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  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
 

  . وآلھ المنتجبین، والّصالة على نبّیھ الكریم،والحمد هللا رّب العالمین
  

 فإن من نعم اهللا سبحانھ علي أن كان لي شرف الحضور في مجلس الدرس لسماحة سّیدنا اُالستاذ آیة ،وبعد
  . والتفسیر، واُألصول،إلمام السیِّد أبو القاسم الخوئي مّتع اهللا المسلمین ببقائھ الشریف في الفقھاهللا العظمى ا

  
 فكانت لي ، والبحث،وقد وفقت لتحریر ما أماله علینا في جمیع المراحل اّلتي حضرت فیھا في دورات التدریس

أن تكون من جملة ما ینفعني ویقّربني إلى اهللا  أرجو ،ھذه البحوث القّیمة خیر ما یعتّز بھ الفرد من ثروة علمّیة
  .سبحانھ وتعالى

  
 لئال أكون ضنینًا على إخواني اّلذین یھمھم التصدي إلى ،ورغبت أن ُاقّدم بعض ھذا النتاج إلى الطبع والنشر

 لذا وقع اختیاري على بحث الحج من كتاب العروة ،الوصول لحقائق اُألمور ومعرفة حقیقة البحث العلمي
ّنھ أحد  ألھمّیتھ في الشریعة اإلسالمیة، وأل) قدس سره(وثقى للسّید الفقیھ السّید محّمد كاظم الطباطبائي ال

  .الّركائز اّلتي ُبنَي علیھا اإلسالم كما جاء ذلك في األخبار
  . ومنھ سبحانھ أسأل التوفیق لي وإلخواني المؤمنین

  
   رضا الموسوي الخلخالي
   النجف األشرف

   ھـ1404/ محّرم  / 30األحد 
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  في وجوب الحّج فصل
  

 بالكتاب ، الحّج وھو واجب على كل من استجمع الشرائط اآلتیة من الرِّجال والنِّساء والخناثى:من أركان الدِّین
  .)1(  واإلجماع من جمیع المسـلمین بل بالضرورة،والسـّنة

  
  ھم وتاركھ عمدًا مستخّفًا بھ بمنزلت)2(ومنكره في سلك الكافرین

  
 وفي روایات ، ومن أركان الدِّین ومما بني علیھ اإلسالم،ریب في أن الحّج من أھم الواجبات اإللھیة ال) 1(

  .)1( إّن اإلسالم ُبني على خمس ومنھا الحّج:كثیرة ذكرھا الخاّصة والعاّمة
  

تطاع إلیھ سبیًال ومن وهللاِِ على الناِس حّج البیت من اس (:وصرح الكتاب العزیز بتشریعھ ووجوبھ فقال تعالى
  .)2()كفر فإّن اهللا غنيٌّ عن العالمین

  
 من دون اختصاص لھ بطائفة ،والمستفاد من األدّلة وجوبھ على جمیع الناس من الرجال والنساء والخناثى

  .دون ُاخرى
  .قد یستدل على ذلك بأن إنكار الضروري بما ھو من موجبات الكفر) 2(
  
- - - - - - - - - -  
 كتاب 72 :1 وصحیح مسلم 10 :1 وصحیح البخاري 1أبواب مقدمة العبادات ب  / 13 :1ائل الوس) 1(

  .19 ح 5اإلیمان ب 
  .97 :3آل عمران ) 2(
  

الشھادة بالوحدانیة : ُامور ثالثة الكفر واإلسالم المیزان في  أّن)1(بحث النجاسات ّنا قد ذكرنا في أ: ویرّده
الثالثة یحكم علیھ باإلسالم، ویترّتب علیھ آثاره  اُالمور اعترف بھذه فمن د،والشھادة بالرسالة واإلعتقاد بالمعا

 وحرمة دمھ ومالھ، وحلِّّیة ذبائحھ ولزوم تجھیزه من الغسل والكفن والدفن وغیر ذلك من ،من المواریث
تكذیب النبّي إلى  األحكام ومن أنكر أحد ھذه اُالمور فھو كافر، ولیس إنكار الضروري من جملتھا إّال إذا رجع

 ،یوجب الكفر ما لم یستلزم تكذیب الرسالة  فإنكار الضروري بنفسھ ومستقال ال،)صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(
صّلى اهللا (كما إذا كان الشخص غیر عارف بأحكام اإلسالم ولم یكن ملتفتًا إلى أن إنكاره یستلزم إنكار النبّي 

  .یوجب الكفر  فإّن مجّرد ذلك ال،یات الدِّینفأنكر ضروریًا من ضرور) علیھ وآلھ وسّلم
  

وَمن كفر فإّن اهللا غنيٌّ عن : (وقد یستدل على كفر منكر الحّج بما یستفاد من ذیل آیة الحّج من قولھ تعالى
 فإّن التعبیر عن الترك بالكفر یدّل على أن منكره ، بدعوى أّن من أنكر وجوب الحّج كان كمن كفر)2()العالمین

  .)3(كافر
  

أّن من كفر بأسبابھ وكان كفره منشأ لترك الحّج فإن اهللا غني عن ) ومن كفر (: أن الظاھر من قولھ تعالى:وفیھ
 ونظیر ذلك قولھ ،یعتقد بھ ّنھ ال  فإّن الذي یكفر یترك الحّج طبعًا أل، ال أّن إنكار الحّج یوجب الكفر،العالمین

المسكین وُكّنا َنخوُض مَع الخائضین وُكّنا  ن المصلِّین وَلم َنُك نطعمما َسَلَكُكم في َسقر قالوا َلم َنُك م: (تعالى
   فإّن عدم صالتھم وعدم إیتائھم الزكاة ألجل كفرھم وتكذیبھم یوم)4()الدِّین ُنكذُِّب بیوِم

- - - - - - - - - -  
  .53 :3في شرح العروة ) 1(
  .97 :3آل عمران ) 2(
 فالمعنى أن من لم ،للغوي وھو عدم التصدیق وعدم اإلعتراف بالشيءولعّل المراد بالكفر ھنا معناه ا) 3(

یضّر اهللا شیئًا كما ھو الحال في   ألّن ترك الحّج ال،یعترف بالحّج ویتركھ بالطبع فان اهللا غني عن العالمین
لى حتى یتوّھم  فلیس المراد بالكفر المعنى المصطلح المقابل لإلیمان باهللا تعا،سائر الواجبات اإللھیة والعبادات

  .داللة اآلیة على كفر منكر الحّج
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  .46 ـ 42 :74المدثر ) 4(
  

 بل الكفر وتكذیب یوم القیامة منشأ لترك الصالة ،تدل اآلیات على أّن ترك الصالة موجب للكفر  وال،القیامة
  . فال تدل اآلیة على أن منكر الحّج كافر،وعدم أداء الزكاة

 یعني من ،)ومن كفر(وعن قول اهللا عّز وجّل «لترك في صحیح معاویة بن عمار  مضافًا إلى أنھ فّسر الكفر با
  : فإن الكفر لھ إطالقان، إّن المراد بالكفر في المقام الكفران المقابل للشكر: على أنھ یمكن أن یقال)1(»ترك

  . الكفر المقابل لإلیمان:أحدھما
  

 المراد بھ ھنا ھو الكفران وترك الشكر بترك طاعتھ یبعد أن یكون  وال، الكفران مقابل شكر النعمة:ثانیھما
 ، یعني إّما أن یشكر ویھتدي بالسبیل)2()إّنا ھدیناه السبیل إّما شاكرًا وإّما كفورًا(تعالى كما في قولھ سبحانھ 

یھتدي السبیل وال یعمل على طبق وظائفھ وال   وإّما أن یكفر بالنعمة وال،ویعمل على طبق وظائفھ الشرعیة
  .ر ما أنعم اهللا علیھیشك

  
 فمن لم :قلت«وقد یستدّل على كفر منكر الحّج بما رواه الشیخ في الصحیح عن علي بن جعفر في حدیث قال 

راجع » لیس ھذا ھكذا« أّن قولھ : بدعوى،)3(» ولكن من قال لیس ھذا ھكذا فقد كفر، ال:؟ قال یحج مّنا فقد كفر
  .وقال بأّن الحّج لیس بواجب فقد كفر یعني َمن أنكر الحّج ،إلى إنكار الحّج

  
 فإنھ ، أن الظاھر من ذلك رجوعھ إلى إنكار القرآن وأن ھذه اآلیة لیست من القرآن وأن القرآن لیس ھكذا:وفیھ

ثّم سأل السائل فمن لم یحج مّنا فقد ) وهللاِِ على الّناس حّج البیت(استشھد أّوًال بقول اهللا عّز وجّل ) علیھ السالم(
فاإلنكار راجع إلى إنكار القرآن وتكذیب »  ولكن من قال لیس ھذا ھكذا فقد كفر،ال «:)علیھ السالم(ل  قا،كفر

  :)صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(النبي 
   لم یظھر من شيء من األدلة كفر منكر الحّج بحیث یترتب علیھ أحكام:وبالجملة

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 7ّج ب أبواب وجوب الح / 31 :11الوسائل ) 1(
  .3 :76اإلنسان ) 2(
  .48 / 16 :5 التھذیب ،1 ح 2أبواب وجوب الحّج ب   /16 :11الوسائل ) 3(
  

 وھو )2( وال یجب في أصل الشرع إّال مّرة واحدة في تمام العمر،)1(وتركھ من غیر استخفاف من الكبائر
  الحّج الذي ُبنَي علیھ االسالم مثل: المسّمى بحّجة اإلسالم أي

  
كما إذا لم یكن ملتفتًا إلى ) وسّلم وآلھ علیھ اهللا صّلى(یستلزم ذلك تكذیب النبّي  كافر بمجّرد انكاره من دون أنال

  . وكان جدید عھد باإلسـالم فأنكر وجوب الحّج ونحوه،ھذه المالزمة
  
ذم في الخبر ریب أّن اإلستخفاف باألحكام اإللھیة مذموم ومبغوض في الشریعة المقّدسة كما ورد ال ال) 1(

 الفأرة : فقال السائل،تأكلھ  ال:)علیھ السالم(الوارد في الفأرة التي وقعت في خابیة فیھا سمن أو زیت فقال 
إنك لم تستخف بالفأرة وإنما ) علیھ السالم( فقال لھ أبو جعفر ،أھون علّي من أن أترك طعامي من أجلھا

  .)1(استخففت بدینك
  

 وقد ، ولكّنھ ال دلیل على أنھ موجب للكفر،إلھي مذموم عند الشرع المقّدس االستخفاف بأي حكم :وبالجملة
 ومجّرد االستخفاف ما لم ، والمعاد، والرسالة، الوحدانیة:عرفت قریبًا أن موجبات الكفر إنكار أحد ُامور ثالثة

  .یوجب الكفر یرجع إلى إنكار أحد ھذه اُالمور ال
  .)2(من الكبائر لعّده منھا في جملة من النصوص ال إشكال في أن ترك الحّج عمدًا ، نعم
فویٌل ( فإنھ نظیر االستخفاف بالّصالة كما في قولھ تعالى ،یبعد أن یكون االستخفاف بھ من الكبائر  وال

 والحّج ، بناء على أّن المراد بالسھو عن الصالة االستخفاف بھا)3()للمصلِّین اّلذین ھم عن صالتھم ساھون
  . مّما بني علیھ اإلسالمنظیر الصالة ألنھ
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 السیرة القطعیة المستمّرة، ولم ینقل الخالف ،ویدّل على ذلك مضافًا إلى اإلجماع والتسالم بین المسلمین) 2(
  من أحد عدا الصدوق في العلل، فإنھ بعدما نقل خبر محّمد

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 5أبواب الماء المضاف ب  / 206 :1الوسائل ) 1(
  .46أبواب جھاد النفس ب  / 318 :15ائل الوس) 2(
  .5 ،4 :107الماعون ) 3(
  

  .الّصالة والّصوم والُخمس والّزكاة
 وما ُنقل عن الصدوق في العلل من وجوبھ على أھل الِجَدة كل عام على فرض ثبوتھ شاذ مخالف لإلجماع 

 ، من إرادة االستحباب المؤكد،ضمون كاألخبار الواردة بھذا الم، وال بّد من حملھ على بعض المحامل،واألخبار
  .أو الوجوب على البدل بمعنى أنھ یجب علیھ في عامھ وإذا تركھ ففي العام الثاني وھكذا

یبعد وجوب الحّج كفایة على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنًا   ویمكن حملھا على الوجوب الكفائي فإنھ ال
 ،یجوز تعطیل الكعبة عن الحّج األخبار الداّلة على أنھ التبقى مّكة خالیة من الحجاج لجملة من  بحیث ال

ـ أن یجبر الناس على الحّج  كما في آخر واألخبار الداّلة على أّن على اإلمام ـ كما في بعضھا ـ وعلى الوالي ـ
ق علیھم والمقام عنده وأنھ إن لم یكن لھم مال أنف) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(والمقام في مّكة وزیارة الرسول 

  .من بیت المال
  

 والذي أعتمده وأفتي بھ أّن الحّج ، جاء ھذا الحدیث ھكذا:ابن سنان الدال على وجوب الحّج مّرة واحدة قال
  .)1( على أھل الجدة في كل عام فریضة

  .شاذ مخالف لما تقّدم من اإلجماع والسیرة بل الضرورة) قدس سره( وما ذكره 
 وكیف یخفى وجوبھ على المسلمین مع أنھ ، من مّرة واحدة في العمر لظھر وبان على أنھ لو كان واجبًا بأكثر

  . ومّما بني علیھ اإلسالم،من أركان الّدین
  

 صحیحة البرقي : منھا،وتدل على عدم وجوبھ بأكثر من مّرة واحدة عدة من الروایات فیھا الصحیحة وغیرھا
  .)2(»كوكلفھم حّجة واحدة وھم یطیقون أكثر من ذل«في حدیث 

  
  .)3(»  الخ، ألّن اهللا وضع الفرائض،إنما ُاِمروا بحّجة واحدة ال أكثر من ذلك« روایة الفضل بن شاذان :ومنھا

  
- - - - - - - - - -  
  .141 ب 405 :2 علل الشرائع ،3 ح 3أبواب وجوب الحّج ب  / 20 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 3أبواب وجوب الحّج ب  / 19 :11الوسائل ) 2(
  .2 ح 3أبواب وجوب الحّج ب  / 19 :11الوسائل ) 3(
  

 ما رواه الشیخ في : منھا،وبازائھـا روایات ُاخر تدل على وجوب الحّج أكثر من مّرة بل كل عام على المستطیع
اّن اهللا عّز وجّل فرض الحّج على أھل الجدة  «:قال) علیھ السالم(الصحیح عن علي بن جعفر عن أخیھ موسى 

  .)1( »ك قول اهللا عّز وجّل وهللا على الناس حّج البیت وذل،في كل عام
  

وقد حملھا الشیخ على االستحباب جمعًا بینھا وبین ما تقّدم من الروایات الدالة على الوجوب مّرة واحدة في 
  .)2(تمام العمر

  
 خصوصًا ،ھأو صریح» فرض اهللا الحّج على أھل الجدة«) علیھ السالم( ألنھ خالف ظاھر قولھ ،وال یخفى ُبعده
  .باآلیة الكریمة) علیھ السالم(بعد استشھاده 

 ، بمعنى أنھ یجب علیھ الحّج في السنة اُالولى،حملھا على إرادة الوجوب على البدل) قدس سره( وقد جّوز 
  .وإذا تركھ یجب علیھ في الثانیة وھكذا



 6

 ،لواجب یجب االتیان بھ متى أمكن فإن ا، فإن الوجوب البدلي بھذا المعنى من طبع كل واجب، وھذا بعید أیضًا
  . وال یسقط الواجب بالعصیان،ویجب تفریغ الذمة عنھ

  
 ویشھد ، بمعنى أنھ یجب الحّج كفایة على كل أحد في كل عام،وقد حملھا صاحب الوسائل على الوجوب الكفائي

  .)3( لھ ما دّل من االخبار على عدم جواز تعطیل الكعبة عن الحّج
  

 ،وایات وجوبھ على كل أحد ال على طائفة دون طائفة ُاخرى كما یقتضیھ الواجب الكفائي أن ظاھر الر:وفیھ
 وأّما لو فرضنا عدم تعطیلھا وال أقل من أداء أھل ،على أنھ یتوقف االلتزام بالوجوب الكفائي على تعطیل الكعبة

  .مّكة الحّج فال موجب حینئذ للوجوب الكفائي
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 2أبواب وجوب الحّج ب  / 16 :11ل الوسائ) 1(
  .149 :2االستبصار ) 2(
  .4أبواب وجوب الحّج ب  / 20 :11الوسائل ) 3(
  
 بمعنى أنھ یجب المبادرة إلیھ )1(  ال خالف في أن وجوب الحّج بعد تحقق الشرائط فوري:1 مسألة "2980"

  . وھكذا،ھ فیھ ففي العام الثاني وإن ترك، فال یجوز تأخیره عنھ،في العام األّول من االستطاعة
  . ویدل علیھ جملة من األخبار

  
 إنھا ناظرة إلى ما كان یصنعھ أھل الجاھلیة من عدم اإلتیان بالحج :واألولى في توجیھ ھذه الروایات أن یقال

في بعض السنین لتداخل بعض السنین في بعض بالحساب الشمسي، فإن العرب كانت ال تحج في بعض 
 ورّبما ،)1()إّنما النسيء زیادة في الكفر (:انوا یعدون األشھر بالحساب الشمسي، ومنھ قولھ تعالى وك،االعوام

 فأنزل اهللا تعالى ھذه اآلیة ردًا علیھم بأن الحّج یجب في كل عام وأنھ ،تقع مناسك الحّج في شھر ذي الحجة ال
  .تخلو كل سنة عن الحّج ال
  

یحجون في سنة وقد أوجب اهللا تعالى الحّج   فرّبما ال،ا رتبھا اهللا تعالى كانوا یؤخِّرون األشھر عّم:وبالجملة
  . وال یجوز تغییره وتأخیره عن شھر ذي الحجة،لكل أحد من أھل الجدة والثروة في كل عام قمري

 ال أنھ یجب الحّج على كل أحد ، فالمنظور في الروایات أن كل سنة قمریة لھا حّج وال یجوز خلوھا عن الحّج
  . ولم أر من تعّرض إلیھ، ولعل ھذا الوجھ الذي ذكرناه أحسن من المحامل المتقدمة، كل سنةفي

بّد لھ من تفریغ ذّمتھ فورًا وال عذر لھ في  كان واجدًا للشرائط وتنجز التكلیف علیھ فال ألّن المكلف إذا) 1(
  .بّد لھ من تفریغ الذّمة  فال،التأخیر مع احتمال الفوت

خیر في بعض المؤقتات كتأخیر الصالة عن أّول وقتھا أو تأخیر القضاء وعدم وجوب المبادرة  وأما جواز التأ
 حیث ، فانما ھو ألجل حصول اإلطمئنان والوثوق غالبًا ببقائھ والتمّكن من إتیان الواجب في آخر الوقت،إلیھا

  ، فإن الفصل طویل جدًا،ن الحّج بخالف زما،إن الوقت قصیر یحصل الوثوق واالطمئنان غالبًا للمكّلفین ببقائھم
- - - - - - - - - -  
  .37 :9التوبة ) 1(
  

 ،یبعد كونھ كبیرة كما صرح بھ جماعة  بل ال)1( ولو خالف وأّخر ـ مع وجود الشرائط ـ بال عذر یكون عاصیًا
  .)2( ویمكن استفادتھ من جملة من األخبار

  
 ولذا نلتزم بالفوریة في الصالة أیضًا ، والطوارئوكیف یحصل الوثوق بالبقاء مع ھذه الحوادث والعوارض

 ویجب علیھ المبادرة إلیھا في أّول ،فیما لو لم یطمئن بالتمكن من اإلتیان بھا في آخر الوقت أو في أثنائھ
  .الوقت

  
  . وبعدم جواز تأخیره عن عام االستطاعة، یكفینا حكم العقل بوجوب المبادرة:وبالجملة
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  . النصوص على الفوریة ولزوم المبادرةھذا، مضافًا إلى داللة

 من مات وھو صحیح موسر لم یحّج :یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «: معتبرة أبي بصیر قال:  منھا
 إن اهللا عّز ، نعم:؟ قال  سبحان اهللا أعمى: قال قلت، ونحشره یوم القیامة أعمى:فھو ممن قال اهللا عّز وجّل

 ولو كان ، وھي واضحة الداللة على وجوب المبادرة وعدم جواز التأخیر،)1( »وجّل أعماه عن طریق الحق
  .التأخیر جائزًا لم یكن وجھ لعذابھ وعقابھ

  
وهللا على الّناس حّج  (:قال اهللا تعالى«قال ) علیھ السالم( صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبداهللا :ومنھا

نده مال وصّحة، وإن كان سّوفھ فال یسعھ، وإن مات على ھذه لمن كان ع: قال) البیت من استطاع إلیھ سبیال
، وغیرھما من سائر الروایات الداّلة على )2(»ذلك فقد ترك شریعة من شرائع اإلسالم إذا ھو یجد ما یحج بھ

  .الفوریة
  .ّنھ ترك ما وجب علیھ من وجوب المبادرة أل) 1(
  بائر ومن الموبقاتولكن المستفاد من النصوص أن ترك الحّج برأسھ من الك) 2(
- - - - - - - - - -  
  .7 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 27 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 25 :11الوسائل ) 2(
  
 ، لو توقف إدراك الحّج بعد حصول االستطاعة على مقّدمات من السفر وتھیئة أسبابھ:2 مسألة "2981"

  .)1( یدرك الحّج في تلك السنةوجب المبادرة إلى إتیانھا على وجھ
 ولو وجدت واحدة ،)2( أوثقھم سالمة وإدراكًا) )1(( اختار، ولو تعّددت الرفقة وتمكن من المسیر مع كل منھم

 فھل یجب الخروج مع اُالولى أو ، أو لم یعلم التمّكن من المسیر واإلدراك للحج بالتأخیر،ولم یعلم حصول ُاخرى
  ؟ یجوز إّال مع الوثوق  أو ال، بمجّرد احتمال االدراكیجوز التأخیر إلى اُالخرى

  
 ألنھ ترك ما وجب علیھ من ، وأّما التسویف وترك المبادرة فقط من دون الترك برأسھ فھو معصیة،الكبیرة
  . وأما كونھ كبیرة فلم یثبت،الفوریة

 أرید بھ االستخفاف بأصل الحكم  فإن، من جملة الكبائر اإلستخفاف بالحج)2( نعم ُعدَّ في خبر الفضل ابن شاذان
اإللھي في الشریعة المقدسة فھو وإن كان مذمومًا ومبغوضًا في الشرع لكّنھ أجنبي عن اإلستدالل بھ في 

 ولو ُارید بھ االستخفاف العملي ألن تركھ وعدم االتیان بھ ، إذ ال داللة فیھ على أن التأخیر من الكبائر،المقام
یمكن   ولكن الروایة ضعیفة السند ال، فالداللة تامة،نھ نوع من االستخفاف بالحجفي العام األّول وتأخیره ع

  .اإلعتماد علیھا
 فإن العقل یحكم بإتیانھا للحصول على ،وجوبًا عقلیًا كسائر الواجبات المتوقفة على أسباب ومقدمات) 1(

  . والخروج عن عھدتھ،الواجب
 وتمكن من المسیر مع كل منھم اختار بحكم العقل من ،روج زمانًاإذا تعّددت الرفقة وكانوا موافقین في الخ) 2(

  . ولیس لھ اختیار من ال یثق بوصولھ وإدراكھ للحج،یثق بوصولھ وإدراكھ للحج معھ
 ألّن المیزان ھو الوثوق ، وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق ال یجب علیھ اختیار األوثق سالمة وادراكًا

  . وال یحكم العقل بأزید من ذلك،واالطمئنان بالوصول واإلدراك
   اإلنسان بحسب جبّلتھ وطبعھ یختار األوثق، نعم

- - - - - - - - - -  
  .یجب ذلك ال) 1(
  .33 ح 46أبواب جھاد النفس ب  / 329 :15الوسائل ) 2(
  

  .أقوال
  .)1(  أقواھا األخیر
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 ، أو عدم إدراك الحّج بسبب التأخیر، واتفق عدم التمّكن من المسیر،وعلى أي تقدیر إذا لم یخرج مع اُالولى
 إّال إذا تبین عدم ،ّنھ كان متمكنًا من الخروج مع اُالولى  أل،وإن لم یكن آثمًا بالتأخیر) )1(( استقر علیھ الحّج

  .إدراكھ لو سار معھم أیضًا
  

  . خصوصًا في اُالمور الخطیرة،واألكثر اطمئنانًا
  

 بل لھ أن یختار من یثق بھ ولو كان دون األّول في ، باألوثق سالمة ال دلیل شرعًا على لزوم األخذ:وبالجملة
  .الوثوق

 أو لم ، أو وجدت واحدة ولم یعلم حصول ُاخرى،لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج بالتقدم والتأخر) 1(
ز التأخیر إلى  أو یجو، فھل یجب الخروج مع اُالولى مطلقًا،یعلم التمكن من المسیر واالدراك للحج مع الثانیة

  :؟ أقوال یجوز إّال مع الوثوق اُالخرى بمجرد احتمال االدراك أو ال
 ،فعن الشھید الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة اُالولى مطلقًا ولو كانت الرفقة الثانیة أوثق ادراكًا

  .)2( ألن التأخیر تفریط في أداء الواجب فیجب الخروج مع الرفقة اُالولى
  

 لعدم ما یدّل على ،سّید في المدارك جواز التأخیر إلى اُالخرى بمجرد احتمال اإلدراك ولو لم یثق بھوعن ال
  .)3( فوریة المسیر مع اُالولى

  
 فإذا وثق باإلدراك بالمسیر مع الّالحق یجوز لھ ،یجوز التأخیر إّال مع الوثوق وعن الشھید في الدروس أنھ ال

  .)4( التأخیر وإّال فال
  
- - - - - - - - - -  
  .ال موجب لالستقرار مع جواز التأخیر) 1(
  .161 :2الروضة البھیة ) 2(
  .18 :7المدارك ) 3(
  .314 :1الدروس ) 4(
  

 ألن احتمال وجوب المبادرة مع الرفقة اُالولى حتى مع حصول الوثوق بالمسیر مع القافلة ،وھذا ھو الصحیح
 وال یعد التأخیر إلى الثانیة مع حصول الوثوق بھا تفریطًا في أداء ،الثانیة وإدراك الحّج معھم یحتاج إلى دلیل

 فإنھ ، كما أن جواز التأخیر إلى القافلة الثانیة مع احتمال التفویت وعدم حصول الوثوق ال دلیل علیھ،الواجب
 ،ھ التأخیریجوز ل  واحتمل التفویت في التأخیر ال،بعد ما كان التكلیف منجزًا علیھ وعنده زاد وراحلة ورفقة

 وإّال وجب علیھ الخروج ، فإن حصل الوثوق بالّالحق یجوز لھ التأخیر،فالمیزان ھو الوثوق بالوصول واالدراك
  .مع السابق

  
 ، ألن الظن لعدم حجیتھ لیس بمعذر،؟ الظاھر ال وھل یكفي الظن بالوصول في جواز التأخیر إلى القافلة الالحقة

بّد أن یسلك طریقًا یطمئن ویثق معھ بإدراكھ   فال، الخروج عن عھدتھوإذا تنّجز علیھ الواجب یجب علیھ
 ھذا كلھ في الحكم التكلیفي من حیث ،یجّوز لھ التأخیر إلى القافلة الّالحقة  ومجرد الظن باالدراك ال،الواجب

  .الجواز والوجوب بالنسبة إلى الخروج مع الرفقة
  

أنھ لو لم یخرج مع اُالولى ) قدس سره(ّج فقد ذكر المصنف وأّما بالنسبة إلى الحكم الوضعي واستقرار الح
 ألنھ كان ، استقر علیھ الحّج،سواء كان الخروج معھا واجبًا أو جائزًا ثّم اتفق عدم إدراك الحّج بسبب التأخیر

 ، وموضوع استقرار الحّج ھو التمّكن من السیر مع القافلة،متمكنًا من المسیر والخروج مع اُالولى ولم یخرج
  .فإذا فاتھ وجب علیھ الحّج في العام القابل

  
 فالزم ذلك أنھ لو سافر مع القافلة اُالولى وجوبًا أو ، إذا كان موضوع االستقرار ھو التمكن من الحّج:أقول

 وال یلتزم بذلك أحد حتى المصنف ، واتفق عدم االدراك ألسباب طارئة في الطریق استقر الحّج علیھ،جوازًا
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 وإنما فاتھ الحّج لسبب آخر حادث فال یستقر علیھ ،نھ قد عمل بوظیفتھ الشرعیة ولم یھمل أل،)قدس سره(
  .الحّج

  
   وجب علیھ ، وأھمل حتى فاتھ الحّج، لو وجب علیھ الحّج وتنجز التكلیف،نعم

  
  . ألّن االھمال والتفویت العمدي یوجبان االستقرار،الحّج في القابل

  .)1( االھمال موضوعًا لالستقرارعنوان) قدس سره( وقد أخذ المحقق 
 ألّن ، والمفروض أنھ ال إھمال في المقام،یوجبان االستقرار  فمطلق الترك وعدم االدراك ال عن اختیار ال

  . وخرج مع اُالولى وجوبًا أو جوازًا،المفروض أنھ عمل بوظیفتھ
یصدق االھمال والتفویت على من عمل   فإنھ ال، وكذا لو قلنا بجواز التأخیر وخرج مع الثانیة ولم یدرك اتفاقًا

  .بوظیفتھ
  

 ولو زالت في أثناء السنة فال ،ویترتب على ذلك أنھ لو بقیت االستطاعة إلى السنة القادمة وجب علیھ الحّج
 وإنما استفید من جملة من النصوص ، أن استقرار الحّج لم یثبت بدلیل خاص: والسر في ذلك،اسـتقرار علیھ

  .المتفرقة
  

، إّال أن ھذه )2(بالروایات الدالة على أن الحّج یخرج من أصل المال) قدس سره(ستدل صاحب الجواھر وقد ا
 وال یعم من أتى ، ألن موردھا من كان الحّج واجبًا علیھ ولم یحج،الروایات ال تدل على االستقرار في المقام

  .استطاعتھ بالنسبة إلى السنین الّالحقةبوظیفتھ ولم یھمل ولم یدرك الحّج بغیر اختیاره وألمر خارجي وزالت 
  

 وھي بإطالقھا تدّل على استقرار الحّج حتى لو زالت ،وقد یستدل على استقرار الحّج بروایات التسویف
  .االستطاعة

 ، ألّن موردھا التأخیر العمدي واالھمال والتسویف ال عن عذر، وھذه الروایات أیضًا قاصرة الشمول عن المقام
  .سلك طریق العقالء ولكن من باب الصدفة لم یدرك الحّجفال تشمل من 

  
- - - - - - - - - -  
  .203 :1 الشرائع) 1(
  .298 :17 الجواھر ،25أبواب الحّج ب  / 66 :11الوسائل ) 2(
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  في شرائط وجوب حّجة اإلسالم فصل
  :وھي ُامور

 وال على المجنون وإن كان أدواریًا إذا لم ، فال یجب على الصبي وإن كان مراھقًا، الكمال بالبلوغ والعقل:أحدھا
  .)1(یف دور إفاقتھ بإتیان تمام األعمال

  
 وأن أّول )1( ویدل علیھ حدیث جري القلم،ریب في اعتبار البلوغ والعقل في التكالیف واألحكام الشرعیة ال) 1(

 الداّلة على أن حّج الصبي  ویدل علیھ أیضًا جملة من الروایات)2(ما خلق اهللا العقل وبھ یثیب وبھ یعاقب
  .یجزئ عن حّجة اإلسالم ال
  

 وكذلك ، علیھ حّجة اإلسالم إذا احتلم: قال،سألتھ عن ابن عشر سنین یحّج «: روایة شھاب في حدیث قال:منھا
  .)3( »الجاریة علیھا الحّج إذا طمثت

  
حتلم كانت علیھ فریضة لو أن غالمًا حّج عشر حجج ثّم ا« روایة مسمع بن عبدالملك في حدیث :ومنھا

  . والروایتان ضعیفتان بسھل بن زیاد،)4( »اإلسالم
  

 وكذلك ، علیھ حّجة اإلسالم إذا احتلم: قال،عن ابن عشر سنین یحّج«والعمدة صحیحة إسحاق بن عمار 
تصدق   فإن المستفاد من ھذه الروایات أن حّجة اإلسالم وفریضة اإلسالم ال)5( »الجاریة علیھا الحّج إذا طمثت

  . وإذا بلغ یجب علیھ أداؤھا، وھذه الفریضة باقیة علیھ،على حّج الصبي
  
- - - - - - - - - -  
  .12 ح 4أبواب مقدمة العبادات ب  / 45 :1الوسائل ) 1(
  .1 ح 3أبواب مقدمة العبادات ب  / 39 :1الوسائل ) 2(
  .2 ح 12أبواب وجوب الحّج ب  / 45 :11الوسائل ) 3(
  .2 ح 13أبواب وجوب الحّج ب  / 46 :11الوسائل ) 4(
  .1 ح 12أبوب وجوب الحّج ب  / 44 :11الوسائل ) 5(
  

 وكان واجدًا )1(ولو حّج الصبي لم یجز عن حّجة اإلسالم وإن قلنا بصّحة عباداتھ وشرعیتھا كما ھو األقوى
  لجمیع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق
  

) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا  «:ّجة اإلسالم في روایة أبان بن الحكم قالنعم، ُاطلق على حّج الصبي ح
 ولكن المراد بذلك حّجة إسالم الصبي التي )1(» الصبي إذا ُحج بھ فقد قضى حّجة اإلسالم حتى یكبر:یقول

بر، كما أنھ قد قضاھا وأتى بھا، فال ینافي ذلك بقاء حّجة اإلسالم التي بني علیھا اإلسالم علیھ حتى یبلغ ویك
 مع أنھ ال إشكال في بقاء حّجة اإلسالم على النائب لو )2(ُاطلق حّج اإلسالم علىحّج النائب في بعض الروایات

  .استطاع
  

 ، والظاھر أن ذلك غلط، وفیھ كالم فإن صاحب الوسائل روى عن أبان بن الحكم،ھذا مع قطع النظر عن السند
 والصحیح أبان عن الحكم كما في ، كتب الرجال وال في كتب الحدیثألن أبان بن الحكم ال وجود لھ ال في

 وأما ، والحكم ھو الحكم بن حكیم الصیرفي الثقة،في كتاب الوسائل» ابن« بّدلت بـ» عن« وحرف ،)3(الفقیھ
ھ یروي عن غیر المعصوم وروایات  ألن أبان بن تغلب ال،؟ فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعید أبان فمن ھو

من دون واسطة وإن كان أبان بن عثمان فھو وإن كان ثقة لكن ) علیھ السالم( وغالبًا یروي عن اإلمام ،قلیلة
 ولم نر روایة وال ،یروي عن الحكم  ألن أبان بن عثمان ال،من البعید أن أبان المذكور في السند ھو ابن عثمان

  .ور في السند رجًال مجھول الحال فیكون أبان المذك،واحدة یرویھا أبان بن عثمان عن الحكم
 فإن الحّج الذي یأتي بھ الصبي ،لما عرفت أن المستفاد من ھذه الروایات أن الحّج لھ حقائق مختلفة) 1(

 لما ذكرنا في محلھ أن الصبي لو ، وھذا بخالف الصالة،تختلف حقیقتھ مع حّجة اإلسالم الثابتة على البالغین
   أثنائھصّلى في أّول الوقت ثّم بلغ في
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- - - - - - - - - -  
  .1 ح 13أبواب وجوب الحّج ب  / 45 :11الوسائل ) 1(
  .4 ح 21أبواب وجوب الحّج ب  / 56 :11الوسائل ) 2(
  .1298 / 267 :2الفقیھ ) 3(
  
وفي خبر إسحاق بن عمار » لو أن غالمًا حّج عشر حجج ثّم احتلم كان علیھ فریضة اإلسالم «:)علیھ السالم(

 ، علیھ حّجة اإلسالم إذا احتلم:)علیھ السالم(عن ابن عشر سنین یحج قال «) علیھ السالم(لحسن عن أبي ا
  .»وكذا الجاریة علیھا الحّج إذا طمثت

  
 وما دّل على لزوم إتیان الصالة منصرف عمن ، ألن المفروض أن صالتھ صحیحة،تجب علیھ إعادة الصالة ال

 وال یجب علیھ إّال إتیان صالة ،ة بین الصالة المندوبة والواجبة وال دلیل على المغایر،صّلى صالة صحیحة
 بأن إجزاء األمر الندبي عن الواجب : بل ذكرنا أن ذلك لیس من باب اإلجزاء حتى یقال،واحدة وقد أتى بھا

  بل ما صاله الصبي حقیقتھ متحدة مع الصالة الواجبة الثابتة على البالغـین فإن الصالة حقیقة،خالف األصل
 وھذا بخالف ، غایة األمر أنھا تجب على جماعة كالبالغین وتستحّب لجماعة آخرین كغیر البالغین،واحدة
 فإجزاء أحدھما عن اآلخر یحتاج إلى دلیل وال ، فإن الروایات تكشف عن اختالف حقیقتھ ومغایرتھا،الحّج
  . بل الدلیل على العكس،دلیل

  
یمكن إثبات مشروعیة   وقد ذكرنا في محلِّھ أنھ ال،بي وصحتھابقي الكالم في إثبات مشروعیة عبادات الص

  . ألنھا مرفوعة عن الصبي وأنھ لم یكتب في حقھ شيء من األحكام والتكالیف،عبادتھ بإطالق أدلة العبادات
  

 وذلك ألن ، لعدم االمتنان في رفعھ،وال یمكن أن یقال بأّن الوجوب مرفوع عنھ وأما أصل الرجحان فھو باق
 وأن المرفوع ، فال یمكن االلتزام بالتبعیض،فوع نفس الحكم بتمامھ وأنھ لم یكتب في حقِّھ ھذا الحكم رأسًاالمر

  . بل ثبوت اإلستحباب یحتاج إلى دلیل آخر،ھو الوجوب والباقي ھو االستحباب
  

 تدل على )1(»فمروا صبیانكم بالصالة«) علیھم السالم(والظاھر أن النصوص اآلمرة بالصالة والصوم كقولھم 
   ألن األمر باألمر بشيء أمر بذلك،المشروعیة في حقھ

- - - - - - - - - -  
  .5 ح 3أبواب أعداد الفرائض ب  / 19 :4الوسائل ) 1(
  
، ولكن ھل یتوقف )1(یستحب للصبي الممیز أن یحج وإن لم یكن مجزئًا عن حّجة اإلسالم: 1 مسألة "2982"

 الستتباعھ المال في بعض األحوال ، الخالف فیھ أنھ مشروط بإذنھ:ر بل قیلذلك على إذن الولي أو ال؟ المشھو
أنھ : للھدي والكّفارة، وألنھ عبادة متلقاة من الشرع مخالف لألصل فیجب االقتصار فیھ على المتیقن، وفیھ

  ،)2( لیس تصرفًا مالیًا وإن كان رّبما یستتبع المال
  

  .الشيء كما ثبت في علم اُالصول
بّد من فرض   فإنھ ال،علیھ نفس الروایات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حّجتھ عن حّجة اإلسالمتدل ) 1(

  . وإّال فالحج الباطل ال مجال إلجزائھ عن حّجة اإلسالم أصًال،صّحة حّجھ حتى یقال باإلجزاء أو بعدم اإلجزاء
  . وبالجملة ال إشكال في مشروعیة الحّج واستحبابھ لھ

؟ المشھور  غ عن استحباب الحّج للصبي وقع الكالم في أنھ ھل یتوّقف حّجھ على إذن الولي أو البعد الفرا) 2(
  : ویستدل لھم بوجھین ذكرھما في المتن،أنھ مشروط بإذنھ

  . أنھ عبادة توقیفیة متلقاة من الشرع ومخالف لألصل فیجب اإلقتصار فیھ على المتیقن:األّول
  

ولكن یكفي في مشروعیتھ ورجحانھ إطالق ما تقدم من الروایات الدالة على  ، أن األمر وإن كان كذلك:وفیھ
  .استحبابھ ورجحانھ وصحتھ لھ
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  .بّد لھ من إذن الولي كالكّفارات وثمن الھدي  فال، أن بعض أحكام الحّج مستتبع للتصرف في المال:الثاني
  

 وإتیانھ ببعض المحرمات ،صبي وخطأه واحد ألن عمد ال، یمكن أن یقال بعدم ثبوت الكّفارات علیھ:وفیھ أّوًال
  .یوجب الكّفارات ال
  

   فإن، وأنھ ال فرق في ثبوتھا بفعل البالغ والصبي، لو سلمنا ثبوت الكّفارة:وثانیًا
  

 فاألقوى عدم اإلشتراط في صحتھ وإن وجب اإلستئذان في ،وأن العمومات كافیة في صحتھ وشرعیتھ مطلقًا
 یعتبر في حّجھ المندوب إذن األبوین إن لم یكن مستلزمًا للسفر المشتمل على  وأما البالغ فال،بعض الصور

  .)1(  وأما في حّجھ الواجب فال إشكال،الخطر الموجب ألذیتھما
  

یوجب سقوط الحّج وتوقفھ على إذن   ومجرد ذلك ال، وإّال فیدخل في العاجز،أمكن االستئذان من الولي فھو
  .الولي

 وإّال ، وھكذا ثمن الھدي إن أمكن االستئذان من الولي فھو،ھ یأتي بالكفارة بعد البلوغ بل یمكن اإللتزام بأن
  .فیكون عاجزًا عن الھدي فاألقوى عدم اشتراط إذن الولي

 وسلطنة الغیر ، لعدم الدلیل على ذلك،یعتبر فیھ إذن األبوین ینبغي الریب في أن حّج البالغ الواجب ال ال) 1(
  .بوین على الولد ـ خالف األصل وتحتاج إلى دلیل وال دلیلعلى الشخص ـ حتى األ

  . وھذا مما كالم فیھ، إذ ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق،یسقط وجوبھ بنھي األبوین  وكذا ال
  

 فعن الشھید الثاني في المسالك توقفھ على إذن األبوین ، فقد وقع فیھ الخالف،إنما الكالم في حّجھ المندوب
 والشھید األّول عدم اعتبار )3(  وعن الشیخ،)2( بر العّالمة في القواعد إذن األب خاّصة واعت)1( معًا

  .)6(  والذخیرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة)5( واعترف في المدارك،)4( استئذانھما
  

   وھو،)7(  وھو دال على اعتبار إذنھما معًا،وذكر صاحب الحدائق أن النص موجود
- - - - - - - - - -  
  .126 :2المسالك ) 1(
  .10 السطر 72 :1القواعد ) 2(
  .327 المسألة 432 :2الخالف ) 3(
  .164 :2الروضة البھیة ) 4(
  .24 :7المدارك ) 5(
  .14 السطر 558 :الذخیرة) 6(
  .65 :14الحدائق ) 7(
  

قال رسول اهللا «قال ) علیھ السالم(ما رواه الصدوق في العلل في حدیث عن ھشام بن الحكم عن أبي عبداهللا 
صّلى اهللا علیھ وآلھ (یصوم تطّوعًا إّال بإذن صاحبھ إلى أن قال  من فقھ الضیف أن ال): صّلى اهللا علیھ وآلھ(

  .)1( »یصوم تطوعًا وال یحّج تطّوعًا وال یصلِّي تطّوعًا إّال بإذن أبویھ وأمرھما  ومن بّر الولد أن ال:)وسّلم
  

  .الحّج على إذن األبوین معًاوالروایة صریحة الداللة على توقف 
 ولكن قد ذكرنا غیر مّرة أن األظھر وثاقتھ ، وال إشكال في السند أیضًا إّال من حیث اشتمالھ على أحمد بن ھالل

 وذكروا في ترجمتھ أنھ كان من أصحابنا )2(  صالح الروایة: وقد وثقھ النجاشي بقولھ،وإن كان فاسد العقیدة
 وحیث لم یجعل لھ ھذا المنصب رجع عن عقیدتھ ،)علیھ السالم(لة والنیابة عنھ الصالحین وممن یتوقع الوكا

 ما سمعنا بمتشیع رجع عن تشیعھ إلى النصب إّال أحمد بن ھالل وكان :وتشّیعھ إلى النصب وقد قیل في حقھ
ون البعید بین  للب،أن الرجل لم یكن یتدین بشيء) قدس سره( ولذا استفاد شیخنا األنصاري ،یظھر الغلو أحیانًا

  .)3( فیعلم من ذلك أنھ لم یكن متدینًا بدین وكان یتكلم بما تشتھیھ نفسھ،الغلو والنصب
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  . وال تنافي بین فساد العقیدة والوثاقة،یضّر بوثاقة الرجل وأنھ في نفسھ ثقة وصالح الروایة ولكن كل ذلك ال
  

 فإن ھذا شھادة منھ بوثاقة ،)4(ما رواه حال الضاللویؤیِّد ما ذكرنا تفصیل الشیخ بین ما رواه حال اإلستقامة و
  . فإنھ لو لم یكن ثقة لم یجز العمل بروایاتھ مطلقًا حتى حال اإلستقامة،الرجل

  
 ألن الكافي روى ھذه ،یمكن األخذ بھا  ولكن مع ذلك ال، والداللة واضحة، الروایة معتبرة سندًا:وبالجملة

   وكذا )5(»لولد إلى اآلخرومن بّر ا«الروایة بعینھا بال زیادة 
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 10أبواب صوم المحرم ب  / 530 :10الوسائل ) 1(
  .199 / 83 :رجال النجاشي) 2(
  .)فصل في الماء المستعمل( 13السطر  57 :كتاب الطھارة) 3(
  .1السطر  57 :1عّدة اُالصول ) 4(
  .2 / 151 :4الكافي ) 5(
  

  .)1(  وال الصالة،بال زیادة الحّجالصدوق رواھا في الفقیھ 
  

 حتى ال اختالف في األلفاظ إّال یسیرًا ولم یعلم أن ھذه الزیادة مما ذكره ،والظاھر أن الروایة واحدة سندًا ومتنًا
یمكن اإلعتماد   ومع ھذا اإلختالف ال، بل الفقیھ أضبط من العلل، مع أن الكافي أضبط،أم ال) علیھ السالم(اإلمام 

  .ة ھذه الزیادةعلى صّح
  :یمكن اإلعتماد على الروایة لوجھین آخرین  ومع الغض عن ذلك ال

بّد   فال، وھذا مما لم ینسب إلى أحد أصًال، اشتمال الروایة على توقف الصالة تطوعًا على إذن األبوین:أحدھما
 وتحصیل ،أمر الوالدین یعني من اآلداب واألخالق الفاضلة شدة اإلھتمام ب،من حمل ذلك على أمر أخالقي أدبي

 فلیست الروایة في مقام بیان ،رضاھما وطاعتھما حتى في مثل الصالة والصوم ونحوھما من العبادات اإللھیة
  .الحكم الشرعي

  
 اشتمال الروایة على اعتبار أمر الوالدین في صّحة الصوم والصالة والحّج مع أن ذلك غیر معتبر :ثانیھما
  . وأما اعتبار أمرھما فغیر الزم قطعًا،یقال اعتبار رضاھما إذ غایة ما یمكن أن ،جزمًا

  
 اشتمال الروایة على ذكر الصالة وذكر أمرھما كاشف عن أن الروایة لیست في مقام بیان الحكم :والحاصل
  . بل إنما ھي واردة في مقام بیان أمر أخالقي فیكون اإلستئذان من جملة اآلداب واألخالق،الشرعي

  
 جاء ھذا الحدیث ھكذا : فإنھ بعدما ذكر الخبر قال،ط الروایة عن الحجیة قول الصدوق في العللومّما یؤكد سقو

 وال في ترك ، وال في ترك الصالة،ولكن لیس للوالدین على الولد طاعة في ترك الحّج تطوعًا كان أو فریضة«
  .)2( » وال في شيء من ترك الطاعات،الصوم تطوعًا كان أو فریضة

  
   حرم السفر لداللة بعض اآلیات،تلزم السفر إلى الحّج أذیتھما ولو اس،ھذا

- - - - - - - - - -  
  .445 / 99 :2الفقیھ ) 1(
  .4 ح 115ب  / 385 :2علل الشرائع ) 2(
  
 بل وكذا الصبیة ، یستحب للولي أن یحرم بالصبي غیر الممیز بال خالف لجملة من األخبار:2 مسألة "2983"

   وكذا،)1( المستندوإن استشكل فیھا صاحب 
  

 فإذا لم ، فیختص السفر المحرم حینئذ بصورة علم األبوین،الشریفة وجملة من الروایات على حرمة إیذائھما
  .یحرم لعدم أذیتھما حینئذ یعلما بھ ال
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 وأما إذا فرضنا أن ،ھذا كلھ فیما إذا استلزم الحّج السفر وتحمل مشاق الطریق ونحو ذلك من لوازم السفر

 أو األطفال ، فال مقتضي لالستئذان فتأّمل،یستلزم السفر كاألطفال الموجودین في نفس مّكة المكرمة  الالحّج
  .المستصحبة في القوافل

 وقد عقد في ، وقد دلت على ذلك جملة من الروایات المعتبرة،ال خالف في استحباب إحجاج الصبي) 1(
  .)1( الوسائل بابًا مستقًال لذلك

  
 ولكن صاحب المستند استشكل في الصبیة بدعوى اختصاص ،لم یفرِّقوا بین الصبي والصبیةثّم إن المشھور 

  . وإلحاق الصبیة بھ یحتاج إلى دلیل وھو مفقود،النصوص بالصبي
 وأّما ما یظھر من ، وأما الصبیة فلم ترد في الروایات، فإّن مورد الروایات الداّلة على اإلحجاج إنما ھو الصبي

 فھو ناظر إلى ،)2(»أّن الجاریة إذا طمثت فعلیھا حّج اإلسالم وإن كانت قد حّجت قبل البلوغ«بعض الروایات 
  .حّج الصبیة بنفسھا وغیر ناظر إلى استحباب اإلحجاج بھا

  
 المستفاد من تلك الروایات رجحان حّج الصبیة بنفسھا والروایات الواردة في اإلحجاج موردھا :وبعبارة ُاخرى

  .لصبیةالصبي وال تشمل ا
  

 مثل معتبرة یونس بن یعقوب عن أبیھ قال ، ولكن یمكن استفادة حكم الصبیة من بعض ھذه الروایات،ھذا
 ائت :؟ قال  إّن معي ِصْبَیة صغارًا وأنا أخاف علیھم البرد فمن أین یحرمون:)علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «

  بھم العرج فلیحرموا
- - - - - - - - - -  
  .17أبواب أقسام الحّج ب  / 286 :11الوسائل ) 1(
  .12أبواب وجوب الحّج ب  / 44 :11الوسائل ) 2(
  

 والمراد باإلحرام ،)1(  فیستحق الثواب علیھ،یخلو عن إشكال لعدم نص فیھ بالخصوص  وإن كان ال،المجنون
  .لصبيالّلھّم إني أحرمت ھذا ا( : فیلبسھ ثوبي اإلحرام ویقول،بھ جعلھ محرمًا ال أن یحرم عنھ

.  

.  
  )2(  ویأمره بالتلبیة بمعنى أن یلقِّنھ إّیاھا)

  
 إّال أن المتفاھم العـرفي من الصِّْبَیة ، فإن الصِّْبیة وإن كانت جمعًا للصبي وجمع الصبیة الصبایا،)1( »منھا

  .الصغار من األوالد أعم من الّذكر واُالنثى
  .)2(  وبذلك یظھر داللة غیرھا من الروایات أیضًا

 وال دلیل علیھ فإّن األحكام الشرعیة واجبة كانت أو ،ذكر األصحاب أنھ كالصبي في استحباب اإلحجاج) 1(
 مع أنھ قیاس ، وإلحاق المجنون بالصبي یشبھ القیاس، فإّنھ كالبھائم،مستحبة غیر متوجھة إلى المجنون أصًال

  . وال بأس باإلحجاج بھ رجاء،مع الفارق
  .الّلھّم إني أحرمت ھذا الصبي (:ھ یقول من ُیحجھمن أن) قدس سره(ما ذكره ) 2(
.  
.  
 والمراد ، ألن المفروض أنھ یحج الصبي الممیز الذي یتمكن من النّیة والتلبیة وسائر األعمال، ال دلیل علیھ)

ھو  واستحباب التلفظ بالنّیة إنما ، ال أن یباشرھا بنفسھ، ویحدث ھذه األفعال فیھ،باإلحجاج ھو أن یلّقنھ النّیة
  .)الّلھّم إني أحرمت ھذا الصبي (: وال یدل ذلك على استحباب قولھ،في أعمال حّج نفسھ

  
 فإنھ ، المستفاد من النصوص إحداث ھذه األعمال وإیجادھا في الصبي إذا كان ممن یتمكن أداءھا:والحاصل

 وان لم یكن متمكنًا من ، بھ فإن لم یحسن أن یلبي لّبى عنھ وكذلك الطواف یطاف،یأمره أن یلبي ویلّقنھ التلبیة
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 فكل فعل من أفعال الحّج إذا تمكن من إتیانھ یأمره ،)3( الطواف لعدم تمییزه یطاف عنھ كما في صحیحة زرارة
  بذلك

- - - - - - - - - -  
  .7 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 289 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 286 :11الوسائل ) 2(
  .5 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 288 :11الوسائل ) 3(
  

 ویجّنبھ عن كل ما یجب على المحرم االجتنـاب عنھ ویأمره بكل فعل من أفعال الحّج ،وإن لم یكن قابًال یلبي عنھ
بھ في  الّصفا والمروة، ویقف بھ ویسعى بھ بین یتمّكن ویطوف  وینوب عنھ في كل ما ال،یتمّكن منھ

 وھكذا یأمره بصالة الّطواف وإن لم یقدر ،، ویأمره بالّرمي وإن لم یقدر یرمي عنھ)1( ))1(( ومنى عرفات
 ،ولو بصورة الوضوء وإن لم یمكن فیتوّضأ ھو عنھ) )2(( بّد من أن یكون طاھرًا ومتوضِّئًا  وال،یصلِّي عنھ

  .)2( ویحلق رأسھ وھكذا جمیع األعمال
  

  .یتمّكن وینوب عنھ في كل ما ال
  .ألن منى ال وقوف فیھ) منى(بدل ) المشعر(یح الصح) 1(
 فعن بعضھم اعتبار الوضوء على من طاف بھ وعن آخرین اعتبار الوضوء ،إختلفت كلماتھم في الوضوء) 2(

  .)3(  وعن صاحب الجواھر أن األحوط طھارتھما معًا،على نفس الطفل ولو صورتھ
  

اه وإحداثھ وإیجاده فیھ فھو وإن لم یكن الطفل قابًال  إن تمكن الطفل من الوضوء ولو بتعلیم الولي إی:أقول
 وما ورد من إحجاج الصبي إنما ھو بالنسبة إلى أفعال الحّج كالطواف ، فال دلیل على وضوئھ صورة،للوضوء

 فإّن ، فال دلیل على إتیانھا صورة، وأّما اُالمور الخارجیة التي اعتبرت في الطواف،والسعي والرمي ونحو ذلك
 كما أنھ ال دلیل على أّن الولي یتوضأ عنھ فیما إذا لم یكن ، وإنما تختص بأفعال الحّج، منصرفة عن ذلكاألدّلة

 فإّن الوضوء من شرائط الطائف ال المطّوف والمفروض أن الولي غیر طائف وإنما ،الطفل قابًال للوضوء
   فدعوى أنھ ینوب عنھ في،یطوف بالصبي

- - - - - - - - - -  
  .»منى«بدل » المشعر«: سھو القلم والصحیحھذا من ) 1(
  .على األحوط اُالولى فیھ وفیما بعده) 2(
  . األحوط طھارتھما معًا وإن كان یقوى في النظر االكتفاء بطھارة الولي: وفیھ237 :17الجواھر ) 3(
  
  .)1( ّال بل یجوز لھ ذلك وإن كان مح،یلزم كون الولي محرمًا في اإلحرام بالصبي  ال:3 مسألة "2984"
  
ـ الولي الشرعي من  في اإلحرام بالصبّي غیر الممیِّز  المشھور على أن المراد بالولي ـ:4 مسألة "2985"

  )2( األب والجد والوصي ألحدھما والحاكم وأمینھ أو وكیل أحد المذكورین
  

  . ألن النیابة ثابتة في أفعال الحّج ال في شرائطھا،الوضوء ال وجھ لھا
  .عتبار الوضوء حینئذ ال على نفس الطفل وال على الولي فالصحیح عدم ا

  .إلطالق الروایات الداّلة على إحجاج الصبي) 1(
 وأما غیره فال یصح منھ إحجاج ،المشھور على أن استحباب إحجاج الصبي مختص بالولي الشرعي) 2(

لحقوا بھ خصوص اُالم وإن لم  وإنما أ، وال تترتب أحكام اإلحرام إذا كان المتصدي إلحرامھ غیر الولي،الصبي
سمعتھ «: قال) علیھ السالم(تكن ولیًا شرعیًا للنص الخاص فیھا وھو صحیح عبداهللا بن سنان عن أبي عبداهللا 

یا : برویثة وھو حاج، فقامت إلیھ امرأة ومعھا صبي لھا فقالت) صّلى اهللا علیھ وآلھ(مّر رسول اهللا : یقول
  .)1(»  نعم ولِك أجره:رسول اهللا أیحج عن مثل ھذا؟ قال

  
 إذ ال ، بل یجوز لكل أحد أن یحرم بالصبي ویحجھ،ولكن الظاھر عدم اختصاص إحجاج الصبي بالولي الشرعي

  .دلیل على حرمة التصّرف بالصبي ما لم یستلزم التصّرف تصّرفًا مالّیًا
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  .ي إن رجع التصّرف بالصبي إلى التصرف في أموالھ فیحتاج إلى إذن الول:وبالجملة

 وعلیھ یجوز ، وأّما إذا لم یستلزم التصّرف فیھ تصرفًا في مالھ فال دلیل على توقف جوازه على إذن الولي
  إحجاج الصبي لكل من یتوّلى أمر الصبي ویتكّفلھ وإن لم یكن ولّیًا

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 20أبواب وجوب الحّج ب  / 54 :11الوسائل ) 1(
  

  .ھما واألجنبيال مثل العم والخال ونحو
 ألن الحكم على خالف القاعدة : قالوا، نعم ألحقوا بالمذكورین اُالم وإن لم تكن ولیًا شرعیًا للنص الخاص فیھا

یبعد كون المراد   ولكن ال، فال تترتب أحكام اإلحرام إذا كان المتصدي غیره،فالالزم اإلقتصار على المذكورین
قدِّموا من كان  «:)علیھ السالم(ّفلھ وإن لم یكن ولیًا شرعیًا لقولھ األعم منھم وممن یتولى أمر الصبي ویتك

  .معكم من الصبیان إلى الجحفة أو إلى بطن مر
.  
.  
 وأما في الممیز فالالزم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صّحة ،فإنھ یشمل غیر الولي الشرعي أیضًا»  

  .إحرامھ اإلذن
  
 إّال إذا كان حفظھ موقوفًا ،ى نفقة الحضر على الولي ال من مال الصبي النفقة الزائدة عل:5 مسألة "2986"

  .)1( على السفر بھ أو یكون السفر مصلحة لھ
  

انظروا من « ویشھد لذلك أیضًا إطالق بعض الروایات كصحیحة معاویة بن عمار ، بل كان من األجانب،شرعیًا
  .)1( »كان منكم من الصبیان فقدموه إلى الجحفة

  .ذلك یشمل الصبیان سواء كانوا مع أولیائھم أم ال وإطالق 
ال إشكال في أن نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك مّما یتوقف علیھ حیاتھ تكون من ) 1(

 فقد یكون السفر ، وأّما النفقة الزائدة على الحضر التي یستلزمھا السفر،مالھ سواء كان في السفر أو الحضر
 كما لو فرضنا أنھ لم یجد شخصًا أمینًا یطمئن بھ في بلده ،ما إذا توقف حفظھ على السفر بھ ك،مصلحة للصبي

 فصرف المال الزائد على الحضر حینئذ ،بّد أن یأخذه معھ تحفظًا على الطفل  فال،حتى یودع الطفل عنده
 على الطفل في بلده  كما إذا تمكن من التحفظ،یكون السفر مصلحة لھ  وقد ال،مصلحة للصبي ویحسب من مالھ

 فحینئذ إذا أخذه معھ تكون النفقة الزائدة ، بأن یودعھ عند شخص أمین حتى یرجع إلیھ،من دون أن یسافر معھ
  .غیر صالحة للصبي وتحسب على الولي ال على الصبي

  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 17 أبواب أقسام الحّج ب 287 :11الوسائل ) 1(
  
 وأما الكّفارات اُالخر المختصة ، وكذا كّفارة الصید إذا صاد الصبي،على الولي الھدي :6 مسألة "2987"

 ألن عمد الصبي خطأ ،یجب الكّفارة في غیر الصید بالعمد فھل ھي أیضًا على الولي أو في مال الصبي أو ال
  )1(یبعد قّوة األخیر  ال،؟ وجوه تثبت في صورة الخطأ والمفروض أن تلك الكّفارات ال

  
  :قع الكالم في مقامینی) 1(

  . في الھدي:أحدھما
  

  . في الكّفارات:ثانیھما
  

 ألن صرف مال الصبي في الھدي لیس من ، فالظاھر أنھ ال خالف في أن ثمن الھدي على الولي:أما األّول
 فال مجوز لصرف مالھ في الھدي بل یتحملھ ،یحج بھ إذا أخذه معھ في السفر  وبامكان الولي أن ال،مصالحھ
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 وأما صرف مالھ ، المستفاد من الروایات إنما ھو استحباب اإلحجاج بالصبي: وبعبارة ُاخرى،حّج بھمن 
 ألنھ یمكن أن یأخذه معھ ، والمفروض أن صرف مالھ في الھدي لیس من مصالح الصبي،فیحتاج إلى دلیل آخر

رجل بابنھ وھو صغیر فإنھ  إذا حّج ال:)علیھ السالم(قال « ویدل على ذلك أیضًا صحیح زرارة ،وال یحج بھ
 لیس لھم ما : قلت، فإن لم یحسن أن یلّبي لّبوا عنھ ویطاف بھ ویصّلى عنھ،یأمره أن یلبي ویفرض الحّج

  .)1( » ویصوم الكبار، یذبح عن الصغار: قال،یذبحون
  

جاج األب فال اختصاص بإح) لّبوا عنھ (: بقرینة قولھ،ویظھر من الروایة أن الطفل كان في جماعة حّجوا بھ
  .ابنھ كما في صدر الروایة

 فإن المستفاد منھا أن الجماعة ، وعلى كل تدل الروایة على أن الذبح على من حّج بالصبي ولیًا كان أم غیره
 فال ینافي تمكنھم من الذبح عن الصغار فُامروا ،الذین حجوا بالصبي لم یكن لھم ما یذبحون عن المجموع

  .بالصوم وبالذبح عن الصغار
  

  علیھ (سألت أبا عبداهللا  «:وتدل على ذلك أیضًا معتبرة إسحاق بن عمار قال
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 288 :11الوسائل ) 1(
  

 قل لھم یغتسلون ثّم :عن غلمان لنا دخلوا معنا مّكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغیر إحرام قال) السالم
 فاّنھا ظاھرة في أن الكبار الذین تكفلوا أمر الصبیان )1( »عنھم كما تذبحون عن أنفسكمیحرمون واذبحوا 

  .مأمورون بالذبح عن الصغار
  

  . المستفاد من الروایتین أن الھدي على من یحج بالصبي ال على نفس الصبي:وبالجملة
  

 ،)2(»ھدي منھم فلیصم عنھ ولّیھیجد ال ومن ال «:)علیھ السالم(وأّما ما في صحیح معاویة بن عمار من قولھ 
 وان كان ،فیدل على أن الولي إذا لم یكن لھ مال فلیصم عن الطفل وال یدل على أن الھدي من مال الصبي

 وأما إذا وجد ، ولكن ألجل الصحیحة المتقدمة یحمل على ما إذا لم یجد ولیھ ماًال،یخلو عن إشعار بذلك ال
  .صوم ـ الذي ھو بدل الذبح ـ على الولي یؤكد كون الذبح علیھ أیضًا إن ثبوت ال: بل یمكن أن یقال،فعلیھ

  
  . یقع الكالم تارة في كّفارة الصید وُاخرى في بقیة الكّفارات، في الكّفارات:المقام الثاني

  
 وعن ابن إدریس عدم وجوب الكّفارة أصًال ال على ، فالمشھور على أن كّفارة الصید على الولي:أّما األّول

  .)4( وعن التذكرة أنھا تجب في مال الصبي،)3(وال في مال الصبيالولي 
  

 فإن المستفاد منھ كون ،)5( »وان قتل صیدًا فعلى أبیھ« لصحیح زرارة ،والصحیح ما ذھب إلیھ المشھور
 ، بل األب إنما وجب علیھ لكونھ من مصادیق الولي، إذ ال خصوصیة لألب،الكّفارة على الولي أبًا كان ُام غیره

   وقد عرفت ،خصوصیة األب تلغىف
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 287 :11الوسائل ) 1(
  .3 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 287 :11الوسائل ) 2(
  .637 :1السرائر ) 3(
  .20 المسألة 32 :7التذكرة ) 4(
  .5 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 288 :11الوسائل ) 5(
  

 ، ومن الواضح أن األب حنیئذ یتكفل شؤون الطفل،ر من الروایة أن الطفل كان في جماعة وفیھم أبوهأنھ یظھ
 فال وجھ لما حكي عن ، فطبعًا تكون كّفارة الصید علیھ ألنھ قائم بأمره،ویقوم بأمره وإحجاجھ ونحو ذلك

  . ألنھ اجتھاد في مقابل النص،العالمة من أنھا تجب في مال الصبي
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 فإنھ ، ألن ذلك من قبیل اإلتالف والضمانات كما إذا أتلف الصبي ماًال، الكّفارة ثابتة في مال الطفـلودعوى أن

تخلو من   ال، إذ ال مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما عن العّالمة،یضمن ویثبت على ذمتھ
یفي ثابت في مورده وال موجب لثبوت ذلك  بل ھو حكم تكل، ألّن ثبوت الكّفارات لیس من باب الضمان،الغرابة

قدس ( ولعلھ ، مضافًا إلى النص الصریح الدال على أنھا على أبیھ،على الطفل سواء كانت ھناك روایة أم ال
  .لم یّطلع على الروایة) سره

  
عد ما  ب،من عدم ثبوت الكّفارة أصًال ال على الطفل وال على ولّیھ) قدس سره(كما ال وجھ لما عن ابن إدریس 
  . فال ینبغي الریب بالنسبة إلى كّفارة الصید وأنھا على الولي،دّلت الصحیحة على أنھا على أبیھ

  
 فالظاھر عدم وجوبھا على ، كما إذا لبس المخیط اختیارًا أو استظّل ونحو ذلك، وھو بقّیة الكّفارات:وأّما الثاني

 بل ، فال یقاس غیره بھ،على أبیھ خاص بكّفارة الصید والنص المتقدِّم الدال على أنھا ، ألنھ بال موجب،الولي
 ال ألن عمد ، كما ال تجب على الصبي نفسـھ، ألن الصید لھ أھمیة بخالف بقیة الكّفارات،ھو قیاس مع الفارق
 وتوضیح ، ألّن ھذه الجملة أجنبیة عن أمثال المقام، وإنما تختص بباب الدیات والجنایات،الصبي وخطأه واحد

  :ذه الجملة وردت في روایتین أن ھ:ذلك
  .)1( »عمد الصبي وخطؤه واحد« صحیحة محّمد بن مسلم :اُالولى

  
 والروایة الثانیة قرینة )2(»العاقلة) یحمل على(عمد الصبیان خطأ تحملھ « معتبرة إسحاق بن عمار :الثانیة

  على أن الروایة اُالولى ناظرة إلى باب الدیات والجنایات
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 11من أبواب العاقلة ب  / 400 :29الوسائل ) 1(
  .3 ح 11أبواب العاقلة ب  / 400 :29الوسائل ) 2(
  

 بل ھو ،یترك ھذا اإلحتیاط  بل ال، لكن األحوط تكفل الولي،))1(( إّما لذلك وإّما النصراف أدّلتھا عن الصبي
 واإلنصراف ممنوع وإّال فیلزم اإللتزام ،یاتمختص بالد» عمد الصبي خطأ «:)علیھ السالم(األقوى ألن قولھ 
  .بھ في الصید أیضًا

  
 یعني ، وحكم على الخطأ، حكم على العمد،والمستفاد من الروایتین أن كل مورد وعمل واحد إذا كان لھ حكمان

 فبالنسبة إلى فعل الصبي ، وعلى تقدیر صدوه خطأ لھ حكم آخر،ھذا الفعل على تقدیر صدوره عمدًا لھ حكم
 وأما إذا كان الخطأ ال حكم لھ أصًال وكان األثر مترتبًا على صورة العمد ،ترتب علیھ حكم الخطأ ال حكم العمدی

 وأّما إذا كان الحكم ، ألن ظاھر صحیح محّمد بن مسلم أن الخطأ بعنوانھ لھ حكم خاص،فغیر مشمول للروایتین
ریب في بطالن صالة الطفل بالتكلم   ولذا ال،لخبران ولم یكن للخطأ فیھ حكم فال یشملھ ا،مختصًا بصورة العمـد

ریب في بطالن صومھ إذا   وكذا ال، وال مجال لتوّھم عدم البطالن بدعوى أن عمد الصبي وخطأه واحد،العمدي
  .أفطر عمدًا

  
 حكم ثابت لصورة ،یشمل المورد الذي لھ سنخان من الحكم» عمد الصبي خطأ«) علیھ السالم( قولھ :وبالجملة

 وھذا النحو من األحكام إنما ھو في باب الجنایات والدیات فإذا جنى الصبي ، وحكم ثابت لصورة الخطأ،عمدال
 وأما المورد الذي ، یعامل معھ معاملة القاتل خطأ، وإذا ارتكب القتل عمدًا،عمدًا یترتب على فعلھ أحكام الخطأ

  .حكام فغیر مشمول لھذه الجملةلیس لھ إّال حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر األ
  

بل الوجھ في عدم وجوب الكّفارات على الصبي أن كل حكم إلزامي مترتب على فعل الصبي مرفوع بحدیث رفع 
 ،یلزم بشيء وھذه اُالمور المترتبة على أعمال الحّج من قبیل التكلیف  ومقتضاه أنھ ال،القلم وعدم جریھ علیھ

  .ي لحدیث رفع القلموالحكم التكلیفي مرفوع عن الصب
  
- - - - - - - - - -  
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 ووجوب الكّفارة على الولي یحتاج إلى ، بل لتخصیص أدّلة الكّفارات بغیر الصبي لحدیث الرفع،ال لذلك) 1(
  . وھو مفقود في غیر الصید،الدلیل

  
یھ بعد  بل یجب عل، قد عرفت أنھ لو حّج الصبي عشر مرات لم یجزئھ عن حّجة اإلسالم:7 مسألة "2988"

 لكن استثنى المشھور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنھ حینئذ یجزئ عن حّجة ،البلوغ واإلستطاعة
  .)1(  بل اّدعى بعضھم اإلجماع علیھ،اإلسالم

  
 ألّن الكّفارات في الحقیقة تأدیب وعقوبة والصبي ،وقد یستدل على ذلك بأّن أدّلة الكّفارات منصرفة عن الصبي

  . مخالفتھال عقوبة على
  

 بل تثبت في غیر صورة التأدیب أیضًا كالتستر االضطراري والتظلیل ،ویشكل بأّن الكّفارات لیست كلھا كذلك
  .اإلضطراري ونحو ذلك

  
 وثبوتھا على ، فإن ثبوتھا على الولي بال موجب،تثبت الكفارات ال على الولي وال على الصبي  ال:والحاصل

  .الصبي مرفوع بحدیث رفع القلم
 ،المعروف والمشھور بین األصحاب أن الصبي إذا حّج وأدرك أحد الموقفین بالغًا أجزأه عن حّجة اإلسالم) 1(

 دلیلنا إجماع : قال الشیخ في الخالف في ھذه المسألة وفي مسألة حّج العبد إذا ُاعتق،بل اُدعي علیھ اإلجماع
  .)1(الفرقة وأخبارھم

  
 ولعلھ أشار إلى ما ورد ،ھذا الحكم في خبر حتى الضعیف فضًال عن المعتبرأما ما نسبھ إلى األخبار فلم ُیذكر 

 فإن المیزان إدراك أحد الموقفین واجدًا ،من األخبار في عتق العبد قبل أحد الموقفین بإلغاء خصوصیة المورد
  .للشرائط من الحریة والبلوغ والعقل

  
 والعّالمة في ،)3( والشرائع)2(محقق في المعتبر وقد نسب إلى جماعة الترّدد كال،وأّما اإلجماع فال یتم

   على أنھ لو سلمنا تحقق اإلجماع فإنھ لیس من،)4(المنتھى
- - - - - - - - - -  
  .379 :2الخالف ) 1(
  .749 :2المعتبر ) 2(
  .200 :1الشرائع ) 3(
  .26 السطر 649 :2المنتھى ) 4(
  

 إلمكان استنادھم في الحكم المذكور إلى ،)معلیھ السال(اإلجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم 
 وكیف كان فقد ، فیكون إجماعًا اجتھادیًا ال تعّبدیًا، وتعدوا من مواردھا إلى الصبي،الروایات الواردة في العبد
  :استدّلوا على ذلك بوجوه

 وأن ،لغاء خصوصیة العبد بإ)1(  الروایات اآلتیة في العبد الدالة على إجزاء حّجھ إذا أدرك المشعر معتقًا:األّول
 سواء كان ، ثّم حصولھ قبل المشعر،المناط في اإلجزاء الشروع في أعمال الحّج حال عدم الوجوب لعدم الكمال

  .الكمال بالبلوغ أو باإلعتاق والحریة
  

 ،نقول بھ  بل ذلك قیاس ال، أن إلغاء الخصوصیة یحتاج إلى قرینة داخلیة أو خارجیة وھي غیر موجودة:وفیھ
  . وال یقولون بھ كما ذكره في المتن،مع أن الزمھ االلتزام بھ في من حّج متسكعًا ثم استطاع قبل المشعر

  
 فإذا ،)2( ما ورد من األخبار من أن من لم یحرم من مّكة أحرم من حیث أمكنھ ولو قبل المشعر:الوجھ الثاني

  . ذلك أولى بل، فھو قابل لإلنقالب،كان الوقت صالحًا وقابًال للحج ابتداء
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 ثّم ، وھو الفاقد للشرط كالبلوغ، ألّن كالمنا في المقام في غیر المكّلف، أّن ھذا الوجھ یعّد من الغرائب:وفیھ
 ومورد الروایات من كان مكّلفًا بالحج ولكن تركھ لجھل أو نسیان أو عذر أو ،صار واجدًا لھ قبل الموقف

 ، ومقامنا غیر المكلف إذا بلغ في األثناء،لم یعمل بالوظیفة مورد ھذه الروایات من : وبعبارة ُاخرى،عصیان
  .فال ربط ألحدھما باآلخر

  
 والمستفاد منھا أن العبرة بإدراك )3(  األخبار الداّلة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحّج:الوجھ الثالث

  . وال ضیر في عدم إتیان األعمال السابقة حال البلوغ والتكلیف،المشعر
  
- - - - - - - - - -  
  .17ب  أبواب وجوب الحج / 52 :11الوسائل ) 1(
  .14أبواب المواقیت ب  / 328 :11الوسائل ) 2(
  .23أبواب الوقوف بالمشعر ب  / 37 :14الوسائل ) 3(
  

 فال تشمل ، ومحل كالمنا من أحرم سابقًا لغیر حّجة اإلسالم،وأجاب عنھا في المتن بأن موردھا من لم یحرم
  . مورد الكالماألخبار

  
 وإنما تركھ ، بل موردھا من ترك الوقوف بعرفة عن غیر عمد، أن مورد الروایات لیس من لم یحرم:وفیھ

 ففي ھذا المورد ،لمانع كما إذا حبس أو منعھ مانع ونحو ذلك مما یوجب ترك الوقوف بعرفة وأدرك المشعر
  .ء كان قبل ذلك محرمًا أم لم یكن محرمًا سوا،دلت الروایات على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحّج

  
 وأنھ من أدرك المشعر فقد صّح ، إن تلك الروایات في مقام بیان تصحیح الحّج:والصحیح في الجواب أن یقال

 ، وإنما الكالم في إجزائھ عن حّجة اإلسالم وعدمھ، والمفروض أن الحّج في المقام صحیح ومشروع،حّجھ
  .فالروایات أجنبیة عن المقام

  
 أن الحّج طبیعة واحدة مشتركة بین الصبي : وحاصلھ، وھو أحسن الوجوه المتقدمة،وقد استدل بوجھ رابع

 وال اختالف ، بمعنى أنھ مستحب لطائفة وواجب على طائفة ُاخرى كالبالغین، وإنما اإلختالف في الحكم،والبالغ
یجب علیھ إعادة   ال،بعدھا في أثناء الوقت نظیر الصالة فإنھ إذا بلغ الطفل أثناء الصالة أو ،في الموضوع

  . فالسقوط على طبق القاعدة، وال موجب لإلعادة،الصالة ألنھا طبیعة واحدة وقد أتى بھا
 وبھذا المقدار نخرج عن مقتضى ،یجزئ  وردت النصوص أن حّج الصبي إذا وقع بتمامھ حال الصغر ال، نعم

  . بلغ بعد إتمام الحّج ولوال النص لقلنا باإلجزاء حتى إذا،القاعدة
  

  : أنھ قد ظھر من بیان االستدالل توقفھ على إثبات مقدمتین:والجواب
 ، غایة األمر واجب بالنسبة إلى بعض ومندوب بالنسبة إلى آخرین، أن الحّج حقیقة واحدة كالصالة:اُالولى

  .فالحج الصادر من الصبي عین الحّج الصادر من البالغ
  

  .تشمل ما إذا بلغ في أثناء الحّج لدالة على عدم إجزاء حّج الصبي عن حّجة اإلسالم ال أن الروایات ا:الثانیة
  . وإثبات كلیھما ممنوع

  
 نظیر صالة النافلة ،یكشف عن وحدة الحقیقة  وھو ال، فلم یدل علیھا أي دلیل غیر اتحاد الصورة:أّما اُالولى

  والواجبة والقضاء واألداء وصالة الظھر وصالة العصر 
  

  . ولكّنھا حقائق مختلفة،فإّن صورة ذلك كّلھ متحدة
  

 فإن الروایات ، بل األدلة والروایات تدل على العكس،تكشف عن وحدة الحقیقة  وحدة الصورة ال:وبالجملة
 وكذا ،الواردة في المقام الدالة على عدم إجزاء حّج الصبي عن حّجة اإلسالم تكشف عن اختالف الحقیقة
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 فإن الحكم باإلجزاء أو عدم اإلجزاء یكشف عن ، وكذا حّج المتسكع،ي عدم إجزاء حّج العبدالروایات الواردة ف
 وأن حّجة اإلسالم لھا عنوان خاص تختلف حقیقتھ عن حّج الصبي وإن كان مشابھًا مع حّج ،اختالف الحقیقة
ون مجزئًا عن حّج یك  ولذا ال، فإن حّج اإلسالم مما ُبني علیھ اإلسالم بخالف حّج الصبي،الصبي صورة

  .اإلسالم
  

 ھذه الروایات الدالة على اإلجزاء وعدمھ تكشف عن االختالف في الحقیقة بین المجزي :وبعبارة ُاخرى
 فإن إجزاء شيء ، إذ ال معنى لكون الشيء مجزئًا عن نفسھ، فإن المجزي غیر المجزى عنھ،والمجزى عنھ

  .عن شيء یقتضي اإلثنینیة واالختالف بینھما
  

 فإن إطالق الروایات الداّلة على عدم إجزاء حّج ، سلمنا أن الحّج حقیقة واحدة فال نسلم المقدمة الثانیةولو
 فإن صدرھا وإن كان واردًا ،)1(الصبي یشمل ما إذا بلغ أثناء العمل وقبل إتمامھ كصحیحة إسحاق بن عمار

 ولكن ،ي أثناء الحّج في حقھ بعید جدًا وتصویر البلوغ باإلحتالم ف،بالنسبة إلى الصبي وھو ابن عشر سنین
  . وتصویر حدوث الطمث من الجاریة أثناء الحّج أمر ممكن،ذیلھا وارد في الجاریة وأّن علیھا الحّج إذا طمثت

 مقتضى إطالق الصحیحة عدم الفرق في عدم اإلجزاء بین حدوث الطمث بعد تمام األعمال وبین : وبالجملة
د اإلطالق المذكور ما التزموا بھ من عدم اإلجزاء إذا بلغ بعد الموقفین وقبل إتمام  ویؤی،حدوثھ في أثناء الحّج

 ویكشف ذلك عن إطالق الروایات ویبعد ، والظاھر أنھم استندوا في ھذا الحكم إلى ھذه الروایات،بقیة األعمال
  .استنادھم إلى اإلجماع التعّبدي

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 12ب وجوب الحّج ب أبوا / 44 :11الوسائل ) 1(
  

  : واستدّلوا على ذلك بوجوه،)1(وكذا إذا حّج المجنون ندبًا ثّم كمل قبل المشعر
بدعوى عدم خصوصیة العبد في ذلك، بل المناط الشروع  النصوص الواردة في العبد ـ على ما سیأتي ـ: أحدھا

  .حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثّم حصولھ قبل المشعر
 مع أن الزمھ االلتزام بھ في من حّج متسكعًا ثّم حصل لھ اإلستطاعة قبل المشعر، وال یقولون ،یاس أنھ ق: وفیھ

  .بھ
  

 ما ورد من األخبار من أن من لم یحرم من مّكة أحرم من حیث أمكنھ فإّنھ یستفاد منھا أن الوقت صالح :الثاني
  .یخفى  وفیھ ما ال،لىإلنشاء اإلحرام فیلزم أن یكون صالحًا لإلنقالب أو القلب باألو

  
من لم یحرم فال یشمل ) )1((  أن موردھا: وفیھ، األخبار الداّلة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحّج:الثالث

 واألحوط اإلعادة بعد ذلك إن كان مستطیعًا بل ، فالقول باإلجزاء مشكل،من أحرم سابقًا لغیر حّجة اإلسالم
جزاء یجري فیھ الفروع اآلتیة في مسألة العبد من أنھ ھل یجب تجدید النّیة  وعلى القول باإل،یخلو عن قّوة ال

 وأنھ ھل ، وأنھ ھل یشترط في اإلجزاء استطاعتھ بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو ال،لحّجة اإلسالم أو ال
  . إلى غیر ذلك،یجري في حّج التمتع مع كون العمرة بتمامھا قبل البلوغ أو ال

  
 ال إشكال في أن ، إذا مشى الصبي إلى الحّج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وكان مستطیعًا:8سألة  م"2989"

  .))2(( )2( حّجھ حّجة اإلسالم
  
  .لعدم الفرق بینھ وبین الصبي دلیًال وإشكاًال) 1(
   ومجّرد إتیان، ویشملھ عمومات وجوب الحّج،ھذا من جملة الواضحات) 2(
- - - - - - - - - -  
 لظھور اختصاصھا بمن كان مكّلفًا ولم یدرك ،تشمل محل الكالم  ولكنھا مع ذلك ال،یختص موردھا بذلك  ال)1(

  .إّال المشعر



 22

 فإن لم ،بّد من رجوعھ إلى أحد المواقیت واإلحرام منھ لحجة اإلسالم  ولكن ال،وكذلك إذا بلغ بعد إحرامھ) 2(
  .یمكن الرجوع ففیھ تفصیل یأتي

  
 إذا حّج باعتقاد أنھ غیر بالغ ندبًا فبان بعد الحّج أنھ كان بالغًا فھل یجزئ عن حّجة :9 مسألة "2990"

بنّیة الندب ثّم ظھر   وكذا إذا حّج الرجل ـ باعتقاد عدم اإلستطاعة ـ، أوجھھما األّول،؟ وجھان اإلسالم أو ال
  .)1( كونھ مستطیعًا حین الحّج

  
  .الحّج عن حّجة اإلسالمالمقّدمات حال الصغر غیر ضائر في احتساب 

  
وغیره مّمن تعّرض لھذه المسألة أن یذكروا ما لو بلغ بعد اإلحرام وقبل ) قدس سره(وكان على المصنف 
 أو یستأنف ، أو حین البلوغ ینقلب إلى حّجة اإلسالم فیعدل إلیھا، وأنھ ھل یتم ذلك ندبًا،الشروع في األعمال

  .ا لحدوث اإلستطاعة بعد اإلحرام مع أن المسألتین من باب واحد؟ وإنما تعرضو ویحرم ثانیًا من المیقات
  

  .وكیف كان فاإلكتفاء باإلحرام األّول بدعوى انقالب حّجھ إلى حّجة اإلسالم ال دلیل علیھ
 فإن اإلحرام ، وھذا واضح الدفع، من أن المحرم لیس لھ أن یحرم ثانیًا: وأّما إتمامھ ندبًا فال وجھ لھ إّال ما قیل

 ، ولذا لو علم حال اإلحرام بأنھ یبلغ بعد یومین مثًال،ّول ینكشف فساده بالبلوغ المتأّخر واإلستطاعة الطارئةاأل
 ویرجع إلى المیقات ویحرم إحرام ،بّد من إعادة اإلحرام  فال، لیس لھ أن یحرم وھو صبي،أو یستطیع بعدھما

 فإنھ یجب علیھ الرجوع إلى المیقات وإتیان ،بلغ وھكذا لو دخل في أفعال العمرة وأتمھا ثّم ،حّجة اإلسالم
 ، فإن البلوغ أو االستطاعة یكشف عن بطالن ما أتى بھ من اإلحرام أو العمرة،العمرة ثانیًا إذا وسع الوقت

  .فتشملھ عمومات وجوب الحّج من اآلیة والروایة
قصده الندب خطأ منھ في التطبیق كما ھو  وكان ،ھذا إنما یتم فیما إذا قصد اآلتي بالحج امتثال األمر الفعلي) 1(

 لما ، فالظاھر عدم إجزائھ عن حّجة اإلسالم، وأما إذا كان قصد امتثال األمر الندبي على وجھ التقیید،الغالب
بّد في سقوط أمرھا من قصد عنوانھا في مقام   فال،تقدم من أن حّجة اإلسالم مغایرة في الحقیقة مع غیرھا

یصدق على ما أتى بھ في الخارج أنھ حّجة اإلسالم ومع عدم الصدق ال  د عنوانھا ال فما لم یقص،االمتثال
  .موجب لسقوط أمرھا

  
  تمتاز إّال بالقصد قصد عنوان  یعتبر في العناوین القصدیة التي ال:وعلى الجملة

  
 بناء )1( لمال فال یجب على المملوك وإن أذن لھ مواله وكان مستطیعًا من حیث ا، الحریة:الثاني من الشروط

 نعم لو حّج بإذن مواله صّح بال إشكال ،على ما ھو األقوى من القول بملكھ أو بذل لھ مواله الزاد والراحلة
  یجزئھ عن ولكن ال

  
 فإن كان ، كالقصد إلى خصوص صالة الظھر أو العصر أو القضاء أو األداء أو النافلة أو الفریضة،المأمور بھ

 وما ھو ، ألن الواقع لم یقصد، ال یقع المأتي بھ عن شيء منھما،ع شیئًا آخرالمقصود أحدھما وكان الواق
 ، فالبطالن ألجل عدم القصد وعدم التمییز، فإن المأتي بھ غیر ممیز لیقع مصداقًا ألحدھما،مقصود ال واقع لھ

ي مسألة من  ف،)1( وقد ذكرنا تفصیل ذلك في مبحث األغسال،ال ألجل اعتبار قصد الوجھ من الوجوب والندب
  .كان علیھ غسل الجنابة فاغتسل غسل المس أو بالعكس

  
 ،یقع شيء منھما  فلو أتى من دون قصد أحدھما ال، أن الواجب على المكلف قد یكون أمرین:وملّخص الكالم

  ولم یقصد األداء وال، فمن كان علیھ األداء والقضاء وأتى بأربع ركعات مع قصد القربة،لعدم التمییز والتعیین
  .القضاء ال یقع ما أتى بھ أداًء وال قضاء

 ثّم تبین ، ولكنھ في مقام اإلمتثال تخیل أنھ من ھذا القسم، وقد یكون الواجب الفعلي الواقعي علیھ أمرًا واحدًا
 فھو في الحقیقة قصد األمر الفعلي المتوجھ إلیھ ، فإن كان من باب اإلشتباه في التطبیق،ّنھ من القسم اآلخر أ

 وقصد امتثال ، ففي الحقیقة قصد عنوان المأمور بھ بوجھ ما،مالھ واقع ولكن تخیل أن الواقع ھو ھذاوقصد 
  . وھذا غیر ضائر في الحكم بالصحة وحصول اإلمتثال، ولكنھ زعم أنھ من القسم اآلخر،األمر الفعلي
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 ،مواله وكان مستطیعًا وال یجب على المملوك وإن أذن لھ ،ریب في اعتبار الحریة في وجوب الحّج ال) 1(
  : وتدّل علیھ طوائف من الروایات،وھذا مما ال خالف فیھ

  .)2(  ما دل على أنھ لیس على المملوك حّج وال عمرة حتى یعتق كصحیحة الفضل بن یونس:الطائفة اُالولى
- - - - - - - - - -  
  .في المسألة ) 1(
  .1 ح 15أبواب وجوب الحّج ب  / 47 :11الوسائل ) 2(
  

لو أن عبدًا حّج عشر حجج ثّم ُاعتق كانت  «:خبر مسمع:  منھا،ة اإلسالم فلو ُاعتق بعد ذلك أعاد للنصوصحّج
  »استطاع إلى ذلك سبیًال علیھ حّجة اإلسالم إذا

  
  .)1(  كصحیحة علي ابن جعفر، ما دل على أن المملوك إذا حّج ثّم ُاعتق علیھ إعادة الحّج:الثانیة

  
 فإن مفھومھ یدل على أنھ لو لم ،نھ إن ُاعتق قبل أحد الموقفین أجزأ عن حّجة اإلسالم ما دل على أ:الثالثة

  .)2(  وصحیحة معاویة بن عمار، كصحیحة شھاب،یعتق لم یجز
  

 وھي صحیحة ، وأن حّجھ یجزئ عن حّجة اإلسالم، في روایة واحدة ُاطلق حّجة اإلسالم على حّج العبد،نعم
 أیما عبد حّج بھ موالیھ فقد :یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا  «: قالأبان عن حكم بن حكیم الصیرفي

 أو حملھا ،بّد من طرحھا لشذوذھا ومخالفتھا للروایات المشھورة الكثیرة  إّال أنھ ال،)3( »قضى حّجة اإلسالم
 وذلك ،ك في حّج الصبي كما تقدم نظیر ذل، فإن كل طائفة لھا حّجة اإلسالم،على حّجة اإلسالم بالنسبة إلى العبد

والعبد إذا حّج بھ «ال یدل على سقوط حّجة اإلسالم عنھ إذا ُاعتق وصار حّرًا ویدّل على ما ذكرنا روایتھ الثانیة 
 مع إن حّجة ، فإنھا تدل على وجوب حّجة اإلسالم علیھ إذا ُاعتق،)4( »فقد قضى حّجة اإلسالم حتى یعتق
  .تھاإلسالم ُاطلقت على حّجھ حال عبودی

  
 ،)5(ثّم إّن روایة أبان اُالولى رواھا في التھذیب عن السندي بن محّمد عن أبان عن حكم بن حكیم الصیرفي

   )7( ولكن في اإلستبصار،)6(وتبعھ في الوسائل والوافي
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 16أبواب وجوب الحّج ب  / 49 :11الوسائل ) 1(
  .2 ،1 ح 17حّج ب أبواب وجوب ال / 52 :11الوسائل ) 2(
  .7 ح 16أبواب وجوب الحّج ب  / 50 :11الوسائل ) 3(
  .2 ح 16أبواب وجوب الحّج بھ  / 49 :11الوسائل ) 4(
  .11 / 5 :5التھذیب ) 5(
  .16یعقل ح  باب حج المملوك والصبي ومن ال  /289 :12الوافي ) 6(
  .5 / 147 :2االستبصار ) 7(
  

  .» فإن ُاعتق أعاد الحّج،ملوك ـ أجزأه إذا مات قبل أن یعتقالمملوك إذا حّج ـ وھو م «:ومنھا
محمول على إدراك ثواب الحّج أو » أیما عبد حّج بھ موالیھ فقد أدرك حّجة اإلسالم« وما في خبر حكم بن حكیم 

ال في فال إشك» العبد إذا حّج فقد قضى حّجة اإلسالم حتى یعتق «:على أنھ یجزئھ عنھا ما دام مملوكًا لخبر أبان
  . لو حّج بإذن مواله ثّم انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حّجة اإلسالم،المسألة نعم

  .)1(  والنصوص، باإلجماع
  

 ھل یشترط في اإلجزاء تجدید النّیة لإلحرام بحّجة اإلسالم بعد اإلنعتاق فھو من : أحدھا:ویبقى الكالم في ُامور
 فلو فرض أنھ ، مقتضى إطالق النصوص الثاني وھو األقوى،الن؟ قو  أو ال بل ھو انقالب شرعي،باب القلب

  .لم یعلم بانعتاقھ حتى فرغ أو علم ولم یعلم اإلجزاء حتى یجدد النّیة كفاه وأجزأه
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 والظاھر أن أبان بن محّمد ال وجود لھ أصًال بل الصحیح ما ،رواھا عن السندي عن أبان بن محّمد عن الحكم
  . فما في االستبصار غلط جزمًا،افيفي التھذیب والوسائل والو

  
 فإّن أبان بن ، والصحیح عن أبان عن الحكم،وأّما الروایة الثانیة فقد رواھا في الوسائل عن أبان بن الحكم

  . والحكم ھو الصیرفي الثقة، وأبان ھو ابن عثمان،الحكم ال وجود لھ في األخبار وكتب الّرجال
  : وإنما یقع البحث في جھات تعّرض إلیھا في المتن،)1(نصوصریب وال خالف فیھ لل ھذا مّما ال) 1(

 بعد الفراغ عن إجزاء حّجھ عن حّجة االسالم إذا أدرك المشعر معتقًا ھل یشترط في اإلجزاء :الجھة اُالولى
 إلطالق ،؟ الظاھر ھو الثاني  بل ھو انقالب شرعي قھري، وقلبھا إلى حّجة اإلسـالم أو ال،تجدید النّیة

 ومقتضاه ، فإّن ھذه النصوص في الحقیقة تخصیص لما دل على اعتبار الحریة، الدالة على اإلجزاءالنصوص
  اعتبار الحریة

- - - - - - - - - -  
  .17أبواب وجوب الحّج ب   /52 :11الوسائل ) 1(
  

النعتاق أو  ھل یشترط في اإلجزاء كونھ مستطیعًا حین الدخول في اإلحرام أو یكفي استطاعتھ من حین ا:الثاني
إلطالق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار االستطاعة عن ) )1(( ؟ أقوال أقواھا األخیر یشترط ذلك أصًال ال

  .المقام
  

أو یكفي  ـ سواء أدرك الوقوف بعرفات أیضًا أو ال  ھل الشرط في اإلجزاء إدراك خصوص المشعر ـ:الثالث
 ،))2((  االحوط األّول،؟ قوالن درك الوقوف بعرفات معتقًا كفىإدراك أحد الموقفین فلو لم یدرك المشعر لكن أ

 بل األحوط اعتبار إدراك ، فال یكفي إدراك اإلضطراري منھ،كما أن األحوط اعتبار إدراك االختیاري من المشعر
  .كال الموقفین وإن كان یكفي اإلنعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقًا بإدراك عرفات أیضًا ولو مملوكًا

  
 ھل الحكم مختص بحج اإلفراد والقران أو یجري في حّج التمّتع أیضًا وإن كانت عمرتھ بتمامھا حال :الرابع

 خالفًا لبعضھم فقال باألّول ألن إدراك المشعر معتقًا إنما ینفع ،؟ الظاھر الثاني إلطالق النصوص المملوكیة
 وال یقدح ما ذكره ذلك البعض ألنھما عمل ،إلطالق وفیھ ما مر من ا،للحج ال للعمرة الواقعة حال المملوكیة

  .))3((  وأّما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضھا معتقًا فال یرد االشكال، ھذا إذا لم ینعتق إّال في الحّج،واحد
  

قالب  بل التعبیر باإلن، قلب النّیة أم لم یقلبھا، وعدم اعتبارھا في جمیع أفعال الحّج وأعمالھ،بھذا المقدار
  .مسامحي

  
 وال تضر الرقّیة في ، مقتضى ھذه النصوص أن الحریة من المشعر وما بعده كاف في حّجة اإلسالم:والحاصل

   بل مقتضى اإلطالق ،إتیان األعمال السابقة على المشعر
- - - - - - - - - -  
  .بل األقوى أوسطھا) 1(
  .واألظھر الثاني) 2(
  .لم یظھر وجھھ) 3(
  

 كما إذا علم باالنعتاق ولم یعلم الحكم ، أو كان جاھًال بالحكم،ًال بالموضوع ولم یعلم بانعتاقھأنھ لو كان جاھ
 فما نسب إلى جماعة من وجوب تجدید النّیة ، ھو اإلكتفاء وإجزاؤه عن حّجة اإلسالم،باإلجزاء حتى یجدد النّیة

  .ال وجھ لھ
  

 أو تكفي استطاعتھ ، أّول األمر حین دخولھ في اإلحرام ھل یعتبر في اإلجزاء كونھ مستطیعًا من:الجھة الثانیة
 ، قوى األخیر في المتن،؟ أقوال ثالثة  ال من األّول وال بعد العتق،یعتبر ذلك أصًال  أو ال،من حین اإلنعتاق

  .بدعوى إطالق نصوص المقام وانصراف ما دل على اعتبار اإلستطاعة عنھ
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 وأن الحریة تكفي ، وإنما ھي ناظرة إلى الحریة والعبودیة،ذه الجھة أن ھذه الروایات غیر ناظرة إلى ھ:وفیھ
 وأما بالنسبة إلى ، وإلغاء لشرطیة الحریة في تمام األعمال، فھي تخصیص في اعتبار الحریة،بھذا المقدار

 بعد  ولذا لو ُجن، وال إطالق لھا من ھذه الجھة،اعتبار بقیة الشرائط بعد اإلنعتاق فالنصوص غیر ناظرة إلیھ
 وھذا شاھد قوي على أن الروایات ناظرة إلى خصوص ،یمكن القول بالصحة ألجل إطالق النصوص اإلنعتاق ال

  . وغیر ناظرة إلى سائر الشرائط،الحریة والعبودیة
  

 لما عرفت من أن الروایات غیر ناظرة ، وھو اعتبار اإلستطاعة من حین اإلنعتاق،فاألقوى ھو القول الوسط
 ولو ُسّلم ،بّد من الرجوع إلى األدّلة األّولیة المقتضیة العتبار اإلستطاعة  فال،ع الشرائطإلى إلغاء جمی

  . فھو بدوي ال عبرة بھ،انصرافھا عن المقام
  

 وأما بعد العتق یرجع إلى ، مقتضى إطالق نصوص المقام أن حّجھ إلى زمان العتق محكوم بالصحة:وبالجملة
 كما أن االلتزام ، فإلغاء شرطیة اإلستطاعة بالمرة ال دلیل علیھ،ار اإلستطاعةاألدّلة األّولیة المقتضیة العتب

 فإن ھذه النصوص دلت على أن العبودیة السابقة وإن كانت ،باعتبار اإلستطاعة من أّول األمر ال شاھد علیھ
  .مع التسكع غیر قادحة في صّحة الحّج

  
 أو ،مشعر، سواء كان قد أدرك الوقوف بعرفات أو الھل یشترط في اإلجزاء إدراك خصوص ال: الجھة الثالثة

  ؟ إن نصوص المقام إنما تدل على یكفي إدراك أحد الموقفین
  

في إذنھ لوجوب ) )1((  إذا أذن المولى لمملوكھ في اإلحرام فتلبس بھ لیس لھ أن یرجع:1 مسألة "2991"
  اإلتمام على المملوك وال طاعة لمخلوق في معصیة

  
 فإن قلنا باالجتزاء بالوقوف بعرفة فقط قلنا بھ في العبد المعتق ، الحریة في أحد الموقفیناالكتفاء بحصول

  . وإن قلنا بلزوم انضمام الوقوف بالمشعر في االجتزاء نلتزم بذلك في العبد أیضًا،أیضًا
  

 ولذا لو فرض ، بل حالھ من ھذه الجھة حال غیره، لیس الحكم بالنسبة إلى العبد حكمًا جدیدًا:وبعبارة ُاخرى
 فإن ، فاألظھر بطالن حّجة كما في غیره،إدراك الوقوف االختیاري في عرفات فقط معتقًا من دون المشعر أصًال

 وال تتكفل بإثبات الصحة لو اقتصر على الوقوف ،ھذه الروایات تتكفل بإلغاء اعتبار الحریة بھذا المقدار
 وسیأتي إن شاء اهللا تعالى عدم االكتفاء ،لى غیر ذلك من األدّلةبّد في اإلجتزاء بذلك من الرجوع إ  بل ال،بعرفة

  .بالوقوف بعرفة فقط
  

 أو یعم حّج ، ھل الحكم باإلجزاء فیما إذا انعتق قبل أحد الموقفین مختص بحج اإلفراد والقران:الجھة الرابعة
  .؟ التمتع أیضًا

  .ال مقتضي للتقیید بحج اإلفراد والقران و، مقتضى إطالق النصوص ھو الثاني لشمولھ لجمیع أقسام الحّج
  

 ، فلم یظھر وجھھ،من أنھ إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضھا معتقًا فال إشكال) قدس سره(وأّما ما ذكره 
 فإن المستفاد من إطالق النصوص عدم الفرق بین حصول الحریة ،ألن حال ذلك حال ما لو ُاعتق بعد العمرة

 وبین حصول الحریة بعد العمرة وقبل الموقف بمّدة ،لحّج وحصولھا في أثناء العمرةقبل الشروع في أعمال ا
 سواء حصلت الحریة في أثناء العمرة أم ، فإن المیزان في االجتزاء كونھ حّرًا في أحد الموقفین،یسیرة مثًال

 فال أثر لالنعتاق ،ن ولو نوقش في اإلطالق واُدعي اختصاصھا بحج اإلفراد و القرا،بعدھا قبل أحد الموقفین
  .أثناء العمرة والحكم فیھ ھو الحكم في االنعتاق أثناء الحّج

  
- - - - - - - - - -  
  . وبھ یظھر الحال في المسألة اآلتیة، وال یبعد جواز الرجوع،على األحوط) 1(
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 یعلم برجوعھ فتلبس  وإذا لم، نعم لو أذن لھ ثّم رجع قبل تلبسھ بھ لم یجز لھ أن یحرم إذا علم برجوعھ،الخالق
 أوجھھا األخیر ألّن الصّحة ،؟ وجوه بھ ھل یصح إحرامھ ویجب إتمامھ أو یصح ویكون للمولى حلھ أو یبطل

 ودعوى أنھ دخل دخوًال مشروعًا فوجب إتمامھ فیكون رجوع ،مشروطة باإلذن المفروض سقوطھ بالرجوع
 وقد ثبت ،تكفي المشروعیة الظاھریة ة بأنھ ال مدفوع،المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم یعلم الوكیل

  .)1(الحكم في الوكیل بالدلیل وال یجوز القیاس علیھ
  
  :رجوع المولى عن إذنھ باإلحرام یتصّور على صور) 1(

ما إذا رجع المولى عن إذنھ بعد تلبس العبد باإلحرام، فقد ذكر في المتن أنھ لیس لھ أن یرجع في إذنھ، : اُالولى
  .)1(رجوعھ، لوجوب اإلتمام على العبد، وال طاعة لمخلوق في معصیة الخالقوال أثر ل

  
 وتتفرع على ذلك المسألة اآلتیة من أنھ لو باع العبد المأذون ،والظاھر أنھ لم یظھر منھم خالف في المسألة

اجب یستلزم  ألن منعھ عن الو،ـ منعھ عن اإلتمام المولى الثاني  لیس للمشتري ـ،في اإلحرام بعد تلبسھ بھ
 وكذا لو انتقل إلى الوارث لیس لھ منعھ ، فال أثر لمنعھ، وال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق،معصیة الخالق

  .بعد وجوب اإلتمام علیھ
المالك   أو المشتري ـ،لیس للمالك منعھ عن اإلتمام سواء كان ھو المولى األّول أو الوارث:  وبعبارة ُاخرى

  .ر على منعھ في إتیان الواجب لعدم طاعة لمخلوق في معصیة الخالق وال یترّتب أث،ـ الثاني
  

یمكن   وإذا فقد الشرط ال، ألن إتمام الحّج مشروط ببقاء الشرائط، وفیما ذكروه مجال واسع لإلشكال علیھ،ھذا
اإلتمام  والمفروض أن ، ألن اإلتمام إنما یجب فیما إذا كان سائغًا ومشروعًا في نفسھ،التمسك بوجوب اإلتمام

   ألنھ،غیر مقدور لھ شرعًا
- - - - - - - - - -  
 ،11أبواب األمر والنھي ب  / 152 :16 ، وغیره7 ح 59أبواب وجوب الحّج ب  / 157 :11الوسائل ) 1(

  .1 ح 3أبواب جھاد النفس ب  / 172 :15
  

ّن اإلتمام واجب  فكیف یقال بأ،یقدر على شيء  وھو ال، وجمیع تصرفاتھ متوقف على إذن المولى،مملوك
  .علیھ

  
 ولكنھا تنطبق ، ھذه الكبرى ـ وھي أنھ ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ـ وإن كانت مسلمة:وبعبارة ُاخرى

 والكالم في المقام في ، كمورد الزنا والكذب ونحوھما من المعاصي،فیما إذا كانت المعصیة مفروضة ومحرزة
 أنھ یقع الكالم : توضیح ذلك،یمكن تطبیق الكبرى  ومعھ ال،رزةكونھ معصیة للخالق أم ال فالصغرى غیر مح

 وُاخرى من حیث ، وبالنظر إلى ما یستفاد من ھذه الجملة مع قطع النظر عن الحّج،تارة من حیث الكبرى
  . وبالنظر إلى حّج العبد،الصغرى

  
اعة المخلوق بحكم العقل یزاحمھا ط  فإن معصیة الخالق ال، فھي مما ال إشكال فیھ وال ریب:أّما اُالولى
 سواء في ذلك ما إذا كان في ترك الطاعة طاعة ، فإن العقل یحكم بوجوب طاعة المولى مطلقًا،الضروري

 وعلیھ فما ورد في بعض الروایات من أنھ ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق یكون ،المخلوق وما إذا لم تكن
 وإن ما وردت ھذه الجملة فیھ من الروایات ضعیفة ، ھذا،ّبديإرشادًا إلى حكم العقل ال بیانًا لحكم شرعي تع

 ، فكل مورد مّما یجب فیھ طاعة أحد المخلوقین أو استحبت، وكیف كان، فالعمدة ھو حكم العقل بذلك،السند
 فكل مورد كان ، یخصص بما إذا لم یكن معصیة للخالق، والزوجة لزوجھا، والعبد لسیده،كطاعة الولد لوالده

  . یسقط وجوب طاعة المخلوق أو حسنھا، تعالى ولو بإطالق دلیلھمعصیة هللا
  

 وأما إذا كان المورد حرامًا في ، وجوب طاعة المخلوق أو حسنھا إنما یختص بالموارد الجائزة:وبعبارة ُاخرى
  فلو، كموارد الزنا والكذب وشرب الخمر وترك الواجب ونحو ذلك،نفسھ فال طاعة للمخلوق في معصیة الخالق

  . لعدم طاعة لمخلوق في معصیة الخالق،ینفذ أمره أمر المولى عبده بالكذب وشرب الخمر أو ترك واجب ال
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 ومن ، فال تنطبق علیھ الكبرى المذكورة،وأما فیما إذا لم یكن العمل معصیة للخالق حین كونھ طاعة للمخلوق
 ، فركبھا المباح لھ قاصدًا للحج وأحرم لھ،ھنا لو فرضنا أن أحدًا أباح لشخص ركوب دابتھ في سفره إلى الحّج

  ثّم رجع المبیح عن إباحتھ
  

 فإن الفعل في نفسھ ، ولیس لھ االمتناع بدعوى أن إتمام الحّج واجب،وطلب الدابة وجب على المباح لھ ردھا
 ورجع المالك في أثناء ، ونحوه ما لو أعاره الثوب للصالة، فھو معذور عن اإلتمام،محرم وغیر مشروع

 ، بل ینكشف برجوع المعیر بطالن الصالة، فإنھ لیس لھ االمتناع من الرد بدعوى حرمة قطع الصالة،الصالة
  . ھذا كّلھ من حیث الكبرى،لعدم قدرتھ على اإلتمام

  
  . فال إشكال أن ھذا النحو من التصرف مناف لحق المولى،وأّما من حیث الصغرى وبالنظر إلى حّج العبد

 وأما السفر وإتیان أعمال ،ینافي حق المولى كتكّلمھ وتفكره وأمثال ذلك الصادرة منھ ال بعض األفعال ، نعم
 فالعمل في ، فحالھ من ھذه الجھة حال الدابة إذا طلبھا المالك المعیر،الحّج فال إشكال في منافاتھا لحق المالك
  .نفسھ غیر مشروع واإلتمام غیر واجب

  
 وأن الحّج ،ملة من الروایات أنھ ال حّج وال عمرة على المملوك فقد ورد في ج،ومع الغض عن جمیع ذلك

 فحالھ من ھذه الجھة حال الحیوانات وإنما خرجنا عن مورد ھذه الروایات في مورد ،)1( یصلح منھ أصًال ال
اإلذن واستمراره إلى نھایة األعمال وأما إذا رجع المولى عن اإلذن في األثناء فتشملھ النصوص الدالة على 

  . الظاھرة في نفي الحقیقة وأنھ لیس علیھ حّج أصًال،نھ ال حّج وال عمرة على المملوكأ
  

 ومنعھ المالك ، وھو ما لو باع العبد المأذون بالحج المتلّبس باإلحرام،ومما ذكرنا یظھر الحال في الفرع الثاني
 وحّجھ مناف لحق ،المالك محرم فإن تصرفھ بدون إذن ، فإن حالھ حال المالك األّول في جواز الرجوع،الثاني
في » ال طاعة لمخلوق «: فال مجال للتمسك بقولھ)2()یقدر على شيء ال (: ومناف إلطالق قولھ تعالى،المولى

 وإنما تدل على وجوب اإلتمام في ،الخبر المتقدم وأّما أدّلة وجوب اإلتمام فھي غیر ناظرة إلى الشرائط اُالخر
 كالتصرف في ملك أحد من دون رضاه لم یكن لھا داللة على إسقاط ، محرمًا آخر ولذا لو استلزم اإلتمام،نفسھ

   ومع الغض عن جمیع،ھذا الشرط وعدم العبرة بھ
- - - - - - - - - -  
  .15أبواب وجوب الحّج ب  / 47 :11الوسائل ) 1(
  .75 :16النحل ) 2(
  
، نعم مع جھلھ )1(س للمشتري حل إحرامھیجوز للمولى أن یبیع مملوكھ المحرم بإذنھ ولی: 2 مسألة "2992"

  بأنھ محرم یجوز لھ الفسخ مع طول الزمان
  

 وال ریب أن حرمة التصرف في سلطان ، وال بّد من مراعات األھم،ما تقّدم فإن المقام یدخل في باب المزاحمة
  .از الرجوع وإن كان األحوط عدم جو، فجواز الرجوع ھو األظھر،أحد من دون رضاه أھم من وجوب اإلتمام

  
 فال إشكال في عدم جواز ، وعلم بھ العبد، ما إذا رجع المولى عن إذنھ قبل تلبس العبد باإلحرام:الصورة الثانیة

  . فإنھ كما لو تلبس باإلحرام بدون إذن المولى من أّول األمر،إحرامھ وفي فساده لفقد اإلذن
  

 فھل یصح ،لعبد برجوعھ فتلبس باإلحرام ثّم علم ولم یعلم ا، ما إذا رجع المولى عن إذنھ:الصورة الثالثة
 فحال العبد حینئذ حال الوكیل المعزول في نفوذ تصرفاتھ إذا ،إحرامھ ویجب علیھ إتمامھ وال أثر لرجوع المولى

 أوجھھا األخیر كما في المتن وذلك ،؟ وجوه  أو یبطل، أو یصّح وللمولى حّلھ،علم الوكیل بعزلھ بعد التصّرف
 فإن اإلحرام في الواقع لم یكن واجدًا للشرط وإنما العبد تخیل ،یوجب قلب الحكم الواقعي الظاھري الألن الحكم 

 ولكن بعد العلم بالرجوع ینكشف ، أو أنھ شك في رجوع المولى وبنى على عدمھ وبقاء اإلذن،وجدان الشرائط
 وال یوجب شيء منھما تبّدل الحكم ، فاألمر بالحج حال اإلحرام إما أنھ كان خیالیًا أو ظاھریًا،عدم اإلذن

 ، وإنما أتى بھ مبنّیًا على الخیال أو الحكم الظاھري، فالحج الصادر منھ حّج بدون إذن المولى،الواقعي
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 ألنھ في باب الوكالة ، وقیاس المقام بباب عزل الوكیل قیاس محض،وانكشف كونھ غیر واجد للشرط من األّول
یكفي   ویترتب على ذلك أنھ لو أذن المالك ثانیًا بعد رجوعھ عن اإلذن األّول ال،نا ولم یثبت ھ،ثبت الحكم بالدلیل

  .بّد من التجدید من األّول  بل ال،في الصّحة
 ولو قلنا بأنھ لیس ، ولیس للعبد أن یتم الحّج بعد رجوع المولى،قد عرفت أن المولى لھ الرجوع في إذنھ) 1(

  إلحرام بعد تلبسھ بھللمولى الرجوع فباع العبد المأذون با
  

  .الموجب لفوات بعض منافعھ
  
 وإن لم ینعتق كان ، وإن لم یتمكن فعلیھ أن یصوم، إذا انعتق العبد قبل المشعر فھدیھ علیھ:3 مسألة "2993"

  .)1( مواله بالخیار بین أن یذبح عنھ أو یأمره بالصوم للنصوص واإلجماعات
  

 فال كالم في عدم ، أو اشترط التسلیم بعد مّدة،ي القدرة على التسلیمیناف فإن كان الزمان قصیرًا جدًا بحیث ال
 یثبت لھ ، أو لم یشترط التأخیر وكان المشتري جاھًال،كان الزمان طویًال  وأّما إذا،ثبوت الخیار للمشتري

  . كما لو باع دارًا وانكشف أنھا مستأجرة،الخیار
 وأماإذا لم ینعتق كان ، ولیس على المولى شيء، األحرارإذا انعتق العبد فالذبح أو الصوم علیھ كسائر) 1(

 فیمتاز العبد عن الصبي بأن الصبي إذا حّج بھ یذبح عنھ ،مواله بالخیار بین أن یذبح عنھ أو یأمره بالصوم
  . وأما العبد فیذبح عنھ أو یؤمر بالصوم بدًال عن الھدي إجماعًا ونصوصًا،)1( تعیینًا كما في النص

  
  .)2( » وإن شئت فاذبح عنھ، فُمْره فلیصم: قال،عن رجل أمر مملوكھ أن یتمتع« جمیل صحیحة: منھا

  
  .)3( » وإن شئت فُمْره فلیصم،إن شئت فاذبح عنھ«صحیحة سعد بن أبي خلف : ومنھا

  
 ،)4( » علیھ مثل ما على الحر إّما ُاضحیة وإّما صوم: فقال،عن المتمتع المملوك«وبإزائھما صحیحة ابن مسلم 

 ألّن مورد السؤال وموضوع الحكم ، وھو بعید جّدًا،قد حملھا الشیخ على من أدرك أحد الموقفین معتقًاو
  المملوك ال المملوك الذي صار حرًا 

- - - - - - - - - -  
  .5 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 288 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 2ب / أبواب الذبح  / 83 :14الوسائل ) 2(
  .2 ح 2أبواب الذبح ب  / 83 :14الوسائل ) 3(
  .5 ح 2أبواب الذبح ب  / 85 :14الوسائل ) 4(
  

ـ فیكون  وجوز حملھا على بیان المساواة في الكمیة لئال یظن أن علیھ نصف ما على الحر ـ كالظھار ونحوه
عرض لھا إلى أن  وال ت،المراد من الروایة أن اُالضحیة الثابتة في حّج المملوك كاُالضحیة الثابتة في حّج الحر

 فال منافاة بین ھذه الروایة وما تقدم مما دل على ثبوت التخییر ،الھدي على نفس المملوك أو على المولى
  . أو یأمره بالصوم،للمولى بین أن یذبح عنھ

  
  . ھناك روایتان یظھر منھما أن المتعین على المولى الذبح دون التخییر بینھ وبین أن یأمره بالصوم،نعم
  

  .سألتھ عن غالم أخرجتھ معي فأمرتھ فتمتع إلى أن قال «: روایة أبي حمزة البطائني قال:ماإحداھ
.  
.  

  .)1(» فاذھب فاذبح عنھ شاة سمینة
  

  .«  روایة الحسن بن عمار:الثانیة
.  
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.  
  .)2(»كما تذبحون عن أنفسكم ـ أي الغلمان واذبحوا عنھم ـ

  
  .ورھما في التعیین بتلك الروایات الصریحة في التخییربّد من رفع الید عن ظھ  أنھ ال:والجواب أّوًال

  
  .)3( إذ من المحتمل قریبًا أن یراد بھ الصبي الذي لم یبلغ الحلم، أن المراد بالغالم لم یعلم أنھ المملوك:وثانیًا

  
  .م یوثق والثانیة بالحسن ابن عمار الذي ل، اُالولى بعلي بن أبي حمزة الكذاب، أنھما ضعیفتان سندًا:وثالثًا

  
   كما في،یخفى أن تقیید الحكم بكون الھدي على العبد بما إذا انعتق قبل المشعر ثّم ال

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 2أبواب الذبح ب  / 84 :14الوسائل ) 1(
  .7 ح 2أبواب الذبح ب  / 85 :14الوسائل ) 2(
لمعّبر عنھ في اللغة بالطار الشارب  وإنما ھو موضوع للصبي المراھق ا،الغالم غیر موضوع للعبد لغة) 3(
 ، أو جاء مع غلمانھ، نعم یصّح إطالقھ على العبد واألجیر والخدم ویقال أمر ِغلمانھ،440: 12لسان العرب "

  .واستعمالھ في ھذه الموارد من باب اإلطالق على المورد
  
 أو علیھ ،ل ھي على مواله إذا أتى المملوك المأذون في إحرامھ بما یوجب الكّفارة فھ:4 مسألة "2994"

 أو في الصید علیھ وفي غیره على ، أو تنتقل إلى الصوم فیما فیھ الصوم مع العجز،ویتبع بھا بعد العتق
  )1( ؟ وجوه ))1(( مواله

  
 یعني إذا ، ألّن االنعتاق قبل المشعر دخیل في إجزاء حّج العبد عن حّجة اإلسالم،كالم األصحاب ال وجھ لھ أصًال

 واختّص بھ من بین ، وأّما الھدي فھو من آثار حّج التمتع،یجزئ حّجھ عن حّجة اإلسالم د المشعر الانعتق بع
 فمقتضى القاعدة واإلطالق كون ، وإذا انعتق العبد بعد الموقفین وكان حرًا حین النحر أو الذبح،أقسام الحّج

  .لى وال مقتضي لكونھ على المو،الھدي علیھ ألنھ حر وزالت عنھ العبودیة
  

 وأما ثبوت الھدي في حّجھ فھو من ، إجزاء حّجھ عن حّجة اإلسالم یتوقف على انعتاقھ قبل المشعر:وبالجملة
 ولكن عند الذبح ، كما إذا انعتق یوم العید، فلو فرضنا أن حّجھ غیر مجز عن حّجة اإلسالم،آثار حّج التمّتع

 فبحث اإلجزاء وعدمھ وثبوت الھدي على مواله ،هصار حّرًا فالھدي علیھ ألنھ حر وال موجب لكونھ على موال
 فتقیید ثبوت الھدي على العبد بانعتاقھ قبل المشعر ،یرتبط أحدھما باآلخر  كل لھ حكم خاص ال،أو على العبد

  . ولم أر من تعّرض لھذه النكتة الدقیقة،مّما ال وجھ لھ أصًال
  
  :ت الكّفارة على العبد أو على مواله وجوه وأقوالإذا أتى العبد المأذون بما یوجب الكّفارة ففي ثبو) 1(

  .)3( والمحقق في المعتبر)2(  كما عن الشیخ في التھذیب، أن الكّفارة على سیِّده مطلقًا:األّول
  

   اختاره في الجواھر، ولیس على المولى شيء، أنھا على العبد مطلقًا:الثاني
- - - - - - - - - -  
  .ھذا الوجھ ھو األظھر) 1(
  .382 :5 الحظ التھذیب )2(
  .751 :2المعتبر ) 3(
  

 فإن كان لھ ،تزر وازرة وزر ُاخرى  إذ ال، وبالقواعد المقتضیة لكونھا على العبد دون مواله،مستدال باألصل
 ویثبت في ، وإّال فھو عاجز عنھما، وإّال فیصوم إذا لم یكن مزاحمًا لحق المولى ولم ینھھ عن ذلك،مال فیذبح
  .)1( ن ینعتق كسائر الجنایات الصادرة منھذمتھ إلى أ
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  . ففي الصید على العبد وفي غیره على مواله، التفصیل بین الصید وغیره:الثالث
  

  .)2(  عكسھ كما حكي عن المفید:الرابع
  

 ، ما في المتن من التفصیل بین كون العبد مأذونًا في االحرام بالخصوص وبین ما كان مأذونًا مطلقًا:الخامس
  . فالكفارة في األّول على المولى وفي الثاني على العبد، ولكن العبد اختار الحّج،مًا كان أو غیرهإحرا

  
 ومعھ ال مجال للتمسك ، بعد ورود النص الصحیح في المقام، أما ما ذكره في الجواھر فال وجھ لھ أصًال:أقول

  .بّد من النظر إلى الروایات  فال،باألصل وبالقواعد العامة
  

 ، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد بن الحسن، ما رواه الشیخ في التھذیب بإسناده عن سعد بن عبداهللا:فمنھا
عن عبد أصاب صیدًا وھو محرم ھل ) علیھ السالم(سألت أبا الحسن  «:عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال

احب المعالم ناقش في  ولكن ص، والسند صحیح،)3(» ال شيء على مواله:؟ فقال على مواله شيء من الفداء
   )4(:المنتقى في السند من وجھین

 ، أن روایة محّمد بن الحسین وھو محّمد بن الحسین بن أبي الخطاب عن ابن أبي نجران غیر معھودة:أحدھما
  .فتكون الروایة غریبة

  
- - - - - - - - - -  
  .239 :17الجواھر ) 1(
  .439 :المقنعة الحظ) 2(
  .1335 / 383 :5 التھذیب ،3 ح 56بواب كفارات الصید ب أ / 105 :13الوسائل ) 3(
  .214 :3منتقى الجمان ) 4(
  

 وقد روى محّمد بن ، أّن ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروایتھ عنھ وعدم تفحصھ في أخبار الكتب األربعة:وفیھ
  . فدعوى أنھ ال وجود لذلك غریبة)1( الحسـین عن ابن أبي نجران في موردین آخرین

  
 إذ ال روایة لھ ، أّن روایة سعد بن عبداهللا عن محّمد بن الحسین بواسطة محّمد بن الحسن غریبة أیضًا:ھماثانی

  .عن محّمد بن الحسن الصفار
  

 وروایتھ عن محّمد ابن الحسین بال واسطة ،)2(  أنھ قد روى عن محّمد بن الحسن في غیر مورد أیضًا:وفیھ
 ولكن قد یروي عن محّمد بن الحسین بالواسطة كمحّمد بن الحسن ،)3(وان كانت كثیرة تبلغ ثمانین أو أكثر

 روایتھ عن محّمد بن الحسن الصّفار قلیلة ، نعم، فإنھما في طبقة واحدة ویجوز أن یروي عنھ أیضًا،الصفار
یة  فال وجھ للمناقشة في الروا، واألكثر روایتھ عن محّمد بن الحسین بال واسـطة)4(  وھي خمسة موارد،جدًا
  .سندًا

  
 فالكّفارة على ، وأما إذا كان مأذونًا،وقد حمل الشیخ ھذه الصحیحة على ما إذا أحرم العبد من غیر إذن مواله

  .السّید كما في صحیح حریز اآلتي
  

 ویكون إحرامھ كال ، ألنھ لو كان اإلحرام بال إذن من المولى بطل حّجھ، أن ما ذكره من الحمل بعید جدًا:وفیھ
 وھي صریحة الداللة على أن الكّفارة على نفس العبد وال شيء ، أن موضوع الصحیحة العبد المحرم مع،إحرام

  .على مواله
  

كل ما أصاب العبد وھو محرم في إحرامھ فھو على السید إذا أذن لھ «) علیھ السالم( صحیحة حریز قال :ومنھا
  .)5(»في اإلحرام
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- - - - - - - - - -  
  .2 ح 9ب  أبواب موانع االرث  /34 :26الوسائل ) 1(
  .1358 / 379 :9التھذیب  
  .246 / 85 :4 ،532 / 137 :2التھذیب ) 2(
معجم " موردًا 81وعن محّمد بن الحسین بن أبي الخطاب تبلغ 84تبلغ روایاتھ عن محّمد بن الحسین) 3(

  ."432 :9رجال الحدیث 
  .431 :9أنظر معجم رجال الحدیث ) 4(
  .1 ح 56ب  أبواب كّفارات الصید / 104 :13الوسائل ) 5(
  

 لو لم یكن ، نعم، خصوصًا إذا كان اإلتیان بالموجب بأمره أو بإذنھ، لصحیحة حریز،أظھرھا كونھا على مواله
 حمًال لخبر ، لم یبعد كونھا علیھ،مأذونًا في اإلحرام بالخصوص بل كان مأذونًا مطلقًا إحرامًا كان أو غیره

  .ن ـ النافي لكون الكّفارة في الصید على مواله ـ على ھذه الصورةعبدالرحمن بن أبي نجرا
  

ومقتضى الجمع بینھا وبین الصحیحة المتقـدمة ھو التفصیل بین الصید وغیره ألجل تخصیص الصحیحة 
  . فالصحیح ھو القول الثالث،الثانیة بالصحیحة اُالولى

  
المملوك كّل  «: إّال أنھ قال،د المذكور في التھذیب بعین السن)1(ذكر الشیخ صحیحة حریز في اإلستبصار: تنبیھ

 فیقع التعارض بین ،فالموضوع العبد إذا صاد ال كّل ما أصاب» كّل ما أصاب العبد«بدل » ما أصاب الصید
 ألّن صحیحة ابن أبي نجران دّلت على أّن العبد إذا أصاب صیدًا لیس ،صحیحة حریز وصحیحة ابن أبي نجران

  .صحیحة حریز على نسخة اإلستبصار تدّل على أن العبد إذا أصاب الصید فعلى سیده و،على مواله شيء
  

 مثل ما في )2( ألن ھذه الصحیحة رواھا الكلیني عن حریز بعین السند،تصل النوبة إلى التعارض ولكن ال
  .)4( وكذا الصدوق في الفقیھ)3(التھذیب

 فإن االستبصار ، واُالخرى كما في التھذیب،ستبصار وال نحتمل أن حریزًا روى روایتین إحداھما كما في اال
وإنما أّلفھ ألجل دفع التعارض الواقع في بعض الروایات ، وإنما ھو جزء وتتمیم للتھذیب،لیس كتابًا مستقال 

 فیدور ، فالروایة واحدة جزمًا، وكل ما في االستبصار موجود في التھذیب وال عكس،المذكورة في التھذیب
   لشھادة الكلیني، أو ما في التھذیب غلطًا وال ریب أن األّول ھو المتعین،ون ما في اإلستبصار غلطًااألمر بین ك

- - - - - - - - - -  
  .741 / 216 :2االستبصار ) 1(
  .7 / 304 :4الكافي ) 2(
  .1334 / 382 :5التھذیب ) 3(
  .1284 / 264 :2الفقیھ ) 4(
  
ذون حّجھ بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب اإلتمام  إذا أفسد المملوك المأ:5 مسألة "2995"

 وقد ، وأما البدنة ففي كونھا علیھ أو على مواله فالظاھر أن حالھا حال سائر الكّفارات على ما مّر،)1( والقضاء
 ألّن ، وھل یجب على المولى تمكینھ من القضاء،)2( مر أن األقوى كونھا على المولى اآلذن لھ في اإلحرام

  .)3( ))1(( ؟ قوالن أقواھما األّول ّنھ من سوء اختیاره  أل، أو ال،ذن في الشيء إذن في لوازمھاإل
  

  .والصدوق على صّحة ما في التھذیب فال یلتفت إلى ما في اإلستبصار
  

و  فھ، وإن كان إذنًا خاصًا بالحج فعلى سیده،وأما ما ذكره المصنف من أن اإلذن إن كان إذنًا عامًا فعلى العبد
 وفي الصحیح اآلخر على اإلذن ، فإن حمل اإلذن في أحد الصحیحین على اإلذن العام،جمع تبرعي ال شاھد لھ

  .الخاص بال مقتضي
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 وإن كان ، فكفارتھ على العبد ال على مواله، فإن كان ما أصابھ صیدًا،فالصحیح ھو التفصیل بین الصید وغیره
  .العرفي بین الصحیحین حسب ما یقتضیھ الجمع ،غیر صید فعلى مواله

ریب في أن فساد الحّج بالجماع مشترك بین الحر والعبد وال یختص بالحر وكل حاج جامع قبل المشعر  ال) 1(
  . لعموم األدّلة، سواء كان حرًا أو عبدًا،فسد حّجھ

وقد  ، حیث لم یرد في خصوص البدنة نص بالخصوص،الظاھر أنھ یجري فیھا ما تقدم في مطلق الكّفارة) 2(
  .عرفت أن مطلق الكّفارة في غیر الصید على السید كما یقتضیھ صحیح حریز

 وھل یجب على المولى ، حرًا كان أو عبدًا،قد عرفت أن الحّج إذا فسد یجب علیھ اإلتمام والقضاء من قابل) 3(
؟ اختار  م ال؟ وھل یجب على العبد إطاعتھ حینئذ أ تمكین العبد لیحج في السنة القابلة أو یجوز لھ منعھ

  المصنف وجوب التمكین على المولى
- - - - - - - - - -  
  . وال سیما على القول بأن القضاء ھو حّجة اإلسالم واألّول فاسد،فیھ إشكال) 1(
  

 وأما إن أفسده ، ھذا إذا أفسد حّجھ ولم ینعتق،سواء قلنا إن القضاء ھو حّجھ أو أنھ عقوبة وأن حّجھ ھو األّول
  .))1(( )2(  في وجوب اإلتمام والقضاء والبدنة)1( انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حالھ حال الحربما ذكر ثّم 

  
  .مستدال بأّن اإلذن في الشيء إذن في لوازمھ

  
 وإنما أذن لھ في الحّج ولیس القضاء من ، ألّن المولى لم یأذن لھ في الجماع،یخفى من الغرابة  ما ال:وفیھ

 فإن ذلك نظیر ما إذا أذن المولى ،اء من أحكام الجماع ولوازمھ وعقوبة مترتبة على ذلك وإنما القض،لوازمھ
 وال نحتمل أن تكون الكّفارة على المولى باعتبار أن المولى ،عبده بالصیام قضاء فافطر العبد عمدًا بعد الزوال

 ال فیما یوجب ،الصوم خاصة فإن المولى إنما أذن لھ ب،أذن لھ بالصـوم وأن اإلذن بالشيء إذن في لوازمھ
  . بل الكّفارة التي تعد عقوبة على نفس العبد،الكّفارة

  
 ألنھ ال طاعة ، قد یقال بوجوب تمكین المولى وعدم وجوب إطاعة العبد لمواله إن منعھ عن القضاء،نعم

  .)2(ھذا الفصل ویظھر وجھھ مما ذكرناه في المسألة اُالولى من ،یتم  إّال أنھ ال،لمخلوق في معصیة الخالق
 سواء قلنا بأن الحّج ، فال ریب في عدم إجزاء حّجھ عن حّجة اإلسالم مطلقًا،إذا كان اإلنعتاق بعد المشعر) 1(

  .الثاني قضاء أو عقوبة
 والحّج الثاني عقوبة ألجل إفساده كما ُصرح بذلك ، وإن كان اإلنعتاق قبل المشعر والتزمنا بأن حّجھ ھو األّول

 ، وإنما یجب علیھ الحّج ثانیًا عقوبة، فیكون حّجھ األّول مجزئًا عن حّجة اإلسالم،ات المعتبرةفي بعض الروای
  .ولذا لو عصى ولم یأت بالقضاء صح حّجھ وأجزأ عن حّجة اإلسالم

   ألّن المفروض، بل مقتضى األدلة أنھا على المولى،ال وجھ لكون البدنة علیھ) 2(
- - - - - - - - - -  
  .أن یكون وجوب البدنة على المولىیبعد  ال) 1(
  .42في ص ) 2(
  

وكونھ مجزئًا عن حّجة اإلسالم إذا أتى بالقضاء على القولین من كون اإلتمام عقوبة وأن حّجھ ھو القضاء أو 
 ، بل على ھذا إن لم یأت بالقضاء أیضًا أتى بحجة اإلسالم وإن كان عاصیًا في ترك القضاء،كون القضاء عقوبة

 وإن كان ،یجزئھ عن حّجة اإلسالم فیجب علیھ بعد ذلك إن استطاع بعد المشعر فكما ذكر إّال أنھ الوإن انعتق 
 فعلى ،مستطیعًا فعًال ففي وجوب تقدیم حّجة اإلسالم أو القضاء وجھان مبنّیان على أن القضاء فوري أو ال

  .)1(  دون القضاء وعلى الثاني تقدم حّجة اإلسالم لفوریتھا،))1(( األّول یقدم لسبق سببھ
  

 ومقتضى ما دل على أن المملوك إذا أتى بشيء غیر الصید فعلى مواله كون ،أنھ ارتكب العمل حال كونھ عبدًا
  . من دون فرق بین حصول العتق قبل المشعر أو بعده، فإن العبرة باإلرتكاب حال العبودیة،البدنة على مواله

  
  . وإّال فعلى مواله، فإن كان حال اإلتیان بالھدي حرًا فعلیھ،إلتیان في خصوص الھدي العبرة بحال األداء وا،نعم
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 وإن كان حین الصدور عبدًا ، فإن كان حین الصدور حرًا فعلیھ،وأما الكّفارة فالعبرة بحال الصدور واالرتكاب

  فموضوع الحكم ارتكاب الشيء حال كونھ عبدًا من دون فرق بین، بمقتضى النص كما عرفت،فعلى مواله
 وأنھ إذا انعتق قبل المشعر یجزئ ، وإنما ذلك یؤثر في إجزاء الحّج وعدمھ،حصول الحریة قبل المشعر أو بعده

  . وإن انعتق بعده فال یجزئ،حّجھ عن حّجة اإلسالم
 ألنھ انعتق بعد المشعر والمفروض أنھ یجب علیھ الحّج ،یجزئ عن حّجة اإلسالم لو فرضنا أن حّجھ ھذا ال) 1(

 فھل یجب تقدیم القضاء أو تقدیم حّجة ، فلو استطاع في ھذه السنة،قابل ألنھ أفسد حّجھ بالجماعقضاء من 
 فإّن ، بل قوالن اختار المصنف تقدیم القضاء بناء على القول بالفوریة لسبق سببھ،؟ وجھان اإلسالم

  اإلستطاعة 
- - - - - - - - - -  
  .الم وال یبعد لزوم تقدیم حّجة اإلس،فیھ إشكال) 1(
  

  . والسبب السابق المقتضي للقضاء یؤثر أثره،حصلت بعد السبب السابق
  

 ، ألنھ لو فرضنا أن القضاء فوري یتزاحم ھذا الواجب الفوري مع حّجة اإلسالم، أن تقدم السبب ال أثر لھ:وفیھ
 وإن كان ،كلیف بقاء بل العبرة باألھمیة وبفعلیة الت،وتقدم السبب ال أثر لھ في تقدم أحد الواجبین على اآلخر

 فإنھ ال إشكال في تقدم نجاة ، كما إذا تزاحم وجوب اإلزالة عن المسجد بنجاة الغریق،سبب أحد التكلیفین أسبق
 وعلیھ إذا بنینا على أن ، فإن العبرة في باب التزاحم باألھمّیة، وإن كان سبب اإلزالة أسبق،المؤمن ألنھ أھم

 والحّج مشروط بعدم ترك ،أن كل واجب أو حرام یمنع عن وجوب الحّجالحّج یعتبر فیھ القدرة الشرعیة و
 ألن المفروض أن كال من ترك ، ألن حّج اإلسالم غیر واجب حینئذ، فیتقدم القضاء،الواجب وعدم إتیان المحرم

ب  والواجب المقید بالقدرة العقلیة مقدم على الواج، وإتیان الواجب دخیل في وجوب حّجة اإلسالم،الحرام
 ،یجري في الواجبات المقیدة بالقدرة الشرعیة  وقد ذكرنا في بحث الترتب أن الترتب ال،المقید بالقدرة الشرعیة

  .ألن التكلیف الثاني معّجز عن الواجب المقید بالقدرة الشرعیة
  

  .شرعیةونتیجة الكالم أن القضاء یتقدم ألنھ لم یقید بالقدرة الشرعیة بخالف الحّج فإنھ مقید بالقدرة ال
  

 فإّن المعتبر ، ولم یثبت ذلك بأي دلیل، أّن الحّج لم یؤخذ فیھ القدرة الشرعیة)1(ھذا ولكن حققنا في بحث الترتب
 والقدرة الشرعیة التي ذكروھا ،في الحّج اإلستطاعة المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة وتخلیة السرب

بین واجبین فعلیین ـ القضاء وحّجة اإلسالم ـ وال ریب أّن  فطبعًا یتحقق التزاحم ،غیر معتبرة في وجوب الحّج
 ھذا كلھ مع تسلیم فوریة ، ولیس كذلك القضاء، ومن أركانھ، ألنھ مّما ُبنَي علیھ اإلسالم،الثاني مقّدم لكونھ أھم

  . وأما على القول بعدم الفوریة فاألمر أوضح،القضاء
  
- - - - - - - - - -  
  .247 :3قھ محاضرات في ُاصول الف) 1(
  
ـ من عدم وجوب الحّج على المملوك وعدم صّحتھ إّال بإذن مواله وعدم   ال فرق فیما ذكر:6 مسألة "2996"

بین القن والمدبر والمكاتب وُام الولد والمبّعض إّال إذا  إجزائھ عن حّجة اإلسالم إّال إذا انعتق قبل المشعر ـ
  )1(  فإّنھ یصّح منھ بال إذن،لسفر خطرّیًاھایاه مواله وكانت نوبتھ كافیة مع عدم كون ا

  
  :یختص العبد بالنسبة إلى أحكام حّجھ بأمرین) 1(

  . أن حّجھ من دون إذن مواله فاسد وغیر جائز:األّول
  

 فال یجزئ حّجھ عن حّجة اإلسالم إذا انعتق بعد ، أنھ إذا أذن لھ مواله في الحّج وأتى بھ حال كونھ عبدًا:الثاني
  . فیجزئ عن حّجة اإلسالم، إذا أدرك أحد الموقفین معتقًا وأما،المشعر
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 أي قرر لھ ، فیجري في جمیع أقسام العبید من دون فرق بینھا إّال المبّعض إذا ھایاه مواله:أّما الحكم األّول
 ألن ، فال حاجة حینئذ إلى اإلذن، وكانت نوبتھ كافیة ألداء أعمال الحّج،)1(المولى مدة ونوبة ینتفع بھا العبد

بّد أن یكون   لكن ال، ویجوز لھ التصّرف،المفروض حسب قراره مع المولى كون منافعھ في ھذه المّدة لھ
 وال یجوز لھ تعریضھا ، وأما العین فھي ملك للمولى، ألنھ مأذون في التصّرف في منافعھ،السفر غیر خطري
  .إلى الھالك والتلف

  
 وإجزاؤه إذا حصل العتق قبل ،ن حّجة اإلسالم إذا انعتق بعد المشعر وھو عدم إجزاء حّجھ ع:وأّما الحكم الثاني

 وتقّدمت الروایات ، وأرسلوه إرسال المسلمات، فمن األحكام المسلمة التي عدت من الضروریات،المشعر
 فیھا  وھي عاّمة تشمل جمیع أقسام العبید حتى ُاّم الولد التي،الداّلة على عدم إجزاء حّج العبد عن حّجة اإلسالم

  .شائبة الحریة
  

   وأنھ ھل یجزئ عن حّجة اإلسالم وال،إّنما اإلشكال في المبّعض إذا حّج في نوبتھ
- - - - - - - - - -  
  . وانتفع كل منھما بسھمھ، أي سكنھا ھذا مدة وذاك مدة،ھایاه في دار كذا بینھما) 1(

  .)ھّیأ( ماّدة 1412 :2 أقرب الموارد 
  

 وإن كان ،ّنھ لم یخرج عن كونھ مملوكًا نئذ عن حّجة اإلسالم وإن كان مستطیعًا ألیجب وال یجزئھ حی لكن ال
ومن الغریب ما ظّنھ  (: فمن الغریب ما في الجواھر من قولھ،عن ھذه الصورة) )1(( یمكن دعوى اإلنصراف

سلمین الذي بعض الّناس من وجوب حّجة اإلسالم علیھ في ھذا الحال ضرورة منافاتھ لإلجماع المحكي عن الم
  .یشھد لھ التتّبع على اشتراط الحّرّیة المعلوم عدمھا في المبعض

.  

.  
  .))2((  مع أن في أوقات نوبتھ یجري علیھ جمیع آثار الحّرّیة، إذ ال غرابة فیھ بعد إمكان دعوى اإلنصراف)
  

  ؟ یجزئ  أم ال،یجب علیھ الحّج ثانیًا وإن انعتق وصار حّرًا وكان مستطیعًا
 واستغربھ بدعوى ، وأن حّج اإلسالم واجب علیھ في ھذا الحال،لجواھر أّن بعض الّناس ظّن اإلجزاءذكر في ا

 واستغرب )3(منافاتھ لإلجماع المحكي عن المسلمین على اشتراط الحریة المعلوم انتفاؤھا في المبّعض
ّل على عدم إجزاء  إلمكان دعوى انصراف ما د، ال غرابة فیھ:المصنف من استغراب صاحب الجواھر وقال

 وأما المبعض فال یشملھ دلیل ،كان بتمامھ عبدًا  وأن دلیل المنع مختص بما إذا،حّج العبد عن ھذه الصورة
  . فما ظّنھ بعض الناس لیس بغریب،المنع

  
 فإن المستفاد ، إذ لیس في األدلة ما یوجب اإلنصراف، الظاھر أن استغراب صاحب الجواھر في محلھ:أقول

 وقد ُصرح في الروایات أنھ ال حّج وال عمرة على المملوك ، الحّج على جمیع المكلفین غیر العبیدمنھا وجوب
  . إذ الغایة في ثبوت الحّج علیھ العتق، فما لم یحصل العتق ال حّج علیھ،حتى یعتق

  
   المستفاد من األدلة أن العبد من حین والدتھ وحال كونھ عبدًا إلى:وبعبارة ُاخرى

- - - - - - - - - -  
 والعبد ال حّج علیھ حتى ینعتق على ما نطق بھ ،یجب علیھ الحّج ھذه الدعوى ممنوعة فإّن الجزء الحر ال) 1(

  .النص
  .فیھ منع ظاھر) 2(
  .248 :17الجواھر ) 3(
  
 كما ، إذا أمر المولى مملوكھ بالحج وجب علیھ طاعتھ وإن لم یكن مجزئًا عن حّجة اإلسالم:7 مسألة "2997"
 فإنھ ال فرق بین إجارتھ للخیاطة أو الكتابة وبین إجارتھ للحج أو الصالة أو ، آجره للنیابة عن غیرهإذا

  .)1( الصوم
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 وكفایتھ ، اإلستطاعة من حیث المال وصّحة البدن وقّوتھ وتخلیة الِسرب وسالمتھ وسعة الوقت:الثالث

  .باإلجماع والكتاب والسّنة
  
كال في عدم كفایة القدرة العقلیة في وجوب الحّج بل یشترط فیھ  ال خالف وال إش:1 مسألة "2998"

یجب وإن كان قادرًا علیھ   فمع عدمھما ال،اإلستطاعة الشرعیة، وھي كما في جملة من األخبار الزاد والراحلة
  .)2(عقًال باإلكتساب ونحوه

  
 وكذا ما دل ، فال حّج علیھ،تقیصدق علیھ المع  ومن المعلوم أّن المبّعض ال،زمان حصول العتق ال حّج علیھ

 ، وإذا حصل قبلھ یجزئ،یجزئ حّجھ عن حّجة اإلسالم من النصوص على أنھ لو حصل العتق بعد المشعر ال
  . ألن المفروض أنھ غیر معتق،فإنھ بإطالقھ یشمل المبّعض

  
 فإن الغایة ھي ،ھیجزئ حّج ریب أن المستفاد من النصوص أنھ ما لم ینعتق ولم تحصل الحریة ال  ال:وبالجملة

  . فدعوى اإلنصراف ال أساس لھا، فتشملھ الروایات النافیة، والمفروض عدم تحققھما،الحریة والعتق
 كما أّن لھ المطالبة ، ولھ أن یطالبھ بإتیان الحّج عن نفسھ أو نیابة،ألّن العبد مملوك للمولى عینًا ومنفعة) 1(

  .بإتیان الصالة أو الصوم نیابة
 وال فرق بین أمره بالخیاطة والكتابة ونحوھما من سائر األعمال ،لھ التصّرف في جمیع منافعھ : وبالجملة
  . وبین أمره بالحج أو الصالة أوالصوم،واألفعال

 واآلیة ،یخفى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والتمكن في الحّج كسائر التكالیف والواجبات اإللھیة ال) 2(
   وال تزید على حكم العقل ،ذلكالكریمة أیضًا تدل على 

  
 فاآلیة إرشاد إلى ما حكم بھ العقل ویكون الحّج بمقتضى ،فإن اإلستطاعة المذكورة فیھا ھي القدرة والتمكن

  .العقل واآلیة المباركة واجبًا عند التمّكن والقدرة
  .واجبات الشرعیة ألنھ منفي في الشریعة المقّدسة كسائر ال، یرتفع وجوبھ فیما إذا كان حرجیًا، نعم

  
 لكان حال الحّج حال بقیة الواجبات اإللھیة من اعتبار القدرة فیھ ، لو كنا نحن والعقل واآلیة الشریفة:والحاصل

  .وارتفاع وجوبھ عند الحرج
  

 وأما بحسب الروایات الواردة في المقام فاإلستطاعة المعتبرة في ،ھذا بحسب ما یقتضیھ حكم العقل واآلیة
 ومن ثّم ، حیث ُفسرت اإلستطاعة في جملة من الروایات بالزاد والراحلة،ما یقتضیھ العقل واآلیةالحّج أخص م

 فذھب جماعة من المتأخرین إلى أن اشتراط الزاد والراحلة ،وقع الخالف في اإلستطاعة المفسرة في الروایات
 ،ًا إذا كانت المسافة قریبة ولو كان قادرًا على المشي من دون مشقة خصوص،مختص بصورة االحتیاج إلیھما

 وتخصیصھا بالزاد ، فاالستطاعة المذكورة في الروایات ُارید بھا المعنى اللغوي،فال یعتبر وجود الراحلة
 ویظھر من صاحب الوسائل اختیار ھذا ، وإنما ُیشترطان في حق المحتاج إلیھما،والراحلة مطلقًا ال وجھ لھ

  .)1( لمقام ألخذ الحاجة في عنوان أخبار ا،القول
  

وذھب القدماء وجماعة من المتأخرین إلى أنھما معتبران مطلقًا حتى في حق من كان متمكنًا من المشي وقادرًا 
یجزئ حّجھ   ال، فلو حّج ماشیًا من دون وجود الراحلة، خصوصًا إذا كانت المسافة بعیدة،علیھ من دون مشقة

 وال ریب أن اإلحتیاط ،ط في المقام وإن قوى القول الثانيفقد احتا) قدس سره(عن حّجة اإلسالم وأما المصنف 
  . وإنما البحث فیما تقتضیھ األدلة،حسن على كل حال

  
 إن بعضھا یدل على اإلكتفاء بالتمّكن من المشي وعدم اعتبار وجود : قیل،ومنشأ اإلختالف اختالف الروایات

 بل بعضھا صریحة في ذلك أو في ، الراحلة مطلقًا وعّدة منھا تدل على اعتبار،الراحلة إّال مع الحاجة إلیھا
  .غایة الظھور
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- - - - - - - - - -  
  .8أبواب وجوب الحّج ب  / 33 :11الوسائل ) 1(
  

 :علیھ السالم وأنا عنده عن قول اهللا عّز وجّل(سأل حفص الكناسي أبا عبداهللا  «: صحیحة الخثعمي قال:فمنھا
 مخلى ، من كان صحیحًا في بدنھ:؟ قال ما یعني بذلك) طاع إلیھ سبیالوهللا على الّناس حّج البیت من است(

 فإذا كان : فقال لھ حفص الكناسي، ممن كان لھ مال: أو قال، فھو مّمن یستطیع الحّج، لھ زاد وراحلة،سربھ
  .)1( » نعم: قال،؟  لھ زاد وراحلة فلم یحج فھو مّمن یستطیع الحّج، مخلى في سربھ،صحیحًا في بدنھ

  
 یابن رسول اهللا :سألھ رجل من أھل القدر فقال «:قال) علیھ السالم( معتبرة السكوني عن أبي عبداهللا :منھاو

ألیس قد جعل اهللا لھم ) وهللا على الّناس حّج البیت من استطاع إلیھ سبیال (:أخبرني عن قول اهللا عّز وجّل
  .)2( » لیس استطاعة البدن، ویحك إنما یعني باإلستطاعة الزاد والراحلة:؟ فقال اإلستطاعة

 وعدم اإلكتفاء بمجرد ، وھذه الروایة كالنص في أّن اإلستطاعة المعتبرة إنما ھي من حیث الزاد والراحلة
  .القدرة على المشي

  
 ولكن ، إنھ لم یوثق: فقد قیل، إّال في محّمد بن أبي عبداهللا الذي ھو من مشایخ الكلیني،وال مناقشة في السند

 ھو محّمد بن جعفر األسدي ، معجم الرجال أن محّمد بن أبي عبداهللا الذي تكررت روایة الكافي عنھقد ذكرنا في
 وأما السكوني ، وكذلك النوفلي، فھو من رجال كامل الزیارات، وأما موسى بن عمران الواقع في السند)3( الثقة

  .)4( فاألظھر كونھ ثقة لتوثیق الشیخ لھ في العّدة
  

ما » وهللا على الناس حّج البیت من استطاع إلیھ سبیال «:في قولھ عّز وجّل«م بن الحكم  صحیحة ھشا:ومنھا
   مخلى سربھ ، من كان صحیحًا في بدنھ:؟ قال یعني بذلك

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 34 :11الوسائل ) 1(
  .5 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 34 :11الوسائل ) 2(
  .10028 / 279 :15جال الحدیث معجم ر) 3(
  .13السطر  56 :1الحظ عّدة اُالصول ) 4(
  

  .)1( »لھ زاد وراحلة
  . ھذه جملة من النصوص التي اعتمد علیھا المشھور

  
  . إنھا تدل على عدم العبرة بالراحلة:وبإزائھا روایات قیل

  
 ھو :؟ قال ض علیھ الحّج فاستحیى فإن عر:)علیھ السالم(قلت ألبي جعفر « صحیحة محّمد بن مسلم قال :منھا

 فإن كان یستطیع أن یمشي بعضًا ویركب :؟ قال  وِلَم یستحي ولو على حمار أجدع أبتر،مّمن یستطیع الحّج
  .)2( »بعضًا فلیفعل

  
 فإن عرض علیھ ما یحّج بھ فاستحیى من ذلك أھو مّمن یستطیع إلیھ :قلت لھ« صحیحة الحلبي قال :ومنھا
أن یمشي بعضًا ) یطیق( فإن كان یستطیع ، ما شأنھ یستحي ولو یحّج على حمار أجدع أبتر،م نع:؟ قال سبیًال

  .)3(»ویركب بعضًا فلیحّج
  

یلتزم بمدلول ھاتین   ال، وباالكتفاء بالتمّكن من المشي،وال یخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في اإلستطاعة
 ، فإن الحرج منفي مطلقًا، وال یلتزم بھ أحد،یعة المقّدسة وھو منفي في الشر، ألنھ حرجي قطعًا،الصحیحتین

ولم «) علیھ السالم(والذي یستفاد من الروایتین أنھما وردا في حكم من ترك الحّج اختیارًا وحیاء وقال 
 ولیس لھ اإلمتناع ، فإنھ یستقر علیھ الحّج حینئذ،بعدما بذل لھ ما یحج بھ وعرض علیھ الحّج» یستحي

 ، یستقّر علیھ الحّج ویجب علیھ إتیانھ ولو متسكعًا، وإذا امتنع من القبول واستحیى،عرض الحّجوالحیاء بعد 
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 ھو بذل الزاد والراحلة ، فإن عرض علیھ ما یحّج بھ:ألنھ ترك ما یحج اختیارًا بعد استقراره، والمراد من قولھ
 فالحكم المذكور في ، یستقر علیھ الحّج ومن المعلوم أنھ بعد عرض ذلك علیھ وبذلھ إیاه وامتناعھ،أو قیمتھما

  النص 
- - - - - - - - - -  
  .7 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 35 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 10ب  أبواب وجوب الحّج / 39 :11الوسائل ) 2(

  . صورة إسناد ھذا الحدیث في الوسائل موسى بن القاسم بن معاویة بن وھب عن صفوان
 ، موسى بن القاسم عن معاویة بن وھب عن صفوان456/  140 :2واإلستبصار  4 / 3 :5وفي التھذیب  

  . كالم في السند"53 :3منتقى الجمان "ولصاحب المنتقى 
  . ألنھ أقدم في الطبقة من صفوان،یروي عن صفوان  ألن معاویة بن وھب ال، والظاھر صّحة نسخة الوسائل

  .5 ح 10ب  أبواب وجوب الحّج  /40 :11الوسائل ) 3(
  

  . فمورد الصحیحین أجنبي عن محل الكالم،حكم بعد اإلستقرار ال حكم السنة اُالولى
  

  .وهللا على الناس حّج البیت (: قول اهللا عّز وجّل:)علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا « روایة أبي بصیر قال :ومنھا
.  
.  
یقدر على ذلك   ال: قلت، ویركب یمشي: قال،یقدر على المشي  قلت ال، یخرج ویمشي إن لم یكن عنده: قال)

 إذ لم یلتزم ، وال یخفى أن مدلول ھذه الروایة مقطوع البطالن)1(» یخدم القوم ویخرج معھم: قال،أعني المشي
 مضافًا إلى ضعف السند بعلي بن أبي ،بلزوم الخدمة في الطریق ـ حتى القائل بكفایة القدرة على المشي أحد ـ

  .حمزة البطائني
  

عن رجل علیھ ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا  «: وھي العمدة في المقام قال،ة معاویة بن عمار صحیح:ومنھا
) أكثر( ولقد كان ، إن حّجة اإلسالم واجبة على من أطاق المشي من المسلمین، نعم:؟ قال دین أعلیھ أن یحّج

بكراع ) صّلى اهللا علیھ وآلھ( ولقد مّر رسول اهللا ،مشاة) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(من حّج مع النبي 
علیھ ( فإنھ ،)3( » ففعلوا ذلك فذھب عنھم، شدوا ُازَركم واستبطنوا: فقال، فشكوا إلیھ الجھد والعناء)2( الغمیم
 والمراد من ، ألن الحّج واجب على كل من أطاق المشي،حكم بوجوب الحّج على من علیھ الّدین) السالم

 )4()وعلى الذین یطیقونھ فدیة طعام مسكین( كما ھو المراد في قولھ تعالى ،إعمال غایة الجھد والعناء» أطاق«
 فاّن الطاقة وإن كانت بمعنى القدرة ولكن ، كالشیخ والشیخة،أي على الذین یتحملون الصوم بجھد وحرج شدید

 ولكن ،رة إعمال الطاقة والقدرة وبذل آخر مرتبة القد، الذي ھو من باب اإلفعال،المراد من أطاق أو یطیق
  . ولم یلتزم أحد بوجوبھ،ریب في عدم وجوب الحّج في ھذا المورد قطعًا ال
  

   في مقابل،والظاھر أن المراد بالطاقة في الروایة القدرة على المشي في داره وبلده
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 11أبواب وجوب الحّج ب  / 43 :11الوسائل ) 1(
  .الثین میًالاسم واد بینھ وبین مّكة نحو ث) 2(

  .385 :4 مجمع البحرین 
  .1 ح 11أبواب وجوب الحّج ب  / 43 :11الوسائل ) 3(
  .184 :2البقرة ) 4(
  

وھل یكون اشتراط وجود الراحلة مختصًا بصورة الحاجة إلیھا ـ لعدم قدرتھ على المشي أو كونھ مشقة علیھ 
  أو منافیًا لشرفھ ـ أو یشترط مطلقًا ولو مع عدم

  
  . ولیس المراد بھ المشي إلى الحّج،یقدر على المشي أصًال حتى في داره وبلده مسّجى الذي الالمریض وال
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 الصحیحة في مقام بیان وجوب الحّج على كل من كان قادرًا على المشي، وكان متمكنًا منھ في :وبعبارة ُاخرى
المشي ویتمّكن منھ بجھد یتمكن من المشي، فالروایة أجنبیة عمن یطیق  بلده في مقابل المریض الذي ال

  .ومشقة
 ویحتمل كون ،فلم یعلم أن حجھم كان حّجة اإلسالم) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم( وأّما الذین حّجوا مع النبي 

 وأما ، ولم یكن مسقطًا عن حّجة اإلسالم، فإّن الحّج یستحّب للمتسكع، وإن فرض أّول سنتھم،حّجھم حّجًا ندبّیًا
  . وإنما نقلھا لمناسبة ما،ھذه القضیة فلیس لالستشھاد) سالمعلیھ ال(ذكر اإلمام 

  
 لو سلمنا ظھور ھذه الروایة في عدم اعتبار الراحلة فال ریب أن ظھورھا لیس بأقوى من ظھور تلك :وبالجملة

 فنرفع الید عن ظھور ھذه الصحیحة ، بل تلك الروایات أظھر،الروایات المتقدمة الدالة على اعتبار الراحلة
  .جل أظھریة تلك الروایاتأل
  

 وبھا نقید ، أن المستفاد من الروایات اعتبار الزاد والراحلة مطلقًا حتى في حق القادر على المشي:فتحصل
 وال سیما أن الروایات واردة في تفسیر اإلستطاعة المذكورة ، وتحمل اآلیة على ما في الروایات،اآلیة الشریفة

 فلم یعمل بمضمونھ أحد من ، وعدم اإلعتبار بالراحلة،ة التمّكن من المشي وأّما ما دّل على كفای،في اآلیة
 ألن مورد ھذه الروایات حرجي وھو منفي في الشریعة ،األصحاب حتى القائل بكفایة التمكن من المشي

  .المقّدسة
  

 لكان وجوبھ ،ویؤید بل یؤكد ما ذكرنا أن الحّج لو كان واجبًا على من تمّكن من المشي وإن لم یكن لھ راحلة
   مع أنھ،حینئذ من جملة الواضحات لكثرة االبتالء بذلك

  
  . الثاني،؟ مقتضى إطالق األخبار واإلجماعات المنقولة الحاجة إلیھ

  
وذھب جماعة من المتأخِّرین إلى األّول لجملة من األخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضًا أو كال، 

ّنھا منزلة على الغالب بل  وبین األخبار اُالول حملھا على صورة الحاجة مع أبدعوى أن مقتضى الجمع بینھا 
عن ھذه األخبار مع كونھا بمرأى منھم ) )1(( واألقوى ھو القول الّثاني إلعراض المشھور،انصرافھا إلیھا

 ،ن سیاقھا فالّالزم طرحھا أو حملھا على بعض المحامل كالحمل على الحّج المندوب وإن كان بعیدًا ع،ومسمع
  . وحمل اآلیة على القدر المشترك بین الوجوب والندب بعید،مع أنھا مفسرة لإلستطاعة في اآلیة الشریفة

 وكیف كان فاألقوى ما ، أو نحو ذلك، وھو أیضًا بعید، أو حملھا على من استقّر علیھ حّجة اإلسالم سابقًا
المزبورة خصوصًا بالنسبة إلى من ال فرق عنده بین ینبغي ترك اإلحتیاط بالعمل باألخبار   وإن كان ال،ذكرنا

 بل لوال اإلجماعات المنقولة ،المشي والركوب أو یكون المشي أسھل النصراف األخبار اُالول عن ھذه الصورة
  .والشھرة لكان ھذا القول في غایة القّوة

  
 إلطالق ،لنسبة إلى أھل مّكة ال فرق في اشتراط وجود الراحلة بین القریب والبعید حتى با:2 مسألة "2999"

  .)1(  فما عن جماعة من عدم اشتراطھ بالنسبة إلیھم ال وجھ لھ،األدلة
  

  . وتسالم القدماء على اعتبار الراحلة،قد ادعي اإلجماع على خالفھ
 حتى بالنسبة إلى أھل ،مقتضى إطالق ما دل على اعتبار الراحلة عدم الفرق بین المسافة القریبة والبعیدة) 1(

   وقطع،مّكة للمضي إلى عرفات ورجوعھ إلى مّكة
- - - - - - - - - -  
 واما دعوى اإلنصراف فیما دّل على وجوب ، بل ألّن األخبار بین ما ھو ضعیف وما ال داللة لھ،ال لذلك) 1(

  .الحّج بالزاد والراحلة فعھدتھا على مّدعیھا
  
 ،ي وجود ما یمكن صرفھ في تحصیلھما من المال بل یكف،یشترط وجودھما عینًا عنده  ال:3 مسألة "3000"

 ،من غیر فرق بین النقود واألمالك من البساتین والدكاكین والخانات ونحوھا وال یشترط إمكان حمل الزاد معھ
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 ومع عدمھ فیھا یجب حملھ مع اإلمكان من غیر فرق بین ،بل یكفي إمكان تحصیلھ في المنازل بمقدار الحاجة
  )1( علف الدابة وغیره

  
  .المسافة بینھا وبین عرفات التي تبلغ أربعة فراسخ

  
وعن جماعة منھم المحقق عدم اعتبار الراحلة بالنسـبة إلى أھل مّكة وما قاربھا وإنما تعتبر الراحلة لمن یفتقر 

یة  وأجابوا عن إطالق الروایات الدالة على اعتبار الراحلة بأنھا وردت في تفسیر اآل،إلى قطع المسافة البعیدة
  . فال تشمل السفر إلى عرفات،الشریفة المختصة بحج البیت والسفر إلیھ

  
 تدل على اعتبار الراحلة لمن یسافر إلى البیت ، اآلیة الشریفة بضمیمة الروایات المفسرة لھا:وبعبارة ُاخرى

راد اّلذي یسافرون  وأما أھل مّكة وما قاربھا فوظیفتھم حّج اإلف، كحج النائي الذي وظیفتھ حّج التمتع،ویقصده
  .)1( فیھ إلى عرفات ال إلى البیت وال دلیل على اعتبار الراحلة في السفر إلى عرفات

  
 فإن كل ، وال یختص بحّج التمّتـع،ریب في أن البیت الشریف مقصود في جمیع أقسام الحّج  أنھ ال:ویرد علیھم

 وقد یقصده ،قد یقصده متقدمًا كحج التمتعمن یقصد الحّج بأقسامھ یقصد البیت وسائر المناسك غایة األمر 
  . وقد یقصد البیت خاّصة كالعمرة المفردة،متأخرًا عن المناسك كحّج القران واإلفراد

 فإن بعض الروایات وإن ذكر فیھ الزاد والراحلة بخصوصھما ومقتضى الجمود على ذلك ،كما ھو واضح) 1(
 فإن ذلك من تحصیل ،د ما یمكن صرفھ في تحصیلھما وعدم االكتفاء بوجو،ھو اإلقتصار بوجودھما عینًا

   ولكن، وھو غیر واجب،اإلستطاعة
- - - - - - - - - -  
  .200 :1الشرائع ) 1(
  

  .)1( ومع عدمھ یسقط الوجوب
  

  .یظھر من جملة ُاخرى من النصوص عدم الفرق بین وجود الزاد والراحلة عینًا ووجود بدلھما وقیمتھما
  

  .)1( »ھذه لمن كان عنده مال«عمار الواردة في تفسیر اآلیة الشریفة ففي صحیحة معاویة بن 
  

 ونحشره یوم القیامة :ھو َمن قال اهللا تعالى «:وفي صحیحتھ اُالخرى عن رجل لھ مال ولم یحج قط قال
  .)2( »أعمى

  
 ،وقیمتھما وما یحج بھ أعم من عین الزاد والراحلة )3(»إذا قدر الرجل على ما یحج بھ«وفي صحیحة الحلبي 

  .لصدق عنوان ما یحج بھ على ذلك جمیعًا
الزاد من الطعام والماء بل وعلف الدابة ونحو ذلك من الحوائج إن كانت موجودة في كل منزل ینزلھ في ) 1(

 فذھب ، وإن لم تكن موجودة في الطریق واحتاج إلى الحمل كالسفر في البر والبحر،الطریق فال یجب الحمل
 وذھب آخرون إلى ، ویسقط وجوب الحّج حینئذ، ألنھ من تحصیل اإلستطاعة،ب الحملجماعة إلى عدم وجو

 لصدق أن لھ زادًا على ، وھذا القول ھو الصحیح، إّال إذا كان حرجیًا زائدًا على ما یقتضیھ الحّج،وجوب الحمل
 ،علیھ أن یحملھ وال یختص بوجوده في الطریق بل ، وإن لم یكن موجودًا في الطریق،ما إذا تمكن من حملھ

  .ولو بأن یستأجر داّبة لحملھ
  

 وجب علیھ ذلك ومجّرد عدم وجدان الزاد في ، لو استطاع أن یحمل الزاد ولو بأن تحّملھ الدابة:والحاصل
  .یوجب سقوط الحّج الطریق ال

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 25 :11الوسائل ) 1(
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  .2 ح 6بواب وجوب الحّج ب أ / 25 :11الوسائل ) 2(
  .3 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 25 :11الوسائل ) 3(
  
 المراد بالزاد ھنا المأكول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیھ المسافر من األوعیة التي :4 مسألة "3001"

 وبردًا  حّرًا:یتوقف علیھا حمل المحتاج إلیھ وجمیع ضروریات ذلك السفر بحسب حالھ قّوة وضعفًا وزمانھ
 والّالزم وجود ما ، مطلق ما یركب ولو مثل سفینة في طریق البحر: والمراد بالراحلة، شرفًا وضعة:وشأنھ

 فإذا كان من ،)1(  بل الظاھر اعتباره من حیث الضعة والشرف كمًا وكیفًا،یناسب حالھ بحسب القّوة والضعف
  لیھشأنھ ركوب المحمل أو الكنیسة بحیث یعد ما دونھما نقصًا ع

  
 فذھب جماعة إلى مراعاة شأن المكلف ،اختلف األصحاب في اعتبار الراحلة من حیث الضعة والشرف) 1(

  . وذھب آخرون إلى عدم اعتبار ذلك،وحالھ ضعة وشرفًا بالنسبة إلى الراحلة
  

اكمة على  إّال أن قاعدة نفي الحرج ح، فإن الدلیل وإن كان مطلقًا من ھذه الجھة،واستدل األّول بنفي الحرج
  .اإلطالقات

  
 من جھة أن مقتضى حكومة نفي الحرج ھو نفي الوجوب ال نفي ،وربما یشكل التمسك بنفي الحرج

 فعدم ، وعلیھ لو تحمل الحرج یحكم بصحة حّجھ وإجزائھ عن حّج اإلسالم، والكالم في الثاني،المشروعیة
  .اإلجزاء یحتاج إلى الدلیل وال دلیل

  
 فلو تحمل الحرج ، ھو نفي الوجوب ال نفي المشروعیة،ل علیھ قاعدة نفي الحرج أن اقصى ما تد:والحاصل

 وبین ،منافاة بین كون الشيء غیر واجب في الشریعة  إذ ال،فمقتضى القاعـدة ھو الحكم بالصّحة واإلجزاء
  .ـ ـ أدّلة نفي الحرج واإلطالقات الحكم باإلجزاء بمقتضى الجمع بین األدّلة

  
 بناء على مشروعیة عباداتھ وعدم ، فإنھ ال حاجة إلى إعادة وضوئھ،توضأ الصبي ثّم بلغونظیر ذلك ما لو 

  . وھكذا المقام، لكنھ یجزئ عن الواجب، فإن الوضوء الصادر منھ وإن كان غیر واجب،كونھا تمرینیة
  

مة قاعدة نفي  وذلك لحكو،یشترط في الوجوب القدرة علیھ وال یكفي ما دونھ وإن كانت اآلیة واألخبار مطلقة
 : وعلیھ یحمل ما في بعض األخبار، نعم إذا لم یكن بحد الحرج وجب معھ الحّج،العسر والحرج على اإلطالقات

  .من وجوبھ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب
  

 ألن الوضوء ھو الطھور وھو حقیقة ، أن قیاس المقام وتنظیره بالوضوء الصادر من الصبي باطل:وفیھ
 فال وجھ إلتیان الوضوء مرة ثانیة بعد ، وھي حاصلة على الفرض لصحة عبادات الصبي،فةواحدة غیر مختل

 فإن الحّج الذي افترضھ اهللا على ، فإن لھ حقائق مختلفة كما تقّدم، وھذا بخالف الحّج،فرض حصول الطھارة
 العسر بمقتضى قاعدة  مشروط بعدم، المسّمى بحّج اإلسالم في الروایات،العباد وجعلھ مما بني علیھ اإلسالم

 إذ الیسر بمقتضى القاعدة مأخوذ في ، لیس بحجة اإلسالم، فما یصدر منھ حال العسر والحرج،نفي الحرج
 وال دلیل على إجزائھ عن ، لم یكن حّجھ بحجة اإلسالم، فإذا تحمل الحرج والعسر في أعمال الحّج،حّجة اإلسالم

  . عدمھحّجة اإلسالم فاإلجزاء یحتاج إلى الدلیل ال
  

 ، وجعلھ مما بني علیھ اإلسالم، الحّج الذي افترضھ اهللا على العباد مرة واحدة في العمر:وبعبارة ُاخرى
 فإن ، لم یكن حّجھ بحجة اإلسالم، فإذا أتى بالحج حرجًا ومعسرًا،مشروط بعدم العسر بمقتضى نفي الحرج

