
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه

  التاسع والثالثوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  اجلزء الثالث

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  احلجكتاب 

  اجلزء الثالث



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  ،كانت مستطيعة إذا ال يشترط إذن الزوج للزوجة يف احلج :٧٩مسألة 

  

 ىعل يدلو بالبذل، لوو }مستطيعة انتك إذا احلج يف للزوجة الزوج ذنإ يشترط ال :٧٩مسألة {

   :الروايات من مجلة ،بعض من يظهر ماك املسألة يف اخلالف عدم بعد كذل

 الو صرورة يهو زوج هلا امرأة عن سألته :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة صحيح ففي

  )١(.هلا يأذن مل إنو حتج :)المعليه الس( قال احلج؟ يف هلا يأذن

 يأذنأن  ىبأو زوج لهو حتج مل ةأاملر عن سألته :قال )عليه السالم( جعفر أيب بن حممد صحيح يفو

  )٢(.سالماإل حجة يف عليها له طاعة ال :)عليه السالم( قال حتج؟ أن هلا فهل زوجها فغاب احلج يف هلا

 يأذن أن فأىب زوج هلا امرأة :)عليه السالم(د اهللا عب أليب قلت :قال وهب بن معاوية صحيح يفو

 طاعة ال :)عليه السالم( فقال حتج؟ أن اها قدو زوجها عنها فغاب سالماإل حجة حتج ملو احلج يف هلا

  )٣(.تءشان إ لتحج ،رامةك الو سالماإل حجة يف عليها له

  )٤(.نفهأ رغم إنو حتج :قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الرمحن عبد عنو

 زوجها نعهامي سالماإل حجة عليها جتب ةأاملر عن )عليه السالم( سئل :قال املقنعة يف املفيد عنو

 خالفته نإو ،سالماإل حجة من منعها للزوج ليس :)عليه السالم( فقال االمتناع؟ عليهاأ كذل من

  )٥(.حرج عليها نكي مل خرجتو

                                          
.٤ من أبواب وجوب احلج ح٥٩ الباب١١١ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١وجوب احلج حمن أبواب  ٥٩ الباب١١٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ من أبواب وجوب احلج ح٥٩ الباب١١١ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٥ من أبواب وجوب احلج ح٥٩ الباب١١١ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٢٠ باب من أبواب احلج السطر ٧٠ص: املقنعة) ٥(



٨

  ،وال جيوز له منعها منه

  

 ابن أو أخ أو زوج هلا انك إنو :حديث يف )عليه السالم( الصادق عن ،عمار بن معاوية عنو

  )١(.مينعوها أن هلم يينبغ الو ،تقعد نأ هلا يينبغ فال سعة هلم ليسو ا حيجوا أن فأبوا خأ

 ال اإلطاعة أدلة إذ القدر، هذا ىعل الزوج سلطنة عدم من وليةألا القاعدة ضيهقتت ما إىل مضافاً هذا

  .احملرم فعلو الواجب كتر يف حىت اإلطاعة شملت

 معصية يف وقلملخ طاعة ال: )عليه السالم( قوله من املعترب عن غريهو )٢(الوسائل يف ما يعضدهو

صلى اهللا عليه ( النيب إىل ) السالممعليه( ئمةاأل بسند اتياجلعفر رواية من يستفاد رمبا بل ،)٣(اخلالق

  .احلج يف مساعدا وجوب )٤(نساءهم حيجوا  أنالرجال ىعل :)وآله وسلم

 ،فعالً أو قوالً املنع انك سواء ،قطعاً احملرم املعروف عن املنع من نهأل }منه هاعمن له جيوز وال{

 ولياؤهاأ  أىبمىت ويل غري من حتج املرأةو :يالرضو يؤيدهو املزبورة، النصوص من يستفاد ما إىل مضافاً

  )٥(.كلذل متتنع أن هلا الو هامنع هلم ليسو معها اخلروج

 أن يف المكال مناإو ،إشكال ال فعله حرمة ففي هايعل احلرجو للعسر املوجب بالطالق هددها لوو

   السقوط قرباأل انك إنو وجهان،، ال أم للسقوط موجب كذل

                                          
.٤ يف وجوب أبواب احلج ح٥٨ الباب ١١٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٧واب احلج ح يف وجوب أب٥٩  الباب١١١ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣٣ باب يف احلج السطر ٣٣٠ص: املعترب) ٣(

.١٠طرس ال٦٦ص: اجلعفريات) ٤(

.١٧ باب من أبواب احلج السطر ٧٢ج: فقه الرضا) ٥(



٩

  ،كان مضيقا إذا وكذا يف احلج الواجب بالنذر وحنوه

  

 عليه؟ عسراً خروجها انك فيما املنع عن التحرمي يرتفع لهو ليف،كللت املسقط احلرج حبد انك إذا

  .وركاملذ التفصيل قرباأل

 انك إذا حنوهو بالنذر{ عليها }الواجب احلج يف{ منعها له وزجي وال الزوج إذن يشترط ال }ذاكو{

 هو اإمن فاملزبورة النصوص عن يالتعد أماو ا، املعمول باملرسلة املتعضدة القاعدة من تقدم ملا }مضيقا

  .سالماإل حبجة الختصاصها كبذل فيها باملشعر ال باملناط

 التزويج بعد أماو ،إشكال فال ذنهإب بعده أو تزوجيها قبل وقع ن إالنذر أن يف المكال ىيبق نعم

 ذنإب بالتطوعات املرأة نذر توقف مسألة يف صحاباأل بني للمشهور اقاًفو ،ذناإل ىعل توقفه هرافالظ

 يف أمر زوجها مع للمرأة ليس :الصحيح يف )عليه السالم( لقوله صغرياا، من فيه حنن ما الىت الزوج

 أو والديها بر أو اةكز أو حج يف إال ،زوجها باذن إال ماهلا يف نذر الو هبة الو ريتدب الو صدقة الو عتق

 ونهك الظاهر بل ل،أد املقصود خالف ىعل أنه يتوهم حىت النذر من ليس االستثناءو ،)١(رمحها صلة

 وصلة الوالدين برو اةكالزو احلج من الواجبات استثناء به فاملراد ،مرأ )عليه السالم( قوله عن استثناًء

 نياليم إىل بالنسبة ذاكهو ،كذلك منه املستثىن ركذ أن ماك ،املثال باب من ربعةاأل ركذ ونكيو الرحم،

 ميني ال :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولرس قال :منصور حيصح يف ،)عليه السالم( الصادق لقول

  )٢(.زوجها مع للمرأة الو ،مواله مع كللمملو الو ،والده مع للولد

                                          
.١ من أبواب النذر والعهد ح١٥ الباب ١٩٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٢ميان ح من أبواب األ١٠بابال ١٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٠

 إىل تأيت نأل عمداً، انك لوو فسادباإل الواجب احلج الزوج ذنإب االشتراط عدم يف ركذ ما مثلو

 أما الزوج، ذنإب نكل عنه املتأخرة أو تزويجال ىعل املتقدمة ةرجاباإل الواجبوحنوه  ،الثانية السنة يف احلج

 زوجها مع للمرأة ليس: )عليه السالم( قوله عموم من تقدم ملا الزوج، ذنإ ىعل توقفه قربفاأل بدونه

 ةرجاباإل جازةاإل بدون ءيش لك تكملل الزوج ذنإ بدون جارةباإل عليها وجب لو أنه  إىلمضافاً ،مرأ

ي بأ هاكمل خالف هوو الزوج ديب مرهاأ جعل الشارع أن املعلوم منو العقد، ضمن يف الشرطك حنوهاو

  .انك حنو

  :أوجه التخيري أو قوهلما أو قوله تقدمي ففي ،الزوج ي مع والدا أو والدها أمرها لوو

  .الزوج طاعةإ الزوجة ىعل الواجب أن من

 حقهما سقوط ىعل ماأقد الوالدين بأن القولو سقوطهما،على  دليل الو الوالدين حق سبق منو

 إىل مضافاً ين،دالو ذات بزواج حقه سقوط ىعل أقدم الزوج بأن منقوض ،معه هلما حق فال بالزواج

 بدونالثيب  يجوتز أو ،جوازه ىعل بناًء ذنهإب ال وأ ،فقط الوالد ذنإب ركالب يجوتز يف كذل تأيت عدم

  .امذإ

 يف خمرية يه ونكتو ،فيتساقطان اآلخر ىعل حدمهاأ مهيةأ يعلم الو تعارضا واجبان امأ منو

  .شاءت بأيهما العمل

 حممد صحيح ففي ،الزوج حق عظميةأ من الروايات من مجلة من يستفاد ملا ،ولاأل قرباأل نكلو

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسولعند  امرأة ءجمي حديث يف )عليه السالم( الباقر عن ،مسلم بن

 املرأة؟ ىعل حقاً الناس عظمأ فمن :قالت ،والده :قال الرجل؟ ىعل حقاً سالنا عظمأ فمن :قالت فيهو

   :قال



١١

                                                                                                                                                  ،وأما يف احلج املندوب فيشترط إذنه

  

زوجها.  

 أن املرأة مرتأل صلح لوو لبشر، يسجد أن لبشر يصلح ال :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قالو

  )١(.عليها حقه عظم من لزوجها تسجد

 يدل ما )٢(بوهاأ مرض اليت املرأة قصة يف )عليه السالم( الصادق عن ،سنان بن عبد اهللا خرب يفو

 ،دفنو مات حىت ادتهيع يف هلا يأذن مل )هللا عليه وآله وسلمصلى ا( النيب  فإنالزوج، حق تقدم ىعل

صلى اهللا ( النيب رشدهاأل مساوياً أو مقدماً باأل حق انك لو ه فإنخترج، ال أن زوجها ليهاإ عهد حيث

  .احكالن باب يف المكال بقيةو ،عيادته إىل اخلروجو مرهأ باستحصال كذل إىل )عليه وآله وسلم

 أو مطلقاً دارها من اخلروج ونك آخر عقد ضمن يف خارجه أو العقد يف زوجها مع شرطت لوو

 له حق ال مث، السنةو تابكلل خمالفاً ونهك لعدم الشرط صحة فالظاهر بيدها، كذل من مأع أو فقط للحج

   .كذل يبعد ال ماك الوضع شرطلا اقتضاء ىعل بناًء املنع يف

 السقوط أدلة من املنصرف نأل نفقها، تسقط مل احلج إىل اخلروج عليها وجب أو جاز لماكنه إ مث

  .حنوهو يالنشوز اخلروج ذنإ بال اخلروج حني

 اخلالف عدمو مجاعاإل يدعاو قبل عليه يدلو ،}ذنهإ فيشترط املندوب احلج يف أماو{ هذا

   :النصوص من مجلة ،ذنهإ ريبغ اخلروج عدمو اإلطاعة وجوب قاعدة إىل مضافاً ،حنومهاو

 قد املوسرة املرأة عن سألته :قال )عليه السالم( براهيمإ أيب عن ،عمار بن قاسحموثق إ ففي

   ىخرأ مرة حجين لزوجها تقول سالماإل حجة حجت

                                          
.١اح حك يف الن٧٩ الباب١١٢ ص١٤ج: الوسائل) ١(

.١اح حك يف الن٩١ الباب ١٢٥ ص١٤ج: الوسائل) ٢(



١٢

  )١(.هذا يف علي كحق من أعظم كيعل يحق هلا يقول نعم :)عليه السالم( قال مينعها؟ أن أله

 حجة حجت قد املوسرة املرأة نع سألته :قال )عليه السالم( احلسن أيب عن ،عنه ،الوسائل يفو

 كعلي حقي :هلا يقولو ،نعم :قال ؟كذل من مينعها أن أله ،مايل من احجين لزوجها تقول سالماإل

  )٢(.هذا يف علي كحقمن  عظمأ

 علي بن حممد جعفر باأ مسعت :قال ،اجلعفي يزيد بن جابر عن بسنده ،اخلصال يف الصدوق عنو

 الإ تطوعاً حتج أن جيوز الو :قال أن  إىلقامةإ الو ذانأ النساء ىعل يسل :يقول )عليه السالم( الباقر

  )٣(.زوجها ذنإب

  إىلبالذهب تتختم ال علي يا :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب عن ،وركاملذ تابكال يف عنهو

  )٤(.زوجها ذنإب إال تطوعاً حتج أن هلا جيوز الو :املرأة امكحأ ضمن يف قالأن 

 بن حممد صحيح ففي زوجها، ذنإب إال املرأة خروج جواز عدم اتيالروا متواتر يف ورده نإ مث

 من خترج الو :ثيحد يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب عن ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،مسلم

 ةكالئمو الغضب ةكمالئو رضاأل ةكمالئو السماء ةكمالئ لعنتها ذنهإ ريبغ خرجت نإو ذنه،بإ الإ بيتها

  )٥(.بيتها إىل ترجع حىت الرمحة

 حديث يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب عن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ي،العزرم عنو

  :قال

                                          
.٣ للمرأة حسالم يف حجة اإل١٥٧ الباب ٢٦٨ ص٢ج: هيالفق .١اح حك الباب يف الن١١٥ ص١٤ج: الوسائل) ١(

.٢ يف وجوب احلج ح٥٩ الباب١١٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١٢ وما فوقه حني من أبواب السبع٥٨٥ص: اخلصال) ٣(

.١٢ وما فوقه حني من أبواب السبع٥٨٨ص: اخلصال) ٤(

.١اح حك يف مقدمات وآداب الن٧٩ باب ١١٢ ص١٤ج: الوسائل) ٥(



١٣

ذنهإ بغري بيتها من خترج الو ـ تطوعا يعىن ـ باذنه إال تصوم أن هلا ليس)احلديث ،)١.  

 خترج أن أهلا املرأة عن سألته :قال )يه السالمعل( ىموس خيهأ عن ،تابهك يف ،جعفر بن علي عنو

  )٢(.ال :)عليه السالم( قال زوجها؟ ذنإ ريبغ

 ثيحد يف) عليهم السالم( آبائه عن ،)عليه السالم( حممد بن جعفر عن ،زيد بن احلسني عنو

  فإنزوجها، ذنإ بغري بيتها من املرأة خترج أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول ى :قال ي،املناه

  )٣(.بيتها إىل ترجع حىت نساإلو اجلن من عليه متر ءيش لكو ،السماء يف كمل لك لعنها خرجت

 بغري زوجها بيت من خرجت امرأة مياأ :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب عن ،الغوايل عنو

  .كذل غريإىل ، )٤(زوجها عنها ىيرض أن  إىلالقمرو الشمس عليه طلعت ءيش لك لعنها ذنهإ

 إذا احلج من املنع يقتضي مناإ عمار موثق ألن م،كاحل يف املناقشة من كاملدار عن ما أن يظهر ذاو

 ما بل فقط، عمار موثق املستند ليس ذإ ،الوجه معلوم غري عم،أ ىاملدعو ،الزوج حق تفويت استلزم

 عدم يف اخلصال رواية خصوصو ،زوجها ذنإب إال خروجها جواز عدم ىعل الدالة الروايات من رناكذ

  .املطلوب ىعل دالة زوجها ذنإب إال تطوعا احلج جواز

   للزوجة النفقة عدم ىعل دل مبا للمطلب االستدالل إىل حاجة ال هذا بعدو

                                          
.٢اح حك يف مقدمات وآداب الن٧٩  باب١١٢ ص١٤ج: الوسائل) ١(

.٥اح حك يف مقدمات وآداب الن٧٩ باب ١١٣ ص١٤ج: الوسائل) ٢(

.٦اح حكوآداب الن يف مقدمات ٨٠ باب ١١٥ ص١٤ج: الوسائل) ٣(

.١٤ ح٢٥٥ ص١ج: الغوايل) ٤(



١٤

  وكذا يف الواجب املوسع قبل تضيقه على األقوى

  

للزوج، وما دل فيما لو خرجت من البيت بغري إذن الزوج، وما دل على أن تعيني حق املسكن 

  .على وجوب استعدادها لالستمتاع حيثما أراد، واحلج مناف لذلك

مضافا إىل ما يرد عليها من اإلشكال، فإن عدم النفقة أعم من عدم اجلواز، وتعيني حق املسكن إمنا 

هو فيما لو طالبت النفقة لإلسكان، ال فيما أسقطت حقها، وما دل على وجوب االستعداد خاص 

ن ذلك، أما لو كان الزوج مسافراً سفراً بعيداً، أو أسقط هذا احلق مدة بعوض أو غري بصورة إمكا

  .عوض، فال ينايف اخلروج، وكيف كان فاحلكم أظهر من هذه األدلة

مث إنه ال خيتص مبا حيتاج إىل قطع املسافة، بل احلكم كذلك يف املكية، بل وكذا يف العمرة، فلو 

اج عمرا إىل أزيد من ساعة نقول باشتراطها بإذن الزوج، الستلزامها فرض أن دارها يف مكة، وال حيت

اخلروج من البيت الذي ال جيوز بدون إذنه، ومن ذلك تعرف عدم الفرق بني حج التمتع والقران 

  .واإلفراد

نعم لو أذن هلا حىت أحرمت، ليس له الرجوع، ملا دل على وجوب إمتام احلج والعمرة هللا، وال 

  . املندوب بني كونه عن نفسها أو عن غريها تربعاًفرق يف احلج

وذلك لتقدم الواجب املضيق الذي هو إطاعة } وكذا يف الواجب املوسع قبل تضيقه على األقوى{

  .الزوج على الواجب املوسع الذي هو احلج كما هو مقتضى القاعدة يف تزاحم الواجبني

 أو قضاء صوم ،ن الصالة أول الوقتومنه ينسحب احلكم يف كل ما كان كذلك، فإذا اها ع

 كان الالزم عليها اإلطاعة، ومثله ،رمضان قبل بقاء مدة يستوعب القضاء هلا قبل شهر رمضان مقبل

  . تزاحم العيين والكفائي، فلو اها عن تغسيل امليت وتكفينه قدم يه مع وجود من به الكفاية



١٥

 حق تقدمي يف ورد ماك خاصة، صوصن التزاحم من القبيل هذا صغريات بعض يف ورد قدو

 ،اجلهاد كترو ليهماإ بالرجوع الولد )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول مرأ قصة يف اجلهاد ىعل الوالدين

  .كذل غريو

 :قال ،التضييق حمل إىل املوسع يف املنع للزوج بأن القول بعٍض عن كاملدار يف ىكح ما بعد نعم

  .ىانته ،)١(كذل يف عليهاه تسلط عدمصالة أل ضعيف هوو

   :أمور له يستدل أن نكمي ماو

  .اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال: )عليه السالم( قوله :ولاأل

 رواية يف )عليه السالم( قولهك بالتطوع، اجلواز عدم اختصاص من الروايات يف ورد ما: الثاين

  فإنالتطوعية، الصالةو التطوعي ومالص يف ورد ما مثلهو ،)٢(زوجها ذنإب إال تطوعاً حتج الو :اخلصال

 أن املعلوم منو املنع، يضره الو ذناإل إىل حيتاج ال موراأل هذه من به املتطوع غري أن منهما املفهوم

  .به املتطوع ريغ املوسع الواجب

 ونهك من عرفت ما بعد ،حج يف إال: املتقدم الصحيح يف )عليه السالم( قوله إطالق: الثالث

ن إ :كذل تقريبو ،مرأ زوجها معللمرأة  ليس: احلديث صدر يف )عليه السالم( قوله عن استثناًء

 الباقي ىفيبق ،بالدليل املندوب خرج ،املندوب مناألعم  احلج مطلق يف له مرأ عدميقتضي  احلج إطالق

  .طالقاإل حتت

 طاعة ال ماأ القاعدة، من ركذ ما ملقاومة تصلح ال موراأل هذه من شيئاً بأن خبري نتأ نكلو

  ه فإنملخلوق

                                          
.٢٤ سطر ٤١٢ص: كاملدار) ١(

.١٢ وما فوقه حني باب السبع٥٨٨ص: اخلصال) ٢(



١٦

 احلج مطلق عن ليس الزوج ي أن املعلوم منو اخلالق،ملعصية  املستلزمة الطاعة الإ املنفي ليس

 عن ى لو نعم ،التوسعة فرض مع اخلالق عصيان هكتر ليس الذي البدار عن بل اخلالق، معصية هو الذي

 عن ى فلو التضييق، حني إىل بالنسبة يالنه قطيس أو البدار جيوز حىت مطلقاًيه  سقوط فيف املطلق

 عيد بعد يوم ولأ يف الصوم هلا جيوز حىت مطلقاً يه يسقط هل رمضانني نيب ما متام يف صومه قضاء

 السنة؟ هذه عن فوته فيه الصوم عدم يوجب الذي الثاين الرمضان قريب الصوم الإ هلا جيوز ال وأ شوال،

 هو منه فالساقط ،يمناه إىل يالنه الحنالل ،بالنسبة السقوط فعال النظر يف رجحاأل انك نإو احتماالن،

  .مطلقاً ال املضيق للواجب املعارض القدر

 القاعدة يقاوم حبيث ليس منه املفهوم  فإن،بالتطوع اجلواز عدم اختصاص من ورد ما ماأو

   .الواجبني تزاحم عند ورةكاملذ

 طالقاإل ريتقد ىعلو ،سالماإل حجة منه املنصرف فإن حج يف الإ: )عليه السالم( قوله ماأو

 يصح فال" ):رمحه اهللا( احملقق قول اجلواهر يف قيد ركذ ما جلألو .ورةكاملذ بالقاعدة هتقييد فالالزم

  .املضيق بقوله ،ىانته )١("الواجب يف كذل هلا نعم ،زوجها ذنإب إالّ تطوعاً حجها

 ولأ الصالة هلا فيجوز ذن،اإل إىل املوسع الواجب من يةالعرض فراداأل احتياج عدم الظاهرن إ مث

 يف حتتاج ال أنه غريهاو املستمرة بالسرية القطع نكمي نعم :احكالن تابك يف اجلواهر يف قال لذاو وقتها،

   إىل كذل إىل املبادرة

                                          
.١٩ سطر ٣٣٤ ـ ٣٣٢ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



١٧

  ،ضيق الوقت جيوز له منعها من اخلروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة األخرى قبل تسالم اإلحجةبل يف 

  

 لعدم له طاعتهاإ وجوب فالظاهر الوقت ولأ يف منها االستمتاع طلب فرض مع ماأ ذن،اإل

 ىعل االستمتاع رادةإ عدم صورة يف دليل ال ذإ واضح، كذل وجهو .ىانته ،)١(للمضيق املوسع معارضة

   .االستمتاع طلبه عدم وقت يف فعله ديتر مباح عمل لك ذناإل إىل حيتاج ال ماك ذن،اإل إىل االحتياج

 فالظاهر ،الثانية نةسال عن منعهاو وىلاأل السنة يف املوسع يف اخلروج يف ذاأ بأن احلال سكانع ولو

 ولأنه إ :يقال نأل جمال فال مضيقاً، واجباً كبذل يصري نهأل الدليل، من تقدم ما نيلع ،كذل اتباع لزوم

 .الزوج حق ىعل فيقدم يضيق أن  إىل،حينئذ الفعل عليها جيب فال التوسعة، لفرض عليها جيب ال الوقت

  .العامل واهللا ،آخره يف الزوج حق ىعل الفعل قدم الوقت ولأ تفعلمل  لو نعم

  .بعضها عن املنع حق للزوج أن يف الطولية فراداأل حال التخيريية العرضية فراداأل حالن إ مث

 الرفقة ولأ مع اخلروج من منعها هل جيوز سالماإل حجة يف بل{ :قوله وجه تعرف لهك هذا منو

  .}الوقت تضيق قبل ىخراأل الرفقة وجود مع

 املسألة يف املقبلة السنة يف املانع وجود حيتمل ذاكو ،ىخرأ رفقة خروج عدم حيتمل :يقال ال

  .املتقدمة السنةو املتقدمة الرفقة عن منعها جيوز فال املتقدمة،

   لك تضييق لزم الإو افية،ك العقالئية املانع عدم صالةأ :نقول ناأل

                                          
.٧ سطر٣١٥ ص٣١ج: اجلواهر) ١(



١٨

  ، الرجعية كالزوجة يف اشتراط إذن الزوج ما دامت يف العدةواملطلقة

  

 جيوز فال ،آخرهو الوقت وسط يف نكبالتم يقطعون ال الذين الغالب إىل بالنسبةموسع  واجب

 التوسعة، ليدل يف ما هذاو. حنومهاو الصوم قضاء ذاكو وقاا،أ وائلأ عن اليومية الفرائض تأخري حدأل

  .الضرورة خالف بالقاطع باختصاصه القولو

  .فيها شكالاإل يينبغال  املسألة أن فالظاهر انك فيكو

 ،يعرف خالف دون من }العدة يف دامت ما الزوج ذنإ اشتراط يفكالزوجة  الرجعية املطلقةو{

 هنا ىيأتو ،ىالفتوو النص من يستفاد ماك زوجة األ كذلو الطالق، تابك يف اجلواهر يف ماك

  .املضيقو املوسع بني التفصيل الواجب يفو وب،داملنو الواجب بني التفصيل

  :النصوص من مجلة باخلصوص عليه يدلو

 حتج صرورة انتكن إ املطلقة :قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،حازم بن منصور صحيح ففي

 بني جيمع ـ القاعدة إىل مضافاً ـ بهو ،)١(عدا تنقضي حىت حتج فال حجت انتك إنو عدا، يف

  .كذلك املنع أو ،مطلقا اجلواز ىعل الدالة خباراأل

  )٢( .عدا يف حتج املطلقة :قال ) السالمماعليه( حدمهاأ عن ،مسلم بن حممد فعن

  )٣(.احلقوق تشهدو حتج املطلقة :مسلم بن حممد مضمر ،الطالق باب يف اجلواهر يفو

 يف املطلقة حتج ال :قال حديث يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمار بن معاوية عنو

   )٤(.عدا

  )٥(.زوجها نفس طابتن إ عدا يف حتج املطلقة :خربه يفو

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٦٠ باب ١١٢ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ احلج ح يف وجوب٦٠ باب ١١٢ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٥ ح٥ باب ٢٤٣ ص١٠ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

.٣ يف وجوب احلج ح٦٠ باب ١١٢ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٢ يف أبواب الطالق ح٢٢ باب٤٣٩ ص١٥ج: الوسائل) ٥(



١٩

 بعد خرجت زيارة أرادت نإو ،خترج ال تهايب يف :قال تعتد؟ أين املطلقة عن سألته ،مساعة عنو

  )١(.عدا تنقضي حىت جحت أن هلا ليسو اراً، خترج الو الليل نصف

 احلج إىل خترج زوجها عنها وتمي اليت يف :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هالل أيب عنو

  )٢(.فرس يف طلقت ونكت أن إال ﴾ال يخرجنو﴿ :يقول تعاىل اهللا نأل تطلق، اليت خترج الو ،العمرةو

   )٣(.عدا يف شاءتن إ املطلقة حتتج :قالأنه )  السالمماعليه( حممد بن جعفر عن ،الدعائم عنو

  )٤(.ج املطلقة يف عداحتو: الرضوي وعن

 لوو الطالق عدة يف اخلروج هلا جيوز املضيق غريهو يسالماإل الواجب احلجن إ :املقام توضيح

 معد من الظاهر نأل الواجبات، بغري خمصص )٥(﴾ال يخرجن﴿ :تعاىل قوله عموم نأل الزوج، ذنإ بدون

 ىعل صالا توقف لو لذاو بواجب، املزامحة مع حىت مطلقاً ال اًيعيطب ماًكح كذل ونك اخلروج جواز

  .باخلروج بأس نكي مل كذل غري أو الطهورين لفقدها اخلروج

 عرفت ما إىل مضافاً ،ىالرضوو ،الدعائمو ،معاويةو ،مسلم بن حممدو ،منصور روايات يؤيدهو

  .اهراجلو عن اخلالف عدم ىدعو من

                                          
.١ يف أبواب الطالق ح١٩ باب٤٣٦ ص١٥ج: الوسائل) ١(

.٤ يف وجوب احلج ح٦٠ باب ١١٢ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١٠ سطر٢٩٠ص ١ج: الدعائم) ٣(

.١٨ باب يف وجوب احلج السطر٧٢ص : فقه الرضا )٤(

.١اآلية : سورة الطالق) ٥(



٢٠

 ىعل الةد اآليةو هالل، يبأو معاوية برواييت تقدم ما ملقابلة ،الطرفني من افئةكمت الروايات :يقال ال

 سواء فاآلية ،)١(﴾يأْتني ِبفاِحشٍة مبينٍة أن ِإالَّ﴿ :تعاىل قوله استثناء بعد خصوصاً طالقلإل اجلواز عدم

  .اجلواز معد ىعل تدل الًيدل أو ؤفاكالت بعد مرجعاً انتك

 ختصص او ،عمالًو داللةًو سنداً اجلواز ىعل دل ما ؤفاكت ال اجلواز عدم روايات :نقول ناأل

  .ىفخي ال ماك للتخصيص صاحلة غري جيعلها ال االستثناء  فإناآلية، إطالق

 املوسع الواجب أماو غريها، أم سالماإل حجة انك سواء ،املضيق الواجب احلج يف لهك هذا

 تشمل ال اجلواز اتيروا نأل كذلو الزوج، ذنإ مع حىت خروجها جواز بعدم يقال رمباف املندوبو

  .رميةكال اآلية خيصص ما املقام يف فليس املضيق، بالواجب املانعة الروايات بقرينة الختصاصها ،املقام

 إىل سبةبالن راهةكال ىعل يالنه محل املانعةو اوزة اتيالروا بني الداليل اجلمع ىمقتض :اليقال

 ملحي منصور صحيح يف التفصيلو مطلقا، باحلج اآلية تقيد حينئذو املستحب،و املوسع الواجب بدار

  .رورةصال غري يف راهةكال ىعل

 ،املضيق الواجب ىعل اجلواز روايات محل الداليل اجلمع ىمقتض أن عرفت قد :نقول ألنا

 املضيق الواجب أن ىعل دل مما ،غريهو منصور صحيح بقرينة ،املندوبو املوسع ىعل املنع رواياتو

  .مطلقاً املضيق الواجب من منها املخرج بالقدر تقيد فاآلية عليهو مقدم،

                                          
.١اآلية : سورة الطالق) ١(



٢١

 ألن كذلو السفر، يف الطالق انك إذا الإ املندوبو املوسع لواجبل خروجها جواز :يقال رمباو

 غري املضيق بالواجب تقييدهاو ،سالماإل حبجة خيتص منصور صحيح ذإ ليهما،إ بالنسبة هلا مقيد ال اآلية

 جواز عدم نأل السفر، يف الطالق نكي ملإذا  فيما الزوج ذنإل تأثري الو ،القاعدة من يعلم يسالماإل

 من يستفاد ماك مطلقاً حرام اخلروج بل ذنه،إب التحرمي يرتفع حىت املزوجةك الزوج حلق ليس خروجها

  .دلتهاأ

   :مانعان كفهنا الزوج، نذإ مع جاز السفر يف قالطال انك لو نعم

 السنةو تابكفلل اخلروج عن شرعاً املنع أما السفر، يف الطالق ونكب يرتفعو ،شرعاً املنع :حدمهاأ

 املتقدمة هالل أيب فلرواية السفر يف الطالق ونكب ارتفاعه أماو ،هبقسمي اجلواهر يف ادعاه الذي مجاعاإلو

  .غريهاو

  .ذنهإب يرتفعو ،ذنهإ إىل اخلروج جاحتياو ،الزوج جهة من املنع :الثاين

 مجلة كذل ىعل يدلو السفر، يف الطالق نكي مل نإو الزوج ذنإ حضمب اخلروج جواز الظاهر نكل

 املضيق غري يف ه فإن،زوجها نفس طابتن إ عدا يف حتج املطلقة: املتقدم معاوية خربك ،النصوص من

  .ىفخي ال ماك للشرط وجه ال الإو ي،الفورو

 )١(زوجها ذنإب الإ خترج أن للمطلقة يينبغ ال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،احلليب صحيحو

  .الروايات من غريها بقرينة احلرمة ينبغي ال: )عليه السالم( قوله من املراد ونك بعد احلديث،

                                          
.١ يف العدد ح١٨ باب٤٣٤ ص١٥ج: الوسائل) ١(



٢٢

   النقطاع عصمتها منه،البائنةخبالف 

  

أيب الصالح وغريمها، جبواز اخلروج مع وقد صرح مجاعة من األصحاب كالعالمة يف التحرير و

  .، أي سواء كان يف سفر احلج أو غريهاإلذن يف املطلقة مطلقاً

وقواه يف اجلواهر يف كتاب الطالق، بل عن الفضل بن شاذان أن معىن اخلروج واإلخراج أن خترج 

مام الكالم حمل مراغمة وخيرجها مراغمة، وهذا القدر كاف يف اخلروج عن إطالق اآلية واألخبار، ولت

  .آخر

  :فتحصل من مجيع ذلك أن صور املسألة أربعة

  .اخلروج حلجة اإلسالم، وال إشكال يف جوازه: األوىل

  .اخلروج حلج واجب مضيق، وال إشكال فيه أيضاً: الثانية

  .اخلروج حلج واجب موسع أو مندوب بغري إذن الزوج، وال إشكال يف عدم جوازه: الثالثة

الثالثة يف فرض إذن الزوج، وهذا ال إشكال يف جوازه إذا كان الطالق يف السفر، الصورة : الرابعة

  .وعلى األقرب مطلقا لصحيح احلليب وخرب معاوية

  : مع املنت يف كتاب الطالق قال يف اجلواهر مازجاً}خبالف البائنة النقطاع عصمتها منه{

شاءت، النقطاع العصمة بينهما، وإن وال إشكال كما ال خالف يف أا خترج يف العدة البائنة أين 

كانت حامالً جتب نفقتها على الزوج، للنصوص السابقة املعتضدة بعدم اخلالف، بل اإلمجاع بقسيميه 

  .، انتهى)١(عليه

يف : ، عن املطلقة أين تعتد، قال)عليهما السالم( عن أحدمها ،فمن تلك النصوص خرب أيب بصري

   ليس له أن خيرجها، وال هلا أن خترج حىت،جعة له عليها را إذا كان طالقاًبيته

                                          
.٣٣٩ ص٣٢ج: اجلواهر) ١(



٢٣

،وكذا املعتدة للوفاة

  

   )١(.عدا تنقضي

 يف حجها عدم ىعل الدالة املتقدمة النصوص بعض إطالق ىمقتض عن خيرج مجاعاإلو النص ذاو

 بعد تبلغ إذا الصغريةو ا املدخول غريو ةكاليائس غريهاو دةتاملع بني مكاحل هذا يف فرق وال العدة،

  .الطالق

  :النصوص من مجلة عليه يدلو هلا، املوسع الواجبو املندوب احلج جيوز }للوفاة املعتدة ذاكو{

 عدا؟ يف أحتج زوجها عنها ىفيتو اليت عن سألته )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،زرارة موثق فيف

  )٢(.نعم :قال

 :قال زوجها؟ عنها ىفاملتو عن سألته ،)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب عن ،احلصني بن داود موثق يفو

ا يف خترج انتك نإو حتجعد.)٣(  

 يف حتج زوجها عنها ىفاملتو عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ريكب بن عبد اهللا عنو

   )٤(.مرتل إىل مرتل من تنتقلو خترجو نعم :قال عدا؟

 احلج إىل خترج زوجها عنها ميوت اليت يف :)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،هالل أيب عنو

  .احلديث ،)٥(العمرةو

 )السالم معليه( آبائه عن )عليه السالم( أبيه عن )عليه السالم( حممد بن جعفر عن ،الدعائم عنو

 مات فالنةن إ :فقالت سألته )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول زواجأ بعضن إ :)عليه السالم( علي عن

  :)صلى اهللا عليه وآله( قال ؟أفتحج :قلت :قال أن  إىل... ينوا حق يف أفتخرج زوجها عنها

                                          
.٦ يف وجوب احلج ح١٨ باب٤٣٥ ص١٥ج: الوسائل) ١(

.٢ج ح يف وجوب احل٦١ باب١١٣ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١ يف وجوب احلج ح٦١ باب١١٣ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٣ يف وجوب احلج ح٦١ باب١١٣ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٤ يف وجوب احلج ح٦٠ باب١١٢ ص٨ج: الوسائل) ٥(



٢٤

  .مندوبا أو  هلا احلج واجبا كانفيجوز

  ،املنقطعة كالدائمة يف اشتراط اإلذن أن والظاهر

  

نعم.)١(   

  .النصوص من كذل غريإىل 

 هذا ىعلو احلج، أدلة اتطالقإل اجلواز يف ايفكال اجلواز عدم ىعل دليل عدم إىل مضافاً هذا

 قطعةنامل أن الظاهرو{ ،يعرف خالف بغري }مندوباً أو{ مضيقاً أو موسعاً }انك واجباً احلج هلا فيجوز{

 نعم ،للدائمةو هلا الشامل املتقدمة خباراأل بعض لعموم :كاملستمس يف قال ،}ذناإل اشتراط يف الدائمةك

  .ىانته ،)٢(هلا النفقة لعدم مشوهلا عن قاصراً انك النفقة ىعل مشتمال انك ملا وينكالس خرب

 أو اخلروج أرادت إذا املنقطعة يف الزوج ذنإ يشترط هل أنه جهة من ،تردد مكاحل يفو :أقول

   :احتماالن فيه ه فإن،ال أم السفر

 ىعل الزوج طاعةإ وجوب ىعل الدالة النصوص طالقإل ،الدائمةك واكو االشتراط: ولاأل

   .الزوجة

  :أمور عليه يدل بل يؤيدهو املنقطعة، عن دلةاأل كتل النصراف كذلو العدم، :الثاين

 ما ىعل اشتملت قد ذنهإ بغري خروجها جواز عدم ىعل املشتملة اتيالروا من مجلةن إ :ولاأل

 أن الزوج حقوق من جعل )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن بعد ،املتقدم يمرالعز خرب ففي بالدائمة، خيتص

 يطعمهاو ىالعر من سوهاكي :عليه حقها بيان يف )صلى اهللا عليه وآله( قال ،ذنهإب الإ لزوجةا الخترج

 حقوق يف السياق لوحدة ،الدائم الزوج حقوق الصدر من املراد أن يف النصك ه فإناحلديث، اجلوع من

  الدائمة هي اليت الزوجة

                                          
.٥ باب ذكر العدة السطر ٢٨٥ ص٢ج: الدعائم) ١(

.٢٣٠ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



٢٥

 حترمي ىعل اشتمل مما الرواية هذه غري سياقو غريه، احلديث هذا مثلو الطعام،و سوةكال بقرينة

  .ورةكاملذ القرينة ىعل تشمل مل نإو هذه سياقك ذناإل بدون اخلروج

 حق عن السؤال بعد )عليه السالم( الصادق قولك ،املرأة حقوق ىعل الدالة اتيالروا أن ماك

 انكل إالو ،مةالدائ إىل منصرفة غريهو ،احلديث )١(جسدها سوكيو بطنها يشبع نإ :زوجها ىعل املرأة

  .الظاهر خالف قطعةنامل ختصيصو فيها بالعموم قالوا القوم أن  إىلمضافاً اجلواب، يف االستفصال الالزم

 ،املنقطعة يف ليست امكبأح الدائمة اختصاص من ىالفتاوو املتفرقة خباراأل من يظهر ما: الثاين

 تزويجو ،ربعاأل ىعل الزيادة عدمو ،قالشقاو ،النشوزو ،القسمو ،التوراثو ،اللباسو الطعامو ىنكالسك

   .غريهاو دةالع انقضاء مدة لبعد فعال زوجها غري

 إذ عليها، الزوجة امكحأ ترتب عدم يف عرفاً الظاهرة ،مستأجرة املنقطعة أن ىعل دل ما: الثالث

  .شرعاًو عرفاً الزوجة غري املستأجرة

 هو العقد هذا من الغاية أن ظاهره الذي حنوهو اجلماع يف املرأة اشتراط ىعل دل ما :الرابع

   .الزوجية ثارآ سائر ترتب ال فقط االستمتاع

 عرفاً يستلزم مما كذل  فإنخفية، بويهاأ بني ركالب ىعل االنقطاع عقد صحة ىعل دل ما :اخلامس

  .دلةاأل من ساقنامل خالف يه اليت الفضيحة أورث الإو ي،النهو مراأل يف للزوج حق عدم

  ما بنسبة املهر من مقدار استقطاع حق للزوج أن ىعل دل ما :السادس

                                          
.٣ يف النفقات ح١ باب٢٢٤ ص١٥ج: الوسائل) ١(



٢٦

 يترتب حىت الدائمةك الزوجية ال جرةاأل يالئم االستقطاع أن جهة من للمطلب مؤيد ه فإنختلفت،

 للزوج حق عدم العرفية بالداللة يستلزم منها التخلف أن جهة منو، مطلق بقول الزوجة امكأح عليها

  .الدار من خروجها اختيار يف

 بعدم القطع ىعل تفاصيلها ىعل باالطالع الفقيه يشرف اليت ثريةكال امكحاأل من كذل غري إىل

 هذه بعدم املتعة امكأح من الرابع يف اجلواهر يف صرح لذاو عليها، مطلق قولب الزوجة امكحأ ترتب

 حنو أو بلدو  أدار من اخلروج عن يبنه استمتاعه عدم مدة عليها له سلطنة ال أنه الظاهر :فقال السلطنة،

  .ىانته ،)١(الدائم يف ماك كذل

 جيوز :تعريبه ما فقال املسائل توضيح يف يالربوجرد السيد املعاصرين من التصريح يف مثلهو

 ،حرم الزوج حق لذهاب سبباً اخلروج انك لو نكل الزوج، جازةإ بدون الدار عن وجراخل ا للمتمتع

   .ىانته

 يستفاد ما ىمقتض خالف ألنه ،االستمتاع من الزوج حق بذها استلزامه صورة يف احلرمة نأكو

  .مستأجرات ونك من دلةاأل من

 تيااإ اشتراط جواز مسألة الفقهاء عنوان من الظاهر هو اخلروج جواز أن ىعدي فقد ،انك يفكو

  .فتأمل ،الزوج بيد االختيار ونك يالئم ال هذا  فإناراً، أو ليالً

 مبالحظة خصوصا ببعيد ليس ماك مت  فإنور،كاملذ االنصراف ملسألةا يف فالعمدة حال أي ىعلو

  .جمال لالحتياط انك الإو ،فهو غريهاو داتياملؤ هذه

                                          
.١٨٧ ص٣٠ج: اهراجلو) ١(



٢٧

 حال يف يقع أن إما املوسعو النديب احلج :فنقول فيه حنن ما أما املسألة، أصل إىل بالنظر لهك هذا

  :ثالثة فالصور ال، أم لالستمتاع ياًمناف احلج ونكي أن إما ولاأل ىعلو العدة، يف أم االنقطاع

 حق للزوج أن يف إشكال الو لالستمتاع، منافاته مع االنقطاع حال يف احلج ونكيأن : وىلاأل

  .السابق المكال ففيه ال أم حرام كذل ونك أما بالنسبة، املهر بعض استقطاع

 يف له الحق هناو ،وهحن أو الزوج سافر لو ماك له، منافاته عدم مع ورةكاملذ الصورة: الثانية

  .وىلاأل من أقرب الصورة هذه يف احلرمة عدمو ،هرامل من االستقطاع

 شامل هوو ،الزوج ذنإ اشتراط ىعل الدالة املتقدمة خباراأل لعموم الصورتني يف باحلرمة يقال قدو

  .االنصراف احتمال من عرفت ما فيهو ،املنقطعو للدائم

 مبجرد تبني واكل ،ذناإل إىل احتياجه عدم يف إشكال الو العدة، حال يف احلج يقعأن : الثالثة

  .املطلقة فظلب فيها للتصريح ،فيه حنن ما تشمل ال العدة يف الرواياتو الزوجية، انقضاء

 أم منه الفسخ انك سواء ذناإل إىل حتتاج فال ،العيوب بأحد احكالن فسخ لو ما مكح يظهر منهو

  .منها

 للنفقة رهمكذ من يظهر ماك املنقطعة، عن منصرفة الفقهاء المك يف املعنونة الزوجة أن ىفخي وال

 املنقطعة، مكح إىل يتعرض مل غالباً النادرة الفروع ركيذ الذي املستند أن حىت حنومها،و الرجعية العدةو

  .فتأمل ،بالدائمة خمتص مكاحل أن غريهو املعتدة ىفحو رهكذ بقرينة منه يظهر بل



٢٨

.ال أو سفر أو  من االستمتاع ا ملرضيكون ممنوعاً أن ذن بنيوال فرق يف اشتراط اإل

  

 تقدم ملا }ال أو سفر أو ملرض ا االستمتاع من ممنوعاً ونكي أن بني ذناإل اشتراط يف فرق الو{

 نكي مل فيما نص )صلى اهللا عليه وآله( النيب لقصة يةكاحلا سنان بن عبد اهللا رواية بل ،دلةاأل إطالق من

 االستمتاع حلق للمنافاة ذناإل إىل االحتياج أن  إىلمستنداً بالفرق القولو االستمتاع، عن انعاًم اخلروج

  .عرفت ماك خالفه ىعل الدليل بل ،عليه دليل ال ،ذناإل إىل حيتاج ال منافياً اخلروج ونكي ال فحيث

  



٢٩

كما دلت عليه مجلة من ، بضعهاكانت مأمونة على نفسها و إذا ال يشترط وجود احملرم يف حج املرأة :٨٠مسألة 

  ،األخبار

  

 }بضعهاو نفسها ىعل مأمونة انتك إذا املرأة حج يف احملرم وجود يشترط ال :٨٠مسألة {

 أو االستفاضة حد البالغة }خباراأل من مجلة عليه دلت ماك{ لمامك يف نقله املستفيض مجاعباإل

 بغري ةكم إىل حتج املرأة عن )عليه السالم(د اهللا  عبأبا سألت :قال ،عمار بن معاوية صحيح ففي التواتر،

  )١(.ثقات قوم مع خترج بأس ال :)عليه السالم( فقال ويل؟

 حمرم معها ليسو احلج تريد املرأة يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خالد بن سليمان صحيحو

  )٢(.مأمونة انتك إذا نعم :)عليه السالم( فقال احلج؟ هلا يصلح هل

 املرأة تأتيين بعمل عرفتين قد :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت :قال اجلمال صفوان صحيحو

 املرأة جاءتإذا  :)عليه السالم( فقال حمرم؟ هلا ليس مكل واليتهاو مكإيا وحبها هاإسالمب عرفهاأ

 ولياءأ بعضهم اتاملؤمنو واملؤمنون: اآلية هذه تال مث ،املؤمنة حمرم املؤمن  فإنفامحلها، املسامة

  )٣(.،بعض

ن إ :فقال وليها؟ بغري حتج املرأة عن سألته :قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

  )٤(.املسلم خيهاأ مع حتج مأمونة انتك

  ويل؟ بغري حتج املرأة عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ر،عما بن معاوية عنو

                                          
.٣ يف وجوب احلج ح٥٨ باب ١٠٩ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ يف وجوب احلج ح٥٨ باب ١٠٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١ يف أبواب وجوب احلج ح٥٨ باب ١٠٨ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٥بواب وجوب احلج حأ يف ٥٨ باب ١٠٩ ص٨ج: الوسائل) ٤(



٣٠

 هلا يينبغ فال سعة هلم ليسو ا حيجوا أن بواأف أخ ابن أو أخ أو زوج هلا انك إنو بأس، ال :قال

  .احلديث ،)١(مينعوها أن هلم يينبغ الو تقعدأن 

إذا  :قال حمرم؟ بغري خترج أن هلا أجيوز املرأة عن )عليه السالم( سئل :قال املقنعة يف املفيد عنو

   )٢(.بأس فال مأمونة انتك

  )٣(.معها اخلروج هاؤأوليا  أىبمىت ويل غري من حتج رأةاملو :ىالرضو عنو

 ئمةاأل عن بسند اجلعفريات ففي معها، رجاهلا بعض خروج رحجان النصوص بعض من يستفادو

 أن الرجال ىعل :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال )عليه السالم( علي عن ،)السالم معليه(

 الصحبة منه فطلبت ماهلا من النفقة انتك إذا يعين :)عليه السالم( حممد بن جعفر قال .همءنسا حيجوا

  )٤(.الفريضة داءأل

 انتكإذا  :)عليه السالم( حممد بن جعفر قال :قال .مثله )صلى اهللا عليه وآله( عنه ،الدعائم عنو

 فرضها يلتؤد معها خيرج نكلو جلها،أ من احلج نفقة الزوج لفكيت أن ىعل ال املرأة مال من النفقة

   )٥(.ماهلا من النفقةو

  .كبذل شعارإ املتقدم يالرضو يف بل

 فعن ،كذل ىعل قدرا عدم حمرم بال خروجها جواز اشتراط الروايات من مجلة من يستفادنه إ مث

   :قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،احلجاج بن الرمحن عبد

                                          
.٤ يف أبواب وجوب احلج ح٥٨ باب١٠٩ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢٠ادات سطر ى يف باب الز٧٠ص: املقنعة) ٢(

.٩ ح٤ باب٢٤٣ ص١٠ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

.١٠تاب احلج سطر ك يف ٦٦ص:  اجلعفريات)٤(

.٨تاب احلج سطر ك يف ٢٩٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٥(



٣١

  ،ال أو وال فرق بني كوا ذات بعل

  

  )١(.كبذل بأس فال حمرم ىعل تقدر ملو مأمونة انتكإذا : فقال حمرم؟ بغري حتج أةاملر عن سألته

عليه ( بيهأ عن ،)عليه السالم( حممد بن جعفر عن بسنده ،جعفر بنعبد اهللا ل ،سناداإل قرب عنو

 نكي مل إذا صاحلني قوم مع الصرورة املرأة حتج أن بأس ال :يقول انك )عليه السالم( علياًن إ :)السالم

   )٢(.زوج الو حمرم هلا

 أنه ال ،الراجح خالف مفهومها من املستفاد فالبأس ،الترجيح من ضرب ىعل محلها الالزم نكلو

 يف احملرم يعمم أو ،ىفخي ال ماك اجلواز يف نص حمرم بغري احلج جواز ىعل دل ما نأل كذلو جائز، غري

  .بعيداً انك نإو صفوان صحيح إليه يرشد ماك املؤمن يشمل حىت هذين

  .معاوية صحيح خصوصو ،املتقدمة النصوص طالقإل }ال وأ بعل ذات واك بني فرق الو{

 أصل وجود بني فرق ال ماك غريه،و باألك هلا ويل وجود بني البعل ذات غري يف فرق ال ذاكو

  .هغريو هلا قرابة أو حمرم

 حمل واك أو ،عليهما آمنة ،عرضهاو نفسها ىعل خائفة غري واك مأمونة واكب املراد هل مث

 نأل ،ولاأل املستند يف به صرح ماك النصوص من الظاهر يقال قد احتماالن، متهمة، غري االطمينان

 بال حتج هل اأو املرأة ليفكت عن السؤال ظاهره ما خصوصا ،نفسها حفظ فعليها ليفهاكت ليفكالت

   ليفكت بل ،الصفة هذه مع احلج جهة من ليهاإ متوجه ليفكت فال االطمينان حمل واك عدم أماو حمرم،

                                          
.٦ يف وجوب احلج ح٥٨ باب ١٠٩ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٥ سطر٥٢ص: سنادقرب اإل) ٢(



٣٢

  .الويل إىل متوجه فهو انك لو جازةاإلو املنع

 االطمينان حمل ونكت أن فاملعىن ،عرفاًو لغةً ا قواملوث املأمونة لمةك من الظاهرن إ :قال رمبا نكل

  .الدنيا ىعل أو الدين ىعل مأمون فالن :يقال ماك

 االطمينان حمل واك ماأ فيها، بالتدبر ال خيفى ماكن امراأل اياتالرو من فاملستفاد ،انك فيكو

  )١(.ثقات قوم مع خترج: )عليه السالم( فلقوله خائفة غري واك أماو ر،كذ مالف

 بعضو اجلماع خوف من أعم هو الذي البضع من مناأل ظاهره الروايات يف مناألن إ مث

 الو منلأل منافاته لعدم ،قهراً ليهاإ منهم أو جانباأل إىل هاعن الصادر النظر مثل ال خر،األ االستمتاعات

 أن بصدد بل ،أصال ارهكنإ بصدد حنن لسناو فقط، املرأة يف شرطاً ليس كذل ذإ النفس، ىعل مناأل

 هذه من مناأل عدم لغلبة الروايات يف كبذل ديق مناإو العرضي، مناأل إال ليس الروايات من املستفاد

  .الشابات إىل لنسبةبا خصوصا احليثية

 يفو صاحلني قوم مع خرجت فلو ،استدامةًابتداًء يشترط  يشترط ماك العرض من مناألن إ مث

  .مراأل ولأ من مناأل عدم مكح مهكح انك ،الفجار بعض بالتحاق مناأل زال الطريق منتصف

  

 الطريق يف ازواجه من مأمونة غري انتك فلو ،متعةً أو دواماً الزواج خوف مناأل عدم من ليسو

 من نكي مل ،الفقهاء من مجاعة قول ىعل االضطرار حال جيوز الذي الفارسي بالعقد لوو احلالل بالنحو

   لوو .ىفخي ال ماك مناأل عدم مصاديق

                                          
.٣ يف وجوب احلج ح٥٨ باب ١٠٩ ص٨ج: الوسائل) ١(



٣٣

  ومع عدم أمنها جيب عليها استصحاب احملرم

  

 عدم يبعد ال انك نإو ،تردد فيه ال؟ أم مناأل بعدم ملحق هذا فهل ،احملرم النظر بوقوع اطمأنت

  .االستمتاعو البضع ىعل مناأل مناأل من املصرف إذ ،كبذل حلاقهإ

 يف مناأل عدم من أقل احلضر يف مناأل عدم انك  فإنمن،األ عدم يف سواء السفرو احلضر انك لوو

 عدم من انك ،احلضر يف تاالستمتاعا سائر من غريهو ،السفر يف الزنا ىعل خافت لو ماك ،السفر

 صورة إىل النصوص النصراف ،الصورة هذه يف املانعية عدم فالظاهر سفراًو حضراً تساويا لو أما من،األ

   .ال خيفى ماك احلضر أمن

 ذإ النصوص، مشول عدم من ،تردد فيه ،حنوهو الزنا من مناأل عدمك السحق من مناأل عدم هلو

 الزنا من مناأل بعدم حلاقهإ يبعدوال املناط،و كاملال وحدة منو حنوه،و الزنا من مناأل عدم منها املنصرف

  .حنوهو

 من الشبهة تقع بأنه متلع لو ماك ي،العذر بالنحو حنوهو الزنا لوقوع مناأل عدم يف فرق النه إ مث

  .مأمونة واك عدم لصدق ،بغريه أو واحد طرف منأو  الطرفني

 سائر أو معه اللواط احتمال لسبب مرداأليف  األمن عدم املرأة يف مناأل بعدم يلحق هلو

  .كاملال جهة من يبعد ال انك نإو تردد، فيه االستمتاعات؟

  .راًكذ انك لو كاملالو ،ىنثأ انك لو للنص ،املرأةك ونكي هذا ىعل لكاملش ىاخلنثو

 عليه، مناأل توقف إذا }احملرم استصحاب عليها جيب{ أهلها أمن نإو بنفسها }منهاأ عدم معو{

 عادال نكي مل لوو تصحبه من وجود منهاأ يف فيكي انك لو نكلو فيجب، للواجب مقدمة نهأل كذلو

  .رماحمل بدون لوو وجب ليهاإ بالنسبة املأمون الفساق من انك بل



٣٤

  ، ومع عدمه ال تكون مستطيعة،ولو باألجرة مع متكنها منها

  

 يف التمتع إىل جاءاإل من آمنة غري انتك فلو ،العرضي األمن منباأل املراد أن عرفت قد حيثو

 نهاكمي مل إذا ،سقط ليفكالت الرافع احلرج يوجب حبيث عليها مشقة انك  فإن،التزويج أو الطريق

  .آمنة واك عدم صدق دملع ،عليها وجب الإو ،كذل بدون الذهاب

 أو }منها نهاكمت مع جرةباأل{ غريه أو حمرم باستصحاب }لوو{ احلج من نتكمت لو اإ احلاصلو

  .وجب حنوهو التمتع من السفر يستلزمه فيما العسر عدم مع منيأ استصحاب بدون ولو

 انكمل هلا جيوز نكي مل أو ،السفر يستلزمه الذي حنوهو التمتع ليهاع عسر بأن }عدمه معو{

 حنو أو ،معها انك إذا آمنة ونكت من نفقة من نكتتم مل وأ ،حنوهو احملرم مع حىت آمنة نكت ملو زوجها

  .املتقدمة النصوص من مجلة مفهوم إىل مضافاً السرب، ختلية نتفاءال }مستطيعة ونكت ال{ كذل

 سالماإل حجة عن فايتهاك ففي ،عرضها ىعل مبالية غري انتك بأن ،هذه احلالو ذهبت لوو

 بال ذهبت مناإو ،مستطيعة األ أجزأو حجها صح مناأل حتصيل من نتكمتن إ اأ قرباألو تفصيل،

 ال، أم ذوراحمل يف وقوعها بني كذل يف يفرق وال ،عاًكمتس فحج تطاعاس منك ،اختيارها سوء من هبةأ

 يف األمن عدم انك  فإن،مناأل حتصيل من نكتتم ملو عرضها ىعل آمنة غري انتك بأن ،نكتتم مل نإو

 من مستطيعة األ ، أيضاًفايةكال يف إشكال فال آمنة الرجوع إىل كذل بعد انكو ،امليقات إىل الطريق

  نإو بلدها، من مستطيعة نكت مل نإو امليقات



٣٥

  .السرب ختلية عدم مع احلج مسألة يف املتقدم شكالاإل فايةكال ففي ،مستمراً مناأل عدم انك

 غري انتك فلو االستطاعة، إىل بالنسبة املوضوعية قرباأل ،طريقي أو ىموضوع ههنا اخلوف لهو

 لوو االستطاعة، ذهبتن إ كذل بعد احلج اعليه جيب مل مناًآ الذهاب الواقع يف انكو ،تذهب فلم آمنة

  .لديها الواقع كذل بعد تبني

 فروع بعض يف تقدم ما إىل مضافاً الواقع، ىعل ال ناألم ىعل مكاحل لتعليق باملوضوعية قلنا مناإو

 خالف الواقع يف انك أنه تبني لو االستقرارو الوجوب عدم من ،املقتضي عدم أو املانع بظن احلج عدم

  .فراجع ،اهللا يعذره عذر مصاديق من هنأل ،كذل

 المكال ففيه ،منه خياف ما الواقع يف نكي ملو اخلوف مع ذهبت بأن الذهاب إىل بالنسبة أماو

  .ءيش يصبه مل نهكل واقعاً أو ظناً السرب ختلية عدم مع الذهاب يف املتقدم

 مناأل ونكي أن إما ينتقديرال الك ىعلو ال، أم ،آمنة ونكت أن ماإ األ ،أربعة الصور أن احلاصلو

  .ال أم ،للواقع مطابقا عدمهو

 جواز يف هلاأل سائر أو الزوج اطمينان حمل ونكت أن مبعىن ، أيضاًمأمونة واك اشترطنا لوو

  .االثنني يف ربعةاأل ضرب من ةصلاح ،مثانية لصارت ،اخلروج عن منعها عدمو جازاإ

 بذمتها تستقر ال معذورة انتك هلا ملنعه حنوهو لزوجا منأ عدم جهة من تذهب مل لو اأ مهاكحو

  .ال أم آمنة انتك سواءو ،ال أم للواقع مطابقاً منهمأ عدم انك سواء ،احلج

   الواقع طابق سواء ،كذلك انتك منهاأ عدم جهة من تذهب مل لوو



٣٦

  ،وهل جيب عليها التزويج حتصيال للمحرم وجهان

  

  .ال أم آمنني انواك سواءو ،ال أم

 أم ظنهم طبق ىعل الواقع انك سواء ،آمنة انتكن إ ىفك منهمأ عدم مع أو منهمأ مع ذهبت ولو

  .ال

 مل لوو فاية،كال فالظاهر مناًأ الواقع يف انكو ،منهاأ عدمو ،منهمأ عدم أو منهمأ مع ذهبت لوو

  .ال أم فقط امليقات قبل ونهك بني التفصيل ففيه مناًأ الواقع يف نكي

 ،فايةكال يف إشكال فال مناًأ الواقع يف انك  فإن،منةآ انتك نكلو عدمه أو ممنهأ مع ذهبت لوو

  .املتقدمان شكالاإلو التفصيل ففيه منآ غري الواقع يف انك نإو

  .فراجع ،الستنيو الرابعة املسألة يف األمن عدم يف المكال من شطر مر قدو

 :قال اجلواهر صاحب مكاحل يف لكشأو }جهانو ،للمحرم حتصيال التزويج عليها جيب هلو{

  .ىانته ،)١(إشكال مثال التزويج عليها فيجب عليه احلج توقف حال احملرم أصل حتصيل عليها جيب هلو

 الوجوب قوامهاأ :املصنف عبارة عند قال ،كاملستمسك التزويج بوجوب مصرح بني املعاصرونو

 جيب ال ه فإنهلا مهانة التزويج انك إذا ام املسألة آخر يف استثىنو السفر، يف ليهاإ احملتاج موراأل سائرك

  .ىانته ،)٢(االستطاعة النتفاء

  .العدم قوىاأل: تعليقته يف فقال )رمحه اهللا( يالشرياز ىاهلاد عبد السيدك ،الوجوب بعدم مصرحو

   .املصنفك ،املسألة يف متوقفو

 غري لشاباتا الفتيات البغك ،جيب مل عليها حرجاًو عسراً التزويج انكن إ أنه قرباألو

  نكي مل نإو املخدرات،و شرافاأل من سيما املزوجات

                                          
.٣٣١ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٢٣٣ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



٣٧

 اليت االنقطاعو لالستمتاع املعدة املرأةك كلذل مستطيعة واك يعد حبيث انك  فإن،حرجاًو عسراً

 حىت الوجوب مقدمات من ليس ليهاإ بالنسبة العرف نظر يف التزويج نأل الوجوب، يبعد فال كذل شغلها

 جازةاإل خذأو الراحلةو الزاد شراء قبيل من فهو الوجود، مقدمات من بل ،صيلهاحت وجوب بعدم يقال

 الزوج هذا هلا قيلو منها يقبل مل ،الزواج إىل احلج الحتياج مستطيعة غري نا أقالت لو لذاو الظلمة، من

  .واذهيب به فتزوجي موجود

 حتصيال كذل العرف لرؤية الوجوب، عدم فالظاهر الغالب هو ماك كذلك نكي مل نإو

   .الوجود مقدمات ال الوجوب مقدمات من فالزواج لالستطاعة،

 حمرما جعله جيب كذلك ،حمرما ونهك ظرف يف احملرم استصحاب جيب ماك نهأل بالوجوب القولو

 مل الإو ،مريناأل حدأ ىعل القدرة مع ةصلاح السرب ختليةو، عليه املطلق الواجب لتوقف استصحابهو

  .ممنوع ،حمرميته الثابتة ماحملر استصحاب جيب

 إياها طالقه ىعل حجها توقفو معها خيرج ال زوج هلا انك لو بأنه النقض مع ،العرف الفارقو

 حنن فيما بالوجوب القائل من يستبعد ه فإن،حرج بال كذل إمكان فرض مع ،معها يذهب بآخر تزوجيهاو

  .الصورة هذه يف بالوجوب القول فيه

  .كبذل جبناأ ،الثاين دون ولاأل يف االستطاعة صدق الفارق بأن أجاب لوو

 ونك بني فرق ال ماك متعة، أو دواماً التزويج ىعل التوقف بنيذكر  فيما فرق فال ،انك يفكو

  .معها كذل حنو أو كذلك ابنه أو احملرم الزوج التيان سبباً التزويج

 المكالك كذل حنو أو بنتها أو اابنه ابنة أو مهاأ أو ابنتها تزويج ىعل احلج توقف لو فيما المكالو

   .نفسها تزويج يف

   بني فرق الو الرضاع، ىعل توقف لو ما مثلهو



٣٨

  ولو كانت ذات زوج وادعى عدم األمن عليها

  

  .معه احلج من نكتتم ممن غريه أو للمحرم حمصال موراأل هذه ونك

 بأن علمت لو ما ةمسأل غري ،ههنا هلا تعرضنا الذي للحج مقدمة التزويج مسألة أن ال خيفىو

 فال خل،إ منهاأ عدم ومع: املصنف قول عند اهانعنو اليت الطريق يف متعة أو دواماً تزوجيها مظنة ذهاا

  .ال خيفى ماك واحد واد من املسألتان انتك نإو ،راراًكت رهاكذ ونكي

 دملع مستلزما هلا طالقه انك نكل ،كلذل حاضر الزوجو الطالق تريد نكل مزوجة انتك لوو

 عدم قرباأل انك نإو جهان،و الطالق خذهاأ جواز ففي احلج، من بدونهال تتمكن  الذي احملرم وجود

  .ليفكالت يرتقع حبيث عليها عسراً البقاء نكي مل فيما اجلواز

 إىل احملتاجة املرأةك حينئذ ونكي أنه فالظاهر ،فرضاً الزواج ىعلحجه  متوقفا الرجل انك لو مث

 خبالف الوجودية املقدمات من الرجل إىل بالنسبة ونهك الغالب انك نإو احلج،إىل  الذهاب يف الزواج

  .املرأة

 أو االطمئنان حمل واك عدم جهة من }عليها مناأل عدم ىادعو زوج ذات{ املرأة }انتك لوو{

 اخلوف صورة يف الوجوب يف إشكال فال هي صدقت  فإنبنفسها، مأمونة انتك نإو عليها اخلوف

  .مأمونة غري واك حيث من ال عليها

 عصيةامل ذإ عليها، واجب فاحلج االطمينان حمل واك عدم جهة من اخلوف انكن إ ماأو

 الزوج بني رقف هلو هذه، احلالو منعها للزوج هلو خبوفها، يفكف الوجوب عن متنع ال يةاالختيار

 املناط أن الظاهر ،املؤمنني عدولإىل  النوبة تصل أن  إىلهغريو مكاحلا من جانباأل أو قربائهاأ من غريهو

  عدمهو املنع يف



٣٩

 ثناءأ يف منها الواقع ركاملن كذلو احلج من هماأل فيالحظ ر،كاملن وقوع عن املنع يف املناط هو

 يبعد ال ماك ،احلج كتر من همأ الصدور احملتمل أو الصادر ركاملن انك فلو ياب،اإلو عمالاألو الذهاب

  .املنع له انك ،الزنا إىل بالنسبة كذل

 عن املنع لوجوب ،ساقفال حىت غريه حال حاله ونكي بل زوجا، ونهك حيث من له خصوصية الو

  .غريهو الزوج بني املنع يف للترتب وجه الو حد،أ لك ىعل ركاملن

 كذل غريو ،)١(﴾أَهليكُم ناراًقُوا أَنفُسكُم و﴿ :تعاىل لقوله ،همأ حنوهو الزوج إىل بالنسبة املنع نعم

   .غريهم أو خاًأ أو والداً أو انك زوجا ،هلاأل صاحب إىل بالنسبة خصوصية منه يفهم مما

 مل ،بشهوة لوو ليهاإ نظرهو جنيباأل إىل النظر إىل بالنسبة الظاهر هو ماك ،أهم احلج كتر انك لوو

  .منعها لغريه وال للزوج نكي

 جربها خوفك ،باختيارها ال ركاملن عوقو خوف بني عليها اخلوف مسألة يف الفرق عدم الظاهرو

  .لزم املعصية كتل عن منعها من نواكمت لو نعم .فتأمل ،اختيارهاب أم ،الزنا ىعل

  .ال خيفى ماك يمكح أو يموضوع أصل نكي مل إذا التخيري فالظاهر ،منهما هماأل يف كش لوو

 ظاهرلفا الرتاهةو عفةال نفسها من تعرف انتك  فإناالطمينان حمل واك عدم حال يف منعت لوو

 لوو لالستقرار، موجب غري أنه تقدم الذي العذر باب من احلج عدم نأل عليها، احلج استقرار عدم

 بسوء احلج عن منعها أن من احتماالن، عدمهو االستقرار ففي الرتاهة عدم نفسها من تعرف انتك

  أغرت لو ماك ونكفت لالبتذال اختيارها

                                          
.٦ اآلية :سورة التحرمي) ١(



٤٠

  نكرتأو

  

 ال عذر إىل مستند ذهاا فعدم ،لذهبت مانع نكي مل لو اأ منو زادها،و حلتهارا فأخذوا السراق

  .فعال باختيارها

 ،كذل يف الرجلو املرأة بني الفرق عدم قربفاأل ركاملن عن يالنه صغريات من املسألةن  إحيثو

  .جنيباألإىل  بالنسبة ذاكو احلج، كترو املعصية كتل من هماأل لوحظ الفساد ولده من الوالد علم فلو

 ال أو ،الترافع قواعد عمالإ الالزم فهل }رتكنأو{ األمن عدم الزوج ىادع بأن التنازع وقع لو مث

 ،ولاأل قوىاأل ،احتماالت ي؟التداع باب من املسألة أو أن ،سكالع أو ،أصالً الرجل قول إىل ىيصغ

 فلو منهما، واحد لك قول تقدم ىعل ثريةك آثار لترتب كذلو الباب، كذل صغريات من املسألة ألن

 واجباً ليس الذي خبروجها ناشزة ألاوالسكىن  سوةكالو النفقة عن منعها له انك الرجل مع احلق انك

 هلا انك منعها لوو ،ورةكاملذ موراأل عن منعها حق له نكي مل املرأة مع احلق انك لوو حمرما، بل عليها

  .نفقها بقدر منه السرقة

 ال أن ماإ املصلح مكفاحلا منعها الرجل أرادو اخلروج الزوجة أرادت بأن نعالتما وقع إذا أيضاًو

 ماك هلما وجه الو املرأة المك يسمع أو الرجل المك يسمعو يتداخل أو شأنه، خالف هوو يتداخل

ن إ حيثو الرابع، تعني ولاأل ثةالالث لالحتماالت وجه ال حيثو ،الترافع بقواعد يعمل أن إماو سيأيت،

  .املرأة حلفت الإو ،فهو قامأ  فإنالبينة، ةقامإ عليه يلزم ،كرت كرتن إ الذي نهأل مدع الزوج

  .ىالدعو تكحر اليت هيو ،تكرت احلج تكترن إ األ ،مدعية املرأة :يقال ال

  منك ونكفت عليها، لوجوبه احلج كتر من نكتتم ال هي :نقول ناأل



٤١

 لذاو الصالة، كتر من همأ ملفسدة موجبة صالا أن عياًمد عنها مينعها غريهاو الواجبة الصالة تريد

 امكحأ جريان ىعل غريهمك بعضهم عن يكاحمل ىعل اجلواهرو احلدائقو كاملدارو الدروس أصحاب أطبق

  .املقام يف التنازع

 قوهلا، قدم انتفيا  فإنبالبينة، أو احلال بشاهد عمل ،رتكنأو اخلوف الزوج ىادع لوو :ولاأل قال

  .ىانته ،عليها ميني ال أنه قرباألو

 عليها اليمني عدم لكيش قد نكل :بقوله اجلواهر يف رهكذ إشكال ليهاإ ليمنيا توجه عدم يفو

 هذا يف عليها له احلق بعدم دفعهو ،ركنأ من ىعل اليمنيو ياملدع ىعل البينة: )عليه السالم( قوله لعموم

  .ىانته ،)١(كذل يف دعواه اعمس صلأ يف شكالاإل ييقتض عليها له ميني فال احلال

 أن وظاهره :بقوله غريهو الدروس عبارة نقله بعد كاملستمس رهكذ مايف رظالن يظهر تقدم مماو

 ليس خوفه نأل مسموعة غري ىالدعو هذه أن يف التأمل ىينبغ فال عليهو عليها، خوفه الزوج يدعيه الذي

 السفر، عليها وجب نفسها ىعل آمنة انتك اذإف ،خوفها األثر موضوع مناإو الشرعي، لألثر موضوعاً

  .ىانته ،)٢(عليها خائفاً سبب أو بنسب ليهاإ ميت ممن غريه أو زوجها انك إنو

 بعدم أقر لوو كذلك الواقع أن يدعي بل به، خمتص اخلوف أن ييدع ال الزوج أن النظر وجه

   بدون ذهبت فلو ،السفر عن منعها يل :يقول حينئذو ،نفسها الزوجة خوف

                                          
.٣٣١ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٢٣٣ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



٤٢

 معترفة  أيضاًاملرأة ونك ىعل يتوقف ال آثاره ترتيب إذ ،النشوز آثار ترتيب يفل ناشزة فهي جازيتإ

  .حمقة نفسها املرأة رؤية الغالب بل ناشزة، واكب

 ماك اجلملة يف مدخليته يبعد ال انك نإو م،كاحل موضوع الرجل خوف أن يندع ال ناأ احلاصلو

 إىل احملتاج التنازع يقع كبذلو النشوز، آثار هي اليت عليه اخلوف ثارآ لترتيب خوفه أن يندع بل تقدم،

   .ومةكاحل

 الغالب يف احلال شاهد بل قواعده، عن خروجاً ليس احلال بشاهد العمل من الدروس رهكذ ماو

  .بأو عليه عطفها لذاو البينة، إىل معه حيتاج ال الذي لالطمينان مورث

 يف كش اذاو ذنه،إ بغري خروجها جواز لعدم ،مطلقاً رجلال قول يسمع أن احتمال أماو هذا،

  .عدمها صلفاأل البدنيةو املالية لالستطاعة اجلواز عروض

 من قاصرة سلطنته نأكف الواجبات يف للزوج سلطنة وال عليها احلج لوجوب املرأة قول يسمعأو 

 إىل حتتاج صلاأل خالف ةالسلطن نأل عدمه صلفاأل الوقت هلذا السلطنة مشول يف كش لوو مر،األ ولأ

  .املقام يف مفقود دليل

 ،السفر مدة حنومهاو سوةكالو بالنفقة تطالب الزوجة ألن ،التداعي باب من الرتاع ونكيأو 

 صلاأل خالف حبق يطالب منهما لكف ،ذنإ بغري اخلروج بعدم المكال مساعو باالستمتاع يطالب الزوجو

  .ىالتداع قواعد عمالإ فيجب ،ويلاأل

 خروج يوجب ال طرف يف صلاأل ونك أن ولنياأل االحتمالني ىعل يرد إذ حملها، غري يف لهاك

  .صلاأل قوله يطابق املرافعات بوابأ غالب يف فأحدمها الإو ر،كاملنو املدعي باب عن الرتاع حمل

 يرجع الرتاع يف صلاأل ذإ ،يالتداع مكح جريان يوجب ال املقدار هذا بأن الثالث االحتمال ىعلو

  .كذل فروع من البقية، وعدمهو واقعاً اخلوفىل إ



٤٣

ترجع الدعوى إىل ثبوت  أن  والظاهر عدم استحقاقه اليمني عليها إال،القرائن الشاهدة أو قدم قوهلا مع عدم البينة

 فحينئذ عليها اليمني على نفي ،حجها حينئذ مفوت حلقه مع عدم وجوبه عليها أن  بدعوى،حق االستمتاع له عليها

  .فاخلو

  

 املورثة }الشاهدة القرائن أو البينة عدم مع قوهلا قدم{ مناأل عدم رتكنأ لو أا ظهر لهك ذاو

 إال عليها اليمني استحقاقه عدم والظاهر{ :لقوله وجه ال أنه ظهر ماك االطمينان، هو الذي يالعاد للعلم

 عدم مع حلقه مفوت ئذحين حجها أن ىبدعو عليها، له االستمتاع حق ثبوت إىل ىالدعو ترجعأن 

  .}اخلوف فين ىعل اليمني عليها فحينئذ عليها، وجوبه

 لكيستش الو ر،كاملنو ياملدع باب من ليس املورد أن باب من اليمني استحقاق عدمن إ :يقال رمبا

 لقوله ركاملنو ياملدع باب من أعم البينة مساع نأل الرجل، بينة يسمع مفِل الباب كذل من نكي مل لو بأنه

 الدالة دلةاأل من كذل غريو ،البينة ا تقوم أو يستبني حىت كذل ىعل لهاك شياءواأل :)عليه السالم(

   .الطهارة تابك يف تفصيله تقدم ماك ،البينة حجية عموم ىعل

 ،نفسها حبال أعرف هيو ،السالمة ظنهاو ليهاإ اخلطاب بتوجه احلدائق يف اليمني عدم عللو

 هنا عليها ييدع ال أنه عليها اليمني عدم وجه  أيضاًيؤيدو :قال أن  إىل... هاعن الزوج سلطنة ارتفاعو

  .ىانته ،)١(كذل هو مناإ اليمني نصوص موردو عليها، اليمني يتوجه حىت حقاً

 حمل ونكي أن يلزم الو غريه،و املايل احلق إىل لئآ ارهكنإو اخلوف ىدعو ذإ ،ما ال خيفى فيهو

  .حنوهاو املالية احلقوق يف ابتداًء الرتاع انك ما اليمني توجه

                                          
.١٤٦ ص١٤ج: احلدائق) ١(



٤٤

 من إماو حنوها،و املالية احلقوق إىل الرتاع لوأ عدم باب من إما اليمني بعدم القول أن احلاصلو

  .ليهاإ آل ما ال حنوهاو املالية احلقوق يف ابتداًء انك ما هو لليمنيستلزم امل الرتاع أن باب

 احلق، نفس يف نزاع :يقال أن نكمي بلحلقوق، اإىل  الرتاع رجوع لوضوح ،تام غري مريناأل الكو

 الزوج ىادعو خرجت لو اأ ىتر أال للزوج، حق هوو الرتاع عليه الواقع من البيت من اخلروج ذإ

  .اليمني ليهاإ توجه واجب حلق انك خروجها أن بادعاء هي رتكنأو نشوزها

 دليل الو ،اليمني دليل لعموم عليه، دليل فال ،احلق نفس يف انك ما لليمني املستلزم الرتاع أن أماو

  .احلقوق يف ابتداًء الرتاع انك مبا اختصاصها ىعل

  .دائماً احلقوق إىل الرتاع هذا يرجع إذ )رمحه اهللا( املصنف تفصيل يف شكالاإل ظهر ذاو

 ،ال أم الزوج إىل بالنسبة رناهكذ ما فيهم يجير هل جانباألو القرابات سائر من الزوج غرين إ مث

 من غريه بنيو بينه كمشتر العرض أن ىعل :قال حيث القرابات، إىل بالنسبة كذل اجلواهر من الظاهر

 الزوج بني ىالدعو اختصاص ظاهرهمو :فقال بالزوج االختصاص العلماء إىل نسب مث .رحامهاأ

  )١(.غريه دون به خمتص البضع حق نأل لعلهو ،كذل يف زوجتهو

   ركاملن عن يالنه باب من املنع يف جانباألو اباتالقر سائر حق انك لو :أقول

                                          
.٣٣٢ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



٤٥

 وأما معه فالظاهر ، وجهان يف صورة عدم حتليفها،أمكنه ذلك إذا وهل للزوج مع هذه احلالة منعها عن احلج باطنا

  .سقوط حقه

  

 عدم فالظاهر بينة يقيموا مل لو أماو حجيتها، عموم من تقدم ملا ،بالبينة قوهلم مساع يف إشكال فال

 احتمال مع اليمني، توجه مورد هو الذي حنوهاو املالية احلقوق يف الرتاع ليس ذإ عليها، احللف وجهت

 نعم ،بعيد نكلو حق شبه فهو ،ذماإب ونكي نأو بد ال األوالد خروج ألن ،ماألو باأل مثل يف كذل

   .أوىل بطريق هنا ا اليقول الزوجة يف باليمني يقل مل من

 موجب احلج أن من }جهانو ،كذل نهكمأ إذا باطناً احلج عنمنعها  احلالة هذه مع للزوج هلو{

 بعض به فىتأ امك ،حقه استيفاءو حبسها فله اخلوف، انكمل عليها وجوبه عدم مع باعتقاده حقه لتفويت

 فدليل املقدار، ذا الزوج حق ثبوت ىعل دليل ال لفةكم واك تعتقد حيث الزوجة أن منو املعاصرين،

  .باطناً املنع جواز يف الدروس يكحم يف الشهيد توقفو املقام، ملثل مشوله عن قاصرة نةالسلط

 عن املنع أماو ثر،لأل مورداً ليس نهكلو ،كذل فله ،بفعلها رضاه عدم مبعىن الباطين املنع أما :أقول

 ال الفاعل اعتقاد مناطه الواجبو ،الواجبات منع يف له حق ال إذ ،كذل له ليس أنه يبعد فال اخلروج

   .فتأمل، غريه

 بالنسبة  أيضاًقوالً املنع  فإنحبساً، املنعو ،النصرافها املوجب قوالً املنع بني املنع يف فرق النه إ مث

  .الواجبات سائرك حمرم احلجإىل 

 الدنيا يف تذهب اليمني  فإن}حقه سقوط فالظاهر معه أماو ،حتليفها عدم صورة يف{ لهك هذا

   ىادع بل عليه، هو عما الواقع انقالب توجب مل نإو باحلق



٤٦

 وإال ففي الصحة ،حرامحصل األمن قبل الشروع يف اإلن إ ولو حجت بال حمرم مع عدم األمن صح حجها

  إشكال

  

 )عليه السالم( الصادق نعف :الروايات لبعض كذلو فيه، اخلالف عدم القضاء تابك يف اجلواهر يف

 قبله له حق ال أن فحلف استحلفهو حلقه ركاملن بيمني احلق صاحب يرضإذا  :يعفور أيب ابن خرب يف

 بعد أقام نإو نعم :قال ؟دلةاع بينة عليه له انتك نإو :قلت .له ىدعو فال ياملدع حبق اليمني ذهبتو

 استحلفه قد مما قبله ادعاه ما لك بطلأ قد اليمني انتكو له، انك ما قسامة مخسني باهللا استحلفه ما

 باهللا مكسأل منو ،صدقوهف باهللا مكل حلف من :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا لرسو قال عليه،

  .غريه مثلهو ،)١(له ىالدعوو ياملدع ىبدعو اليمني ذهبتو فاعطوه،

 نإو{ سالماإل حجة عن أجزأو }حجها صح مناأل عدم مع{ حنوهو }حمرم بال حجت لوو{

 الرجوعو الذهاب من عملأل الشرائط  فإن،جوعالرإىل  يبقو }حراماإل يف الشروع قبل مناأل حصل

  .السالفة املسائل بعض يف عرفت ماك

 نكي مل نإو احلجو ،امليقات من االستطاعة شرائط لتحقق هي مناإ الصورة هذه يف فايةكالن إ مث

  .فعال الشرائط الجتماع ،الوصول حني جيب أنه الإ ،شرطه لعدم واجبا امليقات إىل الوصول قبل

 ىعل تتوقف ا فإالصحة ماأ تفصيل، جزاءاإلو }الصحة ففي{ الشروع قبل مناأل صلحي }الإو{

 أماو بالصحة، يضر فال هبعد أو كذل قبل اخلوف ماأ ،بطالا يوجب حبيث كللمناس اخلوف اقتران عدم

  }إشكال{ ففيه جزاءاإل

                                          
.٢ ـ ١ حىام الدعوكيفية أحك من أبواب ٩ باب١٧٩ ص١٨ج: الوسائل) ١(



٤٧

. الصحةقوىوإن كان األ

  

  .فراجع ،الستنيو الرابعة سألةامل يف وجه رناكذ قدو الثمانني، املسألة يف تقدم

  .جزاءاإل أي }الصحة{ آخرين مجاعةو املصنف عند }قوىاأل انك نإو{

  



٤٨

 عليه ووجب  صار ديناً،زال بعضها أو استقر عليه احلج بأن استكملت الشرائط وأمهل حىت زالت إذا :٨١مسألة 

  يقضى عنه أن  وإن مات فيجب،اإلتيان به بأي وجه متكن

  

 صار ،بعضها زال أو زالت حىت مهلأو الشرائط ملتكاست نأب احلج عليه استقرا  إذ: ٨١مسألة {

 بل ،فيه شكالاإلو اخلالف عدم اجلواهر يف ىادع قدو }نكمت وجه يبأبه  تياناإل وجبو عليه ديناً

   .عليه بقسميه مجاعاإل

 يف احلج قريست أنه يف ىفتوو نصاً إشكال الو خالف ال :املنت مع مازجاً آخر موضع يف قالو

  .خلإ ،)١(حياته زمن يف فيحج فات حىت مهلأو الشرائط ملتكاست إذا الذمة

 اهللا قول عن فيه )عليه السالم( الصادق سأل الذي ،بصري أيب خرب مبحتمل تارة له استدلو

 ىعل يقدر ال :قال .مال عنده نكي ملن إ يميشو خيرج :فقال البيت حج الناس ىعل وهللا :عزوجل

  .)٢(معهم خيرجو القوم خيدم :قال .املشي يعين ،كذل ىعل يقدر ال :قال .بكيرو يميش :قال .املشي

 وجوب ركذ نهأل للقضاء به استدالله ونكي ن أاحتمل نإو ،امليت عن القضاء ىعل دل مبا ىخرأو

   .القضاء روايات ركذ مث القضاءو داءاأل

  .فراجع ،بعضها يف شكالاإل مع الستنيو مسةاخلا املسألة يف رناهاكذ أمورب له يستدل أن نكميو

  .فيه إشكال ال مما القضاء بوجوب مكفاحل ،انك يفكو

 اخلالف عن يكاحملك املستندو اجلواهر يف بل خالف، بغري }عنه ىيقض أن فيجب مات نإو{

  اعةمس موثقة عليه يدلو عليه، مجاعاإل ةركالتذو ىاملنتهو

                                          
.٢٩٨ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٢ يف وجوب احلج ح١١ باب٢٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٤٩

  .إن كانت له تركة ويصح التربع عنه

  

 عنه حيج :)عليه السالم( فقال موسر؟ هوو ا يوص ملو سالماإلحجة  حيج ملو ميوت الرجل عن

   .)١(كذل غري جيوز ال ماله صلب من

 :قال ؟سالماإل حجة حيج ملو ءيش لولده ليسو كفهل ماال استودع رجل عن ي،العجل صحيحةو

همطعأف فضل ماو عنه حج )٢(.  

