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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ فبروری ١٩
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

   بدون محرمۀسفر زن به حج وعمر
  

كه  حج و زيارت بيت هللا است ،)  ج(ترين قرابت و طاعات نزد پروردگاراز بزرگترين اركان دين مقدس اسالم و از بھ

  .شود حاجى  وارد جنت شود اداى آن بر وجه صحيح و بدون معصيت باعث مى

.  »و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً «:فرمايد  می) ٩٧:  تـآل عمران آي(ۀ پروردگار با عظمت در سور

  ) .را داشته باشند  كه استطاعت آن  را بر تمام مردم واجب كرده، براى كساني خودۀخداوند حج خان(

  .گردد  استطاعت شامل استطاعت مالى ،  استطاعت بدنى ، امنيتی  و راه رسيدن به مشاعر مقدسه  می

بني «: كند كه آن حضرت فرمودند صلي هللا عليه وسلم روايت مى عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما از رسول اكرم 

االسالم على خمس شھادة أن ال إله إالَّ هللا وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 

  ) متفق عليه .(»البيت من استطاع سبيالً 

  :دھد  اساس و بنيان اسالم را پنج چيزی تشکيل می

صلي هللا عليه وسلم بنده و فرستاده هللا  ادت  دادن كه محمد  حق مگر خداى يكتا نيست، شھه شاھدات  دادن كه خدائى ب

جا آوردن ، ه  خدا رفتن بۀاست، وبرپا داشتن  نماز، و زكات مال دادن، و روزه ماه مبارك رمضان گرفتن، و حج خان

  .را داشته باشد كه استطاعت آن براى كسي

  : فرمايد و ھمچنان در حديث ديگر مي

اى مردم خـداوند بر شما حج و زيارت خانه خود را فرض نموده )  مسلم . (»فرض عليكم الحج فحجواأيھا الناس إنَّ هللا «

  .پس به حج برويد

  :فرمايدـ  و در حديث مـي

  ).متفق عليه. ( »من حج ھذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه «

 در آن زيارت با زن خود نزديكى نكند و مرتكب معصيت نشود، كه زيارت و حج اين خانه يعنى كعبـه را كرده، و كسي

مقصود از عدم جماع و نزديكى با زن خود در وقت اداى .(كه از مادرش تولد شده شود از گناھانش مانند روزي  پاك می

  .)باشد  میعرفه و مزدلفه و منىمناسك در روزھاى 

  : صلي هللا عليه وسلم فرمودند نانكه رسول هللا باشد، چ حج فقط يكبار باالی مسلمانان در عمر واجب می
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كه بيشتر از يكبار به حج  حج فقط يكبار واجب است و كسي). أحمد والدارمي. (»الحج مرة واحدة فمن زاد فھو تطوع«

  .باشد برود حج او سنت مـی

  شروط وجوب حج پنج اند

  . ـ مسلمان بودن١

  . ـ بالغ بودن٢

  . ـ عاقل بودن٣

  . يعنى اينكه برده نباشد ـ آزاد بودن۴

  . ـ استطاعت مالى و بدنى و امنيتی راه رسيدن به مشاعر مقدسه۵

 ما را ۀآن  عبارت از وجود محرم است که بحث امرز ولی  برای زنان  شرط ششم  ھم درشرع  اضافه گرديده است  و

 .دھد  ھمين نقطه تشکيل می

باشند و اين شخص از لحاظ شرعی  د خانواده كه بر او محرم مىتواند  شوھر او باشد و يا يكى از افرا محرم زن می

  :ازدواج كنند، چه از طريق نسب و چه از طريق سبب مباح مانند) زن عازم حج(توانند با او  نمى

كه از شيرخوارى   اينھا چه اينۀپدر، برادر، کاکا،  ماما ، شوھر مادر، شوھر دختر، پسر، پسر برادر، پسر خواھر، ھم

   .و يا از نسبباشند 

  

  :اداى آن و  وجوب ،عمره

عليه السالم كه رسول هللا  يل ئ اين احاديث، حديث جبرۀاز جمل.  در واجب بودن عمره احاديث زيادی وارد شده است