وال تتصف حّجة اإلسالم بالجواز وعدم  ،حّجة اإلسالم تمتاز من بین أقسامھ بأخذ الیسار في موضوعھ
  . فاإلجزاء یحتاج إلى الدلیل،الوجوب

من مات « ومّما یدل على اعتبار الیسار في حّجة اإلسالم وعدم وجوبھ عند العسر والحرج موثق أبي بصیر 
نھ أنھ  فإن المستفاد م)1()ونحشره یوم القیامة أعمى (:وھو صحیح موسر لم یحج فھو ممن قال اهللا عّز وجّل

  .)ونحشره یوم القیامة أعمى (:یشملھ قولھ تعالى لو كان معسرًا ال
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  كصحیحة أبي  وردت روایات ُاخر في إتیان الحّج وإن كان عسرًا وحرجیًا،نعم

- - - - - - - - - -  
  .7 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 27 :11الوسائل ) 1(
  
سوبًا یمكنھ تحصیلھ بالكسب في الطریق ألكلھ وشربھ  إذا لم یكن عنده الزاد ولكن كان ك:5 مسألة "3002"

  .)1( ؟ األقوى عدمھ وإن كان أحوط وغیرھما من بعض حوائجھ ھل یجب علیھ أو ال
  

 ورواھا ،)1( »من ُعرض علیھ الحّج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فھو مستطیع للحّج«بصیر 
 والمستفاد من ،وإن كان البذل ولكن ال خصوصیة لھ فإّن موردھا ،)2( الصدوق عن ھشام بن سالم مثلھ

 إّال أنھا مطلقة من حیث ،الصحیحة بعد إلغاء خصوصّیة المورد وجوب الحّج مطلقًا ولو على حمار أجدع
 بمعنى أّن المستفاد من إطالق الصحیحة وجوب الحّج على كل مكلف ولو على حمار أجدع یناسب ،المبذول لھ
 ،فین یختلف شأنھم وحالھم من حیث الشرف والضعة فیقید إطالق ذلك بأدّلة نفي الحرج فإّن المكّل،شأنھ أم ال

 فمقتضى الجمع بین األدّلة وجوب الحّج ولو على حمار أجدع فیما إذا لم یستلزم ،فإنھا حاكمة على األدّلة
  . ولم یستلزم مھانة وذلة، ولم یكن منافیًا لشأنھ،الحرج

 ولكن كان كسوبًا یتمّكن من االكتساب في الطریق لكل یوم ، یجد الزاد بالفعلذھب بعضھم إلى أنھ لو لم) 1(
  . كالحالق وجب علیھ الحّج لصدق االستطاعة،قدر ما یكفیھ

  
 ألن العبرة في التمّكن من الزاد بالوجدان الفعلي واالستطاعة إنما تصدق في ،ولكن الظاھر عدم الوجوب

 ویصدق ، والتمّكن من االكتساب في الطریق من قبیل تحصیل االسـتطاعة،صورة التمّكن من الزاد فعًال أو قیمة
أن یكون مستولیًا علیھما بالفعل » لھ زاد وراحلة«) علیھ السالم(علیھ أنھ لیس لھ زاد فإّن الظاھر من قولھ 

  . بمجّرد التمّكن من اكتساب الزاد في الطریق، وال یصدق االستیالء على الزاد بالفعل،بملك ونحوه
  
- - - - - - - - - -  
  .7 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 42 :11الوسائل ) 1(
  .1256 / 259 :2الفقیھ ) 2(
  
 فالعراقي إذا استطاع وھو في الشام وجب ، إنما یعتبر اإلستطاعة من مكانھ ال من بلده:6 مسألة "3003"

بل المیقات متسكعًا أو لحاجة ُاخرى من علیھ وإن لم یكن عنده بقدر اإلستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما ق
 بل لو أحرم متسكعًا فاستطاع وكان أمامھ ،)1( تجارة أو غیرھا وكان لھ ھناك ما یمكن أن یحج بھ وجب علیھ

  .)2( یخـلو عن إشكال  وإن كان ال،بالوجـوب علیھ) )1(( میقات آخر أمكن أن یقال
  
 إذ ال خصوصیة لبلد ،ة في النصوص بحصول ذلك في بلدهألنھ لم تقید االستطاعة أو من لھ زاد وراحل) 1(

 فلو ، بل الّالزم إتیان الحّج والمناسك عن استطاعة، وال دلیل على لزوم حصول اإلستطاعة من بلده،دون بلد
  . وجب علیھ الحّج، وقبل أن یصل إلى المیقات حصلت لھ اإلستطاعة، بل إلى المدینة المنورة،ذھب إلى بلد آخر

  . ال كالم في وجوب الحّج إذا استطاع قبل المیقات:ة وبالجمل
 والذي یمنع عن القول بالوجوب علیھ حینئذ إحرامھ لغیر ،مقتضى إطالق األدلة وجوب الحّج علیھ) 2(

  .ثانیًا لحج اإلسالم إبطالھ واالحرام اإلسالم، إذ لیس لھ حّجة
 بل یجب علیھ إتمام ، لیس لھ رفع الید عن اإلحرام، من أحرم من المیقـات إحرامًا صحیحًا ولو ندبًا: والحاصـل
  . فلیس لھ اإلحرام الثاني في ضمن اإلحرام األّول،ھذا العمل

  
 ألنھ بعد فرض شمول إطالق األدلة لمثل المقام ،یمنع عنھ  وإحرامھ األّول ال،ولكن الظاھر وجوب الحّج علیھ
 ففي الواقع ھو ، وإنما ھو مجرد تخیل ووھم،بي بالحج وأنھ لم یكن لھ أمر ند،یكشف عن بطالن اإلحرام األّول

 فحصول اإلستطاعة ولو بعد المیقات یكشف عن بطالن إحرامھ ، ولكن لم یكن یعلم بھ،مأمور بحّج اإلسالم
  األّول
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- - - - - - - - - -  
 حج ثانیًا سواء فیجب علیھ اإلحرام لل،بل ھو المتعین لكشف االستطاعة عن عدم األمر الندبي حین اإلحرام) 1(

  .أكان أمامھ میقات آخر أم لم یكن
  
 ولو وجد ولم ،)1(  إذا كان من شأنھ ركوب المحمل أو الكنیسة ولم یوجد سقط الوجوب:7 مسألة "3004"

لصدق ) )1((  وإن تمكن فالظاھر الوجوب،یوجد شریك للشق اآلخر فإن لم یتمكن من ُاجرة الشقین سقط أیضًا
 نعم لو كان بذُلھ ،ما عن العالمة من التوقف فیھ ألن بذل المال لھ خسران ال مقابل لھ فال وجھ ل،اإلستطاعة

  .)2( مجحفًا ومضّرًا بحالھ لم یجب كما ھو الحال في شراء ماء الوضوء
  

 فلم یجب ،یعلم بذلك  ولذا لو انكشف أنھ كان مستطیعًا من بلده وكان ال،وعن عدم األمر الندبي حین اإلحرام
 فوظیفتھ حینئذ الرجوع إلى المیقات ، ویجري علیھ أحكام من تجاوز المیقات بغیر إحرام، حّجة اإلسالمعلیھ إّال

  . وإّال ففیھ تفصیل یأتي إن شاء اهللا تعالى،واإلحرام منھ لحّجة اإلسالم إن تمكن من الرجوع
 فإنھ یجب علیھ الرجوع إلى ، وال فرق في وجوب اإلحرام للحّج ثانیًا بین ما إذا كان أمامھ میقات آخر أم ال

  .المیقات واإلحرام منھ لحج اإلسالم
 وال مال لھ ُالجرة ، وكذا لو وجد ولم یوجد شریك للشق اآلخر،لعدم حصول اإلستطاعة حسب حالھ وشأنھ) 1(

  ففي جمیع، وكان بذلھ للشق اآلخر حرجیًا وإجحافًا بالنسبة إلیھ ومضرًا بحالھ، وكذا لو كان لھ مال،الشقین
  . لعدم حصول اإلستطاعة،ھذه الصور یسقط وجوب الحّج

 فھل یجب ،یصل إلى حد الحرج وقع الكالم فیما إذا كان بذل المال ُالجرة الشق اآلخر ضررًا علیھ ولكن ال) 2(
 ،)2( ؟ فعن العالمة التوقف فیھ ؟ وھل یجب علیھ تحمل الضرر الزائد أم ال بذل المال الزائد بإزاء الشق اآلخر

  .ب في المتن إلى الوجوب لصدق اإلستطاعةوذھ
  
- - - - - - - - - -  
  . ومنھ یظھر الحال في المسألة اآلتیة،یجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحّج  ألنھ ال،فیھ إشكال) 1(
  .52 :7التذكرة ) 2(
  
 وال یجوز ،لسقوطیوجب ا  غالء أسعار ما یحتاج إلیھ أو ُاجرة المركوب في تلك السنة ال:8 مسألة "3005"

التأخیر عن تلك السنة مع تمكنھ من القیمة بل وكذا لو توقف على الشراء بأزید من ثمن المثل والقیمة 
   بل وكذا لو توقف على بیع أمالكھ بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القیمة المتعارفة،المتعارفة

  
  . لحدیث ال ضرر،فھو مرفوعوقد یقال بأن بذل المال بإزاء العدل اآلخر ضرر علیھ 

  
 وإنما ، وال نظر لھ إلیھا،یجري في األحكام الضرریة  وحدیث ال ضرر ال،وُاجیب بأن الحّج تكلیف ضرري
 وأما إذا كان متمحضًا في ، والحدیث یرفع الضرري، ضرري وغیر ضرري،یجري في األحكام التي لھا فردان

 الحّج على المستطیع لما كانت متضمنة للضرر وصرف  وأدلة وجوب، فال یجري فیھ حدیث ال ضرر،الضرر
  . فأدلة وجوب الحّج مخصصة لنفي الضرر، تكون أخص من نفي الضرر،المال

  
 ویجب تحمل ، أدلة نفي الضرر ال نظر لھا إلى األحكام الضرریة كالزكاة والخمس والجھاد والحّج:وبالجملة

  .إلجحافالضرر في ھذه الموارد ما لم یصل إلى حد الحرج وا
  

 ولكن المجعول من الضرر ما یقتضیھ طبعھ مما یحتاج إلیھ المسافر إلى ، أن الحّج وإن كان ضرریًا:وفیھ
 ، فھو ضرر آخر أجنبي عن الضرر الالزم من طبع الحّج، وأما الزائد على ما یقتضیھ طبع الحّج،الحّج

یرتفع بال ضرر إنما ھو   والذي ال،واجبوالمرفوع بحدیث ال ضرر إنما ھو الضرر الزائد عما یقتضیھ طبع ال
  .الضرر الالزم منھ مما یقتضیھ طبعھ
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 ولكن بمقدار الضرر الذي یقتضیھ ، أن حدیث ال ضرر وإن كان ال نظر لھ إلى األحكام الضرریة:وبعبارة ُاخرى
بة إلى ھذا  وأدلة الحّج بالنس، وأما الضرر الزائد على ذلك فال مانع من رفعھ بحدیث ال ضرر،طبع الحكم

   وال مانع،الضرر الزائد مطلقة
  

 وإّال فمطلق ، نعم لو كان الّضرر مجحفًا بمالھ مضرًا بحالھ لم یجب،فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف
 فالمناط ھو اإلجحاف والوصول إلى حد الحرج ،یرفع الوجوب بعد صدق اإلستطاعة وشمول األدلة الضرر ال

  .)1( الرافع للتكلیف
  
 بل یشترط وجود نفقة العود إلى وطنھ ،یكفي في وجوب الحّج وجود نفقة الذھاب فقط  ال:9 مسألة "3006"

 للحرج في التكلیف باإلقامة في غیر وطنھ ،إن أراده وإن لم یكن لھ فیھ أھل وال مسكن مملوك ولو باإلجـارة
عتبر وجود نفقة العود إلطالق اآلیة تعلق لھ بوطن لم ی  نعم إذا لم یرد العود أو كان وحیدًا ال،المألوف لھ

بّد من وجود النفقة إلیھ إذا   وإذا أراد السكنى في بلد آخر غیر وطنھ ال،واألخبار في كفایة وجود نفقة الذھاب
  .)2( كفایة مقدار العود إلى وطنھ  وإّال فالظاھر،لم یكن أبعد من وطنھ

  
ل الضرر في زاده وراحلتھ ما كان مما یقتضیھ العادة  والقدر المسّلم من تحم،من شمول الحدیث لھذه الزیادة

  . وھي محكومة بال ضرر، وأما الزائد فال دلیل على تحملھ إّال المطلقات،وطبع الحّج في نفسھ
  
 فإن غالء أسعار ما یحتاج إلیھ أو الشراء بأزید ،قد ظھر حال ھذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة) 1(

مة المتعارفة وبیع أمالكھ بأقل من ثمن المثل ونحو ذلك ولو لم یستلزم الحرج واإلجحاف من ثمن المثل والقی
 إّال إذا كان الضرر یسیرًا ، ألن الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفي بال ضرر،یوجب سقوط الوجـوب

  .فإنھ ال عبرة بھ
  
 فال ریب ،إن كان بقاؤه في مّكة المكرمة حرجیًا ف، وكان متمكنًا من الذھاب فقط،إذا لم یكن لھ نفقة العودة) 2(

 ، ویتمّكن من أن یعیش ھناك كما یعیش في بلده، وأما إذا لم یكن بقاؤه في مّكة حرجیًا،في عدم وجوب الذھاب
   ویجب علیھ الحّج ألنھ ، بل تكفي نفقة الذھاب، فال یعتبر تمّكنھ من نفقة العود،لعدم وجود عالقة لھ بوطنھ

  
  . وال دلیل على اعتبار التمكن من نفقة العود في ھذه الصورة، الحّج والسفر إلى البیتمستطیع من

  
 بل أراد الرجوع إلى بلد آخر كمن یسافر من العراق إلى مّكة ،وأّما إذا لم یرد الرجوع إلى بلده الذي سافر منھ

لك البلد الذي یرید الذھاب إلیھ أم  فھل یعتبر التمّكن من نفقة العود إلى ذ،ویرید العود إلى خراسان أو الشام
  ؟ ال

فّصل في المتن بین ما إذا كان ذلك البلد الذي یرید المقام فیھ أبعد من وطنھ الذي سافر منھ كخراسان وبین ما 
 وفي الصورة الثانیة اعتبر مقدار العود ، ففي الصورة اُالولى اكتفى بمقدار العود إلى وطنھ،لم یكن أبعد كالشام

  . الذي یرید أن یقیم فیھإلى البلد
  

  : للمسألة صورتان:أقول
  

بّد من وجود نفقة   فحینئذ ال،بّد لھ أن یذھب إلى بلد آخر  بل ال، ما إذا لم یتمكن من الرجوع إلى وطنھ:اُالولى
ّال فال  وإ، ھذا إذا لم یكن ذھابھ إلى ذلك البلد حرجیًا،الذھاب إلى ذلك البلد الذي یرید أن یقیم فیھ وإن كان أبعد

  .یجب علیھ الخروج إلى الحّج
  

 ذكر في المتن أن ، ما إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب رغبتھ الشخصیة ومیلھ الخاص:الصورة الثانیة
 فإن ، وال عبرة بالبعد والقرب، والظاھر أن العبرة بكثرة القیمة وعدمھا،العبرة في نفقة العود بالقرب والبعد

یرید المقام فیھ اختیارًا یحتاج إلى صرف المال أقل من العود إلى وطنھ تجب مراعاة كان الذھاب إلى بلد آخر 
 وإن كان یحتاج إلى صرف المال أكثر من الرجوع إلى وطنھ فالعبرة بالمقدار ،ذلك ولو فرض أن طریقھ أبعد
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 فكان األولى ،بلد آخر وال عبرة بكثرة القیمة الّالزم صرفھا في الذھاب إلى ،المحتاج إلیھ في العود إلى وطنھ
  . وإنما العبرة بما ذكرنا، إذ ال عبرة بھما كما عرفت،أن یعّبر في المتن بزیادة القیمة والنفقة ال القرب والبعد

  
یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیھ في نفقة الحّج من الزاد والراحلة وال   قد عرفت أنھ ال:10 مسألة "3007"

 لكن یستثنى من ذلك ما یحتاج إلیھ ،جب علیھ بیع ما عنده من األموال لشرائھا بل ی،وجود أثمانھا من النقود
 فال تباع دار سكناه الّالئقة بحالھ وال خادمھ المحتاج إلیھ وال ثیاب تجّملھ الّالئقة بحالھ ،في ضروریات معاشھ
  )1(  وال أثاث بیتھ من الفراش واألواني،فضًال عن ثیاب مھنتھ

  
 وأنھ یكفي في تحققھا وجود ما ،رة في االستطاعة بوجود الزاد والراحلة عینًا أو ثمنًاقد عرفت أن العب) 1(

  . سواء كان من النقود أو األمالك فالمیزان وجود ما یحّج بھ،یمكن صرفھ في تحصیلھما
 من الدار واألثاث والثیاب والفرش ، یستثنى من ذلك ما یحتاج إلیھ اإلنسان في معاشھ ومعاش عیالھ، نعم

 بحیث لو باع أحد ھذه اُالمور وصرف ،واألواني وفرس ركوبھ وغیر ذلك مّما ذكر في المتن مما یحتاج إلیھ
 ، فإذا كان فقدان شيء من ذلك موجبًا للحرج، فالعبرة في جمیع ذلك بالحرج،ثمنھ في الحّج وقع في الحرج

 ویرفع اإللزام بالفعل أو ، جمیع األدلة ألن دلیل نفي الحرج حاكم على،یجب بیعھ وتبدیلھ بالزاد والراحلة ال
 الستلزام التكلیف ،یجب بیعھ وصرفھ في الحّج  ال، فكل شيء إذا كان فقده موجبًا لوقوعھ في الحرج،الترك

 ككتب الطب ونحو ذلك مما ، ومن ذلك الكتب مطلقًا دینیة كانت أو غیرھا،بصرف ذلك في الحّج الحرج والعسر
 فال وجھ الختصاص اإلستثناء ،ث لو باعھا وبّدلھا بما یحج بھ لوقع في الحرج بحی،یحتاج إلیھ في معاشھ

 فإن كان بیع الفرس أو فقدانھ ، ومنھ الفرس المعّد لركوبھ في حوائجھ وأغراضھ،بالكتب الدینیة كما في المتن
  .مستلزمًا لوقوع الشخص في الحرج والمشقة یسقط وجوب الحّج وال یجب بیعھ

  
كشف اللثام من التفصیل بین ما إذا كان الفرس صالحًا لركوبھ في طریق الحّج فھو من فال وجھ لما عن 

   )1(  وإّال فھو أمر زائد یجب بیعھ وتبدیلھ بالزاد والراحلة،الراحلة
- - - - - - - - - -  
  .94 :5 كشف اللثام) 1(
  

 بھا بحسب حالھا في زمانھا  بل وال حلي المرأة مع حاجتھا بالمقدار الالئق،وغیرھما مما ھو محل حاجتھ
 ،بّد لھ منھا فیما یجب تحصیلھ ألن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة  وال كتب العلم ألھلھ التي ال،ومكانھا

 وال سالحھ وال سائر ما یحتاج ، وال فرس ركوبھ مع الحاجة إلیھ،وال آالت الصنائع المحتاج إلیھا في معاشھ
  . وال یعتبر فیھا الحاجة الفعلیة،ا في الحّج العسر والحرج الستلزام التكلیف بصرفھ،إلیھ

  
لما عرفت أن المیزان ھو الحرج وأنھ إذا استلزم فقد الفرس حرجًا علیھ لعدم إمكان استیفاء أغراضھ وسد 

  . فال یجب بیعھ سواء كان صالحًا للسفر إلى الحّج أم ال،حوائجھ بھ
  

ردد في استثناء ما یضطر إلیھ من أمتعة المنزل والسالح وآالت كما ال وجھ لما عن الشھید من التوقف والت
 بل ، لما عرفت من أن مجرد التمكن من الزاد والراحلة وتحصیلھما ال یجدي في ثبوت الوجوب،)1(الصنائع

المیزان مضافًا إلى التمكن واالستطاعة من حیث الزاد والراحلة عدم استلزام الحرج في بیع ما یحتاج إلیھ في 
  .ور معاشھ ودنیاهُام
  

 كثیاب الشتاء بالنسبة إلى موسم ، وبین حصولھ في الزمان الالحق،فرق بین استلزام الحرج بالفعل ثّم ال
 ، فإن تبدیل ما یحتاج إلیھ في الشتاء وإن لم یستلزم الحرج بالفعل لكون الزمان حاّرًا على الفرض،الصیف

 الحرج ال قصور فیھا عن شمولھا لمطلق ما یستلزم منھ  وأدلة نفي،ولكنھ یقع في الحرج في موسم الشتاء
  . ألن المیزان ھو حصول الحرج سواء كان بالفعل أو في الزمان الّالحق، فعلیًا كان أو استقبالیًا،الحرج

  
یجب بیعھا وتبدیلھا   ال،كانت شاّبة  فإنھ مع حاجتھا إلى لبسھا كما إذا،ومّما ذكرنا یظھر الحال في حلي المرأة

   ألّن صرفھا في الحّج حرجي علیھا،زاد والراحلةبال
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- - - - - - - - - -  
  .311 :1الدروس ) 1(
  

 وإّال فھو ،فال وجھ لما عن كشف اللثام من أن فرسھ إن كان صالحًا لركوبھ في طریق الحّج فھو من الراحلة
 كما ال وجھ لما عن ،بیعھ حینئذیفتقر إلیھ بل یفتقر إلى غیره وال دلیل على عدم وجوب  في مسیره إلى الحّج ال

  .الدروس من التوقف في استثناء ما یضطر إلیھ من أمتعة المنزل والسالح وآالت الصنائع
 نعم لو زادت ، فاألقوى استثناء جمیع ما یحتاج إلیھ في معاشھ مما یكون إیجاب بیعھ مستلزمًا للعسر والحرج

 وكذا لو استغنى عنھا بعد الحاجة كما في ، في نفقة الحّجأعیان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد
  .حلي المرأة إذا كبرت عنھ ونحوه

  
 لو كان بیده دار موقوفة تكفیھ لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاھر وجوب بیع :11 مسألة "3008"

   إذا كانت وافیة لمصارف الحّج أو متممة لھا)1( المملوكة
  

 ففي ھذه الصورة یجب علیھا بیعھا وتبدیلھا بالزاد ،یناسب لھا لبسھا السن بحیث الوأما إذا كبرت وتقدم بھا 
  . لعدم الحاجة إلیھا وعدم استلزام الحرج من صرفھا في الحّج،والراحلة

 فھل یجب علیھ بیع المملوكة وصرف ثمنھ ، ولكن یمكنھ السكنى في الدار الموقوفة،لو كان لھ دار مملوكة) 1(
  :؟ وجھان في الحّج أم ال

  . ومما یمكن االحتیاج إلیھ واألصل عدم وجوب البیع، ألن الدار محل الحاجة، عدم وجوب البیـع:أحدھما
  

 وذلك لصدق اإلستطاعة حینئذ إذا لم ، أو تتمیمھ لمصارف الحّج، وجوب البیع وصرف ثمنھ في الحّج:ثانیھما
 ، فال حاجة إلى الدار المملوكة حینئذ،ھ حرج في ذلك ولم یكن علی،تكن السكنى في الدار الموقوفة منافیة لشأنھ

  . وعلیھ ال مجال للرجوع إلى أصالة عدم وجوب البیع، فال حرج في بیع المملوك،لسد حاجتھ بالوقف
  من ذلك ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل) رحمھ اهللا( وقد استثنى المصنف 

  
  .عنده من الموقوفة مقدار كفایتھ فیجب بیع المملوكة منھاوكذا في الكتب المحتاج إلیھا إذا كان 

 لصدق اإلستطاعة حینئذ إذا لم یكن ، وكذا الحال في سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجتھ فیھا بغیر المملوكة
 ،))1((  نعم لو لم تكن موجودة وأمكنھ تحصیلھا لم یجب علیھ ذلك،ذلك منافیًا لشأنھ ولم یكن علیھ حرج في ذلك

 عدم صدق اإلستطاعة في ھذه الصورة بخالف الصورة اُالولى إّال إذا : والفرق،فال یجب بیع ما عنده وفي ملكھ
  . أو حّصلھا مع عدم وجوبھ فإنھ بعد التحصیل یكون كالحاصل أّوًال،حصلت بال سعي منھ

  
 بل ذلك ،ھذه الصورة لم یجب علیھ بیع المملوكة لعدم صدق اإلستطاعة في ،وأمكنھ تحصیلھا والسكنى فیھا

  .من تحصیل االستطاعة وھو غیر واجب
  

 وبین ، وكان لھ دار مملوكة أیضًا، فّرق في المتن بین ما إذا كان بیده دار موقوفة یسكن فیھا مثًال:والحاصل
 ،ا ولكن یمكنھ تحصیلھا والسكنى فیھ، ولم تكن تحت اختیاره فعًال،ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل

 ألن تحصیل ، وعدم الوجوب في الصورة الثانیة،فاختار وجوب البیع في الصورة اُالولى لصدق اإلستطاعة
  . وھو غیر واجب،الدار الموقوفة ألجل السكنى فیھا من قبیل تحصیل االستطاعة

  
اإلستطاعة ـ  ألن المراد ب، لصدق االستطاعة في الصورة الثانیة أیضًا،ولكن الظاھر عدم الفرق بین الصورتین

 والذي یمنع عن صرفھ في الحج العسُر ، وھو حاصل في المقام،كما عرفت غیر مرة ـ وجود ما یحج بھ عنده
 كما لو ،حرج علیھ في صرفھ في الحّج بعد قدرتھ على تحصیل الدار الموقوفة  والمفروض أْن ال،والحرج

 فإن المفروض أن ،تى یقال بعدم وجوبھ ولیس ذلك من تحصیل االستطاعة ح،فرضنا أنھ وحید ال عائلة لھ
   ویتمكن من ترك البیت والسكنى في،عنده ما یحج بھ بالفعل

- - - - - - - - - -  
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فیھ إشكال فإن المفروض أن عنده ما یحج بھ وال حرج علیھ في صرفھ في الحّج بعد قدرتھ على تحصیل ) 1(
  . ما یحج بھ ظاھر والفرق بین المقام وتحصیل،الدار وغیرھا مما یحتاج إلیھ

  
 لو لم تكن المستثنیات زائدة عن الّالئق بحالھ بحسب عینھا لكن كانت زائدة بحسب :12 مسألة "3009"

 فھل یجب التبدیل للصرف في نفقة الحّج أو ،القیمة وأمكن تبدیلھا بما یكون أقل قیمة مع كونھ الئقًا بحالھ أیضًا
  .دم زیادة العین عن مقدار الحاجة واألصل عدم وجوب التبدیل ومن ع،؟ قوالن من صدق اإلستطاعة لتتمیمھا

 كما إذا كانت لھ دار تسوى مائة ، واألقوى األّول إذا لم یكن فیھ حرج أو نقص علیھ وكانت الزیادة معتدًا بھا
 نعم لو كانت ،وأمكن تبدیلھا بما یسوى خمسین مع كونھ الئقًا بحالھ من غیر عسر فإنھ یصدق اإلستطاعة

  .)1( وإن كان األحوط التبدیل أیضًا) )1(( یعتنى بھا أمكن دعوى عدم الوجوب یادة قلیلة جّدًا بحیث الالز
  

 ومثلھ یجري في سائر األشیاء من ، وإنما یحّصل أمرًا آخر یسد حاجتھ بھ،المدرسة بدون استلزام مھانة علیھ
 ولم یكن استعمال الوقف لھ حرجًا ولم ،حرج فإذا تمكن من تحصیل الكتب الموقوفة بال ،األثاث كالفرش والكتب

 فال ، لصدق االستطاعة بالزاد والراحلة قیمة، یجب علیھ بیع كتبھ المملوكة،یكن منافیًا لشأنھ ومھانة علیھ
  .یختص الحكم بالدار

  
 بل ، ولكن المقام لیس من باب تحصیل اإلستطاعة، تحصیل اإلستطاعة وإن لم یكن واجبًا قطعًا:والحاصل

بّد من النظر إلى أن صرفھا في الحّج یوجب الحرج فال   فال،ستطاعة بالزاد والراحلة قیمة حاصلة بالفعلاإل
  . وإّال فھو واجب لصدق اإلستطاعة،یجب

 فإن الفرق بالتفاوت الكثیر والیسیر إنما یؤثر في مثل ثبوت خیار الغبن ،لم یظھر لنا وجھ لھذ التفصیل) 1(
 أن عمدة دلیل خیار الغبن ھو اإلشتراط الضمني وبناء العقالء على تساوي  لما ذكرنا في محلھ،وعدمھ

   وعدم،العوضین من حیث المالیة
- - - - - - - - - -  
  .لكّنھا بعیدة جّدًا) 1(
  
 إذا لم یكن عنده من أعیان المستثنیات لكن كان عنده ما یمكن شراؤھا بھ من النقود أو :13 مسألة "3010"

 ، بل األقوى عدم جوازه إّال أن یكون عدمھا موجبًا للحرج علیھ،رائھا وترك الحّج إشكال ففي جواز ش،نحوھا
 وإن لم ،یجب بیعھا إّال مع عدم الحاجة  وحینئذ فإن كانت موجودة عنده ال،فالمدار في ذلك ھو الحرج وعدمھ

ا بقصد التبدیل بآخر لم  ولو كانت موجودة وباعھ،یجوز شراؤھا إّال مع لزوم الحرج في تركھ تكن موجودة ال
 ولو باعھا ال بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنھا في ، فحكم ثمنھا حكمھا،یجب صرف ثمنھا في الحّج

  الحّج
  

كان التفاوت یسیرًا فال یعتني بھ العقالء وال   وأّما إذا،التفاوت بینھما كثیرًا وإّال فیثبت خیار تخّلف الشرط
  .یوجب الخیار

  
 والمفروض ،قام فقد عرفت أن المیزان في اإلستطاعة ھو التمكن من الزاد والراحلة عینًا أو قیمةوأما في الم

  .أن لھ زادًا وراحلة بھذه الزیادة المترتبة على التبدیل
  

 بل لو كان التفاوت ، فالتفاوت بالكثیر وبالیسیر ال أثر لھ في ذلك،یستلزم التبدیل الحرج  یشترط أن ال،نعم
 ، كما لو فرض أن نفقة الحّج مائة دینار وعنده بالفعل تسعة وتسعون دینارًا،مائة وجب التبدیلبواحد في ال

 ، ویشتري بالباقي دارًا ُاخرى مناسبة لشأنھ،یجب علیھ بیع داره بمائة لیضیف دینارًا واحدًا إلى نفقة حّجھ
تي دینار یجب علیھ بیع داره وكما لو فرضنا أن داره تسوى عشرة آالف دینارًا وأن مصرف حّجھ یبلغ مائ

  . مع أن نسبة المائتین إلى العشرة آالف قلیلة جدًا،ویأخذ مصرف حّجھ ویشتري بالباقي دارًا ُاخرى
  

 إذ العبرة بالتمكن من الزاد ، لصدق اإلستطاعة في كلتا الصورتین،فالصحیح عدم الفرق بین الصورتین
  .ت یسیرًا أو كثیرًا وھو حاصل في المقام سواء كان التفاو،والراحلة
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  .)1( على حدِّ الحرج في عدمھا) )1(( إّال مع الضرورة إلیھا

  
یجب بیعھا وصرف ثمنھا   وأنھ ال،قد تقّدمت جملة من المستثنیات التي مما یحتاج إلیھ في معاشھ وحیاتھ) 1(

 فلو ،النسبة إلى النقود وھكذا ب، ھذا بالنسبة إلى األعیان الموجودة، الستلزام ذلك العسر والحرج،في الحّج
 وبین أن یشتري بھا ، ودار األمر بین صرف النقود في الحّج،كان عنده مقدار من النقود ولم یكن عنده دار
 بحیث لو صرف النقود في الحّج وترك شراء الدار لوقع في ،دارًا لسكّناه فلو كانت الدار مّما یحتاج إلیھ

  .راء الدار لسد حاجتھ وضرروتھ بل یجوز لھ ش،یجب علیھ الحّج  ال،الحرج
  

 فإن كانت الدار ،یختص باألعیان الخارجیة بل یشمل ثمنھا أیضًا  استثناء ما یحتاج إلیھ ال:وبعبارة ُاخرى
 وكذا ،یجب علیھ بیعھا وصرف ثمنھا في الحّج  ال، بحیث لو باعھا وقع في الحرج،المملوكة مما یحتاج إلیھ

 ، جاز لھ شراء الدار،لشراء الدار بحیث لو لم یشتر بھ دارًا لوقع في الحرجمن كان لھ مقدار من المال یكفي 
 أو إلى ما یحتاج إلیھ في ، وكذا لو باع داره بقصد التبدیل إلى دار ُاخرى،وال یجب علیھ صرف المال في الحّج

  . التي باعھا بل یجوز لھ شراء ما یحتاج إلیھ بدًال عن الدار،یجب علیھ صرف الثمن في الحّج  ال،حیاتھ
  

  :یجب علیھ الحّج في ھذه الموارد الثالثة  ال:والحاصل
  . إذا كان ما عنده مما یحتاج إلیھ عینًا:األّول

  
  . ما إذا كان مما یحتاج إلیھ نقدًا:الثاني

  
عده لھ  وب، فإنھ قبل البیع لھ العین، كما إذا كان لھ دار وباعھا بقصد التبدیل، ما إذا كان لھ كال األمرین:الثالث

  .النقد بالفعل قبل التبدیل
  . الستلزامھ الحرج على الفرض،یجب صرف المال في الحّج  إذ ال،یجب الحّج  وفي جمیع ھذه الصور ال

   وأما لو باع 
- - - - - - - - - -  
 وأّما مع بنائھ على العدم فالظاھر ھو وجوب ،ھذا مع بنائھ على صرف الثمن فیھا جزمًا أو احتماًال) 1(
  .صرف في الحج لعدم كونھ حرجیًا عندئذال
  

 ذكر في المتن أنھ یجب علیھ صرف ثمنھا في الحّج إّال إذا كان ،بقصد التبدیل بل لغایة من الغایات داره ال
 وھذا ،یملك دارًا أصًال  كما لو فرضنا أن صرف الثمن في الحّج یستوجب أن ال،صرفھ فیھ مستلزمًا للحرج

  .حرجى علیھ
  

 وإن لم یكن مسانخًا مع العین ، ألنھ تارة یبني على صرف المال فیما یحتاج إلیھ في حیاتھ،تفصیلوالحق ھو ال
  . كمن یبیع داره لیشتري بثمنھا ثیابًا لنفسھ وعیالھ وغیر ذلك مما یحتاج ویضطر إلیھ،اُالولى

  .ًال فھو غیر بان على شيء فع، وُاخرى یتردد في صرفھ فیما یحتاج إلیھ من أنواع الحوائج
یجب   ففي األّول والثاني ال، بل یرید أن یّدخره، وثالثة یبني على التحفظ على المال وعدم صرفھ في الحوائج

 وأما في الثالث فال حرج علیھ في ، ومناف لمقاصده، ألن إلزامھ بصرفھ في الحّج حرجي علیھ،علیھ الحّج
  .صرفھ في الحّج بعد فرض أنھ عازم على عدم صرفھ في حوائجھ

  
 ، إذ لو صرف المال أو لم یصرفھ یعیش عیشة حرجیة، إلزامھ بالحج حینئذ غیر حرجي علیھ:وبعبارة ُاخرى

  .یعیش إّال نكدًا فإنھ لو لم یحج أیضًا ال
 وإنما الحرج نشأ ، وإّال فال حرج علیھ من ناحیة الحّج، صرف المال مناف لعزمھ وتصمیمھ باّدخار المال، نعم

 كمن یقنع بأن ، ال من الحكم الشرعي بوجوب الحّج،المال وعدم صرفھ في حوائجھمن عزمھ على اّدخار 
 فمجرد الضرورة ، ویّدخر األموال،یسكن في الخربة ویعیش عیشة الفقراء من حیث المسكن والمأكل والثیاب

روى في  بل صرف المال في الحوائج أو بناؤه أو التحفظ على األموال حتى یت،یوجب سقوط الحّج والحاجة ال
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 وأما مجرد ، كل ذلك یوجب سقوط الحّج،كیفیة الصرف ونحو ذلك مما لو ُمنع عن ذلك لوقع في الحرج
 فإن صرفھ في ، فال یوجب سقوط الحّج،تصمیمھ على التحفظ على المال واّدخاره وعدم صرفھ في حوائجھ

لم ینشأ من إلزامھ بالحج  فالحرج ،یؤثر في حالھ ألنھ لو صرف أو لم یصرف لعاش عیشة حرجیة الحّج ال
  .والمفروض وجود ما یحج بھ عنده فیجب علیھ الحّج

  
 صرح جماعة بوجوب ، إذا كان عنده مقدار ما یكفیھ للحج ونازعتھ نفسھ إلى النكاح:14 مسألة "3011"

ى ـ  واألقوى ـ وفاقًا لجماعة ُاخر، وإن شق علیھ ترك التزویج: بل قال بعضھم،الحّج وتقدیمھ على التزویج
 نعم )1( ونحوه) )1(( عدم وجوبھ مع كون ترك التزویج حرجًا علیھ أو موجبًا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا

یجب أن یطلقھا ویصرف مقدار نفقتھا في تتمیم  لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یكن لھ حاجة فیھا ال
  .)2(  لعدم صدق االستطاعة عرفًا،مصرف الحّج

  
 فإن الحّج إذا استلزم الحرج والمشقة یرتفع ، ذكره بالنسبة إلى ترك التزویج وحدوث المرضاألمر كما) 1(

 ، سواء قلنا بأن اإلضرار بالنفس محرم أم ال فإن المیزان في سقوط الحّج أن یكون اإللزام بھ حرجیًا،وجوبھ
  . الحّج لحكومة دلیل نفي الحرج على،وان كان إیقاع النفس في الحرج والمشقة غیر محرم

  
 ، ألن مجّرد العلم بالوقوع في الزنا لیس مجوزًا لترك الحّج،وأما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فلیس األمر كذلك

  . وال ینافي ذلك كونھ مكلفًا بإتیان الحّج، وإنما یرتكبھ بسوء اختیاره والالزم علیھ تركھ،لعدم استناده إلى الحّج
  

 ،یوجب سقوط الحّج  ومجرد العلم بإتیان الزنا اختیارًا ال، ترك الزنا والحّج: یلزم علیھ أمران:وبعبارة ُاخرى
  .بل یجب علیھ الحّج كما یحرم علیھ الزنا

 ونظیر المقام ما لو علم الحاج أنھ لو صرف مالھ في طریق الحّج لسرق من أموال المسلمین لیتدارك ما 
یوجب   العلم بارتكاب المحرم اختیارًا ال: وبالجملة،ك وال یتوھم أحد سقوط الحّج في مثل ذل،صرفھ من أموالھ

  .سقوط الحّج
  .ویكون طالقھا لصرف مقدار نفقتھا في الحّج من باب تحصیل االستطاعة وھو غیر واجب) 2(
  
- - - - - - - - - -  
  .یجّوز ترك الحّج العلم بالوقوع في الزنا اختیارًا ال) 1(
  
ا یحج بھ ولكن كان لھ دین على شخص بمقدار مؤونتھ أو بما تتم بھ  إذا لم یكن عنده م:15 مسألة "3012"

 ، لصدق االستطاعة حینئذ،كان الّدین حاال وكان المدیون باذًال  فالّالزم اقتضـاؤه وصرفھ في الحّج إذا،مؤونتھ
عي وأخذه بال وكذا إذا كان مماطًال وأمكن إجباره باعانة متسلط أو كان منكرًا وأمكن إثباتھ عند الحاكم الشر

بناء على ما ھو األقوى من جواز   بل وكذا إذا توقف استیفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور ـ،كلفة وال حرج
اإلستطاعة لكونھ مقّدمة  ّنھ حینئذ یكون واجبًا بعد صدق ـ أل الرجوع إلیھ مع توقف استیفاء الحق علیھ

  .)1( للواجب المطلق
  
 ففي حصول ، ولكن كان لھ دین على شخص آخر یفي للحج،كفیھ للحجإذا لم یكن لھ مال خارجي ی) 1(

  : تفصیل یتوقف على بیان صور المسألة،االستطاعة وعدمھ بذلك
 لصدق ، فالالزم مطالبتھ واقتضاؤه وصرفھ في الحّج، وكان المدیون باذًال، ما إذا كان الّدین حاًال:اُالولى

 ألن ، بل یشمل ملكیة ذمة الغیر أیضًا،عة بالعین الخارجیة لعدم اختصاص عنوان االستطا،اإلستطاعة بذلك
المیزان في االستطاعة المعتبرة كما عرفت غیر مّرة ھو التمكن من الزاد والراحلة ولو قیمة وبدًال ووجود ما 

  . وكل ذلك صادق في المقام،یحّج بھ عنده
  

 أو كان غیر معترف بھ وأمكن ،ل لمماطلتھ ولكن المدیون غیر باذ، ما إذا كان الّدین حاًال:الصورة الثانیة
 أو إثباتھ بالرجوع إلى الحاكم حتى حاكم الجور ـ بناء على جواز الرجوع إلیھ إذا توقف ،إجباره بإعانة متسلط

  .؟ إثبات الحق واستیفاؤه علیھ ـ فھل یجب الرجوع إلى الحاكم إلجباره وإنقاذ حقھ منھ أم ال
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 ألن المفروض صدق ، وھو الصحیح،جب واجب مطلق فتجب مقدمتھ ألن الوا،اختار المصنف الوجوب

   ویتمّكن من التصّرف فیھ ، وأن لھ المال،االستطاعة
  

  .وصرفھ في الحّج ولو بمقدمة كالرجوع إلى متسلط أو الحاكم إلنقاذ مالھ وحقھ منھ
  

لتصرف فیھ على حفر  أو كان محروزًا في صندوق وتوقف ا،وھذا نظیر ما إذا كان لھ مال مدفون في األرض
 فإن القدرة التكوینیة إذا كانت متوقفة على ،ریب في الوجوب  فإنھ ال،األرض وفتح الصندوق بعالج ونحوه

  . بل یجب عقًال تحصیل المقدمات،یوجب ذلك سقوط الواجب  ال،مقدمات
  . وإّال فیسقط ألجل الحرج،یكون فیھ حرج وكلفة زائدة بّد أن ال  ال، نعم

  
 ، فالظاھر أیضًا ھو الوجوب، ولكن المدیون یبذلھ لو طالبھ قبل األجل، ما إذا كان الّدین مؤجًال:الثةالصورة الث

 ومجرد توقف التصرف ، وأن لھ ما یحج بھ بالفعل وھو متمكن من صرفھ فیھ ولو بالمطالبة،لصدق االستطاعة
 أو ،وق المحتاج فتحھ إلى العالج فإن ذلك كالموجود في الصند،یوجب عدم صدق اإلستطاعة على المطالبة ال

  . فإن مقدمة الواجب المطلق واجبة بحكم العقل،المدفون في األرض المحتاج إخراجھ إلى الحفر ونحوه
  .یجب علیھ المطالبة والسؤال یجب علیھ الحّج كما ال  ال،یبذل  لو فرض أنھ لو طالبـھ ال، نعم

  
  . ما لو شك في البذل لھ لو طالبھ:الصورة الرابعة
 ألنھ یشك في االستطاعة ، وھو الصحیح،في آخر المسألة أن الظاھر عدم الوجوب) قدس سره( ذكر المصنف 

  . ومقتضى األصل البراءة،وھو مساوق للشك في التكلیف
  

 ولیس لھ الرجوع إلى ، یستثنى من ذلك ما لو شك في القدرة العقلیة المأخوذة في سائر الواجبات المطلقة،نعم
 وإذا ترك ، فإن القدرة العقلیة غیر دخیلة في المالك، بل علیھ الفحص،ءة بمجّرد الشك في القدرةأصالة البرا

 وكان الوجوب ثابتًا في الواقع فقد فّوت على نفسھ المالك الثابت للواجب ولعل ،الواجب مع الشك في القدرة
م مثًال لیس للعبد تركھ معتذرًا باحتمال  فإن المولى إذا أمر عبده بشراء اللح،ھذا ھو المرتكز في أذھان العقالء

  . بل علیھ الفحص وھذا مّما ال كالم فیھ،عدم وجود الّلحم في السوق
  

   فیجوز لھ الرجوع إلى أصالة،وأّما لو شّك في القدرة الشرعیة المأخوذة في المالك
  

نُع صاحب الجواھر الوجوب حینئذ  وم،))1(( وكذا لو كان الّدین مؤّجًال وكان المدیون باذًال قبل األجل لو طالبھ
یمكن إجباره أو منكرًا للّدین  ال  وأّما لو كان المدیون معسرًا أو مماطًال،بدعوى عدم صدق االستطاعة محُل منع

 ،))2(( ولم یمكن إثباتھ أو كان الترافع مستلزمًا للحرج أو كان الّدین مؤجًال مع عدم كون المدیون باذًال فال یجب
  . الوجوب لو لم یكن واثقًا ببذلھ مع المطالبةبل الظاھر عدم

  
 ألّن المورد ـ بعد فرض دخل القدرة في المالك ـ من موارد الشك في التكلیف والقدرة المأخوذة في ،البراءة

 وھي قدرة خاصة مأخوذة ، بمعنى دخلھا في المالك،الحّج المفسرة في الروایات بالزاد والراحلة قدرة شرعیة
درة الشرعیة بھذا المعنى تغایر القدرة الشرعیة المصطلحة التي یزاحمھا جمیع الواجبات  والق،في الحّج

 فإن القدرة المأخوذة في الحّج بمعناھا الخاص وسط بین القدرة الشرعیة ،المأخوذة فیھا القدرة العقلیة
  .سائر الواجبات ولیس حالھا حال القدرة العقلیة المأخوذة في ،المصطلحة وبین القدرة العقلیة المحضة

  
 فقد ، أو منكرًا للدین ولم یمكن إثباتھ،یمكن إجباره  ما إذا كان المدیون معسرًا أو مماطًال ال:الصورة الخامسة

  . لعدم كونھ مستطیعًا،حكم في المتن بعدم الوجوب في جمیع ھذه الصور
  

في مفروض المقام لو تمكن من  فإن الّدین ، وإنما یتم في بعض الصور، ما ذكره على إطالقھ غیر تام:أقول
 وقد عرفت أن ، وأن عنده ما یحج بھ،بیعھ نقدًا بأقل منھ كما ھو المتعارف یجب علیھ بیعھ لصدق االستطاعة
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كان الّدین مؤّجًال ولم یبلغ أجلھ   بل حتى إذا،المناط في صدق االستطاعة وجود ما یحج بھ عینًا أو بدًال وقیمة
  . یجب علیھ ذلك لصدق االستطاعة،ي للحج على ما ھو المتعارفوأمكن بیعھ نقدًا بمقدار یف

  
- - - - - - - - - -  
  .فإن لھ ما یحج بھ بالفعل وھو متمكن من صرفھ فیھ ولو بالمطالبة) 1(
  .ھذا إذا لم یمكن بیع الّدین بما یفي بمصارف الحّج ولو بتتمیم ما عنده فیما إذا لم یكن فیھ حرج أو ضرر) 2(
  
 ،یجب اإلقتراض للحج إذا لم یكن لھ مال وإن كان قادرًا على وفائھ بعد ذلك بسھولة  ال:16لة  مسأ"3013"
 أو مال ،یمكن صرفھ في الحّج فعًال ّنھ تحصیل لإلسـتطاعة وھو غیر واجب نعم لو كان لھ مال غائب ال أل

أمكنھ اإلستقراض والصرف  و،یكون المدیون باذًال لھ قبل األجل  أو دین مؤجل ال،حاضر ال راغب في شرائھ
 إّال إذا لم یكن واثقًا بوصول ،لصدق اإلستطاعة حینئذ عرفًا) )1(( في الحّج ثّم وفاؤه بعد ذلك فالظاھر وجوبھ

  .)1( یجب اإلستقراض لعدم صدق اإلستطاعة في ھذه الصورة الغائب أو حصول الّدین بعد ذلك فحینئذ ال
  

 ویحسب ،بیعھ لمن وجب علیھ الزكاة فیشتریھ ویدفع المال إلى الدائنویجري ذلك في اإلعسار أیضًا إذا أمكن 
  .الّدین على المدیون من باب الزكوة

  :في ھذه المسألة فرعان) 1(
 وإن كان متمكنًا من أدائھ بسھولة وبغیر ،یجب االقتراض للحج إذا لم یكن لھ مال بقدر ما یحج بھ  أنھ ال:األّول
  .یوجب صدق االستطاعة بالفعل وھو غیر واجب ومجرد التمكن من وفائھ ال ، ألنھ تحصیل لالستطاعة،مشقة
 بناء على أن الّدین بنفسھ ، ألنھ استطاع وصار واجدًا للزاد والراحلة، لو استقرض یجب علیھ الحّج، نعم

  .یمنع عن اإلستطاعة ال
  

 لفعلیة الحكم بوجود ،مھ ولكن لو أوجده یترتب علیھ حك، إیجاد الموضوع غیر واجب علیھ:وبعبارة ُاخرى
  . ألنھ یكون واجدًا ومستطیعًا بالفعل، ولكن لو استوھب یجب،یجب اإلستیھاب قطعًا  كما أنھ ال،موضوعھ

  
 أو دین ، أو مال حاضر ال راغب في شرائھ،یمكن صرفھ في الحّج فعًال  أنھ إذا كان لھ مال غائب ال:الثاني

 ففي وجوب ،من اإلستقراض والصرف في الحج ثّم أدائھ بعد ذلك وتمكن ،یبذلھ المدیون قبل األجل مؤجل ال
   إختار،االستقراض وعدمھ وجھان

- - - - - - - - - -  
  . نعم إذا أمكن بیع المال الغائب بال ضرر مترتب علیھ وجب البیع أو االستقراض،بل الظاھر عدمھ) 1(
  
 ففي كونھ مانعًا عن وجوب الحّج مطلقًا ـ  إذا كان عنده ما یكفیھ للحج وكان علیھ دین:17 مسألة "3014"

 أو كونھ مانعًا إّال ،ـ أو عدم كونھ مانعًا إّال مع الحلول والمطالبة  أو كونھ مؤّجًال،سواء كان حاال مطالبًا بھ أو ال
  )1(  أو كونھ مانعًا إّال مع التأجیل وسعة األجل للحج والعود أقوال،مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة

  
  . لصدق االستطاعة حینئذ عرفًا،الوجوب) قدس سره(المصنف 

  
 وإذا فرض أن المال ، وَمْن كان عنده ما یحج بھ، أن الموضوع في الروایات َمْن كان لھ زاد وراحلة:وفیھ

 ویكون ، وال عنده ما یحج بھ، فلیس عنده زاد وراحلة، أو لم یكن لھ مشتر،یمكن صرفھ في الحّج الغائب ال
  .تقراض حینئذ تحصیًال لالستطاعةاإلس

  
 وجب ، أو بیع المال الغائب بال ضرر علیھ، إذا أمكن بیع الّدین المؤجل بالنقد فعًال كما ھو المتعارف،نعم

 بل ،تختص بالزاد والراحلة عینًا  لما عرفت أن االستطاعة ال،االستقراض أو البیع لصدق االستطاعة حینئذ
  .یكفي وجودھما قیمة وبدًال
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 ویجب اإلستقراض في ، وبین ما یتمكن،یتمكن من تبدیلھ وصرفھ في الحّج بّد من التفصیل بین ما ال فال 
 فوجوب ، ألن العبرة بتحقق ما یحج بھ عنده عینًا أو قیمة وبدًال حتى باالستقراض،الثاني دون األّول

  .االستقراض مطلقًا كما في المتن محل منع
 فھل یقدم الحّج أو الّدین فقد اختلف العلماء في ، مال ال یفي إّال للدین أو الحّج وكان لھ،إذا كان علیھ دین) 1(

 إلى أن الّدین مطلقًا بجمیع أقسامھ یمنع عن وجوب )3( والشھید)2( والعّالمة)1(ذلك، ذھب جماعة منھم كالمحقق
  . من األداء بعد الحّج أم ال سواء كان واثقًا، سواء كان الّدین حاال مع المطالبة وعدمھا أو مؤّجًال،الحّج

  
- - - - - - - - - -  
  .201 :1الشرائع ) 1(
  .4 السطر 653 :2المنتھى ) 2(
  .166 :2 الروضة البھیة ،310 :1الدروس ) 3(
  

واألقوى كونھ مانعًا إّال مع التأجیل والوثوق بالتمكن من أداء الّدین إذا صرف ما عنده في الحّج، وذلك لعدم 
 وھي المناط في الوجوب ال مجرد كونھ مالكًا للمال وجواز ،في غیر ھذه الصورة) )1(( صدق اإلستطاعة

 ،ینفع في صدق اإلستطاعة التصرف فیھ بأي وجھ أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر ال
  یبعد الصدق إذا كان واثقًا بالتمكن من األداء مع فعلیة نعم ال

  
من « وفي الصحیح ، ومن كان مدیونًا لیس بموسر،وضوع في وجوب الحّج ھو الموسرویستدّل لھم بأن الم

 وكذا ُفسرت )2( » ونحشره یوم القیمة أعمى:مات وھو صحیح موسر لم یحج فھو ممن قال اهللا عّز وجّل
مال ذلك القّوة في ال«) علیھ السالم( قال ،اإلستطاعة في بعض األخبار كروایة عبدالرحیم القصیر بالیسار

  .)3( » نعم:؟ قال  فإن كانوا موسرین فھم ممن یستطیع: قال،والیسار
  

 ومن یتمكن من أداء دینھ بعد الحّج بسھولة ومن ، أن الیسار المأخوذ في موضوع الحّج مقابل العسر:وفیھ
  .دون مشقة فھو موسر

 ومجرد اشتغال ،ّج وھو موسر فھو ممن ترك الح، من كان متمكنًا من أداء الّدین وترك الحّج: وبعبارة ُاخرى
  .یمنع من صدق الیسار الذمة بالدین ال

  
 وأما غیر ،ومنھم من ذھب كالسید في المدارك إلى أن المانع عن وجوب الحّج ھو الّدین الحاّل المطالب بھ

  الحال أو غیر المطالب بھ فغیر مانع لتحقق اإلستطاعة المقتضیة 
- - - - - - - - - -  
 والمفروض في المقام تحققھا فیقع التزاحم ، فسرت في الروایات بالتمكن من الزاد والراحلةاالستطاعة قد) 1(

 لكن وجوب أداء الّدین أھم فیقدم فیما إذا كان صرف المال في الحّج ،بین وجوب الحّج ووجوب أداء الّدین
  . وبذلك یظھر الحال في بقیة المسألة،منافیًا لألداء ولو في المستقبل

  .7 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 27 :11ئل الوسا) 2(
  .3 ح 9أبواب وجوب الحّج ب  / 37 :11الوسائل ) 3(
  

  .)1( للوجوب
  

 ألن ،بّد من التعمیم للحاّل الذي لم یأذن لھ الدائن بالتأخیر وإن لم یكن مطالبًا  أنھ لو تّم ھذا التفصیل فال:وفیھ
 بل لو حّل الّدین ولم یأذن الدائن بالتأخیر وجب األداء ،بة وھو غیر متوّقف على المطال،العبرة بوجوب األداء

 بل یشمل ما حّل ولم یأذن لھ ، وال یختص ذلك بالحاّل المطاَلب بھ،یطالب، فالمانع ھو وجوب األداء وإن لم
  .الدائن بالتأخیر وإن لم یطالب

  
 واختاره ،قتھ للحج والعود إّال المؤجل الذي وسع و،ومنھم من ذھب إلى أن الّدین یمنع عن وجوب الحّج

  .)2(كاشف اللثام
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 ، لعدم الفرق بینھ وبین الموّسع، ولو تم ما ذكره لكان علیھ أن یزید قیدًا آخر وھو الحاّل الذي أذن لھ بالتأخیر
  .فال یختص عدم المنع بالمؤجل الذي وسع وقتھ

  
 أن كًال : وحاصل ما ذكره)3(اآلخروذھب صاحب المستند إلى التخییر في بعض الصور وتقدیم الحّج في بعضھا 

یتمّكن   وحیث ال، ألنھما واجبان في عرض واحد، وھو مطالب بامتثال األمرین،من أداء الّدین والحّج واجب
 ھذا إذا كان الّدین حاال ،بّد من إعمال قواعد باب التزاحم  فال،من الجمع بینھما یقع التزاحم بین األمرین

 ویجب الحّج بال إشكال سواء كان واثقًا باألداء بعد الحّج ،ّجًال فال تزاحم في البین أصًال وأما إذا كان مؤ،مطالبًا
 والّالزم ، واّنما یتحقق التزاحم فیما إذا كان الّدین حاال، ألّن وجوب الحج فعلي وال یزاحمھ واجب آخر،أم ال

یل مع عدم سعة األجل للذھاب والعود وأّما  أو التأج،حینئذ بعد عدم الترجیح التخییر بینھما في صورة المطالبة
 ، إذ ال مزاحم لھ بالفعل،في صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعة األجل للحج والعود یقدم الحّج

  .ویكون خطاب الحّج خالیًا عن المعارض
  
- - - - - - - - - -  
  .43 :7المدارك ) 1(
  .98 :5 كشف اللثام الحظ) 2(
  .43 :11ند المست) 3(
  

 ویجب علیھ ، ألن أداء الّدین واجب، أن ما ذكره ال یتم فیما إذا لم یكن واثقًا بأداء الّدین بعد أعمال الحّج:وفیھ
 بل علیھ ،یتمكن من األداء  فإن الّدین وإن كان مؤجًال لكن لیس لھ تفویت المال بحیث ال،حفظ القدرة ألدائھ
 فمجرد ، ھذه الصورة بین وجوب حفظ القدرة الداء الّدین ووجوب الحّج فیقع التزاحم في،التحّفظ على قدرتھ

  .یكفي لعدم التزاحم التأجیل ال
 بمعنى أنھ لو وثق باألداء بعد ، بل یقّید بالوثوق باألداء بعد الحّج،على إطالقھ غیر تام) علیھ الرحمة( فكالمھ 

  . وإّال یقع التزاحم،الحّج یتقدم الحّج
  

 أو كان الّدین ،كان واجبًا علیھ بالفعل كالحاّل  أن أداء الّدین إذا:وجھًا آخر وھو) دس سرهق(واختار المصنف 
 وأما إذا كان مؤجًال یتمكن من األداء بعد ، فیسقط الحّج لعدم صدق اإلستطاعة،مؤجًال ال یثق باألداء بعد الحّج

  . یجب الحّج لصدق اإلستطاعة، أو كان حاال وأذن لھ بالتأخیر،الحّج
  

 فإّن االستطاعة ُفسرت في النصوص بالتمّكن ،وما ذكره ھو الصحیح ال لما ذكره من صدق االستطاعة وعدمھ
 وھي قدرة خاصة والمفروض في المقام تحققھا حتى في صورة الّدین ،من الزاد والراحلة وتخلیة السرب

 بل ألن اإلطالقات ،المفسرة في الروایات یكون مانعًا من تحقق اإلستطاعة  فإن الّدین بنفسھ ال،الحاّل المطاَلب
 فیقع التزاحم بین وجوب الحّج ووجوب أداء الّدین ألن المفروض أنھ ،الدالة على وجوب الحّج تشمل المقام

  .بّد من التخییر أو الترجیح  فال،یمكن الجمع بین امتثال الحكمین ال
 أو مؤجًال ،تخییر فیما إذا كان الّدین حاال مطالبًا بھ وال مجال لل، ولكن المتعین سقوط الحّج وتقدیم أداء الّدین

 فإن الخروج عن عھدة حقوق الناس أھم من حق ، وذلك للجزم بأھمّیة الّدین،مع عدم الوثوق باألداء بعد الحّج
  . ألن محتمل األھمّیة من جملة المرجحات في باب التزاحم، بل لو كان محتمل األھمّیة لتقدم،اهللا تعالى

  
 ولكن الّدین ألھمّیتھ معّجز ومانع ، أّن االستطاعة بالمعنى المفسر في النصوص في المقام متحققة:اصلوالح

 والحّج وإن كان من مباني اإلسالم ومن ، ال أنھ غیر مستطیع كما ذكر في المتن،عن صرف المال في الحّج
   لكّنھ كذلك بالنسبة ،الواجبات المھّمة

  
یجب عند توقفھ على ارتكاب بعض المحرمات   ومن ثّم ال، الوجوب ال مطلقًا وعند فعلیة،إلى من یجب علیھ

  .المھّمة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر
  



 53

 كما ، وإنما یزاحمھ فیما إذا كان أداء الّدین واجبًا بالفعل،یكون مزاحمًا للحج  أن الّدین بما ھو دین ال:فتحصل
وحینئذ یقدم الّدین ألھمّیتھ جزمًا أو ،ي الحّج منافیًا لألداء في المستقبل أو كان صرف المال ف،إذا كان حاال 

 وال ینبغي ، فال مزاحمة أصًال، أو كان حاال وأذن لھ بالتأخیر، وأما إذا كان متمكنًا من أدائھ في وقتھ،احتماًال
  .اإلشكال في تقدیم الحّج

  
عن رجل علیھ دین ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا  «:ویدّل على ما ذكرنا أیضًا صحیح معاویة بن عمار قال

 فإن المستفاد منھ أن )1(» إن حّجة اإلسالم واجبة على من أطاق المشي من المسلمین، نعم:أعلیھ أن یحّج؟ قال
 ال )2(  فما ذھب إلیھ المحقق وجماعة من أن الّدین مطلقًا مانع عن الحّج،یكون مانعًا عن الحّج الّدین بنفسھ ال

  .وجھ لھ
  

أھمّیة الّدین من الحّج مستشھدًا بتوزیع التركة على الحّج والّدین وعدم تقدیم ) قدس سره(وأّما إنكار المصنف 
  : ففیھ، وإّال لزم تقدیم الّدین على الحّج، فإن ذلك یدل على عدم أھمّیة الّدین،دین الناس

تكلیف   فإن المیت ال،م األھمّیة للّدین حال الحیوةیكشف عن عد  وذلك ال، أن مورد التوزیع ھو حال الوفاة:أّوًال
 فال یقاس أحدھما ، فإنھ مكلف بأداء الّدین والحّج، وھذا بخالف الحي، وإنما یكون ضامنًا ومدیونًا،علیھ

  .باآلخر
  

 فال یقاس الحكم ، وأما حال الحیاة فالحكم تكلیفي أیضًا، حكم الّدین حال الوفاة وضعي محض:وبعبارة ُاخرى
  . فأحد البابین أجنبي عن اآلخر،لتكلیفي بالوضعيا

  
   كون الحّج دینًا وأنھ یخرج من صلب المال )3(  أن المصّرح بھ في الروایات:وثانیًا

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 11أبواب وجوب الحّج ب  / 43 :11الوسائل ) 1(
  .201 :1الشرائع ) 2(
  .28 ،25أبواب وجوب الحّج ب  / 66 :11الوسائل ) 3(
  

یفي   فھو كأنھ مدین لشخصین ال، غایة األمر أحدھما دین اهللا واآلخر دین الناس،فھما سّیان من ھذه الجھة
  . فال یكون التوزیع حینئذ شاھدًا على عدم أھمّیة دین الناس،المال إّال ألحدھما ویوزع المال بینھما قھرًا

  
 بل یظھر من صحیح ، وإنما ذكره العلماء في كلماتھم، دلیل أن التوزیع الذي استشھد بھ لم یدل علیھ أّي:وثالثًا

 ، أنھ یصرف جملھ وزاده ونفقتھ وما معھ في حّجة اإلسالم، ـ الوارد في من مات قبل أن یحرم)1( برید العجلي
  ولكن إنما نلتزم بتقدیم،فإن فضل من ذلك شيء فھو للدین ثّم للورثة ـ عدم التوزیع وتقدیم الحّج على الّدین

 وأین ھذا من تكلیف نفس الشخص حال حیاتھ وكان علیھ دین غیر ،الحّج على الّدین في مورد الوفاة للنص
  .واثق بأدائھ في وقتھ أو أنھ حاّل مطالب بھ

  
رجل یموت وعلیھ خمسمائة «ویدل أیضًا على تقدیم الحّج على الّدین حال الوفاة صحیح معاویة بن عمار 

 ، وأن یقضى عنھ دین الزكاة، فأوصى بحّجة اإلسالم، اإلسالم وترك ثالثمائة درھمدرھم من الزكاة وعلیھ حّجة
 ومورده وإن كان عنوان الزكاة إّال أنھ ال )2( » ویخرج البقیة في الزكاة، یحّج عنھ من أقرب ما یكون:قال

ن لكونھ أھم كما بّد من صرف المال في الّدی  ومع الغض عن الصحیحین ال،خصوصیة لھ ألّن الزكاة دین أیضًا
  .عرفت

  
 وإّال فیقع التزاحم بینھما حیًا كان صاحب ، إذا كان المال وافیًا لألمرین فال كالم في التوزیع:وبعبارة ُاخرى
  .المال أو میتًا

 ولكن في مورد الوفاة یصرف المال ،بّد من صرف المال في الّدین ألھمّیتھ  فال، ولو كنا نحن ومقتضى القاعدة
 بل یدور األمر ،یجري في المقام أصًال ال) قدس سره( فالتوزیع الذي ذكره المصنف ،قتضى النصفي الحّج بم

  . أو تقدیم الحّج كما یقتضیھ النص،بین تقدیم الّدین حسب ما تقتضیھ القاعدة
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- - - - - - - - - -  
  .2 ح 26أبواب وجوب الحّج ب  / 68 :11الوسائل ) 1(
  .2 ح 21مستحقین للزكاة ب أبواب ال / 255 :9الوسائل ) 2(
  

تنفع في الوجوب وفي كونھ حّجة   واألخبار الداّلة على جواز الحّج لمن علیھ دین ال،الرضا بالتأخیر من الدائن
  .اإلسالم

 إن ، نعم:؟ قال  أعلیھ أن یحج،عن رجل علیھ دین«) علیھ السالم( وأما صحیح معاویة بن عّمار عن الصادق 
  .»ى من أطاق المشي من المسلمینحّجة اإلسالم واجبة عل

فمحموالن على » الحّج واجب على الرجل وإن كان علیھ دین «:أنھ قال) علیھ السالم( وخبر عبدالرحمن عنھ 
  الصورة

  
 وإذا كان عنده مال یفي بنفقات الحّج ،یكون مانعًا عن الحّج  أن الّدین بنفسھ ال:فتلخص من جمیع ما ذكرنا

  . وإّال فیقدم الّدین ألھمّیتھ، وجب علیھ الحّج، صرف المال في الحّج منافیًا ألداء الّدین ولم یكن،وكان علیھ دین
  . وأما إذا مات وعلیھ الّدین وحّجة اإلسالم یتقدم الحّج للنص

  
ـ بعد اشتراكنا معھ في تقدیم الّدین فیما إذا كان ) قدس سره(ثّم إن الفارق بین ما ذكرنا وما ذكره المصنف 

 أو ، لعدم صدق االستطاعة في ھذه الصورة كما ذھب إلیھ المصنف،ل في الحّج منافیًا ألداء الّدینصرف الما
للتزاحم وتقدیم الّدین لكونھ أھم كما ھو المخـتار ـ ھو عدم سقوط حّج اإلسالم عنھ لو عصى ولم یؤد الّدین 

ھ مستطیع على الفرض غایة األمر ّن  أل، وسقوطھ عنھ بناء على التزاحم،وحّج ألنھ غیر مستطیع على مختاره
  . فلو عصى وحّج بالمال صّح حّجھ على القول بالترتب،یجب علیھ صرف المال في الّدین

  
 ، ویسقط الحّج حینئذ،وأّما ما ذكره جماعة من أن الحّج مشروط بالقدرة الشرعیة فیزاحمھ أّي واجب كان

 ، التمكن من الزاد والراحلة وتخلیة السرب من أن المعتبر في الحّج حسب النصوص ھو، ما عرفت:ففیھ
بّد من إعمال   بل ال،یرتفع موضوع االستطاعة والزائد على ذلك غیر معتبر في الحّج فإذا زاحمھ واجب آخر ال

 فما ،قاعدة التزاحم من التخییر إذا فرض كون الحّج والواجب اآلخر متساویین أو التعیین إذا كان أحدھما أھم
  .أن الّدین مانع ورافع لموضوع اإلستطاعة ال أساس لھذكره المصنف من 

  
  . فاألولى الحمل األّول،یخلو من إشكال كما سیظھر التي ذكرنا أو على من استقّر علیھ الحّج سابقًا وإن كان ال

  
لتخییر وأّما ما یظھر من صاحب المستند من أن ُكال من أداء الّدین والحّج واجب فالّالزم ـ بعد عدم الترجیح ـ ا

 أو التأجیل مع عدم سعة األجل للذھاب والعود وتقدیم الحّج في صورة ،بینھما في صورة الحلول مع المطالبة
 أو التأجیل مع سعة األجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الّدین ،الحلول مع الرضا بالتأخیر

  .بقى وجوب الحّج بال مزاحم فی،تجب المبادرة إلى األداء فیھما بعد ذلك حیث ال
  

 أنھ ال وجھ للتخییر في الصورتین اُالولیین وال لتعیین تقدیم الحّج في األخیرتین بعد كون الوجوب تخییرًا :ففیھ
 مع أّن ،أو تعیینًا مشروطًا باالستطاعة غیر الصادقة في المقام خصوصًا مع المطالبة وعدم الّرضا بالتأخیر

 والمفروض أن وجوب أداء الّدین مطلق بخالف وجوب ،ن مطلقین وفي عرض واحدالتخییر فرع كون الواجبی
 نعم لو استقّر علیھ وجوب الحّج سابقًا فالظاھر التخییر ألنھما حینئذ ،الحّج فإنھ مشروط باالسـتطاعة الشرعیة

التأخیر ألھمّیة حق  وان كان یحتمل تقدیم الّدین إذا كان حاال مع المطالبة أو مع عدم الرضا ب،في عرض واحد
یقدم دین  وال) )1((  لكّنھ ممنوع ولذا لو فرض كونھما علیھ بعد الموت یوزع المال علیھما،الناس من حق اهللا

  .یخفى ال  لكّنھ أیضًا ال وجھ لھ كما، ویحتمل تقدیم األسبق منھما في الوجوب،الناس
  
  وجوب الحّج ـ من ) )2((  ال فرق ـ في كون الّدین مانعًا:18 مسألة "3105"
- - - - - - - - - -  
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 ولواله كان ،بّد من صرفھ في الحّج بمقتضى النص  وإّال فال،التوزیع إنما ھو في فرض كفایة المال لھما) 1(
  .المتعین الصرف في الّدین

  ."في المسألة السابقة"على ما عرفت ) 2(
  

ا إذا استطاع للحج ثّم عرض علیھ دین بأن  كم،بین أن یكون سابقًا على حصول المال بقدر االستطاعة أو ال
 قبل أن یخرج ھو أو بعد ، على وجھ الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده،أتلف مال الغیر مثًال

  .)1(  فحـالھ حال تلف المال من دون دین فإّنھ یكشف عن عدم كونھ مستطیعًا،خروجھ قبل الشروع في األعمال
  
الّدین  ان علیھ خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما یكفیھ للحج لوالھما فحالھما حال إذا ك:19 مسألة "3016"

 وإن كان الحّج ،))1(( یكون مستطیعًا  ألّن المستحقین لھما مطالبون فیجب صرفھ فیھما وال،)2( مع المطالبة
كان   ھذا إذا، تقّدم األسبقأو) )2((مسـتقرًا علیھ سـابقًا تجيء الوجوه المذكورة من التخییر أو تقدیم حق الناس

كانا في عین مالھ فال إشكال في تقدیمھما على الحّج سواء كان مستقّرًا   وأّما إذا،الخمس أو الزكاة في ذّمتھ
   كما أنھما یقّدمان على دیون الناس،علیھ أو ال

  
ة كما ھو مختار  أو بعدم صدق االستطاع،األمر كما ذكره سواء قلنا بالتزاحم كما ھو المختار عندنا) 1(

  .)قدس سره(المصنف 
 فإذا عرض علیھ دین بعد حصول ، بناء على ما ذكرنا یقع التزاحم بقاء فان العبرة بالفعلیة: وبالجملة

 ، من دون فرق بین كون الموجب للضمان والّدین عمدیًا أو خطئیًا،االستطاعة زاحمھ بقاء ویجري ما تقّدم
 أن االتالف إذا كان عن عمد یستقر الحّج في ذّمتھ ألنھ تفویت :لنكتة وھيوإنما قّید في المتن بالعمد لعّلھ 

 وأما من جھة التكلیف ، فالفرق إنما ھو من جھة االستقرار وعدمھ، وأّما الخطأ فال یوجب االستقرار،عمدي
  .الفعلي فال فرق بین العمد وغیره

رف المال فیھما وبالصرف تزول  فیجب علیھ ص،لعدم الفرق بین الّدین الشخصي وغیره كالجھة) 2(
  .االستطاعة كما ھو الحال في سائر الدیون على ما عرفت

   ھذا إذا
- - - - - - - - - -  
  . لكنھ مع ذلك یجب صرف المال فیھما وبالصرف تزول االستطاعة،بل ھو مستطیع كما مر) 1(
  .تقدم أنھ المتعّین) 2(
  

  .لزكاة معًا فكما لو سبق الّدین ولو حصلت االستطاعة والّدین والخمس وا،أیضًا
  
ـ فالظاھر عدم منعھ عن  كما بعد خمسین سنة  إذا كان علیھ دین مؤجل بأجل طویل جدًا ـ:20 مسألة "3107"

 فإنھم یجعلون المھر ما ال ، وكذا إذا كان الدّیان مسامحًا في أصلھ كما في مھور نساء أھل الھند،اإلستطاعة
إلظھار الجاللة، ولیسوا مقّیدین باإلعطاء واألخذ،  ة ألف روبیة أو خمسین ألف ـیقدر الزوج على أدائھ ـ كمائ

یمنع من االستطاعة ووجوب الحّج، وكالّدین مّمن بناؤه على اإلبراء إذا لم یتمكن المدیون من  فمثل ذلك ال
  األداء أو واعده باإلبراء

  .)1(بعد ذلك
  

  .كان الخمس أو الزكاة في ذّمتھ
  

 ولكن عدم االستطاعة ،ا في عین مالھ فال ریب في تقدیمھما على الحّج لعدم صدق االستطاعة حینئذكان وأّما إذا
 ، وإنما یستند إلى عدم وجدان المال للحج وعدم الموضوع لھ،غیر مستند إلى وجوب األداء وحرمة التصرف

 ولذا لو عزل الزكاة ،منفيفإنھ لیس بمالك للزاد والراحلة ألّن المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع 
یجب علیھ الحّج، فیتبین أن عدم وجوب الحّج غیر   ومع ذلك ال،لم یجب علیھ األداء فعًال ویجوز لھ التأخیر

  .مستند إلى الحكم التكلیفي كوجوب األداء وحرمة التصّرف بل ھو مستند إلى عدم تحقق الموضوع
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 فإن العبرة كما عرفت في ،یختص الحكم بالموارد المذكورة ما ذكره وإن كان صحیحًا في الجملة ولكنھ ال) 1(
 فكل مورد تحقق التزاحم وكان الّدین أھم یمنع عن الحّج ،تقدیم أحد الواجبین المتزاحمین على اآلخر بأھمّیتھ

نھ من  كما لو علم بعدم تمك، وقد یتحّقق التزاحم في الموارد المذكورة في المتن ویمنع الّدین عن الحّج،وإّال فال
 أو یحتمل أن الزوجة تطالبھ بالمھر أو ورثتھا یطالبونھا بعد ،أداء الّدین ولو بعد خمسین سنة لو حّج فعًال

  . كما قد یحتمل عدم وفاء من وعده باالبراء،الوفاة
  . العبرة بالتزاحم وعدمھ ال بطول المّدة وقّلتھا: وبالجملة

  
 ھل یجب علیھ الفحص أو ،وصل إلى حّد االستطاعة أو ال إذا شك في مقدار مالھ وأنھ :21 مسألة "3018"
  .)1(  وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحّج وأنھ یكفیھ أو ال، أحوطھما ذلك،))1(( ؟ وجھان ال
  
  :الشك في االستطاعة یتصور على وجھین) 1(

رف الحّج خمسمائة دینار مثًال  بمعنى أنھ یعلم أن مصا، ما إذا شك في وجدانھ لمقدار مصارف الحّج:األّول
  .یعلم بلوغ مالھ ھذا المقدار ولكن ال

  
 ذكر ،یعلم مقدار نفقة الحّج فیشك في أن ما عنده یكفیھ للحج أم ال  ما إذا علم مقدار المال ولكن ال:الثاني

 وتقدم نظیر ذلك في باب ،أن األحوط لزوم الفحص في الصورتین حتى یكشف األمر) قدس سره(المصنف 
  . وھكذا في الخمس عند الشك في مقدار المؤونة،الزكاة عندما یشك في بلوغ النصاب وعدمھ

  
 بل ،وال یخفى أن الشبھة في المقام موضوعیة ویجري فیھا األصل العقلي والنقلي والفحص یحتاج إلى دلیل

  .في جملة من الموارد یجري استصحاب عدم الزیادة وعدم بلوغ المال النصاب
  

یعد من الفحص   اُالستاذ وجماعة ذھبوا إلى وجوب الفحص بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص الولكن شیخنا
 وال مجال للرجوع إلى األصل ، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى اُالفق لتبّین الفجر ونحو ذلك،عرفًا

  .)2( في أمثال ذلك
  

 ولم یؤخذ ،الحكم لم یعلق على عنوان الفحص وذلك ألّن ،یھمنا صدق عنوان الفحص وعدمھ  أنھ ال:وفیھ
 ،الفحص في حكم من األحكام حتى یقال بأن ھذا المقدار من الفحص لیس بفحص عرفًا أو ھو فحص عرفًا

یجري في حقھ األصل بخالف ما   فإن كان عالمًا ال،وإنما المھم صدق عنوان العالم والجاھل وال واسطة بینھما
  إذا كان 

- - - - - - - - - -  
  .أظھرھما عدم الوجوب وكذلك فیما بعده) 1(
  .301 :4فوائد اُالصول ) 2(
  

  .جاھًال
 وفیما إذا ثبت وجوبھ ، والشبھات الحكمیة، إنما یجب الفحص في الشبھات المقرونة بالعلم االجمالي، نعم

  .بدلیل خاص في الشبھات الموضوعیة
  

ویجوز لھ الرجوع إلى األصل حتى في مثل مراجعة  متى صدق عنوان الجاھل ال یجب علیھ الفحص :وبالجملة
  . إلطالق أدلة اُالصول،الدفتر والنظر إلى الفجر

یصدق الجاھل في بعض موارد الفحص الیسیر كالذي یتمكن من النظر إلى اُالفق بفتح عینیھ لیرى   قد ال، نعم
  . فال یجري استصحاب بقاء اللیل،الفجر

  
  . الفحص لزمت المخالفة القطعیة كثیرًاوقد یستدل لوجوب الفحص بأنھ لوال
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 النقض بموارد الشك في الطھارة والنجاسة فانھ یعلم بمخالفة اُالصول الجاریة في موارده للواقع :وفیھ أّوًال
  .كثیرًا

  
 وإّال لكان من العلم االجمالي ،یعلم بوقوعھ في الخالف  أن المكلف بالنسبة إلى نفسھ ال: وحاصلھ، بالحل:وثانیًا

  .لجاري في التدریجیات ویجب الفحص حینئذا
 یعني قد یعلم بأن اُالصول التي یجریھا الناس كثیر منھا ، قد یعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى سائر الناس، نعم

  . ولكن ال أثر لذلك بالنسبة إلى نفسھ،مخالفة للواقع
  

ة إلى نفسھ ممنوع لعدم حصول العلم لھ  استلزام إجراء اُالصول المخالفة العملیة كثیرًا بالنسب:والحاصل
  . وأما بالنسبة إلى الناس فالمخالفة معلومة كثیرًا ولكن ال أثر لذلك،بالمخالفة

  
، فإن )1( وقد یستدل علیھ بروایة زید الصائغ الواردة في تصفیة الدراھم المغشوشة مع الشك في مقدارھا

  .الفحصتكون إّال ألجل اعتبار  تصفیة الدراھم المغشوشة ال
 وأما ضعف الداللة فألنھ ال موجب للتصفیة ، أّما ضعف السند فبزید الصائغ، ولكن الروایة ضعیفة سندًا وداللة

 إذ یمكن إعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود فیخلص من الزكاة وال ،والتمییز بین المس والرصاص والفضة
  .الروایة في مقام بیان كیفیة التخلیص وتعلیمھا والظاھر أن ،حاجة إلى تخلیص الدراھم وعالجھا وتصفیتھا

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 7أبواب زكاة النقدین ب  / 153 :9الوسائل ) 1(
  
 لو كان بیده مقدار نفقة الذھاب واالیاب وكان لھ مال غائب لو كان باقیًا یكفیھ في رواج :22 مسألة "3019"

 فالظاھر وجوب الحّج بھذا الذي بیده استصحابًا لبقاء ،بقائھیعلم بقاءه أو عدم  أمره بعد العود لكن ال
 فال یعد من األصل ، فھو كما لو شك في أن أموالھ الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو ال،))1(( الغائب
  .)1( المثبت

  
 على ،ا وإما بتخلیص الفضة وتصفیتھ، لھ التخلص من الزكاة إما باخراج الزكاة من المال بالنسبة:وبالجملة

نِّي أعلم  وإن كنت ال أعلم ما فیھا من الفضة الخالصة إّال أ «: لقولھ فیھا،أن موردھا العلم والشك في المقدار
 فاسبكھا حتى تخلص الفضة ویحترق الخبیث ثّم تزكي ما :)علیھ السالم( قال ،أّن فیھا ما یجب فیھ الزكاة

 ھذا مع أنھ ال موجب للتعدِّي ،وجود كما في المقامیشمل المورد الذي یشك في أصل ال وال» خلص من الفضة
  .من مورد الروایة إلى غیره

 وكان لھ مال إلمرار معاشھ ورواج أمره بعد العود ،كان لھ ما یحج بھ ذھابًا وإیابًا من الزاد والراحلة إذا) 1(
بمجرد احتمال تلف یسقط وجوب الحّج  أنھ ال) قدس سره( ذكر ،یعلم بقاءه ویحتمل تلفھ  لكن ال،والرجوع

  .المال الذي یحتاج إلیھ في العود الستصحاب بقاء المال وعدم تلفھ
  

 لكن ال لما ذكره من التعلیل باإلستصحاب فإّن التعلیل علیل واألصل ،واألمر كما ذكره من عدم سقوط الحّج
 وبقاء المال إلى ،بّد من أن یكون حكمًا شرعیًا أو موضوعًا ذا حكم شرعي  ألن مجرى االستصحاب ال،مثبت

 فان الموضوع للحكم الشرعي ھو الرجوع إلى ،زمان العود لیس بحكم شرعي وال بموضوع لذي حكم شرعي
 بل الوجھ في ،یثبت ھذا الموضوع إّال على األصل المثبت  واستصحاب بقاء المال إلى زمان العود ال،الكفایة

  حققوجوب الحّج وعدم سقوطھ إطالق الروایات الداّلة على ت
- - - - - - - - - -  
  .الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعلیل علیل فإن األصل مثبت) 1(
  
ـ أن  قبل أن یتمكن من المسیر ـ ))1((  إذا حصل عنده مقدار ما یكفیھ للحج یجوز لھ:23 مسألة "3020"

 ولو ،)1( وج الرفقة وأما بعد التمكن منھ فال یجوز وإن كان قبل خر،یتصرف فیھ بما یخرجھ عن االستطاعة
 والظاھر صّحة التصّرف مثل الھبة والعتق وإن كان فعل ،تصّرف بما یخرجھ عنھا بقیت ذّمتھ مشغولة بھ
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 نعم لو كان قصده في ذلك التصّرف الفرار من الحّج اللغرض شرعي ، ألّن النھي متعلق بأمر خارج،حرامًا
  .))2((أمكن أن یقال بعدم الصحة

 فلو لم یتمكن فیھا ولكن یتمّكن ، في عدم جواز التصّرف المخرج ھو التمكن من تلك السنة والظاھر أّن المناط
 فال یجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان لھ مانع في ،لم یمنع عن جواز التصّرف) )3(( في السنة اُالخرى

  . فلیس حالھ حال من یكون بلده بعیدًا عن مّكة بمسافة سنتین،ھذه السنة
  
 والمفروض وجود الزاد والراحلة عنده وتحقق االستطاعة بالمعنى الشرعي ،ستطاعة بالزاد والراحلةاال

  وانما اعتبرنا ذلك ـ، ولم یؤخذ الرجوع إلى الكفایة في االستطاعة في شيء من األدلة،المفسر في النصوص
  .ضعیفةـ بدلیل نفي الحرج مؤیدًا ببعض الروایات ال كما سیأتي إن شاء اهللا تعالى

بّد من   بل ال،ینافي صدق االستطاعة بالفعل وال یوجب سقوط الحّج  ومجرد احتمال الوقوع في الحرج ال
  .إحرازه في سقوط الحّج

  .أثر لھ في سقوط الحّج  فاّن مجّرد االحتمال ال، وھذا نظیر احتمال سرقة أموالھ في طریق الحّج
 ،عد وجوب الحّج بشرائطھ وحدوده وإن كان الواجب متأخرًاینبغي الریب في عدم جواز تعجیز نفسھ ب ال) 1(

  ألن المیزان في عدم جواز تعجیز النفس عن 
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم جوازه) 1(
  .بل األقوى الصحة في ھذا الفرض أیضًا) 2(
لمقبل وال یجوز لھ الظاھر عدم الفرق بین الموردین فیجب في ھذا الفرض أیضًا إبقاء المال إلى العام ا) 3(

  .تفویتھ
  

 فیقع ، ھو تنجیز الوجوب وفعلیتھ وإن كان زمان الواجب متأخرًا،إتیان الواجب وعدم جواز تفویت المالك
الكالم في المقام تارة في الحكم التكلیفي وُاخرى في الوضعي وثالثة في عدم اختصاص عدم جواز التعجیز بھذه 

  .السنة وشمولھ للسنة اآلتیة
  

 ألن المیزان في ،یجوز لھ التعجیز والتفویت بعد التنجیز وان كان الواجب متأخرًا لتكلیفي فقد عرفت أنھ الأّما ا
  . سواء كان الواجب فعلیًا أو استقبالیًا،تقبیح العقل للتفویت والتعجیز ھو فعلیة الوجوب وتنجیزه

  
 فال یجوز لھ تعجیز نفسھ عند خروج ،فقة فقد ذكر جماعة أن مبدأه خروج الر،إنما الكالم في مبدأ ھذا الوجوب

أن مبدأه ھو التمكن من المسیر ) قدس سره( وإن كان متمكنًا من المسـیر وذكر المصنف ،الرفقة ویجوز قبلھ
 وذھب ،وال عبرة بخروج الرفقة فال یجوز لھ تعجیز نفسھ بالتمكن من المسیر ولو كان خروج الرفقة متأخرًا

  .یجوز تفویت االستطاعة فیھا  ألّن التكلیف في ھذه األشھر منجز وال، الحّجبعضھم إلى أن العبرة بأشھر
  

 بل مقتضى اآلیة الكریمة والروایات المفسرة لالستطاعة تنجز ،والظاھر أنھ ال دلیل على شيء من ذلك
من  ،یكون الحّج حرجیًا  بحیث ال،الوجوب بحصول الزاد والراحلة وما یحج بھ وتخلیة السرب وصّحة البدن

 ومتى حصلت االستطاعة ،دون فرق في حصول ذلك بین أشھر الحّج وخروج الرفقة والتمكن من المسیر
 وأشھر الحّج إنما ھي ظرف الواجب ال أنھا ظرف ،بالمعنى المتقدم تنجز الوجوب علیھ في أي وقت كان

لراحلة یجب علیھ الحّج  فلو فرضنا أنھ صحیح المزاج والطریق مفتوح وعنده ما یحج بھ من الزاد وا،الوجوب
 فال یجوز لھ ، فإن الواجب تعلیقي بمعنى كون الوجوب فعلیًا والواجب استقبالیًا،من أّول حصول االستطاعة

یتمكن من المسیر في شھر شّوال   ولذا لو فرضنا أنھ ال،التفویت ولو كان قبل أشھر الحّج أو قبل خروج الرفقة
 لو سافر في شھر شوال كما في األزمنة السابقة بالنسبة إلى بعض لُبعد المسافة وعدم الوصول إلى الحّج

   وكان متمكنًا من المسیر في شھر رجب ویمكنھ ،البالد
  

 ،یتمكن من المسیر لبعد الطریق  یجب علیھ الحّج ولیس لھ تركھ معتذرًا بأنھ في شھر شوال ال،الوصول
  . أن الوجوب غیر محدد بزمان خاص:والحاصل
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ظھر الحال في الجھة الثالثة وھي عدم جواز تعجیز نفسھ في ھذه السنة إذا تمّكن من الحّج في وبما ذكرنا ی
 ألّن العبرة ، وال یجوز لھ تفویت المال في ھذه السنة، ویجب علیھ إبقاء المال إلى العام المقبل،السنة الثانیة

 أو اشھر الحّج أو التمّكن من  من خروج الرفقة،بتحقق االستطاعة متى حصلت ولم تكن محّددة بزمان خاص
  .المسیر

  
 مثل الھبة والعتق أو بیع المال ،وأّما الجھة الثانیة وھي صّحة التصرفات المعّجزة الموجبة لفقد االستطاعة

 ،كان قصده من ذلك التصّرف الفرار من الحّج فال یصّح  فقد فّصل في المتن بین ما إذا،یفي للحج بثمن زھید ال
 وقد أخذ ھذا مّما ، وإن كان التصرّف مالزمًا ومقرونًا لترك الحّج، قصده لغرض آخر فیصّحكان وبین ما إذا

 فقد ذكروا أنھ لو كان سفره بقصد الفرار عن أداء ، ما لو كان مدینًا وسافر: منھا،ذكره الفقھاء في عدة مسائل
 وإن كان ،والسیاحة فالسفر مباح وإن سافر بقصد آخر كالزیارة ،الّدین كان السفر محرمًا ویجب علیھ التمام

  . ألّن السفر لم یكن موجبًا لعدم أداء دینھ،مالزمًا لعدم أداء دینھ
  

 وإنما الحّج ، ألن عنوان الھبة أو البیع لم یكن محرمًا في نفسـھ،ھذه الكبرى على المقام) قدس سره(وقد طبق 
یوجب   وذلك ال، أو الھبة مالزم لترك الحّجتركھ مبغوض ومحرم وھو غیر منطبق على الھبة أو البیع بل البیع

 فإنھ یكون البیع ، بخالف ما إذا وھب أو باع بقصد الفرار عن الحّج والتوصل إلى الحرام،حرمة الھبة أو البیع
  .حینئذ محرمًا وفاسدًا على مبناه من أن النھي عن المعاملة یقتضي الفساد

  
 أّن ما : وملخص ما ذكرنا ھناك،)1( یقتضي الفساد مالت ال قد ذكرنا في اُالصول أن النھي في المعا:أقول

  ألّن النھي إّما أن یتعّلق بالمبِرز ـ، وما یتعلق بھ النھي ُامور ثالثة ال رابع لھا،یتصّور وجوده في المعاملة
  ـ أي اعتبار  بالفتح ـ أو المبَرز ـ بالكسر

- - - - - - - - - -  
  .36 :5محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
  

  . وإّما یتعّلق باالعتبار الشرعي أو العقالئي،نفس المالك
 واالعتبار القائم بنفس المالك الذي یبزره بمبِرز من اللفظ أو االشارة یكون موضوعًا العتبار الشرع أو 

 ،ءالعقـالء فإن المالك یعتبر في نفسھ شیئًا كملكیة ھذه الدار لزید ثّم یبرزه بمبرز ویعتبره الشارع أو العقال
  فالموضوع العتبار الشارع أو العقالء انما ھو المبرز ـ،ولیس وراء ذلك شيء یسّمى بالسبب أو المسبب

ـ المسّمى عندھم بالمسبب ومن الواضح ان االعتبار الشرعي أو العقالئي خارج عن  بالفتح ـ والمبرز ـ بالكسر
  .تحت اختیار البائع أو المشتري ألنھ لیس بفعلھ

  
 فإنھا راجعة إلى الشارع أو العقالء وال ، الملكیة المترتبة على العقد خارجة عن اختیار البائع:ىوبعبارة ُاخر

 فما عن أبي حنیفة من أن النھي ، فإن الفعل لیس بفعلھ حتى یتصور تعلق النھي بھ،معنى لتعلق النھي بذلك
 ،ك حتى یقال بداللتھ على الصّحةیتصور النھي عن ذل  إذ ال،عن المعاملة یدل على الصحة ال أساس لھ أصًال

ـ أو بالمجموع المرّكب بینھما الذي ھو البیع  بالفتح ـ أو المبَرز ـ بالكسر وانما یصح تعلق النھي بالمبِرز ـ
 كما ھو الحال ، بل أقصاه داللتھ على المبغوضیة والحرمة،یقتضي الفساد  وال یخفى أّن مجّرد النھي ال،حقیقة

 ، كغسل الثوب بالماء المغصوب فإنھ وإن كان محرمًا ولكن یطھر الثوب بال إشكالفي المحرمات التوصلیة
  .والبیع المحرم من ھذا القبیل

  
 وإنما یدّل علیھ لو تعّلق النھي بعنوان البیع أو عنوان الھبة ،یدّل على الفساد  مجّرد الحرمة ال:والحاصل

 ولذا قد تكون المعاملة ،بیع ما لیس عنده ونحو ذلكإرشادًا إلى الفساد كالنھي عن بیع الغرر أو النھي عن 
 فتلخص أن المعامالت في المقام صحیحة على ،جائزة ومع ذلك فاسدة ألجل إرشاد النھي وعدم مولویتھ

  .التقدیرین ولكن یستقّر علیھ الحّج ألّن التعجیز اختیاري
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ـ وتمكن من  منضمًا إلى مالھ الحاضروحده أو  كان لھ مال غائب بقدر االستطاعة ـ  إذا:24 مسألة "3021"
ولو   یكون مستطیعًا ویجب علیھ الحّج وإن لم یكن متمكِّنًا من التصّرف فیھ ـ،التصّرف في ذلك المال الغائب

  .ـ فال یكون مستطیعًا إّال بعد التمّكن منھ أو الوصول في یده بتوكیل من یبیعھ ھناك
  

جوب الحّج مستقّرًا علیھ إن كان التمّكن في حال تحقق سائر وعلى ھذا فلو تلف في الصورة اُالولى بقي و
 وكذا إذا مات مورثھ وھو في بلد آخر وتمكن من التصرف في ، ولو تلف في الصورة الثانیة لم یستقر،الشرائط

  .)1( فإّنھ على األّول یكون مستطیعًا بخالفھ على الثاني،حصتھ أو لم یتمّكن
  
عن وجوب الحّج ) )1((  إلى حّد االستطاعة لكنھ كان جاھًال بھ أو كان غافًال إذا وصل مالھ:25 مسألة "3022"

   فالظاھر،علیھ ثّم تذكر بعد أن تلف ذلك المال
  

 فلو كان المال غائبًا وتمكن من التصّرف فیھ ،ألّن العبرة في االستطاعة بالتمكن من التصرف في المال) 1(
 ألّن المیزان أن یكون عنده ما ، یكون مستطیعًا ویستقّر علیھ الحّجببیع أو إجارة أو االقتراض ثّم األداء منھ
 ولو تلف المال في ھذه الصورة ولم یحج فقد استقّر علیھ الحّج ،یحّج بھ سواء كان المال حاضرًا أو غائبًا

  .وعلیھ االتیان ولو متسكعًا
  

 العبرة كما عرفت بالتمّكن من التصّرف وال  ألّن،وأّما إذا لم یكن متمـّكنًا من التصّرف فیھ فال یكون مستطیعًا
 ومن ھنا یظھر أنھ ال فرق بین الحضور ، فالمحقق لالستطاعة ھو التمّكن من التصّرف،یجدي مجّرد الملكّیة

 فلو كان المال حاضرًا وموجودًا في الصندوق الحدیدي بحیث ،والغیاب فیما إذا لم یكن متمكِّنًا من التصّرف
   وكذا لو مات مورثھ في بلده وانتقل المال إلى،یكون مستطیعًا المال منھ الیمكن فتحھ وأخذ  ال
- - - - - - - - - -  
 وأما في غیر ذلك فال یجب الحّج واقعًا فإنھا مانعة ،ھذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصیر بترك التعلم) 1(

  . وكذلك الجھل المركب في الشبھة الموضوعیة،عن تحقق االستطاعة
  

یمنعان عن   والجھل والغفلة ال،استقرار وجوب الحّج علیھ إذا كان واجدًا لسائر الشرائط حین وجوده
 وحینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب ، غایة األمر أنھ معذور في ترك ما وجب علیھ،)1( االستطاعة

  ـ بھبة أو صلح ـ ثّم علم بعد ذلكاالستئجار عنھ إن كانت لھ تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غیره 
  

 فإن االستطاعة ،الوارث ولكن توقف التصرف فیھ على إثبات نسبھ وانحصار الوراثة وأمثال ذلك من المقّدمات
  .تتحقق بمجّرد الملكیة وإنما تتحقق بالتمّكن من التصّرف ال
 وبین ما ،ى تقصیر منھ كترك التعلمالظاھر ھو التفصیل بین ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحّج مستندة إل) 1(

  .إذا كانت غیر مستندة إلى التقصیر ككثرة االشتغال واالبتالء الموجبة للغفلة
  

 وان كانت غیر مستندة إلى التقصیر فال ،فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصیر منھ فاألمر كما ذكره في المتن
 أن حدیث الرفع بالنسبة )1( واقعي وقد ذكرنا في محلھ ألّن حدیث الرفع في حقھ رفع ،یجب علیھ الحّج واقعًا

 والحكم غیر ثابت في حقھ ،رفع واقعي وفي الحقیقة تخصیص في األدّلة األّولیة» یعلمون ما ال«إلى غیر 
  .واقعًا

  
 وفي فرض اإللتفات وإن أمكن تكلیفھ بالحج لكن ، لعدم ثبوتھ في حقھ،یجب علیھ الحّج ففي فرض الغفلة ال

  .من عدم الوجوب) قدس سره( ففي ھذه الصورة الحق مع المحقق القمي ،ض أنھ ال مال لھ بالفعلالمفرو
  

  .وكذلك یفّصل في مورد الجھل بوصول المال إلى حد االستطاعة بین الجھل البسیط والمركب
  

 الجھل  ألن الحكم بعدم الوجوب في فرض،فإن كان الجھل جھًال بسیطًا فالظاھر استقرار وجوب الحّج علیھ
  حكم ظاھري ال ینافي وجوب الحّج واستقراره علیھ
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- - - - - - - - - -  
  .265 :2مصباح اُالصول ) 1(
  

 فال وجھ لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائلھ من عدم الوجوب ألنھ لجھلھ لم ،أنھ كان بقدر االستطاعة
 ألن عدم التمكن من جھة الجھل والغفلة ،لیھیصر موردًا وبعد النقل والتذكر لیس عنده ما یكفیھ فلم یستقر ع

 والعلم ، وھي موجودة، والقدرة التي ھي شرط في التكالیف القدرة من حیث ھي،ینافي الوجوب الواقعي ال
  .شرط في التنّجز ال في أصل التكلیف

  
طاعة لم یؤخذ في  ألّن العلم باالست، فإذا انكشف وتبین الخالف یجب علیھ إتیان الحّج الستقراره علیھ،واقعًا

 والجاھل بالجھل البسیط یتمكن من إتیان الحّج ولو ، وإنما الموضوع وجود ما یحج بھ واقعًا،الموضوع
  . فال مانع من توجھ التكلیف إلیھ واقعًا،احتیاطًا

  
 ،حتیاط لعدم تمّكنھ من اإلمتثال ولو على نحو اال،وأّما في مورد الجھل المرّكب فال یتوّجھ إلیھ التكلیف واقعًا

 فإّن األحكام وإن كانت ،یمكن إثبات الحكم في حقھ فان من كان جازمًا بالعدم ومعتقدًا عدم االستطاعة ال
 ال الجھل المرّكب والجزم بالعدم ،مشتركة بین العالم والجاھل ولكن بالجھل البسیط الذي یتمّكن من االمتثال

  . ھذه الصورة الحق مع المحقق القمي أیضًا ففي،یتمّكن من االمتثال أبدًا فھو كالغفلة الذي ال
  

 ما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحّج إنما یصّح فیما إذا كانت الغفلة غیر مستندة إلى :وبالجملة
 وأّما إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصیر أو كان الجھل بسیطًا ،التقصیر وفیما إذا كان الجھل جھًال مرّكبًا

  .)قدس سره(فالحق مع المصنف 
  
 إذا اعتقد أنھ غیر مستطیع فحج ندبًا فإن قصد امتثال األمر المتعلِّق بھ فعًال وتخیل أنھ :26 مسألة "3023"

 وإن قصد األمر الندبي على وجھ ،األمر الندبي أجزأ عن حّجة اإلسالم ألنھ حینئذ من باب االشتباه في التطبیق
 وكذا الحال إذا علم باستطاعتھ ثّم غفل عن ذلك وأّما لو علم ،صحیحًالم یجزئ عنھا وإن كان حّجھ ) )1(( التقیید

  .)1( ))2(( ّنھ یرجع إلى التقیید یجزئ، أل بذلك وتخیل عدم فورتیھا فقصد األمر الندبي فال
  
 وذلك ، وإنما ھو من موارد التخّلف في الداعي،الظاھر ھو اإلجزاء مطلقًا ولیس المقام من موارد التقیید) 1(

 كالصالة حیث إّن ، التقیید إنما یتصور في اُالمور الكلیة التي لھا سعة وقابلة للتقسیم إلى األنواع واألصنافألن
یقبل   وأّما األمر الخارجي الجزئي الذي ال، كصالة الفجر ونافلتھا ونحو ذلك من األقسام،لھا أنواعًا وأصنافًا

  .التقسیم فال یتصّور فیھ التقیید
  

 ألن ، وقلنا ھناك أّن ذلك غیر قابل للتقیید،وه من التفصیل في باب اإلئتمام بزید فبان أنھ عمرونظیر ذلك ما ذكر
 ،اإلئتمام قد تعلق بھذ الشخص المعین وھذا غیر قابل للتقسیم، وال سعة فیھ حتى یتصّور فیھ التقیید والتضیق

ة أمر شخصي ثابت في ذمتھ ولیس فیھ  فإّن األمر بالحج المتوجھ إلیھ في ھذه السن،وھكذا األمر في المقام
 فإن حّج اإلسالم لیس إّال صدور ، والثابت في ذمتھ لیس إّال حّجة اإلسالم وقد أتى بھا،سعة حتى یتضیق ویتقید

  ھذه األعمال من البالغ الحر المستطیع الواجد لجمیع الشرائط
- - - - - - - - - -  
 إذ المفروض أنھ قصد األمر الفعلي ،وارد التخلف في الداعي وإنما ھو من م،لیس ھذا من موارد التقیید) 1(

 فالصادر منھ ھو حّجة اإلسـالم وإن كان ، ومن المفروض أنھ مستطیع وواجد لسائر الشرائط،المتعلق بالحج
ھ  فال یقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثّم علم أن، وال یعتبر قصد ھذا العنوان في صّحة الحّج،ھو جاھًال بھ

  .یجزئ عن صالة الفجر ألنھا غیر مقصودة كان قد صالھا فإن ما أتى بھ ال
  . بل ألّن األمر الفعلي لم یقصد وإنما قصد األمر الندبي المترتب على مخالفة األمر الفعلي،ال لذلك) 2(
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 صالحھ  كما إذا، ھل تكفي في اإلستطاعة الملكّیة المتزلزلة للزاد والراحلة وغیرھما:27 مسألة "3024"
 ،))1(( ؟ وجھان أقواھما العدم شخص ما یكفیھ للحج بشرط الخیار لھ إلى مدة معّینة أو باعھ محاباة كذلك

  كان ّنھا في معرض الزوال إّال إذا أل
  

 وال یعتبر قصد ھذا العنوان في صّحة ، فالصادر منھ ھو حّجة اإلسالم وإن كان جاھًال بھ،والمفروض حصولھا
 ، ومجرد تخیل الجواز غیر ضائر في صّحة العمل، الباب تخیل جواز الترك وعدم الوجوب غایة ما في،الحّج

ریب في   فإنھ ال،كما لو فرضنا أنھ صام في شھر رمضان ندبًا بنیة القربة وكان جاھًال بوجوب الصوم فیھ
 السنة ویؤخره  بل لو فرضنا أنھ لو علم بالوجوب لم یأت بھ في ھذه،االكتفاء بھ وعدم وجوب القضاء علیھ

  . نلتزم بالصحة أیضًا ألنھ من باب تخّلف الداعي ولیس من التقیید بشيء،لغرض من األغراض
  

 وأما اُالمور الشخصیة فال یتحقق فیھا التقیید نظیر ، التقیید إنما یتصور في اُالمور الموسعة الكلّیة:وبالجملة
 ھذا كلھ فیما إذا اعتقد ،ى كل تقدیر وال معنى للتقیید فیھ فإن األكل یتحقق عل،األفعال الخارجیة الحقیقیة كاألكل

  . أو علم باستطاعتھ ثّم غفل عن ذلك،أنھ غیر مستطیع فحج ندبًا
  

یجزئ  أنھ ال) قدس سره( وھو ما لو علم بالوجوب وتخیل عدم فوریتھ فحج ندبًا فذكر ،وأّما الفرض الثالث
ذلك بل ألّن في المقام أمرین أحدھما وجوبي واآلخر ندبي مترتب  ال ل، واألمر كما ذكره،ألنھ یرجع إلى التقیید

 ألن األمر ،كان على نحو الترتب ال استحالة فیھ على األّول وفي طولھ ال في عرضھ فإن األمر بالضّدین إذا
 وقد ذكرنا في محلھ أن كل مورد أمكن جریان ،الثاني مترتب على عدم االتیان باألّول ولو كان عن عصیان

یجزئ عن حّجة   إّال أنھ ال، فما حّج بھ صحیح في نفسھ،رتب فیھ یحكم بوقوعھ ألّن إمكانھ مساوق لوقوعھالت
 وال یقاس ھذا ، ألّن األمر الفعلي لم یقصد وإنما قصد األمر الندبي المترتب على مخالفة األمر الفعلي،اإلسالم

  الفرض بالفرضین
- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال بل منع) 1(
  

 وكذا لو وھبھ وأقبضھ إذا لم یكن رحمًا فإنھ ما دامت العین موجودة لھ الرجوع ویمكن ،)1( یفسخ ّنھ ال واثقًا بأ
  . فتلزم الھبة،بالوجوب ھنا حیث إّن لھ التصّرف في الموھوب) )1((أن یقال

  
 فلو ،مام األعمال یشـترط في وجوب الحّج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى ت:28 مسألة "3025"

إذا  كما) )2(( وكذا لو حصل علیھ دین قھرًا علیھ،تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطریق كشف عن عدم االستطاعة
  أتلف مال غیره خطأ

  
  . بخالف المقام الذي تعّدد األمر فیھ على نحو الترّتب،السابقین لوحدة األمر فیھما

 فال یجب الحّج ،الملكّیة المتزلزلة في تحّقق االسـتطاعةأن األقوى عدم االكتفاء ب) قدس سره(ذكر ) 1(
بحصـول الملكیة المتزلزلة إّال مع الوثوق بعدم زوالھا وعلل ذلك بأن الملكیة المتزلزلة في معرض الزوال فال 

  .تثبت بھا االستطاعة
  

 بل الموضوع ـ ،ة لم یؤخذ ھذا المعنى ـ وھو عدم كون المال في معرض الزوال ـ في موضوع االستطاع:أقول
 وھذا المعنى صادق في المقام ،مزید علیھ ـ أن یكون عنده ما یحج بھ وعنده الزاد والراحلة كما عرفت بما ال

 ، فلو حصل لھ زاد وراحلة ولو بالملكیة المتزلزلة یجب علیھ الحّج لتحقق االستطاعة،حتى مع علمھ بالزوال
 وإن استلزم أداؤه ،كان متمكنًا من أدائھ بال حرج فال كالم فإن ،ولو علم أن المالك یفسخ ویسترجع المال

  . ولو شك في الرجوع یستصحب عدمھ،الحرج یسقط وجوب الحّج لنفي الحرج
  

وأظھر من ذلك ما ذكره أخیرًا من أنھ لو وھبھ المال وأقبضھ ولم یكن رحمًا فانھ یجب علیھ التصّرف فیھ 
 لتحقق االسـتطاعة وأن عنده ،مًال تزول بھ سلطنة المالك على الرد بأن یعمل في المال ع،یجوز رده تصرفًا ال
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 فإن الحّج یستقر ،ما یحج بھ وعنده الزاد والراحلة فیجب علیھ حفظ القدرة بالتصّرف المانع عن رجوع المالك
  علیھ

- - - - - - - - - -  
  .بل ھو األوجھ) 1(
  ."3014" 17على ما تقدم في المسألة ) 2(
  

  .)1( فھ عمدًا فالظاھر كونھ كإتالف الزاد والراحلة عمدًا في عدم زوال استقرار الحّجوأّما لو أتل
  
 إذا تلف ـ بعد تمام األعمال ـ مؤونة عوده إلى وطنھ أو تلف ما بھ الكفایة من مالھ في :29 مسألة "3026"

یبعد   ال،سالم أو ال وجھانفھل یكفیھ عن حّجة اإل وطنھ ـ بناء على اعتبار الرجوع إلى كفایة في اإلستطاعة ـ
  ما ورد من أن من مات بعد اإلحرام ودخول الحرم أجزأه عن حّجة) )1((  ویقرِّبھ)2( اإلجزاء

  
  .بمجّرد ملكیتھ لشيء یتمكن بھ الحّج فیجب علیھ التحفظ على ذلك لئال یرجع المالك فتزول استطاعتھ

 ألن الحّج عبارة عن مجموع ھذه ،ا إلى تمام األعمالمقتضى الروایات الدالة على اعتبار االستطاعة بقاؤھ) 1(
 فلو تلف المال قبل أن یتم األعمال سواء كان قبل الشروع فیھا أو في ،بّد من اقترانھا باالستطاعة األعمال وال

  .األثناء كشف عن عدم االستطاعة
 والخطأ یجري فیھ أحكام الّدین  فإن كان من باب االتفاق، وأما إتالف مال الغیر الذي یوجب الّدین علیھ قھرًا

 وقد عرفت أن مجرد الّدین غیر ضائر ،المتقدمة من كون الّدین مؤّجًال أم حاال مطالبًا بھ غیر مأذون في التأخیر
 وأما إذا كان اإلتالف عمدیًا فالظاھر كونھ كإتالف نفس الزاد والراحلة في عدم زوال ،في صدق االستطاعة
  . ویجب علیھ حفظ القدرة لفعلیة الوجوب،جب تعلیقياستقرار الحّج ألن الوا

 وال تعتبر مؤونة العود في ،ألّن المعتبر إنما ھو إتیان األعمال عن استطاعة والمفروض تحقق ذلك) 2(
 ولذا لو كان لھ مؤونة الذھاب إلى مّكة فقط وتمكن من البقاء فیھا بال حرج وجب علیھ الحّج فال ،االستطاعة

 وإنما اعتبرنا مؤونة اإلیاب ألجل الحرج في ،للعود كما ال أثر لتلف ما بھ الكفایة في وطنھأثر لتلف المال 
   وھكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى ما بھ الكفایة فإنھ لم یدل دلیل على،البقاء في مّكة وعدم عوده إلى وطنھ

- - - - - - - - - -  
  .لم یظھر وجھ للتقریب) 1(
  

  .بذلك إذا تلف في أثناء الحّج أیضًا) )1((  بل یمكن أن یقال،اإلسالم
  
كفى في ) )2((  فلو حصال باإلباحة الّالزمة، الظاھر عدم اعتبار الملكیة في الزاد والراحلة:30 مسألة "3027"

 فلو شرط أحد المتعاملین على اآلخر ـ في ضمن ، ویؤیده األخبار الواردة في البذل،الوجوب لصدق االستطاعة
یكون لھ التصّرف في مالھ بما یعادل مائة لیرة مثًال وجب علیھ الحّج ویكون كما لو كان مالكًا عقد الزم ـ أن 

  .)1( لھ
  

امتنان في الحكم   إذ ال، وإنما التزمنا بذلك لنفي الحرج وال یجري في المقام ألنھ خالف االمتنان،اعتباره
 فإنھ إذا توضأ أو اغتسل ثّم ، الغسل الحرجي كما ھو الحال في موارد الوضوء أو،بالفساد بعد إتیان األعمال

 ألّن الحكم بفساده ،نحكم بفساد الوضوء أو الغسل علم بأن وضوءه أو غسلھ لم یكن واجبًا لكونھ حرجیًا ال
 وال امتنان في الحكم ،خالف االمتنان وحدیث نفي الحرج إنما یجري في مورد االمتنان كرفع الوجوب وااللزام

  . األعمالبالفساد بعد إتیان
  

قرب اإلجزاء في المقام بما ورد فیمن مات بعد االحرام ودخول الحرم أنھ یجزئھ ) قدس سره(ثّم إن المصنف 
  .عن حّجة اإلسالم

 ومحل الكالم ، ولكن لم یظھر لنا وجھ التقریب والتأیید ألن تلك األدلة دلت على إجزاء الجزء والبعض عن الكل
  . انكشف عدم االستطاعةھو االتیان بتمام األعمال ولكن
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 والمفروض في المقام ھو االتیان ، مورد تلك الروایات إتیان بعض األعمال واجزائھ عن الكل: وبعبارة ُاخرى
  . فالمورد مختلف فال وجھ للتقریب،بجمیع األعمال ولكن البحث عن إجزاء غیر الواجب عن الواجب

   فإن االستطاعة ،اد والراحلةیعتبر فیھا ملكیة الز الظاھر أن االسـتطاعة ال) 1(
- - - - - - - - - -  
  .ھذا إذا لم یحتج إتمام الحّج إلى صرف مال یضّر بإعاشتھ بعد رجوعھ) 1(
  .بل الظاھر كفایة اإلباحة غیر الالزمة أیضًا) 2(
  

ن لم  وال ریب في صدق االستطاعة بذلك وإ،عبارة عن القدرة على الزاد والراحلة والتمكن من التصرف فیھما
  .یكن ما یحج بھ ملكًا لھ

  
 المفسرة لھا لیست مجرد التمكن من التصرف )1( ورّبما یناقش في صدق االستطاعة بأنھا بالنظر إلى الروایات

ھو اعتبار الملك لظھور الالم في ذلك فال یكفي » لھ زاد وراحلة«) علیھ السالم( فإن مقتضى قولھ ،وإباحتھ
  .البذل فقد ثبت بدلیل خاص وأما االكتفاء ب،مجرد االباحة

إذا ھو یجد ما یحج  «: وفي صحیح معاویة)2(»إذا قدر الّرجل على ما یحّج بھ «: وأما ما في صحیح الحلبي
  . مما ظاھره األعم من الملك فالالزم تقییده بالملك لحمل المطلق على المقید)3( »بھ

 ، اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة:ت األحكام كقولنا أن المطلق إنما یحمل على المقید إذا وردا في متعلقا: وفیھ
  .ال في موضوعاتھا لعدم التنافي كنجاسة الخمر والمسكر

  
 إنما یحمل المطلق على المقید ألجل التنافي بینھما ولذا یحمل المطلق على المقید في المثال :وبعبارة ُاخرى

 وھذا بخالف المثال الثاني لعدم التنافي بین األّول بعد إحراز وحدة المطلوب لحصـول التنافي بینھما حینئذ
وإن كان ظاھرًا في » لھ زاد وراحلة «: فإن قولھ، والمقام من قبیل الثاني،الحكم بنجاستھما أو حرمتھما معًا

 فال موجب ،ینافي ثبوت االستطاعة في غیر مورد الملك أیضًا كموارد االباحة وجواز التصرف الملكیة إّال أنھ ال
مما ظاھره » لھ زاد وراحلة «:لق المستفاد من صحیح الحلبي وصحیح معاویة على المقید كقولھلحمل المط

  .الملك
  

وأما قیاس اإلباحة المالكیة باإلباحة الشرعیة كاألنفال والمباحات األصلیة في عدم تحقق االستطاعة بذلك ففي 
 ومن الواضح عدم صدق ،ف لعدم صدق االستطاعة بمجرد االباحة الشرعیة وجواز التصّر،غیر محلھ

 وإنما یصدق أنھ ،االستطاعة وعدم كونھ واجدًا للزاد والراحلة بمجّرد إباحة األسماك في البحر واألنفال لھ
  واجد

- - - - - - - - - -  
  .8أبواب وجوب الحّج ب  / 33 :11الوسائل ) 1(
  .3 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 26 :11الوسائل ) 2(
  .1 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 25 :11الوسائل ) 3(
  
 لو ُاوصي لھ بما یكفیھ للحج فالظاھر وجوب الحّج علیھ بعد موت الموصي خصوصًا إذا :31 مسألة "3028"

  .)1( لھ وقلنا بملكیتھ ما لم یرد فإّنھ لیس لھ الرد حینئذ في ملكیة الموصى) )1((لم یعتبر القبول
  

یحقق   ومجّرد اإلباحة الشرعیة ال،باحات واالستیالء علیھا خارجًاومستطیع بصید األسماك خارجًا وحیازة الم
 وھذا بخالف المقام الذي یجوز لھ التصرف من قبل المالك فعًال ومستول على المال ،موضوع االستطاعة

  .ومسلط علیھ فإنھ یصدق أنھ مستطیع
  

لت یصدق عنوان االستطاعة سواء  بل االباحة إذا حص،ومما ذكرنا ظھر أن تقیید االباحة بالالزمة غیر الزم
صادق على المقام مطلقًا من دون » أو عنده ما یحج بھ» «لھ زاد وراحلة «: فإن قولھ،كانت الزمة أو جائزة

  .فرق بین االباحة الالزمة وغیر الالزمة
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 من  وال حاجة إلى القبول، ھذا بناء على أن الوصّیة التملیكیة إیقاع ال عقد،لصدق االستطاعة بذلك) 1(
 ، ألنھ بمجّرد موت الموصي یصدق على الموصى لھ أنھ مستطیع،لھ كما ھو المختار فاألمر واضح الموصى

 ، وذلك یقتضي سلطنتھ على الرد ال على احتیاجھا إلى القبول،نعم لھ الرد ألّن التملیك القھري مخالف لسلطنتھ
 ولو كانت عقدًا الحتاجت إلى قبول ،لموصى لھویؤید أو یدل على أنھا إیقاع انتقال القبول والرد إلى ورثة ا

  . وكان مقتضى القاعدة بطالن الوصّیة حینئذ،نفس الموصى لھ وال ینتقل القبول إلى الوارث
 ھذا ، بمجرد الوصّیة التملیكیة تحصل االستطاعة ولیس لھ الرد ألنھ إزالة لالستطاعة وتفویت لھا: وبالجملة

  .یقاعات ال من العقودكلھ بناء على أّن الوصّیة من اال
  

  وأّما بناء على أنھا من العقود وتحتاج إلى القبول فلم یظھر لنا الوجھ في صدق
- - - - - - - - - -  
  .یختص الوجوب بھذا الفرض) 1(
  
في كل عرفة ثّم حصلت ) علیھ السالم( إذا نذر قبل حصول اإلستطاعة أن یزور الحسین :32 مسألة "3029"

 بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطي الفقیر كذا مقدارًا فحصل لھ ما یكفیھ ،))1(( لم یجب علیھ الحّج
 بل وكذا إذا نذر قبل حصول اإلستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرة مثًال في ،ألحدھما بعد حصول المعلق علیھ

إذا كان علیھ واجب مطلق  وكذا ،كّلھ مانع عن تعّلق وجوب الحّج بھ  فإن ھذا،الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلك
  )1( فوري قبل حصول االستطاعة

  
 ألنھ ما لم یتحقق القبول لم یكن واجدًا للزاد والراحلة وإن كان قادرًا على التحصیل ،االستطاعة بمجّرد الوصّیة

 ، والمفروض أن الحّج واجب على الواجد بالفعل ال على من كان قادرًا على االیجاد والتحصیل،بواسطة القبول
 وإلزامھ بقبولھا ، نظیر الھبة فإنھ قبل القبول غیر واجد للمال،یجب وإلزامھ بالقبول من تحصیل القدرة الذي ال

  .تحصیل للقدرة وھو غیر واجب
  :یقع الكالم في ھذه المسألة في مقامین) 1(

على الحّج فیما إذا  فقد نسب إلى معظم األصحاب بل إلى المشھور تقدیم النذر ، في تزاحم الحّج والنذر:األّول
في كل ) علیھ السالم( كما إذا نذر زیارة الحسین ،یجتمع مع الحّج نذر قبل حصول االستطاعة عمًال راجحًا ال

 وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطي الفقیر كذا مقدارًا من المال فحصل لھ ما یكفیھ ألحدھما بعد ،عرفة
 نذر قبل حصول االستطاعة أن یصرف مقدارًا من المال في  وكذا إذا،حصول المعلق علیھ ومجيء المسافر

 ،یكفي للنذر والحّج معًا أو الزیارة أو في أمر خیري آخر والمفروض أن المال ال) علیھ السالم(تعزیة الحسین 
 ألّن وجوب الوفاء بالنذر یزیل االستطاعة ،فقد ذكروا أن ھذا كلھ مانع عن تعّلق وجوب الحّج بھ ویقدم النذر

   فإّن العجز الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب،یرفعھا ویصبح عاجزًا عن إتیان الحّجو
- - - - - - - - - -  
  .یزاحم الحّج فیجب علیھ الحّج في جمیع الفروع المذكورة النذر بأقسامھ ال) 1(
  

  .ئغًاّنھ مأمور بالوفاء بالنذر فیكون ترك الحّج حینئذ سا  أل،ویكون معذورًا في ترك الحّج
  

 ومقتضاه أن كل واجب یزاحم الحّج ، ھذا الكالم إنما نشأ من التزامھم بأخذ القدرة الشرعیة في الحّج:أقول
  .یرفع موضوع االستطاعة حتى مثل وجوب رد التسلیم

  
ة  ألّن االستطاعة المعتبرة في الحّج لیست إّال ملكیة الزاد والراحلة وصّح،ولكن ال أساس لما التزموا بھ أصًال

 وأما اشتراطھ بعدم مزاحمتھ لواجب آخر فلم ،البدن وتخلیة الِسرب على ما فسرت في النصوص المعتبرة
  .یثبت
 إّال أنھ ،یتمكن من الجمع بینھما كأداء الّدین  یتحقق التزاحم بین الحّج وواجب آخر فیما إذا ال، نعم
 لیس واجبًا ابتدائیًا نظیر وجوب الصالة  ألن الوفاء بالنذر،خصوص المقام ال تصل النوبة إلى التزاحم في

 وإنما ھو واجب إمضائي بمعنى أنھ إلزام من اهللا تعالى بما التزم ،والصوم ونحوھما من الواجبات اإللھیة
 واهللا تعالى ألزمھ بما التزمھ على نفسھ ، فإنھا إلزام من المكلف على نفسھ،المكلف بھ على نفسھ كالعقود
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 واهللا ، فالحكم بوجوب الوفاء بالنذور أو العقود نشأ من التزام المكلف على نفسھ شیئًاوأمره تعالى بالوفاء بھ
 فإن الناذر یلزم على نفسھ شیئًا واهللا تعالى ُیلزمھ بالعمل بھ على نحو ،تعالى ألزمھ بھذا االلتزام وأمره بالوفاء

من أن یكون العمل الملتزم بھ هللا سبحانھ بّد   والمفروض أنھ التزم على نفسھ عمًال هللا تعالى فال،ما التزم بھ
 وال ینعقد : قالوا، ومن ھنا اعتبروا الرجحان في متعلق النذر،في نفسھ قابًال لإلضافة إلیھ تعالى ومرتبطًا بھ

رجحان فیھ وال یرتبط بھ تعالى أصًال كنذر األكل أو بناء البیت ونحو ذلك من المباحات األصلیة التي  فیما ال
 مع أن ،یكون محلًِّال للحرام ومحرِّمًا للحالل  ولعّل ھذا ھو المراد من قولھم في النذر أن ال، تعالىترتبط بھ ال

  .ھذا لم یرد في النذر وإنما ورد في الشرط
  

 نظیر ما یلتزم شخص على نفسھ شیئًا لشخص ، النذر ھو التزام المكلف على نفسھ شیئًا هللا تعالى:وبالجملة
العمل الملتزم بھ في نفسھ قابًال لإلضافة واالستناد إلیھ تعالى وال یكفي مجرد الرجحان بّد أن یكون   فال،آخر

  بّد في صّحة   بل ال،في نفسھ
  

یكون العمل مستلزمًا لترك واجب   كأن ال،إضافة العمل إلیھ تعالى من مالحظة سائر المالزمات والمستلزمات
 ،لیھ سبحانھ وال ینعقد النذر وإن كان العمل في نفسھ راجحًا وإّال فال یكون قابًال لإلضافة إ،أو إتیان محرم

وعلى ذلك فصرف المال في التعزیة أو الصدقة وإن كان راجحًا في نفسھ ولكنھ إذا استلزم ترك الحّج یكون 
یوم ) علیھ السالم( وكذلك زیارة الحسین ،غیر مشروع ألنھ تفویت لالستطاعة وتعجیز للنفس عن إتیان الحّج

یمكن إضافتھا إلى اهللا  ـ ال كالحج إن كانت راجحة في نفسھا ولكنھا إذا كانت مالزمة لترك الواجب ـعرفة و
 نظیر نذر ،یوم عرفة في الحقیقة یرجع إلى نذر ترك الحّج) علیھ السالم( فإّن نذر زیارة الحسین ،سبحانھ

 أو ینذر سجدة ،ھ صالة الفجرقراءة القرآن من أّول طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بحیث تفوت عن
  .طویلة تستغرق في جمیع الوقت بحیث تفوت عنھ الصالة المكتوبة في الوقت

  
بّد في انعقاد النذر من قابلیة إضافة العمل المنذور إلى اهللا تعالى مضافًا إلى الرجحان الثابت في   ال:والحاصل

 فدلیل وجوب الوفاء بالنذر من ،إضافتھ إلیھ تعالىیمكن   فإذا استلزم العمل ترك واجب أو إتیان محرم ال،نفسھ
 ألنھ لیس من باب التكالیف االبتدائیة بل إنما ھو من باب االمضاء ،یشمل أمثال ھذه الموارد أصلھ قاصر ال

 فال بّد أن یكون ما التزم بھ قابًال لاللتزام واالستناد إلى اهللا تعالى وإّال  فال،وااللزام بما التزم المكلف على نفسھ
 وال ریب في انحالل ، كما إذا نذر صوم الیوم الذي یجيء مسافره فیھ فصادف یوم العید،ینعقد النذر وینحل

 فال تصل النوبة إلى التزاحم فضًال عن أن یرفع النذر ،النذر في أمثـال ھذه الموارد والمقام من قبیل ذلك
  .موضوع االستطاعة

  
 ألّن وجوبھ مطلق غیر مشروط بشيء غیر االستطاعة ،حم الحّجیزا فتحصل من جمیع ما تقدم أن النذر ال

یكون   بخالف النذر فإنھ مشروط بأن ال، والقدرة الشرعیة المصطلحة غیر مأخوذة فیھ،المفسرة في النصوص
  .محلًِّال للحرام ومحرِّمًا للحالل

  
  ) سالمعلیھ ال( أنھ لو صّح النذر لم یختص بزیارة الحسین :ویؤید بل یؤكد ما ذكرنا

  
 كما لو نذر قراءة ، بل یشمل كل شيء فیھ رجحان،یوم عرفة أو صرف المال في التعزیة والتصدق ونحو ذلك

سورة معّینة في بیتھ أو في المسجد الفالني في أّول ذي الحّجة مثًال أو یصلي في مسجد من مساجد بلده في 
 ولو صح ذلك ألمكن لكل أحد أن یحتال في ،یوم عرفة ونحو ذلك من اُالمور الراجحة التي یفوت بھا الحّج

 وھذا مقطوع البطالن وال یمكن االلتزام بھ ،سقوط الحّج بنذر ھذه اُالمور ویدفع وجوب الحّج عن نفسھ بذلك
  .أبدًا
  

ثّم إنھ لو عصى ولم یحج فھل یجب الوفاء بالنذر بدعوى أن المزاحم عن الوفاء بالنذر كان ھو الحّج 
  ؟ ت بھ فال مانع من وجوب إتیان متعلق النذر بنحو الترتبوالمفروض أنھ لم یأ

 ألن الترتب ،الظاھر عدم وجوب إتیان متعلق النذر حتى في مثل الفرض لعدم جریان الترتب في أمثال المقام
یتمكن المكلف من  إنما یجري في الواجبین الفعلیّین اللذین یشتمل كل منھما على مالك ملزم غایة األمر ال
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 وھذا إنما یختص بما إذا كان الواجب واجبًا ابتدائیًا أصلیًا كالصالة وإزالة ،ینھما في مقام االمتثالالجمع ب
 ألن ، وأما إذا كان الواجب واجبًا إمضائیًا وتابعًا لما التزم بھ المكلف على نفسھ فال یجري فیھ الترتب،النجاسة

 وأما المشروط یعني المقید ،ھذا غیر قابل لإلمضاءما التزم بھ المكلف إنما ھو مطلٌق مستلزم لترك الحّج و
 فما ھو قابل لالمضاء لم یلتزمھ ولم ینشئھ وما التزم بھ غیر قابل ،بترك الحّج فلم ینشئھ ولم یلتزم بھ

 ونظیر ذلك من كان مستطیعًا وآجر نفسھ للغیر فإن صحتھ مطلقًا غیر ممكن ومقیدًا لم ینشئھ فتكون ،لالمضاء
  . ویرجع إلى ُاجرة المثلاإلجارة فاسدة

  
 ھذا تمام ،ومّما ذكرنا ظھر أنھ لو نذر إتیان عمل من األعمال المنافیة للحج على تقدیر ترك الحّج صح نذره

  .الكالم فیما إذا كان وجوب الحّج كسائر الواجبات اإللھیة التي لم تؤخذ القدرة الشرعیة المصطلحة فیھا
  

درة الشرعیة في الحّج وإن كان مقتضاه تقّدم كل واجب علیھ ومزاحمتھ لھ وأّما بناء على المشھور من أخذ الق
   لكن ،لعدم بقاء الموضوع للحج فیما زاحمھ واجب آخر

  
 ألن ما ذكروه من أخذ القدرة الشرعیة في الحّج وتقدم كل واجب ،یمكن االلتزام بذلك في خصوص النذر ال

 وأّما النذر فلیس واجبًا إبتدائیًا وإنما ھو واجب إمضائي كما ،ةعلیھ لو صّح فإنما یصّح في الواجبات االبتدائی
 وال قابلیة لھ لإلمضاء في المقام الستلزامھ ترك الحّج فال ،عرفت ویجب الوفاء بھ فیما ھو قابل لإلمضاء

 فإن الشرط إذا كان محرمًا للحالل ،یشملھ دلیل وجوب الوفاء كما ھو الحال في العمل بالشرط في العقود
  .یجب العمل بھ وإن ُاتي بھ في ضمن العقد الالزم محلًال للحرام الو
  

 إذا :)علیھ السالم(قال « وقد یقال بأخذ القدرة الشرعیة في موضوع وجوب الحّج تمّسكًا بصحیح الحلبي ،ھذا
  بدعوى)1( » فقد ترك شریعة من شرائع اإلسالم،قدر على ما یحج بھ ثّم دفع ذلك ولیس لھ شغل یعذره بھ

  . والوفاء بالنذر عذر فیكون رافعًا للوجوب،ظھوره في أن مطلق العذر رافع للوجوب
  

بّد   وأّما كون الشيء الخاص عذرًا فال، وإنما تعرضت لترك الحّج بال عذر، أن الروایة لم تبین الصغرى:وفیھ
 ولم یثبت من ،یھ الحّج كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر الزائدین على ما یقتض،من إثباتھ من الخارج

 ھذا من ، فالحج كسائر الواجبات الشرعیة في عدم أخذ القدرة الشرعیة فیھ،الخارج كون الوفاء بالنذر عذرًا
  .ناحیة وجوب الحّج

  
وأما الوفاء بالنذر فقد عرفت أنھ لیس بواجب ابتدائي وإنما ھو واجب إمضائي وإلزام بما التزم المكلف على 

 فالعمل المستلزم ،ّد أن یكون الفعل قابًال لإلضافة إلیھ تعالى وھو المراد بالراجح في كلماتھمب  وحینئذ ال،نفسھ
 وإذا التزم ، فإن االلتزام بشيء التزام بلوازمھ،یمكن استناده إلیھ تعالى یمكن إمضاؤه إذ ال الواجب ال لترك

 ولذا ذكرنا ،قیقة وھذا غیر راجح قطعًافي یوم عرفة فھو التزام بترك الحّج ح) علیھ السالم(بزیارة الحسین 
في باب مقدمة الواجب واقتضاء األمر النھي عن ضده أن إنكار وجوب المقدمة أو نفي االقتضاء إنما ھو 

یالزم األمر بمقدمتھ في مقام االعتبار لعدم المالزمة بین   بمعنى أن األمر بالشيء ال،بحسب األمر االعتباري
  االعتبارین ویمكن 

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 26 :11الوسائل ) 1(
  

ریب أن الشوق إلى ذي   وأما بحسب األمر التكویني الخارجي فال، وكذا في باب االقتضاء،التفكیك بینھما
 فإن من ، وأّن الشوق إلى شيء یقتضي الشوق إلى ترك ضده،المقدمة یقتضي الشوق إلى مقدمتھ الموصلة

 وكذا من اشتاق وجود شيء ،ریب في اشتیاقھ إلى التعرض للسوق لشراء اللحم ى أكل اللحم مثًال الیشتاق إل
 وال ،یمكن استناده وإضافتھ إلیھ تعالى  فالفعل المستلزم لترك الواجب بالنظر إلى قیده ال،یشتاق إلى ترك ضده

ذر مشروط بعدم تفویت الحّج بھ وعدم  ألن الن،یشملھ دلیل وجوب الوفاء بالنذر سواء كان سابقًا أو الحقًا
  . والحّج یتقدم ألنھ مطلق،استلزامھ لترك الواجب
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یكون مستلزمًا لترك واجب آخر  وقد یناقش فیما ذكرنا بأنھ لو اعتبر في انعقاد النذر ووجوب الوفاء بھ بأن ال
 ،نذر أن یصلي في مسجد محلتھفالزمھ عدم انعقاد النذر فیما إذا تعلق بما یستلزم تفویت ما ھو أھم كما إذا 

 وكذا لو نذر أن یزور ،فالالزم عدم انعقاده ألنھ یستلزم تفویت الصالة في المسجد األعظم أو الحرم الشریف
التي ھي أرجح وأھم ) علیھ السالم(فالالزم عدم انعقاده ألنھ یستلزم ترك زیارة الحسین ) علیھ السالم(مسلمًا 
  .تزام بھیمكن االل  وھذا أمر ال،وھكذا

  
 ألن المیزان في صّحة انعقاد النذر ـ كما عرفت ـ أن یكون الفعل المنذور قابًال لإلضافة إلیھ ،یخفى وفیھ ما ال

  . والمستحب المستلزم لترك مستحب آخر أھم وأرجح صالح لإلضافة إلیھ تعالى،تعالى
وأما ) علیھ السالم(ر ترك زیارة الحسین ینعقد النذر كما إذا نذ  لو نذر ترك الراجح أو األھم في نفسھ ال، نعم

إذا نذر شیئًا راجحًا في نفسھ فال مانع من انعقاده وإضافتھ إلیھ تعالى وإن كان مستلزمًا لترك ما ھو أثوب 
 فكل من ،یلزم أن یكون متعلق النذر أثوب وأرجح وإنما الّالزم رجحانھ وصّحة االضافة إلیھ تعالى وأرجح إذ ال

ن قابل لتعلق النذر بھ وإضافتھ إلیھ تعالى وإن كان أحدھما أرجح من اآلخر كزیارة الحسین الفعلین الراجحی
  .)علیھ السالم(بالنسبة إلى زیارة مسلم ) علیھ السالم(

 ولو قلنا بتقّدم النذر ألمكن االحتیال في سقوط الحّج ،ینبغي الریب في تقدم الحّج على النذر  ال: وبالجملة
  . وھذا بدیھي البطالن،مستطیعبالمرة عن كل مسلم 

  
ھذا كّلھ بناء على أن وجوب الحّج مطلق لم یؤخذ في موضوعھ القدرة الشرعیة وأّما على القول بأنھ مشروط 

یتقدم على سائر الواجبات  بالقدرة الشرعیة كما زعمھ المشھور فیتقدم الحّج على النذر أیضًا وإن كان ال
 فإن جعل الواجب وإن كان ، في غیر النذر رافع لموضوع االستطاعة وذلك ألن وجوب الواجب،المزاحمة لھ

 وأما في النذر فالتنافي متحقق في مرحلة الجعل ،ینافي جعل وجوب الحّج ولكن ینافیھ في مرحلة المجعول ال
ألن النذر واجب إمضائي ووجوب الحّج صالح لرفع موضوع النذر فالحج یتقدم على النذر على كل تقدیر سواء 

 فإن التزاحم في تلك الواجبات ، فال یقاس النذر في المقام بسائر الواجبات االبتدائیة،ن مطلقًا أو مشروطًاكا
یمكن الجمع بینھما في مقام االمتثال یقع   وحیث ال،یتحقق ألن كال من الواجبین مقدور في ظرف ترك اآلخر

شمول عن النذر المستلزم لترك واجب أو ارتكاب  وأّما في الواجبات االمضائیة فدلیل االمضاء قاصر ال،التزاحم
 وفي فرض ترك الواجب ، فالنذر على نحو االطالق غیر قابل لالمضاء لعدم قابلیتھ لالضافة إلیھ سبحانھ،محرم

 وااللزام إنما یتعلق بما التزم بھ على نفسھ وإّال فیتخلف المنشأ ،وإن كان صالحًا لالضافة ولكنھ لم ینشئھ الناذر
 وتخلف المنشأ عن االلزام إنما ثبت في موارد خاصة بالنص وال یمكن التعدي عن تلك الموارد ،لزامعن اال

 ، وكذا اعتبار القبض في بیع الصرف والسلم،كاعتبار القبض في الھبة شرعًا مع أن الواھب وھب مطلقًا
لى البكر على إذن الولي بناء  أو توقف العقد ع،وتوقف العقد على بنت األخ أو اُالخت على إذن العمة والخالة

 فإن تخلف االمضاء عن القصود إنما ثبت في ھذه الموارد وأما في غیرھا فال نلتزم بھ لعدم ،على اعتباره
  . ومنھ المقام،الدلیل علیھ

  
 فإنھ ،ونظیر المقام ما لو آجر نفسھ من الفجر إلى طلوع الشمس لعمل من األعمال كالكتابة أو نسج الثوب

یمكن الستلزامھ ترك  لحكم بصحة اإلجارة ووجوب الوفاء بالعقد ألّن شمولھ على نحو االطالق الیمكن ا ال
یمكن تصحیح نذره   ومّما ذكرنا یظھر أنھ لو عصى ولم یأت بالحج ال، وعلى نحو التقیید ال دلیل علیھ،الواجب
  . ألّن مطلقھ غیر قابل لالستناد ومقیده لم ینشأ،بالترتب

  
، ألن العذر ))1(( بینھ وبین الحّج ثّم حصلت االستطاعة وإن لم یكن ذلك الواجب أھم من الحّجولم یمكن الجمع

یمكن   وأما لو حصلت اإلستطاعة أّوًال ثّم حصل واجب فوري آخر ال،الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب
 ،إنقاذ الغریق قدم على الحّجكان مثل   فلو،الجمع بینھ وبین الحّج یكون من باب المزاحمة فیقدم األھم منھما

 وإّال فال إّال أن یكون الحّج قد استقر علیھ سابقًا ،وحینئذ فإن بقیت اإلستطاعة إلى العام القابل وجب الحّج فیھ
  .فإنھ یجب علیھ ولو متسكعًا

  
طلق أنھ إذا كان علیھ واجب م) قدس سره( ذكر ، فیما إذا تزاحم الحّج مع واجب مطلق فوري:المقام الثاني

فوري قبل حصول االستطاعة ولم یمكن الجمع بینھ وبین الحّج ثّم حصلت االستطاعة یقدم ذلك الواجب وإن لم 
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 وأما لو حصلت االستطاعة أّوًال ثّم حصل ، ألن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب،یكن أھم من الحّج
  .ة فیقدم األھم منھمایمكن الجمع بینھما یكون من باب المزاحم واجب فوري آخر ال

  
 ألن ، بناء على ما سلكھ من أخذ القدرة الشرعیة في الحّج ال أثر للتقدم الزماني في المزاحمة وعدمھا:أقول

 إذ ال فرق ،الواجب المتقدم كما یدفع موضوع وجوب الحّج فكذا الواجب المتأخر یرفع موضوع وجوب الحّج
 فالتفصیل بین سبق الواجب على االستطاعة وتأخره ،ًا أو بقاءبین الدفع والرفع وفي انتفاء الموضوع حدوث

  .في غیر محلھ
  . على مسلكنا یقع التزاحم ویقدم األھم كما عرفت تفصیل ذلك، نعم

  
- - - - - - - - - -  
  . وأما إذا كان الحّج أھم فیجب الحّج ویقدم على غیره،ھذا إذا كانا متساویین) 1(
  
إن  «: تارة یكون التعلیق على وجھ الشرطیة كما إذا قال:علق على أمر قسمان النذر الم:33 مسألة "3030"

 ، وتارة یكون على نحو الواجب المعلق،»في عرفة) علیھ السالم(جاء مسافري فلّلھ علّي أن أزور الحسین 
الحّج  فعلى األّول یجب ،»في عرفة عند مجيء مسافري) علیھ السالم(هللا علّي أن أزور الحسین  «:كأن یقول

 فیكون حكمھ حكم النذر المنجز في أنھ لو ،))1(( یجب  وعلى الثاني ال،إذا حصلت اإلستطاعة قبل مجي مسافره
 وكذا ،حصلت اإلستطاعة وكان العمل بالنذر منافیًا لھا لم یجب الحّج سواء حصل المعلق علیھ قبلھا أو بعدھا

والسر في ذلك أن وجوب الحّج مشروط والنذر  ،یجب الحّج من دون فرق بین الصورتین لو حصال معًا ال
  .)1( فوجوبھ یمنع من تحقق اإلستطاعة) )2(( مطلق

  
 وُاخرى على نحو ،أن النذر المعلق على شيء تارة یكون على نحو الواجب المعلق) قدس سره(ذكر ) 1(

  .الواجب المشروط
  

 االستطاعة قبل مجيء المعلق علیھ أو  سواء حصلت،فإن كان على نحو التعلیق یقدم النذر على الحّج مطلقًا
 مثًال لو نذر أن یزور الحسین ، ألن وجوب النذر فعلي وأسبق من وجوب الحّج والعبرة باألسبق زمانًا،بعده

 وحالھ حال ، وحصلت االستطاعة قبل مجيء المسافر یقدم النذر،في عرفة عند مجيء مسافره) علیھ السالم(
 وكذا لو حصال معًا ،الستطاعة وكان العمل بالنذر منافیًا لھا لم یجب الحّجالنذر المنجز في أنھ لو حصلت ا

كان التعلیق على نحو الشرطیة   وأما إذا، ألّن وجوب النذر الفعلي یمنع من تحقق االستطاعة،یجب الحّج ال
ب في  ألّن الوجو، قبل مجيء مسافره وذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر،یجب الحّج إذا حصلت االستطاعة

  . فحینئذ ال مانع من فعلیة وجوب الحّج،الواجب المشروط متأخر وإنما االنشاء فعلي
  

   قد ذكرنا في بحث اُالصول أن الواجب المعلق وإن كان أمرًا معقوًال ولكنھ:أقول
- - - - - - - - - -  
  .بل األظھر الوجوب فیھ وفیما بعده) 1(
  .بل األمر بالعكس على ما بیناه في محلھ) 2(
  
 وكذا ، حّج وعلّي نفقتك ونفقة عیالك وجب علیھ: إذا لم یكن لھ زاد وراحلة ولكن قیل لھ:34 مسألة "3031"

 فتحصل االستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكھا ،ـ ولعیالھ ذھابًا وإیابًا  حّج بھذا المال وكان كافیًا لھ ـ:لو قال
 وال بین أن یكون البذل واجبًا ، وال بین أن یبذل عینھا أو ثمنھا،من غیر فرق بین أن یبیحھا لھ أو یملِّكھا إّیاه

 وال بین كون الباذل موثوقًا بھ أو ال على األقوى، والقول باإلختصاص ،علیھ بنذر أو یمین أو نحوھما أو ال
  )1( بصورة التملیك ضعیف

  
) قدس سره(ما سلكھ المصنف  فعلى ،)1( یرجع إلى الواجب المشروط غایة األمر أنھ مشروط بالشرط المتأخر

 فإن كان الشرط ـ مثل ،بّد من التفصیل بین الشرط المقارن والمتأخر من أخذ القدرة الشرعیة في الحّج ال
 وإن كان الشرط ُاخذ ،مجيء المسافر ـ ُاخذ شرطًا مقارنًا وكانت االستطاعة قبل حصول الشرط وجب الحّج
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 ألّن ،علیًا سقط وجوب الحّج وإن كانت االستطاعة قبل حصول الشرطشرطًا متأخرًا وكان وجوب الوفاء بالنذر ف
 والعبرة ، فال فرق بین الواجب التعلیقي والمشروط بالشرط المتأخر،وجوب الوفاء بالنذر أسبق من االستطاعة

  .في سقوط الحّج إنما ھي بتقّدم وجوب الوفاء بالنذر على االستطاعة
  

 ویقدم الحّج لكونھ مطلقًا لم یعتبر فیھ سوى االستطاعة ،جمیع األقساموأّما على ما سلكناه فال فرق بین 
 وأن یكون قابًال ، بخالف النذر فإنھ مشروط بعدم كونھ محلًِّال للحرام ومحرِّمًا للحالل،المفسرة بالزاد والراحلة

  .لإلضافة إلیھ تعالى فینحل النذر
  :في ھذه المسألة ُامور) 1(

 أو أعطاه المال لیحج ، حّج وعلّي نفقتك:حاب في وجوب الحّج بالبذل سواء قیل لھ ال خالف بین األص:األّول
 وتدل علیھ عدة من الروایات ، وقد ادعي علیھ االجماع، فإذا رفض ولم یأت بالحج استقر علیھ الحّج،بھ

  .المعتبرة
  

  سألت أبا  «: صحیحة العالء على ما رواه الصدوق في كتاب التوحید قال:منھا
- - - - - - - - - -  
  .348 :2محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
  

 یكون :قال» وهللا على الناس حّج البیت من استطاع إلیھ سبیال «:عن قول اهللا عّز وجّل) علیھ السالم(عبداهللا 
  .)1(» ھو مّمن یستطیع:؟ قال  فمن عرض علیھ فاستحیى: قلت،لھ ما یحج بھ

  
 فمن عرض علیھ فاستحیى :قلت« وزاد الصدوق : ثّم قال)2(وقنقل صاحب الوسائل ھذه الروایة عن الصد

 ولیست مختّصة بروایة ، عن محّمد بن مسلم أیضًا)3( ولكن ھذه الزیادة موجودة في روایة الشیخ،»الخ
  .الصدوق

  
 صحیحة محّمد بن مسلم على ما رواه الشیخ بإسناده عن موسى بن القاسم ابن معاویة بن وھب عن :ومنھا

 فإن عرض علیھ الحّج :)علیھ السالم(قلت ألبي جعفر «العالء بن رزین عن محّمد بن مسلم قال صفوان عن 
 فإن كان یستطیع أن : قال، ھو ممن یستطیع الحّج وِلَم یستحیى ولو على حمار أجدع أبتر:؟ قال فاستحیى

  .)4( »یمشي بعضًا ویركب بعضًا فلیفعل
  

سائل ھذه الروایة بھذا السند ولكن الموجود في نسخ التھذیب  روى صاحب الو:تنبیھ حول سند ھذه الصحیحة
 ولعّل نسخة التھذیب )5(المتدوالة الموجودة عندنا موسى بن القاسم عن معاویة بن وھب عن صفوان

 والصحیح ما أثبتھ في الوسائل ونسخة التھذیب ،الموجودة عند صاحب الوسائل كانت مطابقة لما في الوسائل
موسى بن القاسم وإن كان قد یروي عن جده معاویة بن وھب أحیانًا وقد صرح في بعض مغلوطة وذلك فإن 

یمكن أن یروي عن جده  الروایات بروایة موسى بن القاسم عن جدِّه معاویة بن وھب ولكن في ھذا السند ال
ة ألن  وروایتھ عنھ غیر ممكنة عاد، ألّن معاویة بن وھب في ھذا السند روى عن صفوان،معاویة بن وھب

  وصفوان من ) علیھ السالم(معاویة بن وھب أقدم طبقة من صفوان لكونھ من أصحاب الصادق 
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 33 :11الوسائل ) 1(
  .10 / 349 :التوحید) 2(
  .4 / 3 :5التھذیب ) 3(
  .1 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 39 :11الوسائل ) 4(
  .4 / 3 :5ب التھذی) 5(
  

عن ) علیھ السالم( وكیف یمكن روایة من كان من أصحاب الصادق ،)علیھما السالم(أصحاب الكاظم والرضا 
 فاّن روایة موسى بن القاسم عن ،فالثابت في السند كما في الوسائل) علیھما السالم(أصحاب الكاظم والرضا 

  .صفوان كثیرة جّدًا
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قلت لھ فإن عرض علیھ ما یحج بھ فاستحیى من ذلك أھو ممن یستطیع « صحیح الحلبي في حدیث قال :ومنھا

  .)1( » ما شأنھ یستحي ولو یحج على حمار أجدع أبتر، نعم:؟ قال إلیھ سبیًال
  

 فإنھ ، فإن كان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیى فلم یفعل:قال« صحیح معاویة بن عمار في حدیث :ومنھا
  .)2( »أجدع أبتریسعھ إّال أن یخرج ولو على حمار  ال
  

 ألنھا تدل على ، ال مجال للعمل بكثیر من ھذه الروایات لعدم إمكان العمل بھا وااللتزام بمضمونھا:وربما یقال
وجوب الحّج بالبذل وإن استلزم العسر والحرج وكان مخالفًا لشأنھ وشرفھ بالركوب على حمار أجدع أبتر وأن 

  .م عدم وجوب الحّج ولو بالبذل في الفرض المزبور والمتسالم عندھ،یمشي بعضًا ویركب بعضًا
  

 أن ھذه األخبار ولو بقرینة الصحیحة األخیرة محمولة على من استقر علیھ الحّج ، ما أشرنا إلیھ سابقًا:وفیھ
 وإذا رفض واستحیى یستقر علیھ الحّج وعلیھ أن یحج ولو ،بالبذل وأنھ لیس لھ رفض البذل وال یسعھ ذلك

  .متسكعًا
 ،جملة األمر بتحمل العسر والمشقة في ھذه الروایات بعدما استطاع بالبذل واستحیى ولم یقبل وترك الحّج وبال

 ولیس المراد من النصوص وجوب الحّج علیھ وإن بذل لھ حمار أجدع أبتر ،فإنھ یستقر علیھ الحّج حینئذ
  .یستحیي أن یركبھ

  
وهللا على الناس حّج البیت من استطاع إلیھ «ة الشریفة ویمكن أن یستدل لكفایة االستطاعة البذلیة بنفس اآلی

 فإن الظاھر منھا كفایة مطلق االستطاعة والقدرة إّال أن الروایات فسرتھا بأنھا لیست ھي القدرة )3( »سبیًال
  الفعلیة بل ھي قدرة خاصة 

- - - - - - - - - -  
  .5 ح 10أبواب وجوب الج ب  / 40 :11الوسائل ) 1(
  .3 ح 10أبواب وجوب بالحج ب  / 40 :11الوسائل ) 2(
  .97 :3آل عمران ) 3(
  

 لصدق ، فإطالق اآلیة یشمل االستطاعة البذلیة،كالتمّكن من الزاد والراحلة مع تخلیة الِسرب وصّحة البدن
  .االستطاعة المفسرة على البذل أیضًا

  
 ولكن ،انت في نفسھا صادقة على البذلوربما یناقش في اإلستدالل باآلیة بأن االستطاعة المذكورة فیھا وإن ك

 ،في الملكیة» لھ زاد وراحلة «:)علیھ السالم( لظھور الّالم في قولھ ،الروایات فسرتھا بملكیة الزاد والراحلة
  . فال تشمل البذل وإباحة الزاد والراحلة،وبعض الروایات وإن كان مطلقًا ولكن وجب تقییده بما دل على الملكیة

  
 لعدم ،ما عرفت من أنھ ال موجب لحمل المطلق على المقید وتقیید إطالق ما یحج بھ بالملكیة : أّوًال:وفیھ

 أو ،»ما یحّج بھ «:التنافي بین حصول االستطاعة بالملكیة وحصولھا باالباحة والبذل كما یقتضیھ إطالق قولھ
وردا في متعلقات األحكام بعد إحراز  وإنما یحمل المطلق على المقّید للتنافي بینھما كما إذا ،»عنده ما یحّج بھ«

 وأّما مجّرد المخالفة في الموضوع من حیث السعة والضیق فال یوجب التقیید فال منافاة بین ،وحدة المطلوب
  .حصول االستطاعة بالملك وحصولھا باالباحة والبذل

  
 وفي ،لظاھر في الملكیة ففي بعضھا عبر بمن لھ زاد وراحلة ا، أن الروایات المفسرة لآلیة مختلفة:وثانیًا

 فیقع )1(  أو یجد ما یحج بھ الظاھر في األعم من الملك واالباحة،بعضھا ورد ما یحج بھ أو عنده ما یحّج بھ
 والقدر المتیقن في الخروج عن إطالقھا من ال مال لھ ،التعارض في الروایات المفسرة والمرجع إطالق اآلیة

 ویبقى الباقي وھو من ،حّج قطعًا وإن كان قادرًا علیھ بالقدرة العقلیةیجب علیھ ال  وھذا مّمن ال،وال بذل لھ
  .ُابیح لھ المال للحج مشموًال لآلیة
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 : أن حرف الالم ال تدل على الملكیة وإنما تدل على االختصاص وھو أعم من الملكیة كما في قولھ تعالى:وثالثًا
  .)2()هللاِِ األمر من قبل ومن بعد(
  

 خصوصًا صحیحة ،تخالف ذلك  والروایات ال،یة الشریفة متكفلة لوجوب الحّج بالبذل نفس اآل:وبالجملة
  معاویة بن عّمار الظاھرة بل الصریحة في كفایة البذل على 

- - - - - - - - - -  
  .8أبواب وجوب الحّج ب  / 33 :11الوسائل ) 1(
  .4 :30الروم ) 2(
  

  .الریب في ثبوت االستطاعة بالبذل واالباحة فال ینبغي ،وجھ االباحة كما ھو الحال في الضیف
  

  . وال یعتبر فیھ قید وشرط آخر لظاھر الروایات، الظاھر ثبوت االستطاعة بمطلق البذل:األمر الثاني
 ولم یعلم ، ونسب إلى بعضھم اعتبار كون البذل على وجھ التملیك فال یكفي مجرد اإلباحة وجواز التصرف

فان  «: فإن قولھ، بل االباحة أظھر دخوًال في إطالق الروایات من التملیك،وجھھ فإن إطالق النصوص یدفعھ
  . ظاھر في خصوص االباحة)1( »دعاه قوم أن یحجوه «:أو قولھ» عرض علیھ الحّج

  
 فلو كان البذل ،ونسب إلى بعضھم القول باختصاص البذل بما إذا كان البذل واجبًا علیھ بنذر أو یمین ونحو ذلك

یمكن تعلیق الواجب على  معلًال بأنھ ال) قدس سره(جب الحّج على المبذول لھ كما عن العالمة ی غیر واجب ال
  .)2( غیر الواجب

  
قدس (ینبغي صدوره من مثل العّالمة   وإّال فھذا الكالم ال،أراد معنى لم یظھر لنا واقعھ) قدس سره(ولعلھ 
  .وھو أجل شأنًا من ھذا الكالم) سره

  
 فإن تعلیق الواجب على غیر الواجب في ،م جواز تعلیق الواجب على غیر الواجبوكیف یمكن القول بعد

 ، ووجوب التمام معلق على االقامة حتى المباحة، فإن وجوب القصر معلق على السفر المباح،األحكام كثیر جدًا
نفسھ وھكذا  ووجوب االنفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز في ،وكذا وجوب الصوم معلق على االقامة

 بل دخول غیر الواجب في موضوع الروایات أظھر ألن البذل غیر الواجب أكثر وأغلب من البذل ،وھكذا
  .الواجب

  
 فلم یعرف وجھھ أیضًا وحال البذل حال المال الموجود الموجب ،وأّما اعتبار الوثوق في استمرار البذل

 فلو شك ،ي البذل لعدم الفرق بین البابین من ھذه الجھة وال یعتبر الوثوق بالبقاء في المال فھكذا ف،لالستطاعة
  . وكذلك الحال في البذل،یسقط الواجب وال یوجب ذلك رفع الید عن الواجب في تلف المال أو ظن بھ ال

   لو ، نعم
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 40 :11الوسائل ) 1(
  .62 :7التذكرة ) 2(
  

 ألّن مرجع ذلك إلى عدم تحقق البذل وعدم عرض الحّج ،یجب الحّج تمرار أو كان واثقًا بھ الاعتقد عدم االس
یجب   ویكون وعده حینئذ مجرد كالم وصورة للبذل وال واقع لھ كالمال الموجود الذي یعلم بتلفھ فإنھ ال،علیھ

  .الحّج حینئذ من أّول األمر
  

 ، وال یعتبر الوثوق بالبقاء فیھما،د في حصول االستطاعة بھما أنھ ال فرق بین البذل والمال الموجو:والحاصل
  .فكال األمرین من ھذه الجھة من باب واحد
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 ، ال فرق في حصول االستطاعة بالبذل بین بذل نفس المال أو بذل بدلھ لصدق عرض الحرج على ذلك:الثالث
 مّما ال وجھ لھ ،م یجب علیھ القبولفما عن بعضھم من اشتراط بذل عین الزاد والراحلة ولو بذل أثمانھما ل

  .أصًال
  

 ألن ، لو كان لھ بعض النفقة فبذل لھ البقیة والمتمم یجب علیھ القبول أیضًا لصدق االستطاعة بذلك:الرابع
 ھذا ، بل لو بذل لھ المتمم یصدق أن عنده ما یحج بھ أو یجد ما یحج بھ،تنحصر ببذل تمام النفقة االستطاعة ال
 فیجب ، أن الحّج یجب باالستطاعة المالیة وكذلك یجب باالستطاعة البذلیة: بیانھ،رتكاز العقالئيمضافًا إلى اال

 وال فرق في ، والعبرة بتحقق الجامع،الحّج بالجامع بین المال الموجود الوافي للحج وبین البذل الوافي للحج
 وال إشكال في تحققھ ،ن وجود الجامعوجود الجامع بین وجوده في ضمن كل فرد مستقًال أو منضمًا فإن المیزا

  .بوجوده في كل فرد باالستقالل أو بضم بعض الفردین بالفرد اآلخر
  

 فلو بذل لھ نفقة الذھاب ،؟ اختار المصنف اعتبارھا  ھل تعتبر نفقة العود في االستطاعة البذلیة أم ال:الخامس
  .فقط ولم یكن عنده نفقة العود لم یجب علیھ الحّج

  
 وال خصوصیة ، بل یجري فیھ جمیع ما تقدم في االستطاعة المالیة،على إطالقھ غیر تام) قدس سره(وما ذكره 

 وإن كان بقاؤه في مّكة ، فإن استلزم عدم العود الحرج یعتبر بذل نفقة العود،للبذل فإن البذل محقق لالستطاعة
 وحال نفقة العود في ،لحرج وعدمھ فالمیزان ھو ا،أو ذھابھ إلى بلد آخر غیر حرجي فال تعتبر نفقة العود

  .المقام كنفقة العود في االستطاعة المالیة
  

  . ال شاھد علیھا وعھدتھا على مدعیھا،ودعوى أن أدّلة البذل منصرفة عما لم یبذل نفقة العود واإلیاب
  

  .كالقول باالختصاص بما إذا وجب علیھ أو بأحد األمرین من التملیك أو الوجوب
 ، كل ذلك لصدق االستطاعة وإطالق المستفیضة من األخبار،كان موثوقًا بھ ختصاص بما إذا وكذا القول باال

 ولو بذل لھ نفقة الذھاب فقط ولم یكن عنده نفقة العود لم ،ولو كان لھ بعض النفقة فبذل لھ البقیة وجب أیضًا
یتمكن من نفقتھم مع  عود أو كان الوكذا لو لم یبذل نفقة عیالھ إّال إذا كان عنده ما یكفیھم إلى أن ی) )1(( یجب

  .ترك الحّج أیضًا
  
 نعم لو كان حاال وكان الدّیان )1( یمنع الّدین من الوجوب في اإلسـتطاعة البذلیة  ال:35 مسألة "3032"

  .))2( ()2( مطالبًا مع فرض تمكنھ من أدائھ لو لم یحج ولو تدریجًا ففي كونھ مانعًا أو ال وجھان
  

؟ ذكر المصنف أنھ لو لم یبذل نفقة العیال لم یجب  بر نفقة العیال في االستطاعة البذلیة أم ال ھل یعت:السادس
 فإن ،بّد من الرجوع إلى ما تقتضیھ القاعدة  وال یخفى أن نصوص البذل غیر متعرضة لنفقة العیال فال،الحّج

 وال یبعد أن یكون ،حم ویقدم األھم یدخل المقام في باب التزا،كان االنفاق واجبًا والسفر یمنعھ من االنفاق
  .االنفاق على العیال أھم ألنھ من حقوق الناس

 إذا لم یتمكن من االنفاق علیھم أصًال حتى مع عدم السفر بحیث یكون االنفاق متعذرًا علیھ حّج أو لم یحج ، نعم
یجب  ن عدم االنفاق حرجیًا لھ ال وإذا لم یكن االنفاق واجبًا ولكن كا،یقدم الحّج بال إشكال لعدم المزاحمة حینئذ

  .الحّج لنفي الحرج
  . وإنما یحّج ویسافر مجانًا،یصرف ماًال حتى یمنعھ الّدین  ألن المفروض أنھ ال،وجھھ ظاھر) 1(
   فلو علم أنھ لو حّج،الظاھر عدم الفرق بین أقسام الّدین والعبرة بالمزاحمة) 2(
- - - - - - - - - -  
  . في االستطاعة المالیةالحال فیھ ھو الحال) 1(
  . وكذا الحال في غیره إذا كان السفر إلى الحّج منافیًا ألدائھ،األظھر ھو األّول) 2(
  
  .)1( یشترط الرجوع إلى كفایة في اإلستطاعة البذلّیة  ال:36 مسألة "3033"
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 لوجوب حفظ القدرة ،طالبًا سواء كان الّدین مؤّجًال أو حاًال م،یتمّكن من أداء دینھ أصًال یسقط وجوب الحّج ال
  . ولو علم بالتمكن من األداء بعد الرجوع فال یكون الّدین مانعًا،ألداء مال الغیر

  
 بل لو كان مؤجًال ، العبرة بالتزاحم وال یختص المنع عن الحّج بما ذكره من كون الّدین حاًال مطالبًا:وبالجملة

 أنھ لو لم یحج وبقي في بلده تمكن من أداء دینھ في وقتھ دفعة  فلو علم،وكان السفر منافیًا ألدائھ یتقدم الّدین
  . یسقط وجوب الحّج للزوم التحفظ على القدرة لألداء،یتمّكن من األداء حتى تدریجًا  وأّما إذا حّج ال،أو تدریجًا

 أن عمدة سیجيء البحث في اعتبار الرجوع إلى الكفایة في االستطاعة المالیة وستعرف إن شاء اهللا تعالى) 1(
 : لقولھ، فموردھا االستطاعة المالیة)1(  وأما روایة أبي الربیع الشامي اآلتیة،الدلیل على اعتباره نفي الحرج

؟   فما السبیل: فقیل لھ،ھلك الناس إذن إذا كانت االستطاعة بمجرد الزاد والراحلة ثّم یرجع فیسأل الناس بكفھ«
 فإن الظاھر من الروایة صدرًا وذیًال ،»یبقي بعضًا لقوت عیالھ السعة في المال إذا كان یحج ببعض و:فقال

بّد من الرجوع إلى ما   فال، وال إطالق لھا یشمل مورد االستطاعة البذلیة،كون موردھا االستطاعة المالیة
  .یقتضیھ نفي الحرج

  
اد والراحلة بدون  لصدق االستطاعة بمجّرد عرض الز، الظاھر عدم اعتبار الرجوع إلى الكفایة ھنا:والحاصل

  .الرجوع إلى كفایة
 كما إذا كان كسبھ ، لو فرضنا تحقق الحرج والوقوع في العسر إذا سافر للحج ولم یرجع إلى كفایة، نعم

منحصرًا في أیام الحّج وإذا سافر فیھا اختل أمر مؤونة سنتھ ومعاشھ وإعاشة عائلتھ ووقع في الضیق في 
  .ب الحّج فحینئذ یسقط وجو،بقیة أیام السنة

  
  یفي بمصارف  كما لو كان لھ مال ال،ولو كانت االستطاعة ملفقة من المال والبذل

- - - - - - - - - -  
  .160في ص ) 1(
  
 بل وكذا لو وھبھ ، إذا وھبھ ما یكفیھ للحج ألن یحج وجب علیھ القبول على األقوى:37 مسألة "3034"

ھ ولم یذكر الحّج ال تعیینًا وال تخییرًا فالظاھر عدم وجوب  وأما لو وھب،بین أن یحج بھ أو ال) )1(( وخّیره
  .)1( القبول كما عن المشھور

  
 ویعتبر حینئذ ،الحّج وبذل لھ ما یتمم ذلك وجب علیھ القبول ویجري علیھا ما یجري على االستطاعة المالیة

یحّج ببعض ویبقي بعضًا لقوت  «:)علیھ السالم( ألّن المفروض أن لھ ماًال فیشملھ قولھ ،الرجوع إلى الكفایة
  .»عیالھ

 وال یختص ، الطالق دلیل البذل وصدق العرض على ذلك،لو وھب لھ المال لیحج بھ وجب علیھ القبول) 1(
ذكر المصنف ) علیھ السالم( ولو مّلكھ ماًال وخّیره بین الحّج وغیره كزیارة الرضا ،العرض بالبذل واالباحة

  . وأما لو وھبھ ولم یذكر الحّج ال تعیینًا وال تخییرًا فال یجب القبول، كاألّولأنھ یجب علیھ القبول) قدس سره(
  

 إّما أن : ألن االستطاعة تحصل بأحد أمرین، ما ذكره من عدم وجوب القبول في الھبة المطلقة صحیح:أقول
تحصیل  والقبول ، وشيء من األمرین غیر صادق في المقام،یكون لھ مال یكفیھ للحج أو یبذل لھ ذلك

  .لالستطاعة وھو غیر واجب
  

وأّما القول بوجوب القبول على تقدیر الھبة مع التخییر بین الحّج وغیره فھو مبني على دعوى صدق 
 ألن عرض الحّج غیر مشروط ، فإن عرض شيء آخر أیضًا ال یضر بصدق عرض الحّج،االستطاعة حینئذ
 ولكن الظاھر ، والتعیین ال خصوصیة لھ، یفي للحج إذ ال معنى لعرض الحّج إّال بذل مال،بعدم عرض غیره

 أو االبقاء ، فإن التخییر یرجع إلى أن بذلھ للحج مشروط بعدم صرفھ المبذول في جھة ُاخرى،عدم صّحة ذلك
 والھبة ، إّن موضوع الوجوب ھو البذل للحج: وإن شئت قلت، وال یجب على المبذول لھ تحصیل الشرط،عنده

  بذل للجامع بین الحّجمع التخییر المزبور 
- - - - - - - - - -  
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 فإن التخییر یرجع إلى أن بذلھ للحج مشروط بعدم صرفھ المبذول في ،وللقول بعدم الوجوب وجھ وجیھ) 1(
  . وال یجب على المبذول لھ تحصیل الشرط،جھة ُاخرى أو اإلبقاء عنده

  
بذل المتولي أو الوصي أو الناذر لھ  لو وقف شخص لمن یحج أو أوصى أو نذر كذلك ف:38 مسألة "3035"

 لصدق االستطاعة بل إطالق األخبار وكذا لو أوصى لھ بما یكفیھ للحج بشرط أن یحج فإنھ یجب ،وجب علیھ
  .)1( علیھ بعد موت الموصي

  
) )1((لو أعطاه ما یكفیھ للحج خمسًا أو زكاة وشرط علیھ أن یحّج بھ فالظاھر الصّحة: 39 مسألة "3036"

  .))2( ()2( لحّج علیھ إذا كان فقیرًا أو كانت الزكاة من سھم سبیل اهللاووجوب ا
  

تنفك   فإّنھا ال،ز بشخصھ وإّال وجب القبول في الھبة المطلقة أیضًا یكون بذًال للحج  والبذل للجامع ال،وغیره
  .عن التخییر في صرف الموھوب في الحّج أو غیره

 فلو وقف شخص لمن ، إما باالستطاعة المالیة وإما بالبذلیة:ینقد عرفت أن االستطاعة تتحقق بأحد أمر) 1(
 یصدق عنوان االستطاعة وإن لم ، وبذل المتولي أو الوصي المال،یحج أو أوصى بمال لمن یحج أو نذر كذلك

 وكذلك ، فإن إطالق أخبار العرض والبذل یشمل المقام وال تختص بما إذا كان الباذل مالكًا،یكن الباذل مالكًا
صدق عنوان االستطاعة البذلیة فیما لو أوصى لھ بما یكفیھ للحج بشرط أن یحّج فیجب علیھ الحّج بعد موت ی

  .الموصي
  .یقع الكالم في مقامین) 2(
  

أحدھما في حصول االستطاعة ووجوب الحّج فیما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط علیھ 
  .الحّج

  
  .الزكاة من سھم سبیل اهللا لیحج بھاأعطاه  فیما إذا ثانیھما

  
- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال بل منع) 1(
  .تقدم اإلشكال في جواز صرف الزكاة من سھم سبیل اهللا في غیر الجھات العامة) 2(
  

 ویتوقف بیان ذلك على توضیح معنى الشرط وذكر األقسام المتصّورة لھ ، فالظاھر عدم صّحة الشرط:أّما األّول
 ، وإنما ھو أمر مربوط بھ، إن الشرط في ضمن عقد لیس ھو مجّرد االلتزام بشيء المقارن للعقد:ولفنق

