نکتههایی از معارف حسینی
نکته  .1خروج امام حسین (ع) از مکه
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در بتتاره ختترو امتتام حستتین (ع) از مکتته در دهتته اول ذی حجتته ،بایتتد دو نکتتته تتتاریخی و
فقهی را بررسی کرد:

 .1نکته تاریخی
این که امتام حستین (ع) در دهته اول ذی حجته ،از مکته ختار شتده ،ظتاهرا متورد اتفتاق
مورختتان استتت؛ امتتا در بتتاره روز ختترو ایشتتان ،اختتتالف نظتتر وجتتود دارد .برختتی روز ختترو را
سوم ،برخی هفتم ،برخی هشتم و برخی نهم ذی حجه گزارش کرده اند؛ ولتی قتول مشتهور و
درست تر ،این است که امام (ع) در روز ترویه؛ یعنی هشتم ذی حجته ،از مکته ختار شتده
استت .روایتتت صتحیحی کتته معاو یته بتتن عمتتار از امتام صتتادق (ع) نقتل کتترده نیتز ایتتن نظتتر را
تأیید می کند.

 .2نکته فقهی
شهرت یافته که امام حسین (ع) در روز ترویه ،حج خود را به عمره تبدیل کرد و از مکه،
خار شتد .گو یتا مبتدأ اصتلی ایتن شتهرت ،ستخن شتماری از مقتتل نگتاران و ستیره نویستان
است .از جمله ،عالمه مجلسی در تبیین علت رفتن امتام (ع) از مدینته بته مکته و خترو از
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مکه در موسم حج ،گفته است:
از خبرهای گذشته ،برایت روشن شد که امام حسین (ع) از ترس کشته شدن ،از مدینته
بتته مکتته گریختتت و همتتین طتتور ،پتتس از آن کتته دریافتتت آنهتتا متتی خواهنتتد غافلگیرانتته او را
بکشند ،از مکه هم رفت تا جایی که برایش فراهم نشد کته حجتش را بته پایتان ببترد .پتس او
 که جان من و پدر و مادر و فرزندانم ،فدای او بادل  -از احرام ،خار شتد و نگتران و چشتمانتظتار ،از مکتته بیتترون رفتتت .آنتتان _ کتته ختدا لعنتشتتان کنتتدل _ همتته ی منتتاطق را بتتر او تنتتگ
کردند و جایی برای گریز او نگذاشتند.در کتابهای معتبری دیدم که یگید ،عمرو بن ستعید
بن عاص را با سپاهی عظیم ،راهی کرد و او را مسئول حج قترار داد و امیتر حتج گتزاران کترد،
در حالی که به او سفارش کرده بود که امام حسین (ع) را پنهتانی دستتگیر کنتد و ا گتر نشتد،
تتترور کنتتد .عمتترو بتتن ستتعید ،ستتی تتتن از امو یتتان شتتیطان صتتفت را در البتتالی حتتج گتتزاران
فرستاد و دستور دادکه در هر حال و وضتعیتی کته ممکتن شتد ،امتام حستین (ع) را بکشتند؛
ولی امام (ع) زمانی که متوجه ماجرا شد ،از احرام حج ،بیرون آمد و عمره تمتتع را بته عمتره
مفرده تبدیل کرد.
ولی این سخن ،قابل قبول نیست؛ زیرا:
اوال روایت معاویه بن عمار و نیز روایت ابراهیم بن عمیر یمانی _ کته از نظتر ستند معتبرنتد
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_ بتته روشتتنی داللتتت دارنتتد کتته عمتتره امتتام حستتین (ع) عمتتره مفتترده بتتوده ،نتته عمتتره تمتتتع.
بنتتابراین ،امتتام (ع) هنگتتام ختترو از مکتته ،اساستتا محتترم نبتتوده و از ایتتن جهتتت ،مشتتکلی
نداشته است .متن روایت معاو یته بتن عمتار ،ایتن استت کته وی از امتام صتادق (ع) پرستید:
تفاوت کسی که عمره تمتع انجام دهد ،با عمره گزار مفرده چیست؟ ایشان فرمود:
دسن سملًًِ رعبط بْلَو ،و سمل)ًِر سوس فهغ لْل وهب حمِف شنْلم  ،و تنْل سعًِنر سَ خ
نی
َ عک قَا ی وی سَجم دم رسَ ووم س(ًهویم س س()رسق  ،و س( د ْلس وهوحنون س نین ،و
َل بْلس بْل()ِره ی وی سَجم مل َل وه یْل سَول

د اعمال عمره گزار متمتع ،به حج ،متصل می شود؛ اما عمتره گتزار مفترده ،وقتتی

فار شتد هتر جتا کته بخواهتد ،متی رود .حستین بتن علتی (ع) در ذی حجته ،عمتره

مفرده گز ارد و در روز ترویه ،عازم عراق شد .در حالی که مردم ،عازم منتا بودنتد ،و

اشتتکالی نتتدارد کتته کستتی کتته قصتتد حتتج دارد ،در متتاه ذی حجتته ،عمتتره مفتترده
به جا آورد.

ثانیا از نظر فقهی ،تبدیل احرام حج به عمره ،صحی نیست و کسی که محرم به احرام
حج است ،اگر نتواند حجش را به انجام برساند ،تنهتا بتا قربتانی کتردن ،از احترام بیترون متی
آیتتد و حتتج او تبتتدیل بتته عمتتره نمتتی گتتردد .فقیتته بگرگتتوار آیتتت اهلل ستتید محستتن حکتتیم ،در
اینباره می گوید:

ایتتن کتته در برختتی از کتابهتتای مقتتتل آمتتده استتت کتته امتتام حستتین (ع) عمتتره اش را بتته

عمتره مفترده تبتدیل کترد _ کتته نشتان متی دهتد ایشتان ،عمتتره تمتتع بته جتا آورده بتتوده و از آن،
بتته عمتتره مفتترده عتتدول کتترده استتت _ ،در برابتتر احادیتتث وارد شتتده از اهتتل بیتتت (ع) ،قابتتل

اعتماد نیست.

بتتدیهی استتت کتته ا گتتر دلیتتل قابتتل اعتمتتادی وجتتود داشتتت کتته امتتام حستتین (ع) احتترام

حج خود را به عمره تبدیل کرده است ،فقهتا بتر ختالف آن ،فتتوا نمتی دادنتد؛ امتا همتان طتور
کتته اشتتاره شتتد ،نتته تنهتتا دلیلتتی بتتر ایتتن نکتتته وجتتود نتتدارد ،بلکتته دالیلتتی بتتر ختتالف آن نیتتز در
دست است.
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