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  كتاب احلج

  اجلزء الثاين



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  .قيام يوم الدين إىل  أعدائهمىواللعنة الدائمة عل



 والكتاب مجاعباإل ،كفايته والوقت وسعة وسالمته السرب وختلية وقوته والبدن املال حيث من االستطاعة: الثالث

  .والسنة

  

 السرب وختلية وقوته والبدن املال حيث من االستطاعة{ :سالماإل حجة شروط من }الثالث{

 من :تعاىل قوله وهو }والكتاب{ وحكايته دعواه املستفيض }مجاعباإل ،كفايتهو الوقت وسعة وسالمته

   :متواترة أخبار اجلملة يف ذلك ىعل ويدل }السنةو{ سبيال إليه استطاع

 البيت حج الناس ىعل وهللا :تعاىل قوله )ه السالمیعل( جعفرأليب  قلت :قال ،مسلم بن حممد نعف

   .)١(به حيج ما له يكون :قال سبيال إليه استطاع من

  .)٢( مثله رزين بن العالء وعن

 من البيت حج الناس ىلع وهللا :تعاىل اهللا قول يف )ه السالمیعل( عبد اهللا أيب عن ،احلليب وصحيح

  .)٣(به حيج ما له يكونأن  :قال السبيل؟ ما سبيال إليه استطاع

 اهللا قول عن عنده ناأو ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا الكناسي حفص سأل :قال ،اخلثعمي وصحيح

يف  صحيحاً كان من :قال ؟بذلك يعين ما سبيال إليه استطاع من البيت حج ساالن ىعل وهللا :عزوجل

 حفص له فقال .مال له كان ممن :قال أو ،احلج يستطيع ممن فهو وراحلة زاد له سربه ىخمل بدنه

 :قال ؟احلج يستطيع ممن فهو حيج فلم وراحلة زاد وله سربه ىخمل بدنه يف صحيحاً كان فإذا :الكناسي

نعم)٤(.  

                                                          

  .١ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٤ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ٤(



 ىعل فريضة البيت وحج :قال وناملأم إىل كتابه يف ) السالمعلیه( الرضا عن ،شاذان بن الفضل وعن

  .)١(الصحة مع والراحلة الزاد والسبيل ،سبيال إليه استطاع من

 الناس ىعل وهللا: عزوجل اهللا قول يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،احلكم بن هشام وصحيح

 زادله  سربهى خمل بدنه يف صحيحاً كان من :قال ؟بذلك يعين ما سبيال إليه استطاع من البيت حج

  .)٢(وراحلة

 حج الناس ىعل وهللا: تعاىل قوله يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،سيابة بن الرمحن عبد وعن

  .)٣(للحج طيعتمس فهو وراحلة زاد له سربه ىخمل بدنه يف يحاًحص كان من :قال استطاع من البيت

 حج الناس ىعل وهللا :قوله عن )سالم العلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال احلجاج بن الرمحن عبد وعن

   .)٤(ماله يف والقدرة بدنه يف الصحة :قال سبيال إليه استطاع من البيت

  .)٥(املال يف واليسار البدن يف القوة :قال ) السالمعلیه( عنه ،عوراأل احلفص وعن

أن  إىل االستطاعة  يفتقولون كيف: ) السالمعلیه( اخلراساين احلسن أبو يل قال :قال ،اجلبلي وعن

 من البيت حج الناس ىعل وهللا: عزوجل اهللا قول عن وسئل ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب بقول قلت :قال

عبد  أيب بقول فنحن ،وماله صحته: ) السالمعلیه( عبد اهللا أبو له فقال ؟استطاعته ما سبيال إليه استطاع

   اهللا

                                                          

.٦ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٧ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١٠ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٣٣ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١٢ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.١٣ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٥(



  .)١(احلق هو هذا ) السالمعلیه( عبد اهللا  أبوصدق :قال .نأخذ ) السالمعلیه(

 :قال .اآلية البيت حج الناس ىعل وهللا: اهللا قول عن سئل أنه ) السالمعلیه( حممد بن جعفر وعن

به حيج ما جيد من ىعل هذا)٢(.  

  .)٣(والراحلة بالزاد االستطاعة فسرنه إ )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،الشهيد وعن

   .اهللا شاءإن  أيتتس اليت الروايات من ذلك غري ىلإ

 فعن ،املاحمل بعض ىعل القدري رواية محل لزم البدن استطاعة باشتراط املصرحة النصوص وذه

 ينأخرب اهللا رسول بن يا :فقال ،القدر  أهلمن رجل سأله :قال ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،السكوين

 ؟االستطاعة هلم اهللا جعل قد أليس سبيال إليه استطاع من تالبي حج الناس ىعل وهللا :اهللا قول عن

  .)٤(البدن استطاعة ليس والراحلة الزاد باالستطاعة يعىنإمنا  وحيك :فقال

 ةیاجلرب من كل ىعل يطلق يالقدر إذ ،بالتفويض يقول ممن كان يالقدر هذا أن الظاهر: أقول

 به يقول ىالذ املعىن ىعل ـ شخص كل يف القدرة جعل اىلتع اهللا بأن يقول كان وهذا ،باعتبارين واملفوضة

 رفع بالسؤال رادأف البعض استطاعة يف الظاهر استطاع من تعاىل قوله عليه شكلأ مث ـ املفوضة

 القدرةأصل  فوق هي اآلية يف املراد االستطاعة أن بيان مقام يف ) السالمعلیه( ممافاإل هذا ىوعل .شكالاإل

  .واجلواب السؤال سوق ذلكىعل يدل كما ،فقط البدن تطاعةاس فليس ،البدنية

                                                          

  .١ ح٧ الباب ٤ ص٢ج: الوسائل مستدرك) ١(

.٢ ح٧ الباب ٤ ص٢ج: الوسائل مستدرك) ٢(

.٣ ح٧ الباب ٤ ص٢ج: الوسائل مستدرك) ٣(

  .٥ حاحلج وجوب من ٨ باب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٤(



ه االستطاعة یشترط فیاحلج، بل  وجوب يف قليةالع القدرة كفاية عدم يف إشكال وال خالف ال :١ مسألة

  ة،یالشرع

  

 ىعل جيب حىت }احلج وجوب يف قليةالع القدرة كفاية عدم يف إشكال وال خالف ال: ١ مسألة{

 أن مبعىن ،الشرعية االستطاعة الشرط هل أنه يف الكالمإمنا و ،كان وجه بأي طاعةاالست حتصيل املكلف

 أن مأ ،عرفا الكلمة هذه من يفهم ما غري خاصاً معىن احلج وجوب عليها املعلق باالستطاعة رادأ الشارع

 ،جديد صطالحا وال خاص معىن للشارع فليس ،الكلمة هذه من املتفاهم العريف املعىن هو باالستطاعة املراد

 ال العرفيه }االستطاعة فيه يشترط{ وعليه ،املوارد سائر يف يطلق ىالذ العريف املعىن هو ا املراد }بل{

  ؟خاص مبعىن }الشرعية{

 أن املعلوم ومن .احلج وجوب يف والراحلة الزاد وجود يشترطون حيث األول صحاباأل كالم ظاهر

  .عليهما تتوقف ال العرفية االستطاعة

 ،الوجوب يف شرطان والراحلة الزاد أن ىعل ماؤنالع اتفق :ىاملنته يحمك يف )رمحه اهللا( العالمة قال

   .ياملش من متكن وإن احلج عليه جيب مل مسافته بعد مع حدمهاأ أو فقدمها فمن

 لبعد ماإليه حيتاج ملن شرط ومها ،والراحلة الزاد واخلامس الرابع الشرط :قال املعترب يف احملقق وعن

  .)١(له راحلة وال زاد له أو ليس له أحدمها ال جيب عليه احلج، انتهى ليس ومن :قالأن  إىل ... مسافته

  .)٢(ىانته ،كلمتهم اتفقت املقالة هذه ىوعل :املعترب كالم نقله بعدقال يف احلدائق 

                                                          

  ١٤ السطر٦٥٤ ص٢ج: املنتهى) ١(

  .٨٢ ص١٤ج: احلدائق) ٢(



 املشي عنده ىساو وإن مطلقاً الراحلة اشتراط ي ـ أبالثاين املتأخرين بعض وصرح :قال املستندويف 

 كيةاحمل املتقدمة اتمجاعباإل دواستشه ،الشذوذ إىل غريه نسب بل ،كثراأل إىل نسب بل ـ والركوب

 البعيد حق يف الراحلة اعتبار عدم ـ ذكره سبق مما يأ ـ منه الالزم أن ذكر بعد املدارك صاحب وبقول

  .ىانته ،)١(قائال به نعلم وال ،شديدة مشقة غري من شيامل من متكنإذا أيضاً 

 قطعاً ذلك بعد استطاع لو سالماإل حجة عن جيزئه مل استطاعة بال حج فلو" :اجلواهر يف وقال

 مبشي بدوما متكن وإن حصوهلا ىعل الوجوب فيتوقف ،باالستطاعة املراد من الراحلة بكون كالقطع

 الصحيح فيها اليت ستفيضةامل والنصوص ،ىواملنته والتذكرة والغنية الناصريات عن كياحمل مجاعلإل ،وحنوه

  .)٢(ىانته "وغريه

 مل الشارعن أ والعرفية االستطاعة كفاية وحاصله ،الثاين املتأخرين من واحد لغري تبعاً قوىاأل ولكن

إىل الراحلة ومتكن من املشي وجب عليه احلج مشياً،  الشخص حيتج مل فلو ،لالستطاعة جديداً معىن يصطلح

 بل ،والشهيدين والتذكرة ىاملنته إىل نسب رمبا بل ،وشرحه واملفاتيح داركواملوهو احملكي عن الذخرية 

 :قال صرحيا املستند يف واختاره ،اإليه االفتقار وأ باالحتياج الراحلة قيدوا مجاعة كالم من استفادته ميكن

 هو احلقأن  ظهر ذكرنا ومما" :طويل كالم بعدأيضاً  وقال .اإليه احلاجة بدون االستطاعة صدق عليه ويدل

   وعليه ،األول

                                                          

.٤ السطر ١٥٧ ص٢ج: املستند) ١(

.٢٤٨ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(



 عقال باالکتساب علیهکان قادراً ن إب وجيعدمهما ال  فمع ، ـ الزاد والراحلةخبارمجلة من األ يف وهي ـ کما

 أو علیهکونه مشقة  أو  املشييها لعدم قدرته عليلإ بصورة احلاجة کون اشتراط وجود الراحلة خمتصاًيوحنوه، وهل 

  ا لشرفهیمناف

  

   .ىانته )١("لوالعم يالفتو

 صرحوا كما ذلك ىومقتض :احلدائق يف وقال ،فقط االحتياج بصورة الراحلة اشتراط األولب ومراده

 دلت قد اآليةن إ حيث إشكال فيه وعندي ،الراحلة ميلك مل لو مكاناإل مع ماشياً احلج جيزي ال أنه ،به

 دليل  إىلحيتاج والراحلة بالزاد صيصهاوخت القدرة وعرفا لغة واالستطاعة ،االستطاعة الوجوب شرط أن لىع

  .)٢(االختالف به يزول وجه ىعل اجلمع  إىلحتتاج متصادمة املسألة يف والروايات ،واضح

 صاحب وتبعه املدارك سيد وسوس فقد :لفظه مبا اجلواهر ذكره مبن خيتص ال هذا أن تبني وذا

  .)٣(الزاد عن فضال الراحلة إىل بالنسبة احلكم يف احلدائق

 فمع ،والراحلة الزاد :خباراأل من مجلة يف كما هي{ نياألول قول ىعل الشرعية االستطاعة }و{

  .غري ال الشرعية هو املعترب إذ عرفاً أو }وحنوه باالكتساب عقالً عليه قادراً كان وإن جيب ال عدمهما

 مشقة كونه أو ملشيا على قدرته لعدم اإليه احلاجة بصورة صاًتخم الراحلة وجود اشتراط يكون وهل{

   على الدالة خباراأل من يظهر كما ،مطلقاً املنافاة ال ،واحلرج العسر يوجب مبا }لشرفه منافياً أو عليه

                                                          

  .١٥٦ ص٢ج: ستندامل) ١(

.٨٢ ص١٤ج: احلدائق) ٢(

.٢٥٠ ص١٧ج: اجلواهر) ٣(



  ات املنقولة الثاين،مجاع واإلخبار األإطالق ىه؟ مقتضیلإشترط مطلقاً ولو مع عدم احلاجة یو أ

  

 كل إىل ذهب ،}إليه احلاجة عدم مع ولو مطلقاً يشترطأو { ،بترأ جدعأ محار ىعل ولو احلج لزوم

 الزاد هي االستطاعةأن  على الدالة }خباراأل إطالق ىمقتض{ ،القولني أصحاب إىل شارةاإل تقدم كما فريق

  .}الثاين املنقولة اتمجاعواإل{ والراحلة

   .)١(والراحلة الزاد السبيل :الفضل رواية ففي

  .)٢(وراحلة زاد له :هشام رواية ويف

  .)٤(سيابة بن الرمحن وعبد ،)٣(اخلثعمي رواية وكذلك

   .)٥(والراحلة بالزاد االستطاعة فسر ) عليه وآلهصلى اهللا( النيبن إ :الشهيد روايةويف 

  .تقدم ما على ،)٦(والراحلة الزاد االستطاعة :السكوين روايةويف 

 إليه استطاع من البيت وحج :الق املأمون إىل كتابه يف ) السالمعلیه( الرضا عن ،العقول حتف وعن

   .)٧(وراحلة زاد والسبيل ،سبيال

 واجب البيت وحج :قال الدين شرائع حديث يف ) السالمعلیه( حممد بن جعفر عن ،عمشاأل وعن

   .)٨(البدن صحة مع والراحلة الزاد وهو ،سبيال إليه استطاع من

   وعن

                                                          

.٦ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٧ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٤ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١٠ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٣ حاحلج وجوب يف ٧ الباب ٤ ص٢ج: سائلالو مستدرك) ٥(

.٥ح احلج وجوب يف ٨ الباب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٦(

.٦ السطر ٣٠٩ ص:العقول حتف) ٧(

.٦٦ ص٢ج: اخلصال) ٨(



 عن املروي :قال )١(سبيال إليه استطاع من تالبي حج الناس على وهللا :تعاىل قوله يف الطربسي

   .احلديث )٢(والراحلة الزاد أنه ) السالممعلیه( متناأئ

 الزاد االستطاعة :قال أنه ) اهللا عليه وآلهىصل( اهللا رسول عن ،) السالمعلیه( ي علوعن

  .)٣(والراحلة

 رسول يا :فقال ) اهللا عليه وآلهىصل( اهللا رسول إىل رجل ىأت :قال بسنده تفسريه يف الفتوح يبأ وعن

  .ذلك غريإىل  .)٤(وراحلة زاد :قال ؟احلج إىل السبيل وما اهللا

:بأمور استدلوا مطلقاً بالوجوب القائلني املشهور إن مث

 احلج وجوب بني كان ولو مطلقاً، والراحلة بالزاد احلج اشتراط على الدالة املتقدمة األخبار: األول

  . الكثرية األخبار هذه يف لبني النسب من التساوي غري لراحلةوا الزاد وجود وبني

 األخبار إىل واالستناد األخبار، من مجلة يف يبني ومل املانع بعدم احلج باشتراط النقض إىل مضافاً :وفيه

 باراألخ هذه أن ،والراحلة الزاد عدم مع ولو الوجوب اهفي بني اليت األخبار إىل لالستناد مقتض اهفي بني اليت

 ال عليهما احلج توقف غلبة باب من والراحلة الزاد وذكر ،العرفية االستطاعة بيان مقام يف سيأيت كما

  .وجه من عموم احلج وجوب وبني والراحلة الزاد أخبار فبني فيهما، خلصوصية

   احتياج وهو الغالب، إىل منصرفة والراحلة الزاد أخبار نإ: قلت شئت نإو

                                                          

.٩٧ آية :عمران آل سورة) ١(

.٢١ السطر ١٤٩ صاألول القسم عمران آله سورة: البيان جممع) ٢(

.٤ ح٧ الباب ٤ ص٢ج: الوسائل مستدرك) ٣(

.٣ املسألة ١٥٢ ص٨ - ٧ ج: الكبري التفسر) ٤(



 يف ياملش عليه شقی من غري بل ،الغالب هي اليت املشقة مطلق لدفع ولو راحلةوال الزاد إىل البعيد

 املوجبة خمتلفة بعبارات املتمكن على احلج وجوب على الدالة خباراأل من سيأيت ما إىل مضافاً ،املعدوم حكم

   .التمكن مصاديق من مصداق ذكر على والراحلة الزاد أخبار حلمل

 هذه يف اجتماعهما مع ،وهريذك فلم الزاد وبني ،فشرطوها الراحلة نيب الفقهاء تفريق ذلك ويؤيد

  .خباراأل

 النصوص ظاهر من ينشأن وجهان ذلك إىل بالنسبة كالراحلة الزاد كون ويف" :اجلواهر يف وقال

 ال ولعله ،االستطاعة صدق على كغريه الزاد ىفيبق ،الراحلة على هاأكثر أو ىالفتاو اقتصار ومن ،املزبورة

   .ىانته )١( "قوة من وخيل

  .ىواملنته والتذكرة والغنية الناصريات عن احملكية اتمجاعاإل: الثاين

 القطع إىل مضافاً ،اخلالف املعلوم مبنقوله فكيف حجة غري مجاعاإل من الدخويل غري احملصلن إ :وفيه

  .حاهلا عرفت وقد ،دلتهأ يف للنظر املوجب دلةاأل إىل باالستناد

  .ىخيف ال ما وفيه .الشهرة: الثالث

   .عدمهصل األ كان وراحلة زاد له ليس من على احلج وجوب يف شك فلو ،صلاأل: الرابع

  .ظيةاللف دلةاأل وجود بعد مسموع غرينه إ :وفيه

 حمكي يف عنه نقل حيث ،العامة من مالك قول والراحلة للزاد املشترطة غري خباراأل موافقة: اخلامس

  .التقية على محلها لوجوب املشترطة خباراأل خباراأل تلك تكايف فال ،والراحلة الزاد اعتبار عدم ىاملنته

 ىمبقتض والراحلة الزاد أخبار بأن النقض ،مقدم املقام يف املوجود الداليل اجلمعأن  إىل مضافاً :وفيه

   هذا

                                                          

.٢٤٩ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



  ى بدعو،کالً أو  بعضاًياطاق املشن إ  املصرحة بالوجوبخبار، جلملة من األاألول إىل نيتأخراملوذهب مجاعة من 

  

 النيب عن الواردة خباراألأن  على ،الثالثة خراأل للمذاهب ملوافقتها التقية على حيمل أن يلزم الكالم

  .التقية على حلملها مساغ ال) علیه السالم( الوصي أو ) عليه وآلهصلى اهللا(

   .والراحلة الزاد  إالّوليس ،العريف التمكن على زائدأمر  اشتراط يف اآلية ظهور: السادس

 يقتضي ببدنه یعطاملست إالّ إىل اهفيمر لأل طالقاإل انصراف عدم جهة من اآلية ظاهرن إ: ذلك بيان

 ،جمال الشتراطها يكن مل العرفية االستطاعة هو املراد كان لو، إذ آخرمر أل إالّ ليس بعده االستطاعة كون

  .حكاماأل سائر يف يشترط مل كما

 وجوبک ،مطلقاً احلج وجوب منه توهم طلقأ لو، إذ عرفية استطاعة له ليس من مقابلنه يف إ :وفيه

 ختلية باالستطاعة املراد أن تملاحمل بأن النقض إىل مضافاً ،للمقدمات الكسب فيهما الواجب والصالة الطهارة

  .وحنوها السرب

 جلملة{ اإليه اجةاحل بصورة خمتص الراحلة وجود فاشتراط }األول إىل املتأخرين من مجاعة وذهب{

 على احلج فيها املعلق خباراأل من وغريها }كالً أو بعضاً ياملش طاقأن إ بالوجوب املصرحة خباراأل من

  .ذلك بينهما اجلمع من الظاهرأن } ىبدعو{ العبارات باختالف التمكن

 حج الناس على وهللا:  تعاىلاهللا قال :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،عمار بن معاوية فعن

 ،يسعه فال للتجارة فهسو كان وإن ،وصحة مال عنده كان ملن هذه :قال سبيال إليه استطاع من البيت

  .)١(به حيج ما جيد هو إذا سالماإل شرائع من شريعة ترك ذلك على ماتوإن 

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف باب ١٦ ص٨ج: الوسائل) ١(



 اهللا لقا ممن هو :قال ،قط حيج ومل مال له رجل عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال ،وعنه

  .)١( ىعمأ القيامة يوم وحنشره: تعاىل

 وليس ذلك دفع مث به حيج ماعلى قدر  الرجلإذا  :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،احلليب وعن

   .)٢(سالماإل شرائع من شريعة ترك فقد به يعذره شغل له

  .مطلقاً القادر على احلج أن صرحيها فإن ،املضامني ذه كثري ومثلهما

 ؟حيج أن أعليه دين عليه رجل عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال ،عمار بن معاوية وصحيح

 النيب مع حج من أكثر كان ولقد ،املسلمني من املشي طاقأ من على واجبة سالماإل حجةن إ نعم :قال

 اجلهد إليه فشكوا ميمالغ بكراع ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول مر ولقد ،مشاة ) عليه وآلهصلى اهللا(

  .)٣(عنهم فذهب ذلك ففعلوا ،واستبطنوا زركمأ شدوا :فقال والعناء

 البيت حج الناس على وهللا :عزوجل اهللا قول ) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال بصري أيب وعن

 ميشي :الق ؟املشي على يقدر ال :قلت .عنده يكن مل وإن وميشي خيرج :قال سبيال إليه استطاع من

   .)٤(معهم وخيرج القوم خيدم :قال .املشي عينأ ،ذلكى عل يقدر ال :قلت .ويركب

 واالحتياط ،الظاهر خالف وهو ،املؤكد االستحباب على احلديثني الشيخ محل وقد :الوسائل يف قال

   مع

                                                          

  .٢ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١ حاحلج وجوب يف ١١ باب ٢٩ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٢ حاحلج وجوب يف ١١ باب ٢٩ ص٨ج: الوسائل) ٤(



 يكون نأل والراحلة الزاد اشتراط تضمن ما واحتمال الصريح املعارض وعدم االستطاعة صدق

  .الغالب هو كما عليهما استطاعته يتوقف مبن خمصوصا

 وميشي بعضاً يركبأن  على يقدر كانوإن  :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،الكناين رواية ويف

   )١(.ترك :قال كفر ومن ،فليفعل بعضاً

 ) السالمعلیه( بد اهللاعأليب  قلت :قال) علیه السالم( عبد اهللا أيب عن ،بصري أيب عن ،يالعياش وعن

 .ذلك على تقدر ال :قلت :قال .متشي عندك يكن مل إذا خترج :قال سبيال إليه استطاع من :اهللا قول

  .)٢(معهم وخترج قوما ختدم :قال .ذلك على قدرن ال :قلت .حياناأ وتركب يمتش :قال

 قاطأ من كل على واجبة سالماإل حجةن إ :قال ؟احلج دين عن سألته :قال ،بيهأ عن ،يالرضو وعن

  .عمار بن معاوية عن السابق احلديث ذكر مث .)٣(املسلمني من املشي

 ال مرض أو به جتحف حاجة ذلك من مينعه ما ،سالماإل حجة حيج ومل مات من :اريباحمل حديث ويف

  .الكتاب أول يف يشبهه ما تقدم وقد .)٤(نصرانيا أو يهوديا فليمت مينعه سلطان أو ،احلج معه يطيق

   ؟السبيل ما يةاآل الناس على وهللا:  تعاىلقوله يف ،احلليب صحيح ويف

                                                          

  .١١ حاحلج وجوب اب أبومن ٨ باب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ١(

  .١١٦ ح١٩٣ ص١ج: العياشي تفسري) ٢(

.األخري قبل ما السطر ٧٤ص: الرضا فقه) ٣(

.١ حاحلج وجوب يف ٧ باب ٢٠ ص٨ج: الوسائل) ٤(



  .)١(فليحج بعضا ويركب ميشي أن يطيق كانفإن  :قالأن  إىل .به حيج ما له يكونأن  :قال

 وجعل به حيج ما على قدر من :قال أنه ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،محزة أيب بن ي علوعن

  .)٢(سالماإل شرائع من شريعة ضيع فقد املوت جاءه حىت فيه اهللا يعذره شغل له وليس عنه ذلك عيدف

 شرائع من شريعة ترك فقد ،حيج فلم احلج على الرجل قدرإذا  :) السالمعلیه( عبد اهللا أيب وعن

  .)٣(سالماإل

 هو :قال ؟ىفاستح احلج عليه عرض فإن :) السالمعلیه( جعفر أليب قلت :مسلم بن حممد وصحيح

 بعضاً ويركب بعضاً ميشي نأ يستطيع كان فإن ،بترأ جدعأ محار على ولو يستحي ومل احلج يستطيع ممن

  .)٤(فليفعل

 أهو ،ذلك من ىفاستح احلج عليه عرضت من :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،احلليب وصحيح

 شيمي أن يطيق كان فإن ،بترأ جدعأ محار على حيج ومل يستحي شأنه ما نعم :قال ؟سبيال إليه يستطيع ممن

  .)٥(فليحج بعضا ويركب بعضا

 زاد له يكن مل وإن القادر على واجب احلجأن  يف الصرحية أو الظاهرة الروايات من ذلك غريإىل 

  .وراحلة

                                                          

  .٥ حاحلج وجوب يف ١٠ باب ٢٧ ص٨ج: املصدر انظر) ١(

.٩ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٨ ص٨ج: املصدر) ٢(

.١٠ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٨ ص٨ج: املصدر) ٣(

.١ حاحلج وجوب يف ١٠ باب ٢٦ ص٨ج: املصدر) ٤(

.٥ حاحلج وجوب يف ١٠ باب ٢٧ ص٨ج: املصدر) ٥(



 ،اإليه انصرافها بل لبالغا على مرتلة أا مع ،احلاجة صورة على محلها ةاألول خباراأل وبني بينها اجلمع ىمقتض نإ

 على محلها أو طرحها فالالزم ،ومسمع منهم ىمبرأ كوا  معخباراأل هذه عن املشهور عراضإل القول الثاين هو ىقوواأل

 ومحل ،الشريفة يةاآل يف لالستطاعة مفسرة أا مع سياقها عن بعيداً كان وإن املندوب احلج على كاحلمل املاحمل بعض

 ،بعيدأيضاً  وهو سابقاً سالماإل حجة عليه استقر من على محلها أو ،بعيد والندب الوجوب بني شتركامل القدر على يةاآل

   ما ذکرنا،ىقوف کان فاأليو ک. ذلك حنوأو 

  

 على مرتلة أا مع ،احلاجة صورة على محلها ةاألول خباراأل وبني بينها اجلمع ىمقتضأن { حتقق وذا

  .األول }القول هو ىقواأل{ فالقول عليه }و ،اإليه انصرافها بل الغالب

 لكل احلج وجوب على الدالة }خباراأل هذه عن املشهور عراضإل الثاين{ القول قوة من يقال رمبا وما

 احلج على كاحلمل املاحمل بعض على محلها أو طرحها فالالزم ،ومسمع منهم ىمبرأ كوا مع{ مطلقا قارد

 القدر على يةاآل ومحل ،الشريفة يةاآل يف لالستطاعة مفسرة أا عم سياقها عن بعيداً كان وإن املندوب

 أو ،بعيدأيضاً  وهو سابقاً سالماإل حجة عليه استقر من على محلها أو ،بعيد والندب الوجوب بني املشترك

  .البعد غاية يفف }ذلك حنو

 فيه يشك ال يالذ العريف اجلمع أن عرفت قد إذ ،الوجوب من }ذكرنا ما ىقوفاأل كان وكيف{

 ،االشتراط بعدم املصرحة غريها وبني ،والراحلة بالزاد لالستطاعة املفسرة الروايات بني اللسان  أهلمن أحد

   كاآلية بأمجعها الروايات وهذه ،العرفية االستطاعة هو االستطاعة يف الالزم القدر كون هو



 قال مث ،) السالمعلیه( احلسني فليزر ممنك استطاع من: املوىل قال لو أنه ىترأال  ،اإليه تشري الكرمية

 مورد يف وقال ،) السالمعلیه( قربه إىل يوصالنه وزاد مركب له يكون أن هو االستطاعة: آخر مورد يف

 عرفاً القادر ذهاب هو الالزم أن يف العرف من حدأ يشك مل ،الزيارة عليه وجب املشي استطاع من: ثالث

  .املركب بدون ولو القدرة كانت كيفما

 املستند يف نقله كما التقية على العامة خباراأل حتمل حىت الطائفتني بني صالأ تعارض ال هذا وبعد

 قريبا احلتمل ومن" :قال .احلدائق يف صنعه كما عليها والراحلة الزاد أخبار حتمل أو ،مالك ملذهب ملوافقتها

  .ىواملنته املعترب عن نقله قدمنا كما اجلمهور مذهب ذلك فإن ،)١( "التقية خمرج املتقدمة خباراأل خروج

 طالقاإل على والبقاء االنصراف عدم سلم ولو :قال حيث املستند يف صنعه ملا وجه ال أنه كما

 أما ،ذكر مبا األوىل رجحان نسلم وال ،مطلقا أو وجه من واخلصوص بالعموم إما خريةاأل خباراأل يعارض

 مل ولذا ،باحلاجة منهم كثري مجع تصريح مع الغالبإىل  أيضاً كلمام إطالق فالنصراف صحاباأل عمل

   .ىانته )٢(السفينة وراكب للقريب يشترطوها

 املشهور إعراض حديث ماأو ،أصال تعارض وال ،التعارض فرع والوجوه احلامل هذه مجيعإذ 

  .ىوكرب ىصغر فمخدوش

  إىل  حاجة فال ،شكالاإل من املقام يف اجلواهر كلمات يف ما ظهر كله وذا

                                                          

  .٨٤ ص١٤ج: احلدائق) ١(

.١١ سطر ١٥٧ ص٢ج: املستند) ٢(



 ياملش بني عنده فرق ال من إىل بالنسبة خصوصاً ،املزبورة خبارباأل بالعمل االحتياط ترك ينبغي ال كان نإو

 لكان والشهرة املنقولة اتمجاعاإل ال لو بل ،الصورة هذه ة عناألول خباراأل النصراف ،سهلأ املشي يكون أو ،والركوب

  .القوة غاية يف القول هذا

  

 عليها املتوقف االستطاعة أن من مشاخيه بعض عن حكاه ما الكل من غربأو .هافي ما وذكر ذكرها

  .)١(ىانته ،جممل يشرع معىن احلج وجوب

 ىوعل ،جممل وال يعقل وال يشرع ال مبني عريف معىن االستطاعة بأن القول هو فاملتيقن ،كان وكيف

  .سالماإل جةح عن ويكفي بالتلفيق أو مشياً قدر لو باحلج تياناإل فالالزم هذا

 كان نإو{ الشخص هذا مثل على احلج وجوب بعدم يقول )رمحه اهللا( املنصف مذهب ذهب من نعم

 ياملش بني عنده فرق ال من إىل بالنسبة خصوصاً ،املزبورة خبارباأل بالعمل االحتياط ترك ينبغي ال

 الزاد عن عبارة تطاعةاالس لكون فلةاملتك }ةاألول خباراأل النصراف سهلأ املشي يكون أو ،والركوب

 إذا لكن ،}القوة غاية يف القول هذا لكان والشهرة املنقولة اتمجاعاإل ال لو بل ،الصورة هذه عن{ والراحلة

  .ثانياً باحلج تياناإل عليه لزم بعداً استطاع

                                                          

  .٢٥١ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 عن فما ،دلةاأل طالقإل مكة أهلإىل  بالنسبة حىت ،والبعيد القريب بني الراحلة وجود اشتراط يف فرق ال :٢ مسألة

  .له وجه ال مإليه ةبسنبال اشتراطه عدم من مجاعة

  

 طالقإل ،مكة أهلإىل  بالنسبة حىت ،والبعيد القريب بني الراحلة وجود اشتراط يف فرق ال: ٢ مسألة{

 يف كالشيخ }مجاعة عن فما{ والراحلة الزاد هو احلج عليها املعلق باالستطاعة املرادأن  على الدالة }دلةاأل

 بالسنبة اشتراطه عدم من{ الشرائع يف واحملقق ىواملنته والتذكرة القواعد يحمك يف والعالمة املبسوط يكحم

 املقام يف التفصيل ينبغي العرفية االستطاعة مدار دائر احلكم أن من سبق ما على بناًء ولكن }له وجه ال مإليه

  .بالراحلة إالّ جيب مل وإال ،وجب فيه حرج ال مبا بالتلفيق أو مشياً احلج من القريب أو املكي متكنن إ بأنه



 بني فرق غري  من،املال من حتصيلهما يف صرفه ميكن ما وجود ييكف بل ،عنده عيناً وجودمها رطتيش ال: ٣ مسألة

  يفحتصيله إمكان يكفي بل معه الزاد محل إمكان يشترط  وال،وحنوها واخلانات والدكاكني اتنيسالب من مالكواأل النقود

 عدمه يسقط  ومع،وغريه الدابة علف بنيفرق  غري من مكاناإلمع  محله جيب فيها عدمه ومع ،احلاجة بقدر املنازل

  .الوجوب

  

 يف صرفه ميكن ما وجود ييكف بل ،عنده عيناً وجودمها{ والراحلة الزاد يف }يشرط ال: ٣ مسألة{

 ملن احلج وجوبى عل الدالة الروايات بقرينة ،امامثأ من أعم والراحلة بالزاد املراد ألن }املال من حتصيلهما

 مل لو أنه صحاباأل كالم يف املشهور احلدائق ويف ،ذلك على مجاعاإل املستند يف ىوادع ،مال عنده كان

  .)١(مهاؤشرا عليه جيب نهإف للثمن واجد لكنه راحلة وال زاد له يكن

 ذلك كل }وحنوها واخلانات والدكاكني تنياسالب من مالكواأل النقود بني{ الثمن يف }فرق غري من{

  .دلةاأل طالقإل

 فيها عدمه ومع ،احلاجة بقدر املنازل يف حتصيله إمكان يكفي بل معه الزاد محل إمكان يشترط وال{

  .ذلك إمكان مع االستطاعة يصدق ألنه }وغريه الدابة علف بني غري من مكاناإلمع  محله جيب

  .)٢(االستطاعة لعدم }الوجوب يسقط{ املنازل يف ولو ادالز من يتمكن مل بأن }عدمه ومع{

  .فال وإال وجب كان وجه يبأ متكن فإن ،العريف التمكن هو واملدار

   :) السالمعلیه( ي علعن ،اخلصال وعن

                                                          

  .٨٧ ص١٤ج: احلدائق) ١(

  .٤٦  آية :التوبة رةسو) ٢(



يقول اهللا فإن ،السفر على يقويكم ما لبعض احلوائج شراء يف فقدموا احلج أردمت إذا :أردوا ولو 

   .)١( عدة له عدواأل اخلروج

  .له وجه ال التفصيل من بعض عن فما ،ذلك على دليل لعدم ،وغريه املاء بني فرق اله مث إن

                                                          

.األربعمائة حديث ٦١٧ص: اخلصال) ١(



 احملتاج محل عليهما يتوقف اليت وعيةاأل من املسافر إليه حيتاج ما وسائر واملشروب املأكول هنا بالزاد املراد :٤ مسألة

 ولو ،يركب ما مطلق بالراحلة  واملراد،وضعة شرفاً  وشأنه،فاًوضع قوة حاله حبسب السفر ذلك ضروريات ومجيع ،إليه

  والضعف، القوة سبحب حاله يناسب ما وجود والالزم ،البحر طريق يف السفينة مثل

  

 يتوقف اليت وعيةاأل من املسافر إليه حيتاج ما وسائر واملشروب املأكول هنا بالزاد املراد: ٤ مسألة{

 دامإو اخلبز يكفيه يفالقو }وضعفاً قوةً حاله حبسب السفر ذلك ضروريات عومجي ،إليه احملتاج محل عليهما

 ،وحنوها كنيسة بغري الدابة بركوب يكتفي يالقو وكذلك ،مثال رزاأل إالّ يكفيه ال والضعيف ،خمتصر

 شرفاً وشأنه{ ،وهكذا الشتوية املالبس إىل الشتاء ويف ةالصيفي املالبس إىل فيحتاج الشمس تضره والضعيف

 دليل ال إذ الشرف بدون واجباً احلج كان الإو ،املنفيني واحلرج العسر إىل الشأن ترك ييؤد حبيث }وضعةً

  .ذلكعلى 

 البعيدة املسافة طي من يتمكنال  فرمبا ،وقصراً طوالً املسافة حيث من الهح ةمالحظأيضاً  ويعترب

  .القريبة طي من ويتمكن

 مطلقاً والتمكن االستطاعة هو املناطأن  على الدالة والروايات آليةا بقرينة املقام يف }بالراحلة واملراد{

 طريق يف والقطار والسيارة ،اجلو طريق يف والطائرة ،}البحر طريق يف السفينة مثل ولو ،يركب ما مطلق{

 بالطائرة إالّ يتمكن مل فلو }والضعف القوة سبحب حاله يناسب ما وجود والالزم{ بلاإل خصوص ال ،الرب

   تكان



 ما يعد حبيث ةالکنیس أو ملاحمل ركوب شأنه من كان فإذا ،وكيفاً كماً والشرف الضعة حيث من اعتباره الظاهر بل

 حلكومة وذلك ،مطلقة خبارواأل اآلية كانت وإن ،دونه ما يكفي وال عليه القدرة الوجوب يف يشترط ،عليه نقصاً دوما

  .اتطالقاإل ى عل واحلرج العسر نفي قاعدة

  

  .ذلك بدون طاعةتاالس لعدم منها التمكن على متوقفة ستطاعتها

 أو ملاحمل ركوب شأنه من كان فإذا ،وكيفاً كماً والشرف الضعة حيث من اعتباره الظاهر بل{

 كانت وإن ،دونه ما يكفي وال عليه القدرة الوجوب يف يشترط ،عليه نقصاً دوما ما يعد حبيث سةکنیال

  .}اتطالقاإلى عل واحلرج العسر نفي قاعدة حلكومة وذلك ،مطلقة خبارواأل اآلية

 ال ممن يكون شرفه دون السري عليه حرجاً يكون من إذ ،خبارواألاآلية  إطالق بعدم يقال أن ميكن بل

 ممن عرفاً يكون ال إذ ،فيهما طالقاإل عدم الظاهر" :الربوجردي السيد قال ولذا ،عرفاًو شرعاً يستطيع

  .)١( ىانته ،"حاله حبسب وذل مهانة فيه له يكون ما على توقفه فرض مع ،سبيال إليه استطاع

 ـ ا واملراد :قال حيث الغطاء شفک يف عصره كفقيه والضـعة الشرف يعترب مل من أن والظاهر

 ال الذي املتعارف حبسب ذلك قصد ،)٢(ىانته ،وضعةً شرفاً ال ،وضعفا قوة يناسبه ما ـ بالراحلة يأ

  .واحلرج والعسر والذل املهانة يوجب

                                                          

.١١٠ص: الربوجردي تعليقة) ١(

.٣٢ سطر ٤٣١ص: الغطاء كشف) ٢(



 مقطوع جدعأ محار على ولو وجوبه من خباراأل بعض يف ما حيمل وعليه ،احلج معه وجب احلرج دحب يكن مل إذا نعم

  .الذنب

  

 على ولو وجوبه من خباراأل بعض يف ما حيمل وعليه ،احلج معه وجب احلرج دحب يكن مل إذا نعم{

  .}الذنب مقطوع جدعأ محار

 جدعأ محار على ولو احلج عليه عرض من :) السالمعلیه( الصادق عن ،ريبص يبأ صحيح يفف

   .)١(مستطيع فهو فأىب الذنب مقطوع

 ولو خيرجأن  إالّ يسعه ال نهإف ،يفعل فال يفاستح حيملهأن  إىل دعاهوإن  :املتقدم معاوية حديثويف 

  .احلديث )٢(بترأ جدعأ محارعلى 

 اعتبار وظاهرها ،القواعد يف كما مثله فراحلة بالراحله املراد ماأو :املنت مع مازجاً اجلواهر يف قال

 يف ا اجلزم اللثام كشف يف لكن ،به التصريح التذكرة عن كما والضعة والشرف والضعف القوة يف املثلية

 املتقدم احلديث ونقل .) السالمعلیه( الصادق قول وخصوص ،خبارواأل اآلية لعموم خرييناأل دون نياألول

 ظاهر هو بل ،أيضاً كذلك املدارك يف واختار ،والزوامل احلمر ركبوا ) السالممعلیه( موأل :قال مث

 اعتبار يف منصبه علو يكفي فال القتب عن عجز إذا حممال ولو يناسبه ما الراحلة يف واملعترب :قال الدروس

أن  إالّ ،والزواملاحلمر  على حجوا )م السالمعلیه( ئمةواأل ) عليه وآلهصلى اهللا( النيبف ،ةسوالكني ملاحمل

  .)٣(ىانته ،حقه يف النقص على شكالاإل عن خلوه عدم نصافاإل

                                                          

.٧ حاحلج وجوب يف ١ باب ٢٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١١ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٢٥٦ ص١٧ج: اجلواهر) ٣(



 بعض من وغريمها وشربه كلهأل الطريق يف بالكسب حتصيله ميكنه كسوبا كان ولكن الزاد عنده يكن مل إذا :٥ مسألة

  .حوطأ كان وإن عدمه ىقواأل ،ال وأعليه  جيب هل جهئحوا

  

 وشربه كلهأل الطريق يف بالكسب حتصيله ميكنه كسوبا كان ولكن الزاد عنده يكن ملإذا  :٥ مسألة{

  .}حوطأ كان وإن عدمه ىقواأل ،ال وأ{ احلج }عليه جيب هل جهئحوا بعض من وغريمها

 للمؤنة زاًءإ يكون أن يصلح ما وجود يشترط وهل :قال خرآ لبعض تبعاً املستند يف الوجوب واختار

 سائر اجتماع حال بسهولة بل ،مشقة غري من حتصيله على والتمكن االقتدار يكفي أو ،نفعةم أو عيناً

  ... الشرائط

 بالكسب والراحلة الزاد من للتمكن احلج وجبأ من ككالم الثاين كلمام بعض وظاهر :قالأن إىل 

   ... هبيع من احلال يتمكن ال متاع وأ مؤجل دين له ملن االستدانة وجبأ ومن ،الطريقيف 

 خبارولأل ،بالسهولة التمكن مع وحتققها ،العرفية على االستطاعة محل لوجوب ولعله :قالأن إىل 

 احلليب كصحيحيت ،آخر مانع أو فحا احلاجة عدم مبجرد أو ،به حيج ما على القدرة مبجرد للحج املوجبة

 الزاد بوجود املراد ليس إذ ،لالستطاعة املفسرة خباراأل يضر وال ،ذكر ملا ظهراأل وهو ،نيتاملتقدم واحملاريب

 العني وجود من عماأل يكون أن ميكن كما وجمازه ،اًإمجاع عينهما وجود وهو احلقيقي معناه فيها والراحلة

 غري آخر معىن رادأ أنه نعلم فال ،االستطاعة حقيقة هي اليت حتصيلهما على القدرة يكون أن ميكن والثمن

   يعينان اريبواحمل احلليب صحيحيت أن مع ،إليه الرجوع يجبف ،االستطاعة للفظ احلقيقي



  .)١( انتهى،به خذاأل فيجب املعىن هذا

 ال العرفية على محلت لو االستطاعة إذ ،الوجوب عدم من املاتن اختاره ما هو ىقواأل ولكن :أقول

 لزوم عدم يقتضي كذل أن ال ،ماإليه حيتاج يالذ الغالب لىع والراحلة الزاد طترااش محل إالّ ييقتض

 غري يف الكسب وبني الطريق يف الكسب بني فرق يأو ،ماإليه للمحتاج بدالً أو ناًمث أو عيناً فعليتهما

 ،قطعاً ذلك عليه جيب ال يكمله حىت الكسب من ومتكن االستطاعة نصف مقدار له كان فلو ،الطريق

  .عنه يفرق ال السفر يف الكسب من والتمكن

 بقدر يقدر ااز لكن ،ممسلّ ازيا من بد فال ياحلقيق املعىن يرد مل حيثه  أنمن ذكره ما ماأو

 ياحلقيق معناه ليس وراحلة زاد عنده أو له: ) السالممعلیه( بقوهلم املرادأن  على قامت والقرينة القرينة

 التمكن وهو وسعاأل ازا إىل عنه التعدي وأما .بداهلماأ أو اماأمث وجود ييكف بل ،عيناً وجودمها هو يالذ

  .ذلك من يستفاد فال ،بداهلماأ وال اماأمث له يكن مل ولو حتصيلهما من

  :العرفية االستطاعة من قسمني هناأن  احلاصلو

  .حنومها أو االقتراض أو بالكسب ولو االستطاعة :األول

  .الفعلية االستطاعة: الثاين

 إالّ حققتي ال وذلك ،الثاين بل واالقتراض الكسب ملز الإو األول املعىن االستطاعة من املراد وليس

 كسب لو نعم ،عليه جيب مل لهصل اح غري االكتسابن إ وحيث ،فعال بدالً أو عيناً والراحلة الزاد بوجود

  .عليه وجب

                                                          

.١٧ سطر ١٦١ ص٢ج: املستند) ١(



 بل ،منة بغري ياباًإو ذهاباً املكرمة مكة إىل قرية كل يف يضيفونه حمترم شخص كان فلو هذا ىوعل

 بذل من املرأة متكنت لو أنه كما ،والراحلة الزاد من فعال متكنه لعدم ،عليه جيب مل عليهم منة له يكون

 الراحلة مبقدار له يالذ النفقة واجب ومثلهما ،عليها جيب مل ذلك شغلها وكان مرتل كل يف للمتعة نفسها

 كل يف له حيصل بل زادلل واجداً فعالً ليس نهأل وذلك .معيله على نفقته جتب كان وإن عليه جيب ال نهإف

 من يتمكن حبيث والتحف اهلداياإليه  هدواأ مثال املدينة إىل سافر لو نهأب يعلم يالذ الكبري وحنوهم ،يوم

 ذلك غري إىل ،املدينة إىل والراحلة الزاد قدر ىسو عنده ليس أنه واحلال ،والعود املكرمة مكة إىل الذهاب

  .الفروض من

 مجاعواإل الضرورة ينايف ال ما على محله من فالبد معهم وخيرج القوم خيدم: بصري أيب حديث واما

  .الكسب من قسم اخلدمة أن املعلوم ومن ،للحج الكسب وجوب عدم على الدالة خراأل خبارواأل

  .املذكورة الفروض يف الوجوب على فيهما داللة فال اريبواحمل احلليب صحيحتا ماأو

 عن كاف غري مندوبا كان الإو ،وجب امليقات قبل والعود بالذها من فتمكن كذلك حج لوه مث إن

  .العامل واهللا ،تقدم كما الوقوف قبل متكن ولو سالماإل حجة



 عنده يكن مل وإن عليه وجب الشام يف استطاع إذا يفالعراق ،بلده من ال مكانه من االستطاعة يعتربإمنا : ٦ مسألة

  ا قبلم إىل ى، بل لو مشالعراق من االستطاعة بقدر

  

 }عليه وجب الشام يف استطاع إذا يفالعراق ،بلده من ال مكانه من االستطاعة يعتربإمنا : ٦ مسألة{

 فرض لو كان وإن ،فعالً االستطاعة لصدق وذلك ،}العراق من االستطاعة بقدر عنده يكن مل نإو{ احلج

 يواحملك واملستند للحدائق وفاقاً ،لدالب من االستطاعة اعتبار على دليل وال ،مستطيعاً كان ما العراق يفأنه 

  .املتأخرين وبعض واملدارك الذخرية عن

 عليه جيبإمنا  بلده غري يف أقام منن إ :عنه يحك فيما فقال )اهللا رمحه( الثاين الشهيد ذلك يف وخالف

 الفرض انتقال مع أو الدوام وجه على الثانية يف قامتهإ يكونأن  إالّ ،بلده من مستطيعاً كان إذا احلج

  . انتهى،)١(السنتني بعد مبكة كااور

 ولكنه ،اتطالقواإل العمومات من البلد يف ةاحلاصل وهي املتعارفة االستطاعة لفهم وكأنه :أقول

  .ممنوع

 ،عمار بن معاوية عن الصحيح يف الصدوق رواه ما ظاهر بل :بقوله عليه رداً احلدائق يف ذكره ما وأما

 مبكة وطريقه البلدان من غريها أو منیال يريد جمتازاً مری الرجل :) السالمعلیه( عبد اهللا أليب قلت :قال

 :قال ؟سالماإل حجة عن ذلك عن ذلك أجيزيه املشاهد إىل معهم فيخرج للحج خيرجون وهم الناس فيدرك

نعم،   

                                                          

.٢ حاحلج وجوب اب أبومن ٢٢ باب ٤٠ ص٨ج: وسائلال) ١(



 حرمأ لو ، بلعلیهب ج به وجحي أن کنمي ما ك وکان له هنا،هاريغ أو  من جتارةىخرأحلاجة  أو قات متسکعاًيامل

  .إشكال نع الخيلو كان وإن ،عليه بالوجوب يقال أن مكنأ آخر ميقات مامهأ فاستطاع وكان كعاًسمت

  

  .انتهى ،)١(االستطاعة وصدق النصوص عموم ويؤيده ،ذكره ما ينايف

 اماالم استفصال عدم مع احلج كفاية إطالق حيث من الإ ذلك على داللة فيها ليس الروايةن إ :ففيه

 من البيان مقام يف الرواية ليست إذ ،ضعيفة داللة وهذه ال، مأ بلده من مستطيعاً كونه عن ) السالمعلیه(

  .االستطاعة وصدق النصوص  عموم من خرياًأ ذكره ما والعمدة ،اجلهة هذه

 ىخرأ حلاجة أو متسكعاً امليقات قبل ما إىل ىمش لو بل{ :بقوله ذكره ما لةأاملس هذه على ويتفرع

 لو وكذا ،الشرائط سائر اجتماع مع }عليه وجب به حيج أن ميكن ما هناك له وكان غريها أو جتارة من

  .والرجوع الذهاب ةلبقي يكفيه ما له حصل حىت به وتاجر فذهب فقط الذهاب يكفي ما له كان

 ببالوجو يقال أن مكنأ آخر ميقات مامهأ وكان{ حراماإل بعد }فاستطاع كعاًسمت حرمأ لو بل{

   .}إشكال نع خيلو ال كان وإن عليه

   :ستة املقام يف واالحتماالت

 خالف واالنقالب القلبن إ :وفيه .بنفسه هو ينقلب أو الواجب إىل املندوب حرامهإ يقلبن أ: األول

  .املقام يف مفقود دليل إىل فيحتاج ،صلاأل

   حجة بعنوان ثانياً بالعمرة وحيرم األول حرامهإ ييلغأن : الثاين

                                                          

  .٨٧ ص١٤ج: احلدائق) ١(



 وبطالن جوازه عدم على مجاعاإل يادع يالذ خرآ حرامإ على حرامإ دخالإ مننه إ :وفيه .سالماإل

  .الثاين

 عن كشف استطاع لو أنه مبعىن ،حراماإل هذا له جائزاً يكن مل نهأل بنفسه حرامهإ يلغو أن :الثالث

 ويكون ،النديب حرامهإ ينعقد فال الواجب باحلج مكلف السنة هذه يف هو إذ ،أصله من النديب حرامهإ بطالن

 باحلج فيها النشغاله ةنالس هذه يف عليه جيب ال أنه واحتمال .الندب بقصد رمضان يوم صام من حال حاله

 صاحل غري وهو النديب حلجا هذا إالّ ليس سالماإل حجة من املانع نأب مندفع ،بينهما للجمع جمال وال النديب

 يف الغناء باب يف املكاسب يف ذلك بني كما ،االقتضاء فيه ما عارضي فال اقتضاء ال الندب إذ ،ةیللمانع

  .القرآن

 وعمرته التمتع حج بأن ويشكل ،الوجوب بقصد ىخرأ عمرة يعقد مث هذه عمرته متين أ: الرابع

 إذا واحد شهر يف العمرتني بني اجلمع يف شكالاإل إىل مضافاً ،اآلخر دون بأحدمها تياناإل جيوز فال داخالن

  .شهر من قلأ قبل األوىل بالعمرة حرامهإ نكا

  .ةللعمر وقت له يكن مل كمن فراداإل حبج يأيت مث عمرته تميأن : اخلامس

 ،الشروط بقين إ باحلج اآلتية السنة يف ويأيت الذمة يف ما بقصد واحلج العمرةیتم أن : السادس

 حرامإ نشاءإ جواز عدم على الدالة لةدلأل عموم لعدم ،الرجاء بقصد األول حراماإل فوق حيرم أن حوطواأل

   احلج كيفية على املشتملة والنصوص ىاملدع مجاعاإل إالّ املقام يف ليس إذ ،آخر حرامإعلى 



 يعالطب إىل منصرفة احلج كيفية ونصوص ،األول يف إطالق يعلم ومل ،هللا والعمرة احلج متامإب واآلمرة

 لبطالا الصالة متامإ وجوب منافات كعدم طلمبب مابطال ينايف ال والعمرة احلج متامإ ووجوب ،منه

  .باملبطالت

 كالتكبرية معاً بطالما الحتمال ،احتياطاً ثانية لعمرة حرمأ األوىل على الداخلة العمرة عن فرغ إذا مث

 حراماإل وبقاء الثاين حراماإل بطالن كاحتمال ،بنفسها وبطالا ،وىللأل بطاهلاإب حكموا اليت حراملإل الثانية

 مث مكنأ حيث فمن الإو ،فهو امليقات من املستقلة الثانية العمرة شاءإن مكنأ فإن ،مندوباً حاله على األول

  .مفرداً صريورته الحتمال ىخرأ بعمرة يأيت احلج متامه وبعد ،بعدها احلج حرامإب يأيت

   .حراماإل بعد بلغ إذا الصيب ومثله

  .آخر ميقات مامهأ كان نمب للمسألة اختصاص ال أن ظهر وذا



 للشق شريك يوجد ومل وجد  ولو،الوجوب سقط يوجد ومل الكنيسة أو ملاحمل ركوب شأنه من كانإذا : ٧ مسألة

العالمة  عن ملا وجه االستطاعة فال لصدق الوجوب فالظاهر متكن وإن ،أيضاً سقط الشقني جرةأ من يتمكن مل فإن اآلخر

  حباله مضراً أو جمحفاً بذله كان لو نعم، له مقابل ال خسران هل املال بذل نأل فيه التوقف من

  

 بالشأن واملراد }الوجوب سقط يوجد ومل الكنيسة أو ملاحمل ركوب شأنه من كانإذا : ٧ مسألة{

   :مريناأل حدأ

   .حنومها أو مرض أو لضعف غريمها ركوب من متكنه عدم :األول

 فمجرد الإو ،والذلة واملهانة واحلرج للعسر وجبامل شرفه خالف غريمها ركوب يكون أن :الثاين

  .تقدم كما السقوط يوجب ال الشأن خالف

 لعدم }أيضاً سقط الشقني جرةأ من يتمكن مل فإن اآلخر للشق شريك يوجد ومل وجد ولو{

 للجواهر وفاقاً }االستطاعة لصدق الوجوب فالظاهر متكن نإو{ حبسبه شخص كل استطاعة إذ ،االستطاعة

 جيد ملن إنه إ :كالمه حمكي يف قال حيث }فيه التوقف من{ التذكرة يف }العالمة عن ملا وجه فال{ وغريه

 مقابل ال خسران له املال بذل نأل{ والعدم ،لالستطاعة الوجوب احتمل بتمامه ملاحمل من ومتكن شريكا

 ،اتطالقاإل يقاوم ال ياالعتبار الوجه هذاأن  إىل مضافاً ،الربح عني احلج طريق يف اخلسران إذ }له

  .السقوط كمال يف شخصني بقدر ال واحد شخص بقدر املال صرف لزوم إىل انصرافها واحتمال

   باعتبار عرفاً يكون حبيث }حباله مضراً أو جمحفاً بذله كان لو نعم{



  . شراء ماء الوضوء يف ب، کما هو احلالجيمل 

  

 كقول ،املتقدمة النصوص فلبعض األول يف أما }جيب مل{ احلج يستطيع ال ممن ذلك على حجه توقف

 الفرق عدم بضميمة ،)١(به جتحف حاجة ذلك من مينعه ومل :احملاريب صحيح يف ) السالمعلیه( الصادق

   .الظاهر للمناط احف املال بذل وبني احفة احلاجة بني

 }الوضوء ماء شراء يف احلال هو كما{ ،الضرر أدلة إىل مضافاً ،عرفاً مستطيع غري فألنه الثاين يف ماأو

  .فراجع ،الطهارة باب يف فيه تكلمنا وقد

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٧ باب ٢٠ ص٨ج: الوسائل) ١(



 تلك عن التأخري جيوز وال ،السقوط يوجب ال السنة تلك يف املركوب جرةأ أو إليه حيتاج ماأسعار  غالء :٨ مسألة

  فة،املتعار والقيمة املثل نمث من بأزيد الشراء على توقف لو وكذا بل ،القيمة من متكنه مع السنة

  

 جيوز وال السقوط يوجب ال السنة تلك يف املركوب جرةأ أو إليه حيتاج ماأسعار  غالء :٨ مسألة{

 والقيمة املثل نمث من بأزيد الشراء على توقف لو وكذا بل ،القيمة من متكنه مع السنة تلك عن التأخري

 خالفاً ،عظيمة شهرة املشهور على السنوات سائر يف كالقيمة السنة تلك يف القيمة كانت وإن }املتعارفة

 فإن ،الزاد هو فاملأكول ،واملشروب املأكول عن عبارة فهو الزاد ماأو" :قال حيث املبسوط حمكي يف للشيخ

 مل ،ذلك مثل الغالء ويف مثله مثن من أكثرب الرخص يف يكون أن وهو ،به يضر بثمن وجده أو حبال جيده مل

   . انتهى)١("خيتلف نهإف فيه وجوده ربيعت يالذ املشروب حكم وهكذا ،عليه جيب

 الزاد قيمة زادت مىت بأنه القول )رمحه اهللا( الشيخ إىل نسبا ماأ اخلراساين والفاضل املدارك عن لكن

  . ، انتهى)٢(عن مثن املثل مل یجب احلج والراحلة

 نقل بعد فقال ،هكالم حمكي يف الشهيد ذكره عماناش  )رمحه اهللا( إليهوكأن نسبة الكالم يف الراحلة 

 املعتاد إىل ينصرف الشراء إطالق بأن احتج نهأل الراحلة يف له الزم ذلكن إ :الزاد يف الشيخ عن بذلك القول

  .ىانته ،الشراء يف كالتوكيل

   وليس ،االستطاعة لصدق ،املشهور إليه ذهب ما هو فاملتعني ،كان وكيف

                                                          

  .الوجوب شرائط يف ٣٠٠ ص١ج: املبسوط) ١(

.٤٠٣ص: املدارك) ٢(



 من الشيخ عن فما ،املتعارفة القيمة يف راغب وجود لعدم ،ثلامل مثن من بأقل مالكهأ بيع على توقف لو وكذا بل

  جيب، مل حباله مضراً مباله جمحفاً الضرر كان لو  نعم،ضعيف الوجوب سقوط

  

  .قطعاً املقام يف حاصلة يوه القدرة على معلق هو بل ،مفاده يف ينظر حىت الشراء على معلقاً احلكم

 ملا }املتعارفة القيمة يف راغب وجود لعدم ،املثل مثن من بأقل مالكهأ بيع على توقف لو وكذا بل{

  .خبارواأل اآلية يف الوجوب عليهما املعلق العناوين من وحنومها والقدرة االستطاعة صدق من تقدم

 املعلقني املعاصرين بعض إليه ذهب ما منه ضعفأو }ضعيف الوجوب سقوط من الشيخ عن فما{

 اقتراحاً ذلك كون وبني ،املشهور فوافقوا ترتهلا أو سعاراأل ترقي جلأل ذلك كون بني التفصيل من املنتعلى 

   .السقوط يبعد فال فعالً احلاضر ياملشتر أو البائع من

 مع جحافاإل حد إىل يصل مل وإن ،املنت يف به مصرح فهو جحافاإل حد إىل وصل لونه إ :فيهإذ 

  .الوجوب لعدم وجه ال والقدرة االستطاعة صدق فرض

  .ضرر ال أدلةو احملاريب صحيح من تقدم ملا }جيب مل حباله مضراً ،مباله جمحفاً الضرر كان لو نعم{

 يكون أن اعتبار من السابقة املسألةيف مر ا م حد على ذلك أن من يالربوجرد السيد تعليقة يف وما

 املسألة هذه بني فرق إذ ،تأمل حمل ،سبيال إليه يستطيع ال ممن ذلك على حجه توقف باعتبار عرفاً الضرر

  .بأو وهناك بالواو هنا الضرر عطف نهأل السابقة واملسألة

   التذكرة عن احملكي هو احف الضرر حني الوجوب فعدم ،كان وكيف



 حد إىل والوصول جحافاإل هو ناط فامل،دلةاأل ومشول االستطاعة صدق بعد الوجوب يرفع ال الضرر فمطلق الإو

  للتكليف، الرافع احلرج

  

 كثر ولو احلج لوجوب املطلقني صحاباأل وكالم ،ىقواأل وهو وغريهم ینالثاني واحملقق لشهيدوا

   .جحافاإل هو التكليف رفع يف املناط أن فتبني ،ىخيف ال كما جحافاإل فرض عن منصرف الثمن

 يفن إ :املستند يف قال بل }دلةاأل ومشول االستطاعة صدق بعد الوجوب يرفع ال الضرر فمطلق الإو{

 يف املنصوصة العلة مبالحظة احلج مقدمات حتصيل من بأزائه يقع ملا ،نظر ذلك مثل على الضرر صدق

 مال بذلك ييشتر وما: قوله من درهم لفأ أو درهم مبائة الوضوء ماء ءشرا يف الواردة صفوان صحيحة

 خباراأل ويؤيده ،تحققمأيضاً  هنا وهو ،كثرياً ماالً زائهإب ييشتر بأنه الشراء وجوب علل نهإف كثري

  . انتهى)١(دينار مائة أو لفأ مبائة الوضوء ماء لشراء املتضمنة

  .}للتكليف الرافع احلرج حد إىل والوصول جحافاإل هو ناطملفا{

 باملال ولو عليه فيجب ،االستطاعة سنة يف أمهل بأن غريها يف أما ،ةعطاتاالس ةنس يف هوإمنا  وهذا

 ولو املال وصرف ،ىأقو حمرم يعارضه مل ما كان وجه يبأ به تيانلإل يقتضامل احلج الستقرار ،احف

   .حمرماً ليس احف بقدره

 الفرق ملعد ،)٢(حرج من الدين يف عليكم جعل ما:  تعاىللقوله ،جيب مل احلرج أوجب إذا نعم

  .فتأمل ،والقضاء األداء بني ذلك يف

                                                          

.٣٢ سطر ١٥٨ ص٢ج: املستند) ١(

.٧٨  آية احلج سورة) ٢(



 وإن ،أراده أن وطنه إىل العود نفقة وجود يشترط بل ،فقط ذهابال نفقة وجود احلج وجوب يف يكفي ال :٩ مسألة

  . له املألوف وطنه غري يف قامةباإل التكليف يف للحرج ،جارةباإل ولو مملوك مسكن وال  أهلفيه له يكن مل

  

 إىل العود نفقة وجود يشترط بل ،فقط الذهاب نفقة وجود احلج وجوب يف ييكف ال :٩ مسألة{

 غري يف قامةباإل التكليف يف للحرج ،جارةباإل ولو مملوك مسكن وال  أهلفيه له يكن ملن  وإ،أرادهن إ وطنه

   .مجاعاإل عليه يادع بل ،عنهم يحك ما ىعل صحاباأل من مجلة كالم طالقإل وفاقاً ،}له املألوف وطنه

 نفقة اعتبار يف وللشافعي ،وعوده لذهابه نفقته اعترب وحيداً كان لو :)١(ىاملنته حمكي يف العالمة قال

 لتساور عدمه والثاين ،اخترناه يالذ وهو وطنه غري يف باملقام ةاحلاصل للمشقة اعتبارها :وجهان هنا العود

  .يالشافع تفصيل ىلإ امليل الذخرية وصاحب املدارك سيد وعن .ىانته ،صحأ األولو ،إليه بالنسبة البالد

   :مخسة أقوال املسألة يفف ،كان وكيف

  .مطلقاً ياباإل من التمكن اراعتب :األول

  .مطلقاً عدمه :الثاين

  .غريه دون ،فيعترب مسكناً ميلك من بني التفصيل :الثالث

  .غريه دون ،فيعترب هلأ له من بني التفصيل :الرابع

 مدار احلكم دوران ىقوواأل ،فال غريه وبني ،فيعترب ياباإل عدم يف املشقة بني التفصيل :اخلامس

   نأل وذلك ،للتكليف الرافع احلرج حد تبلغ مل وإن ةاملشق من املتعارف

                                                          

  .٣٤ سطر الماإلس حجة شرائط يف ٦٥٣ ص٢ج: ىاملنته) ١(



  نفقة وجود يعترب مل بوطن له تعلق ال وحيداً كان أو العود يرد مل إذا نعم

  

 االستطاعة تتحقق ال فبدونه ،يابواإل الذهاب من يتمكن من هو املستطيع لفظ من املنساق الظاهر

  .عرفاً

 إىل مستند ذلك على الثاين الشهيد عن احملكي مجاعاإل بل ،العود يف الزاد باعتبار كثراأل ىفتو وكأن

استطاعة سبيل احلج  يف العود زاد دخول عدم يف الشك عدم ىدعو من املستند يف فما ،العريف الفهم هذا

 ياباإل نفقة عن يةاملفروغ كفاية إىل الرجوع مسألةحمل نظر، بل منع، على أن الظاهر من األخبار اآلتية يف 

 ليست العود نفقةن إ وحيث .إليه يرجع وما عياله ونفقة والراحلة الزاد فيها ذكر نهأل ،والراحلة الزاد من

 خالف وهو مهمال لكان وإال ـ والراحلة الزاد يأ ـ األول يف داخال يكون أن يلزم اآلخرين يف داخلة

  .الظاهر

 فرق غري من البالد يف عمره مدة يدور يالذ حئكالسا ،عرفية مشقه رجوعه عدم يف يكن مل لو نعم

 االستطاعة لصدق ،الذهاب من التمكن مبجرد عليه احلج وجوب النظر يف رجحفاأل ،صالأ ابينه عنده

  .إليه بالنسبة

 ،غريهيف كل شخص حبسبه، فكما أن استطاعة ذي العائلة فوق استطاعة  االستطاعةن إ احلاصلو

  .وعدمه الرجوع عنده يفرق ال من طاعةاست فوق عرفاً الرجوع عدم عليه يشق من استطاعة كذلك

 لعدم بل ،والضرر احلرج ألدله ليس العود عدم إليه يشق من إىل بالنسبة الوجوب عدم أن حتقق وذا

  .املانع وجود باب من ال ياملقتض عدم باب من فهو ،مبستطيع ليس أنه لصدق ،له دلةاأل مشول

   نفقة وجود يعترب مل ،بوطن هل تعلق ال وحيداً كان أو ،العود يرد مل إذا نعم{



 وجود من البد وطنه غري آخر بلد يف السكىن رادأ وإذا .الذهاب نفقة وجود كفاية يف خبارواأل اآلية طالقإل ،العود

  ة مقدار العود إىليوإال فالظاهر کفا ،وطنه من بعدأ يكن مل إذا إليه النفقة

  

 خبارواأل اآلية ظاهر أن عرفت قد لكن ،}الذهاب نفقة وجود كفاية يف خبارواأل اآلية طالقإل ،العود

 لصدق الرافعة النوعية املشقة هو املعيارن أ و،األشخاص اختالف حسب املختلفة االستطاعة هوإمنا 

   .وعدمه بالوطن التعلق أو وعدمها الوحدة أو وعدمها رادةاإل ال ،وعدمها االستطاعة

  .}وطنه من بعدأ يكن مل إذا إليه النفقة وجود من بد ال ،وطنه غري آخر بلد يف السكىن رادأ وإذا{

 ،إليه العود نفقة من أزيد إليه الذهاب نفقة تكن مل بأن املعلقني من واحد غري ذكره مبا ذلك يقيد ورمبا

   .مطلقاً إليه ةقالنف وجود فيعترب فيه السكىن إىل مضطراً كانإذا إالّ 

 إىل االضطرار على يتوقف وذلك ،وعدمه طاعةاالست صدق مدار دائر مطلقاً احلكم أن ىقوواأل

 وبني احلج بني اجلمع من متكن فإن لوحظ إليه مضطراً كان فلو ،وعدمه وطنه غري احملل ذلك يف السكىن

 يةكثرأل أو للعود لنفقةا لكثرة عادة املستلزم الوطن عن ألبعديته إما يتمكن مل ولو ،احلج وجب إليه الذهاب

 أيهما يف البقاء عنده يفرق ال وطنني ذا كان وإذا ،احلج جيب مل وطنه من أقرب لاحمل ذلك كان وإن ،النفقة

 مكانان هناك كان لو أنه كما ،عرفا االستطاعة لصدق نفقة قلهماأ إىل رجوعلل النفقة كفاية اعترب كان

  .إليه لذهابل مؤنة أقلهما اعترب طنهو عن عراضواإل أحدمها يف البقاء إىل يضطر

 من يتمكن ال الوطن إىل الرجوع من زائدة مؤنة إىل حيتاج آخر بلد يف السكىن إىل يضطر }الإو{

   إىل العود مقدار كفاية فالظاهر{ احلج وبني بينه اجلمع



  .وطنه

  

 العود عنده كان فلو الإو ،االضطرار حد إىل يصل مل ولو الوطن إىل العود إىل االحتياج مع }وطنه

 وطنه غري يف البقاء خيتار كان رمباأيضاً  احلج جيب ملو ل حبيث السواء على ةمك يف البقاء أو غريه إىل  أوإليه

  .ىخيف ال كما بدوا االستطاعة لصدق ،الوطن إىل العود مؤنة وجود الوجوب يف يلزم مل بطبعه



 من ااأمث ودوج وال والراحلة الزاد من احلج نفقة يف إليه حيتاج ما عيانأ وجود يشترط ال أنه عرفت قد :١٠ مسألة

 فال ،معاشه ضروريات يف إليه حيتاج ما ذلك من يستثىن لكن ،لشرائها أموال من عنده ما بيع عليه جبی بل ،النقود

 بيته أثاث وال ،مهنته ثياب عن فضال ،حباله الالئقة جتمله ثياب وال ،إليه احملتاج خادمه وال ،حباله ةقالالئ سكناه دار تباع

 زماا يف حاهلا حبسب ا الالئق باملقدار حاجتها مع ةأاملر حلي وال بل ،حاجته حمل هو مما غريمهاو واينواأل الفراش من

ن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، وال آالت أل ،حتصيله جيب فيما منها له بد ال اليت هلهأل العلم كتب وال ،ومكاا

  ،إليه حيتاج ما سائر وال سالحه وال ،إليه حلاجةا مع ركوبه فرس وال ،معاشهالصنايع احملتاج إليها يف 

  

 وال والراحلة الزاد من احلج نفقة يف إليه حيتاج ما عيانأ وجود يشترط ال أنه عرفت قد :١٠ مسألة{

 إليه حيتاج ما ذلك من يستثىن لكن ،لشرائها أموال من عنده ما بيع عليه جبی بل ،النقود من ااأمث وجود

 حباله الالئقة جتمله ثياب وال ،إليه احملتاج خادمه وال ،حباله ةقالالئ سكناه دار تباع الف ،معاشه ضروريات يف

 مع ةأاملر حلي وال بل ،حاجته حمل هو مما وغريمها واينواأل الفراش من بيته أثاث وال ،مهنته ثياب عن فضال

 جيب فيما منها له بد ال اليت هلهأل العلم كتب وال ،ومكاا زماا يف حاهلا حبسب ا الالئق باملقدار حاجتها

 ركوبه فرس وال ،معاشهن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، وال آالت الصنايع احملتاج إليها يف أل ،حتصيله

  .}إليه حيتاج ما سائر وال سالحه وال ،إليهو احلاجة مع

 ظاهر :احلدائق يف قال ،عليه مجاعاإل ىدعو استفاض فقد والثياب واخلادم السكىن دار استثناء أما

 وثياب وخادمه سكناه دار االستطاعة مال من يستثىنأنه  على االتفاق )وان اهللا علیهمرض( صحاباأل

   وعليه :ىاملنته يف قال ،بدنه



 املعترب يف وحنوه ،بيعه يكلف فال الضرورةدعو إليه وت إليه احلاجة متس مما ذلك ألن ماءلالع اتفاق

  .)١(انتهى، والتذكرة

   :الزكاة باب يف وردت اليت الروايات من مجلة ذلك على ويدل :قولأ

 له الرجل عن ئالس ماإ ،) السالمعلیه( عبد اهللا يبأو ) السالمعلیه( جعفر أيب عن ،واحد غري نعف

  .)٢(مبال ليسا واخلادم الدارن إ نعم :قال ؟الزكاة أيقبل بدع أو وخادم دار

 الناس على وهللا:  تعاىلاهللا قال :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب لقو من املقام يف ورد ما بضميمة

  .احلديث ،)٣(وصحة مال عنده كان ملن هذه :قال سبيال إليه استطاع من البيت حج

 يوم وحنشره : تعاىلاهللا قال ممن هو :قط حيج ومل مال له رجل يف ،) السالمعلیه( قوله وحنوه

  .ذلك غري إىل .)٤( ىعمأ مةاالقي

 حتل :يقول ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال ،يسار بن سعيد عن ما املتقدمة الرواية ومثل

  .)٥(شيئاً واخلادم الدار ىير يكن مل ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا نأل ،واخلادم الدار لصاحب الزكاة

 ؟الدابة له من يعطاهاأ ةالزكا عن سألته :قال ،) السالمعلیه( ىموس خيهأ عن ،جعفر بن ي علوعن

  .)٦(مال يعدها ليس الدار :قال ؟والعبد الدار له ومن .نعم :قال

                                                          

  .٩٣ ص١٤ج: احلدائق) ١(

  .٢ من أبواب املستحقني للزكاة ح٩ الباب١٦٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٠٨ ح١٩٠ ص١ج: تفسري العياشي) ٣(

  .٢ من أبواب وجوب احلج ح٦ الباب١٧ ص٨ج: الوسائل) ٤(

  .٤ من أبواب املستحقني للزكاة ح٩ الباب١٦٢ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .٥ من أبواب املستحقني للزكاة ح٩باب ال١٦٢ ص٦ج: الوسائل) ٦(



 لنان إ :بصري  أبو له فقال ) السالمعلیه( عبد اهللاأيب  على بصري بوأو ناأ دخلت :قال العزيز عبد وعن

 ما يوم كل اجلمل على يتقيس غالم وله جارية وله درهم آالف ربعةأ ىتسو دار وله :قال ن أىلإ.. .صديقا

 هذه وله :قال .نعم :قال ؟الزكاة من يأخذ أن أله عيال وله اجلمل فعل ىسو ربعةاأل إىل الدرمهني بني

 يقيه الذيیا أبا حممد فتأمروين أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو يبيع خادمه  :فقال ؟العروض

 الزكاة يأخذ بل ،وقوته معيشته وهو ومجله غالمه يبيع أن مرهآ أو ،عياله ووجه وجهه ويصون دربوال احلر

  .)١(مجله وال غالمه وال داره يبيع وال حالل له يفه

أن  على الدالة الروايات من تقدم ما إىل مضافاً ،فيه حنن فيما كاف فيها العلة عموم فإن ،ذلك غريإىل 

  .وحنوه املال يف سعة له من على واجب احلج

 من يظهر ملا خالفاً ،اخلدمة ثياب هي اليت املهنة وثياب التجمل ثياب من عمأ عرفت كما الثياب مث إن

 ومعاقد دلةاأل عموم بعد شعاراإل هلذا وجه ال ولكن ،املهنة بثياب االستثناء خصص حيث الشرائع

 إىل نتقلي نهأو الواجب ياهلد يف التجمل ثياب بيع عدم على الدالة النصوص بعض إىل مضافاً ،اتمجاعاإل

  :الصوم

 بعد الكسوة من فضول له يكون املتمتع عن ) السالمعلیه( احلسن أبا سألت :قال نصر أيب ابن فعن

 .نفقة أو كسو من بد ال :فقال ؟عليه جيب ممن يكون درهم مائة الفضول بذلك ىفتسو إليه حيتاج الذي

 ممن هذا ،درهم مبائة كسوة ءيش يأو :فقال ؟الكسوة من الفضل هذا بعد إليه حيتاج ما أو كسو له :قلت

  .)٢( مرجعت إذا وسبعة احلج يف أيام ثالئة فصيام جيد مل فمن: اهللا قال

                                                          

.٣ حللزكاة املستحقني اب أبومن ٩ الباب ١٦٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

.١ حالذبح اب أبويف ٥٧ باب ١٧١ ص١٠ج: الوسائل) ٢(



 إىل بالعمرة متتع رجل :له قلت :قال ،) السالمعلیه( الرضا عن ،ناأصحاب بعض عن ،سباطأ ابن وعن

 يأخذ وال يصوم املؤمن به يتزين هذا ال :قال ؟هديه ويشتري شيئا ثيابه من أيبيع له ثيابعیبته ويف  احلج

  .ىخيف ال كما ،شيئا ثيابه من

 له ليس ملن االستطاعة صدق لعدم ،ىقواأل فهو املنت يف املذكورات سائر من الثالثة غري استثناء وأما

 من يرون ال العرف أن املتيقن ومن ،العريف معناها ا يراد عرفت كما االستطاعة إذ ،سواها احلج ييكف ما

 حمتاج صناعة آالت أو بيت ثاثأ أو علم كتب له كان لو ولذا ،مستطيعا منضماً أو فقط املذكورات له

 ال يقول أن صح مستطيعا كنتن إ ) السالمعلیه( الرضا زيارة إىل اذهب له قيل مث حلي للمرأة أو اإليه

 املال يف بالسعة للحج املعلقة توالروايا الزكاة روايات شعاراتإ من تقدم ما إىل مضافاً ،الزيارة ستطيعأ

  .وحنوها

 جتحف حاجة يصدق اإليه احلاجة معن إ حيث ،املتقدمة احملاريب بصحيحة للمطلب يستدل رمبا بل

 ترك مبا حقأ فورثته احلج نفقة بقدر إالّ يترك ومل سالماإل حجة حيج ومل مات من: عمار ابن وصحيحة ،به

 ال بل ،الذمة يف واالستقرار االستطاعة يف احلج نفقة كفاية عدم على دلت أا بتقريب ،)١(أكلوا شاؤوان إ

  .املستثنيات إال وليس عليها الزائد من بد

 إليه الشخص يضطر وما املرأة حلي استثناء يف الدروس استشكال يف الوجه عدم ذكرنا مبا ظهر وقد

  >الصنايع وآالت والسالح املرتل متعةأ من

   االستطاعة يف يعد ال :األول قال حيث ،والتحرير سعيد ابن عن كياحمل إطالق يف وجه ال كما

                                                          

  .٢ حالذبح اب أبويف ٥٧ باب ١٧١ ص١٠ج: الوسائل) ١(



  ،واحلرج العسر احلج يف بصرفها كليفتال الستلزام

  

 .ذلك وغري وكتب وعقار ضياع من ذلك عدا ما ويعترب واخلادم السكىن دار وعمرته السالم حبج

  .الذخائر من غريمها أو عقارو  أضياع من والثياب واخلادم املسكن عدا ما بيع طلقأنه إ الثاين وعن

 بل ،اإليه الشرعية الضرورة بصورة هاؤاستثنا خيتص ال العلم كتب أن ذكر مما تبني فقد ،كان وكيف

 ،املنقطع االستثناء قبيل من إالّ ذكر ما استثناء ليس بل ،املستثنيات من اوغريه البيت ثاثأ سائر حال حاهلا

 ذكره ملا ال ،االستطاعة صدق عدم ذلك يف فالوجه ،عليها يزيد ما له يكن مل ملن االستطاعة صدق لعدم

  .}واحلرج العسر احلج يف بصرفها ليفتكال الستلزام{ :هبقول )رمحه اهللا( املصنف

 أنه كثرية معايش إىل حضره يف احملتاج احملتضر نسانلإل يقال ال نهأل بل :يالربوجرد السيد قال ولذا

 مؤن له يتهيأ ال من وأما ،احلضرية حوائجه على زائداً وراحلته السفر ادز له كانإذا  إالّ السفر يستطيع

   .عرفاً للسفر مستطيع غري فهو حضره ساسأ دم إالّ السفر

  .املعاصرين من غريه عبارة منه وقريب

، ال من باب وجود املانع، فاألصل هو عدم ياملقتض عدم باب من الوجوب عدمأن  احلاصلو

ال أن األصل هو الوجوب إال ما خرج، خالفا جلماعة منهم صاحب احلدائق حيث الوجوب إال ما خرج، 

  :قال

 ،به تياناإل على قدر مبعىن ،استطاع من كل على احلج وجوب هو الكثرية خبارواأل اآليةإن مقتضى 

 ينف  علىالعام الدليل امق نعم .ا االستطاعة حصلت مىت دليل إىل حيتاج بعضها أو شياءاأل هذه واستثناء

 من االقتصار ذلك ىمبقتض فيجب التكليف يف والتوسعة احلنيفية وسهولة الضرر حتمل وعدم الدين يف احلرج

   شياءاأل هذه



 من فهو احلج طريق يف لركوبه صاحلاً كانن إ فرسه أن من اللثام كشف عن ملا وجه  فال،الفعلية احلاجة فيها يعترب وال

  حينئذ، کما بيعه وجوب عدم على دليل وال ،غريه إىل يفتقر بل إليه يفتقر ال جاحل إىل مسريه يف فهو الإو ،الراحلة

  

  .)١( انتهى،قيمة أو عيناً ذلك وفقدها بصرفها التكليف من يلزم ما ىعل

 االستطاعة تصدق فال ،ذكر ما على بالزائد االستطاعة صدق اشتراط هو العرف عند املتبادرن إ :وفيه

  .لدليل واخلروج تصدق أا ال ا

 عدم من تقدم ملا ،ببيعها يكلف مل الرجوع بعد ثاثاأل إىل احتاج فلو }الفعلية احلاجة فيها يعترب وال{

 احلج طريق يف لركوبه صاحلاً كانن إ فرسه أن من اللثام كشف عن ملا وجه فال{ حينئذ االستطاعة صدق

 وجوب عدم على دليل وال ،غريه إىل يفتقر بل إليه يفتقر ال احلج إىل مسريه يف فهو الإو ،الراحلة من فهو

  .}حينئذ بيعه

 ىيهد بأنه علم لو كما ،الرجوع بعد له واجداً كان إذا املذكورات بعض يف اخلدشة ميكن رمبا نعم

  .احلج من عوده بعد الركوب فرس إليه

إذا  إالّ ،وحنوه فرسه ببيع له تكميلها يتوقف ملن فعالً االستطاعة صدق عدم من عرفت ما :فيه ولكن

 لو واحلال للزرع الربيع يف اإليه حيتاج ثريان له كان لو كما ،بعداً عنه مستغنياً وكان فعالً لوازمه عن زاد

   .ا االستطاعة بعدم القول يشكل نهإف ،االحتياج وقت يف له حصلت احلج إىل بثمنها وذهب باعها

 وقت إىل للحج ييكف مبا جيارهاإ فيمكن ،السفر وقت اإليه حمتاج غري داره كانت لو ما ومثله

  .الرجوع

  .ىخيف ال }كما{ فتأمل ،االستطاعة حتصيل من نهأل الصورة هذه يف الوجوب عدم ىقواأل ولكن

                                                          

  .٩٤ ص١٤ج: احلدائق) ١(



 استثناء ىقوفاأل ،الصنائع وآالت والسالح املرتل متعةأ من إليه يضطر ما استثناء يف التوقف من الدروس عن ملا وجه ال

 مقدار عن املذكورات عيانأ زادت لو نعم ،واحلرج للعسر مستلزما بيعه جيابإ يكون مما عاشهم يف إليه حيتاج ما مجيع

   کما، عنها بعد احلاجةاحلج، وکذا لو استغىن نفقة يف الزائد بيع وجب احلاجة

  

 والسالح املرتل متعةأ من إليه يضطر ما استثناء يف التوقف من الدروس عن ملا وجه ال{ أنه عرفت وقد

 معها االستطاعة تصدق ال }مما معاشه يف إليه حيتاج ما مجيع استثناء ىقوفاأل{ املرأة يوحل }الصنائع وآالت

 إىل اامثبأ وذهب إليه حيتاج ما باع ولو ،املنفيني }واحلرج للعسر مستلزماً بيعه جيابإ يكون{ إذا خصوصاً

 ،االكتساب بعد كاحلج البيع بعد فعالً االستطاعة من :وجهان وعدمه سالماإل حجة عن وقوعه ففي احلج

   .مستطيع أنه عليه يصدق فال عيااأ حكم املستثنيات مثانأ حكم أن ومن

  .تعاىل اهللا شاء نإ ذلك يف الكالم بعض عشرة الثالثة املسألة يف وسيأيت

 داران له كان فلو }احلج نفقة يف الزائد بيع وجب احلاجة مقدار عن املذكورات عيانأ زادت لو نعم{

  .احلاجة حمل يكن مل إذا اللوازم سائر من املتعدد وكذا ،بيعها وجب عنها مستغىن حدامهاإ

   .عرفاً االستطاعة لصدق الزائد بيع بوجوب قلناإمنا و ،عشرة الثانية املسألة يف سيأيت ما غري وهذا

  .واحد وغريها والصلح والرهن جارةواإل البيع يف فاحلكم الإو ،املثال باب من البيع ذكر مث

   كما احلاجة بعد عنها استغىن لو{ املستثنيات ببعض احلج جيب }وكذا{



  .وحنوه عنه كربت إذا املرأة يحل يف

  

 ولذا ،املوضوع لتبدل حمله غري يف الوجوب عدم واستصحاب }وحنوه عنه كربت إذا املرأة يحل يف

 ىخرأ داراً ىاشتر لو كما ،احلاجة حمل عن خرجت إذا املستثنيات مخس وجوب اخلمس باب يف اخترنا

 الوجوب عدم إىل ذهب ملن خالفاً ،حبالر من كانت إذا مخسها عطاءإ فيجب األوىل عن وانتقل

  .السابقة احلالة يستصحب الشك فمع ،املؤنة من كوا حال عدمه لتيقن اخلمس عدم الستصحاب



 كانت إذا اململوكة بيع وجوب فالظاهر ،وكةممل دار عنده وكان ،لسكناه تكفيه ةفموقو دار بيده كان لو: ١١ مسألة

  املوقوفة من عنده كان إذا اإليه احملتاج الكتب يف هلا، وکذا متممة أو احلج ملصارف وافية

  

 بيع وجوب فالظاهر ،مملوكة دار عنده وكان ،لسكناه تكفيه ةفموقو دار بيده كان لو: ١١ مسألة{

 يف )سره سدق (الوالد قيده ولكن ،االستطاعة لصدق }هلا ةمتمم أو احلج ملصارف وافية كانت إذا اململوكة

 قد بأنه الدرس جملس يف ذلك وبني ،مآالً أو حاالً للزوال معرضية وال وضيق مزامحة بال بكوا تعليقته

 منه األوىل يأخذها بأن ،حاالً للزوال معرضاً أو  لهضيقاً تكون أو ،غريهم أو الشركاء املوقوفة يف يزامحه

   .سنة مخسني بعد ال ،وحنوها سنة كبعد قريباً الًآم أو ،مثال الدار تنهدم أو الظامل أو رهحضو ىلد

 وحتت داره سكن ملن يقال نأل يصح فهل ،أفراده من كثري يف االستطاعة صدق بعدم يقال قد ولكن

 لزيارة يعمستط أنه ،عليها مزيل طرو بعدم يقطع باحةإب فيها السكىن له مباح أو موقوفةى خرأ دار يده

 من لتمكنه مستطيع أنه عرفاً يصدق هل ،االستطاعة صورة يف بالزيارة املوىل أمره ولو ) السالمعلیه( الرضا

 ،فيحج املهر نصف إليه لريجع ا املدخول غري امرأته طالق املتزوج بتكليف شيء أشبه هذا بل ،داره بيع

  .السابقة بامرأته الكتفائه

 الدار هذه مخس عطاءإ لزوم بعدم نقول ولذا ،حصوهلا ال االستطاعة حتصيل قبيل منأنه  احلاصلو

  .ظاهراً احلج لزم االحتياج عن اململوكة خرجت حبيث املوقوفة الدار يف سكن لو نعم ،املؤنة عن زائدة األ

   املوقوفة من عنده كان إذا اإليه احملتاج الكتب يف{ الكالم }وكذا{



 ،اململوكة بغري فيها حاجته ارتفعت إذا املستثنيات سائر يف احلال وكذا. منها ةاململوك فيجب بيع ،كفاية مقدار

 مكنهأموجودة و تكن مل لو نعم، ذلك يف حرج عليه يكن ومل لشأنه منافياً ذلك يكن مل إذا حينئذ االستطاعة لصدق

  والفرق ،ملكهويف  عنده ما بيع جيب  فال،ذلك عليه جيب مل حتصيلها

  

 جاراإ أو رهنها أو }منها اململوكة بيع{ عرفاً االستطاعة صدق صورة يف }يجبف ،كفايته مقدار

  .ذلك غريإىل 

 إذا حينئذ االستطاعة لصدق ،اململوكة بغري فيها حاجته ارتفعت إذا املستثنيات سائر يف احلال وكذا{

  .حنومها أو ملزامحةا أو الزوال معرض يف يكن ومل }ذلك يف حرج عليه يكن ومل لشأنه منافياً ذلك يكن مل

 قال ،واجلواهر للدروس وفاقاً }ذلك عليه جيب مل حتصيلها مكنهأو{ عنده }موجودة تكن مل لو نعم{

 بل ،وشبهها العامة وقافباأل عنها االعتياض ميكنه كان لو بيعها وجوب عدم ىقواأل كان هنا ومن :الثاين

  .)١( انتهى،االستطاعة ققحت احتمل فعل لو لكن :قالأن  إىل ،بذلك القطع الدروسيف 

 فال{ ،اخترناه كما موقوفة دار الشخص يد حتت كان اليت السابقة للصورة مشوهلا حيتمل العبارة وهذه

 الصورة وبني ،الوجوب بعدم فيها حكمنا اليت الصورة هذه بني }والفرق ،ملكهويف  عنده ما بيع جيب

   فيها حكمنا اليت السابقة

                                                          

  .٢٥٤ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 عدم مع حصلها أو ،منه يسع بال حصلتإذا  إالّ ،األوىل الصورة خبالف ،الصورة ههذ يف االستطاعة صدق عدم

  .والًأ احلاصلك يكون التحصيل بعد نهإف ،وجوبه

  

  .}األوىل الصورة خبالف ،الصورة هذه يف االستطاعة صدق عدم{ :بالوجوب

 ،وجوبه عدم عم حصلها أو منه يسع بال حصلتإذا إالّ {أيضاً  األوىل يف الصدق عدم عرفت وقد

  .}والًأ احلاصلك يكون التحصيل بعد نهإف

 الوقف حكم ،ومشقة حمذور بال عليه االستيالء الشخص يتمكن يالذ العام الوقف حكم مث إن

 مشقة بال مثالً الكوفة مسجد أو الصحن من غرفة يف السكون من يتمكن كان فلو ،ذكر ما مجيع يف اخلاص

 يالذ العقلي مبعناها إالّ االستطاعة صدق عدم من تقدم ملا ،للحج فيها كنالسا غرفته بيع عليه جيب مل صالأ

  .نعتربه مل



 تبديلها مكنأو القيمة حبسب زائدة كانت لكن ،عينها حبسب حباله الالئق عن زائدة املستثنيات تكن مل لو :١٢ مسألة

 صدق لتتميمها؟ قوالن من أو احلج نفقة يف للصرف التبديل جيب فهل ،أيضاً حباله اًقالئ كونه مع ،قيمة قلأ يكون مبا

  ىقوواأل ،التبديل وجوب عدمصل واأل ،احلاجة مقدار عن العني زيادة عدم ومن ،اعةاالسط

  

 حبسب زائدة كانت لكن ،عينها حبسب حباله الالئق عن زائدة املستثنيات تكن مل لو :١٢ مسألة{

 نفقة يف للصرف التبديل جيب فهل ،أيضاً حباله اًقئال كونه مع قيمة قلأ يكون مبا تبديلها مكنأو ،القيمة

  .}قوالن{ ،ال مأ }لتتميمها أو احلج

 بل ،وغريها الدروس يف كما ،قطعاً بيعها وجب احلاجة قدر عن عيااأ زادت ولو :اجلواهر يف قال

 يف هب صرح كما ،مثنها من بأقل ذلك من به يليق ما وشراء بيعها مكنأو غلت لو البيع وجوب ىقواأل