  .)٣(ماله مجيع من سالماإل حجة الرجل عن ىيقض :احلليب حسنو

 غريهم،و سيضرو عمار ابنو يالعجلو رفاعةو مدحمل التواتر حد تبلغ خرأ صحاح املقام يفو

  .تعاىل اهللا شاء نإ اآلتية املسائل طي يف بعضها سيأيتو

 ىعل جيب فال ةكتر له نكت مل لو ماأ ،}ةكتر له انتك نإ{ فيما هو مناإ القضاء وجوبن إ مث

 ىعل الوجوب ىعل دليل عدم ،الروايات بعض يف التقييد إىل مضافاً كذل ىعل يدلو يء،ش الوارث

  .حدأ من خالفا فيه علمأ ال أنه ىعل العدم، صلفاأل ،الوارث

 :قال مروان بن حممد فعن ،ظهورها أو النصوص من مجلة إطالق عليه يدلو }عنه التربع يصحو{

 يتصدقو عنهما يصلي ،ميتنيو نيحي والديه ئيرب أن الرجل مينع ما :)عليه السالم(عبد اهللا  بوأ قال

  )٤(.احلديث عنهما يصومو عنهما حيجو عنهما

   ،) السالمماعليه( اظمكالو الصادق رجال من هوو ،هأصل يف محزة بن علي عنو

                                          
.٤ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ يف النيابة يف احلج ح١٣ باب١٢٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١ يف قضاء الصالة ح١٢ باب٣٦٥ ص٥ج: الوسائل) ٤(



٥٠

 مستجمعا  فاملشهور مضي زمان ميكن فيه اإلتيان جبميع أفعاله،واختلفوا فيما به يتحقق االستقرار على أقوال

  ، وهو إىل اليوم الثاين عشر من ذي احلجة،للشرائط

  

 ال :قال قرابته؟ يذوو والديه عن يتصدقو يصومو يصليو يعتمرو حيج الرجل عن سألته :قال

  .احلديث ،)١(قرابته بصلة آخر جرأ لهو يصنع فيما ريؤج به بأس

 مواتاألو حياءاأل عن تصدقأو يأصلو حجأ :)عليه السالم( براهيمإ أليب قلت :قال ، أيضاًعنهو

  .احلديث ،)٢(نعم :قال صحايب؟أو يتبقرا من

 قربه يف امليت ىعل يدخل :قال )عليه السالم( الصادق عن ،املشيخة تابك يف حمبوب ابن عنو

  )٣(.للميتو فعله يللذ جرهأ تبكيو ،ءالدعاو الربو الصدقةو احلجو الصومو الصالة

   .مثله ،)عليه السالم( قالصاد عن ،عمار بن سحقإ عنو

 غريهو الوسائل من احلجو الوصيةو الصالة تابك يف ورةكاملذ ثريةكال الروايات من كذل غريإىل 

  .تعاىل اهللا شاء نإ الثماننيو ةعالساب املسألة يف بعضها سيأيتو فراجع،

 جبميع انتياإل فيه نكمي زمان يمض فاملشهور قوال،أ ىعل االستقرار يتحقق به فيما اختلفواو{

 املستندو الذخريةو كاملدار عن ماك }احلجة يذ من عشر الثاين اليوم إىل هوو للشرائط، مستجمعاً فعالهأ

   ثركاأل إىل نسبته اجلواهرو

                                          
.٨ يف قضاء الصالة ح١٢ باب٣٦٧ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٩ يف قضاء الصالة ح١٢ باب٣٦٧ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١٠ يف قضاء الصالة ح١٢ باب٣٦٧ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٥١

 فيكفي بقاؤها إىل مضي جزء من يوم النحر ، للشرائطوقيل باعتبار مضي زمان ميكن فيه اإلتيان باألركان جامعاً

 وقد حيتمل كفاية بقائها إىل زمان ميكن فيه ، ورمبا يقال باعتبار بقائها إىل عود الرفقة،سعيميكن فيه الطوافان وال

 فلو أمهل استقر عليه وإن فقدت بعض ذلك ، وقد يقال بكفاية وجودها حني خروج الرفقة، ودخول احلرمحراماإل

   العود إىل وطنه اعتبار بقائها إىل زمان ميكن فيهقوى واأل، باخلروج معهماًأمورألنه كان م

  

  .املشهور أو

 يمض إىل بقاؤها فيكفي ،للشرائط جامعاً انكرباأل تياناإل فيه نكمي زمان مضي باعتبار قيلو{

 يكاحمل ىعل املهذبو كاملسالو رةكالتذ به القائلو ،}السعيو الطوافان فيه نكمي النحر يوم من جزء

  .للمشهور موافق هو بل همو كاملسال إىل القول هذا نسبة أن قئاحلدا ركذ نعم .عنهم

 بعض من يستفاد ما ىعل بناًء العالمة به القائلو ،}الرفقة عود إىل بقائها باعتبار يقال رمباو{

  .يةكاحمل عباراته

  .العالمة قواعد عن ماك ،}احلرم دخولو حراماإل فيه نكمي زمان إىل بقائها فايةك حيتمل قدو{

 نهأل ،كذل بعض فقدت نإو عليه استقر مهلأ فلو فقة،الر خروج حني وجودها فايةكب يقال قدو{

 الشيخني إىل نسب بل ،شرحهو املفاتيح صريحو كاملدار ظاهر عن ماك ،}معهم باخلروج اًأمورم انك

  .املستند اختارهو احتماله الذخرية عنو احملقق،و

 من أما ،يعد مل إنو العود أرادن إ }وطنه إىل ودعال فيه نكمي زمان إىل بقائها اعتبار قوىاألو{

 بلده غري يف التوطن يريد من أن ماك العود، زمان إىل بقاؤها يشترط فال رمةكامل ةكميف  البقاء يريد

   إىل هاؤبقا يشترط



٥٢

 وذلك ، وأما بالنسبة إىل مثل العقل فيكفي بقاؤه إىل آخر األعمال،بالنسبة إىل االستطاعة املالية والبدنية والسربية

 ولذا ، وأن وجوب اخلروج مع الرفقة كان ظاهريا،لشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاًألن فقد بعض هذه ا

  .الشرائط ال تبقى إىل اآلخر مل جيب عليه أن لو علم من األول

  

  .التفصيل هذا وجه سيأيتو املتقدم التفصيل ىعل ،انكامل كذل إىل العود زمان

 آخر إىل بقاؤه فيكفي العقل مثل إىل بالنسبة ماأو ربية،السو البدنيةو املالية االستطاعة إىل بالنسبة{

 وجوب نأو ،واقعاً عليه الوجوب عدم عن شفكي الشرائط هذه بعض فقد ألن كذلو عمال،األ

  .}عليه جيب مل اآلخر إىل ىتبق ال الشرائط أن ولاأل من علم لو لذاو ظاهرياً، انك الرفقة مع اخلروج

، السربيةو البدنيةو املالية باالستطاعة املفسرة ،ياتاالروو اآلية يف املأخوذة االستطاعةن إ :توضيحه

 السرب أو البدن أو املال من نهكمت ختيل من ىعل احلج لوجب الإو اخليالية، ال احلقيقة االستطاعة هي

 لذاو ي،الواقع بوجودها املأخوذة العنوانات مدار دائرة امكحاألن أل إال كذا ليسو قطعاً، كذلك ليسو

 أو ،يكيز للنصاب كاملال أو ،يتم احلاضر أو ،يقصر املسافر أو ،منه التيمم يصح ال للماء الواجد :قال لو

 أن العرف من أحد كيش مل ،القبيل هذا من كذل غري أو ،اخلمس عليه جيب مؤنته عن رحبه فضل من

 هوو سكالعك يات،اخليال ال الواقعيات الزيادةو النصابو احلضرو السفرو الوجدان مدار دائر مكاحل

  .الواقع خبالف قطع بل ظن نإو الواقعية عناوينها وجود عند امكحاأل كتل وجوب

  عادةاإلو ضاءقال من الواقع آثار عليه يترتب نكل ،معذور باخلالف القاطع نعم



٥٣

 املسائل بعض يف حنوهو اجلهل ارتفاع بعد باحلج تياناإل بوجوب نقل مل مناإو ،يالثانو الدليل ال لو

  .سابقةال

 جيب فال ،الواقعية موراأل من االستطاعةو عدماً،و وجوداً الواقع مدار دائر مكاحل أن احلاصلو

 إىل حيتاج القضاء بوجوب فالقائل هذا ىعلو ا، قطع أو ظنها نإو استطاعة الواقع يف نكي مل لو احلج

  .دليل

 عدم ىعل الدالة العامة دلةاأل من اشتراطه فهم حيث نهفأل العقل يف أماو العقل، غري يف لهك هذا

 قبلها العقل اعتبار بعدم القول الالزم انك ،عماللأل املقارن بانون خمتص كذلو ،قبحهو انون ليفكت

 عقله يستمرو عاقالً الوقت كيدر بأنه علمو املوسم قبل عقل لو بأنه القول الالزم انك لذاو بعدها،أو 

 لصدق كذلو عمال،باأل تنفنيكامل باجلنونني اعتبار الو السفر، عليه يلزم جين مث عمالاأل متامإىل 

  .اجلنون هذا مثل مانعية ىعل دليل عدمو ،االستطاعة

 إمكان بدون فيه تتحقق ال االستطاعة نأل وطنه، إىل العود مريد إىل بالنسبة البقاء شرطنا مناإنه إ مث

 ماك بديهة، كذل ىعل االستطاعة صدق يتوقف فال رمةكامل ةكم يف البقاء مريد إىل بالنسبة أما ياب،اإل

  .تفصيله سبق ما ىعل التوطن، رادةإ حمل إىل الرجوع من نكالتم ىعل صدقها يتوقف

 مرتبا رهاكسنذو تام، غري قوالاأل لسائر به يستدل أن نكمي ما :فنقول رناكذ ما وجه عرفت ذاإ

   :فيها شكالاإل مع املنت ترتيب حسب ىعل

 ،فقط عمالاأل هوو ،احلج هو الواجب بأن له يستدل فرمبا ،املشهور إىل املنسوب القول أما

   ماأ ،امنه نهكمت املفروضو املقدمة، ىعل القادر ىعل إال جيب فال ،له مقدمة الطريقو



٥٤

 منن إ لذاو متعني، الوجوب يف اشتراطه بعدم فالقول رواية، الو آية يف اعتباره يؤخذه فلم ياباإل

 إطالق إىل مضافاً ياب،اإل من نهكمت عدم مع عليه وجب جن أو عمالاأل متام بعد مات حج لو أنه علم

  :النصوص من مجلة

 ممن فهو حيج مل موسر صحيح هوو مات من :بصري أيب رواية يف )عليه السالم( الصادق قولك

 كذل عليه يصدق اليسارو الصحة من حيج مل من فإن. )١(﴾ىنحشره يوم الِْقيامِة أَعمو﴿ :تعاىل اهللا قال

  .عمالاأل متام بعد الشرائط فقدت نإو

 كذل من مينعه ملو سالماإل حجة حيج ملو مات من :احملاريب رواية يف )عليه السالم( قوله كذلكو

 إىل ،)٢(نصرانياً أو يهودياً فليمت ،مينعه سلطان أو ،احلج فيه يطيق ال مرض أو ،به جتحف ةحاج

  .مثاهلماأ من كغريذل

  :فيه ما ال خيفى نكلو

 من نكبالتم إال تتحقق ال االستطاعة أن من تقدم ما :ففيه ،رواية الو آية يف ياباإل أخذ عدم ماأ

  .غريهو يشمله عام بعنوان خذهأ فيكي بل ،بلفظه أخذه يشترط الو ياب،اإل

 الإ طاعةاالست مفهوم يف يؤخذ ال إذ يستطيع، امليتن إ :ففيه ،جين أو ميوت نمب النقض أماو

  .ةكم يف التوطن يريد نمك ياباإل إىل عمالاأل متام بعد له حاجة فال احلياة، دام ما نكالتم

 من أزيد ىعل تدل ال هيو العامة، دلةباأل إال ليس العقل اشتراط أن عرفت فقد جين من أماو

  .صلاح هوو عمالاأل حال العقل

   ىعل دل مبا مقيدة ىفه أمثاهلماو الروايتان أماو

                                          
.٧ يف وجوب احلج ح٦ باب١٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ يف وجوب احلج ح٧ باب ٢٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٥٥

 هلا إطالق فال ،اجلهة هذه ال ىخرأ جهة لبيان مسوقة بأا نقل ملن إ هذا .االستطاعة شتراطا

  .كذل يبعد ال ماك ،أصالً

 بل دليال، له ركيذ مل ستقراراال يف القدر ذا ىفتكا ممن لمامك وجدنا منأن  الغريب منو هذا

  .كذل من بأقلملكتفية ا قوالاأل سائر رد إىل يتعرضون األمر أول من غريهو اجلواهر

  .املشهور قول يف المكال متام هذا

 ي،السعو الطوافان فيه نكمي النحر يوم من جزء إىل الشرائط بقاء فايةك هوو ،الثاين القول أماو

 مما فليس إالو ،فواضح باستحبابه قلنا لومبىن  بيتامل أن ميمةضب املشهور، دليل يف تقدم ما عليه فيدل

   .هعلي احلج صحة يتوقف

 إىل الشرائط من مجلة ىعل دل ما خالف أنه هصلاحو املشهور، القول ىعل أوردنا ما :عليه يردو

  .ياباإل إىل بل عمالاأل خرآ

  .به القائل تقدير ىعل الثالث القول يرد بهو

 دخولو حراماإل بعد مات من إىل بالنسبة احلج فايةك ىعل دل مبا له يستدل فرمبا الرابع القول أماو

  .املوتب االستطاعة زوال انكن إ القول هذا استحسن أنه املتأخرين بعض عنو ،احلرم

 مل إذ بالقياس، شيء أشبه احلرم دخولو حراماإل بعد باملوت املقام إحلاقن إ :عليه يرد نكلو

 مورده، عن ىيتعد حىت فقط احلرم دخولو حراماإل هو االستطاعة يف املناطدلة أن األ كتل من يستفد

 مكاحل ونك أماو ،فايةكال إىل الرجوع أخبار عليه يدل بل يؤيدهو اآلخر، إىل االستطاعة دلةألا ظاهر بل

  .له )رمحه اهللا( املصنف تعرض عند فيه المكال فسيأيت باملوت االستطاعة زوال انكن إ كذلك



٥٦

 اتإطالقب املستند يف له فاستدل ،الرفقة خروج حني الشرائط بوجود فيتكامل اخلامس القول أماو

 دخول قبل مات فيمن االستفصال كبتر احلاصل املتقدمة ضريس صحيحة عموم بل القضاء، وجوب

 فقال الطريق؟ يف فمات زادو نفقةو له مجل معهو حاجاً خرج رجل عن ،العجلي صحيحة ذاك م،راحل

 هوو مات انك إنو ،سالماإل حجة عنه جزأأ فقد احلرم يف مات مث صرورة انكن إ :)عليه السالم(

  .احلديث ،)١(سالماإل حجة يف معه ماو نفقتهو زادهو همجل جعل رمحي أن قبل صرورة

 وجوب ترتب مقام يف اأ إذ فيها، طالقاإل تسليم عدم اففيه القضاء وجوب أدلة ماأ :فيهو

 املوسم كيدر مل الذي املوسر بأن القول لزم الإو مطلقا، القضاء ال داءاأل عليه وجب من ىعل القضاء

 أدلته ختصيص باب من كذل ليسو أحد، به يقول الو ،عنه القضاء جيب ،الربيع يف مات لو ماك ،أصالً

  .طالقاإل منع احلاصلو، التخصصو الشمول عدم باب من بل ،مجاعباإل

 تابعاً ليس بأنه لكيستش حىت ،قضاء فال أداء ال وحيثء دالألتابع  القضاء أن باب من كذل ليسو

 القضاء، وجب األداء فات لماك ليس أنه التبعية بعدم مرادهمن إ حيث من مناقشة فيه انك نإو داء،لأل

   :قاعدتان فهنا داء،األ وجوب بدون القضاء جيب أنه هوو ،سكالع دهمامر أن ال ،جديد بأمر القضاء بل

  .القضاء وجب وفات األداء وجب لماك :وىلاأل

 جيب مل داءاأل جيب مل لماك أي ،وفات داءاأل فيه وجب مما ونكي القضاء وجب لماكنه إ :الثانيةو

  .القضاء

   اخترناه ما ىعل إال دليل عليهما يدل مل نإو القاعدتان وهاتان

                                          
.٢احلج ح يف وجوب ٢٦ باب٤٧ ص٨ج: الوسائل) ١(



٥٧

 ،فاتته ماك فليقضها فريضة فاتته من: )عليه السالم( قوله عموم من السابقة مباحثنا بعض يف

  .وىلاأل القاعدة ىعل تدل ا فإبالصلوات، خصها ملن خالفاً

 جيب مل األداء جيب مل لماك أنه باب من ليس املقام يف القضاء وجوب بعدم فقولنا ،انك يفكو

  .وجوبه عدم صلفاأل القضاء، أدلة يف إطالق عدم باب من بل القضاء،

 خصصنامها بل ،كبذل نقل مل أو ،احلج عليه استقر من لغري هماإطالقب قلنا فسواء الصحيحتان أماو

 اخلارج عن القضاء وجوب مكاحل ونك إذ ،ىاملدع ىعل هلما داللة ال ،لسابقا من احلج عليه استقر نمب

 بدون اخلارج لغري القضاء وجوب مكاحل ونك يالزم ال ،احلج عليه يستقر من إىل بالنسبة حىت ةكمإىل 

 أو ،مدعيه ىعل عهدتهو يالقطع املناط بفهم إال ونكي ال النص مورد عن يفالتعد ،سابقاً االستقرار

 اعتبار ىعل دل ما خالف عليه يستقر مل منع القضاء وجوب ونك بعد به، نقول ال الذي سالقيا

  .الدليل إىل حيتاج احلياة حال إىل سحاا فإناملوت يف الروايتني أن  إىلمضافاً الشرائط،

 املقدار ا يراد أن بد ال البدنية االستطاعة انتك نإو املصنف، تفصيل هو قرباأل أن تبني ذاو

 استطاعته انتك لو مثال ،وطنه إىل الرجوع من نكيتم ال وأ ،بدونه الواجب أقل أداء من نكمي ال لذيا

   .ىفك فيه االستنابة جيوز فيما عنه االستنابة أو به السعيو الطواف من الإ نكيتم ال مبقدار البدنية

   املزامحة أن ماك تربة،املع البدنية االستطاعة صلأل تفسري بل ،املقام يف تقييداً ليس رناكذ ماو



٥٨

 لعدم احلاجة حينئذ إىل نفقة ،نعم لو فرض حتقق املوت بعد متام األعمال كفى بقاء تلك الشرائط إىل آخر األعمال

 كان قبل متام األعمال  فإن، ولو علم من األول بأنه ميوت بعد ذلك،العود والرجوع إىل كفاية وختلية السرب وحنوها

  ،مل جيب عليه املشي

  

  .السربية االستطاعة يف داخل حنوهو اجببو

 احلاجة لعدم عمال،األ آخر إىل الشرائطتلك  بقاء ىفك عمالاأل متام بعد املوت حتقق لو نعم{

 الذي القدر فايةك جداً القريب منو }حنوهاو السرب ختليةو فايةك إىل الرجوعو العود نفقةإىل  حينئذ

  .فتأمل ،دليل عليه يقم مل الذهاب بصورة فايةكال اختصاص إذ االضطرار، عرض لو فيهكي

 مبرتلته ما أو }عمالاأل متام قبل{ مبوته علم }انك  فإن،كذل بعد ميوت بأنه ولاأل من علم لوو{

 :لفظه ما يالربوجرد السيد تعليقة يفو ،الوجوب مدار هي اليت االستطاعة لعدم }املشي عليه جيب مل{

 إذا ذاكو حقه، يف احلج متام ما فإاحلرم، دخولو حراماإل بعد موته وقوع يعلم انكن إ وجوبه يبعد ال

  .ىانته ،هماكدرأل ذهب انكن إ بأنه يعلم زمان يف ماتو الشرائط واجد هكتر

  :عليه يرد نكلو احلرم، دخولو حراماإل بعد املوت فايةك ىعل دل ما وجهه أن الظاهرو

 وجوب ىعل اشتملت الرواية  فإناحلرم، دخولو حراماإل قبل باملوت علم لو مبا بالنقض :والًأ

  .احلرم دخولو حراماإل بعد باملوت بالعلم القضاء لتخصيصه وجه فال عنه، القضاء

   حراماإل بعد مات من خبالف عنه، ىيقض أن فيكفي عليه جيب مل بأنه الفرقو



٥٩

 فرض بعد ذإ ه،حمل غري يف ،عليه الوجوب فايةكال ىعل الدالة الرواية من يستفاد ه فإناحلرم دخولو

 انك املقام تشمل ال الرجوعإىل  أو عمالاأل متام إىل االستطاعة بقاء اعتبار يف الظاهرة وليةاأل دلةاألأن 

 حراماإل قبل يشمل احلرم دخولو حراماإل بعد يشمل ماك هوو ،يالثانو الدليل مبفاد القول الالزم

  .احلرم دخولو

 إىل بالنسبة قبلهما مات فيمن للحج الزادو اجلمل جعل أي ،كذل وجوب بعدم يقال أن الإ اللهم

 ىعل الربوجردي السيد قررهو ،السبعنيو الثالثة املسألة يف املاتن اختاره ماك ،احلج عليه يستقر مل من

  .الوجوب عدم

 دخولو حراماإل قبل املوت حدامهاإ تضمن اليت الرواية فقريت بني الفرق سؤال حينئذ ىيبق نعم

 بعمومها يقال حيث احلرم دخولو حراماإل بعد املوت الثانيةو احلج، عليه استقر مبن ختصص حيث احلرم

 يف مات من إىل عنها ىيتعد حىت ،االستطاعة من وىلاأل السنة يف حج قد ونكيو عليه، يستقر مل ملن

 سياق أن مع احلج، إىل ذهب انك لو احلرم دخولو حراماإل نهكمي انك زمان يمض بعد وىلاأل سنته

   .واحد وعدمه االستقرار حيث من فقرتنيال

  .السبعنيو الثالثة املسألة يف املتقدم غريهو ضريس صحيح راجع شكالاإل وضوح شئت إنو

 من بالوجوب القائل ىعل البد ،قطعاً املقام يف املنتفية االستطاعة اعتبار أدلة بعد بأنه باحلل :ثانياًو

 سحابنا فاحلرم، دخولو حراماإل بعد باملوت جزاءاإل ىعل لد ما إال املقام يف ليس إذ مفقود، هوو دليل

 يف فاملتعني به، نقول ال قياس أو ،مفقود هوو كباملال قطع إىل حيتاج الذهاب عدم صورة إىل مكاحل

   ما املسألة



٦٠

 أنه لمع إذا  كما، إىل ترك املشي وإال استقر عليهمل يكن فقد الشرائط مستنداً إذا  هذا.وإن كان بعده وجب عليه

ه حينئذ يستقر عليه الوجوب ألنه مبرتلة تفويت الشرط  فإن،مل يسرق ماله مثال أو مل يقتل أو لو مشى إىل احلج مل ميت

  .على نفسه

  

  .}عليه وجب بعده انك نإو{ )رمحه اهللا( املصنف اختاره

 أنه علمإذا  ماك عليه، استقر الإو ي،املش كتر إىل مستنداً الشرائط فقد نكي مل إذا{ لهك }هذا{

 له يتفق أومل ،احلج من معه نكيتم مل مرضا ميرض مل أو }مثال ماله يسرق وملأ ميت مل احلج إىل ىمش لو

 الشرط تفويت مبرتلة نهأل ،الوجوب عليه يستقر حينئذ نهإف{ كذل غري إىل ،املزاحم يذائكال الواجب

 قبلو احلاج عود قبل ماله تلف منأن  العالمة عن نقل ما بعد كاملدار يف أشار هذا وإىل ،}نفسه ىعل

 فيه شكالباإل الشرائط، يف منها بد ال الرجوع نفقة ألن ،ذمته يف احلج يستقر مل عودهم إمكان مضي

  .ىانته ،)١(سافر لو املال بقاء باحتمال

 لو مثال ي،العقالئ االحتمال فيكي بل ،ىمش لو الشرط فوت بعدم بالعلم االستقرار حيتاج ال نهإ مث

 سرتكنا فسطح من وقع أو فاحترق الدار يف انك أو ،للحج فيهكي انك الذي ماله فسرق لالبد يف يبق

 مع السفر يف وقوعها عدم صلاألو ،بلدية حوادث هذه نأل باالستقرار، القول لزم ،كذل حنو أو رجله

 يوم يف إياباًو اباًذه عنده احلضور يستطيع من حبضور مرياأل مرأ لو أنه ىتر لذاو ،كذل ىعل العقالء بناء

 العقالء عند معذوراً نكي مل ،رجله سرتكنا فاجلمعة يوم عصر يف وقع مث شخص حيضر فلم ،اجلمعة

 ياباإل لتعذر املوجب رجله سركو وقوعه احتمل سافر لو نهإ املعتذر قول يقبل الو احلضور، هكبتر

  .عليه

                                          
.٢١ سطر ٤٠٨ج: كاملدار) ١(



٦١

 للشك يف حتقق الوجوب وعدمه ،عدم االستقرار ظاهر فال،ال أو الفقد مستند إىل ترك املشي أن وأما لو شك يف

  .واقعا

  

 ماك طرف، ىعل العقالء بناء عدم مع }ال وأ املشي كتر إىل مستند الفقد أن يف كش لو أماو{

 احتمال العقالء عند ىساو حبيث ماله ب احلضر أو السفر يف رآه مىتو عنه يتفحص عدو له انك أنه

 يستقر فهل ،أمواله بو إليه العدو وصول اتفقو يذهب مل نهإ مث ب،الذهاو البقاء من لك يف النهب

 عدم صلاألو ،الشروط فيه تتوفر الرفقة خروج حال يف  أنهمن :احتماالن ال؟ أم هذه احلالو احلج

 العقالء من بناء الو عليه احلج بوجوب يعلم ال أنه منو. باالستقرار القول فالالزم ،عليه عارض حدوث

  .فنيالطر حدأ يف

 صالةأو ،الذمة براءة صلفاأل }واقعاً عدمهو الوجوب حتقق يف كللش االستقرار عدم فالظاهر{

 بناء غري شرعياً دليالً واكو ،عدمها املفروضو العقالئية، حنوهاو السالمة صالةأ إال ليست الشرائط بقاء

  .معلوم غري العقالء

 فلم ،الشرط فقد يصيبه وىلاأل مع ذهبي مل لو أنه يعلم انكو السري رفقة تعددت لو نهإ مث

 مع الذهاب املقام مثل يف جيب إذ نفسه، ىعل الشرط ويتفت مبرتلة نهأل الوجوب، عليه استقر يذهب

  .معها ذهب لو الشرط يفقد ال اليت الرفقة

 ةكرح قبل ماله سرق لو ماك ،الشرط فقد مث وىلاأل الرفقة مع يذهب فلم كبذل يعلم مل لوو

 مع الذهاب مكانإل مستطيعاً انك أنه الواقع أن من ،احتماالن عدمهو االستقرار ففي ،نيةالثا الرفقة

 معذور أنه منو .فيها عدمهو للعلم مدخلية الو الواقعية موراأل من االستطاعةو ،يذهب ملو وىلاأل الرفقة

   تقدم ملا قوىاأل هو هذاو الظاهر، يف خمرياً انك كبذل يعلم مل حيث ذإ ،وىلاأل الرفقة مع الذهاب كبتر



٦٢

 للشرائط حني املسري فسار مث زال بعض الشرائط يف  وأما لو كان واجداً،هذا بالنسبة إىل استقرار احلج لو تركه

 بل كان هو ،مل يكن املفقود مثل العقل إذا ،سالماألثناء فأمت احلج على ذلك احلال كفى حجه عن حجة اإل

  .قوىبية وحنوها على األالسر أو يةاملال أو االستطاعة البدنية

  

  .احلج جيب ال العذر مع أنه من مواضع يف

 مع ذهب لو أنه اطمئن مبا رجله سرتكنا فالثانية الرفقة سري قبل وقع لو ما مكح يعلم همنو

  .األمثلة من كذل غري إىل املانع، هذا به حيدث مل وىلاأل

 مث فسار املسري حني للشرائط واجداً انك لو أماو ه،كتر لو احلج استقرار إىل بالنسبة{ لهك }هذا{

 نكي مل إذا ،سالماإل حجة عن حجه ىفك ،احلال كذل ىعل احلج متأف ثناءاأل يف الشرائط بعض زال

 ،}قوىاأل ىعل حنوهاو السربية أو املالية أو البدنية االستطاعة هو{ املفقود }انك بل ،العقل مثل املفقود

  .فراجع ،الطرفني دليل يف المكال تفصيل مع كذل يف شكالاإل الستنيو ةاخلامس املسألة يف تقدم قدو

  



٦٣

 مث زالت استطاعته ، والقرانفرادكما فيمن وظيفته حج اإل، احلج فقط أو ،استقر عليه العمرة فقط إذا :٨٢مسألة 

  . وإن مات يقضى عنه، بأي وجه متكن أيضاًفكما مر جيب عليه

  

 يعتمر مل مث فحج فراداإل أو ناالقر ليفهكت انك لو ماك }فقط العمرة عليه استقرإذا : ٨٢مسألة {

 ،كذلك فحج احلج تقدم يوجب ما له عرض نكل التمتع ليفهكت انك إذا ماكو العمرة، عليه يستقر هفإن

 فقط سبيال إليه استطاع إذا وجوبه ىعل بناًء }فقط احلج أو{ احلج دون فقط للعمرة استطاع لو ماكو

   .للعمرة يستطع ملو

   .ىانته ،)١(يستقران قدو وحده احلج يستقر قدو وحدها العمرة تستقر فقد :اجلواهر يف قال

 بدون منهما واحد لك وجوب ىعل الدليل العمرة أقسام فصل من وىلاأل املسألة يف سيأيتو

  .خراآل

 مر ماكف ،استطاعته زالت مث{ املثال باب من هذاو }ناالقرو فراداإل حج وظيفته فيمن ماك{

 إىل يذهب مل فيمن اعكمتس لوو باحلج تياناإل وجوب أدلة نم تقدم ملا }نكمت وجه يبأ  أيضاًعليه جيب

 معاوية صحيحك القضاء، وجوبعلى  دل ما عليه يدلو }عنه ىيقض مات نإو{ ،استطاعته عند احلج

 فقال العتق؟و احلجو الصدقة يف المب وصت امرأة عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،عمار بن

  )٢(.طائفة الصدقة يفو ،طائفة العتق يف فاجعله شيء يبق فإن مفروض، هفإن باحلج ابدأ :)عليه السالم(

                                          
.٣١٣ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.١ يف وجوب احلج ح٣٠ باب٥٣ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٦٤

  .)١(النوافل يف فضعه ىبق فما ةفريض احلج فإن باحلج أابد :خراآل خربه يفو

 أن الإ العمرةو احلج من أعم منه املنصرف احلج يف انتك نإو افإ الروايات، من كذل غريإىل 

صلى اهللا عليه ( تشبههو ،فريضة احلج نإف :قولهو مفروض نهإو: )عليه السالم( بقوله فيها التعليل

 لك قضاء وجوب ىعل يدل كذل غري إىل ،يتاآل معاوية صحيحو ،اخلثعمية رواية يف بالدين احلج )وآله

  .املوت بعد عنه القضاء فيجب ،كذلك فقط العمرةو فقط احلج من الًك أن املعلوم منو فريضة،و دين

 ىمقتض هفإن ظاهرة عاًكمتس لوو األداء وجوب ىعل دلةاأل داللة :قوله من كاملستمس يف فما

 حمل .ىانته ،)٢(مجاعباإل الدليل فينحصر ،ظاهرة غري فداللتها مات لو عنه القضاء وجوب أما ،طالقاإل

 ملا األوليني الروايتني يف للوصية مدخلية الو ،القضاء وجوب ىعل دلةاأل داللة من عرفت ملا منع، أو نظر

  .ال خيفى ماك للعموم مفيد بالدين هبالتش كذلكو العلة، عموم من عرفت

  

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٣٠ باب ٥٣ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢٤١ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



٦٥

  .مل يوص ا إذا  التركةأصل من سالمتقضى حجة اإل :٨٣مسألة 

  

 عليه مجاعاإل ىدعوو }ا يوصل مل إذا ةكالتر أصل من سالماإل حجة ىتقض :٨٣مسألة {

 عن )عليه السالم( جعفر أبا سألت :قال ،مسلم بن حممد صحيحك ،متواتر أو فيضمست النصوصك

  .)١(نعم :قال عنه؟ ىأتقض ا يوص ملو سالماإل حجة جحي ملو مات لجر

 مجيع من سالماإل حجة الرجل عن ىتقض :قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،احلليب صحيحو

  .)٢(ماله

 قال ؟سالماإل حجة حيج ملو شيء لولده ليسو كفهل ماالً دعيناستو رجل عن ،العجلي صحيحو

  )٣(.عطهمأف فضل ماو ،عنه حج :)عليه السالم(

 يوص ملو سالماإل حجة حيج ملو ميوت الرجل عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت ،مساعة موثقو

  )٤(.كلذ غري جيوز ال ،ماله صلب من عنه حيج :)عليه السالم( فقال موسر؟ هوو ا

 حجة حيج ملو ميوت الرجل عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال عمار بن معاوية عنو

  )٥(.له مال ال صرورة رجال مالهمن  حيج أن عليه :)عليه السالم( قال ماال؟ كيترو سالماإل

                                          
.٥ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١ يف نيابة احلج ح١٣ باب١٢٩ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٤ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.١ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٤٩ ص٨ج: الوسائل) ٥(



٦٦

 حيج سالماإل حجة حيج ملو مات رجل عن ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،مسلم بن حممد عنو

  )١(.نعم :)عليه السالم( قال عنه؟

 ملو سالماإل حجة حيج ملو ميوت رجل عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،رفاعة عنو

  )٢(.نعم :)عليه السالم( قال عنه؟ ىأيقض ا يوص

 هاعن ىأيقض حيجا ملو ميوتان املرأةو الرجل عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :قال  أيضاًعنهو

  )٣(.نعم :قال ؟سالماإل حجة

عليه ( قال أن  إىل... سالماإل حجة عليه رجل عن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ضريس عنو

 ترك نكي مل إنو :قال أن  إىل... املال مجيع من سالماإل حجة عنه حيج ماال كتر انكن إ :)السالم

  .كذل غري إىل ،احلديث )٤(كتر مبا عنهحج  سالماإل حجة به حيج ما بقدر إال ماال

 خيرج أن ىأوصو يفتو رجل يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمار بن معاوية صحيح أماو

 حج قد انك إنو ،الواجب الدين مبرتلةنه إ ،املال مجيع فمن صرورة انكن إ :)عليه السالم( قال عنه؟

 ،كتر مبا أحق فهم ورثة لهو احلمولة نفقة قدر إال كيتر ملو سالماإل حجة حيج ملو مات منو ثلثه، فمن

  )٥(.عنه حجوا اءوشا إنو لواكأ اءوشا فإن

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٦ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٧ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١ يف وجوب احلج ح٢٩ باب٥٠ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٤ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ٥(



٦٧

 من تقدم ما يعارض فال ،احلمولة انكم احلج نفقة :فيها أن الإ ي،الغنو رواية حنوهو

 إذ ا،مستطيع نكي مل أنه فقط احلمولة قدر هكتر من الظاهر نفأل ذيلة أماو ،فواضح صدره أما الروايات،

 احلج وجوب منه يستفاد سالماإل حجة حيج ملو مات ومن قوله ليسو ،يستطيع ال احلمولة قدر كاملال

 للتوقف ،االستطاعة يوجب ال احلج أو احلمولة نفقة جمرد نأل :املستند يف قال لذاو حياته، حال يف عليه

  .ىانته ،)١(فايةكال إىل الرجوع بل العيال نفقة ىعل

 القولو ليفكالت إىل الحاجة كذل بعد ،ىفتوو نصاً فيه إشكال ال مما مكفاحل ،انك يفكو

ِللَِّه علَى الناِس ِحج و﴿ :تعاىل قوله يف الالم حرف ظاهر أن بتقريب الشريفة، اآلية من كذل باستفادة

 سائرك ملالا أصل من فيخرج مالياً ديناً ونكي عليه اًكمملو احلج انك ذاإف .كاملل ،اآلية )٢(﴾الْبيِت

  :فيه إذ املال، أصل من خترج اخلياطة  فإنفمات املباشرة بنحو ال ثوباً ليخيط نفسه آجر لو ماك الديون،

 :خدمه لبعض كاملل قال فلو ،كاملل العمل مثل يف الالم من يفهم ال العرفو عمل احلجن إ :أوالً

 مثل يف الالم خبالف االتيان، يةكمملو ال تياناإل وجوب إال كذل من العرف يفهم مل ،تأتيين أن كعلي يل

   .الفارق مع ىخرباأل الالمني ىحدإ فقياس ،دار أو فرس يل: قال لو ماك كمالاأل

  انك لوو العمل من الظاهرن إ :ثانياًو

                                          
.٧ سطر١٦٥ ص٢ج: املستند) ١(

.٩٧ اآلية :سورة آل عمران) ٢(



٦٨

 وإن أوصى ا من غري تعيني كوا من .كان عليه عمرا إذا  وكذا،فراداإل أو القران أو سواء كانت حج التمتع

   أيضاًالثلث فكذلكأو صل األ

  

 أعم هوجوب احلج أن اآلية من أحد يفهم ال لذاو آخر، دليل إىل حيتاج فاالنتقال ،املباشرة اًكمملو

  .املباشرة حونب ال عليها املوجر اخلياطة خبالف املباشرة، من

 }فراداإل أو ناالقر أو التمتع حج{ الفائتة احلجة }انتك سواء{ أي ،مطلق القضاء وجوبن إ مث

 بعض يف ولنيباأل صرح ماك ،ىخنث أو امرأة أو رجالً امليت ونكي أن بني فرق ال ماك ،دلةاأل طالقإل

  .الروايات

  .احلجك العمرة قضاء وجوب من سبق امل }عمرما عليه انك إذا ذاكو{

 صلاأل من خراجهاإ جيب }كذلكف الثلثصل أو األ من واك تعيني غري من ا ىأوص نإو{

   :الروايات من مجلة عليه يدلو ،}أيضاً{

 حيج أن ىفأوص مات رجل عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :قال ،عمار بن معاوية صحيحك

  )١(.ثلثه فمن تطوعا انك إنو ،املال مجيع فمن صرورة انكن إ :)عليه السالم( قال عنه؟

ن إ :قال عنه؟ حيجن  أىأوصو يفتو رجل يف ،)عليه السالم( عنه ،املتقدمة ىخراأل صحيحتهو

  )٢(.الدين مبرتلةنه إ ،املال مجيع فمن صرورة انك

ن إ :فقال حبجة؟ ىأوص رجل عن )عليه السالم( عبد اهللا أبو سئل أنه ،مناطاأل بياع حارث عنو

  .)٣(الثلث من يفه حج قد انك نإو ،عليه دين هي مناإ ،ماله صلب من يفه صرورة انك

  .ولاأل معاوية صحيحك احلليب صحيحو

                                          
.١ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٤ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٥ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ٣(



٦٩

 عليه أن فيوصي ةافالو حيضره رجل يف )السالم ماعليه( حممد بن جعفر عن ،اجلعفريات عنو

 من كذل خرجأ عنه به حيج ما خلفن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  بوأ قال حيج؟ مل نهأو سالماإل حجة

   .الثلث من خرجأ نافلة حجة انتك إنو املال، رأس

  .نقله سيأيتو منه، قريب  أيضاً)عليه السالم( هعن ياملرو )١(الدعائم خرب يفو

  .كذل غري إىل ... أبيه عن نقالًو ىفتو الرضوي عبارتا ذاكو

 قرينة كهنا انتك  فإن،صلاأل أو الثلث من احلج خراجإ يريد نهأو ياملوص المك يف كش لونه إ مث

 اعطواو ذاك طعمواأو ذاك عين تصدقواو ثلثي خرجواأ: قال لو ماك ا، عمل مريناأل حدأ ىعل تدل

 هذا  فإناحلج، مقدار هنم ىيبق ال مبا أو بالثلث حييط طعاماإلو التصدق بأن علمه مع ،لفالن حجي

 خراجإ إال يريد النه إ :يقال ألن جمال الو الثلث، عن زائداً احلج رادةإ ىعل قرينة بالعلم املقترن التعيني

 يف الثلث من يالباق يصرف مث لوجوبه احلج فيقدم يناآلخر مريناألو احلج بني التزاحم فيقع الثلث

   .باحلصص التصدقو طعاماإل

 ذاك طعمواأو ذاك عين تصدقواو ثلثي خرجواأ: قال لو ماك ،سكالع ىعل القرينة قامت لو مثلهو

 الثلثان، ىيبق حىت ثلالث من اجلميع ونك رادةإ ىعل يدل ه فإن،لورثيت الباقيني الثلثني عطواأو عين حجواو

  .التصدقو طعاملإل املخرج الثلث ىعل زائداً احلج بعد نيالباقي الثلثني ىعل المهك محل لزم إالو

  هلوجه ياملوص ملع جهة من املثالني هذين إىل بالنسبة احلال خيتلف قد نعم

                                          
.٦٦ص: اجلعفريات) ١(



٧٠

 املرجع الفقية نظر كذل يف املرجعو املال، من عمالاأل هذه احتياج بقدر أو الثلث أو املال مبقدار 

  .وهحنو

 صلاأل أو الثلث من احلج خراجإ ففي الإو ،فهو الطرفني أحد ىعل قرينة قامت  فإن،انك يفكو

   :احتماالن

 طعامإو باحلج ىأوصو ديناراً عشر ىنثأ له انك لو مثال الثلث، من بأزيد الوصية عدم صالةأ من

 احلج جعلنا فلو دينار،ىل  إحيتاج طعامهمإو دنانري ثالثة احلج انكو ،دينار بنصف عليهم قالتصد عشرة

 عدم يقتضي صلفاأل نصف،و سبعة يبق صلاأل من جعلناه لوو للورثة، دنانري مثانية يبق الثلث من

  .خراجهإ املتيقن الثلث ىعل الزائد النصف ذا الوصية

 أن يف كش فلو ،صلاأل من الديون سائرك سالماإل حجة خراجإ وليةاأل الشرعية الوظيفة أن نمو

  .الصرف عدم صلاأل انك هاأصل عن الوظيفة هذه رفص يوصملا

 الوالد اختاره ما يقرب قدو األول، اختار املعاصرين أعالم بعضو ،الثاين اختار )قدس سره( الوالد

 العدم صالةأل ىجمر واحداً حقاً جعلهما أنه يف كالشو أرادمها، قدو والدين الثلث حقني للميت بأن

 يف كالش عن ناش فيه كالش إذ ومة،كحم الثلث من الزائد إرادة عدم ةصالأو ،احلقني خراجإل املقتضية

  .واحداً احلقني جعل

   .الثلث إىل صلاأل عن احلج صرف يف كش نهأل عاجال، النظر يف األرجح هو القول هذاو

 الثلث يف الفرق ونكي حىت ،مثال طعاملإل المك الثلث متام بقدر احلج انك لو ما حال يعلم منهو

  .غريه لسقوط املوجب احلج ضمنه يف الذي الثلث أو ،احلج غري الثلث أراد أنه يف كلشل التام،



٧١

 وتقدم على الوصايا املستحبة وإن كانت متأخرة عنها يف ،أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منهن إ ماأو

  ،الذكر

  

 الثلث بل ،احلج عدب الثلث يريد ال أنه علمنا بأن ،صرحياً }الثلث من خراجهاإب ىأوصن إ أماو{

 وظيفةً شرعاً للمجعول صرف أنه من احتماالن، ال أم الوصية هذه ينفذ أنه ففي ،احلج منهض يف الذي

 احلج بعد ىيبق مبا وصية احلقيقة يف أنه منو ،صلاأل من خيرج بل ينفذ فال صلاأل من الدين إخراج من

  .الثلث من

 له املنايف  فإنابتداًء، وظيفةً للمجعول منافية يستل الثلث من خراجباإل الوصية أن  إىلمضافاً هذا

 أنه من )رمحه اهللا( قاله ما فاملتعني هذا ىعلو ،صلاأل غري من خراجهإ ال مطلقاً الدين خراجإ عدم

  .}منه خراجهاإ واجب{

 انتك إنو ،املستحبة الوصايا ىعل{ احلج }تقدم{ الإ }و{ فهو ىخرأ وصية كهنا نكي ملن إ مث

 ثلثه خراجإب ىأوص لو ماك الثلث، من خراجاإل يف بينهو بينها التزاحم وقع إذا }ركالذ يف اعنه متأخرة

  . لألمرين اآلخرينحينئذ الجمال ه فإنمجيعه، احلج استغرقو العتقو الصدقةو احلج يف جعلهاو

 احلج شيئني أراد أنه بادعاء ،الثلث من املستحبة الوصاياووليس خيرج احلج من األصل حينئذ 

 ،الثلث من مجيعاً واك عينأ ،القيد هذا سقط الثلث يف اجتماعها نكمي مل ذاإف ،مجعها ظنو املستحباتو

 بعد ألنه كذلو الثلث، من املستحباتو صلاأل من احلج إخراج من األولية القاعدة حسب ىعل فيعمل

  .صلاأل إىل احلج رجوع ىعل دليل ال منه نكالتم عدمو الثلث من اجلميع جعل

 هي اليت الثلث دائرة تضيق فرض بعد إذ واضح، املستحبات ىعل احلج تقدم فوجه انك ،فيكو

   الوصيةو الواجب، ملزامحة املستحبات تصلح ال اجلميع مصب



٧٢

 بالنسبة املشروط الواجب قبيل من وجوا أن إال ،املستحب متعلقها لوجوب موجبة صارت إنو

  .املال بقاءو احلج خروج فرض ىعل واجبة لوصيةاو ،حال بأي واجب فاحلج املطلق، الواجبإىل 

 بثلثها أوصتو تكهل امرأةن إ :قال معاوية خرب ،تقدم ما إىل مضافاً ،رناكذ ما ىعل يدلو

عليه (عبد اهللا  أبا فسألت :قال أن  إىل...كذل املال يسع فلم عنها يعتقو عنها حيجو عنها به يتصدق

  )١(.النوافل يف فضعه يبق فما ،فريضة احلج  فإن،باحلج ابدأ :فقال ؟كذل عن )السالم

 فلم ا يعتقو عنها حيجو عنها ا يتصدق بثلثها أوصت امرأة :املناقب يف بشوآ شهر ابن عنو

 به منقطع رجل إىل انظر :منهما واحد لك فقال الثوري سفيانو حنيفة أبو لئفس ،كذل املال يسع

 بن معاوية فسأل بالبقية، يتصدقو فيعتق شيء ليهع يفبق رقبته كاكف يف ىسع قد رجلو ،به ىفيقو

 يف فضمه بقي ماو ،فريضة احلج  فإنباحلج، ابدأ :فقال ،كذل عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا عمار

  )٢(.مقالته عن فرجع حنيفة أبا كذل فبلغ ،النوافل

 ماله ثلث يبلغ مل نإو ،وصيته يمتض صدقةو عتقو حج يف ماله بثلث ىأوص إنو :الرضوي عنو

  )٣(.اهللا شاء نإ صدقة أو عتق يف جعل بقي ماو فريضة ه فإنباحلج، ئدب منه يتصدقو يعتقو عنه جحي ما

   بعد عنه حيج أن ىأوص فيمن قالأنه ) عليه السالم( حممد بن جعفر نع ،الدعائم عنو

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٣٠ باب٥٣ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٩ ح١٨ باب١١٦ ص٩٦ج: البحار) ٢(

. سطر ما قبل األخري٤٠ص: الرضافقه ) ٣(



٧٣

 صلخيرج من األ أنه  مبعىن، كذلك أيضاًحج النذرقوى أن  واأل،صلوإن مل يف الثلث ا أخذت البقية من األ

 أو  كان املال املتعلق به اخلمس فإن،زكاة وقصرت التركة أو مخس أو  ولو كان عليه دين،كما سيأيت اإلشارة إليه

  ، فال جيوز صرفه يف غريمها،الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعني

  

  .)١(املال رأس من رجخأ يوقته مل نإو ،ثلثه من خرجأ ثلثه من كذل حدن إ :سالماإل حجة موته

 يف ا العمل يلزم مناإ الوصية ذإ ،}صلاأل من البقية خذتأ{ باحلجة يأ }ا الثلث يف مل نإو{

 أوجبتن إ الثلث من خراجباإل فالوصية جيز، مل بل جيب مل إالو ،آخر واجباً ينايف ال الذي القدر

 مل التقييد وجه ىعل نكت مل نإو ،لغواً انتك الوفاء عدم تقدير ىعل احلج خراجعدم إ رادةإ مبعىن ،التقييد

ال  ماك مكاناإل صورة يف هي مناإ الثلث من خراجهاإ ىعل الدالة الروايات من تقدم ماو منافية، نكت

  .خيفى

 سالملإل به ىاملوص احلج أن يف كش لوو احلج، لسقوط موجب املندوب احلج يف الوفاء عدم نعم

  .الرباءة صالةأ جريان فالظاهر ،جيب ال حىت مندوب أو ميلكالت جيب حىت

 يف }ليهإ شارةاإل سيأيت ماك صلاأل من خيرج أنه مبعىن ،كذلك  أيضاًالنذر حجقوى أن األو{

  .التفصيل فيه قوىاأل أن سيأيتو اآليت، الفصل من الثامنة املسألة

 اةكلزا أو مساخل به املتعلق املال انك  فإن،ةكالتر قصرتو اةكز أو مخس أو دين عليه انك لوو{

 نهأل }غريمها يف صرفه جيوز فال{ اخلمسو اةكالز تايبك يف سبق ماك }بالعني لتعلقهما قدم ،موجودا

نفسه  اةكز صرف يصح النه إ فيه نكل احلج، يف اةكالز جبعل اجلمع جواز حيتمل قدو الغري، حلق تضييع

  يف

                                          
.٣٣٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(



٧٤

 احلي بني كذل يف فرق الو خراجها،إ عن عبارة هو الذي هاؤايتا اةكالز أدلة من الظاهر إذ نفسه،

 يتاءإ يصدق مل الدين كذل يف احلياة حال به املتعلقة اتهكز صرفت مث دين للميت انك لو مثال ،امليتو

  .كذل ىعل اةكالز

 امليت عن تربعاً باحلج منه االلتماسو مصرف إىل اتهكز عطاءإ من امليت بأمر القائم نكمت لو نعم

 ىعل دل ما إذ نظر، حمل ميت عن التربعي احلج يف اةكالز صرف جواز بعدم القولو اجلواز، يبعد مل

 للفقري جيوز أنه اةكالز تابك يف تقدم قدو لغريه،و لنفسه احلج من عمأ اةكالز عن الفقري حج جواز

   .كذل غريو الرحم وصلة الصدقةو التزويجو احلج من شأا هي اليت املصارف من شاء يفك صرفها

 الدالة الروايات من مجلة تقدم ماك شرعاً، فيه مرغوب أمر اًعترب امليت عن احلجن  أاملعلوم منو

 الرجل عن )عليه السالم( الصادق سئل فقد الثواب، من املتربع نفس إىل يعود ما إىل مضافاً ،كذل ىعل

 يغفرو حجج عشر ثوابو جرأ الرجل عن حيج للذي :فقال شيء؟ الثوابو جراأل من له ،خرآ عن حيج

  .)١(رميك واسع اهللان إ خلالتهو خلالهو لعمتهو لعمهو ختهألو خيهألو البنتهو والبنه مهألو بيهألو له

  .املضامني ذه ثريةكال الروايات من كذل غريإىل 

 مل ماك ،غريهاو الصلةو الصدقةو التزويجو احلج يف اةكالزك صرفه جيوز اخلمسن إ قلنا لونه إ مث

  . أيضاًالباب هذا يف اةكالز يف وركاملذ كذل ازج ،اخلمس تابك يف نستبعده

                                          
.٦ يف النيابة يف احلج ح١ باب١١٦ ص٨ج: الوسائل) ١(



٧٥

  .التركة توزع على اجلميع بالنسبة كما يف غرماء املفلسقوى أن وإن كانا يف الذمة فاأل

  

 ورينكاملذ تابنيكال يف تقدم ملا ميته، عن احلج بشرط يعطيه نأب االشتراط يف يللوص حق ال نعم

  .ملزماً الشرط نكي مل شرط ولو عوض، بالو جماناً ءعطااإل لزوم من

 }املفلس ءغرما يف ماك ،بالنسبة اجلميع ىعل توزع ةكالترقوى أن فاأل ،الذمة يف اناك نإو{

 ىعل انك الذي الدين بغري كذل اختصاص احتمالك ل،كمش أمر لكل األ القرعة إىل الرجوع احتمالو

 فيقدم فيه أما املعاوضة، حناءأ ئرسا من الشراء بغري إليه انتقل و أموجود عينه ما شراء الجل امليت

 عند اجلواهر يف قال ،ىالفتوو بالنص منفيان ،ا أحق العني صاحب أن ىعل دل ملا ،ولاأل العني صاحب

 العني لصاحب حينئذ فيجوز عليه، مما حنواً كيتر أن الإ ةكالتر يف سواء فغرماؤه امليت أما" :احملقق قول

 يف اجتهاد أنهكو :قال مث ،اجلنيد ابن عن ىكحي ما ىسو خالفاً هفي أجد ال :لفظه ما ،ىانته "خذهاأ

  .ىانته ،)١(النص مقابلة

 متاعاً رجل من باع رجل عن )عليه السالم(عبد اهللا  باأ سألت :والد أيب صحيح كذل يف النصو

ليه ع( فقال له؟ حقق إذا يأخذه أن أله متاعه البائع صابأو ماله حيل أن قبل ياملشتر فمات سنةإىل 

 حنواً كيتر مل نإو حالل، كذل  فإنله حققن إ فليأخذ دينه من حنواً كترو دين عليه انكن إ :)السالم

  )٢(.املتاع ىعل له سبيل الو حصته يأخذ شيء عليه له ممن واحدك املتاع صاحب  فإندينه من

   رجل يف )عليه السالم( احلسنأيب  إىل تبتك :قال ي،املروز حفص بن سليمان عنو

                                          
.٣ام احلجر حك أبواب أح من٥ باب١٤٦ ص١٣ج: الوسائل) ١(

.٢ام الرهن حك يف أح١٩ باب١٣٩ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٧٦

 وحنوه ، خلرب معاوية بن عمار الدال على تقدميه على الزكاة،وقد يقال بتقدم احلج على غريه وإن كان دين الناس

  خرب

  

 يأخذأ ناملر مال من ثركأ مثنه يبلغ فال بعضهم يد يف اًنهر إال شيئاً خيلف ملو دين عليهو مات

 بينهم يتوزعونه سواء كذل يف الديان مجيع :)عليه السالم( تبكف اء؟كشر فيه الديان سائرو هو أو مباله

 الراهن موت باب يف املرويان ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مكاحل بن عبد اهللا خرب حنوهو. باحلصص

  .فراجع احلج تابك من

 بالدين، عنه املعربة للنصوص ،احلج ذاكو الديون، سائرك اةكالزو اخلمس أن املعلوم منو هذا،

 يف أفىت لذاو ،حمرج بال ترجيح البعض تقدمي أن  إىلمضافاً ،بالنسبة التوزيع ىفتوالو النص ىفمقتض

  .بيننا املعروف هو كاملستمسيف  قال بل ،املقام يف بالتوزيع غريمهاو كاملدارو الشرائع

 }انك نإو غريه ىعل احلج بتقدم{ اجلواهر يف ماك جواهره يف القاضي به القائلو }يقال قدو{

 سبحانه اهللا حق حقان الناس حق يف جيتمع ذإ ،تعاىل اهللا حق ىعل هلتقدمي ياملقتض }اسالن دين{ غريه

 خلرب{ واحد حق ه فإنسبحانه اهللا حق خبالف ،تعاىل مرهأ عن النظر قطع مع للناس حقو داءباأل اآلمر

 جلر :له قلت :قال ،}اةكالز ىعل تقدميه ىعل الدال{ الصحاح يف بعض عده الذي }عمار بن معاوية

 سالماإل حبجة ىوصأو درهم ثالمثائة كترو سالماإل حجة عليهو اةكالز من درهم مخسمائة عليهو ميوت

   )١(.اةكالز يف الباقي يردو ونكي ما أقرب من عنه حيج :)عليه السالم( قال اة؟كالز دين عنه ىيقض نأو

   خرب حنوهو{

                                          
.٢اة حك يف أبواب الز٢١ باب١٧٦ ص٦ج: الوسائل) ١(



٧٧

  .زكاةآخر لكنهما موهونان بإعراض األصحاب مع أما يف خصوص ال

  

 عليهو درهم ثالمثائة كترو مات رجل يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، أيضاًمعاوية عن }آخر

 يف بقي ما جيعلو املواضع قربأ من عنه حيج :قال ،عنه حيج أن ىوصأو درهم سبعمائة اةكالز من

  .)١(اةكالز

 خصوص يف ماأ مع{ اجلواهر يف ماك والًأ عنها }صحاباأل عراضإب موهونان نهماكل{

 السبل حدأ احلجو ،اهللا سبيلو الرب وجوه يف صرفها جاز حيث اةكالز أن احملتمل فمن ثانياً، }اةكالز

 من تقدم ملا تنافيه، وليةاأل القاعدة انتك نإو اة،كالز به تعلق من نفس حج يف صرفها الشارع جازأ

  .اةكالز خراجإ يف وامراأل ظهور

 العرفية الديون سائرك ليست اةكالز أن هوو ،ىخرأ جهة من اةكالز خصوصية حيتملنه إ مث

 وقع ذاإف ،تعاىل اهللا حقوق سائرك ونكفت شرعي، جبعل جمعولة ا فإ،الشرع ال لو الثابتة العقالئية

 بني التعارض وقع إذا ما خبالف ،أوىل بينهما اجلمع انك سبحانه له المهاك اللذين احلقني بني التعارض

 من جماال تعاىل حق ىعل الناس حق لتقدمي  فإن، أيضاًالشرع ال لو الثابت الناس حقو سبحانه اهللا حق

  .ايتنيوالر عن ثالث جواب هذاو ،تقدم ماك حقني ههناو واحداً حقاً كهنان إ حيث

 نسبة إىل احلج جرةأ نسبة انك زماناً )عليه السالم( ماماإل عن السؤال وقت ونكي أن :رابعاًو

   من بل تقدميه باب من باحلج مراأل فليس يع،التوز نسبة الدين

                                          
.١ام الوصايا حك يف أح٤٢ باب٤٢٧ ص١٣ج: الوسائل) ١(



٧٨

  .احلقوق بني ةكالتر توزيع قاعدة ىمقتض أنه باب

 واحدة رواية ماأ الظاهر بل مستقلتني، الروايتني ونك استبعاد بعد املنت مضطربة الرواية :خامساًو

  .ئةسبعما اةكالز ونك ىخرأو ،ائةممخس اةكالز ونكل متضمنة تارة فنقلت ،متنها اضطرب

  .الرواية هذه عن اليد لرفع صاحلة غري ورةكاملذ تشكاالاإل من شيئاًبأن  خبري أنت نكلو

 احتمل إذا مبا يفكف موهناً بنفسه ليس عراضهمإ أن  إىلمضافاً ،ففيه صحاباأل عراضإ أما

 ،حبجة ليس االستناد احملتمل مجاعاإلو فيك ها،تدالل عندنا متي مل اليت املتقدمة الوجوه بعض إىل استناده

 تضيق مسألة عنونوا جندهم فلم منهم ثريك لماتك راجعنا قد بل املقام، يف عراضإ همنم يتحقق ملأنه 

 تفنيكم والدين احلج بني املال لتحصيص يتعرضون مناإ بل املواضع، أقرب من به تياناإل عن احلج حصة

  .كبذل

 ةكالتر انتك  فإننظر دين هعليو احلج عليه وجب قد انكو مات من" :اخلالف يف الشيخ قال

 ،)١("يةوبالس بينهما قسم املال يسع مل نإو ،املال صلب من الدين ىيقضو احلج عنه خرجأ للجميع فيكت

  .ىانته

 صرفت ام ةكالتر ضت  فإندين عليهو عليه احلج استقرار بعد مات من" :املعترب يف احملقق قالو

  .ىانته ،)٢("باحلصة الدين ىعلو احلج مثل جرةأ ىعل قسمت ةكالتر قصرت إنو ،ام يقول ما فيهما

   أصل من عنه يقض مات مث ذمته يف احلج استقرإذا " :الشرائع يف قالو

                                          
.١٨ مسألة ٢٤٠ص: اخلالف) ١(

.٢٣ سطر ٣٣٥ص: املعترب) ٢(



٧٩

  )١("باحلصص املثل جرةأو الدين ىعل قسمت ةكالتر فضاقت دين عليه انك  فإنته،كتر

 نهأل احلصص، بقدر حلجا مؤنةو الدين ىعل ةكالتر يقسم معها دين له انك لوو" :املستند يف قالو

  .ىانته ،)٢("خباراأل يف به املصرح الدين مبرتلة واك ىمقتض

 يتعرض مل بعضهم أن ماك ،أصال احلج حصةبتضيق  هلا تعرض ال اليت عبائرهم من كذل غريإىل 

 ماك جواهره يف القاضيو الوسائلو احلدائق صاحبك احلج بتقدم صرح بعضهمو ،أصال املسألة صلأل

  .غريهمو عنه قلالن تقدم

 القصور مع الفرض سقوط قوياً حيتملو" :قال حيث كاملدار صاحب هو باخلالف صرح من نعم

 نصيب قصر لوو بيانه، سيجيء ما ىعل احلج يف العمرة لدخول متعتال الفرض انكن إ العمرةو احلج عن

   .ىانته ،)٣( "مرياثاً عاد الإو معه انكن إ الدين يف صرفه وجب مريناأل أحد عن احلج

 قوهلم من ظننه إ حيث احلدائق، صاحب هو صحاباأل عراضإب القول مستند أن ظنأ الذيو

 ىعل تبعه مث ،المهك يف كبذل صرح ماك ،باحلج احلصة وفاء عدم مع احلج سقوط الزمه أن بالتوزيع

  ).رمحه اهللا( املصنف مث ،اجلواهر يف كذل

  .مضر غريف حتققه فرض لوو ،حمقق غري عراضفاإل ،انك يفكو

 هذان إ :ففيه السبل، من احلجو السبل يف صرفها جواز حيث من اةكالز خصوصية احتمال أماو

   سائرك اةكالز أن من عرفت ما بعد مضر غري االحتمال

                                          
.١٦٥ ص١ج: سالمشرائع اإل) ١(

.٣١ سطر١٦٥ ص٢ج: نداملست) ٢(

.٥ سطر٤١١ص: كاملدار) ٣(



٨٠

  ، حيتمل تقدمي دين الناس ألمهيتهورمبا

  

  .هلا خراجاًإ به اةكالز تعلق من حج يف صرفها ليسو ،خراجهاإ جيب الديون

 ونهكل الدليل إىل احتياجه بعد أما للقاعدة، موافقاً انك إذا ينفع مناإ االحتمال هذان  أاحلاصلو

 ،احلصص قاعدة عن ماإو خراج،اإل قاعدة عن اليد رفع ماإ :مرينأ أحد بني دائر مرفاأل القاعدة خالف

   .للثاين معني عرفا اخلصوصية فهمعدم  بضميمة هذاو .اآلخر من أوىل حدمهاأ ليسو

  .سكالع من أوىل ليس الدين يف احلج حصة بصرف القول أن  إىلافاًمض هذا

 اهللا حق  أيضاًالديون سائرن إ :ففيه سبحانه، اهللا حق اإ حيث من اةكالز خصوصية احتمال أماو

 اهللا جعله ما لغري شرعي اعتبار يفأ إالو ،هلم احلق هذا اهللا جعل مبعىن الإ ليس الناس حقو ،سبحانه

  .حقا

  .طالقاإل فينفيه الصدور، زمان يف التوزيع يمقتض كذل ونك مالاحت أماو

 مما الرواية ونكو مكاحل يف احتادمها بعد مضر غري القدر هذان إ :ففيه املنت، يف االضطراب أماو

   .عليها يعتمد

 وجه ال إذ اآلخر، ىعل حدمهاأ تقدمي ىعل دليل لعدم ،التخيري صلاأل ىفمقتض كش لوو ،هذا

 مبضمون القول يبعد ال انك نإو االحتمال، يف سواء سهكعو هو بل ،الدين ىعل جاحل حصة جلعل

  .احلدائق يف ما ىعل ،ةكم هوو ونكي ما أقرب من احلج تقدمو الرواية

 املعتربو اخلالف يف ماك العامة بعض عن يكاحمل هو هذاو }مهيتهأل الناس دين تقدمي حيتمل رمباو{

  .واحد حق ه فإناحلج خبالف الناس دين يف حقني اجتماع من سبق مبا وجهو غريمها،و

 يؤيدهو ،تعاىل اهللا حق مهيةأ الروايات بعض من الظاهر أن ،تقدم ما إىل مضافا ،عليه يرد نكل

   احلدود جراءإك ،ثريةك شواهد



٨١

   وفت حصة احلج به فهو فإنوحينئذ .صيصح ما ذكر من التقوىواأل

  

 إىل شارةاإل عشرة التاسعةو عشرة السابعة املسألة يف متقد قدو للغري، كمملو أنه مع العبد ىعل

  .فراجع ،كذل

  .}التحصيص من ركذ ما قوىاألو{ ):رمحه اهللا( املصنف المك يف ما تعرف لهك كذل منو

 أو فارةكال أو ،الصوم أو القضاء صالة تعارض لو ماك ،سبحانه هللا حقان تعارض فلو انك يفكو

  .اخترناه ما ىعل احلج يقدم أنه  أي،كذلك ونهك رفالظاه ،احلج مع حنوها أو النذر

 سياق من يبعد ال انك إنو احتماالن، ،ال أم  أيضاًاحلج يسقط فهل املاتن اختاره ما ىعل أماو

 المكال حمل يف ىير من نعم .اهللا حقو الناس حق بني فرق القولني ىعل ونكي فال .كذلك ونهك المهك

  .تعاىل هللا حقني بني التزاحم ونك املفروض ذإ ههنا، له لجما ال الناس حق ونهكل الدين تقدمي

 بني مراأل دار لو أما ،لدينل املال بعض بقاء صورة يف هو ا فإمناحلج تقدم من اخترناه ما ىعل مث

 الدينو ،ونكي ما أقرب من لوو احلج من واحد لك انكو مائة الإ خيلف مل لو ماك الدين بنيو احلج

 بني مراأل دار ،الدين يف البقية صرفو املال ببعض فقط احلج أو بعمرة تياناإل حىت نكمي مل  فإن،مائة

 تياناإل نكأم نإو الدين، تقدمي حوطاألو ،أوجه التخيري أو الدين أو احلج تقدمي ففي حينئذو مرين،األ

  .سيأيت ماك فيه المكفال العمرةو احلج من بأحد

 إنو الوفاء الظاهرو }فهو به احلج حصة وفت نإف{ صيصحالت الالزم انك حني أي }حينئذو{

   عبارة يف سيأيت ماك رمةكامل ةكم نفس من نكأم



٨٢

 أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته يف الدين أو  مل تف إال ببعض األفعال كالطواف فقط فإنوإال

   ومع وجود اجلميع توزع عليها،الزكاة أو اخلمس

  

  .غريهاو بل ،املسألة هذه خرآ شرح يف تيةاآل يزيد بن علي لرواية كذلو ،كاملدار

 فالظاهر{ كذل حنو أو }السعي مع هو أو فقط الطوافك فعالاأل ببعض إال تف مل  فإنإالو{

 احلجو الدين بني األمر دار إذا اخترناه ما ىعل أو صنفامل اختاره ما ىعل بناًء }حصته صرفو سقوطه

 زعوت{ الديون أقسام مجيع أي }اجلميع وجود معو ،اةكالز أو اخلمس أو الدين يف{ الدين تقدمي أرادو

  .بالنسبة }عليها

 يف صرفه وجب ـ احلجو العمرة أي ـ األمرين أحد عن احلج نصيب قصر لوو" :كاملدار يف قال

   )١(."مرياثا عاد إالو معه انكن إ الدين

 من به فيي مافي ال الدين، يف صرف نيكالنس من بشيء النصيب يف مل نإو" :اجلواهر يف قالو

 مشروعية ثباتإ احتمالو الطواف، ادع وحدها منها بشيء التعبد لعدم ،وقوفو طواف من فعالاأل

  )٢(.ىانته ،"حمله يف فساده بينا قد كيدر ماو يسورامل بقاعدة كذل

   .املقام يف جرب الو سندها لضعف العملي اجلابر إىل الرواية احتياج ركذ مث

 دليل ال الطواف غري يف إذ املتعني، هو غريهو للجواهر تبعاً )ه اهللارمح( املصنف اختاره ما أقول

 العرف، بنظر امليسور من ليس نهكل مشروعيته ىعل الدليل دل نإو الطواف يفو مستقال، مشروعيته ىعل

 لذاو العرف، بنظر الشيء من ميسوراً نكي مل ملا امليسور قاعدة مشول عدم الطهارة تابك يف سبق قدو

   ال

                                          
.٦ سطر٤١١ص: كاملدار) ١(

.٣١٥ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(



٨٣

 تقدمي حوطواأل،  بينهما تصرف فيهما خمرياًفرادففي مثل حج القران واإلفقط، العمرة  أو ن وفت باحلج فقطوإ

  ،احلج

  

 إىل االستناد باب من انك لوو متبع هنا العرف نظرو غريها،و الغسلو الصالةو الوضوء يتبعض

 فيها أماو ،الشرعية غري موراأل يف التشخيص له مناإ العرف بأن لكيستش فال املتشرعة، ذهانأ يف زكاملرت

   .ال أم كذا ميسور هذا أن يعلم ينأ نفم

 السندو متت لو الداللةن إ :ففيه العملي، اجلابر إىل الرواية احتياج من اجلواهر يف رهكذ ما أماو هذا

 ال العمل إذ العمل، إىل مورد لك يف لالحتياج معىن فال بالشهرة، اجلرب باب من لوو عليه االعتماد صح

  .داللة الو سنداً يثبت

 حج مثل ففي{ احلج بغري }فقط العمرة أو{ عمرة بغري }فقط باحلج{ احلصة }وفت نإو{

 ىفري باآلخر، يرتبط ال مستقل عمل منهما واحد لك نأل }بينهما خمرياً فيهما تصرف فراداإلو ناالقر

 ىعل دليل ال حيثو ،باملعسور كيتر ال امليسورو ،اموع من وراًسمي العرف بنظر منهما واحد لك

 ،بعضو املصنف عند ماك استحباباً }حوطاألو{ ،ماًكحم التخيري أصل انك خراآل ىعل أحدمها ترجيح

 يف أهم ونكل فيه املال فيصرف }احلج تقدميم{ قرباأل هوو املعاصرين غالب اختاره ماك وجوباًأو 

 كذل اختصاص يعلم وال ،العمرة ىعل مقدماً شرع فاحلج ن،االقرو فراداإل عليه ممن تقدميهو ،الشارع نظر

 نيالتعي بني مراأل دوران باب من أنه  إىلمضافا هذا ،عمومه الظاهر بل ،اًعم منهما نكالتم حبال

  .فتأمل ،التخيريو

 ما لعني أحدمها، من إال نكالتم عدم حال يف سقوطهما من ،بعض هقرب ما عدب ظهر رناكذ مباو

  .منه إال نكمتي مل لو فقط عمالاأل بعض سقوط من تقدم



٨٤

 ،ترجيح احلج ألمهيته أو ، التخيري أيضاً ورمبا حيتمل فيه، السقوط وصرفها يف الدين وغريهقوىويف حج التمتع األ

  .ة امليسور ال جابر هلا يف املقام وقاعد، واحداً لكن ال وجه هلا بعد كوما يف التمتع عمالً،العمرة لتقدمهاأو 

  

 يف صرفهاو ،السقوط{ كللمدار تبعاً املعاصرين من ثريكو املصنف عند }قوىاأل تعالتم حج يفو{

  .املصنف عبارة يف سيأيت ملا كذلو ن،كي ملن إ رثاإلك }غريهو{ انكن إ }الدين

 اجلواهر هو احملتملو }لتقدمها العمرة أو ،مهيتهأل احلج ترجيح أو ،التخيري  أيضاًفيه حيتمل رمباو{

 فال }املقام يف هلا جابر ال امليسور قاعدةو واحداً، عمالً التمتع يف وماك بعد هلا هوج ال نكل{ غريهو

  .لغريه لهك املال ونكي بل رث،اإل أو الدين من غريه قبال يف حصة له ونكت

 ،ناالقرو فراداإل يف احلج ترجيح من عرفت ملا ههنا، العمرة ترجيح النظر يف رحجاأل نكل ،هذا

 أن يصح ليس أنه ماكف واحدة، سنة يف فراداإل ناالقر يف وماك مثل واحداً عمالً التمتع يف وماكو

 ال كذلك فقط، حبج يأيت من ذاكف ،حجه بطل فراداإل أو ناالقر حبج تياناإل سنة يف يعتمر مل لونه إ يقال

  .عمرته تصح مل حيج مل من املقام يف يقال أن يصح

 جعفر أيب عن ،مسلم بن حممد نعف ،اجلملة يف بينهما كيكالتف جواز ىعل دل ما رناكذ ما يؤيدو

 عن احلجو له املتعة نعم :)عليه السالم( قال أيتمتع؟ أبيه عن حيج رجل عن سألته :قال )عليه السالم(

   )١(.أبيه

  .أبيه عن التمتع حجو نفسه عن التمتع عمرة نساناإل نية جواز باب يف الوسائل يف رهكذ لذاو

   عند صابعاأل دخول حنو احلج يف العمرة دخول من لتمتعا حج يف ورد ماو

                                          
.١ من أبواب النيابة ح٢٧ باب١٤٢ ص٨ج: الوسائل) ١(



٨٥

 ونكي نأو بد فال التحلل، بينهما يفصل مستقلني عملني وماكل ،قطعاً ظاهره يراد ال ،كالتشبي

 وماك ينايف ال مما كذل حنو أو ،باحلج يأيت حىت العمرة ذه اعتمر ملن ةكم من اخلروج جواز عدم املراد

  .عملني

 اخلروج جواز عدم ىعل دل مبا التمتع يف نيكالنس بأحد تياناإل صحة عدم ىعل يستدل ارمبنه إ مث

  .املقام مثل ال االختيار حال يف هو ا فإمنالتسليم تقدير ىعلنه إ :فيهو حنوه،و باحلج حراماإل قبل ةكم عن

 مبا فراداإلأو  ناالقر أو التمتع يف انك سواء ،مطلقاً بينهما كاكاالنف عدم ىعل االستدالل أن ماك

 حلجة سنتني لك مال جعل للحج فكي فلم معني مبال سنة لك عنه حيج أن ىأوص من أنه ىعل دل

 ،كذل إىل )عليه السالم( ماماإل أرشده فقط احلج أو فقط العمرة جاز انك لو ه فإن،ذاكهو واحدة

 الوصية نأل ،كيكتفال ىعل مقدم الرواية يف ما بأن مردود عدمه،و كذل إمكان بني اجلواب يف فصلو

 مرة سنتني لك يف عطاءاإل الالزم انك سنة لك يف نكمي ال حيث أنه مراأل ىمنته ،امالًك احلج اقتضت

  .ذاكهو واحدة

 علي خرب يف )عليه السالم( ماماإل استفصال بعدم اآلخر دون أحدمها صحة عدم ىعل يستدل رمباو

 أن تهكبتر ىأوصو مات رجل عن )ليه السالمع( عبد اهللا أبا سألت :قال ي،السابر صاحب يزيد بن

عليه ( فقال .ا تصدق فقالوا الفقهاء من عندنا من فسألت ،للحج فكي فلم كذل يف ظرتفن ا حجأ

 ما يبلغ ونكي ال أن الإ ضمنت :)عليه السالم( فقال .ا تصدقت :فقال ؟ا صنعت ما :)السالم

 االستيجار جاز لو ه فإن،)١(ضمان كعلي فليس ةكم من به حيج ما يبلغ ال انك  فإنة،كم من به حيج

   حدمهاأل

                                          
.٢ام الوصايا حك يف أح٣٧ باب٤٢٠ ص١٣ج: الوسائل) ١(



٨٦

 صحة عدم دليل االستفصال فعدم عدمه،و كذل إمكان بني )عليه السالم( ماماإل لفصل

  .االستفصال

 كذل أن  إىلمضافاً ليه،إ المهاك حيتاج مما أزيد إىل أحدمها احتياج عدم الغالب أن فيه نكلو :أقول

 احلج خبالف هذاو ،به ىاملوص تعذر بعد مريناأل بني عنده يفرق ال وصيامل أن احملتمل منو الوصية، يف

  .اآليت الفصل من الثامنة املسألة يف اآلتية بالنصوص واجب حجهو عمرته من واحد لك الذي الواجب

 مستقلة فريضة احلجو العمرة من واحد لك أن ىعل دل ما بضميمة امليسور قاعدة أن احلاصلو

  .امكحاأل حبقائق العامل واهللا املقام، يف افيةك

 ،فراداإل أو ناللقر احلج بنيو للتمتع العمرة بني ختري ،الثالثة من واحداً فرضه انك فلو هذا ىعلو

  .املطلقة القربة ىينو بل التمتع عمرة واك نية عدم بالعمرة تياناإل حني حوطاأل انك نإو

  



٨٧

  . هلاكان مصرفه مستغرقاً إذا لتركة قبل استيجار احلجال جيوز للورثة التصرف يف ا :٨٤مسألة 

  

 ،}هلا مستغرقاً مصرفه انك إذا احلج استيجار قبل ةكالتر يف التصرف للورثة جيوز ال: ٨٤مسألة {

 يف إشكال ال ماك الوصية،و الدين عدم مع بأمجعها الوارث إىل ةكالتر انتقال يف خالف الو إشكال ال

 انتقاهلا يف اخلالف مناإ ة،كللتر اًعم مها أو الدين استغراق عدم مع إليه الوصيةو الدين من الزائد انتقال

 املقنع عن يكفاحمل عدمه، مع منها الوصيةو للدين املقابل انتقالو ،االستيعاب مع الوارث إىل مجعأ

 الفخرو فاملختل ميلو رشاداإل يف العالمةو احملققو احلليو يالراوند فقهو اخلالفو املبسوطو النهايةو

  .امليت مال مكح ىعل باقية هي بل ،الورثة إىل انتقاهلا عدم إىل ذهبوا مأ

 يظهر ما السرائر عن بل صحاب،األ ثركأ إىل القول هذا نسبة املفاتيحو فايةكالو كاملسال عن بل

  .كذل ىلع مجاعاإل ىدعو منه

 وصاياهو يضاحاإل حجرو املختلف من موضعو رةكالتذو التحريرو املقاصد جامعو القواعد عنو

 رمبا بل ة،ثالور إىل االنتقال اختيار اللثام شفك ثمواريو مواريثهو كاملسال قضاءو الشهيد حواشيو

 ةكالتر أن عندنا احلق :قال حيث ،عليه مجاعاإل ظاهرهما  رةكالتذ عنو ،املشهور أنه بعضهم استظهر

   .خلإ كاملال إىل املال بقاء عدم ملعلومية الوارث إىل تنتقل

 نهأو رثاإل أدلة وماتممبع اًكمتس الثاين القول هذا احلجر تابك يف اجلواهر بصاح اختارو

  .للوارث

 الوارث إىل االنتقال نأل ،قرباأل هوو ول،األ القول رثاإل تابك يف املستند صاحب اختار ماك

 ونكفت املقام، يف الاالنتق عدم ىعل اياتوالر من مجلةو رميةكال اآلية دلت قدو رث،باإل الإ ونكي ال

  .رثاإل أدلة لعمومات خمصصة



٨٨

 أن ىعل تدل ا فإ،)١(﴾ديٍن أو  ِبها ِمن بعِد وِصيٍة يوصي﴿ :مواضع يف تعاىل قوله يفه اآلية أما

 بعد يبق ما إال الدار هذه من كملأ لست :القائل قولك يفه مرين،األ هذين بعد إال ونكي ال رثاإل

 دليل إىل حيتاج كذل غري إىل اآلية تأويلو العشر، ملقدار يةكاملل عدم ىعل يدل هفإن مثال، العشر خروج

  .املقام يف مفقود

 رجل يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،موثقه أو ،سهيب بن بادع صحيح فمنها ،الروايات أماو

 مث اةكالز من زمهيل مما فيه فرط ما مجيع حسب الوفاة حضرته فلما حياته يف اتهكز خراجإ يف فرط

 املال، مجيع من كذل خيرج جائز :)عليه السالم( قال له؟ جيب من إىل فيدفع كذل خيرج أن به ىوصأ

  )٢(.اةكالز من به ىأوص ما يؤدوا حىت شيء للورثة ليس ،عليه انك لو دين مبرتلة هو مناإ

، احلج تابك من رماحل دخولو حراماإل بعد مات من باب يف وركاملذ ،العجلي بريد صحيح منهاو

ن إ للورثة ليس أنه منه املفهوم  فإن،دين عليه نكي ملن إ للورثة فهو شيء كذل من فضل فإن :فيهو

  .دين عليه انك

 يف سيأيتو الغرماء، مبال الدين مقدار عن عرب حيث ،الوصية تابك يفاملروي  الدعائم خرب منهاو

  .تعاىل اهللا شاء نإ التسعنيو الثامنة املسألة

  )عليه السالم( املؤمنني أمري ىقض :قال ، أيضاً)عليه السالم( عنه ،خالد بن سليمان صحيح منهاو

                                          
.١٢ ـ ١١  اآلية:سورة النساء) ١(

.١الوصايا حام ك يف أح٤٠ باب٤٢٥ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٨٩

 ا فإ،)١(دين املقتول ىعل نكي مل إذا وسهامهم اهللا تابك ىعل الورثة يرثها أنه املقتول دية يف 

 االنتقال عدم ىعل دلفي الدية، الورثة يرث ال دين املقتول ىعل انك إذا  أنهىعل الشرط مبفهوم دلت

  .فياملن رثاإل ىسو ناقل ال أنه من رناكذ ملا هلم،

عليه ( بيهأ عن) عليه السالم( جعفر عن ،زياد أيب بن مسعيلإ عن بسنده ،خيالش رواه ما منهاو

 مث الدين مث فنكال املال من به يبدأ ما ولأن إ :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال) السالم

  )٢(.املرياث مث الوصية

 الدين مث ،فنكال املال من به يبدأ شيء أول :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكالس خرب منهاو

   .)٣(املرياث مث الوصية مث

  .هذا من القريب اآلخر خربه منهاو

 مريأ قال :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،قيس بن حممد عن بسنده ،قيهفال يف رواه ما منهاو

  فإنالوصية، بعد املرياث مث ،الدين ثرأ ىعل الوصية مث ،الوصية قبل يندالن إ :)عليه السالم( ؤمننيامل

  )٤(.عزوجل اهللا تابك القضاء أوىل

 :)عليه السالم( فقال الوصيةو الدين يف يقول )عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة عن ما منهاو

املرياث مث ،الدين ثرأ ىعل الوصية مث ،الوصية قبل الدينن إ.)٥(  

                                          
.١ يف جوامع اإلرث ح١٠ باب ٣٩٣ ص١٧ج: الوسائل) ١(

.٢ من أبواب الدين والقرض ح١٣ باب٩٨ ص١٣ج: الوسائل) ٢(

.٤٤قرار يف املرض ح يف اإل٥ باب١٧١ ص٩ج: التهذيب) ٣(

.٢ ح٨٨ باب١٤٣ ص٤ج: الفقيه) ٤(

.٢ام الوصايا حك من أبواب أح٢٨ الباب٤٠٦ ص١٣ج: الوسائل) ٥(



٩٠

 قال :قال )عليه السالم( املؤمنني أمري عن )السالم معليه( ئمةاأل بسند ،اجلعفريات عن ما منهاو

 مث ،الوصية مث ،الدين مث ،فنكال املال من به يبدأ شيء أول :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

  )١(.املرياث

 ىأوص رجل عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :قال ،رجل عن ،عثمان بن أبان عن ما منهاو

  .)٢(الورثة بني بقي ما يقسمو دينه من عليه ما الرجل يقضي :قال دين؟ عليهو رجلإىل 

 الدينو فنكال ونك عدم ىعل دليل الروايات من اجلملة هذه يف األخري يف املرياث جعل فإن

  .الروايات من كذل غري إىل ،الورثةىل  إتنتقل فال مرياثاً ونكت ال حيثو ،مرياثاً الوصيةو

   :أمورب الورثة إىل ينتقل أنه  إىلذهب من احتج

 دين نكي مل إذا مبا املتقدمة الرواياتو يةباآل خمصصنه إ :فيهو .هثفلوار امليت كتر ما عموم :منها

  .فنكالو الوصية مقدارو مقداره بغريو مستغرق

 فتعني اًإمجاع ونهكميل ال الديانو كمال غري امليتو ،تحيلسم كمال بال كاملل بقاءن إ :منهاو

   .الوارث

 يف ماك باالنتقال القائل حىت منعه لذاو ،كمال بال كاملل لبقاء نقلية الو عقلية استحالة النه إ :فيهو

  .الورثة يةكمل عدم ىعل دل النص  فإنالنص، مقابل يف اجتهاد أنه  إىلمضافاً اجلواهر،

  .ىفخي ال وجوه من خمدوش الدليل هذا أن احلاصلو

   املمنوع غري املستقر كاملل أن املراد أن ىعل الرواياتو يةاآل محلوا مإ مث

                                          
.٢٠٤ج: جلعفرياتا) ١(

.٣ام الوصايا حك يف أح٢٨ باب٤٠٧ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٩١

 إال إليه يصار فال الظاهر خالفنه إ :فيهو مطلقا، كاملل ال الوصيةو الدين بعد فيه التصرف من هعم

  .املقام يف مفقود بدليل

 الورثة يتصرف مستغرق دين عليه انكو مات  إذاالشخص أن ىعل بالسرية استدل بعضهمن إ مث

   .راتكاملستن من انكل هلم اًكمل نكت مل لوو ،متعتهأو ثاثهأ يف

 ال حمجور كمل بأنه يقولون باالنتقال القائلني إذ الطرفني، ىعل يرد إشكال ه فإن،ىفخي ال ما :فيهو

  . أيضاًشكالاإل هذا عن جييبوا أن فعليهم فيه، التصرف جيوز

عليه ( تقريرهو املعصوم بزمان باتصاهلا العلم بعد تتحقق مناإ هي إذ ،الً أوالسرية منع إىل اًمضاف هذا

 جلواز موجب كذل  فإن،ثانياً الغرماء رضاءو الورثة لضمان كذل ونكتإمكان أن و هلا، )السالم

 ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سنان ابن عن بسنده ،الصحيح يف )رمحه اهللا( ليينكال رواه ملا ،التصرف

  )١(.امليت ذمة برئت فقد رماءغال به يرضإذا  :فقال ؟ءللغرما ضامن فيضمنه دين عليهو ميوت الرجل يف

 عليه ونكي الرجل يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمار بن قاسحإ عن ،بسنده  أيضاًعنهو

 :)عليه السالم( قالو .بعده من ليهو هيوف مل نإو كذل هؤيرب ،كدين علي :وليه فقال املوت فحضره دين

حيبسه الذي ىعل هإمث إمناو يأمث ال أن أرجو )كذل غريإىل  ،)٢.  

   مع ناك :قال ياخلدر سعيد أيب عن ،الغوايل عن ما كذل يؤيدو

                                          
.١ من الدين والقرض ح١٤ باب ٩٨ ص١٣ج: الوسائل) ١(

.٢ من الدين والقرض ح١٤ باب ٩٨ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٩٢

  .حوطبل مطلقا على األ

  

 ىعل :)صلى اهللا عليه وآله( قال وضعت فلما ،جنازة يف )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

 مها :)عليه السالم( علي فقال .مكصاحب ىعل صلوا :فقال .درمهان نعم :فقالوا ؟دين من مكصاحب

 ،عليه فصلي )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول فقام ،ضامن أناو )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول يا علي

 رهان تككف ماك كرهان كفو خرياً سالماإل من اهللا كجزا :فقال )عليه السالم( علي ىعل أقبل مث

  )١(.كأخي

  .ادةتق أيب عن تفسريه يف الفتوح أبو رواه ما منه قريبو

 تفيناكا طويل املقام يف المكالو املختار،لى ع دلةاأل من رناكذ ما يقاوم ما جند مل ا فإن،انك يفكو

  .حمله إىل ولكمو الباقيو ،القدر ذا منه

 }حوطاأل ىعل{ مستغرقا مصرفه نكي مل لوو }مطلقا{ ةكالتر يف التصرف هلم جيوز ال }بل{

 احلجر عدم غريهاو فايةكالو كاملسالو الشهيد حواشيو القواعد عن يكفاحمل ،كذل يف اختلف قدو فيه،

 حجرو القواعد مرياث عن يكللمح خالفا ة،كالتر من نقصأ هو الذي الدين مبجرد املال مجيع ىعل

  .اجلميع ىعل احلجر املبسوط ظاهرو املقاصد، جامعو النافع يضاحإو الدروس رشادإو رهنهو يضاحاإل

 سئل أنه ،سنادهإب نصر أيب ابن عن احلسن أو الصحيح ففي ،النصوص من جلملة ،ولاأل قوىاألو

 حييط عليه الذي أن استيقنن إ :قال ماله؟ من عليهم أينفق دين عليهو عياالً كيترو ميوت رجل عن

  .)٢(املال وسط من عليهم فلينفق يستيقن مل إنو عليهم، ينفق فال املال جبميع

   بن الرمحن عبد موثق حنوهو

                                          
.٣١٤ ح١١٤ ص٢ج: الغوايل) ١(

.١ام الوصايا حك يف أح٢٩ باب٤٠٨ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٩٣

 كذل معو مديونون مواتاأل غالب  فإنالسرية يؤيدمهاو ،)عليه السالم( احلسن أيب عن ،احلجاج

 مقدار إىل بالنسبة حنوهو املتلف التصرف جواز عدم التزام من بد ال نعم ،ةكالتر يف تتصرف فالورثة

  .تقدم ملا ،الدين

  :أمورب اآلخر للقول استدل

 كاملشتر املالك ونكفي بعض، دون ببعض لتعلقه ولويةأ الو قطعا، املال ذا متعلق احلقن إ :ولاأل

  .احلق ربابأ ذنإب الإ فيه التصرف جيوز ال

 فالتصر جيوز فال كذل تلف حيتمل ذإ فيه، املتصرف غري املال من ونهكب يقطع ال داءاألن إ :الثاين

  .جائز غري هوو عليه الواقع احلق تلف استلزامه الحتمال املال من جزء أي يف

 الوصيةو الدين بعدية ىعل التصرف جواز أو كاملل علقت اإ حيث رميةكال اآلية ظاهر: الثالث

  .أقل أو مساوياً الدين انك سواء ،مطلقاً املال يف قبلهما التصرف جيوز فال خراج،اإل يف الظاهرة

 الشامل طالقاإل ىعل الدين أداء ىعل رثاإل علقا حيث املتقدمان سليمانو عباد صحيحا: الرابع

  .أقل لدينلكون ا

 عدم صورة الورثة تصرف جواز من املتيقن  فإنالورثة، تصرف جواز عدم استصحاب: اخلامس

   .مطلقا الدين

 ال ،ىخيف الكما  انفسه يف متاميتها عدم مع ،الوجوه هذه من شيئاً نأب خبري أنت نكلو ،هذا

  .املتقدمة اخلاصة دلةلأل معارضاً يصلح



٩٤

 فلهم التصرف يف بعضها حينئذ مع البناء على إخراج احلج من بعضها اآلخر كما يف ،كانت واسعة جداً إذا إال

  . فحاله حال الدين،الدين

  

 بعضها يف رفالتص فلهم ،جداً واسعة انتك إذا الإ{ :)رمحه اهللا( املصنف قول يف ما يظهر ذاو

 وجه ال ه فإن،}الدين حال فحاله الدين يف ماك خراآل بعضها من احلج خراجإ ىعل البناء مع حينئذ

 وجهاً يصلح ال كذلو ،أقوى الواسع غري يف التلف احتمال أن الإ غريهو الواسع املال بني للتفصيل

 اجلواز أو ،عرفت قد ماك مطلقاً نعامل اختيار إما فالالزم الطرفني، أدلة إطالق بعد املسألة يف للتفصيل

  .تقدم ملن تبعاً اخترناه ماك

  

  :فروع

 حنو أو احلج سعر غالء أو نقص أو لتلف ،الباقي قصر مث الزائد يف الوارث تصرف لو :ولاأل

 من الدين أداء وجوبل كذلو عليه، مجاعاإل املستند يف ىادع قدو مال،كاإل الوارث ىعل لزم ،كذل

  .عليهم مضموناً له املقابل القدر يف صرفالت ونكفي ة،كالتر

 بني التخيري فالظاهر ،بالنقل البقية يف الورثة تصرف قدو له املعني باملقدار احلج تعذر لو: الثاين

 سنان ابن صحيح من يستفاد ملا كذلو ،نفسهمأ من ميلكالتو الناقص املقدار إىل بالنسبة املعاملة فسخ

 فقد الغرماء يرضإذا  :)عليه السالم( قال ،للغرماء ضامن فيضمنه يند عليهو ميوت الرجل يف ،املتقدم

  .مانضال فايةك منه الظاهر  فإنهغريو ،)١(امليت ذمة برئت

 الإو ،الغرماء رضاء تضمنها لعدم غريه،و قاسحإ عن املتقدمة خراأل الروايات بعض منه صرحأو

 كمل عدم من عرفت ملا احلج،و للدين املقابل املقدار إىل بالنسبة املعاملة بطالن القاعدة ىمقتض انك

  .له الورثة

                                          
.١ يف الدين والقرض ح١٤ باب ٩٩ ص١٣ج: الوسائل) ١(



٩٥

 فيكي أم ،الزائد القدر يف التصرف جواز يف الدين عن ةكالتر بزيادة العلم جيب هل :الثالث

  :احتماالن الزيادة؟ احتمال

 مما فيه التصرف من املمنوع الدين قابل ما ونكي أن جيب" :املستند يف قال العلم، وجوب :ولاأل

 قدر انتقال نأل ،افك غري به وفاؤه حيتمل عما اليد فكف جنسه، غري من انك إذا بالدين فاؤهو يعلم

   .ىانته ،)١("جائز غري فيه فتصرفه معلوم، غري الوارث إىل بالوفاء لليقني احملصل

 عدمه فمع الزيادة، بيقني الإ التصرف جواز عدم االنتقال عدم استصحاب ىمقتض :خرآ بتقريرو

  .حمله يف تقرر ماك االستصحاب يعارض ال الظن إذ الزيادة، ظن إنو التصرف جيوز ال

 ،احلجاج ابنو البزنطي رواييت من تقدم ملا التصرف، جواز يف باالستيعاب العلم عدم ةفايك: الثاين

 تلزميس بأنه القولو ثانياً، منطوقاًو والًأ مفهوماً ةكللتر الدين استيعاب باستيقان نفاقاإل عدم علقتا حيث

 االستيعاب عن نايةك فهو طريقياً خذأ االستيقان بأن القول مثلهو النص، مقابل يف اجتهاد الدين تضييع

  .الظاهر خالف ه فإنعدمه،و

 صاحب اختاره ما وليةاأل القواعد ىمقتض انك نإو ،النص إىل بالنظر رجحاأل هو االحتمال هذاو

  .املستند

 القدرو ،الدين استيعاب صورة يف الوارث إىل ةكالتر لانتقا عدم من اخترناه ما ىعل }الرابع{

 نأل يبيعوها بأن ،للوفاء مقدمة فيها التصرف هلم ونكي هل استيعابه، عدم صورة يف منها للدين املقابل

  ال؟ أم كذل حنو أو نقداً تصري

                                          
.٣٢ سطر ٧٠٥ ص٢ج: املستند) ١(



٩٦

 جنيب،األك فهم أصالً التصرف هلم جيوز فال حلقهم متعلقة وال هلم اًكمل واك عدم من ،احتماالن

 الوصيةو فنكال أن وضوح ضميمةب املرياث، ىعل الوصية مث الدين مث فنكال تقدم ىعل دل ما ظاهر منو

  .السرية يؤيدهو قوىاأل هو هذاو ،ىفتوو نصاً ليهمإ فيهما لكمو مراألو الورثة ما تقوم مما

 من قول ىعل يجير بعينه المكال هذاو ،ىفخي ال ماك خاص وصي له انك إذا غري يف هذا نعم

 عن املنعن إ :كاملستمس يف قال لذاو فيها، تصرفهم جواز عدم مع الورثة إىل ةكالتر انتقال إىل ذهب

 الدين، لوفاء مقدمة ونكي ال الذي بالتصرف خيتص الوارث إىل ةكالتر انتقال ىعل بناًء الناقل التصرف

 ،البيع كذل صح منثال من الدين وفاء صدبق ةكالتر الورثة باع ذاإف به، بأس فال له مقدمة ونكي ما أما

 وفاء بقصد املرهونة العني الراهن باع ول ذاكو عنه، مينع فال الدين يقتضيه مما وركاملذ التصرف نأل

  .ىانته ،)١(يقتضيه مما نهأل الدين عنه مينع ال ه فإنالرهن عليه الذي الدين

 يف )عليه السالم( قوله من ي،وزاملر حفص بن سليمان رواية من ماتقدم رناكذ ما يعارض الو

 بيان مقام يف ال بالراهن الرهن اختصاص عدم بيان مقام يف هي إذ ،باحلصص بينهم يتوزعونه :الرهن

  .واضح هو ماك املوزع

                                          
.١٧ سطر٢٥٣ ص١٠ج: املستمسك) ١(



٩٧

  أقر بعض الورثة بوجوب احلج على املورث وأنكره اآلخرونإذا  :٨٥مسألة 

  

 كذل انك  فإن}خروناآل رهكنأو ملورثاعلى  احلج بوجوب الورثة بعض قرأإذا  :٨٥مسألة {

 بني التعارض يقع مل ما ،خريناآل اركنإ ىلإ يسمع الو ،املال مجيع يف نفذ شهادته فيكي ممن البعض

 النصوص من مجلة ،البينة أدلة عموم إىل مضافاً الشهادات يف ايفكال قرارإ نفوذ ىعل يدلو البينات،

  :اخلاصة

 علي ىقض :قال )عليه السالم( أبيه عن ،)السالم عليه( دحمم بن جعفر عن ،البختري أيب نعف

 ما بقدر حصته يف كذل يلزم أنه بيهأ ىعل بدين الورثة أحد فأقر ورثة كترو مات رجل يف )عليه السالم(

 مل إنو ،الورثة ىعل كذل جيزأ عدلني اناكو الورثة من اثنان أقر نإو له،ك ماله يف كذل ونكي الو ورث

 يف يلزمه مناإ ختأ أو بأخ الورثة بعض قرأن إ كذلكو ورثا، ما بقدر حصتهما يف ماألز عدلني وناكي

  )١(.حصته

 الو املال يف كشري فهو خيهأل قرأ من: قال )عليه السالم( علي عن ،وركاملذ بالسند  أيضاًعنهو

  )٢(.هممع املرياث يف يضربو نسبه فيثبت عدلني وناكي أن الإ ،كذلكف اثنان قرأ  فإننسبه، يثبت

 نإو ،الورثة ىعل كذل جيزأ عدلني اناكو الورثة من اثنان شهدن إ :خرب يفو :قال الصدوق عنو

  .كذل غري إىل ،)٣(حصتهما يف كذل ألزاما عدلني وناكي مل

   ثبوت ىعل بناًء  أيضاًفيثبت بالوصية خربأو ثقة املقر انك  فإنعدلني وناكي مل نإو

                                          
.٥ام الوصايا حك أحيف ٢٦ باب٤٠٢ ص١٣ج: الوسائل) ١(

.٦ام الوصايا حك يف أح٢٦ باب٤٠٢ ص١٣ج: الوسائل) ٢(

  .٧ام الوصايا حك يف أح٢٦ باب٤٠٢ ص١٣ج: الوسائل) ٣(



٩٨

  كما، وإن مل يف ذلك باحلج ال جيب عليه تتميمه من حصته،صته بعد التوزيعمل جيب عليه إال دفع ما خيص ح

الدين مع إنكار اآلخرين  أو  فمسألة اإلقرار باحلج،ه ال جيب عليه دفع األزيد فإن،أقر بدين وأنكره غريه من الورثةإذا 

  .نظري مسألة اإلقرار بالنسب

  

 انتك رجل عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا تسأل :قال ،عمار بن قاسحإ خلرب ،الثقة خبرب الوصية

 بقية يخأ عطأو ديناراً عشرين فالناً عطأف حدث يب حدثن إ :يل فقال ،مريضاً انكو دنانري يعند له

 الدنانري انظر كل أقول أن مرينأنه إ :يل فقال صادق مسلم رجل فأتاين ،موته شهدأ ملو فمات الدنانري،

 يعند أن خوهأ يعلم ملو املسلمني يف قسمهاأل دنانري بعشرة منها فتصدق يأخ إىل تدفعها أن كأمرت اليت

  )١(.دنانري بعشرة منها تصدق أن ىأر :)عليه السالم( فقال ،اًئشي

 كذل يف مل نإو التوزيع، بعد حصته صخي ما دفع إال عليه جيب مل{ كذا الو هذا ال نكي مل إنو

 دفع عليه جيب ال ه فإن،الورثة من غريه رهكنأو بدين أقر  إذاماك حصته، من تتميمه عليه جيب الباحلج 

 احلج أن ماأ ،}بالنسب قراراإل مسألة نظري اآلخرين اركنإ مع الدين أو باحلج قراراإل فمسألة زيد،األ

 رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،معاوية صحيحة منها اليت ،النصوص من فلجملة الدين مبرتلة

 الدين مبرتلةنه إ ،املال مجيع فمن صررة انكن إ :)عليه السالم( قال عنه؟ حيج أن ىأوصو تويف

  .)٢(الواجب

   عبد بوأ ئلس أنه ،مناطاأل بياع حارث ربخ :منهاو

                                          
.١ام الوصايا حك يف أح٩٧ باب٤٨٢ ص١٣ج: الوسائل) ١(

.٤ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٩٩

 هي مناإ ماله صلب من يفه صرورة انكن إ :فقال جة؟حب ىأوص رجل عن )عليه السالم( اهللا

   .كذل غري إىل ،)١(عليه دين

  .فيه اخلالف عدم واحد غري نقل فقد ،حصته خيص مما زيدأ بالدين املقر ءعطاإ بوجو عدم أماو

 نأل حصته، مجيع استغرق لوو نكمت لو للحج ايفكال القدر عطاءإ القاعدة ىمقتض بأن يقال رمباو

 اركإنو الغصب بني فرق ال إذ املال، بقية الغاصب غصب لو ماك ونكفي ،الوصيةو الدين بعد رثاإل

  .ثةالور بعض

 بعض داللة ،اجلميع ىعل للتوزيع ياملقتض ةكالتر بتمام الدين تعلق القاعدة أن  إىلمضافاً :فيه نكل

  .املتقدم ىالبختر أيب خربك ،كذل ىعل النصوص

 الدين أن املراد ونك احتمال مع السند ضعيف اخلرب نكل" :بقوله كاملستمس يف ما عليه يرد وال

  .ىانته ،)٢("مرياث بغري هكمل الذي ماله متام يف ال املرياث من هبته يف قرملل يلزم

 فهو خلإ املراد ونك احتمال ماأو عليه، مجاعاإل يادع بل ،بالعمل فمجبور السند ضعف ماأ :فيه إذ

 يف الدين أن بيان بعد اثور ما بقدر :قولهو ،ورث ما بقدر: )عليه السالم( قوله  فإنالظاهر، خالف

 املستغرق الدين بني اجلواب يف االستفصال عدم إىل مضافاً احلصة، متام عطاءإ متوه لدفع إال ليس احلصة

 ونكي الو :)عليه السالم( قوله من الظاهر هو بل الظاهر، يدفع ال االحتمال جمردو عدمه،و للحصة

 ماله يف ال فيه المكال  فإنورثه، الذي ماله مجيع يف ونهك نفي منه املنساق إذ ،لهك ماله يف كذل

   .رثباإل املرتبط غري اخلارجي

   صرحأو

                                          
.٥ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢٥٥ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



١٠٠

 يعرف ال بوارث الورثة بعض أقرإذا  :قالأنه ) عليه السالم( املؤمنني مريأ عن ،الدعائم خرب منه

 به أقر الذي نقص ما ينظر مث وارث أنهك جيعلو بشهادته يورث ملو نسبه يلحق ملو نصيبه يف عليه جاز

   )١(.ليهإ كذل مثل املرياث من إليه صار مما فيدفع لسببه

 أيب خرب من املستفاد املناط بتنقيح فيه حنن فيما المكال يتمو ،بالنسب قراراإل مورده هذا نكل

  .غريهو ،بالدين قراراإل ىعل آخر بوارث الورثة بعض قرارإل العاطف يالبختر

 جهلو الورثة بعض علم صورة بني القاعدةو ىالفتوو النص تطابق بعد فرق فال ،انك يفكو

  .كذل غري أو ،آخر اركنإو بعض قرارإ أو ،خراآل

 به الوفاء تعذر بنيو ،حنوهو جنيبأ لغصب الوفاء تعذر بني الفرق" :لفظه مبا كاملستمس يف ماو

 البناء يتعني ولاأل يف به الوفاء نكمي مبا الوفاء وجوب ىعل بىن ذاإف ظاهر، غري مترده أو الوارث اركنإل

 اركنإو الورثة بعض قرارإ صورة هوو ،مورده ىعل يقتصر حينئذو الدليل قالفار نعم ،الثاين يف عليه

 ما إىل فيها فريجع الدليل، مورد عن فخارجة مترده أو خراآل جهلو الورثة بعض علم صورة ماأ ،خراآل

   .ىانته ،)٢("ظاهر غري الصور بني الفرق عدم ىعل البناءو ،رناكذ

 تعرض دون من الورثة بعض قرارإ الإ يتضمن مل يالبختر أيب خرب هوو النص  فإنفيه، ما فيخي ال

   موضوعي ال طريقي قراراإل أن املعلوم منو ،خراآل اركنإل

                                          
.٣٩٢ ص٢ج: الدعائم) ١(

.٢٥٥ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



١٠١

 فيكفي دفع ثلث ما ،أقر أحد األخوين بأخ آخر وأنكره اآلخر ال جيب عليه إال دفع الزائد عن حصته إذا نهإ حيث

  .عدة للنص وال يرتل إقراره على اإلشاعة على خالف القا،يف يده

  

 كذل علم قد انكو يقر مل لو أنه حىت قراراإل ىعل متوقف الوجوب بأن أحد يقول أن يعقل فهل

 قراراإل أن حىت ،النسبة من أزيد انك لوو احلج مقدار عطاءإ يلزمه أو ،حصته من خراجاإل يلزمه مل

  .الصور بني فرق فال هذا ىعلو احلصة، نسبة ىعل احلج مؤنة من للزائد مسقط

 عن خروجها أما ،القاعدةو ىالفتوو النص مورد عن خارج حنومهاو التلفو الغصب صورة عمن

 بعض اعتراف عدم بنيو حنوهو الغصب بني العقالء فلفرق القاعدة عن خروجها أماو فواضح، ولنياأل

  .حنوهو اركناإل صورة خبالف ،هذا من أزيد امليت كيتر مل أنهك الباقي املال يرون ولاأل يف  فإنالورثة،

 رهكنأو آخر بأخ خويناأل أحد أقرا إذا نهإ حيث{ بالنسب قراراإل نظري فيه حنن فما انك يفكو

 شاعةاإل ىعل قرارهإ يرتل الو ،يده يف ما ثلث دفع فيكفي حصته، عن الزائد دفع إال عليه جيب ال خراآل

 ما قراراإل مسألة بعد راجلواه يف قال ،}للنص{ القاعدة خالف بناكارت مناإو ،}القاعدة خالف ىعل

 هلما التالفو احلاصل يف يالتساو مقتضاها اليت ةكالشر لقواعد كذل خمالفة يف ريب الو" :لفظه

 ماسقو اآلخر ركنأو السوية ىعل اممعه ةكبالشر آلخر مثال دار يف نيكالشري أحد قرأ لو ماك عليهما،و

 قدو بالوارث، قراراإل يف خبالفه شاعة،اإل ىعل قرارلإل ترتيال بالسوية بينهما النصف انك بالنصب املقر

   للفرق وجها جتشمنا



١٠٢

  .ىانته ،)١("ىالفتوو النص الفارق ونك نصافاإل أن الإ املقام غري يف بينهما

 قرار،اإل تابك يف منهما ولاأل إىل أشار ماك ،غريمهاو الدعائمو يالبختر خرب بالنص املراد :أقول

 عن بل مذهبنا، أنه السرائر عن بل فيه، جدهأ بالخالف :لفظه مبا كهنا رهكذ ما ىبالفتو املرادو

 مذهب أنه رةكالتذ عن بل صحاب،األإىل نسبته  املقاصد جامع من موضعو يضاحاإل من موضعني

  .للقاعدة كذل موافقة الظاهر نكلو .ىانته )٢("عليه مجاعاإل اخلالف عن ماك ،مجعأ علمائنا

  أيضاًالقاعدة أن يعندو الفريقني، تبك يف معنونة املسألة هذه :تعليقته يف يالربوجرد السيد قال

  .ىانته ، أيضاًالنص من الظاهر هو ماك طبقها ىعل وارد النصو كذل تقتضي

 كلذل أنهكو ،فيه ما ىفخي ال ذإ ،للمسألة وجهاً قراراإل تابك يف اجلواهر يف رهكذ ملا ليس كذلو

 ونكي أن للقواعد املوافق :لفظه مبا اجلواهر ىعل التعليقات عضب يف رناهكذ ملا بل املقام، يف عنه ضربأ

 كذلو ،ركاملن يد يف له املقر حق بقية ونكفي يده، يف عما الزائد له للمقرو حقه الذي املقدار للمقر

 لثالثتهم اأب يعترف زيد انكو ي،بالتساو أشخاص ثالثة بني كباالشترا دنانري ستة فرضنا إذا مبا يتضح

 أن بني فرق غري من التنصيف، ىعل فقط لزيدو له اأ يعدي بل نصيب خلالد ونكي أن ركن يوعمرو

 يد ففي نصفني املال عمروو زيد اقتسم ذاإف باحلال، علمه مع ظلماً يدعيه أو واقعاً اعتقاده هذا ونكي

  .شاعةاإل ىمقتض هو ماك كذلك عمرو يد يفو ،خلالد دينارو لعمرو دينارو له دينار زيد

                                          
.٣١٦ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.١٦٤ ص٣٥ج: اجلواهر) ٢(



١٠٣

 ديناراًو ،مشاعاً صالةباأل له ديناراً يده يف  فإنعمرو أماو اره،كنإل معه المك فال زيد أما :نقولف

