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چکيده
مطابــق با نظر تمامي فقها امنيت شــرط الزم در وجوب حج اســت و چنانچه بانوي
حجگزار در ســفر حج نســبت به جان و مال و آبروي خود خائف باشــد ،همراهي َمحرم

واجب اســت تا اطمينان خاطر وي از امنيت در سفر حج فراهم گردد .اما در مورد نقش آن
در وجــوب حج بر بانوان دو ديدگاه مختلف وجــود دارد .برخي از فقها معتقدند همراهي
محرم از مقدمات وجودي حج اســت .بر اين اساس ،مطالبه همراهي محرم ،واجب است
و خوف ســفر ،مانع از وجوب حج نيســت .اما برخي ديگر بر اين باورند که همراهي محرم
از مقومات اســتطاعت به حســاب ميآيد و در اين صورت ،بــدون تحقق اطمينان عقاليي
از وجود امنيت در ســفر حج ،وجوبي به عهده بانويي که از ســاير جهات مستطيع است،
نميآيد و درخواســت همراهي از َمحرم يا فرد مورد وثوق نيز چون به تحصيل استطاعت
بازگشــت دارد ،واجب نيســت .در داوري بين اين دو ديدگاه به نظر ميرسد حق با کساني
اســت که همراهي محرم را مقوم استطاعت دانســتهاند؛ زيرا تعبير « ُم َخ ّلي سربُه» که در

تفســير و تبيين اســتطاعت در برخي ادله به کار رفته است ،در اين مطلب ظهور دارد که
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زمانــي حج بر عهده بانوان قرار ميگيرد که مســير آن از هرگونه مانــع خالي ،و مکلف از
تحقق امنيت ،اطمينان عقاليي داشــته باشد و فراهم کردن اسباب اطمينان ،مانند مطالبه
همراهــي از محرم ،واجب نيســت؛ ولي اگر محرم به صــورت داوطلبانه با حجگزار همراه
شود ،استطاعت براي مکلف حاصل ميشود.
کلمات کليدي :حج ،بانوان ،امنيت ،استطاعت ،مقدمه وجودي.

همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى

32

مقدمه

روشن است با تحقق اســتطاعت و فراهم شدن شرايط وجوب ،فريضه حج بر

عهده مکلف قرار ميگيرد و وي موظف است براي تهيه مقدمات سفر و اموري که
اداي اين فريضه را براي وي ميسر ميگرداند ،اقدام کند.

يکي از شــروطي که در بحث وجوب حج در مورد بانوان در کتب فقهي مورد

بحث و گفتوگو واقعشده ،شرط همراهي محرم به عنوان محقق امنيت براي بانوان
که تمامي فقها معتقدند در فرضي که امنيت براي بانوي حجگزار فراهم است و او

در موردســامت در ســفر حج ظن دارد ،همراه بودن محرم با وي شرط وجوب

حج نيست .اما اگر درباره اين ســفر احساس امنيت ندارد ،همراهي محرم واجب

ميگردد (عالمه حلي1420 ،ق ،ج ،1ص93؛ فخرالمحققين1387 ،ق ،ج ،1ص271؛

شهيد اول1417 ،ق ،ج ،1ص315؛ ابن فهد حلي1409 ،ق ،ص195؛ کاشف الغطاء،
1420ق ،ج ،4ص .)484باوجود اين دربارهشرط مزبور سؤاالتي چند رخ مينمايد
که الزم است بررسي شوند .سؤاالت مزبور از اين قرارند:

 .1آيا همراهي محرم به عنوان محقق شرط امنيت از شروط تحقق استطاعت به

شمار ميآيد يا بايد آن را از مقدمات وجودي حج محسوب داشت؟

 .2آيــا محرم بودن همراه ،موضوعيت دارد يا صرف همراهي فرد مورد اعتماد و

اطمينان کافي است؟

قبل از پاســخ به پرسشهاي مزبور مناسب اســت تتبعي در آراي فقها صورت

دهيم.

تتبع در آراي فقها و نقد اقوال

عالمه حلي= در تحرير االحکام در ارتباط با شرايط وجوب حج فرموده است:
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در سفر حج است .از تتبع در کلمات فقها در مورد اين شرط ،چنين به دست ميآيد
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شــرايط وجوب حج در مورد مرد ،همان شرايط وجوب در مورد زن است و

هرگاه تمامي شــرايط فراهم گردد ،حج بر زن واجب ميشود؛ هرچند َمحرمي

با او در ســفر حج همراه نباشد .البته اگر فرد اميني را نيابد و نسبت به سفر با
همراهان ،خائف باشــد ،وجوب حج به همراهي محرم ،يعني زوج يا فردي که

ازدواج با او برايش حرمت ابدي دارد ،مشــروط ميگردد .مخارج َمحرم ،در
صورت نياز به همراهي ،بر عهده زن است .ازاينرو شرط استطاعت آن دو (زن