  .)١( انتهى،وغريها واملسالك والدروس التذكرة

 يف بالبيع واحتاط ،اللثام وكشف التذكرة حمكي يف واحتمله ،االستبدال وجوب عدم الكركي وعن

   .املستند

 عدمصل واأل ،احلاجة مقدار عن العني زيادة عدم ومن{ التبديل فيجب عرفاً }طاعةتاالس صدق من{

 ،مستطيع غري مثله بأن قاض العرف بل ،االستطاعة صدق تسليم لعدم اينالث }ىقوواأل ،التبديل وجوب

   الزكاة عطائهإ جواز بعدم يفيت أن بأحد يظن ال ولذا

                                                          

  .٢٥٣ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 تبديلها مكنأو مائة ىتسو دار له كانت إذا كما ،ا معتداً الزيادة وكانت عليه نقص أو حرج فيه يكن مل إذا األول

 يعتىن ال حبيث جداً قليلة الزيادة كانت لو نعم .االستطاعة يصدق نهإف عسر غري من هحبال اًقالئ كونه مع مخسني ىيسو مبا

  يضا،أ التبديل حوطاأل كان وإن الوجوب عدم ىدعو مكنأ ا

  

 منهما يعط ومل للنفقة ببيعه كلف بالزائد واحلج ببيعه مكلفاً كان لو أنه مع فقرياً، كان إذا واخلمس

  .ثالثةال بواباأل يف املناط الحتاد

 ،فعال املستطيع عليه يصدق مل السفر لوازم يهيئ حىت معيشته لوازم تبديل من يتمكن منأن  احلاصلو

  .مرة غري مر كما معترب غري وهو ،عقال مستطيع هو نعم

 ،منه احلرج ولزوم ،التبديل وجوب عدم كأصالة ـ القول هلذا ا استدلوا اليت خراأل الوجوه ماأو

 ماأ ،فمخدوشة ـ ههنا كذلك جيب مل املستثنيات ببيع إالّ العتق من يتمكن مل إذا فكما كالكفارة نهأو

 ،االستطاعة بصدق يقول من دليل يقاوم فال ،وعدمه االستطاعة صدق يف الشك على يتوقف فألنهصل األ

 يف حلكما يثبت مل أنه اًسقيا كونه إىل فمضافاً كالكفارة أنه ماأو ،ىاملدع من أخص فهو احلرج لزوم ماأو

  .بالفرع فكيفصل األ

 عليه نقص أو حرج فيه يكن ملإذا { مبا قيده }األول{ القول إىل الذاهب )رمحه اهللا( املصنف مث إن

 اقالئ كونه مع مخسني ىيسو مبا تبديلها مكنأو مائة ىتسو دار له كانت إذا كما ،ا معتداً الزيادة وكانت

 ىدعو مكنأ ا يعتىن ال حبيث جداً قليلة الزيادة كانت لو عمن .االستطاعة يصدق نهإف عسر غري من حباله

  .}أيضاً التبديل حوطاأل كان وإن الوجوب عدم

   مستطيع نهأل حينئذ احلج وجب بدل لو الوجوب عدم من قلنا ما على مث



  .فعالً

 يكفي رخصأ دار واستيجار مثالً داره جيارإ من متكن فلو ،البيع حكم وحنوها جارةاإل حكم مث إن

 مكنأ لو وكذا :قال .تندسامل يف به صرح كما األول على وجب تتميماً أو مجيعاً للحج بينهما التفاوت

 ،به االكتفاء فالظاهر عادية مشقة غري من وحنوها جارةباإل شياءاأل هذه من الكفاية به حيصل ما حتصيل

   .)١(انتهى

  .الثاين على جيب ومل

                                                          

  .٢٣ السطر ١٦٨ ص٢ج: املستند) ١(



 جواز يفف حنوها أو قودنال من به شراؤها ميكن ما عنده كان املستثنيات لكن انعيأ من عنده يكن ملإذا  :١٣ مسألة

  عليه، للحرج موجباً عدمها يكونأن  إالّ جوازه عدم ىقواأل بل ،إشكال احلج وترك شرائها

  

 به شراؤها ميكن ما عنده كان لكن{ بعضها يأ }املستثنيات عيانأ من عنده يكن ملإذا  :١٣ مسألة{

 حكم الثمن حكم أن واملسالك الدروس فعن }إشكال احلج وترك شرائها جواز يفف ،حنوهاو  أقودنال من

 عبارة سوق من ويظهر ،إليه الضرورة صورة يف استجوده أنه كراملدا وعن ،اجلواهر يف واختاره ،املستثىن

 يكونأن  إالّ جوازه عدم ىقواأل بل{ :قال عليه احلج بتقدم املصنف مزوج ،استثنائه يف شكالاإل احلدائق

 على االستطاعة من قيمتها حيتسب وال :قال املسألة يف الغطاء كاشف وتوقف ،}عليه للحرج موجباً عدمها

  .)١( انتهى،إشكال

 يف حمتاجاً يكونأن  إالّ بل :تعليقته يف قال حيث يالربوجرد السيد اختاره ما النظر يف رجحواأل

  .)٢( انتهى،بقائهاإ إىل هلا اجدوال احتياج حد على حتصيلها إىل احلضرية معيشته

 اعتبار تؤخر به الالئقة معيشته يف إليه حيتاج ما كل :قال حيث املعاصرين بعض عبارة منه وقريب

  .ىانته ى،قواألى عل حصوله عن االستطاعة

   السعة :قوله شعارإ إىل مضافا ،العرفية االستطاعة صدق لعدم وذلك

                                                          

  .األول السطر ٤٢٣ص: الغطاء كشف) ١(

.١٣ املسألة ١١١ص: ىالوثق العروةى عل الربوجردي تعليقة) ٢(



 تكن مل وإن ،احلاجة عدم مع إالّ بيعها جيب ال عنده موجودة كانت فإن وحينئذ ،وعدمه احلرج هو ذلك فاملدار يف

  .تركه يف احلرج لزوم مع إالّ شراؤها جيوز ال موجودة

  

 املتقدمة الزكاة روايات تعليالت وبعض واليسار املال يف القوة): المعلیه الس( قوله ،املال يف

  .بذلك

  .تفصيله سيأيت كما الزواج على احلج تقدم على لد ما ىلفحو احلكم يف يتوقف رمبا نعم

 ىاملستنث عني له كان فلو ،العني حيث من ال القيمة حيث من احلرج صورة استثناء هو املتقني فالقدر

 االستطاعة صدق عدم بينهما والفرق ،باحلرج احتاط قيمته له كان ولو ،تقدم ما مناطه بل احلرج يشترط مل

  .القيمة وجود صورة يف صدقه عدم يف والشك ،العني وجود صورة يف عرفاً

 عنده موجودة كانت فإن وحينئذ ،وعدمه احلرج هو ذلك يف{ املصنف عند }فاملدار{ كان وكيف

  .}تركه يف احلرج لزوم مع إالّ شراؤها جيوز ال موجودة تكن مل وإن ،احلاجة عدم مع إالّ بيعها جيب ال

 ؟ال مأ للحج بيعها جيب هل الفقراء والدهاأو الزوج فيها سكن اليت النفقة الواجبة للزوجة الدار مث إن

 من يتمكن ال الزوج كان بأن ،والدهاأ على  أوعليها للحرج موجباً بيعها كان لو ما بني التفصيل الظاهر

 ماإ ،احلج عليها جيب مل غالباً مشقة هي اليت جياريةاإل الدار كلفة يف يقعون أو ،شأم بقدر دار استيجار

 خيتص وال ،احلج جيب الصورة هذه غري ويف ،للتكليف النايف للحرج ماإو ،عليها االستطاعة صدق عدمل

   مجيع بل ،بالدار وال بالبيع احلكم



 بقصد ال باعها ولو ،حكمها هامثن فحكم احلج يف مثنها صرف جيب مل بآخر التبديل بقصد وباعها كانت موجودة ولو

  .عدمها يف احلرج حد على اإليه الضرورة مع إالّ احلج يف هامثن صرف البيع بعد وجب التبديل

  

  .ىكف حنومها أو جيارهاإ أو رهنها من متكنت لو أنه كما ،كذلك احلرج عدم يوجب ما

 من احلرج كان ولو ،عليها النفقة واجب أو ،نفسها على احلرج مدار دائر فيها احلكمأن  احلاصلو

 صدق عدم على وكذا ،فيه جيتمعان مكان من متكنهم لعدم عنها زوجال افترق آجرها أو باعها لو أا باب

  .العرفية االستطاعة

واحلال ربیع  الشتاء لوازم مثن له كان فلو ،الفعلي باحلرج خيتص ال للتكليف الرافع احلرج مث إن

  .ستطاعةاال لعدم قطعاً احلجحبيث إذا ذهب بذلك الثمن إىل احلج وقع يف احلرج حني الشتاء مل جيب وکان 

 ،احلج يف مثنها صرف جيب مل ،بآخر التبديل بقصد وباعها موجودة{ املستثنيات عيانأ }كانت ولو{

 اإليه الضرورة مع إالّ احلج يف مثنها صرف البيع بعد وجب التبديل بقصد ال باعها ولو ،حكمها هامثن فحكم

 عن بالبيع خرجإذا  إالّ مطلقاً احلج جيب فال القصدين بني الفرق عدم ىقوواأل ،}عدمها يف احلرج حدعلى 

 قطس حبيث الناس بذلك وعلم باعها مث شأنه من ذلك وكان للضيافة معدة دار له كان لو كما ،االحتياج

 وداران زوجتان لو كانت لو أنه كما ،املوضوع لتبدل احلج عليه وجب البيع بسبب الضيافة شأنية عن

 جيب نهإف صالًأ ا له حاجة ال فارغة الدار بقيت حبيث كذل حنو أو نشزت أو طلقت أو حدامهاإ فماتت

  .بثمنها واحلج حنوه أو بيعها عليه



 وجب االحتياطي احلج بعد القطعية االستطاعة له حصلت إذ باحلج االحتياط موارد يف  أنىخيف ال

صل األو ياالحتياط احلج بذلك عنه احلج سقوط يف ويشك العمومات يف داخل بذلك نهأل ،احلج عليه

  .عدمه

  .العدمصل واأل حينئذ الوجوب يف يشك نهأل احلج جيب ال :قلت نإ

 ،سالماإل حجة عن ياالحتياط املتقدم احلج كفاية يف الشك عن ئناش حينئذ الوجوب يف الشك :قلت

 ال السبب يفصل األ جريان ومع ،مسبب نهألصل األ هلذا جمال ال الكفاية عدمصل األ كون فرض فمع

  .املسبب يف صلاأل يجری

 للحج ي علابذل :له لصديق يقول بأن ،بالبذل ختلص الثاين احلج عن اخلالص رادأ فإن وعليه

  .العامل هو تعاىل واهللا .ذلك وحنو ،ي علتبذل ما عطاءإب كفايكأو



ى  علوتقدميه احلج مجاعة بوجوب صرح ،النكاح إىل نفسه ونازعته للحج يكفيه ما مقدار عنده كانإذا  :١٤ مسألة

  التزويج، ترك عليه شق وإن :بعضهم قال بل ،التزويج

  

 يف كما }مجاعة صرح ،النكاح إىل نفسه ونازعته للحج يكفيه ما مقدار عنده كانإذا  :١٤ مسألة{

 قال بل ،التزويج على وتقدميه احلج بوجوب{ ،ىواملنته والتحرير والقواعد واملبسوط اخلالف وعن ،الشرائع

 املبسوط وعن ،}التزويج ترك عليه شق نإو{ :القواعد حمكي يف والعالمة الشرائع يف احملقق وهو }بعضهم

 االستطاعة بصدق وغريه للعالمة تبعاً اجلواهر يف لذلك واستدل ،العنت خاف وإن :والتحرير واخلالف

  .املستحب النكاح يعارضه ال الذي احلج لوجوب املقتضية

 القواعد من مستفادة املسألةأن  إالّ ،اخلصوص على خرب  علىاملسألة يف وقوفه بعدم احلدائق يف وصرح

  .الشرعية

 عبد اهللا أيب عن ،عمار بن قاسحإ عن بسنده الكايف عن ،الوسائل من النذر كتاب يف لكن :قولأ

إن  :فقال .حج مث تزوج :له فقيل حيج أن فأراد سالماإل حجة عليه كان رجل :له قلت: قال ) السالمعلیه(

 ،اهللا وجه بعتقه يرد مل: ، فقلتأعتق غالمه: حج فغالمي حر، فتزوج قبل أن حيج، قالتزوجت قبل أن أ

 ؟تطوع احلج فإن :قلت .التزويج من عليه وأوجب التزويج من أحق واحلج ،اهللا طاعة يف نذرنه إ :فقال

  فإن  .)١(غالمه عتقأ قد هللا طاعة فهي تطوعاً كانوإن  :قال

                                                          

  .١  النذرح باب يف ٧ باب ١٩١ ص١٦ج: الوسائل) ١(



 يف للوقوع أو مرض حلدوث موجباً أو عليه حرجاً التزويج ترك كون مع وجوبه عدم ىخرأ جلماعة وفاقاً ىقوواأل

  .حنوهالزنا و

  

  .املطلب يف صريح التزويج من عليه وجبأو التزويج نم حقأ واحلج: ) السالمعلیه( قوله

 حمل من ليس يالذ باالستقرار مشعر وهو سالماإل حجة عليه كان رجل: صدرها يف نإ :يقال ال

   .الكالم

 عليه االستطاعة سنة يفیقال  ولذا ،االستطاعة سنة من عمأ شخص على احلج كون :نقول ناأل

   .االستقرار يف له ظهور الأنه  احلاصلو. احلج

 عليه كان: بقوله سابقاً لتصرحيه ،سبق مبا له ربط ال آخر كالم تطوع احلجفإن : خرياأل يف وقوله

  .سالماإل حجة

 ترك كون مع وجوبه عدم{ ىواملنته والتحرير الدروس كمحكي }ىخرأ جلماعة اًوفاق ىقوواأل{

 أو ،مرض حلدوث موجباًأو { ،العظيمة قةباملش املذكورة الكتب يف قيدوه نعم ،}عليه حرجاً التزويج

 سائر من }وحنوه{ ،اجلواهر يف واستجوده ،وغريهم والكركي وجده املدارك عن كما }الزنا يف للوقوع

  .يةاألول العمومات على احلاكم احلرج لدليل وذلك ،املشقة نواعأ

 مالتباح اخلشية كانت إذا سيما ،عليه دليل ال مما الزنا يف الوقوع خوف يف املستند يف استشكل نعم

 احلج وجوب عمومات ختصيص وجبتأ لو اخلشية هذه فإن العلم مع وكذلك بل ،بتركه الظن أو الوقوع

 بل ،به يقولون وال احملرمات وفعل الواجبات ترك من ذاك به يدفع ما كل عموم ختصيص جلاز ،باالستطاعة

   ،العمومات هلذه الزنا حرمة عمومات بتعارض يقال أن ذلك على ميكن



 مصرف تتميم يف نفقتها مقدار وصرف يطلقها أن جيب ال فيها حاجة له يكن ومل النفقة زوجة عنده كانت لو نعم

  .عرفاً ةاالستطاع صدق لعدم ،احلج

  

 فاملدار ،جيد وهو .ىانته ،الزنا وترك احلج مراناأل عليه جيبنه إ نقول بل ،جداً ظاهر ذلك دوفسا

 ماأو ،والسرية واملتعة والرابعة والثالثة الثانية الزوجة إىل بالنسبة يقال ومثله ،وحنومها واحلرج الضرر هو

  .احلرج صغريات من فهو املرض

 }نفقتها مقدار وصرف يطلقها أن جيب ال ،فيها حاجة له يكن ومل نفقةال زوجة عنده كانت لو نعم{

 االستطاعة صدق لعدم ،احلج مصرف تتميم يف{ ا مدخول غري كانت لو إليه املرجوع مهرها نصفأو 

  .فعال لالستطاعة وجب طلقها لو ماأ ،}عرفاً

  .عليه مقدم احلج فإن ابنه تزويج عليه احلج تقدمي يف نفسه تزويج ومثل

 سكن دار له كان فلو ،مستثنياته من كوا عدم فالظاهر ،به يرتبط ممن وحنوه الولد مستثنيات ماأو

 بيعها وجب ،إليه االبن حرج تعدي جهة من ولو ،باأل على حرج يتوجه مل باعها لو حبيث فيها ولده

  .للحج

 غري املال له حيصل أن قبل نهأل ،احلج عليه جيب مل مال له صار مث باالقتراض تزوج لو املال عدمي مث إن

 تدرجياً املالية تأتيه كان لو أنه كما ،فيه الكالم يأيت الذي املديون حال حاله ويكون ،مديون وبعده مستطيع

   غري فعال نهأل ،وغريه كاحالن يف تدرجياً صرفها جاز قبال هملك ذلك يكون أن دون من



 إىل ضم لو ما سيأتيه أنه علم وإن ،به التزويج جاز احلج دون للتزويج يكفي ما أتاه فلو ،مستطيع

  .للحج ىكف األول

 باملتعة االكتفاء من يتمكن ال فيما هوإمنا  ،باحلرج احلج على النكاح تقدمي اشتراط من تقدم ما مث إن

  .االستطاعة هي اليت مقدمته احلاصل للحج تقدمياً ،وجب حرج بال ذلك ميكنه كان فلو الإو ،وحنوها



 فالالزم ،مؤنته به تتم مبا أو ،مؤنته مبقدار شخص على دين له كان ولكن ،به حيج ما عنده يكن ملإذا : ١٥ مسألة

 مكنأو مماطالً كان إذا وكذا ،حينئذ االستطاعة لصدق ،باذالً املديون وكان حاالً الدين كان إذا احلج يف وصرفه اقتضاؤه

  وحرج، كلفة بال خذهأو الشرعي احلاكم عند ثباتهإ مكنأو منكراً كان أو ،متسلط عانةإب جبارهإ

  

 بهتتم  مبا أو مؤنته مبقدار شخص على دين له كان ولكن ،به حيج ما عنده يكن ملإذا : ١٥ مسألة{

 وكان حاالً الدين كانإذا { املستند يف كما اًإمجاع ،اجلملة يف }احلج يف وصرفه اقتضاؤه فالالزم ،مؤنته

 ،سالماإل حجة كان احلج إىل به وذهب واقترض منه يأخذه مل ولو }حينئذ ةاالستطاع لصدق ،باذالً املديون

  .احلج عليه استقر كان يذهب ملإذا  أنه كما

 مكنأو منكراً كانأو { إليه الرجوع جائز }متسلط عانةإب جبارهإ مكنأو مماطالً كان إذا وكذا{

 وغريه الشرائع إطالقو ،وغريه واهراجل لصريح وفاقاً }وحرج كلفة بال خذهأو الشرعي احلاكم عند ثباتهإ

 تشبت على االستيفاء وتوقف باذالً املديون يكن ملن إ :فقال املعاصرين لبعض خالفاً ،املعاصرين من كجملة

  .ىانته ى،قواألى عل جيب وال ،االستطاعة حتصيلى عل القدرة من كان آخر

 ىلإ حيتاج يده يف حصوله ن أمراأل اية ،والراحلة للزاد بدل هو يالذ فعالً للمال واجدنه إ :وفيه

 مال له ليس بأنه معتذراً عياله على ينفق مل لو ولذا ،وحنوه بيع إىل ما ماله عيانأ استبدال كاحتياج مقدمة

 خالص حتب ال ولكن مستطيع بأنك جابوهأو العقالء عند يعذر مل عليهما نفاقاإل من مستطيع غري أنه أو

  .مالك



 توقف مع إليه الرجوع جواز من ىقواأل وه ما على بناًء ،اجلور حاكم إىل الرجوع على استيفاؤه فتوق إذا وكذا بل

  .املطلق للواجب مقدمة هلكون االستطاعة صدق بعد واجباً يكون حينئذ نهأل ،عليه احلق استيفاء

  

 صندوقال وفتح الصراف من املال خذأ وبني ،استنقاذه أو املال خالص بني فرق يأأنه  احلاصلو

   .منه خذهأو

 جواز من ىقواأل وه ما على بناًء ،اجلور حاكم إىل الرجوع على استيفاؤه توقف إذا وكذا بل{

 مقدمة هلكون ،االستطاعة صدق بعد واجباً يكون حينئذ نهأل ،عليه احلق استيفاء توقف مع إليه الرجوع

  .}املطلق للواجب

 حاكم على التوقف مع عدمها النظر يف ىيقو قد كانوإن " :لفظه مبا اجلواهر صاحب فيه شكلأو

 على دل ملا ترجيحاً ،عليه التوقف مع الكراهة على حلمناه وإن ،به نةاواالستع إليه الركون عن يللنه ،اجلور

 اجلواز أن فرض بعد االستطاعة به يتحقق ال ومثله ،وغريه املقدمة دليل من للوجوب الشامل باملعىن اجلواز

 فتأمل ،وغريها املقدمة من خالفه على دل ما وبني املنع على دل ما بني املعارضة الحظهم بعد كان املزبور

  .انتهى، )١(نافع دقيق نهإف جيداً

 الرجوع عدم أن مبالحظة ولو ،عقلياً أو شرعياً جوازاً جائزة كانت إذا املقدمة بأن خبري أنت ولكن

 ال جائزة مقدمة على متوقفاً احلج كان ئذوحين ،ذيها لوجوب وجبت ،املال لتفويت موجب الظاملإىل 

   مغصوبة رضأ على املرور على متوقفاً احلج كان فلو ،يشرع املقام يف اجلوازن أ وخصوصاً حمرمة،

                                                          

  .٢٥٨ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 ىبدعو حينئذ الوجوب اجلواهر صاحب ومنع ،طالبه لو جلاأل قبل باذالً املديون وكان مؤجالً الدين كان لو وكذا

  .منع حمل االستطاعة صدق عدم

  

 طرأ حمرمة مقدمة كل حال وكذلك ،للحج مقدمة لكونه وجب ،منها للمرور جموز سبب حصل مث

 كانت إذا فيما يعقلإمنا  نهأل ،املقدمة تلك حرمة أدلة وبني احلج وجوب أدلة بني تعارض وال ،وازاجل عليها

 حينئذ يالحظ أنه ،بةاملغصو بالدابة الطريق طي على احلج توقف لو كما ،احلج عن النظر قطع مع حمرمة

  .بالقواعد وفقأ املنت يف فما وعليه ،التزاحم باب من لكونه منهما هماأل

 أو الوضوء توقف أو ،ماله الستنقاذ الظامل عند الترافع على الواجبةالنفقة  عطاءإ توقف إذا ما وحنوه

  .الترافع على ذلك غري أو التيمم أو الغسل

 لصدق ،حرج وال رسع بال }طالبه لو جلاأل قبل باذالً ديونامل وكان مؤجالً الدين كان لو وكذا{

 :فيجاب ،داءاأل من فعال ستطيعأ ال: يقول أن يصح وطالبه دين عليه حدأل كان لو ولذا ،عرفاً االستطاعة

  .الباذل غرميك من باألخذ تستطيع نكإ

 :اجلواهر  يفقال }منع حمل االستطاعة صدق عدم ىبدعو حينئذ الوجوب اجلواهر صاحب ومنع{

 وبذل الذمة يف بثبوته نهأل خذاأل وجب اللثام كشف يفف ،األجل قبل املديون وبذله مؤجالً كان ولو

   وفيه .بذلك عرفاً والراحلة الزاد ووجدان االستطاعة اسم وصدق املأخوذ ةمبرتل له املديون



 مستلزما الترافع كان أو ،ثباتهإ كنمي ومل نللدي منكراً أو ،جبارهإ ميكن ال مماطالً أو معسراً املديون كان لو ماأو

  .جيب فال ،باذالً املديون كون عدم مع مؤجال الدين كان أو ،للحرج

  

  .)١( انتهى،قطعا مستطيعا به صار خذأ لو نعم ،كله ذلكمنع  ميكن نهأ

 الغرمي ستحقاقا لكن فعالً للدين مالكاً كان وإن نهأل ،املعاصرين من واحد غري ذلك على ووافقه

  .واجب غري وهو لالستطاعة حتصيل حلقه سقاطهإ واستدعاء ،به استطاعته حصول عن مانع أدائه خريأت

 يبعد فال منه باالستعالم أو الدائن من مطالبة بال نفسه قبل من حضوره كان لو :فقال بعضهم وفصل

  .ىانته ،منع ففيه الإو ،الوجوب

 سقاطهإ واستدعاء ،االستطاعة صدق من تقدم ملا ،ماللثا وكشف املاتن موافقه النظر يف رجحاأل ولكن

 من االستدعاء حال وحاله ،العريف بالصدق مضر غري بنفسه الدائن بذل صورة يف له تصوير عدم بعد حلقه

 جيب فال الوجوب مقدمة واالستدعاء ،فيجب جودوال مقدمة ذلك بأن ـ والفرق ،ببيعها الراحلة صاحب

 غاية ،الذهاب من به املتمكن للمال مالك الصورتني كلتا يف الشخص  أناملفروض نأل ،الكالم ولأ ـ

  .الشراء إىل األول ويف االستدعاء إىل الثاين يف حيتاجمر األ

 كان أو ،ثباتهإ كنمي ومل للدين منكراً أو ،جبارهإ ميكن ال مماطالً أو معسراً املديون كان لو ماأو{

 كون عدم مع مؤجالً الدين كانأو { عرفاً للحج تطيعاًمس يعد ال وجه على }للحرج مستلزماً الترافع

   }جيب فال باذالً املديون

                                                          

  .٢٥٨ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 ألن ،االقتراض وجوب حيتمل نهإف ،منه خذاأل من يتمكن ايء بعد بأنه علمإذا  إالّ االستطاعة لعدم

  .أملفت ،فتحه من يتمكن الرجوع بعد بأنه يعلم ولكن ،مفتاحه ضاع صندوق يف مال له كان من حال حال

 فالظاهر التقاص من متكنن إ ،املديون يعطيه ال ولكن فعالً أخذه يف حق للدائن كان ما صورة يف مث

 كان لو وكذا ،املقدمة فتجب املديون من باملمانعة جائزة واملقدمة ،باالستطاعة واجب احلج نأل ،لزومه

  .التقاص مكنهأو ماله غصب الغاصب

 خالطأ ينإ :) السالمعلیه( ىموس احلسن أليب قلت :قال ،رزين بن داود عن ،عمري يبأ ابن فعن

 أن فلي املال يعند هلم يقع مث ،فيأخذوا فيبعثون الفارهة والدابة ،فيأخذوا اجلارية عندي فتكون السلطان

  .عليه تزد وال ذلك مثل خذ :قال ؟آخذه

  .)١()اًقوم عاملأ ينإ(: قالأنه  إالّ مثله ىخرأ روايةويف 

ألف  ذلك بعد واستودعه درهم بألف له ذهب رجل يف رآه ما شهاباًن إ :البقباق لعباسا يبأ وعن

 على شهاب فدخل :قال ،شهاب فأىب ،منك خذأ اليت األلف مكان خذها :له فقلت :العباس أبو قال .درهم

  .)٢(وحتلف تأخذ أن فأحب ناأ ماأ :فقال ،ذلك له فذكر ) السالمعلیه( عبد اهللاأيب 

   أنه ال ،ءيش عنده يللمدع ليس بأنه باحللف مرهأ أنه اهرالظ :قولأ

                                                          

  .١ حبه يكتسب ما اب أبويف ٨٣ باب ٢٠٢ ص١٢ج: الوسائل) ١(

.٢ حبه يكتسب ما ٨٣ باب ٢٠٢ ص١٢ج: الوسائل) ٢(



  .املطالبة مع ببذله واثقاً يكن مل لو الوجوب عدم الظاهر بل

  

  .التقاص باب يف ذكروها اليت الروايات من ذلك غري إىل ،استيداعه بعدم حيلف

 صدق بعد نهأل ،تردد فيه ولكن }املطالبة مع ببذله واثقاً يكن مل لو الوجوب عدم الظاهر بل{

  .االستدعاء حوطواأل ،طلبه مع له والراحلة الزاد ببيع يثق مل من حال حاله يكون االستطاعة



 حتصيل نهأل ،بسهولة ذلك بعد هئوفا على قادراً كان وإن ،مال له يكن مل إذا للحج االقتراض جيب ال :١٦ مسألة

 ،شرائه يف راغب ال حاضر مال أو ،فعالً احلج يف صرفه ميكن ال غائب مال له كان لو نعم ،واجب غري وهو لالستطاعة

 فالظاهر ،ذلك بعد هؤوفا مث احلج يف والصرف االستقراض مكنهأو ،جلاأل قبل له باذالً املديون يكون ال مؤجل دينأو 

  ،عرفاً حينئذ االستطاعة  لصدق،وجوبه

  

 ذلك بعد هئوفا على راًقاد كان وإن ،مال له يكن مل إذا للحج االقتراض جيب ال :١٦ مسألة{

  .وغريمها واجلواهر للشرائع وفاقاً }واجب غري وهو لالستطاعة حتصيل نهأل ،بسهولة

 دين أو ،شرائه يف راغب ال حاضر مال أو ،فعالً احلج يف صرفه ميكن ال غائب مال له كان لو نعم{

 ،ذلك بعد هؤوفا مث احلج يف والصرف االستقراض مكنهأو ،جلاأل قبل له باذالً املديون يكون ال مؤجل

   .املعاصرين من واحد وغري ىللمنته وخالفاً ،واجلواهر واملستند واملدارك للدروس وفاقاً }وجوبه فالظاهر

 ليس واالقتراض ،ماله من االستطاعة املراد بأن ورد }عرفاً حينئذ االستطاعة لصدق{ األول ىقوواأل

 بل ،أيضاً مال له يكن مل لو االقتراض لوجب طاعةاست باالستقراض ولو التمكن مطلق كان ولو ،كذلك

  .القرض يف والذل واحلرج العسر إىل مضافاً ،مجاعاإل خالف وهو طلب  إنله يبذل أنه علم إذا البذل طلب

 كذلك وهنا ،مسلم فهو نفسه مبال حصوهلا رادأ فإن ماله من كوا باالستطاعة املراد أن ماأ :وفيه

 ممنوع فهو نفسه مال من احلج عليه جيب مباله املستطيع أن رادأ وإن ،للمال لكاما لكونه عليه الوجوب نأل

   لو فيما املسلم هو كما



  .للحج واقترض منه خذاأل يرد ومل موجود مال له كان

 وجوب بعدم ينقض حىت االستطاعة لصدق موجب باالستقراض ولو التمكن بأن نقول وال

 إىل فعالً يده يصل مل لو االقتراض عليه جيب للحج يكفيه ملا املالك بأن نقول بل ،املستطيع لغري االستقراض

   .ماله

 ادعاه كما مجاعاإل انعقد ولذا ،فيه حنن مبا له ربط فال لالستطاعة حتصيل فهو البذل طلب ماأو

  .هنا الوجوب عرفت كما واملشهور ،هناك الوجوب عدم على املستدل

 به فاالستدالل ،منهما للتكليف الرافع لزوم صورة يف لوجوبا بعدم :فنقول واحلرج للعسر لزومه ماأو

 حاضر مال له ملن حىت احلج وجوب بعدم شخص قال لو كما فهو ،الكالم من الثانية املرحلة يف نهأل جنيبأ

 جزاءإ عدم منه يلزم بأنه الوجوب بعدم القائلني على النقض من املستند يف ما إىل مضافاً ،بالعسر يستدل مث

 ،االقتراض إىل واحتاج يتمكن ومل مصرف يف صرفه أو ب أو سرق أو الطريق ثناءأ يف ماله فقد من حج

  .)١( انتهى،به يقولون ال مأ والظاهر

 يف  أو،مؤجالً ديناً ككونه املال يف ملانع التمكن عدم بني فرق وال ،فعالً ماله من متمكن غري أنه مع

 ) السالمعلیه( الصادق قول ىاملدع يدؤي ورمبا ،إليه ولالوص من يتمكن ال السفر يف ككونه الشخص

  .)٢(استقرض ،وحج استقرض ،حتج ال مالك :جلعفر

                                                          

  .٧ السطر ١٥٩ ص٢ج: املستند) ١(

.٣ حاحلج وجوب يف ٥٠ باب ٩٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 االستطاعة صدق لعدم ،االستقراض جيب ال فحينئذ ،ذلك بعد الدين حصول أو الغائب بوصول واثقاً يكن مل إذا الإ

  .الصورة هذهيف 

  

  .االستطاعة صدق مع له مسرح النه إ :وفيه، صلباأل الوجوب بعدم القائلون واستدل

   .تقدم ما :وفيه ،ماله من ليست االستطاعة وبأن

  .فعال مستطيع نهأب العرف قضاء :وفيه ،االستطاعة حتصيل من وبأنه

 مبقدار يباع بأن املتاع رواج أو }ذلك بعد الدين حصول أو ،الغائب بوصول واثقاً يكن ملإذا إالّ {

 ببطالن تبطل اليت املسكوكات مثل كان أو ،له الظامل خذأ الحتمال صالأ اعاملت ببيع أو ،للحج يكفي

 االستطاعة صدق لعدم ،االستقراض جيب ال فحينئذ{ ،للتكليف رافع عسر االقتراض يف كان أو ،احلكومة

  .}الصورة هذهيف 

 إالّ عليه جيب مل ،بيع مث حيج فلم للحج يكفي مبقدار ماله ببيع يثق مل فلو ،بالعذر منوط احلكم مث إن

 وحنوه بالعدم وثوقه كان لو عليه احلج قرتفيس بالواقع منوطا وليس ،الثاين العام إىل االستطاعة بقاء مع

  .الواقع خالف



 حاالً كان سواء ،مطلقاً احلج وجوب عن مانعاً كونه ففي ،دين عليه وكان للحج يكفيه ما عنده كانإذا  :١٧ مسألة

 احللول أو التأجيل مع إالّ مانعاً كونه أو ،واملطالبة احللول مع إالّ مانعاً كونه عدم أو ،مؤجالً نهكو أو ،ال وأ ،به مطالباً

  قوالأ ،والعود للحج جلاأل وسعة التأجيل مع الإ مانعاً كونه أو ،املطالبة عدم مع

  

 مل ائهدأ يف بعضه أو عنده ما صرف لو }دين عليه وكان للحج يكفيه ما عنده كان إذا :١٧ مسألة{

 أو ،ال وأ ،به مطالباً حاالً كان سواء ،مطلقاً احلج وجوب عن مانعاً كونه ففي{ للحج يكفيه ما له يبق

 عدم مع احللول أو التأجيل مع إالّ مانعاً كونه أو ،واملطالبة احللول مع إالّ مانعاً كونه عدم أو ،مؤجالً كونه

  .ربعةأ }قوالأ ،والعود للحج جلاأل وسعة التأجيل مع الإ مانعاً كونه أو ،املطالبة

 صرح قد :احلدائق يف قال بل ،والدروس والقواعد ىواملنته الشرائع أصحاب األول إىل ذهب

 دينه على يزيدأن  إالّ ،احلج عليه جيب ال نهإف دين وعليه مال له كان لو بأنه )عليهم اهللا رضوان( صحاباأل

   )١(.ىانته ،لالستطاعة به حيصل ما

 يف صرفه جيوز ال نهإف هب مطالباً حاالً كان مىت نهإف :قال ،مجاعاإل احلدائق يف عليه ىادع اينالث والقول

  .)٢( انتهى،اًإمجاع احلج

   احللول صورة يف الوجوب عدم اجلواهر من يظهر نعم ،الصورة هذه خبصوص بقائل فرظن ولكنا

                                                          

  .٩٠ ص١٤ج: احلدائق) ١(

.٩١ ص١٤ج: احلدائق) ٢(



   کونهىقوواأل

  

  .به مطالباً يكن مل وإن مطلقاً

 ،مطلقاً جاحل عن باملنع القائل ىاملنته على شكلأ حيث املدارك صاحب من ظهري الثالث والقول

 كان إذا كما املوارد بعض يف الضرر توجه مينع أن وملانع :قال ،احلج وجوب من الضرر بتوجه مستدال

 التمكن وحصل الضرر ىانتف ومىت ،احلج بعد للوفاء وجه للمديون وكان ،به مطالب غري حاالً أو مؤجالً

  .ىانته )١(للوجوب املقتضية االستطاعة حتققت احلج نم

 مطلقا الوجوب على الدالة خباراأل بعض نقل بعدنه إ حيث ،أيضاً احلدائق صاحب من الظاهر وهو

 ولكن حاالً يكون بأن إما ،بالدين املطالبة حتصل مل إذا مبا املذكورين اخلربين تقييد جيب نهإف وباجلملة :قال

  .ىانته )٢( مؤجالً يكون أو ،هبتأخري يسمح صاحبه

 يف احلج بوجوب القول حكاية بعد نهإف ،صرحيه يكن مل وإن ،اللثام كشف من يظهر الرابع والقول

 حقوق من أو ،وشبهه كاملنذور اهللا حقوق من عليه ما كان سواء قوة من خيلو وال :قال بعض عن املؤجل

  أومطلقاً عنه سقط الإو هداأ به ييف ما عنده كانن إ حلوله وعند ،عليه مستحق غري جلاأل قبل نهأل ،الناس

  .والعود للحج جلاأل سعة ظاهره فإن ،خلإ )٣( ميسرةإىل 

   كونه ىقواأل{ أن هو }و{ خامساً قوالً املصنف اختار فقد كان وكيف

                                                          

.٥ السطر احلج كتاب يف ٤٠٤ ص١ج: املدارك) ١(

.٩١ ص١٤ج: احلدائق) ٢(

.األخري قبل السطر ٢٨٨ص: اللثام كشف) ٣(



 يف الستطاعةا دقص لعدم وذلك ،احلج يف عنده ما صرف إذا الدين داءأ من بالتمكن والوثوق التأجيل مع إالّ مانعاً

 املطالبة وعدم أراد وجه يبأ فيه التصرف وجواز ،للمال مالكاً كونه جمرد ال ،الوجوب يف املناط وهي ،الصورة هذه غري

 مع داءاأل من بالتمكن واثقاً كان إذا الصدق يبعد ال نعم ،االستطاعة صدق يف ينفع ال بالتأخري الرضا أو احللول صورة يف

 حجة كونهويف  الوجوب يف تنفع ال دين عليه ملن احلج جواز على الدالة خبارواأل ،الدائن من ريبالتأخ الرضا فعلية

  أما و،سالماإل

  

 صدق لعدم وذلك ،احلج يف عنده ما صرف إذا الدين داءأ من بالتمكن والوثوق التأجيل مع إالّ مانعاً

 فيه التصرف وجواز ،للمال مالكاً نهكو جمرد ال ،الوجوب يف املناط وهي ،الصورة هذه غري يف الستطاعةا

 يبعد ال نعم ،االستطاعة صدق يف ينفع ال بالتأخري الرضا أو احللول صورة  يفاملطالبة وعدم أراد وجه يبأ

 جواز على الدالة خبارواأل ،الدائن من بالتأخري الرضا فعلية مع داءاأل من بالتمكن واثقاً كان إذا الصدق

  .}سالماإل حجة كونهويف  الوجوب يف تنفع ال دين عليه ملن احلج

 من والوثوق الدائن من الرضا مع احللول أو الوثوق مع التأجيل على الوجوب علق أنه فتحصل

  .املديون

 مث والًأ ذكرها فالالزم مطلقاً الدين بعد احلج شتراطا بعدم توهم خاصة روايات املقام يف كان ملاه مث إن

  ن إ فيه الكالم فسيأيت املختار }وأما{ ،دلةاأل رسائ إىل التعرض



 نعم: قال ؟حيج أن عليه دين عليه رجل عن ،) السالمعلیه( الصادق عن ،عمار بن معاوية حيصح

 :قال أنه ) السالمعلیه( عنه الرمحن عبد  وخرب،املسلمني من ياملش طاقأ من على واجبة سالماإل حجةن إ

دين عليه كان وإن الرجل على واجب احلج.  

  

 عليه دين عليه رجل عن ،) السالمعلیه( الصادق عن ،عمار بن معاوية حيصح{ يفف ، تعاىلاهللا شاء

 عبد خرب{ يف }و .)١(املسلمني من ياملش طاقأ من على واجبة سالماإل حجةن إ نعم: قال ؟حيجأن 

  .)٢( }دين عليه كان وإن الرجل على واجب احلج :قال أنه ) السالمعلیه( عنه نمحرال

 دينه يأيقض ءيالش هوحيضر الدين عليه يكون الرجل :) السالمعلیه( للرضا قلت :قال ،مهام أيب وعن

 سنة ييقض :قال ،احلج نفقة بقدر إالّ يكون ال نهإف :قلت .ببعض وحيج ببعض يقضي :قال ؟حيجأو 

  .)٣(سنة وحيج

 الدين ي عليكون :)م السالعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،واحد غري عن ،وهب بن معاوية وعن

 وادع ا حتج :فقال ؟الغرام بني وزعهاأ أو ا فأحج ءشي يبق مل بينهم وزعتها فإن الدراهم ييد يف فتقع

  .)٤(دينك عنك يقضي أن اهللا

 على يدلإمنا  فألنه معاوية صحيح ماأ ،العرفية االستطاعة ينايف ما على هلا داللة عدم ىخيف ال ولكن

   عليه كان ولو طاقهأ من على يباملش احلج وجوب

                                                          

  .١ حاحلج وجوب يف ١١ باب ٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

.٤ حاحلج وجوب يف ٥٠ باب ١٠٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.  حاحلج وجوب يف ٥٠ باب ١٠٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١٠ حاحلج وجوب يف ٥٠ باب ١٠١ ص٨ج: الوسائل) ٤(



   .له دين مع مباله احلج يريد فيمن الكالمإمنا و ،فيه كالم وال ،دين

 وهو دين عليه وكان مال له يكن مل فيما ال ،احلج وبني الدين بنيمر األ دار فيما الكالمأن  احلاصلو

  .وللأل ال للثاين متعرضة والصحيحة ،املشي يطيق

 وجوبه ىعل الدالة خبارواأل اآلية وبني بينه اجلمع ىومقتض ،إطالق  إالله يسفل الرمحن عبد خرب ماأو

 وإن والراحلة والزاد املال يف سعة له يالذ املستطيع على واجب احلج أن وحنوه املال يف السعة له منعلى 

 ومع ديون هلم ناملوسري التجار من كثرياً فإن ،احلج عن مانع غري هو هو مبا الدين أن مبعىن ،دين عليه كان

   :الكناين صحيحة مفاد احلديث هذا فمفاد ،احلج عليهم جيب ذلك

 :فقال ؟الدين أو التجارة إالّ عنه يشغله وليس عام كل احلج يسوف حني املال ذا التاجر الرجل أرأيت

سالماإل شرائع من شريعة ترك فقد احلج ترك وقد ماتن إ ،احلج يسوف مىت له عذر ال)١(.   

د ما هو السرية عند التجار حىت يف الوقت املرا بل ،مستوعب دينه أن الصحيحة ذه رادامل وليس

  .ضعافهأ هلم كان وإن للدين احلج يسوفون مأ من املتدينني احلاضر إال من شذ منهم من

 والأ القاعدة ىمقتض بني ) السالمعلیه( ماماإل نأل ،دلأ املطلوب خالف على نهإف مهام أيب خرب ماأو

 ماماإل جابأ حدمهاأل إالّ ييكف ال املالن أ وبينهما التزاحم السائل بني ملا مث ،والدين احلج بني التوزيع نم

  .)٢(سنة وحيج سنة ييقض :) السالمعلیه( قال ،الدين بتقدمي

                                                          

  .٤ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٦ حاحلج وجوب يف ٥٠ باب ١٠٠ ص٨ج: ئلالوسا) ٢(



 للقوة املشترطة والروايات مهام ابن رواية بقرينة ،االستحباب على محله من بد فال وهب ابن خرب ماأو

   :نظري له وكم ،وحنومها فيه واليسار املال يف

 دين ذو رجل ينإ :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،واحد غري عن ،وهب بن معاوية فعن

   ،)١(لدينل ىقضأ هو نعم :فقال ؟حجأو تدين فأتدينأ

  .مرسال الصدوق رواية وحنوه

 ويقول السالم عليك يقرأ ) السالمعلیه( اهللاعبد  أبا نإ :فقال الصرييف سدير جاءين :قال جفينة وعن

   .)٢(وحج استقرض ،حتج ال مالك :لك

 ،وحيج يستقرض دين عليه الرجل عن ) السالمعلیه( احلسن أبا سألت :قال عتبة بن امللك عبد وعن

  .)٣(بأس فال مال يف وجه له كانن إ :قال

 كانن إ :فقال ،وحيج يستقرض جلالر عن ) السالمعلیه( احلسن أبا سألت :قال الواسطي وعن

  .)٤(بأس فال عنه ىدأ حدث به حدثن إ مال ظهره خلف

 حجة حج وقد بدين حيج رجل عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال ،شعيب بن يعقوب وعن

  .)٥(اهللا شاءن إ عنه سيقضي اهللان إ نعم :قال ؟سالماإل

   يستقرض هل :له قلت :قال ،) السالمعلیه( األول احلسن أيب عن ،بكر بن ىموس وعن

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٥٠ الباب ٩٩ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣ حاحلج وجوب يف ٥٠ الباب ٩٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٥ حاحلج وجوب يف ٥٠ الباب ١٠٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٧ جاحلج وجوب يف ٥٠ الباب ١٠٠ ص٨ج: الوسائل) ٤(

  .٨ حجوب احلجو يف ٥٠ الباب ١٠٠ ص٨ج: الوسائل) ٥(



 ،سيظهر كما إشكال عن خيلو ال كان وإن ،سابقاً احلج عليه استقر من  ىعل أو ،ذكرنا اليت الصورة على فمحموالن

  .األول احلمل األوىلف

  

  .)١(نعم :قال ،حدث به حدث إذا عنه به ييؤد ما ظهره خلف كان إذا وحيج الرجل

  .تالروايا من ذلك غريإىل 

 الصورة على فمحموالن{ :املصنف قول يف ما يظهر نياألول واخلرب للصحيحة احململ من ذكرنا ومبا

 احلمل األوىلف ،سيظهر كما إشكال عن خيلو ال كان وإن ،سابقاً احلج عليه استقر منى عل أو ،ذكرنا اليت

 االستطاعة توقف على دل امب مقيدان ماأ أو ،عنهما صحاباأل إعراضب للقول وجه ال أنه كما ،}األول

 صحاباأل إعراض إذ ،عوده بعد عاشتهإ يف إليه حيتاج ما مجلة من الدين داءأ فإن ،الكفاية إىل الرجوععلى 

 وغريه الواسطي رواية مبالحظة خصوصاً نفسه يف وجه له كان وإن ذكر مبا والتقييد ،ىوكرب ىصغر ممنوع

  .العريف اجلمع من تقدم ما بعد حلملا هذا إىل حاجة الأنه  إالّ ،بذلك املصرحة

 الدين كان سواء ،الدين بعد باحلج ماله ييف ال حبيث دين عليه من على احلج وجوب عدم الظاهر مث

 بعد دائهأ إمكانب الوثوقبني  فرق غري من ،ال أم والعود املناسك متامإ يسع مؤجالً أو ،ال مأ به مطالباً معجالً

 مأ اقترضه ما عني الدين بعد باحلج يفي ال يالذ يده يف ما كون بني املزبورة الصور يف فرق ال كما ،وعدمه

  .وحنوه اليسار اشتراط على الدالة دلةلأل وذلك ،غريه

   حيج مل مؤسر صحيح وهو مات من :يقول ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا مسعت :قال بصري يبأ فعن

                                                          

  .٩ حاحلج وجوب يف ٥٠ الباب ١٠١ ص٨ج: الوسائل) ١(



  .احلديث )١( ىعمأ القيمة يوم وحنشره:  تعاىلاهللا قال ممن فهو

 سنة بعد أنه تيقن وإن الدين مبقدار له وكان املال من مقدار إالّ فعالً شيء له ليس من أن املعلوم ومن

  .مؤسراً ىيسم ال لتساحمه ماإو مؤجالً لكونه ماإ مطالب غري الدائن وكان بدينه يفي مبلغ يأتيه

 حج الناس على وهللا: قوله عن )السالم علیه( عبد اهللا أبا سألت :قال احلجاج بن الرمحن عبد وعن

  .)٢(ماله يف والقدرة بدنه يف الصحة :قال سبيال إليه استطاع من البيت

  .)٣(املال يف واليسار البدن يف القوة :قال ) السالمعلیه( عنه ،عوراأل حفص وعن

  .)٤(املال يف السعة :قال ) السالمعلیه( عنه ،الشامي ربيع يبأ رواية ويف

 الناس على وهللا:  تعاىلقوله يف حديث يف ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،ريصالق الرحيم عبد نوع

 ممن فهم موسرين كانوافإن  :قال، واليسار املال يف القوة ذلك :قال سبيال إليه استطاع من البيت حج

  .ذلك غريإىل ، )٥(احلج يستطيع

 أنه عليه يصدق ال ،ذلك بعد له املال حصول ىرج وإن عنده ما بقدر الدين له من أن املعلوم ومن

   يف السعة له أو ،ملالا يف اليسار له وأ ،املال يف القدرة له و أ،موسر

                                                          

.٧ حاحلج وجوب يف ٦ الباب ١٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١٢ حاحلج وجوب ي ٨ الباب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١٣ حاحلج وجوب يف ٨ الباب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٢و١ حاحلج وجوب يف ٩ الباب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٣ حاحلج وجوب يف ٩ الباب ٢٥ ص٨ج: الوسائل) ٥(



 ،مال له من على وجوبه على دل ما خباراأل هذه ينايف وال ،وحنوها واليسار املال يف القوة له وأ ،املال

 ،له مفسرة الروايات فهذه ،جممل وحنوه مال له إذ ،وحنوها يشامل طاقأ من على وجوبه أو ،به حيج ما لهأو 

 الروايات وهذه ،الطاقة موضع يف ياملش تاورواي ،له مفسرة ةكفاي إىل والرجوع املستثنيات أدلة أن كما

  .خالفه درني يالذ الغالب لكونه هذه يف باالنصراف نقل مل لو بينهما اجلمع بقرينة يطيق ال فيمن

   :سؤال املقام يف أن مع كله هذا

 له ليس من وبني ،عليه احلج بوجوب قيل يالذ دينه بقدر نفسه من مال له يالذ هذا بني فرقال ما

 العريف االعتبار بأن والقول ،عليه بالوجوب وغريه املصنف يقول ال يالذ ،بأدائه واثقاً وكان اقترض مث شيء

  .مال له ليس ماله بقدر دينه الذي هذا يقول لعرفا بأن :والأ مندفع ،غريه خبالف مال له ليس املقترضأن 

 يف قرر كما آثاره يعمج عليه يتفرع ملك فالقرض الإو ،لديهم حىت يجماز عريف اعتبار بأنه :وثانيا

  .حمله

 الدين عليه من لغالب املالحظة من نشأإمنا  وحنوها الصورة هذه يف بالوجوب القول أن ظنأ يوالذ

 كما ،احلاصل حني إىل الدائن مساحمة مع بعده أو جلاأل حلول حني مثراا تأيت كمالأ هلم الذين املثرين من

 ،بيعه يريد الأنه مر األ ىمنته ،فعالً املال له املالك إذ ،الكالم حمل من ليس أنه مع، للمطلب بذلك ميثلون قد

  .جلألا حني داءاأل على قادر أنه باب من ال ،دينه ضعافأ ماله أن باب من عليه فالوجوب

   ماله هو يالذ احلج مقدار إالّ له ليس من فيه حنن ملا املنطبق واملثال



   واجب واحلج الدين أداء من كالً أن من املستند صاحب من يظهر ما وأما

  

 فعالً غريه مال له وليس احلج مقدار طرحه بعد ىيبق ال بقدر أو بقدره دين وله استقرضه أو ابتداًء

 يف الدائن اقتضاء حني أو املؤجل يف جلاأل حلول بعد أن العادية سباباأل سبحب يطمئن أو يرجوإمنا و

 مورثه ميوت أو هدية شخص له ييهد أو السوق لرواج احلني ذلك يكسب نهأل داءاأل من يتمكن أنه احلال

   .ذلك غريأو 

 له أباح أو ،لغريه وديعة عنده من أن كما ،املتقدم التفسري بعد كاف غري مال له أن صدق وجمرد

 لروايات ال ،عليه احلج وجوب عدم معلومية مع ،اجلملة يف مستطيع أنه عليه يصدق ،شاء ما ماله من خذاأل

 منه يريد ال الدائن أن وجمرد ،إليه بالنسبة حمققة ليس مطلق بقول العرفية االستطاعة نأل بل ،والراحلة الزاد

 كان من إىل بالنسبة كفايته كعدم الروايات يف تقدمةامل والعناوين ،االستطاعة صدق يف كاف غري فعالً دينه

  .املقترض املال نفس له

 دين وعليه مال له كان لو :قال حيث ،مطلقاً الوجوب لعدم وجهاً ىاملنته ذكره ما أن ظهر وذا

 متوجه والضرر ،احللول مع مستطيع غري نهأل ،مؤجالً أو حاالً الدين كان سواء ،احلج عليه جيب مل بقدره

  .تقدم ملا بل املدارك ذكره ملا ال حمله يف ليس ،ىانته .الفرض فسقط التأجيل مع عليه

 كشف عن ما ظهر كما ،وحنوه الضرر من املانع وجود ال ،التأجيل صورة يف ياملقتض عدم وحاصله

  .دائهأ من متمكناً بعد يكن مل ولو جيلأالت صورة يف الوجوب من اللثام

   واجب واحلج الدين أداء من كالً أن من ستندامل صاحب من يظهر ما وأما{



 ،والعود للذهاب جلاأل سعة عدم مع التأجيل أو ،املطالبة مع احللول صورة يف بينهما التخيري الترجيح عدم بعد فالالزم

 تمكنبال الوثوق عدم مع ولو ،والعود للحج جلاأل سعة مع التأجيل أو بالتأخري الرضا مع احللول صورة يف احلج وتقدمي

 للتخيري وجه النه إ  ففيه،مزاحم بال احلج وجوب ىفيبق فيهما داءاأل إىل املبادرة جيب ال حيث ،ذلك بعد الدين أداء من

  بعد کون الوجوب خريتنياأل يف احلج تقدمي لتعيني وال ،نيیاألول الصورتنييف 

  

 جلاأل سعة عدم مع التأجيلأو  ،املطالبة مع احللول صورة يف بينهما التخيري الترجيح عدم بعد فالالزم

 ،والعود للحج جلاأل سعة مع التأجيل أو ،بالتأخري الرضا مع احللول صورة يف احلج وتقدمي ،والعود للذهاب

 وجوب ىفيبق فيهما داءاأل إىل املبادرة جيب ال حيث ،ذلك بعد الدين أداء من بالتمكن الوثوق عدم مع ولو

 أن شك وال :قال حيث له آخر مال عدم مع قرض هو يالذ ملالبا احلج وجوب ومن ،}مزاحم بال احلج

 ،به حيج ما وله ،مال عنده أن عليه فيصدق ،له ملكاً ذلك يكون االستطاعة قدر على ماالً استدان من

 بيعه وازجب وصرحوا ،ملكتك القرض صيغة جيابإ من جعلوا ولذا ،للمديون ملك يقرض ماأن  على لالتفاق

 ،مطلق بقول دين عليه من على احلج بوجوب املتضمنة خبارواأل ،التصرفات حناءأ من ذلك وغري وهبته

  .)١(انتهى

 يف احلج تقدمي لتعيني وال ،نیياألول الصورتني يف{ والدين احلج بني }للتخيري وجه النه إ ففيه{

   كان سواء }الوجوب كون{ فرض }بعد خريتنياأل

                                                          

.١٥٩ ص٢ج: املستند) ١(



   .بالتأخري الرضا املطالبة وعدم مع خصوصاً املقام يف الصادقة غري باالستطاعة مشروطاً ،تعييناً أو ختيرياً

 وجوب خبالف مطلق الدين أداء وجوب أن والفروض ،واحد عرض ويف مطلقني الواجبني كون فرع التخيري أن مع

  .الشرعية باالستطاعة مشروط نهإف احلج

  

 احلال الدين يف }املطالبة مع صوصاًخ املقام يف الصادقة غري باالستطاعة مشروطاً ،تعييناً أو ختيرياً{

 يف أحدمها أو ،شرط وجد إذا اآلخر على مقدم حدمهاأ واجبان هناك كان لو نهإف }بالتأخري الرضا وعدم{

 قال فإذا ،بينهما خيري ومل يقدم مل شرطه يوجد مل مث ،شرطه وجد إذا بينهما التخيري حنو على اآلخر عرض

 من أحد كرامإ عليك جيب :قال أو .عمرو كرامإ بعده مث عاملا كان إذا دزي كرامإ والًأ عليك جيب :املوىل

 يقدم حىت فعالً زيد كرامإل وجوب وال عمرو كرامإ وجب عاملا زيد يكن مل مث .عمرو أو عاملاً كان إذا زيد

 حال احاهل واالستطاعة ،زيد حال هحال فيه حنن فيما واحلج ،وعمر كرامإ وبني بينه خيري أو عمرو كرامإعلى 

 يه اليت االستطاعة عدم ظرف يف الدين وبني بينه خيري وال احلج يقدم فال ،عمرو حال حاله والدين ،مهلع

  .ختيريياً أو تعيينياً وجوباً احلج لوجوب شرط

 مطلق الدين أداء وجوب أن فروضوامل ،واحد عرض ويف مطلقني الواجبني كون فرع التخيري أن مع{

  .}الشرعية باالستطاعة روطمش نهإف احلج وجوب خبالف



 ال شرطه حيصل مل يالذ املشروط الواجب أن أراد نهأل ،بصحيح ليس شكالاإل هذا أن والظاهر

 ال شرطه حصل يالذ املشروط الواجب أن رادأ وإن ،والًأ ذكره يالذ هو فهذا ،املطلق الواجب يزاحم

 تابعمر األ بل ،شروطامل على التقدمي يوجب ال قطالاإل جمرد إذ ،املزامحة لعدم وجه النه إ ففيه املطلق يزاحم

  .املتزامحني املطلقني الواجبني يف احلال هو كما مهيةلأل

 باليسار منوط عرفت كما حلجا إذ ،ممنوع يالقرض باملال احلج وجوب من املستند ذكره ما مث إن

 وقوهلم ،استطاع نم : تعاىلقوله حىت العناوين تلك من عنوان يأ صدق عدم يالضرور ومن وحنوه،

 ،له مقابل ال يالذ القرضي املال عن يالقطع لالنصراف ،مثله على به حيج وما مال له :) السالممعلیه(

 مضافاً ،حاهلا عرفت قد خبارواأل ،عليه املذكورة العناوين وانطباق ،املذكور الصدق يوجب ال ملكه وكونه

 لقول عليه بالوجوب املستند يقول أن لزم فيها صرفالت يف ونمأذ وديعة عنده كان لو بأنه النقضإىل 

 ،احلج على الرجل قدرإذا  :) السالمعلیه( وقوله ،به حيج ما على قدر من: ) السالمعلیه( الصادق

  .مال وعنده :يقدر نهإف ،ذلك غري إىل وصحة مال عنده كان ملن :) السالمعلیه( وقوله

 والصحة اليسار يف الصرحية بالروايات )حيج ما( بتقييد جبناأ ،الروايات بتلك )يقدر( بتقييد جابأ نإو

   .وحنومها

  . كون املال لهنده مالع: ) السالمعلیه( قوله من املنصرف بأن :قال ولو

 اًقرض أو ابتداًء له مملوكاً املال كون وحنوه به حيج ما): عليه السالم(بأن املنصرف من قوله : قلنا

   .عنده بدله

  .بيان إىل حيتاج ال القول هذا فضعف قديرت يأ ىوعل



قدمي یحتمل تکان  وإن ،عرض واحد يف نئذيا حم، أليري فالظاهر التح وجوب احلج سابقاًعلیه نعم لو استقر

  ، لکنه ممنوع،ة حق الناس من حق اهللايمه ألريمع عدم الرضا بالتأخ وأحاال مع املطالبة الدين إذا كان 

  

 بينهما اجلمع ميكن مل إذا والدين احلج بني }التخيري فالظاهر سابقاً احلج وبوج عليه استقر لو نعم{

 مع حاال كان إذا الدين تقدمي حيتمل كان وإن ،واحد عرض يف حينئذ ماأل{ متسكعاً ماشياً باحلج ولو

 حق نأل }اهللا حق من الناس حق مهيةأل ،الظاهر يف مطالباً يكن مل وإن }بالتأخري الرضا عدم مع أو املطالبة

 ذنب :ثالثة الذنوب أن من ورد وملا ،واحد اهللا وحق ،حقان فهنا ،هللا حق كذلك للناس حق أنه كما الناس

 ،ربه نساناإل ظلم يغفر ال والذي ،نفسه نساناإل ظلم يغفر يفالذ، يترك ال وذنب ،يغفر ال وذنب ،يغفر

  .غريه نساناإل ظلم يترك ال يوالذ

 من مجلة ظهور مع ،حقأ اهللا حقن إ :الروايات بعض يف بل ،يةمهاأل ةمعلومي لعدم }ممنوع لكنه{

 :وفيها ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،أبيه عن ،لول بن متيم رواية فعن ،كالدين احلج بأن النصوص

خرةاآل ودين الدنيا دين عين واقض. قال، اآلخرة دين فما عرفت فقد الدنيا دين ماأ :له قلت: دين احلج 

  .)١(آخر

ن إ :قال ؟عنه حيج أن ىوصأوويف ت رجل يف ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،عمار بن معاوية وعن

  .احلديث )٢(الواجب الدين مبرتلةنه إ ،املال مجيع فمن ضرورة كان

                                                          

.٩ حاحلج وجوب يف ٢٨ باب ٥١ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٤ حاحلج وجوب يف ٢٥ باب ٤٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 يف امهسبق من األميتمل تقدحين الناس، ويقدم ديا وال معلیهوزع املال يد املوت ع بعلیهولذا لو فرض کوما 

  . ىفخي ال وجه له کما ال ضايأ لکنه ،الوجوب

  

ن إ :فقال ؟حبجة ىوصأ رجل عن سئل حني ،) السالمعلیه( عنه ،مناطاأل بياع حارث رواية ويف

  .فتأمل ،احلديث )١(عليه دين هيإمنا  ،ماله صلب من يفه صرورة كان

   .}الناس دين دميق وال عليهما املال يوزع املوت بعد عليه كوما فرض لو ولذا{

 يكن مل إذا بينهما فيتخري الذمة يف احلياة حال يف كوما إذ ،واملوت احلياة حاليت بني فرقنه إ :وفيه

 احلج أن مضافاً ،مهيةلأل جمال فال ،التركة عيانأب يتعلقان ماإف املوت بعد ما خبالف ،خراآل من همأ حدمهاأ

 دليل ورد املوت بعد ماأن  على ،املوت بعد ما خبالف املال استلزم وإن املالية موراأل من احلياة حال يف ليس

 حبيث واحلج دينه قضاء بنيمر األ دار إذا فيماأيضاً  املوت بعد فيما يأيت الكالم أن مع ،التوزيع على خاص

  .املال ميعجب إالّ مكة نفس من ولو احلج ميكن ال

 لكنه{ الالحق لوجوب جماالً يبق مل سابقاً وجب ما نأل }الوجوب يف منهما سبقاأل تقدمي وحيتمل{

 وجوب بعدم يقال أن ميكن وكيف ،منهما هماأل يقدم املتزامحان الواجبان إذ }ىخيف ال كما له وجه الأيضاً 

 بعدم القول ميكن كيف مأ ،حدمهاأ ييكف ما إالّ له يبق مل حىت ماليته ذهب مث الدين بعد استطاع إذا احلج

 لعدم سبقاأل تقدمي ىلدعو جمال ال كالمها وجب فإذا ،احلج وجوب بعد استقرض  إذاالدين أداء وجوب

   حرزأ إذا هماأل يقدم نعم ،له وجه

                                                          

.٥ حاحلج وجوب يف ٢٥ باب ٤٦ ص٨ج: الوسائل) ١(



 يدل ما عشر التاسعة املسألة يف وسيأيت ،املعاصرين من واحد لغري وفاقاً مطلقاً الدين تقدمي حوطواأل

  .الناس حق على احلج تقدميعلى 



 وأ االستطاعة بقدر املال حصول على سابقاً يكون أن بني احلج وجوب من مانعاً دينال كون يف فرق ال :١٨ مسألة

 خروج قبل تعمد دون من الضمان وجه ىعل مثالً الغري مال تلفأ بأن دين عليه عرض مث للحج استطاع إذا كما ،ال

 نهإف ،دين دون من املال تلف حال فحاله عمالاأليف  الشروع قبل خروجه بعد وأ هو خيرج أن قبل بعده أو ةالرفق

  .مستطيعاً كونه عدم عن يكشف

  

 املال حصول على سابقاً يكون أن بني احلج وجوب من مانعاً الدين كون يف فرق ال: ١٨ مسألة{

 وجه ىعل مثالً الغري مال تلفأ بأن دين عليه عرض مث للحج استطاع إذا كما ،ال وأ االستطاعة بقدر

يف  الشروع قبل خروجه بعد وأ هو خيرج أن قبل بعده أو ةلرفقا خروج قبل تعمد دون من الضمان

 عدم عن يكشف نهإف ،دين دون من املال تلف حال فحاله{ متاماإل وجوب تقدم فقد بعده أما }عمالاأل

  .احلج معه هنميك ال مبا الذهاب بعد مرض لو كما }مستطيعا كونه

 يف املال صرف لو كما هو فهل ،عمداً الغري الم أتلف لو كما ،احلج من فراراً يلةاحل هذه اختذ لو مث

  .نفسه مرضأ لو ما ومثله ،احتماالن ؟ال مأ عليه احلج استقرار



ن مع املطالبة، يفحاهلما حال الد ،مهااله للحج لويکفي زكاة وکان عنده مقدار ما أو مخس عليه كان إذا :١٩ مسألة

  عا،  ين مستطکويا والمهيجب صرفه في هلما مطالبون فنين املستحقأل

  

 للحج يكفيه ما مقدار عنده وكان{ مالية كفارة أو }زكاة أو مخس عليه كان إذا :١٩ مسألة{

 خريأبالت رضاهم عدم من أقل وال }مطالبون هلما املستحقني نأل ،املطالبة مع الدين حال فحاهلما ،لوالمها

 مطلق هو يالذ اهللا سبيل سهم من عليه كان لو ما ومثله ،}مستطيعا يكون وال فيهما صرفه فيجب{

 ال يالذ الدين حال حينئذ حاله إذ ،الشرعية املصارف إىل وصول طريق له ليس مكان يف كان أو ،القرب

  .صاحبه إىل يصالهإ من يتمكن

 أنه باب من بل ،االستطاعة باب من ال لكن ،ا احلج جاز البحر يف لقاءاإل إىل الزكاةأمر  آل لو نعم

  .فتأمل ،السبل حدأ احلج أن الزكاة يف تقدم ماك ،اهللا سبيل من

 عن ،الوسائل من الوصية كتاب يفف ،الزكاة على احلج تقدمي الروايات بعض من يظهر ولكن ،هذا

 درهم ثالمثائة وترك مات رجل يف ،) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،عمار بن معاوية عن ،عمري أيب ابن

 يف يبق ما وجيعل املواضع قربأ من عنه حيج :قال ؟عنه حيج أن ىوصأو درهم سبعمائة الزكاة من وعليه

  .)١(الزكاة

 وجه فال الإو ،به الوسائل يف الباب نعنو كما سالماإل حجة احلج أن احلديث من الظاهر :أقول

   ولو الواجبة الزكاة وترك باملندوب بالوصية للعمل

                                                          

.١ حالوصايا أحكام يف ٤٢ باب ٤٢٧ ص١٣ج: الوسائل) ١(



  .سبق األميتقد أو  حق الناسميتقد أو يريورة من التخ الوجوه املذکئجي سابقاً علیهن کان احلج مستقراً إو

  

 والعكس احلج على الزكاة تقدم صورة يشمل احلديث إطالقو ،املواضع بأقر من احلج بقدر

 مبلغ صرف لعدم وجه يكن مل الزكاة على مقدماً احلج يكن مل فلو وعليه ،التفصيل لزم الإو ،معاً وتواردمها

  .احلج يف رفهوص اةكالز يف التركة من احلج

 الواجبني والزكاة احلج أن بيان مقام يف يه بل ،اجلهة هذه من هلا إطالق ال الروايةن إ :فيه ولكن

 ال كما بغريه وال طالقباإل ال ،له متعرضة فليست كوني كيف فيهما الوجوب أن ماأ ،عليهما املال يوزع

  .ىخيف

  .تعاىل اهللا شاءن إ ذلك  يفالكالم تفصيل والثمانني الثالثة املسألة يف وسيأيت

 قدر من متكن مث عمداً رمضان شهر من يوماً فطرأ كان فلو ،املخرية الكفارة على مقدم احلج مث إن

 من بتمكنه نهأل ،احلج ولزوم الصيام تعيني فالظاهر ،ناًیمسك ستني ماطعإب أو باحلج إالّ ييف ال املال من

  .عليه قدم يالكفائ الواجب عارض لو أنه كما ،للحج مستطيع الصيام

 فالظاهر ،واحلج فيه لالحنصار يالكفائ بالواجب هذا قيام أو ،واحلج طعاماإل بنيمر األ احنصر إذا نعم

 مايل ءشي وجوب مع هلا جمال ال اليت باالستطاعة مشروط نهأل ،احلج على يالكفائ والواجب طعاماإل تقدم

 همأ شرط لذهاب موجب واجب دىنأ هناك كان لو بل ،مهيةاأل املقام يف يالحظ وال ،لشرطه رافع نهأل

  .عليه قدم الواجبات

 تقدمي أو الناس حق تقدمي أو التخيري من املذكورة الوجوهجييء  سابقاً عليه مستقراً احلج كان وإن{

  .فراجع ،املختار سبق وقد }سبقاأل



 كان ءسوا ،احلج على تقدميهما يف كالإش فال ماله عني يف كانا إذا وأما ،ذمته يف الزكاة أو اخلمس كان إذا هذا

 معاً والزكاة واخلمس والدين االستطاعة حصلت لوو ،أيضاً  الناس ديون على يقدمان ماأ كما ، ال أو عليه مستقراً

  .الدين سبق لو فكما

  

 على تقدميهما يف إشكال فال ماله عني يف كانا إذا وأما ،ذمته يف الزكاة أو اخلمس كان إذا هذا{

 يف }يقدمان ماأ كما{ حقه متعلق أو لغريل مملوك ياماأع نأل }ال أو عليه مستقراً كان ءسوا ،احلج

  .املتقدم للدليل }أيضاً الناس ديون يعل{ ماله عني يف كوما صورة

 لو كما{ يكون }ـف معاً والزكاة واخلمس والدين االستطاعة حصلت لو{ أنه يظهر تقدم مما }و{

  .فراجع ،الزكاة كتاب أول من عشر الثالثة املسألة يف لةأاملس هذه يف الكالم دمتق وقد }الدين سبق

 لو كما ،االستطاعة قبل كان لو احلج على مقدم وحنوها والقسم والعهد بالعني املتعلق النذر مث إن

 يفي املال من مقدار له حصل مث ،حلف أو عاهد أو ،ا يتصدق ن أفنذر للحج يتكف ال شاة له كان

   .له استطاعة ال هنإف ،للحج الشاة ميمةبض

  .احلج قدم بشاة التصدق نذر مث املذكورة املالية له صار لو كما االستطاعة بعد وقعت لو نعم

  .الدين حال فحاهلا كذلك والقسم والعهد الذمي النذر يف أما

  .الفرعني كال يف النتيجة شرط ومثلها



 ،االستطاعة عن منعه عدم فالظاهر ،سنة مخسني بعد كما ،جداً لطوي بأجل مؤجل دين عليه كان إذا :٢٠ مسألة

 ،أدائه ىعل الزوج يقدر ال ما املهر جيعلون مإف نداهل  أهلنساء مهور يف كما ،صلهأ يف مساحماً الديان كان إذا وكذا

 االستطاعة من مينع ال ذلك خذ فمثلواأل عطاءباإل مقيدين وليسوا ،اجلاللة ظهارإل ألف مخسني أو روبية ألف كمائة

  . ذلك بعد براءباإل واعده أو داءاأل من املديون يتمكن مل إذا براءاإل على بناؤه ممن  وكالدين،احلج ووجوب

  

 منعه عدم فالظاهر ،سنة مخسني بعد كما ،جداً طويل بأجل مؤجل دين عليه كانإذا  :٢٠ لةمسأ{

 الدين ءوفا كان لو نهإف ،هإطالق يف إشكال على ،العرفية االستطاعة عن مانعاً كونه لعدم }االستطاعة عن

 بل ،قطعاً جيب مل ،أداء بال الدين يبق احلج إىل بذلك ذهب لونه إ حبيث ،تدرجياً يأتيه ما مجيع يف منحصراً

  .الناس مال أكل باب من ذلك كان

 يقدر ال ما املهر جيعلون مإف ،نداهل  أهلنساء مهور يف كما ،صلهأ يف مساحماً الديان كان إذا وكذا{

 لب }خذواأل عطاءباإل مقيدين وليسوا ،اجلاللة ظهارإل ألف مخسني أو روبية ألف كمائة أدائه ىعل الزوج

 }احلج ووجوب االستطاعة من مينع ال ذلك فمثل{ ،الطالق من الزوج متكن عدم رد ذلك أن ينقل رمبا

 واعده أو داءاأل من املديون يتمكن مل إذا اءبراإل على بناؤه ممن وكالدين{ ،صوره بعض يف إشكالى عل

 براءاإل فعلية مع إالّ الفعلية االستطاعة حتقق عدم املعاصرين من واحد لغري وفاقاً ىقوواأل }ذلك بعد براءباإل

   دون



 سيموت له املورث دائنه أن يعلم من حال حاله بل ،مستطيعاً فعالً ليس نهأل ،به الوعد أو عليه البناء

  .سيستطيع ممننه إ نعم، االستطاعة به تتحقق ال حدمهاأل إالّ الكايف غري له يالذ املال نإف ،الدين عنه فريتفع



  وجهان، ،ال أم الفحص عليه جيب هل ،ال أو االستطاعة حد إىل وصل نهأو ماله مقدار يف شك إذا :٢١ مسألة

  

 أم الفحص عليه جيب هل ،ال أو االستطاعة حد إىل وصل نهأو ماله مقدار يف شكإذا  :٢١ لةأمس{

  :}وجهان ،ال

 حىت حالل لك شيء كل: ) السالمعلیه( كقوله ،الفحص وجوب عدم على الدالة دلةاأل بعض من

 حىت: ) السالمعلیه( وقوله ،البينة به تقوم أو هذا غري لك تستبني حىت: ) السالمعلیه( وقوله ،تعلم

 الفحص وجوب عدم على هاإطالقب الدالة دلةاأل من ذلك غري إىل ،امليتة فيه أنه يشهدان شاهدان كؤحببي

  .احلكمية الشبهة يف إالّ عليها حاكم ال اليت

  .ىقواأل وهو ،املشكوكة املوارد يف الفحص قبل واالحتياط ،الفحص على العقالء بناء ومن

 منهم واحد كل عطاءإ أو ضافتهمإ وأ طبائهاأ أو البلدة لماءع حضارإبأمر  إذا املوىل أن ىتر أال

 عد موجودين غريهم الواقع يف وكان غريهم احتمال مع منهم املعلوم القدر على اقتصر لو العبد فإن ،ديناراً

 طريقة من يعلم ومل ،العدمصل واأل ذلك يف شككت بأين اعتذر إذا الترك يف العقالء يعذره ومل ملوماً

  .عندهم املسلمة العقالء طريقة خمالفة الشارع

  :ىوكرب ىصغر ذلك يف يناقش مباره مث إن

  .املشكوكة املوارد عن يفحصون ال قد نراهم ألنا ،كذلك ءالعقال طريقة أنه يعلم مل نهفأل ىالصغر أما

 من تقدم ملا ،هلا مضائهإ عدم علم قد بل ،الطريقة هلذه الشارع مضاءإ يعلم مل نهفأل ىكربال ماأو

 علیه( احلسن ماماإل قصة يف ا راملقام البيضةو ) السالمعلیه( الباقر ماماإل غسل قصة إىل مضافاً الروايات،

   يف )رمحه اهللا( ىضاملرت شيخنا ىادع بل ،)السالم



 الداللة يف كاف وهو ،التحرميية املوضوعية الشبهات يف الفحص وجوب عدم على مجاعاإل الرسائل

  .ثبوا تقرير على العقالئية للطريقة الشارع مضاءإ عدمعلى 

   :املناقشتني كلتا يف ما ىخيف ال ولكن

 من واحد كل إىل سبةنبال فيه يرتاب ال ما ذلك العقالء طريقة كونن إ :ففيها ىالصغر يف املناقشة أما

 أم مخر أنه ناءإ يف العبد شك مث ،اخلمر تناول عليك حيرم :لعبده املوىل قال فلو ،والتحرميية الوجوبية الشبهة

ال تشتر : أعلم أنه مخر، وكذا لو قال له كنت ما بأين العذر له يكن ومل لعقالءا المه وشربه يتفحص فلم ال

 أبناء مع تأكل ال أو ،زيد دور يف جتلس ال: قال أو ،واشتراه يتفحصكتب النصارى، فشك يف كتاب ومل 

 من لكذ غري أو ،التمر من الطبق يف ما كل أو ،البستان يف رمانة بكل جئين: قال أو ،ذلك غري إىل ،خالد

  .العرف مبراجعة فعليه ذلك يف شك ومن ،ةالوجوبي للشبهة املتقدمة مثلةاأل

 علیه( الباقر ماماإل غسل قصة أما ،للردع يصلح ال دلةاأل من ذكر ما :فنقول ىالكرب يف املناقشة وأما

  .ىخيف ال كما أصالً ماإليه للركون تصلحان فال ةاملقامر وبيضة )السالم

  .احلكمية الشبهة إىل بالنسبة كحاله املوضوعية الشبهة إىل بالنسبة فحاله لحال لك شيء كل وأما

 عموم خيصص وبه ،احلكمية الشبهة يف الفحص وجوب على احلكمية الشبهة يف الدليل دل :قلت نإ

  .الفحص قبل احلليه

 الشبهة يف الفحص وجوب دليل ليس إذ ،واحلكمية املوضوعية الشبهة بني مشتركة دلةاأل :قلت

   مثل العلم حتصيل وجوب على الدالة دلةاأل إالّ احلكمية



 والذم التفقه وحتصيل العلم حتصيل وجوب على الدالة خبارواأل ،الذكر  أهلوسؤال للتفقه النفر آييت

 القادر اجلاهل معذورية بعدم احلاكم والعقل ،ياملعاص بفعل اجلهال مؤاخذة على دل وما ،السؤال تركعلى 

 وتقفه علم كليهما كون يف باملوضوع كالعلم باحلكم العلم إذ ،املقامني يف جار ومجيعها ،االستعالمعلى 

  .كليهما عن الذكر  أهلسؤال بوجي

 يعلم ومل امليتة اجتناب وجوب أو ،هي ما اخلمر أن يعلم ومل اخلمر شرب حرمة علم لو أنه ىتر أال

 دل ما وكذا ،عنهما االستعالم اتطالقباإل عليه زمالال وكان ،التفقه يف كافياً يكن مل ،وهكذا هي ماأا 

 إىل بالنسبة حيكم كذلك احلكم إىل بالنسبة حيكم كما والعقل ،أعم ياملعاص بفعل اجلهال ةمؤاخذعلى 

 ،الواقعيات على للتحفظ طريقياً إالّ ليس العقل حكم من ذلك وغري والتفقه التعلم ن أوالسر ،املوضوع

  .بالنعل النعل طابق املوضوعات إىل بالنسبة يكون حكاماألىل  إبالنسبة يكون كما وذلك

 مجاعاإل ةاملوضوعي الشبهات وبني ،عنها الفحص الواجبة احلكمية الشبهات بني الفارق كون وأما

 :ففيه ،املوضوعية دون احلكمية الشبهة يف دلةاأل يف الوسع استفراغ قبل الرباءةأصل ب العمل جواز عدمعلى 

  .مرة غري مر كما ىوكرب ىصغر دوشخم مجاعاإلن إ

 كذلك الفحص بعد إالّ احلكمية الشبهة يف يجير ال كما احلل دليلن إ :فنقول ،فيه اما كن إىل ولنرجع

 عدم بيان مقام يف هو إذ ،الفحص قبل ما إىل بالنسبة له إطالق ال :يقال أن ميكن بل ،املوضوعية الشبهة يف

   األشياء على وضعت احلليةأن  بيان مقام يف ال ،االحتياط ورفع االرتكاب يف احلرج



  .احلال جمهولة كانت إذا مطلق بقول

 إذا فيما ال ،وهكذا حالل فهو حرام أو حالل أنه شيء يف شك فلو ،األعيان إىل بالنسبةأنه  إىل مضافاً

 معىن ال إذ ال أم لزيد مديون أنه  أو،احلج إىل الذهاب عدم حللية معىن ال إذ ،وحنوه احلج وجوب يف شك

  .لزيد شيء عطاءإ عدم حللية

 غري إىل ىيتعد فال وحنومها املسلم وسوق اليد مبورد خاص موردمها أن فمع اآلخران اخلربان وأما

 شك إذا احلج وجوب عدم إىل يده أو املسلم سوق من املأخوذ اجلني حلية من يللتعد وجه ال إذ ،موردمها

 هإطالق املشكوك باملاء الوضوء وجوب عدم أو ،النصاب يف شكذا  إالزكاة وجوب عدم أو ،االستطاعةيف 

 وجه من احلكمية الشبهة إىل بالنسبة يقال فما ،به أخذ لو العموم أن ،فحص بال ذلك حنو أو ضافتهإو

  .بينهما مشتركة التخصيص أدلة أن عرفت وقد ،املوضوعية الشبهة يف نقول التخصيص

 توقفإذا  إالّ ،أيضاً فيها الفحص وجوب عدم فالظاهر لوجوبيةا الشبهات وأما :التقريرات يف قال

 ا العلم حيصل ال اليت املوضوعات من التكليف موضوع كان إذا كما ،الفحص على غالباً التكليف امتثال

 ملن االستطاعة مرتبة أول حبصول العلم فإن ،الزكاة يف والنصاب ،احلج يف كاالستطاعة ،عنه بالفحصإالّ 

   .واحلساب الفحصعلى  دائماً بل ،غالباً يتوقف النصاب حد املال ببلوغ العلم أو هلا اًفاقد كان

 التكليف خمالفة يف الوقوع يلزم الفحص ال لو إذ ،الفحص وجوب بعدم القول يبعد هذا مثلويف 

 احلكم ذاه مثل تشريع بني العرفية املالزمة ىدعو فيمكن ،الوجه هذا على احلكم تشريع البعيد ومن ،كثرياً

   جيابإ وبني



 بل ،يستقيم ال املوضوعية الشبهات يف الفحص وجوب بعدم القول إطالقف ،موضوعه عن الفحص

  .ىانته ،)١(الفحص على غالباً ا العلم يتوقف اليت املوضوعات عن الفحص وجوب ىقواأل

 ولذا ،املذكورة لةمثاأل يف العرف حكم من تقدم كما العرف ذهانأل املطابقة هو العرفية واملالزمة

 يف وشك نصاباً اخلالص بلوغ وعلم بغريها مغشوشة فضة له كان لو بأنه وغريهم والفاضالن الشيخ أفىت

 املروية للرواية تبعاً ،الرباءة معه يتيقن ما خراجإب االحتياط أو ،باملقدار العلم ليحصل التصفية وجب مقداره

ة إال اخلالص الفضة من فيها ما أعلم ال كنتوإن : وفيها ،)م السالعلیه( عبد اهللا أيب عن ،الصائغ زيد عن

 خلصأ ما ىيزك مث اخلبيث وحتترقفأسبكها حىت ختلص الفضة : أين أعلم أن فيها ما جتب فيه الزكاة، قال

  .واحدة لسنة الفضة من

 اربخاأل ذلك وحنو ،الفحص وجوب االستطاعة يف الشك مسألة يف العلماء من واحد غري أفىت ولذا

   .وعدمه البلوغ ليتحقق ىساراأل بعض عانة بكشف ) عليه وآلهصلى اهللا( النيبأمر ى عل الدالة

دون الفحض فلما ب املشكوك يف بالطهارة احلكم وأما ى،صغر مجاعاإل متامية عدم تعرف كله وذا

 يف الطهارة كتاب يف ابين ما إىل مضافا ،والنجاسةعلم من األخبار الكثرية من سهولة األمر يف باب الطهارة 

  .فراجع ،الفحص قبل الطهارةأصل ب التمسك جواز يف شكالاإل من النجاسات فصل من الثالثة املسألة

   الوقوع املستند ليس أن ظهر ،الفحص على العقالء بناء من ذكرنا ومما

                                                          

.١ حوالفضة الذهب زكاة اب أبومن ٧ باب ١٠٤ ص٦ج: الوسائل) ١(



 املصباح يف )اهللا رمحه( اهلمداين الفقيه ذكره ما عليه يرد حىت ،يفحص مل لو كثرياً التكليف خمالفة يف

 جيابإ يف مؤثر غري كثرياً املخالفة حلصول موجباً جماريها يف األصول جراءإ كون أن ويدفعه" :بقوله

  .ىانته ،"ابتالئه حمل هو يالذ املورد خصوص يف عليه التكليف بتنجز يعلم ال من على االحتياط

 ـ ونظائرمها واحلج الزكاة يأ ـ يفالتكال هذه مبثل املراد ليس بأنه بعض ذكره ما املستند ليس كما

 ظنها أو ،االستطاعة نفسهيف  احتمل من على مثالً احلج جيب ال كي ،شرائطها بوجود العلم ىلد وجوا

 حيتاج فيه الفحص جيابإو بالعلم مشروط التنجز ولكن ،كذلك الواقع نأب عليه يرد كي ،بذلك يعلم ومل

  .دليلإىل 

 بال املوضوعية الشبهات يف احلكمية الشبهات يف الفحص أدلة مجيع جريان من تقدم ما هو فالدليل

  .املقام يف كاف الفحص اعتبار على العقالء بناء أن مع ،أصالً بينهما فرق

 أو ،كذلك اخلمس من أو ،مقدارها يعلم وال الزكاة من مبلغ عليه أن علم من بأن حدأ يفيت وكيف

 دفتر إىل باملراجعة السهولة غاية يف كان ولو ،املقدار يف لفحصا عليه جيب ال غريها أو الدين أو الكفارة

  .الزائد عن الرباءة جراءإب املتيقن القدر عطاءإ له وجيوز حسابه،

 هذا أو أن ،ال أم الرضاعة من ختهأ املرأة هذه أن شك أو ،خل أو مخر ناءاإل يف ما أن شك إذا وكذا

 الفحص من متكن ولو ارتكابه جيوز ،مثلةاأل من ذلك غريإىل   ...قتله جيوز حيوان أو نسانإ البعيد الشيخ

 نسانإ أنه وحيقق عينه على املنظرة وجيعل ،املرأة حال عن مهأ ويسأل ،ناءاإل يف ما إىل وينظر عينه يفتح بأن

  .حيوانأو 

   بعد الشاهد من عار ،مهيتهاأل االحتياط فيها جيب موالواأل والفروج الدماء بأن والقول



  .ال وأ يكفيه نهأو احلج مصرف مقدار يف وشك مقداره علم إذا وكذا ذلك، احوطهمأ

  

  .مطلقا الفحص وجوب من ذكرنا ما لوال ،الرباءة أدلة جريان

 بل ،جيد غري املقام يف الفحص يأ }ذلك حوطهماأ{ أن من )رمحه اهللا( املصنف ذكره فما هذا ىوعل

  .املعاصرين من واحد لغري وفاقاً الفحص وجوب قوامهاأ بكون القول الالزم

 من يالقم احملقق عن فما ،}ال وأ يكفيه نهأو احلج مصرف مقدار يف وشك مقداره علم إذا وكذا{

 ال املال مبقدار مهلع لعدم احلج استطاعة مبقدار ماله كون يف شك منن إ" :قال حيث املسألتني بني التفصيل

 واجد أنه ليعلم ماله حماسبة عليه جيب بل ،شيء يل عجيب وال مستطيع ينأ أعلم ال ينإ :يقول أن ميكنه

 عدمصل فاأل ،ال أم االستطاعة يف يكفيه هل املال هذا أن يف احملاسبة بعد شك لو نعم .هلا فاقد أو لالستطاعة

 بالعدم قلنا وإن ،املقامني يف جرت الرباءة جبريان قلنا لو إذ ،وجه له يعرف مل ،ىانته "حينئذ الوجوب

  .العامل تعاىل واهللا ،مطلقاً الوجوب هو ىقوواأل ،املقامني يف وجب الفحص لوجوب



 بعد امره رواج يف يكفيه باقياً كان لو غائب مال له وكان يابواإل الذهاب نفقة مقدار بيده كان  لو:٢٢ مسألة

 شك لو كما فهو ،لغائبا لبقاء استصحاباً بيده يالذ ذا احلج وجوب  فالظاهر،بقائه عدم أو بقاءه يعلم ال لكن ،العود

  .املثبتصل األ من يعد فال ،ال أو العود بعد ما إىل ىتبق احلاضرة موالهأ أن يف

  

 يف يكفيه باقياً كان لو غائب مال له وكان ،يابواإل الذهاب نفقة مقدار بيده كان لو :٢٢ مسألة{

 الإو ،فهو حباله والعلم صالفح من متكن فإن }بقائه عدم أو بقاءه يعلم ال لكن ،العود بعد مرهأ رواج

 احلاضرة موالهأ أن يف شك لو كما فهو ،الغائب لبقاء استصحاباً ،بيده يالذ ذا احلج وجوب فالظاهر{

 يف املثبتصل األ حجية صولاأل يف اخترنا قد بل }املثبتصل األ من يعد فال ،ال أو العود بعد ما إىل ىتبق

  .أيضاً اجلملة

 احلاضر وماله الغائب ماله بني فرق نهأو شكالاإل من املسألة خلو عدم من صرينااملع بعض ذكره وما

  .الوجه معلوم غري ،العود بعد ما إىل بقائه يف يشك يالذ



 عن خيرجه مبا فيه يتصرف أن املسري من يتمكن أن قبل له جيوز ،للحج يكفيه ما مقدار عنده حصلإذا : ٢٣ مسألة

  االستطاعة، 

  

 يتصرف أن املسري من يتمكن أن قبل له جيوز ،للحج يكفيه ما مقدار هعند حصلإذا : ٢٣ مسألة{

  .فعال الوجوب توجه لعدم }االستطاعة عن خيرجه مبا فيه

 نهأل احلج عنه سقط فواته بعد إىل مؤجالً احلج وقت قبل فباعه مال له كان من :ىاملنته حمكي يف قال

 قبل فوهب مال له كان لو وكذا ،املؤسر عن احلج فرض سقاطإ يف بثبوا يتصور حيلة وهذه ،مستطيع غري

 حلول قبل ماله تلفأ من ىجمر ىوجر ،عليه جيب ال فقرياً كان احلج وقت جاء مالف نفقهأ أو الوقت

  .)١(معه اخلروج جيب الذي الوفد خروج وقت بالوقت يريد أن يوينبغ :اجلواهر يف قال ،جلاأل

  .)٢(الوفد ریس عند كان إذا مؤجالً بيعه أو تالفهإ أو الامل بة الفرار ينفع وال :قال الدروس وعن

 السنة من احلج يامأ انقضاء بعد السنة بدخول االستطاعة حتقق اعتبار ويف :الغطاء كشف يف وقال

 السنني يف يتمكن مل فإن بسنني قبل من ولو حبصوهلا أو ،القافلة ذهاب وقت إىل احلفظ فيجب ،املاضية

   .احتماالت ؟القافلة مسري على يوقف وأ ،املكنة زمانإىل  عنده ما أخر املاضية

   فيعترب غريه وأما ،سنة من بأقل ةمك إىل طريقه يقطع فيمن يجيرإمنا  البحث وهذا

                                                          

.٢٦٠ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٨٤ص: الدروس) ٢(



   عنها خيرجه مباتصرف  ولو، ةالرفق خروج قبل كان وإن جيوز فال منه التمكن بعد وأما

  

  . انتهى،)١(احلصول مبجرد فيه ىيكتف وقد ،الوصول يسع وقت يف حصوهلا منه فيها

 أنه فكما ،السنة قبل ولو االستطاعة لصدق اجلواز عدم ،املعاصرين لبعض وفاقاً النظر يف ىقواأل ولكن

 مل ولو فعالً املال حفظ عليه جيب كذلك ،عمالاأل من فعالً متكنه عدم مع احلج أشهر قبل املسري عليه جيب

 ذلك يف فرق وال ،اآلتية السنة إىل بقاؤهإ وجب عرفة يوم احلج مقدار إليه وصل فلو ،عمالاأل من يتمكن

 أو بسنتني إالّ ىتطو ال جداً بعيدة املسافة كانت لو سنتني قبل السري جيب كما ،والثالث والسنتني السنة بني

  .أكثر

  .اجلهة هذه من فيهما فرق فال ،املسري كوجوب املال حفظن إ :احلاصلو

 ،حتصيلها وجب سنة عشرين قبل مقدمة إىل احلج احتاج لو بل ،يهماكل يف االستطاعة صدق والسر

