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چکيده
حج ،يکي از مهمترين دستورات دين اسالم است که مورد تأکيد فراوان شريعت قرار
گرفته است .بهجا آورندة حج ،ايمن از عذاب و ترککنندة آن کافر شمرده شده است.
خداي سبحان ،کعبه را براى اسالم ،نشانة گويا و براى پناهندگان ،خانة امن و امان قرار
داد .حکم به وجوب حج و لزوم امنيت آن ،در آية  97آلعمران مطرح و به داشتن
استطاعت مشروط شده است .فقهاي اماميه با استناد بر قرآن و روايات ،مراد از
استطاعت را ،داشتن زاد و توشه ،مَرکب ،توانايي مالي و جاني براي انجام مناسک حج و
امنيت راه در مسير رفت و برگشت و هنگام انجام اعمال گرفتهاند .در صورت ناامني و
موارد مختلف آن ،فتاواي گوناگوني وجود دارد .در اين ميان ،گروهي به وجوب حج و
گروهي به عدم وجوب حج حکم کردهاند .در اين نوشتار ،ابتدا استطاعت در حج و سپس
يکي از مصاديق آن که امنيت در راه حج و امنيت حرم است ،مورد واکاوي قرار ميگيرد.
کليدواژهها :مناسک حج ،امنيت ،استطاعت ،استطاعت طريقي ،ديدگاه فقهاي اماميه.
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مقدمه
خداى سبحان ،كعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خويش و نشانة اعتراف آنان به بزرگى
و قدرت خود قرار داد و در ميان انسانها ،شنوندگانى را برگزيد كه دعوت او را براى حج ،اجابت
كنند و سخن او را تصديق نمايند و پاى بر جايگاه پيامبران الهى نهند.
مكّه و كعبه ،نمايشگاهى از قدرت و نشانههاى الهى است كه به دست حضرت ابراهيم و
حضرت اسماعيل ساخته شده است .در خانة خدا ،نشانههاى روشنی از جمله نشانههاى
قداست و معنويّت ،خاطرات انبيا از آدم تا خاتم ،عبادتگاه و قبلهگاه همة انبيا و نمازگزاران وجود
دارد .خانة كعبه ،پرچم بزرگ اسالم است كه هميشه در اهتزاز مىباشد ،پرچمى است كه
مسلمانان گرد آن جمع مىشوند و استقالل و عظمت و عزّت خود را در مراسم آن مىجويند.
قرآن حج را حق خدا بر مردم دانسته است و بر اين حق تأكيد زيادي كرده است :وَ لِلَّ ِه

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ( آلعمران )97 :حج از احكام واجب الهی است و انسانها در طول عمر ،دست
كم يک بار بايد آن را در ايام مخصوصی بهجا آورند .اين وجوب ،زمانی محقق میشود كه مردم
به «استطاعت» برسند :مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبيالً( آلعمران )97 :در اين نوشتار ،مباحثی پيرامون
اهميت حج ،استطاعت و انواع آن مطرح شده و مسئلة امنيت حج با تعبير تخلية السرب از
ديدگاه فقهاي اماميه مورد بررسی قرار گرفته است.

 .1اهميت حج
حج و بيت اهلل الحرام در فرهنگ دينی اسالم چنان رفيع است كه بر اساس روايات اسالمی،
دولت اسالمی وظيفه دارد ،اگر مسلمانان نسبت به انجام حج بیتوجهی نمودند ،با در اختيار
قرار دادن مال ،آنها را ترغيب و حتی در مواردي مجبور به انجام مناسک حج كند؛ زيرا كعبه
عامل تقويت دين اسالم شمرده شده و به فرمودة امام صادق اسالم زنده است تا زمانی كه
كعبه پابرجاست (حكيمی ،1380 ،ج.)442 :1

حج از واجباتی است كه در آيات بسياري احكام آن آمده است؛ مانند آيات:
وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلي کُلِّ ضامِرٍ يأْتينَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَميقٍ( حج(« :)27 :اي
ابراهيم!) مردم را دعوت عمومی به حج كن تا پياده و سواره بر مركبهاي الغر ،از هر راه دوري
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سوي تو آيند»؛ إِنَّ الصَّفا وَ الْ َمرْوَةَ ِمنْ شَعا ِئرِ اللَّهِ فَ َمنْ حَجَّ الْبَيتَ أَوِ اعْتَ َمرَ فَال جُناحَ عَ َليهِ أَنْ يطَّوَّفَ بِهِمَا

ج خانه خدا كند يا عمره بهجا آورد،
(بقره« :)158 :همانا صفا و مروه از شعائر خداست .پس هركه ح ّ
مانعی نيست ميان آن دو طواف كند» ،وَ ال َتحْلِقُوا ُرؤُسَکُ ْم حَتَّي يَبْلُ َغ الْهَدْيُ مَ ِحلَّهُ( بقره« :)196 :و
ن
سرهاي خود را نتراشيد تا قربانی به قربانگاه برسد و در آنجا ذبح شود»؛ الْحَجُّ أَشْ ُهرٌ مَعْلُوماتٌ َفمَ ْ

فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِي الْحَج( بقره :)197 :حجّ در ماههاي معينی است،
پس هر كه در آن ماهها ملتزم به حج شد ،همبستري و نافرمانی و مجادله در اثناي حج ممنوع
است؛ َ ...فإِذا أَ َفضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْ ُکرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرام( بقره« :)198 :و هنگامیكه از عرفات
كوچ كرديد ،خدا را نزد مشعر الحرام ياد كنيد ».همچنين آياتی ديگر نيز همگی از اهميت حج
حكايت میكند.
پيرامون اهميت و جايگاه حج در روايات نيز احاديثی فراوانی نقل شده است كه به برخی از
آنها اشاره میشود .شخصى از امام صادق دربارة مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً سؤال كرد :حضرت
فرمودند :كسى كه اين خانه را قصد كند و بداند كه اين همان خانهاى است كه خداوند رفتن به
آن را فرمان داده و اهلبيت را نيز آنگونه كه بايد بشناسد ،او در دنيا و آخرت در امان خواهد
بود(1صدوق ،1404 ،ج205 :2؛ كلينی1404 ،ق ،ج.)545 :4
امام صادق آية فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ( ذاريات )50 :را به «ففرّوا إلى اللّه من ذنوبکم» تفسير كرده
است (فاضل مقداد ،1373 ،ج )267 :1و از پيغمبر نقل فرمودند كه حج و عمره ،فقر و گناهان را
درو میكند؛ چنانكه سوهان زنگ آهن را (میزدايد) (طبرسی ،1372 ،ج.)800 :2