و محرم همراه) عالوه بر موارد گذشته ،اين است که مخارج سفر خود و همراه
همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى

را مالک باشد .در صورتي که با وجود پرداخت هزينه ،محرم از همراهي امتناع

ورزد ،آن زن مانند کسي است که محرم ندارد و اگر توان پرداخت هزينهاش
را ندارد ،حج بر او واجب نيست (عالمه حلي1420 ،ق ،ج ،1ص.)93

کالم عالمــه= ظهور دارد در اينکه امنيــت حاصل از همراهي محرم ،در فرض

خوف از سفر حج ،شرط تحقق اســتطاعت است؛ زيرا ايشان ميفرمايد« :اگر فرد

اميني را نيابد و نســبت به ســفر حج خائف باشد ،وجوب حج به همراهي محرم،
مشــروط ميگردد و مخارج همراه محرم بر عهده اوســت» .درحاليکه اگر ايشان
اعتقاد داشــت امنيت که با همراهي محرم حاصل ميشود از مقدمات وجودي حج

اســت ،بايد ميفرمود :در وجوب حج بر مکلف ،همراهي محرم شــرط نيست و

در صورتيکه نســبت به سفر با همراهان خائف باشد ،همراه نمودن محرم ،ولو با
پرداخت اجرت ،واجب است .عالوه بر اينکه ايشان مالک بودن مخارج سفر خود و

 34همراه را نيز در تحقق استطاعت شرط دانسته است ،از کالم شهيد اول= در دروس
و جناب ابن فهد حلي= نيز همين مطلب فهميده ميشــود( 1شهيد اول1417 ،ق،

ج ،1ص315؛ ابن فهد حلي1409 ،ق ،ص.)195

 .1شهيد اول= در دروس در باب اموري که در تحقق استطاعت شرط نيست فرموده است« :و ثالثها :ا َملحرم

يف النساء ّإل مع احلاجة و أجرته و نفقته جزء من االستطاعة ،و ال جيب عىل املحرم اإلجابة» ...و نيز جناب ابن فهد
در الرسائل العشر فرموده« :و ال يشرتط الرجوع اىل کفاية... ،و ال املحرم يف املرأة مع ظن السالمة و مع احلاجة اليه

و عدم تربعه تکون أجرته و نفقته جزء ًا من االستطاعة».

اما به نظر ميرسد شارح کالم عالمه= ،جناب فخرالمحققين= ،نظر ديگري در

اينباره دارد و اعتقاد ايشــان بر اين است که همراهي محرم و پرداخت اجرت در
صــورت نياز ،از باب وجوب فراهم کردن مقدمات حج ،بر بانوي حجگزار واجب
است .ايشان ميفرمايد:

زن در شرايط استطاعت ،مانند مرد است و اگر نسبت به سفر حج خائف بوده
يا نيازمند محرم باشد و محرمي نيابد ،حج از او ساقط ميشود و وجود محرم در
با پرداخت اجرت حاضر به همراهي باشــد و زن ،قادر بر پرداخت آن باشد،

پرداخت اجرت واجب است (فخرالمحققين1387 ،ق ،ج ،1ص.)271

در مقابل اين نظر ،مرحوم کاشــف الغطاء= معتقد اســت همراهي محرم شرط

تحقق استطاعت است ،ايشان فرموده:

در اســتطاعت عالوه بر آنچه گفته شــد ،وجود محرم با زن در صورت نياز
به همراهي ،شرط اســت؛ مثل اينکه زن نجابت دارد يا از هتک حرمت خود

بيمناک است .ولي اگر از محرم و خدمتکار بينياز است ،حج بر او واجب است
(کاشف الغطاء1420 ،ق ،ج ،4ص.)484

صاحب جواهر= بين همراهي محرم و تحصيل اصل محرم تفکيک قائل شــده

اســت .ايشــان همراهي محرم را از مقدمات وجودي حج ميداند و معتقد است
پرداخت اجرت براي به دســت آوردن همراه ،واجب اســت؛ اما در مورد وجوب

تحصيل اصل محرم اظهار ترديد کرده و فرموده است:

در وجوب حج ،بعد از اينکه اســباب وجوب حاصل شد ،بين زن و مرد و خنثا
فرقي نيست .بنابراين در صورتي که زن در سفر حج به همراهي محرم نيازمند

نباشــد و به واسطه همراهي با افراد ثقه و قابل اعتماد يا به هر دليل ديگر ظن

غالب به تحقق امنيت براي جان و آبرو و عفت خويش داشته باشد ،بدون هيچ
اختالفي بين فقهاي شــيعه ،حج بر او واجب است؛ زيرا در صورت امکان اقدام
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صورت بينيازي از همراهي ،شرط وجوب حج نيست و در فرض نياز ،اگر تنها
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به سفر بدون ترس و واهمه ،مطابق با روايات و فتاواي علما استطاعت صادق
اســت . ...بله ،اگر فرض کنيم به دليل بيمناکي ،اداي حج بر همراهي محرم