 الذي الدينار ونكي أن يقتضي بينهما صار الذي فاالقتسام لعمرو ديناراً زيد عندن إ حيثو عنده، لزيد

 كالشري ذنإ ىعل يتوقف ال ذاهو لزيد، اًكلم زيد عند لعمرو الذي الدينارو لعمرو اًكمل عمرو عند لزيد

 ديناره عن عوضاً دينارو ،صالةباأل دينار فلعمرو هذا ىعلو حنوه،و مشاعاً البيع حال حاله إذ الثالث،

 دينار إال يده يف ىيبق فال القسمة، ىمقتض هو كذل أن لوضوح االقتسامي بالتراضي لزيد صار الذي

  .بدينار إال خالد يطالبه فال خلالد هوو فقط زائد

 رمبا" :لفظه مبا ثالث بأخ خويناأل أحد قرارإ مسألة يف كاملسال يف يدهالش نقله ما أن يعلم ذاو

 الغاصبك الثالث ونكفي ةكالشر لقاعدة بالسوية له املقرو املقر بني النصف بقمسة املنت مفروض يف قيل

 حمل يف املقتسمني اضيتر من عرفت ملا الغصب قبيل من املسألة ليستو حمله يف ليس ،ىانته ،"هلما

 النفعو الضرر ونكي أن ىعل نيكالشري لدخول ةكالشر قبيل من ليست أنه ماك الغصب، خبالف المكال

  .منهما الذاهبو هلما العائد ونكفي بالسوية، عليهما موزعاً

 ونك به يراد ،املال يف كشري له املقر أن من الثاين يالبختر أيب خرب يف ما أن يعلم لهك كذل منو

   .حقيقة ةكالشر حنو ىعل أنه ال ،له حصته

 له االستيجار لزوم ففي نيكالنس بأحد ىفو  فإنباحلج يف مل لو املقر ىعل ونكي الذي القدرن إ مث

 المكال تقدم قدو الوفاء، عدم مع التصدق ىعل الدال النص منو امليسور، قاعدة من ،جهانو التصدقأو 

  .الثماننيو الثالثة املسألة يف كذل يف



١٠٤

  .احلج عطاءإ وجب مقرين ورثٍةإىل  أو املقر إىل تهكتر انتقلو ركاملن مات لونه إ مث

  :احتماالن ،احلج الستيجار حصته مقدار عطائهإ عدم أو ،ركاملن من السرقة للمقر جيوز هلو

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،العجلي بريد فعن الوديعة، صاحب مات الذي يالودع خلرب اجلواز

 عنه حج :قال ؟سالماإل حجة حيج ملو شيء لولده ليسو كفهل ماال استودعين رجل عن سألته :لقا

  )١(.عطهمأف فضل ماو

  .يبالودع الدليل الختصاص املنعو

   .مكاحلا جازةإ حوطاألو ،كذل جواز الوارث كمل يف داخل غري املال ونك ىمقتض نكل

  .هلا للتعرض جمال ال ثريةك فروع املقام يفو

  

                                          
.١ يف النيابة ح١٣ باب١٢٩ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٠٥

 وال جيب ،فالظاهر كوا للورثة،  تكن تركته وافية به ومل يكن دينكان على امليت احلج ومل إذا :٨٦سألة م

عن رجل مات وأوصى  )عليه السالم( للخرب عن الصادق ، التصدق عنهحوط لكن األ،صرفها يف وجوه الرب عن امليت

  أحج ا فنظرت يف أن بتركته

  

 فكي ملو عليه }دين نكي ومل به وافية تهكتر نكت ملو جاحل امليت ىعل انك إذا :٨٦مسألة {

 مينعان مناإ الوصيةو الدين  فإنمرياثاً، ونهك عن فعالً املانع لعدم }للورثة واك فالظاهر{ نيكالنس حدأل

 مناإ اجلميع ىعل املقدم فنكال أن ماك سقطا، نكمي مل ذاإف ،فيهما الصرف نكأم إذا تصرفا أو اكمل عنه

 مقداره عادو سقط ،كذل حنو أو السيل بامليت ذهب بأن ،االحتياج عدم فمع ،فنكال إىل احتيج فيما هو

  .املرياث يف

 ونكفي ،فيه سواء غريهو الوارث ونكفي ،الدين ملقدار يةكلامل عدم دلةاأل ظاهر بأن القولو

 منصرفة الدالة لةداأل نأب مردود الوارث، كمل يف يدخل ملو امليت كمل عن خرج نهأل كاملال اهولك

  .قطعاً الصورة هذه عن

 الذي الوقف مثل احلج أن احتمالو عليه، دليل لعدم }امليت عن الرب وجوه يف صرفها الجيبو{

 يف الذي الواقف بيد الوقف ونكو ن،كاملم إىل نزل ابتداًء املعني نكمي مل ذاإف املطلوب تعدد قبيل من هو

 حيتاج كذل بأن مردود القاعدة، وفق ىعل املطلوب تعدد ونك بعد ،ضار غري احلج خبالف كذل ازهكارت

  .املقام يف مفقود هوو بالتعدد القطعإىل 

 صاحب يزيد بن علي عن ياملرو }للخرب ،عنه التصدق{ لهك كذل مع }حوطاأل نكلو{

 فنظرت ،ا حجأ أن تهكبتر ىصوأو مات رجل عن )عليه السالم( الصادق عن{ سألت :قال ي،السابر

   يف



١٠٦

 ؟ما صنعت ا: )عليه السالم( فقال . تصدق ا: فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا،ذلك فلم يكفه للحج

 كان ال يبلغ ما حيج  فإن،ال يكون يبلغ ما حيج به من مكة أن ضمنت إال: )عليه السالم( فقال . تصدقت ا:فقال

  .به من مكة فليس عليك ضمان

  

 ما :)عليه السالم( فقال ا، تصدق :فقالوا الفقهاء من عندنا نم فسألت للحج، فهكي فلم كذل

 ة،كم من به حيج ما يبلغ ونكي ال أن الإ ضمنت :)عليه السالم( فقال .ا تصدقت :فقال ؟ا صنعت

  .)١(}ضمان كعلي فليس ةكم من به حيج ما يبلغ ال انك فإن

 ال للحج ماالً عني إذا ما صورة اخلرب ذاه موردن إ حيث نكل ،يسري بتغيري رباخل هذا نقل قدو

 تعدد زهكمرت ونك عليه يغلب خرياً املعني الشخص أن من تقدم ما يالتعد فوجه فيه، حنن مما ونكي

  .ذاكهو األدون املطلوب يف صرفه لزم األول املطلوب نكمي مل ذاإف املطلوب،

 حيث الوقف، تابك يف كذل رناكذ ماك ، أيضاًبه نقل مل املقام يف النص ال لو أنه ىفخي ال نكل

 ليه،إ القصد لتوجه سبباً ونكي ال غريه خرياً لعني اخلري هذا تعذر إىل التفت لو حنوهو الواقف أن جمردن إ

 هذا تعذر لو زهكمرت ونكي أن احملتمل منو احتمال هذا أن ىعل ،افك غري مبجرده القصد أن  إىلمضافا

  .كذل حنو أو الورثة يف لصرف اخلري

  .حمله يف المكال بقيةو الدليل، مورد ىعل فيه يقتصرو القاعدة خالف فهذا انك يفكو

                                          
.٢ام الوصايا حك يف أح٣٧  باب٤٢٠ ص١٣ج: الوسائل) ١(



١٠٧

 نائب يأخذ بأن ،آخر شخص عن لنائب املبلغ هذا يعطي أن هوو آخر، احتمال املقام يفن إ مث

 فعن شخصني، عن واحدة حجة فايةك ىعل الدالة الروايات لبعض عنهما، افياًك كذل ونكيو حجتني

 فال حجة رجل من يأخذ الرجل عن )عليه السالم( احلسن أبا يسأل أن رجال أمرت :قال بزيع ابن

 ملن إ مجيعاً هماكيتر أو مجيعاً عنهما يجيزو ا يتسعو ىخرأ حجة آخر رجل من يأخذ أن أله ،فيهكت

   )١(.يأخذها فال فيهكت ال انتك  فإنلواحد، خالصة ونكت أن إيل حبأ :قال أنه ركفذ حدمها؟أ فهكي

 عليه فقطع رجل من حجة أخذ رجل عن سألته :قال )عليه السالم( احلسن أيب عن ،البزنطي عنو

 انك ماو خري،األو وللأل حمسوب كذل له جائز :فقال ؟كذل له جيوز ىخرأ حجة رجل فأعطاه الطريق

  )٢(.احلجة يعطيه من وجد إذا فعل الذي غري يسعه

 ال ماك كتل من أخص األ ،الواجب احلج يف ةكالشر فايةك عدم ىعل دل ما يعارضهما الو

  .خبارهاأ راجع من ىعل ىفخي

 لوالهو ،اهللا شاء نإ مفصال مسألته سيأيت ماك ،صحاباأل عراضإ ذين العمل عن املانع نعم

 استناده حيتمل التحقق فرض ىعلو ،والًأ يتحقق مل صحاباأل عراضإن إ حيثو متعيناً، به القول انكل

 حجة هو إمجاع يتحقق مل فرضه ىعلو ،ثانياً داللةًو سنداً باخلرب الضارة غري االجتهادية هالوجو بعضإىل 

  املورد مثل يف عنهما اليد فرفع ،ثالثاً

                                          
.١ يف أبواب النيابة ح١٩ باب١٣٤ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ يف أبواب النيابة ح١٩ باب١٣٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(



١٠٨

  .وجود متربع بدفع التتمة ملصرف احلج وجب إبقاؤها أو ،نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك

  

 ليفكالت انك لو أنه بعنوان الغري عن جحي لشخص الورثة ىبرض املال ىيعطحوط أن فاأل ل،كمش

 التصدق قصد لزوم بعدم القول يبعد ال انك نإو احلج، يف هكشار احلج انك نإو ،صدقة انك التصدق

   .أصال

  .عليه الدليل عدم تقدم فيما عرفت فقد ،فقط طوافلل لوو نكاملم بالقدر االستنابة احتمال أماو

 وجب ،احلج ملصرف التتمة بدفع متربع وجود أو ،كذل بعد للحج فايتهاك احتمل لو نعم{

 من قول ىعل فيه التصرف جواز عدمو ،املختار ىعل الوارث إىل املال انتقال عدم صلاأل نأل }قاؤهابإ

  .فيها هلم التصرف جيوز ال مناإو ليهمإ انتقاهلا إىل ذهب

 عدمه، صلاألو جاحل يف املال صرف وجوب يف كالش عن ئناش املال انتقال يف كالش :يقال ال

   .املال انتقال عدم صالةأل جمال ال معهو

 يرفع أصل وال ،واجب بعدها ما أو املقبلة السنة يف لوو القدرة مع احلج يف املال صرف :نقول ناأل

 إذ املتربع، وجود احتمال مثلهو الوجوب، انقطع مدة بعد لوو نكالتم عدم علم لو نعم ،الوجوب هذا

  .له رافع ال االحتمال هذا مع املال صرف وجوب

 عدم صورة عنه خرج ،دلةاأل طالقإل ،مطلقاً احلج يف امليت مال صرف جيب :قلت شئت نإو

 معو ،احلج جيب ال الصورة ذه العلم فمع التتمة، يدفع عربمبت أو املقبلة السنني يف لوو مطلقا نكالتم

  .جيب عقالئيا احتماال حدمهاأ باحتمال انك لوو عدمه

 الذي االحتمال ىعل ايبالني احلج أو رثاإل أو الصدقة يف املال صرفو بعدمهما علم لو مث

   يضمن فهل ،افياًك املقبلة السنة يف صار أو املتربع وجد مث ،رناهكذ



١٠٩

   :احتماالن ،ال أم

 يالسابر خرب يؤيدهو سبيل، من احملسنني ىعل ما ه فإنيضمن، فال املوت حني ليفهكبت عمل أنه من

 ةكم من لوو احلج إمكان عدم صورة يف التصدق صحة يف )عليه السالم( ماماإل يفصل مل حيث املتقدم

  .نكالتم بنيو بعد نكالتم عدم بني

 به علم لو أنه حىت ،للغرض حتصيال املال ىعل بقاءاإل واقعاً ليفهكت ذإ ليف،كللت ختيل أنه منو

 مؤنة فرق عدم الغالب ذإ ،له قإطال ال يالسابر خربو طريقي، هو بل موضوعياً العلم ليسو وجب،

   .سعاراأل يف التلون هذا فيه نكي مل الذي السابق الزمان يف خصوصاً السنني يف احلج

 حسب املعامالت يف املضي ىعل العقالء بناءن إ :يقال أن اال بعيد، غري الثاين االحتمال هذاو

 أموالو أمواهلم يف عطاءاإلو املنعو الشراءو البيع يف يقدمون تراهم لذاو  ـكذل مالحظة دون من الوقت

 امليت أموالو بالوصية العمل ىلإ بالنسبة ليفكالت لصرف موجب  ـمصلحتهم نظر إىل لةكاملو غريهم

 تصرف ىعل السرية استمرار يؤيدهو العقالئية، ظنوم حسب التصرف منها اليت العقالئية الطرقإىل 

  .باملصلحة منوطاً ونهك مع كلذك امليتو الصغار أموال يف الورثةو األوصياء

 بعد فايةكال احتمال مثال ال، أم خاص بوقت تموق فعالً التصرف عن املانع فايةكال احتمال هل مث

 خيتلف هوو ،كذل يف العقالئية الطرق اتباع لزوم الظاهر ،مثلةاأل من كذل غري إىل ،مانع سنة مخسني

 عريف أو شرعي حتديد كلذل ليسو ،ىفخي ال ماك غريمهاو شخاصاألو وقاتاأل اختالف حسب

  .ليهإ الرجوع يلزم مضبوط

 ال؟ أم جيب فهل ،له فيكي حىت لالستنماء به االجتار نكمي للحج ايفكال غري املال هذا انك لوو

  :يقال أن الإ اللهم وجوبه، ىعل دليل لعدم العدم، الظاهر



١١٠

 عطاءإ من العريف نكللتم لزم ،يومب كذل من نكمت لو ماك ،السهولة غاية يف االجتار انك إذا امفي

  .املال ذا احلج

  .ىفخي ال ما فيه نكلو

 يف شائع هو ماك ،به االجتار جلأل ولو ايفكال غري املال هذا يأخذ للحج جريأ كهنا وجد لو نعم

  .عرفاًو شرعاً االستيجار من نكمتم فهو جري،األ لوجود لزم ،احلواالتبواسطة  ياماأل هذه

  



١١١

  تربع متربع باحلج عن امليت  إذا:٨٧مسألة 

  

 النصوص من واحد غري كذل ىعل يدلو ،ىفك }امليت عن باحلج متربع تربع إذا :٨٧مسألة {

   .ةاآلتي

   :خلإ "ذمته برئت موته بعد غريه عن باحلج نسانإ تربع ولو: "املصنف قول عند اجلواهريف  قال

 بل ،كذل من شيء يف جدهأ خالف بال ن،كت ملن إ احلج ثواب يعطأو ،مشغولة انتكن إ"

 عنده ونكي أن بني امليت يف فرق غري من فيه، متواترة أو مستفيضة النصوص بل عليه، هبقسمي مجاعاإل

 من املأذون وجود بنيو عدمه،و للميت املتربع قرب بنيو عدمه،و به يصائهإ بنيو ال، أم عنه به حيج ما

 ذناإل تعذر مع عنه النيابة مشروعية ثبوتو اتاعمجاإل مقاعدو النصوص طالقإل ،عدمهو وليه أو امليت

 عدم عن فضالً يالنه مع به التربع جواز يف إشكال ال الذي الدينك به الذمة شغل مع احلج نأو عنه،

  .ىانته ،)١(" ماله من يقابلها مبا الغرض تعلق عدمو حياته حال منه حصوهلا اشتراط عدم أصلو ذن،اإل

 ،رمضان شهر باملدينة أصوم أن أرجو ينإ :)عليه السالم (الثاين عفرج أليب قلت :قال ،البجلي فعن

 اهللا عود قدو شوال من عشر يف خروجنا ونكي أن أرجوو :فقلت .تعاىل اهللا شاء نإ ا تصوم :فقال

 رمباو أيب عن حججت رمباو كأبي عن حججت فرمبا ،كزيارتو )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول زيارة

 مقيم ينإ :فقلت .متتع :فقال صنع؟أ يفكف نفسي عن حججت رمباو خواينإ من الرجل عن حججت

  )٢(.متتع :)عليه السالم( فقال سنني؟ عشر ةكمب

                                          
.٣٨٧ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.١واب النيابة حب يف أ٢٥ باب١٣٨ ص٨ج: الوسائل) ٢(



١١٢

 هذاأيب ن إ :امسع ناأو) عليه السالم(عبد اهللا  أليب  أيبقال :قال حديث يف لياسإ بن عمر عنو

 :)عليه السالم(عبد اهللا  بوأ فقال له؟ كذل أفيجوز هلا حجته جيعل أن فأحب مهأ ماتت قدو صرورة

الرب جرأ له تبكيو هلاو له كذل تبكي.)١(  

 يذ عن حجته فجعل حج من :)عليه السالم( عبد اهللا بوأ قال :قال حديث يف بصري أيب عنو

  )٢(.كلذل اسعو عزوجل اهللان إ ،جرهأ مثل عنه حج للذي انكو ،املةك حجته انتك ا يصله قرابته

 حجته فيجعل حيج الرجل عن سألته :قال )عليه السالم( براهيمإ أيب عن ،عمار بن قاسحإ عنو

 :قال جره؟أ من كذل فينقص :فقلت :قال ،آخر ببلد غائب عنه هوو لهأه لبعض طوافه بعض أو عمرتهو

وصل مبا كذل ىسو ما جرأ لهو لصاحبهو له هي ال. قال عليه؟ كذل يدخل هل ميت هوو :قلت: 

عليه فيوسع عليه مضيقاً ونكي أو ،له فيغفر عليه مسخوطاً ونكي حىت نعم. انهكم يف هو فيعلم :فقلت 

   )٣(.عنه خيفف نعم :قال ؟كذل ينفعه ناصبا انك نإو :قلت .نعم :قال حلقه؟ كذل عملأن 

 وصل من :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،جابر عنو

 جراأل له اهللا يضاعف محيم عن محل من كذلكو عمرتني،و حجتني اهللا تبك عمرة أو حبجة يباًقر

  )٤(.ضعفني

                                          
.٢ يف أبواب النيابة ح٢٥ب با١٣٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٤ يف أبواب النيابة ح٢٥ باب١٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٥ يف أبواب النيابة ح٢٥ باب١٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٦ يف أبواب النيابة ح٢٥ باب١٣٩ ص٨ج: الوسائل) ٤(



١١٣

 احلجو الصومو الصالة قربه يف امليت ىعل يدخل :)عليه السالم( قال :قال ه،بابوي ابن عنو

  )١(.العتقو الصدقةو

 توفيت ابنيت :فقالت امرأة سألته و)معليه السال( عبد اهللا باأ مسعت :قال ،سليمان بن عبد اهللا عنو

 كعلي ال، :)عليه السالم( فقال .ةكمملو انتك اإ :قالت .نعم :قال عنها؟ فأحج بأس ا نكي ملو

  )٢(.اهلدية يتبال يدخل ماك عليها يدخل ه فإنبالدعاء

 جميعأ رجل هوو كهلأيب ن إ :)عليه السالم( اهللا عبد أليب قلت :قال ،حبيب بن حازم عنو

   )٣(.ليهإ يصل ه فإنافعل :فقال أتصدق؟و عنه أحج أن ردتأ قدو

ن إ اهللا حتأصل :له فقلت )عليه السالم( اهللا عبد أيب ىعل دخلت :قال ،آخر حديث يف عنهو

  .)٤(هلما يرد ه فإنافعل :فقال عنهما؟ احلج يف ىتر فما حسن،أو رزق قد اهللا نإو حيجا ملو اكهل يبوأ

  .فراجع ،الثماننيو الواحدة املسألة يف بعضها تقدم قدو النصوص، نم كذل غريإىل 

 أيب عن ،انكمس ابن فعن عظيماً، ثواباً التربع أو بالنيابة انك سواء مطلقاً الغري عن للحجن إ مث

 رجل عن حيج يللذ :قال الثواب؟ من له ما خرآ عن حيج الرجل :له قلت :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد

  )٥(.حجج عشر ثوابو جرأ

                                          
.٧ يف أبواب النيابة ح٢٥ باب١٣٩ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٨نيابة ح يف أبواب ال٢٥ باب ١٤٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١٠ يف أبواب النيابة ح٢٥ باب١٤٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١١ يف النيابة ح٢٥ باب١٤٠ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٣ يف النيابة ح١ باب١١٥ ص٨ج: الوسائل) ٥(



١١٤

 قال حتج؟ ملو حبجة وصتأ ابنيتن إ :)عليه السالم( اهللا عبد أليب قلت :قال املغرية بن احلرث عنو

 فحج :)عليه السالم( قال حتج؟ ملو ماتت امرأيتن إ :قلت .هلاو كل ا فإعنها فحج :)عليه السالم(

  )١(.هلاو كل ا فإعنها

 الثوابو جراأل من له آخر عن حيج الرجل عن )عليه السالم( الصادق سئلو :قال بابويه ابن عنو

 البنتهو والبنه مهألو بيهألو له يغفرو ،حجج عشر ثوابو جرأ الرجل عن حيج يللذ :فقال شيء؟

  )٢(.رميك واسع اهللان إ ،خلالتهو خلالهو لعمتهو لعمهو ختهألو خيهألو

 فأعطاه رجل يهلع دخل ذإ )ليه السالمع( اهللا عبد أيب عند نتك :قال ،سنان بن اهللا عبد عنو

 حىت عليه اشترط الإ احلج إىل العمرة من شيئاً كيتر ملو عيلامسإ عن ا حيج ديناراً ثالثني) عليه السالم(

 نفقأ مبا حجة عيلامسإل انك هذا فعلت نتأ إذا هذا يا :قال مث .حمسر يواد يف ىيسع أن عليه اشترط

  .كذل غريإىل . )٣( كبدن من عبتتأ مبا تسع كل انتكو ،ماله من

 يف االختالف ىعل أو عدمها،و معرفة النائب اختالف ىعل حممول جراأل يف االختالف أن الظاهرو

  .الوسائل يف رهكذ ماك ،ا التربعو جرةاأل النائب خذأ

                                          
.٤ يف النيابة ح١ باب١١٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٦ يف النيابة ح١ باب١١٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١نيابة ح يف ال١ باب١١٥ ص٨ج: الوسائل) ٣(



١١٥

التصدق عنه  أو  صرفها يف وجوه الربحوط واأل،ال أو سواء عينها امليت، رجعت أجرة االستيجار إىل الورثة

  .عينها امليت للخرب املتقدم إذا اخصوصا فيم

  

 إىل االستيجار جرةأ رجعت{ احلج عليه املستقر امليت عن باحلج شخص تربع فلو ،انك يفكو

 عينها سواء{ ،رثاإل عن مانع يبق مل به ءيج ذاإف احلج، هو رثاإل عن املانع أن من تقدم ملا }الورثة

  .الدليل من ركذ افيم الفرق لعدم }ال أو امليت

 عدم مع باحلج ىوصأ انك لو ماأ امليت، ىعل تقراًسم احلج انك إذا فيما يصح مناإ هذا نكل

 سواء مطلقاً عنه احلج امليت قصد ونكي ال أن ىعل يتوقف الورثة إىل جرةاأل فرجوع ،عليه احلج وجوب

 ذاً حداأ حيج أو حيج أن رنذ لو ماك ـ الواجب احلج صور بعض أن ماك ال، أم عنه تربعاً غريه حج

  .غريمها كذلكو ،الصورتني يف تربعاً الغري حج ينفع فال ،مطلقاً احلج إىل مرجعه ـ اخلاص املال

 ،}املتقدم للخرب امليت اعينه إذا فيما خصوصاً عنه التصدق أو الرب وجوه يف صرفها حوطاألو{

 ،كباملال بالقطع الإ الصورة هذه يف النسحابه وجه فال املال قصور صورة يف اخلربن إ حيث نكلو

   .مدعيه ىعل دعواه عهدةو

  .حنومهاو الصومو الصالةك العبادات سائر امكحاأل من ركذ فيما احلج مثلو

 الورثة عطاءإ فالالزم ال، مأ الغري حج فيكي ال حىت ،التقييد بنحو انتك الوصية أن يف كش لوو

  .اخلصوصية عدم يف املتعارفة الوصايا بظهور يقال أن الإ اللهم ،فايةكال عدم ألصالة احلج الوصيأو 

 تبطل فهل ،حرامباإل غريه سبقو امليت عن للحج استأجر لو تربعاً الغري حج فايةك ورةص يف مث

 متامية لعدم تبطل ال وأ قبله، قلعت فإنهسضر لقلع أحداً استأجر لو مثلما ونكفت ،متعلقها لفقد جارةاإل

   املتعلق لفقد موجبة هي اليت عمالاأل



١١٦

  :احتماالت ،بطالا عن شفك متهاأ فلو ،املتربع بتمام ىمراع ىتبق وأ

 بشرط منهما املقدم فينعقد واحد، عن سالماإل حجة بعنوان حجني صحة لعدم ،الثالث ظهراأل

 دفسااإلو النذر حجة كذلكو ثناء،األ يف مات إذا النائب حج فايةك يف سيأيت مما ،مهكح يف ما أو التمام

  .حنومهاو

 يف جرةاأل استحقاقه يف إشكال فال مالعاأل متأ حىت املتربع سبق املستأجر النائب يعلم مل لو مث

   :احتماالن ؟ىاملسم أو املثل جرةأ واك يفو اجلملة،

  .حمترم املؤمن عملو باطلة جارةاإل أن من

 مل زاد لوو املثل، بنيو بينه تالتفاو مقدار له نكي مل نقص فلو ،املقدار هذا ىعل أقدم مناإ أنه منو

  .رجاعهإ عليه نكي

وأَِتموا الْحج ﴿ :تعاىل قوله ينافيه الو ،حراماإل عن اليد رفع جواز فالظاهر ثناءاأل يف علم لوو

ةَورماك ويف لغروره، اجلملة يف األجرة حق لهو ،الباطل ال الصحيح يف النه ،)١(﴾الْعىماملس أو املثل و 

   .الوجهان

 من يستحقو احلاضر، احلي عن النيابةك ،تشريعاً ونهكل ،الدخول له جيز مل ،الدخول قبل علم لوو

  .العلم موضع من إياباًو ذهاباً تضرر الذي باملقدار املثل أو ىاملسم جرةأ

 بالنسبة له انك الثاين بالعمل سبقو ،حنوهو فراداإل يف سكالع أو ،احلج قبل العمرة متام بعد علم لو

   ىعل بناًء هذا نكل الغرور، بقاعدة يستحقه ما إىل منضمة جرةاأل من

                                          
.١٩٦ اآلية :سورة البقرة) ١(



١١٧

 يف العلم حال نيكالنس بني العلم حال انك الإو باآلخر، خرآو نيكالنس بأحد شخص تيانإ صحة

  .كالنس أثناء

 إىل حيتاج مطلقاً الرب وجوه يف الصرف جبواز فالقول التصدق، ىعل اشتمل قد املتقدم اخلربن إ مث

  .نظر حمل المهاكو املطلوب، تعدد ياملوص ازكارت من القاعدة إىل رجاعهإ أو كملالبا قطع

  



١١٨

ن إ ن أقرب املواقيت إىل مكة املشهور وجوبه م،البلد أو هل الواجب االستيجار عن امليت من امليقات :٨٨مسألة 

 إليه ال وإال فمن األقرب وذهب مجاعة إىل وجوبه من البلد مع سعة امل،فاألقرب إليه وإال فمن األقربن، أمك

 ورمبا حيتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة املال وإال فمن امليقات وإن أمكن من األقرب إىل ،فاألقرب

   هو القول األولقوىواأل، البلد فاألقرب

  

 }من وجوبه املشهور ،دلالب أو امليقات من امليت عن االستيجار الواجب هل :٨٨مسألة {

 كاملدارو الروضةو كاملسالو العالمةو احملقق تبكو الوسيلةو املبسوطو اخلالف عن امك ،امليقات

 عن بل صحاب،األ ثركأ إىل نسبته كاملدار عن بل املتأخرين، ثركأ إىل نسبته املستند يف بل الذخرية،و

   .عليه مجاعاإل الغنية

 منه الستيجارا }نكأمن إ ةكم إىل املواقيت أقرب{ غريهو كاملدار عن ماك امليقات من املرادو

 عطاءإ عليهم جيب مناإ بل قيمة، ثركأ هو ما بذل الورثة ىعل جيب فال }قربفاأل إليه قرباأل فمن إالو{

   .صالةأ ال مقدمة غريه جيب يتعذر حيثو امليقات، من احلج

 ملنه إ قيل إنو الشرائع يف احملقق أشار إليه أنهكو ،المهك يكحم يف احلليك }مجاعة ذهبو{ 

 ،املال سعة مع البلد من وجوبه ىلإ{ مهاريغو الدروس يف الشهيدكو ،صرحياً بعضهم نفاه بل قائله يعرف

 الصدوقو احلليو النهاية يف الشيخ عن يكحم }ثالث قول حيتمل رمباو فاألقرب، إليه قرباأل فمن إالو

 فمن إالو ،املال سعة مع البلد من الوجوب هوو{ غريهمو الثاين احملققو اجلامعو يالقاضو املقنع يف

  .}فاألقرب البلد إىل األقرب من نكأم إنو امليقات

 مأخذ املهموإمنا  ،ال أم به القائل وجود يهمنا الو عالم،األ بني الرتاع مورد وقع القول هذاو

  .الوجوه أو األقوال

   الدليلو }ولاأل القول هو قوىاألو{



١١٩

  :أمور عليه

 عازماً امليقات إىل ذهب من حج فايةك ىعل دل مبا ةؤيدامل ،السفر وجوب عدم صالةأ: ولاأل

 فرض قدو داءلأل تابع ماإ هو ذإ القضاء، جيب مل داءاأل جيب مل حيثو احلج، له بدا مث حنوها أو للتجارة

 مناإو ،كذل ىعل دليل يقم مل أنه يالبلد دليل رد يف سيأيتو املختار، هو ماك جديد بأمر أو ،وجوبه عدم

  .خاصة كاملناس قضاء جوبو ىعل الدليل

 قطعو املخصوصة، كاملناس هو الذي احلج قضاء به أمورامل ونك من غريهو املستند يف ما: الثاين

 ىفانت التوقف ىفانت ذاإف عليه، الواجب لتوقف وجب مناإو ،لذاته واجباً الو بل ،منه جزءاً ليس املسافة

  .الوجوب

 رجل عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت :لقا ،آدم بن رياكز خربك ،النصوص بعض: الثالث

 انك ما أما :)عليه السالم( فقال فيه؟ مات الذي البلد غري من عنه حيج أن أجيوز حبجة ىأوصو مات

  .)١(بأس فال امليقات دون

 امليقات، من الشروع ونك ،العرف ىعل المكال هذا إلقاء من يستفاد ماك ،امليقات بدون املرادو

 خالفه يندر الذي الغالبن إ حيثو فيه، أو بعده أو امليقات قبل يستناب ونهك من لوخي ال النائب إذ

 غري بعده نكل بعده، أو امليقات قبل يستناب ونهك بني مراأل يدور امليقات نفس يف النائب ونك عدم

   .امليقات قبل ونهك فيتعني ،االختيار حال يف جائز

   امليقات بلق العمل يف يشرع مناإ النائبن إ :قولن بل

                                          
.٤ يف أبواب النيابة ح٢ باب١١٨ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٢٠

  .امليقات دون ونكفي حيرمو إليه يذهب مث الشجرة مسجد عند تنابسي مثال

 البلد من مأ كذا هو ويلاأل الواجب ونك أماو ،احلج صحة ىعل يدل مناإ اخلرب بأن القولو

 نفس غري انك فلو البيان، مقام يف الرواية  فإنممنوع، البلدية، ىعل دل ما ينايف فال ،عنه تكفسا

  .عليه فيها لنبه واجباً مالعاأل

 الوصية من فهم ونكي أن احملتمل منو .غريها يشمل فال الوصية مورد يف اخلرب بأن القول مثلهو

  .أصال فيه حنن مبا له ربط فال ،احلج عمالأ نفس إرادة

 استقر الذي يسالماإل باحلج الوصية ونكت ما ثرياًك ذإ االحتمال، هلذا دافع طالقاإل نأل كذلو

  .للسؤال وجه نكي مل الإو ،الرواية ظاهر خالف األعمال نفس رادةإ الوصية من الفهمو ،لفكامل ذمة يف

 رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،اهللا عبد بن حريز صحيح الداللة يف منه قريبو

 ىقضإذا  بأس ال :)عليه السالم( قال البصرة؟ من عنه فحج وفةكال من عنه حيج حجة رجال ىأعط

  )١(.حجه مت فقد كاملناس مجيع

 فيقال امليت، يف العبارة هذه مثل عمالتاس ثرةك يدفعه احلي، من االستنابة يف بظهوره عليه يرادإلاو

  .العرف راجع من ىعل ىفخي ال ماك ،حجأ أو صومأ أو عنه يصلأل ذاك فالن أعطاين

  .اجلواب يف االستفصال عدم بعد ضار غري سالماإل حجة لغري احتمالهو

   جارةاإل ىمقتض خالف ىعل واكل بالصحيحة االلتزام نكمي ال بأنه القولو

                                          
.١ يف أبواب النيابة ح١١ باب١٢٧ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٢١

 يندر الذي الغالب بأن ممنوع عنه، احلج وقوع لعدم ىمقتض جرياأل خمالفةو ،وفةكال من واكل

 ،حنوهو الشرط قبيل من الزائدة اخلصوصيات تعيني مناإو العمل، نفس جارةاأل مصب ونكي أن خالفه

 صالة لقضاء زيداً الوصي استأجر لو أنه ىتر أال ،عنه املنوب عن احلج لسقوط موجب أنه  إىلضافام

  .حنوهو الشرط ىمقتض خالف مناإو امليت ذمة فرغت ،الدار يف ىصلو جرياأل خالف مث املسجد يف امليت

 أي جل،بالر متعلق ـ وفةكال من قوله هوو ـ الظرف بأن القول لفكت إىل حنتاج ال هذا بعدو

 املقابلة جهةو السؤال، جهة ،وجوه من الظاهر خالف هذا  فإنحجاً، ىعطأو وفةكال من الرجل انك

  .رجال بعدو حيج قرب وجهة البصرة، من للحج

 يف ال عدمهو احلج متام يف هو مناإ المكال أن هيو ،ىخرأ جهة من داللتها بعدم يقال رمباو

   .االبتدائي ليفكالت

 اجلواب، يف االستفصالو ،عليه التنبيه لزم البلد من احلج االبتدائي فليكالت انك لونه إ :فيهو

  .له دافع طالقفاإل

 يجتز :فقال حبجة؟ ىأوص رجل :)عليه السالم( اهللا عبد أليب قلت ،يزيد بن عمر خرب مثلهماو

  .االستفصال كتر من تقدم ما االستدالل وجهو. )١( امليقات دون من

 :قال فه؟كت فلم حبجة ىأوص رجل : أيضاًله قلت :قال )عليه السالم( عنه ،آلخرا خربه ىعل محلهو

امليقات دون من فيحج فيقدمها، انتاك لو الرواية يف تدليس مثله بل ،كذل ىعل قرينة لعدم ،له وجه ال 

   .عدمه صلاألو واحدة

  القول هلذا يستدل رمبانه إ مث

                                          
.٤ يف النيابة ح٢ باب١١٨ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٢٢

  .ناه الكفايةخر خالية عن الداللة، وفيما ذكرأخبار أب

  :أموريستدل له  أن ميكن أو وأما القول الثاين احملكي عمن عرفت، فما استدل له

ه استدل على وجوب احلج من البلد بأنه كان جتب عليه نفقة الطريق من  فإن،ما عن احللي: األول

الطريق من  من مؤنة بلده، فلما سقط احلج عن بدنه وبقي يف ماله تبعه ما كان جيب عليه لو كان حياً

  . انتهى، دهلب

راد أصد للحج قرب امليقات، إذ ال جيب عليه حينئذ لو ا إىل النقض مبا لو مات غري ق مضافاً:وفيه

مثلة، واحلل بأن احلج ليس إال نفس النسك والطريق مقدمة حمضة، احلج صرف املال، وغري ذلك من األ

اجلواب عن هذا الدليل سواء قرر بنحو  وذا ظهر ،إذ ال دليل على وجوبه بل الدليل على خالفه

حدمها أمرين صرف هذا املقدار من املال واحلج بالبدن فحيث سقط أ بأن الواجب كان ،االستصحاب

ما فاتتك من فريضة فاقضها كما مرين، فدليل أبنحو القضاء بأن الواجب كان  أو ،استصحب اآلخر

  . يشملهافاتتك

ما عن غري أعن البلد كاف قطعاً موجب لفراغ ذمة امليت،  احلج  فإنمقتضى االشتغال،: الثاين

 أصل عن الشك يف ئ تقدم الرباءة عليه، إذ الشك يف الكفاية ناش: وفيه. عدم كفايتهصلالبلد فاأل

  . العدمصلالتكليف واأل

  والعالمة يف املختلف،دريس من تواتر األخبار بذلك، ورده احملقق يف املعتربإما ادعاه ابن : الثالث

  . التواتريبأنا مل نقف يف ذلك على خرب شاذ فكيف يدع



١٢٣

شارة  واإل،ال بأس بذكرها أنه  إال، وإن مل يكن هلا داللة،الروايات اليت استدل ا هلذا القولن إ مث

  .إىل عدم داللتها

ه حجة نحيج ع أن  عن رجل أوصى)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،فعن علي بن رئاب

حيج عنه من بعض املواقيت اليت وقتها رسول اهللا : ؟ قالال مخسني درمهاًإ يبلغ مجيع ما ترك  وملسالماإل

  . )١( من قرب)صلى اهللا عليه وآله(

 على ما )عليه السالم(مام صالة هو احلج امليقايت ملا قرره اإللو كان الواجب باأل أنه وجه الداللة

 دليل على لزوم احلج البلدي ابتداًء، )عليه السالم(مام ظنه من عدم كفاية اخلمسني للحج، فتقرير اإل

  . منا يعدل إىل امليقايت يف صورة عدم الكفايةإو

ال  أنه ،دلتهأره يف كن مل يكن له وجه ولذا مل نذإاستدل فيه للقول األول و أنه  مع الغض عن،وفيه

كان يف  إذا مام عنه، ال ماكت اإل وسمنا يكون فيما لو قال السائل حكماًإتقرير يف املقام، إذ التقرير 

السائل  أن مل يعلم أنه  إىل مضافاً،مام دفع كل توهم يتومهه السائلذهن الراوي شيئاً، إذ ليس على اإل

كان من جهة  أو وجه السؤال كان انصراف الوصية إىل احلج البلدي أن ذ من احملتملإتوهم ذلك، 

  .غري ذلك من احملتمالت أو الثلث،منا له إال حق له يف متام التركة و أنه زعمه

وصى أسئل عن رجل أنه ) عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،اً ما عن عبد اهللا بن بكريومثله داللة ورد

  .)٢(فيعطى يف املوضع الذي حيج به عنه: مباله يف احلج فكان ال يبلغ ما حيج به من بالده؟ قال

                                          
.١ يف النيابة ح٢ باب١١٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ يف النيابة ح٢ باب ١١٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(



١٢٤

 بعشرين ىأوص رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سأل عمن ،سعيد أيب عن ،انكمس ابن عنو

  )١(.بلغه موضع من رجل عنه ا حيج :قال حجة؟ يف درمهاً

  .مضمراً بصري أيب عن ما منه قريبو

 من فهكت فلم حبجة ىأوص رجل يف :)عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال :قال ،يزيد بن عمر عنو

  .)٢(الوقت دون من حجته يجتز وفةكال

  .ىخراأل روايته نهم قريبو

عليه ( الرضا احلسن أبا سألت :)عليه السالم( اهللا عبد أيب بن حممد خرب اجلملة هذه من أوضحو

 وسعهن إ ماله، قدر ىعل :)عليه السالم( قال عنه؟ حيج أين من باحلج يفيوص ميوت رجل عن )السالم

  )٣(.املدينة فمن وفةكال من ماله هيسع مل نإو ،وفةكال فمن مرتله من يسعه مل نإو ،مرتله فمن ماله

 الورثة، ىعل ضرراً ونهك مع ،التفصيل هلذا وجه نكي مل واجباً يالبلد نكي مل لو أنه الداللة وجه

   .كبذل ىيرض ال منو الصغار فيهم انك رمباو

 ليس إذ ماله، مجيع ال ،للحج املعني ماله ماله قدر ىعل :)عليه السالم( قوله من الظاهرن إ :وفيه

 زيداً بأن الفقيه أحد سأل لو أنه ىتر أال ،مكباحل الإ السؤال هذا مثل عن جياب أن العرف يف املرسوم

 يف ليس ه فإن،امليقايت أو البلدي من فتواه هو مبا إال  جييبال ه فإن،عنه حيج أين من باحلج ىأوصو مات

  ياملوص  فإنالوصية خبالف هذاو ،القصور حيتمل أو هكتر ما بقصور يشعر ما السؤال

                                          
.٥ يف النيابة ح٢ باب١١٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٦ يف النيابة ح٢ باب١١٨ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ يف النيابة ح٢ باب١١٧ ص٨ج: الوسائل) ٣(



١٢٥

  .مجالهإ من أقل فال كذل عن اليد رفع لوو .فتأمل ،االستفصال لزم املال عنيإذا 

 الداليل يفرالع اجلمعو ريا،كز خلرب خمالفاً بظاهره ونكي الداللة تسليم بعد أنه  إىلمضافاً هذا،

  .االستحباب ىعل هذا ملحب قاض بينهما

 لعلو الوصية، مع البلد من احلج تضمنتا إمنا بأما :كاملدار رهكذ ما إىل حاجة ال رناكذ ما بعدو

 زماننا، يف طالقاإل عند الوصية من الظاهر هو ماك البلد، من احلج رادةإ ىعل دالة انتك احلالية القرائن

 العرف فرق منع إمكان من هرااجلو يف رهكذ ما عليه يرد حىت .ىانته ،)١(الوصية انتفاء مع مثله يلزم فال

  .عدمهو البلد إىل االنصراف يف ،عنه حجوا: الشارع قول بنيو ،عين حجوا: يوصامل قول بني

 عن ،بسنده املسائل تابك من السرائر مستطرفات عن ياملرو باخلرب القول هلذا استدل رمبانه إ مث

 يف مات رجالن إ ـ )عليه السالم( حممد بن علي يعين ـ احلسن أليب قلنا :قالوا ،صحابناأ من عدة

 وفرأ فهو الوقت من عنه حيج :بعضهم فقال صحابناأ فاختلف ،كل فهو يبق ماو حبجته ىأوصو الطريق

 حيث من عنه حيج :)عليه السالم( فقال ،مات حيث من عنه حيج :بعضهم قالو ،ىيبق أن للشيء

  )٢(.مات

 أقل الو مات، حيث من للحج ياملقتض احلجة متامإ حبجته قوله ظهور احتمال إىل مضافا ،فيهو

  .رياكز خرب بنيو بينه مجعاً االستحباب ىعل محله لزوم ،للداللة املسقط كلذل احملتمل مجالاإل من

                                          
.٢٣ سطر٤١١ص: كاملدار) ١(

.٩ يف النيابة ح٢ باب١١٨ ص٨ج: الوسائل) ٢(



١٢٦

  . لكن ال حيسب الزائد عن أجرة امليقاتية على الصغار من الورثة، القول الثاينحوطوإن كان األ

  

 يف مات نفيم كذل ورد ماك الطريق، يف املوت حيث من اخلصوصية احتمال إىل مضافاً هذا،

 زادهو مجله جعل ،حيرم أن قبل صرورة هوو مات انك وإن: )عليه السالم( جعفر أيب قولك الطريق،

  .احلديث )١(دين عليه نكي ملن إ للورثة فهو شيء كذل من فضل  فإن،سالماإل حجة يف معه ماو نفقتهو

 عدم ىعل ولاأل ملحب البلد، دليلو امليقات دليل بني اجلمع ىمقتض فهو ،الثالث القول أماو

 منها دلأ الثاين القول ىعل فالنصوص ولاأل بالقول نقل مل لو ه فإن،ىفخي ال ما فيهو .البلد من نكالتم

  .الثالث القول ىعل

 الثاين، القول حوطاأل انك نإو{ ،حمله يف ولاأل القول قوة من املنت يف رهكذ فما انك يفكو

 مل امب ماهلم يف التصرف جواز لعدم }الورثة من الصغار ىعل امليقاتية جرةأ عن الزائد حيسب ال نكل

  .شرعيته يثبت

 جعل إذ اجلميع، عن خراجهإب القول نكمأ مستحباً يالبلد ونك مع امليقاتية فايةكب ليق لو نعم

 ما ىعل اجلميع عن خيرج فنكال مستحبات أن ماك ماله، عن اخلروج معناه للميت مستحباً شيئاً الشارع

  .الطهارة تابك يف اخترناه

 هو ما الورثة ىعل جيب فال ،قيمةً أقل هو ما به يراد قيتااملو أقرب عن خراجباإل القولن إ مث

 قربباأل للتقييد وجه الف هذا ىعلو ى،فخي ال ماك املواقيت أقرب ىعل دليل ال نهأل كذلو قيمة، ثركأ

   أبعد انك نإو قيمة قلأ هو املناط بل

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٢٦ باب٤٧ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٢٧

  .بلد وجب وحيسب الزائد عن أجرة امليقاتية من الثلثولو أوصى باالستيجار من ال

  كما،كانت قرينة على إرادا أو ،كان هناك انصراف إىل البلدية إذا  إال، كفت امليقاتية ومل يعني شيئاًىولو أوص

  عني مقداراًإذا 

  

 لو ماك امليقات نفس من االستيجار فيكي أو امليقات دون من االستيجار الالزم لوه مسافة،

 أنه الظاهر أن منو اخلصوصية، أحتمال مع النص من ،جهانو الشجرة، مسجد نفس يف شخص وجد

 نفس يف جرياأل الغالب يف حيصل ال أنه عرفت قدو، حراماإل وهلاأ اليت فعالاأل جبميع العمل باب من

  .امليقات

 إىل قاتاملي يف الذي الشخص خبروج لوو كذل حيصلو ،أحوط األول انك إنو ،قرباأل هو هذاو

  .ليهإ رجوعه مث دونه ما

 عن الزائد حيسب{ نكل }و{ بالوصية العمل لوجوب }وجب البلد من باالستيجار ىأوص لوو{

 ألن كذلو واحد، غري به صرح ماك }الثلث من{ الغالب هو ماك زيادا تقدير ىعل }امليقاتية جرةأ

 ىوصأ لو ما مثلهو الثلث، من إال هاخراجإ جيب ال اليت بالوصية العمل ىمبقتض هو مناإ الزائد صرف

 مراأل بأن :يقال أن إال اللهم ،قيمة أقل غريه ونك مع خاص ميقات من أو آخر بلد من باالستيجار

 ىوصأ لوو ،نقصأ أم زيدأ انك سواء ،صلاأل من منه فرد لك خروج ييقتض امليقات من احلج يلكب

  .املناط من عرفت ملا كذلك أنه رفالظاه أقل انك البلد أن فرضو امليقات من خراجباإل

 عمال ونكفي امليقات من احلاصل باحلج الوصية نأل }امليقاتية فتك شيئاً يعني ملو ىوصأ لوو{

 قرينة انتك أو{ راداإ ىعل قرينة ونكي بنحو }البلدية إىل انصراف كهنا انك إذا إال{ الوصية ىمبقتض

   مقداراً عني إذا ماك رادا،إ ىعل



١٢٨

  .لديةيناسب الب

  

 أو البلد من احلج جيب حنوه أو البلد من احلج نكمي مقدار نيتعي صورة يف بل }ديةلالب يناسب

 الرباءة صلفاأل كذل حنو أو املقدار أو التعيني أصل يف كش لوو املتقدمة، للنصوص ، إليهفاألقرب األقرب

  .ىفخي ال ماك االشتغال ىعل مقدم هوو الزائد، من

 ناكمم بعداأل انك لو ،بلغ حيث من االستيجار ليفكالت ونكي الذي الامل تعيني صورة يف مث

 يبلغ املال نأل بعد،لأل االستيجار الالزم انك ،الطائرةك ىبأخر ناكمم قرباألو ،السيارةك نقلية بوسيلة

  .املناط هوو األبعد من

 من املقبلة السنة يفو ،للغالء امليقات من السنة هذه يف احلج به نكمي به ىاملوص املقدار انك لوو

 ظهراألو احتماالن، ،السنة هذه يف جيوز أم ،املقبلة السنةإىل  االستيجار تأخري جيب فهل ،للرخص البلد

 يف احلج عطاءإ إرادة حني مكاناإل حنوهو النص يف الوارد مكاناإل ذإ ،ىالفتوو النص طالقإل اجلواز

 بلغه موضع من :)عليه السالم( قوله ذاكو غريها،و السنة هذه من عماأل العقلي مكاناإل ال مومسه

  .املوت سنة يف احلج قضاء إىل البدار وجوب التسعنيو السابعة املسألة يف سيأيتو حنوه،و

 فهل ،اآلتية السنة يف كذل نكمي ومل ،يستأجر فلم السنة هذه يف بعداأل أو يالبلد نكمي انك لوو

 نفسه من بالتتمة لوو وىلاأل السنة يف املال يبلغه انك حيث من احلج عطاءإ فيجب للتفاوت ضامناً ونكي

 إذ بالتأخري، عصيانه مراأل اية ،فعالً يبلغه حيث من فايةكبال القول يبعد ال انك إنو احتماالن، ،ال أم

  .بلغه موضع من فايةكبال ىالفتوو النص طالقإل كذلو التعجيل، الواجب انك



١٢٩

 ففي ،فايةكبال تبني مث األقرب أو امليقات من فاستأجر داألبع أو البلد من فايةكال عدم ظن لوو

 يبعد ال انك إنو جهان،و عدمهو انكامل كذل من االستيجار ليفكالت ونك لعدم جارةاإل بطالن

  .الفضويلك نهأل البطالن

 أنه النصوص من املنساق إذ احلج، فايةك يف شكالاإل عدم فالظاهر جرياأل عالمإ من نكيتم مل لوو

  .البصرة من احلجو وفةكال من االستيجار رواية من كذل يستفاد ماك املطلوب، ددتع بنحو

 ،امليت أو املستأجر مال من هي فهل ،حنوهو ذهابه ملؤنة للغرامة مستلزما جرياأل رجاعإ انك لوو

 ،امليت فمن العقالئي املتعارف بالنحو له استيجاره انك لو ما بني التفصيل األقرب انك نإو احتماالن،

 مال فمن غريه بنيو العقالئي، املتعارف النحو ىعل مبقتضاها العمل من األزيد تقتضي ال الوصية ألن

   .املستأجر

 ذا يأخذ شخص يوجد مل حيث ،األقرب من للحج شخصاً استأجر لو فيما نقول التفصيل ذاو

  .وجد مث ،األبعد من املقدار

العقار و كاألمال بيعو الصومو بالصالة وصيةالك ،الوصايا سائر يف العمل حال يعلم هذا منو

 إالو للخلل امناًض نكي مل كذل يف العقالئي العريف كاملسل كسل لو الوصي  فإنغريها،و موالاألو

  .ضمن

 بامليت يتعلق فيما العمل يف الشرعي ذنلإل يلهكوو مكاحلاك شرعاً ذناإل له ممن الوصي غري هحنوو

 عن حنوهاو البالد يف الفحص الوصي ىعل يلزم ال أنه يعرف كذل منو ،العرفية العقالئية بالطرق هريغو

  .ادةالعو العرف عن خارجاً كذل انك إذا األبعد من استيجاره نكمي الذي جرياأل

   قرباأل قبال يف البلد هو املعيار إذ ،ىفك البلد من أبعد انكو ل جرياألن إ مث



١٣٠

 الذهابو امليت بلد إىل رجوعه بشرط قرباأل من استأجر فلو هذا ىعلو به، مروره املفروضو

  .ىفك منه

 البلد، ىعل ىالفتوو النص يف مكاحل لتعليق ،ةكم عن البعد يف يساويه ما ال امليت بلد املعيارن إ مث

   .غريه إىل منه ىيتعد حىت كباملال قطع الو

 أو ،البلد من احنوهو بالطائرة جرياأل مر مث ،غريه من البلد من ليفكالت ونك حال يف استأجر لوو

 لك ىعل فصحيح احلج أما .فايةكال يبعد الو جهان،و ،ال أم كذل فيكي فهل ،البلد إىل ىأت أنه اتفق

  .عرفت ملا حال

 يجامع انواك إذا وليائهمأ عن البلد من الطفل أو عليه ىاملغم أو انون استيجار فيكي هلو

 النص من املنصرف ونك منو البلد، من ستيجاراال ونك من ،احتماالن ،ال أم امليقات عند من الشرائط

  .أقرب نكي ملن إحوط األ هوو ،منه املكال استيجار ىالفتوو

 بعد استبصرو أسلم إذا املخالفو افركالو ،ذناإل حلقه إذا سيده ذنإ بدون العبد نيابة مثلهو

  .فتأمل ـ،البلد

 يف انك فلو القصد، ذا لدالب من ذهب إذا بلدياً كذل ونك الظاهرو الوصي، نفس نيابة يصحو

 من له إطالق ال نيابته ىعل دل ماو الوصية، مورد يف البلدية ىعل الداللة دلةاأل لعموم فكي مل آخر بلد

  .ىفخي ال ماك اجلهة هذه

 ،ثالثاً املدينة من مث ،ثانياً وفةكال من مث ،والًأ البلد من احلج ونك تضمن البزنطي صحيحن إ مث

 املدينةو وفةكبال التخصيص وجهو ،ماله قدر ىعل: )عليه السالم( قوله بقرينة يةاخلصوص عدم الظاهرو

 أو وفةكال قبل هبعد أو قبله أو يالر من نكمأو خراسانياً انك فلو الإو النائب، فيهما يوجد وماك

   بعد نكمأ



١٣١

  .بلغه موضع من االستيجار وجوب ىعل دل ما كذل ىعل يدلو لزم، املدينة قبل وفةكال

 زائدة جرياأل جرةأ ىيعط أم ،مرياثاً يرجع فهل ، أيضاًالبلدية من ثركأ املعني املقدار انك لونه إ مث

 ىأوص نهأل ،الثاين قرباألو احتماالت، ،احلج يفيةك يف يزاد أو ،الرب وجوه يف يصرف أو ،املتعارف ىعل

 كذل ىعل فعال ةالسري جرت قدو ،الوصية ىمقتض عن خروج كذل بغري فالعمل احلج املقدار هذا عطاءإب

  .االستيجارات ىعل اطلع من ىعل ال خيفى ماك

 فيما فرق الو حنومها،و الصومو ةصالالب الوصيةك ،الوصايا سائر من احلج غري يف المكال مثلهو

 غري التعيني نيح املقدار ونك مع شياءاأل لرخص زائداً املعني صار أم ابتداًء الزائد يعني أن بني رناكذ

 نكي مل قلاأل نكمأ لو أنه حىت منه، بأنقص مكاناإل لعدم املقدار هذا عني مناإ أنه علم لو نعم .زائد

   .للتوقف جمال وركاملذ مكاحل يف انك ثركباأل ىيرض

  .التطويل خوف ناهاكتر ثريةك فروع املقام ويف

  



١٣٢

  .لص وكان مجيع املصرف من األ،د وجبلو مل ميكن االستيجار إال من البل: ٨٩مسألة 

  

 اًقفاو }صلاأل من املصرف مجيع انكو ،وجب البلد من الّإ االستيجار نكمي مل لو :٨٩مسألة {

 الوجوب إطالق بأن خرياأل يف عللهو الواجب، مقدمة لوجوب غريهاو كاملستمسو اجلواهرو كللمدار

   .كذل يقتضي صلاأل من خراجاإلو

   .فتأمل ،ذيها وجوب إطالقب املقدمة وجوب ىعل يستدل ال إذ رناه،كذ ما وىلاأل نكل

 من أبعد موضع من االستنابة ىعل توقف لو  أيضاًخراجاإل وجوب يف الوجه يعرف كذل منو

 الواجب نأل الثاين، وجب البلد قبل من بينهو امليقات بعد من خراجاإل بني مراأل دار لوو ة،كم إىل البلد

  .كذل ىعل املتوقف ىباالختيار تياناإل هو

  



١٣٣

تربع عنه متربع منه برئت  أو ،فخولف واستوجر من امليقات قلنا بوجوا مطلقا أو أوصى بالبلديةذا  إ:٩٠مسألة 

  ،ذمته وسقط الوجوب من البلد

  

 تربع أو ،امليقات من استؤجرو ولفخف ،مطلقاً بوجوا قلنا أو ،بالبلدية ىأوصإذا : ٩٠مسألة {

 من خراجاإل ونك الظاهر أن من تقدم ملا كذلو }البلد من الوجوب سقطو متهذ برئت ،منه متربع عنه

  :النصوص بعض يؤيدهو بدونه، املشروط يقع ال حىت االشتراط حنو ىعل ال ،املطلوب تعدد حنو ىعل البلد

 من عنه حيج حجة رجال ىعطأ رجل عن ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،املتقدم حريز صحيحك

  فإن)١(.حجه مت فقد كاملناس مجيع ىقض إذا بأس ال :)المعليه الس( قال البصرة؟ من عنه فحج وفةكال

  .العموم منها فيستفاد البأس لعدم العلة بيان مقام يف خلإ ىقض ذاإ: )عليه السالم( قوله

 هذا ىعل وجهه ىعل به أموربامل تياناإل لعدم لكيشو" :قال حيث كاملدار يف ما يظهر كذل منو

  .ىانته ،)٢("االمتثال يتحقق فال التقدير،

 لوو نكمي حيث فمن املال ضاق لوو مرتله، من تهكتر أصل من ىفيقض" :الدروس يف الشهيد قال

   .ىانته، )٣("الوارث مثأ نإو جزأهأ امليقات من السعة مع ىقض لوو ،قوىاأل ىعل امليقات من

  .)٤(﴾ علَى الَّذين يبدلُونهما ِإثْمه فإنفَمن بدلَه بعد ما سِمعه﴿ :تعاىل قال واضح، مثاإل وجهو

  القول ىعل البلد من احلج قضاء ىعل الدال الدليل إىل مضافاً ،الوصية يف هذا

                                          
.١ يف النيابة ح١١ب با١٢٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣٣ سطر ٤١١ص: كاملدار) ٢(

.٨٦ص: الدروس) ٣(

.١٨١ اآلية :سورة البقرة) ٤(



١٣٤

  .حنوهو العلم من لشرائط تابع مثاإل نعم .خمالفته مثإل ياملقتض به

 يفرقو  أ،يتصدق أو ،الرب وجوه يف يصرف أو ،مرياثاً البلدية ىعل امليقاتية من الزائد يرجع هلو

 أن من ،وجوهو احتماالت ففيه غريها، بنيو الرب وجوه سائر يف أو صدقة هاؤعطاإ فيلزم ،الوصية بني

 صرف تعذر ذاإف احلج يف صرفه وجوب ىعل دل ما منو املانع، زال سقط ذاإف الدين رثاإل عن املانع

 يف صرفها فيلزم الوارث البقية كميل مل معينة انتك ثحي الوصية أن منو الوقف،ك الرب وجوه سائر يف

 ذاإف دين هو الذي احلج وجوب مبالحظة ه فإنالشارع مرأب انك لو ما خبالف الصدقة، أو الرب وجوه

 مطلق الو املرياث ال فيتعني التصدق ىعل دل املتقدم يالسابر خرب أن منو حنوه، أو مرياثاً رجع سقط

  .الرب وجوه

 غري يف وارد يالسابر خربو الرب، وجوه يف الصرف ىعل الدليل لعدم ،مرياثاً رجوعها قوىاألو

 ما سابقا عرفت قد املطلوب تعدد حنو ىعل املعني املصرف هذا يف الصرف ياملوص زكمرت ونكو املقام،

  .فيه

 تقليداً أو اجتهاداً الوصي ىرأو ،كذل وجوب ىير مقلداً أو جمتهداً ونهكل ديةلبالب ىوصأ لوو

 تقليده أو اجتهاده الوصية هذه ىعل داعيه انك نأب يالداع حنو ىعل البلديةب الوصية تانك  فإن،اتيةقاملي

 فيكي نكي ملو صغاراً انواك أو الثلث من الزائد الورثة جتيز ال بأن املزامحة مع الإ اتباعها وجب يئذاكال

 يريد مناإ هبأن ،االشتراطو التقييد حنو ىعل انتك نإو بلغ، حيث من فيستأجر امليقاتية ىعل للزائد الثلث

 لزوم ففي ،الورثة ىعل التوفري يريدو يريدها ال واجبة نكت مل لو بأنه صرح أنه حىت قعاًاو لوجوا البلدية

  .فتأمل ،االتباع حوطاألو احتماالن، الوصية اتباع



١٣٥

  . لو مل يسع املال إال من امليقاتوكذا

  

 الإ املال يسع مل لو{ مليقاتا من تربع أو استؤجر لو الوجوب يسقطو امليت ذمة تربأ }ذاكو{

 فيما هي مناإ ا القول ىعل البلدية أن ماك املتعذر، ال نكاملم املقدار يف نافذة الوصية  فإن}امليقات من

 وافياً املال انك أو ،امليقات قبل البلد غري من ىوصأ لو ما مكح يعرف تقدم مماو ،ىوفتو نصاً نكمأ لو

  .عنه متربع تربع أو امليقات، من استأجرو ولفخف بلدالو امليقات بني نكمااأل بعض من

 انك أو يسالماإل حبجه ىأوص لو ماك التربع، نكأم فيما هو مناإ بالتربع االستيجار سقوطن إ مث

 شخص حجاجإب ىأوص أو عنه يالتربع باحلج ىأوص فيما أما متربع، عنه تربعو سالماإل حجة عليه

  .به ىاملوص غري به املتربع نأل بالتربع، يسقط فال سالماإل حجة لغري عنه خاص

 هذا فعله نأل ي،بلد حج عليه انك فيما امليقات من كذل ىعل قداماإل املتربع ىعل حيرم هلو

 يصح ال أو ،امليت دين داءأب تربع منك ،فليكالت موضوع يرفع نهأل ال أم ،واجب لتفويت موجب

 التربع من النحو هذا يشمل دليل فال البلد، من حلجا أراد الشارع نأل ،أصال الصورة هذه مثل يف التربع

  التمتع؟ حج عليه عمن ناالقر حج تربعك ونكفي امليقايت،

 من احلج  فإناملطلوب، تعدد حنو ىعل ونهك من تقدم ملا ،تام غري الثالث انك نإو احتماالت،

  .غريمها أو له راالستيجا أو تربعه بني فرق غري من ،مراأل به فيسقط به أمورللم فرد امليقات

 الواجب ونك ىعل دليل فال التربع أما الوصي، عطاءإ تقدير ىعل البلدية جتب أنه الثاين يدفعو

  .فتأمل ،املطلق كالتر أو البلدية املتربع ىعل

  



١٣٦

 سألت )رمحه اهللا(  كما يشعر به خرب زكريا بن آدم،املراد من البلد هو البلد الذي مات فيه أن الظاهر :٩١مسألة 

عليه ( فقال ؟حيج عنه من غري البلد الذي مات فيه أن عن رجل مات وأوصى حبجة أ جيزيه )عليه السالم(ا احلسن أب

  .ما كان دون امليقات فال بأس به: )السالم

  

 آدم بن رياكز خرب به يشعر ماك فيه، مات الذي البلد هو البلد من املراد أن الظاهر :٩١مسألة {

 حيج أن جيزيهأ  ،حبجة ىوصأو مات رجل عن )عليه السالم( احلسن باأ سألت{ :املتقدم })رمحه اهللا(

  .}به بأس فال امليقات دون انك ما :)عليه السالم( فقال فيه؟ مات الذي البلد غري من عنه

 جزاءإ عن هسؤال بقرينة ،املوت بلد من احلج وجوب ذهنه يف انك يالراون إ :االستدالل وجه

 مناإ وبهجو رتقدي ىعل يالبلد نأب يردعه مل ألنه ،كذل ىعل قرره )عليه السالم( ماماإلو ،غريه عن احلج

 ما: قوله بظاهر يعمل ال مناإ اخلرب ذا يعمل ال فمن ،هأصل عن ردع بل غريه، أو االستيطان بلد هو

  .مسلمة االستيطان بلد إىل بالنسبة التقرير داللةفتبقى  ،بأس فال امليقات دون انك

 منه احلج جيب الذي البلد من املراد أن الظاهر" :قال حيث كاملدار صاحب فهم رناكذ ما يؤيدو

 بدليله املرادو .ىانته ،)١("دليله عليه دلو دريسإ ابن به صرح ماك ان،ك حيث املوت حمل به القول ىعل

 االستنابة كذل ىاقتض ذاإو ان،كامل كذل من بالسفر لفاًكم انك املوت حني أنه فمقتضاه عنه، تقدم ما

   )رمحه اهللا( املصنف أشار هذا وإىل ،انكامل كذل من لالستنابة مقتضياً انك البلد من

                                          
.٣٠ سطر٤١١ج: كاملدار) ١(



١٣٧

  .آخر مكان كان مكلفا فيه باحلج أنه مع

  .بلد االستيطاننه إ ورمبا يقال

  

  .}باحلج فيه لفاًكم انك انكم آخر أنه مع{ :بقوله

 عن عبارة التقرير ذإ بوجه، فيه داللة فال رياكز خرب أما ،االستظهار هذا يف ما ال خيفى نكول

 البلد أصل ىفن )عليه السالم( ألنه ،كذل سكع املقام يفو الشخص، عمله أو رهكذ ما ماماإل تصديق

 أقل سنها اليت بلاإل يجيزأ: السائل قال لو أنه ىتر أال املوت، بلد منها اليت هحمتمالت مجيع لنفي ياملتقض

 اًرتقري نكي مل ،بأس فال نعاماأل من انك ما لك :)عليه السالم( ماماإل فقال ي،اهلد يف سنوات ثالث من

   ،سنوات ثالث من سناً قلاأل منها جيوز ال تعيينها تقدير ىعل بلاإل ونكل

 فهم ماأو له، )عليه السالم( ماماإل تقرير عدم بعد فيه فائدة فال يالراو ذهن يف كذل ونك أماو

 يتم مناإنه إ ففيه ،باحلج فيه لفاًكم انك انكم آخر أنه ماأو فيه، يةحج فال ادريس ابنو كاملدار صاحب

 بلد إىل منصرف مطلق البلد بل ،كذلك ليسو ليف،كالت انكم خرآ مكاحل عليه املعلق البلد انك لو

  .مفيد غري الدليل قبال يف ياالعتبار الوجه فهذا له، معينة بقرينة مقترن أو االستيطان

 الدليل، هذا فيها يأيت دليل فال الوصية حجة ماأ ،سالماإل حجة يف ىيتمش مناإ أنه  إىلمضافاً هذا

 هوو ،إحرام بال بعد أو ،امليقات قبل املوت بني مفصلني يبالبلد القائلون ونكي أن هذا ىمقتض أن ماك

  .جداً بعيد

   يف به املصرح قوىاأل هوو }االستيطان بلدنه إ :يقال رمباو{ هذا



١٣٨

 وحيتمل التخيري بني ، فيه وقد حيتمل البلد الذي صار مستطيعاً،لنص والفتوى وهو كما ترىألنه املنساق من ا

  ،البلدان اليت كان فيها بعد االستطاعة

  

 الفالين البلد إىل زيد بلد من: قلت إذا ك فإن}ىالفتوو النص من املنساق ألنه{ ،غريهو اجلواهر

 أن يف كيش مل ،الفالين انكامل إىل زيد بلد من سرنا أو ،بلده نم زيد عن حجاً عط أ أو،مسافة ذاك

 بن حممد خري من الظاهر هوو ،بلده غريه يف ميتاً لمكالت حني انك لوو ،موته بلد ال استيطانه بلد املراد

  .بالده فيه وركاملذ ريكب ابن خربو ،مرتله فيه وركاملذ اهللا عبد

 ماك خربه  فإن}ىتر ماك هوو{ ،ملوتا لبلد املتضمن آدم ابن خرب ىعل محلها احتمل رمباو

  .غريه عليه حيمل يفكف ،املوت بلد فادةإل بذاته ينهض ال ـ،عرفت

بلد  هو املوت بلد ونك غلبة جلأل رياكز خرب يف املوت لبلد التعرض ونك قريباً احملتمل منو

  .االستيطان

 عن اجلواهر اهكح ماك }فيه مستطيعاً صار الذي البلد{ البلد من املراد ونك }حيتمل قدو{

 قام حيث نكلو ان،كامل كذل من السري هو عليه فالواجب ،فيه إليه باحلج اخلطاب لتوجه أنهكو بعض،

 يبقو الثاين الدليل سقط مات لو أما حياته، يف عليه بوجوبه نقل مل غريه من حجه فايةك ىعل الدليل

  .منه ال فيه باحلج اخلطابن إ فيه نكلو حباله، األول

 من بلد لك يف باحلج اخلطاب لتوجه }االستطاعة بعد فيها انك اليت البلدان بني لتخيريا حيتملو{

   .بينها خمرياً ونكي احلج يتعذر حيثو البلدان، كتل

   .منه ال فيه باحلج اخلطاب أن من تقدم ما ،اجلمع إمكان إىل مضافاً فيهو

   ىعل رياكز خرب داللةل ،االستطاعةو املوت بلدي بني التخيري احتمال الضعف يف مثلهو



١٣٩

 وإن كان االحتمال ،أيضاً) رمحه اهللا( ونسبه إىل ابن إدريس) قده سره( ما ذكرنا وفاقا لسيد املدارك قوىواأل

  .األخري وهو التخيري قويا جداً

  

  أيضاًاالستيطان بلد بزيادة أو بالتخيري بينهما فاجلمع الثاين، باحلج اخلطاب ىمقتضو ،األول

 ،مطلقاً االستيطان بلد املناط ونك من }رناكذ ما قوىاألو{ .مرتلهو بالده ظاهر بنيو بينهما للجمع

   .ميت مل أم فيه مات

 لخربل القولني الك ىعل افيةك منه فاالستنابة للحج قاصداً انك حيث قالطري أثناء يف مات لو نعم

  .املتقدم اخلاص

 دريسإ بنا إىل نسبهو ،كاملدار لسيد فاقاًو{ املوت بلد املراد ونك من املصنف اختاره ما ماأو

 هوو األخري االحتمال انك إنو{ :بقوله أخرياً رهكذ ما نأو ماك فيه، ما عرفت فقد } أيضاً)رمحه اهللا(

 يف ماك به القول عن فضالً أحد من يعرف مل لذاو جداً، ضعيف بل حمله غري يف }جداً قوياً التخيري

   .كاملستمس

 نكل منهما، واحد لك من االستيجار جاز بلدان له انك فلو ،االستيطان لدب من املختار ىعل مث

  .التسعنيو التاسعة ملسألةا يف سيأيت ماك ،قيمةً األقل من االستيجار هو الالزم القدر

 يف فاملتولد ليه،إ ينسب ما ال ،املناط هو كذل انك مرتلهو بلده ىعل مكاحل علق حيثنه إ مث

   .ال خيفى ماك يرانإ من ال ربالءك من له االستيجار لزم األصيل يراينإ انك إذا فيها القاطن ربالءك

 القريبة أطرافها منو البلد من أعم أو ،فيها نكالسا احمللة أو ،البلد مجيع االستيطان ببلد املراد هلو

 بالدهو مرتله لصدق األول الظاهر األشرف؟ النجف إىل بالنسبة وفةكالو ،اظميةكال إىل بالنسبة بغدادك

   باالنصراف القولو ،برياًك انك لوو البلد ىعل حنومهاو



١٤٠

 ألن ممنوع، الروايات صدور زمان يف فعال بريةكال البالد هذه مثل وجود ىبدعو كذل عن

 ئمةاأل أزمنة يف باركال البالد وجود ىعل يدل التاريخ أن  إىلمضافا دوي،ب فهو انك لو االنصراف

 غريمها،و بغداد منها قريبو فراسخ، مثانية انتك اأ املؤرخني بعض ركذ اليت سامراءك )السالم عليهم(

   .أعلم فيما أحد كبذل يقل مل ماك ،احمللةو الدار به املراد ليس فاملرتل

 مكح يف حنوهاو بالبساتني ىاألخر عن منفصلة حملة لك حمال من ونةكاملتن االبلد أن الظاهرو

 مر قدو ،)السالم عليهم( ئمةاأل زمان يف كذلك انتك وفةكلا أن التواريخ أرباب ركذ قدو الواحد،

  .املسافر صالة يف فيه المكال بعض

  



١٤١

  . تعني،من كربالء أو  كما لو قال استأجروا من النجف، غري بلدهةلو عني بلد :٩٢مسألة 

  

 عين حجواأ :قالو املقدسة ربالءك هايلأ من انك لو ماك }بلده غري بلدة عني لو: ٩٢مسألة {

 الوصية لغت البلدية بوجوب قلناو سالماإل حجة به ىاملوص احلج انك  فإنشرف،األ النجف من الرج

 فيلزم ،متعتال ليفهكتو اً أو إفرادقراناً باحلج الوصيةك ونكفي املشروع، خالف نهأل اجلهة هذه من

 نقل مل لوو بلده، ىعل املرور يستلزم حبيث بلده من أبعد املعني البلد انك إذا نعم ،له بلده من االستيجار

 مثال دادغب مرتلهو }ربالءك من أو النجف من استأجروا قال لو ماك{ ،ارناتخم هو ماك البلدية بوجوب

  .بالوصية العمل لوجوب }تعني{

 مل الإو الورثة، جازهأ أو الثلث من اخلروج نكمم امليقاتية من الزائد انك فيما يتم مناإ هذان إ مث

  .الثلث من الزائد يف بالوصية العمل وجوب لعدم يبلغه، حيث نمو نكمي ما الإ يتعني

  



١٤٢

 بل يكفي كل ،فاألقرب إليه األقرب أو يكون من امليقات أن على املختار من كفاية امليقاتية ال يلزم :٩٣مسألة 

مل  إذا ن الثلث وال م،صل االستيجار منه ال خيرج من األإمكان لكن األجرة الزائدة على امليقات مع ،بلد دون امليقات

  يوص باالستيجار من ذلك البلد

  

 إليه قرباأل أو امليقات من ونكي أن يلزم ال امليقاتية فايةك من املختار ىعل ـ ٩٣مسألة ـ {

 الزمة امليقاتية أن ال ،البلدية مقابل يف هي مناإ امليقاتية ذإ }امليقات دون بلد لك فيكي بل قرب،فاأل

وىل أن األو ، أيضاًالبلدية يشمل ماك القسمني يشمل امليت عن احلج جوبو فدليل غريها، جيوز ال حبيث

 خيرج ال منه االستيجار إمكان مع امليقات ىعل ةالزائد جرةاأل نكلو{ ،يقاتامل دون انك ما لك :يقول

  .غريه ال صلاأل من خيرج والدين ،ديناً ونهك لعدم }صلاأل من

 قلاأل ىعل املنطبق الوجود صرف صلاأل من رجخي الذي ألن: بقوله كاملستمس يف رهكذ ماو

 أن  إىلمضافاً ،أصالً داخلة ليست امليقات إىل املسافة إذ تأمل، فيه .ىانته ،)١(ثركاأل ىعل ينطبق ماك

 قدو بتمامه، ثركاأل هو منه اخلارج نأل ،صلاأل من خبروجه القول لزم ثركاأل ىعل انطبق لو الواجب

 املطلوب خالف ىعل وركاملذ فالدليل ،صلاأل من خارجاً هذا ىعل نطبقامل الدين جعل الشارع أن فرض

  .فتأمل ،دلأ

 إذ }البلد كذل من باالستيجار يوص مل إذا الثلث من{ الزائدة جرةاأل خيرج }ال{ ذاك }و{

   يف هاؤانتفا املفروض الوصية الثلث من اخلارج

                                          
.٢٦٨ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



١٤٣

  . عليه مالياًيزاحم واجباً أن ونن د وم،يعني مصرفه أن أوصى بإخراج الثلث من دون إذا إال

  

 مالياً واجباً يزاحم أن دون منو مصرفه، يعني أن دون من الثلث باخراج ىأوص إذا إال{ املقام

  .شرعاً أو وصيةً املعني غري يف الثلث يف التصرف من الوصي نكيتم ال الصورتني يف إذ }عليه

 أو الثلث، من خروجه ىعل بناًء ينذر حج يهعل انك إذا فيما املايل بالواجب املزامحة تصويرن إ مث

 املالية، الواجبات سائرو امليقايت احلج بقدر مجعاء امليت ةكتر انك فيما املايلبالواجب  املزامحةن إ قولن

  .فتأمل ،لغواً بالثلث وصيته ونكفي

  



١٤٤

 أو اخلمس أو لناسمل ميكن االستيجار من امليقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين ا إذا :٩٤مسألة 

  . مبعىن أا توزع عليهما بالنسبة،مل تف التركة مان إ الزكاة فيزاحم الدين

  

 مقدمة لوجوب }وجب البلد من نكمأو امليقات من االستيجار نكمي مل إذا :٩٤مسألة {

 أو ساخلم أو الناس دين عليه انك إنو{ الثماننيو التاسعة املسألة يف فيه المكال تقدم قدو الواجب،

 من تقدم ملا }بالنسبة عليهما توزع اأ مبعىن ما، ةكالتر تف ملن إ الدين فيزاحم{ حنوها أو }اةكالز

 سائرو احلج بني مراأل دوران فرض تقدمو بينها، التوزيعو التحصيص الديون يف التزاحم ىمقتضأن 

  .الديون

 وجب ،امليقات من نكمأو منه االستيجار نكمي ملو يالبلد الواجب انك بأن ،مراأل سكانع لوو

  .تقدم ماك مرياثا يرجع البلدية ىعل الزائد انكو

 أو االبتدائي بالواجب العمل إمكان عقالئيا احتماال احتمل لو املقبلة السنة إىل الصرب جيب هلو

 الوصيةو االبتدائي الواجب ىمبقتض العمل إذ ولاأل اليبعد احتماالن، ،ال أم ،الوصية ىمقتض حسب ىعل

 بأعي ال نعم .قتضائي االال ىعل االقتضائي تقدم حمله يف تقرر قدو واجب، غري التعجيلو اجبو

  .العقالئي غري باالحتمال

 ماك عدمهو الضمان يف المكفال ،ناًكمم الغري صار أو ،غريه إمكان تبني مث ،فعالً بامليسور عمل لوو

 مكباحل العمل نكاملم الوقت إىل ربالص وجوب أن ماك غريه، دون ضامن التقصري مع أنه من ،تقدم

 السرية جتر مل ما أما الوقت، كذل مثل إىل الصرب ىعل العقالء سرية جرت فيما هو مناإ ياالختيار

  .مةكحم الثانوي مكاحل إىل االنتقال عدم فأصالة كذل يف كش لوو فال، الًثم سنة خمسنيك

  



١٤٥

 أو لكن أمكن االستيجار من امليقات االضطراري كمكة ،مل تف التركة باالستيجار من امليقاتإذا : ٩٥مسألة 

  .أدىن احلل وجب

  ، التركةأصلامليقات االضطراري قدم االستيجار من البلد وخيرج من  أو نعم لو دار األمر بني االستيجار من البلد

  

 املزامحة صورة يف احلج حصة صار الذي املقدار أو مجيعها }ةكالتر تف ملإذا : ٩٥مسألة {

 }ةكمك ياالضطرار امليقات من االستيجار نكمأ نكل{ ياالختيار }امليقات من باالستيجار{ زيعالتوو

 يف عموم ال أنه الظاهر نكل االضطرار، عند البدلية دليل لعموم قيل }وجب احلل دىنأ أو{ رمةكامل

 يالسابر خربك كذلو املناط، باحتاد القطع بضميمة اخلاصة املوارد من يستفاد ملا كبذل مكاحل مناإو دلتهاأ

 املواقيت يف سيأيت مما كذل غري إىل للوصية، اخلصوصية عدم بضميمة الثماننيو السادسة املسألة يف املتقدم

  .تعاىل اهللا ءشاإن 

 يظهر فلم "كهنا ميقاته ونكي من استيجاره حينئذ حوطاأل" أن من عالماأل بعض حاشية يف ماو

 حبال النيابة يف العربة  فإن،ايبالني غريه عمل يف ال نفسه عمل يف ينفع مناإ كهنا ميقاته ونك إذ وجهه،

 دنعن إ مث ،النائب حبال العربة ونك ىعل اخلارج من دليل يدل أن الإ البدلية دليل ىمبقتض عنه املنوب

  .حنوهو امليسور لدليل بعداأل اختيار القاعدة ىمقتض أقرب أو أبعد اضطراريني ميقاتني بني الدوران

 خيرجو ،البلد من االستيجار قدم ياالضطرار امليقات أو البلد من االستيجار بني األمر دار لو نعم{

 ياالختيار إمكان املفروضو االضطراري، إىل ياالختيار من العدول جواز لعدم }ةكالتر أصل من

   ياالختيار احلج تضمن الدليلو



١٤٦

  .هنه ال اضطرار للميت مع سعة مالأل

  

 أماو ،العدول يوجب ال كبذل الورثة ضرر صرفو ،دليل إىل حيتاج همكانإ مع غريه إىل فالعدول

 لوجود ال ياالختيار عن املانع لعدم بيان }ماله سعة مع للميت اضطرار ال ألنه{ :بقوله تعليال رهكذ ما

 باضطرار عنه عربنا الذي ةكالتر ضيق هو مناإ ياالختيار احلج من املانع أن  إىلشارةإ فهو له، ياملقتض

 يف يؤثر ،دليله إطالق هوو ياالختيار للحج يفاملقتض موجوداً، املقام يف املانع هذا ليسو امليت،

  .الوجوب

 قدو ،امليقات من حراماإل وجوب ىعل دليل لعدم ونكي قد رمةكامل ةكم من حراماإلن إ احلاصلو

 موجود الدليل هوو ياملقتضن إ حيثو حنوه،و ةكالتر قصورك املانع لوجود بل الدليل لعدم ال ونكي

  .االختيارية فالالزم االنتفاء مفروض هوو املانع، انتفاء ىعل العلة تأثري توقف

  



١٤٧

 فيجوز ملن هو ،ميت أو  ال فرق بني االستيجار عنه وهو حي، على املختار من كفاية امليقاتيةبناًء :٩٦مسألة 

يستأجر من بلده على  أن فال يلزم ، أيضاًابقاكما ذكرنا س ،جيهز رجال من امليقات أن معذور بعذر ال يرجى زواله

  . ذلكحوط وإن كان األ،قوىاأل

  

 ميت، أو حي هوو عنه االستيجار بني فرق ال ،امليقاتية فايةك من املختار ىعل بناًء :٩٦مسألة {

  إليهشارةاإل تقدمت ماك الرواية إطالق ىعل بناًء مطلقاً أو }زواله ىيرج ال عذرب معذور هو ملن فيجوز

 ملا }قوىاأل ىعل بلده من يستأجر أن يلزم فال ، أيضاًسابقا رناكذ ماك ،امليقات من رجال جيهز نأ{

 املطلوب انكامل يف النائب حضور الإ البعث من يفهم ال العرف أن السبعنيو الثانية املسألة يف تقدم

 ونكب املعللة البعث أدلة من يستفاد ما إىل مضافاً ،واجباً السري ونك عدم بعد فيه عنه املنوب حضور

 عرفت قدو األعمال، نفس إال ليس الدين أن ماملعلو منو الدين، ألداء جيب مناإ أنه الظاهر ،ديناً احلج

  .التفات بأدىن يزول يبدو عنه املنوب انكم املبدأ ونك إىل البعثو التجهيز انصراف أن تقدم فيما

  .أوجبه من خالف عن اخلروجإىل  مضافاً ور،كاملذ لالنصراف }كذل حوطاأل انك إنو{

  



١٤٨

  .كان الفوت عن تقصري من امليت إذا خصوصات، ادرة إىل االستيجار يف سنة املوالظاهر وجوب املب: ٩٧مسألة 

  

 إىل ةاملبادر وجوب{ الغطاء اشفكل تبعاً املعاصرين غالبك املصنف عند }الظاهر: ٩٧مسألة {

 أن نكمي أو استدل ماو ،}امليت من تقصري عن تالفو انك إذا خصوصا املوت، سنة يف االستيجار

  :أمور كلذل يستدل

 بقاعدة عمال ائهدأ إىل املبادرة وجوب من مهكح عليه يفيجر النص، يف ماك ديننه إ: األول

  .السلطنة

  .بائركال من احلقوق حبس أن املتضمنة النصوص: الثاين

 الم ،)١(﴾سبيالً إليه اِس ِحج الْبيِت مِن استطاعِللَِّه علَى النو﴿ :تعاىل قوله يف الالمن إ: الثالث

  .عرفت ماك أداؤه فيجب حقيقة ديناً ونكفي ،تعاىل له اًكمملو احلج ونكفي ،كاملل

 يفعله ما ألن ، أيضاًالوفاة بعد عليها يدل احلياة حال يف إليه املبادرة وجوب ىعل دل مان إ: الرابع

  .امكحاأل من له مبا نهع املنوب ىعل جيب ما هو النائب

  .نهيد بأداء عنه التفريج فالالزم حمبوس، امليتن إ: اخلامس

 تعجيل جيب إمنا الدين أن  إىلمضافاً املقام، يف جارية غري السلطنة قاعدةن إ :األول ىعل يرد نكل

 أول بالتأخري سبحانه اهللا رضا عدمو جاز، الإو ازاًكارت لوو الدائن عند ببقائه املديون يرض مل إذا أدائه

  .المكال

                                          
.٩٧  اآلية:سورة آل عمران) ١(



١٤٩

 دون كذل من احلج ونكو املعجلة، احلقوق حبس حرمة ىعل تدل إمنا دلةاألن إ :الثاين ىعلو

  .المكال ل أواملوسعة

 ىربكال منع ،عرفا اآلية من يةكاملل استفاده لعدم تقدم ماك ىالصغر منع إىل مضافا :الثالث ىعلو

  .األول الدليل عن اجلواب يف رناكذ ملا

 دل مناإ الدليلو القضاء، صالة يف ماك القضاء،و داءاأل بني التالزم ىعل دليل النه إ :الرابع ىعلو

  .آخر دليل إىل حمتاجة فالفورية ،القضاء ىعل

  .شرعي ال اعتباري وجهنه إ :اخلامس ىعلو

 يف تقدم فلما دين أنه ماأ فوراً، وفاؤه جيب والدين دين احلج بأن كلذل االستدالل يف ظهراأل نكل

 من فلجملة فوراً وفاؤه جيب الدين أن أماو الدين، مبرتلة أو دين احلج بأن املعربة الروايات من مجلة

   :النصوص

 ولده إىل ىأوص رجل )عليه السالم( حممدأيب  إىل تبتك :قال ،الصفار عن سنادهإب ،الشيخ فعن

 امليت ىعل صحن إ دينه قضوايو وصيته ينفذوا أن باركلل أجيوز صغار فيهمو واكدرأ قد بارك فيهمو

 أن الولد من ابركاأل ىعل نعم :)عليه السالم( فوقع الصغار؟ وصياءاأل كيدر أن قبل عدول بشهود

 بعض تصرف حرم الدين أداء يف املسارعة وجوب ال فلو ،)١(كبذل حيبسوه الو أبيهم دين يقضوا

 ظاهر األمر بأن يقال حىت رظاحل توهم اممق من املقام ليسو النظر، يف خريناآل كاشترا بدون وصياءاأل

  .اجلواز يف

   سألت :قال يقطني بن علي رواه ما ،الوصية صورة يف الداللة يف مثلهو

                                          
.١ام الوصايا حك يف أح٥٠ باب٤٣٨ ص١٣ج: الوسائل) ١(



١٥٠

عليه ( فقال صبياً؟ معها الوصية يف كشرو امرأة إىل ىأوص رجل عن )عليه السالم( احلسن أبا

 ىيرض ال أن له فليس الصيب بلغ ذاإف يب،الص بلوغ تنتظر الو الوصية املرأة متضيو كذل جيوز :)السالم

  )١(.امليت به ىأوص ما إىل يرده أن له  فإنتغيري، أو تبديلمن  انك ما إال

 حترمي من الروايات من عدة يف مبا ،تأخريه ىعل املماطلة صدق إذا ،كلذل يستدل قدنه إ مث

 حديث يف )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قولك ،الدين مبرتلة احلج أن ىعل دل ما بضميمة املماطلة،

   )٢(.عشار خطيئة يوم لك فعليه حقه أداء ىعل يقدر هوو حقه حق يذ ىعل مطل منو :ياملناه

 حيل ال ماكو :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سنان ابن رواه فيما )صلى اهللا عليه وآله( قولهو

  )٣(.معسر أنه علمتذا  إتعسره أن كل حيل ال كذلكف ،موسر هوو كميطل أن كلغرمي

 فيجب ،غريمهاو وصومه امليت صالة حال يعلم منهو ،فيه إشكال ال مما أنهك مكفاحل ،انك يفكو

 السرية جريان نسلم ال إذ العجلة، عدم ىعل السرية جريان كذل ىعل يرد الو قضائهما، عطاءإ يف داربال

  .احلبسو املماطلة ىعل

   :ثالثة املراتب أن احلاصلو

   .الشربو لكاأل من يالضرور القدر ىعل االقتصار يلزمه حبيث االستعجال :وىلاأل

  .احلبسو املماطلة معه صدقي ال الذي العريف البدار :الثانية

  .احلبسو املماطلة: الثالثة

   من املستفادو

                                          
.٢وصايا حام الك يف أح٥٠ باب٤٣٨ ص١٣ج: الوسائل) ١(

.٢رض حق يف الدين وال٨ باب ٨٩ ص١٣ج: الوسائل) ٢(

.٥ يف الدين والقرض ح٨ باب٩١ ص١٣ج: الوسائل) ٣(



١٥١

ع العلم  ولو م، وال جيوز التأخري إىل السنة األخرى،صلوحينئذ فلو مل ميكن إال من البلد وجب وخرج من األ

  . على الورثة االستيجار من امليقات توفرياًإمكانب

  

 نعم ،الثانية ىعل جرت مناإ السريةو ،وىلاأل وجوب ال الثانية وجوبو الثالثة حرمة املتقدمة دلةاأل

  .بتحرميه القول من بد ال مياطل من

 إىل البدار بوجو يف استند إذا إال ،شرعي ال ياعتبار خلإ خصوصا :قوله وجه أن الظاهرن إ مث

 من ونكفت عنه املنوب ىعل منجزة ونكت حينئذ املبادرة أن اخلصوصية وجه ونك أماو الرابع، الوجه

  .ال خيفى ما ففيه االقتضائية، ال الفعلية امهكأح

ال  ماك نفاذهاإ إىل البدار جيب فال املوسعة الوصية أما ،املطلقة الوصيةو سالماإل حجة يف لهك هذا

  .خيفى

 من إال{ االستيجار }نكمي مل فلو{ املوت سنة يف االستيجار إىل البدار وجب حني أي }حينئذو{

 من االستيجار إمكانب لمالع مع لوو ،ىخراأل السنة إىل التأخري جيوز الو صلاأل من خرجو وجب البلد

 فلو ،صلاأل من خمارجه مجيع ونك تقتضي مطلق بقول االستيجار فورية  فإن}الورثة ىعل توفرياً امليقات

 أن له ليس ،كذل من أمورامل نكيتم فلم ،الثريد طعامهإ كفيكيو اليوم هذا يف زيداً طعمأ: املوىل قال

 من ال ياز قلأ باب من الثريد طعامإ  فإنليف،كالت فسقط نكمتأ الو ريدثال طعامإ يعل الواجب يقول

  .الفورية يعارض حىت التعني ال ياز أقل باب من امليقاتية  فإنفيه حنن ما مثلهو التعني، باب

 حبس جواز عدم ىعل دل ما إال ليس الفورية ىعل الدال الدليلن إ :يقال ن أنكمي نكول هذا

   من يستفيد ال العرفو فيه، املماطلة جواز عدمو الدين



١٥٢

ري إىل السنة  وال جيوز التأخ،لو مل ميكن من امليقات إال بأزيد من األجرة املتعارفة يف سنة املوت وجب أنه كما

  . عليهماألخرى توفرياً

  

 انكو آخر من شيئاً طلب من أن ىتر أال ،عقالئي سبب بدون كذل ونك الإ العبائر هذه مثل

  .الناس حلق حابساً أو مماطالً ىيسم ال نفسه بضرر الإ عاجال الدائن حق توصل من يقدر ال املديون

 بدون الثريد زيداً طعمأ :يقول أن املنطبق ملثالا بل فيه، حنن ما ىعل منطبق غري املثال من ركذ ماو

 غدمن  قيمته بضعف يتهيأ أن توجب مقدمة إىل حيتاج وميال هذا يف الثريد انك مث له، حبس الو مماطلة

  .حقه حبس أو ماطل أنه عليه يصدق مل ،غد إىل طعامهإ أمورامل فأخر

 البدار دليل مشول لعدم كذلو ري،يس غري التفاوت انك لو البدار وجوب عدم الظاهر أن احلاصلو

  .والديون الصغار رثإب كذل مزامحة مع خصوصاً ،ثرياًك التفاوت انك إذا ملا

 سنة يف املتعارفة جرةاأل من بأزيد الإ امليقات من نكمي مل لو أنه ماك{ :قوله يف النظر يعلم منهو

 انكو البلدية الالزم انك لو ما مثلهو ،}عليهم توفرياً ىخراأل السنة إىل التأخري جيوز الو وجب، املوت

  .اآلتية السنة يف منه زيدأ السنة هذه يف احلج

 العقالئي، االحتمال هو املتعارفة جرةباأل صريورته رجاء مع التأخري جواز يف امليزان أن الظاهرو

 يف المكال مثلو الواقع، طابق إذا جيوز ال عدمه معو الواقع، خالف ونهك تبني نإو التأخري جيوز فمعه

  .امليت بذمة تعلق مما حنومهاو الصومو الصالة يف المكال احلج

  



١٥٣

  ن،صت قيمتها فلم تف باالستيجار ضمنق أو الوارث االستيجار فتلفت التركة أو أمهل الوصي إذا :٩٨مسألة 

  

 تف فلم قيمتها نقصت أو ةكالتر فتلفت االستيجار الوارث أو الوصي أمهل إذا :٩٨ مسألة{

 الواردة الروايات من مجلة يؤيدهو ،اليد ىعل فلعموم التلف صورة يف الضامن أما }ضمن باالستيجار

 بعث رجل :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت :قال مسلم بن حممد عن الصحيح ففي الوصية، باب يف

 فلم موضعا هلا وجدإذا  :)عليه السالم( فقال ،تقسم حىت ضماا عليه هل فضاعت تقسمل ماله اةكبز

 ملا ضامناً ونكي إليه ييوص الذي يالوص كذلكو :)عليه السالم( قال أن  إىل...ضامن هلا فهو يدفعها

  )١(.ضمان عليه فليس جيد مل  فإنليه،إ بدفعه أمر الذي ربه وجد إذا  إليهدفع

 رجلال ىعلو رجل إىل ىفأوص تويف رجل يف :قالأنه ) عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب عنو

 فسرق الورثة بني يبق الذي قسمو بيته يف هعفرف رماءغلل الذي فعزل إليه ىأوص الذي فعمد دين ىفاملتو

  )٢(.ماله من ييؤد ،بيته يف عزله حني من ضامن هو :قال يؤخذ؟ ممن ليللا يف رماءغلل الذي

 عليه أن لرج إىل ىأوص رجل عن) عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،رجل عن ،بانأ عنو

 من به ىأوص ما فسرق :قلت .الورثة بني يبق ما يقسمو دينه من عليه ما الرجل يقضي :فقال ؟ديناً

 الوصي نكلو الورثة من يؤخذ ال :)عليه السالم( قال الوصي؟ من أم الورثة أمن الدين يؤخذ ممن الدين

  )٣(.هلا ضامن

                                          
.١ام الوصايا حك يف أح٣٦ باب٤١٧ ص١٣ج: الوسائل) ١(

.٢ام الوصايا حك يف أح٣٦ باب٤١٨ ص١٣ج: الوسائل) ٢(

.٤ام الوصايا حك يف أح٣٦ باب٤١٨ ص١٣ج: الوسائل) ٣(



١٥٤

 فأخرج دين عليهو رجل إىل ىأوص رجل يف قالأنه ) عليه السالم( الصادق عن ،الدعائم عنو

 مث الوصايا نفذو الورثة ىعل الباقي قسمو بيته يف صريهو إليه فقبضه امليت مال سأر من الدين الوصي

  .)١(مرهمأ بغري الغرمي مال يقبض أن له ليس ألنه يضمن :قال بيته؟ من املال سرق

 منها يستفاد مما حنوهاو الوصيةو عةالوديو اةكالز باب يف املتفرقة النصوص من كذل غريإىل 

  .ليهإ يصالاإل نكاملم املصرف إىل املال يصالإ عدم مع الضمان

 التلف، صورة يف الضمان فادةإ يف افك رتلتهمب أو دين احلج أن بضميمة الروايات من رناكذ ماو

 مضاءإ املنت ىعل املعاصرين وتكس من فالظاهر احلج سعر غالء أو السوقية القيمة نقص صورة يف أما

  .الضمان

 النصوص من ورد ملا أو احلق، لضمان املوجب للتفريط" :بقوله كاملستمس يف هإطالقب املنت عللو

   .ىانته ،)٢("ضمن املستحق وجودو هإمكان مع صرفه فأخر ليصرفه مال ىعل أميناً انك منن أ املتضمنة

 ىفتوو نصاً منه فالظاهر اليد دليل جهة من انكن إ الضمان ذإ ،كلذل وجه بعد لنا يظهر مل نكلو

 تلف يف اردةو لهاكف حنوهاو الروايات من رناكذ ما جهة من انك نإو السوقية، القيمة ال العني ضمان

 حنن ما مثل يشمل ال أنه موضعه يف تقرر فقد الضرر عدم دليل جهة من انك نإو القيمة، نقص ال العني

 الفقهاء لماتك موارد راجع من ىعل ال خيفى ماك ،عرهس نزل مث املتاع الغاصب غصب لو ماك فيه،

   املوارد كتل بعض يف لنا انك إنو هلذا املناسبة

                                          
.٣٦٣ ص٢ج: سالمائم اإلدع) ١(

.٢٧١ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



١٥٥

  .التركة وافية وتلفت باإلمهال ضمنلو كان على امليت دين وكانت  أنه كما

  

