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بسم اهلل الرحمن الرحيم
(مسألة  80ال يشترط وجود المحرم فى حج المرأة إذا كانت
مأمونة على نفسها و بضعها كما دلت عليه جملة من األخبار و
()1
ال فرق بين كونها ذات بعل أو ال).
مرحوم سيد(رحمه اهلل) در اين مسئله متعرض اين بحث مى شود كه
آيا الزم است محرمى در كنار زن باشد تا به حج برود و حج بر او واجب
شود يا نه اين مسئله تعريضى است به اهل سنت كه برخى از آنها
وجود محرم را شرط مى دانند و گفتيم كه جهاتى دارد .
جهت اول در اصل عدم اشتراط بود كه هم مقتضاى اطالقات ادله است
و هم روايات خاصه وارد شده است كه در يكى دو روايت قيدى هم
آمده بود كه فرموده بود (اذا كانت مامونه و لم تقدر على محرم) كه
گفتيم اين تقييدى براى اطالق نيست و بقرينه ساير روايات و سياق
خود اين دو روايت وجود محرم در صورت قدرت بر آن هم شرط نيست .
شايد اصل اين حكم هم مسلم و ضرورى و مورد اجماع و عمل
متشرعه شيعه است كه بودن محرم شرط نيست بلكه مامون بودن و
عدم خطرى براى زن شرط است و اين هم شرط جديدى در رابطه با
وجوب حج بر زن نيست بلكه محقق همان شرط تخليه السرب است
كه براى همه است و همان شرط عام است كه در زن كيفيت آن
عنايت بيشترى پيدا مى كند زيرا كه در معرض خطر بودن وى بيشتر از
مرد است بنابراين اساساً در اين مسأله شرط اضافى براى وجوب حج
بر زن غير از همان شرايط عام استطاعت مالى و بدنى و سربى
نيست و تعابيرى كه در روايت آمده است كه (المومن محرم المومنه)
يا (اذا كانوا ثقات) و غيره شاهد بر همين مطلب است كه مقصود
شرط تخليه السرب و نبودن در معرض خطر است كه در مرد هم شرط
است وليكن در مرد راحتر است و معموال حاصل است ولى زن به
جهت ضعيف بودنش بيشتر در معرض خطر است فلذا بايد سفر حجش
برايش مأمون باشد در نتيجه از اين جهت شرطيت اضافى در وجوب
حج بر زن استفاده نمى كنيم و اين بحث در جهت اول بود.
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جهت ديگرى كه گذشت اين است كه آيا فرقى نيست بين اين كه زن
ذات البعل باشد يا خير كه اگر متزوجه باشد مثال ،در اين صورت وجود
محرم شرط باشد كه گفته شد باز هم شرط نيست و مقتضاى اطالق
ادله اوليه عدم فرق است و در برخى از روايات خاصه هم فرض وجود
زوج آمده بود كه اگر زن محرم زوج هم داشته باشد باز هم واجب
است به حج برود حتى اگر زوجش با او سفر نكند مانند صحيحه دوم
معاويه بن عمار كه در آن آمده بود .
معَاوَِيةَ ْبنِ عَمَّار قَالَ :سََألْتُ َأبَا عَبْدِ اهللَّ(عليه
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جهت سوم  :مى فرمايد (و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب
المحرم و لو باألجرة مع تمكنها منها و مع عدمه ال تكون
مستطيعة) يعنى اينكه اگر طريق و حج براى زن امن نبود و زن در
معرض خطر بود ولى زن مى توانست محرمى را اجير كند بايد اجير
كند و مى فرمايد (يجب عليها استصحاب المحرم) و علت وجوب آن
روشن است چون وقتى مال االجره دارد پس مستطيع است و بر
تخليه السرب هم تمكن دارد چون داراى مال است و مى تواند براى آن
خرج كند و اين مانند ساير از مقدمات حج است كه بايد در طريق
امتثال آن بذل مال كند مانند هزينه مكارى و مطوّف و غيره .
البته ايشان تعبير به (استصحاب المحرم) كرده است كه محرم
خصوصيت ندارد و عرض كرديم ميزان وجود محرم نيست بلكه ميزان
همان امن بودن و مخلى السرب و سالمت بودن است حتى اگر اجير
مؤمّن محرمش هم نبود و زن مى تواند كسى را اجير كند كه او را از
خطرات حفاظت كند و اجب است وى را اجير كند پس تعبير به اجير
كردن خصوص محرم مسامحه است اما اگر قدرت مالى نداشت و
كسى هم نبود كه بدون اجرت حاضر شود با او به حج بياييد و خطر را
تامين كند در اين صورت مى فرمايد كه مستطيع نبوده و حج بر او
واجب نخواهد شد زيرا كه هر چند استطاعت مالى دارد ليكن
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استطاعت تخليه السربى و استطاعت كامل انجام حج را ندارد فلذا
اين زن مستطيع نيست و وجوب حج از او ساقط است.