 .2آثار ترک حج در روايت
در روايات با استدالل به قرآن ،شخص توانمندي كه حج را بهجا نياورد كافر شمرده شده است.
از پيامبر اكرم نقل شده كه به حضرت على فرمودند« :يا على تارک الحج و هو مستطيع کافر

« .1وَ قَالَ الصَّادِقُ 

فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ

عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا کَانَ آمِناً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»
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يقول اللَّه تبارک و تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعالَمِينَ» :اى على! كسىكه حج را ترك كند با اين كه توانايى دارد ،كافر محسوب مىشود
(صدوق ،بیتا ،ج .)368 :4در روايت ديگري آمده است :كسی از امام موسیبنجعفر دربارة آية
فوق سؤال كرد كه اگر از ما كسی حج بهجا نياورد ،كفر ورزيده؟ امام فرمودند :نه؛ و ليكن هر
كسی بگويد اين آن نيست ،كفر ورزيده است(1طوسی ،1407 ،ج  .)16 :5از امام صادق نيز روايت
شده كه مراد آية وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى كسی است كه مستطيع شده ،ولی حج به جاي
نياورده ،او راه خيررا (نمیبيند) نابيناست (صدوق ،1404 ،ج.)447 :2
در روايت ديگري از امام دربارة آية وَ مَنْ کانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا

سؤال شد ،امام فرمودند :اين آيه دربارة كسی است كه مستطيع شده و حج خود را به عقب
میاندازد تا اين كه بميرد(2صدوق ،1367 ،ج.)337 :3
در حديثی از پيامبر نقل شده كه فرمودند« :يا على! من سوف الحج حتى يموت بعثه اللَّه يوم

القيمة يهوديا او نصرانيا» :اى على! كسى كه حج را به تأخير بياندازد تا اين كه از دنيا برود ،خداوند
او را در قيامت ،يهودى يا نصرانى محشور مىكند (صدوق ،1404 ،ج368 :4؛ كلينی ،1404 ،ج.)265 :4
مسئلة حج آنقدر مهم است كه اگر سالی ،خانة خدا حجگزار نداشت و افراد مستطيع يافت
نشد ،حكومت و حاكم اسالمی بايد با استفاده از بيتالمال گروهی را به حج بفرستد.

« .1وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَ ٍر قَالَ :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي کُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا

فَقَدْ کَفَرَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَکَذَا فَقَدْ کَفَرَ».
« .2رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ
سَبِيلًا فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُ الْعَامَ أَحُجُ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَ».
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 .3مفهومشناسي و تبيين استطاعت
 .1 .3استطاعت در لغت و قرآن
استطاعت مصدر باب استفعال از مادة طوع است و عبارت است از بودن چيزي كه با آن انجام
كاري ممكن میشود و به نظر راغب اصفهانی ،استطاعت اخصّ از قدرت ،يعنی قدرت و توانايی
خاصی است (راغب اصفهانی.)529 :1412 ،
استطاعت به معنى قدرت و طلب طاعت است ،ولى در قرآن پيوسته به معنى قدرت آمده
است .گاهى براى ثقيل بودن ،تاء آن را حذف میكنند؛ مثل

فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ( كهف)97 :

(ر.ك :طريحی ،1416 ،ج371 :4؛ قرشی بنابی ،1371 ،ج.)248 :4
در آيات بسياري واژة استطاعت به معناي توانايی انجام كاري ،توانگري بهكار رفته و مخالف
آن عجز به معناي ناتوانی و واماندگی است؛ مانند آيات توبه ،43 :آلعمران ،97 :نساء 25 :و
 129و تغابن.16 :
 .2 .3استطاعت سبيليه (طريقي)
يكی از شرايط وجوب حج ،باز بودن راه وامنيت آن است كه در فقه از آن به استطاعت سبيليه يا
استطاعت طريقی يا سربيه -سرب به معناي راه (ابنمنظور ،1410 ،ج -)462 :1و يا «تخلية السّرب»
تعبير میشود (طوسی ،1387ج .)296 :1به اين معنا كه راه و مقصد از امنيت الزم برخوردار باشد و
خطري بر جان ،مال يا آبروي حاجی در طول سفر و هنگام انجام مناسک احساس نشود

(ر.ك:

جمعى از پژوهشگران ،1426 ،ج.)430 :1
يكی از مهمترين آياتی كه مسئلة امنيت و تكلي ف مردم به زيارت كعبه در آن بيان شده،
آية  97سورة مباركة آلعمران است :فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ.
در ادامه نكات مهم آيه در چند قسمت بيان میشود:
الف) وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً بيان حكمى تشريعى كه احتمال داده شده ،مراد امنيت وارد
شوندگان (فاضل جواد ،1365 ،ج )103 :2و يا مصون ماندن آنها از عذاب

آخرت باشد (جرجانی،1362 ،

ج )335 :1چنانچه از امام باقر نقل شده كه هركسی كه داخل خانة خدا شود؛ در حالیكه به
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همة آنچه خداوند بر او واجب نموده عارف است ،در آخرت از عذاب دائمی در امان است« .من

دخله عارفا بجميع ما أوجبه اللّه عليه کان آمنا في اآلخرة من العذاب الدائم» (طبرسى ،1372 ،ج.)799 :2
ب) َ و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ خداوند ،تكليف وجوب حج را بهصورت جملة خبر ادا نموده
تا تأكيد و اشعار به اين باشد كه اين معنى در فطرت آنها همان حقّ اللّه است كه بر گردن
آنهاست (فاضل مقداد ،1373 ،ج.)263 :1
در اين آيه ،امر به صورت خبر ادا شده ،تا داللت كند كه اين مطلب از امورى است كه
حتماً واقع شدنى است و احتياج به امر ندارد (قطب راوندي ،1405 ،ج .)286 :1آن را با جملة اسميّه
تأكيد نمود و حقّ را در خداى تعالى منحصر نمود؛ بدون آنكه غير خدا در آن شركت داشته
باشد (سلطان علىشاه ،1372 ،ج.)337 :3
ج) در اين آيه ،تصريح به لفظ «اللَّه» داللت میكند بر اتصاف او به صفات كمال لطفيه و
قهريه كه موجب اداى حقوق اوست .تصريح به لفظ «على» داللت میكند بر آنكه حقِ واجبى
است ،خداى تعالى را در ذمة مردم و لفظ «الناس» بر وجوب حج بر همگان داللت میكند
(جرجانى ،1362 ،ج.)338 :1
د)  ...مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا كلمة «سبيال» تميزى است از جملة «استطاع» و اين آيه ،متضمن
تشريع حج است؛ اگرچه اين مراسم در زمان ابراهيم تشريع شد ،ولی آيه ،تشريع امضايى نسبت
به تشريع قبلى حضرت ابراهيم است .قرآن در آية ديگري از آن تشريع خبر مىدهد :وَ أَذِّ ْن فِي