 بعد احلج إىل الذهاب مث خذهأ املستطيع على لزم سنة عشرين قبل اجلواز أخذ أوجب ظامل هناك كان فلو

 من شطر تقدم وقد ،سنة عشرين قبل املال دفع من إالّ حتمل ال السفينة كانت لو وكذلك ،سنة عشرين

  .فراجع االنصراف تقدم كما ،الثانية املسألة يف املسألة هذه يف الكالم

 بعض إشكالو ،ىقواأل على }ةالرفق خروج قبل كان وإن ،جيوز فال منه التمكن بعد وأما{

  .تقدم ملا له وجه ال مما فيه املعاصرين

   وهبه لو كما االستطاعة عن يأ }عنها خيرجه مبا{ املال يف }تصرف ولو{

                                                          

.١٧ سطر ٤٣٢ص: الغطاء كشف) ١(



. خارجأمر ب متعلق يالنه نأل حراماً فعل كان وإن والعتق اهلبة التصرف مثل صحة والظاهر ،هب مشغولة ذمته بقيت

 يف املناط أن والظاهر .الصحة بعدم يقال أن أمكن ،يشرع لغرض ال احلج من الفرار التصرف ذلك يف قصده كان لو نعم

  السنة، تلك يف التمكن املخرج هو التصرف عدم

  

 والعتق اهلبة مثل{ املال يف }التصرف صحة والظاهر ،به مشغولة ذمته يتبق{ ذلك غري أو تلفهأ أو

أيضاً  حرمته يفف الإو ،بعد يتمكن مل إذا فيما وذلك }خارجأمر ب متعلق يالنه نأل حراماً فعل كانوإن 

  .ذلك إىل اًتملتف كانن إ التجري جهة من إالّ كالم

  .تالفاإل على ال احلج تركلى  عكونه فالظاهر ،به القول تقديرعلى  العقاب مث إن

 بعدم يقال أن أمكن يشرع لغرض ال ،احلج من الفرار التصرف ذلك يف قصده كان لو نعم{

 غري واجب احلج نأل ،املعاصرين من واحد غري ضعفه ولذا ،الصحة النظر يف رجحواأل ،تردد على }الصحة

 املعاملةفظه، واألمر الغريي ال يوجب بطالن األكثر على املال املوجب لألمر الغريي حب يف يتوقف نعم .مايل

  .باطال التصرف ذلك يكن مل ةنفق بال لتهئعا بقيت مث ماله يف تصرف فلو ،لتفويته املوجبة

 تلك{ غري }يف{ ولو }التمكن هو{ به قلنا لو }املخرج التصرف عدم يف املناط أن والظاهر{

 يظهر وبه ،السري حال املال حال بل ،السنة بتلك للتخصيص دليل وال ،االستطاعة لصدق تقدم كما }السنة

   :بقوله املصنف ذكره ما ضعف



 إذا القابل العام إىل املال بقاءإ جيب فال ،التصرف جواز عن مينع مل ى،خراأل السنة يف يتمكن ولكن فيها يتمكن مل فلو

  .سنتني ةمبساف مكة عن بعيداً بلده يكون من حال حاله فليس ،السنة هذه يف مانع له كان

  

 املال بقاءإ جيب فال ،التصرف جواز عن مينع مل ،ىخراأل السنة يف يتمكن ولكن فيها يتمكن مل فلو{

 مبسافة مكة عن بعيداً بلده يكون من حال حاله فليس ،السنة هذه يف مانع له كان إذا القابل العامإىل 

  .}سنتني

 كان سواء ،ذلك غري أو مؤجل بيع أو تالفإ أو بة املال تالفإ الفرار من ليس أنه ظهر كله وذا

 كان فلو ،التزويج على احلج تقدم باب يف املشهور كالم إطالق ذكرنا ما ويؤيد ،بعده أو القافلة سري قبل

  .ا لقيدوه القافلة سري بصورة خمتصاً احلكم

 فيما فارق دليل ال ذإ ،وعدمه القافلة سري بني للتفصيل وجه يكن مل املال تالفإ جبواز قلنا لوه مث إن

 ،شعبان وأ رجب شهر يف العراق  أهلسري من قدمياً املتعارف كان كما ،احلج وقت قبل القافلة سري كانإذا 

  .العامل هو تعاىل واهللا



 ذلك يف التصرف من ومتكن ،احلاضر ماله إىل منضماً أو ،وحده االستطاعة بقدر غائب مال له كان إذا :٢٤ مسألة

 فال ـ هناك يبيعه من بتوكيل ولو ـ فيه التصرف من متمكناً يكن مل وإن ،احلج عليه وجيب مستطيعاً ونيك الغائب املال

 مستقراً احلج وجوب يبق األوىل الصورة يف تلف فلو هذاعلى و ،هيد يف الوصول أو منه التمكن بعد إالّ مستطيعاً نيكو

 يف وهو مورثه مات إذا وكذا ،يستقر مل الثانية صورةال  يفتلف ولو ،الشرائط سائر حتقق حال يف التمكن كانن إ عليه

   هتحص يف التصرف من ومتكن آخر بلد

  

 من ومتكن ،احلاضر ماله إىل منضماً أو وحده االستطاعة بقدر غائب مال له كانإذا  :٢٤ مسألة{

 لصدق وحنوه ببيع متكنه كان وإن }احلج عليه وجيب مستطيعاً يكون ،الغائب املال ذلك يف التصرف

  .فعالً االستطاعة

 غصبه لو كما ،كاف غري احلضور فمجرد الإو ،فيه التصرف من يتمكن ما احلاضر باملال املراد مث إن

  .فيه التصرف من منعه أو غاصب

 التمكن بعد إالّ مستطيعاً نيكو فال ،هناك يبيعه من بتوكيل ولو فيه التصرف من متمكناً يكن مل نإو{

 أعماله بتمام احلج فيه متكن زمان مضي بعد }األوىل الصورة يف تلف فلو هذاعلى و ه،يد يف الوصول أو منه

 الثانية صورةال يف تلف ولو ،الشرائط سائر حتقق حال يف التمكن كانن إ عليه مستقراً احلج وجوب يبق{

  .االستطاعة لعدم احلج عليه }يستقر مل

   هتحص يف التصرف من ومتكن آخر بلد يف وهو مورثه مات إذا وكذا{



  .الثاين على خبالفه ،اًعمستطي يكون األول على نهإف ،يتمكن مل أو

  

 وال ،وعدمه التمكن هو وامليزان }الثاين على خبالفه ،اًعمستطي يكون األول على نهإف ،يتمكن مل أو

 معدن أو كرت على ظفر ولو ،ذلك غري أو اهلبة أو رثباإل إليه منتقالً املال وكون ،واحلضور للغيبة اختصاص

  .كاالكتساب واجبة غري واحليازة ،مبلكه ليس إذ ،حيزه مل ما عليه الوجوب عدم فالظاهر



 بعد تذكر مث ،عليه احلج وجوب عن غافالً كان أو ،به جاهالً كان لكنه االستطاعة حد إىل  ماله وصل إذا :٢٥ مسألة

  .وجوده حني الشرائط لسائر داًواج كان إذا عليه احلج وجوب استقرار فالظاهر ،املال ذلك تلفأن 

  

 احلج وجوب عن غافالً كان أو به جاهالً كان لكنه االستطاعة إىل حد ماله وصل إذا :٢٥ مسألة{

 الشرائط لسائر واجداً كان إذا عليه احلج وجوب استقرار فالظاهر ،املال ذلك تلف أن بعد تذكر مث ،عليه

 غفلته أو جلهله عليه منجزاً يكن مل وإن مكلف الواقع يف اوهذ ،الواقع مدار يدور التكليف إذ }وجوده حني

 التركى عل معاقباً يكن مل وإن ،حنوه أو جاهالً رمضان من يوماً فطرأ من حال حاله ويكون ،حنومهاأو 

  .للعذر

 يف صادق الفوت فإن ،)١(هتفات كما فليقضها فريضة فاتته من: ) عليه وآلهصلى اهللا( قوله إىل مضافاً

  .للمقام شامل ايةوالر وعموم ،عمداً التفويت تالفو معىن ليس نهأل اماملق

 بني تفصيل غري من ،حيج مل إذا امليت عن القضاء وجوب على الدالة النصوص بعض إطالق إىل مضافاً

 حيج ومل مات رجل عن ) السالمعلیه( جعفر أبا سألت :قال مسلم بن حممد فعن ،وغريمها واجلهل العلم

  .)٢(نعم :قال ؟عنه يأتقض ا صيو ومل سالماإل حجة

  :مورأ إالّ دلةاأل من ذكرنا ما على يرد وليس

  .اديةاالجته دلةاأل بعد له جمال النه إ وفيه .صلاأل: األول

                                                          

.١٤٣ ج٥٤ص: اللئايل غوايل) ١(

.٥ح... احلج  وجوب اب أبومن ٢٨ باب ٥٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 أو التلف قبل مات فإذا وحينئذ ،عليه وجب ما ترك يف معذورأنه مر األ غاية ،االستطاعة عن مينعان ال والغفلة واجلهل

  تركة له كانتن إ عنه االستيجار بوج بعده

  

 عدم يف كافية رفعهما أدلةو ،واحلرج العسر عليه يلزم له مال عدم مع القضاء عليه وجب لونه إ: الثاين

 حال يف حىت يةاألول دلةاأل على دلتهأ لتقدم ،به نقول ال واحلرج العسر القضاء استلزمن إنه إ :وفيه .الوجوب

  .واملال العلم

 الصالة فوت باب يف عنه جياب مان إ :وفيه .وحنومها والناسي اجلاهل عن احلكم رفع أدلة: الثالث

  .أيضاً هنا به نقول حنومها أو نسياناً أو جهالً وحنوها والزكاة والصوم

 موضوعة لفاظاأل إذ ،لالنصراف وجه النه إ :وفيه .الصورة هذه عن منصرفة الوجوب أدلةن إ: الرابع

  .ملعلومةا ال الواقعية للمعاين

 بعدم التكليف اشتراط من والستني اخلامسة املسألة يف سيأيت ملا ،الوجوب عدم ىقواأل ولكن ،هذا

 ال والغفلة واجلهل{ :قوله يف النظر يظهر وبه ،والعقالئية الشرعية عذاراأل من وحنوها والغفلة واجلهل ،العذر

 }بعده أو التلف قبل مات فإذا وحينئذ ،عليه وجب ما ترك يف معذورأنه مر األ غاية ،االستطاعة عن مينعان

   تركة له كانتن إ عنه االستيجار وجب{ احلج ميكنه زمان يمض بعد



 ذكره ملا وجه فال ،االستطاعة بقدر كان أنه ذلك بعد علم مث صلح أو بة غري إىل املال ذلك نقل إذا وكذا ،مبقداره

 فلم يكفيه ما عنده ليس والتذكر النقل وبعد ،مورداً يصر مل جلهله نهأل ،الوجوب عدم مسائله من ةأجوب يف يالقم احملقق

 التكاليف يف شرط هي اليت والقدرة ،الواقعي الوجوب ينايف ال والغفلة اجلهل جهة من التمكن عدم ن أل،عليه يستقر

  .التكليفأصل  يف ال التنجز يف شرط  والعلم ،موجودة وهي ،هي حيث من القدرة

  

 فال ،االستطاعة بقدر كان أنه ذلك بعد علم مث صلح أو بة هغري إىل املال ذلك نقل إذا وكذا ،مبقداره

 يصر مل جلهله نهأل الوجوب عدم من{ الشتات جبامع ىاملسم }مسائله ةأجوب يف يالقم احملقق ذكره ملا وجه

  .}عليه يستقر فلم يكفيه ما عنده ليس والتذكر النقل وبعد ،مورداً

 احلج وخطاب مكلف غري الغافل نأل ،باحلج الذمة مشغول وليس صحيح العقد ذلك :تعريبه ما قال

   .له مال ال التنبه وحني ،به يتعلق مل

 والقدرة ،الواقعي الوجوب ينايف ال والغفلة اجلهل جهة من التمكن عدم نأل{ ىخيف ال ما فيه ولكن

 يف ال التنجز يف شرط{ والذكر }موالعل ،موجودة وهي ،هي حيث من القدرة التكاليف يف شرط هي اليت

 مث صالًأ شيئاً له بأن يعلم مل لو ما احلكم يف ذكر ما ومثل ،وحنومها والصوم الصالة يف كما }التكليفأصل 

 تلف مث علم لو فيها احلج ميكنه كان سنة ىومض رثباإل أو باملوت يعلم ومل مورثه مات لو كما ،تلف

  .املال

  .تعاىل اهللا شاءن إ املذكورة املسألة يف سيأيت كما )رمحه اهللا( يالقم ققاحمل ذكره ما هو ىقواأل ولكن



 جزأأ النديبمر األ أنه وختيل فعالً به املتعلقمر األ امتثال قصد فإن ،ندباً فحج مستطيع غري أنه اعتقدإذا : ٢٦ مسألة

  عنها جيز مل التقييد وجه على يبالندمر األ قصد وإن ،التطبيق يف االشتباه باب حينئذ من نهأل ،سالماإل حجة عن

  

 أنه وختيل فعالً به املتعلقمر األ امتثال قصد فإن ،ندباً فحج مستطيع غري أنه اعتقدإذا  :٢٦ مسألة{

  .التطبيق يف اخلطأ من الظاهرة املصاديق من }حينئذ نهأل ،سالماإل حجة عن جزأأ النديبمر األ

 كل ضمن يف املتحقق االمتثال هو كانوإن  اجلنس أن بزعم ،فيه املعاصرين بعض شكالإل وجه وال

 أن املعلوم ومن ،الندب هو الفصلأن  إالّ ،أيضاً الوجويب على االنطباق القابل والوجويب النديب من واحد

  .خرآ نوع هو يالذ اآلخر الفصل مع اجلنس ويباين يغاير بالنوع ىاملسم الفصلني حدأ مع اجلنس

 قصد فهو ،الفصل غري والتخيل ،نديب أنه ختيلإمنا و ،واقعاً به كلفامل قصد أنه املفروض أن فيهإذ 

 بقصد نسانباإلأتى  كمن فهو ،اآلخر النوع الواقع يف وكان النوع هذا أنه ظنإمنا و ،وفصله جبنسه النوع

 ويبعد جهة من يقرب املثال إذ اجلهات مجيع باملثال نقصد وال ،نسانإ غري ظنه ولكن ،الواقعي به املكلف

  .هراجلو يف ال }التطبيق يف االشتباه باب من{ أنه بذلك نقصد بل ،جهات من

 منه طلب وما ،منه مطلوبا ليس ينو ما ألن }عنها جيز مل التقييد وجه على النديبمر األ قصد نإو{

  .الندب صوم رمضان شهر يف ىنو كمن فهو ،ينو مل

 احملكي وهو ،)١(قوة عن خيلو ال جزاءاإل  أن)سره قدس( يالشرياز اهلادي عبد السيد تعليقة يف ولكن

   انقلبت ندباً حج لو :قال ،املبسوط يف الشيخ عن

                                                          

  .١٢٧ص: الشريازي عبد اهلادي السيد تعليقة) ١(



  .)٢(بفساده مقطوع أنه اجلواهر يف ولكن ،)١(إسالم حجة

 ،الواقع خالفت إذا ا اعتبار ال يةنال أن من الروايات من مجلة من يستفاد ما وجهه لعل ،كان وكيف

   :االستجباب بقصد تياآ كان أنه مع صالًأ النية إىل يشر مل اإف املوقف لقب اململوك عتق باب كروايات

 أدركإذا  :قال ،عرفة يوم عتقأ مملوك: ) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،عمار بن معاوية فعن

  .)٣(احلج دركأ فقد املوقفني حدأ

 العبد عن يجيزأ له عبداً رفةع عشية عتقأ رجل يف ،) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،شهاب وعن

  .)٤(نعم :قال ؟سالماإل حجة

 دركأ فقد املوقفني حدأ أدركإذا  أنه عرفة يوم تقأع إذا العبد يف يرو :)رمحه اهللا( الشيخ وعن

  .)٥(احلج

 عدم املسألة تلك يف اجلواهر صاحب ىقو ولذا ،العبد عتق باب يف املتقدمة الروايات من ذلك غريإىل 

  .االشتراط

 ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال احلليب عن محاد عن :حراماإل يف النيه وجوب باب وروايات

  .)٦(يفعل أن له يينبغ وال ،بشيء ليس :قال ؟احلج يريد وليس وعمرة حبجة لىب رجل عن

                                                          

  .٣٠٢ ص١ج: املبسوط) ١(

  .٢٨ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(

.٢حاحلج  وجوب اب أبومن ١٧ باب ٣٥ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٤حاحلج  وجوب اب أبومن ١٧ باب ٣٥ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٣حاحلج  وجوب اب أبومن ١٧ باب ٣٥ ص٨ج: الوسائل) ٥(

.٤ ححراماإل اب أبومن ١٧ باب ٢٥ ص٩ج: الوسائل) ٦(



 يبأ عن ،واحلسني محزة يبأ ابن فعن :نفسه عن فحج نسانإ عن ليحج ماالً يعطأ من أن وروايات

 صاحب عن هي :فقال ،نفسه عن فحج عنه ليحج ماالً رجل عطاهأ رجل يف ،) السالمعلیه( عبد اهللا

  .)١(املال

 نهع حيج ماالً رجالً ىعطأ رجل عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبو سئل :قال رفعه يحيي بن حممد وعن

  .)٢(املال صاحب عن هي :فقال ،نفسه عن فيحج

  .مرسال )٣()هللارمحه ا( وحنوه عن الصدوق

 أن  عن رجل نذر) السالمعلیه(جعفر  أبا سألت:  فعن حممد بن مسلم قال:ات نذر احلجيوروا

  .)٤(نعم:  قال؟سالمه عن حجة اإليزجي هل ىت اهللا فمشيب إىل شيمي

  .)٥() السالمعلیه(  عنهىوحنوه عن رفاعة بن موس

ه يزجيت اهللا احلرام هل يب إىل يشمي أن ر عن رجل نذ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت: وعنه قال

 اًيج ماشحي أن کن له مال وقد نذريمل ه وريحج من غ وإن :قلت. نعم: ؟ قالسالم عن حجة اإلكذل

   )٦(.نعم: ه؟ قالي من مشك عنه ذليزجيأ

  .عليه هو عما الوقوع يف الوفاق لنية خصوصية بعدم املشعرة الروايات من ذلك غريإىل 

                                                          

.١ حاحلج يف النيابة اب أبومن ٢٢ باب ١٣٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ حاحلج يف النيابة أبواب من ٢٢ باب ١٣٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(

  .٥يف دفع احلج إىل من خيرج فيها ح ١٤٨ باب ٢٦٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .١ حوجوب احلج أبواب من ٢٧ باب ٤٨ ص٨ج: الوسائل) ٤(

  .٢ حوجوب احلج أبواب من ٢٧ باب ٤٩ ص٨ج: الوسائل) ٥(

  .٣ حوجوب احلج أبواب من ٢٧ باب ٤٩ص ٨ج: الوسائل) ٦(



  صحيحا، جهح كان نإو

  

 ياحلقيق قصده يكون بأن ،ياحلقيق التقييد إىل يالصور التقييد يرجع أن النادر أن سابقاً عرفت وقد

  .غالباً يالفعل التكليف هو القصد بل ،قطعا بهأتى  ما واجباً كان لو أنه حىت النديب باحلج يأيتأن 

 للحج إالّ الوقت حيةصال لعدم وكأنه ،املعاصرين بعض عليه شكلأو }صحيحا حجه كان نإو{

 يعلم ملأنه إالّ  املالك بكفاية قلناوإن  ناإف ،لغريه رمضان يف صام كمن فيكون ،واقعاً به املكلف نهأل الواجب

  .االستحبايبمر لأل مالك وجود

 الوقت ةصالحي عدم إذ ،حجه صحة الواجب حجه عن وقوعه عدم على بناًء النظر يف األرجح ولكن

 بل للمقام، شامل النديبمر األ إطالقو ،قياس بالصوم وتشبيهه ،بذلك العامل غري إىل سبةبالن حىت معلوم غري

  :ذلك الروايات من مجلة من يظهر قد

 عن حيج الصرورة الرجل عن ) السالمعلیه( ىموس احلسن أبا سألت :قال ،خلف أيب بن سعد فعن

 عنه يجيز فليس نفسه عن به حيج ما له كان  فإن،نفسه عن به حيج ما الصرورة جيد مل إذا نعم :قال ،امليت

  .)١(مال له يكن مل وإن مال للصرورة كانن إ امليت عن يجتز يوه ،ماله من حيج حىت

 ،امليت عن حيجأ رورةصال عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سأل أنه ،عرجاأل عبد اهللا بن سعيد وعن

 يجيز وهو ،ماله من حيج حىت ذلك له فليس مال له كان فإن ،به حيج ما الصرورة جيد مل إذا نعم :فقال

   .)٢(مال له يكن مل أو مال له كان ،امليت عن

  .اهللا شاءن إ مفصال ذلك يف الكالم وسيأيت

                                                          

.١ حاحلج يف النيابة أبواب من ٥ باب ١٢١ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣ حاحلج يف النيابة أبواب من ٥ باب ١٢١ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 يجيز فال النديبمر األ فقصد فوريتها عدم وختيل بذلك علم لو ماأو ،ذلك عن غفل مث باستطاعته علم إذا احلال وكذا

  دالتقيي إىل يرجع نهأل

  

 فوريتها عدم وختيل بذلك علم لو ماأو{ ،فحج }ذلك عن غفل مث باستطاعته علم إذا احلال وكذا{

  .}التقييد إىل يرجع نهأل ،يجيز فال النديبمر األ فقصد

عبد  مريزا والسيد املبسوط يف الشيخ عن تقدم ما هنا ويأيت ،يقبالتط يف اخلطأ تصوير ميكننه إ :وفيه

  .ىقواأل هو جزاءاإل أن مر قد: بقوله عليه علق ولذا ،ياهلاد



 للحج يكفيه ما شخص صاحله إذا كما ،وغريمها والراحلة للزاد املتزلزلة امللكية االستطاعة يف تكفي هل :٢٧ مسألة

  .كذلك حماباة باعه أو ،ةمعين مدة إىل له اخليار بشرط

  

 شخص صاحله إذا كما ،وغريمها لةوالراح للزاد املتزلزلة امللكية االستطاعة يف تكفي هل :٢٧ مسألة{

 باعهأو { حينه أو بعده أو احلج متامه قبل القافلة ذهاب بعد }ةمعين مدة إىل له اخليار بشرط للحج يكفيه ما

 بذلك قيدهإمنا و ،عقالئي لغرض دينار بربع دينار ألف ىتسو داراً باعه لو كما اخليار بشرط }كذلك حماباة

 حدأل مالك هو إذ ،قطعاً مستطيعاً يكون نهإف ،دلةاالع بالقيمة كان بل ،حماباتياً البيع يكن مل إذا ما خراجإل

  .املثمنأو الثمن  من

 أن واملفروض ،متزلزل نهأل منثال يستطيع وال ،امللك لعدم مستطيعاً فليس املثمن ميلك النه إ :يقال ال

  .مستطيعاً هو يكون فال ،سيأيت ما على بناًء به الشخص يستطيع ال املتزلزل امللك

 معناهاإال  االستطاعة يف يشترط ال إذ ،مستطيع فهو ،قطعاً فعالً الشيئني حدأل مالك هو :نقول ناأل

  .املقام يف حاصلة يوه العريف

 ما يبق مث ،متزلزالً احلج يكفيه ال مبا البيع زمن يف احلج يكفيه ماالً باعا ذإ فيما كما يستشكل قد نعم

 قلنا فإن ،احملابايت حال حاله يكون نهإف ،للحج الكفاية بقدر خذهأ ما السوقي لترقيبا ىوترق مثنه على عطاهأ

  .التفصيل اختيار وسيأيت ،فال الإو وجب املتزلزل بامللك احلج بوجوب

 احلج جيب ال لكنه ،خذهأ ما قيمته على يبق أو وترتل أعطاه ما ىترق بأن ،الفرض انعكس لو وكذا

  .اخليار له يالذ الطرف فسخ بعد إالّ حينئذ



  جهانو

  

 املهر بتمام احلج من تتمكن املرأة كانت فإن ،الدخول قبل املهر نصف املتزلزل امللك مصاديق ومن

  .متزلزل للنصف ملكها فإن ،الدخول قبل لكنه

 هذه يف يستطيع ال لكنه ،الفسخ موجبات من بأحد ةأاملر فسخت إذا الرجل عطاهأ يالذ املهر ومنها

  .الفسخ بعد إالّ الصورة

 للعبد مالكاً كان ولو نهإف ،وحنوه استرقاقه للجاين جيوز مبا جىن مث بالعبد استطاعته كان لو أنه ومنها

  .الزوال معرض يف ولكنه فعالً

   .الثالثة يف ناحليوا بيع ومنها

   .الغبين البيع ومنها

   .بالشفعة له الشريك خذأ حيتمل الذي املبيع ومنها

  .التزلزل رصو من ذلك غري ومنها

 حقيقة يغري أنه ال الشارع من حكم هوإمنا  والتزلزل ،فعالً مستطيع نهأل الوجوب :األول ،}وجهان{

 املغبون رجاعإك مقدمة بغري الصور بعض يف رجاعاإل جبواز الشارع حكمإمنا و واحدة حقيقة فامللك ،امللك

  .الدخول قبل كالطالق مقدمة مع بعضهاويف  ،فيه

 كان وإن والتزلزل }الزوال معرض يف ماأل ،العدم قوامهاأ{ كون إىل )محه اهللار( املصنف وذهب

 .مديوناً رجع اخليار له من وفسخ ذهب لو إذ ،العملية االستطاعة عدم يوجبأنه  إالّ الشارع من حكماً

  .الصور هذه مثل غري وحنوها واليسار املال يف والقوة والسعة االستطاعة من املنصرفأن  احلاصلو

 فلو ،جيب فال غريه وبني ،فيجب خرياأل إىل الفسخ وعدم البقاء صورة بني التفصيل النظر يف رجحواأل

   يطلق ال الزوج أن علم



   وکذا لو وهبه واقبضه ،فسخيکان واثقا بانه ال إذا  إالّ ،معرض الوال يف اقواهلا العدم الما

  

 ماله هو مبال مستطيع نهأل لزم ،يفسخ ال اخليار ذا أو أن ،البذل يف ترجع ال املرأة أو أن ،الدخول قبل

 النتيجة وتظهر .تقدم كما دلةاأل النصراف ،له استطاعة ال نهإف يفسخه واقعاً كان لو ما خبالف ،خراآلإىل 

  :موردينيف 

  .سالماإل حجة يكن مل أنه تبني ،اخليار ذو فسخ مث املردد املال ذا حج لونه إ: األول

 عدم علم كان بأن ،ذهابه عدم يف عذر له يكن مل فإن ،اخليار ذو يفسخ ومل يذهب مل لونه إ: الثاين

 نأب الذهاب عدم يف عذر له كان وإن ،احلج واستقر عليه واجباً كان أنه تبني ،يذهب مل ذلك ومع الفسخ

  .التكليف عن مانع العذر أن من عرفت ملا ،استقرار فال ال مأ يفسخه أنه يدر مل

 إذ ،وجه له فليس }يفسخ ال نهأب واثقاً كانإذا إالّ { :بقوله )رمحه اهللا( املصنف هااستثن ما ماأو

 ييكف الوجوب عدم يف العذر كفاية من املختار على نعم .الواقع يف ال الظاهر يفن ايؤثرإمنا  وعدمه الوثوق

   .واقعاً يفسخ ال كان وإن الوثوق عدم االستقرار عدميف 

 إالّ جيب ال الفسخ عدم صورةويف  ،الفسخ بعدم وثق ولو احلج جيب ال الفسخ صورة يفأن  احلاصلو

  .الفسخ بعدم وثقإذا 

 يفسخ مل مأ فسخ مناء له كان إذا ماأو ،االستطاعة عن للخروج موجباً الفسخ كان لو فيما كله هذا

 قباضاإل قبل بةاهلأن  على ًءانب }قبضهأو وهبه لو وكذا{ ،مطلقاً عليه جيب نهإف احلج من به يتمكن حبيث

   امللك نقل يف مؤثرة غري



 يف التصرف لهن إ حيث ،هنا بالوجوب يقال أن وميكن ،الرجوع له موجودة العني دامت ما نهإ ف،يكن رمحاً مل اذا

  .اهلبة فتلزم املوهوب

  

 ما نهإف{ للحج فيت ال بعوض معوضةً اهلبة تكن ومل ،للواهب }رمحاً{ له املوهوب }يكن ملإذا {

  .}الرجوع له موجودة العني دامت

  .اخليار يالفعل املالك لغري ما سائر حال الرجوع يف اخليار للواهب اليت اهلبة حالأن  احلاصلو

 أن فيه ولكن ،}اهلبة فتلزم املوهوب يف التصرف لهن إ حيث ،هنا بالوجوب يقال أن وميكن{

 .فتأمل الوجوب عدم إىل ناملعاصري من واحد غري ذهب ولذا ،للوجود ال للوجوب مقدمة التصرف

  .والذهاب التصرف حوطواأل

 جيب فهل الطرف دون اخليار له كان لو ماأ ،يهماللك أو دونه اخليار لطرفه كان من حال كله هذا

 صدقأ لو مثال ،املال ذا مستطيعاً املعاملة حني يكن مل لو فيما العدم الظاهر ،ال مأ والفسخ باخليار خذاأل

 مؤنة قلت أو ،للحج يتكف منها مخسني أن حىت ترقت مث ،باملائة مستطيع غري كونه حال نعجة مائة امرأته

  .هلا حصول ال لالستطاعة حتصيل نهأل الدخول قبل الطالق عليه جيب مل ،بالتزل احلج

 الزوجة بذل قبول وال ،بالنصف ليستطيع الدخول قبل الطالق عليه جيب وال :الغطاء كشف يف قال

 باهلبه الرجوع وال ،اخليار مقام يف الفسخ وال ،الرجعة سقاطإ على الصلح وال ،هلا رهاًكا كان وإن عليه

  . انتهى،)١(باحةاإل خبالف

                                                          

.٢٦ سطر ٤٣٢ص: الغطاء كشف) ١(



 ليس نهأل له املباح على جيب ال كما ،عليه فيجب ماله أنه باحةباإل الرجوع وجوب ووجه ،جيد وهو

  .تصرف بكل فيه التصرف من متكن وإن مباله



 يف ذلك ولو بعد تلف فلو ،عمالاأل متام إىل املال ءبقا والراحلة الزاد حصول بعد احلج وجوب يف يشترط :٢٨ مسألة

 تلفهأ لو وأما ،خطأ غريه مال أتلف إذا كما ،قهرا دين عليه حصل لو وكذا االستطاعة، عدم عن كشف الطريق ثناءأ

  .احلج استقرار زوال عدم يف عمداً والراحلة الزاد تالفإك كونه فالظاهر عمداً

  

 للحج }عمالاأل متام إىل املال ءبقا والراحلة الزاد حصول بعد احلج وجوب يف يشترط :٢٨ مسألة{

 لو وكذا االستطاعة، عدم عن كشف الطريق ثناءأ يف ولو{ حمله يف حصوهلا بعد يأ }ذلك بعد تلف فلو{

 ابتدائياً شرطاً ليس راحلةوال الزاد وجود نأل وذلك }خطأ غريه مال أتلف إذا كما ،قهراً دين عليه حصل

 زاد له كان لو ولذا ،مراأل ولأ من الوجوب عدم عن يكشف ثناءاأل يف فقده فمع ،مستمر شرط بل فقط

   .دلةاأل مورد غري نهأل عليه جيب ملمر األ ولأ من التلف حمل إىل وراحلة

 ،له والغفلة اجلهل رفع دون للتكليف اخلطأ رفع بني الفرق سؤال )رمحه اهللا( املصنف على يرده مث إن

  .فتأمل ،يشملهما الرفع دليل أن مع ،والعشرين ةاخلامس لةأاملس يف التكليف ببقاء حكم كما

 ال إذ }احلج استقرار زوال عدم يف عمداً والراحلة الزاد تالفإك كونه فالظاهر عمداً تلفهأ لو وأما{

 بأن ،تسبيباً تالفاإل وبني ،البحر يف زاده يقيل أو مجله ينحر أو فرسه يذبح بأن ،مباشرة فتالاإل بني فرق

  .تالفاإل حكم يف هو الذي ماله خذهأل املوجب الغري مال تلفأ



 اعتبار على بناًء ،وطنه يف ماله من الكفاية به ما تلف أو ،وطنه إىل عوده مؤنة عمالاأل متام بعد تلفإذا  :٢٩ مسألة

  .جزاءاإل يبعد ال وجهان، ،ال أو سالماإل حجة عن يكفيه فهل ،االستطاعة يف ةكفاي إىل الرجوع

  

 ،وطنه يف ماله من الكفاية به ما تلف أو ،وطنه إىل عوده مؤنة عمالاأل متام بعد تلفإذا  :٢٩ مسألة{

  :}وجهان ،ال أو سالماإل حجة عن يكفيه فهل ،االستطاعة يف ةكفاي إىل الرجوع اعتبار على بناًء

 نأل ،املعاصرين بعض جزاءاإل واستبعد ،املعلقني من عصرنا ربقا من بعض قواه كما جزاءاإل عدم

 يسرق أو ،احلج إىل ذهب لو يفقد للرجوع ماله بأن يعلم فمن ،ابتدائية ال استمرارية شروط الشروط هذه

 لفقد عليه جيب ال ،الناس من للتكفف املوجب كفاية بال الرجوع حجه من يلزم حىت ههنا املوجود ماله

  .الواقع مدار دائر والتكليف واقعاً شرط بال نهإف سرق أو وفقد فذهب عاملاً يكن مل من فكذلك ،الشرط

 اشتراط دلةاأل ظواهر إذ ،بعداً صار ما صار وإن فعالً االستطاعة لكفاية }جزاءاإل يبعد ال{و

 إىل خرج من بأن يقال أن لزم الإو ،بعداً االستطاعة عدم إىل آل وإن فعالً مستطيع وهو ،الفعلية االستطاعة

 إىل اضطر حىت نتهؤم منها كانت اليت عتهیض الغاصب غصب سنة بعد مث ورجع عمالهأ ومت وحج احلج

 نهأل الضيعة، غصبت ولو عمره ملستقبل كافياً احلج إىل به ذهب ما كان لو احلج وجوب عدم تبني التكفف

 ال مما وذلك ،عليه واجباً يكن مل سنة بعد لتكففه موجب هذا حجهن أ وبذلك يعلممر األ ولأ من كان لو

  .يةاألول ال الفعلية إالّ االستطاعة اشتراط لعدم إالّ ذلك وليس ،التزامه بأحد يظن



 تلف إذا بذلك يقال أن ميكن  بل،سالماإل حجة عن جزأهأ احلرم ودخول حراماإل بعد مات من  أنمن ورد ما ويقربه

  .يضاأ احلج ثناءأ يف

  

 جزأأن إ نهإف }سالماإل حجة عن جزأهأ احلرم ودخول حراماإل بعد مات نم أن من ورد ما ويقربه{

 حدأ فقد مع جزاؤهإف ،وغريها ةكفاي إىل والرجوع واملال والعقل البلوغ من الوجوب شرائط مجيع فقد مع

  .وىلأ االستطاعة وهو الشرائط

 ،صوراحمل وكذا ،ىوفتو صاًن القابل يف احلج عليه جيب نهإف ،باملصدود النقض ،قياس أنه مع :فيه ولكن

 حجه لعدم القابل يف احلج جيبإمنا  أنه من احلصر باب أدلة بعض من يظهر ما إىل مضافاً ،ظاهر تأمل وفيه

   :السنة هذهيف 

 عليه كانوإن  :احملصور حكم بيان يف حديث يف ) السالمعلیه( الصادق عن ،عمار بن معاوية فعن

   .احلديث )١(قابل من احلج عليه كان حلجا ففاته قامأو هأهل إىل فرجع احلج

 الزاد مثل البدن صحة أن املعلوم أن مع ،قابل من احلج عليه يكن مل حصرأ مث حج لو أنه منه واملفهوم

 مل فقد مث الشرائط اجتماع بظن حج لو أنه يكشف هذا فمن ،واستمراراً ابتداًء شرطاً كوا يف والراحلة

   .سالماإل حجة كواىل  إبالنسبة وخلل بأس بذلك يكن

  .املصنف اختاره ما قربواأل ،والراحلة الزاد حال الشرائط سائر فحال ،كان وكيف

 إىل االستطاعة وانصراف ،الدليل من تقدم ملا }أيضاً احلج ثناءأ يف تلف إذا بذلك يقال أن ميكن بل{

  .االبتدائية االستطاعة

  التقييد وجه ىعل ا نتيااإل وكان سالماإل حجة كونه بعدم قلنا لو مث

                                                          

  .١ حوالصيد االحصار أبواب من ٢ باب ٣٠٥ ص٩ج: الوسائل) ١(



 مل وقوعه يصح وما ،االبتداء من يقع مل قصده ما نأل التلف، مبجرد انبطاله بكشف القول لزم

 القائلني من بذلك االلتزام ظنأ وال ،صالأ ينعقد مل نهأل ،)١(والعمرة احلج متواأ هنا يتیأ وال ،يقصده

  .سالماإل حجة عن كفايته بعدم

 ماأو ،العود كفاية أو املستثنيات فقد صورة يف البذيل احلج ال كيلامل احلج على انمبنيت املسألتني مث إن

  .ىخيف ال كما وامللكي البذيل بني فرق فال ياباًإو ذهاباً احلج مؤنة إىل بالنسبة

                                                          

  .١٩٦ آية :البقرة سورة) ١(



 لصدق الوجوب يف ىكف الالزمة باحةباإل حصال فلو ،والراحلة الزاد يف امللكية اعتبار عدم الظاهر :٣٠ مسألة

 له يكون أن الزم عقد ضمن يف خراآل على املتعاملني حدأ شرط فلو ،البذل يف الواردة خباراأل ويؤيده ،االستطاعة

  .له مالكاً كان لو كما ويكون احلج عليه وجب ،مثال لرية مائة يعادل ماله مبا يف التصرف

  

 يف ىكف الالزمة باحةباإل حصال فلو ،والراحلة الزاد يف امللكية اعتبار عدم الظاهر :٣٠ مسألة{

 ضمن يف خراآل على املتعاملني حدأ شرط فلو ،البذل يف الواردة خباراأل ويؤيده ،االستطاعة لصدق الوجوب

 احلج يكفي قدراً أو }مثال لرية مائة يعادل مبا{ عداماإل بنحو ولو }ماله يف التصرف له يكون أن الزم عقد

  .}هل مالكاً كان لو كما ويكون احلج عليه وجب{

 والراحلة الزاد أخبارو ،وراحلة زاد له بذل ممن وليس له مالكاً ليس نهأل ،الوجوب عدم ىقواأل ولكن

 واليسار وةقوال والتوسعة املال له من أخبارك ،له ممن ليس وهذا له ملن احلج وجوب ىعل الإ تدل ال

 على دل لو يستطيع ممن بأنه فيها الوارد والتعليل ،بالقياس ءيش شبهأ البذل مثل فيه حنن ما وكون ،وحنوها

 وليس ،وحنوه االحتطاب من يتمكن من على احلج بوجوب القول لزم املثابة ذه كان من لكل الوجوب

  .زهحي ومل يأخذه مل ولكن معدن أو كرت على عثر من على احلج وجوب عدم تقدم وقد ،قطعاً عليه بواجب

 باحةاإل كون الالزم بل ،بالالزمة باحةاإل لتقييد وجه فال الإو ،فهو اخترناه مبا قلنا فإن ،كان وكيف

   وعدمه الرجوع له فإن ،االستطاعة يف كافية مطلقاً



  .تعاىل اهللا شاءن إ سيأيت ما على ،كذلك والراحلة الزاد بذل أن كما ،مستطيع أنه صدقله ب دخل ال



 القبول يعترب مل إذا خصوصاً ،ياملوص موت بعد عليه احلج وجوب فالظاهر للحج يكفيه مبا له ىوصأ لو :٣١ مسألة

  .حينئذ الرد له ليس نهإف ،يرد مل ما مبلكيته وقلنا له ىاملوص ملكية يف

  

 وفايت بعد فالناً اعطوا :قال بأن البذل وجه على كان فإن }للحج يكفيه مبا له ىوصأ لو :٣١ مسألة{

 حيتاج وال ى،وصأ ما الوارث بذل إذا }يوصامل موت بعد عليه احلج وجوب فالظاهر{ ليحج والراحلة الزاد

 وإن ،طالقاإل على دلتهأ داللة سيأيت كما ،وموته الباذل حياة بني البذل يف فرق ال إذ ،له املبذول قبولإىل 

 جيب فال ،له ىاملوص على جيب ال القبول على امللك توقف من املشهور على فبناًء البذل وجه على يكن مل

  .أيضاً جيب كاملرياث يقهر ملك فهو القبول إىل االحتياج عدم على بناًءو ،قبلإذا  إالّ احلج

 مل ما مبلكيته وقلنا له ىاملوص ملكية يف القبول يعترب مل إذا خصوصاً{ :قوله يف شكالاإل تبني وذا

 وجه فال املرياث حنو على والوصية البذل ورةص أرادن إنه إ :ففيه ،}حينئذ الرد له ليس نهإف ،يرد

 ولذا ،الصورة هذه يف ينحصر فهو ،املشهور هو ماعلى  القبول إىل احملتاجة الوصية أراد وإن ،صوصيةللخ

  .عليه املعلقني من واحد غري عليه أشكل

 وبني ،الوصية بدون البذل يف جتب ما إالّ االستطاعة يف جيب فال البذلية الوصية بني فرقاً هناك مث إن

  .وحنوها الكفاية إىل والرجوع املستثنيات حينئذ االستطاعة حصول يف جيب نهإف امللكية الوصية



 عليه جيب مل حصلت مث عرفة كل يف ) السالمعلیه( احلسني يزور أن االستطاعة حصول قبل نذر إذا :٣٢ مسألة

  احلج،

  

 مث عرفة كل يف ) السالمعلیه( احلسني يزور أن االستطاعة حصول قبل نذرإذا : ٣٢مسألة{

 ينقل فيما اجلواهر لصاحب تبعاً )رمحه اهللا( املصنف ذهب ،احلج أم النذر يقدم فهل االستطاعة }حصلت

  .}احلج عليه جيب مل{أنه  إىل عنه

  :بأمور لذلك ويستدل

 جمال ال نهأل منهما املقدم فيقدم ،فيتزامحان واجب احلجوامتثال أمر  واجب بالنذر الوفاءن إ: األول

 تقدم مع الثاين الواجب هلذا جمال ال نهأل احلج عليه جيب ال نهإف نفسه آجر أنه تقدم لو كما ،حينئذ للثاين

  .األول الواجب

 مل إذا كذلك ،جيب مل به تياناإل على عقالً يقدر مل لو أنه وكما ،بالقدرة مشروط احلجن إ :الثاين

  .عليه بالنذر الوفاء لوجوب شرعاً قادر غري أنه واملفروض ،به تياناإل على شرعاً يقدر

   .املشروط الواجب على مقدم املطلق والواجب ،مطلق واجب والنذر مشروط واجب احلجن إ: لثالثا

 علیه( احلسني زيارة احلج أشهر قبل ينذر كان أنه اجلواهر صاحب عن نقل غريها أو الوجوه وهلذه

  .هأشهر يف احلج خطاب عليه توجهي لئال عرفة يوم )السالم

 غري من ،املهم على مقدم همألاو النذر من همأ احلج نأل وذلك ،مطلقاً احلج وجوب ىقواأل ولكن

 السنة يف عرفه يوم ) السالمعلیه( احلسني زيارة ينذر بأن االستطاعة سنةب خاصاً النذر يكون أن بني فرق

   زيارة ينذر بأن مطلقاً مأ ،وغريها والصحة السرب وختلية والراحلة الزاد من احلج شروط فيها تتوفر اليت



  .سنة كل يف عرفه يوم ) السالمعلیه( سنياحل

 مات االستطاعة مع سالماإل حجة حيج ومل ماتمن أن  على دل ما ذلك يف فيكفي ،أهم احلج أن أما

   .ذلك غري إىل ،كافر تاركهن أ و،نصرانياً أو يهودياً

  .ىخيف ال كما بديهي فهو ،املهم على مقدم هماأل أن ماأو

 :فيه ولكن .احلج وجوب وقت يشمل حبيث طالقلإل قابالً ليس النذر أن احلج تقدم لوجه يذكر وقد

 نقول ال بشربه والده أمره مث يالشا يشرب ال أن نذر لو ولذا ،مهيةاأل ال لو الشمول لعدم وجه النه إ

 نفسه يف هو ما إىل تتوجهإمنا  والقسم والعهد النذر نأل وذلك ،واجبة الوالد طاعةإ أن مع طاعتهإ بوجوب

 شرب كعدم ،ذاتاً راجحة نفسها يف ) السالمعلیه( احلسني زيارة أن واملفروض ،جائز أو ذايت راجح

  .مهيةباأل يكون أن يلزم عليه آخر شيء فتقدم ،جائز أو راجح هو يالذ يالشا

 يف كما قال حيث احلرام لتحليل موجب أنه من التقدمي وجه من النائيين ازاملري ذكره ما وأما

   :التقريرات

 النذر يف كما ،خطابه الالحق امتثال وتعني تأخره توجب خصوصية على مشتمال السابق كانإذا  إالّ"

 ،حراماً متعلقه نفس كان سواء ،حالل حترمي أو حرام لتحليل موجباً يكون ال أن فيه يعتربنه إ حيث وشبهه

 ال لو واجب تفويت يوجب ام نذر إذا كما ،لذلك مالزماً كان أو ،النذر ال لو فعله حيرم ما نذر إذا كما

 يف االستطاعة له حصلت مث احلج أشهر قبل عرفة يوم ) السالمعلیه( احلسني زيارة نذر لو كما ،النذر

 كل وكان، بالنذر الوفاء خطاب تقدم وإن ،عليه احلج وتعني النذر احنالل القاعدة ىمقتض فإن ،احلج أشهر

  .الشرعية بالقدرة مشروطاً واحلج النذر من



 الواجب وتفويت ،النذر ال لو والواجب احلج تفويت وجبي املقام يف النذر أن هو ذلك يف لسروا

 وهو وجوبه شرط هو ما حلصول واجباً كان النذر ال لو احلج أن واملفروض ،النذر احنالل يوجب كذلك

 النذر انعقاد يف اعترب قد نهأل مانعاً يكون أن يصلح ال والنذر ،النذر ىسو وجوبه من مانع فال ،االستطاعة

 يف الشرعية القدرة أخذ يف اشتركاوإن  واحلج فالنذر ،باالستلزام ولو احلرام لتحليل باًجمو يكون الأن 

 وتلك ،عليه احلج وتقدم للحج مزامحته عدم أوجبت خصوصية على اشتمل قد النذرأن  إالّ ،متعلقهما

 فالبد النذر ال لو واجب حلجاو ،النذر ال لو بواج أو حرام هو ما لتحليل موجباً كونه عدم هي اخلصوصية

  .ىانته ،"احنالله من

 مع بالنذر الوفاء ووجوب مهيةاأل لوال إذ ،مهيتهأ على متوقف النذر مع احلج وجوبن إ :ففيه

  .احلج لتقدم وجه يكن مل ،الوالدينأمر  مع بالنذر الوفاء وجوب يف كما ،االستطاعة

  .حملها املقام ليس اليت خرألا تشكاالاإل بعض إىل مضافاً هذا

 لالستناد النذر لتقدم املتقدمة دلةاأل من ءشي يصلح وال ،ذكرنا ملا احلج تقدم ىقوفاأل ،كان وكيف

   .ذكرنا ما قبال يف اإليه

 مل إذا يتقدمإمنا  زماناً املقدمن إ :ففيه ،األول دليلهم يف ذكر كما ،والنذر احلج من املقدم تقدم ماأ

 نهإف ،الثاين اليوم صوم وبني م، كما لو دار األمر بني صوم اليوم األول من رمضان أو النذريكن املؤخر أه

   .حمله يف قرر كما زماناً املقدم يقدم

 لو ولذا ،شبهة بال هماأل قدم الفعل ظرف يف له مقارناً هماأل املؤخر كان فإن مهماً املقدم كان لو أما

   وإن عليها الصالة قدمت رهآخ إىل الوقت أول من القرآن قراءة نذر



 الصالة وجب الوقت دخل إذا نهأل ،مؤخراً الصالة ووجوب زماناً مقدماً بالنذر الوفاء وجوب كان

  .والطهور

 من الصوم عليه كان لو كما ،أهم وفعالً وجوباً زماناً املؤخر الواجب كان لو فيما يتردد رمبا نعم

 ال وهذا ،رمضان من يوماً يصوم أن وبني ،قضاءه شعبان رآخ يصوم نأ بنيمر األ ودار السابق الرمضان

  .فيه حنن مبا له ربط

  :تسعة املسألة صورأن  احلاصلو

 مؤخر ماإ هماأل فعل فظرف تقدير كل ىوعل ،مقارن أو مؤخر أو مقدم ماإ هماأل وجوب ظرف نأل

ويف  ،مطلقاً هماأل تقدم يف إشكال ال الفعلني ظرف تقارن فصورة ،مقارن أو مقدم أو املهم فعل ظرف عن

  .دلةاأل اقتضاء حسب خير ورمبا ،املهم قدم ورمبا ،هماأل قدم فرمبا ،الوجوب خيتلف غريه

 لزم الإو ،احلج على مقدمة جارةاإل أن تسليم بعدم ذلك يف شكالاإل فسيأيت جارةباإل التمثيل وأما

 من يأيتإمنا  احلج وجوب أن من وغريه املاتن ذكره ما على بناًء نفسه عن احلج إسقاط من أحد كل متكن

 أو السنة قبل حمله يف جزئي لملع عرفة يوم نفسه جرؤي نهإف ،احلج أشهر يف  أوالوفد سري حني أو السنة أول

 فال احلج عليه يستقر الثانية السنة يف نهأب يشكل وال ،سنة كل وهكذا ،القافلة سري قبل أو احلج أشهر قبل

  .ىخيف ال كما ،عليه يستقر مل ةالبدني االستطاعة لعدم املاضية السنة يف عليه جيب مل لو نهأل ،ذلك من يتمكن

 إالّ احلج سقاطإ من أحد كل يتمكن أن يلزم نهأل ،النذر بصحة القائل على يرد بعينه شكالاإل وهذا

  .حنوه أو احلج أشهر يف متمكناً بلوغه اتفق بأن شذ، من



  .عليه املعلق حصول بعد حدمهاأل يكفيه ما له فحصل ،مقدار كذا الفقري ييعط مسافره جاءن إ نذر بل وکذا لو

  

 ،الثاين دليلهم يف ذكر كما ،عقالً القدرة كعدم شرعاً القدرة وعدم ،بالقدرة مشروط احلج أن وأما

  .الكالم أول النذر ملكان املقام يف القدرة عدم ألن ،مصادرة فهو

 كان إذا يصحإمنا نه إ :ففيه ،عليه مقدم مطلق واجب هو يالذ والنذر ،مشروط واجب احلج أن وأما

 كالزاد خاصة أشياء إىل بالنسبة هوإمنا  اشتراطه فاحلج الإو ،واجب عليه يكون ال بأن مشروطاً احلج

  .شيء كل إىل بالنسبة مشروط أنه ال ،وحنوها البدن وصحة السرب ختليةو والراحلة

 كذا الفقري ييعط مسافره جاءن إ نذر لو{ اخترناه ما  علىالنذر على ويقدم احلج جيب }وكذا بل{

 شرائط من شرط فقد يريد النذر ألن }عليه املعلق حصول بعد حدمهاأل يكفيه ما له فحصل ،مقدار

 من حال حاله ويكون ،بالنذر الوفاء وجوب يسقط ،أهم لكونه مقدم احلج وجوبن إ وحيث ،الوجوب

 والتراب املاء من مقداراً ووجد الوقت دخل مث ،أصالً فيها تصرف بدون التراب ويهب ءاملا سبلي أن نذر

 كمن أو .عليه الصالة بعدم القول على يصلي ال كي الطهورين فاقد نفسه وجعل هبتهما له جيوز ال نهإف

 من الفرس بدون يتمكن وال املسلمني لقلة عليه عيين واجب يضرور جهاد وقع مث لزيد فرسه يهب أن نذر

  .عقلي أو يشرع شرط مع النذر فيها تعارض اليت مثلةاأل من ذلك غري  إىل،اجلهاد

   الصوم نذر باب يف عليه يدل بل ،النذر على احلج تقدم من ذكرنا ما ويؤيد



 عليها جعلت كانت ميأن إ :) السالمعلیه( جعفرأليب  قلت :قال زرارة فعن ،احلج مع تعارض إذا

 ،بقيت ما فيه يقدم يالذ اليوم ذلك تصوم أن عليه ختاف كانت ءيش من ولدها بعض عليها رد اهللان إ نذراً

 اهللا وضع قد ،تصوم ال :فقال ،تفطر أو أتصوم النذر ملكان علينا فأشكل مكةإىل  مسافرة ناعم فخرجت

   .احلديث )١(نفسها على جعلت ما هي وتصوم ،حقه عنها

 أو وطنها يف البقاء عليها نأ يبني أن )لسالم اعلیه( ماماإل على لكان النذر على احلج تقدم ال لو نهإف

  .احلج من ذلك بسبب تتمكن مل وإن نذرت ما لتصوم قامةاإل قصد

 جعل رجل عن سألته :قال ) السالمعلیه( براهيمإ أيب عن ،محزة يبأ بن ي علعن ما ،الداللة يف ومثله

 شهراً بالكوفة صام أنه له يفقض ،هب يابتل بالء من مبكة وشهر باملدينة وشهر ةبالكوف شهر صوم نفسهعلى 

 وال بلدهإىل  انتهى  إذاعليه يقب ما يصوم :فقال ،اجلمال عليه يقم ومل عشر مثانية فيها فصام املدينة ودخل

  .فتأمل ،النذر يكملأن  إىل البقاء عليه لزم احلج تقدم ال لو نهإف ،)٢(سفر يف يصومه

 ييكف ما له حصل مث ،باحلج ييف ال منذوره كانو ،بكذا تصدق مسافر جاءن إ أنه نذر لو نعم

 به تصدق ما إىل يضمه كان لو ما التصدق بعد له حصل وإن ،به التصدق له جاز احلج يكفي وال منذوره

  .والراحلة للزاد يكفيه ما له ليس وقت كل يف فهو ،عليه بواجب ليس اجلمع نأل ،للحج يكفيه لكان

                                                          

.٣ حالصوم منه يصح من أبواب من ١٠ باب ١٣٩ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٤ حالصوم منه يصح من أبواب من ١٠ باب ١٤٠ ص٧ج: الوسائل) ٢(



 حنو أو التعزية أو الزيارة يف مثال لرية مائة مقدار يصرف أن اعةاالستط حصول قبل نذر إذا بل و کذا

 حصول  قبليفور مطلق واجب عليه كان إذا  و کذابه احلج وجوب تعلق عن كله مانع هذا فإن ،ذلك

  االستطاعة، حصلت مث احلج وبني بينه اجلمع ميكن ومل االستطاعة



 هذا، فإن ذلك حنو أو التعزية أو الزيارة يف مثالً لرية مائة مقدار يصرف أن االستطاعة حصول قبل نذرإذا  وكذا بل

قبل حصول االستطاعة ومل ميكن اجلمع بينه ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري به احلج وجوب تعلق عن مانع كله

  .وبني احلج مث حصلت االستطاعة

  

 يصرف أن االستطاعة حصول قبل نذرإذا { املختار على النذر على ويقدم احلج جيب }وكذا بل{

 وجوب تعلق عن مانع{ هو مما ليس }كله هذا فإن ،ذلك حنو أو التعزية أو الزيارة يف مثالً لرية مائة مقدار

   .آخر يطبع واجب بعدم اشتراطه وعدم احلج أمهية من تقدم ملا }به احلج

 على مقدم احلج فإن ،وحنوها زوجالأمر و الوالدينأمر و والشرط واليمني العهد ذكر فيما النذر ومثل

 حرم بل طاعتهإ جيب مل آخر مصرف يف للحج يكفيه ما مقدار بصرف أو احلج بعدم والده أمره فلو ،مجيعها

 يتمكن ال املال من مقداراً عطاءهإ شرط أو احلج عدم العقد ضمن يف شرط لو وهكذا ،احلج عليه ووجب

  .احلج من عطائهإ بعد

  .هكذا ملكه نهأل منه املانع عدم فالظاهر احلج يف صرفه عدم هعلي مشترطاً ماالً شخص عطاهأ ولو

 مؤنة لعدم جيب مل فيه احنصر لو كان وإن ،ذا عليه وجب احلج يكفي ما اخلارج من له كان لو نعم

 االستطاعة حصول قبل{ أهم غري }يفور مطلق واجب عليه كانإذا { احلج جيب }وكذا{ وحنوه لعياله

 مث مكاناً البعيد الرحم صلة عليه وجب كان لو كما }االستطاعة حصلت مث احلج بنيو بينه اجلمع ميكن ومل

   ةصل أراد لو حبيث الذهاب شرف يف ةوالرفق االستطاعة له حصلت



  .الوجوب من املنع يف كالعقلي يالشرع العذر ألن احلج من أهم الواجب ذلك يكن مل وان

 ،املزامحة باب من يكون احلج وبني بينه اجلمع ميكن ال آخر يرفو واجب حصل مث أوالً االستطاعة حصلت لو وأما

  احلج، على قدم الغريق نقاذإ مثل كان فلو ،منهما هماأل فيقدم

  

  .الرحم صلة من أهم نهأل احلج عليه جيب نهإف ،احلج فاته الرحم

 ذرالع ألن احلج من أهم الواجب ذلك يكن مل نإو{ احلج على يقدم الواجب ذلك أن توهم ماأو

 أن املفروض إذ ،مستقيم فغري }الوجوب من املنع يف كالعقلي{ املثال يف الرحم صلة كوجوب }يالشرع

 إالّ البني يف فليس ،واجب كل عن يؤخر احلجأن  على دليل ال نهإف ،ذلك إىل بالنسبة مشروط غري احلج

  .مهيةاأل فرض يف إالّ يتحقق ال يالشرع فالعذر ،هماأل يقدم التزاحم ومع التزاحم

 يكون ،احلج وبني بينه اجلمع ميكن ال آخر يفور واجب حصل مث أوالً االستطاعة حصلت لو وأما{

  .}احلج على قدم الغريق نقاذإ مثل كان فلو ،منهما هماأل فيقدم ،املزامحة باب من

 ذلك وجوب إذ ،الفرق هلذا وجه يتصور ال" :يالربوجرد السيد قال ولذا ،الفرق يف ما ىخيف وال

 وجوب شرط وهي ،تأخر إذا بقائها من مانعاً يكون تقدم إذا االستطاعة حدوث من مانعاً كانن إ واجبال

  .)١( انتهى، "مطلقاً التزاحم باب من أنه ىقوواأل ،وبقاًء حدوثاً احلج

                                                          

.١١٣ص: الربوجردي تعليقة) ١(



  نئذيوح

  

 دمع الظاهر" :خلإ) حصلت لو وأما( قوله عند فقال ،والقضاء ةباالستناب احتاط الوالد السيد مث إن

 فيها عدمها اعتربن إ نهأل ،واملانعية املزامحة يتقدير على ا وحلوقه االستطاعة على النذر سبق بني الفرق

 عليه شيء وجوب بعدم مشروطاً احلج وليس ،مزاحمأيضاً  سبقه فمع مزامحاً كان وإن ،هبلحوق رمتخنا

 للحج مهيةواأل التزاحم باب من ذلك أن فالظاهر ،توهم كما واملشروط املطلق تعارض من يكون حىت

 يف املال صرف وقضاء عرفة لزياره االستنبابة حوطاأل نعم ،التالية املسألة يف وكذا ،الصورتني يف فيجب

  .ىانته "املذكورة مثلةاأل يف مكاناإل مع ةوالتعزي الزياره

 على لةالدا فمن ،فيه ابةاالستن أو النذر قضاء وجوب على الدالة شعاراتاإل بعض وجهه وكأنه

  .ذلك غري إىل ،محزة أيب بن وعلي زرارة عن املتقدمتان الصوم روايتا النذر قضاء وجوب

 جيعل رجل يف ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،عمار بن سحاقإ عن ما االستنابة على الدالة ومن

  .)١(مدين يوم كل يف عنه يصوم من ييعط :قال ؟ىيقو فال نذر يف صياماً عليه

  .صوره بعض يف خصوصاً نظر رواملذك االحتياط يف ولكن ،النذور باب يف ذكر مما ذلك غريإىل 

   رمحه( املصنف خمتار على عليه وحنوه املنذور يقدم حني أي }وحينئذ{

                                                          

.١فعجز ح صياماً نذر من أبواب من ١٢ باب ١٩٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(



 عليه جيب فإنه ،سابقاً عليه استقر قد احلج يكونأن إالّ فال،  وإال فيه احلج وجب القابل العام إىل االستطاعة بقيت فإن

  .متسكعاً وول

  

 يكن مل السنة هذه يف نهأل }فال وإال ،فيه احلج وجب القابل العام إىل االستطاعة بقيت فإن{ )اهللا

 جيب فإنه ،سابقاً عليه استقر قد احلج يكونأن إالّ { ،يستطيع به حىت له مال ال ةالقابل السنة ويف مستطيعاً

  .}متسكعاً ولو عليه

 يقدم واألهم ،دفعة وردا أو تأخر أو تقدم ،احلج على يقدم ال هوحنو النذر أن أن تقدم مما فتحصل

  .العملية صولاأل فاملرجع الشك ومع ،كذلك احلجعلى 



 فلله يمسافر جاءن إ: قال إذا كما ،الشرطية وجه على التعليق يكون تارة :قسمانأمر  على املعلق النذر :٣٣ مسألة

 أزورأن  ي علهللا :يقول كأن ،املعلق الواجب حنو على يكون تارة و.عرفة يف ) السالمعلیه( احلسني أزورأن  يعل

 مسافره، جميء قبل االستطاعة حصلت إذا احلج  جيباألول ىفعل .يمسافر جميء عند عرفة يف ) السالمعلیه( احلسني

  }جيب ال الثاين ىوعل

  

 مبدأ فيكون }الشرطية وجه على التعليق يكون تارة :قسمانأمر  على املعلق النذر :٣٣ مسألة{

 ) السالمعلیه( احلسني أزورأن  ي علفلله يمسافر جاءن إ: قال إذا كما{ عليه املعلق حصول بعد الوجوب

 الواجب حنو على يكون وتارة{، املسافر جميء بعد حيصل الوجوبإمنا و وجوب احلال يف فليس }عرفة يف

أن  ي علهللا: يقول كأن{ املسافر جميءى  علمعلقة الزيارة تكونإمنا و ،فعالً الوجوب أمبد فيكون }املعلق

 بعد الواجبة الزيارة ظرفإمنا و حايل فالوجوب }يمسافر جميء عند عرفة يف ) السالمعلیه( احلسني أزور

  .املسافر جميء

 جميء قبل االستطاعة حصلت إذا احلج جيب{ املشروط الواجب حنو على كان ما وهو }األول ىفعل{

 املسافر جاء ذاإو ،احلج وجوب عن مانع فال ،فعالً ) السالمعلیه( حلسنيا ةلزيار وجوب لعدم }مسافره

  .له جمال فال عليه احلج وجوب لتقدم النذر لوجوب جمال ال االستطاعة حصول بعد

 قبل االستطاعة حصلت إذا احلج }جيب ال{ املعلق الواجب حنو على كان ما وهو }الثاين ىوعل{

 لوجوب جمال فال ،واقعا املسافر جميء صورة يف ،يفعل املسافر جميء بلق الزيارة وجوب نأل ،املسافر جميء

  .النذر وجوب عن ومينع احلج وجوب فيأيت ،وجوب فعالً للنذر يكن مل اليت السابقه الصورة عكس ،احلج

   عدم ىقواأل ولكن



 سواء ،احلج جيب مل اهل منافياً بالنذر لمالع وكان االستطاعة حصلت لوأنه  يف ،املنجز النذر حكم حكمه فيكون

 أن ذلك يف والسر .الصورتني بني فرق دون ب احلج منجيمعا ال  حصال لو وكذا ،بعدها أو قبلها عليه املعلق حصل

  .االستطاعة حتقق من مينع فوجوبه ،مطلق  والنذر،مشروط احلج وجوب

  

  .سابقاً عرفت ملا ،الصورتني يف احلج وجوب يف الفرق

 وكان االستطاعة حصلت لو أنه يف{ شرط على املعلق غري }املنجز النذر حكم حكمه فيكون{

 احلج إىل يذهب ال من كسائر عاصياً بتركه ويكون }احلج{ ووجب النذر }جيب مل هلا منافياً بالنذر لمالع

 قبل املسافر جاء بأن ،االستطاعة قبل أي }قبلها عليه املعلق حصل سواء{ صالًأ فرق غري من نذر بدون

  .املسافر جاء وبعدها االستطاعة حصلت بأن }بعدهاأو { االستطاعة

 ال{ الصور هذه مجيع يف فإن ،االستطاعة حصول حني يف املسافر ءفجا }معاً حصال لو وكذا{

 ذكرنا يالذ }ذلك يف والسر .الصورتني بني فرق دون من{ ،تقدم ملا }احلج{ وجيب بالنذر الوفاء }جيب

 والزاد السرب ختليه من االستطاعة بشروط }مشروط{ هوإمنا  }جاحل وجوبأن { مطلقاً احلج تقدم من

 حتقق من مينع فوجوبه مطلق النذر{ :يقال حىت شيء بكل مشروط أنه ال حنوها }و{ والصحة والراحلة

  .}االستطاعة

 كما حقيقية ال ى،خيف ال كما صورية ةمنافا ىخرأ ومعلقاً ومشروطاً تارة مطلقاً النذر تسمية يف مث إن

  .املعاصرين بعض عن هريظ



  عليه  وجب ،عيالك ونفقة نفقتك يوعل حج :له قيل ولكن وراحلة زاد له يكن مل إذا :٣٤ مسألة

  

 }عليه وجب ،عيالك ونفقة نفقتك يوعل حج :له قيل ولكن وراحلة زاد له يكن ملإذا  :٣٤ مسألة{

 مجاعاإل إىل مضافاً ،اجلملة يف احلكم  علىويدل ،ةالبذلي االستطاعة وأ البذيل باحلج عنه املعرب هو وهذا

 من مجلة ،وحمكياً حمققاً اًإمجاع املستند يف بل ،وغريهم ىواملنته التذكرة وظاهر والغنية اخلالف عن احملكي

  :النصوص

 ى،فاستح احلج عليه عرض فإن :) السالمعلیه( جعفرأليب  قلت :قال حديث يف سلم بن حممد فعن

 بعضاً يميش أن يستطيع كان فإن :قال .بترأ جدعأ محار ىعل ولو ييستح ومل احلج يستطيع ممن هو :قال

  .)١(فليفعل بعضاً ويركب

 رجل به فحج مال له يكن مل رجل :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،عمار بن معاوية وعن

  .)٢(تامة حجة هي بل :قال ؟ناقصة هي أم سالماإل حجة عن عنه ذلك أجيزيه إخوانه من

 فلم ىفاستح حيجوه أن قوم دعاه كانفإن  :قال حديث يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،وعنه

  .)٣(بترأ جدعأ محار على ولو خيرجأن  إالّ يسعه ال نهإف يفعل

 احلج ممن فهو ىفاستح احلج نفقة عليه عرضت من :) السالمعلیه( قال :قال املقنعة يف املفيد وعن

  .)٤(بيلالس إليه مستطيعاً

                                                          

.١ حاحلج وجوب أبواب من ١٠ باب ٢٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ حاحلج وجوب أبواب من ١٠ باب ٢٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ حاحلج وجوب أبواب من ١٠ باب ٢٦ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١٨ سطر ٧٠ص: املقنعة) ٤(



 به حيج ما عليه عرض من نإف :له قلت :قال حديث يف )السالم عليه( عبد اهللا أيب عن ،احلليب وعن

 ،بترأ جدعأ محار على حيج ولو يستحي شأنه ما ،نعم :قال ،سبيالً إليه يستطيع ممن أهو ذلك من ىفاستح

  .)١(فليحج بعضاً ويركب بعضاً ميشي أن يطيق كان نإف

 محار على ولو احلج عليه عرض من :يقول ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا مسعت :قال بصري أيب وعن

   .)٢(للحج مستطيع فهو أىبف الذنب مقطوع جدعأ

   .مثله سامل بن هشام وعن

 احلج عليه عرض مث فذهب مال له كان رجل :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال بصري أيب وعن

 يستطيع ممن فهو الذنب مقطوع جدعأ محار على ولو ىفاستح احلج هعلي عرض من :فقال ؟ىفاستح

  .)٣(احلج

 ممن هوأ يقبله أن ىفاستح احلج عليه عرض من :له قلت :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،وعنه

 بعضاً ويركب بعضاً يميش أن يستطيع كان وإن ،أبتر محار ىعل ولو ييستح فال مره :قال ،احلج يستطيع

  .)٤(علفليف

 من البيت حج الناس على وهللا: قوله يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،زيد سامةأ أيب وعن

 ما عليه عرضن إ أرأيت :قلت .به حيج ما له يكون :قال ؟السبيل ما لتهأس: قال ،)٥(سبيال إليه استطاع

   ممن هو :قال ؟ذلك من ىفاستح به حيج

                                                          

.٥حاحلج  وجوب أبواب من ١٠ باب ٢٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٧حاحلج  وجوب أبواب من ١٠ باب ٢٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٧حاحلج  وجوبواب  أبمن ١٠ باب ٢٨ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٩حاحلج  وجوب أبواب من ١٠ باب ٢٨ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٩٧ آية :عمران آل سورة) ٥(



  مبلكها، صلحت كما النفقة بذلب االستطاعة فتحصل ،ولعياله ياباًإو ذهاباً له كافياً وكان ،املال ذا حج: قال لو وكذا

  

  .احلديث ،)١(فليفعل بعضاً والركوب بعضاً املشي يطيق كانوإن  :قال .سبيال إليه استطاع

 ى،فاستح به حيج ما عليه عرض فمن :له قيلنه إ )عليه السالم( حممد بن جعفر عن ،الدعائم وعن

  .)٢(بترأ محار على ولو حيج ييستح ومل يستطيع ممن هو :قال

ا إ :) السالمعلیه( قال ،خوانهإ من رجل به فحج مال له رجل عن سألته :قال ،يالرضو وعن

  .)٣(سالماإل حجة عن يجتز

 فحج مال له يكن مل رجل عن سألته :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،امللك عبد بن الفضل وعن

 تكون هل :قلت .حيج أن فعليه ذلك بعد يسرأ فإن نعم :قال ؟سالماإل حجة ىقضأ هأصحاب من ناسأ به

 توليس تامة وتكون سالماإل حجة عنه يقض نعم :قال ،ماله من حج يكن مل إذا ناقصة أو تامة تلك حجته

  .)٤(فليحج يسرأ وإن ،بناقصة

 ياملقتض طالقاإل من تقدم ملا }ولعياله ياباًإو ذهاباً له كافياً وكان ،املال ذا حج: قال لو وكذا{

  .}مبلكها صلحت كما النفقة بذلب االستطاعة فتحصل{ الصورتني بني الفرق لعدم

                                                          

.١٠ حاحلج وجوب أبواب من ١٠ باب ٢٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١٨ سطر احلج وجوب ذكر يف ١٨٩ ص١ج: اإلسالم دعائم) ٢(

.٢٧ سطر ٧٤ص: الرضا فقه) ٣(

.٦ حاحلج وجوب يف ١٠ الباب ٢٧ ص٨ج: الوسائل) ٤(



 بنذر عليه واجباً البذل يكون أن بني وال ،مثنها أو عينها يبذل أن بني وال ،ياهإ ميلكها أو له يبيحها أن بني فرق غري من

  ،ال وأ حنومها أو مينيأو 

  

 يف خباراأل لصراحه مسلم فذاك ،للوجوب املوجبة االستطاعة حصول أرادن إ أنه ىخيف ال ولكن

 هو كما مباله املستطيع على الوجوب يف املعيار هي اليت االستطاعة حصول رادأ وإن ،بالبذل احلج وجوب

 ةونفق الكفايةإىل  الرجوع راطاشت عدم من يتأي ملا ،املعىن ذا االستطاعة صدق عدم ففيه ،العبارة ظاهر

 يف وما ،امللكية االستطاعة يف اشتراطها مع البذلية االستطاعة هذه حصول يف شباههاأو الدين وعدم العيال

  .األول باملعىن االستطاعة ا املراد كون من بد ال ه،وحنو يستطيع ممن بأنه التصريح من املتقدمة خباراأل

 بضميمة االستطاعة هذه يف ءشي اشتراط لعدم ياملقتض اياتوالر هذه إطالق من املستفادأن  احلاصلو

 يراد وغريها اآلية يف الواقعة االستطاعة أن امللكية االستطاعة يف وحنوها املستثنيات اشتراط على الدالة دلةاأل

 الإو ،اجلهة هلذه متلكياً }ياهإ ميلكها أو له يبيحها أن بني فرق غري من{ االستطاعتني من اجلامع القدر ا

  .البذلية ال املالية االستطاعة من كان وقبله أخذه لو مث ،الكسب حال التمليك حال كان

 له ييعط كأن }مثنهاأو { مثاهلماأو والراحلة الزاد من احلج نفقة عني يأ }عينها يبذل أن بني وال{

 طالقإل ذلك كل }ال وأ احنومه أو ميني أو بنذر عليه واجباً البذل يكون أن بني وال{ املذكورات مثن

  .ىوالفتاو اتمجاعاإل ومعاقد النصوص

 غري من ،البذل مبجرد الوجوب حتقق ،اتمجاعاإل أكثر اقدعكم فظاهرها كان وكيف :اجلواهر يف قال

   وال ،ال مأ التمليك وجه على كونه بني فرق



  كية التمل، والقول باالختصاص بصورىقواأل على ال وأ به موثوقاً الباذل كون وال بني

  

 الزاد عني بذل بني وال ،ال أم به موثوقاً الباذل كون بني وال ،ال مأ وشبهه بنذر واجباً كونه بني

  .)١( انتهى،مثاماأ وبني والراحلة

 بأن معلالً ،الثمن ببذل الوجوب عدم )رمحه اهللا( الثاين والشهيد )رمحه اهللا( العالمة عن احملكي ولكن

 ببذل النقض إىل مضافاً: وفيه .حتصيله جيب فال املشروط للواجب شرط هوو القبول على موقوف ذلك

 احلج عليه عرض فإن: ) السالمعلیه( قوله لصدق ،الثمن لبذل شاملة دلةاأل أن ،بينهما فرق لعدم العني

 بل به حيج مامن عرض عليه ): عليه السالم( وقوله من عرضت عليه نفقة احلج): عليه السالم(وقوله 

  .والراحلة الزاد بذل على صدقه من ظهرأ الثمن بذل على الوسط صدق

 تقدم ملا اًوفاق }ىقواأل على ال وأ به موثوقاً الباذل كون بني{ بالبذل احلج وجوب يف فرق }وال{

 بصورة{ بالبذل احلج لوجوب }باالختصاص والقول{ الوثوق يمشترط من يتأي ملن وخالفاً اجلواهر عن

 بعض عليه يعرض من أن ذلك يف يعند يوالذ :)٢(السرائر حمكي يف قال .ادريس ابن عن كما }التمليك

 ومل نفقتهم ليهع جيب عائلة له كان إذا احلج عليه جيب ال فحسب الطريق مؤنة من إليه حيتاج ما خوانهإ

 عليه ويعرض يبذله ما ميلكه أن بشرط غريه ةنفق عليه جتب ال فيمن يصح هذا بل ،هلم نفقة خيلفه ما له يكن

   دون بالقول وعد ال

                                                          

.٢٦٣ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٩ سطر ١٢١ص: السرائر) ٢(



  علیهوجب  إذا  کالقول باالختصاص مبافيضع

  

 بالبذل احلج لوجوب }باالختصاص كالقول{ عمومها أو املتقدمة دلةاأل طالقإل }ضعيف{ الفعال

 يف هنا البحث أن التحقيق :التذكرة حمكي يف قال نهإف ،)رمحه اهللا( العالمة عن كما }عليه وجب إذا مبا{

 احلج وجوب مكنأ بالوجوب قلنا فإن ،ال مأ له املبذول الشيء بالبذل الباذل على جيب هل :األول :نمريأ

 ففي وجوبه بعدم قلنا وإن ،الوجوب عدم قربهأ إشكال بالبذل املبذول جيابإ يف لكن ،له املبذولعلى 

  .)١( انتهى،الواجب بغري الواجب تعليق يف ملا العدم قربهأ إشكال احلج جيابإ

  .ىانته )٢( بالبذل وبجالو عدم إىل رجوعه يف أوضح هو بل :اجلواهر يف الق

  .ذلك يف دريسإ ابن عبارة من ضحيته أوومراده

 التعليل من ذكره وما ،اتمجاعاإل ومعاقد ىكالفتاو دلةاأل إطالق من تقدم ما الضعف وجه :قولأ

 الثالث اليوم صوم من الواجب فإن ،بالغري فكيف النفس على باجلائز الواجب تعليق من املانع لعدم ،تام غري

وكذا  ،اجلائز االكتساب على معلق الواجب واحلج ،نياألول صوم وهو باجلائز معلق االعتكاف يامأ من

 من ذلك غري إىل ،جائز هو يالذ احلضور على رمضان شهر يف الصوم وجوب تعليق وكذاالزكاة واخلمس، 

   .مثلةاأل

 تعليق ماأ ،عنه اليد رفع مع حىت اجلائز على يعلق أن ميكن ال تماحمل الواجب أن ذلك يف والسر

   يف القدرة عدم إالّ ليس احملذور نأل ،منه مانع ال قطعاً احلاصل اجلائز على الواجب

                                                          

.٣٣ سطر احلج كتاب يف ٣٠٢ ص١ج: التذكرة) ١(

.٢٦٣ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



  کان إذا  وکذا القول باالختصاص مبا،الوجوب أو كين من التمليمرو بأحد األأ

  

  .املقدور بغري التكليف يلزم فال قطعاً موجودة القدرة دالي رفع عدم فمع اجلائز، عن اليد رفع صورة

 هو بل ،فيه الكالم يأيت يالذ الوثوق الشتراط والتذكرة السرائر عباريت احتمال إىل مضافاً كله هذا

  .ىخيف ال كما السرائر عبارة ذيل صريح

 من مريناأل حدأب{ بالبذل احلج وجوب باختصاص صحاباأل من مجع عن احملكي القول }أو{

 ياهإ ملكهن إ بأنه ذلك على يستدل ورمبا ،شبهه أو بنذر الباذل على }الوجوبأو { له للمبذول }التمليك

 وهو ،ذلك من كان الإو ،باجلائز الواجب تعليق من له املبذول ىعل احلج وجوب يكن مل عليه وجبأو 

 .عليه الوجوب مع احلج من يتمكن فال ،الباذل رجوع مكانإل املقدور بغري ليفكالت للزوم ،صحيح غري

ن إ فيه الكالم فسيأيت حراماإل بعد الرجوع صورة يف ماأو .الرجوع مع الوجوب عدم من تقدم ما فيه ولكن

  .تعاىل اهللا شاء

  .عدمها ىعل دليل الروايات إطالق بل ،عليها دليل لعدم ةضعيف كلها التفاصيل فهذه ،كان وكيف

 بأنهمردود  ،صلاأل خالف بالبذل الوجوب نأل ،الوجوب عدمصل فاأل طالقاإل يف بالشك والقول

 الشك معأنه  على .رةواملذك التفاصيل بعض عدم يف دلةاأل بعض ظهور عرفت قد بل ،طالقاإل يف شك ال

  .صولاأل يف قرر كما طالقاإل صالةأ فاملرجع اتطالقاإل يف

   كان إذا مبا{ بالبذل احلج لوجوب }باالختصاص القول وكذا{



   به،موثوقاً

  

   .اجلواهر يف إليه ومال املستند يف واختاره وغريها واملفاتيح والذخرية املدارك عن كما }به موثوقاً

 الربوجردي تعليقيت يف كما بالتمليك البذل دون باحةاإل صورة يف وعدمه الوثوق بني التفصيل ومثله

  .واالصطهبانايت

 الوثوق عدم مع البذل مبجرد باحلج التكليف يف ملا ،لبالباذ الوثوق اعتبار يبعد ال نعم :املدارك يف قال

  .انتهى )١(،منفياً فكان ،الزائدة واملشقة العظيم للحرج املستلزم النفس على للخطر التعرض من بالباذل

 بدوا الوجوب ينفي ما فيعارض ،لغةً وال عرفاً بدونه االستطاعة صدق لعدم :املستند يف وقال

 العسر بدونه الوجوب والستلزام ،صلاأل إىل ويرجع وجه من بالعموم طالقاإل مع ،وغريه اآلية كمفهوم

 نأل ،أيضاً الوثوق عدم صورة يشمل ما إىل طالقاإل انصراف معلومية عدم إىل مضافا ،املنفيني واحلرج

  .انتهى ،)٢(الوثوق معه يكون ما منه املتبادر

   :دللتقيي هالوجو هذه من ءيش استقامة بعدم خبري أنت ولكن

 ،صالأ ةالبذلي يف اشتراطها عدم عرفت فقد امللكية االستطاعة به رادأ فإن االستطاعة صدق عدم ماأ

 القول أن كما ،للموضوع حمقق ال طريق وحنوه والوثوق ،لواقعه تابع فذلك ليةذالب االستطاعة رادأوإن 

 عدم بعد هلا جمال ال الستطاعةا فيها خذأ حيث دلةاأل نأل ،االستطاعة صدق عدم بعد له وجه ال بالتعارض

  .غريها تعارض حىت صدقها

   ،أيضاً املدارك يف إليه شارأ يالذ واحلرج العسر ماأو

                                                          

.٢٨ سطر احلج كتاب ٤٠٤ص: املدارك) ١(

.٦ سطر ١٦٠ ص٢ج: املستند) ٢(



 مع الذهاب بني تالزم ال أنه كما ،واحلرج والعسر الوثوق عدم مع الذهاب بني تالزم النه إ ففيه

  .خرلآل دليالً مهاحدأ جيعل أن كنمي فال ،وجه من عموم مريناأل فبني ،وعدمهما الوثوق

 أدلة أن كما ،وعدمه للوثوق هلا تعرض ال دلةاألن إ ففيه ،الوثوق معه يكون ما إىل دلةاأل تبادر ماأو

 يف كافة دلةاأل بل ،وعدمه املال ذهاب بعدم الوثوق ىل إهلا نظر ال بل ،هلا تعرض ال ةامللكي االستطاعة

 ىعل معلق الواقعي الوجوب أن املعاصرين من وكثري نياملتقدم من مجع طالقإل وفاقاً الواقع بيان مرحلة

 يف معذور هو نعم ،خبالفه قطع بل به يثق مل وإن واقعاً عليه وجب واقعاً باذالً كان فلو ،الواقع يف البذل

 ختيالً كان بالبذل قطع أو وثق ولو ،واقعاً عليه جيب مل واقعاً باذالً يكن مل ولو ،احلج عليه يستقر لكن ،ذلك

كلها يف بيان البذل الواقعي كما هو شأن مجيع األلفاظ، فإا تدل على  املتقدمة النصوص فإن ،جوبللو

  .معانيها الواقعية ال املعاين اخليالية

 ثبوت وهو يالواقع احلكم يفوحتقيق ذلك أن الكالم تارة : ولقد أجاد السيد احلكيم حيث قال

 موضوعه بثبوت ظاهراً الوجوب ثبوت وهو يالظاهر احلكم يف ىخرأو ،واقعاً البذل بتحقق واقعاً الوجوب

 الوجوب ثبوت على ةمتفق ىوالفتو النصوصأن  يف ملأالت ينبغي فال األول يف الكالم كان فإن ،ظاهراً

 مبا العمل الالزم أن فالظاهر الثاين يف الكالم كان وإن ،فيه للعلم وال للوثوق دخل وال ،واقعا البذل مبجرد

 ال نهإف ة،لياامل باالستطاعة الوجوب يف يجير بل بالبذل الوجوب ذلك خيتص وال ،يةئالعقال قالطر تقتضيه

  أن  إىل ...بقائها على العقالئية الطرق تقم مل إذا يالظاهر الوجوب يتحقق



 )١(،السفر حلرمة واقعاً مستطيعاً يكون فال ،حراماً السفر كان النفسى عل خوف كان إذا نعم :قال

  .ىانته

 لكن ،ءالوضو باب يف كما موضوعاً اخلوف خذأ إذا يتمإمنا  اخلوف صورة يف االستطاعة عدم :قولأ

 كان فإن ،الواقع على وعدمها االستطاعة يف املدار فيكون ،احلج باب يف موضوعاً اخلوف كون بعد يظهر مل

 االستقرار ولكن ،معذوراً كونه مراأل اية ،واجباً كان الإو ،مستطيعاً يكون فال السفر حرم لكة الواقع يف

  .حباله

 خوف هناك كان فلو ،فيه حنن ملا شامل )٢(التهلكة إىل يديكمأب تلقوا وال:  تعاىلقوله :قلت نإ

  .استطاعة ال يالنه ومع ،عنه منهياً السفر كان

 معرض أي ،حقيقية مهلكة احلرب مثال ،املهلكة ختيل ال حقيقية مهلكة هناك كان إذا ذلك :قلت

 يكن مل ذلك خبالف الواقع يف وكان وينهبون يقتلون سراقا هناك أن قطع لو ماأو ،يهلك مل وإن للهالك

  .خياهلا على ال املهلكة على معلق كمواحل ،مهلكة

 القطع لعدم ،كثرياً اهلالك يف الناس وقوع يلزم الواقعية املهلكة على معلقاً احلكم كان لو :يقال ال

  .للهالكة املوجب االقتحام فيلزم ،اًكثري الواقعية باملهلكة

   ،عادةواإل القضاء لزوم مع ظاهراً احلكم عدم ذلك يف ييكف :نقول ناأل

                                                          

.١٣٠ ص١٠ج: املستمسك) ١(

.١٩٥ آية :البقرة سورة) ٢(



   .خبارضة من األي املستفإطالق لصدق االستطاعة وكکل ذل

.ضاًيأة وجب يولو کان له بعض النفقة فبذل البق

  

   .مريناأل بني مجع نهإف

 احلكم برفع بينهما جيمع اهلالك عن النفوس وحتفظ اجلملة يف عالواق مصلحة على التحفظأن  احلاصلو

  .بعداً عادةواإل القضاء لزوم مع ،فعالً اخلوف حمل يف

أن  على تاً،ثباإ له الدليل وجود على يدل ال ثبوتاً ذلك إمكان إذ ،التتبعإىل  حتتاج املسألة ولكن ،هذا

 علیه( الصادق عن ،املتقدمة الدعائم وايةر ففي ،العذر مع الوجوب عدم على دلةاأل بعض شعاراتإ

   .)١(عذر له كان من إالّ مجيعاً الناس على فرض فاحلج :)السالم

 كبارهم مجيعاً الناس على احلج :) السالمعلیه( الصادق عن ،احلجاج بن الرمحن عبد روايةويف 

  .)٢(اهللا عذره عذر له كان فمن ،وصغارهم

 ،امللكية االستطاعه يف املال حفظ عليه جيب نهأب يقالأن  إالّ ،قالئياًع عذراً اخلوف كون املعلوم ومن

  .فتأمل ،باذل وعدم امللكية االستطاعة لعدم غريها ويف ،للعذر السنة هذه يف عليه جيب فال ةالبذلي يف أما

 صدق يف أن ىخيف ال ولكن ،}خباراأل من املستفيضة إطالقو االستطاعة لصدق ذلك كل{

 دليالن املقام يف فليس ،خباراأل بواسطة ولكنها منها البذلية تصدق نعم ،املواضع من كثري يف نظر االستطاعة

  .العبارة ظاهر هو كما

   القواعد عن يللمحك وفاقاً }أيضاً وجب البقية له فبذل ةالنفق بعض له كان ولو{

                                                          

.٢٨٨ ص١ج: الدعائم) ١(

.٣ حاحلج وجوب يف ٢ باب ١١ ص٨ج: الوسائل) ٢(



   .وغريها واجلواهر واملستند اللثام وكشف واملدارك واملسالك املقاصد وجامع

 ما عنده كان ملن البعض بذل وبني، للفاقد اجلميع بذل بني الوجوب يف فرق ال وكذا :خرياأل يف قال

  . )١(احلكم يف األول من ولويتهأ ضرورة ،يكمله

 على يدل والعقد امللك احمللل جعل بأن التزويج باب يف ذكروه كما ،للشركة قاطع التفصيلن إ :وفيه

   .ملكه نصفها مةأ على يعقد كأن ،مجيعاً والعقد بامللك الوطي جواز

 باب يف وكذا .وهكذا احلنطة من صاع نصف عطاءإ يكفي ال ة،الفطر زكاة باب يف ذكروا وكذا

 الغنم من ونصفه بلاإل من نصفه أو ،الشعري من ونصفه ةاحلنط من النصاب نصف له كان بأن الزكاة

  .املقامات من ذلك غري إىل ،وهكذا

 ةبالبذلي وال ،احلج يكفي له ملك لعدم امللكية باالستطاعة مستطيعاً الرجل هذا ليس فيه حنن وفيما

  .البذل بعض ال الكايف البذل هو دلةاأل من املنصرف أن املعلوم ومن .الكايف املقدار بذل لعدم

   :الوجوب على ا استدل خرأ مورأ وهناك

 علیه( عبد اهللا يبأ كقول ،قدمةاملت النصوص بعض مفاد هو كما ،مجاعة من البذل كفايةن إ :األول

  .خل إحيجوه أن قوم دعاه كانفإن : )السالم

 يف التبعيض بكفاية يشعر أو ويةاألولب يدل ،خلإ هأصحاب من ناسأ به فحج: ) السالمعلیه( وقوله

   .الوجوب

   املوضوع متام كون إذ ،بالقياس شيء شبهأنه إ :وفيه

                                                          

.٢٦٦ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 واحد موضوع بل ،املوضوع يف اًتبعيض ليس متفرقة بأموال ةامللكي االستطاعة متام ككون مجاعة من

 مرتب احلكمأن  فيه والسر ،ةدلاأل هيشمل فال املوضوع يف تبعيض هو إذ ،فيه حنن ما خبالف ،مورأب قائم

  .موضوعني ينصف على ال املوضوععلى 

  .ينهماب للجامع ثبوته على يدل والبذلية املالية االستطاعة يف احلكم ثبوتن إ :الثاين

 كل بعض ضمن يف ولو اجلامع يف ال ،واحد كل يف املوجود اجلامع يف ثبوته على يدلإمنا نه إ :وفيه

 إىل مضافاً ،بعضه على ال واحد كل متامى عل احلكم أوجب واحد كل يف اجلامع وجودن إ احلاصلو .واحد

  .منها واحد كل يف اجلامع وجود مع ،املذكورة مثلةباأل النقض من سبق ما

 صرف يتعني وحينئذ ،حقيقة مستطيعأنه  على يدل ،مستطيع له املبذول أن من النص يف مان إ :الثالث

  .ام أم التمليك أم بالبذل كانت سواء ،ةلياامل القدرة اعتبار على امللك اعتبار على بظاهره دل ما

 أراد وإن ،املستدل يفيد ال لكنه مسلم فهو البذلية االستطاعة حقيقة مستطيعاً كونه أرادن إنه إ :وفيه

  .ملكه ليس املبذول نأل حاصلة غري يفه امللكية االستطاعة

   .اجلميع بذل تشمل كما التتمة بذل تشمل اإف ،البذل نصوص إطالق: الرابع

 ال فلم الإو ،املوضوع بعض حصول تشمل ال املوضوعات نصوص كسائر صوصنال هذهن إ :وفيه

   )١( أزواجهمعلى  إالّ:  تعاىلقوله بأن يقولون

                                                          

.٦ آية :املؤمنون سورة) ١(



  .جيب مل العود نفقة عنده يكن ومل فقط الذهاب ةقنف له بذل ولو

  

  .وغريمها امللك وكذلك ،عياجلم زوجية يشمل كما املبعضة الزوجية شملي

 كانوإن : البذيل احلج ذيل يف املتقدمة الروايات من مكرر يف ) السالممعلیه( قوهلم: اخلامس

 بعض على قادراً كان إذا له املبذولأن  على يدل نهإف ،فليفعل بعضاً بويرك بعضاً يميش أن يستطيع

   .البذيل احلج وبني احلكم هذا بني ارتباط يكن مل الإو ،عليه وجب خراآل املقدمات بعض له وبذل املقدمات

 الدليل لوجود ،املتقدمة النقوض عليه يرد وال ،املزبور للحكم االستناد يف ذكر ما كفاية والظاهر

 نيكو حىت وقبوله حنوه أو النصف هلذا له الباذل متليك حوطاأل كان وإن ،النقض اردوم خبالف ،ياالجتهاد

  .بامللك مستطيعا

 إليه شارأ كما ة،البذلي ال امللكية االستطاعة شرط التبعيض صورة يف الوجوب شرط أن ىخيف ال ولكن