 :ففيه ،الوضعيو ليفيكالت مكاحل بني التالزم بضميمة ،قطعاً حمرم أنه جهة من انك نإو .إشكال

  .الضمان عدم فاألقرب هذا ىعلو ممنوعة، ىربكال أن الإ مسلمة ىالصغر انتك إنوإنه 

 من عرفت قد ملا }ضمن مهالباإل تلفتو افيةو ةكالتر انتكو دين امليت ىعل انك لو أنه ماك{

  .غريهاو اليد قاعدة إىل مضافاً النصوص

 انتك بل وافية ةكالتر نكت مل نإو كذلك مكاحل  فإن)وافية ةكالتر انتكو(: لقوله وجه النه إ مث

  .الديان إىل بالنسبة التحصيص يلزم بقدر

  .حنومهاو عليه اهلدمو الغرقك مهكح يف ماو ،تعيبهو البعض تلف لكال تلف مثلو

  



١٥٦

 الظاهر وجوب اختيار ،كان له وطنان إذا ،على القول بوجوب البلدية وكون املراد بالبلد الوطن :٩٩مسألة 

  ،األقرب إىل مكة

  

 الظاهر ،وطنان له انك إذا ،الوطن بالبلد املراد ونكو البلدية بوجوب القول ىعل: ٩٩ألة مس{

 قيمة، أقل األبعد نكي ملو ،القيمة يف اختلفاو ،أقرب حدمهاأ انك إذا }ةكم إىل قرباأل اختيار وجوب

 فصور األقرب، بجي مل قيمة أقل األبعد انك أو ،كذلك اختلفا أو القيمة يف االتفاق مع تساويا إذا أما

   :خسمة املسألة

 أو القيمة ىيتساو أن إما التقديرين الك ىعلو خيتلفا، أم ،ةكم إىل بالنسبة يتساويا أن إما ألنه

 لكال يف املناطو ال، أم قيمة أقل األبعد ونكي أن إما ،البعد يخمتلف يف القيمة اختالف صورة يفو ختتلف،

  .كبذل عرب قيمة أقل قرباأل ونك الغالبن إ حيثو ني،بال يف انك لو قيمة األقل هو

 به التصريح رةكالتذ عن ماك أقرا، من الواجب انك موطنان له انك لوو" :اجلواهر يف قال

  .ىانته ،)١(" مثال امليتو الوارث حق بني به جيمع الذي للصدق

 مل ناألمري ىعل الصادق البلد من احلج هو انك حيث الواجب أن إىلشارة اإل سبقت قد نكل

 احلج، خروج قبل حق للوارث ونكي أن ىعل متفرع احلقني بني اجلمعو أحدمها، لتعني وجه نكي

 من الباقي عطأو لزيد ثوباً عطأ :لعبده املوىل قال لو أنه ىتر أال احلج، عن متأخر حقه أن املفروضو

  .ضتهمعار يف لعمرو حق الو الرخيصو الغايل الثوب ييشتر أن للعبد انك ،لعمرو املائة

   عليه، يتوفر حىت الرخيص الثوب باشتراء عمرو ىعل مين أن للعبد نعم

  

                                          
.٣٢٧ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



١٥٧

  . نعم مع عدم تفاوت األجرة احلكم التخيري، الورثة باالستيجار من األبعدءإال مع رضا

  

 بنت يأخذ أن مكفللحا اةكالز أداء من ممتنعاً كاملال انك لو ذاكو حنوه،و بالعتق الوصية مثلهو

 ىعل املنطبق يلكبال ليفكالت ونك موارد من كذل غري إىل ،مثالً ىخرأ لبون بنت من مثناً ىأغل لبون

 احلج عطاءإ الوصي ىعل جيب ال ه فإناحلج، من امليقايت يف نقول مثلهو ،الرخيصو الغايلو يءالردو اجليد

  .قيمة أقل ونكي ميقات من

 ثركبأ ماله يف التصرف جواز دمع تقتضي قلاأل املقدار من ثركبأ احلق تعلق عدم صالةأ :يقال ال

  .قلاأل القدر من

 صللأل جمال فال سواء، حد ىعل الفردين ىعل منطبق به لفكامل يلكال أن املفروض :نقول ناأل

   .موجود ياالجتهاد الدليلو

 منها اليت خمتلفة فرادأ ىعل املنطبق يلكال موارد مجيع يف مريناأل بني اخليار فالظاهر ،انك يفكو

 مطلقاً باحلج الوصيةو امليقات أو البلد من باحلج الوصيةو امليقايت احلج يف احلال يعلم منهو ،هفي حنن ما

 أو بلدياً انك سواء ماتو احلج نذر لو ذاكو القيمة، يف االختالف صورة يف أنواعه مجيع من أعم

  .ميقاتياً

 يالودع أو الوصي إىل ةبالنسب غريه جواز عدم )قرباأل اختيار وجوب: (املصنف بقول املرادن إ مث

 أما ،}األبعد من باالستيجار الورثة ءرضا مع إال{ :قوله من يظهر ماك الصغار، وجود مع الورثةأو 

  .ال خيفى ماك قطعاً اخليار فلهم مانع عدم مع الورثة نفس إىل بالنسبة

   املانع وجود لعدم }التخيري مكاحل جرةاأل تفاوت عدم مع نعم{



١٥٨

   .هنا وركاملذ

 يفو ،إشكال بال صحيح فاحلج الوصي اختاره لو مؤنة ثركاأل اختيار جواز بعدم القول ىلع مث

  .قرباأل هو هذاو ،به أمورامل ليكال مبصداق ىأت أنه منو الورثة، حلق تفويت أنه من :احتماالن الضمان

 املاء ىعل يدور معه بيته الذيو البالد يف السائح إىل بالنسبة البلدية وجوب عدم الظاهرن إ مث

 كتل من أو فيه مات الذي احملل أو اليسار فيه حصل الذي احملل من حينئذ احلج وجوب ويف الء،كالو

  .احتماالت ،خمرياً فيها يدور اليت احملال

 حمل ماأ قرب، من خيلو ال الثالث االحتمال انك إنو الثالث، بنيو بينه مجع نهأل الثاين حوطاألو

  .عليه دليل فال اليسار

  



١٥٩

 فلو كان ،سالم فال اختصاص حبجة اإل، على البلدية الظاهر عدم الفرق بني أقسام احلج الواجببناًء: ١٠٠ة مسأل

  ،عليه حج نذري مل يقيد بالبلد وال بامليقات جيب االستيجار من البلد

  

 حبجة اختصاص فال الواجب، احلج أقسام بني الفرق عدم الظاهر ،البلدية ىعلبناًء : ١٠٠مسألة {

 أصال قصد كهنا نكي ملو ،ازاًكارت لوو }بامليقات الو بالبلد يقيد مل ينذر حج عليه انك فلو ،مسالاإل

 "الوصية يف ذاكو القول كذا ىعل لوو الناذر قصد مدار دائر" بأنه احملشني بعض فتعليقة ،كذل عن لغفلته

  .المكال حمل عن خروج ،ىانته

 البلد من الوجوب ىعل الدال الدليل نأل" :بقوله كاملستمس يف عللهو }البلد من االستيجار جيب{

سالم اإل حبج اخلطاب ونكي أن بني فيه فرق فال اخلطاب، ىمقتض أنه من دريسإ ابن رهكذ ما انكن إ

 بني فرق نكي مل موردها عن يالتعد لزم ذاإف الوصية، فموردها املنصوص هو انك إنو النذر، حبجأو 

  .ىانته ،)١("غريهو سالماإل حج

 امليقات قرب هوو باحلج نذر لو إذ ة،إطالقب وركاملذ مكللح دليال تصلح ال دريسإ ابن علة نكل

 الدليل هذا فساد من عرفت ما إىل مضافا الطريق، نفقة عليه الجتب ه فإناحلج من نهكمت بعد مات مث

  .بنفسه

 شامل جباحل الوصية إطالق إذ ،يبالتعد كذل ونك غري من للمقام شاملة الوصية روايات نعم

 بعض نعم .املطلوب يف افك للوصية خصوصية عدم بضميمة كذلو غريمها،و يسالماإلو يللنذر

   رئاب بن علي صحيحك ،الوصية روايات

                                          
.٢٧٢ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



١٦٠

  .املقام يشمل ال ،سالماإل حجة ىعل الناص

  .يفساداإل احلج مكاحل يف يالنذر احلج مثلو

  .فيه ما ال خيفى نكل ،البلد من ونهك اهرالظ املشي ىعل دل مبا النذر يف للبلدية يستدل قدنه إ مث

 ليفهكت الذي حنوهاو رمةكامل ةكمب القاطن إىل بالنسبة ىتتأت ال امليقاتيةو ةالبلدي أن الظاهرن إ مث

 )١(عبد اهللا أيب بن حممد خربك منها مجلة يف بل ،قطعاً مثله عن منصرفة البلدية أدلة إذ ،فراداإلو ناالقر

  .ناركذ ما ىعل قرينة غريهو

  .للخالف موهم "احلج أقسام بني الفرق عدم" املصنف فقول هذا ىعلو

 قرباأل انك إنو احتماالن، ،املنذورة املفردة العمرة إىل بالنسبة ىيتأت وركاملذ االختالف هلو

 مشول لعدم كذلك فساداإل حج يفو، واضح مكفاحل املختار ىعل ماأ البلدية، ىعل بناًء الشمول عدم

  .هلما دلةاأل

  .اجلميع يف دلةاأل الحتاد ،رناكذ فيما النذر مكح يف اليمنيو العهدو

 ىعل حىت البلدية عدم ظهراأل ،كذل عنلني فغا الطرفان انك فيما بالشرط الواجب احلج يفو

  .صوره بعض يف البلدية دريسإ ابن دليل ىمقتض انك نإو ،سالماإل حج قضاء يف بالبلدية القول

 النذر يف بالبلدية قال أحداً أن فرض فلو منهما، ضيقلأل تابعاً مكاحل ونكي سالماإل حج نذر يفو

  .املنذور يسالماإل يف ا القول لزمه سكالع أو يسالماإل دون

   وجوب يف خمتلفة فالصور امليقات من فحج البلدي ليفكالت انك لو مث

                                          
.٣ من النيابة ح٢ الباب١١٧ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٦١

  .لثخرج من الث إذا تيجار من البلد الالزم االسبل وكذا لو أوصى باحلج ندباً

  

 قصده يف كللش امليقات أو البلد من احلج انك الناذر ليفكت أن يف كش لوو عدمه،و عادةاإل

  .الزائد ليفكالت عدم الةصأل امليقايت فايةك فالظاهر

 من احلج عنه املنوبعلى  انك الواجبن إ قال من دليلو دريسإ ابن دليل متامية عدم بعدنه إ مث

 نهأو بلده غري من احلج نذر من مكحل التعرض يهمنا ال النائب، ىعل جيب كذلكف مقدمة ونهكل البلد

  .النصوص إىل مستنداً البلدية بوجوب قلنا لوو بلده، من االستيجار يلزم

 إذا البلد من االستيجار{ بالبلدية القول ىعل }الالزم{  فإن}ندبا باحلج ىأوص لو ذاكو بل{

 البلد من الوجوب ىعل داللتها تقدير ىعل اإ فالوصية، نصوص إطالق ىمقتض نهأل }الثلث من خرج

 فسادياإلو للشرطي مشوهلا يف انك نإو النذر،و سالماإل حلجة شموهلاك ندباً املوصى ونك تشمل

  .منع أو تأمل حنومهاو

  



١٦٢

  ،يقاتية فاملدار على تقليد امليتامل أو اختلف تقليد امليت والوارث يف اعتبار البلديةإذا : ١٠١مسألة 

  

 تقليد ىعل فاملدار امليقاتية أو البلدية اعتبار يف الوارثو امليت تقليد اختلف إذا :١٠١ مسألة{

 عنه املنوب أن املفروضو عنه، نائباً ونهك لفرض عنه املنوب لزم ما يعمل أن يلزم النائب نأل }امليت

 تقليد ال يدهتقل طبق ىعل تيانباإل إال ونكي ال عنه اليفكالت فسقوط ،يذائكال العمل ليفهكت انك

 النائب أو الوارث ليفكتو التمتع حج امليت ليفكت انك إذا ما نظري فهو املتربع، أو النائب الو الوارث

 تياناإل فيكي ال ماك ه فإني،آفاق امليتو رمةكامل ةكم أهل من ومكل فراداإل أو ناالقر حج املتربعأو 

  .املقام يف كذلك التمتع حنو ىعل الإ باحلج

 امليت تقليد بأن كاملستمس يف عللهو حنوه،و الوارث تقليد املدار نإىل أ املعاصرين من مجع ذهبو

 الوارث، ىعل ال عليه حجة فهو ،العمل مقام يف امليت وظيفة إىل طريق هو بل ،موضوعية له ليس

 ليدتقو امليقات من احلج يقتضي امليت تقليد انك ذاإف تقليده، ىمقتض ىعل العمل الوارث ىعل الالزمو

 الواجب هو أنه ىير نهأل البلد، من باحلج إال ذمته براءة ىير ال فالوارث البلد من احلج ييقتض الوارث

 يجيتز يفكف عليه، زاد ما الإ يرث ال نهأو تهكتر من خراجهإ الالزم هو نهأو حياته حال يف امليت ىعل

   .امليقات من باحلج

 كذلكو باطل، تصويب نهكل ،وجه ركذ ملا ناك الواقعي مكللح موضوعاً التقليد انك لو نعم

 ىعل دل ملا ،عليه كذل وجوب ىير ه فإنالبلد، من خراجاإل تقليده ىمقتض انك إذا يالوص  فإنللوصي

  امليقات من احلج خراجإب يجيتز يفكف بالوصية، العمل وجوب



١٦٣

  .ىانته ،)١(الوارثو الوصي تقليد ىعل املدار أن الوصية فصل يف منه سيأيتو

 هو من تقليد ىعل بل :لفظه ما تعليقته يف فقال التفصيل، إىل )سره قدس( الوالد السيد بذهو

 العمل لزم ىأوص لو نعم ،تقليده ىيراعحىت  به لفاكم امليت نكي ملو ،الوارث هوو بالقضاء لفكم

  .ىانته ،الوصي تقليد بنيو بينه اجلمع فيلزم بوصيته،

 يالقضائ باحلج لفاًكم نكي مل إذ ،املسألة هذه يف مقلداً هحيات حال يف امليت نكي ملنه إ :توضيحه

 عدم باب من بل القصور أو التقصري باب من تقليده عدم ليسو ميقايت، أو يبلدنه إ يقال حىت

 معىن فال هذا ىعلو التقليد، لوجوب موضوعاً ونكي ال حيث جمنوناً انك أنه فرض لو ماك املوضوع،

 حياته حال يف امليت انك فيما يأيت مناإ كذل يف الرتاع بل ،الوارث أو امليت تقليد املناط ونك يف للرتاع

 بلزوم الوارثو امليت تقليد اختلف مث بقضائها لفك صالة منه فاتت لو ماك ،املسألة يف بالتقليد لفاًكم

 انك امم الصالة غري كذلكو ،املسافة دون ماإىل قامة اإل أثناء يف خارجاً انك نهأل ،التمام أو القصر

 ىرأو االختالف مع العامة اتباع فايةك هو ىرأ فلو عمال،باأل لفاًكم انك ه فإناحلج نفسك لفاكم

  .حينئذ معىن الوارث أو امليت تقليد تباعا الالزم ونك يف للرتاع  فإن،سكالع أو ،فايةكال عدم الوارث

   لوصيا ىعل فالواجب الوصية إىل بالنسبة أماو ،الوصية غري إىل بالنسبة هذا

                                          
.٢٧٣ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



١٦٤

العمل على طبق فتوى  أو الوصي أو  يف هذه املسألة فهل املدار على تقليد الوارثامليت مل يكن مقلداً أن وإذا علم

  اتهد الذي كان

  

 الواجبة الوصية ىعل فللتحفظ ولاأل أما ،صحيحاً بنظره العمل ونك مع الوصية ىمبقتض تياناإل

 جيوز فال نفسه ىعل كذل وجوب ىير نهفأل الثاين أماو مسعها، ما بعد يبدهلا ممن ونكي ال حىت مراعاا

  .تقليده ىمقتض عن لتخلفا له

 من بالزائد فيي ال الثلث أن احلالو ،ا ىأوصو البلدية ىير امليت انك لو أنه هذا ىعل يرد الو

 أير طبق ىعل العمل امليقاتية ىير الذي الوصي نكيتم ال ،صغاراً ومك أو يرضون ال الورثةو امليقاتية

  .املانع حيث من ال هو هو حيث من ليفكالت يف المكال نأل امليت،

 فيما يصح مناإ الوصي تقليدو الوصية بني اجلمع نكل ،التفصيل من الوالد رهكذ الذي هو األقربو

 إىل بالنسبة الوصية سقط إالو ور،كاملذ املثالك الورثة حق لتضييع موجبة الوصي بنظر الوصية نكت مل

  .املزاحم قدرال

 اجلامعتقليد  فايةك من التقليد باب يف اخترناه ما ىعل أماو التقليد، تعني مذاق ىعل لهك هذا

 لزوم مع الوارثو امليتتقليد  من واحد لك ىعل العمل بصحة القول فالالزم ميتاً أو حياً للشرائط

  .انتك لو الوصية مراعاة

 ونك يف الرتاع موارد من ليس املقام نأو ،حنوهو الوارث تقليد املدار ونك من رناكذ ما ىعل مث

 مل امليت أن علم ذاإو{ :بقوله )رمحه اهللا( املصنف رهكذ ملا جمال ال حنوهو الوارث أو امليت تقليد املناط

 اتهد ىفتو طبق ىعل العمل أو الوصي أو الوارث تقليد ىعل املدار فهل ،املسألة هذه يف مقلداً نكي

   انك الذي



١٦٥

 وجوه وعلى األول فمع اختالف الورثة ، والتخيري مع تعدد اتهدين ومساوام،كان متعينان إ ليه تقليدهجيب ع

 فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته مبقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية ،يف التقليد يعمل كل على تقليده

  .لرفع الرتاع فيحكم مبقتضى مذهبه وحيتمل الرجوع إىل احلاكم ،باألقرب فاألقرب إىل البلد

  

 مذاق ىعل أقرا }وجوه ،مساوامو اتهدين تعدد مع التخيريو ،متعيناً انكن إ تقليده عليه جيب

 ما ىعلو التقليد،و الوصية بني اجلمع ىيراع فيهاو الوصية، غري يف الوارث تقليد ىعل املدار أن التعيني

 يف نعم ،البني يف انتك لو  أيضاًالوصية ىتراعو مطلقاً اتهدين أي طبق ىعل العمل بني خيري اخترناه

  .ياملتصد ليفكت املدار انك اجتهاداً االختالف صورة

 ىعل لك يعمل التقليد يف الورثة اختالف فمع ولاأل ىعلو{ :لقوله موقع ال أنه ظهر لهك ذاو

 قربباأل بالبلدية الوفاء عدم مع تأجرفيس بالنسبة مبقدارها حصته من يؤخذ البلدية يعتقد فمن تقليده،

  .}مذهبه ىمبقتض مكفيح الرتاع لرفع مكاحلا إىل الرجوع حيتملو البلد، إىل قربفاأل

 يورد رمبا نكل النظر، يف اختالفهم مع جمتهدين الورثة أو األوصياء انك إذا فيما كذل يتصور نعم

 الورثة أحد ىرأ إذا مثالً ،نظره فساد ىعل لعاملط اتهد ىعل مهكح نفوذ مبنع مكاحلا إىل الرجوع ىعل

 عطائهإل موجباً البلدي باحلج القائل لنظره املخالف مكاحلا مكح انك امليقايت احلج الالزم ونك اجتهاداً

 فساد ىعل مطلع جمتهد ىعل مكاحلا مكح نفوذ ىعل شرعاً دليل الو ،كذل عن آب هوو ،جماناً املال

  .نظره



١٦٦

  .الرتاع يقرر ال مذاقة من عرفت ماك الشارعو ،الرتاع بقاء كذل من يلزم :القي ال

 بعمل هو مناإ رفعه بل ،أحدمها يرأ خيالف مكح إىل بالرجوع الرتاع رفع ينحصر ال :نقول ألنا

 ييعط الو ،البلدية جرةأ من حصته بنسبة ييعط أن البلدية ىير من ليفكفت نظره، ىمقتض ىعل لك

 إىل مضافاً البلد، إىل فاألقرب األقرب من نكاملم باملقدار ىفيعط اتية،امليق من حصته بنسبة إال غريه

 بضعف القولك الفقهاء عمل مبوارد باختصاصها القولو ل،كمش مرأ لكل ا فإبالقرعة رفعه إمكان

  .اةكالز تابك يف فيها ما عرفت قد تشكاالاإل من كذل حنو أو سندها

 حدمهاأ عقد لو ماك اجتهاداً، يراه الذي فهليكت طبق ىعل واحد لك عمل نكمي ال قد نعم

 الطرق إذ القرعة، يف الطريق فينحصر ،الصحة خراآلو البطالن أحدمها ىرأ مث بالعربية اآلخرو بالفارسية

 منهما الراجح رأي طبق ىعل العمل أو مرجح، بال ترجيح هوو أحدمها يرأ طبق ىعل العمل احملتملة

 ىعل الدليل عدم إىل مضافاً ،خطأه املخالف ري مل لو فيما فعني مناإ هوو حنومها، أو دالةعال أو علميةباأل

 عليه( املؤمنني أمري مراجعة يف ماك نظريه ثبت إنو هذاو ثالث، شرعي مكحا إىل الرجوع أو ،كذل

 مع )صلى اهللا عليه وآله( النيب مراجعةو ،)١(شريح إىل طلحة درع سرق الذي كذا مع )السالمو الصالة

   كذل أن إال ،)٢(ركبأيب  إىل ايبعراأل

                                          
.٦ صىام الدعوكم وأحكيفية احلك من ١٤الباب: الوسائل: انظر) ١(

.٣ و١ ح١٨الباب: املصدر: انظر) ٢(



١٦٧

 وجوب احلج عليه أصل وإذا اختلف تقليد امليت والوارث يف ،اختلف الولد األكرب مع الورثة يف احلبوة إذا نظري ما

 ملن  والوارث مقلداً، فكان جيب عليه احلج، ملن يقول بعدم اشتراط الرجوع إىل كفايةبأن يكون امليت مقلداً ،وعدمه

  فاملدار على تقليد ،بالعكس أو ، عليه يكن واجباًيشترط ذلك فلم

  

 ،عامياً انك )السالمو الصالة عليهما( معهما الرتاع طرف ونكل الرتاع حمل عن خروجه إىل مضافاً

 أنه الإ ،ناماأل مجيع من صدقأو امكحباأل علمأ فهما الإو ،العالج عدم باب من انك الرجوعوإىل أن 

 عطياأ حيث ركب أيبو شريح مكحب انعيق مل ) السالمماعليه( ماأل ،أدل املستدل مطلوب خالف ىعل

  .القصتني راجع من ىعل ىفخي ال ماك عليهما ردا بل لطرفهما، مكاحل

 املنازعات يف فيصال اجلاعل الشارع مذاق من عرفو االحتماالت من ركذ ملا دليل نكي مل إذو

 الإ حميص فال ،حنوهو باحلج مهكح جهة من هي إذ نازعة،امل جيادإ قبيل من املقام بل للمنازعة، بقائهإ عدم

 سبق ماك م،كاحلا إىل الرجوع الالزم بل ،ال خيفى ما يراداإل هذا يف نكل القرعة، إىل الرجوع عن

  .فراجع ،التقليد مباحث من اخلمسنيو اخلامسة املسألة يف مفصال

 االختالف صور مجيع يف بل }وةباحل يف الورثة مع ربكاأل الولد اختلف إذا ما{ كذل }نظري{و

  .داالجتها عن ئالناش

 ملن مقلداً امليت ونكي بأن ،عدمهو عليه احلج وجوب أصل يف الوارثو امليت تقليد اختلف اذاو{

 نكي فلم كذل يشترط ملن مقلداً الوارثو ،احلج عليه جيب انكف ،كفاية إىل الرجوع اشتراط بعدم يقول

 يف نعم .تقدم ملا كذلو التقليد، تعيني ىعل بناءاً الوارث }تقليد ىعل ارفاملد ،سكبالع أو ،عليه واجباً

   املختار ىعل أماو مبقتضاها، عمال الوصيةو تقليده بني اجلمع يلزم الوصية صورة



١٦٨

  .امليت

  

 بني ختيري كذل بأن القولو التقليدين، بأحد العمل بني لفكامل خيتار ،مطلقاً التقليد يف التخيري من

 ضار غري الم،كال حمل يف العدمو الوجود بنيو ،امليقاتيةو البلدية يف االختالف صورة يف ثركاألو األقل

 لو أنه ىتر أال ،الصورتني يف حىت مطلقا فيهما خمرياً اخلربة أهلي أحد إىل الرجوع ىعل العقالء بناء بعد

 الزيادة يف ختيريه ءالعقال ىأر ء،الدوا ىعل جزًء يزيد فأحدمها الطبيبان ختالفو مريض لزيد انك

  .عدمهاو

 قالو ختالفا لو أنه ماك مضر، اجلزء هذا اآلخران يقول ال فيما اجلمع حوطألا أن يف كش ال نعم

 مع كذلك هختيري ،دواء إىل باحتياجه اآلخر قالو ،بدونه يطيب بل الدواء إىل حيتاج ال هذان إ أحدمها

   .وركاملذ االحتياط

 الصنائع من غريهاو النجارةو العمارةو الطب يف العقالء هكليس ما إىل رجع ملن ظاهر هذاو

   .غريه ىعل الدليل قيام عدمو كذل توضيح التقليد باب يف تقدم قدو احلرف،و

 ىعل بناًء ال ،دليل عليه يقم مل مما ،املنت يف ماك }مليتا{ تقليد ىعل املدار ونكف انك يفكو

 تقليد ىعل املدار أن الوصية مباحث أول يف )رمحه اهللا( منه يتسيأ بل املختار، ىعل البناًءو التقليد تعيني

  .ليهإ شارةاإل سبقت ماك الوارث،و الوصي

 يف الختالفهم ،عدمهو امليت ىعل احلج وجوب يف الورثة اختالف صورة يعرف لهك كذل منو

 باآلخر أحدمها ابتالء مع ،الورثةو الوصي أو ،الناظرو الوصي اختالف صورة ذاكو الوجوب، شرائط

 أو املوت أو اليسار بلد هو هل البلد من املراد يف اختالفهموكذا  الوصية، نفاذإ من الوصي نكمت عدمو

  .االختالف صور من كذل غري إىل البلدية، ىعل اتفاقهم مع االستيطان

  



١٦٩

 مع ،همع إحراز صحة عمل ،استيجار من أقلهم أجرة،  يف صورة تعدد من ميكن استيجارهحوطاأل: ١٠٢مسألة 

 وإن كان ال يبعد جواز استيجار املناسب حلال ،امليقاتية أو  سواء قلنا بالبلدية،وجود قاصر فيهم أو عدم رضا الورثة

  ،صلامليت من حيث الفضل واألوثقية مع عدم قبوله إال باألزيد وخروجه من األ

  

 حرازإ مع ،جرةأ قلهمأ نم استيجار ،استيجاره نكمي من تعدد صورة يف حوطاأل: ١٠٢مسألة {

 التاسعة املسألة يف تقدم ما عليه يدلو ،}فيهم قاصر وجود أو الورثة ىرض عدم مع ،عمله صحة

 يف فرق ال إذ }امليقاتية أو بالبلدية قلنا سواء{ ،التخيري الدليل ىمقتض أن كهنا عرفت قدو التسعني،و

  .القولني بني املتقدم الدليل كذل

 الإ قبوله عدم مع وثقيةاألو الفضل حيث من امليت حلال املناسب استيجار جواز اليبعد انك إنو{

 ىعل مقدم هوو ،املتعارف إىل ينصرف امليت عن باحلج مراأل نأل كذلو }صلاأل من جهروخو زيدباأل

 انك إذا هذا بأن كاملستمس يف عليه أورد نكل ،كذل إىل ينصرف فنكبال مراأل أن ماك الورثة، حق

 إذا أما ،دلةاأل عنه تنصرف مما حينئذ ه فإنرامتهك من حطاًو امليت حلرمة اًكهت يعد املناسب عن يالتعد

  .ىانته ،)١(عليه دليل فال كذلك نكي مل

 لو املوىل أن ىتر أال ،املناسب استيجار جواز يف افك املتعارف إىل مراأل توجه من رناكذ ما نكل

 من باملتعارف ساؤهك الإ عرفاً منه يفهم نكي مل ،لعمرو الباقي عطأو زيداً املائة ذه سكا :لعبده قال

 ما بعد كذل من غىن يف فنحن لك ىعلو ،رامتهك من حطاًو لزيد اًكهت نكي مل إنو دوناأل ال الثياب

  .التخيري الدليل ىمقتض ونك من عرفت

                                          
.٢٧٦ ص١٠ج: كاملستمس )١(



١٧٠

  .حوطكما ال يبعد عدم وجوب املبالغة يف الفحص عن أقلهم أجرة وإن كانت األ

  

 ملا الزيادة، طرف يف فراطاًإ انك إذا ما ال املتعارف من زيداأل انك إذا مبا كلذ تقييد يلزم نعم

  .ليهإ دلةاأل انصراف من عرفت

 عدم أما ،}أحوط انتك إنو جرةأ قلهمأ عن الفحص يف املبالغة وجوب عدم يبعد ال ماك{

 صاحب عن تقدم املف االحتياط وجه أماو عرفت، ماك املتعارف إىل دلةاأل نصراففإلاملبالغة  وجوب

 االحتياط هلذا وجه ال أنه الظاهر نكل احلقني، بني مجعاً ونهك من التسعنيو التاسعة املسألة يف اجلواهر

  .أصال

 جرةاأل للحج ىأعط إذا مبا احلج صحة تقييد يوجب ال املتعارف إىل دلةاأل بانصراف القولن إ مث

 عن احلج ألن قل،أ أو املتعارف من ثركأ ىعطأ إنو امليت ذمة تفرغو مطلقاً احلج يصح بل املتعارفة،

   .ذمته لفراغ موجب مطلقا امليت

 المهاك أو فيهم، القصر وجود أو الورثة رضاء عدم مع ياملعط أو النائب الزيادة يضمن هلو

 املعطي ىعلو العلم مع النائب ىعل أو ار،الغ نهأل ياملعط ىعل أو املتلف، نهأل النائب ىعل القرار ونكيو

 أن شأنه انك لو ماك ،شأنه من املأخوذ املقدار ونك عدم مع النائب بضمان يفصل أو اجلهل، مع

   النائب؟ شأن من ىاملعط املقدار انك إذا املعطي نضماو ،تنيئمبا فاستأجر مبائة يستأجر

 العلمو حق، بغري املال هذا ىعل ترتب منهما واحد لك يد نأل ضماما الظاهرو ،احتماالت

 ونك عدم فرض بعد مؤثر غري ال أم كذل جرياأل شأن ونك أن ماك الضمان، يف هلما مدخلية ال اجلهلو

  .للمال ضامن ه فإنعمراً فاستأجر زيد باستيجار عبده أمر منك ونكفي استيجاره، ليفكالت

   ياملتصد إىل الرجوع يف النائب حق هوو آخر، مرأ اجلهلو بالعلم خيتلف نعم

  



١٧١

 صورة خبالف ه،غر من إىل يرجع املغرورو مغرور نهأل باحلال، جهله مع ثةالور قبل من تضرره مبا

  .خذاألو جارةاإل هذه ىعل قدامهإب الضرر هذا يف نفسه أوقع الذي هوألنه  علمه

  



١٧٢

 ، االستيجار من البلد بالنسبة إىل الكبار من الورثةحوط لكن األ، كفاية امليقاتيةقوىاأل أن قد عرفت :١٠٣مسألة 

  .ركان فيهم قاصن إ قاتية على القصردم احتساب الزائد عن أجرة امليمبعىن ع

  

 إىل بالنسبة البلد من االستيجار حوطاأل نكل امليقاتية، ةفايك قوىاأل أن عرفت قد :١٠٣مسألة {

 ابساحت عدم مبعىن{ أنفسهم ىعل امليقاتية من الزائد نحيسبوو البلد من احلج نفيعطو }الورثة من باركال

 امليقايتو ،نيعشرو مائة املال انك لو مثال ،}قاصر فيهم انكن إ القصر ىعل امليقاتية جرةأ عن الزائد

 من واحد لك يأخذحوط أن األ انك ،صغري ولدو بريانك ولدان له انكو ،نيمخس يالبلدو ،نيثالث

  .ذاكهو ،ثالثني اآلخرو عشرة حدمهاأ أخذ جيوز ماك للبلدي، مخسني يعطواو عشرين بريينكال

  



١٧٣

املدار  أو فهل جيب االحتياط،  ولكن مل يعلم فتوى جمتهده يف هذه املسألةكان مقلداً أنه علمإذا  :١٠٤مسألة 

  . وجهان؟الوارث أو على تقليد الوصي

  

 ىفتو يعلم مل نكلو مقلداً انك نهأ{ امليت عن لالستيجار املتصدي }علم إذا :١٠٤مسألة {

 نهأل بالبلدية }االحتياط جيب فهل{ امليقاتية أو بالبلدية يقول انك هل نهأو }املسألة هذه يف جمتهده

 االحتياطو االحتياط هذا بني اجلمع يلزم فهل عليهو ،اليقيين باالشتغال العلم بعد اليقيين للفراغ املوجب

 املسألة يف عرفت قدو }جهانو ،الوارث أو الوصي تقليد ىعل املدار أو{ ،ال أم القصر تضرر مبعد

 حيث نكل التخيري، هو املختار ىعل بناًءو املتصدي، تقليد التقليد تعيني ىعل بناًء املدار أن املائةو الواحدة

 يف اخترنا حيث نكلو ياملتصد تقليد املدار ونكي امليت جمتهد ىفتوب العلم عدم املقام يف املفروض انك

 جمتهد أير وفق ىعل العملإن  :نقول أن يلزم مطلقاً للشرائطجامع  جمتهد تقليد جواز التقليد باب

  .قطعاً افك ياملتصد

 الزائد تعلق عدم ألصالة ،امليقاتية فايةك هنا هوو ،صلاأل ىمقتض إىل الرجوع املقام يف حيتمل قدو

 بامليقاتية قالن إ ياملتصد جمتهدو مية،كح شبهة نهأل يللعام ينفع ال صلاألن إ فيه نكل ته،كبتر عليها

 أو بامليقاتية قائالً انك سواء امليت جمتهد يرأ طبق ىعل للعمل جمال الو بالدليل، بل صلباأل فليس

 احلي ليفكت انك اليت املسائل من ليست املسألة هذه أن من عرفت ملا ،التقليد تعيني ىعل بناًء البلدية

  .أصال املقام يف له مسرح ال صلفاأل ليه،إ بالنسبة املوضوع حتقق لتعق لعدم لنفسه، فيها العمل

  



١٧٤

لعدم العلم ،  فال جيب القضاء عنه، ومل يعلم حتقق سائر الشرائط يف حقهعلم استطاعة امليت ماالًإذا : ١٠٥سألة م

   .بوجوب احلج عليه الحتمال فقد بعض الشرائط

  

 جيب فهل }حقه يف الشرائط سائر حتقق يعلم ملو ماالً امليت استطاعة علمإذا  :١٠٥مسألة {

  .اجتماعها لغلبة خراأل الشرائط اعاجتم صلاأل نأل ،عنه القضاء

 فقد الحتمال عليه احلج بوجوب العلم لعدم ،عنه القضاء جيب فال{ الرباءة أصل ىمبقتض يعمل أم

  .ةكبالتر شيء تعلق عدم صلاألو }الشرائط بعض

 مثبتا انك ما بنيو ،بجت فال فيه كوكاملش للشرط نافياً صلاأل انك ما بني املسألة يف يفصل أم

  .فيجب

 ىعل املسلم فعل حلمل جيب فال ماله مبقدار علمه مع اليفهكت ىعل مواظبته علم ما بني يفصل أم

   فيجب؟ كذلك نكي مل ما بنيو الصحة،

 نكمي دام ما فيه صللأل مسرح فال مي،كح الوجوب يف كالش نأل الثالث قرباأل احتماالت،

 بدنه يف صحيحاً له املال وجود حني امليت انك بأن فيه صلاأل ىجر ذاإف املوضوع، يف أصل جريان

 إىل بالنسبة أما ليف،كالت موضوع حتقق )الوجدان أو مارةباأل منه أوىلو ،صلباأل( كذل حنوو سربه ىخمل

 ثبوت حتققه يف فيكي بكمر املوضوعن إ فحيث صلاأل إىل بالنسبة أماو فواضح، الوجدانو مارةاأل

  .مطلقا ىفك إالو املثبت صلاأل حبجة قلن ملن إ هذا ،صلباأل جزءو بالوجدان منه جزء

 االلتفات بدون أنه الإ ،التفت لو له انك نإو صلاألو حمرز، غري للشرائط امليت وجدان :يقال ال

 استصحاب نأل استصحابنا، فيكي ال كذل يعلم مل حيثو امليت، ليفكت يعلم فال ،صللأل ىجمر ال

  .لآلخر ليفكالت ثباتإ يف ينفع ال الشخصني حدأ



١٧٥

 أو للشرائط امليت حرازإ إىل حاجة الو ،ليفناكلت موضوع للميت الشرائط استصحابنا :نقول ألنا

 ماالً استطاعته يعلم ملو الشرائط سائر جهة من استطاعته علم بأن سكانع لوو لالستصحاب، جريانه

 بأنه علمناو لسنةا عليه ىمضو مال ذا انك مثال احملرم ولأ أنه علمنا لو ماك ،للمال مثبتاً صلاأل انكو

 ليفكللت رافع عذر جهة من حجه عدم أن يف ناككش مث ،حيج ملو بدنه يف صحيحاً السرب ىخمل انك

 وجوب املوضوعي صلاأل جريان من رناكذ ما ىفمقتض ،ال أم ،كذل حنو أو تفريط بغري املال تلفك

 ال عدمه صلاألن إ فحيث ال،امل وجدانه يف كشو املال عدم السابقة حالته انتك لو نعم .عنه االستنابة

  .عنه االستنابة لوجوب جمال

 شرط لفقد حجه عدم ونكي أن يتقتض اليفهكبت عمله من املقامني يف املسلم حال ظهور :يقال ال

  .صلاأل ىعل مقدم هوو حنوه،و

  .فتأمل ،الظهور هذا حجية ىعل دليل ال :نقول ناأل

عليه (عبد اهللا  بوأ سئل :قال ،) اهللامامحهر( الصدوقو ليينكال رواه ما القضاء وجوب يؤيدو

 تبك حج قد أبوه انك  فإنعنه، حيج :قال ال؟ أم هأبو أحج يدر فلم ابن لهو مات رجل عن )السالم

   )١(.نافلة لالبنو فريضة بلأل تبك أبوه حج نكي ملن وإ فريضة، لالبنو نافلة بيهأل

  .العامل اهللاو ،التأمل إىل بعد حتتاج املسألة نكل

  

                                          
.١ يف النيابة ح٣١ باب١٤٥ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٧٦

فالظاهر وجوب القضاء عنه ألصالة بقائه يف  ،أتى به أم ال أنه  ومل يعلمعليه،علم استقرار احلج إذا : ١٠٦مسألة 

  ،وحيتمل عدم وجوبه عمال بظاهر حال املسلم وأنه ال يترك ما وجب عليه فورا .ذمته

  

 عنه القضاء وجوب رفالظاه ،ال أم به ىتأ أنه يعلم ملو عليه احلج استقرار علمإذا : ١٠٦مسألة {

عليه ( قوله ظاهر ذإ ،كذل موردها من املتيقن  فإناملتقدمة، الرواية إىل مضافاً }ذمته يف بقائه صالةأل

 مفروض هو ماك االستقرار أصل يف كالش ونك فريضة بلأل تبك: قولهو عنه حيج: )السالم

 ضعف عليها يرد الو ،املسألة هذه فروضم هو ماك املتيقن االستقرار بعد أدائه يف أو ،السابقة املسألة

 يف لضمانته بالقطع حجتها عدم علم ما الإ ايفكال روايات حجية من مرة غري مر ملا رسال،باإل السند

 استحباب بباب الباب عنون حيث الوسائل، يف ركذ ماك االستحباب ىعل احلمله وجه الو ،كذل ولهأ

 اخلربية اجلملة وجود بعد االستحباب ىعل دليل ال إذ ،ال أم حج أنه يف الولد كش إذا باأل عن احلج

 قرينة يصلح ال ،خلإ حج قد أبوه انك نإف :)عليه السالم( قوله جمردو الوجوب، يف الظاهرة

  .لالستحباب

 بعد ذإ نفسه، عن احلج قصد عدم مع ،فريضة لالبن تابتهكل معىن ال أنه توهم ا يضر ال أنه ماك

 حيج مل إنو لنفسه انك أبوه حجن إ بأنه القصد ذا إال االبن حيج ال كذا إىل )لسالمعليه ا( ماماإل رشادإ

 فهم عدم مع السؤال، مورد يف ونهكل ،بباأل كذل اختصاص عدم الظاهر أن ماك بيه،أل انك

  .اخلصوصية

  .الرواية تقاوم ال تشكاالاإل من ركذ فما ،انك يفكو

   ظهور نكل }فوراً عليه وجب ما كيتر ال نهأو سلمامل حال بظاهر عمالً وجوبه عدم حيتملو{



١٧٧

  .ال أو أداها أنه صيام ومل يعلم أو قضاء صلوات أو زكاة أو تعلق به مخس أنه علم إذا وكذا الكالم

  

 داللة،و سنداً عليه يعتمد الذي النص ورود بعد هنا به نقول ال ،نةكماأل سائر يف به قلنا لو احلال

  .فراجع ،اةكالز ختامو الصالة قضاء يف كذل يف المكال تقدم قدو

 أو أداها أنه يعلم ملو صيام أو صالة قضاء أو اةكز أو مخس به تعلق أنه علم إذا المكال ذاكو{

  .فراجع ،فيه المكال تفصيل منا سبق قدو ة،اكالز تابك يف كذل ينايف ما منه سبق قد نكلو }ال

  



١٧٨

األجري مل يؤد  أن ولو علم،  بل يتوقف على األداء،يت والوارثال يكفي االستيجار يف براءة ذمة امل :١٠٧مسألة 

  .مل ميكن استرداد األجرة من األجرين إصل  وخيرج من األاالستيجار ثانياًوجب 

  

 نأل }األداء ىعل يتوقف بل ،الوارثو امليت ذمة براءة يف االستيجار فيكي ال :١٠٧مسألة {

 يؤد مل جرياأل أن علم لوو{ ،فايتهك ىعل دليل يقم ملو به، أمورللم مصداقاً ليس مبجرده االستيجار

 الوصية تقدم لعموم }جرياأل من جرةاأل استرداد نكمي ملن إصل األ من خيرجو ،ثانياً االستيجار وجب

 كذل نكي مل املال من احلج مقدار غصب لو أنه ماكف وب،صاملغك جرياأل خذهأ ما ونكيو ،الدينو

  .يعمل ملو جرياأل أخذه إذا كذلك تقسيمها يصح ىتح املال بقية ةءلربا موجباً

 مقدار نفقأ أو النائب مات إذا عنه املنوب عن االستيجار جمرد فايةك الروايات بعض ظاهر نكل

 نفقأ أو شيئاً خيلف ملو احلج قبل مات إذا النائب مكح باب :الوسائل صاحب عنونهو افتقر،و املال

  :تالروايا هذه فيه ركذو افتقر،و احلجة

 يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،رجاله بعض عن ،عمري أيب ابن عن ،الصحيح يف ليينكال عن

 حجته أخذت جرياأل حج انكن إ :فقال ،شيئاً خيلف ملو ماتو عنه حيج ملو ماالً رجل من أخذ رجل

   )١(.احلج ثواب املال لصاحب تبك حج نكي مل إنو ،املال صاحب إىل دفعتو

  ونك بني )عليه السالم( ماماإل تفصالاس عدم فإن

                                          
.١ يف النيابة ح٢٣ باب١٣٧ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٧٩

 عن وتهكس مع ،حياتهو عنه املنوب موت بني تفصيله عدمك ،ال أم سالماإل حجة ىاملعط احلج

  .فايةكال يفيد امليت ةكتر من ثانياً احلج وجوب

 ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ىموس بن عمار عن بسنده ،املوثق يف الشيخ رواه ما منه قريبو

 حيجو حيتال :قال شيء؟ ىعل الرجل يقدر مل احلجن ا أوحضر مالف فقهانأ فرجل دراهم أخذ جلر عن

 للذي فجعلها منه أخذها حجة اهللا عند له انتكن إ :قال يقدر؟ ملن إ سئل .ضمن ماك صاحبه عن

  )١(.احلجة منه أخذ

 من احلجة يأخذ الرجل :)عليه السالم( اهللا عبد أليب قيل :قال ،الصدوق رواه ما منهما أصرحو

  )٢(.لصاحبه ثبتأ حجة اهللا عند له انك نإو امليت، عن جزأتأ :قال شيئاً؟ كيتر فال فيموت الرجل

 الروايات من جبملة معارضة ،تشكاالاإل من فيها ما إىل مضافاً ،الروايات هذه نأب يقال رمبا نكل

 يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب قولك ريق،الط يف النائب ميت مل فيما صرحياً جزاءاإل عدم ىعل الدالة

 يجيز فال خيرج أن قبل مرتله يف مات فإن :)عليه السالم( قال ،فمات عنه حيج ماالً رجالً ىعطأ رجل

  )٣(.عنه جزأأ فقد الطريق يف مات نإو ،عنه

يه عل( فقال حدث؟ بالرجل فحدث حيجه ماالً رجالً ىأعط رحل يف ، أيضاً)عليه السالم( قولهو

  عن اجزأت فقد الطريق بعض يف فأصابه خرج انكن إ :)السالم

                                          
.٣ يف النيابة ح٢٣ باب١٣٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ يف النيابة ح٢٣باب١٣٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٤ يف النيابة ح١٥ باب١٣٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(



١٨٠

  .)١(فال إالو األول

  .النائب موت مسألة يف سيأيت مما كذل غريإىل 

 عند اجلواهر يف قال لذاو احملامل، بعض ىعل كتل محل أو ،ذه الروايات كتل تقييد ماإ فالالزم

 ،قطعاً حراماإل قبل منه وقع ما جيز مل ـ احلرم لدخوو حراماإل أي ـ كذل قبل مات ولو :املصنف قول

 ،سابقاً حج قد انكن إ النائب حجة وبنامل ىيعط بأنه النصوص من مجلة ورد انو بقسميه، اإمجاع بل

 محلها بعد منها املراد نكل ذمته، يف عما به يستأجر ائبنلل لما عدم فرض مع حجة له اهللا تبك الإو

 بدل للمنوب عوض وصول بيان كذل حنو أو احلج غري يف جرةاأل تالفإو األداء يف بئالنا تقصري ىعل

   .ىانته ،)٢(الويل يعلم ملو كذل وقوع فرض إذا ماله يضيع ال شأنه تعاىل اهللا نإو درامهه

  .النيابة فصل من الثامنة املسألة يف اهللا شاء نإ توضيح مزيد المكلل سيأيت نكل

   :مقامني يف المكال بقي

 فيه ،ال أم ضامن امليت عن يستأجرو املال خيرج الذي الشرعي مكاحلا أو يالوص  أنيف :ولاأل

 لذاو ليفه،كت ىمبقتض عمل نهأل ،ضامناً نكي مل الثقة استيجار جمرد يف يالكو انك لو أنه هوو تفصيل،

 جاءه مدة بعد مث ،بنظره الثقات لبعض االستيجارية العبادة يعطي انك أنه )رمحه اهللا( املصنف عن نقل

 عملت ما نكل ،العبادة أخذ إىل اضطررت شيئاً جدأ مل حيثو املال إىل مضطراً نتك ينإ :قالو األجري

  تمنأ ف،بعد عملأ الو منها شيئاً

                                          
.٣ يف النيابة ح١٥ باب ١٣٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣٦٨ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(



١٨١

 ثقة هو من إىل املال هذا بدفع الفكم نتك ينإ :)رمحه اهللا( املصنف فأجابه ،كذل بدفع لفونكم

ن إ ا الذمة مشغول تنأ فبداًأ ييسك من العبادة يعطأ الو ذميت فرغتو بوظيفيت عملت قدو ينظر يف

   .ناأ ال املأخوذ أنت نتك تشأ مل نإو عملت شئت

 يعمل مل نهأل ،ضامناً انك امليت ذمة يفرغو يعمل من إىل املال هذا دفع يف يالكو انك نإو

 تبني بعد مفيد غري ليفكالت بأداء القطع بل الظن إذ صنعه، ما ليفكالت أن ابتداًء ظن نإو ليفهكت ىمبقتض

  .عمل أنه ىعل االطالع الالزم أم ،يعمل مل أم عمل أنه يعلم مل نإو الثقة استيجار فيكي أنه يف ،اخلالف

 فيكي أم الصحيح بالعمل ىتأ أنه ىعل االطالع الالزم فهل ،العمل ىعل االطالع بلزوم قلنا لو مث

 يف االستيجار ةصال فصل من العشرين املسألة يف كذل يف المكال تقدم قد حيثو بالبطالن؟ العلم عدم

  .عادةباإل املقام نطيل ال ،الصالة تابك

  



١٨٢

ضمن ما زاد عن أجرة امليقاتية  الوارث من البلد غفلة عن كفاية امليقاتية أو استأجر الوصي إذا :١٠٨مسألة 

  .لبقيتهم أو للورثة

  

 عن زاد ما ضمن ،امليقاتية فايةك عن ةغفل البلد من الوارث أو يالوص استأجر إذا :١٠٨ مسألة{

 استأجر إذا نعم .الورثة بعض انك إذا }لبقيتهم أو{ يالوص ياملتصد انك إذا }للورثة امليقاتية جرةاأل

  .ضمان نكي مل الورثة مع يالوص أو مجيعهم

 لفسخ،ا هلم بأن يعلموا مل أو كذل ىعل يطلعوا ملو ةكالتر بعني استأجر إذا فيما يتم مناإ هذان إ مث

 مل نإو ،ضمان الو نفذت الورثة جازأ  فإن،التفاوت مقدار إىل بالنسبة فضولية جارةاإل انتك الإو

 الضمان ففي يفسخوا ملو طلعوااو الفسخ ىعل نواكمت نإو خذ،اآلك الدافع ضمنو بطلت جييزوا

 من نكاملتم  إىلبالنسبة عام اليد دليل أن منو فسخهم، مبعد كذل ىعل أقدموا مأ من ،احتماالن

   .قرباأل هو هذاو عدمه،و االستنقاذ

 الدافع ضمن لفكت أي بال ردعه من ناًكمتم انكو خلالد ماله يعطي عمراً أن زيد ىرأ لوف

، ة إال بقدر احلج امليقايتث على الورييف الذمة مل يرجع املتصد جارةاإل انتك لو أما اليد، لدليل خذاآلو

 ما ةكالتر من خذأ لو أنه احلاصلو .قيمتهو مثله أو رده عليهو ضامناً ناك جرةاأل متام خذأوغفلهم أولو 

  .كبذل يرضوا مل إذا ضمن امليقاتية عن زاد

  



١٨٣

 ،وإن كان يستحب على وليه، مل يكن للميت تركة وكان عليه احلج مل جيب على الورثة شيء إذا :١٠٩مسألة 

  بل قد يقال بوجوبه

  

 به يشعر ماك }شيء الورثة ىعل جيب مل احلج عليه انكو ةكتر للميت نكي ملإذا : ١٠٩مسألة {

 احلج استقر من خيلف مل لو :قال ،املستند يف به صرح بل امليقاتية،و البلدية مسألة آخر يف اجلواهر عبارة

  .ىانته، )١(الغري مال ىعل احلج جيب مل شيئاً ذمته يف

   .عليه التسامل غريه اهرظن إ كاملستمس يف بل املشهور، إىل نسبته اللثام شفك عن بل

 انك نإو{ ،الغري بذمة أو الغري مبال امليت ةذم يف ما تعلق عدم صالةأ ىمقتض فهو لك ىعلو

  .}وليه ىعل يستحب

 نذرو سالماإل حجة عليه رجل عن )عليه السالم( جعفر بوأ سئل ،ضريس صحيح كذل ىعل يدلو

 يفي أن قبل منو سالماإل حجة حيج أن لقب نذر الذي فمات ،ةكم إىل رجالً ليحجن رهكش يف نذراً

 رجال به حيج ما ثلثه منخرج أو املال مجيع من سالماإل حجة عنه حيج ماال كترن إ :قال ،مات بنذره

 عنه حيجو كتر مبا عنه حج سالماإل حجة به حيج ما بقدر الإ ماال كيتر مل نإو بالنذر، يفو قدو لنذره

   )٢(.هعلي دين مثل هو مناإ النذر حجة وليه

 أو دين سالماإل حجة أن ورد ما بضميمة ،عليه دين مثل واكب النذر حجة الويل قضاء تعليل فإن

  .للمطلوب مفيد دين مثل

   يف عنهما يكاحمل ىعل علي وبأو اجلنيد ابن القائلو ،}بوجوبه يقال قد بل{

                                          
.٢٤ سطر١٦٥ ص٢ج: املستند) ١(

.١ يف وجوب احلج ح٢٩ باب٥١ ص٨ج: الوسائل) ٢(



١٨٤

  .لألمر به يف بعض األخبار

  

 من بد ال نكل تقدم،امل ضريس صحيح هوو }بارخاأل بعض يف به مرلأل{ كذلو غريه،و اجلواهر

 التصريح إال نكاملم التفحص يفدنا مل بل املسألة، يف متحقق غري نهأل مجاعلإل ال ،االستحباب ىعل محله

  .مرة غري عرفت ماك حجة نكي مل دعواه فرض لو أنه  إىلمضافاً املتقدم، لماتك من به

 واضح املعقولية عدم نأل ،باحلي متعلقا له مال ال الذي امليت ليفكت ونكي أن معقولية لعدم الو

 دائر فهو ،اخلارج يف وجوده الشيء ىعل دليل أدلو ،كبذل الصالة باب يف الدليل ورد قد بل ،البطالن

  .موجود املقام يف الدليل نكل ،العدم ييقتض صلاأل نعم ،الدليل مدار

 جمال ال داللتها وضوحو سندها صحة بعد الرواية نأل ،صلاأل تقاوم ال ورةكاملذ الرواية ألن الو

  .صللأل معها

 احلليبو معاوية صحيح عليه دل ماك حنوه،و ماله صلب من عنه حيج أنه ىعل دل ملا ملعارضتها الو

 حني املال صلب من أنه ىعل تدل ا فإبينها،و ضريس صحيح بني تنايف ال نهأل غريها،و مساعة موثقو

 هذا فصل بنفسه ضريس صحيح بل ،املال عدم مع الويل ىعل وبالوج ىعل دال هوو املال، وجود

  .التفصيل

 بالرواية فتخصص عامة األ ،)١(﴾ال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى﴿ :تعاىل لقوله معارض نهأل الو

  .الويل ىعل الصالة وجوب ىعل دل مبا تخصيصهاك

 التحصيص ىعل الدليل دل لذاو ماال، كيتر مل إذا وفاؤه الورثة ىعل جيب ال به املشبه الدين ألن بل

 الويل وجود بني يفصل ملو ،الثماننيو الثالثة املسألة يف رواياته بعض تقدم ماك ،ةكالتر ضيق صورة يف

   عدمه،و

                                          
.١٥  اآلية:سراءسورة اإل) ١(



١٨٥

 الويل وجود بني تفصيل غري من ،امليت دين اةكالز من ماماإل ءوفا وجوب ىعل الدليل دل كذلكو

  .عدمهو

   .القرائنو الشواهد من كذل غريإىل 

 واجبة هي: النذر مسألة يف اآليت يعفور أيب ابن صحيح يف ،)عليه السالم( الصادق قول يؤيدهو

  .به املشبهك مستحب املشبه أن يعلم منهو ،)١(أبيه عن فيحج ابنه يتطوع أو ،ثلثه من باأل ىعل

   :آخر بروايات لالستحباب يستدل قدنه إ مث

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول أن :)عليه السالم( الصادق عن ،حديث يف عمرية بن عامر حديث ففي

 :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول له فقال حيج؟ ملو ماتأيب ن إ اهللا رسول يا :فقال رجل أتاه )وآله

عنه يجيز كذل  فإنعنه حج.)٢(  

 تفما سالماإل حجة حاجاً خرج رجل يف :قال )عليه السالم (جعفر أيب عن ،ضريس صحيح يفو

 دون مات إنو ،سالماإل حجة عنه جزأتأ فقد احلرم يف ماتن إ :)عليه السالم( فقال ،الطريق يف

  )٣(.سالماإل حجة وليه عنه فليقض احلرم

 انكن إ ه فإن،الطريق يف فمات حاجاً خرج من :)عليه السالم( الصادق قال ،املقنعة مرسل يفو

 عنه ليقضو احلج عنه يسقط مل احلرم دخول لقب مات  فإناحلجة، عنه سقطت فقد احلرم يف مات

  .وليه

  .النصوص من كذل غريإىل 

                                          
.٣ يف وجوب احلج ح٢٩ باب٥٢ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ يف وجوب احلج ح٣١ باب ٥٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١جوب احلج ح يف و٢٦ باب٤٧ ص٨ج: الوسائل) ٣(



١٨٦

 يف القضاء وجوب بيان مقام يف بل اجلهة، هذه بيان مقام يف ليست لهاك هذه أن نصافاإل نكل

   .اجلملة

  .عنه تةكسا فهي امليت يسك من أو الويل يسك من أنه أماو

 نسب مناإو ،القضاء وجوب مقام يف بل القضاء، زمهيل هبشخص الويل أن مقام يف ليست اأ ماك

  .بأمره القائم نهأل الويلإىل 

  



١٨٧

 أن وكذا ليس له ،بإجارة أو حيج عن غريه تربعاً أن من استقر عليه احلج ومتكن من أدائه ليس له: ١١٠مسألة 

  .حيج تطوعاً

  

 }جارةإب أو تربعاً هغري عن حيج أن له ليس أدائه من نكمتو احلج عليه استفر من :١١٠مسألة {

   .عليه مجاعاإل ىدعو املستند يف بل ،فيه اخلالف عدم اجلواهر يف بل ،املشهور بل ،شهراأل ىعل

 غريه عن حيج ال منها ناًكمتم انكو سالماإل حجة عليه وجب من" :املنت مع مازجاً ولاأل يف قال

  .ىانته ،)١("منهما ولاأل يف أجده خالف بال ،تطوعاً حيج الو بل جارة،إ أو متربعاً

 النيابة عام يف عليه واجب حج من ذمته خلو ـ النائب شرائط من أي ـ منهاو" :الثاين يف قالو

 ينوب أن له جيز مل العام كذل يف حج عليه وجب فلو ،كذل بغري أو فسادباإل أو باالستيجار أو صالةباأل

  .ىانته ،)٢("مجاعباإل غريه عن

 ندباً حج لو أنه من املبسوط يف للشيخ خالفاً ،املشهور ىعل }تطوعاً حيج أن له ليس ذاكو{

  .بفساده مقطوع أنه اجلواهر يف نكل ،إسالم حجة انقلبت

 أيب عن ،معاوية صحيح يفو املنت، يف اآلتيني سعيدو سعد أيب خرب صدر األول مكاحل ىعل يدلو

 حيج :)عليه السالم( قال مال؟ لهو سالماإل حجة حيج ملو مات صرورة رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد

 التقييدو مال، له من حج جواز عدم االحنصار بقرينة منه املفهوم  فإن،)٣( له مال ال صرورة عنه

   ال خارجية بقرينة عليه الرواية من جزء محل اذ االستحباب، ىعل محله ىعل قرينة ليس بالصرورة

                                          
.٣٢٨ ص١٧ج: اجلواهر) ١(

.٨ سطر١٧١ ص٢ج: املستند) ٢(

.٢ من أبواب النيابة ح٥ باب١٢١ ص٨ج: الوسائل) ٣(



١٨٨

  . عليهمجاع وبعضهم اإل،الف فيه بل ادعى بعضهم عدم اخل،ولو خالف فاملشهور البطالن

  

  .ال خيفى ماك ،مجيعها ظاهر عن اليد رفع يوجب

 :)عليه السالم( قال الرجل؟ عن املرأة حتج أ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مصادف خرب يفو

 حجت قد انتكو مسلمة فقيهة انتكإذا)نيابة، حتج ال حجت نكت مل لو أنه منه املفهوم  فإن،)١ 

  .فتأمل ،املستطيعة املرأة يف المكال مفروض بأن القول ييقتض ظاهره ىعل الشرط هذا بقاءو

 ،شربمة عن كلبي :يقول رجالً ىرأ )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :عباس ابن عن ،الغوايل عنو

 كنفس عن حج :)صلى اهللا عليه وآله( النيب فقال .صديق أو يل أخ :فقال ؟شربمة ماو كحيو :فقال

  .)٢(شربمة عن حج مث

 حجة فورية منيكاحل ىعل يدلو له، مال ال ونكي أن يلزم النائب أن ىعل دل مما كذل غريإىل 

 أو كذلك لغريه أو تربعاً لنفسه انتك سواء ،غريها إىل منها العدول جيوز فال فساد،اإلو سالماإل

  .مفصال اهللا شاءن إ فيه المكال فسيأيت ياستيجار حج ذمته يف من نيابة عدم أماو حنوه،و باستيجار

 فاملشهور{ ياالستيجار أو التربعي باحلج ىأتو نكمتو احلج عليه استقر من }خالف لوو{

 اجلواهر إىل كاملستمس يف نسبهو }عليه مجاعاإل بعضهمو فيه اخلالف عدم بعضهم ىادع بل البطالن،

  ال الغري عن احلج عدم إىل بالنسبة فاخلال عدمو مجاعاإل دعوامها أن تقدم فيما عرفت قد نكل املستند،و

                                          
.٤ يف أبواب النيابة ح٨ باب٢٤ ص٨ج: الوسائل) ١(

. من أبواب النيابة يف احلج١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر) ٢(



١٨٩

 الشرط هذا عداد يف رواكذ غريهو املستند أن ماك مرين،األ بني تالزم الو ،البطالن إىل بالنسبة

 قطع قد أنه كاملدار يكحم يف ركذ نعم ،العدالة بدون البطالن منه املراد ليسو ،النائب يف العدالة

  .ىانته ،)١(بالواجب تياناإل عدمو االستطاعة مع الغري عن احلجو التطوع بفساد صحاباأل

 بالنهي استدلوا حيث غريه،و املستندك اجلواز بعدم القائلني دليل من كذل يستظهر أن نكمي ماك

 امعني أن يلزم ال مجاعاإل يمدع المك يف كبذل االستدالل أن املعلوم منو للفساد، املوجب الضد عن

 بالفساد، القول اجلواز بعدم القول يالزم حىت ،الدليل ذا ونكسيتم ـ مجاعاإل متامية تقدير ىعل ـ

  .غريهك اجلواهر رده بل ،كبذل يستدلوا مل فايةكال بعدم قوهلم مع غريهو اجلواهر صاحب أن ىتر لذاو

 مكاحل ال ليفيكالت مكاحل إىل بالنسبة فهو انك لو اخلالف عدممجاع أو فاإل ،انك يفكو

 اخلالف بعدم يفكف يالوضع مكاحل إىل بالنسبة الشهرة جند مل التتبع من رمقدا بعد ناإ بل ،يالوضع

  .مجاعاإلو

 مكاحل أن ال خيفىو" :المهك يكحم يف قال ه فإن}البطالن يف التردد كاملدار سيد عن نكلو{

 مسالاإل حجة عن التطوع بوقوع القولو ،التزاماً أو نطقاً به يالنه تعلق ثبت إذا يتم مناإ التطوع بفساد

   نأل لكمش هوو املبسوط، يف للشيخ

                                          
. السطر األخري٤١١ص: كاملدار) ١(



١٩٠

 كما ، ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا يف ترك ما وجب عليه،ولكن عن سيد املدارك التردد يف البطالن

األمر بالشي ء ي  أن  إذ ال وجه للبطالن إال دعوى،يف مسألة الصالة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن املسجد

   وهي حمل منع،عن ضده

  

 مكح أنه اخلالف يف عنه نقلو ليه،إ ينصرف يفكف سالماإل حج خالف به قصد قد فعله ما

 :قال مث ،للفساد ياملقتض به يالنه تعلق يثبت ملن إ جيد هوو ذمته، يف سالماإل حج بقاءو التطوع بصحة

  .ىانته ،)١("تردد حمل املسألةو

 وقع التطوع ىنو إذا  أنهىعل الدليل أماو :فيه )رمحه اهللا( الشيخ قول إىل اخلالف عن بنقله أشارو

 ىنو وهذا ىنو ما ئامر لكلو بالنيات عمالاأل: )عليه السالم( قوله ،سالماإل حجة عن ال عنه

  )٢(.ىانته ،عنه ىنو عما يقع أن فيجب التطوع

 مع الصالة مسألة يف ماك عليه، وجب ما كتر يف عاصياً انك إنو الصحة القاعدة ىمقتضو{

 للبطالن وجه ال ذإ{ الصالة صحة عندهم ماملسلّ من الذي }املسجد عن النجاسة إزالة وجوب فورية

 لفسادها، مقتض العبادة يف يالنهو }ضده عن ي بالشيء مراأل نأ{ املستندو امثالل شفك }ىدعو الإ

 أمورم فعال لفكاملن إ حيثو ،حمله يف تقرر ماك مردود هوو الصحة، باقتضائه القائل يفةنح أليب خالفاً

 هيو{ ،عنها منهياً حنوهاو يالتطوعو التربعيو يجاراإل من غريها ونكفي ،فوريته لفرض سالماإل حبجة

   األصول يف حقق إذ }منع حمل

                                          
.٣٤ سطر ٤١٦ص: كاملدار) ١(

.١٩  مسألة٢٤١ص: اخلالف) ٢(



١٩١

  .وعلى تقديره ال يقتضي البطالن ألنه ي تبعي

  

  .ضده عن يالنه يقتضي ال بالشيء مراأل أن ،املتأخرين من احملققني بناء عليه ماك

 يف الفساد ييقتض إمنا فهو ضده عن يالنه ييقتض بالشيء مراأل ونك تقدير أي }تقديره ىلعو{

 املصطلح التبعي ال ،غريي أي }تبعي ي نهأل{ فيه حنن فيما }البطالن ييقتض ال{و ،يالنفس يالنه

 كتر بأن كلذل استدل باالقتضاء قال ممن مجلة ألن غريياً الضد عن يالنه انك مناإو ي،صللأل املقابل

 ييقتض ال يالغري يالنهن إ حيث نكل عنه، نهيم فالضد ،واجبة املقدمةو ،به أمورامل لفعل مقدمة الضد

 الفساد، يقتضي ال يالغري يالنه بأن شكالاإل هذا عن املصنف أجاب ،عقاباً الو ثواباً الو بعداً الو قرباً

  .غريه فساد ييقتض ال سالماإل حبجة يالفور مرفاأل

 الو بعداً الو قرباً ييقتض ال يالغري يالنه أن من ركذ ما إطالق تسليم عدم إىل مضافاً ،فيه نكل

 إال ونكت ال العبادة إذ عبادة، الشيء يقع أن نكمي ال املقام يف وجوده فرض لو يالنه أن ،عقاباً الو ثواباً

  .معقول غري اًمرجوحو راجحاً واحدن آ يف شيء ونكو املرجوح، عن إالّ ونكي ال يالنهو حةجرا

 بالشيء مراأل أن عنوان يف االقتضاء ونك ىعل بناًء يصح مناإ تسليمه تقدير ىعل أنه  إىلمضافاً هذا

 ىعل بأنه باالقتضاء القائلني من مجاعة ختارها ما ىعل بناًء أما ،املقدمية به يراد الضد عن يالنه ييقتض

 يفعل واجب توقف من ئالناش التبعي النهين إ :يقال رمبا نكل .تبعياً غرييا يالنه ونكي فال العينية حنو

   ىعل بناًء زالة،اإل وجود هاكتر ىعل املتوقف الصالة عن النهيك عبادة، كتر ىعل



١٩٢

   كما يف مسألة ترك،يكفي يف عدم الصحة عدم األمر مدفوعة بكفاية احملبوبية يف حد نفسه يف الصحة أنه ودعوى

  

 عناية ألن ،أصال الفساد ىعل داللته لتوهم موجب ال آلخرا لوجود مقدمة الضدين أحد كتر ونك

 به مراأل عدم هو مناإ هماأل للواجب مقدمة متعلقه كتر ونك من ئالناش الغريي النهي ىعل يترتب ما

   .املوىل من أمر بالفعل ا يتعلق مل نإو مراأل كمال ىعل اشتماهلا العبادة صحة يف فيكيو فعال،

 لفساد موجب فال املزبور، ىالغري النهي من كاملال عدم شافكاست نكمي ال أنه الواضح منو

  .يالنه هذا مبثل عنها ياملنه العبادة

 الترتب صحة منعناو ،اجلواهر صاحب اختاره ماك ،العبادة صحة يف األمر اعتبار ىعل بنينا لو نعم

   .الفساد ىعل داال  أيضاًيالغري يالنه هذا انكل

  .ستعرف ماك املسألة يف اخلاص الدليل وجود بعد هني فاألمر ،انك يفكو

 صاحب اختارهو ،البهائي عن املنقول هو ماك }مراأل عدم الصحة عدم يف فيكي أنه ىدعوو{

 األمر عن مانع أنه إال الضد عن النهي يقتضي ال انك نإو بالشيء مراألن إ المكال صلاحو اجلواهر،

 الستحالة بالصالة األمر عن مانع ا األمر أن إال الصالة عن يالنه يقتض مل إنو زالةباإل مرفاأل بالضد،

   .فاسدة األمر بدون العبادةو ،لغريه أمراً ونكي ال سالماإل حبجة أمر حيث فيه حنن فيماو بالضدين، األمر

 أو التربعي احلج  فإن}الصحة يف نفسه حد يف احملبوبية فايةكب مدفوعة{ ىالدعو هذه نكلو

 سائر عن كاملال رفع ييقتض ال سالماإل حبجة األمرن إ حيث الإ فعال به اًأمورم نكي مل إنو ياالستيجار

   كتر مسألة يف ماك{ الصحة يف افك هوو ،كمال ذا غريها انك احلج أقسام



١٩٣

  ،األهم واإلتيان بغري األهم من الواجبني املتزامحني

  

 املهم ونك يف افك كاملال وجودن إ حيث }املتزامحني الواجبني من هماأل بغري تياناإلو هماأل

  .طاعةإ

   :ثالثة وجوه ألحد يصح به أمورامل غرين إ :قلت شئت نإو

  .الترتب :ولاأل

 احملقق عن يكح ملا كذلو بالترتب، نقل مل إنو بالطبيعة مراأل بلحاظ به اًأمورم ونهك :الثاين

 قلنا لو ،الضد فساد من )رمحه اهللا( البهائي الشيخ مقالة إطالق منع من عنه تأخر ممن مجاعةو يكركال

 ،أهم أحدمها فرض إذا املضيقني املتزامحني خصوص يف يتم مناإ كذل بل ،مراأل ىعل العبادة بتوقف

 ،موسعو مضيق بني التزاحم وقوع فرض لو أماو وقتها، آخر يف للصالة مثال سوفكال صالة تزاحمك

 القول نكمي هذا مثل ففي ،ضيقم خرآ لواجب وجوا أوقات بعض يف الصالة مزامحة فرض لو ماك

  .مراأل ىعل العبادة صحة بتوقف قلنا لوو الصالة، من املزاحم الفرد بصحة

 بعدو ،يقهر الفرد ىعل الطبيعة طباقنا ف،فراداأل مجيع ىعل املنطبقة بالطبيعة مراألن إ احلاصلو

 املتعلق مراأل امتثال اعيدب املزاحم الفرد كبذا تياناإل من مانع فال عقليا، جزاءاإل ونكي االنطباق

   .بالطبيعة

 عن غىن يف به القائل أن الإ ،صولاأل يف رناهكذ ماك ،منع بل نظر حمل انك نإو المكال هذاو

   .حنوهو الترتب التزام

  .القربو الصحة يف كاملال فيكي نكلو به اًأمورم ليسنه إ :الثالث



١٩٤

  :غامضتني حاشيتني لمقاملن إ مث

  .ىانته ،حنوهو احلجك شرعياً شرطاً فيه القدرة اعتربت فيما ىالدعو هذىل  إسبيل النه إ :وىلاأل

 انتفاء يوجب ماك تفاؤهانا فللواجب شرطاً انتك إذا القدرة أن يريد أنهكو :كاملستمس يف قال

 يف شرعياً شرطاً اعتربت مناإ القدرة نأل ،غموض من رهكذ ما خيلو الو احملبوبية، انتفاء يوجب الوجوب

 ذاكو ،القدرة مشروعيته يف تعترب ال منه التطوع  فإن،سالماإل حج عليه ملن التطوع يف ال سالماإل حج

 مشروعيته يف يعترب مناإ عنه للمنوب الثابت سالماإل حج نأل ،سالماإل حج انك إنو غريه عن احلج يف

  .ىانته ،)١(نفسه مرأب ال عنه املنوب مرأب يتقرب النائب ألن ،النائب قدرة ال قدرته

 إىل املتوجه مراأل طاعةإ ىينو ال النائب أن  إىلمضافاً أنه من املعاصرين بعض رهكذ ما: الثانية

 بنيو بينه تنايف الو عنه، املنوب إىل متوجهاً انك الذي مراأل بل بضده، اًأمورم ونهك ينافيه حىت نفسه

   .ىانته ،بضده نفسه أمر

 و أالتطوع تيانإب مرأي أن نكمي ال نفسه حبج أمر حيث  أنهإذ الم،كال هلذا موقع ال نهأب خبري أنتو

 لزم الصحة لعدم موجب مراأل عدم جمرد نأب قلنا لوو أمر، بال منهما واحد لك يقع بل عليه، املستأجر

  .املقام يف عدمها

   احلج انك بضده مراأل عدم يالزم انك لو بالشيء مراألن إ :توضحيه

                                          
.٢٨٢ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



١٩٥

   إذ جمرد الفورية، مدفوعة باملنع أيضاً وهي،نفسه فال يقبل لغريهالزمان خمتص حبجته عن  أن أو دعوى

  

 عن احلج بقضاء أمر الذي الشارع أن  أيبه، أمورم غري الشخص هذا إىل بالنسبة ياالستيجار

 يف فرق ال ه فإنالشارع، من مرأ بال الشخص قضاء ونكفي الشخص، هذا غري إىل بالنسبة أمر مناإ امليت

 حج تيانإب مراأل عدم بنيو ،التطوعي احلجك نفسه بعمل مراأل عدم بني للبطالن باًموج مراأل عدم ونك

 دليلو امليت عن أحد لك قضاء جواز دليل يف ختصيصاً نفسه حبج مرهأ ونكفي ،ياالستيجارك غريه

  .يالتطوع احلج استحباب

 موراأل أحد  إىلاالحتياج يف النفس عن العبادة تصحيحك الغري عن العبادة فتصحيح ،انك يفكو

 مراأل جمردو مطلقا، العبادة تصح ال بدواو ،كاملال فايةك أو بالطبيعة مراأل فايةك أو الترتب منالثالثة 

  .الشخص هذا عن صحته يف فيكي ال بالغري

 شهر يف الصومك }لغريه يقبل فال نفسه عن{ يةسالماإل }حبجته خمتص الزمان أن ىدعو أو{

شهر رمضان واجباً  صوم نكي مل إنو ،غريه صوم فيه يصح فال بعينه، اليوم ىعل وقع الذي رمضان

 أو املدينة يف للحاجة أيام ثالثة أو السفر يف النذرملرض جيوز معه اإلفطار أو سفر لو قلنا بصحة صوم 

  .حنوها

 جمرد{و الفورية إال عليه دليل ال }ذإ{ ذاكه احلج ونك عن }باملنع ةمدفوع  أيضاًهيو{

 الو ،آخر أمر االختصاصو أمر فالفور الوجه، ذا التوقيت عن فضالً التوقيت أصال يتقتض ال }الفورية

  .التالزم ىعل دليل



١٩٦

  .غري قابل لصوم آخرنه إ ال يوجب االختصاص فليس املقام من قبيل شهر رمضان حيث

عن الرجل الصرورة  ،)عليه السالم( عن أيب احلسن موسى ،ورمبا يتمسك للبطالن يف املقام خبرب سعد بن أيب خلف

 كان له ما حيج به عن نفسه  فإن،مل جيد الصرورة ما حيج به عن نفسه إذا نعم: )عليه السالم( قال ؟حيج عن امليت

  .ن للصرورة مال وإن مل يكن له مالكان إ  وهي جتزي عن امليت،فليس جيزي عنه حىت حيج من ماله

  

 قابل غرينه إ حيث رمضان شهر قبيل من املقام فليس االختصاص، يوجب ال{ الفور احلاصلو

 يف ورد مبا كالتمس الإ يبق فلم ناللبطل موجب األولية القاعدة ىمبقتض دليل يبق مل حيثو }آخر لصوم

  .خباراأل من املقام

 سعد خبري{ غريمهاو املستندو اجلواهر يف ماك }املقام يف للبطالن كيتمس رمبا{ :نقول حينئذ }و{

عليه ( ىموس احلسن أيب عن{ ال خيفى ماك الصحاح من هوو ايف،كال يف ياملرو }خلف أيب بن

  فإننفسه، عن به حيج ما الصرورة جيد مل إذا نعم :قال امليت؟ عن حيج الصرورة الرجل عن ،)السالم

 للصرورة انكن إ امليت عن يجتز هيو ماله، من حيج حىت عنه يجيز فليس نفسه عن به حيج ما له انك

  )١(.}مال له نكي مل نإو مال

 ينقل ملو يجتز وهي قوله إىل نقله أنه كذلو الصحة، عدم ىعل املستند يف به استدل اخلرب هذاو

  .كذلك نقله حيث احلدائق صاحب من آخذاً البقية

                                          
.١ من أبواب النيابة ح٥ باب١٢١ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٩٧

 نقل نإو اجلواهر صاحبو ،للمعىن املغري التقطيع من ه فإنالنقل، قاعدة خالف ىتر ماك هذاو

 عنه ىجيز ال: )عليه السالم( قوله بني املخالفة ركذ بعد أنه حيث ،بعيد بتأويل لهأو أنه الإ بتمامه اخلرب

 هنا منو قوله بعدو خل، إامليت عن جتزي وهي: )عليه السالم( قوله بنيو ،الفسادالنهي  اقتضاء قاعدةو

 احلج بعد بنيابته االجتزاء بيان رادةإ خلإ وهو )عليه السالم( بقوله املراد ونك املتأخرين بعض احتمل

 تعرض ستسمع الذي للنائب الثالثة حوالاأل بيان رادةإ ىعل محله وىلاأل لعلو :قال .مباله سهفن عن

 خطابه عدم مع اجلوازو ،منها نهكمتو سالماإل حبجة خطابه مع النيابة جواز عدم هيو هلا، صحاباأل

 ،خلإ وجد فان بقوله إليه أشار الذي وه فاألول مثال، ماله لتلف منها نهكمت عدمو خطابه مع أو ،أصال

 حج عليه وجبو السابق يف مال له انك إنو نيابته جواز املرادو اخل، يجيز وهو بقوله الثالثو الثاينو

 لتوهم دفعاً بالضمري احلديث من ولاأل اجلزء رادةإ ىعل محله أو النيابة، حال جيده مل أنه إال سالماإل

 امليت ىعل انك سواء يعين امليت، إىل احلديث آخر يف ارورين الضمريينو ة،جائز غري نيابته أن يالراو

 النيابة عن النهي هوو املطلوب ىعل داللته ينايف ال مما كذل غري أو ندباً عنه حجو يكن مل أو واجب حج

  .ىانته ،منها نكالتمو سالماإل حبجة الذمة اشتغال مع

 ينقصان ال احلملني هذين بأن خبري نتأو ،خصوصياا اظرالن يفوت لئال بطوهلا العبارة نقلنا قدو

 جعل حيث كبذل معترف )س سرهقد( أنهكو الظاهر، خالف وماك يف املتأخرين بعض محل عن

   انك يفكو ،احلمل من مريناأل



١٩٨

  ،أوىلومها كما ترى بالداللة على الصحة  ،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وقريب منه صحيح سعيد األعرج

  

 املفروضو القرينة بدون ليهاإ يصار فال احلديث، ظاهر من سنبينه ملا ،الظاهر خالف املاحمل فهذه

  .املقام يف فقدها

 لأس أنه ،الصدوق رواه فيما })عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عرجاأل سعيد صحيح منه قريبو{

 ما الصرورة جيد مل إذا نعم :)يه السالمعل( فقال امليت؟ عن أحيج الصرورة عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا

 نكي مل أو مال له انك امليت عن يجيز هوو ماله، من حيج حىت كذل له فليس مال له انك  فإنبه، حيج

  .)١(مال له

 خذاأل املتعني الظاهر هو منهما الصحة استفادة بل }أوىل الصحة ىعل بالداللة ىتر ماك مهاو{

  :ثالثة امكأح ىلع اشتمل منهما وىلاأل  فإنبه،

 هوو ،ليفيكالتو يالوضع اجلواز ظاهرهو امليت، عن حيج مال له ليس الذي الصرورةن إ: األول

  .نفسه عن به حيج ما الصرورة جيد مل إذا نعم :)عليه السالم( قوله

 :)عليه السالم( قوله هوو فقط، للميت هو بل املستطيع ياحل عن يجيز ال النيايب احلجن إ: الثاين

ماله من حيج حىت عنه يجيز فليس نفسه عن به حيج ما له انك إنف.  

عليه ( قوله هوو ال، أم مستطيعاً النائب انك سواء ،امليت عن فيكي النيايب احلجن إ: الثالث

  .مال له نكي مل إنو مال للصرورة انكن إ امليت عن جتزي هيو :)السالم

                                          
.٣ من أبواب النيابة ح٥ باب١٢١ ص٨ج: الوسائل) ١(



١٩٩

 نعم يستفاد منهما ، وأما عدم الصحة فال،حج نفسه وإتيانه عن غريهال جيوز له ترك  أنه فإن غاية ما يدالن عليه

  ،عدم إجزائه عن نفسه

  

 قوله الثانيةو ول،األ اخلرب يف تقدم ما الثالثةو وىلاأل ، أيضاًثالثة امكأح ىعل اشتملت منهما الثانيةو

  .ماله من حيج حىت كذل له فليس مال له انك فإن :)عليه السالم(

   :مرينأل حمتمل هذاو

  .وىلاأل الرواية من الثانية الفقرة يف تقدم ما :ولاأل

  .ليفاًكت غريه عن املستطيع حج جواز عدم هوو ليفي،كالت مكللح بياننه إ :الثاين

 ىعل داللتهماك الشرط مفهوم جهة من ليفيكالت مكاحل ىعل الروايتني فداللة ،انك يفكو

 غاية فإن{ :)رمحه اهللا( املصنف قال لذاو عليه، بارغ ال واضح يوضع مكح هو الذي امليت عن جزاءاإل

 بل منهما يستفاد }فال الصحة عدم أماو غريه، عن تيانهإو نفسه حج كتر له جيوز ال أنه عليه يدالن ما

  .الصحة هو املستفاد

 داللة الروايات بعض يف بل الم،كال حمل غري هوو }نفسه عن جزائهإ عدم منهما يستفاد نعم{

  :عنه املنوب عن وقع نفسه عن النائب حج لو أنه ىعل

 عن فحج عنه ليحج ماالً رجل عطاهأ رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،بسنده الشيخ فعن

  )١(.املال صاحب عن هي :فقال نفسه؟

 ماالً رجالً ىأعط رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبو سئل :قال ،بسنده )رمحه اهللا( ليينكال عنو

   )٢(.املال صاحب عن هي :فقال نفسه؟ عن فيحج هعن حيج

  .مثله )رمحه اهللا( الصدوق عنو

                                          
.١ يف أبواب النيابة ح٢٢ باب١٣٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ يف أبواب النيابة ح٢٢ باب١٣٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٢٠٠

  . لكن ال يترك االحتياط، بل ال يبعد الفتوى بالصحة،صاحب املدارك يف حمله فتردد

  

  :آخرين بأمرين بالبطالن القائلني للمشهور يستدل رمبانه إ مث

 انتك كاملل يف ظاهرة انتك ملا ﴾ى الناِس ِحج الْبيِتِللَِّه علَو﴿ :تعاىل قوله يف الالمن إ: األول

 من فيه مأذوناً ونكي ال بنحو فيه التصرف جيوز ال حينئذو ،تعاىل هللا اًكمملو احلج ونك ىعل دالة اآلية

   .باطال ونكفي تعاىل ذنهإ بغري فيه تصرفاً انك تطوعاً نفسه عن أو غريه عن حج ذاإف ،تعاىل اهللا قبل

  .اآلية يف المكال بعض إىل شارةاإل تقدمت قدو ،ال خيفى ماك ىربكو ىصغر املنع :فيهو

  فإنله، مال ال الذي الصرورة استنابة بوجوب املصرح غريهو احلليب صحيح يف ورد ما :الثاين

   .حمظور مال له من ونك منه املفهوم

 معهو الوضعي، ال فيليكالت مكاحل إىل بالنسبة كذل أن الروايتني بنيو بينه اجلمع ىمقتضن إ :فيهو

  .ا العمل لعدم الصرورة قيد إىل بالنسبة االستحباب ىعل احلمل أو الطرح بتعني القول إىل حاجة ال

 أنه عرفت قد بل }بالصحة ىالفتو يبعد ال بل حمله، يف كاملدار صاحب فتردد{ رناكذ ما ىعلو

  .املشهور خالف من خروجاً االستحبايب }االحتياط كيتر ال نكل{ املتعني هو

 نفسه، حج هكتر إىل بالنسبة ليفاًكت حراماً عمل غريه عن حج فمن النص، ىمبقتض حرام هو نعم

 ،جرةباأل أو تربعية نيابة ونكي أن بني فرق غري من ،حجه عن فيكيو ،عنه املنوب عن احلج يصح نكلو

  .احلديث مشول صور من كذل غري إىل ال، أم فعالً مال للنائب انك ،ميت أو يح عنه وبناملو



٢٠١

  ، يف اجلواز والصحة عن غريهإشكالمل يتمكن فال  إذا  وأما،هذا كله لو متكن من حج نفسه

  

 }غريه عن الصحةو اجلواز يف إشكال فال نكيتم مل إذا أماو نفسه، حج من نكمت لو لهك هذا{

 عدم املستند ظاهر بل دائق،احل ذاكو ،نكباملتم اجلواز عدم قيد حيث ،اجلواهرو كاملدارو للدروس وفاقاً

 فيه خالف أنه المهك آخر من يظهر نكل اخلالف، عدم فيها ىادع مسألة ىعل عطفه حيث فيه اخلالف

 يف احلج استقر قد انك إذا نكيتم مل إنو النيابة بطالن ادريس ابن عن نكلو له، وجه الو :قال بعضهم

 حيث الشرائع يف احملقق عبارة من الظاهر وهو ،)١(ثركاأل طالقإل لعله كذلن إ امثالل شفك يفو ذمته،

  .غريه عبارة مثلهاو .ىانته ،)٢(تطوعاً الو غريه عن حيج ال سالماإل حجة عليه وجب من :قال

 الصرورة جيد مل إذا نعم: الصحيحني يف )عليه السالم( قوله من املفهومشكال أنه اإل عدم وجهو

   .أصال يستطع مل ممنو فتقرا مث عليه استقر ممن أعم ه فإنبه حيج ما

 فيه دائهأ عن عجزو عام يف احلج تهمذ يف استقر من ـ النيابة له جيوز أي ـ ذاكو :املستند يف قال

 بشرط جارة،اإل مبال حينئذ وبكالر من نكمت إذا االستنابة له جيوز سالماإل حج من املستقرك مشيا لوو

   .ىانته ،)٣(الوجوب عن مينع لعجزا نأل االستطاعة، جتدد حيتمل ال حبيث الوقت ضيق

   )٤(احلدائق يف قيده الوقت ضيق بقيدو

                                          
.٢٩٦تاب احلج صك: شف اللثامك) ١(

.١٦٦ ص١ج: الشرائع) ٢(

.١٢ سطر ١٧١ص ٢ج: املستند) ٣(

.٢٤١ ص١٤ج: احلدائق) ٤(



٢٠٢

ال يعلم بفورية  أو ،كان ال يعلم بوجوب احلج عليه لعدم علمه باستطاعته ماالً إذا  يف الصحةشكالبل ال ينبغي اإل

كن والعلم بوجوب على فرض صحة احلج عن الغري ولو مع التممث  ،تطوعاً أو وجوب احلج عن نفسه فحج عن غريه

   صحيحة أو أيضاًالفورية لو آجر نفسه لذلك فهل اإلجارة

  

  .ال خيفى ماك يطريق هوو

 باستطاعته علمه لعدم ،عليه احلج بوجوب يعلم ال انك إذا الصحة يف شكالاإل ينبغي ال بل{

 يعلم مل لو أنه كذل وجه }تطوعاً أو غريه عن فحج نفسه عن احلج وجوب بفورية يعلم ال أو ،ماالً

 باب يف رواكذ ماك عنه، ياملنه مقربية من مانع فال الفعلي، يالنه إليه يتوجه مل بالفورية أو بالوجوب

  .االمتناع ىعل بناًء املغصوبة الدار يف الصالة

 املقصر دون القاصر يف يتم مناإ التسليم فرض ىعل كذل نأو نفسه يف هذا متامية عدم مع ،فيه نكل

 الشبهة نم النحو هذا يف الفحص لزوم من تقدم ملا باالستطاعة، اجلهل صور ضبع إىل بالنسبة حىت

 بالشيء مراأل اقتضاء البطالن ىعل الدليل انك إذا فيما يصح مناإ اجلهلو العلم بني الفرق أن ،املوضوعية

 أو ،مسالاإل حبجة الزمان اختصاص ىدعو أو )رمحه اهللا( ئيالبها مقالة ىعل بناًء أما الضد، عن للنهي

 يتم فال سعيدو عدس صحيحي داللة أو ،كاملل ىعل اآلية داللة ىدعو أو ،حنوهو احلليب صحيح مفهوم

 البطالن أدلة متامية عدم بعد كذل عن غىن يف حننو املصنفني، من أحد عن الفرق هذا جند مل ماك الفرق،

  .العمدو العلم صورة يف حىت

 بوجوب{و ماالً باالستطاعة }العلمو نكمالت مع لوو الغري عن احلج صحة فرض ىعل مث{

   أو صحيحة  أيضاًجارةاإل فهل كلذل نفسه آجر لو ،الفورية



٢٠٣

 ألن ، على العمل املستأجر عليه وذلك لعدم قدرته شرعاً، الظاهر بطالا، عن الغريباطلة مع كون حجه صحيحاً

  .املفروض وجوبه عن نفسه فوراً

  

 العمل ىعل شرعاً قدرته لعدم كذلو بطالا، الظاهر ،الغري عن صحيحاً حجه ونك مع باطلة

 صحة يف شرط العمل ىعل القدرةن إ حيثو }فوراً نفسه عن وجوبه املفروض ألن عليه، املستأجر

 القدرة عدمو صحيحة، جارةاإل هذه ونكت ال ،ضةوللمعا موضوعاً ونكي ال املقدور غري نأل ،جارةاإل

  .عقال القدرة عدمك أنه الّإ شرعياً انك نإو ههنا

 تصح ال ملالع فهذا ،عليه جارةاإل تصح ال مقدور غري لكو ،مقدور غري العمل هذان إ احلاصلو

  :وجوه هلا ركيذ أن نكفيم ىالصغر أماو فواضحة، ىربكال أما عليه، جرةاأل

   .فيه مأذون غري غريها يف القدرة فصرف ،العبد بذمة تعاىل هللا ةكمملو سالماإل حجةن إ: ولاأل

 ونكفي الذمة، يف كمملو أنه اآلية من استفادته عدمو اًكمملو احلج ونك معىن عدم إىل مضافاً :فيهو

 احلج بطالن لزم كذلك انك لو أنه ىعل ي،اخلارج ماله عني يف التصرف له يصح الذي ذمة املديونك

  .صحته ىعل بنينا قدو

   .الروايات من احلج بطالن ىعل دل ما: الثاين

  .)رمحه اهللا( املصنف المك فرض هو ماك الصحة تقدير ىعل مالكالن إ :فيهو

 يتقتض احلج فوريةو عليه، املوجر بفعل شرعاً ملزوماً الشخص ونك يتقتض رةاجاإلن إ: الثالث

 املثلني، أو بالضدين ملزوماً واحدن آ يف الشخص ونكي أن يعقل الو ي،سالماإل احلج بفعل ملزوما ونهك

  .جارةاإل بطالن يقتضي كذلو باطال، بغريه ملزوماً ونهك ونكفي قطعية، يمسالاإل للحج ملزوميته نكل



٢٠٤

  :فيهو

 عدم جهة من البطالن إىل ذهب فهو ،)رمحه اهللا( املصنف رهكذ الذي الوجه غري هذان إ: والًأ

 أورد لذاو ،مجعهما نكمي ال بأمرين ملزوماً الشخص ونك إمكان عدم جهة من ال علقتامل ىعل القدرة

 مبوجب )رمحه اهللا( منه اعتراف شرعاً العمل ىعل القدرة بعدم القول بأن املعاصرين من واحد غري عليه

   .لنفسه تطوعاً أو الغري عن تربعاً لوو البطالن

 أن من احلاشية يف منه سبق ما إىل كبذل يشريو" :لفظه ما يراداإل هذا ركذ بعد كاملستمس يف قال

 يف شرط القدرة أن من عرفت ما :فيهو .املشروعية تنتفي عدمها فمع ،احلج مشروعية يف شرط القدرة

  . كالم املستمسكىانته ،)١("فالحظ به غريه عن التربع يف الو التطوع حج يف ال سالماإل حج مشروعية

 حج يف شرطا خذهاأ جهة من ليس هنا القدرة عدم إذ احلاشيتني، بني ربط ال أنه ال خيفى نكلو

 لعدم آخر شيء عن القدرة لسلب موجب بشيء األمر أن جهة من بل ،يالتطوع أو التربعي أو ايبالني

   .املقام يف احلاشية صحةو املتقدمة احلاشية صحة عدم بني منافاة فال تياما،إ ىعل القدرة

 خمتصاً الوقت ونك ىعل متفرع البطالن أن ،البطالن مبوجب اعترافاً هذا ونك فوجه ،انك يفكو

 يلتزم نأو بد ال جارةاإل صحة بعدم يلتزم فمن عليه، جارةاإل صحة عدم تفرعك سالماإل حبجة

  .املتنافيني بني مجع بينهما فاجلمع بالبطالن،

 لو أماو جارة،اإل لبطالن سبباً القدرة عدم خذهأل )رمحه اهللا( املصنف ىعل ورد مناإ شكالاإل هذاو

   خماطباً ونكي أن بني التنايف من رناكذ مبا كذل وجه

                                          
.٢٨٧ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٠٥

  .يراداإل هذا عليه يرد نكي مل احلج خطابو الوفاء بخبطا

   .يسالماإل للحج ثانيا حراملإل يسع الوقتو النيايب باحلج أحرم لو مبا النقض :ثانياًو

 بسقوط نقول أن ماإف حال لك ىعلو جيب، ال أو متاماإل عليه جيب ونكي أن من خيلو النه إ :بيانه

 إىل بالنسبة مبثله قلنا سالماإل حج سقوطو متاماإل بوجوب يلق  فإنال، أم السنة هذه يف سالماإل حج

  .جارةاإل

  .)١(﴾أَِتموا الْحجو﴿ :تعاىل قوله جهة من متاماإل بوجوب األمرن إ :اليقال

  .)٢(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ جهة من  أيضاًهنا متاماإل بوجوب مراأل :نقول ألنا

   .سالمإلا حج سقوط عدمو متاماإل بوجوب :قيل نإو

  .بينهما اجلمع نكمي ال بشيئني مراأل نكمأ يفك :قلنا

   .االختيار بسوء كذل :قلت نإ

 خطابني جلمع سبباً ونكي ال االختيار سوءن إ ،كبذل فيه حنن فيما نقول أنه  إىلمضافاً :قلت

 له ونكي نأو بد ال ياجلد اخلطاب أن وجهو حمله، يف حقق ماك القدرة إىل بالنسبة مجعهما يستحيل

 ال عقابا االختيار ينايف ال باالختيار االمتناعن إ :يقال لذاو اجلمع، الستحالة املقام يف باعثية الو يةثالباع

  .به املصنف التزام املفروض بالصحة مناف فهو صورتيه ىعل متاماإل وجوب بعدم قيل نإو ،خطابا

   جارةاإلك ،الزمة ال جائزة جارةاإل ونكت أن كذل غايةن إ نقول :ثالثاو

                                          
.١٩٦  اآلية:سورة البقرة) ١(

.١  اآلية:سورة املائدة) ٢(



٢٠٦

  ي عنبالشيء  خصوصا على القول بأن األمر ، على تقدير املخالفة ال ينفع يف صحة اإلجارةوكونه صحيحاً

  

إمكان أن  عدم لفرض لزومه، يزاحم مناإ املزاحمو ،املقام يشمل جارةاإل دليل عموم إذ الضررية،

 فلو حينئذو االستطاعة، جهة من الزمال يسالماإل احلجو جارةاإل من الالزم ايبالني باحلج ملزوما ونكي

 ينتجو العمرة،و احلج متام لوجوب يسالمباإل ملزوماً فعالً ونكيإمكان أن  لعدم ،لزم بالنيايب تلبس

  .املثل ال ىاملسم جرةأ وجوب

 له سلطنة ال نعم ،شرعاً الوضعية السلطنة له ذاكو النيايب، ىعل تكويناً قادر لفكاملن إ: رابعاًو

 جهة من صحيحة جارتهإ ونكفت صحيحاً، النيايب فعلو حراماً يسالماإل احلج كتر ونك ضلفر ليفاكت

  .حنوهو الوالد ي مع جرةاأل قبيل من ونكفت الصحة، يف املناط هي اليت وضعاً املتعلق ىعل السلطنة

 أجراملست العمل ىعل قادراً انك نإو نهأل بل :لفظه ما املقام ىعل عالماأل بعض حاشية يفن إ مث

  .تعاىل هللا بضده مديوناً ونهك مع عليه شرعاً املستأجر يستحقه أن نكمي ال نهكل ،القول هذا ىعل عليه

 الشرعية القدرة عدمو ،ويناًكت ال شرعاً القدرة عدم به يراد املصنف المك يف القدرة عدمن إ :فيهو