النَّاسِ بِالْحَجِّ« ...مردم را به اداى مناسک حج اعالم كن( »...حج )27 :برخی نيز سبيل را مفعول به
معنى «ذهابا» گرفتهاند ،زيرا كه رفتن در راه مىباشد (جرجانى ،1362 ،ج.)337 :1
ه) وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ براى تأكيد و بيان اهميت مسئلة حج مىفرمايد:
«كسانى كه كفران كنند و اين دستور الهى را ناديده بگيرند و به مخالفت برخيزند ،در حقيقت به
خود زيان مىرسانند؛ زيرا خداوند از همة جهانيان بىنياز است» (مكارم شيرازى ،1371 ،ج.)18 :3
واژة «کفر» در اين آيه ،تفاسير مختلفی شده است؛ از آن جمله؛
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 ترك حجّ را كفر ناميدن ،تأكيد ديگرى براى وجوب حجّ است و ترك حجّ در حدّ كفر وشرك به خدا شمرده شده است ،همانطور كه خداوند شرك به او را نمىبخشد ،تارك حجّ را
نيز نمىبخشد و كمتر از آن را مىبخشد (سلطان علىشاه ،1372 ،ج.)337 :3
 مراد از كفر انكار است؛ كسی كه وجوب حج را انكار كند ،كافر است؛ اما مسلمانی كه بهوجوب حج اعتقاد داشته و آنرا ترك میكند؛ او كافر نيست .برخی نيز اين عبارت را به معنی
ترك حج گرفتهاند؛ به اين دليل كه وقتی آية َ و مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً( آلعمران )85 :نازل شد
يهود گفتند« :ما مسلمانيم» خداوند اين آيه را نازل كرد و آنها مأمور به انجام تكاليف حج
گرديدند ،آنان امتناع ورزيده ،خداوند فرمود« :هر كس از اينها حج را ترك كند ،كافر است»
(قطب راوندي ،1405 ،ج .)285 :1انكار حج در صورتى كفر است كه آنرا به اين نكته برگردانيم كه
خانة كعبه نخستين خانه اى است كه براى مردم ساخته شده و يا به عدم اعتقاد به وجوب حج
باشد؛ ام ا اگر آن را به ترك حج به سبب سبک شمردن آن برگردانيم ،در آن صورت مراد از كفر،
فسق است (مغنيه ،1378 ،ج.)194 :2
 كلمة «كفر» در اينجا به معناى كفر در اصول دين نيست؛ بلكه منظور كفر به فروع است،نظير كفر به نماز و زكات و مراد از كفر همان ترك است و كالم از قبيل به كار بردن مسبب و يا
اثر در جاى سبب و يا منشأ اثر است .تقدير كالم« :و من ترک الحج فال يضر اللَّه شيئا فان اللَّه غنى

عن العالمين» است .يعنى :هر كس حج را ترك كند ،ضررى به خدا نمىرساند چون خدا غنى از
همه عالميان است (طباطبايى ،1374 ،ج.)550 :3
و) َ فإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ پس از بيان حق الهی ،براي رفع توهم احتياج ،خداوند به
يادآوري بینيازي و استغناي الهی پرداخت (فاضل مقداد ،1373 ،ج.)263 :1
 .3 .3استطاعت در حج از ديدگاه روايات
در برخی روايات ،استطاعت كه شرط وجوب حج است به داشتن سالمت جسمی (از مرضی كه
مانع از رسيدن انسان به مكه میشود) ،زاد و توشه و باز بودن مسير معنا شده است؛ چنانچه
در روايتی امام صادق در جواب سوال از استطاعت فرمودند« :مَنْ کَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلي
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سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَة فَهُوَ مِمَّنْ يسْتَطِيعُ الْحَجَّ» كسی كه سالم است و راه حج بر او باز است و زاد و
راحله دارد ،حج بر او واجب است (صدوق.)379 :1403 ،
آن حضرت در روايت ديگري صحت در بدن و توانايی مالی را منظور از استطاعت دانستند:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطا َع إِلَيهِ سَبِيلًا قَالَ :الصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَ

الْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ» (حر عاملی ،1409 ،ج .)36 :11در روايت ديگري از امام محمد باقر از معناي سبيل
پرسيده شد ،حضرت فرمودند :هر چه حج بدان بستگی دارد« :قُلْتُ ألَبِي جَعْفَرٍ قَوْلُهُ تَعَالَي وَ لِلَّهِ

عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا قَالَ سَأَلْتُهُ مَا اَلسَّبِيلُ قَالَ يَکُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ» (همان.)42 :
همچنين در روايتی نقل شده كه امام رضا در نامهاي به مأمون نوشتند :حج براي هر
مستطيعی واجب است و منظور از راه داشتن ،توشه و مركب و سالمتی بدن است «فِي کِتَابِهِ إِلَي

الْمَأْمُونِ قَالَ :وَ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطا َع إِلَيهِ سَبِيلًا وَ السَّبِيلُ زَادٌ وَ رَاحِلَة» (همان ،ج ،36 :11ح.)9
 .4 .3مراد از استطاعت در آيه  97آل عمران
آية شريفه وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطا َع إِلَيْهِ سَبِيلًا وجوب حج را مشروط بر استطاعت
كرده است .برخی استطاعت در اين آيه را استطاعت عقلی و برخی شرعی و گروهی نيز مراد از
آن را استطاعت عرفی میدانند كه به تبيين آنها پرداخته میشود.
الف) استطاعت شرعی يعنی شارع مقدّس در انجام كاري ،افزون بر قدرت عقلی ،چيز
ديگري را شرط كند ،اين توانايی به نام قدرت و استطاعت شرعی ناميده میشود؛ چنانچه در
روايات به توشة راه ،وسيلة سواري و باز بودن مسير تفسير شده و اين توانايی و قدرت در
موضوع حج اخذ شده است(1ر.ك :خويی ،1418 ،ج 59 :26و .)56

