
چکيده
خداوند تعالي در دعوتي عمومي، خطاب به حضرت ابراهيم7 مي فرمايد: 

)َو َأذِّْن ِف النَّاِس ِباْلَجِّ َيأُْتوَك ِرجااًل َوَعلى  ُكلِّ ضاِمٍر َيأْتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعميٍق(.1 
»)اي ابراهي��م( مردم را دعوت عمومي به حج کن تا پياده و س��واره بر 

مرکب هاي الغر، از هر راه دوري سوي تو آيند.«
البت��ه وجوب حج با تمام اهميتي که دارد، تنها يک بار در طول عمر واجب 
مي ش��ود و وجوب آن بر مكلِّف مس��تطيع فوري اس��ت؛ يعني بايد آن 
را در س��ال اوِل اس��تطاعت به جا آورد و اگ��ر درك آن متوقف بر تهّية 
مقّدماتي باش��د، بايد فراهم نمايد و در صورت تأخير، حج بر وي مستقر 

مي شود.
 منظور از اس��تطاعت، تنها طاقت و توانايي نيس��ت بلكه  مراد استطاعِت 
شرعي است که شارع مقدس در انجام حج، افزون بر قدرت عقلي، آن را 

معتبر شمرده است.
در وجوب حج، عالوه بر مصارف رفت و برگش��ت، داش��تن ضروريات 

ابراهيم صديقي

استطاعت در حج
)با رويکردي بر نظريات امام خميني1 (

*
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زندگي و آنچه که در معيش��ت بدان نياز هس��ت، ش��رط است. پس اگر 
ضروريات زندگي يا پول آن ها را، در حج صرف کند، حج او َحّجةاالسالم 
محس��وب نمي ش��ود. در تحّقق اس��تطاعت، افزون بر اس��تطاعِت مالي، 

استطاعت بدني و زماني و طريقي نيز شرط است.
»اس��تطاعت بدني«، به اين معنا است که انسان توان الزم جهت رساندن 

خويش به مشاعر و انجام مناسک را داشته باشد.
»اس��تطاعت زماني«، يعني ش��خص بتواند به موقع به حج برسد و تمام 

اعمال را به جا آورد.
»اس��تطاعت طريقي«، آن است که مس��ير براي رسيدن به اعمال حج باز 
باشد و خطرى هم در راه نباشد. اگر شخصي بدون استطاعت مالى، حج 

به جا آورد، اين حج مستحبي است و کفايت از حج واجب نمى کند.
اجازة شوهر در حّج واجب الزم نيست و اگر زن  حامل باشد و يا کودك 
شيرخوار داشته باشد و چنين  سفري براي آن ها خطر آفرين باشد، اين 

وضعيت مانع از استطاعت مادر مي شود.

کليد واژه ها:  حج، اس��تطاعت شرعي، اس��تطاعت مالي، استطاعت 
بدني، استطاعت زماني، استطاعت طريقي

مقدمه
خداوند متعال در دعوتي عمومي، خطاب به حضرت ابراهيم7 فرمود:  

)َو َأذِّْن ِف النَّ��اِس ِباْلَ��جِّ َيْأُتوَك ِرجااًل َو َعلى  ُكلِّ ضاِم��رٍ َيْأتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ 
َعميٍق(.2 

»)اي ابراهي��م( م��ردم را دعوت عمومي به حج کن تا پياده و س��واره بر 
مرکب هاي الغر از هر راه دوري به سوي تو بيايند.«

حج در اسالم از جایگاه واال و ویژه اي برخوردار است؛ زیرا احكام آن، در قرآن کریم به 
صورت گسترده آمده است. حتي به مواردي از اجزا و احكام آن نيز اشاره شده؛ مثاًل :

فا َو الَْْرَوَة ِمْن َش��عاِئِر  اهلِل َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعَلْيِه  ـ صفا و مروه: )ِإنَّ الصَّ
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وََّف ِبِهَما(؛3 »همانا صفا و مروه از شعائر خداست. پس هرکه حّج خانة خدا کند يا  َأْن َيطَّ
عمره به جا آورد، مانعى نيست ميان آن دو طواف کند.«

ـ حلق و ذبح: »َو ال َتِْلُقوا ُرُؤَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ الَْْدُي َمِلَّه «؛4 »و سرهاى خود را نتراشيد تا 
قربانى به قربانگاه برسد و در آنجا ذبح شود.«

ٌر َمْعُلوماٌت َفَمْن َفَرَض فيِهنَّ اْلَجَّ َفال َرَفَث َو ال ُفُس��وَق َو ال  ـ محرمات احرام: »اْلَجُّ َأْش��هُ
ِجداَل ِف اْلَج «؛5 »حّج در ماه هاى معينى است، پس هر که در آن ماه ها ملتزم به حج شد، 

همبسترى و نافرمانى و مجادله در اثناى حج ممنوع است.«
ـ وقوف در عرفات و مشعر الحرام: »...َفِإذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفاٍت َفاْذُكُروا  اهلَل ِعْنَد الَْْشَعِر اْلَرام «؛6 
»و هنگامي که از عرفات کوچ کرديد خدا را نزد مش��عر الحرام ياد کنيد و آيات ديگر که 

همگي ازاهميت حج حكايت مي کند.«
روايت َذريح ُماربى از امام صادق7  نيز گویاي اهميت حج است:

َة اإِلْساَلِم لَْ َيَْنْعُه ِمْن َذِلَك َحاَجٌة ُتِْحُف ِبِه َأْو َمَرٌض  »َمْن َماَت َو لَْ َيُجَّ َحجَّ
اَل ُيِطيُق ِفيِه اْلَجَّ َأْو ُسْلَطاٌن َيَْنُعُه َفْلَيُمْت َيُهوِدّيًا َأْو َنْصَراِنّيًا«.7

»اگر کس��ي بي آن که عذري داشته باش��د، حج را ترك کند و در آن حال 
بميرد، يهودي يا نصراني مرده است!«

روایت زیر نيز شــاهد دیگري اســت بر اهتمام شــارع به امر حج و در آن، امام صادق7 
می  فرماید: اگر ســالی، خانة خدا حج گزار نداشــت و افراد مســتطيع یافت نشد، حكومت و 

حاکم اسالمی باید با استفاده از بيت المال گروهي را به حج بفرستد:

َل النَّاُس اْلَجَّ َلَوَجَب َعَلى اإِلَماِم َأْن ُيِْبَُهْم َعَلى اْلَجِّ ِإْن َش��اُءوا َو  »َلْو َعطَّ
8.» َا ُوِضَع ِلْلَحجِّ ِإْن َأَبْوا َفِإنَّ َهَذا اْلَبْيَت ِإنَّ