 خرج ،وحنوها املستثنيات أدلة لعموم ،بالتتمة احلج جيب مل عياله نفقة عنده ما كان فلو ،املعاصرين بعض

  .العامل هو تعاىل واهللا ،يالباق يبقو يتأي ملا احملض البذل منه

 جيب حىت بعض له ليس نهأل }جيب مل العود نفقة عنده يكن ومل فقط الذهاب ةقنف له بذل ولو{

 ما بذل وحنوه احلج عرض من الظاهر ألن ،بالبذل جيب حىت اجلميع الباذل له بذل وال ،بالتبعيض احلج

 من بد فال مقدمة والذهاب ،باملناسك تياناإل عن عبارة احلج نأب يرادإلاو .يابواإل الذهاب يف إليه حيتاج

  .املستتبعة ومؤخراته مقدماته بتمام عرضه ءيالش عرض ظاهر إذ ،السقوط كمال يف ،ياباإل دون نفقتهما

 ليس وهذا ،عمالواأل الذهاب نفقيت عرض عرضه كان دالعو نفقة إىل حيتاج ال مكياً كان لو نعم

   كما ،حبسبه ءيش كل عرض أن باب من بل الدليل يف تصرفا



تمکن من نفقتهم مع ترک احلج يکان ال  أو ،عوديأن  إىل هميکفيکان عنده ما إذا  إالّ ،الهيبذل نفقة عيوکذا لو 

  .ضايأ

  

   .وهكذا ،غريه يتحمل ملن عرضال يغاير اللطيف أكل ىسو يتحمل ال ملن العرض نأ

 تقدم فقد ،حنومها أو املكرمة مكة استيطان أو بلده من الفرار يريد كمن الرجوع يريد ال من ماأو

  .امللكي احلج يف فيهما الكالم

 من يظهر ملا وفاقاً ،}عياله نفقة{ الباذل }يبذل مل لو{ له املبذول على احلج جيب ال }وكذا{

 منعها مكنأ الوجوب يف العيال مؤنة بذل اعتبار على إمجاع يقم ملن إ بل :قال ،)١(هعلي مجاعاإل من اجلواهر

 من يتمكن ال كان أو ،يعودأن إىل  يكفيهم ما عنده كانإذا  إالّ ،املزبور طالقلإل حضراً عنها املعسر يف

  .}أيضاً احلج ترك مع نفقتهم

 فالباذل الثاين ىوعل ،ال أم ،العود إىل كفيهمي ما له يكون أن إما له املبذول نأل :ربعةأ املسألة صور

 نفاقاإل من يتمكن حمله يف الكون حني له املبذول يكون أن ماإ الثاين ىوعل ،ال أم ،نفقتهم ييعط أن ماإ

  .ال أم وحنوه بكسب عليهم

 بالبذل احلج وجوب يف إشكال ال ،العود إىل يكفيهم ما له للمبذول يكون أن يوه :األوىل فالصورة

  .البحث حمل يف وجوده يعلم ومل الدخويل إالّ حبجة ليس أنه مع مجاعواإل ،البذل أدلة طالقإل ،يهعل

   الباذل ولكن ،النفقة له للمبذول يكون ال أن وهو: الثانية والصورة

                                                          

.٢٦٦ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



  .األوىل يف تقدم ملا ،فيه إشكال الأيضاً  وهذا ،العود إىل يعطيهم

 نفاقاإل من يتمكن حمله يف كان لو ولكنه ،النفقة له لللمبذو يكون ال أن وهو :الثالثة والصورة

 هذه يف الوجوب عدم والظاهر ،مؤنة بال عياله يبق احلج إىل ذهب لو أنه حىت يعطيهم ال والباذل ،عليهم

 ،مطلقاً احلج وجوب أدلة تقيد وغريمها هلاأل ونفقة املستثنيات استثناء على الدالة دلةاأل أن ووجهه ،الصورة

 ،اآليت عمساأل خرب ففي ،املقام يف مفقود وهو دليل إىل حيتاج عنها فاخلروج ،امللك أو بالبذل كان اءسو

 ما نسانلإل يكونن أ والبدن صحة مع والراحلة الزاد هو :السبيل تفسري يف ) السالمعلیه( الصادق عن

  .تعاىل اهللا شاءن إ سيأيت مما ذلك غري إىل ،)١(عياله على خيلفه

 مع االستطاعة حتقق لعدم ،احلج وجوب عن مانع العيال على نفاقاإل وجوب بأن لذلك يستدل ورمبا

 االستطاعة من همأ ليست البذلية واالستطاعة ،كذلك همأ واجب كل أن كما ،بينهما اجلمع متكن عدم

 العيال ختصيص لزوم هذا على ويتفرع ،هذه على تقدم ملك على نفاقاإل وجوب يقدم فكما ،امللكية

  .عليه ويقدم احلج يعارض حىت وجوب يكن مل الإو ،ةالنفق يببواج

 فال ومعه ،املتقدم الوجه ذلك بعد إليه حمتاج غريأنه  إالّ ،نفسه يف تاماً كان وإن الوجه وهذا :أقول

 االستطاعة تصدق ال أنه ادعاء ميكن بل ،حرجياً ليس نفاقاإل عدم كان وإن وغريه النفقة واجب بني فرق

  .لكذ مع العرفية

                                                          

.٤ حاحلج وجوب يف ٩ باب ٢٥ ص٨ج: الوسائل) ١(



 وهذا ،حاضراً كان ولو عليهم نفاقاإل من له املبذول متكن عدم ضافةإب الثالثة يه :الرابعة والصورة

 كان لو احلج على يقدم أنه العيال نفقة اءناستث على الدالة دلةاأل من املستفاد ألن ،بالبذل عليه جيبأيضاً 

 احلاكم عن سليمة بالبذل الوجوب ىعل الدالة دلةاأل ىتبق الصورة هذه غري ويف ،ياهمإ لسلبها موجبا احلج

  .املخصصأو 

 يامأ كان لو كما ،مثال السنة بقية نفقة لعدم سبباً البذيل احلج كان لو ما حال ذلك من يعرفه مث إن

 باقي يف يبق احلج إىل ذهب ولو ،املدة هذه من يالسنو معاشه خيرج كان حبيث ،الكسب رواجأيام  احلج

  .عليه جيب ال نهإف ،مؤنة بال السنة



 من متكنه فرض مع مطالباً الديان وكان حاالً كان لو نعم ،البذلية االستطاعة يف الوجوب من الدين نعمي ال :٣٥ مسألة

  .ال وجهان وأ مانعاً كونه يفف ،تدرجياً لوو حيج مل لو دائهأ

  

 مطالباً الديان وكان حاالً كان لو نعم ،البذلية االستطاعة يف الوجوب من الدين نعمي ال :٣٥ مسألة{

 املعاصرين من غفري مجع إليه ذهب كما }مانعاً كونه يفف تدرجياً لوو حيج مل لو دائهأ من متكنه فرض مع

 ولاأل وجه }وجهان{ ،واملستند واجلواهر الثام وكشف واملدارك املسالك إطالق ىمقتض هو كما }ال وأ{

  .ىوالفتو النص إطالق الثاين ووجه ،همأ الناس حق يكون التعارض مع نهأل بالدين االستطاعة عدم

 سبباً أو ،مؤجالً أو حاالً كان سواء ،وقته عن به املطالب الدين لتأخري سبباً كانن إ احلج أن ىقوواأل

  .وجب الإو ،جيب ال املطالبة عدم مع ولو دائهأ من التمكن لعدم

 حمله يف احلجأيام  يبقإذا  إالّ ديهؤي ما له ليس وكان ،أشهر ستة بعد حيل دين عليه كان لو مثالً

 من عمأ ،موطنه يف دائهأ من يتمكن مل الإو حنومها أو الزكاة أو اخلمس يأتيه حمله يف كانن إ أو ،واكتسب

  .الدائن مطالبة مع موطنه يف التمكن عدم أو اآلخر إىل التمكن عدم

 اليت املقدمة على يتوقف ووه ،واجب موطنه يف الدين أداء أن الصورة هذه يف الوجوب عدم ووجه

  .عليه يقدم احلج من أهم هذان إ وحيث ،واجب الواجب ومقدمة ،والكسب البقاء هي

  .ذكرنا مبا يقيد طالقاإلن إ :وفيه .البذل نصوص إطالق من تقدم ما الإ عليه يرد وال



   :لفظه ما النص إطالقب للوجوب التمسك املدارك عن نقله بعد املستمسك يف قال

 ىخراأل للشروط للتعرض يصلح وال ،وامللك البذل بني للمساواة يتعرضإمنا  النص أن رفتع وقد"

 ،حباله باق منها كل بل ،شرعية أو كانت عقلية السرب وختلية البدن يف والصحة واحلرية والعقل كالبلوغ

 صحاباأل لماتوك ،النص طالقإل منافياً ذلك يكن مل الشرعية السرب ختليه لعدم الوجوب بعدم قلنا فإذا

  .ىانته ،)١(وهلماأ الوجهني ىأقو أن يظهر ذلك ومن ،النصوص من املراد هو ما على مرتلةأيضاً 

  .فراجع ،املنع عدم يف صرحية صحاباأل بعض كلماتأن  إالّ جيد وهو

 احلال الدين بني فرق غري من ،جيب مل اآلخر إىل الدين أداء لعدم سبباً كان لو احلج أن فتحصل

 ،احلج جيب مل حبكمها ما أو املطالبة فمع موطنه عن الدين تأخري أوجب وإن .وعدمه به املطالب ،واملؤجل

 إىل بتأخريه دينه احلال الدائن يرض لو كما ،حبكمها وما املطالبة عدم مع وجيب ،مؤجالً أو حاالً كان ءسوا

 ست يف وجيب ،الثمانية صورال من صورتني يف احلج جيب فال ،دائهأ من بعده يتمكن ممن وكان احلج بعد

  .فراجع ،الدين مسألة يف الكالم بعض عشر السابعة لةأاملس يف تقدم وقد ،منها صور

                                                          

.١٣٤ ص١٠ج: املستمسك) ١(



  .البذلية االستطاعة يف كفاية إىل الرجوع يشترط ال :٣٦ مسألة

  

 ،وغريه املستند يف به صرح كما }البذلية االستطاعة يف كفاية إىل الرجوع يشترط ال :٣٦ مسألة{

 عدم بيان بصدد األ ،الكفاية إىل الرجوع اشتراط على دل ما ايعارضه وال ،البذل أخبار طالقإل وذلك

 وليس ،التكفف إىل حيتاج حىت نفقة بال ىفيبق الرجوع عند الكفاية خذأ على احلج يتوقف حيث الوجوب

  .اجلهة هذه من سيان وعدمه الذهاب إذ ،ذلك من فيه حنن ما

 نفي باب من بل خباراأل باب من ال لكن بذلك يقول أو الكفاية إىل رجوعال بلزوم يقول ال من وأما

 فالختصاص الثاين على وأما ،فواضح األول على أما ،وضحأ الكفاية إىل الرجوع لزوم فعدم ،واحلرج العسر

  .الذهاب يف حرج فال ،فيه حنن فيما كذلك وليس ،كفايته من احلج يف نفقأ إذا مبا ذلك

 لو مثالً ،غريه وبني ،الرجوع يف الكفاية فقدان البذيل احلج لزوم بني التفصيل ملسألةا يف ىقواأل ولكن

 ،بعضها أو ةالسن بقية يف ةالنفق عدم يسبب هو يالذ احلج مدة يف االكتساب لعدم سبباً البذيل احلج كان

 عن لطرده سبباً حجه كان لو كما ،ذلك وحنو إليه الوجوهات وصول وقت أو كسبه وقت احلج أيام ألن

 يف مورهأ دارةإ من يتمكن ال حمل يف خادماً كان بأن ،ذلك يف معاشه طريقة احنصار مع قطعاً كسبه حمل

  .الصورة هذه يف احلج جيب ال نهإف ،غريه

 الناس من للتكفف موجب احلج إذ ،فيه حنن ملا فلشموهلا خبارلأل ذلك كون من املختار على أما

  .ىخيف ال كما احلج اهذ يف فللحرج احلرج نفي باب من الكفاية إىل الرجوع بأن يقول من على وأما ،وحنوه

   بعض ذهاب حجه أوجب لو كما ،املستثنيات حال يعرف ذلك ومن



   .جيب مل ،ذلك غري أو داره ادام أو له الكفيل لعدم فرسه كموت ،املستثنيات

 باالكتساب ولو حتصيله من متكن يبقن إ وكان املستثنيات بعض إىل حمتاجاً كان إذا فيما جيب وهل

  ؟ا معتد مدة مبرور إالّ  أومنه ذلك بعد يتمكن مل ذهب لو حبيث ،والشراء

  .وجهان غريها ويف ،احلرج لزوم صورة يف الوجوب عدم الظاهر

 يف بكسبه التزويج يريد كان بأن ،وعدمه والضرر احلرج عدم يسبب ال يالذ التزويج على تقدمه ويف

 على قدم حرجياً عدمه كان فإن ،طويلة مدة بعده أو أبداً منه يتمكن مل احلج إىل ذهب لو يثحب ةالسن هذه

  .فوجهان الّإو ،احلج



  .ىقواأل على القبول عليه وجب ،حيج نأل للحج يكفيه ما وهبهإذا : ٣٧ مسألة

  

 الثاين لشهيدل وفاقاً }ىقواأل على القبول عليه وجب ،حيج نأل للحج يكفيه ما وهبهإذا  :٣٧ مسألة{

 وصريح هإطالقب للشرائع وخالفاً ،وغريها واملستند واحلدائق الربهان وجممع اللثام وكشف واملدارك والذخرية

   .وغريها والدروس اجلواهر

 صدق على يتوقف وال ،املتقدمة دلةاأل فتشملها ،للعرض الظاهرة املصاديق من نهأل ،األول ىقوواأل

  .ىخيف ال كماأيضاً  عرفا صادق أنه مع وعدمه البذل

 غري وهو ،االكتساب من نوع اهلبة قبول أن من املسالك عن مبا :الوجوب بعدم قال ملن استدل

 ومن ،املطلق الواجب خبالف ،شرطه حتصيل جيب فال االستطاعة بوجود مشروط وجوبه نأل للحج واجب

 فيجب والتمكن القدرة حصول  يفيقاعاإل نفس فيه يكفي البذل فإن ،واهلبة البذل بني الفرق ظهر هنا

  .ىانته ،مبجرده

   .واجباً العرض بعد احلج فيكون ،وحنوها باحةلإل كشموهلا فيه حنن ملا شاملة العرض نصوصن إ :وفيه

 التصرف باحةإ دون الشرعية اهلبة وحتقق وامللكية اللزوم شرط القبول أن من املستند يف ذكره ما وأما

 ال إذ فال، بامللك احلج ماأو ،البذل من فيه حنن ما إىل بالنسبة يصحإمنا  فهو ،ىانته )١(العرفية واالستطاعة

   بل ،بذلك الوجوب مناط هي اليت االستطاعة حصول نسلم

                                                          

.١٥ سطر ١٦٠ ص٢ج: املستند) ١(



 فالظاهر عدم وجوب ،اًريي وال ختاًنييذکر احلج ال تعيمل أما لو وهبه وال، و أو به حيج أن بني وخريه وهبه لو وكذا بل

  .رالقبول کما عن املشهو

  

 ،وحنوها واالحتشاش واالحتطاب كاالصطياد املباحات متلك من بالتمكن كحصوهلا بذلك حصوهلا

  .سيأيت كما الباب هذا يف املستند كالم بقية يف ما تعرف وبذلك

 أحد على العرض إذ ،احلج عرض لصدق وكأنه }ال أو به حيج أن بني وخريه وهبه لو وكذا بل{

 أنه صدق ،بالشراب جئت شئت وإن بالطعام جئتك شئتن إ: قال  إذامثال ،عليهما عرض مريناأل

 يف التعليل بأن ويشكل ،معيناً عرضه إىل العرض انصراف جهة من ذلك يف يتوقف وقد ،عليه عرضهما

   :اللزوم عدم على تدل ايةور املقام يف ولكن ،فيه حنن ملا شامل يستطيع ممن بأنه العرض روايات

 أن ارادن إ :له قل :وقال بدراهم األحول جعفرأيب  إىل يزيد بن عمر بعثين :قال ،عثمان بن محاد فعن

 أليب ناأصحاب ذلك فذكر :محاد قال .حيج ومل نفقهاأف :قال .فلينفقها ينفقها أن أراد وإن ،فليحج ا حيج

   .فتأمل ،فقيهاً الشيخ وجدمت :فقال ) السالمعلیه( عبد اهللا

  .)١( احتماالن ؟ال أم هكذا به حيج أن وانبعن الشخص على التصدق حكم هل مث

 }املشهور عن كما القبول وجوب عدم فالظاهر ،ختيرياً وال تعييناً ال احلج يذكر ومل وهبه لو وأما{

 عدم املشهور :فقيل ـ للحج هبكون يقيده مل يأ ـ طلقأو له وهبه أو مال له بذل لو :املستند يف قال

   ،اكتساباً لكونه القبول وجوب

                                                          

.١ حاحلج يف النيابة أبواب يف ٢٤ باب ١٣٧ ص٨ج: الوسائل) ١(



   .)١( انتهى،معه احلج وجوب فاحلق ،والتقييد طالقاإل بني ذلك يف فرق ال أنه مع ،مر قد وابهوج

 أنت ولكن ،اهلبة مع العرفية االستطاعة صدق من السابعة املسألة يف ذكره ما )مر قد( بقوله ومراده

  .املشهور ذكره ما بالقواعد وفقاأل بأن خبري

 احلج عرض طالقاإل مع يصدق ال إذ ،الفرق متام ففيه ،قييدوالت طالقاإل بني الفرق عدم حديث أما

 ديناراً لشخص وهب فمن ،احلج عليه عرض أنه يصدق نهإف التقييد خبالف ،الوجوب يف املناط هو يالذ

 لزيارة الدينار هذا وهبتك: قال لو ما خبالف ،) السالمعلیه( املؤمنني مريأ زيارة عليه عرض يقال ال مثال

  .الزيارة عليه عرض أنه ولغةً عرفاً عليه يصدق نهإف ،) السالمعلیه( املؤمنني أمري

 ملا ،الوجوب يف للحج الكايف املال عرض يكفي بل ،احلج عرض للوجوب املوضوع متام ليس :يقال ال

 املوصولة )ما(و به حيج ما عليه عرض من: متعددة حاديثأ يف ) السالمعلیه( الصادق قول من تقدم

  .والراحلة الزاد أو لاملا عن عبارة

 ،للحج املال عرض العبارة هذه مثل من املتبادر فإن ،احلج عرض عن ىخرأ عبارة هذه :نقول ناأل

عرض املال ليس جعل صلته احلج أوىل من  جمرد إذ ،وحنومها منه ويأكل به يزور ما عليه عرض من يقال كما

  .ىخيف ال كما للحج كان العرض بأن خباراأل ههذ ذيل يف القرينة مضافاً إىل وجود ،جعلها سائر األشياء

 واالستطاعة ،اهلبة مبجرد االستطاعة صدق عدم عن تقدم ما ففيه ،العرفية االستطاعة صدق وأما

   االستطاعة أا  إالّعرفية كانت وإن الدليل يف املأخوذة

                                                          

.٢٠ سطر ١٦٠ ص٢ج: املستند) ١(



 موضوعاً الشخص ةمالكي عن الناشئة العرفية االستطاعة جعل الشارع أن مبعىن ،مطلقا ال امللكية

 االستطاعة هلم نأل وحنومها واالصطياد كتسابالا من للمتمكن احلج وجوب الالزم كان الإو ،للحكم

  .العرفية

 جهة ذلكن إ :فيه ولكن ،حتملها جيب وال املنة على باشتماهلا باهلبة احلج وجوب عدم يعلل رمباه مث إن

  .للعدم دليال جعله ميكن فال ،وجه من عموم اهلبة وبني بينه خارجيأمر 

 ،للجواهر وفاقاً ذكرنا ما على احلج جيب ال نهإف ،احلج ذكر دون من له املال باحأ لو فيه حنن ما ومثل

  .أيضاً الصورة هذه يف الوجوب املتقدم املستند كالم ىومقتض

  

  :فرع

 بأن واجلواب ةوالكتاب شارةباإل ولو العرض هو املناط بل ،ىخيف ال كما باللفظ احلج ذكر املناط ليس

 أذهب ينإ: أحدهم قال فلو ،خراآل إىل البذل يلزم ال أنه كما ،وهكذا نعم فيقول احلج ي علتبذل هل يقول

  .الصورتني يف العرض لصدقى كف ي، علاملصارف وبقية: خراآل وقال ،الوقت إىل بك



عليه  وجب ،له ناذرال أو يوصال أو املتويل فبذل ،كذلك نذر أو ىأوص أو حيج ملن شخص وقف لو :٣٨ مسألة

  ،خبار األإطالق بل ،لصدق االستطاعة

  

 له ناذرال أو يوصال أو املتويل فبذل ،كذلك نذر أو ىأوص أو حيج ملن شخص وقف لو :٣٨ مسألة{

 على تتوقف ال البذلية االستطاعة أن من تقدم ملا ،املصنف ذكره كما }االستطاعة لصدق{ ال }عليه وجب

 فيه حنن فيما الصادق بالعرض الوجوب على الدالة }خباراأل إطالق{ ـل }بل{ ،فيةالعر االستطاعة صدق

  .قطعاً

 إالّ مالكاً يصري ال نهأل ،نظر احلج وجوب ففي ،املعني بذل مث طلقأو حيج ملن نذر ولو :اجلواهر يف قال

 عن نقل مث ،نياملع بذلف حيج ملن مبال ىوصأ لو وكذا ،بالقبض للحج االكتساب عليه جيب وال ،بالقبض

 ،اتمجاعاإل ومعاقد ىوالفتو للنص خمالفته من اجلميع يف ما عليك ىخيف ال لكن :قال مث ،حنوه اللثام كشف

  .)١(انتهى

  .احلج اآلخذ على جيب ال نهإف ،مطلقاً نذر أو ىأوص أو وقف لو ما يعلم باحةواإل اهلبة يف تقدم ومما

 املنذور هذا عطيكأ: قال بأن احلج شرط ءعطااإل حني مث مطلقاً نذر أو وقف أو ىأوص لو وفيما

 فهو ،نفسه من العرض العرض أدلة من الظاهر أن ومن ،احلج عرض صدق من تردد ،ذلك حنو أو ،به لتحج

   .ىقواأل هو هذا ولعله ،به لتحج عطيكأ له ويقول طلبه نئلدال ييعط بأن ءشي أشبه

                                                          

.١٥ سطر ٢٦٥ص ١٧ج: اجلواهر) ١(



  ،يوصامل موت بعد عليه جيب نهإف ،حيج أن للحج بشرط يكفيه مبا له ىأوص لو وكذا

  

 ن أنذر لو كما ،عيااأ أو به ىوصامل أو املنذور أو املوقوف ءشيااأل مثن عطاءإ بني الفرق عدم والظاهر

   .كذلك وقف أو كذلك ىأوص أو للحج دابته جيعل

 الزم عقد ضمن يف الشرط جعل بأن ،والشرط واليمني العهد تقدم ما مجيع يف رنذال حكم ويف

  .ا ليحج الصدقة إىل شارةاإل تقدمت وقد ،للحج دابته جعل أو زيد جاجحإ

 الوصي عن االستدعاء وكذا ،بذله عن اليد رفع يف الباذل من االستدعاء له للمبذول جيوز هل مث

 ؟جيوز ال أم ،وحنوه لشخصا هذا حيج أن نذر كمن ،الشخص ذا مقيداً يكن مل فيما الوقف ومتويل والناذر

  .وجهان

 ؟ال مأ نفسه من البذل عن اليد رفع لو كما ،يده برفع عنه احلج يسقط فهل ،اجلواز تقدير ىوعل

  .احتماالن

 للحج بالبذل يصاءإ نهإف السابق الفرع خبالف ،ملكه يصري بأن }للحج يكفيه مبا له ىأوص لو وكذا{

 يفرق ال العرض أن من تقدم ملا ،العرض لصدق وذلك }يوصامل موت بعد عليه جيب نهإف ،حيج أن بشرط{

  .ىخيف ال كما فارق غري حينها أو احلياة بعد وكونه ،والتمليك باحةاإل بني فيه

ن إ ماأو ،الشخص هذا إىل بالنسبة ولو للجهة الوصية من كانن إ :فقال املعاصرين بعض فيه وفصل

   .ىانته، إشكال ففيه القيد ذا مقيدة التمليكية الوصية من كانت

 واجلامع ،القيد ذا احلياة حال يف التمليك عن تفرق ال القيد ذا املقيدة التمليكية صيةالون إ :وفيه

  .افيهم ضالعر صدق بينهما



 ال إذ ،ىخيف ال كما ممنوع السابق يف الوصية صورة ىعل الصورة هذه زيادة من املستمسك يف وما

  )١(.ونقصانه العرض لزيادة معىن

                                                          

.١٣٧ ص١٠ ج: املستمسك) ١(



  ،الصحة فالظاهر به حيج أن عليه وشرط زكاة أو مخساً للحج يكفيه ما عطاهأ لو ٣٩ مسألة

  

 }الصحة فالظاهر به حيج أن عليه وشرط زكاة أو مخساً للحج يكفيه ما عطاهأ لو :٣٩ مسألة{

  أنه هليف ىخرأو ،ام احلج جواز مبعىن للحج واخلمس كاةزال عطاهإ جوازأصل  يف تارة يقع الكالم

 هل أنه يف ورابعة ،ال أم سالماإل حجة عن كذلك احلج يكفي هل أنه يف ةلثوثا ،ال أم رطالش هذا لمالكل

  :فنقول ،امللكية االستطاعة باب من أم ،رده له للمبذول جيوز ال حىت البذل باب من

 ،ذلك على الدالة للنصوص ،فيه إشكال ال مما فهو ا جاحل وجواز العنوان ذا الزكاة عطاءإ جواز أما

 وصلت هي فإذا :قالأن  إىل ... كماله يفه زكاةلا الرجل أخذإذا  :) السالمعلیه( عبد اهللا أيب كقول

 فهل :قلت .ماله هي نعم :قال ،منها وحيج ا يتزوج :فقلت ،يشاءما  ا يصنع ماله مبرتلة يفه الفقريإىل 

  .)١(نعم :قال ،املال صاحب الغين رجيؤ كما الزكاة من حج إذا الفقري رجيؤ

 ويتصدق ويتزوج يويكتس ويشرب يأكل ما فليعطه يبل :آخر حديث يف ) السالمعلیه( هوعن

  .)٢(وحيج

 فأحج الزكاة من املال يعند يكون :) السالمعلیه( األول احلسن أليب قال أنه ،يقطني بن على وعن

  .)٣(بأس ال نعم :قال ؟وأقاريب موايل به

                                                          

.١ حللزكاة املستحقني يف ٤١ باب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

.١ حللزكاة املسحقني يف ٤١ باب ٢٠٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(

.١ حللزكاة املستحقني يف ٤٢ باب ٢٠٢ ص٦ج: الوسائل) ٣(



  .)١(نعم :قال ؟الزكاة من حيجأ الصرورة، عن )الم السعلیه( عبد اهللا أبا مسلم بن حممد وسأل

 حىت فأمجعه الزكاة من ىعطأ :فقال جالس ناأو ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا رجل سأل :قال وعنه

  .)٢(يعطيك من اهللا يأجر نعم :قال ؟به حجأ

 :قال ؟زكاةال من الرجل حيجهأ الصرورة عن سألته :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،مجيل وعن

نعم)الروايات من ذلك غريإىل ، )٣.  

 من مجلة عليه دل كما ،الزكاة بدل فألنه بهاحلج  وجواز العنوان ذا اخلمس عطاءإ جواز ماأو

 للمؤلفة عطائهإ جواز كعدم ،عدمه على الدليل دل ما إالّ البدل يف جيوز منه املبدل يف جيوز فما ،النصوص

  .ذلك ووحن اآلية يف احلصر ملفهوم

 إذ ،للحج السبيل سهم بعنوان الزكاة عطاءإ الزكاة باب يف للمالك أن فالظاهر ،الثانية املرحلة وأما

  :الثمانية املصارف أحد تعيني بيده أن مبعىن ،النحو هلذا املالك والية الروايات بعض من املستفاد

 الدراهم الرجل ييعط لرجلا عن ) السالمعلیه( احلسن أبا سألت :قال احلجاج بن الرمحن عبد فعن

 .غريه ييعط كما لنفسه يأخذ أن بأس ال :قال ؟الصدقة له حتل ممن وهو مواضعها يف يضعهاو يقسمها

   :قال

                                                          

.٢ حللزكاة املستحقني يف ٤٢ باب ٢٠٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

.٣ حللزكاة املتسحقني يف ٤٢ باب ٢٠٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(

.٤ حللزكاة املتسحقني يف ٤٢ باب ٢٠٢ ص٦ج: الوسائل) ٣(



ذنهإب إالّ مسماة مواضع يف يضعه أن أمره إذا يأخذ أن له جيوز وال)١(.   

 قلت :قال ،احلكم رواية تنافيها وال ،املالك ذنإب إالّ التصرف جواز عدم الرواية هذه من تفادساملفإن 

 قلت .ا حيج للزكاة ما :قال ،ا حيج ماله زكاة من الرجل ييعط الرجل :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب 

 ،ا حج له يقل وال ،وفقره حلاجته فليعطه حمتاجاً كانن إ :فقال ؟مسلماً رجالً ىعطأ مسلم رجلنه إ :له

   .)٢(يشاء ما بعده ا يضع

 وغريه يقطني البن املتقدمة للروايات ةحياملرجو على الرواية هذه محل من بد ال أنه املنافاة عدم جهو

  .الزكاة من الرجل حجاجإ جواز على الدالة

 ابن عن فما ،اممنه كل بظاهر يؤخذ أن وهو ،ذكر ما ال آخر وجه نم الروايتني بني تنايف ال :يقال ال

 كلاأل مقابل كاحلج اجلهاتإىل  بالنسبة احلكم عن وما ،عمرو مقابل دكزي شخاصاأل إىل بالنسبة احلجاج

  .والشرب

 يف املتقدمة الروايات بعض يف ) السالمعلیه( وقوله ضرااأو يقطني ابن رواية من الظاهر :نقول ناأل

 حجاجاإل نيب العريف للتالزم ،منها حجاجاإل املالك بيد أن جزاءأ مثانية اجعلها يأ ،نهامثّ :الزكاة باب

  .فراجع ،الزكاة كتاب يف ومقداره املالك والية يف الكالم تقدم وقد ،يخيف ال كما والوالية

 ليس ما يشترط أن هو العمل شرط إذ ،إليه املدفوع على العمل شرط قبيل من ليس أنه ظهر وذا

 ،مثله فيه حنن ما وليس ،ذلك حنو أو البيت إىل ثاثهأ حيمل أو داره يبين أن بشرط الزكاة يعطيه كأن للمالك،

   فيه حنن ما بل

                                                          

 ٣ حللزكاة املستحقني يف ٤٠ باب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

. ٣ حاةللزك املستحقني يف ٤١ باب ٢٠١ ص٦ج: الوسائل) ٢(



  .ل اهللايکانت الزکاة من سهم سب أو ،اًريکان فق إذا ،علیهووجوب احلج 

  

  .قسامأ مثانية الزكاة تقسيم عن ىخرأ عبارة

  .يفعل مل لكنه لفقره عطاءاإل ميكنه كان فقرياً اآلخذ كان لو نعم

  .املصارف يف للصرف املالك والية عرفت وقد ،فاملصر يف صرفاً بل ،شرطاً ليس هذان إ احلاصلو

 اجلمع ىمقتض إذ ،ماله يفه الفقري إىل وصلت إذا الزكاةأن  على دل ما ينايف ال ذكرنا ما نأ تبني وقد

 يف الصرف له فيجوز املالك أطلقإذا  إالّ ،خاص مصرف يف الصرف عليه يلزم لكن ماله أا الدليلني بني

  .مباح ءيش كل

 إذ ،البذل قسامأ من نهأل ،سالماإل حجة عن كذلك احلج كفاية النظر يف رجحفاأل ،الثالثة لةاملرح وأما

 من وحنوها والنذر والوصية الوقفن إ قلنا ولذا ،للباذل ملكاً املال كون على يدل ما البذل أدلة يف ليس

  .البذل

 االستطاعة باب من ذلك وليس ،رده له للمبذول جيوز ال نهأو ،الرابعة املرحلة يف الكالم يظهر وذا

  .وحنوها باملستثنيات ويشترط اكتساباً القبول يكون حىت امللكية

 املبذول }كانإذا { البذل مبجرد }عليه احلج وجوب{ من املنت يف ما صحة ىقوفاأل هذا على }و{

 الشرط جعل من مينع الفقر بعنوان عطاءاإل إذ ،فقرياً كونه بعنوان ال السبيل سهم بعنوان عطاهأو }فقرياً{ له

 زيد تعيني فله ،شخاصواأل املصرف تعيني من أزيد املالك لوالية دليل عدم من الزكاة باب يف تقدم ملا ،عليه

 أن السبيل البن جيوز فال ،مثال اهللا سبيل ال السبيل ابن مصرف من كوا جهة تعيني له كما ،عمرو دون

   ليصرفها بعنوانه عطيتأ اليت الزكاة يصرف



  .وحنوه احلج يف يصرفها أن الرجوع يف

 واليته على دليل يقم فلم ،بالعكس أو أكله ال للباسه منها الفقري ييعط بأن ،اخلصوصيات تعيني وأما

  .إليه شارةإ قدمةتامل احلكم رواية يف تكون أن وميكن ،ذلكعلى 

 الزكاة من له يبذل أن يصح الفقري أن بيان صدد يف أنه مبعىن ،املصنف مراد هو ذكرنا ما أن والظاهر

 التعيني مقابلة باب من }اهللا سبيل سهم من الزكاة كانتأو { :قوله همقابل فيكون ،اجلملة يف ليحج

 بنفسها كانت اهللا سبيل سهم كانت ولو ،للحج تعيينها للمالك كان مطلقة الزكاة كانت فلو ،والتعني

 جيوز ال: (لفظه مبا اخلتام من والعشرين الثانية ملسألةا يف الزكاة كتاب يف منه تقدم ما ينايف فال ،له متعينة

 ، انتهى)اهللا سبيل سهم من وجيوز برالقُ من حنومها أو احلج أو للزيارة الفقراء سهم من للفقري الزكاة عطاءإ

  .فتأمل

 يكونأن  على ابتنائه مبعىن ،وراملذك الشرط صحة على مبين املقام يف احلج وجوب أن الظاهر مث إن

 ويكون ،للزكاة الغري مال عرض من الإ يكن مل والتعيني طلشرا هذا له يكن مل فلو الإو ،لشرط هذا الكللم

 هذا: لعمرو ويقول الواسطة فيأيت حنوها أو وفاًء أو ديناً أو جماناً عمراً ليعطيه مبلغاً زيد أعطاه من حال حاله

   .املقام يف كذلك البذل من نيكو له حق ال حيث أنه فكما ،به لتحج عطيكأ الفالين املبلغ

 مبين املقام يف احلج وجوب أن املنت ظاهر مث إن" :بقوله املستمسك يف كرهذ فيما التأمل يظهر وبه

   بين لو بأنه فيه املناقشة وميكن ،الشرط صحةعلى 



 فيجب ،البذل نصوص فتشمله ،العرض صدق بلحاظ الوجوب ىيدع أن مكنأ الشرط بطالن يعل

  .انتهى )١( "السابقة املسألة يف تقدمما  نظري ،الشرط لصحة ال البذلية ستطاعةلال احلج عليه

 غريها ملك لو يالذ املقدار الزكاة من ملك إذا ،امللكية باالستطاعة احلج بوجوب القول يبعد مث

  .العامل واهللا ،ربااأل ملكاً تصري الزكاة أن من وهنا الزكاة باب يف تقدم ملا ،احلج وجب

                                                          

.١٣٨ ص١٠ج: املستمسك) ١(



  .ىقواأل على ذلك بعد ماالً استطاع إذا عليه جيب فال ،سالماإل حجة عن جمز البذيل احلج :٤٠ مسألة

  

 على ذلك بعد ماالً استطاع إذا عليه جيب فال ،سالماإل حجة عن جمز البذيل احلج :٤٠ مسألة{

 يهعل أن آخر بعض عن بل ،اًإمجاع تكون كادت عظيمة شهرة بعض عن بل ،املشهور عن كما }ىقواأل

  .املستند يف صرحياً مجاعاإل ىوادع ،نالمائع ىفتو

  :بأمور لذلك واستدل

  .يسرأ ول الوجوب عدم ييقتض نهإفصل األ: األول

  .جزاءاإل على مراأل داللة: الثاين

   :جهتني من وداللتها ،والثالثني الرابعة املسألة يف تقدمت اليت الروايات من مجلة :الثالث

 املعلوم ومن ،اآلية حتت الداخل يستطيع ممن هو احلج عليه عرض من بأن ةمصرح الرواياتن إ: األوىل

 اليت االستطاعة يف عماأل باستعمال القول من بد ال أنه سابقاً عرفت وقد ،سالماإل حلجة متعرضة اآليةأن 

 ذكر ما بل ،صلاأل خالف وهو ،البذل أخبار يف التجوز لزم الإو ،منه مانع وال ذليةبوال امللكية من عمأ هي

 سامةأ يبأ رواية مبالحظة خصوصا ،ىخيف ال كما البذل أخبار وبني اآلية بني العريف اجلمع ىمقتض هو

  .وغريها والبذيل يامللك من بالقسمني يةلآل املفسرة

 سالماإل حجة أن املعلوم ومن ،اشارةً أو صرحياً سالماإل حجة كوا على منها مجلة اشتمال :الثانية

 كتاب يف الشيخ ولكن ،مرة من أكثر ليس احلج وجوب أن احلج كتاب ولأ يف تقدم ملا ،مرتني ليس

   عبد بن الفضل عن :احلديثني سند حبذف لفظه وهذا ،جزاءاإل عدمإىل  ذهب االستبصار



 هأصحاب من ناسأ به فحج مال له يكن مل رجل عن ،) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال ،امللك

 ناقصة أو تامة حجته تكون هل :قلت .حيج أن فعليه ذلك بعد أيسر وإن نعم :قال ؟سالماإل حجة ىقضأ

 يسرأ فإن بناقصة وليست تامة وتكون سالماإل حجة عنه يقض نعم :قال ؟ماله من حج يكن ملإذا 

  .)١(فليحج

 به فحج مال له يكن مل رجل :) السالمعلیه( عبد اهللا أليب قلت :قال عمار بن معاوية رواه ما فأما

 فال .)٢(تامة حجة هي بل :قال ؟ناقصة هي أو سالماإل حجة من عنه ذلك يجيز هل خوانهإ من رجل

 أا فيه خالف ال وذلك ،تامة حجته أن إمنا أخرب نهأل ،أيسر إذا احلج يعيدنه إ قلنا يالذ األول اخلرب ينايف

   .الثواب بفعلها يستحق تامة

 حال يف اإليه ندب اليت احلجة فيه املعىن سالماإل حجة ىقض قد نويكو: األول اخلرب يف قوله وأما

 مل أيسرإذا  أنه اخلرب يف وليس ،احلجة أول كانت حيث من سالماإل حجة بأا عنها يعرب ذلك فإن ،ارهسعإ

 الدالئل عليها تدل اليت الصحيحة صوللأل مطابق وذلك ،فليحج أيسرإذا  أنه تصريح فيه بل ،احلج يلزمه

  .ىانته ،خبارواأل

 لو :قال ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،بصري يبأ ةرواي اليسار بعد احلج وجوب على ويدل :قولأ

  .)٣(احلج عليه كان ذلك بعد يسرأ فإن ،حجته له كانت رجل أحجه معسراً رجالأن 

                                                          

.١ ح٨٣ باب ١٤٣ ص٢ج: االستبصار) ١(

.٢ ح٨٣ باب ١٤٣ ص٢ج: االستبصار) ٢(

.٥ حاحلج وجوب يف ٢١ باب ٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٣(



 فيدل ،مللكيةا باالستطاعة الواجبة احلجة غري على تطلق سالماإل حجة أن من الشيخ ذكره ما وأما

عبد  أبا سألت :قال عمار بن معاوية فعن ،تامة سالماإل حجة غريأن  على كداللتها ،النصوص من مجلة عليه

 اجلمال حجة :قلت .نعم :قال ،سالماإل حجة عن ذلك هيجيز غريه عن حج رجل نع ) السالمعلیه( اهللا

  .)١(ةتام :قال ؟صةناق أو تامة جرياأل حجة :قلت .تامة :قال ؟ناقصة أو تامة

 فقد ليهامو به حج عبد مياأ :يقول ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا مسعت :قال حكيم بن حكم وعن

  .)٢(سالماإل حجة ىقض

 حىت سالماإل حجة ىقض فقد به حج إذا الصيب :) السالمعلیه( الصادق عن ،احلكم بن بانأ وعن

  .)٣(يكرب

 من والغرض ،املعهودة الفريضة غري على سالماإل حجة إطالق  علىالدالة الروايات نم ذلك غريإىل 

  .)رمحه اهللا( الشيخ ذكره ما يقتضي شيء كل على املقدم الداليل اجلمع أن بيان ذلك

  :بأمور الروايتنيى عل أورد وقد

  .عمل بهي ية البقباق من قسم املوثق الذيروان إ :هي وف،ضعف السند: األول

 ،الغري عن األول احلج كون واحتماهلما ،الندبى عل لماحل ماهلماالحت الداللة ضعف: ثاينال

  .للظاهر خمالف ذلكن إ :وفيه .الكفائي الوجوب رادةإ واحتماهلما

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٢٢ باب ٤٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٧ حاحلج وجوب يف ١٦ باب ٣٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١ حاحلج وجوب يف ١٣ باب ٣٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(



 لكثرة هلما حممل يوجد مل لو بالطرح عنها اليد رفع فيلزم ،املتقدمة خباراأل تعارضان ماإ: الثالث

 العريف اجلمع من هو بل ،هإمكان عرفت وقد ،الداليل معاجل عدم فرع التعارضن إ :وفيه .خباراأل تلك

  .ذلك غري إىل ،جرياأل روايات من والطائفتني العبد روايات من الطائفتني بني كاجلمع

 عن أعرضوا القدماء كان الإو ،معلومة غري عراضاإل موهنيةن إ :وفيه .عنهما املشهور إعراض: الرابع

 ملأنه  إىل مضافاً ،عراضاإل وقوع بعد نافع غري ا فتواأ املتأخرين أنب والقول ،البئر انفعال عدم روايات

 اتنيهى عل الروايات هذه قدموا مأ صحاباأل كلمات من يديناأب مما كثري من يظهر بل ،عراضاإل يعلم

  .ىوكرب ىصغر مناقشة حمل عراضفاإل ،ىخيف ال كما وحنوه الداليل للجمع

 املقطوع ومن ،املستند صاحب الّ إيديناأب فيما يدعه مل مجاعاإلن إ :هوفي .مجاعلإل خمالفتهما :اخلامس

 أن عن النظر قطع مع هذا ،املسألة هلذه الفقهاء من مجلة تعرض عدمإىل  مضافاً ،الكل اتفاق يرد ملأنه 

  .مرة غري مر كما منه الدخويل إالّ حجة ليس مجاعاإل

 جممع أنه مع ،قبالً حج وقد أبصر إذا الناصب  علىاحلج عادةإ وجوب على األوىل اشتمال: السادس

 على محله من بد فال ،الوجوب عدم على الروايات من مجلة داللة إىل مضافاً ،عليه وبالوج عدمعلى 

 مجلة ظاهر عن اليد رفعن إ :وفيه .السياق بقرينة االستحباب على أيضاً هذا حلمل ياملقتض االستحباب

  .واجلنابة للجمعة اغتسل: كقوله ىخرأ مجلة ظاهر عن اليد رفع يوجب ال خارجية بقرينة



 أخبار أن مبالحظة املشهور ىفتو إىل الذهاب يبعد ال كان وإن ،التتبع إىل حمتاجة واملسألة هذا

 اهللاو ،للوجوبمر األ كون يف اخلربين ظهور من املعهودة سالماإل حجة كوا يف ظهرأ بالبذل االستطاعة

  .العامل



  .وجهان بعده عنه رجوعه جوازويف  ،حراماإل يف الدخول قبل بذله عن الرجوع للباذل وزجي :٤١ مسألة

  

 الرجوع عدم على دليل لعدم }حراماإل يف الدخول قبل بذله عن الرجوع لذللبا جيوز: ٤١ مسألة{

 إىل مضافاً ،به الوفاء جيب ال والوعد ،وعد أنه من }وجهان بعده عنه رجوعه جوازويف { اجلوازصل فاأل

 والعمرة احلج متواأو:  تعاىللقوله متامهإل موجب حراماإل يف الشروع أن ومن ،الباذل املالك سلطنة دليل

 وجوب على العريف بالتالزم فيدل ،البذل على بالبقاء إالّ يتحقق ال وذلك ،له املبذول متامإل لزمتاملس ،هللا

  .البقاء

   :جهتني من فيه يقع الكالم مث إن

  .وعدمه الرجوع جواز يف :األوىل

  .ال مأ يصرفه ملا ضامناً يكون الرجوع معأنه  يف :ةالثاني

 تالزم وال ،األول كالشق عدمهصل فاأل ،البقاء لزوم على دليل ال إذ ،الرجوع جواز قرباأل :فنقول

  .عرفاً وال شرعاً وال عقالً ال ،البقاء ووجوب متاماإل وجوب بني

   .باملبذول إالّ متاماإل من له املبذول يتمكن مل لو كما ،لبقاءا على متاماإل يتوقف قد :قلت نإ

 ومع ،والعمرة احلج متامإ وجوب إالّ دليله ليس إذ ،الصور هذه يف متاماإل وجوب على دليل يأ :قلت

  .متاماإل يأيت ال التمكن عدم

 كمن يكون بأن ،متاماإل وجوب عدم وبني ،الباذل على والوجوب متاماإل بني مرددمر األأن  احلاصلو

  .فتأمل ،الثاين على األول تقدم على دليل وال ،ماله سرق

 ومن ،الضرر نفي دلةوأل ،غر من  إىليرجع واملغرور ،غار نهأل الباذل ضمان فالظاهر الضمان وأما

   مات فلو ،عليه الضرر هلذا سبباً صار يالذ أنه املعلوم



 لذي كانت إذا بعده وعدمه ،قباضاإل قبل الرجوع جواز يف يهعل اهلبة حكم جريان فالظاهر فقبل للحج وهبه ولو

  .له املوهوب تصرف بعد أو ،رحم

  

  .مباله متعلقاً املصرف كان الباذل

   .وبعده حراماإل قبل الرجوع صوريت يف الضمان يف الفرق عدم يعرف وذا

 أن من صحاأل على بناًء ليقب مل أو ،الوجوب يف القبول اشتراط على بناًء }فقبل للحج وهبه ولو{

 قبل الرجوع جواز يف عليه اهلبة حكم جريان فالظاهر{ ،القبول بدون ولو للحج املوجب العرض من اهلبة

 نأل وذلك ،الرجوع جيوز ال مبا }له املوهوب تصرف بعد أو ،رحم لذي كانت إذا بعده وعدمه ،قباضاإل

 للحج اهلبة كانت لو إذ ،تأمل فيه لكن ،اهلبة حكامأ على الدالة دلةاأل عمومات فتشمله اهلبة أفراد من املقام

 موجب له باحةكاإل للحج اهلبة أن اهلبة موارد سائر وبني بينه والفرق ،البذل يف املتقدم الكالم فيها ىأت

  .ضرر وال ،للضرر

  .الرجوع للواهب نأب مهلع مع حج حيث الضرر على قدمأ له املوهوب :يقال ال

 وهبه لو كما ،العقلي كالعذر ذلك فيكون ،يالشرع للتكليف بل باختياره كني مل قداماإل :نقول ناأل

  .فتأمل ،ذلك على قدمأ يالذ هو نهأل ،الرجوع له ليس نهإف الغاصب خذهأف ،يأخذه الظامل أن عاملاً ماالً



  .وجهان ال وأ عليه العود نفقة وجوب ففي ،الطريق أثناء يف الباذل رجعإذا  :٤٢ مسألة

  

 صالةأ من }وجهان ال وأ عليه العود نفقة وجوب ففي ،الطريق أثناء يف الباذل رجعإذا  :٤٢ مسألة{

 ،ىقواأل هو وهذا ،السابقة املسألة يف املتقدمة الغرور قاعدة ومن ،العود نفقة عليه جيب فال الباذل ذمة براءة

  .ىخيف ال كما واحد واد من واملسألتان

 ،وجب الشرائط سائر مع املكان ذلك من للحج مقدار له مبذوللل وكان الطريق ثناءأ يف رجع إذا مث

  .أيضاً وجب خرآ باذل وجدإذا  أنه كما ،فعالً مستطيع نهأل



 فيجب ،احلج عليهم استقر اجلميع ترك فلو ،كفاية عليهم الوجوب فالظاهر ،ثالثة أو اثنني حدأل بذلإذا  :٤٣ مسألة

ع يمم اجلميت فإن ،کفي لواحد منهميممون ماًء يوجد املت إذا ما رينظ ،الكل إىل بالنسبة االستطاعة لصدق الكلعلى 

  .بطلي

  

 لصدق }كفاية عليهم الوجوب فالظاهر{ أكثر أو }ثالثة أو اثنني حدأل بذلإذا  :٤٣ مسألة{

 سبيل على عليهما عرضه أنه عليه يصدق ،حدكماأل املبلغ هذا :البنيه زيد قال إذا نهإف ،عرفاً عليهم العرض

 انصراف عنه دلةاأل وانصراف ،البذلية باالستطاعة مستطيع البدل سبيل على منهما كالًأن  إىل مضافاً ،بدلال

  .والبدل الكفاية سبيل على ماإليه املتوجهمر األ عن مواله العبد طاعةإ أدلة كانصراف يبدو

 نوعان ستطاعةاال أن النصوص من املستفادن إ" .قال حيث املستمسك كالم يف التأمل تعرف وذا

  .انتهى )١( "له البذل نصوص مشول ولعدم امللك النتفاء ،حاصلة غري املقام يف وكلتامها ،وبذلية ملكية

  .تردد فيه ؟ال أم البذل من نهأو ،داره دخول جيب فهل ،حجهأ يدار دخل من :قال لوه مث إن

 البذلية }ستطاعةاال لصدق الكل على فيجب ،احلج عليهم استقر اجلميع ترك فلو{ هذا ىوعل

 هذا التنظري }وجد املتيممون ماًء يكفي لواحد منهم فإن تيمم اجلميع يبطل إذا ما رينظ ،الكل إىل بالنسبة{

 وإن كاملطلق املشروط الواجب يكون الشرط حصول بعد إذ ،للمقام العرض أدلة مشول مالحظة بعد هوإمنا 

  .مطلقاً واجباً يصري أنه نقل مل

                                                          

.١٤٦ ص١٠ج: املستمسك) ١(



 ظاهره الذي اجلميع على احلج استقرار يف )س سرهقد( ياهلاد عبد مريزا لسيدا استشكله مث إن

 حدهمأ حج فلو الكفائي الوجوب حنوى عل" :لفظه ما قال ،مستقال منهم واحد كل على احلج وجوب

  .ىانته "أجزأ

 زيدأ على تدل ال واالستقرار القضاء أدلةو ،البدل سبيل على واحد حج إالّ عليهم جيب مل أنه ووجهه

 ،كذلك القضاء ولزوم فاالستقرار بدلياً كفائياً كاننه إ وحيث ،ياالبتدائ الوجوب حنو على االستقرار من

 حىت مستقالً عليه واجباً منهم واحد كل يكن ومل بالترك عاصياً واحد كل كان نهأل بالعقاب ينقض وال

   .مستقال ءالقضا جيب

 فالالزم ،العقاب تعدد يعقل ال واحداً كان حيث وبوالوج ،للوجوب تابع العقابن إ :يقالأن إالّ 

 فعل إىل بالنسبة لزومه كعدم حمرج بال الترجيح يلزم وال ،البدل سبيل ىعل ماإ ،العقاب بوحدة القول

 معين التيمم نأل بالتيمم ينقض ال أنه كما ،فنياملكل فرادأ بني التوزيع بنحو ماإو ،اآلخر دون حدهمأ

  .فتأمل ،فيه حنن ما خبالف ،منهم واحد لكل حاصلة والغاية املاء بوجدان



  الباذل، على ياهلد مثن أن الظاهر :٤٤ مسألة

  

 يالذ مجيعه عرض العرض فمعىن ،الواجب جزء نهأل }الباذل على ياهلد مثن أن الظاهر :٤٤ مسألة{

 وال ،حراماإل مثن ومثلهما ،ذلك الباذل على فيجب ،للوضوء املاء مثن الواجب مجلة من أن كما ،ياهلد منه

  .حنوه أو مقلوباً كالقباء لباسه يف حيرم أو يتيمم أو يصوم بأن بالبدل يكلف

 لو ومثله ،منه مجله عرض ال خصوصياته جبميع احلج عرض العرض أدلة من املنصرفأن  احلاصلو

  .بالعكس أو فقط املشعر إىل الذهاب بل عرفات إىل الذهاب بدون لكن احلج له عرض

 لزم ،فيه الكالم تقدم كما كاف بالبذل لاامل تتميم بأن وقلنا شياءاأل بعض من بنفسه هو كنمت لو نعم

  .امللفق من للتمكن حينئذ

  .مباحاً أم وشبهه نذرب واجباً البذل كون بني ذلك يف فرق وال

 ،قدرةال عند واجب نهأل ظاهر غري الباذل على فوجوبه التسبيب أو بالغرور واجباً كان إذا بأنه والقول

  .مشكل .ىانته ،بدله إىل فتنتقل القدرة تنتفي الباذل وبامتناع

 مع ولو باقية فالقدرة ،تداركه الالزم كان خصوصياته جبميع التزاماً كان ملا بالشيء االلتزامإذ 

 ،االضطراري الوقوف من أكثر مثناً استلزم إذا ياالختيار عرفات ووقوف ياهلد بني فرق يوأ ،رجوعه

 إىل الوصول من متكن لو كما ،العمرة على احلج تقدمي من أكثر مثناً لزمتاس إذا احلج ىعل العمرة تقدمي وكذا

  .وهكذا ،عرفة يوم عرفات إىل الوصول من أكثر بثمن عرفة يوم قبل مكة

 بالنسبة الغرور فيكون ،االختيارية يةاألول اخلصوصيات جبميع العرض يف ظاهرة العرض أدلةف وباجلملة

   خيتار يالذ بالعبد فيه حنن ما نظريوت ،إليه



 فيه فرق ال فيما النسيان أو اجلهل مع أو اضطراراً ا ىتأ وإن ،فعليه اختيارياً عمداً مبوجبها أتى فإن الكفارات وأما

  وغريه العمد بني

  

 عدم ومع ،عنه ياهلد زملي يالذ بالصيب تنظريه من بأوىل ليس ،عنه يواهلد بالصوم مرهأ بني املوىل

 أجربوا امتنعوا وإن ى،وكف جاز حدهمأ قدمأ فإن مجاعة الباذل كان ولو ،عنه الويل يصوم الوجدان

 ،وهكذا نفقته ثلث ي عل:أحدهم قال لو كما ،فبالنسبة الّإو يبالتساو البذل التزموا إذا يبالتساو باالشتراك

  .ياهلد من الثلث عليه يلزم نهإف

 إذا ما صورة يف وعدمه الوجوب يف فحاله ،مراأل ولأ من يياراالخت بالواجب يفي ماالً له بذل ولو

 ،موارده بني الفرق احملتمل ومن ،االختياري بالواجب ييف ال ملا مالكاً كان من حال تتميمه عنده يكن مل

  .يوجبها وبعضه االستطاعة يوجب ال االضطرار فبعض

 نأل وذلك ،ثانياً للحج املوجب فساداإل نهوم ،}فعليه اختيارياً عمداً مبوجبهاأتى  فإن الكفارات وأما{

 من ليست الكفارة أن لومعامل ومن ،ابتداًء للحج الالزمة املصارف من أكثرب االلتزام ييقتض ال العرض

 الغري فتحمل ،عاملها على ا تياناإل لزوم على دالة الكفارات أدلةأن  إىل مضافاً ،ابتداًء له الالزمة املصارف

 مقطوع يكن مل لو ـ املشكوك ومن ،العرض أدلة إالّ املقام يف ليس إذ ،املقام يف مفقود يلدل إىل حيتاج عنه

  .املخصص الحتمال العام عن اليد يرفع فال ،فيه حنن ملا مشوهلا ـ العدم

 وجوبأصل  يف }وغريه العمد بني فيه فرق ال فيما النسيان أو اجلهل مع أو اضطراراً اى تأ نإو{

   كفارة من أكثر عمده كفارة نكا وإن ،الكفارة



  . الباذل وجهان على  أوعلیهففي کونه 

  

   .وحنومها لههج أو خطأه

 ختصيصه يف الشكو العموم من تقدم ملا }عليه كونه ففي{ كفارة عمده لغري كان لوأنه  احلاصلو

 الثاين ظهراأل }هانوج{ ،فيه يقع مل له يبذل مل لو إذ ،الكفارة هذه يف األول السبب نهأل }الباذل على أو{

  .التخصيص يف والشك العموم من تقدم ملا



 أو فراداإل أو القران حبج فاقيلآل بذل  فلو،االستطاعة تقدير على وظيفته هو يالذ احلج بالبذل جيبإمنا  :٤٥ مسألة

  ،عليه جيب ال مفردة العمرة

  

 من املنصرف نهأل }عةاالستطا تقدير على وظيفته هو يالذ احلج بالبذل جيبإمنا  :٤٥ مسألة{

 قبل من العيين وظيفته هو يالذ احلج إىل بامللك احلج وجوب على الدالة دلةاأل من ذلك كانصراف ،دلةاأل

 لزوم من فراراً البذلية االستطاعة على محلناها وإن مستطيع بأنه للوجوب املعللة الروايات خصوصاً ،الشارع

  .واحد مبعىن ستطاعةاال بأن قلنا لو وحنوها املستثنيات استثناء

 اخلصوصيات سائر يف وأما ،فقط للوجوب آخر لسبب تتعرضإمنا  بالبذل االستطاعة أدلةن إ احلاصلو

  .خالفها على دليل دلإذا  إالّ ا القول فالالزم ،اثباتاً أو نفياً عليها هلا داللة فال واملوانع والشرائط

 وغريها والبلوغ والعقل احلرية لزوم من تقدم فيما قلنا ولذا ،ادعيناه يالذ االنصراف منشأ هو وهذا

  .بدوياً كونه عن مانع لالنصراف ذكرنا يالذ املنشأ إذ ،يبدو االنصراف ن أيرد فال وعليه ،الوجوبيف 

 يف بالوجوب االلتزام ميكن نعم ،عليه جيب ال }فراداإل أو القران حبج فاقيلآل بذل فلو{ هذا ىوعل

 إىل ذهب لو كما ،الوقت لضيق أو للحيض فرادواإل القران يفاقاآل تكليف نكا لو ما يوه ،الصور بعض

  .ىخيف ال كما مثالهأ من غريه وهكذا ،التمتع لغري لذبا له بذل مث ضيق والوقت فاقأ مث جمنوناً مكة

 متكن ملن املفردة العمرة بوجوب يلتزمأن  إالّ اللهم }عليه جيب ال مفردة العمرة{ فاقيلآل بذل }أو{

  .تعاىل اهللا شاءن إ فيها الكالم وسيأيت ،احلج من يتمكن مل إذا نهام



 استقر ملن بذل ولو ،ثانياً عليه جيب مل سالماإل حجة حج ملن بذل ولو ،عليه جيب ال التمتع حلج يللمك بذل لو وكذا

  .عليه وجب معسراً صارو سالماإل حجة عليه

  

ن إ تتمعال عليه وجب وإن الوجوب يبعد ال بل ،لتأم حمل وجوا عدم :يالربوجرد السيد قال ولذا

  .للحج ذلك بعد استطاع

 القارن عدول جواز بعدم القول على بناًء هذا لكن }عليه جيب ال التمتع حلج يللمك بذل لو وكذا{

 كالمال وسيأيت به قيل كما ،اختيارياً اجلواز على بناًءأما  ،كثراأل مذهب هو كما ،اختيارياً التمتع إىل واملفرد

أنه مر األ اية ،عليه الواجب باحلج تياناإل من يتمكن ألنه ،مشكل الوجوب فعدم ، تعاىلاهللا شاءن إ فيه

  .املرجوح الشق

 يف واحدة مرة احلج كون على الدالة دلةاأل نأل }ثانياً عليه جيب مل سالماإل حجة حج ملن بذل ولو{

 من املراد كون على دلت اليت الروايات خصوصا ،يهاف طالقباإل قيل لو البذل أدلة طالقإل مقيدة العمر

 الكالم تقدم وقد ،املطلوب تفيد اآلية من مستفاد البذيل احلج وجوب أن بضميمة اإف ،واحدة حجة اآلية

  .فراجع ،احلج كتاب أول يف واحدة مرة احلج وجوب على الدالة الروايات يف

 ال ولكنه }عليه وجب معسراً صار{ حىت حيج مل } وسالماإل حجة عليه استقر ملن بذل ولو{

 فروض من والبذل ،ةالعقلي القدرة مع به تياناإل عليه جيب بتكليف مكلف نهأل بل ،وجوبه يف للبذل مدخلية

   ال أنه حىت ،العقلية ةالقدر



 ،للحج ال وهبه لو الوجوب بعدم قلنا وإن ،عليه وجب باذل له فبذل ،يتمكن ومل حنوه أو النذر حجة عليه كان ولو

  .عرفاً االستطاعة ولصدق ،مستطيعاً صار بالبذل بأنه فيها التعليل حيث من خباراأل لشمول

  

 رواج حني كسبه لعدم موجباً البذيل احلج كان لو مثالً .البذيل احلج يف يشترط ما الوجوب يف يشترط

 نهإف فيه حنن ما خبالف ،بالبذل هعلي جيب ال أنه تقدم فقد ،يتكفف السنة بقية فقرياً ىيبق أن املستلزم السوق

 احلج عليه استقر من على جيب أنه كما ،للتكليف رافعاً عسراً كانإذا  إالّ احلج رالستقرا الذهاب عليه جيب

  .بعض خمتار أنه من سبق كما ،واجب غري للحج حىت اهلبة قبول بأن قلنا ولو اهلبة وقبول الكسب

 له فبذل يتمكن ومل{ عقد ضمن يف والشرط واليمني هدكالع }حنوه أو النذر حجة عليه كان ولو{

 بأنه فيها التعليل حيث من خباراأل لشمول ،للحج ال وهبه لو الوجوب بعدم قلنا وإن ،عليه وجب باذل

  .}عرفاً االستطاعة ولصدق ،مستطيعاً صار بالبذل

 احلج اشتراط هو ،واحملشني الشراح بعض عليه نبه كما ،فيه حنن فيما الوجوب وجه أن الظاهر

 يبأ احلج إىل الذهاب عليه فيجب ،فعال الشرعية ةبالقدر مشترطاً وليس املقام، يف ةاحلاصل العقلية بالقدرة

القول بعدم  ألن )وهبه لو الوجوب بعدم قلناوإن ( لقوله موقع فال ،البذل اهلبة قبول ومنها ،كان صورة

 إىل لالستناد وجه ال كما ،وحنوه يالنذرن فيه من احلج الوجوب يف اهلبة إمنا هو يف احلج البذيل ال فيما حن

  .البذل أخبار

  ى صغر ممنوع نهإف ،مستطيعاً بكونه لذلك االستدالل منهما ضعفأو



مر أل بل االستطاعة لصدق حينئذ احلج وجوب أن وال ،مستطيعاً البذل مبجرد ليس أنه مبعىن ،ىوكرب

  .قلنا كما آخر

 البذل كان فإن الإو ،عمأ البذل كون على متوقف املنذور احلج إىل بذولامل باملال الذهاب صحة مث إن

  .ما احلج فيشكل ،لذلك والوقف الوصاية من املنصرف لعله كما ،ياالبتدائ للحج

 بل ،ذمته يف مستقراً يسالماإل احلج كان إذا املبذول باملال إليه الذهاب من مانع ال أنه الظاهر ولكن

 مال له كان رجل :) السالمعلیه( عبد اهللا أليب قلت :فقال ،بصري يبأ رواية من متقد ما ذلك إىل يشعر

 مقطوع جدعأ محار على ولو يفاستح احلج عليه عرض من :فقال ،يفاستح احلج عليه عرض مث فذهب

   )١(.احلج يستطيع ممن فهو الذنب

                                                          

.٨ حاحلج وجوب يف ١٠ باب ٢٨ ص٨ج: الوسائل) ١(



  .احلج عليه وجب ،) السالمعلیه( احلسني تزور  أوبه حتج أن بني خمرياً املال هذا لك بذلت: له قالإذا  :٤٦ مسألة

  

 ،) السالمعلیه( احلسني تزور أو به حتج أن بني خمرياً املال هذا لك بذلت: له قالإذا  :٤٦ مسألة{

 حجة ويكون احلج حوطاأل أن شك وال، والثالثني السابعة املسألة يف فيه الكالم تقدم }احلج عليه وجب

  .للحج نهعي :للباذل وليق أن ذلك من حوطأو ،سالماإل



   .الوجوب سقط الطريق ثناءأ يف رقفس ،يكفيه ما بقدر ليحج ماالً له بذل لو :٤٧ مسألة

  

 سقط{ حراماإل قبل }الطريق ثناءأ يف رقفس ،يكفيه ما بقدر ليحج ماالً له بذل لو :٤٧ مسألة{

 عن يكشف حينئذ أنه ىخيف وال ،ثنياتاملست بعد التتمة بقدر له يكن ومل ،خرآ باذالً جيد مل إذا }الوجوب

 عليه جيب مل سرقتهمر األ ولأ من علم لو ولذا ،حينه من الوجوب سقوط ال صلهأ من الوجوب عدم

  .بالبذل مستطيع غري نهأل الذهاب

 تقدم وقد ،بامللك عليه الواجب الشخص مال ةسرق يف كالكالم فيه فالكالم حراماإل بعد السرقة وأما

  .فراجع

  .متسكعاً إالّ العود من يتمكن مل حبيث ،العود وقبل عمالاأل متام بعد سرق لو فيما لكالما ومثله



 أو ،نفسه مال من عمالاأل ببقية يأيت أن من يتمكن املكان ذلك يف وكان ،ثناءاأل يف بذله على رجع لو :٤٨ مسألة

  .سالماإل حجة عن جزأهأو متاماإل عليه وجب ،كفايته بقدر مال له حدث

  

 صحة بعدم نقول حيث املبذول يد يف املال يكن ومل }ثناءاأل يف بذله على رجع لو :٤٨ سألةم{

 يد يف املال كان فلو الإو ،غر من إىل يرجع يالذ املغرور فرادأ من ولكنه رجوعه صحة أو ،صالًأ رجوعه

 فال املال خذأ له يصح يالذ املغرور أفراد مننه إ ولكن صحته أو ،رجوعه صحة بعدم وقلنا له املبذول

 من عمالاأل ببقية يأيت أن من يتمكن املكان ذلك يف وكان{ ،سالماإل حجة وكونه متاماإل صحة يف إشكال

  .}سالماإل حجة عن هأجزأو متاماإل عليه وجب ،كفايته بقدر مال له حدث أو ،نفسه مال

  :ربعةأ املسألة صور

 حراماأل قبل مستطيعاً يكون أن فإما حال كل ىوعل ،بعده أو حراماإل قبل الرجوع يكون أن ماإ ألنه

  .ال أم امللك أو بالبذل

 وكونه احلج صحة يف إشكال فال ،املكان ذلك من مستطيعاً وكان حراماإل قبل الرجوع كانن إ ماأ

 امليقات قبل من االستطاعة كفاية تقدم وقد ،البذل أو بامللك املكان ذلك من مستطيع نهأل ،سالماإل حجة

  .ىكف مستطيعاً هناك كان ولكن امليقات إىل تسكع ول أنه حىت

 على مبين فهو ،املكان ذلك من البذل أو بامللك مستطيعاً يكن ومل حراماإل قبل الرجوع كانوإن 

   .سالماإل حجة عن كفايته عدم إىل املشهور ذهب يالذ التسكع مسألة

 حجة وكونه احلج صحة ظاهرفال ،املكان ذلك من مستطيعاً وكان حراماإل بعد الرجوع كانوإن 

   البذل من بعضه ،مبعضة استطاعتهأن مر األ ىمنته ،مراأل ولأ من واقعاً مستطيع نهأل ،سالماإل



 أما ،حراماإل قبل من موجوداً امللك أو الثاين الباذل كان فيما يتمإمنا  ولكنه ،امللك أو البذل من وبعضه

 املسألة يف تقدم ما وإما ،مطلقاً التسكع كفايه إما :أمرين أحد ىعل مبنيان والكفاية فالصحة بعده حدثا لو

 والرجوع ،سالماإل حج عن ءجزااإل من مينع ال احلج ثناءأ يف املال تلف أن احتمال من والعشرين التاسعة

   .حراماإل بعد االستطاعة تلف قبيل من حراماإل بعد

  .مريناأل ذينك أحد ىعل مبنية فالصحة ،مستطيعاً يكن ومل حراماإل بعد الرجوع كانن إ ماأو



  .عليه وجب ،نفقتك وعلينا حج: له قاال فلو ،متعدداً أو واحداً يكون أن بني الباذل يف فرق ال :٤٩ مسألة

  

 وجب نفقتك وعلينا حج: له قاال فلو ،متعدداً أو واحداً يكون أن بني الباذل يف فرق ال :٤٩ مسألة{

   :ذلك على منها مجلة نص ،ضرالع أدلة من لةمج إطالقإىل  مضافاً عليه ويدل }عليه

  .)١(حيجوه أن قوم دعاه كان نإف: معاوية رواية يفف

   .)٢(هأصحاب من ناسأ به فحج: الفضل رواية ويف

  .االختالف على  أويالتساو على منهم البذل يكون أن بني ذكر فيما فرق اله مث إن

 أو العهد أو النذر أو الوصية أو الوقف أو امللكو  أباحةاإل بنحو اجلميع يكون أن بني فرق ال كما

  .باالختالف و أحنوها أو اليمني

  .حنومها أو والراحلة دالزا وبعضهم ،الثمن ىأعط مبعضه يكون أن بني وال

 اجلماعة مامإ أو عنه خذلأل املسائل على مبطلع يذهبون رجل كألف كثريين الباذلون يكون أن بني وال

  .نفرين ولو قليلني أو ،حنومهاأو 

  .باالختالف أو ىخناث أو نساًء أو رجاالً يكونوا أن بني وال

  .ىواخلنث ةأواملر الرجل بني له املبذول يف فرق ال كما

  .اتمجاعاإل ومعاقد ىوالفتو النص طالقإل ذلك كل

 بداًع له املبذول كون يصح ال ولكن ،ديالس جازهأو مبلكه قلنا إذا عبداً يكون أن ميكن الباذل مث إن

  .بالغ غري يكون أن يصح ال كما ،عليه الوجوب لعدم ،السيد جازهأوإن 

                                                          

.٣ حاحلج وجوب يف ١٠ باب ١٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٦ حاحلج وجوب يف ١٠ باب ٢٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 ،الرجوع جيوز ال اليت الصورة يف متاماإل عليه وجب اهعدمن با فكفايته واعتقد به ليحج مقداراً له عني لو :٥٠ مسألة

  .كفايته  بتقدير مقيداً ذلك كانإذا إالّ 

  

 الصورة يف متاماإل عليه وجب ،اهعدمن با ف،كفايته واعتقد به ليحج مقداراً له عني لو :٥٠ مسألة{

  .}كفايته ير بتقدمقيداً ذلك كانإذا  إالّ ،الرجوع جيوز ال اليت

  :ثالثة املسألة صور

 وجه على معيناً مقداراً يعني أن ماإف الثاين ىوعل ،ال أم ،حنوه أو بنذر البذل الباذل على جيب ماإ نهأل

  .ال أم التقييد

 التقييد وجه بني الفرق لعدم ،سالماإل حجة حجه ويكون متاماإل عليه لزم ،البذل عليه واجباً نكافإن 

 ومل تكف مل لو الصورة هذهويف  ،عليها زيد أوال للحج تكفي كانتن إ دينار املائة ذه حج: يقول كأن

 تكون ال سالماإل حجة نع املتسكع حج بكفاية قلنا وال تثنياتسامل على زائداً له مال وال آخر باذل يكن

 يكون حىت غره أنه وال ،عليه البذل وجوب لعدم متاماإل الباذل على جيب ال كما ،سالماإل حجة حجته

  .غر من إىل يرجع املغرور قاعدة املرجع

 قبل الكفاية عن نقصه تبني فإن ،ا حج :وقال مائة هعطاأ بل ،التقييد وجه على مقداراً يعني مل نإو

 حج لو أنه كما ،الباذل على البقية دفع لزوم عدم يف إشكال فال البقية لبذل حاضراً الباذل يكن ومل حراماإل

 حراماإل بعد تبني وإن .سالماإل حجة عن التسكع كفاية على وعدمها سالماإل حجة كونه ابتين اًعمتسك به

   هذا يف أوقعه الباذل نأل ،هنا الغرور قاعدة انسحاب فالظاهر



  .لفتأم ،الضرر

  .ىخيف ال كما جمملة هنا املصنف وعبارة

 ،املال يف له املبذول فرط يكن مل إذا فيما هوإمنا  الناقص باملقدار الباذل على له املبذول رجوع مث إن

 إىل الرجوع عدم يقرب بل ،شكالإ ففيه وإال ،السائرة أو الباخرة إمكان مع الطائرة بطريق ذهب لو كما

  .الباذل



 نعم لو ،عرفاً صدق االستطاعة لعدم ،نظر عليه ذلك وجوب ففي ،دينك يوعل وحج اقترض: القإذا : ٥١ مسألة

  . ك وجب مع وجود املقرض کذل،حج به وترض يلق ا:قال

  

  .العرض }صدق لعدم ،نظر عليه ذلك وجوب ففي ،دينك يوعل وحج اقترض: قال إذا :٥١ مسألة{

 مثنها دفعأو السيارة رأكتو اذهب: قال لو افيم كما الوجوب يرجح بل ،الصور بعض يف يشكل نعم

 املصاديق من ماإف ي، علوحول الزاد ترشوا اذهب: قال أو ،زمنةاأل هذه يف املتعارف هو كما .املدينة يف

  .ىخيف ال كما للعرض العرفية

 االستطاعة يف املناط أن من تقدم ملا ،وعدمه }عرفاً االستطاعة{ صدق ال ،عرفاً صدقه هو وامليزان

 وحج يل اقترض :قال لو نعم{ :بقوله ذكره فيما الكالم تعرف ذلك ومن ،العرض صدق الّإ ليس البذلية

  .}كذلك املقرض وجود مع وجب ،به

  .سالماإل حجة حجه كان وذهب الباذل على اقترض فلو ،كان وكيف

 ،بعه أو ،احلج إىل به واذهب مايل ارهن :قال لو فيما القول يف الكالم يعرف القرض يف الكالم ومن

 واذهب زوجيت اختلع :الرجل قال لو كما ،يقاعاتواإل العقود من ذلك غري أو ،جرهأ أو ،صاحلهأو 

  .مبهرها



 سالماإل حجة عن له للمبذول كفايته ففي ،مغصوباً كان أنه احلج بعد فتبني ،به ليحج ماالً له بذل لو :٥٢ مسألة

  ماالً له بذل مث ،نفقتك وعلي حج :قال لو ماأ و،العدم قوامهاأ ،عدمها وجهانو

  

 عن له للمبذول كفايته ففي ،مغصوباً كان أنه احلج بعد فتبني ،به ليحج ماالً له بذل لو :٥٢ مسألة{

 مغصوباً كونه إالّ البني يف وليس ،سالماإل حجة عن كاف أنه املفروض احلج عرض من نهأل }سالماإل حجة

 نهإف بالغصب عامل غري كذلك مكان يف ىصل أو مغصوب مباء توضأ ول كما ،العامل لغري جائز فيه والتصرف

 وال البذل من ليس بأنه يقال حىت عليه الضمان قرار وليس ،ضمانه عليهمر األ ىمنته ةوالصال الوضوء يصح

  .سالماإل حجة عن يكون فال امللك من

 ،املضمون غري املال عرض منه الظاهر إذ ،دلةاأل عنوان يف املأخوذ العرض ليس نهأل }وعدمها{

 مفيد غري بعد ضامناً وكونه ،نفسه مال أنه بعنوان للحج عليه وعرضه زيد مال أخذ من حال حاله فيكون

  .عرضاً عطاءاإل هذا كون يف

 ال املتصرفعلى إنه إنشاء العرض، ال عرض وال بذل حقيقة، وعدم قرار الضمان : قلت شئت نإو

 العرض صدق عدم بعد مفيد غري والصالة بالوضوء والتمثيل ،دلةاأل عنوان يف املأخوذ العرض صدق يوجب

   .سالماإل حجة عن الكفايه يف املناط هو يالذ

 غريه مال خذأو له املبذول اشتبه مث مباله احلج عليه عرض لو ما ومثله ،}العدم قوامهاأ ،وجهان{

  .عليه يعرض مل ذهب ومبا ،يذهب مل بالعرض نهإف ،احلج إىل به وذهب

 الفرض خبالف ،الفرد على يالكل تطبيق باب من }ماالً له بذل مث ،نفقتك وعلي حج: قال لو ماأو{

  مر األ ولأ من بذلال كان يالذ السابق



الباذل  على  وقرار الضمان،نه استطاع بالبذل أل،سالمجزاؤه عن حجة اإلإ فالظاهر صحة احلج و،فبان کونه مغصوباً

  .جاهالً أو ري مال الغ کان بکونه عاملاً،نييف الصورت

  

وإن  نهأل ،كالسابقأيضاً  سالماإل حجة عن وقوعه عدم فالظاهر }مغصوباً كونه فبان{ شخصياً

 ملال عرض ليس العرض بعنوان أعطاه وما ،فقط نشاءاإل مرحله يف يبق هأن إالّ ،صحيحاً عرضاً عليه عرض

  .سالماإل حجة به يقع يالذ مضمون غري

 كان بأن ،وعدمه بالغصب عاملاً ذلاالب كون بني فرق ال كما ،الصورتني بني الفرق عدم يظهر وذا

 بذل يف الظاهر الدليل عنوان يف املأخوذ ياخلارج املوضوع يغريان ال واجلهل العلم إذ ،جاهالً له املبذول هو

  .املضمون غري

 نهأل سالماإل حجة عن جزاؤهإو احلج صحة فالظاهر{ :بقوله الثانية الصورة يف املصنف ذكره ما وأما

 وال ،املقام يف فارق غري شخصية ىخرواأل كلية الصورتني ىحدإ كون جمرد إذ ،نظر ففيه }بالبذل استطاع

  .املناط هو الذي والعرض البذل صدق الكلية يوجب

 الغرور لقاعدة }جاهالً أو الغري مال بكونه كان عاملاً ،الصورتني يف الباذل على الضمان وقرار{

  .وجهله الغار علم لصوريت العموم يف الظاهرة

 حينئذ ليس نهأل نفسه على الضمان قرار كان غصباً الغري مال بكونه عاملاً له املبذول كان لو نعم

  .مغروراً

 البذل كون له املبذول على احلج وجوب يف يشترط هل أنه وهو ،ءيش البذل مسألة فروع من يبق

   من مجلة من الظاهر ،ال مأ وضعةً شرفاً شأنه مبقدار



 املدارك عن بل ،االستحياء عن الردع إىل مضافاً ،بترأ محار على ولو: بعضها ففي ،الثاين النصوص

  .بامللك املستطيع إىل بالنسبة حىت الراحلة يف الشرف مالحظة اشتراط عدم والدروس اللثام وكشف

 يف بذلك نقل مل وإن ،املقاميف  دلةاأل لصراحة ،املنفيني واحلرج العسر إىل يؤد مل ما ىقواأل وهو

 وكذا" :قال ،اجلواهر يف كما الروايات من اجلملة هذه طرح الحتمال وجه وال ،بامللك املستطيع يف الراحلة

 ،وضعةً شرفاً الراحلة مناسبة اعتبار عدم على ابتنائه بعد سيما ،بتراأل جدعاأل احلمار من فيها ما ينافيه ال

  . انتهى)١ ("ذلك إىل بالنسبة تطرح أو ،البذل صوخص يف ذلكن  أو أ،عرفت من خرية هو كما

 معارض وال ،اجلملة هذه عن وال بل ،عنها للمشهور إعراض وال ضعف واياترال يف ليس نهأل وذلك

 العسر صورة بغري وتقييدها ا خذاأل فالالزم ،رأس من تطرح أو التأكيد على حتمل حىت اجلملة هلذه

  .وحنوه كاجلهاد احكومتهم عدم علم درمو يف إالّ ،يةاألول دلةاألى عل احلاكمني واحلرج

                                                          

.٢٦٢ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



  .احلج عليه وجب تطيعاًسم ا يصري بأجرة احلج طريق يف للخدمة نفسه آجر لو :٥٣ مسألة

  

 تنايف جرةاأل كانت فإن }تطيعاًسم ا يصري بأجرة احلج طريق يف للخدمة نفسه آجر لو: ٥٣ مسألة{

 مدة مكة يف البقاء مرهأ من وكان ،كان امكيف وخدمته املستأجرأمر  طاعةإل نفسه آجر لو كما ،احلج

املال إىل  ءبقاإ من متكن فلو ،مستطيعاً السنة هذه يف يكن مل ،ذلك حنو أو غريه أو ابهبسأ حلفظ مثالً الوقوفني

 على بناًءنة القادمة، السنة املقبلة بعدم احتياجه إىل صرفه يف لوازم معيشته وجب عليه اإلبقاء واحلج يف الس

  .بوقت سري القافلة أو أشهر احلج أو أول السنة، أعين احملرم املال حفظ اختصاص عدم من عرفت ما

 كل يف للخدمة اكتراه أو ،ذلك حنو أو سيارته أو مجاله ىاكتر بأن ،احلج تنايف ال جارةاإلوإن كانت 

 من مجلة عليه ويدل ،السنة هذه يف }احلج عليه وجب{ ،ذلك حنو أو احلاج سري حسب على موطن

 :قال ،ناقصة أو تامة اجلمال حجة :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،عمار بن معاوية فعن :خباراأل

تامة. قال ،ناقصة أو تامة جرياأل حجة :قلت: تامة)١(.  