ج
 .1هذا و لکن حققنا في بحث الترتب أنّ الحجّ لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية ،و لم يثبت ذلك بأي دليل ،فإنّ المعتبر في الح ّ
االستطاعة المفسرة في النصوص بالزاد و الراحلة و تخلية السرب ،و القدرة الشرعية التي ذکروها غير معتبرة في وجوب الحجّ... ،ال
خالف و ال إشکال في عدم کفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه االستطاعة الشرعية ،و هي کما في جملة من األخبار
الزاد و الراحلة ،فمع عدمهما ال يجب و إن کان قادراً عليه عقلًا باالکتساب و نحوه.
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ب) استطاعت عرفی :هرگاه انسان بتواند در موسم و زمان حج اعمال حج را انجام دهد در
عرف مردم چنين شخصی مستطيع محسوب میشود و داراي استطاعت عرفيه

است( 1ر.ك:

قمی ،1419،ج .)55 :1
به نظر میرسد استطاعت عرفی با استطاعت لغوي هماهنگ است؛ زيرا ارباب لغت براي
بيان معانی الفاظ ،سراغ معانی متداول ميان عرف میروند .همچنين مرجع در تشخيص عناوينی
كه در لسان ادله اخذ شده ،عرف است و استطاعت نيز يكی از همين عناوين است.
ال توانايی بر انجام عمل حج در موسم و
ج) استطاعت عقلی :استطاعت عقليه يعنی انسان عق ً
زمان حج داشته باشد و منظور امكان وجود خارجی است(2ر.ك :جمعی از پژوهشگران ،1423 ،ج.)400 :11
تفسير مواهب الرحمن از مقيد كردن امر به حج بر استطاعت نتيجه میگيرد كه اين
استطاعت غير از استطاعت عقلی است كه در شرط هر تكليفی میباشد و مراد از استطاعت (در
آية  97سورة مباركة آلعمران) استطاعت و توانايی عرفی است كه براي هر فردي متفاوت
میباشد(3موسوى سبزوارى ،1409 ،ج.)173 :6

 .1و أما بعد تقييد الوجوب في اآلية الشريفة باالستطاعة الظاهرة في العرفية منها -کسائر االلفاظ الواردة في االدلة الشرعية فانها
تحمل على المعنى العرفي لها -اختص وجوب الحج بمن يستطيع عرفا و لم يکن في الحج أي مشقة زائدة على أصل مشقة اعمال
الحج الالزمة لها .ففائدة تقييد الوجوب باالستطاعة ال تنحصر بما فرضه المدعي من اعتبار الزاد و الراحلة ،بل يمکن ان يکون ما
عرفت من نفي وجوب الحج على غير المستطيع عرفا .فانه ال يعرف ذلك بغير التقييد المزبور ،و هذا المعنى هو المتعين في معنى اآلية
دون ما ذکر الن فيه تحفظا على ظهور االستطاعة في معناها العرفي بخالف حملها على إرادة الزاد و الراحلة.
 .2الإشکال في أنّ االستطاعة بمعنى القدرة شرط في وجوب الحجّ على المکلّف ،فمن ال يقدر على أداء الحجّ لم يکلّف به ،و هذه
االستطاعة العقلية کما أنّها شرط في وجوب الحجّ ،کذلك هي شرط في وجوب سائر الواجبات الشرعية .و قال بعض :إنّ قوله تعالى:
وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يدلّ على ذلك و ال يزيد على حکم العقل ،فإنّ االستطاعة المذکورة في هذه
اآلية هي القدرة و التمکّن ،فاآلية إرشاد إلى حکم العقل ،فيکون الحجّ بمقتضى العقل و اآلية المبارکة واجباً عند القدرة و التمکّن.
نعم ،يرتفع وجوبه فيما إذا کان حرجيّاً؛ ألنّ الحکم الحرجي منفيّ في الشريعة المقدّسة کسائر الواجبات الشرعية.
 .3من تقييد األمر باالستطاعة يعرف انها غير االستطاعة العقلية التي هي شرط في کل تکليف و يستفاد منه و من اطالق اآلية الشريفة
و عدم تقييدها بشي ء ان المراد بها االستطاعة العرفية و هي تختلف باختالف األشخاص ...الحق انها تشمل جميع أقسام القدرة في
المال و البدن و تخلية السرب و قد وردت روايات متعددة عن االئمة الهداة (عليهم السالم) في تفسير االستطاعة بجميع ذلك.
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در كتب تفسيري و فقهى ،استطاعت ،به معنى داشتن زاد و توشه ،مركب ،توانايى جسمى ،باز
بودن راه ،و توانايى بر ادارة زندگى

به هنگام بازگشت از حج تفسير شده است (مكارم شيرازى،1371 ،

ج17 :3؛ قطب راوندي ،1405 ،ج285 :1؛ ر.ك :مقدس اردبيلى ،بیتا217 :و216؛ فاضل مقداد ،1373 ،ج.)263 :1
 .5 .3استطاعت سربيه يا امنيت در حج
استطاعتی كه در آيات و روايات ،شرط وجوب حج دانسته شده ،عبارت است از توانايی مالی به
معناي تأمين هزينههاي سفرحج؛ توانايی جسمی به معناي داشتن توان جسمی جهت پيمودن
مسير حج و انجام اعمال حج است و توانايی امنيتی به معناي عدم مانع در مسير و مقصد و باز
بودن مسير از موانع كه از آن به «تخلية السرب» تعبير میشود .يعنی اينكه در راه مانعی نباشد
كه رسيدن به ميقات يا اتمام حج را مختل كند كه در غير اينصورت واجب نيست .اگر راه ايمن
نباشد ،يعنی از آسيب بر جان و مال و آبروي خودش بترسد و راه هم منحصر در همين يک راه
باشد يا آنكه همة راهها اينچنين باشد .اگر دو راه باشد ،راه نزديکتر غير امن و راه دورتر امن،
واجب است از راه دورتر برود.
اگر همة راهها امن نباشد؛ مگر آنكه از شهرهاي مختلفی عبور كند؛ فقها بر دو نظر هستند ،نظر
صاحب عروه آن است كه واجب نيست كه در شهرها بچرخد تا به حج برسد؛ زيرا در اين صورت
شرط حج كه خالی و امن بودن راه است محقق نشده است (طباطبايی يزدي ،1428 ،ج.)307 :2
فقها با تمسک به قرآن (آلعمران )97 :و روايات باز بودن راه و امنيت ،آن را يكی از مصاديق
استطاعت و شرط وجوب حج گرفتهاند .استطاعت سبيليه در آيه به باز بودن راه و امنيت آن
صدق میكند .در اين مورد خوف عدم امنيت هم كفايت