متوقف باشد ،همراهي محرم شرط است؛ هرچند بر محرم ،قبول همراهي شرط

نيست و اگر همراه ،اجرت مطالبه نمايد و وي قادر بر آن باشد ،هرچند مقدار
اجرت از اجرتالمثل بيشتر باشد ،پرداخت اجرت واجب است .ولي اگر قادر

بر پرداخت اجرت نباشد ،حج بر او واجب نيست؛ زيرا بديهي است که در اين

صورت ،پرداخت اجرت همانند ســاير مقدمات وجودي است که اداي حج بر

همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى
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آن متوقف است و آيا تحصيل اصل محرم در فرضي که حج بر همراهي محرم
متوقف است ،واجب اســت تا مث ً
ال تزويج بر او واجب گردد؟ در اين حکم
اشکال است (صاحب جواهر ،بيتا ،ج ،17ص.)330

محقق يزدي= همراهي محرم را ولو مســتلزم پرداخت اجرت باشــد ،واجب

دانسته اســت که ظهور دارد در اينکه ايشان همراهي محرم را از مقدمات وجودي

حج ميداند .اما ايشــان در ادامه ،تمکن از پرداخت اجرت به محرم همراه را شرط
تحقق استطاعت دانسته و در مورد تحصيل اصل محرم اظهار ترديد نموده است1.

شارح عروه ،مرحوم حکيم ،معتقد است:

اين اظهار ترديد بدين جهت اســت که ايشان احتمال داده تحصيل اصل محرم
از باب تحصيل اســتطاعت باشد که واجب نيست .درحاليکه اين ترديد دچار

ضعف است؛ زيرا همانگونه که همراهي محرم از مقدمات وجودي است ،محرم
کردن همراه نيز واجب ،و از باب تحصيل مقدمات وجودي براي واجب مطلق

است (حکيم1391 ،ق ،ج ،10ص.)232

محقق آملي= در مورد شرط امنيت معتقد است:
اگر زن از سالمتي در سفر حج اطمينان ندارد ،همراه داشتن َمحرم براي او ،ولو

با پرداخت اجرت ،واجب است ...و در صورتي که امکان همراهي َمحرم برايش
 .1و ال فرق بني کوهنا ذات بعل أو ال و مع عدم أمنها جيب عليها استصحاب املحرم و لو باألجرة ،مع متکنها منها ،و مع
عدمه ال تکون مستطيعة و هل جيب عليها التزويج حتص ً
يال للمحرم؟ وجهان (يزدي1419 ،ق ،ج ،2ص.)467

فراهم نگردد ،حج از عهده او ســاقط ميشود؛ زيرا با منتفي شدن شرط تخليه

السرب (خلو مسير از مانع) به عنوان شرط استطاعت ،استطاعت منتفي ميگردد

و مانند شخصي ميشود که زاد و توشه ندارد (آملي1380 ،ق ،ج ،12ص.)57

ايشــان همچنين در مورد وجوب و عدم وجوب تزويــج براي تحصيل َمحرم

فرموده است:

اگر تحصيل محرم ،فقط بر تزويج متوقف اســت ،ظاهر اين است که چنانچه

دليل وجوب همراهي محرم داللت دارد بر اينکه همراهي محرم از باب وجوب
تحصيل مقدمات حج است و از باب دخيل بودن در تحقق استطاعت نيست تا

از مقدمات وجوبي به شــمار آيد؛ زيرا بين همراهي محرم موجود و بين ايجاد
محرميت براي غير محرم فرقي نيست؛ مگر اينکه ايجاد محرميت ،مستلزم حرج

شديد باشد (همانجا).

به نظر ميرسد صدر و ذيل کالم ايشان با هم سازگاري ندارد؛ زيرا اين کالم که

«اگر زن ازسالمتي در سفر حج اطمينان ندارد ،همراهي محرم ،ولو با پرداخت اجرت،
بر وي واجب است» ،داللت دارد بر اينکه همراهي محرم از مقدمات وجودي حج
است؛ زيرا اگر همراهي محرم از شروط تحقق استطاعت باشد ،تحصيل استطاعت

واجب نيســت .بنابراين اگر امکان همراهي فراهم نباشد ،سقوط حج از باب عدم
امکان تهيه مقدمات اســت ،نه از باب عدم تحقق شرط استطاعت .در اين صورت
قياس اين مورد با موردي که مکلف زاد و توشــه ندارد ،صحيح نخواهد بود؛ زيرا
داشــتن زاد و توشه از شرايط تحقق استطاعت اســت .اما اگر ايشان معتقد است

همراهي محرم محقق شرط استطاعت (تخليه السرب) است ،در اين صورت نبايد
پرداخت اجرت را براي تحصيل شرط استطاعت ،واجب بداند.