 بلإ له يكون أو مكة  إىلجتارة يف خيرج الرجل :) السالمعلیه( عبد اهللا أليب قلت :قال ،أيضاً هوعن

  .)٢(تامة حجته بل ال :قال ؟تامة أو ناقصة حجته ،فيكريها

   عن وسئل :قال حديث يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،امللك عبد بن الفضل وعن

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٢٢ الباب ٤٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٤ حاحلج وجوب يف ٢٢ باب ٤٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 توصلية مقدمة الطريق وقطع ،احلج فعالأ نفسه حج يف عليه الواجب نأل ،للغري عليه الطريق قطع وجوب ينافيه وال

  ،ىكف بهأتى  وجه يبأ

  

 التجارة حيمل يكون أو ،حجته عنه تغين ىكر وهو فيحج عليها فيصيب يكريها بلاإل له يكون الرجل

 إىل به يذهب حىت يكون ال أو ،ناقصة أو تامة حجته تكون يصنع أو جتارته يف املال فيصيب فيحج مكةإىل 

  .)١(تامة حجته نعم :قال ؟حجته ذلك يأيقض اًعمجي ينويها يكون أو ،غريه يينو وال احلج

 علیه( قال ،يكريها بلإ له كان أو جتارة يف مكة إىل خرج عمن سألته :قال ،بيهأ عن ،يالرضو وعن

  .)٢(تامة فحجته :)السالم

 صار قد واملشاعر مكة إىل الوصول أن ببيان ،توهم كما }للغري عليه الطريق قطع وجوب ينافيه وال{

 نفسه حج يف عليه الواجب نأل{ وذلك ،سالماإل حجة عن جمزياً يكون فكيف ،جارةاإلب جرياأل على واجباً

 موعجم عن عبارة هو يالذ فاحلج ،}ىكف بهأتى  وجه يبأ توصلية مقدمة الطريق وقطع ،احلج فعالأ

  .احلج أفعال يف داخل غري وهو ،خاصة بالسفر تعلقتإمنا و جارةاإل به تتعلق مل املخصوصة فعالاأل

 وجوب سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على وهللا:  تعاىلقوله ظاهر أن من :يقال وما

 نفسياً وجوباً واجباً فيكون ،حنوه يوالسع إليه الذهاب منه يراد الشريفة اآلية يف البيت حج فإن ،السفر

   السفر وقوع جيوز ال هذا ىوعل ،امليقات من السري املتيقن فالقدر السري مبدأ مجلأ واذا ،أفعاله كسائر

                                                          

.٥ حاحلج وجوب يف ٢٢ باب ٤٠ ص٨ح: الوسائل) ١(

.٢٧ السطر ٧٤ص: الرضا فقه) ٢(



 أو ،وحنوها جارةباإل لغريه مملوكاً يكون بأن ،احملرم تقرب ييقتض ال وجه على مكة إىل امليقات من

 ترك على وعزم أحرم إذا كما ،غفلةً أو قهراً وقع أو حراماً كان بأن ،مقربا يكون ال حنو على لكن له ملكاً

  .ىانته ،ذلك وحنو رياًء كان أو ،ذلك على فقهر السفر

 قول مساق إالّ مساقها وليس ،عمالاأل تلك تيانإ إالّ ليس اآلية من املستفاد نأ إىل مضافاً :ففيه

 الزيارة وجوب منه املستفاد ،استطعتن إ ) السالمعلیه( املؤمنني أمري زيارة إىل يالسع عليك جيب: العرف

 سلم لو اآلية يف ارشعاإل أن ،مكانه من ءاالبتدا الظاهر إذ ،االبتداء حيث من مجاللإل وجه فال وإال ،فقط

 قصد عدم على دل وما ،واجلمال جرياأل حج كفاية على الدالة الروايات بقرينة ،املقدمية ىعل محله فالالزم

 اليمن يريد جمتازاً رمي الرجل عن ،) السالمعلیه( الصادق عن ،عماربن  معاوية سأل فقد ،املوطن من احلج

 أجيزيه ،املشاهدإىل  معهم فيخرج احلج إىل خيرجون وهم الناس فيدرك مبكة ريقهوط البلدان من غريهاأو 

  .)١(نعم :فقال ؟سالماإل حجة عن ذلك

 وبني السري يف القربة يداع جزئية بني الفرق عدم ييقتض واجلمال جرياأل نصوص إطالق أن وكما

  .أصالً القربة داعوية عدم وبني بينهما الفرق عدم يقتضي كذلك ،استقالله

   ذه املخاطب العقالئي واالرتكاز ىوالفتو النص من املستفادن إ احلاصلو

                                                          

.٢ حاحلج وجوب يف ٢٢ الباب ٤٠ ص٨ج: الوسائل) ١(



 بل ،الطريق يف للخدمة نفسه جارةإ له جاز ةرجااإل قبل مستطيعاً كان لو  ولذا،ة احلجيال بن أو وجه احلرام على ولو

  .ضر حبجهيضا وال يأ صح ياملش نفس عليه املستأجر العمل يكون حبيث معه املشي لنفس نفسه جرأ لو

  

  .مقدمة هوإمنا و منها السفر وليس ،املخصوصة فعالاأل عن عبارة احلج كون اخلطابات

 ،مقدمة كل شأن هو كما ى،كف }احلج بنية ال أو ،احلرام وجه ىعل{ بهأتى  }لو{ هذا على }و{

 الروايات املطلب يؤيد ورمبا }الطريق يف للخدمة نفسه جارةإ له جاز ةرجااإل قبل مستطيعاً كان لو ولذا{

 حبيث معه املشي لنفس نفسه جرأ لو بل{ ،هلما حمسوب نهأو الطواف يف والصيب املريض محل على الدالة

 عليه اخلدمة املستأجر العمل كان اليت ةالسابق الصورة خبالف }ياملش نفس عليه املستأجر العمل يكون

 االستحباب أو ،املقدمة بوجوب القولقدمي على  إذ ال تنايف بني الوجوب امل}صح أيضا وال يضر حبجه{

 واملالك الوالدينأمر و كالنذر حنوها أو جارةباإل والوجوب ،احلج إىل السفر أخبار إليه رشدي كما يالنفس

  .وحنومها

 غري يف ،نفسه حلج مقدمة كونه يصح فال ،له مملوك وغري عليه واجب احلج إىل السري بأن شكالواإل

 عرفت ملا ،كذلك وليس ،اململوك بالسري مشروطاً الواجب كان لو يزاحمإمنا  مملوك غري السري كون إذ ،حمله

 عرفت كما عمالاأل بنفس بكفاية لقلنا الطفرة إمكان فرض لو أنه حىت ،نفسه حلج السري مقدمية من

  .وجهه

   املشعر أو عرفات يف الكون لصرف رهآج لو فيما يستشكل أن ميكن نعم



  ايضا، بلدية لزيارة كاجارته املشي لنفس نفسه يؤجر أن له جيز مل بلدر حلج نفسه اجر لو نعم

  

  .تعاىل هللا جيعله حىت ولنفسه جارةباإل لغريه مملوكاً الواحد الكون يكون أن ميكن كيف نهإف ،مثالً

 فيهما اململوك كون ونظري ،بوجهني واجب املشعر أو عرفات يف الكون نذر قبيل مننه إ :عليه ويرد

  .مستحبو بواج

 فال تأجر،سللم مملوك ،املشعر يف الكون وهو العمل إذ ،املثالني وبني فيه حنن ما بني فرق بأنه والقول

 من عماأل الكون صرف أوجب الناذر إذ املثالني خبالف ،لغريه اململوك بالعمل يتقرب أن للمؤجر ميكن

 عبارة هي بل ،العمل مملوكية توجب ال رةجااإل بأن مردود ،احلجي بالكونأمر  املالك وكذا ،وغريه ياحلج

 ،التكليفي احلكم إىل راجع نهأو يالوضع احلكم استقالل عدم من اخترنا كما ،التكليفي احلكم عن ىخرأ

 ،للعمل اململوكية يلزم مل التكليفي مقابل يف ءشي بأا قلنا لو ناأ إىل مضافاً ،وغريه ىاملرتض لشيخنا تبعاً

 ،نقص أم جرةاأل عن زاد ،لمالع بثمن يلزم مل الوقت ىانقض حىت جارةاإل ىمقتض جرياأل يفعل مل لو ولذا

 ،تفصيله تعاىل اهللا ءشان إ رةاجاإل كتاب يف وسيأيت ،جرةاأل تعط مل بل ذلك لزم مملوكاً العمل كان ولو

  .تردد موضع احلكم كان احلجي الكون عرفات يف كونه جيعل ال أن بشرط جرهأ لو نعم

 نأل }أيضاً بلدية لزيارة جارتهإك املشي لنفس نفسه يؤجر أن له جيز مل يبلد حلج نفسه رجأ لو نعم{

  .فتأمل ،مالكه لغري جيعله أن ميكن فال ،لغريه مملوك العمل



 وجب ما نفس ىعل جارةاإل وقوع  فاملمنوع،األول للمستأجر مشيه كان وإن بأس فال الطريق يف جر خلدمةأأما لو 

  جارةباإل أو صالأ عليه

  

 للمستأجر مشيه كان وإن ،بأس فال الطريق يف خلدمة{ ثانياً جرأ مث يبلد حلج نفسه }جرأ لو أما{

 جارةاإل وقوع فاملمنوع{ لعمرو واآلخر لزيد حدمهاأ يكون أن بني تنايف وال ،املشي غري اخلدمة إذ }األول

   .}جارةباإل أو صالأ عليه وجب ما نفس ىعل

 أن مع ،املشي نفس على جارةاإل بصحة والًأ قوله وبني هذا بني التنايف من احلواشي بعض يف وما

 ،وجوبه عدم عرفت وقد ،نفسياً املشي وجوب على بناًء إالّ يستقيم ال ،هناك صالةأ عليه واجب ياملش

  .املشي اتفق كيفماصل اح وهو للتوصل إالّ ليس ياملقدم والوجوب



 احلج يستقر وال القبول عليه جيب ال ،مستطيعا به صريي مبا للخدمة نفسه جارةإ منه طلب يأ ،استؤجرإذا  :٥٤ مسألة

 نهوأل االستطاعة لصدق عليه کن حرجاًيمل  إذا قال بوجوبهي وقد ،جارةاإل ووقوع بالقبول مقيد عليه فالوجوب ،عليه

  استطاعته، يف كافية وكانت دابته أو عبده ةملنفع مالكاً كان إذا كما ،جارةاإل قبل مستطيعاً فيكون ،ملنافعه مالك

  

 عليه جيب ال ،مستطيعاً به بصري مبا للخدمة نفسه جارةإ منه طلب يأ ،استؤجرإذا  :٥٤ مسألة{

 الواجب مقدمة نهأل وذلك ،كثراأل عن احملكي وهو ،يذهب ومل يقبل مل لو }عليه احلج يستقر وال القبول

 جيب ال ذاك جيب ال فكما ،املال كسب حال  إالّنفسه جارةإ حال فليس ،واجب غري وحتصيلها ،املشروط

  .املشروطة الواجبات كسائر }جارةاإل ووقوع بالقبول مقيد عليه فالوجوب{ .هذا

 لصدق ،عليه حرجاً{ القبول }يكن مل إذا بوجوبه{ املستند يف يالنراق هو والقائل }يقال وقد{

 دابته أو عبده ةملنفع مالكا كان إذا كما ،جارةاإل قبل مستطيعاً فيكون ،ملنافعه مالك نهوأل ،االستطاعة

  .}استطاعته يف كافية وكانت

   :بقوله نفسه ىعل استشكل مث

 ،االستطاعة وحتصيل االكتساب على قدر من كل على احلج مؤنة حتصيل جيب هذا ىفعل :يقال ال"

   .مطلقا واجباً احلج فيكون

 وجوب يصدق وال الوجوب فيسلم عرفيةال االستطاعة معه يصدق حبيث اقتداره كانن إ :نقول ناأل

 اجتمع ما هو بوجوبه نقول ما ألن ،االكتساب وجوب على دليل فال الإو ،فيه ضري وال االستطاعة حتصيل

   خباراأل يف فسرت ما ىعل االستطاعة قيل فإن ،العرفية االستطاعة صدق مع



 عادته من كان إذا كما ،صوره بعض يف اطاالحتي ترك يينبغ الك، واالستطاعة بذل صدق عنمن إذ ،ىتر كما وهو

  .سفارلأل نفسه جارةإ

  

 بعد إالّ الشخص ذلك مبثل جيدان وال ،بوجودمها إالّ حتصل فال ،وراحلة زاد له يكون أن املستفيضة

 هيإمنا  البدنية ةواملنفع ،امهئبأزا ومما اممنه عمأ بل عينهما وجود ليس بوجودمها املراد :قلنا ،الكسب

  . انتهى،)١("العني زاءإب وهي له موجودة

 خصوصاً ،التمكن }بذلك{ احلج وجوب عليها املعلق }االستطاعة صدق عنمن إذ ،ىتر كما وهو{

 حنو أو موسراً يكون أو فيه قوة أو املال يف سعة له منى عل وجوبه على ةدالال خباراأل من تقدم ما بعد

 من التمكن مبعىن املالكية ريدأ وإن ،ةواستطاع مال هل ممن فعالً يعد حبيث ملنافعه ملكهمننع  وكذلك ،ذلك

 وذا، احلج وجوب مدار يه اليت االستطاعة لصدق مستلزم غري ذلك فمجرد وحنومها جارةواإل التعويض

  .والراحلة الزاد مقابل له ليس أنه تبني

  .له املال جيادإ سبابأ سائر من جارةاإل غري من التمكن حال يظهر ومنه

 إذا كما ،صوره بعض يف االحتياط ترك يينبغ ال{ لكن }و{ :املصنف قول يف النظر يظهر أيضاً ومنه

 قبل فعالً االستطاعة صدق يوجب ال له عادة ذلك كون جمرد فإن }سفارلأل نفسه جارةإ عادته من كان

  .احلج لنفقة عليه التكسب يلزم ال عليه التكسب عادته من كان لو أنه كما ،جياراإل

                                                          

.٨ السطر ١٦١ ص٢ج: املستند) ١(



  .الغري عن للنيابة نفسه يؤجر أن املستطيع لغري جيوز :٥٥ مسألة

  

 ال يالذ الكبري كالشيخ كان اًحي }الغري عن للنيابة نفسه يؤجر أن املستطيع لغري جيوز :٥٥ مسألة{

 ،احلج ثواب للمباشر ويكون ،النيابة اب أبويف املتفرقة الكثرية خباراأل ذلك على ويدل ،ميتاً أو ،احلج يطيق

  .عنه حيج من وابث ضعافأ بل

 ثالثني فأعطاه رجل عليه دخل إذ ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عند كنت :قال ،سنان بن عبد اهللا فعن

 ىيسع أن عليه اشترط حىت ،عليه اشترط إالّ احلجإىل  العمرة من شيئاً يترك ومل ،عيلامسإ عن ا حيج ديناراً

 تسع لك وكانت ،ماله من نفقأ مبا حجة عيلامسإل كان هذا فعلت أنت إذا هذا يا :قال مث ،حمسر يواد يف

  .)١(بدنك من تبعتأ مبا

 ،واحدة حجة نفر مخس إىل دفع رجل :) السالمعلیه( احلسنأليب  قلت :قال يقطني بن ي علوعن

 ؟احلج ملن :فقلت .جراأل يف شركاء كلهم :يل فقال ،منهم واحد رجل فسوغها ،بعضهم ا حيج :فقال

  .)٢(والربد احلر يف ىصل نمل :فقال

  .للعمل مجيعهم حضور جراأل يف الشراكة وجه أن والظاهر

 من له ما آخر عن حيج الرجل :له قلت :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،مسكان ابن وعن

   .)٣(حجج عشر وثواب جرأ رجل عن حيج يللذ :قال ،الثواب

  .ابن سنان رواية وبني بينها مجعاً ،جرةأ يأخذ ومل ريالغ عن باحلج تربع من على الوسائل يف محله

                                                          

.١ حاحلج يف النيابة أبواب من ١ باب ١١٥ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ حاحلج يف النيابة أبواب من ١ باب ١١٥ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ حاحلج يف النيابة أبواب من ١ باب ١١٦ ص٨ج: الوسائل) ٣(



  القابل العام إىل االستطاعة بقيت فإن النيايب احلج مجارة قداإل مبال ن حصلت االستطاعةإو

  

 فعن ،جرهأ مثل للمباشرأن  على الدالة خراأل الروايات بعض بقرينة املراتب على احلمل وميكن :أقول

 حيج أن رجل إليه ىأوص رجل عن يسأله) عليه السالم( جعفرأيب  إىل كتب  أنه،يالساباط سعيد بن عمرو

 لك فإن ،اهللا شاءن إ عنه حج :وقرأته خبطه فوقع ،منها حجة لنفسه يأخذ أن له فيحل رجال ثالث عنه

  .)١(اهللا شاءن إ شيء هجرأ من ينقص وال هجرأ مثل

 يلذل :فقال ،شيء والثواب جراأل من له ،آخر عن حيج رجل عن ) السالمعلیه( الصادق وسئل

 ولعمته ولعمه ختهوأل خيهوأل والبنته والبنه مهوأل بيهوأل له ويغفر حجج عشر وثواب جرأ الرجل عن حيج

  .)٢(كرمي عواس اهللان إ وخلالته وخلاله

 الفريضة طواف ىقض إذا حىت اشتركا نسانإ عن حج من :قال ) السالمعلیه( عبد اهللاأيب  وعن

  .الروايات من ذلك غريإىل ، )٣(احلاج لذلك كان عمل من ذلك بعد كان فما ،لشركةا انقطعت

 جهة من كان وإن األوىل السنة يف للنيابة استؤجر كان فإن }جارةاإل مبال االستطاعة حصلت نإو{

 إىل{ حفظها لزم }االستطاعة{ لصدق املوجبة املال من كمية }بقيت فإن ،النيايب احلج مقد{ االنصراف

   }القابل لعاما

                                                          

.٥ حاحلج يف النيابة أبواب من ١ باب ١١٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٦ حاحلج يف النيابة أبواب من ١ باب ١١٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٧ حاحلج يف النيابة يف ١ باب ١١٦ ص٨ج: الوسائل) ٣(



  . فالالّإ لنفسه وعلیهوجب 

  

 العام ولأ من االستطاعة الوجوب يف املدار كون عدم من عرفت ملا }لنفسه{ احلج }عليه وجب{و

   .احلج عليه جيب }فال{ بذلك تفي املال من كمية تبق }الإو{ ،احلج أشهر يف  أوالقافلة سري وقتأو 

 مستطيعاً كان ،السنة هذه غري خلصوص أو ،وغريها السنة هذه نم أعم املطلقة للنيابة استؤجر إذا وأما

  .السنة هذه يف احلج ليهع وجبو

  .مستطيعاً يكن مل الإو ،النيابة حج عن سالماإل حج مينع مل إذ فيما كله هذا

 فال احلج ىعل مقدمة جارةاإل أن من ،احتماالن ،ال مأ امليقات قبل استطاع لو جارةاإل تبطل وهل

 مقدماً كان ولو الواجبات من غريها يعارضها فال أهم سالماإل حجة أن ومن ،املتأخرمر باأل نهلبطال وجه

  .وحنوه النذر مسألة يف تقدم ملا ىقواأل هو وهذا ،زماناً

  .الدليل الحتاد البلد يف ولو عمل أو آخر لسفر جارهواإل للحج جارةاإل بني ذكر فيما يفرق اله مث إن

 كاملزارعة احلج وبني بينه اجلمع ميكن ال مما العقود سائر من غريها وبني ةجاراإل بني فرق ال كما

  .وغريمها واملساقاة



  سالماإل حجة عن يكفيه  المستطيعاً كونه عدم مع جارةباإل أو تربعاً غريه عن أو لنفسه حجإذا  :٥٦ مسألة

  

 مستطيعاً كان أو }مستطيعاً كونه عدم مع جارةباإل أو تربعاً غريه عن أو لنفسه حجإذا  :٥٦ مسألة{

 عن يكفيه ال{ فرضه تقدم كما يسالماإل حجه على مقدماً عليه املؤجر احلج كان ولكن وحنوها جارةباإل

 وأما ،والستني ةساخلام املسألة يف تعاىل اهللا شاءن إ فيه الكالم فسيأيت التسكعي احلج أما ،}سالماإل حجة

 يف كما عليه مجاعاإل حتصيل ميكن بل ،احلدائق يف سيأيت ماك خالف بال الكفاية فعدم الغري عن احلج

 يف به مقطوع أو صحاباأل مذهب كونه والذخرية املدارك وعن ،املستند يف كما يإمجاع هو بل ،اجلواهر

  .كالمهم

  .املتشاات من أا املفاتيح شروح بعض وعن، إشكال حمل املسألة :قال أنه الذخرية عن نعم

 من يظهر ما ولوال ،عرفت ملا كذلك وهو :قال اخلراساين الفاضل عن شكالاإل نقل بعد احلدائق ويف

 أخبار يأ  ـخباراأل هذه عليه دلت مبا القول كانل املذكور احلكم ىعل وحديثاً قدمياً صحاباأل اتفاق

  .)١(القوة غاية يف ـ الكفاية

   .)٢(صحاباأل عليه اعم خروج ال :خرياًأ قالأنه  إالّ احلكم يف أشكل أنه املدارك وعن

 االعتماد من مانع عنها صحاباأل إعراض لكن :قال الكفاية نصوص ذكر بعد أنه املستمسكويف 

  .)٣( عليها

                                                          

.١١٨ ص١٤ج: احلدائق) ١(

.١١ السطر ١٨ سطر ٤٠٥ص: املدارك) ٢(

.١٩٦ ص١٠ج: املستمسك) ٣(



  علیهجب يف

  

   :مورأ جزاءاإل عدم على فالدليل كان وكيف

 املتيقن فإن ،)١(سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على وهللا:  تعاىلقوله إطالق :األول

 حج من وهو ،غريه ىفيبق ،واحدة مرة احلجأن  على الدالة خبارلأل ،باالستطاعة حج من هو روجاخل

  .طالقاإل حتت غريه عن أو متسكعاً

  .سالماإل حجة عن تربعاً أو غريه عن حج من كفاية عدم ييقتض نهإف ،صلاأل :الثاين

 عن حج من :قال )الم السعلیه( احلسن يبأ عن ي، علبن آدم خرب ففي ،النصوص بعض :الثالث

  .)٢(احلج عليه وجيب به حيج ما اهللا يرزقه حىت عنه جزأتأ به حيج مال له يكن ومل نسانإ

 له كانت رجل أحجه معسراً رجالً أن لو :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،بصري أيب وخرب

 لكالما تقدم كما البذيل ال النيايب جاحل منه املرادأن  على بناًء ،احلج عليه كان ذلك بعد يسرأ وإن ،حجته

   .سالماإل حجة عن البذيل كفاية مسألة يف فيه

 حجة عن احلجة تلك امنهم واحد كل يجيزأ قط حيج مل صرورة رجل عن ،عقبة بن هيمابرإ ورواية

  .)٣(ذلك يجيز ال :) السالمعلیه( فكتب ،اهللا شاء نإ يسيد يا ذلك بني ،ال مأ سالماإل

   عليه فيجب{ سالماإل حجة عن جيزيه ال كذلك حج فمن هذا على وبناًء

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٢١ الباب ٣٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٥ حاحلج وجوب يف ٢١ الباب ٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ حاحلج يف النيابة أبواب ٦ الباب ١٢٢ ص٨ج: الوسائل) ٣(



 كما فقرياً مادام االجزاء على عنه حممول اجزائه من خباراأل بعض يف وما ،ذلك بعد استطاع إذا احلج

 على وواجبه املستطيع غري على مستحبة سالماإل حجة أن منها االخر، فاملستفاد بعضها يف به صرح

   يتحقق وال ،باالجارة أو تربعا الغري عن ولو به ايت وجه يبأ األول ويتحقق ،املستطيع

  

  .احملامل بعض على محله من بد ال }عنه جزائهإ من خباراأل بعض يف وما ،ذلك بعد استطاع إذا احلج

 وعمن عنه يجيز الصرورة حج :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،عمار بن معاوية حيصح ففي

  .)١(عنه حج

 عن ذلك أجيزيه غريه عن حج رجل عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :ىخراأل تهصحيح ويف

  .)٢(نعم :قال، سالماإل حجة

 أحجه أو رجل عن حج ،مال له ليس رجل يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،مجيل صحيح ويف

  .)٣(مجيعا اعنهم يجيز :فقال ،احلج عليه هل ماالً صابأ مث غريه

  :بوجوه عنها صحاباأل أجاب النصوص هذه مث إن

 }خراآل بعضها يف به صرح كما ،فقرياً دام ما جزاءاإل على حممول{ أا من املصنف ذكره ما :األول

 ،غريه عن حج من إىل بالنسبة آدم وخرب ،متسكعاً نفسه عن حج من إىل بالنسبة بصري أيب خرب أي

 ،املستطيع على ةوواجب املستطيع غري على مستحبة سالماإل حجةأن { بينها اجلمع بعد }منها فاملستفاد{

   يتحقق وال ،جارةباإل أو تربعاً الغري عن ولو به ىتأ وجه يبأ األول ويتحقق

                                                          

.٢ حاحلج وجوب يف ٢١ الباب ٣٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٤ حاحلج وجوب يف ٢١ الباب ٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٦ حاحلج وجوب يف ٢١ الباب ٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٣(



  .الوجوب شرائط حصول مع إالّ الثاين

  

 الروايتني محل ييقتض ،مجيل صحيح وخصوصا الثالثة الصحاح وبني اموبينه الداليل اجلمعن إ :وفيه

 إذ ،الداللة جممل بصري أيب روايةن أ وخصوصاً ،واحد واد من والنيابة التسكع بايب كانن إ حباباالستعلى 

 احلج عليه :) السالمعلیه( ماماإل قول فيكون ،ظاهرها هوبل  ،البذيل احلج ا املراد يكون أن حيتمل

  .الندب على حمموال

   .املستند ذكره ،شاذة الصحاحن إ :الثاين

  .بينهما اجلمع عرفت وقد ،صولاأل يف ذكر كما الداليل اجلمع عدم رعف ذلكن إ :وفيه

   .أيضاً تندسامل ذكره ،صلاأل إىل والرجوع ،مر ما مع معارضتها: الثالث

  .عرفت كما الداليل اجلمع عدم فرع املعارضةن إ :وفيه

  .اجلواهر ذكره كما طرحها يلزم القطعيات من املسألةن إ حيث: الرابع

  .العريف والفهم الداللة طرق  يفالكالمإمنا و معه، كالم ال اطعالقن إ :وفيه

   .وغريه املستمسك يف كما عليها االعتماد من مانع عنها صحاباأل إعراضن إ: اخلامس

 وهن عن كشف لو يفيدإمنا  ذلكن إ ،عليه دليل لعدم اخترناه كما موهن غري عراضاإل أن مع :وفيه

 صحاباأل رأينا قد إذ ،كذلك ليس وهذا ،طبقه على حلكمنا ليناإ وصل ول يقطع معارض أو السند يف

  .املوهن موجب غري اجتهاد وهو ،وحنوها الداللة يف خيدشون ليناإ كلمام وصلت مما كلهم

 وغريهم والوسائل واجلواهر ستندامل ذكره كما ،املطلوب على الثالث الصحاح داللة عدم: السادس

   :لوجوه وذلك

   يفيجز ،والوجويب النديب من عماأل جزاءباإل املراد كون احتمال :األول



   .استحباباً واملباشر ،وجوباً عنه املنوب

  .الظاهر خالفنه إ :وفيه

  .غريه حجهأ ومن النائب إىل الثالثة ويف ،الغري إىل الثانية يف الضمري رجوع احتمال :الثاين

 يف الضمري ورجوع ،عنه املنوب ال النائب عن السؤال كون الثانية معاوية صحيحة مساقن إ :وفيه

 وهو املال صابأ عمن السؤال إذ ،اجلواب عن ) السالمعلیه( ماماإل عراضإل مستلزم ذكر من إىل الثالثة

  .دبيةاأل القواعد خالف واحد طرف من فردين إىل التثنية ضمري رجاعإأن  إىل مضافاً ،النائب

   .عنهما يجيز كيف يأ ،الوسائل  يفكما نكاراإل على حممول مجيل صحيحن إ: الثالث

  .الظاهر خالفنه إ :وفيه

 جعلأ ينإ :أليب فقلت ،صرورة وأنا أيب يب حج :قال ،لياسإ بن عمرو خبرب للمطلب يستدل قد بل

 عبد اهللاأيب  على  أيبفدخل :قال ،صرورة مكأو صرورة نتأو هذا يكون كيف :فقال .ميأ عن حجيت

 صرورة يفه مهأ وماتت صرورة وهو هذا بابين حججت ينإ اهللا لحكصأ :فقال معه ناأو ) السالمعلیه(

  .)١(حجته له يوه فضلأ مهأ عن ،حسنأ :فقال ،مهأ عن حجته جيعل أنه فزعم

 جرأأ مهأ عن احلج إىل ذهب إذا الصرورة الولد بأن حكم ) السالمعلیه( ماماإل أن الداللة وجه

أيب  إىل كتبت :قال مهزيار ابن بصحيح معارضتها إىل مضافاً ،هلا ظهور ال أنه نصافاإل ولكن ،امعنه

 :فكتب ؟سالماإل حجة عنهما أجيزي ميأ عن حيج أن مرتهأ وقد يمع ابينن إ :) السالمعلیه( جعفر

ال)٢(،   

                                                          

.٢١ حاحلج وجوب يف ١ الباب ٨ ص٥ج: التهذيب) ١(

.٤ حاحلج يف النيابة ٦ باب ١٢٢ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 ،الذيل بقرينة الحتفافها املتقدمة الروايات هذه يعارض وال ،صرورة مهأ وكانت رورةص ابنه وكان

  .صرورة كوها جهة من جزاءاإل عدمن أو

 الثالث الصحاح إذ ،النيابة وحج املتسكع حج بني التفصيل فالالزم بالكفاية القول على همث إن ،هذا

  .تعاىل اهللا شاءن إ فيه الكالم أيتيفس التسكعي وأما ،النيايب حج يف وردت



 عدمه فمع ،يرجع حىت عياله به ميون ما وجود ،يابواإل الذهاب مؤنة إىل اًمضاف ،االستطاعة يف يشترط: ٥٧ مسألة

  ،مستطيعاً يكون ال

  

 حىت عياله به ميون ما وجود ،يابواإل الذهاب مؤنة إىل اًمضاف ،االستطاعة يف يشترط :٥٧ مسألة{

   :خباراأل من عدة عليه ويدل ،واملستند اجلواهر يف كما ،اًإمجاع }مستطيعا يكون ال عدمه فمع ،يرجع

 :تعاىل اهللا قول عن ) السالمعلیه( عبد اهللا  أبو سئل :قال الشامي ربيع يبأ عن ،الثالثة املشايخ فعن

سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على وهللا والراحلة الزاد :له فقلت :قال ؟الناس يقول ما :فقال. 

  إذاًاسالن هلك :فقال هذا عن ) السالمعلیه( جعفر أبو سئل قد :) السالمعلیه( عبد اهللا أبو فقال :قال

 هلكوا لقد ،ياهإ فيسلبهم مإليه ينطلق الناس عن به ويستغين عياله يقوت ما قدر وراحلة زاد له من كان لئن

 قد أليس ،عياله لقوت بعضاً يويبق ببعض حيج انك إذا املال يف السعة :فقال :قال ؟السبيل فما :له فقيل .إذاً

  .)١(درهم يتئما ميلك من على  إالّجيعلها فلم الزكاة اهللا فرض

 بذلك حيج أن عليه جيب: الناس عن به ويستغين قوله بعد زادأنه  إالّ ،)٢(حنوه املقنعة يف املفيد وعن

  .وعياله نفسه به يقوت :فيه وقال احلديث متام ذكر مث . إذاًهلك لقد ،بكفه الناس فيسأل يرجع مث

   وحج :قال الدين رائعش حديث يف ،) السالمعلیه( حممد بن جعفر عن ،عمشاأل وعن

                                                          

.٢و١ حاحلج وجوب يف ٩ باب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣٣ السطر الزاد باب ٦٠ص: نعةاملق) ٢(



 ما نسانلإل يكونن أ و،البدن صحة مع والراحلة الزاد وهو ،سبيالً إليه استطاع من على واجب البيت

  .)١(حجه بعد إليه يرجع وما عياله على خيلفه

 سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على وهللا:  تعاىلقوله يف ،البيان جممع يف الطربسي وعن

 ماإ كفاية إىل والرجوع نفقته تلزمه من ونفقة والراحلة الزاد أنه ) السالممعلیه( متناأئ عن يروامل: قال

  .)٢(املسري إمكانو املوانع من السرب وختلية النفس يف الصحة مع ةحرف أو ضياع أو مال من

 على وهللا: عزوجل اهللا قول عن سئل أنه ،) السالمعلیه( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

 يقول ما :للسائل فقال ؟عزوجل اهللا عىن اليت السبيل استطاعة ما سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس

 علیه( جعفر  أبوسئل قد :) السالمعلیه( عبد اهللا  أبوفقال .والراحلة الزاد يقولون :قال ؟هذه يف الناس

 ذلك غري قوت لعياله وليس وراحلة زاد غري له ليس من كان لئن  إذاًالناس هلك :فقال ذلك عن )السالم

 فيه النفقة من والكفاية السفر استطاعة :قال ؟االستطاعة فما :له قيل . إذاًهلكوا لقد ،ويدعهم به ينطلق

  .)٣(درهم اتمائ له من على  إالّجيعلها فلم الزكاة فرض قد اهللا أليس ،منواأل العيال يقوت ما ووجود

 حيج ومل مات رجل يف ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،يالغنو عن ام عليه يدل بل ذلك ويؤيد

   :قال ؟ورثة وله احلج نفقه بقدر إالّ يترك ومل سالماإل حجة

                                                          

.فوق وما املائة باب يف ٦٠٦ ص٢ج: اخلصال) ١(

.١٤٩ ص٤ج: الثاين الد البيان، جممع) ٢(

.٨ السطر احلج كتاب يف ٢٨٩ ص١ج: اإلسالم دعائم) ٣(



  .ىقواأل على شرعاً نفقته عليه جيب ممن يكن مل وإن عرفياً لزوماً نققته يلزمه من م واملراد

  

عنه حجوا اوشاؤ وإن أكلوا اوشاؤن إ مبرياثه أحق هم)١(.  

  .ذلك غري، إىل املتقدمة احملاريب كصحيحة ،ةفاح احلاجة مع الوجوب عدم على دل ما ومثله

 االستطاعة ا املراد أن من تقدم ملا ،ذلك بدون تتحقق ال االستطاعة وبأن ،صلباأل يستدل رمبا بل

   .ىخيف ال كما وجيه وجه وهذا ،العيال مؤنة بدون تتحقق ال وهي العرفية،

 يف قوة له يكونن أ و،مؤسراً وكونه ،اليسار من الوجوب موضوع يف خذأ مبا له االستدالل ميكن لب

  .ذلك غري إىل ،فيه القدرة له أو ،فيه سعة أو ،املال

 وفاقاً }ىقواأل على شرعاً نفقته عليه جيب ممن يكن مل وإن ،عرفياً لزوماً نققته يلزمه من م واملراد{

 يف وفصل ،النفقة بواجب احلكم صواخف واملدارك والدروس ىاملنته عن يلمحكل وخالفاً ،واحد لغري

  .يكون ترك إعالته حرجاً عليه وبني غريه من بني اجلواهر

 النفقة بواجب لتخصيصها وجه وال ،املتقدمة الروايات يف العيالواألقوى ما اختاره املصنف إلطالق 

االستطاعة  صدق عدم إىل مضافاً: وفيه .االستطاعة صدق توهم إالّ احلرج عالتهإ ترك يف يكون منأو 

 لفظ يف مجالإ وال ،املتقدمة خباراأل ىمبقتضالعرفية اليت هي املناط، أنه لو سلم الصدق كان الالزم تقييدها 

  .الشخص عيلولة يف من كل هو بل العيال

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ١٤ باب ٣١ ص٨ج: الوسائل) ١(



 يف يتيم نفاقإل متكفالً كان أو ،عليه نفاقباإل ملتزم وهو التكسب على يقدر ال فقري كبري أو صغري أخ له كان فإذا

  .العريف العيال على فاملدار ،له عياالً ديع يبجنأ ولو حجره

  

  .احلرج مدار احلكمن ادور يفيد خل إهلكوا لقد: ) السالمعلیه( ماماإل تعليل :يقال ال

 عليهم للحرج زملتمس غري النفقة يبواج نفقة خذأ يكون ما فكثرياً الإو ،عرفية عبارة هذه :نقول ناأل

  .مداره دورانه الالزم كان باحلرج العيال نفقة ءاستنثا على استدل من نعم ،حينئذ احلج جيب ال أنه مع

 ،فقط النفقة يبلواج باملستثنيات املستثنيات ختصيص يلزمه النفقة يببواج هنا العيال خصص من مث إن

 فقط النفقة يبواج تسع دار واشتراء بيعها ملز عياله هو ممن وغريهم النفقه يبواج تسع دار له كان فلو

  .هناك مهالتزا هنا القائل من يظن وال ،احلج إىل ببقيته والذهاب

 كاسب غري قادراً كان أو }التكسب على يقدر ال فقري كبري أو صغري أخ له كان فإذا{ كان وكيف

 أو عمة أو ختأ أو متعة له }كان أو ،عليه نفاقباإل ملتزم وهو{ وحنوهم العلم  أهلمن كان إذا خصوصاً

 }يبجنأ ولو حجره يف يتيم نفاقإل متكفالً{ كان أو عاجز رجل أو منقطعة امرأة أو خال أو عم أو خالة

  .}العريف العيال على فاملدار{ نفقته وجود على متوقفة استطاعته كانت عرفاً }له عياالً ديع{ حبيث

 كان فإن وحنوها املشاهرة بدفع اخلريية الشاريع من مجلة يف ويشترك الفقراء من مجعية ميون من مث إن

 قوله عموم يشمله حبيث مؤنته على الفقراء تلك ءبقا توقف أو للتكليف رافعاً حرجاً تركهم عليه حرجاً

   أو هلكوا لقد ) السالمعلیه(



  .ىخيف ال كما احلج لزم الإو ،احلج على قدم عرفاً له عياالً يعدون كانوا

 خيلفه ما له يكن مل وإن عليه الوجوب فالظاهر البذلية االستطاعة ماأ ،مللكيةا ستطاعةاال يف كله هذا

  .شؤوم دارةإ من متكن بقي لو حبيث يكن مل إذا عيالهعلى 

 قدامإ عدم مع ،كسوباً كان لو كما ،بقائه على دارمإ توقف صورة غري يف عليه جيبأنه  احلاصلو

  .دارمإ على الباذل



 من له ملك منفعة أو صناعة أو زراعة أو جتارة من ،كفاية إىل الرجوع اعتبار القدماء كثرأل وفاقاً ىقواأل :٥٨ مسألة

  .واحلرج الشدة يف يقع وال ،التكفف إىل حيتاج ال حبيث ،ذلك حنو وأ دكان أو بستان

  

 ،الصدوق هروظا وسعيد محزة وابن واحللبيني كالشيخني }القدماء كثرأل وفاقاً ىقواأل :٥٨ مسألة{

 نقله واملسالك املختلف وعن ،بينهم املشهور أنه الروضة وعن ،املتقدمني أكثر مذهب أنه املسالك وعن

 أو زراعة أو جتارة من ،كفاية إىل الرجوع اعتبار{ عليه مجاعواإل واخلالف الغنية عن بل ،كثراأل عن السيد

 الشدة يف يقع وال ،التكفف إىل حيتاج ال يثحب ،ذلك حنو وأ دكان أو بستان من ،له ملك منفعة أو صناعة

  .}واحلرج

   .السابقة املسألة يف تقدم ما عليه ويدل

 ،الكفاية إىل الرجوع يشترط ال أنه املتأخرين من وكثري واجلنيد عقيل وابين ادريس وابن السيد وعن

  :بأمور لذلك واستدلوا ،الشهرة بل كثراأل إىل نسبته واحد غري عن بل

 جمرد ليست الوجوب يف املدار يه اليت العرفية االستطاعة ألن ذلك منع :وفيه .اآلية معمو: األول

 يف باستعماله مستدالً الناصرية يف السيد عن كما ،املشقة وارتفاع السهولة فيه يكون ما بل ،والطاقة القدرة

 مثالً ،العمل لذلك مستطيعاً ىيسم ال اآلتية كفايته سلب عمله يوجب من أن املعلوم نوم ،كثرية مواضع

أن يقال  يصح البستان بيع على تزوجيه يتوقف ولكن تزوجيه يريد ابن له وكان ذلك من معيشته بستان له من

  .ابنه لتزويج مبستطيع سيلنه إ

   اآلية يف االستطاعة كانت لو يفيدنه إ :لفظه مبا املستند يف عليه وأشكل



   .فتأمل ،)١( مطلقا ال الطريق قطع سهولة تهفغاي ،مقيدة السبيل باستطاعة ولكنها ،مطلقة

   .ىخيف ال كما التمكن عن ا يعرب عرفية عبارة هذه بل ،السبيل قطع ليس املرادن إ :وفيه

  .املشترط غري مطلوب على داللتها من ظهرأ مطلوبنا على اآلية فداللة ،كان وكيف

  . والراحلة الزاد أو به حيج ما وجودب االستطاعة حبصول املصرحة املتقدمة خباراأل إطالق: الثاين

 العقلية االستطاعة املناط كون عدم لبيان مسوقة األ ،البعد غاية يف وهو ،طالقاإل فرض لونه إ :وفيه

  .الروايات من تقدم مبا ختصيصها زملي ،سوقها من ىخيف ال كما

   .السفر حال العيال نفقة يف ظاهر بأنه الربيع أيب خرب على شكلأو

 علیه( وقوله ،عياله يقوت ما قدر: ) السالمعلیه( قوله ظاهر إذ ،ذلك يف الظهور عدم :وفيه

  إذاًهلكوا لقد: ) السالمعلیه( قوله بقرينة خصوصاً ،املستمر القوت عياله لقوت بعضا يويبق: )السالم

 ال ذلك فإن املال يف سعةال: ) السالمعلیه( قوله وكذا ،الواقعية اهلالكة ال ضياعهم املتعارف معناه يالذ

 ويستغين: ) السالمعلیه( قوله ومثله ،السفر مقدار لنفقة عياله على بقاءواإل الذهاب مقدار مبجرد يصدق

  .الناس عن به

 ،الزيادة على اشتماله بعد فيه إشكاالً يورث ال غريه أو املذكور اخلرب عني فكونه نعةقامل مرسل وأما

  .تأمل فيه لنا كان وإن ،والنقصان الزيادة بنيمر األ دوران عند بالنقصان ولالق مسلكهم أن وملاملع ومن

                                                          

.٨ السطر ١٥٨ ص٢ج: املستند) ١(



  نإووجاهته و باعتباره التجارة أو به الالئق التكسب على قادراً كونه ويكفي

  

 الكم حيث ومن ،أكثر أو أقل أو سنة اأو املدة حيث من مجالباإل فيه شكالفاإل عمشاأل خرب وأما

 كان ولو ،الكم حيث من الذهاب مدة كنفقة العرف حبسب مسوق هو إذ ،وارد فغري كثري أو قليل نهأو

 الروايات غالب أن املعلوم من أن مع ،مإليه للرجوع مورد يبق مل مجاللإل موجباً العرف حسب على التكلم

  .ىخيف ال كما مإليه املراجعة إىل حمتاجة

 ومن ،الدعائم كخرب كاف وهو باملعىن نقل هنلك باللفظ نقالً يكن مل وإن نهإف البيان جممع مرسل وأما

 كبار اعتماد بعد إليه يسمع فال فيها السند ضعف وأما ،الداللة حيث من النحو هذا على االعتماد لومعامل

   .استدالالم بذلك يشعر كما ،اإليه وحديثاً قدمياً صحاباأل

  .ىخيف ال ما ففيه الشهرة إىل االشتراط عدم نسبة وأما

 هو نعم .احلرج مدارمر األ يدور فال وعليه ،وحنوها والقدرة والسعة والقوة اليسار أدلة إىل مضافاً هذا

 بوجوب الكل عن وجياب :املتقدم دليلهم ذكر بعد املستند يف قال .املطلوب ثباتإ يف كاف دليلأيضاً 

  . انتهى،)١(العامة عمل وخمالفة ةاحلنيف السهلة وامللة القدمية للشهرة املوافقة املطلقة ألخصية ذكرنا مبا ختصيصه

  .دلةاأل من ذكر مبا منقطعةا إ :وفيه .االشتراط عدم صالةأ: الثاالث

   ووجاهته باعتباره التجارة أو ،به الالئق التكسب على قادراً كونه ويكفي{

                                                          

.١٠ السطر ١٥٨ ص٢ج: املستند) ١(



 فيمنأيضاً  اعتباره عدم يبعد وال البذلية، االستطاعة يف ذلك اعتبار عدم مر قد نعم .به يتجر مال رأس له يكن مل نإو

  وغريهم، السادة من العلم كطلبة به الالئقة بالوجوه أمره يميض

  

 التكفف الوجوب عدم وجه أن دلةاأل من املستفاد نأل وذلك }به يتجر مال رأس له يكن مل نإو

 أو اصوالغو احملتطب مثل كان نأب ولو الكتسب على القادر يف ذلك عدم املعلوم ومن ،وحنومها واهلالكة

  .وحنوه جاه له كان

  .أوضحمر فاأل احلرج أدلةب متسكن إ ماأو

  .تقدم كما حرجاً ذهابه يوجب مل إذا }البذلية االستطاعة يف ذلك اعتبار عدم مر قد نعم{

 }وغريهم السادة من العلم كطلبة به الالئقة بالوجوه أمره يميض فيمنأيضاً  اعتباره عدم يبعد وال{

 ذه التعيش يف احلق له كانإمنا  والزكوات مخاساأل من الفقراء بوجوه يعيش منن إ حيث ،تأمل فيه ولكن

 بدهلان إ وحيث ،الزكاة خذأو فقرياً نفسه تصيري يف احلق له ليس غنياً صار فإذا ،فقرياً كان دام ما الوجوه

 أخذ نيك ومل سنته مورأ دارةإ من يتمكن من كل على لوجب هذا على وجب ولو ،كذلك كان اخلمس

 أنه مع ،اجلهة هذه من بينهما الفرق لعدم ،الوجوه يأخذ مث احلج يف مؤنته يصرف أن حرجاً له الوجوه

   .عليه حرجاً كان أو الوجوه أخذ من يتمكن ال مبن كالمهم يف لقيدوه الإو بذلك القول يستبعد

 الدالة ،هةج كل من األخذ انقطاع باشتراط الشعارات وجد الزكاة مستحقي اب أبوالحظ ومن

  .فتأمل ،فيهم نفسه الشخص دخالإ جواز عدم على العريف بالتالزم

   هذه واحلال مستطيعاً كونه صدق لكن ،ذلك على يدل ال أنه فرض ولو



  .عليهم وجب الرجوع حال إىل عياهلم ومؤنة يابواإل الذهاب مؤنة مقدار هلم حصل فإذا

 له يابواإل الذهاب مؤنة مقدار له حصل إذا ،التكسب على يقدر وال الوجوه خذأ وشغله عادته الذي الفقري وكذا بل

 دون من يابواإل الذهاب مؤنة مقدار من له حصل ما صرف إذا وبعده احلج قبل حاله يتفاوت ال من كل وكذا ،ولعياله

  .عليه حرج

  

 على فاًوق لكونه ،وافتقر احلج إىل ذهب لو به التعيش من يتمكن وقف هناك كان لو ما ومثله ،مشكل

  .الفقراء

 وبني ،وحنوها والوقف واخلمس الزكاة ألخذ الفقراء عنوان من نفسه جعل بني فرق الأنه  احلاصلو

 إىل عياهلم ومؤنة يابواإل الذهاب مؤنة مقدار هلم حصل فإذا{ ،غريه وبني ،دائماً ذلك من معاشه كان من

  .}عليهم وجب الرجوع حال

 العيال كان أو ،الوجوه من العيال مؤنة له كان وإن بالوجوب لالقو يلزم املصنف مبىن على همث إن

 الرؤساء الفقهاء عطاءإ من الغالب هو كما ،تدرجياً مإليه تصل اليت الوجوه من شؤوم دارةإ من يتمكنون

  .سفره مدة العلم  أهللعائلة املشاهرة

 على يقدر وال الوجوه خذأ وشغله عادته الذي الفقري وكذا بل{ :قوله يف الكالم تعرف ذلك ومن

 احلج قبل حاله يتفاوت ال من كل وكذا ،ولعياله له يابواإل الذهاب مؤنة مقدار له حصل إذا ،التكسب

 واحلمال اسكالكن }عليه حرج دون من يابواإل الذهاب مؤنة مقدار من له حصل ما صرف إذا وبعده

  .وحنوهم واخلطاب واحلالق



 من متكن إذا احلج هيعل جيب ال ،الالبدية باب من يعمله نكا نهولك ،عليه حرجاً عمله كان إذا نعم

  .فيه صرفها لو سنته مؤنة ينايف حبيث احلج مؤنة

 يالذ باملال احلج عليه جيب ال الظلمة معيين من املعد الشرعية غري احلكومات عند املوظف أن والظاهر

 يف احلالل ماله صرف يستلزم حبيث ،وظيفةال يف منحصراً معيشته طريق كان إذا ،احلالل وجه على منه متكن

  .وعرفاً شرعاً مستطيع غري نهأل ،احملرمة أمواهلم كلأ احلج



 على جيب ال  وكذا،له يبذل أن الوالد على جيب ال كما ،به وحيج والده مال من يأخذ أن للولد جيوز ال :٥٩ مسألة

 عن  كما،وجوبه أو ذلك جبواز  والقول،للحج ولده مال من خذاأل للوالد جيوز ال وكذا ،به ليحج لوالده املال بذل الولد

  الشيخ 

  

 أموالكم والتأكلوا:  تعاىلقوله لعموم }به وحيج والده مال من يأخذ أن للولد جيوز ال :٥٩ مسألة{

  .)١(بالباطل بينكم

  .)٢(ذنهإب إالّ غريه مال يف يتصرف أن حدأل حيل ال :الشريف التوقيع يف ) السالمعلیه( وقوله

  .)٣(نفسه بطيب إالّ ئامر مال حيل ال: ) السالمعلیه( وقوله

 كتاب يف ) السالمعلیه( قوله وخصوص بل ،فيه حنن ما إىل بالنسبة هلا خمصص وال ،ذلك غريإىل 

  .سيأيت مما ذلك غري إىل ،)٤(ذنهإب إالّ شيئاً والده مال من يأخذ ال الولدن إ :) السالمعلیه( يعل

   .غريه حال الوالد حال فيكون ،الوجوب على دليل لعدم }له يبذل أن الوالدعلى  جيب ال كما{

 ولده مال من خذاأل للوالد جيوز ال وكذا ،به ليحج لوالده املال بذل الولد على جيب ال وكذا{

  .اجلواهر يف كما شهراأل ىوعل ،املستند يف كما كثرلأل وفاقاً }للحج

 خرياأل يف مدعياً واخلالف والتهذيب النهاية يف }الشيخ نع كما وجوبه أو ذلك جبواز والقول{

   وعن املهذب يف يالقاض وعن املفيد وعن ،عليه مجاعاإل

                                                          

.٢٩ آية :النساء سورة، ١٨٨ آية :البقرة سورة) ١(

.٤ حالغصب أبواب من ١ باب ٣٠٩ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

.٣٠٩ ح١١٣ ص٢ج: الغوايل) ٣(

.١ حبه يكتسب ما أبواب من ٧٨ الباب ١٩٥ ص٢ج: الوسائل) ٤(



 ،صغري وهو ابنه مال من حيج الرجل ) السالمعلیه( الصادق سئل ،يسار بن سعد صحيح عليه يدل كان وإن ضعيف

 ووالده هو اختصم رجالن إ ،لوالده الولد مالن إ :قال مث ،منع :قال ،منه وينفق :قال .سالماإل حجة منه حيج نعم :قال

  .للوالد والولد املال أن ىفقض ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسولإىل 

  

 علیه( الصادق سئل ،يسار بن سعد صحيح عليه يدل كان وإن ضعيف{ فيه االستشكال الذخريه

 :قال ،منه وينفق :قال .سالماإل حجة نهم حيج نعم :قال ،صغري وهو ابنه مال من حيج الرجل )السالم

نعم قال مث: عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول إىل ووالده هو اختصم رجال أن ،لوالده الولد مالن إ ( 

  .)١(}للوالد والولد املال أن ىفقض

   :النصوص من ثالثة أقسام املقام ويف

 قدم،تامل سعيد صحيح عليه ويدل ،المالك حمل هو يالذ ولده مال من الوالد حج على دل ما :األول

 :قال ،صغري وهو ابنه مال من الرجل أحيج :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،أيضاً عنه ياملرو وحنوه

نعم، قال ،منه وينفق سالماإل حجة حيج :قلت: باملعروف نعم، قال مث: ن إ ،منه وينفق منه حيج نعم

  .)٢(ذنهإب إالّ والده مال من يأخذ أن دللول وليس ،للوالد الولد مال

   :منها مجلة نذكر كثرية وهي ،املواضع بعض يف أو مطلقاً اجلواز أو املنع على دل ما :والثالث الثاين

   سألته :قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،مسلم بن حممد فعن

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٣٦ باب ٦٣ ص٨ج: الوسائل) ١(

  .٤ حبه يكتسب ما أبواب من ٧٨ باب ١٩٦ ص١٢ج: الوسائل) ٢(



  .)١(فسر غري من شاء ما منها يأكل :قال ؟ابنه مال إىل حيتاج الرجل عن

 يأخذ والوالد ،ذنهإب إالّ شيئاً والده مال من يأخذ ال الولدن إ :) السالمعلیه( ي علكتاب يف وقال

صلى ( اهللا رسول أن وذكر .عليها وقع االبن يكن مل إذا ابنه جارية على يقع أن وله ،شاء ما ابنه مال من

  .)٢(ألبيك مالكو أنت :لرجل قال ) عليه وآلهاهللا

 :لرجل قال ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسولن إ :) السالمعلیه( جعفر أيب عن ،الثمايل زةمح أيب وعن

ألبيك ومالك أنت. السالمعلیه( جعفر أبو قال مث (: إليه احتاج ما إالّ ابنه مال من يأخذ أن أحب ما 

  .)٣(الفساد جيب ال اهللان إ ،منه البد مما

 :قال ؟ولده ما من للوالد حيل ذا ما ـ ) السالمعلیه( عبد اهللاا  أبيعين ـ سألته :قال ،سنان ابن وعن

فيها للولد جارية لوالده كان وإن ،شيئاً ماله من يأخذ أن له فليس ،النفقة بأحسن ولده عليه أنفق إذا أما 

 مال من يرزأأ الوالد عن وسألته :قال .عليه قيمتها لولده تصري قيمة يقومهاأن  إالّ يطأها أن له فليس نصيب

 جارية هلم صغار ولد للرجل كان فإن ،ذنهإب إالّ شيئاً والده مال من الولد يرزأ وال ،نعم :قال ؟شيئاً ولده

  .)٤(باع شاء وإن وطأ شاءإن  ،شاء ما ا ليصنع مث قيمة نفسه على فليقومها يفتضها أن بحفأ

   مال البنه رجل عن سألته :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،مسلم بن حممد وعن

                                                          

.١ حبه يكتسب ما أبواب من ٧٨ باب ١٩٤ ص١٢ج: الوسائل) ١(

.١ حيكتسب ما أبواب من ٧٨ باب ١٩٤ ص١٢ج: الوسائل) ٢(

.٢ حبه يكتسب ما أبواب من ٧٨ باب ١٩٥ ص١٢ج: الوسائل) ٣(

.٣ حبه يكتسب ما أبواب من ٧٨ باب ١٩٥ ص١٢ج: الوسائل) ٤(



  .)١(نفسها على قرضاً إال منه تأكل فال ماأل فأما ،منه يأكل :قال ،إليه باأل فيحتاج

 ،ولده مال من يأكل الرجل عن سألته :قال ،) السالمعلیه( براهيمإ يبأ عن ،جعفر بن ي علوعن

 ذنإب إالّ شيئاً والده مال من يأخذ أن للولد يصلح وال ،باملعروف منه فيأكل إليه يضطرأن  إالّ ال :قال

  .)٢(والده

 حىت منه يستقرض أو باملعروف كلأفي يضطر أو ذنهإب إالّ ال :قالأنه  إالّ ،عنه ىخرأ رواية ويف

  .)٣(أيسر إذا يعطيه

 ،منه يأخذ أن فأحب مال لولده يكون الرجل يف ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،يعفور أيب ابن وعن

  .)٤(نفسهاعلى  قرضاً إالّ شيئاً منه تأخذ أن أحب فما حية مهأ كانتإن  وفليأخذ، :قال

 ؟والده مال من للرجل حيل ما :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،العالء أيب بن احلسني وعن

 يالذ للرجل ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول فقول :له فقلت :قال .إليه اضطر إذا سرف بغري قوته :قال

 يا :فقال ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب إىل بأبيه جاءإمنا  :فقال ،بيكأل ومالك أنت :له فقال أباه فقدم أتاه

 ىوعل عليه نفقهأ قد أنه باأل هأخربف ،يمأ عن يمرياث ظلمين وقد أيب هذا ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول

   نتأ :وقال نفسه

                                                          

.٥ حبه يكتسب ما أبواب من ٧٨ باب ١٩٦ ص١٢ج: الوسائل) ١(

.٦ حبه يكتسب ما ٧٨ باب ١٩٥ ص١٢ج: الوسائل) ٢(

.٦ حبه يكتسب ما ٧٨ باب ١٩٥ ص١٢ج: الوسائل) ٣(

.٧ حبه يكتسب ما ٧٨ باب ١٩٥ ص١٢ج: الوسائل) ٤(



 باأل حيبس ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول كان أو ،شيء الرجل عند يكن ومل ،بيكأل ومالك

  .)١(لالبن

 حتليل وعلة :مسائله جواب من كتب فيما إليه كتب ) السالمعلیه( الرضا أن :سنان بن حممد وعن

 يشاء ملن يهب: عزوجل قوله يف للوالد موهوب الولد نأل ،للولد ذلك وليس ذنهإ بغري لوالده الولد مال

 قولهل له واملدعو إليه واملنسوب وكبرياً صغرياً مبؤنته املأخوذأنه  مع ،)٢(ذكور اليشاء نمل ويهب ناثاًإ

 ،ألبيك ومالك أنت: ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب ولقول ،)٣(اهللا عند قسطأ هو ئهمآلبا ادعوهم :عزوجل

 وال ،الوالد بنفقة مأخذ الوالد نوأل ،باأل ذنإب أو ذنهإب إالّ شيئاً ماله من تأخذ ال ،ذلك مثل للوالدة وليس

  .باأل وجود حال خذهاأ بعدم املراد أن والظاهر .)٤(ولدها بنفقة املرأة تؤخذ

 الرجل عن سألته :قال ،) السالمعلیه( جعفر بن ىموس أخيه عن ،كتابه يف جعفر بن ي علوعن

 كانت وإن ،فليأخذ منه ذيأخ أن وأحب مال لولده كان وإن ،حبأن إ :قال ؟أيطأها اجلارية لولده يكون

  .)٥(قرضاً إالّ شيئاً منه تأخذ أن حبأ فال حية ماأل

   حيل الوالد عن سألته :قال ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،عمار بن سحاقإ وعن

                                                          

.٨ حبه يكتسب ما ٧٨ باب ١٩٦ ص١٢ج: الوسائل) ١(

.٤٩ آية :ىالشور سورة) ٢(

.٥٤آية : حزابسورة األ) ٣(

.٩ حبه يكتسب ما ٧٨ باب ١٩٧ ص١٢ج: الوسائل) ٤(

.١٠ حبه يتكسب ما ٧٨ باب ١٩٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٥(



 نفسه على مهاقو ينكحها أن فأراد جارية له كان وإن ،نعم :قال ؟إليه احتاج إذا ولده مال من له

  .)١(االبن ميسها مل ما عليها يقع أن ا ملكأ فأبوه جارية للرجل كانوإن  :لقا .ذلك ويعلن

 يمرأ غري من ي عليوالد عتقهأف عبد يل كان :) السالمعلیه( املؤمنني مريأل رجل قال :روايةويف 

  .)٢(لوالدك اهللا هبة من ومالك نكإف ،منك ومبالك بك ملكأ والدك :فقال .يرضا وال

 ولدمها مال يف مبسوطتان الوالدين يد :قال أنه ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب عن ق،الخاأل كتاب وعن

  .)٣(باملعروف إليه احتاجاإذا 

  .وغريها والعتق والتجارة النكاح اب أبويف ةاملتفرق املضامني ذه الكثريه الروايات من ذلك غريإىل 

 من الوجوب من عماأل مبعناه احلج جبواز حلكما يقتضي العريف الداليل فاجلمع احلج باب يف أما :أقول

  .حباهلا بقائها تقدير على ،املنع روايات من خصأ املتقدم سعيد صحيح نأل ،الولد مال

  :مورأ وهو ،ذكروه مما شيء عليه يرد وال

 األخذ وكون ،ذمته يف احلج واستقرار ،سابقاً للوالد االستطاعة وجود باحتمال الداللة ضعف :األول

  أو،قامةاإل يف الولد على الواجبة الوالد نفقة عن يدزت ال احلج ةنفق كون على محله أو ،قرضاً ولده مال من

االستحبابعلى 

                                                          

.٢ حبه يكتسب ما ٧٩ باب ١٩٨ ص١٢ج: الوسائل) ١(

.١ حالعتق كتاب يف ٦٧ باب ٦٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٥ حبه يكتسب ما أبواب من ٦٢ الباب ٢٥٤ ص٢ج: املستدرك) ٣(



 على  أو،بيعه جواز عدم مع لدلللو الولد :قوله بدليل يخالقأ حكمأنه  على  أو،الولد إىل بالنسبة

   .الدليل يف نص كما صغري الولد كونل له جائز وهو قرضاً الوالد خذأو االستحبايب سالماإل حجة

 أو قطعية قرينة تكن مل ما اإليه للمصري وجه فال ،الظاهر خالف االحتماالت هذه مجيعن إ :وفيه

  .الظاهر عن اليد رفع توجب ظهرأ

   .ذنهإ بغري الغري مال يف التصرف عن املنع عموم حيث من للقرآن الفتهاخم: الثاين

  .ألخصيتها ىخيف ال ما :وفيه

   .عنها صحاباأل إعراض: الثالث

 من إذ ،احلجية نع السقوط ييقتض بنحو عراضاإل كون يف شكالاإل لكن :املستمسك يف ما :وفيه

 غريمها من ماميةاإل مبذهب عرفأ فالشيخان الإو ،والترجيح التعارض على بناؤهم فيه الوجه يكون أن اجلائز
 عدة مع ملعارضتها بعيدة وجوهى عل باحلمل الرواية هذه طسقاإ من الكتب من كثري يف ما ويؤيده .ىانته )١(

  .وحنوها املطلقات من

   .مجاعباإل وملحوق مسبوق خالف من وخمالفة ،اجلواز عدم على مجاعاإل انعقاد: الرابع

 ىوعل .معلوم غري واملفيد الشيخ قبل من خمالفته إذ ،ساقط نفسه يف حجيته عدم مع مجاعاإلن إ :وفيه

 غري من ،سالماإل حجة حجه ويكون ولده مال من الوالد على احلج بوجوب القول لقاعدةا ىفمقتض هذا

   للعامة خمالفة والرواية خصوصاً هذا ،عليهما الولد طالقإل والبنت االبن بني فرق

                                                          

.١٦٦ ص١٠ج: املستمسك )١(



 احلج عليه جيب أنه ناأصحاب ىرو مال لولده كان إذا :لفظه مبا اخلالف يف الشيخ به صرح كما

   . انتهى،)١(ذلك يف الفقهاء مجيع وخالف ،منه االمتناع لالبن وليس به وحيج ايتهكف قدر منه ويأخذ

  :بأمرين لذلك واستشهد ،التقية على الروايات محل من احلدائق يف احتمله فيما ما يظهر وذا

  .العامة من كلهم علوان بن حسني خرب رجالن إ: األول

 حبأ ما :) عليه وآلهصلى اهللا( النيب قول نقل بعد ايلمثال خرب يف ) السالمعلیه( ماماإل قول: الثاين

   .خلإ

 يف العامة فقهاء مجيع خالف وغريه الشيخ ظاهر بل ،النص قبال يف باالجتهاد شيء أشبهنه إ :وفيه

 ذلك يؤيد ال العامة من ةالروا كون إىل مضافاً ،التقية احتمال فرض ولو مقدم الداليل اجلمع أن مع ،املسألة

  .العامة من رواته مجيع يكون ما وغريه الغدير روايات يف أليس ،لداللةبا فكيف

 مجعاً عمأ اآلية يف الفساد ويكون ،املكروه الفساد مراتب بعض على همحل من بد فال الثمايل خرب وأما

  .اجلواز يف الصرحية خباراأل من غريه وبني بينه

 االستطاعة وجد فقد له كان وإذا بألا مال االبن ملك أن وهو :آخر بوجه للوجوب يستدل ورمبا

 قدماء عند ا املعمول الصحيحة داللة بعد عنه غىن يف وحنن ،ىخيف ال نظر :وفيه .احلج عليه فوجب

  .صحاباأل

 املستثنيات فيه يشترط فال ،امللكي ال البذيل احلج حال حاله يكون بالوجوب القول على الظاهر مث إن

  .ىوالفتو النص طالقإل ،وحنوها

                                                          

.٨ مسألة احلج كتاب ٢٣٩ص: اخلالف) ١(



 إذا ما على  أو،نفسه مال من استطاعته مع ماله من االقتراض على محله كانإم مع ،عنه صحاباأل عراضإل وذلك

 الوجوب الظاهر إذ ،احلضر يف نفقته من أزيد احلج إىل السفر نفقة يكن ومل ولده على واجبة نفقته وكانت فقرياً كان

  .حينئذ

  

 يف الضعف وجه بيان يف )رمحه اهللا( املصنف قول يف شكالاإل ظهر وبه ،احلج يف الكالم متام هذا

 من استطاعته مع ماله من االقتراض على محله كانإم مع عنه صحاباأل عراضإل وذلك{ :بالرواية التمسك

 من أزيد احلج إىل السفر نفقة يكن ومل ولده على واجبة نفقته وكانت فقرياً كان إذا ما على  أو،نفسه مال

   .}حينئذ الوجوب الظاهر  إذ،احلضر يف نفقته

 املنع روايات محل ،واجلواز املنع روايات بني العريف واجلمع القاعدة ىفمقتض احلج باب غري يف وأما

ن إ منه وينفق منه حيج نعم ):سالمال عليه( قوله بني العرف عند مجعت إذا نكإف ،الكراهة من ضربعلى 

): عليه السالم (وقوله ،سرف غري من شاء ما منه يأكل: ) السالمعلیه( وقوله ،للوالد الولد مال

ابنه جارية على عيق أن وله شاء ما ابنه مال من يأخذ والوالد، عليه وآلهصلى اهللا( وقوله ( :ومالك نتأ 

 تأكلوا وال: ىلتعا قوله يف املراد مثل به املراد كون يف الظاهر معه يأكل :) السالمعلیه( وقوله، بيكأل

 :قال :منه يأخذه أن فأحب مال لولده يكون جواب يف ) السالمعلیه( وقوله ،اآلية )١(أموالكم

فليأخذ، السالمعلیه( وقوله ( :ذنهإ بغري لوالده الولد مال حتليل وعلة، وقوله )حاصله ما ) السالمعلیه 

   مال لولده كانوإن : ) السالمعلیه( وقوله ،باأل ذنإب الولد مال من الوالدة خذأ جواز

                                                          

.١٨٨ آية :البقرة سورة) ١(



 خصوصاً ،ذلك غري إىل ،ورضاه الوالد ذنإ بغري الولد عتق وجواز ،فليأخذ منه يأخذ أن وأحب

  .للولد ذلك جواز بعدم الروايات من مجلة يف املقابلة بقرينة

 ال اهللان إ ،منه بد ال مما إليه احتاج ما إالّ ابنه مال من يأخذ أن حبأ ما: ) السالمعلیه( قوله وبني

 ،شيئاً ماله من يأخذ أن له فليس النفقة بأحسن عليه انفق إذا أما: ) السالمعلیه( وقوله، الفساد حيب

 علیه( وقوله ،للولد ذلك جواز لعدم مقابلته حلاظ مع ،إليه يضطرأن  إالّ ال: ) السالمعلیه( وقوله

 املنع رواياتويف  صوصاًخ ،استحبايب الثاين احلكم أن يشك مل ،إليه اضطر إذا سرف بغري قوته: )السالم

 للتفريق وجه يبق فلم والوالدة الوالد وكذا ،ياالضطرار احلكم يف سواء والوالد فالولد الإو ،الكراهة قرينة

  .ذكرنا ما إالّ بينهما

 الظلم عن أبعد نهأل ،أوىلأنه  إىل مضافاً ،والسنة ابتالك لعموم موافقة املنع روايات بأن يقال قده مث إن

   .واملشهور الشرعية املرتكزات إىل قربأو

   .الداليل اجلمع عرفت وقد ،التعارض فرع الترجيحن إ :والًأ :وفيه

 )١(يهب : تعاىلقوله وهو لكتاب خلصوص ةموافق اجلواز رواياتن إ ،التسليم تقدير على :وثانياً

 عدم يةآ داللة من ضعفأ ليست اآلية هذه وداللة ،خالفه على دليل يدل مل ما به خذاأل مقتضاه فإن ،اآلية

 ،العموم على مقدم فاخلصوص هذا ىوعل ،ذاك دون خالقياأل احلكم على هذا حيمل فكيف ،العبد متكن

   .املنع روايات من خصأ اجلواز روايات فإن ،السنة إىل بالنسبة نقول وكذا

   بعديةاأل وأما

                                                          

.٤٩ آية :ىالشور سورة) ١(



  .الشرعية الشرعية دلةاأل تقاوم ال اعتبارية مورأ يفه واملشهور املرتكزات إىل قربيةواأل الظلم عن

 بروايات التصرفات وسائر احلج باب يف واملشهور القاعدة ىمقتض عن اليد رفع أن نصافاإل ولكن

  .العامل سبحانه واهللا ،جداً مشكل اجلواز



 حج لو وكذا ،جزأهأ لنفسه غريه نفقة يف جح فلو ،ماله من حيج أن جيب ال االستطاعة حصلتإذا  :٦٠ مسألة

 يصح، وكذا مل املغصوب وسعيه وطوافه حرامهإ ثوب كان إذا نعم .جزأهأو صح غصباً الغري مال من حج لو بل ،كعاًمتس

  .ه غصباًيمثن هد كانإذا 

  

 ،جزأهأ لنفسه غريه نفقة يف جح فلو ،ماله من حيج أن جيب ال االستطاعة حصلتإذا  :٦٠ مسألة{

 بفعل امتثل وقد عليه واجب احلج نأل }واجزأه صح صباًغ الغري مال من حج لو بل ،متسكعاً حج لو وكذا

  .الواجب عليه توقف إذ جيبإمنا و لذاته واجب غري املال وصرف ،جزاءاإل فيحصل املخصوصة املناسك

 عليه أطبق وكذا ،فيه العلماء بني اخلالف عدم املستندويف  ،عليه بقسميه مجاعاإل ىادع اجلواهر ويف

 إالّ املال من فعالً متكنه عدم ضرف يف كان نفسياً السفر بوجوب قلنا لونه  أىخيف ال لكن ،املعاصرون

 من السفر بكون قلنان إ جيز مل ذهب لو بل ،يوالنهمر األ اجتماع بامتناع القول على بناًء جيب مل بالغصب

 ،اديرإ عن خيلو ال نفسياً السفر بوجوب سابقاً جزمه مع هنا املستمسك فسكوت ،جزًء وحنوه امليقات

  .فتأمل

 عدم على ًءبنا والعمد العلم مع }يصح مل املغصوب وسعيه وطوافه حرامهإ ثوب كان إذا نعم{

 واحليض كاجلنابة املقدم الواجب الغسل أو للطواف الوضوء ماء }مثن كان إذا وكذا{ يوالنهمر األ اجتماع

   ،كذلك هديه نفس  أو}غصبا هديه{ مثن كان أو بغص املاء نفس كان أو ،واالستحاضة فاسنوال



ن إ موضعه يف واحد كل يف الكالم سيأيت كما ،اجلزء ذلك يبطل وقد ،احلج يبطل قد الصور هذه ويف

  .تعاىل اهللا ءشا



 عليه حرجاً كان أو ،الركوب على يقدر ال مريضاً كان فلو ،البدنية االستطاعة احلج وجوب يف يشترط :٦١ مسألة

  ،جيب مل الكنيسة أو احململ على ولو

  

 على يقدر ال مريضاً كان فلو ،البدنية االستطاعة{ مباشرة }احلج وجوب يف يشترط :٦١ مسألة{

 واجلواهر احلدائق يف عليه ىوادع ،}جيب مل الكنيسة أو احململ على ولو عليه حرجاً كان أو ،الركوب

  .اخلاصة دلةاأل من ومجلة واحلرج والعسر االستطاعة أدلة مشول عدم إىل مضافاً ،مجاعاإل واملستند

 ال مرض أو ،به جتحف حاجة ذلك من مينعه مل ،سالماإل حجة حيج ومل مات من :ذبيح صحيح ففي

  .)١(نصرانياً أو يهودياً فليمت ،مينعه سلطان أو ،احلج فيه يطيق

 مال عنده كان ملن هذه :اآلية البيت حج الناس على وهللا:  تعاىلقوله يف ،عمار صحيحويف 

  )٢(.وصحة

  .)٣(وراحلة زاد له ،سربه ىخمل ،بدنه يف صحيحاً كانن إ :احلكم بن هشام صحيح ويف

 حيج مل مؤسر صحيح وهو مات من :يقول ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا مسعت :قال ،بصري يبأ وعن

  .)٤( ىعمأ مةاالقي يوم وحنشره:  تعاىلاهللا قال ممن فهو

   كان من :اآلية تفسري يف ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،حديث يف اخلثعمي وعن

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٧ باب ٢٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٧ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٧ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٨ ص٨ج: الوسائل) ٤(



  .)١(احلج يستطيع ممن فهو وراحلة زاد له ،سربه ىخمل ،بدنه يف صحيحاً

 استطاع من على فريضة البيت وحج: املأمون إىل كتابه يف ) السالمعلیه( الرضا عن ،الفضل وعن

  .)٢(الصحة مع والراحلة الزاد والسبيل ،سبيال إليه

 كان من :) السالمعلیه( قال اآلية تفسري يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،سيابة ابن وعن

  .خل إ)٣(بدنه يف صحيحاً

 والقدرة بدنه يف الصحة :) السالمعلیه( قال ،اآلية تفسري يف ) السالمعلیه( عنه ،احلجاج ابن وعن

  .)٤(ماله يف

  .)٥(املال يف واليسار نالبد يف القوة :قال ) السالمعلیه( عنه ،عوراأل حفص وعن

   .ذلك غريإىل 

 :فقال القدر  أهلمن رجل سأله :قال ،) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،السكوين عن ما يعارضها وال

 إليه استطاع من البيت حج الناس على وهللا :اهللا قول عن ينأخرب ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول بن يا

وحيك إمنا يعين باالستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة : ، فقالعةاالستطا هلم جعل قد أليس سبيال

  .فراجع ،سالماإل حجة شروط من الثالث الشرط يف تقدم  ملا .)٦(البدن

                                                          

.٤ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٦ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١٠ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٣ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١٢ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.١٣ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٥(

.٥ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ٦(



  .هتمؤن عنده يكن ومل خادم إىل احتاج لو وكذا ،مؤنته عنده يكن مل لكن ملاحمل على الركوب من متكن لو وكذا

  

 يكن ومل خادم إىل احتاج لو وكذا ،مؤنته عنده يكن مل لكن ملاحملعلى  الركوب من متكن لو وكذا{

  .وحنوها }هتمؤن عنده

 االستطاعة عدم صدق لزم الإو ،البدن حيث من ال املال حيث من مستطيعني غري هؤالء أن والظاهر

  .ياملش من متكن لو احلج مبقدار عنده كان إذا املشي على يقدر ال من كل على البدن حيث من

 االستطاعة عدم كان املتعارف حج مال ضعافأ له كان لو احلج على يقدر وكان مريضاً كان لو نعم

   .البدنية االستطاعة فقد جهة من

 عدم السبب يكون قد كان وإن ،التقديرين كال على الوجوب عدم بعد سهلمر فاأل ،كان وكيف

  .مهاكال يكون وقد الصحة عدم يكون وقد املال



 مبشقة لكن مكنأ أو ،احلج إىل الوصول ميكنه ال ضيقاً الوقت كان فلو ،الزمانية االستطاعةأيضاً  رطويشت :٦٢ مسألة

  جيب، مل شديدة

  

 ميكنه ال ضيقاً الوقت كان فلو ،الزمانية االستطاعةأيضاً { احلج وجوب يف }ويشترط :٦٢ مسألة{

 يف عليه ويدل ،مجاعاإل واحد غري عليه ىوادع ،}جيب مل شديدة مبشقة لكن مكنأ أو ،احلج إىل الوصول

 فيكون ،له الالزمة تهملقدم  وقتال أو ،له وقت ال مبا التكليف الستحالة ،العقل مطلقاً الوصول عدم صورة

 االستطاعة فقد إىل مضافاً ،وحنوه السلم عدم صورة يف السطح على بالكون كالتكليف باحلج التكليف

 والراحلة بالزاد الروايات يف تفسريها أن عرفت كما ،سابقا عرفت كما الوجوب يف املناط هي اليت العرفية

   .باخلصوص هلا مدخلية وال العرفية االستطاعة بيان باب من وحنومها

 ،عسراً كان ولكنه ممكناً الفعل كان فيما األ ،وحنومها واحلرج العسر أدلةب لالستدالل والجمال

  .املسألة مفروض يف مكاناإل عدم والفرض

 فبني ،واحلرج العسر أدلةو االستطاعة صدق عدم الوجوب عدم على فالدليل املشقة صورة يف وأما

 وحنوه احلج فسو من املسألتني يف عليه يصدق الأنه  إىل مضافاً ،وجه من عموم الدليل حيث من لتنيأاملس

  .دلةاأل عنوان يف خذأ مما

 ،ياالضطرار إىل ياالختيار من تكليفه ينقلب حبيث كان ولكن السري استطاع لو فيما الكالم يبق

   ؟ال مأ احلج عليه جيب فهل

  .ثناءاأل يف العروض أو ،األول من العلم لصوريت العامة ياالضطرار دلةأل ،الوجوب الظاهر



  .فال الإو ،وجب القابل العام إىل االستطاعة بقيت فإن وحينئذ

  

 إالّ بقاءاإل وجوب عرفت قد ولكن }فال الإو ،وجب القابل العام إىل االستطاعة بقيت فإن وحينئذ{

  .وحنوها املستثنيات يف ذهبتإذا 

 يدور حيث ،حدأ رسالإ من يتمكن ولكن بنفسه هو الذهاب من يتمكن مل فيما الكالم يأيته مث إن

  .بالنائب العام هذا يف واحلج شخص استنابة وبني ،بنفسه القابل العام يف واحلج بقاءاإل بنيمر األ



 متام إىل  أوامليقات إىل الوصول معه ميكن ال مانع الطريق يف يكون ال بأن السربية الستطاعةأيضاً  ويشترط :٦٣ مسألة

  أو عرضه أو بدنه أو نفسه على خياف بأن ،مأمون غري كان لو وكذا ،جيب مل الإ و،عمالاأل

  

 ال مانع الطريق يف يكون ال بأن ،السربية الستطاعةاأيضاً { احلج وجوب يف }ويشترط :٦٣ مسألة{

   .احلج عمالأ من شيء إىل يصل فال }امليقات إىل الوصول معه ميكن

 احلاكم والعقل ،قطعاً مبستطيع ليس نهإف الكرمية اآلية ،مجاعة كالم يف ىاملدع مجاعاإل قبل عليه ويدل

   :السريب للتمكن املشترطة الروايات من ومجلة ،املقدور بغري التكليف باستحالة

  .)١(سربه ىخمل بدنه يف صحيحاً كان من :اآلية تفسري يف يالكناس ةرواي ففي

  .ذلك غري إىل ،سيابة بن الرمحن وعبد ،احلكم بن هشام رواية ومثله

 كافية ياالضطرار كفاية أدلةف الإو ،ياالضطرار من حىت يتمكن مل حبيث }عمالاأل متام إىل أو{

 إىل االنقالب  إىلبالنسبة حىت ،القدر هذا من إالّ التمكن عدم األول من علم لو فيما حىت الكفاية ثباتإل

  .}جيب مل الإو{ ،وحنوها احلائض إىل بالنسبة فرادواإل القران

 ،باملشقة متكن ما وبني ،سريال من صالأ يتمكن مل ما بني الفرق عدم علمي السابقة املسألة يف تقدم ومما

  .احلرج دليل إىل اًمضاف ،املتقدمة دلةلأل ،أيضاً عليه جيب ال نهإف

   أو عرضه أو بدنه أو نفسه على خياف بأن ،مأمون غري كان لو وكذا{

                                                          

.٤ حاحلج وجوب يف ٨ باب ٢٢ ص٨ج: الوسائل) ١(



  كذلك، الطرق مجيع كان أو فيه منحصراً الطريق ماله وكان

  

 الطريق كان أو }كذلك الطرق مجيع كان أو فيه منحصراً الطريق وكان{ به املعتد اخلوف }ماله

  .كذلك الشخص هلذا املمكن

 التذكرة عن احملكي مجاعاإل إطالق ىمقتض هو كما ،حينئذ واقعاً باحلج التكليف عدم والظاهر

 عن ينكشف مل اخلالف انكشف فلو ،هلم اجلواهر وتقرير احلدائق يف ياملدع اخلالف يونف ،واملبسوط

   .التهلكة مصاديق من أنه من قيل ملا ال احلج قرارتاس

 موارد غري يف موجوداً فيالتكل وكان الواقعية اهلالكة ا املراد كان لو التهلكةن إ :الدليل تقرير

 فاملراد ،للغرض نقض وهو اهللكة يف املكلف يقاعإ لزم التكليفى عل التحفظ الالزم وكان الواقعية التهلكة

 واخلوف ،احملتملني الطرفني من حالراج هو الظن إذ ،باهلالك الظن من عمأ هو يالذ اهلالكة خوف حمل

 كان ناًءإ عشرين يف السم من ناءإ اشتبه فلو ،أكثر يكون قد بل ،احتمال عشرين من واحداً يكون أن ميكن

  .اهلالك خوف حمل منها واحد كل

 الواقعية التهلكة مبورد خيتص ذلك إذ ،ىاملدع من خصأ اآلية داللة متامية تقدير على نهإ :فيه ولكن

 يكن مل وإن لص يقرالط يف كان لو كما ،واقعاً دةموجو اهلالكة تكن مل وإن معرضاً كان يالذ احملل مبعىن

 هذه يف ال ثرأ له يكن مل أنه مع لصلا وجود خيل أنه مبعىن ،اخليالية التهلكة ال ،ذلك حنو أو واقعاً يصيبهم

 ،التهلكة يف إلقاًء سالح بال فيها النفس ءإلقا كان قائمة احلرب كانت لو مثال ،املاضية السنني يف وال السنة

 يظن كانالذي  احملل ذلك يف واقتحم احلرب وجود الشخص هذا خيلإمنا و صالأ حرب تكن مل ول أما

   فيه وجودها



 يف اًءقإل كان سم حدمهاأ اللذين نائنياإل أحد شرب لو وكذا ،التهلكة يف نفسه وقعأ أنه يصدق مل

  .واقعاً فيهما السم عدم مع كذلك حدمهاأ أن ظاناً شرب إذا ما ال ،التهلكة

 كذلك الظنون مدار تدور ال لفاظاأل سائر أن فكما ،املفهوم املبينة األلفاظ من التهلكةأن  احلاصلو

 ال اآلية ذه مستدالً ،مطلقاً اخلوف موارد يف احلج وجوب بعدم فالقول ،الواقع مدار تدور بل ،اللفظة هذه

   .إشكال عن خيلو

 احلج :) السالمعلیه( عبد اهللاأليب  قلت :قال ،احلجاج بن الرمحن عبد بصحيح له االستدالل األوىلو

  .)١(اهللا عذره عذر له كان فمن ،وصغارهم كبارهم ،مجيعاً الناس على احلج :فقال ،والفقري الغينعلى 

 ظاهر يف بالتصرف الوجوب مبعىن أخذ اءسو مجيعا الناسعلى : ) السالمعلیه( قوله من املرادفإن 

 مقيد التقديرين كال على الواجب لكن ،الوجوب من عماأل مبعىن أو ،قدم كما احملامل ببعض االستغراق

 واجب وغري معذوراً كان يعقالئ لعذر يذهب مل فمن ،عقالئي عذر اخلوف أن املعلوم منو ،ذرعال بعدم

  .عليه

 ،واقعاً السرب ختلية هو املناط :يقال حىت وعدمها السرب ختلية مدار احلكم يدور ال أنه حتقق وذا

 االستقرار ينايف فال ،يظاهر حكم للواقع خمالفاً كونه مع التخلية بعدم الظن حني الوجوب بعدم احلكمف

  .الواقع يف احملققة السرب ختلية صورة يف احلج بوجوب الواقعي للحكم

                                                          

.٣ حاحلج وجوب يف ٢ باب ١١ ص٨ج: الوسائل) ١(



  ،املأمون األبعد من الذهاب وجب ،مأمون غري لكنه قربأ حدمهاأ طريقان هناك كان ولو

  

 وفاقاً }املأمون األبعد من الذهاب وجب ،مأمون غري لكنه قربأ حدمهاأ انطريق هناك كان ولو{

  .فيه اخلاصة بني اخلالف عدم املسألة يف خمالفاً العامة نقلهم من الظاهر بل ،للمشهور

  .)١(أقرب أو أبعد كانت اءسو اآلخر سلك حدمهاأ من فمنع طريقان له كان فلو :الشرائع يف قال

 عنه الوقت قصر أو قصرت لو أما ،لألبعد والوقت النفقة سعة فرض مع :هبقول اجلواهر يف وقيده

 وهو ،مطلقاً بعداأل سلوك يوجبوا فلم للشافعية خالفاً ،واضح هو كما فيه الطريق احنصر إذا احلج سقط

  .)٢(يأمن مل وإن والراحلة الزاد واجد على الوجوب استقرار من محدأ عن ما الفساد كوضوح الفساد واضح

 دون حدمهاأ يخل طريقان له كان فلو ،الطرق بعض سالمة الوجوب يف يكفي :تندسامل يف لوقا

   .ىانته )٣( له الزمان واتسع عنه نفقته يقصر مل إذا بعدأ كان وإن األول سلوك وجب خراآل

  .غريهم عبائر ومثلها

 السرب ختليةو ،الوجوب مناط يه اليت العرفية االستطاعة صدق الوجوب على فالدليل ،كان وكيف

  .ىخيف ال كما واحد طريق ختلية مع تصدق املشترطة

                                                          

.احلج باب ١٦٤ص: اإلسالم شرائع) ١(

.٢٩٠ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(

.١١ السطر ١٦٢ ص٢ج: املستند) ٣(



 وال العراق  أهلمن كان إذا ما مثل ،البالد يف بالدوران احلج إىل الوصول ميكنهأنه  إالّ خموفا الطرق مجيع كان ولو

 إىل ومنه مثالً جدة إىل ومنه ربوشه إىل ومنه اهلند إىل منهوا خبار إىل ومنه خراسان إىل ومنه كرمان إىل ميشيأن  إالّ ميكنه

  .السرب ىخمل يكون ال أنه عليه يصدق نهأل الوجوب عدم قوامهاأ وجهان ،ال أو جيب فهل ،مكة إىل ومنها املدينة

  

 من كان إذا ما مثل ،البالد يف بالدوران احلج إىل الوصول ميكنهأنه  إالّ خموفاً الطرق مجيع كان ولو{

 بوشهر إىل ومنه اهلند إىل منهوا خبار إىل ومنه خراسان إىل ومنه كرمان إىل ميشين أ إالّ ميكنه وال العراق أهل

 نهأل الوجوب عدم قوامهاأ ،وجهان ،ال أو جيب فهل ،مكة إىل ومنها املدينة إىل ومنه مثال جدة إىل ومنه

  .املعاصرين من ومجلة واملستمسك للمستند وفاقاً }السرب ىخمل يكون ال أنه عليه يصدق

 يكون قد إذ ،ذكره ما إطالق صحة عدم آخر وبعض الشريازي ياهلاد عبد للسيد وفاقاً ىقواأل نولك

 اليت زمنةاأل هذه يف خصوصاً ،كذلك يكون ال وقد ،السرب ختلية صدق لعدم موجباً البالد يف الدوران

 الدوران كان لكن ىلخم يكن مل لو املتعارف الطريقن إ نقول بل ،ةالسيار أو بالطائرة فيها الدوران يعتاد

 احلج إىل والوصول الكرة حول الدوران من يوم نصف يف ومتكن ،الطائرة له كان لو كما ،سهال عنده

 كما العرفية لالستطاعة رياًفست الإ ليست والراحلة كالزاد الروايات يف املأخوذة السرب ختلية نأل ،وجب

  .العناوين تلكى  علالوجوب يتوقف ال العرفية االستطاعة حتقق فمع ،تقدم

 يف سربه ىخمل كان فلو ،فقط الذهاب ال ،يابواإل الذهاب يف كوا السرب ختلية من الظاهر مث إن

   مينعه أو لص أو عدو الطريق يعرض لكن الذهاب



 وجود واشتراط املالية االستطاعة لةأمس يف تقدم كما ،سربه ىخمل كونه يصدق مل ،ياباإل من سلطان

  .ياباإل مؤنة

 كان ولو ،واالستطاعة السرب ختلية لصدق ،وجب خرآ من يابواإل طريق من الذهاب من متكن ولو

والطريق األقرب غري املخلى ينفتح  ،الثانية السنة يف احلج إىل للوصول مستلزماً املتعارف بعداأل الطريق سلوك

 ويكون قرباأل منسنة الثانية يف السنة الثانية دار األمر بني السري من األبعد فعالً وعدم السري إال يف ال

  .بينهما خمرياً فلكامل

 بعض يف كان فلو ،أيضاً املوانع سائر عن خلوه يشترط العدو عن السرب خلو يشترط كما نه إمث

  . طاعون أو وباء وخاف على نفسه ال جيب، كما صرح به يف املستندالطريق منازل

 فسيأيت والغسل الوضوء من متكنه وعدم شربهوم مأكله جناسة يستلزم مما بالبحر ولو احنصر الطريق

  .تعاىل اهللا شاءن إ والستني التاسعة املسألة يف فيه الكالم



  جيب، مل به معتد بلده يف له مال تلف احلج إىل الذهاب استلزمإذا  :٦٤ مسألة 

  

 عن يحكللم وفاقاً }جيب مل به معتد بلده يف له مال تلف احلج إىل الذهاب استلزمإذا  :٦٤ مسألة{

عبد الرمحن املتقدم يف املسألة  صحيح فيشمله ،العقالئية عذاراأل من نهأل وذلك ،املعاصرين كغالب املستند

  .السابقة

 حيج ما على الرجل قدرإذا  :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،احلليب صحيح عليه يدلويؤيده أو 

  .)١(سالماإل شرائع من شريعة ترك فقد يعذره شغل له وليس ذلك دفع مث به

 ذلك يدفع وجعل به حيج ما على قدر من :قال أنه ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،محزة أيب وعن

  .)٢(سالماإل شرائع من شريعة ضيع فقد املوت جاء حىت فيه اهللا يعذره شغل له وليس

  .العقالئية عذاراأل من شغل به املعتد ماله حلفظ البقاء أن التأييد وجه

 حجة حيج ومل مات من :) السالمعلیه( اهللا بدع يبأ عن ،ذريح صحيح منهما ظهرأ بل ثلهماوم

 أو يهودياً فليمت مينعه سلطان أو احلج فيه يطيق ال مرض أو به جتحف حاجة ذلك من مينعه ومل سالماإل

   .به ذهابه جيحف حاجة به املعتد املال حفظ فإن ،)٣(نصرانياً

   وجوب القتضائها الضرر ينف دلةأل خمصصة احلج وجوب أدلة بأن والقول، لضررا أدلة إىل مضافاً هذا

                                                          

.٣ حاحلج وجوب يف ٦ باب ١٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٩ح احلج وجوب من ٦ باب ١٨ ص٨ج: لالوسائ) ٢(

.١ حاحلج وجوب من ٧ باب ٢٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(



 كونه مع الحق أو االستطاعة حصول على سابق ي فورواجب ترك استلزامه من يشرع مانع هناك كان إذا وکذا

  توقف إذا كما ،حمرم ارتكاب على توقف إذا وکذا. حريق أو غريق نقاذإك احلج من همأ كونه مع من همأ

  

 تام، غري ،معها الضرر نفي أدلة عمالإل جمال فال ،الرحم على نفاقاإل وجوب أدلة نظري ،املال صرف

 احلج من يلزم يالذ والضرر ،قطعاً منها املخرج القدر إالّ يةاألول دلةاأل مجيع على حاكمة الضرر أدلةإذ 

  .الضرر دلةأل دليل كل كتخصيص املتعارف بقدره يتقدر

 احلج أدلة من املسلم بالقدر الضرر عموم ختصص الضرر موضوع يف الواردة احلج أدلةأن  احلاصلو

 لتوقف وجه ال أنه تعرف وذا .احلج أدلة عموم ال الضرر أدلة عموم فاملرجع ،املتعارف احلج وهو

 ما كل على خاف وإن للسقوط وجه عرفان عدم من ـ اللثام كشف عن كاحملكي ـ املسألة يف املستمسك

  .كفاية إىل الرجوع يشترط مل إذا ميلكه

 على سابق  فوريواجب ترك استلزامه من يشرع مانع هناك كانإذا { احلج جيب ال }وكذا{

 املسألة يف عرفت وقد، }حريق أو غريق نقاذإكاحلج  من همأ كونه مع الحق أو االستطاعة حصول

  .الواجب لكذ مهيةأ اعتبار يف والالحق السابق بني فرق عدم والثالثني ىحداإل

 كان سواء ،يلزم مل به جتحف جةاوح يعذره وشغالً عقالئياً عذراً يعد مما يالشرع املانع كان لو نعم

 الالحق ذرعال يف الفرق بعدم حكم حيث املعلقني بعض نظر هذا إىل وكأنه ،بعده أو االستطاعة حصول قبل

  .وغريه هماأل بني

   توقف إذا كما ،رمحم ارتكاب على توقفإذا { احلج جيب ال }وكذا{



  .املغصوبة رضاأل يف املشي أو غصبية دابة ركوب ىعل

  

 على توقفه فرض مع الوجوب إمكان لعدم }املغصوبة رضاأل يف املشي أو غصبية دابة ركوب ىعل

 ذهبن إ نهإف ،القدرة طريف على والعقاب ،يطاق ال مبا التكليف من هو إذ ،االختيار سوء بدون احلرام

 يف احلرام كان مبا تقييده من البد لكن ،املقدمة ذي ترك حلرمة عوقب يذهب مل وإن املقدمة حلرمة عوقب

 قدم الإو ،ملزمة مصلحة فيه يكون ال الوجوب مالك من يالباق كان ولكن ،نقصأ أو مساوياً أو أهم مالكه

  .يالطبيع احملرم ىعل احلج

 كانا ولو ،يقدم الزم بقدر همأ كان فما ،احلرمة ومالك الوجوب مالك بني يقارنأنه  احلاصلو

 قدم بالبقاء الوالدأمر  فلو ،طاعتهماإ لوجوب طبعاً حمرمة الوالدين خمالفة مثال ،حيرم ومل جيب مل مساويني

  .الوجوب ملالك احلرمة مالك مقاومة لعدم احلج عليه

  .العبارة يف إشكال فال ،منه الفعلي احملرم من املصنف مراد أن والظاهر



 والبدنية املالية االستطاعة ،واحلرية والعقل البلوغ إىل مضافاً ،احلج وجوب يف يشترط أنه مر مما علم قد :٦٥ مسألة

الكالم يف  يفبق جيب، ال هذه حدأ فقد ومع ،حرام فعل أو واجب ترك أو الضرر استلزامه وعدم ،والسربية والزمانية

  :نيمرأ

  فقد اعتقد أو ،واقعاً هابعض فقد مع هذه مجيع حتقق اعتقد إذا :حدمهاأ

  

 ،واحلرية والعقل البلوغ إىل مضافاً ،احلج وجوب يف يشترط أنه مر مما علم قد :٦٥ مسألة{

أو { للتكليف الرافع واحلرج العسر أو }الضرر استلزامه وعدم ،والسربية والزمانية والبدنية املالية االستطاعة

 مقدمان مزامحان بل االستطاعة شرائط من ليسا ةاحلقيق يف وهذان ،فعليني }حرام فعل أو واجب ترك

 ومع{ ىخيف ال كما اخلارج من يستفادان بل ما حلجا دليل تقييد لعدم وذلك ،واحلرج الضرر صور كبعض

  .سيأيت كما الصور بعض يف بةااالستن وجب وإن مباشرة احلج }جيب ال هذه حدأ فقد

 وصوره ،كذلك يتمكن مل أو ،حيج مل أو حج ،واقعاً احلج من متكن لو أنه يف }الكالم يفبق{

 صوريت يف اموع مث ،والفقدان الوجدان صوريت يف التسعة موراأل ضرب من حاصلة وثالثني ستة املتصورة

  :}مرينأ{ ضمن }يف{ ونذكرها ،وعدمه احلج

 انوك بعضها فقد اعتقد أو ،واقعاً بعضها فقد مع{ الشرائط }هذه مجيع حتقق اعتقدإذا : حدمهاأ{

 فهل الثانية الصورة يف حيج مل ولو ،ال مأ سالماإل حجة عن يكفي هل األوىل الصورة يف حج فلو }متحققاً

   احلج عليه يستقر



 أو صغرياً كان أنه بان مث الشرائط فحج سائر حتقق مع حراً أو بالغاً كونه اعتقد إذا :فنقول ،کان متحققابعضها و

 ىتأو الشرائط سائر حتقق مع عبداً أو بالغ غري كونه اعتقد وإن ،سالماإل حجة عن ئهجزاإ عدم املقطوع بل فالظاهر عبداً

  ترکه مع بقاء  وإن ،سابقاً مر كما سالماإل حجة عن جزأهأ به

  

  ؟ال أم موته بعد عنه ىيقض أو متسكعاً ولو قبلةامل السنة يف به تياناإل عليه جيب حىت

 أو صغرياً كان أنه بان مث فحج{ واقعاً }الشرائط سائر حتقق عم حراً أو بالغاً كونه اعتقد إذا :فنقول{

 ،منها مجلة تقدم اليت املعتربة فيضةتللمس }سالماإل حجة عن جزائهإ عدم{ به }املقطوع بل فالظاهر عبداً

لو أن غالماً حج عشر حجج مث احتلم كانت عليه فريضة : ) السالمعلیه( الصادق عن ،مسمع خرب ففي

  .)١(اإلسالم

 حجة عليه كانت حجج عشر حج مملوكاً عبداً أن لو: أيضاً) عليه السالم(وعنه، عن الصادق 

  .)٢(سبيال ذلك إىل استطاع إذا سالماإل

 شرطية يف الكالم فراجع ،الوجوه بعض على محلها من بد ال اليت املعارضة خباراأل بعض تقدم وقد

  .واحلرية البلوغ

 ،عاقالً كونه اعتقاد مع جمنوناً حج لو ما امومثله ،يالتجر ابب من كان هذه واحلال حيج مل ولو

  .الفرض لندرة له يتعرض مل املصنف وكأن

 سالماإل حجة عن جزأهأ به ىتأو{ واقعاً }الشرائط سائر حتقق مع عبداً أو بالغ غري كونه اعتقد نإو{

   بقاء مع{ هذه واحلـال }ركهت نإو{ ،أيضاً وقبلها بل ،والعشرين السادسة املسألة يف }سابقاً مر كما

                                                          

.٢ حاحلج وجوب يف ١٣ باب ٣٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٥ حاحلج وجوب يف ١٦ باب ٣٣ ص٨ج: الوسائل) ٢(



  ،عليه احلج وجوب استقرار فالظاهر احلجة يذ إىل الشرائط

  

 والثمانني الواحدة املسألة يف سيأيت }عليه احلج وجوب استقرار فالظاهر احلجة يذ إىل الشرائط

 متام زمان إىل االستطاعة بقاء االستقرار يف يشترط هل نهأو احلجة يبذ التحديد مسألة يف الكالم تفصيل

 ،مهالاإل بدون ولو الذهاب عدم مبجرد االستقرارأصل  يف الكالمإمنا  ،ذلك غري أو ركاناأل زمان أو فعالاأل

  :احتماالن وفيه

 يستدل أن ميكن يوالذ ،عليه املعاصرين سكوت من والظاهر املنت ىفتو هو كما الوجوب: األول -

  :مورأ له

  .خباراأل من تاملي عن القضاء وجوب على دل ما :األول

  . مطلقاالفرائض من ائتفال قضاء وجوب على دل ما: الثاين

  .إن القضاء تابع لألداء، فإذا وجب األداء وجب القضاء: الثالث

  .املستطيع على احلج وجوب على الدالة خبارواأل الكرمية اآلية إطالق :الرابع

  .املتقدمة دلةاأل من شيء يرفعه وال ،صللأل الوجوب عدم: الثاين-

 يكفيه ما له كان يأ ،مثرياً مات لو فيما هوإمنا  فذلك امليت عن القضاء وجوب على دل ما أما

   .له مال ال عمن احلج جيب ال ذإ ،قطعاً عنه احلج جيب مل الإو، للحج

 فلم مرض لو كما ،قودفم هوو باملالك قطع إىل حيتاج احلياة كحال تاملما حال كون إىل مضافاً هذا

أن  على ،املوت حال يف عنه القضاء جيب أنه مع احلياة حال يف به تياناإل عليه جيب ال نهإف ومالص على يقدر

 يذهب ال اليت املتعارفة الصور هو منها املنصرف بل ،ممنوع عذراً احلج عدم لصورة القضاء أدلة إطالق

  .عامداً عاملاً الشخص

   وجوبلى  عمتوقف فذلك ،مطلقاً الفوائت قضاء وجوب على دل ما وأما



 حيتاج غريهويف  ،مكلفاً كان عمن الفعل عدم هو الفوت ألن بل ،داءالأل تابع القضاء نأل ال ،داءاأل

  .جديدأمر ب هو بل ،حمله يف احملقق خالف فهو تابع القضاء أن وأما ،آخر دليلإىل 

 واملفروض ،اعةاالستط حال الوجوب على فتدل اآلية ماأ :فنقول خبارواأل الكرمية اآلية إطالق ماأو

 ومثلها ،القضاء حال ال داءاأل حالإىل  ناظرة الكرمية اآليةأن  احلاصلو ،يستطيع ال الثانية السنة يف أنه

  .وحنوها االستطاعة على الوجوب فيها املعلقة خباراأل

 ارتفع االستطاعة عن خرج فإذا ،املستطيع على الوجوب على تدل خبارواأل اآليةن إ :قلت شئت نإو

 املسافر :قال لو وكما ،مراأل ارتفع امللك فقد لو نهإف ،باملاء تيينأي :املالك قال لو كما وذلك ،وبالوج

 على يوه ،العامة أو باحلج اخلاصة ضاءقال أدلة إالّ البني يف يبق فلم ،ذلك غري أو يصوم احلاضر أو يقصر

 وجوب وال االستطاعة حال يف الوجوب مع  إالّيكون ال القضاء إذ ،الرتاع حملل يدفت ال داللتها متامية تقدير

 كذلك حرجاً أو عسراً أو ضرراً احلج له يكون من على التكليف بعدم حتكم أا فكما ،الرفع دلةأل هنا