  :والربط المتصور فیھ على وجوه
 بمعنى أن المنشأ ، كتعلیق البیع على مجيء مسافره أو نزول المطر، تعلیق المنشأ بأمر متوقع الحصول:األّول

 وھذا ھو ،ة منھ وھو التملیك على تقدیر مجيء المسافر مثًاللیس ھو التملیك على اإلطالق بل حّصة خاّص
  .التعلیق الذي أجمعوا على بطالنھ في جمیع العقود واالیقاعات إّال الوصیة والتدبیر

  
 كتعلیق البیع على التزام المشتري بعمل ، أن یعلق المنشأ على االلتزام بشيء ال على نفس ذلك الشيء:الثاني

 وال بأس بھذا التعلیق ألنھ تعلیق على أمر ،لتزام بھا ھو المعلق علیھ ال نفس الخیاطة فاال،كالخیاطة مثًال
 فااللتزام من المشتري متحقق على الفرض فیكون نظیر التعلیق بكون ھذا الیوم یوم ،حاصل معلوم الوجود

ینھ وبین األّول أنھ في  والفرق ب،الجمعة مع العلم بأنھ یوم الجمعة وأمثال ذلك من اُالمور الحاصلة المعلومة
 ،األّول یعلق المنشأ على أمر خارجي متوقع الحصول وفي الثاني یعلق المنشأ على االلتزام بأمر خارجي

 وال مانع من الشرط على النحو الثاني بل یجب الوفاء بھ عمًال بأدّلة ،وااللتزام من المشتري حاصل بالفعل
 وھذا جار في جمیع العقود ومنھ )1(»المؤمنون عند شروطھم« :)علیھ السالم(وجوب الوفاء بالشرط كقولھ 

 فلو اشترطت الزوجة بأّن حق السكنى لھا أو اشترطت اإلنفاق علیھا بمقدار كذا ونحو ذلك من ،باب النكاح
 ، فإن الشرط یرجع إلى تعلیق الزوجیة المنشأة على التزام الزوج بما اشترط علیھ،الشروط یجب علیھ الوفاء

  .الزوج النكاح من دون التزامھ بذلك بطل النكاحولو قبل 
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   أن یكون التزام البائع بالبیع معلقًا على الفعل الخارجي كالخیاطة مثًال :الثالث

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 20ب  أبواب المھور  /276 :21 الوسائل) 1(
  
 فالتعلیق ، ثانیھما االلتزام بذلك،س البیع أحدھما إنشاء الملكیة ونف: فإن في البین أمرین،نفس البیع والمنشأ ال

 والشرط في ھذه الصورة معناه أنھ لو حصلت الخیاطة خارجًا فھو ملتزم ،یرجع إلى االلتزام ال إلى المنشأ
 وھذا یجري في كل عقد قابل للفسخ كالبیع ، ویرجع ذلك إلى جعل الخیار لھ عند التخلف،بالبیع وإّال فال

 ألن لھ رافعًا خاصًا كالطالق وإن ذھب ،ما مثل النكاح فال یؤثر ھذا الشرط في فسخھ وأ،واإلجارة وأضرابھما
  .بعضھم إلى جریان ما ذكر حتى في مثل النكاح

  
 إما تعلیق المنشأ على االلتزام وإما تعلیق االلتزام بالعقد على : الشرط الصحیح یتصور بأحد أمرین:وبالجملة

 ھذا ما یرجع إلى الشرط والتعلیق ،على األمر الخارجي فھو باطل باالجماع وأما تعلیق المنشأ ،األمر الخارجي
  .بحسب الكبرى

  
 ألن التعلیق ال معنى لھ في المقام أصًال لعدم قابلیة تعلیق الفعل ،وأما في المقام فال یجري شيء مّما ذكر

 اُالمور الخارجیة التكوینیة  وأما، وإنما التعلیق یتصور في اُالمور االعتباریة،الخارجي كاالعطاء على شيء
 فھي تتصف بالوجود والعدم كاألكل ، بل إما تقع وتحصل في الخارج وإما ال تقع وال تحصل،فغیر قابلة للتعلیق

 وھكذا االعطاء الخارجي ال معنى ،یتحقق  فإن األكل إما أن یتحقق في الخارج وإما ال،والضرب واالعطاء
  .ى مجّرد االلتزام المقارن لھ دون أن یرتبط أحدھا باآلخر ویرجع االعطاء المشروط إل،لتعلیقھ

  
 فما ھو تحت یده ،وأما الملكیة الشرعیة وإن كانت قابلة للتعلیق ولكنھا لیست بید المكلف وإنما ھي بید الشارع

علیق  وأما ت،لیس قابًال للتعلیق كاالعطاء وما ھو قابل للتعلیق كالملكیة الشرعیة لیس بید المكلف حتى یعلقھ
 وھذا النحو من التعلیق وااللتزام ، ألّن ما كان هللا لیس لھ الرجوع فیھ،االلتزام باالعطاء على الحّج فال أثر لھ

 ، ألّن المفروض أن ما أعطاه ُحسب زكاة أو خمسًا ولیس لھ الرجوع لو لم یحج،في إعطاء الزكاة لیس بیده
  .االلتزام كل منھما غیر قابل في المقامفالتعلیق في نفس العمل وھو االعطاء أو التعلیق في 

یؤثر ذلك شیئًا وال یجب على   لكّنھ ال، یبقى االلتزام المقارن من المعطى لھ في صرف ما أخذه في الحّج، نعم
  الفقیر العمل بھ فإنھ 

  
  .یدخل في باب الوعد ال محالة

  .قع في الحرج إذا أخذ الزكاة أو الخمس واستطاع بذلك یجب علیھ الحّج إن لم ی، نعم
  

 إن الشرط لیس ھو :یخلو من فائدة فنقول وللتوضیح نزید في البیان وإن إستلزم التكرار في الجملة ولكن ال
 وھو یرجع إلى ، وإنما ھو مرتبط بھ نحو ارتباط والتزام في ضمن التزام،مجّرد االلتزام االبتدائي المقارن للعقد

 وإما ، المنشأ على االلتزام وھو أمر حاصل بالفعل فیجب الوفاء بھ إما تعلیق:أحد أمرین على سبیل منع الخلو
 وأما تعلیق نفس المنشأ على أمر ،تعلیق االلتزام بالمنشأ على أمر خارجي الذي مرجعھ إلى جعل الخیار لنفسھ

  . وقد یجتمع األمران في مورد واحد وقد یفترقان،خارجي فقد عرفت أنھ باطل باالجماع
  

 فإن ،ماع فھو ما لو باع داره واشترط على المشتري خیاطة ثوبھ مثًال وقبل المشتري ذلكأّما مورد االجت
 وكذلك التزام البائع بالبیع ،المنشأ وھو بیع الدار معلق على التزام المشتري بالخیاطة ویجب علیھ الوفاء بھ

  . وأثره ثبوت الخیار للبائع إذا تخلف المشتري،معلق على الخیاطة
  

 فقد یكون التعلیق بالنحو األّول من تعلیق المنشأ على االلتزام كما في اإلیقاعات والعقود ،االفتراقوأّما مورد 
یزول إّال بمزیل ورافع   ألنھ دائمي ال، فإنھ غیر قابل للفسخ وال یجري فیھ الخیار،تقبل الفسخ كالنكاح التي ال
المنشأ على التزام اآلخر فیجبر على الوفاء  فإذا علق النكاح على شيء یرجع التعلیق فیھ إلى تعلیق ،خاص
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 فالثابت لیس إّال مجرد حكم تكلیفي وھووجوب الوفاء على المشروط علیھ وال یوجب تخلفھ الخیار وجواز ،بھ
 وكذلك باب االیقاعات )1(  خالفًا لصاحب الجواھر الذي مال أو التزم بجریان الخیار في النكاح أیضًا،الفسخ

 ولو لم یتحّقق الوفاء ،فإن الشرط فیھا یرجع إلى تعلیق المنشأ على االلتزام ویجب الوفاء بھ ،كاالبراء والطالق
   ألن االبراء قد ،منھ في الخارج عصیانًا ال یضر ذلك بتحقق االبراء أو الطالق

- - - - - - - - - -  
  .366 :30 ،149 :29الحظ الجواھر ) 1(
  

 على المبرأ الوفاء بما اشترط علیھ، وقد ینعكس األمر بمعنى أن  غایة األمر یجب،تحقق وھو غیر قابل للعود
 كالتعلیق على اُالمور ، وأثره جعل الخیار لنفسھ عند التخّلف،الشرط یرجع إلى تعلیق االلتزام ال المنشأ

ي  نظیر التعلیق على كون العبد كاتبًا أو كون الفراش منسوجًا بنسج البلد الفالن،الخارجة عن تحت االختیار
  .وأمثال ذلك

  
 وأما التكوینیة فھي غیر قابلة ،ثّم إن جمیع ما ذكرنا إنما یجري في اُالمور القابلة للتعلیق كاُالمور االعتباریة

 ألّن التقیید إنما یصح في مورد االطالق والسعة واألمر الخارجي التكویني في نفسھ مضیق وغیر قابل ،للتقیید
 فإن االئتمام قد حصل وتحقق خارجًا سواء كان ،م الخارجي باإلمام الحاضر نظیر االئتما،لعروض التقیید علیھ

  .اإلمام زیدًا أو عمرًا وإنما الدواعي تختلف باختالف الموارد
  

 إن : وال معنى ألن یقال، اُالمور التكوینیة الخارجیة تتصف بالوجود والعدم وال یجري فیھا التعلیق:وبالجملة
 فإن ،كون اإلمام زیدًا أو أن األكل الخارجي معلق على أن یكون المأكول ملك نفسھاالئتمام الخارجي معلق على 

  .االئتمام واألكل قد تحقّقا خارجًا على كل تقدیر
 والذي تحت اختیاره ، وأما المقام الذي وجب علیھ الخمس أو الزكاة فإنما یجب علیھ اإلعطاء واألداء واالیتاء

 وأما الملكیة الشرعیة فلیست تحت یده واختیاره وإنما ھي ،یر قابل للتعلیقلیس إّال االعطاء الخارجي وھذا غ
  .بید الشارع

  
 والفعل ، إنما یجب على الشخص تفریغ ذمتھ من الزكاة إما بالعزل أو بنفس االعطاء الخارجي:وبعبارة ُاخرى

 ،ھ بذلك فغیر قابل للتعلیق أیضًا وأّما التزام،الخارجي الصادر منھ كاألداء واالعطاء غیر قابل للتقیید والتعلیق
یرجع   ألّن ما كان هللا ال، وما أعطاه من الزكاة غیر قابل للرجوع،ألّن مرجعھ إلى جعل الخیار وجواز االسترداد

 وال یصدق علیھ ، فمرجع ھذا الشرط إلى االلتزام المقارن لالعطاء وھو غیر واجب الوفاء بھ)1(كما في النص
  .عرض الحّج وبذلھ

  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 6 وب 2 ،1 ح 3أبواب الھبات ب  / 231 :19الوسائل ) 1(
  
 فال یجب علیھ إذا استطاع ماًال بعد ذلك على ، الحّج البذلي مجزئ عن حّجة اإلسالم:40 مسألة "3037"

  .)1( األقوى
  

كاة أو الخمس ھذا االشتراط  لكن لیس لمن علیھ الز،ولو تنّزلنا عن جمیع ذلك وفرضنا إمكان التعلیق في المقام
  . وإنما الثابت في حقِّھ لزوم االعطاء وإبراء ذمتھ من الّدین بأدائھ إلى مستحقھ،لعدم الوالیة لھ على ذلك

 ولھ أن یختار خصوص الفقیر الفالني أو السید الفالني ولم تثبت ، لھ حق التطبیق في األداء إلى مستحقھ، نعم
 صح ذلك لجاز لھ أن یشترط على المستحق ُامورًا ُاخر فیعطي ُخمسھ أو زكاتھ  ولو،لھ الوالیة بأزید من ذلك

أو یصلِّي أو یصوم عن والده ونحو ذلك ) علیھ السالم(للمستحق ویشترط علیھ خیاطة ثوبھ وزیارة الحسین 
  .وھذا ضروري البطالن

  . ھذا تمام الكالم في إعطاء الزكاة من باب الفقر
  

  .لزكاة لھ من سھم سبیل اهللا للحج إعطاء ا:المقام الثاني
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ینبغي الشك في أنھ إذا أعطى الزكاة لشخص غیر مستطیع من سھم سبیل اهللا لیحج بھا وقلنا بجواز ذلك   ال
مطلقًا أو في خصوص ما كانت فیھ مصلحة عامة على الكالم المتقدم في بحث الزكاة وجب على المعطى لھ 

 ولكن تقّدم االشكال في جواز صرفھا في غیر ما كانت فیھ ،ك مستطیعًاقبولھا وصرفھا في الحّج ألنھ یكون بذل
  .مصلحة عاّمة فراجع

المشھور والمعروف بین األصحاب إجزاء الحّج البذلي عن حّجة اإلسالم وال یحب علیھ الحّج ثانیًا إذا ) 1(
 واستدل بصحیح الفضل بن )1( ذلك خالفًا للشیخ في االستبصار فأوجبھ ثانیًا إذا أیسر بعد ،استطاع ماًال بعد ذلك

فإن أیسر بعد ذلك  «: ونحوه خبر أبي بصیر)2( »وإن أیسر فلیحّج «:)علیھ السالم(عبدالملك البقباق لقولھ 
  . ولكّنھ ضعیف بعلي بن أبي حمزة البطائني)3( »كان علیھ الحّج

  
- - - - - - - - - -  
  .467 / 143 :2االستبصار ) 1(
  .6 ح 10 أبواب وجوب الحّج ب  /41 :11الوسائل ) 2(
  .5 ح 21أبواب وجوب الحّج ب  / 57 :11الوسائل ) 3(
  

ینافي صحیح الفضل الدال  وذكر الشیخ في االستبصار أن صحیح معاویة الدال على الصحة وأنھا حّجة تامة ال
فعلھا الثواب  ألّن صحیح معاویة أخبر أن ما حّجھ بالبذل صحیح ویستحق ب،على الوجوب إذا أیسر واستطاع
أن الوجوب إذا أیسر مطابق لُالصول الصحیحة التي تدل ) قدس سره( بل ذكر ،وھذا مما ال كالم وال خالف فیھ

 الذي ھو صریح في )3( عكس األمر فإنھ ذكر صحیح معاویة بن عمار)2( وفي التھذیب)1(علیھا الدالئل واألخبار
  . محمول على االستحباب إنھ:)قدس سره(اإلجزاء ثّم ذكر صحیح الفضل وقال 

  
 ألن الحكم المستفاد من صحیح معاویة إن كان مقتصرًا على ،وال ریب أن ما ذكره في االستبصار ضعیف

ھل یجزئ  «: ولكن المستفاد منھ صریحًا اإلجزاء عن حّجة اإلسالم لقولھ،الصحة فال ینافي وجوب الحّج ثانیًا
ولو كان واجبًا ثانیًا لكان واجبًا بوجوب »  بل ھي حّجة تامة:؟ قال ذلك عنھ عن حّجة اإلسالم أم ھي ناقصة

 ألّن حّج اإلسالم في العمر مّرة واحدة كما صرح بذلك في صحیح ھشام بن ،یمكن االلتزام بھ  وھذا مما ال،آخر
 فما ذكره في التھذیب من حمل صحیح البقباق ،)4( »وكلفھم حّجة واحدة وھم یطیقون أكثر من ذلك «:سالم
  . الندب ھو الصحیحعلى

في رجل  «: ویؤیده أو یؤكده التصریح في بعض الروایات بعدم الوجوب مرة ثانیة كصحیح جمیل ابن دراج
 ،)5( » یجزئ عنھما جمیعًا: ھل علیھ الحّج فقال،لیس لھ مال حّج عن رجل أو أحّجھ غیره ثّم أصاب ماًال

 بمعنى أن ما حّجھ یجزئ ، الحّج وإلى ما لم یأت بھإلى ما أتى بھ من» عنھما«ویحتمل عود الضمیر في قولھ 
   ویحتمل،یجب علیھ الحّج ثانیًا إذا أیسر  أي ال،ویكون صحیحًا ویجزئ أیضًا عن الحّج إذا استطاع وأیسر

- - - - - - - - - -  
  .468 / 143 :2االستبصار ) 1(
  .17 / 7 :5التھذیب ) 2(
  .2 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 40 :11الوسائل ) 3(
  .1 ح 3أبواب وجوب الحّج ب  / 19 :11الوسائل ) 4(
  .6 ح 21أبواب وجوب الحّج ب  / 57 :11الوسائل ) 5(
  
 یجوز للباذل الرجوع عن بذلھ قبل الدخول في اإلحرام وفي جواز رجوعھ عنھ بعده :41 مسألة "3038"

ي جواز الرجوع قبل اإلقباض وعدمھ  ولو وھبھ للحج فقبل فالظاھر جریان حكم الھبة علیھ ف،))1(( وجھان
  .)1( بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموھوب لھ

  
 ولكن في مورد النائب نلتزم بالحج علیھ إذا أیسر ألجل ،عوده وإرجاعھ إلى الشخصین أي النائب والمبذول لھ

  .دلیل آخر دال على عدم سقوطھ عنھ
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 أو كان ، كان إعطاء المال لھ على نحو البذل وإباحة التصرفریب في جواز الرجوع قبل اإلحرام سواء ال) 1(
 لقاعدة سلطنة الناس على ،على نحو الھبة إذا لم تكن لذي رحم أو لم یتصّرف فیھا تصرفًا مانعًا عن الرجوع

  : إنما الكالم في جواز الرجوع بعد االحرام ففیھ وجھان،أموالھم وجواز الرجوع في الھبة
 ألّن المال باق على ملك مالكھ والمفروض أنھ لم یمّلكھ وإنما أباح لھ التصرف فلھ ، جواز الرجوع:األّول

 ولو فرضنا أنھ خرج عن ملكھ بالھبة فلھ الرجوع أیضًا إذا لم تكن لذي رحم وكان قبل ،الرجوع إلى مالھ وملكھ
  . وال موجب إللزامھ باالستمرار بالبذل،تصّرف الموھوب لھ

المبذول یجوز الرجوع إلیھ وإن خرج عن ملكھ بالھبة ما لم تكن ھناك جھة ملزمة فضًال  المال : وبعبارة ُاخرى
  .عما إذا لم یخرج

  
 ، وإذا وجب علیھ االتمام فلیس للباذل الرجوع، لوجوب إتمام العمل على المبذول لھ، عدم جواز الرجوع:الثاني

 نظیر من أذن لغیره في الصالة في ،یجب علیھألنھ یستلزم تفویت الواجب علیھ وعدم تمّكنھ من االتمام الذي 
 ألنھ یستلزم تفویت الواجب علیھ من وجوب ،ملكھ فإنھ بعدما شرع في الصالة لیس لآلذن الرجوع عن إذنھ

  . فال أثر لمنع المالك،إتمام الصالة وحرمة قطعھا
  
- - - - - - - - - -  
 وعلى الباذل ضمان ما یصرفھ في ، مستطیعًا فعًال وعلى المبذول لھ اإلتمام إذا كان،الظاھر ھو الجواز) 1(

  .اإلتمام
  

 ولو سلمنا ، الحكم بعدم جواز الرجوع عن االذن لم یثبت في المقیس علیھ لعدم ثبوت حرمة قطع الصالة:أقول
 ، ألّن الدلیل على وجوب إتمام الصالة وحرمة قطعھا لیس إّال االجماع المدعى،حرمة القطع فال تشمل المقام

  . بل إذا رجع المالك عن إذنھ فلیس للمصلي اإلتمام ألنھ یستلزم الغصب،قدر المتیقن منھ غیر المقاموال
  

  :وأّما عدم جواز الرجوع عن البذل بعد اإلحرام ففیھ
 ویمكن المناقشة في ، أن عدم جواز الرجوع یتوقف على االلتزام بوجوب االتمام حتى بعد رجوع الباذل:أّوًال

 وإذا لم یستمر الباذل في بذلھ یكشف عن عدم استطاعتھ من أّول ،اعة شرط للحج حدوثًا وبقاءذلك بأن االستط
 وإذا زالت االستطاعة ، نظیر ما إذا سرق مالھ في الطریق فإن الحّج مشروط باالستطاعة حدوثًا وبقاء،األمر

یجب علیھ  ا لم یكن واجبًا ال وإذ،بقاء بسرقة أموالھ وفقدانھا أو برجوع الباذل عن بذلھ ارتفع وجوب الحّج
 وإنما دخل في االحرام بعنوان أنھ مستطیع وأنھ حّج اإلسالم ، والمفروض أنھ لم یأت بھ ندبًا حتى یتمھ،االتمام

 وإتمامھ ، ثّم ینكشف أنھ لم یكن واجبًا ولم یكن بحج اإلسالم فلھ أن یرفع یده ویذھب إلى بالده،الواجب علیھ
  .لیلبعنوان آخر یحتاج إلى د

  
 إنما یجب االتمام فیما إذا أتى بھ من أّول األمر بعنوان المستحب وأّما إذا أتى بھ بعنوان :وبعبارة ُاخرى

  .الوجوب ثّم انكشف عدمھ فال دلیل على وجوب االتمام
  

روض  والمف،یوجب استمرار البذل على الباذل  إّال أّن ذلك ال، لو فرضنا وجوب االتمام على المبذول لھ:وثانیًا
  .أن المال مالھ ولم یصدر منھ ما یوجب خروجھ عن ملكھ فیجوز لھ التصّرف في مالھ متى شاء

 ألّن الباذل أذن لھ في االحرام واإلذن في ،لھ یكون الباذل ضامنًا  إذا قلنا بوجوب االتمام على المبذول، نعم
كل عمل یقع بأمر الغیر یقع مضمونًا  و، ألّن االذن في الشيء إذن في لوازمھ،الشروع إذن في االتمام قھرًا

 غایة األمر یضمن لھ ،ینافي جواز رجوعھ عن البذل واسترداد المال الموجود  وثبوت الضمان علیھ ال،علیھ
  . لقیام السیرة على ضمان العمل الذي صدر بأمر اآلمر،مصاریفھ

  
  .)1() )1((  علیھ أو ال وجھان إذا رجع الباذل في أثناء الطریق ففي وجوب نفقة العود:42 مسألة "3039"
  

 وضمان ، مقتضى القواعد ضمان الباذل لمصاریف العمل ال عدم جواز رجوعھ إلى المال المبذول:وبالجملة
یمكن التمسك بقاعدة الغرور لعدم جواز   ومن ھنا یظھر أنھ ال،العمل شيء وعدم جواز رجوعھ أمر آخر
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الغار لمصاریف العمل الذي وقع بأمره فیضمن ما یصرفھ  ألن أقصى ما تدل علیھ القاعدة ضمان ،الرجوع
 كما أن ، ال عدم جواز رجوع الباذل عن بذلھ،المبذول لھ في سبیل إتمام الحّج ألنھ مغرور من ھذه الجھة

تقتضي جواز تصّرف المبذول لھ في المال المبذول بعد رجوع الباذل ھذا مضافًا إلى أن  القاعدة المزبورة ال
 وإنما وردت في موارد خاصة وال دلیل علیھا سوى النبوي المرسل في ،ر لم تثبت على إطالقھاقاعدة الغرو

  .الكتب الفقھیة
  

كما في روایة محّمد بن سنان الواردة في من نظر إلى امرأة   وردت في بعض روایات التدلیس لفظ الغرور،نعم
 )2(»والي الولیدة كما غّر الرجل وخدعھوعلى الذي زوجھ قیمة ثمن الولد یعطیھ م «:فأعجبتھ إلى أن قال

  .ولكنھا ضعیفة بمحّمد بن سنان
 على أن صدق الغرور یتوقف على علم الغار وجھل المغرور وكون الغار قاصدًا الیقاع المغرور في خالف 

ھ ال یفي  كما لو علم الباذل بأن مال، وأما إذا لم یكن عالمًا بذلك وإنما یرجع عن البذل من باب االتفاق،الواقع
  .للبذل فال یصدق علیھ أنھ غّره وخدعھ

  
 أّن مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى مالھ ولكّنھ ضامن لما یصرفھ في سبیل االتمام للسیرة :فتلخص
  .العقالئیة

 حیث إّن السفر وقع بإذنھ واالذن في الشيء ،الظاھر ضمان الباذل لمصارف العود ألنھ وقع بأمره وإذنھ) 1(
   وإن كان لھ، ویدل على ذلك السیرة العقالئیة،زمھإذن في لوا

- - - - - - - - - -  
  .أظھرھما الوجوب) 1(
  .1 ح 7ب  أبواب العیوب من كتاب النكاح  /220 :21الوسائل ) 2(
  
 فلو ترك الجمیع استقر علیھم ، إذا بذل ألحد اثنین أو ثالثة فالظاھر الوجوب علیھم كفایة:43 مسألة "3040"

 نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یكفي لواحد منھم ، لصدق االستطاعة بالنسبة إلى الكل،ب على الكلالحّج فیج
  .)1( فإن تیمم الجمیع یبطل

  
  . وھذا ال ینافي ضمان مصارف العود كما عرفت ذلك بما ال مزید علیھ،الرجوع في المال المبذول

 وربما یقال بأّن االستطاعة إما ملكّیة أو ،مم فرق ما وإن كان بین المقام وباب التی،ما ذكره ھو الصحیح) 1(
 وأما البذلیة فلعدم شمول نصوص ، أما انتفاء الملكیة فواضح، وشيء منھما غیر متحقق في المقام،بذلیة

 وأما العرض لواحد ال بعینھ ، ألّن البذل أو عرض الحّج إنما یتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص،البذل للمقام
 وال یقاس المقام بباب التیمم ألن وجدان الماء موجب للبطالن وكل واحد واجد للماء ،للروایاتفغیر مشمول 

  . واالستطاعة في باب الحّج لیست كذلك فالتنظیر في غیر محلھ،على تقدیر عدم أخذ اآلخر
  

نما التصرف  أن البذل للجامع بما ھو جامع وإن كان ال معنى لھ لعدم إمكان تصرف الجامع في المال وإ:وفیھ
 ، إّال أن البذل في المقام یرجع في الحقیقة إلى البذل إلى كل شخص منھما أو منھم،یتحقق بالنسبة إلى الشخص

 لعدم الترجیح في الفردین المتساویین، كما إذا بذل الوالد ماًال ألحد أوالده ،غایة األمر مشروطًا بعدم أخذ اآلخر
 وأما إذا لم ، أن من أخذه منكم یجب علیھ الحّج وال یجب على اآلخر فإن معنى ذلك، یحج بھ أحدكم:وقال لھم

  .یأخذه واحد منھم فالشرط حاصل في كل منھم ویستقر علیھم الحّج نظیر مسألة التیمم
  

  أنھ في باب التیمم یجب السبق إلى أخذ الماء إذا: وحاصلھ، یبقى بیان الفرق بین مسألة التیمم والمقام،نعم
   لكونھ،نًا من الغلبة وأخذ الماء وطرد الباقيكان أحدھم متمك

  
 وأما الكّفارات فإن أتى بموجبھا عمدًا اختیارًا فعلیھ، ،الظاھر أن ثمن الھدي على الباذل: 44 مسألة "3041"

وإن أتى بھا اضطرارًا أو مع الجھل أو النسیان فیما ال فرق فیھ بین العمد وغیره ففي كونھ علیھ أو على الباذل 
  .))1(( )1( وجھان
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 وأما في ، بخالف اآلخر فإنھ غیر قادر وغیر متمكن من الماء،واجدًا للماء لقدرتھ على الماء وتمكنھ منھ
 ألن المفروض أن البذل على نحو الواجب المشروط وتحصیل الشرط غیر ،المقام فال یجب التسابق ألخذ المال

  .واجب
  

 فإن اُالمور االعتباریة كالملكیة وإن كانت قابلة للتعلق ، أن البذل في المقام یرجع إلى الشخصي:والحاصل
 كما أن موضوعھا یعني المالك قد یكون شخصیًا كزید وعمرو وقد یكون كلیًا ،بالكلي كالصاع من الصبرة

 وأما األمر الخارجي التكویني ، بل قد یكون میتًا كثلث المیت وقد یكون جامدًا كالوقف على المسجد،كالجھات
بّد من إرجاع ذلك إلى الشخصي غایة األمر مشروطًا   فال،وعرض الحّج فال یمكن تعلقھ بالكلي الجامعكالبذل 

 بمعنى أنھ لو لم یأخذه اآلخر أو لم یصرفھ اآلخر وجب علیھ ،بعدم صرف اآلخر ولو بنحو الشرط المتأخر
و لم یصرفھ لم یسقط عن  وأّما ل، فإن سبق أحدھم وأخذه وصرفھ في الحّج یسقط الحّج عن اآلخر،الصرف

 ألّن الشرط ـ وھو عدم الصرف ـ حاصل فیجب علیھ الحّج ،اآلخر بل یجب علیھ األخذ منھ والصرف في الحّج
  .)2(  فما ذكره المصنف ھو الصحیح وإن مال إلى خالفھ صاحب الجواھر،بالفعل لفعلیة الشرط

 وإنما صدر موجبھا ، الباذل لم یلتزم بشيء من ذلك ألّن،أّما الكّفارات العمدیة فلیس شيء منھا على الباذل) 1(
 ألّن كّفارات الحّج أكثرھا في ،وإن كانت قلیلة جّدًا  وأما غیر العمدیة ـ،من المبذول لھ باختیاره فھي علیھ

  صورة العمد ولكن بعضھا أعم 
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم وجوبھ على الباذل) 1(
  .269 :17الجواھر ) 2(
  

 والظاھر أنھ ال ،فیھا في كونھا علیھ أو على الباذل) قدس سره(ـ فقد توقف المصنف  العمد والخطأ كالصیدمن 
 والكّفارات ، ألن الباذل إنما بذل مصارف الحّج وتعھده بنفقاتھ،موجب للتوقف بل حالھا حال الكّفارات العمدیة

  .كّفارات ولم یصدر موجبھا بأمره وإذنھ ولم یلتزم الباذل بشيء من ال،لیست من أجزاء الحّج وأعمالھ
  . الباذل إنما ھو ملتزم بمصارف الحّج ال بھذه اُالمور الخارجة عن أعمالھ: وبالجملة

  
بّد أّوًال من تحقیق أن بذل الحّج دون الھدي ھل یوجب الحّج علیھ وھل یجب علیھ القبول  وأما ثمن الھدي فال

  ؟ یجب إّال مع بذل ثمن الھدي  أو ال،و یأتي ببدلھ وھو الصومولو بأن یلتزم المبذول لھ بثمن الھدي أ
 وإّال فلم ، ألّن عرض الحّج وبذلھ إنما یتحقق ببذل تمام أجزائھ وواجباتھ،بّد من بذل ثمن الھدي الظاھر أنھ ال

  .یعرض علیھ الحّج بل عرض بعض الحّج
 وأما االستطاعة ، صرف مالھ في الھدي إذا كانت االستطاعة ملفقة من الملكیة والبذلیة یجب علیھ، نعم

ـ عرض تمام الحّج  كما عرفت  ألن الظاھر من عرض الحّج ـ،بّد من بذل الھدي أیضًا المتمحضة في البذل فال
  . وال ینتقل األمر إلى البدل وھو الصوم ألنھ في مورد العذر،ال بعضھ

  
 كما نلتزم بوجدان ثمنھ في ، ألنھ من الحّج نلتزم في االستطاعة البذلیة ببذل ثمن الھدي أیضًا:وبالجملة

 ومن لم یكن متمكنًا من ثمن ،یصدق عنوان االستطاعة إّال بالتمكن من الھدي  فإنھ ال،االستطاعة الملكیة
 ما یحج بھ أو یقدر على مال یحج : فإن قولھ،یكون مستطیعًا وال ینتقل األمر إلى البدل الھدي من أّول األمر ال

حج بھ وغیر ذلك من التعابیر الواردة في النصوص إنما یختص بما إذا حصل المال بمقدار جمیع بھ أو یجد ما ی
 فإذا بذل ، وكذلك الحال في البذل، فإذا كان المال ال یفي بتمام المصارف یسقط وجوب الحّج،مصارف الحّج

 لعدم ،حّج اإلسالم إذا قبل وال یكون حّجھ ،الباذل دون ثمن الھدي فلم یبذل لھ الحّج وال یجب علیھ القبول
  .حصول االستطاعة للحج بالبذل الناقص

  
 إنما یجب بالبذل الحّج الذي ھو وظیفتھ على تقدیر االستطاعة فلو بذل لآلفاقي بحّج :45 مسألة "3042"

حّج  ولو بذل لمن ،یجب علیھ یجب علیھ وكذا لو بذل للمكي لحج التمتع ال القران أو اإلفراد أو لعمرة مفردة ال
 ولو كان ، ولو بذل لمن استقر علیھ حّجة اإلسالم وصار معسرًا وجب علیھ،حّجة اإلسالم لم یجب علیھ ثانیًا

  .)1( علیھ حّجة النذر أو نحوه ولم یتمكن فبذل لھ باذل وجب علیھ
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 ولیس ، لو بذل ثمن الھدي والتزم بھ ثّم رجع وعدل عنھ فال ریب في وجوب إتمام الحّج على المبذول لھ:فرع
 لما عرفت ،حالھ كما إذا رجع الباذل عن بذلھ بعد االحرام في عدم وجوب االتمام وجواز رفع الید عن االحرام

 وال دلیل على وجوب اإلتمام ،من أن اإلتمام إنما یجب بالعنوان الذي أوقعھ وأتى بھ أّوًال فھناك ینقلب ندبًا
 بخالف المقام فإنھ متمكن من إتمام ،م وبقاء لیس بحج اإلسالم فإن ما بدأ بھ أتى بھ بعنوان حّجة اإلسال،حینئذ

  . ولو عجز عنھما یجري علیھ حكم العاجز عنھما،حّجة اإلسالم ولو بشراء الھدي أو الصوم
  

 فإّن ما أتى بھ من األعمال السابقة فقد أتى بھ بعنوان ،یسقط عنھ الحّج ألنھ متمكن من اإلتمام  ال:والحاصل
 وإذا أتّمھ بشراء الھدي ،و متمكن من إتمام الحّج بالعنوان الذي أوقعھ أّوًال وعلیھ الھدي أو بدلھحّج اإلسالم فھ

 ألنھ ضامن ألنھ ھو الذي أوقعھ في ھذه األعمال وكان إتیانھا بأمره وإذنھ وإن كان لھ ،فلھ الرجوع إلى الباذل
  .ینافي جواز الرجوع فیما بذلھ ال لما عرفت من أن ضمان المصارف ،الرجوع فیما بذلھ بمقدار الھدي

  :ذكر في ھذه المسألة ُامورًا) 1(
 فلو بذل لآلفاقي حّج القران أو اإلفراد وألھل ، یجب بالبذل الحّج الذي ھو وظیفتھ على تقدیر االستطاعة:األّول

ف الحّج الذي  كما لو كان لھ مال ال یفي للحّج الذي ھو وظیفتھ وبذل لھ باذل مصار،یجب مّكة حّج التمتع ال
   فما ھو ،لیس من وظیفتھ

  
  .واجب علیھ غیر مستطیع لھ وما ھو مستطیع لھ غیر واجب علیھ

  
یغیِّر وظیفتھ من وجوب حّج التمتع أو القران واإلفراد وإنما البذل یوجب دخولھ في   البذل ال:وبالجملة

ة بالمالیة بل ھي أوسع من ذلك  وببركة الروایات التزمنا بأن االستطاعة لیست منحصر،موضوع االستطاعة
وأعم من المالیة والبذلیة فال فرق بین المستطیع المالي والبذلي في الوظائف المقررة لھ إّال من حیث توسعة 

  . وأما من حیث الوظیفة المقررة لھ فال فرق بین حصول االستطاعة بالمال أو بالبذل،االستطاعة
  

یجب علیھ العمرة فكیف   ألنھ لو كان لھ مال ال،یجب علیھ القبول ال لو بذل لھ مصرف العمرة المفردة :الثاني
یجب بالبذل الحّج على من حّج حّجة   ولذا ال،یغیِّر وظیفة المبذول لھ  والسر ما ذكرنا من أن البذل ال،بالبذل

  .اإلسالم
  

 ال ألجل شمول ،البذل لو استقر علیھ الحّج ووجب علیھ االتیان ولو معسرًا متسكعًا وجب علیھ قبول :الثالث
 فإن تلك األدلة في مقام بیان اعتبار االستطاعة الخاصة في الحّج وأما وجوب الحّج في ،أخبار البذل للمقام

 بل حالھ حال سائر الواجبات اإللھیة من اعتبار ،المقام فلم یعتبر فیھ االستطاعة الخاصة المفسرة في الروایات
الحّج على من استقر علیھ عن وجوب حّجة اإلسالم ولذا لو وھب لھ مال  فیفترق وجوب ،القدرة العقلیة فیھا

 وكذا لو فرض أنھ یتمكن من بیع مالھ من شخص بأزید من قیمتھ ،على نحو االطالق یجب علیھ القبول
 ألن المفروض أن ،المتعارفة ویتمكن بذلك من أن یذھب إلى الحّج وجب علیھ البیع منھ ولو باالستدعاء منھ

 وإنما وجب علیھ االتیان ،حّج لیس حجًا استطاعیًا حتى یقال بعدم وجوب البیع ألنھ تحصیل لالستطاعةھذا ال
 بل یجب علیھ الحّج ولو ،بھ الشتغال ذمتھ ولزوم تفریغھا بحكم العقل كوجوب االتیان بسائر الواجبات اإللھیة

وشبھھ ولم یتمكن من أدائھ وجب علیھ بتحصیل االستطاعة بالكسب في الطریق ولذا لو وجب علیھ الحّج بنذر 
   والسر ما ذكرنا من أن االستطاعة الخاصة إنما ھي معتبرة،التحصیل بالكسب أو بقبول الھدیة

  
 لشمول األخبار من حیث التعلیل فیھا بأنھ بالبذل صار ، بعدم الوجوب لو وھبھ ال للحّج)1( ))1(( وإن قلنا
  . ولصدق اإلستطاعة عرفًا،مستطیعًا

  
) علیھ السالم( بذلت لك ھذا المال مخّیرًا بین أن تحّج بھ أو تزور الحسین : إذا قال لھ:46 مسألة "3043"

  .)2( ))2(( وجب علیھ الحّج
  
  .)3(  لو بذل لھ ماًال لیحج بقدر ما یكفیھ فسرق في أثناء الطریق سقط الوجوب:47 مسألة "3044"
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وكان في ذلك المكان یتمّكن من أن یأتي ببقیة األعمال من  لو رجع عن بذلھ في األثناء :48 مسألة "3045"
  مال نفسھ أو حدث لھ مال بقدر كفایتھ

  
  . وأّما سائر أقسام الحّج الواجبة فال یعتبر فیھا إّال القدرة العقلیة المعتبرة في سائر الواجبات،في حّج اإلسالم

نما ھي من ذیل المسألة اآلتیة ویناسب ضبطھا في  وإ،ترتبط بھذه المسألة أصًال ھذه العبارة إلى آخرھا ال) 1(
 وقد اشتبھ األمر على كثیر من األعالم ولذا أشكلوا علیھ بأن ، وذكرھا ھنا من اشتباه النساخ،ذیل تلك المسألة

 بل ذكر بعضھم بأنھ ما كان یؤمل ،یرتبط بما ذكره في ھذه المسألة التعلیل بشمول األخبار وصدق االستطاعة ال
 فالتعلیل بشمول األخبار وصدق االستطاعة یرجع إلى وجوب ،صدور مثل ذلك منھ) قدس سره(نف من المص

  .)علیھ السالم(الحّج إذا خّیره بینھ وبین زیارة الحسین 
  .تقّدم الكالم في ذلك في المسألة السابعة والثالثین فال نعید) 2(
  .ألنھ ینكشف عدم ثبوت االستطاعة من أّول األمر) 3(

  .ذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في األثناء وجب الحّج إ، نعم
  
- - - - - - - - - -  
  . وقد وضعت ھنا اشتباھًا،ھذه العبارة إلى آخرھا متممة للمسألة اآلتیة) 1(
  .تقّدم أّن للقول بعدم الوجوب وجھًا وجیھًا) 2(
  

  .)1(وجب علیھ اإلتمام وأجزأه عن حّجة اإلسالم
  
 حّج وعلینا نفقتك : فلو قاال لھ،فرق في الباذل بین أن یكون واحدًا أو متعدِّدًا ال :49 مسألة "3046"

  .)2(علیھ) )1((وجب
  
لو رجع عن بذلھ في األثناء وتمكن المبذول لھ من االتمام من مكان الرجوع كما إذا كان لھ مال من األّول ) 1(

) قدس سره( وظاھر عبارة المصنف ،لیھ االتمامكما في االستطاعة الملفقة أو تجدد لھ المال في األثناء یجب ع
وقد أشكل سابقًا في جواز » من أن یأتي ببقیة األعمال «:جواز رجوع الباذل عن بذلھ حتى بعد االحرام لقولھ

 ولم یرّجح أحد الوجھین على اآلخر وفي المقام جزم 41الرجوع بعد االحرام وذكر أن فیھ وجھین في المسألة 
  .بجواز الرجوع

  
 فإن كان المبذول لھ متمكنًا من الحّج كما إذا كان لھ المال ، لو رجع قبل االحرام فال إشكال فیھ أصًال،یف كانوك

 وإن كان الرجوع بعد االحرام سواء كان الرجوع لھ جائزًا ،من األّول أو تجدد لھ المال یجب علیھ الحّج وإّال فال
 وقد عرفت أن الباذل وإن جاز لھ ،ریجیة كافیة في ثبوت الحّج بناء على أن االستطاعة التد،أم ال فاألمر كذلك

 ألنھا وقعت بأمره وإذنھ ،الرجوع فیما بذلھ حتى بعد اإلحرام ولكنھ یضمن ما صرفھ المبذول لھ في األعمال
  .واإلذن في الشيء إذن في لوازمھ

  
بّد من  ائھ عن حّجة اإلسالم بل الیجدي في وجوب الحّج علیھ وإجز یخفى أن مجرد التمكن من االتمام ال ثّم ال

 وإن ، فإن لم یستلزم اإلتمام وصرف ما عنده من المال الحرج والمشقة یجب الحّج،مالحظة الحرج في إتمامھ
  .استلزم الحرج فال یجب علیھ اإلتمام بل یرجع من مكانھ إلى بالده

ھ فاستحیى من ذلك أھو ممن فإن عرض علیھ ما یحج ب «:إلطالق روایات عرض الحّج كصحیح الحلبي) 2(
   فإن المستفاد منھ أن)2( » نعم:؟ قال یستطیع إلیھ سبیًال

- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال بل منع) 1(
  .5 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 40 :11الوسائل ) 2(
  
في الصورة  لو عین لھ مقدارًا لیحج بھ واعتقد كفایتھ فبان عدمھا وجب علیھ اإلتمام :50 مسألة "3047"

  .)1(  إّال إذا كان ذلك مقیدًا بتقدیر كفایتھ،یجوز لھ الرجوع التي ال
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 ھذا مضافًا إلى ، وال ریب في صدقھ على ما إذا كان الباذل متعددًا،الموضوع لوجوب الحّج عرض ما یحج بھ

في كون  فإنھ صریح )1( »فإن كان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیى «:خصوص صحیح معاویة بن عّمار قال
  .الباذل متعددًا

 اعتقد كفایتھ ،أّما فیما یجوز لھ الرجوع كقبل االحرام فال إشكال في عدم وجوب إتمام ما بذلھ على الباذل) 1(
یجوز الرجوع للباذل عن بذلھ كما إذا تلبس المبذول لھ باالحرام وقد أعطاه مقدارًا من   إنما الكالم فیما ال،أم ال

  :؟ قّسمھ في المتن إلى قسمین  فھل یجب على الباذل تتمیم ما بذلھ أم ال،لحج فبان عدمھاالمال معتقدًا كفایتھ ل
 ، ما یبذل لھ الحّج ولم یكن بذلھ مقیدًا بھذا المقدار ولكن من باب التطبیق طّبق بذلھ على ھذا المقدار:أحدھما

  .ف عدم كفایة ما أعطاه وفي ھذه الصورة اختار وجوب التتمیم إذا انكش،فالبذل مطلق من ھذه الجھة
  

 فإذا انكشف عدم الكفایة ینكشف عدم بذل الحّج لھ ، ما إذا كان البذل مقیدًا بھذا المقدار ومعلقًا علیھ:ثانیھما
  . فال یجب علیھ تتمیم البذل، فلم یكن المبذول لھ مستطیعًا من أّول األمر،واقعًا وإنما تخّیل أنھ بذل لھ

  
مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذلھ بعد تلبس المبذول لھ ) رهقدس س(وال یخفى أن ما ذكره 

 وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أن الظاھر جواز الرجوع للباذل عن بذلھ وإن قلنا بوجوب االتمام على ،باالحـرام
  .المبذول لھ

 فرق في عدم وجوب فعلیھ ال  ـ41ـ راجع المسألة   على الباذل ضمان ما صرفھ المبذول لھ في االتمام، نعم
  .التتمیم على الباذل في جمیع الموارد المتقدمة

  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 40 :11الوسائل ) 1(
  
 لعدم صدق االستطاعة ، اقترض وحّج وعلّي دینك ففي وجوب ذلك علیھ نظر: إذا قال:51 مسألة "3048"

  .عرفًا
  .)1( بھ وجب مع وجود المقرض كذلك اقترض لي وحّج: لو قال، نعم

  
 ففي كفایتھ للمبذول لھ عن ، لو بذل لھ ماًال لیحج بھ فتبین بعد الحّج أنھ كان مغصـوبًا:52 مسألة "3049"

 حّج وعلّي نفقتك ثّم بذل لھ ماًال فبان كونھ مغصوبًا : أّما لو قال، أقواھما العدم:حّجة اإلسالم وعدمھا وجـھان
 وقرار الضمان على الباذل في ،ألنھ استطاع بالبذل) )1(( ّج وإجزاؤه عن حّجة اإلسالمفالظاھر صّحة الح

  .)2( الصورتین عالمًا كان بكونھ مال الغیر أو جاھًال
  
 وذلك لعدم وجوب االقتراض ألنھ من تحصیل االستطاعة وھو غیر ،لم یظھر وجھ الفرق بین الصورتین) 1(

 ألّن المستفاد من اآلیة والروایات المفسرة لھا أن االستطاعة ،صورتین واالستطاعة غیر حاصلة في ال،واجب
 أما المالیة فمفقودة على ، إّما االستطاعة المالیة أو البذلیة وكالھما مفقود في المقام:تتحقق بأحد أمرین

اض غیر  وإیجاد مقدمة البذل باالقتر،الفرض وأما البذلیة فلعدم صدق العرض والبذل على األمر باالقتراض
  .واجب كتحصیل المال واالستطاعة

 إّال أن الكالم في ، كما إذا اكتسب وحّصل االستطاعة، لو اقترض یجب الحّج حینئذ لحصول االستطاعة، نعم
  .وجوب االقتراض والكسب لتحصیل االستطاعة

  :ذكر في ھذه المسألة صورتین لبذل المغصوب) 2(
ھ فتبین بعد الحّج أنھ كان مغصوبًا فھل یكفي للمبذول لھ عن حّجة  لو بذل لھ ماًال مغصوبًا لیحج ب:اُالولى

  ؟ اإلسالم أم ال
  . لفرض جھلھ بالغصب، لجواز التصرف في المال المبذول،ذھب بعضھم إلى اإلجزاء

   ولیس للباذل بذل ھذا المال ، ولكنھ واضح الدفع ألن الجواز جواز ظاھري
- - - - - - - - - -  
  .یجزئ عنھا الظاھر أنھ ال) 1(
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 فالبذل غیر سائغ وغیر ممضى شرعًا في الواقع فلم یتحقق منھ البذل ،ألّن المفروض أنھ لم یكن لھ واقعـًا

  .الموجب لالستطاعة وإنما تحقق منھ في الخارج بذل المال المغصوب وھو غیر موجب لالستطاعة
  

المال المغصوب بمعنى أنھ التزم بالبذل وفي  حّج وعلّي نفقتك ولكّنھ أّدى من : ما لو قال لھ:الصورة الثانیة
 نظیر البیع الكلي وأداء ، ولم یكن بذل الحّج مقیدًا بھ،مقام االعطاء والتطبیق الخارجي أعطى ماًال مغصوبًا

  . ذھب في المتن إلى الصّحة واإلجزاء ألنھ استطاع بالبذل،المال المغصوب
  

یتحقق بمجرد   ألن البذل الموجب لالستطاعة ال،إلجزاء أن ھذه الصورة كالصورة السابقة في عدم ا:وفیھ
 حّج : ولذا لو قال، وإنما تتحقق االستطاعة البذلیة بالبذل واالعطاء الخارجیین ولو تدریجًا،القول والوعد
 ویكشف ،یجب علیھ الحّج قطعًا مع أن البذل االنشائي قد تحقق  ولم یعطھ شیئًا من المال خارجًا ال،وعلّي نفقتك

  .ك عن أن الموجب لالستطاعة البذلیة إنما ھو البذل الخارجي والمفروض أنھ غیر متحقق في الخارجذل
  

تتحقق بإعطاء مال الغیر وإنما تتحقق باعطاء المال غیر المغصوب وھو   االستطاعة البذلیة ال:وبعبارة ُاخرى
 موجب للحج أصًال ال االستطاعة  والمفروض أن االستطاعة المالیة مفقودة أیضًا فال،غیر حاصل في المقام

  . فالصورتان مشتركتان في الحكم،المالیة وال البذلیة
  

لھ كالھما   والظاھر أن الباذل والمبذول،إنما الكالم في ضمان ھذا المال المغصوب الذي أتلفھ المبذول لھ
 الضمان سواء كان  أما الباذل فألنھ غاصب والمال تحت یده وسلطانھ وذلك یوجب، لقاعدة على الید،ضامن

  .عالمًا أو جاھًال بكونھ مال الغیر
 وإذا رجع إلى الباذل ، والمالك المغصوب منھ لھ أن یرجع إلى أیھما شاء، وأما المبذول لھ فألنھ أتلف المال

 ألن المفروض أن الباذل قد سّلط المبذول لھ على المال مجانًا وبغیر ،فلیس للباذل الرجوع إلى المبذول لھ
   ولیس لھ الرجوع بعد التسلیط المجاني،ضمان

  
 وال ، لو آجر نفسھ للخدمة في طریق الحّج بُاجرة یصیر بھا مستطیعًا وجب علیھ الحّج:53 مسألة "3050"

 ألن الواجب علیھ في حّج نفسھ أفعال الحّج وقطع الطریق مقدمة ،ینافیھ وجوب قطع الطریق علیھ للغیر
  )1(  على وجھ الحرام أو ال بنّیة الحّج ولو،توصلیة بأي وجھ أتى بھا كفى

  
 ألنھ بعدما أعطى الباذل البدل إلى المالك یصیر المبدل ملكًا لھ والمفروض أنھ سّلط ،فإّن المال بقاء للباذل

 وأما إذا ، فاإلتالف مستند إلى أمره وتسلیطھ المجاني،المبذول لھ علیھ مجانًا كما لو أعطاه المال ابتداء مجانًا
 ألنھ فّوت المال ،الك إلى المبذول لھ وأعطاه البدل صار المال ملكًا لھ بقاء فیرجع المبذول لھ إلى الباذلرجع الم

 فالباذل ضامن على كل حال إما للمالك األوّل وھو المغصوب منھ، وإّما ،على مالكھ الجدید وھو المبذول لھ
  .باذل أصًالللمالك الثاني وھو المبذول لھ، فال موجب لسقوط الضمان عن ال

 بل العبرة بالسیرة العقالئیة ،یتوقف على قاعدة الغرور حتى یفرق بین العلم والجھل  والحكم بالضمان ال
 ونظیر ذلك ما إذا أضاف شخص أحدًا وقّدم طعامًا مغصوبًا للضیف فإن ،ومقتضاھا الضمان على االطالق

ع إلى المضیف لیس للمضیف الرجوع إلى  فإذا رج،المالك المغصوب منھ لھ الرجوع إلى المضیف والضیف
 وإذا رجع إلى الضیف لھ الرجوع إلى المضیف للسیرة العقالئیة على كون ،الضیف ألنھ سلطھ علیھ مجانًا

  . فحینئذ یكون المضیف ممن أتلف المال على الضیف ویكون ضامنًا لھ،المال المغصوب ملكًا لمن أعطى البدل
 الحّج كالطبخ ونحوه یصیر بھا مستطیعًا أو آجر نفسھ لمجّرد المشي مع لو آجر نفسھ للخدمة في طریق) 1(

 ، وال ینافیھ وجوب قطع الطریق علیھ للغیر،المستأجر من دون خدمة لھ وصار بھا مستطیعًا وجب علیھ الحّج
نفس  والواجب إنما ھو ،ألّن الخدمة أو المشي لیس من أعمال الحّج وأفعالھ بل قطع الطریق مقّدمة توصلیة

  . فالمستأجر علیھ غیر الواجب والواجب لم یقع علیھ عقد اإلجارة،األعمال ال المقّدمات
  

 بل لو آجر نفسھ لنفس المشي معھ ،ولذا لو كان مستطیعًا قبل اإلجارة جاز لھ إجارة نفسھ للخدمة في الطریق
  .بحیث یكون العمل المستأجر علیھ نفس المشي صح أیضًا وال یضر بحجھ
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 أما لو ،لنفس المشي كإجارتھ لزیارة بلدیة أیضًا) )1((  آجر نفسھ لحج بلدي لم یجز لھ أن یؤجر نفسھ لو، نعم
 فالممنوع وقوع اإلجارة على نفس ما وجب ،آجر للخدمة في الطریق فال بأس وإن كان مشیھ للمستأجر األّول

  .علیھ أصًال أو باإلجارة
  

 فإن المراد بحج البیت ھو الذھاب إلیھ والسعي ،ر وجوبًا نفسیًاوقد یشكل بأن ظاھر اآلیة الشریفة وجوب السف
  . فال یجوز أخذ اُالجرة علیھ وتكون اإلجارة فاسدة، فیكون وجوبھ كسائر أفعال الحّج وأعمالھ،نحوه

  
یجب   أن المستفاد من اآلیة الشریفة مطلوبیة نفس أعمال الحّج والمناسك ال السفر بنفسھ ولذا ال:وفیھ أّوًال

 ولو كان السفر بنفسھ واجبًا لزم عدم كفایة السفر من بلد آخر إذا استطاع منھ ،لسفر علیھ من خصوص بلدها
ریب في إجزاء الحّج وسقوطھ إذا استطاع في بلده أو مكان آخر وقصد   وكذا ال،في بلده وھذا مقطوع البطالن

  .خولھ في أفعال الحّج وذلك یكشف عن عدم وجوب السفر بنفسھ وعن عدم د،الحّج من المیقات
  

الرجل یمر مجتازًا یرید الیمن أو  «: أّن ذلك یستفاد من بعض النصوص كصحیحة معاویة بن عمار:وثانیًا
 أیجزئھ ذلك ،غیرھا من البلدان وطریقھ بمّكة فیدرك الناس وھم یخرجون إلى الحّج فیخرج معھم إلى المشاھد

  .)2( » نعم:؟ قال عن حّجة اإلسالم
  

ینافي أخذ اُالجرة علیھ إذا كان الواجب   لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محلھ أن وجوب المشي ال:وثالثًا
  توّصلّیًا، والسفر لو سّلم وجوبھ فھو واجب توّصلي، بل

- - - - - - - - - -  
  .لكن لو آجر نفسھ لخصوصیة المشي كالمشي معھ فال بأس) 1(
  .2 ح 22 ب أبواب وجوب الحّج / 58 :11الوسائل ) 2(
  
یجب علیھ   إذا استؤجر أي طلب منھ إجارة نفسھ ـ للخدمة بما یصیر بھ مستطیعًا ال:54 مسألة "3051"

 وقد یقال بوجوبھ إذا لم یكن حرجًا ، فالوجوب علیھ مقید بالقبول ووقوع اإلجارة،القبول وال یستقر الحّج علیھ
 كما إذا كان مالكًا لمنفعة عبده أو ،ستطیعًا قبل االجارة لصدق االستطاعة وألنھ مالك لمنافعھ فیكون م)1(علیھ

ینبغي ترك االحتیاط في   لكن ال، وھو كما ترى إذ نمنع صدق االستطاعة بذلك،دابتھ وكانت كافیة في استطاعتھ
  .بعض صوره كما إذا كان من عادتھ إجارة نفسھ لألسفار

  
  . إلمكان قصد القربة للخروج عن عھدة اإلجارة،لمعتبرة فیھلو كان واجبًا تعبدیًا لم یكن منافیًا لقصد القربة ا

  
 لو كان المشي مملوكًا لشحص كما لو استؤجر لحج بلدي لم یجز لھ أن یؤجر نفسھ لشخص آخر في نفس ،نعم

 ولكن ، ألن المشي ملك لألّول وال یجوز أن یؤجره لشخص آخر كما ھو الحال في سائر موارد اإلجارة،المشي
 فإن اإلجارة اُالولى تتعّلق بمطلق المشي والسیر ، لخصوصیة خاصة للمشي ال لنفس المشيیمكن إجارتھ

واالجارة الثانیة تتعلق بخصوصیة خاصة من المشي ككونھ مالزمًا لھ أو یسلك طریقًا خاصًا ونحو ذلك من 
  .الخصوصیات

  :واستدل لھ بوجھین) 1(
  . صدق االستطاعة العرفیة:األّول

  
خص مالك لمنافع نفسھ كما یملك منافع األعیان من العقار والدواب والعبید فیكون مستطیعًا  أن كل ش:الثاني

 فكما أن من یملك من العقار أو ، وقد عرفت أن االستطاعة تحصل بوجود ما یحج بھ عینًا أو بدًال،قبل االجارة
 علیھ تبدیلھا باألثمان بإجارة  كذلك من یملك منافع نفسھ یجب،منافعھا ما یفي بمصاریف حّجھ یجب علیھ الحّج

  .ونحوھا لیحّج بھا
  
 یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسھ للنیابة عن الغیر وإن حصلت االستطاعة بمال :55 مسألة "3052"

  . وإّال فال، فإن بقیت االستطاعة إلى العام القابل وجب علیھ لنفسھ،)1( ))1(( اإلجارة قدم الحّج النیابي
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 وإنما العبرة ،ن العبرة في االستطاعة الموجبة للحج لیست باالستطاعة العرفیة أو العقلیةویندفع األّول بأ

 ، وھي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عینًا أو بدًال،باالستطاعة الشرعیة المفسرة في الروایات
  .جھةسواء حصلت بالملك أو بالبذل وكالھما مفقود في المقام وال إطالق لآلیة من ھذه ال

  
تتحقق بذلك الملكیة   ولكن ال،ویندفع الثاني بأن اإلنسان وإن كانت لھ القدرة والسلطنة على منافع نفسھ

 وال یقال لھ إنھ ذو مال باعتبار قدرتھ على أعمالھ ،االعتباریة نظیر ملكیة منافع الدار والعقار والدواب
یضمن منافعھ التي فاتت منھ بالحبس بخالف ما   ولذا تسالم الفقھاء على أنھ لو حبس شخص حرًا ال،ومنافعھ

  .لو حبس عبدًا فإنھ یضمن منافعھ الفائتة
یتوقف وجوب   أنھ لو كان مالكًا لھا ال، ومّما یدّلنا على أن اإلنسان لیس بمالك لمنافعھ بالملكیة االعتباریة

عل نفسھ معرضًا لالیجار كما  بل یجب علیھ بنفسھ أن یتصّدى لذلك ویج،الحّج علیھ على طلب االستئجار منھ
  . وھذا مقطوع الخالف،لو كان مالكًا للدار والعقار في لزوم العرض

  
 ، لعدم وجوب القبول علیھ إذا طلب منھ إجارة نفسھ،فالصحیح ما ذكره في المتن من عدم وجوب الحّج علیھ

  .ألّن ذلك من تحصیل االستطاعة وھو غیر واجب
 كما لو آجر نفسھ لسائر األعمال من البناء ، المستأجر علیھ إلى من یستحقھألنھ یجب علیھ تسلیم العمل) 1(

 ھذا إذا كان الحّج النیابي مقیدًا ، فإن وجوب تسلیم ما علیھ من األعمال ینافي وجوب الحّج ویزاحمھ،والخیاطة
ة بمال االجارة قدم  وأما إذا لم یكن مقیدًا بھ بل كانت اإلجارة مطلقة وفرضنا حصول االستطاع،بالعام الحاضر

  الحّج
- - - - - - - - - -  
  .إذا لم یكن الحّج النیابي مقیدًا بالعام الحاضر قدم الحّج عن نفسھ) 1(
  
یكفیھ عن حّجة   إذا حّج لنفسھ أو عن غیره تبرعًا أو باإلجارة مع عدم كونھ مستطیعًا ال:56 مسألة "3053"

 وما في بعض األخبار من إجزائھ عنھا محمول على اإلجزاء ما اإلسالم فیجب علیھ الحّج إذا استطاع بعد ذلك
 فالمستفاد منھا أن حّجة اإلسالم مستحبة على غیر المستطیع وواجبة ،دام فقیرًا كما صرح بھ في بعضھا اآلخر

ع  وال یتحقق الثاني إّال م، ویتحقق األّول بأي وجھ أتى بھ ولو عن الغیر تبّرعًا أو باإلجارة،على المستطیع
  .)1(حصول شرائط الوجوب

  
 بأن علم أنھ لو حّج في ھذه السنة عن ،عن نفسھ إذا لم یكن مزاحمًا التیان الحّج النیابي في السنین اآلتیة

 وأما إذا كان مزاحمًا بحیث لو صرف المال في ھذه السنة في ،نفسھ یتمكن من الحّج النیابي في العام القابل
 أن حال الحّج النیابي حال : والحاصل،في السنة اآلتیة فدم الحّج النیابيحّج نفسھ عجز عن الحّج النیابي 

  .بّد من مراعاة التمكن من إتیان الحّج النیابي في السنین اآلتیة  فال،الدیون في المزاحمة وعدمھا
  :فرض الماتن في ھذه المسألة صورتین) 1(

  . المتسكع إذا حّج لنفسھ:اُالولى
  

  .تبرعًا أو إجارة الحّج عن غیره :الثانیة
  

 ألن إطالق األدّلة الدالة على وجوب الحّج ،أّما اُالولى فال ریب في عدم إجزاء حّجھ عن حّجة اإلسالم
 وال دلیل على سقوطھ بالحج ،باالستطاعة المالیة أو البذلیة یقتضي وجوب الحّج علیھ وعدم سقوطھ عنھ

  .الندبي التسكعي
  

عدة من النصوص إجزاؤه عن حّج اإلسالم وعمدتھا صحیحتان لمعاویة بن وأّما الصورة الثانیة فقد ورد في 
  .»حّج الصرورة یجزئ عنھ وعمن حّج عنھ «: قال:عمار
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 وال یعارضھما )1(» نعم:؟ قال عن رجل حّج عن غیره یجزئھ ذلك عن حّجة اإلسالم «:وفي صحیحتھ اُالخرى
  من حّج عن إنسان ولم یكن لھ مال «:روایة آدم بن علي

- - - - - - - - - -  
  .4 ،2 ح 21أبواب وجوب الحّج ب  / 55 :11الوسائل ) 1(
  
 یشترط في اإلستطاعة مضافًا إلى مؤونة الذھاب واإلیاب وجود ما یموِّن بھ عیالھ حتى :57 مسألة "3054"

مّمن تجب علیھ  والمراد بھم من یلزمھ نفقتھ لزومًا عرفیًا وإن لم یكن )1( یكون مستطیعًا  فمع عدمھ ال،یرجع
یقدر على التكسب وھو ملتزم باإلنفاق   فإذا كان لھ أخ صغیر أو كبیر فقیر ال،شرعًا على األقوى) )1(( نفقتھ
  . أو كان متكفًِّال إلنفاق یتیم في حجره ولو أجنبي یعد عیاًال لھ فالمدار على العیال العرفي،علیھ

  
 فإنھا ظاھرة في عدم اإلجزاء ووجوب )2( »ب علیھ الحّجیحّج بھ أجزأت عنھ حتى یرزقھ اهللا ما یحج بھ ویج

 ومقتضى الجمع بینھا وبین الصحیحتین ھو الحمل على ،حّج اإلسالم على النائب إذا تمكن واستطاع
تصلح   ولكن روایة آدم لضعفھا ال،االسـتحباب لصراحتھما في السقوط وظھور روایة آدم في الوجوب

 ومحّمد بن سھل ھو ابن ، ومحّمد بن سھل لم یوثق ولم یرد فیھ مدح،ول ألّن آدم بن علي مجھ،للمعارضة
  . لم یثبت)3( وما ذكره البھبھاني من وثاقتھ وورود المدح فیھ،الیسع األشعري القمي

  
ولكن الذي یھّون األمر أن الحكم باإلجزاء وسقوط حّج اإلسالم معلوم البطالن لم یذھب إلیھ أحد من علماء 

 أنھ )4( بل ذكر في الجواھر،بل تسالموا على عدم اإلجزاء وعدم العمل بالصحیحین) هللا عنھمرضي ا(االمامیة 
  .یمكن تحصیل االجماع على ذلك

  . وألجلھ نرفع الید عن الصحیحین ونرّد علمھما إلى أھلھما، الحكم بعدم اإلجزاء معلوم من الخارج: وبالجملة
  بوجود ما یمون بھ عیالھ حتىالظاھر أنھ ال خالف في اشتراط االستطاعة ) 1(
- - - - - - - - - -  
  .تجب علیھ نفقتھ شرعًا العبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ینفق على من ال) 1(
  .1 ح 21أبواب وجوب الحّج ب  / 55 :11الوسائل ) 2(
  .77 :6منتھى المقال ) 3(
  .271 :17الجواھر ) 4(
  
ماء اعتبار الرجوع إلى كفایة من تجارة أو زراعة أو صناعة أو  األقوى وفاقًا ألكثر القد:58 مسألة "3055"

  .یحتاج إلى التكّفف وال یقع في الشّدة والحرج منفعة ملك لھ من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحیث ال
   ویكفي كونھ قادرًا على

  
»  ما یحج بھیجب الحّج إذا كان عنده «:)علیھ السالم( فإن قولھ ،یرجع لعدم صدق االستطاعة بدون ذلك

 ولیس لھ تفویت حقھم فإنھ حق مالي ،یصدق إّال إذا كان مالكًا لمؤونة عیالھ ممن یجب علیھ نفقتھ شرعًا ال
  . فحالھ حال الدیون،یجب أداؤه

  
وهللاِِ على الّناس  (:عن قول اهللا عّز وجّل) علیھ السالم(ُسئل أبو عبداهللا  «:ویؤیده خبر أبي الربیع الشامي قال

 قال فقال أبو عبداهللا ، الزاد والراحلة:؟ قال فقلت لھ  ما یقـول الناس: فقال)ت من استطاع إلیھ سبیًالحّج البی
 ھلك الناس إذن لئن كان من كان لھ زاد وراحلة :عن ھذا فقال) علیھ السالم( قد سئل أبو جعفر :)علیھ السالم(

؟ قال   فما السبیل: فقیل لھ، إّیاه لقد ھلكوا إذنقدر ما یقوت عیالھ ویستغني بھ عن الناس ینطلق إلیھم فیسلبھم
  .)1( »كان یحّج ببعض ویبقي بعضھا لقوت عیالھ  السعة في المال إذا:فقال

  
 فإن خبر أبي ،وأّما بالنسبة إلى غیر واجب النفقة ممن التزم باالنفاق علیھ فما ذكره من تعمیم العیال لھ مشكل

 ولكن الخبر ضعیف بأبي ،أمكن أن یكون مدركًا لتعمیم الحكم للعیال العرفيالربیع الشامي لو كان معتبرًا سندًا 
تجب علیھ   فالعبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ینفق على من ال،)2(الربیع الشامي لعدم توثیقھ في الرِّجال

  .نفقتھ شرعًا
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- - - - - - - - - -  
  .1 ح 9أبواب وجوب الحّج ب  / 37 :11الوسائل ) 1(
أخیرًا إلى وثاقة أبي الربیع الشامي ألنھ من رجال تفسیر علي بن إبراھیم ) دام ظلھ(ب سّیدنا اُالستاذ ذھ) 2(
یزید عما یقتضیھ أدلة   ولكن الذي یسھل األمر أن مفاد الخبر ال، فالخبر معتبر"76 :8معجـم رجال الحدیث "

  .نفي الحرج
  
الدخول في اإلحرام وفي جواز رجوعھ عنھ بعده  یجوز للباذل الرجوع عن بذلھ قبل :41 مسألة "3038"

 ولو وھبھ للحج فقبل فالظاھر جریان حكم الھبة علیھ في جواز الرجوع قبل اإلقباض وعدمھ ،))1(( وجھان
  .)1( بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموھوب لھ

  
لتزم بالحج علیھ إذا أیسر ألجل  ولكن في مورد النائب ن،عوده وإرجاعھ إلى الشخصین أي النائب والمبذول لھ

  .دلیل آخر دال على عدم سقوطھ عنھ
 أو كان ،ریب في جواز الرجوع قبل اإلحرام سواء كان إعطاء المال لھ على نحو البذل وإباحة التصرف ال) 1(

لى  لقاعدة سلطنة الناس ع،على نحو الھبة إذا لم تكن لذي رحم أو لم یتصّرف فیھا تصرفًا مانعًا عن الرجوع
  : إنما الكالم في جواز الرجوع بعد االحرام ففیھ وجھان،أموالھم وجواز الرجوع في الھبة

 ألّن المال باق على ملك مالكھ والمفروض أنھ لم یمّلكھ وإنما أباح لھ التصرف فلھ ، جواز الرجوع:األّول
إذا لم تكن لذي رحم وكان قبل  ولو فرضنا أنھ خرج عن ملكھ بالھبة فلھ الرجوع أیضًا ،الرجوع إلى مالھ وملكھ

  . وال موجب إللزامھ باالستمرار بالبذل،تصّرف الموھوب لھ
 المال المبذول یجوز الرجوع إلیھ وإن خرج عن ملكھ بالھبة ما لم تكن ھناك جھة ملزمة فضًال : وبعبارة ُاخرى

  .عما إذا لم یخرج
  

 ، وإذا وجب علیھ االتمام فلیس للباذل الرجوع،لھ لوجوب إتمام العمل على المبذول ، عدم جواز الرجوع:الثاني
 نظیر من أذن لغیره في الصالة في ،ألنھ یستلزم تفویت الواجب علیھ وعدم تمّكنھ من االتمام الذي یجب علیھ

 ألنھ یستلزم تفویت الواجب علیھ من وجوب ،ملكھ فإنھ بعدما شرع في الصالة لیس لآلذن الرجوع عن إذنھ
  . فال أثر لمنع المالك،ة قطعھاإتمام الصالة وحرم

  
- - - - - - - - - -  
 وعلى الباذل ضمان ما یصرفھ في ، وعلى المبذول لھ اإلتمام إذا كان مستطیعًا فعًال،الظاھر ھو الجواز) 1(

  .اإلتمام
  

ا  ولو سلمن، الحكم بعدم جواز الرجوع عن االذن لم یثبت في المقیس علیھ لعدم ثبوت حرمة قطع الصالة:أقول
 ، ألّن الدلیل على وجوب إتمام الصالة وحرمة قطعھا لیس إّال االجماع المدعى،حرمة القطع فال تشمل المقام
  . بل إذا رجع المالك عن إذنھ فلیس للمصلي اإلتمام ألنھ یستلزم الغصب،والقدر المتیقن منھ غیر المقام

  
  :وأّما عدم جواز الرجوع عن البذل بعد اإلحرام ففیھ

 ویمكن المناقشة في ،ن عدم جواز الرجوع یتوقف على االلتزام بوجوب االتمام حتى بعد رجوع الباذل أ:أّوًال
 وإذا لم یستمر الباذل في بذلھ یكشف عن عدم استطاعتھ من أّول ،ذلك بأن االستطاعة شرط للحج حدوثًا وبقاء

 وإذا زالت االستطاعة ،وثًا وبقاء نظیر ما إذا سرق مالھ في الطریق فإن الحّج مشروط باالستطاعة حد،األمر
یجب علیھ   وإذا لم یكن واجبًا ال،بقاء بسرقة أموالھ وفقدانھا أو برجوع الباذل عن بذلھ ارتفع وجوب الحّج

 وإنما دخل في االحرام بعنوان أنھ مستطیع وأنھ حّج اإلسالم ، والمفروض أنھ لم یأت بھ ندبًا حتى یتمھ،االتمام
 وإتمامھ ،شف أنھ لم یكن واجبًا ولم یكن بحج اإلسالم فلھ أن یرفع یده ویذھب إلى بالده ثّم ینك،الواجب علیھ

  .بعنوان آخر یحتاج إلى دلیل
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 إنما یجب االتمام فیما إذا أتى بھ من أّول األمر بعنوان المستحب وأّما إذا أتى بھ بعنوان :وبعبارة ُاخرى
  .امالوجوب ثّم انكشف عدمھ فال دلیل على وجوب االتم

  
 والمفروض ،یوجب استمرار البذل على الباذل  إّال أّن ذلك ال، لو فرضنا وجوب االتمام على المبذول لھ:وثانیًا

  .أن المال مالھ ولم یصدر منھ ما یوجب خروجھ عن ملكھ فیجوز لھ التصّرف في مالھ متى شاء
ّن الباذل أذن لھ في االحرام واإلذن في  أل،لھ یكون الباذل ضامنًا  إذا قلنا بوجوب االتمام على المبذول، نعم

 وكل عمل یقع بأمر الغیر یقع مضمونًا ، ألّن االذن في الشيء إذن في لوازمھ،الشروع إذن في االتمام قھرًا
 غایة األمر یضمن لھ ،ینافي جواز رجوعھ عن البذل واسترداد المال الموجود  وثبوت الضمان علیھ ال،علیھ

  .على ضمان العمل الذي صدر بأمر اآلمر لقیام السیرة ،مصاریفھ
  
  .)1() )1((  إذا رجع الباذل في أثناء الطریق ففي وجوب نفقة العود علیھ أو ال وجھان:42 مسألة "3039"
  

 وضمان ، مقتضى القواعد ضمان الباذل لمصاریف العمل ال عدم جواز رجوعھ إلى المال المبذول:وبالجملة
یمكن التمسك بقاعدة الغرور لعدم جواز   ومن ھنا یظھر أنھ ال، آخرالعمل شيء وعدم جواز رجوعھ أمر

 ألن أقصى ما تدل علیھ القاعدة ضمان الغار لمصاریف العمل الذي وقع بأمره فیضمن ما یصرفھ ،الرجوع
 كما أن ، ال عدم جواز رجوع الباذل عن بذلھ،المبذول لھ في سبیل إتمام الحّج ألنھ مغرور من ھذه الجھة

تقتضي جواز تصّرف المبذول لھ في المال المبذول بعد رجوع الباذل ھذا مضافًا إلى أن  ة المزبورة الالقاعد
 وإنما وردت في موارد خاصة وال دلیل علیھا سوى النبوي المرسل في ،قاعدة الغرور لم تثبت على إطالقھا

  .الكتب الفقھیة
  

ایة محّمد بن سنان الواردة في من نظر إلى امرأة كما في رو  وردت في بعض روایات التدلیس لفظ الغرور،نعم
 )2(»وعلى الذي زوجھ قیمة ثمن الولد یعطیھ موالي الولیدة كما غّر الرجل وخدعھ «:فأعجبتھ إلى أن قال

  .ولكنھا ضعیفة بمحّمد بن سنان
ي خالف  على أن صدق الغرور یتوقف على علم الغار وجھل المغرور وكون الغار قاصدًا الیقاع المغرور ف

 كما لو علم الباذل بأن مالھ ال یفي ، وأما إذا لم یكن عالمًا بذلك وإنما یرجع عن البذل من باب االتفاق،الواقع
  .للبذل فال یصدق علیھ أنھ غّره وخدعھ

  
 أّن مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى مالھ ولكّنھ ضامن لما یصرفھ في سبیل االتمام للسیرة :فتلخص
  .العقالئیة

 حیث إّن السفر وقع بإذنھ واالذن في الشيء ،الظاھر ضمان الباذل لمصارف العود ألنھ وقع بأمره وإذنھ) 1(
   وإن كان لھ، ویدل على ذلك السیرة العقالئیة،إذن في لوازمھ

- - - - - - - - - -  
  .أظھرھما الوجوب) 1(
  .1 ح 7ب  أبواب العیوب من كتاب النكاح  /220 :21الوسائل ) 2(
  
 فلو ترك الجمیع استقر علیھم ، إذا بذل ألحد اثنین أو ثالثة فالظاھر الوجوب علیھم كفایة:43 مسألة "3040"

 نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یكفي لواحد منھم ، لصدق االستطاعة بالنسبة إلى الكل،الحّج فیجب على الكل
  .)1( فإن تیمم الجمیع یبطل

  
  .نافي ضمان مصارف العود كما عرفت ذلك بما ال مزید علیھ وھذا ال ی،الرجوع في المال المبذول

 وربما یقال بأّن االستطاعة إما ملكّیة أو ، وإن كان بین المقام وباب التیمم فرق ما،ما ذكره ھو الصحیح) 1(
 وأما البذلیة فلعدم شمول نصوص ، أما انتفاء الملكیة فواضح، وشيء منھما غیر متحقق في المقام،بذلیة

 وأما العرض لواحد ال بعینھ ، ألّن البذل أو عرض الحّج إنما یتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص،لمقامالبذل ل
 وال یقاس المقام بباب التیمم ألن وجدان الماء موجب للبطالن وكل واحد واجد للماء ،فغیر مشمول للروایات

  .یر في غیر محلھ واالستطاعة في باب الحّج لیست كذلك فالتنظ،على تقدیر عدم أخذ اآلخر
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 أن البذل للجامع بما ھو جامع وإن كان ال معنى لھ لعدم إمكان تصرف الجامع في المال وإنما التصرف :وفیھ

 ، إّال أن البذل في المقام یرجع في الحقیقة إلى البذل إلى كل شخص منھما أو منھم،یتحقق بالنسبة إلى الشخص
الترجیح في الفردین المتساویین، كما إذا بذل الوالد ماًال ألحد أوالده  لعدم ،غایة األمر مشروطًا بعدم أخذ اآلخر

 وأما إذا لم ، فإن معنى ذلك أن من أخذه منكم یجب علیھ الحّج وال یجب على اآلخر، یحج بھ أحدكم:وقال لھم
  .یأخذه واحد منھم فالشرط حاصل في كل منھم ویستقر علیھم الحّج نظیر مسألة التیمم

  
  أنھ في باب التیمم یجب السبق إلى أخذ الماء إذا: وحاصلھ،یان الفرق بین مسألة التیمم والمقام یبقى ب،نعم

   لكونھ،كان أحدھم متمكنًا من الغلبة وأخذ الماء وطرد الباقي
  

 وأما الكّفارات فإن أتى بموجبھا عمدًا اختیارًا فعلیھ، ،الظاھر أن ثمن الھدي على الباذل: 44 مسألة "3041"
تى بھا اضطرارًا أو مع الجھل أو النسیان فیما ال فرق فیھ بین العمد وغیره ففي كونھ علیھ أو على الباذل وإن أ

  .))1(( )1(وجھان 
  

 وأما في ، بخالف اآلخر فإنھ غیر قادر وغیر متمكن من الماء،واجدًا للماء لقدرتھ على الماء وتمكنھ منھ
فروض أن البذل على نحو الواجب المشروط وتحصیل الشرط غیر  ألن الم،المقام فال یجب التسابق ألخذ المال

  .واجب
  

 فإن اُالمور االعتباریة كالملكیة وإن كانت قابلة للتعلق ، أن البذل في المقام یرجع إلى الشخصي:والحاصل
 كما أن موضوعھا یعني المالك قد یكون شخصیًا كزید وعمرو وقد یكون كلیًا ،بالكلي كالصاع من الصبرة

 وأما األمر الخارجي التكویني ، بل قد یكون میتًا كثلث المیت وقد یكون جامدًا كالوقف على المسجد،جھاتكال
بّد من إرجاع ذلك إلى الشخصي غایة األمر مشروطًا   فال،كالبذل وعرض الحّج فال یمكن تعلقھ بالكلي الجامع

 اآلخر أو لم یصرفھ اآلخر وجب علیھ  بمعنى أنھ لو لم یأخذه،بعدم صرف اآلخر ولو بنحو الشرط المتأخر
 وأّما لو لم یصرفھ لم یسقط عن ، فإن سبق أحدھم وأخذه وصرفھ في الحّج یسقط الحّج عن اآلخر،الصرف

 ألّن الشرط ـ وھو عدم الصرف ـ حاصل فیجب علیھ الحّج ،اآلخر بل یجب علیھ األخذ منھ والصرف في الحّج
  .)2( ف ھو الصحیح وإن مال إلى خالفھ صاحب الجواھر فما ذكره المصن،بالفعل لفعلیة الشرط

 وإنما صدر موجبھا ، ألّن الباذل لم یلتزم بشيء من ذلك،أّما الكّفارات العمدیة فلیس شيء منھا على الباذل) 1(
 ألّن كّفارات الحّج أكثرھا في ،وإن كانت قلیلة جّدًا  وأما غیر العمدیة ـ،من المبذول لھ باختیاره فھي علیھ

  ورة العمد ولكن بعضھا أعم ص
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم وجوبھ على الباذل) 1(
  .269 :17الجواھر ) 2(
  

 والظاھر أنھ ال ،فیھا في كونھا علیھ أو على الباذل) قدس سره(ـ فقد توقف المصنف  من العمد والخطأ كالصید
 والكّفارات ،إنما بذل مصارف الحّج وتعھده بنفقاتھ ألن الباذل ،موجب للتوقف بل حالھا حال الكّفارات العمدیة

  . ولم یلتزم الباذل بشيء من الكّفارات ولم یصدر موجبھا بأمره وإذنھ،لیست من أجزاء الحّج وأعمالھ
  . الباذل إنما ھو ملتزم بمصارف الحّج ال بھذه اُالمور الخارجة عن أعمالھ: وبالجملة

  
حقیق أن بذل الحّج دون الھدي ھل یوجب الحّج علیھ وھل یجب علیھ القبول بّد أّوًال من ت وأما ثمن الھدي فال

  ؟ یجب إّال مع بذل ثمن الھدي  أو ال،ولو بأن یلتزم المبذول لھ بثمن الھدي أو یأتي ببدلھ وھو الصوم
 وإّال فلم ، ألّن عرض الحّج وبذلھ إنما یتحقق ببذل تمام أجزائھ وواجباتھ،بّد من بذل ثمن الھدي الظاھر أنھ ال

  .یعرض علیھ الحّج بل عرض بعض الحّج
 وأما االستطاعة ، إذا كانت االستطاعة ملفقة من الملكیة والبذلیة یجب علیھ صرف مالھ في الھدي، نعم

ـ عرض تمام الحّج  كما عرفت  ألن الظاھر من عرض الحّج ـ،بّد من بذل الھدي أیضًا المتمحضة في البذل فال
  .األمر إلى البدل وھو الصوم ألنھ في مورد العذر وال ینتقل ،ال بعضھ
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 كما نلتزم بوجدان ثمنھ في ، نلتزم في االستطاعة البذلیة ببذل ثمن الھدي أیضًا ألنھ من الحّج:وبالجملة

 ومن لم یكن متمكنًا من ثمن ،یصدق عنوان االستطاعة إّال بالتمكن من الھدي  فإنھ ال،االستطاعة الملكیة
 ما یحج بھ أو یقدر على مال یحج : فإن قولھ،یكون مستطیعًا وال ینتقل األمر إلى البدل األمر الالھدي من أّول 

بھ أو یجد ما یحج بھ وغیر ذلك من التعابیر الواردة في النصوص إنما یختص بما إذا حصل المال بمقدار جمیع 
 فإذا بذل ،كذلك الحال في البذل و، فإذا كان المال ال یفي بتمام المصارف یسقط وجوب الحّج،مصارف الحّج

 لعدم ، وال یكون حّجھ حّج اإلسالم إذا قبل،الباذل دون ثمن الھدي فلم یبذل لھ الحّج وال یجب علیھ القبول
  .حصول االستطاعة للحج بالبذل الناقص

  
بحّج  إنما یجب بالبذل الحّج الذي ھو وظیفتھ على تقدیر االستطاعة فلو بذل لآلفاقي :45 مسألة "3042"

 ولو بذل لمن حّج ،یجب علیھ یجب علیھ وكذا لو بذل للمكي لحج التمتع ال القران أو اإلفراد أو لعمرة مفردة ال
 ولو كان ، ولو بذل لمن استقر علیھ حّجة اإلسالم وصار معسرًا وجب علیھ،حّجة اإلسالم لم یجب علیھ ثانیًا

  .)1( ب علیھعلیھ حّجة النذر أو نحوه ولم یتمكن فبذل لھ باذل وج
  

 ولیس ، لو بذل ثمن الھدي والتزم بھ ثّم رجع وعدل عنھ فال ریب في وجوب إتمام الحّج على المبذول لھ:فرع
 لما عرفت ،حالھ كما إذا رجع الباذل عن بذلھ بعد االحرام في عدم وجوب االتمام وجواز رفع الید عن االحرام

 وال دلیل على وجوب اإلتمام ،تى بھ أّوًال فھناك ینقلب ندبًامن أن اإلتمام إنما یجب بالعنوان الذي أوقعھ وأ
 بخالف المقام فإنھ متمكن من إتمام ، فإن ما بدأ بھ أتى بھ بعنوان حّجة اإلسالم وبقاء لیس بحج اإلسالم،حینئذ

  . ولو عجز عنھما یجري علیھ حكم العاجز عنھما،حّجة اإلسالم ولو بشراء الھدي أو الصوم
  

 فإّن ما أتى بھ من األعمال السابقة فقد أتى بھ بعنوان ،یسقط عنھ الحّج ألنھ متمكن من اإلتمام  ال:والحاصل
 وإذا أتّمھ بشراء الھدي ،حّج اإلسالم فھو متمكن من إتمام الحّج بالعنوان الذي أوقعھ أّوًال وعلیھ الھدي أو بدلھ

 األعمال وكان إتیانھا بأمره وإذنھ وإن كان لھ  ألنھ ضامن ألنھ ھو الذي أوقعھ في ھذه،فلھ الرجوع إلى الباذل
  .ینافي جواز الرجوع فیما بذلھ  لما عرفت من أن ضمان المصارف ال،الرجوع فیما بذلھ بمقدار الھدي

  :ذكر في ھذه المسألة ُامورًا) 1(
أو اإلفراد وألھل  فلو بذل لآلفاقي حّج القران ، یجب بالبذل الحّج الذي ھو وظیفتھ على تقدیر االستطاعة:األّول

 كما لو كان لھ مال ال یفي للحّج الذي ھو وظیفتھ وبذل لھ باذل مصارف الحّج الذي ،یجب مّكة حّج التمتع ال
   فما ھو ،لیس من وظیفتھ

  
  .واجب علیھ غیر مستطیع لھ وما ھو مستطیع لھ غیر واجب علیھ

  
ران واإلفراد وإنما البذل یوجب دخولھ في یغیِّر وظیفتھ من وجوب حّج التمتع أو الق  البذل ال:وبالجملة

 وببركة الروایات التزمنا بأن االستطاعة لیست منحصرة بالمالیة بل ھي أوسع من ذلك ،موضوع االستطاعة
وأعم من المالیة والبذلیة فال فرق بین المستطیع المالي والبذلي في الوظائف المقررة لھ إّال من حیث توسعة 

  . الوظیفة المقررة لھ فال فرق بین حصول االستطاعة بالمال أو بالبذل وأما من حیث،االستطاعة
  

یجب علیھ العمرة فكیف   ألنھ لو كان لھ مال ال،یجب علیھ القبول  لو بذل لھ مصرف العمرة المفردة ال:الثاني
لى من حّج حّجة یجب بالبذل الحّج ع  ولذا ال،یغیِّر وظیفة المبذول لھ  والسر ما ذكرنا من أن البذل ال،بالبذل

  .اإلسالم
  

 ال ألجل شمول ، لو استقر علیھ الحّج ووجب علیھ االتیان ولو معسرًا متسكعًا وجب علیھ قبول البذل:الثالث
 فإن تلك األدلة في مقام بیان اعتبار االستطاعة الخاصة في الحّج وأما وجوب الحّج في ،أخبار البذل للمقام

 بل حالھ حال سائر الواجبات اإللھیة من اعتبار ،لخاصة المفسرة في الروایاتالمقام فلم یعتبر فیھ االستطاعة ا
 فیفترق وجوب الحّج على من استقر علیھ عن وجوب حّجة اإلسالم ولذا لو وھب لھ مال ،القدرة العقلیة فیھا

  وكذا لو فرض أنھ یتمكن من بیع مالھ من شخص بأزید من قیمتھ،على نحو االطالق یجب علیھ القبول
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 ألن المفروض أن ،المتعارفة ویتمكن بذلك من أن یذھب إلى الحّج وجب علیھ البیع منھ ولو باالستدعاء منھ
 وإنما وجب علیھ االتیان ،ھذا الحّج لیس حجًا استطاعیًا حتى یقال بعدم وجوب البیع ألنھ تحصیل لالستطاعة

 بل یجب علیھ الحّج ولو ،ر الواجبات اإللھیةبھ الشتغال ذمتھ ولزوم تفریغھا بحكم العقل كوجوب االتیان بسائ
بتحصیل االستطاعة بالكسب في الطریق ولذا لو وجب علیھ الحّج بنذر وشبھھ ولم یتمكن من أدائھ وجب علیھ 

   والسر ما ذكرنا من أن االستطاعة الخاصة إنما ھي معتبرة،التحصیل بالكسب أو بقبول الھدیة
  

 لشمول األخبار من حیث التعلیل فیھا بأنھ بالبذل صار ،و وھبھ ال للحّج بعدم الوجوب ل)1( ))1(( وإن قلنا
  . ولصدق اإلستطاعة عرفًا،مستطیعًا

  
) علیھ السالم( بذلت لك ھذا المال مخّیرًا بین أن تحّج بھ أو تزور الحسین : إذا قال لھ:46 مسألة "3043"

  .)2( ))2(( وجب علیھ الحّج
  
  .)3( ًال لیحج بقدر ما یكفیھ فسرق في أثناء الطریق سقط الوجوب لو بذل لھ ما:47 مسألة "3044"
  
 لو رجع عن بذلھ في األثناء وكان في ذلك المكان یتمّكن من أن یأتي ببقیة األعمال من :48 مسألة "3045"

  مال نفسھ أو حدث لھ مال بقدر كفایتھ
  

  .إّال القدرة العقلیة المعتبرة في سائر الواجبات وأّما سائر أقسام الحّج الواجبة فال یعتبر فیھا ،في حّج اإلسالم
 وإنما ھي من ذیل المسألة اآلتیة ویناسب ضبطھا في ،ترتبط بھذه المسألة أصًال ھذه العبارة إلى آخرھا ال) 1(

 وقد اشتبھ األمر على كثیر من األعالم ولذا أشكلوا علیھ بأن ، وذكرھا ھنا من اشتباه النساخ،ذیل تلك المسألة
 بل ذكر بعضھم بأنھ ما كان یؤمل ،یرتبط بما ذكره في ھذه المسألة لیل بشمول األخبار وصدق االستطاعة الالتع

 فالتعلیل بشمول األخبار وصدق االستطاعة یرجع إلى وجوب ،صدور مثل ذلك منھ) قدس سره(من المصنف 
  .)علیھ السالم(الحّج إذا خّیره بینھ وبین زیارة الحسین 

  .م في ذلك في المسألة السابعة والثالثین فال نعیدتقّدم الكال) 2(
  .ألنھ ینكشف عدم ثبوت االستطاعة من أّول األمر) 3(

  . إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في األثناء وجب الحّج، نعم
  
- - - - - - - - - -  
  . وقد وضعت ھنا اشتباھًا،ھذه العبارة إلى آخرھا متممة للمسألة اآلتیة) 1(
  .م أّن للقول بعدم الوجوب وجھًا وجیھًاتقّد) 2(
  

  .)1(وجب علیھ اإلتمام وأجزأه عن حّجة اإلسالم
  
 حّج وعلینا نفقتك : فلو قاال لھ، ال فرق في الباذل بین أن یكون واحدًا أو متعدِّدًا:49 مسألة "3046"

  .)2(علیھ) )1((وجب
  
م من مكان الرجوع كما إذا كان لھ مال من األّول لو رجع عن بذلھ في األثناء وتمكن المبذول لھ من االتما) 1(

) قدس سره( وظاھر عبارة المصنف ،كما في االستطاعة الملفقة أو تجدد لھ المال في األثناء یجب علیھ االتمام
وقد أشكل سابقًا في جواز » من أن یأتي ببقیة األعمال «:جواز رجوع الباذل عن بذلھ حتى بعد االحرام لقولھ

 ولم یرّجح أحد الوجھین على اآلخر وفي المقام جزم 41االحرام وذكر أن فیھ وجھین في المسألة الرجوع بعد 
  .بجواز الرجوع

  
 فإن كان المبذول لھ متمكنًا من الحّج كما إذا كان لھ المال ، لو رجع قبل االحرام فال إشكال فیھ أصًال،وكیف كان

 وإن كان الرجوع بعد االحرام سواء كان الرجوع لھ جائزًا ، فالمن األّول أو تجدد لھ المال یجب علیھ الحّج وإّال
 وقد عرفت أن الباذل وإن جاز لھ ، بناء على أن االستطاعة التدریجیة كافیة في ثبوت الحّج،أم ال فاألمر كذلك
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نھ  ألنھا وقعت بأمره وإذ،الرجوع فیما بذلھ حتى بعد اإلحرام ولكنھ یضمن ما صرفھ المبذول لھ في األعمال
  .واإلذن في الشيء إذن في لوازمھ

  
بّد من  یجدي في وجوب الحّج علیھ وإجزائھ عن حّجة اإلسالم بل ال یخفى أن مجرد التمكن من االتمام ال ثّم ال

 وإن ، فإن لم یستلزم اإلتمام وصرف ما عنده من المال الحرج والمشقة یجب الحّج،مالحظة الحرج في إتمامھ
  .لیھ اإلتمام بل یرجع من مكانھ إلى بالدهاستلزم الحرج فال یجب ع

فإن عرض علیھ ما یحج بھ فاستحیى من ذلك أھو ممن  «:إلطالق روایات عرض الحّج كصحیح الحلبي) 2(
   فإن المستفاد منھ أن)2( » نعم:؟ قال یستطیع إلیھ سبیًال

- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال بل منع) 1(
  .5 ح 10ب الحّج ب أبواب وجو / 40 :11الوسائل ) 2(
  
 لو عین لھ مقدارًا لیحج بھ واعتقد كفایتھ فبان عدمھا وجب علیھ اإلتمام في الصورة :50 مسألة "3047"

  .)1(  إّال إذا كان ذلك مقیدًا بتقدیر كفایتھ،یجوز لھ الرجوع التي ال
  

 ھذا مضافًا إلى ،تعددًا وال ریب في صدقھ على ما إذا كان الباذل م،الموضوع لوجوب الحّج عرض ما یحج بھ
 فإنھ صریح في كون )1( »فإن كان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیى «:خصوص صحیح معاویة بن عّمار قال

  .الباذل متعددًا
 اعتقد كفایتھ ،أّما فیما یجوز لھ الرجوع كقبل االحرام فال إشكال في عدم وجوب إتمام ما بذلھ على الباذل) 1(

یجوز الرجوع للباذل عن بذلھ كما إذا تلبس المبذول لھ باالحرام وقد أعطاه مقدارًا من   إنما الكالم فیما ال،أم ال
  :؟ قّسمھ في المتن إلى قسمین  فھل یجب على الباذل تتمیم ما بذلھ أم ال،المال معتقدًا كفایتھ للحج فبان عدمھا

 ، التطبیق طّبق بذلھ على ھذا المقدار ما یبذل لھ الحّج ولم یكن بذلھ مقیدًا بھذا المقدار ولكن من باب:أحدھما
  . وفي ھذه الصورة اختار وجوب التتمیم إذا انكشف عدم كفایة ما أعطاه،فالبذل مطلق من ھذه الجھة

  
 فإذا انكشف عدم الكفایة ینكشف عدم بذل الحّج لھ ، ما إذا كان البذل مقیدًا بھذا المقدار ومعلقًا علیھ:ثانیھما

  . فال یجب علیھ تتمیم البذل، فلم یكن المبذول لھ مستطیعًا من أّول األمر،بذل لھواقعًا وإنما تخّیل أنھ 
  

مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذلھ بعد تلبس المبذول لھ ) قدس سره(وال یخفى أن ما ذكره 
االتمام على  وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أن الظاھر جواز الرجوع للباذل عن بذلھ وإن قلنا بوجوب ،باالحـرام

  .المبذول لھ
فعلیھ ال فرق في عدم وجوب   ـ41ـ راجع المسألة   على الباذل ضمان ما صرفھ المبذول لھ في االتمام، نعم

  .التتمیم على الباذل في جمیع الموارد المتقدمة
  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 40 :11الوسائل ) 1(
  
 لعدم صدق االستطاعة ، اقترض وحّج وعلّي دینك ففي وجوب ذلك علیھ نظر: قال إذا:51 مسألة "3048"

  .عرفًا
  .)1( اقترض لي وحّج بھ وجب مع وجود المقرض كذلك: لو قال، نعم

  
 ففي كفایتھ للمبذول لھ عن ، لو بذل لھ ماًال لیحج بھ فتبین بعد الحّج أنھ كان مغصـوبًا:52 مسألة "3049"

 حّج وعلّي نفقتك ثّم بذل لھ ماًال فبان كونھ مغصوبًا : أّما لو قال، أقواھما العدم: وجـھانحّجة اإلسالم وعدمھا
 وقرار الضمان على الباذل في ،ألنھ استطاع بالبذل) )1(( فالظاھر صّحة الحّج وإجزاؤه عن حّجة اإلسالم

  .)2( الصورتین عالمًا كان بكونھ مال الغیر أو جاھًال
  



 95

 وذلك لعدم وجوب االقتراض ألنھ من تحصیل االستطاعة وھو غیر ،ق بین الصورتینلم یظھر وجھ الفر) 1(
 ألّن المستفاد من اآلیة والروایات المفسرة لھا أن االستطاعة ، واالستطاعة غیر حاصلة في الصورتین،واجب

یة فمفقودة على  أما المال، إّما االستطاعة المالیة أو البذلیة وكالھما مفقود في المقام:تتحقق بأحد أمرین
 وإیجاد مقدمة البذل باالقتراض غیر ،الفرض وأما البذلیة فلعدم صدق العرض والبذل على األمر باالقتراض

  .واجب كتحصیل المال واالستطاعة
 إّال أن الكالم في ، كما إذا اكتسب وحّصل االستطاعة، لو اقترض یجب الحّج حینئذ لحصول االستطاعة، نعم

  .سب لتحصیل االستطاعةوجوب االقتراض والك
  :ذكر في ھذه المسألة صورتین لبذل المغصوب) 2(

 لو بذل لھ ماًال مغصوبًا لیحج بھ فتبین بعد الحّج أنھ كان مغصوبًا فھل یكفي للمبذول لھ عن حّجة :اُالولى
  ؟ اإلسالم أم ال

  . لفرض جھلھ بالغصب، لجواز التصرف في المال المبذول،ذھب بعضھم إلى اإلجزاء
   ولیس للباذل بذل ھذا المال ،لكنھ واضح الدفع ألن الجواز جواز ظاھري و
- - - - - - - - - -  
  .یجزئ عنھا الظاھر أنھ ال) 1(
  

 فالبذل غیر سائغ وغیر ممضى شرعًا في الواقع فلم یتحقق منھ البذل ،ألّن المفروض أنھ لم یكن لھ واقعـًا
  .بذل المال المغصوب وھو غیر موجب لالستطاعةالموجب لالستطاعة وإنما تحقق منھ في الخارج 

  
 حّج وعلّي نفقتك ولكّنھ أّدى من المال المغصوب بمعنى أنھ التزم بالبذل وفي : ما لو قال لھ:الصورة الثانیة

 نظیر البیع الكلي وأداء ، ولم یكن بذل الحّج مقیدًا بھ،مقام االعطاء والتطبیق الخارجي أعطى ماًال مغصوبًا
  . ذھب في المتن إلى الصّحة واإلجزاء ألنھ استطاع بالبذل،غصوبالمال الم

  
یتحقق بمجرد   ألن البذل الموجب لالستطاعة ال، أن ھذه الصورة كالصورة السابقة في عدم اإلجزاء:وفیھ

 حّج : ولذا لو قال، وإنما تتحقق االستطاعة البذلیة بالبذل واالعطاء الخارجیین ولو تدریجًا،القول والوعد
 ویكشف ،یجب علیھ الحّج قطعًا مع أن البذل االنشائي قد تحقق  ولم یعطھ شیئًا من المال خارجًا ال،لّي نفقتكوع

  .ذلك عن أن الموجب لالستطاعة البذلیة إنما ھو البذل الخارجي والمفروض أنھ غیر متحقق في الخارج
  

ما تتحقق باعطاء المال غیر المغصوب وھو تتحقق بإعطاء مال الغیر وإن  االستطاعة البذلیة ال:وبعبارة ُاخرى
 والمفروض أن االستطاعة المالیة مفقودة أیضًا فال موجب للحج أصًال ال االستطاعة ،غیر حاصل في المقام

  . فالصورتان مشتركتان في الحكم،المالیة وال البذلیة
  

لھ كالھما   الباذل والمبذول والظاھر أن،إنما الكالم في ضمان ھذا المال المغصوب الذي أتلفھ المبذول لھ
 أما الباذل فألنھ غاصب والمال تحت یده وسلطانھ وذلك یوجب الضمان سواء كان ، لقاعدة على الید،ضامن

  .عالمًا أو جاھًال بكونھ مال الغیر
 وإذا رجع إلى الباذل ، والمالك المغصوب منھ لھ أن یرجع إلى أیھما شاء، وأما المبذول لھ فألنھ أتلف المال

 ألن المفروض أن الباذل قد سّلط المبذول لھ على المال مجانًا وبغیر ،فلیس للباذل الرجوع إلى المبذول لھ
   ولیس لھ الرجوع بعد التسلیط المجاني،ضمان

  
 وال ، لو آجر نفسھ للخدمة في طریق الحّج بُاجرة یصیر بھا مستطیعًا وجب علیھ الحّج:53 مسألة "3050"

 ألن الواجب علیھ في حّج نفسھ أفعال الحّج وقطع الطریق مقدمة ،یق علیھ للغیرینافیھ وجوب قطع الطر
  )1(  ولو على وجھ الحرام أو ال بنّیة الحّج،توصلیة بأي وجھ أتى بھا كفى

  
 ألنھ بعدما أعطى الباذل البدل إلى المالك یصیر المبدل ملكًا لھ والمفروض أنھ سّلط ،فإّن المال بقاء للباذل

 وأما إذا ، فاإلتالف مستند إلى أمره وتسلیطھ المجاني، علیھ مجانًا كما لو أعطاه المال ابتداء مجانًاالمبذول لھ
 ألنھ فّوت المال ،رجع المالك إلى المبذول لھ وأعطاه البدل صار المال ملكًا لھ بقاء فیرجع المبذول لھ إلى الباذل
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ل حال إما للمالك األوّل وھو المغصوب منھ، وإّما  فالباذل ضامن على ك،على مالكھ الجدید وھو المبذول لھ
  .للمالك الثاني وھو المبذول لھ، فال موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصًال

 بل العبرة بالسیرة العقالئیة ،یتوقف على قاعدة الغرور حتى یفرق بین العلم والجھل  والحكم بالضمان ال
ذا أضاف شخص أحدًا وقّدم طعامًا مغصوبًا للضیف فإن  ونظیر ذلك ما إ،ومقتضاھا الضمان على االطالق

 فإذا رجع إلى المضیف لیس للمضیف الرجوع إلى ،المالك المغصوب منھ لھ الرجوع إلى المضیف والضیف
 وإذا رجع إلى الضیف لھ الرجوع إلى المضیف للسیرة العقالئیة على كون ،الضیف ألنھ سلطھ علیھ مجانًا

  . فحینئذ یكون المضیف ممن أتلف المال على الضیف ویكون ضامنًا لھ، أعطى البدلالمال المغصوب ملكًا لمن
لو آجر نفسھ للخدمة في طریق الحّج كالطبخ ونحوه یصیر بھا مستطیعًا أو آجر نفسھ لمجّرد المشي مع ) 1(

 ،لیھ للغیر وال ینافیھ وجوب قطع الطریق ع،المستأجر من دون خدمة لھ وصار بھا مستطیعًا وجب علیھ الحّج
 والواجب إنما ھو نفس ،ألّن الخدمة أو المشي لیس من أعمال الحّج وأفعالھ بل قطع الطریق مقّدمة توصلیة

  . فالمستأجر علیھ غیر الواجب والواجب لم یقع علیھ عقد اإلجارة،األعمال ال المقّدمات
  

 بل لو آجر نفسھ لنفس المشي معھ ،قولذا لو كان مستطیعًا قبل اإلجارة جاز لھ إجارة نفسھ للخدمة في الطری
  .بحیث یكون العمل المستأجر علیھ نفس المشي صح أیضًا وال یضر بحجھ

 أما لو ،لنفس المشي كإجارتھ لزیارة بلدیة أیضًا) )1((  لو آجر نفسھ لحج بلدي لم یجز لھ أن یؤجر نفسھ، نعم
 فالممنوع وقوع اإلجارة على نفس ما وجب ،آجر للخدمة في الطریق فال بأس وإن كان مشیھ للمستأجر األّول

  .علیھ أصًال أو باإلجارة
  

 فإن المراد بحج البیت ھو الذھاب إلیھ والسعي ،وقد یشكل بأن ظاھر اآلیة الشریفة وجوب السفر وجوبًا نفسیًا
  . فال یجوز أخذ اُالجرة علیھ وتكون اإلجارة فاسدة، فیكون وجوبھ كسائر أفعال الحّج وأعمالھ،نحوه

  
یجب   أن المستفاد من اآلیة الشریفة مطلوبیة نفس أعمال الحّج والمناسك ال السفر بنفسھ ولذا ال:وفیھ أّوًال

 ولو كان السفر بنفسھ واجبًا لزم عدم كفایة السفر من بلد آخر إذا استطاع منھ ،السفر علیھ من خصوص بلده
وسقوطھ إذا استطاع في بلده أو مكان آخر وقصد ریب في إجزاء الحّج   وكذا ال،في بلده وھذا مقطوع البطالن

  . وذلك یكشف عن عدم وجوب السفر بنفسھ وعن عدم دخولھ في أفعال الحّج،الحّج من المیقات
  

الرجل یمر مجتازًا یرید الیمن أو  «: أّن ذلك یستفاد من بعض النصوص كصحیحة معاویة بن عمار:وثانیًا
 أیجزئھ ذلك ،الناس وھم یخرجون إلى الحّج فیخرج معھم إلى المشاھدغیرھا من البلدان وطریقھ بمّكة فیدرك 

  .)2( » نعم:؟ قال عن حّجة اإلسالم
  

ینافي أخذ اُالجرة علیھ إذا كان الواجب   لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محلھ أن وجوب المشي ال:وثالثًا
  توّصلّیًا، والسفر لو سّلم وجوبھ فھو واجب توّصلي، بل

- - - - - - - - - -  
  .لكن لو آجر نفسھ لخصوصیة المشي كالمشي معھ فال بأس) 1(
  .2 ح 22أبواب وجوب الحّج ب  / 58 :11الوسائل ) 2(
  
یجب علیھ   إذا استؤجر أي طلب منھ إجارة نفسھ ـ للخدمة بما یصیر بھ مستطیعًا ال:54 مسألة "3051"

 وقد یقال بوجوبھ إذا لم یكن حرجًا ،القبول ووقوع اإلجارة فالوجوب علیھ مقید ب،القبول وال یستقر الحّج علیھ
 كما إذا كان مالكًا لمنفعة عبده أو ، لصدق االستطاعة وألنھ مالك لمنافعھ فیكون مستطیعًا قبل االجارة)1(علیھ

في ینبغي ترك االحتیاط   لكن ال، وھو كما ترى إذ نمنع صدق االستطاعة بذلك،دابتھ وكانت كافیة في استطاعتھ
  .بعض صوره كما إذا كان من عادتھ إجارة نفسھ لألسفار

  
  . إلمكان قصد القربة للخروج عن عھدة اإلجارة،لو كان واجبًا تعبدیًا لم یكن منافیًا لقصد القربة المعتبرة فیھ
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 لو كان المشي مملوكًا لشحص كما لو استؤجر لحج بلدي لم یجز لھ أن یؤجر نفسھ لشخص آخر في نفس ،نعم
 ولكن ، ألن المشي ملك لألّول وال یجوز أن یؤجره لشخص آخر كما ھو الحال في سائر موارد اإلجارة،شيالم

 فإن اإلجارة اُالولى تتعّلق بمطلق المشي والسیر ،یمكن إجارتھ لخصوصیة خاصة للمشي ال لنفس المشي
ریقًا خاصًا ونحو ذلك من واالجارة الثانیة تتعلق بخصوصیة خاصة من المشي ككونھ مالزمًا لھ أو یسلك ط

  .الخصوصیات
  :واستدل لھ بوجھین) 1(

  . صدق االستطاعة العرفیة:األّول
  

 أن كل شخص مالك لمنافع نفسھ كما یملك منافع األعیان من العقار والدواب والعبید فیكون مستطیعًا :الثاني
 فكما أن من یملك من العقار أو ، وقد عرفت أن االستطاعة تحصل بوجود ما یحج بھ عینًا أو بدًال،قبل االجارة

 كذلك من یملك منافع نفسھ یجب علیھ تبدیلھا باألثمان بإجارة ،منافعھا ما یفي بمصاریف حّجھ یجب علیھ الحّج
  .ونحوھا لیحّج بھا

  
 یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسھ للنیابة عن الغیر وإن حصلت االستطاعة بمال :55 مسألة "3052"

  . وإّال فال، فإن بقیت االستطاعة إلى العام القابل وجب علیھ لنفسھ،)1( ))1(( لحّج النیابياإلجارة قدم ا
  

 وإنما العبرة ،ویندفع األّول بأن العبرة في االستطاعة الموجبة للحج لیست باالستطاعة العرفیة أو العقلیة
 ،اد والراحلة عینًا أو بدًال وھي استطاعة خاصة من وجود الز،باالستطاعة الشرعیة المفسرة في الروایات

  .سواء حصلت بالملك أو بالبذل وكالھما مفقود في المقام وال إطالق لآلیة من ھذه الجھة
  

تتحقق بذلك الملكیة   ولكن ال،ویندفع الثاني بأن اإلنسان وإن كانت لھ القدرة والسلطنة على منافع نفسھ
 وال یقال لھ إنھ ذو مال باعتبار قدرتھ على أعمالھ ،االعتباریة نظیر ملكیة منافع الدار والعقار والدواب

یضمن منافعھ التي فاتت منھ بالحبس بخالف ما   ولذا تسالم الفقھاء على أنھ لو حبس شخص حرًا ال،ومنافعھ
  .لو حبس عبدًا فإنھ یضمن منافعھ الفائتة

یتوقف وجوب  ھ لو كان مالكًا لھا ال أن، ومّما یدّلنا على أن اإلنسان لیس بمالك لمنافعھ بالملكیة االعتباریة
 بل یجب علیھ بنفسھ أن یتصّدى لذلك ویجعل نفسھ معرضًا لالیجار كما ،الحّج علیھ على طلب االستئجار منھ

  . وھذا مقطوع الخالف،لو كان مالكًا للدار والعقار في لزوم العرض
  

 ،بول علیھ إذا طلب منھ إجارة نفسھ لعدم وجوب الق،فالصحیح ما ذكره في المتن من عدم وجوب الحّج علیھ
  .ألّن ذلك من تحصیل االستطاعة وھو غیر واجب

 كما لو آجر نفسھ لسائر األعمال من البناء ،ألنھ یجب علیھ تسلیم العمل المستأجر علیھ إلى من یستحقھ) 1(
الحّج النیابي مقیدًا  ھذا إذا كان ، فإن وجوب تسلیم ما علیھ من األعمال ینافي وجوب الحّج ویزاحمھ،والخیاطة

 وأما إذا لم یكن مقیدًا بھ بل كانت اإلجارة مطلقة وفرضنا حصول االستطاعة بمال االجارة قدم ،بالعام الحاضر
  الحّج

- - - - - - - - - -  
  .إذا لم یكن الحّج النیابي مقیدًا بالعام الحاضر قدم الحّج عن نفسھ) 1(
  
یكفیھ عن حّجة  غیره تبرعًا أو باإلجارة مع عدم كونھ مستطیعًا ال إذا حّج لنفسھ أو عن :56 مسألة "3053"

اإلسالم فیجب علیھ الحّج إذا استطاع بعد ذلك وما في بعض األخبار من إجزائھ عنھا محمول على اإلجزاء ما 
جبة  فالمستفاد منھا أن حّجة اإلسالم مستحبة على غیر المستطیع ووا،دام فقیرًا كما صرح بھ في بعضھا اآلخر

 وال یتحقق الثاني إّال مع ، ویتحقق األّول بأي وجھ أتى بھ ولو عن الغیر تبّرعًا أو باإلجارة،على المستطیع
  .)1(حصول شرائط الوجوب

  
 بأن علم أنھ لو حّج في ھذه السنة عن ،عن نفسھ إذا لم یكن مزاحمًا التیان الحّج النیابي في السنین اآلتیة

 وأما إذا كان مزاحمًا بحیث لو صرف المال في ھذه السنة في ،ي في العام القابلنفسھ یتمكن من الحّج النیاب
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 أن حال الحّج النیابي حال : والحاصل،حّج نفسھ عجز عن الحّج النیابي في السنة اآلتیة فدم الحّج النیابي
  .ن اآلتیةبّد من مراعاة التمكن من إتیان الحّج النیابي في السنی  فال،الدیون في المزاحمة وعدمھا

  :فرض الماتن في ھذه المسألة صورتین) 1(
  . المتسكع إذا حّج لنفسھ:اُالولى

  
  . الحّج عن غیره تبرعًا أو إجارة:الثانیة

  
 ألن إطالق األدّلة الدالة على وجوب الحّج ،أّما اُالولى فال ریب في عدم إجزاء حّجھ عن حّجة اإلسالم

 وال دلیل على سقوطھ بالحج ،وب الحّج علیھ وعدم سقوطھ عنھباالستطاعة المالیة أو البذلیة یقتضي وج
  .الندبي التسكعي

  
وأّما الصورة الثانیة فقد ورد في عدة من النصوص إجزاؤه عن حّج اإلسالم وعمدتھا صحیحتان لمعاویة بن 

  .»حّج الصرورة یجزئ عنھ وعمن حّج عنھ «: قال:عمار
  

 وال یعارضھما )1(» نعم:؟ قال یجزئھ ذلك عن حّجة اإلسالمعن رجل حّج عن غیره  «:وفي صحیحتھ اُالخرى
  من حّج عن إنسان ولم یكن لھ مال «:روایة آدم بن علي

- - - - - - - - - -  
  .4 ،2 ح 21أبواب وجوب الحّج ب  / 55 :11الوسائل ) 1(
  
ن بھ عیالھ حتى  یشترط في اإلستطاعة مضافًا إلى مؤونة الذھاب واإلیاب وجود ما یموِّ:57 مسألة "3054"

 والمراد بھم من یلزمھ نفقتھ لزومًا عرفیًا وإن لم یكن مّمن تجب علیھ )1( یكون مستطیعًا  فمع عدمھ ال،یرجع
یقدر على التكسب وھو ملتزم باإلنفاق   فإذا كان لھ أخ صغیر أو كبیر فقیر ال،شرعًا على األقوى) )1(( نفقتھ
  . حجره ولو أجنبي یعد عیاًال لھ فالمدار على العیال العرفي أو كان متكفًِّال إلنفاق یتیم في،علیھ

  
 فإنھا ظاھرة في عدم اإلجزاء ووجوب )2( »یحّج بھ أجزأت عنھ حتى یرزقھ اهللا ما یحج بھ ویجب علیھ الحّج

 ومقتضى الجمع بینھا وبین الصحیحتین ھو الحمل على ،حّج اإلسالم على النائب إذا تمكن واستطاع
تصلح   ولكن روایة آدم لضعفھا ال،راحتھما في السقوط وظھور روایة آدم في الوجوباالسـتحباب لص

 ومحّمد بن سھل ھو ابن ، ومحّمد بن سھل لم یوثق ولم یرد فیھ مدح، ألّن آدم بن علي مجھول،للمعارضة
  . لم یثبت)3( وما ذكره البھبھاني من وثاقتھ وورود المدح فیھ،الیسع األشعري القمي

  
 یھّون األمر أن الحكم باإلجزاء وسقوط حّج اإلسالم معلوم البطالن لم یذھب إلیھ أحد من علماء ولكن الذي

 أنھ )4( بل ذكر في الجواھر،بل تسالموا على عدم اإلجزاء وعدم العمل بالصحیحین) رضي اهللا عنھم(االمامیة 
  .یمكن تحصیل االجماع على ذلك

  . وألجلھ نرفع الید عن الصحیحین ونرّد علمھما إلى أھلھما،لخارج الحكم بعدم اإلجزاء معلوم من ا: وبالجملة
  الظاھر أنھ ال خالف في اشتراط االستطاعة بوجود ما یمون بھ عیالھ حتى) 1(
- - - - - - - - - -  
  .تجب علیھ نفقتھ شرعًا العبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ینفق على من ال) 1(
  .1 ح 21 الحّج ب أبواب وجوب / 55 :11الوسائل ) 2(
  .77 :6منتھى المقال ) 3(
  .271 :17الجواھر ) 4(
  
 األقوى وفاقًا ألكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفایة من تجارة أو زراعة أو صناعة أو :58 مسألة "3055"

  .یحتاج إلى التكّفف وال یقع في الشّدة والحرج منفعة ملك لھ من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحیث ال
  ویكفي كونھ قادرًا على 
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» یجب الحّج إذا كان عنده ما یحج بھ «:)علیھ السالم( فإن قولھ ،یرجع لعدم صدق االستطاعة بدون ذلك
 ولیس لھ تفویت حقھم فإنھ حق مالي ،یصدق إّال إذا كان مالكًا لمؤونة عیالھ ممن یجب علیھ نفقتھ شرعًا ال

  . فحالھ حال الدیون،یجب أداؤه
  

وهللاِِ على الّناس  (:عن قول اهللا عّز وجّل) علیھ السالم(ُسئل أبو عبداهللا  «:أبي الربیع الشامي قالویؤیده خبر 
 قال فقال أبو عبداهللا ، الزاد والراحلة:؟ قال فقلت لھ  ما یقـول الناس: فقال)حّج البیت من استطاع إلیھ سبیًال

 ھلك الناس إذن لئن كان من كان لھ زاد وراحلة :العن ھذا فق) علیھ السالم( قد سئل أبو جعفر :)علیھ السالم(
؟ قال   فما السبیل: فقیل لھ،قدر ما یقوت عیالھ ویستغني بھ عن الناس ینطلق إلیھم فیسلبھم إّیاه لقد ھلكوا إذن

  .)1( »كان یحّج ببعض ویبقي بعضھا لقوت عیالھ  السعة في المال إذا:فقال
  

 فإن خبر أبي ،من التزم باالنفاق علیھ فما ذكره من تعمیم العیال لھ مشكلوأّما بالنسبة إلى غیر واجب النفقة م
 ولكن الخبر ضعیف بأبي ،الربیع الشامي لو كان معتبرًا سندًا أمكن أن یكون مدركًا لتعمیم الحكم للعیال العرفي

تجب علیھ  ى من ال فالعبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ینفق عل،)2(الربیع الشامي لعدم توثیقھ في الرِّجال
  .نفقتھ شرعًا

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 9أبواب وجوب الحّج ب  / 37 :11الوسائل ) 1(
أخیرًا إلى وثاقة أبي الربیع الشامي ألنھ من رجال تفسیر علي بن إبراھیم ) دام ظلھ(ذھب سّیدنا اُالستاذ ) 2(
یزید عما یقتضیھ أدلة  األمر أن مفاد الخبر ال ولكن الذي یسھل ، فالخبر معتبر"76 :8معجـم رجال الحدیث "

  .نفي الحرج
  

، وإّال فالظاھر أّن ))1((وإن حّج مع اإلستطاعة المالیة فالظاھر مسلمیة عدم اإلجزاء وال دلیل علیھ إّال اإلجماع
ھر مستحّبًا بناًء  كما إذا أتى الصبي صالة الظ،ولو كان ندبًا) )2((  وإذا أتى بھ كفى،حّجة اإلسالم ھو الحّج األّول

یجزئ عن  على شرعیة عباداتھ فبلغ في أثناء الوقت فإن األقوى عدم وجوب إعادتھا ودعوى أّن المستحب ال
  .الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماھیة الواجب والمستحب

   نعم
  

ّجھ عن حّج  نعم ورد في خصوص العبد أنھ إذا انعتق قبل أحد الموقفین یجزئ ح،ُاعتق العبد علیھ حّجة اإلسالم
 ومقتضى إطالق األدّلة عدم إجزاء حّجھ حتى إذا ، ولم یرد في الصبي نص إذا بلغ قبل أحد الموقفین،اإلسالم

  .بلغ قبل أحدھما
  

أّن الظاھر مسّلمّیة عدم ) قدس سره( لو حّج متسكِّعًا ومع عدم االستطاعة المالیة ثّم استطاع، ذكر :الثانیة
 ألّن الحّج طبیعة واحدة وال اختالف في ، االجماع وإّال فمقتضى القاعدة ھو اإلجزاء وال دلیل علیھ إّال،اإلجزاء

 فإذا وجدت الطبیعة ، فاالختالف في األمر المتعلق بھ ال في المأمور بھ،حقیقتھ غایة األمر قد تجب وقد تستحب
یجب علیھ  أثناء الوقت فإنھ ال وحال الحّج حال الصالة الصادرة من الصبي إذا بلغ في ،ال معنى إلتیانھا ثانیًا

 ولیس األمر من ، غایة األمر في حال عدم التكلیف،إتیان الصالة مّرة ثانیة لحصول الطبیعة المأمور بھا منھ
  .باب إجزاء المستحب عن الواجب حتى یقال بأنھ ال دلیل علیھ

  
بیعة في الخارج وال مجال  أن ماھیة الواجب والمستحب متحدة فإذا أتى بھا فقد امتثل ھذه الط:والحاصل

  .إلتیانھا ثانیًا
 لو ثبت تعدد ماھیة حّج المتسكِّع والمستطیع وكان الحّج ماھیتین وطبیعتین مختلفتین نظیر صالة الظھر ، نعم

  والعصر أو األداء
- - - - - - - - - -  
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 ،مر بھ في السنة اُالخرىبل الدلیل علیھ إطالق اآلیة والروایات فإن الحّج في كل سنة لھ أمر یغایر األ) 1(
وھذا بخالف الصالة في وقت واحد فإنھا طبیعة واحدة غایة األمر أن األمر بھا قد یكون وجوبیًا وقد یكون 

  .ندبیًا
  . وال دلیل على كفایتھ بالنسبة إلى األمر الوجوبي،الكفایة إنما ھي بالنسبة إلى األمر االستحبابي) 2(
  

 ،ع والمستطیع تّم ما ذكر، ال لعدم إجزاء المستحّب عن الواجب بل لتعّدد الماھیةلو ثبت تعدد ماھیة حّج المتسكِّ
وإن حّج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صّحة البدن مع كونھ حرجًا علیھ أو مع ضیق الوقت كذلك فالمشھور 

قارن بعض  وعن الدروس اإلجزاء إّال إذا كان إلى حد اإلضرار بالنفس و،بینھم عدم إجزائھ عن الواجب
 وعّلل اإلجزاء بأن ذلك من باب تحصیل ، ففرق بین حّج المتسكِّع وحّج ھؤالء،المناسك فیحتمل عدم اإلجزاء

  .یجب لكن إذا حّصلھ وجب الشرط فإنھ ال
  

  . ألن إحداھما غیر اُالخرى وإن كانتا متشابھتین صورة،والقضاء تم ما ذكر من عدم اإلجزاء
  .)قدس سره( ھذا ملخص ما أفاده 

  
 وقد یكون على نحو مطلق الوجود بمعنى أن كل فرد من ، قد یكون المطلوب على نحو صرف الوجود:أقول

 أما إذا كان المطلوب صرف الوجود فالطبیعة المأمور بھا واحدة وإنما االختالف ،أفراد الطبیعة لھ أمر مستقل
 والمطلوب في باب الصالة ،یؤمر بھا ثانیًا  ال فمن أتى بالطبیعة،في الطلب وجوبًا واستحبابًا باعتبار المكلفین

 فإذا أتى بالطبیعة في ھذه المدة ، بمعنى أن المأمور بھ إتیان الصالة من الزوال إلى الغروب،ھو صرف الوجود
 فاإلجزاء على القاعدة ، غایة األمر أتى بالمأمور بھ في حال عدم التكلیف،ال معنى إلتیانھا ثانیًا ألنھا حاصلة

  .ھا ثانیًا بعد البلوغ تحتاج إلى دلیل آخروإعادت
  

 ألن إطالق ما دل على وجوب الحّج على تقدیر ،وأّما الحّج فالمطلوب فیھ الطبیعة على نحو مطلق الوجود
 واألمر في عام االستطاعة ،حصول االستطاعة یقتضي وجوبھ متى حصلت االستطاعة سواء حّج قبل ذلك أم ال

 وكل سنة لھ أمر وتكلیف وما أتى بھ في السنة الماضیة غیر ما ،على عام االستطاعةغیر األمر الندبي المتقدم 
بّد   وإذا حصلت االستطاعة في السنة الجدیدة یوجد أمر جدید ویحدث تكلیف جدید ال،ُامر بھ في السنة الحالیة

   وال مسقط لألمر الجدید المتوجھ إلیھ في السنة،من امتثالھ
  

  یكفي في حصول الشرط مع أّن غایة األمر  على ذلك ال أّن مجّرد البناء:وفیھ
  

 فالمقام نظیر صالة الصبي في الیوم السابق على البلوغ ، وال دلیل على سقوطھ بما أتى بھ قبل ذلك،الجدیدة
 وال معنى لسقوط الصالة عنھ في الیوم الثاني إذا بلغ بمجّرد ،بالنسبة إلى صالتھ بعد البلوغ في الیوم الثاني

بّد من امتثالھ والخروج عن   ألن كل یوم لھ أمر جدید وتكلیف مستقل ال،ھ في الیوم السابق على البلوغصالت
  .عھدتھ

  
بّد  االستطاعة تكلیف جدید مستقل ال أمر جدید ویحدث بسبب حصول االستطاعة لھ الحّج في عام: وبالجملة

 االستطاعة فیكفینا في وجوب الحّج وإتیانھ  وال دلیل على سقوطھ بإتیانھ في العام الماضي قبل،من امتثالھ
 فإن مقتضاه كما عرفت وجوب الحّج ،ثانیًا وعدم سقوطھ بما حّج سابقًا قبل االستطاعة نفس إطالق األدّلة

  . فعـدم اإلجزاء على القاعدة واإلجزاء یحـتاج إلى دلیل وھو مفقود في البین،سواء حّج سابقًا أم ال
  

 كما إذا سافر في ، أمن الطریق أو مع المرض وعدم صّحة البدن أو مع الضرر والحرج إذا حّج مع عدم:الثالثة
  .؟ ضیق الوقت واستلزم الحرج فھل یجزئ حّجھ أم ال

 وعن الشھید في الدروس اإلجزاء إّال إذا وصل إلى حّد االضرار بالنفس فیحتمل ، المشھور بینھم عدم اإلجزاء
 من باب تحصیل الشرط وھو غیر واجب لكن إذا حّصلھ وجب لحصول  وعلل اإلجزاء بأن ذلك،عدم اإلجزاء

  .)1( الشرط
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وأورد علیھ في المتن بأن المقدمات قبل المیقات إذا كانت مقترنة بھذه اُالمور دون األعمال ففي ھذه الصورة 
 وإن كانت ،ة وال قائل بعدم اإلجزاء في ھذه الصور،یجب الحّج من األّول ال إشكال في اإلجزاء وإن كان ال

 ،األعمال من المیقات مقترنة بھذه اُالمور من الضرر أو الحرج أو عدم أمن الطریق فالّالزم القول بعدم اإلجزاء
  مع ذلك اخـتار ما) قدس سره( ولكّنـھ ،ألن المفروض أن نفس األعمال فاقدة للشرط

- - - - - - - - - -  
  .314 :1الدروس ) 1(
  

یوجب حصول الشرط   ومن المعلوم أّن مجّرد ھذا ال،شي إلى مّكة ومنى وعرفاتحصول المقّدمة التي ھو الم
  .الذي ھو عدم الضرر أو عدم الحرج

 لو كان الحرج أو الّضرر في المشي إلى المیقات فقط ولم یكونا حین الشروع في األعمال تّم ما ذكره وال ، نعم
 ال لما ذكره بل ألّن الضرر ، ما ذكره في الدروس ھذا ومع ذلك فاألقوى،قائل بعدم اإلجزاء في ھذه الصورة

فإذا تحملھما وأتى ) )1(( والحرج إذا لم یصال إلى حد الحرمة إنما یرفعان الوجوب واإللزام ال أصل الطلب
  .بالمأمور بھ كفى

  
عان  بل ألن الضرر والحرج إذا لم یصال إلى حد الحرمة إنما یرف،ذھب إلیھ الشھید من اإلجزاء ال لما ذكره

 ألن دلیل نفي الضرر یرفع األحكام ، فإذا تحملھما وأتى بالمأمور بھ كفى،الوجوب وااللزام ال أصل الطلب
  .الوجوبیة الضرریة وأّما األحكام الندبیة الضرریة فال یرفعھا

 یجب على ھذا الشخص حّج اإلسالم ولكن یرتفع وجوبھ بالضرر أو الحرج وأما االستحباب : وبعبارة أوضح
  . فما أتى بھ إنما ھو حّج اإلسالم وإن ارتفع وجوبھ بالضرر، یرتفعفال
  

 أما في فرض اقتران المقدمات قبل المیقات بھذه اُالمور بدون اقتران األعمال من المیقات بھا فال ینبغي :أقول
ة ونحو ذلك كما  كااللقاء في التھلك،الریب في اإلجزاء فیھا حتى إذا اقترنت المقّدمات بالمحرم من ھذه اُالمور

 ففي مثلھ ،إذا كان سفره محرمًا ولكن بعد الوصول إلى المیقات أدى األعمال على وجھ مشروع واجدًا للشرائط
یجب علیھ تحمل ھذه المقدمات   إذ ال،یجب علیھ من أّول األمر ال موجب لعدم اإلجزاء أصًال وإن كان الحّج ال

  .المقترنة بالضرر أو الحرج
  

  .األعمال مقترنة بھا فما ذكره من األمثلة فمختلفة ولیس جمیعھا من باب واحدوأّما لو كانت 
 أنھ لو كان الطریق غیر مأمون أو كان المكلف مریضًا فحالھ حال من حّج ولم یكن لھ مال وحّج : بیان ذلك

   ألن المأخوذ في موضوع وجوب الحّج ،متسكِّعًا
- - - - - - - - - -  
  .وى عدم االجزاء واألق،فیھ منع ظاھر) 1(
  

یكون حّجھ مصداقًا للواجب  كما في النصوص تخلیة الِسرب وصّحة البدن فإذا تحمل وحّج والحال ھذه ال
  .النتفاء موضوعھ

 أنھ یجري في فقدان األمن في الطریق أو صّحة البدن ما یجري في فقدان االستطاعة المالیة ألخذ : والحاصل
  . في الروایات المفسرة لالستطاعةذلك كّلھ في موضوع وجوب الحّج كما

  
وأّما اقتران األعمال بالضرر أو الحرج فحیث لم یؤخذ عدم الضرر أو الحرج في موضوع وجوب الحّج وإنما 

) قدس سره( فلو قلنا بما ذكره ،قلنا بعدم الوجوب في موردھما لحكومة دلیلھما على سائر األحكام الشرعیة
ء أصل الطلب نظیر صالة الصبي فالمأمور بھ على حالھ غایة األمر ال وجوب من أن المرفوع ھو االلزام مع بقا

  . فلو تحمل الضرر أو الحرج وأتى بالمأمور بھ كفى،لھ
  

 ألّن األحكام ُامور اعتباریة واالعتبار أمر بسیط فلیس في البین أمران ،وأّما إذا قلنا بأن الوجوب أمر بسیط
 فال مجال لثبوت أصل الطلب ،ي الضرر أو الحرج یرفع المجعول برأسھ ودلیل نف،یبقى أحدھما ویرتفع اآلخر

  .وبقائھ
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یشملھ دلیل نفي الضرر إذا   واالستحباب إذا كان ضرریًا ال، ال مانع من االلتزام باالستحباب بأدلة ُاخرى، نعم
ع مستحبًا بدلیل  فالحج الصادر منھ حال الضرر أو الحرج یق،لم یصل إلى حد الحرمة لعدم االمتنان في رفعھ

فإنھ مرفوع عن ھذا » وهللا على الناس حّج البیت «:آخر ولم یكن بحّج اإلسالم الواجب المستفاد من قولھ تعالى
 فحال ھذا الحّج حال الحّج الصادر منھ متسكِّعًا في احتیاج اإلجزاء إلى دلیل خاص ولیس في البین ،الشخص

  .دلیل
  

ء إنما ھو بالنسبة إلى األمر االستحبابي وال دلیل على كفایتھ بالنسبة إلى  أن الحكم بالكفایة واإلجزا:والحاصل
  .األمر الوجوبي

  
 إذا حّج مع استلزامھ لترك واجب أو ارتكاب محرم لم یجزئھ عن حّجة اإلسالم وإن :66 مسألة "3063"

 ألّن ،العمل بھذا النھي ثانیًا ومنع بطالن ، ال ألّن األمر بالشيء نھي عن ضّده لمنعھ أّوًال،اجتمع سائر الشرائط
 وكذلك النھي المتعلق ،النھي متعلق بأمر خارج، بل ألن األمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع

  .)1() )1((بذلك المحّرم مانع ومعھ ال أمر بالحج
  
ئھ عن حّجھ حاصل ما ذكره في ھذه المسألة أنھ إذا استلزم حّجھ ترك واجب أو ارتكاب محرم لم یجز) 1(

 ال ألّن األمر بالشيء یقتضي النھي عن ضده والنھي یقتضي الفساد فإن ،اإلسالم وإن اجتمع سائر الشرائط
 بل ألن ،یقتضي الفساد لتعلقھ بأمر خارج ال بنفس العبادة  وعلى تقدیر تسلیمھ ھذا النھي ال،االقتضاء ممنوع

 ، فالحج غیر واجب في حقھ ولم یكن بمأمور بھ،انعاألمر بالحج مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب م
  .یمكن القول بالصحة ومع عدم األمر بالحج ال

  
 لو استقر علیھ الحّج وتوقف االتیان بھ على ترك واجب أو فعل حرام تكون المسألة من صغریات مسألة ،نعم

 ومنع كون النھي المتعلق بأمر ،اقتضاء األمر للنھي عن ضّده ویمكن القول باإلجزاء ھنا لمنع االقتضاء أّوًال
  . وال یجري في الحّج المستقر ما ذكر في الحّج االبتدائي،خارج موجبًا للبطالن ثانیًا

  
 وأما منعھ داللة ھذا النھي على الفساد ، ما ذكره من عدم اقتضاء األمر بشيء للنھي عن ضده صحیح:أقول

 وأما لو فرض تعلقھ بالضد الخاص ،ضد العام وھو التركلتعلقھ بأمر خارج فھو إنما یتم إذا ُارید بالضد ال
  .فالنھي متعلق بنفس الحّج ال بأمر خارج

  
 أنھ إذا ُارید بالضد الضد الخاص كما ھو مقتضى أدّلتھم حیث قالوا إن ترك أحد الضّدین مقّدمة للضد :والحاصل

   ومقّدمة الواجب واجبة فترك ھذا الضد،اآلخر
- - - - - - - - - -  
 وإن كان غیره أھم فالحج أیضًا مأمور بھ على نحو الترتب على ، بل األمر بھ موجود إن كان الحّج أھم منھ)1(

  .ما ذكرناه في محلھ
  

 لو كان الحّج مستقرًا علیھ وتوقف اإلتیان بھ على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن ،نعم
األمر بشيء للنھي عن ضده ومنع كون النھي المتعلق بأمر  لما ذكر من منع اقتضاء ،یقال باإلجزاء

  .موجبًا للبطالن) )1(( خارج
  

 وإذا كان تركھ واجبًا كان فعلھ حرامًا فإنھ لو تّم ذلك وسلمنا أن مقدمة الواجب واجبة وسلمنا أیضًا أن ،واجب
 تعلق بأمر خارج بل تعلق  كان الضد بنفسھ منھیًا عنھ ال أن النھي،ترك أحد الضدین مقدمة للواجب اآلخر

 ألن ترك ھذا الضد مقدمة لذلك الواجب والمفروض أن مقدمة الواجب واجبة ،بنفس العبادة وبنفس الحّج
 ولكن قد ذكرنا في محلھ أن النھي التبعي المقدمي ال یدل ،فیكون ترك ھذا واجبًا وفعلھ حرامًا ومبغوضًا ھذا

  . بشيء للنھي عن ضّدهعلى الفساد حتى لو التزمنا باقتضاء األمر
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 ألّن القول بالبطالن مبني على عدم االلتزام بالترتب أو ، فما ذكر من الفساد وعدم اإلجزاء غیر تام،وكیف كان
 إذ األمر بالحج ، وأما إذا التزمنا بالترتب وجریانھ في الحّج فال موجب للبطالن،عدم جریانھ في باب الحّج

 وأما إذا لم یكن الواجب اآلخر أھم فال ریب في تقدم ،ب اآلخر أھم من الحّجموجود ولو بالترتب وإن كان الواج
  .الحّج

 األمر بالحج موجود على كل تقدیر سواء كان الحّج أھم من الواجب اآلخر فھو مأمور بھ : وبعبارة ُاخرى
  .بطبعھ وإن كان غیره أھم فھو مأمور بھ أیضًا على نحو الترتب

  
 ألّن المأخوذ في موضوعھ القدرة ،یجري في باب الحّج من أن الترتب ال) قدس سره(وما ذكره شیخنا اُالستاد 

 ففیھ ما ذكرناه مرارًا من أن )2( الشرعیة المصطلحة فیكون الواجب اآلخر سالبًا للقدرة ورافعًا لموضوع الحّج
   وإنما المعتبر،ضوعھالحّج كسائر الواجبات واألحكام اإللھیة من عدم أخذ القدرة الشرعیة المصطلحة في مو

- - - - - - - - - -  
 وأما لو فرض تعلقھ بالضد الخاص فھو متعلق ،ھذا إذا كان المراد تعلق النھي بالضد العام وھو الترك) 1(

  .بنفس الحّج ال بأمر خارج
  .367 :1فوائد اُالصول ) 2(
  
 )1( ؟ أقوال  بذلھ ویجب الحّج أو الیندفع إّال بالمال فھل یجب  إذا كان في الطریق عدو ال:67 مسألة "3064"

  .وعدمھ فیجب في الثاني دون األّول) )1(( ثالثھا الفرق بین المضر بحالھ
  

 وما ذكروه من اعتبار االستطاعة الشرعیة ـ ،فیھ االستطاعة المفسرة بُامور خاصة مذكورة في النصوص
 فال مانع من الحكم ، علیھ أي دلیلبمعنى عدم مزاحمتھ لواجب آخر ـ لم یؤخذ في موضوع الحّج ولم یدل

  . لتعّلق األمر بالحج على نحو الترتب،بصحة الحّج وإجزائھ في فرض العصیان وترك الواجب األھم
  

ومما ذكرنا ظھر أنھ ال فرق بین الحّج الفعلي والحّج المستقر وحالھما على حد سواء وعلى الترتب ال مانع من 
  .اإلجزاء في القسمین

  . وجماعة)2( قوط الحّج وعدم وجوب بذل المال كما عن الشیخ س:األّول) 1(
  

  .)4( واختاره في المدارك)3( وجوب بذل المال كما عن المحقق:الثاني
  

 التفصیل بین المضر بحالھ والمجحف بھ فال یجب فیھ بذل المال ویسقط الحّج وبین ما كان یسیرًا غیر :الثالث
  .)5( لمحقق في المعتبرمضر بحالھ فیجب البذل وھو المحكي عن ا

  
 ویستدل للثاني ، وتحصیلھا غیر واجب،وقد یستدل لألّول بأن االستطاعة ـ وھي تخلیة الِسرب ـ غیر حاصلة

  . وكالھما مخدوش فیھ،بأن المفروض حصول االستطاعة المالیة وإذا تمكن من دفع العدو وإزالتھ بالمال وجب
  

 وإن لم یكن دفعھ ،ًا یرتفع وجوبھ لنفي الحرج ویسقط وجوب الحّج إذا كان بذل المال حرجی:والصحیح أن یقال
  حرجیًا ومشّقة علیھ وإنما یتضرر بھ وینقص مالھ

- - - - - - - - - -  
  .أو كان معتدًا بھ وإن لم یكن مضرًا بحالھ) 1(
  .301 :1المبسوط ) 2(
  .202 :1الشرائع ) 3(
  .62 :7المدارك ) 4(
  .755 :2المعتبر ) 5(
  
 وقد ،لو توّقف الحّج على قتال العدو لم یجب حتى مع ظن الغلبة علیھ والّسالمة: 68 مسألة "3065"

  .)1( بالوجوب في ھذه الصورة) )1(( یقال
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بّد من التفصیل بین ما إذا كان الضرر كثیرًا ومعتدًا بھ فال یجب بذلھ لحكومة دلیل نفي الضرر على  فحینئذ ال

ضرر یجري في الحّج ونحوه من األحكام الضرریة إذا كان الضرر  إن دلیل ال وقد قلنا سابقًا ،جمیع األدلة
الالزم أزید مما یقتضیھ طبع الحّج وبین ما إذا كان الضرر یسیرًا أو قد ال یعد عرفًا من الضرر في بعض صوره 

الحّج ولزوم  فال یبعد القول بوجوب ،كبذل خمسة دنانیر بالنسبة إلى خمسمائة دینار التي یصرفھا في الحّج
 ونظیر ذلك بذل المال ألخذ جواز السفر ونحو ذلك بل ،تحمل ذلك الضرر الیسیر لصدق تخلیة الِسرب على ذلك

  .ربما تعد ھذه اُالمور من مصارف الحّج وشؤونھ
 إنھ قد یفرض كونھ متمكنًا من قتال العدو ودفعھ من دون اسـتلزام ضرر أو حرج :الذي ینبغي أن یقال) 1(

 ومجّرد ،بالغلبة والسالمة فال ینبغي الریب في عدم سقوط وجوب الحّج عنھ لصدق تخلیة الِسربویطمئن 
  .یوجب صدق عدم تخلیة الِسرب وجود شخص في الطریق مانع عن الحّج یمكن دفعھ بسھولة ال

  
دق وقد یفرض كون السفر خطرًا بحیث یخاف على نفسھ أو على ما یتعلق بھ فال إشكال في سقوط الحّج لص

 لعدم حصول األمان بالفعل فیصدق عدم ،عدم تخلیة الِسرب وعدم األمان في الطریق وإن ظن بالغلبة والسالمة
یوجب كون الطریق مأمونًا، فما احتملھ بعضھم من الوجوب   ومجرد الظن بالغلبة والسالمة ال،تخلیة الِسرب

  .في صورة ظن الغلبة والسالمة ضعیف جدًا
 ألّن الشرط ـ وھو تخلیة الِسرب ـ غیر حاصل ،یھ القتال أو الوقوع في الحرج لدفع العدویجب عل  ال: وبالجملة

  .وتحصیلھ غیر واجب
  
- - - - - - - - - -  
  .لكّنھ ضعیف) 1(
  
 لو انحصر الطریق في البحر وجب ركوبھ إّال مع خوف الغرق أو المرض خوفًا :69 مسألة "3066"

 ولو حّج مع ھذا صّح ، أو إیجابھ ألكل النجس أو شربھ،))2(( خالل بصالتھ أو استلزامھ اإل)1() )1(( عقالئیًا
  .)2(  ألّن ذلك في المقّدمة وھي المشي إلى المیقات كما إذا ركب داّبة غصبیة إلى المیقات،حّجھ

  
 ألّن المطلوب ھو اإلتیان بالحج من دون ،ریب في عدم اختصاص وجوب الحّج بطریق دون طریق ال) 1(

  . فلو انحصر الطریق في البحر وجب ركوبھ،بطریقاختصاص 
 ألن المالك في ،یجب الحّج وإن كان خوفًا غیر عقالئي  إذا خاف على نفسھ من الغرق أو المرض ال، نعم

 وإذا بلغ خوفھ إلى حد یكون السفر وركوب البحر حرجًا علیھ یسقط وجوب ،سقوط الحّج ھو حصول الحرج
نشأ الخوف والحرج أمرًا غیر عقالئي كما قد یتفق ذلك في الشخص الذي  وإن كان م،الحّج لنفي الحرج

  .یتخوف كثیرًا
  

 فإذا كان ،یختص بموارد الخوف العقالئي وإنما العبرة بتحقق الحرج وعدمھ  دلیل نفي الحرج ال:وبالجملة
 علیھ السفر  وإّال یجب،تحمل الخوف حرجیًا علیھ یسقط الوجوب وإن كان منشأ الخوف أمرًا غیر عقالئي

  .بالركوب في البحر وال فرق بینھ وبین السفر غیر البحري
قد عرفت بما ال مزید علیھ أن االستطاعة المعتبرة في الحّج لیست ھي االستطاعة الشرعیة بالمعنى ) 2(

 ،یة بل االستطاعة المعتبرة في وجوب الحّج لیست إّال العقل،المصطلح لتكون ھذه اُالمور دخیلة في االستطاعة
  .غایة األمر أنھا استطاعة خاصة فسرت في النصوص بالزاد والراحلة وبقیة المذكورات في النصوص

  
  وأّما االخالل ببعض ما یعتبر في الصالة فال بأس بھ إذا أتى بھا حسب وظیفتھ

- - - - - - - - - -  
  .بل غیر العقالئي أیضًا إذا كان تحملھ حرجیًا علیھ) 1(
 وأما االضطرار إلى أكل النجس أو ،حّج بمثل ذلك فإن الصالة یأتي بھا حسب وظیفتھیسقط وجوب ال ال) 2(

  .شربھ فال بأس بھ ألھمّیة الحّج
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 إذا استقر علیھ الحّج وكان علیھ خمس أو زكاة أو غیرھما من الحقوق الواجبة وجب :70 مسألة "3067"
 وأّما حّجھ فصحیح إذا كانت الحقوق في ، عصىیجوز لھ المشي إلى الحّج قبلھا ولو تركھا  وال،علیھ أداؤھا

یكون فیھ  ذّمتھ ال في عین مالھ وكذا إذا كانت في عین مالھ ولكن كان ما یصرفھ في مؤونتھ من المال الذي ال
وثمن ) )1((  أو كان مما تعلق بھ الحقوق ولكن كان ثوب إحرامھ وطوافھ وسـعیھ،خمس أو زكاة أو غیرھما

 بل وكذا إذا كانا مّما تعلق بھ الحق من الخمس والزكاة إّال أنھ بقي عنده ،لیس فیھ حقھدیھ من المال الذي 
من كونھما في العین على نحو الكلي في المعین ال على وجھ ) )2(( مقدار ما فیھ منھما بناء على ما ھو األقوى

  .)1( اإلشاعة
  

ف بما ھو وظیفتھ من القـیام أو الجلوس أو  فإنھ بعد الوقت مكل، ال سیما إذا أخل بذلك قبل الوقت،الفعلیة
 ، وأما االضطرار إلى أكل النجس أو شربھ فال بأس بھ، والمفروض عدم ترك الصالة برأسھا،االیماء أو التیمم

 ولكن لو دار صرف قدرتھ في األھم أو المھم فال ،یجوز أكل النجس أو شربھ اختیارًا ألھمّیة الحّج وإن كان ال
  . قدرتھ في األھم كما حقق ذلك في باب التزاحمریب في لزوم صرف

 ألن ،یضر بصحة الحّج واالحرام ما ذكره صحیح ولكن تقدم الكالم في أن ثوب االحرام لو كان حرامًا ال) 1(
 ،االحرام والحّج وإنما ترك واجبًا آخر وھو لبسھما یضر االخالل بھ بصحة لبس ثوبي االحرام واجب مستقل ال

  .رام عاریًاولذا یتحقق االح
  . وأّما ثوب السعي فال تضر حرمتھ بالسعي لعدم اعتبـار اللبس فیھ أصًال

 فإن كان الساتر مغصوبًا أو محرمًا یفسد طوافھ وحّجھ إذا اقتصر ، وأّما الطواف فالمعتبر فیھ الستر كالصالة
  .علیھ

  
- - - - - - - - - -  
  .تقّدم الكالم فیھ) 1(
  ."2952  و2688في المسألتین " الخمس وفي الزكاة تقّدم ما ھو األقوى في) 2(
  
 فال یكفیھ حّج غیره عنھ تبرعًا أو باإلجارة إذا كان ، یجب على المستطیع الحّج مباشرة:71 مسألة "3068"

  .)1( متمكنًا من المباشرة بنفسھ
  
و حصر كذلك أو  إذا استقر الحّج علیھ ولم یتمكن من المباشرة لمرض لم یرج زوالھ أ:72 مسألة "3069"

 بل ربما یقال بعدم الخالف فیھ وھو ،یقدر أو كان حرجًا علیھ فالمشھور وجوب االستنابة علیھ ھرم بحیث ال
 وأما إن كان موسرًا ،األقوى ـ وإن كان ربما یقال بعدم الوجوب ـ وذلك لظھور جملة من األخبار في الوجوب

یخلو  راره علیھ ففي وجوب االستنابة وعدمھ قوالن المن حیث المال ولم یتمكن من المباشرة مع عدم استق
  ، إلطالق األخبار المشار إلیھا،أّولھما عن قّوة

  
وأّما الھدي فإن اشتراه بثمن في الذمة ودفع إلى البائع من المال المغصوب أو المحرم فال ریب في صّحة 

 ألّن الھدي لم یكن لنفسھ فیفسد حّجھ ، وإن اشتراه بنفس الثمن المغصوب أو المحرم یكون الھدي باطًال،الھدي
 وإذا أتى بھا ولم یسبقھا الھدي ، ألن المستفاد من األدلة ترتب بقّیة أعمال الحّج على الھدي،إذا اقتصر علیھ

  .وقعت فاسدة
  

وأّما ما ذكره من جواز التصرف في المال الذي تعلق بھ الخمس بعینھ إذا بقي عنده مقدار ما فیھ الخمس فإنما 
 وأما على المختار عندنا من أنھ ،م على مختاره من تعلق الخمس أو الزكاة بالمال على نحو الكلي في المعّینیت

 ألن ،من قبیل االشاعة فال یجوز التصّرف فیما تعلق بھ ما لم یؤد الحق وإن بقي مقدار ما فیھ الخمس والزیادة
  .المالالمفروض أن المال مشترك فیھ والشركة تمنع عن التصّرف في 

 ألّن المالك لھ حق ، یجوز التصّرف في المال الزكوي وما تعلق بھ الزكاة إذا أبقى منھ مقدار الزكاة، نعم
  . ولم یرد نص في باب الخمس من ھذه الجھة،االفراز والتقسیم وذلك للنص

  .سألة اآلتیةذكرھا تمھیدًا للم) قدس سره(ھذه المسألة من الواضحات التي ال حاجة إلى ذكرھا ولعلھ ) 1(
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 مضافًا إلى ظھور ،من حیث رجاء الزوال وعدمھ لكن المنساق من بعضھا ذلك) )1(( وھي وإن كانت مطلقة
 ومع بقاء ، والظاھر فوریة الوجوب كما في صورة المباشرة،اإلجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال

 وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ،ن مستقرًا علیھالعذر إلى أن مات یجزئھ حّج النائب فال یجب القضاء عنھ وإن كا
 لكن ، بل ربما یدعى عدم الخالف فیھ،ذلك فالمشھور أنھ یجب علیھ مباشرة وإن كان بعد إتیان النائب

 ألّن ظاھر األخبار أن حّج النائب ھو الذي كان واجبًا على المنوب عنھ فإذا أتى بھ ،عدم الوجوب) )2(( األقوى
 بل لو قلنا باستحباب االستنابة فالظاھر كفایة ،ًا علیھ وال دلیل على وجوبھ مّرة ُاخرىفقد حصل ما كان واجب

 ،یجزئ عن الواجب  ومعھ ال وجھ لدعوى أن المستحب ال،فعل النائب بعد كون الظاھر االستنابة فیما كان علیھ
إذا ) )3((  بل یمكن أن یقال،إذ ذلك فیما إذا لم یكن المستحب نفس ما كان واجبًا والمفروض في المقام أنھ ھو

ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان االرتفاع بعد إحرام النائب إنھ یجب علیھ اإلتمام ویكفي عن المنوب 
  . بل یحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطریق قبل الدخول في اإلحرام،عنھ

 وكون اإلجارة الزمة ال دلیل على ،ر الشارع ودعوى أن جواز النیابة ما دامي كما ترى بعد كون االستنابة بأم
 وال فرق فیما ذكرنا من وجوب اإلستنابة بین من ،انفساخھا خصوصًا إذا لم یمكن إبالغ النائب المؤجر ذلك

 والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبھ ،عرضھ العذر من المرض وغیره وبین من كان معذورًا خلقة
  .في األّول ضعیف

  یختص الحكم بحجة اإلسالم أو  وھل 
- - - - - - - - - -  
  .ال إطالق فیما دل على الوجوب منھا) 1(
  . واألحوط الوجوب،فیھ إشكال) 2(
 ویتبعھ فساد العمل من النائب ،الظاھر أن اإلجارة في ھذه الصورة وفي الصورة الثانیة محكومة بالفساد) 3(

  .ج بنفسھفتجب على المستأجر المباشرة واإلتیان بالح
  

بعد كون الحكم على خالف ) )1((  والقدر المتیقن ھو األّول،؟ قوالن یجري في الحّج النذري واإلفسادي أیضًا
 وإن لم یتمكن المعذور من االستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إّال بأزید من ،القاعدة

 وحینئذ فیجب القضاء عنھ بعد موتھ إن ،سقط الوجوب) )2(( ُاجرة المثل ولم یتمكن من الزیادة أو كانت مجحفة
 ولو ترك االستنابة مع اإلمكان عصى بناء على الوجوب ووجب ،كان مستقرًا علیھ وال یجب مع عدم االستقرار

 ألنھ استقر علیھ بعد ،؟ وجھان أقواھما نعم القضاء عنھ مع االستقرار وھل یجب مع عدم االستقرار أیضًا أو ال
 ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم یجزئ عن حّجة اإلسالم فیجب علیھ بعد ،كن من االستنابةالتم

 وعن صاحب ، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس بعد عمل النائب فالظاھر الكفایة،زوال العذر
 والظاھر ،و كما ترى وھ،المدارك عدمھا ووجوب اإلعادة لعدم الوجوب مع عدم الیأس فال یجزئ عن الواجب

  .عنھ في صورة وجوب اإلستنابة) )3(( كفایة حّج المتبرع
یبعد الجواز حتى إذا   ال،؟ وجھان  وھل یكفي االستنابة من المیقات كما ھو األقوى في القضاء عنھ بعد موتھ

من األخبار  ألّن القدر المتیقن ، ولكن األحوط خالفھ،أمكن ذلك في مّكة مع كون الواجب علیھ ھو التمتع
  .)1(  كما أن األحوط عدم كفایة التبرع عنھ لذلك أیضًا،االستنابة من مكانھ

  
  .ذكر في ھذه المسألة ُامورًا) 1(
  

 فھل یسقط ،یتمّكن من الحّج  من استقر علیھ الحّج وأھمل حتى مرض أو ھرم أو حبس بحیث ال:األمر األّول
  وف ؟ المعر عنھ التكلیف بالحج للعذر العارض أم ال

- - - - - - - - - -  
  .الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادیة عشرة في الفصل اآلتي) قدس سره(یأتي منھ ) 1(
  .أو غیر مجحفة ولكن كانت الزیادة زیادة معتدًا بھا) 2(
  .في الكفایة إشكال بل منع) 3(
  

 وقد دلت علیھ ،بة وھو الصحیحوالمشھور وجوب االستنابة وانقالب تكلیفھ ووظیفتھ من المباشرة إلى النیا
  .النصوص فیھا الصحیح وغیره
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رأى شیخًا لم یحج قط ولم یطق الحّج من كبره فأمره ) علیھ السالم(إن علیًا  «: صحیح معاویة بن عمار:منھا

  . وال ریب في داللتھ على الوجوب لظھور األمر فیھ،)1( »أن یجّھز رجًال فیحج عنھ
  

أمر شیخًا كبیرًا لم یحج قط ولم یطق ) صلوات اهللا علیھ(المؤمنین  إن أمیر«ان  صحیح عبداهللا بن سن:ومنھا
  .)2( »الحّج لكبره أن یجّھز رجًال یحج عنھ

  
وإن كان موسرًا وحال بینھ وبین الحّج مرض أو حصر أو أمر یعذره اهللا فیھ فإن علیھ « صحیح الحلبي :ومنھا

 والمستفاد ،الروایة األخیرة مطلقة من حیث االستقرار وعدمھ و)3( »أن ُیحج عنھ من مالھ صرورة ال مال لھ
 ولكن ظاھر اُالولیین ،منھا وجوب االستنابة إذا حال بینھ وبین الحّج عذر وإن كان طارئًا في سنة االستطاعة

  .وجوب االستنابة في مورد االستقرار
  

  :وقد یقال بحملھا على االستحباب لوجھین
 لجواز نیابة المرأة عن الرجل ونیابة ، لم تعتبر في النائب ككونھ رجًال وصرورة اشتمالھا على ُامور:أحدھما

غیر الصرورة وذلك یوجب حملھا على االستحباب والتفكیك بین القید والمقید في الوجوب بإلغاء القید 
  .وااللتزام بوجوب أصل االستنابة بعید

  
استحباب النیابة وأنھا ) علیھ السالم(المؤمنین  یر أن المستفاد من بعض الروایات الحاكیة لحكم أم:ثانیھما

 فتكون ھذه ، مع أّن الواقعة واحدة وال یمكن االختالف في الحكم فیھا،اختیاریة لتعلیقھا على مشیئة الرجل
  الروایة قرینة على عدم إرادة

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 24أبواب وجوب الحّج ب  / 63 :11الوسائل ) 1(
  .6 ح 24أبواب وجوب الحّج ب  / 65 :11الوسائل ) 2(
  .2 ح 24أبواب وجوب الحّج ب  / 63 :11الوسائل ) 3(
  

إن رجًال أتى علیًا ولم «) علیھ السالم( ففي خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبداهللا ،الوجوب من الروایات اُالخر
 فقال لھ ، ال:؟ فقال تستطیع الحّج ف: فقال،إني كنت كثیر المال وفّرطت في الحّج حتى كبرت سنِّي: یحج قط فقال

إن شئت أن « ونحوه خبر میمون القداح )1( » إن شئت فجھز رجًال ثّم ابعثھ یحج عنك:)علیھ السالم(علي 
  .)2( »تجھز رجًال ثّم ابعثھ یحج عنك

  
 یعني إذا شئت تفریغ ذمتك والخالص من ذلك ، أن المعلق على المشیئة تفریغ الذمة:والجواب عن الثاني

 ألّن الوجوب ال معنى لتعلیقھ ، ال االستنابة حتى یقال بأن تعلیقھا على مشیئتھ یدل على االستحباب،فعلیك كذا
  .على المشیئة

  
 أما اُالولى فبسلمة أبي حفص والثانیة بسھل بن زیاد وبجعفر بن محّمد ،ھذا مضافًا إلى ضعف الروایتین سندًا

  .ر بن محّمد ابن عبیداهللا الذي ھو من رجال كامل الزیارةاألشعري الذي لم یوثق ولم یثبت كونھ جعف
  

 على أنھ إنما یتم في خصوص صحیح ،وعن األّول بأنھ ال بأس بإلغاء القید خاصة إذا كان خالف المتسالم علیھ
  .الحلبي الذي ُاخذ فیھ الصرورة

  
 إن ِذكر الرجل :رة ویمكن أن یقالمضافًا إلى أنھ ال مانع من االلتزام بالقید وكون النائب عن الحي رجًال صرو

 وال ، وقد وقع نظیر ذلك في كثیر من موارد األحكام،من باب المثال ومحمول على الغالب والمراد بھ الشخص
  .یراد بالرجل المذكور في النصوص خصوص الرجل المقابل للمرأة

  .موجب لرفع الید عن ظھور الروایات في الوجوب  ال: وبالجملة
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یختص بمن استقر علیھ الحّج بل لو كان موسرًا من حیث المال ولم یتمكن من المباشرة مع عدم   الثّم إن الحكم
 وإن كان مورد بعض ،استقراره علیھ تجب علیھ االستنابة كما في المتن إلطالق صحیح الحلبي كما عرفت

   كالروایات الواردة في،الروایات ذلك
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 24 أبواب وجوب الحّج ب  /64 :11الوسائل ) 1(
  .8 ح 24أبواب وجوب الحّج ب  / 65 :11الوسائل ) 2(
  

  .الشیخ الكبیر الذي لم یحّج
  

ثّم إنھ بعد الفراغ عن لزوم االستنابة مطلقًا أو في خصوص من استقر علیھ الحّج یلزم كون النائب صرورة 
 ولذا ، أن یكون رجًال كما في روایة الشیخ الكبیر بل یلزم،كما في صحیح الحلبي إن لم یكن إجماع على الخالف

 أن األحوط لزومًا استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنھ رجًال حیًا كما في )1(ذكرنا في المناسك
  .الروایات

  
 ،؟ فیھ خالف  ھل یختص وجوب االستنابة بالیأس عن زوال العذر أو یعم الراجي للزوال أیضًا:األمر الثاني

 وذكر السّید في ، بل ربما ادعي االجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال،ور االختصاص بالیأسالمشھ
  .المتن أن المنساق من بعض الروایات اعتبار الیأس من زوال العذر

  
 بل المذكور فیھا عدم التمّكن وعدم الطاقة ، لم یرد في شيء من الروایات الیأس أو رجاء الزوال:أقول

 والظاھر أن المأخوذ في وجوب االستنابة عدم الطاقة وعدم ،ھ وبین الحّج بمرض ونحوهوالحیلولة بین
 وأما صحیح الحلبي فإن ُارید بالحج المذكور فیھ ،االستطاعة واقعًا كما في الروایات الواردة في الشیخ الكبیر
ي ھذه السنة حتى مع  فمقتضاه وجوب االستنابة ف،حّج ھذه السنة الذي حال بینھ وبین الحّج مرض أو حصر
نحتمل وجوب االستنابة علیھ في ھذه السنة   إذ ال،العلم بزوال العذر في السنة اآلتیة وھذا مقطوع الخالف
 فالمراد بالحج المذكور في صحیح الحلبي الذي حال ،وعدم إتیان الحّج بنفسھ في السنة اآلتیة عند زوال العذر

 فإن الواجب ھو الطبیعي ، دون أن یختص بسنة دون ُاخرىالمرض بینھ وبین الحّج ھو مطلق الحّج من
 ومفاد صحیح الحلبي مفاد الروایة الواردة في الشیخ الكبیر الذي لم یطق الحّج ،والفوریة واجب آخر

 فموضوع وجوب االستنابة عدم التمكن من المباشرة واقعًا وأما الیأس من زوال العذر فھو ،ومضمونھما واحد
 كما أنھ تجوز لھ االستنابة في فرض رجاء الزوال الستصحاب ،عدم التمكن من إتیانھ واقعًاطریق عقالئي إلى 

   ولكن ذلك حكم ،بقاء العذر
- - - - - - - - - -  
  .108 / 50في ص ) 1(
  

ظاھري كالحكم الثابت في األعذار المسوغة للتیمم والصالة عن جلوس ونحو ذلك لجریان استصحاب العجز 
  .وبقاء العذر

  
 ولكن الیأس عن زوال العذر أو ، موضوع وجوب االستنابة ھو عدم الطاقة وعدم القدرة واقعًا:بالجملةو

  .استصحاب بقاء العذر أو االطمئنان ببقاء ذلك كل ذلك طرق إلى الواقع
  

لو أن رجًال أراد الحّج فعرض لھ مرض أو خالطھ سقم فلم یستطع الخروج فلیجھز  «:وأما صحیح ابن مسلم
فلم یستطع  «: فھو وإن كان مطلقًا من حیث الیأس وعدمھ إلطالق قولھ)1( » من مالھ ثّم لیبعثھ مكانھرجًال

 ألّن مورده الحّج التطوعي االرادي وال یشمل ما لو وجب علیھ الحّج ولكن ،ولكنھ أجنبي عن المقام» الخروج
  .یتمكن من إتیانھ مباشرة كما ھو محل الكالم ال
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ي وجوب االستنابة إنما ھي بعدم التمكن من إتیان الحّج وعدم الطاقة على إتیانھ في واقع  العبرة ف:وبالجملة
 ولذا لو استطاع في ھذه السنة ومنعھ مانع عن االتیان بالحّج واستناب ثّم تمكن من االتیان بھ في السنة ،األمر

  :ب على ذلك األمر اآلتي وھو ویترت،نحتمل سقوط الحّج عنھ بمجّرد النیابة في السنة الماضیة اآلتیة ال
 كما إذا حصل لھ الیأس من زوال العذر ، إذا استناب مع قیام الطریق على عدم التمّكن من إتیانھ:األمر الثالث

 فھل یجزئ الحّج ، وبعد ذلك اتفق ارتفاع العذر وتمكن من مباشرة الحّج،واطمأن ببقائھ أو استصحب بقاءه
  .ف؟ فیھ خال النیابي عن حّجھ أم ال

  
بدعوى أن تكلیف ھذا ) قدس سره( وقوى بعضھم اإلجزاء كالمصنف ،ذھب المشھور إلى عدم اإلجزاء

 فإذا أتى بھ النائب ، والحّج الصادر من النائب ھو الحّج الذي كان على المنوب عنھ،الشخص تبدل إلى النیابي
 لو قیل باستحباب النیابة حینئذ  بل، وال دلیل على وجوب إتیانھ ثانیًا،فقد حصل ما كان على المنوب عنھ

  فالظاھر إجزاء 
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 24أبواب وجوب الحّج ب  / 64 :11الوسائل ) 1(
  

 وقد أتى النائب بما ، ألن ما یأتي بھ النائب ھو بعینھ ما وجب على المنوب عنھ،فعل النائب عن المنوب عنھ
 إذ ذلك فیما إذا لم یكن ،یجزئ عن الواجب ن المستحب ال فال مجال حینئذ لدعوى أ،وجب على المنوب عنھ

 إنھ إذا ارتفع : بل یمكن أن یقال،المستحب نفس ما كان واجبًا على المنوب عنھ والمفروض في المقام أنھ ھو
 بل یحتمل ذلك وإن كان في ،العذر في أثناء عمل النائب بعد االحرام یجب علیھ االتمام ویكفي عن المنوب عنھ

  . الطریق قبل الدخول في االحرامأثناء
  

 وأما الیأس أو عدم رجاء الزوال ، قد عرفت أن موضوع الحكم بوجوب االستنابة ھو عدم القدرة واقعًا:أقول
 وإنما تجب االستنابة اعتمادًا على األصل وھو استصحاب بقاء العذر أو اعتمادًا على حّجة ،فلیس مأخوذًا فیھ

 والتكلیف الواقعي لم ینقلب وھو باق على حالھ ولم یقید ،ذر والیأس من زوالھُاخرى كاالطمئنان ببقاء الع
 وموضوع إجزاء فعل النائب ھو عدم قدرة المنوب عنھ على المباشرة والمفروض تمكنھ من ،بسنة خاصة

اس حّج وهللا على الّن (: وقولھ تعالى، ومعھ ال مجال لإلجزاء لعدم إجزاء الحكم الظاھري عن الواقعي،المباشرة
 وھذا الشخص داخل في عنوان المستطیع واقعًا ولو في السنة ،ظاھر في لزوم المباشرة على المستطیع) البیت

  .یشمل مثل ھذا الشخص واقعًا اآلتیة ودلیل وجوب االستنابة ال
  

ئیة  وال بّد من إحرازه بالطرق العقال، أن موضوع وجوب االستنابة ھو واقع العذر:فتلخص من جمیع ما تقّدم
 ولو انكشف الخالف بقي الواقع على حالھ فھو ،كاالطمئنان أو الیأس من زوال العذر فإنھ أیضًا طریق عقالئي

 وكذا الحال في مورد رجاء الزوال ، غایة األمر أنھ ال یعلم بذلك،ممن یطیق الحّج ویتمكن من إتیانھ
 فیستصحب بقاء العجز وعدم تجدد ،قباليالستصحاب بقاء العذر بناء على جریان االستصحاب في األمر االست

 وتجب المباشرة على ، إّال أن الحكم حینئذ حكم ظاھري ومقتضى القاعدة عدم اإلجزاء عن الواقع،القدرة
  .المنوب عنھ بعد انكشاف الخالف

  
 فإّن عدم الطاقة المذكور في روایات ، إن عدم الطاقة لم یؤخذ في موضوع وجوب االستنابة:وإن شئت قلت

   وإنما المأخوذ في ،لشیخ الكبیر إنما ھو من باب بیان الموردا
  

 والمراد ،موضوع وجوب االستنابة ھو الحیلولة بینھ وبین الحّج بالعذر كما ھو المستفاد من صحیح الحلبي
 تجب االستنابة  ولذا لو علم بارتفاع العذر إلى السنة اآلتیة ال،بالحج الذي حال دونھ المرض ھو طبیعي الحّج

 ألن عنوان الحیلولة ، وال یمكن إثبات عنوان الحیلولة باستصحاب بقاء العذر إّال على األصل المثبت،بال خالف
یمكن إثباتھ باستصحاب بقاء العذر وال أصل في المقام یحرز بھ الحیلولة فمع رجاء الزوال  أمر وجودي ال

  .تجب االستنابة لعدم إحراز عنوان الحیلولة ال
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 فوجوب االستنابة یختص ،باالستنابة رجاء وإذا انكشف بقاء العذر وعدم زوالھ یجزئ وإّال فال ال بأس ،نعم
بصورة الیأس من زوال العذر أو االطمئنان الشخصي ببقائھ أو غیر ذلك من الطرق القائمة على بقائھ كإخبار 

  .الطبیب ونحوه
  

 وال یجب القضاء عنھ بعد ،إلى أن مات المنوب عنھریب في إجزاء حّج النائب إذا استمر العذر   ال:األمر الرابع
 بل وكذا لو ،تجب المباشرة على المنوب عنھ  وأما إذا اتفق ارتفاع العذر بعد األعمال فقد ذكر أنھ ال،موتھ

 بل احتمل االكتفاء ،ارتفع العذر في أثناء العمل بعد إحرام النائب فإنھ یجب علیھ االتمام ویكفي عن المنوب عنھ
  .رتفع العذر أثناء الطریق قبل الدخول في االحرامإذا ا

  
 ، فإنھ لو قلنا بعدم اإلجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تمام األعمال فاألمر واضح في المقام جدًا،یخفى  ما ال:وفیھ

وإن قلنا باإلجزاء فال نقول بھ في ھاتین الصورتین وھما ارتفاع العذر في األثناء وارتفاعھ قبل الدخول في 
 لما عرفت أن ، وذلك النفساخ االجارة ألّن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعیة النیابة واالجارة،الحراما

موضوع وجوب النیابة واالجارة ھو عدم الطاقة وعدم التمكن أو الحیلولة بینھ وبین الحّج والمفروض حصول 
تصح   وما لم یحرز موضوع النیابة ال،التمكن وعدم ثبوت الحیلولة وإنما احتمل بقاء العذر وتخیل الحیلولة

  .االجارة وتنفسخ قھرًا سواء أمكن إخبار النائب أم ال
  

   ألنھا وقعت على عمل غیر مشروع ، االجارة محكومة بالفساد:وبعبارة ُاخرى
 

ج  فتجب على المستأجر المباشرة واالتیان بالح،لتعلقھا بعمل الحي الذي یطیق الحّج وال یجوز االستئجار علیھ
  .بنفسھ ویجب على األجیر إتمام الحّج عن نفسھ

  
 ربما ،؟ فیھ خالف  ھل یختص وجوب االستنابة بالعذر الطارئ أو یعم العذر الخلقي األصلي:األمر الخامس

 وال نعرف وجھًا لھذا التفصیل أصًال ،یقال باختصاصھ بالعذر الطارئ وسقوط الفرض عن المعذور خلقة بالمرة
أمر  «: فإن عنوان الحیلولة صادق على المعذور خلقة وأصالة وكذلك قولھ،ي المتقدمإلطالق صحیح الحلب

 وكذا ال فرق بین ما لو عرض العذر قبل االستطاعة ثّم استطاع وما إذا حصل بعد االستطاعة ،»یعذره اهللا فیھ
  .إلطالق صحیح الحلبي

  
لنائب أو وجوده مع عدم رضاه إّال بأخذ مال  إذا لم یتمكن المعذور من االستنابة لعدم وجود ا:األمر السادس

 لعدم القدرة أو لنفي ،تجب االستنابة كثیر یبلغ الحرج واإلجحاف أو یبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف ال
 بناء على ما ذكرنا من جریانھ حتى في األحكام الضرریة إذا كان الضرر الالزم أزید من ،الحرج أو لنفي الضرر

  .یقتضیھ طبع الحّجالمتعارف الذي 
  

ریب في  ؟ ال ولو مات والحال ھذه فوجد النائب أو رضي بأخذ اُالجرة المتعارفة فھل یجب القضاء عنھ أم ال
 إذ ال دلیل على سقوطھ بعد االستقرار وإھمالھ وتسویفھ في ،وجوب القضاء عنھ إذا كان الحّج مستقّرًا علیھ

  .یوجب سقوط القضاء عنھ  زمان حیاتھ ال ومجّرد عدم التمّكن من إتیانھ في،االتیان
  

 والظاھر عدم ،إنما الكالم فیما إذا لم یستقر علیھ الحّج فمات في عام االستطاعة وعدم التمكن من االستنابة
 وعدم وجوب االستنابة علیھ ، لعدم تنجز التكلیف علیھ مباشرة للعذر من المرض والحصر،وجوب القضاء عنھ

یجب علیھ ال مباشرة وال نیابة   فالحج ال،ود النائب أو ألمر آخر من الضرر أو الحرج لعدم وج،في زمان حیاتھ
  .فال موضوع لوجوب القضاء عنھ

  
  ثّم إنك قد عرفت أن موضوع وجوب االستنابة ھو الحیلولة بینھ وبین الحّج 
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نھ لو استناب مع رجاء  ویترّتب على ھذا أ، وال عبرة بالیأس أو رجاء الزوال إّال من باب الطریقیة،بالعذر
 ،الزوال وحصل الیأس بعد عمل النائب فالظاھر ھو اإلجتزاء ألّن الموضوع وھو الحیلولة الواقعیة متحقق

  .یعلم بھ وال یدري بتحّققھ واقعًا غایة األمر أنھ ال
  

جوب مع فما ذكره السّید في المدارك من عدم اإلجزاء لعدم وجود الیأس حین االستنابة والمفروض عدم الو
 ألنھ لم یكن قیدًا في ، ألن الیأس وإن لم یكن موجودًا حین االستنابة ولكن ال عبرة بھ، ضعیف)1( عدم الیأس

 والمفروض أنھا ، وإنما ھو طریق إلى وجود العذر وتحقق الحیلولة،الوجوب ولم یكن مأخوذًا في الموضوع
  . فموضوع وجوب االستنابة متحقق،حاصلة واقعًا

  
 وذلك ألن ، والظاھر ھو الثاني،؟ ذھب في المتن إلى األّول  لو تبرع عنھ متبرع فھل یجزئ أم ال:بعاألمر السا

 ونشك في سقوط ذلك بفعل الغیر ،المستفاد من النصوص لزوم اإلحجاج واالرسال إلى الحّج والتجھیز إلیھ
ستنابة وأن یكون حّج الغیر تبرعًا ومقتضى األصل عدمھ بل مقتضى االطالق المستفاد من الروایات وجوب اال

یصدق على الحّج   فإن الواجب علیھ إتیان الحّج مباشرة أو تسبیبًا وشيء منھما ال،مستندًا إلیھ بالتسبیب
 أن یكون الحّج ،كما في روایات الشیخ الكبیر» لیجھز رجًال «:)علیھ السالم( فإن الظاھر من قولھ ،التبرعي

  . دلیل على سقوطھ بفعل الغیر تبّرعًاالصادر من الغیر بأمره وتسبیبھ وال
  . وقد ذكرنا نظیر ذلك في باب الخمس من عدم سقوطھ بتبّرع الغیر

  
 ألن المذكور في ،؟ وجھان أظھرھما الكفایة  ھل تكفي االستنابة من المیقات أو تلزم من البلد:األمر الثامن

ولم یؤخذ »  عنھ وأن ُیحج عنھ من مالھأن یجھز رجًال لیحج «:صحیح معاویة بن عمار والحلبي وابن سنان
 صدق أنھ جھز ،االبتـداء من مكان خاص أو من بلده فلو أعد ماًال وجھز رجًال لیحج عنھ من أي مكان كان

  رجًال للحج 
- - - - - - - - - -  
  .57 :7المدارك ) 1(
  

  .عنھ
قھا عدم الفرق بالنسبة  المستفاد من النصوص االحجاج وإرسال شخص للحج عنھ ومقتضى إطال: وبالجملة

  .إلى األماكن
  

  .»لیبعثھ مكانھ «: في صحیح ابن مسلم ورد قولھ،نعم
 ولكن قد عرفت أن ھذه الصحیحة أجنبیة عن المقام ، ظاھر البعث ھو االرسال من مكانھ: وربما یقال

ل من أي بلد یختص ببلد خاص ویصدق البعث باالرسا  مع أن البعث ال،الختصاصھا بالحج االرادي التطوعي
 فلو كان من أھالي النجف األشرف مثًال وأرسل شخصًا من البصرة أو المدینة المنورة للحج عنھ یصدق ،شاء

  .أنھ بعث رجًال للحج عنھ مكانھ
  

  ؟  ھل یختص وجوب االستنابة بحج اإلسالم أو یعم الحّج النذري واالفسادي:األمر التاسع
 وحّج اإلسالم ،ّج األّول الفاسد لیس بحج اإلسالم وإن وجب إتمامھ تعّبدًاأّما الحّج االفسادي فإن قلنا بأن الح
 ألنھ ھو حّج اإلسالم بعینھ وقد استفر علیھ في ،ریب في وجوب االستنابة إنما ھو ما یحجھ في القابل فحینئذ ال

ن باب العقوبة  وإن كان حّج اإلسالم ھو األّول والحّج الثاني م،ذمتھ فیجري فیھ الحكم بوجوب االستنابة
في المقام ولكن في المسألة الحادیة ) قدس سره( وقد استشكل المصنف ،والكّفارة فحینئذ ال بأس بھذا البحث
  .عشر من الفصل اآلتي جزم بالتعمیم

  
یسـتفاد منھا ذلك أّما روایات الشیخ الكبیر فموردھا   فالظاھر عدم وجوب االستنابة فإن الروایات ال،وكیف كان

 فإن موردھا الشیخ الذي لم یحج قط فال یتصور في حقھ الحّج االفسادي ،سالم كما ھو واضح جّدًاحّج اإل
فإن الیسار یناسب حّج » وإن كان موسرًا «: وأما صحیح الحلبي فظاھره أیضًا حّج اإلسالم لقولھ،والعقوبتي

  .ى دلیل وھو مفقود فتعمیم الحكم للحج العقوبتي یحتاج إل،اإلسالم األصلي المعتبر فیھ الیسار
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» لو أن رجًال أراد الحّج «: صحیح ابن مسلم مطلق من حیث أقسام الحّج من األصلي والعقوبتي لقولھ، نعم
   ألن مورده،ولكن قد عرفت أنھ أجنبي عن المقام

  
 فإن مات بعد اإلحرام ودخول الحرم أجزأه ، إذا مات من اسـتقّر علیھ الحّج في الطریق:73 مسألة "3070"
 وإن مات قبل ذلك وجب القضـاء عنھ وإن كان موتھ بعد اإلحرام على ،ن حّجة اإلسالم فال یجب القضاء عنھع

  )1( المشـھور األقوى
  

  .الحّج التطّوعي االرادي وال یشمل الحّج الواجب بأصل الشریعة
  

 فمقتضى القاعدة بطالن وأّما الحّج النذري فإن كان مقیدًا بسنة معّینة أو كان غیر معّین وعجز عن المباشرة
 لعدم القدرة على االمتثال فال مورد لالستنابة وأّما نذر الصوم إذا صادف یوم العید أو السفر فإنما وجب ،النذر

  . ولم یرد أي نص في المقام، وإّال فمقتضى القاعدة ھو البطالن)1(قضاؤه للنص
  

و عصیانًا ثّم عجز عن المباشرة فالظاھر عدم وإذا استقر علیھ الحّج النذري وتنجز ولكنھ تركھ اختیارًا أ
 ألن الروایات الدالة على وجوب االستنابة موردھا الحّج األصلي وھي أجنبیة عن الحّج ،وجوب االستنابة

یتمّكن من االتیان بنفسھ وال دلیل على وجوب   وھو معذور عند اهللا وال،النذري فحالھ حال الحّج العقوبتي
  .االستنابة فیھ

  .ع الكالم تارة في َمن استقّر علیھ الحّج وُاخرى في من لم یستقّر علیھ الحّجیق) 1(
  

یجب القضاء عنھ بال   فإن مات بعد االحرام ودخول الحرم فال ریب في اإلجزاء عن حّجة اإلسالم وال،أّما األّول
ي رجل خرج ف «:قال) علیھ السالم( صحیح ضریس عن أبي جعفر : منھا،خالف بیننا ویدل علیھ النصوص

 إن مات في الحرم فقد أجزأت عنھ حّجة اإلسالم وإن مات دون : فقال،حاجًا حّجة اإلسالم فمات في الطریق
 وظاھر األخبار وإن كان عدم الفرق بین االستقرار وعدمھ ولكن )2(»الحرم فلیقض عنھ ولّیھ حّجة اإلسالم

  .ستقر علیھ قریبًا إن شاء اهللا تعالىكالمنا فعًال في من استقر علیھ الحّج وسیأتي حكم من لم ی
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 13كتاب النذر ب   /313 :23الوسائل ) 1(
  .1 ح 26أبواب وجوب الحّج ب  / 68 :11الوسائل ) 2(
  

 فإن مات :قلت« قال ، ظاھر صحیح زرارة عدم اإلجزاء قبل أن ینتھي إلى مّكة واإلحزاء إذا انتھى إلیھا،نعم
بّد من رفع الید عن   إّال أنھ ال)1(» یحّج عنھ إن كان حّجة اإلسالم:؟ قال  قبل أن ینتھي إلى مّكةوھو محرم

 ألّن داللتھا ، فإنھا أقوى داللة من صحیح زرارة،ظھوره لصراحة تلك الروایات في اإلجزاء بدخول الحرم
 في صحیحة زرارة وشمولھا للحرم  ویحتمل إرادة الحرم من كلمة مّكة المذكورة،بالمنطوق وداللتھ بالمفھوم
 فال یبعد دعوى شمول مكة لذلك كما ، مع العلم بأن الفصل بین الحرم ومّكة قلیل جّدًا،باعتبار توابعھا ونواحیھا

  .ھو الحال في إطالق سائر أسامي البالد واألمكنة
  

 ، عنھ الشتغال ذّمتھ بالحجوأّما إذا مات قبل دخول الحرم وبعد االحرام فالمشھور عدم اإلجزاء ویجب القضاء
 خالفًا لما عن ، والدلیل إنما دّل على اإلجزاء بعد االحرام ودخول الحرم،وال دلیل على اإلجزاء بمجّرد االحرام

 :قال«:  ولیس لھما دلیل إّال إشعار بعض األخبار كصحیح برید العجلي، فقاال باإلجزاء)3( وابن إدریس)2(الشیخ
 : فإن قولھ،)4(»بل أن یحرم جعل جملھ وزاده ونفقتھ وما معھ في حّجة اإلسالموإن كان مات وھو صرورة ق

 فالمیزان باالحرام وعدمھ ال ،یراد بھ قبل االحرام ومفھوم ذلك اإلجزاء إذا مات بعد االحرام» قبل أن یحرم«
  .بدخول الحرم وغیره

  
 أنجد إذا :بل أن یدخل الحرم كما یقالیراد بھ ق» قبل أن یحرم «:من أن قولھ) قدس سره(وما احتملھ المصنف 

  . بعید جّدًا، وأیمن إذا دخل الیمن،دخل نجد
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  :ولكن یرد على االستدالل بصحیح برید وجوه

   أن إطالق مفھوم ذیلھ المستشھد بھ على اإلجزاء یعارض إطالق مفھوم :األّول
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 26أبواب وجوب الحّج ب  / 69 :11الوسائل ) 1(
  .390 :2 الخالف ،306 :1 المبسوط ،284 :الحظ النھایة) 2(
  .649 :1السرائر ) 3(
  .2 ح 26أبواب وجوب الحّج ب  / 68 :11الوسائل ) 4(
  

إن كان صرورة ثّم مات في الحرم فقد أجزأ  «:في الصدر) علیھ السالم(صدره الدال على عدم اإلجزاء لقولھ 
 ومقتضى القاعدة ھو التساقط ،في اإلجزاء وعدمھ دخول الحرم وعدمھفیعلم أن المالك » عنھ حّجة اإلسالم

 وال معارض لتلك األدلة إّال ھذه الصحیحة ،والرجوع إلى أدلة ُاخرى دالة على وجوب القضاء على المستقر
  .الساقطة بالمعارضة بین صدرھا وذیلھا

  
 قبل مّكة المراد بھ قبل الحرم كما  أن صحیح زرارة بصراحة منطوقھ یدل على عدم اإلجزاء إن مات:الثاني

  . فیعلم أن المیزان ھو دخول الحرم فنرفع الید عن مفھوم صحیح برید،عرفت وإن كان محرمًا
  

 وإنما یدل على أنھ لو مات قبل االحرام ُجعل جملھ وزاده ،یدل بمفھومھ على اإلجزاء  أن صحیح برید ال:الثالث
ت بعد االحرام فھذا الحكم ـ وھو جعل جملھ وزاده ونفقتھ في حّجة اإلسالم  وأّما إذا ما،ونفقتھ في حّجة اإلسالم

  .ـ مرتفع
  

 یدل الصحیح على أنھ لو مات في الطریق قبل االحرام تصرف أموالھ التي معھ في حّجة :وبعبارة ُاخرى
 وإنما غایتھ ،ال نفقة وأما لو مات بعد االحرام فال داللة لھ على اإلجزاء وإن لم یكن لھ مال وال جمل و،اإلسالم

 وأّما اإلجزاء بعد االحرام أوعدمھ فھو ساكت عنھ فلم ینعقد ،أن الحكم بصرف األموال في حّجة اإلسالم مرفوع
بّد من الرجوع إلى ما تقتضیھ القاعدة واألدّلة األّولیة وھو إخراج حّجھ من   فال،لھ إطالق من ھذه الناحیة

  . أخذ معھ في الطریقصلب مالھ ومن أموالھ اُالخر غیر ما
  

 وأّما من ترك االحرام ،ثّم إّن الظاھر من الروایات اختصاص الحكم باإلجزاء بمن كان محرمًا ودخل الحرم
نسیانًا أو عصیانًا ودخل الحرم فال تشملھ النصوص وإنما تدل على اإلجزاء إذا اجتمع األمران وھما دخول 

  .الحرم واالحرام
  

 جملة من ،االنصراف وأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونھ بعد االحرامویدل على ذلك مضافًا إلى 
ھو » حاجًا «: فإن المراد بقولھ،»خرج حاجًا حّجة اإلسالم «:الروایات كقولھ في صحیح ضریس المتقدم

   وإّال لم یكن،الدخول محرمًا
  

 دلیل لھما على ذلك إّال إشعار بعض األخبار  وال،خالفًا لما عن الشیخ وابن إدریس فقاال باإلجزاء حینئذ أیضًا
وإن كان مات وھو صرورة قبل «كصحیحة برید العجلي حیث قال فیھا بعد الحكم باإلجزاء إذا مات في الحرم 

فإن مفھومھ اإلجزاء إذا كان بعد أن یحرم لكّنھ معـارض » أن یحرم جعل جملھ وزاده ونفقتھ في حّجة اإلسالم
 :ضریس وصحیح زرارة ومرسل المقنعة مع أنھ یمكن أن یكون المراد من قولھبمفھوم صدرھا وبصحیح 

 فال ،أي دخل الیمن» أیمن« أي دخل في نجد و» أنجد «:قبل أن یدخل في الحرم كما یقال» قبل أن یحرم«
نسیھ  كما إذا ،یكفي الدخول في الحرم بدون اإلحرام  كما ال،ینبغي اإلشكال في عدم كفایة الدخول في اإلحرام

 وال یعتبر ، ألّن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونھ بعد اإلحـرام،في المیقات ودخل الحرم ثّم مات
 والظاھر عدم الفرق ، وإن كان الظاھر من بعض األخبار ذلك إلطالق البقیة في كفایة دخول الحرم،دخول مّكة

  .بین اإلحرامین كما إذا مات ،بین كون الموت حال اإلحرام أو بعد اإلحالل
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 وھو مشكل ،وقد یقال بعدم الفرق أیضًا بین كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونھ بعد اإلحرام ودخول الحرم
  .)1(لظھور األخبار في الموت في الحرم

  
فیعلم »  فان مات وھو محرم قبل أن ینتھي إلى مّكة:قلت«بحاج وأوضح منھ مفھوم صحیح زرارة المتقدم قال 

  .رة في اإلجزاء باالحرام ودخول الحرمأن العب
 ، إذ ال خصوصیة للموت في الحرم،یبعد اإلجزاء إذا مات في الخارج ما ذكره وإن كان أحوط ولكن ال) 1(

والموت في الحرم إنما جعل مقابًال للموت خارج الحرم في النص باعتبار أنھ إن مات بعد الدخول في الحرم 
 فموضوع القضاء وعدم اإلجزاء ھو الموت قبل الدخول في ،یجزئ حرم الیجزئ وإن مات قبل الدخول في ال

  .الحرم وال یشمل الموت خارج الحرم بعد الدخول فیھ والخروج منھ
  

   حیث لم یؤخذ في اإلجزاء الموت في مّكة،وأوضح من ذلك داللة صحیح زرارة
  

لظاھر أنھ لو مات في أثناء عمرة التمتع  كما أن ا،)1( والظاھر عدم الفرق بین حّج التمتع والقران واإلفراد
 ،یبعد اإلجزاء ـ إذا مات في أثناء حّج القران أو اإلفراد ـ عن عمرتھما وبالعكس  بل ال،أجزأه عن حّجھ أیضًا

ألّن الحّج والعمرة فیھما عمالن مستقالن بخالف حّج التمتع فإن العمرة فیھ داخلة في الحّج ) )1(( لكّنھ مشكل
  .دفھما عمل واح

   ثّم الظاھر اختصاص حكم اإلجزاء بحجة اإلسالم فال یجري
  

 ، ویدل بمفھومھ على اإلجزاء لو مات بعد االنتھاء إلى مّكة،ألّن المذكور فیھ الموت قبل االنتھاء إلى مّكة
  .ومقتضى إطالقھ عدم الفرق بین ما لو مات في الحرم أو مات في خارجھ بعد الدخول فیھ

  
 أنھ لو مات من استقر علیھ الحّج قبل االحرام یجب الحّج عنھ وكذا لو مات بعد :قّدمفتلخص من جمیع ما ت

  .ریب في اإلجزاء إن مات بعدھما  كما ال،االحرام وقبل الدخول في الحرم
 كما أنھ ال مانع من الحكم ،ألن العبرة في اإلجزاء بكون الحجة حّجة اإلسالم من دون فرق بین أقسام الحّج) 1(

 ألّن حّجة اإلسالم عمل واحد مركب من العمرة ،ء عن حّجة اإلسالم إذا مات في أثناء عمرة التمتعباإلجزا
  .والحّج

  
 والمفروض أنھ لم یأت ،وأّما العمرة المفردة لو مات في أثنائھا فالظاھر عدم اإلجزاء ألنھ على خالف القاعدة

 وإجزاء ذلك عن بقیة األعمال یحتاج إلى دلیل ،بالمأمور بھ وإنما أحرم ودخل الحرم ولم یأت ببقیة األعمال
  .والنص خاص بالحج وال یشمل العمرة المفردة

  
 وأما ،وأّما من كانت وظیفتھ حّج القران واإلفراد ومات في أثناء الحّج فیجزئ عن حّجھ إلطالق النصوص

دھما عن اآلخر یحتاج إلى  ألّن الحّج والعمرة فیھما عمالن مستقّالن وإجزاء أح،اإلجزاء عن عمرتھما فمشكل
   والدلیل إنما قام،الدلیل

- - - - - - - - - -  
  .ینبغي اإلشكال في عدم اإلجزاء ال) 1(
  

 ،یجري في العمرة المفردة أیضًا وإن احتملھ بعضھم  بل ال،)1( الحكم في حّج النذر واإلفساد إذا مات في األثناء
 فیجزئھ عن حّجة اإلسالم إذا مات بعد ،رار الحّج علیھوھل یجري الحكم المذكور في من مات مع عدم استق

  )2(  بل قوالن،؟ وجھان إذا مات قبل ذلك) )1(( اإلحرام ودخول الحرم ویجب القضاء عنھ
  

  .بالنسبة إلى العمل الواحد وھو حّج التمتع فإن العمرة فیھ داخلة في الحّج وھما عمل واحد
 ،اعدة ویحتاج إلى دلیل خاص وال دلیل على ذلك في المقاملما عرفت من أن اإلجزاء على خالف الق) 1(

 والحّج النذري واالفسادي لیسا بحج اإلسالم یناء على أن حّج اإلسالم ،والدلیل إنما ھو في مورد حّج اإلسالم
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 فإن قلنا بأنھ یخرج من صلب ، فیجب القضاء عنھ،في مورد الحّج االفسادي ھو األّول والثاني من باب العقوبة
  .لمال كالحج األصلي فھو وإّال فإن أوصى یخرج من الثلثا
 إلطالق ،الظاھر عدم الفرق في الحكم المذكور بین من استقر علیھ الحّج وبین من لم یستقّر علیھ) 2(

 فمن لم یستقر الحّج علیھ إذا مات في عام االستطاعة بعد ،النصوص وعدم اختصاصھا بمن استقر الحّج علیھ
 وأّما إذا مات قبل ذلك فیقضى عنھ ،لحرم أجزأه عن حّجة اإلسالم وال یجب القضاء عنھاالحرام ودخول ا

  .في رجل خرج حاجًا حّجة اإلسالم فمات في الطریق «:في صحیح ضریس) علیھ السالم(إلطالق قولھ 
.  
.  
.  
.  