محقق خويي= از جمله فقيهاني اســت که همراهي و تحصيل اصل محرم را در

صورت نياز ،واجب دانسته و در شمار مقدمات وجودي حج محسوب داشته است.
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براي زن قبيح نيســت و محذور ديگري نيز ندارد ،تزويج واجب است؛ زيرا
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ايشــان در حاشيه بر کالم محقق يزدي= در مورد شرط همراهي محرم براي بانوي

حجگزار فرموده است:

اگر زن احســاس امنيت ندارد ،همراهي فرد مورد اطمينان ،خواه محرم و خواه
غير محرم ،با او واجب اســت و محرم بودن خصوصيت ندارد؛ ولو مســتلزم
پرداخت اجرت براي همراهي باشد؛ زيرا استطاعت که به خلو مسير از مانع و

امنيت مسير تفسير شده ،حاصل است؛ هرچند بر بعضي از مقدمات وجودي مانند
بذل مال و مانند آن متوقف باشــد .ازاينرو تحصيل اين مقدمات واجب است؛

همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى

38

مانند تهيه گذرنامه و خريد مايحتاج و مقدمات سفر و ديگر مقدمات وجودي.

خالصــه اينکه در لزوم تحصيل اين مقدمات و تهيه آنها ،ولو با پرداخت مال،
ماداميکه مکلف به حرج نيفتد ،شکي نيست و تهيه اين امور از قبيل تحصيل

استطاعت نيست تا گفته شود تحصيل استطاعت واجب نيست (خويي1418 ،ق،
ج ،26ص.)227

ايشان همچنين در مورد حکم تحصيل اصل محرم با تزويج فرموده است:

ظاهرا ً تزويج واجب است؛ زيرا در تحصيل مقدمات وجودي بين مقدمات مالي
و غير مالي ،در صورتي که مستلزم حرج يا خواري نباشد ،فرقي نيست .اما اگر

تزويج باعث حرج يا خواري مکلف است ،واجب نيست؛ نظير پرداخت اجرت
براي همراهي محرم که اگر مستلزم به حرج افتادن مکلف باشد ،واجب نيست

(همانجا).

به نظر ميرســد کالم اين فقيه بزرگوار نيز خالي از مالحظه نيســت؛ زيرا اگر

استطاعت ـ به معناي خلو مسير از مانع و امنيت مسير ـ براي مکلف حاصل است،

بنابرايــن مکلف ديگر به همراهي محرم يا فرد مورد اعتماد يا تزويج براي تحصيل
محــرم نيازي ندارد و اگر علت مطالبه همراهي محرم يا فرد مورد وثوق يا تحصيل

محرم ،تحقق امنيت و اطمينان خاطر از امنيت اســت ،بنابراين مکلف قبل از مطالبه

همراهي يا تزويج ،ازســامتي و امنيت در ســفر اطمينان خاطر ندارد و اين يعني
استطاعت براي او محقق نيست.

در مقابل اين نظريه ،برخي از فقهاي معاصر معتقدند اگر زن از امنيت سفر حج

اطمينان خاطر ندارد ،حج از او ســاقط است؛ زيرا «مستطيع» بر چنين فردي صادق

نيست؛ چراکه استطاعت به معناي قدرت بر انجام دادن کار بهآساني و بدون مشقت

است .بنابراين مکلفي که از امنيت سفر حج اطمينان خاطر ندارد ،اگر بدون مشقت
قادر اســت محرم يا فرد مورد اطميناني را با خود همراه ســازد« ،مستطيع» بر وي

صدق ميکند و حج بر او واجب است؛ و اال به دليل عدم تحقق استطاعت ،حج از
اســت و چنانچه تزويج بدون حرج و مشقت براي مکلف ممکن باشد ،استطاعت

صادق خواهد بود (مدني کاشاني1411 ،ق ،ج ،1ص.)251

در اينکه منظور از کالم فوق در تفسير استطاعت چيست دو احتمال داده ميشود:
 .1واژه «استطاعت» در شرع داراي مصطلح خاصي نيست و همان معناي لغوي

و عرفي آن مد نظر است .در اين صورت منظور از استطاعت براي حج اين ميشود

که مکلف بتواند بهآســاني حج را به انجام برســاند .اما اين احتمال مورد پذيرش
نيســت؛ زيرا در تفســير واژههاي به کار رفته در ادله شرعي ،در صورتي به عرف