 تصح لذاو ،كلذل مناف غري نيةالدي جمرد أن من عرفت ما إىل مضافاً هذا ،احلاشية يف عما ىخرأ عبارة

  .النيابية احلجة

 صحة يف ينفع ال ةاملخالف رتقدي ىعل صحيحاً ونهكو{ :قوله يف شكالاإل تعرف ركذ مباو

 خصوصا{ جارةاإل صحة يف افيةك املتعلق ىعل الشرعية الوضعية السلطنةشكال أن اإل وجه }جارةاإل

  عن ي بالشيء مراأل بأن القول ىعل



٢٠٧

   . وإن كانت احلرمة تبعية، حرم مثنهحرم شيئاً إذا ضده ألن اهللا

 باعه عبداً إذا  كما، ما الفرق بني املقام وبني املخالفة للشرط يف ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك: قلتفإن

   حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبائع خيار ختلف الشرط،يعتقه فباعه أن وشرط عليه

  

 ه فإناحملرم، العمل زاءإب جرةاأل ألن ،ىنبامل كذا ىلع تام هذا }مثنه حرم اًشيئ حرم إذا اهللا نأل ضده

  .ال خيفى ماك فقط البيع يف الثمن الثمن من املراد ليس

 املبىن يصح مل حيثو حنوه،و القدرة عدم حمذور غري باالقتضاء القول ىعل مبين خرآ حمذوره ل نكل

 حرمة املقدمة حرمة أن ىعل بناًء }تبعية احلرمة انتك إنو{ وركاملذ احملذور يترتب ال املصنف عند حىت

 مل ذإ شيئاً حرم إذا اهللا نإ: )عليه السالم( قوله يشملها ال إذ فال، عقلية واك ىعل بناًء أما شرعية،

  .سبحانه اهللا حيرمها

 باطلة سالماإل حجة ضد ىعل هي اليت جرةاأل بأن فيه قلتم الذي }املقام بني الفرق ما :قلت نإف{

 بالصحة مكقول مع العقد ضمن يف للشرطاملخالفة  بنيو{ عليه املستأجر العمل ىعل شرعاً القدرة لعدم

 خيار للبائع ونكيو البيع بصحة تقولون حيث ،فباعه يعتقه أن عليه شرطو عبداً باعه إذا ماك ،كهنا

 للغري العبد يةكمملو  فإنالواجب، ضد ىعل ليهماك ونك يف جارةاإلك البيع أن مع }الشرط ختلف

 ضداً يةكاململو انتك إذاو ،النفس عن احلج فعلو العبد رحتري هو الذي به أمورللم ضد الغري عن احلجك

 الغري عن احلج يستلزم ما ىعل قدرة نكت مل ماك البيع، هوو يستلزمها ما ىعل قدرة نكت مل للواجب

 يةكاململون إ حيثو بيع،و للغري ةيكمملو ضالنق يفو ،جارةإو الغري عن حج املقام ففي جارة،اإل هوو

   ضدان الغري عن احلجك



٢٠٨

 البيع هو الذي يةكاململو موجب ىعل القدرة تقع ال ،النفس عن احلجو التحرير هو الذي للواجب

  .النقض يف افك املقدار هذاو جارة،اإل هو الذي احلج موجبو

 من رهكذ ما ىعل شكالاإل هذا جهتو يظهر مل :لفظه مبا كاملستمس يف رهكذ ما أن ظهر ذاو

 ىعل جارةاإل صحة هو مكاحل انك لو توجهه حيسن مناإو ضده، وجب إذا الضد ىعل جارةاإل بطالن

 وجب إذا نهإ حدمهاأ :مانكح منه تقدم باجلملةو :قال أن  إىل... وركاملذ املثال يف العتق شرط إذا البيع

 ىعل جارةاإل تصح مل سالماإل حج وجب إذا نهإ هماثانيو .ضده بطالن يتقضي ال فوجوبه سالماإل حج

 يك الثاين يناسب الو ،مكاحل يف بينهما فرق الو األول يناسب البيع صحةو العتق شرط مثالو ضده،

  .نظر حمل ،)١(ىانته ،مكاحل يف بينهما الفرق بداءإ إىل حيتاج

 بعضهم قال بل البيع، صحة يف شكالاإل ،املوضع هذا ىعل علقوا املعاصرين من ثرياًكن إ مث

 ا القولن إ بعضهم المك يفو ،ىانته ،ضعيف بالصحة القولو املعظم عليهو  أيضاًالبطالن فيه قوىألا

  .شاذ

 يف الواقعة الشرائط سائرك العتق شرط معىن  فإن،)رمحه اهللا( املصنف رهكذ ما متامية الظاهر نكلو

 كمل قد يقال حىت كاملل يف قصراً الشرط يوجب فال ،كذل له البائع لزامإب ياملشتر التزام العقد ضمن

 عليه كمل إذاو منه، العتق يتحقق أن  إىلعليه املشروط يةكمل ىعل العبد بقاء املشروط ىعل الشارط

   ىعل بقاؤه

                                          
.٢٨٨ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٠٩

 كذل يةكملل معىن ال ه فإنغريه، حق يف تصرف نهأل بيعه ىعل سلطنته قصور كذل ىاقتض يتهكمل

  .حنوهو بيع ضمن يف التزام أو لزامإ بأنه الشرط فسري لذاو شرعاً، الو عرفاً

 االلتزام كبذا املشتري التزام بشرط يالعقد االلتزام ذا يلتزمو العبد يبيع البائعن إ احلاصلو

 مطلقا، ال ياملشتر بالتزام مقيداً انك ونهكل التزامه عن اليد رفع للبائع انك املشتري ختلف إذاو ،يالشرط

 عند املؤمنون مفاد ليسو ،كذل عن النظر يصرفو التزامه ىعل ىيبق أن له ماك ،الفسخ معىن هوو

 ﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :تعاىل قولهك ،املألوفة العقالئية للطريقة مضاءإ هو إذ هذا، من ثركأ )١(شروطهم

  .العقالئية للعقود الشارع ءمضاإ من ثركأ هو ليس الذي

 بطالن يروا مل بالشرط عليه املشروط يف مل مث النحو ذا لةمعام عاملوا لو العقالء أن ىتر أال

  .له املشروط أي الشروط، لصاحب حقاً املعاملة أصل حبل حله رأوا بل للشرط، املضاد فعله

ـ  منافيا  ـعليه املشروط املشتري فعله ما أيـ  انك لو امأو :)رمحه اهللا( ىاملرتض شيخنا قال

 أو له املشروط ذنإ مع أو مطلقاً صحته ففي البائع، ىعل وقفه رطاشت ما بيعك  ـعليه شرط ملا أي

 بالوفاء إلزامهو فسخه له للمشروط انك ذنهإ بدون باع فلو أوسطها، خريها ،وجوه بطالنه أو جازتهإ

  .ىانته ،الثاين العقد صحة فالظاهر عليه املشروط جبارإب نقل مل لو نعم، بالشرط

                                          
.٧ من أبواب اخليار ح٥الباب: كانظر املستدر) ١(



٢١٠

  يف ذلك املقامن أ  الفرق:قلت

  

 البائع ختري اتبهك أو وقفه أو املشتري باعه لوو :عتقه املشترط العبد مسألة يف قالنه إ رةكالتذ عنو

   .ىانته ،العقود بطلت فسخ  فإنمضاء،اإلو الفسخ بني

  .الروضة عن مثلهو

 فللبائع وقف أو هبة أو ببيع هكمل عن خرجهأ لوو :عتقه املشروط العبد يف قالنه إ الدروس عنو

   .ىانته ،لهك كذل فسخ

 لبنائه بطالهإ له املشروط لبائعل ليس بالعتق العبد يف تصرف لو املشتري بأن املتقدم شيخنا قال بل

  .الروضةو رةكالتذ عن كذل نقلو التغليب، ىعل

 من الإ القول هذا جند مل بل حمله، غري يف املعظم البطالن ىعل بأن لاق من أن يعلم لهك ذاو

 الو .ىانته ،املشترط العتق ينايف تصرف لك من ممنوع املشترين إ :قال ثحي املقاصد جامع يكحم

: قوهلم مثل ليفيكالت يف ظاهر التصرف عن ملنعا  إذال، أم بالبطالن يقول أنه يعلم حىت المهك حيضرين

  .ممنوع النداء وقت البيع

 اختياره ونك ىعل عليه املشروط خالفه الذي الشرط يف العقالء بناء أن عرفت فقد انك يفكو

 قوله أن عرفت ماك فسخه، له للمشروط أن الإ منه وقع ما يصح نهأو ،باطل أنه ال ،له املشروط بيد

 املصنف اختاره فما العقالء، بناء مضاءإ من ثركأ ييقتض ال شروطهم عند املؤمنون: )عليه السالم(

  .قوىاأل هو )اهللا رمحه(

   عتقه املشروط العبد يعب مقام أي }املقام كذل يف أن الفرق :قلت{



٢١١

 بعد البيع لعدم  فال يكون العتق واجباً،املعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط

 ، حيث إنا لو قلنا بصحة اإلجارة ال يسقط وجوب احلج عن نفسه فوراً، خبالف املقام، لهكونه مملوكاً

النهي التبعي ال ن إ اإلجارة صحيحة وإن قلناتكون  أن  فال ميكن،فيلزم اجتماع أمرين متنافيني فعال

  . فالبطالن من جهة عدم القدرة على العمل ال ألجل النهي عن اإلجارة،يوجب البطالن

  

 العبد هو الذي موضوعه النتفاء }بالشرط العمل لوجوب ةتمفو صحتها تقدير ىعل املعاملة{

 }املقام خبالف{ كمل يف إال عتق الو }له اًكمملو ونهك لعدم البيع بعد واجباً العتق ونكي فال{ كاململو

 وجوب يسقط ال جارةاإل بصحة قلنا لو إنا حيث{ النيايب احلج ىعل جارةاإل هو الذي فيه حنن الذي

 ،جارةاإل ىمقتض هو الذي النيايب احلج أمر }فعال متنافيني أمرين اجتماع فيلزم فوراً، نفسه عن احلج

 دائر األمر إذ }صحيحة جارةاإل ونكت أن نكمي فال{ االستطاعة ىمقتض هو الذي يسالماإل احلج أمرو

 هاكتر ونكل النيابة إىل املتوجه }عيبالت النهين إ قلنا إنو{ جارةاإل فتبطل مقدم يسالماإل احلجو بينهما

 عنه املنهي يف كاملال متامية عدم عن شفكي ال ألنه }البطالن يوجب ال{ سالماإل حلجة مقدمة

 شرعاً القدرة لسلب موجب بالضد األمر أن من تقدم ملا }العمل ىعل القدرة عدم جهة من فالبطالن{

 صحة عرفت حيث نكل }جارةاإل عن النهي ألجل ال{ ،عقالً املمتنعك شرعاً املمتنعو اآلخر، ضده عن

 ماك ليهما،ك صحة يف العتق مشروط ىعل الواقع البيعو ،النيايب احلج ىعل جارةاإل بني فرق فال جارةاإل

  .عادةاإل إىل حاجة فال ورةكاملذ املطالب بعض يف شكالاإل عرفت



٢١٢

 عن اإلجارة بعد متكن وإن ،غريه عن للحج نفسه يؤجر أن له جيوز نفسه عن احلج من متمكناً يكن مل لو نعم

  ،إجارته تبطل ال نفسهاحلج عن 

  

 معمتسكعاً  لوو }نفسه عن احلج من ناًكمتم نكي مل لو{ جارةاإل بطالن ىعل بناًء }نعم{

 األمر هوو  ـجارةاإل صحة عن املانع ألن }غريه عن للحج نفسه رجيؤ أن له جيوز{ عليه احلج استقرار

 حج عن بعجزه إذ الفقدان، مفروض  ـشرعاً النيايب احلج ىعل القدرة لعدم يضتاملق سالماإل حبجة

 انك إذا }جارتهإ تبطل ال نفسه عن احلج عن جارةاإل بعد نكمت إنو{ ،باحلج خماطباً ونكي ال نفسه

  فإناخللف، لزم يسالماإل حجه لوجوب موجباً جارةاإل لمبا نكالتم انك لو إذ جارة،اإل مبال نكالتم

   .جارةاإل لبطالن املستلزم سالماإل حج لوجوب املستلزم نكللتم مستلزمة جارةاإل صحة

 مث نفسه جرأف سالماإل حج من نكممت غري انك لو ماك ،جارةاإل مال بغري نكالتم انك إذا أماو

 حيث الدروس طالقإل تبعاً املصنف إطالق من فالظاهر ،يسالماإل للحج فيكي ما فورثه له قريب مات

  .كذلك االمر أن ،ىانته )١(القدرة جتدد صحتها يف يقدح الو :قال

 مراأل أول من القدرة عدم عن شفكي القدرة جتدد بأن كاملستمس يف مبا كذل لكيش نكل

 نكل ،استطاع مث السنة هذه يف للحج نفسه آجر منك ونكفي ،ىانته )٢(جارةاإل بطالن عن شفكفي

 صور يف إشكال فال صحتها من اخترناه ىعل أما جارة،اإل بطالن من )رمحه اهللا( املصنف مبىن ىعل هذا

  .لهاك

                                          
.باب نيابة احلج ٢٥ سطر٨٧ص: لدروسا) ١(

.٢٩٢ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



٢١٣

 أن إىل يتذكر ومل للنيابة نفسه آجرف نفسه عن احلج بفورية يعلم مل أو ،باستطاعته يعلم مل لو صحتها يبعد ال بل

 يكفيه ال الغري عن حجه أن يف إشكال ال مث ،األعمال أثناء يف أو الفراغ بعد كما ،نفسه عن احلج استدراك حمل فات

 عن جيزيه ال تطوعاً حج لو وكذا ،قويناه كما عنه نوى عمن صحيح أو ،املشهور عن كما باطل إما بل ،نفسه عن

  أنه من الشيخ عن فما ،سالماإل حجة عليه ويبقى صحيح أو باطل إما بل ،املفروضة صورةال يف سالماإل حجة

  

 يف الفحص وجوب عدم ىعل بناًء تقصرياً أو ،قصوراً }باستطاعته يعلم مل لو صحتها يبعد ال بل{

 تنجز لعدم سبب اجلهل أن جلأل الصورة هذه يف جارةاإل صحةو املوضوعية، الشبهة من النحو هذا

 مدخلية ال اجلهلو العلم أن سابقاً عرفت نكل ،النيايب للحج القدرة فتحصل ي،سالماإل باحلج ليفكالت

  .تام غري )رمحه اهللا( املصنف مبىن ىعل فهو ،كذل يف هلما

 حمل فات أن  إىلركيتذ ملو للنيابة نفسه فآجر نفسه عن احلج بفورية يعلم مل أو{ :قوله مثلهو

 إذ ،يالقصور باجلهل تقييده الالزم مث ،}عمالاأل أثناء يف أو الفراغ بعد ماك نفسه، عن احلج كاستدرا

  .حمبوباً منه العمل يقع ال املقصر

 سعدو سعيد صحيحي يف صرح ماك }نفسه عن فيهكي ال الغري عن حجه أن يف إشكال ال مث{

 املتقدم يببالتقر للصحيحني }قويناه ماك عنه ىنو عمن صحيح أو ،املشهور عن ماك باطل ماإ بل{

 ىيبقو صحيح أو باطل ماإ بل ،املفروضة الصورة يف سالماإل حجة عن جيزيه ال تطوعاً حج لو ذاكو{

 حجة عن يقع{ النديي احلج ىنو لو }نهأ من{ املبسوط يكحم يف }الشيخ عن فما ،سالماإل حجة عليه

  معد بعد ا عتبار اال النيةو احلقيقة، لوحدة أنهكو }سالماإل



٢١٤

 واملفروض واحدة احلج حقيقة أن ودعوى ،عليه دليل ال القهري االنقالب إذ ،له وجه ال سالماإل جةح عن يقع

 املطلوب كون بعد جتدي ال احلقيقة وحدة بأن مدفوعة ،سالماإل حجة من عليه ما على منطبق فهو القربة بقصد إتيانه

   .عليه ما بقصد اإلتيان هو

  ،سالماإل حجة عن  أيضاًالغري عن احلج كفاية لزم وإال كيف ،مجاعباإل التداخل باب من املقام وليس

  

 العمل إىل الداعي ونكي مناإو ،يالفعل األمر يقصدوا أن الغالب  فإنالتقييد، وجه ىعل خذهاأ

 إىل فيحتاج ،صلاأل خالف ه فإن}عليه دليل ال يهرالق االنقالب إذ له، وجه ال{ .الوجوب أو الندب

  .املقام يف مفقود دليل

 حجة من عليه ما ىعل منطبق فهو القربة، بقصد تيانهإ املفروضو واحدة احلج حقيقة أن ىدعوو{

 هو املطلوب ونك بعد يجتد ال{ عليها الدليل عدم إىل مضافاً }احلقيقة وحدة بأن مدفوعة سالماإل

 ىعل الدليل اأمو" :لفظه مبا اخلالف يف خالف )اهللا رمحه( الشيخ أن تقدم لذاو }عليه ما بقصد تياناإل

 ما ئامر لكلو بالنيات عمالاأل: )عليه السالم( قوله سالماإل حجة عن ال عنه وقع التطوع ىنو إذا أنه

  .ىانته، )١("عنه ىنو عما يقع أن فوجب التطوع ىنو هذاو ىنو

 املعلوم بل حتققه، املعلوم غري مجاعاإل إىل الحاجة بل }مجاعباإل التداخل باب من املقام ليسو{

 التداخل اخلارج من علم إذا إال مستقلة طاعةإ إىل اجتحي أمر لك إذ التداخل، عدم صالةأ بعد حتققه دمع

   الفارق يف فيكي إذ نظر، فيه ،}سالماإل حجة عن  أيضاًالغري عن احلج فايةك لزم الإو يفك{

                                          
.١٩  مسألة٢٤١ص: اخلالف) ١(



٢١٥

 سالماإل حجة من املراد ليس وكذا ،الواجبني تعدد مع أو ،وندباً وجوباً األمر تعدد مع االمتثال تعدد من بد ال بل

 األمر نوى لو نعم ،أصال الشيخ قاله ملا وجه فال ،االعتكاف وصوم التحية صالة يف كما كان عنوان بأي األول احلج

  مستطيعا كونه عن غفلة نديب أمر أنه وختيل فعال إليه املتوجه

  

 ونك بني االعتباري الفرق إىل اًمضاف الغري، عن احلج يف فايةكال بعدم الوارد النص املقامني بني

 أو ،ندباًو وجوباً مراأل تعدد مع االمتثال تعدد من البد بل{ ،الغري عن احلج ونك بنيو النفس عن احلج

  .شخصني إىل أم واحد شخص إىل متوجهني اناك سواء الندبني أو }الواجبني تعدد مع

 النديب احلج بأن يقال حىت }ناك عنوان بأي ولاأل احلج سالماإل حجة من املراد ليس ذاكو{

 كذل ىعل نبه ماك ،ينافيه ما منه تقدم قدو خالفه، ىعل الدليل بل ،عليه الدليل لعدم كذلو عنها، افك

 يف الوارد صالها صالة لك مع املنطبقة للمسجد }التحية صالة يف ماك{ ،املعلقني من واحد غري

 أم انك رمضاناً صوم لك مع املنطبق }افكعتاال صومو{ نافلة أو فريضة الصالة انك سواء املسجد،

 دليل فال املقام خبالف مبقتضاه، فنقول التداخل ىعل املوردين يف دل الدليل  فإنغريها، أم نذراً أم ًءقضا

  .فيه التداخل ىعل

 بعض عليه نبه ماك ،احلقيقة وحدة قبال يف آخر وجها ليس ،خلإ )املراد ليس ذاكو( قولهن إ مث

  .املعاصرين

 إليه املتوجه األمر{ املستطيع لفكامل }ىنو لو نعم ،أصال الشيخ قاله ملا وجه فال{ انك يفكو

   عن أو }مستطيعاً ونهك عن غفلة نديب أمر أنه ختيلو فعال



٢١٦

 غريه أو نذرياً حجاً عليه الواجب كان إذا مث .الشيخ قاله عما خارج لكنه سالماإل حجة عن بكفايته القول أمكن

 ذلك وغري ،ال أو صح حج لو وأنه ،غريه حج جواز عدم من سالماإل حجة يف ذكرنا ما فحاله فورياً وجوبه وكان

  .القاعدة حبسب املذكورة التفاصيل من

  

 فعل إىل قاصد أنه من مرة غري مر ملا }سالماإل حجة عن فايتهكب القول نكأم{ الفورية وجوب

  .}الشيخ قاله عما خارج نهكل{ مضر غري التخيلو غريه ونهك يتخيل إمناو ،أمورامل

 عليه الواجب انك إذا مث{ ،تطوعاً أو غريه عن حجو سالماإل حجة عليه وجب فيمن لهك هذا

 يف كذلك هو ماك }فوريا وجوبه انكو{ اليميينو يهدعالو يفساداإلك }غريه أو نذرياً حجا

 صح حج لو نهأو ،غريه حج جواز عدم من سالماإل حجة يف رناكذ ما{ حال }فحاله{ دائما يفساداإل

 من يكاحمل ىعل ثريك مجع كبذل صرح ماك }القاعدة حبسب ورةكاملذ صيلاالتف من كذل غريو ال، أو

  .بعضهم

  .ال خيفى ماك وجه من عموم املسألتني كمدر بني نعم

 مصداق كذل انك تربعاً أو الغري عن حجو خالف لو أنه اليمنيو العهدو النذر مسألة يف يأيت مماو

 اةكالز مسألة يف تقدم ماك باطال، ونكيو مقربا يقع فال احلج حيرم حمرم احلنثن إ حيثو ،احلنث

 .خويهأو النذر متعلقبترك  بل احلج بفعل ليس احلنثن إ فيه نكل خاص، لشخص هاؤعطاإ املنذورة

 املسجد يف الصالة نذر أو ،ىفراد فصالها مجاعة الصالة نذر أو ،غريها فقرأ سورة قراءة نذر لو مثلهو

   فصالها مثال



٢١٧

 مثلة،األ من كذل غري إىل ،لغريه فأعطامها خاص لشخص اخلمس أو اةكالز عطاءإ نذر أو ،غريه يف

  .عليه دليل ال املنذور يةكمل ييقتض النذر بأن القولو

 ضمن يف الشرط أو الصلح أو الغري عن للحج نفسه جارةإ بني املتقدمة املسائل يف فرق النه إ مث

  .كذل حنو أو العقد



٢١٨



٢١٩

  

  

  فصل

واليمني والعهد بالنذر الواجب احلج يف

 عباداته بصحة وقلنا عشراً بلغ وإن الصيب من تنعقد فال ،واالختيار والقصد والعقل البلوغ انعقادها يف ويشترط

  ،عنه الوجوب قلم لرفع ،وشرعيتها

  

  فصل{

  }اليمنيو العهدو ربالنذ الواجب احلج يف

 سهو من تابكال يف راًكمذ فاستعماهلا اللغويون، كبذل صرح ماك مؤنث اليمني أن ال خيفىو

  .القلم

 نم تنعقد فال االختيار،و والقصد العقلو{ عالماته تقدم الذي }البلوغ انعقادها يف يشترطو{

  .}عنه الوجوب قلم لرفع ،شرعيتهاو عباداته بصحة قلناو عشراً بلغ نإو الصيب

  :أمور انعقادها يف البلوغ اشتراط ىعل يدلو

 ىبدعو واحد غري صرح ماك النذر، تابك يف اجلواهر ادعاه ما ىعل ،بقسميه مجاعاإل: ولاأل

   .فيه اخلالف عدممجاع أو اإل

   .االنعقاد عدم صالةأ: الثاين

  .عبادته سلب: الثالث



٢٢٠

   .خطأ الصيب عمد :)عليه السالم( قوله: الرابع

  .حنوهو حيتلم حىت الغالم مرأ جيوز ال أنه ىعل دل ما: اخلامس

 غريهو اةكالز تابك يف عرفت قد ماك ه فإن،الصيب عن القلم رفع حديث ،العمدة هوو :السادس

 ،الماالحت قبل حالهك الصيب جيعل ه فإنخبروجه، الدليل دل ما إال ليفيةكالتو الوضعية امكحاأل جلميع عام

رمحه ( اهلمداين الفقيه كبذل صرح قدو عليه، موضوع غري باركال ىعل وضعناه الذي القلم أن معناه نأل

  .النذر باب منها اليت املختلفة األبواب يف الفقهاء من واحد غري به استدل لذاو )اهللا

 نفي ىعل به االستدالل راشته قدو :لفظه مبا كاملستمس رهكذ فيما شكالاإل يظهر كذل منو

 شكالاإلو اليمني،ك غريمها أو العهدو النذرك يقاعاًإ أو عقداً الصيب من رةصاد انتك إذا سباباأل سببية

 يترتبو املوىل من يصح لذاو املضمون، ترتب من أعم يقاعاإلو العقد يف الوجوب فين  فإنظاهر فيه

   .ىانته ،)١(به الوفاء الصيب ىعل جيب مل إنو مضمونه

 نإو أعم، الوجوب فين بأن يقال حىت الوجوب نفي ال السببية فيلن كلذل استدل مناإ املستدل إذ

 االنصراف أو بالتخصيص فالقائل له دافع ال العمومو تقدم، ما فاجلواب السببية نفي ىعل يدل ال أنه أراد

 حمله، غري يف ظاهر خالف نقل بال كذل الفقهاء فهمو اللفظ عموم مع ما القولو دليل، إىل حيتاج

  .الفارق مع قياس املوىل من الصحةو

   )مجاعاإل هو السببية ينف يف لعمدةفا( أخرياً قوله أن تعرف كذل منو

                                          
.٢٩٥ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٢١

  ،هواملكر والسكران والساهي والغافل انون من تصح ال وكذا

  

 مثل يف إليه ونكالر نكمي ال ـ حجيته فرضو املقام يف حتصيله فرض ىعل ـ مجاعاإلبل  ممنوع،

 يف تقرر قدو ور،كاملذ احلديث إىل مستندة واك احتمال من أقل ال ،القطع ىيدع قد اليت املسألة هذه

  .االستناد احملتمل مجاعاإل حجية عدم صولاأل

 أم راًكذ انك سواء ا، الوفاء يلزم حبيث شرعاً منعقدة غري ميينهو عهدهو الصيب فنذر انك يفكو

 زمن أم الصىب منز يف النذر حال املتعلق انك ،بلوغه حال أو صباه حال ،غريه أم مميزاً ،ىخنث أم ىنثأ

 الباب، هذا يف له دافع ال الذي غريهو الرفع دليل لعموم كذل لك بلغ، ما بعد باحلج ينذر نأك البلوغ،

  .حمله يف قرر ماك النفوذ ىعل الدليل دل حنومهاو الصدقةو الوصية يف انك إنو

 املوجب القصد النتفاء عبادته سلب إىل مضافاً املتقدمة، دلةاأل لغالب }انون من تصح ال ذاكو{

  .دلةاأل موضوع من خلروجها األثر ترتب لعدم

 ركالذ بني فرق ال ماك الدور، حال النذر وقع إذا يدواراألو املطبق اجلنون بني كذل يف فرق الو

  .يالقوو الضعيف من اجلنون أقسام بني فرق ال كذلكو تقدم، ما آخر إىل ىنثاألو

 املرقد شاربو مالنائو عليه ىاملغمو }رانكالسو الساهيو الغافل{ من تصح ال ذاك }و{

 قد الذي راهكاإل رفع حلديث }هركاملو{ االنعقاد كمال هو الذي لكال يف القصد النتفاء حنوهم،و

 طالق يف ورد مبا كلذل االستدالل من كاملستمس يف ما إىل حاجة فال املطلق، الرفع ىعل داللته عرفت

   رفع حبديث مستدالً صحته عدم تضمن حيث رهكامل



٢٢٢

  ،لبعض وفاقاً ،النذر يف للمشهور وخالفاً ،لبعض خالفاً ،اليمني يف للمشهور وفاقاً ،الكافر نم صحتها واألقوى

  

   . املتقدمةدلةبعض األ إىل ، مضافاى انته،راهكاإل

يف قال } للمشهور يف اليمني{ و، جلماعة من العاصرين}افر وفاقاًك صحتها من القوىواأل{

فره حبجود اخلالق كان كن إافر وكويصح اليمني من ال( :ميان عند قول املصنفتاب األكاجلواهر يف 

 دلة األطالق إل،ثر املتأخرينكتباعه وأأما عن الشيخ وك":  ما لفظهى، انته)ما يصح من املسلمك

صلى (ان خماطبا بفروع الشريعة، ولعموم قوله  أن كفره بعدكتاباً وسنة اللذين ال ينافيهما كوعمومها 

افر وإن كال إىل  توجه اليمنيك والزم ذلركنأ من ى املدعي واليمني علىالبينة عل): اهللا عليه وآله وسلم

  .ى انته،)١(قائل بالفصل  وال،ان جاحداًك

 واوس باهللا سبحانه ى استحالف اليهود والنصارى يف اجلملة ما دل علك ذلىويدل عل: أقول

   . فراجعىيف باب الدعو

دريس، وبني مفصل إ خالفه وابن كيالشيخ يف حمكنعقاد  وهم بني مطلق لعدم اال}عضب لخالفاً{

 والرياض كي عن العالمة واملسالك وهو احمل،ول دون الثاين فينعقد من األ،افر العارف باهللا وغريهكبني ال

  .ثري إىل ك بل نسب،ميالً أو  قوالًكوالتنقيح واملدار

وال (: رمحه اهللا( ند قول املصنفتاب النذر عكقال يف اجلواهر يف ، } للمشهور يف النذراًوخالف{

ساطني أجد خالفا يف عدم صحته منه بني أومن هنا مل ": ى انته)٢()افر لتعذر نية القربة يف حقهكمن ال

  .ما اعترف به يف الروضكصحاب، األ

    وهم أصحاب} لبعضوفاقاً{

                                          
.٢٥٦ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(

.٣٥٧ ص٣٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٢٣

  .الكافر يف القربة تتحقق الو ،النذر يف واعتباره ،اليمني يف القربة قصد اعتبار عدم الفرق وجه يف وذكروا

  .شرعاً راجحاً كونه الالزمن إ حيث متعلقه يف تعترب وإمنا ،مكروه هو بل النذر يف تعترب ال القربةن إ :أوال :وفيه

  

  . فاية والرياضك والكاملدار

ما يف كاليمني كي عن النهاية والدروس واللمعة والروضة، وإما كما هو احملكالنذر كوالعهد إما 

  .كرشاد واملسالئع وعن النافع والقواعد واإلالشرا

ون ك، وعمومها بعد مسلمية دلة األإطالقافر كرنا من صحة الثالثة من الك ما ذىيدل عل إنه مث

  .الدليل إىل  مما حقق يف حمله، فاملانع حيتاجصلليفه باألكتك بالفرع لفاًكافر مكال

 بطالنه إىل  وبني النذر حيث ذهبوا، منه بني اليمني حيث قالوا بصحتها}روا يف وجه الفرقكوذ{

 كي قال يف حم}افركتتحقق القربة يف ال  وال،عدم اعتبار قصد القربة يف اليمني واعتباره يف النذر{

 دون هذا، ولو كالقربة مرادة هنا ألن افر وإن مل يصح نذرهكاليمني ـ من ال أي ويصح ـ: الدروس

  .ى انته،)١(ل الفرقكشأعقاد نذر املباح نقلنا با

ونه كالالزم  إن منا تعترب يف متعلقه حيثإروه، وكتعترب يف النذر بل هو م القربة الإن : والًأ :وفيه{

 عينأبد من متعلق هو النذر ـ  قية ال التعلّموران من األكالنذر حيث  إن  توضيحه،}راحجا شرعاً

   االلتزام ـ ومتعلق هو

                                          
.تاب اليمنيك يف ٢٠٢ص: الدروس) ١(



٢٢٤

 نذر الصوم  عليه ـ وهو الذي يدخله الالم، فمعىنالغرض الباعث أي  وجهة االلتزام ـ،املنذور

  : وا هللا سبحانه ثالثةكنة ك هذا فاملوارد املمى وعل،هو االلتزام بالصوم

  . اللتزمت املرادفة )ىعل( لمةك :ولاأل

  .ون االلتزام لهك املفيد ل،مدخول الالم: الثاين

رام إك لرضا رسول اهللا اهللا تعاىل  إىل قربةيعل :الصوم غريه، فلو قلتكلق االلتزام ع مت:الثالث

  .ول فقط وجدت القربة يف األ،زيد

أمره زيد ذا االلتزام ـ لرضا اهللا شرب املاء، وجدت  إذا ماي التزمت حبا لزيد ـ ف:ولو قلت

  .القربة يف الثاين فقط

  . وجدت القربة يف الثالث فقط،ذاك لزيد لرضا رسول اهللا صوم يوم  التزمت حباً:ولو قلت

 أو فااللتزام هللاـ   التقديرينىون لغريه، وعلكون هللا وقد يكااللتزام قد ي إن :ن شئت قلتإو

 فااللتزام له تعاىل، ون ال لقربهك وقد ي،يلتزم له أن  أمراهللا تعاىل، أي إن اهللا إىل ون قربةك قد ي ـلغريه

لغريه وسواء  أو ان لهك سواءلتزام  التقديرين فمتعلق االىلغريه ألجل أمر زيد ذا االلتزام مثال، وعلأو 

  . الشربك يون غري عبادك وقد ي،الصومكون عباديا كلغريه قد ي أو مره تعاىلان االلتزام ألك

 ون االلتزام له تعاىلكي أن نكن بعض الصور غري صحيحة، إذ ال ميك لمكان اإلةهذا هو مرحل

  .باملباح مثال

   :مرحلتنيالتكلم يف  الالزم حينئذ ،انكيف كو

  . املوارد الثالثة أي مراد الفقهاء من القربة املعتربة يف النذر القربة يف أن يف: وىلاأل

  : ينعقد النذر، فنقولقربة حىت أي  لزومى الواردة يف املقام تدل علدلةاألإن : الثانية



٢٢٥

 أو باحون املتعلق راجحا، فال ينعقد النذر املتعلق باملك يف لزوم  الفقهاء فهم متفقون تقريباًاأم

  .رماحمل أو روهكامل

  حمصالًمجاع، بل اإلى وفتو مل ينعقد بال خالف نصاًروهاًكم أو فلو نذر حمرماً: قال يف اجلواهر

:  يف الدنيا، بل يف الرياضان راجحاًه، أو ك طرفاي عن االنتصار غريه عليه، بل واملباح املتساوومنقوالً

املشهور، بل عن ظاهر  إىل صحاب، بل عن بعضهم نسبته األ غري واحد من إىل إطالق ناسباً له،الدينأو 

  .ى انته،)١(ان طاعة إذا كمنا ينعقدإالنذر ى أن  منا علمجاعاإل املختلف

  .ك يف ذلشكالوعن العالمة يف القواعد والشهيد يف الدروس اإل

 زجاًاهر مال يف اجلوقا.  إشكالخالف وال ويف اشتراط النذر مع قطع النظر عن املتعلق بالقربة ال

 ،)٢( بقسميه عليهمجاعيشترط مع الصيغة نية القربة بل اإل أنه ان فال خالف بيننا يفكيف كو: مع املنت

  .ىانته

ون كنية القربة املعتربة هل هي القربة املعتربة يف سائر العبادات، بأن ي أن يفاالختالف نعم وقع 

  .رناهاك وهو املورد األول من املوارد الثالثة اليت ذ،ايةون القربة غك تاهللا سبحانه حىت إىل االلتزام هللا قربة

 وهو املورد الثاين من املوارد الثالثة، بأن ،ون الفعل له تعاىلك جديد، بأن يأم هي القربة مبعىن

   ن غايته القربة، فعن الشهيدين يف الدروسك وإن مل يون االلتزام له تعاىلكي

                                          
.٣٧٧ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(

.٣٦٩ ص٣٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٢٦

 )يهللا عل( يقول أن ، فالالزمالثاينتبعهم يف اجلواهر  وكذا صاحب املدارك وكوالروضة واملسال

جل رضا زوجته انت غايته من هذه االلتزام غري القربة، بأن ينذر ألك وإن ،ون االلتزام له تعاىلكقاصداً 

  .مثال

وا غاية كيشترط   الاًإمجاعالنذر  يف القربة املعتربة أن تفاد من الصيغةيسو:  الروضةكيقال يف حم

ن مل إ و)يهللا عل( في تضمني تضمن الصيغة هلا، وهو هنا موجود بقولكريه من العبادات، بل يغكللفعل 

 ،قرب وحنوه، وذا صرح يف الدروس وجعله أقرب وهو األ)هللا(أو ) اهللا إىل قربة(  بقولهكيتبعها بعد ذل

  . ىانته

  .كوقريب منها عبارة املسال

  قولهمعىن إىل ويشترط يف صحة النذر قصد الناذر: قالك أنه  شرح النافع لسيد املداركيويف حم

الظاهر من حال املتلفظ  ألن  صرحياً)رمحه اهللا( ره املصنفكمنا مل يذإ وهو املعرب عنه بنية القربة، و)هللا(

  .ى انته،فيهقوله  عدم القصد مل يقبل ى لو ادعمعناه، حىت إىل ون قاصداًكيأن ) هللا( بقوله

  حنو اعتبارها يف العبادة،ى القربة يف النذر علةأرادوا اعتبار ني أنه إن حلالوتنقيح ا: وقال يف اجلواهر

عذر نية تافر لك قوهلم بعدم صحة وقوعه من ال،ما هنا إىل ما يقضي به مضافاًكالنذر من العبادات ألن 

   م داللتهة االلتزام، لعدغ الذي هو جزء صي)يهللا عل( تفاء عنها بقولهكالقربة منه، فال ريب يف عدم اال



٢٢٧

ونه ك عليهم املطالبة بدليل ى ويبق، الدالالت، بل البد من نية القربة مقارنة للصيغةىحدإعليه ب

  .ى انته،)١(عبادة

 النحو ىاملراد بنية القربة نيتها عل، أن ما هو ظاهر عبارة الشرائع وغريهك ،مجاعة إىل ونسب

  .ون القربة غايةكاملألوف يف العبادات، فالالزم 

،  شرعاًوا راجحاًك اعتبار دلةأما متعلق النذر فظاهر األ:  نقولوىلالم يف املرحلة األكرفت الإذا ع

: )عليه السالم(قال  نذر؟ ي عن رجل قال عل)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا ،ناينلكففي صحيح ا

حجاً أو هدياً أو صدقةً أو  هللا شيئاً صياماًى يسمليس النذر بشيء حىت.)٢(  

  أن يفي لهيال ينبغإ طاعته جيعله الرجل عليه ىليس من شيء هو هللا عل:  صحيح احلليبويف

   )٣(.به

  . شرعاًان املتعلق راجحاًك مفهوم احلصر يف هذه الروايات احنصار االنعقاد فيما  فإن،كغري ذلإىل 

  . وهو املعتمديالدنيو أو  الرجحان الديينكفايةنعم يظهر من بعض الروايات 

  : جاز نذر املباح بعدة من النصوصأ من كومتس

هللا :  يف جارية حلف منها بيمني فقال،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،منها رواية احلسن بن علي

  )٤(.كف هللا بنذر): عليه السالم(ال أبيعها؟ فقال ي أن عل

                                          
.٣٧١ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(

.٢ر والعهد ح يف النذ١ باب١٨٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٦ يف النذر والعهد ح١٧ باب٢٠٠ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

.١١٤٩ ح٣١٠ ص٨ج: التهذيب) ٤(



٢٢٨

 ليس هلا مين يل جارية إن : قال لهأيضاً) عليه السالم(احلسن  أيب  عن، عنهيالبزنطرواية ويف 

 إىل  ويل،ال أبيعها أبداً أن هللا علي :نيمنت حلفت منها بيكين أال إ وهي حتتمل الثمن ةان وال ناحيكم

  )١(.كف هللا بقول: )عليه السالم(مثنها حاجة مع ختفيف املؤنة؟ فقال 

  نذرتامرأةإن ): عليه السالم( عن أبيه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،العالء أيب  بنوعن حيىي

ختاصم فأبطله فقال ) عليه السالم( نفها فأتت علياًأم رمومة بزمام يف أنفها فوقع بعريها فخزر مدتغاأن 

  )٢(.منا نذرت هللاإ ):عليه السالم(

ان املنذور حني النذر  إذا كن التقييد مباك مع ضعف السند وبعض االحتماالت ممنين الروايتكل

السؤال فيها عن جواز ة أن ن الظاهر من الروايكل": وىلر الرواية األك ذ بعدكقال يف املستمس. راجحاً

، ن متعلقه راجحاًكمل ي إذا ورة، ال عن صحة النذر يف نفسهك املذئرفع اليد عن النذر الصحيح للطوار

  .ى انته،)٣("ا ضعيفة السند غري جمبورة بعملأ مع ،رناهك خالف ما ذىفال تدل عل

مل يسم هللا  إذا ون هللا سبحانه، فال ينعقد النذركنصوص متواترة بلزوم وأما مدخول الالم فال

ي  املشيقال الرجل علإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،سبحانه، ففي صحيح منصور بن حازم

  ذاك ي هديعل أو بيت اهللا وهو حمرم حبجةإىل 

                                          
.١١ يف النذر والعهد ح١٧ باب٢٠١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٨ يف النذر والعهد ح١٧ باب٢٠٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٢٩٩ ص١٠ج: كاملستمس) ٣(



٢٢٩

 :يقول، أو حرم حبجةى أن أ هللا عل:ليقو، أو بيته إىل  املشيي هللا عل: يقولذا فليس بشيء حىتكو

  .)١( ذاكذا وكمل أفعل  إن ذاكذا وك ي هديهللا عل

  . من النصوصكغري ذلإىل 

، روهاًكونه مك ىسائر العبادات فال دليل عليه، بل الدليل دل علكون غاية النذر قربة كوأما 

 ):عليه السالم(عبد اهللا يب  ألقلت:  قال،ق بن عماراسحإروه مقرباً، ففي موثق كون العمل املكيف يكو

: يهما يف السفر بالنهار؟ فقالأصلفأيهما يف السفر واحلضر أصلعتني كراً هللا رك شي نفسىين جعلت علإ

نعم . عليه السالم(مث قال( : نفسهىيوجب الرجل عل أن جيابره اإلكألإين  .جعلها أين مل إ: قلت

شئت؟  إذا دعهماأفأ ي نفسىوجبهما علأ هللا ومل راًكيهما شأصل ي نفسى علكمنا جعلت ذلإهللا علي 

  )٢(.نعم: قال

 احلقوق ك نفسىتوجب عل ال:  قال) السالمماعليه(حدمها أ عن ، حدثهن عم،وعن اجلرجاين

   )٣(. النوائبىواصرب عل

ذا إ ف، النائبةىض للحقوق واصرب علرال تتع :قال يل رجل صاحل:  قال،عيل بن جابرامسإوعن 

  .)٤(وا هلااصربم فكلزمت

   ما لو قالكه  فإننذر،ى تقدير الونه هللا علكراهة مع كينايف ال ال: أقول

                                          
.١ يف النذر والعهد ح١ باب١٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

.١ يف النذر والعهد ح٦ باب١٨٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٢ يف النذر والعهد ح٦ باب١٨٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

.٤ ـ ٣ يف النذر والعهد ح٦ باب١٨٩ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢٣٠

  .يون االلتزام يل ال لغريكي أن جعلت البد إذا نك بشيء ل ملزماًكجتعل نفس  ال: لعبدهاملوىل

 يف )لسالماعليها ( وفاطمة )عليه السالم(املؤمنني  يف نذر أمريكروهاً فكان النذر م إذا ك:يقال ال

  . يف قصة طويلةىتأ نزل فيهم سورة هل حىت) عليهما السالم(مرض احلسنني 

عليهم (ئمة  واأل،انت تابعة للمصاحل واملفاسد الواقعيةكام حيث كحاإلإن  :والأ: نا نقولأل

انوا يتبعون ك من مواقع عدمه، فكم لوجود املالكانوا يعلمون مواقع احلكانوا عارفني ا ك )السالم

يقعوا يف   ال حىتلياًكان الالزم ضرب القانون عليهم كغريهم جاهلون مبواقعه  إن ، وحيثكالامل

ام مل يصدر ك عاملني باألح)السالمعليهم (ئمة ان األكموارد االحتياط الذي حيث ك كاملفسدة، وذل

  .  خبالف غريهميم احتياطكمنهم ح

جياب التحرز عن إة يأذنه باخلروج مع ك اهلل مبواقعان بعض عبيده عارفاً إذا كاملوىل إن :وتوضيحه

  . بعدم حترزهكيأذنه باخلروج احتياطا لئال يهل يعلم ا ال مواقعها، وبعض عبيده الذي ال

 بأا مل ) السالممعليه( ةئمروهات الصادرة عن األكوذا وجه الفقيه اهلمداين يف بعض تأليفاته امل

ثرته  أو ك للبالدةل اجلنب موجباًكان أك مثال رمبا ،وداً هنانه ليس موجأ وكروهة لعلهم باملالكن مكت

  بالنسبةكان يستعمله لعلمه بعدم ذلكمنا إ )عليه السالم(مام  واإل،طباءما يقوله بعض األكموجبا للجذام 

  .كراهة ذلكمة الكون حك تقدير ى علإليه،

 من راجح ى على خيفما الك ،ثرة احلنثكراهة النذر كون كي أن ن القريب جداًك من املم:وثانياً

ان كمام  وغريه، واإلما رمبا يشعر به رواية اجلرجاينكره التعرض للنذر من هذه اجلهة، كالناذرين، ف

   ما علل الفقهاءك ، عن احلنثمرتعاً



٢٣١

 من جهة ةراهك بأن ال،روهاكونه مكام يف املسجد مع كح األ)عليه السالم(املؤمنني  نفاذ أمريإ

ره كغري املعصوم ومل ي إىل ره بالنسبة ك، فلذاك مرتها عن ذل)عليه السالم(ان ك و،قعم خبالف الواكاحل

  .ليهإبالنسبة 

  . االحتمايلكاألول بضميمة تعيني املال إىل وهذا الوجه يف احلقيقة راجع

  :  ثالثةأموررنا كان فقد تتحقق مما ذكيف كو

  .ون متعلق النذر راجحاكي أن الالزمإن : ولاأل

  .أصوم مثال أن  فال ينعقد لو قال لزيد علي، بنحو التضمنون النذر له تعاىلكين أ: الثاين

ون النذر ك بعد إشكال بل يف هذا القصد ، بنحو الغايةتعاىل إليه ون قربةكي أن يلزم  ال:الثالث

  .روهاكم

  :بأس بالتعرض هلا  املقام الى حواش عليللسيد الربوجرد إن مث

ان يعتقد وجود الصانع  إذا ك: مبا لفظه)افرك صحتها من القوىاألو( قوله ى ما علق عل:وىلاأل

  . احلالكتل إىل فره ولو بانصراف قصدهكتيان بعبادة يف حال ن منذوره اإلك ومل يتعاىل

 :من يقول لزيدك ،ان بال قصدك يعتقد به لنه لو ملأما اشتراط اعتقاده وجود الصانع فأل: أقول

  .  عن مثلهدلةانصراف األ إىل  مضافا، فيهكيش أو دعلي دين، وهو يعلم عدم وجود زي

يبعد وجوب مثل التصدق من  فر ففيه تأمل، إذ الكون منذوره عبادة حال الكي ال أن وأما اشتراط

لفاً كونه مك ل،اهللا ألف دينار لفقراء املسلمني وجب إىل يتصدق قربة أن العبادات، فلو نذر النصراين

املنصرف من احلاشية العبادات املتداولة  إن :يقال أن اللهم إال. ما ال خيفىكفر كينافيها ال  وال،بالفروع

  . الصالة والصوم فتأملك

  النذرقوى أن ن األكل



٢٣٢

نذر كال   أو،الصالة وحنوهاكفر كون عبادة تنايف الكي أن ماإ ف،لو صدر من املعتقد بالصانع 

افراً، كمل يفعله ومات ، أو  أسلممل يفعله حىت ، أوفركيفعله حال ال أن ماإ الثاين فىالتصدق وحنوه، وعل

 ساقط حلديث اجلب، وأما الثاين سالمفر غري قادر وحال اإلكحال ال ألنه أصالًأما األول فال ينعقد 

  وإن مل يفعله حىت،سلم سقط حلديث اجلبأ  وإن مل يفعله حىت،المكفعله فال  إن نهكفينعقد ملا تقدم ل

  . تأملى الدين علأدلةمات تعلق مباله لعموم 

ظفر مبن أبني املتأخرين وإال فلم :  مبا لفظه)وخالفا للمشهور يف النذر( قوله ى ما علق عل:الثانية

  . قبل احملقق قدس سرهثباتاً أو إيافافر نكنذر الحلكم تعرض 

  :مبا لفظه) تعترب يف النذر ن القربة الإ(  قولهى ما علق عل:الثالثة

 يفعل متعلقه حلصول القرب له به يف نذر إىل التسبب به إليه لداعيون اك اعتبارها فيه مبعىن

 خيلو من قوة، والظاهر  يف نذر الزجر الكذلكاالنزجار عما علق عليه من القبيح ، أو إىل ركع والشربالت

  .ىانته أيضاً، هذا مراد احملقق ومن بعدهأن 

ا من النصوص، إذ املستفاد ما يستفاد هذ  بل الك،التقرب ليس معناه ذل إىل أن  مضافا:وفيه

  الزوجة وحنوهىانت الغاية رضك ولو ون املتعلق عبادياً أو ك مدخوال لالمر اسم اهللا تعاىلكعرفت من ذ

 قول كما يشعر بذلك النحو املعترب يف سائر العبادات، ىغريه ظاهرة يف التقرب علكعبارة احملقق أن 

  . فتأمل،ون منع نفسهكت أن يصح الغاية للنذر ال أن  إذ ظاهرخل،إفلو قصد منع نفسه : )رمحه اهللا( احملقق



٢٣٣

  .العبادات من يكون قد أيضاً اليمني متعلقإن : وثانيا

  

 عنه يف بعض األخبار يالنه أن بل الظاهر:  مبا لفظه)روهكبل هو م(  قولهىما علق عل: الرابعة

  . ى انته،راهةكرشاد ال لللإل

 وإال لزم محل غالب األوامر والنواهي ،م فيهكَ لو علم بعض اِحل حىتي مولويالظاهر النهإن : وفيه

  .ما صنعه بعضكرشاد  اإلىعل

يستلزم اعتبار  اعتبار الرجحان ال:  مبا لفظه)ونه راجحا شرعاًك(  قولهى ما علق عل:اخلامسة

تيان به  يف اإلاىلتع إليه  نفسه بالنذر موجب العتبار نية أداء الدينى عل هللا تعاىلنعم جعله ديناً. التقرب

  .ى انته،وهو مساوق للتقرب

 أنه منحلكثبات لزومه القربة يف املتعلق، فإيريد  أنه  ال، القائل باعتبار القربةى علإنه إشكال: وفيه

بعد اعتبارها يف املتعلق ليس  أنه ثباتإ و،ون حمل القربة نفس النذرك ى علشكال اإل،ثباتإ وإىل إشكال

  . الرجحانإال مبعىن

 ىيدل عل  وجمرد دخول الالم ال،يفهم من ظاهره يقصده الناذر وال  مما الون النذر ديناً إن كمث

يفهم منه عرفا إال ما قصده من   ال،مرألم مع خالد يف كتي أن أ علك ل:الدين، فلو قال زيد لعمرو

  . الوعد

  .شاء اهللا تعاىل نإتاب النذر كالم يف كوبقية ال

 القربة ة باعتبار نيافر معلالًكول مجاعة من الفقهاء بعدم صحة نذر الق أن له ظهركإذا عرفت هذا 

  . هذا أوال،غري معلوم الوجه إليه املتعذرة بالنسبة

 قال يف ، اليمنيبصحة قوهلم إطالق مع }ون من العباداتك قد ي أيضاًمتعلق اليمنين إ :وثانياً{

ى  عل األول مبينشكال اإل فإن أمر واحد،ى األول ال يتواردان علشكال مع اإلشكالهذا اإل: كاملستمس

   يقاعإمرادهم اعتبار القربة يف نفس أن 



٢٣٤

 مدفوعة، سالمباإل الشتراطها للعبادات إتيانه إمكان عدم ودعوى ، أيضاًالكافر من القربة قصد ميكننه إ :وثالثا

 خمالفته على ويعاقب الواجبات ركسائ كفره حال عليه فيجب ،مقدمته ملقدورية مقدور فهو إتيانه مث هإمكان إسالمب

  عليها ويترتب

  

  .ى انته،)١(علقهت اعتبارها يف مى مبين علشكالالنذر، وهذا اإل

أرادوا عدم متشي ن إ ، القربة منهيافر لعدم متشكالفقهاء القائلني بعدم انعقاد نذر الن إاحلاصل و

 عدم اعتبار ى األول الذي مبناه علشكال مل يرد عليهم اإلونه عبادياًكالقربة يف املتعلق الذي يشترط فيه 

ونه بقصد القربة مل كرادوا عدم متشي القربة يف نفس النذر الذي يعترب فيه أن إالقربة يف نفس النذر، و

ن ك مع اشتراطها فيهما مل ياًع الثاين، وإن أرادوا عدم متشي القربة يف النذر واملتعلق مشكاليرد عليهم اإل

  . فتأمل، واحدإشكالن بل إشكاال

ن من املسلم، واملراد كما ميك }يضاًأ { املعتقد بالصانع}افركن قصد القربة من الكمينه إ :وثالثاً{

التخفيف ن إ :يقال إىل إمكان أن ، مضافامقرب أم ال فليس شرطاً أنه ماأبه قصد التقرب إذ هو الشرط 

افر كلقرب، فعدم صالحية الورد يف احلج عن الناصب وحنوه نوع من ا ما دل عليه ماكافر كعن ال

  .للقرب مطلقا ال دليل عليه

 فهو ،تيانهإه مث إسالم إمكان، مدفوعة بسالمتيانه للعبادات الشتراطها باإلإ إمكان عدم ىودعو{

    خمالفته ويترتب عليهاى ويعاقب عل،سائر الواجباتكفره كمقدور ملقدورية مقدمته، فيجب عليه حال 

                                          
.٢٩٩ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٣٥

  الكفارة عليه وجيب به أتىن إ صح أسلم وإن ، أيضاًتركها على فيعاقب الكفارة وجوب

  

 ون مقدوراًك جيب ما قبله، فال يسالماإلن إ ن فيهك ل} أيضاًهاك ترىفيعاقب علالكفارة وجوب 

  . لعدم مقدوريته لهضيفر لعدم صحته منه املقتك وال يف حال ال، لسقوطهسالمال يف حال اإل

سلم سقطت مع أفر، ولو كتصح منه حال ال خر اليت الألالعبادات اكال إليس النذر : ن قلتإ

  .الفروعب نيفار خماطبكون الك ى علم بوجوا تفريعاًكقول

 التوجيه، إذ كاة يف سائر العبادات، أما النذر فال يأيت فيه ذلكتاب الزيف ك كقد وجهنا ذل: قلت

 )عليه السالم(جعفر الثاين  أيب قول اليت منها ، لداللة مجلة من الروايات عليه،انعقاده مشروط بالقدرة

قال رسول : ق؟ فقاليما ال يط أو ة مائة بدني عن الرجل يقول عل،عرجحني سأله سعيد بن عبد اهللا األ

  )١(.ات الشيطانو من خطكذل :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

ذا كعبة كال إىل يهو يهد: لته عن الرجل يقولأ س،)عليه السالم(خيه أ عن ،ورواية علي بن جعفر

، )٢(ه فال شيء عليهكان جعله نذراً وال ميلن كإ : ما يهديه؟ قالىيقدر عل ان ال إذا كذا ما عليهكو

  .كغري ذلإىل 

 غري سالم وبعد اإل،فرهكن لك حال النذر غري متمونه يفك ل،حني النذر غري قادرنه إاحلاصل و

   فارةك وجيب عليه ال، بهىتأن إ ن سلم صحإو {،ن جلبهكمتم

                                          
.٩ يف النذر والعهد ح١ باب١٨٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.١ يف النذر والعهد ح١٨ باب٢٠٢ ص١٦ج: لوسائلا) ٢(



٢٣٦

 الكفارة به وتعلق كافر وهو خالف لو نعم .املقام عن النصرافهاسالم اإل جب قاعدة فيه جيري وال ،خالف لو

  سقوطها دعوى يبعد ال فأسلم

  

ره يف الشرائع وتبعه يف الدروس، بل يف ك به بل االستحباب فقد ذى أما الصحة لو أت}لو خالف

صلى اهللا عليه وآله (عمر قال لرسول اهللا  أن ي املرويو للنبكصرح به غري واحد، وذل أنه اجلواهر

   )١(.كوف بنذرأ: له )صلى اهللا عليه وآله(اف ليلة يف اجلاهلية؟ فقال كنت نذرت اعتك :)وسلم

ضعفها  أن الإ ،انت مما يصح االعتماد عليه لزم القول بتخصيصها حلديث اجلبك لو ةروايلوهذه ا

ما اعترف به يف ك السنن، أدلة االستحباب للتسامح يف ىلها عل حبم،أوجب صرف النظر عن ظاهرها

  .الرياض وغريه

 وجه صحيح الذي هو ىتيان به علالنذر مستلزم لإل ألن ،ون ليلةكي اف الكيناقش بأن االعت وال

 ما سالم بسبب اإلكيتر أن حيسن ال أنه يد االستحباب يف اجلواهر باالعتبار، وهوأليها، وإضم ليلتني 

  .م استحبايب يتسامح فيهكاحل أن  به، معأوىل سالمفر من خصال اخلري اليت اإلكليه يف العزم ع

سلم وعدم القدرة يف حال أن إ فارة فال وجه هلا بعد ما عرفت من عموم حديث اجلبكوأما ال

  .فركال

 النصرافها عن سالم فيه قاعدة جب اإليجير ال{ أنه  من)رمحه اهللا( ره املصنفك ما ذ}و{

  . فراجع،اةكتاب الزكلمنا حول احلديث يف ك لالنصراف، وقد ت سبباًىنر النه إ : ففيه}اماملق

    سقوطهاىيبعد دعو فارة فأسلم الكافر وتعلق به الكنعم لو خالف وهو {

                                          
.٣٥٧ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(



٢٣٧

  .قيل كما عنه

  

  .  والقائل به الدروس يف باب اليمني}ا قيلك { حلديث اجلب}عنه

فائدة الصحة بقاء ":  ما لفظه،افر أم الكتصح اليمني من النه  أوقال يف الرياض يف باا يف مسألة

فره وملا ك ى متعلقها لو مات على ويف العقاب عل،قبل خروج وقت املوقتة أو اليمني لو أسلم يف املطلقة

ال من السيد يف إال خالف يظهر با تسقط عنه ، ألسالمفارة لو سبق احلنث اإلك الكيفعله، ال يف تدار

  عليه يفمجاع اإلىدعو ىلإ وال وجه له بعد داللة اخلرب املتقدم املعتضد بالعمل، مضافاً. أمل فت،الشرح

 منها دىنأفارة اليت هي ك من سقوط قضاء حنو الصالة، فسقوط المجاع ما دل عليه اإلى وفحو)ب(

  . ى انته،"أوىل

  .كال من السيد صاحب املدارإ عدم اخلالف ى اجلواهر يف دعووتبعه يف

 بل الظاهر عدم صحته": ره يف اجلواهر من عدم انعقاد نذر املخالف مبا لفظهكالم فيما ذكالبقي 

ميان م شرط اإل أن  عشرية، ملا عرفت منمامية غري االثين فرق اإل من املخالف حىت ـ النذريأـ 

نه إ ن فيهك ل،خل إ)١("ون من ضروريات املذهبكاد يكما استفاضت به النصوص، بل كصحة العبادات 

فره ك ى عليلو بق أنه تيان باملنذور، ملا تقدم من اإلىافر ال قدرة له علكافرو املخالف، إذ الكفرق بني ال

تيان  اإلى لقدرته علكذلكسلم مل يقدر حلديث اجلب، واملخالف ليس أمل يقدر لفقد الشرط، ولو 

  .ميان ما قبله جب اإلىميان، إذ ال دليل علباإل

  

   

                                          
.٣٥٧ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(



٢٣٨

 ،الزوج إذن الزوجة من انعقاده ويف، املوىل إذن اململوك من اليمني انعقاد يف يشترط أنه إىل اعةمج ذهب :١ مسألة

 للمملوك وال ،زوجها مع للزوجة وال ،والده مع لولد ميني ال: )عليه السالم( لقوله، الوالد إذن الولد من انعقاده ويف

  .مواله مع

  

، ويف انعقاده من ذن املوىلإ كد اليمني من اململويشترط يف انعقا إىل أنه  ذهب مجاعة:١مسألة {

 وال ،ال ميني لولد مع والده: )عليه السالم(ذن الوالد، لقوله إذن الزوج، ويف انعقاده من الولد إالزوجة 

  )١(.}والهم مع ك وال للمملو،للزوجة مع زوجها

ذا ميني املرأة كذنه، وإمع وال تنعقد ميني الولد مع والده إال (قال يف اجلواهر عند قول احملقق 

  . ى انته،)٢(" عليهمجاع يف اجلملة، بل عن الغنية اإلكبال خالف يف شيء من ذل": خلإ )كواململو

  : م مجلة من النصوصك احلىويدل عل

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،منها صحيح منصور بن حازم

 وال ،معصيةيف  وال للمرأة مع زوجها، وال نذر ، مع موالهك وال للمملو،د مع والدهال ميني للول :)وآله

  )٣(.يعةقطميني يف 

 وال للمرأة مع ،ميني لولد مع والده ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ومنها خرب ابن القداح

  )٤(. مع سيدهك وال للمملو،زوجها

 ) السالممعليه(عن آبائه ، )عليه السالم(فر بن حممد  عن جع،بيهأ عن ،نس بن حممدأومنها خرب 

   يف وصية

                                          
.١ميان حتاب األك يف ١٠ باب١٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٢٦٠ ص٣٥ج: اجلواهر) ٢(

.٢ميان ح من أبواب األ١٠ باب١٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

.١ميان ح من أبواب األ١٠ باب١٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢٣٩

 من أنه مع بعده اإلجازة تكفي فال ،السابق اإلذن اعتبار وظاهرهم ،ينعقد مل اإلذن بدون هؤالء أحد حلف فلو

  .اإليقاعات

  

 ،ع زوجها ممرأة وال ال،وال ميني لولد مع والده :)عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله(النيب 

  )١(.وال للعبد مع مواله

:  قال)عليه السالم( عن علي ،) السالممعليه(ئمة  األىومنها خرب اجلعفريات بالسند املشتمل عل

 ،ميني لولد مع والده  وال، مع زوجهامرأةوال ميني ال: يف حديث )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

  )٢(. مع سيدهكميني للمملو وال

ذن مل حد هؤالء بدون اإلأفلو حلف { نه أراد النقل باملعىنأك ف)رمحه اهللا( اه املصنفوأما ما رو

ما هو الظاهر من عبارة الشرائع املتقدمة، وقد قرره اجلواهر ك }ذن السابقينعقد، وظاهرهم اعتبار اإل

  .ليهإ بالنسبة  منقوالًمجاع واإلعليه، بل مل نقل عدم اخلالف حمصالً

 يف باب اليمني د نصاًجن مل أكل. ى انته،)٣( أيضاًوهو ظاهر النص: يلربوجردويف حاشية السيد ا

  . فتأمل،دليل النذروى حوفالضرورة مجاع أو م فيه باإلك بل احل،ذنيستثين صورة اإل

   تفاق االياعات، وادعقيمن اإل أنه جازة بعده معفي اإلكفال ت { هذاىوعل

                                          
.٣ميان ح من أبواب األ١٠ باب١٢٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.١١٣ص: اجلعفريات) ٢(

.١٢١ص: ى العروة الوثقىتعلقية السيد الربوجردي عل) ٣(



٢٤٠

 وقع إذا ما االتفاق من املتيقن القدر أن دعوى ميكن كان وإن ،هافي الفضولية جريان عدم على االتفاق وادعي

 الغري ىرض اعتبار األمر غاية ،نفسه مال يف كان مما املقام مثل ال ،وحنومها والعتق الطالق مثل الغري مال على اإليقاع

  .فيه

  

هم يف صحاب وغرياختلف األ: باسك يف املى قال شيخنا املرتض} عدم جريان الفضولية فيهاىعل

  .ى انته،)١(ما يف غاية املرامكيقاعه إ بطالن ىعلاتفاقهم بيع الفضويل بل مطلق عقده بعد 

يفيده  يقاع الفضويل وال بطالن اإلى عل}القدر التيقن من االتفاقى أن ن دعوكان ميكن إو{

 ،وحنومها {ده لعب}والعتق { لزوجة الغري} مال الغري مثل الطالقىيقاع علوقع اإل إذا ما {جازةوق اإلحل

  .} الغري فيهىان يف مال نفسه غاية األمر اعتبار رضكمثل املقام لو  ال

جازة،  املعروف بينهم الصحة مع اإل فإن العني املرهونة،نما يف عتق الراهك: كقال يف املستمس

ان ك لو  بطالن الفضويل حىتىون من جهة بنائه علكي أن وما عن بعض من القول بالبطالن حيتمل

ذن الديان إما يف عتق املفلس عبده بدون كو.  فتأمل،جازةالمه بصورة عدم اإلكالختصاص  أو ،عقداً

م باعتبار كحق فيه للغري، بل جمرد احل ن املقام ال أجازة الديان، بل الظاهرإفقد اختار مجاعة صحته ب

ار الرضا من حيث مشوله  دليل اعتبىيقاع، واملدار فيه علاإل أو رضاه، فال يرتبط بباب الفضويل يف العقد

  .ى انته،لالحق وعدمه

                                          
.٣٠٢ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٤١

  .القاعدة على الفضويلن إ قلنا إذا خصوصا ،والالحق السابق الرضا بني فيه فرق وال

  

 خالفه، لبناء العقالء ىيقاعات إال ما دل الدليل علن الظاهر جريان الفضولية يف مجيع اإلكل: أقول

ايته مع ظهور اخلالف ك بل منتهاه ح، غري مسلموالًأ مجاع ردعهم، واإلى، ومل يدل دليل علك ذلىعل

 حجيته يف مثل ى تقدير تسليمه فال دليل على، وعلكالم املستمسكما تقدم يف كمنهم يف بعض املوارد 

  .املقام

 ىالفضويل علن إ قلنا إذا فرق فيه بني الرضا السابق والالحق، خصوصا ال {انكيف ك }و{

دليل النفي يف اليمني عام والقدر املتيقن من القدر اخلارج منه ن إ ثن حيك، لقوىما هو األك }القاعدة

  .ذناإلكجازة ون اإلكوجه للقول ب  ال،ذن السابقصورة األ

 ظاهره عدم الرجل حقيقة، إذ ،رجل يف الدار ال :ة، فقولناالظاهر من نفي الشيء نفيه حقيق: أقول

 أنه في احلقيقة، االن ظاهره ميني ال ينئذ فقول الشارعإال بالقرينة، وح إليه يصار  جماز الغري هذا املعىن

 ي خالف معناه احلقيقىن حيمل علأبد و  ال، إذ اليمني يف اخلارج موجودة قطعا،ان هذا غري صحيحكملا 

  :أمور احملتملة يف املقام تواازا

م ال، وسواء أالد  والزوج والوذن املوىلأام اليمني، سواء كومة بأحكميني هؤالء غري حمن إ: ولاأل

  .ال ميني مطلقاكون ميينهم كرضوا بعدها أم ال، وسواء مع املعارضة أم ال، فت

ميان سائر األكون كة املعارضة، ففي غريها تورامها يف صكومة بأحكميني هؤالء غري حمن إ: الثاين

  .يف االنعقاد وترتب اآلثار عليها



٢٤٢

 اءذن سابقا والرضا الحقا، سو يف صورة عدم اإلامك األحكومة بتلكميني هؤالء غري حمن إ: الثالث

  .ذنوا أم رضوا انعقدت وإال مل تنعقد ولو يف صورة عدم املعارضةأمع املعارضة أم ال، فلو 

 األول، خذ ما هو ظاهر من اازات بعد تعذرها وهو املعىنأاحلقيقة متعذرة فالالزم ن إ وحيث

 مضي ى ما دل على وفحومجاع وهو الضرورة واإل،ابقذن الس انعقادها باإلىن حيث دل الدليل علكل

 واليمني ولو ، فالبد من ختصيص الدليل ذا املقدار، ويبقي الباقي وهو اليمني بدون احلل،ذنالنذر باإل

 هذا فاليمني غري ى املعصية داخلة يف العموم، وعلكتر أو  فعل الطاعةىاليمني علكجازة الالحقة مع اإل

  .احلل إىل ذن فال حتتاجون اإلها بدأصلمنعقدة من 

حنو  أو طلقت أو عتقأ حبيث ب والزوج واملوىللو حلف أحد هؤالء مث مات األ أنه ويتفرع عليه

  .ن عليهم بأس من جهة اليمنيك مل يكذل

 يف )رمحه اهللا(  منهم العالمة، مجاعةأصالًون الظاهر من األخبار هو نفس الصحة كوقد صرح ب

ـ  ومقتضامها: قال. مجاعةك إىل  وصاحب الرياض، بل نسب ذل،كين يف املسال والشهيد الثا،رشاداإل

 نفي ت إىلأقرب اازا ألنه ،ذن ويف النافع عدم الصحة بدون اإل،صدر العبارة هناك  ـأي الروايتني

 حيث زيد كياق يف الصحيح بذلسشهادة ال إىل  احلقيقة ممتنعة، مضافاًىرادته علإون كاملاهية، حيث ي

 يالنفن كاً، فليإمجاعالصحة  إىل  النفي فيهما راجع فإن،وال نذر يف معصية وال ميني يف قطيعة رحم فيه

  .ك ومجلة من تبعه لذلك الفاضل يف القواعد وشيخنا يف املسالفىتأ، وبه ك أيضاًذاكاملتقدم عليها 



٢٤٣

  : ثر ما لفظهكاألىل  إ مانعاً الذي نسبه يف املفاتيحيون النهكمث قال بعد نقل القول بالصحة و

 ى وحنوه يف الضعف استثناء اليمني عل،ثركان لألكريب يف ضعف هذا القول وإن  وباجلملة فال

خراج هذا إ ى النص وعدم دليل علطالق إل،ما هنا ويف الشرايع والقواعدك احملرم كفعل الواجب وتر

 ىفارة علكال ترتب  احللف عليه حىتيقتضي ترتب آثار انعقاد  الالفرد، وتعني الفعل عليه وجوداً وعدماً

  .المه وهو جيدك ى انته،فايةك وصاحب ال)ح( رنا صرح السيد يفكومبا ذ. احلنث

 ميني هؤالء يف صورة املعارضه فقط ىعين عدم ترتب األثر علأ ،ما يستدل للقول اآلخرن غاية إ مث

 فالالزم الرجوع يف ختصيصهاني وصحتها، ميل ك انعقاد يات تقتضطالق بأن العمومات واإل،غريها ال

وهي . خلإ ،املخصص، وليس يف املقام إال ما تقدم من الروايات املتضمنة لعدم ميني للولد مع والدهإىل 

  :فادة عدم االنعقاد يف غري صورة املعارضة لوجوهإقاصرة عن 

 اليمني بالنسبةون املراد نفي ك ال ميني لولد مع والده: )عليه السالم(الظاهر من قوله ن إ :ولاأل

رادتان، وليس املراد مع س اإلكه إرادة الوالد حبيث يتعاكيتعلق بتر أو ادة الوالدرما يتعلق بفعله إإىل 

ال رأي للوزير : ما يقالك كرادتان، وذلطابقت اإل أو رادةإن له يكوجود الوالد مبا هو وجود ولو مل 

  .انفيه مطلق  املعارض الى ظاهره نفي الرأ فإن،كمع املل

، فمع عدم الثاين والظاهر ، وإما يقدر معه املعارضة، إما يقدر معه الوجودمع ةلمن كإاحلاصل و

   وت الوالد تنعقد اليمني،كلس أو املعارضة إما للموافقة



٢٤٤

ون موجبة كما تك املعارضة  فإن من هذا احلني،ةوإذا حلها الوالد تنحل حيث حصلت املعارض

  . وعدماًم معها وجوداًك استدامة، لدوران احلكذلك ي، صورة النهما يفكلعدم االنعقاد ابتداًء 

 ، إذ من املعلومك ذلىن القرينة قامت علكلو سلمنا عدم الظهور االبتدائي يف املعارضة لنه إ: الثاين

 ومن ،منا هو حلق السيادة والتسلط، فاألمر بيد هؤالء مراعاة حلق سيادم الشرعيةإم كجعل هذا احلأن 

  .وت وعدم املعارضةكصورة الس منا هو يف صورة املعارضة الإملنايف للسيادة ا أن ماملعلو

القدر املخصص من  أن  يفكن حيث نشك، لك ذلى عل أيضاًلو سلمنا عدم القرينةنه إ: الثالث

خذاً بالقدر املتيقن من أ بالعام كان الالزم التمسك ،مطلقاً أو عمومات األولية هو صورة املعارضة فقطال

 وبني ختصيص ،مر بني ختصيص األقل وهو صورة املعارضة فقط يدور األىخرأ وبعبارة ،املخصص

  .ثرك عدم األصل واأل،ثر وهو مطلق وجود هؤالءكاأل

  : رناك من هذه الوجوه ال تصلح ملعارضة ما ذشيئاً أن ن ال خيفىكل

فعال أ الوالد، إذ هو من  ظاهره النفي مع وجودال ميني لولد مع والده: ن قوله فأل،ما األولأ

التقدير  إىل حيتاج قرينة، بل الظرف ال إىل اجت وما سواه حي،قرينة إىل حيتاج تقديره العموم الذي ال

 ابن هشام يف كما صرح مبثل ذلكمنا قدرها النحويون للقواعد الصناعية إأفعال العموم، و إىل بالنسبة

تقديرهم يف باب االشتغال الفعل مع الغناء عنه لقواعد ك، عراب دون املعىن يف باب ما يقتضيه األاملغين

  .صناعية



٢٤٥

 أن  الوجود فيه ال،زيد يف الدار: رف بنفسه، فقولناظفعل العموم هو املفهوم من الن إاحلاصل و

ما هو املفهوم من كوجود الوالد مانع عن ميني الولد  أن  يف املقام، فاملعىنكذلكبد منه  تقديره الذي ال

سرقة مع قوة   ال،قطع مع فلول السيف  ال،ال احتراق مع الرطوبة" :قولناكيب، ك الترمثال هذاأ

مري مانع وجود األ أن  معناه فإن،"مري للوزير مع األيال رأ: "ومثله. مثلة من األكغري ذل إىل ،"ومةكاحل

  . الوزيريعن رأ

انت من كان املراد املعارضة كو لى أنه  عل،دليل مفقود يف املقام إىل اجتاحلل بعد االنعقاد حين إ مث

  .حنوه أو ،ميني للولد مع معارضة الوالد ال: أن يقالكالواجبة التنبيه عليها، اخلاصة األفعال 

م اعول حلق السيادة عدم كاحل أن ان حلق السيادة إالكم وإن ك فألن جعل احل،وأما الثاين

حيوز له   حيث الكذلكم السيادة يف السيد كحن  أماكول، االنعقاد وجواز احلل، الظاهر األ أو االنعقاد

 االنعقاد، إذ هو الفرد التام من أصلان فاملنايف للسيادة كيف ك و،هك القول مبلىالتصرف يف ماله عل

ه الفرد الضعيف حيث روعي جانب السيد وغريه  فإن،ون احلل بيدهكه، ال مالحظة جانب السيد وغري

  .يف اجلملة

  .رناهكما ذي، والفرض ظهور اجلملة فكرة الشوذ بالقدر املتيقن هو ص فألن األخ،وأما الثالث

   ذن السابق إال يف صورة اإل،ينعقد مطلقا ميني هؤالء ال أن له حتققكوذا 



٢٤٦

أو ي ن مسبوقا بنهكإذا مل ي حل ميني اجلماعة ورينكن للمذكذن يف االنعقاد ليشترط اإل ال أنه ىل إوذهب مجاعة

 أو باأل أو ورة ميني مع معارضة املوىلكليس للجماعة املذ أنه ور وحنوهكاق من اخلرب املذاملنسى أن بدعو، ذنإ

 ، هذا فمع النهي السابق ال ينعقدىالزوج، والزمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعل

  . ومع عدمهما ينعقد وهلم حله، وال يبعد قوة هذا القول،ذن يلزمومع اإل

  

 ال أنه ىلإ{ك ما عن املفاتيح واملسالكما يف الرياض، واملشهور كثر ك وهم األ} مجاعةوذهب{

 العبد }حل ميني اجلماعة { من السيد والوالد والزوج}ورينكن للمذك ل،ذن يف االنعقاديشترط اإل

ى عوبد {، فال حق هلم يف حلها}ذنإأو  {أصال فال تنعقد }ي بنهن مسبوقاًكإذا مل ي {والولد والزوجة

 أو باأل أو ورة ميني مع معارضة املوىلكليس للجماعة املذ أنه ور وحنوهكاملنساق من اخلرب املذأن 

 هذا فمع النهي ى وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعل،الزوج، والزمه جواز حلهم له

  .}القول ومع عدمهما ينعقد وهلم حله، وال يبعد قوة هذا ،ذن يلزم ومع اإل،السابق ال ينعقد

ما يقتضيه كوجود الوالد مانع  أن ان املرادك بعد نقله عن اجلواهر بأنه لو كوأيده يف املستمس

ذ الولد إ  ومع سيده،مع زوجها ذا قولهك و، زائداًمع والده ان قولهك ما حتت العبارة، ىاجلمود عل

ر الوالد والزوج كوسيد، فذون هلما زوج كي أن بد ذا الزوجة والعبد الكون له والد، وكي أن بد ال

  .ى انته،)١(ون مبالحظة املعارضة واملمانعة ولعله واضحكي أن بد والسيد ال

                                          
.٣٠٢ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٤٧

 ،مثال املوىل منع مع ميني ال أي ،واملعارضة املنع هو يكون أن ميكن الوجود هو يكون أن ميكن كما املقدر أن مع

 مقتضى كون بعد والنهي املعارضة مع الصحة عدم هو قناملتي والقدر ،اإلمجال من أقل ال الثاين يف الظهور عدم فمع

  .واللزوم الصحة العمومات

  

ميني  ال:  فلو قيل، موت الوالدمكان إل،بد له من والد ابتداًء ال بقاًء الولد ال إىل أن  مضافاً:وفيه

 التالزم بني ونك ي ال الزوجة حىتاملرأة لفظ ىان ههنا العموم غري مراد، والرواية اشتملت علك للولد

 ،سراء قبل التقسيمفار األكالكن كره مستغن عنه، والعبد بدون السيد ممكون ذك وي،الزوجة والزوج

م قد يشرع ك احل فإنعدم االنعقاد، إىل شارة لإلكذلن إ ، خدمة املسجد وحنوهىاملوقوف علكو

حق   ال:نسبته، فلو قلنااخلارج، وقد يشرع ملالحظة  إىل نسبته إىل ملالحظة ذات املوضوع من دون نظر

حق   ال: خبالف ما لو قلناكم مالحظة جانب املعلم، وذلكان جهة احلك ، مع معلمهىللتلميذ يف الفتو

  .كه ال يفهم منه ذل فإن،ىللتلميذ يف الفتو

 إىل  فهذا القول ضعيف ملخالفته لظاهر النص، ولذا ذهب غري واحد من املعاصرين،انكيف كو

  .قوة القول األول

ن كما ميكن املقدر أ {ره يف اجلواهر جممال، وهوك آخر لتقدير املعارضة ذ وجهاًكهناأن } عم{

 فمع عدم الظهور يف الثاين ، مثالميني مع منع املوىل  أي ال،ون هو املنع واملعارضةكي أن نكهو الوجود مي

 العمومات ىن مقتضوك بعد ي، والقدر املتيقن هو عدم الصحة مع املعارضة والنه،مجالال أقل من اإل

  .}الصحة واللزوم

  



٢٤٨



٢٤٩

  

مث إن جواز احلل أو التوقف على اإلذن ليس يف اليمني مبا هو ميني مطلقا، كما هو ظاهر كلمام، بل إمنا هو فيما 

  .كان املتعلق منافياً حلق املوىل أو الزوج، وكان مما جيب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو ى، وأما ما مل يكن كذلك فال

  

قد تقدم اجلواب عن هذا الوجه، إذ ال إمجال بعد ظهور اجلملة يف تقدير الوجود، وما ذكره و

صاحب اجلواهر مؤيداً هلذا الوجه من الشهرة فيه نظر، إذ الشهرة على تقدير تسليمها ال تصلح لتعيني 

  .الظهور، ولذا رد هذا الوجه من يقول بتقدير املعارضة

أو التوقف {تبعاً للمنسوب إىل الشهرة ) رمحه اهللا(ره املصنف على ما اختا} مث إن جواز احلل{

على ما اخترناه تبعا ملن عرفت يف اليمني مبا هي ميني مطلقا، سواء كان متعلقها منافيا حلق } على اإلذن

املوىل والزوج وكان مما جيب طاعة الوالد أم ال، وسواء كانت متعلقة بفعل واجب أو ترك حرام أم ال، 

ن متعلقها يف زمن السلطنة أم ال، كأن تنذر الزوجة احلج بعد وفاة الزوج وهكذا، إلطالق وسواء كا

  .النص والفتوى، وال وجه للتقييد بدون الدليل

ميني مطلقا، كما {أو مبا هي } ليس يف اليمني مبا هو{: فقال) رمحه اهللا(وخالف يف ذلك املصنف 

 هو فيما كان املتعلق منافياً حلق املوىل أو الزوج وكان بل إمنا{بل وظاهر األحاديث } هو ظاهر كلمام

  .}مما جيب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو ى، وأما ما مل يكن كذلك فال

وهذا ذكره يف اجلواهر لتصحيح قوله بعدم حق هؤالء حل اليمني املتعلق بفعل واجب أو ترك 

   وهذا يف غري الواجب واحلرام اللذين ال مدخلية: قال. حمرم



٢٥٠

ه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، فاملراد حينئذ من نفي اليمني مع الوالد يف إنللوالد فيهما، ف

  الوالد عن اليمني الذي اليرادة الوالد، وليس املراد جمرد إه كلد وترارادة الوإالفعل الذي يتعلق بفعله 

 اليمني املتعلق ما ى فيبق، يدخالن فيهفرق فيه بني الواجب واحلرام وغريمها، بل املراد ما عرفت مما ال

  .ى انته،)١(ما هو واضحك وجوب الوفاء باليمني ى مقتضىعل

   :وفيه

خل إال طاعة  أنه ره منك وما ذدلة، األإطالقاختصاص احلق بغري الواجب واحلرام خالف إن : والأ

فارة كحللت اليمني لئال تبتلي بالين أاب العبد للمعصية بل يقول بكيقول بارت  مثال الغري وارد، إذ املوىل

ال ال تنعقد إ وون احلل بيد املوىلك ىهذا بناًء عل.  عن الرواية وهذا أجنيب، تقدير املخالفةىوعقابني عل

  . املختارى علأصالاليمني 

احمللوف عليه خالف الظاهر، وهذا مع تقدير املعارضة خالفان  إىل ميني ال صرف قولهإن : وثانياً

 م مرتلةك لنفي احل العرف إما نفي اليمني الشرعية وإما نفي احلقيقة ترتيالًىذ املنساق منه لدللظاهر، إ

يلزم العمل   ال: هذاى عل جماز من جماز، فاملعىنكه من قبيل سب فإن خبالف قول اجلواهر،املوضوعنفي 

  . فيهيمر والنهباحمللوف عليه يف مورد املعارضة مع الوالد فيما للوالد حق األ

 ى اليمني عل فإناً،يما تأسيسكون حك هذا ال يىعل أنه مع" : بقولهكره يف املستمسكما ذ: وثالثاً

دة له، كون هذه الروايات مؤك، فتميني يف معصية والما يستفاد مما ورد كتضييع حقوق الناس باطلة 

   وال ختتص بالزوجة مع زوجها،

                                          
.٢٦٣ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(



٢٥١

 أن حلفا أو ،طلقها أو زوجها مات إذا حتج أن الزوجة حلفتأو  ،املوىل أعتقه إذا حيج أن اململوك حلف إذا كما

  الولد حلف أو ،الزوجة من االستمتاع حق أو املوىل حلق منافية كوا عدم مع الليل صالة يصليا

  

ل أحد ك وال ميني ل،)رمحه اهللا( ره املصنفك الذي ذميني للزوج مع زوجته ذا املعىن  ال أيضاًنهإف

 ى وغريهم ممن هلم احلقوق، ومحل الروايات عل، غرميهع واملفلس م،راهن مع املرنالكمع من له احلق 

  .ىانته، )١("ما هو ظاهرك من أبعد البعيد هذا املعىن

  حلق املوىلان املتعلق منافياًك مبا كتقدير املعارضة ال يالئم القول باختصاص ذلإن : ورابعا

حلف زيد  إذا يقال أن ن هلما حله، بل هو مثلأ باالنعقاد ووجه للقول والزوج، إذ مع املنافاة حلقهما ال

 إىل العبد الذهاب أو ني نفسهاكالسرقة من مال عمرو انعقدت وله حله، فلو حلفت الزوجة عدم مت

  . السرقةىاحللف علكانت كحيث شاء 

 ىلت املوك أم ست سواء عارض، حلقهما موجب لعدم االنعقادون متعلق اليمني منافياًك احلاصلو

  . الثالثة غري تامموروالزوج، فاجلمع بني هذه األ

ينايف  ان متعلقهما الكل ميني هو املتعني، فال تنعقد اليمني ولو كان فالقول بالعموم لكيف كو

 مات زوجها إذا حتج أن حلفت الزوجة، أو أعتقه املوىل إذا حيجك أن حلف اململو إذا ماك {ورينكاملذ

، حق االستمتاع من الزوجة أو وا منافية حلق املوىلكليل مع عدم ل صالة ايصليا أن حلفا، أو طلقهاأو 

   حلف الولدأو 

                                          
.٣٠٤ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٥٢

 هو وهذا انعقاده من مانع فال ،للمذكورين فيها طاعتهم جيب ال مما ذلك حنو أو القرآن من اًجزء يوم كل يقرأ أن

  .األخبار من املنساق

 اململوك إىل بالنسبة وهكذا ،انعقاده من مانع ال ،مثال مكة إىل الوالد استصحبه إذا حيج أن الولد حلف فلو

 استثىن ولذا ،املذكورين حلق منافياً يكون ما باليمني أنفسهم على يوجبوا أن هلم ليس أنه األخبار من فاملراد ،والزوجة

  فيهما باالنعقاد وحكم القبيح ترك أو الواجب فعل على احللف بعضهم

  

 كل ذلك }ورينكجيب طاعتهم فيها للمذ  مما الكحنو ذل أو آنل يوم جزءاً من القركأن يقرأ 

 :)رمحه اهللا(  فقول املصنف، تقدير االختصاصىت علشكاال وما عرفت من اإلى، النص والفتوطالقإل

  . غري ظاهر بل املنساق خالفه}خباروهذا هو املنساق من األ {و انعقادهاأ }فال مانع من انعقاده{

  الصرورة}فلو حلف الولد {غري املنايف للحق أو  الواجبىلف عل املصنف احلى رأىومثله عل

 }ة والزوجكاململو إىل ذا بالنسبةك ال مانع من انعقاده، وه،ة مثالًكم إىل استصحبه الوالد إذا أن حيج{

 ون املتعلق واجباًك: الصرورة جيب عليه الوفاء من جهتني أن ذا يف غري الصرورة منهم، والفرقكبل و

م يريدون استصحاب هؤالء، أورين لفرض كونه غري مناف حلق املذكمني، ويبطال الإم يف فال حق هل

 أنه خبارفاملراد من األ{، ون املتعلق منافياكاء عليه من جهة واحدة، وهي عدم فون الوكوغري الصرورة ي

 بعضهم احللف ورين، ولذا استثىنك حلق املذون منافياًكي نفسهم باليمني ماأ ىيوجبوا عل أن ليس هلم

  .ما يف الشرائع وغريهك }م باالنعقاد فيهماكوح{ احملرم } القبيحكتر أو  فعل الواجبىعل



٢٥٣

  .االستثناء هلذا وجه يكن مل ميني هو مبا اليمني املراد كان ولو

  

 كفاية، وذلك وصاحب ال)ح(  للسيد يفن قد تقدم عن الرياض تضعيف هذا االستثناء تبعاًكل

 وعدم املنافاة بني وجوب الفعل عليه وعدم انعقاد ،خراج هذا الفردإ ىدليل عل النص وعدم طالقإل

  . فارة باحلنثك تترتب عليه الاليمني حىت

 غري مرتبط ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق أنه ره صاحب اجلواهر منكما ذ أيضاً أن وتقدم

  .مبا حنن فيه

الصيام ك املخرية شرعاً، مور فعل أحد األىعلورين حل احللف ك فهل للمذ، القول باالستثناءىوعل

أول الوقت يف و ، العرضيةفرادالصالة يف الغرفة يف األك عقالً، أو فطار شهر رمضان عمداً إىل إبالنسبة

   املختار هل نقول بعدم انعقادها أم ال؟ ىعل أو  الطولية أم ال،فراداأل

  .  منصرفة عن مثلهدلةاأل أن رض والف، الواجبأفرادالتخيري بني  أن  من،فيه احتماالن

طاعة  ال بقرينة استدالل صاحب اجلواهر ورين حق املنع عن هذا الفرد، خصوصاًكللمذ أن ومن

يبعد الثاين عن سوق  ان الك االستثناء فاألمر سهل وإن أصل وحيث مل يتم عندنا ،ملخلوق

  .استدالالم

ن كميني مل ي {مبا هيأو } اليمني مبا هو {ورين حل اليمنيك من قوهلم للمذ}ان املرادكولو {

فعل واجب أم غريمها،  أو  حمرمكان متعلقها ترك إذ هي قابلة للحل حينئذ، سواء }وجه هلذا االستثناء

ون املتعلق كمن جهة  يقول باالنصراف فاالستثناء من جهة انصراف اليمني عن مثلها ال أن ن لقائلكل

  ى يتوجه االستثناء عل ال أنه من: كره يف املستمسكما ذ إىل ورين، مضافاًكليس بيد املذ



٢٥٤

  ، أيضاًالولد ما بعضهم وأحلق، والزوجة اململوك يف كاليمني أنه بينهم فاملشهور النذر وأما ،اليمني يف كله هذا

  

ان يف فعل ك ما ىن لالقتصار يف االستثناء علكره يف املنت مل يك ما ذى عللو بىن ألنه ال القولنيك

ن كن فيه تفويت حق الغري وإن مل يكان الالزم استثناء مطلق ما مل يك احلرام وجه، بل كوترالواجب 

 من عدم  مستثىن أيضاً اليمني فيها فإنرها يف املنت،ك اليت ذموراألكفعل واجب  أو  حرامك ترىعل

ناء يتوجه عليه تثسورين، فاالك املوردين املذىذن، وال وجه لالقتصار يف االستثناء علاالنعقاد بدون اإل

  .ى انته،)١(حدمهاأ ىل من القولني، فال يصلح قرينة علك ى علشكالاإل

 قال يف الرياض } والزوجةكاليمني يف اململو أنه ك فاملشهور بينهمرله يف اليمني، وأما النذكهذا {

: ى انته)كذن املالإ كذا يف نذر اململوكذن الزوج وإيشترط يف نذر املرأة بالتطوعات ( عند قول احملقق

صحاب  املشهور بني األىوعل": قال، إىل أن "ك يف صريح املدارمجاعخري بل عليه اإلبال خالف يف األ"

  ." ويف اجلواهر مثله،ما قيل يف األولكسيما املتأخرين 

 يف ك واململوةة الولد للزوجكويستفاد منه مشار:  قال يف الرياض} أيضاًوأحلق بعضهم ما الولد{

 والشهيد يف الدروس، فال وجه ،تبهكما صرح به العالمة يف مجلة من كذن والده، إ ىتوقف نذره عل

وجه  ما الكولني خاصة، ر األك ذى وحنوها من عبائر اجلماعة عل ـ عبارة احملققيأـ  القتصار العبارة

  .ى انتهك، اململوىتاب علك ال)ح( القتصار السيد يف

                                          
.٣٠٥ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٥٥

  ممنوع وهو ،املناط تنقيح بدعوى اليمني على القياس إال ولدال يف خصوصاً عليه الدليل لعدم مشكل وهو

  

  .ك أيضاًاملسالك إىل  اململوىورمبا نسب االقتصار عل: أقول

ل لعدم الدليل عليه خصوصا يف الولد إال القياس كمش {اليمني يف الثالثةكون النذر ك أي }وهو{

جعل اليمني بيد  أن  العرفىلقاء عل اإل إذ املستفاد من النصوص عند} تنقيح املناطى اليمني بدعوىعل

انت كلو  إىل أنه نذر، مضافاكة بني اليمني والمنا هو مبالحظة سيادم وهي مشترإالسيد والوالد والزوج 

أرادوا التزام شيء نذروا  إذا ائدة، إذ الثالثةفم كن هلذا احلكاليمني فقط باختيار هؤالء دون النذر مل ي

  .يمني فقط شبه اللغوون التشريع يف الك فيكذل

  . فارة اليمنيكثر من كفارته اليت هي أك النذر لىيقدم عل ل أحد ال إن ك:يقال ال

النذر ال يالحظ إال فعل متعلقهما،  أو رادة اليمنيإل أحد حني ك و،الم يف االلتزامكال: ألنا نقول

  .فارة مانعةكشدية الأون كفال ت

 ان الإن كو ركون العلة ما ذك عنه، وى يتعدة حىت إذ ليس هذا من املنصوص العل}وهو ممنوع{

الفرق بني  إىل ، مضافاىخرأ ة علكون هناكي أن نك بالقياس، إذ ميى مبثله هو املسميالتعد أن يبعد إال

 خبالف الثاين، فلعل الشارع الحظ دنياً أو النذر واليمني بأن األول البد وأن يتعلق مبا هو راجح ديناً

  .م مطلقا ضربا للقانونك وح،الثالثة بأيديهم يف غري الراجحعطاء اختيار إعدم 

ون متعلقه راجحا، إذ من أراد كفائدة يف شرط الشارع  ه يقال ال فإن بالنذر:ينقض أوالًى أنه عل

اليمني إىل االلتزام بغري الراجح فر .  