 عنھ إّال ما قیل  وال مانع من االلتزام بوجوب القضاء،» وإن مات دون الحرم فلیقض عنھ ولیھ حّجة اإلسالم
 كما إذا عرض عارض آخر غیر الموت في عام ،من أن الموت في عام االستطاعة یكشف عن عدم االستطاعة

االستطاعة فال موضوع لوجوب القضاء عنھ، وقولھ  فإن ذلك یكشف عن عدم االستطاعة أو مات في بلده
  االستحبابیحمل على الجامع بین الوجوب و» فلیقض عنھ ولیھ «:)علیھ السالم(
- - - - - - - - - -  
  .یبعد ذلك إذا كان الموت بعد اإلحرام وقبل دخول الحرم ال) 1(
  

 ومن أنھ ال وجھ لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیھ بعد كشف موتھ ،من إطالق األخبار في التفصیل المذكور
إذا فقد بعض الشرائط اُالخر مع یجب إذا مات في البلد قبل الذھاب أو   ولذا ال،عن عدم اإلستطاعة الزمانیة

 وربما یحتمل ، ومن ھنا ربما یجعل األمر بالقضاء فیھا قرینة على اختصاصھا بمن استقر علیھ،كونھ موسرًا
 مع أنھ على الثاني ، وكالھما مناف إلطالقھا،اختصاصھا بمن لم یستقر علیھ وحمل األمر بالقضاء على الندب

 واألظھر الحكم باإلطالق إما بالتزام وجوب ، بال دلیل مع أنھ مسلم بینھمیلزم بقاء الحكم فیمن استقر علیھ
القضاء في خصوص ھذا المورد من الموت في الطریق ـ كما علیھ جماعة ـ وإن لم یجب إذا مات مع فقد سائر 

ن استقر  وإما بحمل األمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فیم،الشرائط أو الموت وھو في البلد
 فاألقوى جریان الحكم المذكور فیمن لم یستقر علیھ أیضًا فیحكم باإلجزاء ،علیھ من الخارج وھذا ھو األظھر

  .إذا مات بعد األمرین واستحباب القضاء عنھ إذا مات قبل ذلك
  

  .وإنما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقر الحّج علیھ لدلیل خارجي آخر كاالجماع ونحوه
  

 ،نكشاف عدم االستطاعة بالموت في أثناء الطریق عام االستطاعة وإن كان أمرًا صحیحًا في نفسھ أن ا:وفیھ
 واختصاص الحكم بوجوب القضاء بمن ،ینافي وجوب القضاء في خصوص من أحرم ومات ولكن مع ذلك ال

ما في األزمنة  خصوصًا إن أكثر من یخرج إلى الحّج ال سی،استقّر الحّج علیھ بال موجب بعد إطالق النصوص
إن مات دون الحرم فلیقض عنھ  «:)علیھ السالم( فقولھ ،السابقة ممن استطاع في نفس السنة التي حّج فیھا

  .یشمل من لم یستقّر الحّج علیھ وال سیما بمالحظة كثرة ذلك في الزمان السابق» ولیھ
  

   مات مقتضى إطالق النص وجوب القضاء عمن لم یستقر الحّج علیھ إذا:وبالجملة
  

 ،لشمول الخطابات لھ أیضًا) )1(( الكافر یجب علیھ الحّج إذا استطاع ألنھ مكلف بالفروع: 74 مسألة "3071"
 ،یصح منھ ما دام كافرًا كسائر العبادات وإن كان معتقدًا لوجوبھ وآتیًا بھ على وجھھ مع قصد القربة ولكن ال

  )1( ألّن اإلسالم شرط في الصّحة
  

 وال مانع من االلتزام بذلك فإنھ حكم تعبدي ، وال إجماع على عدم الوجوب،الدخول في الحرمبعد االحرام وقبل 
یبعد القول بوجوب   بل ال،یؤخذ بھ حسب ما یقتضیھ إطالق الدلیل وال موجب للتقیید بمن استقر الحّج علیھ

د العجلي المتقدم وال القضاء لو مات قبل االحرام ویخرج مصارفھ من جملھ وزاده ونفقتھ كما في صحیح بری
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وإن كان مات وھو صرورة قبل أن یحرم جعل جملھ وزاده ونفقتھ  «:)علیھ السالم( قال ،یخرج من صلب مالھ
  .)2( »وما معھ في حّجة اإلسالم

 مقتضى التعبد بظاھر النص أن من مات قبل االحرام یصرف ما معھ من الجمل والزاد والنفقة في : والحاصل
 وإن لم یكن معھ مال من الجمل والزاد والنفقة فال یخرج من ،ن ممن لم یستقر الحّج علیھالحّج عنھ وإن كا

  .صلب المال
  

 أن من لم یستقر الحّج علیھ إن خرج حاّجًا ومات بعد اإلحرام والحرم فال ریب :فتحصل من مجموع ما ذكرنا
 وإن خرج حاجًا ،م یجب القضاء عنھ وإن مات بعد االحرام وقبل دخول الحر،في اإلجزاء وال یجب القضاء عنھ

ومات قبل االحرام یصرف جملھ وزاده ونفقتھ التي أخذھا معھ في حّج اإلسالم كما في صحیح برید وال یخرج 
  .من صلب مالھ

  .یجب القضاء عنھ ویكشف الموت عن عدم االستطاعة  إذا مات في بلده ال، نعم
  ستظھرناه من بعض الروایات إن قلنا بأن الكافر غیر مكلف بالفروع كما ا) 1(
- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال) 1(
  .2 ح 26أبواب وجوب الحّج ب  / 68 :11الوسائل ) 2(
  

 فإن أسلم وكانت استطاعتھ باقیة أو استطاع من جدید یجب علیھ ، واخترناه فال إشكال في المقام)1( المعتبرة
ور وأسلم واستطاع أو كانت استطاعتھ باقیة أیضًا ال إشكال  ولو قلنا بأنھ مكلف بالفروع كما ھو المشھ،الحّج

یجب علیھ الحّج متسكِّعًا ألن اإلسالم  في وجوب الحّج علیھ لفعلیة موضوعھ، وإن زالت استطاعتھ وأسلم ال
یجب على الكافر قضاء ما فاتھ من   إذ ال،یجّب ما قبلھ كما ھو الحال في سائر عباداتھ من الصالة والصیام

صّلى اهللا ( وھذا أمر متسالم علیھ وقد قامت السیرة القطعیة على ذلك من زمن النبي األكرم ،تھ إذا أسلمعبادا
  .)علیھم السالم(وزمن األئمة ) علیھ وآلھ وسّلم

 فإّن الحكم بعدم وجوب ، ولكن ال حاجة إلیھا، وإن كانت ضعیفة السند ولم ترو من طرقنا)2(وروایات الجب 
  . إذا أسلم متسالم علیھ وال ینبغي الریب فیھ أصًالالقضاء على الكافر

  
 ، ألّن الحّج غیر مؤقت بوقت لیتصور فیھ القضاء،وقد یشكل في الحكم بعدم الوجوب في خصوص الحّج

والحكم بعدم وجوب القضاء إنما یصح في العبادات المؤقتة والحّج غیر مؤقت بوقت خاص فیجب علیھ الحّج 
لم الكافر في أثناء الوقت فإنھ یجب علیھ الصالة حسب ما یتمكن وال یجري فیھ  نظیر ما لو أس،حیث تمكن

  .حدیث الجب
  

 أن الحّج وإن لم یكن مقیدًا بسنة خاصة ولم یكن مؤقتًا على نحو الواجبات المؤقتة وال یجري فیھ :وفیھ
 زال الوجوب لعدم فعلیة القضاء على نحو الواجبات المؤقتة إّال أن موضوعھ االستطاعة وإذا زالت االستطاعة

 وإنما التزمنا بوجوب الحّج متسكِّعًا وبعد زوال االستطاعة على من استقر علیھ ،الحكم بعدم فعلیة موضوعھ
   وإّال لو،)3( الحّج وأھمل حتى زالت االستطاعة للنصوص الخاصة وھي أخبار التسویف

- - - - - - - - - -  
  .3 / 180 :1الكافي ) 1(
  .199 :4مسند احمد ) 2(
  .6أبواب وجوب الحّج ب  / 25 :11الوسائل ) 3(
  

 وكذا لو ، ولو أسلم مع بقاء استطاعتھ وجب علیھ،)1( یقضى عنھ لعدم كونھ أھًال لإلكرام واإلبراء ولو مات ال
 ألّن اإلسالم یجّب ما قبلھ كقضاء ، ولو زالت استطاعتھ ثّم أسلم لم یجب علیھ على األقوى،استطاع بعد إسالمھ

  . حیث إنھ واجب علیھ حال كفره كاألداء وإذا أسلم سقط عنھ،الصالة والصیام
ّنھ   مدفوعة بأ،یصّح منھ إذا أتى بھ وھو كافر ویسقط عنھ إذا أسلم یعقل الوجوب علیھ إذ ال  ودعوى أنھ ال

  )2( لكّنھ مشكل،یمكن أن یكون األمر بھ حال كفره أمرًا تھكمیًا لیعاقب ال حقیقیًا
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ن ومقتضى القاعدة األّولیة لقلنا بعدم وجوب الحّج متسكِّعًا على من أھمل وزال استطاعتھ لزوال الحكم كّنا نح
 فالوجوب الثابت بعد زوال االستطاعة لم یكن بالوجوب األّول وإنما ھو وجوب آخر ثبت ،بزوال موضوعھ

 وھذه النصوص ،بأمر جدید وحالھ حال الصالة والصیام في كون الوجوب الثاني بدلیل آخر و،بدلیل آخر
  .تشمل المقام لعدم شمول التسویف واإلھمال لھ ال
یقضى عنھ وال یخرج من تركتھ لعدم وجوب الحّج علیھ مباشرة، لعدم صحتھ منھ ألن  لو مات كافرًا ال) 1(

ب عنھ  وسیأتي في بحث النیابة اشتراط كون المنو، وال نیابة لعدم الدلیل على ذلك،اإلسالم شرط في الصّحة
  مسلمًا وال تصح النیابة عن الكافر إّال في الناصب إذا كان أبًا للنائب كما في

  .)1(النص
وقع الكالم في استحقاق الكافر العقاب بتركھ قضاء ما فاتھ من الواجـبات وال أثر عملي لھذا البحث ألنھ ) 2(

 ولكن السّید في ،ر إلى أنھ یعاقب ذھب المشھو، ومع ذلك وقع الخالف فیھ بین الفقھاء،بحث كالمي ال فقھي
یتمكن من أدائھ ألن اإلسالم شرط   ألنھ ما دام كافرًا ال،یعقل الوجوب علیھ المدارك أشكل في ذلك وذكر أنھ ال

   فھذا التكلیف غیر قابل لالمتثال، وإذا أسلم یسقط عنھ التكلیف بالقضاء،في الصّحة
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 20بواب النیابة في الحّج ب أ / 192 :11الوسائل ) 1(
  

 إنھ حال استطاعتھ مأمور باإلتیان بھ مستطیعًا : واألظھر أن یقال،وال مسلمًا بعد عدم إمكان إتیانھ بھ ال كافرًا
 وھو ممكن في حقھ إلمكان إسالمھ وإتیانھ مع اإلستطاعة وال معھا إن ترك فحال ،وإن تركھ فمتسكِّعًا

 وكذا یدفع اإلشكال في قضاء ،لك الحال ومأمور على فرض تركھ حالھا بفعلھ بعدھااإلستطاعة مأمور بھ في ذ
 إنھ في الوقت مكلف باألداء ومع تركھ بالقضاء وھو مقدور لھ بأن یسلم فیأتي بھا أداء ومع :الفوائت فیقال
 أنھ :حاصل اإلشكال ف، فتوّجھ األمر بالقضاء إلیھ إنما ھو في حال األداء على نحو األمر المعلق،تركھا قضاء

؟  إذا لم یصح اإلتیان بھ حال الكفر وال یجب علیھ إذا أسلم فكیف یكون مكلفًا بالقضاء ویعاقب على تركھ
   أنھ یكون مكلفًا بالقضاء في وقت األداء:وحاصل الجواب

  
  .وال یمكن أن یكون داعیًا وما لم یكن كذلك ال یصح العقاب على مخالفتھ

یعقل الوجوب علیھ لعدم التمكن من جھة فقدان الشرط وھو اإلسالم وإذا  ل الكفر ال في حا: وبعبارة ُاخرى
  .)1( حصل الشرط زال الوجوب

  
  .)2( وقد تعرضنا لذلك مفّصًال في بحث قضاء الصالة، وال یرجع جمیعھ إلى محصل،وقد تصّدى جماعة لجوابھ

  
  :وأجاب المصنف في المقام عن االشكال بجوابین

 وھذا منھ عجیب فإن األمر إذا كان ،مر بھ حال كفره تھكمي استھزائي صوري لیعاقب ال حقیقي أن األ:أحدھما
  .صوریًا ال حقیقیًا كیف توجب مخالفتھ العقاب

  
 أنھ مكلف باألداء في : بیان ذلك، أنھ یمكن توجھ التكلیف إلیھ على نحو الواجب المعلق فیصح عقابھ:ثانیھما

 ،ت وكالھما متوّقف على اإلسالم وھو مقدور لھ فیتمكن من إتیانھ اداء وقضاءالوقت وبالقضاء في خارج الوق
  بمعنى أنھ لو كان مسلمًا یجب

- - - - - - - - - -  
  .69 :7المدارك ) 1(
  ."1777"بعد المسألة ) 2(
  

عقاب  ومع تركھ اإلسالم في الوقت فّوت على نفسھ األداء والقضاء فیستحق ال،))1((على نحو الوجوب المعّلق
 وحینئذ فإذا ترك اإلسالم ، كان یمكنھ اإلتیان بالقضاء باإلسالم في الوقت إذا ترك األداء: وبعبارة ُاخرى،علیھ

  .ومات كافرًا یعاقب على مخالفة األمر بالقضاء وإذا أسلم یغفر لھ وإن خالف أیضًا واستحّق العقاب
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م في الوقت فّوت على نفسھ شرط صّحة األداء  وإذا ترك اإلسال،علیھ األداء في الوقت والقضاء في خارجھ
  . وحیث إنھ ترك المقدمة اختیارًا یصّح عقابھ،والقضاء

 ھذا الشخص لو كان مسلمًا وترك االتیان بالواجب في الوقت وجب علیھ القضاء ولو تركھ : وبعبارة ُاخرى
 ومع تركھ اإلسالم في ،معلق فھو مكلف بالقضاء في وقت األداء على نحو الوجوب ال،أیضًا استحق العقاب

  .الوقت فّوت على نفسھ األداء والقضاء اختیارًا فیستحق العقاب علیھ
  

 بل الدلیل ، أن الوجوب المعلق وإن كان ممكنًا في نفسھ لكن ثبوتھ یحتاج إلى دلیل وال دلیل في المقام:وفیھ
  .القضاء ألّن القضاء موضوعھ الفوت وما لم یتحّقق الفوت ال یؤمر ب،على عدمھ

  
 إنھ بناء على تكلیف الكّفار بالفروع أن الكافر وإن كان :والصحیح في الجواب عن أصل االشكال أن یقال

  .)2(  وتفصیل الكالم في محّلھ،یمكن تكلیفھ بالقضاء إّال أنھ یعاقب بتفویتھ المالك الملزم على نفسھ اختیارًا ال
  
- - - - - - - - - -  
 بل الدلیل قائم ،ن ممكنًا في نفسھ لكن ثبوتھ یحتاج إلى دلیل وال دلیل في المقامالوجوب المعلق وإن كا) 1(

 والصحیح في الجواب بناء على تكلیف الكفار بالفروع أن ، فإن األمر بالقضاء إنما ھو بعد الفوت،على عدمھ
  .رهیمكن تكلیفھ بالقضاء إّال أنھ یعاقب بتفویتھ المالك الملزم باختیا الكافر وإن كان ال

  ."1777"فصل في قضاء الصالة بعد المسألة ) 2(
  
 ولو لم ، لو أحرم الكافر ثّم أسلم في األثناء لم یكفھ ووجب علیھ اإلعادة من المیقات:75 مسألة "3072"

 ألّن إحرامھ ،یكفیھ إدراك أحد الوقوفین مسلمًا وال) )1((یتمكن من العود إلى المیقات أحرم من موضعھ
  .)1( باطل

  
 المرتد یجب علیھ الحّج سواء كانت استطاعتھ حال إسالمھ السابق أو حال ارتداده وال :76 مسألة "3073"

 لعدم أھلیتھ لإلكرام وتفریغ ، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب على تركھ وال یقضى عنھ على األقوى،یصّح منھ
 سواء ،األقوى من قبول توبتھ وإن تاب وجب علیھ وصح منھ وإن كان فطریًا على ،)2(ذّمتھ كالكافر األصلي

 فال تجري فیھ قاعدة جّب اإلسالم ألنھا مختصة بالكافر األصلي بحكم ،بقیت استطاعتھ أو زالت قبل توبتھ
  .التبادر

  إسالمھ ثّم ارتّد لم یجب  ولو أحرم في حال ردتھ ثّم تاب وجب علیھ اإلعادة كالكافر األصلي، ولو حّج في حال
  

 فلو أحرم كافرًا لم ینعقد إحرامھ صحیحًا لفقد شرطھ فیجب ،لصّحة جمیع أجزاء الحّجألّن اإلسالم شرط ) 1(
 وإن لم یتمّكن من العود إلى المیقات أحرم من مكانھ وموضعھ ،علیھ الرجوع إلى المیقات واالحرام من جدید

ن إحرامھ وأعمالھ یجزئ لبطال  ولو أدرك أحد الموقفین مسلمًا ال،على تفصیل سیأتي في محلِّھ إن شاء اهللا
  . والنص إنما ورد في خصوص العبد إذا أدرك أحد الموقفین حرًا،السابقة وال دلیل على اإلجتزاء بذلك

 وأما ،ما ذكرناه في الكافر من تكلیفھ بالفروع وعدمھ وصّحة عقابھ وعدمھا إنما یختص بالكافر األصلي) 2(
 سواء كانت استطاعتھ حال ،حج جزمًا ویعاقب على تركھ فھو محكوم با ل،المرتد بكال قسمیھ الفطري والملي

 وأما إذا استطاع حال ارتداده یجب الحّج ،إسالمھ السابق أو حال ارتداده أّما إذا استطاع حال إسالمھ فال كالم
  علیھ

- - - - - - - - - -  
  .على تفصیل یأتي) 1(
  

من كان مؤمنًا فحج ثّم أصابتھ فتنة  «:)السالمعلیھ ( ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ،علیھ اإلعادة على األقوى
  ثّم تاب یحسب لھ كل عمل صالح عملھ وال یبطل منھ
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 وأّما بناء على ما استظھرناه من عدم تكلیف الكّفار ،أیضًا بناء على المشھور من تكلیف الكّفار بالفروع
م فمقتضى األدّلة األولیة تكلیفھ  وأّما المرتد الذي لھ سابقة اإلسال،بالفروع فیختص ذلك بالكافر األصلي

  .بالفروع وال دلیل على عدم تكلیفھ بھا كما ورد في الكافر األصلي
  

 فإن مات قبل أن یتوب یعاقب على ،یصح منھ الحّج ونحوه من العبادات لتوقف صّحتھا على اإلسالم  ال،نعم
 وسیأتي أن المنوب عنھ ،یرهیقضى عنھ لعدم الدلیل على وجوب القضاء عنھ واختصاصھ بغ تركھ ولكن ال

 وإن تاب وجب علیھ الحّج وصح منھ وإن كان االرتداد فطریًا، سواء بقیت االستطاعة ،یعتبر أن یكون مسلمًا
 أوأن ، ألنھ مختص بالكافر األصلي بحكم التبادر كما في المتن،یجري فیھ  وحدیث الجّب ال،أو زالت قبل توبتھ

وھي غیر ) علیھم السالم(وزمن األئمة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(ن النبّي الجّب ألجل السیرة القطعیة من زم
 فالقضاء واجب علیھ وال یسقط عنھ شيء مما تقدم وإن كان مرتدًا فطریًا بناء على إجراء ،جاریة في المرتد

 وأما سائر ،ھحكم اإلسالم علیھ وقبول توبتھ في غیر األحكام الثالثة من تقسیم أموالھ ومفارقة زوجتھ وقتل
  .األحكام فتجري في حقھ وتصح منھ

  
 إلطالق األدّلة وللقطع الخارجي بأنھ لیس ، المرتد الفطري إذا تاب حالھ حال سائر المسلمین:وبالجملة
  .یوجب خروجھ عن دائرة التكلیف بالمّرة  ومجّرد التلبس بالكفـر ال،كالبھائم

و أحرم حال ردتھ وكفره ثّم تاب وجب علیھ اإلعادة كالكافر  ول،)1( تترتب علیھ األحكام الثالثة للنص، نعم
 ولو حّج وأحرم في حال إسالمھ ثّم ارتد ثّم أسلم لم یجب علیھ ،األصلي لفقدان شرط الصحة وھو اإلسالم

  االعادة
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 1أبواب حد المرتد ب  / 324 :28الوسائل ) 1(
  

ومن یرتدد منكم  (: مات على كفره بقرینة اآلیة اُالخرى وھي قولھ تعالى وآیة الحبط مختصة بمن،)1( »شيء
 فما ذكره ،وھذه اآلیة دلیل على قبول توبة المرتد الفطري) عن دینھ فیمت وھو كافر فُاولئك حبطت أعمالھم

  .بعضھم من عدم قبولھا منھ ال وجھ لھ
  

ویكفینا إطالق األدّلة مضافًا إلى بعض النصوص  ،والكفر المتوسط الیوجب بطالن األعمال السابقة على الكفر
  .)2()فیمت وھو كافر: (، وآیة الحبط مختصة بمن مات على كفره لقولھ تعالى)1(الخاصة

 ولعّلھ ألجل طریق الشیخ وإسناده إلى الحسین بن علي وھو ،التعبیر عنھ بالخبر مشعر بالضعف في السند) 1(
 ، طریق الشیخ إلیھ غیر مذكور في الفھرست وال في المشیخة فإن،الحسین بن علي بن سفیان البزوفري

 والحسین بن علي ،فیكون الطریق إلیھ مجھوًال فضعف الروایة من ھذه الجھة وإّال فجمیع رجال السند ثقات
 ھذا ولكن الروایة صحیحة وطریق الشیخ إلى )3(البزوفري ثقة جلیل القدر من أصحابنا كما وصفھ النجاشي

 وإن ذكر الشیخ في رجالھ ، لم یذكر في الفھرست بل لم یتعرض السمھ أصًال وال في المشیخةالبزوفري وإن
أنھ ذكره في الفھرست ولكن غیر موجود في الفھرست إما غفلة من الشیخ أو الناسخ لكتاب الفھرست غفل 

  .عن ذكره
 الحسین بن :وقال) السالمعلیھم ( ذكر الشیخ طریقھ إلیھ في رجالھ وذكره في من لم یرو عنھم ، وكیف كان

علي بن سفیان البزوفري خاصي یكنى أبا عبداهللا لھ كتب روى عنھ التلعكـبري وأخبرنا عنھ جماعة منھم 
  . والطریق إلى كتبھ صحیح فالروایة صحیحة)4(محّمد بن محّمد النعمان المفید

  
- - - - - - - - - -  
  .1ح  30أبواب مقدمة العبادات ب  / 125 :1الوسائل ) 1(
  .217 :2البقرة ) 2(
  .162 / 68: رجال النجاشي) 3(
  .6092 / 423 :رجال الطوسي) 4(
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 كما ھو كذلك لو ارتد في ، لو أحرم مسلمًا ثّم ارتد ثّم تاب لم یبطل إحرامھ على األصح:77 مسألة "3074"
 بل وكذا لو ،اب قبل فوات المواالة وكذا لو ارتد في أثناء األذان أو اإلقامة أو الوضوء ثّم ت،أثناء الغسل ثّم تاب

ارتد في أثناء الصالة ثّم تاب قبل أن یأتي بشيء أو یفوت المواالة على األقوى من عدم كون الھیئة اإلتصالیة 
  .جزءًا فیھا

  .)1(  لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بال فصل، نعم
  
ھ اإلعادة بشرط أن یكون صحیحًا في مذھبھ یجب علی  إذا حّج المخالف ثّم استبصر ال:78 مسألة "3075"

 وما دل على اإلعادة من األخبار ، من غیر فرق بین الِفَرق إلطالق األخبار)2( وإن لم یكن صحیحًا في مذھبنا
وقولھ » یقضي أحب إلّي «:)علیھ السالم(محمول على اإلستحباب بقرینة بعضھا اآلخر من حیث التعبیر بقولھ 

  .»حّج أحب إلّيوال «:)علیھ السالم(
  
ظھر حكم ھذه المسألة مّما ذكرنا في المسألة السابقة غیر بطالن الصوم باالرتداد وقد تعّرضنا لھ في كتاب ) 1(

  .)1(الصوم
 )2(  وقد دلت على ذلك نصوص كثیرة ذكرھا صاحب الوسائل في باب الزكاة،كما ھو المشھور والمعروف) 2(

لعبادات كالصالة والصیام والحّج إّال الزكاة ألنھ وضعھا في غیر ومدلولھا عدم إعادة ما صدر منھ من ا
 وبإزائھا نصوص ُاخر تدل على عدم الفرق بین الزكاة وغیرھا من العبادات في لزوم االعادة إذا ،مواضعھا

  : وقد ذكر صاحب الوسائل ھذه الروایات في كتاب الحّج وعمدتھا روایتان،استبصر وعرف الوالیة
  .)3( »وكذلك الناصب إذا عرف فعلیھ الحّج وإن كان قد حّج«: قال: ة أبي بصیرروای: اُالولى

  
- - - - - - - - - -  
  . فصل في شرائط صّحة الصوم"2501"بعد المسألة ) 1(
  .3أبواب المستحقین للزكاة ب  / 216 :9الوسائل ) 2(
  .5 ح 23أبواب وجوب الحّج ب  / 62 :11الوسائل ) 3(
  

 :)علیھ السالم(كتب إبراھیم بن محّمد بن عمران الھمداني إلى أبي جعفر  «:ي بن مھزیار قال روایة عل:الثانیة
  .)1( » أعد حجك: فكتب إلیھ: قال،أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعًا بالعمرة إلى الحّج

  
  .تقاومان النصوص المتقدمة لضعفھما سندًا بسھل بن زیاد ولكنھما ال

 ألن التصریح باإلجزاء وعدم وجوب االعادة في عباداتھ في تلك ،مكان حملھما على االستحباب مضافًا إلى إ
  .النصوص یوجب رفع الید عن ظھور الروایتین في الوجوب

 قال في ، ویشھد لذلك بعض األخبار المصرحة باالستحباب كصحیح برید العجلي الوارد في المخالف والناصب
 ،)2(»یقضي أحّب الّي «: وقال في حق الناصب،» ولو حّج لكان أحّب إلّي،قد قضى فریضتھ «:حق المخالف

  .)3(» والحّج أحّب إلّي، قد قضى فریضة اهللا:قال «:وفي صحیح عمر بن ُاذینة
  .)4(» یحج أحّب إلّي:قال «: ونحوه ما في صحیحة ُاخرى لعمر بن ُاذینة

  
 إنما الكالم في موضوع ،وب اإلتیان علیھ مرة ثانیةینبغي االشكال في الحكم باإلجزاء وعدم وج  ال:وبالجملة

 أو مطلقًا وإن كان فاسدًا عنده أو ،ھذا الحكم فھل ھو العمل الصادر منھ الصحیح عنده أو الصحیح عندنا
  ؟ عندنا

أّما احتمال اختصاص الحكم باإلجزاء بما إذا كان العمل صحیحًا عندنا بدعوى أن الروایات ناظرة إلى تصحیح 
 وأما إذا كان فاسدًا من جھات ُاخر ومخالفًا للواقع من غیر جھة الوالیة فال ،من ناحیة فقدان الوالیةعملھ 

 فإن )5(»إّال أن یخل بركن منھ «: ولعل كالم المحقق ناظر إلى ھذا االحتمال لقولھ في الشرائع،تشملھ النصوص
  یستلزم حمل النصوص  أن ھذا االحتمال : ففیھ،المراد بذلك ھو االخالل بالركن عندنا

- - - - - - - - - -  
  .6 ح 23أبواب وجوب الحّج ب  / 62 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 23أبواب وجوب الحّج ب  / 61 :11الوسائل ) 2(
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  .2 ح 23أبواب وجوب الحّج ب  / 61 :11الوسائل ) 3(
  .3 ح 23أبواب وجوب الحّج ب  / 61 :11الوسائل ) 4(
  .203 :1الشرائع ) 5(
  

 إذ ال أقل من مخالفة أعمالھم للواقع من جھة ،یّتفق في الخارج أصًال یرة على الفرد النادر أو على ماالالكث
  .الوضوء

  
  .وأّما إذا كان العمل صحیحًا عنده وفاسدًا عندنا فھو القدر المتیقن من النصوص الداّلة على اإلجزاء

  
وایات الداّلة على اإلجزاء لذلك أیضًا ألن الحكم باإلجزاء كان فاسدًا عنده وعندنا فربما یقال بشمول الر وأّما إذا

  . ومقتضى االمتنان إلغاء وجوب القضاء بعد االستبصار وإن كان العمل فاسدًا عنده وعندنا،منة منھ تعالى
  

 فإنما یسأل عن إعادة ، أن السؤال في الروایات متمحض من ناحیة اإلیمان واالستبصار وفساد العقیدة:وفیھ
 وإّال فال یرى نفسھ مأمورًا باالعادة لو ، أو الصالة أو غیرھما من العبادات ألجل اختالف العقیدة وتبدیلھاالحّج

  .بقي على حالھ اُالولى وعقیدتھ السابقة بل یرى عملھ صحیحًا
 إنما یسأل عن االعادة وعدمھا ال ألجل خلل في الصالة والحّج وإنما یسأل عن ذلك ألجل : وبعبارة ُاخرى

 ، ولو كان العمل فاسدًا على مذھبھ ال یقال إنھ حّج أو حججت أو صّلى ونحو ذلك،ختالف العقیدة وتبدل الرأيا
  .تشمل ما كان فاسدًا عنده فالنصوص ال

  
مذھبھ فإن لم یتمَش منھ قصد القربة فال ریب في عدم شمول النصوص  ولو أتى بالصحیح عندنا وبالفاسد في

 وإن تمّشى منھ قصد القربة كما لو قّلد من یجّوز العمل ،الصالة والحّج على ذلك لعدم صدق العبادة من ،لھ
 وال یلزم في ،یبعد شمول النصوص الدالة على اإلجزاء لذلك  ال)1(على طبق المذھب الجعفري كالشیخ شلتوت

 صحیحًا في الحكم بالصحة أن یكون العمل موافقًا لمذھبھ الفاسد لعدم اختصاص النصوص بما إذا كان العمل
 لما عرفت أن السؤال فیھا ناظر إلى جھة اإلیمان واالستبصار وإن لم یكن العمل فاسدًا ،مذھبھ وفاسدًا عندنا

  .واقعًا بل كان صحیحًا في الواقع
  
- - - - - - - - - -  
  .ھو صاحب الفضیلة الشیخ محمود شلتوت شیخ جامع األزھر) 1(
  
 وكذا ،ج للّزوجة في الحّج إذا كانت مستطیعة وال یجوز لھ منعھا منھیشترط إذن الّزو  ال:79 مسألة "3076"

  )1( ونحوه إذا كان مضیقًا) )1(( في الحّج الواجب بالنذر
  

ینبغي االشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حّجة اإلسالم وال خالف في ذلك ویدل علیھ جملة  ال) 1(
 إن حق الزوج مانع : وأّما إذا لم یستقّر علیھا الحّج فقد یقال،ضح ھذا في الحّج المستقر وا،)2( من النصوص

  .عن تحقق االستطاعة
  

 ما ذكرناه غیر مرة أن االستطاعة المعتبرة في الحّج لیست إّال االستطاعة المفسرة في الروایات ولم :وفیھ
  .نھ أھم على أنھ لو وقع التزاحم یقدم الحّج أل،یؤخذ فیھا عدم مزاحمة الحّج لحق الغیر

، وحملھا )3( مضافًا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على أنھ ال طاعة لھ علیھا في حّجة اإلسالم
  .على الحّج المستقر بال موجب

  
بحج اإلسالم ) قدس سره(وأّما الحّج الواجب بالنذر ونحوه من العھد والیمین أو غیر ذلك فقد ألحقھ المصنف 

 وإلحاق غیرھا بھا والتعدي عن ،لكن النصوص الواردة في المقام موردھا حّجة اإلسالم و،إذا كان مضیقًا
  .بّد من مالحظة القواعد في كل مورد من الواجبات موردھا یحتاج إلى الدلیل وال دلیل فال
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ء بھ  بمعنى أن النذر إنما ینعقد ویجب الوفا،أّما النذر فھو واجب یشترط الرجحان في متعلقھ في ظرف العمل
 وأما إذا كان مرجوحًا ومحرمًا في نفسھ فال ینعقد من األّول وینحل ،إذا كان المنذور راجحًا في ظرف العمل بھ

بّد أن یكون في نفسھ راجحًا مع قطع النظر عن   فإن العمل ال،وال یجب الوفاء بھ ویقدم الواجب اآلخر علیھ
  البیت من دون إذن الزوج وعلیھ إذا فرضنا أن خروج الزوجة من ،تعلق النذر بھ

- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال بل منع) 1(
  .59أبواب وجوب الحّج ب  / 155 :11الوسائل ) 2(
  .59 أبواب وجوب الحّج ب 155 :11الوسائل ) 3(
  

 بل في حّجة ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضیقھ على األقوى،)1( وأّما في الحّج المندوب فیشترط إذنھ
   یجوز لھ منعھا من الخروج مع أّول الرفقة مع وجوداإلسالم

  
  . فال ینعقد نذرھا للحج المستلزم للخروج من البیت)1( محرم كما في النصوص المعتبرة

  
وأما إذا كان سبب الوجوب غیر النذر كاإلجارة فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسھا للحج عن الغیر 

 ألّن ھذه المدة التي تعلقت بھا اإلجارة ملك للغیر ولیس للزوج ،س للزوج منعھا ولی،فال ریب في تقدم اإلجارة
بّد من   بل ال، فإلحاق سائر أقسام الحّج الواجب بحج اإلسالم على اإلطالق ال نعرف لھ وجھًا،حق المعارضة

  .التفصیل على النحو الذي ذكرناه
 ال ،رم وعلیھا االستئذان منھ في الخروج من البیت ألّن الخروج من بیتھا بدون إذن الزوج مح،بال كالم) 1(

 ألّن ذلك أعم من اعتبار االذن من ،لما ورد في بعض الروایات من جواز منع الزوج زوجتھ عن الحّج المندوب
 صحیحا محّمد بن مسلم وعلي بن جعفر الداّالن على اعتبار االذن وأنھ : بل لعّدة من النصوص منھا،الزوج

  . وال سیما إذا كان الخروج منافیًا لحق الزوج)2(روج إّال بإذنھیجوز لھا الخ ال
  

ومن ذلك یظھر أن الواجب إذا كان موسعًا لھ المنع عن اإلتیان بھ في سنة خاصة وإن لم یكن لھ المنع عن 
 فإن ما دل على المنع من الخروج بدون إذنھ یشمل ما لو اختارت إتیان الحّج الموسع في سنة ،أصل الحّج

 فإن الزوج لھ حق المنع في التطبیق على األفراد ، وھكذا الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات الموسعة،ةخاص
 ولذا للزوج أن یمنع زوجتھ عن إتیان الصالة في أّول الوقت ،إذا زاحم حقھ ولم یكن لھ المنع عن أصل الواجب

   وكذا لھ، ولیس لھ حق المنع عن أصل الصالة،أو وسطھ إذا زاحم حقھ
- - - - - - - - - -  
  .79أبواب مقدمات النكاح ب  / 157 :20الوسائل ) 1(
  .5 ،1 ح 79أبواب مقدمات النكاح ب  / 157 :20الوسائل ) 2(
  

 )1(  والمطّلقة الرجعیة كالزوجة في اشتراط إذن الّزوج ما دامت في العّدة،الرفقة اُالخرى قبل تضیق الوقت
  ھبخالف البائنة النقطاع عصمتھا من

  
المنع من خروجھا مع أّول الرفقة أو الثانیة فیما إذا تعددت القوافل ولیس للزوجة اختیار الرفقة اُالولى إذا لم 

 والروایات التي دّلت على أن الزوج لیس لھ المنع إنما ھي بالنسبة إلى أصل الحّج ال في ،یأذن لھا الزوج
 جعفر الداّلتین على المنع واعتبار االذن من  بل ھي داخلة في صحیحتي ابن مسلم وعلي بن،الخصوصیات

  .الزوج في الخروج من البیت
  

  . وأّما المتوّفى عنھا الزوج فھي خارجة عن أدلة اعتبار االذن لعدم الزوج لھا،ھذا كّلھ في المتزوجة
 وكذلك البائنة ،فاة واجبًا كان أو مندوبًا في عّدة الو، الداّلة على جواز حّج المرأة مطلقًا)1( مضافًا إلى النصوص
  . فال مانع من شمول إطالقات الحّج لھا، والزمھ جواز الخروج من بیتھا بدون إذنھ،النقطاع عصمتھا منھ

 ھذا ، والبینونة إنما تحصل بعد العّدة فیجري علیھا ما یجري على الزوجة غیر المطلقة،فإنھا زوجة حقیقة) 1(
  :ت فھي على طوائف وأّما بحسب الروایا،على ما تقتضیھ القاعدة
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 كصحیحة معاویة بن ، وھي مطلقة تشمل حتى حّج اإلسالم مع االذن وعدمھ، ما دل على أنھا ال تحج:اُالولى
 فتكون موافقة إلطالق اآلیة المباركة )2(» ال تحج المطلقة في عّدتھا:)علیھ السالم(قال  «:عمار في حدیث

تخرجوھّن من بیوتھّن وال یخرجن  ال (:لزوج قال عّز من قائلتخرج من البیت وال یخرجھا ا الدالة على أنھا ال
   ولربما كانت الحكمة في الحكم بعدم الخروج من البیت أنھا تبقى ،)3()إّال أن یأتین بفاحشة مبّینة

- - - - - - - - - -  
  .61ب  أبواب وجوب الحّج / 159 :11الوسائل ) 1(
  .3 ح 60أبواب وجوب الحّج ب  / 158 :11الوسائل ) 2(
  .1 :65الطالق ) 3(
  

  .في البیت لعّلھ یحصل التالئم بین الزوجین فیرجع إلیھا
  

 لصحیحة محّمد بن ، وھي أیضًا مطلقة وتعم جمیع أقسام الحّج وجمیع الحاالت، ما دّل على أنھا تحج:الثانیة
  .)1(» المطلقة تحج في عّدتھا:قال«) علیھما السالم(مسلم عن أحدھما 

  
كما » إن كانت صرورة حجت في عّدتھا وإن كانت حّجت فال تحّج حتى تقضي عّدتھا«دّل على أنھ  ما :الثالثة

  .یتوقف على االذن  والمستفاد منھ أن حّج اإلسالم ال،)2(في خبر منصور بن حازم
  

المطلقة تحج  «: ما دّل على أن المطلقة تحج في عدتھا بإذن الزوج كما في صحیح معاویة بن عمار:الرابعة
  .)3(»في عدتھا إن طابت نفس زوجھا

  
 ولكن التفصیل المذكور فیھ یستفاد من أدّلة ُاخرى )4(یخفى أن خبر منصور وإن كان ضعیفًا سندًا لإلرسال وال

 وأما الخروج من البیت لغیر حّج ،یعتبر فیھ إذن الزوج وال طاعة لھ علیھا فیھ دّلت على أن حّج اإلسالم ال
  .ذناإلسالم فیعتبر فیھ اال

  
 وما دّل على أنھا ، ما دّل على أنھا ال تحّج مطلقًا یخصص بحجة اإلسالم وفي غیرھا تحج مع االذن:والحاصل

  .تحّج مطلقًا خصص في غیر حّجة اإلسالم بصورة االذن من الزوج
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 60أبواب وجوب الحّج ب  / 158 :11الوسائل ) 1(
  .2 ح 60واب وجوب الحّج ب أب / 158 :11الوسائل ) 2(
  .2 ح 22أبواب العدد ب  / 219 :22الوسائل ) 3(
والحدائق  "335 :17"كصاحب الجواھر  والعجب عن غیر واحد حیث عّبروا عن خبر منصور بالصحیح) 4(
عبداهللا البرقي یرویھا عّمن ذكره عن   ألّن أبا، مع أن الخبر مرسل"230 :10"والمستمسك  "147 :14"

كما أن من الغریب أن صاحب الحدائق نسب الروایة إلى الفقیھ مع أنھا غیر موجودة فیھ وإنما رواھا  ،منصور
  ."1399 / 402 :5"الشیخ في التھذیب 

  
 ،)1( والظاھر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط اإلذن،وكذا المعتّدة للوفاة فیجوز لھا الحّج واجبًا كان أو مندوبًا

  .)2( أو ال ـ لمرض أو سفر ـ ذن بین أن یكون ممنوعًا من اإلستمتاع بھاوال فرق في اشتراط اإل
  
یشترط وجود اَلمحرم في حّج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسھا وُبضعھا كما دلت   ال:80 مسألة "3077"

  )3(علیھ جملة من األخبار
  

نقطعة ویجري علیھا جمیع  وإطالق األدلة یقتضي عدم الفرق بین الدائمة والم،ألنھا زوجة حقیقة) 1(
  .خرج بالدلیل كالتوارث ووجوب النفقة والقسمة یجري على الدائمة إّال ما ما
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 وال یدور ذلك مدار إمكان االستمتاع ،ألّن اعتبار االذن من آثار الحق الثابت للزوج ومن آثار الزوجیة) 2(
  .وعدمھ

 نعم :؟ فقال س معھا محرم ھل یصلح لھا الحّجفي المرأة ترید الحّج لی «: صحیح سلیمان بن خالد:منھا) 3(
  .)1( »إذا كانت مأمونة

  
 ال بأس تخرج مع قوم :؟ فقال عن المرأة تحج إلى مّكة بغیر ولي «: صحیحة معاویة بن عمار:ومنھا
  .)2( »ثقات

  
 ،)3( » إن كانت مأمونة تحج مع أخیھا المسلم: فقال،عن المرأة تحّج بغیر ولیھا «:وصحیحة أبي بصیر

والمثنى الذي روى عن أبي بصیر في ھذه الروایة ھو مثنى الحناط الثقة بقرینة روایتھ عن أبي بصیر وروایة 
  .عبدالرحمن بن الحجاج عنھ

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 58أبواب وجوب الحّج ب  / 153 :11الوسائل ) 1(
  .3 ح 58أبواب وجوب الحّج ب  / 153 :11الوسائل ) 2(
  .5 ح 58أبواب الحّج ب  / 154 :11الوسائل ) 3(
  

 ومع عدم أمنھا یجب علیھا استصحاب اَلمحرم ولو باُالجرة مع تمكنھا ،)1( وال فرق بین كونھا ذات بعل أو ال
 ولو كانت ،))1((  وجھان)2( ؟  وھل یجب علیھا التزویج تحصیًال للمحرم،تكون مستطیعة منھا ومع عدمھ ال

 والظاھر عدم ،یھا وأنكرت قّدم قولھا مع عدم البّینة أو القرائن الشاھدةذات زوج واّدعى عدم األمن عل
  استحقاقھ الیمین علیھا إّال أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق اإلستمتاع لھ

  
 ال بأس وإن :؟ قال عن المرأة تحج بغیر ولي «:إلطالق النصوص وخصوص صحیح معاویة بن عمار) 1(

ا أن یحجوا بھا ولیس لھم سعة فال ینبغي لھا ان تقعد وال ینبغي لھم أن كان لھا زوج أو أخ أو ابن أخ فأبو
  .)2( »یمنعوھا

  
وإذا لم تكن مأمونة یجب علیھا استصحاب من تثق بھ وتطمئن إلیھ محرمًا كان أو غیره ـ وال خصوصیة 

ألمن في الطریق  ألن االستطاعة المفسرة بتخلیة الِسرب وا،الستصحاب المحرم كما في المتن ـ ولو باُالجرة
 فیجب تحصیلھ نظیر تحصیل ،حاصلة وإن كانت متوقفة على بعض المقدمات الوجودیة كبذل المال ونحوه

  .جواز السفر وشراء الزاد وتھیئة مقدمات السفر ونحوھا من المقدمات الوجودیة
ذا لم تكن ریب في لزوم تحصیل ھذه المقدمات وتھیئتھا ولو بصرف المال في تحصیلھا إ  ال: والحاصل

  . ولیس ذلك من قبیل تحصیل االستطاعة حتى یقال بأن تحصیلھا غیر واجب،حرجیة
 لعدم ، ذكر في المتن أن فیھ وجھین والظاھر ھو الوجوب،ولو بتزویج بنتھا حتى تسافر مع صھرھا) 2(

انة وإّال فال الفرق في وجوب تحصیل المقدمات الوجودیة بین المالیة وغیرھا إذا لم یكن فیھا الحرج والمھ
  . نظیر بذل المال ألجل استصحاب المحرم فإنھ یفّصل بین الحرج وعدمھ،یجب

  
- - - - - - - - - -  
  .یبعد الوجوب إذا لم یكن حرجیًا علیھا ال) 1(
  .4 ح 58أبواب الحّج ب  / 154 :11الوسائل ) 2(
  

  )1( مع عدم وجوبھ علیھا) )1((علیھا بدعوى أن حجھا حینئذ مفوت لحقھ
  

  :یمكن تصویر االختالف بین الزوجین على وجھین) 1(
 الزوج : وبعبارة ُاخرى، ما إذا ادعى الزوج عدم األمن وخوفھ علیھا وأنكرت وادعت أنھا غیر خائفة:أحدھما

  .یعترف بعدم خوف المرأة ولكنھ یدعي خوفھ بنفسھ علیھا
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 فیقع ،تظھر خوفھا خائفة واقعًا ولكن ال دعوى الزوج كذب المرأة في دعواھا األمن ویدعي أنھا :ثانیھما

  :الكالم في موردین
 وذلك لعدم ترتب األثر الشرعي على ، فال ریب في عدم سماع دعوى الزوج ولیس لھ علیھا یمین:أّما األّول

 ولیس للزوج منعھا من ، والمفروض أنھا غیر خائفة فیجب علیھا السفر، وإنما األثر یترتب على خوفھا،خوفھ
 وحالھ من ھذه الجھة كاألجانب في عدم تأثیر ،عدما تنجز علیھا التكلیف وإن كان الزوج خائفًا علیھاالحّج ب

خوفھ نظیر ما إذا كان الزوج خائفًا من اغتسالھا ولكن ھي غیر خائفة فإن المتعین علیھا حینئذ الغسل وال 
  .ینتقل األمر إلى التیمم

  .حكم على الزوجة وإنما العبرة بخوف الزوجة نفسھاتنجیز ال  ال عبرة بخوف الزوج في: وبالجملة
  

 فالزوج یدعي عدم ، وھو ما لو اّدعى الزوج كذب المرأة في دعواھا األمن وأنھا خائفة واقعًا:وأّما الثاني
 وھي تّدعي وجوب الحّج علیھا وعدم خوفھا فیكون الزوج مدعیًا والزوجة ،وجوب الحّج علیھا لحصول خوفھا

  .وج یدعي تحقق الخوف لھا وھي تنكر حصولھ لھا فالمقام من باب المدعي والمنكر أو التداعي ألن الز،منكرة
  

 ،وال یخفى أّن تفسیر المدعي والمنكر لم یرد في شيء من الروایات وإنما ھو مما اصطلح علیھ الفقھاء
   فإن ،والعبرة في تشخیص المدعي والمنكر إلى الصدق العرفي

- - - - - - - - - -  
  . بمعنى أنھ یدعي كذب زوجتھ في دعواھا األمن)1(
  

ھو المنكر وقد یكون المطاِلب ـ  ـ بالفتح الذي یطالب شخصًا ویلزمھ بشيء ھو المدعي غالبًا والمطاَلب ـ
ـ المدیون یعترف بالّدین، ولكن یّدعي أنھ دفعھ  بالفتح ـ منكرًا كما إذا طالب شخصًا بدینھ والمطاَلب ـ بالكسر

  .منكرا ـ بالكسر ـ وھو ینكر ذلك وأنھ لم یصل إلیھ المال فیكون المطاِلب ـ بالكسر  المطاِلب ـإلى الدائن
  . تعیین المّدعي والمنكر وتشخیصھما بالصدق العرفي: وبالجملة

  
وأما في المقام فإن الزوج یدعي كذب المرأة في حصول األمن لھا فیكون مدعیًا وعلیھ االثبات ویرجع األمر 

 فإن حلفت فالقول ، وإّال فللزوج إحالفھا،تخرج الزوجة إلى الحّج  فإن أثبت الدعوى ال،فع إلى الحاكمإلى الترا
  . ولو امتنع من الحلف فال تثبت دعواه ولیس لھ أن یمنعھا عن حّجھا، ولھا رّد الحلف إلى الزوج،قولھا

  
  : إن الدعوى المذكورة فیھا جھتان:وربما یقال

  . ویكون الزوج مدعیًا والزوجة منكرة،دمھ لحاظ الخوف وع:اُالولى
  

 ، فإن المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر، لحاظ استحقاق النفقة وعدمھ:الثانیة
 فكل واحد یطالب ویدعي شیئًا فالمقام من ،ولكن الزوج یدعي الخوف ویطالب باالستمتاع واالمتناع من السفر

  .باب التداعي
  

 وإنما تطالب ، الدعوى الثانیة لیست في عرض الدعوى اُالولى بل ھي في طولھا ومترتبة علیھا أن:وفیھ
 ووجوب االنفاق علیھا ،بالنفقة ألن سفرھا سفر من ال خوف فیھ حسب ما تدعیھ فالعبرة بالدعوى اُالولى

ة في عرض الدعوى  فالدعوى الثانیة لیست دعوى مستقّل،وعدمھ یدوران مدار ثبوت الدعوى اُالولى وعدمھ
  .اُالولى لیكون المقام من التداعي

  
؟   وھل للزوج مع ھذه الحالة منعھا عن الحّج باطنًا إذا أمكنھ ذلك،فحینئذ علیھا الیمین على نفي الخوف

 ولو حّجت بال محرم مع عدم األمن صح )1( وأما معھ فالظاھر سقوط حقھ،في صورة عدم تحلیفھا) )1(( وجھان
  .)2( ))2(( ألمن قبل الشروع في اإلحرام وإّال ففي الصحة إشكال وإن كان األقوى الصّحةحجھا إن حصل ا
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تتمكن من  ھل یجوز للزوج في حال النزاع واالختالف بینھما منعھا عن الحّج باطنًا بأن یعمل عمًال حتى ال) 1(
 فلیس للزوج منعھا عن  وأّما لو أحلفھا،أن فیھ وجھین في صورة عدم تحلیفھا) قدس سره(؟ ذكر  السفر

  .السفر باطنا
  

 تارة یفرض أن الزوجة آمنة غیر خائفة ولكن الزوج یدعي خوفھ علیھا فحینئذ یصّدق قولھا ولیس :أقول
  . ألّن خوفھ لم یؤخذ في موضوع حكمھا، إذ ال عبرة بخوف الزوج،للزوج منعھا عن السفر ولیس لھ إحالفھا

نجیزه علیھا ووجدانھا لشرائط الحّج ال حّق للزوج علیھا ولیس لھ منعھا  بعد فعلیة وجوب الحّج وت: وبالجملة
  . فیھ وجھان:عن أداء ما تنجز علیھا فال مجال لقولھ

  
 فحینئذ ال شك في جواز ،وُاخرى نفرض أن الزوج یدعي كذب المرأة في دعواھا األمن ویدعي أنھا خائفة واقعًا

 وإذنھ یعتبر في الحّج ، وأن الحّج غیر واجب علیھا بل ھو مندوب ألّن الزوج یعتقد أنھا غیر مستطیعة،منعھا
  .كان الخطر مھمًا جدًا الندبي فلھ المنع بل ربما یجب كما إذا

 ھذا كلھ إذا لم یصل األمر إلى الترافع إلى الحاكم وإّال فیترتب أثر الحكم في مقام الترافع كسائر موارد الحكم 
  .بّد من التفصیل على الوجھین السابقین في اختالف الزوجین ال فظھر أنھ ،الصادر في ذلك المقام

 إن الخوف الحاصل قد یكون في خصوص الطریق قبل الوصول إلى المیقات وقد یكون :والصحیح أن یقال) 2(
   فإن كان على النحو األّول فال ،من المیقات وما بعده

- - - - - - - - - -  
  .یبعد وجوبھ في بعض صوره  بل ال،ًا بذلكأوجھھما جواز المنع إذا كان جازم) 1(
  . إّال إذا تمّشى منھا قصد القربة وانكشف عدم المانع،في القّوة إشكال بل منع) 2(
  

 القتران جمیع األعمال بالشرائط المعتبرة كاألمن وعدم الخوف والمفروض زوال ،ریب في الحكم بالصّحة
  .الخوف بالوصول إلى المیقات

 بل ربما یكون السفر أو ، الحّج من أّول األمر وال یلزم علیھا تحمل السفر المستلزم للخطریجب علیھا  ال، نعم
 وأّما لو تحّملت السفر المستلزم للخوف وزال الخوف ،الخروج من الدار محرمًا فاالستطاعة حینئذ غیر حاصلة

 وإن ،ي أفعالھ وأجزائھعند المیقات فقد حصلت االستطاعة ھناك ویجب علیھا الحّج وصح حجھا لعدم خلل ف
 فربما تخیل بعضھم أن المقام من باب ،كان على النحو الثاني وكان الخوف حاصًال من المیقات وما بعده

 واألّول وإن فرض تقّدمھ ألھمّیتھ ولكن في فرض العصیان ،التزاحم وال بّد من إعمال قواعده بین السفر والحّج
  .تبوإتیان الحّج یحكم بصّحتھ بناء على التر

  
 أن التزاحم إنما یقع بین فعلین كواجبین أو واجب وحرام فیالحظ األھم بینھما ویجري الترتب في فرض :وفیھ

 فإن الخروج من الدار إذا ، وأّما الفعل الواحد كما في المقام فال یقع فیھ التزاحم،عصیان األھم وترك امتثالھ
  .لواجب حتى یجري فیھ الترتبیمكن أن یكون مصداقًا ل كان محرمًا علیھا لخوفھا ال

  
 إذا كان الخروج من بیتھا محرمًا كما ھو المفروض فبقاؤھا في كل مكان محرم ألنھ من :وبعبارة ُاخرى

 فیكون وقوفھا في عرفة أو المشعر وطوافھا وسعیھا وغیر ذلك من األعمال كل ذلك یكون ،مصادیق الخروج
 والتزاحم إنما یقع بین فعلین ،مكن أن یكون مصداقًا للواجب ألنھ من مصادیق الخروج المحرم وال ی،محرمًا

 ویجري الترتب بترك األھم نسیانًا أو عصیانًا وإتیان الواجب اآلخر المھم كالمثال ،واجبین أو واجب وحرام
 وفي المقام یكون المأتي بھ من مصادیق الحرام فال ،المعروف من وجوب إزالة النجاسة عن المسجد والصالة

  . فاألظھر ھو البطالن،أن یكون مصداقًا للواجب حتى یجري األمر الترتبيیمكن 
  

 لو تمّشى منھا قصد القربة ولم یكن الخطر موجودًا في الواقع ال بأس في الحكم بالصحة وإن كانت خائفة ،نعم
  بالفعل، ألن المفروض وجدان الشروط واقعًا وإن لم تعلم بھ

  
الحّج ـ بأن استكملت الشرائط وأھمل حتى زالت أو زال بعضھا ـ صار  إذا استقر علیھ :81 مسألة "3078"

  .))1((دینًا علیھ ووجب اإلتیان بھ بأي وجھ تمكن
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 )1(  واختلفوا فیما بھ یتحقق اإلستقرار، ویصح التبرع عنھ، وإن مات فیجب أن یقضى عنھ إن كانت لھ تركة
   فالمشھور مضي زمان یمكن فیھ اإلتیان:على أقوال

  
 وال یضر عدم حصول األمن لھا بالفعل ألن األمن طریق إلى إحراز ، ألّن العبرة بوجدان الشروط واقعًا،أةالمر

 بخالف ما لو تمّشى منھا قصد القربة ووقعت ،الواقع وقد فرضنا حصول الشرط واقعًا وإن لم یقم عندھا طریق
  .د واقعًا یكشف عن عدم االستطاعة ألن الخطر الموجو،في الخطر وكانت خائفة فال یمكن الحكم بالصّحة

  . أن العبرة في الحكم بالصحة باألمن الواقعي واألمن الحاصل لھا طریق إلى الواقع: فتلخص
  

 ال :؟ فقال عن المرأة تحج إلى مّكة بغیر ولي «:)2(ومّما یدّل على ذلك أیضًا صحیح معاویة بن عمار المتقدم
  .»بأس تخرج مع قوم ثقات

 ومن المعلوم أن الوثوق طریق إلى الواقع ال أنھ مأخوذ في ،لحّج علیھا بكون القوم ثقات حیث علق وجوب ا
  .الحكم

  :قبل أن یذكر ما بھ یتحقق االستقرار ذكر ُامورًا ثالثة) 1(
 ألّن ، أن الحّج یستقّر علیھ إذا استكملت الشرائط وتشتغل ذّمتھ بھ ولو أھمل حتى زالت أو زال بعضھا:األّول

 وإذا فّوت الواجب على نفسھ فاالشتغال على ،نجز علیھ وصار فعلیًا في حقھ بعد استكمال الشرائطالواجب ت
  .حالھ

  
 ولكن ، أنھ إذا اشتغلت ذمتھ بھ ولم یأت بھ حتى زالت االستطاعة یجب علیھ االتیان بھ بأي وجھ تمكن:الثاني

مقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع  و،تساعد علیھ األدلة األّولیة لزوال الموضوع وھو االستطاعة ال
  موضوعھ نظیر المسافر 

- - - - - - - - - -  
  .إذا لم یكن حرجیًا) 1(
  .227في ص ) 2(
  

 ، وإنما نلتزم بوجوب االتیان بالحّج بعد زوال االستطاعة ألدّلة خاّصة،والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام
 فالوجوب الثابت وجوب )1(  مات یھودیًا أو نصرانیًا،وماتكالنصوص الداّلة على أن من استطاع ولم یحّج 

 ألنھ ،یمكن االلتزام بھ ناشئ من النص وھو وجوب جدید فالحكم بإتیانھ بأي وجھ تمكن ولو مع الحرج ال
 ففي فرض اإلھمال وإن وجب علیھ الحّج ،تكلیف جدید وحالھ حال سائر التكالیف اإللھیة التي ترتفع بالحرج

 بل مقتضى أدّلة ،ستطاعة تفریغًا لذّمتھ ولكن االلتزام بلزوم اإلتیان بھ حتى مع الحرج ال دلیل علیھبعد زوال اال
 والتوبة رافعة لھ ،نفي الحرج عدم لزوم اإلتیان بھ إذا كان حرجّیًا ویكون عاصیًا في ترك الحّج واالھمال بھ

  .كما في سائر المعاصي
  

 بل ،حّج یجب أن یقضى عنھ من صلب مالھ كما في النصوص المعتبرة أنھ إذا مات من استقر علیھ ال:الثالث
ویصّح التبّرع عنھ ویسقط الحّج عنھ بذلك ) قدس سره( ثّم ذكر )2(یظھر من بعضھا تقّدمھ على سائر الدیون

 ثّم ،لعدم الدلیل على لزوم االستئجار وإنما یلزم االستئجار لتفریغ ذمتھ فإذا أتى بھ متبرع عنھ فقد حصل الفراغ
 فذھب بعضھم إلى أن الحّج یستقر علیھ إذا ،ذكر الخالف فیما یتحقق بھ االستقرار وأنھ متى یستقر علیھ الحّج

كانت االستطاعة باقیة إلى حین خروج الرفقة فلو أھمل ولم یخرج معھم استقر علیھ الحّج وإن زالت 
  . ألنھ كان مأمورًا بالخروج معھم،االستطاعة بعد ذلك

  
 وأما في الواقع فالوجوب غیر ثابت فال ، ھذا حكم ظاھري ال واقعي وإنما تخیل ثبوت الوجوب علیھ أن:وفیھ

یجب الخروج معھم بل   ولذا لو علم بالمرض أو سرقة أموالھ ونفقتھ بعد خروج الرفقة ال،موجب لالستقرار
  .ینكشف عدم االستطاعة من األّول

ض ونحوه یكون اإلھمال منھ تجریًا وإّال ففي واقع األمر  مع الجھل بزوال االستطاعة وحدوث المر، نعم
  .الوجوب علیھ
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- - - - - - - - - -  
  . وغیرھما5 ،1 ح 7أبواب وجوب الحّج ب  / 29 :11الوسائل ) 1(
  .2 ،1 ح 30أبواب وجوب الحّج ب  / 76 :11الوسائل ) 2(
  

یمكن فیھ االحرام ودخول الحرم، فلو زالت وذھب جماعة إلى أن االستقرار یتحقق ببقاء االستطاعة إلى زمان 
  .االستطاعة بعد مضي ھذا الزمان یستقر علیھ الحّج

  
 ولذا لو علم بالموت ، فإن العبرة بأعمال الحّج وأفعالھ ال باالحرام ودخول الحرم،نعرف لذلك وجھًا  أنھ ال:وفیھ

الموت قبل الطواف والسعي وقبل  فإنھ لو علم ب،یجب علیھ الخروج بل ال یصح منھ االحرام بعد ذلك ال
ینعقد للعمل الناقص   فإن االحرام حینئذ ال،یصّح منھ االحرام االشتغال باألعمال أو قبل أن ینتھي من عملھ ال

 وھذا حكم تعّبدي ثبت في مورده بدلیل )1(نعم لو مات اتفاقًا بعد االحرام ودخول الحرم یجزئ عن الحّج للنص
  .خاص

  
 وإذا زالت ، یستقر علیھ الحّج بعد مضي زمان یمكن فیھ اإلتیان باألركان جامعًا للشرائطوذھب آخرون إلى أنھ

 ،االستطاعة بعد مضي ھذا الزمان یستقّر علیھ الوجوب ویقضى عنھ من تركتھ إذا مات أو یجب علیھ متسكِّعًا
  .فیكفي بقاؤھا إلى مضي جزء من یوم النحر یمكن فیھ الطواف وسعیھ

  
 بل ھي معتبرة حتى بعد االنتھاء ،ائط معتبرة في جمیع أعمال الحّج وأفعالھ وال تختص باألركان أن الشر:وفیھ

یجب علیھ الحّج من  من األعمال كتخلیة الِسرب فإنھا معتبرة ذھابًا وإیابًا ولو علم بعدم تخلیة الِسرب إیابًا ال
 یعني یعتبر في االستقرار ،بل طواف النساء ولو أغمضنا عن ذلك كان الّالزم بقاء االستطاعة إلى ما ق،األّول

 ألنھ ،بقاء االستطاعة إلى مضي زمان من یوم النحر یمكن فیھ طواف الحّج وسعیھ وال عبرة بطواف النساء
  .یفسد حّجھ لیس من أعمال الحّج وإنما ھو عمل مستقل في نفسھ یجب اإلتیان بھ ولو تركھ عمدًا ال

  
 االستقرار یتحقق بمضي زمان یمكن فیھ اإلتیان بجمیع أفعال الحّج حتى مثل فال وجھ لما ذكره المشھور من أن

طواف النساء والمبیت في منى مستجمعًا للشرائط ـ وھو إلى الیوم الثاني عشر من ذي الحّجة ـ لما عرفت من 
  عدم العبرة باعتبار بقاء

- - - - - - - - - -  
  .26أبواب وجوب الحّج ب  / 68 :11الوسائل ) 1(
  

 وقیل باعتبار مضي زمان یمكن ،بجمیع أفعالھ مستجمعًا للشرائط وھو إلى الیوم الثاني عشر من ذي الحجة
 ،فیھ اإلتیان باألركان جامعًا للشرائط فیكفي بقاؤھا إلى مضي جزء من یوم النحر یمكن فیھ الطوافان والسعي

 ،قائھا إلى زمان یمكن فیھ اإلحرام ودخول الحرم وقد یحتمل كفایة ب،ورّبما یقال باعتبار بقائھا إلى عود الرفقة
  وقد یقال بكفایة وجـودھا حین خروج الرفقـة فلو أھمل اسـتقّر علیھ

  
 فإنھما لیسا من أعمال الحّج ،االستطاعة بالنسبة إلى غیر أعمال الحّج كطواف النساء والمبیت في منى

  .یفسد حّجھ ما حتى عمدًا ال وإنما ھما واجبان مستقالن في أنفسھما ومن تركھ،وأجزائھ
  

من أن العبرة ببقاء االستطاعة إلى زمان یمكن فیھ العود ) قدس سره(والصحیح من األقـوال ما ذكره المصنف 
 ولذا لو كان عالمًا بحدوث المرض عند العود ،إلى وطنھ بالنسبة إلى االستطاعة المالیة والبدنیة والِسربیة

 وال یستقر علیھ إذا زالت ،یجب علیھ الحّج من األّول نتھاء جمیع األعمال الوقبل الوصول إلى وطنھ ولو بعد ا
 فإن فقد بعض ھذه الشروط یكشف عن عدم الوجوب واقعًا من أّول ،االستطاعة قبل إمكان الرجوع إلى مقره

  .األمر وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان حكمًا ظاھریًا
  

 ، بل یكفي بقاؤه إلى آخر األعمال وإن زال عند العود،عود إلى وطنھیعتبر بقاؤه إلى ال  بعض الشرائط ال،نعم
 فمن ُجن بعد العمل تصح أعمالھ السابقة على ،كالعقل فإنھ معتبر حال العمل وال یضر بصحة العمل فقده بعده
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الموت  وھكذا بالنسبة إلى الموت فإنھ لو فرض تحقق ،یسقط عنھ الحّج  فلو علم بالجنون بعد العمل ال،الجنون
یحتاج إلى   لعدم الحاجة حینئذ إلى نفقة العود إذ المیت ال،بعد تمام األعمـال كفى بقاء الشرائط إلى آخر األعمال

  . فلو علم بتحقق الموت بعد تمام األعمال یجب علیھ الذھاب وإن لم یكن لھ نفقة العود،نفقة العود
  

واألقوى اعتبار بقائھا إلى زمان یمكن فیھ العود إلى  ،ّنھ كان مأمورًا بالخروج معھم  أل،وإن فقدت بعد ذلك
 وأّما بالنسبة إلى مثل العقل فیكفي بقاؤه إلى آخر ،وطنھ بالنسبة إلى االستطاعة المالیة والبدنیة والِسربیة

 وذلك ألن فقد بعض ھذه الشرائط یكشف عن عدم الوجوب علیھ واقعًا وأن وجوب الخروج مع ،))1((األعمال
  .تبقى إلى اآلخر لم یجب علیھ  ولذا لو علم من األّول أن الشرائط ال، ظاھریًاالرفقة كان

 لو فرض تحقق الموت بعد تمام األعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر األعمال لعدم الحاجة حینئذ إلى ، نعم
  .نفقة العود والرجوع إلى كفایة وتخلیة الِسرب ونحوھا

د ذلك فإن كان قبل تمام األعمال لم یجب علیھ المشي وإن كان بعده وجب  ولو علم من األّول بأنھ یموت بع
 كما إذا علم أنھ لو مشى إلى الحّج ، ھذا إذا لم یكن فقد الشرائط مستندًا إلى ترك المشي وإّال استقر علیھ،علیھ

  لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق مالھ مثًال فإنھ حینئذ یستقّر علیھ الوجوب
  

 أن االستقرار یتحقق ببقاء االستطاعة إلى زمان یمكن فیھ العود إلى وطنھ وإّال فیكشف عن :وملّخص الكالم
 ألّن حدوث الموت في األثناء ،یجب الخروج إلى الحّج  ولذا لو علم بالموت في األثناء ال،عدم الوجوب واقعًا

ّن الموت بعد األعمال غیر  أل،یكشف عن عدم الوجوب وأّما إذا علم بالموت بعد تمام األعمال یجب الخروج
 فالحكم بوجوب الخروج في فرض الجھل حكم ظاھري ولو لم یخرج یكون ،ضائر بصحة األعمال السابقة

 ویستثنى من بقاء الشرائط ، فالذي یحقق االستقرار ھو الوجوب الواقعي ال الظاھري المنكشف خالفھ،متجریًا
 وال دلیل على اعتبار بقائھما إلى زمان العود ،ى آخر األعمالإلى زمان العود الحیاة والعقل ویكفي بقاؤھما إل

  .إلى وطنھ
  
- - - - - - - - - -  
  . وأما طواف النساء فال یشترط إمكان اإلتیان بھ،أي أعمال الحّج) 1(
  
دم  وأّما لو شّك في أّن الفقد مستند إلى ترك المشي أو ال فالظاھر ع،)1( ّنھ بمنزلة تفویت الشرط على نفسھ أل

  . للشّك في تحّقق الوجوب وعدمھ واقعًا ھذا بالنسبة إلى استقرار الحّج لو تركھ)2( ))1((اإلستقرار
  
 وأّما إذا كان الفقدان مستندًا إلى نفسھ ،جمیع ما تقّدم إنما ھو فیما إذا كان فقدان الشرائط بنفسھ وبطبعھ) 1(

  .یوجب رفع الحكم الشرط على نفسھ الذي ال ألنھ بمنزلة تفویت ،وتفویتھ وإھمالھ استقّر علیھ الحّج
 إلحراز موضوعھ باستصحاب بقاء الصّحة أو بأصالة السالمة التي بنى علیھا ،بل الظاھر االستقرار) 2(

  .یكون ترك الحّج حینئذ مستندًا إلى العذر إلحراز موضوع االستقرار باألصل  فال،العقالء
  

 والمقام نظیر الشك في القدرة في عدم ،عذار فال یوجب االستقرار إذا كان الترك مستندًا إلى عذر من األ،نعم
 فإذا علم المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكلیف الظاھري المحرز ،جواز تفویت الواجب بمجّرد الشك في القدرة

 فما ،ریسّوغ لھ الترك ما لم یكن مستندًا إلى العذ باألصل لیس لھ الترك ومجّرد احتمال عدم التطابق للواقع ال
 فال فرق في االستقرار بین مخالفة التكلیف الظاھري ،یجوز لھ مخالفة التكلیف الظاھري لم یحرز العذر ال

 وإنما تشمل كل ، وتشملھ روایات التسویف واإلھمال المتقدِّمة وال تختص بمخالفة الحكم الواقعي،والواقعي
 وال مجال في المقام ،حكم الظاھري أو الواقعيمورد لم یكن الترك مستندًا إلى العذر سواء كان مخالفة لل

 وإّال لكان لكل أحد ، بل المرجع ھو استصحاب بقاء الشرائط أو أصالة السالمة العقالئیة،للرجوع إلى البراءة
  . فال عبرة بمجّرد احتمال الفقدان ما لم یصل إلى حّد العذر،ترك الحّج باحتمال فقدان الشرط

  
- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال بل منع) 1(
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وأّما لو كان واجدًا للشرائط حین المسیر فسار ثّم زال بعض الشرائط في األثناء فأتم الحّج على ذلك الحال كفى 
إذا لم یكن المفقود مثل العقل بل كان ھو اإلستطاعة البدنیة أو المالیة أو الِسربیة ) )1(( حّجھ عن حّجة اإلسالم

  .)1( ونحوھا على األقوى
  
 إذا استقر علیھ العمرة فقط أو الحّج فقط ـ كما في من وظیفتھ حّج اإلفراد والقران ـ ثّم :82 مسألة "3079"

  )2(وإن مات یقضى عنھ) )2(( زالت استطاعتھ فكما مّر یجب علیھ أیضًا بأي وجھ تمّكن
  

 أن الشرط إذا كان اعتباره :ك بیان ذل،بّد من التفصیل الظاھر أنھ ال وجھ للحكم بالكفایة على اإلطالق بل ال) 1(
من باب المزاحمة وأھمّیة الواجب اآلخر على الحّج كحفظ النفس ونحوه فزوالھ غیر ضائر بالحج من األّول 

 وكذا لو كان الشرط مأخوذًا في الحّج ،فضًال عن المزاحمة في األثناء إلمكان تصحیح الحّج باألمر الترتبي
 فإن ،یكن إتمام الحّج بعد زوال الشرط حرجیًا ـ كما ھو الحال في زمانناللحرج مثل الرجوع إلى الكفایة ولم 

 ألن رفع ،الحاج یتفق من أّول األمر مع من یتكفل بقاءه في مّكة وعوده إلى وطنھ ـ فیحكم باإلجتزاء أیضًا
نان وإنما یرفع  إذ ال امتنان في الحكم بالفساد بل ھو خالف االمت،یشمل رفع الحكم بعد العمل الحرج امتناني ال

 وأما إذا ، وأما ارتفاعھ والحكم بعدم اإلجتزاء بالعمل بعد صدوره فال امتنان فیھ أصًال،الحكم من األّول لالمتنان
 ،كان زوال الشرط مستلزمًا لحرج جدید وكان فقده كاشفًا عن عدم الوجوب من األّول فالظاھر عدم الكفایة

  .فالصحیح ھو التفصیل
 أما ، یتحقق بھ االستقرار ال یختص بحج التمتع بل یجري في حّج اإلفراد والقران والعمرةذكرناه مما ما) 2(

  بالنسبة إلى أقسام الحّج فال ینبغي االشكال فیھ لشمول األدّلة
- - - - - - - - - -  
 فیما إذا ارتفع یبعد اإلجزاء  ال،الظاھر عدم الكـفایة فیما إذا كان فقده كاشفًا من عدم الوجوب من األّول نعم) 1(

  .مثل الرجوع إلى الكفایة ولم یكن إتمام الحج بعد اإلرتفاع حرجیًا
  .فیما إذا لم یكن حرجیًا كما تقدم) 2(
  
 سواء كانت حّج التمّتع أو )1( تقضى حّجة اإلسالم من أصل التركة إذا لم یوص بھا: 83 مسألة "3080"

  كان علیھ عمرتھا  وكذا إذا،القران أو اإلفراد
  

اإلسالم ال تختص بالتمّتع، وجمیع الروایات الداّلة على وجوب  التمّتع ألّن حّجة ذلك وعدم اختصاصھا بحجل
تستقّر  اإلفراد والقران فھل أي عمرة  وأّما العمرة،قضاء حّجة اإلسالم تشمل أقسام الحّج كل حسب وظیفتھ

  ؟ تسكعًا وإن مات یقضى عنھ أم الإذا تركھا بعد الحّج وزالت االستطاعة ویجب علیھ اإلتیان م علیھ
  . وأما األدلة فغیر ظاھرة الداللة،ربما یقال بعدم الدلیل على ذلك سوى االجماع

 أن نفس الروایات الدالة على استقرار حّجة اإلسالم تشمل العمرة المفردة لحج اإلفراد والقران من دون : وفیھ
تختص بالتمتع بل تشمل اإلفراد  ة اإلسالم وھي ال وذلك ألن المذكور في النصوص حّج،قصور في داللتھا

 فإن المكلفین مختلفون في أداء حّجة اإلسالم ووظیفة بعضھم القران واإلفراد وھما من حّجة اإلسالم ،والقران
 فإن مات وھو محرم قبل أن ینتھي :قلت «: ھذا مضافًا إلى صحیح زرارة في حدیث،والعمرة واجبة علیھ أیضًا

  . فقد صرح فیھ بقضاء العمرة)1(» یحج عنھ إن كان حّجة اإلسالم ویعتمر، إنما ھو شيء علیھ:ل قا،إلى مّكة
  . یجب اإلتیان بھا فیما إذا لم یكن حرجیًا كما تقّدم في استقرار الحّج، نعم

  .ویدّل علیھ جملة من النصوص المعتبرة) 1(
  

عن الرجل یموت ولم یحج حّجة اإلسالم ) السالمعلیھ (سألت أبا عبداهللا  «: موثقة سماعة بن مھران قال:منھا
  .)2( » یحج عنھ من صلب مالھ: فقال،ولم یوص بھا وھو موسر

  
  عن رجل مات ولم یحج حّجة اإلسالم ولم یوص بھا «: صحیحة ابن مسلم:ومنھا

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 26أبواب وجوب الحّج ب  / 69 :11الوسائل ) 1(
  .4 ح 28بواب وجوب الحّج ب أ / 72 :11الوسائل ) 2(
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 وأما إن أوصى بإخراجھا من الثلث ،)1( وإن أوصى بھا من غیر تعیین كونھا من األصل أو الثلث فكذلك أیضًا

  وجب إخراجھا منھ
  

  .)2(  ونحوھا صحیحة ُاخرى عنھ)1( » نعم:؟ قال أیقضى عنھ
  

  .)3( » نعم:؟ قال  یوص بھا أیقضى عنھعن رجل یموت ولم یحّج حّجة اإلسالم ولم «: معتبرة رفاعة:ومنھا
  

  .)4( »یقضى عن الرجل حّجة اإلسالم من جمیع مالھ «:وفي صحیحة الحلبي قال
  . ومجموع الروایات تدل على لزوم القضاء وخروجھا من أصل التركة

  
حج حّجة ومن مات ولم ی «:في ذیلھ) علیھ السالم( بأنھا معارضة بصحیح معاویة بن عمار لقولھ :وربما یقال

 فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حّجوا ،اإلسالم ولم یترك إّال قدر نفقة الحمولة ولھ ورثة فھم أحق بما ترك
  .بّد من طرحھ أو تأویلھ  فال، فإنھ صریح في عدم وجوب الحّج عنھ ورجوع المال إلى الورثة،)5( »عنھ

  
في رجل توفي وأوصى أن ُیحج  «:لقولھ أن صدره صریح في إخراجھ من األصل إذا كان قد أوصى بھ :وفیھ
 فیكون المراد من الذیل بقرینة الصدر ،» إن كان صرورة فمن جمیع المال إنھ بمنزلة الّدین الواجب: قال،عنھ

یجب   فحینئذ ال،أن ما تركھ من المال ال یفي لمصارف الحّج وإنما یفي بمقدار الحمولة وُاجرة الحمل والركوب
  . فیرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا حّجوا عنھ من مالھم،المالالقضاء عنھ لعدم وفاء 

  إن أوصى بالحج ولم یقیده بإخراجھ من الثلث فحالھ حال الّدین الذي یخرج) 1(
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 28أبواب وجوب الحّج ب  / 72 :11الوسائل ) 1(
  .2 ح 28أبواب وجوب الحّج ب  / 72 :11الوسائل ) 2(
  .6 ح 28أبواب وجوب الحّج ب  / 73 :11ائل الوس) 3(
  .3 ح 28أبواب وجوب الحّج ب  / 72 :11الوسائل ) 4(
  .4 ح 25أبواب وجوب الحّج ب  / 67 :11الوسائل ) 5(
  

   وإن لم یف الثلث بھا ُاخذت البقیة من األصل،وتقّدم على الوصایا المستحّبة وإن كانت متأخرة عنھا في الذكر
  

 إن كان :عن رجل مات فأوصى أن یحّج عنھ قال «:دّل علیھ صحیح معاویة بن عمار وغیره وی،من أصل المال
  .)1( »صرورة فمن جمیع المال

  
 یقضى عن :قال «: وفي حدیث عنھ)2(»فإن أوصى أن یحج عنھ رجل فلیحّج ذلك الرجل «:وفي صحیح الحلبي

  .)3(»الرجل حّجة اإلسالم من جمیع مالھ
  

 وإن لم یف یقّدم الحّج على ، بُامور ُاخر أیضًا ووفى المال للصرف في الجمیع فال كالموإن قیده بالثلث وأوصى
 وذكر صاحب الوسائل روایتین ،)4(  وتدل على ذلك روایات كثیرة ُذكر أكثرھا في باب الوصایا،سائر الوصایا

  .)5( منھا في كتاب الحّج
  

ر الوصایا فیما إذا لم یِف المال الموصى بھ ریب بحسب النصوص في تقدیم الحّج على سائ  ال:وبالجملة
 فإن مقتضاھا ھو التوزیع بالسویة حسب موارد الوصّیة كما أفتى ، إّال أن الكالم فیما تقتضیھ القاعدة،للجمیع

  .بھ أبو حنیفة وسفیان الثوري
 ویعتق إن امرأة ھلكت وأوصت بثلثھا یتصدق بھ عنھا ویحج عنھا «: كما في صحیح معاویة بن عمار قال

 انظر إلى رجل قد حّج فقطع : فسألت أبا حنیفة وسفیان الثوري فقال كل واحد منھما،عنھا فلم یسع المال ذلك
 ، فأعجبني ھذا القول، ورجل قد سعى في فكاك رقبتھ فبقي علیھ شيء فیعتق ویتصّدق بالبقیة،بھ فیقوى بھ
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 ، نعم:؟ قالوا أسأل لكم من ھو أوثق من ھؤالء إني قد سألت لكم فتریدون أن :وقلت للقوم یعني أھل المرأة
   إبدأ بالحج فإن الحّج:عن ذلك فقال) علیھ السالم(فسألت أبا عبداهللا 

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 25أبواب وجوب الحّج ب  / 66 :11الوسائل ) 1(
  .2 ح 25أبواب وجوب الحّج ب  / 66 :11الوسائل ) 2(
  .3 ح 25 الحّج ب أبواب وجوب / 67 :11الوسائل ) 3(
  .65أبواب الوصایا ب  / 397 :19الوسائل ) 4(
  .2 ،1 ح 30أبواب وجوب الحّج ب  / 76 :11الوسائل ) 5(
  

  )1( بمعنى أنھ یخرج من األصل كما سیأتي اإلشارة إلیھ) )1((واألقوى أن حّج النذر أیضًا كذلك
  

 إني قد سألت فالنًا یعني :أتیت أبا حنیفة فقلت ف: ثّم قال معاویة بن عمار،فریضة فما بقي فضعھ في النوافل
 والروایة معتبرة ألن زكریا )2( » ھذا واهللا الحق واخذ بھ: قال فقال،فقال لي كذا وكذا) علیھ السالم(الصادق 

 وما ذكره النجاشي أنھ كان مختلط األمر في ،المؤمن ثقة لكونھ من رجال كامل الزیارات ولم یرد فیھ تضعیف
  .ال یدل على الضعف وإنما یدل على أنھ كان یروي عن الضعفاء )3( حدیثھ

  
 وما دل على ، مقتضى القاعدة أنھ لو أوصى بمال للحج وُالمور متعددة یقسم المال بینھا بالسویة:وبالجملة

 وأما إذا أوصى بھ وبغیره كالصدقة والعتق یخرج الحّج ،خروج الحّج من أصل المال إنما ھو فیما إذا لم یوص
 فإن كان ثلث الثلث غیر ، فإن الصرف تابع لجعل الموصي، الثلث ویصرف ثلث الثلث وھو التسع في الحّجمن

 ولیس المقام من باب المزاحمة حتى نقول ،واف للحج یكمل من أصل المال فكأنھ بالنسبة إلى الحّج لم یوص
  .بتقدیم الحّج ألھمّیتھ بل وجوبھ من باب اإلیصاء

  
كان التوزیع والتثلیث بین الحّج ) علیھم السالم(روایات خاصة من العترة الطاھرة  لو لم تكن :والحاصل

  . ولكن بحسب الروایات یقّدم الحّج،والعتق والّصدقة وجیھًا
، وقد صرح )4(أنھ دین اهللا ودین اهللا أحق أن یقضى كما في روایة الخثعمیة: واستدّل لذلك بوجوه منھا) 1(

  .الثة من صالة االستئجارالمصنف بذلك في المسألة الث
  
- - - - - - - - - -  
  . بل ھو یخرج من الثلث إذا أوصى بھ،وجوب قضاء الحّج المنذور مبني على اإلحتیاط) 1(
  .2 ح 30أبواب وجوب الحّج ب  / 76 :11ورد قطعة منھ في الوسائل ) 2(
  .453 / 172 :رجال النجاشي) 3(
  .3 ح 18 ب أبواب وجوب الحّج / 26 / 8المستدرك ) 4(
  

ولو كان علیھ دین أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق بھ الخمس أو الزكاة موجودًا قدم 
 وإن كانا في الذمة فاألقوى أن التركة توّزع على الجمیع بالنسبة ،لتعلقھما بالعین فال یجوز صرفھ في غیرھما

  .)1( كما في غرماء المفلس
  

عف السند أن إطالق الّدین على بعض الواجبات الشرعیة أعم من الحقیقي والمجازي ألن  مضافًا إلى ض:وفیھ
تشمل التكالیف الشرعیة النصرافھ إلى دین   ولكن األحكام المترتبة على الّدین الحقیقي ال،االستعمال أعم منھما

  .الناس وحقھم
  

  . االجماع على أن الواجب المالي یخرج من األصل:ومنھا
 سلمنا ثبوت االجماع فھو على الواجب المالي بنفسھ أي ما كان واجبًا مالیًا نفسیًا بحتًا كالزكاة  لو: وفیھ

 بل ثبوت االجماع في جمیع الواجبات المالیة النفسیة ،والخمس ونحوھما ال ما كان صرف المال مقدمة لھ
  .كالكفارات غیر معلوم
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 هللا علّي :لجعل على الذمة یوجب كونھ دینًا علیھ هللا تعالى لقولھ ألّن ا، أّن النذر بنفسھ یقتضي كونھ دینًا:ومنھا

  .كذا فالمنذور یكون دینًا هللا على الناذر بمقتضى جعلھ
  

یدّل على كونھ دینًا كسائر  هللا علّي كذا ال:  وقولھ، أنھ لم یثبت كونھ كالدین المتعارف الثابت في الذّمة:وفیھ
 ومجّرد كون ،فإنھ دال على اشتغال ذّمتھ بالواجب اإللھي  صالة أو صومهللا علّي:  فإن ذلك نظیر قولھ،الدیون

یقتضي كونھ دینًا حقیقیًا ثابتًا في الذّمة بحیث تكون ذّمتھ مملوكة كالدین المتعارف بالملكیة  الشيء واجبًا ال
ّج اإلسالم یخرج من  بل إطالق جملة من الروایات المفصلة بین حّج اإلسالم وغیره الداّلة على أن ح،االعتباریة

 فإن المستفاد من تلك النصوص أن الخارج من األصل ھو حّج ،األصل وغیره من الثلث یشمل الحّج النذري
  . وال حاجة إلى الروایة مع أنھا موجودة، ولو أوصى بالحّج النذري یخرج من الثلث،اإلسالم ال غیر

  بعض الدیون كما ھوالحكم بالتوزیع على الجمیع ھنا وعدم جواز التخصیص ب) 1(
  

بتقدیم الحّج على غیره وإن كان دین الناس لخبر معاویة بن عمار الداّل على تقدیمھ على ) )1(( وقد یقال
  .)1( الزكاة

  
 : وتدل علیھ موثقة علي بن رئاب عن زرارة قال،الحال في غرماء المفلس ھو المتسالم علیھ بینھم بال خالف

عن رجل مات وترك علیھ دینًا وترك عبدًا لھ مال في التجارة ) علیھ السالم) (أبا جعفر(سألت أبا عبداهللا «
وأن الورثة وغرماء ) تھ(وولدًا وفي ید العبد مال ومتاع وعلیھ دین استدانھ العبد في حیاة سیده في تجارة 

سبیل على  أرى أن لیس للورثة : فقال،المیت اختصموا فیما في ید العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد
رقبة العبد وال على ما في یده من المتاع والمال إّال أن یضمنوا دین الغرماء جمیعًا فیكون العبد وما في یده من 

 فإن أبوا كان العبد وما في یده للغرماء یقّوم العبد وما في یدیھ من المال ثّم یقسم ذلك بینھم ،المال للورثة
ھ عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فیما بقي لھم إن كان  فإن عجز قیمة العبد وما في یدی،بالحصص

  .)2(» وإن فضل من قیمة العبد وما كان في یدیھ عن دین الغرماء رّده على الورثة: قال،المیت ترك شیئًا
 ولو قصرت ،لو كان علیھ دین أو خمس أو زكاة وكانت التركة كافیة للصرف فیھا وفي الحّج فال كالم) 1(

  .؟ قد یفرض أن العین موجودة وقد یفرض أنھا في الذمة  یقدم الحّج أم الالتركة فھل
  

أّما في الصورة اُالولى فال ریب في تقدم الخمس أو الزكاة لتعلقھما بالعین فال یجوز صرف المال في غیرھما 
 للمیت بل ھو  ألن التركة بتمامھا لیست،سواء قلنا باإلشاعة أو بالتشریك في المالیة كما ھو المختار عندنا

  .شریك مع أرباب الخمس أو الزكاة والحّج إنما یخرج من مالھ ال من مال شریكھ
  

  توزیع التركة على ) قدس سره(وأّما في الصورة الثانیة فقد اختار السّید المصنف 
- - - - - - - - - -  
  .في الّدین فإن لم تِف التركة بالحج سقط الوجوب ولزم صرفھا ،یبعد صّحة ھذا القول ال) 1(
  .5 ح 31ب  أبواب الّدین والقرض / 375 :18الوسائل ) 2(
  

 وإن لم یِف المال إّال ببعض األفعال ، فإن كان المال وافیًا للجمیع فال كالم،الجمیع بالنسبة لبطالن الترجیح
  .كالطواف أو السعي فقط سقط وجوب الحّج لعدم جریان التبعیض فیھ

  
على الزكاة والخمس بل على كل دین من دیون الناس لصحیح معاویة بن عمار ھذا ولكن الظاھر تقدم الحّج 

 رجل یموت وعلیھ خمسمائة درھم من الزكاة وعلیھ حّجة اإلسالم وترك ثالثمائة درھم فأوصى :قلت لھ«قال 
 )1( » یحج عنھ من أقرب ما یكون ویخرج البقیة من الزكاة: قال،بحجة اإلسالم وأن یقضى عنھ دین الزكاة

  .»وعلیھ من الزكاة سبعمائة درھم «: إّال أن فیھ)2( ونحوه صحیحھ اآلخر
  

 وال فرق بینھما داللة ومتنًا إّال في مقدار ، ولكن یكفینا األّول)3( وصاحب الجواھر ناقش في الخبر الثاني سندًا
 عبداهللا بن زرارة  ألّن منشأ الضعف إما من جھة محّمد بن، مع أن الخبر الثاني صحیح السند أیضًا،الزكاة
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 وإما من جھة طریق الشیخ إلى ،الذي روى عنھ ابن فضال ویروي ھو عن ابن أبي عمیر وھو ممن لم یوثق
 ولكن ال یضر ضعف طریق الشیخ إلى ابن فضال بعد ما كان طریق )4(ابن فضال لضعفھ بابن الزبیر القرشي

 وأما محّمد بن عبداهللا بن زرارة فقد )6(م فیھ في محلھ والكتاب واحد مع ما فّصلنا الكال)5( النجاشي إلیھ صحیحًا
نقل النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الریان في قصة عدول الحسن بن فضال إلى 

 فإنھ رجل ، أن محّمد بن عبداهللا بن زرارة أصدق عندي لھجة من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال:الحق
  . أنھ من رجال كامل الزیارات مضافًا إلى،فاضل دیِّن

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 21أبواب المستحقین للزكاة ب  / 255 :9الوسائل ) 1(
  .1 ح 42أبواب الوصایا ب  / 359 :19الوسائل ) 2(
  .315 :17الجواھر ) 3(
  .92 :الفھرست ،55 :)المشیخة (10التھذیب ) 4(
  .72 / 36 :رجال النجاشي) 5(
  .78 :1حدیث معجم رجال ال) 6(
  

 وربما یحتمل تقدیم ،))1((  مع أنھما في خصوص الزكاة، لكّنھما موھونان بإعراض األصحاب،ونحوه خبر آخر
 وإّال فإن لم ،فھو) )2(( وحینئذ فإن وفت حّصة الحّج بھ، واألقوى ما ذكر من التحصیص،دین الناس ألھمّیتھ

فالظاھر سقوطھ وصرف حصتھ في الّدین أو الخمس أو تف إّال ببعض األفعال كالطواف فقط أو ھو مع السعي 
 وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حّج القران واإلفراد ، ومع وجود الجمیع توزع علیھا،الزكاة

  )1( تصرف فیھما مخیرًا بینھما
  

لخمس بدل  ألن ا،ثّم إن مورد الصحیحین وإن كان ھو الزكاة ولكن الظاھر عدم الفرق بینھا وبین الخمس
 فلو كان الحّج مقدمًا ، مضافًا إلى أن الزكاة أھم من الخمس،الزكاة وھو من ھذه الجھة محكوم بحكم الزكاة

  .على الزكاة یقدم على الخمس بطریق أولى
  

عن رجل خرج حاجًا ومعھ  «:وأما تقدیم الحّج على الّدین الشخصي فیدل علیھ صحیح برید العجلي المتقدم
 وإن ، إن كان صرورة ثّم مات في الحرم فقد أجزأ عنھ حّجة اإلسالم: قال،اد فمات في الطریقجمل لھ ونفقة وز

 فإن فضل من ذلك ،كان مات وھو صرورة قبل أن یحرم جعل جملھ وزاده ونفقتھ وما معھ في حّجة اإلسالم
  . وداللتھ صریحة في تقدیم الحّج على الّدین)3( »شيء فھو للورثة إن لم یكن علیھ دین

 فإن كانت التركة وافیة للحج والعمرة فال كالم وإن لم تِف إّال ألحدھما فقط ،بعدما عرفت أّن الحج كالّدین) 1(
  .؟ یقع الكالم تارة في حّج اإلفراد والقران وُاخرى في التمتع فھل یقدم الحّج أم ال

  
 ؟ وجھان والظاھر  أو یقّدم الحّج ألھمّیتھأّما األّول فھل یتخّیر بین الحّج والعمرة لوجوب كل واحد علیھ مستقال

   لعـدم ثبوت أھمّیة الحّج على العمـرة،ھو التخییر
- - - - - - - - - -  
  .لكن صحیحة برید العجلي عامة لمطلق الّدین) 1(
  .یمكن ذلك في مفروض المسألة ال) 2(
  .2 ح 26أبواب وجوب الحّج  / 68 :11الوسائل ) 3(
  

 وال منشأ ألھمّیة الحّج على العمرة وعلى فرض تسلیم ،ضة من فرائض اهللا تعالىألّن كل واحد منھما فری
األھمّیة فإنما ھي فیما إذا كان المكلف بنفسھ مباشرًا وال یتمّكن من الجمع بینھما فیقدم مقطوع األھمّیة أو 

ھ الحّج والعمرة معًا  والمفروض في المقام أن المكلف مات ولم یباشر العمل بنفسھ وإنما استقّر علی،محتملھا
یؤثر في اشتغال الذّمة   وكون أحدھما في نفسھ أھم من اآلخر ال،واشتغلت ذّمتھ بفریضتین من فرائض اهللا

 وكون ،یتمكن من أدائھما المقام بمن كان مدینًا لمؤمن ولكافر ذمِّي وفرضنا أنھ ال) دام ظلھ( وقد نّظر ،باألھم
  .ر في تقدیم أحدھما من جھة االشتغال وتفریغ الذّمةأحدھما مؤمنًا واآلخر كافرًا ال یؤث
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 فإن كان المال ال یفي إّال ألحدھما من العمرة أو الحّج فھل یجري ما تقّدم في حّج ،وأّما الثاني وھو حّج التمتع

؟  یصرف في شيء منھما اإلفراد من التخییر أو یتعّین صرف المال في الحّج اإلفرادي ألھمّیة الحّج أو ال
  :وهوج

 وأما ، لعدم جریانھ في خصوص حّج التمتع الرتباطھ بالعمرة وال یصّح بدونھا،أّما احتمال التخییر فضعیف جّدًا
 وذكر بعضھم أن الحّج یتقدم ،عدم الصرف في شيء منھما فلتعذر قضاء ما وجب علیھ فیعطى المال لورثتھ

  .دتھ من الروایة اآلتیةفیأتي بحّج اإلفراد بدًال عن حّج التمتع بدعوى إمكان استفا
  

  . نتكّلم تارة فیما تقتضیھ القاعدة وُاخرى فیما یقتضیھ النص:أقول
  

 ألّن حّج التمتع عمل واحد ارتباطي وإن ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب صرف المال في شيء منھما:أّما األّول
  .كان اإلحالل متوسطًا في البین

 ، أحدھما یرتبط باآلخر: في حّج اإلسالم وھو مركب من أمرین الواجب إنما ھو صرف المال: وبعبارة ُاخرى
بّد من إیصال   وال مجال لجریان قاعدة المیسور في اُالمور االرتباطیة فال،وال وجھ لصرف المال في أحدھما

  .المال إلى الورثة
  

) فرقد(ن مزید  إن المستفاد من النص وجوب صرف المال في الحّج لما روي عن علي ب:وأّما اآلخر فقد یقال
  أوصى إلّي رجل بتركتھ فأمرني أن«: صاحب السابري قال

  
 وفي حّج التمتع األقوى السقوط وصرفھا في الّدین وغیره وربما یحتمل فیھ أیضًا ،واألحوط تقدیم الحّج

 وقاعدة ،دًا لكن ال وجھ لھا بعد كونھما في التمتع عمًال واح،التخییر أو ترجیح الحّج ألھمّیتھ أو العمرة لتقدمھا
  .المیسور ال جابر لھا في المقام

  
 :یكفي للحج فسألت أبا حنیفة وفقھاء أھل الكوفة فقالوا أحّج بھا عنھ فنظرت في ذلك فإذا ھي شيء یسیر ال

علیھ (في الِحجر وحكیت لھ القصة وحكم ) علیھ السالم(فلقیت جعفر بن محّمد : تصدق بھا عنھ إلى أن قال
» یحج بھ من مّكة «:، وقولھ)1(» تصدق بھا إن كان المال بمقدار یمكن أن یحج بھ من مّكةبالضمان إذا) السالم

  .یراد بھ حّج اإلفراد
 المستفاد من الروایة أن المال إذا كان ال یفي لحج التمتع المرّكب من الحّج والعمرة المرتبط أحدھما : وبالجملة

  .أحدھما باآلخر ویحرم لھ من مّكة فإنھا میقات الحّجباآلخر یصرف المال في حّج اإلفراد الذي لم یرتبط 
  

  . أّوًال ضعف السند بعلي بن مزید أو فرقد فإنھ مجھول:وفیھ
  

 فإن ، وال ریب أن العمل بالوصیة مرغوب فیھ مھما أمكن، ضعف الداللة ألن مورد النص الوصّیة بالحج:وثانیًا
 ومحل كالمنا ،شك أن الحّج وحده أقرب إلى نّیة الموصي وال ،لم یمكن العمل بنفس الوصّیة فاألقرب فاألقرب

 والتعدي من مورد ،غیر الوصّیة وھو ما إذا دار األمر بین صرف المال في الحّج وبین إیصالھ إلى الورثة
 وقد عرفت أن مقتضى القاعدة بعد تعذر اإلتیان بالعمل ھو سقوط الوجوب ،النص إلى المقام یحتاج إلى الدلیل

  .مال إلى الورثة أو إلى وصیة ُاخرى لو كانتوانتقال ال
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 37أبواب الوصایا ب  / 349 :19الوسائل ) 1(
  
یجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحّج إذا كان مصرفھ مستغرقًا لھا بل   ال:84 مسألة "3081"

 فلھم التصّرف في بعضھا حینئذ مع البناء على إخراج الحّج إّال إذا كانت واسعة جّدًا) )1(( مطلقًا على األحوط
  .)1(  فحالھ حال الّدین،من بعضھا اآلخر كما في الّدین
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  :یقع الكالم في صورتین) 1(
  . ما إذا كان مصرف الحّج مستغرقًا للتركة كالدین المستغرق:اُالولى

  
  .ّج ما إذا كانت التركة أزید من الّدین أو من مصرف الح:الثانیة

  
 ألن المستفاد ، فال یجوز للورثة التصرف في المال المتروك لعدم انتقال المال إلى الورثة:أّما الصورة اُالولى

من اآلیة المباركة والنصوص تأخر مرتبة االرث عن الّدین وقد حقق في محلھ أن المال ینتقل إلى الغرماء من 
 ، والغرماء یتلقون المال من المیت ال من الورثة،ك المیتنفس المیت ال من الورثة ویكون المال باقیًا على مل

وال مانع أصًال من ملك المیت فتكون الورثة أجنبیة عن المال بالمّرة وحالھم حال األجانب في التصرف في 
  .التركة على حد سواء

 ،یبقى موضوع للدین ال للوارث ولغیره التبرع بأداء الّدین أو بإتیان الحّج كما أن للدائن االبراء فحینئذ ، نعم
  .ویجوز للورثة التصرف في التركة الرتفاع موضوع الّدین بالتبرع أو باالبراء

  
  .ھذا كّلھ على ما یقتضیھ التحقیق من عدم انتقال التركة إلى الورثة إذا كان الّدین مستغرقًا

یجوز لھم  ورثة فكذلك ال وأما على القول اآلخر الذي ذھب إلیھ جملة من األعالم من انتقال المال إلى ال
  .یجوز للورثة التصرف في التركة  فعلى كل من القولین ال،التصرف في التركة ألنھا متعلقة لحق الغیر

  
 فالصحیح فیھا جواز التصرف في غیر مقدار الّدین ومصارف الحج فإن المال على القول الصحیح :وأّما الثانیة

 وقد عرفت أنھ ال مانع ،نتقل المال إلیھم في المقدار الزائد على الّدینینتقل إلى الورثة بمقدار الدین وإنما ی ال
   فالمیت یملك،من ملكیة المیت

- - - - - - - - - -  
  . وال فرق بین الواسعة وغیرھا،ال بأس بتركھ) 1(
  

یملكھ ولھ كلّیًا معّینًا من التركة والوارث یملك الباقي من المال المتروك ویجوز لھ التصّرف بالمقدار الذي 
  .تطبیق الكلي على األفراد الخارجیة نظیر بیع صاع من صبرة فمقتضى القاعدة جواز التصرف

 وحمل السیرة على ما ، مضافًا إلى السیرة القطعیة القائمة على جواز التصّرف للورثة وإن كان المیت مدیونًا
ت حتى األغنیاء قد یخلفون الّدین وال أقل  فإن األموا،إذا كان المیت غیر مدیون أصًال حمل على فرد نادر جدًا

  .من مھر زوجتھ
  

وذھب جماعة إلى عدم جواز التصرف حتى في فرض زیادة التركة على الّدین ولم یفرقوا بین المستغرق 
 كما أن المصنف احتاط في ذلك ولعلھ ألجل أن المال متعلق حق الغرماء وال ،وغیره في المنع عن التصّرف

لكن قد عرفت أن المیت بنفسھ یملك وینتقل المال المساوي أو بمقدار الّدین إلى الغرماء  و،یكون متشّخصًا
رأسًا والبقیة تنتقل إلى الورثة ویجوز لھم التصرف في المقدار الزائد على نحو جواز التصّرف فیما إذا باع 

  .صاعًا من صبرة
  

 كانت التركة أزید من الّدین وجوازه إذا من عدم جواز التصرف حتى إذا) قدس سره(وأّما ما فّصلھ المصنف 
 ولعّلھ اعتمد على السیرة وعلى أن القدر المتیقن منھا ما ،كانت التركة واسعة كثیرة جدًا فلم یظھر لنا وجھھ

 وكذلك النص فإن المستفاد منھ التفصیل بین ، ھذا كلھ ما تقتضیھ القاعدة،إذا كانت التركة واسعة جدًا
 كما في موثق عبدالرحمن بن الحجاج ،ون فرق بین كون التركة واسعة جدًا أم الاالستغراق وعدمھ من د

عن رجل یموت ویترك عیاًال وعلیھ دین أینفق «) علیھ السالم(بالحسن بن محّمد بن سماعة عن أبي الحسن 
 فلینفق ینفق وإن لم یكن یستیقن  إن كان یستیقن أن الذي ترك یحیط بجمیع دینـھ فال:؟ قال علیھم من مالھ

 وُعبر عنھ بالصحیح في كلمات بعضھم بزعم أن البزنطي ،)2( ونحوه خبر البزنطي)1( »علیھم من وسط المال
 والطریق ، بطریق لھ:وسأل عنھ ولكن الموجود في التھذیب باسناد لھ أي) علیھ السالم(أسند إلى اإلمام 

  .مجھول عندنا فیصبح الخبر ضعیفًا
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- - - - - - - - - -  
  .1 ،2 ح 29أبواب الوصایا ب  / 332 :19الوسائل ) 2( ،)1(
  
 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحّج على الموّرث وأنكره اآلخرون لم یجب علیھ إّال دفع :85 مسألة "3082"

یجب علیھ تتمیمھ من حّصتھ، كما إذا أقر بدین  بالحج ال) )2((وإن لم یِف ذلك) )1((ما یخّص حّصتھ بعد التوزیع
 فمسألة اإلقرار بالحّج أو الّدین مع إنكار اآلخرین نظیر ،یجب علیھ دفع األزید غیره من الورثة فإنھ الوأنكره 

یجب علیھ إّال دفع الزائد عن   حیث إنھ إذا أقر أحد األخوین بأخ آخر وأنكره اآلخر ال،مسألة اإلقرار بالنسب
  .))3(( )1(ة على خالف القاعدة للنصحّصتھ فیكفي دفع ثلث ما في یده وال ینزل إقراره على اإلشاع

  
  :ذكر في ھذه المسألة فروعًا ثالثة) 1(

  . اعتراف بعض الورثة بالدین:األّول
  

  . اعترافھ بالحج على المورث:الثاني
  

  . اعترافھ بالنسب:الثالث
  

وثبوت الّدین في  ، تأخر المیراث عن الّدین والوصّیة)5( والنصوص)4(  فالمستفاد من اآلیة المباركة:أّما األّول
 ولذا لو تلف ، وال ینتقل مقدار الّدین إلى الورثة بل ینتقل إلى الغرماء رأسًا،التركة على نحو الكلي في المعّین

 وھذا دلیل ،بعض المال بعد موتھ فضًال عما قبل الموت یخرج الّدین من بقیة المال وال ینقص من الّدین شيء
 بل ھو على نحو الكّلي في المعّین كما یقتضیھ ،لیس على نحو اإلشاعةقطعي على أن ثبوت الّدین في التركة 

 فإذا اعترف بعض الورثة بالدین وأنكره اآلخر أو لم یعترف بھ یؤخذ من المال ،إطالق اآلیة والنصوص
   وعلیھ أن یعطي تمام،المتروك بمقدار اعترافھ

- - - - - - - - - -  
 ولھ مطالبة اآلخرین ببقیة حصتھ من التركة وإقامة ، من حصتھبل الظاھر وجوب دفع تمام مصرف الحّج) 1(

  . وكذلك الحال في الّدین،الدعوى علیھم
  .یمكن فرض الوفاء في مفروض المسألة ال) 2(
  .النص الوارد في النسب ضعیف ولكن الحكم على القاعدة) 3(
  .12 :4النساء ) 4(
  .28أبواب الوصایا ب  / 329 :19الوسائل ) 5(
  

 وإذا كان ذلك ، وما أخذه المنكر یكون مشتركًا بینھ وبین األخ المعترف،ن الذي اعترف بھ ویكون الباقي لھالّدی
 وإن كان جاھًال ،األخ جاحدًا وغاصبًا یجوز لألخ المعترف أن یأخذ من أخیھ الجاحد حّصة الّدین بالنسبة مقاصة

  .یرجع أمرھما إلى الحاكم
  

 ولھ مطالبة ،أداء تمام الّدین على المعترف من حّصتھ ولو بتمام حّصتھ مقتضى القاعدة لزوم :وبالجملة
  .اآلخرین ببقیة حّصتھ من التركة وإقامة الدعوى علیھم

یجب علیھ تتمیمھ من مال آخر إّال إذا كان إجماع على الخالف من لزوم التحصیص في الّدین على   نعم ال
 ،بّد من الرجوع إلى ما تقتضیھ القاعدة  غیر ثابت ـ فال ولو لم یثبت االجماع ـ كما ھو،حسب نسبة الحصص

 یلزم ذلك في : قال،في رجل مات فأقر بعض ورثتھ لرجل بدین «:مضافًا إلى موثق إسحاق بن عمار
  . وظاھره لزوم تمام الّدین في حّصتھ،)1(»حّصتھ

  
 :دة خبر أبي البختريوذكر صاحب الوسائل عن الشیخ أنھ حملھ على أنھ یلزم بقدر ما یصیب حصتھ بشھا

 أنھ یلزم ذلك في ،في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدین على أبیھ) علیھ السالم(قضى علي  «:قال
 وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو ُاخت إنما : إلى أن قال،حّصتھ بقدر ما ورث وال یكون ذلك في مالھ كّلھ

  .)2(»یلزمھ في حّصتھ
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  . بل وداللة، ولكن الخبر ضعیف سندًا
  . إنھ من أكذب البریة: أما األّول فبأبي البختري الذي قیل فیھ

 وأما الثاني فالحتمال أن یراد من العبارة عدم وجوب التتمیم من مالھ الشخصي بمعنى أن یلزم على المقر دفع 
  .الّدین من حصتھ وال یلزم علیھ دفعھ من سائر أموالھ الشخصیة

  
یجب على المعترف إّال دفع ما یخص  أنھ ال) قدس سره(راف بالحج فقد ذكر المصنف  وھو االعت:وأّما الثاني

  .یجب علیھ تتمیمھ من حصتھ  وإن لم یف ذلك بالحج ال،حصتھ بعد التوزیع
  

   فیجب ، إن كان ثبوت الحّج في التركة على نحو الكلي في المعّین نظیر الّدین:أقول
- - - - - - - - - -  
  .5 ،3 ح 26أبواب الوصایا ب  / 324 :19الوسائل ) 2 (،)1(
  

 ولھ مطالبة اآلخر ، وعلیھ أن یتعھد بجمیع مصارف الحّج،على المعترف أن یخرج الحّج مما أخذه من التركة
 وأما بناء على ما ذكره من إخراجھ من حصتھ بالنسبة بعد ،من بقیة حصتھ من التركة كما تقدم في الّدین

یتصور فیھ الوفاء للحج حتى یقال بأنھ إن لم یِف   وحینئذ ال،ف مصارف الحّجالتوزیع فالخارج من إرثھ نص
 ألّن المعتَرف بھ في الحقیقة إنما ھو نصف مصارف الحّج وھو غیر واف ،یجب علیھ التتمیم ذلك بالحج ال

لتبعیض  ولیس الحّج كالدین في إمكان ا،» یجب علیھ تتمیمھ وإن لم یِف ال «:للحج دائمًا فال مجال لقولھ
  . ألنھ واجب ارتباطي بخالف الّدین فإنھ غیر ارتباطي یجري فیھ التبعیض،وإخراجھ بالمقدار الممكن

  
لو اعترف أحد الورثة بالحج وأنكره اآلخرون فال موضوع للحج لعدم إمكان إتیانھ بالنصف : وبالجملة

  .لنصف اآلخر یسقط وجوبھ بالمّرة فإن لم یعط اآلخرون من حّصتھم ا،المعتَرف بھ وعدم جریان التبعیض فیھ
  

 ألّن المانع ،فیقع الكالم حینئذ في المقدار الثابت في حصتھ فھل یجوز لھ التصّرف فیھ ألنھ یرجع إلى كونھ إرثًا
 ،؟ الظاھر ھو الثاني  أو أنھ یجب علیھ صرفھ في جھات المیت األقرب فاألقرب،ھو الحّج والمفروض سقوطھ

 وكذلك المقدار الذي ،ھ لم ینتقل إلى الوارث من أّول األمر وإنما ھو باق على ملك المیتألّن المقدار المعتَرف ب
 غایة ، فمجموع المالین ملك للمیت یملك مقدارًا من ھذا ومقدارًا من ذاك،أخذه المنكر باق على ملك المیت

یجوز للوارث   كان ال وكیف،األمر الوارث اآلخر جاحد أو جاھل معذور لعدم اعترافھ باشتغال ذّمة المیت
بّد من صرفھ في  المعترف التصرف في ھذا المقدار من المال لبقائھ على ملك المیت وحیث إنھ ال یفي للحج فال

  .جھات المیت األقرب فاألقرب
  

ھذا تمام الكالم في االقرار بالدین والحّج وقد عرفت أنھما یخرجان من تمام حصة المعترف إذا كانت وافیة 
 ویجوز للمعترف األخذ من المنكر على ،قي من التركة بعد أداء الّدین والحّج مشتركًا بین الورثةویكون البا

  . وأما بالنسبة إلى الغاصب فیقتص منھ،موازین القضاء من إقامة الدعوى علیھ
  

 وھو االعتراف بالنسب كما لو اعترف أحد الشریكین في االرث بالنسب لشخص ثالث مشترك :وأّما الثالث
  .كان ھناك أخوان وارثان فأقر أحدھما بأن زیدًا أیضًا أخوھما وأنكره اآلخر  كما إذا،ھمامع
  

ذكر المصنف أن المقّر یدفع إلى المقر لھ المقدار الزائد عّما یستحقھ والزائد عن حّصتھ باعتقاده واعترافھ 
متروك ستة دنانیر وبعد التنصیف  كما لو فرضنا أن المال ال،فیكفي دفع ثلث ما في یده وال یجب علیھ التنصیف

 یجب على المقّر إعطاء دینار واحد إلى المقّر لھ ویبقى ،بینھ وبین أخیھ أقّر أحدھما بأن زیدًا أخ لھما أیضًا
  . وال یكون المقّر لھ شریكًا مع المقّر حتى یلزم علیھ التنصیف بینھ وبین المقّر لھ،الدیناران للمقّر

  
 فلو ،یصح معھ التقسیم  الغاصب وھذا بحث طویل وقد ذكر في محلھ أن الغاصب ال التقسیم قد یكون مع:أقول

یختص بزید ویحسب  كان المال مشتركًا بین أخوین وأخذ الغاصب نصف المال بعنوان أنھ مال زید فتلف ال
ف من مال  والقاعدة تقتضي ھناك اإلشاعة والتل، وال أثر لنّیة الغاصب وتقسیمھ،التالف علیھما والباقي لھما
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 وأما في باب االعتراف بالنسب فالقاعدة تقتضي إعطاء المقّر الزائد عن حّصتھ للمقّر لھ بالنسبة ،األخوین معًا
 وأّما النص ، فیجب على المقر دفع ثلث ما في یده ال نصفھ،حسب اعترافھ وال یكون المقر لھ شریكًا للمقر

 ولو كانت القاعدة مقتضیة ،قد عرفت ضعفھ سندًا وداللةالمشار إلیھ في المتن فھو خبر أبي البختري الذي 
  .لإلشتراك لزم االلتزام باإلشاعة في المقام وال أثر لوجود ھذا الخبر الضعیف

  
 ، إذا اعترف أحد الشریكین في االرث بثالث فمرجع ذلك إلى االعتراف بأن لكل واحد منھم ثلث المال:والحاصل

 معناه أن المال الذي بید األخ ،ن بین األخوین ثّم اعترف أحدھما بأخ ثالثفإذا فرضنا أن المال قسم إلى قسمی
 وكذا الحال في المال الذي أخذه المقّر ثلثھ لنفسھ وثلثھ ،المنكر ثلثھ للمقّر لھ وثلثھ للمقّر وثلثھ لألخ نفسھ

خر ویقع التبادل بین ھذین  فالثلث الذي عنده لألخ والثلث الذي عند األخ لألخ اآل،ألخیھ وثلثھ للمقر لھ ال أزید
 وعلى سبیل المثال لنفرض أن المال المتروك ستون دینارًا وقسم إلى قسمین وكل ،الثلثین بالتراضي بینھما

  واحد من األخوین أخذ ثالثین دینارًا
  

كان على المیت الحّج ولم تكن تركتھ وافیة بھ ولم یكن دین فالظاھر كونھا للورثة   إذا:86 مسألة "3083"
عن «) علیھ السالم(وال یجب صرفھا في وجوه البر عن المیت لكن األحوط التصّدق عنھ للخبر عن الصادق 

 :رجل مات وأوصى بتركتھ أن أحّج بھا فنظرت في ذلك فلم یكفھ للحج فسألت َمن عندنا من الفقھاء فقالوا
یكون   ضمنت إّال أن ال:)لیھ السالمع( تصّدقت بھا فقال :؟ قلت  ما صنعت بھا:)علیھ السالم( فقال ،تصّدق بھا

  .)1(»یبلغ ما یحج بھ من مّكة فلیس علیك ضمان  فإن كان ال،یبلغ ما یحّج بھ من مّكة
  

 ، وكذا ما عند أخیھ،فإذا اعترف أحدھما بأخ ثالث معناه أن عشرة دنانیر لھ وعشرة ألخیھ وعشرة للمقر لھ
 فطبعًا یكون لھ عشرون ،وضًا من العشرة التي عند أخیھفالعشرة الثانیة التي عنده تكون لھ بالتبادل وع

 ویجب علیھ دفع العشرة الزائدة إلى المقر لھ وال یكون شریكًا مع المقر في المال الذي عند المقر لھ ،دینارًا
 فالفرق بین التقسیم في باب الغصب والتقسیم في المقام ،حتى یأخذ النصف وال یجب علیھ تنصیف الثالثین

 وما ذكرناه في المقام مما تقتضیھ القاعدة وال حاجة إلى ،ینھما بون بعید وال یقاس أحدھما باآلخرظاھر وب
  .النص

 وینتقـل ما ترك إلى ،ألّن المانع عن االنتقال إلى الوارث ھو الحّج والمفروض عدم إمكان الحّج بھ فال مانع) 1(
 بخالف الحّج فإنھ واجب ارتباطي ،اللي غیر ارتباطي وال یقاس الحّج بالّدین ألنھ انح،الوارث حسب اإلطالقات

  .یمكن فیھ التبعیض وال دلیل على وجوب التصدق بالمال المتروك إذا لم یِف المال للحّج ال
  

 مضافًا إلى أنھ مختص بمورد الوصّیة وال ، ولكنھ ضعیف السند)1(  ورد النص بالتصدق في باب الوصّیة،نعم
 ألّن الوصّیة بنفسھا ، الوصّیة لزوم الصرف في وجوه البّر إذا تعّذر العمل بھا والحكم في باب،یشمل المقام

  بعد تعّذر  تقتضي صرف المال ـ
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 37أبواب الوصایا ب  / 349 :19الوسائل ) 1(
  

ّیة تمنع من ـ في جھات ُاخر األقرب فاألقرب إلى غرضھ فإن الوص صرفھ في الجھة المعّینة من ِقَبل المیت
  .بّد من صرفھ في شؤونھ وجھاتھ انتقال المال إلى الورثة وتوجب بقاء المال على ملك المیت فال

  
 ألّن غرض المیت إیصال الثواب إلى ،یوجب انتقال المال إلى الورثة تعّذر ما عّینھ المیت ال: وبعبارة ُاخرى

 فمرجع ، ینتقل األمر إلى نحو آخر من إیصال الثواب ولو تعّذر ذلك، غایة األمر عّین مصرفًا خاصًا لذلك،نفسھ
الوصّیة في أمثال ھذه الموارد تنحل إلى أمرین وتكون على نحو تعدد المطلوب حسب المتفاھم العرفي 

 فلو تعذر أحدھما یتعین اآلخر كما ھو الحال في غیر المقام من موارد الوصّیة كما إذا أوصى ،والقرینة العامة
ینتقل المال إلى  ناء حسینیة أو مدرسة دینیة أو إقامة التعزیة في بلد معّین وتعذر ذلك البصرف المال في ب

 وھكذا الحال في الوصّیة بالحج إذا لم یِف المال للتمتع یصرف في ،الورثة بل یصرف في األقرب فاألقرب
ر من التصدق ونحوه مّما  وإن لم یِف لھ أیضًا یصرف في سائر وجوه الب،اإلفراد ألنھ أقل مصرفًا من التمتع

 وھذا بخالف الحّج الثابت في ذّمة المیت الذي فرض عدم الوصّیة بھ فإنھ لو لم ،ھو أقرب إلى غرض المیت
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 وأما إذا لم یمكن ،یِف المال لھ فال مانع من انتقال المال إلى الورثة حسب العمومات وال دلیل على االستثناء
یمكن إیصالھ إلى مالكھ فیعامل معھ معاملة مجھول  ي كبرى أن المال الالعمل بالوصیة كلیًا فیدخل المقام ف

  .المالك من التصّدق ونحوه
  

ز   ألن، أن الحّج الواجب على المیت لو تعذر اإلتیان بھ لعدم وفاء المال لھ ینتقل المال إلى الورثة:فتحصل
 وھذا بخالف باب ،مومات االرثالمانع عنھ كان ھو الحّج والمفروض عدم إمكان اإلتیان بھ فیدخل في ع

 فإنھ لو تعذر العمل بھا یصرف المال في وجوه ُاخر ،الوصّیة سواء كانت على نحو تعدد المطلوب أو وحدتھ
 فإن ، والمال باق على ملك المیت، ألّن المستثنى من االرث نفس الوصّیة ال الموصى بھ،وال ینتقل إلى الورثة

ات المعّینة أو القریبة إلى غرضھ فھو وإّال یعامل معھ معاملة مجھول أمكن االیصال إلیھ بصرفھ في الجھ
  .المالك

  
  وأّما ما ذكره المصنف وغیره من صرف المال في التصّدق ابتداء بمجّرد تعّذر الحّج

  
   لو احتمل كفایتھا للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتّمة لمصرف الحّج وجب،نعم

  .)1() )1((إبقاؤھا 
  
   إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت ُاجرة اإلستئجار إلى:87 مسألة "3084"

  . سواء عینھا المیت أو ال)2( ))2(( الورثة
  . للخبر المتقدِّم، واألحوط صرفھا في وجوه البر أو التصّدق عنھ خصوصًا فیما إذا عّینھا المیت

  
فاد منھ الحّج من مّكة الذي ھو أقل مصرفًا من حّج  ألن المست،ینطبق علیھ الخبر المذكور للخبر المتقدِّم فھو ال

  .التمتع وإن لم یتمكن من ذلك فیتصدق بھ
 ولكن ،لعّل وجھھ رجوع ذلك إلى الشك في القدرة وال تجري البراءة في مثل ذلك بل یجري االشتغال) 1(

بنیًا على الشك في الظاھر أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في الحكم الوضعي ال التكلیفي حتى یكون م
 فإن المال ، فإن الشك یرجع إلى الشك في انتقال المال إلى الورثة وعدمھ للشك في وفاء المال وعدمھ،القدرة

 فلو شك في الوفاء وعدمھ ،في صورة الوفاء باق على ملك المیت وعلى تقدیر عدم الوفاء ینتقل إلى الورثة
 بناء على جریان االستصحاب في األمر ،ستصحاب العدمفي السنة اآلتیة أو وجود متبرع ال مانع من ا

  .االستقبالي وبذلك یتحقق موضوع االنتقال إلى الورثة
 لو تصّرفوا ثّم انكشف الخالف وظھر وفاء المال للحج فیما بعد أو وجد المتبرع یكشف أن االستصحاب لم ، نعم

 ولذا ذكرنا ،المنا فعًال في جواز التصرف وعدمھ وھذا أمر آخر وك،یكن مطابقًا للواقع ویكون ضامنًا لما أتلفھ
في التعلیقة أن الظاھر عدم وجوب اإلبقاء ولكن لو ظھر الخالف وتحقق كفایتھا أو وجد المتبرع كان ضامنًا 

  .لما أتلفھ
  ألّن التبّرع یوجب سقوط الحّج عنھ وإبراء ذمتھ منھ كما ھو الحال في الّدین) 2(
- - - - - - - - - -  
  . لكن لو تحقق بعد ذلك كفایتھا أو وجود متبرع بدفع التتمة كان ضامنًا لما أتلفھ،ظاھر عدم الوجوبال) 1(
إذا أوصى بالثلث في صرفھ للحج لم تخرج اُالجرة من ملكھ إلى الورثة بتبرع المتبرع للحج بل تصرف في ) 2(

  .وجوه البر عنھ
  
؟ المشھور وجوبھ من أقرب  المیقات أو البلد ھل الواجب االستئجار عن المیت من :88 مسألة "3085"

 وذھب جماعة إلى وجوبھ من البلد مع سعة المال ، وإّال فمن األقرب إلیھ فاألقرب،المواقیت إلى مّكة إن أمكن
 وربما یحتمل قول ثالث وھو الوجوب من البلد مع سعة المال وإّال فمن المیقات ،وإّال فمن األقرب إلیھ فاألقرب

یحسب   واألقوى ھو القول األّول وإن كان األحوط القول الثاني لكن ال، األقرب إلى البلد فاألقربوان أمكن من
  .الزائد عن ُاجرة المیقاتیة على الصغار من الورثة
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 ولو أوصى ولم یعین شیئًا ، ولو أوصى باالستئجار من البلد وجب ویحسب الزائد عن ُاجرة المیقاتیة من الثلث
 إذا كان ھناك انصراف إلى البلدیة أو كانت قرینة على إرادتھا كما إذا عین مقدارًا یناسب كفت المیقاتیة إّال

  .)1( البلدیة
  

ویدّل على صّحة التبرع بالحج صحیح معاویة بن عمار الوارد في من مات ولم یحج حّجة اإلسالم فتبرع عنھ 
  .)1( » بل ھي حّجة تاّمة:قال«؟  شخص آخر ھل یجزئ ذلك عنھ

  
 ألّن المانع كان ھو الحّج والمفروض ، ال مانع من رجوع المال وُاجرة االستئجار إلى الورثة:جملةوبال

ینتقل المال الموصى بھ إلى   وأما إذا أوصى بالحّج وتبّرع شخص بھ ال، ھذا فیما إذا لم یوص بالحج،ارتفاعھ
  .الورثة بل یصرف في وجوه البّر عنھ وقد تقّدم وجھ ذلك قریبًا

 إنما وقع ، عرفت أنھ ال خالف في أنھ إذا استقر علیھ الحّج ثّم مات یقضى ویستأجر عنھ من أصل المالقد) 1(
؟  الخالف في المكان الذي یجب االستئجار منھ فھل یجب االستئجار عنھ من البلد أو المیقات أو فیھ تفصیل

كن والمواقیت إلى مّكة إن أمكن وإّال  ونسب إلى المشھور أنھ من أقرب األما)2( نسب إلى الشیخ أنھ من البلد
  فمن غیره 

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 31أبواب وجوب الحّج ب  / 77 :11الوسائل ) 1(
  .18 المسألة 255 :2 الخالف ،301 :1 المبسوط ،283 :الحظ النھایة) 2(
  

  .مراعیًا األقرب فاألقرب
  

 ،لمال وإن لم یسع فمن األقرب إلى البلد فاألقربوذھب جماعة إلى وجوب االستئجار عنھ من البلد مع سعة ا
  .)1(اختاره في الدروس

  
 ولو ضاق ،وھنا قول رابع نسب إلى جماعة ـ وفي صّحة النسبة كالم ـ وھو الوجوب من البلد مع سعة المال

وسابقھ ھو  والفرق بین ھذا القول ،المال فمن المیقات وإن كان االستئجار من األقرب إلى البلد فاألقرب ممكنًا
أن القول السابق لو ضاق المال عن البلد ُیراعى األقرب فاألقرب إلى بلده وھذا القول إذا لم یسع المال من البلد 

  .ینتقل األمر إلى المیقات رأسًا وإن وسع المال من البالد القریبة لبلده
  

  :والذي ینبغي أن یقال إنھ یقع الكالم في موارد ثالثة
  .ن المیت في القضاء ع:األّول

  
  . في االستئجار عن الحي:الثاني

  
  . في الوصّیة بالحج:الثالث

  
 وأما ابتداؤه من البلد أو المیقات فلم یرد فیھ أي ، فالثابت باألدلة وجوب إخراج الحّج من صلب المال:أّما األّول

  .نص
 مقامنا ھذا من الرجوع إلى بّد في  فال، ورد في الوصّیة بالحج والحّج عن الحي وھما أجنبیان عن المقام، نعم

 والحّج اسم لألعمال الخاصة والمناسك المعروفة من ،ما تقتضیھ األدّلة والروایات ومقتضاھا وجوب الحّج عنھ
 وأّما المقّدمات وطي المسافات فھي خارجة عن ،االحرام إلى التقصیر أو إلى طواف النساء في حّج التمتع

القاتھا إنما ھو ُاجرة الحّج نفسھ فالواجب حینئذ االستئجار من  والخارج من عمومات االرث وإط،الحّج
 وبما أّن المواقیت مختلفة في القرب والبعد وكثرة اُالجرة وقلتھا یكون الواجب ھو الجامع بین ،المیقات
   فطبعًا یكون الواجب في المقام ھو مورد ، ومقتضى ذلك جواز التطبیق على األقرب واألبعد،األفراد

- - - - - - - - - -  
  .326 :1الدروس ) 1(
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 وال موجب لتطبیق الجامع على األكثر قیمة بعد إمكان ،األقل ُاجرة سواء كان أقرب أو أبعد من حیث المكان

  .تطبیقھ على األقل وسقوط الواجب بھ
  

 یحسب  لكن، وإن كان األحوط االستئجار من البلد مع سعة المال،فالصحیح ما اختاره المصنف تبعًا للمشھور
  .الزائد عن ُاجرة الحّج المیقاتي من حصة الكبار ال الصغار

  
 من وجوب االستئجار من البلد مع سعة المال وإّال فمن األقرب إلى )2( والدروس)1(وأّما ما اختاره ابن إدریس

ّج عن بدنھ  فلما مات سقط الح،البلد فاألقرب فاستدل علیھ بأنھ كان یجب علیھ صرف المال من البلد لو كان حیًا
  . وادعى تواتر األخبار بذلك،وبقي في مالھ ما كان یجب علیھ لو كان حیًا من مؤونة الطریق من بلده

  
 أن صرف المال من البلد وإن كان واجـبًا ولكنھ واجب مقدمي ال نفسي ولذا لو فرضنا أنھ ذھب شخص :ففیھ

  .من ھناك أجزأه عن حّجة اإلسالممستطیع إلى المدینة أو المیقات لغایة ُاخرى غیر الحّج وحّج 
  . ولعل نظره إلى الروایات الواردة في الوصّیة بالحج، وأما ما ادعاه من تواتر األخبار بذلك فغیر ثابت

  
 وھو االستئجار والنیابة عن الحي فالظاھر ھو اإلجتزاء من المیقات وعدم وجوب اإلتیان بھ من البلد :الثاني

 ویؤكد ذلك صحیح حریز فإنھ صریح في كفایة االستنابة من ،تقدم ذلك مفصًالكما ھو مقتضى اإلطالقات وقد 
 إذا ، ال بأس: فقال،عن رجل أعطى رجًال حّجة یحج بھا عنھ من الكوفة فحج عنھ من البصرة «:غیر البلد

  .)3( »قضى جمیع المناسك فقد تّم حّجھ
  

یفي المال للحج البلدي وقد یفرض فیما إذا وفى  وفیھ قد یفرض الكالم فیما ال ، مورد الوصّیة بالحج:الثالث
  .المال بھ

  
- - - - - - - - - -  
  .648 :1السرائر ) 1(
  .326 :1الدروس ) 2(
  .1 ح 11أبوا النیابة في الحّج ب  / 181 :11الوسائل ) 3(
  

ئھ ھو الحّج  وذلك فإنھ إذا قلنا بأن الواجب في فرض سعة المال ووفا، فیجب علیھ المیقاتي:أّما في األّول
 وإن قلنا بأنھ الحّج البلدي فلما عرفت آنفًا أن الوصّیة بالحج ونحوه من باب تعّدد ،المیقاتي أیضًا فاألمر واضح
 ألّن غرض المیت الموصي وصول الثواب إلیھ ، فإذا عجز عن أحدھما یتعّین اآلخر،المطلوب وتنحل إلى أمرین

 الذي عّینھ وأوصاه یجب إیصال الثواب إلیھ على الطریق اآلخر فإن یمكن إیصال الثواب إلیھ على النحو فإذا ال
 مضافًا ، وال بّد من صرف مالھ في جھاتھ لبقاء المال على ملكھ وال ینتقل إلى الورثة،ذلك أقرب لغرض المیت

عن رجل أوصى أن یحّج عنھ حّجة اإلسالم ولم یبلغ جمیع ما ترك إّال خمسین  «:إلى صحیحة علي بن رئاب
  .)1( »من قرب) صّلى اهللا علیھ وآلھ( یحّج عنھ من بعض المواقیت التي وّقتھا رسول اهللا : قال،رھمًاد
  

 وھو ما إذا وفى المال للحج البلدي وأوصى بالحج فھل یحّج عنھ من البلد أو المیقات :وأّما في الثاني
  .فالروایات مختلفة

  
سألت أبا الحسن  «:طي الذي عّبر عنھ بالصحیح قالففي بعضھا أنھ یحج عنھ من البلد كما في خبر البزن

 على قدر مالھ، إن وسعھ مالھ :؟ قال عن الرجل یموت فیوصي بالحّج من أین یحّج عنھ) علیھ السالم(الرضا 
  .)2(»فمن منزلھ وإن لم یسعھ مالھ فمن الكوفة فإن لم یسعھ من الكوفة فمن المدینة

  . ولكن الخبر مخدوش سندًا وداللة
  



 143

 وقد تكّرر ذكره في الرجال تارة محّمد بن ،ا من حیث السند فبمحّمد بن عبداهللا الذي روى عنھ البزنطيأّم
 وعّده الشیخ ،عبداهللا األشعري وُاخرى محّمد بن عبداهللا القمي وثالثة محّمد ابن عبداهللا بن عیسى األشـعري

  في النسخة) ثقة(وزیدت كلمة ) علیھ السالم(من أصحاب الرضا 
   وكل من نقل ، وبقیة النسخ خالیة عنھا)3(بوعة المط

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 2أبواب النیابة في الحّج ب  / 166 :11الوسائل ) 1(
  .3 ح 2أبواب النیابة في الحّج ب  / 167 :11الوسائل ) 2(
  .5419 / 365: رجال الطوسي) 3(
  

ة المطبوعة لم تثبت صحتھا فوثاقة الرجل غیر  والنسخ، وغیره لم یذكروا التوثیق)1(عن الشیخ كالقھبائي
  .ثابتة

  
بّد من   إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقّدمات فال،وأّما الداللة فقد اشتمل الخبر على أمر لم یقل بھ أحد

ھ علی(الظاھر أنھ خراسان بقرینة روایتھ عن الرضا  مالحظة البالد األقرب فاألقرب ال الطفرة من بلد الموصي ـ
 بل الالزم بناء على مالحظة األقرب فاألقرب من البالد مالحظة البالد ،ـ إلى الكوفة ومنھا إلى المدینة) السالم

 ال أنھ یحج عنھ من الكوفة وإن لم یسعھ فمن المدینة ،الواقعة في الطریق كنیشابور وسبزوار وطھران وھكذا
  . مالحظة البالد ال قائل بھ أصًال وال یساعده االعتبار ھذا النحو من: وبالجملة،مع تحقق مسافة بعیدة بین ذلك

  
وفي بعضھا أنھ ُیحج عنھ من غیر البلد الذي مات فیھ أي قبل المیقات كما في خبر سھل بن زیاد عن البزنطي 

 أما :؟ فقال عن رجل مات وأوصى بحّجة أیجوز أن ُیحّج عنھ من غیر البلد الذي مات فیھ «:عن زكریا بن آدم
 وھو صریح في جواز الحّج عنھ من غیر البلد ویعارض الخبر السابق ولكنھ )2( » دون المیقات فال بأسما كان

بّد من الرجوع إلى ما تقتضیھ   ففي باب الوصّیة بالحج لم یرد نص معتبر یعتمد علیھ فال،أیضًا ضعیف بسھل
لوصّیة في الحّج البلدي سواء كان  ففي فرض سعة المال وكفایتھ للبلدي یحج عنھ من البلد لظھور ا،القاعدة

 وإن لم یكن للوصیة ظھور وكانت مجملة یخرج الحّج من المیقات ویخرج من ،الموصى بھ حّج اإلسالم أم ال
  . ألن حّج اإلسالم یخرج من األصل وغیره من الثلث،صلب المال ال من الثلث

  
- - - - - - - - - -  
  .240 :5مجمع الرجال ) 1(
  .4 ح 2أبواب النیابة في الحج ب  / 167 :11الوسائل ) 2(
  
  .)1(  لو لم یمكن االستئجار إّال من البلد وجب وكان جمیع المصرف من األصل:89 مسألة "3086"
  
أو تبّرع ) )1((  إذا أوصى بالبلدیة أو قلنا بوجوبھا مطلقًا فخولف واستؤجر من المیقات:90 مسألة "3087"

  )2(  وكذا لو لم یسع المال إّال من المیقات، الوجوب من البلدعنھ متبرِّع منھ برأت ذّمتھ وسقط
  

 وإن قلنا بأّن ،إذا قلنا بأّن الواجب ھو الحّج البلدي فال إشكال في احتساب جمیع المصرف من األصل) 1(
میقات  فإن لم یمكن االستئجار إّال من البلد كما إذا لم یوجد أجیر من ال،الواجب ھو المیقاتي والزائد غیر واجب

  . ألّن ذلك وجب مقدمة لتفریغ ذّمتھ، ویجب جمیع المصرف من البلد من األصل،وجب البلدي أیضًا
 ووجوب اإلتیان ، فإن الحّج اسم ألعمال مخصوصة،ألّن المقّدمات الخارجیة ال دخل لھا في صّحة األعمال) 2(

بالنسبة إلى براءة ذمة المیت وسقوط  ھذا ،من البلد لو قلنا بھ فھو واجب آخر ال دخل لھ في صّحة األعمال
 أنھ في مورد الحّج الثابت في : وأّما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففیھ تفصیل حاصلھ،الواجب عنھ

ذمة المیت إذا خولف واستؤجر من المیقات أو تبرع عنھ متبرع ینتقل ما تركھ من األموال بإزاء الحّج أو 
م یبق موضوع لوجوب الحّج أو إتیان المقدمات حتى یصرف المال في ذلك فال مانع  إذ ل،المقدمات إلى الورثة

یجب صرفھ في   وأما في مورد الوصّیة بالحج فالمال الزائد ال،من االنتقال نظیر الّدین إذاتبرع عنھ متبرع
المیت ویصرف في ینتقل إلى الورثة بل ھو باق في ملك   ولكنھ ال،الحّج ثانیًا ألن موضوع الوصّیة قد انتفى
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 لما عرفت بما ال مزید علیھ أّن الوصّیة بالحّج ونحوه من ،وجوه البر األقرب فاألقرب في نظر المیت وجھاتھ
  .باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرین وإذا تعذر أحدھما یصرف المال في اآلخر

  
- - - - - - - - - -  
  .الكن اإلجارة لو كانت من مال المیت یحكم ببطالنھ) 1(
  
ھو البلد الذي مات فیھ كما یشعر بھ خبر زكریا بن آدم ) )1((  الظاھر أن المراد من البلد:91 مسألة "3088"
عن رجل مات وأوصى بحجة أیجزئھ أن یحج عنھ من غیر ) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «) قدس سرھما(

مع أنھ آخر مكان كان مكلفًا فیھ »  بأس بھ ما كان دون المیقات فال:)علیھ السالم(؟ فقال  البلد الذي مات فیھ
  .بالحّج

  .ّنھ المنساق من النص والفتوى وھو كما ترى  إنھ بلد االستیطان أل: وربما یقال
  . وقد یحتمل البلد الذي صار مستطیعًا فیھ

) قدس سره(ك  واألقوى ما ذكرنا وفاقًا لسّید المدار، ویحتمل التخییر بین البلدان التي كان فیھا بعد االستطاعة
  .)1( ـ قوّیًا جّدًا وھو التخییر أیضًا وإن كان االحتمال األخیر ـ) قدس سره(ونسبھ إلى ابن إدریس 

  
 ألّن المرخص ، والظاھر فساد اإلجارة،إّنما الكالم في صّحة اإلجارة إذا خالفت الوصّیة واستأجره من المیقات

بلد وأما من غیره فغیر مأذون فیھ ولكن المؤجر یضمن من التصّرف في مال المیت إنما ھو االستئجار من ال
  . وفساد اإلجارة ال ینافي صّحة العمل الصادر من المستأجر وفراغ ذمة المیت بھ،للمستأجر ُاجرة المثل

  
فظھر أن المال الزائد في مورد الحّج الثابت في ذّمة المیت ینتقل إلى الورثة وفي مورد الوصّیة باق على ملك 

  .رف في جھاتھالمیت ویص
  

  .موھمة النتقال المال إلى الورثة في كال الموردین وقد عرفت خالفھ) قدس سره(وال یخفى أن عبارتھ 
لو قلنا بوجوب الحّج من البلد مطلقًا أو في خصوص مورد الوصّیة فھل ھو بلد الموت أو بلد السكنى أو ) 1(

  .؟ وجوه ل إلیھا بعد االستطاعةالبلد الذي صار فیھ مستطیعًا أو أحد البلدان التي انتق
  
- - - - - - - - - -  
 ویختلف ذلك باختالف ، وأما إذا أوصى فالمتبع ھو ظھور الوصّیة،تقدم كفایة المیقاتیة مع عدم الوصّیة) 1(

  .الموارد
  
  .)1(  استأجروا من النجف أو من كربالء تعّین: لو عّین بلدة غیر بلده كما لو قال:92 مسألة "3089"
  
یلزم أن یكون من المیقات أو األقرب إلیھ فاألقرب بل   على المختار من كفایة المیقاتیة ال:93 مسألة "3090"

یخرج من األصل وال   لكن اُالجرة الزائدة على المیقات مع إمكان االستئجار منھ ال،)2(یكفي كل بلد دون المیقات
  من الثلث

  
 فالمراد من )1(  من البلد الذي لو كان حّیًا لوجب الحّج منھفإن تّم ما ذكره ابن إدریس من وجوب صرف المال

  . ألنھ آخر مكان وجب علیھ الحّج فیھ ولكنھ غیر تام كما تقّدم،البلد بلد الموت
  

 والذي یسھل الخطب أنھ ال أثر ،فالظاھر أّن المراد بالبلد ھو بلد االستیطان ألنھ المنصرف والمتفاھم عرفًا
م في مورد الحّج الثابت في ذمة المیت بعد عدم وجود روایة في المقام تدل على اعتبار للكالم والنقض واالبرا

  . وأما في باب الوصّیة فالمتبع الظھور العرفي كما تقدم،كون الحّج من البلد
ھذا إنما یتم بناء على عدم وجوب الحّج من البلد فحینئذ یتعّین علیھ العمل بالوصیة باالستئجار من البلد ) 1(
 ألنھا على خالف ، وأما بناء على القول اآلخر من وجوب الحّج من البلد فھذه الوصّیة ال أثر لھا،لذي عّینھا
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بّد من الحّج من البلد الذي مات فیھ أو بلد االستیطان على   بل ال،السّنة وعلى خالف ما ھو الواجب شرعًا
  .الخالف المتقدم

 فإن الحّج ،ء ولو من دون الوصّیة بناء على كفایة المیقاتیةریب في جواز االستئجار من أي بلد شا ال) 2(
  .المیقاتي إنما یكتفى بھ ال أنھ یجب الحّج منھ بحیث لو حّج من غیره لم یكن مجزئًا

 وأّما اُالجرة الزائدة على المیقات فال ، كفایة المیقاتیة ال تنافي االكتفاء بالحج البلدي أیضًا: وبعبارة ُاخرى
  ل ألن الخارج منھ إنما ھوتخرج من األص

- - - - - - - - - -  
  .648 :1السرائر ) 1(
  

إذا لم یوص باالستئجار من ذلك البلد إّال إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفھ ومن دون أن یزاحم 
  .واجبًا مالیًا علیھ

  
 وإن كان علیھ دین الناس )1(  إذا لم یمكن االستئجار من المیقات وأمكن من البلد وجب:94 مسألة "3091"

  .))1((  فیزاحم الّدین إن لم تف التركة بھما بمعنى أنھا توزع علیھما بالنسبة،أو الُخمس أو الّزكاة
  

 ألّن الثلث إنما یؤخذ منھ إذا أوصى بھ وإّال ،یؤخذ الزائد من الثلث إذا لم یوص بھ  وكذا ال،اُالجرة الواجبة
  .فیرجع إلى الورثة

  
صى بمطلق الثلث وصرفھ في مطلق وجوه البر ولم یعین مصرفًا خاصًا لھ یجوز للوصي االستئجار  لو أو،نعم

 وأما إذا عین مصرفًا خاصًا لھ یلزم صرفھ فیھ رعایة ،من أي بلد شاء لما فیھ من الفضل وكثرة األجر والثواب
ا زاحمھ واجب مالي آخر فلیس  وأّما إذ، لكن ھذا فیما إذا لم یزاحمھ واجب مالي آخر،لمصلحة المیت ونظره

 وقد ورد في باب الوصّیة أنھ لو أوصى بواجب وغیره وفرض أن ،للوصي صرف الثلث في مطلق وجوه البر
یزاحم الواجب والحّج من غیر المیقات من   ألّن المستحب ال،الثلث ال یفي بھما یقدم الواجب وال یقع التزاحم

فالمراد بھ الواجبات التي یبذل » واجبًا مالیًا «:صنف من قولھ وما ورد في عبارة الم،أفراد غیر الواجب
بإزائھا المال كالصالة والصیام ونحوھما التي تخرج من األصل على رأیھ إن لم یوص بإخراجھا من الثلث وإّال 

  .فمن الثلث
الناس أو  ولو كان علیھ دین من دیون ،ألنھ من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفریغ الذمة على ذلك) 1(

 ، وإن لم یِف ووقع التزاحم بینھما،من الخمس أو الزكاة فإن وفى المال بھما فال كالم في االخراج من األصل
  : فیقع الكالم في جھتین،أن التركة توزع علیھما بالنسبة) قدس سره(ذكر 

- - - - - - - - - -  
  .تقّدم أن الحّج ُیقّدم) 1(
  
كة باالستئجار من المیقات لكن أمكن االستئجار من المیقات االضطراري ـ  إذا لم تِف التر:95 مسألة "3092"

  .))1(( كمّكة أو أدنى الحل ـ وجب
 ویخرج من أصل ، لو دار األمر بین االستئجار من البلد أو المیقات االضطراري قدم اإلستئجار من البلد، نعم

  .)1( التركة ألنھ ال اضطرار للمیت مع سعة مالھ
  

  . توزیع التركة بالنسبة في:اُالولى
 وإذا فرضنا ، ألّن الخارج من أصل المال ھو ُاجرة الحّج، قد عرفت أن التقسیط والتبعیض ال أثر لھما في المقام

 مثًال لو ،عدم وفاء المال الباقي بعد إخراج الّدین بالنسبة للحج فال فائدة في التوزیع فطبعًا یسقط وجوب الحّج
لف دینار وخّلف ألف دینار وفرضنا ُاجرة الحّج بمقدار خمسمائة دینار فإذا دفعنا فرضنا أن المیت مدیون بأ