  : صلي هللا عليه وسلم در جواب سؤال او چنين فرمودند 

قيم الصالة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من اإلسالم أن تشھد أن ال إله إالَّ هللا وأنَّ محمداً رسول هللا وت«

 حق هاسالم اين است كه شھادت دھى كه خدائى ب). ابن خزيمة والدارقطني. ( »الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان

 خانه جا آوردن نماز و زكات مال دادن و حجه صلي هللا عليه وسلم فرستاده خداست، و ب جز هللا يكتا، و محمد ه نيست ب

كه اعضاى وضوء به آن آب  طوريه خدا رفتن و عمره كردن و غسل از جنابت كردن و با تمام و كمال وضوء گرفتن ب

  .برسد و روزه ماه مبارك رمضان را گرفتن

  : كند كه گفت امام مسلم در صحيح خود از عايشه رضي هللا عنھا روايت مى

اى رسول خدا آيا بر زنان ).مسلم. ( »الحج والعمرة: جھاد ال قتال فيهعليھن : يا رسول هللا ھل على النساء جھاد؟ قال«

  .باشد جھادى واجب است كه در آن ُكشت و ُكشتارى نيست و آنھم حج و عمره مــی: جھادى ھست؟ فرموند

  

 :حکم محر م برای زن در حج وعمره 

  حج وعمره گردد ، واصدار حکم خويش را به تواند  بدون محر م عازم  که زن  نمیاندء بدين امر معتقد از علمایتعداد

برای زنی که خدا «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ھدايت فرموده است :  فحوای اين حديث استنباط نموده ومی فرمايند که 

که پدرش يا پسرش يا شوھرش يا  و روز قيامت را باور دارد جايز نيست مسافرتی سه روزه و بيشتر برود مگر اين

 ». يا يکی از محرم ھايش ھمراه وی باشدبرادرش

  :در حديثی که راوی آن ابوسعيد خدری روايت گرديده  است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نھی نموده است

ُ َمِسيَرةَ ثاََلِث لَيَاٍل إال َمَع ِذي َمحَرمٍ «  بخاري  ».زن به مسافت سه شب بدون محرم سفر نكند» «اَل تَُسافُِر اْلَمْرأَة

بخاري  .مسافت دو روزآمده است» َمِسيَرةَ يُوَمينِ «:در روايتي ). ١٣٣٨،١٣٣٩(مسلم ) ١٠٨٧،١٠٨۶(
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مسافت يك » َمِسيَرةَ يَوٍم إال َمَع ِذي َمحَرمٍ «:و در روايتي آمده ) ١٣٣٨(بعد ) ٨٢٧(مسلم ) ١٩٩۵،١١٩٧،١٨۶۴(

 )١٣٣٩(مسلم  .روز

،   سفر درآن زمان  با خركه مسافرت زن بدون محرم حرام است، زيراتمام اين احاديث داللت مي كند  گويند ، ء میعلما

 . ي نيز با كشتيھاي آن زمان انجام مي شدئشتر انجام مي گرفت و سفرھاي دريااسب و 

، وجود داشت احتمال وقوع حوادث سوء درمسير راه اً گرفت ، واحيان واين سفر ھا روز ھای طوالنی را در بر می

اذيت  زار وآگرديد ، وزنان ھم که محرم نداشتند مورد  حجاج توسط قطع الطروق چور وچپاول میی  کاروان ھااً واکثر

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ه ب. گرفتند  قرار می خاطر جلوگيری از حوادث سوء ودفع شر وفتنه در اين سفر مقدسه  پيامبر َصلَّى هللاَّ

 .سفر حج و امثال آن زنان را از مسافرت بدون محرم منع نمودند، حتي 

 !خواننده محترم 

معنی ايجاد ، سوء ظن به مقام واالی زن نمی باشد، بلکه اصدار ه اصدار اين حکم اسالمی ب: قبل از ھمه بايد گفت  که 

 در آن اوضاع اً خصوص. اين حکم  برای حفاظت و حمايت و حفظ کرامت شان از دست مجرمين  صادر گرديده است

 . امن و امان نباشد که  در آن واحوالی

تواند  در يک  ر يافته است چيست ؟  آيا زن  میي سفر تغيشرايط وامکاناتمگر حکم شرع در اوضاع واحوالی که 