   لكإذ . ون للثالثة االلتزام بالشرطكي ال أن  هذاى بأن مقتض:وثانياً



٢٥٦

 كالم يف خربان منها ،األخبار من مجلة يف عليه هطالقإل ،النذر يشمل ما األخبار يف اليمني من املراد أن وىبدع أو

  ،)عليه السالم( اإلمام

  

  . نفسه الشرط بعمل ما أرادى نفسه عامل معاملة وجعل علىأحد منهم أراد التزام شيء عل

  .لشريعةر أشبه بالقياس احملظور استعماله يف اك فما ذ،انكيف كو

عليه يف مجلة  {هاأو إطالق} هطالق إل،املراد من اليمني يف األخبار ما يشمل النذرى أن دعوبأو {

  :})عليه السالم(مام الم اإلك منها خربان يف ،من األخبار

 أو نذراً أو صدقة، أو عبةكال إىل ميشي أن مياناًأ سألته عن رجل جعل عليه ، من موثق مساعة:ولاأل

عليه (يصلح له فعله؟ فقال  أمر ال أو قطع قرابة أو ذا رحم أو أخاه أو مه أو ألم أباهكهو  إن هدياً

يفي ا ما جعل هللا عليه يف  أن منا اليمني الواجبة اليت ينبغي لصاحبهاإ ،ميني يف معصية اهللا ال :)السالم

 فقال ،رزقه أو رده من سفر أو رد عليه ماله أو عافاه من أمر خيافه أو هو عافاه اهللا من مرضه إن ركالش

  )١(.يفي به أن  صاحبه الذي ينبغي لصاحبهى فهذا الواجب عل،ركشلذا كذا وكهللا علي 

: )عليه السالم(خريها قال أيف  أن الإ مثله تقريباً، )عليه السالم( عن الصادق ى،خرويف روايته األ

ميني يف معصية  وال،تاب اهللا قبل اليمنيك.)٢(  

  لصاحبهايمنا اليمني الواجبة اليت ينبغإ: قالأنه ) عليه السالم(جعفر  أيب  عن،لموعن حممد بن مس

   هو عافاه من مرضهكر إن الشيف يقول ا ما جعل هللا عليه أن 

                                          
.٤ميان ح يف األ١٧ باب٢٠٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٩ميان ح يف األ١١ باب١٣١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٢٥٧

  ،له) عليه السالم( اإلمام وتقرير الراوي كالم يف أخبار ومنها

  

يفي  أن  لهي صاحبه ينبغىالواجب عل هذا ،رزقه اهللا أو رد من سفره أو رد غائباً أو أو أمر خيافه

  )١(.به

 ي نفسى جعلت عل:قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، بن حممدي خرب السند:الثاين

 مييناً وما جعلته هللا فف ك نفسىا جعلت علك، فإمنر عن ميينفّك: )عليه السالم(بيت اهللا؟ قال  إىل شيئاً

   )٢(.به

  . يف الرواية السادسة)عليه السالم(مام الم اإلك ها عليه يفإطالقوسيأيت 

  :} له)عليه السالم(مام  وتقرير اإليالم الراوكومنها أخبار يف {

 وسئل عن الرجل حيلف )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،عن مسعدة بن صدقة: االول

  )٣(. اهللا فليس بشيءمل جيعلإذا  :أقل؟ قال أو بالنذر ونيته يف ميينه اليت حلف عليها درهم

قلت له يل جارية ليس هلا مين :  قال)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،ما عن احلسن بن علي: الثاين

 ،ال أبيعها أبداً أن هللا علي: نت حلفت فيها بيمني فقلتكين أناحية وهي حتتمل الثمن، إال  ان والكم

  )٤(. لهكف هللا بقول: )عليه السالم(مثنها حاجة مع ختفيف املؤنة؟ فقال  إىل ويل

                                          
.٤ يف النذر والعهد ح١٧ باب٢٠٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٤ميان ح يف األ٨ باب١٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٤ميان ح يف األ١ باب١٨٣ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

.١١ميان ح يف األ١٧ باب٢٠١ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢٥٨

 صلح بينه وبني رجل فال ىاستعان رجل برجل علإذا  :)عليه السالم(مضمرة أيوب وقال : الثالث

  . اآلية)١(مكميانجتعلوا اهللا عرضة أل وال: ال أفعل، وهو قول اهللا عزوجل أن علي مييناً إن يقولن

 إىل  عن رجل جعل عليه املشي)عليه السالم(سئل أبو عبد اهللا :  قال،عن عمرو بن الرباء: الرابع

ل ك ):عليه السالم(قال : قال، إىل أن أبداً أيب لمأكلية أال عل ميني كوحلف ب:  قالي،بيت اهللا واهلد

  )٢(.قطيعة رحم فليس بشيء

 عن رجل له جارية حلف بيمني شديدة )عليه السالم(سألته :  قال،عن احلسني بن بشري: اخلامس

 كف هللا بقول: )عليه السالم( املؤنة؟ فقال فليها حاجة مع ختفيإ وله ،يبيعها أبداً ال أن عليهواليمني هللا 

  )٣(.له

ميان والنذور واليمني اليت  عن األ)عليه السالم(سألت أبا جعفر : عن حممد بن مسلم قال: السادس

فر ك مث مل يفعل فليك من ذل جعل هللا شيئاً، فإنما جعل هللا عليه يف طاعة فليقضه: هي هللا طاعة؟ فقال

  )٤(.انت ميني يف معصية فليس بشيءكا ما معن ميينه، وأ

نت أتزوج املتعة ك ينإ كجعلت فدا: )عليه السالم(احلسن  أليب  قلت،يئخرب علي السا: السابع

   ن واملقامك عهداً بني الر فأعطيت اهللا تعاىل،رهتها وتشأمت هلاكو

                                          
.١٠ميان ح يف األ١ باب١١٧ ص١٦ج: سائلالو) ١(

.٨ميان ح يف األ١١ باب١٣١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٥ميان ح يف األ١٨ باب١٤٦ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

.١ميان ح يف األ٢٣ باب١٥١ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢٥٩

  ،ترى كما أيضاً هو

  

ن ك مييين ومل يى شق علي وندمت علكذل إن ال أتزوجها، مث أن  نذراً وصياماًكذل يوجعلت عل

  )١(. واهللا لئن مل تقطعه لتعصينه،تطيعه ال أن عاهدت : من القوة ما أتزوج به يف العالنية؟ فقاليبيد

ا فيه تعمال اليمني يف النذر أعم من احلقيقة، وال تالزم بني استعماهلئ إذ اس}ىما ترك  أيضاًوهو{

  .يف بعض املوارد وبني استعماهلا فيه مطلقاً

الم كاليمني يف  أن شف عنكحلاق، إذ هذه االستعماالت تاف يف اإلكهذا الوجه  أن ن الظاهركل

ون حقيقة شرعية، كمرين النذر واليمني اللغويني فتانت أعم من األكوالرواة ) عليهم السالم(ئمة األ

 ى اليمني بقول مطلق، وال قرينة يف الروايات دالة علىام املترتبة علكحل واحد منهما األك ىفيترتب عل

  .انت بنحو اازكاالستعماالت 

  إذ الالطواف بالبيت صالة): عليه السالم( املزبور حنو قوله طالقليس اإل أنه وما يف اجلواهر من

 ني جمازاً يف النذر، مضافاً جعل اليمى عل، مبينى انته،)٢(ما هو واضحكالنذر ميني  أن شيء يف النصوص

لو ى أنه  أال تر،ثرة االستعماالتكمثل هذه العبارة، بل الترتيل يعرف من  إىل حيتاج الالترتيل يف إىل أنه 

 اذهب:  وثالثة،جئين بالعامل: ىخرأ وقال مرة ،رم هذا العاملأك: زيد اجلاهل إىل  لعبده مشرياًقال املوىل

 زيد يف لسان ى علامل العإطالقذا وقع ك وهيد،رامه زإكالعامل الذي جيب منا إ:  ورابعة،العامل دارإىل 

  :  مرات، مث قال املوىلاملوىل

                                          
.١ يف املتعة ح٣ باب٤٤٥ ص١٤ج: الوسائل) ١(

.٣٦٠ ص٣٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٦٠

م كدخال زيد يف احلإ مل يتوقف العرف يف ،ذاكان عليه كذا، ومن أهانه كان له كرم العامل أكمن 

خل، إ  لصاحبهايواجبة اليت ينبغمنا اليمني الإ): عليه السالم(ور، ففيما حنن فيه لو مجعنا بني قوله كاملذ

ني مرتبان ممني لليكاحل أن  العرف يفك مل يشال ميني لولد مع والده أو ال ميني يف قطيعة :وبني قوله

  .خلإ منا اليمني الواجبةإ ورة يف قولهك اليمني املذىعل

  : آخرانان مرأرنا كويؤيد ما ذ

  :خبار النذر، واملقدمتان ثابتتان باألاحللف مرادف لليمني، وهي استعملت يفإن : األول

ال و﴿ : منها املستفيض من الروايات من تفسري قوله تعاىل، فالروايات فوق التواتر:وىلأما األ

ماِنكُمةً ِلأَيضرع لُوا اللَّهعجعليه السالم( كقول الصادق ،باحللف ﴾ت :( ال حتلفوا باهللا صادقني وال

  . اآلية)١(وال جتعلوا كاذبني، فإنه عزوجل يقول

اهللا عزوجل  إن  ومن حلف باهللا صادقاً أمث،،فركاذباً كمن حلف باهللا : )عليه السالم(وقوله 

  . اآلية)٢(جتعلوا واليقول 

حلف به ميني  أن أاهللاأجللت :  يف حديث اخلارجية)عليه السالم(مام السجاد قول اإلكومنها 

  )٣(.صرب

   )٤(.اذب فقد بارز اهللا أنه ك ميني وهو يعلمىمن حلف عل: )المعليه الس(وقول الصادق 

 ى مسلم علئ حق امرىاليمني الغموس اليت توجب النار الرجل حيلف عل: )عليه السالم(وقوله 

  )٥(.حدس ماله

                                          
.٥ميان حيف األ ١ باب١١٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٦ميان ح يف األ١ باب١١٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.١ميان ح يف األ٢ باب ١١٨ص١٦ج: الوسائل) ٣(

.٤ميان ح يف األ٤ باب١١٩ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

.١٠ميان ح يف األ٤ باب١٢١ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٢٦١

  . خلإ اذباك ميني ىمن حلف عل ):صلى اهللا عليه وآله(وقول النيب 

  . مث فسرها باحلفان ثالثمياأل: )عليه السالم(وقول الصادق 

  .ثريةك من الروايات الكغري ذلإىل 

 ختهاأ ى من آل املختار حلفت علإن امرأة:  فعن حممد بن مسلم، فلجملة من الروايات:وأما الثانية

بيت اهللا احلرام  إىل لفت وجعلت عليها املشيح معي فقالت ال، فىلك يا فالنة فذات قرابة هلا أدىنأو 

  )١(.ات الشيطانوهذه من خطإن  : قال)عليه السالم(أبا جعفر  إن :قال إىل أن ...ك وعتق ما متل

ين حلف بالطالق والعتاق إ ):عليه السالم(مام  لإليحاديث قول الراورر يف مجلة من األكوت

  .هذا القسم من احللف أي املراد حلفت احللف النذرية، أن ظاهرل واوالنذر

 عن الرجل حيلف باملشي) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال )٢(عرجوعن سعيد بن عبد اهللا األ

  .كغري ذل، إىل ما جعل هللا فهو واجب عليه:  فقالي،بيت اهللا وحيرم حبجة واهلدإىل 

 عليها بعض رد اهللا تعاىل إن  جعلت عليها نذراًامرأة عن ، القسم عليه، ففي املوثقإطالقومثله 

 إىل  اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت عنا مسافرةكتصوم ذل أن يهفه علكانت ختاولدها من شيء 

 وضع اهللا عزوجل عنها ،ال تصوم: )عليه السالم(أم تفطر؟ قال أتصوم ان النذر كل علينا ملكة فأشكم

  . احلديث،)٣( نفسها قسماى ما جعلت علي وتصوم ه،حقه

   يف متعلقان الرجحما ورد يف مجلة من الروايات من اعتبار : الثاين

                                          
.١٠ميان ح يف األ١١ باب١٣١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٨ العهد والنذر ح يف١ باب١٨٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٢ يف العهد والنذر ح١٣ باب١٩٦ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢٦٢

  .اإلحلاق عدم الولد يفقوى فاأل

  

  : النذرىن حيمل علأ بقرينة عدم اشتراطه فيه البد وكاليمني، وذل

عتق  أو يراد ا وجه اهللا يف طالق ل ميني الك:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،فعن احلليب

  )١(.فليس بشيء

 عتق أو وجل فليس بشيء يف طالق ا وجه اهللا عزيراد  ل ميني الك: أيضاً) عليه السالم(وعنه 

  )٢(.غريهأو 

  .)٣(وال غريهيراد ا وجه اهللا عزوجل فليس بشيء يف طالق  ل ميني الك: ويف ثالث

  . وال أقل من االستفاضة، تواتر مثلهىيبعد دعو غريه مما الإىل 

آخر ره يف الرياض وجها ك ذما إىل حلاق، وبعده ال حاجةاف يف اإلكهذا املقدار ى أن وال خيف

 ام، إذ يرد عليهكحثري من األك النذر واليمني يف كاشف عن اشتراكحلاق من االستقراء والتتبع التام اللإل

ثري من ك يف ك واالشترا،من القياس، ألنه الم مل جيدك ولو فرض التام يف غري مورد ال،الستقراء ناقصأن 

  .ما ال خيفىكام غري جمد كحاأل

 ىطلعت علاغالب املعاصرين الذين  إليه ما ذهبكحلاق  اإل} يف الولدقوىفاأل {انكيف كو

ان نقل عن ك ضعيف وإن }حلاقعدم اإل{ـ  هذا فالقول بىفتاواهم، وبعضهم ترددوا يف املسألة، وعل

  .مجلة من الفقهاء

    ما تقدم منى بأنه بناًء عل)رمحه اهللا(  املصنفى علكل يف املستمسكش إنه أمث

                                          
  .١ميان ح يف األ١٤ باب١٣٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٢ميان ح يف األ١٤ باب١٣٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٥ميان ح يف األ١٤ باب١٣٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢٦٣

عليه ( أبيه وعن) عليه السالم( جعفر عن اإلسناد قرب خلرب، باليمني اإلحلاق يبعد ال واململوك الزوجة يف نعم

 الصادق عن سنان ابن وصحيح. مواله بإذن إال نذر اململوك على ليس :يقول كان) عليه السالم( علياًأن ) السالم

  بإذن إال ماهلا يف نذر وال هبة وال تدبري وال ةصدق وال عتق يف أمر زوجها مع للمرأة ليس ):عليه السالم(

  

ذنه إ ىون التوقف علكان منافياً حلق الوالد يكالم مبا ك من اختصاص حمل ال)رمحه اهللا( املصنف

 إشكالوهو . ى انته،)١(وجه لتقوية العدم  وال،ركاالستدالل عليه مبا ذ إىل حيتاج  وال، القاعدةىمقتض

  .وجيه

  . احلقىبق علالنذر سا إن :يقال ال

ما لو كيزحزح احلق عن موطنه غري منعقد،  أن ل ما يريدكمنا يؤثر يف موطنه، فإاحلق : ألنا نقول

منا هو يف املقدار إه ال يؤثر بعد الزواج، إذ تأثري النذر  فإنل يوم،كخترج  أن نذرت املرأة قبل زواجها مثال

  .اهللا تعاىلشاء إن الذي هلا حق ال ما ليس هلا حق، وسيأيت توضيحه 

سناد عن خلرب قرب اإل {بد منه  بل ال}حلاق باليمنييبعد القول باإل  الكنعم يف الزوجة واململو{

ذن إ نذر إال بك اململوىليس عل: ان يقولك )عليه السالم(علياً أن )  السالمماعليه(جعفر عن أبيه 

 الوأة مع زوجها أمر يف عتق ليس للمر: )عليه السالم( عن الصادق ، وصحيح ابن سنان،)٢ (مواله

   ذنإنذر يف ماهلا إال ب صدقة وال تدبري وال هبة وال

                                          
.٣٠٧ ص١٠ج: كاملستمس) ١(

.٢ والعهد ح يف النذر١٥ باب١٩٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٢٦٤

  بالشهرة منجرب األول وضعف. قرابتها صلة أو والديها بر أو زكاة أو حج يف إال زوجها

  

م كافية يف احلك هاتان الروايتان )١(}و. صلة قرابتها أو بر والديها أو اةكز أو زوجها إال يف حج

ماميته إ احلسني بن علوان املختلف يف ى من اشتمال السند علئ الناش}ولضعف األ {ذإور، كاملذ

 بل قد ،}منجرب بالشهرة{) رمحه اهللا( ما يظهر ملن راجع رجال املامقاينكوعاميته وتوثيقه وتضعيفه، 

رنا من كما ذ إىل  الحتمال استناد القائلني،ن اجلرب غري حمققك، لكعرفت ادعاء عدم اخلالف يف اململو

  .بريكل صغري وك يف  عليه مطلقاًك والية املالىما دل عل أو إىل ميني العموم دليل 

احه إال ك ونهجيوز طالق  الكاململو:  قاال) السالمماعليه(جعفر وأيب عبد اهللا  أيب  عن،فعن زرارة

رب اهللا مثالً عبداً ض، بيد السيد: ه بيد من الطالق؟ قالكان السيد زوج  فإن:قلت. ذن سيدهإب

  )٢(.، أفشيء الطالق شيءىيقدر عل ا الكمملو

اح وال كجيوز له عتق وال هبة وال ن اتب الكامل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،بصري أيب وعن

  )٣(.عجز فهو رد يف الرق إن ان مواله قد شرط عليه إذا ك مجيع ما عليهي يؤدشهادة وال حج حىت

  ك سأله ذريح عن اململو:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خدجية أيب وعن

                                          
.١ يف النذر والعهد ح١٥ باب١٩٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.١ يف الطالق ح٤٥ باب ٣٤٢ ص١٥ج: الوسائل) ٢(

.٢اتبة حك يف امل٦ باب٩٠ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢٦٥

  ،يضر ال به نقول ال ما على الثاين واشتمال

  

  )١(. من نفسه شيئاًكميل  الك واململو،ةط واللقكوما للملو: يأخذ اللقطة؟ قال

عليه ( قال ،مة املتشرية للتمر يف حديث يف قصة األ)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،مطر أيب وعن

   .ما خادم ليس هلا أمر فإاهعطها درمهأ وكخذ متر : للبائع)السالم

، بل يف ك عدم اختيار اململوىثرية املتفرقة يف أبواب الفقه الدالة علك من الروايات الكغري ذلإىل 

يف قباله ل شيء، إذ ضربه سبحانه مثال ملن هو ك يف ك قصور سلطنة اململوى داللة علىرمية أجلكاآلية ال

  .كذا اململوك ف،ه سبحانهك إال ما ملأصالً شيئاً كميل من قباله ال أن ، ومن املعلومتعاىل

 اختصاص ىبناءاً عل أنه  من ما ورد عليه سابقاً)رمحه اهللا(  املصنفى فريد عل،انكيف كو

 ىمتوقف علو  أان نذر العبد غري منعقدك ، حلقوق السيدون منافياًكالنصوص الواردة يف اليمني مبا ي

  .جابر وحنوه إىل حتتاج  وفق القاعدة الىون الرواية علكتصرف يف حق السيد، فت ألنه جازةاإل

ر من عدم كما ذ إىل  املختار واضحة، إذ دليل اليمني شامل هلا، مضافاًىفاملسألة على أي، وعل

  . شيء الذي منه النذر قطعاىحق للعبد عل

 ال:  قال يف اجلواهر،}يضر نقول به ال  ما الىعل {ن وهو صحيح ابن سنا}واشتمال الثاين{

 هت االستثناء الذي قد يقال مبنافاى املزبورة، وعلمورنقول به من األ  ما الىيقدح يف حجية اشتماله عل

    بعد اجنباره بالعمل وقاعدةأيضاً

                                          
.١ يف اللقطة ح٢٠ باب٣٧٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٦٦

 هلا، والمنا هو من التصرف يف ماإعدم خروج اخلرب عن احلجية بعدم العمل ببعضه، واالستثناء 

  .ى انته،)١(كذلكاة الواجبة وصلة الرحم ك بل وجوا يف احلج الواجب والز، هلاكريب يف جواز ذل

  : هذا اخلرب أمرانى ما أورد علاصلح: أقول

 مما ال يقولون به كمر هلا يف العتق والصدقة والتدبري واهلبة، وذل عدم األىمشتمل علإنه : األول

وال جيوز للمرأة : ما رواه يف اخلصاليف )صلى اهللا عليه وآله(ل النيب قوك ىخرأن وردت به روايات إو

 أن جيوز للمرأة ذن زوجها، والإتصوم تطوعا إال ب أن جيوز هلا  وال،ذن زوجهاإبر إال ب يف ماهلا عتق وال

ذن إ إال بحتج تطوعا أن جيوز هلا  وال تبايع إال من وراء ثوا، وال، حمرم إال من وراء ثوايتصافح غري ذ

  . احلديث)٢(زوجها

جيوز النذر من ماهلا يف احلج وحنوه، واملفروض  أنه يقولون به من  استثناء الىمشتمل علإنه : الثاين

  .ذنهإلزومه بغري  أو  الفقهاء عدم صحة النذرإطالق

  :  غري واردينشكالنين اإلكل

 غري مضر ك ذل، فإن تأملى علانك وإن ،ذن تقدير القول باجلواز هلا بغري اإلى فعل:ما األولأ

  ونكام تكحأ ىالرواية الواحدة باعتبار اشتماهلا عل أن بسائر فقرات الرواية، ملا تقرر يف حمله من

                                          
.٣٦٠ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(

. يف أبواب السبعني وما فوقه٥٨٨ص: اخلصال) ٢(



٢٦٧

 إن  دون فقرة، ولذا قالواة بفقرة من روايكذلك ةما يصح التعبد برواية دون روايكروايات، وك

 ك عمل بذا،اغتسل للجمعة واجلنابة:  لو قالمثال. ه دون بعضأفراداللفظ الواحد قد يعمل به يف بعض 

  .يف اجلنابة دون اجلمعة

 خارجية لرفع اليد عن ظاهر ما يراد رفع اليد عنه، ولذا اشتهر بينهم أو بد من قرينة داخلية نعم ال

  . دليلها واحد أن  مع وضوح،العمل إىل القرعة حتتاجأن 

 ملا سبق ، فيها من اجلهة الثانيةإشكالما ال ك ، يف الرواية من هذه اجلهةإشكال فال ،انكيف كو

ليس للمرأة مع ): عليه السالم(عين قوله أ ،صدر احلديث إىل االستثناء عائد أن يف بعض املباحث من

اة وبر الوالدين وصلة كاحلج والزك ةشيء بيدها إال يف الواجبات الشرعي ا الأ  فاملعىنمرأزوجها 

اة التجارة ك وزمثل احلج النديب  هي الواجبات منها المورق من هذه األاملنسا أن الرحم، ومن املعلوم

  . فتأمل،منا هو من التصرف يف ماهلاإواالستثناء :  هذا أشار يف اجلواهر بقولهوإىلوالرب والصلة املندوبني، 

ج تاب احلكيفية االستدالل بني ك يف املسألة و)رمحه اهللا( وقع اختالف نظر لصاحب اجلواهر إنه مث

  . من راجعىما ال خيفى علكتاب النذر كهنا و

صاحب احلدائق االستدالل  إىل  يف اجلواهرىعز:  املقاصد مبا لفظهىأما ما أورده عليه يف منته

  .  بعدم القائل مبضمونهكاهللا بن سنان ـ احلديث، وأجاب عن ذل للمطلوب يف املقام بصحيح عبد

منا هو املرأة، إ ومورد اخلرب كمنا هو يف اململوإمنا ال ألن ك،ىما تركنت خبري بأن هذه النسبة أو

   م نذر املرأة فلم يعطكمنا استدل به حلإ و،م نذر العبدكوصاحب احلدائق مل يستدل به حل



٢٦٨

  .ى انته، النظر حقه، فالحظ وتدبر جيداً)قدس سره( يكالشيخ احلا

المه عام يف نذر الثالثة، كبل  ، فقطكيريد االستدالل للمملو الى أنه من الحظ اجلواهر رأ: أقول

الم اجلواهر ك مل يعط )قده سره( لكأن الشيخ املستشك املقاصد، فىما قاله صاحب منتهكفنسبته ليس 

  .حق النظر

  . النذر واليمني إىل الم بالنسبةكهذا متام ال

 الشرائعصريح كرشاد  واإلكي عن النافع والقواعد واملسالك احمل،أما العهد فهل هو ملحق ا أم ال

  ثالثاًالنذر، وصاحب اجلواهر جعله قسماً أنه ك والدروس واللمعة والروضةة وعن النهاي،اليمنيأنه ك

  .كام هلذا وتلكح يف بعض األموافقاً

ه عليه من غري عناية طالق إلكملحق بشيء وال قسم ثالث، وذل نذر الدلة أنه ن الظاهر من األكل

  عن حممد بن حيىي،ايف بسندهكسايب املتقدم، وما رواه يف ال الىخرب علكيف غري واحد من األخبار 

عليه (جعفر  أيب  مجاعة إذ دخل عليه رجل من موايل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا عندك:  قالي،اخلثعم

 من ينعافا إن ت اهللا عهداًطينت أعكين إ كجعلت فدا:  مث قال لهكى فسلم عليه مث جلس وب)السالم

عليه (فقال أبو عبد اهللا : قال إىل أن ...ك ملأتصدق جبميع ما  أن أ نفسيىنت أخافه علكشيء 

  . احلديث،)١(شاء اهللا نإ ك مرتلك لى تفي هللا جبميع ما نذرت فيه ويبقل سنة حىتكمث يف ... )السالم

  .فارة وحنوهاكويؤيده االحتاد يف ال. كغري ذلإىل 

   ذنيصح له بدون اإل العبد ال فيه، فإشكالمل يزاحم احلق، وإال فال  إذا هذا

                                          
.فاراتكميان والنذور والتاب األك باب ٢٣ ح٤٥٨ ص٧ج: ايفكال) ١(



٢٦٩

  ،وجهان ،ال أو املنقطعة تشمل الزوجة هل مث

  

  . شيءىال يقدر عل ألنه ،ذن املوىلإروطا بشون نفوذه مكأو ي

ذا من كجواز احلل للثالثة، و أو  عليه عدم االنعقادىجرأم اليمني كمن جعل العهد يف ح إن مث

  .  اليمني من هذه اجلهةمكن قال بأن النذر يف حك ل،م النذرك حجعله يف

  .شاء اهللا تعاىل إن تب الثالثة اآلتيةكالم يف هذه املباحث يف الكوتتمة ال

 وجزم يف الرياض ، ومن االنصراف،ا زوجةأ من } وجهان،ال أو مث هل الزوجة تشمل املنقطعة{

 املباحث السابقة  ملا تقدم يف بعضك،ذل أنه ك، والظاهرطالقم بالدائمة لتبادرها من اإلكباختصاص احل

  .إال يف االستمتاععليها حق له  الزوج يف املنقطعة ال أن من

  .ان الالزم القول بعدم االنعقادك حلق االستمتاع ان نذرها منافياًكنعم لو 

 االنصراف ىدعو أن  منك االختصاص، فما يف املستمسى بعض الشواهد علكرنا هناكوقد ذ

م كن من مشول احليره بعض املعاصرك ممنوعة ممنوع، ومثله ما ذقطالبنحو يعتد به يف رفع اليد عن اإل

 ،قصر املدة يف الدائم أن ماك ،مكيوجب تغيري احل  طول املدة ال فإنللمنقطعة خصوصا مع طول املدة،

  .كيوجب ذل  ال،ما لو زوجها وأراد طالقها بعد ساعة مث طلقك

 من غري انصراف، طالق لإل،مة وغريهاأور بني الزوجة اليت هي كم املذكفرق يف احل ال إنه مث

 فال تسلط له  والزوج، والقول بأا خرجت عن اختيار املوىلذن املوىلإتنعقد ميينها إال ب مة املزوجة الفاأل

  .الم املصنفكما يأيت يف ك من غري انصراف طالق،عليها خالف اإل

  .ذن الثالثةإ ى علان االنعقاد متوقفاًكان هلا والد كولو 



٢٧٠

 على بناًء واملوىل الزوج من االستيذان عليها املزوجة واألمة، وجهان كذلك ،ال أو الولد ولد يشمل الولد وهل

  احلج ينذر أو حيلف أن للمملوك املوىل أذن وإذا ،اإلذن اعتبار

  

:  ولذا يشمله قوله تعاىل،ولد أنه  من} وجهانكذلك ،ال أو وهل الولد يشمل ولد الولد{

﴿اللَّه وصيكُميفي  الِدكُمهو طالقاملتبادر من الولد عند اإل أن  من الشواهد، ومنكغري ذل، إىل )١(﴾ أَو 

 ينقض باآلية وحنوها، بل نقول باالنصراف  حىتطالق، وحنن ال مننع صحة اإلأقوىالولد الصليب، وهذا 

 للدروس بعضهم تبعاًن اختار إ ون،رنا هو خمتار مجلة من املعاصريك لتعني اللفظ يف غريه، وما ذياملقتض

  .حلاقوالرياض اإل

 من ، وجهان،ذا أم الكفهل يشمل املرتبة الثالثة والرابعة وهبالولد حلاق ولد الولد إ القول بىمث عل

ن كولد الولد ل إىل ولو قلنا بعدم االنصراف بالنسبة أنه صدق االسم وهو العلة يف ولد الولد، ومن

  . إال بالقدر املعلومي الوفاء عدم التعدأدلة عموم ىد االنصراف، فمقتضيبع املرتبة املتأخرة ال إىل بالنسبة

ل ك لعموم دليل }ذن اعتبار اإلى بناًء عل،مة املزوجة عليها االستيذان من الزوج واملوىلواأل{

ما فيه  إىل  بالنسبةاإلطاعةخرجها عن حق أن إ وخيرجها عن حقوق املوىل منهما، وصرف التزويج ال

  .ا تقدم وجهه يف بعض املباحث السابقةمكاملعارضة، 

  } احلج{ى يعاهد علأو } ينذر أو حيلفك أن  للمملووإذا أذن املوىل{

                                          
.١١  اآلية:سورة النساء) ١(



٢٧١

 ،ال أو لتحصيلها سبيله ختلية عليه وهل .احلج مصارف من عليه الواجبة نفقته عن زاد ما إعطاء عليه جيب ال

  .وجهان

  

  . احتماالن،جيبأو } يه من مصارف احلجعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علإجيب عليه  ال {فهل

عطاء املال عليه، إذن بالشيء املايل يقتضي وجوب ذن يف الشيء إذن يف لوازمه، فاإلاإل أن من

  .ى التحرير واملنتهكيواختاره العالمة يف حم

ذن،  الوالد والزوج باإلى الوجوب علىدليل علال ما ك ، املوىلى الوجوب علىال دليل عل أنه ومن

  .ما يستتبعه من املال إىل ذناً بالنسبةإاحللف ليس  أو ذن بالنذرواإل

 ى العالمة بأن وجوب احلمولة على علكل يف املدارك تبعاً لغري واحد، ولذا أشقوىوهذا هو األ

  .ى انته، غري واضحاملوىل

ن عليه شيء، كان منعقداً ومل يكعط املصرف أ يف اليمني وكذنت لألو صرح بأين ى أنه ال ترأ

  . فتأملك،اكن االنفكان بني األمرين التالزم مل ميكولو 

غري مقدور، وقد تعدد  ألنه ن من التحصيل بطلكن له مال ومل يتمكمث لو نذر نذراً مضيقاً ومل ي

ن بعد فوات كنذر غري املشروع، ويف وجوب القضاء لو متكات الشيطان ومن خط أنه يف الروايات

  . تعاىلشاء اهللا نإالوقت وعدمه ما سيأيت 

 ،ال هل عليه ختلية سبيله لتحصيلها أو {ن للعبد فـكمصارف ومل ت إىل  لو احتاج احلج}و{

نه الوفاء بعدها مل كميحبيث  احلرية نان العبد قريباً مكلو  أنه هاصلن األقرب التفصيل، وحك ل}وجهان

 من ن قريباًكوإن مل ي ،موسعاً أو ان احلج مضيقاًك سواء ، والتحصيليني من السعك التمجيب للموىل

  ي ني من السعك التم املوىلى وجب عليوت مع عدم السعف يان النذر مضيقاًك  فإناحلرية



٢٧٢

  وال،النذر حيث انعقد وجب احلج فيجب ما يتوقف عليه ألن طاعته،إ العبد ىولو منع مل جيب عل

يعلم بالفوت مع عدم  ال ان موسعاًكوإن . كذلك، ومثله النذر املوسع قطاعة ملخلوق يف معصية اخلال

  .قونه معصية اخلالكني لعدم معلومية ك التم املوىلى علجيبذن مل اإل

 ى فعال فال جيب علين من الوفاء بدون السعكاألمر يف الواقع دائر مدار التم إن :وإن شئت قلت

ال طاعة حق له يف منع الواجب و الك ألنه  ذل املوىلىن بدونه فيجب علكني، وعدم التمك التماملوىل

 وجب ن إال بالسعي فعالًك علم عدم التم، فإنملخلوق يف معصية اخلالق، ويف الظاهر دائر مدار العلم

  . نيك السعي فعال مل جيب عليه التمنن بدوكعلم التم أو  وإن مل يعلم،نيكعليه التم

  .ال دليل عليه ألنه جيب  للمال فال املوىلءعطاإا موأ

 ى يف املنته)رمحه اهللا(  فعن العالمة،فراط وتفريطإوا منقحة بني كواألقوال يف املقام مع عدم 

 ليهاإ احلمولة مع احلاجة  املوىلى لعبده يف نذر احلج فنذر وجب علأذن املوىل إذا والتحرير القول بأنه

  .السبب يف شغل ذمتهألنه 

  .كنيومقابل هذا القول قول احلدائق واجلواهر بعدم لزوم التم

ار العالمة ته بعد ما منع خم فإنرناه الذي هو الوسط بني القولني،ك مما ذريباًق كواختار املدار

ينه من حتصيل ما يتوقف عليه احلج لتوقف الواجب عليه كنعم لو قيل بوجوب مت: بوجوب احلمولة قال

  )١(.ى انته،ان وجها قوياًكل

    وجب عليهذن املوىلإ العبد احلج بسبب ىوجب عل إنه إذا :وتوضيحه

                                          
.٤ سطر ٤١٣ص: كاملدار) ١(



٢٧٣

ما ي لسقوط حقه فك، منعه من ذلن للموىلكه حتصيل مقدمته مل ييصيل مقدمته، وإذا وجب علحت

ومها من حنوجهة القبلة و  منع العبد عن حتصيل السترليس للموىل أنه ماك العبد، ىعارض الواجب عل

طب من خو إىل منا جتب بالنسبةإمقدمات الصالة، فما أورده عليه يف احلدائق بأن مقدمة الواجب 

 ، العبد بالنذرىمنا وجب علإ احلج هنا  فإنما حنن فيهفيما ك ،شخص آخر إىل بالواجب ال بالنسبة

مال ك يف ، شخص آخرى شخص مقدمة الواجب علىيف جيب علكمنا هو من السيد فإني كوالتم

  .السقوط

 التوقف  وبني عدم، منعه فيجب وليس للموىلي السعىومثل العبد يف التفصيل بني توقف الوفاء عل

ذن إ والولد الناذر ب،ذن زوجهاإ الزوجة الناذرة ب،عهن م بعد التحرير وحنوه ال جيب وللموىلك ذلمكانإل

  .طاعة والرب منافيا لإليان السع إذا كوالده

ذن يف ذن حبيث يستلزمه اإلان اإل إذا كرنا يظهر بطالن القول بأن األقرب عدم اللزوم إالكومما ذ

 يالطكن احلج بدونه، كمي  إال يف القدر الذي الذناًإانعقاد النذر وحنوه ليس  إىل لنسبةذن باالتخلية، إذ اإل

ذن الزوج لزوجته يف نذر احلج أذن للزوجة، فهل يلتزم أحد بأنه لو اإلكذن للعبد  اإل، فإنللطريق مقدمة

ن حقه من ان مستلزما لبطالك فيما تساب، خصوصاًكلزم عليه ختلية سبيلها للخروج من الدار واال

  االستمتاعات؟

 : أمرينىنذور، ويف هؤالء يتوقف علن من املك التمىالنذر يف سائر الناس يتوقف علاحلاصل أن و

   نعم لو. جاز الثاين فقطأمنا إ  واملوىل،ذنن واإلكالتم



٢٧٤

 ، العريف لزم املعىنان من قصد املوىلكتساب وكذن يف االإذن يف النذر  اإلان يف العرف معىنك

  .ىانته

ما ك ، سبيل البدلىالتصرف يف ماله عل أو تسابك منعه من االن للموىلكان للعبد مال مل يكولو 

ذن يف النذر دون التصرف يف املال صرح باإل أو عهنحدمها، ولو مأ ىل مقدمتني يتوقف الواجب عليف ك

ن عن كتمذن لعدم الكالال إذن ان اإلك وإال ،ع وحنوه وجبكن العبد من التسك مت فإنسبكوالت

  .ذن يف نذر غري املقدور لهأما لو كاملتعلق، 

  : بقي يف املقام أمران

 فهل يلزم عليه البقاء ،سبكالت أو  يف النذر ويف صرف ماله يف احلجذن له املوىلألو إنه : األول

 ن العبدك مل يتم فإن وحينئذ،التحصيل والصرف إىل  أم له العدول بالنسبة،وضعاً أو ليفاًكذنه تإ ىعل

  .بطل النذر

  :احتماالن

 يف منعه عن الوفاء حق للموىل  وال،مرينذن يف األ عليه بعد اإلالعمل بالنذر صار واجباً أن من

  .طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ال، إذ الصرف من مال املوىل أو سبكبالواجب املستلزم للت

 ذن املوىلإ بحراما لو دخل يف اإلمك ي، ما مل مينع عنه مانع خارجذن ليس ملزماً للموىلاإل أن ومن

  . قطع الفريضة حرام إن تياا يف أول الوقت مثال حيثذنه إلإيف الصالة ب أو للحج

 لبطالن ين العبد من أول األمر املقتضكشف عن عدم متك العدول، وبه ين هذا فللموىلىوعل

نذور املفروض فقده يف املقام، ن من املكالتم إىل  بل حيتاج،اف يف االنعقادكذن فقط غري ذر، إذ اإلنال

  .وهذا هو املتعني



٢٧٥

ان كحيج به املستأجر و أن  يف قبالقما لو آجر نفسه للخدمة يف الطريك ،نعم لو عقد عقداً ملزماً

 وشرط خدمته يف ىاشتر، أو ذنه وشرط يف ضمنه خدمة املشتريإباع شيئاً ب، أو ذن املوىلإ بكذل

ه  فإنذنهإ من قبيل ما لو رهن مال الغري بكون ذلك الرجوع، ويلموىلن لك مل ي، صار ملزماًث حبيقالطري

  .ذنالعني بعد اإل إىل ليس له الرجوع

 اًكان ملك  املوىلكحجاج عوضا عن اخلدمة اليت هي ملان اإلكملا  أنه  منكفما يف املستمس

  .شكال عن اإل، غري خالىهتان )١(سقاطه عن املستأجر ومنع العبد عن التصرف فيهإنه ك فيمللموىل

 فليس ك،ن من ذلكحلف ومت أو  فنذر،غريه أو  للعبد يف النذر وحنوه للحجذن املوىلألو : الثاين

ذنه أم ال إان بك، ولو حنث ـ سواء ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ألنه مره باحلنثأي أن للموىل

  .ن من اجلميع ختري بينهاكفارة، فلو متكان الالزم عليه الكـ 

ك ألن  الظاهر ذلك؟حنو ذل أو سكبالع، أو غريه ن يأمره بالصوم الكأ ،حدهاأ ني تعي للموىلوهل

 أول الظهر ييصل ال أن يزاحم التعييين، ولذا لو أمره  الي والتخيري، تعييين وحق املوىليالواجب ختيري

  .الزوجة إىل  بالنسبةكما تقدم شبيه ذلك ،نفذ

حق اهللا ، ألن  يف منعهحق للموىل  وال، لتعني الواجبك،ذلن إال من بعض لزم عليه كولو مل يتم

  .  بالقضاءأوىل

 ن للموىلكر بالصوم مل يفّكذنه وإفلو حنث ب": فما يف الشرائع من التفصيل يف املسألة مبا لفظه

    ال خيفىى،انته )٢(" ن الصوم مضراًكان له منعه ولو مل يكذنه إمنعه، ولو حنث من غري 

                                          
.٣١١ ص١٠ج: كاملستمس) ١(

.٧١٩ ص٣ج: الشرائع) ٢(



٢٧٦

  .وجهان ،ال أو حلفهم حل يف املذكورين التماس اجلماعة حلف مع جيوز هل ،احلل هلم نبأ القول على مث

  

  .وفيه تردد:  قال بعد العبارةكأنه لذلكما فيه، و

  .رناهك القاعدة ما ذى بل مقتض،جمال للتردد ن أنت خبري بأنه الكل

هل جتب املبادرة يف ى أنه عل الظاهر ابتناء املسألة ،الصوم أم ال إىل  املنع عن املبادرةوهل للموىل

 يف املسألة شكال، فما يف اجلواهر من اإلكان له ذلك وجوب املبادرة ىفارة أم ال، وحيث ال دليل علكال

  . واهللا العاملإشكال، حمل ، من اجلزم بعدم حق له يف منعهكيركي عن الكاحملك

 ،ورين يف حل حلفهم أم الك هل جيوز مع حلف اجلماعة التماس املذ، القول بأن هلم احللىمث عل{

  :}وجهان

 منه، ىاستدع إذا  ال فيماك ذلىقدم بنفسه عل إذا أ جواز احلل فيماىمنا دل علإالدليل  أن من

  .  االستدعاء غري حمقق هلا فإن يف صورة املعارضة،كقلنا بأن ذل إذا خصوصا

ان كاف وإن كورين ك املذرادةإراهة، بل عدم كال إىل  واملعارضة غري حمتاجة، احللأدلةومن عموم 

  .دخال املوضوعياالستدعاء لإلكخراج املوضوعي  غري عقالئي، وهذا يف احلقيقة استدعاء لإلثا لداععب

 وللمباح له املاء للوضوء ،للمبذول له استدعاء الرجوع يف البذل من الباذل أن ومثله ما تقدم من

ه الوجدان، يباحة يصدق علبأنه حني اإل: بقالن  أالإ. املبيح إىل باحة بالنسبةاإليف استدعاء الرجوع 

  .ما هو ليس ببعيدك ،راقة املاءإون مثل كفاالستدعاء ي

   خراج عن املوضوع ال عدم جواز اإلى فلو مل يدل الدليل عل،انكيف كو



٢٧٧

  .ان املوضوع مرتبا حبسب االختيار واالضطرار إذا ك احلرمة، إالىدليل عل

ون موضوعاا بنحو الترتب يف العرض ك املوضوعات قد تىلام املرتبة عكحاألاحلاصل أن و

 دخاله يف موضوع آخر،إخراج الشخص نفسه عن موضوع وإ يف جواز  إشكالاملسافر واحلاضر، والك

  . املوضوعني من غري جعل ترتيب بينهماىمني علك رتب احلاملوىلألن 

اج الشخص نفسه عن خرإ عدم جواز يون بنحو الترتب يف الطول، والقاعدة تقتضكوقد ت

فاقده  إىل خراج الشخص نفسه عن موضوع الواجد للماءكإ، الثايناملوضوع  إىل املوضوع األول

  .ذاكديه ورجليه وهيخراج نفسه من الصالة االختيارية بغل كإهراقه، وإب

املرض باختياره  إىل خرج الشخص نفسه من الصحةأ مثال لو ،ل يف بعض املواردكنعم قد يستش

ن قلنا باحلرمة من إفطار؟ فيه تردد، و عليه من أجل اإل حمرماًكون ذلك فهل ي،عليه الصوم ضر حىت

  . فتأمل،ضرار بالنفسحيث اإل

 املوضوع بال ك ذلىم املرتب علكليفه احلكان تكذا دخل يف املوضوع الثاين إ ف،ل حالك ىوعل

  .إشكال

  



٢٧٨

  ن وجهاله احلكم مشول ففي كافراً الوالد كانإذا : ٢ مسألة

  

ذا ك و،}وجهان {ان الولد مسلماًإذا ك} م لهكافراً ففي مشول احلكان الوالد إذا ك: ٢مسألة {

  .افراًك ان املوىل، أو كما لو أسلم الزوج قبل الزوجةكافراً كان الزوج كلو 

 وهٍن  وهناً علىأُمه وصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه حملَته و﴿ :، وقوله تعاىلدلةوجه الشمول عموم األ

يفو ِن ِفصالُهييل عام كُرأن اش  و صريالْم ِإلَي كيِلواِلد لىن إوع داكيب أن  جاه ِركشت لَك سما لَي  ِبِه ِعلْم 

ما وهِطعوفاًفَال ترعيا منما ِفي الدهر يف كطاعة عن الش الظاهر من استثناء وجوب اإل، فإن)١(﴾صاِحب

ليهما يف إام بالنسبة كح بقاء سائر األ،اآلية ﴾جاهداكن إو﴿ :هما املستفاد من قوله تعاىلكصورة شر

  .غري هذا املورد

أمر  أن ي أعظم منكذلإن : ية يف تفسري اآل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  ما ورد عنكويؤيد ذل

ال  أو نيكانا مشركالوالدين وبرمها وإن طاعة إعمومات  إىل ، مضافا)٢(ل حالك ىبصلتهما وحقهما عل

عليه ( قال ،يعرفان احلق انا ال إن كدعو لوالديأ:  قيل له)عليه السالم(يعرفان احلق، فعن الرضا 

  )٣(.يعرفان احلق فدارمها انا حيني الكادع هلما وتصدق عنهما، وإن : )السالم

ني، وال طاعة هلما يف كانا مشركوإن وبر الوالدين واجب : )عليه السالم( عنه ،)٤(وعن العيون

  طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق،  ه ال فإنمعصية اخلالق وال لغريمها

                                          
.١٥ ـ ١٤ اآلية :سورة لقمان) ١(

.١٥٩ ص٢ج: ايفكال) ٢(

.١ام األوالد حك يف أح٩٣ باب١٥ج: الوسائل) ٣(

.٧٢ ص٧١ج: البحار) ٤(



٢٧٩

  .السبيل ونفي لالنصراف العدم أوجههما

  

  . منه العموم يف املستثىنىالطاعة اليت هي يف معصية اخلالق دليل علفإن استثناء 

رواية  إىل  بضميمة رواية العيون فإن املندوب،ن القول بأن هلما منع الولد عن احلجك ميكومن ذل

 ومن بر الولد): صلى اهللا عليه وآله(اية عن قول النيب ك ح)عليه السالم(عبد اهللا  أيب العلل املتقدمة عن

 يتم املطلوب الذي ، احلديث)١(بوبهأذن إيصلي تطوعاً إال ب  وال،حيج تطوعا  وال،يصوم تطوعا الأن 

  .اكان مشركب وإن ذن األإ ىب علهو توقف احلج املندو

 النيب ىتأرجال إن  :)عليه السالم(ايف عن الصادق ك، فعن الاإلطاعةعمومات وجوب  إىل مضافاً

ن حرقت بالنار وعذبت إ باهللا شيئاً وكتشر ال: فقال. ينيا رسول اهللا أوص: فقال )صلى اهللا عليه وآله(

   .خلإ )٢(ميتني أو اناكرمها حيني طعهما وبأ فكميان؛ ووالدي مطمئن باإلكإال وقلب

 والرواية  خصوصاً،خصوص املسلمني إىل  االنصرافى لبعد دعو، استفادة العموم منه قويةفإن

صلى اهللا عليه (، إذ هو كيأمر بالشر ألن ان حمال أنه ك صدرها الذي قد يستفاد منهةنبوية سيما بقرين

  . احلالىن يأمر إال مبقتضكمل ي )وآله

رمي له ك تك ذلفإن} وجههما العدم لالنصرافأ {: بقوله)رمحه اهللا( ره املصنفكم ما ذووجه العد

لَن يجعلَ اللَّه ِللْكاِفرين علَى الْمؤِمنني و﴿ : وهو قوله تعاىل}ونفي السبيل{، رميكيستحق الت افر الكوال

   جله من وعدم انعقاد النذر أل،)٣(﴾سبيالً

                                          
.٤ح ...ي ينبغ جلها الأ يف العلة اليت من ١١٥ الباب٣٨٥ ص٢ج: العلل) ١(

.٢ ح١٥٨ ص٢ج: ايفكال) ٢(

.١٤١  اآلية:سورة النساء) ٣(



٢٨٠

  .أعظم السبل

ان من كخبار، وإن ر فقد عرفت خالفه من األكان وجهه ما ذك  فإنما االنصرافأ :ن فيهماكل

 ،يصري سببا لالنصراف ال إىل أنه  فقلة الوجود مضافا،افراً واالبن مسلماًكان أبه كجهة قلة وجود من 

روايات الذي قد عرفت ورود بعض ال )صلى اهللا عليه وآله( يف عهد النيب سالمال نسلم القلة يف أوائل اإل

  .يةفيه خصوصا مبالحظة اآل

 بأية نفي ك لذلكل منه التمسكشأل، وكان فالقول بعدم الشمول لالنصراف مشكيف كو

فَاللَّه يحكُم بينهم :﴿ ا ظاهرة مبناسبة ما قبلها من قوله تعاىلأ من كره يف املستمسكالسبيل، ال ملا ذ

وا مجلة ك بعد كظهور يف ذل إذ ال. ىهت ان،ون مما حنن فيهكة فال ت اآلخرأمورا يف أ )١(﴾يوم الِْقيامِة

 اآلخرة، بل ألا يف نفسها غري مبينة، وفسرها الرضا أمورعدم املناسبة الظاهرة هلا ب إىل مستقلة، مضافاً

لن : قال أن ىل إ مؤمن حجةىافر علكلن جيعل اهللا ل:  فيما رواه الصدوق يف العيون)عليه السالم(

رها الفيض يف الصايف يف تفسري ك والرواية مفصلة ذ،)٢(نبيائه سبيال من طريق احلجةأ ىجيعل اهللا هلم عل

  .اآلية

، فعن كاملسلم يف ذلكافر واملخالف كن الأ عموم وجوب الرب وىخر عل بعض الشواهد األكوهنا

   أليب  يقولمسعت رجالً:  عن جابر قال،ايف بسندهكال

                                          
.١١٣  اآلية:سورة البقرة) ١(

.٢٢٠ ص٢ج: العيون) ٢(



٢٨١

ما ترب املسلمني ممن كبرمها : )عليه السالم(فقال ، بوين خمالفنيأيل إن ): معليه السال(عبد اهللا 

  )١(.يتوالنا

 مث سأله عن )عليه السالم(عبد اهللا ى أيب  يف قصة النصراين الذي أسلم ودخل عل أيضاًايفكوعن ال

  . احلديث،)٢(ربهاف كمأظر فان :)عليه السالم(ة؟ قال كفوفمه النصرانية املأمعاشرة 

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب قولكبرين،  أو اناكومنها ما استفاض من وجوب بر الوالدين فاجرين 

 أو اناك بر الوالدين برين ،ثالث مل جيعل اهللا ألحد من الناس فيهن رخصة: يف حديث ابن مصعب

  . احلديث،)٣(فاجرين

صلى اهللا عليه (جل رسول اهللا  رىتأ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خدجية أيب وما عن

 :)صلى اهللا عليه وآله(؟ فقال له رسول اهللا سالم اإلى علكبايعأ كين جئتإيا رسول اهللا : فقال) وآله

م بقتل كنا واهللا ال نأمرإ :)صلى اهللا عليه وآله(فقال له رسول اهللا . نعم:  قالكتقتل أباى أن  علكبايعأ

م فيما ءك لن تتخذ من دون اهللا وليجة، أطيعوا آباكنأميان و حقيقة اإلكن اآلن علمت منكم ولكآبائ

  .)٤(م وال تطيعوهم يف معاصي اهللاكأمرو

افر واملخالف للمسلم يف ك من الروايات ذه املضامني اليت يظهر منها استواء الكغري ذلإىل 

 وبعد ،الدين واألوالد يف الد السادس عشر من البحار باب بر الويثري منها السكام، وقد مجع كحاأل

    بنفيكالتمس أو  جمال للقول باالنصرافىيبق هذا ال

                                          
.١٤ ح١٦٢ ص٢ج: ايفكال) ١(

.١١ ح١٦٠ ص٢ج: ايفكال) ٢(

.٣ام األوالد حك يف أح٩٣ باب ٢٠٧ ص١٥ج: الوسائل) ٣(

.٢٥٣ ح٢٤٨ ص١ج: احملاسن) ٤(



٢٨٢

املسلم املؤمن يف عدم انعقاد الثالثة من الولد إال كافر واملخالف بأقسامهما كال أن السبيل، فاألقرب

  .ذنهإب

  .الوالد إىل له بالنسبةكهذا 

م كان احلك والعبد مؤمنني تردد، وإن انت الزوجة إذا كاملخالفني أو افرينك الويف الزوج واملوىل

 واالنصراف مستبعد جدا بعد ، مرتبطة بهغرياملخالف، إذ اآلية  إىل  بالنسبةبالعموم غري بعيد، خصوصاً

 فرفع اليد عن العمومات بال ،ان عندهم عبيد مؤمنونكملخالفني يف عصر صدور الروايات، ورمبا اشيوع 

  .دليل

  .إشكالم بال ك احلى جرنيخمالف أو فاراًكد والعبد والزوجة ان الولكس األمر بأن كولو انع

  



٢٨٣

 على حلفه توقف عدم وحيتمل ،الشمول يبعد ال ،وجهان ،ال أو القن حكم حكمه املبعض اململوك هل: ٣ مسألة

  .ه نوبتيف املتعلق وقوع كان إذا خصوصا اة، املهايصورة يف نوبته يف اإلذن

  

عبد يف ألنه } يبعد الشمول  وجهان ال،ال أو م القنكه حمك املبعض حكهل اململو: ٣مسألة {

املال ك، إذ العبد املبعض  تصرف يف حق املوىلكذل إىل أن ، مضافااجلملة غري خارج عن سلطنة املوىل

 باحتمال شكالوبعد هذا ال جمال لإل. هكذن شريإيتصرف فيه إال ب أن  الذي ليس ألحدكاملشتر

  . الوفاء بالعهد والنذر واليمنيأدلة، وحينئذ فاملرجع عموم غري املبعض إىل انصراف الدليل

ان وقوع املتعلق  إذا ك، خصوصاةذن يف نوبته يف صورة املهايا اإلىوحيتمل عدم توقف حلفه عل{

عدم االنعقاد من جهة  أن  عليه يف نوبته، بضميمة عدم سلطنة املوىلي تقتضةاملهاياألن } يف نوبته

اتب كامل: )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،بصري املتقدمة أيب مفهوم رواية إىل مالحظة حق السيد، مضافا

ان مواله قد شرط  إذا ك مجيع ما عليهي يؤداح وال شهادة وال حج حىتكال جيوز له عتق وال هبة وال ن

ال لتشبثه إ وليس ك ذلكلله جيوز مع عدم الشرط  أن  مفهومه فإن،)١(عجز فهو رد يف الرق أن عليه

  .حلريةبا

از العرف كم املرتب عليه ولو بقرينة ما تقدم من ارتكالعبد يف قبال احلر، فاحل أن نصافن اإلكل

ون النذر واملتعلق ك املبعض، من غري فرق بني ىذن سيده يرتب علإبعدم حق له للتصرف يف نفسه بدون 

   ليهما يفك أم ،ليهما يف نوبتهك

                                          
.٢اتبة حكام املك يف أح٦ باب ٩٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٨٤

العبد كون كتوزيع الرقية واحلرية، في ا تقتضي توزيع املنافع المنإ ةنوبة مواله أم بالتفريق، واملهايا

  .ل يوم مجعة مثالك يف ي املشتراملشترط عند البيع عدم خدمته للموىل

تابة عدم وجدان عامل بظاهرها الذي هو ك يف اجلواهر يف باب الىادع إىل أنه  فمضافاً،وأما الرواية

قدره احلر  إىل منا هو بسبب نفوذ التصرف بالنسبةإفهوم امل أن  احتمالوإىل ،م باملشروطكاختصاص احل

 عن الصادق ، معارضتها بصحيح معاوية بن وهب،العتق واهلبة وحنومهاكه كيكن تفكيف املطلق فيما مي

مة عتق األأال يتزوج ف أن مة وقد شرط عليهأ نفسه وماله وله ىاتب علك ك يف مملو،)عليه السالم(

احه فاسد كلة من الطعام ونكال األإحيدث يف ماله ه أن يصلح ل ال: )معليه السال(فتزوجها؟ قال 

 :قيل. قرأ فقد كصحت حني يعلم ذلإذا  :احه ومل يقل شيئاً؟ قالكنب سيده علم  فإن: قيل،مردود

 ىميضي عل: )عليه السالم(اح األول؟ قال ك النىميضي عل أو احهكجيدد نى أن فترأاتب عتق ك املفإن

  )١(.احهكن

 أيب  بقرينة رواية،راهةك الىيصلح عل  محل الإمكاناجلمع الداليل بينهما بعد  أن نصافن اإلكل

 يف اجلواهر ىما عن بعض، فعدم العمل املدعك ، غري املشروطى محل الصحيح علي يقتض،بصري وغريها

  . بل معلوم العدم،غري معلوم

يبعد القول بعدم االنعقاد،  ان الك وإن ،ملاتب املتحرر بعضه حمل تأك هذا فاملسألة يف غري املىوعل

  . واهللا العامل،ن املتعلق من حقوق املوىلكمل ي إذا  القول باالنعقادياتب املتحرر بعضه ينبغكويف امل

                                          
.ماءاح العبيد واإلكمن أبواب ن ٣ ح٥٢٢ ـ ٥٢٣ ص١٤ج: الوسائل، اتبةكمن أبواب امل ٢٩٩ ص٣٤ ج:اجلواهر) ١(



٢٨٥

ذن البعض دون أيه، ولو كجازة مالإ عدم انعقاد نذره وميينه وعهده إال بقوى فاألكأما العبد املشتر

  .كذلكان ما حنن فيه ك، وحيث مل نستبعد فيه عدم االنعقاد املبعض أم الكاآلخر فهل هو 

  



٢٨٦

  .باألب األم تلحق ال لكن، واملالك اململوك يف وكذا ،واألنثى الذكر بني الولد يف الفرق عدم الظاهر: ٤ مسألة

  

الولد عند ، ألن  بل هو املتعني}ىنثر واألك الظاهر عدم الفرق يف الولد بني الذ:٤مسألة {

يوصيكُم ﴿: طبيعة ثالثة، قال تعاىل إنه  وإن قلناىشموهلا للخنثك وعرفاً  وشرعاًلهما لغةً يشمطالقاإل

  .كغري ذل، إىل )٢(﴾ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد﴿:  وقوله تعاىل،)١(﴾ أَوالِدكُم اللَّه يف

 كال فرق يف املالما ك ى،نثر واألك بني الذك فال فرق يف اململو}ك واملالكذا يف اململوكو{

 ى يشملها علطالق عند اإلك والسيد واململووايات من العبد واملوىلرالعناوين املأخوذة يف ال، ألن بينهما

 ك مل يش،ي حركل مملوك :قال، أو  هذه الداركدع يل مماليأ :حد سواء بال شبهة، فلو قال شخص

  . ل سيد يف هذه الدار وحنوهكدع أ :ما لو قالكأحد يف الشمول، 

 من املناقشة كرنا، فما يف املستمسك ما ذيفينا مة الة واملوالة واألك السيدة واململوإطالقوصحة 

ور كال لنوقش يف التسامل املذإ حمل نظر بل منع، و)٣(مك احلى وجعل العمدة ظهور التسامل علكيف ذل

  .ز العريفكاملرت إىل الستناده

خبار من باب ذا يف األك و،صحابتب األكوغريها يف العبد يف العبارة  إن : املقاصدىقال يف منته

 ، الدليل واحتاد الطريق يف اجلميعطالق إل،ممسوحاًى أو خنثى أو نث أو أانكراً ك ذك،املثال ملطلق اململو

  .ىانته

  ي بالولد، فالتعدى الختصاص النص والفتو}بم باألن ال تلحق األكل{

                                          
.١١  اآلية:سورة النساء) ١(

.١٧٦  اآلية:سورة النساء) ٢(

.٣١٣ ص١٠ج: كاملستمس) ٣(



٢٨٧

  .القطع املفقود يف املقام إىل تاجما بتنقيح املناط وهو حيإ غري مورد النص ىلإ

ما تدل عليه مجلة من كب، ثر من حقوق األكم أحقوق األى أن ية الدالة علوول األىما بدعوإو

 وحنوه مما هو ، واحدةك وبر أبا، ثالثاكبر أم :)صلى اهللا عليه وآله(قول رسول اهللا ك ،الروايات

  .ور يف باب بر الوالدين من البحار وغريهكمذ

 ى واليته علىليها، ولذا بنوا علإم منه ك حيتستلزم تعد ممنوعة، إذ األولوية يف شيء الوهي 

جعل االختيار بيد املرأة خالف  إن  القاعدة حيثى مقتضكذل إن :يقال أن نكوالد دوا، بل مياأل

  . االختصاص يف الرياض وغريهىمة، وقد نص علكاحل

 وال نذر يف ،ميني يف قطيعة رحم ال أنه واعلم: م، قال نص يف حلقوق األينعم عبارة الرضو

قاصر  أنه الإ ،)١ ( مع موالهك وال للمملو، وال للمرأة مع زوجها، وال ميني لولد مع الوالدين،معصية اهللا

  . املختصني بالوالدىم املخالف للقاعدة والنص والفتوكعن هذا احل

  

                                          
.٥٧ص: فقه الرضا) ١(



٢٨٨

  .لزومه على بقي حنوه أو البيع أو باإلرث غريه إىل تقلان مث املالك بإذن اململوك حلف أو نذرإذا : ٥ مسألة

  

 يحنوه بق أو البيع أو رثغريه باإل إىل  مث انتقلكذن املالإ بكحلف اململو أو نذرإذا : ٥مسألة {

 أو  لفرض انعقاد النذر، عليه ذه السلطنة سلطنة املوىلمسلوباً إليه منا انتقلإالعبد ألن }  لزومهىعل

 إليه ما لو انتقلكون ك وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، في، عليه شرعاًالعمل واجباًون كاليمني، في

، أو  السابقذن املوىلإ بحراموهو يف اإل إليه انتقل أو  يف الزواج،ذن املوىل إىل إحيتاج ه ال فإنوهو مزوج

  . ة مما يوجب رفع بعض السلطنكغري ذل، أو أجرياً، أو مرهوناً، أو يف صالة مفروضة

غريها من العقود ك وال تبطل مبوت املوىل": تابةك مع املنت يف باب الولذا قال يف اجلواهر مازجاً

  .رسال املسلماتإ له  مرسالًى،انته )١(" وغريهصلالالزمة لأل

ثبت للسيد تما كام كح تثبت له األياملشتر أو السيد الوارث إن :يقال ألن جمال وبعد هذا ال

  . ميينه بطل أو بد عن نذره العىذا إاألول، ف

 قالبه حيتاج، فانهو العبد املرفوع عنه هذه السلطنة بتقرير الشارع لنذره إليه القدر املنتقلإن : وفيه

  . دليلإىل 

 فال يشمل ما لو دخل يف ، لهاًكزيد من االنعقاد ما دام مملوأ ييقتض الذن يف النذر ن اإلأوالقول ب

 إىل اآلخر، وقد أجاز رفع هذه السلطنة عنه إىل ا لهكان ملك له اًكملان ك غريه، مردود بأنه حني كمل

   غري هذا املقدار من كمنا ملإ ثانياً كذنه يف النذر، فالشخص املالإاآلخر ب

                                          
.٢٧٣ ص٣٤ج: اجلواهر) ١(



٢٨٩

  .السلطنة، فال حق له يف حل النذر وحنوه

ان نذره موجباً  إن كان له الفسخك جاهالً املنتقل إليه ان السيد إذا كنعم يف االنتقاالت االختيارية

 خده ىينام عل أن  أما مثل نذر،احلج إىل ل سنةكان نذر الذهاب ك مثال لو ،لنقصه خبيار العيب وحنوه

  . فالكحنو ذل أو األمين

 ماكجارة وحنومها، فمن الرهن واإلعليه  فحال النذر وحنوه حال سائر العقود الواقعة ،انكيف كو

 يف باب النذر حق للموىل  الكذلك ،اخليار يف بعض الصورله ا منإ الثاين يف فسخها وحق للموىل الأنه 

  . وغريه هذا فال فرق بني النذر املنايف حلق املوىلىخويه، وعلأو

  



٢٩٠

 منافيا كان وإنه،  بالعمل عليها وجب تزوجت مث الزوجية عدم حال حلفت أو املرأة نذرت لو: ٦ مسألة

  ،ا لالستمتاع

  

إن } حلفت حال عدم الزوجية مث تزوجت وجب عليها العمل به أو لو نذرت املرأة: ٦مسألة {

منا هو يف النذر حال إ حق الزوج ىال مانع من االنعقاد حينئذ، وما دل عل ألنه  حلق الزوج،افياًنن مكمل ي

  .الزوجية ال قبلها

  :وب العمل به قوالنج ولسائر حقوقها، ففي و} لالستمتاع امنافياً { النذر}انكوإن {

مانع من  ا نذرت حني الاملعاصرين، ألوبعض  )رمحه اهللا( فصن الوجوب، وهو خرية امل:ولاأل

 ملا عرفت من ظهوره يف ،يشمل مثلها ميني ال ال أنه ودليل. ينقلب نعقدت وبعد االنعقاد الانذرها ف

  .النذر حال الزوجية

جازة  لو قلنا بصحة اإل،جذن الزوإ جلماعة من املعاصرين عدم جواز العمل به بدون  وفاقاًقوىواأل

 أمرها من أول ك بل متل، أمرها مطلقاكمتل املرأة الك ألن بطل من حني الزوجية، وذل الإ و،املتأخرة

أا ك نفسها، فهي ىحني الزوجية، فالقطعة حال الزوجية من أول األمر ليس هلا سلطنة عل إىل األمر

 االختيار ىعطأمنا إلزوجية، والشارع موضوعان موضوع يف حال عدم الزوجية وموضوع يف حال ا

ون النذر املتعلق بالقطعة كضوع الثاين، فيوامل إىل  فال اختيار هلا بالنسبة،املوضوع األول إىل بيدها بالنسبة

 وال يبيت امرأة، وال جيامع ،يبذل النفقة ألحد ال أن  الشخص غري املتزوجنذرالثانية لغواً، من قبيل ما لو 

، بل مل ينعقد من أول األمر كما تزوج بطل ذلأمنا ينفذ نذره مقدار عدم زواجه إه  فإن،امرأةعند 

   ربعةأمنا أجاز عدم اجلماع لغري املتزوج قبل إالشارع  ألن هذه القطعة، إىل بالنسبة



٢٩١

الغروب  إىل يقرأ القرآن من أول الظهر أن ون من قبيل نذرك، فيكز ذل وبعدها مل جيو،شهرأ

  .مقدار الصالة الواجبة إىل لنسبةحيث يبطل النذر با

نذر ، ألنه  الزوجة بطلى عل أحد حىتىنفاق علقصد بنذره عدم اإل إن الناذر إن :ن شئت قلتإو

ان كن إ الزوجة، وىنفاق علن النذر متعلقا باإلك غري الزوجة مل يىن عدمه علإ و، ومثله اليمني،معصية

جيوز العمل بالنذر حال الزوجية، ومثله لو حلف  ا الليهمكحد الواقعني اللذين يف أمهمال مل خيرج عن 

  .زمان االسترقاق إىل تنعقد حلفه بالنسبة ه ال فإنيطيع أحداً، مث استرق ال أو ال خيدم أحداً أن افركال

ية والزوجية واحدة، من غري فرق بني كزمان اململو إىل خويه بالنسبةأحال النذر واحلاصل إن و

  .دمهاتعلق النذر قبلهما أم بع

جعل االختيار ك أيضاً، إذ أن النذر منافياً حلق الزوج واملاليكن  فيما مل شكال يقع اإلكومن ذل

أال . غري زماما إىل  االستلزام العريف اختصاص االنعقاد بالنسبةي والزوج يقتضكيف النذر مطلقا بيد املال

: ان آخرك وقال يف م،التامة بيد زيدانت اختياراته ك ي من عبيديمن دخل دار: لو قال املوىلى أنه تر

 ،منا هو فيما مل يزاحم االختياراتإوجوب الوفاء  أن  العرفى ير، فليف بهيذا وعد أحد من عبيدإ

  .فتأمل

  .شكالان منافياً حلق الزوج يف غاية اإلك فالقول بوجوب العمل بالنذر ولو ،انكيف كو

حتلف  أو  بأن تنذر قبل زواجها،ختيارها اامرأةل كت ك مللكذلكان كلو  أنه رناكويؤيد ما ذ

ك إىل  بالعبد املنتقل عن ملك وال ينقض ذل،ال حسب رأيهاإتشري عليها   العمل بقول فالنة اليت الىعل

  ك ل م ملاكذ املالإ، كمل



٢٩٢

 الثاين كاملال إىل ه ال ينتقل فإنيرفع السلطة عن بعضه، فالعبد ناقص من هذه اجلهة، أن متام العبد له

 كاملرأة ال متل أن  الفرقاصلوح. البطون حمجوراً من البيع وحنوه إىل الوقف املنتقلكون كذا، فيك هالّإ

  فنذرها املتعلق بزمان زواجها تصرف فيما ال اختيار هلا فيه، خبالف املوىل،ال يف مدة خلوهاإاختيارها 

 سبيله عن ى وما رفعه وخلي،اله بق حىبقاه علأموره، فما أ مجيع كاملوت وميل إىل  العبد مطلقاًكه ميلفإن

  .الم بعض املعاصرين يف غاية املانعيف كما كية ارتفع، فجعل املسألتني من باب واحد كحتت السلطة املل

 ون متعلق النذر راجحاًك وال بني اشتراطنا ،يفرق فيه بني النذر واليمني والعهد رنا الكوما ذ

 ا الأ ك عدم الرجحان، بل مبالكزمان الزوجية مبال إىل سبة يف عدم االنعقاد بالنكوغريه، إذ ليس املال

فصيل بعض املعاصرين تما لو حلفت السرقة من مال شخص، فكون ك الزمان فيكذل إىل حق هلا بالنسبة

 وبني القول ك،ذلكطرف الفعل وعدم املرجوحية يف احللف النذر يف املسألة بني القول بالرجحان يف 

  . ال وجه لهكبعدم ذل

ل سنة وجب عليها وفاًء لنذرها كرنا بأا لو نذرت احلج مثال يف ك ما ذىل علكيستش ال إنه مث

  .كذلك الرجل الناذر لعدم اجلماع عدم التزويج ىجيب عل، أو  مقدمة النذرى علعدم التزويج حتفظاً

اع، وإن التزويج وعدم احلج واجلمبن بأس كن شامال حلال الزواج مل يكمل ي إن النذر: ألنا نقول

رأس  إىل ن تزوجت ووصلإجامع وأال ، أو ن تزوجتإحج و إىل أنه أ بأن يرجع،ان شامال للزواجك

    مل ينعقد النذر،شهرأربعة أ



٢٩٣

 كل صامت مثال بزيد تزوجت لو أا نذرت لو وكذا بل ،وحنوه كاحلج الفعل ذلك من منعها للزوج وليس

 حلفه على مقدم نذرها أو حلفها فإن ،تزوجها إذا مخيس كل اقعهايو أن حلف أيضاً زيداً أن املفروض وكان ،مخيس

  متعلق ألنه عليها الصوم يوجب ه فإننذرها خبالف ،تكليفها يف شيئاً يؤثر ال حلفه ألن ،اإليقاع يف متأخراً كان وإن

  

 ان احللف ال إن كه فإنحيلف عدم احلج يف هذه السنة، أن ون مثلك الزمان، فيكذلة إىل بالنسب

انت تشمل ك متعلقا للحلف، وإن هونك لعدم ،مل صورة االستطاعة فال مانع من احلج بعد االستطاعةتش

  . احلرامىا حلف علانت باطلة ألكصورة االستطاعة 

مات  أو ذنه مث طلقهاإحلفت ب أو  فنذرتبزوجانت متزوجة كرنا ما لو كمثل ما ذ إن مث

  .زمان الزوج الثاين إىل النسبةتنعقد احللف والنذر ب ه ال فإنوتزوجت بغريه،

 لاحلج وحنوه، بك الفعل كوليس للزوج منعها من ذل {: يف قولهشكالرنا تعرف اإلك مما ذ}و{

 }و{، ان متعلق النذر حال الزوجيةك مما }ل مخيسك صامت ا لو تزوجت بزيد مثالًأذا لو نذرت كو

 من )رمحه اهللا( ره املصنفك، فما ذ خالف حلفها أم الىيفرق يف عدم االنعقاد حلف الزوج عل ال

 أو  حلفها فإنتزوجها، إذا ل مخيسكيواقعها  أن  حلف أيضاًزيداً أن ان املفروضك {صحة حلفها ولو

  خبالف نذرها،ليفهاكيؤثر شيئاً يف ت حلفه ال ألن يقاع،ان متأخراً يف اإلك حلفه وإن ىنذرها مقدم عل

   متعلق ألنه ه يوجب الصوم عليهافإن



٢٩٤

  .ل الرجحبلف العمل من مينع عليها فوجوبه ،نفسها لبعم

  

  . غري تام، ملا عرفت}بعمل نفسها، فوجوبه عليها مينع من العمل حبلف الرجل

  : وقد يوجه التعارض يف املقام بأن الزوجة جيتمع عندها خطابان

  . خطاب وجوب العمل بالنذر:األول

  .طاعة الزوجإ خطاب وجوب :والثاين

ذا إرافع ملوضوع الثاين، و، ألنه  الثاينى يف احلجية علان دليله مقدماًك  زماناًسابقاًول ان األكوملا 

ان نذر الزوج باطال لتعلقه بغري كطاعته إجتب عليها  انت الك ف،طاعة الزوج عنهاإارتفع وجوب 

  .ىـ انته،املشروع

نعقد نذرها  مل ي،وا مزوجةكطاعة الزوج يف زمن إالزوجة حيث جتب عليها إن : ن فيهكل

 وجمرد تقدم الزمان ،انعقاده، فيجب عليه العمل بهمن ، فنذر الزوج ال مانع أصال الزمان كذل إىل بالنسبة

 ولو نفذ مثل ،الغروب إىل  ونذر قراءة القرآن من أول الظهر،ما مثلنا يف نذر عدم احلجكـ ،غري نافع

 رمات عن نفسه، فينذر قبل شهر رمضانل شخص رفع مجيع الواجبات واحملك كميان والنذور مللهذه األ

ن من اخلمر مما ال خطاب كيتم أن زوجة، وقبلللالنفقة عطاء إل يوم، وقبل التزويج عدم كل كيأأن 

  .ذاكليها فعال شرب اخلمر وهإبالنسبة  إليه متوجهاً

 غري ،يعلم بالتزويج ه ال فإن خبالف ما حنن فيه،والفرق بأنه يعلم وجوب الصالة عند دخول الوقت

  .فارق، إذ العلم ال مدخلية له يف الواقع

  . شرب اخلمر غري منعقد لعدم جوازهىاحللف عل: يقال ال

جائز غري   أيضاًذن الزوج بعد التزويج ولو مع منعه ويهإ ى الصوم املتوقف علىاحللف عل: قلت

  . ينقض بشرب اخلمركذلك اإلطاعة ى وتقدمه علكما يقال جبواز ذلكيف موطنه، ف



٢٩٥

 ،جازة الزوج حمرمان يف زمان التزويج ووجود اخلمرإشرب اخلمر والصوم بدون احلاصل أن و

  .وقبل التزويج ووجود اخلمر غري حمرمني من جهة عدم املوضوع

 يقال بأنه يتوجه اخلطاب ،تشرب اخلمر عند وجودها اخلطاب بأنه ال إليه والقول بأنه فعال يتوجه

  .ذن الزوج عند التزويجإ بغري يتصوم ليها فعال بأنه الإ

  .كذلك وبطالن الالزم من أوضح البديهيات فبطالن امللزوم ،فرق الاحلاصل أنه و

  



٢٩٦

 ووجب ذمته تربأ مل ،املكان ذلك غري من فحج ،معني آخر بلد أو هكبلد ،معني مكان من احلج نذرإذا : ٧ مسألة

 ،التدارك إمكان لعدم ،الكفارة عليه وجب املكان كذل غري من السنة تلك يف فحج سنة يف عينه لو نعم ،ثانياً عليه

  ذلك يكون أن آخر نذراً نذر مث مبكان تقييد غري من حيج أن نذر ولو

  

أن كغري معني يف حمصور أو } نيبلد آخر مع أو بلدهك ،ان معنيكنذر احلج من مإذا : ٧مسألة {

مل ألنه }  ووجب عليه ثانياً، ذمته مل تربأ،انك املكفحج من غري ذل {نذر احلج من أحد هذين البلدين

  .حينث بالفعل األول لغرض التوسعة  وال،يأت باملنذور

ربالء كلف وثالمثائة ومثانني مثال من مدينة أما لو نذر احلج يف سنة ك }عينه يف سنة نعم لو{

 إمكان لعدم ،فارةكوجب عليه ال{ و،ان حنثاك }انك املك السنة من غري ذلكفحج يف تل {املقدسة

  . حبيث ينطبق النذر عليه}كالتدار

 كان احلج املنذور مقيداً بتل إن ك بأنه،عاظم بعض األ)فارةكوجب عليه ال(  قولهىوقد علق عل

 ، يف سنة خاصةني، إذ مفروض العبارة التعيكن مل يظهر يل وجه ذلكرر، لكلتلبعنوان غري قابل  أو السنة

 وإال مل ،انك املك يف احلج من ذليدنيو أو حان ديين رجى يتوقف علكذلكانعقاد النذر  أن ن ليعلمكل

  . ك نعم يصح تعلق احللف بذل، املشهورىينعقد بناًء عل

  .لرجحاناتقييدها باعتبار  إىل حيتاج  الىخرأاملسألة مسوقة جلهة  إن وحيث

ك قابلة للتدارك من العناوين الغري ذل أو ان بقسميه نذر احلج مع شخصكومثل نذر احلج من م

  .غريه أو

  ك ون ذلكي أن ان مث نذر ندراً آخركحيج من غري تقييد مب أن ولو نذر{



٢٩٧

 النذر خللف الكفارة عليه ووجب ،األول النذر من ئبر املكان ذلك غري من فحج وخالف ،كذا مكان من احلج

 الكفارة عليه جبووسالم اإل حجة عن جيزيه ه فإن،فخالف كذا بلد منسالم اإل حجة حيج أن نذر لو أنه كما ،الثاين

  .ر النذخللف

  

 حنو تعدد املطلوب، خبالف الفرع ىان علك املكون احلج من ذلك ي حىت}ذاكان كاحلج من م

 من النذر األول ووجب عليه ئ بر،انك املكوخالف فحج من غري ذل {ه من قبيل التقييد فإناألول

  .}فارة خللف النذر الثاينكال

ه لو مل حيج  فإنمصداق للحنث،، ألنه مقيداً بسنة مل يصح احلج انن النذركورمبا يقال بأنه لو مل ي

: النذر الثاين يتصور بصورتني إىل  احلنث بالنسبة فإنالنذر الثاين، إىل ن حينث بالنسبةكهذا احلج مل ي

الثاين مصداق للحنث  إن  وحيث، غري النحو املنذورىحيج عل أن ، الثانيةأصالحيج  الوىل أن األ

  . جيب القول بعدم صحته،لدار حني نذر الصالة يف املسجدالصالة يف اك

  النذر الثاين ال فإنبفعل هذا،  املنذور الكمنا هو بترإاحلنث  أن رنا سابقاً منكن يرد عليه ما ذكل

 يف ىليفا زائداً، ومثله نذر الصالة يف املسجد فيما صلكمنا يوجب تإ بل ،ضييق دائرة النذر األولتيوجب 

ونه حنثا كل، ألنه ونه مصداق احلنث لزم اخللفكان هذا باطال لك ولو ، من األمثلةك ذلغري، إىل غريه

  . فتدبر،ون حنثاكونه باطال ال يك ول،باطل

 ون حجه هذا مع زيد مث حج بدون زيدك ما لو نذر احلج ونذر نذراً آخر، بأن يكمثل ذل إن مث

 ووجب عليه سالمه جيزيه عن حجة اإل، فإنفذا فخالك من بلدة سالمحيج حجة اإل أن لو نذر أنه ماك{

    وهذا}فارة خللف النذركال



٢٩٨

بنحو  أنه  ال،يفيةكي ذه السالمتيان حجه اإلإنذر ، أي إنه  القيديةالقسم من النذر ليس إال مبعىن

 هلذا  بل ال معىن،ذاكحيج من بلدة  أن  مطلقاًسالم تقدير عدم حجه حجة اإلىنذر عل، أي إنه الشرط

  . النذرىعدم اللزوم فيخالف مقتض إىل مرجعه ألن ،أصال

 مما مل يظهر لنا ، حنو القيدى حنو الشرط وعلى عل، قسمنيى النذر يف املقام علكفجعل املستمس

ت املوضوع  فقد فوسالمذا حج من غري البلد املعني حج اإلإف": ره مبا لفظهكل منه ما ذكشأوجهه، و

ذا بطل لفوات إون جترياً فال يصح التعبد به، فك فيالتعجيز حرام عقالًوعجز نفسه عن أداء املنذور، وهذا 

منا جتب إفارة كال، ألن فارةكجتب ال ، وحينئذ الكتيان باملنذور بعد ذلالتقرب بقي النذر حباله فيجب اإل

  . ىانته )١("هك يف تريمبجرد التجر  املنذور الكبتر

لف عن املنذور يف مثل كالعمل املوجب لعجز امل حرمة يالنذر بنحو القيد يقتض أن إذ لو سلمنا

 من البلدة سالم يف مثل احلج الذي هو واجب فوراً ففوراً، إذ نذر حجة اإلك ال نسلم ذل،الصالة وحنوها

ن يل وقت كامليقات ومل ي إىل ذهبت إذا  حىتسالمحج حجة اإلأ بأنه ال إطالقان له  إن كذائيةكال

لف باحلج كه م فإنهذا الفرد من النذر حرام، ألن  مل ينعقد،حلج منهاالبلدة الفالنية وا إىل للرجوع

 ان خماطباًكذا واحلج منه كبلدة  إىل ن له وقت للرجوعكامليقات ومل ي إىل وصل أي إنه إذا حينئذ،

   نكذا احللف والعهد وإن مل يك الواجب، وك عدم احلج حينئذ باطل لتعلقه بتري فنذر يقتض،باحلج فعالً

                                          
.٣١٨ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٢٩٩

  .فارةك وجب احلج حينئذ وصح، وحيث وقع احلنث جتب الطالقله هذا اإل رالنذ

املسجد  إىل  حبيث لو ذهب،آخر الوقت إىل خر الصالةأومثله ما لو نذر الصالة يف املسجد مث 

لعدم صحة مشول النذر هلذا احلال ووقع ، ه جتب عليه الصالة يف حمله وتصح الصالة، فإنفات الوقت

  .ةفاركاحلنث املوجب لل

 تقدير عدم مشول ىعل أنه  النذر، فال يردكجل تر بل أل،احلنث ليس ألجل احلج والصالة إن مث

  .فارةك للحنث والالنذر ملثل هذا الفرد ال معىن

  :أموررنا كفتحصل مما ذ

 حنو ىون دائما علك بل ي، حنو الشرطىونه علك ل يف مثل هذه املوارد ال معىنرالنذإن : األول

  .القيد

 ثري من املعاصرين تبعاًكما عليه ك بالواجب بدون قيده املنذور مل يبطل الواجب، ىلو أتإنه : الثاين

  .المه ميالكي كلصاحب اجلواهر يف حم

ن من اجلمع بينه وبني النذر كا هو يف غري املضيق الذي ال يتم فإمنلو فرض بطالن الواجب: الثالث

  .لو أراد العمل بالنذر فات الواجب إنه حبيث

 املنذور ال كمل يعمل باملنذور، ولو لفرض تضيق الواجب وهي لتر إذا فارة فيماكجتب الإنه : بعالرا

ما لو نذرت الصالة يف ك ،، أما بدون القدرةكمنا هي مع القدرة والترإفارة ك نعم ال،تيان بالواجباإل

ه جيب عليها ، فإناملسجد فطهرت إىل ضاق الوقت عن الذهاب إىل أن انت حائضاًكمسجد مثالً مث 

   الصالة يف



٣٠٠

  . تيان مبتعلق النذر اإلىفارة لعدم القدرة الشرعية علك وال ،حملها

ي يف هذه السنة سالمن من احلج اإلكيتم وقت ال إىل  مث مرض،ذاكومثلها من نذر احلج من بلدة 

  . البلدة واحلج منهاكتل إىل لو أراد الذهاب

  



٣٠١

  املبادرة عليه جيب فال ،الفوت أو املوت ظن إىل التأخري جواز فالظاهر ،نبزما يقيده ومل حيج أن نذرإذا : ٨ مسألة

  

 فال ،الفوت أو ظن املوت إىل  فالظاهر جواز التأخري،حيج ومل يقيده بزمان أن نذرإذا : ٨مسألة {

قطع  إىل  وغريها، بل عن الثالث نسبتهك واملداركرة واملسالكما عن التذك ،}جيب عليه املبادرة

ام الفورية وعدم جواز ثشف اللكن عن حمتمل ك عدم اخلالف فيه، لى وعن الثاين دعوصحاب،األ

  .التأخري

  : وعدم جوازه بعده، الوقتكذل إىل احتج من قال جبواز التأخري

ما ك الفورية يخويه ال يقتضألف بالوفاء بالنذر وكامل إىل مر املطلق املتوجهن األفأل: أما األول

لو قلنا بأن األمر يقتضي  إىل أنه دليل مفقود يف املقام، مضافاً إىل فور حيتاجصول، فوجوب الحقق يف األ

ذا إلف، فك حنو ما نذره املىتيان باملنذور عل اإليتضقمنا يإاألمر بالنذر  ألن ،كالفور فليس املقام من ذل

 الفورية ى األمر علتيان مقيداً، فمسألة داللة اإلىذا نذر مقيداً اقتضإتيان مطلقا، و اإلىنذر مطلقا اقتض

  .تما عرفك ىربكجنبية عن املقام، مع منع الأ

عالم، ثري من األكما عليه بناء ك وهو حمرم ، الوقت جتركون التأخري عن ذلكما لإ ف، الثايناوأم

ون كيش م العقالء وهم الك واملعصية حاإلطاعةامليزان يف باب  ألن ماإاون والتهاون حمرم، و ألنه ماأو

  . اب مثلهيف صحة عق

 وغريه ممن تبعه، والتهاون لو قيل ىملرتضا عليه شيخنا ما بىنك لو قلنا بعدم حرمته ين التجركل

 منا املسلمإ و، غري مسلمكون بناء العقالء ذلكمر الثالث و األى يبق،ونه حمرماًك ى الظفر بدليل علمبعد

  .من مات فجأةك غريه ه الفعل خبالفك ترىفات عوقب عل وأ مات الظان لو مل يعمل حىتأن 



٣٠٢

 بل لو قطع بأنه لو مل ، معاقبك اآليت به بعد ذلكون الظان التارك ىمل يقم دليل علاحلاصل أنه و

منا إونه معاقبا، وك ىن وفعل مل يقم دليل علك مث مت، فلم يفعلكن بعد ذلكحيج يف هذه السنة مثال مل يتم

 كون ذلكاآلخر، وك إىل التر: شترط فيه أمران في،اآلخر إىل العقاب يف صورة عدم الفعل باالختيار

  . العقابىحدمها فال دليل علإ أما مع عدم ،لفكباختيار امل

  :أموراحتج القائل بوجوب الفورية ب

  . ليهاإانصراف املطلق : األول

يف وسبب ك. المكون خارجاً عن حمل الكقصده الناذر، وحينئذ ي إذا الإ منع االنصراف :وفيه

 إىل  يف املقام، مضافاًاصل الفرد، وشيء منها غري حلما أو كغلبة الوجودفراد أو لبة األما غإاالنصراف 

  .ما ال خيفىكورة وبني االنصراف ك املذمورال تالزم بني األأنه 

  .  مادام حياًكنا لو مل نقل بالفورية مل يتحقق الوجوب جلواز الترإ: الثاين

النقض  إىل الفوت مضافاً أو ظن املوتك إىل از التر، بل جوكذلك كنقول جبواز التر نا الإ :وفيه

 ،ون القائل يف املقام بالفورية هو القائل بعدم واجب موسع يف الشريعةكي أن بالواجب املوسع، إال

  .فتأمل

 فالتأخري غري جائز، ،الفوت نقض الغرض وهو قبيح أو ظن املوت إىل لزوم جواز التأخري: الثالث

ظن  إىل ة من غري وصولهأجاز التأخري مع العلم بأن بعض املؤخرين ميوت منه فجنه لو أأما املالزمة فأل

جازته التأخري، وأما بطالن إ إال بكتيان ببعض املنذورات، وليس ذلان الزمه عدم اإلك ،املوت أو الفوت

  . الالزم فهو واضح

   النقض باملوسع ومبا لو قيده الناذر إىل  مضافاً:وفيه



٣٠٣

  ،عاصياً يكون ال التأخري جواز صورة يف به اإلتيان قبل مات فلو ،نصرافا هناك كان إذا إال

  

ون املصلحة كظن املوت والقول بعدم االنعقاد حينئذ يف غاية الغرابة، احلل بأنه قد تطالق إىل باإل

  . البعض ال باالختيارك ذلكثر من املفسدة يف تركيف التوسعة أ

  . سويف احلجخبار الناهية عن ت بعض األإطالق: الرابع

  .ي وال يشمل احلج النذرسالماملنصرف منها حج اإلإن : وفيه

 هللا  حقاًان مستوجباً إذا كالنذرشكال أن فالعمدة يف اإل":  بقولهكره يف املستمسكما ذ: اخلامس

جارة وحنومها لبيع واإلا  أن إطالقرواك ذك، ولذل احلق حراماًيذن ذإان تأخري احلق بغري ك تعاىل

   )١(."عجيليقتضي الت

 تقدير تسليمه ىن احلق علأ و، للحق وال معىن،النذر ليس إال عبارة عن االلتزام إىل أن  مضافا:وفيه

منا نقول بلزوم التعجيل فيهما إجارة البيع واإلك، أن ذلكتيان به وجب اإلأ والشارع ،مطلق المضيق

  .ما ال خيفىك ك ذلىلالنصراف ولبناء الطرفني عل

 وقصده } انصرافكان هنا إذا كالإ { هو املتعنيي بعدم فورية احلج النذر فالقول،انكيف كو

من  إليه خذ باملنصرف االنصراف ليس منشأ لأل فإنقصد املفهوم من هذا اللفظ عند العرف، أو الناذر

  . الذي صار اللفظ فيه منحصراًاد املعىنأرالقائل  أن جهة

، فحاله ن لعدم وجه للعصيا}ون عاصياًك ال يتيان به يف صورة جواز التأخريفلو مات قبل اإل{

من مات بني الرمضانني كاملوت،  أو تيان بالواجب املوسع مع عدم ظن الفوتل اإلبحال من مات ق

   أو وعليه القضاء

                                          
.٣١٩ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٠٤

 التأخري جيز مل معينة بسنة قيده وإذا ،له وجه ال التأخري جاز وإن األزمنة تلك بعض يف متكنه مع بعصيانه والقول

  .والكفارة القضاء وعليه عصى أخر فلو ،السنة تلك يف متكنه ضفر مع

  

زمنة  األكنه يف بعض تلكبعصيانه مع مت { الذي هو يف اجلواهر}والقول {مات بني وقت الفريضة

 عدم العقاب عليه لو اتفق  له مبعىنك جواز ذل فإنن منه،كوقت آخر يظن التمإىل } ن جاز التأخريإو

زمنة أ يف أول كينايف استحقاق عقابه لو مل يصادف بالتر  ال،ت الثاينن له يف الوقكحصول التم

 صرف ى إذ العقاب عل،}وجه له ال { املخالفةىقدام عل، فالعقاب تابع للواقع ال لإلىـ انته،نكالتم

  . مل يقم عليه دليلكالتر

 للواجب ك تار فهومكانزمنة اإلأ يف أول ك هذا الذي يفوته لو ترى علن موسعاًكوالقول بأنه مل ي

م بالنسبة ك جريان احلكيقطع هذا التار أو  التوسعة حبيث يظنن تعميم املوىلك ل،ان متاماًكن إاملضيق و

ما ال ك يوجب العذر عند العقالء الرافع للعقاب ، اخلالف يف حق هذاىليه، مع عدم نصب دليل علإ

  .خيفى

 ىمقتضألنه }  السنةكنه يف تلك فرض مت مل جيز التأخري مع،قيده بسنة معينة {ان الناذرك }ذاإو{

فارة ك أما ال،}فارةك وعليه القضاء والىعص {عمداً}خرأفلو  {ه عمداً غري جائزك فتر،الوفاء بالنذر

خل أ  فإنن عني الوقتإو":  مع املنت وأما القضاء فقد قال يف اجلواهر مازجاً،فواضح للحنث املوجب هلا

صحاب الم األكجده فيه، بل هو مقطوع به يف أقضاء بال خالف فارة والكبه مع القدرة وجب عليه ال

  .ىانته )١("كما اعترف به يف املدارك

                                          
.٣٤٤ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



٣٠٥

  .أمر جديد وهو مفقود إىل  بأن القضاء حيتاجكل عليه يف املداركشأو

 وال جمال لالستصحاب يف ، الرباءة من وجوبهصل واأل،ه يف حملهإشكال بأن كوأيده يف املستمس

من صل أو خراجه من األإداء، ووجوب ان للقضاء وقت معني ينفصل من وقت األكاملقام وحنوه مما 

خراجه من إقت يف حياته وال ي وجوب القضاء عليه يف املويقتض  الان منذوراً نذراً مطلقاًكالثلث لو 

  .ته بعد وفاتهكتر

 وهو ظاهر ، واجلواهركما عرفت من املدارك مجاع،يف وجوب القضاء هو اإل إذاً فالعمدة: مث قال

  .ى انته،)١(رسال املسلماتإالمهم ومرسل فيه كور يف كضاء بعد الوقت مذق وجوب ال فإنغريمها،

 كقول املدارك النذر املطلق أدلة للوجوب باالستصحاب وك التمسإمكانره من عدم كما ذ: أقول

راد أما لو ك مجاعب اإلجعله العمدة يف املطل أن الإأراد به الدليل اخلاص متني،  إذا  دليل للقضاء،مبعد

ما كمن فاتته فريضة فليقضها : )عليه الصالة والسالم( للقضاء ممنوع، إذ قوله أصال عدم دليل كاملدار

  .اف يف املطلبك فاتته

  يف مسألة من نذر صوم سنة معينة فأفطر لغري عذر،،تاب النذرك يف اجلواهر يف كوقد استدل بذل

فري ك يف التإشكالوال : قال إىل أن ...خالف بال: "قضاه): "اهللارمحه ( ه قال عند قول املصنففإن

   ورته بالنذر من الصوم الواجب ولصريمن فاتته، بل وال القضاء لعموم ى وفتوللمخالفة املقتضية له نصاً

                                          
.٣٢٠ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٠٦

  ،عنه قضاؤه وجب مات وإذا

  

  .ى انته،)١( لو فاتىاملوقت الذي يقض

احلسن  إىل أيب اتبة ابن مهزياركت من قضاء النذر، ففي م ما ورد يف بعض الرواياكيؤيد ذل: أقول

فارة؟ كهله ما عليه من الأ ى اليوم علكيصوم يوماً فوقع ذل أن  رجل نذري يا سيد):عليه السالم(

  )٢(. وحترير رقبة،يصوم يوماً بدل يوم: ليهإ )عليه السالم(تب كف

، وقد أرسله ك عموم الرواية السابقة ذل الظاهر من،اليمني يف وجوب القضاء أم الكمث هل احللف 

ذا إ " من مسائله املتفرقة عند قول املصنفوىلاليمني يف األ تابك حيث قال يف ،مرسال املسلّإيف اجلواهر 

يقاعه، إ الوقت بقدر كال عند غلبة الظن بالوفاة فيتعني قبل ذلإيتحقق احلنث وقتاً مل مل يعني ملا حلف 

 فعله  إن مات قبل مث: ما لفظهى، انته"نيصل أل،صومن أل،عطينه شيئاًأل ،قضني حقهقال أل إذا ماك

ون إال بالتعلق ك والقضاء بعد املوت ال ي،خل إ)٣(من زيداًكلما لو حلف ليكال فات إ عنه وىان مما قضكو

  .م العهدكما ال خيفى، ومنه يظهر حكبالذمة قبله 

 ملا }وجب قضاؤه عنه {ر عن وقته املعني نفسه القضاء بتأخريه النذىان علكما ي ف}وإذا مات{

   عطاء احلجإ وجوب ىسيأيت من الروايات الدالة عل

                                          
.٤٣٤ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(

.١ يف بقية الصوم الواجب ح٧ باب٢٧٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.٣٢٢ص ٣٥ج: اجلواهر) ٣(



٣٠٧

  .عنه القضاء وجب إتيانه قبل منه متكنه بعد ماتطالق إذا اإل صورة يف أن كما

  

  .عن الناذرالنذري 

أو  يعفور وضريس، أيب صحيحي ابنك ،حجاج الغريإ بأن هذه الروايات واردة يف نذر شوقد يناق

ان النذر احلج كيالزم وجوب القضاء فيما   الكصحيح مسمع، وذلكحجاج الغري  أو إيف حج النفس

ه  فإن خبالف حج النفس،حجاج الغري ليس إال بذل املال حلجه، فهو دين مايل حمض بال شبهةإذ إ ،بنفسه

  .عمالنفس األ

 بالتماسه احلج كيتحقق ذل، إذ  حمضاًحجاج الغري خصوصاً مثل االبن ليس مالياًإن إ: ن فيهكل

عليه ( للعموم من وجه بينهما، ويؤيده قوله ،عطاء مال احلجإحجاج غري نذر نذر اإل إىل أن مباله، مضافاً

 ى املال عل: لقالان نذراً مالياًكه لو  فإنخل،إ ب األىاحلجة عل: يعفور أيب  يف صحيحة ابن)السالم

  . ه يشعر بالعموم، فإنمنا هو مثل دين عليهإ : يف صحيحة ضريس)عليه السالم(ب، وقوله األ

 ،يعفور ـ غري حمل الرتاع أيب  ضريس وابنيصحيح أي موردمها ـإن  ":فقول صاحب املستند

 ،)١("فيه مناكالحجاج الغري صرف املال فيه فهو نذر مايل ودين حمض وهو غري احلج الذي إبل ظاهر 

  .ممنوع

  وفاقاً}تيانه وجب القضاء عنهإنه منه قبل كد متمات بعطالق إذا يف صورة اإل أن ماك{

وجوب القضاء  أن امثشف اللكصحاب، وعن ثر األأكالم كمقطوع به يف ك أنه للمشهور، بل عن املدار

  . ىانته )٢(نئذ قد قطعوا بهيح

  . مع شرحه)رمحه اهللا( الم املصنفكما يأيت يف  إىل ا تقدم من الدليل، مضافامل كوذل

                                          
.٢٤ سطر ١٦٧ ص٢ج: املستند) ١(

.٢٩٤ص: شف اللثامك) ٢(



٣٠٨

  .يأيت ملا ضعيف جديد بفرض القضاء أن بدعوى جوبهو بعدم والقول

 احلج ألن ،صلاأل من بأنه القول إىل مجاعة فذهب ،قوالن ؟الثلث من أو التركة أصل من القضاء الواجب وهل

  .صلاأل من خترج املالية الواجبات أن على قائم همإمجاعو ،مايل واجب

  

ى أن بدعو {شف اللثامك والذخرية وكللمدار ما اختاره يف املستند تبعاًك }والقول بعدم وجوبه{

 إىل ن قلنا بالوجوب بالنسبةإ و،ما بعد املوت إىل  وال دليل عليه يف املقام بالنسبة}القضاء بفرض جديد

  .شاء اهللا تعاىلإن  الطرفني أدلة مع شرح }ضعيف ملا يأيت {كما فاتت زمان احلياة لدليل

القول بأنه من  إىل  قوالن، فذهب مجاعة،من الثلث أو ةك الترأصلوهل الواجب القضاء من {

 إىل  والقائل به احللي واحملقق يف الشرائع والعالمة والشيخان يف املقنعة واخلالف، بل رمبا نسب}صلاأل

الواجبات املالية ى أن هم قائم علإمجاع و،ن احلج واجب مايلأل{، املشهور أنه ثر، بل يف احلدائقكاأل

 صلالواجبات املالية خترج من األ أن احلج واجب مايل فلما سيأيت، وأما أن  أما،}صلخترج من األ

  .النصوص مستفيضةك عليه مجاع اإلىفدعو

ان مالياً صل إذا كخرج الواجب من األأ بواجب وغريه ىولو أوص:  مع املنتقال يف الرياض مازجاً

 يف الغنية وهو مجاعل عليه اإل ب،جده، وبه صرح مجاعةأ والباقي من الثلث بال خالف ،الدين واحلجك

  . الوصية به وعدمهارث شاملة لصوريت اإلىتاب والسنة بتقدمي الدين علكات ال إىل إطالقاحلجة، مضافاً

صل ألنه ول من األخرج األأ بواجب مايل وغريه ىولو أوص:  مع املنتزجاًوقال يف اجلواهر ما

   منن ى أ بقسميه عليه، وعلمجاع بل اإلى، وفتوالدين نصاًك



٣٠٩

 يف املال بذل إىل حيتاج قد كان وإن بدنية خمصوصة أفعال هو وإمنا ،مالياً واجباً كونه مبنع عليه يورد ورمبا

   .ذلك وحنو واملكان والساتر املاء حتصيل يف املال بذل إىل حتتاج قد أيضاً الصالة أن كما ،مقدماته

 إمجاع أو هناك كان فإن ،البدنية العبادات وسائر صالةال خبالف املال بذل إىل حمتاج الغالب يف احلجن إ :وفيه

  .قطعا احلج يشملصل األ من خترج املالية الواجبات أن على غريه

  

  . وحنومها عبائر غريمهاى، انته، احلج الواجب للنصوص الدالة عليه باخلصوصكذل

منا هو أفعال خمصوصة إو ، مالياًونه واجباًكمبنع  { واملستندك واملورد هو املدار}ورمبا يورد عليه{

بذل املال يف  إىل  قد حتتاج أيضاًالصالة أن ماكبذل املال يف مقدماته،  إىل ان قد حيتاجك وإن ،بدنية

  .جيعله واجبا ماليا حياناً الأ وجمرد االحتياج }كان وحنو ذلكحتصيل املاء والساتر وامل

 عن سالمخراج حجة اإلإ وجوب  فلم ورد يف النصوص مالياًن احلج واجباًكلو مل ي: يقال ال

  . واجب مايل وحج النذر واجب بدين من غري فارقسالم، والقول بأن حجة اإلصلاأل

منا قلنا به إ، وونه مالياًك لعدم صل، عن األسالم القاعدة عدم خروج حجة اإلىمقتض: نا نقولأل

  . قياسحلاق احلج املنذور بهإويل، ف األصل حتت األي الباقى فيبقمجاع،للنص واإل

 ولذا أخذ } خبالف الصالة وسائر العبادات البدنية،بذل املال إىل احلج يف الغالب حمتاجإن : وفيه{

إمجاع  كان هناكن إف { وحنوه الذي هو مالياهلد إىل احتياجه إىل يف موضوعه الزاد والراحلة، مضافاً

  .} يشمل احلج قطعاًصل من األةالواجبات املاليى أن غريه علأو 



٣١٠

 فليس ،كذلك واحلج ديناً الواجب كونصل األ من اخلروج يف املناط بأن )رمحه اهللا (اجلواهر صاحب بوأجا

  خبالف الدينية حنو على فوجوبه ،وضعية جهة به لألمر بل ،والصوم الصالة يف كما صرفاً تكليفاً

  

 الذي هو صرف الطبيعة ألن  مالياً،ونه واجباًكفي يف كي  الك بأن ذلكوأجاب عنه يف املستمس

  .  مالياًون واجباًكي أن  عن املال فضالًى علموضوع الوجوب ليس موقوفاً

  : ثالثة أقسامىمث قسم الواجب عل

خراج مثل هذا إجيب   وال،الصالة والصوم واحلجك أصالون املالية ملحوظة فيه كما ال ت: األول

  . بال تأملصلعن األ

اة وحنومها، وال كالدين والزك، فليكل الذمة من غري التحظ فيه املالية مع انتزاع اشتغاما لو: الثاين

  .صلخراج هذا من األإ يف إشكال

  . قاربفقة األكنداء حظ فيه املالية مع انتزاع االشتغال من وجوب األما لو: الثالث

ى أن  على املدعمجاع اإلمن، وصلخراجه من األ إلي ينشأ من عدم العموم املقتضإشكالوفيه 

  . منع أو ور تأملك املذمجاع اإلىن يف جواز االعتماد علك، لصلة خترج من األالواجبات املالي

فطار شهر رمضان عمداً إفارة كفطار لعذر، وجعل مثل فدية اإلكمث تردد يف بعض الواجبات 

  .برامهإ وسيأيت التعرض لنقضه ومهالك اصلهذا ح. صلخيرج من األ قسما برأسه وال

 صلبأن املناط يف اخلروج من األ { املتقدمشكال عن اإل})رمحه اهللا( وأجاب صاحب اجلواهر{

مر به جهة وضعية،  بل لأل،ما يف الصالة والصومك  صرفاًليفاًك، فليس تكذلك واحلج ون الواجب ديناًك

    حنو الدينية خبالفىفوجوبه عل



٣١١

  .الدين مبرتلة أو دين نهبأ الناطقة األخبار بعض إليه يشري كما ،صلاأل من خيرج فلذا البدنية العبادات سائر

 ،مايل غري عمال أو مالياً عمال أو ماالً كانت سواء ،تعاىل هللا ديون اإلهلية الواجبات مجيع أن التحقيق :قلت

  .هللا ديون أيضاً والصوم فالصالة

  

 }نه دينأة بقخبار الناطبعض األ إليه ما يشريك، صلسائر العبادات البدنية فلذا خيرج من األ

  . معاويةةروايك }أو مبرتلة الدين {ث وضريسرواييت حارك

مر جهة لأل أن  وأمامجاع، فلما عرفت من النص واإلك، ذلصلون املناط يف اخلروج من األكأما 

 ك ومل،حجي أن أهللا عل ذا يفك وك، للمل الناس حج البيتىهللا عل وضعية فألن الالم يف

  .ان دينا عليهكان عند غريه  إذا كالشخص

أو عمال  {اةكالزك }انت ماالًك سواء هلية ديون هللا تعاىلمجيع الواجبات اإل أن حقيقالت: قلت{

  .} ديون هللا أيضاًفالصالة والصوم{، ةالصالك } غري مايلأو عمالً {احلجك }مالياً

، فاملشهور عدم وجوب صلاختلفوا يف وجوب قضاء غري املايل من الواجبات من األ: أقول

 خترج من الثلث، بل ة ومع الوصي،مل يوص ا إذا الصالة والصومكة ضنية احملللواجبات البداالستيجار 

 والدروس وجامع ىركن عن الذك، لاملسلماترسال إرسله غريه أما كخالف فيه  ال إنه يف الرياض

 وإن مل يوص به، بل قال يف املايلك صل أيضاً خيرج من األالواجب البدين أن املقاصد نقل عن بعض

طلق فيها الواجب اخلارج من أا مما  والنافع والغنية والسرائر وغريهله ظاهر املصنف هنالع: اجلواهر

    ماىثر علكأ أو تبك، وهي عشرة صلاأل



٣١٢

  . ى انته،)١(قيل

 إحلاق الواجب البدين باملايل يف ، خالفهى علإمجاعمل ينعقد  إن فاملتجه:  بقولهكمث استوجه ذل

صالة وإال خوطب  أو  عليه من صومله ويل خياطب مبا يفوت املوىلن كمل ي إذا خراج من صلب املالاإل

 وبني ما ،له بني ما فاته بتقصري وعدمهك كخراجه من ثلثه، من غري فرق يف ذلإبه ما مل يوص امليت ب

جر أحد ؤاست أو  وجه لو تربع به متربعى عل، بعد فرض حصول شغل الذمة به،ن من قضائه وعدمهكمت

  .ىانته ،)٢(عنه برئت ذمته

 أدلتها عدم ى مقتض فإنرث والوصية والدين، اإلأدلة وعموم صل باأل:استدل للقول املشهور

  . مزامحة الواجب البدين هلا

 فلما ورد يف ى أما الصغرصل، والدين خيرج من األ،ن الواجبات البدنية دينأ ب:وللقول الثاين

رجل :  قلت له)عليه السالم(جعفر  أيب ن ع، عن زرارة،رواية حريزك الدين عليها، إطالقخبار من األ

يؤخر : )عليه السالم( قال ليلته،ه الصبح ومل يصل صالة كيدر أن عليه دين صالة قام يقضيه فخاف

  )٣(.كالقضاء ويصلي صالة ليلته تل

وإذا جاء وقت الصالة فال : خباره عن لقمانإ يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،اية محادوور

  )٤(.ا دين فإ صلها واسترح منهاتؤخر بشيء

   قوله إىل )صلى اهللا عليه وآله( بالنيب يسرأذان ملا  يف حديث األ، حممد بن احلنفيةةورواي

                                          
.تاب الوصاياكيف  ٢٩٩ ص٢٨ج: اجلواهر) ١(

.تاب الوصاياكيف  ٢٣٠ ـ ٢٩٩ ص٢٨ج: اجلواهر) ٢(

.٩يت حق من أبواب املوا٦١ الباب٢٠٨ ص٣ج: الوسائل) ٣(

.٢ـــ ١ يف آداب السفر ح٥٢ باب٣٢٤ ص٨ج: الوسائل) ٤(



٣١٣

ينا  وجعلتها يل دي عبادىفرضتها عل:  قال اهللا جل جالله، الصالةىحي عل :قال: )عليه السالم(

  . بفتح الدال ـيـ رو

ا  فإها صلّ،جاء وقت الصالة فال تؤخرها لشيءإذا  :ملسافروما عن ابن بابويه يف آداب ا

  )١(.دين

وت سألته عن الرجل مي:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،رهك عمن ذ،وعن محاد بن عثمان

 الناس به أوىلان كوإن : قلت.  الناس بهأوىل:  عنه؟ قاليضوعليه دين من شهر رمضان من يق

  .)٢( الرجال إال،ال: امرأته؟ قال

وحيج عنه وليه حجة النذر :  يف باب نذر احلج)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ويف صحيح ضريس

  .)٣(منا هو مثل دين عليهإ

واقض : يقولأن ) عليه السالم( الذي علمه أبو عبد اهللا يعبد اهللا بن فضل اهلامش أيب ويف رواية

: )عليه السالم( الدنيا فقد عرفته فما دين اآلخرة؟ قال أما دين: قلت له. عين دين الدنيا ودين اآلخرة

احلج)٤(.  

