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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(0ٓ) 

 الصور األربع للدَّين املزاحم للحج
احلاال يف زاحاحم أءاا الاادوين واحلا ، هاا يظهاار إلاه و اه امبا ال علااى اباين املاارا النااائي  إ  ار   وحتقيق  

 وعّد انه زحاحم احل  والدوين: زقدمي املشروط ابلقدرة العقلية اطلقاً على املشروط ابلقدرة الشرعية
 إلعة انها:مي ن ان يفرض يف صور كثاة وسنعرض هنا أصول أر واحل  الدوين زحاحم ان 

 األوىل: ان ي ون الدوين حااًل اطالباً إله.
 الثانية: ان ي ون اؤ اًل اوثوقاً ابلقدرة على أءائه يف وقته.

 الثالثة: ان ي ون حااًل غا اطالب إله.
 الراإلعة: ان ي ون اؤ اًل غا اوثوق أبءائه يف وقته.

 مناقشة إطالق كالم النائيين
 إلااالق كالاااه إلتقاادمي الاادوين علااى احلاا  ويف أصااة ابنااا  يف ضاااإلطية زقاادمي واملناقشااة اااري املااارا النااائي  يف

 املشروط ابلعقلية على املشروط ابلشرعية.
إلاااة هاااي اااارآة للعر ياااة  (1)اناااه ال زو اااد حقيقاااة بااارعية لالساااتطاعة :أااااا أواًل:  ماااا سااابو اااان الو اااو  وانهاااا

 . وقد سبو  را ري.ارآة للعر ية ان حيث ان كليهما وانها: انه على  رض  لك  العقلية كالشرعية
 الرواايت واألقوال يف تفسري )االستطاعة( يف احلج

وأااااا انيااااً: ساااّلمنا ان هنالاااك حقيقاااة بااارعية لالساااتطاعة، ل ااان نقاااول اناااه  اااب الر اااو  يف زفسااااها إىل 
الااااارواشت الشاااااريفة إ  ااءاااااااً اصاااااطل اً بااااارعياً أي اوضاااااوعة إلوضاااااري زعييااااا  أو زعيّااااا  ملعاااااين أخااااا  اااااان 

السااتطاعة العر يااة أو العقليااة  ااال إلااد ااان الر ااو  للشاار ، وعنااد الر ااو  إىل الاارواشت وابااا  الفقهاااا  ااد ان ا
                                                           

أي ان حيث أخذها يف ظااهر لساان الادلية، ال اان حياث ااا إ ا ءلاً رواشت خاصاة علاى زفسااها إلن او خاا  كماا هاو   (1)
 كذلك يف استطاعة احل .
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 احملتمالت إلة واألقوال يف حقيقتها عديدة:
 الزاد والراحلة

 إلعاا  حسااب زفسااا  قاا الااحاء والراحلااة( القاادرة علااى الاارأي األول: ان االسااتطاعة الشاارعية لل اا  هااي )
هااو املشااروط ابلعقليااة كاملشااروط ابلشاارعية، واملر ااري  ااان الوا ااب وعليااه:  مااا عاادا هااذ  ا هااة  .الاارواشت  ااا

االساتطاعة قاد  ّسارت يف قاال السايد ائاوئي: ) ،أءاا الدوينهو  –حسب هذا الرأي  –األهم انهما، واألهم 
م إلني و وب احلاّ  وو اوب أءاا الرواشت ابلتمّ ن ان الحاء والراحلة، واملفروض يف املقام حتّققها،  يقري التحاح

الدين، ل ّن و وب أءاا الدين أهّم  يقّدم  يما إ ا كاان صارا املاال يف احلاّ  انا يااً لالءاا ولاو يف املساتقبة، 
 .(1)وإلذلك يظهر احلال يف إلقية املسألة(
 االستطاعة الشرعية عرفية

ر ياة  املقيااف  يهاا )االساتطاعة العر ياة( انه ال يو د اعاين خاا  لالساتطاعة إلاة املاراء عاا العالرأي الثا : 
قاااال السااايد الوالاااد: )إلاااة الظااااهر انعاااه اطلقااااً، إاّل إ ا صااادقً االساااتطاعة العر ياااة، كماااا لاااو كاااان الاااد ين إلعاااد 