گروپ که درآن  زنان موثق ، مردان متدين ، خوب وبا اطمينان وجوداشته باشد وشرايط سفر در يک گروپ با اطمينان 

 نمايد يا خير ؟تام باشد ،  غرض ادای مراسم حج سفر 

، سفر حج بدون محرم منع نموده استفقھا اين موضوع  را در روشنی  حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم که زنان را در 

  : پردازيم  شرعی رسيده که در ذيل به شرح  آن می داده اند و به نتايج مختلفمورد بحث قرار

 :  نمايند  صورت مطلق حکم میه تمسک می جويند وبعلمای حنبلی از جمله کسانی اند که به عين لفظ  حديث 

 . جواز ندارد   اصالً مسافرت زن بدون محرم  برای حج وعمره

  : مذاھب ديگر بدين نظر اندیفقھااز ولی تعداد کثيری 

خصوص   آن ه نيت و حمايت  زنان  از خطر تعّدی به اوست، بو ھدف از وجود محرم با زن در سفر عبارت از مص

در آن زمان که کاروان ھا در چند روز در    وضع مسافرت ھا در آن زمان از اطمينان کامل برخوردار نبود،که زمانی

 که قبالً  به استراحت می پرداختند، وطوری خطرپرفضای درنمود و شب   شرايط سخت ودشوار بيابان را  پياده طی می

وتا ھنوز در برخی از مناطق   استقرار نيافته بود ، عربیۀگفتم که در آن  زمان حکومت عدل اسالمی در سرتاسر جزير

کفار ومنافقين سيطره خود را داشتند ، مسافرت کاروانھا با شتر صورت می پذيرفت  ودر بسياری از اين مسافرت 

زنان شان يا مورد تعدی قرار  رسيد و قتل میه ع الطريق چور وچپاول وخود کاروانيان يا بااموال کاروانھا توسط قط

  .شدند  گرفتند ويا ھم به اسارت برده می می

 بادرنظر داشت ھمين حوادث خطرناک است که فقھا ومفسرين ھدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم را در نظر گرفته ، ءً بنا

  .دانند غرض امنيت وحمايت  زن  از خطر موضوع محرم را حتمی در سفر  برای زن می

و اين چيزی . ومصونيت او تضمين گردد  مسافرت زن بدون محرم ممانعتی ندارد ولی اگر محرم با زن ھمراه باشد 

را  انجام داد، زيرا به ازواج  پيامبرصلی هللا عليه وسلم ، ام المؤمنين ھا،   حضرت عمر بن خطاب آناست که عمالً 

را به ھمراه  کاروان  حج گزاردن بدون ھمراھی محرم را داد و حضرت عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف ۀاجاز

 .آنان فرستاد

ھمچنان در زمان خالفت حضرت عثمان  بن عفان عين عمل حضرت عمر را عملی ساخت وازواج پيامبر صلی غرض 

 .ادای حج دريک کاروان مسافرت  نمودند وھيچ يکی از صحابه در مخالفت اين امر قرار نگرفتند 
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 .کوتی را درپيش رو داريم  در می يابيم که در اين مورد ما اجماع وساءً بن

از جانب ديگر قابل تذکر است که جواز مسافرت براي زن بدون محرم در صورت ضرورت و نياز در زمان حيات 

 :پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھم صورت گرفته است از جمله 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ  تاد تا ام حبيبه را كه عقد نكاحش با رسول هللا عمروبن أمية الضمري را به حبشه فرس  پيامبر َصلَّى هللاَّ

  .)قابل ذكر است كه در اين سفر ھيچ يك از محارم ام حبيبه با ايشان ھمراه نبود. (منعقد شده بود از حبشه به مدينه بياورد

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم كه شوھرش جزو اسراي غزوه بدر ب ود، رسول هللا شوھر ايشان را ھمچنين زينب، دختر پيامبر َصلَّى هللاَّ

آزاد نمود به اين شرط كه زينب را از مكه به مدينه بفرستد، زينب به ھمراه برخي از صحابه از مكه به مدينه آمد و اين 

