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 )ع(هاي حج امام حسین نقد و تحلیل رویکرد
  

  ١٭ براهیم ابراهیمیا
  اراک استادیار دانشگاه

 )31/1/1388 :يریخ پذیرش نهایتا ـ 12/4/1387 :تاریخ دریافت مقاله(

  
  چکیده

حج خـود را   )ع(نویسان مسلم است که امام حسین نویسان و سیرهبرای برخی از تاریخ
ترک کردند و این نظریه به عنـوان  به عمره مفرده تبدیل کرده و مکه را به سوی عراق 

در این جستار، براي بررسي این مسـأله،  . اي مشهور میان آنان متداول شده استنظریه
هـای تـاریخی و از   به روایات وارده در جوامع روایي پرداخته شده است؛ از تتبع در نقل

 مفـرده بـا عمـره    )ع(آید که امام حسین استناد به روایات صحیح این نتیجه حاصل مي
آن حضـرت، از  . وارد مکه شده و با عمره مفرده ماه ذی الحجه از مکه خارج گردیده اند

تمتع نشده بود تا برای خـروج   ۀمیقات شجره یا میقات های دیگر، محرم به احرام عمر
مفـرده مبـدل    ۀعمـر  بـه ، را از باب حکم مصدودیا عمره تمتع خود حج از احرام، نیت 

  .دنساخته باش
  

  .)ع(امام حسین  ،قاعده فقهی ،جوامع روائی ،مصدود ،تبدیل ،حج، عمره ها کلیدواژه
  

  طرح مسأله
) ع(امام حسین: گویندنویسان، به نقل از منابع تاریخی، مینویسان و سیرهبعضی از تاریخ

درجریان حادثه کربال، حج خود را ناتمام گذاشت؛ یا به عبارت دیگر حج تمتع خود را به 
شـوند، مکـه را بـه    يمـ  یل و در روز ترویه که حاجیان عازم منا و عرفاتعمره مفرده تبد

و این نظریه به عنوان یـک  ) 1/44، طبرسی، 1/66مفید، : نکـ (سوی عراق ترک کردند 
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ای که از شـهرت تـاریخی برخـوردار    رأی مسلم در میان آنان پذیرفته شده، به گونه 12

  .  گردیده است
در سـال شصـت    )ع(ست که آیا حج امام حسـین  مسئله اصلي در این پژوهش این ا

هجری حج تمتع بوده و ایشان آن را به عمره مفرده تبدیل نموده است؟ آیا آن حضـرت  
از ابتـدا   )ع(در روز ترویه محرم به حج شده و آن را ناتمام گذاشته است؟ یا اینکـه امـام   

فرده تبدیل نمایند یـا  محرم به عمره تمتع نشده بودند تا اینکه بخواهند آن را به عمره م
  ناتمام بگذارند؟

 به عنوان یـک سـنت  ) ع(ثمره عملی مترتب بر این پژوهش، این است که عمل امام 
 تواننـد در اي فقهی است که اگر قول شهرت یافتـه را بپـذیریم، فقهـاء مـی    عملی، قاعده

 نادفتوای خود به آن استناد کنند که ظاهرا تاکنون دیده نشده است فقیهـی بـدان اسـت   
  .  کرده باشد

  
  قول مشهور

بـه  ) ع(امام حسین  چنین است که االرشاددرکتاب ) ق.ه 413م(شیخ مفید دیدگاه  ـ1
سبب ترسی که از دشمن داشت، نتوانست حج را بجا بیـاورد و نیـت خـود را بـه عمـره      

 .مفرده تبدیل کرد و پس از اتمام اعمال عمره، مکه را به سوی عراق ترک کرد
 و التوجه إلى العـراق، طـاف بالبیـت    )ع(لما أراد الحسین «: نویسدره میوی در این با

 سعى بین الصفا والمروة، وأحل من إحرامه وجعلها عمرة، النه لم یتمکن من تمـام الحـج  
 مبادرا بأهلـه وولـده و  ) ع(مخافة أن یقبض علیه بمکة فینفذ إلى یزید بن معاویة، فخرج 

تصمیم گرفت به ) ع(وقتی امام حسین « :یعنی .)2/66مفید، ( »من انضم إلیه من شیعته
از احرام خـود خـارج    مروه سعی نمود و بین صفا و عراق برود، خانه خدا را طواف کرد و