  .الّدین بالنسبة أي ثلثي الّدین لم یبق عنده ما یفي ُالجرة الحّج
  

 تقّدم الحّج على دین الناس فال )2( أّن مقتضى بعض النصوص المعتبرة كصحیحة برید العجلي المتقدِّمة:الثانیة
  .ًالوجھ للتقسیط أص
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 وأما بناء على عدم التقدم فمقتضى القاعدة ، لو قلنا بتقدم الحّج على الّدین فال كالم كما ھو الصحیح:والحاصل

األولیة مع قطع النظر عن خصوصیة المقام ھو التقسیط كما لو أوصى بُامور كثیرة أو كان الواجب علیھ ُامورًا 
 ، ألّن المفروض عدم وفاء المال،وص المقام غیر ممكنیفي للجمیع ولكن التقسیط في خص كثیرة والمال ال

 فما ذكره المصنف من ،والحّج غیر قابل للتبعیض فیسقط الحّج وال بّد من صرف المال حینئذ في جھات المیت
  .التوزیع ال یتم على كال القولین من تقدم الحّج مطلقًا أو عدمھ

 إذ لو أمكنھ ،م یحرم منھ لجھل أو نسیان ففیھ صورأن من تجاوز المیقات ول) قدس سرھم(ذكر الفقھاء ) 1(
   وإن لم یمكنھ فإن لم یدخل الحرم،الرجوع إلى المیقات وجب

- - - - - - - - - -  
  .ما ورد من إجزاء المیقات اإلضطراري قاصر عن شمول الفرض) 1(
  .246في ص ) 2(
  
 ،ین االستئجار عنھ وھو حي أو میت بناء على المختار من كفایة المیقاتیة ال فرق ب:96 مسألة "3093"

 فال یلزم أن ،یرجى زوالھ أن یجھِّز رجًال من المیقات كما ذكرنا سابقًا أیضًا فیجوز لمن ھو معذور بعذر ال
  .)1(  وإن كان األحوط ذلك،یستأجر من بلده على األقوى

  
 إذا كان الفوت عن  الظاھر وجوب المبادرة إلى اإلستئجار في سنة الموت خصوصًا:97 مسألة "3094"

 وال یجوز التأخیر إلى السنة ، وحینئذ فلو لم یمكن إّال من البلد وجب وخرج من األصل،)2( تقصیر من المیت
 كما أنھ لو لم یمكن من المیقات إّال ،اُالخرى ولو مع العلم بإمكان االستئجار من المیقات توفیرًا على الورثة

  .لموت وجب وال یجوز التأخیر إلى السنة اُالخرى توفیرًا علیھمبأزید من اُالجرة المتعارفة في سنة ا
  

 ویمكن إجراء ، وإّال فیحرم من مكانھ، وإن دخل الحرم وأمكنھ الرجوع إلى أدنى الحل وجب،یحرم من مكانھ
 ولكن مورد ذلك حسب ما یستفاد من النصوص من تجاوز عن المیقات بال ،ھذا الحكم في العالم العامد أیضًا

 فإن أمكن الحّج من سائر المواقیت فھو وإّال فیسقط ،م عذرًا أو عمدًا وال إطالق لھا حتى یشمل المقامإحرا
  .الحّج لعدم الدلیل على االجتزاء بالمیقات االضطراري

 نعم، لو دار األمر بین االستئجار من البلد أو المیقات االضطراري یتعین البلد إذ ال اضطرار للمیت مع سعة 
  .د عرفت أن االستئجار من المیقات مجز ال أنھ یتعین فیجزئ االستئجار من أي بلد أمكن وق،مالھ

یختص  یختص بالحج عنھ من البلد، ألّن اإلجزاء من المیقات ال قد تقدم مفصًال أن الحّج عن الحي ال) 1(
لسبعین فال داعي  وقد عرفت التفصیل في المسألة الثانیة وا،بالمیت بل یشمل الحّج عن المیت والحي معًا

  .للتكرار
وذلك ألن المال باق على ملك المیت وھو أمانة شرعیة بید الورثة أو الوصي وال یجوز فیھ التصرف أو ) 2(

   فالواجب صرفھ في الحّج في أّول أزمنة،إبقاؤه إّال بدلیل
  

فلم تِف ) )1(( إذا أھمل الوصي أو الوارث االستئجار فتلفت التركة أو نقصت قیمتھا:98 مسألة "3095"
  .)1( ّنھ لو كان على المیت دین وكانت التركة وافیة وتلفت باإلھمال ضمن  كما أ،باالستئجار ضمن

  
 وأّما وجھ الخصوصیة بفرض التقصیر فھو ألجل رفع العقاب عن المیت ألنھ إذا قّصر في إتیان الحّج ،اإلمكان

  .یعاقب فإذا بادر إلى االستئجار یرتفع العقاب عنھ
 ومما ذكرنا ظھر أنھ لیس ، لو وجبت المبادرة إلى االستئجار ففي صورة التقصیر أولى بالوجوب:لجملة وبا

  .للوصي أو الورثة تأخیر االستئجار توفیرًا للورثة وجلبًا لمنفعتھم بل تجب المبادرة ولو استلزم زیادة اُالجرة
  

لیھم وإنما یجب علیھم صرف المال لتفریغ  ألّن المال لم ینتقل إ،ودعوى أّن ذلك ضرر على الورثة ممنوعة
  .ذمة المیت وذلك غیر ضرري علیھم

  . وال دلیل على عدم جواز تفویت المنفعة عن الغیر، یستلزم ذلك تفویت منفعة لھم، نعم
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 وأّما بالنسبة إلى ،ألنھ تفویت وتفریط في األمانة الشرعیة وتكون یده حینئذ ید خیانة موجبة للضمان) 1(
یمة فقد یالحظ بالنسبة إلى إزالة صفة من الصفات كزوال طراوة العین وجودتھا وذلك یوجب نقصان الق

 فإّن الید على العین ید ، ألن إتالف الصفات موجب للضمان كأصل المال حسب تبعیة الصفات للعین،الضمان
 النقصان بحسب القیمة  ولكن كالم السّید المصنف غیر ناظر إلى ذلك وإنما نظره إلى،على الصفات أیضًا تبعًا

 فإّن الذي تحت یده یجب علیھ رّده وھو عین المال وصفاتھا ،السوقیة وتنزلھا وذلك غیر موجب للضمان
 ولكن مع ذلك یجب االستئجار ، وأّما القیمة السوقیة فال تقع تحت الید فال موجب للضمان بالنسبة إلیھا،بالتبع

  .وتتمیم اُالجرة من بقیة التركة لو كانت
  
- - - - - - - - - -  
 ولكن مع ذلك یجب اإلستئجار وتتمیم اُالجرة من بقیة ،ال وجھ لضمان الوصي أو الوارث لنقص القیمة) 1(

  .التركة إن كانت
  
 على القول بوجوب البلدیة وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان لھ وطنان الظاھر وجوب :99 مسألة "3096"

  . مع رضا الورثة باالستئجار من األبعد إّال)1( اختیار األقرب إلى مّكة
  . مع عدم تفاوت اُالجرة الحكم التخییر، نعم

  
 بناء على البلدیة الظاھر عدم الفرق بین أقسام الحّج الواجب فال اختصاص بحّجة :100 مسألة "3097"

لبلد بل وكذا لو أوصى لم یقید بالبلد وال بالمیقات یجب االستئجار من ا) )1(( فلو كان علیھ حّج نذري،اإلسالم
  .)2( بالحّج ندبًا الالزم االستئجار من البلد إذا خرج من الثلث

  
 وإذا كانت اُالجرة مختلفة فطبعًا یكون األقل ھو ،أي األقل قیمة وُاجرة وذلك ألن الواجب ھو طبیعي الحّج) 1(

 فلو كان ، باألبعد واألقرب مكانًا فالمناط والعبرة باألقل ُاجرة ال،الواجب وال وجھ لتطبیقھ على األكثر قیمة
 سواء كان أبعد أو أقرب بحسب المكان أو كانا ،األبعد مكانًا أقّل قیمة یتعّین الحّج منھ والزائد غیر واجب

  . ففي جمیع الصور یتعین اختیار األقل قیمة،متساویین مكانًا
 وإنما الوارد ،الحّج من البلد أو المیقاتقد ذكرنا في بعض المسائل المتقدمة أنھ لم یرد أي نص في ابتداء ) 2(

  .في النصوص وجوب الحّج عن المیت ولزوم تفریغ ذّمتھ من غیر تعّرض لمبدأ الحّج
 فالمتبع في باب ، وذكرنا ھناك أن النص غیر معتبر، ورد ذكر البلد في النص في باب الوصّیة بالحج، نعم

ل على طبق ظھور الوصّیة إن كان لھا ظھور وإّال فیكتفى الوصّیة ھو الرجوع إلى القاعدة ومقتضاھا ھو العم
  . ویجوز لھ اإلحجاج من البلد أیضًا لدخولھ تحت مطلق الخیرات والمبرات،بالمیقاتي

  
كان حّیًا وكذا بعد  وأّما في مورد حّجة اإلسالم فإن تّم ما ذكره ابن إدریس من وجوب صرف المال من البلد إذا

 ولكن قد عرفت أن ،حّج عن بدنھ ویبقى الوجوب في مالھ فحینئذ یجب الحّج من البلد ألن الساقط ھو ال،الموت
   ألن وجوب،كالمھ غیر تام

- - - - - - - - - -  
 فالحكم فیھ ھو الحكم في ،یخرج من أصل المال وإنما یخرج من الثلث بالوصیة تقّدم أن الحّج النذري ال) 1(

  .الوصّیة
  
 تقلید المیت والوارث في اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار على تقلید  إذا اختلف:101 مسألة "3098"

أو ) )2((  وإذا علم أن المیت لم یكن مقلدًا في ھذه المسألة فھل المدار على تقلید الوارث أو الوصي،))1(( المیت
عدد المجتھدین العمل على طبق فتوى المجتھد الذي كان یجب علیھ تقلیده إن كان متعینًا والتخییر مع ت

ومساواتھم؟ وجوه، وعلى األّول فمع اختالف الورثة في التقلید یعمل كل على تقلیده، فمن یعتقد البلدیة یؤخذ 
 ویحتمل الرجوع إلى ،من حصتھ بمقدارھا بالنسبة فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة باألقرب فاألقرب إلى البلد

  )1(لرفع النزاع) )3((الحاكم
  

  .لد وجوب مقدمي غیري ال نفسي فال دلیل على وجوب البلدیة عن المیتصرف المال من الب



 148

  
 ألّن صرف ثلثھ في الحّج ،وأّما الحّج النذري فإن قلنا بعدم خروجھ من األصل وإنما یخرج من الثلث فال كالم

 وإن ،ثرالبلدي ال محذور فیھ أصًال لبقاء الثلث على ملك المیت ویصرف في جھاتھ مما یترتب الثواب علیھ أك
  .قلنا بأنھ یخرج من األصل فیجري فیھ كالم ابن إدریس مع اإلشكال علیھ

 كما إذا ، فإن االختالف قد یتحقق بین تقلید المیت والوارث في أصل وجوب الحّج وعدمھ،في المقام فروع) 1(
شتراطھ وقد یكون كان المیت مقلدًا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفایة والوارث مقلدًا لمن یقول با

 وقد یقع االختالف بینھما في الفروع المترتبة على أصل الوجوب بعد الفراع عنھ كما إذا كان المیت ،بالعكس
 وھكذا االختالف بین المیت ،مقلدًا لمن یعتبر الحّج من البلد والوارث مقلدًا لمن یكتفي بالمیقاتیة أو بالعكس

  .والوصي
  
- - - - - - - - - -  
  .لمدار على تقلید الوارثبل ا) 1(
 وال أثر لنظر الوصي عن تقلید ، فالعبرة بنظره وظھور كالمھ،الوصي إنما ھو نائب المیت فیما أوصى بھ) 2(

  .أو اجتھاد
  .ھذا االحتمال ھو المتعین بناء على وجوب اإلحجاج عن المیت على الوارث كما ھو الظاھر) 3(
  

 وإذا اختلف تقلید المیت والوارث ،الولد األكبر مع الورثة في الحبوةفیحكم بمقتضى مذھبھ نظیر ما إذا اختلف 
في أصل وجوب الحّج علیھ وعدمھ بأن یكون المیت مقلدًا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفایة فكان یجب 

  ))1(( ت فالمدار على تقلید المی،علیھ الحّج والوارث مقلدًا لمن یشترط ذلك فلم یكن واجبًا علیھ أو بالعكس
  

 ألّن الوصّیة نافذة بالنسبة إلى الثلث ویجب على الوصي تنفیذھا ،أّما في باب الوصّیة فال أثر لالختالف بینھما
 سواء كان االختالف بینھما موجودًا بالنسبة إلى أصل ،حسب وصیة المیت ونظره وال أثر لنظر الوصي

نھ یعتبر الرجوع إلى الكفایة وھو غیر حاصل لھ یرى الوجوب أل  فلو كان المیت مّمن ال،الوجوب أو المكان
 لما عرفت بما ال مزید علیھ أن المال مال المیت ،ومع ذلك أوصى بالحج یجب على الوصي تنفیذ الوصّیة

  . وكذا لو انعكس األمر وكان الوصي یعتقد عدم الوجوب،ویجب صرفھ فیما عّینھ وال أثر لنظر الوصي
 وإن لم یوص بالحج وعین ،ذ الوصّیة سواء وافق رأیھ رأي المیت أم خالف یجب على الوصي تنفی: والحاصل

مصرفًا خاصًا للثلث یجب صرفھ فیما عّینھ وال یجوز لھ التبدیل والتغییر وال عبرة بنظر الوصي أصًال كالوكیـل 
خیرات ولو لم یعیِّن مصرفًا خاّصًا بل جعل صرفھ على نظر الوصي كما إذا أوصى بصرف ثلثھ في مطلق ال

  .حسب نظر الوصي فال بأس بصرف المال في الحّج ألنھ من جملة الخیرات وأعظمھا
  

ـ وإن لم یكن مقّلدًا فالمتبع رأي المتعیِّن للتقلید  بالفتح ثّم إنھ لو علم أن المیت كان مقّلدًا فالمتبع رأي مقلَّده ـ
 لما ،ھم ینتجز علیھ احتمال وجوب البلدیة وإّال فإن تعّدد المجتھدون وكانوا متساوین واختلفت آراؤ،إن كان

  .ذكرنا في باب االجتھاد والتقلید من تنجیز الواقع علیھ وحیث یتردد بین األمرین یجب األخذ بأحوط القولین
  
- - - - - - - - - -  
  .تقدم أن المدار على تقلید الوارث) 1(
  

ب بأن یرى الوارث الوجوب دون المیت ذكر وأّما االختالف بین المیت والوارث فإن كان االختالف في الوجو
  .في المتن أن العبرة بتقلید المیت ونظره

  
 ، أن المال المتروك حسب نظر الوارث لم ینتقل إلیھ بل ھو باق على ملك المیت فال یجوز لھ التصّرف فیھ:وفیھ

 المقام حال الّدین  وحال،ومجرد عدم اعتقاد المیت الوجوب ال یؤثر في جواز التصّرف لعدم العبرة بنظره
 فإنھ لو علم بثبوت الّدین على المیت ولكّنھ غفل عنھ أو اعتقد ،الثابت في تركة المیت حسب اعتقاد الوارث

 ومجّرد عدم ،ینتقل إلى الوارث وال یجوز للوارث التصّرف فیھ ألن المال مال الغیر ریب أن المال ال عدمھ ال
  .ّوز التصرف للوارث بل علیھ األداءیج اعتقاد المیت للدین أو غفلتھ عنھ ال
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 ولو علم الوارث بعدم وجوب الحّج علیھ فالمال ، نظر المیت ورأیھ في أمثال المقام ساقط بالمرة:وبالجملة

 فالعبرة في كال الموردین ،حسب نظره قد انتقل إلیھ ویجوز لھ التصّرف في مالھ وال أثر لرأي المیت وتقلیده
  . ولھ أن یعامل مع المال حسب تكلیفھ ووظیفتھ،المیتبتقلید الوارث ونظره ال 

  
  :أّما لو اختلف الورثة في التقلید بحسب أصل الوجوب أو المكان فاحتمل في المتن أمرین

 أن یعمل كل على تقلیده فمن یعتقد البلدیة یؤخذ من حصتھ بمقدارھا بالنسبة فیخرج مصرف المیقاتي :أحدھما
 وھكذا لو اختلفا في أصل الوجوب یخرج من ،مصرف البلدي من حصتھمن مجموع المالین ویخرج نصف 

  .حصة المعترف بالحج نصف مقدار مصرفھ
  

  . الرجوع والترافع إلى الحاكم نظیر ما إذااختلف الولد األكبر مع الورثة في الحبوة أو في مقدارھا:ثانیھما
  

ى سبیل اإلشاعة كما صّرح بھ في بعض الفروع  أما االحتمال األّول فمبني على ثبوت الحّج في التركة عل:أقول
 لو التزمنا باالشاعة یتعین : وبالجملة،السابقة واختار ھناك دفع المعترف بالحج ما یخّص حّصتھ بعد التوزیع

   إذ ال نزاع في البین،االحتمال األّول
  

ة مع إحراز صّحة  األحوط في صورة تعدد من یمكن استئجاره استئجار من أقلھم ُاجر:102 مسألة "3099"
یبعد جواز   وإن كان ال، سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة)1( عملھ مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیھم

 كما ،استئجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل واألوثقیة مع عدم قبولھ إّال باألزید وخروجھ من األصل
  .ُاجرة وإن كان أحوطیبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلھم  ال
  

 فإن الوارث المعترف یرى أن مقدارًا من المال للموّرث فیخرجھ ،وكل واحد من الورثة یعمل على طبق وظیفتھ
 كما لو اختلفا في أصل ثبوت الوصّیة واعترف أحدھما ،ویصرفھ في شؤونھ سواء عمل اآلخر بذلك أم ال

 وال مورد للترافع لعدم حق ،نصیبھ ویعمل على طبق وظیفتھبالوصیة وأنكرھا اآلخر فإن كًال من الورثة یأخذ 
  .ألحدھما على اآلخر لیطالب منھ الترافع إلى الحاكم

  
 واالرث إنما ھو بعد الحّج وال ینتقل ،وأّما االحتمال الثاني فمبني على أن الحّج عن المیت واجب في صلب المال

 فالوارث اآلخر الذي یرى عدم وجوب الحّج لم ینتقل إلیھ ،نالمال إلیھ قبل الحّج وإنما ینتقل إلیھ بعده كالّدی
  .المال حسب اعتقاد الوارث المعترف ولھ مطالبة الوارث اآلخر بالمال فلھ الرجوع إلى الحاكم

  . بناء على االحتمال األّول ال وجھ للترافع إلى الحاكم لعدم النزاع بل كل یعمل على طبق وظیفتھ: والحاصل
  

بأن ثبوت الحّج كالكلي في المعّین نظیر الّدین فال ینتقل المال إلى الورثة إّال بعد الحّج وأداء الّدین وأما إذا قلنا 
 ولذا ذكرنا في التعلیقة أن ،فلھ مطالبة اآلخر بالحج لینتقل إلیھ المال وإّال فال ینتقل إلیھ المال ما لم یؤد الحّج

  . عن المیت على الوارثھذا االحتمال ھو المتعین بناء على وجوب اإلحجاج
  .ألن استئجار أكثرھم ُاجرة یستلزم التصرف في مال الغیر من دون رضاه) 1(

 ألن الروایات الدالة ،یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیت شرفًا ورفعة وإن استلزم األزید ُاجرة  ال، نعم
  على الحّج عن المیت منصرفة إلى المتعارف مما یناسب

  
 لكن األحوط اإلستئجار من البلد بالنسبة إلى ، قد عرفت أن األقوى كفایة المیقاتیة:103  مسألة"3100"

  .الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن ُاجرة المیقاتیة على الُقصَّر إن كان فیھم قاصر
  
فھل یجب االحتیاط  إذا علم أنھ كان مقلدًا ولكن لم یعلم فتوى مجتھده في ھذه المسألة :104 مسألة "3101"

  .)1( أیضًا) )1(( ؟ وجھان أو المدار على تقلید الوصي أو الوارث
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تحقق سائر الشرائط في حقھ فال یجب ) )2((  إذا علم استطاعة المیت ماًال ولم یعلم:105 مسألة "3102"
  . لعدم العلم بوجوب الحّج علیھ الحتمال فقد بعض الشرائط،)2(القضاء عنھ

  
 وال ، الوارث بمنزلة نفس المیت من حیث الضعة والشرف في االستئجار وعدمھ:الحاصل و،مقامھ وشرفھ

  . ألّن االذن محمول على المتعارف،تجب المبالغة في الفحص عن أقّلھم ُاجرة
 ،قد عرفت أنھ ال عبرة بنظر المیت في مورد العلم برأیھ فضًال عن الجھل بھ والمتبع إنما ھو نظر الوارث) 1(

 ألّن الزائد ،ورد الوصّیة فالمتبع نظر المیت فإن ثبت ظھور للوصیة فھو وإّال فالظاھر كفایة المیقاتيوأما في م
  .غیر ثابت واألصل عدم الوصّیة بھ

  . ال بأس باالتیان بالبلدي بعنوان مطلق الخیرات والمبرات، نعم
بّد من توفر سائر  وب الحّج بل الیكفي في وج  ومجّرد إحراز المال ال،لعدم العلم باستقرار الحّج علیھ) 2(

  . ولو شّك في وجودھا فاألصل عدمھ،الشرائط
   ألّن مستند ھذا، بعض الشرائط یمكن إثباتھ باألصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفایة، نعم

- - - - - - - - - -  
 إذا كان ،برة بنظر الوارث نعمتقدم أنھ ال عبرة بتقلید المیت كما تقدم أنھ ال أثر لتقلید الوصي ونظره بل الع) 1(

  . وإّال فیقتصر على األقل،المیت قد أوصى بالحج وكان نظره معلومًا فھو
  .ولو كان باألصل) 2(
  
 إذا علم استقرار الحّج علیھ ولم یعلم أنھ أتى بھ أم ال فالظاھر وجوب القضاء عنھ :106 مسألة "3103"

 ،وأنھ ال یترك ما وجب علیھ فورًا) )1((  بظاھر حال المسلم ویحتمل عدم وجوبھ عمًال،ألصالة بقائھ في ذمتھ
  .)1( ّنھ أّداھا أو ال اّنھ تعّلق بھ ُخمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صیام ولم یعلم أ) )2(( وكذا الكالم إذا علم

  
األمارة بّد من إحراز الوجوب بالوجدان أو ب  ال: وبالجملة،االشتراط ھو خوف الوقوع في الحرج واألصل عدمھ

  .أو باألصل وإّال فال یجوز الحّج عنھ من مالھ إذا كان لھ ورثة ُقّصر
قد ذكرنا في باب قضاء الصالة أن الوجھین الّلذین أشار إلیھما إنما یجریان فیما إذا علمنا بثبوت القضاء ) 1(

بالواجب أو لم یأت  وأما إذا شك في أصل إتیان العمل وعدمھ وأنھ ھل أتى ،علیھ ولكن شك في إتیانھ وعدمھ
 وال یثبت عنوان ،تثبت وجوب القضاء ألن موضوعھ الفوت بھ لیجب علیھ القضاء فأصالة عدم االتیان ال

  .الفوت بأصالة عدم اإلتیان إّال على األصل المثبت
  

 :ُیقالوأّما في باب الواجبات المالیة كالّزكاة والُخمس فان كانت العین موجودة وشّك في أداء زكاتھا أمكن أن 
 وأّما إذا كانت العین تالفة وشّك في أّن المالك أّدى زكاتھا وأتلفھا أو أتلفھا من دون أن ،األصل بقاء الزكاة فیھا

یترّتب الضمان على استصحاب عدم األداء، ألّن موضوعھ االتالف واستصحاب عدم االتیان  یؤّد زكاتھا ال
  .یثبتھ إّال على األصل المثبت ال
  

للبحث عن ذلك مفصًال في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة ولكن الظاھر أنھ ال مانع من وقد تعّرضنا 
 ،جریان االستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذّمة المیت بالحج فیجب القضاء عنھ ویخرج من أصل المال

  حال المسلم خصوصًا إذا  وال عبرة بظاھر ،ألّن موضوعھ وجوب الحّج علیھ وعدم االتیان بھ وھو ثابت باألصل
- - - - - - - - - -  
  .ال اعتبار بظاھر الحال) 1(
  ."2793في المسألة "فیھ تفصیل تقدم في كتاب الزكاة ) 2(
  

  .یوجب سوى الظن وھو غیر حّجة  ألنھ ال،كان غیر صالح
  

لّدین على المیت  وقد ثبت في باب ا،)1( وقد یقال بأّن الحّج دین كما صرح بذلك في بعض النصوص المعتبرة
یثبت باستصحاب عدم االتیان إّال أن یضم بالیمین فیكون ما دل على اعتبار الیمین في باب الّدین  أنھ ال

  . والمستفاد من ذلك عدم حجیة االستصحاب في باب الّدین على المیت،مخصصًا ألدلة االستصحاب
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  :لمیت إنما ھو روایتان أن ما دل على اعتبار ضم الیمین في إثبات الّدین على ا:وفیھ

ھل تقبل شھادة الوصي للمیت بدین لھ  «:)علیھ السالم( مكاتبة الصّفار إلى أبي محّمد أي العسكري :اُالولى
 من بعد ، نعم:؟ فوّقع أو تقبل شھادة الوصي على المیت مع شاھد آخر عدل«ثّم ذكر في ذیلھ » ؟ على رجل

  .)2(»یمین
  

  .لثالثة ولكن یظھر من الصدوق أن الراوي ھو الصفار والمكاتب شخص آخروقد روى ھذه الروایة المشایخ ا
 والمستفاد منھا ثبوت الّدین على المیت مع الحلف وعدم ثبوتھ بشھادة ، الروایة معتبرة سندًا، وكیف كان
إنھ  فتكون الروایة مخّصصة لحجِّّیة البیِّنة كما ورد التخصیص علیھا في مورد ثبوت الزنا ف،العدلین فقط

  .تخصیص على االستصحاب المقام جزء المثبت للّدین فال یثبت إّال بضم عدلین آخرین، فالحلف في ال
  

 فال ، فحجیة البّینة ورد علیھا التخصیص ال االستصحاب، الیمین جزء متمم لدلیل حجیة البّینة:وبعبارة ُاخرى
  .یستفاد من الروایة عدم حجیة االستصحاب في المقام

  
ـ إلى أن ) علیھ السالم(قلت للشیخ « عن یاسین الضریر عن عبدالرحمن بن أبي عبداهللا قال :انیةالروایة الث

 وإن كان المطلوب بالحق قد مات فُاقیمت علیھ البّینة فعلى المدعي الیمین باهللا الذي ال إلھ :ـ) علیھ السالم(قال 
  نعلم ندري لعّلھ قد أوفاه ببّینة ال ّنا ال  أل، فإن حلف وإّال فال حق لھ،إّال ھو لقد مات فالن وأن حقھ لعلیھ

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 25أبواب وجوب الحّج ب  / 67 :11الوسائل ) 1(
 الفقیھ ،626 / 247: 6التھذیب  ،3 / 394 :7الكافي  ،1 ح 28ب  أبواب الشھادات  /371 :27الوسائل ) 2(
3: 43 / 14.  
  
 ولو علم أن ،ر في براءة ذمة المیت والوارث بل یتوّقف على األداءیكفي االستئجا  ال:107 مسألة "3104"

  . ویخرج من األصل إن لم یمكن استرداد اُالجرة من األجیر،)1( األجیر لم یؤد وجب االستئجار ثانیًا
  
 إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن :108 مسألة "3105"

  .)2( میقاتیة للورثة أو لبقیتھمُاجرة ال
  

 ألّن ، وھي واضحة الداللة على أن الحلف ناظر إلى بقاء الّدین ال إلى أصل الحدوث،)1( الحدیث» موضعھا
 ویظھر من الروایة عدم االكتفاء ،الشك تارة یتعّلق بأصل ثبوت الّدین وُاخرى یتعلق باألداء وھو محل الكالم

  .لف على عدم األداءبّد من الح باالستصحاب بل ال
  

 فلیس في البین إّال المكاتبة المتقدِّمة وقد عرفت عدم ،ولكن الروایة ضعیفة السند بیاسین الضریر فإنھ لم یوثق
 وأن اعتبار الیمین لیس لعدم حجِّّیة االستصحاب بل كونھ متمِّمًا لالثبات ،داللتھا على عدم حجِّّیة االستصحاب

 ولذا لو علمنا وجدانًا بثبوت الّدین على المیت وشك في األداء ، في مقام الشكوجزءًا للدلیل المثبت للدین
  .وعدمھ ال مانع من استصحاب عدم االتیان وال حاجة إلى الحلف

 ومجّرد االستئجار ،ألّن الواجب على الوارث أو الوصي ھو الحّج عنھ وما لم یؤد لم یسقط الوجوب) 1(
  . ویخرج من األصل،جار ثانیًا لتفریغ ذمة المیتبّد من االستئ یوجب السقوط فال ال
  .ویكون التصّرف في الزائد فضولیًا فإن رضي الورثة فھو وإّال ضمن الزائد) 2(

 فإن كانت االجارة على ذّمتھ أي ذّمة الوصي لكن بداعي أخذ اُالجرة من ، إنما الكالم في صّحة االجارة وفسادھا
جر تمام اُالجرة ولیس لھ الرجوع إلى الورثة سوى مقدار ُاجرة التركة فاالجارة صحیحة ویضمن للمستأ

 وإن كانت االجارة على ذّمة المیت بحیث یجعل ذّمة المیت مشغولة باُالجرة أو كانت اُالجرة بعین ،المیقاتیة
  التركة

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 4أبواب كیفیة الحكم ب  / 236 :27الوسائل ) 1(
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ا لم یكن للمیت تركة وكان علیھ الحّج لم یجب على الورثة شيء وإن كان یستحب  إذ:109 مسألة "3106"

  .)1(  بل قد یقال بوجوبھ لألمر بھ في بعض األخبار،على ولیھ
  
 ، من استقر علیھ الحّج وتمكن من أدائھ لیس لھ أن یحج عن غیره تبّرعًا أو بإجارة:110 مسألة "3107"

الف فالمشھور البطالن بل اّدعى بعضھم عدم الخالف فیھ وبعضھم  ولو خ،وكذا لیس لھ أن یحج تطوعًا
  . ولكن عن سّید المدارك التردد في البطالن،اإلجماع علیھ

  
ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصیًا في ترك ما وجب علیھ كما في مسألة الصالة مع فوریة وجوب إزالة 

 وعلى ،ن األمر بالشيء نھي عن ضده وھي محل منع إذ ال وجھ للبطالن إّال دعوى أ،النجاسة عن المسجد
  .یقتضي البطالن ألنھ نھي تبعي تقدیره ال

   ودعوى أنھ یكفي في عدم الصحة عدم األمر مدفوعة
  

  .فاالجارة بالنسبة إلى الزائد فضولیة وتكون باطلة والمستأجر یرجع إلیھ بُاجرة المثل
 وإخراجھ من صلب المال وأصلھ ونحو ذلك إنما ھو ریب أن المستفاد من النصوص اآلمرة بالحج ال) 1(

 وأما إذا لم یكن لھ مال یفي للحج فال یدل شيء من ھذه النصوص على ،وجوب اإلحجاج عنھ إذا كان لھ مال
 وما ورد في صحیح ضریس من قضاء الولي لھ محمول على ما إذا كان لھ مال بقرینة سائر ،وجوب الحّج عنھ

  .الروایات
) علیھ السالم( وفّصل ،أن موردھا من خرج حاجًا حّجة اإلسالم وكان مستطیعًا ومات في الطریق مضافًا إلى 

بین من مات في الحرم فقد أجزأت عنھ حّجة اإلسالم وبین من مات دون الحرم فلیقض عنھ ولیھ حّجة 
حّجة اإلسالم وال  فاألمر بقضاء الولي عنھ إنما ھو فیما إذا كان المنوب عنھ ممن وجب علیھ ،)1( اإلسالم

  .إطالق لھ یشمل من مات مفلسًا ال مال لھ
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 26أبواب وجوب الحّج ب  / 68 :11الوسائل ) 1(
  

في حدِّ نفسھ في الصحة كما في مسألة ترك األھم واإلتیان بغیر األھم من الواجبین ) )1(( بكفایة المحبوبّیة
 وھي أیضًا مدفوعة بالمنع إذ مجرد ، مختص بحجتھ عن نفسھ فال یقبل لغیره أو دعوى أن الزمان،المتزاحمین
  .یوجب اإلختصاص فلیس المقام من قبیل شھر رمضان حیث إنھ غیر قابل لصوم آخر الفوریة ال

عن الرجل  «:)علیھ السالم( وربما یتمّسك للبطالن في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى 
 إذا لم یجد الصرورة ما یحج بھ عن نفسھ فإن كان لھ ما ، نعم:)علیھ السالم(؟ قال   عن المیتالصرورة یحج

 وھي تجزئ عن المیت إن كان للصرورة مال وإن لم ،یحّج بھ عن نفسھ فلیس یجزئ عنھ حتى یحّج من مالھ
 ترى بالداللة على  وھما كما،)علیھ السالم(وقریب منھ صحیح سعید األعرج عن أبي عبداهللا » یكن لھ مال
  .یجوز لھ ترك حّج نفسھ وإتیانھ عن غیره وأما عدم الصحة فال  فإّن غایة ما یدالن علیھ أنھ ال،الصّحة أولى

یبعد الفتوى بالصّحة لكن   بل ال، فترّدد صاحب المدارك في محلھ، یستفاد منھما عدم إجزائھ عن نفسھ، نعم
 ، وأّما إذا لم یتمّكن فال إشكال في الجواز والصّحة عن غیره،حّج نفسھ ھذا كّلھ لو تمّكن من ،یترك اإلحتیاط ال

یعلم  یعلم بوجوب الحّج علیھ لعدم علمھ باستطاعتھ ماًال أو ال ینبغي اإلشكال في الصحة إذا كان ال بل ال
  .وجوب الحّج عن نفسھ فحج عن غیره أو تطوعًا) )2(( بفوریة

و مع التمّكن والعلم بوجوب الفوریة لو آجر نفسھ لذلك فھل اإلجارة  ثّم على فرض صّحة الحّج عن الغیر ول
على ) )3((  وذلك لعدم قدرتھ شرعًا،؟ الظاھر بطالنھا أیضًا صحیحة أو باطلة مع كون حّجھ صحیحًا عن الغیر

  - - - - - - - - - -العمل المستأجر علیھ ألّن المفروض وجوبھ عن نفسھ 
  .مر على نحو الترتببل الصحة من جھة وجود األ) 1(
  .الجھل بالفوریة مع التقصیر بحكم العلم) 2(
یشملھ  فال  إنك غیر قادر على التسلیم على اإلطالق لفرض وجوب الحّج على نفسھ:الصحیح أن یقال) 3(

 ، وأما القدرة على التسلیم في فرض العصیان فھي إنما یترتب علیھا التكلیف ال الوضع،وجوب الوفاء بالعقد
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 ولو فرض أن المنشأ ھو التملیك على ،المنشأ إنما ھو التملیك على اإلطالق ال التملیك على تقدیر المعصیةفإن 
  .تقدیر العصیان كان العقد أیضًا باطًال من جھة التعلیق

  
ینفع في صّحة اإلجارة خصوصًا على القول بأن األمر بالشيء   وكونھ صحیحًا على تقدیر المخالفة ال،فورًا

 ما الفرق بین المقام وبین : فإن قلت، ألن اهللا إذا حرم شیئًا حرم ثمنھ وإن كانت الحرمة تبعیة،ضّدهنھي عن 
 حیث ،المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصّحة ھناك كما إذا باعھ عبدًا وشرط علیھ أن یعتقھ فباعھ

  .تقولون بصّحة البیع ویكون للبائع خیار تخلف الشرط
ن في ذلك المقام المعاملة على تقدیر صحتھا مفوتة لوجوب العمل بالشرط، فال یكون العتق  الفرق أ: قلت

یسقط وجوب الحّج   بخالف المقـام حیث إّنا لو قلنا بصـّحة اإلجارة ال،واجـبًا بعد البیـع لعدم كونھ مملـوكًا لھ
جارة صحیحة وإن قلنا إن النھي التبعي یمكن أن تكون اإل عن نفسھ فورًا فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعًال فال

  .یوجب البطالن فالبطالن من جھة عدم القدرة على العمل ال ألجل النھي عن اإلجارة ال
  . لو لم یكن متمكنًا من الحّج عن نفسھ یجوز لھ أن یؤجر نفسھ للحّج عن غیره، نعم

یبعد صّحتھا لو لم یعلم باستطاعتھ أو لم  التبطل إجارتھ بل  عن نفسھ ال) )1((  وإن تمكن بعد اإلجارة عن الحّج
عن نفسھ فآجر نفسھ للنیابة ولم یتذكر إلى أن فات محل استدراك الحّج عن نفسھ كما ) )2((یعلم بفورّیة الحّج

  .بعد الفراغ أو في أثناء األعمال
 صحیح عّمن نوى عنھ یكفیھ عن نفسھ بل إّما باطل كما عن المشھور أو  ثّم ال إشكال في أن حّجھ عن الغیر ال

في الصورة المفروضة بل إّما باطل أو صحیح ) )3(( یجزئھ عن حّجة اإلسالم  وكذا لو حّج تطّوعًا ال،كما قّویناه
   إذ ، فما عن الشیخ من أنھ یقع عن حّجة اإلسالم ال وجھ لھ،ویبقى علیھ حّجة اإلسالم

- - - - - - - - - -  
 وأما لو لم یكن كذلك كما لو حصل لھ المال من جھة ُاخرى ،ى صّحة اإلجارةھذا إذا كان التمكن متوقفًا عل) 1(

  .بعد اإلجارة فیكشف ذلك عن بطالنھا
  .كان معذورًا فیما إذا) 2(
  .األظھر إجزاؤه عن حّجة اإلسالم في الصورة المفروضة) 3(
  

  .االنقالب القھري ال دلیل علیھ
 ،ھ بقصد القربة فھو منطبق على ما علیھ من حّجة اإلسالم ودعوى أن حقیقة الحّج واحدة والمفروض إتیان

 ولیس المقام من باب التداخل ،تجدي بعد كون المطلوب ھو اإلتیان بقصد ما علیھ مدفوعة بأّن وحدة الحقیقة ال
د األمر بّد من تعّدد االمتثال مع تعد  كیف وإّال لزم كفایة الحّج عن الغیر أیضًا عن حّجة اإلسالم بل ال،باإلجمـاع

وجوبًا وندبًا أو مع تعّدد الواجبین وكذا لیس المراد من حّجة اإلسالم الحّج األّول بأي عنوان كان كما في صالة 
  .أصًال) قدس سره(التحّیة وصوم اإلعتكاف فال وجھ لما قالھ الشیخ 

كن القول بكفایتھ عن  نعم لو نوى األمر المتوجھ إلیھ فعًال وتخیل أنھ أمر ندبي غفلة عن كونھ مستطیعًا أم
 ثّم إذا كان الواجب علیھ حجًا نذریًا أو غیره وكان وجوبھ فوریًا ،حّجة اإلسالم لكنھ خارج عما قالھ الشیخ

فحالھ ما ذكرنا في حّجة اإلسالم من عدم جواز حّج غیره وأنھ لو حّج صّح أو ال وغیر ذلك من التفاصیل 
  .)1( المذكورة بحسب القاعدة

  
یتمّكن وعلى كل تقدیر قد یعلم بوجوب  م تارة في من یتمكن من أداء حّج نفسھ وُاخرى في من الیقع الكال) 1(

 ففي جمیع الصور لو حّج تطوعًا عن نفسھ أو حّج عن الغیر نیابة تبرعًا أو ،یعلم بذلك الحّج على نفسھ وقد ال
  .؟ إجارة فھل یصّح الحّج أم ال

  
ن من أداء حّج نفسھ وكان عالمًا بالوجوب فیقع البحث فیھا من حیث  وھي ما إذا تمك:أّما الصورة اُالولى

 أما من حیث الحكم التكلیفي فال ریب في كونھ عاصیًا في ترك ما ،الحكم التكلیفي ومن حیث الحكم الوضعي
  .وجب علیھ وأنھ فّوت على نفسھ اختیارًا ما ھو من أعظم الواجبات اإللھیة الذي ھو من مباني اإلسالم

  
؟ نسب  ا من حیث الحكم الوضعي فھل یحكم بصّحة ما أتى بھ من الحّج التطوعي أو النیابي أو یحكم بفسادهوأّم

  إلى المشھور البطالن واّدعى صاحب الجواھر عدم 



 154

  
 وفّصل بعضھم بین الحّج النیابي والتطّوعي فذھب إلى البطالن في )1( الخالف في بطالن الحّج النیابي خاّصة

 وذھب آخر إلى الصّحة مطلقًا وإن كان عاصیًا في ترك حّج ،الصّحة فیما إذا حّج عن نفسھ تطّوعًاالنیابي وإلى 
  .)2(اإلسالم كما عن الشیخ في الخالف

  
  .أّما القائلون بالتفصیل فیمكن االستدالل لھم بالوجوه المذكورة للفساد وبعض الوجوه المذكورة للصحة

  
  :وجوهوأّما القائلون بالفساد فاستدّلوا ب

  . أن األمر بالشيء یقتضي النھي عن ضّده والنھي یدّل على الفساد:األّول
كان أحد الضّدین   وإذا،)3( وعن شیخنا البھائي أنھ یكفي في الحكم بالفساد عدم األمر وال نحتاج إلى النھي

م أن األمر تعلق بالحج مأمورًا بھ فالضد اآلخر ال أمر بھ لعدم إمكان األمر بالضـّدین معًا والمفروض في المقا
  .عن نفسھ ولم یتعلق بضده من سائر أقسام الحّج من التطوعي أو النیابي

  
  : مفّصًال أّن الدعوى اُالولى مبنّیة على مقّدمتین)4( قد ذكـرنا في بحث اُالصـول:أقول

  . إثبات مقدمیة ترك أحد الضدین لوجود الضد اآلخر:إحداھما
  

  . للمقدمة إثبات الوجوب الشرعي:ثانیھما
  

  .یتصور فیھما المقدمیة وكلتا المقدمتین ممنوعتان فإن الضدین في مرتبة واحدة ال
یقتضي   وعلى القول بالوجوب النھي في المقام ال،نلتزم بوجوب المقدمة شرعًا  على أنھ لو ثبتت المقدمیة ال
  .الفساد ألنھ نھي عرضي تبعي

  قدمیة فال یقتضي حرمة وجود ھذا الضد ألن الحكم الشرعي  على أنھ لو كان ترك أحد الضّدین واجبًا للم
- - - - - - - - - -  
  .328 :17الجواھر ) 1(
  .256 :2الخالف ) 2(
  .133 :نقل عنھ في الكفایة) 3(
  .10 :3محاضرات في ُاصول الفقھ ) 4(
  
ام ما یكون فعلھ مبغوضًا  فإن الواجب ما یكون فعلھ واجبًا وال یكون تركھ بمحرم وكذا الحر،ینحل إلى حكمین ال

 فإن الوجوب ینشأ من مصلحة ملزمة في الفعل والحرمة تنشأ من مفسدة ،ومنھیًا عنھ وال یكون تركھ واجبًا
  .في الفعل

 مضافًا إلى ذلك كلھ أن المتصف بالوجوب إنما ھو المقدمة الموصلة ال كل مقدمة فالواجب ھو ترك الضد 
  .الموصل إلى الواجب

  
فقد أجاب عنھ غیر واحد بكفایة المحبوبیة في حد نفسھ في الحكم بالصّحة ) رحمھ اهللا(ه البھائي وأّما ما ذكر

 إذ ، و ما ذكروه من حیث الكبرى تام ولكن إثبات الصغرى ممنوع،وإن لم یؤمر بھ بالفعل لمانع من الموانع
مر فإن لم یكن أمر في البین كما ھو یمكن إحراز المحبوبیة إّال عن طریق األمر وال كاشف عن المالك إّال األ ال

 فكالم البھائي في نفسھ صحیح وحاصلھ أنھ لو لم یكن في البین أمر ،یمكن إثبات المحبوبیة المفروض ال
  .یمكن الحكم بالصّحة ال
  

 ألّن األمر بالضّدین إنما یمتنع جمعًا وعرضًا وأما األمر الترتبي ، أّن األمر موجود:والصحیح في الجواب عنھ
 ألّن اعتبار القدرة في التكالیف إنما ھو بحكم العقل ویسقط التكلیف عند عدم التمكن ،لطولي فال مانع منھ أصًالا

 وغیر المقدور إنما ھو الجمع بین الضّدین ، والتقیید بالقدرة عقًال إنما ھو بمقدار الضرورة،وعدم القدرة
مر اآلخر فال مانع عنھ فیأتي بھ بداعي األمر  وأما األمر الطولي في فرض عصیان األ،واألمر بھما عرضًا

 وھذا ھو الترتب الذي قلنا بأنھ من ، بل ال مانع من األخذ بإطالق ھذا األمر، وال موجب للتقیید،المتوجھ إلیھ
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 ،یحتاج إلى دلیل بخصوصھ بل نفس إطالق األمر بالمھم یكفي  ولذا ذكرنا أن الترّتب ال،أوضح الممكنات
 ففي فرض عصیان األمر بإتیان حّج نفسھ ، وینطبق ذلك على المقام تمامًا،ھ مساوق لوقوعھوذكرنا أن إمكان

  .یأتي بالحج النیابي بداعي األمر المتوجھ وال مانع من فعلیتھ في فرض عصیان األمر بضّده األھم
  

ي الواجبین یجري في الحّج ألن الترتب إنما یجري ف ذكر أن الترتب ال) قدس سره(ولكن شیخنا اُالستاذ 
   وأما إذا كان أحد الواجبین مقیدًا ،المقّیدین بالقدرة العقلیة

  
یبقى موضوع للواجب المقید بالقدرة   ألنھ في فرض العصیان ال،بالقدرة الشرعیة فال یجري فیھ الترتب

مال الماء الشرعیة وال أمر لھ أصًال كما ھو الحال في الوضوء فإنھ مقید بالقدرة الشرعیة بالتمّكن من استع
 ،یحكم بصحة وضوئھ باألمر الترتبي  فلو وجب صرف الماء في واجب آخر أھم وعصاه وتوضأ بھ ال،شرعًا

 وھكذا الحّج ،یحقق موضوع الوضوء ألنھ في فرض العصیان ال موضوع لوجوب الوضوء أصًال والعصیان ال
ن واجب آخر أھم فإذا عصى فإن المأخوذ فیھ القدرة الشرعیة بمعنى أنھ ُاخذ في موضوعھ عدم عصیا

  .)1( یتحقق موضوع الحّج أصًال ال
  

 أن القدرة الشرعیة غیر مأخوذة في الحّج وإنما المأخوذ فیھ ُامور خاصة مذكورة في النصوص من :وفیھ أّوًال
ن  ولذا ذكرنا أنھ لو زاحم الحّج واجبًا أھم وتركھ وأتى بالحج كا،الزاد والراحلة وخلو الِسرب وصّحة البدن

  . وال فرق بین الحّج وسائر الواجبات المقیدة بالقدرة العقلیة،الحّج صحیحًا
  

 لو سلمنا أخذ القدرة الشرعیة في الحّج فإنما ھي مأخوذة في حّج اإلسالم ال في سائر أقسام الحّج من :وثانیًا
  .النیابي والحكم بصحتھ فال مانع من جریان األمر الترتبي في الحّج التطوعي أو ،التطوعي والنیابي والنذري

  
 أن ھذا الزمان مختص بحج نفسھ وغیر قابل لغیر حّج اإلسالم نظیر شھر رمضان الذي یختص :الوجھ الثاني

 زمان االستطاعة : والحاصل،بصوم نفس شھر رمضان وغیر قابل لصوم آخر حتى صوم النذر في السفر
  .یختص بحج اإلسالم وغیر قابل لوقوع حّج آخر فیھ

  
یقتضي   ومجّرد ذلك ال،أن ذلك مجرد دعوى ال شاھد علیھا غایة األمر أن الحّج فوري ولیس لھ التأخیر :وفیھ

  .عدم قابلیة زمان االستطاعة لحّج آخر
  

 إذا لم یجد ، نعم:؟ قال عن الرجل الصرورة یحج عن المیت «: األخبار كصحیح سعد بن أبي خلف:الثالث
   لھ ما یحج بھ عن  فإن كان،الصرورة ما یحج بھ عن نفسھ

- - - - - - - - - -  
  .301 :1الحظ أجود التقریرات  ،367 :1 فوائد اُالصول) 1(
  

 إن كان للصرورة مال وإن لم یكن لھ ،نفسھ فلیس یجزئ عنھ حتى یحج من مالھ وھي تجزئ عن المیت
د الصرورة ما یحج بھ  إذا لم یج، نعم:؟ فقال عن الصرورة أیحج عن المیت «: وصحیح سعید االعرج،)1(»مال

  .)2( » كان لھ مال أو لم یكن لھ مال، وھو یجزئ عن المیت،فإن كان لھ مال فلیس لھ ذلك حتى یحج من مالھ
  

بدعوى » فإن كان لھ ما یحج بھ عن نفسھ فلیس یجزئ عنھ «:ومحل االستشھاد في الصحیح األّول قولھ
منوب عنھ والمستفاد من ذلك أن من كان لھ مال ولم إلى المیت ال» فلیس یجزئ عنھ«إرجاع الضمیر في قولھ 

  . ولیس لھ أن یحج عن غیره وال یجزئ عن غیره إن حّج عنھ،یحج یجب الحّج عن نفسھ
  

 وإنما المستفاد منھا مجّرد الحكم التكلیفي ، أن الظاھر من الصحیحة صّحة الحّج الذي حّج بھ عن الغیر:وفیھ
 وال داللة فیھا على فساد ما حّج بھ عن الغیر ،جب تفویت الحّج عن نفسھوعدم جواز الحّج عن الغیر ألنھ یو

كلھا راجعة إلى شخص واحد » مالھ« و» لھ« و» عنھ«) علیھ السالم( فإن الضمائر في قولھ ،كما ھو المدعى
یقع عن   ال أنھ ال،یجزئ عن النائب وال یقع عن نفسھ  ومقتضى ذلك كلھ أن ما حّج بھ عن الغیر ال،وھو النائب
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 بل مقتضى ذیل الصحیحة صّحة العمل الذي أتى بھ عن المیت وأنھ یقع عنھ وتبرأ ذمتھ وإنما ،المنوب عنھ
  . فالصحیحة على خالف المطلوب أدل،النائب ال تبرأ ذمتھ عن الحّج الواجب على نفسھ

  
تطیع أن یحج عن الغیر یجوز للمس وأوضح من ذلك الصحیحة الثانیة فإنھا واضحة في الحكم التكلیفي وأنھ ال

  .وأما فساد الحّج فال یستفاد منھا
  

یجزئ عن نفسھ وأما بالنسبة إلى المیت فیجزئ   المستفاد من الصحیحین أن ما حّج بھ عن الغیر ال:وبالجملة
  . وال داللة فیھما على فساد الحّج بالمرة أصًال،عنھ

  
ھو الوجھ األّول أي اقتضاء األمر بالشيء النھي ثّم إنھ لو كان مدرك عدم الصحة وعدم اإلجزاء عن المیت 

  عن ضده أو الوجھ الثالث وھو األخبار فیختص الحكم 
- - - - - - - - - -  
  .3 ،1 ح 5أبواب النیابة ب   /172 :11الوسائل ) 2 (،)1(
  

في األزمنة السابقة  وأما العاجز عنھ ولو كان مستقّرًا علیھ وكان متمكِّنًا ،بالفساد بالمتمكن من إتیان حّج نفسھ
 ألن المانع على الوجھ األّول ھو فعلیة ،فیصح الحّج النیابي الصادر منھ لعدم وجود المانع عن الحكم بالصحة

 ،األمر باألھم وھو حّج نفسھ والمفروض عدم فعلیتھ للعجز عنھ فال أمر بھ لیكون مقتضیًا للنھي عن ضده
 ألّن الذي یوجب العجز في باب ،لعدم فعلیة األمر حینئذ وعدم تنجزهوھكذا لو كان جاھًال بالوجوب جھًال عذریًا 

التزاحم بین التكلیفین ھو الحكم الواصل ال الحكم الواقعي وكذلك النص المتقدِّم فإنھ یدل على أن المانع ھو 
ًال فال التكلیف الفعلي الواصل، وفي فرض الجھل عذرًا أو عدم تمكنھ من أداء حّج نفسھ لم یكن التكلیف واص

مانع وأّما إذا كان الجھل غیر عذري كالجھل بفوریة وجوب الحّج عن نفسھ فذكر في المتن أنھ یحكم بالصّحة 
بّد من التفصیل بین   بل ال، ألن الجھل بالفوریة جھل في الشبھة الحكمیة ولیس بعذر على اإلطالق،وھو مشكل

  .ال مانع من الحكم بالصّحةكونھ مع التقصیر فھو في حكم العمد وبین كونھ عذریًا ف
  

كان مدرك الفساد ھو الوجھ الثاني وھو اختصاص زمان االستطاعة بحّجتھ عن نفسھ وعدم قابلیتھ  وأّما إذا
 وال یؤثر ،لغیرھا نظیر عدم قابلیة شھر رمضان لصوم آخر فال یفرق في الحكم بالفساد بین جمیع الصور

 ألن المفروض ،ر رمضان بصوم آخر جھًال فإنھ یحكم بالفسادالجھل بالحكم في الصّحة كما إذا صام في شھ
  .عدم قابلیة ھذا الزمان لواجب آخر

  
 فھل االجارة ،ثّم على فرض صّحة الحّج عن الغیر ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفوریة إذا آجر نفسھ لذلك

طالن وإن كان حّجھ عن الغیر ؟ اختار المصنف الب أیضًا صحیحة أو باطلة فیسـتحق ُاجرة المثل ال المسّمى
  :صحیحًا واستدّل بوجھین

 وال قدرة لھ شرعًا على المستأجر علیھ ،بّد من أن یكون مقدور التسلیم  أن متعلق االجارة بل كل عقد ال:األّول
  . ألنھ یجب علیھ صرف قدرتھ في الواجب عن نفسھ فالعمل المستأجر علیھ غیر مقدور لھ،في المقام

  
ضد منھي عنھ ولو بالنھي التبعي وإن حكمنا بصحتھ من جھة المحبوبیة الذاتیة إّال أنھ ال منافاة  أن ال:الثاني

 فإذا كان العمل مبغوضًا شرعًا ال یصح ،بین المحبوبیة الذاتیة والمبغوضیة الفعلیة الناشئة عن النھي التبعي
  .رمة تبعیة ألّن اهللا إذا حّرم شیئًا حّرم ثمنھ وإن كانت الح،تعلق االجارة بھ

  
 وإن ُارید من ، أّن القدرة التكوینیة حاصلة وجدانًا والنھي الشرعي ال ینفي القدرة التكوینیة:ویرد على األّول

 أن القدرة :عدم القدرة عدم القدرة الشرعیة باعتبار تعلق النھي بھ وأن الممنوع شرعًا كالممتنع عقًال ففیھ
 فالعمل بنفسھ لیس ، ولو لم یكن مقدورًا أصًال لما تعلق بھ األمر،تبيالشرعیة حاصلة أیضًا باألمر الطولي التر

  .بمنھي عنھ وإنما وجب تركھ مقدمة لواجب أھم
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 لما عرفت من أن اهللا لم یحرم ھذا الشيء أي الضد وإنما أوجب ،وبما ذكرنا یظھر الجواب عن الوجھ الثاني
فقد ذكرنا في بحث » ن اهللا إذا حرم شیئًا حرم ثمنھإ «: وأما الروایة،تركھ من باب وجوب المقدمة الموصلة

 ألن الشيء إذا كان محّرمًا شرعًا ال ،المكاسب أنھا ضعیفة السند وإن كان مضمونھا صحیحًا ومطابقًا للقواعد
  .تصح المعاملة علیھ لعدم إمضاء الشارع المعاملة الواقعة على الحرام

  
  .محبوبیة الذاتیة للضد صّحة االجارة الواقعة علیھ مقتضى ما ذكره المصنف من ثبوت ال:وبالجملة

  
 أن دلیل نفوذ االجارة بل كل عقد تابع لما ینشئھ الُمنشئ إن : بیان ذلك،ولكن الظاھر مع ذلك فساد االجارة

أوفوا  (: فإن الحكم الصادر في المعامالت المستفاد من قولھ تعالى،مطلقًا فمطلق وإن مشروطًا فمشروط
نما ھو إمضاء لما صدر من المنشئ في الخارج وال یخالفھ إّال في بعض الموارد كبیع السلم  إ)1()بالعقود

 وكذلك الھبة فإّن التملیك فیھا یحصل ، فإّن المنشئ أنشأ على اإلطالق والشارع یقیده بلزوم القبض،والصرف
   أدّلة نفوذ المعامالت حیث إنھا أحكام امضائیة تابعة : وبالجملة،بعد القبض

- - - - - - - - - -  
  .1 :5 المائدة) 1(
  

  .للُمنشأ من حیث اإلطالق والتقیید
  

 إن االجارة في المقام إّما تتعّلق بالحّج مطلقًا أو تتعّلق بھ على فرض العصیان للحّج :إذا عرفت ذلك فنقول
  .الواجب على نفسھ

  
سھ غیر ساقط والتكلیف بھ باق على حالھ  ألّن المفروض أن األمر بالحّج عن نف،أّما األّول فغیر قابل لإلمضاء

 وكیف تنفذ االجارة في عرض ذلك الواجب األھم الذي لم یسقط األمر ،فكیف یأمره بإتیان الحّج المستأجر علیھ
  . والحكم بنفوذ االجارة وصّحتھا یستلزم األمر بالضّدین في عرض واحد،بھ
  

 ولكنھ یبطل العقد من ،ض العصیان فأمر ممكن في نفسھوأّما الثاني وھو تعّلق االجارة على نحو التقیید بفر
  .جھة التعلیق

  
 االنشاء المطلق غیر قابل لالمضاء وما ھو قابل لھ وھو االنشاء في فرض العصیان غیر صحیح :والحاصل

  .ألنھ من التعلیق الباطل
  . ھذا تمام الكالم في المتمكن العالم بالحكم

  
یتمكن  ن نفسھ ولو استقّر علیھ من السابق كما إذا فقد المال بالمّرة بحیث الوأّما غیر المتمكن من أداء الحّج ع

 ألن األمر األّول المتعلق بالحج عن نفسھ ، فال مانع من استئجاره على الحّج عن غیره،من الحّج متسكعًا أیضًا
  .ساقط على الفرض لعدم القدرة فال مانع حینئذ من تعلق االجارة بالحج عن الغیر

  . المعّجز ھو األمر بالحج عن نفسھ فإذا زال فلم یبق في البین مانع:رة ُاخرى وبعبا
 بالحّج عن نفسھ ولو متسكعًا فال ، الختصاص ھذا الزمان، لو قلنا بأن الزمان غیر قابل لوقوع حّج الغیر، نعم

  . ولكن ھذه الدعوى غیر تامة،تصّح االجارة أیضًا لعدم قابلیة الزمان
  

بعدما اختار صّحة الحّج عن الغیر واختار فساد االجارة الواقعة علیھ أشكل على ) قدس سره(ثّم إن المصنف 
 غایة األمر یثبت ،نفسھ بأنھ ما الفرق بین المقام وبین تخلف الشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة ھناك

  أجاب بأّن البیع ھناك  و،للمشروط لھ الخیار عند التخّلف كما إذا باعھ عبدًا وشرط علیھ أن یعتقھ فباعھ
  

 فإنھ لو ،مفّوت للشرط ورافع لموضوعھ فال یكون العتق واجبًا بعد البیع لعدم كونھ مملوكًا لھ بخالف المقام
 ،قلنا بصّحة االجارة فال یرتفع موضوع وجوب الحّج عن نفسھ لبقاء وجوب الحّج عن نفسھ حتى بعد االجارة

  .یمكن الحكم بصّحتھا بّد من رفع الید عن صّحة االجارة إذ ال فیلزم حینئذ اجتماع أمرین متنافیین فال
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 أن الشرط في ضمن العقد لو قلنا بأنھ یوجب قصر سلطنة المشروط علیھ كما عن شیخنا :وتوضیح ما ذكره

 بمعنى أن المالك المشروط علیھ لھ ملكیة خاصة تقتصر على مورد العمل بالشرط وتقصر سلطنتھ )1( النائیني
ریب في فساد التصرفات المنافیة للشرط لعدم السلطنة علیھا فیقع البیع الصادر  ر أنحاء التصّرفات فالعن سائ

 وأّما ، وھكذا االجارة في المقام لعدم السلطنة على العمل المستأجر علیھ،منھ باطًال إذا اشترط علیھ عتق العبد
 ألّن الشرط ،ایة األمر یجب علیھ الوفاء بالشرطإذا قلنا بعدم قصر السلطنة المطلقة الثابتة للمشروط علیھ غ

 فإن االنشاء مطلق والملكیة المنشأة ،في ضمن العقد یرجع حقیقة إلى التعلیق في اإللتزام ال إلى أصل االنشاء
 والشرط یوجب تعلیقًا في االلتزام ال في أصل البیع فال ،الثابتة للمشروط علیھ ملكیة مطلقة غیر محدودة

  .موجب للفساد
  

  : إن الشرط في ضمن العقد یوجب انحالل البیع مثًال إلى أمرین:وإن شئت قلت
  . تملیك المال لھ:أحدھما

  
 والشرط یرجع إلى الثاني ویجعل التزامھ معلقًا على شيء سواء كان فعًال من األفعال ، التزامھ بالبیع:ثانیھما

 ،یق في االنشاء وإنما یرجع إلى التعلیق في االلتزامیرجع إلى التعل  فالشرط ال،كالخیاطة أو وصفًا ككتابة العبد
 ومرجع ذلك إلى جعل ،بمعنى أنھ یلتزم بمضمون العقد على تقدیر وجود الشرط وإّال فال التزام منھ بالوفاء

  .الخیار لنفسھ عند التخّلف
  . لعدم الوفاء بالتزامھ ولو خالف المشروط علیھ كما إذا باع العبد ولم یعتقھ صح البیع وإن ارتكب أمرًا محّرمًا

   لو كانت السلطنة مقصورة یفسد ، نعم
- - - - - - - - - -  
  .140 :2منیة الطالب ) 1(
  

 فإّن الشرط كما ، فالفرق بین المقامین واضح لثبوت السلطنة في المعاملة المشروطة،البیع لعدم السلطنة علیھ
 وھذا بخالف ،حًا وإن یثبت الخیار للمشروط لھ والتصّرف المنافي للشرط یقع صحی،ینفي السلطة عرفت ال

المقام فإن السلطنة غیر ثابتة ألّن وجوب األمر بالحج عن نفسھ باق على حالھ فال یمكن الحكم بصحة االجارة 
  . الستلزامھ األمر بالضدین أو لعدم قدرتھ على العمل المستأجر علیھ كما في المتن،للحج اآلخر

  
كن بعد االجارة من الحّج عن نفسھ ذكر في المتن أن اإلجارة صحیحة والتمكن ولو آجر نفسھ للحج ثّم تم

  .یكشف عن بطالن اإلجارة المتأخر ال
  

 ، أن عدم التمكن إنما یوجب سقوط التكلیف ما دام العجز باقیًا ال إلى األبد ولو عاد التمكن عاد التكلیف:وفیھ
 في صّحة اإلجارة بمشروعیة العمل حال العمل وزمانھ ال  والعبرة،وتجدد القدرة یكشف عن البطالن من األّول

  . فإن كان العمل حال االیجار جائزًا وعند العمل غیر جائز بطلت اإلجارة من األّول،حال اإلجارة
  .یتمّكن من التدارك ال مانع من الحكم بصّحة اإلجارة  إذا حصل التمّكن بعد الفراغ من العمل بحیث ال، نعم

  
أنھ ال إشكال في أن حّجھ عن الغیر ال یكفیھ عن نفسھ بل إما باطل كما عن ) رحمھ اهللا(ف ثّم ذكر المصن

  .یجزئھ عن حّجة اإلسالم  وكذا لو حّج تطوعًا ال،المشھور أو صحیح عمن نوى عنھ
  

  .یقع الكالم تارة في الحّج عن الغیر وُاخرى في الحّج التطوعي
  

 ألّن ھنا أمرین مستقّلین ال وجھ ،زاء حّجھ عن الغیر عن حّج نفسھ فال ینبغي الریب في عدم إج:أّما األّول
بّد من الرجوع إلى ما تقتضیھ القاعدة من تقدیم األھم وامتثالھ وھو الحّج   وال،إلجزاء أحدھما عن اآلخر أصًال

ء على  ولو خالف وترك األھم وأتى بالمھم وھو الحّج عن الغیر عصى ولكن صّح حّجھ عن الغیر بنا،عن نفسھ
  یختص بباب الحّج بل یجري في جمیع الواجبات   وما ذكرناه ال،األمر الترتبي
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 ولیس المقام من باب التداخل ،تجزئ عن صالة نفسھ قطعًا والتكالیف كالصالة فإّن الصالة قضاء عن الغیر ال
 ومجرد التشابھ ، الختالف الحقیقة واستقالل كل منھما باألمر، من دون حاجة إلى االجماع ونحوه،بال شك

 ومجرد االشتراك في األعمال والمناسك ،یجدي في وحدة یختلف حقیقتھ عن حّج الغیر صورة في األفراد ال
  . فال ریب أنھ لو صّلى عن الغیر أو حّج عنھ ال معنى إلجزاء ذلك عن عمل نفسھ،یوجب وحدة الحقیقة ال
  

 ،عدم إجزائھ عن حّج اإلسالم كالحج عن الغیر) سرهقدس ( وھو الحّج التطوعي فاختار المصنف :وأّما الثاني
بأن المطلوب ھو اإلتیان ) قدس سره( وأورد علیھ المصنف )1(ونسب إلى الشیخ أنھ یقع عن حّجة اإلسالم

یجدي في سقوط الواجب ما لم یقترن بذلك   ومجّرد االتیان بذات األعمال الواجبة ال،بالواجب بقصد ما علیھ
  .القصد

  
 أن المستفاد من : بیان ذلك،ر أن ما ذكره الشیخ من اإلجزاء عن حّجة اإلسالم ھو الصحیحولكن الظاھ

 أحد ، البالغ وغیر البالغ والحر والعبد وكل منھما لھ األمر بالحج:الروایات أن المكلف یقسم إلى قسمین
ولیس شخص  ، واألمر الندبي متوجھ إلى شخص والوجوبي إلى شخص آخر،األمرین وجوبي واآلخر ندبي

 وكذلك المستطیع وغیر المستطیع فإن المستطیع یتوجھ إلیھ األمر الوجوبي بحجة ،واحد یتوجھ إلیھ األمران
 وال یعتبر ، فالمستطیع لھ أمر واحد وھو األمر بحّج اإلسالم،اإلسالم وغیر المستطیع یتوجھ إلیھ األمر الندبي

ستطیعًا وعلم بوجوب الحّج ولكن ال یعلم بأنھ حّجھ اإلسالم  ولذا لو كان م،علمھ بذلك كما ال یضر عدم علمھ بھ
  .ریب في اإلجزاء التي تختص بالمستطیع ال

  
 وال یقع عن ،وعلى ما ذكرنا لو أتى المستطیع بالحج التطوعي تشریعًا بطل حّجھ بالمّرة حتى بعنوان التطّوع

 وأما إذا أتى بھ ، وال إضافتھ إلیھ تعالى،ّرب بھیمكن التق  ألن العمل مبغوض ال،حّجة اإلسالم كما ال یقع تطوعًا
  ال تشریعًا بل مشتبھًا كما قد 

- - - - - - - - - -  
  .302 :1المبسوط ) 1(
  

یّتفق ذلك لبعض العوام كما لو فرض أنھ ال یعلم بوجوب إتیان حّج اإلسالم فورًا ویحّج في ھذه السنة بقصد 
تعلم كیفیة إتیان األعمال حتى یأتي بھا عن بصیرة في السنة التي  بأن ی،التطوع بداع من الدواعي العقالئیة

 ألن األمر المتوجھ إلى المستطیع إنما ،یحج حّج اإلسالم فال مانع من الحكم بالصحة وإجزائھ عن حّجة اإلسالم
روض  والمف،ھو أمر واحد متعلق بحّج اإلسالم ولیس في البین أمر آخر بفرد آخر مغایر لألمر بحّج اإلسالم

 ولیس حّج اإلسالم إّال الحّج األّول ،إتیان المكلف بذات المأمور بھ وقصد القربة وأضاف العمل إلى المولى
 وأّما إذا لم ، ألّن التداخل إنما یتحقق في مورد تعّدد األمر،الصادر من المستطیع ولیس المقام من باب التداخل
 غایة األمر أن ،ي المسّمى بحّجة اإلسالم فال معنى للتداخلیكن إّال أمر واحد وطبیعة واحدة وھو األمر الوجوب

 وذكرنا في محلھ أن قصد الوجوب والندب ،المكلف یتخیل أن ما أتى بھ أمر ندبي إّال أنھ ال أثر لخیالھ ووھمھ
 غیر الزم وإنما المعتبر في صّحة العبادة قابلیة الفعل في نفسھ لإلضافة إلیھ تعالى والمفروض تحقق ذلك فال

 ولذا لو حّج وتخیل أنھ غیر مستطیع أو تخیل أنھ غیر بالغ ثّم انكشف الخالف ال إشكال في ،موجب للبطالن
 غایة األمر ،اإلجزاء ألنھ لیس في البین إّال أمر واحد وقد أتى بجمیع األعمال والمناسك وأضافھا إلى المولى

 ألّن ما أتى بھ ھو ذات الواجب بنفسھ ال ،ھ مسامحة بل التعبیر باإلجزاء فی،یتخیل أنھ أمر ندبي وھو غیر ضائر
  .أنھ مغایر للحّج االستطاعتي حتى یقال باإلجزاء أو عدمھ

  
 حّج اإلسالم لیس إّال الحّج الذي یصدر من المستطیع بقصد نفسھ في سنة االستطاعة وھذا العنوان :والحاصل

ذكرنا في حّج اإلسالم یجري في الحّج النذري أو الحّج الذي أتى بھ في سنة االستطاعة، وجمیع ما  ینطبق على
 فإن حالھ حال حّج اإلسالم من عدم إجزاء الحّج عن ،غیره من الحّج الواجب علیھ الذي كان وجوبھ فوریًا

  . على التفصیل المتقدِّم،الغیر عن حّج نفسھ ولو خالف وحّج عن الغیر صّح أم ال
  .الم ھذا تمام الكالم في شرائط وجوب حّجة اإلس
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  في الحّج الواجب بالّنذر والعھد والیمین فصل
  
تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرًا وقلنا بصحة  ، فال)1(ویشترط في انعقادھا البلوغ والعقل والقصد واالختیار

 ،تصّح من المجنون والغافل والساھي والسكران والمكره  وكذا ال، لرفع قلم الوجوب عنھ،عباداتھ وشرعیتھا
 ،صحتھا من الكافر وفاقًا للمشھور في الیمین خالفًا لبعض وخالفًا للمشھور في النذر وفاقًا لبعضواألقوى 

 ،وذكروا في وجھ الفرق عدم اعتبار قصد القربة في الیمین واعتباره في النذر وال تتحقق القربة في الكافر
  . متعلقھ حیث إن الالزم كونھ راجحًا شرعًاتعتبر في النذر بل ھو مكروه وإنما تعتبر في  أن القربة ال:وفیھ أّوًال

  . أن متعلق الیمین أیضًا قد یكون من العبادات: وثانیًا
  . أنھ یمكن قصد القربة من الكافر أیضًا: وثالثًا

   ودعوى عدم إمكان إتیانھ بالعبادات الشتراطھا باإلسالم مدفوعة
  

بار القصد فألن النذر وأخویھ ھو االلتزام بشيء هللا  أما اعت،یخفى أن اعتبار ھذه اُالمور من الواضحات ال) 1(
 ، فما یصدر من الساھي والنائم والسكران والخاطئ ال عبرة بھ،یتحقق االلتزام  وھو تابع للقصد وإّال ال،تعالى

یؤخذ  وكذا یعتبر البلوغ والعقل فال عبرة بما یصدر من الصبي والمجنون للنصوص الدالة على أن الصبي ال
 ألّن اإلكراه یرفع الحكم المتعلق ،ینعقد من المكره  وكذا یعتبر االختیار وال،)1( ولحدیث رفع القلم عنھمابأفعالھ 

  .بھ االكراه
  

 وقال ، فقد نسب إلى المشھور صّحة الیمین الصادرة منھ وبطالن النذر،إنما الكالم في انعقاد ذلك من الكافر
 وجمیع ذلك مبني على ،)قدس سره(طلقًا ومنھم المصنف  وقال آخرون بالصحة م،بعضھم بالبطالن مطلقًا

  تكلیف الكافر بالفروع كما ھو المشھور 
- - - - - - - - - -  
  .12 ،11 ح 4أبواب العبادات ب  / 45 :1الوسائل ) 1(
  

ھو وأّما بناء على اختصاص األحكام بالمسلمین وعدم تكلیف الكافر بھا كما قویناه فال مجال لھذا االختالف كما 
  .واضح

  
 العتبار التقرب ،ثّم إنھ لو قلنا بتكلیف الكافر بالفروع كما علیھ المشھور فقد یقال بعدم انعقاد النذر من الكافر

  . وال تتحقق القربة من الكافر،في النذر ألنھ بنفسھ قربي وعبادي
في ) علیھ السالم(ولھ  بل یظھر من بعض الروایات أنھ مكروه لق، أنھ ال دلیل على كون النذر قربیًا: وفیھ

 ولو قلنا ،)1( »إني ألكره اإلیجاب أن یوجب الرجل على نفسھ «:جواب من جعل على نفسھ شكرًا هللا ركعتین
بحمل الروایة على االرشاد وأن المكلف ال یكلف نفسھ أزید مما كلفھ اهللا تعالى یستفاد منھا كون النذر مباحًا 

  .وغیر راجح
 وإذا ،ن النذر أمرًا عبادیًا قربیًا نظیر الصالة والصیام ونحوھما من األفعال العبادیة ال دلیل على كو: وبالجملة

  .لم یكن عبادیًا فال مانع من صدوره من الكافر
  

وأما متعلقھ فال دلیل أیضًا على كونھ قربیًا وإنما غایة ما یستفاد من األدلة أن یكون متعلقھ صالحًا لذلك وقابًال 
 بل ،یتحقق العمل بھ إّال بقصد العبادة  وال یستفاد منھا أن یكون عبادیًا حین العمل بحیث ال،لالضافة إلیھ تعالى

 فإنھ یمكن إیقاعھ ،المستفاد منھا قابلیة الفعل لالضافة إلیھ تعالى وراجحًا في نفسھ كإعطاء الدرھم إلى الفقیر
 فلو أعطى الدرھم للفقیر ،لى وجھ القربةعلى وجھ العبادة بأن یعطیھ قربة إلى اهللا تعالى ویمكن أن یقع ال ع

  .ولم یقصد بھ القربة فقد وفى بنذره ألّن األمر بالوفاء توصلي
 قد یتعّلق النذر باألمر العبادي ـ كما قد یّتفق في الیمین ـ ویتعذر صدوره من الكافر لعدم تحقق القربة ، نعم
 فلو نذر الكافر أمرًا عبادیًا یجب علیھ ،لنذر ولكن المعتبر ھو إمكان صدوره منھ حین العمل ال حین ا،منھ

ما كان كافرًا وإن لم یكن متمكِّنًا من االتیان ولكن یتمكن منھ حین العمل وفي ظرفھ لتمّكنھ من   ألنھ عند،اإلتیان
 ، فیكون العمل المنذور مقدورًا لھ غایة األمر بواسطة التمّكن من اإلسالم والمقدور بالواسطة مقدور،اإلسالم

  إن أسلم صّح إن أتى بھ ویجب علیھ الكّفارة لو خالفو
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- - - - - - - - - -  
  .1 ح 6 كتاب النذر ب 303 :23الوسائل ) 1(
  

 ویعاقب على ،بإمكان إسالمھ ثّم إتیانھ فھو مقدور لمقدوریة مقّدمتھ فیجب علیھ حال كفره كسائر الواجبات
 وإن أسلم صح إن أتى بھ ویجب علیھ الكّفارة ،كھا أیضًامخالفتھ ویترتب علیھا وجوب الكّفارة فیعاقب على تر

  .لو خالف وال تجري فیھ قاعدة جّب اإلسالم النصرافھا عن المقام
  .یبعد دعوى سقوطھا عنھ كما قیل  لو خالف وھو كافر وتعلق بھ الكّفارة فأسلم ال، نعم

  
ا بأنھ ال مانع من جریان حدیث الجّب في  وأما لو قلن،یجري في المقام النصرافھ عنھ وحدیث الجّب المشھور ال

یصّح منھ العمل وحین إسالمھ  المقام ودعوى االنصراف غیر تامة فال یمكن الحكم بالصحة ألنھ حین كفره ال
  .یسقط وجوبھ لحدیث الجب

  
یسقط یتمّكن من االمتثال وبعد إسالمھ   ألنھ حین الكفر ال، تكلیفھ بالوفاء بالنذر غیر معقول:وبعبارة ُاخرى

  .)1(عنھ على الفرض، وقد مر تفصیل ھذا اإلشكال في باب قضاء الصالة على الكافر
  

 ولكن الثابت ، إن حدیث الجّب غیر ثابت فال یمكن االعتماد علیھ في شيء من األحكام:والذي ینبغي أن ُیقال
حكام اإلسالمیة حال كفره عدم مؤاخذة الكافر بمخـالفتھ لأل) علیھم السالم(قطعًا من السیرة النبویة واألئمة 

 ولم یؤمر أحد ممن اختار اإلسالم بقضاء الصلوات والصیام وغیر ذلك من الواجبات ،وعدم مطالبتھ بقضائھا
  .فنتیجة الجّب حاصلة

  
 ألّن االنصراف أو عدمھ من شؤون ،ومّما ذكرنا عرفت أنھ ال مجال لدعوى انصراف الجب أو عدمھ عن المقام

 ولكنھا مختصة باألحكام التي جاءت بھا الشریعة ،فروض أن الجّب ثبت بالسیرة القطعیةالدلیل اللفظي والم
اإلسالمیة وأما غیر ذلك من األحكام العقالئیة الثابتة مع قطع النظر عن اإلسالم كالدیون فال یشملھا الجّب وال 

 وأما ،یسقط ذلك عنھ باإلسالم فلو كان الكافر مدیونًا حال كفره ثّم أسلم یجب علیھ وفاء دینھ وال ،السیرة
  االلتزام بالوفاء بالنذر فإن كان ثابتًا في كل شریعة

- - - - - - - - - -  
  ."1777"بعد المسألة ) 1(
  
 وفي انعقاده ،إلى أنھ یشترط في انعقاد الیمین من المملوك إذن المولى) )1((  ذھب جماعة:1 مسألة "3108"

یمین لولد مع والده وال  ال «:)علیھ السالم( لقولھ ،ن الولد إذن الوالد وفي انعقاده م،من الزوجة إذن الزوج
  )1(فلو حلف أحد ھؤالء بدون اإلذن لم ینعقد» للزوجة مع زوجھا وال للمملوك مع مواله

  
 إذ لم یثبت ذلك في ، وإن لم یكن كذلك ـ كما ھو الصحیح،ولم یكن من مختّصات اإلسالم فحالھ حال الّدین

بقة ـ فیكون من األحكام المختصة باإلسالم ویرفعھ الجب المستفاد من السیرة ویسقط وجوبھ بعد الشرائع السا
  .اختیار اإلسالم

 فإنھا من األحكام المختصة باإلسالم قطعًا فیسقط وجوبھا باإلسالم ، ومما ذكرنا یظھر الحال في ثبوت الكّفارة
  .فال یجب علیھ الكّفارة لو خالف النذر وھو كافر

ینعقد الیمین من الولد مع والده إّال بإذنھ وكذا الزوجة مع زوجھا والمملوك مع مواله  ذكر جماعة أنھ ال) 1(
 وذھب آخرون إلى ، إّما خصوص اإلذن السابق أو األعم منھ ومن الّالحق،واعتبروا إذنھم في انعقاد الیمین

  .)قدس سره( فسخھ وحّلھ ومنھم المصنف عدم اعتبار إذنھم في انعقاده وإنما لھم حّل الیمین ولھم الحق في
 وتظھر الثمرة بین القولین فیما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازتھ فإنھ ینعقد الیمین على القول الثاني 

  . وأما على القول األّول فال ینعقد أصًال،وإن كان لھ حّلھ
  

قال  «:قال) علیھ السالم(أبي عبداهللا ومنشأ االختالف اختالف ما یستفاد من صحیح منصور بن حازم عن 
یمین للولد مع والده وال لمملوك مع مواله وال للمرأة مع   ال:)صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(رسول اهللا 
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أن المنساق والمنصرف من الصحیح المذكور أنھ لیس للجماعة ) قدس سره( وادعى المصنف )2( »زوجھا
 والزمھ جواز حلھم لھ وعدم وجوب العمل بھ مع عدم ،ب أو الزوجالمذكورة یمین مع معارضة المولى أو األ

  . وال یستفاد منھ عدم االنعقاد من األّول،رضاھم بھ
  
- - - - - - - - - -  
  .ھذا القول ھو الصحیح) 1(
  .2 ح 10كتاب األیمان ب  / 217 :23الوسائل ) 2(
  

بّد   أنھ ال: وحاصلھ، على مجرد جواز حلھم للیمین لداللة النص)1( وذكر أیضًا وجھًا آخر تبعًا لصاحب الجواھر
یمین للولد مع والده وال یمین لمملوك مع   ال:من تقدیر كلمة الموجود أو المنع والمعارضة في ھذه الجمالت

 فقد ذكروا أن المقدر في تلك الجمل ، وال رجل في الدار، ال إلھ إّال اهللا:مواله كما ھو الحال في نظائرھا كقولنا
 ال رجل تقدیره ال رجل موجود في : وقولنا، ال إلھ إّال اهللا تقدیره ال إلھ موجود إّال اهللا: وقولنا،ة الموجودكلم

 إن : فإن قلنا، وأما في ھذه الجمالت فیمكن تقدیر الوجود أو المنع والمعارضة فیدور األمر بین التقدیرین،الدار
 بأن المقدر ھو المنع والمعارضة : وإن قلنا،الوالد إّال بإذنھ عدم انعقاد الیمین مع :المقدر ھو الوجود فمعناه

یمین مع منع المولى ومزاحمتھ ومعارضتھ فال تدل ھذه الجمالت إّال على جواز حل الیمین ال اعتبار   ال:فمعناه
كور  ولیس تقدیر كلمة الوجود أولى من تقدیر كلمة المعارضة بل تقدیرھا أولى النصراف النص المذ،إذنھم فیھ

  .إلى عدم جواز المزاحمة للوالد والمولى
  

فإن ثبت دعوى الظھور في تقدیر كلمة المعارضة واالنصراف إلیھا فال كالم وإّال تصبح ھذه الفقرات مجملة 
بّد من األخذ بالقدر المتیقن وھو عدم الصّحة مع المعارضة   فال،للتردید بین تقدیر الموجود أو المعارضة

 األمر بین التخصیص باألقل واألكثر فیما إذا كان الخاص مجمًال مرّددًا بینھما فإنھ یؤخذ  نظیر دوران،والنھي
  .باألقل المتیقن ویرجع في األكثر إلى العمومات

 ال دلیل على تخصیص المطلقات الداّلة على الوفاء بالیمین إّال بالمقدار المتیقن وھو صورة : وبالجملة
  .المزاحمة

  
النافیة للجنس فیھ مسامحة واضحة وذلك ألّن الوجود والعدم » ال«ن تقدیر الموجود في  أن ما ذكره م:ویرده

 والماھیة بنفسھا قد تكون موجودة وقد تكون بنفسھا معدومة من دون أي واسطة ،إنما یعرضان لنفس الماھیة
 معناه ،د والعنقاء معدوم اإلنسان موجو: وقولنا، والماھیة بنفسھا ھي المعروضة عروضًا ذاتیًا أّولیًا،في البین

   وال یعرض الوجود للموجود،أن ھذه الماھیة بنفسھا موجودة وتلك بنفسھا معدومة
- - - - - - - - - -  
  .261: 35الجواھر ) 1(
  

النافیة كلیس التاّمة فالیمین في ھذه الفقرات » ال« فكلمة ،وال العدم للمعدوم بل الخارج ظرف لنفس العدم
أّن » ال«ي وال حاجة إلى التقدیر حتى یقال بالدوران بین التقدیرین فإن المستفاد من كلمة بنفسھا معروضة للنف

  .نفس الماھیة منفیة ومعدومة ال الوجود
  

  ال رجل في الدار:ولو تنّزلنا عن ذلك وقلنا بأن النفي ال یرد على الماھیة وإنما یرد على الوجود وأن قولنا
بّد من   إّال أنھ بناء على تقدیر كلمة المعارضة في ھذه الفقرات ال،لتقدیر الزمتقدیره ال رجل موجود في الدار فا

 بل لو فرضنا أن ،یمین مع المعارضة تقدیره ال وجود للیمین مع معارضة الوالد  ال: وقولنا،تقدیر الوجود أیضًا
 التقدیرین بل على كال  فلیس المقام دائرًا بین،كلمة المعارضة كانت مصرحة الحتاج إلى تقدیر كلمة الوجود

  .بّد من تقدیر كلمة الوجود ھذا التقدیرین ال
فیكون النفي في  صاحبت مع زید في سفره: تدّل على المقارنة الزمانیة كما یقال» مع« مضافًا إلى أن كلمة 

عیة  فم،»مع«ھذه الفقرات واردًا على المعیة واقتران طبیعي الیمین للوالد والوجود مستفاد من نفس كلمة 
 وال حاجة إلى التقدیر حتى ،تجتمع مع الوالد  والمعنى أن یمین الولد ال،الیمین الصادرة من الولد للوالد منتفیة

 ولكن المتفاھم منھ عرفًا أن ،یتردد األمر بین التقدیرین فیكون النص ظاھرًا في إلغاء الیمین ما دام الوالد حیًا
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تنعقد لھ یمین بالمّرة مع وجود   ال أنھ ال،ن أو أجاز تنعقد الیمینإلغاء الیمین من جھة رعایة الوالد فلو أذ
  .الوالد

  
 إذ لو ،قرینة على تقدیر كلمة المعارضة» مع زوجھا ومع مواله«وكذا قولھ » مع والده« إن قولھ :وقد یقال

ن الولد طبعًا یكون  أل،زائدًا ال حاجة إلیھ» مع والده«كان المراد نفي الوجود وأن وجود الوالد مانع كان قولھ 
 فذكر الوالد والزوج والسّیدبمالحظة المعارضة ،بّد أن یكون لھما زوج وسیِّد لھ والد وكذا الزوجة والعبد ال

  .والممانعة
  

 أنھ لو لم تقّدر ھذه الكلمات كانت الیمین الصادرة من الولد باطلة بالمّرة ویكون المعنى عدم انعقاد یمین :وفیھ
   ویفقده مع أن األمر لیس،یموت والدهالولد دائمًا حتى 

  
 فال تكفي اإلجازة بعده مع أنھ من االیقاعات واّدعي االتفاق على عدم جریان ،وظاھرھم اعتبار اإلذن السابق

 وإن كان یمكن دعوى أّن القدر المتیقن من االتفاق ما إذا وقع اإلیقاع على مال الغیر مثل ،الفضولیة فیھا
 وال فرق فیھ ، ال مثل المقام مما كان في مال نفسھ غایة األمر اعتبار رضا الغیر فیھالطالق والعتق ونحوھما

یشترط اإلذن   وذھب جماعة إلى أنھ ال،بین الرضا السابق والالحق خصوصًا إذا قلنا إّن الفضولي على القاعدة
دعوى أّن المنساق من الخبر  ب،في االنعقاد لكن للمذكورین حّل یمین الجماعة إذا لم یكن مسبوقًا بنھي أو إذن

 والزمھ جواز حّلھم ،المذكور ونحوه أنھ لیس للجماعة المذكورة یمین مع معارضة المولى أو األب أو الزوج
   وعلى ھذا فمع النھي السابق،لھ وعدم وجوب العمل بھ مع عدم رضاھم بھ

  
  .ذن الوالد أو إجازتھ ألن غایة ما یستفاد من النص توقف انعقاد یمین الولد على إ،كذلك قطعًا
 أن المستفاد من النص أن أمر الیمین الصادرة من الولد أو الزوجة أو العبد راجع إلى الوالد : والحاصل

 وال موجب لرفع الید عن ظھور النص في عدم االنعقاد ،والزوج والسّید وأنھ یعتبر في انعقاد الیمین إذنھم
  .بدون االذن

  
من كلماتھم أو األعم منھ ومن ) قدس سره(ن السابق كما استظھره المصنف ثّم إنھ ھل المعتبر خصوص االذ

یفرق بین االذن   فإن المستفاد منھ أن األمر راجع إلیھم وذلك ال،؟ مقتضى إطالق النص عدم الفرق الالحق
االلتزام  إذ المقصود عدم استقالل الولد في یمینھ والالزم علیھ مراجعة أبیھ في ،السابق أو االجازة الالحقة

  .بالیمین سواء استأذن منھ أو استجاز
  

ودعوى أن الیمین إیقاع وال تجري الفضولیة فیھ إجماعًا فال تؤثر اإلجازة الّالحقة مدفوعة بأن اإلجماع دلیل 
لبي یؤخذ بالقدر المتیقن منھ وھو اإلیقاع الواقع على مال الغیر وأمره كطالق زوجة الغیر وعتق عبده ونحو 

 وأما إذا كان اإلیقاع متعلقًا بفعل نفسھ ماًال كان ،مور األجنبیة عن نفسھ فإن اإلجازة الالحقة ال تؤثرذلك من اُال
   فال دلیل ،أو غیره غایة األمر قد یفرض فیھ حق للغیر وقد یكون منوطًا برضا اآلخر

 
ھ یصح عتقھ بإجازة  واألّول كعتق المفلس عبده المرتھن فإنھ لو اعتق،على عدم تأثیر االجازة الّالحقة

 والثاني ـ وھو ما لو فرض أنھ ال ، ألّن المعتبر في صّحة العتق رضا من لھ الحق ولو حصل متأخرًا،المرتھن
حق للغیر علیھ وإنما اعتبر الشارع رضاه وھذا مجّرد حكم شرعي ثابت في البین وخارج عن الفضولیة رأسًا ـ 

 فإن المعتبر رضاھما من دون فرق بین اإلذن ،عمة أو الخالةكتوقف تزویج بنت األخ أو اُالخت على رضا ال
 وال فرق في ، والمقام من قبیل ذلك ألّن الحلف یتعلق بفعل نفسھ وإنما اعتبر فیھ رضا الوالد،السابق أو الالحق

  .حصولھ قبل الیمین أو بعده
  

ھ إذا أجاز السیِّد صّح معّلًال بأنھ لم  ما دّل على تزویج العبد وأن،ویدل على االكتفاء بذلك مضافًا إلى ما تقّدم
 فإن المستفاد من ذلك أن كل مورد اعتبر فیھ رضا أحد وكان العقد في نفسھ ،یعص اهللا وإنما عصى سیِّده

 فإذا رضي بذلك وأجاز صح ،سائغًا یرتفع المنع بحصول رضاه ولھ الحق في إمضاء ذلك حسب الحكم الشرعي
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ذلك كمعصیة اهللا أصالة في أنھ ال معنى للحوق رضا اهللا تعالى ومقتضى  ولیس ،سواء تقدم رضاه أو تأخر
  .التعلیل تعمیم الحكم في جمیع الموارد المشابھة

  
 بل إنما ،أن جواز الحل أو التوقف على االذن لیس في الیمین بما ھو یمین مطلقًا) قدس سره(ثّم ذكر المصنف 

 كما إذا حلف ،زوج ومزاحمًا لھ وأما إذا لم یكن مزاحمًا لحقھ فالھو فیما كان المتعلق منافیًا لحق الوالد أو ال
 واستشھد باستثناء جماعة الحلف على فعل الواجب أو ترك ،الولد أن یقرأ كل یوم جزءًا من القرآن أو نحو ذلك

لم من ذلك  ولو كان المراد الیمین بما ھو یمین لم یكن وجھ لھذا االستثناء فیع،القبیح وحكموا باالنعقاد فیھما
 ولذا ال عبرة بذلك في مورد فعل الواجب ،أن الحكم بالتوقف على االذن إنما ھو في مورد المزاحمة والمنافاة

  .وترك الحرام
  

 إذ لو كان الحكم بالتوقف مختصًا بموارد المزاحمة الستثنوا موارد كثیرة مما لم تكن منافیة ،یخفى وفیھ ما ال
ف أن یقرأ السورة الفالنیة عند النوم أو یقرأ اآلیة الفالنیة عند القیام من النوم  كما لو حل،لحق الوالد والسّید

 ولعل منشأ استثناء فعل الواجب وترك ،وغیر ذلك من األفعال واألعمال غیر المنافیة لحق أحد من الناس
  الحرام ھو أّن

  
 مع أّن المقّدر كما یمكن أن یكون ، القولاإلذن یلزم ومع عدمھما ینعقد ولھم حّلھ وال یبعد قّوة ھذا ینعقد ومع ال

یمین مع منع المولى مثًال فمع عدم الظھور في الثاني ال  ھو الوجود یمكن أن یكون ھو المنع والمعارضة أي ال
أقل من اإلجمال والقدر المتیقن ھو عدم الصّحة مع المعارضة والنھي بعد كون مقتضى العمومات الصّحة 

  .والّلزوم
 بل ،كما ھو ظاھر كلماتھم) )1(( ز الحّل أو التوقف على اإلذن لیس في الیمین بما ھو یمین مطلقًا ثّم إّن جوا

 وأّما ما ،إنما ھو فیما كان المتعلق منافیًا لحق المولى أو الزوج وكان مّما یجب فیھ طاعة الوالد إذا أمر أو نھى
 أو حلفت الزوجة أن تحّج إذا مات زوجھا أو ،ولىلم یكن كذلك فال كما إذا حلف المملوك أن یحّج إذا أعتقھ الم

 أو حلف ، أو حلفا أن یصّلیا صالة الّلیل مع عدم كونھا منافیة لحق المولى أو حق االستمتاع من الزوجة،طّلقھا
 ،یجب طاعتھم فیھا للمذكورین فال مانع من انعقاده الولد أن یقرأ كل یوم جزءًا من القرآن أو نحو ذلك مّما ال

مانع من انعقاده  ھو المنساق من األخبار فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبھ الوالد إلى مّكة مثًال الوھذا 
 فالمراد من األخبار أنھ لیس لھم أن یوجبوا على أنفسھم بالیمین ما ،وھكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة

  یكون منافیًا لحق المذكورین
  

 وھذا ینصرف عما لو ، مقابل والده ولیس لھ أن یلتزم بشيء في قبالھالولد لیس لھ أن یجعل على نفسھ شیئًا
  .كان قد جعل اهللا علیھ شیئًا من التكالیف

  
 إنما نقول بأن الولد لیس لھ أن یجعل على نفسھ شیئًا في قبال والده في اُالمور المباحة :وبعبارة ُاخرى

  . أو ترك الحرام فلیس للوالد حق في المقام وأما إذا جعل اهللا علیھ شیئًا من إتیان الواجب،المرخصة
 ألن الجعل بالیمین ولو في مورد الواجب أو الحرام جعل ثانوي التزم على نفسھ وھذا ، ولكن ھذا أیضًا غیر تام

 والظاھر ،مّما لم یجعلھ اهللا علیھ فحالھ من ھذه الجھة حال المباحات من عدم الجعل على نفسھ في قبال والده
  عدم

- - - - - - - - - -  
  .األظھر عدم صّحة الیمین منھم مطلقًا) 1(
  

 ولو كان المراد الیمین بما ،ولذا استثنى بعضھم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبیح وحكم باالنعقاد فیھما
  .ھو یمین لم یكن وجھ لھذا االستثناء

 وألحق بعضھم بھما الولد ،مملوك والزوجةّنھ كالیمین في ال  وأّما النذر فالمشھور بینھم أ، ھذا كّلھ في الیمین
 وھو مشكل لعدم الدلیل علیھ خصوصًا في الولد إّال القیاس على الیمین بدعوى تنقیح المناط وھو ،أیضًا

 أو بدعوى أن المراد من الیمین في األخبار ما یشمل النذر إلطالقھ علیھ في جملة من األخبار منھا ،ممنوع
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لھ وھو أیضًا ) علیھ السالم( ومنھا أخبار في كالم الراوي وتقریر اإلمام ،)ھ السالمعلی(خبران في كالم اإلمام 
  .))1((  فاألقوى في الولد عدم اإللحاق،كما ترى

  
 ،»یمین للولد مع والده إلخ ال «:الفرق في عدم انعقاد الیمین بین ما ینافي حق الوالد وما ال ینافي إلطالق قولھ

في متعلق الیمین أن ) قدس سرھم(ًال في نفسھ ألنھ مرجوح وقد اعتبر الفقھاء بل لو كان منافیًا كان باط
  . ھذا كلھ في الیمین،یكون مرجوحًا ال
  

 وألحق بعضھم ،أن المشھور بینھم أنھ كالیمین في المملوك والزوجة) قدس سره(وأّما الّنذر فذكر المصنف 
  .خصوصًا في الولد إّال القیاس على الیمین واستشكل فیھ بدعوى عدم الدلیل علیھ ،بھما الولد أیضًا

  
ألنھ خّص توقف انعقاد الیمین على االذن بما إذا كان منافیًا لحق الوالد أو ) قدس سره( ھذا غریب منھ :أقول

 وإذا كان متعلق النذر ،یفرق فیھ بین النذر والیمین العتبار الرجحان في متعلق النذر  وذلك ال،السّید أو الزوج
 فالنذر كالیمین في عدم انعقاده إذا كان متعلقھ منافیًا لحق ،حق الوالد مثًال فال رجحان فیھ وال ینعقدمنافیًا ل

   فال حاجة في إلحاق النذر بالیمین إلى دلیل خاص حـتى یقال بعدم الدلیل،ھؤالء لكونھ مرجوحًا
- - - - - - - - - -  
 والزوج والوالد فال یحتاج الحكم في اإللحاق إلى أمر إن كان المالك منافاة مورد نذر ھؤالء لحق المولى) 1(

 وإن كان المالك إطالق دلیل المنع فال وجھ لإللحاق في ،سوى القاعدة وھي لزوم الرجحان في متعلق النذر
  .غیر الولد أیضًا كما ال وجھ لھ فیھ

  
عن أبیھ ) علیھ السالم( جعفر عن) )1(( یبعد االلحاق بالیمین لخبر قرب اإلسناد  في الزوجة والمملوك ال،نعم

وصحیح ابن »  لیس على المملوك نذر إّال بإذن مواله:كان یقول) علیھ السالم(أن علیًا «) علیھ السالم(
لیس للمرأة مع زوجھا أمر في عتق وال صدقة وال تدبیر وال ھبة وال «) علیھ السالم(عن الصادق ) )2(( سنان

وضعف األّول منجبر بالشھرة » ي حج أو زكاة أو بر والدیھا أو صلة قرابتھانذر في مالھا إّال بإذن زوجھا إّال ف
  .واشتمال الثاني على ما ال نقول بھ ال یضر

  
 ألنھا ،بل نفس األدّلة األّولیة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر كافیة في عدم انعقاده إذا كان منافیًا لحق الوالد

قدس ( فالبحث عن لحوق النذر بالیمین وعدمھ ساقط على مسلكھ ،تدل على لزوم الرجحان في متعلق النذر
  .)سره
 إنما یتم ھذا البحث على ما اخترناه من توقف انعقاد الیمین مطلقًا على االذن أو أن لھم الحل سواء كان ، نعم

  .متعلقھ منافیًا لحقھم أم ال
  

الداّلة على الوفاء بالنذر انعقاد النذر  ألّن مقتضى اإلطالقات ،والظاھر عدم اللحوق من ھذه الجھة بالیمین
 وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص الیمین لدلیل خاص وھو مفقود ،ولزوم الوفاء بھ وعدم توقفھ على اإلذن

  .في النذر
 ولكن قد ذكرنا غیر مرة أن االطالق أعم من الحقیقة )3( قد ُاطلق في عّدة من الروایات الیمین على النذر، نعم

 ومجّرد االطالق في بعض ، وثبوت الحكم في األعم یحتاج إلى الدلیل،فًا تغایر الیمین والنذروالمتفاھم عر
  .الموارد ال أثر لھ

 للوالد حل نذره ألن متعلق النذر یعتبر فیھ الرجحان حتى بقاء وإذا نھاه األب عن إتیان المتعلق یصبح ، نعم
  مرجوحًا فینحل 

- - - - - - - - - -  
  .حة فیتعین العمل بھا في موردھاالروایة صحی) 1(
ظاھر الصحیحة بقرینة استثناء الحّج وما بعده أنھا في مقام بیان الكبرى الكلیة وھي المنع عن تصرفات ) 2(

  .بّد من حملھا على الجھة األخالقیة فال مجال لما في المتن  فال،الزوجة في مالھا إّال بإذن زوجھا
  . وغیرھما4 ح 17ب  318وفي ص  ،4 ح 8ب  كتاب النذر  /307 :23الوسائل ) 3(
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 والحاصل نذر الولد ، وأما النذر فال وإنما للوالد حّلھ،فیختلف الیمین عن النذر في أن الیمین یتوقف على االذن
  .ینعقد مع نھي والده كما ینحل بنھیھ عنھ بعد النذر ال
  

  :وتفصیل الكالم یقتضي البحث في موارد ثالثة
 ، وقد عرفت أنھ غیر ملحق بالیمین وینعقد ولو من دون إذن األب لعدم الدلیل على اإللحاق، نذر الولد:األّول

 بل المتفاھم عرفًا ، ألّن االستعمال أعم من الحقیقة،ومجّرد إطالق الیمین على النذر في بعض األخبار ال أثر لھ
 والمستفاد من األدّلة عدم ،ّال بالدلیلأّن النذر والیمین مفھومان متغایران وال یتعّدى حكم أحدھما إلى اآلخر إ

 وأّما إذا لم یكن ، ألنھ مرجوح وقد اعتبر الرجحان في متعلق النذر،كان منافیًا لحق الوالد انعقاد نذر الولد إذا
 فإذا حّلھ ونھاه عن العمل بھ ینحل ألنھ بقاء یكون المتعلق ،منافیًا لحقھ ینعقد وال یعتبر فیھ إذنھ وإنما لھ الحل

  .جوحًامر
  

 فإذا نھاه الوالد عن العمل ، وجوب الوفاء بالنذر واجب مشروط برجحان متعلقھ حدوثًا وبقاء:وبعبارة ُاخرى
یشملھ   وأما جواز الحل للوالد فھو على مقتضى القواعد األّولیة ألن دلیل الوفاء ال،بالنذر یكون مرجوحًا فینحل

  .فلھ حلھ متى شاء
  

 ،)1( »لیس على المملوك نذر إّال أن یأذن لھ سّیده «:مین لمعتبر الحسین بن علوان نذر العبد وھو كالی:الثاني
 لما عرفت أن المراد بتوقف الیمین ،بل المستفاد منھ أن الحكم بالتوقف على االذن في النذر أشد من الیمین

 وذلك ،م مزاحمتھ لھعلى اإلذن عدم استقالل المملوك في یمینھ ولزوم مراجعتھ إلى السّید في أمر یمینھ وعد
 ولكن مقتضى الجمود على ظاھر اللفظ في النذر ،یفرق بین تحصیل الرضا واإلذن منھ قبل الیمین أو بعده ال

  .اعتبار اإلذن السابق المقابل لإلجازة الالحقة ألن ظاھر كلمة اإلذن الواردة في النص ھو الرضا السابق
  

   وقد ذكرنا غیر ،نھ منجبر بالشھرةثّم إّن المصنف وصف ھذا الخبر بالضعف وذكر أ
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 15كتاب النذر ب  / 316 :23الوسائل ) 1(
  

 فدعوى االنجبار ، ولم یعلم اعتماد المشھور على ھذا الخبر ولو علم فال أثر لھ،مّرة أن االنجبار ال أساس لھ
إن الضعف المتوھم ھو من ناحیة الحسین  إّال أّن الخبر لیس بضعیف بل ھو معتبر ف،ممنوعة كبرى وصغرى

 الحسین بن علوان الكلبي وأخوه الحسن : والنجاشي یوثقھ لقولھ)1(بن علوان ولكنھ موثق ألّن الكشي یمدحھ
 وقد زعم بعضھم أن التوثیق راجع إلى الحسن إخیھ ولكنھ فاسد بل التوثیق راجع إلى )2( یكّنى أبا محّمد ثقة

 وكثیرًا ما جرت عادة النجاشي أن یذكر شخصًا من أقارب المترَجم ،د في الترجمةالحسین نفسھ ألنھ المقصو
  .في ضمن ترجمة الشخص الذي عنونھ

 وفي كالمھ داللة )3(  على أّن العّالمة ذكر عن ابن عقدة أّن الحسن كان أوثق من أخیھ وأحمد عند أصحابنا
  . رجال تفسیر علي بن إبراھیم القمي مضافًا إلى ذلك أّن الحسین من،على وثاقة الحسین أیضًا

  
 وقد استدل على إلحاق نذرھا بالیمین وأنھ یعتبر االذن من زوجھا في انعقاده ، نذر الزوجة:المورد الثالث

لیس للمرأة مع زوجھا أمر في عتق وال صدقة وال تدبیر وال ھبة وال نذر في مالھا إّال  «:بصحیح ابن سنان
  .)4(»كاة أو بر والدیھا أو صلة رحمھابإذن زوجھا إّال في حج أو ز

  
 فالتوقف إنما ، ألّن مورده عدم انعقاد النذر في مالھا بدون إذن الزوج، أّن النص أخص من المدعى:وفیھ أّوًال

 فإسراء الحكم إلى النذر ،ھو في اُالمور المالیة وال یشمل ما إذا تعّلق النذر بغیر األموال كُامور العبادة ونحوھا
  .ق بغیر األموال من القیاس الذي ال نقول بھالمتعلِّ

  
  یمكن األخذ بظاھر النص وال بّد من حملھ على الجھة األخالقیة   أنھ ال:وثانیًا

- - - - - - - - - -  
  .733 / 390 :رجال الكشي) 1(
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  .116 / 52 :رجال النجاشي) 2(
  .1337 / 338 :الخالصة) 3(
  .1 ح 15كتاب النذر ب  / 315 :23الوسائل ) 4(
  

 ألن عدة من المذكورات ال إشكال في عدم توقفھا على إذن الزوج كالصدقة ،الشتمالھ على ما ال یقول بھ أحد
 ولم یلتزم أحد باعتبار إذن الزوج ،من مالھا والھبة من مالھا ونحو ذلك من التصّرفات في أموالھا الشخصیة

  .ھة األخالقیة والتأدب بالنسبة إلى الزوج واحترامھبّد من حمل الروایة على الج  فال،في صّحة ھذه التصرفات
  

یوجب سقوطھ  وقد أجاب غیر واحد عن ھذا االشكال بأن اشتمال النص على ما ال نقول بھ في بعض الموارد ال
  . وقد وقع نظیر ذلك في كثیر من األدلة،عن الحجیة في مورد آخر

  
 وأما إذا كانت ،جمل متعددة على إشكال في ذلك أیضًا أن األمر وإن كان كذلك لكن فیما إذا كان ھناك :وفیھ

 إذ لیس في ، والمقام كذلك،جمیع الفقرات بیانًا لصغریات تعود إلى كبرى واحدة فالمتبع ظھور تلك الكبرى
البین جمالت متعدِّدة متكرِّرة مستقّلة بل ذكر في أّول الكالم كبرى كّلیة وھي أنھ لیس للمرأة مع زوجھا أمر ثّم 

یمكن األخذ   وقد عرفت أنھ ال، والمتبع ظھور ھذه الكبرى، عّدة من اُالمور بیانًا لصغرى ھذه الكبرىذكر
  .بّد من حملھا على حكم أخالقي تأدبي بإطالقھا إذ ال یقول بھ أحد من األصحاب فال

ذر الزوجة أمرًا  وال سیما في ن، ال دلیل على توقف نذر الزوجة على إذن الزوج فیما ال ینافي حقھ: وبالجملة
  .یتعلق بمالھا ال
  

ومما یشھد على أن المذكورات في صحیح ابن سنان المتقدم لیست جمًال متعددة مستقلة وإنما جمیعھا صغرى 
 فإن الظاھر أن االستثناء ،لكبرى واحدة والتي ھي انھ لیس للمرأة مع زوجھا أمر اسـتثناء الحّج والزكاة

یكشف عن أن المستثنى منھ كبرى كلیة واحدة وھي أنھ لیس لھا أي شيء  وذلك ،استثناء حقیقي غیر منقطع
بّد من حمل تلك الكبرى على األخالق واآلداب إذ لم یلتزم أحد   فحینئذ ال،من اُالمور سوى الحّج والزكاة

  . فإن توقف جمیع اُالمور على إذن الزوج مقطوع البطالن،بمضمونھا
  

  .)2( ؟ كذلك وجھان  وھل الولد یشمل ولد الولد أو ال،)1() )1(( ؟ وجھان ثّم ھل الزوجة تشمل المنقطعة أو ال
  
 وبأن إطالق الزوجة على المنقطعة على ،جزم بعضھم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى االنصراف إلیھا) 1(

  .)2( سبیل المجاز دون الحقیقة ألنھا في الحقیقة مستأجرة كما في بعض الروایات
 فإن الزوجیة حقیقة واحدة وھي العلقة المخصوصة بین الرجل والمرأة غایة األمر فرد ،ل وكال الدعویین باط

 ولذا لو اقتصرنا على مجرد ، والتعبیر باالستئجار من باب المسامحة،منھا دائمي والفرد اآلخر مؤقت
  .االستئجار من دون ثبوت علقة الزوجیة لكان ذلك من الزنا

  
 ،رتبة على المنقطعة سوى اإلرث ومقدار العدة وبعض الفروق الجزئیة جمیع أحكام الزوجة مت:والحاصل

یوجب اختصاص الزوجیة بالدائمة فإن المنقطعة زوجة حقیقة فال وجھ  ومجرد افتراقھما في بعض األحكام ال
  . ومما ذكرنا یعرف أن إطالق الزوجة علیھا لیس من باب المجاز،لدعوى االنصراف

 وإنما خرجنا عنھ ، وقیل بالعدم لعموم األدلة المقتضیة للصحة بدون االذن، حقیقةقیل بالشمول لكونھ ولدًا) 2(
  .في خصوص الولد

  
 أنھ إذا كان اعتبار االذن في الیمین أوا لنذر من باب رعایة حقوق الوالد فال :والتحقیق ھو التفصیل وحاصلھ

العمل بالنذر یصبح المتعلق مرجوحًا فال  فإن الجد لھ حقوق على حفیده وإذا نھاه عن ،فرق بین الوالد والجد
 وإن قلنا باعتبار االذن في أصل االنعقاد سواء كان منافیًا لحق الوالد أم ال فشمول الحكم لولد ،ینعقد أو ینحل

 ألّن الولد وإن كان أعم من الولد والحفید لكون الولد من یتوّلد من اإلنسان وال ریب أن الحفید ،الولد مشكل
  یصدق جد أیضًا بالواسطة إّال أن الوالد المتولد من ال

- - - - - - - - - -  
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  . وكذا الحكم في الولد،أوجھھما الشمول) 1(
  .4 ،2 ح 4أبواب المتعة ب  / 18 :21الوسائل ) 2(
  

 وإذا أذن المولى للمملوك أن )1( واألمة المتزوِّجة علیھا االستئذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار اإلذن
 وھل علیھ ،)2( یجب علیھ إعطاء ما زاد عن نفقتھ الواجبة علیھ من مصارف الحّج ف أو ینذر الحّج الیحل

  .)3( ))1(( ؟ وجھان تخلیة سبیلھ لتحصیلھا أو ال
  

  .على الجد وإنما یصدق على الوالد بال واسطة خاصة
ات الكریمة وغیرھا اآلباء على  نعم عنوان األب یصدق على الوالد واألجداد ویقال آباؤك وقد ُاطلق في اآلی

 والموجود في ، فعنوان الوالد واألب یفترق أحدھما عن اآلخر والوالد یختص بالوالد بال واسطة،)2( األجداد
  .النص الوالد وشمولھ للجد مشكل أو ممنوع

  .ديیج  وإذن أحدھما دون اآلخر ال،ألّن المفروض أنھا مجمع بین العنوانین ویحكم علیھا بحكمھما) 1(
 وإنما غایة ما یجب علیھ ،لعدم الدلیل على وجوب تحّمل المولى ھذه المصارف الزائدة على النفقة الواجبة) 2(

  .رفع الموانع من قبلھ
یقدر على شيء وأمره بید   ألّن العبد ال،أّما منع العبد من التكسب لتحصیل مصارف الحّج فتقتضیھ القاعدة) 3(

 وأّما وجوب التخلیة علیھ فیستدّل لھ بأّن االذن في ،ب والیتھ وسلطانھ علیھمواله فلھ منعھ من التكّسب حس
 بعد الفراغ عن تسلیم ھذه الكبرى الكلیة وھي أن االذن في ، ویقع الكالم في مقامین،الشيء إذن في لوازمھ
ھ قھرًا وھذه من  فإنھا غیر قابلة لإلنكار ألن اإلذن في الملزوم یستلزم اإلذن في الزم،الشيء إذن في لوازمھ

  .القضایا التي قیاساتھا معھا
  
- - - - - - - - - -  
  .أوجھھما العدم) 1(
 وغیرھا من اآلیات 133 :2 البقرة )قالوا نعبد إلھك وإلھ آبائك إبراھیم وإسماعیل (:كما في قولھ تعالى) 2(

  .الكثیرة
  

) )1(( ؟ وجھان ورین في حل حلفھم أم الثّم على القول بأن لھم الحل ھل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذك
)1(.  

  
  ؟  أن ھذه الكبرى ھل تنطبق على المقام أم ال:أحدھما
یجوز لھ العدول عن إذنھ أو لھ   أنھ ھل یجب على المولى إذا أذن في نذر الحّج أن یلتزم بذلك بحیث ال:ثانیھما

  .العدول عن إذنھ
  

 ألّن التكّسب لیس من لوازم اإلذن في الحّج بحیث ،بقة على المقام فالظاھر أّن ھذه الكبرى غیر منط:أّما األّول
 إلمكان عتقھ فیما بعد فیتمّكن من إتیان الحّج أو ینتظر وجود من ،یستلزم االذن في نذر الحّج اإلذن في التكسب

  .یبذل لھ مصارف الحّج ونحو ذلك مما یتمكن من إتیانھ
 بل اإلذن في الحّج ،ى التكّسب حتى یكون اإلذن فیھ إذنًا في التكّسب إتیان الحّج لم یكن متوقفًا عل: وبالجملة

  .یقتضي إّال رفع المانع من قبلھ ال
  

  . لیس النذر ملزومًا للتكّسب حتى یكون اإلذن فیھ إذنًا في التكسب:والحاصل
ول شرائط بّد في النذر من مالحظة حص  بل ال،یستلزم صرف المال والتكسب  وبتعبیر آخر النذر بنفسھ ال

 فإن كان متمكنًا من االتیان ،الوفاء بھ وما یتوقف علیھ من القدرة ونحوھا من الشرائط اُالخر المعتبرة العاّمة
  .فھو وإّال فال یجب علیھ االتیان

  
 لعدم الدلیل ، نظیر رجوع الباذل عن بذلھ للحّج، فالظاھر جواز العدول لھ عن االذن وإن صرح بھ:وأما الثاني
  .جواز العدول لھعلى عدم 
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 وأما وجوب االتیان ،ینعقد إّال بإذن المولى ولو أذن ینعقد النذر  المستفاد من األدلة أن نذر العبد ال: وبالجملة
یتمّكن العبد   ولو رجع المولى عن إذنھ ال،على العبد فیتوقف على حصول الشرائط المعتبرة كالتمكن ونحوه

  .ن من االمتثالمن االتیان فینتظر تجدد االذن والتمك
  .أقواھما الجواز إلطالق ما یقتضى جواز الحل لھم فال مانع من التماسھ) 1(
  
- - - - - - - - - -  
  .أقواھما الجواز) 1(
  
 إذا كان الوالد كافرًا ففي شمول الحكم لھ وجـھان أوجھھما العدم لإلنصراف ونفي :2 مسألة "3109"

  .)1( السبیل
  
 ویحتمل عدم ،یبعد الشمول ال) )1(( ؟ وجھان ك المبّعض حكمھ حكم الِقّن أو ال ھل المملو:3 مسألة "3110"

  .)2( كان وقوع المتعلق في نوبتھ توقف حلفھ على اإلذن في نوبتھ في صورة الُمھایاة خصوصًا إذا
  
  .فإن ھذا الحكم ونظائره من باب احترام الوالد وال حرمة للكافر) 1(

 ألّن معاملة المعروف مع الوالد واجبة ،ینعقد لفًا للمعروف بالنسبة إلى الوالد ال إذا كان النذر ونحوه مخا، نعم
 : وأما االستدالل بنفي السبیل كما في المتن ففیھ، والروایات)2( حتى إذا كان كافرًا كما ھو المستفاد من اآلیات

ن جھة الحجة والسلطان في أن المراد بھذه اآلیة إما نفي السبیل في أمر اآلخرة أو عدم السبیل للكافر م
  .المعارف اإللھیة

 إن موضوع الحكم إن كان عنوان الحر فال ریب في عدم صدقھ على المبّعض لعدم :والذي ینبغي أن یقال) 2(
 وكذا لو كان الحكم ثابتًا لعنوان العبد فإنھ غیر صادق على المبّعض ألنھ مرّكب من ،كونھ حرًا وإنما بعضھ حر

فروض أن الحكم بالتوقف ثابت لعنوان العبد أو المملوك وھو غیر صادق على المبّعض  والم،العبد والحر
  .فیشملھ إطالق وجوب الوفاء بالنذر

 یجب الوفاء بالنذر على كل أحد وإنما خرج عنھ العبد وھو غیر صادق على المبّعض فال مانع : وبعبارة ُاخرى
  .من الرجوع إلى إطالق أدلة وجوب الوفاء بالنذر

  
ا كّلھ من جھة النذر بنفسھ یعني أن النذر بما ھو نذر یجب الوفاء بھ تعبدًا وال یتوقف نذر المبّعض على إذن ھذ

  . وأما إذا كان منافیًا لحق المولى فال ینعقد من دون إذنھ لمنافاتھ لحقھ،سّیده
نوبتھ وأیامھ وال یكون  إذا كان متعلقھ یصادف نوبتھ وأیامھ ال مانع من االنعقاد لعدم حق للمولى في ، نعم

  .منافیًا لحقھ
  
- - - - - - - - - -  
  .أظھرھما العدم إّال فیما إذا كان منافیًا لحق المولى) 1(
  .15 :31لقمان ) 2(
  
 لكن ،، وكذا في المملوك والمالك)1(  الظاھر عدم الفرق في الولد بین الذكر واُالنثى:4 مسألة "3111"
  .تلحق اُالم باألب ال
  

 فإن ، أن اعتبار االذن في النذر والیمین قد یكون بلحاظ حق الغیر ومراعاتھ:ل من جمیع ما ذكرناوقد تحص
بّد أن  ینعقد العتبار الرجحان في متعلق النذر وفي متعلق الیمین ال كان متعلقھ منافیًا لحق الوالد أو السّید ال

 یكون اعتبار اإلذن في النذر على اإلطالق  وقد،یفرق بین الولد والعبد والزوجة  وذلك ال،یكون مرجوحًا ال
 فقد عرفت بما ال مزید علیھ أنھ ال دلیل على ذلك إّال ،وبلحاظھ في نفسھ مع قطع النظر عن منافاتھ لحق ھؤالء

 وأما الولد فقد ذكرنا أن غایة ما یستفاد من األدلة جواز حّل الوالد نذر ولده ال توقف نذره على ،في نذر العبد
  . وأما الزوجة فقد تقدم المناقشة في دلیلھ،دإذن الوال
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ینعقد ال لدلیل خاص بل إلطالق  ومما ذكرنا یظھر الحال في المبّعض من أن نذره لو كان منافیًا لحق المولى ال
 وأّما لو قلنا بأن اعتبار االذن في النذر من باب الدلیل التعبدي الدال ،ما دّل على لزوم الرجحان في متعلق النذر

 وقد خرج منھ عنوان ،ى اعتبار االذن في النذر في نفسھ فقد عرفت أن مقتضى إطالق األدّلة وجوب الوفاءعل
یشملھ سائر األحكام الثابتة للعبد   كما أنھ ال،المملوك وھو غیر صادق على المبّعض المرّكب من العبد والحر

یصدق   وعنوان الحر وإن كان ال، المبّعضمن الدیات والقصاص والحدود فإنھا مختّصة بالعبد التام وال تشمل
 إذ ال مخّصص لھ ،علیھ أیضًا إّال أن مقتضى إطالق أدلة وجوب الوفاء بالنذر وجوبھ على المبّعض أیضًا

بالنسبة إلیھ وإنما خرج عن المطلقات عنوان المملوك والعبد وھو غیر صادق على المبّعض المرّكب من الحر 
  .والعبد

 : قال اهللا تعالى، فإن الولد ما یتولد من اإلنسان سواء كان ذكرًا أو ُانثى،بینھما لغةالشتراك الولد ) 1(
   وال)1( )یوصیكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ اُالنثیین(
- - - - - - - - - -  
  .11 :4النساء ) 1(
  
و البیع أو نحوه بقي على  إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثّم انتقل إلى غیره باإلرث أ:5 مسألة "3112"

  .)1() )1(( لزومھ
  

  .عبرة باالستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر
 وكذا المولى والمملوك یطلقان على الذكر واُالنثى فال ، اإلبن یختص بالذكر كما أن البنت تختص باُالنثى، نعم

  .فرق بین العبد واألمة كما ال فرق بین المولى والموالة
اد من النص أن الحكم بتوقف النذر على االذن من جھة المملوكیة وعدم التصرف في سلطان  على أن المستف

 وقد ورد كثیر من أحكام الحّج وغیره في مورد ،المالك ورعایة حقوقھ وذلك ال خصوصیة لھ بالرجل أو المرأة
  .الرجل وال تختص بھ بل تشمل المرأة حسب الفھم العرفي

 ،بناء على أن االذن معتبر في النذر في نفسھ لقصر الدلیل بالوالد وال یشـمل الوالدة وأما اُالم فال تلحق باألب 
من ) قدس سره(نظیر توقف تزویج البكر على إذن الوالد وال یتوقف على إذن اُالم وأّما على ما ذكره المصنف 

  .ینأن اعتبار االذن من جھة رعایة حق الوالد وعدم منافاتھ لحقوقھ فال فرق بین الوالد
  .قد یكون متعلق نذره غیر مناف لحق المولى الثاني في ظرف العمل وقد یكون منافیًا لحقھ) 1(
  

 ألنھ حین النذر لم یكن ، فال مانع من انعقاد نذره ویبقى على لزومھ وال یعتبر اإلذن من المولى الثاني،أّما األّول
 كما إذا نذر أن یقرأ القرآن عند ،ان بالمتعلقمواله حتى یعتبر إذنھ والمفروض عدم منافاتھ لحقھ حین االتی

  .النوم أو بعض األدعیة عند الخروج من البیت ونحو ذلك مما ال ینافي حق المولى أصًال
  

 فلو كان النذر ، فالظاھر عدم انعقاده لعدم الفرق بین المولى األّول والثاني في لزوم رعایة حقھما،وأّما الثاني
 والمعتبر رجحانھ في ظرف ، ألنھ مرجوح بقاء وفي ظرف العمل، ولو بقاًء ینحلمنافیًا لحق المولى الثاني

  .العمل
   فالصحیح ھو التفصیل إّال 

- - - - - - - - - -  
  .إّال إذا كان متعلق نذره منافیًا لحق المولى الثاني) 1(
  

یبقى حق للمولى الثاني بعد  الأّن المصنف اختار انعقاد نذره وعدم اعتبار إذن المولى الثاني مطلقًا بدعوى أنھ 
  . إذ ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، ولیس لھ المنع عن العمل بالنذر بعدما صار واجبًا علیھ،انعقاد النذر

  
 طاعة السّید وإن كانت واجبة لكنھا مشروطة بالقدرة الشرعیة یعني تجب طاعتھ فیما إذا لم :وبعبارة ُاخرى

 والمفروض انعقاد ،ذا كان ھناك مانع شرعي كالنذر السابق فال تجب طاعتھ وأما إ،یكن ھناك مانع شرعي
 ولیس للسّید الثاني المنع عنھ لعدم وجوب طاعتھ فیما ،النذر بإذن المالك حین النذر فیجب الوفاء بھ على العبد

  .وجب أو حرم على العبد
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رد في نص معتبر وإنما رواھا المحقق لم ت» ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق« أن ھذه الجملة :ویرد علیھ

  : ورواھا الصدوق أیضًا بسندین ضعیفین)2( وحكى ذلك عنھ صاحب الوسائل)1(مرسًال في المعتبر
   ما رواه في الفقیھ باسناده عن إسماعیل بن الفضل عن ثابت بن دینار أبي حمزة:أحدھما
  . وطریقھ إلى إسماعیل بن الفضل ضعیف)3(الثمالي

  
 فال )4(للحقوق الواجبة والمندوبة) علیھ السالم( رواه في الخصال بسند آخر ضعیف في ضمن ذكره  ما:ثانیھما

 إذ من ،ریب في صحتھا یمكن االعتماد على ھذه الجملة وإن كان مضمونھا من الكبرى المسلمة التي ال
وب طاعتھ في الواضح جدًا عدم وجوب طاعة المخلوق في الموارد التي تستلزم معصیة الخالق كعدم وج

 إّال أنھ لیس معنى ھذه الجملة أخذ القدرة شرعًا في موضوع الحكم لیقید ،موارد الواجبات والمحرمات اإللھیة
 وإنما القدر المسلم سقوط وجوب طاعة المولى في ،وجوب طاعة المولى بما إذا لم یكن ھناك مانع شرعي

   وأن الواجب أو،موارد التكالیف اإللھیة
- - - - - - - - - -  
  .761 :2المعتبر ) 1(
  .7 ح 59أبواب وجوب الحج ب  / 157 :11الوسائل ) 2(
  .1626 / 376 :2الفقیھ ) 3(
  .1 / 564 : الخصال،1 ح 3أبواب جھاد النفس ب  / 172 :15الوسائل ) 4(
  
ان  لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثّم تزوجت وجب علیھا العمل بھ وإن ك:6 مسألة "3113"

 بل وكذا لو نذرت أنھا لو تزوجت ، ولیس للزوج منعھا من ذلك الفعل كالحج ونحوه،))1(( منافیًا لإلستمتاع بھا
بزید مثًال صامت كل خمیس وكان المفروض أن زیدًا أیضًا حلف أن یواقعھا كل خمیس إذا تزوجھا فإن حلفھا 

یؤثِّر شیئًا في تكلیفھا بخالف نذرھا   ألّن حلفھ ال،وإن كان متأخرًا في اإلیقاع) )2((أو نذرھا مقّدم على حلفھ
  .)1( ّنھ متعلق بعمل نفسھا فوجوبھ علیھا یمنع من العمل بحلف الّرجل  أل،فإنھ یوجب الصوم علیھا

  
 فمعنى الجملة أنھ في ، وأین ھذا من أخذ القدرة الشرعیة في موضوع الحكم،یسقط بأمر أي أحد الحرام ال

بّد من الرجوع   إّال أن الكالم في تحقق المعصیة وتحقیق الصغرى فال، الطاعة لمخلوقموارد معصیة الخالق
یقدر على شيء وقلنا بأن العبرة في لزوم النذر بظرف   فإن قلنا بأن العبد ال،إلى ما تقتضیھ القاعدة األّولیة

 وال أثر لالذن ،ذر في ظرف العملالعمل ال بظرف النذر فال أثر لھذا النذر المنافي لحق المولى الثاني فینحل الن
 ألن المفروض أن النذر بقاء ینافي حق المولى الثاني فیكون مرجوحًا بقاء ،الصادر من المالك األّول حال النذر

  .فینحل لعدم الرجحان لمتعلقھ في ظرف العمل
ذرت بإذن زوجھا ثّم قد عرفت مما تقدم حال نذر المرأة إذا لم تكن متزوجة ثّم تزوجت أو كانت متزوجة ون) 1(

 فإن نذرھا ینحل لكونھ مرجوحًا في ظرف ،طلقت وتزوجت بزوج آخر وكان نذرھا منافیًا لحق الزوج الجدید
 فلو نذرت المرأة الصوم یوم الخمیس وكان منافیًا لحق ، وقد عرفت أن العبرة بالرجحان في ظرف العمل،العمل

  .متزوجة أو كانت مأذونة من الزوج األّولالزوج الجدید ینحل وإن كانت حین النذر لم تكن 
  
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم الوجوب حینئذ إّال مع إذن الزوج) 1(
  .ال أثر لحلف الزوجة تقدم أو تأخر فیما یزاحم حق الزوج كما ھو المفروض) 2(
  

لنا بأنھ ال أثر لحلف ولو حلف الزوج على خالف حلفھا كما إذا حلف أن یواقعھا كل خمیس إذا تزوجھا فإن ق
 النحالل نذرھا أو حلفھا لكونھ مرجوحًا في ظرف ،الزوجة إذا كان منافیًا لحق الزوج ولو بقاء فاألمر ظاھر

 وأّما على ما اختاروا ، بل ال حاجة إلى حلف الزوج النحالل نذرھا أو حلفھا بمجرد المنافاة لحق الزوج،العمل
د انعقاده صحیحًا في حال النذر فھل یتقّدم حلف الزوج أو الزوجة أو من لزوم حلف الزوجة وعدم انحاللھ بع

  ؟ یسقطان معًا
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 ألن ،وغیره أّن حلف الزوجة مقّدم على حلفھ وإن كان حلف الزوجة زمانھ متأخرًا) قدس سره(ذكر المصنف 
 وال أثر ،بھالمفروض أن حلفھا صدر وھي غیر متزوجة أو بإذن من الزوج األّول فیصّح ویجب علیھا العمل 

یحدث تكلیفًا بالنسبة إلى الزوجة وإن كان حلفھ متقدمًا على حلفھا بخالف حلفھا أو  لحلف الزوج ألّن حلفھ ال
 ولیس ، ووجوبھ علیھا یمنع من العمل بحلف الرجل،نذرھا فإنھ یوجب الصوم علیھا ألنھ متعلق بعمل نفسھا

  .لترك الواجب أو االتیان بالحراملھ مطالبة الزوجة بالعمل بحلفھ ألنھ من المطالبة 
  

 فإن وجوب ،یحدث تكلیفًا للزوجة كذلك حلف الزوجة ال یؤثر شیئًا في تكلیفھ  أّن حلف الزوج كما ال:ویرده
 فنذر ،یوجب تكلیفًا للزوج بل یجب على كل منھما العمل بالنذر مھما أمكن الصوم علیھا مثًال في یوم كذا ال

 فھما متزاحمان بالنسبة إلى شخصین ال إلى ،شخصین  حكمین متوجھین إلىالزوجة ونذر الزوج یقتضیان
شخص واحد حتى یقع التزاحم بین الخطابین ویقدم األھم أو یتخّیر عند التساوي كما تقتضیھ قاعدة التزاحم 

ر  نظی، بل المقام من باب التزاحم بین الحكمین بالنسبة إلى شخصین،بین الخطابین بالنسبة إلى شخص واحد
 فیجب ، ألّن الحكم في الطرفین مشروط بالقدرة والتمّكن،واجَدي الماء حیث یلزم كل منھما أن یعمل بوظیفتھ

الصوم على الزوجة إذا كانت متمكنة منھ ویجب على الزوج وطؤھا في الیوم الذي حلف إذا كان متمكنًا من 
 وذلك یستلزم ،أن یعمل بوظیفتھ وعلى كل منھما ، وال موجب لسقوط التكلیف عن كل من الطرفین،ذلك

   فھذه تمتنع،المغالبة والمسابقة قھرًا إلى إتیان ما وجب علیھ
  

 إذا نذر الحّج من مكان معّین كبلده أو بلد آخر معّین فحّج من غیر ذلك المكان لم تبرأ ذّمتھ :7 مسألة "3114"
  .ووجب علیھ ثانیًا

  .الكّفارة، لعدم إمكان التدارك المكان وجب علیھ ر ذلكالسنة من غی  لو عّینھ في سنة فحّج في تلك، نعم
 ولو نذر أن یحج من غیر تقیید بمكان ثّم نذر نذرًا آخر أن یكون ذلك الحّج من مكان كذا وخالف فحج من غیر 

 ّنھ لو نذر أن یحّج حّجة  كما أ،لخلف النذر الثاني) )1(( ذلك المكان برئ من النذر األّول ووجب علیھ الكّفارة
  .)1(اإلسالم من بلد كذا فخالف فإنھ یجزئھ عن حّجة اإلسالم، ووجب علیھ الكّفارة لخلف النذر

  
 ألّن كال من الواجبین مشروط بالقدرة شرعًا وأي ،عن التمكین للزوج وذاك یحملھا على التمكین لیواقعھا

 بل علیھما أن ، وال العكس وال موجب لتقدیم حلف الزوجة على حلف الزوج،منھما كان أقوى یعمل بوظیفتھ
  .یتسابقا إلى إتیان ما وجب علیھما نظیر المتیمَمین الواجَدین للماء

  :في ھذه المسألة ُامور) 1(
 لو نذر الحّج من مكان معّین كبلده أو بلد آخر عینھ فحّج من غیر ذلك المكان لم تبرأ ذّمتھ وال یجزئ عن :األّول

 كما إذا نذر أن یصلي ركعتین في مسجد ،ذلك المكان المعّین وفاء لنذرهالمنذور ووجب علیھ الحّج ثانیًا من 
بّد من الصالة  تجزئ عن األمر الناشئ من النذر بل ال خاص أو في الحرم الشریف فصلى في مكان آخر فإّنھا ال

 فإن ، ذلك نظیر ما لو نذر أن یعطي درھمًا لزید فأعطاه لعمرو ونحو،في الحرم الشریف أو في المسجد المعّین
األمر الناشئ من النذر أوجب علیھ اإلتیان بحصة خاصة وفرد خاص من الطبیعة فال یجزئ عنھ إتیان الطبیعة 

  .یتحقق االمتثال بالنسبة إلى األمر النذري إّال بإتیان متعلقھ في ضمن فرد آخر لم یتعّلق بھ النذر وال
  

  لك السنة من غیر ذلك  لو عّینھ في سنة خاّصة من مكان خاص فحج في ت:الثاني
- - - - - - - - - -  
  .فیما إذا كان للمكان المنذور رجحان وكذا فیما بعده) 1(
  

 ألن المفروض أنھ قید الحّج بسنة خاّصة ولم یكن مطلقًا ،یجب علیھ الحّج ثانیًا لعدم إمكان التدارك المكان ال
  .حتى یمكن التدارك بإتیانھ في سنة ُاخرى

  .كّفارة فقط ألنھ خالف نذره یجب علیھ ال، نعم
  

 لو كان نذره مطلقًا وغیر مقّید بزمان خاص فخالف وأتى بھ من غیر ذلك المكان المعّین المنذور :والحاصل
 وإن ، ألنھ لم یمتثل األمر النذري المتعلق بحصة خاصة من الطبیعة ولیس علیھ الكفارة،یجب علیھ الحّج ثانیًا

ن مكان خاص فخالف وأتى بالحج من غیر ذلك المكان یسقط وجوب الحّج ثانیًا كان الحّج مقّیدًا بزمان خاص م
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 وإنما یجب علیھ الكفارة فقط ألنھ حنث ، ألنھ كان مقّیدًا بسنة خاّصة وقد فّوت على نفسھ،لعدم إمكان تداركھ
  . ھذا كلھ إذا كان النذر واحدًا،بإتیان الحّج من غیر ذاك المكان المعّین

  
 كان النذر متعددًا أحدھما تعلق بالحج مطلقًا من غیر تقیید بمكان واآلخر تعلق باالتیان بھ من  ما إذا:الثالث

  .مكان خاص وخالف فحج من غیر ذلك المكان
 ذكر في المتن أنھ تبرأ ذمتھ من النذر األّول ألنھ تعلق بطبیعي الحّج وقد تحقق غایة األمر قیده بنذر ثان 

 فمتعلق نذر كل منھما یغایر اآلخر وقد حصل االمتثال بالنسبة إلى ،ة خاصةووجوب آخر بإیجاده في ضمن حص
 وھكذا لو نذر أن یأتي بحّج اإلسالم ، وأّما بالنسبة إلى النذر الثاني فقد خالفھ وتجب علیھ الكفارة،النذر األّول

  .الكّفارة لخلف النذرمن بلد كذا فخالف وحج من غیر ذلك البلد فإنھ یجزئھ عن حّجة اإلسالم ولكن تجب علیھ 
  

  : یقع الكالم في جھتین:أقول
  . في صّحة النذر الثاني وعدمھا:اُالولى

 كما إذا نذر أن یصلي في المسجد أو في الحرم الشریف أو ،ریب في صّحة النذر إذا كان متعلقھ أمرًا راجحًا  ال
 بأصل الطبیعة المطلقة والثاني تعلق  فإن األمر األّول تعلق،یأتي بھا جماعة ونحو ذلك من العناوین الراجحة

   فلو أتى بالطبیعة في ضمن غیر ذلك الفرد امتثل بالنسبة،بإیقاعھا في ضمن فرد راجح
  

 وأّما بالنسبة إلى ، ألنھ لم یكن مقیدًا وانما تعلق بالطبیعي الجامع بین الصالة جماعة وفرادى،إلى األمر األّول
 وأّما إذا لم یكن متعلقھ راجحًا كما إذا لم یكن للمكان المنذور ،ّفارةاألمر الثاني فقد خالف ووجب علیھ الك
 ألن إتیان الحّج من بلده أو من بلد خاص ال رجحان فیھ شرعًا فال ،رجحان فال ینعقد كما ھو كذلك في المقام

  .ینعقد النذر بالنسبة إلیھ
رجحان فیھ الحتمال عدم الوصول إلى الحّج لو یبعد صحتھ فیما إذا تعلق بالخروج مع القافلة اُالولى لل  ال، نعم

  .أخر السفر إلى القوافل الّالحقة
  

بّد من ثبوت الرجحان في تلك الحصة وإّال فال ینعقد كما إذا نذر أن   لو تعلق النذر بحصة خاصة ال:والحاصل
  .یصلي صالتھ الیومیة في غرفة خاصة من داره لعدم رجحان في ذلك

 كما إذا نذر أن یصلي ركعتین ،فس الخاص ینعقد لثبوت الرجحان في أصل الفرد الخاص لو تعلق النذر بن، نعم
  .في ھذه الغرفة المعّینة

بّد من التفصیل بین ما كان   بل ال، ما ذكره المصنِّف من انعقاد النذر الثاني على إطالقھ غیر تام: وبالجملة
  .متعلقھ راجحًا وعدمھ

  
ذر أّوًال أن یحّج من غیر تقیید بمكان ثّم نذر ثانیًا أن یكون ذلك من مكان خاص  قد عرفت أنھ لو ن:الجھة الثانیة

 ألّن المفروض كان متعلقھ مطلقًا ،فحّج من غیر ذلك المكان صّح حّجھ وبرأ من النذر األّول المتثالھ ووفائھ لھ
  . الكّفارة وأّما بالنسبة إلى النذر الثاني فقد خالفھ ویجب علیھ،ولم یكن مقیدًا بمكان خاص

  
وقد یقال ببطالن العمل الصادر منھ بدعوى أن النذر في المقام في الحقیقة یرجع إلى أن ال یحج إّال من بلد كذا 

یصلِّي  أو ال  هللاِِ علّي أن ال أحّج إّال من بلد كذا:یرجع إلى قولھ  هللاِِ علّي أن أحّج حّج اإلسالم من بلد كذا:وقولھ
 فإذا حّج من غیر ذلك البلد أو صّلى في غیر ذلك المسجد أو ،یصلِّي إّال جماعة  أو الفي أي مكان إّال في المسجد

 ألنھ موجب لتفویت المنذور وال یمكن تداركھ وإذا وقع مبغوضًا ،صّلى فرادى یقع الفعل الصادر منھ مبغوضًا
  .یمكن أن یكون الحرام مصداقًا للواجب فیبقى النذر بحالھ  إذ ال،یقع فاسدًا

  
 وھذا التعجیز حرام ، لو حج من غیر البلد المعّین فقد فّوت الموضوع وعّجز نفسھ عن أداء المنذور:حاصلوال

 فیجب علیھ اإلتیان بالمنذور ،یكون مصداقًا للواجب فال یمكن القول بصحة الحّج من غیر ذلك البلد والحرام ال
  . بتفویتھبعد ذلك وال تجب علیھ الكفارة ألنھا إنما تجب بترك المنذور ال

  



 175

 وأما عدم إیقاعھا في ضمن فرد ، أن النذر في المقام یتعلق بإیقاع الطبیعة في ضمن ھذا الفرد الخاص:وفیھ
ینعقد  آخر فھو من باب المالزمة بین وجود أحد الضدین وعدم الضد اآلخر ال من جھة تعلق النذر بذلك وإّال ال

 كما ال رجحان ،و ترك الحّج من بلد كذا ال رجحان فیھ ألن ترك الصالة في غیر المسجد أ،النذر من أصلھ
  .بخصوصھ البتداء الحّج من بلد خاص

  
وأّما ما ذكر من التعجیز وتفویت الموضوع عن أداء المنذور بإتیان ھذا الفرد والحّج من غیر البلد المعّین 

 ولیس ذلك من ،الضدینالمنذور فلیس إّال من جھة المضادة بین المنذور وغیره وعدم إمكان الجمع بین 
  . فإن وجود كل ضد مالزم لعدم الضد اآلخر، بل ذلك ألجل مالزمة خارجیة بین الضدین،التعجیز بشيء

  
 وذلك ألّن ،یعقل أن یكون محكومًا بالحرمة ألنھ یستلزم من وجوده عدمھ  مضافًا إلى أّن التعجیز ال،ھذا

 ، ولو كان صحیحًا سقط األمر،تعجیز لو كان باطًال وفاسدًا ال إذ ،التعجیز إنما یتحقق إذا كان المأتي بھ صحیحًا
  .یمكن أن یكون المعّجز محرمًا بعنوان التعجیز كان صحیحًا ال فالتعجیز متوقف على صّحة المأتي بھ وإذا

  
 في المقام أمران أحدھما تعلق النذر بمطلق الطبیعة والثاني تعلقھ بإتیان الطبیعة في ضمن فرد :والحاصل

 وإن كان صحیحًا ومسقطًا لألمر ،یكون معّجزًا  فلو فرضنا أنھ أتى بمتعلق النذر األّول فإن كان فاسدًا ال،خاص
 والصّحة تستلزم سقوط األمر وعدم كونھ مبغوضًا ،یكون مبغوضًا ومحرمًا، فالتعجیز یتوقف على الصّحة ال

  .وما یستلزم من وجوده عدمھ محال
 من البلد المعّین المنذور والحّج من غیر ھذا البلد من قبیل الضدین وال یستلزم  والحل ما ذكرناه من أن الحّج

  .وجوب أحدھما حرمة اآلخر وإنما ھو من باب المالزمة الخارجیة
  
 فال ،إلى ظن الموت أو الفوت) )1(( إذا نذر أن یحج ولم یقیده بزمان فالظاھر جواز التأخیر:8 مسألة "3115"

یكون عاصیًا   فلو مات قبل اإلتیان بھ في صورة جواز التأخیر ال، إذا كان ھناك انصرافتجب علیھ المبادرة إّال
  .والقول بعصیانھ مع تمكنھ في بعض تلك األزمنة وإن جاز التأخیر ال وجھ لھ

) )2(( فلو أّخر عصى وعلیھ القضاء، وإذا قیده بسنة معّینة لم یجز التأخیر مع فرض تمكنھ في تلك السنة
 كما أّن في صورة اإلطالق إذا مات بعد تمّكنھ منھ قبل إتیانھ وجب ، وإذا مات وجب قضاؤه عنھ،ةوالكّفار

  . والقول بعدم وجوبھ بدعوى أّن القضاء بفرض جدید ضعیف لما یأتي،القضاء عنھ
  

لحّج  فذھب جماعة إلى القول بأنھ من األصل ألّن ا،؟ قوالن وھل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث
واجب مالي وإجماعھم قائم على أّن الواجبات المالیة تخرج من األصل وربما یورد علیھ بمنع كونھ واجبًا مالیًا 
وإنما ھو أفعال مخصوصة بدنّیة وإن كان قد یحتاج إلى بذل المال في مقّدماتھ كما أّن الصالة أیضًا قد تحتاج 

  .نحو ذلكإلى بذل المال في تحصیل الماء والساتر والمكان و
  

 فإن كان ھناك إجماع أو ، أّن الحّج في الغالب محتاج إلى بذل المال بخالف الصالة وسائر العبادات البدنیة:وفیھ
  .غیره على أن الواجبات المالیة من األصل یشمل الحّج قطعًا

ذلك فلیس بأن المناط في الخروج من األصل كون الواجب دینًا والحّج ك) قدس سره( وأجاب صاحب الجواھر 
  تكلیفًا صرفًا كما في الصالة 

- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم جواز التأخیر ما لم یكن مطمئنًا بالوفاء) 1(
 واألظھر عدم الوجوب إذ ال دلیل ،وجوب قضاء الحّج المنذور المؤقت وغیر المؤقت مبني على االحتیاط) 2(

 تثبت فإن التنزیل إنما ورد في نذر اإلحجاج وقد صّرح  ودعوى أنھ بمنزلة الّدین فیخرج من األصل لم،علیھ
 وأّما ما ورد من إطالق الّدین على مطلق الواجب كما في روایة الخثعمیة فال یمكن ،فیھ بأنھ یخرج من الثلث

  .االستدالل بھ لضعف الروایة سندًا وداللة وبذلك یظھر الحال إلى آخر المسألة
  

وجوبھ على نحو الدینیة بخالف سائر العبادات البدنیة فلذا یخرج من  بل لألمر بھ جھة وضعیة ف،والصوم
  .األصـل كما یشیر إلیھ بعض األخبار الناطقة بأنھ دین أو بمنزلة الّدین
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 ، التحقیق أن جمیع الواجبات اإللھیة دیون هللا تعالى سواء كانت ماًال أو عمًال مالیًا أو عمًال غیر مالي:قلت

 فإّن ، ولذا یجب قضاؤھما، دیون هللا ولھما جھة وضع فذمة المكلف مشغولة بھمافالصالة والصوم أیضًا
 ولیس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفارة بل ھو إتیان لما كانت ،القاضي یفرغ ذّمة نفسھ أو ذّمة المیت

  أن أعطي زیدًا درھمًا هللاِِ علّي: بل مثل قولھ،الذّمة مشغولة بھ وال فرق بین كون اإلشتغال بالمال أو بالعمل
 وال فرق بینھ وبین أن ،دین إلھي ال خلقي فال یكون الناذر مدیونًا لزید بل ھو مدیون هللا بدفع الدرھم لزید

 ،فالكل دین اهللا ودین اهللا أحق أن یقضى كما في بعض األخبار  هللاِِ علّي أن أحّج أو أن ُاصلِّي ركعتین:یقول
  .والزم ھذا كون الجمیع من األصل

یجب قضاؤه ال بالنسبة إلى نفس من  یقبل بقاء شغل الذّمة بھ بعد فوتھ ال  إذا كان الوجوب على وجھ ال، نعم
وجب علیھ وال بعد موتھ سواء كان ماًال أو عمًال مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام 

ء ألن الواجب إنما ھو حفظ النفس یجب علیھ وال على وارثة القضا  فإنھ لو لم یعطھ حتى مات ال،المجاعة
یصیر   وكما في نفقة األرحام فإنھ لو ترك اإلنفاق علیھم مع تمكنھ ال،یقبل البقاء بعد فوتھ  وھذا ال،المحترمة

  .یتدارك دینًا علیھ ألّن الواجب سّد الَخلة وإذا فات ال
  

ب قضائھ من األصل ألنھ دین فتحّصل أّن مقتضى القاعدة في الحّج النذري إذا تمكن وترك حتى مات وجو
  . بل دین اهللا أحق أن یقضى، وھو محل منع، إّال أن یقال بانصراف الّدین عن مثل ھذه الواجبات،إلھي

 وأما الجماعة القائلون بوجوب قضائھ من الثلث فاستدلوا بصحیحة ضریس وصحیحة ابن أبي یعفور الدالتین 
   وإذا كان نذر ،ثھعلى أن من نذر اإلحجاج ومات قبلھ یخرج من ثل

  
  .اإلحجاج كذلك مع كونھ مالیًا قطعًا فنذر الحّج بنفسھ أولى بعدم الخروج من األصل

  . أن األصحاب لم یعملوا بھذین الخبرین في موردھما فكیف یعمل بھما في غیره: وفیھ
  

من الثلث فال وأّما الجواب عنھما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات 
  .وجھ لھ بعد كون األقوى خروجھا من األصل

 ، أو على صورة عدم التمّكن من الوفاء حتى مات، وربما یجاب عنھما بالحمل على صورة عدم إجراء الصیغة
  )1( یخفى خصوصًا األّول وفیھما ما ال

  
 فما لم یظن ،ظّن الموت أو الفوتأنھ لو نذر الحّج ولم یقیده بزمان فلھ التأخیر إّال إذا ) قدس سره(ذكر ) 1(

 فلو مات في صورة جواز ،تجب علیھ المبادرة إّال إذا كان ھناك انصراف إلى الفوریة الموت أو الفوت ال
 فإن ،یكون عاصیًا لعدم كون التكلیف منجزًا علیھ والعصیان إنما یتحقق فیما إذا كان التكلیف منجزًا التأخیر ال

  . ألّن العصیان یدور مدار التنجیز ال الترك الواقعي،یجتمعان صیانھ الالقول بجواز التأخیر لھ وع
  

 ما ذكروه من عدم داللة األمر على وجوب المبادرة صحیح لما حقق في اُالصول من أن األمر إنما یدّل :أقول
جواز التأخیر قیدوا ) قدس سره( إّال أّن الفقھاء ،)1(على إیجاد الطبیعة من دون داللتھ على الفور أو التراخي

یجوز لھ التأخیر وإنما یجوز لھ التأخیر فیما إذا   إذا ظّن الموت أو الفوت ال:في المقام بظن الموت أو الفوت أي
 فإن ظّن الموت أو الفوت تجب علیھ المبادرة إن تمّكن من إتیان ما وجب علیھ من ،لم یظّن الموت أو الفوت

  .الواجبات العبادیة أم غیرھا كالدیون سواء كان من ،الواجبات وإّال فیوصي بذلك
  

   وعلیھ لو قلنا بجواز التأخیر یجوز لھ ،ھذا ولكن ال دلیل على اعتبار الظن في المقام
- - - - - - - - - -  
  .213 :2 محاضرات في ُاصول الفقھ) 1(
  

ان بإتیان الواجب في  ولكن الظاھر عدم جواز التأخیر إّال مع االطمئن،التأخیر مطلقًا وإن ظن الموت أو الفوت
 لما عرفت من عدم داللتھ إّال على ، ال لداللة األمر على الفور،آخر الوقت أو یكون التأخیر مستندًا إلى العذر

 بل ألّن مقتضى حكم العقل ـ بعد اشتغال ذّمة العبد بالواجب ـ إفراغ ذمتھ عما وجب علیھ ،إیجاد الطبیعة
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كلیف إذا وصل وتنجز علیھ لیس لھ التأخیر عن أدائھ ما لم یكن ھناك  فإن الت،وخالص نفسھ عن تكلیف المولى
 وإن لم یحصل أحد األمرین فلیس ،مؤّمن من العذر في التأخیر أو حصول االطمئنان لھ بالوفاء في آخر الوقت

ظن الموت  فال یجوز لھ التأخیر إلى ،لھ التأخیر بعد حكم العقل بلزوم تفریغ الذّمة وتسلیم ما علیھ إلى المولى
  .تجب علیھ المبادرة إذا حصل لھ االطمئنان بالوفاء كما ال

  
 فإنھ على األّول یجب علیھ اإلتیان فورًا وإن حصل ،ومّما ذكرنا یظھر الفرق بین القول بالفوریة وبین المختار

جب علیھ المبادرة  وأّما على ما ذكرنا فال ت،لھ االطمئنان بإتیان الواجب في آخر الوقت لداللة األمر على الفور
 كما أنھ ظھر الفرق بیننا وبین القائلین بجواز التأخیر فإنھم جوزوا التأخیر في ،إذا حصل لھ االطمئنان باإلتیان

صورة الشك وعدم االطمئنان باإلتیان ولكنا لم نجوز التأخیر في ھذه الصورة وإنما نجوزه في صورة 
  .االطمئنان

  
ج عن عھدة التكلیف من حصول المؤّمن إما بالقطع أو االطمئنان العقالئي أو بّد من إحراز الخرو  ال:وبالجملة

یجوز لھ التأخیر وإن   فلو كان شاكًا في إمكان االمتثال ال،قیام طریق شرعي كالبّینة أو كان معذورًا في التأخیر
  .لم یظن الموت فالقول بجواز التأخیر إلى ظن الموت على إطالقھ ال وجھ لھ

  
 بقیام طریق معتبر على إمكان االمتثال في آخر الوقت وھو استصحاب حیاتھ أو قدرتھ إلى آخر وربما یقال

  . لقیام الطریق في المقام واستناد التأخیر إلى العذر،الوقت فال یكون عاصیًا إذا مات
  

  .الموت لو صّح ذلك لصح إجراء اإلستصحاب حتى مع الظّن بالموت فال وجھ لتقیید جواز التأخیر بظن :وفیھ
   ألّن الواجب على المكلف ، على أن اإلستصحاب مثبت

  
یحقق االمتثال وإحرازه  حسب حكم العقل كما عرفت ھو إحراز الخروج عن عھدة التكلیف واالستصحاب ال

  . بل ھو الزم عقلي لبقاء الحیاة والقدرة،فیما بعد
  

 وإنما یجوز لھ التأخیر عند قیام طریق معتبر ،یجوز لھ التأخیر مع الشك بل وال مع الظن باالتیان  ال:والحاصل
  .على إمكان االتیان كالبّینة واالطمئنان ونحو ذلك من الطرق المعتبرة والجامع حصول المؤّمن لھ

  
وأّما ثبوت القضاء فقد ذكر في المتن أنھ إذا قید المنذور بسّنة معّینة لم یجز لھ التأخیر فلو أخر عصى وعلیھ 

  . كما أنھ في صورة االطالق إذا مات وجب القضاء عنھ،وإذا مات وجب قضاؤه عنھ ،القضاء والكّفارة
  

 وأما ثبوت القضاء على نفسھ أو على ولیھ ،ریب فیھ لثبوتھا عند المخالفة والحنث  أّما ثبوت الكّفارة فال:أقول
  .بعد موتھ فیما إذا كان المنذور مقیدًا بزمان خاص أو مطلقًا ففیھ كالم

 إنما الكالم في ،)1( كان المنذور صوم یوم معّین منصوص بالخصوص القضاء على نفسھ فیما إذا وجوب ، نعم
غیر الصوم كنذر الحّج أو نذر صالة اللیل وغیر ذلك من العبادات فھل یجب علیھ القضاء لو ترك المنذور 

سھ وعلى ولیھ بعد وجوب القضاء على نف) قدس سره(؟ اختار المصنف  المؤقت أم فیھ تفصیل بحسب الموارد
  :؟ قوالن  وھل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث،موتھ

 أّن جمیع الواجبات اإللھیة دیون :اختار األّول واستدل على أصل القضاء وعلى أنھ من أصل التركة بما حاصلھ
 والنذر دیون هللا ولھا جھة  فالصالة والصوم والحّج،هللا تعال سواء كانت ماًال أو عمًال مالیًا أو عمًال غیر مالي

 وما ، فذمة المكلف مشغولة بھا كالدیون المالیة،وضع توجب اشتغال الذّمة بھا ولیست أحكامًا تكلیفیة صرفة
 فوجوب القضاء من باب تفریغ الذّمة ،دام لم یمتثل التكلیف لم یسقط الّدین ووجب أداؤه بنفسھ أو باالتیان عنھ

 والذّمة مشغولة بذلك ،ب الكّفارة بل ھو تفریغ لنفس الواجب الثابت في الذّمةولیس من باب التوبة أو من با
 ولیس الواجب مجّرد ،التكلیف إلى أن یؤتى بالواجب سواء بنفسھ أو بعد موتھ باالستئجار أو بالتبرع عنھ

  تكلیف 
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 10كتاب النذر باب  / 310 :23الوسائل ) 1(
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 نظیر نفقة األقارب فإنھ لو ترك االنفاق علیھم مع تمكنھ ،بل بقاء شغل الذمة بھ بعد فوتھیق محض بحیث ال

 ومقتضى القاعدة في ، فالحج النذري دین إلھي، ألن الواجب سّد الَخلة وإذا فات ال یتدارك،یصیر دینًا علیھ ال
 وأن دین اهللا أحق أن ،في الروایات وقد ُاطلق الّدین على الواجبات اإللھیة ،الّدین ھو القضاء من أصل المال

  . وانصراف الّدین عن مثل ھذه الواجبات محل منع،)1( یقضى كما في روایة الخثعمیة المعروفة
  

 وإطالق الّدین ،)2( أن روایة الخثعمیة ضعیفة سندًا وداللة وقد تقدمت في بعض المسائل السابقة:ویرد علیھ
 ،)3()من بعد وصّیة ُیوصي بھا أو َدین(قة حتى تشملھ اآلیة الكریمة على الواجبات اإللھیة لیس على نحو الحقی

 وأما وجوب أصل ،یمكن إثباتھ  فالخروج من أصل التركة ال،فإن االطالق واالستعمال أعم من الحقیقة والمجاز
 كما  فإن ثبت اشتغال الذمة بذلك بدلیل معتبر، والكالم في تحقق الصغرى،القضاء فیتوقف على اشتغال الذمة
  .بّد من التفریغ إما بنفسھ أو باالستئجار عنھ بعد موتھ أو بالتبرع عنھ ورد في الصوم والصالة والحّج ال

  
 وأما إذا لم ، متى ثبت اشتغال الذمة یجب التفریغ عنھ بإتیانھ بنفسھ أو باإلتیان عنھ ولو من األجنبي:والحاصل

یة فال دلیل على وجوب القضاء لعدم ثبوت اشتغال الذّمة یثبت االشتغال كما في المقام أعني الواجبات النذر
 ولیس القضاء نفس العمل الواجب سابقًا حتى قال بعدم الحاجة ،على نحو الدیون وبعض الواجبات المنصوصة

إلى أمر جدید بل العمل الواجب سابقًا قد فات وھذا العمل الواقع في خارج الوقت عمل آخر مغایر لھ حقیقة 
 فوجوب الحّج المنذور المقّید ، ولو كان واجبًا لكان بدلیل مستقل غیر الدلیل األّول،ابھ لھ صورةوإنما ھو مش

 وكذلك وجوب الصالة المقّیدة بوقت خاص في ،بسنة خاّصة في غیر ذلك الزمان یحتاج إلى دلیل مستقل آخر
  .غیر ذلك الوقت یحتاج إلى الدلیل

   فكیف ،ب إذا خرج الوقت فقد فات الواج: وبالجملة
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 18أبواب وجوب الحّج ب  / 26 :8المستدرك ) 1(
  .299 ص 83في المسألة ) 2(
  .11 :4النساء ) 3(
  

  .بّد في وجوبھ في الوقت الثاني من دلیل آخر  بل ال،یمكن أن یقال باشتغال الذّمة بذلك بمجّرد الوجوب األّول
  

 فإذا مات المكلف یقضى عنھ من ،اجبات اإللھیة لیست حالھا حال الّدین أن الو:فتحّصل من جمیع ما ذكرنا
  .الثلث إن أوصى بھ وإّال فال

 وقد ذكرنا تفصیل ھذا البحث في قضاء ، الحّج یقضى من أصل التركة سواء أوصى بھ أم ال للنص، نعم
  .)1(الصالة

  
  : أن األقوال في المسألة ثالثة:والحاصل

 ،من وجوب القضاء في مطلق الواجبات سواء كانت متعلقة للنذر أم ال) قدس سره(ف  ما اختاره المصن:األّول
  .وسواء كان المنذور الحّج أم غیره

  
 وأّما إذا ، ما ذھب إلیھ بعضھم من التفصیل من وجوب القضاء في متعلق النذر سواء كان الحّج أم غیره:الثاني

  .لم یكن الواجب متعلقًا للنذر فال یجب القضاء
  
 وأن المنذور لو ،من التفصیل بین نذر الحّج وغیره) قدس سره( ما ذھب إلیھ الشیخ صاحب الجواھر :ثالثال

 فالقضاء ثابت في نذر الحّج سواء كان نذر الحّج مطلقًا أو مقیدًا ،یجب كان الحّج یجب القضاء ولو كان غیره ال
  .)2( بسنة خاّصة

  
بالنسبة إلى الناذر وال بالنسبة إلى ولّیھ   على وجوب القضاء الأنھ لم یرد أي نص في المقام یدّل: یخفى وال

  .بّد من البحث على ما تقتضیھ القاعدة  فال،حال موت الناذر
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فقد عرفت أنھ مبني على أن جمیع الواجبات اإللھیة دیون هللا تعالى ) قدس سره( أّما ما اختاره المصنف :فنقول

 ، وال یسقط ما في ذّمتھ إّال بتفریغ الذّمة وتسلیم العمل إلى المولى،ولھا جھة وضع وذّمة المكّلف مشغولة بھا
  .إّما باالتیان بنفسھ أو بالقضاء عنھ نظیر الدیون الشخصیة للناس

  
 بل ، فإّن االیجاب والتكلیف یقتضیان اشتغال ذّمة المكلف، ما تقّدم أّن ما ذكره من حیث الكبرى مسلم:وفیھ

  جوب لیس إّال اعتبار  أن الو)3(ذكرنا في اُالصول
- - - - - - - - - -  
  ."1815"في المسألة ) 1(
  .346 :17الجواھر ) 2(
  .131 :2محاضرات في ُاصول الفقھ ) 3(
  

 إّال أن الكالم في الصغرى ،شيء على ذمة المكلف وإبرازه بمبرز كما ھو الحال في سائر االعتبارات الملزمة
 ومجرد حدوث االعتبار والتكلیف في ، االعتبار بعد الوقت موجود أم الأعني بقاء اشتغال الذمة بعد الوقت وأن

 فإن البقاء أیضًا یحتاج إلى دلیل ، فإّن الحدوث بدلیل والبقاء بدلیل آخر،یكفي لبقاء ذلك بعد الوقت الوقت ال
الشتغال بھ خارج یتكفل إتیانھ وا  والدلیل األّول الدال على إتیانھ في الوقت واالشتغال بھ ال،مستقل كالحدوث

  .بّد من أمر جدید الوقت بل ال
  

 ألن القضاء بأمر جدید وال دلیل ، ال دلیل على وجوب القضاء على نفسھ فضًال على ولیھ من تركتھ:وبالجملة
یجعل الواجب دینًا حقیقیًا وإنما ھو من باب   وأما إطالق الّدین على بعض الواجبات ال،علیھ في الموردین

  .أعم من الحقیقة والمجازاالستعمال وھو 
  

 ألّن مفاد صیغة النذر ، فقد ادعى أن النذر بخصوصھ یوجب كون المنذور دینًا على الناذر:وأّما القول الثاني
 فإّن ھذه الصیغة ، لزید علّي درھم أو هللاِِ علّي كذا: وال فرق بین أن یقول،جعل المنذور هللا تعالى وتملیكھ إیاه

 كما ھو الحال في خصوص الحّج الواجب ،ثابتًا في الذمة فیجري علیھ أحكام الّدینتوجب كون متعلقھا دینًا 
  .باألصل من معاملة الّدین الحقیقي معھ

  
 ،معناه أنھ ألتزم على نفسي بكذا هللا تعالى هللاِِ علّي  أن النذر ال یدل إّال على التزام المكلف بالمنذور وقولھ:وفیھ

 فالدین المتعارف الحقیقي غیر ثابت وھو غیر مقصود ،إّال على سبیل التجوزیوجب إطالق الّدین علیھ  وھذا ال
 ألّن مقصوده حسب مفاد الصیغة لیس إّال التزامھ بذلك الشيء المنذور ال ملكیة الشيء المنذور هللا ،للناذر
نى لھا بالنسبة إلیھ  فإّن الملكیة االعتباریة ال مع،یمكن التملیك المتعارف بالنسبة إلى اهللا تعالى  بل ال،تعالى

 وإّال ، ووجوب الوفاء بالشيء بمعنى لزوم إنھائھ ونحو ذلك،سبحانھ إّال بمعنى التكلیف وااللزام واالیجاب
 وجمیع ، وإنما ھو مالك الملوك واألكوان،فالملكیة االعتباریة الثابتة لألشیاء الخارجیة غیر ثابتة هللا تعالى

 وملكھ تعالى وسلطانھ لیس ،درتھ ومشیئتھ من دون اعتبار أي جاعلاُالمور ُطّرًا بیده وتحت سلطانھ وق
   الرتباط جمیع الموجودات بنفس ذواتھا ،باالعتبار فإن إحاطتھ إحاطة وجودیة

  
 وھي محاطة لھ تعالى بنفس ، فھي ثابتة لھ بذواتھا من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتھا لھ،بھ بنفس وجودھا

  .حت قھره وسـلطانھ واالعتبار في مورد الثبوت الحقیقي لغو واضحوجودھا االرتباطي بھ ومقھورة ت
  

 وأّما كون متعلقھ دینًا ،یوجب إّال االلتزام بإتیان متعلقھ ولزوم أدائھ في الخارج  النذر بل كل واجب ال:وبالجملة
  .حقیقیًا ثابتًا في الذمة یجب تفریغھا عنھ في الوقت أو خارجھ فغیر ثابت

في خصوص الصوم المنذور المقّید بیوم خاص إذا صادف یوم العید أو أیام مرضھ أو سفره  ورد القضاء ، نعم
 والروایة ، ولوال النص لكان النذر باطًال لعدم الرجحان في متعلقھ حین العمل،)1(كما في صحیح ابن مھزیار

  .على خالف القاعدة ویجب االقتصار على موردھا وال یمكن التعدي عنھ إلى سائر الموارد
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وأّما ما ذكره في الجواھر من الفرق بین نذر الحّج وبین تعلق النذر بغیره بوجوب القضاء في األّول دون 
 ألن المستفاد من النصوص أن الحّج سبیلھ سبیل ،الثاني بدعوى أن الحّج یمتاز عن سائر الواجبات اإللھیة

بّد من القضاء إما بنفسھ أو   فال،ادات البدنیةالّدین أو ھو بمنزلتھ فوجوبھ على نحو الدینیة بخالف سائر العب
  .)2( یقضي عنھ ولیھ بعد موتھ من أصل المال

  
 أنا ال نرى فرقًا بین األمرین إّال ما قیل من أن الحّج واجب مالي وإجماعھم قائم على خروج الواجبات :ففیھ

 ولكن من الواضح ،بات البدنیةالمالیة من األصل بخالف سائر الواجبات كالصالة والصوم ونحوھما من الواج
أن الحّج أیضًا لیس بواجب مالي وإنما المال یصرف في مقّدماتھ وإّال فأفعال الحّج كالطواف والسعي والوقوف 

  .لیست بواجبات مالیة إّال الھدي فإنھ واجب مالي
  

ف المال أّوًال وبنفسھ  والواجب المالي ما وجب فیھ صر، حال الحّج كسائر الواجبات اإللھیة البدنیة:وبالجملة
  .یجعل الواجب واجبًا مالیًا  ومجرد صرف المال في تحصیل الواجب وصرفھ في المقّدمات ال،كالدیون

   على أنھ لو كان الحّج واجبًا مالیًا 
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 10كتاب النذر ب  / 310 :23الوسائل ) 1(
  .346 :17الجواھر ) 2(
  
 ال التفصیل بین نذر الحّج ونذر غیر الحّج إذ ال خصوصیة ، الحّج وغیره من الواجباتبّد من التفصیل بین فال

 بل لو كان الحّج في ضمن عقد الزم مثًال أو صار واجبًا بسبب آخر غیر النذر یلزم خروجھ من ،للنذر حینئذ
  .لم یتعرضوا لذلك أصًال مع أنھ لم یلتزم أحد من الفقھاء بذلك و،أصل المال المتیاز الحّج عن سائر الواجبات

  
  :وأّما بحسب الروایات فقد ورد تنزیل الحّج منزلة الّدین في موردین

 فإن النصوص دلت على أنھا دین أو بمنزلتھ بل المستفاد منھا تقدیم حج اإلسالم على ، حّجة اإلسالم:أحدھما
  . وھذا مّما ال كالم فیھ)1( الدیون الشخصیة

  
) علیھ السالم(سألت أبا جعفر  «: نذر الحّج عن نفسھ كما في صحیحة ضریس قال نذر إحجاج الغیر ال:ثانیھما

عن رجل علیھ حّجة اإلسالم نذر نذرًا في شكر لیحّجّن بھ رجًال إلى مّكة فمات الذي نذر قبل أن یحج حّجة 
المال وُاخرج من  إن ترك ماًال یحج عنھ حّجة اإلسالم من جمیع : قال،اإلسالم ومن قبل أن یفي بنذره الذي نذر

 وإن لم یكن ترك ماًال إّال بقدر ما یحج بھ حّجة اإلسالم حج عنھ بما ،ثلثھ ما یحّج بھ رجًال لنذره وقد وفى بالنذر
  .)2(» إنما ھو مثل دین علیھ، ویحج عنھ ولیھ حّجة النذر،ترك

  
 ،ین من حیث قیام الولي بذلكوالظاھر أن إطالق لفظ الّدین على نذر إحجاج الغیر إنما ھو بلحاظ تشبیھھ بالد

 كما أّن ولّي المیت لھ التصدِّي ألداء دیونھ كذلك لھ أن یقوم بالحج عنھ في مورد نذر اإلحجاج إذا لم :یعني
  . ولو كان دینًا حقیقیًا لزم خروجھ من األصل ال من الثلث،یتمكن ھو من ذلك

لموردین فحال الحّج حال سائر الواجبات فال فرق  لم یطلق الّدین على مطلق الحّج إّال على ھذین ا: وبالجملة
  . والقضاء غیر ثابت على نفسھ فضًال على الولي بعد موتھ،بین الحّج وغیره

  
  ثّم إنھ ذھب جماعة إلى وجوب القضاء من الثلث واستدلوا بصحیحة ضریس 

- - - - - - - - - -  
  .5 ،4 ح 25أبواب وجوب الحّج ب  / 67 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 29أبواب وجوب الحّج ب  / 74 :11لوسائل ا) 2(
  