  . سفر ده روز طول كشيد، قابل ذكر است كه محرمي با زينب ھمراه نبود

 حج است؛ ۀ اين مورد محدود به سفر براي انجام فريضالبته. ھمچنين است قول شوافع (برخي از علماي مذھب مالکی 

اجازه داده اند كه زن مي تواند با ھمراھي زنان قابل اعتماد دريک  )بنابر اين باالجماع شامل سفرھاي اختياري نمي شود

يشتر فريقا و مغرب كه مسير آن تا عربستان يكماه يا باگروپ  به حج فرضي برود، ھر چند مسير طوالني باشد، مثل 

طول مي كشد، بايد توجه داشت زماني كه زني بدون محرم به سفر مي رود احتمال انجام فواحش و منكرات زياد است و 

اين احتماالت با وجود زناني قابل اعتماد در مسير سفر به حداقل مي رسد و يا كامالً منتفي مي شود، بنابراين وجود 

نمي شود، اما در اين زمان، شھر ھا نزديك به ھم ھستند و سفر امروزی  حج ۀاحتماالت و گمانھا مانع از انجام فريض

 .در جھان ما  با امكانات پيشرفته اي صورت مي گيرد كه دورترين مسيرھا را در مدت زماني اندك طي مي كنند

طی  ) ١٩/١١/١۴١۶تاريخ  ه مفتی   شيخ ابن جبرين ب(عمل آمد  ه  بدان اشاره باً با توجه به تمام اين تفاصيل، که فوق

 :نمايد فتوای  خويش حکم صادر می

زن مي تواند بدون محرم مسيري را كه با ھواپيما نصف روز يا دو سوم روز طول مي كشد به مسافرت برود به اين «

ی  ھمراھي كند و با محرم دوم تماس بگيرد تا در مقصد به استقبالش بيايد و او ئصورت كه محرم اول او را تا ميدان ھوا

ا تحويل بگيرد، بايد توجه نمود كه زن در طياره با نامحرم تنھا نيست؛ زيرا مسافران زيادي در طياره  ھستند و اين ر

احتماالتي كه در نظر گرفته . زن ھم مثل يكي ديگر از مسافران بر طياره  سوار است و بيم و ھراسي ھم وجود ندارد

  .امنيت است كه شامل سفر حج و سفرھاي ديگر مي شودمي شود به ندرت اتفاق مي افتد؛ و اصل، سالمت و 

هللا تعالي . به خاطر اصل آسانگيري بر مسلمانان، جواز آن را ترجيح مي دھم:  يد امفتی   شيخ ابن جبرين می افز

  )ابن جبرين  مفتی کشور عربستان سعودی عبدهللا بن عبدالرحمن شيخ (».خطاھا و اشتباھات ھمه ما گذر نمايد  از

 ! محترم ۀنندخوا

 در شرايط فعلی  اوضاع واحوال اً که مفتی شيخ ابن جبرين در فتوای خويش بدان استدالل نموده است واقع ھمانطوری

ی شتر نه بلکه در  کاروان ھااتغيير يافته امروز مسافرت ھا ب امروزی نسبت به  زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،

 زنان در يک وحتی گروپ ھای مستقل. شتی صورت می پذيرد ک، موتر وتوسط طياره ھا  ن  ،ئفضای کامال مطم

 .گرديند کاروان سفری منظم می

 :ورد آيم استنتاج ذيل را بدست خواھيم ئدر اين مورد جمعبندی نمارا ھا  وفقءبه ھمه حال اگر نظريات علما

ب را دارد، ھمراھان مورد اطمينان  مالکی ھا گفته اند وجود محرم شرط است و اگر زن قصد به جا آوردن حج واج-١

 .می توانند فقط از زنان  باشند يا از مردھا باشند يا از ھر دو» ھمراھان مورد اطمينان«جايگزين محرم می شوند و 

شرط وجوب حج بر زن اين است که بر جان خودش امنيت داشته باشد، و :  از شافعی ھا تعدادی بدين باور اند که -٢

 . يا زن مورد اطمينان استاين با وجود محرم
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يک زن مورد اطمينان بس است، و گاه امنيت گسترده است و نياز به کسی : گويند   شافعی مییاما برخی ديگر از علما