 قول من تقدم مبا لذلك ستدلي أن ميكن بل ،الشرط وجدان جيهل كان من على التكليف بعدم حتكم

 بالتقريب ،)١(اهللا عذره عذر له كان فمن: احلجاج بن الرمحن عبد صحيح يف ) السالمعلیه( الصادق

  .ىخيف ال كما ،العقالئية عذاراأل من بالشرط اجلهل فإن ،والستني الثالثة املسألة يف املتقدم

                                                          

.٣ حاحلج وجوب يف ٢ باب ١١ ص٨ج: الوسائل) ١(



 بجفي ،إليه بالنسبة للتكليف رفع وال له عذر ال نهإف ،لتركل العامد العامل وبني بينه الفرق تبني وذا

 كقول ،اجلملة يف استطاع ملن الوجوب على الدالة دلةاأل فتشمله ،االستطاعة عام يف جباحل يانتاإل عليه

 ذلك من مينعه ومل سالماإل حجة حيج ومل مات من: احملاريب ذريح صحيح يف ) السالمعلیه( الصادق

  .)١(نصرانياً أو يهودياً فليمت مينعه سلطان أو ،احلج فيه يطيق ال مرض أو ،به جتحف حاجة

يا علي من سوف احلج حىت ميوت ): عليه السالم(يف وصيته لعلي ) صلى اهللا عليه وآله(ل النيب وقو

 نم على احلج وجوب على هاإطالقب الدالة دلةاأل من ذلك غري إىل ،)٢(بعثه اهللا يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً

  .ستقراراال على العريف بااللتزام تدل ااف حىت حيج ومل االستطاعة له صارت

 القضاء لعدم ،احلياة حال تشمل فال فاتته كما فليقضها فريضة فاتته من حنو العامة القضاء أدلة وأما

  .املوت حال إىل ناظرة كلها اخلاصة دلةألاو ،أداء سنة كل يف احلج بل

 ال من مثل ال ،العقالء عند عذر هو جهالً بالشرط جهل من يعقالئ لعذر حيج مل من فكل هذا ىوعل

 منه متكن عدم أو ،والعشرين الواحدة املسألة يف فيه الكالم تقدم يالذ مستطيعاً كونه يعرف لئال ماله حيسب

 الواقع يف يكن مل وإن حنوه أو اللص من خلوف أو ،يصل فلم بوصوهلم املطمئن الرفقة مع سافر لو كما

   ،عليه واجباً احلج يكن مل العقالئية عذاراأل من ذلك غري أو ،كذلك

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٧ باب ٢٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣ حاحلج وجوب يف ٧ باب ٢١ ص٨ج: وسائلال) ٢(



 حصولهكان  ولو املال حفظ وجوب عرفت قد لكن ،القابل العامل إىل االستطاعة تبق مل إذا يستقر فال

  .السنة قبل

 مصرحة كلمام بل ،ذكرته ملا خمالف غري الناقص تتبعي حسب صحاباأل كتب يف وجدته والذي

  .املهمل على احلج باستقرار

 ا إذالذمة يف احلج يستقر أنه يف ىوفتو نصاً إشكال وال خالف ال" :املنت مع مازجاً اجلواهر يف قال

أصل  معها يينتف ال اليت الشرائط ذهبت وإن ،حياته زمن يف جحفي ،فات حىت مهلأو الشرائط استكملت

  . انتهى)١(" وفاته بعد عنه ىويقض ،القدرة

 فيها ميكنه مدة ومضت الوجوب شرائط له اجتمعت بأن ذمته يف احلج استقر من" :تنداملس يف وقال

 مات حىت فأمهل ،مجاعة احتمله كما خاصة منها ركاناأل أو ،كثراأل عن كما احلج أفعال مجيع اءفاستي

   .خل إ)٢("يواحملك احملقق مجاعباإل عنه قضاؤه جيب

 الشرائط حصول بعد مهالباإل حيصل الذمة يف احلج استقرار التذكرة يف العالمة قال :احلدائق يف وقال

 طلقأو ،احلرم ودخول حراماإل من فيه يتمكن زمان يمض وحيتمل ،احلج أفعال مجيع زمان يومض بأسرها

 تقييد بد ال نهأب املسالك يف واعترضه ،الشرائط حتقق مع مهالباإل بتحققها القول والشرائط املعترب يف احملقق

   .خل، إاملدة مجيع يف واقعاً بكونه مهالاإل

  ىحك مث

                                                          

.٢٩٨ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٣٢ السطر ١٦٤ ص٢ج: املستند) ٢(



  ماالً مستطيعاً كونه اعتقد وإن ،متسكعاً ولو احلج عليه ماله وجب تلف إذا كما لكذ بعد الشرائط بعض فقد نإف

  

 عما فضال االستقرار لفظ من الخ خباراأل من املسألة هذه يف يه علوقفت ما :قال أنه املدارك عن

 توجه مع اءدباأل تياناإل عدم على القضاء ترتب خباراأل من كثري من املستفادن إ :قالأن  إىل ... به يتحقق

  . انتهى)١(،ظاهراً به اخلطاب

 ظهر وذا ،وعمد علم بال ال ،وعلم عمد عن الترك مهالاإل من الظاهر بأن خبري وأنت :أقول

 ينبغي ال مما اجلملة يف احلكمأصل  :بقوله املسألة يف احلج استقرار وجه يف املستمسك ذكره فيما شكالاإل

  .املتقدم اجلواهر كالم ذكر مث ،)٢(فيه شكالاإل

 ،وحنوه اجلهل هو كان ولو ،عذر هلم الذين هؤالء ىعل الوجوب عدم النظر يف رجحفاأل ،كان وكيف

 واحلال ماتوا لو عنهم القضاء جيب ال كما ،الثاين العام يف االستطاعة فقدواو ل تسكعاً احلج عليهم جيب فال

  .هذه

 ولو احلج عليه وجب{ يكن مل }همال تلف إذا كما ذلك بعد الشرائط بعض فقد نإف{ هذا ىوعل

  .سالماإل حجة بعنوان ثانياً تياناإل عليه لزم استطاع مث كذلك حج ولو ،}متسكعاً

   من يأ }ماالً مستطيعاً كونه اعتقد نإو{

                                                          

.١٥٢ ص١٤ج: احلدائق) ١(

.٤ السطر ٣ الفقرة ١٧٤ ص١٠ج: املستمسك) ٢(



 ،واقعاً الشرط فقد من ،وجهان وعدمه سالماإل حجة عن جزائهإ يفف ،احلج بعد اخلالف فبان يكفيه عنده ما نأو

 ما كفاية عدم اعتقد نإو. الصورة هذه غري سالماإل حجة عن املستطيع غري حج جزائهإ عدم من املسلم رالقد أن ومن

  وترك فياًاك الواقع يف وكان املال من عنده

  

 وعدمه سالماإل حجة عن جزائهإ يفف ،احلج بعد اخلالف فبان يكفيه عنده ما نأو{ املال حيث

 ،املسألة هذه نفس يف يتأسي ماعلى  سالماإل حجة احلج يقع ال فقده ومع }واقعاً الشرط فقد من ،وجهان

  .}الصورة هذه غري سالماإل حجة عن املستطيع غري حج جزائهإ عدم من ماملسلّ القدر أن ومن{

 دليل كان لو جزاءإلل وجهاً يصلحإمنا  هذا :املستمسك يف قال ،املعاصرون اختاره يالذ هو وهذا

 عموم ىمقتض كان إذا أما ،املتيقن القدر على عنه اخلروج يف يقتصر ينئذح نهإف ،جزاءاإل عموم على يدل

  . انتهى،)١(جزاءاإل بعدم القول فيتعني أوالً املذكور للوجه جزاءاإل عدم دلةاأل

 ىفمقتض الإو ،مجاعاإل هو جزاءاإل عدم دليل أن من سيأيت ما إىل )رمحه اهللا( املصنف نظر نأوك

 علم الذي احلج وهو ،املتيقن القدر على فيه االقتصار فالالزم يبل دليل مجاعاإلن إ وحيث ،جزاءاإل القاعدة

  .يةاألول القاعدة ىمقتض هو الذي جزاءاإل عموم حتت الصورة هذه غري ىفيبق ،استطاعته عدم االبتداء من

   وترك ،فياًاك الواقع يف وكان املال من عنده ما كفاية عدم اعتقد نإو{

                                                          

.٦ السطرالفقرة ١٧٦ ص١٠ج: املستمسك) ١(



  .كفايته فالظاهر اخلالف فبان فحج احلرج عدم أو الضرر عدم اعتقد وإن ،عليه قرارفالظاهر االست احلج

  

 يف تقدم ما االستقرار وجه ،املعاصرين وغالب للماتن خالفاً }عليه االستقرار{ عدم }فالظاهر احلج

 ذكرناه ما دمالع ووجه ،هناك املذكور بالتقريب واجلاهل للعامل التكليف عموم من والعشرين الرابعة املسألة

  .فراجع ،عليه احلج وجوب استقرار فالظاهر: )رمحه اهللا( املصنف قول عند املسألة هذه نفس يف

 دليل يف تقييد يائاخلط العذر يشمل وال الواقعي بالعذر خيتص لالستطاعة عفالرا ذرعال أن واحتمال

 لومعامل نوم ،العقالئي العذر هللا عذره عذر له كان فمن: ) السالمعلیه( قوله ظاهر إذ ،قيدم بال العذر

  .والستني الرابعة املسألة يف ذكرناها اليت املؤيدات من وغريه الرفع دليل إىل مضافاً ،منه اجلهلأن 

 من ومجلة املصنف عند }فالظاهر اخلالف فبان فحج احلرج عدم أو الضرر عدم اعتقد نإو{

   :مرينأب له واستدل }كفايته{ املعاصرين

 لو وفيما ،لالمتنان خمالفاً الرفع يكون أن ميكن فال ،امتنان واحلرج الضرر عند احلكم فعرن إ: األول

 كان عادةاإل عليك ويلزم سالماإل حجة عن حجك يكفي ال له قيل لو وباحلرج بالضرر علم بدون حج

  .الضرر تبني مث صام أو قائماً ىصل أو الضرر مع توضأ لو ما ومثله ،لالمتنان خمالفاً

 هالكة الصوم يف كان لو كما ،االقتحام حلرمة موجباً واحلرج الضرر يكن مل فيا يتمإمنا  هذا :اليق ال

  .واقعاً واجباً يكون وال الفعل فيحرم الإو، احلج وكذا النفس

   صام إذا حراماً ضرراً يضر يالذ الشخص هذا عن احلكم رفع :نقول ألنا



 فيكون القضاء عليه جيب يكون أن من خيلو ال وصام ميعل مل فلو وحينئذ ،لالمتنان إالّ ليس مثالً

 ،به القول من بد ال امتناين الدليلن إ وحيث ،االمتنان ىمقتض والثاين ،جيب ال أن ومن ،االمتنان خالف

  :فيه ولكن

 كان إذا مثالً، املالك لعدم يكون قد بل ،مطلقاً لالمتنان ليس واحلرج الضرر عند احلكم رفعن إ :والًأ

 يفأ وعليه ،املالك لعدم بل املنة رد الرفع يكن مل ،ضاراً الصوم هذا وكان البدن صحة الصوم مصلحة

  .ذاك من أو القسم هذا من نهأل ثباتاإل مقام يف معني

 يظهر كما لالمتنان إالّ ليس املستطيع غري على الوجوب عدم فإن ،يالتسكع باحلج النقض إىل مضافاً

 له قيل مث كذلك حج لو إذ ،لالمتنان خمالف أنه واحلال سالماإل حجة عن ايتهكف بعدم قوهلم مع ،دلتهأ من

  .االمتنان خالف لزم ثانياً حج

 فال وحينئذ ،احلكم لرفع حكمة صار االمتنانن إ يأ ،االمتنان حبكمة الرفع أن دلةاأل ظاهرن إ: وثانياً

 مدار يدور ال حلكمة املوضوع أو رفوعامل احلكم أن فكما ،خباراأل يف املذكورة مكَاِحل كسائر صالأ حكم

 يف اجتهاد الدليل إطالق مع العلم بصورة الرفع وختصيص ،فيه حنن ما كذلك وعدماً وجوداً احلكمة تلك

  .االمتناين باحلكم العمل عدم عن الردع على تدل موارد خباراأل يف ورد وقد ،النص مقابل

 أن فأوصتين شوال يف فماتت رمضان شهر يف مرضت امرأة عن سألته :قال ،بصري يبأ موثق ففي

 جيعله مل اهللا فإن ،عنها ىيقض ال :قال ،فيه تتاوم :قلت ،مرضها من برئت هل :قال ،عنها يقضأ

   مل شيئاً عنها تقضي كيف :فقال ،بذلك صتينوأ وقد عنها قضيأ أن يهتشأ ينإف :قلت .عليها



  .)١(عليها اهللا لهعجي

 ،جيوز ما وبني الصوم معه جيوز ال الذي املرض بني ) السالمعلیه( ماماإل الاستفص عدم الداللة وجه

 أفراد بعض مع جيوز كان ولو ،عليها اهللا جيعله مل ما قضاء عن السائل وردع مطلقاً اجلعل بعدم حكم بل

  .تام غري اجلعل بعدم القضاء عدم تعليل كان استحباباً ولو الصوم معه الصوم وجوب املرفوع املرض

 مث .احلضر يف فيه كاملفطر رمضان شهر يف السفر يف الصائم :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب وعن

 رمضان شهر أصوم ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول يا :فقال ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب ىأت رجالًن إ :قال

 اهللان إ :) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا ولرس فقال ،يسري ي علنهإ اهللا رسول يا :فقال ،ال :فقال ؟السفر يف

 ترد أن بصدقة تصدق لو أحدكم أحيب ،رمضان شهر يف فطارباإل هايومسافر ميتأ ىمرض على تصدق

   .)٢(عليه

 الصوم عدم ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب يعلل ومل امتناين احلكم رفع أن وضوح مع ،مثالهأ من كثريإىل 

  .باالمتنان إالّ جوازاًحىت 

   .عاصياً ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول مساه السفر يف صام من أن الروايات بعض ويف

 ،التمام جيوز ال ذلك ومع ،امتناين أنه دلةاأل بعض من يظهر الذي السفر يف الصالة بقصر احلكم ومثله

  .كالنسيان الصور بعض يف عادةاإل ولزوم

 صحيح مبثل خيتص يتهعن ما دليلأن  إالّ ،ستطاعةاال عن اًانعم كان وإن والضرر احلرجن إ: الثاين

  .حج من يشمل فال احلج ترك مبن خيتص وهو ،لالستطاعة العذر ملنافاة املتضمن احلليب

                                                          

.١٢ حرمضان شهر أحكام يف ٢٣ باب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٥ حالصوم صفة يف ٤ باب ١٢٤ ص٧ج: لالوسائ) ٢(



 حج كان فقده مع حج فإذا ،حج من يشمل وال احلج ترك مبن خمتصاً كان ملا الدليلأن  احلاصلو

   .عنه مانع ال والتارك الفاعل بني فكيكوالت ،ذمته يف احلج يستقر مل تركه واذا ،سالماإل

 يأت مل وإن ،عليه واجباً كان به جاءن إ الناقص الفعل فإن ،االضطرارية بدالاأل موارد مجيع ونظريه

   .املستمسك يف ذكره كذا ،الكامل هو الواجب كان به

 موضوع يف أخذه  أنمبعىن ،املالية كاالسطاعة التكليف يف شرطاً كانن إ والضرر احلرج عدمن إ :وفيه

 وجوب ال االستطاعة عدم ومع ،مستطيع غري إليه بالنسبة حرجياً أو ضررياً احلج يكون يفالذ ،االستطاعة

 والثبوت الواقع مقام ففي املزاحم قبيل من كان وإن ،الواجب سالماإل حجة عن يجيز فال ،باحلج كاملتسكع

 وقد ،واحلرج بالضرر العلم مع حىت احلج بوجوب القول الالزم كان الوجوب حبد ىأقو احلج مالك كانن إ

  .الوجوب عدم وغريه املصنف عن تقدم

 يف ولو سالماإل حجة عن الكفاية بعدم القول الالزم كان احلرمة حبد ىأقو الضرر مالك كانوإن 

 كان خالصاً درجة مائة كان إذا الثواب أن مثل وذلك ،جهل أو به علم ،حينئذ وجوب ال نهأل ،اجلهل حال

  .وجوب فال اخلالص الثواب ارتفع حمذور عارضه فإذا ،الوجوب حمل

 فعل لو الوجوب عدم مع ،واقعاً والترك الفعل بني التخيري الالزم كان متساويني املالكان كانوإن 

  .واجلهل العلم بني فرق غري من ،احلرمة وعدم

 بعد واملسألة ،املتأمل على ىفخي ال كما صحيح وجه له يعلم فلم االضطرارية بدالباأل تنظريال وأما

  .العامل واهللا ،التأمل إىل حتتاج



 ىقو وجهان واأل،ال أو احلج عليه يستقر فهل ،اخلالف فبان احلج فترك احلرج أو الضرر أو العدو من املانع اعتقد وإن

 الفحص وبدون العقالء رواية خالف على اعتقاده كانإذا  إالّ ،صلاح وهو اخلوف الضرر يف املناط ن أل،عدمه

  .والتفتيش

  

 يف كان لو أما ،احلج نفس يف احلرج أو الضرر كان إذا فيما هوإمنا  الكفاية بعدم القول على مث

 بال مستطيعاً يكون امليقات وصل إذا نهأل ،الكفاية يف شكالاإل يينبغ فال الضرر عن احلج خلو مع املقدمات

  .حرج وال ضرر

 }احلج عليه يستقر فهل ،اخلالف فبان احلج فترك احلرج أو ضررال أو العدو من املانع اعتقد وإن{

 ختلية أن من }وجهان{ ،يستقر }ال أو{ مات لو عنه والقضاء ،متسكعاً ولو القابلة السنة يف عليه جيبحىت 

وجوب احلج ال بظنها أو  عدم أسباب بواقعها وهي ،الواقعية موراأل من وحنوها واحلرج والضرر السرب

 احلج ترك يف معذوراً كان ظن أو اعتقد لوأنه مر األ اية عدم مطابقة الظن واالعتقاد للواقع، اعتقادها مع

 عدم اعتقد لو ما نظري فهو ،باالستقرار القول فالالزم ،الواقعي الوجوب يرتفع ال ولكن ،السنة هذه يف

  .الذمة يف احلج استقرار وغريه املصنف من تقدم الذي املالية االستطاعة

 على اعتقاده كانإذا  إالّ ،صلاح وهو اخلوف الضرر يف املناط نأل{ ال }عدمه ىقواأل{ لكن }و{

 ال الواقعي الضرر هو للتكليف الرافع الضرر أن تقدم إذ }والتفتيش الفحص وبدون العقالء رواية خالف

   عذاراأل من االعتقاد هذا كون هو االستقرار عدم وجه بل ،االعتقادي الضرر



  .فراجع ،العذر مع احلج وجوب عدم والستني الثالثة املسألة يف تقدم وقد ،العقالئية

 ،املطابق وغري املطابق من أعم هو بل ،للواقع مطابقاً هؤمنش كان مبا خيتص ال العذرأن  إىل شرناأ وقد

 نم وكان ،الضرر الحتمال مثالً السبت يوم يف أحد يذهب فلم املسافرين بعض يقتل يوم كل كان لو نهإف

  .الذهاب عدم يف عذر له كان أنه العرف يف صدق ،الضرر عن خالياً اليوم هذا االتفاق باب

  .وجوده اعتقاد صورة يشمل بل ،واقعاً هئمنش وجود بصورة خيتص ال العذر مانعية دليلأن  احلاصلو

 ال كما ،غريهاو  أعرضياً أو مالياً أو نفسياً ضرراً أو عدواً املعتقد املانع كون بني ذلك يف يفرق وال

  .وعدمها املطابقة ال يالعقالئ العذر هو فاملدار ،الظن بدون ولو خوفه وبني ظنه وبني اعتقاده بني فرق

 الفحص عدم إىل بالنسبة حيص نهإف ،خلإ) كانإذا إالّ ( :)قدس سره( بقوله استثناه فيما الكالم بقي

 هذا إذ ،تأمل عليه االستقرار ففي ،يعتقدون ال الءالعق كان ولو ،الضرر معتقد إىل بالنسبة وأما ،والتفتيش

 كان وإن عذر له ليس الضرر عدم يعتقد من أن كما ،غريه إىل بالنسبة عذراً يكن مل وإن إليه بالنسبة عذر

  .يعتقدونه العقالء

 العذر كان فلو ،العقالئي العذر هو للوجوب مسقطاً الشارع جعله يالذ العذرن إ :يقالأن  إالّ اللهم

  إالّيدل ال بصرية نفسه على نساناإل كون من الصوم أدلة بعض يف ورد وما .مسقطاً يكن مل عقالئي غري

   نساناإل بصرية كونعلى 



  .يالعاد غري نساناإل بصرية ال ،معياراً املتعارف

 عذرال ال ،العذر هذا لغريه يكن مل وإن العقالء عند الشخص هلذا العذر العقالئي بالعذر املراد مث إن

 السرب وختليه واحلرج فالضرر ،يالنوع العقالئي العذر ال مانع الشخصي العقالئي فالعذر ،العقالء جلميع

 جلميع احلج كان فلو ،نوعية ال ةشخصي االستطاعة يف مأخوذة كلها وأمثاهلا ماحر أو بواجب املزامحة وعدم

 وجب ذلك غري أو ،معه لصداقته ذاه غري مينعهم السلطان كان أو ،ضررياً الشخص هذا غري األرض أهل

  .دوم عليه

 إىل نسبةلبا ختليته املراد بل ،حال كل يف أحد لكل ختليته ربسال بتخلية املراد ليس :املستند يف قال

 مل ولو ،اآلخر على احلج جيب آخر دون لشخص عدو خوف الطريق يف كان فلو ،أحواله حبسب الشخص

 على الضرر شخص بتحمل العدو ارتفع ولو ،جيب وحتققت الكثرة مع وأمن القليلة للقافلة الطريق يأمن

  . انتهى،)١(املوانع من ذلك غري إىل ،الباقني على جيب نفسه

 أما ،امليقات قبل املانع كان إذا }اخلالف بان إذا جزاءاإل فالظاهر ،فحج شرعي مانع عدم اعتقد نإو{

 تبنيإذا إالّ : بقوله ذلك يالربوجرد السيد وقيد .ضررال عدم اعتقاد يف كالكالم فيه فالكالم بعده كان لو

  .ىانته، لههج يف معذور غري وكان احلرام مع احلج أعمال بعض احتاد

  )الضرر عدم اعتقدوإن : (قوله وهو السابق الفرع تقييد الالزم :قولأ

                                                          

.٢٩ السطر ٣ مسألة ١٦٢ ص٢ج: املستند) ١(



 فالظاهر اخلالف فبان ركفت وجوده اعتقد وإن بان اخلالف، إذا  فحج فالظاهر االجزاءياعتقد عدم مانع شرعن إو

  .االستقرار

 استقرار يف إشكال فال األول أما ،كذلك بعضها فقد مع حج أو ،متعمداً الشرائط حتقق مع احلج ترك إذا :اثانيهم

  احلجة، يذ إىل بقائها مع عليه احلج

  

   .واحد واد من لكوها القيد ذا ،خلإ

 أو غريق نقاذإ لترك مالزماً طوافه كان لو ما بني فرق فال ،التالزم حال االحتاد فحال كان وكيف

  .الغصب مع متحداً أحدمها كان ما وبني ،املسجد يف وقتال تلقل مالزماً طوافه كان أو ،حريق طفاءإ

 وتداركه ذلك إىل الفعل بعد التفت لو إذ ،تام غريأيضاً  االحتاد صورة يف جزاءاإل عدم إطالق مث إن

  .قطعا ىكف التدارك إمكان صورة يف نائبه أو نفسه تيانإب

 ويف ،عذراً كون من تقدم ملا }االستقرار{ عدم }فالظاهر اخلالف فبان فترك وجوده اعتقد نإو{

  .شكالإ بعدمه السابقة املسألة وبني باالستقرار املسألة هذه بني املصنف فرق

 أما{ ،متعمداً }كذلك بعضها فقد مع حج أو ،متعمداً الشرائط حتقق مع احلج ترك إذا :امثانيه{و

  .}احلجة يذ إىل بقائها مع عليه احلج استقرار يف إشكال فال األول

  :مقامني يف فيهحنن  فيما الكالم يقع

 متام إىل  أو،عمالاأل آخر إىل  أو،احلجة يذ إىل البقاء على يتوقف هل االستقرارأن يف : األول

  .والثمانني ةالواحد املسألة يف فيه الكالم ويأيت ،ذلك غري أو ،ركاناأل

 ميكن فال واحلرية البلوغ أما :فنقول ،ال أم الشرائط لبعض الشخص زالةإ جيوز هلأنه يف : الثاين املقام

 وعدمه عليه احلج استقرار ففي ،املوسم يف بسببه جن ما استعمل نأب ،عمداً أزاله فإن العقل وأما ،زالتهاإ

   أنه من ،تردد



  .القصر إليه يتوجه يالذ سافر كمن فيكون اجلنون ال لعاقلا تكليف احلج إذ عواملوض عن خراجإ

 اجلواز إذ ،تام غري حمرم نهإف العقل زالةإ خبالف جائز السفر بأن العقل زالةإو السفر بني بالفرق والقول

 مث مدينة يف البقاء عليه حرم لو الشخص أن ىترأال  ،املوضوع على احلكم ترتب يف فارق غري اجلواز وعدم

 له كان لو وكذا ،حراماً ذلك كان وإن امموضوعه لتحقق والصيام التمام عليه وجب فيها أيام ةعشر ىنو

  .حراماً ذلك كان وإن التيمم عليه جيب نهإف أهرقه مث املاء

 والصالة الصوم إىل بالنسبة القضاء لزوم كعدم ،االستقرار عدم نريد بل ،العقاب رفع بذلك نريد وال

   .حراماً فيه البقاء كان وإن قامةاإل فيه ىنو حمل يف ام ىأت اللذين

 عن خراجواإل ،الوجوب عليه ثبت فكان ،الشرائط الستجماعه إليه توجه باحلج التكليف أن ومن

 من يتمكن ال حىت عليه الباب وقفل حجرة إىل ذهب كمن فيكون ،االستقرار عدم يف يفيد ال املوضوع

  .النظر يف قرباأل هو لقولا وهذا ،حركتهم وقت يف الرفقة مع الذهاب

 نهأل ،واالستقرار الوجوب عدم فالظاهر ،اجلنون يورث أنه علم بغري ءشي شرب بسبب جن لوه مث إن

   .حقهم يف الوجوب عدم تقدم يالذ عذاراأل أرباب من كغريه فيكون ،العقالئية األعذار من

 احملرم قبل مال له صار لو كما ،احملرم قبل حىت املستثنيات غري يف تالفهإ جواز عدم تقدم فقد املال وأما

 أنه مر قد أنه كما ،عليه احلج باستقرار القول الالزم كان تلفهأ ولو ،املقبلة السنة إىل حفظه عليه جيب نهإف

  .عليه جيب مل اختيار وبال بنفسه تلف لو

 ،العقل يف كالكالم فيه فالكالم ،املرض أورث حبيث ،عمداً ءيش بشرب أزاهلا فإن الصحة وأما

   املرض أقسام ومن ،سيأيت كما رجالً حيج أن لزوم والظاهر



  .حنومها أو السكر أو غماءاإل ورثأ ما

 االستقرار به فاملقطوع ،منها ياالضطرار حىت عمالاأل عن ضاقأن  إىل الذهاب خرأ بأن الزمان وأما

  .خلإ حيج ومل مات من: ) السالممعلیه( قوهلم عينأ ،له االستطاعة أدلة لشمول ،عليه

 ،الوجدان بعد الفاقد إىل بالنسبة داللته يف التردد عرفت فقد الناس على وهللا:  تعاىلقوله وأما

 من: حنو العامة القضاء أخبار مشول كعدم ،خباراأل ومثلها ،االستطاعة وهو احلكم موضوع عن خلروجه

 املوت بعد القضاء أدلةو ،الوقت غري يف الفعل هو القضاء بل ،الثانية السنة يف قضاًء كونه لعدم فريضة فاتته

 يف شكالاإل تقدم وقد ،الشك مبورد يصلح ال وذلك ،ويةاألولب احلياة إىل منها ىيتعدإمنا  احلجإىل  بالنسبة

  .فتأمل ،ويةاألول

 عليه قطعوا احلج يريد بأنه أعدائه يلإ كتب لو أنه علم لو كما العدو سبب فلو ،السرب ختلية وأما

 ،الترك سبب يالذ هو نهأل ،الترك متعمد حال فحاله ،الذهاب من منعه السلطان أخرب لو أنه  أو،يقهطر

 كما هسنف على احلجرة قفلأ من حال فيه حنن فيما حاله بل ،قطعا مثله عن منصرفة السرب ختلية أدلةو

  .تقدم

 أمواله يسرقون سافر لو أنه وعلم بذلك السراق أخرب لو كما ،احلج من التضرر يورث شيء فعل وأما

 لو كما حتمله جيز ملن إ فهذا ،البدنية غري ضراراأل سائر من أو بستانه أو داره يغصبون أو ،وطنه يف املوجودة

 الضرر لكون له جيوز ال بل الذهاب عليه جيب ال ولكن ،احلج عليه قرتاس زوجته لفساد سبباً حجه صار

 هذا يف نفسه أوقع يالذ هو نهإف وجب به معتد مال سرقةب علم لو كما حتمله جاز وإن ،همأ املزاحم

  .الضرر



 ،املوقفني أحد قبل انعتق أو بلغإذا  إالّ جزائهإ عدم يف إشكال فال احلرية عدم أو البلوغ عدم مع حج فإن الثاين ماأو

 إالّ عليه دليل وال ،جزاءاإل عدم ميةلمس فظاهرهم املالية االستطاعة عدم مع حج وإن ،مر قد البلوغ يف إشكالعلى 

  ،مجاعاإل

  

 ،الرفقة فيه يذهب زمانا يستدعي خراجهإ وكان شخصاً غرقأ لو كما ،احلج يزاحم مبا تياناإل وأما

 ىعل يقدم نهإف ،الغريق نقاذإ من قلأ مقدار إالّ حركتها من يبق ومل خريهاأل بالطائرة سفره كان لو كما

   .احلج عليه يستقر ولكن مهيتهأل احلج

  .للصواب املوفق وهو ،العامل واهللا ،التطويل خوف ذكرها عن ضربناأ كثرية فروع املقام اوهلذ

 إشكال فال احلرية عدم أو البلوغ عدم مع حج نإف{ الشرائط بعض فقد مع احلج يأ }الثاين ماأو{

 على املوقفني دأح قبل انعتق أو بلغإذا إالّ { والعبد الصيب حج جزاءإ عدم أدلة من تقدم ملا }جزائهإ عدم يف

  .السابقة املسألة يف }مر قد البلوغ يف إشكال

 صالةأل ،البلوغ حني احلج لوجوب ياملقتض شكالاإل من أقل وال ،جزاءاإل عدم األقرب أن تقدم وقد

  .سالماإل حجة عن هحج كفاية عدم

 }مجاعاإل  إالّعليه دليل وال ،جزاءاإل عدم ميةمسل فظاهرهم املالية االستطاعة عدم مع حج وإن{

  .كالمهم يف املستفيض

 إذا عادةاإل وعليه جيزه مل حج فإن ،احلج عليه جيب ال والراحلة الزاد جيد مل من :اخلالف يف قال

 غرين إ قال فمن ،املستطيع على الوجوب علق تعاىل اهللا أن دليلنا ،جزأهأ ءالفقها باقي وقال ،دمهاجو

   استطاع فإذاأيضاً و ،الفرقة إمجاع فعليهأيضاً و ،الداللة فعليه مستطيعاً كان إذا عنه أأجز حج إذا تطيعسامل



  .ىانته ،)١( دليل برائتها على فليس يعد مل وإن بيقني ذمته برئت احلج وأعاد

 جيب ال أنه بينا فقد ماشياً احلج من ومتكن ـ والراحلة الزاد يأ ـ فقدمها لو :ىاملنته يحمك يف وقال

 ،الشرائط استكمال مع عادةاإل عليه ووجب ،عندنا سالماإل حجة عن جيزه مل ماشيا حج فلو ،احلج عليه

   .ىانته، )٢(ماؤنالع إليه ذهب

 كما كلمتهم اتفقت املقالة هذهى وعل :أقول ،احملقق من آخر وكالم الكالم هذا بعد احلدائق يف قال

  .ىانته ،)٣( العالمة كالم من مسعته

 حجة عن جيز ومل ندباً حجه كان شديدة مبشقة أو تسكعاً املستطيع غري حج لو :املستند يف وقال

 ىواملنته اخلالف عن كما مجاعاإل بظاهر بل ،قيل كما بالخالف ،استطاع لو االعادة عليه وجيب ،سالماإل

  .ىانته ،)٤( وغريمها

 مل غريه عن حج أو ،متسكعاً فحج احلج عن عاجزاً كان لو اوأم :املنت مع مازجاً اجلواهر يف وقال

 )٥( عليه مجاعاإل حتصيل ميكن بل ،ذلك من شيء يف أجده خالف بال :قالأن  إىل ... فرضه عن جيزه

   .ىانته

  .ذكرها إىل حاجة ال اليت كلمام من ذلك غريإىل 

  :مورأ للمطلب استدل يفالذ ،كان وكيف

                                                          

.٣ مسألة ٣٨ص: اخلالف) ١(

.٢٤ سطر احلج كتاب يف ٦٥٢ ص١ج: ىاملنته) ٢(

.٨٢ ص١٤ج: احلدائق) ٣(

.١٤ سطر ١٦٣ ص٢ج: املستند) ٤(

.٢٧١ ص١٧ج: اجلواهر) ٥(



  .مرة غري مر كما ىوكرب ىصغر فيه املناقشة :وفيه .عالماأل هؤالء كالم يف احملكي مجاعاإل: األول

أن  على دليل يدلأن  إالّ ،سالماإل حجة عن الشرائط فاقد كفايه عدم يقتضي نهإف ،صلاأل: الثاين

 املتقدم كالمه يف الشيخ أشار هذا وإىل ،ذلك عليه ظفرنا مما دلةاأل من يديناأب فيما وليس ،كاف مطلقاً احلج

  .خلإ ،"احلج وأعاد استطاع فإذاأيضاً و" :بقوله

 يف ) السالمعلیه( الصادق كقول ،عليه الروايات بعض داللة من املعترب يف احملقق ذكره ما :لثالثا

  .)١(احلج عليه كان ذلك بعد أيسر فإذا ،حجة له كانت رجل أحجه معسراً رجالً أن لو :بصري أيب رواية

  .أيسر لو احلج عليه جيب بل ،سالماإل حجة عن كاف غري املعسر حج أن الداللة وجه :أقول

   :احتماالت فيهن إ :وفيه

  .يكفي ال وهو بذيلنه إ: األول

   .يكفي ال وهو نيايبنه إ: والثاين

  .استحبايب ثانياً باحلج واحلكم ايبني أو بذيلنه إ: الثالث

 على محلها لزوم من تقدم ما إىل مضافاً ،املطلب على ا لالستدالل جمال ال االحتماالت هذه ومع

  .البذيل احلج كفاية على الدالة األخر الروايات لقرينة استحباباً عادةاإل

 أن ،وغريهم والنراقي والعالمة واحملقق الشيخ من كل به استدل يالذ دلةاأل عمدة وهو: الرابع

 يةاآل إطالق فإن ،املشروط يينتف الشرط وبانتفاء ،املقام يف املفقودة طاعةتساال على معلق احلج وجوب

   احلج وجوب يقتضي

                                                          

.٥ حاحلج وجوب يف ٢١ باب ٣٩ ص٨ج: الوسائل) ١(



  .ذلك قبل حج قد كان وإن االستطاعة دبع

   :وهي ،للورود صاحلة غري مورأ إالّ عليها يرد وال

   .بعدها ما إىل فيستصحب ،واجباً عليه احلج يكن مل االستطاعة قبل نهإف ،الوجوب عدم صالةأ: األول

  .معه العمليصل لأل جمال فال ياجتهاد دليل طالقاإلن إ :وفيه

   .العمر يف واحدة مرة احلجأن على  الدالة الروايات :الثاين

 حجة وكلفهم: هشام رواية يفف ،مطلقاً ال واحدة مرة الواجب احلج أن دلةاأل تلك ظاهرن إ :وفيه

 ،)٣(واحدة مرة احلج فرض علة: سنان بن حممد وعن ،)٢(واحدة حبجة مرواأ: الفضل وعن ،)١(واحدة

  .فال والواجب احلج عن كفاه املستحب باحلج ىأت لو أنه وأما .ذلك غريإىل 

 ،سالماإل حجة حجهم كان ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب مع حجوا الذين أن يف شك النه إ: الثالث

 ذكر :) السالمعلیه( عبد اهللا  أبو قال :قال سنان ابن فعن ،مستطيعني كانوا ما منهم كثرياً أن املعلوم ومن

صلى ( اهللا رسول أن :سالماإل يف دخل ممن كتابه بلغه من إىل فكتب احلج) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

 املستطيع من أعم جاحل أطاق من فإن ،)٤(خلإ احلج طاقأ من ليحج بذلك يؤذم احلج يريد ) عليه وآلهاهللا

   .وغريه

   تسليم عدم :وفيه

                                                          

.١ حاحلج وجوب يف ٣ باب ١٢ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ حاحلج وجوب يف ٣ باب ١٢ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ حاحلج وجوب يف ٣ باب ١٣ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٧ حالنيب حج باب ٢٤٩ ص٤ج: الكايف) ٤(



 الظهر صالة الصيب ىأت إذا ما ك،ندباً كان ولو ىكف به ىأت ذاإو ،األول احلج هو سالماإل حجة أن فالظاهر الإو

  عن يجيز ال املستحب أن ىدعوو عادا؛إ وجوب عدم ىقواأل فإن الوقت ثناءأ يف فبلغ عباداته شرعية على بناًء مستحباً

  

  .ذلك على دليل لعدم ،سالماإل حجة مجيعهم حج كون

 فليتصدق درهم فأل له من: ةاملول قال لو كما ،االمتنان باب من االستطاعة اشتراطن إ: الرابع

 الشرط حلصول عادةاإل فرالع بنظر عليه يلزم مل ألف له صار مث ألف له ليس من تصدق لو نهإف ،بدرهم

 مل فكأنه الوجوب عدم مع أداه فإذا ،له ورفاهية عليه منة الواجد غري عن السقوط يرون مأل وذلك ،فعال

   .عليه للوجوب جمال يبق

 خبالف الشرط يذ غري يجيز الثاين ففي ،رفاهياً يكون وقد ياًحقيق يكون قد الشرطأن  احلاصلو

   .األول قبيل من والبلوغ واحلرية ،الثاين قبيل من احلج يف واالستطاعة ،األول

  .فراجع خلإ )احلرج عدم أو الضرر عدم اعتقدوإن ( :املصنف قول عند تقدم ما :وفيه

 ولو ىكف به ىأت ذاإو ،األول احلج هو مسالاإل حجةأن { املصنف عند دلةاأل من }فالظاهر الإو{

 الظهر صالة الصيب ىأت إذا كما{ سالماإل حبجة تياناإل عليه يلزم مل ذلك بعد استطاع فلو }ندباً كان

 من تقدم ما وفيه }عاداإ وجوب عدم ىقواأل فإن الوقت ثناءأ يف فبلغ عباداته شرعية على بناًء مستحباً

  .الصالة ثناءأ يف بلغ لو حىت عادةاإل لزوم

 ال املستحب أن ىدعو{ إىل حاجة ال الكفاية عدم على الدال ياالجتهاد الدليل وجود بعد }و{

   بعد ممنوعة{ بكوا جياب حىت }الواجب عن يجيز



 ال ،ذكر ما مت واملستطيع املتسكع حج ماهية تعدد ثبت لو نعم ،واملستحب الواجب ماهية بعد احتاد ،ممنوعة الواجب

 كونه مع البدن صحة عدم مع أو الطريق أمن عدم مع حج وإن ،املاهية لتعدد بل ،الواجب عن املستحب زاءجإ لعدم

  .الواجب عن جزائهإ عدم بينهم فاملشهور كذلك الوقت ضيق مع أو عليه حرجاً

  

 لعدم ال ،ذكر ما مت واملستطيع املتسكع حج ماهية تعدد ثبت لو نعم ،واملستحب الواجب ماهية احتاد

 اإليه الركون ميكن ال اعتبارية وجوه هذهأن  إىل مضافاً }املاهية لتعدد بل ،الواجب عن املستحب جزاءإ

  .نفيه أو احلكم ثباتإل

 أما اآلخر إىل التسكع كان لو يتمإمنا  ،سالماإل حجة عن املتسكع حج كفاية عدم من ذكر ما مث إن

   .الكفاية يف إشكال فال ،قبله باذل هل بذل أو ،امليقات قبل االستطاعة إىل فقره انقلب لو

 له يكفي ما السؤال من له حيصل كأن ،امليقات قبل االستطاعة املستطيع لغري حصل لو :املستند يف قال

 حتمل أو ،راحلة غري من مكة إىل منه املشي له سهل وأ ،املقدار هذا ماله من له كان أو ،املناسك متام إىل منه

 وغري ،امليقات قبل مناأل موضع إىل بلغ أو ،الوقت يف امليقات دركأ حىت وقتال ضيق يف العنيفة احلركة

  .ىانته ،)١(سالماإل حجة عن يجيز ،ذلك

 الوقت ضيق مع أو ،عليه حرجاً كونه مع البدن صحة عدم مع أو ،الطريق أمن عدم مع حج نإو{

 عدم بينهم فاملشهور{ عنيفة حركةإىل  الحتياجه امليقات إىل نفسه يصالإ عليه حرجاً كان حبيث }كذلك

   فعن .}الواجب عن جزائهإ

                                                          

.١٨ سطر ١٦٣ ص٢ج: املستند) ١(



 ميكنه وال السرب ىمبخل وليس راحلة وال زاد له ليس ومن واململوك الصغري :)رمحه اهللا( العالمة

  .سالماإل حجة عن جيزيهم وال عليهم واجباً يكن مل وإن منهم يصح احلج تكلف لو ،املسري

 الوجوب ثبت حرامباإل التلبس قبل الشرعية الستطاعةا حصلتن إ أنه واملتجه :املدارك وعن

 مراناأل ىانتف االستطاعة حتقق قبل التلبس حصل وإن ،البلد من االستطاعة اعتبار عدم من بيناه ملا ،جزاءواإل

 أو ،احلج لسقوط ياملقتض باملرض أو ،والراحلة الزاد على القدرة بعدم االستطاعة حتقق عدم كان ءسوا ،معاً

 الواجب فعل يجيز ال كما ،الواجب عن يجيز فال واجباً يكن مل فعله ما نأل ،ذلك غري أو طريقال خلوف

  .)١(وقته دخول قبل املوقت

 عن جيزه مل احلج املتقدمة عذاراأل بأحد نوعمامل تكلف لو أنه عبائرهم ظاهر من ستفادامل :احلدائقويف 

  .)٢(الفقري تكلفه لو كما فكان ،وبالوج شرط يه اليت االستطاعة حتقق لعدم ،سالماإل حجة

 سالماإل حجة عن للشرط واجداً يكن مل من حج جزاءإ عدم يف يأ ـ ذلك يف فرق وال :املستند ويف

  .)٣(املشهور عن يوحك مجاعة به صرح كما ،وغريها املالية االستطاعة انتفاء بني ـ

    إىلحيتاج من يأ ـ وشبهه هذا تكلف فلو حال كل ىوعل :اجلواهرويف 

                                                          

.٨ سطر احلج كتاب يف ٤٠٧ ص:املدارك) ١(

.١٣٧ ص١٤ج: احلدائق) ٢(

.١٦ سطر ١٦٣ ص٢ج: املستند) ٣(



 بني ففرق ،جزاءاإل عدم فيحتمل املناسك بعض وقارن بالنفس ضراراإل حد إىل كانإذا  إالّ ،جزاءاإل الدروس وعن

  .وجب حصله إذا لكن جيب ال نهإف الشرط حتصيل باب من ذلك نأب جزاءاإل وعلل ،هؤالء وحج املتسكع حج

  

 فكان ،الوجوب شرط هي اليت عةاالستطا حتقق لعدم سالماإل حجة عن جيز مل احلج ـ عنيفة حركة

  . انتهى،)١(الفقري تكلفه لو كما

 عدم فيحتمل املناسك بعض وقارن بالنفس ضراراإل حد إىل كانإذا  إالّ جزاءاإل الدروس وعن{

 جيب ال نهإف الشرط حتصيل باب من ذلك نأب جزاءاإل وعلل ،هؤالء وحج املتسكع حج بني ففرق ،جزاءاإل

  .}وجب حصله إذا لكن

 املريض تكلف لو يوعند ،جيزه مل الشرائط هذه فاقد حج ولو :لفظه ما كالمه يحمك يف لقا

 ولو جيب ال نهإف ،الشرط حتصيل باب من ذلك نأل ،ذلك جزأأ الوقت وتضيق بالعدو واملمنوع واملغصوب

 عدم لاحتم املناسك بعض قارن ولو ،نزالهإ حيرم بالنفس ضرارإ إىل ذلك ىدأ لو نعم .جزأأو وجب حصله

  .ىانته ،جزاءاإل

 احلرج عدم ا يراد االستطاعة يف شرطاً املأخوذ والضرر احلرج عدم بأن :املستمسك يف ووجهه

 بداع بل الشارعأمر  يبداع ال والضرر احلرج امللكف تكلف فإذا ،مطلقاً ال الشارع قبل من اآلتيني والضرر

   والضرر احلرج أن املفروض نأل ،صلاح الشارع قبل من اآلتيني والضرر احلرج فعدم خرآ

                                                          

.٢٨٧ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 مكة إىل املشي هو اليت املقدمة حصولمر األ غاية أن مع ،الشرط حصول يف يكفي ذلك ال على البناء ردجمن إ :وفيه

  .احلرج عدم أو الضرر عدم هو يالذ الشرط حصول يوجب ال هذا جمرد أن املعلوم ومن ، وعرفات ومىن

  

 حاصلة حينئذ االستطاعة فتكون ،يالشرع مراأل يبداع ال فساينن وبداع منه قدامإب كانا نياحلاصل

  .ىانته ،)١(سالماإل حج احلج فيكون ،شروطها بتمام

 حصول يف يكفي ال{ الشرط حتصيل باب من أنه من ذكره يالذ }ذلك على البناء ردجمن إ :وفيه{

 هذا جمرد أن املعلوم ومن ،اتوعرف ومىن مكة إىل املشي هو اليت املقدمة حصولمر األ غاية أن مع ،الشرط

  .}احلرج عدم أو الضرر عدم هو يالذ الشرط حصول يوجب ال

 حتصيل قبيل من الضرر مع احلجأن  على ذلك ابتناء جهة من خمدوش الدروس استداللأن  احلاصلو

 عن زياًجم صحيحاً كان احلج إىل وذهب حصلها لوأنه  إالّ حتصيلها عليه جيب مل وإن نهإف ،والراحلة الزاد

 واحلال .شرطه لفقدان سالماإل حجة حجه يكن مل حج لو ذيلا املتسكع حج قبيل من ال ،سالماإل حجة

 للشرط الفاقد احلج له حيصلإمنا  الضرر أو الطريق خوف مع احلج تكلف من إذ ،صحيح غري االبتناء هذاأن 

  .الشرط له حيصل أنه ال

 ،الشرط حتصيل من ذلك كان ،ذهب مث الطريق نأم سبب أو ،ذهب مث صح حىت دواًء شرب لو نعم

 ال املشهور يقوله كما ،اآلخر إىل شرط بال به يؤيت يالذ املتسكع حج قبيل من احلرج أو الضرر مع فاحلج

 ،الدروس كالم ظاهر هو كما احلج إىل وذهب ،امحصله مث راحلة وال زاد له يكن مل من حج قبيل من

   املصنف إشكال أن تعرف وذا

                                                          

.١٨٢  ١٠ج: املستمسك) ١(



 قائل  وال،ذكره ما مت عمالاأل يف الشروع حني يكونا ومل فقط يقاتامل إىل املشي يف الضرر أو احلرج كان لو منع

  الصورة، هذه يف جزاءاإل بعدم

  

 :خلإ )مراأل غاية أن مع( قوله مكان قال ولو ،الناشكإ ال واحد إشكال الدروس على )رمحه اهللا(

  .املراد بيان يف حأوض كان ،اخل للمقدمة حتصيل أنه واحلال

 قيد أنه مبعىن ـ عنده من اآلتيني واحلرج الضرر رفع لو الشارعن إ :ففيه ،املستمسك ذكره ما وأما

 إطالق يقتضية كما والضرر احلرج بل ،كذلك وليس ،تاماً كان ـ اجلملة يف واحلرج الضرر بعدم التكاليف

   .ال أم امللكف به يرض سواء مطلقاً مرفوعان امأ امدليله

 السرب خلوأن  إىل مضافاً ،ال مأ امللكف به يرض ،يالضرر احلكم جيعل مل الشارعن إ احلاصلو

 ال املتسكع بأن يقال حىت والراحلة الزاد وبني امبينه فرق يفأ ،شرطاً احلج دليل يف خذاأ اوحنومه والصحة

  .جيزيه والصحيح السرب خايل وغري جيزيه

 حجة عن ىكف املكلف تكلفه لو الذي احلرج عدم باب من واخللو الصحة اشتراطن إ :قيل ولو

   .سالماإل

  .كذلك والراحلة الزاد اشتراط :اقلن

   :أمران املذكور وجيهتال على يردأنه  احلاصلو

   .املكلف بيد فليس جمعول غري احلرج مورد يف احلكمن إ :األول

  .امبينه فرقلل وجه فال والراحلة الزاد شرط مثل واخللو الصحة شرطن إ :الثاين

 ما مت عمالاأل يف الشروع حني يكونا ومل ،فقط اليمقات إىل املشي يف الضرر أو احلرج كان لو نعم{

 واملشهور الدروس بني الرتاع يكون أن ستندامل يف احتمل ولذا ،الشرط حتصيل باب من كونه من }ذكره

   مفصالً )رمحه اهللا( الشهيد يكون فال }الصورة هذه يف جزاءاإل بعدم قائل ال{ لكن }و{ ،لفظياً



إمنا  احلرمة حد إىل يصال مل إذا واحلرج الضرر نأل بل ذكره ملا  ال،الدروس يف ذكره ما ىقوفاأل ذلك ومع هذا

  .ىكف به مورأملبا ىوأت امحتمله فإذا ،الطلبأصل  ال لزامواإل الوجوب يرفعان

  

  .للمشهور مقابل أنه ريهغ وكالم كالمه ظاهر أن مع ،املشهور خالف على املسألة يف

 حنوه أو عدو كان أو ،واحلرج للضرر مستلزماً الرجوع يكن مل مبا ذلك تقييد من بد ال أنه ىخيف ال مث

 بالنسبة الشرائط هذه من سابقاً عرفت ملا ،وحنومها والصحة السرب خلو لعدم جزاءاإل شكلأ الإو ،هناك

  .تردد فيه لكن ،شرط بالذها إىل بالنسبة هو كماأيضاً  شرط ابإىل اإلي

إالّ : بقوله إليه شارأ كما ،املناسك بعض مع حتمله احملرم الضرر تقارن بعدم تقييده من بد ال أنه كما

 عدم اعتقد وإن :املصنف قول عند تقدم كما فيه الكالم كان وإال ،خل إبالنفس ضراراإل حد إىل كانإذا 

  .خلإ فحج يشرع مانع

 }الدروس يف ذكره ما ىقوفاأل{ )رمحه اهللا( الشهيد على ذكرناه يالذ شكالاإل }ذلك ومع وهذا{

 ،وحنوه بالنفس ضراراإل حد إىل الضرر يكن مل إذا سالماإل حجة عن الشرائط هذه فقد مع احلج جزاءإ من

 مل إذا واحلرج الضرر نأل بل{ فيه شكالاإل عرفت قد الذي الشرط حتصيل باب من أنه من }ذكره ملا ال{

   .}ىكف به أمورملبا ىوأت امحتمله فإذا ،الطلبأصل  ال لزامواإل الوجوب يرفعانإمنا  احلرمة حد إىل يصال

 نفي ال الوجوب لنفي إالّ دليالً تصلح ال االمتنان مقام يف ورودها جلأل احلرج أدلةن إ :ذلك بيان

   احلج بلزوم فالتكليف ،بيده الطرفني من كل يكون أن العباد على واملنة الدين توسعة ىمقتض إذ ،اجلواز



 مل شاء وإن ىوكف فعل شاءن إ بيده يكون أن والتوسعة ،قيض سالماإل حجة عنكفايته  وعدم ضيق

  .يعاقب ومل يفعل

 بذهاب يذهب اجلنس إذ ،الطلب ييبق فال والضرر احلج موارد يف احلج وجوب ىانتف إذا :يقال ال

 يف تكليف فال ،احلرج صورة بغري خمصوصة فتكون ،يةاألول دلةلأل خمصص احلرج دليلأن  احلاصلو ،فصله

  .للتكليف آتياً به اآليت يكون حىت احلرج صورة

 املشقة عدا عليه يترتب أن دون من حرجياً باحلج التكليف كون التخصيص منشأ كان إذا :نقول ألنا

 رفع ال لزاماإل رفع إالّ ضييقت ال فاحلرج ،حمرما ضرراً لكوا عليها قداماإل جيوز ال ،مفسدة التكليف الرافعة

 ،عليه واجباً يكن مل وإن يالواقع باحملبوب ىتأ فقد للمشقة متحمال املكلف به ىتأ فلو ،ةواملطلوبي ةاحملبوبي

  .جوازهأصل و استحبابه رفع ال وجوبه رفع تثأور مشقة السواك كون أن ويؤيده

  :عليه يرد ولكن ،هذا

 يكن مل أنه واحلال ،الوجوب رفع من تولد كيف الوجوب رفع دبع ثبوته ىاملدع املطلب هذان إ :والًأ

  :بأمور وجوده يقرب وقد ،أثر وال عني السابق يف له

 االختالف قبيل من ليس واالستحبايب الوجويب الطلب فردي بني اخلالف أن من املستمسك يف :األول

 قبيل من وال ،ضعيفاً ستحبايباال والطلب أكيداً الوجويب الطلب يكون بأن ،يالتشكيك الكلي يفردبني 

   االختالف



 آخر فرداً تحبايبساال والطلب خالصاً فرداً الوجويب الطلب يكون بأن ،املتواطيء الطلب فردي بني

 يف وعدمه االستحبايب الطلب يف خمالفته يف الترخيص يف إالّ ليس بينهما االختالف بل ،وعمرو زيد نظري

 أدلة قبل فالطلب الطلب خمالفة يف الترخيص إىل راجعة والضرر احلرج ينف أدلة كانت وملا ،الوجويب الطلب

 هيف تبدل ال احلالني يف فالطلب ،خمالفته يف مرخص احلرج نفي أدلة وبعد ،خمالفته يف ترخيص ال احلرج نفي

 مشروعية  يفكافياً كان حباله باقياً كان فإذا ،عنه خالياً كان ن أبعد إليه الترخيص انضمام يف لتبدلاإمنا و

  .ىانته ،)١(به التعبد وجواز املطلوب

 يالضرر احلكم فليس ،لواله ثابتاً كان يالذ احلكم رفع والضرر احلرج نفي أدلة من الظاهرن إ :وفيه

 عن ىخرأ عبارة الكالم هذاأن  إىل مضافاً ،املخالفة يف رخصإمنا و ولعجم احلكم أن ال ،والًعجم يواحلرج

 حمله يف قرر وقد ،جزء ىويبق جزء يرتفع احلرج أدلةوب ،الترك عن املنع مع علالف طلب من الوجوب تركب

   .ذلك القول هذا الزم أن مع الطلب بقاء على يدل ال الوجوب نسخأن  يف نقول ولذا ،التركب عدم

 بني االختالف قبيل من الطلب فردي بني االختالف أن سلم ولو: قوله عن جياب واباجل هذا ومثل

 دليل يقتضي ما فغاية ،ضعيفا االستحبايب والطلب ،شديداً الوجويب طلبلا فيكون ،التشكيكية هيةاملا فردي

  .حباله الطلبأصل  يفيبق للزوم املوجبة الشدة رفع احلرج نفي

   املتيقن والقدر ،الترك عن املنع مع الفعل طلب من مركب الوجوبن إ: الثاين

                                                          

.١٨٤ ص١٠ج: املستمسك) ١(



 ،مرفوع الثاين فاجلزء كالمها أو الثاين أو األول اجلزء ارتفع سواء هألن ،الثاين رفع احلرج أدلة رفع من

 ما إىل مضافاً ،الوجوب تركب عدم من حمله يف قرر ما وفيه ،ارتفاعه املشكوك الطلب وجود فيستصحب

  .منه جزء رفع ال احلكم رفع يف احلرج أدلة ظهور من تقدم

 ارتفع إذا لكن ،االستحباب مع تضادهب ونقول ،احملقق هو كما الوجوب ببساطة نقولنه إ: الثالث

 ياملقتض عدم باب من كان فإذا ،املانع باب من يكون وقد ياملقتض عدم باب من يكون قد فهو الوجوب

 موجباً يكون موجود املالكن إ فحيث املانع باب من كان إذا وأما ،مستحباً املتعلق يكون حىت مالك فال

   .االستحبابية رادةاإل حلدوث

 وذلك ،حرجياً أو ضرريا يكون الذي الفرد هذا حىت مراأل أول من مشوله فرع املالك وجودن إ :وفيه

 ،احلرجي للفرد املالك وجود عدم على يدل يةاألول دلةاأل لتخصيص ياملقتض احلرج دليل بل ،لومعم غري

 عدم باحلرج افيه احلكم ارتفع الذي املواضع من مجلة من رأينا ما بعد املالك وجود إثبات لنا أين نوم

  .فيه فطارواإل السفر يف كالقصر ،املالك

 ياحلرج احلكم عن فيها سئل مورد كل فإن ،الشرعيات يف احلرج موارد يف ختيرياً نر ملأنه  إىل مضافاً

 الالزم كان ةللمشق املرتفع الوجوب عدم مع الطلب بقاء خاص بدليل ثبت لو نعم .احلكم بعدم جيبأ

  .بصدده حنن ملا نقضاً يكون فال ،كالسواك به القول

 عن االستحبايب احلج هذا كفاية على الدليل فما ،استحبايب فهو الطلب وجود فرض على نهإ: وثانياً

  .برهان بال ىدعو واحدة حقيقة بأنه والقول ،سالماإل حجة



 زادال اشتراط أن مع سالماإل حجة عن كفايته بعدم يقال كيف نهإف ،يالتسكع باحلج النقض: وثالثاً

  .العدم حني لزومه يرفع بل عدمه حني احلكمأصل  يرفع ال االمتناين والشرط ،امتناين والراحلة

 احلرج دليل من شرطيتها استفيد اليت الشرائطإىل  بالنسبة هوإمنا ف مت لو االمتنان يف الكالمن إ: ورابعاً

 ،االستطاعة معىن يف كان مما وحنومها والصحة السرب كتخلية التكليف موضوع يف أخذ ما وأما ،والضرر

 ال ،شرطه عدم عند عدم املشروط ذإ ،التكليفأصل  لعدم موجباً عدمها فيكون ،الشريفة اآلية به فسر كما

   .لزومه لعدم موجباً

 نيإشكال بأحد وغريه التسكع بني املفصل على شكالاإل ورود األخريين نيشكالاإل هذينصل اوح

 رفع يف احلرج كدليل االمتناين الشرط نأب قلنان إ كافياً التسكعي كون لزمي أنه ماإ ،اخللو منع سبيلعلى 

ن إ الكفاية عدم يف كاملتسكع واملريض السرب ىخمل غري يكون أن يلزم أنه ماإو ،التكليف صلأ ال اللزوم

 خبالف امتنانية السرب وختلية الصحة شرطية أن واحتمال ،احلكم الرتفاع موجب الشرط ارتفاعن إ قلنا

  .فراجع ،فيه الكالم بعض تقدم وقد .يخيف ال كما له وجه ال والراحلة الزاد شرطية

 من هو وسلك ى،خمل أحدمها طريقان هناك كانإذا  أنه وهو ،املستند يف عليه نبه فرع املقام يف يبق

 ذاك اختار اختياره وءبس هوإمنا و ،إليه بالنسبة الشرائط الجتماع سالماإل حجة عن كافياً كان ىاملخل غري

  .الطريق

   سقط عليها يتمكن ال زائدة نفقة إىل حيتاج املأمون الطريق كان لوه مث إن



 امللكف يعلم ال مأمون أحدمها طريقان هناك كان ولو ،مأمون غري إليه بالنسبة الطريق ألن الوجوب

 لذي استقراره عدم من متقد ملا ،عليه احلج يستقر مل يذهب فلم مأمون غري به لفكامل يعلم الذي واآلخر به

  .العذر



 ،الشرائط سائر اجتمع وإن ،سالماإل حجة عن جيزه حمرم مل ارتكاب أو واجب لترك استلزامه مع حجإذا : ٦٦ مسألة

  خارج،أمر ب متعلق النهي ألن ،ثانياً النهي ذا العمل بطالن ومنع أوالً ملنعه ،ضده عن ي بالشيء مراأل ألن ال

  

 مل{ احلج من أهم ذلك كون مع }حمرم ارتكاب أو واجب لترك استلزامه مع جحإذا : ٦٦ مسألة{

  .}الشرائط سائر اجتمع وإن{ امليقات ىلإ الوصول قبل كانإذا  إالّ }سالماإل حجة عن جيزه

 النهي ذا العمل بطالن ومنع ،أوالً ملنعه ،ضده عن ي بالشيء مراأل ألن ال{ جزاءاإل عدم مث إن

مر األ وذلك شيء احلج إذ }خارجأمر ب متعلق النهي ألن{ ضده عن ي بالشيءمر األ بأن ناقل وإن }ثانياً

 إىل النظر قبيل من فيكون ،آخر شيء الثاين وترك األول فعل احلج يستلزم الذي به املأمور أو عنه املنهي

  .الصالة يف جنبيةاأل

 بذلك قالوا ضده عن النهي يقتضي ءبالشيمر األ بأن القائلني إذ ،ذلك استقامة عدم ىخيف ال ولكن

 التالزم جهة من وإما ،املقدمة وجب املقدمة ذو وجب فإذا ،خرلآل مقدمة الضدين أحد ترك أن جهة من إما

 اختالف الستحالة اآلخر وجوب عدم ميكن ال أحدمها وجب فإذا ،اآلخر وفعل الضدين أحد ترك بني

  .احلكم يف املتالزمني

 إذا نفسها الصالة عن كالنهي نفسه احلج عن النهي بل ،خارجأمر ب متعلقاً ليس نهيلفا ،كان وكيف

   قدميةبامل أو بالتالزم إما ،زالةاإل ترك فعلها ستلزما



أمر  ال ومعه ،مانع احملرم بذلك املتعلق يالنه وكذلك ،مانع الواجب ذلك ووجوب ،املانع بعدم مشروطمر األ ألن بل

  .باحلج

  

 يالنه وكذلك ،مانع الواجب ذلك ووجوب ،املانع بعدم مشروطمر األ ألن بل{ االقتضاءى عل بناًء

  .}باحلجأمر  ال ومعه ،مانع احملرم بذلك املتعلق

 شرعاً واملمتنع ،العقلية االستطاعة فوق هي اليت العرفية باالستطاعة مشروط احلجن إ :ذلك بيان

 احلج من يتمكن مل لو كذلك ،عليه واجباً يكن مل عقالً احلج من يتمكن مل لو أنه فكما ،عقالً كاملمتنع

  .شرطه حصل ما بغري آت ألنه ،سالماإل حجة عن جيز مل هذه واحلال به ىأت فلو ،شرعاً

 الصالة قبيل من املقام وليس ،هرشط حصول على يتوقف سالماإل حجة احلج كون أن عرفت وقد

 الشرعي املانع بعدم مشروطة الصالة ليست  إذ،الترتب بنحو زالةإ بدون الصالة تصحح قد اليت زالةواإل

   .بذلك مشروط نهإف احلج خبالف

 مكلف غري املعذور أن منها املستفاد العذر كلمة على لةماملشت دلةاأل من تقدم ما إىل مضافاً هذا

  .قطعا عذاراأل من نهأل ،فيه حنن ملا شاملة ،باحلج

 ،الفعل حال تعم وال الترك حبال مانعيته ختصص العذر مانعية دليل أن من: )١(املستمسك يف ذكره وما

  .فقط الترك حبال مانعيته ختتص وال مداره احلكم دار شرطاً أخذ لو العذر إذ ،مشكل

 صدر يف قيدناه كما ،احلج من أهم الواجب ذلك كان فيما يتمإمنا  ذلك أن ىخيف ال ولكن هذا

   كانا فإن احلج من أهم الواجب ذلك يكن مل إذا وأما ،املسألة

                                                          

.١٨٧ ص١٠ج: املستمسك) ١(



 يقال أن املسألة وأمكن تلك يف دخل حرام فعل أو واجب ترك على به تياناإل وتوقف عليه مستقراً احلج كان لو نعم

  .للبطالن موجب خارجأمر ب املتعلق النهي كون ومنع ،ضده عن للنهي بشيءمر األ اقتضاء منع من ذكر ملا ،جزاءباإل

  

 بل ،شيء بكل مشروطاً ليس احلجأن  إذ ،الواجب لكذ على قدم أهم احلج كان وإن ،ريخ متساويني

 هذه وجدت فإذا وحينئذ ،وحنوها والراحلة والزاد السرب وختلية الصحة من الروايات يف به صرح مبا

 إالّ االستطاعة يف أخذ مما كان وإن العذر ودليل ،منهما األهم فيقدم الواجبات سائر عرض يف كان طوالشر

   .أهم كانإذا  إالّ عذراً يصلح الأنه 

 منه يظن وال ،حمله يف ليس احلج على وحمرم واجب كل تقدمب القول املصنف إطالق أن يظهر وذا

   .احلج بقدر املهمة غري الواجبات سائر من وحنوه احلجى عل الوالدأمر  بتقدم االلتزام

  .احلج وبني الواجبات بني التزاحم من )رمحه اهللا( منه تقدم ما نايفي ههنا كالمه إطالق مث

 فعل أو واجب ترك ىعل{ فعالً }به تياناإل وتوقف{ السابق من }عليه مستقراً احلج كان لو نعم{

 أن وأمكن{ ،ضده عن النهي يقتضي بالشيءمر األ أن مسألة أي }املسألة تلك يف دخل{ فعليني }حرام

 خارجأمر ب املتعلق النهي ونك ومنع ،ضده عن للنهي بشيءمر األ اقتضاء منع من ذكر ملا ،جزاءباإل يقال

   .الكالم هذا يف ما عرفت وقد }للبطالن موجب

 بال احلج وجوب لبقاء ،الوجوب فالظاهر ،احملرم فعل أو الواجب ترك يف والذهاب البقاء ىتساو ولو

  .معارض



 لفرقا ثالثها ،أقوال ،ال وأ احلج جيب فهل ،باملال إالّ يندفع ال عدو الطريق يف كانإذا : ٦٧ مسألة

  .األول دون الثاين يف فيجب ،وعدمه حباله املضر بني

  

 يف العالمةو احملقق عن كما }احلج جيب فهل ،باملال إالّ يندفع ال عدو الطريق يف كانإذا : ٦٧ مسألة

 ثالثها أقوال{ ،التفصيل أو ،ومجاعة الشيخ عن كما }ال وأ{ آخر ومجع والذخرية واملدارك كتبه بعض

 بعض عن إالّ النحو ذا القول هذا أر ومل ،}األول دون الثاين يف فيجب ،وعدمه حباله املضر بني الفرق

  .املعاصرين

   .والدروس التذكرة عن كما ،فيجب غريه وبني جيب فال احف بني التفصيل :ورابعها

 عرفا مستطيع غري أنه معه يعد مما حباله املضر بني التفصيل من املعاصرين بعض كالم يف ما :وخامسها

   .غريه خبالف ،جيب فال

  .املصنف وتبعه الشرائع يحمك يف فيه تردد وقد

 إالّ ليس السرب ختلية من واملنصرف ،احلج يف املعتربة االستطاعة بصدق بالوجوب قال من استدل

 نمث من أكثر بثمن اآلالت بشراء فيه نحن ما وتنظري ،العرض أو النفس على منه املخوف العدو عن خلوه

  .املثل مثن من أكثرب الوضوء ماء بشراءأيضاً  وتنظريه ،معه احلج وجوب تقدم يالذ املثل

  :مورأ تبعه ومن الشيخ وحجة

   .املشروط فينتفي منتف هنا وهو ،الوجوب يف شرط السرب ختليةن إ: األول

 مانعاً اخلوف يرون وناألولف ،وناألول عليه محلها يالذ املعىن غري على السرب ختلية محل كأنه :أقول

  .مانعاً باملال يدفع كان ولو اجلملة يف املانع يرون وهؤالء ،خوف وال



  .مثاإل على عانةاإل لتحرمي ،عانةاإل جيوز فال ،ظلم الوجه هذا على خوذأاملن إ: الثاين

  .معناه يف وهذا ،املال قل وإن احلج عليه جيب ال قهراً املال أخذ من خاف منن إ: الثالث

 املال كان لو ما خبالف ،احلج جيب فال ،الضرر أدلة رفع بعموم ،وغريه املضر املال بني املفصل واحتج

  .احلج وجوب أدلة على حاكم فال حباله مضر غري املأخوذ

 مع أن به جتحف حاجةأو : ) السالمعلیه( قوله من املفهوم بأن ،وغريه احف بني املفصل واحتج

 غري مال منه ريدأ لو ما خبالف وهذا ،وحنومها واحلرج لضررا أدلة إىل مضافاً ،احلج جيب ال جحافاإل

  .حينئذ احلج أدلة على حاكم ال إذ ،جمحف

 تصدق قد احف غري املال خذأ ومع ،العرفية االستطاعة صدق هو املناط بأن اخلامس واحتج

  .وعدمه جحافاإل مدار احلكم لدوران وجه فال ،تصدق ال وقد االستطاعة

 صدق عدم أو جحافاإل أو للتكليف الرافعني رجاحل أو الضرر مع الوجوب معد ىقوواأل :أقول

 العناوين هذه من كل أدلة ألن وذلك ،االستطاعة صدق وبني همانبي التفكيك فرض لو العرفية االستطاعة

 فإن الصور هذه غري خبالف ،موضوع فال االستطاعة صدق عدم ومع ،احلج دليل على حاكمة األول الثالث

   .حمكمة حلجا أدلة

 معناها ليس فألنه السرب ختلية أما ،الوجوب أدلة لرفع يصلح فال )رمحه اهللا( الشيخ أورده ما وأما

   بل ،ذكر يالذ النحوعلى 



 من ويتمكن العبور مينع ثلج الطريق يف كان فلو وإال ،حنوه أو منه املخوف املانع عدم عن عبارة هو

   .الوجوب بعدم ليقو أن يلزم به يضر ال مال بصرف رفعه

 لوأنه  حىت ،املقررة الرسومات عطائهاإب إالّ الذهاب من احلكومة متنع اليت زماناأل هذه ذلك قبيل ومن

 الشرط حتصيل قبيل من هذا وليس ،امليقات إىل وصل ولو حياناًأ يردون بل ،احلج من مينعون ليهمإ يدفع مل

  .واجب غري بأنه يقالحىت 

 من منه خياف عما خلوه بل ،شيء كل عن خلوه ليس السرب ختلية من وماملفه املعىنأن  احلاصلو

 لو وكذا ،احلرجة أو ةاخلطر مراضواأل الوباءو الطاعون مثل من تقدم ما حنوه من واملقصود ،وحنوه العدو

 الطريق يف الزالزل تتناوب أو ،وحنومها وتركيا يرانإ طرق بعض يف املتعارف هو كما ثلج الطريق يف صار

 من ذلك غري إىل ،املخطور واملطر السيل خوف أو السبع خوف يكون أو ،وحنوها النفس على ىخيش ثحبي

  .مثلةاأل

 توقف منع الشيخ جواب يف ذكر حيث ،احلدائق يف ما السرب ختلية معىن من ذكرنا ما إىل ويشري

 املسري من يتمكن حبيث ليتهخت اشتراط خباراأل ظاهر من املعلوم القدر بل ،املعىن ذا السرب ختلية على احلج

 املقدور باملال العدو اندفاع املفروض إذ ،هناصل اح وهو ،عادة شديدة ةومشق شدة إىل ييفض ال جهوب

  .ىانته ،)١( كلها مقدماته فيجب مطلقاً الوجوب يصري الشرط حتقق وبعد ،عليه

                                                          

.١٤١ ص١٤ج: احلدائق) ١(



 :املعترب يف قوله حنو ،حسناً كان املكنة مع التحمل جيب قيل ولو :املنت مع مازجاً اجلواهر يف وقال

 عن بل ،اآلالت كأمثان وكان بذله وجب يسرياً كان وإن ،جيب مل جمحفاً املطلوب كانن إ واألقرب

 يكن مل وجه على زماناأل هذه يف الطريقة استمرار كله ذلك يؤيد ومما ،وحنوه استحسننه إ ىواملنته التحرير

 :قالأن  إىل ،ذلك وحنو جتد على فيها الطريق ينفك مالوق ،جاحل وجوب على والعلماء عواماأل بني شك فيه

 االستطاعة اعتبار يينبغ وحينئذ ،ذلك فيه يكن مل طريق على السري من التمكن وجهه يكونأن  إالّ اللهم

  .ىانته ،)١( املزبور الطريق غريعلى 

  .آخر طريق يكن مل وإن ذلك على سريم جريان ىخيف وال

 على احلج وجوب عدم لزم )رمحه اهللا( الشيخ ذكره يالذ باملعىن أخذ لو سربال فتخلية ،كان وكيف

ن إ :ففيه ،مثاإل على عانةإ العدو إىل الدفع كون ماأو ،باملال إالّ احلكومة ملنع واحد لفاأل من يرثامل فاقياآل

 الطاعة إىل صللتوا عطاءاإل من القصد كان إذا يصدق وال ،ذلك عطاءباإل قصدإذا  إالّ تصدق ال عانةاإل

 اليت زمنةاأل هذه يف خصوصاً ،ذلك وغري سفارواأل اعاتنوالص راتاالتج تعطيل لزم الإو ،هشر ودفع

   .للظلمة شيء عطاءإ على شيء كل يتوقف

 مما ظهر وقد ،منع بل إشكال والتنظريصل األ ففي ،قهراً املال أخذ من خياف مبن فيه حنن ما تنظري وأما

  .فيها شكالواإل ،والقاأل سائر حال ذكرناه

                                                          

.٢٩٢ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 به املتضرر املال يؤخذ أن بني السرب ختلية لعدم املوجب الضرر يف فرق ال بأنه تندسامل يف صرحه مث إن

 ورياسةً سلطاناً أو ،املال خذأ بسبب الطريق عن يرتفعو العدو يتصاحل بأن ،هديةً أو صلحاً أو باً أو قهراً

 أو للحج العبور جلأل خذاأل كان وسواء ،مبصاحبته أو واليته حتت عن يعرب أو حيج ملن مال أخذ يقهر بأن

 متعدياً عداءاأل من فيها عما الطرق وحمافظة آخر عدواً دفعه ألجل كان أو مستند بال وسواء ،مطلقاً العبور

 ندفعا لو أنه يظهر ومنه ،منه املأخوذ على جحافاًإو ضرراً املأخوذ كان إذا والًأ الدفع يف يلزم ما قدر عن

  .ىانته ،)١(جيب مل عسكر استصحاب يف للتضرر موجب مال مبصرف العدو خوف

 للعدو بذل ولو ،وحنوه حدمهاأ بدون كلها جيب جحافواإل الضرر مع ذلك كل جيب ال كماه مث إن

  .اجلواهر يف كما إشكال وال خالف بال عليه وجب فارتفع باذل

 إىل الشرائع يف احملقق ذهب ،قوالن وعدمه القبول جوبو ففي ،للعدو وادفعه اقبله :الباذل له قال ولو

 ومال ،واجب غري وهو الوجوب لشرط وحتصيل تكسب نهأو منة القبولن أ وصلباأل له واستدل ،الوجوب

 مبجردصل اح وهو احلج من التمكن الشرط ألن الوجوب يستبعد مل املدارك وصاحب ،اجلواهر يف إليه

 الشهيد وتوقف ،مستطيع فهو ىفاستح به حيج ما عليه عرضن إ ):معليه السال (قوله وبشمول ،البذل

   .الدروس حمكي يف )رمحه اهللا(

   :قولأ

                                                          

.٢٥ سطر ١٦٢ ص٢ج: املستند) ١(



 ذا عرض نهأل ،فيجب احلج عن املانع لعدول يدفع أنه بعنوان الباذل عطاه ألو ما بني الفرق وميكن

 يوجب كما اجلميع رضعن أ و،بعضه على يصدق مجيعهى عل يصدق كما العرض أن تقدم وقد ،املقدار

 ،البذل صدق لعدم احلج بعنوان ال عطاهأ لو ما وبني ،اآلخر البعض له كان إذا البعض عرض يوجبه احلج

  .فتأمل

  .العامل واهللا املذكور التفصيل النظر يف رجحاأل كان وإن ،املدارك خمتار حوطواأل

 الوجوب ففي ،متساويني ناكا أو الطريق يف اخلوف من أكثر بلده يف العدو من اخلوف كان ولو

 ومن ،مثله عن السرب ختلية انصراف بل ،عدمه مع له جمال فال امتناين التخلية شرط أن من ،تأمل وعدمه

   .السرب ختلية عدم صدق

 ليس والرجوع ثنائهأ يف  أوالسري ابتداء يف حصل إذا اخلوف مع احلج يسقطإمنا  :املدارك يحمك يف قال

 كما والسقوط ،باحلج فيه املرجح حلصول الذهاب ترجيح احتمل اخلوف يف املقام عم تساويا لو ماأ ،مبخيف

  .قربأ األول ولعل، )١( الشرط لفقد ابتداءاً حصل لو

 عدم فيتبعه الشرط لفقد الوجوب عدم اجلواهر يف ورجح ،ترجيح غري من الدروس عن احملكي وحنوه

  .فتأمل ،سالماإل حجة عن الكفاية

                                                          

.٣٠ سطر احلج كتاب ٤٠٧ص: املدارك) ١(



 هذه يف بالوجوب يقال وقد ،والسالمة عليه الغلبة ظن مع حىت جيب العدو مل قتال ىعل احلج فتوق لو :٦٨ مسألة

  .الصورة

  

 املبسوط فعن ،احتماالن وعدمه احلج وجوب ففي }العدو قتال ىعل احلج توقف لو :٦٨ مسألة{

 من وكثري صنفامل واختاره }والسالمة عليه الغلبة ظن مع حىت جيب مل{ اللثام وكشف والقواعد والشرائع

   .املعاصرين

 القتال إىل االفتقار علمن إ احلج سقوط والشرائع للمبسوط وفاقاً قرباأل :اللثام كشف حمكي يف قال

 عدم وصدقصل لأل ،كفاراً أو مسلمني العدو كان ،وعدمه ـ ا العادي العلم يأ ـ السالمة ظن مع

  .ىانته، )١(ماماإل ذنإب سالماإل إىل لدعاءل أو للدفع إالّ الكفار قتال وجوب وعدم ،السرب ختلية

 .اجلواهر وظاهر التذكرة ملتوحم والتحرير ىاملنته عن كما }الصورة هذه يف بالوجوب يقال وقد{

 ،املزبور باملعىن السالمة ظن فرض مع القتال إىل االفتقار من السقوط من القواعد يف فيما يناقش قد :قال

 منكر عن وياً مبعروف مراًأ السري تضمن مع السرب ختلية صدق عدم ومنع ،معه االستطاعة صدق ضرورة

 يف فرق غري من التحریرو ىاملنته يف السقوط بعدم القطع عنه يحك ولذا ،سالماإل ركانأ من لركن قامةإو

 ،سالماإل إىل الدعاء أو للدفع إالّ األول قتال وجوب عدم ىودعو ،مسلماً أو كافراً العدو كون بني ذلك

 بالعارض هنا الوجوب كون بعد يدفعها منه الفرض وليس ،يفعله ومل املنكر عن يالنه أو للدفع إالّ ثاينوال

   أن عرفت فقد حال كل ىوعل ،منكر عن يالنه ومنأيضاً  الدفاع من ذلكأن 

                                                          

  .١٨ سطر احلج وجوب يف ٢٩٢ص ١ج: اللثام كشف) ١(



  .ىانته ،)١(العقالء عند به املعتد اخلوف على املدار كون التحقيق

 العرف ىلد منها الظاهر بل ،موضوعياً تؤخذ مل السرب ختلية إذ ،الظاهر هو هؤالء اختاره ما :قولأ

 عسكر مع سنة كل احلجاج يذهب فيما يقال أن يصح ال ولذا ،وحنوه العطب من اخلوف إىل يطريقأا 

  .هدر الطريق قاطع ودم خصوصاً ،السرب ىخمل غري يذهبون مأ عنهم يدافعون

 صدق فالظاهر ميسوراً العدو دفع وكان مأموناً الضرر انك إذا :بقوله املستمسك يف شارأ هذا ىلإو

 مل العقالء عليها يقدم ال ومشقةً حرجاً الدفع كان أو خموفاً الضرر كان ذاإو ،الوجوب وثبوت السرب ختلية

  .ىانته ،)٢(احلج جيب

 ال بأنه اجلواهر يف فيه وناقش ،السقوط على مجاعاإل ادعاء يضاحاإل عن فاحملكي السالمة يظن مل ولو

  .له اتطالقواإل العمومات تناول ضرورة ،العقالء دنع به املعتد اخلوف حد إىل االحتمال يصل مل إذا وجه

                                                          

.٢٩٤ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.١٨٩ ص١٠ج: املستمسك) ٢(



  ركوبه، وجب البحر يف الطريق احنصر لو: ٦٩ مسألة

  

 بعض يف وما ،دلةاأل لعموم ظاهر خالف بال }ركوبه وجب البحر يف الطريق احنصر لو :٦٩ مسألة{

صلى (وى النيب : قال) رمحه اهللا( كما عن الصدوق ،وحنوه هيجانه عند البحر ركوب كراهة من الروايات

   .)١(هيجانهعن ركوب البحر يف ) اهللا عليه وآله

 لعلي ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب وصية يف) عليهم السالم( آبائه نع) عليه السالم( حممد بن جعفر وعن

  .)٢(هيجانه وقت يف البحر ركوب وكره :) السالمعلیه(

 طريقنا فإن ،حبراً أو براً خذآ ىتر ما :) السالمعلیه( احلسن أليب قلت :قال سباطأ بن ي علوعن

   )٣(.راًب اخرج :فقال ،اخلطر شديد خموف

 ومل :فقال ،هيجانه يف البحر ركوب عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سأل أنه سلمم بن حممد وعن

  .)٤(بدينه الرجل يضرر

 يشهد كما ،عليه قداماإل من شرعاً املمنوع اخلطر صورة يف أو ،الكراهة على حممول ،ذلك غريإىل 

  .الروايات هذه سياق ذكرنا ماعلى 

 عضبل قال أنه ) السالمعلیه( جعفر أيب فعن ،اهليجان وعند البحر ركوب عند الدعاء يستحب نعم

 لغفور ريبن إ ومرسيها جمريها اهللا بسم: عزوجل اهللا قال يالذ فقل البحر على لك اهللا عزمإذا  :هأصحاب

 اهللا بقرار وقر اهللا بسكينة اسكن اهللا بسم: وقل ميناأل جانبك على فاتك البحر بك اضطرب فإذا )٥(رحيم

   واهدأ

                                                          

.٩ حفوق وما العشرين أبواب من خصلة عشرين أربع عن النهي باب ٥٢ص: اخلصال) ١(

.٥ حاحلج إىل السفر آداب أبواب من ٦٠ باب ٣٣٣ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٧ حاحلجإىل  السفر آداب أبواب من ٦٠ باب ٣٣٤ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٢ حاحلج إىل السفر آداب أبواب من ٦٠ باب ٣٣٣ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٤١ آية :هود سورة) ٥(



  شربه، أو النجس كلأل جيابهإ أو ،بصالته خاللاإل استلزامه أو ،عقالئياً خوفاً املرض أو الغرق خوف مع إالّ

  

 باب يف واملستدرك الوسائل صاحيب ذكره مما ذلك غري إىل ،)١(باهللا إالّ قوة وال حول وال اهللا نذإب

  .بذكرها املقام يطول مما البحر ركب ملن باملأثور الدعاء استحباب

  .تقدم كما دلةاأل عنوان يف املأخوذ العذر معه يصدق }عقالئيا خوفاً املرض أو الغرق خوف معإالّ {

  .الوجوب يف عدمه سابقاً اعترب يالذ املرض بل ،املرض مطلق املراد ليس أن ميعل ذلك ومن

 خوف حدمهاأ يف كان ولو ،ختري منهما كل من ومتكن تساويا فإن وبراً حبراً طريقان هناك كان ولو

  .الفرض سقط املخوف من إالّ يتمكن مل ولو ،اآلخر تعني اهلالك

  .وجواً وبراً حبراً ثالثة الطرق كان لو ما ومثله

 يف املعاصرين كلمات اختلفت وقد }شربه أو النجس كلأل جيابهإ أو ،بصالته خاللاإل استلزامهأو {

 ،واحملرمات الواجبات سائر حال املذكورات حال أن هو ىقوواأل ،عصرهم ربنااق من ككلمات املسألة هذه

 املستطيعة كانت لو مثال .حيرم بل جاحل جيب مل احلج من أهم به املأيت احملرم أو املتروك الواجب كان فلو

 إالّ الصالة من يتمكن ال أنه علم أو ،به اللواط وعلم غالم أو ،ا زين البحر ركبت لو أا وعلمت امرأة

  .اخلرتير حلم كلأو اخلمر لشرب يلجأ أو ،ذلك عن مينع من لوجود الطهورين فقد مع ًءمياإ

   تقدم ملا وذلك ،قدم أهم جاحل كان بل ،احلج من أهم ذلك يكن مل لو نعم

                                                          

.١ حاحلج إىل السفر آداب يف ٦١باب ٣٣٤ ص٨ج: الوسائل) ١(



 والراحلة الزاد مثل ،احلج شرائط مت لو واحملرمات الواجبات سائر وبني احلج بني التزاحم وقوع من

  .وحنوها والصحة السرب وختلية

 من الترتل إذ ،حمصل إىل يرجع ال مما غريه وبني الواجبات من بدل له ما بني الفرق أن ظهري وذا

 كان ،باختياره اللذين يواحلضر يكالسفر ،املكلف باختيار يكن مل حيث يالثانو إىل األويل الواجب

 الصالة حال فكهما من يتمكن ال حبيث باختياره يديه غلّ كمن ويكون ،نفسه يف حمرماً الترتل إىل جلاءاإل

 الترتل هذا بني النسبة يالحظ أن فيلزم هذا ىوعل .ذلك وحنو رضاأل على السبعة االعضاء وضع بال يفيصل

  .احلج أمهية وبني احملرم

 يف الطهور من يتمكن ال أنه علم وإن احلج يلزم بل ،والطهور الصالةإىل  بالنسبة يتم مل هذا :يقال ال

 جيبان والطهور الصالة نأل وذلك ،مياًءإ إالّ الصالة من يتمكن ال أو الطهورين يفاقد من يكون حىت السفينة

 من والتمكن ،يفعل مل يتمكن مل وإن فعل متكن فإن فلاملك حال بحس على ووجوا ،الوقت دخلإذا 

  .مزاحم بال جيب سابقاً كان حيث جاحل

 ،وتأخره الزمان تقدم يالحظ ال التزاحم ويف ،املالك يتبع لكنه سابقاً كان وإن الوجوب :نقول ناأل

 مرهأ لو بأنه يقال أن لزم وإال ،كاملال قوائيةأو مهيةاأل املناط بل ،حمله يف حقق كما املرجحات من ليس نهإف

 قبل وهكذا قائماً الصالة وال البدن طهارة من وال صالأ الطهور من يتمكن ال ةغرف يف نفسه حببس والده

  .الصالة ترك إىل ىأد وإن طاعتهإ عليه جيب ،الوقت

   املتيقن القدر من ةوالنجاس الطهارة باب يف الناشئة االحتياطات مث إن



 فالالزم ،الباب هذا يف ا يعتىن ال ،ذلك وحنو املنقول مجاعاإل أو ورهاملش خمالفة نم ةأاجلر وعدم

 واحللية الطهارةأصل  جراءإل أن كما ،االحتياطات تلك مهيةأو احلج مهيةأ بني والتقارن البابني مالحظة

  .والعادة الوسوسة عن الناشئة باالحتماالت يعتىن فال واسع جمال وحنومها

 مستلزماً كان وإن احلج طريق يف واملتداولة الفعلية السفن هذه مع احلج وجوب لظاهرفا هذا ىوعل

  .شرفاأل النجف أو شاملا طريق يف املتداولة السيارات ومثلها ،االحتياطات بعض لترك

 على االقتصار لزوم فالظاهر شرما أو احلرمة أو النجاسة مقطوع بأكل يوابتل سافر أنه فرض ولو

 ربع مقدار كلأ من يوم كل متكن فلو ،للتكليف رافعاً ضرراً أو حرجاً يوجب ال ما به املرادو ،الرمق سد

  .مراتبه بعض يف حيرم بل االقتصار يلزم مل ذلك بعد ياحلرج املرض من خاف ولكن مد

 يةسالماإل الشركاتإىل  بالنسبة وغريها اللحوم يف واحللية الطهارة صالةأ جراءإ يف إشكال ال مث

 فال والسيارة والطائرة الباخرة من يةسالماإل غري الشركات ماأو ،والسفر للنقل زمنةاأل هذه يف اولةاملتد

وكذا إجراء أصالة احللية، وأما  وحنومها والشحوم اللحوم غري إىل بالنسبة الطهارة صالةأ جراءإ يف إشكال

 يد عن مأخذة كوا يعلمأن   إالّاالحتياطو االجتناب بالنسبة إىل اللحوم والشحوم وحنومها فالالزم

  .املسلمني

أمر  الدائر ،احلرام ترك أو له املزاحم الواجب ذلك من همأ احلج أن يف شك لو فيما الكالم بقي

صل فاأل ،باحلج التكليفأصل  يف الشك قبيلمن  هذا أو ،احلج أدلة عموم املرجع فهل ،وبينه بينه امللكف

   النظر يف رجحواأل ،عنه رباءةلا



  .امليقات إىل غصبية دابة ركب إذا كما ،امليقات إىل املشي وهي املقدمة يف ذلك ن أل،حجه صح هذا مع حج وول

  

 خمرياً أو ،الواقع يف همأ حدمهاأ أن لو معينا ماإ التكليفني أحد عليه بأن مجاالإ يعلم نهأل ،بينهما التخيري

 ،حدمهاأ فعل وبني تركهما بنيمر األ فيدور ،الفعلي التكليف حرازإ من يتمكن وال واحد عرض يف كانان إ

  .القطعية املخالفة على االحتمايل االمتثال لتقدم مقدم والثاين

 إىل املشي وهي املقدمة يف ذلك نأل{ سالماإل حجة عن جزأأو }حجه صح هذا مع حج ولو{

  .}امليقات إىل غصبية دابة ركب إذا كما امليقات

 احتمال تقدم يالذ يابهإ مؤنة فقد لو فيما كالكالم الطريق هذاضاً أي يابهإ كان لو فيما الكالم نعم

 احتمال أو ،املصنف ذكره ما مفروض يف ياباإل من شرعاً التمكن لعدم ،سالماإل حجة نع جزائهإ عدم

  .جزاءاإل واحتمال مهيةاأل يف الشك مفروض يف واقعاً التمكن عدم



 وال ،أداؤها عليه وجب ،الواجبة احلقوق من غريمها أو زكاة أو سمخ عليه وكان احلج عليه استقر إذا :٧٠ مسألة

 إذا  وكذا،ماله عني يف ال ذمته يف احلقوق كانت إذا فصحيح حجه وأما ىعص تركها ولو ،قبلها احلج إىل ياملش له جيوز

 تعلق مما كان أو ،مهاغري أو زكاة أو مخس فيه يكون ال يالذ املال من مؤنته يف يصرفه ما كان ولكن ماله عني يف كانت

  حق، فيه ليس يالذ املال من هديه ومثن يهعوس وطوافه حرامهإ ثوب كان ولكن احلقوق به

  

 الوجوب مبعىن االستقرار ال ،الوجوب شرائط فيه كمل أنه مبعىن }احلج عليه استقرإذا  :٧٠ مسألة{

 وال ،أداؤها عليه وجب ،الواجبة احلقوق من غريمها أو زكاة أو مخس عليه وكان{ السابقة السنة من عليه

 أو ،التأخري من املقدار هذا جواز مع الطريق يف أداؤها ميكنهال  كان إذا }قبلها احلج إىل ياملش له جيوز

  .الفقراء بعض النتظار التأخري له جيوز يالذ الزكاة باب يف كما خاصة شخاصأل الرجوع بعد هاؤأدا