رجوع ميشود که شارع خود تفسيري از آن ارائه نکرده باشد؛ درحاليکه در روايات
متعدد ،اســتطاعت مد نظر شارع تفسير شده اســت .بنابراين ادعاي مزبور ،ادعايي

بدون دليل است که با مفاد روايات مفسر استطاعت و رويه فقها در تفسير استطاعت
و تبيين معناي مصطلح فقهي و شرعي براي آن سازگار نيست .عالوه بر اينکه لزوم

و عدم لزوم مطالبه همراهي ،چه با مشــقت همراه باشــد و چه نباشد ،مورد بحث

ت ديگر ،بحث در اين اســت که در فرضي که مطالبه
و گفتوگوســت و بهعبار 
همراهي محرم مشقت نداشته باشد ،همراهي داراي چه حکمي است؛

 .2بعد از اينکه شــارع استطاعت را براي ما تفســير کرد ،عرف بيان ميکند که

اســتطاعت شرعي در موردي محقق اســت که مکلف در صورت نياز به همراهي

پژوهشنامه حج و زيارت شماره ششم پاييز و زمستان 1397

عهده او ســاقط است .اين کالم در مورد تحصيل محرم بهواسطه تزويج نيز جاري
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محرم ،به ســهولت بتواند محرمي را با خود همــراه گرداند .اين احتمال نيز دچار

اشکال است؛ زيرا نظر عرف در تبيين مفاهيم است ،نه در تطبيق مفاهيم بر مصاديق

مورد پذيرش؛ مگر اينکه گفته شــود عرف در تطبيق ايــن مفهوم ،مطمئنترين و
دقيقترين مرجع است.

برخي از مراجع معاصر ،پس از بيان اين مطلب که «اگر امنيت سفر حج متوقف

بر همراهي محرم يا غير محرم ولو با پرداخت اجرت باشد ،همراهي محرم واجب

همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى
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است» ،اين اشکال را مطرح کردهاند که [ممکن است گفته شود] تخليه سرب (خلو
مســير از مانع) و امنيت ،از مقومات استطاعت است و تحصيل آن واجب نيست و
همراهي محرم براي حفاظت از جان و حيثيت مکلف ،نوعي کار براي خالي کردن

مسير از مزاحم و مانع است .ازاينرو [چون تحصيل استطاعت محسوب ميشود]،

همراهي محرم واجب نيست (سبحاني1426 ،ق ،ص.)413
ايشان سپس در مقام پاسخ به اشکال فرموده است:

مفروض اين است که مســير داراي امنيت است و کاروانها با امنيت ،مسير

را طي ميکنند .اما بانوي حجگزار به جهت خصوصيتي که دارد ،الزم اســت
جز با َمحرم يا فرد ثقه و مانند آن مســافرت نرود و اين همراهي از مقدمات

وجودي سفر حج ،مانند تهيه گذرنامه و پرداخت عوارض و ماليات براي خروج
از کشــور و ورود به کشور ديگر به حســاب ميآيد؛ مشروط بر اينکه اين

مقدمات براي بانوي حجگزار مســتلزم حرج نباشد .بله ،در صورتي که مکلف

توان پرداخت اجرت را ندارد يا مســتلزم حرج است ،حج بر او واجب نيست؛

زيرا قدرت انجام دادن مقدمات را ندارد .اين پاسخ در فرضي است که تحصيل
امنيت متوقف بر همراهي محرم باشد؛ اما اگر بر وجود همراه هرچند غير محرم

متوقف باشد ،واجب است از وي طلب همراهي کند؛ هرچند با وي محرم نباشد؛
زيرا آنچه واجب است ،تحصيل امنيت است؛ چه با همراهي محرم به دست آيد

و چه با غير محرم (همانجا).

ايشــان تحصيل مؤ ِّمن (فرد يا افرادي که باعث اطمينان خاطر شخص از امنيت

سفر باشــد) را از مقدمات وجودي حج دانســته و در صورتيکه تحصيل مؤ ِّمن

متوقف بر تزويج باشد ،فرموده است:

ممکن است گفته شود بين همراهي محرم و تحصيل همراه تفاوت وجود دارد؛
زيرا همراهي محرم ،مقدمه نيســت تا از باب مقدمات وجودي حج ،ايجادش

واجب باشد؛ بلکه آنچه مقدمه است ،همراهي مؤ ِّمن است و در اين جهت فرقي
محرم يا برادر قابل اعتماد يا قافله بزرگي و مانند آن همراه شود .بله ،اگر خود
همراهي محرم را از مقدمات حج بدانيم ،تحصيل همراهي ولو با ايجاد محرميت،
واجب است .عالوه بر اينکه عرف ًا بين توقف تخلية السرب (خلو مسير از مانع)
بر پرداخت مال براي عبور يا اجــاره فردي که از کاروانيان دفاع کند و بين

تزويج بانوي حجگزار فرق است و عرف ،مورد اول و دوم را فقط از مقدمات

واجب ميداند .هرچند از مقدمات دانســتن مورد سوم ،مطابق با احتياط است

(همانجا).