وضاما  زعليقااً علاى )األقاو  كوناه اانعااً...(  (2)األ ة وكان واثقاً حبصوله إىل  لك الوقاً. دمحمدمحم الشاااريدمحم(
 دوين.يعوء للكونه وانعه 

 وهذا كما زر  إن ار ملبين احلقيقة الشرعية وهو ان ءائرة الو ه األول. هذا.
ان اقتضااااى القاعاااادة التديااااا إلااااني أءاا الاااادين واحلاااا  يف الصااااورة األوىل وقااااد  هااااب صاااااحب املسااااتند إىل 

ة إ  ال زاادا ري والراإلعااة إ  ال ءليااة علااى أكيااة اااال  أحاادكا ااان ا خاار، وزقاادمي احلاا  يف الصااورة الثانيااة والثالثاا
إلااني احلاا  والاادوين حين ااذح وال زااحاحم إلااة كالكااا اقاادور إلااال زاادا ري، وهااذا اااا  هااب إليااه صاااحب املسااتند قااال: 
)وأّااااا ااااا يظهااار اااان صااااحب املساااتند اااان أّن كااااّلً اااان أءاا الااادين واحلااا  وا اااب  اااالالرم إلعاااد عااادم ال  اااي  

ة ااري عادم ساعة األ اة للاذهاب والعاوء، وزقادمي احلاّ  التديا إلينهما يف صورة احللاول ااري املطالباة، أو التأ يا
يف صورة احللول اري الرضا ابلتأخا، أو التأ ية اري سعة األ ة لل ّ  والعوء، ولو ااري عادم الوثاوق ابلاتمّ ن 

                                                           

يها، اؤسسة السابطني )عليهماا الساالم( العاملياة، ، العروة الوثقى والتعليقات علقدف سر السيد دمحم كاظم الطبالبائي اليحءي  (1)
 .304  12ج

 .303املصدر نفسه:   (2)
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 .(1)ان أءاا الدوين إلعد  لك حيث ال جتب املباءرة إىل األءاا  يهما  يبقى و وب احلّ  إلال احاحم(
ر  اباا  علااى أخااذ االسااتطاعة عر يااة يف احلاا  والاادوين وءوران األااار ااادار صاادقها  ااان وهااذا الاارأي كمااا زاا

، ل ن هاذا الارأي خاارج عان اقسام ا اواب الثاا  وءاخاة زقدم احل  وإن مل يتدا عاصدق انه استطيري زحامحا 
 .يف ا واب األول

 الرجوع إىل الكفاية
و )الر ااااو  إىل ال فايااااة(  هااااو الااااذي إلااااه زت قااااو لالسااااتطاعة هااااالاااارأي الثالااااث: ان املقياااااف يف الاااارواشت 

إلنااااًا علاااى اعتباااار  -2: )، قاااال املاااارا الناااائي االساااتطاعة وإلعدااااه ال زت قاااو وهاااو رأي املاااارا الناااائي  وآخااارين
يناه الر و  إىل ال فاية يف حتقو االستطاعة كما سيجيا أنّه األقو ،  لاو مل ميلاك املاد يون ولاو قاّوة ااا يفاي إلد 

 .(2)عند حلوله مل ي ن استطيعاً على األقو  دمحمالنائي ، مجال الدين ال لباي ا (
على حّد الوثوق إلتمّ نه ان سائر ااا تتااج إلياه يف إعاباته إلعاد عاوء   ا ّن  -5)وقال السيد الربو رءي: 

 .(3)أءاا الد ين ان مجلتها. دمحمالربو رءيدمحم(
يف غاااا صاااورة حلاااول الاااد ين واملطالباااة ال يبعاااد و اااوب حّجاااه ااااري ر وعاااه إل فاياااة  قاااي: )وقاااال احملقاااو العرا

صنعته، إاّل إ ا علم وقوعه يف حرج أءائه عند املطالباة،  ا ّن عماوم دمحمال حارجدمحم ير اري الو اوب اان ا ن، كماا ال 
 .(4)خيفى. دمحمآقا ضياادمحم(