 ولو كان ، الدالتین على أن من نذر اإلحجاج ومات قبلھ یخرج من ثلثھ)1( المتقدِّمة وصحیحة ابن أبي یعفور
  .نذر اإلحجاج كذلك مع كونھ مالیًا محضًا فنذر الحّج بنفسھ أولى بعدم الخروج من األصل
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 فحینئذ إن قلنا ،ا عن ھذین الخبرین ولم یفِت أحد بالحكم المذكور في موردھما أّن األصحاب أعرضو:وفیھ أّوًال
بّد من الخروج من األصل ألنھ واجب   ولو قیل بالقضاء فال،بعدم وجوب القضاء أصًال كما ھو المختار فال كالم

  . وحالھ حال سائر الدیون كما اختاره جماعة ُاخرى،مالي
  

ر المعتبر عن الحجیة باالعراض كما ھو الصحیح عندنا نلتزم بالخروج من الثلث  لو لم نقل بسقوط الخب:وثانیًا
 ، وال وجھ للتعدي من موردھما إلى الحّج المنذور بنفسھ،في خصوص مورد الخبرین وھو نذر اإلحجاج

حالھ حال  ألن الحّج المنذور النفسي یمتاز عن سائر الواجبات لكونھ واجبًا مالیًا و،واألولویة المدعاة ممنوعة
 وال یصح ، وأّما نذر اإلحجاج فھو مجرد تسبیب إلى العمل وإلى إتیان أفعال الحّج،الّدین في الخروج من األصل
  .إطالق الّدین علیھ في نفسھ

  
 كما إذا ،ودعوى أن اإلحجاج واجب مالي محض واضحة الدفع إلمكان إحجاج الغیر بدون بذل المال لھ أصًال

 یلتمس من شخص آخر أن ُیحج الغیر ونحو ذلك من التسبیبات إلى حج الغیر من التمس من أحد أن یحج أو
  .دون بذل المال

  
 لو كنا نحن والقاعدة لقلنا بعدم وجوب قضاء نذر اإلحجاج ال من األصل وال من الثلث كسائر :وبالجملة

ر في الخبرین حكم على  والحكم المذكو،یجب قضاؤھا ال من األصل وال من الثلث الواجبات المنذورة التي ال
 واألولویة المذكورة ممنوعة كما عرفت ألن الحّج النذري یمتاز عن ،خالف القاعدة ویقتصر على موردھما

 وال یقاس بنذر اإلحجاج الذي یمكن عدم صرف المال فیھ ، فإنھ كالدین فیخرج من األصل،سائر الواجبات
  . فالتعدِّي بال موجب،أصًال

  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 29أبواب وجوب الحّج ب  / 75 :11الوسائل ) 1(
  
 إذا نذر الحّج مطلقًا أو مقیدًا بسنة معّینة ولم یتمكن من اإلتیان بھ حتى مات لم یجب :9 مسألة "3116"

  .)1(  فیكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره،القضاء عنھ لعدم وجوب األداء علیھ حتى یجب القضاء عنھ
  
نذر الحّج معلقًا على أمر كشفاء مریضھ أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعّلق  إذا :10 مسألة "3117"

؟ المسألة مبنّیة على أن التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب  ))1(( علیھ ھل یجب القضاء عنھ أم ال
  نًایجب لعدم الوجوب علیھ بعد فرض موتھ قبل حصول الشرط وإن كان متمكِّ  فعلى األّول ال،المعلق

  
 لو كان المیزان في الواجب بالمالیة فنذر الحّج النفسي أولى في كونھ مالیًا ودینًا من نذر االحجاج :والحاصل

الذي یمكن أن یؤتى بھ من دون صرف المال فیھ أصًال فیدور األمر بین القولین المتقدِّمین من خروج الحّج 
  . ال من األصل وال من الثلث كما ھو المختار عندناالنذري النفسي من األصل ومن عدم وجوب القضاء أصًال

  
ثّم إنھ قد أجاب بعضھم عن الخبرین بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات 

  .من الثلث
  . أن ھذا تقیید ال موجب لھ على أن األقوى خروج المنجزات من األصل: وفیھ

  
  .اء الصیغة أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى ماتورّبما یحمالن على النذر بدون إجر

یجب الخروج ال من األصل وال من الثلث لفرض   مضافًا إلى أن ذلك تقیید ال موجب لھ أنھ على ذلك ال: وفیھ
 أو بالعمل بھما في ،البطالن فینحصر الجواب إما بسقوطھما عن الحجیة باالعراض كما التزم بھ المشھور

  . وھو نذر اإلحجاج لعدم العبرة باإلعراض كما ھو الصحیح عندناخصوص موردھما
 والنذر لیس إّال ،یجب القضاء  فإذا لم یجب األداء لعدم القدرة في وقتھ ال،فإن القضاء فرع ثبوت األداء) 1(

  التزام نفساني هللا تعالى في اُالمور المقدورة فااللتزام بنفسھ
- - - - - - - - - -  
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 وذلك ألّن الوجوب على التقدیرین مشروط بالقدرة في ظرف العمل وبالموت ،اء جزمًایجب القض ال) 1(
  .ینكشف عدم الوجوب

  
 وعلى الثاني یمكن أن یقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونھ واجبًا ،من حیث المال وسائر الشرائط

  .)1( طعلیھ من األّول إّال أن یكون نذره منصرفًا إلى بقاء حیاتھ حین حصول الشر
  
 إذا نذر الحّج وھو متمكِّن منھ فاستقّر علیھ ثّم صار معضوبًا لمرض أو نحوه أو :11 مسألة "3118"

 ودعوى ،سابقًا في وجوبھا) )1((مصدودًا بعدّو أو نحوه فالظاھر وجوب استنابتھ حال حیاتھ لما مّر من األخبار
  عنھ، وإذا صار معضوبًا أو) )3((ا مات وجب القضاء وإذ،))2(( اختصاصھا بحجة اإلسالم ممنوعة كما مّر سابقًا

  
  .یقتضي ذلك مع قطع النظر عن اشتراط التكالیف بالقدرة

 أن الواجب المشروط یفترق عن الواجب المعلق بعدم فعلیة الوجوب قبل حصول )4( قد ذكرنا في اُالصول) 1(
فعلي قبل حصول المعلق علیھ ولكن  بخالف الواجب المعلق فإّن الوجوب فیھ ،الشرط في الواجب المشروط

 یدل )5()فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ (: فإن قولھ تعالى،الواجب استقبالي كما في وجوب الصوم من الّلیل
 فالواجب المشروط ،على وجوب الصوم بمشاھدة الھالل وحلول الشھر وإن كان زمان الواجب النھار اآلتي

وأما من حیث اشتراط الوجوب في كال الواجبین بالقدرة في ظرف  ،یمتاز عن الواجب المعلق من ھذه الجھة
 إذ ال معنى للوجوب الفعلي مع عدم القدرة على ، وبالموت ینكشف عدم الوجوب،العمل فمما ال كالم فیھ
 فإن التكلیف بغیر المقدور غیر ممكن سواء كان من اآلن أو فیما بعد والمفروض في ،الواجب في ظرف العمل

 فال معنى لجعل الوجوب علیھ حتى على نحو التعلیق ، القدرة على الواجب في ظرفھ لحصول الموتالمقام عدم
  .فال یجب القضاء جزمًا

  
- - - - - - - - - -  
  .یمكن استفادة وجوب اإلستنابة منھا في غیر حّجة اإلسالم ال) 1(
  . من الفصل السابق"3069") 72(وقد مّر منھ خالفھ في المسألة ) 2(
  .تقدم عدم وجوبھ) 3(
  .348 :2محاضرات في ُاصول الفقھ ) 4(
  .185 :2البقرة ) 5(
  

مصدودًا قبل تمكنھ واستقرار الحّج علیھ أو نذر وھو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنھ من حیث 
 قلنا  أقواھما العدم وإن،المال ففي وجوب االستنابة وعدمھ حال حیاتھ ووجوب القضاء عنھ بعد موتھ قوالن

  .)1( بالوجوب بالنسبة إلى حّجة اإلسالم إّال أن یكون قصده من قولھ هللاِِ علّي أن أحّج االستنابة
  
  :ذكر في ھذه المسألة فرعین) 1(

 إذا نذر الحّج وھو متمكن منھ فاستقر علیھ ثّم عرض لھ عارض ومانع عن إتیانھ كالمرض ونحوه حكم :األّول
 كما ھو الحال في حّجة اإلسالم من وجوب االستنابة حال الحیاة إذا ،حیاتھبوجوب استنابتھ حال ) قدس سره(

 إلطالق ،یتمّكن من االتیان بھ لمرض أو ھرم ونحوھما من الموانع  ولكن ال،استقر علیھ الحّج وتمكن منھ ماًال
نب وجب القضاء عنھ  وإذا مات ولم یست، اآلمرة باالستنابة وعدم اختصاصھا بحّجة اإلسالم)1(األخبار المتقدِّمة

  .من تركتھ
  

 أن المستفاد من تلك األخبار وجوب االستنابة في خصوص حج اإلسالم وال یستفاد منھا وجوب االستنابة :وفیھ
 من الفصل السابق 72 وقد تقدم من المصنف في المسألة ،في غیر حّجة اإلسالم من الحّج النذري واالفسادي

  .تھافت وبین المسألتین ،خالف ما ذكره ھنا
 كما ال دلیل على القضاء وإن قلنا بوجوب ، ال دلیل على وجوب االستنابة في غیر حّجة اإلسالم: وبالجملة

االستنابة ولم یستنب حتـى مات لما عرفت من عدم الدلیل على وجوب القضاء إّال في موارد خاصة منصوصة 
  .كحج اإلسالم ونذر اإلحجاج
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 أو نذر فصار مریضًا أو مصدودًا قبل ،المرض مع فرض تمكنھ من حیث المال ما لو نذر في حال :الفرع الثاني

  . ففي وجوب االستنابة وعدمھ قوالن،تمكنھ واستطاعتھ المالیة واستقرار الحّج علیھ
  
- - - - - - - - - -  
  .196في ص ) 1(
  
) )1(( القضاء لو نذر أن ُیحج رجًال في سنة معّینة فخالف مع تمكنھ وجب علیھ :12 مسألة "3119"

 والصحیحتان ،ّنھما واجبان مالیان بال إشكال  وإن مات قبل إتیانھما یقضیان من أصل التركة أل،والكفارة
 ،المشار إلیھما سابقًا الداّلتان على الخروج من الثلث معرض عنھما كما قیل أو محمولتان على بعض المحامل

طلقًا أو معلقًا على شرط وقد حصل وتمّكن منھ وترك حتى وكذا إذا نذر اإلحجاج من غیر تقیید بسنة معّینة م
 وأّما لو نذر اإلحجاج بأحد الوجوه ولم یتمّكن منھ حتى مات ففي ،))2(( مات فإّنھ یقضى عنھ من أصل التركة

  )1(  أوجھھما ذلك،وجوب قضائھ وعدمھ وجھان
  

 فإنھ یعتبر في ، النذر وعدم انعقاده ألّن عدم التمّكن فیما بعد یكشف عن بطالن،اختار العدم وھو الصحیح
 وأّما وجوب االستنابة في حج ،انعقاد النذر التمّكن من المنذور في ظرفھ وإّال فال ینعقد وال یصح االلتزام بھ

 وأّما نذر اإلحجاج واالستنابة فھو خارج عن محل ،اإلسالم فیما إذا منعھ مانع فللنص وال نص في المقام
  .ألة اآلتیة إن شاء اهللالبحث وسنذكره في المس

ّنھ تارة ینذر أن ُیحّج الغیر في سنة معّینة وُاخرى ینذر إحجاج الغیر مطلقًا   أل،ذكر في ھذه المسألة فروعًا) 1(
  :یتمّكن فیقع الكالم في موارد  وفي كل منھما قد یتمكن من ذلك وقد ال،من غیر تقیید بسنة معّینة

 ذھب في المتن إلى وجوب القضاء ،یر في سنة معّینة فخالف مع تمكنھ لو نذر أن ُیحج الغ:المورد األّول
ّنھما واجبان مالیان والواجب المالي یخرج من   أل،والكفارة وإن مات قبل إتیانھما یقضیان من أصل المال

  .األصل بال إشكال
  
- - - - - - - - - -  
 وأما بعد موتھ ،رة فال إشكال في وجوبھا علیھ وأما الكفا،الظاھر عدم وجوب القضاء ال علیھ وال بعد موتھ) 1(

  .ینبغي تركھ  واإلحتیاط ال،یخلو من إشكال فالمشھور وإن كان على وجوب إخراجھا من أصل التركة إّال أنھ ال
  . وكذا الحال فیما بعده،بل یخرج من الثلث) 2(
  

جوب القضاء فلم یرد أي نص في المقام  وأّما و، أّما الكّفارة فال ریب في ثبوتھا لتحقق الحنث بالمخالفة:أقول
 ـ صحیحة ضریس وصحیحة ابن أبي یعفور ـ فموردھما نذر )1( وأّما الصحیحتان المتقدِّمتان،یدل على وجوبھ

 ومحل الكالم نذر اإلحجاج المقّید بسنة معّینة فال یكون مشموًال ،إحجاج الغیر من غیر تقیید بسنة معّینة
 ومقتضاھا عدم وجوب القضاء ال علیھ وال بعد موتھ ألّن ،إلى ما تقتضیھ القاعدةبّد من الرجوع  للخبرین فال

 نظیر نذر حّجھ نفسھ ، ووجوبھ في خارج الوقت یحتاج إلى دلیل آخر وأمر جدید،الواجب یفوت بفوات وقتھ
 ،لخروج وقتھیمكن وقوعھ في الخارج   ألّن الذي التزم بھ ال،یجب قضاؤه أیضًا إذا فات وقتھ المؤقت فإنھ ال

 ثّم إنھ على فرض وجوب القضاء ال دلیل على ،وما یمكن وقوعھ في الخارج لم یلتزم بھ وال دلیل على إتیانھ
 وأّما مطلق ، ألّن الذي یجب خروجھ من األصل الدیون ولو كانت دیونًا شرعیة،خروجھ من أصل المال

 فإّن الواجب في الكّفـارات ھو إطعام الفقراء ،اتالواجـب المالي فال دلیل على خروجـھ من األصـل حتى الكّفار
 فلیس حال الكّفـارة ،یكون مدینًا ألحد وإنما ترك واجبًا من الواجبات  وإذا خالف وترك االطعام ال،أو عتق العبد

  . وھكذا الحّج فإنھ بحكم الّدین وبمنزلتھ شرعًا للنصوص،حال الدیون والمظالم والزكاة والخمس
  

كالدین الشخصي والمظالم  ماع قائم على خروج الّدین من األصل سـواء كان دینًا َخلقیًا وإنسانیًا االج:وبالجملة
 أم ، غایة األمر أن الدائن غیر معلوم في المظالم،فإنھا أیضًا دین وال فرق بینھا وبین الّدین الشخصي المعّین

وارد الدیون المستخرجة من األصل  فم،كان دینًا إلھیًا كالزكاة والخمس ویلحق بھما الحّج حسب النص
  . وأما غیر ذلك من الواجبات فال یخرج من األصل وإن كان یحتاج إلى صرف المال،منحصرة بھذه اُالمور
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 وتمكن منھ ، مطلقًا أو معّلقًا على شرط وقد حصل، إذا نذر اإلحجاج من غیر تقیید بسنة معّینة:المورد الثاني

   أّما الكّفارة فغیر ثابتة،رفمات اتفاقًا قبل الوفاء بالنذ
- - - - - - - - - -  
  .331 ،330في ص ) 1(
  
 والفرق بینھ وبین نذر ،ّنھ ما لم یتمّكن معذور  غایة األمر أ،ّنھ واجب مالي أوجبھ على نفسھ فصار دینًا أل

كما ) )1((نذر بذل المالیعّد دینًا مع عدم التمّكن منھ واعتبار المباشرة بخالف اإلحجاج فإنھ ك الحّج بنفسھ أنھ ال
 ودعوى كشف عدم التمّكن عن عدم اإلنعقاد ،ومات قبل تمّكنھ  هللاِِ علّي أن أعطي الفقراء مائة درھم:إذا قال

یعّد دینًا   ففرق بین إیجاب مال على نفسھ أو إیجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال فإّنھ ال،ممنوعة
  .علیھ بخالف األّول

  
؟ المعروف بینھم القضاء عنھ من األصل واختاره   وھل یقضى عنھ من أصل التركة أم ال،لعدم حصول الحنث

 وأّما الصحیحتان المتقدِّمتان الداّلتان على الخروج من الثلث ،المصنف لالجماع على الخروج من األصل
  .فمعرض عنھما

  
 فلو قلنا بمقالة ،ت بحجة نعم قامت الشھرة على الخروج من األصل وھي لیس، أن االجماع لم یتم:وفیھ

یجب الخروج من الثلث لسقوط الروایتین عن  المشھور من سقوط الروایة عن الحجیة باالعراض عنھا ال
 وإن لم نقل بذلك كما ھو الصحیح عندنا ، وال من األصل لعدم الدلیل وعدم تمامیة االجماع،الحجیة باالعراض

ن جملة خیرات المیت ومبّراتھ التي تصرف للمیت كما ھو فمقتضى الصحیحتین الخروج من الثلث وعّد ذلك م
  .)2( صریح صحیح ابن أبي یعفور المتقدِّم

  
 فھل یجب ، ما لو نذر اإلحجاج مطلقًا أو مقّیدًا بسنة معّینة ولم یتمكن منھ من األّول حتى مات:المورد الثالث

عوى أن الواجب واجب مالي وھو دین  اختار المصنف الوجوب بد،؟ وجھان القضاء عنھ من أصل المال أم ال
 ولو لم ، بخالف نذر الحّج بنفسھ فإنھ لم یكن واجبًا مالیًا ودینًا علیھ ألن متعلقھ إتیان عمل من األعمال،علیھ

  .یجب قضاؤه یتمّكن منھ ال
  
- - - - - - - - - -  
  .یكون دینًا علیھ بالنذر الظاھر عدم الوجوب فیھ أیضًا ألن المال ال) 1(
  .331 في ص )2(
  
 لو نذر اإلحجاج معلقًا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول :13 مسألة "3120"

إّال أن یكون مراده ) )1(( الشرط مع فرض حصولھ بعد ذلك وتمكنھ منھ قبلھ فالظاھر وجوب القضاء عنھ
 مسمع بن عبدالملك في من كان لھ جاریة  ویدل على ما ذكرنا خبر،التعلیق على ذلك الشرط مع كونھ حیًا حینھ

 :بعدما ُسئل عن ھذا) علیھ السالم( حیث قال الصادق ،حبلى فنذر إن ھي ولدت غالمًا أن ُیحجھ أو یحج عنھ
  إن رجًال نذر في ابن لھ إن ھو أدرك أن«

  
 ألن ،بخالف الثاني نذر اإلحجاج یفترق عن نذر الحّج بنفسھ فإن األّول واجب مالي ویعّد من الّدین :والحاصل

  .متعلقھ عمل مباشري وال یعّد ذلك من الّدین مع عدم التمّكن منھ وإن كان مستلزمًا لصرف المال
  

 أن النذر المتعلق بالمال إذا كان على نحو نذر النتیجة كما إذا نذر أن یكون مدینًا لزید أو كون ھذا المال :وفیھ
 والتمكن غیر دخیل في كونھ دینًا ،حینئذ یوجب كون المال دینًا علیھ فإن النذر ،لھ بنفس النذر فاألمر كما ذكره
نقول بصحة نذر   ولكن ال، فحالھ حال سائر الدیون المستخرجة من األصل،غایة األمر ما لم یتمّكن معذور
 فإذا ، ویرجع النذر في الحقیقة إلى نذر الفعل والمنذور ھو االعطاء والبذل،النتیجة لعدم الدلیل علیھا أصًال

  . العتبار القدرة في ظرف العمل بالنذر،فرضنا أنھ لم یتمّكن منھ یكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر في ظرفھ
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 فمتعلق ، ال فرق بین النذرین فإن النذر في أمثال المقام یرجع إلى تعلقھ بالفعل وإلى االعطاء والبذل:وبالجملة

مر في القسم الثاني یحتاج إلى صرف المال غالبًا بخالف  غایة األ،النذر في كال التقدیرین فعل من األفعال
 وسیأتي توضیح ، ھذا على ما یقتضیھ القاعدة وأّما مقتضى خبر مسمع اآلتي فیجب القضاء من الثلث،األّول

  .ذلك في المسألة اآلتیة
  
- - - - - - - - - -  
  .لكنھ یخرج من الثلث) 1(
  

فسألھ عن ذلك ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(م بعد فأتى رسول اهللا ُیحّجھ أو یحج عنھ فمات األب وأدرك الغال
 وعلى ما ذكرنا ،وقد عمل بھ جماعة» أن یحج عنھ مما ترك أبوه) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(فأمر رسول اهللا 

ھ تعبدي  إن الحكم فی:كما تخیلھ سّید الریاض وقرره علیھ صاحب الجواھر وقال) )1(( یكون مخالفًا للقاعدة ال
  .)1( على خالف القاعدة

  
قد عرفت مما تقدم أن مقتضى القاعدة بطالن النذر مطلقًا سواء تعلق بالحج مباشرة أو باإلحجاج مطلقًا أو ) 1(

یجعلھ   وقد عرفت أیضًا أن نذر اإلحجاج ال، ألّن الموت یكشف عن عدم القدرة فال ینعقد النذر من أصلھ،معلقًا
 غایة األمر یجب علیھ إعطاء المال كما یجب ،یكون مدینًا لنذر بنفس إعطاء المال وبذلھ ال بل لو تعّلق ا،مدینًا

  .علیھ اإلحجاج
 ، وال یصیر مدینًا حتى یجب قضاؤه من األصل، متعلق النذر في كال الموردین عمل وفعل من األفعال: وبالجملة

  .وبالموت ینكشف البطالن وعدم االنعقاد
 ، المذكور في المتن وجوب القضاء في نذر اإلحجاج وقد عمل بھ المشھور)2( مقتضى صحیح مسمع، نعم

  .فوجوب القضاء مما ال كالم فیھ
  

 ولم یصرح في خبر مسمع بشيء منھما وإنما المذكور فیھ ،إنما الكالم في أنھ یخرج من األصل أو من الثلث
 عارضھ ما تقدم من الصحیحتین ـ وی، ومقتضى إطالقھ جواز الخروج من األصل،أنھ یخرج مما ترك أبوه

 ومقتضى الجمع بینھما وجوب ،ـ الداّلتین على الخروج من الثلث صحیحة ضریس وصحیحة ابن أبي یعفور
 وقد ذكرنا غیر مرة أن الصحیحتین وإن أعرض عنھما األصحاب ولم یعملوا بھما في ،القضاء من الثلث

  .الخبر عن الحجِّّیةموردھما إّالأنھ ال عبرة باالعراض وال یوجب سقوط 
  

  یجب القضاء عنھ ال من فتّلخص من جمیع ما ذكـرنا أن نذر الحّج المباشري ال
- - - - - - - - - -  
 لكنھ مع ذلك ال مناص من العمل بھ وحملھ على لزوم اإلخراج من الثلث جمعًا ،بل ھو على خالف القاعدة) 1(

  .بینھ وبین صحیحتي ضریس وابن أبي یعفور
  .1 ح 16كتاب النذر ب  / 316 :23ائل الوس) 2(
  
 وإذا ،)1( إذا كان مستطیعًا ونذر أن یحّج حّجة اإلسالم انعقد على األقوى وكفاه حّج واحد:14 مسألة "3121"

 وإذا قیده بسنة معّینة فأخر عنھا وجب علیھ ،والكّفارة من تركتھ) )1((ترك حتى مات وجب القضاء عنھ
 عدم اإلستطاعة انعقد أیضًا ووجب علیھ تحصیل اإلستطاعة مقّدمة إّال أن یكون  وإذا نذره في حال،الكّفارة

  .مراده الحّج بعد اإلستطاعة
  

 وأما نذر اإلحجاج یجب قضاؤه من الثلث ولو كان بالتعلیق ومات قبل حصول ،األصل وال من الثلث لعدم الدلیل
جب القضاء في مورد نذر اإلحجاج  وإذا و،الشرط مع فرض حصولھ بعد ذلك كما ھو مورد صحیح مسمع

 بل یمكن أن یقال بشمول خبر مسمع لنذر اإلحجاج ،المعلق وجب قضاؤه في نذر اإلحجاج المطلق بطریق أولى
صّلى (ما نقلھ عن النبي ) علیھ السالم( ألّن المستفاد من الخبر صدرًا وذیًال ومن تطبیق اإلمام ،المطلق أیضًا
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 سواء كان مطلقًا أو ،ا سألھ السائل أن نذر اإلحجاج مما یجب قضاؤه بعد الموتعلى م) اهللا علیھ وآلھ وسّلم
  .معلقًا وسواء مما تمكن منھ أم ال

 ، نظیر اشتراط إتیان الواجب أو ترك الحرام في ضمن عقد الزم،لتأّكد الواجبات األصلیة بتعّلق النذر بھا) 1(
أتى بحّج اإلسالم فقد أتى بالوظیفتین وإذا ترك یجب القضاء  فإذا ،ریب في صّحة ھذا االشتراط وانعقاده فإنھ ال

 وأّما كّفارة الحنث فإن تّم إجماع على الخروج من األصل فھو وإّال فال وجھ لخروجھا ال من األصل ،من األصل
  وأّما نذر حّج اإلسالم في حال،ّنھا من جملة الواجبات التي تسقط بموت صاحبھا كما عرفت  أل،وال من الثلث

  :عدم االستطاعة فیتصّور على وجھین
 واألمر ، بمعنى أن یكون مراده من النذر إتیان الحّج بعد االستطاعة، التعلیق على تقدیر االستطاعة:أحدھما

  .فیھ واضح لوجوب الحّج بعد حصول االستطاعة أصالة ونذرًا
  
- - - - - - - - - -  
  ."3 التعلیقة 3115في المسألة "تقدم الكالم فیھ ) 1(
  
 ال یعتبر في الحّج النذري االستطاعة الشرعّیة، بل یجب مع القدرة العقلّیة، خالفًا :15 مسألة "3122"

  .)1() )1(( وال وجھ لھ إذ حالھ حال سائر الواجبات التي تكفیھا القدرة عقًال ،للدروس
  
 إّال إذا نوى ذلك ،))2((د إذا نذر حّجًا غیر حّجة اإلسالم في عامھ وھو مستطیع لم ینعق:16 مسألة "3123"

   ویحتمل الصّحة مع،على تقدیر زوالھا فزالت
  

 وحینئذ یحب علیھ تحصیل االستطاعة والقدرة مقّدمة ، نذر الحّج من دون التعلیق على االستطاعة:ثانیھما
سالم  وإن كان تحصیل االستطاعة ألداء حج اإل،ألداء النذر والوفاء بھ من باب وجوب تحصیل المقّدمة للواجب

  . ألنھ إنما یجب فیما إذا حصل التمّكن بنفسھ وال یجب تحصیل القدرة لھ،غیر واجب
 ویجب االتیان بھ متى حصلت ،الحّج النذري حالھ حال سائر الواجبات اإللھیة المقّیدة بالقدرة العقلیة) 1(

  .القدرة عقًال ولم یكن في البین ضرر وحرج كما ھو الشأن في جمیع الواجبات
 كما أنھ في خصوص حج ،یكون محرمًا للحالل ومحلًِّال للحرام  یعتبر فیھ زائدًا على بقیة الواجبات أن ال، نعم

اإلسالم یعتبر أمر زائد على القدرة العقلیة وھي قدرة خاّصة المعّبر عنھا اصطالحًا بالقدرة الشرعیة المفسرة 
  .في الروایات بُامور خاّصة

 وأما غیر ذلك من موارد ، الشرعیة بالمعنى المذكور إنما یختص بحّج اإلسالم اعتبار القدرة: وبعبارة ُاخرى
 فما عن الدروس من اعتبار القدرة الشرعیة حتى في الحّج ،الحّج الواجب فال دلیل على اشتراطھ بھا

سب إلیھ  والعبارة المحكیة عنھ غیر ظاھرة فیما ن، ولم یعلم صّحة االنتساب إلیھ، ال وجھ لھ أصًال)3( النذري
  .فراجع

  
- - - - - - - - - -  
لعلھ یرید بذلك أن النذر غیر مشروط باإلستطاعة الشرعیة المعتبرة في حّجة اإلسالم وإّال فھو مشروط ) 1(

  .بالقدرة الشرعیة بال إشكال
  .دهإذا كان نذره متعلقًا باإلتیان بحج آخر غیر حّجة اإلسالم على تقدیر تركھ لھا فال مانع من انعقا) 2(
  .318 :1الدروس ) 3(
  

  .)1( ))1(( اإلطالق أیضًا إذا زالت حمًال لنذره على الصّحة
  
لو نذر حّجًا غیر حّجة اإلسالم في عام االستطاعة، فتارة یكون نذره مقیدًا بزوال االستطاعة بمعنى أنھ ) 1(

ذا زالت االستطاعة لتحقق  فال ریب في صّحة النذر ویجب الوفاء بھ إ،ینذر حجًا آخر مغایرًا لحج اإلسالم
 وُاخرى یكون مطلقًا وغیر مقید بزوال ، فوجوب الوفاء بالنذر یدور مدار وجود االستطاعة وعدمھا،موضوعھ
  .االستطاعة

  . احتمل في المتن الصّحة إذا زالت االستطاعة حمًال لنذره على الصّحة
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 ألن الحمل على الصّحة إنما یجري في ،نعرف وجھًا الجراء الحمل على الصّحة في المقام  أنھ ال:وفیھ

 فلو شك فیما مضى من أعمالھ تحمل ، سواء كانت في العبادات أو العقود أو االیقاعات،الشبھات الموضوعیة
 وأما الشبھات الحكمیة فال ، والحمل على الصّحة في المعامالت نظیر قاعدة الفراغ في العبادات،على الصّحة

 نظیر ما لو شك في اعتبار ،یحرز بأصالة الصّحة  ألن الحكم الشرعي ال،یھامجال لجریان أصالة الصّحة ف
 والمقام من الشك في الشبھات الحكمیة للشك في صّحة النذر وعدمھا بحسب ،العربیة في صّحة العقد وعدمھ

ذا ولكن  ھ،یعتبر یكون في عام االستطاعة أم ال ّنھ ھل یعتبر في صّحة النذر شرعًا أن ال  وأ،الحكم الشرعي
 ،الظاھر صّحة النذر إلطالق دلیل وجوب الوفاء بالنذر بناء على تفسیر االطالق برفض القیود وعدم لحاظھا

 فإذا زالت االستطاعة ینكشف عدم مزاحمة ،والخارج من االطالق إنما ھو النذر المزاحم للواجب أو الحرام
 منافاة وال مزاحمة بین النذر والحّج الواجب النتفاء یعلم بذلك ولكن في واقع األمر ال نذره لھما وإن كان ھو ال

  . فاالطالق یكفي في صّحة النذر من دون حاجة إلى التقیید بالزوال،موضوعھ وھو االستطاعة
  

 ویكفي في صّحة النذر أن یكون متعلقھ مقدورًا في ظرفھ ،وبعبارة ُاخرى المتحقق في الخارج مقدور لھ واقعًا
  .یعلم بذلك  الواجب أو فعل الحرام وإن كان الناذر حین النذر الولم یكن مستلزمًا لترك

  . ھذا كلھ إذا زالت االستطاعة
  
- - - - - - - - - -  
  .ال حاجة إلى ذلك لكفایة اإلطالق في صحتھ) 1(
  
 إذا نذر حجًا في حال عدم اإلستطاعة الشرعیة ثّم حصلت لھ فإن كان موسعًا أو مقیدًا :17 مسألة "3124"

أو ) )1((  متأخرة قدم حّجة اإلسالم لفورّیتھا وإن كان مضیقًا بأن قّیده بسنة معّینة وحصل فیھا اإلستطاعةبسنة
 ، ألّن المانع الشرعي كالعقلي، وحینئذ فإن بقیت اإلستطاعة إلى العام القابل وجبت وإّال فال،قیده بالفوریة قدمھ

ھ دین علیھ بناء على أّن الّدین ولو كان موسعًا یمنع عن ّن ویحتمل وجوب تقدیم النذر ولو مع كونھ موسعًا أل
  .)1( تحقق االستطاعة خصوصًا مع ظن عدم تمّكنھ من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعتھ في حّجة اإلسالم

  
ینعقد   إّن ھذا النذر على إطالقھ ال: والصحیح أن یقال،وأّما إذا لم تزل وكانت باقیة یظھر من المتن بطالن النذر

 وأّما بناء على الترتب بأن یكون نذره متعلقًا باإلتیان بحجٍّ آخر غیر حّجة اإلسالم ،نھ یستلزم ترك الواجبأل
  . لعدم استلزامھ ترك الواجب،على تقدیر تركھ لھا وفي ظرف تركھ فال مانع من انعقاده

  .ك الواجب فال ریب في بطالنھ إذا التزم مقیدًا بترك الواجب بمعنى أنھ یلتزم بھذا الفعل المستلزم لتر، نعم
إذا نذر حجًا في حال عدم االستطاعة ثّم استطاع فقد یكون متعلق النذر مقیدًا بسنة متأخرة عن ) 1(

 وقد یكون موسعًا ، وقد یكون في سنة االستطاعة بأن قیده بسنة معّینة وحصل فیھا االستطاعة،االستطاعة
  . فھذه ثالث صور،ومطلقًا

  
 ریب في أنھ یجب علیھ إتیان حّجة اإلسالم في عام االستطاعة وإتیان الحّج النذري في السنة  فال:أّما اُالولى

  .الالحقة لعام االستطاعة
  

 فقد ذكر في المتن أنھ یقدم النذر على حّجة اإلسالم وحینئذ فإن بقیت االستطاعة إلى العام القابل :وأّما الثانیة
 والمانع الشرعي كالعقلي فھو ،ع شرعًا عن تحقق االستطاعة الشرعیة ألن الوفاء بالنذر مان،وجبت وإّال فال

  .غیر مستطیع شرعًا فیقدم الحّج النذري
  
- - - - - - - - - -  
 وإن كان مطلقًا ،إن كان المنذور مقصودًا بھ غیر حّجة اإلسالم فحصول اإلستطاعة كاشف عن بطالن نذره) 1(

  .المطلق أیضًا ومنھ یعلم حال ،فیكفي حّجة واحدة عنھما
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في حال عدم اإلستطاعة فوریًا ثّم استطاع وأھمل عن وفاء النذر في ) )1((  إذا كان نذره:18 مسألة "3125"
عامھ وجب اإلتیان بھ في العام القابل مقّدمًا على حّجة اإلسالم وإن بقیت اإلستطاعة إلیھ لوجوبھ علیھ فورًا 

 لكن عن الدروس أنھ قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر ،عد الفراغ عنھ فال یجب علیھ حّجة اإلسالم إّال ب،ففورًا
   فلو نذر ثّم استطاع صرف ذلك إلى النذر فإن:شرعیة ال عقلیة

  
 وانما المعتبر في حج ، ما عرفت غیر مرة من أن حج اإلسالم غیر مقید بالقدرة الشرعیة المصطلحة:وفیھ

 ولكن مع ذلك البّد من التفصیل بأن ،زاد والراحلة وتخلیة الِسرباإلسالم قدرة خاصة مفسرة في الروایات بال
 وأما إذا كان مطلقًا ،متعلق النذر إن كان مقیدًا بغیر حج اإلسالم فاالستطاعة المتأخرة تكشف عن بطالن النذر

 حّجة وأعم من حّج اإلسالم ولم یكن مقیدًا بغیر حج اإلسالم فیكفي حّجة واحدة عنھما للتداخل وتأكد وجوب
  . ویكون المأتي بھ مّما ینطبق علیھ الحّج النذري وحّج اإلسالم معًا،اإلسالم

  
 اختار أّوًال تقدیم حج اإلسالم لفوریتھ والمفروض أن النذر ، وھي ما إذا كان متعلق النذر موسعًا:وأّما الثالثة

 ،دیم النذر ولو كان موسعًاموسع وغیر مقید بسنة خاّصة فیأتي بھ في أي عام شاء واحتمل أخیرًا وجوب تق
  .ألّن النذر دین علیھ والّدین مانع عن الحّج

  
 وأّما تقدیم حّج اإلسالم ففیھ تفصیل ،یزاحم حّج اإلسالم ولكن قد عرفت بما ال مزید علیھ أن وجوب النذر ال

 ،لنذر في السنة المتأخرة أن متعلق النذر إذا كان حجًا آخر مغایرًا لحّج اإلسالم فیقّدم حّج اإلسالم ویأتي با:وھو
وإن كان متعلقھ ھو الجامع وطبیعي الحّج فیكفي حّجة واحدة عنھما ویجزئ حج اإلسالم عن النذر إذا نوى بھا 

  .امتثال النذر أیضًا
  
- - - - - - - - - -  
  ."3124في المسألة "یظھر الحال في ھذه المسألة مما تقدم آنفًا ) 1(
  

  . وال وجھ لھ،العام القابل وجب حّجة اإلسالم أیضًاأھمل واستمرت اإلستطاعة إلى 
 لو قید نذره بسنة معّینة وحصل فیھا االستطاعة فلم یِف بھ وبقیت استطاعتھ إلى العام المتأخر أمكن أن ، نعم

 ففرق بین اإلھمال مع الفوریة واإلھمال ،یقال بوجوب حّجة اإلسالم أیضًا ألّن حّجھ النذري صار قضاء موسعًا
  .)1( لتوقیت بناء على تقدیم حّجة اإلسالم مع كون النذر موسعًامع ا

  
حاصل ما ذكره في ھذه المسألة أنھ لو نذر في حال عدم االستطاعة فوریًا كھذه السنة مثًال ثّم استطاع ) 1(

ى حّجة وأھمل عن وفاء النذر في عامھ ولم یأِت بھ في ھذه السنة وجب االتیان بھ في السنة الّالحقة مقّدمًا عل
 ، وذلك ألّن النذر مانع شرعًا عن تحقق االستطاعة الشرعیة،اإلسالم وإن بقیت االستطاعة إلى السنة الّالحقة

فإن النذر كما یكون مانعًا عن حّج اإلسالم مقّدمًا علیھ في نفس السنة السابقة ھكذا یكون مقّدمًا علیھ في السنة 
 وإنما یجب علیھ حّج اإلسالم بعد ، حّج اإلسالم في السنة السابقةالّالحقة بنفس المالك الذي أوجب تقدیمھ على

  .الفراغ من النذر
  

 ففي السنة اُالولى یقّدم النذر على حّجة ، وأنھ فّصل بین السنة اُالولى والّالحقة،ونسب إلى الدروس الخالف
  .)1(  حّج اإلسالم على النذر ولو أھمل ولم یأِت بالنذر في السنة السابقة ففي السنة الثانیة یقّدم،اإلسالم

 فلو قلنا ، ألّن السنة الثانیة كاُالولى من دون فرق بینھما الشتراك المالك بینھما، وأورد علیھ بأنھ ال وجھ لھ
  . فالتفصیل ال وجھ لھ،بأن النذر یزاحم حّج اإلسالم ویقّدم علیھ فال فرق بین السنة اُالولى والثانیة

  
ده بسنة معّینة وحصل فیھا االستطاعة ولكنھ أھمل وترك الحّج وبقیت االستطاعة إلى ثّم ذكر المصنف أنھ لو قّی

 ألّن الحّج النذري صار قضاء موسعًا وحّج اإلسالم مضیق ، أمكن أن یقال بتقدیم حّج اإلسالم،العام المتأخر
  .والواجب المضیق یقّدم على الموسع

  
- - - - - - - - - -  
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  .318 :1الدروس ) 1(
  

 بل ،أنھ لم یتأّمل في عبارتھ) قدس سره( ویظھر من المصنف ، ما نسبھ إلى الدروس غیر صحیح:أقول
 ألنھ في السنة ، أّن السنة السابقة تختلف حالھا عن السنة الثانیة:یرید معنى آخر حاصلھ) قدس سره(الشھید 

ستطاعة إلى السنة الثانیة  فإن بقیت اال،اُالولى لو وفى بنذره یكشف ذلك عن عدم االستطاعة في ھذه السنة
 وأما إذا فرضنا أنھ أھمل ولم یأت بالنذر في السنة اُالولى ففي السنة الثانیة یجب علیھ ،وجب حج اإلسالم

 ولكن یستقّر علیھ حّج اإلسالم ألنھ فّوتـھ علیھ اختیارًا ألنھ كان بإمكانھ أن یأتي بالنذر في السنة ،الوفاء بالنذر
 ولو أھمل ولم یأت بالنذر في السنة اُالولى یستقر علیھ حج ،معذورًا في ترك حج اإلسالماُالولى فحینئذ یكون 

أنھ لو أھمل ولم یأت بالنذر في السنة اُالولى یجب علیھ إتیانھ في السنة ) قدس سره( فمقصود الشھید ،اإلسالم
 ، بترك النذر في السنة اُالولى ویجب علیھ حج اإلسالم في السنة الثالثة الستقرار حّج اإلسالم علیھ،الثانیة

یوجب   واالھمال في السنة اُالولى بترك النذر ال،فیجب علیھ إتیان حّج اإلسالم ولو متسكعًا في السنین اآلتیة
  .سقوط حّج اإلسالم

  
 فإنھا ، وجب حّجة اإلسالم:كلمة أیضًا بعد قولھ) قدس سره(والذي یدّل على ما ذكرنا من تفسیر كالمھ 

یوجب سقوط حج   واالھمال في السنة اُالولى ال،ن حج اإلسالم مضافًا إلى الحّج النذري واجبصریحة في أ
  .اإلسالم

  
وأّما ما ذكره أخیرًا من أن الحّج النذري إذا كان مقّیدًا بسنة معّینة وحصل فیھا االستطاعة فلم یِف بھ وبقیت 

 ألن قضاء الحّج النذري موسع وحج ،ى النذراستطاعتھ إلى العام المتأخر وجب علیھ حج اإلسالم ویقّدم عل
 ،كان دینًا یقدم على الحّج من أن الواجب الموسع إذا) قدس سره( أنھ ینافي ما تقّدم منھ :اإلسالم مضیق ففیھ

  .ألّن الّدین یمنع عن وجوب الحّج خصوصًا إذا كان صرف المال في حّج اإلسالم یوجب العجز عن أداء الّدین
  

 وقد عرفت بما ال ،ه الفروع المذكورة في ھذه المسائل مبتنیة على تقّدم النذر على حّج اإلسالمیخفى أّن ھذ وال
  یزاحم الحّج مزید علیھ من أن النذر في جمیع الصور ال

  
 إذا نذر الحّج وأطلق من غیر تقیید بحّجة اإلسالم وال بغیره وكان مستطیعًا أو استطاع :19 مسألة "3126"

الن فیكفي حّج واحد عنھما أو یجب التعّدد أو یكفي نّیة الحّج النذري عن حّجة اإلسالم دون بعد ذلك فھل یتداخ
 والقول بأّن األصل ھو التداخل ،ألصالة تعدد المسبب بتعدد السبب) )1(( أقواھا الثاني،؟ أقوال العكس
  .)1( ضعیف

  
  .ویقّدم حّج اإلسالم مطلقًا فال مجال لھذه الفروع

إلى عدم ) قدس سره( ولذا ذھب جماعة منھم المصنف ، المسألة مبتنیة على مسألة التداخلقد جعلوا ھذه) 1(
 وأما صحیحتا رفاعة ومحّمد بن ،التداخل ألصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما ھو الحال في سائر الواجبات

 :)علیھ السالم(قال ؟  عن رجل نذر أن یمشي إلى بیت اهللا الحرام فمشى ھل یجزئھ عن حّجة اإلسالم «:مسلم
 واختار ، فظاھرھما كفایة الحّج النذري عن حّجة اإلسالم مع عدم االستطاعة وھو غیر معمول بھ)2( »نعم

 ألن القاعدة األّولیة تقتضي عدم ،بعضھم التفصیل واالكتفاء بنیة الحّج النذري عن حّجة اإلسالم دون العكس
  . وذھب جماعة إلى التداخل واالكتفاء بحج واحد عنھما،لنص وإنما یقال باكتفاء الحّج النذري ل،التداخل

  
 ألن التداخل إنما یجري فیما إذا تعّدد الشرط واّتحد ،والظاھر أن مسألتنا ھذه غیر مبتنیة على مسألة التداخل

 إذا ظاھرت فاعتق وإذا أفطرت فاعتق فیقع البحث المعروف من أن ھذه اُالمور المتعددة :الجزاء كما یقال
یجب إّال جزاء  ؟ ذھب جماعة إلى أنھا معرفات وأنھ ال موجبة للجزاء ھل ھي أسباب حقیقیة أم ھي معرفاتال

بّد من تعدد   وذھب آخرون إلى عدم التداخل وأن كل سبب یقتضي مسببًا مستقًال فال،واحد عند تعدد الشرط
 الحكم بحدوث ھذه اُالمور المعّبر  وھو الصحیح ألّن الظاھر من كل قضیة شرطیة حدوث،الجزاء بتعّدد السبب

   وقد ذكرنا في محلھ،عنھا بالشرط
- - - - - - - - - -  
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  .بل األقوى ھو األّول) 1(
  .3 ،2 ،1 ح 27أبواب وجوب الحّج ب  / 70 :11الوسائل ) 2(
  

 عن رجل نذر أن یمشي إلى بیت اهللا الحرام فمشى ھل «:واستدّل للثالث بصحیحتي رفاعة ومحّمد بن مسلم
 أّن ظاھرھما كفایة الحّج النذري عن حّجة اإلسالم : وفیھ،» نعم:)علیھ السالم(؟ قال  یجزئھ عن حّجة اإلسالم

 ویمكن حملھما على أنھ نذر المشي ال الحّج ثّم أراد أن یحّج فُسئل ،مع عدم اإلستطاعة وھو غیر معمول بھ
  .بالكفایة) علیھ السالم(ب ھذا المشي أم ال فأجاب عن أنھ ھل یجزئھ ھذا الحّج الذي أتى بھ عقی) علیھ السالم(

 ألّن ، لو نذر أن یحّج مطلقًا ـ أّي حّج كان ـ كفاه عن نذره حّجة اإلسالم بل الحّج النیابي وغیره أیضًا، نعم
  .مقصوده حینئذ حصول الحّج منھ في الخارج بأّي وجھ كان

  
 إذ لیست ھذه اُالمور أسبابًا ، مّما ال أساس لھ أصًالأّن إطالق األسباب والمعرفات في باب األحكام الشرعیة

 بل ،لألحكام الشرعیة فإنھا أفعال اختیاریة للمولى وال یكون لفعل المكلف أو أي أمر خارجي دخل في تحققھا
  .ھي موضوعات وموارد للحكم الشرعي

  
د والوحدة قصد الناذر، والشارع  وأّما في باب النذر فیتبع التعّد، ھذا البحث یجري في تلك المسائل:وبالجملة

بّد من النظر إلى   فإن النذر إنما ھو التزام المكلف بشيء على نفسھ فال،إنما یمضي ما التزمھ الناذر على نفسھ
 فإن كان التزامھ متعلقًا بالجامع وبطبیعي الحّج فینطبق ما التزم على نفسھ على حّج اإلسالم ،متعلق نذره

 وأصالة عدم التداخل ،متعلق نذره مطلق وغیر مقّید بفرد خاص فال موجب للتعّدد ألّن المفروض أن ،قھرًا
 فإنھ بعدما كان المقصود من النذر ھو المطلق والطبیعي فینطبق منذوره على المأتي بھ ،تجري في المقام ال

 التصریح  وال فرق في ذلك بین، فیكون المأتي بھ مّما یصدق علیھ متعلق النذر،وإن قصد بھ حج اإلسالم
 وقد صّرح الماتن ، فما ذكره من عدم التداخل في صورة عدم التصریح باالطالق ال وجھ لھ،باالطالق وعدمھ

 ومن الواضح عدم الفرق بین التصریح ،في آخر المسألة بكفایة حج واحد إذا صرح باالطالق) قدس سره(
  . والصحیحتان مؤكدتان لما ذكرنا،سالمباالطالق وعدمھ بعدما كان المقصود ھو الجامع الصادق على حج اإل

  
 إذا نذر الحّج حال عدم استطاعتھ معلقًا على شفاء ولده مثًال فاستطاع قبل حصول :20 مسألة "3127"

 ویحتمل تقدیم المنذور إذا فرض حصول المعلق علیھ قبل خروج ،المعلق علیھ فالظاھر تقدیم حّجة اإلسالم
  ،الرفقة مع كونھ فوریًا

  
 : من أن ظاھرھما كفایة الحّج النذري عن حّجة اإلسالم مع عدم االستطاعة وھو غیر معمول بھ ففیھوما ذكره

 ثّم یسأل عن االجتزاء بھ عن حج ،أّن الظاھر منھما اإلتیان بالحج ماشیًا وفاء لنذره في حال االستطاعة
  . فالصحیح ھو االكتفاء بحج واحد عنھما،اإلسالم

  
یجزئ لعدم القصد أم  تفاء بحج واحد إلى النّیة لھما فلو قصد أحدھما دون اآلخر الوھل یحتاج التداخل واالك

 وال یلزم االتیان بھ بعنوان أنھ ، الظاھر ھو الثاني لعدم اعتبار قصد العنوان في إتیان المنذور،؟ وجھان ال
یعتبر في إتیانھ وسقوطھ  ال ألّن وجوب الوفاء بالنذر توّصلي ، وإنما یلزم االتیان بھ في الخارج،متعلق النذر

 فلو نذر أن یصوم الیوم المعین وصام ذلك الیوم وغفل عن أنھ متعلق نذره أو غفل ،قصد العنوان بخصوصھ
 وھكذا لو نذر أن ، وكذا لو نذر أن یصلِّي صالة الّلیل وصالھا ولكّنھ نسي النذر،عن النذر بالمّرة صح صومھ

یعتبر قصد العنوان في  أنھ مورد النذر ففي جمیع ھذه الموارد ونحوھا الیعطي دینارًا لزید وأعطاه غافًال عن 
 ولو عكس األمر وقصد عنوان النذر ، بل مجّرد إتیان متعلق النذر كاف في سقوطھ،سقوط النذر وامتثالھ

  كما إذا حج ویزعم أنھ غیر مستطیع،بخصوصھ ولم یقصد حّج اإلسالم نلتزم باالكتفاء عن حج اإلسالم أیضًا
  .ریب في االكتفاء بھ عن حج اإلسالم وإن أتى بھ بقصد عنوان النذر ثّم علم باالستطاعة فإنھ ال

  
 بل لو فرضنا ،وبتعبیر آخر الحّج الصادر في أّول سنة االستطاعة من حج اإلسالم سواء قصد ھذا العنوان أم ال

 قصد العنوان غیر : وبالجملة،صحیحتانأنھ لم یعلم بھذا العنوان ولم یسمع بھ وحّج كفى عنھما ویؤكد ذلك ال
  .الزم ویكتفي بالحّج الواحد سواء قصد العنوانین أو قصد أحدھما
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  .)1( إن كان نذره من قبیل الواجب المعلق) )1(( بل ھو المتعین

  
لعدم كان علیھ حّجة اإلسالم والحّج الّنذري ولم یمكنھ اإلتیان بھما إّما لظّن الموت أو   إذا:21 مسألة "3128"

 ، ففي وجوب تقدیم األسبق سببًا أو التخییر أو تقدیم حّجة اإلسالم ألھمیتھا وجوه،التمّكن إّال من أحدھما
 وكذا إذا مات وعلیھ حجتان ولم تِف تركتھ إّال ألحدھما وأّما إن وفت ،))2(( أوجھھا الوسط وأحوطھا األخیر

  .)2( ولو في عام واحد) )3(( التركة فالّالزم استئجارھما
  
 ولذا قّدم حّجة ،في تقدیم أحد الواجبین على اآلخر تقّدم سبب الوجوب) قدس سره(ألّن المیزان عنده ) 1(

 وأّما لو حصل شفاء ولده المعّلق علیھ قبل خروج الرفقة یقدم ،اإلسالم في الصورة اُالولى ألن سببھا أسبق
 ألّن سبب وجوب النذر أسبق من االستطاعة، فإّن كان نذره من قبیل الواجب المعّلق الحّج النذري ال سیما إذا

الوجوب ثابت من أّول النذر وإن كان المعلق علیھ متأخرًا زمانًا عن االستطاعة، وحینئذ یكون معذورًا في ترك 
  . فإن بقیت إلى السنة الّالحقة یجب حج اإلسالم وإّال فال،حج اإلسالم لكون النذر مانعًا عن تحقق االستطاعة

  
یزاحم حج اإلسالم الواجب  لیھ ما ذكرناه غیر مرة من أن الوجوب الناشئ من النذر بجمیع صوره الویرد ع
  . فالمتعین تقدیم حّجة اإلسالم في كلتا الصورتین،یوجب تفویت الواجب األصلي  فإن النذر ال،باألصالة

ا فھل یقّدم األسبق سببًا أو لو استقر علیھ الواجبان الحّج النذري وحج اإلسالم معًا وعجز عن إتیانھم) 2(
   ذكر في المتن أّن ،؟ وجوه یتخّیر بینھما أو یقّدم حّج اإلسالم

- - - - - - - - - -  
  .بل المتعین تقدیم حّجة اإلسالم) 1(
 وال یخفى عدم صّحة الجمع بین الحكم بالتخییر واإلحتیاط بتقدیم ، وكذا فیما بعده،بل األقوى ھو األخیر) 2(

م ألن المقام من موارد التزاحم والتخییر فرع تساوي اإلحتمالین في األھمیة واإلحتیاط فرع حّجة اإلسال
  .انحصار احتمال األھمیة في أحدھما

  .وجوب قضاء المنذور مبني على اإلحتیاط) 3(
  

  . واألحوط تقدیم حج اإلسالم لألھمیة،األوجھ ھو التخیر
  

 والتخییر فرع ،اط بتقدیم حّج اإلسالم ألن المقام من موارد التزاحمیجتمع مع االحتی  أّن الحكم بالتخییر ال:وفیھ
  . واالحتیاط فرع انحصار احتمال األھمیة في أحدھما،تساوي االحتمالین في األھمیة

 وإن ، فإن كان الواجبان متساویین یحكم بالتخییر بینھما،بّد من إعمال قاعدة التزاحم في المقام  ال: والحاصل
 وفي المقام حیث نحتمل أھمّیة حج اإلسالم ـ ولذا احتاط في ، في أحدھما أو احتملت یقدم ذلكُاحرز األھمیة

 وإذا احتملنا األھمّیة في كل من الواجبین ،تقدیمھ على الحّج النذري ـ یتعین التقدیم وال تصل النوبة إلى التخییر
  . فال وجھ لكون حّج اإلسالم أحوط،فالحكم ھو التخییر أیضًا

  
 لو ُاحرز التساوي في كل من الواجبین المتزاحمین أو احتمل األھمّیة في كل منھما فالحكم ھو :ملةوبالج

 وإذا كان أحدھما محرز األھمّیة أو محتملھا یقّدم جزمًا وال ریب في تقدیم حج اإلسالم ألنھ أھم قطعًا ،التخییر
  .وال أقل احتماًال

  
الم ولم تِف التركة إّال ألحدھما فإن قلنا بعدم وجوب قضـاء ولو مات وعلیھ حجتان الحّج النذري وحج اإلس

الحّج النذري كما ھو المختار أو قلنا بخروجھ من الثلث فال مزاحمة أصًال بین الحجین بل یتعین قضاء حج 
 وأّما بناء على وجوب قضاء النذر وخروجھ من أصل المال وكونھ كالدین فمقتضى ،اإلسالم عنھ من األصل

 ولكن المفروض عدم إمكان ذلك في المقام ،و تقسیط المال بین النذر وحج اإلسالم ألنھ دین أیضًاالقاعدة ھ
بّد من تقدیم أحدھما والمتعین تقدیم حّج اإلسالم على كل   فال، والحّج غیر قابل للتبعیض،لعدم وفاء المال لھما

  . فرق بین الحیاة والممات وال،)1(دین سواء كان دینًا إلھیًا أو دینًا شخصیًا إنسانیًا للنص
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 وأما إذا قلنا بخروجھ من الثلث فال موضوع ، ھذا كلھ لو قلنا بخروج الواجب بالنذر من األصل لكونھ دینًا
  .للبحث ویجب تقدیم حج اإلسالم بال إشكال

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 11أبواب وجوب الحّج ب  / 43 :11الوسائل ) 1(
  
  .)1( یھ الحّج الواجب بالنذر الموّسع یجوز لھ اإلتیان بالحّج المندوب قبلھ من عل:22 مسألة "3129"
  
 وإذا تركھما حتى ، إذا نذر أن َیحج أو ُیحج انعقد ووجب علیھ أحدھما على وجھ التخییر:23 مسألة "3130"

أیضًا حتى مات  ولو تركھ ، وإذا طرأ العجز من أحدھما معینًا تعین اآلخر،))1(( مات یجب القضاء عنھ مخیرًا
 ألّن الواجب كان على وجھ التخییر فالفائت ھو الواجب المخّیر وال عبرة ،یجب القضاء عنھ مخیرًا أیضًا

 فھو كما لو كان علیھ كّفـارة اإلفـطار في شھر رمضـان وكان عاجزًا عن بعض الخصال ثّم ،بالتعیین العرضي
 فال یتعّین في ذلك ، علیھ في حال حیاتھ في إحداھامات فإّنھ یجب اإلخراج من تركتھ مخّیرًا وإن تعّین

  .)2( المتعین
  
 وقد ، وإنما قام الدلیل على المنع من التطوع بالصوم لمن كان علیھ الصوم الواجب،لعدم الدلیل على المنع) 1(

  .وقع الكالم في التطوع بالصالة لمن كان علیھ الفریضة واخترنا الجواز في محلھ
أنھ إذا نذر أن یحج بنفسھ مباشرة أو ُیحج غیره انعقد ووجب علیھ أحدھما على وجھ ) قدس سره(ذكر ) 2(

 وإذا ، وإذا تركھما حتى مات یجب القضاء عنھ مخیرًا بناء على ثبوت وجوب القضاء في الحّج النذري،التخییر
ن العجز عن أحد  فإ،طرأ العجز من أحدھما معینًا تعین اآلخر كما ھو الحال في جمیع الواجبات التخییریة

 ألن المفروض أن الواجب ھو الجامع وھو أحد ،یوجب سقوط الواجب اآلخر بالضرورة الواجبین التخییرّیین ال
 وھل ، ولو تعین علیھ أحدھما وتركھ أیضًا حتى مات یجب القضاء عنھ بناء على وجوب القضاء،األمرین

ن علیھ أحد الواجبین بطروء العجز وتركھ أیضًا ھل  بمعنى أنھ لو تعی،الواجب في القضاء التعیین أو التخییر
  ؟ یقضى عنھ ما تعّین علیھ أو یقضى عنھ مخّیرًا

- - - - - - - - - -  
  .یبعد عدم وجوب قضاء شيء منھما ال) 1(
  

) )1((  لو كان حال النذر غیر متمّكن إّال من أحدھما معینًا ولم یتمكن من اآلخر إلى أن مات أمكن أن یقال،نعم
 بدعوى أن النذر لم ینعقد بالنسبة إلى ما لم یتمكن منھ بناء على أن ،ختصاص القضاء بالذي كان متمكنًا منھبا

 لكن الظاھر أن مسألة الخصال لیست كذلك فیكون اإلخراج من تركتھ على ،عدم التمكن یوجب عدم االنعقاد
رّبما یحتمل في الصورة المفروضة ونظائرھا  و،وجھ التخییر وإن لم یكن في حیاتھ متمكنًا إّال من البعض أصًال

عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أیضًا بدعوى أن متعلق النذر ھو أحد األمرین على وجھ التخییر 
 بل عن الدروس اختیاره في مسألة ما لو نذر إن ُرزق ولدًا ،یكون وجوب اآلخر تخییریًا ومع تعذر أحدھما ال

 أّن مقصود الناذر إتیان أحد : وفیھ، عنھ إذا مات الولد قبل تمّكن األب من أحد األمرینأن ُیحّجھ أو یحّج
 فلیس النذر مقیدًا بكونھ واجبًا تخییریًا حتى یشترط في ،األمرین من دون اشتراط كونھ على وجھ التخییر

  .انعقاده التمّكن منھما
  

 والفائت عنھ مما ھو ،ال حیاتھ خصوص ھذا العدل ألّن الواجب علیھ في ح،ربما یقال بقضاء المتعّین علیھ
  .وظیفتھ خصوص ھذا الفرد

  
 وال عبرة بالتعیین ، والفائت ھو الواجب المخیر،وأجاب عنھ بأن الواجب علیھ أصالة كان على وجھ التخییر

ل الثابتة  نظیر كفارة الخصا،یوجب التعیین حال القضاء العرضي فإن التعیین الطارئ القھري في حال الحیاة ال
لالفطار في شھر رمضان فإنھ لو كان عاجزًا عن بعض الخصال حال حیاتھ ثّم مات یجب االخراج من تركتھ 

  .مخیرًا
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 ألّن المتمّكن منھ من أفراد الواجب إنما ،یوجب التعیین في الباقي  أن العجز عن بعض األفراد ال:توضیحھ
   األصلي  بمعنى أن الواجب،وجب علیھ من باب العنوان الكلي

- - - - - - - - - -  
  .لكنھ بعید جدًا) 1(
  

 ، وإنما تعین علیھ ھذا الفرد بخصوصھ بحكم العقل لعجزه عن الفرد اآلخر،علیھ شرعًا ھو العنوان الكلي
 نظیر تعین وجوب ،والخصوصیة الفردیة غیر دخیلة في الحكم الشرعي وإنما الخصوصیة لاللزام العقلي

 فإن تعین ذلك بآخر الوقت غیر دخیل في الحكم وفي الوقت ،ن ترك الصالة قبل ذلكالصالة بآخر الَوقت لم
 ، وإنما تعّین الوجوب بھذا الوقت بحكم العقل وإّال فالواجب ھو إتیان الصالة من الزوال إلى الغروب،المحدد لھا

واجبات التخییریة والخصوصیات الفردیة من حیث الزمان أو المكان غیر دخیلة في الواجب وال فرق بین ال
  .الطولیة بحسب الزمان والواجبات التخییریة العرضیة بحسب األفراد

  
 وال یقاس المقام بقضاء المسافر صالتھ ، والذي فات عنھ یجب قضاؤه، ما فات عنھ ھو الجامع:وبالجملة

والتمام في موارد  فإن المسافر یجب علیھ القصر إّال المتمكن من القصر ،قصرًا إذا تركھا في موارد التخییر
 وأما إذا ضاق الوقت عن التمام یتعین علیھ القصر وال یثبت لھ التخییر لعدم ،التخییر فیما إذا وسع الوقت لھما

 فإذا تعین علیھ القصر كما إذا فرضنا أنھ لم یصل فالفائت عنھ ما تعین علیھ وھو ،تمكنھ من التمام والقصر
  .ویجب قضاء ما فات عنھ،القصر

  
 وأّما إذا ، وإنما یتخیر بینھما فیما إذا وسع الوقت لھما، وظیفة المسافر إنما ھي الصالة قصرًا: ُاخرىوبعبارة

أّخر الصالة بحیث ال یسع الوقت للتمام یتعین علیھ القصر وإذا ترك الصالة فالفائت عنھ ھو القصر ویجب 
  .قضاؤه

ینقلب إلى التعیین  ذكرناه من أن الواجب التخییري ال والسر ما ، على أّن التخییر ثابت في األداء ال في القضاء
  .شرعًا بتعذر بعض األفراد وإنما یتعین بعض األفراد بحكم العقل بعد العجز عن إتیان الفرد اآلخر

یوجب تعّین القضاء بھ ألّن وجوب أحدھما المعین   طروء العجز على أحدھما في حال حیاتھ ال: والحاصل
ثال على إتیان الفرد المقدور وإّال فالواجب علیھ أّوًال وأصالة إنما ھو الجامع بین  لتوقف االمت،وجوب عقلي

  .األمرین
  . ھذا كّلھ فیما لو كان متمكِّنًا من الفردین حال النذر

  
  وأّما لو كان حال النذر غیر متمكن إّال من أحدھما معّینًا ولم یتمّكن من اآلخر إلى 

  
ففیھ وجوه  یتمّكن من الحّج مباشرة ولكنھ متمكِّن من اإلحجاج ـ رًا أو مریضًا الأن مات ـ كما إذا كان شیخًا كبی

  :ثالثة
 فإن ، ویتخّیر في القضاء وإن لم یتمكن من أحدھما في حال حیاتـھ كما في مسألة الخصال، انعقاد النذر:األّول

  .من البعضاالخراج من تركتھ على وجھ التخییر وإن لم یكن في حال حیاتھ متمكنًا إّال 
  

 ، العتبار التمّكن في متعلق النذر، أن النذر ینعقد بالنسبة إلى المقدور وأما بالنسبة إلى غیره فال:الثاني
  .فیختص القضاء بالذي كان متمكنًا منھ

  
 ألن متعلق النذر ،من عدم انعقاد النذر حتى بالنسبة إلى الفرد المقدور) قدس سره( ما نسب إلى الشھید :الثالث

 فما تعلق بھ النذر غیر قابل ،یكون الوجوب تخییریًا أحد الفردین على وجھ التخییر ومع تعذر أحدھما الھو 
  .)1( للصحة لعدم التمكن منھ وما ھو قابل لذلك لم ینذره

  
 وذلك ألن الوجوب التخییري سواء كان أصلیًا ككّفارة الخصال أو كان التزامیًا ،والصحیح ھو الوجھ األّول

 والخصوصیات الفردیة غیر ،كتعلق النذر بأحد شیئین إنما یتعلق بالجامع بین األمرین أو اُالموروعرضیًا 
 فالواجب التخییري الشرعي من حیث الخصوصیات كالتخییر العقلي بین األفراد الطولیة أو ،دخیلة في الواجب
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ظان بالنسبة إلى متعلق  والتمكن وعدمھ إنما یالح،العرضیة فإن ھذه الخصوصیات غیر دخیلة في الواجب
الوجوب ونفس المأمور بھ ال بالنسبة إلى الخصوصیات الخارجة عن المأمور بھ التي ال دخل لھا في متعلق 

 والنذر إذا كان متعلقًا بأحد أمرین وبالجامع بینھما یكون الواجب شرعًا ھو الجامع ألن الشارع ،التكلیف
  .یمضي ما التزم الناذر على نفسھ

  
 ، نظیر وجوب إعطاء الزكاة لطبیعي الفقیر،أن الوجوب التخییري ما تعلق بالجامع بین األمرین :والحاصل

   ففي كال الموردین ،وھكذا لو نذر أن یعطي درھمًا للفقیر
- - - - - - - - - -  
  .318 :1الدروس ) 1(
  

حكم العقل فالتخییر  والتطبیق ب،یتعّلق الوجوب بالجامع والمكلف مخیر في تطبیق الحكم على أي فرد شاء
 فإن ،الشرعي كالعقلي من ھذه الجھة سواء كان تخییریًا أصلیًا ككفارة الخصال أو تخییریًا جعلیًا كموارد النذر

 والتخییر الشرعي ما كان لھ جامع انتزاعي ،التخییر العقلي ما تعلق الوجوب بالجامع الذي لھ عنوان خاص
 فرق بینھما في إلغاء الخصوصیات في كال الموردین وال شبھة في  وإّال ففي الواقع ال،وھو عنوان أحدھما

 ألنھ مقدور للمكلف وإن كان بعض األفراد غیر مقدور ،صّحة تعلق األمر بالعنوان االنتزاعي كعنوان أحدھما
ر  والعبرة بالتمكن منھ وإن كان بعض أفراده غیر مقدو، الجامع الذي تعّلق بھ الوجوب مقدور لھ: وبالجملة،لھ
 والملتزم بھ في باب النذر المتعلق بأحد األمرین ھو الجامع ال التخییر حتى یقال بأّن ما التزم بھ غیر قابل ،لھ

 وما ھو قابل لھ غیر ملتزم بھ وھو الفرد الممكن ،یكون وجوب اآلخر تخییریًا  ألن مع تعذر أحدھما ال،للجعل
  .ن كان تمكنھ في ضمن فرد دون آخر بل الذي التزم بھ ھو الجامع وھو مقدور لھ وإ،خاصة

  
 ما عرفت من أن القدرة : ففیھ،وأما ما ذكر من انعقاد النذر بالنسبة إلى المقدور فقط واختصاص القضاء بھ

 والمفروض أن متعلق النذر ھو الجامع ،معتبرة في متعلق النذر ال في األمر الخارج عنھ كالخصوصیات
  .االنتزاعي بینھما وھو مقدور لھ

  
 بل لو كان مقدورًا ،یختص وجوب القضاء بالنسبة إلى ما كان مقدورًا لھ ما ذكرنا ظھر أنھ إذا مات الناذر الوب

 كما لو نذر المیت أن یعطي درھمًا للفقیر ولم یكن ،للوارث یأتي بھ قضاء عن المیت وإن لم یكن مقدورًا للمیت
یجب على الوارث  عمرو خاصة ومات قبل االعطاء المتمكنًا من إعطائھ إلى زید وكان متمكنًا من اعطائھ إلى 

 وذلك ألن الملتزم بھ إعطاء الدرھم إلى الفقیر الجامع بین األفراد وھو ،أن یعطي الدرھم إلى عمرو بخصوصھ
  .صادق على كل من زید وعمرو

وجھ لھ بعدما  إذ ال ، وبما ذكرنا ظھر أیضًا فساد ما نسب إلى الدروس من بطالن النذر وعدم انعقاده أصًال
  .عرفت أن متعلق النذر ھو الجامع وھو مقدور لھ

  
من بلده ثّم مات قبل الوفاء بنذره وجب ) علیھ السالم( إذا نذر أن یحّج أو یزور الحسین :24 مسألة "3131"

لزائد  ولو اختلفت ُاجرتھما یجب االقتصار على أقلھما ُاجرة إّال إذا تبّرع الوارث با،)1(من تركتھ) )1((القضاء
 ولو أوصى باختیار األزید ،))2((ُاجرة فال یجوز للوصي اختیار األزید ُاجرة وإن جعل المیِّت أمر التعیین إلیھ

  .ُاجرة خرج الزائد من الثلث
  
 ،من أن الواجبات اإللھیة كسائر الدیون العرفیة تخرج من األصل) قدس سره(ھذا بناء على ما تقدم منھ ) 1(

 ولو ،وي بین ُاجرة الحّج وُاجرة الزیارة فال كالم في أن الوصي أو الوارث مخیر بینھماثّم إنھ لو فرض التسا
 ألّن المیت ،أنھ یجب االقتصار على أقلھما ُاجرة وال یجوز لھ اختیار األكثر) قدس سره(اختلفت ُاجرتھما ذكر 

كثر حتى لو جعل المیت أمر  فلیس لھ اختیار األ،مدیون بالجامع ویمكن تطبیقھ على األقل وتبرأ ذمتھ بذلك
  .التعیین إلى الوصي

 ثّم ، ما یخرج من األصل ھو الجامع وھو صادق على األقل فال یزاحم حق الوارث في األكثر: وبعبارة ُاخرى
  .ذكر أنھ لو أوصى باختیار األزید ُاجرة خرج الزائد من الثلث
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 غایة ، فإن كال منھما وصّیة بالزیادة،ین بید الوصي ال فرق بین ما ذكره أخیرًا وبین ما لو جعل أمر التعی:أقول
 ومجّرد ذلك غیر فارق فالتفصیل ،األمر تارة تستفاد الوصّیة بالزیادة من جعل الخیار لھ وُاخرى یصرح بذلك

 فللوصي أن یعطي األكثر فیما لو جعل أمر التعیین إلیھ ولكن یخرج الزائد من الثلث ألنھ محسوب ،غیر فاصل
  . المیت فال فرق بین الموردینمن وصایا

  
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم الوجوب حتى على القول بوجوب إخراج الحّج المنذور من التركة) 1(
 غایة األمر أن الزائد یخرج من الثلث على مختار الماتن ،الظاھر جواز اختیار األكثر ُاجرة في ھذا الفرض) 2(
  . یخرج من الثلثوعلى ما اخترناه فالكل) قدس سره(
  
 إذا علم أّن على المیِّت حّجًا ولم یعلم أنھ حّجة اإلسالم أو حّج النذر وجب قضاؤه :25 مسألة "3132"

 ولو ترّدد ما علیھ بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكّفارة ،من غیر تعیین ولیس علیھ كّفارة) )1(( عنھ
 ویكفي حینئذ إطعام ستین ،بّد من اإلحتیاط نذر وكّفارة الیمین فال وحیث إنھا مرددة بین كّفارة ال،))2(( أیضًا

  .)1(  ألّن فیھ إطعام عشرة أیضًا الذي یكفي في كّفارة الحلف،مسكینًا
  
 إذ ال نعلم باشتغال ،یجب القضاء عنھ أصًال إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحّج النذري كما ھو المختار ال) 1(

 وأما بناء على وجوب قضاء الحّج النذري كما اختاره المصنف ،االجمالي غیر منجزذّمتھ على كل تقدیر فالعلم 
 لعدم ، وأّما الكّفارة فال،وغیره فالقضاء عنھ متعین لثبوت القضاء علیھ على كل تقدیر فیتنجز بالعلم االجمالي

  .ر ثابت فإّن الكّفارة إنما تترّتب على حنث النذر وھو غی،العلم بكون الفائت حّجًا نذریًا
  

 ألنھ ، لو علمنا بمخالفتھ على تقدیر ثبوت الحّج النذري في ذمتھ یكون وجوب الكفارة طرفًا للعلم االجمالي،نعم
حینئذ یعلم إجماًال إما بوجوب القضاء عنھ لو كان الفائت حج اإلسالم أو بوجوب الكفارة علیھ إذا كان الفائت 

 ھذا فیما إذا ، وال طریق لنا إلى إثبات أحدھما إّال بالقرعة،النذريالحّج النذري وإن لم نقل بوجوب قضاء الحّج 
 وأّما إذا قلنا بسقوط وجوبھا بالموت وأنھا لیست كالدین فكل من الطرفین ،قلنا بوجوب الكفارة من مال المیت

  والمفروض عدم وجوب الكفارة وسقوطھا،یجب قضاؤه كما ھو المختار  ألّن الحّج النذري ال،غیر ثابت
  .بالموت فیصبح حّج اإلسالم مشكوكًا فیھ فینفى باألصل

  
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم الوجوب فیھ وفیما بعده) 1(
 وأما إذا احتمل المعذوریة فال وجھ ،ھذا إذا علم أنھ تركھ عن تقصیر وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من األصل) 2(

  .لوجوب الكفارة
 ھذا مع ، مبني على تغایر الكفارتین ولكن األظھر أن كفارة النذر ھي كفارة الیمین ثّم إن االحتیاط في الكفارة

 فإن العلم اإلجمالي قد تعلق بثبوت دین على المیت مردد بین ،أنھ على القول بالتغایر فال موجب لالحتیاط
  .جوع إلى القرعةمتباینین وال موجب لالحتیاط وإلزام الوارث بشيء زائد على دین المیت بل یجب حینئذ الر

  
ولو ترّدد ما علیھ بین الواجب بالنذر أو بالحلف فإن لم نعلم بالمخالفة العمدّیة واحتملنا المعذوریة فال شيء 

 وأّما إذا علم بالترك عمدًا وأن تركھ كان عن ، ألّن الكّفارة إّنما تثبت بالمخالفة المعدّیة وإحراز الحنث،علیھ
  .ات المالیة من أصل المال فتخرج الكفارة من األصل وإّال فال فإن قلنا بخروج الواجب،تقصیر

 ثّم إنھ بناء على اتحاد الكفارتین وعدم المغایرة بینھما كما ھو األظھر تخرج كّفارة واحدة من التركة بناء على 
 في المتن أنھ  وأّما بناء على مغایرة كفارة النذر لكّفارة الحلف فقد ذكر،عدم سقوط الواجبات المالیة بعد الموت

 ألّن الشك حینئذ بین المتباینین ومقتضى القاعدة ھو االشتغال إّال أنھ یكفي إطعام ستین ،بّد من االحتیاط ال
  .مسكینًا ألن فیھ إطعام العشرة الذي ھو كفارة الحلف

  
ل والشك في  وینحل العلم االجمالي بوجوب األق،وربما یقال بأن المسألة من صغریات الشك بین األقل واألكثر

  . فإنھ القدر المتیقن والزائد مشكوك فیھ ینفى باألصل،األكثر فتجري البراءة عن األكثر ویكتفى بإطعام العشرة
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 فإّن العبرة في جریان البراءة في مسألة ، فیھ مسامحة واضحة، أّن ما اشتھر من أّن األقل ھو المتیقن:وفیھ

 فالمتیقن ھو الطبیعي ،موردًا للتكلیف والشك في إطالقھ وتقییدهالشك بین األقل واألكثر بالعلم بكون األقل 
 مثًال لو شك في جزئیة السورة للصالة فیرجع الشك ،بشرط القسمي المھمل ال على نحو بشرط شيء وال الّال

 فكل من االطالق والتقیید غیر معلوم ولیس األقل ،إلى أن بقیة األجزاء مطلقة من حیث السورة أو مقیدة بھا
 وأما الطبیعي المطلق فال نعلم بھ كما ال نعلم ، فالمراد بكون األقل متیقنًا ھو الجامع الطبیعي المھمل،تیقنًام

  . فالعلم االجمالي الدائر بین األقل واألكثر ھو العلم بوجوب األقل على سبیل االھمال،بالطبیعي المقید
  

و أن االطالق إرفاق للمكّلف وال كلفة فیھ بخالف  وھ، ولكن مع ذلك تجري البراءة في المقام بمالك آخر،ھذا
 أن المیزان في جریان البراءة : وتوضیح ذلك،التقیید فإن فیھ تضییقًا علیھ وحیث إنھ مشكوك فیھ یدفع باألصل

  عن األكثر في الشك بین
  

 مثًال ،ة عن التقییداألقل واألكثر أن یكون التكلیف متعلقًا باألقل قطعًا ونشك في إطالقھ وتقییده وتجري البراء
نعلم أن غیر السورة من أجزاء الصالة واجب ونشك في تقیید ھذه األجزاء بالسورة أو إطالقھا فتجري البراءة 

 وأما لو كان متعلق التكلیف في أحدھما مغایرًا لآلخر فتعّلق التكلیف بكل منھما غیر معلوم وإن ،عن التقیید
 مثًال لو علم إجماًال بأنھ ،یجدي في جریان البراءة عنھ دھما أقل ال ومجرد أن أح،كان أحدھما أقل من اآلخر

 ، فال تجري البراءة في المقام، ولكن على تقدیر كونھ مدینًا لزید دینھ أقل من دین عمرو،مدین لزید أو لعمرو
بكل من األقل  ألن تعلق التكلیف ،وال یعد ذلك من باب الشك بین األقل واألكثر بل الشك حینئذ بین المتباینین

 وھكذا الحال في مسألتنا فإن التكلیف لم یعلم تعلقھ بإطعام عشرة مساكین حتى یقال بأن ،واألكثر غیر معلوم
 بل التكلیف تعلق بالجامع المردد بین إطعام العشرة والجامع بین إطعام الستین ،الشك في إطالقھ وتقییده

  . فالشك في المقام بین المتباینین،وِعدلیھ
  

 بحسب الخارج تكون العشرة في ضمن الستین وإّال فھما في الحقیقة متباینان والعبرة في المالك الذي ،نعم
  .ألجلھ تجري البراءة إنما ھي بمالحظة نفس التكلیف ومتعلقھ ال بمالحظة التطبیق الخارجي

  
ذا كان االطعام عن المیت  وأما إ،ثّم إّن االحتیاط الذي ذكره بإطعام ستین إنما یصح بالنسبة إلى نفس المكّلف

؟ وال موجب إللزام الوارث بشيء زائد على دین المیت  وخروجھ من تركتھ فكیف یمكن االحتیاط بإعطاء األكثر
 ألن العلم االجمالي قد تعلق بثبوت دین على المیت مردد بین متباینین وال ،بل یجب حینئذ الرجوع إلى القرعة
قد مّر نظیر ھذه المسألة في بحث الزكاة في المسألة السادسة من الختام  و،وجھ للتصرف الزائد في ملك المیت

  . من الُخمس وقّربنا في التعلیقة الرجوع إلى القرعة30والمسألة 
  
 إذا نذر المشي في حّجھ الواجب علیھ أو المستحب انعقد مطلقًا حتى في مورد یكون :26 مسألة"3133"

أفضل من الركوب بمقتضى جملة من األخبار وإن كان الركوب قد  ألّن المشي في حّد نفسھ ،الركوب أفضل
 وكذا ینعقد لو نذر ،توجب زوال الرجحان عن المشي في حّد نفسھ  فإّن أرجحّیتھ ال،یكون أرجح لبعض الجھات

یلزم أن   إذ ال،الحّج ماشیًا مطلقًا ولو مع اإلغماض عن رجحان المشي لكفایة رجحان أصل الحّج في االنعقاد
 فما عن بعضھم من عدم االنعقاد في مورد یكون الركوب أفضل ال ،ون المتعلق راجحًا بجمیع قیوده وأوصافھیك

 ألّن المفروض نذر المقید ، وأضعف منھ دعوى االنعقاد في أصل الحّج ال في صفة المشي فیجب مطلقًا،وجھ لھ
  .)1( فال معنى لبقائھ مع عدم صّحة قیده

  
  :أمرینذكر في ھذه المسألة ) 1(

 إذا نذر المشي في الحّج الواجب أو المستحب انعقد ألن المشي في الحّج محبوب وراجح في نفسھ :األّول
 وإن كان ،ماشیًا مرارًا وتساق معھ الرحال والمحامل) علیھ السالم( وقد حج الحسن ،)1(لجملة من األخبار 

لنذر أن یكون متعلقھ راجحًا في نفسھ وإن  فإن المعتبر في ا،الركوب في بعض الموارد أفضل من جھات ُاخر
  .توجب زوال الرجحان عن المشي في حّد نفسھ  فإن أرجحیة غیره ال،كان غیره أفضل وأرجح منھ
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 ألن متعلق ، أن ینذر الحّج ماشیًا مطلقًا فانھ ینعقد أیضًا ولو فرضنا أن المشي في الحّج غیر راجح أصًال:الثاني
 رجحانھ وإنما المتعلق حصة خاصة من الحّج وھي راجحة في نفسھا وإن كان النذر لیس ھو المشي لیالحظ

 نظیر ما إذا نذر أن یصلي ركعتین في غرفتھ فإنھ ینعقد وإن كان إتیان الصالة في الغرفة ،وجود غیرھا أرجح
إن كان ریب في أن إیقاع الصالة في أي مكان راجح في نفسھ و  إّال أنھ ال،من حیث ھو ال رجحان فیھ أصًال
  بّد من  ال: وبالجملة،إتیانھا في المسجد أو الحرم أفضل

- - - - - - - - - -  
  .32أبواب وجوب الحّج ب  / 78 :11الوسائل ) 1(
  
 لو نذر الحّج راكبًا انعقد ووجب وال یجوز حینئذ المشي وإن كان أفضل لما مّر من كفایة :27 مسألة "3134"

  .رجحان المقید دون قیده
 ، ألن المتعلق حینئذ الركوب ال الحّج راكبًا،نذر الركوب في حّجھ في مورد یكون المشي أفضل لم ینعقد لو ، نعم

  )1(  وكذا ینعقد لو نذر الحّج حافیا،وكذا ینعقد لو نذر أن یمشي بعض الطریق من فرسخ في كل یوم أو فرسخین
  

 ولذا لو نذر زیارة مسلم بن عقیل ،غیره وال یعتبر كونھ أفضل من ،مالحظة الرجحان في متعلق النذر بنفسھ
 وكذا لو نذر أن یعطي درھمًا لشخص ،أفضل بكثیر) علیھ السالم(ینعقد وإن كان زیارة الحسین ) علیھ السالم(

  .ینعقد وإن كان إعطاؤه لشخص آخر أفضل لفقره ونسبھ وحسبھ
  

صیاتھ بل یكفي رجحان أصل المنذور یعتبر في انعقاد النذر ورجحـان متعلقھ مالحظة جمیع خصـو  ال،والحاصل
  .وإن كان غیره أفضل

  
 وأما بالنسبة إلى ، أحدھما أن النذر ینعقد بالنسبة إلى أصل الطبیعة وأصل الحّج:وھنا قوالن آخران

 أن األمر یدور بین : وفیھ،الخصوصیة وصفة المشي فال ینعقد فیكون الحّج واجبًا والمشي إلیھ غیر واجب
 ،ا التبعیض فال وجھ لھ ألن نذر الحّج ماشیًا التزام واحد ولیس من قبیل تعدد النذر وانحاللھصحتھ وبطالنھ وأم

  .كما أن القول اآلخر وھو البطالن برأسھ ال وجھ لھ أیضًا
 ،قد یتعّلق النذر بالحّج راكبًا فال ریب في صّحتھ وانعقاده وإن لم یكن الحّج راكبًا أرجح من جمیع الجھات) 1(

المشي حینئذ وإن كان أفضل لما عرفت من كفایة رجحان المقید دون قیده وكفایة رجحان ما في فال یجوز 
 فإن لم یكن الركوب في مورد راجحًا لم ینعقد لتعلق النذر بخصوصیة ، وقد یتعلق بالركوب في حّجھ،متعلقھ

  . كما لو نذر أن یصلي صالة الفجر دائمًا في البیت،غیر راجحة
ذر بالطبیعي وكان راجحًا ینعقد وإن وجد في ضمن خصوصیة غیر راجحة كما لو نذر أن  لو تعلق الن، نعم

  .یصلي ركعتین في غرفتھ
  

بركوب ُاخت عقبة بن عامر ـ مع كونھا ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(وما في صحیحة الحذاء من أمر النبي 
ن یكون لمانع من صّحة نذرھا من إیجابھ یمكن أ) )1(( قضیة في واقعة ناذرة أن تمشي إلى بیت اهللا حافیة ـ

  .كشفھا أو تضررھا أو غیر ذلك
  

 وإن لم یكن راجحًا ،بّد من مالحظة المتعلق فإنھ إذا كان راجحًا ینعقد النذر وإن كان غیره أفضل  ال:وبالجملة
  .ینعقد ال

  .ي یومًا دون یوم وكذا ینعقد لو نذر أن یمشي بعض الطریق من فرسخ كل یوم أو فرسخین أو نذر أن یمش
 ال فرق في انعقاد النذر وصّحتھ بین تعّلقھ بالمشي في الحّج إذا كان المشي راجحًا في نفسھ وبین : والحاصل

  .تعّلقھ بالحّج ماشیًا
  

ریب في انعقاده لو تعّلق   كما ال،وأّما نذر الحفاء في الحّج فال ریب في انعقاده ألنھ من مصادیق المشي الراجح
صّلى اهللا علیھ ( وأّما ما في صحیحة الحذاء من أمر النبّي ، ھذا على حسب ما تقتضیھ القاعدة،یًابالحّج حاف
 فقد استدّل بھ على )2( بركوب ُاخت عقبة بن عامر مع كونھا ناذرة أن تمشي إلى بیت اهللا حافیة) وآلھ وسّلم

  .عدم انعقاد نذر الحفاء في الحّج
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 یمكن أن یكون لمانع من ،حة على قضیة شخصیة وأنھا قضیة في واقعةوقد أجاب عنھ غیر واحد بحمل الصحی

 ولكن الظاھر من استشھاد ،صّحة نذرھا من إیجابھ كشفھا أو تضررھا أو غیر ذلك فال یصح االستدالل بھا
ك بیان حكم كلي مشتر) صّلى اهللا علیھ وآلھ(في حكم نذر الرجل المشي حافیًا بأمر النبي ) علیھ السالم(اإلمام 

  .یناسب السؤال أجنبیًا ال) علیھ السالم( وإّال لكان جواب اإلمام ،غیر مختص بمورده
  .ینبغي الریب في ظھور الصحیحة في عدم انعقاد نذر الحفاء في الحّج  ال: وبالجملة

  
- - - - - - - - - -  
 فالمرجع ھو عموم الروایة ظاھرة في أنھا في مقام بیان حكم كلي لكنھا معارضة بصحیحة رفاعة وحفص) 1(

  .وجوب الوفاء بالنذر
  .4 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 86 :11الوسائل ) 2(
  

 والجمع ، الداّلة على انعقاد النذر بالمشي حافیًا)1(وربما ُیقال بأّن الصحیحة معارضة بروایة سماعة وحفص
 ألن ، معنى لھ في أمثال المقام أن الحمل على االستحباب ال: وفیھ،بینھما یقتضي حمل الروایة على االستحباب

 فمقتضى ، وال معنى للحمل على االستحباب في الحكم الوضعي،الكالم في االنعقاد وعدمھ وصّحة النذر وعدمھا
  .القاعدة ھو التساقط والرجوع إلى دلیل آخر

حفص  ألّن أحمد بن عیسى یرویھا عن سماعة و، على أن روایة سماعة وحفص بكال طریقیھا ضعیفة السند
  . وال ریب في سقوط الوسائط بینھ وبین الرواة،تارة وعن محّمد بن قیس ُاخرى

  
سألت  «: قال، إن صحیحة الحذاء یعارضھا صحیحة رفاعة وحفص المرویة في كتاب النذر:والصحیح أن یقال

یمش فإذا تعب  فل: قال،عن رجل نذر أن یمشي إلى بیت اهللا حافیًا) علیھ السالم(أبا عبداهللا  ـ قاال سألنا ـ
  .)3( فالمرجع ھو عموم وجوب الوفا بالنذر،)2(»فلیركب

  
 أن المستفاد من صحیح رفاعة وحفص الوارد :كالم في المقام ال بأس بنقلھ وحاصلھ) قدس سره(وللمجلسي 

عًال معناه أنھ یمشي مشیًا متعارفًا متن» فلیمش «:)علیھ السالم( فإن قولھ ،في باب النذر بطالن النذر بالحفاء
 وصحیحة الحذاء أیضًا داّلة على )4( فھذه الخصوصیة ساقطة ال أصل المشي كما اختاره في الدروس،بال حفاء

 فالروایتان متفقتان على سقوط خصوصیة الحفاء وبطالن النذر ،مرجوحیة الحفاء وبطالن النذر بالنسبة إلیھ
 ألّن المستفاد من ،لحذاء وصحیح رفاعة وأما المشي المتعارف فیقع التعارض بین صحیح ا،بالنسبة إلیھ

ُاخت عقبة بن عامر بالركوب وقال ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم( ألمره ،صحیح الحذاء مرجوحیة المشي أیضًا
  .فإن اهللا غني عن مشیھا وحفاھا) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(

   وأّما صحیح رفاعة فیدّل على
- - - - - - - - - -  
  .10 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 88 :11الوسائل ) 1(
  .2 ح 8كتاب النذر ب  / 307 :23الوسائل ) 2(
  .)ولیوفوا نذورھم (:29 :22كقولھ تعالى في سورة الحّج ) 3(
  .318 :1الدروس ) 4(
  
 یشترط في انعقاد النذر ماشیًا أو حافیًا تمّكن الناذر وعدم تضّرره بھما فلو كان عاجزًا :28 مسألة "3135"

  .ان مضّرًا ببدنھ لم ینعقدأو ك
 ھذا إذا ،یبلغ حّد الضرر ألّن رفع الحرج من باب الرخصة ال العزیمة كان حرجًا ال إذا) )1((  ال مانع منھ، نعم

  .)1( كان حرجیًا حین النذر وكان عالمًا بھ وأّما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاھر كونھ مسقطًا للوجوب
  

یمكن   وبعد التعارض ال،»فلیمش «:)علیھ السالم(على رجحانھ لقولھ سقوط الحفاء فقط وبقاء المشي 
 ألن المفروض أن النذر مقید بالحفاء والمنذور ھو ،الرجوع إلى األدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر
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النتیجة  فلم یبق موضوع للوفاء بالنذر ف،المشي حافیًا والعمل ببعض المنذور دون البعض اآلخر ال دلیل علیھ
  .سقوط النذر

  
في صحیح رفاعة » فلیمش «:)علیھ السالم(من حمل قولھ ) قدس سره(ھذا كّلھ بناء على ما ذكره المجلسي 

 وأما إذا كان المراد من المشي الذي أمر بھ ھو المشي الخاص المقید بالحفاء ،على المشي المتعارف بال حفاء
 ،شي حافیًا فلیمش حافیًا حسب نذره وفاء لھ وإذا تعب فلیركب أنھ إذا نذر الم:الذي تعلق بھ النذر فمعناه

فیكون صحیح رفاعة معارضًا لصحیح الحذاء الدال على مرجوحیة المشي حافیًا ویتساقطان والمرجع حینئذ 
 ، إنھ بعید: وھذا المعنى الذي ذكرناه مّما احتملھ المجلسي أیضًا ولكن قال،األدّلة العاّمة لوجوب الوفاء بالنذر

  .والظاھر أنھ ال بعد فیھ بل ھذا ھو المتفاھم عرفًا
  

  . إنعقاد النذر بالمشي حافیًا لعموم وجوب الوفاء بالنذر:فالنتیجة
یخفى أّن مورد صحیحة الحذاء تعلق النذر بالمشي حافیًا وال تشمل تعلق النذر بالحج حافیًا ومورد كالم   ثّم ال

  .نبیة عن مورد كالمھھو الثاني فالصحیحة أج) قدس سره(المصنف 
   فلو تعلق بأمر غیر مقدور لھ ،یعتبر في متعلق النذر كونھ مقدورًا للناذر) 1(
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم الوجوب في ھذه الصورة أیضًا) 1(
  
 یمكن أن یلتزم بھ على  فلو كان الشيء غیر مقدور لھ ال، ألّن النذر ھو االلتزام بشيء على نفسھ،ینعقد ال

 أو بحرمة تحمل الضرر الموجب ، وأما لو كان المتعلق ضرریًا وقلنا بحرمة تحمل الضرر مطلقًا شرعًا،نفسھ
 ألّن المتعلق حینئذ بمنزلة غیر ،للھالك ونحوه وكان الضرر الموجود في البین كذلك فال ینعقد النذر أیضًا

یحلل الحرام وأّما إذا لم  لمفروض أن النذر ال وا، فإن الممنوع شرعًا كالممتنع عقًال،المقدور فال رجحان فیھ
نقل بحرمة االضرار بالنفس مطلقًا كما ھو المختار عندنا فحالھ حال الحرج وأّما إذا كان المتعلق حرجیًا 

  :فیتصور على نحوین
  . ما إذا كان الحرج متحققًا حین النذر وھو عالم بھ:أحدھما

  
  . یعلم بھ حین النذر ما إذا طرأ الحرج بعد النذر وال:ثانیھما

  
 ، ألنھ التزم بالمتعلق من دون التفات إلى الحرج الطارئ، فال ریب في شمول دلیل نفي الحرج لھ:أّما الثاني

  .والشارع ینفیھ فحالھ حال بقیة األحكام الحرجیة المرتفعة بدلیل نفي الحرج
  

 ،ع الحرج من باب الرخصة ال العزیمة وعّللھ المصنف بأن رف، فالمعروف بینھم انعقاد النذر:وأّما األّول
 وأّما المحبوبیة والمطلوبیة ، ألّن الّلزوم ھو الذي یؤدي إلى الحرج،ومقتضى دلیل نفي الحرج نفي الّلزوم

  .فباقیة فال مانع من االنعقاد
  

شرعیة  أّن الكالم في نفي الحرج وأنھ من باب الرخصة ال العزیمة إنما یبحث عنھ في موارد األحكام ال:وفیھ
 فقد وقع الكالم في صحتھ وبطالنھ ،إذا طرأھا الحرج كما إذا توضأ أو اغتسل بالوضوء أو الغسل الحرجیین

 وأّما أصل المطلوبیة والرجحان فباق على حالھ ألّن ذلك مّما ،واختاروا الصّحة بدعوى أّن المنفي ھو الوجوب
 فإذا ارتفع ،رعیة بسائط وال تنحل إلى حكمین ولكن قد ذكرنا غیر مرة أن األحكام الش،یقتضیھ االمتنان

  .یقتضي بقاء المطلوبیة والرجحان  وضم دلیل نفي الحرج إلى دلیل الحكم ال،الوجوب یرتفع الحكم كلیة
 ألّن مقتضى شمول الرفع لھ ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر والزمھ عدم انعقاد ،یفید المقام  على أّن ما ذكروه ال

   فال فرق بین،زمون بانعقاد النذر في مورد الحرج ومعنى انعقاده وجوب الوفاء بھ مع أنھم ملت،النذر
  

 في كون مبدأ وجوب المشي أو الَحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدین إلى المیقات :29 مسألة "3136"
ف ومع عدمھما فأّول  واألقوى أنھ تابع للتعیین أو اإلنصرا،أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحّج أقوال
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 هللاِِ عليَّ أن أمشي إلى بیت : ومن حین الشروع في السفر إذا قال)1(  هللاِِ عليَّ أن أحّج ماشیًا:أفعال الحّج إذا قال
   كما أّن األقـوى أن منتھـاه مع عدم التعیین،أو نحو ذلك اهللا

  
تقدیر منھما عدم وجوب الوفاء  فإن مقتضى الرفع على كل ،كون رفع الحرج على نحو الرخصة أو العزیمة

 فابتناء المقام على أن النفي في الحرج من باب الرخصة ال العزیمة مما ال محصل لھ ،بالنذر وعدم انعقاده
 شمول نفي الحرج للنذر الحرجي وعدمھ مبتنیة على أمر آخر وھو أن دلیل نفي : بل ھذه المسألة أعني،أصًال

  ؟ بتدائیة أو یعم األحكام الثانویة االلتزامیةالحرج ھل یختص باألحكام األصلیة اال
 ألن دلیل نفي الحرج امتناني ومفاده أن اهللا تعالى لم یجعل في حق ،ربما یقال باالختصاص باألحكام األصلیة

 وأما إذا التزم المكلف بنفسھ بما ھو حرجي علیھ فلم یكن الحرج ناشئًا من حكم الشارع ،أحد حكمًا حرجیًا
  .أ من التزام المكّلف بل نش،وجعلھ

  
 فإن الشيء مستند إلى ، أن الوقوع في الحرج في موارد االلتزام والنذر مستند إلى إلزام الشارع أیضًا:وفیھ

 فوجوب المشي في نذر المشي إلى الحّج إنما نشأ من الشارع والحرج آت من ،الجزء األخیر من العّلة التاّمة
  . ألن التزامھ من دون ضّم إلزام الشارع ال أثر لھ،مة إللزام الشارع ونذر المكلف والتزامھ بشيء مقّد،قبلھ

  
 أن حدیث نفي الضرر أو الحرج یرفع الوجوب : والحاصل،وبما ذكرنا یظھر الحال في الضرر غیر المحرم

  .بحذافیره
أو بلد الناذر  أّما المبدأ فھل ھو من بلد النذر ،اختلف األصحاب في مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتھاه) 1(

  .؟ أقوال وآراء  أو أّن المبدأ ھو الشروع في السفر أو أفعال الحّج،أو أقرب البلدین إلى المیقات
  

ال طواف النساء كما عن المشھور وال اإلفاضة من عرفات كما في بعض ) )1((رمي الجمار لجملة من األخبار
  .األخبار

  
 ولو فرض أنھ لم ،لیل تعبدي یرجع إلیھ بل المتبع قصد الناذر ولیس في البین د،والظاھر أنھ یتبع قصد الناذر

 ، فالمبدأ أّول أعمال الحّج وأفعالھ، هللاِِ عليَّ أن أحّج ماشیًا: فإن قال،یقصد إّال مفھـوم ھذا اللفظ فیختلف الحكم
المفھوم العرفي  فإن ، فالمبدأ أّول زمان الشروع من أي بلد كان، هللاِِ عليَّ أن أمشي إلى بیت اهللا:ولو قال

  .یختلف حسب اختالف األلفاظ
  

إلى أن منتھاه مع عدم ) قدس سره( فذھب المصنف ،وأّما المنتھى أعني آخر المشي فقد اختلف فیھ أیضًا
 ألن طواف النساء وإن كان واجبًا ولكنھ عمل مستقل خارج عن أعمال ،التعیین رمي الجمار ال طواف النساء

 ، وذھب بعضھم إلى أن المنتھى طواف النساء،ّر تركھ عمدًا في الحّج وإن ترك واجبًا ولذا ال یض،الحّج وأفعالھ
  .وذھب آخرون إلى أنھ االفاضة من عرفات

  
 فإن كان قصده المشي إلى بیت اهللا الحرام فالوصول إلیھ كاف وال یلزم علیھ ،والصحیح أنھ تابع لقصده أیضًا
د المشي في جمیع ما وجب علیھ في الحّج حتى طواف النساء  وإن كان قص،أن یأتي ببقیة األعمال ماشیًا

 وأما إذا لم یقصد إّال معنى ھذا اللفظ فالظاھر أنھ یعتبر المشي في جمیع ،فینعقد النذر حسب التزامھ وقصده
  . ألنھ خارج من أعمال الحّج، وأما إلى طواف النساء فال،أعمال الحّج أعني إلى تمام رمي الجمار

  
- - - - - - - - - -  
إّال أنھ لیس في األخبار ما یدل على ذلك وإنما ھي بین ما تدل على ) قدس سره(الحكم وإن كان كما ذكره ) 1(

أن منتھاه رمي جمرة العقبة وبین ما تدل على أنھ اإلفاضة وھي تسقط بالمعارضة فیرجع إلى ما تقتضیھ 
  .القاعدة من كون المنتھى ھو رمي الجمار

  
 وإن ،یجوز لمن نذر الحّج ماشیًا أو المشي في حّجھ أن یركب البحر لمنافاتھ لنذره  ال:30 مسألة "3137"

 ولو ، كما أنھ لو كان منحصرًا فیھ من األّول لم ینعقد،اضطر إلیھ لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره
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ھ لخبر السكوني واألقوى أنھ یقوم فی) )1((یمكن العبور إّال بالمركب فالمشھور كان في طریقھ نھر أو شط ال
 وعلى فرضھ فالمیسور ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة المیسور ال وجھ لھ،عدم وجوبھ

  .)1( ھو التحرك ال القیام
  

  : والظاھر أّن األخبار على قسمین)2(ثّم إّن المصنف ذكر أن االنتھاء برمي الجمار یسـتفاد من جملة من األخبار
 وفي بعضھا ،م یذكر فیھ رمي الجمار وإنما المذكور فیھ الجمرة وھي تنطبق على العقبة وغیرھا ما ل:أحدھما

  .ذكر رمي جمرة العقبة ولكنھ ضعیف السند
  

 ألنھا تقتضي العمل ، وكالھما على خالف القاعدة، ما ذكر فیھ أن المنتھى ھو االفاضة من عرفات:ثانیھما
 نظیر التبعیض ،اء النذر بمقدار وإسقاطھ بمقدار آخر فیحتاج إلى الدلیل وأما إمض،بالنذر حسب ما قصده الناذر

 فیرجع ، والروایات من الجانبین صحیحة فتقع المعارضة بینھا وتسقط،في الصوم فإن القاعدة تقتضي التكمیل
كره  فالصحیح ما ذ،إلى ما تقتضیھ القاعدة من كون المنتھى ھو رمي الجمار ألنھ مّما التزم بھ على نفسھ

  . ال لألخبار بل للقاعدة،المصنف
  :لو اتفق لھ في طریقھ االحتیاج إلى السفینة فالمشھور أنھ یقوم فیھا وال یجلس واستدّلوا لھ بوجھین) 1(

  . ألن القیام میسور المشي الذي یصدر حال القیام، قاعدة المیسور:األّول
   ما: وفیھ

- - - - - - - - - -  
  . والخبر غیر ضعیف،و األقوىما ذھب إلیھ المشھور ھ) 1(
  .35أبواب وجوب الحج ب  / 89 :11الوسائل ) 2(
  
 إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبًا فإن كان المنذور الحّج ماشیًا من غیر تقیید بسنة :31 مسألة "3138"

في سنة معّینة فخالف  وإن كان المنذور الحّج ماشیًا ،معّینة وجب علیھ اإلعادة وال كفارة إّال إذا تركھا أیضًا
 وإذا كان المنذور المشي في حج معّین وجبت الكفارة دون ،والكفارة) )1(( وأتى بھ راكبًا وجب علیھ القضاء

یوجب شرطیة  ألن النذر ال) )2(( القضاء لفوات محل النذر والحّج صحیح في جمیع الصور خصوصًا األخیرة
یوجب عدمھا من حیث األصل فیكفي في صحتھ اإلتیان  ر ال وعدم الصّحة من حیث النذ،المشي في أصل الحّج

  .)1( بھ بقصد القربة
  

 فإن القیام لیس بمیسور المشي بل ھو أمر ،ذكرناه مرارًا من كون قاعدة المیسور مخدوشة كبرى وصغرى
  .مغایر لھ وإن كان المشي یالزم القیام

  
 : قال،رجل نذر أن یمشي إلى البیت فعبر في المعبرسئل عن ) علیھ السالم(أّن علّیًا  «: خبر السكوني:الثاني

 ولكن قد ذكرنا غیر مّرة أن الخبر ، وأورد علیھ المصنف بضعف الخبر)3(»فلیقم في المعبر قائمًا حتى یجوزه
 فال بأس بالعمل ، وكذلك النوفلي ألنھ من رجال كامل الزیارات،معتبر ألّن السكوني موثق وإن كان عامیًا

  . فما ذھب إلیھ المشھور ھو األقوى، خصوصًا مع عدم إعراض األصحاب عنھبالخبر تعبدًا
  :یقع الكالم من ناحیتین) 1(

  . من حیث القضاء والكّفارة:اُالولى
  

  . ویظھر حكمھما من بیان الصور المذكورة في المتن، من حیث صّحة الحّج الذي أتى بھ راكبًا:الثانیة
  
- - - - - - - - - -  
  ."3 التعلیقة 3115في المسألة "م فیھ تقدم الكال) 1(
  . حتى األخیرة: والصحیح أن یقال،الظاھر أنھ من سھو القلم) 2(
  .1 ح 37أبواب وجوب الحّج ب  / 92 :11الوسائل ) 3(
  

  . ما إذا تعلق النذر بالحج ماشیًا في سنة ما من غیر تقیید بسنة معّینة فخالف فحج راكبًا:الصورة اُالولى
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  .أنھ یجب علیھ االعادة وال كفارة علیھ ذكر المصنف 
  

 وال ، فیجب علیھ إتیان الحّج ماشیًا وفاء لنذره،أّما وجوب االعادة واالتیان علیھ فواضح ألنھ لم یأِت بالمنذور
 ، ألّن اإلعادة وجود ثانوي لألّول لخلل فیھ ومقامنا لیس كذلك،یخفى أن التعبیر باإلعادة فیھ مسامحة واضحة

 ، نظیر ما لو نذر إعطاء درھم لزید فأعطاه إلى عمرو،جب علیھ االتیان لعدم إتیانھ بالمنذور أصًالألنھ إنما ی
 إنھ لو نذر المشي : فالصحیح أن یقال،فإنھ یجب علیھ إعطاء الدرھم لزید وفاء لنذره ولیس ذلك من اإلعادة

  . یجزئ ما حّجھ راكبًا عن الحّج ماشیًا وال،فخالف وحج راكبًا یجب علیھ إتیان الحّج ماشیًا في السنین المقبلة
  

  .وأّما عدم الكفارة فلعدم الحنث ألن المفروض عدم تقیید الحّج بسنة خاّصة
  . نعم لو أّخره إلى أن عجز عن االتیان یجب علیھ الكفارة لتحقق الحنث حینئذ

  
أنھ یجب علیھ ) رحمھ اهللا(ًا ذكر  ما إذا كان المنذور الحّج ماشیًا في سنة معّینة فخالف وأتى بھ راكب:الثانیة

 وأّما وجوب القضاء فمبني على ما تقّدم من وجوب قضاء الحّج ، أّما الكّفارة فللحنث،القضاء والكفارة
  .المنذور

  
 ما إذا كان المنذور المشي في حّج معّین كالحّج النیابي أو الحّج االستحبابي فخالف وحّج راكبًا وجبت :الثالثة

 وأّما القضاء فغیر واجب لفوات محل النذر وسقوط الحّج المعّین باإلتیان بھ فال ،الحنثالكفارة لحصول 
  . ھذا كّلھ من ناحیة القضاء والكّفارة،موضوع للقضاء والتدارك

  
أّن الحّج صحیح في جمیع الصور خصوصًا ) قدس سره(وأّما من ناحیة صّحة الحّج الذي أتى بھ راكبًا فقد ذكر 

 كما أن عدم ،یوجب التخلف في الحّج  والتخّلف في النذر ال،یوجب تقیید الواجب  بأن النذر ال وعللھا،األخیرة
یقتضي بطالن أصل الحّج فیكفي في صحتھ االتیان بھ بقصد القربة وإن كان مخالفًا  الصّحة من حیث النذر ال

  .لنذره
  

 أن الحّج في حّد : وفیھ،یقع وغیره لم یقصدمن حیث إّن المنوي وھو الحّج النذري لم ) )1(( وقد یتخّیل البطالن
 أال ترى أنھ لو صام أیامًا بقصد الكفارة ثّم ترك التتابع ،نفسھ مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وھو كاف

 وكذا إذا بطلت صالتھ لم تبطل ،یبطل الصیام في األیام السابقة أصًال وإنما تبطل من حیث كونھا صیام كفارة ال
  .اره التي أتى بھا من حیث كونھا قرآنًا أو ذكرًاقراءتھ وأذك

  
 ،وقد یستدّل للبطالن إذا ركب في حال اإلتیان باألفعال بأن األمر بإتیانھا ماشیًا موجب للنھي عن إتیانھا راكبًا

ر  مع أنھ ال یتم فیما لو نذ، منع كون األمر بالشيء نھیًا عن ضـده ومنع استلزامھ البطالن على القول بھ:وفیھ
  .الحّج ماشیًا مطلقًا من غیر تقیید بسنة معّینة وال بالفوریة لبقاء محل اإلعادة

  
 ، إذ ال خصوصیة للصورة األخیرة من حیث الصّحة،سھو من قلمھ الشریف» خصوصًا«وأظّن أّن كلمة 

  . حتى األخیرة:والصحیح أن یقال
  

 فال ، الحّج من حیث السنة ومن حیث أنواع الحّجأّما الصّحة في الصورة اُالولى وھي ما إذا كان المنذور طبیعي
  .ینبغي الریب في الصّحة وال موجب لتوھم الفساد أصال

  
وأّما الثانیة وھي ما إذا قّید المشي بسنة معّینة وحج راكبًا فیحكم بصّحتھ أیضًا فإن الحّج في نفسھ محبوب 

  .الم فیما استدل بھ على البطالنومأمور بھ وال موجب لبطـالنھ من جھة مخالفة النذر وسیأتي الك
  

 وما ، ألّن نذره تعّلـق بالمشي في حّج خاص والنذر یوجب تقیید الواجب،وأّما الثالثة فربما یتخّیـل فیھا البطالن
 نظیر ما لو نذر أن یصّلي جماعة أو في المسجد فخالف وصّلى فرادى ،أتى بھ مخالف للمأمور بھ فیقع فاسدًا

  كموا  فإنھم ح،أو في بیتھ
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- - - - - - - - - -  
إّال فیما إذا ركب أثناء العمل ) قدس سره(ال مورد لھذا التخیل في المقام حتى مع قطع النطر عّما ذكره ) 1(

 بل ال مورد لھ فیھ أیضًا فان األمر النذري في طول األمر بالحج وھو مقصود ،وكان المنذور ھو الحّج ماشیًا
  .صد صوم الكفارة ونحوه ظاھر والفرق بینھ وبین ق،من األّول

  
  .ببطالن الصالة ألنھ لم یأِت بالمأمور بھ وما أتى بھ لم یؤمر بھ

  
 كاألمر بالصالة فإنھ أیضًا مطلق من حیث الجماعة ،أّن الحّج الذي أتى بھ كالحّج النیابي واجب مطلق: وفیھ

من انطباق الطبیعي على المأتي بھ وإن یمنع  یوجب تقییدًا في متعلق الوجوب كما أنھ ال  والنذر ال،والفرادى
  . فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحة النطباق الطبیعي علیھ،كان مخالفًا لنذره

  
 وإنما یتخیل البطالن في الصورة األخیرة ولكنھ ، أّن الحّج في جمیع الصور الثالثة محكوم بالصّحة:فتحّصل

  .فاسد كما عرفت
  

  :در منھ راكبًا في جمیع الصور المتقدِّمة بوجھین آخرینثّم إنھ قد استدّل لبطالن الحّج الصا
  . أن األمر بإتیان الحّج ماشیًا موجب للنھي عن إتیانھ راكبًا والنھي یقتضي الفساد:األّول

  
  . منع كون األمر بالشيء مقتضیًا للنھي:أّوًال وفیھ

  
  . أن النھي تبعي وداللتھ على الفساد ممنوعة:وثانیًا

  
 لتعّلق النذر فیھا بطبیعي الحّج وفي ،یجري ھذا الدلیل في الصورة اُالولى فھو أخص من المدعى  أنھ ال:وثالثًا

 فال مضاّدة بین المأمور بھ وبین ما أتى بھ ، فلیس الحّج راكبًا ضّدًا للطبیعي،سنة ما من دون تقیید بسنة معّینة
  .أصال

  
  .صد أن المنوي وھو الحّج النذري لم یقع وغیره لم یق:الثاني

  . والموجود الخارجي لم یكن منویًا،ینطبق المنوي على الموجود الخارجي  ال: وبعبارة ُاخرى
 نظیر ما لو ، من أن الحّج في نفسھ مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وھو كاف: وأجاب عنھ في المتن

 ،إنما یبطل من حیث كونھ كفارةصام أیامًا بقصد الكفارة ثّم ترك التتابع فال یبطل صیامھ في األیام السابقة و
 وكذا إذا بطلت صالتھ لم تبطل قراءتھ وأذكاره التي أتى بھا من حیث ،فیقع صومًا مستحبًا قربیًا في نفسھ

  .كونھا قرآنًا وأذكارًا ودعاء
  

راكبًا  ألن المفروض في المقام أنھ قصد الحّج ، ال وجھ أصًال لتنظیر المقام بصوم الكفارة إذا أبطل تتابعھ:أقول
 ولكن ، بخالف صوم الكفارة فإنھ من األّول قصد صوم الكفارة، ولم یأت بھ بداعي الوفاء بالنذر،من أّول األمر

 ویجري ، إن صومھ السابق یقع مستحبًا في نفسھ أو یقع باطًال:في األثناء أبطل التتابـع فحینئذ یصح أن یقال
یمكن   إذ ال، إّال أن ھذا الكالم ال مجال لجریانھ في مقامنا،قعما وقع لم یقصد وما قصد لم ی فیھ الكالم المعروف

 بل المنوي واقع في الخارج ألّن المفروض أنھ قصد الحّج راكبًا وھو واقع ، إن المنوي غیر واقع:أن یقال
 فإن المنوي واقع وإن لم یأت بما كان ، نظیر ما لو نذر أن یصلي في المسجد فخالف وصّلى في داره،خارجًا

 فلو قلنا بالبطالن فإنما ھو ، فالمنوي وما وقع في الخارج مّتحدان ومغایران لما وجب علیھ بالنذر،اجبًا علیھو
 وتحقق التخالف بین المنوي وما وقع في الخارج ، ال ألّن ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع،ألجل المخالفة

 وأّما كون ،لزم علیھ االتیان بما وجب علیھ بالنذر وإنما ی،یوجب بطالن المأتي بھ وبین ما وجب علیھ بالنذر ال
 بل ما قصد وقع وما وقع ،ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد المأتي بھ صحیحًا أم ال فھو أجنبي عن ھذه القضیة

  .قصد
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م یقع  لو حج من أّول األمر ماشیًا ثّم ركب في أثناء العمل یمكن أن یقال إن ما وقع لم یكن منویًا وما نواه ل،نعم
 ألن األمر ، إّال أن الصحیح أنھ ال مجال لھذا الكالم في ھذه الصورة أیضًا،الختالف المنوي أّوًال بما في الواقع

النذري أمر توصلي في طول األمر العبادي ولیس في قبالھ فإن األمر العبادي في مرتبة سابقة على األمر 
تحب في نفسھ فإن أحدھما في عرض اآلخر بخالف  وال یقاس المقام بصوم الكفارة والصوم المس،النذري

 نظیر النذر ، وقد قصدھما معًا من أّول األمر على الفرض،المقام ألن األمر النذري في طول األمر العبادي
 األمر النفسي العبادي ،المتعلق بصالة الّلیل ونحوھا من المستحبات النفسیة التي یصلیھا لداعیین وألمرین

ـوصلي وتخلف األمر النذري ال یضر باألمر النفسي العبادي المتعلق بالصالة ویحكم بصحتھا واألمر النذري الت
  وكذا لو نذر أن یصّلي بكیفیة خاصة أو في مكان خاص وخالف فصلى في غیر ذلك

  
، فیجب علیھ )1( لو ركب بعضًا ومشى بعضًا فھو كما لو ركب الكل لعدم اإلتیان بالمنذور:32 مسألة "3139"

  أو اإلعادة ماشیًا) )1((ءالقضا
  

 وكذلك التخلف ، ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد:المكان فإنھ من األّول قاصد لصالة اللیل فال یصح أن یقال
 فإن األمر بالحّج مقصود من األّول وإنماتخلف األمر النذري وھو ،في نذر الحّج ماشیًا بأن خالف وحج راكبًا

  .غیر ضائر في الحكم بصحتھ
  

 إذاكان األمران طولیین وقصدھما معًا فالمأتي بھ مقصود من أّول األمر غایة األمر في األثناء حصل :لجملةوبا
 فإنھ إنما یختص بما إذا لم یأِت بالشيء ،ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد  فال مجال للكالم المعروف،التخلف

  .من األّول طبقًا لقصده
  

 ألّن ،ا جریان ھذا الكالم فإنھ إنما یتم في غیر الصورة األخیرة وال یتم فیھاولو فرضنا أن المنوي لم یقع وسلمن
متعّلق النذر فیھا من المشي في طبیعي الحّج وھو مقصود من األّول وإنما التخلف حصل في فعل آخر وھو 

 الحّج وتركھ  فإن المشي فعل أجنبي عن، وال ربط لھ بفساد الحّج واألعمال الصادرة منھ،المشي المتعلق للنذر
 بل ھنا أمران مستقّالن أحدھما األمر ،ال یضر بالعمل المأتي بھ بدعوى أن المنوي لم یقع والواقع لم یقصد

  .یوجب بطالن اآلخر بالحّج واآلخر األمر بالمشي وأحدھما أجنبي عن اآلخر والتخّلف في أحدھما ال
  

 ، في الحّج وبین نذر الحّج في جمیع الصور المتقدمةأنھ ال فرق في الصّحة بین نذر المشي: فتحّصل مّما ذكرنا
  .یوجب بطالن الحّج الصادر منھ حتى لو قیل ببطالن صوم الكفارة إذا أخل بالتتابع والتخلف في النذر ال

 وأما إذا كان ، ویجب علیھ القضاء والكفارة على ما تقدم،ویكون آثمًا إذا كان النذر مقیدًا بسنة خاّصة) 1(
ًا من حیث الزمان فیجب علیھ االتیان ماشیًا في السنین اآلتیة وال یكتفي بما أتى بھ ملفقًا من المشي النذر مطلق
  .والركوب

  
  وربما قیل بأنھ یقضي ویمشي مواضع الركوب فیحصل المشي في سفره إلى الحّج

- - - - - - - - - -  
  ."3 التعلیقة 3115في المسألة "تقدم الكالم علیھ ) 1(
  

  .إلعادة والمشي في موضع الركوب ضعیف ال وجھ لھوالقول با
  

  . فال یجب علیھ المشي في تمام سفره في الحّج الثاني،بالتلفیق بین السنة الماضیة والّالحقة
  . لعدم صدق الحّج ماشیًا على الملّفق،یخفى  وفیھ ما ال

  
سألھ عباد بن  «:قال) علیھ السالم(ثّم إّن ھنا روایة معتبرة وھي روایة إبراھیم بن عبدالحمید عن أبي الحسن 

عبداهللا البصري عن رجل جعل هللا علیھ نذرًا على نفسھ المشي إلى بیت اهللا الحرام فمشى نصف الطریق أو أقل 
  .)1(»ینظر ما كان ینفق من ذلك الموضع فیتصدق بھ: أو أكثر، فقال

  



 205

  .بنفقة الحّج من ذلك الموضع ویتصدق ،وربما یستفاد منھا عدم وجوب االتمام إذا مشى بعض الطریق
 وقد ذكرنا مرارًا وكرارًا أن العبرة باعتبار الروایة ، وُاجیب عن ذلك بأن الروایة مھجورة ال مجال للعمل بھا

 والروایة معتبرة ورجال السند كلھم ثقات حتى عبدالرحمن بن حماد فإنھ من رجال كامل ،وال یضر ھجرھا
  .الزیارات

  
لروایة ال تدل على ما قیل من عدم وجوب االتمام وجواز الترك اختیارًا واالكتفاء  إن ا:والصحیح أن یقال

 بل الظاھر منھا أنھا نظیر الروایة التي دلت على وجوب صرف َجملھ ونفقة حّجھ وزاده في اإلحجاج ،بالتصدق
مل ومورد روایتنا  والفرق أن مورد تلك الروایة فیما لھ ج،)2(عن مالك ھذه اُالمور إذا مات في بعض الطریق

 وال تدل ، المستفاد من الروایة أنھ لو مات الناذر في بعض الطریق یتصدق بنفقتھ: وبالجملة،ھذه ما ال جمل لھ
 : ویدل على ذلك قولھ،على جواز ترك الحّج اختیارًا بمجرد المشي في بعض الطریق والتصدق بنفقة الحّج

 وإّال لو ،المراد أن الناذر مات وینظر شخص آخر في نفقتھفإنھ ظاھر في أن المتصدق غیر الناذر ف» ینظر«
 وعلى كل ال داللة للروایة على مخالفة النذر ، یتصدق بنفقتھ:كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال

  .في مورد السؤال
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 21كتاب النذر ب  / 323 :23الوسائل ) 1(
  .2 ح 26بواب وجوب الحّج ب أ / 68 :11الوسائل ) 2(
  
 وھل یبقى حینئذ وجوب ، لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنھ منھ أو رجائھ سقط:33 مسألة "3140"

  .)1( :؟ فیھ أقوال الحّج راكبًا أو ال بل یسقط أیضًا
  

  . وجوبھ راكبًا مع سیاق بدنة:أحدھا
  . وجوبھ بال سیاق: الثاني
 وتوقع المكنة مع ،لحّج مقیدًا بسنة معینة أو كان مطلقًا مع الیأس عن التمّكن بعد ذلك سقوطھ إذا كان ا: الثالث

  .اإلطالق وعدم الیأس
  . وتوّقع المكنة مع عدم الیأس، وجوب الركوب مع تعیین السنة أو الیأس في صورة اإلطالق: الرابع

ھ فالسقوط مع التعیین وتوّقع المكنة مع كان قبل  وإذا،كان بعد الدخول في اإلحرام  وجوب الركوب إذا: الخامس
إّال أّن األقوى بمالحظة جملة من األخبار ھو القول ) )1((اإلطالق، ومقتضى القاعدة وإن كان ھو القول الثالث

  الثاني بعد حمل ما في بعضھا من األمر بسیاق الھدي على االستحباب
  

 ،غیر متمكن منھ فال ینعقد العتبار القدرة في متعلقھلو نذر المشي في الحّج وكان عاجزًا عنھ من األّول و) 1(
 وھل یبقى حینئذ ،وإن كان متمكنًا من المشي حین النذر ثّم طرأ العجز فال ریب في سقوط المشي للعجز عنھ

أن ) قدس سره( وذكر المصنف ،؟ فیھ أقوال خمسة مذكورة في المتن وجوب الحّج راكبًا أم یسقط ذلك أیضًا
 فیقع الكالم تارة فیما ، ولكن مقتضى جملة من األخبار ھو القول الثاني،ھو القول الثالثمقتضى القاعدة 

  .تقتضیھ القاعدة وُاخرى فیما تقتضیھ األخبار
  

  . فمقتضى القاعدة ھو القول الخامس مع زیادة فیھ:أّما األّول
حرام یفسد النذر لعدم القدرة على كان النذر مقّیدًا بسنة معّینة وطرأ العجز عن المشي قبل اال  بمعنى أنھ إذا

   وإن طرأ العجز عن المشي بعد االحرام یتّم، وإن كان مطلقًا ینتظر المكنة،متعلقھ
- - - - - - - - - -  
 یحكم باإلجزاء إذا تمّكن بعد ذلك من الحّج ماشیًا إذا  لكن مع ذلك ال،بل مقتضى القاعدة ھو القول الخامس) 1(

  .بسنة معّینةكان المنذور غیر مقّید 
  

 وقد ذكرنا أن ، وإجماعًا)1( إحرامھ راكبًا وال یجوز لھ رفع الید عن االحرام لوجوب إتمام الحّج والعمرة كتابًا
  : بل ھنا أمران،یوجب تقییدًا في األمر بالحّج النذر ال
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  . األمر التوصلي الدال على الوفاء بالنذر:أحدھما
  

تي بداعي األمر الحّجي وإجزاؤه عن األمر النذري المتعّلق بالحّج ماشیًا  ولھ أن یأ، نفس األمر الحجي:ثانیھما
  .یحتاج إلى الدلیل

  
كان النذر مقّیدًا بسنة معّینة وطرأ العجز بعد االحرام یسقط األمر النذري للعجز وإن وجب علیھ   إذا:والحاصل

 فالنذر سواء كان ،مشیًا في السنین الّالحقة وإن كان مطلقًا یجب علیھ االتیان بالحج ثانیًا ،إتمام الحّج راكبًا
 ألّن ، وال یكتفى بھ عن الحّج النذري،مقّیدًا بسنة خاّصة أو كان مطلقًا یجب علیھ إتمام الحّج الذي شرع فیھ

  .الحّج النذري كما عرفت إّما یسقط وإّما یجب إتیانھ في العام القابل
  

  .تلفة أعني ما تقتضیھ الروایات فھي مخ:وأّما الثاني
  

رجل نذر أن یمشى إلى  «:)2(  ما دّل على وجوب الحّج راكبًا مع سیاق بدنة أو الھدي كصحیح الحلبي:منھا
عن «وفي صحیح ذریح المحاربي »  فلیركب ولیسق بدنة فإن ذلك یجزئ عنھ: قال،بیت اهللا وعجز عن المشي

  .)3( » الھدي فلیركب ولیسق: قال،رجل حلف لیحَجن ماشیًا فعجز عن ذلك فلم یطقھ
  

 ،رجل نذر أن یمشي إلى بیت اهللا «: ما دّل على وجوب الحّج راكبًا بال سیاق وال ھدي كصحیح رفاعة:ومنھا
سألتھ عن رجل جعل  «: صحیح محّمد بن مسلم قال: ومنھا،)4(» فلیركب: قال، فإنھ تعب: قلت، فلیمش:قال

 وأّما ما رواه أحمد ،)5( صحیحھ اآلخر بمضمونھ: ومنھا،» یحج راكبًا: قال،علیھ مشیًا إلى بیت اهللا فلم یستطع
  بن محّمد بن عیسى في نوادره عن محّمد بن مسلم وسماعة وحفص وخبر محّمد بن 

- - - - - - - - - -  
  .196 :2 البقرة )وأتموا الحج والعمرة هللا (:كما في قولھ تعالى) 1(
  .2 ،3 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 86 :11الوسائل ) 3 (،)2(
  .1 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 86 :11الوسائل ) 4(
  .3 ،1 ح 8كتاب النذر ب  / 307 :23الوسائل ) 5(
   

  
  .ریب في الفصل بینھ وبینھم  وذلك ألّن أحمد بن محّمد بن عیسى ال، فكّلھا ضعیفة)1(قیس

  
یقتضي حمل ما دل وجوب  وذكر المصنف وغیره أن الجمع العرفي ،ریب في تعارض الطائفتین  ال،وكیف كان

 فإن السكوت في مقام ،السیاق على االستحباب بقرینة السكوت عنھ في صحیح رفاعة الذي ھو في مقام البیان
  .البیان ظاھر في عدم الوجوب

ریب في أن صحیح رفاعة ومحّمد بن مسلم یدّالن على عدم الوجوب فیعارض الصحیحین   ال: وبعبارة ُاخرى
  .الجمع العرفي حمل الصحیحین على االستحبابالمتقدِّمین ومقتضى 

  
 وھو ال ، أن السكوت في مقام البیان وإن كان ظاھرًا في عدم الوجوب إّال أنھ ال یزید على االطالق اللفظي:وفیھ

  .ینافي التقیید بدلیل آخر فكیف بالسكوت
یضر الصائم ما  ال «:)لیھ السالمع( نظیر قولھ ، الظھور اللفظي بلغ ما بلغ من القّوة قابل للتقیید: وبالجملة

 مع ورود التقیید على ذلك )2(» واالرتماس في الماء، والنساء، الطعام والشراب:صنع إذا اجنتب ثالث خصال
  . فمقتضى القاعدة ھو االلتزام بالتقیید والعمل بالصحیحین وال إجماع على الخالف،بسائر المفطرات

  
 وأّما بالنطر إلیھا فالقول الثاني ھو األقوى لظھور الروایة في ،)3( ھذا كّلھ مع قطع النظر عن روایة عنبسة

والروایة معتبرة ألن الشیخ » إني ُاحب إن كنت موسرًا أن تذبح بقرة «:اإلستحباب وعدم وجوب السیاق لقولھ
حین بّد من حمل الصحی  فال، وعنبسة ثقة لكونھ من رجال كامل الزیارات،رواھا في كتاب النذر بطریق صحیح

  .على االستحباب لصراحة الروایة في االستحباب وجواز الترك
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 ومن غیر فرق بین أن ،ثّم إنھ ال فرق في ذلك بین عروض العجز عن المشي في األثناء أو حدوثھ من األّول

   ومن ،یكون العجز قبل الدخول في االحرام أو بعده
- - - - - - - - - -  
  .10 ،9 ح 34لحّج ب أبواب وجوب ا / 88 :11الوسائل ) 1(
  .1 ح 1أبواب یمسك عنھ الصائم ب  / 31 :10الوسائل ) 2(
  .5 ح 8كتاب النذر ب  / 308 :23الوسائل ) 3(
  

  .غیر فرق بین كون النذر مطلقًا أو مقیدًا بسنة معّینة وكان الیأس حاصًال بالفعل إلطالق النصوص
  

  . إن شاء اهللا تعالىوأّما إذا لم یكن مأیوسًا فسیأتي الكالم فیھ عن قریب
  

  :فالمتحصل من روایات المقام أمران
 ما إذا كان متمكنًا من المشي ثّم طرأ العجز عنھ في األثناء أو حدث مانع آخر فإنھ ینعقد نذره وینتقل :أحدھما

  . وھذا ھو القدر المتیقن من الروایات،األمر إلى البدل وھو الحّج راكبًا
  

لمشي ویتوقع المكنة منھ فمشى ثّم انكشف الخالف وظھر أنھ كان عاجزًا من  من یرجو التمكن من ا:ثانیھما
 ألن العبرة في انعقاده بالواقع وبالقدرة في ظرف العلم فإذا ظھر العجز ،األّول فإن القاعدة تقتضي بطالن النذر

الواجب إلى البدل  ولكن مقتضى إطالق الروایات عدم البطالن وانتقال ،في وقت العمل ینكشف بطالنھ من األّول
رجل نذر أن «:  فال موجب الختصاص الروایات باألّول ال سیما مثل إطالق صحیح الحلبي،وھو الحّج راكبًا

أنھ مشى » وعجز عن المشي «:، فإن الظاھر من قولھ)1(»فلیركب: یمشي إلى بیت اهللا وعجز عن المشي، قال
مورد الرجاء وتوقع المكنة من المشي وكشف الخالف  فإنھ یشمل ،مقدارًا ثّم عجز عنھ وال أقل من االطالق

 وال مانع من التعبد بظاھر الروایات وال موجب لرفع الید ،وظھور العجز من األّول وال یختص بالعجز الطارئ
  . نظیر قضاء نذر الصوم المعّین إذا صادف مانعًا من الموانع،عن ذلك

 لعدم إمكان ،ًال للتمكن من المشي فال ریب في بطالن النذر لو علم بالعجز من األّول ولم یكن راجیًا أص، نعم
 فإن النذر ھو االلتزام بشيء هللا وال بّد أن یكون متعلقھ مقدورًا أو ،االلتزام على نفسھ بشيء غیر مقدور

  . وأما إذا كان غیر مقدور بالمّرة فال یصح االلتزام بھ،متوقع القدرة
  

إلعادة فیما إذا كان النذر مطلقًا ولم یكن مأیوسًا من المكنة بل كان یرجو احتاط با) رحمھ اهللا(ثّم إّن المصنف 
  التمكن من المشي وكان ذلك قبل الشروع في الذھاب والسفر

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 86 :11الوسائل ) 1(
  

مضافًا إلى خبر عنبسة الداّل على عدم  ،في بعضھا اآلخر مع كونھ في مقام البیان) )1(( بقرینة السكوت عنھ
 من غیر فرق في ذلك بین أن یكون العجز قبل الشروع في الذھاب أو بعده وقبل الدخول ،وجوبھ صریحًا فیھ
 وإن ، ومن غیر فرق أیضًا بین كون النذر مطلقًا أو مقّیدًا بسنة مع توقع المكنة وعدمھ،في اإلحرام أو بعده

 اإلطـالق مع عدم الیأس من المكنة وكونھ قبل الشروع في الذھاب اإلعادة اذا في صورة) )2(( كان األحوط
 واألحوط إعمال قاعدة المیسور أیضًا ،حصلت المكنة بعد ذلك الحتمال انصراف األخبار عن ھذه الصورة

  .))3(( یخلو عن قّوة للقاعدة  بل ال،بالمشي بمقدار المكنة
»  فلیمش فإذا تعب فلیركب:)علیھ السالم( قال ،ي إلى بیت اهللا حافیًاعن رجل نذر أن یمش« مضافًا إلى الخبر 

إذا حلف  «: وفي مرسل حریز،ویستفاد منھ كفایة الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم یصل إلى حّد العجز
  .»یركب فإذا بلغ مجھوده ركب یركب أو نذر أن ال الرجل أن ال

  
  .المشي في السنة اآلتیةومع ذلك سافر راكبًا ثّم برأ وتمكن من 
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 لعدم شمول ، بل ال مقتضي لإلجزاء فیجب علیھ الحّج ماشیًا في السنة التي تمكن منھ، االحتیاط في محلھ:أقول
 وذلك ألن موضوع ،الروایات الداّلة على اإلجزاء واالنتقال إلى الحّج راكبًا لھذه الصورة وانصرافھا عنھا

 ألّن المنذور على الفرض ،االستطاعة منھ وھو غیر حاصل في المقامالروایات ھو العجز عن المشي وعدم 
 ولم یكن الیأس عن المشي ، والمفروض أنھ قد حصل لھ التمّكن في السنة اآلتیة،مطلق وغیر مقّید بسنة معّینة

   بل كان یرجو زوال العذر ویتوقع،حاصًال لھ في ھذه السنة
- - - - - - - - - -  
یزید على الظھور اللفظي اإلطالقي في  بیان وإن كان ظاھرًا في عدم الوجوب إّال أنھ الالسكوت في مقام ال) 1(

  . وعنبسة ثقة على األظھر، والعمدة روایة عنبسة التي رواھا الشیخ بطریق صحیح،أنھ ال یعارض المقّید
  .بل األظھر ذلك) 2(
  . والعمدة ھو الخبر المذكور الصحیح،القاعدة ال أساس لھا) 3(
  
  .كنة من المشي فال موجب لإلجزاء أصًالالم
  

 من دون فرق بین كون ، ما لم یتحقق الموضوع ولم یحرز موضوع سقوط الواجب ال مجال لإلجزاء:والحاصل
  . ولذا ذكرنا في التعلیقة أن األظھر ھو االعادة،الرجاء حاصًال قبل الشروع في السفر أو بعده

  
 ،ز عن المشي أو قامت أمارة على ذلك فحج راكبًا ثّم انكشف الخالفّنھ غیر قادر وأنھ عاج  لو اعتقد أ،نعم

؟  یبتني اإلجزاء وعدمھ على القاعدة المعروفة من أن األمر الظاھري أو الخیالي یجزئ عن األمر الواقعي أم ال
لى  وموضوع الروایات الدالة ع،وقد حقق في محّلھ عدم اإلجزاء فإنھ على خالف األصل ویحتاج إلى الدلیل

  .اإلجزاء إنما ھو العجز الخیالھ
  

 ألن الظاھر ، أّن الذي یظھر من الروایات إجزاء الحّج الذي أتى بھ راكبًا عن الحّج المنذور مشیًا:وببیان آخر
 :)علیھ السالم( فإن قولھ ،منھا كونھا في مقام بیان االمتثال وكیفیتھ وأنھ كیف یفي بنذره بعد حصول العجز

 فاألمر بالركوب لیس عمًال مستقال ،ظاھره أنھ مشى مقدارًا ثّم تعب فأمره بالركوب» لیركبفلیمش فإذا تعب ف«
 ولیس المراد أنھ یتّم عملھ ھذا ثّم یأتي بالحج ماشیًا في ،بل ھو بیان لكیفیة االمتثال واالجتزاء بما أتى بھ

فبلغ فیھ مجھوده «أو » بلغ جھدهف «:في معتبرة عنبسة) علیھ السالم( وأوضح من ذلك قولھ ،السنة الالحقة
فإن الظاھر من ذلك أن المكّلف أعمل قدرتھ وجھده وأتى بالمشي بمقدار إمكانھ وجھده ولكنھ » فال شيء علیھ

 فیظھر من ذلك كلھ أنھ لو طرأ ،باالقتصار على ما فعلھ واالجتزاء بھ) علیھ السالم(شق علیھ إتمامھ فأمره 
 وأما لو طرأ العجز قبل الشروع في السفر ،ئ عملھ وإن كان یرجو الزوالالعجز بعد الشروع في السفر یجز

في صورة اإلطالق وكان عدم الیأس حاصًال قبل الشروع في الذھاب فالروایتان منصرفتان عن ھذه الصورة 
  .وال تشمالنھا وإنما تشمالن ما إذا مشى وعجز عن المشي

  .لمن التفصی) رحمھ اهللا( فالصحیح ما ذكره المصنف 
  

 اختار المصنف األّول ،؟ وجھان  لو تمكن من المشي بمقدار فھل یجب علیھ ذلك أم یسقط المشي بالمّرة:فرع
  :لوجھین
  . قاعدة المیسور:أحدھما

  
  .)2(  ومرسل حریز)1( النص وھو خبر رفاعة: ثانیھما

  
مقتضى القاعدة ھو سقوط أّما قاعدة المیسور فقد ذكرنا كرارًا ومرارًا أنھا مخدوشة كبرى وصغرى و: أقول

 وأما الخبر الذي استدل بھ فھو ،)3(  كما یقتضیھ صحیح الحلبي المتقدِّم،المشي بالمّرة واالنتقال إلى الركوب
 وذكر المعّلق على الوسائل أنھ ،خبر رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل تارة عن سماعة وحفص في باب الحّج

 وُاخرى في باب النذر ،لفصل بین أحمد بن محّمد بن عیسى ورفاعةرفاعة بدل سماعة إّال أن الخبر ضعیف ل
 فلیمش فإذا تعب : قال،عن رجل نذر أن یمشي إلى بیت اهللا حافیًا «)4(بسند صحیح عن رفاعة وحفص
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 وأما خبر حریز ، ألّن موردھما الحفاء وقد تقدم الكالم في نذر الحفاء،یفیده  وكل من الخبرین ال،»فلیركب
  .الھفضعیف إلرس

  
 رجل نذر :)علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «فاألولى أن یستدل بصحیحة ُاخرى لرفاعة لم یذكر فیھا الحفاء قال 

  . وبمعتبرة عنبسة المتقدِّمة)5(» فإذا تعب ركب: فإنھ تعب قال: قلت، فلیمش:أن یمشي إلى بیت اهللا قال
  

 ألن التعبیر بالتعب في صحیح رفاعة ،قال إلى الركوبثّم إنھ یستفاد من النص كفایة الحرج والمشقة في االنت
  .والجھد في معتبرة عنبسة ظاھر في كفایة المشقة فال یختص االنتقال إلى الركوب بمورد العجز عن المشي

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 8ب  كتاب النذر / 307 :23الوسائل ) 1(
  .12 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 89 :11الوسائل ) 2(
  .3 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 86 :11الوسائل ) 3(
  .2 ح 8كتاب النذر ب  / 307 :23الوسائل ) 4(
  .1 ح 34أبواب وجوب الحّج ب  / 86 :11الوسائل ) 5(
  
 إذا نذر الحّج ماشیًا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو :34 مسألة "3141"

 وال یبعد التفصیل ،؟ وجھان  لكون الحكم على خالف القاعدة،لعجز فیما ذكر أو الأو نحو ذلك فھل حكمھ حكم ا
  .)1(  وإن كان األحوط اإللحاق مطلقًا،بین المرض ومثل العدّو باختیار األّول في األّول والثاني في الثاني

  
 وھذا العنوان ،اعة ففي بعضھا ذكر عنوان التعب كما في صحیح رف،الروایات الواردة في المقام مختلفة) 1(
 وذكر في بعضھا اآلخر عنوان ،یشمل العدو في الطریق أو الحر أو البرد الشدیدین ونحو ذلك من الموانع ال

 وھذا العنوان یشمل عدم التمّكن من ،العجز وعدم االستطاعة كما في صحیح الحلبي وابن مسلم المتقدِّمین
 كسر أو جرح أو وجع یمنعھ من المشي وإن كان قوّیًا  سواء كان لضعف في بدنھ أو،المشي من أي سبب كان

 للصدق ،في بدنھ وال یتعب من المشي في نفسھ وإنما یعجز عنھ األسباب خارجیة كالجرح والكسر ونحو ذلك
یمكنھ   وكذا یشمل ما إذا لم یتمكن من المشي لوجود بحر أو نھر في الطریق ال،العرفي في جمیع ھذه الموارد

  .وجود مانع آخر في األرض كالشوك أو الحر الشدید بحیث یمنع من وضع قدمھ على األرضالعبور منھ أو 
  

یمنعھ من المشي وإنما یبطؤ برؤه أو یحدث لھ مرض آخر بسبب المشي وإّال فھو   لو فرض أن المرض ال،نعم
نوان العجز أو  فال یصدق ع، وكذا لو لم یتمّكن من المشي لخوف العدو في الطریق،متمكن من المشي بالفعل

  .التعب أو عدم الطاقة المأخوذ في النصوص على ھذه الموارد وال أقل من الشك في صدقھ
فإّن المستفاد من ذلك أّن » فبلغ جھده «:)علیھ السالم( معتبرة عنبسة تشمل جمیع ھذه الموارد لقولھ ، نعم

نلتزم بسقوط وجوب المشي خاّصة  ف،المیزان بلوغ ھذا المقدار من الجھد فیشمل جمیع الموانع عن المشي
 ال مانع من شمول بعض الروایات الدالة على عدم سقوط الحّج : وبالجملة،وبقاء أصل وجوب الحّج المنذور

  .بالمّرة لجمیع ھذه الموارد
  

بانتھاء بحثنا عن وجوب الحّج وشرائطھ والحّج الواجب بالنذر نكون قد أكملنا طباعة الجزء األّول من كتاب 
 وإلى اهللا القدیر أضرع أن ،وسنبدأ بعونھ تعالى في الجزء الثاني من البحث عن النیابة في الحّج  العروةمعتمد

 ومن اهللا أسأل أن یدیم ظّل سیِّدنا اُالستاذ اإلمام الخوئي ،یوفِّقني لطباعة بقیة األجزاء إلكمال ھذا البحث القیِّم
 إّنھ سمیع مجیب وصّلى اهللا على سیِّدنا ،البحوث الفقھیةمّتعنا بطول بقائھ الشریف لمواصلة تدریسھ لبقیة 

  .ونبیِّنا محّمد وآلھ الطیِّبین الطاھرین
  

   رضا الموسوي الخلخالي
   ھـ1405 ربیع األّول سنة 20
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  كتاب الحّج 
   

  
  

  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
  

  تصدیر
  

إلى الطبع من إصدار البحوث فیما یتعّلق ) قىمعتمد العروة الوث(لم یكن بمقدوري یوم قدر لي أن ُاقدِّم كتابنا 
  .بالحج كاملة في جزء واحد نظرًا لسعة الموضوع وكثرة مسائلھ

  
إّن ھذه الكثرة وھذه التوسعة في مسائل الحج ھي التي كانت مثار عجب واحد من كبار الرواة المختّصین 

  .ن ذلكوھو زرارة حیث تصّدى للسؤال منھ ع) علیھ السالم(باإلمام الّصادق 
  

جعلني اهللا فداك أسألك في الحج منذ أربعین عامًا فتفتیني، فأجابة اإلمام ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا : فقال
  :بما یزیل عنھ ھذه الحیرة قائًال

  .)1( »یا زرارة بیت حّج إلیھ قبل آدم بألفي عام ترید أن تفنى مسائلھ في أربعین عامًا«
  

تیب الكتاب على االخراج بأجزاء ثالثة، وقد وّفقني اهللا سبحانھ الصدار الجزء األّول بّد لي من تر لذلك كان ال
منھا مشتمًال على البحث من أّول الحج إلى آخر البحث عن الحج الواجب بالنذر، ومّرة ُاخرى حالفني التوفیق 

  .»البحث في النیابة بالحج«والحمد هللا إلصدار ھذا الجزء الثاني واّلذي یبدأ من 
  

وإلى اهللا أضرع أن یشملني بعنایتھ إلصدار البحوث إلكمال الفائدة وتقدیم ما یجب تقدیمھ إلى الجامعة العلمّیة 
  .المقّدسة

  
  .اّنھ سمیع مجیب، وھو ولّي التوفیق

  
  رضا الموسوي الخلخالي    

   ھـ1405 شھر رمضان المبارك سنة 6النجف األشرف ـ 
- - - - - - - - - -  
  . 12 ح 1أبواب وجوب الحج ب  / 12: 11الوسائل ) 1(
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  فصل في النیابة
  

ال إشكال في صّحة النیابة عن المیت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقًا وفي الواجب 
  .)1( في بعض الصور

  
  :یشترط في النائب ُأمور: 1 مسألة "3142"

  البلوغ على المشھور،: أحدھا
  

ز االستنابة ومشروعیتھا في الحج المندوب عن المسلم میتًا كان أو حّیًا، وقد استفاضت ریب في جوا ال) 1(
النصوص في ذلك، وھي مذكورة في باب النیابة من الحج في أبواب متفرِّقة، كما ال إشكال في ثبوت النیابة في 

لنیابة عن الحي مع تمّكنھ الواجب األصلي عن المیت بل في المنذور على ما تقّدم وإخراجھ من الثلث، وأّما ا
من أداء الواجب فال دلیل علیھا بل ھي على خالف القاعدة، ألّن مقتضاھا عدم سقوط ما وجب على شخص 
بفعل شخص آخر، وإّنما تفرغ ذّمتھ عن الواجب إذا أتى بھ بنفسھ فسقوطھ بفعل الغیر یحتاج إلى الدلیل، وقد 

، فیقع الكالم تارة في النائب وُاخرى في )1(  وقد تقّدم الكالم فیھقام الدلیل في خصوص النیابة عن الحي العاجز
  .المنوب عنھ وسنتعّرض لھما تبعًا للمتن

  
- - - - - - - - - -  
  . من شرائط وجوب الحج72في المسألة ) 1(
  

  
كونھا ، وھو األحوط، ال لما قیل من عدم صّحة عباداتھ ل)1( فال یصّح نیابة الصبي عندھم وإن كان ممیِّزًا

  تمرینّیة، ألّن األقوى كونھا شرعّیة، وال لعدم الوثوق بھ
  
  .ویقع الكالم تارة في غیر الممیِّز وُاخرى في الممیِّز. البلوغ: أّما النائب فقد اعتبروا فیھ ُامورًا وھي أّوًال) 1(
  

ھ، وحالھ من ھذه الجھة ریب في عدم صّحة نیابتھ لعدم تحّقق القصد منھ في أفعالھ وأعمال أّما غیر الممیز فال
  .كالحیوانات

  
  :وأّما الصبي الممیِّز فالمشھور عدم صّحة نیابتھ، واستدّلوا بأمرین

عباداتھ لیست عبادة في الحقیقة لتقع عن الغیر : عدم صّحة عبادتھ وعدم مشروعیتھا، وبتعبیر آخر: األّول
  .وإنما ھي تمرینیة

  
بي مشروعة، وال فرق بینھا وبین عبادة البالغین إّال بالوجوب ما ذكرناه غیر مّرة من أن عبادة الص: وفیھ

  .وعدمھ
  

  .عدم الوثوق بعملھ لعدم الرادع لھ من جھة عدم تكلیفھ: الثاني
  

أن بین الوثوق والبلوغ عمومًا من وجھ، وغیر البالغ كالبالغ في حصول الوثوق بھ وعدمھ فالدلیل : وفیھ
ینبغي الّریب في استحباب نیابة الصبي  وغیره من ھذه الجھة، ولذا الأخّص من المدعى، فال فرق بین البالغ 

في الحج كما یستحب لغیره من البالغین، نعم لو كانت النیابة باالجارة فحینئذ تتوّقف على إذن الولي من باب 
  .توّقف معامالتھ على إذنھ وعدم استقاللھ فیھا

  
ذن الولي مطلقًا، سواء كان عن إجارة أو تبّرع، توقف صّحة حّجھ على إ) قدس سره(ویظھر من المصنف 

ولیس األمر كذلك، ألّن المتوقف على إذن الولي إنما ھو معامالتھ من العقود واالیقاعات ال عباداتھ وسائر 
  .أفعالھ غیر العقود واالیقاعات
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وب عنھ غیر إن نیابة الصبي في الحج الواجب بحیث توجب سقوط الواجب عن ذّمة المن: والصحیح أن یقال

ثابتة، وتحتاج إلى الدلیل وال دلیل، بل مقتضى القاعدة اشتغال ذّمة المنوب عنھ بالواجب وعدم سقوطھ عنھ 
  بفعل الصبي وإن كانت 

  
  .بین شرعّیة عباداتھ وسقوط الوجوب عن ذّمة المنوب عنھ

  
لدلیل، وال دلیل على تفریغ ذّمة مقتضى األصل عدم فراغ ذّمة المنوب عنھ بفعل الغیر إّال إذا ثبت با: والحاصل

المكلف بفعل الصبي وإن كان فعلھ صحیحًا في نفسھ، نظیر ما ذكرناه في صالة الصبي على المیت فإّنھا 
بّد من النظر إلى األدّلة والروایات الواردة في باب النیابة، فقد ورد  توجب سقوط الصالة عن المكّلفین، فال ال

 وھو غیر شامل للصبي، ولذا استشكلنا في نیابة المرأة عن الرجل الحي، )1( »الرجل«في جملة منھا لفظ 
  .ودعوى أن ذكر الرجل من باب المثال عھدتھا على مّدعیھا

  
وأّما في النیابة عن األموات فقد وردت نیابة المرأة عن الرجل وبالعكس، وكذا نیابة المرأة عن المرأة كما في 

 )2( »یحج الّرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة«): معلیھ السال(صحیح حكم بن حكیم، قال 
وأّما الرجل عن الرجل فلم یذكر فیھ لوضوحھ، فیعلم من ھذه الروایة ـ من جھة استقصاء موارد النیابة فیھا ـ 

بین أن النیابة تنحصر في ھذه الموارد، فكأن المغروس في ذھن السائل شبھة وھي احتمال اتحاد الجنس 
بجواز النیابة في ھذه الموارد المشتبھة المحتملة عند السائل، ) علیھ السالم(النائب والمنوب عنھ، ولذا حكم 

في مقام البیان تنحصر موارد جواز النیابة في الموارد المذكورة، ولم یذكر الصبي ) علیھ السالم(وحیث إنھ 
رجًال  أّن الحي یبعث الداّلة على تزم بھا أیضًا للروایاتنل في الروایة، وأّما نیابة المرأة عن الرجل الحي فال

  .)3(صرورة إلى الحج
  

بّد من االقتصار على  خالف األصل فال النائب على القاعدة واالكتفاء بفعل أّن النیابة على خالف: والحاصل
 الصبي واالكتفاء مقدار ما دّل الدلیل علیھ وفي غیره فالمرجع ھو األصل، ولم یقم أي دلیل على جواز نیابة

  .بفعلھ في الواجبات الثابتة على ذّمة الغیر
  
- - - - - - - - - -  
  .11، 10، 8أبواب النیابة ب  / 176: 11الوسائل ) 1(
  .6 ح 8أبواب النیابة ب  / 177: 11الوسائل ) 2(
  .24أبواب وجوب الحج ب  / 63: 11الوسائل ) 3(
  

  
الواجبات وُاخرى في مورد المستحّبات أّما في مورد الواجبات أّما عبادات الصبي نفسھ فتارة في مورد 

): علیھم السالم(فشرعیتھا بالنسبة إلیھ في خصوص الصالة والصوم والحج ثابتة، للنصوص الخاّصة كقولھم 
 وذكرنا في محلھ أن األمر باألمر بشيء أمر بذلك )1( »إنا نأمر صبیاننا بالّصالة فمروا صبیانكم بالّصالة«

كما في صحیح » فمروا صبیانكم إذا كانوا بني تسع سنین بالصوم«ونحوه ورد في الصوم . )2( ءالشي
  .)4(  وكذلك الروایات اآلمرة بإحجاج الصبیان)3( الحلبي

  
تحتاج  وأّما في موارد المستحبات كصالة اللیل وصالة جعفر وغیرھما من المستحبات فشرعّیتھا للصبیان ال

نفس إطالق أدّلة المستحبات فإنھ یشمل البالغین وغیرھم، ومن ذلك إطالق استحباب إلى دلیل خاص، بل یكفي 
  .)5( النیابة فإنھ یشمل الصبي أیضًا، فإن النیابة عن الغیر في نفسھا مستحبة كما في جملة من األخبار

  
 األمر یرتفع الوجوب بل رّبما یقال بأن إطالق أدّلة الواجبات یشمل الصبیان نظیر إطالق أدّلة المستحبات، غایة

 ویبقى أصل المطلوبیة والرجحان، ویرد بأن الوجوب أمر وحداني بسیط إذا ارتفع یرتفع )6( لحدیث رفع القلم
  .من أصلھ، ولیس أمرًا مرّكبًا لیرتفع أحد جزئیھ بحدیث رفع القلم ویبقى اآلخر
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ي كما في معتبرة معاویة بن عّمار ثّم إنھ قد ورد في خصوص نیابة الحج عن المیت ما یشمل بإطالقھ الصب

والولد الطیب یدعو لوالدیھ بعد موتھما ... یلحق الّرجل بعد موتھ فقال ما): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «
  . فإن الولد یشمل غیر البالغ أیضًا)7( »ویحّج ویتصّدق ویعتق عنھما ویصلِّي ویصوم عنھما

  
- - - - - - - - - -  
  . وغیره5 ح 3أبواب أعداد الفرائض ب  / 23: 4الوسائل ) 1(
  .76: 4محاضرات في ُاصول الفقھ ) 2(
  . وغیره3 ح 29أبواب من یصح منھ الصوم ب  / 234: 10الوسائل ) 3(
  .17أبواب أقسام الحج ب  / 286: 11الوسائل ) 4(
  .25أبواب النیابة في الحج ب  / 196: 11الوسائل ) 5(
  .12، 11 ح 4ّدمة العبادات ب أبواب مق / 45: 1الوسائل ) 6(
  .6 ح 28أبواب االحتضار ب  / 445: 2الوسائل ) 7(
  

  
لعدم الّرادع لھ من جھة عدم تكلیفھ، ألنھ أخص من المدعى بل ألصالة عدم فراغ ذّمة المنوب عنھ بعد دعوى 

ن حّجھ باإلجارة أو انصراف األدّلة، خصوصًا مع اشتمال جملة من األخبار على لفظ الّرجل وال فرق بین أن یكو
  .یبعد دعوى صّحة نیابتھ في الحج المندوب بإذن الولي بالتبّرع بإذن الولي أو عدمھ وإن كان ال

  
العقل، فال تصح نیابة المجنون الذي ال یتحقق منھ القصد، مطبقًا كان جنونھ أو أدواریًا في دور : الثاني
  .، وال بأس بنیابة السفیھ)1( جنونھ

  
من حج عن إنسان «): علیھ السالم(ن الحي فیدّل علیھا بالخصوص روایة یحیى األزرق، قال وأّما نیابتھ ع

ھو الحي، والمستفاد » عن إنسان«یشمل الصبي والظاھر من قولھ » من حج« فإن إطالق قولھ )1( »اشتركا
واألجر، ولكن من الروایة أن كل من ناب عن إنسان حي سواء كان النائب بالغًا أو غیره اشترك في الثواب 

الكالم في سند ھذه الروایة، فإن یحیى األزرق مردد بین یحیى بن عبدالرحمن الثقة الذي ھو من مشاھیر 
  .الرواة ولھ كتاب وبین یحیى بن حسان الكوفي األزرق الذي لم یوثق

  
ھ، ویبّعده أن إن یحیى األزرق المذكور في أسانید الفقیھ منصرف إلى یحیى بن عبدالرحمن لشھرت: ورّبما یقال

 فیعلم من ذلك أنھ شخص )2(الشیخ ذكر یحیى األزرق مستقًال في قبال یحیى بن عبدالرحمن ویحیى بن حسان
ثالث لم یوثق، وال قرینة على انصرافھ إلى یحیى بن عبدالرحمن الثقة فالروایة ضعیفة، ولكن یكفینا في صّحة 

  .)3( یابةنیابة الصبي عن الحي في المستحبات إطالق أدّلة الن
  
فإنھ كالحیوان من ھذه الجھة، وأّما نیابة السفیھ فال إشكال فیھا إلطالق األدّلة وتحقق القصد منھ، والحجر ) 1(

  .یمنع عن األخذ باالطالق لعدم المنافاة بینھما علیھ في أموالھ وتصرفاتھ المالیة ال
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 21الحج ب أبواب النیابة في  / 193: 11الوسائل ) 1(
  .4813 / 322: رجال الطوسي) 2(
  .25أبواب النیابة في الحج ب  / 196: 11الوسائل ) 3(
  

  
اإلیمان، لعدم صّحة عمل غیر المؤمن وإن كان معتقدًا بوجوبھ وحصل منھ نّیة القربة، ودعوى أن ذلك : الثالث

  .)1(في العمل لنفسھ دون غیره كما ترى
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ؤمن فاقدًا لجزء أو شرط من األجزاء والشرائط المعتبرة عندنا فال كالم في عدم إذا كان عمل غیر الم) 1(
اإلجزاء، ألّن العمل الباطل في حكم العدم، وإنما یقال بإجزاء عمل النائب عن المنوب عنھ فیما إذا كان العمـل 

الوجھ في عدم تعرض األكثر ریب في عدم االجتزاء بھ وإن كان النائب مؤمنًا، ولعّل  في نفسھ صحیحًا، وإّال فال
یستفاد من عدم  لذكر الشرط المذكور ھو بطالن عمل المخالف في نفسھ، ومورد النیابة ھو العمل الصحیح فال

  .تعّرضھم لھذا الشرط عدم اعتبار اإلیمان في النائب كما توّھم
  

معتبرة عندنا وتمشى منھ ّنھ أتى بعمل صحیح في نفسھ واجد لجمیع الشرائط واألجزاء ال وأّما إذا فرضنا أ
قصد القربة، كما إذا رأى المخالف صّحة العمل بمذھب الحق ـ وإن كان ذلك بعیدًا جّدًا خصوصًا في أعمال 
الحج المشتمل على أحكام كثیرة، إذ ال أقل من بطالن وضوئھ ـ فال تصّح نیابتھ أیضًا لألخبار الكثیرة الداّلة على 

  .)1( ول األعمال وصّحتھا وبطالن العبادة بدون الوالیةاعتبار اإلیمان والوالیة في قب
  

ودعوى أن األخبار ناظرة إلى أعمال نفسھ ومنصرفة عن العمل عن الغیر على وجھ النیـابة، ممنوعة بما 
  .ذكرنا غیر مّرة أن النائب یتقّرب باألمر المتوجھ إلى نفسھ فھو مأمور بالعمل ألجل تفریغ ذّمة الغیر

  
العمل الصادر من النائب یوجب فراغ ذّمة المنوب عنھ، فإذا فرضنا أن عملھ غیر مقبول فكیف : وبعبارة ُاخرى

بّد أن یكون األمر  یوجب سقوط األمر عن الغیر، فإن السقوط عن ذّمتھ في طول األمر المتعلِّق بالنائب، فال
  .ب عنھ لعدم تحقق موضوعھالمتعلِّق أمرًا قربیًا ومقبوًال في نفسھ وإّال فال یوجب فراغ ذّمة المنو

  
  أن مقتضى القاعدة األولیة عدم سقوط الواجب عن ذّمة المكلف إّال: والحاصل

- - - - - - - - - -  
 أبواب مقّدمة العبادات ب 426: 1، جامع أحادیث الشیعة 29أبواب مقّدمة العبادات ب  / 118: 1الوسائل ) 1(

  .27ت ب أبواب مقّدمة العبادا / 149: 1، المستدرك 19
  

  
  .)1( ، وھذا الشرط إّنما یعتبر في جواز االستنابة ال في صّحة عملھ))1((العدالة أو الوثوق بصّحة عملھ: الرابع

  
بمباشرتھ، وإنما یسقط عن ذّمتھ في بعض األحیان بإتیـان العمل من شخص آخر كالنائب للنصوص، وموضوع 

  . فال موجب لسقوط الواجب عن ذّمة المكلفذلك إّنما ھو العمل القربي الصادر عن النائب، وإّال
  

في الرجل یكون علیھ صالة «ھذا وقد یستدل العتبار اإلیمان في النائب بما رواه السّید ابن طاووس عن عّمار 
 ولكن الروایة )2( »یقضیھ إّال مسلم عارف ال): علیھ السالم(؟ قال  أو صوم ھل یجوز لھ أن یقضیھ غیر عارف

بالوسائط بین السّید وعّمار، ألّن السّید لم یرو ھذه الروایة عن عّمار ابتداء لیقال بجھل ضعیفة ال للجھل 
الوسائط بینھ وبین عّمار، وإّنما یرویھا عن كتب الشیخ وطریقھ إلى كتبھ صحیح، كما أن طریق الشیخ إلى 

 فطریق السّید إلى الشیخ  بل منشأ الضعف أن ھذه الروایة غیر مذكورة في كتب الشیخ،)3( عّمار صحیح أیضًا
  .في خصوص ھذه الروایة غیر معلوم فتصبح الروایة ضعیفة ألجل ذلك

یخفى أن ھذا الشرط ـ كما ذكره المصنف ـ إنما یعتبر في جواز االستنابة وصّحة إجارتھ ال في صّحة  ال) 1(
ن فاسقًا، فالظاھر ھو اعتبار ریب في االجتزاء واالكتفاء بعمل النائب إذا أتى بھ صحیحًا ولو كا عملھ، إذ ال

الوثوق بصدور العمل منھ، وتكفي في إحراز الصّحة أصالة الصّحة وال یلزم إحرازھا بالوثوق أو بأمارة 
لو أحرزنا صدور العمل منھ أو حصل لنا الوثوق بصدوره منھ وشك في صّحتھ وفساده : وبالجملة. ُاخرى

  .في صدور العمل منھیجتزئ بھ ألصالة الصّحة، فالوثوق إنما یعتبر 
  

قد یقال بحجیة قولھ للسیرة على قبول خبر النائب في أداء العمل، ویضّعف . ؟ وجھان وھل یكتفى بقولھ أم ال
  بأنھ ال یعلم جریان سیرة المتشرعة على ذلك بحیث

  
- - - - - - - - - -  
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  .تكفي في إحراز الصّحة أصالة الصّحة بعد إحراز عمل األجیر) 1(
  .5 ح 12أبواب قضاء الصلوات ب  / 277: 8ل الوسائ) 2(
  .143: راجع الفھرست) 3(
  

  
  .)1(الحج وأحكامھ وإن كان بإرشاد معلم حال كّل عمل بأفعال معرفتھ: الخامس

  
تصّح نیابة من وجب علیھ حّجة اإلسالم أو  عدم اشتغال ذّمتھ بحج واجب علیھ في ذلك العام، فال: السادس

  ،)2(  من إتیانھ، وأّما مع عدم تمّكنھ لعدم المال فال بأسالنذر المضّیق مع تمّكنھ
  

یسمع إخبار النائب وإن لم یتحقق الوثوق بصدقھ، وأّما قاعدة من ملك المستفادة من السیرة فإنما تجري في 
ع اُالمور االعتباریة ال في اُالمور التكوینیة الخارجیة، نظیر إخبار الزوج بطالق زوجتھ أو بعتق عبده أو ببی

یعتبر الوثوق بكالمھ وال العدالة، وأّما اُالمور  داره ونحو ذلك من اُالمور االعتباریة فال یطالب بالبیِّنة كما ال
بّد من اإلثبات،  التكوینیة الخارجیة فال تثبت بمجّرد إخبار من بیده األمر كإخبار النائب بإتیان العمل بل ال

ّنھ ھل أتى بھ صحیحًا أم ال، یحمل على الصّحة  ذ لو شك في أویكفي حصول الوثوق بصدور العمل منھ، وحینئ
  .ألصالة الصّحة

  .یقع الكالم تارة في عمل النائب وُاخرى في االستئجار والنیابة) 1(
  

ّنھ یتعّلم من مرشد أثناء العمل تدریجًا  إذا ناب عن الغیر تبرعًا وكان جاھًال باألحكام ولكن نفرض أ: أّما األّول
: والحاصل.  صّحة عملھ، كما إذا أتى بالحج عن نفسھ بإرشاد عارف باألحكام تدریجًا وتعلیم منھریب في فال

إذا كان العامل جاھًال باألفعال واألحكام ونوى العمل إجماًال على ما ھو علیھ وشرع فیھ ولكن في األثناء یتعلم 
 عن الغیر لعدم نقص في عملھ، وال ریب في صّحة عملھ سواء كان العمل لنفسھ أو من المرشد تدریجًا، فال

  .موجب للبطالن بعد كونھ واجدًا لجمیع ما یعتبر فیھ
  

فالظاھر عدم صّحة إجارتھ واستنابتھ للجھل بمتعلق االجارة، ألّن المفروض أنھ یؤجر نفسھ للحج : وأّما الثاني
خرجھ عن الغرر كما ھو الحال في بّد أن یكون عارفًا وعالمًا بمقدار ی وھو جاھل بھ فتكون اإلجارة غرریة، فال

  .إجارة سائر األعمال واألفعال
  ھذا الشرط أیضًا لصّحة االستنابة واالجارة ال لصّحة الحج الصادر منھ، فیقع) 2(
  

األقوى أن ھذا الشرط إّنما ھو لصّحة  المشھور، لكن الحج لنفسھ بطل على تمّكنھ من فلو حّج عن غیره مع
، وتبرأ ذّمة المنوب عنھ على ما ھو األقوى ))1((  فالحج صحیح وإن لم یستحق اُالجرةاالسـتنابة واإلجارة وإّال

من عدم كون األمر بالشيء نھیًا عن ضّده، مع أن ذلك على القول بھ وإیجابھ للبطالن إّنما یتّم مع العلم والعمد 
التقدیر، ألّن البطالن إنما ھو من والغفلة فال، بل الظاھر صّحة اإلجارة أیضًا على ھذا ) )2(( وأّما مع الجھل

جھة عدم القدرة الشرعّیة على العمل المستأجر علیھ حیث إّن المانع الشرعي كالمانع العقلي، ومع الجھل أو 
  .ّنھ قادر شرعًا الغفلة ال مانع أل

  
  :الكالم في مقامین

  .في صّحة العمل والحج الواقع منھ: أحدھما
  

  .في صّحة االجارة: ثانیھما
  
فالحج الصادر منھ صحیح، ألّن ھذه المسألة من صغریات باب التزاحم للتضاد بین الحّجین، الحج : ا األّولأّم

یمكن الجمع بینھما في سنة واحدة، وحیث إنھ یجوز األمر بالضّدین على  الثابت في ذّمتھ والحج النیابي، وال
الترك أو العصیان یؤمر ثانیًا بالحج عن الغیر نحو الترتب، بمعنى أنھ یؤمر أّوًال بالحج عن نفسھ وعلى تقدیر 
  .فیحكم بصّحة الحج الصادر منھ على وجھ النیابة باألمر الترتبي
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یمكن تصحیحھا بالترّتب، ألّن متعلق االجارة إن كان مطلقًا  فالظاھر بطالن إجارتھ وال: وأّما المقام الثاني

ّدین، إذ المفروض أن األمر بالحج عن نفسھ مطلق فالحكم بصّحتھا ووجوب الوفاء بھا یستلزم األمر بالض
ومتحقق بالفعل، كما أن األمر االجاري على الفرض مطلق فامضاؤه شرعًا یستلزم األمر باجتماع الضّدین، 
وأّما إمضاؤه معلقًا على ترك الحج عن نفسھ فھو وإن كان ممكنًا إّال أنھ لم ینشأ، فما ُانشأ غیر قابل لالمضاء 

   لھ لم ینشأ، وإن كان متعلِّق االجارة مقّیدًا ومعلقًاوما ھو قابل
- - - - - - - - - -  
  .أي اُالجرة المسماة، وإّال فھو یستحق ُاجرة المثل على اآلمر إن لم یكن متبرعًا بعملھ) 1(
  .إذا لم یكن عن تقصیر كما تقّدم) 2(
  

  
لوك بإذن مواله وال تصّح استنابتھ بدونھ، ال یشترط في النائب الحریة، فتصّح نیابة المم: 2 مسألة "3143"

  .)1( ولو حج بدون إذنھ بطل
  

على ترك الحج عن نفسھ فیبطل عقد اإلجارة للتعلیق المجمع على بطالنھ، وعلیھ فال یستحق النائب ُاجرة 
 ریب في استحقاقھ ُاجرة المثل بناء على القاعدة المعروفة كّل شيء یضمن بصحیحھ یضمن المسّمى، نعم ال

  .بفاسده
  

بّد من تخصیصھ بحال العلم والعمد، أعني فیما إذا كان األمر بحج  ثّم إّن بطالن الحج النیابي على القول بھ ال
اإلسالم منجزًا، كما إذا كان عالمًا بوجوب الحج وكان لھ مال یتمّكن معھ من الحج ویتركھ، أو كان جاھًال بھ 

 مانع من األمر بالضّد اآلخر، فإن األمر الواقعي غیر منجز والمانع جھًال غیر عذري، وأّما إذا كان معذورًا فال
إّنما ھو األمر المنجز، وكذا لو لم یتمّكن من الحج عن نفسھ أصًال، فإّن مجّرد اشتغال الذّمة واقعًا غیر مانع عن 