در نقد کالم ايشــان ممکن است گفته شــود که گرچه مالک تحقق استطاعت،

تحقق امنيت واقعي اســت ،اما قطع مکلــف و اطمينان و حتي ظن وي ـ مطابق با

تصريح فقها در کلماتي که از آنان گذشــت ـ راهي بهســوي رسيدن به اين واقع
است .بنابراين در نهايت ،بايد شخص مکلف از عدم مانع در مسير و تحقق امنيت
اطمينان خاطر داشــته باشــد تا بتواند براي سفر حج و تهيه مقدمات آن اقدام کند.

ازاينرو بايد گفت تحصيل امنيت و تحصيل اسباب تحقق امنيت بر مکلف واجب
نيست و ماداميکه مکلف به امنيت و سالمتي خود در مسير سفر حج ظن و گمان

ندارد ،مســتطيع محسوب نميشود؛ هرچند مفروض اين باشد که مسير امن است
و کاروانها با امنيت طي مسير ميکنند .درنتيجه مطالبه همراهي محرم يا فرد مورد

وثوق نيز بر او واجب نخواهد بود.
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بين زن و مرد نيست .ازاينرو بر زن هم تحصيل مؤ ِّمن واجب است به اينکه با
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همچنين به نظر ميرسد کالم ايشــان در مورد وجوب تحصيل مؤ ِّمن بهعنوان

شــرط وجودي حج ،خالي از مالحظه نباشد؛ زيرا نميتوان در مورد شرط وجوب

تحصيل مؤ ِّمن ،تصور ديگري غير از وجوب تحصيل امنيت يا اسباب تحقق امنيت
براي سفر داشت و در اين صورت ،اگر تخلية السرب (خلو مسير از مانع) و امنيت
از مقومات استطاعت اســت ،تحصيل آن و ايجاد اسباب تحقق آن واجب نيست.

بنابراين چگونه ميتوان تحصيل مؤ ِّمن را واجب دانست؟
همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى
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تحقيق و داوري

همان گونه که مشــاهده ميشــود ،فقها در مورد شرط همراهي محرم به عنوان

محقق شــرط امنيت در مورد بانوان ديدگاههاي متفاوتي دارند؛ برخي آن را شرط
تحقق استطاعت دانسته و برخي آن را از مقدمات وجودي حج محسوب داشتهاند.

بديهي اســت چنانچه همراهي محرم را از شــروط تحقق استطاعت بدانيم ،مطالبه
همراهي و پرداخت اجرت به همراه براي همراهي واجب نيســت؛ اما اگر همراهي
محرم از مقدمات وجودي حج ب ه شــمار آيد ،بر بانوي مستطيع الزم است ،ولو با
پرداخت اجرت ،همراهي محرم را مطالبه کند .بنابراين روشــن اســت که تفاوت
ديدگاه فقها در اين مورد ،از اختالف آنان در تفســير استطاعت و تبيين گستره آن

ناشي شده است .ازاينرو الزم است قبل از هرگونه داوري در اينارتباط ،با مراجعه
به ادله و اسناد پشتيبان ،نظر شارع را در تفسير استطاعت جويا شويم.
َ
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عمران )97 ،و با توجه به اينکه کلمه { َســبِيال} تميز براي فعل {اســتطاع} است و

منظور از آن را مشخص ميکند (طباطبايي1374 ،ش ،ج ،3ص ،)355هر کس توان
و استطاعت الزم در پيمايش مسير و رسيدن به مکه و انجامدادن اعمال و مناسک
حج را دارا باشــد ،حج بر او واجب اســت .مطابق با روايات رسيده در تفسير آيه
شريفه ،اين استطاعت ،بر اموري مثل دارا بودن مال براي مخارج سفر و اداره زندگي

پس از بازگشت ،ســامتي و تندرستي به منظور قدرت داشتن بر پيمايش مسير و
انجامدادن اعمال و خالي بودن مســير از مانع به معناي اطمينان خاطر از امنيت و