 .ی به ھمراه کاروانی امن حرکت می کندئه به تنھاندارد، بلک

ھمراھی َمْحَرم در سفر قائل شده که به  ظاھر حديث  تمسک می کنند، به طور کلی به وجوب   اھل حديث ، کسانی-٣

  . کرد، زيرا اين امر جزء شرايط استطاعت برای حج نمی باشدءاند، اما حج را گفته اند بايد از اين وجوب استثنا

ھمراھی محرم در مسافت حج شرط است ، استدالل علمای حنفی : گويند علماء مذھب امام ابو حنيفه به صراحت می-۴

مسافرت زن برای حج، بدون محرم او را در معرض ضرر قرار : فرمايد  م حنبل است که میھمان استدالل علمای اما

 .می دھد

گويند  که اگر راه امن باشد مانع در سفر نيست و ھمين حکم را شيخ االسالم ابن تيميه گرفته و  ء می ــ برخی از علما۵

. ھر زن در صورت امن حج کند بدون محرم : ه آورده است ک) الفروع(که ابن مفلح در  به آن حکم نموده است چنان

 ) . تواندرفته می(ر از واجب مانند زيارت و تجارت در ھر سفر غي) زن بدون محرم(کند که  الکرابيسی ذکر می

  .کنند  امام احمد می گويد که محرم شرط رفتن به حج نيست زيرا زنان با يک گروپ از زنان يکجا سفر می-۶

که القاضی ابی الوليد الباجی و ابن دقيق العيد ذکر  که زن سالخورده از اين منع استثناء است چنان ــ بعضی نظر دارند ٧

  نموده اند

 .با ھر مسلمان که سفر کند مانع نيست : ابن سرين می گويد -٨

   که عادل باشندیبا قوم: االوزاعی می گويد  -٩

 . از زنان یبا جماعت: امام مالک می گويد 

  .با زنان با ثقه آزاد  و تنھا اگر راه با امن باشد : يد شافعی می گو

؛ چرا که وجوب را به مجرد تدليل شرط نبودن محرم نيز يکی اجماع است و ديگری ظاھر آي: قابل تذکر است که 

استطاعت می رساند و در روايات، استطاعت به توشه و خرج سفر تفسير شده است، و سوم عموميت رواياتی که بر 

تأمين سالمتی و نبود ترس بر زن است؛ اين  . حج و بر ترغيب به حج و ھشدار نسبت به ترک آن داللت می کندوجوب

 . و آبرو واجب است.امر اگر محقق باشد ھمراھی محرم الزم نيست

  

 :رفتن زن به حج بدون محرم  فتوای داراالفتاء مصر درمورد

 :دھد  داراالفتاء مصر اين فتوا را می

 اتفاق دارند که برای آسانی ء محرم و يا شوھر برای امنيت برای زن در سفر است و با اين ھم جمھور علماموجود بودن

فقھای مذھب حنفی . سفر حج برای زن اگر ھمراھان در سفر باشند و شوھر و محرم نباشد در سفر به حج مانع نيست

را شرط نمی  در رأی خود سن و سال زندانند و  موجود بودن محرم و شوھر را به سفر حج حتمی و ضروری می

يا  دانند که در حالت عدم موجود بودن محرم و دانند و واجب شدن حج را برای زن موجود بودن محرم و يا شوھر می

 .دانند  شوھر حج را برای زنان واجب نمی

بدون محرم و شوھر  برای زن سفر حج را اگر ھمسفران با امن باشند ء  به رأی جمھور علما )مفتی مصر(مگر من 

دانم و اگر زن در ھر سن و سال باشد که اين سفر با امنيت در قافله ھای حج و کاروانھای حج مسير و امکان  جواز می

    پايان  ) مفتي مصر  العالمة الدكتور علي جمعة.   (پذير می باشد 

                                                                                                                                         

  :تتبع ونگارش

 » سعيد افغانی  -سـعـيـدی«  امـيـن الدين داکترالحاج 
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  افغانيــژيکـمديـر مرکز مطالعات ستراتـ

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسـؤ

  

 

 

 