زیرا بـا دسـتگیر شـدن در بـین     ) تبدیل نیت به عمره مفرده(آن را عمره قرار داد  شد و
 واسـتند او را دسـتگیر  ختوانست اعمال حج را به پایان برساند؛  چـون مـی  مناسک، نمی

شـیعیان   بـا خـانواده خـود و   ) ع(از ایـن روی امـام   . کنند و نزد یزید بـن معاویـه ببرنـد   
  ».همراهش، از مکه خارج شدند

) ع(شود که به نظر او، امـام  در نقل شیخ مفید، فهمیده می» من تمام الحج«از کلمه 
  .یل کردندمحرم به احرام حج شده بود و نیت خود را به عمره مفرده تبد



 

  ) ع(نقد و تحلیل رویکردهای حج امام حسین   
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را به  اورئیس نیشابور  که) ق 508م(النیشابورى  احمد بن على الفتال بن محمد ـ2
گفتاری ماننـد گفتـار شـیخ     )15/16 ،معجم رجال الحدیث وئی،خ: نکـ ( شهادت رساند

   .)177، الواعظین هروض فتال نیشابوری،(مفید، درکتاب خود نقل کرده است 
بـه عمـره مفـرده را ایـن     ) ع(بدیل  احرام امام ، علت ت)ق 548م (شیخ طبرسي  ـ3

ألنه لم یتمکن من تمام الحج مخافة أن یقبض علیه بمکة فینفذ إلى « :کندگونه بیان می
-زیرا با دستگیر شدن در بین مناسک، نمـی «: یعنی) 1/445طبرسی، ( »یزید بن معاویة

ستگیر کنند و نزد یزیـد  خواستند او را دتوانست اعمال حج را به پایان برساند ؛ چون می
  ».بن معاویه ببرند

) ع(شود که به باور او، امام در نقل طبرسی نیز فهمیده می» من تمام الحج «از کلمه 
  . محرم به احرام حج شده بود و نیت خود را به عمره مفرده تبدیل کردند

ثـم طـاف   «: کنـد نقـل مـی  ) ق 774م(عالمه سید مرتضى عسکري، از ابن کثیـر   ـ4
 ین بالبیت وبین الصفا والمروة وقص من شـعره وأحـل مـن احرامـه وجعلهـا عمـرة      الحس

 .)8/166 ،؛ ابن کثیر3/57عسکری، (
نیـت احـرام   ) ع(کـه امـام   شود در نقل ابن کثیر، فهمیده می» وجعلها عمره«از کلمه 

  .اندحج را به عمره مفرده تبدیل کرده
فته است و بـه نقـل از کتـب    قول شیخ مفید را پذیر) ق 1111م(مجلسي  ۀعالم ـ5

أن یزید أنفذ عمرو بن سعید بن العاص فـي عسـکر عظـیم وواله أمـر     «: نویسدمعتبر می
إن لم یـتمکن   و سراً )ع(الموسم وأمره على الحاج کلهم، وکان قد أوصاه بقبض الحسین 

 منه بقتله غیلة، ثم إنه دس مع الحاج في تلک السنة ثالثین رجال من شیاطین بني امیة،
بـذلک، حـل مـن     )ع(على أي حال اتفق، فلما علم الحسـین   )ع(وأمرهم بقتل الحسین 

   .)45/99مجلسی، ( »إحرام الحج، وجعلها عمرة مفردة
 العاص را با لشکری عظـیم عمرو بن سعید بن مضمون این نقل چنین است که یزید، 

اگر نتوانست، او  را دستگیر کند و) ع(به امارت حجّ گمارد و از اوخواست که امام حسین 
آنـان را   را به قتل برساند و سی نفر از شیاطین بنی امیه را در میان حاجیـان قـرار داد و  

) ع(وقتی امـام حسـین   . شکل ممکن، آن حضرت را به قتل برسانند مامور کرد که به هر
  .آن را عمره مفرده قرار داد از این توطئه آگاه شد، از احرام حج خارج شد و
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 فهمیدهدر نقل عالمه مجلسی » ل من إحرام الحج، وجعلها عمرة مفردةح«از عبارت  14

  .اندشده ، نیت احرام حج را به عمره مفرده تبدیل کرده و از احرام خارج)ع(که امام شود می
گفتـاری ماننـد گفتـار شـیخ مفیـد درکتـاب       ) ق1130م( شیخ عبدهللا بحرانـي  ـ6