 السعة واليسار
 يشت هو )السعة واليسار( قال السيد الشريعتمدار الرأي الراإلري: ان املقياف يف االستطاعة حسب الروا

اانعاً إال اري التأ ية والوثوق ابلتمّ ن ان أءاا الدين إ ا صرا اا  (5)واألقو  كونهزعليقاً على قول العروة )
عند  يف احلّ ؛ و لك لعدم صدق االستطاعة يف غا هذ  الصورة، وهي املناط يف الو وب، ال جمّرء كونه 

                                                           

، العروة الوثقى والتعليقات عليها، اؤسسة السابطني )عليهماا الساالم( العاملياة، قدف سر السيد دمحم كاظم الطبالبائي اليحءي  (1)
 .304  12ج

 .303املصدر نفسه:   (2)
 املصدر نفسه. (3)
 .املصدر نفسه (4)
 ين.أي الدو  (5)
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قال: )االستطاعة غا صاءقة حىت يف هذ  الصورة، خصوصاً  (1)و وار التصّرا  يه أبّي و ه( اال ًا للمال
 وقال السيد الوالد (2)اري اعتبار السعة واليسار يف إلع  الرواشت املعلوم عداهما يف املقام. دمحمالشريعتمداريدمحم(

حل  إلعد الدين، سواا كان مث الظاهر عدم و وب احل  على ان عليه ءين حبيث ال يفي االه ابيف الفقه: )
الوثوق إبا ان إلني يسري إمتام املناسك والعوء أم ال، ان غا  رق  إله أم ال، أو اؤ الً  اطالباً  الدين اعجالً 

أءائه إلعد وعداه، كما ال  رق يف الصور املحإلورة إلني كون اا يف يد  الذي ال يفي ابحل  إلعد الدين عني اا 
 لدالة على اب اط اليسار وحنو .و لك للءلة ا ،اق ضه أم غا 

 من مات وىو صحيح مؤسر مل حيج))يقول:  عليه السالم عن أيب إلصا قال: مسعً أاب عبد اهلل 
 احلديث. (3)(( (وحنشره يوم القيمة أعمى)فهو ممن قال اهلل تعاىل: 

سانة تزياه  إالّ اقدار ان املال وكان هقدار الدين وإن زيقن أنه إلعد وان املعلوم أن ان ليس له بيا  عالً 
 (4)(.وإاا لتساحمه ال يسمى اؤسراً  ابلغ يفي إلدينه وكان الدائن غا اطالب إاا ل ونه اؤ الً 

الرأي ائااس: ان املقياف يف االستطاعة هو )و اا ااا لدياه ابملؤوناة( قاال السايد السابحواري )قاد ظهار اان 
ن احملتاج إليها يف املعاش لاد  العقاالا، ؤ  م  اإلع  اا اّر ان احلوابي أّن القيد استدر ؛ ألّن أءاا الد ين ان ال

 .(5)واالستطاعة إّّنا ز ل ظ إلعد  عر اً،  ال استطاعة اعه حين ذح. دمحمالسبحواريدمحم(
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
َفَما  ،تَقَعلُِّمِهَما فَاْجَتِهْد يف  ،ُمْؤِمُن ِإنَّ َىَذا اْلِعْلَم َواأْلََدَب ََثَُن نَقْفِسكَ  ايَ )): عليه السالمقال أاا املؤانني 

فَِإنَّ ِِبْلِعْلِم تَقْهَتِدي ِإىَل رَبَِّك َوِِبأْلََدِب حُتِْسُن ِخْدَمَة رَبَِّك  ،يَزِيُد ِمْن ِعْلِمَك َوَأَدِبَك يَزِيُد يف ََثَِنَك َوَقْدِركَ 
  ((ِصيَحَة َكْي تَقْنُجَو ِمَن اْلَعَذابِ َوِبََِدِب اْلِْْدَمِة َيْستَقْوِجُب اْلَعْبُد َواَليَقَتُو َوقُقْربَُو فَاقْقَبِل النَّ 

 .11  1روضة الواعظني: ج
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