میكند(1ر.ك :موسوي خمينى ،1409 ،ج:1

 ،)380شارع اين مقدار خوف را رد نكرده و در برخی موارد نيز تاييد كرده ،مانند صوم كه خوف
مرض كافی است.
به باور آيت اهلل خويی هنگامی كه راه ايمن نباشد و بر بدن ،مال وآبروي خودش بترسد؛ حج
واجب نيست؛ زيرا خوف از ضرر به خودي خود – همانطور كه از روايات استفاده میشود – راه
 .1االستطاعة السربية بأن ال ي کون في الطريق مانع ال يمکن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام األعمال و إال لم يجب ،و کذا لو
کان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله.
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عقاليی به ضرر است .يعنی الزم نيست كه ضرر حتمی باشد؛ بلكه سيرة عقال بر اجتناب از
ضررهاي احتمالی است .بنابراين ،در جايی كه خوف ضرر باشد ،حكم واقع ًا برداشته میشود ،حتی
اگر خالف آن هم كشف شود و معلوم شود كه مانعی در راه نبوده است ،همانطور كه در غير حج
نيز اينچنين است ،مانند تيمم كه اگر از استعمال آب بترسد و با تيمم نماز بخواند و بعد از اتمام
وقت خالف آن كشف شود ،تيمم و نمازش واقع ًا صحيح است (خويی ،1416 ،ج.)214 :1

 .4جايگاه امنيت در حج
 .1 .4امنيت حرم از ديدگاه قرآن
حضرت ابراهيم بعد از بناى خانة كعبه امنيت شهر مكه را از خداوند درخواست نمود :رَبِّ

اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً( ابراهيم« :)35 :خداوندا! اين سرزمين را سرزمين امن و امانى قرار بده» خدا
دعاى ابراهيم را اجابت كرد و آن را يک مركز امن قرار داد كه ماية آرامش روح و امنيت اجتماع
مردمى است .از نظر قوانين مذهبى ،امنيت اين مكان آنچنان محترم شمرده شده كه هرگونه
جنگ در آن ممنوع است .در اسالم «كعبه» بهعنوان يک پناهگاه شناخته شده ،بهگونهاي كه
افراد انسانى و حيوانات اين سرزمين نيز در امان هستند (مكارم شيرازى ،1371 ،ج.)16 :3
استقرار و استمرار امنيت در اين مكان مقدس در آياتی از قرآن كريم مطرح شده است :أَ َو

لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ( عنكبوت« :)67 :مگر نديدند كه ما مكه را حرم
امن كرديم ،در حالىكه بالد اطراف آن مورد هجوم دشمنان است» و آية وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً

لِلنَّاسِ وَ أَمْناً( بقره« :)125 :و چون خانة كعبه را مرجع امور دينى مردم و محل امن قرار داديم»
مردم اين مكان را مقدس و واجب االحترام مىدانند ،چون وجوب تعظيم آن در شريعت ابراهيم
ثابت شده بود .از دعاى حضرت ابراهيم كه در دو سورة «ابراهيم» و «بقره» نقل شده ،استفاده
میشود كه قبل از اسالم ،حكم امنيت اين خانه تشريع و قبل از بعثت ،عرب جاهليت اين حق
را براى بيت محفوظ داشتند (ر.ك :طباطبايى ،1374 ،ج.)549 :3
امنيت ،شرط انجام دادن حج كامل میباشد :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَ َر
مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ...فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن

144

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة  ،8پاييز و زمستان 1397

تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ( »...بقره« :)196 :و حج و عمره را براي خدا به اتمام
برسانيد! و اگر محصور شديد( ،و مانعی مانند ترس از دشمن يا بيماري ،اجازه نداد كه پس از
احرام بستن ،وارد مكه شويد )،آنچه از قربانی فراهم شود (ذبح كنيد ،و از احرام خارج شويد)! و
سرهاي خود را نتراشيد تا قربانی به محلش برسد (و در قربانگاه ذبح شود) و اگر كسی از شما
بيمار بود و يا ناراحتی در سر داشت( ،و ناچار بود سر خود را بتراشد )،بايد فديه و كفارهاي از
قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندي بدهد! و هنگامی كه (از بيماري و دشمن) در امان بوديد،
هركس با ختم عمره ،حج را آغاز كند ،آنچه از قربانی براي او ميسر است (ذبح كند)».
 .2 .4رعايت امنيت حرم از ديدگاه روايت
در روايات نيز مسئلة امنيت حرم مطرح شده و فقها حكم كردهاند كه جايز نيست اجراى حدود
و تعزيرات بر كسى كه به حرم پناه ببرد ،به شرط آنكه در خارج حرم مستحق آن شده باشد؛
ليكن بايد خوردن و آشاميدن را بر او سخت گرفت تا بيرون رود و بعد از خروج از حرم مورد
اجراى حد يا تعزير قرار

میگيرد(1فاضل جواد ،1365 ،ج103 :2؛ فاضل مقداد ،1373 ،ج262 :1؛ كلينی،

1404ق ،ج.)227 :4
 .3 .4صورتهاي گوناگون ناامن بودن راه حج
ناامن بودن راه حج به صورتهاي مختلفی اتفاق میافتد كه چند فرض آن بيان میگردد.
 گاهی تمام راهها ناامن است و رسيدن به حج فقط با دوران در شهرها ميسر میشود.برخی از فقها به واجب نبودن حج و برخی ديگر به وجوب حج در اين صورت حكم كردهاند.

