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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعُت،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
(ٔ)1
مقوم االستطاعة عدم الضرر ببذل املال للحج
ّ

مقوم االستطاعة ،أو ىو منن مقوماانا ،عندم ال نرر بنال ادلنال يف احلن  ،وملنذ ىنو منا مىنم إلينو العالمنة يف ادلنتهنى
الرأي السادس :ان ّ

حسم ما يستفاد من كالمو إم (منع من وجوب احل مطلقاً على ادلديون مستدالً توجو ال رر من وجوب احلن علينو)( )1ولعن اناىر كالمنو
مقومية عدم ال رر حلصول االستطاعة وانو حيث كان يت رر من إجياب احل عليو (حيث كان لو منال واحند امنا ان يسندد نو ديننو أو ان
ىو ّ
توجو إليو ال رر فليس مبستطيع وإما مل يتوجو إليو ال رر فهو مستطيع(.)2
حي و) فإما ّ

لكن صاحم ادلدارك أشك على إطالقو ملذ يف صورتُت من الصور األر ع ادلاضنية ،قنال (ودلنان ٍع أن ديننع توجنو ال نرر يف عنو ادلنوارد ،
كما إما كان الدين مؤجال أو حاال لكنو غَت مطالم و  ،وكان للمديون وجو للوفاء عد احل  ،ومىت انتفنى ال نرر وحصن النتمكن منن احلن
حتققننا االسننتطاعة ادلقت ننية للوجننوب)( )3انتهننى .وىننو الظنناىر مننن صنناحم احلنندائ أي ناً( ،)4حيننث إنننو عنند نقن عننو األخبننار الدالننة علننى

الوجوب مطلقا قال (وابجلملة فإنو جيم تقييد اخلربين ادلاكورين( )5مبا إما مل حتص ادلطالبة ابلدين ،إما أبن يكون حاالً ولكنن صناحبو يسنم
تأخَته ،أو يكون مؤجالً)( )6انتهى.
ِ
تقوم االستطاعة عدم الت رر لكن مناقشنتو يف ادلصنداإ إم ينرى التق ّنوم يف صنورتُت
أقول :وصاحم ادلدارك ّ
ادلفص  ،الظاىر انو أي اً يرى ّ
دون األُخنريُت ،وىنو ادلسنتظهر أي ناً إم إما كنان الندجين مننؤجالً وكنان واثقناً ابننو ديكننو أداؤه يف وقتنو ،فنأي ضننرر يتوجنو إلينوا وكناا لنو كنان حنناالً

غَت مطالم و وكان قادراً على سداده الحقاً ،عكنس منا لنو كنان حناالً مطالبناً نو أو منؤجالً غنَت موثنوإ قدرتنو علنى سنداده فنان إجيناب احلن
عليو ٍ
حينئا هباا ادلال إضرار و .واحلاص انو يصدإ عرفاً على من يت رر بال ادلال يف احل انو غَت مستطيع موضوعاً.
عدم الضرر واحلرج مق ّوم لالستطاعة أو شرط لوجوب احلج؟