 يف ال ذمته يف احلقوق كانت إذا فصحيح حجه وأما ىعص{ احلج إىل وذهب حينئذ }تركها ولو{

  .بذلك للحج ارتباط ال إذ ،واضح الصحة ووجه }ماله عني

 أو مخس فيه يكون ال يالذ املال من مؤنته يف يصرفه ما كان ولكن ماله عني يف كانت إذا وكذا{

 املال من هديه ومثن هيعوس وطوافه حرامهإ ثوب كان ولكن احلقوق به تعلق مما كان أو ،غريمها أو زكاة

 ينبغي ال اجلهل فمع وحنوه ياهلد كثمن ركاناأل غري وأما ،تام ركاناأل إىل بالنسبة هذا }حق فيه ليس يالذ

   لقول ،ام أم باحلكم أم كان باملوضوع ،احلج صحة يف شكالاإل



 من ىقواأل هو ما على بناًء ،منهما فيه ما مقدار عنده بقيأنه  إالّ والزكاة اخلمس من به تعلق مما كانا إذا وكذا بل

  .شاعةاإل وجه على ال العني يف كوما

  

 جبهالة أمراً ركب رجل يأ: حراماإل ثوب لبس يف اآليت الصمد عبد خرب يف ) السالمعلیه( الصادق

  .)١(عليه شيء فال

 ما على بناًء ،منهما فيه ما مقدار عنده بقيأنه  إالّ والزكاة اخلمس من به تعلق مما كانا إذا وكذا بل{

 الزكاة كتاب يف ذلك يف الكالم ذكرنا وقد }شاعةاإل وجه على ال العني يف كوما من ىقواأل هو

  .فراجع ،واخلمس

                                                          

.٣ حاإلحرام تروك يف ٤٥ باب ١٢٥ ص٩ج: الوسائل) ١(



 املباشرة من متمكناً كان إذا ةرجاباإل أو تربعاً عنه غريه حج يكفيه  فالة،مباشر احلج املستطيع على  جيب:٧١ مسألة

  .بنفسه

  

مر ااألو من الظاهر أن من الزكاة كتاب يف قلنا ملا }ةمباشر احلج املستطيععلى  جيب :٧١ مسألة{

 شعاراتإو مجاعواإل الضرورة إىل مضافاً ،املباشرة بووج عدم على اخلارج من يدلأن  إالّ امللكف مباشرة

 غري إىل ،صرانيةنوال وديةليها بني موته عند ريخي حيج مل إذا املستطيعن أ والصحة اشتراط على الدالة خباراأل

  .ذلك

 إىل بالنسبة ىلوكاملمر باأل أو بالشرط أو بالصلح أو }ةرجاباإل أو تربعاً عنه غريه حج يكفيه فال{

   .}بنفسه املباشرة من متمكناً كانإذا { عبده

 احلج فصل يف أيتيس كما فيه االستنابة فيجوز ندوبامل أما ،يسالماإل احلج يف هذا أن ىخيف وال

  .تعاىل اهللا شاء نإ املندوب



 ،يقدر ال حبيث هرم أو ،كذلك حصر أو ،زواله رجي مل ملرض املباشرة من يتمكنومل  عليه احلج استقر إذا :٧٢ مسألة

 يقال رمبا كان وإن ى،قواأل فيه وهو اخلالف بعدم يقال رمبا بل ،عليه االستنابة وجوب فاملشهور ،عليه حرجاً كانأو 

  .الوجوب يف خباراأل من لةمج لظهوروذلك  ،الوجوب بعدم

  

 أو ،كذلك حصر أو ،زواله رجي مل ملرض املباشرة من يتمكنومل  عليه احلج استقرإذا  :٧٢ مسألة{

 }فيه اخلالف بعدم يقال رمبا بل ،عليه االستنابة وجوب فاملشهور ،عليه حرجاً كان أو ،يقدر ال حبيث هرم

 وهو{ وغريهاي  علللشيخ الشرائع وشرح وشرحه حيواملفات املسالك من عليه مجاعاإل ادعاء يحك بل

  .املتقدمة اتمجاعواإل اآلتية خبارلأل }ىقواأل

صل األ يقتضيه ما  إذاًفاألقرب :قال ،املستند يف ختارها كما }الوجوب بعدم يقال رمبا كان نإو{

 ،رشادواإل افعوالن والشرائع الذخرية ظاهر إىل احلكم يف التردد نسب بل ،استحب وإن الوجوب عدم وهو

  .)١(وعدمه االستقرار بني تفصيل غري من املعذور استنابة يف لترددهم

 ففي }الوجوب يف خباراأل من مجلة لظهور{ الوجوب ىقواأل كون من ذكرناه يالذ }وذلك{

 احلج وبني بينه حال مؤسراً كانوإن  :حديث يف ) السالمعلیه( الصادق عن ،حسنه أو احلليب صحيح

  .)٢(له مال ال صرورة ماله من حيج أن عليه فإن ،فيه تعاىل اهللا يعذرهأمر  وأ حصر أو مرض

                                                          

.٢٣ سطر ١٦٤ ص٢ج: املستند) ١(

.٢ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(



أمر  ) السالمعلیه( املؤمنني مريأن إ :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،سنان بن عبد اهللا وصحيح

  .)١(عنه ليحج رجالً جيهز أن ،لكربه احلج يطق ومل قط حيج مل كبرياً شيخا

 ومل قط حيج مل شيخاً ىرأ علياًن إ :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،عمار بن ةمعاوي ومصحح

  .)٢(عنه فيحج رجالً جيهز أن مرهأف كربه من احلج يطق

 أن لو :يقول ) السالمعلیه( ي علكان :قال ) السالمعلیه( جعفر يبأ عن ،سلمم بن حممد وصحيح

 ليبعثه مث لهما من رجالً فليجهز اخلروج يستطع فلم سقم خالطه أو مرض له فعرض احلج رادأ رجالً

  )٣(.مكانه

 علياًن إ): عليه السالم( بيهأ عن ،) السالمعلیه( جعفر يبأ عن ،القداح ميمون بن عبد اهللا وخرب

  .)٤(عنك حيج ابعثه مث رجالً جتهز أن شئتن إ :قط حيج مل كبري لرجل قال ) السالمعلیه(

 حيج ومل ) السالمعلیه( علياً ىأت رجالًن إ :) السالمعلیه( بد اهللاع أيب عن ،حفص يبأ سلمة وخرب

 ي علله فقال .ال :فقال ؟احلج تستطيع :فقال ،سين كربت حىت احلج يف وفرطت املال كثري ينإ :فقال قط

  .عنك حيج ابعثه مث رجالً فجهز )٥( شئتن إ :) السالمعلیه(

                                                          

.٦ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٥ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٥ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٤ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٨ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٥ ص٨ج: الوسائل) ٤(

 املرأة حج باب يف شئتن إ كلمة ومثلها، املشيئة ظرف يف نإمنا ميك احلج، إذ املوضوع لبيان الروايات هذه يف شئتن إ كلمة) ٥(

.)ظله دام منه (منها مجلة وستأيت



 ،فيه تعاىل اهللا يعذرهأمر  وأ مرض احلج وبني بينه حال ممسل رجل عن سألته :محزة أيب بن ي علوخرب

  .)١(له مال ال صرورة ماله من رجالً حيج أن عليه :) السالمعلیه( فقال

ن إ :فقالت ) السالمعلیه( اهللا رسول خثعم من امرأة تتأ :قال ،عباس بن الفضل عن ،املفيد وعن

 عليه صلى اهللا( اهللا رسول هلا فقال ،دابته على يلبث  أنيستطيع ال كبري شيخ وهو احلج فريضة دركتهأأيب 

  .)٢(بيكأ عن يفحج :)وآله

 فريضةإن  ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول سألت خثعم من امرأةن إ :عباس ابن عن ىخرأ رواية ويف

 الق ،عنه أحج أن ىتر فهل ،راحلته على يستمسك أن يستطيع ال كبرياً شيخاً أيب أدركت احلج يف اهللا

   .)٣(نعم :) عليه وآلهصلى اهللا(

 نعم :) عليه وآلهصلى اهللا( فقال ؟ذلك ينفعه فهل اهللا رسول يا :فقالت ،دينار بن عمر رواية يف وزاد

  .)٤(نفعه تقضيه دين عليه كان لو كما

 حيج مل كبري شيخ أيب :فقال أتاه رجالً أن ) السالمعلیه( حممد بن جعفر عن روينا :ائمالدع وعن

 عن حيج أن ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول سألت خثعم امرأةن إ ،نعم :فقال ،عنه حيج رجالً جهزأفأ

 فقضيته دين أبيك على كان لونه إ ،فافعلي نعم :) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول فقال ،كبري شيخ نهأل أبيها

  .)٥(ذلك جزأهأ عنه

                                                          

.٣ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٤ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٧ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٥ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٤ حاحلج وجوب يف ٢٤ باب ٤٤ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.ركاملستد راجع ٧٨ ح٢١٦ ص١ج: العوايل) ٤(

.١٣ سطر واألموات الزمن عن احلج ذكر يف ٣٣٦ ص١ج: اإلسالم دعائم) ٥(



 احلج على يقدر ال كبري شيخ أيب اهللا رسول يا :قالنه  أجابر عن ،تفسريه يف الفتوح أيب الشيخ وعن

  .)١(واعتمر عنه حج :فقال ،والعمرة

 احلج فرضن إ اهللا رسول يا :فقالت ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول إىل أتت أا خثعمية امرأة وعن

 .جيوز :)عليه وآله صلى اهللا( قال ،عنه أحج أن جيوزأ الراحلة ركوب على يقدر ال شيخ وهو أيب أدرك قد

 كان ماأ فقضيته دين بيكأ على كان لو يتأأر :) عليه وآلهصلى اهللا( قال ،ذلك ينفعه اهللا رسول يا :قالت

  .)٢(أحق اهللا فدين :قال ،نعم :قالت ،يجيز

   :بأمرين الروايات هذه على يورد رمباه مث إن

 الصحاح وفيها ةالبقي سقوط يوجب ال منها مجلة سند ضعفن إ :وفيه .منها مجلة سند ضعف :األول

   .صولاأل يف ذكر ما على السند لضعف جابرة الشهرة أن مع ،وحنومها احلسانو

   :وجوه من وذلك ،ةالدالل ضعف :الثاين

 يقل مل أنه مع محزة بن ي علخرب ومثله ،صرورة النائب كون على احلليب صحيح اشتمال: األول

 بني التفكيك من مانع وال .به نقول االختصاص عدم على دليل دل لونه إ :وفيه .حدأ استنابته بوجوب

  .قرينة بغري الظاهر عن اليد لرفع وجه لعدم الرواية فادمب نقول ذلك لىع دليل يقم مل وإن .لدليل املقيد القيد

   إما ،احلظر توهم مورد وارد الروايات هذه يف باحلجمر األن إ: الثاين

                                                          

.٣١ سطر ٢ حاحلج وجوب يف ١٨ باب ٥ ص٢ج: الوسائل مستدرك) ١(

.١٤ سطر ٣ حاحلج وجوب يف ١٨ باب ٥ ص٢ج: الوسائل مستدرك) ٢(



 اخلالف عن كما به العامة بعض قول جهة من وإما ،ياحل عن بةاالستنا مشروعية عدم جهة من

 علیه( قوله فإن ،الوجوب يقتضي الروايات هذه من النص أو ، بل الظاهرالظاهر خالفنه إ :وفيه .ىواملنته

  .الوجوب يف نص وحنوه عليه: )السالم

 كون على يدل اجلواز يف الظاهر حفص وأيب ميمون ابن خربي يف املشيئة على احلج تعليق: الثالث

  .استحبايب خباراأل سائر يف وحنوهمر األ

 بني الورود مشترك شكالاإل فهذا ،القاعدة خالفأيضاً  املشيئة على االستحباب تعليق :قلت نإ

   .واالستحباب بالوجوب القائل

 رازحإأن  إىل بالنظر نهإف ،االستحباب خبالف صالًأ له معىن ال املشيئة على الوجوب تعليق :قلت

  .وجه املشيئة على االستحباب لتعليق كان حيرز مل شاء وإن حرزأ شاءن إ إليه موكول ءيش الثواب

 خذاأل يتقتض وهي ،التعارض أحكام يجتر النقل يف االختالف مع نهأب املستمسك يف ما :وفيه

ن إ: )لسالم اعلیه( قوله من املراد يكون أن احتمال قرب مع ،عدداً أكثرو سنداً صحأ األ بالصحاح

 ال نعم ،استنبت شئت وإن احلرج وحتملت بنفسك حججت شئتن إ ،القداح خرب يف خلإ جتهز أن شئت

  . انتهى،)١(بنفسه احلج يطيق ال أنه فيه املفروض نأل سلمة خرب يف ذلك جييء

 من بظاهرمها يؤخذ حىت فيهما حجية ال وهذين ،الوجوب على حجة الصحاحن إ :قلت شئت وإن

  .له وجه ال فيه حجية ال مبا احلجة فترك ،اباالستحب

   موجب وهو ) السالمعلیه( املؤمنني أمري عن املروية الرواية منت اضطراب: الرابع

                                                          

.١٩٤ ص١٠ج: املستمسك) ١(



 وعدمه االستنابة وجوب ففي ،عليه استقراره عدم مع ةاملباشر من يتمكن ومل املال حيث من موسراً كانن إ وأما

  ،اإليه املشار خباراأل طالقإل ،قوة عن وهلماأ خيلو  ال،قوالن

  

 الصادق عن ،سنان بن عبد اهللا عن ياملرو وهو ،صحيح هو مبا خذاأل الالزمن إ :وفيه ،للسقوط

  .سنده يصح ال مما غريه وترك ،) السالمعلیه(

 ملوت واحتماهلا اخلثعمية قصة يف ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب عن املروية الرواية منت اضطراب :اخلامس

   .أبيها

 على الدالة السابقة الصحاح عن اليد رفع وجبي ال الرواية هذه يف االضطرابن إ :اجلوابو

 الوجوب يعني ،املستدرك تتمة راجع ملن يظهر كما ،حجة هو يالذ الدعائم خربأن  إىل مضافاً ،الوجوب

   .والعمرة جباحل ) عليه وآلهصلى اهللا( مرهأ من الفتوح أيب تفسري خرب ويؤيده ،باأل حياة يف ظهوره مع

  .اخلبري على وااج ىخيف ال ،يلبالق هذا من خرأ شكاالتإ املقامويف 

  .ىقواأل هو )رمحه اهللا( املصنف قواه ما أن يظهر وذا

 وجوب ففي ،عليه استقراره عدم مع ةاملباشر من يتمكن ومل املال حيث من موسراً كانن إ وأما{

 فيه مدعياً واخلالف واملبسوط والتهذيب النهاية يف شيخوال سكايفاإل فعن ،}قوالن وعدمه االستنابة

 القول كثراأل بل املتأخرين من وكثري التحرير يف والعالمة احلسن وظاهر الرباج وابن الصالح يبأو ،مجاعاإل

  .ىاملنته يحمك يف إليه ومال ،بالوجوب

 عن وهلماأ خيلو ال{ نولك ،الوجوب عدم آخر وبعض يضاحواإل والقواعد واجلامع واحللي املفيد وعن

  .}اإليه املشار خباراأل طالقإل ،قوة

   مستطيعاً كان من خصوص إىل االنصراف من توهم ما إالّ عليه يرد وال



منهما يف  ءيش وليس ،االستعمال غلبة أو الوجود كثرة إالّ لالنصراف وجه النه إ :وفيه ،العذر قبل

 وبني النصوص هذه بني اجلمع أن من يقال رمبا ما وحنوه .هرظأ ةالثرو له جتدد ملن الصحاح مشول بل ،املقام

   :حنوين بأحد يكون املسري إمكانو ،البدن صحة اعتبار على دل ما

  .املباشرة بنحو للوجوب الشرطية هي الشرطية حتمل بأن ،بةااالستن بغري احلكم إطالق يقيد أن :األول

  .مستطيعاً كان مبن النصوص هذه موضوع يقيد أن :الثاين

 الصحة فإن ،السياق قرينة ومبالحظة نفسه يف جداً بعيد األول بل ،أسهل التقييد كون يف ريب وال

 وجوب إىل ةباإلضاف حىت االستطاعة يف شرط مها اللذين والراحلة الزاد سياق يف النصوص يف ذكرت

   .ىانته، كذلك البدن صحة فتكون ،االستنابة

 فيكون ،الشرائط باستجماع إالّ يكون ال الذي احلج وبوج أدلة على حاكمة االستنابة أدلةإذ 

 للشرائط مستجمعاً رجالً أن لو :هكذا يةاألول دلةاأل وبني مثالً سلمم بن حممد صحيح بني اجلمع ىمقتض

   .رجالً فليجهز يستطع فلم احلج أراد

 قضية من املستفاد بل ،اًجد بعيد الثاين بل ،األول التقييد هو بينهما العريف اجلمع نتيجة أن املعلوم ومن

 كما )وآله عليه صلى اهللا( النيب عمر أواخر يف وجب احلج ألن ،سابقاً ستقراراال عدم جابر ورواية اخلثعمية

 والد ذمة على يستقر فكيف ،قبالً احلج وجوب عدم املعلوم ومن ،الوداع حجة قضية ذلك إىل يرشد

  .وجابر اخلثعمية



ى  علمجاعاإل ظهور إىل بعضها ذلك، مضافاً من املنساق لكن ،وعدمه الزوال اءرج حيث من مطلقة كانت وإن وهي

  .الزوال رجاء مع الوجوب عدم

  

 مل ومن الوجوب يف شرط والراحلة والزاد الصحة :قال لو إذ ،فيها ما ىخيف فال املذكورة القرينة وأما

 ةباملباشر الوجوب على شرط ةالصحأن  إالّ ذلك من العرف يفهم مل بةااالستن عليه وجب صحة له تكن

  .مطلقاً شرائط كلها أن يفهم وال مطلقاً شرطان ماإف ،خويهأ دون

 قوة ال :لفظه ما )ةقو من أوهلما خيلو ال: ()رمحه اهللا( املصنف قول على عاظماأل بعض تعليق يف مث إن

 بينهما الفرق لعدميضاً أ الزوال مرجو يف به القول من بد يكن مل بالوجوب قيل ولو ،أحوط هو نعم ،فيه

   .ىانته ،ائلقوال الدليل حيث من

 مجاعاإل ىادع والتذكرة ىاملنته يحمك يف العالمة فإن ،القائل حيث من بينهما الفرق وجود والظاهر

 عليه استقر من غري على بالوجوب التحرير يف قوله مع ،العذر زوال رجاء مع االستنابة وجوب عدمعلى 

  .سيأيت كما الدليل حيث من بينهما فرق ال نعم ،عنه نقله تقدم كما احلج

 الواردة نصوصكال }بعضها من املنساق لكن وعدمه الزوال رجاء حيث من مطلقة كانت وإن وهي{

  .جداً نادر خالفه بل عذره زوال عن غالباً الشيخ ليأس الزوال رجاء عدم يأ }ذلك{ الكبري الشيخ يف

 }الزوال رجاء مع الوجوب عدمى عل{ ىواملنته التذكرة عن ياحملك }مجاعاإل ظهور إىل مضافاً{

 مات مث نفسه عن رجال حجأف وغريها ىاحلم مثل زواهلا ىيرج علة به كانت إذا :قال أنه اخلالف يف لكن

  .خبارواأل ةالفرق إمجاع ىادع مث ،سالماإل حجة عن جزأهأ

  .اليأس عدم مع حىت الوجوبأيضاً  الدروس وعن



 ،احلجأصل ك يفور فالوجوب ومعه ،الربء من اليأس مع االستنابة جتبإمنا و :سالكامل حمكي يف قال

 جتب مل وإن التقديرين على االستنابة وجوب وسرالد من ويظهر ،استحب وإن جيب مل اليأس حيصل مل ولو

  .ىانته ،)١(اليأس عدم مع الفورية

 من مأيوساً املرض مطلق يف ظاهر تقدمةامل خباراأل أكثر إطالق أن ىخيف ال :قال ،احلدائق يف واختاره

 ى،املدع مجاعاإل ىسو التخصيص على واضحة حجة هلم أعرف ال ينإف وباجلملة :قالأن  إىل ،ال أم برئه

 املدارك يف نسبه وإن قوة من خيلو ال هنا يعند الشهيد وقول :)رمحه اهللا( الشهيد كالم نقل بعد قال أنإىل 

  .ىانته ،)٢(الضعفإىل 

 على بناًء قريب وهو :احلدائق عن النقل بعد قال حيث كالمه ولأ يف املستمسك يف إليه ومال

 يف ظهورها على همؤبنا حيتملأن  إالّ ،ىتر كما عنها صحاباأل إعراض بعد ا العمل لكن ،الوجوب

  .ىانته ،)٣( اًموهن همإعراض يكن مل املأيوس غري يف ظهورها تبني فإذا ،به اجلزم املدارك يف كما املأيوس

 باستثناء املتقدمة خباراأل إذ ،الزوال ملرجو حىت االستنابة وجوب هو النظر يف رجحفاأل ،كان وكيف

 وبني بينه حال موسراً كانن إ: احلليب صحيحة يف ) السالمعلیه( قوله فإن ،املطلق يف ظاهر الشيخ أخبار

   اهللا يعذرهأمر  أو مرض احلج

                                                          

.١٢ سطر احلج أبواب من باب ٩٠ ص١ج: املسالك) ١(

.١٣٠ ص١٤ج: احلدائق )٢(

.١٩٦ ص١٠ج: املستمسك) ٣(



 احلج أراد رجالن إ: مسلم ابن صحيحة يف ) السالمعلیه( قوله وكذا ،)١(الصورتني لكلتا شامل فيه

  .)٢(مكانه ليبعثه مث ماله من رجال فليجهز اخلروج يستطع فلم سقم خالطه أو مرض له فعرض

 منع على اشتمال قد نياألول الصحيحنيأن  على :لفظه مبا الروايتني هاتني إىل مشرياً اجلواهر يف قال بل

 رواية من وغريمها بل .ىانته ،)٣(األول منه الظاهر لعل بل ،وعدمه الزوال مرجو من أعم وه يالذ املرض

  .ىخيف ال كما وغريها محزة بن يعل

  :له وجها ذكرت مورأ إالّ للتخصيص وجه وال

   .الزوال مرجو وهو املتيقن القدر على فيه االقتصار فالالزم ،للقاعدة خمالف احلكمن إ: األول

  .منه املقام وليس ،وحنوه جممال الدليل كان لو ما حمله املتيقن بالقدر سكالتمن إ :وفيه

   .اجلواز عدم أصالة :الثاين

  .طالقباإل مرتفعصل األ أن :وفيه

   .طالقاإل عن صحاباأل إعراض: الثالث

 الشيخ خمالفة مع خصوصاً صحاباأل من مجلة إعراض أن ،املستمسك يف ذكره ما إىل مضافاً :وفيه

  .موهناً ليس مجاعاإل هؤادعا بل

   .العالمة كالم يف ىاملدع مجاعاإل: الرابع

  .مرة غري مر كما ى،وكرب ىصغر فيه ةاملناقش :وفيه

                                                          

.٢ حاحلج وجوب يف ٢٤ الباب ٤٤ ص٨ج: السوائل) ١(

.٥ حاحلج وجوب يف ٢٤ الباب ٤٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٢٨٣ ص١٧ج: اجلواهر) ٣(



  املباشرة، صورة يف كما الوجوب فورية والظاهر

  

 مبن الوجوب تعلق املذكورة خباراأل من املتبادر أن من املدارك وتبعه ىاملنته يف العالمة عن ما :اخلامس

   .املانع زوال من اليأس له لحص

 خصوصاً ،للصورتني منها مجلة إطالقو ،املأيوس غري يف الصحاح بعض ظهور من عرفت ما :وفيه

  .غالباً يدوم ال واحلصر

 يتحقق مل مطلقاً املرض مع االستنابة وجبت لوأنه  إىل والتفاتاً :لفظه مباأيضاً  العالمة عن ما: السادس

   .املكلفني من حدأ حق يف املسري من التمكن اعتبار

  .البدين الوجوب يف هوإمنا  ذلك اعتبارن إ يقالأن  إالّ :بقوله )قدس سره( هو ذكره ما :وفيه

  .به العلم وعدم القادمة السنة يف العذر بزوال العلم بني فرق ال هذا على مث

 )١(مجاعاإل مظنة ليأسا اعتبار أن عرفت قد إذ ،ذلك التزام حدأ من يظن ال أنه من :املستمسك يف وما

 غري املسلم مجاعاإل كون بعد ،مجاعاإل مبظنة عنه اليد لرفع وجه ال دلةاأل إطالق بعد إذ مشكل ى،انته

 يف تقرر كما ،احلجية عن مجاعاإل يسقط مما وهو معلوم املسألة ودليل خصوصاً ،حلجيته وجه ال الدخويل

 إىل حتتاج املسألة ولكن ،خمدوش اليأس صورة إىل لتبادرا أو االنصراف تأييد من أخرياً ذكره وما ،صولاأل

  .مشكل باالستنابة القول إذ التأمل

 النيابة دليل نأل وذلك ،املعاصرين لغالب وفاقاً }املباشرة صورة يف كما الوجوب فورية والظاهر{

   فإذا ،عنه املنوب عمل مرتلة النائب عمل ترتيل ييقتض

                                                          

.١٩٧ ص١٠ج: املستمسك) ١(



 عليك جيب :قال لو ما ونظريه ،النائب إىل بالنسبة فكذلك ،ففوراً اًفور عنه املنوب على الواجب كان

 بنفسك عطاءاإل من تتمكن مل وإن ،وهكذا الثاين اليوم يفف عصيت فإن اليوم هذا يف ملسكني درهم عطاءإ

 ىعص فإن ،ليعطيه األول اليوم يف النائب عطاءإ الالزم أن يف يشك ال العرففإن . يعطيه حىت شخصاً عطأف

  .وهكذا الثاين اليوم يفف

 إىل بالنسبة واجباً كانإمنا  الفور أن ببيان ،الفورية عدم يقتضيصل األ كون يف شكالاإل يظهر وذا

 يف الفور لزوم عدم ويقربه ،عدمه ييقتضصل األو ،الفور على دليل فال التسبييب ملالع وأما ،ياملباشر لمالع

  .واحد واد من احلي عن والنيابة تاملي عن القضاء أن بضميمة امليت عن القضاء

 أم الربء عن يئس ،مطلقاً الوجوب اختيار بعد نهإف ،التفصيل من الدروس عن فيما شكالاإل ظهر كما

  .ىانته، )١(الفور استحب وإال ،الربء من يئسن إ يفور ةاالستناب وجوب أن قرباأل :قال ،ال

 فال ،الثانية يف املانع وزال األوىل السنة يف يستنب مل لو ،املختار هو كما ،مطلقاً الوجوب على بناًء مث

 ،تشمله فال يتمكن ال من موضوع يف وردت االستنابة أدلة إذ ة،مباشر نفسه على احلج وجوب يف إشكال

  .الربء مع حىت النيابة إىل الوجوب انتقال استصحاب الحتمال جمال فال

                                                          

.٢٢ السطر ٨٤ص: الدروس) ١(



  عليه، مستقراً كان وإن عنه القضاء بجي  فال،النائب حج جيزيه ماتأن  إىل العذر بقاء ومع

  

 كفاية ،بالدين التنظري مبالحظة خصوصاً ،وحنوها اخلثعمية كخرب خباراأل من مجلة من الظاهر مث إن

  .منه املصارف كون لزوم عدم الظاهر أن كما ،اطالعه بدون ولو عليه وجب عمن التربع

 ،متقطعاً أم مستمراً املتبدل الواحد لنوعا كان ءسوا ،آخر إىل نوع من تبدله أو }العذر بقاء ومع{

 حجة عن }النائب حج جيزيه مات أن ىلإ{ ،وهكذا شوال يف يتجدد مث حمرم يف عذره يزول كان لو كما

 هذا أن دلةاأل من الظاهر نأل وذلك ،العذر قبل من }عليه مستقراً كان وإن عنه القضاء جيب فال{ سالماإل

  .عنه املنوب على املستقر احلج وه النائب بواسطة به املأيت احلج

  .عمار ابن صحيحة يف وكذا ،عنه حيج: سنان ابن صحيحة يف ) السالمعلیه( قولهفإن 

  .مكانه ليبعثه مث: مسلم ابن صحيحة يف ) السالمعلیه( وقوله

  .عنك حيج: ميمون ابن خرب يف ) السالمعلیه( وقوله

 املأيت كون يف صرحية بل ظاهرة كلها ،عنه احلج كون على اشتمل مما ذلك غري إىل ،سلمة خرب وكذا

 بعد طاعةاإل قبيل من نهإف ،ثانياً تيانلإل جمال ال به تياناإل ومع ،عنه املنوب به فكلت يالذ احلج هو به

  .طاعةاإل

   .صلاأل من ال الثلث من كان باحلج ىأوص فلو هذا ىوعل

  .النيابة بعنوان ال نفسه عن غريه جاجحإ كون من اجلواهر صاحب احتمله فيما ما يظهر وذا

 ،خباراأل طالقإل ،كذلك بأقسامها والعمرة الثالثة بأقسامه احلج بني ذكر فيما فرق اله مث إن

   بنفسه حج كان فلو ،الفتوح أيب خرب يف ا والتصريح



 عدم ىيدع رمبا بل ،ئبالنا تيانإ بعد كان وإن عليه مباشرة جيب أنه فاملشهور ،ذلك بعد العذر ارتفاع اتفق نإو

 فإذا ،عنه املنوب على واجباً كان يالذ هو النائب حج أن خباراأل ظاهر نأل ،الوجوب عدم ىقواأل  لكن،فيه اخلالف

  ،ىخرأ مرة وجوبه على دليل وال ،عليه واجباً كان ما حصل فقد به ىأت

  

 من يتمكن ومل للتمتع عتمرا لو وبالعكس ،استناب عمرته وقت متام يف ملانع يعتمر مل ولكن القران

  .استناب احلج

 جيب أنه فاملشهور{ املختار على ال أم األول من علمه ءسوا }ذلك بعد العذر ارتفاع اتفق نإو{

 يف قال ،}فيه اخلالف عدم ىيدع رمبا بل{ عمالاأل بتمام }النائب تيانإ بعد كان وإن مباشرة{ احلج }عليه

   .)١(علمائنا بني فيه خالف النه إ :التذكرة حمكي

 واحلج عادةاإل وجوب يف إشكال وال خالف وال ،املرض ذلك من يربأ أن حدمهاأ :احلدائق يف وقال

   )٢(.بنفسه

  .)٣( اًإمجاع يكون أن كاد قيل بل ،أجده منهم صريح خالف غري من :املستند يف وقال

 املنوب على اجباًو كان يالذ هو النائب حج أن خباراأل ظاهر نأل ،الوجوب عدم ىقواأل لكن{

مر األ إطالق توهم إالّ }ىخرأ مرة وجوبه على دليل وال ،عليه واجباً كان ما حصل فقد به ىأت فإذا ،عنه

   .نفسه يف يلزمه وهذا ماله يف واجباً كان فعله وما ،طيعتاملس على باحلج

   امب خمصص طالقاإلن إ :وفيه

                                                          

.٣٠٤ــ  ٣٠٣ ص١ ج:التذكرة) ١(

.١٣٣ ص١٤ج: احلدائق) ٢(

.٢٨ السطر ١٦٤ ص٢ج: املستند) ٣(



  فيما عل النائب بعد کون الظاهر االستنابةة فيکفا  فالظاهر،ستنابةاال باستحباب قلنا لو بل

  

 املنوب حج هو النائب حج كون من تقدم ما بضميمة نهإف ،واحدة مرة سالماإل حجة كون على دل

  .دليل عليه يقم فلم بدنه يف وهذا ماله يف ذاك أن وأما ،املطلوب على يدل عنه

 اخلالف انكشاف فمع ،املستمر ذرالع يف هوإمنا  االستنابة وجوبن إ :الوجوب وجه يف يقال ورمبا

   .يالظاهر احلكم جزاءإ لعدم سأر من الوجوب عدم ينكشف

 سالماإل حجة عن بدل مشروع يفور واجب النائب فحج ،حمكم طالقاإل أن من تقدم ما :وفيه

 صاحب سلم ولذا ،واحدة مرة إالّ احلج وجوب كون عدم بعد ثانياً للوجوب جمال فال ،عنه باملنوب املتعلق

   .االستنابةأصل  بوجوب القول على ءجزااإل اجلواهر

 لعدم الثاينمر األ مقامه يقم مل يالذ األولمر لأل إالّ ـ لربءل ثانياً احلج يأ ـ ذاك وليس :قال

   .ىانته )١(صولاأل يف مقرر هو كما جزاءاإل ىالقتض وإال وجوبه

  .مرة غري حاله عرفت فقد احملتمل أو ياحملك مجاعباإل دلةاأل ظاهر عن اليد رفع وأما

 صورة يف وإما ،واقعاً يربأ ال يالذ املأيوسعلى  حىت مطلقاً إما }ستنابةاال باستحباب قلنا لو بل{

 عنه احلج كون أدلة من }ة فعل النائب بعد کون الظاهريکفا فالظاهر{ الواقعي الزوال أو الزوال رجاء

   فيما االستنابة{ ومكانه

                                                          

.٢٨٥ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 كان ما نفس املستحب يكن مل إذا فيما ذاك إذ ،الواجب عن يجيز ال املستحب أن ىدعول وجه ال ومعه ،عليه كان

  .هو أنه املقام يف واملفروض ،واجباً

  

 يكن مل إذا فيما ذاك إذ ،الواجب عن يجيز ال املستحب أن ىدعول وجه ال ومعه ،عليه كان

  .}هو أنه املقام يف واملفروض ،واجباً كان ما نفس املستحب

 ،زواله ىرجي مرضه كان إذا املريض بأن صرح أن بعدنه إ حيث ،التذكرة عن فيما ما يظهر وذا

   :لفظه ما قال ،االستنابة له يستحب ،عذاراأل يذو من غريه وحنوه

 مرة نفسه عن حيج أن فعليه هئبر من يوساًأم صار مث بنفسه احلج على القدرة يرجو من استناب فلو

 تلك وألن :)رمحه اهللا( الشيخ قال ،الصحيح شبهأف فيها االستنابة جيوز ال حال يف استناب نهأل ،ىخرأ

  .ىانته ،)١(بدنه عن وهذه ماله عن كانت احلجة

 صدر ينافيه كان وإال ،سالماإل حجة عن واملضي ذالنفو عدم اجلواز بعدم مراده أن الظاهر :أقول

  .ىخيف ال كما االستحباب من الكالم

 بل ،احلكم مدارمها يدور حىت الدليل موضوع يف يؤخذا مل وعدمه ءلرجاا أن عليه فريد ،كان وكيف

 كما ،بالربء العلم مع حىت الفعلي العذر مدار دائر ماإو ،املشهور إىل نسب كما الواقع مدار دائر إما احلكم

  .يربأ مل فيما فكيف ئبر لو فيما الثانية للحجة جمال فال ،دلةاأل لظواهر اخترناه

                                                          

.١٢ سطر احلج كتاب يف ٣٠٤ص: التذكرة) ١(



 متاماإل عليه جيبنه إ ،النائب حرامإ بعد االرتفاع كان بأن ،النائب عمل أثناء يف العذر ارتفع إذا :اليق أن ميكن بل

  عنه، املنوب عن يويكف

نه إ ،النائب حرامإ بعد االرتفاع كان بأن ،النائب عمل أثناء يف العذر ارتفع إذا :يقال أن ميكن بل{

  .}عنه املنوب عن يويكف متاماإل عليه جيب

 ولو السنة هذه يف احلج من عذره ارتفاع بعد عنه املنوب يتمكن أن ماإ نهأل ،ثالثة صور ألةللمس

 ىفعل ،ال أم باالستطاعة احلج من القادمة السنني يف يتمكن أن ماإ الثاين ىوعل ،ال أم ياالضطرار بنحو

  :مقامني يف فيه الكالم ويقع ،بالكفاية للقول وجه ال األول

 من به يتمكن مال له كان بأن ،متكن إذا عليه احلج وجوب ىقوواأل ،عنه املنوب تكليف :األول

 الدالة والروايات اآلية لعموم وذلك ،النائب من املال استرجاع من ومتكن جارةاإل بانفساخ قلنا أو ـ،احلج

  .مباشرة احلج وجوب ىعل

: ) السالمعلیه( قوله من الظاهر إذ ،طالقاإل عدم :وفيه ،النيابة أدلة إطالق إالّ ذلك على يرد وال

فيه تعاىل اهللا يعذرهأمر  أو حصر أو مرض احلج وبني بينه حال وبني بينه حائل وحنوه املرض أن وغريه ،خلإ 

 أو احليلولة ظن إالّ ليس املقام يف بل ،احلج وبني بينه املرض حيول مما ليس فيه حنن ما أن واملفروض ،احلج

 لو نهإف ،قاعداً فليصل املرض الوقت يف قيام عن الصالة وبني بينه حال نم: قال لو كما ويكون ،ا العلم

  .احليولة لعدم يكفي ال العذر ارتفع مث الوقت أول ىصل

 منشأ يكون ال التوهم نأ املعلوم ومن ،االستنابة جيب من أفراد من كونه توهم إالّ ليسأنه  احلاصلو

  .حلكم

   كان ولو ،احلج من يتمكن مل لو وأما



 عليه لزم القابلة السنني يف استطاع فإن ،الرد ووجوب باالنفساخ قلنا حني املال النائب رد عدم بببس

 مسقطاً يكون ال له النائب متامإ فرض لو النيايب احلج وهذا ،والروايات الكرمية اآلية مصاديق من نهأل ،احلج

 احلج استقرار عدم تقدم وقد ،احلج ترك يف رالعذ له ممن نهأل احلج عليه يلزم مل يستطع مل وإن ،بهمر األ لعدم

   .للترك سبباً االعذر كان لو

 صحة لعدم االنعقاد عدم عن كشفهب يقال قد بل ،جارةاإل نفساخا والظاهر ،النائب تكليف: الثاين

ى من قبله احلج مث تبني حياته وصحته ومجعه فأعط والده موت الولد ظن لو كما فيكون ،جارةاإل متعلق

  .املال رجاعإ عليه لزم اخلرب وصله فإن وحينئذ ،صلهاأ من لشرائط، فإن اإلجارة باطلةلسائر ا

 احملترم عمله بني التفاوت إىل مضافاً ،حمله إىل الرجوع إىل ويغترم اغترم مبا عنه املنوب إىل يرجع نعم

   .إليه الرجوع جواز يف عاملاً يكون أن يلزم ال الغار أن حمله يف تقرر وقد ،حمترم وعمله مغرور نهأل والغرم

 من عرفت ملا ،جارةاإل انفساخ وعدم النيابة شروعيةم يف له أثر ال النائب حرامإف :املستمسك يف قال

 يصح ال ذلك جلوأل ،باطل حرامهإفمر األ أول من النيابة مشروعية عدم عن كاشف العذر ارتفاعأن 

 حدث الذي حراماإل أحكام من ماأل ،ردةمف لعمرة التحلل لزوم احتمال وال متاماإل وجوب احتمال

  .ىانته ،)١(جزاءاإل ىلدعو جمال وال ،الفرض يف النائب حرامإ منه وليس ،صحيحاً

   والعمرة احلج يف ذلك ألن ،تام غري هللا والعمرة احلج متامإ وجوب واحتمال

                                                          

  .٢٠١ ص١٠ج: املستمسك) ١(



 نه أمراأل اية ،ألثناءا يف علم لو كما فهو ،سبيل عليه فليس اخلرب يصله مل وإن ،الباطلة ال الصحيحة

 جرةأ كانت فلو ،باختياره فيه دخل يالذ القدر على زائدة كانتإذا  إالّ املثل أجر الصورة هذه يف يأخذ

  .ذلك على قدامهإل ةعشر من أكثر يف له حق ال عشرة ىاملسم جرةأو عشرين املثل

  .له عذر لعدم ،واستقر جاحل عليه وجب يفعل فلم والذهاب األخذ من عنه املنوب متكن لوه مث إن

يف هذه السنة، فيجب على ما  متكنه عدم مع احلج من القادمة السنني يف يتمكنأن : الثانية الصورة

 زوال كان فإن الوجوب عدم من احتملناه ما على وأما ،العذر نسب إىل املشهور من وجوب احلج مع زوال

 يكف مل النائب حج ألن ،القادمة السنة يف جاحل لزم مال له كان لو احلج من يتمكن كان وقت يف العذر

 وبني بينه حائالً املرض كون دلةاأل ظاهر أن من تقدم ملا ،ذلك ختيلإمنا و ،احلج ذا واقعاًمر األ لعدم عنه

   .ذلك من املقام وليس ،احلج

 نيوب بينه حال نهأل ،جيب فال ،مال له كان ولو جاحل من يتمكن ال وقت يف العذر زوال كانوإن 

  .احلج عن املانع وحنوه املرض يكفي بل ،مريضاً احلج آخرإىل  يكون أن احليولة معىن ليس إذ ،مرض احلج

 على احلج عليه جيب فال ،السنة هذه يف متكنه عدم مع القادمة السنني يف يتمكن الأن : الثالثة الصورة

 االستقرار عدم يف كافياً العذر ىير ال من مذاق على وأما ،االستقرار عدم يف العذر كفاية من املختار

 التمكن مع احلج فوت ألنه ،فيستقر مال له كان لو السنة هذه يف احلج من متكنه صورة بني التفصيل فالالزم

  .مال له كان ولو احلج من يتمكن يكن مل ألنه ،جيب فال متكنه عدم صورة وبني ،النائب حج يكفيه وال



 دعب ىتر كما دامي ما النيابة جواز أن ىودعو ،حراماإل يف الدخول قبل ريقالط ثناءأ يف كان وإن ذلك حيتمل بل

 املوجر النائب بالغإ ميكن مل إذا خصوصاً ،انفساخها على دليل ال الزمة جارهاإل وكون ،الشارعأمر ب االستنابة كون

  ذلك

  

 ـ كان ولو :اركاملد يف قال فيما اخللل ظهر كما ،الكلمات من ككثري املنت يف شكالاإل ظهر وذا

 عاد وإن ،ثانياً حج الشفاء استمر فإن األول ىوعل ،والتحلل متاماإل احتمل حراماإل بعد ـ العذر زوال يأ

  .ىانته )١(جزاءاإل فاألقرب التمكن قبل املرض

 }كان وإن{ عنه املنوب عن والكفاية النائب على متاماإل وجوب من ذكر يالذ }ذلك حيتمل بل{

 ما النيابة جواز أن ىودعو ،حراماإل يف الدخول قبل الطريق ثناءأ{ يف النائب كون حال }يف{ العذر زوال

 إذا خصوصاً ،انفساخها على دليل ال الزمة ةجاراإل وكون ،الشارعأمر ب االستنابة كون دبع ىتر كما دامي

  .}ذلك املوجر النائب بالغإ ميكن مل

 تبطل السنة هذه يف احلج من متكن لو نهإف ،ابقةالس املسألة من املسألة هذه يف شكالاإل عرفت وقد

 مل بل ،دامياً ما النيابة كون باب من ذلك فليس ،ذلك ختيلإمنا و احلج وبني بينه العذر حيولة لعدم النيابة

 هذه من هلما مدخلية ال واجلهل العلمإذ مر األ أول من بذلك علم لو كما ،أصلها من صحيحة النيابة تكن

 إذ ،وخياالً صورة إالّ أوهلا من تنعقد ال ةجارواإل ،مراأل ختيلإمنا و الشارعأمر ب تكن مل بةفاالستنا ،اجلهة

   متعلقها كان إذا تنعقدإمنا  جارةاإل

                                                          

.٢٥ السطر احلج كتاب ٤٠٦ص: املدارك) ١(



  خلقة، معذوراً كان من  وبني،وغريه املرض من العذر عرضه من بني االستنابة وجوب من ذكرنا فيما فرق وال

  

 ألن أحداً فآجر الصالة يف ياحل عن النيابة جواز خيل لو ما لحا هنا ةجاراإل حال فيكون ،جائزاً

  .الصحة عدم لديه تبني مث عنه ييصل

 فيما جارةاإل انفسخت حرامباإل التلبس قبل العذر فزال املمنوع استناب لو :املدارك حمكي يف قال

   .)١(صحاباأل به قطع

 لو ما جارةاإل وانفساخ النيابة يةمشروع وعدم النائب حج جزاءإ بعدم وىلأو :املستمسك يف وقال

  .ىانته ،)٢(الطريق أثناء يف العذر ارتفاع كان

 امليقات قبل حرمأ لو فيما حىت مطلقاً به يقول أنه حرامباإل األحكام بتعليق القائل من يعلم مل :أقول

  .ذكرناه ما واملناط ،نسياناً امليقات من حىت حيرم مل أو بالنذر

 مبا ةحاطاإل وبعد ،لذكرها جمال ال ةكثري فروع تقليداً أو اجتهاداً تالفهماخا صور من يتشعبه مث إن

  .املوفق العامل واهللا ،أحكامها يعرف قدمناه

 دلةاأل لعموم }وغريه املرض من العذر عرضه من بني االستنابة وجوب من ذكرنا فيما فرق وال{

 وغريه }خلقة معذوراً كان من وبني{ عذرال من قسامأل الشامل اهللا يعذرهأمر و واحلصر باملرض املصرحة

   بعض طالقإل قيل ،املعاصرين من واحد غري واختاره وغريمها واحلدائق واملدارك املسالك عن كما

                                                          

  .املصدر) ١(

.٢٠٢ ص١٠ج: املستمسك) ٢(



  .ضعيف األول يف بوجوبه قلنا وإن الثاين يف الوجوب بعدم والقول

   يفسادواإل يالنذر احلج يف يجير أو سالماإل حبجة احلكم خيتص وهل

  

أال  ،تشملهما عرفية عبارة خلإ بينه حال :) السالمعلیه( قوله إذ ،بعيد غري وهو ،وغريها الصحاح

 السالم فقال عذر أو مرض ةعرف يوم ) السالمعلیه( احلسني زيارة وبني بينه حال من :قال لو أنه ىتر

   .مريضاً خلق نمل مشوله يف العرف يشك مل ،مثال ثواا له كتب ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا يا عليك

 مع شرعإمنا  سالماإل حج وجوب فإن ،وغريمها وجابر اخلثعمية روايات عليه يدل بل ذلك ويؤيد

 وغريمها واجلواهر الشرائع يف اختار وإن ،األقرب هو القول وهذا ،الوجوب عن عنه املسؤول شيخوخة سبق

  .الوجوب عدم

 بوجوبه قلنا نإو{ خلقة معذوراً كان يالذ }الثاين يف الوجوب بعدم القول{ فاختيار هذا على }و{

 خلقة يستمسك ال كان ولو: احملقق قول عند قال حيث اجلواهر يف كما العذر عليه طرأ يالذ }األوليف 

 املذهب صولأب :ظهفل ما،  انتهى)١(أشبه األولو االستنابة يلزمه وقيل ماله وعن نفسه عن الفرض سقط قيل

 االقتصار تجهفامل فيه الوجوب على وأما ،فواضح عنه فضال عارضال يف الندب من املختارى عل أما ،وقواعده

  .تقدم ملا }ضعيف{ ،خلإ صللأل املزبورة النصوص من املنساقعلى 

   يفسادواإل يالنذر احلج يف يجير أو سالماإل حبجة احلكم خيتص وهل{

                                                          

  .٢٨٦ ص١٧:  اجلواهر) ١(



  اعدةالق خالف على احلكم كون عدب األول هو املتيقن قوالن، والقدر ،أيضاً

  

صل لأل فسادواإل النذر حج النيابة وجوب يف سالماإل حبج يلحق وال :اجلواهر يف قال }قوالن ،أيضاً

   )١(.مشكل وهو ،ىأقو بل ذلك يف سالماإل كحج فجعلهما للدروس خالفاً ،عارضامل عن السامل

 احلكم ألن ،وبةعق الثانيةن إ قلنان إأيضاً  فساداإل وال بل النذر يف واضح غري أنه املدارك وعن

إمنا  فسادواإل والنذر ،سالماإل حج وهو النص مورد على فيه فيقتصر ،صلاأل خالف على االستنابة بوجوب

   .بالعذر سقط وقد مباشرة احلج وجوب اقتضيا

  .قريب أنه التذكرة من موضع وعن ،حسن االستنابة وجوبن إ النذرإىل  بالنسبة احملقق وعن

 حبجة ذلك اختصاص عدم واحلليب حممد كصحيحة خباراأل من تقدم ما بعض إطالق ستندامل ويف

 يف هممن ظهر كماأيضاً  فيه اخلالف عدم والظاهر ،كاملنذورأيضاً  الواجبات من غريه يف وجريانه سالماإل

  .ىانته ،)٢(واحد عام يف احلجني عن االستنابة لةأمس

 مجع قطع فقد الفعل من والتمكن لنذرا بعد بعضال حصل ولو :لفظه ما احلج نذر باب يف قال ولكن

  .ىانته ،)٣(صلباأل ىفينف ليس واذ ،ةحق مطالبة وهو بالدليل املدارك يف وطالبهم ،االستنابة بوجوب

 كون عدب األول هو املتيقن والقدر{ :فقال هنا االختصاص ترجيح بني مجع )رمحه اهللا( املصنف مث إن

   لالقو ترجيح وبني }القاعدة خالف على احلكم

                                                          

  .٢٨٥ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٣١ السطر ١٦٤ ص٢ج: املستند) ٢(

.٣٢ السطر ١٦٧ ص٢ج: املستند) ٣(



 ومل املثل جرةأ من زيدأب إالّ رضاه عدم مع وجوده أو ،النائب وجود لعدم ولو االستنابة من املعذور يتمكن مل نإو

  كانت أو ،الزيادة من يتمكن

  

 مث عليه فاستقر منه متمكن وهو احلج نذر إذا :فقال اآليت الفصل من ةعشر ةاحلادي املسألة يف الثاين

 خباراأل منمر ا مل ،حياته حال استنابته وجوب فالظاهر هحنو أو بعدو مصدوداً أو وحنوه ملرض وباعضم صار

  .خلإ ،ممنوعة سالماإل حبجة اختصاصها ىودعو ،وجوا يف سابقا

 حجة األول بأن قلنا وإن ،كذلك يفسادواإل النذر احلج كون النظر يف رجحفاأل ،كان وكيف

   .املسألة صدر يف املتقدم ممسل بن حممد لصحيح وذلك ،عقوبة والثاين سالماإل

 ،سالماإل حجة هو خلإ موسراً كانوإن : ) السالمعلیه( قوله بقرينة منه فالظاهر احلليب صحيح وأما

 من ليس احلج أن عن الكاشف ،ياحل عن نيابة االستحبايب احلج جواز على الدالة الروايات العموم ويؤيد

  .كاملعادة استحبابيها وال وجوبيها ال النيابة تقبل ال مما وحنوه الظهر صالة قبيل

   .يبدو فهو كان ولو ،له وجه ال ،مسلم ابن صحيح يف سالماإل حجة إىل باالنصراف والقول

 وسيأيت ،خراأل االعتبارية موراأل كبعض املتيقن القدر بأنه القول وأصل باأل للتمسك وجه فال وعليه

  .تعاىل اهللا شاءن إ يتاآل الفصل من ةعشر احلادية املسألة يف إليه شارةاإل

 عدم مع وجوده أو ،النائب وجود لعدم ولو االستنابة من{ املباشرة عن }املعذور يتمكن مل نإو{

إمنا و ،منها يتمكن ومل املثل جرةأب راضياً كان أو }الزيادة من يتمكن ومل املثل جرةأ من زيدأب إالّ رضاه

   سقط جمحفة{ الزيادة }كانتأو { مؤنته خلفة مريضاً يكن مل لو احلج من نفسه يتمكن كان



 االستنابة ترك ولو، االستقرار عدم مع جيب وال ،عليه مستقراً كانن إ موته بعد عنه القضاء فيجب وحينئذالوجوب 

، ال وأيضاً أ االستقرار عدم مع جيب وهلى بناًء على الوجوب ووجب القضاء عنه مع االستقرار، مكان عصاإل مع

  .وجهان

  

 تقدم فلما جحافاإل مع وأما ،مباله وال بنفسه يتمكن ال نهأل فواضح التمكن عدم مع أما }الوجوب

  .جمحفا املال كون مع احلج وجوب عدم دليليف 

 سيأيت ملا }االستقرار عدم مع جيب وال ،عليه مستقراً كانن إ موته بعد عنه القضاء فيجب وحينئذ{

  .عدمه مع وعدمه معه القضاء وجوب من

 مسقطاً ليس جحافاإل إذ ،وحنوه العقلي مكاناإل ال املتقدم باملعىن }مكاناإل مع االستنابة كتر ولو{

 مع عنه القضاء ووجب{ اخترناه كما }الوجوب على ًءبنا ىعص{ ىخيف ال كما العقلي مكانلإل

 القضاء جيب نهإف ،مات مث يستنب فلم االستنابة عليه كان مث حيج فلم احلج من متكن بأن قطعاً }االستقرار

 عليه وجب من على القضاء وجوب من يأيت ملا ،القضاء عليه جيب من أفراد من لكونه ،مال له كان إذا عنه

  .يذهب ومل

 من يتمكن مل حني استطاع لو كما }ال وأأيضاً  االستقرار عدم مع{ عنه القضاء }جيب وهل{

 من على الوجوب ظاهرها القضاء جوبو أدلة أن من }وجهان{ حنومها أو مرض أو لكرب احلج إىل الذهاب

   وجوب يعلم ومل االستنابة هو الواجبإمنا و ،صالٌأ الوجوب عليه يكن مل وهذا ،يذهب ومل احلج عليه كان



 بعد عليه فيجب عنه الزوال مرجو العذر كون مع استناب ولو، االستنابة من التمكن بعد عليه استقر نهأل ،نعم قوامهاأ

  الكفاية فالظاهر النائب عمل بعد اليأس وحصل الزوال رجاء مع ناباست ولو، العذر زوال

  

   .فقط االستنابة عليه كان عمن القضاء

   .منه ليس وهذا ،ةمباشر احلج عليه كان عمن القضاء وجوب يف القضاء أدلة ظهور احلاصلو

 وحيث احلج اًءابتد عليه الالزم فكان ،أدلته من يستفاد كما هحج حياته زمان يف النائب حج أن ومن

 نهألأيضاً  األوىل الصورة تشمل ال قلنا ة،النياب أدلة تشمله ال نهأب قيل ولو ،االستنابة عليه جيب يتمكن ال

 فال املوت حني احلج عليه يكن فلم ،االستنابة إىل ةمباشر احلج من تكليفه انقلب يذهب ومل ىعص حيث

  .عنه القضاء جيب

 التمكن بعد عليه استقر نهأل ،نعم قوامهاأ{ :بقوله املعاصرين من ككثري املصنف اختاره ما ىقوواأل

 احلج الورثة كبار عطاءإب لالحتياط جمال فال ،االستقرار عدم مع االستنابة وجوب عرفت وقد }االستنابة من

  .سهامهم من

   :احتماالن وعدمه ءجزااإل ففي زال مث }عنه الزوال مرجو العذر كون مع استناب ولو{

 االستنابة نأل }العذر زوال بعد{ به تياناإل }عليه فيجب سالماإل حجة عن جيِز مل{نه إ :األول

  .خراآل إىل املعذور تكليف

  .فراجع ،بالزوال طعقال مع حىت تشملا إ قلنا بل ،دلةاأل طالقإل االجزاء :الثاين

 على احلكم نأل }الكفاية فالظاهر النائب عمل بعد اليأس وحصل الزوال رجاء مع استناب ولو{

 وعدمه ءوالرجا ،كذلك انوه التمكن عدم من الواقع على معلق اآلخر إىل التمكن بعدم بتعلقه القول تقدير

   دليالً ال له مدخلية ال



  الواجب عن يجيز فال اليأس عدم مع الوجوب لعدم ،عادةاإل وجوبو عدمها املدارك صاحب وعن

  

  .ثانياً ايباالستن احلج لوجوب وجه فال ،اًإمجاع وال

 لعدم ،عادةاإل وجوبو عدمها املدارك صاحب{و التذكرة يف والعالمة )رمحه اهللا( الشيخ }وعن{

 ،صحاباأل ظاهر إىل احلدائق يف القول هذا نسب بل ،)١(}الواجب عن يجيز فال اليأس عدم مع الوجوب

 عرفت كما وظاهرهم ،برؤه ىيرج ال ما إىل مرضه يصري أن ـ الثالثة" :املسألة صور بيان يف قال حيث

  .ىانته ،)٢( "التعليل من تقدم ملا ثانياً عليه االستنابة وجوب

 وجوب ىعل والشيخ العالمة حجة ،خلإ "ىلدعو وجه ال ومعه "املصنف قول شرح يف تقدم قد :أقول

  .ثانياً االستنابة

 يكن مل أوالً فعله ام نأل ،عادةاإل عليه وجب االستنابة بعد اليأس حصل ولو" :املدارك حمكي يف وقال

 شرطه حصول لعدم ،عنه القضاء جيب مل اليأس حصول قبل موته اتفق ولو ،الواجب عن يجيز فال واجباً

  .ىانته )٣( "الربء من اليأس أو احلج استقرار هو يالذ

  .ذلك عن اجلواب املزبورة العبارة شرح يف تقدم قد ولكن

 استناب لو أنه مطلقاً االستنابة وجوب خباراأل ظاهرأن  من ذكره قدمنا ما على ويأيت :احلدائق يف قال

  .ىانته ،)٤( ثانياً عليه جيب وال الواجب ىدأ فقد أوالً

                                                          

  .١٦ السطر احلج كتاب يف ٤٠ص: املدارك) ١(

  .١٣٣ ص١٤ج: احلدائق) ٢(

.٣٠٦ص: املدارك) ٣(

.١٣٣ ص١٤ج: احلدائق) ٤(



  االستنابة وجوب صورة يف عنه املتربع حج كفاية والظاهرى، تر كما وهو

  

 الح كان سواء ،نائبه أو بنفسه ثانياً احلج عن النيابة كفاية ىقواأل أن عرفت فقد ،كان وكيف

صل األ على احلاكمة دلةاأل طالقإل ،ال أم العذر زال تقدير كل ىوعل ،ال أم بالعدم أو بالزوال عاملاً املرض

  .يةاألول ةالعملي صولواأل االجتهادية دلةاأل من وغريه

  .وجه واملدارك والعالمة الشيخ ذكره ملا كان الرجاء عدم هو املدار كان لو نعم

  .عليه دليل ال }ىتر كما وهو{

 كما }االستنابة وجوب صورة يف عنه املتربع حج كفاية{ دلةاأل من مجلة إطالق من }والظاهر{

  .تكليفه عن السؤال مقام يف نهأل التجهيز على دل ما ينافيه وال ،وغريه املدارك يف احتمله

 تأييدىل  إمضافاً ،بالدين التمثيل بقرينة وخصوصاً وغريمها وجابر اخلثعمية رواياتن إ :قلت شئت نإو

 فلو احلج يف املال صرف املستطيع على جيب ال أنه من سبق ما بضميمة ،كذلك امليت عن احلج قضاء كون

 يجيز النائب فعل وإن ،عنه احلج كفاية على تدل واملؤيدات الشواهد من ذلك غري إىل ،ىكف متسكعاً حج

  .ذلك يف لالستنابة دخل غري من عنه املنوب ذمة فراغإ يف

 فعل ال النائب فعل البدلن إ :املستمسك يف قال .موضوعي ال طريقي رجالً جيهزأنه ى  علدل وما

 اجلمود ىمقتض كان وإن ،الواجب داءأ يف وال الذمة فراغإ يف للتسبيب دخل فال ،بالتسبيب عنه املنوب

 كازيةتراال واملوضوع احلكم مناسبة لكن ،الواجب البدل يف دخيل سبيبتال أن النصوص عبارة حتت ماعلى 

   على املتصلة القرينة قبيل من االرتكاز فهذا ،األول على الكالم محل توجب



  وجهان، موته بعد عنه القضاء يف قوىاأل هو كما امليقات من االستنابة يكفي وهل

  

  .ىانته ،)١( ظاهره عن الكالم صرف

   .بالعكس أو راملذكو باالرتكاز مؤيد وهو ،الروايات نفس يف طالقاإل وجود عرفت قد :أقول

 اجلواهر أصحابو اللثام وكاشف القواعد يف )رمحه اهللا( العالمة خلالف وجه ال أنه ظهر وذا

 ذمته فراغ عدم بأصالة الثاين يف استدل نهإف ،كاستدالالم ليهااحتم ىأقو يف واملدارك واحلدائق واملستند

  .ذلكب عنه سقوطها على الدليل وعدم عليه االستنابة وبوجوب ،بذلك

  .ذناإل على حينئذ عنه النيابة يف االقتصار ىأقو يكن ملن إ حوطفاأل :الثالث وقال

 عنه وكفايته لالستنابة وغسامل العذر له كان إذا فيما بالواجب ياحل عن التربعويف  :الرابع وقال

 العلم هذا فلعل ،ماله من بالتجهيز، أجودمها العدم، إذ األخبار املتضمنة لالستنابة صرحية يف أمره وجهان

  .ىانته ،مفقود املقام يف وهو الدليل على موقوف الغري فعل وكفاية بنفسه احلج مقام عليه واجب

  .التعليقات بعض يف كما للتأمل وجه ال كما 

 فيه الكالم يأيت ما على }موته بعد عنه القضاء يف ىقواأل هو كما امليقات من االستنابة يكفي وهل{

 من عنه االستنابة املتيقن القدر أن من }وجهان{ البلد من االستنابة يلزم أم والتسعني السادسة املسألة يف

 ،غريه يكون وقد بلده يكون قد يالذ عنه املنوب مكان املبدأ كون والبعث التجهيز منصرف بل ،مكانه

   مبدأإمنا و احلج عن خارج السري أن ومن

                                                          

  .٢  الفقرة ص١٠ج: املستمسك) ١(



 املتيقن القدر نأل ،خالفه حوطاأل ولكن ،التمتع هو عليه الواجب كون مع مكة يف ذلك أمكن حىت إذا اجلواز يبعد ال

  أيضاً لذلك عنه التربع كفاية عدم حوطاأل أن كما ،مكانه من االستنابة خباراأل من

  

 أن كما ،املتيقن بالقدر يؤخذ حىت الدليل يف مجالإ وال حصوله واملفروض ،امليقات هو الواجب

 مع يكفينه إ وقيل بعيد بلد من أحدنا طلب فلو ،العرفية ملواردا مالحظة حني يزول يبدو االنصراف

 حضور املطلوب املكان ذلك يف حاضراً النائب كون لزوم إالّ منه العرف يفهم مل نائباً تبعث أن رورةضال

   .أصال يفهم فال مكانه من رسالاإل وأما ،فيه عنه املنوب

 هو عليه الواجب كون مع مكة يف ذلك أمكنإذا   حىتاجلواز يبعد ال{ :)رمحه اهللا( املصنف قال ولذا

  .ذلك من أزيد إىل عنه املنوب مال يصل ال أو ،املواقيت أحد إىل النائب خيرج أن بشرط لكن }التمتع

 مع إذ ،ياضطرار نهأل كفايته ىعل دليل ال امليقات بعد حرامباإل النائب فتلبس عدمها صورة يف وأما

   .ياالضطرار كفاية على دليل ال ختيارياال إمكان

 عدم حوطاأل أن كما ،مكانه من االستنابة خباراأل من املتيقن القدر نأل ،خالفه حوطاأل ولكن{

  .تياناإل مطلق ال االستنابة يقنتامل القدر لكون يأ }أيضاً لذلك عنه التربع كفاية

 إالّ لذلك افعد وال ،صرورة النائب كون لزوم املتقدمة خبارواأل الصحاح بعض من الظاهر مث إن

  :مورأ

   .الوجوب عدم على ياحملك مجاعاإل: األول

  .ىوكرب ىصغر فيه شكالاإل :وفيه



  .صرورة الغائب لزوم لعدم ياملقتض خباراأل من مجلة إطالق: الثاين

 بعد ،له وجه ال اخلصوصية فهم بعدم والقول ،العكس ال املقيد على حيمل أن يلزم املطلقن إ :وفيه

 خبصوصيات عارف غري الصرورة كون من ،العريف واملرتكز كنا لو صرورة كونه عدم راطاشت الالزم كون

  .ىخيف ال كما اخلصوصية على قرينة صرورة كونه واشتراط اجلهة هذه فترك ،عمالاأل

 ،كان امكيف كاف أنه الدين بأداء عنه احلج ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب تنظري من الظاهرن إ: الثالث

   .ال أم ةورصر كان سواء

  .عدمه يف الظهور هذا من ىأقو االشتراط يف التقييد ظهورن إ :وفيه

  .صرورة يكون أن حوطفاأل هذا ىوعل

 الصحاح يف ما إالّ اخلصوصية على دليل لعدم ،امرأة أم رجالً هنا النائب كون يف فرق اله مث إن

 اخلثعمية رواية تصريح عدب الغالبعلى  مرتل نهأل ،مقيداً يكون ال وذلك ،الرجل بلفظ التصريح من وغريها

  .واملرأة الرجل بني عنه املنوب يف فرق ال أنه كما ،املرأة حج بكفاية

 أو التمتع عليه كان فلو ،الكيفية يف عنه املنوب ىعل الواجب باحلج تياناإل النائب على الالزم مث إن

 املنوب كان ولو ،عنه املنوب مبرتلة كونه دلةاأل من الظاهر ألن ،النحو بذلك تياناإل لزم فراداإل أو القران

   .كذلك النائب كان خمرياً عنه

 واهللا ،خبصوصية ختصيصه على الدليل دل ما إالّ النائب أحكام مجيع إليه بالنسبة يجيزأنه  احلاصلو

  .العامل هوتعاىل 



 ،سالماإل حجة عن أجزأه احلرم ودخول حراماإل بعد مات نإف، الطريق يف احلج عليه استقر من مات إذا :٧٣ مسألة

  عنه القضاء جيب فال

  

  :ربعأ صور فله }الطريق يف احلج عليه استقر من مات إذا :٧٣ مسألة{

 حراماإل بعد مات نإف{ ،ال أم حمرماً يكون أن ماإف كل على ،احلرم يف  أو،احلل يف ميوت أن إما ألنه

 اتمجاعاإل قبل اجلملة يف له ويشهد }هعن القضاء جيب فال ،سالماإل حجة عن أجزأه احلرم ودخول

   :النصوص من مجلة ،املستفيضة

 يف فمات سالماإل حجة حاجاً خرج رجل يف :قال )السالم عليه( جعفر أيب عن ،ضريس صحيح ففي

 وليه عنه فليقض احلرم دون مات وإن ،سالماإل حجة عنه جزأتأ فقد احلرم يف ماتن إ :فقال ،الطريق

  .)١(سالماإل حجة

 له مجل ومعه حاجاً خرج رجل عن ) السالمعلیه( جعفر أبا سألت :قال ،يالعجل يزيد صحيحو

 حجة عنه جزأأ فقد احلرم يف مات مث صرورة كانن إ :) السالمعلیه( قال ،الطريق يف فمات وزاد ونعقة

  )٢(.سالماإل حجة يف معه وما ونفقته وزاده مجله جعل حيرم أن قبل صرورة وهو مات كان وإن ،سالماإل

 فإن :قلت :قالأن  إىل ديه بعث الرجل أحصرإذا  :) السالمعلیه( جعفر أيب عن ،زرارة وصحيح

   حيج :) السالمعلیه( قال ؟مكة إىل ينتهي أن قبل حمرم وهو مات

                                                          

  .١ حاحلج وجوب يف ٢٦ باب ٤٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

  .٢ حاحلج وجوب يف ٢٦ باب ٤٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(



  .)١(عليه شيء هوإمنا  ،ويعتمر سالماإل حجة كانن إ عنه

 الطريق يف فمات حاجاً خرج من :) السالمعلیه( ادقالص قال ،املقنعة يف )رمحه اهللا( املفيد ومرسل

 عنه وليقض احلج عنه يسقط مل احلرم دخول قبل مات فإن ،احلجة عنه سقطت فقد احلرم يف ماتن إ نهإف

  .)٢(وليه

  .مكة ودخول حراماإل بعد كان إذا احلج كفاية على دالة كلها النصوص وهذه

 يدل وهو ،الكفاية على يدل زرارة صحيح فغري ،كةم دخول وقبل احلرم دخول بعد كان إذا وأما

 وبني فبينه ،ال أم احلرم دخل سواء عنه يكفي ال مكة يدخل مل من أن مفاده إذ ،الكفاية عدم على هإطالقب

 ،مكة يف امليت يف وافتراقها ،مكة دون احلرم داخل امليت يف الجتماعها ،وجه من عموم خراأل الروايات

 دخول بعد مكة قبل مات من فعل جزاءإ الروايات تلك عموم ىفمقتض وحينئذ ،احلرم لقب امليت يف وافتراقه

  .جزائهإ عدم زرارة صحيح عموم ىومقتض ،سالماإل حجة عن احلرم

 مناط احلكم أناط األ ،الكفاية عدم يف زراررة صحيح من الكفاية يف ظهرأ الثالث الروايات ولكن

 يححص خبالف ،ومنطوقاً مفهوماً مكة قبل احلرم داخل املوت كفايه  علىفيدل ،وعدماً وجوداً احلرم دخول

 من فيه بد فال ،ثانياً املفهوم حكم يانب إىل يتعرض ومل ،فقط مكة قبل ما حكم إالّ فيه يذكر مل نهإف زرارة

  .لدةالب من أعم نهأو مكة من املراد يف التصرف وإما ،احلرم قبل املوت بصورة مطلقه تقييد إما :أمرين أحد

   ذكرنا ما ويؤيد

                                                          

.٣ حاحلج وجوب يف ٢٦ باب ٤٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٧٠ص: املقنعة) ٢(



 وابن الشيخ عن ملا خالفاً ،قوىاأل املشهور على حراماإل بعد موته كان وإن عنه القضاء وجب ذلك قبل مات نإو

 قال حيثي جلالع بريد كصحيحة خباراأل بعض شعارإ إالّ ذلك على هلما دليل وال أيضاً حينئذ جزاءباإل فقاال دريسإ

 حجة يف ونفقته وزاده مجله جعل حيرم أن قبل صرورة وهو مات كانوإن  :احلرم يف مات إذا جزاءباإل احلكم بعد فيها

  صدرها مبفهوم معارض لكنه حيرم أن بعد كان إذا جزاءاإل مفهومه فإن سالماإل

  

 أيتتوس ،اخلالف أحدهم عن ينقل مل حبيث العلماء فهم مفادها يف املذكورة الروايات قوائيةأ من

  .ذلك إىل )ه اهللارمح( املصنف ةشارإ

  :ثالثة وجوه على يتصور وذلك ،احلرم ودخول حراماإل بعد كونه من املذكور }ذلك قبل مات نإو{

  .احلرم دخول وقبل حراماإل قبل :األول

   .احلرم دخول بعد حراماإل قبل :الثاين

  .احلرم دخول قبل حراماإل بعد :الثالث

 يف }الشيخ عن ملا خالفاً ،ىقواأل املشهور  علىحراماإل بعد موته كان وإن عنه القضاء وجب{

 دخول وقبل حراماإل بعد املوت كان حني يأ }حينئذ جزاءباإل فقاال{ السرائر يف }دريسإ وابن{ اخلالف

 كصحيحة خباراأل بعض شعارإ إالّ ذلك على هلما دليل وال{ بعدمها كان إذا يجيز كما }أيضاً{ احلرم

 وهو مات كانوإن  :احلرم يف مات إذا جزاءباإل احلكم بعد فيها قال حيث{ املتقدمة }يجلالع بريد

 }حيرم أن بعد كان إذا جزاءاإل مفهومه فإن سالماإل حجة يف ونفقته وزاده مجله جعل حيرم أن قبل صرورة

   قوله وهو }صدرها مبفهوم معارض لكنه{ احلرم يف يدخل مل ولو



 ،حيرم أن  قبل:)علیه السالم( قوله من املراد يكون أن ميكننه  أمع ،املقنعة ومرسل زرارة وصحيح ضريس بصحيحو

  منیال دخل أي مينأو، جند يف دخل أي جندأ يقال كما ،احلرم يف يدخل أن قبل

  

 مات إذا جزاءاإل عدم مفهومه فإن ،سالماإل حجة عنه جزأأ فقد احلرم يف مات مث: ) السالمعلیه(

 مبفهومه يدل الصدر إذ ،والصدر الذيل بني التعارض فيقع وحينئذ ،حرمأ قد كان وإن احلرم يف الدخول قبل

 فيتساقط حراماإل بعد لكونه جزاءاإل على يدل والذيل ،احلرم يف الدخول قبل لكونه جزاءاإل عدمعلى 

 ميكن ال وبذلك ،الصحيحة يف عنه ساكتاً احلرم دخول وقبل حراماإل بعد املوت صورة يويبق املفهومان

  .احلرم دخول وقبل حراماإل بعد املوت مسألة يف واحللي الشيخ ملذهب وال املشهور ذهبمل ا التمسك

 وصحيح ضريس بصحيح{ معارض واحللي الشيخ به سكمت يالذ املفهوم فهذا ذلك إىل مضافاً }و{

  .مكة دخول أو احلرم دخول املناط جعلت كلها اإف ،تقدماتامل }املقنعة ومرسل زرارة

  .وىبالفح جزأأ كذلك مات إذا النائبأن  على الدالة للروايات فايةبالك يقال ورمبا

 ولو املوت كفايه على الدال الطريق يف املوت كفاية على مشتملةا إ ،قياس ذلك أن ىلإ مضافاً :وفيه

 قوله من املراد يكون أن ميكن أنه مع{ ،قطعا املقام يف بذلك القول عدم مع مراحل دخول وقبل حراماإل قبل

 كما{ املستند يف احتمله كما }احلرم يف يدخل أن قبل ،حيرم أن قبل{ بريد صحيح يف }) السالملیهع(

  .العراق دخل ي أقعرأو ،}منیال دخل يأ مينأو، جند يف دخل يأ جندأ يقال



  نسيهذا  إكما ،حراماإل بدون احلرم يف الدخول يكفي ال كما، حراماإل يف الدخول كفايه عدم يف شكالاإل يينبغ فال

  

 ،احلرام الشهر يف دخل مبعىن يأيت محرأ أن ذكروا مإف ،اللغة يف وروده بعد مستبعد غري املعىن وهذا

 يصلح احلرم يف مات مث: ) السالمعلیه( قوله إذ ،تؤيدها الصدر قرينة بل ،احلرم يف دخل مبعىن وكذلك

 عن لسقوطها املوجب الداللة مجالإ بل ،يلشرعا احلكم ثباتإ به يراد ال االحتمال وهذا .ذلك على للقرينة

  .الروايات سائر لداللة مزامحاً يكونال  حىت الظهور

   .حرامباإل حصل وقد التلبس القصد أن وهو ،آخر بدليل للشيخ استدله مث إن

 يف بالدخول حيصلإمنا و راماحل البيت قصد املطلوب نأل باملنع املختلف يحمك يف عنه وأجاب

   .يتهان ،)١(احلرم

  .ادعاء قبل ادعاء فهو يثبت ملأيضاً  فاجلواب الإو ،ذلك على دليل وجود عدم رده يف األوىلو :أقول

 استحباب على باحلمل ،ضريس صحيحة منطوق وبني املذكور املفهوم بني مجع أنه الذخرية وعن

   .ستحباباال على زرارة صحيحة يف عنه باحلجمر األ محلأنه  حىت ،املذكورة الصورة يف القضاء

 من احلرم يدخل مل من على الوجوب يف ظهرأ الروايات هذه يف احلرم مدار احلكم ناطةإن إ :وفيه

  .ىخيف ال كما ،املذكور املفهوم

 ال كما{ احلرم دخول بدون }حراماإل يف الدخول كفايه عدم يف شكالاإل يينبغ فال{ كان وكيف

   يهنس إذا كما ،حراماإل بدون احلرم يف الدخول يكفي

                                                          

  .١٥ السطر ٢٥٨ص: الشيعة خمتلف) ١(



ال يعترب دخول مكة  و،حراماإل بعد كونه احلرم يف الدخول اعتبار من املنساق ألن ،مات مث احلرم ودخل امليقات يف

  ظاهر عدم الفرق وال،احلرم دخول كفاية يف البقية طالقإل، ذلك وإن كان الظاهر من بعض األخبار

  

 ولكن }حراماإل بعد كونه احلرم يف لالدخو اعتبار من املنساق ألن ،مات مث احلرم ودخل امليقات يف

 الظاهر إذ ،حرامإ بدون ولو دخله ملن احلكم وتعميم الروايات إطالقب التمسك من مانع ال أنه نصافاإل

 الشق يف للتعميم وجه فال الإو ،آخر ءيش دخل دون من وعدماً وجوداً املناط هو احلرم دخول نأ منها

  .واحد سياقهما  أنمع ،احلرم دون مات من عينأ ،الثاين

 ،حمالً أو حمرماً يكون أن بني فرق ال نهأو ،احلرم دون مات فيمن بالعموم يلتزم كماأنه  احلاصلو

 ال العموم وهذا ،ال أم حرمأ قد يكون أن بني فرق ال نهأو احلرم دخول بعد مات فيمن بالعموم يلتزم كذلك

 ،السياق بقرينة احتفافه بعد طالقاإل عن اليد  رفعل يصلح ال وذلك ،احلرم يدخل من حرامإ غلبة إالّ له دافع

ال يعترب دخول مكة وإن و{ ،هو العموم النظر يف رجحفاأل ،سنة كل يف وحنوه يينس من كثره إىل مضافاً

 ال كما الظهور حناءأ حدأ وهو مفهومه لظهور }ذلك{ زرارة صحيح وهو }كان الظاهر من بعض األخبار

   .}احلرم دخول يةكفا يف البقية طالقإل{ ىخيف

  .احلرم دخول فيه نيطأ ما عموم هو املرجع ولكن ،وجه من عموماً همانبي أن عرفت قد ولكن

   احلرم ودخول حراماإل بعد مات إذا الكفايه يف }الفرق عدم والظاهر{



 كون بنياً أيض الفرق بعدم يقال وقد ،حرامنياإل بني مات إذا كما ،حاللاإل بعد أو حراماإل حال املوت كون بني

  احلرم ودخول حراماإل بعد كونه بعد احلرم أو احلل يف املوت

  

 الفرق بعدم يقال وقد ،حرامنياإل بني مات إذا كما ،حاللاإل بعد أو حراماإل حال املوت كون بني{

 ال :قال أنه الدروس فعن ،}احلرم ودخول حراماإل بعد كونه بعد احلرم أو احلل يف املوت كون بنيأيضاً 

  .حرامنياإل بني مات لو كما ،حمرماً أو حمالً ،احلرم يف  أواحلل يف موته بني فرق

 التلبس يقع أن بني ذلك يف الفرق عدم يقتضي وغريه املصنف كالم إطالق :قال أنه املدارك وعن

 وذا ،حرامنياإل بني مات لو كما ،حمالً أو حمرماً احلرم أو احلل يف ميوت أن بني وال ،العمرة أو احلج حرامإب

  .)١(به بأس وال ونراملتأخ قطع التعميم

 أو احلج حرامإب التلبس يقع أن بني ذلك يف الفرق عدم يقتضي صحاباأل وكالم :قال احلدائق ويف

  .)٢(حرامنياإل بني مات لو كما ،حمالً وأ حمرماً احلرم أو احلل يف ميوت أن بني وال ،العمرة

 ييقتض صحاباأل كالم إطالقك ـ يوالعجل ضريس يصحيح يأ ـ هماإطالقو :قال املستندويف 

   أو احلج حرامإب التلبس يقع أن بني ذلك يف الفرق عدم

                                                          

  .األخري قبل السطر احلج كتاب يف ٤٠٧ص: املدارك) ١(

.١٠٥ ص١٤ج: احلدائق) ٢(



 التعميم وذا ،حرامنياإل بني مات لو كما حمالً أو حمرماً احلرم أو احلل يف ميوت أن بني وال ،العمرة

  .ىانته ،)١(كذلك وهو ونراملتأخ قطع

 نقل بعد فقال ،احلل يف للموت احلكم تعميم إىل بالنسبة واهراجل يف شكلأ فقد كله ذلك مع ولكن

 يف االقتصار جيب اليت صوللأل احلكم ةخمالف بعد شكالاإل من فيه ما عليك ىخيف ال لكن :املدارك عبارة

  .ىانته ،)٢( اًإمجاع يكونأن  إالّ اللهم ،احلرم يف املوت وهو املتيقن على عنها اخلروج

 املوتإىل  بالنسبة الفرق عدم أما ،التعميم من املشهور إليه ذهب مبا القول هو الظاهر ولكن :أقول

  .ىخيف ال كما له مقيد وال احلرم يف املوت بكفاية الروايات طالقفإل احلرم يف اللحاإل بعد أو حراماإل حال

 یهعل( قوله نفأل ،احلرم ودخول حراماإل بعد احلرم أو احلل يف املوت كون بني الفرق عدم وأما

 علیه( قوله وكذا ،احلرم دخول قبل ماتفإن  :) السالمعلیه( كقوله احلرم دون ماتوإن : )السالم

 أن قبل: ) السالمعلیه( قوله وكذا ،احلرم على مكة حبمل التصرف بعد مكة إىل يينته أن قبل: )السالم

 ،مراحل دخول قبل املوت جزاءاإل عدم يف املناطأن  على تدل كلها ،احلرم يدخل مبعىن جعله على بناًء حيرم

ى الفهم العريف من هذا النحو من املقابلة، وإال لزم احلرم مقابله کما هو مقتض يف باملوت املراد فيكون

 من الظاهر خالف وهو ،وحنوها عرفات إىل وخرج دخل من وهو ،القسم هذا عن الروايات سكوت

  .طلقاًم املوت بيان مقاميف  أا الظاهر فإن ،سياقها

                                                          

  .١١ السطر ١٦٦ ص٢ج: املستند) ١(

.٥ السطر ٢٩٧ ص١٤ج: اجلواهر) ٢(



  فرادواإل والقران التمتع حج بني الفرق عدم الظاهر و،احلرم يف املوت يف خباراأل لظهور مشكل وهو

  

 غايةيف  ،دونه يكون احلرم طرافأ من طرف كل نأل ،احلرم دون أنه اخلارج على يصدق بأنه والقول

  .للحرم ةقابلامل بعد خصوصاً اآليت إىل بالنسبة قبله احلرم دون من الظاهر إذ ،طوالسق

 احلرم يف مات: ) السالمعلیه( قوله من الظاهر :يقال بأن ،العكس من وىلأ ليس ذكرمت ما :يقال ال

 داخال كان جوانبه يأ من احلرم خارج املوت فيكون ،احلرم يف املوت هو جزاءاإل يف املناط كون ذلك وحنو

  .وحنوه احلرم دون: ) السالمعلیه( قولهيف 

 احلرم دخول بعد احلل يف املوت حكم ىويبق االحتماالن يتكافأ ذلك تسليم فرضى  عل:نقول ناأل

  .الكفاية ىعل باملفهوم يدل نهإف زرارة صحيح إالّ ،عنه ساكتا

 }احلرم يف املوت يف خباراأل لظهور مشكل وهو{ :)رمحه اهللا( املصنف قول يف شكالاإل ظهر وذا

  .ملأفت

  .دلةاأل طالقإل واحد غري به صرح كما }فرادواإل والقران تعالتم حج بني الفرق عدم والظاهر{

 املنقسم الكالم موضوع أن ىعل قرينة احلرم يف للموت شقاً خذأ يالذ الطريق يف املوتن إ :يقال ال

 حيرم يالذ التمتع حج يف يكون ال وهذا ،بعيد من للحج القاصد هو احلرم يف واملوت الطريق يف املوت إىل

 عن احلرم يف املوت يكفي ال القاعدة ىفعل ،وحنوه مكة أهلإىل  بالنسبة فرادواإل القران يف ذاوك ،مكة من له

 عن بعيداً احملل كون يف الظاهر وحنوه خرج من: ) السالمعلیه( قوله مبالحظة خصوصاً ،سالماإل حجة

  .املكرمة مكة



 حج أثناء يف مات إذا جزاءاإل يبعد ال بلضاً، أي حجه عن هأجزأ التمتع عمرة ثناءأ يف مات لو أنه هراالظ أن كما

  وبالعكس، امعمر عن فراداإل أو القران

  

 يف املوت هو املناط كون الروايات سياق من املستفادإمنا و ،لذلك اخلصوصية عدم الظاهر :نقول ناأل

   .ياملك إىل بةبالنس بالكفاية نقول ال حراماإل بدون ولو احلرم يف املوت كفاية على بناًء نعم ،احلرم

 فال ،احلرم من اخلارج القاصد على احلكم قصر يتقتض املتقدمة دلةاأل ظواهر أن نصافاإل ولكن هذا

  .يةاألول القاعدة ىمقتض على فيه لمالع الالزم فيكون ،فيه حنن ما يشمل

 ملو ،احلرم أو احلل يف املوت كون عينأ ،املتقدم احلكم يف شكلأ اجلواهر صاحب أن الغريب ومن

 إطالق أن مع ،ىانته )١(" والتمتع والقران فراداإل حج بني الفرق عدم الظاهر نعم" :فقال ،هذا يف يستشكل

 ،له دلةاأل لشمول اخلارج من قصد ملن التمتع حج إىل بالنسبة إشكال ال نعم ،السابق احلكم من أشكل هذا

  .العامل اهللاو

 واحد غري به صرح كما }أيضاً حجه عن هأجزأ عالتمت عمرة ثناءأ يف مات لو أنه هراالظ أن كما{

 مركب هو يالذ العمل هذا جلأل اخلروج حاجا خرج :) السالمعلیه( قوله معىن فإن ،دلةاأل طالقإل

 التمتع حج أو }امعمر عن فراداإل أو القران حج أثناء يف مات إذا جزاءاإل يبعد ال بل{ وحج عمرة عن

 قدم بأن }وبالعكس{ ،تقدم كما مكة عن اخلارج من احلاج كان فيما كنل ،لعذر عمرته على حجه املتقدم

   حجهما عن يكفي نهإف لعذر فراداإل أو القران عمرة

                                                          

  .٢٩٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



 عمل فهما احلج يف داخلة فيه العمرة فإن التمتع حج خبالف ،مستقالن عمالن فيهما والعمرة احلج نأل مشكل لكنه

  يف احلكم يجير فال ،سالماإل حبجة جزاءاإل حكم اختصاص الظاهر مث، واحد

  

 يف داخلة فيه العمرة فإن التمتع حج خبالف ،مستقالن عمالن فيهما والعمرة احلج نأل مشكل لكنه{

 وكالم خباراأل إطالقو :وقال صحاباألإىل  ذلك نسب احلدائق يف لكن ،}واحد عمل فهما احلج

  .خلإ )١( العمرة أو جاحل حرامإب التلبس يقع أن بني ذلك يف الفرق عدم ييقتض صحاباأل

   )٢(.النسكني عن ذلك يجيز :قوله إىل ...الظاهر :اجلواهر يف وقال

 أو احلج حرامإب التلبس يقع أن بني الفرق عدم يقتضي صحاباأل كالم إطالق :ستندامل يف وقال

  .)٣(العمرة

 إىل حمتاج به فرادواإل القران عمرة حلاقإف ،احلج يف واردة الروايات :قال املصنف وافق املستمسكويف 

 حلاقهاإف املذكورة العمرة يف يطرد ال وهذا ،احلج من كاجلزء أا جهة من كان به التمتع عمرة حلاقإو ،دليل

  .ىانته ،)٤(ظاهر غري باحلج

 يف كثرياً واحلج العمرة بني الفصل وكون ،النصوص طالقإل الفرق عدم النظر يف رجحاأل :أقول

 عن باخلارج يقيد أن يلزم تقدم ما على نعم .طالقاإل عن خروجهما يوجب ال عالتمت دون فرادواإل القران

  .تقدم كما مكة

   يف احلكم يجير فال ،سالماإل حبجة جزاءاإل حكم اختصاص الظاهر مث{

                                                          

  .١٥٠ ص١٤ج: احلدائق) ١(

.٢٩٧ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(

.١٢ السطر ١٦٦ ص٢ج: املستند) ٣(

.٢١٠ ص١٠ج: املستمسك) ٤(



  بعضهم احتملهأيضاً وإن  املفردة العمرة يف يجير ال بل، ثناءاأل يف مات ذاإو فسادواإل النذر حج

  

 حبجة النصوص الختصاص ،املعاصرين من جلملة وفاقاً }ثناءاأل يف مات ذاإو دفساواإل النذر حج

 جيوز فال ،سالماإل حبجة احلج تقييد الثالث الصحاح من الظاهر بل ،دليل إىل حمتاج ماإليه يوالتعد سالماإل

   .سالماإل حجة إىل انصرافه عدم سلم لو املقنعة مرسل إطالقب التمسك

 باملناط للقطع وكأنه ،سالماإل حجة غري يف احلكم جريان قربإىل  املعاصرين بعض ذهب نعم

  .فتأمل ،املذكور املرسل إطالقو بل ،النيابة حج بروايات ذلك تأييد بعد خصوصا

 املدارك ظاهر بل" :اجلواهر يف قال }بعضهم احتمله وإن أيضاً املفردة العمرة يف يجير ال بل{

 صحابواأل األول يف وغريه املصنف إطالق إىل نسبته معقد من لكوذ ،كذلك املفردة العمرة كون واحلدائق

  .ىانته )١( "التمتع عمرة يف به االجتزاء ىولفحو احلج اسم لصدق ولعله ،الثاين يف خبارواأل

  :النصوص من مجلة يف العمرة على احلج إطالق ذلك يؤيد ورمبا

 املفرد ماأو :قالأن إىل  ،احلج كيفية هفي بني حديث يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،معاوية فعن

 طواف وهو ةالزيار وطواف واملروة الصفا بني يوسع براهيمإ مقام عند وركعتان بالبيت طواف فعليه للحج

  .)٢(ضحيةأ وال يهد عليه وليس النساء

 يالنذر احلج يف احلكم جريان عدم من تقدم ملا )رمحه اهللا( املصنف ذكره ما رجحاأل لكن

  .يادفسواإل

                                                          

  .٢٩٧ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.١٣ حاحلج أقسام يف ٢ باب ١٥٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(



 حراماإل بعد مات إذا سالماإل حجة عن فيجزيه، عليه احلج استقرار عدم مع مات فيمن املذكور احلكم يجير وهل

املذكور التفصيل يف خباراأل إطالق من، قوالن بل وجهان ،ذلك قبل مات إذا عنه القضاء وجيب ،احلرم ودخول

  

 من األوىل السنة يف حج بأن }عليه جاحل استقرار عدم مع مات فيمن املذكور احلكم يجير وهل{

 قبل مات إذا عنه القضاء وجيب ،احلرم ودخول حراماإل بعد مات إذا سالماإل حجة عن فيجزيه{ االستطاعة

  .}قوالن بل وجهان ،ذلك

 بعض واستحسنه ،التذكرة إىل بعضهم ونسبه ،ةوالنهاي واملبسوط القواعد ظاهر عن األول يحك

   .املتأخرين

 يف والشيخ املقنعة يف املفيد طلقأو :قال املتأخرين عن باالستقرار القضاء اشتراط نقل بعد احلدائقويف 

  .معاصريه بعض عن بذلك القول نقل مث ،)١(احلرم دخول قبل مات إذا القضاء وجوب كتبه مجلة

   .اآلتية املدارك عبائر بعض من ذلك يظهر بل

 احلرم ودخول حراماإل قبل كان فإن احلج طريق يف املستطيع مات لو :قال صرحياً املستند واختاره

 ،)٢(املنصور قرباأل على ومطلقاً ،املشهور على سابقاً ذمته يف احلج استقرار بشرط عنه القضاء وجب

   .ىانته

 يف خباراأل إطالق من{ اجلواهر واختاره املستند عبارة يف كما ،املشهور عن الثاين القوليوحك

   حجة عن جزأتأ فقد احلرم يف ماتفإن : ضريس صحيحة يف ) السالمعلیه( هقول فإن }املذكور التفصيل

                                                          

  .١٥٦ ص١٤ج: احلدائق) ١(

.٩ سطر ١٦٦ ص٢ ج:املستند) ٢(



يف صحيحة ) المعلیه الس(وقوله  ،)١(سالماإل حجة وليه عنه فليقض احلرم دون مات وإن ،سالماإل

إن كان صرورة مث مات يف احلرم فقد أجزأ عنه حجة اإلسالم، وإن كان مات وهو صرورة قبل : العجلي

 ذمته يف استقر يكون أن حيث من مطلق )٢(ل مجله وزاده ونفقته وما معه يف حجة اإلسالمأن حيرم جع

 لرفع وجه وال ،)٣(املقنعة ةومرسل زرارة صحيحة وكذا بل ،استطاعته سنة أول يف كان أم ذلك قبل احلج

  :أمرين أحد إالّ طالقاإل هذا عن اليد

  .داءلأل تابع القضاءن إ: األول

 ليس أنه حمله يف تقرر قد بل ،مسلم غرينه إ ففيه األولمر باأل كونه مبعىن التبعية دريأن إنه إ :وفيه

 ما ويؤيده ،القضاءأمر  إليه يتوجه فال الوقت كفاية لعدم داءاأل من يتمكن مل حيث أنه ريدأ وإن ،كذلك