  .)213، هللا البحرانی، عبد: ـ نک( ، نقل کرده استاالرشاد
بعد أن طاف وسعى وأحل من إحرامـه، وجعـل   «: نویسدمی )ق1294.م( قندوزي ـ7

حجه عمرة مفردة، النه لم یتمکن من إتمام الحج مخافة أن یبطش به ویقع الفسـاد فـي   
 الموسم وفي مکة، الن یزید أرسل مع الحجاج ثالثین رجـال مـن شـیاطین بنـي أمیـة و     

 )ع(بعـد از ایـن کـه امـام     « :یعنی) 3/59 قندوزی، (»الأمرهم بقتل الحسین على کل ح
نیت حج خود را به عمره مفرده تبدیل کرد؛ زیرا  سعی کرد، از احرام خارج شد و طواف و

نتواند حج خود را به اتمـام   مکه فسادی ایجاد شود و در ترسید که در اثناء مناسک ومی
آنان  میان حاجیان قرار داده بود و برساند؛ چون یزید سی نفر از شیاطین بنی امیه را در

  ».را به قتل برسانند) ع(شکل ممکن، امام حسین  مامور بودند که به هر
کـه  شـود  چنین برداشت مـی در نقل قندوزی، » عمرة مفردة حجه جعل و«از عبارت 

نیت احرام حج را به عمره مفرده تبدیل کرده و از احرام خارج شـده اسـت و از   ) ع(امام 
محرم به احرام حج ) ع(شود که امام فهمیده می »نه لم یتمکن من إتمام الحجال«عبارت 

خوف آن داشت که نتواند آن را به اتمام برساند؛ از این روی با تبدیل نیت، از  شده بود و
  .احرام خارج شد

، حج خود را بـه عمـره   )ع(براین اساس، مفاد کتابهای فوق، گویای آن است که امام 
  .ده استمفرده تبدیل کر

  
  تحلیل نقد و

محرم بـه  ) ع(امام حسین  نگارنده در این پژوهش بر آن است که اینگونه نبوده است که
باشد؛ همچنین،  مفرده تبدیل کردهعمره عمره تمتع را به تمتع شده باشد و  ۀاحرام عمر

مفرده عمره به  ١را از باب حکم مصدودآن  نشده تا حج تمتعآن حضرت، محرم به احرام 
با عمرۀ مفرده وارد مکه شد و با طواف وداع یـا عمـره   ) ع(؛ بلکه امام دل ساخته باشدمب

  .مفرده ماه ذی الحجه، بدون تبدیل نیّت، از مکه خارج شد

_____________________________________________________________ 
  .منع کند حجعبارت است از کسى که دشمن او را از عمره یا مصدود  .1 
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  بیان مطلب از منظر تاریخ

در عالم خواب از پیامبر اسـالم شـنیده    ،پیش از حرکت از مدینه به سوي مکه ،)ع(امام 
  :بود که فرمود

گویـا  ! اي حسـین  :کانک عن قریب اراك مقتوالً مذبوحاً بارض کرب و بال  یا حسین«
صـدوق،  ( شـوي بینم که درسرزمیني به نام کربال کشـته و ذبـح مـي   به همین زودي مي

  .)259، شریف قرشی، 152
پنج بار خانه خدا را زیارت کرد که آخرین بار آن در سـال   ، بیست و)ع(امام حسین 

 هجری بود که در کنار جبل الرحمه دعای عرفـه را   58یا  57هجری بود و درسال  60
  .انشاء فرمود

بـه صـورت    ،از میقات مسجد شـجره ، هجري 60رجب سال  27شب  آن حضرت در
 بعد از اعمـال عمـرة مفـرده،   . سوم شعبان به مکه رسیددر و   عازم مکه شد ،عمرة مفرده

ل، ذی القعـده و هفـت روز از ذی   و ماه شعبان، رمضان، شـوا  مکه را پایگاه خود قرار داد
حتي عبدهللا بن  ؛کردندو مردم نیز گروه گروه با ایشان دیدار ميالحجه را درمکه گذراند 

  .)68ـ62ابومخنف، : ـ نک( کرددرجماعت امام شرکت مي ،زبیر
از  ؛کوفیان پس از شنیدن ماجراي مخالفت امام با یزید، او را به عراق دعـوت کردنـد  

به کوفه اعزام کـرد تـا اگـر     ،60رمضان سال  15را در  بن عقیل مسلم ،)ع(این رو، امام 
  :خطاب به او فرمود. مردم خواهان او هستند، عازم عراق شود