   )٥(.مبرتله الدين الواجبإنه  :صحيحه أو ويف حسن معاوية

  ويف رواية احلارث

                                          
.١ يف آداب املسافر ح٩٩ باب١٩٥ ص٢ج: الفقيه) ١(

.٦ام شهر رمضان حك يف أح٢٣ باب٣٤١ ص٧ج: الوسائل) ٢(

.١ يف وجوب احلج ح٢٩ باب٥٢ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٩ يف وجوب احلج ح٢٨ باب٥١ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٤ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ٥(



٣١٤

  )١(.منا هي دين عليهإ: مناطاع األيب 

 عهداً  اهللاى فيمن أعط،)عليه السالم(جعفر  أيب قولك ،وما ورد يف باب العهد والنذر من القضاء

 ومجيع ما كيبيع مرتل أن  حدث املوتكحدث ب إن ومره: )عليه السالم(؟ قال كالتصدق جبميع ما ميل

  . احلديث)٢(ك فيتصدق به عنكمتل

  . بالدين وحنوه من الروايات من هذا القبيل املعربة حلقوق اهللا تعاىلكغري ذلإىل 

قال أمري :  قال)عليه السالم(جعفر يب  أ عن،، فعن حممد بن قيصمجاع فللنص واإلىربكوأما ال

  فإن مث املرياث بعد الوصية،، أثر الدينى مث الوصية عل،الدين قبل الوصيةإن  :)عليه السالم(املؤمنني 

  .)٣(تاب اهللاك القضاء أوىل

  . من النصوص املتواترة يف هذا املعىنكغري ذلإىل 

 من ى علىات التشبيه والترتيل فال خيفطالقباإلد يرأنه إن أ) رمحه اهللا( ىوأجاب عنه شيخنا املرتض

ام كحأثبوت مجيع  بدية فعلها واالستراحة منها، الإرادة جمرد اشتغال الذمة ا وال الروايات كتأمل يف تل

 ملطلق ون الدين امساًكات احلقيقة فيطالقريد باإلأن إ، وصلخراجه من األإ يف وجوب الدين املايل حىت

املخرج من  ألن ل دين خيرج من صلب املال ـ ممنوع، أن ك ـ وهيىربكة، فالاحلق الثابت يف الذم

جرة أخراج إخراجه من صلب املال، و إل والواجب البدين ال معىن،ان من جنس املالكصلب املال ما 

   ون الدينك ى علاالستنابة مبين

                                          
.٥ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ يف النذر والعهد ح١٤ باب١٩٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٢ام الوصايا حك يف أح٢٨ باب٤٠٦ ص١٣ج: الوسائل) ٣(



٣١٥

 امليت ى علالواجب، ألنه نفس الصالة دين أن جرة وهو خالف املفروض، إذ املفروضهي األ

  .ى انته،جرةدون بذل األ

  : أقول

 خالف ،ون املراد بالتشبيه جهة الالبدية فقطكريد ا التشبيه والترتيل، وأات طالقاإلإن : أوال

 إىل ام الصالةك العموم، ولذا سحبوا أحهان بقول مطلق استفيد من إذا ك الترتيل، إذ الترتيلإطالق

ان يف بني كلو  أنه روا يف باب النذرك، وذصالةبالبيت الطواف ): عليه السالم(الطواف مبجرد قوله 

ومة يف كذن، وهذا هو مناط احلام املتعلقة ا متعلقة به من عدم االنعقاد بدون اإلكحان األكالنذر ميني 

رنا مجلة من كون الترتيل يف بعض اجلهات، وقد ذكيد ف قرينة خارجية تكون هناكي أن  إال،التوسعة

  .يرفع ظهور العموم ون الترتيل جلهة خاصة الك، واحتمال أصالال قرينة فيها الروايات و

فال تؤخرها بشيء صلها  بقة وهيالسافرع اجلملة  أنه وما يف قول لقمان دليل للعموم، إذ

  فإن،كه والد فإنطع زيداًأ :كقولك فهو ا دينإف  اجلملة الالحقة وهي قولهى علواسترح منها

  . اإلطاعة جهة ىمقصورة علال أن الوالدية معلل بالوالدية  اإلطاعةوجوب 

املتعلق بيان عن  أن  واملقدم عليها أحد صغرياا، ال،ليةك ىربكاملتعقب بالفاء احلاصل إن و

  .املقدم

ون ك سند املنع ـ وهو لزوم ، فإن غري وجيهىربكريد ا احلقيقة، ومنع الأات طالقاإلإن : وثانياً

  :ملال من جنسه ـ غري تاماملخرج من صلب ا

، أو ان الدين حنطة واملال نقداًكما لو كان الدين من غري جنس املال، ك مبا :والألنقض ل

  . يعقل خروج أحدمها عن اآلخر ه ال فإنس،كبالع

  ل شيء حبسبه،كحترمي  إن ما قالواكل شيء حبسبه، ك بأن خروج :واحلل ثانياً



٣١٦

انت الوصية خبدمة ك، فلو كذلك خروج الوصية  ومعىن،هبدل أو فن خروج عينهك خروج الفمعىن 

 خروج الصالة والصوم خروج ما تستلزمان من جرا، ومعىنأ خروجها خروج ان معىنكاملسجد سنة 

الدين خيرج من  : وبني،صالة امليت دين عليه :حنوها، ولذا لو مجعنا عند العرف بني قولنا أو جرةاأل

  .اجرأوا يف خروج ك مل يشصل،األ

ية، إذ الفرق ليس إال نما يقال يف خروج الوصية نقول مبثله يف خروج العبادات البداحلاصل إن و

  . والعبادات البدنية جبعل الشارعىبأن الوصية جبعل املوص

 أن رناه يظهركومما ذ: الم صاحب اجلواهر املتقدم بقولهك ىما أورده الشيخ عل أن وذا يظهر

خيرج من (  أراد به بقرينة قولهصل،الواجب خيرج من األ أن هإمجاعقد مع أو طلق يف فتواهأل من ك

متوقفا عليه، والصالة عن ، أو ون نفس بذل املالكخراجه من مال امليت بأن ي الواجب القابل إل)صلاأل

   .، غري تامى انتهك،ذلكامليت يف نفسها اليت هي أداء دينها وفعل للنائب ليس 

 حيث سألت رسول اهللا ،تقدم من رواية اخلثعمية املروية بعدة طرق ما ، بل يدل عليهكويؤيد ذل

 دين ك أبيىان علكأرأيت لو  :)صلى اهللا عليه وآله( فقال ،م أبيهاك عن ح)صلى اهللا عليه وآله(

صلى (ه ، فإن)١(حق بالقضاءأفدين اهللا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال . نعم: قالت. كفقضيتيه ينفعه ذل

  . ال املال املبذول لهجعل نفس احلج ديناً )لهاهللا عليه وآ

   ون حق اهللا تعاىلك بأن ظاهر الرواية )رمحه اهللا(  الشيخكوقد أجاب عن ذل

                                          
.باب وجوب استنابة املوسر يف احلج ٥ ص٢ ج:كاملستدر) ١(



٣١٧

  . مجاعخالف اإل أنه أهم من حق الناس مع

 كي يف حمي بعيدة جداً بعد عدم تعرض مجاعة للمسألة، وتصريح القاضمجاع اإلىدعوإن : وفيه

  .ما سبق يف املسألة الثالثة والثماننيك ، واحلدائق بتقدمي حق اهللا تعاىلجواهره وصاحب الوسائل

صل، أن  الدين يف اخلروج من األةظاهر رواييت ترتيل احلج مرتل أن مع:  بقولهكما أيده لذل إن مث

بد من جعل التعليل يف الروايتني من قبيل القضايا اخلطابية اليت   وحينئذ فالك، يف ذلصلالدين هو األ

ما ينتفع كه حيث وقع تعليال النتفاع امليت بقضاء صومه وحجه اصل وح،سن استعماهلا يف اخلطابةحي

 اخلالق جل ءرضاإخرة، فعطاء حقه موجبا النتفاع امليت يف اآلإ املخلوق بءرضاإان  أنه إذا كبأداء دينه

عليه ( نظري قوله ،ام يف وقعه يف ذهن العوك النشأة، ومثل هذه ال شك بأن ينتفع به يف تلأوىلره كذ

  .ى انته،)١(ن رب املاء رب الصعيدإ): السالم

 إن ن حيثكم املرتل، لكون رد بيان حك قد يك،ذلكون كما قد يكال خيفى ما فيه، إذ الترتيل 

الم، ومنه كثري يف الك املرتل عليه، وهذا ىم املرتل علكلهن السامع يرتل املتذ يف هاملرتل عليه مفروغ من

 الترتيل لعلم ، فإن)٢(ىنت مين مبرتلة هرون من موسأ): عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله(قوله 

 ىعالم الناس العارفني مبرتلة موس إل)عليه السالم(مرتلته  )صلى اهللا عليه وآله( املرتلة، فرتله كالعرف بتل

صلى اهللا ( هذا القبيل بضميمة قوله ، وما حنن فيه من)عليه السالم( ي اجلاهلني مبرتلة عل)عليه السالم(

  )٣(.ين اهللا أحق بالقضاءفد ):عليه وآله

    وبني، يف الشعريباملتنكزيد  :لو مجع عند العرف بني قولناى أنه أال تر

                                          
.٦ من أبواب التيمم ح٢٣ الباب٩٩٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

.٣٤٢ ص:مايل الطوسيأ) ٢(

.ة املوسر يف احلجباب وجوب استناب ٦ ص٢ ج:كاملستدر) ٣(



٣١٨

امليت،  ذمة أو نفسه ذمة يفرغ القاضي فإن ،قضاؤمها جيب ولذا ما مشغولة املكلف فذمة ،وضع جهة وهلما

 كون بني فرق وال ،به مشغولة الذمة كانت ملا إتيان هو بل ،الكفارة باب من أو التوبة باب من القضاء وليس

  دين ،درمها زيداً أعطي أن علي هللا :قوله مثل بل ،بالعمل أو باملال االشتغال

  

ان زيد ك وإال ،عالم اجلاهل مبرتبة زيدإان رد كمنا إ الترتيل كذل أن  يفك مل يش،شعر منهأزيد 

  .يبن املتنشعر مأ

عن  أو التعليلني ليسا من القضايا اخلطابية اليت هي شأن من عجز عن الربهان أن  يعلمكومن ذل

 يف كذلكما هو كون لقصور الطرف كن منحصرة فيهما، بل قد يك وإن مل ت،فهام الربهان غالباًإ

  .القضايا اجلدلية وحنوها

  . الانية جموا برهك فال حتمل القضية عليها ما دام ل،انكيف كو

 ون احلج واجباًك يا ال ندع فإن وغريهم،ك واملستند واملستمسكومن هنا علم اجلواب عن املدار

 حيث فرق بني احلج وبني ،الم اجلواهر يف املقامكما ظهر اجلواب عن ك يرد علينا ما أوردوه،  حىتمالياً

تاب ك يف صلية والبدنية من األ وقد تقدم اختياره بنفسه خروج مجيع الواجبات املال،الصالة والصوم

  .الوصايا

جهة  {غريمهاك }وهلما{ غريمها من سائر الواجبات ديون هللا تعاىلوان فالصالة والصوم كيف كو

 ،ذمة امليت أو  القاضي يفرغ ذمة نفسه فإن ولذا جيب قضاؤمها،،لف مشغولة ماك فذمة امل،وضع

 بل ،فارةكأو من باب ال { اشتغال الذمة بشيءىلون قرينة عكي  ال حىت}وليس القضاء من باب التوبة

 ك ففرق املستمس}بالعمل أو ون االشتغال باملالكانت الذمة مشغولة به، وال فرق بني كتيان ملا إهو 

    دين، درمها زيداًيعط أن أهللا علي:  بل مثل قول {قدم غري تامتامل



٣١٩

 هللا: يقول أن وبني بينه فرق وال ،لزيد الدرهم لدفع هللا مديون هو بل ،لزيد مديوناً الناذر يكون فال ،خلقي ال إهلي

 كون هذا والزم ،األخبار بعض يف كما يقضى أن أحق اهللا ودين ،اهللا دين فالكل ،ركعتني ي أو أصل،أحج أن علي

  .صلاأل من اجلميع

  

  .دفع الدرهم لزيدب بل هو مديون هللا ، لزيدون الناذر مديوناًك فال ي،هلي ال خلقيإ

 ل دين اهللا، ودين اهللا أحقك فال)عتنيكي ر، أو أصلحج أن أهللا علي: (يقول أن ق بينه وبنيوال فر

  .}صلون اجلميع من األكوالزم هذا  { وهو خرب اخلثعمية املتقدم}خبارما يف بعض األك ى،يقضأن 

عبد  الى عل هللا تعاىلون الواجب ديناًكاستتباع الوجوب ل: وفصل بعض املعاصرين يف املسألة فقال

ان فعلهما يف ك وإال ، الصالة والصوم بعد وقتهما ذا االعتبارى القضاء علإطالقحمل منع، وليس 

ليف ال ما ينتزع ك املستتبع للتأصل هو الدين املتصلالثابت خروجه من األ أن ، معكذلك  أيضاًالوقت

ِللَِّه علَى الناِس و﴿ :تعاىل والنذر من قوله سالم يف حجة اإلكيبعد استظهار ذل نعم ال. ون عينهكمنه وي

  .ى انته،أحج أن هللا علي: وقول الناذر، ﴾ِحج الْبيِت

  : ن فيهك ل.)٢(﴾ِإنما الصدقات ِللْفُقَراِء﴿  و)١(﴾فَأَنَّ ِللَِّه خمسه﴿ وأيده بعض آخر بأنه نظري

 ى الدين علإطالقمع بني لذمة موجب، بل هو مستفاد من اجللشغل النا ال نقول بأن جمرد إ :أوال

  . املؤيد برواية اخلثعميةصل خروج الدين من األى وبني ما دل عل،حنو الصالة والصوم واحلج وغريها

  يفيد الالم الإن : ثانياً

                                          
.٤١اآلية : سورة األنفال) ١(

.٦٠اآلية : سورة التوبة) ٢(



٣٢٠

 من نفس إىل بالنسبة ال قضاؤه جيب ال فوته بعد به الذمة شغل بقاء يقبل ال وجه على الوجوب كان إذا نعم

 لو ه فإن،ااعة عام اجلوع من ميوت ملن الطعام إعطاء وجوب مثل عمالً أو ماالً كان سواء ،وتهم بعد وال عليه وجب

 البقاء يقبل ال وهذا احملترمة النفس حفظ هو إمنا الواجب ألن القضاء وارثه على وال عليه جيب ال مات حىت يعطه مل

 وإذا اخللة سد الواجب ألن عليه ديناً يصري ال متكنه مع عليهم اإلنفاق ترك لو ه فإناألرحام نفقة يف وكما ،فوته بعد

  .يتدارك ال فات

  

ن فهم العرف منها يف كبل ختتلف حسب اختالف املتعلقات، ولذا مل ياملواضع،  يف هذه كاملل

 ى الداخلة على العمل علىداخلة عللل، والتنظري ما فصلناه سابقاًك لف ملزماًكون املكال إهذه املواضع 

  .اة يف غري حملهكآية اخلمس والزاملال حنو 

  ال جيب قضاؤه ال بالنسبة،يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته  وجه الىان الوجوب عل إذا كنعم{

رد السالم }  مثل وجوب،عمالً أو ماالً { الواجب}انكبعد موته، سواء  من وجب عليه والإىل 

 وارثه ىجيب عليه وال عل  مات العطه حىتي مل ه لو فإنعطاء الطعام ملن ميوت من اجلوع عام ااعة،إ{و

 رحامما يف نفقة األكيقبل البقاء بعد فوته،  منا هو حفظ النفس احملترمة وهذا الإالواجب ، ألن القضاء

  .}كذا فات ال يتدارإالواجب سد اخللة و، ألن  عليهيصري ديناً نه الكنفاق عليهم مع مت اإلكه لو ترفإن

 مع قال يف الرياض مازجاً. ليه القائلون بعدم صريورة النفقة ديناً إذي استندهذا هو الوجه ال: أقول

 ىوعللوا الثاين بأن وجوب النفقة فيه عل: قال إىل أن ... و فاتت دون نفقتهمل نفقتها ىوتقض: املنت

ان كا منا وجبت للمواساة ورفع اخللة، ومإا  فإضة يف مقابلة االستمتاع خبالف نفقة القريبووجه املعا

  وجوبه

                    



٣٢١

عساره إناها وال بغ وجه املواساة، وهلذا مل تسقط نفقة الزوجة بى مما وجب علأقوىضة و وجه املعاىعل

  .  الزمان خبالف نفقة القريبيوال مبض

 وال ،العوض الالزم يف املعاوضةكانت كما مر، فكوالثالث بأن نفقة الزوجة يف مقابلة االستمتاع 

منا هو إوجوا  أن قارب، فما عرفت من خبالف نفقة األ،املستحق إىل يصاهلماإمنه الرباءة إال بحتصل 

ما لو أخل بقضاء حاجة احملتاج الواجب كها، ؤيف الذمة وال جيب قضا للمواساة ورفع اخللة فال يستقر

  .ىانته، عانةاإل

د جنم ل فك ذليأنه نسك )قده سره( أنه الإ ، ووعد بيان تفصيلها،هذه العلة إىل وأشار يف احلدائق

  . للمسألةالًصراً مفكذ

  :  مع املنت يف مسألة نفقة الزوجةزجاًل يف اجلواهر ماوقا

 ها لهك ومل،ن قد قبضتكمل ت إن  اليوم يف ذمتهكنة استقرت نفقة ذلك اليوم ممىفلو منعها وانقض

  .ك عدم اخلالف يف ذلى مث ادع،)١(خريام األالم يف نفقة األكذا الكانت قد قبضت، وإن ك

 إىل ... وإن مل تستوف استقرت يف ذمته: ره الشيخ يف اخلالف من قولهكأن وجهه ما ذكو: أقول

  .ىانته، سقاطها فعليه الداللةإ عى اليوم ومن ادك النفقة يف ذلوب وجىمجعنا علأنا قد أدليلنا : قالأن 

قارب بال خالف أجده فيه،  نفقة األىتقضوال :  مع املنتقارب مازجاًوقال يف اجلواهر يف نفقة األ

  هكن تداركا مواساة لسد اخللة الذي ال مي أل، عليهمجاعبل ظاهر بعضهم اإل

                                          
.٣٤٤ ص٣١ج: اجلواهر) ١(



٣٢٢

  .ى انته،)١(وم مثاليان عن تقصري، وحينئذ فال تستقر يف الذمة مبضي كبعد فواته وإن 

  : ر للفرق هو أمرانك ما ذىمنته: أقول

  .مجاععض اإلون ظاهر ب، أو ك عدم اخلالف:األول

 وسد ،عطائهإيسقط بعدم   والعوض ال،قارب لسد اخللة ونفقة األة،نفقة الزوجة معاوضإن : الثاين

  .اخللة يرتفع بالسد من غري من أمر بسده

  : ىربك وى ممنوع صغرمجاعاإل أو مرين غري فارق، إذ عدم اخلالفوأنت خبري بأن هذين األ

ما ال ك ،تب يف املسألة شيئاًكء للمسألة، إذ قليل منهم ثري من الفقهاك فلعدم تعرض :ىما الصغرأ

 باملصنفني من غري املصنفني، وعدم ظهور اخلالف الذي هو من باب السالبة  من أحاط خرباًىخيفى عل

  .احلدس أو اللطف أو شفك من باب المجاعحجية اإل إن بانتفاء املوضوع مفيد قطعاً، سواء قلنا

 إىل ال الدخويل منه، وهو غري معلوم يف املسألة، مضافاًإون حجة كي المجاع فألن اإلىربكوأما ال

 ويف املقام حمتمل االستناد بل ،مل حيتمل االستناد إذا ون حجةكمنا يإ طريقة احملققني من املتأخرين ىعلأنه 

  .قدمةم بالعلة املتكلمام عللوا احلكثرياً منهم مما بأيدينا ك  فإنور،ك املذىمظنونه للوجه االعتبار

 والروايات يف املسألة يف سياق واحد، ،ليهاإ نوكن الركمي طة حمضة الب مستنيوأما العلة الثانية فه

  : قارب مبا لفظهل يف اجلواهر يف عدم وجوب قضاء نفقة األكولذا أش

 ىدمي، ودعول حق مايل آلك القضاء يف صل بأن األ، عدم وجوب القضاءأصلل كنعم قد يش

   نكمي السد الذي الون احلق هنا خصوص ك

                                          
.٣٧٩ ص٣١ج: اجلواهر) ١(



٣٢٣

 ،إهلي دين ألنه ،صلاأل من قضائه وجوب مات حىت وترك ه إذا متكنالنذري احلج يف القاعدة مقتضى أن فتحصل

 اجلماعة وأما ،يقضى أن أحق اهللا دين بل ،منع حمل وهو ،الواجبات هذه مثل عن الدين بانصراف يقال أن إال

  الثلث من قضائه بوجوب القائلون

  

لو سلم فهو ى أنه  عل، املزبورة وحرمة العلة املستنبطة عندنادلة األإطالق بعد ،حة املنعه واضكتدار

  فإنان قد فات بقرض وحنوه إذا كحنومها، أما أو تقتري أو ان الفائت السد لضيافة إذا كخمصوص مبا

 غري ، وهو مع فرض متاميته يفمجاع العمدة حينئذ اإل فإنن بدفع عوض ما حصل بالسد،كه ممكتدار

  .ى انته،)١(املفروض فتأمل

وامر املالية ظاهرة ت األكانن ملا ك ل،بعدم قضائهما أو ما بقضاء النفقتنيإيلزم القول احلاصل أنه و

 ،ان الالزم القول بوجوب قضائهماك ،ان يف العرف مديوناً لزيدك ،عط زيداً درمهاأ:  فلو قال،يف الوضع

  .قربوجة هو األنفقة الزكقارب ون نفقة األك هذا فىوعل

  .شاء اهللا نإاح باب النفقات كتاب النكم يف كالومتام ال

صل  مات وجوب قضائه من األ حىتكنه وتركمتي إذا  القاعدة يف احلج النذرىضتمق أن فتحصل{

يقال بانصراف الدين عن مثل  أن الإ{مجاع،  للنص واإلصل من األىل دين يقضك و}يهلإدين ألنه 

  .ما يف الروايةك }ىيقض أن حقأين اهللا  بل د،وهو حمل منع {ة البدني}هذه الواجبات

    وهم الصدوق والشيخ يف}وأما اجلماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث{

                                          
.٣٨٠ ص٣١ج: اجلواهر) ١(



٣٢٤

   وصحيحة ابن أيب يعفور،بصحيحة ضريسفاستدلوا 

  

يف  عنهم كيما حكالنهاية والتهذيب واملبسوط وأبو علي وابنا سعيد يف املعترب والنافع واجلامع 

ونه من ك ثبوت ى يتوقف علصلخراج من األ اإل فإن،صل باألك لذل}فاستدلوا {اجلواهر واملستند

م باخلروج من كون املعلوم خروجه عن املال يف اجلملة حنك الدين عليه مع إطالق يف كالدين، فمع الش

  .الثلث

نذر نذراً يف  وسالمعن رجل عليه حجة اإل) عليه السالم( سألت أبا جعفر ،}بصحيحة ضريس{و

 بنذره الذي  أن يفي ومن قبلسالم،حيج حجة اإل أن  فمات الذي نذر قبل،ةكم إىل ر ليحجن رجالكش

خرج من ثلثه ما حيج به أ من مجيع املال وسالم حيج عنه حجة اإل ماالًكترإن  :)عليه السالم(نذر؟ قال 

 ك حج عنه مبا ترسالم حيج به حجة اإلام إال بقدر  ماالًكن تركن مل يإ بالنذر، ورجال لنذره وقد وىف

  )١(.منا هو مثل دين عليهإ ،وحيج عنه وليه حجة النذر

ه من بن اهللا اعاىف إن  رجل نذر هللا)عليه السالم(سئل الصادق أنه } يعفور أيب وصحيحة ابن{

 األب ىة علاحلج: )عليه السالم(ب؟ فقال  فعايف اهللا االبن ومات األ،بيت اهللا احلرام إىل وجعه ليحجه

 ب من ثلثه األىهي واجبة عل:  فقال؟ ابنه الذي نذر فيهىهي واجبة عل: قال. يؤديها عنه بعض ولده

  )٢(.يتطوع ابنه فيحج عن أبيهأو 

                                          
.١ يف وجوب احلج ح٢٩ باب٥١ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣ يف وجوب احلج ح٢٩ باب٥٢ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٣٢٥

  وإذا كان نذر اإلحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعاً،من نذر اإلحجاج ومات قبله خيرج من ثلثه أن الدالتني على

األصحاب مل يعملوا ذين اخلربين يف موردمها فكيف يعمل ن إ:  وفيه،صل بعدم اخلروج من األأوىلفنذر احلج بنفسه 

  .ما يف غريه

  

 ى استدلوا عل}حجاج ومات قبله خيرج من ثلثهمن نذر اإلى أن الدالتني عل {واتني الروايتني

 فنذر احلج بنفسه ،طعاً قونه مالياًك مع كذلكحجاج ان نذر اإلكإذا {ك ألنه  ذل}و {وركم املذكاحل

  .}صل بعدم اخلروج من األأوىل

ذل املال حلجه فهو دين مايل بحجاج الغري ليس إال إ  فإن:شف اللثام حيث قالكوذا استدل 

  )١(.أوىلال من الثلث فحج نفسه إذا مل جيب إحمض بال شبهة، ف

ن ك ل،}ا يف غريهيف يعمل مكصحاب مل يعملوا ذين اخلربين يف موردمها فاأل إن وفيه{

 قيل مل يفت به أحد :صحاب هو قول املستندهذا اجلواب غري تام، إذ مستند عدم عمل األ أن نصافاإل

 وجوب احلق ى ملا دل علصلمن األأخرجوه ور يف الصحيحني يف موردمها ـ بل كم املذك احلـ يعين

  .صلاملايل من األ

  :يصلح مسقطا للصحيح، إذ ومثل هذا ال

  .  ما يف غري موردمهاةيف وقد عمل اجلماعة املتقدمكصحاب، عراض األإم مل يت: أوالً

م كثرياً منهم مل يتعرضوا للح أن ك مع،سقاط اخلرب الصحيحإيصح  بقول ينقل الإنه : وثانياً

   رر عدم حجيةكيف وقد تكور ولو من باب السالبة بانتفاء املوضوع، كاملذ

                                          
.٢٩٥ص: شف اللثامك) ١(



٣٢٦

 على خروج املنجزات من الثلث فال وجه  بناًء،ون النذر يف حال املرضوأما اجلواب عنهما باحلمل على صورة ك

  صل خروجها من األقوىله بعد كون األ

  

  . كذلكان ى إذا ك املدعمجاعاإل

  . لعدم دليل عليه إال وجه حدسي،سقاطه للخربإصول عدم عراض قد حقق يف األاإلإن : وثالثاً

يشمالن ما حنن فيه، فالعمل فيه  ما الإ: قالي أن الصحيحني إىل وجه بالنسبة فاأل،انكيف كو

  . وليةونان خمصصني للقاعدة األك وإن عمل ما يف موردمها، فيصل، األىمبقتض

حيج رجال  أن مورده من نذر، ألن مورده خالف حمل الرتاع إن : حيث قالكوبه أجاب يف املدار

  . فتأمل،)١(يبذل له ما حيج به ـ وهو خالف نذر احلج أن ـ

حال املرض، بناًء يف ون النذر ك صورة ىباحلمل عل {ما عن املختلفك }أما اجلواب عنهماو{

 قوىون األك{هذا احلمل، و إىل  وعدم داعطالق اإل} خروج املنجزات من الثلث فال وجه له بعدىعل

 الوقف  والفقيه واملقنعة واالنتصار والنهاية واملبسوط يف بابايفك لظاهر ال وفاقاً}صلخروجها من األ

شف الرموز وجممع الفائدة كوالغنية يف باب اهلبة واملهذب والوسيلة واملراسم والوسائل وابن سعيد و

  . عن الغنية واالنتصارمجاع واإل، عليه الشهرة بني القدماءيفاية والرياض واملناهل، بل ادعكوال

 والغنية ،اب الوصيةايف والصدوق واملبسوط يف بكساإلكاخلروج من الثلث  إىل  ملن ذهبوخالفاً

  . والتنقيحسالم والشهيدان واحملقق الثاين وفخر اإل،المةعتب احملقق والك و،يف باب العتق

   عامة املتأخرين إىل ونسب

                                          
.١١ س٤٢٤ص: كدارامل) ١(



٣٢٧

  .النصوص به متواترة أن بل عن احملقق الثاين

 ، عنهم مجيعاًكي احملى عل،خبارهم عليهأ الفرقة وإمجاع ىبل عن ظاهر اخلالف يف باب العتق دعو

  .ثريةكخبار من الطرفني واأل

 عن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب  رواية:صل اخلروج من األىخبار الدالة علفمن األ

 إن يأتيه املوت، إىل أن هو ماله يصنع به ما شاء: يعجل ماله لقرابته؟ قال أن الرجل له الولد أيسعه

 إىل أن هكشاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تر إن ياًيعمل مباله ما شاء ما دام ح أن لصاحب املال

  .)١( به فليس له إال الثلثى وإن أوص،يأتيه املوت

 يف رجل )عليه السالم(احلسن  أيب  عن، خرب ابن اجلهم: اخلروج من الثلثىخبار الدالة علومن األ

يه دين ثالمثائة درهم ومل مائة درهم وعلت وقيمته سكشهد له بذلأ له وقد حضره املوت واًكعتق مملوأ

  . )٢(منا له ثالمثائة وله السدس من اجلميع، ألنه إيعتق منه سدسه: )عليه السالم( غريه؟ قال كيتر

لمام يف ك من راجع ىما ال خيفى علكوقد وقع حوار وتضارب شديد بني القائلني بالقولني، 

 اجلمع الداليل من ختصيص ى مبا هو مقتضيبعد اجلمع بني الطائفتني ال أنه نصافاإل أن املسألة، إال

العام واخلاص، وال ، أو ون النسبة بينهما املطلق واملقيدك ل، من الروايات بالطائفة الثانيةوىلالطائفة األ

  .خر ما دام اجلمع العريف الداليل موجوداًتأويله باآل أو وجه لطرح أحدمها

                                          
.٦ام الوصايا حك يف أح١٠ باب٣٦٣ ص١٣ج: الوسائل) ١(

.٤ام الوصايا حك يف أح٣٩ باب٤٢٣ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٣٢٨

فه، إذ القائلون بالقولني ينفون هذا التفصيل  خالى علكب املرمجاعهم اإلإال تور كوال يدفع ما ذ

  .حداث لقول ثالثإ واخلروج من الثلث، فالتفصيل صلم بني قائل باخلروج من األأل

، إذ إمجاعنه مل يتحقق يف املقام أ و، غري الدخويل غري حجة عندنامجاعاإل إىل أن مضافاً: كن فيهول

 قوله هو من ربيف وغاية من سك ،احلال احلاضر إىل ولمن الذي سرب أقوال مجيع الفقهاء من الصدر األ

، أن جمال له مع االختالف، واللطف غري صحيح املبىن خرين، واحلدس الآدود عضافة مإب أو تقدم

 أو وهذا حمتمل االستناد بل مظنونه،  املتأخرين وغريه مبىنى غري حمتمل االستناد حجة علمجاعاإل

  .رفنيمقطوعه، ملا نراه من استدالل الط

 إىل توجه إنه رناه، حيثك ذىعلمبين  وغريه يف املسألة )رمحه اهللا( الم الشيخكأن اضطراب كو

تاب كخبار الطرف الثاين يف  إىل أتاب فاختار أحد الطرفني، مث توجهكخبار يف  الطائفتني من األىحدإ

  .آخر فاختاره

ولعله : ن الغنية واالنتصار قال عمجاعبعد نقل اإل إنه  حيثىومن الغريب ما وقع لشيخنا املرتض

 مثل ىن االعتماد علكيف ميكه  فإن.ى انته،اية الشهرةكفي يف املسألة بعد االعتضاد مبا عرفت من حكي

  . عن غريه وهو الغنية يف باب العتق فضالًهيك الذي خالفه نفس حامجاعهذا اإل

ظرف شيء أو: يث قالر، حكوقد استظرف يف اجلواهر فعل صاحب الرياض الذي هو أهون مما ذ

   يف زمنه السابق أنه ركما وقع لفاضل الرياض يف املقام حيث ذ



٣٢٩

 ،على صورة عدم التمكن من الوفاء حىت مات أو ،ورمبا جياب عنهما باحلمل على صورة عدم إجراء الصيغة

  . األولوفيهما ما ال خيفى خصوصاً

  

ان يف ك بأنه قد ك، مث اعتذر من ذل)١(قد صنف رسالة يف املسألة قد اختار فيها اخلروج من الثلث

  .خل، إ وابن زهرة فرجع عنهى املرتضإمجاعيغفلة من 

  .شاء اهللا تعاىل نإالم يف حمله كال فنفصل الإاملسألة، و إىل شارةإمنا هو إرناه ك فما ذ،انكيف كو

ثلث ون اخلروج من الك وي}الصيغة { الناذر}جراءإ صورة عدم ىورمبا جياب عنهما باحلمل عل{

مر  ومحل األ} ماتن من الوفاء حىتك صورة عدم التمىأو عل {الوصيةكرادته إونه مع العلم بكحينئذ ل

  . الندبىحينئذ عل

صول ال خيفى ما يف هذين اخلربين من املخالفة لأل:  اجلمانىي منتقكقال صاحب املعامل يف حم

 م فيماك فرض احلك يف ذليوجه عندالم يعتد به، والكيلهما وصحاب، وليس هلم يف تأاملقررة عند األ

القصد يفوت باملوت فال هذا  أن  وال ريب يف، تنفيذ احلج بنفسه فلم يتفق لهىيتعاط أن قصد الناذرإذا 

 وجه االستحباب ىخراج احلج املنذور وأراد علإون األمر بكله حج واجب بالنذر، بل ييتعلق مبا

  .ى انته، من وقوع احليفونه من الثلث رعاية جلانبه واحترازاًكللوارث، و

 التوجيه للحذر ح، إذ مبىنإصال خالف الظاهر من غري ىما توجيهان عل أل}وفيهما ما ال خيفى{

 صيغة غري إذ النذر بال} ولاأل { يف}خصوصاً {حالى أي عن خمالفة القواعد، وهذه املخالفة واقعة عل

  .منعقد، فال جيب العمل به ال من الثلث وال من غريه

                                          
.٣٤٤ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



٣٣٠

  . القواعد األوليةىويف غريه مبقتضا،  العمل بالصحيحني يف موردمهقوى فاأل،انكف يكو

  :خرأ أمور بصلرمبا يستدل للقول باخلروج من األ إنه مث

ثلث ملن مل يوص   به، إذ الىأوص إذا خراجه إالإجيب  ال أن ان خمرجه الثلث لزمكلو إنه : ولاأل

  . فاملقدم مثله،به، والتايل باطل لوجوب احلج ولو مل يوص

 يفيد عدم صلهذا يفيد عدم اخلروج من الثلث، وهو بضميمة عدم اخلروج من األ: يقال ال

  . أصالالوجوب 

  .ما ال خيفىك خالفه ى علىهذا مما اتفق النص والفتو: نا نقولأل

انت يل جارية ك ):عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قالكصحيح مسمع بن عبد املل: الثاين

رجال نذر هللا يف ابن إن  :)عليه السالم(حج عنه؟ فقال  أو أحجه أن أولدت غالماً أن  هللا تعاىلفنذرت

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا ى الغالم بعد فأتكدرأحيج عنه فمات األب و أو حيجهك أن درأهو  إن له

  .)١(كنه مما ترحيج ع أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فأمر رسول اهللا ك،الغالم فسأله عن ذل )وآله

ليس يف  إنه :يقال أن ، إالك الذي هو مجيع ما ترصل من األكون ذلك ك ظاهر احلج مما ترفإن

  . فتأمل،مقام البيان من هذه اجلهة

    حسب مشروعيته،ىمنا هو احلج علإمتعلق النذر إن : الثالث

                                          
.١ يف النذر العهد ح١٦ باب١٩٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٣٣١

  .سائر الديون، وفيه ما ال خيفىك صلمن األى أنه منا هو علإومشروعيته 

  :مرين آخرينأقد استدل للقول بالثلث بو

  . ون من الثلثكاملتربع به فيكالنذر إن : األول

  .املتربع بهكون كبعد النذر قد وجوب عليه فال يإنه : وفيه

ى أن  عن رجل مات وأوص،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، صحيح معاوية بن عمارإطالق: الثاين

  . ان غري صرورة فمن الثلثك من وسط املال، وإن ان صرورة حج عنهإن ك :حيج عنه؟ قال

ان إن ك :)عليه السالم(حيج عنه؟ قال ى أن  وأوص يف رجل تويف،)عليه السالم( عنه ،وحسنته

  )١(.ان قد حج فمن ثلثهك وإن ،لواجب، إنه مبرتلة الدين اصرورة فمن مجيع املال

  

                                          
.٤ ـ ٦ يف وجوب احلج ح٢٥ باب٤٦ ص٨ج: الوسائل) ١(



٣٣٢

  ، مل جيب القضاء عنه، ومل يتمكن من اإلتيان به حىت مات بسنة معينةمقيداً أو نذر احلج مطلقاًإذا : ٩مسألة 

  

 مل جيب ، ماتتيان به حىتن من اإلك ومل يتمة بسنة معينمقيداً أو نذر احلج مطلقاًإذا : ٩مسألة {

املوت قبل ك ألن  املقاصد وغريها، وذلىما عن الذخرية واجلواهر ومنتهك ، بال خالف}القضاء عنه

 لعدم صحة اخلطاب بغري املقدور، فيتوقف وجوب ، خطاب النذر بهاشف عن عدم تعلقكن كالتم

  . براءة الذمةصل واأل، التعبد املفقود يف املقامىالقضاء عل

 لداللة خرب اخلثعمية ، العاجز من أول األمريما يشمل احلك ي استنابة احلأدلة إطالق: يقال ال

 ىه يتمش فإن الرباءة،صلمعها ال جمال ألالعاجز، و إىل  يشمل حجة النذر بالنسبةكذلك ،وغريه عليه

ل الفرق كويش: شف اللثام حيث قالكما يف اً إىل هذا مضاف. حيث ال دليل، واملفروض وجوده يف املقام

  )١(.عجز عنه إذا بينه وبني الصوم املنذور

 يلزم قضاء احلج كذلك ،ما دل الدليل عليهكما يلزم قضاء الصوم مع العجز عنه، احلاصل أنه كو

  .وما من واد واحدكمع العجز ل

أوجب قضاء  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إن  حيث،ر صحيح مسمع املتقدمكويؤيد ما ذ

ن النذر واجب العمل به، ملا تقرر ك وقبله مل ي،ن الناذر من احلج حال حصول الشرطكاحلج مع عدم مت

  .تاب النذر من عدم وجوب العمل بالنذر قبلهكيف 

   وإن :، إذ صحيح احلليبيخبار استنابة احل ألإطالق ال :نا نقولأل

                                          
.٢٩٥ص: شف اللثامك) ١(



٣٣٣

  لعدم وجوب األداء

  

ون املراد ك لظهور قيد اليسار يف ،أصالًيشمل النذر   ال،خلإ )١( حال بينه وبني احلجوسراًمان ك

  .سالمحجة اإل

 من فليجهز رجالً إىل  أراد احلج فعرض له مرضرجالً أن لو: وصحيح حممد بن مسلم

من رادة احلج البد إ  فإن وعدمه،كن قبل ذلك له من حيث التمإطالقال  أنه الإ وإن مشل النذر ،)٢(همال

 أن منا هو يف مقامإيد للحج النفلي، فهذا الصحيح ر لعدم املستطيع املال لوجب حىتإ و،صرفه عن ظاهره

يستفاد من  أن  البديفهو أمر خارج أنه  مب جيب ماأيسقط باملرض وحنوه،  احلج الواجب من قبل ال

  .دليل آخر

يستلزم الوجوب يف  د النص بوجوب القضاء تعبداً يف مورد الوورإن : وأما التنظري بالصوم، ففيه

 املقاصد ىره يف منتهكف اللثام بنفسه، ال ملا ذ إليه كاشما أشاركم للقاعدة، ك احلةسائر املوارد مع خمالف

 إىل  حيتاجام العقلية حىتكحداء، إذ هذا ليس من األمن عدم تعقل وجوب القضاء مع عدم وجوب األ

  . خالفها، واملفروض عدم الدليل يف املقامىاملتبع هو القاعدة ما مل يدل الدليل عل ألن التعقل، بل

الم حوله يف املسألة الثالثة ك، وسيأيت الىما ال خيفك فيه ن ملا حنون دليالًكوأما صحيح مسمع فال ي

  .شاء اهللا نإعشرة 

   داءلعدم وجوب األ {منا هوإ فعدم وجوب القضاء يف املقام ،انكيف كو

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٢٤ باب٤٤ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٥ يف وجوب احلج ح٢٤ باب٤٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٣٣٤

  . فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره،حىت جيب القضاء عنه

  

رنا من ك ومبا ذ،}عن عدم انعقاد نذره {نكعدم التمأي } كشف ذلك جيب القضاء عنه، فيحىت

 يظهر اخللل فيما ،خلإ "تيان بهمن اإلن كومل يتم"ن املفهوم من قوله كعدم التم إىل شارةرجاع اسم اإلإ

ان املناسب التعليل كشف عن عدم االنعقاد، وكداء ي عدم وجوب األيعىن":  مبا لفظهكره املستمسكذ

غري  إىل ،)١("ما عرفتكن من املنذور كن مانع من االنعقاد إذ من شرائط انعقاد النذر التمكبأن عدم التم

  .رهكما ذ

  

                                          
.٣٢٨ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٣٥

 هل ،فمات قبل حصول املعلق عليهه، جميء مسافر أو هكشفاء مريض، معلقا على أمرنذر احلج إذا : ١٠مسألة 

 فعلى األول ال ،من قبيل الوجوب املعلق أو التعليق من باب الشرط أن املسألة مبنية على، جيب القضاء عنه أم ال

 ، وسائر الشرائط من حيث املال وإن كان متمكناً، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط،جيب

  . عليه من األول، لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا،يقال بالوجوب أن وعلى الثاين ميكن

  

 فمات قبل حصول ،ء مسافرهيجم أو شفاء مريضهكمر أ ى علنذر احلج معلقاًإذا : ١٠مسألة {

من قبيل  أو طالتعليق من باب الشرى أن  املسألة مبنية عل، هل جيب القضاء عنه أم ال،املعلق عليه

ان ك وإن ،ول ال جيب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط األىالوجوب املعلق، فعل

شف حصول الشرط ك ل،يقال بالوجوب أن نك ميالثاين ى من حيث املال وسائر الشرائط، وعلناًكمتم

الثاين ال وجه لوجوب  ىعل أنه  منكره يف املستمسكما ذفيه ن ك ل،}ول عليه من األونه واجباًكعن 

ن، ك املفروض فيه املوت املانع من التم فإنن من املنذور يف انعقاد النذر،ك شرطية التمىالقضاء بناًء عل

  .ىانته، )١(فال ينعقد النذر فال وجوب

 لفرض عدم حصول الشرط، سواء ،الناذر إىل توجهيمر بالوفاء بالنذر مل األ إن :وإن شئت قلت

  فإن حنو الواجب املعلق،ى الواجب علطشر، أو  حنو الواجب املشروطىان شرط الوجوب علك

   يتوجه اخلطاب الواجب املعلق قبل حصول املعلق عليه ال

                                          
.٣٢٩ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٣٦

 ى علون الواجب متوقفاًك وهو خالف ك، بنذر فعالًِف: يقال له أن ه إما فإنلف،كامل إىل الفعلي

 أنه  لفرض، وهو غري مقدور لهك،بنذر بعد حصول الشرط ِف: يقال له أن الشرط غري الفعلي، وإما

 أن ، فلو مات مث حصل الشرط فالقول بوجوب القضاء إماأصال فال خطاب بالوفاء له ، احلنيكميت ذل

ون بدليل خاص واملفروض فقده يف كي أن ماإ ومن املعلوم عدم مشوله للمقام، و،كفاتت ماون بعموم كي

  .املقام

 ومل حيصل إال ، الولدكدراإ ى علان معلقاًكالنذر  ألن جوب،خرب مسمع يستفاد منه الو: يقال ال

  .كب مبا تراحلج عن األ )صلى اهللا عليه وآله( فقد أمر النيب كبعد موت األب، ومع ذل

ون خالف القاعدة، ولذا قال يف اجلواهر ك عن مورده بعد ين التعدكمي خرب مسمع ال: نا نقولأل

 ك مضموا الذي هو رزق الولد وإدراى علاالقتصارعمل بالرواية  الىالظاهر بناًء عل": تاب النذركيف 

  شامالًلياًك مراًأ ومل جيعلوا العنوان كصحاب بذل ومن هنا عرب األ،غريمها إىل  منهماىالغالم، وال يتعد

  .ى انته،)١(له ولغريه

 اهللا عليه صلى( بقول النيب )عليه السالم(مام هذا خالف ظاهر الرواية، حيث استدل اإل: ن قلتإ

  .ونه تعبداً حمضاًكال ل )صلى اهللا عليه وآله(، فيظهر منه عموم قوله )وآله

  .ما ال خيفىكولوية  باألالًك استدالون ذلكي أن نكمي: قلت

   :، فال موقع لقوله عدم وجوب القضاء مطلقاًقوىاأل أن وذا ظهر

                                          
.٣٩١ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(



٣٣٧

  . إىل بقاء حياته حني حصول الشرطيكون نذره منصرفاً أن إال

  

  .}بقاء حياته حني حصول الشرط إىل  نذره منصرفاًنوكي أن الإ{

ان القول كون من قبيل الوصية بعد الوفاة ك يان نذره حبيث يشمل ما بعد موته حىتكنعم لو 

  .المكنه خارج عن حمل الك ل،وجوب متعيناًلبا

  



٣٣٨

 ،حنوه أو مصدودا بعدو أو ،حنوه  أو ملرضنذر احلج وهو متمكن منه فاستقر عليه مث صار معضوباًإذا : ١١مسألة 

 ممنوعة سالم ودعوى اختصاصها حبجة اإل، يف وجوا ملا مر من األخبار سابقاً،فالظاهر وجوب استنابته حال حياته

  ،كما مر سابقا

  

 وهو باملهملة مث }ن منه فاستقر عليه مث صار معضوباكنذر احلج وهو متمإذا : ١١مسألة {

 فالظاهر وجوب استنابته حال ،أو حنوه مصدوداً بعدو، أو حنوه أو ملرض {عف والزمانةضال: املعجمة

  . بقول مطلق الشامل ملا حنن فيه} يف وجواخبار سابقاًحياته ملا مر من األ

 ك هنا)رمحه اهللا( املصنف أن ماك، كالم يف ذلكوقد تقدم يف املسألة الثانية والسبعني تفصيل ال

سالم أو م حبجة اإلكوهو خيتص احل": يه، بل فوق التوقف حيث قالخبار ملا حنن فتوقف يف عموم األ

 خالف ىم علكون احلك بعد ،ول قوالن، والقدر املتيقن األي أيضاًفساد واإلي يف احلج النذريجير

  .ى انته"القاعدة

ن من الفعل فقد كولو حصل العضب بعد النذر والتم":  حيث قالك يف املداركل يف ذلكش إنه أمث

  .)١("رح وغريه بوجوب االستنابة وحنن نطالبهم بدليلهقطع الشا

  . النصإطالق ما تقدم من :وفيه

ل واجب مايل فهو ثابت ك و،ون احلج واجباً مالياًكمنا هو إالدليل عليه  أن ره بعض منكوأما ما ذ

  .ذا انتفت املباشرة ثبت االستنابة، ففيه ما ال خيفىإ ف،ةك الترأصليف 

   مل ميرإنه :  وفيه،}ما مر سابقاًك ، ممنوعةسالم اإل اختصاصها حبجةىودعو{

                                          
.٤١٣ص: كاملدار) ١(



٣٣٩

 نذر وهو معضوب أو ،مصدودا قبل متكنه واستقرار احلج عليه أو  وإذا صار معضوبا،وإذا مات وجب القضاء عنه

 ففي وجوب االستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه ،مصدود حال النذر مع فرض متكنه من حيث املالأو 

  ، قوالنبعد موته

  

  .ما ال خيفىك خالف الظاهر ى، واحتمال تعلق اجلار بالدعو سابقاًكذل

  . ملا تقدم}وجب القضاء عنه { واحلال هذه}وإذا مات{

ما لو نذر يف شعبان وهو ك }نه واستقرار احلج عليهك قبل متمصدوداً أو ذا صار معضوباًإو{

 مع ،مصدود حال النذر أو هو معضوبأو نذر و {صد يف موسم احلج أو  السرب مث مرضىصحيح خمل

}  ففي وجوب االستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته،نه من حيث املالكفرض مت

  :}قوالن {لو مل يستنب حال حياته

  . واستحسنه احملقق يف الشرائع،تباعهأ وهو الذي اختاره الشيخ و،الوجوب

  : حيث قال بتغري ماك وتبعه سبطه يف املدارك،سالي عن الشهيد يف املك وهو احمل،وعدم الوجوب

 والواجب يسقط بالعجز عنه، والروايات املتضمنة ،مات إىل أن الفرض عجزه عن الوفاءإن : والًأ

  .هي، فال وجه لقياس املنذور علسالممنا وردت يف حجة اإلإلوجوب االستنابة 

 كذل إىل اً يف وقت معني واستمر املانعان معتربك  فإنوقع يف حال العضب إذا بأن النذر: وثانياً

نعم . جيب االستنابة يف الصورتني  وال،ومع اليأس يبطل نةك توقع املان مطلقاًكالوقت بطل النذر، وإن 

  .ى انته،)١( واحداًلو الحظ يف نذره االستنابة وجب قوالً

                                          
.٤١٣ص: كاملدار) ١(



٣٤٠

  ،سالم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إىل حجة اإل،أقوامها العدم

  

حني  ون العضب وقت العمل الكاشف اللثام، حيث فسر عبارة القواعد بكمن وهو الظاهر 

 من  من املطالبة بالدليل يدفعها ما مسعته سابقاًكالنذر، والظاهر من اجلواهر موافقة الشيخ، وما يف املدار

  .ى انته،ورك املذ باملعىن مالياًون احلج واجباًك

مر بالوفاء ن من متعلق النذر، فاألك لعدم التمكذل و،}قوامها العدمأ { فهذان القوالن،انكيف كو

ر ك ما يذةدليل مفقود يف املقام، إذ غاي إىل القضاء بعد املوت حمتاجانكواالستنابة يف احلياة  إليه يتوجه ال

 الوجه ىمشروعيته عل أن ، بتقريبكذلك سالم ثبوا يف حجة اإلىله من الدليل ما يف اجلواهر من فحو

االستنابة وإن مل  إىل  بل قد يقال بانصراف النذر شرعاً، حسب ما هو مشروعىملزم به علاملزبور، فنذر 

قصد  إذا م ببطالنه حينئذ إالكالوفاء بالنذر، فال حيوجوب  ى ما دل علإطالقصالة الصحة ويقصدها، أل

  . ى انته، والفرض اليأس منهااملباشرة فعالً

ما ال كحج النذر غري  سالموم العدم، إذ حج اإل فهو غري معلوم بل معلىما الفحوأ :ن فيهكل

 الوجه املزبور خمتصة بالواجب، والوجوب يف املقام ممنوع ىاملشروعية علإن :  ففيه،وأما التقريب. خيفى

دليل كصالة الصحة أ و،دليل مفقود إىل  حيتاجيلفقد شرط االنعقاد الذي هو القدرة، واالنصراف الشرع

  .تنداً لالنصرافيصلحان مس وجوب الوفاء ال

إذا } سالمحجة اإل إىل وإن قلنا بالوجوب بالنسبة { وجوب االستنابة يف املقاممنا نقول بعدإمث 

عليه ( عن الصادق ،حسنه أو ح احلليبيصحك ك، النص يف ذلطالق إلكاستطاع وهو غري قادر، وذل

   ان موسراً حال بينه وبنيكوإن : )السالم



٣٤١

  .ةاالستناب ،أحج أن هللا علي :يكون قصده من قوله أن إال

  

 )١(مال له حيج من ماله صرورة ال أن  عليه، فإن فيهيعذره اهللا تعاىل أو أمر حصر أو احلج مرض

  . يشمل ما حنن فيهإطالقويؤيده خرب اخلثعمية، خبالف املقام إذ ال 

تنابة ملن  عموم نصوص االسىبناًء عل أنه نصافواإل:  حيث قالكالم املستمسكومنه يظهر ما يف 

 بني االستطاعة اليت هي شرط كيكون التفك يي عمومها للحج النذرىن مستطيعاً قبل العذر، وعلكمل ي

  .ى انته،)٢( النصوص وتأملكوجوب احلج والقدرة اليت هي شرط انعقاد النذر من غري وجه، فالحظ تل

هو غري قادر بدناً  ومن استطاع ماالً إىل  تعرف مشوهلا بالنسبةوإن شئت مالحظة النصوص حىت

  . فراجع املسألة الثانية والسبعني، وعدم مشوهلا ملا حنن فيه،وحنوه

 للقدرة  الوجوب حينئذ ثابتفإن}  االستنابة،حج أن أهللا علي: ون قصده من قولهكي أن إال{

  .االستنابة أو ان نذره أعم من احلج بنفسهك متعلق النذر، ومثله لو ىعل

  

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٢٤ باب٤٤ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣٣٠ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



٣٤٢

وإن مات قبل ،  وجب عليه القضاء والكفارة،ج رجال يف سنة معينة فخالف مع متكنهحي أن لو نذر: ١٢مسألة 

 والصحيحتان املشار إليهما سابقا الدالتان على ،إشكال ألما واجبان ماليان بال ، التركةأصلإتياما يقضيان من 

ذر اإلحجاج من غري تقييد ن إذا  وكذا،حممولتان على بعض احملامل أو ،اخلروج من الثلث معرض عنهما كما قيل

  بسنة معينة مطلقا

  

 وجب عليه القضاء ،نهك فخالف مع مت، يف سنة معينةحج رجالًي أن لو نذر: ١٢مسألة {

فارة فواضح خللف النذر املوجب هلا، وأما القضاء فلما تقدم يف املسألة الثامنة من ك أما ال}فارةكوال

 إشكال ومنه يظهر وجه النظر يف ،ما فاتتهكفليقضها من فاتته فريضة ): عليه السالم(عموم قوله 

  . يف القضاءكاملستمس

ألما واجبان {) رمحه اهللا(  خمتار املصنفى عل}ةك الترأصلياما يقضيان من إتوإن مات قبل {

ليهما إوالصحيحتان املشار  {ما عرفتك يف الوجوب ىفك بدنياً لانا واجباًك بل لو }إشكالان بال يمال

 واملستند يف }ما قيلك اخلروج من الثلث معرض عنهما ىالدالتان عل {يعفور أيب  لضريس وابن}سابقاً

  . املسألةك املتقدمة يف تل} بعض احملاملىأو حممولتان عل{، ما عرفت يف املسألة الثامنةك املستند، كذل

عراض اإلأن  إىل ثري ما، مضافاًكصحاب بعد عمل مجع عراض األإيثبت  أنه ن قد عرفت فيهاكل

 بل النصوصية، فالقول ،غري مسقط للخرب بعد متاميته لشرائط احلجية، واحلمل ال وجه له بعد الظهور

  .ون القضاء من الثلث هو املتعنيكب

ما هو ك ، صحة نذر التربعى بناًء عل}د بسنة معينة مطلقاًيحجاج من غري تقينذر اإل إذا ذاكو{

  دلة  األطالق إل عليهمجاعاملشهور، بل عن اخلالف اإل



٣٤٣

 وأما لو نذر ، التركةأصله يقضى عنه من  فإن،أو معلقا على شرط وقد حصل ومتكن منه وترك حىت مات

   أوجههما، ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان،اإلحجاج بأحد الوجوه ومل يتمكن منه حىت مات

  

  .شاء اهللا تعاىل نإتاب النذر كالم يف ك وسنة، وتفصيل التاباًكأو عمومها 

 }ةكالترأصل  عنه من ىه يقض فإن مات حىتكن منه وترك شرط وقد حصل ومتى علأو معلقاً{

خراج من  املختار فالالزم اإلىن علكمحلهما عن بعض احملامل، ل أو  من طرح الصحيحتني مبىنىعل

 ، ابنهعايف اهللا ر أوك يف شي األقرب من عدم خصوصية قول الراوىالثلث يف املعلق قطعاً، ويف املطلق عل

  .املعلق من هذه اجلهةكخيصص، فالنذر املطلق  ال أنه  من املورد الذي اشتهركون ذلكل

غري يف سنة  أو ونه يف سنة معينةك من ، الثالثة املتقدمة}حجاج بأحد الوجوهوأما لو نذر اإل{

  مات ففي وجوب قضائه وعدمهن منه حىتكومل يتم { شرط وقد حصلى علمعلقاً، أو معينة مطلقاً

  .}وجهان

اً باحلج، إذ ال خياطب بالوفاء وهو عاجز، وإذا مل خياطب يف أمورن مكن مل يكحيث مل يتم أنه من

  .  الوجوب بعد املوتىحياته فال دليل عل

 مات ، فإنه خياطب بالوفاء فإنما لو استدان وهو فقريكينايف عدم القدرة،  اخلطاب ال أن ومن

مام  اإلىن له مال فالواجب علك وإن مل ي،ن له مال فواضحا إن كن وجب القضاء عنهكوهو غري متم

  .اةكتاب الزكما تقدم حتقيقه يف كاة، كالقضاء من الز

ما ك ، املنذور شرط يف انعقاد النذر بال خالفىالقدرة عل ألن  عدم وجوب القضاء،}وجههماأ{

  :خبارأل بعض اك ذلى ويدل عل، عليهمجاع غريه اإلىتاب النذر، وادعكيف اجلواهر يف 



٣٤٤

  .ما مل يتمكن معذور أنه  غاية األمر،واجب مايل أوجبه على نفسه فصار ديناً ألنه ذلك

  

سألته عن الرجل :  قال)عليه السالم( بن جعفر ى عن أخيه موس،)عليه السالم(جعفر علي بن فعن 

ان إن ك :)عليه السالم(قال   ما يهديه؟ىيقدر عل ان ال إذا كذاكذا وكعبة كالي إىل يقول هو يهد

  )١(.ه فال شيء عليهكجعله نذراً وال ميل

 )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عرج عن سعيد بن عبد اهللا األى،وعن نوادر أمحد بن حممد بن عيس

قال : )عليه السالم(ال يطيق؟ فقال  ماة أو  مائة بدنيقول عليسألت عن الرجل :  الثاين ـ قالـ يعىن

  . وحنوه غريه،)٢(ات الشيطانو من خطكذل): هصلى اهللا عليه وآل(رسول اهللا 

من جعل هللا شيئاً :  عنبسة يف رواية)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  من قولكيستفاد ذل أن نكبل مي

  .شاء اهللا نإتاب النذر كيف يأيت  مما كغري ذل، إىل )٣( فليس عليه شيءهفبلغ جهد

 مراألغاية  ، نفسه فصار ديناًىأوجبه علنه واجب مايل أل { القضاء}كذل {وأما القول بوجوب

 عدم الوجوب، وما يرفع اليد عن ى علمجاع بعد النص واإل، فهو غري تام}ن معذوركما مل يتمأنه 

  .ينايف عدم القدرة اخلطاب ال أن الوجه املتقدم من

ه غري حنو أو  ورد وجوب القضاءكن الناذر من العمل بالنذر ومع ذلكالنقض مبوارد مل يتم أن ما

    القاعدةىمقتض أن  بعد ما عرفت من،تام

                                          
.١ يف النذر والعهد ح١٨ باب٢٠٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٩ يف النذر والعهد ح١ باب١٨٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٥ يف النذر والعهد ح٨ باب١٩٣ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٣٤٥

ه  فإن خبالف اإلحجاج، مع عدم التمكن منه واعتبار املباشرةال يعد ديناً أنه والفرق بينه وبني نذر احلج بنفسه

 ودعوى كشف عدم التمكن ، ومات قبل متكنه،أعطي الفقراء مائة درهم أن هللا علي: قال إذا  كما،كنذر بذل املال

  عن عدم

  

  . الباقي حتت القاعدةى خرج منها ما خرج ويبق، عدم الوجوبمجاع بالنص واإلةاألولية الثابت

 نفسه ىان جعل هللا علإذا ك ": من التفصيل مبا لفظهيما يف تعليقة السيد الربوجرد أن ومنه يظهر

ن منه حال ك وجه التسبيب ومل يتمىجياد احلج علإنذر  إذا ماال يصرف يف وجود احلج عن الغري، وأما

  .، حمل منعى انته"وجه عدم الوجوبحياته فاأل

حجاج وبني نذر  املصنف الفارق بني نذر اإلى علشكالان جمال اإل إنه ك فحيث،انكيف كو

والفرق بينه وبني نذر احلج  {: أجاب بقوله،جيابه يف األولإ حيث مل يوجبه يف الثاين مع ،احلج بنفسه

 ماكنذر بذل املال، كه  فإنحجاجن منه واعتبار املباشرة، خبالف اإلك التم مع عدم ديناًال يعد أنه بنفسه

  . }نهك ومات قبل مت، الفقراء مائة درهميعط أن أهللا علي: قالإذا 

 ،ن ديناك وإن مل جيب مل ي،ان ديناًكوجب الوفاء بالنذر  إن هذا ليس أمراً عرفياً، بلإن : وفيه

 وحيث عرفت عدم وجوب الوفاء فليس بدين حىت .أصالوجه له  وعدمه مما ال فجعل املناط عده ديناً

  .جيب قضاؤه

   ن عن عدمكشف عدم التمك ىودعو {:ر ظهر اخللل يف قولهكومبا ذ



٣٤٦

ه ال يعد  فإن،إجياب عمل مباشري وإن استلزم صرف املال أو  ففرق بني إجياب مال على نفسه،االنعقاد ممنوعة

  .دينا عليه خبالف األول

  

،  وإن استلزم صرف املاليجياب عمل مباشر أو إ نفسهىجياب مال علإنوعة، ففرق بني االنعقاد مم

  . }ول عليه خبالف األيعد ديناً ه الفإن

نه ك ل،ته وجبكبذل من بعده من تر أو ان نذر بذل املال حلج الغري أعم من بذل نفسهكنعم لو 

  .ما ال خيفىكالم كغري مورد ال

  



٣٤٧

مع ، فمات قبل حصول الشرط، شفاء املريض أو كمجيء املسافر، معلقا على شرطلو نذر اإلحجاج : ١٣ مسألة

يكون مراده التعليق على ذلك الشرط  أن  إال، فالظاهر وجوب القضاء عنه،فرض حصوله بعد ذلك ومتكنه منه قبله

هي ولدت ن إ  فيمن كان له جارية حبلى فنذر،خرب مسمع بن عبد امللك  ويدل على ما ذكرنا، حينهمع كونه حياً

هو ن إ رجال نذر يف ابن لهن إ :بعد ما سئل عن هذا) عليه السالم( حيث قال الصادق ،حيج عنه أو حيجه أن غالما

 ،فسأله عن ذلك) صلى اهللا عليه وآله( فأتى رسول اهللا ،حيج عنه فمات األب وأدرك الغالم بعد أو حيجه أن أدرك

  ،ج عنه مما ترك أبوهحيأن ) صلى اهللا عليه وآله(فأمر رسول اهللا 

  

 فمات قبل ،شفاء املريض أو ء املسافرجيمك ، شرطىحجاج معلقا عللو نذر اإل: ١٣مسألة {

ل كشأ و} فالظاهر وجوب القضاء عنه،نه منه قبلهك ومتك مع فرض حصوله بعد ذل،حصول الشرط

  .نه منه قبله وبعدهكني متفرق ب  ما اختاره يف املسألة السابقة الى بأنه بناًء عليعليه السيد الربوجرد

 ه مل حيصل املنذور حىتفإن} ون حياً حينهك الشرط مع ك ذلىون مراده التعليق علكي أن الإ{

  .جيب النذر

 ىانه له جارية حبلك فيمن كخرب مسمع بن عبد املل { من وجوب القضاء}رناك ما ذىويدل عل{

 : بعد ما سئل عن هذا)عليه السالم(ادق حيج عنه، حيث قال الص أو حيجه أن هي ولدت غالماً إن فنذر

 رسول ى فأت، الغالم بعدكدرأب وحيج عنه فمات األ أو حيجهك أن در أهو إن  نذر يف ابن لهرجالًإن 

 كحيج عنه مما تر أن )صلى اهللا عليه وآله( فأمر رسول اهللا كفسأله عن ذل )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .}أبوه

    فنذرتىانت يل جارية حبلك: )عليه السالم(د اهللا عب أليب قلت: ذاكواحلديث ه



٣٤٨

رجال نذر هللا إن  :)عليه السالم(أحج عنه؟ فقال  أو حجه أن أولدت غالماً إن هللا عزوجل

 رسول اهللا ى الغالم بعد، فأتكدرأب وحيج عنه، فمات األ أو حيجهك أن درأهو  إن عزوجل يف ابن له

 عنه مما جحي أن )صلى اهللا عليه وآله(اهللا  فأمر رسول ك،له عن ذل الغالم فسأكذل )صلى اهللا عليه وآله(

  )١(. أبوهكتر

حيج عنه انعقد نذره بال خالف  أو  حيج بهرزق ولداً إن ولو نذر":  مع املنتقال يف اجلواهر مازجاً

ماله عنه من صلب  أو ت الوالد حج بالولدما مث كذلك، ولو نذر دلة بقسميه عليه لعموم األمجاعبل اإل

ه السيد فيما ما اعترف بك جد فيه خالفاًأرشاد وغريها، بل ال ما يف النافع والقواعد والتحرير واإلك

  ... ك حسن مسمع بن عبد امللك يف ذلصلل حال فاألك ىوعل .امتسمعه من اية املر

لشرط ما يف الرواية عدم حصول ا إن : فيه بقولهشكال عن الرياض اإلكىح إىل أن مث نقل الرواية

ته كخراجه من تروجه إل ، فالأصال ومعه مل تشتغل ذمة الناذر باملنذور ، إال بعد الوفاةكدراالذي هو اإل

ون تعبداً كي أن  اللهم إال،خراجه منهاإجيب عليه  فرع تعلقه بذمته حال حياته ليصري ديناً، ألنه أصال

  . "نه فرع وجود القائل بهك ل،حمضاً

ن إالعمل مبضمون الرواية وى أن له يدل علكوهذا ": ل عمل الفقهاء امث قال يف اجلواهر بعد نق

  .ىانته )٢("خالف القواعد

                                          
.٣٨٩ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(

.٣٨٨ ص٣٥ج: اجلواهر) ٢(



٣٤٩

   وعلى ما ذكرنا ال يكون خمالفا للقاعدة،وقد عمل به مجاعة

  

  :هنا مطالب: أقول

 خمالفة للقاعدة، ومرادمها الفقرة ةالرواي أن رك لصاحب الرياض ذصاحب اجلواهر تبعاًإن : األول

 خمالفا كون ذلك و، األبكوجوب احلج مما تر )صلى اهللا عليه وآله(م رسول اهللا ك حعينأ ،نية منهاالثا

  . فال قضاء،لفاً بالوفاءكن مكب، فلم يللقاعدة واضح، إذ شرط النذر مل حيصل يف حال حياة األ

ر صاحب الرياض عدم عمل الفقهاء كصاحب اجلواهر خالف صاحب الرياض، حيث ذإن : الثاين

 أما ،ون احلق معهما جزئياًك والظاهر ،ر صاحب اجلواهر عملهم اك وذ،الرواية يف الفقرة الثانيةب

الم هو كالم من نقل عنه صرحياً يف هذا الفرع، بل الفرع املسوق له الكنه ليس صاحب الرياض فأل

ية واعتمدا عليها را هذه الرواك وسبطه ذكن املسالوأما صاحب اجلواهر فأل.  من الروايةوىلالفقرة األ

  .المهما املعنون هو الفقرة السابقة منهاكان كوإن 

وقد عمل  {:)رمحه اهللا(  العمل ا، ولذا قال املصنفىاف يف الداللة علك الرواية ىواالعتماد عل

الرواية مل يظهر عمل أحد ا يف إن  ": حيث قالك ما يف املستمسى علشكال ومنه يعلم اإل،}به مجاعة

  .ىانته )١("ور يف الروايةكور يف املنت الذي هو الفرض الثاين املذكذالفرض امل

ور فيها، ملا ك عن املورد املذىيتعد ن الك ول،يلزم العمل بالفقرة الثانية من الروايةإنه : الثالث

 ما ىوعل{: )رمحه اهللا (ره املصنفك فيما ذشكال يعرف اإلك ومن ذل،وا خالف القاعدةكعرفت من 

    للقاعدةون خمالفاًكي رنا الكذ

                                          
.٣٣٤ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٥٠

  .ةالقاعداحلكم فيه تعبدي على خالف ن إ : وقال،كما ختيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب اجلواهر

  

 خالف ى عليم فيه تعبدكاحل إن : وقال،ما ختيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب اجلواهرك

  . ما عرفتكفقرا الثانية  إىل للقاعدة بالنسبةخمالفة  الرواية فإن} القاعدة

المها ك و، والروايةىال الفتوإقدم منه ته مل ي فإن مل يعلم وجه التفرع،،خلإرنا ك ما ذىوعل: وقوله

  .  القاعدة لزوم القضاء وانعقاد النذرىمقتض أن ال يظهر منهما

 يين املقتضره يف املسألة الثانية عشرة من صدق الدك ما ذ،رناكون مراده مما ذكي أن وأما احتمال

  . فيهشكالما ال خيفى من اإل إىل  مضافاً،ضاء، فبعيد جداًللق

منا هو يف الفرع الذي سأل إعمل اجلماعة ": ر يف تعليقته ما لفظهك ذىالسيد الربوجرد إن مث

 مع تتميمه مبا ولدت غالماً إذا  ماىمه، وهو تعليق النذر علك عن ح)عليه السالم(مسمع أبا عبد اهللا 

 منها، وهو حينئذ ونه رزق غالماًك ومع جعل الوالدة عبارة عن ،لناذر قبلهايدل عليه ذيله من موت ا

به   فلم أجد، الغالم، وهو حمل البحث هناكدراإ ى وأما ما يف ذيله من تعليق النذر عل،مطابق للقاعدة

  .ى انته"مورد عمل املشهور أنه  صاحب اجلواهر بزعمىعامال سو

  : وفيه نظر من وجهني

  . ما عرفتك وقد عمل به ك،دم العمل بذل ادعاؤه ع:األول

جعل   ومع،مع تتميمه ورين بقولهكن عملهم بالرواية بالقيدين املذك يملصحاب األإن : الثاين

  . من راجعىما ال خيفى علكطلقوا أم إ بل ،الوالدة

  



٣٥١

  ،األقوى انعقد على سالمحيج حجة اإل أن  ونذركان مستطيعاًإذا : ١٤مسألة 

  

صح  األى وعل،}قوى األى انعقد علسالمحيج حجة اإل أن  ونذران مستطيعاًا كإذ: ١٤مسألة {

  .ما يف احلدائقكشهر  األى، وعلكما يف املسالك

يصوم أول يوم من شهر رمضان مل  أن نذرإذا  ":تاب النذر مازجاً مع املنتكوقال يف اجلواهر يف 

جيابه إذن فصيامه مستحق بغري اإلن  ألدريس،وابن إ والشيخ وأيب الصالح ىينعقد نذره عند املرتض

 نك وال ميصل،ونه يوماً من رمضان قد استحق صيامه باألك تقدير ىنه عل، وألاصلبالنذر حتصيل للح

ول عدم صحة  التعليل األىمقتضن أن  مما عرفت وم)رمحه اهللا( يقع فيه غريه، وفيه تردد عند املصنفأن 

 ى وقد عرفت تواتر نصوص انعقاد اليمني عل أيضاً،يهل واجب بل مقتضاه عدم صحة اليمني علكنذر 

 أصلاب صومه بإجيثر املتأخرين، وك أل االنعقاد وفاقاًى ويقو، النذرأدلةعموم  إىل الواجب، مضافاً

  .ى انته)١("ىخرأينايف وجوبه من جهة  الشرع ال

المه بطوله، كقلنا ور يف اجلواهر نكما حنن فيه مثل الفرع املذ إن وهو جيد دليال ومدلوال، وحيث

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، بن عمروك احملرم، فعن عبد امللك انعقاد نذر ترىويؤيده ما دل عل

بهك مساه فرب حمرماًكير ال أن من جعل هللا عليهقال الإعلمه أوال :  قال :ليصم  أو فليعتق رقبة

  )٢(.يناًكليطعم ستني مس أو شهرين متتابعني

                                          
.٤٤١ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(

.١ يف النذر والعهد ح١٩ باب٢٠٣ص ١٦ج: الوسائل) ٢(



٣٥٢

  ، حج واحدوكفاه

  

ميان والنذور  عن األ)عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال، رواية حممد بن مسلمإطالقذا كو

 جعل هللا شيئاً ، فإنما جعل هللا عليه يف طاعة فليقضه ):عليه السالم( فقال ،واليمني اليت هي هللا طاعة

  )١(.س بشيءانت ميني يف معصية فليكفر عن ميينه، وأما ما ك مث مل يفعل فليكمن ذل

  بناًءسالممر يف نذر حج اإلل األكيش":  مبا لفظهكره يف املستمسك تعرف النظر فيما ذكومن ذل

ان  إذا كه فإنية،كاآلية هو املل ﴾ِللَِّه علَى الناِسو﴿ :الظاهر من الالم يف قوله تعاىل أن  ما سبق منىعل

   .ى انته)٢("ضاً  أي بالنذراًكون مملوكي  الصل باألاًك مملوسالمحج اإل

 ون النذر موجباًك ومنع ،ية من الالم يف اآليةكما تقدم من منع استفادة املل إىل  فيه مضافاًفإن

 ك العبد وملكملكني الطوليني ك، إذ ال مانع من امللشكال أيضاًان مل يرد اإلمرلو سلم األ أنه يةكللمل

اشر  فإن العبد بشر،كية اململوكل نذر يوجب ملكية من النذر ك استفادة امللىاهللا سبحانه، بل بناًء عل

  . هللا تعاىلاًكفعاله مملوأ من  ينذر وجيعل فعالًك، ومع ذل هللا تعاىلكعماله مملوأوجوده و

 والرقية واحلرية وغريها غري ةالزوجيك ،دكتنظريه ما حنن فيه بالعناوين غري القابلة للتأ أن ومنه يعلم

 العبد الذي هو رق هللا تعاىلكد الطويل ك الرقية قابلة للتأ فإن به ثانياً، يف املشبهشكال مع اإل،والًأتام 

  . وللموىل) السالممعليه(ئمة ولأل

  ى  للتعدد، وعليمقتض  إذ ال}فاه حج واحدك { حيث انعقد نذره}و{

                                          
.١ يف النذر والعهد ح٢٣ باب١٥١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٣٣٦ ص١٠ج: كاملستمس) ٢(



٣٥٣

 ،لكفارة وإذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه ا،وإذا ترك حىت مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته

   ووجب عليه حتصيل أيضاًوإذا نذره يف حال عدم االستطاعة انعقد

  

 مات وجب القضاء عنه حىت {لعذر  ال}كوإذا تر {وجه له هذا فتعبري بعض بالتداخل ال

 ه احلج لعذر الكان ترك أما لو ،ما عرفت يف املسألة املائة والثانيةك خمري فيها }تهكفارة من تركوال

  .ما ال جيب القضاء يف بعض صورهك ،فارةكتيان به مل جتب الن معه من اإلكيتم

ذا نذره يف حال عدم إو { للخلف}فارةكخر عنها وجب عليه الأوإذا قيده بسنة معينة ف{

  : فله ثالث صور}االستطاعة

نذر غري  ألنه ولو مل يستطع، وهذا ال ينعقد أنه  مطلقا، مبعىنسالمينذر حجة اإلأن : وىلاأل

  . املشروع

 ، مع االستطاعة أم السالمنذر حجة اإل إىل  يرجع النذرالشق املشروع حىت إىل ل ينعقد بالنسبةوه

يسقط املشروع عن القابلية،  املشروع ال إىل ضم غري املشروع، ألن يبعد االنعقاد ان الكفيه تردد، وإن 

  . أم الىضحأان عيد كما لن نذر صوم غد سواء ك

نذر صالة الظهر يف ظرف شرطه كيف ظرف حصول شرائطها،  سالمينذر حجة اإلأن : الثانية

صحاب الروضة أأن كالوقت غري مقدور واالستطاعة مقدورة، و أن مر األىالذي هو الوقت، منته

 الصورة، فلذا أفتوا بعدم ههذ إىل شف اللثام واملستند واجلواهر رأوا انصراف النذر املطلقك وكواملدار

  .عةاالستطا، أي وجوب حتصيل الشرط

طعام زيد يف هذا إنذر كغري الواجب،  أو  بنحو نذر الواجب املطلقسالمينذر حجة اإلأن : الثالثة

    ووجب عليه حتصيل أيضاًانعقد {اليوم



٣٥٤

  .يكون مراده احلج بعد االستطاعة أن  إال،االستطاعة مقدمة

  

  .طعام وغريه يف نذرهما جيب حتصيل مقدمة اإلك }االستطاعة مقدمة

ون مراده كي أن الإ {: الصورة الثانية بقولهاملنصرف من النذر هذا، ولذا استثىنى أن واملصنف رأ

ان حيصل شرطه سالم إن كلنذر حجة اإل إن :يقال أن جود يف املسألةن األك ل}احلج بعد االستطاعة

 تان مورثه يف شرف املوكما لو كخر العمر، آ ىلإن مطلقا فإن موقتا فموقت ور إبنفسه يف وقت النذ

جيب التعجيل، إذ ليس النذر   يف االنعقاد ووجوب احلج بعد االستطاعة والإشكال، فال كحنو ذلأو 

اة وزرعه كمن ينذر الزكون ك فال جيب حتصيل املقدمة، في،تيان ا قبل حصول شرطها بنفسه اإلييقتض

  .قائم يقرب من االنعقاد

إشكال ثة املتقدمة فال القسام الثمن األ قصد الناذر قسما معينا ، فإنن مل حيصل شرطها بنفسهإو

 ففيه خالف بني املصنف ،فارة عنهكردنا الأما لو مات وكمل يعلم قصده ك أو ، وإن مل يقصد ذلأيضاً

  .رك وبني غريه ممن ذ،تني عليهكثري من املعاصرين الساكو

 مثال لو ،ن قد يقرب الثاين بأن الظاهر من هذا النحو من النذر عدم وجوب حتصيل مقدماتهكل

جنبية شيئاً،  ألييعط أن نذر املتزوج، أو  لولده شيئاً فهل جيب عليه التزويجييعط أن نذر العزب

ال إفق ال يدخل الظهر أنذر من يف ، أو جنبيةأن منها إال بطالق زوجته وصريورا كال يتم أنه واملفروض

  .كذلكفق  إىل أفر بالطائرةيسا أن يصلي الظهر بعد ست ساعات فهل جيب عليه أن بعد سبع ساعات

 ، غري متوقف عليها شرعاً بنحو الواجب املشروططعام مع الفارق، إذ مقدمته غالباًواملثال باإل

  . تردد واهللا العاملب، انصراف عريف ففي الوجوكن هناك هذا فلو مل يىوعل

  



٣٥٥

 وال وجه ،خالفا للدروس، عقلية بل جيب مع القدرة ال،ال يعترب يف احلج النذري االستطاعة الشرعية: ١٥ مسألة

  . إذ حاله حال سائر الواجبات اليت تكفيها القدرة عقال،له

  

خذت يف حجة أمنا إ إذ االستطاعة } االستطاعة الشرعيةييعترب يف احلج النذر ال: ١٥مسألة {

وين  غري البالغة حد احلرج والضرر من العنا}بل جيب مع القدرة العقلية { ال يف حجة النذرسالماإل

استطاعة  أن والظاهر": المهك كي حيث قال يف حم}خالفا للدروس {وليةاليف األكالثانوية الرافعة للت

 مهل واستمرت االستطاعةأ  فإنالنذر،ك إىل  فلو نذر احلج مث استطاع صرف ذل،عقلية  الةالنذر شرعي

  .ى انته،"سالم أيضاً القابل وجبت حجة اإلإىل 

 ك ولذا قال يف املدار}فيها القدرة عقالكائر الواجبات اليت توال وجه له، إذ حاله حل س{

، وغريه من سالممنا ثبت اعتبارها يف حج اإلإاالستطاعة ذا املعين إن  ": الدروسىال علكمستش

  . ىنتها )١("ن من الفعل خاصةك فيها التمىالواجبات يراع

عدم : اد الشهيد بقرينة تفريعهوقد يقال بأن مر": الم الشهيد مبا لفظهكن يف اجلواهر وجه كل

 لصريورة ،السنة الثانيةى إىل تبق إىل أن  حبصول االستطاعة يف عام النذر املطلقسالموجوب حجة اإل

 حينئذ وفاؤه، وليس املراد منه عدم سالم فيعترب يف وجوب حجة اإل،الدينكان مطلقا  إن كاحلج بالنذر

 ومن املستبعد ،ال دليل عليه أنه ، ضرورةسالمو حج اإل الزاد والراحلة حنكلمبال إوجوب احلج بالنذر 

  .ىانته )٢(" جزم الشهيد به

                                          
.٤١٤ص: كاملدار) ١(

.٣٤٧ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(



٣٥٦

ان مراده ظاهر ك بأنه لو كالم مثله عليه، ويؤيده ما يف املستمسكحميص عن محل  وهذا توجيه ال

  . زاداً وال راحلة مل جيب الوفاء بالنذركفلو مل ميل: يقول أن ان الالزمكالم كال

ما ك، سالمشاء اهللا عدم متامية مزامحة النذر حلجة اإل نإيف بعض املباحث اآلتية ان يأيت كوإن 

  . إليه أيضاًشارةسبقت اإل

انت غري كمل يتعلق ا القدرة  إذا الواجبات أن بني النذر وغريه من الواجبات فرق، وهو إن مث

 ى، ملا دل علأصالاً فال وجوب  مقدورهن متعلقك مل ي فإنفعلية مع بقائها يف مرتبة الوجوب، وأما النذر

  .درة يف وجوب املنذورقاعتبار ال

  



٣٥٧

  . يف عامه وهو مستطيع مل ينعقدسالم غري حجة اإلنذر حجاًإذا : ١٦مسألة 

  

يستلزم  نذر ماألنه }  يف عامه وهو مستطيع مل ينعقدسالمحجاً غري حجة اإلإذا نذر : ١٦مسألة {

  . يف عام االستطاعةسالمنا بصحة غري حجة اإل الواجب، وهو غري راجح شرعاً وإن قلكتر

جارة حلج نيايب يف عام االستطاعة يلزم القول بصحة  ما سبق من صحة اإلىبناًء عل: ن قلتإ

، بأن سالم للتنايف بني لزوم العمل بالنذر ولزوم حجة اإل،ون الزماًكي أن نكمي ال أنه مر األىالنذر، منته

  .سالم وحج حجة اإلك بنذرِف :يقال للعبد

 النعقاده جائزاً،  والنذر ال معىن،ما تقدمكانت تنعقد جائزة كمنا إجارة فرق بينهما، إذ اإل: قلت

فارة مع احلنث ك مشروعية النذر الذي يترتب عليه اآلثار من الىمنا دلت علإ دلة األ، فإنإذ ال أثر له

  . مشروعية مثل هذا النذرىوحنوها، وال دليل عل

ن ما حنن ك بني دليل النذر ودليل احلرج، ولي مجعاً، نذر جائزياحلرجي أو ررالنذر الض: يقال ال

  .فيه من هذا القبيل

شف عن عدم كاحلرج  أو ، بل نقول لو طرأ الضررينسلم جواز النذر الضرر ال: ألنا نقول

  .ان الزمه الوفاءك ان املتعلق راجحاًكقدم عليه وهو عامل ما وأانعقاد النذر، ولو 

ان، مردود ن إذ هو خالف االمت، االمتنان رفع اجلوازى الضرر امتنانية ومقتض أن أدلةل منوما يقا

  :هذا غري تام أن رناه غري مرة منكمبا ذ

   فطارإ ب:نقضاً



٣٥٨

  . اجلوازأصل رفع كم امتناناً، ومع ذلكان احلك مما كغري ذل إىل السفر وقصر الصالة فيه

  .ك دليل لعدم املالليهإرفع ما اضطروا  ول الشارع، فقكم دائر مدار املالك بأن احل:وحالً

ى أنه  على،خرأسباب أ كان هناكعلة، فرمبا  أنه مة االمتنان الكون الرفع حل إىل أن كمضافاً

  .مستنبط العلة وهو مما حيرم العمل به

جل االمتنان هو املرفوع أل أن ان فما اشتهر يف ألسنة املعاصرين ومن قارب عصرنا منكيف كو

  . لهأصلللزوم ال اجلواز مما ال ا

  حرجية؟  أو انت ضرريةك املعاملة حني أصلرفع  فلم تقولون يف املعامالت برفع اللزوم ال: يقال ال

  . ك أيضاًن نقول به هناكال مل نإ وك، ذلىدل الدليل عل: نا نقولأل

  . له ال معىنون النذر جائزاًكان فكيف كو

انت متعلقة حبج غري  إذا كيصح  الكذلك يف ضمن عقد احللف والعهد والشرط أن ومنه يعلم

 بل لعدم مشول أدلتها ، يف عام االستطاعة، ال الشتراط الرجحان املعترب يف متعلق النذرسالمحجة اإل

  .تيان مبتعلقه انعقادها جواز اإلياملقتضية للزوم متعلقاا ملثل ما حنن فيه الذي يقتض

ره يف ك وأما ما ذ،ال يصح فعله نذر ما أنه ور منكم املذكه احل بكرنا يظهر ما علل املداركومما ذ

 ما ىتنائه علب، ففيه نظر لعدم ا)١( عن املستطيعسالم عدم صحة غري حج اإلى علمبين أنه  منكاملستمس

  .ما عرفتكر كذ

                                          
.٣٣٨ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٥٩

  .على الصحة زالت محال لنذرهطالق أيضاً إذا  وحيتمل الصحة مع اإل،نوى ذلك على تقدير زواهلا فزالت إذا إال

  

 يف الواقع راجح ان صحيحاًكالنذر حينئذ ألن }  تقدير زواهلا فزالتى علك ذلىنو إذا الإ{

وحيتمل  { مانعة ال مطلقاًسالمذ االستطاعة املوجبة حلجة اإلإ غري مضر  مستطيعاًونه فعالًكاملتعلق، و

  .تبني إال بعد زوال االستطاعة وإن مل يمتعلقه راجح واقعاًألن } زالتطالق أيضاً إذا الصحة مع اإل

 بأن نذر احلج سواء بقيت االستطاعة أم ، حنو التقييدى علطالقون اإلكال فرق بني  أنه وذا ظهر

  . مهال حنو اإلىعل، أو ال

ام  ال مع فرض اإلكون مع الشكمنا يإ الصحة ى بأن احلمل علشكال من اإلكوما يف املستمس

 شكالأراد به اإل إن .ىانته )١(امع بني املشروع والالمشروع غري مشروعاملبهم اجل ألن انتفاء القصد،و

 يف شكال فال وجه له، وإن أراد به اإل} الصحةىذره عللنمحال  {: بقوله)رمحه اهللا(  تعليل املنصفىعل

 وعدم ، واقعاًون متعلقه راجحاًك فيه، إذ املناط يف النذر  إشكالال إنه  هذا النحو من النذر ففيهأصل

  .الذهول غري مضر أو العلم به

ة ح لص وجهاًكره يف املدارك من هذه العلة هو ما ذ)رمحه اهللا( ون مراد املنصفكي أن نكن ميكل

 سالم،نذر يف عام االستطاعة غري حج اإل، ألنه ولو خال عن القصد احتمل البطالن": املسألة، حيث قال

  . ىانته )٢("دت االستطاعةفق إذا  الوجه املصحح وهو ماىوالصحة محال للنذر عل

  . وغريهي السيد الربوجردإشكال هذا فال يرد عليه ىوعل

  

                                          
.٣٣٨ ص١٠ج: كاملستمس) ١(

.٤١٤ص: كاملدار) ٢(



٣٦٠

 بسنة متأخرة مقيداً أو  كان موسعاً فإن مث حصلت له، يف حال عدم االستطاعة الشرعيةنذر حجاًإذا : ١٧مسألة 

 ،قيده بالفورية قدمه أو عة وإن كان مضيقا بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها االستطا، لفوريتهاسالمقدم حجة اإل

  ،املانع الشرعي كالعقلي ألن ، وإال فال، بقيت االستطاعة إىل العام القابل وجبت فإنوحينئذ

  

 ،يف حال عدم االستطاعة الشرعية {ازاًك ولو ارتسالم غري حجة اإل}نذر حجاًإذا : ١٧مسألة {

، وهذا إشكال بال } لفوريتهاسالمإلمقيداً بسنة متأخرة قدم حجة ا أو ان موسعاًك ، فإنمث حصلت له

  .هذه القطعة من الزمان إىل د النذر بالنسبةا بل من باب عدم انعق،ليس من باب التقدمي

 إىل  فال داعيسالم،ون املنذور غري حجة اإلكنا حيث قيدنا نذر احلج مبا يظهر من العبارة من إمث 

 ء مع قصد برسالمفاه حجة اإلك بطبيعة احلج لقاًان النذر مع إن ك: املعاصرين هنا مبا لفظهضره بعكما ذ

  .النذر ا

 حيج }قيده بالفورية، أو  بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها االستطاعة،مضيقاً { النذر}انكوإن {

 ،ضاؤهق، ملا تقدم يف املسألة الثانية والثالثني من الفصل املتقدم، وال موقع للنذر فال جيب سالمحج اإل

 ك وعدم انعقاد النذر مع تقييده بتلسالم وجوب حجة اإلقوىاأل: عاصرين حيث قال لبعض املوفاقاً