  .األمر بالضد اآلخر
  

ذ ال مانع من فعلیة األمر بالضد اآلخر وأظھر من ذلك مورد الغفلة الذي یوجب سقوط األمر باألھم بالمّرة، إ
  .حینئذ

  
وبذلك یظھر الحال في صّحة االستئجار مع عدم تنجز وجوب الحج علیھ ولو من جھة الجھل إذا كان معذورًا، 

  .)1( وقد تقّدم الكالم في ھذه المسألة مفصًال في المسألة العاشرة بعد المائة من شرائط وجوب الحج
 النائب بعد كونھ مؤمنًا عارفًا بالحق، إلطالق األدّلة والعبودیة غیر مانعة، نعم تحتاج تعتبر الحریة في ال) 1(

یقدر على  عبدًا مملوكًا ال: (نیابتھ إلى إذن المولى وال تصح بدونھ للحجر علیھ المستفاد من قولھ تعالى
 ألنھ لم یعص اهللا وإنما  وكذلك استئجاره، نعم ال بأس باإلجازة الالحقة كما ھو الحال في نكاحھ،)2()شيء

  .)3( عصى سّیده كما في النص
  
- - - - - - - - - -  
  ".3108" ذیل المسألة 282: 26راجع شرح العروة ) 1(
  .75: 16النحل ) 2(
  .1 ح 24أبواب نكاح العبید ب  / 114: 21الوسائل ) 3(
  

  
ال لعدم انتفاعھ بالعمل ) )1(( كافریشترط في المنوب عنھ اإلسالم، فال تصح النیابة عن ال: 3 مسألة "3144"

عنھ، لمنعھ وإمكان دعوى انتفاعھ بالتخفیف في عقابھ، بل النصراف األدّلة، فلو مات مستطیعًا وكان الوارث 
یجب علیھ استئجاره عنھ، ویشترط فیھ أیضًا كونھ میتًا أو حیًا عاجزًا في الحج الواجب فال تصّح  مسلمًا ال

 الواجب إّال إذا كان عاجزًا، وأّما في الحج الندبي فیجوز عن الحي والمیت تبرعًا أو النیابة عن الحي في الحج
  .)1( باإلجارة
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یقع الكالم تارة في المشرك وُاخرى في غیره من أصناف الكّفار، أّما المشرك أو من ھو أعظم منھ كالملحد ) 1(

بات، لعدم قابلیة التقرب بالنسبة إلیھم وقد قال ریب في عدم جواز النیابة عنھم مطلقًا في الواجبات والمندو فال
، فھم غیر قابلین )2()ما كان للنبّي واّلذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین ولو كانوا ُاولي قربى: (اهللا تعالى

  .تجوز النیابة عن الحیوان كذلك عن المشرك ، فكما ال)3(للغفران وإّنما ھم كالحیوان بل ھم أضل
  

من أصناف الكفار كالیھود والنصارى بل المجوس بناء على أنھم من أھل الكتاب فیقع وأّما غیر المشرك 
  :البحث فیھ في موردین

  .في لزوم النیابة عنھ في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما: أحدھما
  

  .في النیابة عنھ في الحج الندبي سواء كان میتًا أو حیا: ثانیھما
  

یف الكافر بالفروع كما ھو المخـتار فاألمر واضح لعدم كون الحج واجبًا علیھ فإن قلنا بعدم تكل: أّما األّول
لیستناب عنھ فال موجب إلخراج الحج من التركة، وإن قلنا بأنھم مكلفون بالفروع كما ھو المشھور فأدّلة 

لسؤال عّمن وجوب النیابة منصرفة عن الكافر ألّن الظاھر من األسئلة الواردة في روایات النیابة إنما ھو ا
  یتوّقع منھ الحج

- - - - - - - - - -  
  .إّال في الناصب إذا كان أبًا للنائب) 1(
  .113: 9التوبة ) 2(
  .179: 7األعراف ) 3(
  

  
 ونحو ذلك ینصرف إلى المسلم وال یشمل الكافر )1( »مات ولم یحج ولم یوص«: ولم یحج، فإن قول السائل

اهللا علیھ  صّلى( جریان السیرة على عدم االستنابة للكافر من زمن النبّي یبعد یتوّقع منھ الحج، بل ال الذي ال
ألّن كثیرًا من المسلمین كان أبواھم من الكّفار خصوصًا في أوائل اإلسالم، ولم ) علیھم السالم(واألئمة ) وآلھ

  .م بالنیابة عن والدیھمیأمرھ) علیھم السالم(أو أحدًا من األئمة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(یعھد أّن النبّي 
  

وھو النیابة عنھ في المندوبات سواء كان حّیًا أو میتًا فیشكل عدم جواز النیابة عنھم، إذ ال مانع : وأّما الثاني
من اإلحسان إلیھم بالحج كما ال مانع من اإلحسان إلیھم بالصدقات واألعمال الخیریة، إلمكان تقّرب الكافر ولو 

علیھم (یكن معاندًا ألھل البیت  إذا لم فیما بھ ھذابالتخفیف في عقابھ وعذا
، وأّما إذا كان )علیھم السالم(المستضعفین منھم بل بعضھم یوالي أھل البیت  خصوصًا منھم كالكثیر )السالم

  .)2(یحّج عنھ إّال إذا كان أبًا للنائب كما في النص معاندًا فیدخل في الناصب الذي ال
  

إذا لم تصح النیـابة عنھ مع كونھ مسلمًا بحسب الظاھر العتقاده النبّوة فال تصّح من ورّبما یتوّھم أّن الناصب 
  .الكافر أیضًا بطریق أولى، ألنھ مّمن حاّد اهللا ورسولھ

  
النص الصحیح  ریب في كونھ أخبث وأشد بعدًا من اهللا تعالى، وقد ورد في أن الناصب المعاند ال: وفیھ
  .)3(والمجوس الیھود والنصارى منالبیت شّر  الناصب لنا أھل أّن
  

إن تّم انصراف أدّلة النیابة عن الكافر فھو، واألصل عدم مشروعیة النیابة عنھ، ألّن الفعل الصادر : وبالجملة
من النائب على وجھ النیابة عن الكافر عبادة نشك في مشروعیتھا واألصل عدمھا، وإن لم یتم االنصراف ـ كما 

  .ز النیابة عنھ إلمكان انتفاعھ ولو بالتخفیف في عقابھ في اآلخرةیبعد ـ فال بأس بجوا ال
  
- - - - - - - - - -  
  .28أبواب وجوب الحج ب  / 72: 11الوسائل ) 1(
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  .1 ح 20أبواب النیابة في الحج ب  / 192: 11الوسائل ) 2(
  .5 ح 11أبواب الماء المضاف ب  / 220: 1الوسائل ) 3(
  

  
بل یجب االستئجار عن المجنون إذا ) )1(( یابة عن الصبي الممیز والمجنونتجوز الن: 4 مسألة "3145"

  .)1( استقر علیھ حال إفاقتھ ثّم مات مجنونا
  
تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنھ في الذكورة واُالنوثة، فتصّح نیابة المرأة عن  ال: 5 مسألة "3146"

  .)2( الّرجل كالعكس، نعم األولى المماثلة
  
 أّما جواز النیابة عن الصبي الممیز فلعدم قصور في أدّلة النیابة بالنسبة إلیھ وعدم شمول التكلیف لھ )1(
یمنع من شمول إطالق أدّلة النیابة لھ، وأّما المجنون فإن استقر علیھ الحج حال إفاقتھ ثّم مات مجنونًا فیجب  ال

سقط دینھ وإنما یوجب سقوط مباشرتھ بنفسھ باألداء، ی االستئجار عنھ، ألّن الحج صار دینًا علیھ، والجنون ال
  .نعم صّحة النیابة عن المجنون في غیر فرض االستقرار ال تخلو عن إشكال

ال خالف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة بین النائب والمنوب عنھ في الجنس وإن وقع الخالف في ) 2(
لمماثلة وجواز االختالف في الجنس فكثیرة وفیھا روایات الصرورة، وأّما النصوص الداّلة على عدم اعتبار ا

  :معتبرة
، ولم یذكر فیھ )2( »یحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة«صحیح حكم بن حكیم : منھا

  .نیابة الرجل عن الرجل لوضوحھا
  

  .)3( »ال بأس: ؟ قال رجلالرجل یحج عن المرأة والمرأة تحج عن ال«صحیحة معاویة بن عّمار : ومنھا
  

الرجل الصرورة یوصي أن یحّج عنھ ھل ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «وبازائھا موثقة عبید بن زرارة قال 
المرأة  تحّج المرأة عن إنما ینبغي أن: ؟ قال ال، كیف تجزئ امرأة وشھادتھ شھادتان: ؟ قال یجـزئ عنھ امـرأة

، وصدرھا وإن كان یدل على المنع إّال أن )4( »س أن یحج الرجل عن المرأةبأ ال: والّرجل عن الّرجل وقال
  ذیلھا

- - - - - - - - - -  
  .صّحة النیابة عن المجنون ال تخلو عن إشكال في غیر فرض استقرار الحج علیھ) 1(
  .6 ح 8أبواب النیابة في الحج ب  / 177: 11الوسائل ) 2(
  .2 ح 8ة في الحج ب أبواب النیاب / 176: 11الوسائل ) 3(
  .2 ح 9أبواب النیابة في الحج ب  / 179: 11الوسائل ) 4(
  

  
رجًال كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، والقول بعدم جواز ) )1(( ال بأس باستنابة الصرورة: 6 مسألة "3147"

مع كون المنـوب استنابة المرأة الصرورة مطلقًا أو مع كون المنوب عنھ رجًال ضعیف، نعم یكره ذلك خصوصًا 
  .)1( یبعد كراھة استئجار الصرورة ولو كان رجًال عن رجل عنھ رجًال بل ال

  
إن لم ترد علیھا حرف » ینبغي«، فإن كلمة »إنما ینبغي«: یدّل على استحباب المماثلة وجواز االختالف لقولھ

وأّما الروایة فھي معتبرة . النفي تدل على المدح والمحبوبیة فیحمل عدم اإلجزاء في الصدر على األفضلیة
سندًا وإن كان طریق الشیخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعیفًا بعلّي بن محّمد بن الزبیر على ما ذكرنا 

  .)2( تفصیلھ في محّلھ
 بعدم جواز حّجھا عن الرجال وال عن النساء، )4(  فقد صّرح الشیخ في المبسوط)3( أّما المرأة الصرورة) 1(

 في نیابة المرأة الصرورة، لخبر علي بن أحمد بن أشیم عن سلیمان بن )5( نع في النھایةكما أنھ أطلق الم
 بناء )6( »ینبغي ال: عن امرأة صرورة حّجت عن امرأة صرورة، فقال) علیھ السالم(سألت الرضا «: جعفر، قال

معناه أنھ » ینبغي ال «یدل على المنع كما استظھرنا ذلك، لما ذكرنا غیر مّرة أن» ینبغي ال«على أّن قولھ 
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یتیّسر لھ وھو معنى الحرمة والمنع، فإذا كانت نیابتھا عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنیابتھا عن الرجل  ال
  .أولى بالمنع، ولكن الخبر ضعیف بابن أشیم

  
   واستدل لھ بعّدة )7(وكذلك منع عن نیابة المرأة الصرورة عن الرجل في االستبصار

- - - - - - - - - -  
  .بل األحوط في االستنابة عن الرجل الحي أن یكون النائب رجًال وصرورة) 1(
  .150: 13معجم رجال الحدیث ) 2(
  .643: 1أقرب الموارد . امرأة صرورة لم تحج. رجل صرور وصرورة رجل لم یحج، وقیل لم یتزوج) 3(
  .326: 1المبسوط ) 4(
  .280: النھایة) 5(
  .3 ح 29واب النیابة في الحج ب أب / 178: 11الوسائل ) 6(
  .323: 2االستبصار ) 7(
  

  
  :من الروایات كلھا ضعیفة

إن كانت قد حّجت وكانت مسلمة فقیھة فرّب : ؟ فقال في المرأة تحج عن الرجل الصرورة«خبر مصادف : منھا
 والخبر ضعیف ، فإن مفھومھ یدل على المنع عن نیابتھا إذا كانت صرورة ولم تحج،)1( »امرأة أفقھ من رجل

  .بمصادف وسھل بن زیاد
  

نعم إذا كانت فقیھة مسلمة وكانت قد حجت، رّب : ؟ فقال أتحّج المرأة عن الرجل«خبر آخر لمصـادف : ومنھا
  .، وداللتھ على المنع أیضًا بالمفھوم كالخبر المتقّدم ولكّنھ ضعیف أیضًا بمصادف)2( »امرأة خیر من رجل

  
القاسم  وعنھ أي عن موسى بن: بعة الحدیثة ذكر سند الخبر الثاني ھكذاثّم إنھ في الوسائل في الط

یخفى أن حرف الواو في قولھ وعن  وال. الّلؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف) الحسن(الحسین  وعن
، والراوي عن )4( واالستبصار)3(تقدیم الواو كما في التھذیب الجدید الحسین زائدة، والصحیح عن الحسن بال

سن بن محبوب ھو الحسن الّلؤلؤي كما في التھذیب واالستبصار ال الحسین فإّنھ والد الحسن الّلؤلؤي الح
  .)5( یفید توثیق النجاشي حینئذ والحسن الّلؤلؤي ضعیف لتضعیف ابن الولید وابن نوح والصدوق لھ فال

  
مرأة الصرورة عن الرجل یحّج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة وال تحّج ال«خبر زید الشحام : ومنھا

  .، وداللتھ على المنع واضحة ولكّنھ ضعیف سندًا بمفضل وھو أبو جمیلة الكذاب)6( »الصرورة
  

أنھ ال دلیل على منع نیابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة أو الرجل الصرورة، وما دّل على : فتحصل
  ذلك من الروایات ضعیف، بل مقتضى إطالق أدّلة النیابة 

- - - - - - - - - -  
  .7، 4 ح 8أبواب النیابة في الحج ب  / 177: 11 الوسائل )2(، )1(
  .1436 / 413: 5التھذیب ) 3(
  .1142 / 322: 2االستبصار ) 4(
  .40: ، رجال النجاشي398: 5راجع معجم الرجال ) 5(
  .1 ح 9أبواب النیابة في الحج ب  / 178: 11الوسائل ) 6(
  

  
مطلقًا عن الرجل، وال مقید في البین إّال في مورد واحد وھو النیابة عن الرجل الحي فإن جواز نیابة المرأة 

الالزم كون النائب عنھ رجًال صرورة، وأّما نیابة المرأة عنھ فمشكلة وكذا نیابة الرجل غیر الصرورة، وقد 
  .)1( من شرائط وجوب الحج72استوفینا الكالم في اعتبار ذلك عند شرح المسألة 
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یخفى أن في بعض الروایات أو أكثرھا ُاخذ الصرورة في النائب والمنوب عنھ وفي بعضھا ُاخذ الصرورة  ّم الث
یبعد القول بكراھة نیابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو عن الرجل  في المنوب عنھ ال النائب، وال

 المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة ، وكذا كراھة نیابة)2( غیر الصرورة كما في خبري مصادف المتقدمین
  .كما في خبر ابن أشیم المتقّدم

  
 واستدّل )3(وأّما كراھة نیابة الرجل الصرورة عن رجل فلم یستبعدھا في المتن، بل استظھرھا في الجواھر

ل بروایتـین سنذكرھما قریبًا إن شاء اهللا كما نذكر عدم داللتھما على الكراھة، بل قد تجب استنابة الرج
الصرورة فیما إذا كان المنوب عنھ رجًال حّیًا، بل ورد األمر باستنابة الصرورة إذا كان المنوب عنھ میتًا كما 

یحّج ): علیھ السالم(في رجل صرورة مات ولم یحّج حّجة اإلسالم ولھ مال، قال «في صحیح معاویة ابن عّمار 
ح أیضًا ولكن في متنھا على طریقھ تشویشًا، ألنھ ، ورواھا الشیخ باسناد آخر صحی)4(»عنھ صرورة ال مال لھ

علیھ أن یحج من مالھ «: عن الرجل یموت ولم یحج حّجة اإلسالم ویترك ماًال، قال) علیھ السالم(بعد ما ُسئل 
إذ ال معنى ألّن یكون على المیت شيء، وإنما یجب على الوصي أو الوارث . )5(»رجًال صرورة ال مال لھ

  .میت ال على نفس المیتاالحجاج من مال ال
  
- - - - - - - - - -  
  ".3069" ذیل المسألة 192: 26راجع شرح العروة ) 1(
  .17في ص ) 2(
  .365: 17الجواھر ) 3(
  .2 ح 5أبواب النیابة في الحج ب  / 172: 11الوسائل ) 4(
  .42 / 15: 5، التھذیب 1 ح 28أبواب وجوب الحج ب  / 71: 11الوسائل ) 5(
  

  
ریب في أن المستفاد من الروایة لزوم إحجاج الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنھ المیت   الوكیف كان،

قلت ألبي «صرورة، ولو لم یكن دلیل على الخالف وجب االلتزام بمضمونھا، وبازائھا صحیحة أبي أیوب قال 
إن كان یصلح : التامرأة من أھلنا مات أخوھا فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فق): علیھ السالم(عبداهللا 

ال بأس بأن تحج عن أخیھا، ): علیھ السالم(حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بھا من غیري، فقال أبو عبداهللا 
، فإنھا صریحة الداللة على جواز نیابة غیر الصرورة )1(» وإن كان لھا مال فلتحج من مالھا فإنھ أعظم ألجرھا

حج، ومقتضى الجمع العرفي بینھا وبین صحیح معاویة بن عّمار ولو كانت امرأة عن الرجل المیت الذي لم ی
  .ھو االلتزام باستحباب نیابة الصرورة

  
  :وأّما ما استدل بھ صاحب الجواھر على الكراھة فھو روایتان

كتبت إلیھ أسألھ عن رجل صرورة لم یحج قط حج عن صرورة لم یحج «: روایة إبراھیم بن عقبة، قال: اُالولى
علیھ (؟ بّین لي ذلك یا سّیدي إن شاء اهللا، فكتب   واحد منھما تلك الحجة عن حجة اإلسالم أو القط أیجزئ كل

 والروایة معتبرة، فإن إبراھیم بن عقبة وإن لم یوثق في كتب الرجال ولكنھ من )2( »ال یجزئ ذلك): السالم
اظرة سؤاًال وجوابًا إلى اإلجزاء وعدمھ، رجال كامل الزیارات، إّال أن داللتھا على الكراھة ضعیفة ألّن الروایة ن

وأن العمل الصادر من النائب الصرورة ھل یجزئ عن حجة اإلسالم أم ال، ولیست ناظرة إلى حكم االستنابة 
  .وأنھا تجوز أم ال

  
بعدم اإلجزاء فبالنسبة إلى النائب فواضح لعدم القصد في عملھ عن نفسھ، فإن ) علیھ السالم(وأّما حكمھ 

ّنھ حّج عن غـیره فال معنى لإلجزاء عن نفسھ سواء في الحج الواجب علیھ بالفعل أو الواجب  ض أالمفـرو
المنوب عنھ حّیًا  علیھ فیما بعد عند حصول االستطاعة وأّما عدم اإلجزاء عن المنوب عنھ فیحمل على كون

  الروایات فتوافق
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 8في الحج ب أبواب النیابة  / 176: 11الوسائل ) 1(
  . 3 ح 6أبواب النیابة في الحج ب  / 173: 11الوسائل ) 2(
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ظاھر في كون المنوب » عن رجل صرورة لم یحج«: ، فإن قولھ)1(اآلمرة بتجھیز الصرورة عن الحي العاجز

ر الحج منھ عنھ حّیًا وإّال لو كان میتًا لقال عن میت لم یحج، فیكون الحكم بعدم اإلجزاء حینئذ ألجل عدم صدو
  .بتسبیب من المنوب عنھ

  
مع أن الظاھر من تلك الروایات اختصاص اإلجزاء بصورة التسبیب من الحي دون التبرع عنھ، ولم یظھر من 
ھذه المعتبرة أن الحج كان بتسبیب من الحي، ولو فرض إطالقھا وشمولھا للحي والمیت تقید بمورد الحي، 

تبرع عنھ كما ھو الحال في الحج المندوب وعدم اإلجزاء في مورد الحج فتكون النتیجة اإلجزاء عن المیت بال
عن الحي، لعدم سقوط الحج عنھ بالتبرع لھ وإنما یسقط عنھ فیما إذا كان بتسبیب وتجھیز من المنوب عنھ، 

  .وحیث لم یظھر من الروایة كون الحج الصادر منھ بتسبیب منھ لذا حكم بعدم اإلجزاء
  

 حمل ھذه )2( مع بین ھذه الروایة والروایات الداّلة على سقوط الحج عن المیت تبّرعًامقتضى الج: والحاصل
  .الروایة على صورة االتیان عن الحي من دون تسبیب منھ

  
أن ابني معي وقد أمرتھ أن ): علیھ السالم(كتبت إلى أبي جعفر «: معتبرة بكر بن صالح، قال: الروایة الثانیة

، والروایة كما )3( »ال، وكان ابنھ صرورة وكانت ُامھ صرورة: ؟ فكتب حجة اإلسالمیحج عن ُامي أیجزئ عنھا 
والحكم بعدم . ذكرنا معتبرة ألّن بكر بن صالح وإن لم یوثق في كتب الرجال ولكنھ من رجال كامل الزیارات
زاء المذكور في اإلجزاء المذكور في ھذه الروایة إنما ھو بالنسبة إلى المنوب عنھ خاّصة، بخالف عدم اإلج

  .الروایة اُالولى فإنھ بالنسبة إلى النائب والمنوب عنھ
  

ومّما تقـّدم في الجواب عن الروایة اُالولى یظھر الجواب عن ھذه من حملھا على كون المنوب عنھ حّیًا ولم 
  .یكن الحج الصادر بتسبیب منھ

  
- - - - - - - - - -  
  .24أبواب وجوب الحج ب  / 63: 11الوسائل ) 1(
  .25أبواب النیابة في الحج ب  / 196: 11الوسائل ) 2(
  .4 ح 6أبواب النیابة في الحج ب  / 174: 11الوسائل ) 3(
  

 
یستفاد من الروایتین كراھة استنابة الصرورة، بل المستفاد من الروایات لزوم كون النائب  ال: وبالجملة

اد من صحیحة معاویة بن عّمار المتقّدمة استحباب كون صرورة إذا كان المنوب عنھ رجًال حّیًا، كما أن المستف
النائب صرورة إذا كان المنوب عنھ میتًا، لما عرفت من أن ذلك مقتضى الجمع بینھا وبین صحیحة أبي أیوب 

  .المتقّدمة فكون النائب صرورة إما واجب أو مستحب فأین الكراھة
  

  .ة في حج اإلسالم وكالمنا في حج اإلسالمورّبما یقال بأن صحیحة أبي أیوب المتقّدمة غیر ظاھر
  

أن الصحیحة وإن لم یقع فیھا التصریح بكون الحج الموصى بھ حج اإلسالم ولكن یظھر من الذیل أنھ : وفیھ
في االجتزاء بالتبرع، وال یكون ذلك إّال في » وإن كان لھا مال فلتحج من مالھا«: حج اإلسالم، لظھور قولھ

االیصاء بالحج وإخراجھ من الثلث ال یسقط بالتبرع لعدم العمل بالوصیة ولو تبرع ألف مورد حج اإلسالم، ألّن 
متبرع، بخالف حج اإلسالم فإنھ یسقط بالتبرع ویوجب فراغ ذّمة المیت المتبرع عنھ، وال یبقى مجال للعمل 

بالتبرع عنھ مع الصحیحة صریحة في تفریغ ذّمة المیت : وبعبارة واضحة. بالوصیة حینئذ الرتفاع موضوعھا
  .أن الوصیة ال تسقط بھ فیكشف ذلك عن كون الحج الموصى بھ ھو حج اإلسالم

  
إنسان ھلك ولم «ومن جملة الروایات الداّلة على جواز نیابة غیر الصرورة عن المیت صحیحة حكم ابن حكیم 

اج غیر صرورة أجزأ یحج ولم یوص بالحج فأحج عنھ بعض أھلھ رجًال أو امرأة ـ إلى أن قال ـ إن كان الح
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 وھي صریحة في اإلجزاء مع كون النائب غیر صرورة، ومعنى اإلجزاء )1( »عنھما جمیعًا وأجزأ الذي أحّجھ
  .عنھما اإلجزاء عن المنوب عنھ وتفریغ ذّمتھ وترتب الثواب على عمل النائب

  
ّنھ إذا كان  لھا على الصرورة، أل، وال یمكن حم)2( الروایات الداّلة على سقوط الحج واالجتزاء بالتبرع: ومنھا

  .النائب صرورة ذا مال یجب الحج عن نفسھ
  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 8أبواب النیابة في الحج ب  / 176: 11الوسائل ) 1(
  .25أبواب النیابة في الحج ب  / 196: 11الوسائل ) 2(
  

  
 وال )1(نوب عنھ في النیة ولو باإلجمالیشترط في صّحة النیابة قصد النیابة وتعیین الم: 7 مسألة "3148"

  .یشترط ذكر اسمھ وإن كان یستحب ذلك في جمیع المواطن والمواقف
  
تفرغ ذّمة المنـوب عنھ إّال   وال)2( كما تصّح النیابة بالتبّرع وباإلجارة كذا تصّح بالجعالة: 8 مسألة "3149"

  بإتیـان النائب صحیحًا وال تفرغ بمجّرد اإلجارة
  

 جمیع ما تقّدم استحباب كون النائب صرورة وجواز نیابة غیر الصرورة كما یجوز التبّرع منھ، فما فظھر من
  .ذكـروه من كراھة اسـتنابة الصرورة مّما ال أساس لھ، بل استنابة الصرورة إّما واجبة أو مستحّبة

 العمل عن الغیر، فھو وإن كان یتحقق إّال بالقصد، والواجب على النائب إتیان ألّن النیابة عنوان قصدي ال) 1(
بّد أن یقصده فھو مأمور بالقصد عن الغیر، وال  یمتثل األمر المتوجھ إلى نفسھ إّال أن متعلقھ العمل للغیر فال

یتعین العمل للمنوب عنھ إّال بالقصد عنھ، وھذا نظیر إعطاء المال من األجنبي للدائن من دون قصد تفریغ ذّمة 
حسب من أداء الدین وال یوجب سقوط ذّمة المدین إّال إذا قصد عند االعطاء تفریغ ذّمة ی المدیون، فإن ذلك ال

  .المدین ولو تبرعًا
  

یتشخص ألحدھا إّال بالتعیین بالقصد  بّد من تعیین المنوب عنھ بالقصد، الشتراك الفعل بین وجوه ال ثّم إنھ ال
ھ في الدفتر أو یقصد العمل عمن اشتغلت ذّمتھ لھ ولو إجماًال، كما إذا قصد العمل عن الشخص الذي سّجل اسم

  .ونحو ذلك
  

، والجمع بینھما )1( ؟ في بعض الروایات صّرح بذكر االسم وفي بعضھا جوز الترك وھل یعتبر ذكر اسمھ أم ال
  .یقتضي الحمل على االستحباب، وقد ثبت استحباب التسمیة في جمیع أفعال الحج وذلك من مخصصاتھ

  .دّلة، والظاھر أنھ ال خالف بیننا في ذلكإلطالق األ) 2(
  
- - - - - - - - - -  
  .16أبواب النیابة في الحج ب  / 187: 11الوسائل ) 1(
  

  
منّزلة على أّن اهللا تعالى یعطیھ ) )1(( وما دّل من األخبار على كون األجیر ضامنًا وكفایة اإلجارة في فراغھا

  .و مطروحة لعدم عمل العلماء بھا بظاھرھاثواب الحج إذا قّصر النائب في اإلتیان، أ
  

ثّم إّنھ قد وقع الكالم في أنھ ھل تبرأ ذّمة المنوب عنھ بمجّرد االجارة أو أنھ ال تفرغ ذّمتھ إّال بعد إتیان النائب 
  ؟ العمل صحیحًا

ل، وكذلك في والحق ھو الثاني، ویكون العمل المستأجر علیھ حالھ حال الدین في عدم سقوطھ إّال بعد أداء الما
المقام ال موجب لسقوط العمل عن ذّمة المنوب عنھ بمجّرد االجارة ما لم یؤد األجیر العمل، فإذا لم یأت النائب 

  .بالعمل فذّمة المنوب عنھ مشغولة بھ كما أن ذّمة النائب مشغولة بھ أو بمال االجارة
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ل أحد باإلجزاء بمجّرد االجارة إّال صاحب الحدائق ، ولم یق)2( ّنھ ال خالف فیما ذكرنا كما في الجواھر والظاھر أ

لو مات األجیر قبل اإلحرام فإن أمكن استعادة اُالجرة وجب االستئجار بھا ثانیًا، وإن لم یمكن ): رحمھ اهللا(قال 
فإنھا تجزئ عن المیت، فإنھ لما أوصى بما في ذّمتھ من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، والوصي لما نفذ 

واستأجر فقد قضى ما علیھ وبقي الخطاب على المستأجر، وحیث إنھ ال مال لھ سقط االستئجار مّرة الوصیة 
إن ھذا الحكم وإن لم یوافق قواعد األصحاب إّال أنھ مدلول جملة من : ُاخرى إلى آخر ما ذكره، ثّم قال

  .)3( األخبار
  

  .ند أیضًااألخبار التي استشھد بھا قاصرة الداللة وبعضھا قاصر الس: أقول
  

في رجل أخذ من رجل ماًال ولم یحج عنھ ومات ولم «فمن جملة األخبار التي استدّل بھا مرسلة ابن أبي عمیر 
المال  لصاحب یكن حج كتب لم المال وإن إن كان حج األجیر ُاخذت حّجتھ ودفعت إلى صاحب: یخلف شیئًا، فقال

  ، والروایة )4(»الحج ثواب
- - - - - - - - - -  
  .ال داللة لتلك األخبار على كفایة اإلجارة في فراغ ذّمة المنوب عنھ في الفرض) 1(
  .368: 17الجواھر ) 2(
  .258 ـ 257: 14الحدائق ) 3(
  .1 ح 23أبواب النیابة باب  / 194: 11الوسائل ) 4(
  

  
 المراسیل، وأّما ما ضعیفة سندًا باالرسال وإن كان المرسل ابن أبي عمیر، لما ذكرنا مرارًا أّن مراسیلھ كسائر

 فلم یثبت، بل الشـیخ بنفسھ یضعف أحیانًا بعض )1(یروي إّال عن ثقة ذكره الشـیخ من أن ابن أبي عمیر ال
  .، وأّما ضعف الداللة فسنذكره بعد ذكر األخبار)2(مراسـیلھ

  
المیت وإن كان أجزأت عن : الرجل یأخذ الحجة من الرجل فیموت فال یترك شیئًا فقال«مرسل الصدوق : ومنھا

  .، وھي أیضًا ضعیفة باالرسال)3( »لھ عند اهللا حجة اثبتت لصاحبھ
  

فأنفقھا، فلّما حضر ) كما في التھذیب ـ ـ لیحج عنھ(عن رجل أخذ دراھم رجل «معتبرة موسى بن عّمار : ومنھا
إن كانت :  قالیحتال ویحج عن صاحبھ كما ضمن، سئل إن لم یقدر،: أوان الحج لم یقدر الرجل على شيء قال

  .، والعمدة ھذه الروایة لصّحة سندھا)4( »لھ عند اهللا حّجة أخذھا منھ فجعلھا لّلذي أخذ منھ الحّجة
  

  :وأّما ضعف داللتھا على كفایة االجارة في فراغ ذّمة المنوب عنھ فلوجوه
سالم، بل یظھر منھا أن عدم داللة الروایات على أن الحج المذكور فیھا حج اإلسالم وكالمنا في حج اإل: أحدھا

في كون المنوب عنھ حّیًا، والحج عن » أخذ دراھم رجل«: الحج الذي ذكر فیھا غیر حج اإلسالم، لظھور قولھ
  .یكون بحج اإلسالم إذ لم یفرض فیھ العجز والھرم الحي ال

  
ة على أن الحي یجھز لو سلمنا إطالق الروایات من حیث حّج اإلسالم وغیره، فنقّیدھا بالروایات الداّل: ثانیھا

یتحقق إّال بإرسال شخص للحج، ومجّرد التوكیل واالیجار ال یوجب صدق عنوان  ، والتجھیز ال)5(رجًال للحج
  .التجھیز واالرسال

  
- - - - - - - - - -  
  .8 السطر 58: 1عّدة اُالصول ) 1(
  .257: 8التھذیب ) 2(
  .2 ح 23ب النیابة ب أبوا / 194: 11، الوسائل 1269 ح 261: 2الفقیھ ) 3(
  .1608 ح 461: 5، التھذیب 3 ح 23أبواب النیابة ب  / 195: 11الوسائل ) 4(
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  .25أبواب وجوب الحج ب  / 66: 11الوسائل ) 5(
  

  
أنا سنذكر أن األجیر إذا مات في الطریق قبل اإلحرام لم یسقط الحج عن ذّمة المنوب عنھ فكیف إذا : وثالثھا

  .فنحمل ھذه الروایات على الحج االستحبابي ال محالةمات قبل خروجھ، وحینئذ 
  

الروایات المزبورة ضعیفة داللة مضافًا إلى ضعف إسناد بعضھا، فال حاجة في عدم االعتماد علیھا : وبالجملة
  .إلى التمسك بإعراض األصحاب عنھا، ھذا

  
حجة فیعطى رجل دراھم عن الرجل یموت فیوصي ب«وقد یستدل لصاحب الحدائق بمعتبرة إسحاق بن عّمار 

إن مات في الطریق أو بمّكة قبل أن یقضي : یحج بھا عنھ فیموت قبل أن یحج، ثّم ُاعطي الدراھم غیره فقال
فإن ابتلي بشيء یفسد علیھ حّجھ حتى یصیر علیھ الحج من قابل أیجزئ : مناسكھ فإنھ یجزئ عن األّول، قلت

، فإن المستفادمنھا انتقال الحج من ذّمة )1( »نعم: ؟ قال  للحجألّن األجیر ضامن: نعم، قلت: ؟ قال عن األّول
  .المنوب عنھ إلى ذّمة األجیر ألنھ ضامن

  
أن المعتبرة غیر داّلة على اإلجزاء قبل الخروج وقبل الشروع في السفر كما ھو المدعى، وإنما تدل على : وفیھ

كما سنوضحھ إن شاء اهللا تعالى في المسألة اإلجزاء إذا مات قبل انقضاء المناسك واالنتھاء من األعمال 
الحج ثانیًا  وأّما ضمان األجیر للحج فألجل إفساده الحج، فإن األجیر إذا أفسد حّجھ بالجماع یجب علیھ. العاشرة

من قابل، وھذا الحج الذي یأتي بھ ثانیًا أجنبي عن المنوب عنھ، نظیر الكّفارة الثابتة على ذّمة األجیر إذا أتى 
  .ھابموجب

  
مضافًا إلى ضعف أسانید . الروایات التي استدّل بھا صاحب الحدائق غیر ظاھرة فیما ذھب إلیھ: والحاصل

بعضھا، ھذا كلھ في موت النائب في منزلھ وبلده قبل أن یخرج إلى الحج، وأّما إذا مات في الطریق قبل اإلحرام 
  .ظرأو بعده فسنتعرض إلى ذلك في المسألة العاشرة مفّصًال فانت

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 15أبواب النیابة في الحج ب  / 185: 11الوسائل ) 1(
  

  
ال یجوز استئجار المعذور في ترك بعض األعمال، بل لو تبّرع المعذور یشكل االكتفاء : 9 مسألة "3150"
  .)1( بھ
  
 لم یجزئ عن المنوب عنھ، لما إذا مات النائب قبل اإلتیان بالمناسك فإن كان قبل اإلحرام: 10 مسألة "3151"

مّر من كون األصل عدم فراغ ذّمتھ إّال باإلتیان بعد حمل األخبار الداّلة على ضمان األجیر على ما أشرنا إلیھ، 
  ،)2(وإن مات بعد اإلحرام ودخول الحرم أجزأ عنھ

  
از االكتفاء بتبّرعھ، وذلك  عدم جواز استنابة المعذور، بل ذكرنا عدم جو)1( قد ذكرنا في باب قضاء الصالة) 1(

ألّن الذي یجب على المكلف أّوًال إنما ھو العمل التام الواجد لجمیع األجزاء والشرائط، وال ینتقل األمر إلى 
الفاقد إّال بعد العذر عن إتیان الواجد التام، وھكذا الحال بالنسبة إلى النائب، فإن الواجب على المكلف استنابة 

ص بشخص خاص، فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على إتیان األعمال التاّمة طبیعي النائب وال یخت
یتمّكن من إتیان العمل التام، لعدم الدلیل على جواز استنابة المعذور  ال یجوز لھ استنابة العاجز المعذور الذي ال

  .وجواز االكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنھ من استنابة القادر
  

  .یوجب فراغ ذّمة المتبرع لھ، ألّن الواجب علیھ ھو الحج الكامل التام ظھر أّن التبّرع بالناقص الوبما قلنا ی
  :موت النائب قبل االتیان بالمناسك یتصور على أنحاء) 2(
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  .ما إذا مات النائب بعد اإلحرام وبعد دخول الحرم: األّول
  

  .ما إذا مات بعد اإلحرام وقبل الدخول في الحرم: الثاني
  

موتھ في الطریق بعد الخروج من بیتھ وبعد الشروع في السفر قبل اإلحرام، وأّما الموت قبل الخروج : الثالث
  .من منزلھ فقد عرفت في المسألة السابقة ـ بما ال مزید علیھ ـ عدم اإلجزاء جزمًا خالفًا لصاحب الحدائق

  
- - - - - - - - - -  
  ".1824"في المسألة ) 1(
  

  
ریب في اإلجزاء فیھ، ال لكون الحكم في الحاج عن نفسھ كذلك، لعدم التالزم واالشتراك  فال: ّولأّما الفرض األ

في الحـكم بین النائب والمنوب عنھ، فإّن االشتراك بینھما إّنما ھو في أفعال الحج وأعمالھ ال في اللوازم 
لتعدي من أحدھما إلى اآلخر المترتبة على الحج، إذ یمكن اختصاص كل منھما بحكم أجنبي عن اآلخر، فا

ّنھ القدر المتیّقن من موثقة إسحاق ابن عّمار  یحتاج إلى الدلیل، بل إّنما نقول باإلجزاء في النائب أیضًا أل
  .)1( المتقدِّمة

  
ذكر أن الموثقة مطلقة من حیث الدخول في الحرم وعدمھ، وتقید بمرسلة المقنعة ) قدس سره(ولكن المصنف 

 الشاملة للحاج عن )2( »مات في الطریق فإنھ إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنھ الحّجةمن خرج حاجًا ف«
غیره أیضًا، وضعفھا سندًا بل وداللة منجبر بالشھرة، فالجمع بین موثقة إسحاق بن عّمار والمرسلة یقتضي 

ة عّمار الداّلة على أن اإلجزاء عن المنوب عنھ إذا مات النائب بعد اإلحرام ودخول الحرم، وال تعارضھا موثق
ّنھا محمولة على ما إذا مات النائب قبل اإلحرام، أو على  ، أل)3( النائب إذا مات في الطریق یجب علیھ اإلیصاء

  .االستحباب
  

یمكن التقیید بالمرسلة، لضعفھا سندًا باإلرسال، وداللة الختصاصھا بالحاج عن نفسھ  ّنھ ال أ: ویرد علیھ
  . في األصیل، وأّما ضعف الداللة فال ینجبر بالشھرة ولو قلنا بانجبار ضعف السند بھابقرینة ذیلھا لظھوره

  
إسحاق وإن كانت مطلقة إّال أن القدر المتیّقن منھا موت النائب بعد  إّن موثقة: فاألولى بل المتعّین أن یقال

  .اإلحرام ودخول الحرم، فال ینبغي اإلشكال في اإلجزاء في ھذه الصورة
  

  وھو ما إذا مات النائب بعد اإلحرام وقبل دخول الحرم، ففي اإلجزاء : الثانيوأّما 
- - - - - - - - - -  
  .25في ص ) 1(
  .445: ، المقنعة4 ح 26أبواب وجوب الحج ب  / 69: 11الوسائل ) 2(
  .5 ح 15أبواب النیابة في الحج ب  / 186: 11الوسائل ) 3(
  

  
وان أنھ مات في الطریق قبل أن یقضي مناسكھ الذي ذكر في الموثق، قوالن، والظاھر ھو اإلجزاء، لصدق عن

وقد وقع أجره : في رجل حج عن آخر ومات في الطریق، قال«وال معارض لھ سوى موثقة عّمار الساباطي 
، فإن المستفاد منھا عدم )1( »على اهللا، ولكن یوصي فإن قدر على رجل یركب في رحلھ ویأكل زاده فعل

بّد من  منوب عنھ إذا مات النائب في الطریق وأن علیھ أن یوصي أن یحج رجل آخر، ولكن الاإلجزاء عن ال
  :حملھا على الموت قبل اإلحرام، بیان ذلك

قبل أن یقضي «: أّن المستفاد من موثقة إسحاق ھو اإلجزاء إذا شرع في األعمال ولو باإلحرام، فإّن قولھ
عمالھ، فإّن القضاء ھنا بمعنى اإلتمام واالنتھاء، ومنھ إطالق معناه قبل االنتھاء من مناسكھ وأ» مناسكھ
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القاضي على من یحكم بین المتخاصمین النھائھ النزاع بینھما، وال یصدق ھذا المعنى إّال بعد الشروع في 
  .األعمال وال أقل في اإلحرام

  
 في اإلجزاء إذا مات ظاھرة» إن مات في الطریق أو بمّكة قبل أن یقضي مناسكھ«ھذه الجملة : والحاصل

أعمالھ ولو بالشروع في اإلحرام وعدم إتمامھ، كما أنھا ظاھرة فیھ إذا دخل مّكة  الطریق قبل االنتھاء من في
إلى األمرین أي الموت في الطریق » قبل أن یقضي مناسكھ«ولم یتم مناسكھ، ھذا بناء على رجوع القید أعني 

حرام فال یصدق علیھ أنھ مات قبل انتھاء عملھ، إذ لم یشرع في عمل والدخول إلى مّكة، وأّما إذا مات قبل اإل
  .حتى ینھیھ، ھذا ما یستفاد من موثق إسحاق

  
وأّما موثق عّمار الساباطي الدال على عدم اإلجزاء إذا مات في الطریق فمطلق من حیث اإلحرام وعدمھ، 

تضى الجمع بینھما ھو اإلجزاء بعد فتكون النسبة بینھ وبین موثق إسحاق نسبة العموم والخصوص، ومق
اإلحرام وعدمھ قبلھ، فیكون الحكم في النائب أوسع منھ في الحاج عن نفسھ، ألّن الحاج عن نفسھ إذا مات إنما 

  یجزئ حّجھ إذا مات بعد اإلحرام وبعد دخول الحرم، ولكن النائب یجزئ إذا مات 
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 15نیابة في الحج ب أبواب ال / 186: 11الوسائل ) 1(
  

  
بعد اإلحرام وإن لم یدخل الحرم، لما عرفت أن المیزان في اإلجزاء في مورد النائب بمجرد الشروع في العمل 

  .ولو باإلحرام وإن لم یتمھ، فتختص موثقة عّمار الداّلة على عدم اإلجزاء بالموت قبل اإلحرام
  

إلى األمرین وھما الموت في الطریق » ل أن یقضي مناسكھقب«: ھذا كّلھ بناء على رجوع القید وھو قولھ
، فإن القید یرجع إلیھما )جئني بزید أو عمرو یوم الجمعة: (والدخول في مّكة كما ھو الظاھر، نظیر ما إذا قیل

معًا، وأّما لو قلنا بعدم ظھور رجوع القید إلى األمرین فتكون الروایة بالنسبة إلى الموت في الطریق مجملة، 
بّد من االقتصار على المتیقن وھو  حتمال اختصاص رجوع القید إلى األخیر وھو الدخول إلى مّكة، فحینئذ الال

  .اإلجزاء بعد اإلحرام ودخول الحرم فال ظھور للموثقة في اإلجزاء قبل اإلحرام
  

عد اإلحرام كما ھو ال یظھر من الموثقة اإلجزاء قبل اإلحرام سواء قلنا بأنھا ظاھرة في اإلجزاء ب: وبالجملة
  .الظاھر، أو قلنا بأن القدر المتیقن منھا ھو اإلجزاء بعد اإلحرام وبعد دخول الحرم

  
ومّما بینا ظھر حال الصورة الثالثة وھي ما إذا مات في الطریق بعد الخروج من بیتھ وبعد الشروع في السفر 

  .وقبل اإلحرام
  

  :فتلخص من جمیع ما تقّدم أن صور المسألة أربع
ما إذا مات النائب في بیتھ ومنزلھ قبل أن یشرع في السفر، وال إشكال في عدم اإلجزاء بذلك، لما : اُالولى

بّد من إتیـان العمـل خارجًا خـالفًا  عرفت من أن مجرد االستنابة واالیجار ال یكفي في تفریغ ذّمة المیت، بل ال
  .ایات التي تقّدمت وذكرنا ضعفھا سندًا وداللةمستشھدًا بعّدة من الرو) رحمھ اهللا ()1(لصاحب الحدائق

  
  .ما إذا مات بعد اإلحرام ودخول الحرم: الثانیة

  
  .إذا مات بعد اإلحرام وقبل الدخول في الحرم: الثالثة

  
  .إذا مات بعد الخروج من منزلة وبعد الشروع في السفر وقبل اإلحرام: الرابعة

  
- - - - - - - - - -  
  .257: 14الحدائق ) 1(
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ال لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسھ الختصاص ما دّل علیھ بھ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنھ ال 
یقتضي اإللحاق، بل لموثقة إسحاق بن عّمار المؤیدة بمرسلتي الحسین بن عثمان والحسین بن یحیى الداّلة 

من خرج حاجًا فمات في «سلة المقنعة على أن النائب إذا مات في الطریق أجزأ عن المنوب عنھ المقّیدة بمر
الشاملة للحاج عن غیره أیضًا، وال تعارضھا » الطریق فإنھ إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنھ الحجة

ّنھا محمولة على ما إذا مات قبل  موثقة عّمار الداّلة على أن النائب إذا مات في الطریق علیھ أن یوصي، أل
فًا إلى االجماع على عدم كفایة مطلق الموت في الطریق، وضعفھا سندًا بل مضا. اإلحرام أو على االستحباب

  .وداللة منجبر بالشھرة واإلجماعات المنقولة فال ینبغي اإلشكال في اإلجزاء في الصورة المزبورة
  

حاج عن وأّما إذا مات بعد اإلحرام وقبل دخول الحرم ففي اإلجزاء قوالن، وال یبعد اإلجزاء وإن لم نقل بھ في ال
نفسھ، إلطالق األخبار في المقام والقدر المتیقن من التقیید ھو اعتبار كونھ بعد اإلحـرام، لكن األقوى 

، فحالھ حال الحاج عن نفسھ في اعتبار األمرین في اإلجـزاء، والظاھر عدم الفرق بین حّجة ))1(( عدمھ
  .تبّرعاإلسالم وغیرھا من أقسام الحج، وكون النیابة باُالجرة أو بال

  
یخفى أّن مقتضى القاعدة ھو عدم اإلجزاء في جمیع الصور، لعدم صدور العمل المستأجر علیھ من األجیر،  وال

، لألمر فیھ باإلیصاء إذا حصلت أمارة الموت للنائب )2(ویدّل علیھ مضافًا إلى ذلك موثق عّمار الساباطي المتقّدم
 في اإلجـزاء إذا مات بعد اإلحرام ودخول الحـرم كما ھو ریب في أثناء الطریق، وأّما بحسب الروایات فال

المستفاد من موثقة إسحاق بن عّمار، وقد عرفت أن ھذه الصورة ھي القدر المتیقن من النص، كما أن الظاھر 
  منھ ھو اإلجزاء إذا مات بعد اإلحرام وقبل الدخول في الحرم

- - - - - - - - - -  
  .بل األقوى ھو اإلجزاء) 1(
  .28في ص ) 2(
  

  
یستحق تمام اُالجرة إذا كان أجیرًا على ) )1((إذا مات األجیر بعد اإلحرام ودخول الحرم: 11 مسألة "3152"

تفریغ الذّمة، وبالنسبة إلى ما أتى بھ من األعمال إذا كان أجیرًا على اإلتیـان بالحج بمعنى األعمال 
 قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل اإلحرام أو یستحق شیئًا سواء مات المخصـوصة، وإن مات قبل ذلك ال

وقبل الدخول في الحرم، ألنھ لم یأت بالعمل المستأجر علیھ ال كال وال بعضًا بعد فرض عدم إجزائھ، ) )2(( بعده
  .)1( من غیر فرق بین أن یكون المستأجر علیھ نفس األعمال أو مع المقّدمات من المشي ونحوه

  
إلجزاء ھو الشروع في العمل وذلك صادق على من أحرم وإن لم یدخل الحرم، فإن لما تقّدم أن موضوع ا
  .اإلحرام أّول أعمال الحج

  
ومّما ذكرنا ظھر عدم اإلجزاء إذا مات في الطریق قبل اإلحرام، لعدم صدق الشروع في األعمال ـ الذي ھو 

 الحج للوصول إلى أعمالھ وأفعالھ ال موضوع اإلجزاء ـ بمجرد السفر والخروج من البیت فإن ذلك من مقّدمات
من أعمالھ، فال ظھور لموثق إسحاق لما قبل اإلحرام، فالمرجع حینئذ القاعدة األولیة المقتضیة لعدم اإلجزاء 
مضافًا إلى موثقة عّمار الساباطي، وقد ظھر بما ذكرنا أیضًا عدم اإلجزاء في الصورة الرابعة كاُالولى، فیختص 

  .لثانیة والثالثةاإلجزاء بالصورة ا
  :یقع الكالم في مقامین) 1(

ینبغي الریب في  إذا مات األجیر بعد اإلحرام ودخول الحرم فقد عرفت بما ال مزید علیھ أنھ ال: المقام األّول
؟ فیھ تفصیل وھو أن النائب إذا كان أجیرًا على تفریغ ذّمة المیت  اإلجزاء، وھل یستحق تمام اُالجرة أم ال

اُالجرة، ألّن المفروض فراغ ذّمة المیت بذلك، وقد ذكرنا في محّلھ صّحة اإلجارة على ذلك، فإّن یستحق تمام 
  التفریغ وإن لم یكن مقدورًا للنائب ولكّنھ مقدور لھ بالواسطة وبأسبابھ وھذا المقدار

- - - - - - - - - -  
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  .بل بعد اإلحرام ولو قبل دخول الحرم) 1(
  .مات بعد اإلحراممّر استحقاقھ فیما إذا ) 2(
  

  
نعم، لو كان المشي داخًال في اإلجارة على وجھ الجزئیة بأن یكون مطلوبًا في اإلجارة نفسًا استحّق مقدار ما 
یقابلھ من اُالجرة بخالف ما إذا لم یكن داخًال أصًال، أو كان داخًال فیھا ال نفسًا بل بوصف المقّدمیة، فما ذھب 

ّنھ ال وجھ لما ذكره بعضھم من التوزیع على  علیھ أیضًا مطلقًا ال وجھ لھ، كما أإلیھ بعضھم من توزیع اُالجرة 
ما أتى بھ من األعمال بعد اإلحرام، إذ ھو نظیر ما إذا استؤجر للصالة فأتى بركعة أو أزید ثّم ُابطلت صالتھ، 

  .یستحق اُالجرة على ما أتى بھ فإّنھ ال إشكال في أنھ ال
  

نظیر االستئجار على التطھیر فإّنھ مقدور بالواسطة وإّال فالتطھیر بنفسھ غیر مقدور یكفي في صّحة االجارة، 
  .لھ
  

. بّد من تقسیط اُالجرة وتوزیعھا حسب االتیان باألعمال وأّما إذا كان أجیرًا على األعمال والمناسك نفسھا فال
قّدمات كالسفر ونحوه، لعدم تفریغ نعم، إذا مات قبل اإلحرام فال یستحق من اُالجرة شیئًا وإن أتى ببعض الم

ذّمة المیت بذلك وعدم اإلتیان باألعمال واألفعال المستأجر علیھا، ودعوى تقسیط اُالجرة حتى بالنسبة إلى 
  .المقّدمات ال شاھد لھا

  
 كما أن دعوى أنھ یستحق ُاجرة المثل لما أتى بھ من المقّدمات الحترام عمل المسلم نظیر استحقاق ُاجرة المثل

ّنھ إّنما أتى بالمقّدمات باختیاره ألجل الوصول إلى العمل المستأجر علیھ،  في االجارة الفاسدة ال وجھ لھا، أل
والمفروض أنھ لم یكن مغرورًا من قبل المستأجر ولم یكن صدور ھذه المقّدمات مستندًا إلى أمر المستأجر، فال 

 ُاجرة المثل ألّن إتیان العمل في باب االجارة الفاسدة یقاس المقام بباب االجارة الفاسدة الموجبة الستحقاق
مستند إلى أمر المستأجر وذلك موجب للضمان، بخالف المقـام فإّن إتیان المقّدمات لم یكن بأمر المستأجر 
وإنما أتى األجیر بھا باختیاره لغرض الوصول إلى العمل المستأجر علیھ، فھي أجنبیة عن متعلق االجارة 

یستحق ُاجرة  یر ما لو استأجر على الصالة فتوّضأ األجیر أو اغتسل ثّم عجز عن أداء الصالة فإّنھ البالمّرة، نظ
  .المثل لوضوئھ أو غسلھ

  
  

ودعوى أنھ وإن كان ال یستحق من المسّمى بالنسبة لكن یستحق ُاجرة المثل لما أتى بھ حیث إن عملھ محترم، 
جر فیھ، والمفروض أنھ لم یكن مغرورًا من قبلھ، وحینئذ فتنفسخ مدفوعة بأنھ ال وجھ لھ بعد عدم نفع للمستأ

 من غیر استحقاق لشيء )1( إذا كانت مطلقـة) )1((اإلجارة إذا كانت للحج في سنة معّینة ویجب علیھ اإلتیـان بھ
  .على التقدیرین

  
 كما ھو المختار ـ فحكمھ حكم إذا مات األجیر بعد اإلحرام وقبل دخول الحرم، فإن قلنا باإلجزاء ـ: المقام الثاني

ما لو مات بعد دخول الحرم من كون اُالجرة في قبال التفریغ أو في قبال األعمال، وإن قلنا بعدم اإلجزاء فحالھ 
حال الموت قبل اإلحرام في عدم استحقاق شيء من اُالجرة، ألّن المستأجر علیھ لیس ھو اإلحرام فقط وإنما 

یوجب استحقاق اُالجرة، نظیر ما إذا استؤجر للصوم  عمال، فاإلحرام وحده الھو اإلحرام المتعقب لسائر األ
فمات األجیر في أثناء النھار، فإّن إمساك مقدار من النھار لم یكن متعلقًا لالجارة، وكذا لو استؤجر للصالة 

 بھ لعدم كونھ من فأتى بركعة أو أزید ثّم ُابطلت صالتھ فإنھ ال إشكال في عدم استحقاق اُالجرة على ما أتى
العمل المستأجر علیھ، بل لو فرضنا تعلق االجارة بنفس اإلحرام وحده بطل عقد االجارة، ألّن اإلحرام وحده من 
دون تعقبھ ألعمال الحج عبادة غیر مشروعة، فإن ذلك نظیر االستئجار لركعة واحدة أو الصوم بمقدار نصف 

  .النھار
  

یجري فیھ ما تقّدم من أن المقّدمات كالمشي ونحوه لو كانت متعلقة لالجارة وأّما استحقاق اُالجرة للمقّدمات ف
  .وداخلة فیھا على وجھ الجزئیة توزع اُالجرة علیھا وإّال فال



 229

  :في العبارة تشویش ألّن مفروض كالمنا فیما إذا مات األجیر، فال مجال لقولھ) 1(
- - - - - - - - - -  
إن اإلجارة إذا كانت مقّیدة بالمباشرة فھي تنفسخ بالموت من :  یقالفي العبارة تشویش، والصحیح أن) 1(

غیر فرق بین أن تكون اإلجارة في سنة معّینة أو كانت مطلقة، وأّما إذا لم یقید اإلجارة بالمباشرة وجب 
  .االستئجار من تركة األجیر من غیر فرق أیضًا بین السنة المعّینة وغیرھا

  
  

، وال یجوز للمؤجر )1( نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد) )1(( اإلجارة تعیینیجب في : 12 مسألة "3153"
العدول عما عّین لھ وإن كان إلى األفضل كالعدول من أحد األخیرین إلى األّول، إّال إذا رضي المستأجر بذلك 

 أو كان ذا منزلین فیما إذا كان مخیرًا بین النوعین أو األنواع كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق،
أیضًا بالعدول إلى ) )2(( متساویین في مّكة وخارجھا، وأّما إذا كان ما علیھ من نوع خاص فال ینفع رضاه

) )3(( غیره، وفي صورة جواز الرضا یكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعیین بعنوان الشرطیة
القیدّیة، وعلى أّي تقدیر یستحق اُالجرة المسماة وإن لم ومن باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن كان بعنوان 

یأت بالعمل المستأجر علیھ على التقدیر الثاني، ألّن المستأجر إذا رضي بغیر النوع الذي عّینھ فقد وصل إلیھ 
  مالھ على المؤجر كما في الوفاء بغیر الجنس في

  
 كما في التعلیقة ـ إن االجارة إذا كانت مقّیدة ـ: والصحیح أن یقال. ویجب علیھ االتیان بھ إذا كانت مطلقة

بالمباشرة فھي تنفسخ بالموت من غیر فرق بین أن تكون االجارة في سنة معّینة أو كانت مطلقة، وأّما إذا لم 
  .تقید االجارة بالمباشرة وجب االستئجار من تركة األجیر من غیر فرق أیضًا بین السنة المعّینة وغیرھا

بّد في االجارة للحج من تعیین نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد، ألّن مقتضى قواعد  ء أنھ الذكر الفقھا) 1(
االجارة اعتبار تعیین النوع الذي یریده المستأجر في صّحة االجـارة وإّال یلزم الغرر، فإّن أعمـال الحج غیر 

ذلك في سائر األعمال المتعلقة لالجارة، متساویة ومختلفة حسب الكیفیـة واألحكام واُالجرة والقیمة كما ھو ك
  .)4( كذا عّللھ في الجواھر

  
- - - - - - - - - -  
  .بالمعنى المقابل للفرد المبھم وأّما اإلجارة على الجامع فالظاھر جوازھا) 1(
  .في براءة ذّمة المستأجر ال في استحقاق األجیر لُالجرة) 2(
  .تقیید حسب اإلرتكاز العرفياإلشتراط في أمثال المقام یرجع إلى ال) 3(
  .373: 17الجواھر ) 4(
  

  
ّنھ قد أتى بالعمل المستأجر علیھ، وال فرق فیما ذكرنا بین العدول إلى األفضل أو إلى  سائر الدیون فكأ

المفضول، ھذا ویظھر من جماعة جواز العدول إلى األفضل كالعدول إلى التمّتع تعّبدًا من الشارع لخبر أبي 
أیجوز  بھا مفردة یحج في رجل أعطى رجًال دراھم«ھما بصیر عن أحد

واألقوى ما ذكرناه، والخبر » نعم إّنما خالف إلى األفضل): السالم علیھ( قال الحج؟ إلى بالعمرة یتمّتع أن لھ
) )1((منّزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونھ مخیرًا بین النـوعین، جمعًا بینھ وبین خبر آخر

لیس لھ أن یتمّتع بالعمرة إلى الحج ): علیھ السالم(ل أعطى رجًال دراھم یحج بھا حجة مفردة، قال في رج«
العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك ال  وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إّال مع» یخالف صاحب الدراھم ال

 المنوب عنھ ومفرغًا لذّمتھ إذا یستحق اُالجرة في صورة التعیین على وجھ القیدیة وإن كان حّجھ صحیحًا عن
فیستحق إّال إذا فسخ المستأجر ) )2((الشرطیة وجھ ذّمتھ متعّینًا فیما عّین، وأّما إذا كان على في ما یكن لم

  .یستحق المسّمى بل ُاجرة المثل تخّلف الشرط، إذ حینئذ ال اإلجارة من جھة
  

ّن ذلك مستلزم للغرر، وأّما إذا وقع عقد االجارة على لعّل نظرھم إلى استئجار العمل المبھم المردد فإ: أقول
الطبیعي الجامع بین األفراد فلیس فیھ أي غرر وإن اختلفت األفراد كیفیة وقیمة، ولألجیر اختیار أي فرد شاء 

علیھ ھو  ولیس للمستأجر إلزامھ باختیار فرد خاص كاألكثر قیمة أم غیره، لكون المفروض أن المسـتأجر
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امع بین األفراد، نظیر استئجار شخص لصیام شھر من شھور السنة مع أن الصوم في الشتاء الطبیعي الج
  تختلف قیمتھ مع الصوم في الصیف، وھكذا الحج البلدي إذا لم 

- - - - - - - - - -  
د ، والعمدة أن الروایة اُالولى غیر ظاھرة في التعّب)علیھ السالم(ھذا الخبر ضعیف فانھ من غیر المعصوم ) 1(

  .بقرینة التعلیل فھي منّزلة على صورة العلم برضا المستأجر كما ھو الغالب في موردھا
  .مّر أن مرجع اإلشتراط إلى التقیید في أمثال المقام) 2(
  

  
یعین لھ طریقًا خاّصًا فإن اُالجرة تختلف حسب اختالف كیفیة السفر وأنواعھ من الجو والبحر والبر، ففي 

ارة من دون تعیین نوع خاص وكیفیة مخصوصة ولیس فیھا أي غرر بعد فرض جمیع الفروض تصح االج
نعم، لو تعلق . كون األجیر مختارًا في إتیان أي فرد شاء، ولم یكن للمستأجر إلزام األجیر باختیار فرد خاص

اآلخر فقد عقد االجارة بالمبھم المرّدد بین فردین بحیث لم یعلم أن مورد االجارة ھل ھو ھذا الفرد أو الفرد 
  .یكون األجیر یختار فردًا خاّصًا والمستأجر یختار فردًا آخر، تبطل االجارة حینئذ للغرر

  
أنھ لو استأجره لما عّین لھ كالقران فلیس لألجیر العدول ) رحمھ اهللا(ثّم إنھ قد صّرح جماعة ومنھم المصنف 

تأجره للتمتع لم یجزئ غیره وأّما لو عما عّین لھ ولو إلى األفضل، خالفًا للشیخ حیث صّرح بأنھ لو اس
  :، فیقع الكالم في مقامین)1( استأجره لإلفراد أو للقران أجزأه التمتع

  .فیما تقتضیھ القاعدة: أحدھما
  

  .فیما یقتضیھ النص: ثانیھما
  

 األجیر علیھ مملوك للمستأجر وعلى فمقتضى القاعدة عدم جواز العدول مطلقًا، ألّن العمل المستأجر: أّما األّول
تسلیم العمل المعّین إلى المستأجر، ولیس لألجیر تبدیلھ إلى عمل آخر لم یقع علیھ عقد االجـارة وإن كان 

االجارة إنما تعلقت بذلك العمل المعّین، فال یكون اآلتي بغیره آتیًا بما استؤجر علیھ : وبعبارة ُاخرى. أفضل
فزار الحسین ) علیھ السالم(تأجره لزیارة مسلم بن عقیل سواء كان أفضل مّما استؤجر علیھ أم ال، كما لو اس

  .، فإنھ لم یأت حینئذ بمتعلق االجارة وبقیت ذّمتھ مشغولة بھ)علیھ السالم(بدًال عن زیارة مسلم ) علیھ السالم(
  

نعم، إذا استأجره على الحج المندوب أو المنذور المطلق أو كان المستأجر ذا منزلین متساویین في مّكة 
  رجھا بحیث كان مخیرًا بین التمّتع واإلفراد، فلألجیر في ھذه وخا

- - - - - - - - - -  
  .324: 1المبسوط ) 1(
  

  
الصورة التبدیل إذا رضي المستأجر بذلك، فالتبدیل إنما ال یجوز لھ إذا كان نوع خاص من أقسام الحج متعّینًا 

  . علیھ حج التمّتع مثالعلى المستأجر كما إذا نذر حجًا خاّصًا أو كان ممن یتعین
  

وال . بل ذكر المصنف أنھ لیس لھ التبدیل والعدول ولو مع رضا المستأجر، فال ینفع رضاه بالعدول إلى غیره
یخفى أن مراده من عدم جواز العدول حتى مع رضا المستأجر إنما ھو بالنسبة إلى براءة ذّمة المستأجر 

حجًا خاّصًا فال ینفع رضاه بالعدول إلى غیره في براءة ذّمتھ، ألّن وتفریغ ذّمتھ، یعني إذا كان المتعّین علیھ 
  .تفریغ ذّمتھ ال یمكن إّال بإتیان ما تعین علیھ

  
وأّما بالنسبة إلى استحقاق األجیر اُالجرة لما أتى بھ فال مانع منھ إذا رضي المستأجر بالعدول، فإن التبدیل 

اء والمستأجر یجوز لھ أن یبرأ األجیر ویستأجر شخصًا آخر لما والعدول إذا كان عن رضا المستأجر فھو كاالبر
تعین علیھ، كما أن لھ أن یرضى بالعدول إلى نوع آخر الذي ھو مستحب نفسي ویستأجر شخصًا لما وجب 

  .علیھ بعینھ
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 فما ذكره المصنف من عدم جواز العدول حتى مع رضا المستأجر إنما یتم بالنسبة إلى أداء التكلیف وتفریغ

  .الذّمة ال أنھ ال یجوز لھ العدول حتى مع رضاه بحیث ال یستحق األجیر اُالجرة
  

أنھ في صورة جواز التبدیل وجواز الرضا بھ یستحق األجیر اُالجرة ) رحمھ اهللا(ثّم ذكر السّید المصنف 
اب إسقاط حق المسماة من دون فرق بین كون التعیین على األجیر بعنوان الشرطیة ویكون رضاه بالتبدیل من ب

  .الشرط، وبین كون التعیین بعنوان القیدیة وكان الرضا بالعدول من باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس
  

وما ذكره واضح بناء على الشرطیة، ألّن األجیر قد أتى بنفس العمل المستأجر علیھ، والمفروض أن المستأجر 
علیھ ولكن قد أتى بالبدل بأمر  ت بالعمل المستأجرقد رفع الید عن الشرط، وأّما على القیدیة فإنھ وإن لم یأ

  .المستأجر، فعلى كال التقدیرین یستحق اُالجرة المسماة
  

  
وتوضیح المقام یحتاج إلى بیان معنى االشتراط والفرق بینھ وبین القید، وھذا البحث وإن تقّدم في بعض 

قد ذكرنا في باب : ارة إلیھ ولو إجماًال فنقولبأس باالش  فال مجال للبسط ولكن ال)1( المباحث السابقة مفّصًال
 أّن المعروف بینھم أن الشرط ھو االلتزام في ضمن التزام آخر من غیر أن یكون )2( الشرط من بحث المكاسب

یترّتب علیھ شيء،  مقّیدًا باآلخر، وھذا المعنى مّما ال محصل لھ، ألّن مجّرد الظرفیة ما لم یكن بینھما ارتباط ال
بّد من ارتباط أحدھما باآلخر حتى یترّتب علیھ األثر كما  االلتزام یكون وعدًا ابتدائیًا ال أثر لمخالفتھ، فالبل ھذا 

ھو المتفاھم من الشرط، ومنھ الشریط فإّنھ یطلق على الخیط الرابط بین شیئین، فالشرط ھو الربط بین شـیئین 
 المنشأ كالبیع بالشرط وإّال لبطل العقد للتعلیق المجمع ویقع الكالم في تحقیق ھذا االرتباط، ولیس معناه تعلیق

إشكال في جواز البیع المشروط وثبوت الخیار عند  ّنھ ال على بطالنھ سواء وقع الشرط في الخارج أم ال، مع أ
  .تخّلف الشرط

  
البیع معلق على تعلیق المنشأ على االلتزام أو أّن االلتزام بالمنشأ ك: بل معنى االشتراط یرجع إلى أحد أمرین

  .وجود الشرط بحیث إذا لم یكن الشرط موجودًا لم یكن ملتزمًا
  

یضر بصّحتھ، إذ المفروض تحقق االلتزام المعّلق  فعلى األّول فالعقد وإن كان معلقًا إّال أن مثل ھذا التعلیق ال
لتعلیق المبطل ھو علیھ وحصولھ بالفعل من المشتري، وھذا المقدار من التعلیق ال یوجب البطالن، فإن ا

ھذا فیما إذا . التعلیق على أمر متوقع الحصول وأّما التعلیق على أمر حاصل موجود بالفعل فغیر موجب للبطالن
  .كان الشرط من قبیل األفعال التي قابلة لاللتزام بھا كالخیاطة والخدمة ونحو ذلك

  
ككتابة العبد أو جمالھ ونحوھما، فإن تعلیق وأّما الثاني فمورده ما إذا كان الشرط خارجًا عن تحت االختیار 

العقد على االلتزام بذلك مما ال معنى لھ، ألّن االلتزام بشيء إنما یتعلق بأمر اختیاري مقدور للملتزم وأّما إذا 
  كان غیر مقدور لھ فال معنى لاللتزام

- - - - - - - - - -  
  ".3036" ذیل المسألة 135: 26راجع شرح العروة ) 1(
  .268: 7صباح الفقاھة م) 2(
  

  
بھ، ففي أمثال ھذه الموارد معنى االشتراط ھو أن االلتزام بالمنشأ والوفاء بھ معلق على الكتابة أو الجمال 

فحقیقة الشرط لیست عبارة عن االلتزام في ضمن التزام . مثال، ومرجع ذلك إلى جعل الخیار بلسان الشرط
لتزام في اُالمور القابلة لاللتزام بھا وإما أن االلتزام بالعقد معلق على آخر، بل حقیقتھ إما تعلیق المنشأ على اال

وجود الشرط، فمرجع الشرط في العقد إلى أحد ھذین األمرین وھما قد یجتمعان وقد یفترقان، ففي كل مورد 
ھما من  أو الطالق والعتق ونحو)1(غیر قابل للخیار ـ كالنكاح بناء على المشھور وخالفًا لصاحب الجواھر

یجري فیھا الخیار ـ یرجع االشتراط إلى تعلیق العقد أو االیقاع على االلتزام، فلو اشترطت  االیقاعات التي ال
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الزوجة على زوجھا بأن یكون اختیار السكنى بیدھا أو أن ینفق علیھا كل شھر كذا مقدارًا، معناه أّن أصل 
إلزام الشارع المشروط علیھ بإتیان الشرط، للسیرة النكاح معلق على التزام الزوج بھذه اُالمور، وأثره 

 ولیس أثره الخیار للمشروط لھ، فلیس في البین إّال )2(»المؤمنون عند شروطھم«): علیھم السالم(ولقولھم 
  .حكم تكلیفي وھو وجوب االتیان بالشرط على المشروط علیھ

  
 فیھ كموارد اشتراط كتابة العبد أو جمالھ وفي بعض الموارد یرجع االشتراط إلى جعل الخیار من دون التزام

ونحو ذلك مّما ال معنى لاللتزام بھ، لعدم كونھ اختیاریًا وعدم كونھ تحت قدرتھ، فإن الكتابة ونحوھا من 
التزام البائع : وبعبارة ُاخرى. الصفات إما موجودة أو معدومة فمرجع االشتراط إلى جعل الخیار لھ عند التخّلف

عّلق بالكتابة وإذا لم تكن موجودة فھو غیر ملتزم بھ، ومرجع ذلك إلى جعل الخیار لھ عند بالعقد مشروط وم
  .التخّلف

  
وقد یجتمع المعنیان في مورد واحد كالبیع المشروط فیھ الخیاطة مثًال، فإّن معنى االشتراط فیھ تعلیق البیع 

صل موجود یعلم بھ المتعاقدان غیر ضائر في ّنھ تعلیق على أمر حا على االلتزام بالخیاطة، وھذا التعلیق بما أ
  صّحة البیع، ونتیجتھ وجوب الوفاء 

- - - - - - - - - -  
  .204: 23الجواھر ) 1(
  .6أبواب الخیار ب  / 16: 18، 4 ح 20أبواب المھور ب  / 277: 21الوسائل ) 2(
  

  
امھ بالعقد معّلق على الخیاطة وعلى بالشرط على المشروط علیھ، كما أنھ بالداللة االلتزامیة یدل على أن التز

تقدیر التخّلف وعدم تحقق الخیاطة یثبت لھ الخیار، فأمثال ھذه الموارد مجمع بین األمرین، تعلیق البیع على 
االلتزام وتعلیق االلتزام على الشرط والزم األّول وجوب الوفاء بالشرط وإلزامھ بالوفاء، والزم الثاني جعل 

ف، والمشروط لھ یجوز لھ إلزام المشروط علیھ بإتیان الشرط، ولھ أیضًا إعمال الخیار إما الخیار لھ عند التخّل
  .في طول إلزامھ أو في عرضھ على الخالف المحرر في محلِّھ

  
بقي الكالم في الفرق بین الشرط والقید فإنھم قد ذكروا أن الوصف إذا كان دخیًال في العقد على نحو الشرطیة 

بطالن وإنما لھ خیار تخلف الشرط، وأّما إذا كان دخیًال على نحو القیدیة فتخلفھ یوجب فال یوجب تخلفھ ال
  .البطالن

  
إّن الوصف المأخوذ في العقد إن كان من األعراض والصفات الخارجیة التي لیست : والذي ینبغي أن یقال

 الوصف أم ال، كما إذا باع العبد دخیلة في فردیة الفرد للطبیعي، فإن الفرد فرد للطبیعي سواء كان متصفًا بھذا
مع توصیفھ بالكتابة أو باعھ بشرط كونھ كاتبًا، فال یعقل فیھ التقیید والتضییق ویرجع ذكره في العقد إلى 
االشتراط، أعني تعلیق االلتزام بالوفاء بالعقد على أن یكون العبد كاتبًا، ونتیجتھ ثبوت الخیار عند التخّلف من 

  .ر، ألّن الفرد الخارجي جزئي حقیقي غیر قابل للتضییق والتقیید وال یتحصص بحصتیندون فرق بین التعابی
  

وإن كان الوصف المأخوذ من اُالمور الذاتیة الموجبة لالختالف في الجنس والماھیة كقول البائع بعت ھذا 
ة، ألّن البیع لم یقع على الحیوان على أن یكون فرسًا، فحینئذ إذا تخّلف وظھر كونھ بقرًا مثًال بطل البیع بالمّر

الجامع بین الحیوانین وإنما وقع على الجنس المعّین المعنون بعنوان خاص، فاختص البیع بجنس خاص دون 
جنس آخر، كما إذا باع ذھبًا فبان أنھ نحاس أو حدید وأمثال ذلك، فإن ھذه العناوین دخیلة في الفردیة وتخّلفھا 

د البیع بالنسبة إلیھ، فما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع، من دون فرق بین یوجب بطالن البیع طبعًا لعدم انعقا
بعت ھذا الحیوان على أن یكون فرسًا أو بعت ھذا الفرس، فإن عنوان الفرسیة عنوان مقوم : أن یعبر ویقول

  .للمبیع فإذا تخلف وظھر غیره یبطل البیع بالنسبة إلیھ جزمًا
  

 
  .ًال شخصیاھذا كّلھ فیما إذا كان المبیع مث
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أن المبیع مثًال إذا كان : وتوضیح ذلك. وأّما إذا كان كلیًا ففیھ تفصیل بالنسبة إلى األوصاف المأخوذة في المبیع

: كلیًا فإن كانت األوصاف المأخوذة موجبة الختالف الجنس والماھیة فمرجعھا إلى التقیید في المبیع، فلو قال
یكون حنطة أو شعیرًا أو ُارزًا فسّلم غیر المشروط علیھ لم تبرأ ذّمتھ بعتك منًا من الطعام في ذّمتي على أن 

  .عّما اشتغلت بھ للمشتري، فإن ما سّلم لم یبع وما بیع لم یسّلم
  

وإن كانت من األوصاف التي ال تكون دخیلة في الماھیة والجنس فإن كانت من الصفات المصنِّفة بمعنى وقوع 
آخر، كبیع الحنطة من المزرعة الفالنیة أو أن یستأجره للخیاطة البیع على صنف خاص في قبال صنف 

الرومیة دون العربیة فإن ذلك أیضًا موجب للتقیید، فإّن المبیع أو المستأجر علیھ وإن كان كلیًا لكّنھ مقّید 
ذا بخصوصیة توجب التقیید بحسب ما ھو المرتكز في األذھان، فیختص البیع أو االجارة بذاك األمر الخاص وإ

تخلف ال یستحق البائع أو األجیر شیئًا من الثمن أو اُالجرة، لعدم إتیان العمل المستأجر علیھ وعدم تسلیم 
  .المبیع، ألّن المفروض أن ما وقع علیھ العقد ھو الكلي المنطبق على صنف خاص دون غیره

  
یاطة الثوب في بیع الحنطـة، فإّنھ وأّما إذا لم تكن من الصفات المصنِّفة وكان الشرط أمرًا أجنبیًا كاشتراط خ

یكون قیدًا لھ، فلو سلم البائع  یوجب تقییدًا في المبیع ضرورة أن أخذ األمرین األجنبي أحدھما عن اآلخر ال ال
الحنطة ولم یخط الثوب فقد سلم نفس المبیع إلى المشتري، غایة األمر أن لھ مطالبة خیاطة الثوب ولھ الخیار 

 نفس المبیع سواء خاط الثوب أم ال، فلیست الخیاطة ونحوھا من عند التخلف، فالمبیع
االختالف في الصنف، وھكذا الحال  توجب والمصنفة كالكتابة ونحوھا من األوصاف التي المشّخصة األوصاف

تؤثر في العمل  بالنسبة إلى االجارة كما إذا اشترط خیاطة الثوب في االستئجار لحج أو صالة، فإن الخیاطة ال
یوجب  العمل المستأجر علیھ، وال أجنبي عن الخیاطة عمل خارجي ستأجر علیھ من الحج أو الصالة فإّنالم

  .تقییدًا في العمل المستأجر علیھ وإن وجب االتیان بھ حسب االشتراط وااللتزام المقّرر بینھما
  

  
جر علیھ بنحو من العنایة، نعم، رّبما یمكن إرجاع ھذا النحو من األوصاف إلى القید ودخلھ في العمل المستأ

بدعوى أن المستأجر علیھ ھو الحج الخاص المتعقب بالخیاطة أو المقرون بھا أو المسـبوق بھا، فلو تخّلف لم 
  .یكن آتیًا بالعمل المستأجر علیھ

  
ھذا، ولكن ذلك على خالف المرتكز، فإن المرتكز في أمثال المقام ھو االشتراط ال التقیید، ھذا كلھ بحسب 

  .كبرى الكلّیةال
  

وأّما بالنسبة إلى التمّتع واإلفراد والقران من أنواع الحج فالظاھر أنھا من الصفات المصنفة، فإذا تعّلقت 
االجارة بواحد منھا فال محالة یكون األخذ على نحو القیـدیة فإذا استأجره للحج واشترط علیھ التمّتع وخالف 

لیھ أصًال، فاالشتراط في أمثال المقام یرجع إلى التقیید حسب وحج حج اإلفراد لم یأت بالعمل المستأجر ع
  .االرتكاز العرفي

  
وأّما العدول إلى غیر ما عّین لھ، فإن كان برضا المستأجر وأمره فیستحق األجیر اُالجرة المسماة وإن كان 

ذلك یوجب الضمان، المقام من باب تغییر الجنس واالختالف في الحقیقة، ألّن أمر المستأجر بالعدول ورضاه ب
وإن لم یرض المستأجر بالعدول فال یجوز العدول لألجیر، وإذا عدل من دون رضاه ال یستحق شیئًا حتى إذا 

  .عدل إلى األفضل، ھذا تمام الكالم فیما تقتضیھ القاعدة
  

 جواز العدول فیما یقتضیھ النص، فاعلم أّوًال أن مقتضى القواعد األولیة في باب االجارة عدم: المقام الثاني
یستحق شیئًا من اُالجرة، ولكن مع ذلك وقع الخالف في جواز  لألجیر عّما عّین علیھ المستأجر، ولو عدل ال

  .العدول إلى حج التمّتع لمن استؤجر على حج اإلفراد أو القران وإن لم یرض المستأجر
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العدول من اإلفراد أو القران إلى إلى جواز العدول إلى األفضل ـ ك) قدس سره(فقد ذھب جماعة منھم الشیخ 
في رجل أعطى رجًال «) علیھ السالم( ـ تعّبدًا من الشارع، واستدّلوا بصحیحة أبي بصیر عن أحدھما )1( التمّتع

  دراھم یحج بھا عنھ 
- - - - - - - - - -  
  .324: 1المبسوط ) 1(
  

  
  .)1( » خالف إلى الفضلنعم إنما: ؟ قال حّجة مفردة فیجوز لھ أن یتمتع بالعمرة إلى الحج

  
وأّما السند فقد ذكر صاحب الوسائل بعد قولھ أبي بصیر ـ یعني المرادي ـ وھو لیث بن البختري الثقة باالتفاق، 
إّال أنھ لم یظھر من أي قرینة أن أبا بصیر ھذا ھو المرادي، ولم یذكر المشایخ الثالثة المرادي في كتبھم، فھذه 

أن یشیر إلى ذلك حتى ال یتوھم أحد أن ) قدس سره(ب الوسائل، وكان علیھ الزیادة واالستظھار من صاح
الزیادة من المشایخ، ومن ثّم ذكر السّید في المدارك أن الروایة ضعیفة باشتراك أبي بصیر بین الثقة 

اقتھ والضعیف، الشتراك أبي بصیر بین لیث المرادي الذي ثقة اتفاقًا، وبین یحیى بن القاسم الذي لم تثبت وث
، فالروایة )3(، ولكن التردید غیر ضائر عندنا ألّن یحیى بن القاسم ثقة أیضًا كما حقق في محّلھ)2(عند جماعة

  .معتبرة ومدلولھا جواز العدول إلى األفضل مطلقًا رضي المستأجر أم ال
  

 كونھ مخّیرًا بأن المعتبرة منّزلة على صورة العلم برضا المستأجر بالعدول مع) قدس سره(وأجاب المصنف 
في رجل أعطى رجًال «) علیھ السالم(بین النوعین، جمعًا بینھا وبین خبر آخر عن الحسن بن محبوب عن علي 

  .)4( »یخالف صاحب الدراھم لیس لھ أن یتمّتع بالعمرة إلى الحج، ال: دراھم یحّج بھا عنھ حّجة مفردة، قال
  

وم بشھادة الشیخ الذي روى ھذه الروایة في التھذیب ّنھ من غیر المعص ولكن ھذا الخبر ضعیف سندًا، أل
، فإن )علیھم السالم(أنھ حدیث موقوف غیر مسند إلى أحد من األئمة ) قدس سره(، فقد ذكر )5( واالستبصار

  علّیًا الذي روى عنھ الحسن بن 
- - - - - - - - - -  
 أن متن الروایة یختلف یسیرًا مع ما وال یخفى. 1 ح 12أبواب النیابة في الحج ب  / 182: 11الوسائل ) 1(

: 4، الكافي 1145 / 323: 2االستبصار "ذكره المصنف، والصحیح ما ذكره كما في الوسائل وكتب المشایخ 
  ".1272 / 261: 2، الفقیھ 1 / 307

  .121: 7المدارك ) 2(
  .79: 21معجم الرجال ) 3(
  .2 ح 12أبواب النیابة في الحج ب  / 182: 11الوسائل ) 4(
  .1146 / 323: 2، االستبصار 1447 / 416: 5التھذیب ) 5(
  

  
بعده كما في الوسائل واالستبصار في الطبعة الحدیثة من أغالط ) علیھ السالم(محبوب لیس من األئمة، وذكر 

لیس من ) علیھ السالم(النساخ أو المطبعة، فإن الشیخ بنفسھ یصرح بأنھ خبر موقوف غیر مسند، فقول 
فالخبر ضعیف أیضًا للفصل الكثیر ) علیھ السالم(المؤمنین  ، ولو احتمل احتماًال ضعیفًا أنھ أمیرالشیخ جزمًا

، )علیھ السالم(وال یحتمل أنھ اإلمام على الرضا ) علیھ السالم(المؤمنین  بین الحسن ابن محبوب واإلمام أمیر
لق اسم علّي وحده في شيء من ولكن لم یط) علیھ السالم(فإن الحسن بن محبوب وإن أمكن روایتھ عنھ 

 وقد كثرت )1( والظاھر أن المراد بھ علي بن رئاب كما عن المدارك) علیھ السالم(الروایات على اإلمام الرضا 
 وال حجیة )2(  موردًا، فیكون الحكم المذكور من فتاوى علي بن رئاب287روایات ابن محبوب عنھ تبلغ 

  .یرلفتواه، فالمعتمد إنما ھو صحیح أبي بص
  

لدّلت » نعم«مقتصرًا على قولھ ) علیھ السالم(ّنھ لو كان  ولكن الظاھر قصور الداللة عن جواز العدول تعّبدًا، أل
ظاھر في أّن » إنما خالف إلى الفضل«: بقولھ) علیھ السالم(الروایة على جواز العدول تعبدًا، إّال أّن تعلیلھ 
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ّنھ لو استأجر  في مقام بیان أمر ارتكازي طبیعي، وھو أ) لیھ السالمع(ّنھ  التعلیل تعلیل ارتكازي غیر تعّبدي وأ
ّنھ یجوز لھ اختیار األفضل  ریب في أ أحد شخصًا على عمل فیھ الفضل وكان غرضھ وصول الثواب إلیھ فال

  .ألّن ثوابھ أكثر، فالتبدیل حینئذ یكون برضا المستأجر قطعًا
  

ریب في عدم جواز التبدیل حتى إلى األفضل، ألّن الواجب على  ومع قطع النظر عن ھذه القرینة القطعیة فال
األجیر تسلیم المملوك إلى مالكھ وتسلیم العمل المستأجر علیھ إلى المستأجر، وتبدیلھ إلى مال أو عمل آخر 

أو لقراءة دعاء كمیل أو ) علیھ السالم(غیر جائز وإن كان ھو أفضـل فإّن من استؤجر لزیارة مسلم بن عقیل 
  تیانإل
- - - - - - - - - -  
  .121: 7المدارك ) 1(
: علي بن رئاب من جملة من أفتى بعدم جواز العدول، قال" 373: 17الجواھر "ولذا عّد صاحب الجواھر ) 2(

وعلي بن " 429 ص 1في المجلد "والتلخیص " 79في ص "والنافع " 226في ص "خالفًا لظاھر الجامع 
  .رئاب

  
  

شترط في اإلجارة تعیین الطریق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعّلق الغرض ی ال: 13 مسألة "3154"
یجوز العدول عنھ إلى غیره إّال إذا علم أنھ ال غرض للمستأجر في  بالطریق نوعًا، ولكن لو عّین تعّین، وال

جرة خصوصیتھ وإنما ذكره على المتعارف فھو راض بأي طریق كان، فحینئذ لو عدل صّح واستحق تمام اُال
  ،)1( وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعیینھ

  
أو قراءة القرآن أو صالة الفرائض، وھذا أمر ) علیھ السالم(النوافل ال یجوز لھ التبدیل إلى زیارة الحسین 

واضح ال غبار علیھ، فالصحیحة ظاھرة في جواز العدول فیما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب وعود 
 األجیر حینئذ یقطع برضا المستأجر بالعدول إلى األفضل حسب االرتكاز، فالروایة منّزلة على الفضل إلیھ، فإن

صورة العلم برضا المستأجر كما ھو الغالب في أمثال ھذه الموارد، نظیر ما لو استأجره لخیاطة ثوبھ بالخیاطة 
  .حوھا مّما یقطع األجیر بالرضاالعراقیة فبّدل األجیر الخیاطة إلى ما ھو أحسن منھا كالخیاطة الرومیة ون

  
في آخر المسألة أنھ لو خالف األجیر وأتى بغیر ما عین لھ فال یستحق شیئًا ) قدس سره(ثّم ذكر السّید المصنف 

بّد من تسلیم العمل  من اُالجرة، لما عرفت أن االجارة إنما وقعت على وجھ التقیید حسب االرتكاز العرفي فال
 وأّما إذا أتى بغیره فال یستحق اُالجرة لكونھ متبّرعًا حینئذ وإن برئت ذّمة المستأجر الذي وقع علیھ االیجار،

عن الحج وكان حّجھ صحیحًا عن المنوب عنھ، وأّما إذا كان التعیین على وجھ الشرطیة ال القیدیة، بمعنى أن 
فیستحق تمام اُالجرة االیجار وقع على طبیعي الحج وإنما اشترط علیھ خصوص القران أو اإلفراد فخالف، 

إلتیان العمل المستأجر علیھ، غایة األمر للمستأجر خیار تخّلف الشرط، ولو فسخ لألجیر ُاجرة المثل ال المسماة 
  .لفسادھا بالفسخ

لو عّین لھ الطریق وكان لھ ظھور في عدم تعّلق غرضھ بخصوص ذلك وإنما ذكره على المتعارف ) 1(
  یق كان، فیرجع األمر فيالخارجي وإّال فھو راض بأّي طر

  
فالقول بجواز العدول مطلقًا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصیة ضعیف كاالستدالل لھ بصحیحة حریز 

ال بأس، إذا قضى جمیع : عن رجل أعطى رجًال حّجة یحّج عنھ من الكوفة فحّج عنھ من البصرة، فقال«
  العلم بعدم الغرض كما ھو الغالب، مع أنھا إنما دّلتعلى صورة ) )1(( ، إذ ھي محمولة»المناسك فقد تّم حّجھ

  
الحقیقة إلى عدم التعیین ویكون ذكره في حكم العدم، فحینئذ لو عدل صّح واستحق تمام اُالجرة، وأّما إذا كان 
  .لھ غرض خاص في تعیین الطریق فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد تعین الطریق ولیس لألجیر العدول إلى غیره

  
  .ة جواز العدول مطلقًا، وعن آخرین جواز العدول مع عدم العلم بغرض في الخصوصیةوعن جماع
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  .وال یخفى أن مقتضى القاعدة ھو األخذ بظھور الكالم وتعّین الطریق علیھ ما لم تكن قرینة على الخالف
  

 عنھ من عن رجل أعطى رجًال حجة یحج بھا«وأّما القائلون بجواز العدول فاستدلوا علیھ بصحیحة حریز 
  .)2( »ال بأس، إذا قضى جمیع المناسك فقد تّم حّجھ: الكوفة فحج عنھ من البصرة فقال

  
  .وأجاب عنھ في المتن أّوًال بأنھا محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما ھو الغالب

  
عدم أن مورد السؤال في الروایة ھو التخلف من جھة مبدأ السفر، وكون الغالب في اشتراط ذلك : وفیھ

ما یتعّلق بالبدأة من البلد المعّین فال قرینة  مع كثرتھ كثیرًا البلدي الحج الغرض في الخصوصیة ممنوع، فإن
  .على ھذا الحمل

  
  وثانیًا بأن الروایة إنما تدل على صّحة الحج من حیث ھو، ال من حیث كونھ عمًال 

- - - - - - - - - -  
  .ال قرینة على ھذا الحمل) 1(
  .1 ح 11أبواب النیابة في الحج ب  / 181: 11ل الوسائ) 2(
  

  
الروایة ناظرة إلى صّحة العمل بعد وقوعھ وأنھ یوجب تفریغ : وبعبارة ُاخرى. مستأجرًا علیھ كما ھو المدعى

علیھ (ذّمة المنوب عنھ وأن ھذه المخالفة ال تفسده، فكأن السائل زعم فساد الحج ألجل مخالفة الطریق فأجاب 
ھ إذا قضى جمیع المناسك وأتى باألعمال فقد تّم حّجھ وصح، فالسؤال عن أمر واقع في الخارج بأن) السالم

وأنھ یوجب تفریغ الذمة أم ال، ولیس السؤال ناظرًا إلى جواز العدول وعدمھ، فالروایة قاصرة الداللة عن 
  .ب التعین علیھجواز العدول، فالمرجع القاعدة المقتضیة لوجوب الوفاء بالعقد والتعیین فیھ یوج

  
ریب في صّحة حّجھ وبراءة ذّمة المنوب  وكیف كان، لو تعین علیھ طریق وخالف وعدل إلى طریق آخر فال

  .عنھ، إذا لم یكن الواجب علیھ مقّیدًا بخصوصیة الطریق المعّین كما إذا كان ناذرًا لطریق خاص
  

  . وعدمھ وقد ذكر في المتن صورًا لذلكإنما الكالم في استحقاقھ اُالجرة على تقدیر العدول والمخالفة
  

  .ما إذا كان الطریق معتبرًا في االجارة على وجھ الجزئیة: اُالولى
  

  .ما إذا ُاخذ الطریق على وجھ القیدیة: الثانیة
  

  .ما إذا كان الطریق مأخوذًا على نحو الشرطیة: الثالثة
  

وط، بحیث یكون للمستأجر غرضان غرض تعلق أّما إذا كان مأخوذًا على نحو الشرطیة فحالھ حال سائر الشر
بنفس العمل وغرض آخر تعلق بالشرط المنضم إلى العمل، فإذا خالف وأتى بأصل العمل من دون الشرط 
یستحق تمام اُالجرة التیانھ بمتعلق االجارة، وتخلف الشرط ال یضّر باتیان العمل المستأجر علیھ، نظیر تخلف 

 في إیجار عمل من األعمال، غایة األمر یثبت الخیار للمستأجر عند التخلف، الخیاطة المشترطة في البیع أو
  .فإذا فسخ یسترجع اُالجرة ویثبت لألجیر ُاجرة المثل، ألّن العمل الصادر منھ صدر بأمر المستأجر

  
من البلد وأّما إذا كان مأخوذًا على نحو القیدیة كالحج البلدي المأخوذ فیھ الشروع من بلد خاص، أو نذر الحج 

  الخاص، أو المریض الذي وجب علیھ االحجاج
  

على صّحة الحج من حیث ھو ال من حیث كونھ عمًال مسـتأجرًا علیھ كما ھو المدعى، ورّبما تحمل على محامل 
  .ُاخر
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وكیف كان، ال إشكال في صّحة حّجھ وبراءة ذّمة المنوب عنھ إذا لم یكن ما علیھ مقّیدًا بخصوصیة الطریق 

ّنھ یستحق من المسّمى  ن، إنما الكالم في استحقاقھ اُالجرة المسماة على تقدیر العـدول وعدمھ، واألقوى أالمعّی
  بالنسبة ویسقط منھ

  
والتجھیز من بلده كما احتملھ بعضھم ـ وإن اخترنا كفایة المیقاتیة فیھ ـ فال یستحق شیئًا من اُالجرة، لعدم 

ّنھ حینئذ یكون متبرعًا بعملھ   ذّمة المنوب عنھ بما أتى بھ، ألإتیانھ بالعمل المستأجر علیھ وإن برئت
  .یستحق شیئًا فال
  

العمل المسـتأجر علیھ یباین الموجود الخارجي والمأتي بھ، إذ المفروض أّن االیجـار وقع على : وبعبارة ُاخرى
 بشرط ال، وھما متباینان حّصة خاّصة المعبر عنھا بشرط شيء، وما أتى بھ حّصة ُاخرى المعبر عنھا بالطبیعي

ویجمعھما الطبیعي الّالبشرط المقسمي، فیكون حال المقام كما إذا استأجره للصالة فخالف وصام أو اسـتأجره 
أو استأجره لقراءة القرآن فقرأ دعاء كمیل ) علیھ السالم(فزار مسلم بن عقیـل ) علیھ السالم(لزیارة الحسین 

  .جرة في جمیع ذلك، بل یكون متبرعًا بعملھ ومعھ لم یستحق شیئًاوھكذا فإنھ ال یستحق شیئًا من اُال
  

علیھ عمل مركب ذو أجزاء  وذھب الشیخ صاحب الجواھر إلى أنھ یستحق اُالجرة بالنسبة، ألّن العمل المستأجر
خر عرفًا، فإذا خالف ولم یأت بالقید یصدق كونھ بعض العمل المستأجر علیھ، ولیس ما أتى بھ صنفًا ونوعًا آ

  .)1( یباین العمل المستأجر علیھ بل ھو جزء منھ
  

أنھ لو فرض أخذ الطریق على نحو التقیید فالعمل المستأجر علیھ ھو العمل المقّید ال العمل المركب : ویرد علیھ
  من شیئین، فإذا خالف ولم یأت بالقید فلم یأت بالعمل

- - - - - - - - - -  
  .376: 17الجواھر ) 1(
  

  
الفة إذا كان الطریق معتبرًا في اإلجارة على وجھ الجزئیة، وال یستحق شیئًا على تقدیر اعتبـاره بمقدار المخ

على وجھ القیـدّیة، لعدم إتیانھ بالعمل المستأجر علیھ حینئذ وإن برئت ذّمة المنوب عنھ بما أتى بھ ألنھ حینئذ 
  .متبرع بعملھ

  
علیھ فیستحق بالنسبة وقصد التقیید بالخصوصیة ال ودعوى أنھ یعد في العرف أنھ أتى ببعض ما استؤجر 

یخرجھ عرفًا عن العمل ذي األجزاء ـ كما ذھب إلیھ في الجواھر ـ ال وجھ لھا، ویستحق تمام اُالجرة إن كان 
اعتباره على وجھ الشرطیة الفقھیة بمعنى االلتزام في االلتزام، نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلف الشرط 

  . المثلفیرجع إلى ُاجرة
  

المستأجر علیھ، ال أنھ أتى بجزء ولم یأت بالجزء اآلخر، فإن الطبیعي الموجود في ضمن مورد االجارة غیر 
في یوم عرفة فزار ) علیھ السالم(الطبیعي الموجود في ضمن بشرط ال، نظیر ما لو استأجره لزیارة الحسین 

كن الزیارة التي وقع علیھا عقد االجارة زیارة یوم عاشوراء فإن الزیارة وإن كانت صادقة في الموردین، ول
  .خاّصة تنافي زیارة ُاخرى وتباینھا

  
وأّما المأخوذ على نحو الجزئیة فتارة تكون الجزئیـة في مقام االثبات والداللة بمعنى أن متعلق االجارة في 

، وإجارة مستقّلة ُاخرى الحقیقة أمران وفي البین إجارتان، إجارة مستقلة تعلقت بھذا الجزء كالطریق الخاص
تعلقت بأعمال الحج ولكنھ أنشأھما بإنشاء واحد وجمعھما بعبارة واحدة، فحینئذ لو خالف وأتى بالحج من غیر 
الطریق المتعین علیھ فللمستأجر مطالبة األجیر بقیمة العمل الذي لم یأت بھ، حیث إن األجیر لم یسّلم العمل 

  .الخیار، وقد ال یفسخ وقد یفسخالذي صار ملكًا للمستأجر فیثبت لھ 
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فإن لم یفسخ فلھ مطالبة األجیر بقیمة العمل الذي تركھ، ألّن المفروض أن العمل ملك للمستأجر وقد فّوت علیھ 
األجیر وال ینفسخ عقد االجارة بالنسبة إلى العمل الذي لم یسّلمھ، ألّن عدم التسلیم في الخارج ال یوجب 

  االنفساخ، وأّما األجیر 
  

فیستحق على المستأجر ُاجرة العمل الذي مّلكھ للمستأجر، فالمستأجر یستحق قیمة العمل على األجیر واألجیر 
  .یستحق ُاجرة العمل على المستأجر، والقیمة قد تكون أزید من اُالجرة وقد تكون أقل

  
كن اتخاذ الطریق اآلخر وأّما إذا فسخ المستأجر فلھ أخذ اُالجرة المسماة واستردادھا من األجیر، وحیث لم ی

  .بأمر من المستأجر فال یستحق األجیر علیھ شیئًا
  

یكون المركب موردًا لالجارة نظیر بیع شیئین منضمین بصفقة واحدة أحدھما مشروط باآلخر، فیقّسط : وُاخرى
تبعیض في الثمن أو اُالجرة بالنسـبة إلى ما سّلمھ وإلى ما لم یسّلمھ، وللمستأجر الخیار عند التخّلف وال

التسلیم، فإذا فسخ ـ حتى بالنسبة إلى المقدار المسّلم فإّن تبعض الصفقة یثبت لھ الخیار مطلقًا بالنسبة إلى 
یستحق شیئًا من اُالجرة المسماة ألّن متعلق العقد لم یتحّقق، وإّنما لھ ُاجرة  المقدار المسّلم وغیره ـ فاألجیر ال

  .ّنھ أتى بالعمل بأمره المثل أل
  
ن لم یفسخ فللمستأجر مطالبة األجیر بقیمة العمل الذي فّوتھ على المستأجر فلو فرضنا أنھ استأجره للحج وإ

من طریق خاص بمائتي دینار، مائة ألعمال الحج ومائة ُاخرى للطریق الخاص، وخالف األجیر وحج من 
حق ُاجرتھ، وأّما اآلخر الذي لم طریق آخر فللمستأجر الخیار، فإن لم یفسخ فالمقدار الذي صدر من األجیر یست

یصدر منھ فلیس للمستأجر مطالبة ُاجرتھ واسترجاعھا من األجیر، ألّن المفروض أن االجارة صحیحة وغیر 
  .منفسخة وال موجب السترداد اُالجرة، بل لھ مطالبة األجیر بقیمة العمل الذي فّوت األجیر علیھ ولم یسّلمھ إلیھ

  
ساخ بالنسبة إلى غیر المسّلم ال وجھ لھ، فإن الجزئیة في المقام كتبّعض الصفقة ما ذكر من االنف: وبالجملة

بالنسبة إلى تقسیط اُالجرة واشتراط كل واحد منھما باآلخر نظیر ما لو استأجره لخیاطة الثوب فمات األجیر 
یثبت الخیار أثناء الخیاطة، فإن إجارة خیاطة الثوب مشروطة بخیاطة تمام الثوب، فإن لم یتحقق الشرط 

  للمستأجر فإّن فسخ فاألجیر لھ ُاجرة المثل وإن لم یفسخ فالمستأجر لھ مطالبة قیمة العمل الذي
  
إذا آجر نفسھ للحج عن شخص مباشرة في سنة معّینة ثّم آجر عن شخص آخر في تلك : 14 مسألة "3155"

ل بھا بعد وجوب العمل باُالولى، ومع عدم العم القدرة على  لعدم)1( السـنة مباشرة أیضًا بطلت اإلجارة الثانیة
إحداھما صّحتا معًا، ودعوى بطالن الثانیة وإن لم یشترط فیھا المباشرة مع  اشتراط المباشرة فیھما أو في

یجوز إجارة األعمى على  ّنھ یعتبر في صّحة اإلجارة تمّكن األجیر من العمل بنفسھ فال اعتبارھا في اُالولى أل
  .یجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم یشترط المباشرة، ممنوعة فاألقوى الصّحة ذا القراءة القـرآن وك

  
  .فّوتھ األجیر على المستأجر، إذ المفروض أن االجارة صحیحة وال موجب لالنفساخ

دھما ألّن العمل بالثانیة غیر مقدور لھ ولم یتمكن من تسلیمھا بعد وجوب العمل باُالولى، وأّما إذا كان أح) 1(
مطلقًا من حیث المباشرة والتسبیب فضًال عن كلیھما صّحتا جمیعًا، ألّن العبرة بالقدرة على الجامع بین 

  .المباشرة والتسبیب وھي حاصلة
  

وقد یقال ببطالن الثانیة وإن لم یشترط فیھا المباشرة مع اعتبارھا في اُالولى، ألنھ یعتبر في صّحة االجارة 
یجوز إجارة األعمى على قراءة القرآن ولو  نفسھ وھو غیر حاصل في المقـام ولذا التمكن األجیر من العمل ب
  .یجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم یشترط المباشرة على نحو االطالق، كما ال

  
أن المعتبر حصول القدرة على متعلق االجارة وھو الجامع بین المباشرة والتسبیب والمفروض حصولھا : وفیھ

وال یعتبر حصول القدرة على كل من فردي الجامع بخصوصھ، ولذا یجوز إجارة الحائض لكنس المسجد علیھ، 
  .إذا لم یشترط فیھا المباشرة، ھذا كلھ في إجارة الحج نفسھ
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وأّما إذا آجر نفسھ ثانیًا للمقّدمات ولتحصیل النائب، فال مانع منھ أصًال، ألّن االجارة الثانیة وقعت على فعل 

  .نبي عن متعلق االجارة اُالولىآخر أج
  

  
ھذا إذا آجر نفسھ ثانیًا للحج بال اشتراط المباشرة، وأّما إذا آجر نفسھ لتحصیلھ فال إشكال فیھ، وكذا تصح 

، بل وكذا مع إطالقھما أو إطالق )1(الثانیة مع اختالف السنتین أو مع توسعة اإلجارتین أو توسعة إحداھما
ولو اقترنت اإلجارتان كما إذا آجر نفسھ من شخص وآجره وكیلھ من .  إلى التعجیلإحداھما إذا لم یكن انصراف

  .)2( آخر في سنة واحدة وكان وقوع اإلجارتین في وقت واحد بطلتا معًا مع اشتراط المباشرة فیھما
  
ّدة أو لعدم التنافي بین االجارتین وحصول القدرة علیھما، وكذا تصح الثانیة مع إطالقھما من حیث الم) 1(

إطالق إحداھما، ألّن المعتبر في الصّحة ھو القدرة على التسلیم وھي حاصلة، فحال االطالق من حیث التوسعة 
في الوقت حال التصریح بالتوسعة ما لم ینصرف االطالق إلى التعجیل، وأّما إذا انصرف إلیھ فحالھ حال 

 وال یبعد دعوى انصراف إیجار الحج إلى التعجیل التقیید، كما ھو الحال في سائر العبادات المتعلقة لالجارة،
  .واالتیان بھ في نفس سنة االیجار بخالف االیجار على الصالة والصوم

  
المیزان في الصّحة قدرة األجیر، فلو انصرف االیجار إلى التعجیل وإتیان الحج في ھذه السنة تبطل : وبالجملة

  .أتي بھا في السنة الثانیة، ھذا كلھ في االجارتین المتعاقبتینالثانیة لعدم القدرة على متعلقھا، وإّال تصح وی
لو اقترنت االجارتان كما إذا آجر نفسھ لشخص وآجره وكیلھ من آخر في سنة واحدة وكان وقوع ) 2(

االجارتین في وقت واحد بطلتا معًا مع اشتراط المباشرة فیھما كما ھو الحال في سائر الموارد، مثل ما إذا باع 
بنفسھ من شخص وباع وكیلھ نفس المال من شخص آخر في وقت واحد، أو زوجت نفسھا من شخص مالھ 

وزوجھا وكیلھا من شخص آخر في وقت واحد ففي جمیع ذلك تبطالن معًا، ألّن صّحة العقد تحتاج إلى الدلیل 
 ترجیح بال مرّجح تشمل المقام، ألّن شمولھا لھما معًا غیر ممكن وشمولھا ألحدھما دون اآلخر واألدّلة ال

  .فالنتیجة ھي البطالن
  

  
  .)1( ولو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران اإلجارتین یجوز لھ إجازة إحداھما كما في صورة عدم االقتران

  
ولو آجر نفسھ من شخص ثّم علم أنھ آجره فضولي من شخص آخر سابقًا على عقد نفسھ لیس لھ إجازة ذلك 

جازة كاشفة بدعوى أنھا حینئذ تكشف عن بطالن إجارة نفسھ، لكون إجارتھ نفسھ  وإن قلنابكون اإل)2( العقد
  .مانعًا عن صّحة اإلجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدّلة صّحة الفضولي عن مثل ذلك

  
ّیھما شاء، فإن  لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران االجارتین أو كانتا متعاقبتین یجوز لھ إجازة أ) 1(

النفوذ تابعان لالجازة، فإذا أجاز أحدھما یستند العقد إلیھ حین االجـازة، والّسبق والّلحوق في العقدین الصّحة و
الصادرین من الفضولیین أجنبیان عن إجازة المالك، فإن المالك لھ أن یجیز أي واحد من العقدین سواء العقد 

  .الّسابق أو الّالحق، فإذا أجاز أحدھما یستند العقد إلیھ
 لو آجر نفسھ من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقًا على عقد نفسھ لیس لھ إجازة ذلك العقد )2(

السابق، وعللھ المصنف بانصراف أدّلة صّحة الفضولي عن مثل ھذا الفرد، وال یخفى ما فیھ من المسامحة، 
  .واألولى أن یعّلل ذلك بقصور أدّلة صّحة المعاملة الفضولیة عن شمول ذلك

  
أنا إذا قلنا بأن دلیلھا ھو النصوص الخاّصة فھي غیر شاملة للعقد الفضولي الذي سبقھ عقد المالك : ذلكبیان 

یشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسھا لشخص  بنفسھ كما في المقام، فإّن ما دّل على صّحة نكاح الفضولي ال
ذا باع المالك بنفسھ مالھ من شخص آخر، وكذا لم یرد أي نص على صّحة بیع الفضولي وقابلیتھ لالجازة إ

آخر، ألّن مورد النصوص المعاملة التي لم تسبقھا معاملة المالك بنفسھ فال حاجة إلى دعوى االنصراف، بل 
  .قصور الروایات وعدم شمولھا ألمثال المقـام یكفي في فساد االجارة الثانیة
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   العمومات كقولھوإذا قلنا بأن دلیل صّحة الفضولي ھو القاعدة المستفادة من

  
یجوز لھ التأخیر بل وال التقدیم إّال مع رضا  إذا آجر نفسھ للحج في سنة معّینة ال: 15 مسألة "3156"

إن كان التعیین على وجھ التقیید، ویكون للمستأجر ) )1(( المستأجر، ولو أخر ال لعذر أثم، وتنفسخ اإلجارة
  .)1() )2(( خیار الفسخ لو كان على وجھ الشرطیة

  
 فیكون المالك المجیز مشموًال لوجوب الوفاء بالعقد، ألّن العقد )4()أوفوا بالعقود(  و)3()أحّل اهللا البیع: (تعالى

استنادھا  الفضولي یستند إلى المالك بإجازتھ ویكون العقد عقدًا لھ باالجازة، فإن اُالمور االعتباریة یصح
عنوان البائع أو المؤجر عرفًا على نفس المالك بمجّرد المجیز حقیقة وإن لم یصدر العقد منھ، ویصدق  إلى

االجازة فحینئذ المعاملة الفضولیة الواقعة على ملك المالك بعد صدور معاملة من نفس المالك غیر قابلة 
لالجازة واالستناد إلیھ ثانیًا، ألّن المالك إذا باع مال نفسھ ال یملك أمره بعده، وكذلك المرأة إذا زوجت نفسھا 

  . شخص غیر مالكة ألمرھا حتى تجیز أم المن
  

الدلیل الدال على الصّحة قاصر الشمول للمقام، والقاعدة المقتضیة للصّحة أیضًا غیر شاملة لھ لعدم : وبالجملة
  .القابلیة لالستناد، فالبطالن على القاعدة، فظھر أن التعبیر باالنصراف فیھ مسامحة واضحة

مطلقًا سواء كان التعیین على وجھ التقیید كما استظھرناه في ھذه الموارد أو على أّما التأخیر فال یجوز لھ ) 1(
  .ریب في أنھ آثم وجھ االشتراط كما ھو المفروض في كالم المصنف فلو أھمل وتخلف وأخره ال لعذر فال

  
ن ألّن االھمال ؟ الظاھر أنھ ال موجب للبطال وھل تبطل االجارة وتنفسخ على تقدیر القیدیة كما في المتن أم ال

  یوجبان الفساد، فإن في االتیان وعدم التسلیم ال
- - - - - - - - - -  
  .ھذا إذا فسخ المستأجر، ولھ عدم الفسخ ومطالبة األجیر بُاجرة المثل) 1(
  .مّر أّن اإلشتراط في أمثال المقام یرجع إلى التقیید) 2(
  .275: 2البقرة ) 3(
  .1: 5المائدة ) 4(
  

  
یستحق اُالجرة على األّول وإن برئت ذّمة المنوب عنھ بھ ویستحق المسماة على الثاني  مؤخرًا الوإن أتى بھ 

  إّال إذا فسخ المستأجر فیرجع إلى ُاجرة المثل،
  

المستأجر، وحیث لم یسلم إلیھ العمل في  األجیر ویجب علیھ تسلیمھ إلى المستأجر قد ملك ھذا العمل في ذّمة
ر للمستأجر، فإذا فسخ المستأجر العقد یطالب األجیر باُالجرة المسماة، وإذا لم یفسخ وقتھ المقرر یثبت الخیا

یطالبھ بقیمة العمل الذي فوتھ األجیر على المستأجر فال مقتضي للبطالن واالنفساخ أصًال، وقد تكون القیمة 
  .التي یأخذھا من األجیر أكثر من اُالجرة وقد تكون أقل

  
ن على وجھ االشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فیستحق األجیر اُالجرة المسماة، وأّما لو فرض كون التعیی

ألنھ أتى بالعمل المستأجر علیھ فیستحق اُالجرة المقابل لھ، وإن فسخ حسب خیار تخلف الشرط یأخذ اُالجرة 
  .المستأجرالمسماة ویسترجعھا من األجیر، ولكنھ یعطیھ ُاجرة المثل في قبال العمل الذي أتى بھ بأمر 

  
وأّما التقدیم على الوقت الذي عّینھ، فإن كان ھناك قرینة على أن التحدید والتعیین بوقت خاص ألجل عدم 
التأخیر عن ھذا الوقت وإّال فالمستأجر في نفسھ یرغب في التقدیم لكونھ أولى، كما إذا أراد أن یستأجر شخصًا 

ره للسنة الثانیة، فیعلم من ذلك أن السنة الثانیة ال للحج في ھذه السنة فاعتذر لوجود مانع عنھ فاستأج
خصوصیة لھا وإنما ذكرھا ألجل عدم تمكن األجیر من االتیان في السنة اُالولى، فإذا ارتفع المانع وتمكن من 

  .االتیان بھ في ھذه السنة فال مانع من التقدیم
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لتأخیر، بمعنى أنھ ال یؤخره عن السنة الثانیة ال أنھ السنة الثانیة إنما ُاخذت قیدًا بالنسبة إلى ا: وبعبارة ُاخرى

  .ال یقّدمھ علیھا فإن التقدیم أفضل وأرضى للمستأجر ھذا فیما إذا كانت قرینة
  

المستأجر  یرید التقدیم كما إذا علمنا أن غرض وإن لم تكن في البین قرینة بل قامت القرینة على العكس وأنھ ال
التعیین  بخصوصھ، فحینئذ إن كان شخص إلى الحج، ففي كل سنة لھ غرضوإرسال  ھو اإلحجاج في كل سنة

  الحقیقة لم یأت من باب التقیید ففي
  

تبطل مع اإلھمال، وفي ثبوت الخیار للمستأجر حینئذ وعدمھ  وقلنا بوجوب التعجیل ال) )1(( وإذا أطلق اإلجارة
  .)1( طوجھان من أن الفورّیة لیست توقیتًا ومن كونھا بمنزلة االشترا

  
یسـتحق شیئًا من اُالجرة ال المثل وال المسّمى لعدم إتیانھ بالعمل  بما ھو الواجب علیھ في فرض التقدیم، وال

المستأجر علیھ وعدم تسلیمھ إّیاه، وما أتى بھ لم یكن بأمر من المستأجر، فما وجب علیھ باق في ذّمتھ، وإن 
ى النحو الذي عرفت من أنھ إن لم یفسخ المستأجر یستحق كان التعیین من باب االشتراط یثبت لھ الخیار عل

ّنھا في مقابل ذات العمل وقد أتى بھ، وإن فسخ فلھ أن یسترجع اُالجرة المسماة ویعطي  األجیر تمام اُالجرة، أل
یحتمل االنفساخ أصًال لبقاء الوقت والتمكن من  للعامل ُاجرة المثل ألنھ أتى بھ بأمره، ففي فرض التقدیم ال

  .أدائھ فیھ
إذا أطلق االجارة وقلنا بوجوب التعجیل وأھمل األجیر ولم یأت بھ فورًا فھل یثبت الخیار للمستأجر حینئذ ) 1(

  . ؟ وجھان أم ال
إّن االطالق إذا كان منصرفًا إلى التعجیل فحالھ حال التقیید والتوقیت، لعدم الفرق في : والذي ینبغي أن یقال

كونھ مستفادًا من الدلیل اللفظي أو االنصراف ألّن العبرة بالظھور، فإن قلنا بالبطالن الداللة على التعجیل بین 
في مورد التقیید نقول بھ ھنا أیضًا، وإن لم نقل بھ فإّما یتحقق الفسخ من المستأجر أو ال، فیجري فیھ ما 

یقتضي إّال اشتغال  قد الیترتب على الفسخ وعدمھ كما تقّدم، وإن لم ینصرف إلیھ فال موجب للتعجیل فإن الع
ذّمة األجیر بالعمل، فحالھ حال الدین المطلق في عدم لزوم التعجیل باألداء إّال مع المطالبة، وان لم یكن مطالبًا 

  .فال دلیل على لزوم التعجیل
  

ما یقتضیھ العقد وإن یقتضي التعجیل، ولو فرضنا وجوبھ فھو واجب شرعي تعّبدي ال العقد بنفسھ ال: وبالجملة
اقتضاه دلیل آخر، نظیر وجوب أداء األمانة فورًا ونحو ذلك من األدّلة، وال یوجب تخلفھ خیارًا ألّن تخّلف 

  یقتضي الواجب الشرعي ال
- - - - - - - - - -  
إذا كان اإلطالق منصرفًا إلى التعجیل كان راجعًا إلى التوقیت، وإن لم یكن منصرفًا إلیھ لم یجب التعجیل إّال ) 1(

  . المطالبةمع
  

  
قد عرفت عدم صّحة اإلجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسھ من شخص في سنة معّینة ثّم : 16 مسألة "3157"

ّنھ إن  وھو أ: آجر من آخر في تلك السنة، فھل یمكن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجر األّول أو ال؟ فیھ تفصیل
ّنھ ال دخل للمستأجر بھا إذا لم تقع  ، أل))1((لثانیة باإلجازةكانت اُالولى واقعة على العمل في الذّمة ال تصّح ا

على مالھ حتى تصّح لھ إجازتھا، وإن كانت واقعة على منفعة األجیر في تلك السنة بأن تكون منفعتھ من حیث 
  ،)1( الحج أو جمیع منافعھ لھ، جاز لھ إجازة الثانیة لوقوعھا على مالھ

  
ل المتعاقدین والتزامھما ال عن مجّرد مخالفة الحكم الشرعي، فال موجب الخیار، فإّن الخیار مسبب عن جع

  .للخیار وال لالنفساخ كما ال مقتضي للخیار
قد عرفت في المسألة الرابعة عشرة عدم صّحة االجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسھ من شخص في سنة ) 1(

راط المباشرة فیھما، لحصول التنافي بینھما معّینة ثّم آجر نفسھ أیضًا من شخص آخر في تلك السنة مع اشت
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حینئذ وعدم القدرة على التسلیم، فھل یمكن تصحیحھا ـ أعني االجارة الثانیة ـ بإجازة المستأجر األّول ورضاه 
  ؟ أو ال

ذكر في المتن أن فیھ تفصیًال وھو أن االجارة إذا وقعت على الملك األّول أي ما استؤجر علیھ أّوًال فھي قابلة 
لتصحیح، كما لو آجر نفسھ بجمیع منافعھ أو بمنفعتھ الخاّصة كالخیاطة لشخص ثّم آجر نفسھ للخیاطة ل

لشخص ثان، فطبعًا تقع االجارة الثانیة على المنفعة التي تكون ملكًا للمستأجر األّول، نظیر بیع الدار أو 
ّول ویمكن تصحیحھا وتكون اُالجرة إجارتھا الواقعین على ملك الغیر، وھذه قابلة لالجازة من المستأجر األ

  .للخیاطة الثانیة للمستأجر األّول
  

  وأّما إذا لم تكن االجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذّمة كما
- - - - - - - - - -  
رة اُالولى، بل تصح معھا، فإن اإلجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ اإلجا) 1(

  .وعلى جمیع التقادیر تصح اإلجارة الثانیة، وكذا الحال في نظائر المسألة
  

  
وكذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسھ لیخیط لزید في یوم معّین ثّم آجر نفسھ لیخیط أو لیكتب لعمرو في 

جر نفسھ للخیاطة أو للكتابة لعمرو ذلك الیوم لیس لزید إجازة العقـد الثاني، وأّما إذا ملكھ منفعتھ الخیاطي فآ
ّنھ تصّرف في متعّلق حّقھ، وإذا أجاز یكون مال اإلجارة لھ ال للمؤجر نعم لو ملك  جاز لھ إجازة ھذا العقد أل

  .منفعة خاّصة كخیاطة ثوب معّین أو الحج عن میت معّین على وجھ التقیید یكون كاألّول في عدم إمكان إجازتھ
  

 یحج عن والده ثّم آجر األجیر نفسھ للحج ثانیًا من شخص آخر، فلیس الثاني مملوكًا إذا استأجر شخصًا أن
للمستأجر األّول ولیس لھ إجازتھ، ألّن االیجار الثاني واقع على غیر ملكھ وال دخل للمستأجر األّول بھ حتى 

اطة ثوب آخر، فإن تصح لھ إجازتھ، وھكذا لو استأجر شخصًا لخیاطة ثوب معّین ثّم آجر األجیر نفسھ لخی
  .الخیاطة الثانیة لیست مملوكة للمستأجر األّول

  
إذا كانت االجارة اُالولى واقعة على منفعة األجیر التي صارت ملكًا للمستأجر األّول جاز لھ : وبعبارة ُاخرى

الجارة إجازة الثانیة لوقوعھا على مالھ وملكھ نظیر بیع داره أو إجارتھا فضولیًا، وإذا أجاز یكون مال ا
تصح الثانیة بإجازة المستأجر  للمستأجر ال األجیر، وإن كانت االجارة اُالولى واقعة على العمل في الذّمة ال

  ).قدس سره(األّول ألنھ ال دخل للمستأجر بھا لعدم وقوعھا على مالھ وملكھ، ھكذا ذكر الماتن 
  

جازة أن یكون مورد العقد مملوكًا لشخص المجیز، یعتبر في صّحة العقد الفضولي باال ولیعلم أّوًال أنھ ال: أقول
  .بل یكفي أن یكون أمره بیده وإن لم یكن مملوكًا لھ

  
ثّم إّن االجارة على الحج المقّید بالمباشرة إما أن ترجع إلى التقیید حسب االرتكاز العرفي ـ كما استظھرناه ـ 

لحج المشترط بھا، وإّما أن ترجع إلى االشتراط فالمستأجر علیھ ھو خصوص الحج المقّید بالمباشرة ال طبیعي ا
كما احتملھ المصنف، وعلى كال التقدیرین للمستأجر األّول أن یرفع الید عن الشرط وإسقاطھ، كما أن لھ 

  التوسعة
  
إذا صّد األجیر أو ُاحصر كان حكمھ كالحاج عن نفسھ فیما علیھ من األعمال، وتنفسخ : 17 مسألة "3158"

ھا مقّیدة بتلك السنة ویبقى الحج في ذّمتھ مع اإلطالق، وللمستأجر خیار التخّلف إذا كان اعتبار اإلجارة مع كون
یجزئ عن المنوب عنھ وإن كان بعد اإلحرام ودخول الحرم،  تلك السنة على وجھ الشرط في ضمن العقد، وال

ضمن المؤجر الحج في ألّن ذلك كان في خصوص الموت من جھة األخبار، والقیاس علیھ ال وجھ لھ، ولو 
  ،)1( المستقبل في صورة التقیید لم تجب إجابتھ والقول بوجوبھ ضعیف

  
في الوفاء بأن یبّدلھ بجنس آخر مع رضا األجیر كتبدیل الحنطة بالشعیر أو باُالرز مع رضا الطرف اآلخر، فإن 

ل بجنس آخر مع رضا األجیر، التبدیل بجنس آخر مع الرضا جائز قطعًا، فالمستأجر لھ إلغاء الشرط أو التبدی



 243

وال فرق بینھما إّال بعدم توقف إلغاء الشرط وإسقاطھ على رضا األجیر بخالف التبدیل، فإذا رفع المستأجر یده 
عن الشرط أو رضي بتبدیل المستأجر علیھ بعمل آخر مع رضا األجیر فلألجیر أن یأتي بالعمل تسبیبًا في ھذه 

  .السنة أو یأتي بھ في سنة ُاخرى
  

إذا عرفت ذلك فال مانع من صّحة االجارة الثانیة باالجازة، ألّن مرجعھا كما تقّدم إلى إسقاط الشرط أو إلى 
التوسعة في الوفاء والرضا بالتبدیل بجنس آخر مع رضا األجیر بناًء على القیدّیة، فتكون االجارة الثانیة قابلة 

ن مورد العقد ملكًا للمجیز، بل یكفي كونھ مالكًا للعقد نفیًا یعتبر أن یكو ّنھ ال لالجازة، وقد حّقق في محّلھ أ
وإثباتًا، وأّما إذا فسخھ فالحكم بصّحة االجارة الثانیة أوضح، إذ لم یبق مع الفسخ في ذّمة األجیر شيء ولم 

  .تكن ذّمتھ مشغولة للمستأجر األّول فتقع االجارة الثانیة على مورد فارغ وال مانع من صّحتھا أصال
  
تصح االجارة الثانیة على جمیع التقادیر إّما لوقوعھا على محل فارغ لتحّقق الفسخ من المستأجر، : بالجملةو

  .وإّما السقاط الشرط، وإّما للرضا بالتبدیل
  المحصور ھو الممنوع عن الحج بمرض ونحوه بعد تلبسھ باإلحرام، وحكمھ أن) 1(
  

بھ من األعمال، وھو مشكل ألّن المفروض عدم إتیانھ للعمل وظاھرھم استحقاق اُالجرة بالنسبة إلى ما أتى 
المستأجر علیھ وعدم فائدة فیما أتى بھ، فھو نظیر االنفساخ في األثناء لعذر غیر الصد والحصر وكاالنفساخ 

تجري لعدم االستناد إلى  في أثناء سائر األعمال المرتبطة لعذر في إتمامھا، وقاعدة احترام عمل المسلم ال
  .یستحق ُاجرة المثل أیضًا تأجر فالالمس

  
یبعث ھدیًا ویتحّلل بعد الذبح إّال من الّنساء، والمصدود ھو الممنوع عن الحج لمانع آخر كالعدو، وحكمھ ذبح 

  .الھدي في مكان الصد والتحلل بھ عن اإلحرام، ویأتي تفصیل ذلك في محّلھ إن شاء اهللا تعالى
  

یخفى أّن االجارة تنفسخ  ؟ وال ھ كالحاج عن نفسھ في أحكام الصد والحصر أم الإّنما الكالم فعًال في األجیر وأن
لعدم القدرة على التسلیم فیما إذا كانت مقّیدة بتلك السنة وأّما بالنسـبة إلى أحكام الصد والحصر فالظاھر 

عن نفسھ أو عن غیره ، فإّن مقتضاه االحالل بالھدي سواء كان الحج )1( شمولھا للنائب أیضًا إلطالق الروایات
  .والظاھر أن ھذا مّما ال إشكال فیھ

  
  :إّنما االشكال في جھات

؟ والظاھر  أن الحصر الحاصل بعد اإلحرام ودخول الحرم ھل یجزئ عن حج المنوب عنھ أو عن النائب: منھا
الف القاعدة، وما عدم اإلجزاء عن المنوب عنھ إذا كان أجیرًا على تفریغ ذّمة المیت، ألّن الفراغ بذلك على خ

دّل على اإلجزاء بعد اإلحرام ودخول الحرم إنما ھو في خصوص الموت، وقیاس صد النائب أو حصره بھ ال 
  .وجھ لھ

  
؟ الظاھر أن  لو ضمن األجیر أن یأتي بالحج في سنة ُاخرى فھل تجب على المستأجر إجابتھ أم ال: ومنھا

  حو االشتراطالتعیین بالنسبة إلى ھذه السنة إذا كان على ن
- - - - - - - - - -  
  .1أبواب الصد واالحصار ب  / 177: 13الوسائل ) 1(
  

 
  .)1( إذا أتى النائب بما یوجب الكّفارة فھو من مالھ: 18 مسألة "3159"
  
إطالق اإلجارة یقتضي التعجیل بمعنى الحلول في مقابل األجل ال بمعنى الفوریة إذ ال : 19 مسألة "3160"

 والقول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط األجل ضعیف، فحالھا حال البیع في أن إطالقھ یقتضي دلیل علیھا،
  .)2( الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معھا
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فللمستأجر الخیار، ولو كان على نحو التقیید لم تجب إجابتھ، وذكر بعضھم وجوب القبول وال وجھ لھ أصًال، 
د یحتاج إلى رضا مستقل للتغایر والتباین بین العمل المستأجر علیھ وبین ما یأتي بھ ألنھ جعل جدید وعقد جدی

  .في السنة الّالحقة
  

؟ ویشكل بأن المستأجر علیھ ھو العمل المربوط  ھل تقسط اُالجرة بالنسبة إلى ما أتى بھ من األعمال: ومنھا
استؤجر للصالة فمات في أثنائھا أو مات في واألجزاء المتعاقبة، وال عبرة باألبعاض واألجزاء نظیر ما لو 

یستحق شیئًا من األجر للتغایر والتباین بین المستأجر علیھ وما أتى  أثناء النھار إذا استؤجر للصوم، فإّنھ ال
  .بھ، وھما شیئان متغایران فإّن الطبیعي بشرط شيء یغایر الطبیعي بشرط ال

المستأجر، ألّن األجیر ھو المباشر لما یوجبھ فالتكلیف متوجھ ریب في ثبوت الكّفارة على األجیر دون  ال) 1(
  .إلیھ بنفسھ، وال مقتضي لضمان المستأجر وأدائھ أصًال

لو آجر نفسھ للحج على االطالق أو لعمل من األعمال من دون تعیین لسنة خاّصة وأجل معّین فإطالق ) 2(
ي أن األجیر لیس لھ التأخیر إذا طالبھ المستأجر، إذ االجارة یقتضي التعجیل بمعنى الحلول في مقابل األجل یعن

  .ال أجل لھ لینتظر األجـل وأّما التعجیل بمعنى الفوریة ووجوب األداء من غیر مطالبة فال دلیل علیھ
  

وذھب جماعة إلى التعجیل بمعى الفوریة بدعوى أن العمل المستأجر علیھ الثابت في ذّمتھ مال للغیر، وال 
ھ إّال بإذن المالك ورضاه، وإبقاؤه في ذّمتھ وعدم تسلیمھ إلى المستأجر نوع من التصرف فال یجوز التصّرف فی

  .یجوز إّال برضا صاحبھ
  

  
یجب على المستأجر إتمامھا كما أّنھا لو زادت لیس لھ اسـترداد  إذا قصرت اُالجرة ال: 20 مسألة "3161"

ب على األجیر أیضًا رد الزائد، وال دلیل بالخصوص على یستح: الزائد، نعم یستحب االتمام ـ كما قیل ـ بل قیل
شيء من القولین نعم یستدل على األّول بأنھ معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني بكونھ موجبًا لالخالص 

  .)1( في العبادة
  
لحج لو أفسد األجیر حّجھ بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسھ یجب علیھ إتمامھ وا: 21 مسألة "3162"

  ،)2( من قابل وكفارة بدنة
  

وتضعف بأن إبقاء المال في الذّمة ال یعد تصرفًا في مال الغیر لیتوقف على رضاه وإذنھ، وال یقاس بإبقاء 
األعیان الخارجیة وعدم ردھا إلى أصحابھا فإن ذلك تصرف فیھا قطعًا، نظیر من استعار ثوبًا ونحوه فإنھ لیس 

د االنتفاع بھ في المّدة المقررة بل علیھ إرجاعھا ورّدھا، فإن إبقاء العین نوع من للمستعیر إبقاء العین عنده بع
  .االستیالء وھو تصّرف یتوقف على رضا المالك

یشكل الحكم باالستحباب في الموردین بالعنوان الخاص الذي ذكره الفقھاء لعدم الدلیل علیھ، وإنما ورد ) 1(
  . عدم وجوب الرد)1( في عّدة من النصوص

  
أّما االستدالل الستحباب االتمام باالعانة على البر والتقوى فإنما یتم لو كان في أثناء العمل أو قبلھ، وأّما بعد 
صدور العمل من األجیر فإعطاء المال لھ لیس معاونة على البر والتقوى، كما أن رّد المال الزائد بعد العمل ال 

كم باالستحباب بعنوان آخر كاالحسان وإعطاء المال ألحد ونحو یكون دخیًال في إخالص العبادة، نعم یمكن الح
  .ذلك، وأّما الحكم باالستحباب بعنوان التتمیم أو رّد المال فال دلیل علیھ

إنما الكالم في أن األجیر ھل یستحق اُالجرة .  وشمولھا للحاج عن نفسھ وعن غیره)2(إلطالق النصوص) 2(
  لى مسألة ُاخرى وھي؟ قوالن مبنیان ع على األّول أو ال

- - - - - - - - - -  
  .10أبواب النیابة في الحج ب  / 179: 11الوسائل ) 1(
  .3أبواب كفارات االستمتاع ب  / 110: 13الوسائل ) 2(
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؟ قوالن مبنّیان على أّن الواجب ھو األّول وأّن الثاني عقوبة أو ھو الثاني  وھل یستحّق اُالجرة على األّول أو ال
  .ّول عقوبةوأّن األ

  
أن الواجب األصلي ھو الحج األّول والثاني عقوبة، أو عكس ذلك وأّن الحج األّول فاسد وإّنما ُامر باتمامھ 

  .عقوبة والواجب األصلي ھو الحج الثاني
  

فعلى األّول فقد أتى األجیر بالحج المستأجر علیھ وبرئت ذّمة المنوب عنھ، فلو فرضنا أّن األجیر مات قبل أن 
ّنھ لم  ي بالحج الثاني أو تركھ نسیانًا أو عصیانًا فال یوجب ذلك خلًال في فراغ ذّمة المنوب عنھ، غایة األمر أیأت

ینبغي الریب في استحقاق األجیر تمام  یأت األجیر بوظیفتھ المقررة لنفسھ فذّمتھ بنفسھ مشغولة، وعلى ھذا ال
مستأجر وإن ترك ما ھو الواجب علیھ بنفسـھ، فإنھ أجنبي اُالجرة المسماة لتسلیم العمل بتمامھ وكمالھ إلى ال
 وجماعة فإنھم أصروا على أن الحج األّول فاسد وإنما )1(عن العمل المستأجر علیھ، خالفًا لصاحب الجواھر

وجب إتمامھ عقوبة والواجب األصلي ھو الثاني، الطالق الفاسد على األّول في النص والظاھر منھ الفساد 
  .على الفساد الحكمي مجاز ال داعي لھحقیقة وحملھ 

  
أن الواجب األصلي ھو األّول والثاني عقوبة، وال بّد من حمل الفساد الوارد في بعض النصوص : والتحقیق

بالنسبة إلیھ على الفساد المجازي، للنصوص الداّلة على فراغ ذّمة الحاج عن نفسھ وفراغ ذّمة المنوب عنھ 
  .لواجب األصلي والثاني عقوبةوالداّلة على أن األّول ھو ا

  
وعلیھما بدنة وعلیھما الحج من : عن محرم غشي امرأتھ وھي محرمة إلى أن قال«صحیحة زرارة : منھا
 وھذه )2(»اُالولى التي أحدثا فیھا ما أحدثا واُالخرى علیھما عقوبة: ؟ قال فأي الحجتین لھما: قلت... قابل

لحاج عن نفسھ والحاج عن غیره ولكن یظھر من الذیل ـ لقولھ الصحیحة وإن كان صدرھا مطلقًا من حیث ا
  أي الحجتین«
- - - - - - - - - -  
  .389: 17الجواھر ) 1(
  .9 ح 3أبواب كفارات االستمتاع ب  / 112: 13الوسائل ) 2(
  

  
الكمال مجاز قد ُیقال بالثاني للتعبیر في األخبار بالفساد الظاھر في البطالن، وحملھ على إرادة النقصان وعدم 

یستحق اُالجرة ویجب علیھ اإلتیان في القابل بال  إذا كانت معّینة وال) )1(( ال داعي إلیھ، وحینئذ فتنفسخ اإلجارة
ُاجرة، ومع إطالق اإلجارة تبقى ذّمتھ مشغولة ویستحق اُالجرة على ما یأتي بھ في القابل واألقوى صّحة األّول 

صریحة في ذلك في الحاج عن نفسھ، وال فرق بینھ وبین األجیر، وكون الثاني عقوبة لبعض األخبار ال
فإن : قال قلت«) علیھما السالم(ولخصوص خبرین في خصوص األجیر عن إسحاق بن عّمار عن أحدھما 

فإن األجیر : نعم، قلت: ؟ قال ابتلي بشيء یفسد علیھ حّجھ حتى یصیر علیھ الحج من قابل أیجزئ عن األّول
عن رجل حج عن رجل فاجترح في حّجھ «): علیھ السالم(وفي الثاني سئل الصادق » نعم: ضامن للحج، قال

فاألقوى » ھي لألّول تاّمة وعلى ھذا ما اجترح): علیھ السالم(شیئًا یلزم فیھ الحج من قابل أو كّفارة، قال 
كون اإلجارة مطلقة أو استحقاق اُالجرة على األّول وإن ترك اإلتیان من قابل عصیانًا أو لعذر، وال فرق بین 

معّینة، وھل الواجب إتیان الثاني بالعنوان الذي أتى بھ األّول فیجب فیھ قصد النیابة عن المنوب عنھ وبذلك 
  العنوان أو ھو واجب علیھ

  
  .ـ أنھما حجا عن أنفسھما، إذ یبعد أن یكون حج الزوج والزوجة معًا عن الغیر» لھما

  
الحج األّول ھو األصلي والثاني عقوبة، ویترتب على ذلك أنھ لو مات وكیف كان، الروایة صریحة في أن 

  .یخرج الثاني من صلب المال ال
  

  :روایتان في خصوص األجیر: ومنھا



 246

سألتھ عن الرجل یموت فیوصي بحّجة فیعطى رجل دراھم یحج بھا «: صحیحة إسحاق بن عّمار، قال: اُالولى
  ھ حتىفإن ابتلي بشيء یفسد علیھ حّج: قلت... عنھ

- - - - - - - - - -  
  .المسماة ومطالبة اإلجارة لھ فسخ الفائت علیھ كما أن العمل یطالب ُاجرة مثل بل للمستأجر أن) 1(
  

  
ینافي كونھ عقوبة فإّنھ یكون اإلعادة عقوبة،  یبعد الظھور في األّول وال ؟ وجھان، وال تعّبدًا ویكون لنفسھ

  ،)1( تي بھ بقصد ما في الذّمةولكن األظھر الثاني، واألحوط أن یأ
  

  .)1( »نعم: ؟ قال ألّن األجیر ضامن للحج: نعم، قلت: ؟ قال یصیر علیھ الحج من قابل أیجزئ عن األّول
  

في الرجل یحج عن آخر فاجترح في حّجھ شیئًا یلزمھ فیھ الحج من قابل أو «صحیحة ُاخرى لھ أیضًا : الثانیة
  .)2( »لى ھذا ما اجترحھي لألّول تاّمة وع: ؟ قال كّفارة

  
وھذه الروایات صریحة في صّحة الحج األّول وأنھ الحج األصلي والثاني عقوبة، وال موجب لرفع الید عن 
الروایات بعد وضوح داللتھا وصّحة أسانیدھا، فحینئذ یستحق األجیر اُالجرة على األّول وإن وجب علیھ الحج 

 وتفرغ ذّمة المنوب عنھ وإن لم یأت النائب بالحج الثاني في العام ثانیًا عقوبة على نفسھ في السنة الّالحقة،
  .القابل عصیانًا أو عذرا

استظھر في المتن أّوًال الوجھ األّول، وقد یوجھ بأن الحج الثاني نظیر القضاء فإذا كان العامل في األّول ) 1(
ظاھر من النص كون الثاني عقوبة على من نائبًا كان الثاني كذلك، ولكن ما استظھره ثانیًا ھو الصحیح، ألّن ال

وعلى «): علیھ السالم(ارتكب ما یوجبھا ویكون أجنبیًا عن المنوب عنھ كما یظھر من موثق إسحاق، لقولھ 
فإن ذلك واضح الداللة على أن الحج الثاني إنما وجب من قبل النائب المجترح، ومن المعلوم » ھذا ما اجترح

  .فھذا الحج أجنبي عنھ بالمّرةأن المنوب عنھ لیس بمجترح، 
  

وال فرق بین كون االجارة مطلقة أو مقّیدة بھذه السنة، ألّن مقتضى إطالق الموثقة صّحة الحج األّول مطلقًا، 
فیستحق تمام اُالجرة وإن وجب علیھ الحج ثانیًا في القابل كّفارة وعقوبة لما اجترحھ، ھذا كلھ إن قلنا بإن 

   ھو األّولالحج الواجب علیھ باألصل
- - - - - - - - - -  
  .2، 1 ح 15أبواب النیابة في الحج ب  / 185: 11 الوسائل )2(، )1(
  

  
یخفى عدم تمامیة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق اُالجرة في صورة كون اإلجارة معّینة ولو على ما  ثّم ال

ھ خارجًا عن متعلق اإلجارة وإن كان مبرئًا لذّمة یأتي بھ في القابل، النفساخھا وكون وجوب الثاني تعّبدًا لكون
  المنوب عنھ، وذلك ألّن اإلجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى األّول لكنھا باقیة بالنسبة إلى الثاني

  
  .والثاني عقوبة

  
  :وأّما لو قلنا بأن الفرض ھو الثاني واألّول فاسد فحینئذ یقع الكالم في جھات

یستحق اُالجرة  ھم أن االجارة تنفسخ حینئذ إذا كانت معّینة ومقّیدة بھذه السنة والیظھر من كلمات: اُالولى
  .ویجب علیھ االتیان في القابل بال ُاجرة، وإذا كانت مطلقة تبقى ذّمتھ مشغولة

  
ویرد علیھم ما عرفتھ غیر مّرة من أنھ ال موجب لالنفساخ في أمثال المقام، ألّن مجرد عدم االتیان بالعمل 

نعم، إذا كان عاجزًا عن االتیان بھ ینكشف بطالن . ستأجر علیھ اختیارًا وعدم تسلیمھ غیر موجب لالنفساخالم
االجارة، فمن استأجر شخصًا للصالة مثًال ولم یأت بھا األجیر اختیارًا أو أفسدھا ال تبطل االجارة، وإنما یملك 

 الخیار للمستأجر، فإن فسخ یرجع إلى األجر المسمى المستأجر العمل في ذّمة األجیر فإن سّلمھ فھو وإّال یثبت
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وإن لم یفسخ یرجع إلى قیمة العمل الثابت في ذّمة األجیر ألنھ فّوتھ على المستأجر، وأّما اُالجرة المسماة 
فیستحقھا األجیر حسب العقد وقد تختلفان كثرة وقّلة، فعلى كال التقدیرین فسخ أو لم یفسخ ال یستحق اُالجرة 

  .عمل الفاسد ولكن االجارة ال تفسدعلى ال
  

إن فسخ المستأجر یرجع إلى األجیر في األجر المسمى ویطالبھ منھ، وإن لم یفسخ فللمستأجر : وبعبارة ُاخرى
مطالبة األجیر بُاجرة مثل العمل الفائت علیھ، وقد تكون أكثر من المسّمى وقد تكون مساویة لھ وقد تكون أقل، 

من األجر المسّمى إّال في صورة واحدة وھي ما إذا كانت قیمة العمل أقل من األجر یحصل شیئًا  فاألجیر ال
  .المسّمى

  
  

وقد . تعّبدیًا عما وقع علیھ العقد، فال وجھ لعدم استحقاق اُالجرة على الثاني) )1(( تعّبدًا لكونھ عوضًا شرعیًا
بّد للمستأجر أن یستأجر مّرة ُاخرى في  الیقال بعدم كفایة الحج الثاني أیضًا في تفریغ ذّمة المنوب عنھ بل 

صورة التعیین ولألجیر أن یحّج ثالثًا في صورة اإلطالق، ألّن الحج األّول فاسد والثاني إّنما وجب لإلفساد 
أن ھذا إنما یتم إذا لم یكن الحج في القابل بالعنوان األّول، : عقوبة فیجب ثالث إذ التداخل خالف األصل، وفیھ

على القول بعدم صّحة األّول وجوب إعادة األّول وبذلك العنوان فیكفي في التفریغ وال ) )2(( األخباروالظاھر من 
یكون من باب التداخل فلیس اإلفساد عنوانًا مستقال، نعم إنما یلزم ذلك إذا قلنا إن اإلفساد موجب لحج مستقل ال 

التعیین إّن الحج األّول إذا كان فاسدًا وانفسخت على نحو األّول وھو خالف ظاھر األخبار، وقد یقال في صورة 
اإلجارة یكون لنفسھ فقضاؤه في العام القابل أیضًا یكون لنفسھ وال یكون مبرئًا لذّمة المنوب عنھ فیجب على 

من أن الثاني واجب بعنوان إعادة األّول، وكون األّول ) )3(( المستأجر استئجار حج آخر، وفیھ أیضًا ما عرفت
ّنھ بدل عنھ بالعنوان  یقتضي كون الثاني لھ وإن كان بدًال عنھ، أل ساخ اإلجارة بالنسبة إلیھ لنفسھ البعد انف

والظاھر عدم الفرق في األحكام المذكورة بین كون الحج األّول . المنوي ال بما صار إلیھ بعد الفسخ، ھذا
مام واإلعادة في النیابة تبّرعًا أیضًا وإن المستأجر علیھ واجبًا أو مندوبًا، بل الظاھر جریان حكم وجوب االت

  .یستحق اُالجرة أصًال كان ال
  

بعد البناء على فساد الحج األّول لو أتى بالحج من قابل فھل یستحق ُاجرة على العمل الثاني أم : الجھة الثانیة
لك لعدم إتیان العمل ؟ ذكر جماعة أنھ ال یستحق اُالجرة علیھ وإن أتى بھ عن المنوب عنھ وفرغت ذّمتھ، وذ ال

  المستأجر علیھ في السنة 
- - - - - - - - - -  
  .األمر بالحج من قابل ال یستلزم كونھ عوضًا شرعیًا وإبقاء لإلجارة تعبدًا عما وقع علیھ العقد) 1(
  .ال ظھور لألخبار في ذلك) 2(
  ".في التعلیقة المتقّدمة"قد مّر ما فیھ ) 3(
  

  
لحج الثاني لم یكن بأمر من المستأجر حتى یوجب الضمان وإنما أتى بھ بأمر من اهللا المعّینة، وما أتى بھ من ا

  .تعالى عقوبة علیھ
  

بأن الثاني عوض عن األّول شرعًا، ومقتضى البدلیة ھو االستحقاق فإن ) رحمھ اهللا(وأورد علیھم المصنف 
لى األّول لكنھا باقیة بالنسبة إلى الثاني التبدیل من قبل المولى الحقیقي، واالجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إ

  .تعبدًا لكونھ عوضًا شرعّیًا
  

أنھ لم یذكر في شيء من الروایات كون الثاني بدًال وعوضًا عن األّول وإنما ورد فیھا الحج من قابل، : وفیھ
 وإن كان وھل ھو بدل أو واجب مستقل فالروایات ساكتة عن ذلك بل مقتضى إطالقھا لزوم إتیان الحج ثانیًا

 من عدم )1(األّول ندبًا أو تبرعًا، فال مالزمة بین الوجـوب في القابل وبین كونھ عوضًا، فما ذكره القائل
استحقاق اُالجرة أصًال ال عن األّول لفساده وعدم تسلیمھ وال عن الثاني لعدم كونھ بأمره بل ھو أجنبي عن 
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عم تفرغ ذّمة المنوب عنھ على كالم سیأتي إن شاء اهللا المستأجر وإّنما سببھ وموجبھ األجیر ھو الصحیح، ن
  .تعالى ولكنھ ال یالزم استحقاق اُالجرة

  
بعدما فرضنا فساد الحج األّول ھل : ؟ وبعبارة ُاخرى ھل تفرغ ذّمة المنوب عنھ بالحج ثانیًا أم ال: الجھة الثالثة

بّد للمستأجر  ّول وإتیان الحج من قابل أم ال، فالتفرغ ذّمة المنوب عنھ بإتیان األجیر وظیفتھ من إتمام الحج األ
من االستئجار ثانیًا إما شخصًا آخر في ھذه السنة في صورة التعیین، أو على األجیر أن یحج ثالثًا في صورة 

  ؟ االطالق
 على رّبما یقال بذلك ألّن الحج األّول فاسد على الفرض والثاني إنما وجب لالفساد عقوبة فیجب ثالث، وال دلیل

تفریغ ذّمة المنـوب عنھ بالحج األّول وال بالثاني أّما األّول فلفساده، وأّما الثاني فإنما وجب على المجترح نفسھ 
  .عقوبة فكیف یكون موجبًا لفراغ الذّمة

  
  بأن الحج الثاني إنما یجب بالعنوان األّول، فإن ) قدس سره(وأشكل علیھ المصنف 

- - - - - - - - - -  
  .390: 17حب الجواھر ھو صا) 1(
  

  
الظاھر من األخبار لزوم إتیانھ بذلك العنوان ووجوب إعادة األّول نظیر وجوب القضاء، ومعنى االعادة إتیان 
الشيء ثانیًا كما أتى بھ أّوًال، غایة األمر أن الوجود األّول فیھ خلل والثاني ال خلل فیھ فالواجب ھو االعادة، 

بّد من وقوع الثاني بذلك العنوان لیتحقق عنوان االعادة وإّال ال یصدق عنوان  ن الفإن كان األّول واقعًا بعنوا
بّد من وقوعھ بذلك العنوان ویكفي ذلك  االعادة على الثاني، وحیث إن األّول وقع بعنوان النیابة فكذلك الثاني ال

  .في التفریغ
  

بھ كلمة اإلعادة بل المذكور فیھا الحج من ویضعف بأّن كلمة اإلعادة لم ترد في شيء من الروایات وال ما یش
قابل، ومقتضى إطالق الروایات وجوب الحج علیھ من قابل بما ھو ومن دون تقییده بالعنوان األّول، واألمر 
بالحج من قابل لم یختص باألجیر حتى یتوھم أن األلف والّالم فیھ من باب العھد أي الحج الذي آجره، فإن 

 لیس خصوص األجیر بل موردھا مطلق المحرم فال یتوّھم العھد من )1( الحج من قابلمورد الروایات اآلمرة ب
األلف والالم أصًال، فحالھ حال سائر الكفارات الثابتة على نفس المرتكب، فكما أن الكّفارة تثبت على من أوجد 

نعم، . لعنوان األّولسببھا كذلك الحج من قابل، وال یظھر من شيء من الروایات أن الواجب علیھ ھو الحج با
لو فرض إطالق في ھذه الروایات وقلنا بشمولھا لما إذا قصد بالثاني الحج عن غیره وفرض أن النائب في 
مفروض الكالم قد أتى بالثاني بعنوان المنوب عنھ صح القول باإلجزاء وفراغ ذّمة المنوب عنھ، ولكن ظاھر 

 نفسھ ومن قبل نفسھ ال بعنوان كونھ أجیرًا لیأتي بالحج ونحوه وجوب الحج الثاني على األجیر» علیھ«قولھ 
  .الثاني من قبل شخص آخر

  
أنھ بناء على فساد الحج األّول فإنما یجب الحج من قابل على األجیر نفسھ، وعلى المستأجر أن : والحاصل

ال مقتضي للبراءة والحكم یمكن الحكم بالتفریغ قبل االتیان بالحج الثالث، إذ  یستأجر ثانیًا التیان حج ثالث، فال
  بالفراغ، ألّن األّول فاسد على الفرض والثاني عقوبة على األجیر فتبقى ذّمة المستأجر مشغولة فعلیھ أن 

- - - - - - - - - -  
  .3أبواب كفارات االستمتاع ب  / 112: 13الوسائل ) 1(
  

  
  .یستأجر مّرة ُاخرى

  
قد عرفت أن الفرض ھو األّول والثاني عقوبة علیھ فیجزئ عن ھذا كّلھ بناًء على فساد الحج األّول، ولكن 

المنوب عنھ الحج األّول كما في النصوص، ویستحق اُالجرة بذلك وإن لم یحج األجیر من قابل لعذر أو غیر 
  .عذر



 249

  
ریب في أنھ یجب علیھ الحج، وھل یجتزئ بھ عن حجة اإلسالم وال  لو أفسد الحاّج عن نفسھ حّجھ ال: فرع

  ؟ لیھ الحج ثالثًا أم علیھ الحج ثالثایجب ع
 في االكتفاء )1(ال إشكال في االجتزاء واالكتفاء بما حج ثانیًا وال یجب علیھ الحج ثالثًا، وذلك لظھور الروایات

بحج واحد، ألّن التعبیر بأن علیھ الحج من قابل أو علیھما الحج من قابل مع كون الروایات في مقام البیان 
ب حج ثالث یقتضي االكتفاء بالحج الثاني عن الحج الواجب باالستطاعة، وعدم وجوب حج والسكوت عن وجو

، فإن المرتكز في ذھن زرارة أنھ إذا فسد )2(ثالث علیھ أو علیھما، وأوضح من ذلك كّلھ صحیح زرارة المتقدِّم
  .على ذلك) معلیھ السال(حّجھ یجب علیھ حج واحد ولم یتعّرض للحج ثالثًا أصًال وقد قرره اإلمام 

  
السكوت في المقام یدل على عدم وجوب حج ثالث علیھ، فالمستطیع إذا أفسد حّجھ یجب علیھ : وبالجملة

إتمامھ وحجة ُاخرى في القابل، وال یجب علیھ حجتان بعنوان العقوبة وبعنوان االستطاعة، بل یكتفي في العام 
  . حّجھ األّول حجة اإلسالم وبعد استطاعتھالقابل بحجة واحدة مع إتمامھ الحج األّول، ھذاإذا كان

  
وأّما إذا كان غیرھا واستطاع بعد االفساد فھل یتداخل الحج الواجب باالفساد مع الحج الواجب باالستطاعة أم 

؟ الظاھر ھو التداخل فال یجب علیھ أن یحج ثالثًا بعنوان حج اإلسالم، فإن التداخل وإن كان على خالف  ال
  ر ظاھر في حدوث وجوب عند حدوث سببھ لكن ھذا فیما إذا كان متعلق كل منھما قابًال للتعّدداألصل ألّن كل أم

- - - - - - - - - -  
  .3أبواب كفارات االستمتاع ب  / 110: 13الوسائل ) 1(
  .63في ص ) 2(
  

  
ا لم یشترط یملك األجیر اُالجرة بمجرد العقد، لكن ال یجب تسلیمھا إّال بعد العمل إذ: 22 مسألة "3163"

التعجیل ولم تكن قرینة على إرادتھ من انصراف أو غیره، وال فرق في عدم وجوب التسلیم بین أن تكون عینًا 
أو دینًا لكن إذا كانت عینًا ونمت كان النماء لألجیر، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا كان 

منًا لھا على تقدیر عدم العمل من المؤجر أو كون عملھ باطًال، المستأجر وصّیًا أو وكیًال وسّلمھا قبلھ كان ضا
، ولو لم یقدر األجیر على العمل مع عدم ))1(( یجوز لھما اشتراط التعجیل من دون إذن الموكل أو الوارث وال

وكذا للمستأجر، لكن لما كان المتعارف تسلیمھا أو نصفھا قبل المشي ) )2(( تسلیم اُالجرة كان لھ الفسخ
  .)1( ستحق األجیر المطالبة في صورة اإلطالق، ویجوز للوكیل والوصي دفعھا من غیر ضمانی

  
وأّما إذا تعّدد األمر واّتحد المأمور بھ وكان المأمور بھ غیر قابل للتعّدد والتكرار یكون األمر الثاني تأكیدًا لألّول 

ثانوي وھو التأكید والتداخل، وحیث إّن الحج یبقى ظھور لألمر في التأسیس بل ینقلب إلى ظھور  ال محالة، وال
یقع فیھا إّال حج واحد، والمفروض أنھ یجب على ھذا الشخص  في العام القابل غیر قابل للتعّدد ألّن كل سنة ال

الذي أفسد حّجھ الحج من قابل عقوبة وكذا یجب علیھ بعنوان االستطاعة، ألّن المستطیع یجب علیھ الحج فورًا 
  .تطاعة، فیتعلق األمران بحج واحد فیتداخالن فالتداخل في أمثال المقام على طبق القاعدةوفي سنة االس

ال ریب في أن األجیر یملك اُالجرة بمجرد العقد كما ھو مقتضى العقد، ولكن ما لم یسّلم العمل إلى ) 1(
جب على المستأجر تسلیم ی المستأجر لیس لھ مطالبة اُالجرة ألّن مبنى المعاوضات على التسلیم والتسلم، فال

  اُالجرة ابتداًء إّال إذا كان ھناك انصراف أو
- - - - - - - - - -  
ال أثر إلذن الوارث إّال إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤونة الحج بمقدار یكفي لالستئجار مّرة ُاخرى ) 1(

  .فیلزم علیھم االستئجار ثانیًا في الفرض
  .رة على التسلیمبل یبطل العقد لعدم القد) 2(
  

  
إطالق اإلجارة یقتضي المباشرة فال یجوز لألجیر أن یسـتأجر غیره إّال مع اإلذن صریحًا : 23 مسألة "3164"

  .)1( محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر) )1(( أو ظاھرًا، والروایة الداّلة على الجواز
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  .قرینة على لزوم إعطاء اُالجرة قبل تسلیم العمل

  
ثّم إنھ بناء على عدم وجوب تسلیم اُالجرة قبل العمل لو أّدى الوكیل أو الوصي اُالجرة قبل تسلیم العمل یكون 
ضامنًا، إذ لیس لھ إعطاء اُالجرة قبلھ إّال إذا وّكلھ الموّكل على ھذا النحو، وأّما الوصي فلیس لھ اإلعطاء حتى 

 عنھ وال أثر إلذنھ إّال إذا كانت التركة كثیرة وزائدة على مقدار إذا أذن الوارث، ألّن المال للمیت والوارث أجنبي
مؤونة الحج ومصارفھ مما یكفي لالستئجار مّرة ُاخرى، فإن حّصة المیت حینئذ كالكلِّي في المعـّین، وإذا تلف 

ة من مال ال أثر إلذن الوارث فیما إذا أعطى اُالجر: وبالجملة. مقدار من المال ال ینقص من حّصة المیت شيء
  .المیت، نعم إذا أعطى الوارث من كیسھ ومن مالھ فال بأس على الوصي أن یعطي اُالجرة قبل التسلیم بإذنھ

  
أنھ لو لم یقدر األجیر على العمل مع عدم تسلیم اُالجرة كان لھما الفسخ، ولم ) قدس سره(ثّم ذكر المصنف 

 العقد العتبار القدرة على التسلیم في متعلق االجارة، یظھر لنا وجھھ، ألّن عدم القدرة على العمل یوجب بطالن
فلو فرض أنھ غیر قادر على العمل ولو ألجل عدم إعطاء اُالجرة لھ ینفسخ العقد، لكشف العجز وعدم القدرة 

  .من األّول عن البطالن
بین قرینة على ریب في أن مقتضى إطالق االجارة ھو مباشرة األجیر لما استؤجر علیھ ما لم تكن في ال ال) 1(

الخالف، ألّن رضا المستأجر حسب إطالق العقد قد تعّلق بالمباشرة ولم یعلم تعلقھ بالتسبیب، فالتبدیل بفرد آخر 
  .یحتاج إلى رضا جدید من المستأجر

  
- - - - - - - - - -  
  .الروایة ضعیفة جّدًا مع أنھا لم ترد في مورد االستئجار) 1(
  

  
ھا على جواز التسبیب وإن لم یرض المستأجر، وھي ما رواه الشیخ بإسناده عن ثّم إّن ھنا روایة استدل ب

ما تقول في الرجل یعطى الحجة فیدفعھا إلى ): علیھ السالم(قلت ألبي الحسن الرضا «عثمان بن عیسى، قال 
  .جھ لھ وقد حملھا المصنف وغیره على صورة العلم بالرضا من المستأجر ولكن ال و)1( »ال بأس: ؟ قال غیره

  
  :إّال أن الروایة غیر قابلة لالعتماد علیھا من جھات

نقل ھذه الروایة عن الشیخ في التھذیب عن محّمد بن أحمد بن یحیى ) قدس سره(أن صاحب الوسائل : اُالولى
عن أبي سعید عن یعقوب بن یزید عن أبي جعفر األحول عن عثمان بن عیسى، وأبو جعفر األحول ھو مؤمن 

، ولكن الموجود في )علیھ السالم(والصادق ) علیھ السالم(وف الثقة وكان من أصحاب الباقر الطاق المعر
، ولم یعلم أن المراد بھ أبو جعفر األحول )3( األحول فقط وفي موضع آخر جعفر األحول)2(موضع من التھذیب 

وثق في كتب الرجال، بل المعروف، وعلى كل تقدیر أي سواء كان الراوي ھو األحول أو جعفر األحول فھو لم ی
یمكن أن یكون الراوي  ھو مجھول الحال، وال یمكن االعتماد على نسخة الوسائل بعد مخالفتھا للتھذیب، بل ال

والراوي عنھ یعقوب بن ) علیھما السالم(ّنھ من أصحاب الباقر والصادق  ھو أبا جعفر األحول المعروف، أل
من ) السالم علیھ( وال یمكن روایة من ھو من أصحاب الھادي ،)علیھ السالم(یزید وھو من أصحاب الھادي 

، )علیھ السالم(عادة للفصل الكثیر بینھما، مع أن الروایة عن الرضا ) علیھما السالم(أصحاب الباقر والصادق 
  ).علیھ السالم(كما ال یمكن روایة أبي جعفر األحول عن عثمان بن عیسى الذي من أصحاب الرضا 

  
ي السند أبا سعید الذي روى عنھ محّمد بن أحمد بن یحیى وروى عن یعقوب بن یزید، ورّبما أن ف: الثانیة

یتخّیل أن أبا سعید ھذا ھو أبو سعید القماط أو أبو سعید المكاري وكل منھما ثقة، إّال أنھ ال یمكن روایة كل 
  منھما عن یعقوب بن یزید، ألّن

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 14أبواب النیابة في الحج ب  / 184: 11الوسائل ) 1(
  .1609 / 462: 5التھذیب ) 2(
  .1449 / 417: 5التھذیب ) 3(
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ال یجوز استئجار من ضاق وقتھ عن إتمام الحج تمتعًا وكانت وظیفتھ العدول إلى حج : 24 مسألة "3165"
ضیق الوقت فھل یجوز اإلفراد عمن علیھ حج التمتع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمّتع ثّم اتفق 

؟ وجھان، من إطالق أخبار العدول ومن انصرافھا إلى الحاج عن نفسھ،  العدول ویجزئ عن المنوب عنھ أو ال
، وعلى تقدیره فاألقوى عدم إجزائھ عن المیت وعدم استحقاق اُالجرة علیھ ألنھ غیر ما ))1(( واألقوى عدمھ

  .)1( على المیت، وألنھ غیر العمل المستأجر علیھ
  

ویعقوب بن ) علیھ السالم(وأبا سعید المكاري من أصحاب الصادق ) علیھ السالم(القماط من أصحاب الكاظم 
بّد أن یكون أبو سعید المذكور ھو سھل بن زیاد فإنھ مكنى بھذه  فال) علیھ السالم(یزید من أصحاب الھادي 

إنھ یروي عن سھل بن زیاد كثیرًا، ویؤیده الكنیة أیضًا، وذلك بقرینة روایة محّمد بن أحمد بن یحیى عنھ ف
وال أقل من أن أبا سعید المذكور في السند مجھول لم . )2( روایة الكلیني عن سھل بن زیاد عن یعقوب بن یزید

  .یعلم من ھو، على أن أبا سعید المكاري لم تثبت وثاقتھ فالروایة ضعیفة جّدا
  

 ألنھا لم ترد في مورد االستئجار والنیابة وإنما المذكور فیھا أن الروایة ضعیفة داللة أیضًا،: الجھة الثالثة
إعطاء الحجة وھو أعم من النیابة، والظاھر أن المراد بھا إعطاء الحجة والتبرع بھا بأي وجھ كان والغرض 
ھو الحج كیفما اتفق، نظیر إعطاء المال للزیارة وصرفھ في طریقھا على نحو االطالق، فكأن إعطاء المال 

  . مساعدة الحاج والزائر ال على نحو االیجار واالستنابة فالروایة أجنبیة عن المقامألجل
  أّما عدم جواز استئجار من ضاق وقتھ عن أداء التمّتع فظاھر العتبار القدرة ) 1(
- - - - - - - - - -  
وأّما بالنسبة إلى  نھ،اإلجزاء عن المنوب ع أصل إلى األقوى ھو الجواز واإلجزاء بالعدول، ھذا بالنسبة بل) 1(

استحقاق اُالجرة فإن كانت اإلجارة على تفریغ الذّمة استحق اُالجرة، وإن كانت على نفس العمل الخاص فال 
  .یستحقھا إّال بالنسبة

  .2 / 309: 4الكافي ) 2(
  

  
ھذا العمل، وأّما في متعلق االجارة، فإذا كان األجیر عاجزًا ال یصح االیجار، وال بّد من استئجار من یتمّكن من 

لو استأجر من یتمكن من ذلك ثّم عرض لھ عارض ومانع عن األداء كضیق الوقت ونحوه فاالجارة صحیحة 
  .لوقوعھا على العمل المتمكن منھ

  
  .أن فیھ وجھین) قدس سره(؟ ذكر الماتن  وھل تشمل أدّلة التبدیل إلى حج اإلفراد والعدول المقام أم ال

  
 خصوصًا في مورد النساء لما یعرضھن من الحیض، )1( از العدول إلى اإلفراد كثیرةوال یخفى أن أدّلة جو

وجملة منھا وردت في الرجال لضیق الوقت عن أداء التمّتع وبعضھا وردت في الرجل والمرأة معًا في مورد 
 تشمل الضیق، وال ریب أن جملة منھا منصرفة إلى الحاج عن نفسھ وناظرة إلیھ، ولكن جملة منھا مطلقة

الحاج عن نفسھ وعن غیره وغیر منصرفة إلى الحج النفسي، فدعوى االنصراف في مجموع الروایات ال 
نعرف لھا وجھًا، فإن االنصراف المانع عن األخذ باالطالق ما إذا بلغ إلى حد یكون قرینة متصلة وموجبًا 

 وأّما في غیر ذلك فیؤخذ باالطالق لظھور المطلق في قسم خاص أو یكون صالحًا للقرینّیة وموجبًا لالجمال،
یوجب  مجرد كون قسم خاص متیقنًا من االطالق ال: ویكون ظھوره متبعًا ویكون االنصراف بدویًا، وبالجملة

  .االنصراف إلیھ وال یوجب اختصاص المطلق بھ
  

روایات للحج النیابي ثم إّنھ على تقدیر جواز العدول ال ینبغي الریب في اإلجزاء، فإّنھ بعد البناء على شمول ال
وعدم انصرافھا إلى الحج عن نفسھ یتعین اإلجزاء، ألّن ما أتى بھ النائب بدل عما في ذّمة المنوب عنھ بحكم 

من أن األقوى عدم الجواز ألنھ غیر ما على المیت ال یمكن المساعدة ) قدس سره(الشارع، فما ذكره الماتن 
  .علیھ بوجھ
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  ما تقّدم بعینھ فیما إذا مات األجیر بعد اإلحرام والحرموأّما اُالجرة فالكالم فیھا 

- - - - - - - - - -  
  .21أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11راجع الوسائل ) 1(
  

  
  ،)1(یجوز التبّرع عن المیت في الحج الواجب ـ أّي واجب كان ـ والمندوب: 25 مسألة "3166"

  
جار على تفریغ الذّمة، فحینئذ یستحق األجیر تمام اُالجرة، وأّما ّنھ تفرغ ذّمة المنوب عنھ فیما إذا كان االی وأ

بّد من تقسیط اُالجرة بالنسبة إلى األعمال، وتبدیل الوظیفة  إذا كانت االجارة على نفس األعمال الخارجیة فال
وتبدیلھا غیر مالزم لجعل اُالجرة بإزائھ فإن الروایات الداّلة على جواز العدول ناظرة إلى تعیین الوظیفة 

  .ولیست ناظرة إلى اُالجرة
  .یقع الكالم تارة في التبّرع عن المیت وُاخرى عن الحي) 1(
  

فال ریب في جواز التبّرع عنھ في الحج الواجب والمندوب وتبرأ ذّمة المیت بذلك، وتدل علیھ عّدة : أّما األّول
لو : بلغني عنك أنك قلت): علیھ السالم (قلت ألبي عبداهللا«معتبرة عامر بن عمیرة، قال : من الروایات، منھا

نعم، أشھد بھا على أبي أنھ : أن رجًال مات ولم یحج حجة اإلسالم فحج عنھ بعض أھلھ أجزأ ذلك عنھ، فقال
یا رسول اهللا إن أبي مات ولم یحج، فقال لھ : أتاه رجل فقال) صّلى اهللا علیھ وآلھ سّلم(حدثني أن رسول اهللا 

 وإنما تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ )1( »حج عنھ فإن ذلك یجزئ عنھ)  علیھ وآلھ وسّلمصّلى اهللا(رسول اهللا 
نعم، لو كان مورد الروایة . عن عدم الفرق بین األھل وغیره في التبرع عنھ حسب االرتكاز في أذھان العرف

 وال نحتمل خصوص حج الولد عن والده مثًال الحتملنا االختصاص، ولكن المذكور في النص بعض األھل
  .االختصاص بھ، فالروایة من حیث الداللة ال نقاش فیھا

  
، والظاھر أنھ سھو من قلمھ )2(إّنما الكالم في السند، فإّن الشیخ في التھذیب رواھا عن عّمار بن عمیر

 على) رحمھ اهللا(الشریف، لعدم وجود ھذا االسم في الرواة، فإّن الشیخ بنفسھ لم یذكره في رجالھ مع حرصھ 
  علیھم(استقصاء الرواة وأصحاب األئمة 

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 31أبواب وجوب الحج ب  / 77: 11الوسائل ) 1(
  .1407 / 404: 5التھذیب ) 2(
  

  
، ولو كان من جملة األصحاب )علیھ السالم(حتى عّد المنصور العباسي من جملة أصحاب الصادق ) السالم

وال ریب أنھ أضبط، بل الشیخ ذكر في رجالھ عامر بن » عامر«لكلیني فذكر والرواة لذكره في رجالھ، وأّما ا
، والظاھر اتحادھما وإّال لذكره الشیخ في رجالھ، )2( ، وذكر البرقي عامر بن عمیرة كما في الكافي)1( عمیر

 وكیف كان، الرجل ثقة ألنھ من رجال كامل. فاختصاص كل واحد منھما بذكر أحدھما یكشف عن اتحادھما
  .الزیارات