 ن رایت الناس مجتمعین علي بیعتي فعجل لي بالخبر حتـي اعمـل علـي حسـب     او«
را به مـن   ، به سرعت خبر آناندیکپارچهاگر دیدي که مردم در بیعت کردن با من  :ذلک

  ».برسان تا براساس آن اقدام کنم
هـزار نفـر بـا او     18پنجم شوال به کوفه رسید و بعد از اینکه حدود  بن عقیل، مسلم

 بیایـد  از حضرت خواست که سریعاً به کوفه) ع(اي به امام نامه دنبا فرستا ،بیعت کردند
  .)44/335 مجلسی،: ـ نک(

، در شـدند جاج گروه گروه وارد مکه مـي با نزدیک شدن موسم حج که مسلمانان و ح
 )ع( امـام . به سوي عـراق حرکـت کنـد   که آن حضرت تصمیم گرفت  »ترویه« روز هآستان

ـ   قبل از حرکت، این خطابه را در میان خاندان بني هاشم و گروهي از شـیعیان خـویش  
  :بیان کرد ـ بدو پیوسته بودند ،که در مدت اقامت آن حضرت در مکه
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بخواهد همان خواهـد شـد و هـیچ نیرویـي      ونداست، آنچه خداسپاس براي خد« 16

مرگ بر انسانها الزم گردیده، همانند گـردن بنـد   ؛ خداوند ۀحکمفرما نیست، مگر به اراد
آنچنان اشتیاق دارم که یعقوب بـه   ،گردن دختران است، و من به دیدار نیاکانم  ۀکه الزم

عین شـده اسـت کـه در آنجـا فـرود      قتلگاهي م ،و براي من  دیدار یوسف اشتیاق داشت،
در ) لشـکریان کوفـه  (بیـنم کـه درنـدگان بیابانهـا     خواهم آمد و گویا با چشم خـود مـي  

هـاي گرسـنه خـود را    سرزمیني در میان نواویس و کربال اعضاي مرا قطعه قطعه و شکم
از پیش آمدي که با قلم قضا نوشته شده است، . کنندسیر و انبانهاي خالي خود را پر مي

 در مقابل بال و. ما نیز راضي و خوشنودیم ،چاره و مفري نیست، بر آنچه خدا راضي است
. دکرما عنایت خواهد  هصبرکنندگان را ب ورزیم که اجرامتحان الهي صبر و استقامت مي

هیچ گاه جدایي نخواهـد افتـاد و در بهشـت    ) فرزندانش(هاي تن وي میان پیامبر و پاره
د بود؛ زیرا آنان وسیله خوشحالي و روشني چشـم پیـامبر بـوده و    برین در کنار او خواهن

  .»آنان تحقق خواهد یافت هبه وسیل ،نیز) استقرار حکومت هللا(او ه وعد
  :سخنانش را با این جمله پایان داد ،)ع( امام

اال و من کان فینا باذال مهجته موطناً لقاء هللا نفسه فلیرحل معنا فاني راحل مصبحا «
هر یک از شما که حاضر است در راه ما از خون خویش بگـذرد و  ! ؛ آگاه باشیدان شاءهللا

حرکت با ما باشد کـه مـن    ۀجانش را در راه شهادت و لقاي پروردگار نثار کند، پس آماد
  .)52ابن طاووس،  ؛44/36مجلسی، ( »فردا صبح حرکت خواهم کرد ان شاء هللا

  :به چند نکته ضروری استتوجه  در اینجا
، خـود در کـربال   شـهادت از  وز ابتدا تصمیم داشت از مکه خـارج شـود   ا) ع(امام  ـ1

 حجه که حجاج عازم منـي و عرفـات بودنـد، مکـه را بـه     الدر روز هشتم ذي  ومطلع بود 
  . سوي عراق ترك کردند

 یعنـی ماههـای رجـب و    مفـرده  هدر ماههـاي عمـر   ،حرکت امام از مدینه به مکه ـ2
  .، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجهماههاي حج در نه واست صورت گرفته شعبان 

عباس و محمد حنفیه و دیگران گفتگوهایی سه روز قبل از حرکت، با ابن) ع(امام  ـ3
. دینـوری (از رفتن به عـراق منصـرف شـود    ) ع (کردند که امام اند؛ آنان اصرار میداشته
المسـیر فـی احـد یـومی     انی قد اجمعت «: آن حضرت به ابن عباس گفتند) 245ـ243