ســامت سفر ،متوقف است 1که اگر هرکدام از اين امور محقق نباشد ،فريضه حج
بر عهده مکلف قرار نميگيرد .اما بعد از اينکه چنين استطاعتي براي مکلف حاصل
شد ،بايد به اين سفر اقدام کند و تهيه مقدمات سفر مانند تهيه وسايل الزم براي سفر،
تهيــه مرکب ،اخذ گذرنامه و رواديــد ،پرداخت عوارض و مانند اينها بر او واجب
و درک حج فراهم کند ،در آن ســال حج از او ساقط است و وجوب حج در سال
آتي متوقف بر بقاي استطاعت و امکان تهيه مقدمات در آن سال خواهد بود.
بنا بر آنچه بيان شد ،روشن شد که همراهي محرم يا فرد مورد اعتماد در حصول
استطاعت براي زن شرط نيست و آنچه مالک و معيار در تحقق استطاعت و تعلق
وجوب حج بر عهده بانوان اســت ،قطع و اطمينان مکلف بهسالمت و امنيت سفر
اســت که همانگونه که در برخي روايات نيز بدان اشارهشده است ،ممکن است
اين قطع و اطمينان و حتي ظن بهسالمت ،بدون مطالبه همراهي محرم يا فرد مورد
اعتماد و صرف ًا با علم به همراه بودن در سفر با کاروان متشکل از جمعي از مؤمنين
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يت م ِن اســتطاع إِل ِه سبِيال) َق َالَ :ه ِذ ِه َل ِ ْن کانَ ِعنْدَ ُه
َع ْب ِد اهللَِ 7ق َالَ « :ق َال اهللُ َت َع َالَ { :و ِلِ ع انلَّ ِ
ال ِ
ات ع َل َذلِک َف َقدْ تَرک َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
شائِ ِع ْ ِ
ال ْس َل ِم إِ َذا ُه َو جيِدُ َما
يس ُع ُه َو إِنْ َم َ َ
َ
َم ٌال َو ص َّح ٌة َو إِنْ کانَ َس َّو َف ُه للت َِّج َارة َف َل َ
شي َع ًة م ْن َ َ
حي ُّج بِ ِه» َْ
ال ِد َ
يث (حر عاملي1409 ،ق ،ج ،11ص)25؛
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج) َو ِف کت ِ
يم ْب ِن َهاش ٍم َع ْن َأبِيه َع ْن ُم ََّمد ْب ِن َأ ِب ُع َم ٍري َع ْن ه َشا ِم ْب ِن َْ
الک ِم َع ْن َأ ِب
َاب الت َّْوحيد َع ْن َأبِيه َع ْن َعل ْب ِن إِ ْب َراه َ
ْ
َ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
اس حِج َ
«م ْن
َع ْب ِد اهللِِ 7ف َق ْولِ ِه َع َّز َو َج َّلَ { :و ِلِ ع انل ِ
ال ِ
يت م ِن اســتطاع إِل ِه سبِيال) َما ي ْعني بِ َذلک َق َالَ :
م ًّل سبه َله زَاد و ر ِ
ِِ
ِ
اح َل ٌة» (مهان1409 ،ق ،ج ،11ص.)3
کانَ َصحيح ًا ِف َبدَ نه ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ٌ َ َ
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ميشود .البته هرگاه نتواند هر يک از اين مقدمات را قبل از اتمام فرصت اداي عمره
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مورد اعتماد ،حاصل شود1.

بله ،ممکن است محرم در عين اينکه حاضر است داوطلبانه با مکلف همراه باشد

و در اين همراهي نيز مطالبه اجرت ندارد ،قادر بر تأمين مخارج ســفر خود نباشد؛

در اين صورت ـ همانگونه که عالمه حلي= و برخي ديگر از فقها بيان داشتهاند ـ
مالک بودن هزينه سفر خود و همراه ،شرط تحقق استطاعت مالي براي مکلف است.

بنابراين قطع و اطمينان خاطر بهســامتي و امنيت سفر ،گرچه با همراه شدن با

همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى

محرم يا فرد مورد وثوق حاصل ميشود ،مطالبه همراهي بر بانوي حجگزار واجب

نيســت؛ زيرا تحصيل استطاعت محسوب ميشــود که مطابق با روايات 2،واجب
نيست .بله ،اگر محرم يا فرد مورد اعتماد در سفر با وي همراه باشد يا به وي پيشنهاد

همراهي دهد و اجرتي هم براي اين کار مطالبه نکند و محذور ديگري هم در اين

همراهي نباشــد ،چون قطع بهسالمت و درنتيجه استطاعت در پيمايش مسير براي
مکلف حاصل ميشود ،وجوب حج بر عهده مکلف قرار ميگيرد.