جهت چهارم :مى فرمايد( :و هل يجب عليها التزويج تحصيَل
للمحرم و جهان) اگر اين زن كه قادر بر اجير كردن محافظ و مؤمن
نيست بتواند با كسى ازدواج كند و با زوجش در امان به حج برود يا
زوج آن را برايش تأمين كند آيا براى تحصيل محرم از طريق عقد نكاح
واجب مى شود يا خير مى فرمايد در اين جا دو احتمال و وجه وجود
دارد و هيچكدام را انتخاب نمى كند و مردد رد مى شوند گفته شده
است كه اين جا تزويج واجب نيست برخى در اينجا حاشيه زده اند كه
االقوى عدم الوجوب و تعليل شده است كه چون اين اقدام ،تحصيل
استطاعت است كه در مباحث گذشته گفته شد تحصيل استطاعت
واجب نيست بلكه اگر مستيطع شد حج بر او واجب مى شود يعنى
فعليت استطاعت شرط و موضوع است پس هرچند كه قادر بر ايجاد
استطاعت باشد ولى ايجاد موضوع واجب نيست.
در مقابل گفته شده است كه اين تحصيل استطاعت نيست بلكه اين
از قبيل تهيه مقدمات تحقق آن واجب و امتثال است زيرا كه فرض بر
اين است كه اين زن مالك زاد و راحله هست و قادر بر تزويج و تحصيل
مأمونيت هم مى باشد پس استطاعت فعلى و حاصل است و اين
مثل جايى است كه هزينه و اجرت اجير كردن محرم و يا محافظ را
داشته باشد كه در اين صورت گفته شد واجب است كه آن را هزينه
كند و اين كار مانند ساير هزينه هاى حج است .
حاصل اين كه چطور در صورت قدرت بر اجير كردن نمى گوييد تحصيل
استطاعت است و مى گوييد اجير كردن واجب ولى در اين جا قائل
نيستيد به وجوب تزويج؟ و چه فرقى است بين عقد اجاره و عقد نكاح
 ،در صورت امكان هر دو و توقف مأمونيت بر آن بنابر اين  ،اين تحصيل
استطاعت نيست بلكه استطاعت به تمام وجوهش (مالى و سربى)
حاصل است و مثل اجرت دادن انجام ساير مقدمات واجب است و از
مقدمات وجوب نيست لهذا برخى ديگر از اعالم حاشيه زده و گفته اند
كه تزويج بر او واجب است مگر اين كه موجب عسر و حرجى بر او
باشد فلذا اين جا هم واجب است اگر با تزويج مامونيت حاصل مى كند

اقدام نمايد مگر اين كه عسر و حرج باشد كه رافع وجوب حج
مى گردد.
البته در اين جا نكته اى هست كه بايد متذكر آن شويم و بعيد نيست
كه مرحوم سيد(رحمه اهلل)ناظر به اين نكته باشد كه در فتوى متوقف
شده است و آن نكته اين است كه ادعا شود ادله شرطيت استطاعت
چه مالى و چه تخليه السرب بايد بر معناى متعارف حمل شود چه
استطاعتى كه در آيه شريفه آمده و چه آنچه در روايات ذكر شده
همگى بايد بر استطاعت متعارف و عقالئى حمل شود به اين معنا كه
مقصود وجود استطاعت با حفظ شئون و وضعيت فعلى مكلفين است
به جز از نظر هزينه كردن اموال در تحقق امتثال كه به طور طبيعى
سفر و عمل حج متحمل آن هزينه ها مى باشد اما جايى كه زن با اين
اقدام زندگيش عوض شود و اگر ذات بعل شود و شئونش تغيير كند
اين استطاعت عرفى و متعارف نيست يا به تعبير ديگر تخليه السرب
بر او صدق نمى كند و اين قبيل قدرتهاى عقلى به حسب متفاهم
عرفى استطاعت متعارف نيست و ادله شرطيت استطاعت اين گونه
مورد را در برنمى گيرد و اين موارد غير مستطيع عرفى و يا عدم
استطاعت محسوب مى شود و تزويج مثل صرف هزينه هاى مادى
محسوب نمى شود و اين مانند آن است كه گفته شود اگر بتواند
خودش مريض كند تا اجازه رفتن به او داده شود و با تغيير جنسيت كند
ـ در صورت امكان ـ واجب باشد تغيير جنيست دهد تا تخلية السرب
برايش فعلى شود كه قطعًا چنين امرى واجب نمى شود مخصوصاً
بنابر مبناى مرحوم سيد(رحمه اهلل) كه الزم است استطاعت سربى
هم مانند استطاعت مالى فعليت داشته باشد البته برخى موارد از
محرميت مثل ايجاد محرميّت با دختر صغيرى كه او را به مدت يكى دو
ساعت به عقد موقت ديگرى در مى آورد كه اثرش فقط محرميت است
استطاعت فعلى است و در صروت تمكن واجب مى شود و عمل
متشرعه نيز در انى قبيل موارد بر لزوم است و در اين گونه محرميتها
استطاعت و تخلية السرب صادق است و متعارف است .
بنابراين تنها رافع وجوب عسر و حرج نيست بلكه اوسع از آن است زيرا
كه در برخى موارد قطعا تخليه السرب و استطاعت عرفى و متعارف

صادق نيست و تحصيل استطاعت عرفى است كه واجب نيست و
ادله شرطيت استطاعت شامل آن نمى شود و از آن منصرف است .