ام در این یکی دو روز، به جانب عراق حرکـت کـنم ان   تصمیم گرفته: هذین إن شاء هللا
در روز هفـتم، یعنـی یـک     ،)ع(همچنین امام  ،)64 ،مقتل الحسین ابومخنف،(» شاء هللا



 

  ) ع(نقد و تحلیل رویکردهای حج امام حسین   
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من فردا صبح حرکت خـواهم   :فاني راحل مصبحا ان شاءهللا«: روز قبل از حرکت، گفتند
، خود را بـرای حـج آمـاده    )ع(شود که امام از این گفتگوها فهمیده می» اء هللاکرد ان ش

  .نکرده است؛ بلکه مقدمات سفر به عراق را آماده کرده است
روز ترویه بـه   ،)ع(حسین بن علي « :اندکه گفته) ع(با توجه به سخن امام صادق  ـ4

، )ع(شود که امام علوم مي، م»مفرده محرم شده بود ۀدر حالیکه به عمر ؛سوي عراق رفت
بود ؛ زیرا عمره مفرده بجا آورده  ،تمتع نکرده بود و تنها به خاطر احترام کعبه ۀقصد عمر

اگر امام در ماههای حج محرم به احرام عمره تمتع شده بود، باید برای بستن احـرام بـه   
نـه در ادنـی   بست؛ ها احرام میرفت و در یکی از آن میقاتمی ١یکی از مواقیت پنچگانه

ها از مکه فاصـله دارد، نـه   این مطلب، یعنی حضور در مواقیت خمسه که فرسنگ. ٢الحل
  .نه در جوامع روائی ذکر شده است در تاریخ آمده و

، محرم به احرام حج شده بود، باید مانند سایر مردم در بعدازظهر روز )ع(اگر امام  ـ5
در حالی که امام چنـد روز قبـل از   . بستهشتم و روز ترویه، در مسجد الحرام، احرام می

در روز هفتم به طور رسمی اعالم کرده بود که صبح هشتم  حرکت، به طور غیر رسمی و
ماند؛ چنـین مطلبـی   باقی نمی ٣عازم عراق هستم و با این اعالم جائی برای حکم مصدود

 احـرام  چنانچه فتوای فقیهان این اسـت کـه اگـر کسـى    . در تاریخ یا حدیث نیامده است
عمره یا حج را بست و بعد از آن، دشمنى یا کسى دیگر، او را از رفتن به مکه یا رفتن به 

تواند در همان محل که ممنوع شده، یک شتر یا عرفات منع کند و راه دیگرى نباشد، مى
 خمینـی، : ـ نک( یک گاو یا یک گوسفند قربانى کرده و بعد از تقصیر، از احرام خارج شود

   .)1372 و 1370مو، مناسک حج با محشی مراجع معاصر، مسائل و ه 1/458
ابواب االحصار «الزم به ذکر است که مبنای این فتوا، حدیث سوم و ششم باب اول از 

  .یازدهم وسائل الشیعه است جلد» الصد و

_____________________________________________________________ 
، )طـائف ( ،  قـرن المنـازل  )یمن(، یلملم )شام(، جحفه )مدینه(مسجد شجره  : مواقیت پنجگانه عبارت است از. 1  

  .)عراق(وادی عقیق 
 ،حدیبیـه . تنعـیم  :لحل نامبردار است، عبـارت اسـت از  مواقیت اهل مکه و نیز میقات عمرۀ مفرده که به ادنی ا .2  

  .انهجعر
 .مصدود عبارت است از کسی که دشمن او را از عمره یا حجّ منع کند. 3  
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، قبل از حرکت، )ع(دیگران نقل شده، این است که امام  آنچه از شیخ مفید و ـ6 18

ت کرد و سعی بین صفا و مروه کرد و آن را عمـره مفـرده قـرار داد و از    خانه خدا را زیار
ای ای به قربانی کردن شتر یا گوسفند نشده است تا قرینـه احرام خارج شد و هیچ اشاره

  .برای مصدود بودن باشد
، )ذی الحجه(حلول ماه نو  ، چون عازم عراق بوده است، به احترام کعبه و)ع(امام  ـ7

م، به ادنی الحل رفته و به احرام عمره مفـرده، محـرم شـده و قبـل از     شب یا صبح هشت
از احرام خارج شده است؛ چنانکه  حرکت به سوی عراق، اعمال خود را به اتمام رسانده و