ىناا كلننو حسنم مننا اختناره ادلنتهننى وادلندارك ،لكننن ا قن العراقنني ار ى اخلنروج احلكمنني ال ادلوضنوعي إم سننب (وقنال ا قن العراقنني يف
حعننو منع رجوعننو كفاينة صنننعتوّ ،إال إما علنم وقوعننو يف حنرج أدائننو عنند ادلطالبننة ،فنإ ّن عمنوم
غنَت صننورة حلنول الن َندين وادلطالبنة ال يبعنند وجنوب ّ
( )1السيد دمحم احلسيٍت الشَتازي ،موسوعة الفقو /كتاب احل  ،دار العلوم – َتوت ،ج ،2/38ص.77
( )2أي مع فرض عدم النقص يف سائر جهاتو ،ولكن الاي وجدانه من كالمو يف استقراء انقص مطلم آخر وىو (الثالث يشنًتط أن يكنون لنو أي نا منا
ممتو أو ك ّفارات أو غَت ملذ.
مؤجلة ،وسواء كانا
لآلدمي أو ّلل تعاىل ،كزكاة يف ّ
يف عن ق اء ديونو ،سواء كانا حالّة أو ّ
ّ
الرا ع الزاد الاي يشًتط القدرة عليو ىو ما حيتاج إليو من مأكول ومشروب وكسوة ،فإن كنان جيند النزاد يف كن ّ مننزل ،مل يلزمنو محلنو ،وإن مل جينده كنالذ،
وإال وجنم منع ادلكننة ،ومنع عندمها
لزمو محلو .و ّأما ادلاء وعلف البهائم ،فإن كانا توجد يف ادلنازل اليت ينزذلا على حسم العادة ،مل جيم عليو محلهاّ ،
يسننق الفننرض .و ّأمننا الراحلننة فيشننًتط أن جينند راحلننة تصننل دلثلننو ملكننا ،أو يشننًتي ملننذ ،أو يكًتيهننا لاىا ننو ورجوعننو ،فننان كننان ال يشن ّ عليننو ركننوب
القتم أو الزاملة ،أو غَت ملذ يف حقوا وان كان يلحقو مشقة عظيمة يف ملذ اعترب وجود ا م ألان اعتربان الراحلة للمشقة احلاصلة ابدلشني فكنالذ
الركوب فإما كان يلحقو مشقة يف الراحلة اعترب ما ال مشقة فيو) .العالمة احللي ،منتهى ادلطلم ،الناشر ردمذ ،طبعة حعرية ج 2ص.653
( )3السيد زلم ادلوسوي العاملي ،مدار األحكام ،مؤسسة آل البيا عليهم السالم إلحياء الًتاث ن قم ،ج 7ص.43
( )4لكن إشكالو زلمويل ااىراً ،عكس العالمة وادلدارك فانو موضوعي أي يف صدإ االستطاعة.
( )5صحيحة معاوية ن عمار وخرب عبد الرمحن.
( )6الشيخ يوسف البحراين ،احلدائ الناضرة يف أحكام العًتة الطاىرة ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،ج 14ص.91
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"ال حرج" يرفنع الوجنوب منن ا ن ،كمنا ال خيفنى" .آقنا ضنياء")( )1ومنن الواضن اننو ينرى حسنم اناىر ىناا الكنالم احلنرج رافعناً للحكنم ولنيس

دخيالً يف ادلوضوع إال ان يدعى ان قصده من (فإ ّن عموم "ال حرج" يرفع الوجوب منن ا ن) ىنو رفنع الوجنوب لرفعنو صندإ االسنتطاعة ،لكننو
خالف الظاىر.
وحاصلو انو إما كان يقع يف حرج من سداده الدجين الحقاً عند ادلطالبة ،فان وجوب احل مرتفع من ا ن.
()2

وخالصة الفرإ ُت رأيي ادلنتهى والعراقي ان األول يرى ال نرر (وكنالذ احلنرج ،حسنم مقت نى القاعندة) دخنيالً يف ادلقت ني وادلوضنوع
(وىو االستطاعة) والثاين يرى انو رغم احلرج فهو مستطيع وادلقت ي متحق لكن ادلانع عن الوجوب موجود فهو رافع ال دافع .فتد ر.
ىل املديون مع الوثوق ابلقدرة على سداده ،مستطيع؟

وعمدة اإلشكال إمنا ىو فيما لو كان ال ّدين مؤجالً موثوقاً أبدائو يف وقتو أو مععالً غَت مطالبناً نو ،فقند ار ى النبعو كالسنيد الوالند فيمنا
م ى من عبارتو انو لنيس موسنراً أو يف اليسنار أو السنعة( ،)3لكنن الظناىر اننو تصندإ علينو ىناه العنناوين وملنذ ألن الفنرض اننو واجند للمؤوننة
ولكن مننا حيتنناج إليننو ننا ىننو مننن شننأنو منن مأكن وملننبس ومسننكن وشنبو ملننذ إال انننو مقننروض مبقندار ألننف مننثالً فننإما كنان واجننداً لؤللننف ىنناه
فبلحاظ رلم حالو ىو موسر وليس مبعسر عرفناً و لحناظ قدرتنو علنى سنداد ديننو فهنو موسنر أي ناً فنإما كنان ميسنوراً حتقن شنرط وجنوب احلن