به نظر ميرســد عمده فقيهاني که همراهي محرم را واجب ،و آن را از مقدمات

وجودي حج محســوب داشتهاند ،از اين جهت بوده که امنيت مسير را براي بانويي
که از ســاير جهات مستطيع اســت مفروض دانسته و استطاعت از اين جهت را با

فرض تحقق امنيت در مسير ،استطاعت نوعي به حساب آوردهاند .بنابراين نتيجه اين
ميشود که بانوي حجگزار صرف ًا براي تحقق اطمينان خاطر خودش از امنيت سفر،

 44نيازمند تحصيل مؤ ّمن اســت و چون در واقع ،امنيت وجود دارد ،پس او مستطيع
اســت .درحاليکه به نظر ميرســد زماني که شارع ،شرايط تکليف را بيان ميکند،
هرچند نوع مکلفين را در نظر ميگيرد ،در نهايت اين خود مکلف اســت که بايد
ت َأ َبا َع ْب ِد اهللَِ 7ع ِن ا َْل ْر َأ ِة َت ُُج إِ َل َمک َة بِغ ِ
َري َو ِل؟ َف َق َالَ :ل َب ْأ َس َت ُْر ُج َم َع َق ْو ٍم
 .1صحيحة معاوية بن عمارَ « :ق َالَ :س َأ ْل ُ
ثِ َق ٍ
ات» (کليني1365 ،ش ،ج ،2ص282؛ شيخ صدوق1413 ،ق ،ج ،2ص.)438
 .2صحيحة عبد الرحمن بن حجاجَ « :ع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللَِ 7ق َال َ :س َأ ْل ُت ُه َع ِن ا َْل ْر َأ ِة َت ُُّج بِغ ِ
َت َم ْأ ُمو َن ًة
َري َم َْرمٍ؟ َف َق َال :إِ َذا کان ْ
َو َل ْ َت ْق ِد ْر َع َل َم َْر ٍم َف َل َب ْأ َس بِ َذلِک» (حر عاملي1409 ،ق ،ج ،11ص.)154

شرايط و امکان اداي تکليف را در مورد خود بررسي کند و در حق خود محقق بيابد

تــا به انجام دادن آن مبــادرت ورزد و در اين صورت ،اگر به طور قطع يا اطمينان،
مسير را امن بداند ،به مطالبه همراهي از محرم نيازي نخواهد داشت.

با توجه به مطالب مزبور ميتوان گفت مقدمه وجودي انگاشــتن همراهي محرم

براي وجوب حج ،انگاره صحيحي نيست و اگر برخي از فقها وجود محرم را شرط
تحقق استطاعت دانستهاند ،از اين باب بوده که غالب ًا با علم به وجود همراه ِ محرم در
بايد گفت ظن و اطمينان بهســامت در سفر حج و در زمان اداي اعمال و مناسک
حج و عمره ،از مقومات اســتطاعت است .البته اسباب حصول ظن و اطمينان براي

مکلف ،بايد عقاليي و مورد پذيرش عقال باشد و به صرف خوف از اقدام به حج به

دليل احتمال عدم امنيت ،نميتوان به عدم استطاعت مکلف حکم کرد.
نتيجهگيري

پس از مراجعه به ادله و بررســي کلمات فقها ميتوان سؤاالت مطرح در ابتداي

پژوهش را به شرح ذيل پاسخ داد:

 .1از ادله استفاده ميشود که شرط تحقق استطاعت سبيلي يا سربي ،تحقق امنيت

در مسير حج و خالي بودن مسير از هرگونه مانع است .بنابراين اگر بانويي که اراده
حج دارد ،بهسالمت در سفر حج و اداي مناسک قطع يا اطمينان يا ظن داشته باشد

ـ مثلاينکه بداند در ســفر حج با محرم يا فرد يا افراد مورد اعتمادي همراه اســت

بهگونهاي که امنيت جان و مال و آبروي وي با اين همراهي تأمين ميگردد ـ و ساير
شرايط معتبر در اســتطاعت نيز براي وي فراهم باشد ،مستطيع محسوب ميشود.
بنابراين ماداميکه چنين قطع يا اطمينان و ظني برايش حاصل نشــود« ،مستطيع» بر
وي صادق نيست .البته الزم است اسباب حصول ظن و اطمينان براي مکلف ،اسباب
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ســفر حج ،قطع بهسالمت و درنتيجه استطاعت براي بانوان حاصل است .بنابراين
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عقاليي و مورد پذيرش عقال باشد؛
 .2همراهــي محرم يا فرد يا افراد مورد وثوق و اطمينان ميتواند محقق شــرط

استطاعت (امنيت مسير) باشد و محرم بودن همراه ،موضوعيت ندارد؛ اما نميتوان

آن را از مقدمات وجودي حج ب ه شمار آورد .بنابراين مطالبه همراهي و به دنبال آن
پرداخت اجرت براي همراهي ،واجب نيست؛

 .3تحصيل استطاعت واجب نيست ،اما چنانچه خود مکلف شرايط استطاعت را

همراهى َمحرم با بانوى حجگزار ،شرط استطاعت يا مقدمه وجودى
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براي خود ايجاد کند ـ مثلاينکه همراهي محرم يا فرد مورد وثوق را مطالبه کند ،يا
ســازمان حج افراد امين ،کاربلد و توانا را براي حصول اطمينان خاطر با آنان همراه

سازد ـ شرط استطاعت حاصل ،و حج بر عهده مکلف واجب ميشود.
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