 وال بـأس بـالعمرة فـي   « :اندبیان داشته) ع(با استناد به فعل امام حسین  )ع(امام صادق 
فـي   )ع(وقد اعتمر الحسین « :فرمایدارت دیگر میدر عب و» ذي الحجة لمن ال یرید الحج

  .که به زودی در باره آن سخن خواهیم گفت»ذي الحجة
، از مورخان مشهور شیعه، قول ما را )ق. ه 157م ( گفتار ابومخنف کوفی دقت در ـ8

المـذري بـن المشـمعل     عبـدهللا بـن سـلیم و    به سند خـود از أبو مخنف  .کندتائید می
فطـاف   :کند کـه گفتنـد  که به عنوان حج از کوفه به مکه آمده بودند، نقل میاالسدیین 

ه وحل من عمرته ثم توجه نحو الکوفة رالحسین بالبیت وبین الصفا والمروة وقص من شع
بـر   )ع(حسین « :یعنی)  66 ،)ع(مقتل الحسین  ابومخنف،(وتوجهنا نحو الناس إلى منى 

رد و کمى از موى خود را چید و از عمره خـود  ک گرد خانه خدا و بین صفا و مروه طواف
  .»مما همراه مردم به منا رو کردی آنگاه به سوى کوفه روان شد و. بیرون آمد

نیـز روایـت ابومخنـف را درکتـاب خـود آورده اسـت       ) ق.ه310م(ابن جریـر طبـری   
ای بـه  شـود، در روایـت ابومخنـف هـیچ اشـاره     چنانکه که مالحظه می )4/289 طبری،(

  .یل حج به عمره مفرده نشده استتبد
  

  بیان مطلب از منظر روایات
أنـه  « :اسـت؛ بـدین قـرار    )ع( امام صادق ازإبراهیم بن عمر الیماني  روایت اول، صحیحۀ 

ال بأس وإن حج من : ثم خرج إلى بالده؟ قال سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً
خرج یوم الترویـة إلـى    )ع(بن علي  إن الحسین عامه ذلک وأفرد الحج فلیس علیه دم، و



 

  ) ع(نقد و تحلیل رویکردهای حج امام حسین   
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) ع(از امـام صـادق   « :یعنـی  .)2/327؛ طوسـی،  4/535کلینـی،  ( »١العراق وکان معتمـرا 
خود  درباره کسی سوال شد که در ماههای حج، عمره مفرده به جا آورده، سپس به شهر

انجام حج افراد  همان سال حج بجا آورد و اگر در جایز است و: امام فرمود. بازگشته است
روز ترویه به سـوي  ) ع(حسین بن علي : او قربانی واجب نیست و در ادامه گفتند دهد بر

  .مفرده محرم شده بود ۀدرحالیکه به عمر؛ عراق رفت
قلت البي : قال« :است؛ به این صورتمعاویة بن عمار حدیث دوم صحیحه یا مصححه 

 ن المتمتـع مـرتبط بـالحج و   إ« :المعتمـر؟ فقـال   من این افترق المتمتـع و : )ع( عبدهللا
في ذي الحجة ثم راح یـوم   )ع(المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء وقد اعتمر الحسین 

الترویة إلى العراق والناس یروحون إلى منى ، وال بأس بـالعمرة فـي ذي الحجـة لمـن ال     
ام به ام: گویدمی معاویه بن عمار«: یعنی) 2/328طوسی،  ؛4/535کلینی، ( .»٢یرید الحج

عمره تمتع با حـج  : مفرده چیست؟ امام فرمود عرض کردم فرق عمره تمتع و )ع(صادق 
دهد هنگامی که آن را به پایان رسـاند،  کسی که عمره مفرده را انجام می مرتبط است و

در ذی الحجـه عمـره مفـرده بجـا     ) ع(جا که بخواهد برود و امام حسـین   تواند به هرمی
رفتنـد و  حالی که مردم بـه سـوی منـا مـی     ه عراق رفت؛ درآورد؛ سپس در روز ترویه، ب

خواهد حج به جا آورد، جایز است که در ماه ذی الحجه، عمره مفرده انجام کسی که نمی
  .دهد

_____________________________________________________________ 
 قیـ طر نیاست که از ا) 2/327 ،االستبصار درکتاب ( یطوس خیش قیطر یکیسند آمده است  وبا د تیروا نیا. 1 