فيتزاحم مع أداء الندجين ،ن لندى الدقنة ال تنزاحم ينهمنا إم ال تندافع ينهمنا إم منا دام قنادراً علنى تسنديد الن ّدين يف وقتنو مببلنو يثن وصنولو إلينو
ٍ
مطمئَ ٍّن هبا أو إرث مسلّم أو صنعة يركن إليها ،فأي تندافع يكنون حينئ ٍنا نُت حعنو ا ن هبناا ادلبلنو و نُت أداء الندجين يف ادلسنتقب حنُت
من ىبة َ
األج أو ادلطالبة ،مببلو م مون آخرا
الست تقابل إطالق كالم النائيين
ىذه املباين ّ

السا كلها تقنع يف مقا ن إطنالإ كنالم ادلنَتزا الننائيٍت ن وت ناد كالمنو يف خصنوص احلن ألن االسنتطاعة
وصفوة القول :ان ىاه ادلباين ّ

ادلننأخومة يف ا يننة الشنريفة قنند فسننرت يف الننرواات احنندى تلننذ ادلعنناين السننا قة( )4وعلننى ضننوئها يكننون ادلتقنندم اترة احلن واترة الندجين ،حسننم
الصور األر ع وادلباين فيها ،أو ادلتقدم األىم وىو الدجين حسم مبٌت آخر أو احل حسم مبٌت البعو يف ح هللا.
كما تضا ّده الرواايت

كما يرد على ادلَتزا الننائيٍت وجنود رواات ينهنا صنحيحة مص ّنرحة خبنالف منا مكنره ومنهنا صنحيحة معاوينة نن عمنار (صنحي معاوينة نن
ِ
ِ
نال نَن َحن ْنم إِ نن َح نانةَ ِْ
َعلَْين ِنو أَ ْن َقُن نج قَن َ
عمننار ،عننن الصننادإ عليننو السننالمَ (( ،عن ْ َر ُجن ٍنل َعلَْين ِنو َديْن ٌ أ َ
اِ ْسن َنالِم َواجبَنةٌ َعلَننى َمن ْ أَطَننا َق ال َْم ْ ن َ من َ
)(5
ِ
ِ
ب َعلَى ال نر ُج ِل َوإِ ْن َكا َن َعلَْي ِو َديْ ٌ ))(.)6
ال ُْم ْسل ِم َ
ي ،)) ...وخرب عبد الرمحن عنو عليو السالم أنو قال ((ا ْحلَ ُّج َواج ٌ
فالروايننة صننرحية يف تقنندج احل ن – وىننو ح ن هللا – علننى ال ندجين وىننو ح ن الننناس ،خالف ناً للمننَتزا النناي قنندم ح ن الننناس نندعوى انننو لننيس
مبستطيع للح أصالً (إم انو مقيد ابلقدرة الشرعية ،والدجين مقيد ابلعقلية وىي حاصلو).
اللهم إال ان جياب احدى الوجوه ا تية فانتظر .وصلى هللا على دمحم وللو الطاىري
ِ
ب َى َواهَُ ،وأَ ْكثَن ُر الن ِ
ناس إِ َىل ِعل ِْم ِو َوأَ ْش َا ُع الن ِ
ْم الن ِ
قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم ((أَ ْعلَ ُم الن ِ
ناس ِقي َمةً
ناس َم ْ غَلَ َ
ناس َم ْ َمجَ َع عل َ
أَ ْكثَنرىم ِعلْماً وأَقَ ُّل الن ِ ِ
يمةً أَقَنلُّ ُه ْم ِعلْماً)) من ال حي ره الفقيو ج 4ص.394
ُُ ْ
ناس ق َ
َ

( )1السيد دمحم كاام الطباطبائي اليزدي قدس سره ،العروة الوثقى والتعليقات عليها ،مؤسسة السبطُت (عليهما السالم) العادلية ،ج 12ص.303
( )2وىو دقةً شر ٌط.
( )3وىي ادلفردات الواردة يف الرواات.
( )4نعم السادس مل يكن تفسَتاً من رواية ،كان مجعاً ُت أدلة ال رر واالستطاعة مبعونة الفهم العريف ،وكالذ تفسَت االستطاعة ابلعرفية.
( )5الشيخ الصدوإ ،من ال حي ره الفقيو ،مؤسسة النشر اإلسالمي – قم ،ج 2ص.295
( )6الشيخ الطوسي ،التهايم ،دار الكتم اإلسالمية – طهران ،ج 5ص.462