 « .1عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ مَنْ
حرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ وَ لَکِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ
حرَمِ جِنَايَةً ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْ َ
دَخَلَهُ کانَ آمِناً قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْ َ
حرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي
لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَى فِي الْ َ
حيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَعْ لِلْحَرَمِ ُحرْمَتَهُ  .مُحَمَّدُ بْنُ يَ ْ
حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَيْرِ مَکَّةَ أَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى
نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَکَّةَ لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَکِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُجَالَسُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ فَيُؤْخَذَ وَ
إِنْ أَحْدَثَ فِي ا ْلحَرَمِ ذَلِكَ ا ْلحَدَثَ أُخِذَ فِيهِ».
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صاحب عروة حكم به عدم وجوب را اقوا میداند به دليل اينكه بر چنين مسيري باز بودن
راه صدق نمیكند .به باور ايشان استطاعت سبيل به پيمودن راه عادي و متعارف انصراف دارد
پس كسی كه با پيمودن راه غير متعارف میتواند خود را به حج برساند؛ مشمول آيه نمیشود
(طباطبايی يزدي ،1420 ،ج.)431 :4
آيت اهلل خويی نظرشان اين است كه طی اين مسير واجب است؛ مگر آنكه موجب حرج و
ضرر شود؛ زيرا واجب ،پيمودن راه است واين مختص به يک راه نيست؛ اگر چه بعضی از راههاي
نزديکتر غير امن باشد؛ بر او حج واجب است و لو اينكه دوران در بالد كند تا زمانیكه به ضرر
زياد و سختی شديد در پيمودن راه غيرمتعارف مبتال نشود .در اين صورت از باب عسر و حرج
(حديث رفع) وجوب برداشته میشود .اگر كسی ادعا كند كه سبيل گفته شده در آيه راه عادي
و متعارف است يا بگويد در اينصورت از نظر عرف باز نبودن راه صدق میكند ،اين دو ادعا
بدون دليل هستند (خويى ،1416 ،ج.)215 :1
 اگر در مسير دشمنی باشد كه دفع آن فقط با پرداخت پول ميسر است؛ چنانچه شخصتوان پرداخت پول را داشته باشد؛ در مورد وجوب پرداخت پول و رفتن به حج فتواهاي مختلفی
از طرف فقها صادر شده است.
قول به عدم وجوب حج :شيخ طوسی در صورت فوق حج را واجب نمیدانند

(طوسی،

 ،1387ج .)301 :1داليل واجب نبودن بذل و رفتن به حج از اين قرار است:
الف) باز بودن راه واستطاعت طريقی (تخلية السرب) كه شرط وجوب حج است ،در اينجا
منتفی میباشد.
بر اين سخن اشكالی وارد شده و آن اينكه قبول نداريم كه حج بر باز بودن راه ،به اين
معنا متوقف باشد .قدر معلوم از ظاهر روايات اين است كه راه باز و امن باشد و پيمودن راه
ميسر باشد ،بهطوري كه بهسختی زياد كشيده نشود كه در صورت فوق نيز حاصل است

(بحرانى،

)141 :1405؛ زيرا دفع دشمن با مالی است كه براي فرد مقدور است.
ب) پول گرفته شده مصداق ظلم است و كمک بر ظلم و ظالم و گناه شايسته نيست و
حرام است.
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در پاسخ میتوان گفت ،پول پرداخته شده مصداق كمک بر گناه محسوب نمیشود؛ زيرا هدف،
خالصی از دشمن و رسيدن به حج براي طاعت است؛ همچنين اين سخن نقض میشود با موردي
كه در شرع پرداخت پول به ظالم براي نجات يک مسلمان از هالكت جايز شمرده شده است.
بديهی است كه پرداخت پول به صورت اختياري عيب و ننگی ندارد و بر انسان سخت
نيست .به خالف موردي كه گرفتن پول به زور باشد كه براي جوانمردان عيب و ننگ شمرده
میشود .بذل مال به اختيار براي رفتن به حج ثواب هميشگی دارد ولی در برابر گرفتن پول به
زورفقط يک عوض منقطع است (همان.)143-142 :
قول به وجوب حج :فقها وجوب حج را مشروط به توانايی بر پرداخت پول تا زمانی كه به
ضرر و زيان منجر نشود ،میدانند؛ زيرا در اينصورت استطاعت محقق میشود