بـن   میابراه( هیعن اب میبن ابراه یعن عل :آورده است نگونهیا را تی، روایطوس خیش رایباشد زیم حیصح تیروا
 قیـ طر دوم هسـتند  عهیروات از ثقات شـ  نیهمه ا هک...  یمانیبن عمر ال میعن ابراه یسیعن حمادبن ع) هاشم

باشـد، جهـت   یمـ  حیصـح  گریاز جهت د جهت معتبر و کیاست که از ) 4/535 ،یالکافدر کتاب ( ینیکل خیش
او مـورد   تیـ کـه اعتبـار روا  ) یشـابور ین لیمحمدبن اسـماع (است  لی، وجود محمدبن اسماعتین روابود معتبر

عن فضل ) لیوعن محمدبن اسماع( هیابعن  میبن ابراه یعن عل: است نگونهیا ینیکل خیش قیطر. اختالف است
هاشـم، محمـدبن   بـن   میبن ابـراه  یعنه عل یاگر مرو یعنی. بن عمر میعن ابراه یسیبن شاذان عن حمادبن ع

 حیصـح  ثیحـد  ،هاشم از فضل بن شـاذان باشـد   میعنه او ابراه یاگر مرو معتبر است و ثیحد میبدان لیاسماع
  .است

کتـاب  (و شیخ طوسی در) 4/535، الکافیکتاب (صحیح بودن این روایت از آن جهت است که شیخ کلینی در . 1 
بن (لی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن ع: اندروایت را اینگونه آورده) 2/328، االستبصار

با توجه به اینکه مروی عنه اسماعیل بن مرار یونس بن عبد الرحمان است، ... عن معاویة بن عمار ) عبد الرحمان
  .روایت او تلقی به صحیح شده است
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 کند که امامروایت که از نظر سند صحیح است، به طور صریح، داللت می این دو 20

را به اتمام رسانده اسـت و  آن  ماه ذی الحجه به عمره مفرد محرم شده و در) ع(حسین 
  .هیچ داللتی بر تبدیل نیت ندارد

 
  رأی فقیهان 

در ادامه بحث و به عنوان حسن ختام، الزم است به رأی فقیهان کـه متکـی بـر روایـات     
  :صحیحه است، اشاره کنیم

 : نویسدمی مستمسک العروة کتاب درسید محسن حکیم ـ 1
جعل عمرته عمرة مفردة، مما یظهر منه  )ع(من أنه : وأما ما في بعض کتب المقاتل"

فلیس مما یصـح التعویـل علیـه فـي مقابـل      . أنها کانت عمرة تمتع وعدل بها إلى االفراد
باتکیه بـر آنچـه در   « :یعنی) 11/192حکیم، (» االخبار المذکورة التي رواها أهل الحدیث

 رده قـرار داد عمـره خـود را عمـره مفـ    ) ع(های مقاتل آمده است که امام بعضی از کتاب
نیت خود را به مفرده تبدیل کرد، در برابـر داللـت    یعنی محرم به عمره تمتع شده بود و

  ».اند، صحیح نیستاحادیثی که محدّثان نقل کرده
دهـد و قـول   حکیم، روایات را بر نقل تاریخ ترجیح می شود،که مالحظه می همانطور

 .پذیردتبدیل نیت از عمره تمتع به مفرده را نمی
 : گویدمیکتاب الحج  درخوئي مرحوم آیه هللا  ـ2
قد دل بعض النصوص المعتبرة على جواز الخروج حتى یوم الترویـة مثـل صـحیحة    «

 لکـن  في الروایة وان لم یصرح بجواز الخروج یوم الترویـة و  و. ....ابراهیم بن عمر الیماني، 
ـ ) ع(بقضیة خـروج الحسـین   ) ع(یظهر من استشهاد الصادق  ک مـن بـاب تطبیـق    ان ذل

یوم الترویة کان جائزا في نفسه، واستشهاده بفعـل  ) ع(الکبرى على الصغرى وان خروجه 
مضـطرا کمـا فـي کتـب     ) ع(دلیل على جواز الخروج سـواء کـان الحسـین    ) ع(الحسین 

: والحاصـل .... وأوضح من ذلک داللـة معتبـرة معاویـة بـن عمـار      . المقاتل والتواریخ أم ال
یوم الترویة کـان علـى طبـق    ) ع(مستفاد من الخبرین ان خروج الحسین الریب في ان ال