»اگر مردم، حج را تعطيل کنند، بر پيش��وا و زمامدار است که مردم را بر 
انجام حج ناگزير س��ازد؛ آنان مايل باشند يا نباش��ند؛ چرا که اين خانه، 

براى حج قرار داده شده است.«
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حج، با تمام اهميتي که دارد، تنها  يک بار بر انسان  واجب مي شود
امام خميني1 در بحث حج مي فرماید:

»ال يب الّج طول العمر ف أصل الشرع إالَّ َمّرًة واحدة«.9
قيد »اصل الشــرع« در عبارت حضرت امام، به این معنا اســت که به عنوان اّولی، حج تنها 
یــك بار در طول عمر واجب مي شــود. اما ممكن اســت به جهت نــذر و مانندآن نيز واجب 

 گردد.
اجماع علماى اســالم نيز بر این است که حج فقط یك بار در طول عمر واجب مي شود و 
تنها مخالف در این مسأله، مرحوم شيخ صدوق1 است که می فرماید: کسی که مستطيع است، 

هر سال بر او حج واجب مي شود، که این قول، شاذ و مخالف اجماع است. 
مرحوم نجفي می فرماید: 

» اليب بأصل الش��رع إاّل َمّرًة واحدًة إمجاعًا بقسميه ...«، »...فما عن الصدوق 
ف العل��ل  � من أن الذي اعتمده وأفيت به أّن الّج على أهل اجلّدة ف كّل عام 

فريضة � واضح الضعف«.10
باید دانست که وجوِب حج فوري است و امام خميني1 در این باره مي فرماید:

»وجوب حج بر مكلِّف مستطيع، فوري است؛ يعني بايد آن را در سال اوِل 
استطاعت به جا آورد و اگر درك آن متوقف بر تهّية مقّدماتي باشد، بايد 

آن را فراهم سازد و در صورت تأخير، حج بر وي مستقر مي شود.«11

استطاعت، شرط و جوب حج
شاید نخستين فقيهي که »استطاعت« را به عنوان »شرط وجوب حج« مطرح کرده، مرحوم 

شيخ مفيد باشد که در این زمينه مي فرماید:

»و االس��تطاعة عند آل ممد: للحج بعد كمال العقل و س��المة اجلس��م، 
مّم��ا ينعه من الركة اليت يبلغ بها ال��كان و التخلية من الوانع ... ثّم وجود 

الراحلة بعد ذلك و الزاد«.12
»استطاعت از ديدگاه شيعه، پس از کامل شدن عقل وسالم بودن جسم و 
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تن از ناراحتي و مرضي که مانع از رسيدن انسان به مكه مي شود و نيز 
خالي بودن راه از موانع سفر، عبارت است از: داشتن راحله )وسيلة راه( 

و زاد وتوشه.«

راغب اصفهاني در مورد معناي لغوي استطاعت مي گوید:

ْوِع، و ذلك وجود ما يصري به الفعل متأّتيًا...  »َو االْس��ِتَطاَعُة: استفالة من الطَّ
واالْسِتَطاَعُة أخّص من القدرة«.13

»اس��تطاعت مصدر باب اس��تفعال از مادة طوع اس��ت وآن عبارت است 
از ب��ودن چيزي که ب��ا آن انجام کاري ممكن مي ش��ود � بعد مي گويد: � 

استطاعت اخّص از قدرت است.«

فيومي لغت شناس دیگر، مي گوید: 

اقُة، و القدرة، يقال استطاع، و قد تذف التاء فيقال: اسطاع  »و االْسِتطاعُة الطَّ
يسطيع، بالفتح ويوز الضم«.14

»استطاعت عبارت است از طاقت و توانايي. گفته مي شود استطاع و گاهي 
»تاء« حذف مي شود و اسطاع َيسطيع و يا ُيسطيع خوانده مي شود.«

اســتطاعت بلحاظ شــرایط، مختلف است؛ زیرا ممكن اســت آنچه را که عقل استطاعت 
مي داند، در عرف استطاعت محسوب نشود و نيز ممكن است شارع شرایطي را در استطاعت 
لحاظ کند که از نظر عقل و عرف معتبر نباشــد؛ اینجاســت که باید استطاعت را به »شرعي«، 

»عرفي« و »عقلي« تقسيم کنيم.
اس�تطاعت ش�رعي:  چنانچه شــارع مقّدس در انجام کاري، افزون بر قدرت عقلي، چيز 

دیگري را شرط کند، این توانایي به نام قدرت و استطاعت شرعي ناميده مي شود.
استطاعت عرفي: استطاعت عرفي با استطاعت لغوي هماهنگ است؛ زیرا ارباب لغت براي 

بيان معاني الفاظ، سراغ معاني متداول ميان عرف مي روند. این دو، به گونه اي به هم نزدیك اند 
که مي توان گفت استطاعت عرفي همان استطاعت لغوي است، جزدر برخي موارد خاص.

اس�تطاعت عقلي: این نوع از اســتطاعت عبارت اســت از امكان وجود خارجي. گر چه با 

زحمت و مشــّقت غير قابل تحّمل همراه باشــد. بنابر این، استطاعت عقلي با استطاعت عرفي 
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و لغــوي در ایــن جهت اختالف دارند؛ زیرا اســتطاعت عرفي، توانایي بدور از مشــقت غير 
قابل تحّمل مي باشــد. بر خالف اســتطاعت عقلي که توانایي با مشــقت و زحمت را نيز شامل 

مي شود.

استطاعت در روايات

روايات در اين زمينه چند دسته است: 

1. روایاتی که درآن به »صّحت بدن«، »زاد و راحله« و »تخلية السرب« یعني باز بودن مسير 
اشاره شده است؛ مانند روایت محمد بن یحيي الخثعمي که گفت:

»َسَأَل َحْفٌص اْلُكَناِسيُّ َأَبا َعْبِد  اهلِل7 َو َأَنا ِعْنَدُه َعْن َقْوِل  اهلِل � َعزَّ َو َجلَّ � )َو 
هللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل( َما َيْعِن ِبَذِلَك؟ َقاَل: َمْن َكاَن 

َصِحيحًا ِف َبَدِنِه ُمَلًّى َسْرُبُه َلُه َزاٌد َو َراِحَلٌة َفُهَو ممَّْن َيْسَتِطيُع اْلَجَّ ...«.15 
2.  روایاتــی کــه »صحة البــدن« و »القدرة علی المــال« را مطرح مي کنــد؛ مانند روایت 

عبدالرحمان بن حجاج که گفت:

»َس��َأْلُت َأَبا َعْبِد  اهلِل8 َعْن َقْوِلِه )َو هللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع 
ُة ِف َبَدِنِه َو اْلُقْدَرُة ِف َماِلِه«.16  حَّ ِإَلْيِه َسِبياًل( َقاَل: الصِّ

3.  روایاتی که گفته اســت: »ِعنَْدُه َما یَُحجُّ بِِه« یعنی چيزى دارد که با آن حج به جا  آورد 
و فقط استطاعت مالی را گفته است؛ مانند روایت ممد بن مسلم كه گفت: 

طاَع  »ُقْلُت أَلِبي َجْعَفٍر8 َقْوُلُه َتَعاَل )َو هللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْس��تَ
ِإَلْيِه َسِبياًل( َقاَل: َيُكوُن َلُه َما َيُجُّ ِبِه«.17

4.  روایاتي که داشتن زاد و راحله را شرط استطاعت می دانند؛ مانند روایت امام رضا7 :

ِبيُل َزاٌد  طاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َو السَّ »ِف ِكَتاِبِه ِإَل اْلَْأُموِن َقاَل: َو ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْس��تَ
َو َراِحَلٌة«.18

از روایاتی که نقل شد، آیا استطاعت عرفی استفاده می شود یا استطاعت شرعی؟
امام خميني1 در این باره مي فرماید:

»ال تكفي القدرة العقلية ف وجوبه، بل يشرتط فيه االستطاعة الشرعّية؛ و هي 
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الزاد و الراحلة وسائر ما يعتب فيها، و مع فقدها اليب واليكفي عن حّجة 
اإلس��الم، من غري فرق بني القادر عليه بالش��ي مع االكتساب بني الطريق، 
و غ��ريه، كان ذلك مالفًا لزّيه و ش��رفه أم ال، و من غري فرق بني القريب و 

البعيد«.19
»در وجوب حج قدرت عقلى کافى نيس��ت بلكه اس��تطاعت شرعى شرط 
اس��ت، به گونه اى که اگر زاد و راحله و س��اير چيزهايى که در آن معتبر 
است، نباش��د حّج واجب نيس��ت و اگر انجام دهد کفايت از حجةاالسالم 
نمى کند؛ خواه قادر بر پياده روي باش��د يا نباش��د، خواه بتواند در ميان 

راه، با اکتساب، زاد راحله تهيه کند يا نتواند.«

یعني داشــتن زاد و راحله شــرط تحّقق اســتطاعت است و  فرقي نيســت ميان کسي که 
نزدیك به مكه یا دور از مكه باشــد، حتي در مورد ســاکنان مكه نيز داشــتن زاد راحله شرط 
است؛ زیرا ادلّه مطلق است، پس اگر بگویيم براي کساني که ساکن مكه هستند داشتن راحله 

شرط نيست وجهي ندارد.
امام خميني1 نيز همين رأي را دارند و مي فرمایند:

»ومع فقدها )أي الراحلة( اليب وال يكفي عن َحّجة اإلسالم... من غري فرق 
بني  القريب  و البعيد«.20

تزاحم حج با ازدواج
شــخصی که مقدارى پول دارد اما مجرد اســت و ازدواج نكرده، اگر بخواهد با آن پول 
مقدمــات ازدواج فراهم کند، نمي تواند حج برود و اگر حج برود نمی تواند ازدواج کند، در 

این صورت تكليف چيست؟
امام خميني1 در این باره مي فرماید:

»لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفس��ه للنكاح جاز صرفه فيه بش��رط 
كونه ضروريًا بالنس��بة إليه إّما لكون تركه مش��قة عليه أو موجبًا لضرر أو 

موجبًا للخوف ف وقوع الرام، أو كان تركه نقصًا و مهانًة عليه«.21
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دليل مسأله
اگر بگویيم اطالقات اســتطاعت، شامل فردي که نياز به ازدواج دارد هم مي شود و چنين 
شــخصي مستطيع است، ناگزیر باید با ادلة »اَلَحَرج...« جایی را که شخص با ترك ازدواج به 
حرج مي افتد، اســتثنا کنيم، امّا اگر بگویيم چنين شخصی استطاعت عرفيّه ندارد، دیگر نيازى 
به دليل الحرج نيســت؛ زیرا عرف کســی را که ازدواج نكرده و در زحمت اســت، مستطيع 
نمی داند. عالوه بر حرج، اگر خوف وقوع در حرام یا مرض یا مهانت هم باشــد، عرف او را 

مستطيع نمی داند.
امــام1 مالك در تقدیــم ازدواج بر حج را ضــرورت ازدواج عنوان کــرده  و براي این 

ضرورت به چهار مصداق اشاره دارند؛ یعني ترك ازدواج:
1.  مشقت داشته باشد؛
2.  موجب ضرر باشد؛

3.  خوف به حرام افتادن را در پي دارد؛
4.  باعث نقص و سرافكندگي شود.

ایشان با بياني دیگر فرموده اند: 
»در صورت نياز به ازدواج و نياز به پول براي آن، در صورتي استطاعت 
حاصل مي ش��ود که عالوه ب��ر مخارج حج، مخ��ارج ازدواج نيز موجود 

باشد.«22

حفظ استطاعت مالي
اگر اســتطاعت مالی حاصل شد و اســتطاعت هاى دیگر موجود نبود، آیا باید استطاعت 

مالی حفظ شود تا شرایط دیگر نيز تحّقق یابد؟ مسأله داراي چند فرض است:
*  فرض نخس�ت،  در س�الي که اس�تطاعت مالي حاصل ش�ده، امکان اعزام فراهم 

است؛ 
حضرت امام1 در این مورد مي فرماید:

»کس��ي که استطاعت مالي دارد، اگر در سال استطاعت، با ثبت نام يا غير 
آن، مي تواند به حج برود، بايد هزينه را نگهداري نمايد؛ ولي اگر در همان 
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سال، از هيچ طريقي، رفتن به حج ممكن نيست، مستطيع نشده و نگهداري 
پول الزم نيست.«23

*  فرض دوم،  از حيث صحت بدن و يا باز بودن راه مشکل دارد؛
امام خميني= در این باره مي فرماید:

»کس��ي که از جهت مالي استطاعت دارد ولي از جهت صحت بدن، يا باز 
بودن راه، مس��تطيع نيس��ت،  مي تواند در مال تص��ّرف کند و خود را از 

استطاعت مالي خارج کند.«24

بر این اساس، وظيفة دیگري متوجه این فرد نيست.
*  فرض س�وم، ش�خص اآلن استطاعت مالي دارد و اطمينان دارد که در سال هاي 
آين�ده از حي�ث س�امت و ب�از بودن راه اس�تطاعت پي�دا مي کند، آيا الزم اس�ت 