(عاملی ،1413 ،ج:2

141؛ عاملی ،1417 ،ج 314 :1؛ عاملی كركی ،1414 ،ج.)134 :3
قول به تفصيل :اگر پرداخت مال به ضرر او باشد و بیانصافی باشد؛ بذل مال واجب نيست
و حج ساقط میشود؛ اما اگر مال كم و پرداخت آن ميسّر باشد و ضرري به حال او نداشته باشد،
بذل مال واجب است و اين مثل بهاي وسايل میباشد كه الزم است (محقق حلّی ،1407 ،ج.)755 :2
نظر مرحوم خويی نيز اينچنين است كه اگر ضرر زياد و قابل توجه باشد ،پرداخت مال واجب
نيست؛ همچنانكه اگر شخص به عسر و حرج میافتد ،واجب نيست؛ اما اگر ضرر كم باشد ،يا
عرف آن را ضرر به حساب نمیآورد ،قول به وجوب حج و لزوم تحمل ضرر كم ،بعيد نيست؛ زيرا
در اين مورد ،باز بودن راه صدق میكند (خويى ،1416 ،ج.)235 :1
 اگر كسی مالی به انسان بدهد تا با پرداخت آن به دشمن راه حج را براي خود ايمن وهموار كند ،ظاهر قول اصحاب بر آن است كه قبول اين پول واجب نيست؛ زيرا تحصيل شرط
در واجب مشروط واجب نيست.
صاحب كتاب مدارك اشكال گرفته كه به مجرد بذل ،شرط تمكن به حج حاصل میشود.
در حديث آمده است« :من عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو ممن يستطيع الحج» كسی كه به او
پولی عرضه شود تا با آن حج بهجا آورد و او حيا میورزد؛ او از كسانی است كه مستطيع شده
است .اين حديث شامل مورد فوق نيز میشود كه پول به او عرضه شده تا با آن دشمن را دور
كند (بحرانى.)142 :1405 ،
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 گاهی امنيت راه حج با كشتن دشمن ميسر میشود؛ برخی از فقها در اين صورت حج راواجب نمیدانند؛ حتی اگر گمان به پيروزي بر دشمن و سالمت خود داشته باشد (سالمت ،يكی
از موارد صريح استطاعت است) (طباطبايی يزدي ،1420 ،ج.)431 :4
گروهی از فقها در اين مسئله قائل به تفصيل شدهاند؛ به اين ترتيب كه گاهی فرض
میشود بر مبارزه با دشمن و دفع او قادر است؛ بدون آن كه متضرر شود و يا بهسختی بيفتد و
اطمينان به پيروزي و سالمت خود دارد .شكی نيست در اينكه وجوب حج ساقط نمیشود؛ زيرا
باز بودن راه و تخلية السرب صدق میكند.
گاهی فرض میشود كه سفر خطرناكی است بهطوري كه بر جان يا آنچه مربوط به
خودش است ،میترسد .در اين فرض ،حج ساقط میشود؛ زيرا باز نبودن و امن نبودن راه صدق
میكند؛ اگرچه گمان به پيروزي و سالمت داشته باشد .تنها گمان به پيروزي و سالمت باعث
نمیشود كه راه را امن بدانيم (خويى ،1416 ،ج.)236 -235 :1
در مورد امنيت در راه حج امام خمينی معتقد است كه اگر براي رفتن به حج دو راه
وجود دارد و راه نزديک بسته است و راه دورتر امنيت دارد ،در اينصورت شخص مستطيع است
و بايد راه دور را انتخاب كند؛ اما اگر مسير منحصر در يک راه باشد و يا چندين راه كه همة آنها
بسته است و يا اگر راه نزديک و راه دور  -هر دو -بسته است؛ ليكن مسيري وجود دارد كه
مستلزم دوران در شهرهاي دور است و راه حج شمرده نمیشود ،الزم نيست از چنين راهی به
حج برود ،چون استطاعت امري عرفی است و عرف اين مسير را راه نمیداند ،به همين جهت
شخص در اين دو صورت مستطيع نيست (موسوي خمينى ،1409 ،ج.)380 :1
 .1 .3 .4حکم به عدم وجوب حکمي ظاهري يا واقعي
فقها در صورت ناامن بودن راه حج ،به واجب نبودن حج حكم كردهاند .برخی از آنان اين حكم
را حكم واقعی و برخی ديگر حكم ظاهري گرفتهاند.
به نظر مرحوم حكيم ،حكم به عدم وجوب يک حكم ظاهري است؛ زيرا موضوع حكم واقعی
به واجب نبودن حج به خاطر عدم استطاعت ،باز نبودن واقعی راه است ،پس در صورت شک،
حكم واقعی احراز نمیشود؛ بلكه چنين حكمی ظاهري خواهد بود .آري ،در صورت احتمال تلف
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نفس ،با توجه به اينكه سفر در چنين حالتی حرام است ،حكم ظاهري حرمت سفر ،موضوع
حكم واقعی نبود اِستطاعت میشود و با نبودِ استطاعت هم وجوب حج نفی میشود؛ پس انتفاي
وجوب حج به خاطر اين نيست كه راه باز نيست؛ بلكه به خاطر حرمت ظاهري سفر است كه
مانع انجام سفر خواهد بود؛ اما در صورت احتمال تلف مال يا غير آن از مواردي كه سفر با وجود
آن احتمال حرام نيست ،اصول و قواعد عقاليی كه مجوز ترك سفر هستند ،بهعنوان دليل و
امارهاي بر باز نبودن راه خواهند بود (حكيم ،1416 ،ج.)171-170 :10
آيت اهلل سبحانی نيز معتقد است خود ظنّ يا قطع براي برداشتن وجوب كافی است و اين
همان قولی است كه شيخ انصاري در بحث تجري انتخاب كرده است كه فرمودهاند :اختالفی
نيست كه ظاهراً طی مسيري كه احتماالً يا قطعاً خطر دارد ،گناه است و بايد نماز را تمام
خواند ،حتی اگر بعد ًا معلوم شود كه واقعاً خطري نداشته است (سبحانی تبريزي ،1424 ،ج.)294 :1
بنابراين در مورد خوف تلف نفس هر سه بزرگوار نظرشان اين است كه حج واجب نيست و
در صورت كشف خالف هم مشكلی پي ش نخواهد آمد ،البته روش هر كدام متفاوت است .از نظر
آيت اهلل حكيم چون سفر كردن با اي ن خوف حرام است و حرمت سفر هم مانع واقعی است،
پس واقعاً وجوب حج برداشته میشود .از نظر آيت اهلل خويی خوفِ ضرر امارهاي است عقاليی بر
وجود ضرر؛ لذا واقعاً وجوب حج برداشته میشود و از نظر آيت اهلل سبحانی خود احتمال خوف
موضوعيت دارد و براي برداشتن واقعی وجوب حج كفايت میكند.
 .2 .3 .4ثمرة بحث از ظاهري يا واقعي بودن حکم
ثمرة اين اختالف در موردي است كه خالف (احتمال ضرر يا بسته بودن راه) آن آشكار شود و
بفهميم كه راه واقع ًا امن بوده است .اگر حكم ظاهري باشد ،پس استطاعت به صورت واقعی
موجود بوده و حفظ آن تا سال آينده واجب هست .اگر حكم واقعی بدانيم ،يعنی استطاعت از
ابتداي كار موجود نبوده؛ حج نيز واجب نبوده و الزم نيست آن استطاعت را تا سال آينده نگه
داريم (جمعى از پژوهشگران ،1423 ،ج.)514 :11
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 .3 .3 .4گرفتن نايب در صورت فقدان امنيت
اگر استطاعت در راه حاصل نبود ،گرفتن نايب واجب است و ملحق به مريض است؛ چون در
احاديث وجوب استنابه ،تنها مرض نيامده است؛ چنانچه در روايت از امام دربارة مسلمانی
سؤال شد كه به دليل مرض يا عذر شرعی ديگري نمیتواند حج بهجا آورد ،امام فرمودند« :الزم
است نايب بگيردَ « ».سأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ،أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللّهُ فِيهِ؟ فَقَالَ:

«عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَامَالَ لَهُ» (كلينی ،1404 ،ج .)243 :4بنابراين استثنا به مخصوص
مرض نيست و شامل هر كسی میشود كه مال دارد؛ ولی مانعی كه شرعاً عذر باشد ،دارد.

نتيجهگيري
باز بودن راه حج ،امنيت آن و مصون بودن جان و مال و آبروي شخص مسلمان يكی از مصاديق
استطاعتی است كه شرط وجوب حج میباشد .اگر امنيت راه با دوران در شهرها ،پرداخت پول
به دشمن و يا مبارزه با دشمن ميسر شود؛ گروهی از فقها حكم به واجب نبودن حج كردهاند؛
زيرا به نظر عرف در اين صورتها «استطاعت طريقی و يا تخلية السرب» كه شرط وجوب حج
است؛ صدق نمیكند.

150

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة  ،8پاييز و زمستان 1397

منابع


قرآن كريم.



ابنبابويه (صدوق) ،محمد بنعلی (1367ش) ،من ال يحضره الفقيه ،ترجمه علی اكبر غفارى،
تهران :نشر صدوق.