، کتاب الحج،خوئی(» القاعدة ال الجل االضطرار ویجوز ذلک لکل أحد وان لم یکن مضطرا
2/236.(   

مضمون گفتار آیه هللا خوئی این است که خـارج شـدن از مکـه در روز ترویـه جـایز      
، دلیل بر جواز خـروج از  )ع(روج امام حسین به قضیه خ) ع(استشهاد امام صادق  است و

همچنـین  . مکه در روز ترویه است و این استشهاد از باب تطبیق کبری بر صـغری اسـت  
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 مستفاد از خبر ابراهیم بن عمریمانی ومعاویه بن عمار این است که خروج امـام حسـین  
های تاریخی بدر روز ترویه، بر طبق قاعده بوده است؛ نه به سبب اضطرار که در کتا) ع(
 . مقاتل آمده است و

   :نویسدمیتقریرات البیع کتاب  آیه هللا گلپایگانی در ـ3
کـان الجـل جـواز     )ع(أن فعل الحسـین  )  صحیحة معاویة بن عمار( وظاهر الروایة "

الخروج من مکة في أیام الحج بعد الفراغ من العمرة المفردة ال أنه صدر ذلک منـه علیـه   
ورة بقرینة ذیل الروایة المصرح بجواز الخروج في ذى الحجة بعد العمرة السالم الجل الضر

 وال بأس بالعمرة الخ مراده أنه یجوز له االکتفاء بالعمرة و): ع(لمن ال یرید الحج فان قوله 
    .)1/355گلپایگانی، (ال یلزمه االتیان بالحج بأن کان في ذى الحجة  الخروج من مکة و

الحـدائق  و محقق بحرانی در  جواهر الکالم محقق نجفی درمضمون گفتار مرحوم  ـ4
آیـت هللا  آیـت هللا خـوئی و    و آیـت هللا حکـیم و   ذخیـره المعـاد  و محقق سبزواری در 

از ) ع(، خروج امام حسین رگلپایگانی این است که مستفاد از ظاهر روایت معاویه بن عما
لکه از باب جواز خروج در ایام حج مکه به عراق در روز ترویه از باب اضطرار نبوده است؛ ب

  .)1/697سبزواری،  ؛16/336؛ بحرانی، 20/461نجفی، :  ـنک( باشدمی
آن را حمل  ریاض المسائل،و محقق طباطبائی در  کشف اللئامگرچه فاضل هندی در

  .)7/177طباطبایی، ؛1/386 فاضل هندی،: ـ نک( اندبر ضرورت کرده
   

  نتیجه 
گیرد سند، مورد بررسی کارشناسانه دانشمندان رجال قرار نمی های تاریخی، از حیثنقل

نامنـد و  و معموالً مستند به قول معصوم نیست و در اصطالح علم درایه آن را مقطوع می
نزد محدثان شیعه و غالب اهل سنت، به جهـت عـدم اتصـال سـند بـه معصـوم ضـعیف        

  .شودشمرده مي
 و هـم سـند آن مـورد بررسـی    روایات جوامع حدیثی که هـم سـخن معصـوم اسـت     

گیرد، درصورتی که از نظر علم رجال وعلـم درایـه    کارشناسانۀ دانشمندان رجال قرار می
  . گیردمعتبر باشد، حجت است  و تکیه گاه و مستند قول فقیهان قرار مي

اي فقهی اسـت و از  به عنوان یک سنت عملی، قاعده) ع(استناد به عمل امام حسین 
معاصـرین،   شود که هـیچ فقیهـی از قـدماء و متـاخرین و    استنباط می کالم فقهاء ظاهر
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-داند و عدم جواز، به معنای بـی تبدیل حج تمتع و اِفراد به عمره مفرده را جایز نمی 22

  .  باشداعتبار بودن قول شهرت یافته می
مفـرده  عمـره  را بـه  محرم به احرام حج نبوده تا آن ) ع(به نظر نگارنده، امام حسین 

را از باب حکم نشده بودند تا آن  حج تمتعمحرم به احرام  کرده باشند؛ همچنین، تبدیل
با عمره مفرده وارد مکه شـده و  ) ع(بلکه امام . باشند کردهمفرده مبدل  عمره مصدود به

با عمره مفرده ماه ذی الحجه از مکه خارج شده است؛ چنانکه از روایات ابراهیم بن عمـر  
  .شودبه صراحت استفاده می یمانی و معاویه بن عمار
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