استطاعت مالي خويش را حفظ نمايد؟
امام خميني1 در این باره فرموده اســت: »اگر در ساِل استطاعت مالي، از جهت صحت 
بدن يا باز بودن راه، اس��تطاعت نداشته باشد، مي تواند در مال تصرف کند و خود را از 
اس��تطاعت مالي خارج نمايد، حتي اگر اطمينان داشته باشد که در سال هاي آينده از آن 

جهات استطاعت پيدا ميكند.«25
*  فرض چهارم، ش�خص عاوه بر اس�تطاعت مالي از جهات ديگر؛ مانند س�امت 
بدن و باز بودن راه اس�تطاعت دارد، ليکن هنوز ايام حج فرا نرس�يده اس�ت، آيا 

مي تواند در مال تصرف کند و خود را از استطاعت خارج نمايد؟
حضرت امام= در این باره مي فرماید:

»کسي که از جهت مالي استطاعت دارد و نيز از جهات ديگر هم استطاعت 
دارد و فقط وقت حج نرسيده، نمي تواند خود را از استطاعت خارج کند.«26

ایشان در مورد زمان حصول استطاعت مي فرماید: 
»فرقي بين ش��هر حج � يعني»ش��وال« و »ذي قعده« و »ذي حجه« � و قبل 
از آن نيس��ت؛ بنابراين، بعد از تحّقِق اس��تطاعت مالي، اگر ساير شرايط 
موجود باش��د، نمي تواند خود را از اس��تطاعت خارج کند، حتي در اوايل 

سال و قبل از ماه هاي حج.«27
شماره 70 /  زمستان  1388

35

حج
قه 

 ف



حج با مال غصبي
بحث حج با مال غصبي داراي دو فرض است:

*  فرض نخس�ت، ش�خصي که مس�تطيع نيس�ت بخواهد با م�ال غصبي به حج 
برود؛

چنين شخصي مسلّم مجزي نيست؛ چون با مال غصبي استطاعت حاصل نمي شود.
*  فرض دوم، شخص مستطيع در حالى که مال حال دارد با مال غصبي و حرام 

به حج برود آيا حجش صحيح است و حّجةاالسام محسوب مى شود؟ 
در این مســأله نظریاتي وجود دارد؛ امام  خميني1  فرموده است:  فقط  لباس نماِز طواف 

شرط است که غصبی نباشد  و در مورد قرباني تفصيل مي دهند و مي فرمایند: 

»لو حصلت االستطاعة، ال يب أن يّج من ماله، فلو حج متسّكعاً أو من مال 
غ��ريه و لو غصبًا صّح و أجزأه، نع��م األحوط عدم صّحة صالة الطواف مع 
غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الدى كذلك فإن كان بناؤه األداء من 
الغصب ففيه إش��كال و إاّل فال إش��كال ف الصحة، و ف بطالنه مع غصبية 

ثوب اإلحرام و السعي إشكال و األحوط االجتناب «.28
اگر از مال حرام در خرید قربانی استفاده شود، سه صورت در آن متصّور است: 

1.  بيع به صورت شخصى و نقدى باشد نه بيع در ذّمه؛ یعنی مال حرام را می دهد و قربانی 
می خرد و چون مالك نمی شود، قربانی باطل است. 

2.  بيع به صورت نس��يه اس��ت؛ يعني به ذّمه مى خرد و در ذهن خود تصميم ندارد که از 
مال غصبي بپردازد ؛ چنين معامله اي صحيح اســت و مالك می شــود ولو بعداً از پول غصبی 

بپردازد؛ زیرا هنگام معامله قصد نداشت از پول غصبی ذمّه اش را بري کند.
3.  به ذّمه مى خرد و در حال معامله تصميم دارد از مال غصبى اداى دين کند؛ اين معامله باطل 

است؛ زیرا چنين شخصي قصد معاملة صحيح را ندارد و بنا دارد با مال حرام اداى دین کند. 
بنابراین، در صور سه گانه اى که آوردیم، در دو صورت )نقد و نسيه اى که نيّتش پرداخت 
از حرام است( مالك نمی شود و در یك صورت مالك می شود؛ حال وقتی مالك نشد هدى 

باطل است چون با مال مردم نمی تواند قصد قربت کند. 
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استثناهاي استطاعت
همان طور که در باب دین اســتثناهایي داریم که مدیون مجبور نيست آن ها را براى اداى 
دین بفروشد؛ مانند خانه، وسایل خانه و وسيلة نقليه، در باب استطاعت نيز چيزهایی هست که 
به حســاب اســتطاعت نمی آید و باید آن ها را استثنا کرد؛ مانند خانه، زینت آالت زن و... که 

جزو مستثنيات استطاعت است. 

استثناهاي استطاعت، در چند فرض قابل بررسي است:
1. وسایل ضرورِى زندگی؛ مانند لباس، مسكن و وسایل منزل.

2. وسایل رفاهی؛ یعني وســایلی که ضرورى نيست ليكن بودنش بهتر است؛ مانند وسيلة 
نقليه براي بعضي از افراد.

3. وسایل تجّمل؛ مانند زیور آالت زنان.
4. سرمایه و وسيلة کسب وکار.

5 . وســایلي که فعــاًل نيازى به آن ندارد؛ مثــاًل زميني بخرد که در آینده بــه آن نياز پيدا 
مي کند.

امام خميني1 در مورد مستثنيات استطاعت فرموده است:

»يعت��ب ف وجوبه وجدان نفقة الذهاب و اإلي��اب، زائدًا عّما يتاج إليه ف 
ضروريات معاش��ه ، فال تباع دار س��كناه الالئقة حباله، و ال ثياب تمله، و ال 
أثاث بيته، و ال آالت صناعته، و ال فرس ركوبه أو س��يارة ركوبه، و ال س��ائر 

ما يتاج إليه حبسب حاله و زّيه و شرفه«.29
براى استثناي موارد فوق، دالیل متعّددى می توان آورد، مانند:

* تمسك به آیة شریفة )َو هللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْيِه َسبياًل( ، در این آیه، 
منظور از استطاعت، استطاعت عرفی است. معلوم است که اگر کسی خانه و یا وسایل کسب 
و کارش را بفروشــد و به حج برود، عرف او را مســتطيع نمی داند. بنابراین، مفهوم استطاعت 

خود دليل بر این است که این امور جزو مستثنيات است.
* تمّسك به قاعدة »ال حرج«، روشن است که اگر کسي خانه اش را بفروشد و به حج برود، 

بعد از بازگشت، خانه نداشته باشد به حرج مي افتد و خدا در دین حرج قرار نداده است. 
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* تمسك به سيرة متشرعه، مراد از صيغة »متشّرعه« این است که در ميان افراد متدین، سيره 
و روش چنين نيست که وسایل مورد نياز؛ مانند خانه را جهت بفروشند و به حج بروند.