  .السنة

العام  إىل  بقيت االستطاعة فإنوحينئذ {حج النذرأي } قدمه{ أنه ره يف املنت منكوأما ما ذ

نه أ عليه، وشكال املسألة اإلك فقد عرفت يف تل}العقليك ياملانع الشرع، ألن  وإال فال،القابل وجبت

   نذر قبل إذا :يقال أن مثل



٣٦١

 مينع عن الدين ولو كان موسعاً أن  على بناًء،دين عليه ألنه ،وحيتمل وجوب تقدمي النذر ولو مع كونه موسعاً

  .سالمصرف استطاعته يف حجة اإلن إ  مع ظن عدم متكنه من الوفاء بالنذر خصوصاً،حتقق االستطاعة

  

املانع كاملانع الشرعي ، ألن  الصالةىت قدم القراءة علحصول الوقت قراءة القرآن يف متام الوق

  .العقلي

ان كالدين ولو ى أن  بناًء عل،دين عليه ألنه ونه موسعاًكوحيتمل وجوب تقدمي النذر ولو مع {

صرف استطاعته يف  إن نه من الوفاء بالنذرك مع ظن عدم مت مينع عن حتقق االستطاعة، خصوصاًموسعاً

نه احتمال ضعيف ولو كدم يف املسألة اخلامسة عشرة احتماله عن اجلواهر، ل وقد تق،}سالمحجة اإل

ينية النذر ذ دإ املختار فواضح ى جواز تأخري الواجب املوسع، وأما عل خمتاره، إذ قد اختار سابقاًىعل

  . رجحانه املفروض يف املقام عدمهى انعقاد املتوقف علىيتوقف عل

  



٣٦٢

 وجب اإلتيان ،يف عامه مث استطاع وأمهل عن وفاء النذر عدم االستطاعة فورياًكان نذره يف حال إذا : ١٨مسألة 

 فال جيب عليه حجة ، ففوراًلوجوبه عليه فوراً إليه  وإن بقيت االستطاعة،سالم على حجة اإلبه يف العام القابل مقدماً

  . إال بعد الفراغ عنهسالماإل

  

 سالم حجة اإلىن ينطبق علك ومل ي}فورياًان نذره يف حال عدم االستطاعة إذا ك: ١٨مسألة {

تيان به يف العامل  وجب اإل،مهل عن وفاء النذر يف عامهأمث استطاع و {ما تقدم يف املسألة السابقةك

 ما اختاره من انعقاد مثل هذا النذر ى بناًء عل}ليهإن بقيت االستطاعة إ وسالم حجة اإلى علالقابل مقدماً

  .سالمومزامحته حلجة اإل

شف االستطاعة عن عدم مشروعيته، فالالزم عليه هو ك ل، املختار فالنذر غري منعقدىا بناًء علوأم

  . فقطسالمتيان حبجة اإلاإل

النذر بتأخريه صار  ألن ،سالم املتعارف قدم حجة اإلان مراد الناذر بالفورية هو املعىن إنه أن كمث

لوجوبه عليه  { ففوراً قدم حجة النذراده فوراًان مركي مث قضاء النذر، وإن سالمقضاًء فيجب تقدمي اإل

 ، خمتاره من مزامحة مثل هذا النذرى هذا عل} إال بعد الفراغ عنهسالمفوراً ففوراً، فال جيب عليه حجة اإل

  .ه تقدمي حجة النذر يف غري حملهإطالقون ك رأيه يى وعل،رناهكم ما ذكان احلكوإال 

رأيه صرح بعض على  طالق املصنف وعدم صحة اإلخمتارى رنا من لزوم التفصيل علكومبا ذ

 مع قصد سالمفاه حجة اإل أي كمه ـك حران متعلق النذر طبيعة احلج فقد مإن ك ":جلة حيث قالاأل

سالم يف ما يف املنت، وإال فيجب عليه حجة اإلكمه كان املراد به فوراً ففوراً فحك  فإنبرء النذر ـ وإال

  .ى انته،"كذل نذره بعد يضالعام القابل ويق



٣٦٣

 فلو نذر مث استطاع صرف ذلك إىل :قال بعد احلكم بأن استطاعة النذر شرعية ال عقلية أنه لكن عن الدروس

   . وال وجه له،سالم أيضاً أمهل واستمرت االستطاعة إىل العام القابل وجب حجة اإل فإن،النذر

يقال  أن قيت استطاعته إىل العام املتأخر أمكننعم لو قيد نذره بسنة معينة وحصل فيها االستطاعة فلم يف به وب

   ففرق بني اإلمهال مع الفورية، موسعاً النذري صار قضاًءهحج ألن ،سالم أيضاًبوجوب حجة اإل

  

فلو نذر مث استطاع : عقلية  الةم بأن استطاعة النذر شرعيكقال بعد احل أنه ن عن الدروسكل{

 ،}سالم أيضاًالعام القابل وجب حجة اإل إىل تطاعةمهل واستمرت االسأ  فإنالنذر،ك إىل صرف ذل

} وال وجه له {:تيان به فوراً ففوراً قال الفورية يف النذر اإلمعىنى أن  رأ)رمحه اهللا( املصنف إن وحيث

  حىتسالم فال جمال حلجة اإل،ذا جيب حج النذركره الدروس، إذ يف السنة الثانية والثالثة وهكملا ذأي 

  .جتب

ول، تيان به يف العام األ فيجب اإلي،النذر واجب فور إىل أن ون نظر الدروسكي  أننكن ميكل

يستطيع وال مزاحم حلجة  إنه ذا مل يأت به صار قضاًء ليجب قضاؤه موسعا، ويف العام الثاين حيثإف

  .لتامهاك والنذر سالم جتب، وعليه فتجب حجة اإلسالماإل

العام  إىل ستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعتهنعم لو قيد نذره بسنة معينة وحصل فيها اال{

  واملوسع ال} موسعاًي صار قضاًءرذنحجه ال ألن ،سالم أيضاًيقال بوجوب حجة اإل أن نكمأاملتأخر 

قد تقدم منه احتمال وجوب تقدمي النذر ألنه ) نكمأ( ، وإمنا قالسالم الذي هو حج اإلييزاحم الفور

    للنذر}مهال مع الفوريةففرق بني اإل {قدمدين والدين م، ألنه ان موسعاًكولو 



٣٦٤

  . مع كون النذري موسعاًسالم على تقدمي حجة اإل بناًء،واإلمهال مع التوقيت

  

 للنذر الذي }مهال مع التوقيتواإل{سالم ول الذي قلنا بعدم وجوب حجة اإلالذي هو الفرض األ

 يف هذا سالم أيضاًقول بوجوب حجة اإلن الك لسالم أيضاً،هو الفرض الثاين وقلنا فيه بوجوب حجه اإل

ي ألنه  تقدمي النذرى وأما بناًء عل،}ون النذري موسعاًك مع سالم تقدمي حجة اإلىبناًء عل {الفرض

ون ك ىبناًء على أنه خيف الن كل. سالمول يف عدم وجوب حجة اإلاألكون الفرض الثاين كدين، في

  . بني الفرضنيون فرقاًكاملوقت، فال يكون كفوراً ففوراً ي الفورية مبعناها العريف ال

  



٣٦٥

استطاع بعد ذلك فهل  أو  وكان مستطيعاً، وال بغريهسالمنذر احلج وأطلق من غري تقييد حبجة اإلإذا : ١٩مسألة 

 ،أقوال؟  دون العكسسالميكفي نية احلج النذري عن حجة اإل أو جيب التعدد أو يتداخالن فيكفي حج واحد عنهما

  ،ألصالة تعدد املسبب بتعدد السبب ،أقواها الثاين

  

ما تعرض له ك سالمان نذر حجة اإلك سواء إشكال، ومل يطلق فال }نذر احلجإذا : ١٩مسألة {

 ما تعرض له يف املسألة السادسة عشرة، وأماك سالمنذر حجة غري حجة اإل، أو يف املسألة الرابعة عشرة

 فهل كاستطاع بعد ذل أو ان مستطيعاًكريه و وال بغسالموأطلق من غري تقييد حبجة اإل {نذرإذا 

  .كداراملي عن الشيخ والذخرية وكما هو احملك }في حج واحد عنهماك في،يتداخالن

ثر من تأخر عنهم أكما عن الشيخ يف اجلمل واخلالف والقاضي واحللي وك }أو جيب التعدد{

املشهور، وعن  أنه اجلواهرثر، ويف احلدائق وكخرية األك أنه الفاضلني والشهيدين، ويف املدارك

  . عليهمجاعالناصريات اإل

ما عن الشيخ يف االقتصاد ك }سك دون العسالمفي نية احلج النذري عن حجة اإلكأو ي{

  . والتهذيب والنهاية ومجع آخر

ن ك حج الذي نذر ومل ي، فإن وجب عليه الوفاء بهحيج هللا تعاىل أن من نذر: ي الثالثكقال يف حم

 مل جيزئه عن حجته سالم، وإن خرج بنية حجة اإلسالمجزأت حجته عن حجة اإلأقد حج حجة فقد 

  .ذمتهيف انت كاليت نذرها و

}  السببدصالة تعدد املسبب بتعدأل{ك  وذل،}الثاين { عند املصنف}قواهاأ{ثالثة  }أقوال{

علتني وينية فلوضوح استحالة اجتماع كسباب الت أما يف األ، مستقال مسبباًيل سبب يقتضك فإن

   سبابليهما، وأما يف األإ عنهما يف ظرف احتياجه لال لزم استغناء املعلوإ و، معلول واحدىمستقلتني عل



٣٦٦

  . هو التداخل ضعيفصلوالقول بأن األ

  

  .ن الظاهر من دليل السببية االستقالل يف تطلب املسببالشرعية فأل

 ـ )١(مجاعاية اإلكواحتج الثاين حب: ستندقال يف امل.  أيضاً والروايةمجاعورمبا احتج هلذا القول باإل

ره يف ك ومبا يف اخلالف من قوله بعد نسبة ما ذ،أي املتقدم عن الناصريات ـ وبأصالة عدم التداخل

 مبا ربمنج أنه ان ضعيفاً إالكن إ وهو و،جيزي عنه ال أنه خبار ويف بعض األ،بعض الروايات إىل النهاية

  .ركذ

 قال الثاين يف مقام }ضعيف{ك ما يف املستند تبعاً للمدارك }اخل هو التدصلوالقول بأن األ{

سباب احلقيقية  هذا االقتضاء إمنا يتم يف األ فإن وهو احتجاج ضعيف،:صالة عدم التداخل فيما حنن فيهأ

تعلق النذر حبج  إذا ل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخلكم كدون املعرفات الشرعية، ولذا ح

  .ى انته،)٢(سباباختالف األ إىل  التفات من غريسالماإل

سببية النذر للوجود  أن  بل من جهة،حج واحد، ال من جهة التداخلبكفاية ورمبا يقال يف املقام 

 التداخل، ى يف البناء علك ذلىفكقصد مطلق الطبيعة  أنه ذا فرضإاملستقل وعدمه تابع لقصد الناذر، ف

  . من صغريات قاعدة التداخل وليس، ظهور آخرطالقوال يعارض هذا اإل

ي عن الناصريات لعدم ك احملمجاع ال لإل،ولية عدم التداخلالقواعد األ إىل صح بالنظرواأل: قولأ

   الة تعددص وال للمرسلة لعدم حجية مثلها، بل أل،متاميته

                                          
.١٦٨ ص٢ج: املستند) ١(

.٤١٤ص: كاملدار) ٢(



٣٦٧

  مل لوالهتيان باحلج املسبب عنه حبيثاملنصرف من النذر هو اإل أن  بتقريب،السبب بتعدد السبب

 العرف من هذه اللفظة ى انصرف لد،يعطي ديناراً للفقري أن ذا نذرإل نذر، فكما هو شأن كيأت به 

 دينار من ءعطاإن يعطيه، فكعطاء دينار متصف بأنه لو ال النذر مل يإ ، طبقهاىاذر علناليت وقع مراد ال

 بنظر العرف افياًكن ك مل ييعطيه للفقري ألن عطاه غريهأو دينار أاملظامل  أو اةكمن الز أو حق السادة

   .الذي يفهم من ظاهر النذر املعىن

 مل يقصد معىن أنه  لفرض، العريف من هذا النذرمراد الناذر ليس إال املعىن أن املفروضاحلاصل أن و

  .  يف النذرية به متمحضاًون املأيتكي أن يفهم من هذا إال  والعرف ال، العريفغري املعىن

يف االقتضاء  الظهور ال يف المكمال الضعف، إذ الكمن أصالة التداخل يف  كره يف املداركوما ذ

  .  يصح القول بأنه يف احلقيقية دون املعرفات الشرعية حىتيالعقل

ليس من التداخل ، ألنه المك خارج عن حمل ال،خلإم ك ولذا ح:خل بقولها التدىوما استشهد به عل

 ، خارج عما حنن فيه أيضاًالوحدة ال من باب التداخل بىتفكمن اكالم ما تقدم من  أن ماك ،يف شيء

 ،ي وغريهسالم عن الطبيعة املنطبقة للحج اإلىون قصد الناذر مطلق الطبيعة الذي هو عبارة أخركإذ 

ذهنه إال عن معناه العريف  طلق الناذر اللفظ مع خلو إذا أالم فيماك بل الشكال،ليس حمل اخلالف واإل

  .طالقإلاملستفاد من اللفظ عن ا

 ىقصد الناذر الطبيعة الناشئة وجوا عن النذر الذي هو عبارة أخرإن : يقول أن ان لقائلكوإال 

   هل أنه يالحظ أن  نعم يلزم،يسالم احلج اإلىعن الطبيعة غري املنطبقة عل



٣٦٨

عن ميشي إىل بيت اهللا فمشى هل جيزيه  أن عن رجل نذر: واستدل للثالث بصحيحيت رفاعة وحممد بن مسلم

  . نعم): عليه السالم( قال ؟سالمحجة اإل

  . وهو غري معمول به، مع عدم االستطاعةسالمظاهرمها كفاية احلج النذري عن حجة اإلن إ :وفيه

  

  .شاء اهللا نإ  وسيتضح قريباً،خل أم الا التدى يدل علي دليل ثانوكهنا

ن  أرجل نذرعن  :بصحيحيت رفاعة وحممد بن مسلم { الذي هو التفصيل}واستدل للثالث{

  .}نعم ):عليه السالم( قال سالم، هل جيزيه عن حجة اإلىبيت اهللا فمش إىل ميشي

بيت اهللا احلرام  إىل ميشي أن عن رجل نذر) عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا :ىقال رفاعة بن موس

ن ك غريه ومل يحج عن إن رأيتأ : قلت،نعم ):عليه السالم(؟ قال سالم هل جيزيه عن حجة اإلىفمش

   .)١(نعم ):عليه السالم( عن مشيه؟ قال ك ذليجيزأحيج ماشيا  أن له مال وقد نذر

 هل ىبيت اهللا فمش إىل ميشي أن  عن رجل نذر)عليه السالم( سألت أبا جعفر :وقال ابن مسلم

  .)٢ (نعم ):عليه السالم(؟ قال سالمجيزيه عن حجة اإل

 سالمقصد حج اإل إن فايةكعين عدم الأ وأما اجلزء الثاين ، التفصيلول مناجلزء األ إىل هذا بالنسبة

  .صالة عدم التداخل املتقدم تقريبهفأل

 منا نقول به يف غري ما تقدم احنالل النذر فيهإهذا التفصيل  أن ن ليعلمك لقوى،وهذا القول هو األ

 مع سالم عن حجة اإليج النذرفاية احلكظاهرمها  إن وفيه{:  بقوله)رمحه اهللا( ره املصنفكوأما ما ذ

 بل مفروض ،أصال كظهور هلما يف ذل  ما فيه، إذ الى فال خيف} وهو غري معمول به،عدم االستطاعة

ى  أال ترك،الم غري ذلك، إذ اجلهة املسوق هلا السالمسئلة السؤال بعد متامية شرائط حجة اإلمثل هذه األ

  ال يف ق، يعترفون مبثل هذا العنوان أيضاًالفقهاءأن 

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٢٧ باب٤٩ ص٨ج: الوسائل )١(

.١ يف وجوب احلج ح٢٧ باب٤٩ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٣٦٩

هل جيزيه هذا احلج الذي  أنه عن) عليه السالم(ل ئ فس،حيج أن  مث أراد،نذر املشي ال احلج أنه وميكن محلهما على

  بالكفاية) عليه السالم( فأجاب ؟أتى به عقيب هذا املشي أم ال

  

إن  و، غريها مل يتداخالى وإن نو، تداخالسالم حجة اإلى نو فإننذر احلج إذا الثانية: الشرائع

 : وقيل، مل جيز عن النذرسالم حجة اإلى وإن نوسالم،جزأ عن حجة اإلأ النذر ىحج ونو إن طلق قيلأ

  .ىانته)١(شبه وهو األىخرحدامها عن األإ يجيز ال

 مع عدم سالم عن حجة اإلريفاية احلج النذكظاهر عبارة الشرائع إن : يقول أن حدفهل أل

  .يراد يف غري حملهان فهذا اإلك فيك و،عن ايتهذا عبارة الشيخ املتقدمة ك و،االستطاعة

نذر ى أنه ن محلهما علكمي{ أنه شف اللثام منك مثل هذا احلمل يف خمالفة الظاهر ما عن }و{

ب هذا ي به عقىتأهل جيزيه هذا احلج الذي  أنه  عن)عليه السالم(حيج فسئل  أن رادأاملشي ال احلج مث 

بيت اهللا احلرام احلج ال املشي الذي  إىل  إذ ظاهر املشي،}فايةك بال)عليه السالم(املشي أم ال؟ فأجاب 

ما ال خيفى ك ،احلج إىل ما ذهبي ف،ةكمى إىل فالن مش: البيت فقط، يقال إىل خص من الذهابأهو 

  .بالعرفإملام  دىنأ من له ىعل

فيه  يتصرف ،وبك ذيل ظاهر يف املشي الذي هو مقابل الرىنعم صحيح رفاعة حيث اشتمل عل

  .ن ظهوره يف احلج سليم عن قرينة اازك لك، ذلىمل املشي علحب

  .ول بقرينة السؤال الثاين ممنوعهذا احلمل غري بعيد يف الصحيح األإن : كفقول املستمس

 ك واملستمسك املقاصد واملدارهى واملختلف والوسائل استبعدها منتىخر عن املنتهأ حمامل كوهنا

  .ن رفع اليد عن الصحيحتني املعمول ما لوجوه اعتباريةك فال مي،الظاهرلها خالف  أن كوغريهم، مع

                                          
.١٦٦ ص١ج: الشرائع) ١(



٣٧٠

مقصوده  ألن ، أيضاً بل احلج النيايب وغريه،سالم كفاه عن نذره حجة اإل، أي حج كانحيج مطلقاً أن نعم لو نذر

  .حينئذ حصول احلج منه يف اخلارج بأي وجه كان

  

فاه عن نذره حجة ك { يف النذرطالقاإلأخذ   حبيث}انك أي حج حيج مطلقاً أن نعم لو نذر{

 }انك وجه يمقصوده حينئذ حصول احلج منه يف اخلارج بأ ألن ، أيضاً بل احلج النيايب وغريهسالم،اإل

تباع إول  مهمل، فالالزم يف األكرسال وذا واإلطالقهذا مقيد باإل أن ولوالفرق بني هذا وبني الفرع األ

رها يف ك اليت ذوىليظهر الفرق بني هذه الصورة والصورة األ  ال:كس فقول املستم،االنصراف العريف

 غري ،مكيوجب الفرق بينهما يف احل  وعدمه وهو الطالقصدر املسألة إال من جهة التصريح باإل

  .مستقيم

جياب إلناذر اان غرض ك ، فإن املنذورإطالقمع فرض ك أنه حمصل ذل: ولذا قال بعض املعاصرين

ن إ لوجوبه يف عرض االستطاعة وال يتداخالن، و مستقالًان النذر حينئذ سبباًك حج عليه بنفس نذره

 شكال اإلى وغريه، علسالمجزأ عنه حجة اإلألي كه الكان مقصوده جمرد صدور حج منه يف مقابل ترك

  .ى انته،عند نذره إليه الحظ التعميم بالنسبة إذا يف احلج النيايب إال

مدلول اللفظ عرفا،  إىل في قصدهك بل يك،ول ذل النائب يف األون غرض إىل كحيتاج ان الكن إو

يلزم تقييد الفرض  ال أنه ماك، سالمان هذا من التقييد حبج غري حجة اإلكر كان غرضه ما ذكإذ لو 

 نص يف العموم، فمجرد قصد املدلول )رمحه اهللا( ره املصنفكذ ما ذإ )إذا الحظ التعميم(  بقولهالثاين

  .ون الوفاء باحلج النيايبك اف يفكالعريف له 

  



٣٧١

فاستطاع قبل حصول املعلق عليه ،  على شفاء ولده مثالنذر احلج حال عدم استطاعته معلقاًإذا : ٢٠مسألة 

  ،فرض حصول املعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً إذا  وحيتمل تقدمي املنذور،سالمفالظاهر تقدمي حجة اإل

  

حال عدم استطاعته  {ان النذرك وسالم حجة اإلىينطبق عل  بنحو ال}نذر احلجإذا : ٢٠مسألة {

ألن } سالم فاستطاع قبل حصول املعلق عليه فالظاهر تقدمي حجة اإل، شفاء ولده مثالىمعلقاً عل

 ملا ، وثانياًاصل أمر غري حىمعلق علألنه : يزامحها أوال  والنذر السالماالستطاعة علة لوجوب حجة اإل

  .النذر املوسعك وبني مؤخر لو مل يزاحم ، بني ساقط لو زاحميج النذراحل أن تقدم من

ان النذر يوم كما لو ك }ةل املعلق عليه قبل خروج الرفقوفرض حص إذا وحيتمل تقدمي املنذور{

 أن حد والشفاء يوم االثنني وخروج الرفقة يوم الثالثاء، ووجه هذا االحتمالالسبت واالستطاعة يوم األ

  .مر عن عدم االستطاعة من أول األاشفاًكون ك عليه موجب لفعلية النذر، فيحصول املعلق

ان حصول املعلق عليه بعد ك ولو ،القول بتقدمي حجة النذريلزم  ك ذلىبناًء علإنه : ن يرد عليهكل

، فيجب حج سالمخروج الرفقة موجب لتمامية وجوب حج اإل إن :يقال أن  اللهم إال،خروج الرفقة

 إمكان لعدم يون حصول املعلق عليه غري موجب لوجوب احلج النذركذ بال مزاحم، في حينئسالماإل

  .وجوبه

 مقدم سالمي فاحلج اإل، ما عرفتسالم حج اإلىن يف تقدمي حج النذر علك ل}ونه فورياًكمع {

ان النذر بنحو الواجب كبعده،  أو سواء حصل املعلق عليه بعد االستطاعة أم قبلها، قبل خروج الرفقة

  :املعلق، فقوله أو املشروط



٣٧٢

  .كان نذره من قبيل الواجب املعلقن إ بل هو املتعني

  

 سبق وجوب ىشف حصول الشفاء علك ل}ان نذره من قبيل الواجب املعلق إن كبل هو املتعني{

  . ما اخترناهى، غري تام علسالمالنذر، فال جمال لوجوب حجة اإل

مدخلية خلروج الرفقة يف الوجوب  ال أنه تاب منكل يف أوائل اما عرفت سابقاً إىل هذا مضافاً

 تشفك وإال ، وجب،العام القابل إىل ن تأخريهك حبيث مي،ان النذر موسعاك  فإن هذاى، وعلأصال

ان ذا النحو بطل كه لو  فإنن بنحو الفور فالفور،ك لفورياً أن ان موقتاًكاالستطاعة عن بطالنه، سواء 

  .املوسعكون ك في،ذاكالفور الثاين والثالث وه إىل النسبةب يالفور األول وبق إىل بالنسبة

  



٣٧٣

لعدم التمكن إال  أو إما لظن املوت،  ومل ميكنه اإلتيان ما، واحلج النذريسالمكان عليه حجة اإلإذا : ٢١مسألة 

 ،هها الوسط أوج، ألمهيتها وجوهسالمتقدمي حجة اإل أو ،التخيري أو ، ففي وجوب تقدمي األسبق سبباً،من أحدمها

  .ها األخريأحوطو

  

سالم  حج اإلىن االنطباق علك غري مم}ري واحلج النذسالمان عليه حجة اإلإذا ك: ٢١مسألة {

سبق  ففي وجوب تقدمي األ،ن إال من أحدمهاكلعدم التم أو  إما لظن املوت،تيان مانه اإلكومل مي{

ل ك، فكذا أو  سبق هذاى لعدم دليل عل}يريأو التخ {سبقهما تأثرياًأ سبق السببني وجوباًألن أ} سببا

 سالم تقدمي حجة اإلوأ { القاعدة التخيريىمهية، فمقتضمنهما واجب تزاحم مع اآلخر ومل يعلم األ

صباح  عن النهاية واملبسوط والسرائر والقواعد واجلامع واإلكي وإن تأخرت وجوبا، ولذا ح}مهيتهاأل

حج  إىل أن ة عن القيام ما، مضافاكما لو مات وضاقت التر يف مسألة ري النذىالشرائع تقدميها علك

 سالمحج اإلى أن ي، علصليزاحم األ  الي والعرض، واجب بالعرضري والنذصل واجب باألسالماإل

مر بني التعيني من دوران األك ألنه  ذلي يقتضصلاأل أن نه مزامحته، معكمي  فحج النذر ال، ففوراًفوراً

تيان بطرفه الذي حيتمل عدم ليف قطعا، خبالف اإلكتيان بالتبتقدمي التعيني لإليه فموا كوالتخيري الذي ح

 ة عن الوفاء ماك املقاصد يف مسألة ضيق الترىما احتملها منتهكالقرعة  أو لف به الفعلي،كتيان باملاإل

  :  أربعة}وجوه{

  .ينهال وجه لتعي أنه أما تقدمي حج النذر فلم أر من أحد التعرض له، والظاهر

  .قوال غري تامل منهما، ودليل سائر األك التخيري لوجوب عينأ }وجهها الوسطأ{

حميص للفقيه عن القول  ، ملا عرفت من الوجوه اليت السالمتقدمي حجة اإلأي } ريخها األأحوطو{

   واكليها لعدم إن مل يطمئن النفس إمبقتضاها و



٣٧٤

وفت التركة فالالزم استيجارمها ولو يف عام ن إ ماأ و،امهامات وعليه حجتان ومل تف تركته إال إلحد إذا كذا

  .واحد

  

  . شرعيةوجوهاً

 تقدميه، وأما ى فال دليل علصلمهية فلعدم العلم ببلوغها مرتبة التعني، وأما الوجوب باألأما األ

  . فتأمل،المك فوراً ففوراً فهو يف مثل هذا أول السالمون حج اإلك

  .لتعيني فاملختار فيه التخيري للرباءةوأما الدوران بني التخيري وا

 هنا تقدمي قوىاأل: ن قد يقالك ل،}حدامها إلالإته كمات وعليه حجتان ومل تف تر إذا ذاكو{

 الثلث، وفيه ما ال ىالدين املقدم علك سالمياإل، ألن  خروج املنذورة من الثلثى بناًء علسالمحجة اإل

  .ىربك وىخيفى صغر

 املقاصد رجح القرعة، وعن اجلماعة املتقدمة يف الفرع ى ويف منته،ريواختار يف اجلواهر التخي

 واحتمل يف اجلواهر تقدمي ما تقدم سببه، ورمبا احتمل صرف املال يف وجوه سالم،ول تقدمي حج اإلاأل

 ،الترجيح من غري مرجح قبيح إىل أن الرب بعد قسمته عليهما وعدم وفاء حصة شيء منهما به، نظراً

 عن احملقق كيليف هو الصرف يف وجوه الرب، وهذا هو احملكهما فالتائ ومع عدم وف، عليهمافيقسم املال

  . وفيه ما ال خيفى. يف الشرائع يف آخر املقدمة الثانية يف املسألة الثامنة

 ل حجك من ييعط أن  بضميمة،سبعة أو ، فاحملتماالت يف املسألة ستةومثله احتمال الرجوع مرياثاً

  . وقد مر نظريه يف املباحث السابقة، وقد عرفت املختار يف الفرع املتقدم،ة امليسورعمرة لقاعدأو 

فالالزم استيجارمها ولو  { ترددى ما ولو حبفظ املال مع رجاء الوفاء عل}ةكوفت التر إن وأما{

  لزوم الترتيب يفىالصوم الذي ال دليل علك لزوم الترتيب بينهما، ىدليل عل  إذ ال}يف عام واحد

  .استيجاره



٣٧٥

  .من عليه احلج الواجب بالنذر املوسع جيوز له اإلتيان باحلج املندوب قبله: ٢٢مسألة 

  

 بال }تيان باحلج املندوب قبله من عليه احلج الواجب بالنذر املوسع جيوز له اإل:٢٢مسألة {

 كن قلنا بذلإ وي عليه احلج الواجب النذرنتيان باملندوب ملن من اإلك عدم التمى، لعدم دليل علإشكال

ن يف كر، لكتيان باحلج النيايب ملا ذله اإل أن ماك، ك هناشكالما عرفت من اإل إىل ي، مضافاسالميف اإل

  .الم املتقدم يف بعض املباحث السابقةكموقت الي أو النيايب ملن عليه نذر فور أو تيان باملندوباإل

  



٣٧٦

 وإذا تركهما حىت مات جيب ،ه أحدمها على وجه التخيريووجب علي، حج انعقدي أو حجي أن نذرإذا : ٢٣مسألة 

  حىت مات جيب القضاء عنه خمرياً أيضاً ولو تركه، تعني اآلخر وإذا طرأ العجز من أحدمها معيناً،القضاء عنه خمرياً

 لو كان  فهو كما، وال عربة بالتعيني العرضي، فالفائت هو الواجب املخري،الواجب كان على وجه التخيري ألن ،أيضاً

  عليه كفارة اإلفطار يف

  

ووجب  انعقد { وجه التخيري بينهماى غريه عل}حجأو ي { بنفسه}حيج أن نذرإذا  :٢٣مسألة {

}  مات جيب القضاء عنه خمرياًهما حىتكذا ترإو{ك ذلكون نذره ك ل} وجه التخيريىحدمها علأعليه 

  . قد تعلق بالذمة وال وجه للتعينيألنه 

ما سبق يف مثل املسألة لزوم القضاء ألقلهما يه غري مستحسن بعد اختياره فق أن إطالوال خيفي

  وهو يف احلياة}حدمها معيناًأذا طرأ العجز من إو { هلذا التعينيكال مدرك أنه ن قد عرفت هناكجرة، لأ

 يفائكحد شقيه، ومثله الواجب الأ حيث طرأ العجز عن يل واحد ختيريكما هو شأن ك }تعني اآلخر{

  .اختياراً أو مل يقم به بعضهم عجزاً إذا شخاصاأل إىل نسبةبال

حجاج شخص إ بني استيجار من حيج عنه و} مات جيب القضاء عنه خمرياً حىت أيضاًهكولو تر{

 وال عربة بالتعيني ، وجه التخيري فالفائت هو الواجب املخريىان علكالواجب ، ألن أيضاً {مباله

، ان التخيري باقياًكن بعد العجز ك النقالب احلقيقة، ولذا لو متجباًن موكليس عدم التمألنه } العرضي

 التعيني الشرعي والتخيري ىه تعيني عقلي ال شرعي، واملدار يف القضاء علن بأكوعلله يف املتسمس

   فطار يففارة اإلكان عليه كما لو كفهو  {ما موضوع القضاء أل،الشرعي



٣٧٧

 وإن تعني عليه يف حال ،ه جيب اإلخراج عن تركته خمرياً فإن، مث ماتشهر رمضان وكان عاجزا عن بعض اخلصال

 ومل يتمكن من  نعم لو كان حال النذر غري متمكن إال من أحدمها معيناً.ا فال يتعني يف ذلك املتعنيحياته يف إحدامه

 ينعقد بالنسبة إىل ما النذر مل أن  بدعوى، منهيقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً أن مات أمكن أن اآلخر إىل

  ،عدم التمكن يوجب عدم االنعقاد أن  على بناًء،مل يتمكن منه

  

ن إته خمريا، وكخراج من تره جيب اإل فإنان عاجزاً عن بعض اخلصال مث ماتكشهر رمضان و

ر من الدليل ك وبعد ما ذ} املتعنيكا فال يتعني يف ذلحدامهإعليه يف حال حياته يف  { الواجب}تعني

  .ما رمبا يتوهمكجمال الستصحاب التعيني   اليتهاداالج

 لصحيحة ، احلج عنهىحجاج علحجاج من ثلثه لو اختري اإلهل يلزم اإل أنه الم يفك الىنعم يبق

 بناًء ،التخيري أو  وجه التعينيىحجاج علون نذر اإلك بني ك لعدم فرق يف ذل،يعفور املتقدمة أيب ابن

   أم ال؟ ،منة من العمل ا ما اخترناه يف املسألة الثاىعل

 فالبد من العمل ا يف ،ما عرفتكا خمالفة للقاعدة أ من عدم فهم اخلصوصية، ومن ،فيه تردد

  .موردها فقط

 نكمات أم إىل أن ن من اآلخرك ومل يتمحدمها معيناًأال من إن كان حال النذر غري متمكنعم لو {

ن كما مل يتم إىل النذر مل ينعقد بالنسبةى أن ه، بدعوناً منكان متمكيقال باختصاص القضاء بالذي أن 

  .ى املدعمجاعما دل عليه النص واإلك }ن يوجب عدم االنعقادكعدم التمى أن منه، بناًء عل

   نكون عدم التمكي  املنذور الذي اليللك حال اينذر التخيريلحال ا إن :ن رمبا يقالكل



٣٧٨

ن من صوم يوم ك ومل يتملياًكليه، فلو نذر صوم يوم إ  لعدم االنعقاد بالنسبةه موجباًإفرادمن بعض 

عطاء الصوم لغري ثالث شعبان، النعقاد النذر إ ي الوصىن الواجب علكمات مل ي إىل أن ثالث شعبان

  الكن من املنذور، وذلكن املراد منه عدم التمكل": ك ولذا قال يف املستمس،هإفرادن من بعض كبالتم

حدمها ال دليل أن من كن من العدلني معا، وعدم التمك إال بعد التميالتخيري وراملنذ إىل حيصل بالنسبة

  . ى انته)١(" منعه من انعقاد النذرىعل

  . التخيري يف القضاءي السيد الربوجردىوقو

 مث صار ، ودنياً التخيري حني النذر غري راجح ديناًيان أحد فردكما  إىل نعم هو حمتمل بالنسبة

احلج مث بعد سنني مثال صار  إىل ذهب إذا رضحج من يفسد يف األي أو حجين  أ مثال لو نذر،راجحا

  .هذا إىل  فالظاهر عدم االنعقاد بالنسبة، بعد موت الناذراملفسد مصلحاً

ل يوم ك اليت هي زوجته فعالً أن يكلم هنداً ما لو نذرك ،س بأن صار الراجح مرجوحاكولو انع

  .ال باملقدار الراجح وهو حال الزوجيةإ عدم االنعقاد  الظاهر، فإنجنبيةأمث طلقها وصارت 

، نكغري املم إىل يبعد القول بعدم االنعقاد بالنسبة ان الك ففي املسألة تردد، وإن ،انكيف كو

  .  عنهءختيرياً، فمن أين جيب القضا  والمل جيب عليه ال تعييناًألنه 

 ،نكحجاج زيد يف هذه السنة غري ممإان كو ، السنةهحج زيداً يف هذي أو حجي أن لو نذر أنه ماك

   حجاج،ن اإلكجيب عليه إال قضاء احلج بنفسه لعدم مت ه ال، فإنومل حيج بنفسه عصياناً

                                          
.٣٤٨ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٧٩

 فيكون اإلخراج من تركته على وجه التخيري وإن مل يكن يف حياته ،مسألة اخلصال ليست كذلك أن لكن الظاهر

  الصورة املفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إىل الفرد املمكنورمبا حيتمل يف، أصالمتمكنا إال من البعض 

  . ومع تعذر أحدمها ال يكون وجوب اآلخر ختيرييا،متعلق النذر هو أحد األمرين على وجه التخيري أن  بدعوى،أيضاً

  

   . خيفىما الك غري وارد يلكواملثال الذي نقض به املختار يف نذر ال. فلم جيب عليه فال قضاء عليه

ن إ وجه التخيري وىته علكخراج من ترون اإلك، فيكذلكمسألة اخلصال ليست  أن ن الظاهركل{

 ىفارات ليس علك يف اليالوجوب الطبعك ألن  وذل}أصالًناً إال من البعض كن يف حياته متمكمل ي

ئي عام جلميع فاك يف الواجب اليالوجوب الطبع أن ماكاملقدور منها بل عام للمقدور وغري املقدور، 

 غري  فإنله بعد املوت، وهذا خبالف النذر، فتتعلق مبالف أحدهاكون يف ذمة املكشخاص، وحينئذ ياأل

  .ليهإينعقد النذر بالنسبة  ن الكاملتم

 اليت هي عدم القدرة }يف الصورة املفروضة{ك ما عن الشهيد الثاين يف املسالك }ورمبا حيتمل{

 هاأفرادن بعض كسائر املنذورات املخرية غري املمك }ونظائرها {خري احلج املنذور املي أحد فردىعل

 وجه ىمرين علمتعلق النذر هو أحد األى أن ، بدعو أيضاًنكالفرد املم إىل عدم انعقاد النذر بالنسبة{

  .}ون وجوب اآلخر ختيريياًكي  ومع تعذر أحدمها ال،التخيري

 ،ن األب من أحد األمرين احتمل السقوطكموت الولد ـ قبل مت أي ان موته ـكنعم لو : قال

 ى مث قوي،لكحدمها الأ والباقي منهما غري ،حد األمرين، ألنه أن منهكلفوات متعلق النذر قبل التم

   وجوب احلج عنه ملنع اشتراط القدرة



٣٨٠

 األب من مات الولد قبل متكن إذا حيج عنه أو حيجه أن رزق ولداًن إ بل عن الدروس اختياره يف مسألة ما لو نذر

  فليس النذر مقيداً، من دون اشتراط كونه على وجه التخيري،مقصود الناذر إتيان أحد األمرينن إ  وفيه،أحد األمرين

  . حىت يشترط يف انعقاده التمكن منهما ختيريياًبكونه واجباً

  

  . املخريأفراد مجيع ىعل

مات الولد ، إذا حيج عنه أو جهحي أن رزق ولداً إن بل عن الدروس اختياره يف مسألة ما لو نذر{

 مات الناذر استؤجر عنه  فإنعنه لزم، أو ولو نذر احلج بولده:  قال}ن األب من أحد األمرينكقبل مت

  .ن فاألقرب السقوطك، ولو مات الولد قبل التمصلمن األ

راد  فليس امل} وجه التخيريىونه علكتيان أحد األمرين من دون اشتراط إمقصود الناذر إن : وفيه{

 حني }ونهك بفليس النذر مقيداً {ل واحد يف ظرف التخيريكتيان بون اإلكي أن من مثل هذا النذر عرفاً

  .}ن منهماك يشترط يف انعقاده التم حىتياً ختيريواجباً {تياناإل

الم كون ختيرياً صح كي أن تيان بأحدمها بشرطون املنذور هو اإلك ي حىتكنعم لو قيد النذر بذل

 طبقه مراد الناذر يف مثل هذا النذر هو ما ىون علكالظاهر العريف الذي ي أن ن الشأن يفكالدروس، ل

  .)رمحه اهللا( ره املصنفكذ

 مبا )بل عن الدروس اختياره(  قولهىره بعض املعاصرين يف تعليقته علكومنه يعلم وجه النظر فيما ذ

 ذا تعذر أحدمها فتعذرإ ف،حدمها املعنيأخصوص  مرين الاملنذور أحد األ ألن خيلو من القوة وال": لفظه

نعم لو فرض . ون بال دليلكامه عليه يكحأ وترتيب يما هو متعلق النذر ويسقط، وقياسه بالتخيري الشرع

  ى التخيري الشرعي ونذر أحد األمرين وأحدمها املتعني عل إىل ون الناذر ملتفتاك



٣٨١

  .ى انته"ر وجهكان ملا ذك لموضوعاً وماًك حنو التخيري يف اخلصال حىتقدير تعذر اآلخر عل

جئين :  حنو التخيري الشرعي، ولذا لو قال املوىلىونه علكالظاهر من هذا النذر هو  أن إذ تقدم

الظاهر  ألن تيان باآلخر، وليس إال العرف يف وجوب اإلكن أحدمها مل يشك مث مل ي،بأحد الشخصني

  . وجه التعينيى وجه التخيري أم علىبه علتيان ان حني اإلكم، سواء كل واحد مناطاً للحكون ك

ان للقول بعدم ى وجه التخيري لكون علكي أن تيان بهون املنذور حيت اإلكلو قصد  أنه نعم عرفت

  .حدمها وجهأن إال من كالوجوب حني عدم التم

  



٣٨٢

 وجب القضاء من ، مث مات قبل الوفاء بنذره،من بلده) عليه السالم (يزور احلسني أو حيج أن نذرإذا : ٢٤مسألة 

 فال جيوز للوصي  أجرة،تربع الوارث بالزائد إذا  إال، أجرما جيب االقتصار على أقلهما أجرة ولو اختلف،تركته

  ،اختيار األزيد أجرة وإن جعل امليت أمر التعيني إليه

  

 ،ره مث مات قبل الوفاء بنذ، من بلده)عليه السالم(يزور احلسني  أو حيج أن نذرإذا : ٢٤مسألة {

، ان التخيري باقياًك }جرماأولو اختلف  { ملا عرفت من قضاء الديون مطلقا}تهكوجب القضاء من تر

حقهم مؤخر عن الدين املفروض التخيري بني  إن وجه لتعني أحدمها إال مالحظة الورثة، وحيث إذ ال

  .ض املسائل السابقة يف بعكما تقدم تفصيل ذلكان حقهم يف طول أحد األمرين املخري فيهما، كفرديه 

رمحه ( ما اختاره املصنفك}جرةأقلهما أ ىجيب االقتصار عل {ومنه يعلم عدم متامية القول بأنه

ما تقدم  إىل  وفيه مضافا،}جرةأبالزائد  {غريهأو } تربع الوارث إذا إال {مثاهلاأ يف هذه املسألة و)اهللا

ما أجرة األقل، أخذ أثر من ك أيتقتض الجرة، إذ مالحظة الوارث فاية تربع شخص بالتفاوت من األك

نعم يف بعض . ىفكجرة أجرة بالزائد أليف فمقطوع العدم، ولذا لو تربع أحد عنه بال كانقالب الت

  . نه األصحوكأ وهو مستقيم ، فقط)بالزائد( النسخ

يد  اختيار األزيفال جيوز للوص{، قلهماأ ى ما اختاره جيب االقتصار علىل حال فبناًء علك ىوعل

الوصية  إىل مل يرجع، إذا ضرار الورثةإ إذ الحق للميت يف }ليهإن جعل امليت أمر التعيني إجرة وأ

   شخص آخر إىل جعل امليت أمر التعيني إذا  نعمك، هذا فال جمال لقول املستمسى وعل،بالثلث



٣٨٣

  .ولو أوصى باختيار األزيد أجرة خرج الزائد من الثلث

  

 ألنه  فليس للوارث منعهنيجرة من له حق التعيأثر كذا اختار األإله، فاعول احلق ان من قبيل كو

  .ى انته،رث الوارثإ ىمزاحم للحق املقدم عل

ان وصية بالثلث وخرج الزائد منه، ك كذل إىل رجع، ألنه إذا خلإ )ذا مل يرجعإ( منا قيدناه بقولناإو

ياره مع ت فيجوز للوصي اخالإع الزيادة ويس ان الثلث الإن ك ": بقولهيولذا علق عليه السيد الربوجرد

  .ى انته،"إشكالبال  إليه مر التعينيأجعل املوصي 

  .من الوصية ال من الدينألنه } جرة خرج الزائد من الثلثأ باختيار األزيد ىولو أوص{

 ، يف وقت آخركذلكجرة واآلخر أقل أحدمها يف زمان أان كجرة لو أ تعيني األقل ىبناًء عل إنه مث

  .خراج لبقاء املناط، وال جمال لالستصحاب الالزم مالحظة وقت اإلانك

  



٣٨٤

وجب قضاؤه عنه من غري ، حج النذرسالم أو حجة اإل أنه  ومل يعلمعلى امليت حجاً أن علمإذا : ٢٥مسألة 

  ، وليس عليه كفارة،تعيني

  

 وجب قضاؤه حج النذرسالم أو حجة اإل أنه  ومل يعلم امليت حجاًىعل أن علمإذا : ٢٥مسألة {

 قال يف }فارةكوليس عليه {، مجايلفاية القصد اإلك إذ ال وجه للتعيني مع }عنه من غري تعيني

فارة يف ك اليت ال سالمون الفائت حجة اإلك الحتمال كة منها مع الشءصالة الرباأل": كاملستمس

  . ىانته )١("فواا

تيان بالطرفني وجب اإليحتياط العقلي  يف االكمجايل الذي هو املالوفيه نظر ظاهر، إذ العلم اإل

 ى عليه صح العقاب علان منطبقاًكل واحد من الطرفني حبيث لو كمهما، إذ بالعلم تنجز زجبميع لوا

يناً كطعام ستني مسإفيه كي حنث مييناً ال أو فطر يوماً من رمضان عمداًأهل  أنه  يفكش إذا  مثال،هكتر

 إنه بعشرة، ولذا قالوا أو  إما بستني وقضاء يوملف فعالًكم أنه ع بنيمجايل واقبال قضاء يوم، إذ العلم اإل

ان فليس كيف ك و، بالفتح لزم اجتناب الثالثةىاملالق أو سركلو علم بعد املالقاة بنجاسة املالقي بال

  .ها فيه من توابع أحد الطرفنيؤجراإون ما يراد كللرباءة يف املقام جمال بعد 

عطاء احلج إ ىفك سالم خرج حجة اإل فإنل،كل أمر مشكا ل أل،عةقرب يف املسألة القرواأل

ما هو كفارة كان حبيث يوجب ال أنه كعلم إذا  فيما أيضاًفارةك وجبت الين خرج احلج النذرإفقط، و

  . وجه لتضرر الورثة باالحتياط  إذ ال،المكمفروض ال

  ) م السالمعليه(علي عن  ، عن أبيه، عن جعفر،وينكويؤيده ما عن الس

                                          
.٣٥٠ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٨٥

 وحيث إا مرددة بني كفارة النذر وكفارة ، أيضاًباحللف وجبت الكفارة أو ولو تردد ما عليه بني الواجب بالنذر

   الذي أيضاًفيه إطعام عشرة ألن  ويكفي حينئذ إطعام ستني مسكيناً،اليمني فال بد من االحتياط

  

 فقال ، احلالك تلىمات عل ألف درهم مث يمها عندحدرجل أقر عند موته لفالن وفالن أل يف

، )١(ن مل يقم واحد منهما البينة فاملال بينهما نصفانإا أقام البينة فله املال، وميهأ: )عليه السالم(علي 

 ،م باالحتياط، وال جمال يف املقام للتنصيف وحنوه، والعمدة عموم دليل القرعةك مل حي)عليه السالم(ه فإن

  .اةكتاب الزكوقد تقدم تفصيله يف 

 ل حالك ى لوجوا عل} أيضاًفارةكو باحللف وجببت الأولو تردد ما عليه بني الواجب بالنذر {

فارة شهر رمضان خمرية بني عتق كك املتأخرين ي رأى اليت هي عل}فارة النذركا مرددة بني إوحيث {

 ما يف الشرائع ىما هو املشهور علك }فارة اليمنيكو {صيام ستني يوما أو يناكطعام ستني مس أو إرقبة

ما كيام بال خالف أ عجز صام ثالثة  فإنسوم، أو كنيكطعام عشرة مسا أو إوغريه اليت هي عتق رقبة

ا منصوصة يف إفارة حمل وفاق بني املسلمني من حيث كم يف هذه الك احلكاجلواهر، بل عن املساليف 

  .ما تقدمك للرباءة من الزائد ىال جمر معه من الرباءة للعلم ويتيقن مبا }فالبد من االحتياط {القرآن

 إىل  ما اختاره بعض من جريان الرباءة بالنسبةى علقل مبيناألكفاية ره بعض املعاصرين من كوما ذ

في كربعة يف شعبان ي أو أيام يف رجبأنذر صوم ثالثة  أنه  يفكلو ش إنه : وقال، يف مثل هذاالزائد حىت

   لكصيام ثالثة يف 

                                          
.١ام الوصايا حك يف أح٢٥ باب٤٠٠ ص١٣ج: الوسائل) ١(



٣٨٦

  .لفيكفي يف كفارة احل

  

  .ن فيه ما عرفتك فيه، لكوكالقدر املتيقن واليوم الرابع مش ألنه شهر

 ى مع انطباق العتق علةفايك يف الثاين }نأل {عتق رقبةأو } يناًكطعام ستني مسإفي حينئذ كوي{

ن ك التقديرين، ولىاف علك فهو }في يف احللفك الذي ي أيضاًطعام عشرةإفيه  {ولواأل. ل تقديرك

 يف جريان شكال ما عرفت من اإلىن مقتضك، لتقديرل ك ىتق يف انطباق مجيعه علليس مثل الع

  .ان حمل القرعةكن ك، ولو مل يأحوطون العتق كاالحتياط يف مثل املورد ي

 للمشهور الذي صرح  املختار تبعاًىفارة النذر واليمني، أما بناًء علك اختالف ىله بناًء علكهذا 

  .إشكالاليمني فال كفارة النذر صغريه كون ك من ليهم الشرائع وغريهإبالنسبة 

عليه ( عن الصادق ، ففي حسن احلليب،رنا بعض الروايات اليت ال معارض هلاك ما ذىويدل عل

  )١(.فارة مينيك ف،هللا علي قلتإن  :)السالم

فارة النذر؟ فقال كلته عن أس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ويف خرب حفص بن غياث

  )٢(.فارة اليمنيك: )يه السالمعل(

 ناأل سبت وكصوم  أن أ نذرتينإ ييا سيد: دريسإ تب بندار موىلك:  قال،وصحيح ابن مهزيار

 كال من علة، وليس عليإه كتتر ال:  وقرأته)عليه السالم(تب كفارة؟ فك من الصمه ما يلزمينأمل إن 

ل كطرت فيه من غري علة فتصدق بقدر فأنت كن إ، وكون نويت ذلكت أن الإصوم يف سفر وال مرض 

   يوم

                                          
.١فارات حك يف ال٢٣ باب٥٧٤ ص١٥ج: الوسائل) ١(

.٤فارات حك يف ال٢٣ باب٥٧٤ ص١٥ج: لالوسائ) ٢(



٣٨٧

 ما يف اجلواهر حىتكالقراءة بالشني املعجمة والباء املوحدة ى أن  بناًء عل،)١(نيكبعة مساش ىعل

 غري مبضمونه مبدال للسبعة )رمحه اهللا( الصدوقك إن ني عشرة، بل عن املسالكون املراد باملساكي

  .بالعشرة

 ى جعلت عليمأنت وأ بأيب :قلت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،ويف خرب صفوان اجلمال

 وما جعلته  مييناًك نفسىا جعلت عل فإمن،كر عن ميينفّك: )عليه السالم(بيت اهللا؟ قال  إىل  شيئاًينفس

  )٢(.هللا فف به

ل من عجز عن نذر ك: قالأنه ) عليه السالم( ىاحلسن موس أيب  عن،ويف خرب مجيل بن صاحل

  .املراد من العجز احلنثى أن  بناًء عل،)٣ (فارة مينيكفارته كنذره ف

ان، النذر نذر:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن، عن عمر بن خالد، بن علوان خرب احلسنويف

املراد لغري اهللا ما وقع احلنث ى أن  بناًء عل،)٤ (فارة مينيكفارته كان لغري اهللا فك وما ،ان هللا فف بهكفما 

ال مل جتب إل تقدير فاحلنث مراد وك ى املريض، وعلءحصول شفاك شرط ى علان معلقاًكما   أوفيه

  .ما يف الوسائل وغريهكفارة كال

  )٥(.فارة مينيكفارته كمن نذر نذراً مل يسعه ف ):صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،وعن الغوايل

  :قال إىل أن  وجهنيىالنذر عل: وعن الصدوق يف املقنع واهلداية

                                          
.٤ يف بقية الصوم ح٧ باب٢٧٧ ص٧ج: الوسائل) ١(

.٣فارات حك يف ال٢٣ باب٥٧٤ ص١٥ج: الوسائل) ٢(

.٥فارات حك يف ال٢٣ باب٥٧٥ ص١٥ج: الوسائل) ٣(

.٦فارات حك يف ال٢٣ باب٥٧٥ ص١٥ج: الوسائل) ٤(

.٢٢٩ ح١٧٩ ص١ج: الغوايل) ٥(



٣٨٨

فارةك خالف لزمته الفإن قال إىل أن :فارة ميني والعمدة منها بعضهاك يوقد رو)وقد )١ ،

  .ما ال خيفىكر وبني الطرح كمرها بني ما ذأرنا غريها تأييداً لدوران كذ

  :أمورور بكم املذك احلىل علكش إنه أمث

  . بريةكفارة كفارة النذر كون ك ى من االنتصار والغنية علمجاع اإلىدعو: ولاأل

زمان احملقق صاحب  إىل  بعد خمالفة الصدوق واملشهور، ساقط قطعاًمجاعمثل هذا اإلإن : وفيه

 إىل  وغريه، مضافاًكصاحب املسالك من تفصيله يف املسألة، بل واملتأخرين كىالشرائع، بل والشيخ ملا حي

فارة كالى أن ما يف الرياض ادعألنه ك برية،كفارة كون الك القائلني به حىتإمجاعيعمل ب االنتصار الأن 

  . ك ذلى علمجاع اإل عجز عنها فصغرية مدعياً فإنبريةك

، وعما بناه احملققون من املتأخرين لدخويل االإ مجاعهذا مع الغض عما اخترناه من عدم حجية اإل

  .املتوهم داللتهابعض األخبار  إىل حنصار احلجية يف غري حمتمل االستناد، ويف املقام حيتمل استنادهامن 

  .فارة مينيكفارة النذر ى أن كما قيل علكطباقهم خبار موافقة للعامة، إلهذه األإن : الثاين

ال ك، ون اجلمع الداليلك ومل مي،ان له معارض إذا كسقاط اخلربإمنا يوجب إ كذلإن : وفيه

  .مرين منتفيان يف املقاماأل

  .كذلكشهر، فالنذر صح األ األى علبريةكفارته ك والعهد ،العهدكالنذر إن : الثالث

  .اجتهاد يف مقابل النصإنه : وفيه

  ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، بن عمركخرب عبد امللكخبار، بعض األ: الرابع

                                          
.فاراتكميان والنذر وال باب األ٣٤ص: امع الفقهيةمن اجلو، املقنع) ١(



٣٨٩

ال إمه لعأ وال ،ال: )عليه السالم( قال ،بهكب حمرما مساه فركير ال أن سألته من جعل عليه هللا

  )١(.يناكليطعم ستني مس أو شهرين متتابعنيليصم  أو فليعتق رقبة :قال

  .، وهذا أوضح خرب يف املقامال ذفويف بعض الروايات حب

ون خارجا كون املراد من اجلعل العهد، فيك ىون يف املقام قرائن تدل علكي أن من احملتملإن : وفيه

مام الم اإلكنه مل يستيقن أ يظهر منه خلل و)خلإوال أعلمه ( :يقول الراو إىل أن الم، مضافاًكعن حمل ال

  . ما ال خيفىكالم كهذا ال إىل ن حمتاجاًك وإال مل ي)عليه السالم(

  . غري معلوم إال من حيث رواية املشايخ عنهكحال عبد املل أن مع

 بينها وبني النصوص  االستحباب، مجعاًى فالالزم محلها علةلو فرض متامية جهات الروايى أنه عل

  . عند املشهور من القدماءالسابقة املعمول ا

 يصوم يوماً أن  رجل نذرييا سيد:  إليهتبتك ،)عليه السالم( ي بن مهزيار للهادلياتبة عكوم

يصوم يوماً بدل يوم وحترير رقبة  :فارة؟ فأجابكهله ما عليه من الأ ى اليوم علكبعينه فوقع ذل

  .)٢(مؤمنة

  .بريةكفارتني الصغرية والكلتا الكلرقبة يف ، إذ حترير اىدع املىومن املعلوم عدم داللتها عل

فارة كفارة النذر هي  أن كالظاهر":  قالك،وممن اختار هذا القول من املعاصرين صاحب املستمس

   تابكالم فيه يف اجلملة يف أواخر كما تقدم الكاليمني، 

                                          
.١ يف النذر والعهد ح١٩ باب٢٠٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.١ يف بقية الصوم الواجب ح٧ باب٢٧٧ ص٧ج: الوسائل) ٢(



٣٩٠

ثر ك لتظهرفارة ميني وهو األك وقيل ،فارة النذر فقيل خمريةكوأما ": ك وقال هنا،)١("الصوم

  . ىانته" فارة مينيكفارته كالنصوص بأن 

خيلو من  فارة اليمني الكفارة النذر كون ك": صفهاين حيث قال يف تعليقتهوالسيد أبو احلسن األ

  ."قوة

  

                                          
.٣٥١ ص١٠ج: كاملستمس) ١(



٣٩١

  ،حىت يف مورد يكون الركوب أفضل املستحب انعقد مطلقا أو نذر املشي يف حجه الواجب عليهإذا : ٢٦مسألة 

  

ون ك يف مورد ياملستحب انعقد مطلقا حىت أو نذر املشي يف حجه الواجب عليه إذا: ٢٦مسألة {

  : الم يقع يف مقامنيك ال،}وب أفضلكالر

  . شاء اهللا ينذر احلج ماشياً، وسيأيت التعرض له إنأن : ولاأل

  .املستحب، وهذا هو املراد هنا أو ينذر املشي يف حجه الواجبأن : الثاين

 لرجحان ، لهان مساوياً، أو كوبكان املشي أفضل من الر إذا كقاد النذر يف انعإشكالال  إنه مث

  .متعلق النذر

هل  إنه : من مقدمة، وهيك ال بد يف بيان ذل،وب أفضل فهل ينعقد النذر أم الكان الركأما لو 

  :مخسة إىل  أاها بعضهمقوال حىت األك وقد اختلف يف ذلي،وب أفضل أم املشكالر

  .املشهور إىل ثر، ونسبه يف اجلواهر وغريهكعليه األك أن ، فعن املسال مطلقاًيشأفضلية امل: األول

ضعف عنها بسبب املشي،  إذا وبك وأفضلية الر،مل يضعف عن العبادةي إذا فضلية املشأ: الثاين

  .املشهورك أنه  الشرائع واملعترب وغريمها، بل عن املدارةوهذا خري

 تايبك عن الشيخ يف كيبه، وهو احملك رىيأع إذا ساق معه ما دان قكاملشي أفضل ملن إن : الثالث

  .خباراأل

وب له كان الرك فلو منعه ،ة للعبادةكم إىل  أفضل إال ملن منعه املشي عن التقدمياملشإن : الرابع

  .خبار احتماالتايب األك وعن الشيخ يف ، عن الشهيد يف الدروسكيأفضل، وهو احمل



٣٩٢

 توفري املال مع استغنائه عنه، واملشي ي املشىان احلامل له علك وب أفضل ملنكالرإن : اخلامس

 عن الشيخ ميثم البحراين يف كيسر النفس ومشقة العبادة، وهذا حمكان احلامل له عليه كأفضل ملن 

  .المهك كي يف حمك واستجوده املدار،شرح ج البالغة

عليه (عبد اهللا ى أيب دخلنا عل:  بعدة من األخبار، ففي صحيح هشام بن سامل قال:ولوناستدل األ

 أو يها أفضل املشيأ كجعلنا فدا:  فقلنا،نا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجال من أصحابناأ )السالم

  )١(.ما عبد اهللا بشيء أفضل من املشي: )عليه السالم(وب؟ قال كالر

 شيء صنعت ىمت علما ند: قال ابن عباس:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ندكامل أيب ويف خرب

من حج بيت اهللا : يقول )صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا ين، ألحج ماشياًأمل ى أن  عليندم

ما  و)صلى اهللا عليه وآله(يا رسول اهللا : قيل. تب اهللا له سبعة آالف حسنة من حسنات احلرمكماشياً 

فضل القمر ليلة البدر ك يف احلج فضل املشاة: وقال. حسنة ألف ألف حسنة: حسنات احلرم؟ قال

  )٢(. سائر النجومىعل

  .هءدابته تقاد ورا واحلج إىل  ميشي)عليهما السالم(ان احلسني بن علي كو

احلسن بن إن ): عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق ،ويف خرب املفضل بن عمر

  ان إذاك يف زمانه، وان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهمك ) السالمماعليه(علي 

                                          
.٢ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٥ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٩ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٣٩٣

  )١(. حافياًى حافياً ورمبا مشىحج حج ماشياً ورم 

شد من املشي وال أما عبد اهللا بشيء :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وعن عبد اهللا بن سنان

  )٢(.أفضل

سن احل: )عليه السالم(؟ فقال ي عن فضل املش)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قاليبوعن احلل

 وديناراً، وحج اً ودينار، وثوباً وثوباً، ونعالً نعالً قاسم ربه ثالث مرات حىت) السالمماعليه(بن علي 

  )٣(.ه قدميىعشرين حجة ماشياً عل

  )٤(.يفضل من املشأما عبد اهللا بشيء :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عني،وعن الزبيد

بيته ي إىل من املش إليه حبأاهللا عزوجل بشيء  إىل بدما تقرب العي أنه رو:  قال،وعن الصدوق

  . احلديث)٥(ن احلجة الواحدة تعدل سبعني حجةإ القدمني، وىاحلرام عل

ة كمإىل ) عليه السالم(خرج احلسن بن علي :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،سامة أيب أوعن

: )عليه السالم( هذا الورم؟ فقال كن عنك يسبتكلو ر:  فقال له بعض مواليه، فورمت قدماهسنة ماشياً

   سود ومعه دهنأ كه يستقبل فإنتينا هذا املرتل إذا أالك

                                          
.١٠ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٦ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١ يف وجوب احلج ح٣٢ باب ٥٤ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٥ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.٤ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٦ ص٨ج: الوسائل) ٤(

.٥ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٧ ص٨ج: الوسائل) ٥(



٣٩٤

  . احلديث)١(سهكفاشتر منه وال متا

احلسن بن علي إن  :) السالممعليه( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق ،وعن املفضل بن عمر

  ماشياًىحج حج ماشياً ورم إذا انكضلهم يف زمانه، وفأزهدهم وأعبد الناس وأان ك ) السالمماعليه(

  )٢(. حافياًىورمبا مش

 ماشياً فسار عشرين ) السالمماعليه(حج علي بن احلسني :  قال، عن أبيه، بن عليمبراهيإوعن 

  )٣(.ةكم إىل يوماً من املدينة

ن أماشياً و مخس عشرة حجة )عليه السالم(حج احلسن : شف الغمة بسندهكربلي يف وعن األ

  )٤(.النجائب تقاد بني يديه

 ىسآما :  قال معاوية) السالمماعليه(صيب احلسن بن علي أملا :  عن ابن عباس قال،وعن املناقب

 وعشرين حجة  مخساً) السالمماعليه( يحج ماشياً، ولقد حج احلسن بن على أن أ شيء إال علىعل

  )٥(.ن النجائب لتقاد منهأماشياً و

 إىل فضل من املشيأاهللا بشيء  إىل ما تقرب: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب  ،وعن الغوايل

  )٦(. القدمنيىبيت اهللا عل

  حسنة،  طوها راحلته سبعونخيل خطوة كب بكللحاج الرا: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

                                          
.٨ح يف وجوب احلج ٣٢ باب٥٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١٠ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٦ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.١١ يف وجوب احلج ح٣٢ باب٥٧ ص٨ج: الوسائل) ٣(

.١٤٤شف الغمة ك عن ٤٨١ ص١٠ج: جامع أحاديث الشيعة) ٤(

.١٥٣ عن املناقب ٤٨١ ص١٠ج: جامع أحاديث الشيعة) ٥(

.١١ ح١٥٢ ص٣ج: الغوايل) ٦(



٣٩٥

 ما حسنات احلرم؟ : قيل،ل خطوة خيطوها سبعمائة حسنة من حسنات احلرمكوللحاج املاشي ب

  )١(.احلسنة مبائة ألف :)صلى اهللا عليه وآله(: قال

ة يتلقون احلاج فيسلمون ك طريق مىة يقفون علكاملالئإن  :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  )٢(. ويعتنقون املشاة اعتناقا، ويصافحون أصحاب الرواحل،املهل احملأ ىعل

 مع القافلة ةسيح يف الباديأنت ك: ل واحد منهماك قال ،فتحبراهيم وإة عن صوعن املناقب يف ق

، ي بيداء وصيب ميشةسبحان اهللا بادي:  فقلتي،ذا أنا بصيب ميشإفعرضت يل حاجة فتنحيت عن القافلة ف

حبييب : فقلت. ريد بيت ريبأ: أين؟ قال إىل : فرد علي السالم فقلت له،فدنوت منه وسلمت عليه

أين : فقلت.  مين ماتيا شيخ ما رأيت من هو أصغر سناً: فقال. وال سنة فرض ك ليس علي صيبكنإ

ان علي بن  أنه كركذ، إىل أن )٣( مواليى وقصدي وراحليت رجالي تقوايزاد :الزاد والراحلة؟ فقال

  . )عليهما السالم(احلسني 

  . قريب منه يف قصة طويلةكوعن عبد اهللا املبار

انوا كسألت عن القوم الذين : قال الراوي، إىل أن صة طويلةمال الدين يف قيف كوعن الصدوق 

   )٤(.ل سنة ماشياًكحيج معنا  إنه :ه أتعرفون هذا العلوي؟ فقالواولح

  . )صلوات اهللا عليه(ان صاحب الزمان إنه ك: ويف آخر اخلرب

   ايفكوعن ال

                                          
.٩٦ ح٢٩ ص٤ج: الغوايل) ١(

.٣٢ ح٢٨ ص٤ج: الغوايل) ٢(

.٢٤١ عن املناقب ص،٤٨٢ ص١٠ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

.٢٤ح ٤٧٠ ص:مال الدينإك) ٤(



٣٩٦

  )١(.ل سنة ماشياًك حيج )صلوات اهللا عليه( أنه مسنداً

 ،فضلية املشيخبار املتقدمة املطلقة أل اجلمع بني األى بأنه مقتض:ل الثاينصحاب القوأواستدل 

  عن، املروية بأسانيد عنهماري مجيعاًكوب، مثل صحيحة رفاعة وابن بكفضلية الرخبار املطلقة ألوبني األ

 باً،كل راب: )عليه السالم(؟ فقال باًكرا أو  أفضلسئل عن احلج ماشياً، أنه )عليه السالم(عبد اهللا أيب 

  .)٢(باًكحج را )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا فإن

بلغنا ـ إنه ): عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،واستشهدوا هلذا اجلمع بصحيح سيف التمار

الناس حيجون مشاة إن  :)عليه السالم(فقال  .وبك تقول يف الركنأ ك السنة مشاة ـ عنكنا تلكو

أي شيء : ؟ فقلتعن أي شيء تسألين: )عليه السالم(فقال . كعن هذا أسألليس : فقلت. بونكوير

 الدعاء ى علأقوى ك ذل فإنبون أحب إيل،كتر: )عليه السالم(ب؟ فقال كنر أو شيمن كليإأحب 

  .والعبادة

 يوب واملطلقة للمشكخبار املطلقة للر اجلمع بني األى بأنه مقتض:استدل الشيخ للقول الثالثو

: فقال. ة مشاةكم إىل نا نريد اخلروجإ ):عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،ريكوثق ابن ببشهادة م

بواكمتشوا وار ال .حج عشرين حجة )عليهما السالم(احلسن بن علي  أن بلغنا إنه  اهللاكحأصل: قلت 

   )٣(.لهامله ورحااق معه حمسان ميشي وتك )عليهما السالم(احلسن بن علي إن  :ماشياً؟ فقال

  .ومبضمونه خرب سليمان

                                          
.٤ يف وجوب احلج ح٣٣ باب٥٧ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٥ يف وجوب احلج ح٣٣ باب٥٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٦ يف وجوب احلج ح٣٣ باب٥٨ ص٨ج: الوسائل) ٣(



٣٩٧

 بشهادة صحيح هشام بن ،وبك اجلمع بني طائفيت املشي والرىبأنه مقتض: واستدل للقول الرابع

 إىل أن ة فنعجل فنقيم اكم إىل بكأميا أفضل نر:  يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قال أنه سامل

  )١(.وب أفضلكالر: ؟ فقالييقدم املاش

  أفضلي عن املش)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،بصري أيب برواية: لقول اخلامساستدل لو

  )٢(.وب أفضلكون أقل لنفقته فالركان الرجل موسراً ميشي ليإن ك :)عليه السالم(وب؟ قال كالرأو 

وب، ولعله من الضروريات كاملشي بنفسه أفضل من الر أن خباراملستفاد من هذه األ: أقول

 أو عدم الضعف عن العبادةكوب مبزية كلو اقترن الر أنه الإ، عمال أمحزهافضل األأون كتفادة من املس

خبار تنايف بني األ ال أنه ، وذا يظهروب أفضل عرضاًكان الرك ،دفع شح النفس أو ة عاجالكبلوغ م

روا كث هو، واملفصلون ذ من حييمنا قالوا بأفضلية املشإولني األ ألن قوال،ما ال تنايف بني األك ،أصال

ض اليت ا ينقلب ران للعوايخر بقوال األخبار واأل مجيع األ فإنوب،كفضلية الرالوجوه العارضة أل

  .املفضول فاضال

وب من ك الضعف أفضلية الرييراث املشإوب مع كال يتوهم من أفضلية الر: ولذا قال يف اجلواهر

 بل لعل ما ورد يف مجلة من النصوص من له،مرجح مة له، بل املراد ضم ك حكوباً وذلكونه ركحيث 

 أن ، مبعىنك ذلىب حممول علكقد ر )صلى اهللا عليه وآله( املشي معللة له بأن رسول اهللا ىأفضليته عل

   ب مالحظاًكمن ر

                                          
.٣ج ح يف وجوب احل٣٣ باب٥٨ ص٨ج: الوسائل) ١(

.١٠ يف وجوب احلج ح٣٣ باب٥٨ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٣٩٨

 وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض ،ألن املشي يف حد نفسه أفضل من الركوب مبقتضى مجلة من األخبار

  ، أرجحيته ال توجب زوال الرجحان عن املشي يف حد نفسهإن ف،اجلهات

  

 عدم ك يتضح لك مشيه، وبذلىوبه علكقد يرجح ر )صلى اهللا عليه وآله(للتأسي برسول اهللا 

  .ى انته،)١(التعارض بني النصوص

ة ومصافحتهم ك بضميمة ما تقدم من سالم املالئعمال أمحزهاأفضل األون كيستفاد من  إنه مث

سفار املتعارفة  هذا فاألىشق يف سفر احلج أفضل من غريه، وعلأل  أن كتهم حسب ترتيب املشقةومعانق

 ى ومشب بعضاًكمن ر أن يستفاد أنه ماكزمنة بالسيارة أفضل من الباخرة، وهو من الطائرة، يف هذه األ

  . أفضل منهالًك ى ومن مش،الًكب كبعضاً أفضل ممن ر

وب كان الركانعقاد نذر املشي ولو إىل ) رمحه اهللا(  املصنفذهب: إذا عرفت هذه املقدمة قلنا

ان كوإن  { املتقدمة}خبار مجلة من األىوب مبقتضك يف حد نفسه أفضل من الرين املشأل {أفضل

 إىل ذهاب شح النفس وعدم الضعف عن العبادة والوصولك }ون أرجح لبعض اجلهاتكوب قد يكالر

توجب زوال الرجحان عن املشي يف  رجحيته الأن إف{ ) عليه وآلهصلى اهللا(ة عاجال والتأسي بالنيب كم

  .}حد نفسه

الظاهر  ألن  يف حتقيق الرجحان املوجب لالنعقاد،يجيد  بأن هذا الكل عليه يف املستمسكشأن كل

وب علة لفوات العنوان كون املشي الذي هو ضد الركوب أفضل يف بعض املوارد كالرى أن مما دل عل

   وب،كون بالركالراجح الذي ي

                                          
.٣١٣ ص١٧ج: اجلواهر) ١(



٣٩٩

  ، ولو مع اإلغماض عن رجحان املشي، مطلقاًوكذا ينعقد لو نذر احلج ماشياً

  

ان مرجوحا بالعرض، وال فرق بني املرجوح بالذات واملرجوح بالعرض يف كان علة لفواته كذا إو

ذره ونه راجحاً فال مانع من نك عن كان ضداً ملا هو أرجح منه مل خيرج بذلكنعم لو . عدم صحة نذره

  .ى انته،)١( فالحظدلةنه خالف ظاهر األكل

ون ك عن األفضلية يية املخرجة للمشءوب يف األحوال الطاركون الرك دلةظاهر األإن : ن فيهكل

  .أحب أو وب أفضلكالر أن فضل، إذ التعبرياتال  يفيه الفضل ويف املش أن أفضل من املشي، ال

 أقلية الثواب ى علين من الالزم محل النهك ل،)٢(بواكال تشموا وار: ريكنعم يف موثق ابن ب

 ال حتج : أم أحج؟ فيجاب)عليه السالم(يسأل السائل هل أزور احلسني  أن  األخبار، فهو مثلكبقرينة تل

  .)عليه السالم(وزر احلسني 

  . املتعنيو ه)رمحه اهللا( ره املصنفك هذا فما ذىوعل

 ما طالق اإلسيأيت، ومعىن أنه هو الفرع الذي تقدم وهذا } مطلقاًذا ينعقد لو نذر احلج ماشياًكو{

  . اتهذاملشي ليس براجح يف  أن فرضأو } يغماض عن رجحان املشولو مع اإل {:ره بقولهكذ

صحاب، ويف ونه معروفاً من مذهب األك ك، انعقاد نذر احلج ماشياً يف املدارى علىوقد ادع

   ن، ويفك وجوبه مع التمىتفاق العلماء عل عدم الشبهة فيه يف اجلملة، ويف املعترب اكاملسال

                                          
.٣٥٢ ص١٠ج: كاملستمس) ١(

.٦ يف وجوب احلج ح٣٣ باب٥٨ ص٨ج: الوسائل) ٢(



٤٠٠

  . جبميع قيوده وأوصافهيكون املتعلق راجحاً أن  إذ ال يلزم، احلج يف االنعقادأصللكفاية رجحان 

  

 عدة ،عمومات وجوب الوفاء بالنذر إىل  مضافاًك ذلى بقسميه عليه، ويدل علمجاعاجلواهر اإل

  : من النصوص

بيت اهللا؟  إىل ميشي أن  رجل نذر):عليه السالم(عبد اهللا يب  ألقلت:  قالى،فعن رفاعة بن موس

  )١(.بكذا تعب رإف: قال. ه تعب فإن: قلتفليمش: قال

 فعجر  عن رجل حلف ليحجن ماشياً)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،وعن ذريح احملاريب

  )٢(.يب وليسق اهلدكفلري: م يطقه؟ قالل فكعن ذل

 عن زبيت اهللا وعجى إىل ميش أن رجل نذر: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: ل قا،وعن احلليب

  .)٣(عرف اهللا منه اجلهد إذا  عنهي جيزك ذل فإنب وليسق بدنة،كفلري: املشي؟ قال

  . املباحثي من النصوص اآلتية يف طكغري ذلإىل 

فاية كل {منا هوإعقاد النذر  فانن قلنا بعدم رجحانهإالم، وكلو قلنا برجحان املشي فال  إنه مث

ما صرح ك } جبميع قيوده وأوصافهون املتعلق راجحاًكي أن يلزم  احلج يف االنعقاد، إذ الأصلرجحان 

 بأن شكالتاب النذر، فقال يف مسألة الصدقة مبال معني بعد اإلك اجلواهر يف مواضع متعددة من كبذل

 إذا ذاكباحة فينعقد لو خلصت اإل ما الك ف،ةاح، أما خصوصية املال فمباملستحب هو الصدقة املطلقة

   : ما لفظه،تضمنها النذر

   الصدقة املطلقة وإنإن "

                                          
.١ يف وجوب احلج ح٣٤ باب٦٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٢ يف وجوب احلج ح٣٤ باب٦٠ ص٨ج: الوسائل) ٢(

.٣جوب احلج ح يف و٣٤ باب٦٠ ص٨ج: الوسائل) ٣(



٤٠١

  أيضاًمنا هو الصدقة املخصوصة باملال املعني، وهوإاملنذور ليس هو املطلق و أن الإ ،انت راجحةك

يف كاملال ال مطلقا، ف كمنا تعلقت بالصدقة بذلإذورة نأمر راجح يتشخص باملال املخصوص، والطاعة امل

ان والفاعل ك املطلق عنه، وألن الطاعة املطلقة ال وجود هلا إال يف ضمن املعني من املال والزمان وامليجيز

ر عند فعلها يف صما تنحكذا تعلق النذر ذا املشخص احنصرت الطاعة فيه إوغريها من املشخصات، ف

ان غريه كان املنذور للعبادة وإن ك بعدم تعني املوذا يظهر ضعف القول.  غريهايمتعلقاا فال جيز

 غريها مما هو يجيز لو تعلق بعبادة خمصوصة ال أنه ماك ، الراجح مل يتعلق به النذركذل ألن رجح منه،أ

 صوم يوم معني واحلج يف سنة عدم تعني شيء بالنذر حىتي إىل أفضل منها، وألن فتح هذا الباب يؤد

سنة خمصوصني من قبيل  أو  واحلج يف نفسهما طاعة وختصيصهما بيوم الصوم فإن،كمعينة وغري ذل

  .ىانته، )١( " باطل اتفاقاًكاملباح، وذل

لو نذر الصالة يف وقت خمصوص ى أنه  علمجاع اإلكثرة فوائده، بل عن املسالكمنا نقلناه بطوله لإو

 ك ومثله ما صرح به املسال،أصالال مزية له  أو  من غريهىندون أكثرياً ما يكالوقت  أن لزم، مع وضوح

  .لو نذر الصدقة يف موضع معني وجب أنه  للشرائعشف اللثام تبعاًكو

    يف هذا، والعمدةكيش تاب النذر الكلمام يف كان فالناظر يف كيف كو

                                          
.٣٨١ ص٣٥ج: اجلواهر) ١(



٤٠٢

 أصل وأضعف منه دعوى االنعقاد يف ،فما عن بعضهم من عدم االنعقاد يف مورد يكون الركوب أفضل ال وجه له

  . فال معىن لبقائه مع عدم صحة قيده،املفروض نذر املقيد ألن ، فيجب مطلقاً، ال يف صفة املشياحلج

  

احلج عقيب املشي،   نذره نذر هلذه احلصة من العبادة، فناذر احلج ماشياً فإن النذر،أدلة إطالقهو 

ان أقل من رجحان ك وإن ،ناذر الصالة يف احلمام، إذ هي عبادة هلا رجحانكروها انعقد كان مكبل لو 

  . بل ويف الدار،الصالة يف املسجد

من {كى  ما حيىشف اللثام علكميان من القواعد وتاب األك وهو العالمة يف }فما عن بعضهم{

 أفضل انعقد ي وقلنا املشلو نذر احلج ماشياً:  قال العالمة}وب أفضلكون الركعدم االنعقاد يف مورد ي

ما صرح به يف ك ،فاية رجحان املتعلق يف اجلملةكعرفت من ا مل }وجه له ال{، الوصف وإال فال

  .اجلواهر

 ، احلج ال يف صفة املشيأصلاالنعقاد يف  {يضاح فخر احملققني يف اإل}ىوأضعف منه دعو{

  .} لبقائه مع عدم صحة قيدهاملفروض نذر املقيد، فال معىن ألن فيجب مطلقاً،

 فيه قوالن مبنيان ،، وهل يلزم القيد مع القدرةاًمجاعإ النذر أصلنذر احلج ماشياً انعقد إذا  ":قال

  .ىانته )١("وب أفضل من املشيكالر أو وبكاملشي أفضل من الرى أن عل

 باملشي ىاحلج يف نفسه عبادة وهي تؤد إن : بقولهك املسالكيضعفه يف حم إىل ولذا أشار

يفيات ك أحد الىخصوصة، فنذره علاملاملشاعر  إىل وان املوجبة النتقالهكوب وغريمها من أنواع األكوالر

   نذر عبادة

                                          
.٦٦ ص٢ج: يضاح الفوائد إ. باب النذور٥٧ ص٢ج: شف اللثامك) ١(



٤٠٣

 مراتبه من ىونه أعلكيشترط يف انعقاد نذر شيء  ان غريها أرجح منها، إذ الكيف اجلملة وإن 

 املزية الناقصة من ىاملشتملني عل أو ان اخلاليني عن املزيةكه، ونظريه نذر الصالة يف الزمان واملأفرادمجيع 

  .ىانته )١("غريمها

 إذا  النعقاد املطلقان متعلقا ذه احلصة فال معىنكالنذر لو  أن وجه أضعفية هذا عن سابقه  إنمث

ما بالصحة، إما بالبطالن وإ فما وقع مل يقصد وما قصد مل يقع، فالالزم القول ،مل يقصد املطلق

  . ال وجه لهكيكفالتف

  

                                          
.٣٩  سطر٩٣ ص١ج: فهام األكمسال) ١(



٤٠٤

 ملا مر من كفاية رجحان ،شي وإن كان أفضل وال جيوز حينئذ امل، انعقد ووجبلو نذر احلج راكباً: ٢٧مسألة 

املتعلق حينئذ الركوب ال  ألن ، نعم لو نذر الركوب يف حجه يف مورد يكون املشي أفضل مل ينعقد،املقيد دون قيده

  .احلج راكباً

  

ان ك وإن يوال جيوز حينئذ املش { ملا تقدم} انعقد ووجبباًكو نذر احلج رال: ٢٧مسألة {

فاية رجحان املقيد دون كملا مر من { أيضاً  وجبأصاللة له يفض وب الكالرن  إ بل لو قلنا}أفضل

لته ي بل يالئم فضي،فضلية املشأره من العلة ال يالئم كما ذ، ألن خل إبل لو قلنا: ضربنا بقولناأ وإمنا }قيده

  . ما ال خيفىك أصالوب ركلة لليوعدم فض

  . وغريها واجلواهرعرنا من االنعقاد جزم يف الشرائكومبا ذ

 وفيه ما ،حينئذ مرجوح ألنه ون املشي أفضل،كوعن العالمة يف القواعد عدم االنعقاد ولو قلنا ب

  .افية رجحان املتعلق يف اجلملةكعرفت من 

  . الناذر قصد املقيد دون املطلق أن وب، معك انعقاد احلج دون الرى دعوكوأضعف من ذل

  جواز العدولىأفضل، ملا دل يف باب اليمني عل ألنه ياملش إىل ورمبا توهم يف املقام جواز العدول

  . وفيه ما ال خيفى،ريالذي هو خإىل 

يف  {ان هذا النذركوب فقط وكان مصب النذر هو الرك بأن }وب يف حجهكنعم لو نذر الر{

وب مباح واملباح ك والر}باًكوب ال احلج راكرلعلق حينئذ اتامل ألن ون املشي أفضل مل ينعقد،كمورد ي

  .يتعلق به النذر ال

وإن .  راجح أيضاًوبكالر ألن وب،كيوجب بطالن نذر الر جمرد أفضلية املشي الإن : ن فيهكل

 أو ةكخالف النصوص السابقة املصرحة مبصافحة املالئ إنه ، ففيهأصالوب كأراد عدم رجحان للر

   ل خطوةكن لأب وك الراىسالمهم عل



٤٠٥

 ، وكذا ينعقد لو نذر احلج حافيا،فرسخني أو من فرسخ يف كل يومميشي بعض الطريق  أن وكذا ينعقد لو نذر

متشي إىل  أن بركوب أخت عقبة بن عامر مع كوا ناذرة) صلى اهللا عليه وآله (وما يف صحيحة احلذاء من أمر النيب

  . قضية يف واقعة،بيت اهللا حافية

  

  .  أيضاً انعقاد النذر هنااألقوىخيطوها راحلته سبعون حسنة، ف

 ،وب واملشي يف احلجك ونذر الر، وماشياًباًكربعة للنذر نذر احلج راقسام األاأل أن ن هنا ظهروم

  .فارةكلها منعقدة ويلزم مبخالفتها الك

ثر كأ أو قلأو أ} فرسخني أو ل يومكميشي بعض الطريق من فرسخ يف  أن ذا ينعقد لو نذركو{

  .كذلكوب كذا نذر الركل خطوة، بل وكلرجحان املشي 

ونه أمحز كون احلفاء لكعمومات النذر و إىل  ويدل عليه مضافاً}ذا ينعقد لو نذر احلج حافياًكو{

 ما عن رفاعة  أيضاً، بل وغريه، حافياًىونه رمبا مشك ب)عليه السالم(مام احلسن ذا فضل، ومدح اإل

فليمش : فيا؟ قالبيت اهللا حا إىل ميشي أن  عن رجل نذر)عليه السالم(ا أبا عبد اهللا نسأل: وحفص قاال

  .)١(بكذا تعب فلريإف

  . مثله)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن حممد بن قيسو

وا كخت عقبة بن عامر مع أوب كبر )صلى اهللا عليه وآله(وما يف صحيحة احلذاء من أمر النيب {

  .} قضية يف واقعة،بيت اهللا حافيةي إىل متش أن ناذرة

ة حافيا؟ فقال كمي إىل ميش أن  عن رجل نذر)عليه السالم( سأل أبا جعفر ءاحلذا أن وتفصيله

    بنيي متش إىل امرأة فنظرخرج حاجاً )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا إن  :)عليه السالم(

                                          
.١٠ يف وجوب احلج ح٣٤ باب٦١ ص٨ج: الوسائل) ١(



٤٠٦

  .غري ذلك أو تضررها أو يكون ملانع من صحة نذرها من إجيابه كشفها أن ميكن

  

فقال رسول . ة حافيةكمي إىل متش أن رت عقبة بن عامر نذتأخ: من هذه؟ فقالوا: بل فقالاإل

: قال.  عن مشيها وحفاها اهللا غين فإنب،ك فلتركخت إىل أ يا عقبة انطلق:)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  )١(.بتكفر

  : ، واختلفوا يف اجلواب عنهاي انعقاد نذر املشى ما دل علىل ذه الصحيحة علكوقد أش

ي ما لعله يرمك ز، منها العجمعل )صلى اهللا عليه وآله(ولعله  ،اية حالكحى أنه فعن املعترب واملنته

  .بلمشيها بني اإلإليه 

  . تية يف املسألة الثالثة والثالثنيوقريب منها رواية االس اآل: أقول

شار أ هذين وإىل للستر الواجب عليها، ان منافياً ألنه كونكي أن حيتمل أنه الم بعضكويف 

غري  أو تضررها أو شفهاكجيابه إون املانع من صحة نذرها من كي أن نكمي {: بقوله)رمحه اهللا( املصنف

  .}كذل

 يف ةايكابه احلك القضية وارت)عليه السالم(مام يراد اإل بأنه مناف إلك يف املدارك ذلىل علكشأو

 عدم اختصاص ي يقتضك ذلةايك حب)عليه السالم( اجتزاءه  فإنة حافياً،كم إىل جواب السائل عن احلج

  .  املرأةكم بتلكاحل

جيب وفاء هذا  ويفهم منه حينئذ جواب السائل بأنه قد ال":  هذا أشار يف اجلواهر بقولهوإىل

  . ىانته )٢("النذر

 مع احلفاء، ي ما تدل عليه الرواية عدم انعقاد نذر املشىقصأ عن الرواية بأن كوأجاب يف املدار

  .  عدم انعقاد نذر املشي مطلقاكلأنه ملا فيه من املشقة الشديدة، فال يلزم من ذكو

   الرواية ساوت بني إىل أن  مضافاً:وفيه

                                          
.٤ يف وجوب احلج ح٣٤ باب٦٠ ص٨ج: الوسائل) ١(

.٣٥٠ ص١٧ج: اجلواهر) ٢(



٤٠٧

 ملا ،افكن رجحان املشي يف ضمن احلفاء أ عدم انعقاد نذر املشي، وىمشيها وحفائها الدالة عل

دل يالسؤال عن املشي، فاجلواب بالرواية ، أن تقدم من عدم لزوم رجحان مجيع خصوصيات املنذور

  .د نذر املشي مطلقا عدم انعقاىعل

  .م بلزوم طرح اخلربك املقاصد حىويف منته

  وإال، اهللا سبحانه عدم املطلوبية واملشروعية غىن ومعىن، ما عجزت عن املشيىن لو محلناه علكل

مام ون جواب اإلك واحتملنا ،ان بعضه غري منعقدكنذر غري املشروع ولو ، ألن  عن العاملني اهللا غينفإن

 اًك الزمان عدم انعقاد مثله متسكان مذهب بعض العامة ولو يف ذا، إذا كجل التقيةباخلرب أل )عليه السالم(

  .ما ال خيفىك من الطرح أوىلان ك ل،)صلى اهللا عليه وآله(بقول النيب 

  



٤٠٨

 كان مضراً أو فلو كان عاجزاً،  متكن الناذر وعدم تضرره ماحافياً أو يشترط يف انعقاد النذر ماشياً: ٢٨مسألة 

  هذا،رفع احلرج من باب الرخصة ال العزمية ألن ، ال يبلغ حد الضرركان حرجاً إذا  نعم ال مانع منه،ببدنه مل ينعقد

  ، به حني النذر وكان عاملاًكان حرجياًإذا 

  

ن الناذر وعدم تضرره كمت {سائر النذورك }حافياً أو يشترط يف انعقاد النذر ماشياً: ٢٨مسألة {

 أما مع العجز فالنتفاء شرط انعقاد النذر الذي هو ،}مضراً ببدنه مل ينعقد أو جزاًان عاكما، فلو 

ون كمع الضرر فللحرمة املوجبة للمرجوحية، وقد عرفت لزوم  ما تقدم، وأماك املتعلق ىالقدرة عل

  .دنياً أو  ديناًاجحاًرمتعلق النذر 

رفع احلرج من باب ، ألن حد الضرريبلغ  ان حرجا الكإذا  {من االنعقادأي } نعم ال مانع منه{

 ىقدم علأهو الذي ك ألنه  وذل} بهان عاملاًك حني النذر وان حرجياً إذا ك هذا،الرخصة ال العزمية

 لف يف احلرج، أماكيوقع امل الشارع ال أن ثر منأك ىيدل عل ونه امتنانياً الكاحلرج، ودليل رفع احلرج ل

  .اختار هو بنفسه فال مينعه الشارعإذا 

لف كأقدم امل إذا نك العبد برفع لزومه عنه، لى علن الشارع منك ول، موجودكاملالاحلاصل أن و

  . فعدم اعتداد الشارع بنذره خالف االمتنان، فالالزم القول باالنعقاد

 يف الرسائل هذا املطلب مبا ال مزيد عليه، وفرع عليه املصنف يف )رمحه اهللا( وقد أوضح الشيخ

  .رية يف باب الوضوء والصوم واحلج وغريهاثك  فروعاًباكتال

ن دليل أ، وك بقاء املالىدليل عل نه الأ، وكن قد مر يف بعض املباحث السابقة عدم متامية ذلكول

  . اجلوازأصلاحلرج يرفع اللزوم ال 

    ظاهر الدليل الرفع املطلق فإن خالف االمتنان اجتهاد يف قبال النص،هونكو



٤٠٩

  . للوجوبذلك فالظاهر كونه مسقطاًعرض احلرج بعد  إذا وأما

  

مة مستنبطة، فدوران كونه حكليف، واالمتنان انتهاه كون حاله حال ما قبل جعل التكالذي ي

  .  عدم انعقاد النذر احلرجيقوى هذا فاألىوعل .م منظور فيه من جهتنيكاحل

ما ك ، بينهماكيكتف عدم الفرق بني الضرر واحلرج، فال وجه لل)رمحه اهللا(  املصنفىيرد عل إنه مث

  .ال خيفى

، ك لرفع دليل احلرج ذل} للوجوبونه مسقطاًكظاهر ل فاكعرض احلرج بعد ذل إذا وأما{

  .ك ذلىمل يقدم عل أنه واملفروض

  :ره يف جهاتكذنر بعض ما يرتبط به كتفصيل املقام وذ إن مث

  : ثالثة أقسامي إىل  واحلرجياملصنف قسم نذر الضررإن : وىلاأل

  . ينعقد النذر  وال،ان ضررياًكا  م:ولاأل

 وينعقد النذر ،ان عاملا به حال النذرك ال يبلغ الضرر وان حرجياً حني النذر حداًك ما :الثاين

  .حينئذ

  . وهذا مسقط للوجوب بعد انعقادهك،عرض احلرج بعد ذل إذا  ما:الثالث

ن أل(  قولهى عليلربوجرد القسم الثاين مجاعة من املعاصرين، ففي تعليقة السيد اىل علكشأوقد 

  وجه الرخصة مانعىان علكهذا التعليل غري مناسب، إذ رفع احلرج وإن ": خل ما لفظهإ )رفع احلرج

 احلرج ملثل أدلةيعلل مبنع مشول  أن نكنعم مي. ونه حرجاًك من انعقاد النذر ووجوب العمل به مع أيضاً

ره ك والتعليل ذا هو املناسب، ملا ذ،لفك بل جيعل من امل ابتداًءلزام به من اهللا تعاىلون اإلكي النذر مما ال

  . ى انته،" وجه الرخصةىونه علك ال التعليل ب،عرض احلرج بعده سقط الوجوب أنه إذا من

  ." احلرجأدلةمينع عموم  أن يفيد إال هذا التعليل مبجرده ال": يويف حاشية السيد الشرياز

  وجه بأن رفع احلرجيوىل أن واأل": اينكلبايكويف حاشية ال



٤١٠

يوجب احلرمة وال املرجوحية يف نظائر  نه الك ل،ما تقدمكرخصة  ان يف مورده عزمية الك وإن 

  ."ي مينع من انعقاد نذرهاكاملقام 

مه باالنعقاد يف ك املنت، إذ حى احليث علا من هذشكالنا بعد التأمل مل نفهم ورود اإلإ: أقول

 يون رفع احلرج رخصة، فالشارع يقول هذا النذر احلرجك ى علصورة العلم باحلرج حني النذر مبين

، همضيأقدم عليه ال أمن  أن عزمية حىت  رفعت احلرج رخصة الينقدمت عليه لزم أل إن أنهك ل،مرفوع

  .عزمية رفع احلرج رخصة ال ألن  لزمي البيع احلرجىقدم عل إذا أ:يقال أن  مثلكوذل

البيع كلف كان بالتزام املك ولو ،امكحعد عمومها جلميع األ احلرج فال وجه بأدلة عموم عوأما من

  .جارة وغريمهاواإل

املاتن فرض عروض  ألن خل يف غري حمله،إ )والتعليل ذا هو املناسب: (يقول الربوجرد أن ماك

لف، إذ احلرج امللزم هو كقدام املإليف لعدم كمثله رافع للت أن احلرج اهول حال النذر، ومن املعلوم

  . ملقدم عليها

قدام إيفيد   الان متعلق النذر مرجوحاًكان احلرج عزمية كه لو  فإن تعليقه الثالث،شكالومثله يف اإل

  .ق به وجوب الوفاء بالنذرتعل يلف عليه يف رجحانه حىتكامل

، وللثاين ول مرتبة واحدة رفعها عزمية دائماً فجعل لأل،املصنف فرق بني الضرر واحلرجإن : الثانية

  .  والثانية رفعها رخصة،حدمها رفعها عزميةأ :تبتنيمر

  : وفيه نظر من وجهني

 ىيدل دليل خاص من اخلارج عل أن الإ ،رفع احلرج والضرر مطلقا عزمية أن  ما تقدم من:ولاأل

روه فليس كخر ما ذ إىل آونه امتناناًكاستنباط  إىل ون الرفع رخصة، فالقول بأن الرفع رخصة مستنداًك

   له



٤١١

  . خالفهىل بل الدليل علدلي

 ،فرق بينهما من هذه اجلهة  القول بوجود مرتبتني للحرج الىالضرر واحلرج بناًء علإن : الثاين

  .يريد اصطالحاً جديداً وال مشاحة فيه أن الإل واحد مرتبتني، كفل

م واجلهل، فلو  العلىطارئاً، بل املدار عل أو ونه ابتدائياًكم كليس املدار يف رفع احلرج للح: الثالثة

 ولو مل يعلم مل يلزم، فما جعله مناطاً ، القول بالرخصةىقدم لزم علأ وئالطاري أو علم باحلرج االبتدائ

  .  ففيه نظر، ولو طرأ مل يلزم بقول مطلق،ان ابتدائيا لزمكلو علم و أنه من

  مالزماًونهك بل من حيث ،مكوعروض احلرج ليس له موضوعية يف احل": كولذا قال يف املستمس

  )١(." ال العروض وعدم العروض، للجهل، فاملدار يف اللزوم وعدمه العلم واجلهلغالباً

 إىل اشف عن بطالن النذر بالنسبة أنه كأراد بهإن ) ون مسقطا للوجوبكوالظاهر  (قوله: الرابعة

  .يقول مسقطا لالنعقاد أن  بل الالزم، بالوجوبوقت احلرج فال وجه للتعبري

بقاء املعاملة الضررية جائزة ك النذر اجلائز العمل أصلسبب لرفع الوجوب مع بقاء  أنه وإن أراد به

ثر دون أ جلواز العمل بالنذر خبالف جواز العمل باملعاملة، إذ للثاين ال معىن إنه غري الزمة الوفاء، ففيه

  .ما ال خيفىكول األ

سواء علم الناذر ما و ه،طرأ بعدأو  انا من حني النذركالضرر واحلرج سواء  أن املختار: اخلامسة

  ، قوية أو انا يف مرتبة ضعيفةك وسواء ،أم ال

                                          
.٣٥٧ص ١٠ج: كاملستمس) ١(



٤١٢

طرأ بعد  إذا شفان عن عدم االنعقاد من حينهاكان من االبتداء، وي إذا كن النذرالموجبان لبط

  .كذل



٤١٣
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  ٤٨................................ ـ فیمن استقر علیه الحج٨١مسألة 
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٤١٤
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  ٣٨٣......................ما علم إجماال على المیت حجا ـ فی٢٥مسألة 

  ٣٩٠........................ ـ في أفضلیة المشي من الركوب٢٦مسألة 

  ٤٠٣.......................... ـ ینعقد النذر في شتى الحاالت٢٧مسألة 

  ٤٠٧.......................... ـ في عدم انعقاد النذر الحرجي٢٨مسألة 

  

  




