 ‐ 25841ﺑﺎﻧﻮﯾ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫاش ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻋﻤﺮه ﻧﺪارد
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻋﻤﺮه ﺑﺮوم ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺮﻣ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻏﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸ﯾﺎ  ۱۰روز ﮐﺎرش را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺑﺮوم؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
زﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫاش ﻧﺪارد ،ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺮک آن ﻣﻌﺬور اﺳﺖ .ﺑﺮای وی ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ دﯾﺮی ]ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهی ﺷﺮﻋ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ[ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرش را آﺳﺎن ﺳﺎزد و ﯾ از ﻣﺤﺎرﻣﺶ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
راهﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺧ از ﻋﺒﺎدات را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ در راه اﻧﺠﺎم دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ آن ﻋﺒﺎدت را ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،اﮔﺮ ﺑﻨﺪهای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬر از اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ،
ﺛﻮاب ﮐﺴ را ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد .ﺑﺨﺎری ) (۴۴۲۳از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺَ
از ﻏﺰوهی ﺗﺒﻮک ﺑﺎز ﻣﮔﺸﺖ؛ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺮی را ﻃ ﻧﺮدﯾﺪ
و از درهای ﻧﺬﺷﺘﯿﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛
]زﯾﺮا[ ﻋﺬر آنﻫﺎ را ]از آﻣﺪن[ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
زﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣ ﻧﺪارد ]ﺗﺎ وی را ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﺪ[ ﺣﺞ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻮدن ﻣﺤﺮم ﺑﺮای زن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺗﻮاﻧﺎﯾ رﻓﺘﻦ
اﺳﺖ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾ رﻓﺘﻦ و داﺷﺘﻦ راﻫ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾ از ﺷﺮوط وﺟﻮب ﺣﺞ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟﻪ ﻋﻠَ
اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣﺞ اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ ﺳﺒِﻴﻼ] آل ﻋﻤﺮان) [۹۷ /و ﺑﺮای اﻟﻪ ﺣﺞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻣﺮدم اﺳﺖ ]اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای[ ﮐﺴ
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ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن راه ﯾﺎﺑﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﯾ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﯾﺎ ﺳﻔﺮ دﯾﺮی ﺑﺮود ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﯾ
ﻣﺤﺮم ،ﺑﺎ زﻧ ﺧﻠﻮت ﻧﻨﺪ ،و ﻫﯿﭻ زﻧ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮود .ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻪ ،زﻧﻢ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻼن ﻏﺰوه اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮدهام .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮت ﺣﺞ ﮐﻦ .ﺣﺴﻦ
ﺑﺼﺮی و ﻧﺨﻌ و اﺣﻤﺪ و اﺳﺤﺎق و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺻﺤﺎب رای ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﻪی
ﻣﺬﮐﻮر ،و ﻋﻤﻮم ﻧﻬ اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻧﻬ از ﻣﺴﺎﻓﺮت زن ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﺤﺮم ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻣﺎﻟ و
ﺷﺎﻓﻌ و اوزاﻋ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﺑﺮای ﺧﺮوج زن ﺷﺮوﻃ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد .اﺑﻦ ﻣﻨﺬر
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎﻫﺮ اﺣﺎدﯾﺚ را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﺷﺮﻃ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد.
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء ).(۹۱ ‐ ۹۰ /۱۱
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
اﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ ـ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻣ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫ ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ ـ
ﺣﺞ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻫﻤﺮاﻫ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﯾ ﻣﺤﺮم از
ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮب ﺣﺞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﺞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ دﯾﺮی ﺑﺪون آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺷﻮﻫﺮﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ از زﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤرود ﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺮم ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ .ﻣﺮ
اﯾﻨﻪ ﺑﺮادرﺗﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮوی ،زﯾﺮا ﺑﺮادرﺗﺎن ﻣﺤﺮم ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺪارد ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﮐﺎرﺗﺎن را آﺳﺎن ﺳﺎزد و راﻫ را ﺑﺮای
ﺣﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺮم ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء ).(۹۶ /۱۱
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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