اگر استدالل بر اساس دليل »ال حرج« باشد، استثنا تنها ضروریات زندگي را شامل مي شود 
و اما بر اســاس سيرة  متشّرعه دایرة استثنا وسيع تر مي شود و شامل وسایل ضروري و رفاهي و 
حتي تجّملي نيز مي شود، البته در صورتي که زاید بر شأن محسوب نشود و بر اساس روایات، 

تنها ضروریّات و رفاهيّات را شامل مي شود ولی تجمالّت را شامل نمی گردد.
امام خميني1 در بارة لزوم داشتن ضروریات زندگي مي فرماید:

»در وجوب حج، عالوه بر مصارف آمد و شــد، داشتن ضروریات زندگي و آنچه که در 
معيشــت بدان نياز دارد، شرط اســت؛ مانند خانة مسكوني و اثاث خانه و وسيلة سواري و غير 

آن، در حّد مناسب با شأن، یا داشتن پول یا مالي که با آن، تهية آن ها ممكن باشد.«
ایشان در ادامه مي فرماید:

»اگر ضروریات زندگي یا پول آن ها را در حج صرف کند، حّج او َحّجةاالسالم محسوب 
نمي شود.«30

استطاعت بدني

از مسائل استطاعت، استطاعت بدني است؛ به این معنا که شخص توان الزم جهت رساندن 
خویش به مشاعر و انجام مناسك را داشته باشد.

دالیل متعددي براي اعتبار استطاعت بدني ذکر شده است؛ مانند:
* »تمســك به قاعدة الحرج«، مطابق دليل الحرج، خداوند در دین حرج قرار نداده اســت. 
پس اگر شخصي مریض است و نمی تواند به حج برود، مشمول قاعدة الحرج است و تكليف 

از وي برداشته مي شود.
* تمســك به روایــات: مانند روایــت معاوية بن عمــار از امام صادق7 کــه گفت: »َقاَل 

طاَع ِإَلْيِه َس��ِبياًل( َقاَل: َه��ِذِه لَِْن َكاَن ِعْنَدُه   اهلُل َتَع��اَل: )َو هللِ َعَل��ى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْس��تَ

 

ٌة...«.31  َماٌل َو ِصحَّ
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نايب گرفتن بيمار
اگر شخصي به جهت بيماري نتواند به حج مشرف شود، آیا الزم است نایب بگيرد؟

مسأله در دو فرض قابل بررسي است:
الف: حج قباًل بر این فرد مســتقر شــده، در حالي که همة شرایط؛ از جمله صحت بدن را 

دارا بوده است ليكن به حج نرفته و اکنون که تصميم به حج گرفته ناتوان است.
ب: پيش تر حج بر او مستقر نشده و اکنون که استطاعت مالي پيدا کرده، توانایي جسماني ندارد.
در فرض نخست، ادعاي اجماع شده که استنابه واجب است. مرحوم بحراني مي گوید:

»ظاهر األصحاب � رضوان اهلل عليهم � االتفاق على أّنه لو تقدمت االستطاعة 
على حصول العذر وجبت االستنابة قواًل واحدًا«.32

اما در فرض دوم، مسأله اختالفي است؛ از برخي روایات فهميده مي شود چنانچه شخصي 
خودش قادر نيست حج به جا آورد، باید نایب بگيرد؛ مانند روایت محمد مسلم از امام  باقر7 

که فرمود:

، َفَعَرَض َلُه َمَرٌض، َأْو َخاَلَطُه َسَقٌم،  7 َيُقوُل: َلْو َأنَّ َرُجاًل َأَراَد اْلَجَّ »َكاَن َعِليٌّ
ْز َرُجاًل ِمْن َماِلِه، ُثمَّ ْلَيْبَعْثُه َمَكاَنُه«.33 َفَلْم َيْسَتِطِع اْلُُروَج، َفْلُيَجهِّ

امام خميني= در این باره فرموده است:

»يب على الس��تطيع الّج مباش��رًة... نعم ال اس��تقر عليه و ل يتمّكن منها 
ل��رض، ل يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم حبي��ث ال يقدر أو كان حرجًا 
عليه وجبت االس��تنابة عليه، و لو ل يستقر عليه لكن ال يكنه الباشرة لشي ء 

من الذكورات ففي وجوبها و عدمه قوالن؛ ال خيلو الثاني من قوة«.34

طبق نظر حضرت امام= در صورتي که حج بر فردي مستقر شده و او به جهتي آن را ترك 
کــرده، و اکنون قصــد دارد آن را به جا آورد اما به جهت بيماري و پيري، توان آن را ندارد، 
مي بایست نایب بگيرد. و اگر حج پيش تر بر وي مستقر نشده، بلكه در زماني استطاعت مالي 
پيدا کرده که ناتوان از انجام حج اســت، در این صورت مي فرماید عدم وجوب نيابت خالي 

از قوت نيست. ایشان در بيان دیگري فرموده اند: 
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»ش��رط ديگر وجوب حج، استطاعت بدني  اس��ت؛ پس بر مريضي که قدرت رفتن به 
حج ندارد، يا بر او حرج و مش��قت زياد دارد، حج واجب نيس��ت.«35 البته این کالم امام در 

جائي است که حج بر او مستقر نشده باشد.
 البتــه چنانچه مریض قبال مســتطيع بــوده باید نائب بگيــرد امام خمينــي در این باره مي 

فرماید:
»اگر مس��تطيع، ب��راي حج اقدام نكند ت��ا در اثر پيري ي��ا بيماري نتواند 
حج به جا آورد و اميد خوب ش��دن هم نداش��ته باشد، واجب است نايب 

بگيرد.«36

بر اســاس تفصيلي که حضرت امام ميان مریضي که سال اول استطاعت اوست و مریضي 
که قباًل مستطيع بوده، قائل شده اند، مي فرمایند:

»اگر فردي قبل از انجام حج � مثاًل در مدينه � دچار مرض ش��ديد ش��ود؛ 
چنانچه س��ال اول اس��تطاعت او اس��ت و قدرت بر اعمال، حتي به نحو 
اضطراري را نداشته باشد، از استطاعت خارج شده. شخص فوق چنانچه 
سال اول اس��تطاعت او نباشد و حج بر او مس��تقر بوده، اگر مأيوس از 