 مل شيئاً يتقض كيف :) السالمعلیه( قال حيث ،املريض عن الصوم قضاء يف بصري أيب موثق من تقدم

 األداء من التمكن فيه يشترط ضرب ،ضربني على ريعةشال يف القضاءن إ :ففيه .احلديث )٤(عليها اهللا جيعله

 ذلك فيها يشترط ال وضرب ،داءاأل من الوقت يف متكنها لعدم احلائض على قضاؤها جيب ال اإف كالصالة

   ،الوقت يف ءدااأل من متكنها عدم مع احلائض على قضاؤه جيب نهإف كالصوم

                                                          

  .١حاحلج  وجوب أبواب من ٢٦ باب ٤٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١حاحلج  وجوب أبواب من ٢٦ باب ٤٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ سطر ٧٠ص: املقنعة) ٣(

.١٢ حرمضان شهر أحكام أبواب من ٢٣ باب ٢٤٢ ص٧ج: الوسائل) ٤(



 إذا جيب ال ولذا ،الزمانية االستطاعة عدم عن موته كشف بعد عليه يستقر مل عمن القضاء لوجوب وجه ال أنه ومن

 على ةقرين فيها بالقضاءمر األ جيعل رمبا هنا ومن ،موسراً كونه مع الشرائط بعض فقد أو إذا ،الذهاب قبل البلد يف مات

  عليه استقر مبن اختصاصها

  

 ال مستحيالً حقه يف داءاأل كان وإن به قلنا القضاء لزوم عن الدليل ورد فمهما ،للدليل تابع وحنن

   .به القول لزم مطلق املقام يف الرواياتن إ وحيث ،فقط شرعاً ممنوعاً

 يقصر بفعل التكليف صحة عدم مفادها اليت والنقلية ةالعقلي بالقاعدة للتمسك جمال ال أنه يظهر وذا

  .قضاًء كذلك التكليف صحة مع أداًء التكليف صحة مدع بني تنايف ال إذ ،أدائه عن الوقت

   .القضاء إىل بالنسبة اخلربين عن املعظم إعراض :الثاين

 ،االجتهاد إىل مستنداً كان إذا خصوصاً ،موهن غري عراضاإل أن من اًرمرا تقدم ما إىل مضافاً :وفيه

  .راجع من على ىخيف ال كما ،أصالً للمسألة يتعرض مل منهم كثرياً نأل ،معلوم غري عراضاإلن إ

 ،الزمانية االستطاعة عدم عن موته كشف بعد عليه يستقر مل عمن القضاء لوجوب وجه ال أنه ومن{

 هنا ومن ،موسراً كونه مع{ خراأل }الشرائط بعض فقد أو إذا ،الذهاب قبل البلد يف مات إذا جيب ال ولذا

 نقل بعد نهإف ،نقله املدارك عن كما }عليه استقر مبن اختصاصها على ةقرين فيها بالقضاءمر األ جيعل رمبا

 الروايتني يف بالقضاءمر األ إطالق إىل نظرا ولعلهما :قال )رمحه اهللا( الشيخني عن مطلقاً بالقضاء القول

 مث ستطاعةاال عام يف خرج من نأل ذمته يف احلج عليه استقر من ىعل باحلمل عنهما جيبأو ،املتقدمتني

   الطريق يف مات



 أنه على مع ،هاطالقإل مناف وكالمها، الندب على بالقضاءمر األ ومحل عليه يستقر مل مبن اختصاصها حيتمل ورمبا

  بينهم مسلم أنه مع دليل بال عليه استقر فيمن احلكم ءبقا يلزم الثاين

  

 كان وإن بعيد غري وهو ،القضاء ىانتف األداء وجوب ىانتف ومىت ،عليه احلج وجوب عدم مبوته تبني

 فيتوقف مستأنف فرض نهأل ،داءاأل سقوط مع جيب قد القضاء أن من مراراً بيناه ملا ،أيضاً متجهاً طالقاإل

  .ىانته ،)١( الداللةعلى 

 :قال ،اجلواهر يف كما }الندب على بالقضاءمر األ ومحل عليه يستقر مل مبن اختصاصها حيتمل ورمبا{

 اللهم ،دليل بال عليه استقر عمن جزاءاإل ىتبق أنه الإ ، بهبأس وال ،الندب ىعل فيهمامر األ لحبم قيل ورمبا

 تعميم األوىل ولعل ،فيه بذلك االجتزاء من النائب حكم يف تعاىل اهللا شاءن إ تسمعه ما إليه يرشدأن إالّ 

  .ىانته )٢( الوجوبو الندب بني املشترك للقدر فيهما بالقضاءمر األ واستعمال هلما الصحيحني

 مع دليل بال عليه استقر فيمن احلكم ءبقا يلزم الثاين على  أنهمع ،هاطالقإل مناف كالمها{ لكن }و{

  .}بينهم مسلمأنه 

 مقام يف واردة األ ظاهرة غري هلما النص عمومى دعو :بقوله طالقاإل ملنع املستمسك يف ذكره وما

   ،شرائطه باجتماع املكلف على ثبوته عن غالفرا بعد سالماإل حج عن جزاءاإل تشريع

                                                          

  .١٢ سطر ٤٠٨ص: املدارك) ١(

.٢٩٧ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(



 وإن مجاعة عليه كما الطريق يف املوت من املورد هذا خصوص يف القضاء وجوب بالتزام إما طالقباإل احلكم ظهرواأل

 واستفادة املشترك القدر على بالقضاءمر األ حبمل وإما، البلد يف وهو املوت أو ،الشرائط سائر فقد مع مات إذا جيب مل

 أيضاً، عليه يستقر مل فيمن املذكور احلكم جريان قوىفاأل، األظهر هو وهذا، اخلارج من عليه استقر فيمن وجوبال

  بعد مات إذا جزاءباإل فيحكم

  

 فال ،الواجب عن البدل جعل مقام يف واردة النصوص وباجلملة .عليه احلج يستقر مل من تشمل فال

   .ىانته )١( هاإطالقب ليؤخذ وجوبه تشريع مقام يف ةوارد ليست األ وجوبه شرط إلغاء على تدل

 ،اجلهات مجيع من وعدمه ءالقضا إىل بالنسبة امليت حكم بيان يف باًواوج سؤاالً ةاملعترب إذ ،تام غري

 ال كما ذلك الطرفني تسليم ويؤيده ،خالفه على اخلارج من دليل يدلأن  إالّ هاإطالقب التمسك فالالزم

  .ىخيف

 الطريق يف املوت من املورد هذا خصوص يف القضاء وجوب بالتزام إما طالقباإل كماحل ظهرواأل{

 يف رجحاأل هو وهذا }البلد يف وهو املوت أو ،الشرائط سائر فقد مع مات إذا جيب مل وإن مجاعة عليه كما

  .دافع بال ةاملعترب طالقإل النظر

 فيمن الوجوب واستفادة{ اجلواهر نع تقدم كما }املشترك القدر على بالقضاءمر األ حبمل وإما{

 وغريمها مهران بن ومساعة مسلم بن حممد يكخرب اآلتية الواردة كالنصوص }اخلارج من عليه استقر

 مل فيمن املذكور احلكم جريان ىقوفاأل{ )رمحه اهللا( املصنف عند }األظهر هو وهذا{ اآليت مجاعواإل

   بعد مات إذا جزاءباإل فيحكم ،أيضاً عليه يستقر

                                                          

  .٢١٢ ص١٠ج: املستمسك) ١(



  ذلك قبل مات إذا عنه القضاء واستحباب مريناأل

  

 أن عرفت ولكن ،}ذلك قبل مات إذا عنه القضاء واستحباب{ احلرم ودخول حراماإل يأ }مريناأل

  .النصوص إطالقب عمالً ،قبلهما ماتإذا أيضاً  عنه القضاء وجوب رجحاأل

  

  فروع

 بني فيه فرق ال ،اخترناه ما على حراماإل دونب ولو احلرم يف أو ،احلرم يف حراماإل بعد املوت: األول

   .النص طالقإل ىكف احلرم دخول بعد الطائرة يف مات فلو ،جواً أو براً احلرم يف الدخول

   .األزمنة تلك يف املتعارف املتبادرن إ :قيل ولو

 شكلأو ،الصدق يف للشك عرفات يف الوقوف إىل بالنسبة ذلك يشكل نعم ،يبدو انصرافنه إ :قلنا

 إذ ،كذلك واملروة الصفا بني يوالسع البيت بنيةأ من أرفع بالطائرة الطواف إىل بالنسبة عدمه قرباأل بل منه

  .واملروة الصفا بني والسعي البيت حول للطواف متضمنة دلةاأل

 دخل أو ،الوقت هذا يف احلرم دخول يرد ومل حرمأ لو فيما جمبوراً احلرم دخل من بني فرق ال أنه كما

 ال يالذ واجلنون والسكر كالنوم ةالغفل حال يف أم ساهياً أم ناسياً أم جاهالً أم احلرم أنه عاملاً ،ختيارباال

  .غماءاإل ومثله حراماإل أول من املستوعب اجلنون مثل ال ،االبتداء من احلج وجوب ينايف

 ويصدق ،ال أم صباغ الغري رضأ طرف من احلرم دخل كمن ،عاصياً الدخول بني فرق ال وكذا

  .اآنام كان ولو الدخول

   املذكور احلكم يف للحرم عالمة املنصوبة عالماأل اعتبار الظاهر: الثاين



  .مإليه الرجوع كفاية امليقات تعيني باب يف وسيأيت ،ةاخلرب أهلإىل  الرجوع باب من نهإف

 كان لو كما احلرم يف الكون صدق كان فإن ،احلرم خارج وبعضه احلرم يف بعضه كان لو: الثالث

 سطاًومت كان وإن ،يكف مل بالعكس كان وإن ،ىكف احلرم خارج رأسه شعر أو نهم صبعإو احلرم يف بدنه

   .حكاماأل من النحو هذا يف املناط هو يالذ العريف الصدق عدم فالظاهر

 كوني حبيث خباءه يضرب كان ) السالمعلیه( ئمةاأل من حداًأ أن ورد فقد ،بعيداً ليس التدقيق وهذا

 وأدب احلرم خارج كان اليت ةالناحي يف جلس عبده تأديب يريد وحيث ،خارجه وبعضه احلرم يف بعضه

   .)١(عبده

 عدم صالةأ على احلاكم ،احلرم إىل الوصول عدمصل فاأل ،خارجه أم احلرم داخلأنه  يف شك لو مث

  .للنائب ونفقته مجله جعل وجوب

 ويف :الغطاء كشف يف قال ،قياساً لكونه املستمر غماءاإلو والسكر اجلنون باملوت يلحق ال: الرابع

 قواعد عن خروج يعد مل العمرة أو احلج وقت يمض بعد العقل إليه عادإذا  حىت باملوت اجلنون إحلاق

  .ىانته )٢(ماميةاإل

 أو ،للشرائط مستكمل غري حراً أو عبداً ،كبرياً أو صغرياً احلاج كان سواء املستحب احلج: اخلامس

  .سالماإل حبجة الروايات لتصريح ،احلكم ذا حمكوماً ليس سالماإل حج بعد جاحل

   السابق العام أم العام هلذا حراماإل كون بني الفرق عدم الظاهر: السادس

                                                          

  .١ سطر ١٦٠ص: اإلسناد قرب) ١(

.١٢ سطر ٤٣٤ص: الغطاء كشف) ٢(



 حيث الغطاء كاشف كماحل يف شكلأو .يبدو فهو كان لو العام هذا إىل واالنصراف ،النص طالقإل

  .ىانته ،)١(إشكال السابق العام حرامإ على ستمرا من على احلكم ةمتشي ويف :قال

  .ىوالفتو النص طالقإل ،ذلك جيوز حيث بعده أم قبله أم امليقات يف حراماإل كون يف فرق ال :السابع

  .تعاىل اهللا شاءن إ أيتیس كما ،وسعأ بل عنه املنوب حكم النائب حكم: الثامن

 امليت كمحب حيكم أو ،ذلك لسبق حبكمهما كمحي فهل ،مات مث مصدوداً أو مريضاً صار لو: التاسع

  .حكمهما ءلبقا موجب غري احلصر أو الصد سبق وجمرد ،ىوالفتو النص طالقإل الثاين الظاهر ،ابتداًء

 لعدم ،عنه احلج جيب مل الطريق يف ملات ذهب لو كان وقت يف ومات احلج إىل يذهب مل لو: العاشر

 بوجوب قلناإمنا و ،قادراً واقعاً يكن ومل إليه متوجهاً الظاهر يف احلكم كان عمن القضاء وجوب على دليل

  .العامل واهللا ،املتقدمة ةللمعترب الطريق يف مات لو القضاء

                                                          

  .املصدر) ١(



 منه يصح ال ولكن ،أيضاً له اخلطابات لشمول، بالفروع مكلف نهأل ،استطاع إذا احلج عليه جيب الكافر :٧٤ مسألة

  الصحة يف شرط سالماإل ألن ةالقرب قصد مع وجهه على به وآتياً لوجوبه ممعتقداً كان، وإن العبادات كسائر كافراً دام ما

  

 ،الزكاة كتاب يف تقدم كما }بالفروع مكلف نهأل ،استطاع إذا احلج عليه جيب الكافر :٧٤ مسألة{

 م املراد ولكن ،الكفار أقسام بني فرق غري من ،للمسلمني كشموهلا }أيضاً له اخلطابات لشمول{ وذلك

 كافراً دام ما منه يصح ال ولكن{ ،عليه املترتب احلكم بقرينة القبلة  أهلمن بكفره حكم من غري ههنا

 يف شرط سالماإل ألن ةالقرب قصد مع وجهه على به وآتياً لوجوبه ممعتقداً كان وإن ،العبادات كسائر

  .}الصحة

  :مورأ الكفار حج صحة لعدم املذكورة دلةاأل :أقول

  .فتأمل ،وغريمها واملستند اجلواهر يف كما ،مجاعاإل :األول

   .املسجد دخوله حلرمة والصالة ركن هو يالذ بالطواف تياناإل من يتمكن النه إ: الثاين

   .جيوزه يوالنهمر األ اجتماع جبواز يقول منن إ :والًأ :وفيه

   .وحنوه افالطو من يتمكن ال نهأل ال مالهأع وسائر حرامهإ حةص دمع ظاهرهمن إ :وثانياً

  .اجلهة هذه من كفاه له استنيب مث حائضا أو عليه ىمغم كونه فرض لونه إ :وثالثاً

   من عملوا ما إىل وقدمنا:  تعاىلكقوله ،القرآنية اآليات بعض: الثالث



 باهللا كفروا مأ إالّ نفقام تقبل أن منعهم وما:  تعاىلوقوله ،)١(منثوراً هباًء فجعلناه عمل

 جهة من العقاب رفع حىت له خاصية يأ عدم هباًء كونه من الظاهر فإن ،)٢(كافرون وهم ماتواو ورسوله

 مثل ال املتعارف املعىن هو كما البطالن القبول عدم من الظاهر أن كما ،عدمه حال حاله فيكون ،تياناإل

  .املقام يف مفقودة قرينة إىل حيتاج هو إذ ،وحنومها زوالناش اآلبق صالة قبول عدم

   .القربة قصد منه ىيتمش ال: الرابع

  .الكافر من القربة قصد متشي من الزكاة كتاب يف تقدم ما :وفيه

 قد اليت بالقربة رطةتشامل العبادات من لكوا :لفظه مبا الزكاة باب يف اهلمداين الفقيه ذكره ما: اخلامس

 متواترة تكن ملن إ املستفيضة النصوص له يشهد رمبا كما ،ميانباإل اشتراطها على التسامل كلمام من يظهر

 بداللتهم عمالهأ فتكون ) السالممعلیه( األئمة يوال ملمن ن أ و،بالوالية عمالاأل قبول اشتراط على الدالة

  .ىانته ،)٣(عمله بطالن فيلزمه ،شيء اهللا على له يكن مل

 اهللا يقبلإمنا و :حديث يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،املفضل فعن ،خباراأل من مجلة: السادس

 ظاهره احلرام وحرم أطاع ومن ،إليه ىدع من معرفة مع حدودها ىعل اهللا افترضها اليت بالفرائض العمل من

األخالق  ومكارم كله بالرب عمل شيئاً منها يدع ومل ،كلها اهللا حرمات وعظم واعتمر وصام ىوصل باطنهو

   كلها

                                                          

  .٢٣ آية :الفرقان سورة) ١(

.٥٤ آية :التوبة سورة) ٢(

.١٠٤ص: الفقيه مصباح) ٣(



 هللا حيل مل ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب ةمعرف بغري احلرامویحرم  احلالل حيل أنه وزعم شينها وجتنب

  .احلديث )١(حراما له حيرم ومل حالال

 يتقبل وال ،غريكم حاج ذكره عز هللا ما واهللا أما :قال ) السالمعلیه( جعفر أيب عن ،الفضيل وعن

  .)٢(منكمإالّ 

   .)٣(احلاج نتمأو سواد الناس :قال حديث  يف) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،يحجن بن عيلامسإ وعن

  أهلمنا ماماإل ويعرف اهللا يعرف ال من :قال حديث يف ) السالمعلیه( جعفر أيب عن ،جابر وعن

  .)٤(ضالال واهللا هكذا ،اهللا غري ويعبد يعرفإمنا ف البيت

 :فقال ،لكثري وقفامل  أهلنإ :حديث يف ) السالمعلیه( عبد اهللا أليب قال أنه ،كثري بن معاذ وعن

منكم إالّ اهللا يتقبل ما واهللا ال ،لكم الّإ احلج ما واهللا ال ،مكان كل من املوج به يأيت ءغثا)٥(.  

 :قلت ،الناس يعين السواد أكثر ما :قال حديث يف ) السالمعلیه( عبد اهللا يبأ عن ،الكليب وعن

  .)٦(غريكم هللا أحد به حيج ما واهللا أما :قال ،جلأ

   يف ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول عن ،) السالمعلیه( احلسني بن ي علعن ،حباب بن يونس نوع

                                                          

  .١٨ حالعبادات مقدمة يف ٢٩ باب ٩٥ ص١ج: الوسائل) ١(

 .٨ حالعبادات مقدمة يف ٢٩ باب ٩٢ ص١ج: الوسائل) ٢(

 ٧ حالعبادات مقدمة يف ٢٩ باب ٩٢ ص١ج: الوسائل) ٣(

.٦ حالعبادات مقدمة يف ٢٩ باب ٩٢ ص١ج: الوسائل) ٤(

.٩ حالعبادات مقدمة يف ٢٩ باب ٩٢ ص١ج: الوسائل) ٥(

.١٠ حالعبادات مقدمة يف ٢٩ باب ٩٣ ص١ج: الوسائل) ٦(



  براءواإل كراملإل  أهالًكونه لعدم عنه ىيقض ال مات ولو

  

 منه ذلك اهللا قبل ما نبياً سبعني بعمل القيامة يوم جاء عبداً أن لو بيده حممد نفس يوالذ :قال حديث

  .)١(بييت  أهلووالية يتبوالي اهللا ييلقحىت 

  .عمل الكفر مع ينفع ال: بعضها ويف ،املضامني ذه الواردة الكثرية الروايات من ذلك غريإىل 

  .عليها الدليل قامةإىل إ حتتاج ال اليت الضروريات من املسألة أن فالظاهر ،كان وكيف

 اشتغلت الذي احلج من ذمته ءبراإ يإ }براءواإل كراملإل  أهالًكونه لعدم عنه ىيقض ال مات ولو{

  .ىانته، )٢( ساملاً عنه القضاء مشروعية عدم صلأ ىفيبق ،ممنوع له دلةاأل وعموم :اجلواهر يف قال ،به ذمته

 علیه( براهيمإ أيب عن ،عمار بن قاسحإ فعن ،عنه باحلج الناصب نفع دلةاأل بعض يف ورد نعم

أن  إىل ،ه أهللبعض طوافه بعض أو وعمرته حجته فيجعل حيج الرجل عن سأله :قال حديث يف )السالم

 ،ذلك ينفعه ناصباً كان وإن :قلت :قالأن  إىل .نعم :قال ،عليه ذلك يدخل هل ميت وهو :قلت :قال

  .)٣(عنه خيفف نعم :قال

 ال الناصب يف ذلك بأن يقالأن  إالّ اللهم ،كراملإل  أهالًكونه عدم من تقدم ما ينايف هذا أن ىخيف وال

  .فتأمل ،الكافر يف

   غري الكافر عن القضاء عن القضاء أدلة النصراف فاملدعي كان وكيف

                                                          

  .٣ حالعبادات مقدمة يف ١٩ص: املستدرك) ١(

.٣٠١ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(

.٥ حاجلمع يف لنيابةا يف ٢٥ باب ١٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٣(



 عليه جيب مل سلمأ مث استطاعته زالت ولو، هإسالم بعد استطاع لو وكذا ،عليه وجب استطاعته بقاء مع سلمأ ولو

  قبله ما جيب سالماإل نألقوى، األ ىعل

  

 ،دلةاأل لشمول منه وصح ،املستند يف كما ،اًإمجاع }عليه وجب استطاعته بقاء مع سلمأ ولو{ جمازف

  .بالضرورة مانع غري الكفر وسبق

 باحلج تياناإل }عليه جيب مل سلمأ مث استطاعته زالت ولو{ تقدم ملا }هإسالم بعد استطاع لو وكذا{

  .واملستند والذخرية للمدارك وخالفاً ،وغريها واجلواهر اللثام وكشف للقواعد وفاقاً }ىقواأل ىعل{

 عند به املعمول يالنبو يف كما }قبله ما جيب سالماإل نأل{ حينئذ احلج وجوب مبعد قلناإمنا و

 عن الزكاة سقوط والعالمة احملقق عن نقل حيث ،الزكاة كتاب يف املدارك سيد فيه وناقش ،صحاباأل

 ولكن ،)١( اًنومت سنداً للسقوط املتضمنة ةالرواي لضعف احلكم هذا يف التوقف وجيب :قال .سالمباإل الكفار

 على املساملت املشهورة الرواية هذه مثل سند يف املناقشة أما :عنه اجلواب يف قال حيث املصباح يف ما فيه

  . انتهى،)٢( داللتها يف وكذا بل ،اإليه االلتفات ينبغي ال فمما صحاباأل بني ا العمل

 اخلرب ذلك يفصل واأل ،قبله ما سالماإل جب دةقاع للضمان املسقطات مجلة من :العناوين يف قال

: قوله وهو ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب عن ،واخلاصة العامة عند ياملرو بالقبول ىاملتلق املشهور املعروف

قبله ما جيب سالماإل، ذكر يف البحار يف يورو   

                                                          

  .الزكاة كتاب يف ٣٩٣ص: املدارك) ١(

  .الزكاة كتاب يف ١٧ص: املصباح) ٢(



  عنه سقط سلمأ ذاإو ،داءكاأل كفره حال عليه واجبنه إ حيث ،والصيام الصالة كقضاء

  

 يف امرأيت طلقت ينإ :فقال اخلطاب بن عمر إىل رجل جاء أنه ) السالمعلیه( املؤمنني مريأ قضايا

 حىت نتأ كما :قال ،تقول ما :الرجل له فقال ،عمر ثفمك ى،تر فما تطليقة سالماإل ويف تطليقة الشرك

 ي علفقال ،القصة عليه فقص ،قصتك عليه قص :فقال ) السالمعلیه( ي علفجاء ،طالب يبأ بن ي علءجيي

  .ىانته )١(واحد على عندك هي قبله كان ما سالماإل هدم :) السالمعلیه(

 يدلأن  إالّ ،شيء لكل العموم منه الظاهرن إ :ففيه ،جممل اخلرب بأن الداللة يف املناقشة وأما :أقول

 واجبنه إ حيث ،الصيامو الصالة كقضاء{ احلج حال فيكون هذا ىوعل ،اجلب عدم على اخلارج من دليل

  .}عنه سقط سلمأ ذاإو ،داءكاأل كفره حال عليه

   .ابباالستصح املستند يف احلكم لبقاء واستدل

  .العمليصل لأل معه جمال فال ياجتهاد دليل اجلب حديثن إ :وفيه

 كرد سالماإل بشرع ال عليه ثبت ما ال ،سالماإلأمر بأو الكفر حال عليه كان شيء كلأن  احلاصلو

 حال عليه كان اليت والصوم الصالة فقضاء ،اجلب حديث ىمبقتض أسلم إذا عنه يسقط ،ذلك وحنو اناتهمأ

إىل  حيتاج ال هذا ومع ،سلمأ إذا عنه يسقط الكفر حال عليه كان يالذ واحلج ،أسلم إذا عنه يسقط الكفر

 قبل ما قطع ىمقتض كان قةالساب االستطاعة إىل مستنداً كان ملا سالماإل بعد عليه احلج وجوب :نقولأن 

  .سالماإل بعد للوجوب السابقه االستطاعة ةسببي عدم بعده عما سالماإل

                                                          

  .٩٧ باب ٢٣٠ ص٤٠ج: البحار) ١(



  به ىأت إذا منه يصح ال إذ عليه الوجوب يعقل ال أنه ىدعوو

  

 يكون أن بني فرق ال كما ،الثاينمر باأل أماألول مر باأل القضاء كون يف فرق ال ذكرنا ما ىوعل

 من يقال رمبا ملا وجه فال ،آخرأمر ب أم األولمر األ بنفس االستطاعة ذهاب بعد ثاينال العام يف احلج وجوب

 فال الفعل يف املصلحة وجود إىل مستند فهو ،املطلوب تعدد على بناًء األولمر باأل القضاء كانإذا أنه 

  .ىخيف ال آخر وجه من خمدوش أنه مع ،سقوطه سالماإل ييقتض

 ذهاب أو الوقت ذهاب بعد الكافر اخلطاب توجه يعقل كيف أنه وهو ،شيء املقام يف ىيبق نعم

 هذا امتثال ذإ ،ممتداً أوالً خطاباً أم ثانياً خطابا كان سواء احلج أو الصالة أو بالصوم تيانباإل االستطاعة

 أما :منه املوىل يريد ال كلتيهماويف  سالماإل وحال الكفر حال حالتان إالّ له ليس نهإف ،معقول غري اخلطاب

  .له سالماإل جلب التكليف سقوط فلفرض سالماإل حال وأما ،شرطه فلعدم الكفر حال

 أن إما الوقت بعد والصوم بالصالة تياناإل أو الفقر بعد باحلج تياناإل منه املريد املوىلأن  احلاصلو

 أن وإما، الكفر حال رادتهإ ميكن فال الصحة يف شرط سالماإل أن واملفروض ،الكفر حال تياناإل منه يريد

 ىعل عقاب التكليف هذا على فالعقاب ،منه يريد ال سلمأ لو أنه واملفروض ،سالماإل حال تياناإل منه ريدی

 حالإىل  بالنسبة للكافر تكليف فال ،بهمر األ تعلق يعقل ال شرعاً مقدور غري العملن إ وحيث، املقدور غري

  .الفقر وحال القضاء

 يعقل ال أنه ىدعو{ إىل مستنداً بالقضاء الكافر تكليف ىنف حيث ،ركاملدا سيد أشار هذا إىل }و{

   به ىأت إذا منه يصح ال  إذعليه الوجوب



  سلم أ إذا عنه ويسقط كافر وهو

  

  .أيضاً يوالشافع ةحنيف أيب عن هذا ىحيك كما }سلمأ إذا عنه ويسقط كافر وهو

   :بوجوه شكالاإل عن جيبأ وقد

 وال يسلم أن وبني حيج أن بني الفقر حني خيري أنه مبعىن ،تعييين ال ييريخت باحلج التكليفن إ: األول

 سائر إىل بالنسبة وهكذا ،يسلم أن وبني ويصوم ييصل أن بني والصوم الصالة وقت بعد خيري وكذلك ،حيج

 قبيل من هو إذ ،باحملال التكليف منه يلزم ال وهذا ،جديد تكليف جتدد أو التكليف وبقي شرطها قدف ما

   .املكلف اختيار حتت أحدمها اللذين الشيئني حدأبمر األ

 ميكن ال هذا ومع ،شرعاً مقدور غري الكفر حال والصوم واحلج بالصالة تياناإل أن املفروضن إ :وفيه

 وبني ،طر يقول كأن تعييناً مقدور غري ءيبشمر األ بني القبح يف فرق ال إذ ،خمرياً وال معيناً ال به التكليف

 يف املطلوب حنو الباعثية له كان إذا يصحإمنا مر األ نأل وذلك ،باملاء جيء أو طر يقول نأك ختيرياً هبمر األ

 أو التخيري بنحومر األ كان وسواء ،عقالً أم شرعاً حماالً كان سواء ،باحملالمر لأل باعثية وال ،ذاته حد

  .التعيني

 من النحو هذا صحة على بناًء ،شكالاإل عيرف كان وإن كذلك ختيرياًمر األ كونأن  إىل مضافاً هذا

نه إ :يقالأن  إالّ اللهم ،النحو ذا الكافر إىل املتوجهمر األ كون على دليل ال الثبوت مقام يف أنه إالّ ،مراأل

  .اجلب أدلة وبني احلج واستقرار القضاء أدلة عموم بني اجلمع نتيجة

 املكلف تعجيز عن ئناش القدرة عدمأن  إالّ ،الاالمتث مقدور غري كانوإن  التكليف هذان إ: الثاين

   غري نفسه يف املتعلق كون عن ال ،نفسه



 تيانهإ إمكان عدم بعد مشكل لكنه، حقيقياً ال، ليعاقب كمياً أمراً كفره حال بهمر األ يكون أن ميكن بأنه مدفوعة

  مسلماً وال كافراً ال ،به

  

 ،نفسه تعجيز يف السبب هو لفکامل كان إذا قدورامل بغري التكليف توجه من مانع وال ،مقدور

 خروجه من كل ويكون ،األصح على البقاء وعدم اخلروج دمعب مكلف نهإف املغصوبة رضاأل يف كاملتوسط

 من يسلم مل حيث الكافر فإن ،القبيل هذا من فيه حنن وما ،ولصاأل يف تقرر كما عليه ومعاقبا حمرما وبقائه

   .إليه املقدور غري التكليف هذا جهلتو سبباً صارمر األ أول

 املوىل يقول أن يصح فال ،الباعثية عدم من تقدم ملا ،معقول غري مطلقاً املقدور بغري التكليفن إ :وفيه

 يف املتوسط أن نسلم وال ،ءالسما إىل الطريان أو النقيضني بني اجلمع عليك لزم زيد دارإىل  ذهبتإذا 

 اخلروج من واحد بكل معاقباً كونه هو املسلمإمنا و ،والبقاء اخلروج بعدم فعالً مكلف املغصوبة األرض

 حال حاله فيكون ،العمرإىل آخر  الغصب عليه حيرم بأنهمر األ أول من التكليف إليه توجهنه إ حيث ءوالبقا

 التكليف هذا ةباعثي لعدم نفسه حبفظ إليه التكليف يتوجه ال لقاءاإل بعد نهإف شاهق من نفسه ىلقأ من

  .لقاءاإل عدم من متمكناً كان لكونه نفسه هالك على يعاقبإمنا و ،ولغويته

 حال بهمر األ يكون أن ميكن بأنه مدفوعة{ ىالدعو هذه أن من )رمحه اهللا( املصنف ذكره ما: الثالث

 نم الفعل يريد }حقيقياً ال{ العاصني لبعض القيامة يف الشعري بعقدمر كاأل }ليعاقب كمياً أمراً كفره

 معقولية عدم من ذكره ملا ال }مشكل لكنه{ به تياناإل من التمكن عدم بسبب لغواً ليكون ،جداً املكلف

   :عليه يرد إذ }مسلماً وال كافراً ال ،به تيانهإ إمكان عدم بعد{مر األ

   :والًأ



 مكانإل حقه يف ممكن ووه ،فمتسكعاً تركه وإن ،مستطيعاً به تيانباإل مأمور استطاعته حالنه إ: يقال أن ظهرواأل

 تركه فرض على ومأمور ،احلال ذلك يف به مأمور االستطاعة فحال ،تركن إ معها وال ة،االستطاع مع تيانهإو هإسالم

  شكالاإل يدفع وكذا ،بعدها بفعله حاهلا

  

 ،آخر ءشي فعل أو آخر ءيش ترك على العقاب بل ،بنفسه تركه على العقاب يالتهكممر األ نإ

 احلج ترك ىعل معاقب الكافر أن واحلال ،نفسه حد يف عقاباً بنفسه كونه أو التشبيه لتهكما من والغرض

   .كمياً أمراً بهمر األ يكون فال بنفسه

 عدم مع يصح بل ،مبتعلقه تياناإل إمكانب مشروطاً احلقيقيمر كاأل ليس يالتهكممر األن إ: وثانياً

   .حمله غري يف به تياناإل إمكان بعدم كمياً كونه عدم فتعليل ،فيه الغالب هو بل مكاناإل

 بل يالتهكممر األ مينع مل هو إذ ،املدارك صاحب على اًرد ذكرو ما يكون ال هذا على ًءبنانه إ: وثالثاً

 تياناإل وبجو دليل أن كمياً أمراً بالقضاء الكافرأمر  كون عدم فوجه ،ىخيف ال كما احلقيقيمر األ منع

 يذهب ومل استطاع من كل على احلج وجوب على الدالة العامة دلةاأل إالّ ليس ستطاعةاال ذهاب بعد باحلج

 حق ويف حقيقياً املسلم حقيف مر األ يكون أن ميكن فال ،واحد دلةاأل تلك مدلول أن املعلوم ومن ،لعذر ال

  .كمياً الكافر

 وإن ،مستطيعاً به تيانباإل مأمور استطاعته حالنه إ{ :شكالاإل عن اجلواب يف }يقال أن ظهرواأل{

 فحال ،تركن إ معها وال ة،االستطاع مع تيانهإو هإسالم مكانإل حقه يف ممكن وهو ،فمتسكعاً تركه

   شكالاإل يدفع وكذا ،بعدها بفعله حاهلا تركه فرض على ومأمور ،احلال ذلك يف به مأمور االستطاعة



 داًءأ ا فيأيت يسلم بأن ،له مقدور وهو ضاءقبال تركه معأو  ءباألدا فلمك الوقت يفنه إ: فيقال الفوائت قضاء يف

   .املعلقمر األ حنو على داءاأل حال يف هوإمنا  إليه ءبالقضامر األ فتوجه ،قضاًء تركها ومع

 ويعاقب بالقضاء مكلفا يكون فكيف سلمأ إذا عليه جيب وال الكفر حال به تياناإل يصح ملنه إذا إ :شكالاإلاصل فح

 يف سالماإل تركه ومع ،املعلق الوجوب حنو على داءاأل وقت يف بالقضاء مكلفاً يكوننه إ :اجلواباصل وح، هتركعلى 

  .عليه العقاب فيستحق والقضاء ءاألدا نفسه على فوت الوقت

 فراًكا ومات سالماإل ترك فإذا وحينئذ ،داءاأل ترك إذا الوقت يف سالمباإل بالقضاء تياناإل ميكنه كان ىخرأ وبعبارة

  مر األ ةخمالف على يعاقب

  

 يسلم بأن ،له مقدور وهو ضاءقبال تركه مع أو ءباألدا فلمك الوقت يفنه إ :فيقال الفوائت قضاء يف

   .املعلقمر األ حنو على داءاأل حال يف هوإمنا  إليه ءبالقضامر األ فتوجه ،قضاًء تركها ومع داًءأ ا فيأيت

 مكلفا يكون فكيف سلمأ إذا عليه جيب وال الكفر حال به تياناإل يصح ملإذا نه إ :شكالاإلصل افح

  .كافراً ماتن إ }،تركه على ويعاقب بالقضاء

 تركه ومع ،املعلق الوجوب حنو على داءاأل وقت يف بالقضاء مكلفاً يكوننه إ :اجلوابصل اوح{

 ،والقضاء داءاأل من لك على يأ }عليه العقاب فيستحق والقضاء ءاألدا نفسه على فوت الوقت يف سالماإل

  .ىخيف ال كما عقاب القضاء وترك األداء ترك من لكلإذ 

 ترك فإذا وحينئذ ،داءاأل ترك إذا الوقت يف سالمباإل بالقضاء تياناإل ميكنه كان ىخرأ وبعبارة{

  مر األ ةخمالف على يعاقب كافراً ومات سالماإل



  لعقابا واستحقأيضاً  خالف وإن له يغفر أسلم وإذا بالقضاء

  

  .}العقاب واستحقأيضاً  خالف وإن له يغفر أسلم وإذا بالقضاء

 صحة يف املدارن إ :املصباح يف كما وملخصه ،آخر جبواب وجياب اجلواب هذا يف يستشكل ورمبا

 مقدماته بترتيب ولو عهدته عن اخلروج من املكلف متكن على هوإمنا  خمالفته على املؤاخذة وحسن التكليف

 عند جيب ولكن ،شرطه حصول أو الفعل وقت حضور بعد حبصوهلا ةاملقيد القدرة ال ،سنة عشرين قبل من

 أول من أحد كل يكلف أن فيصح ،عليه قدرته حني من التكليف إليه يوجه أن متقدمة مقدمة على توقفه

 وقائهاأيف  اليومية بالفرائض يتأين أ و،بعدها فيما العصيان ومع ،االستطاعة سنة يف وحيج يسلم بأن بلوغه

 ةخمالف على مؤاخذته صحت بلوغه أول يف بذلك كلفه فإذا ،الوقت يف فواا ىلد الوقت خارج يف ويقضيها

   .بلوغه من األول اليوم يف هإسالمب مشروطة اجلميع صحة كانت وإن ،اجلميع

   .وقتها حضور أو شرطها حصول حني له سالماإل حبدوث عنه سقوطها ذلك ينايف وال

 سالمباإل يعلم مل من حىت الكفار مجيعإىل  بالنسبة يطرد ال هذا بأنأيضاً  ذلك يف يستشكل رمبا ولكن

  .فتأمل ،املال ذهاب وبعد الوقت بعد إالّ عليه احلجة يتم ومل

 تأي مل حيث املخالف إذ ،الكافر حال واجلواب شكالاإل يف املخالف حال أن فالظاهر كان وكيف

 ىلإ بالنسبة ةالقابل السنة ويف ،الصالةإىل  بالنسبة الوقت داخل عادةواإل ءضابالق مأموراً يكون ،صحيح بعمل

  .عنه سقط استبصر وإن يقبل مل احلال بذلك ثانياً ىأتن إ أنه مع ،احلج

   التطويل من حذراً القدر ذا منه اكتفينا ،طويل املقام يف والكالم هذا



 مع املختار على عليه جيب مل سلمأن إ ألنه ،شيئاً فالتكلي بيان من بصدده حنن فيما يثمر ال أنه ىعل

 واهللا ،بنا مرتبط غري العقابأمر و ،عنه يقض مل كفره على يبق وإن ،حال كل على االستطاعة ذهاب

  .العامل



 إىل العود من يتمكن مل ولو ،امليقات من عادةاإل عليه ووجب يكفه مل األثناء يف سلمأ مث الكافر حرمأ لو :٧٥ مسألة

  موضعه من أحرم مليقاتا

  

 وصل مث وحنوه بالنذر امليقات قبل حرامهإ كان فإن }األثناء يف سلمأ مث الكافر حرمأ لو :٧٥ مسألة{

 امليقات من حراماإل عليه جيب إذ ،آخر مبيقات مر مث ميقات على كان لو ما ومثله ،إشكال فال امليقاتإىل 

 لفساده األول حراماإل }يكفه مل{ آخر مبيقات مير ومل قاتاملي من حرمأ بأن كذلك يكن مل لو وأما ،حينئذ

 أحرم امليقات إىل العود من يتمكن مل ولو{ ،العود من متكنن إ }امليقات من عادةاإل عليه ووجب{ بالكفر

 املدارك حمكي يف وعلله ،إليه اخلالف عبارة رجوع واحتمل ،اجلواهر يف وقرره الشرائع يف كما }موضعه من

  .ىانته، بالتخفيف نسبأو منهما عذرأ املقام يف واملسلم ،واجلاهل الناسي يف لكذ ثبت بأنه

 علیه( عبد اهللا أبا سألت :قال احلليب فعن ،أيضاً العامد العامل تشمل مطلقة ةرواي وردت قد :أقول

 منه حيرمون الذين بالده  أهلميقات إىل يرجع :فقال ،احلرم دخل حىت حراماإل ترك رجل عن )السالم

   .)١(فليخرج احلرم من خيرج أن استطاع فإن ،مكانه من فليحرم احلج يفوته أن يخش فإن ،فيحرم

 جعفر بن ىموس أخيه عن ،جعفر بن ي علعن ،الرجوع وجوب يف مطلقة ىخرأ رواية وكذلك

 إىل يرجع :قال ،يصنع كيف احلرمإىل انتهى  حىت حراماإل ترك رجل عن سألته :قال ،) السالمعلیه(

  .)٢(فيحرم به حيرمون الذين بالده  أهلقاتمي

                                                          

  .١ حاملواقيت أبواب يف ١٤ باب ٣٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

  .٩ حاملواقيت أبواب يف ١٤ باب ٤٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(



  باطل حرامهإ نأل مسلماً الوقوفني أحد دراكإ يكفيه وال

  

 على الثانية الرواية بأن يقال قد لكن ،احملرم كغري فهو صحيح غري الكافر حرامإ أن املعلوم ومن

ن إ :يقالأن  إالّ ،الباطل حرامباإل تياناإل ال حراماإل عدم صورة منها فاملنصرف األوىل الرواية وأما ،القاعدة

 ىنو أو نية بال حراماإل ثويب لبس لو كما ،به املأمور حرامباإل تياناإل عدم هو املالك إذ ،يبدو االنصراف

  .العامل واهللا ،املذكور نصرافاإل يف التأمل إىل حيتاجأنه  إالّ بعيد غري كان وإن وهذا ،ذلك وحنو يلبس ومل

 يف كما فيه ولو ،حراماًإ يستأنفأن  إالّ }باطل حرامهإ نأل مسلماً الوقوفني أحد دراكإ يكفيه وال{

 لعموم املسلم حال اخلصوصيات مجيع يف الكفار حال أن :بالقواعد وفقواأل واملسالك القواعد وعن الشرائع

فيأيت يف  العامد املسلم يف قلناه وما ،كذلك الكفار يف نقوله الناسي أو اجلاهل املسلم يف قلناه فما ،دلةاأل

 يأيت الالكافر العامد، وإن كان الفرق بينهما أنه قد يأيت بصورة اإلحرام بال شرط الصحة، واملسلم العامد 

  .به

  .تعاىل اهللا شاءن إ سيأيت كما بابه يف الكالم وتفصيل



  

  

 هإسالم الح استطاعته كانت سواء{و ،ملياً أم فطرياً كان سواء }احلج عليه جيب املرتد :٧٦ مسألة{

 بوجوب قلناإمنا و ،تقدم ملا األول كفره حال كانت إذا امللي على جيب ال نعم ،}ارتداده حال أو السابق

  .هاإطالقو دلةاأل لعموم املرتد على احلج

 }وبتي أن قبل مات نإف{ سالمباإل عمالاأل صحة اشتراط يف تقدم ملا }منه يصح ال{ لكن }و{

 وتفريغ كراملإل يته أهللعدم ،ىقواأل ىعل عنه ىيقض وال{ الكافر يف دمتق ملا }تركه على يعاقب{ وحيج

  .وغريه للجواهر وفاقاً }صلياأل كالكافر ذمته

 به حيج ما تركته صلب من خرجأ االستطاعة بعد ـ املرتد يأ ـ مات لو أنه القواعد عن نقل لكن

 ذلك من ذمته براءة عدم من عرفت ام فيه لكن :بقوله اجلواهر عليه شكلأو ،إشكال على يتب مل وإن عنه

 عدم ىقواأل فلعل ،أيضاً منعها ميكن كالدين احلج وكون له القضاء أدلة مشول ىودعو ،كراملإل تأهله وعدم

 )١(فتأمل ،عليه ومات ارتد مث أمهل مث االرتداد قبل مستطيعاً كان لو فيماأيضاً  ذلك ىيقو بل ،عنه القضاء

  .انتهى

  .الكفار مسألة يف تقدم يالذ االنصراف هو القضاء دلةأ مشول عدم وجه :أقول

   يقدر ال مريضاً كان فيما واملرتد للكافر االستنابة صحة عدم الظاهر مث إن

                                                          

  .٣٠٣ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



 قبل زالت أو استطاعته بقيت سواء ،توبته قبول من ىقواألى عل فطرياً كان وإن منه وصح عليه وجب تاب نإو

  التبادر حبكم يصلاأل بالكفار خمتصة األ سالماإل جب قاعدة فيه يجتر فال ،توبته

  

 ذيال املرتد يف التكليف الستصحاب جمال ال أنه يظهر وذا ،أيضاً دلةاأل النصراف الذهاب ىعل

 يكون شرطه لذلك يكن مل وحيث ،عنه املنوب عمل النائب عمل ألن وذلك ،االرتداد قبل مستطيعاً صار

  .عنه النيابة يصح ال ممن وحنومها والصيب انون حال حال

 بقيت سواء ،توبته قبول من ىقواألى عل فطرياً كان وإن منه وصح عليه وجب{ املرتد }تاب نإو{

 }التبادر حبكم يصلاأل بالكفار خمتصة األ سالماإل جب قاعدة فيه يجتر فال ،توبته قبل زالت أو استطاعته

   :املنت مع مازجاً قال ،للشرائع تبعاً ،للجواهر وفاقاً ،فراجع الصالة قضاء يف تقدم كما

 غريه استصحبه بأن ،فطرة عن ولو ردته حال يف كذلك فصار هإسالم حال مستطيعاً يكن مل ولو

 عن كان ولو ،تاب إذا سالماإل حج منه وصح شرائطه الجتماع احلج عليه وجب ،واملواقف مكةإىل  ومحله

 ذلك يف املسلم ىجمر له ًءاجرإ ،ال أو التوبة بعد ماإىل  استطاعته استمرت سواء ،منه قبوهلا ىعل بناًء فطرة

  .ىانته ،)١(غريه يف هوإمنا  اجلب وخرب ،احلج منها اليت حكامهأ ةومعرف والأ سالمباإل لتشرفه

 دليل لعدم ،وباطناً ظاهراً هإسالم وقبول يطرفال املرتد توبة قبول الطهاره كتاب يف تقدم قد :أقول

  .فراجع ،عليه حكاماأل بعض جراءإ ينايف ال وذلك ،القبول عدمعلى 

                                                          

  .٣٠٣ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



  

  

 حراماإل شرط وجود لعدم }يصلاأل فراكالك عادةاإل عليه وجب تاب مث ردته حال يف حرمأ ولو{

  .سالماإل هو يالذ

 احلدائق يف كما للمشهور وفاقاً }ىقواأل على عادةاإل عليه جيب مل ارتد مث هإسالم حال يف حج ولو{

إىل  البايف الكفر إىل منصرف وحنوه هلباءاك الكفار عملأن  على دل وما ،جزاءلإل ياملقتض به باملأمور تيانلإل

   .املوت حال

 بعض داللة إىل مضافاً ،عنها خمرج وال عادةاإل وجوب عدم تتقضي يةاألول القاعدةن إ احلاصلو

 مث فتنة صابتهأ مث فحج مؤمناً كان من: ) السالمعلیه( جعفر أيب عن ،زرارة خرب ففي ،ذلك ىعل خباراأل

  .)١(شيء منه يبطل وال عمله صاحل عمل كل له حيسب تاب

 فتنة صابتهأ مث خرياً يعمل مؤمناً كان من :قال أنه ) السالمعلیه( ي علعن ،سالماإل دعائم وعن

  .)٢(كفره بعد تاب إذا كفره يبطله فال ميانهإ يف عمله ءشي كل له كتب كفره بعد تاب مث فكفر

 مؤمناً كان من :قال أنه ) السالمعلیه( جعفر أيب عن ،مسلم بن حممد عن ،الصحيح يف كايفال وعن

 وال ،ميانهإ يف عمله كان ءشي بكل له كتب ،كفره بعد تاب مث فكفر فتنة صابتهأ مث ميانهإ يف خرياً فعمل

  .)٣(الكفر بعد تاب إذا الكفر يبطله

                                                          

.١ حالعبادات مقدمة يف ٣٠ باب ٩٦ ص١ج: الوسائل) ١(

.١ حالنفس جهاد يف ٩٩ باب ٣٨٤ ص١١ج: الوسائل) ٢(

.١ حالنفس جهاد يف ٩٩ باب ٣٨٤ ص١١ج: الوسائل) ٣(



 وهو فيمت دينه عن منكم يرتدد ومن :تعاىل قوله وهي ىخراأل اآلية ةبقرين ،كفره على مات مبن خمتصة احلبط يةآو

أعماهلم حبطت ولئكأف كافر
)١(

 منه قبوهلا عدم من بعضهم ذكره فما ،يالفطر املرتد توبة قبول على دليل اآلية وهذه. 

  له وجه ال

  

 إىل مستنداً ،سألةامل يف التردد بعد عادةاإل بوجوب القول )رمحه اهللا( الشيخ عن يحك فقد ذلك ومع

   .احلج فيه يصح فال اًإسالم يكن مل أوالً هإسالمأن  على يدل ارتدادهأن 

 بينا قد باطلة قاعدة على بناًء )اهللا رمحه( ذكره وما :عنه ذلك نقل بعد املعترب يف قال :احلدائق يف قال

 ثبتأ حيث )٢(آمنوا مث كفروا مث آمنوا الذينن إ: عزوجل قوله صرحياً ويدفعه ،صولاأل يف فسادها

 حبط فقد ميانباإل يكفر ومن : تعاىلبقولهأيضاً  عادةاإل وجوب على استدل ورمبا ،مياناإل بعد الكفر

  .الكفر على باملوافاة مشروط حباطاإل بأن ورد ،)٣(عمله

 وهي ىخراأل اآلية بقرينة ،كفره على مات مبن خمتصة احلبط يةآو{ :بقوله املصنف أشار هذا ىلإو

  .})٤(أعماهلم حبطت ولئكأف كافر وهو فيمت دينه عن منكم يرتدد ومن :تعاىل قوله

 عدم من بعضهم ذكره فما ،يالفطر املرتد توبة قبول على دليل اآلية وهذه{ :بقوله ذكره ما وأما

 دار إىل كممن يذهب مل من :دهیلعب يقول من فإن ،العرفية الداللة الداللة من فاملراد }له وجه ال منه قبوهلا

   اليوم هذا يف زيد

                                                          

  .٢١٦ آية: البقرة سورة) ١(

.١٣٧ آية :النساء سورة) ٢(

.٥ آية :املائدة سورة) ٣(

.٢١٦ آية: البقرة سورة) ٤(



 من املستمسك يف فما ،العبيد كسائر جراأل يف وكان يبطل مل ذهب من أن منه يفهم ،أعماله أبطلت

 وذلك ،كافر وهو ميت مل من عمل حبط عدم إالّ ليس مفادهان إ ،خفاء الداللة يف :بقوله عليه شكالاإل

 ثبوت على تدل وال ،العذاب لتخفيف موجباً احلبط دمع يكون أن جلواز ،اآلخرة يف التوبة قبول من أعم

 ذلك وغري املسلمة ونكاح والتوارث والنجاسة الطهارة حيث من الدنيا يف قبوهلا عن فضال ،فتأمل الثواب

 كما موجودة وهي العرفية بل العقلية الداللة ىاملدع ليس إذ ،الوجه ظاهر غري .ىانته )١(املسلمني أحكام من

  .عرفت

 على دليل وال ،فيه حنن ملا شاملة املسلم على األحكام هذه ترتب عمومات نأ إىل فاًمضا هذا

 على دل ما مثل هو بل ،ذلك منه يستفاد ال وحنوه قتله وجوب على دل وما ،املورد هذا يف ختصيصها

 ـ سلمنيامل معاملة معه واملعاملة وباطناً ظاهراً توبته قبول يف ىوكف ،مثالً والقاتل الالطي قتل وجوب

 بعد التائبني عليهم واخلارجني للباغني ) السالممعلیه( ئمةاأل معاملة على دل ما ـ تقدم ما ىلإ مضافا

   .املسلم معاملة ذلك

  .الطهارة كتاب البحث فمحل كان وكيف

 ،عنهم يحك ما ىعل املشهور إليه ذهب ما هو دلةواأل بالقواعد األوفق أن تعرف كله ذلك ومن

 زمان منه الفائت والصيام للصالة املرتد قضاء لزوم بعدم القول )س سرهقد( الشيخ على يرد أنه ىلإ مضافا

   وردهأ شكالاإل وهذا .به االلتزام منه ويبعد ،الثاين سالماإل زمان إىلمر األ أول من كافراً كان ألنه ردته

                                                          

  .٢٢٠ ص١٠ج: املستمسك) ١(



  .شكالاإل عن جواباً عنه ينقل ومل ،احلدائق يف كما نفسه على الشيخ

 إذ بعد قوماً ليضل اهللا كان وما:  تعاىلبقول )رمحه اهللا( للشيخ اجلواهر يف استدله مث إن

 هإسالم زمان يف كان فهو ،سالماإل عدم عن كاشف سالماإل بعد الضالل أن الداللة وجه ،)١(هماهد

   .ثاينال هإسالم زمان يف ثانياً به تياناإل فيجب ،احلج منه يقبل ال فراوالك ،حقيقة كافراً يالظاهر

 ال تعاىل اهللا أن )٢(يتقون ما هلم يبنيحىت :  تعاىلقوله وهي بقيتها بقرينة اآلية من الظاهرن إ :وفيه

  .أصالً فيه حنن ما على هلا داللة فال ،ىالتقو وجه له يبني ال حبيث ىسد هداه من يترك

                                                          

  .١١٥ آية :التوبة سورة) ١(

  .١١٥ آية :التوبة سورة) ٢(



 مث الغسل أثناء يف ارتد لو كذلك هو اكم، األصح على حرامهإ يبطل مل تاب مث ارتد مث سلماًم حرمأ لو :٧٧ مسألة

 مث الصالة أثناء يف ارتد لو وكذا بل ،املواالة فوات قبل تاب مث الوضوء أو قامةاإل أو األذان أثناء يف ارتد لو وكذا ،تاب

 ثناءأ يف ارتد لو نعم. فيها جزءاً االتصالية اهليئة كون عدم من قوىاأل على املواالة يفوتأو  بشيء يأيت أن قبل تاب

  فصل بال تاب نإو بطل الصوم

  

 واجلواهر للشرائع وفاقاً }األصح على حرامهإ يبطل مل تاب مث ارتد مث سلماًم حرمأ لو :٧٧ مسألة{

 ارتد مث حرمأ وإن :قال ،الشيخ عن إالّ هنا اخلالف ينقل مل بل ،صحاباأل إىل نسبه احلدائق يف بل ،وغريمها

 بذلك وأشار ،احلج قضاء يف املقدمة املسألة يف استخرجناه ما على  إالّليهع يبين أن جاز سالماإل إىل عاد مث

  .اإسالم ليس هإسالمن أ وسالماإل عدم عن كاشف ارتداده أن من تقدم ماإىل 

 لو وكذا ،تاب مث{ شيئاً االرتداد حال يف يعمل أن نبدو }الغسل أثناء يف ارتد لو كذلك هو كما{

 تاب مث الصالة أثناء يف ارتد لو وكذا بل ،املواالة فوات قبل تاب مث الوضوء أو امةقاإل أو األذان أثناء يف ارتد

 جزءاً االتصالية اهليئة كون عدم من ىقواأل على املواالة يفوتأو { االرتداد حال }بشيء يأيت أن قبل

  .}فيها

 الكفر حملليةلى  عدليل وال ،أسلم إذا السابقة عمالاأل يبطل ال الكفرأن  على دل ما ذلك على ويدل

  .للطهارة املبطل كاحلدث

  .فراجع ،الصوم كتاب يف تقدم ملا }فصل بال تاب نإو بطل الصوم ثناءأ يف ارتد لو نعم{



  عادةاإل عليه جيب ال استبصر مث املخالف حجإذا  :٧٨ مسألة

  

 مضافاً ذلك على ويدل ،اجلملة يف }عادةاإل عليه جيب ال استبصر مث املخالف حجإذا  :٧٨ مسألة{

  :مستفيضة روايات ،شاذ عن الإ اخلالف ينقل مل بل املشهور بل شهراأل كونهىل إ

 يعرف ال وهو حج رجل عن ) السالمعلیه( عبد اهللا أبا سألت :قال ،العجلي معاوية بن بريد فعن

 ىقض قد :فقال ،فريضته ىقض قد أو سالماإل حجة عليهأ ،به والدينونة مبعرفته عليه اهللا من مثمر األ هذا

 ةالقبل  أهلمن األصناف هذه بعض يف وهو حج رجل عن وسألته :قال .إيلّ أحب لكان حج ولو فريضته

  .)١( إيلّأحب يقضي :فقال ،سالماإل حجة يقضيمر األ هذا ففعر عليه اهللا من مث متدين ناصب

 وال ييدر وال حج رجل عن سألهأ ) السالمعلیه( عبد اهللاأيب  إىل كتبت :قال ذينةأ بن عمر وعن

 واحلج ،اهللا فريضة ىقض قد :قال ؟سالماإل حجة أعليه ،به والدينونة مبعرفته عليه اهللا من مثمر األ هذا يعرف

  .)٢( إيلّأحب

 متدين ناصب القبلة  أهلمن األصناف هذه بعض يف هو رجل عن سألهنه إ :وزاد ،مثله الكليين وعن

 أحب حيج :قال ؟قابل من حيج أن عليه أو سالماإل حجة عنه ىقضأيمر األ هذا فعرف عليه اهللا من مث

  .)٣(إيلّ

   نصبه حال يف وهو عمله عمل كل :قال ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،الربيد وعن

                                                          

  .١ حاحلج وجوب يف ٢٣ باب ٤٢ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ حاحلج وجوب يف ٢٣ باب ٤٢ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ حاحلج وجوب يف ٢٣ باب ٤٢ ص٨ج: الوسائل) ٣(



 غري يف وضعها نهأل يعيدها نهإف ،الزكاة إالّ عليه يؤجر نهإف ةالوالي وعرفه عليه اهللا من مث وضاللته

  .)١(قضاء عليه فليس والصيام واحلج الصالة وأما ،الوالية هلأل األ ،مواضعها

 بعض يف يكون الرجل يف :قاال ماأ ) السالمماعلیه( عبد اهللا وأيب جعفر أيب عن ،الفضالء وعن

 صالة كل أيعيد رأيه وحيسنمر األ هذا ويعرف يتوب مث والقدرية والعثمانية واملرجئة احلرورية هواءاأل هذه

 شيء عادةإ عليه ليس :) السالمعلیه( قال ،ذلك من شيء عادةإ عليه ليس أو ،حج أو زكاة وأ صالها

  .)٢(الزكاة غري ذلك من

 زيديني كانا كوفيان عليه دخل إذ ) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عند كنا :قال ،حكم بن حممد وعن

 والصوم الصالة أما :فقال ؟أعمالنا من ءيش يقبل فهل بواليتك علينا من اهللا وإن بقول نقول كنا ناإ :فقاال

 مسلم ئامر حق أبعدمتا نكماأل ،فال زكاةال وأما ،بكما ويلحق ذلك يتبعكما اهللا فإن والصدقة واحلج

  .الروايات من ذلك غري إىل ،)٣(غريه عطيتماأو

 جبملة ،شرطه لعدم الصحة عدم إىل مضافاً له واستدل ،عادةاإل وجوب والرباج اجليد ابين عن واحملكي

 له كانت رجل أحجه معسراً رجالً أن لو :) السالمعلیه( عبد اهللا أيب عن ،بصري أيب فعن :النصوص من

   عليه كان ذلك بعد أيسر فإن حجة

                                                          

  .١ حالعبادات مقدمة يف ٣١ باب ٩٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢حمن أبواب املستحقني للزكاة  ٣ باب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حالعبادات مقدمة يف ٣١ باب ٩٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



  ط أن يكونبشر

  

  .)١(حج قد كان وإن احلج فعليه عرف إذا الناصب وكذلك ،احلج

 صرورة وكنت خمالف وأنا حججت ينإ :) السالمعلیه( جعفرأيب  إىل كتبت :قال اهلمداين وعن

  .)٢(حجتك دأع: يلإ فكتب ،احلج إىل بالعمرة متمتعاً ودخلت

 خمالف وأنا حججت ينإ :قلت :قال ) السالمعلیه( الثاين جعفر أيب عن ،اخلراساين عبد اهللا أيب وعن

 يف ىتر ماف باطال كان فيه كنت يالذ أن وعلمت مبعرفتكم على اهللا من وقد هذه حجيت وحججت

  )٣(.نافلة وتلك سالماإل حجة هذه اجعل :فقال ؟حجيت

 ولكن ،بعد استبصر وإن سالماإل حجة اخلالف حالة احلج وقوع عدم احلديث هذا من املستفاد نإف

 دل ما ملحب اجلمع وأما .ةاألدل بني مجعاً املتقدمة الروايات بقرينة االستحباب على الطائفة هذه محل الالزم

 أنه ) السالمعلیه( حممد بن جعفر عن ،الدعائم خرب ويؤيده ـ بعض احتمله كما بالناصب ايةالكفعلى 

 حج ولو حجه جيزيه :) السالمعلیه( قال ،مبعرفته عليه اهللا من مث جحومر األ هذا يعرف ال رجل عن سئل

 تام فغري ـ )٤(احلج هفعلي باملعرفه عليه اهللا من مث فحج للنصب معتقداً صباًان كان وإن ، إيلّأحب كان

   .الكفاية أخبار يف بالناصب للتصريح

  .اخلرب هلذا ،الناصب إىل بالنسبة عادةاإل كديةآب القول الالزم نعم

   زمن يف به اآليت احلج }يكون أن بشرط{ عادةاإل وجوب عدم مث إن

                                                          

  .٥ حاحلج وجوب يف ٢٣ باب ٤٣ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٦ حاحلج وجوب أبواب من ٢٣ باب ٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٤ حاحلج وجوب يف ٢٣ باب ٤٣ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.احلج كتاب يف ٢٨٩ ص١ج: ماإلسال دعائم) ٤(



  مذهبنا يف صحيحاً يكن مل وإن ،مذهبه يف صحيحاً

  

 بالركن خلأ وإن :املستند يف قال }مذهبنا يف صحيحاً يكن مل  وإن،مذهبه يف صحيحاً{ اخلالف

 عادةلإل خاللهإ املوجب الركن وهل ،خباراأل يف عادةلإل املسقط باحلج تيانهإ لعدم ،خالف بال عادةاإل جيب

 ةوالروض املسالك ظاهر هو كما عنده أو ،والدروس والتحرير ىواملنته املعترب عن كما عندنا الركن هو

  .ىانته )١( عنهما تأخر ممن ومجاعة كواملدار

 فاسداً يكون أن ماإو ،وعنده عندنا صحيحاً يكون أن إما به اآليت احلج ألن ،أربعة الصور :أقول

 بركن خاللاإل بني الفساد صور يف فرق غري من ،بالعكس ماإو ،فقط عندنا صحيحاً يكون أن ماإو ،كذلك

  .الصالة يف لككذ هو كما ،بينهما التفكيك فرض لو غريهأو 

  .ىوفتو نصاً عادةاإل وجوب وعدم االجتزاء يف إشكال فال :األوىل ةورالص ماأ

  .عادةاإل وجوب يف اخلالف عدم ىدعو املستند عن تقدم فقد: الثانیة الصورة ماأو

 العقيدة فاسد عن الصادر اخلارجي بالعمل املقترن العقيدة فساد أن النصوص من الظاهر ألن وذلك

 خالف على بالعمل تياناإل صورة يف الكفاية على تدل فال ،عادةاإل جتب فال مياناإل بعد مضر ريغ غالباً

تيان ا على خالف املذهبني، كما لو أتى لو فرض اإل نهإف الصالة ومثله ،اآليت عند فاسداً كان بأن الغالب

 ىدعو بل ،هاإطالق أو الكفاية أدلة عموم يف ختصيصاً ليس وهذا ،ةبالكفاي نقلبالصالة بغري الطهارة، مل 

   .للمذهبني املخالف املورد ذلك عن النصوص انصراف

   :متقابالنن اآخر احتماالن املقام ويف

                                                          

  .١٠ مسألة ١٦٦ ص٢ج: املستند) ١(



 له املسوق ألن وذلك ،نفسه عند صحيحا كان وإن ملذهبنا خمالفا كان لو ةالكفاي عدم احتمال :األول

 عن ساكتة فالنصوص اجلهات سائر من الفساد اأم ،مضر غري العقيدة فساد أن بيان هو املذكورة النصوص

 مذهب طبق ىعل تياناإل عدم صورة يف بالفساد حاكمة وهي دلةاأل سائر إىل فيها الرجوع فالالزم ،بيانه

  .التفكيك فرض لو الشيعة

 ،مذهبنا بنحو تياناإل من جداً نادر موردإىل  ناظرة النصوص تكون أن هذا من الالزمن إ :فيه ولكن

 اجلهة فليس ،كاف عندهم املتعارف بالنحو املخالف به اآليت احلج أن منها املستفاد إذ ،الظاهر فخال وهو

 احلكم كون ذلك على ويدل ،دائماً أو غالباً يتبعه وما هو بل ،فقط العقيدة فساد هو الكالم هلا املسوق

 وقول منكوساً الوضوء صحة ملعد ،الشيعة بنظر بطالما الدائم أو الغالب أن مع والصوم الصالة يف كذلك

 ،الغروب قبل فطارواإل ،املشهور على بناًء املغرب صالة يف الوقت خارج ا تيانواإل بالفاسق تمامئإلوا منيآ

  .ذلك غريإىل 

 متامية وعدم ،تفصيل غري من النصوص طالقإل وذلك ،ملذهبه خمالفاً كان وإن الكفاية احتمال: الثاين

 يتضح كما ،دهمنع حىت بالواجبات العامة تيانإ عدم خالفه يندر الذي الغالب  أنمع ،املذكور االنصراف

 كما ،أيضاً مصاراأل  أهلمن كثري بل والسودان واحلبشة البادية  أهلمن عراباأل ىورأ للحج وفق ملن ذلك

 غري على ما يأتون بالدين املتمسكني غالب هم الذين اجلهال غالب فإن ،كذلك والصوم الصالةأن 

   حوالأ سرب من على ىخيف ال كما ،البطالن يوجب مما وجههما



  .امةبالع فكيف اخلاصة

 مانع العلماء لفهم املؤيد املذكور االنصراف احتمالأن  إالّ ،نفسه يف وجيهاً كان وإن االحتمال وهذا

  .به القول عن

 الكفاية واحد لغري وفاقاً قربفاأل ،فقط عندنا صحيحاً حجه كان لو ما وهي: الثالثة الصورة وأما

 ىفعي تعاىل اهللا حقوق من كان ما أن النصوص من املستفاد نأل ،عندهم باطال كان وإن عادةاإل لزوم وعدم

 يبطل مبا ىأت أنه جلأل ليست الصحة أن املقطوع من إذ ،ملذهبه ةاملطابق فيه ملحوظ غري وذلك ،تفضالً عنها

إمنا  عنده الصحيح احلج من الغالبإىل  النصوص انصراف من تقدم وما ،تياناإل حال يف مبغوض هو يالذ

 القول وبني املذكور االنصراف بني تنايف فال ،عندنا الصحيح عنده الفاسد ال املطلق الفساد مقابل يف هو

  .فقط عندنا الصحة صورة يف ةبالكفاي

 صورة هو باالنصراف منه اخلارجإمنا و ،ربعاأل الصور يشمل النصوص إطالق :قلت شئت نإو

   .طالقاإل حتت يالباق يفيبق ،للمذهبني املخالفة

 طالقلإل ،عندنا دون فقط عنده صحيحة كانت لو ما وهي ،الرابعة الصورة حال تعرف ذلك ومن

  .مذهبنا خالف على عماهلمأ كون الغالب نأل .عكسها إىل بالنسبة املتيقن هو بل ،االنصراف وعدم

  :هاعلي التنبيه يلزم مورأ املقام يف يبق

 اهللا من تفضل أنه  أو،املتأخر ميانباإل فعله صحة النكشاف عنه السقوط هلأنه  يف اواختلف: األول

 صحيحاً كان موطنه يف الصحة لشرائط استجمع إذا فالفعل ،القبول شرط كونه وحيتمل ،البطالن معتعاىل 

   فال ،مقبول غري



 عمر رواية ويؤيده ،املعتربة الشرائط جبميع ىأت إذا ،تصم مل أو تصل مل مل :القيامة يوم للمخالف يقال

 احلدائق إىل الرجوع الطالب ىوعل ،اهللا فريضةى قض قد: ) السالمعلیه( قوله من املتقدمة ذينةأ بن

  .وغريمها واجلواهر

 ءسوا ،وسطه يف أو احلج متام بعد يستبصر أن بني عادةاإل وجوب وعدم الكفاية يف فرق ال :الثاين

 ذبح لو وكذا ،الطواف عادةإىل إ حيتاج وال ىوصل توضأ استبصر مث طاف فلو ،ال أم ثانياً تياناإل من متكن

 عمله عمل كل: ) السالمعلیه( قوله لعموم ،ذلك غري إىل ،باقياً الوقت وكان مذهبنا يف يكفي ال مبا

  .باق والوقت استبصر مث مذهبه ىعل مثالً الظهر صاله ىصل لو ومثله ،ذلك وغري

 ،املنكوس بالوضوء ا يأيت كان اليت الطواف صالة وسط استبصر لو كما ،ارتباطياً العمل كان لو نعم

  .والصالة الوضوء عادةإ عليه جيب نهإف

  :صور يف شكالاإل ويقع

 إشكال فال التمام بعد استبصر فلو ،فراداإل أو القران الشيعة عند التمتع فرضه من حج إذا ما: األوىل

 عمالاأل صحة ىمقتض ألن ،ذلك متامإ عليه وجيب يكفي فهل الوسط يف استبصر لو ماوأ ،الكفايةيف 

 قوله عموم خالف وهو السابق بطالن لزم البقية صحة بعدم قلنا لو إذ ،البقية صحة االقتضاء بداللة ةقالساب

 على هي اليت قيةبالب تياناإل تكليفه ليس االستبصار بعد نهأل يكفي ال أو ،عمله عمل كل: ) السالمعلیه(

  .الكفاية عدم فعالً النظر يف رجحاأل كان وإن تردد فيه ،تكليفه خالف

   استبصر مث ،العامة عند مفسد غري ،اخلاصة عند مبفسد ىتأ لو: الثانية



 ما حال حاله ويكون ،الفساد عدم رجحواأل ،احتماالن ،ال أم عادةاإل ومزول بالفساد عليه حيكم فهل

  .بالفساد القول الالزم كان االستبصار حال يف باملفسد ىأت لو نعم ،عمالاأل ممتا بعد استبصر لو

 حيكم فهل ،الوسط يف استبصر مث العامة عند وصحيح اخلاصة عند بصحيح ليس مبا حرمأ لو: الثالثة

  .تردد فيه ،حراماإل بذلك عمالاأل ببقية تياناإل يكفي أم ،حراماإل عادةإ بوجوب عليه

 ذلك بقية يف الصحيح بالعمل تياناإل وجوب يف إشكال فال العمل وسط يف تبصرساإذا : ربعةاأل

 فالظاهر ،موضعه يف ووقف الغروب قبل استبصر مث راكاأل أصحاب من كان لو كما يأت مل فلو ،العمل

  .اخلاصة مبذهب عليه احلكم

 باق اخلاصة موقفو اسبتصر مث الشهر ولأ يف االختالف عند العامة عند ثبت مبا وقف لو: اخلامسة

 ،ثانياً الوقوف عليه يلزم أو حجه بصحة نقول يالذ احلج بعد استبصر لو كما ،الوقوف بذلك يكفي فهل

  .ثانياً الوقوف حوطواأل تردد ففيه

 ولأ من خمالفاً كان من حال حاله أن فالظاهر ،مناًؤم صار مث خمالفاً صار مث مؤمناً كان لو: الثالث

 شيوع بعد ،ممنوع االرتداد المر األ ولأ من اخلالف صورة إىل بانصرافها والقول ،دلةاأل طالقإلمر األ

 ،وغريهم والكيسانية والزيدية والواقفية كالفطحية ،االستبصار مث ) السالممعلیه( ئمةاأل زمن يف االرتداد

 فعدم ،الرجال راجع من على ىخيف ال كما ،ثانياً يستبصر مث يرتد مث االستقامة على كان منهم كثرياًفإن 

   ،احلكم وحدة على دليل الفريقني بني الروايات يف التفصيل



 منه صدر ما الثاين سالماإل جب بعدم نقول الذي آمن مث كافراً صار مث مؤمناً كان من مثل وليس

 صلياأل الكفر بعد سالماإل مورد يف ورد اجلب حديث إذ ،املذكور نصرافاإل ملكان ،املتوسط الكفر حال

  .العارضي ال

 صحيحاً احلج كان فلو ،مذهبه يف باطالً كان إذا السابق احلج كفاية عدم من قلنا ما على بناًء: الرابع

 إذا ما بني التفصيل أو ،بالباطل أو بالصحيح بارتاالع فهل ،مذهب يف باطالً العامة مذاهب من مذهب يف

  .احتماالت ،فتجب غريه أو عادةاإل جتب فال مذهبه هو املصحح املذهب كان

 مصحح ملذهب مطابقته ىكف خمالفاً كان وإن ،مطلقاً ىكف الشيعة ملذهب موافقاً كانن إ أنه قربواأل

 املقام يف االنصراف وليس ،يقيناً طالقاإل عن املنصرف القدر هو منه فاخلارج ،دلةاأل طالقإل مذاهبهم من

  .النصوص اتإطالق فاملرجع معلوماً

 ،عليه جيب مل فاستبصر ،اخلاصة مذهب دون مذهبه ىعل وحنوها كفارة يقتضي مبا ىتأ لو: اخلامس

  .تردد الوجوب ففي انعكس ولو

 ،اخلاصة عند باطالً كان وإن الصوم ذلك كفاه استبصر مث اهلدي بدل صام لو أنه ىقواأل: السادس

  .وغريه عمله عمل كل): المعلیه الس( قوله لعموم

 اخلالف من واحد مذهب يف مستقيماً كان لو ما بني املذكورة كامحاأل يف الفرق عدم الظاهر: السابع

  .هاإطالق أو دلةاأل لعموم ،وهكذا واقفياً مث فطحياً مث كيسانياً كان لو كما ،متلوناً أم

 ممنوع، سابق خالفإىل  باالنصراف والقول ،مبتدع أو سابق خالف بني اخلالف يف فرق ال :الثامن

 دليل وجواباً سؤاالً فيها االستفصال فعدم ،الروايات صدور زمنةأ يف شائعاً نكا وحنوه للوقف تدعاملبإذ 

  .العموم



  .للعموم ،ومقلده الفروع يف العامة جمتهد بني فرق ال: التاسع

 القاصر اجلاهل وبني ،ماميةاإل طريقة وحقية طريقته بطالن يعلم يالذ املعاند بني فرق ال :العاشر

  .العمومو  أطالقلإل ذلك كل ،واملقصر

 ،حادثة لكوا ربعةاأل املذاهب ،عنده بالصحة ةالكفاي اشتراط من ذكر فيما املناط ليس: عشر ياحلاد

  .ىخيف ال كما أكثر املذاهب كانت حيث صادرة والروايات

 عن فما باملخالف؛ دلةاأل الختصاص ،واحد  لغري وفاقاً ،اجلاهل احملق باملخالف يلحق ال: عشر الثاين

 ولويةأل وذلك ،الواقع ذلك بعد له بان مث اخلالف  أهلفقى وعل مثالً هحج أوقع إذا فيما التردد نم الدروس

  .مورده غري يف ،املخالف عن احملق عبادة صحة

 يالذ شرطه وجود لعدم عمالهأ منه يقبل الإمنا و ،املخالف من حراماإل عقادبان يقال رمبا :عشر الثالث

 تعريض على الدالة النصوص من مجلة ذلك على ويدل ،الصحة شرط ال بولالق شرط فالوالية ،الوالية هو

 الوقوف مسألة يف ) السالمعلیه( كقوهلم ،حراماإل على ةباملترت عماهلمأ يف ) السالممعلیه( ئمةاأل

 حرامهمإ صحة ال لو نهإف ،هناك يقفون الذين بالعامة تعريضاً ،)١(هلم حج ال راكاأل أصحاب :بعرفات

أنه  إالّ ذلك وحنو باحلج تياًآ كونه على الدالة املتقدمة دلةاأل ظاهر إىل مضافاً .حمله غري يف عريضالت كان

   بعدم فالقول ،يکن مل ما بعد القبول يلحقه

                                                          

.١١ حبعرفة والوقوف احلج إحرام يف ١٩ باب ٢٥ ص١٠ج: الوسائل) ١(



 وعدم أصالً عليه عمالاأل وجوب وعدم مبحرماته تيانهإ جواز عليه املترتب رأس من حرامهإ انعقاد

  .حمله يف ليس فاتهخمال على وحنوها الکفارات ترتب

 مما كذل وغري باطلة عماهلمأأن على و اجلدر مأ على دل ما بني اجلمعن إ :يقال أن ميکن ولکن هذا

 والشرب کلاأل صحة وعدم هلم حراماإل حمرمات جواز عدم من يقال أن يستبعد ال ما وبني ،البطالن ظاهره

 إىل الفريضة صالة قطع جواز وعدم والصوم احلج  يفباحملرمات تيانباإل الکفارة ولزوم صومهم يف وحنومها

 قبل کحاهلم العمل يف الشروع بعد حاهلم بأن حدأ يقول أن يستبعدأنه  حىت حکاماأل من كلذل غري

  .حکامهمأ لزمته قوم بدين دان منأن  على دال ما وبني البطالن أدلة بني اجلمع هوإمنا  ،فيه الشروع

 الزوج حنث عن سأله حني) علیه السالم( الثاين جعفرأيب  إىل دايناهلم حممد بن براهيمإ مکاتبة ففي

  )١(.بعينه الفراق ىنوإمنا  نهإف منه فاختلعها بقولنا واليقول يتوالنا ال ممن کانن إو: قال بالطالق

  )٢(.عليه وحرمت دينه كوذل طلقها: حديث يف )السالم عليه( الرضا عن اهليثم حديث يف و

  السنة غري على املطلقة عن )السالم عليه( احلسن أبا سألأنه  محزة بن ي علعنو

                                                          

.١ح الطالق کتاب يف ٣٠ باب ٣٢٠ ص١٥ج: الوسائل) ١(

  .٢ح الطالق کتاب يف ٣٠ باب ٣٢٠ ص١٥ج: الوسائل) ٢(



 بأس فال وتزوجوهن نفسهمأ ألزموه ما كذل من ألزموهم: )السالم عليه( فقال الرجل؟ يتزوجهاأ

  )١(.كبذل

ن إ :قال ،ثالثاً تهأامر يطلق الرجل عن سألته: قال )السالم عليه( عبد اهللا يبأ عن ى،علاأل عبد وعن

  )٢(.كذل لزمتهأ بالطالق حقاًمست کان

 ،ثالثا املطلقات تزوج عن )السالم عليه( الرضا احلسن أبا سألت: قال ،بيهأ عن ،العلوي جعفر وعن

 وهم اًئشي الثالثال ترون  نکمأل ،لکم حيل وطالقهم ،لغريکم حيل ال الثالث طالقکمن إ :يل فقال

   )٣(.يوجبوا

  .)٤(حکامهمأ لزمته قوم بدين يدين کان من: )السالم عليه( وقال الصدوق مرسلة يف عليه وزاد

  . مثله )السالم عليه( الرضا عن ،يشعراأل حممد بن جعفر وعن

  .أحکامهم لزمته قومه دان من : أنهحديث يف )السالم عليه( الرضا عن ثالثة روايةيف و

 على ىالصغر ولتطبيق مرة ىکربلول مرة ىللصغر املبينة الروايات هذه من املستفاد فإن ،كذل غريإىل 

 به لزمواأ مبا لزومهمأ الفقهاء ألسنة يف هرتشا ولذا حکامه،أ عليه يجير بدين املتدين نأ ثالثة ىالکرب

 بطالن بني تنايف فال ،كذل وغري وصومه وصالته وحجه حرامهإ ىمبقتض يلزم فاملخالف هذاعلى و. نفسهمأ

 تنکشف إذ اهللا، فريضة ىقض قدأنه  على دل ما وبني كذل بني تنايف ال کما ،بتوابعه ملزماً کونه وبني العمل

  الصحة

                                                          

  .٥ح قالطال کتاب يف ٣٠ باب ٣٢٠ ص١٥ج: الوسائل) ١(

.٧ح الطالق کتاب يف ٣٠ باب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل) ٢(

.٩ح الطالق کتاب يف ٣٠ باب ٣٢٢ ص١٥ج: الوسائل) ٣(

.١٠ح الطالق کتاب يف ٣٠ باب ٣٢٢ ص١٥ج: الوسائل) ٤(



  خباراأل من عادةاإل على دل وما ،خباراأل طالقإلق ربین الِف فرق غري من

  

 ويقال شيء، على يقدر ال كمملو عبد نهأل باطل العبد عقد: يقال أن مثل فهو املتأخر، مياناإل بسبب

  .بالعقد أتى قد نهأل جديد عقد إىل حيتج ومل دالعق مت السيد جازةإ بعد

 املتضمن حجه الشارع مضاءإل النساء طواف عليه جيب ال احلج بعد املخالف استبصر إذا :عشر الرابع

 ،االستبصار بعد فيه االستنابة وجوب إىل الروايات يف شريأل كذل وجب ولو النساء، طواف كلتر

  .العدم دليل البيان املقام يف فالسکوت

 أو النساء طواف بدون حراماإل عن اخلروج مع وصحته احلج بطالن على يتفرع :عشر اخلامس

 تزوجيه أو له العقد جواز عدم ك،ذل حنو أو شرط هو يالذ الوضوء صحة لعدم الباطلني يعوالس بالطواف

 صحة مع له للاحمل بطالن على بناًء حراماإل حال يف املعقودة زوجته وطيه أو ،باجلواز القول على املؤمنة

  .حراماإل

  .اهلادي واهللا التطويل خوف عنها ضربناأ کثرية فروع املقامويف 

 }خباراأل طالقإل ،قرالِف بني فرق غري من{ مطلقا املخالف يف جارية املذکورة حکاماأل مث إن

 احلکم اهذ عن خارجة بکفرهم احملکوم الفرق من وغريمها يواخلارج الناصيب حنو بأن فالقول املتقدمة،

  .وخاصاً عاماً النص قبال يف اجتهاد ،كذل وغري وسعيهم طوافهم وبطالن حرامهمإ انعقاد عن املانع لکفرهم

  مما وغريمها ذينةأ وابن بريد يکصحيح }خباراأل من عادةاإل على دل وما{



 عليه( وقوله ،إيل بأح ييقض: )السالم عليه( بقوله التعبري حيث من خراآل بعضها بقرينة االستحباب على حممول

  .إيل حبأ واحلج): السالم

  

 اشتمل ما إىل مضافاً ،الوجوب بعدم املصرح }اآلخر بعضها بقرينة االستحباب على حممول{ تقدم

 وقوله ،إيلّ حبأ ييقض ):السالم عليه( بقوله التعبري حيث من{ عادةاإل على الدالة خباراأل من مجلة عليه

  .كالتر جواز مع الرجحان منه املستفاد أن املعلوم }إيلّ بحأ واحلج): السالم عليه(

 والصالة والصوم احلج کان فيما والقضاء عادةاإل لزوم عدم يف شکالإ ال أنه وهو ،شيء املقام يف يبق

 به املأيت العمل يکفي فهل خالفه حال يف هغريعن  نيابة منها کان ما أما ،لنفسه العبادات سائر من وحنوها

  .ال أم الغري كذل عن الفاخل حال يف

 يکفي فهل ،باالستبصار عليه اهللا من مث ،مثله خمالفاً فجهز ،احلج عن عاجزاً خمالفاً کان لو وهکذا

  .مات إذا عنه والقضاء ثانياً البعث عليه يلزم أم ،البعث كذل

 ذا عطاهأو الفاًخم بکونه عاملاً له املعمول کان فإن ،غريه عن فعمل خمالفاً کان لو أنه الکالم ليتفص

 کان سواء ،بعمله يرض عنه نوبامل نأل ،ثانياً النائب على عادةواإل القضاء وجوب عدم فالظاهر النحو

  .خمالفاً أو مؤمناً املعطي

 کفاية نصوص من الظاهر أن من ،تردد ففيه ،کرباأل ولده کان لو فيما بيهأ عن ءالقضا کان ولو

 إالّ البطالن هو يالذصل األ ىمقتض عن خيرج فال لغريه، ال لنفسه لهفع الذي العمل االستبصار بعد العمل

 خصوصاً ،عمل لکل العموم النصوص من مجلة من املستفاد أن ومن ،ىوالفتو النص مورد من املتيقن بقدر

 ولذا ،کالزکاة املالية احلقوق خبالف تفضالً حقوقه عن يعفو تعاىل اهللا أن منها املستفاد للزکاة املقابلة بقرينة

   الصوم من ىويتعد املالية احلقوق سائر إىل الزکاة من ىيتعد



 كذل على ويتفرع ،بعيد غري وهذا ،سبحانه اهللا حقوق سائر من غريها إىل واحلج والصدقة والصالة

  .الصحة لفرض ثانياً وحنوه احلج يالوص عطاءإ لزوم عدم

  .ياحل عن النائب استبصار التفرع يف ومثله

 من املستفاد ألن ،للصحة جيابهإ عدم فالظاهر خالفه على النائب بقاء مع عنه املنوب استبصار أما

يف قبول عمله لنفسه أو لغريه أيضا كما مل نستعبده، ال أن  مفيد الشخص نفس استبصار أن ىوالفتو النص

  .عنه ىيقض  أوحياته يف اًيثان حجه املستبصر عنه املنوب عطاءإ فالالزم ،غريه لعمل استبصار شخص مفيد

  . العامل واهللا الفروع سائر حال يعرف كذل ومن

  .)١(العاملني رب هللا واحلمد

                                                          

.)دام ظله(إىل هنا انتهى اجلزء األول من كتاب احلج حسب جتزئة املؤلف ) ١(





  

  

  احملتويات





  

  احملتويات

  ٧... . ستطاعةاال

  ١٠... .والراحلة الزاد شرطية يف : ١ مسألة

  ٢٣... . والبعيد القريب بني اإلشتراط يف الفرق عدم : ٢ مسألة

  ٢٤... . ناًعي وجودمها شرطية عدم : ٣ مسألة

  ٢٦... . الزاد من املراد : ٤ مسألة

  ٢٩... .الزاد کسب جيب هل : ٥ مسألة

  ٣٢... . البلد من ال املکان من ستطاعةاال عتبارا : ٦ مسألة

  ٣٦... . وعدمه الوجوب : ٧ مسألة

  ٣٨... .احلج سقوط يوجب ال األسعار غالء : ٨ مسألة

  ٤١... . واإلياب الذهاب نفقة وجود شرطية : ٩ مسألة

  ٤٥... . املستثنيات : ١٠ مسألة

  ٥٣... . ومملوکة موقوفة دار عنده کان لو : ١١ مسألة

  ٥٦... .العرفية اللياقة : ١٢ مسألة

  ٥٩...   .املستثنيات أعيان من عنده يکن مل لو : ١٣ مسألة

  ٦٣... . التزويج على احلج تقدمي وجوب : ١٤ مسألة

  ٦٧... . دين له کان ملن احلج وجوب : ١٥ مسألة

  ٧٣....للحج قتراضاال : ١٦ مسألة

  ٧٦... .دين عليه کان لو : ١٧ مسألة



  ٩٢... .ستطاعةاال على سابقاً املال حصول کان لو : ١٨ مسألة

  ٩٣.... زکاة أو مخس عليه کان لو : ١٩ مسألة

  ٩٦.... مؤجل دين عليه کان لو : ٢٠ مسألة

  ٩٨... .ستطاعةاال حصول يف كالش : ٢١ مسألة

  ١٠٥ .... املسري قبل املال يف التصرف جواز عدم : ٢٢ مسألة

  ١٠٦... . املسري قبل املال يف التصرف : ٢٣ مسألة

  ١١٠... . باحلاضر الغائب املال نضماما : ٢٤ مسألة

  ١١٢... .والغفلة باجلهل فيالتکل رفع عدم : ٢٥ مسألة

  ١١٥... . واقعال يف واجباً وکان ندباً کونه عتقاداب حج لو : ٢٦ مسألة

  ١٢٠... .املتزلزل كباملل ستطاعةاال يف : ٢٧ مسألة

  ١٢٥... . األعمال متام إىل املال بقاء شتراطا : ٢٨ مسألة

  ١٢٦... . احلج من الرجوع قبل املال تلف يف : ٢٩ مسألة

  ١٢٩... .له ىوأوص شخص له أباح لو فيما : ٣٠ مسألة

  ١٣١. ...للحج يکلفه مبا له ىوصأ لو : ٣١ مسألة

  ١٣٢... . بالتراحم النذر احنالل يف : ٣٢ مسألة

  ١٤٢... . بأقسامه النذر على احلج تقدم يف : ٣٣ مسألة

  ١٤٤... .البذلية ستطاعةاال يف : ٣٤ مسألة

   ١٦١... . البذيل احلج على الدين مانعية : ٣٥ مسألة

  ١٦٣... . ذيلبال احلج يف مستثنيات : ٣٦ مسألة

  ١٦٥... . بةاهل أقسام : ٣٧ مسألة

  ١٦٩... . البذل أقسام : ٣٨ مسألة

  ١٧٢... .للحج والزکاة اخلمس بذل : ٣٩ مسألة

  ١٧٨... .سالماإل حجة عن البذيل احلج کفاية : ٤٠ مسألة



  ١٨٣... . البذل فروع : ٤١ مسألة

  ١٨٥... .األثناء يف البذل عن رجع لو : ٤٢ مسألة

  ١٨٦... .واحد من كثرأل بذل لو : ٤٣ مسألة

  ١٨٨... . الباذل عن اهلدي مثن : ٤٤ مسألة

  ١٩١... . ستطاعةاال تقدير على البذل : ٤٥ مسألة

  ١٩٥...  .) المعلیه الس (احلسني وزيارة احلج بني اخليار : ٤٦ مسألة

  ١٩٦... .الطريق يف املبذول سرق لو : ٤٧ مسألة

  ١٩٧... . البذل عن رجع لو : ٤٨ مسألة

  ١٩٩... .الباذل تعددية أو وحدة : ٤٩ مسألة

  ٢٠٠... . املبذول املال کفاية عدم : ٥٠ مسألة

  ٢٠٢... .للحج القرض وجوب عدم : ٥١ مسألة

  ٢٠٣... .املغصوب املال بذل لو : ٥٢ مسألة

  ٢٠٦... .واجلمال األجري حج : ٥٣ مسألة

  ٢١٢... . بالقبول مقيد الوجوب : ٥٤ مسألة

  ٢١٤... . للحج نفسه املستطيع غري إجارة جواز : ٥٥ مسألة

  ٢١٧... . سالماإل حجة عن النيابة کفاية عدم : ٥٦ مسألة

  ٢٢٣... .العيال مؤنة بوجود اإلستطاعة : ٥٧ مسألة

  ٢٢٨... .املال کفاية إىل الرجوع : ٥٨ مسألة

  ٢٣٤... .ولده مال من الوالد حج : ٥٩ مسألة

  ٢٤٥... .لنفسه غريه نفقة يف حج لو : ٦٠ مسألة

  ٢٤٧... .البدنية تطاعةساال : ٦١ مسألة

   ٢٥٠... .الزمانية ستطاعةاال : ٦٢ مسألة

   ٢٥٢... . السربية ستطاعةاال : ٦٣ مسألة



  

  ٢٥٨... .املال لتلف مستلزماً کان إذا احلج الوجوب عدم : ٦٤ مسألة

  ٢٦١... . املستطيع غري وحج املستطيع حج : ٦٥ مسألة

  ٢٩٥... .حرام لفع أو الواجب كتر احلج استلزم لو : ٦٦ مسألة

  ٢٩٨... . باملال إالّ يندفعال  عدو طريق يف کان لو : ٦٧ مسألة

  ٣٠٤... . بالقتال إالّ يندفعال  عدو طريق يف کان لو : ٦٨ مسألة

  ٣٠٦... . البحر طريق : ٦٩ مسألة

  ٣١١... . اخلمس عليه وکان احلج عليه استقر لو : ٧٠ مسألة

  ٣١٣... . املباشرة وجوب : ٧١ مسألة

  ٣١٤... . يتمکن ومل استطاع لو : ٧٢ مسألة

  ٣٤٥... . احلرم دخول بعد املوت يف : ٧٣ مسألة

  ٣٢٦... . فروع

  ٣٦٥... .الکافر على احلج وجوب : ٧٤ مسألة

    ٣٧٨... .حراماإل ثناءأ يف سلمأ لو : ٧٥ مسألة

  ٣٨٠... .املرتد على احلج وجوب : ٧٦ مسألة

  ٣٨٦... .ارتدذا  إاملسلم حج بطالن عدم : ٧٧ مسألة

  ٣٨٧... .استبصر إذا املخالف حج إعادة وجوب عدم : ٧٨ مسألة

  

  ٤٠٣.... .احملتويات -

  

  