ابنمنظور ،محمدبنمكرم (1410ق) ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر.



بحرانى ،يوسفبناحمد (1405ق) ،الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة ،تحقيق
محمدتقى ايروانى و سيد عبدالرزاق مقرم ،قم :جامعة مدرسين حوزة علمية قم ،دفتر
انتشارات اسالمى.



جرجانى ،ابوالفتحبنمخدوم (1362ش) ،تفسير شاهى او آيات األحكام (جرجانى) ،قم :نويد.



جمعى از پژوهشگران (1423ق) ،موسوعة الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهل البيت ،زير نظر
سيد محمود هاشمى شاهرودى ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت.



ـــــــــــ (1426ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت ،قم :مؤسسة دائرة المعارف فقه
اسالمى بر مذهب اهلبيت.



حكيم ،سيد محسن طباطبايى (1416ق) ،مستمسک العروة الوثقى ،قم :مؤسسة دارالتفسير.



حكيمى ،محمدرضا و محمد و علی (1380ش) ،الحياة ،ترجمة احمد آرام ،تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمى.



حر عاملی ،محمدبنحسن (1409ق) ،تفصيل وسائل الشيعة ،قم :موسسة آل البيت الحياء
التراث.



خويى ،سيد ابوالقاسم(1416ق) ،معتمد العروة الوثقى ،قم :منشورات مدرسة دارالعلم -
لطفى ،چاپ دوم.



ـــــــــــ (1418ق) ،موسوعة اإلمام الخوئی ،قم :مؤسسة إحياء آثار اإلمام الخوئی.



راغب اصفهانى ،حسينبنمحمد (1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق صفوان عدنان
داوودى ،بيروت :دار الشامية.



سبحانى تبريزى ،جعفر (1424ق) ،الحج فی الشريعة االسالمية الغراء ،قم :مؤسسة امام
صادق.



سلطان علىشاه ،سلطان محمدبنحيدر ( ،)1372متن و ترجمة فارسى تفسير شريف بيان
السعادة فى مقامات العبادة ،ترجمة محمدرضاخانى و حشمتاهلل رياضى ،تهران :سر االسرار.

تحليل ديدگاه فقهاي اماميه پيرامون استطاعت طريقي و امنيت در حج



151

ـــــــــــ (1403ق) ،معانی األخبار ،قم :جامعة مدرسين حوزة علمية قم ،دفتر انتشارات
اسالمى.



ـــــــــــ (1404ق) ،من ال يحضره الفقيه ،قم :جامعة مدرسين حوزة علمية قم ،دفتر
انتشارات اسالمى ،چاپ دوم.



طباطبايى ،سيدمحمدحسين ( ،)1374ترجمة تفسير الميزان ،ترجمة سيدمحمدباقر موسوي
همدانی ،قم :جامعة مدرسين حوزة علمية قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ پنجم.



طباطبايی يزدى ،سيدمحمدكاظم (1420ق) ،العروة الوثقى فيما تعم به البلوي ،قم :جامعة
مدرسين حوزة علمية قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ اول.



ـــــــــــ (1428ق) ،العروة الوثقى مع التعليقات ،تهيه و تنظيم با حاشيه آيت اهلل ناصر
مكارم شيرازى ،قم :انتشارات مدرسة امام على بن ابى طالب.



طبرسى ،فضلبنحسن (1372ش) ،مجمع البيان فی تفسير القرآن ،تصحيح فضلاهلل يزدى
طباطبايى و هاشم رسولى محالتی ،تهران :ناصر خسرو ،چاپ سوم.



طريحی ،فخر الدين (1416ق) ،مجمع البحرين ،تهران :كتابفروشى مرتضوى.



طوسى ،محمدبنحسن (1387ق) ،المبسوط فی فقه اإلمامية ،تحقيق سيدمحمدتقى كشفى،
تهران :المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية ،چاپ سوم.



ـــــــــــ ( 1407ق) ،تهذيب االحكام ،تهران :دار الكتب االسالميه.



عاملى (شهيد ثانى) ،زينالدينبنعلى (1413ق) ،مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم،
قم :مؤسسة المعارف اإلسالمية.



عاملى (شهيد اول) ،محمدبنمكى (1417ق) ،الدروس الشرعية فی فقه اإلمامية ،قم :جامعة
مدرسين حوزة علمية قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ دوم.



عاملى كركى (محقق ثانى) ،علىبنحسين (1414ق) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد،
مؤسسه آل البيت ،چاپ دوم.



فاضل جواد ،جوادبنسعيد (1365ش) ،مسالک األفهام إلى آيات األحكام ،تصحيح
سيدمحمدتقى كشفى و محمدباقر شريفزاده ،تهران :مرتضوى.



فاضل مقداد ،مقدادبنعبداهلل (1373ش) ،كنز العرفان فى فقه القرآن ،تهران :مرتضوى.



قرشى بنابى ،علىاكبر (1371ش) ،قاموس قرآن ،تهران :دار الكتب اإلسالمية ،چاپ ششم.

152

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة  ،8پاييز و زمستان 1397



قطب الدين راوندي ،سعيدبنهبة اهلل (1405ق) ،فقه القرآن ،تصحيح سيد احمد حسينى،
قم :انتشارات كتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى ،چاپ دوم.



كلينى ،محمدبنيعقوب (1404ق) ،الكافی ،تهران :دار الكتب اإلسالمية ،چاپ چهارم.



محقق حلّى ،جعفربنحسن (1407ق) ،المعتبر فی شرح المختصر ،تحقيق و تصحيح جمعى
از نويسندگان ،زير نظر ناصر مكارم شيرازي ،قم :مؤسسه سيد الشهداء.



مغنيه ،محمدجواد (1378ش) ،ترجمه تفسير كاشف ،قم :مؤسسه بوستان كتاب قم
(انتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوزة علمية قم).



مقدس اردبيلى ،احمدبنمحمد (بیتا) ،زبدة البيان فی أحكام القرآن ،تحقيق محمدباقر
بهبودى ،تهران :مكتبة المرتضوية.



مكارم شيرازى ،ناصر (1371ش) ،تفسير نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالمية ،چاپ دهم.



موسوى خمينى ،سيد روح اللّه ( 1409ق) ،تحرير الوسيلة ،قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم.



موسوى سبزوارى ،عبداالعلى (1409ق) ،مواهب الرحمن فی تفسير القرآن ،بيروت :مؤسسة
اهلالبيت.