خوب شدن باشد، بايد نايب بگيرد.«37

استطاعت زماني
یكي دیگر از فروع اســتطاعت، »استطاعت زماني« است؛ یعني شخص به حسب زمان هم 

باید مستطيع باشد و بتواند به موقع به حج برسد و تمام اعمال را بجا آورد.
در مورد اعتبار اســتطاعت زمانی اختالفی نيســت و مســأله اجماعی است. مرحوم حكيم  

اّدعاى اجماع را نقل کرده، می فرماید: 

»نس��به � أى اعتبار االستطاعة الزمانية � ف التذكرة إل علمائنا، و ف كشف 
اللثام: أّنه إمجاع. و قال ف الستند: لإلمجاع«.38

امام خميني=  در این باره مي فرماید:

»و يش��رتط أيضًا االستطاعة الزمانية، فال يب لو كان الوقت ضيقًا ال يكن 
الوصول إل الّج أو أمكن مبشّقة شديدة«.39
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پس کســی که اســتطاعت زمانی ندارد و به حج نمی رســد یا اگر برســد به عسر و حرج 
می افتد، مستطيع نيست.

ایشان همچنين فرموده اند:

»ال ي��وز التص��رف قبل جمي ء وقت الج... و الظاه��ر جواز التصرف لو ل 
يتمّكن ف هذا الع��ام، و إن علم بتمّكنه ف العام القابل فال تب إبقاء الال 

إل السنني القابلة«.40
برخي اعتبار »استطاعت زماني« را در ضمن شرط امكان سفر ذکر کرده اند. مرحوم بحراني 

در این باره مي گوید:

»الامس من الش��روط إمكان الس��فر، و هو يش��تمل على الصحة، و ختلية 
السرب، و االستمساك على الراحلة، و سعة الوقت لقطع السافة«.41

استطاعت طريقي 
اســتطاعت طریقي، یكي دیگر از مســائل استطاعت اســت که به آن استطاعت سربی هم 

می گویند چون »سرب« به معناى طریق است.
اعتبار این اســتطاعت مورد اتّفاق اســت و مراد از آن این اســت که مسير براي رسيدن به 
اعمال حج باز باشــد و خطرى هم در راه نباشــدکه جان و مال و عرض انسان را تهدید کند. 

پس اگر راه باز باشد ولی خطر هم وجود داشته باشد، مثل این است که راه بسته است.
امام خميني= سه صورت از عدم تخلية سرب را ذکر کرده، می فرماید: 

»يش��رتط فى وجوب الج... و االستطاعة السربية بأن ال يكون فى الطريق 
مانع ال يكن معه الوصول إل اليقات أو إل متام االعمال و إاّل ل يب، و كذا 
لو كان خائفًا على نفس��ه أو بدنه أو ِعرضه أو ماله و كان الطريق منحصرًا 
في��ه أو كان مجيع الطرق كذلك و لو كان طريق األبعد مأمونًا يب الذهاب 
منه، و لو كان اجلميع موفًا لكن يكنه الوصول إليه بالدوران فى بالد بعيدة 

نائية ال تعّد طريقًا إليه ال يب على االقوى«.42
سه صورت از عدم تخليه سرب عبارت اند از: 
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الف: مســير منحصر اســت در یك راه و یا چندین راه که همة آنها بســته اســت، در این 
صورت، بي تردید استطاعت سربی وجود ندارد.

ب: راه نزدیك بســته اســت ولی راه دورتر امنيت دارد، در این صورت شــخص مستطيع 
است و باید راه دور را انتخاب کند.

ج:  راه نزدیك و راه دورـ  هر دوـ  بســته اســت ليكن مسيري وجود دارد که عرف به آن 
را راه به حســاب نمي آورد و به اصطالح دور دنيا چرخيدن اســت! آیا الزم است شخص این 
راه را انتخاب کند در حالی که پول هم دارد؟ امام خميني1 مي فرماید: الزم نيســت از چنين 
راهي به حج برود و دليل آن واضح است؛ چون استطاعت امري عرفی است و عرف این مسير 

را راه نمی داند، به همين جهت شخص در این صورت مستطيع نيست.

ثبت نام و قرعه کشي
در مورد ثبت نام دو فرض مطرح است:

1. ولو ثبت نام براي چند ســال است ليكن احتمال داردکه درسال نخست قرعه به نام فرد 
درآید.

 امــام خميني1  در این فرض فرموده اند: »ثبت ن��ام براي حج با احتمال حصول نوبت 
در سال اول، الزم است هرچند براي � مثاًل � پنج سال ثبت نام شود و با اين فرض، در 

صورت عدم ثبت نام، حج مستقر مي شود.«43
2. از داوطلبان حج ثبت نام مي شود، ولي نوبت اعزام آن ها بعد چند سال فرا مي رسد، آیا 
اگر کســي استطاعت مالي دارد، واجب است اقدام به ثبت نام کند و در نوبِت چند ساله قرار 
گيرد؟ یا آن که به دليل باز نبودن راه مســتطيع نيســت و مي تواند در مال خود تصّرف کند و 

خود را از استطاعت مالي خارج نماید؟ 
طبــق مبنــاي امام خميني1  در این صــورت ثبت نام الزم نيســت و مي تواند در مال خود 

تصرف کند.
امروزه با توجه به درخواست و تقاضاي زیاد ثبت نام براي حج و محدودیت اعزام، طبيعي 
اســت که افراد ثبت نام شده مي بایست چند ســال در انتظار به سر برند وگاهي قبل از آن که 
 نوبت آن ها برســد فوت مي کنند، در این صورت زماني که نوبت فرا برســد وظيفه چيست؟
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امام خميني در این باره مي فرماید:
»اگرکسي که براي حج ثبت نام نموده فوت نمايد، به هرکدام از فرزندانش 
اجازة حج داده ش��ود، اگر غير از باز بودن راه، ش��رايط ديگر استطاعت 
را دارا باش��د و قبل از تحّقق اس��تطاعت، براي آن حج اجير نشده باشد، 

استطاعت طريقي نيز حاصل شده و حج بر او واجب مي شود.«44

حج با نبود استطاعت 
اگر شــخصي بدون داشتن استطاعت مالی حج به جا آورد، آیا این حج مستحبي کفایت 
از حج واجِب بعد از اســتطاعت می کند؟ مشــهور مي گویند کفایت نمی کند و بعد از این که 
مســتطيع شد واجب است حج برود؛ زیرا ماهيّت حّج مستحبي با ماهيّت َحّجةاالسالم دو چيز 

است و یك ماهيّت، کفایت از ماهيّت دیگر نمی کند. پس اکر:
ـ  شخصي مریض و ناتوان بود و حج به جا آورد؛

ـ  در حالي که مسير امن نبود و به حج رفت و اموالش را بردند و بعد مسير امن شد؛
ـ  حج براى وي ُعسر و حرج داشت و با این حال به حج رفت؛

در این ســه صورِت یاد شده، در واقع یكی از شــؤون استطاعت مفقود است و شخص با 
این وجود حج به جا آورده اســت، آیا چنين حجي کفایت از حّجةاالسالم می کند؟ مشهور و 
معروف این است که کافی نيست و دليل آنها این است که استطاعت با تمام شؤونش در حج 
الزم است و در این موارد شخص مستطيع نبوده، پس حّجش کفایت از حّجةاالسالم نمی کند 

و اگر بعداً مستطيع شد، باید بار دیگر حج به جا آورد.
مرحوم صاحب عروه معتقد اســت: چنين حّجی کفایت از حّجةاالسالم می کند؛ زیرا نفي 
ُعسر و حرج و ال ضرر »وجوب« را بر می دارد نه »مطلوبيّت« را،  بنابراین، حّجی به جا آورده 

که مطلوب شارع است و کفایت مي کند. 45 
حضرت امام خميني در رد نظر مرحوم سيد در  عروه مي فرمایند:

»الناط تّقق االس��تطاعة جبميع ش��رائطها قبل اإلحرام من اليقات فلو حجّ  
...  م��ع عدم األم��ن أو مع عدم صّحة البدن أو مع الرج و صار قبل اإلحرام 
مس��تطيعًا بكون الطريق من اليق��ات إل متام األعمال أمنًا و ارتفع الرج و 
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الضرر و تّقق الشرط يزي حّجه عن حّجة اإلسالم خبالف ما لو فقد شرط 
م��ن حال اإلح��رام إل متام العمل فلو كان نفس ال��ّج و لو ببعض أجزائه 

حرجيًا أو ضررّيًا على النفس فالظاهر عدم اإلجزاء«.46
طبق نظر امام خميني باید تمام شروط استطاعت؛ اعم از صحت بدن، امن بودن مسير و ... 

قبل از ميقات فراهم باشد و گرنه، چنين حجي کفایت از َحّجة االسالم نمي کند.
ایشــان در رد این ســخن ســيد که در عروه آمده اس��ت: »أّن الضرر و الرج إذا ل يصال 
إل ح��ّد الرمة إّنا يرفعان الوجوب و اإلل��زام ال أصل الطلب، فإذا تملهما و أتى بالأمور به 
كف��ى«47  مي فرماید: »فيه إش��كال، بل منع، فال معنى لبقاء أص��ل الطلب بعد رفع الوجوب و 

فقدان االستطاعة«.48
به نظر امام با »ال ضرر« و »ال حرج« و »فقدان اســتطاعت« دیگر اصل طلب باقي نيست که 

بگویيم با انجام عمل، مأموربه انجام شده است.

استطاعت با  مهريه
غالباً مهریة زنان به صورت غير نقدي و عند المطالبه به دستشــان مي رسد، حال اگر مهریة 
زني براي مخارج حج کافي باشــد، آیا الزم اســت آن را از شــوهر طلب کند تا بدین وسيله 

مستطيع شود؟
حضرت امام خميني1 در این باره مي فرماید: »زني که مهريه اش براي مخارج حج کافي 
اس��ت، و آن را از شوهر خود طلبكار اس��ت، اگر شوهرش قدرت بر اداي آن ندارد، زن 
حق مطالبه ندارد و مس��تطيع نيس��ت و اگر قدرت دارد و مطالبة آن براي زن مفسده اي 
ندارد، با فرض اين که شوهر، نفقه و مخارج زندگي زن را مي دهد، الزم است زن مهريه 
را مطالبه کند و به حج برود؛ و چنانچه براي او مفسده دارد � مثل اين که ممكن است به 

نزاع  و طالق منجر شود � مستطيع نيست.«49

اجازة شوهر در حّج همسر
هرگاه زن مستطيع شــد، آیا براي انجام مناسك حج باید از شوهرش اجازه بگيرد؟ و آیا 

فرقي ميان حج واجب و مستحب وجود دارد؟
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فقهاي شــيعه معتقدند اجازة شــوهر در حّج واجب، الزم نيســت و این مســأله اجماعی 
است. 

امام خميني در این باره فرموده اند:

»ال يشرتط إذن الزوج للزوجة ف الج إن كانت مستطيعة، و ال يوز له منعها 
منه... و ف الندوب يشرتط إذنه«.50 

روایاتــي وجود دارد که بر اســاس آن، حق اهلل مقدم بر حق زوج شــمرده شــده و زوج 
نمي تواند مانع ســفر همســرش در حج شــود؛ مانند روایت محمد بن مسلم از امام باقر7 که 

گفت:

، َفَغاَب َزْوُجَها،  »َس��َأْلُتُه َعِن اْمَرَأٍة لَْ َتُجَّ َو لََا َزْوٌج َو َأَبى َأْن َيْأَذَن لََا ِف اْلَجِّ
ِة اإِلْساَلِم«.51 ؟ َقاَل: اَل َطاَعَة َلُه َعَلْيَها ِف َحجَّ َفَهْل لََا َأْن َتُجَّ

بر اساس این روایت، حق شوهر نمي تواند مانع از انجام حج همسر شود و تعبير »ال طاعة له 
عليها« به این معنا است که زن حق ندارد به خاطر اطاعت شوهر، معصيت خدا کند. این تعبير، 

حق اهلل را مقّدم بر حّق الناس می داند. البته این روایت در مورد حج واجب است.

همراهي َمحرم در سفر حج 
از مســائلي که امروزه بيشــتر مورد بحث قرار گرفته، لزوم همراهي محرم در ســفر حج 
و یا عمره براي زنان اســت. در عمره هاي دانشــجویي و دانش آموزي که معموالً مجرد سفر 
مي کنند، طبق قانون عربســتان از ورود این افراد بدون همراهي محرم جلوگيري مي شود، لذا 

این بحث را طبق نظر فقهاي اهل سنت نيز بررسي مي کنيم:
امام خميني1 در این باره مي نویسد:

»ال يش��رتط وجود احملرم ف حّج الرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها 
كانت ذات بعل أو ال، و مع عدم األمن يب عليها اس��تصحاب مرم أو من 
تثق به و لو باألجرة، و مع العدم ال تكون مس��تطيعة و لو وجد و ل تتمكن 

من أجرته ل تكن مستطيعة«.52 
مسأله داراى دو فرع است:
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1. وجود َمحرم شرط صّحت است یا شرط استطاعت؟ 
2ـ علی رغم همة این امور، اگر زوجه با وجود احســاس خطر به حج رفت وخطرى پيش 

نيامد، آیا حّجش صحيح است؟
 دليل عمده در مسأله، روایات است و ما به یكي از آن ها اشاره مي کنيم:

»ُسَلْيَماَن ْبِن َخاِلٍد َعْن َأِبي َعْبِد  اهلِل7 ِف الَْْرَأِة ُتِريُد اْلَجَّ َلْيَس َمَعَها َمَْرٌم َهْل 
؟ َفَقاَل: َنَعْم، ِإَذا َكاَنْت َمْأُموَنًة«.53 َيْصُلُح لََا اْلَجُّ

بر اساس این روایت، اگر امنيّت وجود داشته باشد، همراهي َمحرم موضوعيّت ندارد.
البته اگر امنيّت نبود، کسب آن الزم است؛ با محرم باشد یا با ثقه، یا به وسيلة کاروان و یا 
هر وسيله دیگر؛ زیرا روایات گفته اند: »َنَعْم، ِإَذا َكاَنْت َمْأُموَنًة«  و مفهوم آن این است که اگر 

مأمونه نبود باید کسی همراهش باشد.
پس اگر همراهی با ثقات یا َمحرم نياز به اجرت داشــته باشــد، در صورتی که زن توانایی 
پرداخــت آن را دارد، واجب اســت از باب مقّدمة واجب بپــردازد مگر در جایی که اجرت 
مورد نظر فوق توان زن باشــد که در این صورت الزم نيست؛ زیرا قاعدة »ال ضرر« جلوى آن 

را  می گيرد و در این صورت مستطيع نخواهد شد.
امام1 در این باره فرموده است:

»ومع عدم األمن يب عليها اس��تصحاب مرم أو م��ن تثق به ولو باألجرة 
وم��ع العدم  التكون مس��تطيعة ول��و وجد ول تتمّكن م��ن أجرته ل تكن 

مستطيعة«.54
اگــر با وجــود خطر، زن بدون همراه داشــتن محــرم، به حج رفت، آیــا حّجش صحيح 

است؟
 امام خميني= در این باره می فرماید:

»وإن حّجت بال مرم مع عدم األمن، صّح حّجها، سيما مع حصول األمن قبل 
الشروع ف اإلحرام«.55

بنابراین، اگر قبل از احرام امنيت حاصل شــود، حج زن صحيح است و اگر نا امنی بعد از 
ميقات هم باشد، در آن اشكال هست اما اقوي صّحت حج است.
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اهل ســنت دربارة وجوب همراهي َمحرم در حّج زنان به روایاتي اســتناد کرده اند که به 
یكي از آن ها اشاره مي کنيم: 

ابن عباس مي گوید: شنيدم از پيامبرخدا9 که مي فرمود:

»ال خيلوّن رجل بامرأة إاّل و معها ذو مرم، وال تس��افر الرأة إاّل مع ذي مرم، 
فقام رجل فقال: يا رس��ول اهلل إن امرأت��ي خرجت حاّجة، و إّني اكتتبت ف 

غزوة وكذا وكذا فقال: انطلق فحّج مع امرأتك«.56
از این روایت به دست مي آید که همراهي محرم در سفر حج زن الزم است.

یحــي بن عباد نقل مي کند که زني از اهل ري به ابراهيم نخعي نامه نوشــت که من حجة 
االسالم را انجام نداده ام و محرمي براي این سفر ندارم، ابراهيم نخعي در پاسخ نوشت: 

»إنََّك ممَّن َل َيَعَل اهلل َله َسِبياًل« 57 یعني تو به سبب نداشتن محرم، مستطيع نيستي.

ممانعت حمل از استطاعت 
گاهي موسم حج با دوران حمل و بارداري زن مصادف مي شود، در این صورت آیا حمل 

مي تواند مانع از استطاعت شود؟
در پاســخ باید گفت: این مســأله به وضعيت حمل و زن بســتگي دارد؛ چه بسا حمل در 
وضعيتي باشد که چنين سفري بر او خطر آفرین است و یا موجب عسر و حرج مادر مي شود 
و یا براي هر دو ضرر دارد، در نتيجه طبق حكومِت »ال ضرر« و »ال حرج« بر ادلة احكام اوليه، 
چنين حملي مانع از اســتطاعت مادر مي شــود. البته چنانچه قبل از حمل و بارداري استطاعت 

داشته، باید پس از رفع مشكِل حمل اقدام به حج نماید.

استطاعت در بانوان شير ده
زناني که به کودك شــير مي دهند وکودك تنها از راه شــير مادر تغذیه مي شود و امكان 
همراهي کودك با مادر در ســفر وجود ندارد،  در این صورت اگر مادر کودك را رها کند 

و به حج رود، آیا حّج او مجزي است؟
مسأله طبق قاعده قابل جواب است و قاعده اي که در این جا کاربرد دارد، همانا قاعدة »ال 
ضرر« و »ال حرج« اســت؛ یعني اگر همراه بردن کودك، براي کودك یا مادر موجب حرج 
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و ضرر باشد و از سویي نمي توان کودك را در موسم حج تنها گذاشت، نا گزیر باید بگویيم 
شــير دادن مادر، مانع از اســتطاعت اســت و در نتيجه، حّج مادر، حّج غير مســتطيع است که 
کفایت از َحّجة االسالم نمي کند. پس اگر حج براي مادر حرجي باشد؛ مانند آن که کسي به 
جاي مادر یافت نشــود که به بچه شــير دهد و از او نگهداري کند. در این فرض حج بر مادر 
واجب نيســت، ليكن اگر قباًل حج بر او مســتقر شده، باید پس از رفع حرج، در اولين فرصت 

ممكن، براي انجام حج اقدام کند.
 لذا اگر بتواند براي کودك پرســتار پيدا کند ـ گر چه با مشكالت معمول همراه است و 
باید اجرت بپردازدـ  یا بتواند او را همراه خود ببرد و ســایر شــرایط وجود داشته باشد، باید به 
حج برود. اما اگر نگهداري کودك توســط دیگري، مستلزم ُعسر و حرج یا بيماري کودك 
باشد یا همراه بردن کودك با عسر و حرج همراه است، این زن فعاًل مستطيع نيست و اگر قبل 
از نام نویسي، حج بر او مستقر نشده، وظيفه اي ندارد. چنانچه با این حالت به حج برود، چون 

مستطيع نبوده، حج او کفایت از َحجة االسالم نمي کند.
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