  
ویؤّكد الروایة المذكورة الروایات الكثیرة الداّلة على اإلحجاج باُالجرة فإنھا تدل على جواز التبرع أیضًا، ألّن 

  .احتمال دخل صرف المال في الصّحة بعید جّدا
  

ئ، وبإزاء ذلك روایة معتبرة تدل على أن الحج عن المیت إنما یجزئ إذا صرف من مال المیت وإّال فال یجز
یحج عنھ من : عن الرجل یموت ولم یحج حجة اإلسالم ولم یوص بھا وھو موسر، فقال«: وھي موثقة سماعة

  .)3( »صلب مالھ، ال یجوز غیر ذلك
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ولكّنھا محمولة على عدم جواز التـصّرف في تركة المیت قبل أداء الحج من مالھ وال تدل على عدم جواز الحج 
إنسان ھلك ولم یحج ولم یوص بالحج فأحج عنھ «: یحة حكم بن حكیمعنھ من مال آخر، وذلك بشھادة صح

: ؟ فقال بعض أھلھ رجًال أو امرأة ھل یجزئ ذلك ویكون قضاًء عنھ ویكون الحج لمن حج ویؤجر من أحج عنھ
 فإنھا واضحة الداللة على أن المیت لھ )4( »إن كان الحاج غیر صرورة أجزأ عنھما جمیعًا وُاجر الذي أحّجھ

إذ یعلم من ذلك أن المیت لھ مال ولكن لم یوص بالحج، ولو لم یكن » ولم یحج ولم یوص بالحج«: ، لقولھمال
لھ مال ال أثر للوصّیة وعدمھا، فمورد الروایة المیت الذي لھ مال ولم یحج من مالھ وأحج عنھ بعض أھلھ 

  الحكمباإلجزاء ولم یوجب صرف المال من تركتھ، فیعلم أن ) علیھ السالم(فحكم 
- - - - - - - - - -  
  .3608 / 256: رجال الطوسي) 1(
  .277: 4الكافي ) 2(
  .4 ح 28أبواب وجوب الحج ب  / 72: 11الوسائل ) 3(
  .8 ح 28أبواب وجوب الحج ب  / 73: 11الوسائل ) 4(
  

  
واجب، وكذا  ولو قبل االستئجار عنھ لل)1(بل یجوز التبّرع عنھ بالمندوب وإن كانت ذّمتھ مشغولة بالواجب

یجوز التبّرع عنھ في الواجب إّال إذا كان معذورًا في  یجوز االستئجار عنھ في المندوب كذلك، وأّما الحي فال
) )2(( االستنابة على األقوى كما مّر فإّنھ یجوز التبّرع عنھ ویسقط عنھ وجوب) )1(( المباشرة لمرض أو ھرم

  سابقًا
  

  .للتصرف في التركة قبل أداء الحجبعدم الجواز في تلك الروایة إنما ھو 
  

یجوز التصّرف بھذا المال إّال في سبیل الحج  الحكم بعدم الجواز ناظر إلى جھة المال وأنھ ال: وبعبارة ُاخرى
  .یجوز الحج بغیر مال المیت ولو على نحو التبّرع كما ھو محل الكالم عن المیت، ولیس النظر إلى أنھ ال

  
التبّرع عن المیت وھذا الحكم مّما ال خالف فیھ، مضافًا إلى السیرة المستمّرة فال ینبغي الریب في جواز 

  .الجاریة بین المسلمین
  

وھو الحج عن الحي، فإن كان الحج واجبًا علیھ فال یسقط بفعل الغیر لعدم سقوط الواجب عن : أّما الثاني
لحج عنھ، وقد ذكرنا تفصیل ذلك في المكلف بإتیان الغیر، نعم ورد في الحي العاجز عن المباشرة إتیان ا

 وذكرنا أن الظاھر من األدّلة وجوب االستنابة، بأن یجھز رجًال صرورة ال مال لھ ویبعثھ إلى الحج، فال )3(محّلھ
یكتفي بالتبّرع، ھذا في الحج الواجب، وأّما المندوب فالظاھر جواز النیابة والتبّرع فیھ للنصوص، وقد عقد في 

  .)4(  من أبواب النیابة السـتحباب التطّوع بالحج والعمرة عن المؤمنین أحیاًء وأمواتا25الوسائل الباب 
  .رّبما یشكل ذلك بدعوى أنھ مأمور بالواجب وھو متمكن منھ على الفرض فكیف یصّح الحج المندوب عنھ) 1(
  
- - - - - - - - - -  
  .أو غیر ذلك من األعذار) 1(
  .مّر عدم السقوط) 2(
  ".3069" ذیل المسألة 194: 26العروة في شرح ) 3(
  .25أبواب النیابة في الحج ب  / 169: 11الوسائل ) 4(
  

  
یتمّكن من  وأّما الحج المندوب فیجوز التبّرع عنھ كما یجوز لھ أن یستأجر لھ حتى إذا كان علیھ حج واجب ال

یخلو عن   التبّرع عنھ حینئذ أیضًا الأدائھ فعًال، وأّما إن تمّكن منھ فاالستئجار للمندوب قبل أدائھ مشكل، بل
  .)1( ))1(( إشكال في الحج الواجب
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 وإن كان األقوى فیھ الصّحة، )2( یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید في عام واحد ال: 26 مسألة "3167"
الحج، وأّما إّال إذا كان وجوبھ علیھما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منھما أن یشترك مع اآلخر في تحصیل 

  في الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النیابة، كما یجوز بعنوان إھداء الثواب، لجملة
  

  .ّنھ ال مانع من إتیان الحج المندوب مع اشتغال ذّمتھ بالحج الواجب على نحو الترّتب ویدفع أّوًال بأ
  

تصح فیھ النیابة والتسبیب، ولذا تصح  مباشرة التصح فیھ ال ّنھ لم یدل دلیل على أن كل مورد ال أ: وثانیًا
تعقل المباشرة  النیابة عن الحائض مع أنھا غیر قادرة على المباشرة، كما تصح النیابة عن المیت مع أنھ ال

مقتضى إطالق النصوص جواز التبّرع سواء كان المنوب عنھ مكّلفًا أم ال، وسواء كان قادرًا : وبالجملة. فیھ
  .أم العلى المباشرة 

، ألّن »في عام واحد«: موضعھا في المسالة اآلتیة بعد قولھ» في الحج الواجب«: ھذه الجملة أي قولھ) 1(
في » واألقوى فیھ الصّحة«: الكالم ھنا في الحج المندوب وال تلتئم ھذه العبارة مع ما قبلھا كما أن قولھ

یخلو عن إشكال وإن كان األقوى فیھ   حینئذ أیضًا البل التبّرع عنھ«المسألة الالحقة موقعھ ھنا والعبارة ھكذا 
یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید في عام واحد في  ال«وفي المسألة الّالحقة تكون العبارة ھكذا » الصّحة

  .، ولعل الناسخ اشتبھ وأثبت كال منھما في غیر موقعھ، واهللا العالم»الحج الواجب
  .لواجب وُاخرى في المندوبیقع البحث تارة في الحج ا) 2(
  
- - - - - - - - - -  
) وإن كان األقوى الصّحة(، وأّما قولھ )في عام واحد(ھذه الجملة موضعھا في المسألة اآلتیة بعد قولھ ) 1(

  .فموقعھ ھنا
  

  
  .من األخبار الظاھرة في جواز النیابة أیضًا، فال داعي لحملھا على خصوص إھداء الثواب

  
 تصح نیابة شخص واحد عن اثنین في عام واحد، ألّن المفروض وجوب الحج على كل واحد من فال: أّما األّول

بّد من أن یكون  المنوب عنھ مستقًال سواء كان وجوبھ وجوبًا عرضیًا كالنذر أو وجوبًا أصلیًا كحج اإلسالم، فال
ن اثنین یحتاج إلى دلیل وھو حج النائب مثلھ على نحو االستقالل فإن العمل الواحد یقع عن واحد، ووقوعھ ع

مفقود، بل لو وجبت على المنوب عنھ حجتان یجب علیھ أن یستنیب شخصین ولیس لھ االكتفاء بإحجاج 
  .شخص واحد، ألّن الواجب إذا كان متعددًا یجب أن تكون النیابة متعددة

  
ا أن یشترك مع اآلخر في نعم إذا كان الوجوب علیھما على نحو التشریك ال االستقالل كما إذا نذر كل منھم

  .إحجاج شخص واحد فال مانع
  

فال مانع من التشریك وإتیان حج واحد عن اثنین أو أكثر للنصوص الكثیرة، وقد عقد : وأّما الثاني
كم ) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «: صحیح محّمد بن إسماعیل قال: الوسائل بابًا مستقال لذلك، منھا صاحب

  .)1( »كم شئت: قال؟  ُاشرك في حّجتي
  

إن إشراك الغیر في الحج إنما یجوز إذا حج عن نفسھ، وأّما إذا حج عن الغیر نیابة فالروایات : ولقائل أن یقول
كون » یشرك في حّجتھ«أو » كم اشرك في حّجتي«: تدّل على جواز االشراك حینئذ، ألّن الظاھر من قولھ ال

  . المؤمنین والصلحاء واألقاربالحج عن نفسھ ویشرك في حّجھ شخصًا آخر من
  

 یقتضي جواز التشریك مطلقًا ولو لم )2(وھذه الدعوى وإن كانت في نفسھا قریبة ولكن التدّبر في النصوص
نحتمل  ّنھ بعد البناء على مشروعیة النیابة في نفسھا وجواز التشریك ورجحانھ ال یقصد الحج عن نفسھ، أل

ھو الحج الصادر » حجتھ«أو » بحجتي«على أن المراد بقولھ . سھاختصاص الجواز بصورة كون الحج عن نف
  منھ
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- - - - - - - - - -  
  .1 ح 28أبواب النیابة في الحج ب  / 202: 11 الوسائل )2(، )1(
  

 
یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعًا أو : 27 مسألة "3168"

   كما إذا)1( ي الواجب أیضًاباإلجارة، بل یجوز ذلك ف
  

مباشرة ولو عن الغیر، فال نحتمل اختصاص جواز التشریك بالحج المأتي من قبل نفسھ، بل الظاھر من 
  .النصوص تعمیم الحكم إلى الحج الصادر منھ عن الغیر

لحي أو ریب في جواز تعّدد النائب ووحدة المنوب عنھ عكس المسألة السابقة في الحج المندوب عن ا ال) 1(
، وكذا یجوز في الحج الواجب والمندوب عن الحي العاجز )1(المیت في عام واحد، كما ھو الظاھر من النصوص

یتمّكن من المباشرة إلطالق األدّلة بأن یجھز ویرسل جماعة لیحجوا عنھ، كما أنھ یجوز التعّدد في  الذي ال
المیت أو الحي العـاجز حّجان مختلفان نوعًا كحج الحج الواجب المختلف عن الحي أو المیت، كما إذا كان على 

اإلسالم والنذر، فیجوز أن یستأجر أجیرین في عام واحد ألداء الحجین، إلطالق األدّلة وعدم لزوم الترتیب 
بینھما وإن كان أحدھما أسبق زمانًا وكذلك یجوز التعدد إذا كان الثابت في ذّمتھ حجتین متحدتین نوعًا كحجتین 

ا یجوز فیما إذا كان أحدھما واجبًا واآلخر مستحبًا، بل یجوز أن یستأجر شخصین لحج واجب واحد للنذر وكذ
كحّجة اإلسالم في عام واحد احتیاطًا ورجاًء الحتمال بطالن حج أحدھما، كما ھو الحال في سائر العـبادات 

  .كالصالة والصوم فیستنیب رجلین ألداء الصالة
  

 النائب حّتى مع العلم بصّحة كل واحد منھما وإن كان إحرام أحدھما قبل إحرام بل ذكر في المتن جواز تعّدد
یلزم صدورھما في زمان واحد، فكل من السابق والّالحق ینوي الوجوب ألّن األمر الوجوبي ما لم  اآلخر، وال

 الوجوب وال یتم العمل بھ باق لم یسقط نظیر صالة جماعة على المیت في وقت واحد، فإن كل واحد منھم ینوي
یضر سبق أحدھم بقصد الوجوب من اآلخر، فإن األمر ما لم یتم العمل بھ یكون باقیًا فیصح قصد الوجوب من 

  كل واحد منھم ولو كان بعضھم أسبق، فیجوز قصد
- - - - - - - - - -  
  .24أبواب وجوب الحج ب  / 63، 34أبواب النیابة في الحج ب  / 208: 11الوسائل ) 1(
  

  
ى المیت أو الحي الذي ال یتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعًا كحّجة اإلسالم والّنذر أو كان عل

متحدان من حیث النوع كحّجتین للنذر، فیجوز أن یستأجر أجیرین لھما في عام واحد، وكذا یجوز إذا كان 
جة اإلسالم في عام واحد أحدھما واجبًا واآلخر مستحبًا، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد كح

احتیاطًا الحتمال بطالن حج أحدھما، بل وكذا مع العلم بصّحة الحج من كل منھما وكالھما آت بالحج الواجب 
فھو مثل ما إذا صّلى جماعة على المیت في وقت واحد، وال ) )1((وإن كان إحـرام أحـدھما قبل إحرام اآلخر
ة مشغولة ما لم یتم العمل فیصّح قصد الوجوب من كل منھما ولو یضّر سبق أحدھما بوجوب اآلخر فإّن الذّم

  .كان أحدھما أسبق شروعا
  

  .الوجوب من الّالحق قبل السابق من العمل
  

ویضعف بأنھ لو أتّما العمل في زمان واحد صح ما ذكره، ولكن لو أتم أحدھما قبل اآلخر وسقطت ذّمة المنوب 
اآلخر لسقوط األمر وفراغ ذّمة المنوب عنھ بالعمل األّول فال  جوب منالعمل صحیحًا یشكل قصد الو عنھ بإتمام

لو علم الثاني بأّن : وبتعبیر آخر. یّتصف الثاني بالوجوب، وكذا الحكم في المقیس علیھ أي الصالة على المیت
ذا تمام الكالم ھ. األّول ینتھي من عملھ قبلھ فكیف یمكن للثاني قصد الوجـوب، ألّن األّول یكون مصداقًا للواجب

  .في الحج النیابي
  

  .والحمد هللا أّوًال وآخرًا، وصّلى اهللا على سیِّدنا محّمد وآلھ الّطاھرین
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- - - - - - - - - -  
ھذا إذا كان إتمام أعمال الحج منھما في زمان واحد، وأّما إذا كان قد سبق أحدھما باإلتمام كان ھو حّجة ) 1(

  .  على المیتاإلسالم، وكذا الحكم في الصالة
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  فصل في الوصّیة بالحج
  

إذا أوصى بالحج فإن علم أنھ واجب ُاخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصیة، فال : 1 مسألة "3169"
یقال مقتضى كونھ بعنوانھا خروجھ من الّثلث، نعم لو صّرح بإخراجھ من الّثلث ُاخرج منھ فإن وفى بھ وإّال 

ّنھ  واإلفسادي أل) )1((الفرق في الخروج من األصل بین حّجة اإلسالم والحّج النذريو. یكون الزائد من األصل
بأقسامھ واجب مالي وإجماعھم قائم على خروج كل واجب مالي من األصل، مع أن في بعض األخبار أّن الحّج 

دنّیًا كما مّر بمنزلة الّدین ومن المعلوم خروجھ من األصل، بل األقوى خروج كل واجب من األصل وإن كان ب
ّنھ ندبي فال إشكال في خروجھ من الّثلث، وإن لم یعلم أحد األمرین ففي خروجھ من  ، وإن علم أ))2((سابقًا

  ،)1( األصل أو الّثلث وجھان
  

  .الحج الموصى بھ تارة یعلم بأنھ واجب وُاخرى بأنھ ندبي وثالثة یشك في كونھ واجبًا أو مندوبا) 1(
  

وما .  المصنف بخروجھ من أصل التركة سواء كان حجة اإلسالم أو النذري أو االفساديفقد حكم: أّما األّول
من إخراج الحج الواجب من أصل التركة وإن كان صحیحًا بالنسبة إلى حج اإلسالم، وأّما ) قدس سره(ذكره 

 إخراج الواجبات بالنسبة إلى الحج النذري واالفسادي فھو محل إشكال بل منع، لما تقّدم من أنھ ال دلیل على
المالیة من األصل، وحالھا حال سائر الواجبات اإللھّیة، وما ورد في بعض األخبار أن الحج بمنزلة الّدین فھو 

  في خصوص حج اإلسالم دون سائر أقسام الحج كما صّرح بھ 
- - - - - - - - - -  
  . من األصل بحّجة اإلسالممّر أن الحج النذري یخرج من الّثلث، وكذا اإلفسادي، ویختص الخروج) 1(
  ".3 التعلیقة 3115في المسألة "مّر خالفھ ) 2(
  

  
  .)1( في الصحیحة

  
  .ریب في خروجھ من الّثلث وأن الوصیة تنفذ بمقداره وھو ما علم أن الحج الموصى بھ ندبي فال: وأّما الثاني

  
قدس (حدھما فقد ذكر المصنف وھو ما لو شك في أنھ واجب أو مندوب ولم تكن قرینة على أ: وأّما الثالث

أن في خروجھ من األصل أو الّثلث وجھین أقواھما خروجھ من الّثلث، إذ لم یعلم كونھ واجبًا لیخرج من ) سره
  .األصل، وإنما یخرج من األصل إذا ثبت كونھ واجبًا وإّال فیخرج من الّثلث

  
من األصل، حیث استفاد ذلك من توجیھ وقد نقل المصنف عن السّید صاحب الریاض رأیھ في خروج ھذا القسم 

 ـ الظاھر في كون جمیع الوصایا من األصل ـ بأن مراده ما إذا لم یعلم كون )2(السّید لكالم والد الصدوق
الموصى بھ واجبًا أو ندبًا فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصیة خروجھا من األصل خرج عنھا صورة 

ث، وكذلك حمل خبر عّمار الدال بظاھره على ما عن والد الصدوق على صورة العلم بكونھا ندبًا فیخرج من الّثل
  .الشك

  
أّما عمومات الوصیة فالجواب عنھا ظاھر، ألنھا مخّصصة بما إذا لم یكن مورد الوصیة ندبًا وإّال فیخرج : أقول

ة وھو محل إشكال بل من الّثلث، فالتمسك بھا إلثبات خروجھ من األصل من التمسك بالعام في الشبھة المصداقی
الوصیة إنما یترتب علیھا األثر في غیر الواجب، وأّما في مورد الواجب فال أثر لھا : وبعبارة ُاخرى. منع

إلخراجھ من األصل أوصى بھ أو لم یوص بھ، وأّما في مورد الشك فال یمكن الحكم بخروجھ من األصل لعدم 
  .إحراز الوجوب واألصل عدمھ

  
  : قال«) علیھ السالم( وھو ما رواه الشیخ عنھ عن أبي عبداهللا )3(وأّما خبر عّمار

- - - - - - - - - -  
  .29أبواب وجوب الحج ب  / 74: 11الوسائل ) 1(
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إنما ھو عن والد الصدوق فما في المتن من نقلھ عن الصدوق " 119: 6"ما نقلھ السّید في الریاض ) 2(
  .سھو

  .19 ح 11كتاب الوصایا ب  / 281: 19الوسائل ) 3(
  

  
فقد أجاب عنھ في المتن بإعراض األصحاب » الرجل أحق بمالھ ما دام فیھ الروح، إذا أوصى بھ كّلھ فھو جائز

عنھ، ولكن ال حاجة إلى التمسك باالعراض، فإن الخبر موھون بمعارضتھ بغیره من الروایات مّما ھو أصح 
یمكن االعتماد علیھ وإن لم یكن لھ معارض، فإن  على أن الخبر في نفسھ ضعیف وال. سندًا وأكثر عددًا وأشھر

، وفي )1(الشیخ رواه في التھذیب عن أبي الحسن عمر بن شّداد األزدي والسري جمیعًا عن عّمار بن موسى
 عن أبي الحسن عمرو بن شداد األزدي، وفي بعض األسناد أبو الحسین، وذكر في السند أیضًا )2(االستبصار

، وكیف كان، لم یوثق الرجل، وأّما السري فھو ملعون كذاب، )3( عن عّمار بن موسىعن أبي الحسن الساباطي
وقد حمل المصنف تبعًا لصاحب الوسائل المال المذكور في الخبر على خصوص الّثلث الذي أمره بیده، وھو 

ید، فیجوز لھ حینئذ بعید جّدًا، كما أن الشیخ حمل الخبر على ما إذا لم یكن للمیت وارث أصًال ال من قریب وال بع
على أن وجود شخص ال وارث لھ أصًال نادر جّدًا، والعمدة أن . أن یوصي بمالھ كیف ما شاء، وھذا بعید أیضًا

  .یمكن االعتماد علیھا الروایة ضعیفة سندًا ال
  

على وقد یتوّھم أنھ مع الشك یبنى على أن وصیتھ في الواجب ال في المندوب فیخرج من األصل حمًال للوصیة 
الصّحة، وإّال لو كانت في المندوب لكانت باطلة، فلیس فیھا مخالفة لما دل على عدم نفوذ الوصیة فیما زاد عن 

یظھر األثر في الزائد عن الّثلث، : وبعبارة ُاخرى. الّثلث، ولیس ذلك من التمّسك بالعموم في الشبھة المصداقیة
تبطل باالضافة إلیھ، فتحمل  بالمندوب زائد، ولو كانتال بالنسبة إلى بالواجب تصح ألّن الوصیة لو كانت

  .الوصیة على الواجب حمًال لفعلھ على الصّحة
  

ویندفع بأن خروج الحج الواجب من األصل لیس ألجل الوصیة، فإنھا صّحت أو لم تصح یخرج الحج الواجب 
  من األصل، فھو أجنبي عن الوصیة، وإنما تؤثر في 

- - - - - - - - - -  
  .753 / 187: 9لتھذیب ا) 1(
  .459 / 121: 4االستبصار ) 2(
  .748 / 186: 9التھذیب ) 3(
  

  
  .المندوب، فإنھ لو كان زائدًا على الّثلث فال أثر لھا وتصح إذا كان بمقداره

  
أن مدرك أصالة الصّحة سواء كانت جاریة : على أن أصالة الصّحة ال مجرى لھا في أمثال المقام، توضیح ذلك

بّد من االقتصار على القدر  فسھ أو عمل الغیر ھو السیرة ال الدلیل اللفظي لیتمسك بإطالقھ، فحینئذ الفي عمل ن
المتیقن، والقدر المتیقن جریانھا فیما إذا كان الشك راجعًا إلى نفس العمل ال إلى العامل، مثًال لو شّك في أن 

لصّحة، وأّما لو شّك في أن العامل والمباشر ھل لھ عقد النكاح أو عقد البیع وقع صحیحًا أم فاسدًا یحمل على ا
الوالیة والسلطنة على ذلك أم ال فال یمكن إحراز ذلك بالحمل على الصّحة، فلو رأینا شخصًا یبیع ملك أحد 
وشككنا في أنھ ھل لھ الوالیة على ذلك أم ال، ال دلیل على الحمل على الصّحة وال یمكن إثبات الوالیة، نعم لو 

صّحة العقد الصادر من نفس المالك أو الولي یحمل على الصّحة، وكذا لو زوج شخص امرأة من رجل شّك في 
  .وشّك في والیتھ ووكالتھ عنھا ال یمكن الحكم بالصّحة، لعدم إحراز شمول السیرة ألمثال المقام

  
ا إذا ُاحرز سلطنة بّد من األخذ بالقدر المتیقن منھا وھو م حیث إن الدلیل منحصر بالسیرة فال: والحاصل

المباشر ووالیتھ ولكن یشك في صّحة عملھ من حیث وجدانھ للشرائط وعدمھ، وأّما لو شّك في أصل والیتھ 
وسلطنتھ فال یمكن إثباتھا بأصالة الصّحة، ولذا ال نحكم بصّحة كل عقد صادر من كل أحد، ومقامنا من ھذا 

وصیة، وإن كان مندوبًا لیس لھ الوالیة في إخراجھ من األصل، القبیل، ألّن الحج إذا كان واجبًا ال حاجة إلى ال
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فالشك في كون الموصى بھ واجبًا أو ندبًا راجع إلى الشك في صدور الوصیة عمن لھ الوالیة أم ال، فالصحیح 
  .من أنھ یخرج من الّثلث في صورة الشك) قدس سره(ما ذكره المصنف 

  
 الموصى بھ ھو الواجب یؤخذ بھا كاالیصاء بالحج من األمكنة نعم، إذا كان في البین قرینة على أن الحج

البعیدة في األزمنة السابقة، فإن الظاھر منھ ھو الحج الواجب، إذ االیصاء بالمندوب من تلك األمكنة في 
  .األزمنة السابقة بعید جّدا

  
  ورّبما یقال بالحمل على الواجب لالنصراف، فإنھ بمنزلة إخبار المیِّت وإقراره

  
ـ الظاھر في ) قدس سره(خروجھ من األصـل حیث إنھ وّجھ كالم الّصدوق ) قدس سره(یظھر من سّید الریاض 

إذا لم یعلم كون الموصى بھ واجبًا أو ال، فإّن مقتضى عمومات  بأّن مراده ما: كون جمیع الوصایا من األصل ـ
 ندبیًا، وحمل الخبر الدال بظاھره وجوب العمل بالوصیة خروجھا من األصل خرج عنھا صورة العلم بكونھا

على ما عن الصدوق أیضًا على ذلك، لكنھ مشكل فإن العمومات مخصصة بما دّل على أن الوصیة بأزید من 
ھذا، مع أن الشبھة مصداقیة والتمسك بالعمومات فیھا محل إشكال، وأّما . الّثلث ترد إلیھ إّال مع إجازة الورثة

الرجل أحق بمالھ ما دام فیھ الروح إن أوصى بھ كلھ فھو «): علیھ السالم (الخبر المشـار إلیھ وھو قولھ
  ، فھو»جائز

نعم، . بإعراض العلماء عن العمل بظاھره، ویمكن أن یكون المراد بمالھ ھو الّثلث الذي أمره بیده) )1((موھون
حّجوا : ظاھر من قول الموصيال: یمكن أن یقال في مثل ھذه األزمنة بالنسبة إلى ھذه األمكنة البعیدة عن مّكة

المستحبي في ھذه األزمنة واألمكنة فیحمل على أنھ ) )2((عنِّي، ھو حجة اإلسالم الواجبة، لعدم تعارف الحج
أّدوا كذا مقدارًا خمسًا أو زكاة، ینصرف إلى الواجب : واجب من جھة ھذا الظھور واإلنصراف، كما أنھ إذا قال

ي كون الموصى بھ واجبًا حتى یخرج من أصل التركة أو ال حتى یكون أن في صورة الشك ف: فتحصل. علیھ
  من الّثلث، مقتضى األصل الخروج من الّثلث، ألّن الخروج من األصل

  
  .بالواجب علیھ، كما أن إخباره بعدم ثبوت حج اإلسالم علیھ یسمع منھ

  
 من باب االحتیاط وكون الواجب أن مجّرد االنصراف إلى الواجب غیر مفید، إلمكان أن یكون االیصاء: وفیھ

واجبًا احتیاطیًا ال واجبًا أصلیًا، والذي یخرج من األصل ھو الواجب األصلي ال االحتیاطي، وكذا في الوصیة 
  بالخمس والزكاة

- - - - - - - - - -  
  .الخبر في نفسھ ضعیف فال حاجة في سقوط حجیتھ إلى التمسك باإلعراض) 1(
  .ن اإلیصال من باب االحتیاط وكذا في الوصیة بالخمس ونحوهنعم ولكن یمكن أن یكو) 2(
  

  
موقوف على كونھ واجبًا وھو غیر معلوم بل األصل عدمھ إّال إذا كان ھناك انصراف، كما في مثل الوصیة 
بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوھا، نعم لو كانت الحالة السابقة فیھ ھو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج 

ودعوى أن ذلك . ًا ولم یعلم أنھ أتى بھ أو ال فالظاھر جریان اإلستصحاب واإلخراج من األصلعلیھ سابق
موقوف على ثبوت الوجوب علیھ وھو فرع شّكھ ال شّك الوصي أو الوارث، وال یعلم اّنھ كان شاّكًا حین موتھ 

رث أیضًا، وال فرق في ذلك بین أو عالمًا بأحد األمرین مدفوعة بمنع اعتبار شّكھ بل یكفي شّك الوصّي أو الوا
ما إذا أوصى أو لم یوص، فإّن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذّمتھ بذلك الواجب عدم انتقال ما یقابلھ من التركة 
إلى الوارث، ولكّنھ یشكل على ذلك األمر في كثیر من الموارد لحصول العلم غالبًا بأن المیت كان مشغول الذّمة 

حج أو نحو ذلك، إّال أن یدفع بالحمل على الصّحة فإن ظاھر حال المسلم اإلتیان بما بدین أو خمس أو زكاة أو 
وجب علیھ، لكّنھ مشكل في الواجبات الموسعة بل في غیرھا أیضًا في غیر المؤقتة فاألحوط في ھذه 

  .اإلخراج من األصل) )1(( الصورة
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االحتیاط ولو احتیاطًا وجوبیًا لیس إقرارًا ونحوھما من الحقوق المالیة، فإن االیصاء بھا لو كان من باب 
باشتغال ذّمتھ وباستقرار الدین علیھ، فإن االحتیاط ال یوجب اشتغال الذّمة، نعم إذا كان ھناك ظھور في أن 

  .الموصى بھ ھو الحج األصلي فھو المتبع فإّن الظھور كالصراحة في لزوم االتباع
  

مّما تقّدم، وھو أنھ في صورة الشك في كون الموصى بھ واجبًا حتى ذكر المتحصل ) رحمھ اهللا(ثّم إّن المصنف 
یخرج من األصل أو ال حتى یكون من الّثلث ذكر أن مقتضى األصل الخروج من الّثلث، ألّن الخروج من األصل 

  موقوف على كونھ واجبًا وھو 
- - - - - - - - - -  
ذّمتھ وشّك في أدائھ، وكذلك فیما إذا علم بتعلق الحق بل األظھر ذلك فیما إذا علم بكون الحق ثابتًا في ) 1(

  .بالعین وكانت باقیة وأّما مع تلفھا فاألصل یقتضي البراءة من الضمان
  

  
غیر معلوم بل األصل عدمھ، إّال إذا كان ھناك انصراف إلى الواجب كالوصیة بالخمس والّزكاة والحج، إّال إذا 

ھ وعدمھ فالظاھر جریان االستصحاب بشك الوصي أو الوارث ال شك كان واجبًا علیھ سابقًا وشّك في إتیان
  .الموصي

  
یشكل على ذلك، األمر في كثیر من الموارد من األموال المتروكة، لحصول العلم غالبًا بأن المیت كان : ثّم قال

ب مشغول الذّمة بدین أو خمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك من الحقوق المالیة، وإجراء االستصحاب یوج
اإلشكال في التصرف في األموال المتروكة، ثّم دفع اإلشكال بالحمل على الصّحة، فإن ظاھر حال المسلم االتیان 
بما وجب علیھ، ثّم أورد على نفسھ بأنھ یشكل إجراء أصالة الصّحة في الواجبات الموسعة، بل في غیرھا مما 

فورًا وإن لم تكن مؤقتة، ولذا احتاط في ھذه لم یكن على نحو التوقیت كالواجبات التي یجب االتیان بھا 
  .الصورة باالخراج من األصل

  
  .إن موارد االشتغال بالحقوق المالیة على ثالثة أقسام: والذي ینبغي أن یقال

  
ما إذا تعلق الحق كالخمس والزكاة بعین المال الشخصي والمال موجود بعینھ، ونشك في أن المالك أدى : األّول

  ؟ ق أم الما علیھ من الح
ما إذا تعلق الحق بعین المال ولكن المال غیر موجود بعینھ، ونشك في أن المالك ھل أدى خمسھ أو : الثاني

  ؟ زكاتھ قبل تلف المال أو أنھ تلف قبل أداء الحق وقد اشتغلت ذّمتھ بھ
ال قبل أداء الحق واشتغلت ما إذا اشتغلت ذّمتھ بالحق من أّول األمر، بمعنى أنا نعلم أن المالك أتلف الم: الثالث

  ؟ ذّمتھ بھ وانتقل الحق إلى الذّمة، ولكن نشك في أنھ ھل أّدى الحق الثابت في ذّمتھ أم ال
فال ینبغي الریب في جریان االستصحاب فیھ، ألّن ھذا المال بعینھ قد تعلق بھ الخمس مثًال ونشك في : أّما األّول

  .أدائھ وعدمھ، واألصل العدم
  

ة بشك الوارث أو الوصي ال شك المیت، فال یضر الجھل بكونھ شاكًا حین موتھ أو كان عالمًا بأحد ثّم إن العبر
األمرین، وال یكفي إجراء أصالة الصّحة في إثبات أداء المیت الحق المتعلق بعین المال، ألّن أصالة الصّحة 

  تقتضي عدم ارتكاب المالك الحرام 
  

ي أثر آخر، ولذا ال تترتب علیھ اآلثار الشرعیة في العقود واالیقاعات وعدم سوء الظن بھ، وال یترتب علیھ أ
یحكم علیھ ببیع داره  في أمثال المقام، فلو شّك في أنھ باع داره أو صدر منھ العقد أو الكالم الباطل المحرم ال

م الباطل، ومن لحمل فعلھ على الصّحة، بل غایة ما یترّتب على ذلك أنھ لم یرتكب محرمًا ولم یصدر منھ الكال
ذلك ما ذكره الشیخ األنصاري من أنھ لو تردد األمر بین أن سلم أو سّب ال یجب علینا رّد السالم لحمل فعلھ 

  .، وإنما نحكم بأنھ لم یصدر منھ السب، فاستصحاب عدم األداء وبقاء االشتغال محّكم)1( على الصّحة
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ال یؤثر في الضمان وال یوجبھ، ألّن المفروض أن المال فالظاھر أن استصحاب عدم أداء الخمس : وأّما الثاني
تلف حینما كان المالك ولیًا علیھ وكان جائزًا لھ أن یتلف الخمس ویبدلھ من مال آخر، والضمان إنما یترتب 

  .على التفریط وھو غیر محرز واستصحاب عدم األداء ال یثبتھ
  

ولكن نشك في أنھ ھل فرغ ذّمتھ أم ال فھل یحكم بضمان وھو ما إذا اشتغلت ذّمتھ بالحق قطعًا : وأّما الثالث
محررة في محلھا وھي أن إثبات الدین على  ؟ یبتني ذلك على مسألة المیت واشتغال ذّمتھ أو بتفریغ ذّمتھ

المیت یحتاج إلى ضّم الیمین إلى البینة فقد وقع الكالم في ضم الیمین وأنھ من باب الجزء المتمم للبینة فیكون 
 لدعوى الدین على المیت البینة والیمین منضمًا، أو أن الدین یثبت بالبّینة وال یحتاج إلى ضّم الیمین المثبت

یثبت بالبّینة إّال بعد ضّم الیمین، فالیمین إلثبات بقاء الدین وعدم سقوطھ ال إلثبات أصل الّدین،  ولكن بقاؤه ال
  .إثبات بقائھ من ضّم الیمینبّد في  یكفي في الحكم في البقاء بل ال فاالستصحاب ال

  
 فالدین ثابت في الذّمة على الفرض ونشك في األداء وعدمھ، فحینئذ )2(إن قلنا باألّول كما ھو المحقق في محّلھ

  .ال مانع من جریان استصحاب عدم االتیان ما لم یطمئن باألداء
  
- - - - - - - - - -  
  .718: 2فرائد اُالصول ) 1(
  .18: 1ھاج مباني تكملة المن) 2(
  

  
، ویخرج األّول من األصل )1( تكفي المیقاتیة سواء كان الحج الموصى بھ واجبًا أو مندوبًا: 2 مسألة "3170"

والثاني من الّثلث، إّال إذا أوصى بالبلدیة وحینئذ فالزائد عن ُاجرة المیقاتیة في األّول من الّثلث كما أن تمام 
  .اُالجرة في الثاني منھ

  
  ،)2(إذا لم یعّین اُالجرة فالّالزم االقتصار على ُاجرة المثل لالنصراف إلیھا: 3ة  مسأل"3171"

  
وإن قلنا بالثاني وأن الیمین إلثبات البقاء وإلغاء االستصحاب في باب الدین على المیت تمسكًا بروایة 

  .ین األمرین فال مجال لجریان االستصحاب، فجریان االستصحاب وعدمھ یبتنیان على تنقیح ھذ)1( ضعیفة
نعم، إذا أوصى حجًا . ألّن مبدأ الحج من المیقات والزائد من جملة المقّدمات التي ال تجب أصًال وعرضًا) 1(

بلدیًا أو من مكان خاص یجب، والزائد عن ُاجرة المیقاتیة یخرج من الّثلث، فإن كان واجبًا أصلیًا تقّسط اُالجرة 
ل والزائد عن الّثلث، وأّما إذا كان واجبًا بالوصیة فیخرج تمام اُالجرة فما كان في مقابل المیقات یخرج من األص

  .من الّثلث
  .في الحج الندبي وإن وجب بالوصیة: ثانیھما. في الحج الواجب األصلي: أحدھما: یقع البحث في موردین) 2(
  

 سواء عّین قلیًال أو كثیرًا ریب في خروجھ من صلب المال، وال أثر لتعیین الموصي ُاجرتھ مطلقًا فال: أّما األّول
أو مساویًا، بل لیس لھ حق التعیین لعدم ثبوت والیتھ علیھ، فلو فرضنا أنھ عّین األقل ُاجرة یجب االستئجار 
باألكثر إذا كان بمقدار ُاجرة المثل، ویخرج من أصل المال رضي أو لم یرض أوصى أو لم یوص، ودعوى 

  لو عّین ُاجرة زائدة عن ُاجرة المثل یخرج الزائد مناالنصراف ال أثر لھا في المقام، نعم 
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 4أبواب كیفیة الحكم ب  / 236: 27الوسائل ) 1(
  

  
استئجاره إذ االنصراف إلى ُاجرة المثل إنما ھو نفي األزید  باألقل منھا وجب ولكن إذا كان ھناك من یرضى

الظن  الورثة خصوصًا مع توفیرًا على) )1((؟ األحوط ذلك وھل یجب الفحص عنھ لو احتمل وجوده. فقط
، ولو وجد من یرید أن یتبّرع فالظاھر جواز )1(بوجوده وإن كان في وجوبھ إشكال خصوصًا مع الظن بالعدم
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توفیرًا على الورثة فإن أتى بھ ) )2((االكتفاء بھ بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى االستئجار، بل ھو المتعّین
  ،)2(كفى وإّال وجب االستئجارصحیحًا 

  
  .الّثلث، ألّن الذي یجب إخراجھ من األصل إنما ھو اُالجرة المتعارفة للحج، وھي ُاجرة المثل كما قلنا

  
ولو فرض وجود أجـیرین أحدھما یأخذ ُاجرة المثـل واآلخر یرضى باألقل فالظاھر وجوب استئجار الثاني 

ّن الثابت في ذّمة المیت نفس الحج، والطبیعي ینطبق على األقل لالنصراف إلى األقل في ھذا الفرض، بل أل
  .فلیس للوصي تطبیقھ على األكثر، ویكون الزائد للورثة وال یجوز لھ التصرف فیھ إّال برضاھم

؟ الظاھر عدم وجوبھ ألصالة عدم وجدانھ خارجًا، وال  ھل یجب على الوصي الفحص عمن یرضى باألقل) 1(
 وال تزاحمًا بالنسبة إلى حق الورثة، إذ لم ینتقل ھذا المقدار من المال إلى الورثة لیتحقق یستلزم ذلك تفویتًا

  .التزاحم، فلھ االستئجار بالمثل ولو احتمل وجود األقل بل حتى ولو ظن، لعدم العبرة بالظن فإّنھ كالشك
  .أت بھ بعدّنھ تبّرع ولكّنھ لم ی تارة نفرض أن المتبرِّع أتى بالحج وُاخرى نفرض أ) 2(
  

ریب في عدم جواز االستئجار حینئذ، ألّن الواجب على الوصي تفریغ ذّمة المیت باالستئجار،  فال: أّما األّول
فإذا فرض فراغ ذّمتھ بالتبرع لیس لھ االستئجار، لعدم بقاء شيء في ذّمة المیت حتى یستأجر عنھ، فال 

  موضوع لالستئجار، كالدین المتبرع
- - - - - - - - - -  
  .ال بأس بتركھ) 1(
  .فیھ إشكال، بل منع) 2(
  

  
 بل وإن كان منـدوبًا )1( ولو لم یوجد من یرضى بُاجرة المثـل فالظاھر وجوب دفع األزید إذا كان الحج واجبًا

یجب الصبر إلى العـام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضى بُاجرة المثل أو أقل، بل  أیضًا مع وفاء الّثلث، وال
  یجوز لوجوب المبادرة إلى تفریغ ذّمة المیت في الواجب والعمل بمقتضى الوصّیة في المندوب ال

  
بھ، فإنھ لو تبرع أحد بالدین ال یجب على الوصي بل ال یجوز لھ إعطاء المال للدائن النتقال المال إلى الورثة، 

  .ال موضوع ألداء الّدین عنھوال یجوز ألحد التصرف فیھ بدون رضاھم، ألّن المفروض فراغ ذّمة المیت ف
  

فال یجب على الوصي الصبر حتى یأتي بھ المتبرع توفیرًا للورثة، بل لھ أن یعطي الحج قبل إتیان : وأّما الثاني
المتبرِّع بھ وال سیما إذا أراد التأخیر إلى سنة ُاخرى، ألّن المال قبل االتیان بالحج لم ینتقل إلى الورثة بل ھو 

ت وإنما ینتقل إلى الورثة بعد األداء، وال یجب على الوصي السعي لتحصیل النفع للورثة باق على ملك المی
القدر المسلم ھو عدم جواز تفویت حق الورثة أو مزاحمتھم، وأّما إیجاد : والحاصل. بإیجاد موضوع االرث

زم، بل لیس للمیت أن الموضوع إلرثھم فغیر واجب، فالصبر إلى أن یأتي المتبرع بالحج أو یؤدي الّدین غیر ال
  .یوصي على ھذا النحو وإنما لھ الوصیة بالحج عنھ ما لم یؤت بالواجب ال ما لم یتبرع بھ أحد

إذ ال موجب للتأخیر بعد ما كان الواجب تفریغ ذّمة المیت في ھذه السـنة ألّن الحج واجب فوري، والثابت ) 1(
  .ھ في الحج الواجب األصليفي ذّمتھ نفس الحج ال قیمتھ فیجب دفع األزید ھذا كّل

  
وأّما الحج المندوب في نفسھ وإن عرضھ الوجوب بالوصیة فإن لم یعّین اُالجرة فالّالزم االقتصار على ُاجرة 
المثل لالنصراف إلیھا، وإن وجد األقل تعین وال مجال للتصّرف في األزید، وأّما االنصراف إلى ُاجرة المثل فقد 

  .ألقلعرفت أنھ لنفي األزید ال ا
  

  .وأّما لو عّین اُالجرة فتارة یعّین اُالجرة المتعارفة وُاخرى یعّین األقل منھا
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وإن عّین الموصي مقدارًا لُالجرة تعّین وخرج من األصل في الواجب إن لم یزد على ُاجرة المثل وإّال فالزیادة 
  .من الّثلث، كما أّن في المندوب كّلھ من الّثلث

  
  .لى فیؤخذ بذلك إن لم یزد ما عّینھ على الّثلثأّما في الصورة اُالو

  
وأّما في الصورة الثانیة فإن وجد من یقبل ذلك فھو وإّال فیبنى على مسألة تعّدد المطلوب ووحدتھ، فإن قلنا 

  .بالتعّدد یعطى األكثر وأّما لو قلنا بعدم التعّدد فالوصیة باطلة لتعذر العمل بھا
  

یوجب سقوط العمل بالوصیة، بل الوصیة باقیة على حالھا  رد الوصیة بھ الولو تبّرع متبرِّع بالحج في مو
فیجب العمـل بھا، فإن التبّرع إنما یفید في الحج الواجب األصلي، لما عرفت أن الوجوب فرع اشتغال الذّمة، 

على حالھ وإذا فرغت ذّمتھ بالتبرع ال مورد للوجوب، بخالف المقام فإن الوجوب من ناحیة االیصاء وھو باق 
  .حتى لو تبّرع متبرِّع

  
ولو أوصى بالحج وانصرف االیصاء بھ إلى اُالجرة المتعارفة ولكن فرضنا أنھ لم یوجد من یرضى باُالجرة 

یجوز بل  أنھ ال) قدس سره(؟ ذكر المصنف  المتعارفة في ھذه السنة فھل یجوز التأخیر إلى السنة القادمة أم ال
صـیة ألّن العمل بھا واجب فوري والتعطیل في العمل بھا تصرف في مال المیت تجب المبادرة إلى العمل بالو

یزید على الّثلث  بغیر إذنھ فالّالزم علیھ تنفیذ الوصیة ولو بإعطاء المقدار الزائد على المتعارف فیما إذا كان ال
فالتأخیر توفیرًا للورثة ال یضر الورثة، فإّن ھذا المقدار من المال للمیت ویجب صرفھ فیما أوصاه،  فإّن ذلك ال

  .موجب لھ أصًال، وما ذكره صحیح
  

  
ھل الالزم في تعیین ُاجرة المثل االقتصار على أقل الناس ُاجرة أو یالحظ من یناسب شأن : 4 مسألة "3172"

ن ، ومثل ھذا الكالم یجري أیضًا في الكف))1(( ؟ الیبعد الثاني واألحوط األظھر األّول المیت في شرفھ وضعتھ
  .)1( الخارج من األصل أیضًا

  
أن مورد ھذه المسألة حّجة اإلسالم لتنظیره ذلك بكفن المیت، حیث یظھر من ) قدس سره(یظھر من كالمھ ) 1(

وكیف كان، لم یستبعد مالحظة شأن المیت . ذلك أن مورد الكالم ھو الواجب األصلي الذي یخرج من األصل
  .ر االقتصار على أقل الّناس ُاجرةشرفًا وضعة، ولكن ذكر أن األحوط األظھ

  
أّما كونھ أظھر فیمكن توجیھھ بأن الواجب ھو الطبیعي ویمكن انطباقھ على األقل ومعھ ال موجب : أقول

وأّما كونھ أحوط فال، ألّن المال مرّدد بین المیت والورثة فكیف یكون االقتصار على األقل . لتطبیقھ على األكثر
  . وما یصرف في الحج راجعًا إلى المیت نفسھأحوط مع احتمال كون المال

  
بل األظھر ھو الثاني، فإن الّالزم في تعیین اُالجرة مالحظة شأن المیت وأن ال یكون ھتكًا لھ، فإن الّناس 

یناسب أن یكون أجیرًا لذي الشرف والعز،  مختلفة شرفًا وضعة بالنسبة إلى من یستأجر عنھم، وكل أحد ال
من حیث الرفعة والضعة، كما ھو الحال في الكفن، والسیرة قائمة على ذلك، ویمكن والعبرة بحال المیت 

 لظھوره في الحج من )2( »یحّج عنھ من صلب مالھ«): علیھ السالم(استظھار ذلك من بعض النصوص كقولھ 
لتعارف أدّلة إخراج مصارف الحج من التركة ناظرة إلى ا: وبعبارة ُاخرى. مالھ مّما یناسب شأنھ واعتباره

  .الخارجي، والتعارف الخارجي یختلف حسب اختالف الّناس
  
- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال، بل منع) 1(
  .4 ح 28أبواب وجوب الحج ب  / 72: 11الوسائل ) 2(
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 وإن لم یعّین كفى حج واحد إّال )1(لو أوصى بالحج وعّین المّرة أو التكرار بعدد معّین تعّین: 5 مسألة "3173"
ن یعلم أنھ أراد التكرار، وعلیھ یحمل ما ورد في األخبار من أنھ یحج عنھ ما دام لھ مال ـ كما في خبرین ـ أو أ

ما بقي من ثلثھ شيء ـ كما في ثالث ـ بعد حمل األولین على األخیر من إرادة الّثلث من لفظ المال، فما عن 
  .الشیخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الّثلث باقیًا ضعیف

  
لوجوب العمل على طبق الوصیة، وأّما التكرار فإنما یجب فیما إذا كان الّثلث وافیًا، وإن أطلق ولم یعّین ) 1(

  .كفى حج واحد، ألّن الوصیة بطبیعي الحج وھو یحصل بالمّرة
  

فیًا،  وجوب التكرار ما دام الّثلث باقیًا ووا)2(  وتبعھ جماعة منھم صاحب الحدائق)1( ولكن نسب إلى الشیخ
ما بقي من ثلثھ « أو )3( »یحج عنھ ما دام لھ مال«: في بعضھا) علیھ السالم(واستدلوا بالروایات كقولھ 

  . كما في البعض اآلخر)4( »شيء
  

یحج «ھو ثلث المیت ألّن مالھ ھو الّثلث فیوافق الخبر اآلخر الدال على أنھ » ما دام لھ مال«: والظاھر من قولھ
، )قدس سره(، فلیس المقام من باب حمل المطلق على المقّید كما توھم المصنف »يءعنھ ما بقي من ثلثھ ش

  .فإن مال المیت ال إطالق لھ بل ھو منحصر في الّثلث، فالروایات متحّدة في ھذا المعنى
  

  :ثّم إن المصنف أجاب عن الروایات بوجھین
  .أنھا محمولة على ما إذا علم أنھ أراد التكرار: أحدھما

  
یھ أن ذلك بعید جّدًا، للتصریح في الروایات بأن الموصي أبھم ولم یسّم شیئًا ونحو ذلك مما یدل على ویرد عل

  .الجھل بمراده
  

  .بّد من طرحھا إعراض األصحاب عنھا فال: ثانیھما
  
- - - - - - - - - -  
  .1420، 1419 / 408: 5التھذیب ) 1(
  .299: 14الحدائق ) 2(
  .2، 1 ح 4 أبواب النیابة في الحج ب  /171: 11 الوسائل )4(، )3(
  

  
مع أنھ یمكن أن یكون المراد من األخبار أنھ یجب الحج ما دام یمكن اإلتیان بھ ببقاء شيء من الّثلث بعد العمل 

بّد من طرحھا إلعراض  بوصایا ُاخر، وعلى فرض ظھورھا في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادتھ ال
 ینبغي اإلشكال في كفایة حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى بإخراج فال) )1(( المشھور عنھا

  بوجوب صرف تمامھ) )2(( الّثلث ولم یذكر إّال الحج یمكن أن یقال
  

والصحیح في الجواب أن . وھذا الوجھ مردود أیضًا لما ذكرنا غیر مّرة أنھ ال عبرة بإعراض األصحاب
  :ة غیر قابلة لالعتماد علیھا وھي ثالث روایاتالروایات في نفسھا ضعیف

ما رواه الشیخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن محّمد بن الحسن : اُالولى
سعد : ھات، فقلت: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال«): علیھ السالم(أنھ قال ألبي جعفر ) الحسین(

  .)3( »یحج عنھ ما دام لھ مال: بھمًا ولم یسم شیئًا وال یدرى كیف ذلك، فقالبن سعد أوصى حجوا عّني م
  

: ما رواه بإسناده عن ابن فضال عن محّمد بن ُاورمة عن محّمد بن الحسن األشعري مثلھ إّال أنھ قال: الثانیة
  .)4( »ما دام لھ مال یحملھ«
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یحج عنھ ما : ل أوصى أن یحج عنھ مبھمًا، فقالعن رج«ما رواه عن محّمد بن الحسین بن أبي خالد : الثالثة
  .)5( »بقي من ثلثھ شيء

  
أّما الضعف في الروایات فبمحّمد بن الحسن كما في التھذیب، المعّبر عنھ بمحّمد بن الحسن األشعري أو محّمد 

محّمد بن بن الحسن بن أبي خالد أو محّمد بن حسن أبي خالد األشعري وقد یضاف إلیھ القمي، وقد یعبر عنھ ب
  حسن بن أبي خالد

- - - - - - - - - -  
  .األخبار في نفسھا ضعیفة فال حاجة إلى التشبث باإلعراض) 1(
  .في إطالقھ إشكال) 2(
  .1419 / 408: 5، التھذیب 1 ح 4أبواب النیابة في الحج ب  / 171: 11الوسائل ) 3(
  .1 ح 4أبواب النیابة في الحج ب  / 171: 11الوسائل ) 4(
  .2 ح 4أبواب النیابة في الحج ب  / 171: 11الوسائل ) 5(
  

  
في الحج، وكذا لو لم یذكر إّال المظالم أو إّال الزكاة أو إّال الخمس، ولو أوصى أن یحج عنھ مكّررًا كفى مّرتان 

  .)1( لصدق التكرار معھ
  
مقدارًا معّینًا واّتفق لو أوصى بصرف مقدار معّین في الحج سنین معّینة وعّین لكل سنة : 6 مسألة "3174"

عدم كفایة ذلك المقدار لكل سنة صرف نصیب سنتین في سنة أو ثالث سنین في سنتین مثًال وھكذا، ال لقاعدة 
الظاھر من حال الموصي إرادة صرف ذلك  في غیر مجعوالت الشارع، بل ألّن) )1((المیسور لعدم جریانھا

ل كفایتھ، ویدّل علیھ أیضًا خبر علي بن محّمد الحضیني المقدار في الحج وكون تعیین مقدار كل سنة بتخّی
الثاني تجعل ثالث حجج في حّجتین، وكالھما  وخبر إبراھیم بن مھزیار ففي األّول تجعل حّجتین في حّجة وفي

  .)2(من باب المثال كما الیخفى
  

الد والصحیح ما في  إّال أن فیھ محّمد بن الحسین بن أبي خ)2(شنبولھ، وروى عنھ الشیخ في االستبصار
  .)3( التھذیب، وعلى كل تقدیر لم تثبت وثاقتھ

ما ذكره وإن كان صحیحًا ولكن ال یتم على إطالقھ، وإنما نلتزم بذلك فیما إذا كان للكالم ظھور في صرف ) 1(
ج فال وجھ جمیع الّثلث في الحج أو الزكاة، وأّما إذا كان ظاھرًا في أمرین مستقلین أي إخراج الّثلث وإخراج الح

لصرف تمام الّثلث في الحج بل الظاھر حینئذ صرف مقدار منھ في الحج وصرف البقّیة في سائر اُالمور 
  .الخیریة فالمتبع ظھور الكالم

  
  .ولو أوصى أن یحج عنھ مكررًا كفى مّرتان لصدق التكرار بذلك وال تجب الزیادة

  :قد استدل على ذلك مضافًا إلى عدم الخالف بوجوه) 2(
  .قاعدة المیسور: ألّولا

  
  ظھور حال الموصي في صرف المقدار المعّین في الحج، وإنما عّین مقدارًا : الثاني

- - - - - - - - - -  
  .القاعدة في نفسھا غیر تاّمة وعلى تقدیر تمامیتھا تجري في المقامین من غیر فرق) 1(
  .513 / 137: 4االستبصار ) 2(
  .216 :16الحدیث  رجال تفصیل ذلك في معجم) الّشریف ظّلھ دام( قد تعّرض سیِّدنا اُالستاذ) 3(
  

  
  .خاّصًا لكل سنة لتخیل كفایتھ لحجتین أو ثالث

  
  .خبران إلبراھیم بن مھزیار: الثالث
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بأنھا تجري في خصوص المجعوالت ) قدس سره(أّما قاعدة المیسور فقد أورد علیھا المصنف : أقول

الشارع ال  المجعولة من قبل األحكام إلى صیة في المقام فال، ألّن القاعدة ناظرةالشرعّیة، وأّما في غیرھا كالو
  .الموصي ونحوه المجعولة من قبل األحكام

  
أّن القاعدة كما ذكرنا مرارًا ال أساس لھا وھي مخدوشة كبرى وصغرى، وال تجري في : والصحیح في الجواب
ة غیر المرتبطة یقتصر على المیسور ال لقاعدة المیسور بل نعم، في الواجبات المستقّل. الواجبات االرتباطیة

یوجب سقوط  ألّن االقتصار على المیسور في ھذه الواجبات بحكم العقل، فإن العجز عن إتیان تمام الواجب ال
الواجب عنھ بالمّرة، مثًال لو عجز عن صیام تمام شھر رمضان وتمّكن منھ في بعض األّیام من الشھر یجب 

یوجب سقوط األداء حتى  ام في تلك األّیام، وھكذا الدین فإنھ لو كان عاجزًا عن أداء تمام الّدین العلیھ الصی
  .بالنسبة إلى المقدار الممكن

  
ولو تنزلنا والتزمنا بتمامیة القاعدة ولو ألجل االنجبار فمقتضاھا ثبوت حكم جدید على المیسور مغایر للحكم 

 الحكم األّول تعلق بمجموع األجزاء وقد انتفى بانتفاء المركب، فالحكم الثاني األّول الثابت لتمام األجزاء، فإن
الثابت للباقي حكم جدید یغایر األّول ال أنھ یكشف عن بقاء الحكم األّول، وعلیھ ال مانع من شمول القاعدة 

  .مكن منھاللمقام، ألّن العمل بالوصیة بتمامھا إذا كان غیر ممكن فال مانع من العمل بالمقدار الم
  

  .القاعدة في نفسھا غیر تاّمة وعلى تقدیر تمامیتھا تجري في المقامین من غیر فرق: والحاصل
  

  .فال بأس بھ في الجملة ویمكن قبولھ في بعض الموارد: وأّما الوجھ الثاني
  

  .فإن الخبرین رواھما الشیخ عن إبراھیم بن مھزیار: وأّما الوجھ الثالث
  

كتب إلیھ علي بن محّمد «: ده عن محّمد بن علي بن محبوب عن إبراھیم بن مھزیار قالما رواه بإسنا: أحدھما
  الحضیني أن ابن عمي أوصى أن یحّج عنھ بخمسة عشر 

  
یجعل حّجتین في حّجة، فإن اهللا ): علیھ السالم(؟ فكتب  دینارًا في كّل سنة، ولیس یكفي، ما تأمرني في ذلك

  .)1( »تعالى عالم بذلك
  

أن موالك علي بن مھزیار أوصى أن یحّج عنھ من ): علیھ السالم(كتبت إلیھ «:  ما رواه عنھ أیضًا قال:ثانیھما
ضیعة صّیر ربعھا لك في كل سنة حّجة إلى عشرین دینارًا وأنھ قد انقطع طریق البصرة، فتضاعف المؤن على 

یجعل ): علیھ السالم(م، فكتب الناس، فلیس یكتفون بعشرین دینارًا، وكذلك أوصى عّدة من موالیك في حجھ
 ورواھما الكلیني )3(  ورواھما الصدوق أیضًا عن إبراھیم بن مھزیار مسندًا)2( »ثالث حجج حجتین إن شاء اهللا

، وراوي الخبرین إنما ھو إبراھیم بن مھزیار، والمصنف نسب األّول إلى علي بن محّمد )4( عنھ مرسًال
ال الراوي عنھ، وداللتھما واضحة، ) علیھ السالم(الكاتب إلى اإلمام الحضیني ولیس كذلك، فإن الحضیني ھو 

وذكر الثالث واالثنین من باب المثال قطعًا، فلو كانت الحجة خمسة مثًال وال یكفي المال لھا یصرف في أربعة 
  .أو ثالثة إذا كان المال وافیا

  
، وأورد علیھ في الحـدائق بأن طریق )5( تین ضعفًاإّنما الكالم في السند فقد ذكر السّید في المدارك أن في الروای

  .)6( الّصدوق إلى إبراھیم بن مھزیار صحیح بل في أعلى مراتب الصّحة، وأّما إبراھیم فھو ثقة
  

یخفى أن إبراھیم بن مھزیار لم یصرح بوثاقتھ في كتب الرجال إّال أنھ قد یستدل على ذلك بوجوه  ولكن ال
) عّجل اهللا تعالى فرجھ(د ابن طاووس في ربیع الشیعة أنھ من سفراء الّصاحب عمدتھا وأساسھا ما عن السّی
  تختلف واألبواب المعروفین الذین ال

- - - - - - - - - -  
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  .1418 / 408: 5، التھذیب 1 ح 3أبواب النیابة في الحج ب  / 169: 11الوسائل ) 1(
  .890 / 226: 9لتھذیب ، ا2 ح 3أبواب النیابة في الحج ب  / 170: 11الوسائل ) 2(
  .1326، 1327 / 272: 2الفقیھ ) 3(
  .2، 1 / 310: 4الكافي ) 4(
  .144: 7المدارك ) 5(
  .297: 14الحدائق ) 6(
  

 
البر أو تزاد على ُاجرة ) )1(( ھذا، ولو فضل من السنین فضلة ال تفي بحّجة فھل ترجع میراثًا أو في وجوه

  .)1( ؟ وجوه بعض السنین
  

  .)3(  والفاضل المجلسي)2(  فیھم، وتبعھ غیر واحد كالعّالمةاالثنا عشریة
  

أّن ھذا اجتھاد منھ استنبطھ من بعض الروایات، ولو كان سفیرًا لذكره الشیخ في كتاب الغیبة الذي : ویرّده
 وغیرھما ممن تقّدم على ابن طاووس مع شّدة اھتمامھم بذكر )4( تصدى فیھ لذكر السفراء وكذلك النجاشي

  .اء واألبوابالسفر
  

) علیھ السالم( في الباب السابع واألربعین في ذكر من شاھد القائم )5(نعم ذكر الصدوق في كتاب إكمال الدین
، وفیھ داللة على جاللة قدر الرجل )علیھ السالم(حدیثًا عن إبراھیم بن مھزیار وتشرفھ بخدمة الصاحب 

على .  نفسھ، وال یمكن إثبات وثاقة شخص بقول نفسھووثاقتھ وعلو مقامھ، ولكن راوي الروایة ھو إبراھیم
) السالم علیھ(أن ھذه الروایة مشتملة على أمر مقطوع البطالن والكذب وھو إخباره عن وجود أخ للحّجة 

یمكن تصدیقھ أبدًا، والعمدة في وثاقتھ أنھ من رجال كامل  مسّمى بموسى وقد رآه إبراھیم، وھذا مّما ال
معتبرة والداللة واضحة فال ینبغي الّریب في الحكم المذكور، على أن الظاھر من حال الزیارات، فالروایة 

  .الموصي كون الوصیة بذلك من باب تعّدد المطلوب
أن االرث بعد إخراج الوصیة فما لم یحرز العجز عن العمل : أّما احتمال رجوع المال الزائد میراثًا ففیھ) 1(

ال تعدد المطلوب ال یرجع میراثًا، وأّما جعل الزائد إضافة على ُاجرة بعض بالوصیة ـ كما ھو المفروض ـ الحتم
السنین فال موجب لھ بعد فرض عدم كفایة المال للموصى بھ، ومقتضى القاعدة حینئذ سقوط الوصیة بالحج 

  الزائد
- - - - - - - - - -  
  .األظھر صرفھا في وجوه البر) 1(
  .17 / 51): الخالصة(رجال العالمة ) 2(
  .38: 14روضة المتقین ) 3(
  .17 / 16: رجال النجاشي) 4(
  . باب الخامس واألربعین487: الدین كمال) 5(
  

  
ولو كان الموصى بھ الحج من البلد ودار األمر بین جعل ُاجرة سنتین مثًال لسنة وبین االستئجار بذلك المقدار 

) )1((  یبعد التخییر بل أولویة الثاني، إّال أن مقتضىمن المیقات لكل سنة ففي تعیین األّول أو الثاني وجھان، وال
إطالق الخبرین األّول، ھذا كّلھ إذا لم یعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجھ التقیید وإّال فتبطل 

  .)1( الوصیة إذا لم یرج إمكان ذلك بالتأخیر أو كانت الوصیة مقّیدة بسنین معّینة
  

وھو صرفھ في مطلق وجوه البر، لظھور حال الموصي في كون الوصیة على نحو تعدد فیتعّین الوجھ الثاني 
  .المطلوب
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نعم، لو كانت الوصیة بتعّدد الحج بالمقدار المعّین على نحو التقیید تكون الوصیة باطلة، لتعلقھا بأمر متعذر 
تعدِّدة أحدھا تعّلق بالحج عنھ غیر مقدور فیرجع المال إلى الوارث، بخالف ما إذا كانت الوصیة في الحقیقة م

یوجب سقوط  واآلخر تعّلق بصرف مقدار من الّثلث في وجوه البر من الحج ونحوه، وتعذر واحد منھما ال
  .العمل باآلخر كما ھو الشأن في جمیع موارد تعّدد المطلوب

ین تعّدد الحج المیقاتي وبین إذا أوصى بالحج البلدي وفرضنا عدم كفایة المقدار المعّین لتعّدده ودار األمر ب) 1(
دار األمر بین إلغاء خصوصیة البلد أو إلغاء التعّدد، الظاھر تعین : االستئجار لحج بلدي واحد، وبعبارة ُاخرى

 إلبراھیم بن مھزیار، فإن األّول منھما وإن لم یصرح )2(الثاني وتقدیم الحج البـلدي إلطالق الخبرین المتقّدمین
مقتضى إطالقھ ھو إتیان الحج البلدي مّرة واحدة وإن تمكن من حّجتین میقاتیتین، وأوضح فیھ بذكر البلد ولكن 

وقد » وقد انقطع طریق البصرة فتضاعف المؤن«: منھ الخبر الثاني، ألّن مورده الوصیة بالحج البلدي لقولھ
  .بجعل حّجتین مكان ثالث حجج) علیھ السالم(أمر 

  
- - - - - - - - - -  
  .و األحوطوعلیھ فھ) 1(
  .99في ص ) 2(
  

  
إذا أوصى بالحج وعّین اُالجرة في مقدار فإن كان الحج واجبًا ولم یزد ذلك المقدار عن : 7 مسألة "3175"

ُاجرة المثل أو زاد وخرجت الزیادة من الّثلث تعّین، وإن زاد ولم تخرج الزیادة من الّثلث بطلت الوصیة 
الحج مندوبًا فكذلك تعّین أیضًا مع وفاء الّثلث بذلك المقـدار وإّال فبقدر إلى ُاجرة المثل، وإن كان ) )1(( ویرجع

وفاء الّثلث مع عدم كون التعیین على وجھ التقیید، وإن لم یف الّثلث بالحج أو كان التعیین على وجھ التقیید 
  .)1(بطلت الوصیة وسقط وجوب الحج

  
ضى النصوص الداّلة على أنھ إذا لم یمكن الحج البلدي وقد یقال بتعیین المیقاتي وإلغاء خصوصیة البلدي بمقت

فمن المیقات حجة واحدة، وقد عقد في الوسائل بابًا لذلك وذكر فیھا عّدة روایات دّلت على أن من أوصى بحجة 
صحیحة علي : اإلسالم وجب أن یقضى عنھ من بلده فإن لم تبلغ التركة فمن حیث بلغ ولو من المیقات، منھا

  .)2( ثقة ابن بكیربن رئاب ومو
  

أن مورد الروایات ھو عدم التمكن من البلد، والمفروض في محل الكالم ھو التمكن منھ ولكن ال : والجواب
  .یتمكن من التعدد، فالروایات أجنبیة عن المقام وال یمكن التعدِّي من مواردھا إلى محل كالمنا

  .یقع الكالم تارة في الحج الواجب وُاخرى في المندوب) 1(
  

فإن عّین المیت اُالجرة في مقدار معّین ولم یزد ذلك المقدار عن ُاجرة المثل تعین، وكذا لو زاد وكان : أّما األّول
ثلث المیت وافیًا، وأّما لو زاد عن ُاجرة المثل ولم یبلغ الّثلث الزیادة، كما إذا أوصى بإعطاء ألف دینار لألجیر 

ثھ ثالثمائة دینار مثًال، ذكر المصنف أن الوصیة تبطل ویرجع إلى وفرضنا أن ُاجرة المثل خمسمائة وكان ثل
  .ُاجرة المثل لعدم صّحة الوصیة بما زاد على الّثلث

  
  ولكن الظاھر أنھ ال موجب للبطالن بل یضاف إلى ُاجرة المثل مقدار الّثلث وھو

- - - - - - - - - -  
  .بل صّحت وتكمل بھا ُاجرة المثل بالمقدار الممكن) 1(
  .2، 1 ح 2أبواب النیابة في الحج ب  / 166: 11الوسائل ) 2(
  

  
یقبل إّال باألزید،  إذا أوصى بالحج وعّین أجیرًا معّینًا تعین استئجاره بُاجرة المثل وإن لم: 8 مسألة "3176"

لقًا، الزیادة من الّثلث تعین أیضًا وإّال بطلت الوصیة واستؤجر غیره بُاجرة المثل في الواجب مط فإن خرجت
  .)1( وكذا في المندوب إذا وفى بھ الّثلث ولم یكن على وجھ التقیید وكذا إذا لم یقبل أصال
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یرج وجود  إذا لم الوصیة الحج مستحّبًا بطلت للحج ُاجرة الیرغب فیھا أحد وكان إذا عّین: 9 مسألة "3177"

إذا كان كذلك من األّول  ما بین لالبر أو یفّص وجوه میراثًا أو تصرف في ترجع  وحینئذ فھل)2(راغب فیھا
  ؟ وجوه، واألقوى ھو الصرف في وجوه البر، ال لقاعدة فترجع میراثًا أو كان الراغب موجودًا ثّم طرأ التعّذر

  
  .ثالثمائة دینار في المثال، لوجوب العمل بالوصیة بالمقدار الممكن وإن لم یبلغ ذلك المقدار المعّین الموصى بھ

  
ظھر الحال فیھ بما تقّدم من أنھ یتعین المقدار الذي عّینھ ویجب إخراجھ من الّثلث، فإن وفى فی: وأّما الثاني

الّثلث بُاجرة المثل وبالزیادة فھو، وإّال فیضاف إلى ُاجرة المثل بالمقدار الممكن وإن لم یبلغ المجموع ذلك 
بتمام الوصیة، وأّما العمل بالمقدار المقدار المعّین، لوجوب العمل بالوصیة مھما أمكن، والمتعذر ھو العمل 

الممكن فال موجب لسقوطھ إّال إذا كانت الوصیة على نحو التقیید ووحدة المطلوب، أو كان الّثلث غیر كاف 
  .أصًال فتسقط الوصیة حینئذ

  
 كان ممن والمسألة الالحقة شبیھة بھذه وھي ما إذا عّین أجیرًا معّینًا، فإن قبل ُاجرة المثل تعین استئجاره وإن

یأبى عن النیابة أو ال یقبل إّال باألزید وال یكفي الّثلث للزیادة یستأجر شخص آخر، ھذا في الواجب، وأّما في 
المندوب فإن وفى الّثلث فھو وإن لم یف وكانت الوصیة على وجھ التقیید تسقط لعدم إمكان العمل بھا، وإن لم 

  .انتكن على وجھ التقیید یستأجر شخص آخر مع االمك
  .قد ذكرنا حكم ھذه المسألة في المسألة السابقة فال نعید) 1(
  لعدم إمكان العمل بالوصیة، وھل ترجع اُالجرة المعّینة میراثًا، أو تصرف في) 2(
  

ّنھا قاعدة شرعّیة وإّنما تجري في األحكام الشرعّیة  المیسور بدعوى أن الفصل إذا تعّذر یبقى الجنس، أل
 مسرح لھا في مجعوالت الناس كما أشرنا إلیھ سابقًا، مع أن الجنس الیعّد میسورًا للنوع المجعولة للشارع وال

فمحلھا المركبات الخارجیة إذا تعّذر بعض أجزائھا ولو كانت ارتباطیة، بل ألّن الظاھر من حال الموصي في 
فیكون تعیینھ لمثل الحج   غیرهمن نظره أنفع في وإّنما عّین عمًال خاّصًا لكونھ ینفعھ أمثال المقام إرادة عمل

على وجھ تعّدد المطلوب وإن لم یكن متذكرًا لذلك حین الوصیة نعم لو علم في مقام كونھ على وجھ التقیید في 
عالم اللُّب أیضًا یكون الحكم فیھ الرجوع إلى الورثة، وال فرق في الصورتین بین كون التعّذر طارئًا أو من 

عن الصادق ) )1(( رد من األخبار في نظائر المقام، بل یدل علیھ خبر علي بن سویداألّول ویؤید ما ذكرنا ما و
  مات رجل فأوصى بتركتھ أن أحج بھا: قلت«: قال) علیھ السالم(

  
مطلق وجوه البر، أو یفّصل بین المتعذر من األّول والطارئ ففي األّول ترجع میراثًا وفي الثاني تصرف في 

  .؟ وجوه وجوه البر
  

: إن المیت قد یعین الّثلث أّوًال ثّم یخرج منھ الحج والصالة والصوم ونحوھا كما إذا قال: ینبغي أن یقالوالذي 
أخرجوا من ثلثي الحج والصالة ونحوھما من وجوه البر ففي مثل ذلك ال ینبغي الشك في أنھ ال موجب لرجوع 

 كما لو أوصى من ثلثھ تعمیر مسجد وفرضنا المال إلى الورثة لعدم المقتضي وھكذا لو كان التعذر ألسباب ُاخر
أن المسجد وقع في الشارع ولم یمكن عمارتھ، أو أوصى للمواكب الحسینیة ومنعت ونحو ذلك، ففي جمیع ھذه 
الموارد ال مقتضي لرجوع المال الذي عینھ للصرف في جھة إلى الوارث لبقاء الّثلث على ملك المیت، غایة 

بّد من صرفھ في جھاتھ، فإنھ بتعیینھ الّثلث لنفسھ قد جعل الورثة   التي عینھا فالاألمر تعذر صرفھ في الموارد
  .محرومین عنھ فال یرجع إلیھم، وال فرق بین أن یكون التعّذر من األّول أو أنھ یطرأ بعد ذلك

  
- - - - - - - - - -  
الل بھا، وتكفي القاعدة الروایة عن علي بن مزید ال عن علي بن سوید، وھي ضعیفة ال تصلح لالستد) 1(

  .للحكم المذكور بعد ظھور حال الموصي كما ذكر
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ما ): علیھ السالم(تصدق بھا، فقال : عنھ فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقھاء فقالوا
ن كانت تكون تبلغ أن یحج بھا من مّكة، فإ ضمنت إّال أن ال): علیھ السالم(تصّدقت بھا، فقال : صنعت؟ قلت

ویظھر مّما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصیة لجھة من » تبلغ أن یحّج بھا من مّكة فأنت ضامن
ّنھ  الجھات، ھذا في غیر ما إذا أوصى بالّثلث وعین لھ مصارف وتعذر بعضھا، وأّما فیھ فاألمر أوضح أل

  .بتعیینھ الّثلث لنفسھ أخرجھ عن ملك الوارث بذلك فال یعود إلیھ
  
إذا صالحھ على داره مثًال وشرط علیھ أن یحج عنھ بعد موتھ صح ولزم وخرج من : 10 مسألة "3178"

في نظیر ) قدس سره(ویظھر من المحقق القمي . أصل التركة وإن كان الحج ندبیًا وال یلحقھ حكم الوصیة
  و عمل لھ ُاجرة فیحسبوھ) )1(( المقام إجراء حكم الوصیة علیھ بدعوى أنھ بھذا الشرط ملك علیھ الحج

  
وأّما لو أوصى ابتداًء بُامور ولم تكن وصیتھ مسبوقة بتعیین الّثلث وإخراجھ كما إذا أوصى بالحج ابتداًء فھل 

؟ وجھان، قد یقال باألّول لعدم إمكان العمل بالوصیة فیرجع المال  یرجع المال میراثًا أو یصرف في وجوه البر
  .إلى الوارث لفقد المانع

  
إلى الثاني للقرینة العاّمة الخارجّیة على تعدد المطلوب، فإن ) قدس سره( ذھب جماعة منھم الماتن ولكن

الظاھر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ینفعھ وإنما عّین عمًال خاّصًا لكونھ أنفع في نظره من 
  .طلوب وإذا تعذر بعضھ ال یسقط اآلخرغیره، فتعیینھ لمثل الحج ونحوه من اُالمور القربیة على نحو تعدد الم

  
، ویظھر من ذلك كّلھ أن )2(ویؤكد ذلك عّدة من الروایات الواردة في باب نسیان الوصیة وعدم وفاء المال للعتق

  غرض الموصي ال خصوصیة لھ بالنسبة إلى ما عّینھ
- - - - - - - - - -  
لمشروط علیھ العمل المشروط حتى ینتقل إلى إن الشارط ال یملك على ا: الصحیح في الجواب أن یقال) 1(

  .الورثة
  .73، 61كتاب الوصایا ب  / 393: 19الوسائل ) 2(
  

  
أنھ لم یملك علیھ : مقدار ُاجرة المثل لھذا العمل، فإن كانت زائدة عن الّثلث توقف على إمضاء الورثة، وفیھ

ط الحج عنھ وھذا لیس ماًال تملكھ الورثة، الحج مطلقًا في ذّمتھ ثّم أوصى أن یجعلھ عنھ بل إنما ملك بالشر
  .)1( فلیس تملیكًا ووصیة وإّنما ھو تملیك على نحو خاص ال ینتقل إلى الورثة

  
  .بل یرجع تعیینھ لمثل ذلك إلى تعّدد المطلوب

  
، والخبر على ما ذكره صحیح السند إّال أن المذكور في السند )1(وقد استشھد في المتن بخبر علي بن سوید

، )4(  والتھذیب)3( أو علي بن فرقد كما في الكافي)2( علي بن سوید، بل ھو إما علي بن مزید كما في الفقیھلیس
  .وعلى كل تقدیر لم یوثق، فتكون الروایة ضعیفة

  
نعم لو علمنا بالخصوصیة وأن الوصیة على نحو التقیید تبطل في صورة التعّذر فال مانع إذن من رجوع المال 

ّما قاعدة المیسور فقد عرفت غیر مّرة أنھ ال أساس لھا، على أنھا مخدوشة في المقام صغرى وأ. إلى الوارث
  .ألّن الجنس ال یعد میسورًا للنوع

  .في ھذه المسألة) قدس سرھما(وقع الخالف بین السّید المصنف والمحقق القمي ) 1(
  

حقھ حكم الوصیة، وذلك ألّن الحج عن اختار المصنف خروج الحج من أصل التركة وإن كان الحج ندبیًا وال یل
  .المیت لیس ماًال تملكھ الورثة، وإنما ھو ملك للمیت على نحو خاص من الملكیة غیر قابل لالنتقال إلى الوارث
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 فإن كان بمقداره ینفذ وإن كان أزید )5( واختار المحقق القمي إجراء حكم الوصیة علیھ، فیالحظ مع الّثلث
  ، بدعوى أّن الموصي قد ملكتوقف على إمضاء الورثة

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 37كتاب الوصایا ب  / 349: 19الوسائل ) 1(
  .534 / 154: 4الفقیھ ) 2(
  .1 / 21: 7الكافي ) 3(
  .881 / 224: 9التھذیب ) 4(
  30 ـ 29 كتاب الصلح السطر 227: 1جامع الشتات ) 5(
  

مثًال بشرط أن یصرفھا في الحج عنھ أو عن غیره أو مّلكھ إّیاھا داره بمائة تومان ) )1((وكذا الحال إذا مّلكھ
  بشرط أن یبیعھا ویصرف ثمنھا في الحج أو نحوه، فجمیع
  

الحج على ذّمة المصاَلح ـ بالفتح ـ بھذا الشرط، وھو عمل لھ ُاجرة فصار من جملة ممتلكات الموصي ویعامل 
  .رة المثل لھذا العمل ومالحظة زیادتھا على الّثلث وعدمھامعھ معاملة األموال المتروكة من احتساب مقدار ُاج

  
الحج الثابت في ذّمة المصاَلح ـ بالفتح ـ بسبب الشرط مملوك للمصاِلح ـ بالكسر ـ، فإذا مات : وبعبارة ُاخرى

یة ینتقل إلى ورثتھ كسائر األموال المتروكة فحینئذ یكون أمر الموصي للمصاَلح ـ بالفتح ـ بفعل الحج عنھ وص
  .منھ بذلك فالّالزم خروجھ من الّثلث

  
وأورد علیھ المصنف بأن الموصي قد یملك الحج مطلقًا في ذّمة شخص آخر، فإذا ملك علیھ الحج مطلقًا ثّم 
أوصى أن یجعلھ عنھ یعامل معھ معاملة األمـوال المتروكة ألنھ عمل لھ مالیة وُاجرة فینتقل من المیت إلى 

 الوصیة وقد یملك علیھ الحج عنھ وھذا لیس ماًال تملكھ الورثة فلیس تملیكًا الوارث ویجري علیھ أحكام
  .ینتقل إلى الورثة ووصیة، وإنما ھو تملیك على نحو خاص ال

  
الحج الذي وجب على المشروط علیھ بسبب الشرط وإن فرض أنھ ملك للمیت لكنھ : ولزیادة التوضیح نقول

ملوك وھو الحج عن الموصي بسبب الشرط إذا أتى بھ المشروط علیھ غیر قابل لالنتقال إلى الورثة، فإن الم
فقد سلمھ إلى مالكھ وھو المیت الموصي، ومع تسلیم المال إلى مالكھ وھو المیت تفرغ ذّمة المشروط علیھ 
علم بھ الوارث أو جھل بھ فال موجب الحتسابھ من الّثلث، واالخراج من الّثلث إنما ھو في األموال القابلة 

  نتقال إلى الوارث، فلیس الحج المفروض من قبیل بقّیة األمواللال
- - - - - - - - - -  
لیس ھذا كالصلح المشروط بالحج أو التملیك بشرط بیع العین وصرف الثمن في الحج، وذلك فإن مائة ) 1(

 كان بمقدار تومان في المثال ملك للشارط حال حیاتھ وقد شرط على من ملكھ الدار أن یصرفھا في الحج فإن
  .ثلثھ نفذت الوصیة وإّال فال

  
  

ذلك صحیح الزم من األصل وإن كان العمل المشروط علیھ ندبیًا، نعم لھ الخیار عند تخّلف الشرط وھذا ینتقل 
ینتقل إلى الوارث فلو لم یعمل المشروط علیھ بما شرط علیھ یجوز ) )1(( إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط

  .ملةللوارث أن یفسخ المعا
  

المتروكة، نظیر ما لو باع شیئًا واشترط على المشتري بناء داره مثًال، فإنھ یجب علیھ تسلیم العمل في 
  .الخارج، وتسلیمھ إنما ھو بوجوده وتحققھ خارجًا، فما ذكره القمي من االحتساب من الّثلث ال وجھ لھ

  
رط، وھو تملیك على نحو خاص ال ینتقل إنھ ال وجھ لما ذكره المصنف من أنھ ملك بالش: والصحیح أن یقال

إلى الورثة، ألنھ لو سلمنا أنھ ملك للمیت فال مانع من انتقالھ إلى الوارث، ومجّرد أّن الثابت في الذّمة ھو الحج 
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یكون مانعًا عن االنتقال إلى الوارث فیكون لھ االبراء واالسقاط أو إیقاع مصالحة  عن المیت ال طبیعي الحج ال
  .، كما یكون لھ مطالبتھ وتسلیمھ بالحج عن المیتجدیدة علیھ

  
كما ال وجھ لما ذكره المحقق القمي من أنھ یحسب من الّثلث، وذلك فإّن الحج المشروط بھ الصلح لیس ماًال 

یوجب كون الشرط ملكًا للشارط، ألّن غایة ما یقتضیھ  وملكًا للمیت لینتقل إلى الوارث، فإّن االشتراط ال
  . العمل بالشرط وثبوت الخیار عند التخّلف كما ھو كذلك في غیر المقاماالشتراط لزوم

  
یوجب ملكیة الشرط للشارط وال یملك الشارط على المشروط علیھ العمل بالشرط  االشتراط ال: وبعبارة ُاخرى

وط علیھ، حتى ینتقـل إلى الورثة، وإنما یترّتب على االشتراط االلزام من الشارط وااللتزام بالشرط من المشر
  فھو یقتضي إلزامًا من شخص والتزامًا من شخص آخر، فالحج المشروط بھ الصلح في المقام لیس

- - - - - - - - - -  
إن ھذا الحق الذي ال ینتفع بھ الوارث وال یمكنھ إسقاطھ ال ینتقل إلى الوارث، بل الظاھر أنھ باق على ملك ) 1(

  .م علیھ بالوالیة ویصرف المال فیما شرط على المشروط علیھالمیت فإذا تخلف المشروط علیھ یفسخ الحاك
  

  
مّما تركھ المیت حتى یتنازع في خروجھ من الّثلث أو من األصل وإّنما یجب االتیان بھ على المشروط علیھ 
بمقتضى الوفاء بالشرط، فلو وفى بالشرط وأتى بالحج فقد أتى بما وجب علیھ ولیس للورثة معارضتھ، ولو 

  .ك الحج یثبت الخیار لتخلف الشرطتخلف وتر
  

؟ وجھان، اختار المصنف األّول وذكر أن حق الشرط  وھل یثبت الخیار للوارث أو أن الوارث أجنبي عن ذلك
  .ینتقل إلى الوارث فلو لم یعمل المشروط علیھ بما شرط علیھ یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة

  
ینتقل إلى  دم كونھ ملكًا للمیت كذلك حق الخیار بتخّلف الشرط الینتقل إلى الوارث لع أن الحج كما ال: ویرّده
أن حق الخیار كسائر الحقوق وإن كان ینتقل إلى الوارث ومنھ خیار تخلف الشرط، فلو باع : بیان ذلك. الوارث

شیئًا واشترط على المشتري بناء داره مثًال ثّم مات وتخلف المشتري عن العمل بالشرط كان لورثة البایع 
  .الخیار، فلھم إسقاط الخیار ولھم فسخ البیع ومطالبة المشتري بالمبیع

  
أن الشرط وھو البنایة في مفروض المثال یرجع نفعھ إلى الوارث فلذا كان الخیار المترتب : والوجھ في ذلك

 ال ینتفع بھ على تخلفھ داخًال فیما ترك فینتقل إلى الوارث، فلھم إسقاطھ كما أن لھم إعمالھ، وأّما الشرط الذي
الوارث أصًال كما في المقام فال یكون الخیار المترتب على تخلفھ مما تركھ المیت، فإن االنتفاع بھ خاص 
بالمیت نفسھ فیكون الخیار أیضًا مختصًا بھ، ومن ھنا لیس للورثة إسقاط ھذا الخیار بل ھم أجنبیون عنھ وبما 

  .لحاكم صرف المال فیما شرط على المشروط علیھیتمكن من إعمال الخیار، للوصي أو ا أن المیت ال
  

أدّلة االرث ال تشمل المقام، بل یلزم على المشروط علیھ الوفاء بالشرط واالتیان بالحج، وإن تخلف : والحاصل
یلزمھ الحاكم أو الوصي باالتیان بھ، وإن امتنع المشروط علیھ من الوفاء یفسخ الحاكم أو الوصي، ویصرف 

  . المال في الحج باستئجار شخص آخرالحاكم أو الوصي
  

  :ثّم إن المصنف ذكر مثالین آخرین لمورد الكالم بینھ وبین المحقق القمي
  ما إذا باع داره بمائة دینار واشترط على المشتري أن یصرف المائة في: أحدھما

  
إن كان ندبیًا لو أوصى بأن یحج عنھ ماشیًا أو حافیًا صح واعتبر خروجھ من الّثلث : 11 مسألة "3179"

ولو نذر في حال حیاتھ أن یحج ماشیًا أو حافیًا ولم ). )1(( وخروج الزائد عن ُاجرة المیقاتیة منھ إن كان واجبًا
عنھ من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره ) )2(( یأت بھ حتى مات وأوصى بھ أو لم یوص وجب االستئجار

ب االستئجار عنھ، ألّن المنذور ھو مشیھ ببدنھ فیسقط بموتھ ألّن مقّیدًا بالمشي ببدنھ أمكن أن یقال بعدم وجو
  .)1( مشي األجیر لیس ببدنھ، ففرق بین كون المباشرة قیدًا في المأمور بھ أو موردا
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الحج عنھ أو عن غیره فإن المال یخرج من األصل، لعدم انتقالھ إلى الوارث وبقائھ على ملك المیت فال تجري 

  .علیھ أحكام الوصیة
  

وال یخفى أن ما ذكره من غرائب ما صدر منھ، وذلك ألّن الدار قد انتقلت إلى المشروط علیھ والمائة دینار قد 
انتقلت إلى الشارط وصارت ملكًا لھ حال حیاتھ فتشملھ أحكام الوصیة، ولیس ھذا كالصلح المشروط بالحج 

حال حیاتھ وقد شرط على من ملكھ الدار أن المذكور في أّول المسألة ألّن المبلغ في المثـال ملك للشارط 
ریب في جریان أحكام الوصیة حینئذ، نظیر  یصرفھا في الحج، فھذا كالوصیة االبتدائیة بالحج بمـائة دینار فال

  .ما لو أودع ماًال عند شخص وطلب منھ الحج عنھ بعد موتھ، فإنھ ال كالم في جریان أحكام الوصیة على ذلك
  

العین بشرط بیعھا وصرف ثمنھا في الحج عنھ، فالدار تنتقل إلى المشروط علیھ بإزاء أن یملكھ : ثانیھما
  .الشرط ویجب علیھ الوفاء بالشرط، وھذا المثال صحیح

ریب في نفوذ الوصیة على كل حال، فإن كان الحج الموصى بھ ندبیًا ُاخرج جمیع مصارفھ من الّثلث،  ال) 1(
  .خرج ُاجرة الحج من المیقات من األصل والزائد من الّثلثوإن كان واجبًا وكان حجة اإلسالم ُا

  
- - - - - - - - - -  
  .وكان حجة اإلسالم) 1(
  .تقّدم عدم وجوبھ من األصل، وكذا فیما بعده من فروض وجوب الحج غیر حجة اإلسالم) 2(
  

  
لنا بأن الحج النذري یخرج مات وأوصى بھ، فإن ق یأت بھ حتى یحج ماشیًا أو حافیًا ولم ولو نذر حال حیاتھ أن

من الّثلث كما ھو المختار فال كالم، وأّما لو قیل بخروجھ من األصل أوصى بھ أم لم یوص بھ كما علیھ 
المصنف فھل یخرج الحج النذري بجمیع خصوصیاتھ التي منھا كونھ ماشیًا أو حافیًا من أصل التركة، أو 

  .ن؟ وجھا یخرج منھ أصل الحج النذري دون خصوصیاتھ
  

اختار المصنف األّول، واألظھر ھو الثاني، وذلك ألّن الذي یجب خروجھ من صلب المال إنما ھو حج اإلسالم 
وأّما غیره فال دلیل على خروجھ منھ، وإنما ادعي االجماع على إلحاق الحج النذري بحج اإلسالم، ولو سلمنا 

  .صوصیاتكون االجماع تاّمًا فإّنما یتم في خروج أصل الحج ال في الخ
  

بّد من االقتصار فیھ على القدر المتیقن وھو خروج أصل الحج النذري من  االجماع دلیل لبِّي ال: وبعبارة ُاخرى
األصل ال الخصوصیات، نظیر الصوم المنذور في یوم معّین كیوم الجمعة إذا صادف العید أو اتفق لھ السفر أو 

 دّل على وجوب القضاء )1(ّكن من متعلقھ، ولكن النصالمرض، فإن القاعدة تقتضي بطالن نذره لعدم التم
ومقتضاه وجوب أصل القضاء وجواز إلغاء الخصوصیات المأخوذة فیھ ككونھ واقعًا في یوم الجمعة أو في 

  .شھر رجب بل یقضي یومًا بدل یوم
  

ن اللتین ذكرھما ثّم إنھ لو فرضنا أن الدلیل دّل على لزوم القضاء في الحج النذري لم یكن فرق بین الصورتی
، وذلك ألّن نذره إذا تعلق بالحج »بھ أو موردًا ففرق بین كون المباشرة قیدًا في المأمور«: المصنف بقولھ

ماشیًا فال محالة كان الواجب علیھ ھو المشي ببدنھ الستحالة المشي ببدن غیره، فالتقیید وعدمھ سیان من 
  .ب مع التقیید أیضًاھذه الجھة، فإذا وجب القضاء مع عدم التقیید وج

  
أن الظاھر عدم وجوب قضاء الحج النذري وإنما یختص بالواجـب أصالة، وعلى فرض وجوب : فتحصل

  .القضاء فالواجب إخراج أصل الحج دون الخصوصیات
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 10أبواب النذر ب  / 310: 23الوسائل ) 1(
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، ))1(( إنھا واجبة علیھ ُصّدق وتخرج من أصل التركة: زید وقالإذا أوصى بحّجـتین أو أ: 12 مسألة "3180"
نعم لو كان إقراره بالوجوب علیھ في مرض الموت وكان مّتھمًا في إقراره فالظاھـر أنھ كاالقرار بالّدین فیھ في 

  .)1(خـروجھ من الّثلث إذا كان مّتھمًا على ما ھو األقوى
  
ّنھ استأجر للحج قبل  ُاجرة االستئجار وشّك في أ التركة بض منالوصي بعد ما ق لو مات: 13 مسألة "3181"

الوجوب فوریًا  مع كون) )2((أمره على الصّحة موتھ أو ال، فإن مضت مّدة یمكن االستئجار فیھا فالظاھر حمل
كان منھ، ومع كونھ موسعًا إشكال، وإن لم تمض مّدة یمكن االستئجار فیھا وجب االستئجار من بقّیة التركة إذا 

الحج واجبًا ومن بقّیة الّثلث إذا كان مندوبًا، وفي ضمانھ لما قبض وعدمھ الحتمال تلفھ عنده بال ضمان 
  ، نعم لو كان المال المقبوض موجودًا ُاخذ))3(( وجھان

  
ة إذا كانت إحدى الحّجتین حّجة اإلسالم واُالخرى االستئجار تخرج ُاجرة الحّجتین من األصل، أّما ُاجرة حّج) 1(

اإلسالم فواضحة، ألّن االیصاء واإلخبار بھا إقرار بالّدیـن حقیقة أو تنزیًال، وكذلك بالنسبة إلى ُاجرة الحج 
االستئجاري، ألّن اإلخبار بھا إقرار بالّدین حقیقة، وال ریب في نفوذ االقرار بالنسبة إلى الدّین وغیره الستقرار 

 النصوص الكثیرة المنتشرة في أبواب متفرقة كالروایات في باب مضافًا إلى ما یستفاد من. سیرة العقالء علیھ
وأّما . األموال والرقیة والزوجیة، وتستنتج منھا قاعدة كلّیة وھي نفوذ االعتراف واالقرار بالنسبة إلى ما علیھ

من المؤ: قال«فضعیف السند جّدًا، وكذا مرسل العطار » إقرار العقالء على أنفسھم جائز«النبوي المعروف 
   .)4( »أصدق على نفسھ من سبعین مؤمنًا علیھ

- - - - - - - - - -  
فیما كانا یخرجان من أصل التركة على تقدیر الثبوت كالحج اإلسالمي والحج االستئجاري دون الواجب ) 1(

  .بمثل النذر كما تقّدم
  .فیھ إشكال، بل منع) 2(
  .أوجھھما العدم) 3(
  .2، 1 ح 3رار ب أبواب االق / 184: 23الوسائل ) 4(
  

  
حتى في الصورة اُالولى وإن احتمل أن یكون استأجر من مال نفسھ إذا كان مما یحتاج إلى بیعھ وصرفھ في 

  .)1(اُالجرة وتملك ذلك المال بدًال عما جعلھ ُاجرة ألصالة بقاء ذلك المال على ملك المیت
  

جاري، وأّما إذا كان واجبًا نذریًا فخروجھ من األصل أو ھذا كّلھ إذا كان الحج المقر بھ واجبًا مالیًا كالحج االستئ
  .الّثلث یبتني على الخالف بیننا وبین المصنف

لو قبض الوصي ُاجرة االستئجار ثّم مات وشّك في أنھ استأجر الحج قبل موتھ أو ال، ذكر في المتن لذلك ) 1(
  :صورتین

ب في أنھ یجب االستئجار فیھا من األصل إذا كان الحج ری مضي زمان ال یمكن فیھ عادًة االستئجار، فال: اُالولى
واجبًا ومن الّثلث إذا كان مندوبًا، ویسترجع مال االجارة من ورثة الوصي إذا كان المال موجودًا وإّال فال ضمان 

  .على الوصي إذا لم یكن مفرطًا، ألّن المال أمانة عنده وال ضمان على األمین
  

  :كن فیھا االستئجار وھي على قسمینما إذا مضت مّدة یم: الثانیة
ما إذا كان الوجوب فوریًا وشك في أن الوصي ھل عمل بوظیفتھ أم ال، وھل استأجر في ھذه السنة أم : أحدھما

  .ال، حمل في المتن أمره على الصّحة فتفرغ ذّمة المیت
  

 في حمل أمره وفعلھ على ما إذا كان الوجوب موسعًا غیر مقّید بسنة خاّصة، استشكل الماتن فیھ: ثانیھما
  .الصّحة
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وقد یقال بأن جریان أصالة الصّحة في المقام عند المصنف من جھة أن الموصي إذا كان مؤمنًا خصوصًا إذا 
كان متورعًا ال یترك ما وجب علیھ، والمفروض أن الواجب فوري ال یجوز تأخیره، وأصالة الصّحة تقتضي 

صي إلیھ، ولذا استشكل في جریان أصالة الصّحة في الواجب الموسع صدور االستئجار منھ والمبادرة من الو
  .ألّن ترك االستئجار فیھ وعدم المبادرة ال ینافیان التورع

  
ولكن الظاھر عدم إرادة المصنف ھذا المعنى من أصالة الصّحة، ألّن غایة ما تقتضیھ أصالة الصّحة ـ على ھذا 

  ا وقوع المعنى ـ عدم ارتكاب المؤمن المعصیة، وأّم
  

یمكن الحكم باألداء  عقد االیجار منھ فال یثبت بأصالة الصّحة، نظیر ما إذا كان المؤمن مدینًا ومطالبًا فإنھ ال
ویؤید عدم إرادة ھذا المعنى إشكالھ وترّدده في الواجب الموسع، إذ لو كان مراده من . بحمل فعلھ على الصّحة

 وجھ للتوقف والتردد في جریان أصالة الصّحة في الواجب أصالة الصّحة عدم ارتكاب المؤمن الحرام ال
الموسع، لعدم الحرمة في التأخیر وعدم وجوب المبادرة إلیھ قطعًا، إذ ال نحتمل ارتكابھ للمحرم لیحمل فعلھ 

  .على الصّحة
  

ناظر إلى صورة صرف المال وعدم وجدانھ عند الوصي، للتصریح في آخر ) قدس سره(والظاھر أن كالمھ 
فیعلم أن مورد كالمھ قبل ذلك عدم وجود المـال عند » نعم لو كان المال المقبوض موجودًا ُاخذ«: المھ بقولھك

الوصي، وكذا استشكالھ في إجراء أصالة الصّحة في الواجب الموسع قرینة ُاخرى على أن كالمھ ناظر إلى 
  .عدم وجود المال

  
المال ولم یكن المال موجودًا عنده وشّك في أنھ ھل صرفھ مورد كالمھ ھو ما إذا تصرف الوصي في : وبالجملة

في استئجار الحج أم ال، فإن كان الواجب فوریًا حمل فعلھ على الصّحة ونحكم بصّحة تصرفھ وأنھ صرف المال 
في استئجار الحج، وإن كان الواجب موسعًا یجوز لھ صرفھ في االستئجار للحج كما یجوز لھ صرفھ في غیره 

  .ھذا إذا كان المال غیر موجود. ھ المصلحة ففي جریان أصالة الصّحة إشكالمما یرى فی
  

وأّما إذا كان المال المقبوض موجودًا فیحتمل أن بقاء المال عنده كان على وجھ مشروع كما لو أعطى اُالجرة 
دم صرف من مال آخر، كما یحتمل أن بقاءه عنده كان غیر مشروع، ألّن المفروض أن الواجب فوري فیكون ع

نشك في أن استیالءه على المال كان مشروعًا أو ال، : وبعبارة ُاخرى. المال في االستئجار أمرًا غیر مشروع
وأصالة الصّحة بالنسبة إلى بقاء المال عنده واستیالئھ علیھ ال تثبت الزمھ وھو صرف بدلھ في االستئجار 

  .للحج
  

تئجار إنما تجري فیما لم تكن عین مال االجارة موجودة، أن أصالة الصّحة والحكم بتحقق االس: وملخص كالمھ
  وأّما إذا كانت موجودة فال تجري بل یحكم ببقاء العین

  
إذا قبض الوصي اُالجرة وتلف في یده بال تقصیر لم یكن ضامنًا، ووجب االستئجار من : 14 مسألة "3182"

 منھم، وإن شّك في كون التلف عن تقصیر أو ال بقّیة التركة أو بقّیة الّثلث، وإن اقتسمت على الورثة استرجع
فالظاھر عدم الضمان أیضًا، وكذا الحال إن استأجر ومات األجیر ولم یكن لھ تركة أو لم یمكن األخذ من 

  .)1( ورثتھ
  

  .على ملك مالكھا وھو المیت الموصي، ھذا
  

 موجود، ألّن أصالة الصّحة الثابتة ولكن الصحیح عدم جریان أصالة الصّحة أصًال حتى فیما إذا كان المال غیر
بالسیرة الشرعّیة إنما تجري في كل فعل صادر من الفاعل شّك في صّحتھ وفساده من جھة الشك في وجدانھ 
لألجزاء والشرائط، سواء كان من المعامالت كالعقود واالیقاعات أو العبادات كالصالة ونحوھا، وأّما لو لم 

تتّكفل بوقوع الفعل منھ خارجًا وصدوره منھ فصرف المال في المقام  صّحة الیحرز صدور الفعل منھ فأصالة ال
وإن كان محرزًا خارجًا لكن وقوع االیجار منھ مشكوك فیھ وال یثبت بأصالة الصّحة، نظیر ما إذا أعطى المدین 
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مل فعل الوكیل على یمكن إثبات براءة المدین بح المال إلى الوكیل لیعطیھ للدائن وصرف الوكیل المال، فإّنھ ال
  .الصّحة

  
مدرك أصالة الصّحة ھو السیرة المتشرعّیة والقدر المتیقن منھا جریان أصالة الصّحة فیما إذا كان : والحاصل

العمل بنفسھ محرزًا وجدانًا وشّك في وقوعھ صحیحًا أم ال وأّما لو كان العمل بنفسھ مشكوكًا فیھ فال یثبت 
  .وجود المال وعدمھبأصالة الصّحة من دون فرق بین 

قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أن ثبوت الدین بالنسبة إلى المال من باب الكّلي في المعّین، فلو تلف ) 1(
ینقص من الّدین شيء أصًال فإن االرث بعد الّدین، وأّما الوصیة بالمال  شيء من التركة قبل أداء الّدین ال

من النفوذ بمقدار الّثلث وكون الّثلثین للورثة ھو االشاعة، ألّن ذكر فثبوتھا على نحو االشاعة، فإن الظاھر 
  النسب والمقادیر ظاھر في االشاعة، فلو تلف شيء من التركة قبل التقسیم یحسب على 

  
  .الجمیع وینقص من الّثلث أیضًا ویكون الّثلث من الباقي، ألّن نسبة التالف إلى المال على حد سواء

  
صیة بمقدار الّثلث وثبوتھا في المال المتروك على نحو االشاعة وأّما الّدین فھو على نحو تنفذ الو: وبالجملة

بّد  الكّلي في المعّین، وقد ثبت أن الحج دین، فلو تلف من التركة شيء أو تلف المال كّلھ وبقي بمقدار الحج ال
  .من أدائھ وال ینقص منھ شيء

  
 لزوم إعطاء الحج من بقّیة التركة فإن االرث بعد أداء الحج، ویترّتب على ذلك ما ذكر في ھذه المسألة من

  .بّد من الحج أّوًال ثّم تقسیم المال بین الورثة یوجب فراغ ذّمة المیت ما لم یؤد الحج بل ال ومجّرد أخذ اُالجرة ال
  

المال بین الورثة ّنھ أمین، ولو فرض تقسیم  ولو أخذ الوصي اُالجرة وتلفت في یده بال تقصیر لم یكن ضامنًا أل
استرجع منھم النكشاف بطالن القسمة، ألّن القسمة إنما تصح بعد أداء الدین لتقّدم الوفاء بھ على االرث، ھذا 
كّلھ في الحج الواجب األصلي، وأّما في مورد الوصیة بالحج فإذا أخذ الوصي اُالجرة فتلفت عنده من غیر 

  .ج من الّثلثبّد من إخراج الح تفریط فال ضمان علیھ، وال
  

ولو شّك في كون التلف عن تقصیر أم ال فالظاھر عدم الضمان، ألّنھ یشك في كون التلف موجبًا لضمانھ أم ال 
یوجب الضمان والذي یوجبھ ھو التلف  واألصل ھو البراءة عن الضمان، فإّن التلف السماوي وشبھھ ال

  .لى تفویتھ وتفریطھ فاألصل عدمھالمستند إلى تفریطھ وتفویتھ، فلو شّك في استناد التلف إ
  

وبذلك یظھر الحال فیما إذا استأجر شخصًا للحج وُاعطي مال االجارة قبل االتیان بالحج ـ كما ھو المتعارف 
خصوصًا في باب الحج ـ ومات األجیر قبل أداء الحج وفرضنا أن األجیر لم یكن لھ مال لیؤخذ منھ أو لم یمكن 

االخراج من بقّیة التركة واستئجار شخص آخر إن كان الحج واجبًا أصلیًا وإّال األخذ من ورثتھ فحینئذ یجب 
  .فمن الّثلث

  
  

إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبًا ولم یعلم أنھ یخرج من الّثلث أو ال لم یجز : 15 مسألة "3183"
ك والورثة أجازوا وصیتھ ّنھ أوصى سابقًا بذل ، نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف ھذا أو أ)1( صرف جمیعھ

  .)2( ))1(( ففي سماع دعواه وعدمھ وجھان
  
لو كان عنده مقدار من المال وأوصى أن یصرف خصوص ھذا المال في الحج المندوب وشّك في أن ھذا ) 1(

  ؟ المال بمقدار الّثلث أو أزید فھل تنفذ الوصیة حینئذ أم ال
لبطالن، ألّن المال لو كان بمقدار الّثلث فالوصیة صحیحة ولو رّبما یحتمل نفوذ الوصیة للتردید بین الصّحة وا

كان أزید فتبطل، ومقتضى أصالة الصّحة ھو الحمل على الصحیح، فإن الوصیة إیقاع صادر من الوصي ونشك 
  .في صّحتھ وفساده فیحمل على الصّحة
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اع ـ ال بمعنى عدم ارتكاب الحرام ـ ما تقّدم من أن أصالة الصّحة بمعنى ترتیب األثر على العقد أو االیق: وفیھ
مستندھا السیرة القطعیة، ولكن مورد ھذه السیرة ما إذا أحرزنا والیة العامل على الفعل وشّك في أنھ أوقعھ 
على الوجھ الصحیح أم ال فیحمل فعلھ حینئذ على الصّحة، وأّما إذا شّك في أصل ثبوت الوالیة فال یمكن إثبات 

ا تصدى أحد لبیع دار زید وشّك في والیتھ على ذلك لم یجز الشراء منھ بأصالة الصّحة الصّحة باألصل، كما إذ
في بیعھ، وكذا إذا كانت عین موقوفة في یده وأراد بیعھا وشّك في أنھ ھل لھ الوالیة على ذلك أم ال، ال یمكن 

  .الحكم بصّحة بیعھ بأصالة الصّحة
  

ي جمیع موارد الشك في الصّحة والفساد، وإنما قام الدلیل على ال دلیل على جریان أصالة الصّحة ف: وبالجملة
  .إجرائھا في موارد الشك في وجدان العمل للشرائط واألجزاء بعد إحراز الوالیة على العمل

  .ذكر بعضھم أنھ یسمع دعواه ألنھ إخبار عما في یده وتحت اختیاره) 2(
  
- - - - - - - - - -  
  .أوجھھما عدم السماع) 1(
  

  
من المعلوم أّن الّطواف مستحب مستقال من غیر أن یكون في ضمن الحج، ویجوز : 16 مسألة "3184"

النیابة فیھ عن المیت، وكذا عن الحي إذا كان غائبًا عن مّكة أو حاضرًا وكان معذورًا في الّطواف بنفسھ، وأّما 
ال الحج فاستحبابھا مستقال غیر معلوم  وأّما سائر أفع)1( مع كونھ حاضرًا وغیر معذور فال تصّح النیابة عنھ

  .)2( حتى مثل السعي بین الّصفا والمروة
  

أنھ لم تثبت حجیة إخبار ذي الید عما في یده بجمیع ما یرجع إلى ما تحت یده، نعم لو رجع إخباره عما : وفیھ
ار ببقّیة الجھات فال دلیل في یده إلى االقرار على نفسھ یسمع، كما إذا أخبر بأن ما في یده مغصوب، وأّما اإلخب

یسمع منھ، فاإلخبار عن إجازة الورثة أو  على السماع منھ، ولذا ذكروا أنھ لو أخبر بكریة الماء الذي في یده ال
  .أن المال بمقدار الّثلث یحتاج إلى االثبات

ل الحج أو العمرة ینبغي االشكال في كون الّطواف مستحّبًا نفسّیًا مستقال ولو لم یكن في ضمن أعما ال) 1(
، كما أنھ تجوز )1(كاستحباب الّصالة في نفسھا، كما في النصوص، وقد عقد في الوسائل أبوابًا تتضمن ذلك

النیابة فیھ عن المیت والحي إلطالق جملة منھا وخصوص بعض الروایات كالنصوص الواردة في الطواف عن 
 فرق بین كون المنوب عنھ غائبًا عن مّكة أو حاضرًا ، كما ال)2( أحیاًء وأمواتًا) علیھم السالم(المعصومین 

، نعم ورد المنع في )4( وإلطالق ما ورد في المبطون والمریض)3(معذورًا، لداللة جملة من النصوص المعتبرة
  .)5(خصوص المقیم الحاضر في مّكة إذا لم یكن معذورًا كما في صحیح إسماعیل بن عبد الخالق

  ب سائر أفعال الحج مستقًال كالوقوفین أو المبیت في ال ریب في عدم استحبا) 2(
- - - - - - - - - -  
  .9، 4أبواب الطواف ب  / 302: 13الوسائل ) 1(
  .26أبواب النیابة في الحج ب  / 200: 11الوسائل ) 2(
  .18أبواب النیابة في الحج ب  / 190: 11الوسائل ) 3(
  .49أبواب الطواف ب  / 393: 14الوسائل ) 4(
  .1 ح 15أبواب الطواف ب  / 397: 13الوسائل ) 5(
  

  
  .منى ورمي الجمار لعدم الدلیل علیھ

  
قال رسول «): علیھ السالم(وأّما السعي فرّبما یقال باستحبابھ مستقًال لصحیح محّمد بن قیس عن أبي جعفر 

ان لك عند اهللا أجر من حج إذا سعیت بین الصفا والمروة ك: لرجل من األنصار) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(اهللا 
إذا سعیت بین «:  بدعوى أن الظاھر من قولھ)1( »ماشیًا من بالده، ومثل أجر من اعتق سبعین رقبة مؤمنة
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إلخ، ترتب الثواب على نفس السعي وإن لم یكن في ضمن أعمال الحج، فإن ذكر السعي في » الصفا والمروة
  .ب الثواب على السعي في نفسھقبال الحج مع أن كل حج فیھ السعي یدل على ترت

  
ولكن ھذا االستدالل إنما یتم بناًء على ورود الصحیحة في خصوص السعي بنفسھ كما في المحاسن والوسائل 
إّال أن األمر لیس كذلك، ألّن الصحیحة المذكورة لم تقتصر على ذكر السعي وثوابھ فقط لیستفاد منھ االستحباب 

لما ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(ا ذكر في ھذه الصحیحة من بیان النبي النفسي، بل كان السعي في جملة م
وبین األنصاري، ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(یترتب على أعمال الحج من الثواب في المحاورة التي دارت بینھ 

اھا في حیث رواھا الشیخ والصدوق في التھذیب والفقیھ على النحو التالي بنفس السند، وكذلك الوسائل رو
  .)2(7الباب الثاني من أقسام الحج الحدیث

  
) علیھ السالم(سمعت أبا جعفر «: ففي التھذیب عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محّمد بن قیس قال

یسألھ، ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(إن رجًال من األنصار جاء إلى النبّي : یقول وھو یحدث الّناس بمّكة فقال
: إن شئت فسل وإن شئت أخبرتك عما جئت تسألني عنھ، فقال): صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم( فقال لھ رسول اهللا

جئت تسألني مالك في حجك وعمرتك، فإن لك إذا توّجھت إلى سبیل الحج ثّم ركبت : أخبرني یا رسول اهللا، فقال
ّفًا إّال كتب لك حسنة ومحي عنك راحلتك ثّم قلت بسم اهللا والحمد اهللا ثّم مضت راحلتك لم تضع خّفًا ولم ترفع خ

  سّیئة، فإذا أحرمت
- - - - - - - - - -  
  .119 / 65:  وفي المحاسن15 ح 1أبواب السعي ب  / 471: 13الوسائل ) 1(
  .7 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 218: 11الوسائل ) 2(
  

 
فإذا سعیت بین ):  وآلھ وسّلمصّلى اهللا علیھ(ولبیت كان لك بكل تلبیة لبیتھا عشر حسنات ـ إلى أن یقول ـ 

 ومن الواضح أنھ )2( إلخ ورواه الصدوق في الفقیھ نحوه)1( »الّصفا والمروة كان لك مثل أجر من حج ماشـیًا
في مقام بیان الثواب ألعمال الحج ومناسكھ، فال یستفاد من ذلك ترتب الثواب على ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(

ولو لم یكن في ضمن الحجكل واحد من األفعال مستقال .  
  

ما من : یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «: واستدّل أیضًا الستحباب السعي لنفسھ بخبر أبي بصیر، قال
  .)3(»بقعة أحّب إلى اهللا من المسعى، ألنھ یذل فیھ كل جّبار

  
جبابرة لمشیھم وھرولتھم أنھ یدل على فضیلة للمسعى وأن المكان مكان شریف مبارك حیث یذل فیھ ال: وفیھ

  .ونحو ذلك في المسعى، وال یدل على فضیلة لنفس السعي
  

ثّم إّن المذكور في السند على ما في الوسائل محّمد بن الحسین عن محّمد بن مسلم عن یونس عن أبي بصیر 
سلم وكذا في  وفیھ محّمد بن أسلم بدل محّمد بن م)4(فتكون الروایة معتبرة، ولكن الروایة مرویة في العلل

 وھو الصحیح، إذ لم تثبت روایة محّمد بن الحسین عن محّمد بن مسلم وال روایة محّمد بن )6( والوافي)5(الكافي
مسلم عن یونس عن أبي بصیر، فتكون الروایة ضعیفة على مسلك المشھور ألّن محّمد بن أسلم لم یوثق في 

  .رجال كامل الزیارات، فالعمدة ضعف الداللة كما عرفتّنھ من  الرجال، ولكن الروایة موثقة على المختار أل
  
- - - - - - - - - -  
  .57 / 20: 5التھذیب ) 1(
  .551 / 131: 2الفقیھ ) 2(
  2.0 ح 1أبواب السعي ب  / 467: 13الوسائل ) 3(
  .2 / 433: العلل) 4(
  .3 / 434: 4الكافي ) 5(
  .13476 / 932: 13الوافي ) 6(
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أن ) )1((  كان عند شخص ودیعة ومات صاحبھا وكان علیھ حّجة اإلسالم وعلم أو ظنلو: 17 مسألة "3185"
یؤدون عنھ إن رّدھا إلیھم جاز بل وجب علیھ أن یحّج بھا عنھ، وإن زادت عن ُاجرة الحج رّد الزیادة  الورثة ال

علیھ (سالم قال عن رجل استودعني ماًال فھلك ولیس لوارثھ شيء ولم یحّج حّجة اإل«: إلیھم لصحیحة برید
، وھي وإن كانت مطلقة إّال أّن األصحاب قّیدوھا بما إذا علم أو ظّن بعدم »حّج عنھ وما فضل فأعطـھم): السالم

  .)1(تأدیتھم لو دفعھا إلیھم
  
 واضحة الداللة، إّال أنھ یقع )2(ھذا الحكم في الجملة مما ال خالف فیھ، والصحیحة المذكورة في المتن) 1(

  .جھات تعرض إلیھا المصنفالكالم في 
  

أن الصحیحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدیة الوارث الحج، ولكن األصحاب قّیدوھا بما إذا علم : اُالولى
  .الودعي أو ظن بعدم تأدیة الورثة الحج لو دفع المال إلیھم، وأّما إذا احتمل تأدیتھم لھ فیدفع المال إلیھم

  
ید، فإن الظن ال یعبأ بھ ألنھ لو كان معتبرًا فھو ملحق بالعلم وإّال فحالھ حال والظاھر أنھ ال وجھ لھذا التقی

وكیف كان، ال موجب لرفع الید عن إطالق الصحیحة بل مقتضى إطالقھا وجوب صرف المال في الحج . الشك
الوارث على الودعي وإن احتمل تأدیة الوارث لھ، وال أثر لالحتمال بعد إطالق الصحیحة، نعم لو علم بأن 

یؤدي الحج فالروایة منصرفة عن ھذه الصورة، فإثبات الوالیة للودعي وجواز التصرف لھ حتى في صورة 
  .العلم باألداء مشكل

  
؟  ھل یحتاج تصرف الودعي في المال وصرفھ في الحج إلى االستئذان من الحاكم الشرعي أم ال: الثانیة

ھر منھ أنھ في مقام بیان الحكم الشرعي الكلي لھذه المسألة وجھان، الظاھر ھو العدم إلطالق النص وألّن الظا
وأن الوالیة ثابتة لھ بأصل الشریعة ال في مقام بیان االجازة الشخصیة من االمام أو الحاكم، فال حاجة إلى 

  االستئذان بعد 
- - - - - - - - - -  
  .بل ومع احتمالھ أیضًا) 1(
  .1 ح 13الحج ب أبواب النیابة في  / 183: 11الوسائل ) 2(
  

  
  .تجویز الشارع وبیان الحكم اإللھي الكّلي

  
علیھ (ھل یختص جواز التصرف للودعي بما إذا لم یكن لوارثھ مال كما ھو مورد النص لقولھ : الثالثة
  ؟ أم ال» ولیس لولده شيء«): السالم

ھر من النص أن السؤال إنما الصحیح ھو الثاني كما في المتن، وال أثر لوجود المال وعدمھ للورثة، فإن الظا
ھو من جھة احتمال صرف الورثة المال في غیر الحج وتضییع الحج وتفویتھ على صاحب المال، وھذا ال 
یفرق فیھ بین كون الوارث غنیًا أو فقیرًا فلو فرض أن الوارث غني ذو مال ولكن ال یؤدي الحج عن والده ال 

لكون ذلك سببًا عادیًا الحتمال صرف الوارث » لیس لولده شيءو«یجوز إعطاء المال لھ، وإنما ذكر في النص 
المال على نفسھ، فالمقصود عدم إعطاء المال في مورد یحتمل فیھ إضاعة الحج سواء كان الوارث لھ شيء أم 

  .ال
  

؟  ھل یختص جواز الصرف بحج الودعي نفسھ عن صاحب المال أو یجوز لھ االستئجار للحج عنھ: الرابعة
م الفرق، ألّن الغرض تفریغ ذّمة المیت وإرجاع الباقي إلى الوارث، ففي كل مورد احتمل عدم عمل الظاھر عد

الوارث بالوظیفة وعدم صرف المال في الحج یجب على الودعي صرفھ في الحج عنھ مطلقًا، سواء حج عنھ 
  .بنفسھ أو استأجر شخصًا آخر للحج عنھ
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یرھا مما یكون المال عنده كالعاریة والعین المستأجرة بل ھل یتعدى عن مورد الودیعة إلى غ: الخامسة
ریب في أن ذكر الودیعة في الصحیحة من باب المثال وال نحتمل  ؟ الظاھر ھو االلحاق، إذ ال والمغصوبة أم ال

اختصاص الحكم بالودیعة، والظھور العرفي یقتضي بأن جھة السؤال في الروایة متمحضة في وجود مال عند 
  .ج صاحبھ فال خصوصیة للودیعةأحد لم یح

  
إن ھذا ینقسم : والصحیح أن یقال. ؟ فیھ كالم ھل یلحق بحّجة اإلسالم غیرھا مّما یجب على المیت: السادسة

  :إلى قسمین
  .التكالیف المحضة غیر المالیة وإن احتاج االتیان بھا إلى بذل المال كالصالة والصوم ونحوھما: أحدھما

  
  

علیھ (لحاجة إلى االستئذان من الحاكم الشرعي، ودعوى أن ذلك لإلذن من اإلمام ومقتضى إطالقھا عدم ا
بیان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحیحة ال حاجة ) علیھ السالم(كما ترى، ألّن الظاھر من كالم اإلمام ) السالم

ختصاص بحج إلى اإلذن من الحاكم والظاھر عدم االختصاص بما إذا لم یكن للورثة شيء، وكذا عدم اال 
من أقسام الحج الواجب أو ) )1((الودعي بنفسھ النفھام األعم من ذلك منھا، وھل یلحق بحجة اإلسالم غیرھا

  ؟ الخمس والّزكاة والمظالم والكّفارات والّدین أو ال یجب علیھ مثل غیر الحج من سائر ما
؟  لمغصوبة والدین في ذّمتھ أو المثل العاریة والعین المستأجرة وا) )2(( وكذا ھل یلحق بالودیعة غیرھا

وجھان، قد یقال بالثاني ألّن الحكم على خالف القاعدة إذا قلنا إن التركة مع الدین تنتقل إلى الوارث وإن كانوا 
مكلفین بأداء الدین ومحجورین عن التصرف قبلھ، بل وكذا على القول ببقائھا معھ على حكم مال المیت، ألّن 

  لھم أرادوا الوفاء من غیر ھذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الذي على المیت بأنفسھم،أمر الوفاء إلیھم فلع
  

  .ما یجب علیھ أداؤه من الدیون الشخصّیة كدیون الّناس أو الشرعّیة كالزكاة والخمس والمظالم: ثانیھما
  

 من عدم خروجھا من أصل التركة فال ینبغي الشك في عدم إلحاقھا بحج اإلسالم بناًء على المختار: أّما األّول
لسقوطھا بالموت كسـائر التكالیف والواجبات الشرعّیة وال یبعد أن تكون الكفارات من قبیل ذلك، فحینئذ ال 
موضوع للبحث بالنسبة إلیھا نعم بناًء على ما اختاره المصنف من خروجھا من أصل التركة كان الحكم فیھا 

  .ھو الحكم في القسم الثاني
  
- - - - - - - - - -  
  .الظاھر عدم إلحاق سائر أقسام الحج وكذا الكفارات) 1(
  .الظاھر ھو اإللحاق) 2(
  

  
  .فقد اختار المصنف جواز الصرف مع العلم أو الظن القوي بعدم تأدیة الورثة: وأّما الثاني

  
از تصرف أحد في مال ولیعلم أّوًال أن الحكم بجواز الصرف للودعي على خالف القاعدة، ألّن مقتضاھا عدم جو

الغیر، سواء قلنا بعدم انتقال المال بمقدار الدین إلى الوارث وبقائھ على ملك المیت أو قلنا باالنتقال إلیھ وإن 
وجب علیھ صرفھ في دین المیت، فعلى كل تقدیر ال یجوز ألحد أن یتصرف في ھذا المال، أما على القول بأن 

 وإن كانوا مكلفین بأداء الدین ومحجورین عن التصرف قبل األداء ـ فاألمر التركة مع الدین تنتقل إلى الوارث ـ
واضح، ألّن المال ملك للورثة فال یجوز للودعي وال لغیره التصرف فیھ بدون إذنھم، وإن قلنا بعدم انتقال المال 

ى الورثة ولكن الوالیة إلیھم وبقائھ على ملك المیت فال یجوز لھ التصرف فیھ أیضًا، ألّن المال وإن لم ینتقل إل
ثابتة لھم، ألّن أمر الوفاء یرجع إلیھم فلعلھم أرادوا الوفاء من غیر ھذا المال، بل الوارث في صورة عدم 
االنتقال بمقدار الدین شریك مع المیت إذا كان المال أزید من الدین، مثًال لو كان دینھ مائة دینار وكان المال 

  . شریكًا مع المیت حینئذ فكیف یجوز لغیره تقسیمھ والتصّرف فیھالمتروك مائتین فإن الوارث یكون
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یجوز للودعي التصّرف في المال إّما ألّن المال للوارث أو أنھ شریك فیھ، وإما أنھ للمیت ولكن  وكیف كان، ال
  .بّد من االستئذان منھ الوارث لھ الوالیة علیھ فال

  
 ضعیفة جّدًا، ألّن مجرد ذلك ال )1(من قدر على ذلك ي على كلفدعوى صاحب المستند أن وفاء الّدین واجب كفائ

یجدي في جواز التصرف إّال في مورد الحج، ھذا كّلھ ما تقتضیھ القاعدة ولكن مع ذلك استدل لجواز التصرف 
  :بُامور
باب أن ذكر الحج في الروایة من باب المثال وإّال فال خصوصیة للحج، كما أن ذكر الودیعة كان من : األّول

  .المثال أیضًا
  

  .أن ظاھر النص ھو االختصاص بالحج، وكونھ من باب المثال یحتاج إلى قرینة وھي مفقودة: وفیھ
  
- - - - - - - - - -  
  .147: 11مستند الشیعة ) 1(
  

  
یؤدون بل مع الظن القوي أیضًا جواز الصرف فیما علیھ، ال لما ذكره في  واألقوى مع العلم بأّن الورثة ال

تند من أن وفاء ما على المیت من الّدین أو نحوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك، وأولویة الورثة المس
یبقى مال حتى تكون الورثة  بالتركة إنما ھي ما دامت موجودة، وأّما إذا بادر أحد إلى صرف المال فیما علیھ ال

 من الصحیحة، أو دعوى تنقیح المناط، أو أن أولى بھ، إذ ھذه الدعـوى فاسدة جّدًا، بل إلمكان فھم المثـال
یصرفھ علیھ، بل وكذا على  یجوز دفعھ إلى من ال فیجب صرفھ علیھ وال) )1(( المال إذا كان بحكم مال المیت

  القول باالنتقال
  

  .تنقیح المناط، واستدل بھ غیر المصنف أیضًا: الثاني
  

بتة ألّن الحج أھم من سائر الدیون حتى الدیون المتعارفة، ویرد بأنھ قیاس ال نقول بھ، على أن األولویة غیر ثا
  .فال مجال للتعدي بتنقیح المناط

  
أنا إذا قلنا ببقاء المال على ملك المیت وعدم انتقالھ إلى الوارث فیجب على من عنده المال صرفھ على : الثالث

 وإذا قلنا باالنتقال إلى الوارث ـ وإن المیت وال یجوز دفعھ إلى من ال یصرفھ علیھ ألنھ دفع إلى غیر المستحق،
وجب علیھ صرفھ في دین المیت ـ فیجوز للودعي صرفھ فیما على المیت من باب الحسبة، غایة األمر أن 
. الصرف یكون بإجازة الحاكم الشرعي ألنھ ولي من ال ولي لھ، ولو دفعھ إلى الوارث ضمن لتفویتھ على المیت

أدیة الوارث یجب الدفع إلیھ، بل لو كان الوارث منكرًا أو ممتنعًا وأمكن إثبات نعم، لو لم یعلم ولم یظن عدم ت
یجوز لھ التصّرف في المال، وإنما یجوز لھ التصرف في صورة واحدة  ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره علیھ ال

  وھي ما لو علم
- - - - - - - - - -  
میت ال یملك ماًال آخر یفي بُاجرة الحج فإنھ مع الملك ال ھذا الوجھ ھو الصحیح لكنھ یختص بما إذا كان ال) 1(

یتعّین صرف خصوص ما عند الودعي ونحوه في الدین، بل الواجب صرف الجامع بینھ وبین مال آخر، 
والباقي في ملك المیت حینئذ ھو الكّلي وأّما شخص المال فھو للوارث فیجري فیھ ما یجري في الوجھ اآلخر، 

وب الصرف في الدین ونحوه وعدم جواز دفعھ إلى الوارث لم تثبت والیة لمن عنده المال ثّم إنھ في فرض وج
  .بّد من االستجازة من الحاكم الشرعي على الصرف فال

  
  

یجب على من عنده صرفھ علیھ ویضمن لو ) )1(( إلى الورثة حیث إّنھ یجب صرفھ في دینھ، فمن باب الِحسبة
ّنھ ولي من ال ولي لھ، ویكفي  لى المیت، نعم یجب االستئذان من الحاكم ألإلى الوارث لتفویتھ ع) )2(( دفعھ

اإلذن اإلجمالي فال یحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب علیھ كما قد یتخیل، نعم لو لم یعلم ولم یظّن عدم تأدیة 
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كم أو أمكن إجباره علیھ الوارث یجب الّدفع إلیھ، بل لو كان الوارث منكرًا أو ممتنعًا وأمكن إثبات ذلك عند الحا
  .لم یجز لمن عنده أن یصرفھ بنفسھ

  
  .یؤّدون ما على المیت أو ظّن بأّن الورثة ال

  
إذا بنینا على أن المال لم ینتقل إلى الوارث بل ھو للمیت أو أنھ مشترك بین المیت والوارث ـ وإن كان : أقول

وارث جزمًا في صورة العلم بعدم األداء أو الظن أو الوارث لھ الوالیة ـ فال یجوز للودعي تسلیم المال إلى ال
الشك فیھ، ولو سلمھ إیاه یكون مفوتًا على المیت، ولكن كما ال یجوز لھ تسلیم المال إلى الوارث ال یجوز لھ 
التصرف بنفسھ لعدم الوالیة لھ على ذلك، نعم في خصوص الحج ثبتت لھ الوالیة وجوز الشارع لھ التصرف، 

  .بّد من االستئذان من الحاكم الشرعي الحج مما وجب على المیت فال والیة لمن عنده المال فالوأّما في غیر 
  

وإن قلنا بأن المال ینتقل إلى الوارث ـ وإن وجب علیھ صرفھ في دین المیت ـ فالمال مالھ وملكھ ولو سلمھ إیاه 
ما في المتن ـ بدعوى أنھ فّوت المال سلم المال إلى مالكھ وصاحبھ، فال وجھ لضمان الودعي لو دفعھ إلیھ ـ ك

على المیت وأتلفھ، إذ كیف یكون متلفًا ومفوتًا مع تسلیم المال إلى مالكھ، وأّما القول بجواز تصرف الودعي 
في أداء دین المیت من باب الحسبة فغیر صحیح، ألّن وجوب الصرف متوجھ إلى الوارث فقط فكیف یجوز 

  .الصرف للودعي من باب الحسبة
  
- - - - - - - - - -  
  .وجوب الصرف متوجھ إلى الوارث فقط، فكیف یكون ذلك من باب الِحسبة) 1(
  .ال وجھ للضمان بعد ما لم یكن المال ملكًا للمیت) 2(
  

  
لو قلنا بأن المال ملك للمیت أو أنھ مشترك فیھ فال یجوز للودعي تسلیم المال إلى الوارث ألنھ یدفعھ : والحاصل

حق، ووالیتھ على المال ساقطة، كما ال والیة للودعي أیضًا في التصرف في المال ویجب علیھ إلى غیر المست
وھذا الوجھ ھو المعتمد عندنا لما ذكرنا غیر مّرة أن المال بمقدار الدین ال ینتقل . االستئذان من الحاكم الشرعي

ج اإلسالم في جواز التصرف للودعي إلى الوارث، فغیر حج اإلسالم من الواجبات المالیة والدیون حكمھ حكم ح
  .في المال لكن یعتبر فیھ االستجازة من الحاكم

  
ولو قیل باالنتقال إلى الوارث وكان منكرًا للدین، وكان إنكاره عن عذر كعدم العلم ونحوه، فال یجوز للودعي 

بة في ھذا التصرف في المال من باب الحسبة لفرض وجود المالك، وال دلیل على جواز تصرف غیره حس
الفرض، فال یدخل المقام في كبرى مسألة اُالمور الحسبیة، بل لو علمنا أنھ معترف بالدین ولكنھ ممتنع من 
األداء ال یجوز التصرف للودعي أیضًا، وإنما ذلك وظیفة الحاكم الشرعي فیأخذه منھ أو یتقاص منھ الدائن، 

  .ى الحاكموأّما لو كان منكرًا معذورًا فلیس ألحد أخذ المال حت
  

بّد من تقییده بما إذا كان المال المتروك منحصرًا بما في یده وال  ثّم إن كل مورد قلنا بجواز التصرف للودعي ال
یملك المیت ماًال آخر أو كان لھ مال آخر لكنھ أقل من الدین، ففي ھذین الفرضین ال یجوز لمن عنده المال 

یر من یستحقھ غیر جائز، غایة األمر قد عرفت ثبوت الوالیة إعطاؤه إلى الوارث، ألّن إعطاء المال إلى غ
  .للوارث ولكن ال تثبت لھ الوالیة فیما إذا كان الحق في معرض االضاعة والتلف

  
وأّما إذا كان المیت یملك ماًال آخر یفي بأداء الدین كما إذا ترك مائتي دینار أو أكثر وكان دینھ مائة دینار، وكان 

 دینار أو أقل، فإن المیت حینئذ ال یملك شیئًا من الودیعة استقالًال أو اشتراكًا وإنما حقھ كما المال المودع مائة
عرفت كّلي في تمام تركتھ وثابت في جمیع المال المتروك، ولیس المال المودع ملكًا للمیت وإنما ھو كغیره من 

 المتروك الجامع بین المال المودع المال المتروك ملك للوارث، وال بّد من إخراج الدین من مجموع المال
وغیره، فلو أعطى المال إلى الوارث فقد أعطاه إلى أھلھ ومالكھ، وال یضمن الودعي ولو لم یؤد الوارث الدین، 

  .فالقاعدة تقتضى جواز إعطاء المال إلى الوارث
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ھ وعن غیره، وكذا یجوز للنائب بعد الفراغ عن األعمال للمنوب عنھ أن یطوف عن نفس: 18 مسألة "3186"
  .)1( یجوز لھ أن یأتي بالعمرة المفردة عن نفسھ وعن غیره

  
ّنھ أراد االستئجار  یجوز لمن أعطاه رجل ماًال الستئجار الحج أن یحج بنفسھ ما لم یعلم أ: 19 مسألة "3187"

رج، وإذا عّین إّال مع العلم بأّن مراد المعطي حصول الحج في الخا) )1((من الغیر، واألحوط عدم مباشرتھ
  .)2( في تعیینھ أو أن ذكره من باب أحد األفراد) )2(( شخصًا تعّین إّال إذا علم عدم أھلّیتھ وأن المعطي مشتبھ

  
نعم إذا كان الوارث منكرًا أو ممتنعًا یجبره الحاكم، وإذا كان معذورًا في إنكاره فلیس ألحد إجباره حتى الحاكم، 

  . كان المیت ال یملك ماًال آخر یفي بالدین وبین ما یملكھبّد من التفصیل بین ما إذا فال
 وخصوص بعض الروایات الداّلة على جواز طواف النائب )3( إلطالق الروایات الداّلة على رجحان الّطواف) 1(

كما یجوز لھ أن یأتي بعمرة مفردة لنفسھ أو عن غیره، وأّما اعتبار الفصل بین . )4( عن نفسھ أو عن غیره
ین فیختص بعمرتین مفردتین عن نفسھ ال العمرة المفردة وعمرة التمّتع، كما ال یعتبر الفصل فیما إذا العمرت

كانت إحدى العمرتین عن نفسھ واُالخرى عن غیره، وسیأتي التعرض لتفصیل ذلك في البحث عن العمرة إن 
  .شاء اهللا تعالى

 أخذ المال أن یحج بنفسھ أو یجب علیھ إذا أعطى شخص ماًال ألحد الستئجار الحج فھل یجوز لمن) 2(
  :؟ في المسألة ثالث صور االستئجار

- - - - - - - - - -  
  .ال یترك) 1(
  .ھذا إذا علم رضاه باستئجار من ھو أھل لذلك) 2(
  .4أبواب الطواف ب  / 193: 13الوسائل ) 3(
  .21أبواب النیابة في الحج ب  / 193: 11الوسائل ) 4(
  

  
علمنا بأن نظر المعطي وقوع الحج خارجًا من أي شخص كان فحینئذ ال ینبغي الشك في جواز ما إذا : اُالولى

أن یحج بنفسھ، نظیر ما لو أعطى لھ ماًال لیدفعھ إلى الفقراء وأحرزنا أن غرض المعطي إیصال المال إلى من 
  .ریب في جواز أخذه منھ إذا كان فقیرًا یستحقھ فال

  
ریب في  لك وأن غرضھ استئجار شخص آخر وكان اآلخذ واسطة في االیصال، فالما إذا أحرز خالف ذ: الثانیة

  .عدم جواز الحج بنفسھ
  

ما إذا شّك في ذلك ولم یعلم أنھ أراد األعم أو خصوص الغیر، ظاھر المتن جواز الحج لھ بنفسھ ألنھ : الثالثة
  .خص عدم الجواز بصورة العلم بإرادة الغیر، ثّم احتاط في عدم المباشرة

  
والظاھر عدم الجواز، ألّن التصّرف في مال الغیر یحتاج إلى إحراز الرضا واالذن ومع الشك ال یجوز التصّرف، 

  .بّد من إحراز مراده وأنھ أراد األعم منھ ومن غیره وإّال فال یجوز كما ھو الحال في الصدقات والتبرعات فال
  

  .إّال إذا علم أن ذكره من باب المثال وبیان الموردوأّما إذا أعطاه ماًال لیستأجر شخصًا معّینًا تعین 
  

ولو علم أّن المعطي اشتبھ في تعیینھ لعدم أھلیتھ وقابلیتھ لنیابة الحج ذكر في المتن أنھ یجوز إعطاء المال 
لغیره، ولكن الظاھر عدم الجواز لعدم إحراز الرضا بإعطاء المال لھ واستئجاره، نعم إذا علم رضاه باستئجار 

  .و أھل لذلك جاز لھ ذلكمن ھ
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  فصل في الحج المندوب
  

یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ واالستطاعة وغیرھما أن یحج مھما أمكن، بل وكذا من : 1 مسألة "3188"
أتى بوظیفتھ من الحج الواجب، ویستحب تكرار الحج بل یستحب تكراره في كل سنة، بل یكره تركھ خمس 

  .من حج ثالث حجات لم یصبھ فقر أبدا: خبارسنین متوالیة وفي بعض األ
  
یستحب نّیة العود إلى الحج عند الخروج من مّكة، وفي الخبر أنھا توجب الزیادة في : 2 مسألة "3189"

  .العمر، ویكره نّیة عدم العود، وفیھ أنھا توجب النقص في العمر
  
علیھم (وأمواتًا، وكذا عن المعصومین یستحب التبرع بالحج عن األقارب وغیرھم أحیاًء : 3 مسألة "3190"

أمواتًا وأحیاًء مع ) علیھم السالم(أحیاًء وأمواتًا، وكذا یستحب الطواف عن الغیر وعن المعصومین ) السالم
  .عدم حضورھم في مّكة أو كونھم معذورین

  
  .عد ذلكیستحب لمن لیس لھ زاد وراحلة أن یستقرض ویحج إذا كان واثقًا بالوفاء ب: 4 مسألة "3191"
  
  .یستحب إحجاج من ال استطاعة لھ: 5 مسألة "3192"
  
  .یجوز إعطاء الزكاة لمن ال یستطیع الحج لیحج بھا: 6 مسألة "3193"
  
  .الحج أفضل من الصدقة بنفقتھ: 7 مسألة "3194"
  
ج إن اهللا یبغض اإلسراف إّال بالح: یستحب كثرة اإلنفاق في الحج، وفي بعض األخبار: 8 مسألة "3195"

  .والعمرة
  

  
  .یجوز الحج بالمال المشتبھ كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتھا: 9 مسألة "3196"
  
وطوافھ وثمن ) )1((الیجوز الحج بالمال الحرام لكن ال یبطل الحج إذا كان لباس إحرامھ: 10 مسألة "3197"

  .ھدیھ من حالل
  
لى بل األبوین في بعض الصور، ویشترط أیضًا یشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمو: 11 مسألة "3198"

  .أن ال یكون علیھ حج واجب مضیق، لكن لو عصى وحج صح
  
یجوز إھداء ثواب الحج إلى الغیر بعد الفراغ عنھ، كما یجوز أن یكون ذلك من نّیتھ قبل : 12 مسألة "3199"

  .الشروع فیھ
  
 ولو بإجارة نفسھ عن غیره، وفي بعض یستحب لمن ال مال لھ یحج بھ أن یأتي بھ: 13 مسألة "3200"

  .إن لألجیر من الثواب تسعًا وللمنوب عنھ واحد: األخبار
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  فصل في أقسام العمرة
  

تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل : 1 مسألة "3201"
العمرة : ة واإلجماع، ففي صحیحة زرارةمكّلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مّرة بالكتاب والسّن

، وفي "196: 2البقرة ) "وأتّموا الحّج والعمرة هللا: (واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإّن اهللا تعالى یقول
  ): علیھ السالم(قال ) وأتّموا الحّج والعمرة: (صحیحة الفضیل في قول اهللا تعالى

- - - - - - - - - -  
  .یكن لباس إحرامھ من حاللال یبطل الحج إذا لم ) 1(
  

  
ووجوبھا بعد تحقق الشرائط فوري كالحج، وال یشترط في وجوبھا استطاعة الحج، بل تكفي . ھما مفروضان

استطاعتھا في وجوبھا وإن لم تتحقق استطاعة الحج، كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونھا وجب 
نھما وأنھما مرتبطان ضعیف، كالقول باستقالل الحج في دونھا، والقول باعتبار االستطاعتین في وجوب كل م

  .)1( الوجوب دون العمرة
  
تنقسم العمرة إلى أقسام فقد تكون واجبة باألصل كالحج، وقد تجب بالعرض بنذر وشبھھ أو باجارة ) 1(

من العمرة ونحوھا، وقد تكون مندوبة، وقد تكون غیر مشروعة كالعمرة الثانیة إذا أتى بھا قبل انقضاء الشھر 
اُالولى بناًء على اعتبار الفصل بشھر بین العمرتین وكالعمرة المفردة بین عمرة التمّتع والحج، ھذه ھي 

  .أقسامھا
  

وقد . وأّما حكمھا فإنھ كما یجب الحج على كل مكّلف مستطیع مّرة واحدة كذلك العمرة تجب على كل أحد أیضًا
  .استدل على وجوبھا بالكتاب والسّنة

  
 لشمولھ للحج والعمرة، ألّن المراد من حج البیت )1()وهللاِِ على الّناِس حّج البیت: (الكـتاب فقولھ تعالىأّما 

زیارة البیت والقصد إلیھ وذلك یشمل الحج والعمرة، ألّن كال منھما زیارة إلى البیت وقصد إلیھ ویشتمل على 
ة على أن المراد بھا ھو الحج والعمرة كصحیحة ھذا مضافًا إلى الصحیحة المفسرة لآلیة الداّل. طواف البیت

وهللاِِ على الّناس حّج البیت َمِن : (عن قول اهللا عّز وجّل) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: عمر بن اذینة، قال
ال، ولكنھ یعني الحج والعمرة جمیعًا ألنھما : ؟ قال یعني بھ الحج دون العمرة) استطاَع إلیِھ َسبیال

  .)2( »مفروضان
  

  ، فال إشكال في أصل)3( وأّما السّنة فھي كثیرة وفي بعضھا أنھا بمـنزلة الحج
- - - - - - - - - -  
  .97: 3عمران  آل) 1(
  .7 ح 1أبواب العمرة ب  / 297: 14الوسائل ) 2(
  .2 ح 1أبواب العمرة ب  / 295: 14الوسائل ) 3(
  

  
، وھل تجب على من )1( ة المفردة باإلجماع واألخبارتجزئ العمرة المتمتع بھا عن العمر: 2 مسألة "3202"

؟ المشھور عدمھ بل أرسلھ بعضھم إرسال  وظیفتھ حج التمّتع إذا استطاع لھا ولم یكن مستطیعًا للحج
المسلمات، وھو األقوى وعلى ھذا فال تجب على األجیر بعد فراغھ عن عمل النیابة وإن كان مستطیعًا لھا وھو 

  .)2( جب على من تمّكن منھا ولم یتمّكن من الحج لمانع، ولكن األحوط االتیان بھات في مّكة، وكذا ال
  

  .الوجوب، كما ال إشكال في أن وجوبھا فوري كالحج ألنھا بمنزلتھ فیجري فیھا ما یجري في الحج
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ج من ذلك یرتبط أحدھما باآلخر خر ثّم إّن مقتضى اآلیة والروایات أن كال من الحج والعمرة واجب مستقل ال
خصوص عمرة التمّتع فإّنھا مرتبطة بالحج، وأّما في غیرھا فال دلیل على االرتبـاط فیمكن االتیان بأحدھما في 
سنة وباآلخر في سنة ُاخرى، فالقول باعتبار االسـتطاعتین في وجوب كل منھما وأنھما مرتبطان ضعیف 

  .)1( كالقول باستقالل الحج دون العمرة كما عن الدروس
تجب علیھ عمرة ُاخرى غیر عمرة التمّتع، فتكفي   ال خالف وال إشكال في أن من كانت وظیفتھ التمّتع ال)1(

عمرة واحدة وإن كانت في ضمن الحج، والنصوص الداّلة على سقوط العمرة المفردة بعمرة التمّتع كثیرة، وقد 
ل بالعمرة فقد قضى ما علیھ من فریضة إذا استمتع الرج«، ففي صحیح الحلبي )2( عقد في الوسائل بابًا لذلك

  .)3( »العمرة
وقع الكالم في أنھ ھل تجب العمرة المفردة فقط على من وظیفتھ حج التمّتع إذا استطاع للمفردة ولم یكن ) 2(

  مستطیعًا للحج، فلو استطاع في شھر رجب مثًال للعمرة ولم 
- - - - - - - - - -  
  .88 الدرس 338: 1الدروس ) 1(
  .5أبواب العمرة ب  / 305: 14لوسائل ا) 2(
  .1 ح 5أبواب العمرة ب  / 305: 14الوسائل ) 3(
  

  
؟ أو من كان أجیرًا وبعد الفراغ عن أعمالھ ھل تجب علیھ  یكن مستطیعًا لحج التمّتع فھل تجب علیھ العمرة

  .؟ العمرة لتمكنھ منھا حینئذ أم ال
  

مسلمات وھو الصحیح، وذلك ألّن ما دّل على وجوب العمرة المشھور عدم الوجوب بل ارسلھ بعضھم إرسال ال
بعدما كانت العمرة على قسمین متمتع بھا ومفردة، ولم یذكر في : والحاصل. ال إطالق لھ بحیث یشمل المقام

اآلیة المباركة وال في الروایة أن خصوص المفردة واجبة، بل المستفاد من األدّلة أن طبیعي العمرة في الجملة 
على المسلمین كالحج، وقد عرفنا من الخارج أن عمرة التمّتع فرض النائي والمفردة فرض حاضري واجب 

مّكة، فحینئذ ال یمكن االستدالل بإطالق الروایات على وجوب العمرة المفردة بعنوانھا وبخصوصھا، ولو شّك 
  .في الوجوب فاألصل البراءة

  
المتمتع بھا وفرضنا شمولھا للنائي والقریب وتمكن النائي من ولو فرضنا إطالق األدّلة بالنسبة إلى المفردة و

المفردة، فإنھ یمكن رفع الید عن ھذا االطالق بما دّل على أّن العمرة مرتبطة بالحج إلى یوم القیامة، ومعنى 
ذلك أن العمرة بنفسھا غیر واجبة والعمرة الواجبة إنما ھي المرتبطة بالحج خرج من ذلك غیر النائي أي 

ضري مّكة فإّن العمرة الثابتة في حقھم غیر مرتبطة بالحج، فیبقى النائي تحت إطالق ما دّل على أّن العمرة حا
  .مرتبطة بالحج

  
إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى : وقال«في حدیث قال ) علیھ السالم(ففي صحیحة الحلبي عن أبي عبداهللا 

 وما نقلھ عن ابن )1( »ت العمرة في الحج إلى یوم القیامةدخل: ما علیھ من فریضة المتعة، وقال ابن عباس
 والمستفاد منھما )2( »دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة: قال«عباس إمضاء لھ، وفي صحیحتھ اُالخرى 

أن العمرة الواجبة ھي العمرة المرتبطة بالحج أي المتمتع بھا، ففي كل مورد ثبت االستقالل فھو وإّال فال، نعم 
  لعمرة المستحبة غیر مرتبطة بالحج، ویستحب االتیان بھا مطلقًا منا
- - - - - - - - - -  
  .7 ح 5أبواب العمرة ب  / 306: 14الوسائل ) 1(
  .2 ح 3أبواب أقسام الحج ب  / 240: 11الوسائل ) 2(
  

  
، )1( واإلفسادقد تجب العمرة بالنذر والحلف والعھد والشرط في ضمن العقد واإلجارة : 3 مسألة "3203"

 بمعنى حرمتھ بدونھا، فإنھ ال یجوز دخولھا إّال محرمًا إّال بالنسبة إلى من یتكّرر )2( وتجب أیضًا لدخول مّكة
  ).)1(( دخولھ وخروجھ كالَحّطاب والَحّشاش
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  .)2( البعید والقریب كما في النصوص

  
 بھا من النائي ولم یتعارف إتیانھا من ھذا ویضاف إلى ذلك كّلھ استمرار السیرة القطعیة على عدم االتیان

المسلمین حتى من النائب في سنة النیابة مع استطاعتھ لھا، ولو كانت واجبة لكان وجوبھا من أوضح 
  .ّنھا بمنزلة الحج الواجبات أل

ریب في وجوب العمرة بالنذر وشبھھ وباالجارة وبالشرط في ضمن العقد وقد تجب بإفساد العمرة، فإن  ال) 1(
 یفسد عمرتھ بالجماع قبل الفراغ من طوافھ وسعیھ وجبت علیھ االعادة بأن یبقى في مّكة إلى الشھر القادم من

، وألحقوا بھا عمرة )3(فیعیدھا فیھ وعلیھ بدنة لفساد عمرتھ كما في النصوص، منھا صحیح برید العجلي
  .التمّتع، وفیھ كالم سیأتي في محّلھ إن شاء اهللا

بمعنى عدم جواز الدخول إلى مّكة إّال محرمًا، وإذا كان الدخول إلى مّكة واجبًا بسبب من وجوبًا شرطیًا ) 2(
األسباب فاإلحرام أیضًا یجب وجوبًا مقدمیًا عقلّیًا لتوّقف الواجب علیھ، وأّما إذا لم یكن الدخول واجبًا فلزوم 

  .جوب الوجوب الشرطياإلحرام حینئذ نظیر لزوم الّطھارة في الصالة المندوبة، فالمراد بالو
  

إّن الحطابة «: ویدل علیھ صحیح رفاعة. واستثني من ذلك من یكثر دخولھ وخروجھ كالحّطاب والحّشاش
  فسألوه ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(والمجتلبة أتوا النبّي 

- - - - - - - - - -  
  .وكذلك من خرج وعاد إلى مّكة قبل مضي الشھر الذي أّدى فیھ نسكھ) 1(
  .6أبواب العمرة ب  / 307: 14 الوسائل )2(
  .1 ح 12أبواب كفارات االستمتاع ب  / 128: 13الوسائل ) 3(
  

  
 والمجتلبة ھو الذي یجلب الشيء مما یحتاج إلیھ أھل البلد من خارج البلد، وال )1( »فأذن لھم أن یدخلوا حالال

جص من الخارج ونحو ذلك من حوائج یختص ذلك باألرزاق واألطعمة بل یشمل مثل الجصاص الذي یأتي بال
  .الّناس

  
ثّم إن ظاھر المشھور حمل ما في الصحیحة على المثال وذكروا أن المراد بھ كل من یتكّرر دخولھ وإن لم یكن 

وعن كشف اللثام التصریح یجواز الدخول . من المجتلبة والحّطابة ومن یجلب الحشیش والراعي وناقل المیرة
وفي الجواھر أن الظاھر عدم اعتبار . )2( في شھر واحد بحیث یدخل في الشھر الذي خرجحالًال للمتكرر دخولھ 

تكرر دخولھم قبل انقضاء شھر، فلو فرض أن بعض المجتلبة یحتاج إلى فصل أزید من شھر ویأتي بالعمل في 
  .)3( شھر دون شھر دخل حالًال وال شيء علیھ

  
ان المتكرر مطلقًا، وال نجزم بشمول النص لكل من یتكرر منھ والظاھر أن تجویز الدخول حالًال لم یكن بعنو

أو كان لھ ضیعة یأتي . الدخول لعیادة المریض مثًال، أو كان ھو مریضًا یكثر الدخول للمعالجة أو لغرض آخر
نة إلیھا متكررًا، أو كان مدرسًا یتكرر دخولھ ونحو ذلك ویحتاج التعمیم إلى كل من یتكرر منھ الدخول إلى القری

وال قرینة، بل المستفاد من النص جواز الدخول حالًال لكل من یأتي بحوائج البلد من ناقل المیرة واألطعمة 
وغیرھا كالحّطاب والجّصاص والحّشاش وغیر ذلك من حوائج الّناس، وأّما من كان لھ ضیعة یتكّرر لھا دخولھ 

  .راض شخصّیة أو غیرھا فال یشملھ النصوخروجھ، أو كان مریضًا ونحو ذلك مّمن یتكّرر لھ الدخول ألغ
  

  .واستدّل كاشف اللثام لتعمیم الحكم لكل من یتكّرر منھ الدخول بالحرج
  

یخفى، فإّن االتیان بالعمرة في كل شھر مّرة واحدة ال حرج فیھ، نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مّرة  وفیھ ما ال
  من الدخول وإن تكرر منھ ذلك في الیوم الواحد فھو

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 51أبواب اإلحرام ب  / 407: 12الوسائل ) 1(
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  .295: 6كشف اللثام ) 2(
  .449: 18الجواھر ) 3(
  

  
یعتبر شھر، : وما عدا ما ذكر مندوب، ویستحب تكرارھا كالحج، واختلفوا في مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل

ل فیجوز إتیانھا كل یوم، وتفصیل المطلب موكول إلى ، واألقوى عدم اعتبار فص))1(( عشرة أّیام: وقیل
  .)1( محّلھ

  
حرجي في بعض الموارد ال في كل مورد، فلو فرضنا أن المتكرر شاب قوي فال حرج علیھ، وإنما یستلزم 
الحرج فیما إذا كان شیخًا كبیرًا أو كان ضعیفًا أو كان الجو ال یساعده لشّدة الحر أو البرد ونحو ذلك من 

  .رض، وإذن فالحكم یختلف باختالف المواردالعوا
  

إذا كان الدلیل للدخول حالًال منحصرًا بصحیح رفاعة فالتعدي من مورده ال وجھ لھ لعدم القرینة على : وبالجملة
ذلك، نعم الجصاص أو الحشاش أو نحوھما ممن ینقل الحوائج إلى البلد داخل في عنوان المجتلبة، والمیزان 

ال یعتبر تكرر دخولھ في شھر واحد، بل لو أتى بحوائج البلد في كل شھرین یشملھ النص صدق ھذا العنوان و
  .لصدق عنوان المجتلبة علیھ

  
ثّم إن المصنف لم یتعرض الستثناء من أتى بعمرة وخرج ثّم رجع قبل انقضاء الشھر فإنھ ال یجب علیھ االتیان 

  . بعد إن شاء اهللا تعالىبالعمرة ویجوز لھ الدخول بال عمرة، ونتعرض لذلك فیما
وعن جماعة . قد اختلف الفقھاء في مقدار الفصل بین العمرتین، فالمشھور أن الفصل بینھما بشھر واحد) 1(

أنھ عشرة أّیام، واختار جماعة عدم اعتبـار الفصل بینھما فیجوز إتیانھا في كل یوم منھم المصنف وصاحب 
ومنشأ االختالف اختالف الروایات فإّنھا . )3(العمرتین ل بسنة بین، ونسب إلى العماني اعتبار الفص)2(الجواھر

  :طوائف على
- - - - - - - - - -  
الظاھر ھو اختصاص كل شھر بعمرة فال تصح عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شھر ھاللي، نعم ال ) 1(

  .بأس باالتیان بغیر العمرة اُالولى رجاء
  .462: 20الجواھر ) 2(
  .368: 4یعةمختلف الش) 3(
  

  
ما دّل على اعتبار الفصل بعشرة أّیام كروایة الكلیني والشیخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن : منھا

في كل عشرة أّیام : ؟ فقال یكون أقل: ولكل شھر عمرة، فقلت«): علیھ السالم(في حدیث قال ) علیھ السالم(
  .طائني المشھور بالكذب والروایة ضعیفة بعلي ابن أبي حمزة وھو الب)1( »عمرة

  
لكل شھر : قال«) علیھ السالم(وروى الصدوق بسند آخر عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى 

  . وھي كاُالولى ضعیفة بالبطائني)2( »لكل عشرة أّیام عمرة: ؟ قال یكون أقل من ذلك: عمرة، قال وقلت لھ
  

حمزة الذي روى عنھ الصدوق ھو الثمالي الموثق، ألنھ ورّبما یحتمل اعتبار روایة الصدوق ألّن علي بن أبي 
على أن الصدوق ذكر . یروي عنھ في كتابھ، ولكن یبعده أن الثمالي ال روایة لھ في باب األحكام) قدس سره(

في مشیخة الفقیھ أن ما رویتھ عن علي بن أبي حمزة فقد رویتھ عن محّمد بن علي ماجیلویھ عن محّمد بن 
محّمد بن الحسین بن أبي الخطاب عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر البزنطي عن علي بن أبي یحیى العّطار عن 

والبزنطي من ) علیھ السالم(، وال یمكن روایة البزنطي عن الثمالي ألّن الثمالي من أصحاب الباقر )3( حمزة
ن أبي حمزة ألنھ ھذا مضافًا إلى ضعف طریق الصدوق إلى علي ب). علیھما السالم(أصحاب الرضا والجواد 

یروي ذلك عن شیخھ ابن ماجیلویھ وھو مّمن لم یوثق، وقد ذكرنا غیر مّرة أّن مجّرد كون ) قدس سره(
  .یوجب الوثاقة فإّن بعض مشایخھ من الضعفاء الشخص من مشایخ الصدوق ال



 290

  
: فقلت: مرة، قالالسنة اثنا عشر شھرًا یعتمر لكل شھر ع« وعبر عنھ بالموثق )4(وأّما ما رواه في الجواھر

  فال » لكل عشرة أّیام عمرة: ؟ قال أیكون أقل من ذلك
- - - - - - - - - -  
  .3 / 534: 4، الكافي 1508 / 434: 5، التھذیب 3 ح 6أبواب العمرة ب  / 308: 14الوسائل ) 1(
  .1141 / 239: 2الفقیھ ) 2(
  .87: 4) المشیخة(الفقیھ ) 3(
  .463: 20الجواھر ) 4(
  

  
 والذیل من خبر علي )1( وإنما ھو ضم روایة إلى روایة ُاخرى، فإن الصدر من موثقة إسحاق بن عّماروجود لھ

اشتباه من قلمھ الشریف فال دلیل على اعتبار الفصل بعشرة ) قدس سره(بن أبي حمزة المتقّدم، فما صدر منھ 
  .أّیام

  
العمرة «): علیھ السالم(ة، ففي األّول قال ما دّل على الفصل بسنة كما في صحیح الحلبي وحریز وزرار: ومنھا

  .)3( »تكون عمرتان في سنة ال« وفي غیره )2(»في كّل سنة مّرة
  

ولكن ال یمكن االلتزام بمضمونھا فإنھ مقطوع البطالن، للسیرة القطعیة والروایات المتضافرة بل المتواترة 
ایات الثالث أو حملھا على عمرة التمّتع فإنھا بّد من طرح الرو الداّلة على استحباب العمرة في كل شھر، فال

  . وال بأس بھ)4(في كل سنة مّرة كما حملھا الشیخ على ذلك
  

، وقد حمل بعضھم الروایات )5( ما دّل على الفصل بشھر واحد، وقد دّلت علیھ الروایات الكثیرة: ومنھا
لجواھر عدم اعتبار الفصل بین المتقّدمة المختلفة على اختالف مراتب الفضل، ومن ثّم اختار صاحب ا

 ولكن قد عرفت أن األقوى بحسب المستند ھو اعتبار الفصل بشھر )6(العمرتین وجواز االتیان بھا في كل یوم
  .واحد

  
ثّم إن المراد بالشھر ھو ما بین الھاللین، أي من أّول رؤیة الھالل السابق إلى رؤیة الھالل الثاني إّال إذا قامت 

راد بھ مقدار ثالثین یومًا، كما في عّدة الوفاة والّطالق ونحوھما مما یكفي فیھ التلفیق ویلزم قرینة على أن الم
  .فیھ مضي مقدار الشھر

  
  السنة اثنا عشر «: ویدل على كون المراد بالشھر في المقام ما ذكرناه موثق إسحاق

- - - - - - - - - -  
  .9 ح 6أبواب العمرة ب  / 309: 14الوسائل ) 1(
  .6  ح6 أبواب العمرة ب/  309: 14الوسائل ) 2(
  .7 ح 6أبواب العمرة ب  / 309: 14الوسائل ) 3(
  .1512 / 435: 5التھذیب ) 4(
  .6أبواب العمرة ب  / 309: 14الوسائل ) 5(
  .466: 20الجواھر ) 6(
  

 
» لكل شھر عمرة«:  ذلك فإن المراد بذلك اثنا عشر شھرًا ھاللیًا، فإذا قیل بعد)1( »شھرًا یعتمر لكل شھر عمرة

معناه أن العمرة تقع في كل شھر ھاللي وأن كل شھر ھاللي قابل لوقوع العمرة فیھ ولیس معناه اعتبار الفصل 
وعلى ما ذكرنا یجوز االتیان بالعمرة في آخر شھر وبعمرة ُاخرى في أّول الشھر الذي یلیھ وإن . بثالثین یوما

  .كان الفصل بیوم واحد
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  :رینویؤكد ذلك بأم
فإن جھل فخرج : قلت«: ما في صحیح حماد الدال على عدم جواز الخروج من مّكة قبل اإلحرام بالحج: أحدھما

إلى المدینة أو إلى نحوھا بغیر إحرام ثّم رجع في أبان الحج في أشھر الحج یرید الحج فیدخلھا محرمًا أو بغیر 
 فإنھ من الظاھر )2( »في غیر الشھر دخل محرمًاإن رجع في شھره دخل بغیر إحرام، وإن دخل : ؟ قال إحرام

  .أن المراد بالشھر فیھ ھو الشھر الھاللي ال مضي ثالثین یومًا
  

وعلیھ أن یقیم إلى الشھر اآلخر فیخرج إلى «: ما في صحیح برید الوارد في من أفسد عمرتھ، قال: ثانیھما
  . الذي یحل برؤیة الھالل ال مضي ثالثین یومًا فإن المراد بالشھر اآلخر ھو)3( »بعض المواقیت فیحرم بعمرة

  
المستفاد من النصوص أن كل شھر لھ عمرة وأّما الفصل بمقدار الشھر أي مضي ثالثین یومًا فلم : وبالجملة

یقدر في النصوص، فإذا اعتمر في آخر یوم من شھر رجب لھ أن یعتمر في أّول یوم من شھر شعبان، وأّما إذا 
من رجب فلیس لھ أن یعتمر في آخر یوم من رجب، نعم ال بأس باإلتیان بھا متكررًا في اعتمر في أّول یوم 

  .شھر واحد رجاًء وباحتمال المطلوبّیة الواقعّیة
  

  ثّم إّن المستفاد من النصوص إّنما ھو عدم مشروعیة إتیان العمرتین لشخص واحد 
- - - - - - - - - -  
  .8 ح 6أبواب العمرة ب  / 309: 14الوسائل ) 1(
  .6 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 303: 11الوسائل ) 2(
  .1 ح 12أبواب كفارات االستمتاع ب  / 128: 13الوسائل ) 3(
  

  
في الشھر، فإّن الحكم بعدم جواز االتیان بھا متكررًا في شھر واحد ینحل بالنسبة إلى كل مكلف ال بالنسبة إلى 

ف بعمرة واحدة في الشھر ونتیجة ذلك جواز االتیان بعمرة أّن كل شخص مكّل: وبتعبیر آخر. جمیع الّناس
  .ُاخرى لشخص آخر، كما ال مانع من االتیان بعمرتین لشخصین أو أزید

  
أن الممنوع ھو إتیان العمرتین عن نفسھ أو عن شخص واحد، وأّما إذا كانت إحدى العمرتین عن : والحاصل

ین فال مانع من ذلك، ولذا ال مانع من جواز النیابة عن نفسھ واُالخرى عن غیره أو كانت كلتاھما عن شخص
  .اثنین أو أكثر في یوم واحد

  
بل الظاھر عدم اعتبار الفصل بین العمرة المفردة وعمرة التمّتع، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز لھ االتیان 

 بعد الفراغ من أعمال بعمرة التمّتع بعدھا ولو كانت في نفس الشھر، وكذا یجوز لھ االتیان بالعمرة المفردة
الحج، فإن الروایات المانعة عن إتیان العمرتین ناظرة إلى تكرار العمرة المفردة في شھر واحد، فإن قولھ 

 منصرف إلى العمرة المفردة وال یشمل )1(في موثق إسحاق المتقّدم» یعتمر لكل شھر عمرة«): علیھ السالم(
التیان بھا إّال في أشھر الحج وال تشرع إّال مّرة واحدة في السنة، نعم یجوز ا عمرة التمّتع، ألّن عمرة التمّتع ال

  .یجوز االتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمّتع والحج وتفصیل الكالم موكول إلى محّلھ ال
  
- - - - - - - - - -  
  .141في ص ) 1(
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  فصل في أقسام الحج
  

راد، واألّول فرض من كان بعیدًا عن مّكة، واآلخران فرض من تمتع وقران وإف: وھي ثالثة باإلجماع واألخبار  
  ،)1( كان حاضرًا أي غیر بعید

  
  .ینبغي الریب فیھ، ویدل علیھ الكتاب والسّنة ھذا مما ال) 1(
  

فإذا أمنتم فمن تمّتع بالعمرِة إلى الحّج فما استیسر من الَھْدي فمن لم یجد فصیام : (أّما الكتاب فقولھ تعالى
 فإنھ )1()ّیام في الحّج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرامثالثة أ

كما یدل على أن التمّتع فرض النائي ومن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام كذلك یدل بالداللة االلتزامیة 
  .على أن القران أو اإلفراد لیس وظیفة لھ

  
وبتعبیر .  كل مكلف حج واحد، فإذا كان الواجب على النائي التمّتع فال یجزئ غیرهأن الواجب على: بیان ذلك

اآلیة في مقام بیان الوظیفة العملیة األولیة، فإذا كان التمّتع وظیفة النائي والمفروض وجوب حج واحد : آخر
ع ما یقال من أن ظاھر وبما ذكرنا یندف. علیھ فقط فالزم ذلك عدم جواز االجتزاء بھما في مقام أداء الوظیفة

  .اآلیة حصر التمّتع بالنائي ال حصر النائي بھ
  

وأّما الحاضر فوظیفتھ إما القران أو اإلفراد، وتدل على ذلك نفس اآلیة الكریمة لظھورھا في أن التمّتع لیس 
  .وظیفة لھ فوظیفتھ القران أو اإلفراد

  
  .)2( وأّما السّنة فمستفیضة أو متواترة

  
- - - - - - - - - -  
  .196: 2البقرة ) 1(
  .3أبواب أقسام الحج ب  / 239: 11الوسائل ) 2(
  

  
زرارة عن أبي  وأربعون میًال من كل جانب على المشھور األقوى لصحیحة وحّد البعد الموجب لألّول ثمانیة

) د الحرامذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسج: (قول اهللا عّز وجّل في كتابھ: ، قلت لھ)السالم علیھ(جعفر 
یعني أھل مّكة لیس علیھم متعة، كل من كان أھلھ دون ثمانیة وأربعین ): علیھ السالم(فقال " 196: 2البقرة "

میًال ذات ِعرق وُعْسفان كما یدور حول مّكة فھو مّمن دخل في ھذه اآلیة، وكل من كان أھلھ وراء ذلك فعلیھ 
  .)1( المتعة

  
فراد على الحاضر وعدم إجزاء التمّتع عنھما كما ھو المستفاد من اآلیة ثّم إّن المشھور تعین القران أو اإل

، )1(الشریفة والنصوص المتضافرة خصوصًا المفسرة منھا لآلیة للداللة على أّن التمّتع لیس وظیفة للحاضر
  .یضا فقد نسب إلیھما جواز التمّتع للحاضر أ)3( وابن سعید)2( بل لم ینقل الخالف من أحد إّال عن الشیخ

  
ینقص عن القران واإلفراد بل المتمتع یأتي بصورة اإلفراد وزیادة، وال ینافیھ  ورّبما یستدل لھما بأن التمّتع ال

  .زیادة العمرة قبلھ
  

یخفى غرابة ھذا االستدالل، ألّن حج التمّتع مغایر ومباین للقسمین اآلخرین وإن كان التمّتع مشتركًا معھما  وال
 وال دلیل على إجزاء التمّتع عنھما بعدما كانت وظیفة الحاضر القران أو اإلفراد وعدم في جملة من األحكام،

  .یمكن المساعدة علیھ بوجھ مشروعیة التمّتع في حّقھ، فما نسب إلیھما من جواز التمّتع للحاضر اختیارًا ال
  :قد اختلف الفقھاء في حّد البعد الموجب للتمّتع على قولین) 1(
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لمشھور ـ أنھ عبارة عن ثمانیة وأربعین میًال من كل ناحیة، أي سّتة عشر فرسخًا المعبر عن ـ وھو ا: أحدھما
  .ذلك بمرحلتین أو مسیر یومین

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 6أبواب أقسام الحج ب  / 258: 11الوسائل ) 1(
  .306: 1المبسوط ) 2(
  .179: الجامع للشرائع) 3(
  

  
، ھذا بحسب )2(  وصاحب الجواھر)1( عشر میًال من كل جانب، ذھب إلیھ المحققأّنھ عبارة عن اثني: ثانیھما
  .األقوال

  
وأّما الروایات فلم یرد فیھا التحدید باثني عشر میًال إّال أن تحمل ثمانیة وأربعون میًال على التوزیع والتقسیط 

 رفع )3( جّدًا وإن حاول ابن إدریسوھذا بعید . على الجوانب األربعة، فیكون الحد من كل جانب اثني عشر میًال
  .النزاع والخالف بین األصحاب بذلك

  
): علیھ السالم(قلت ألبي جعفر «قال ) علیھ السالم(والمعتمد ھو القول المشھور لصحیح زرارة عن أبي جعفر 

علیھم یعني أھل مّكة لیس : ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام قال: قول اهللا عّز وجّل في كتابھ
متعة، كل من كان أھلھ دون ثمانیة وأربعین میًال ذات ِعرق وُعسفان كما یدور حول مّكة فھو ممن دخل في 

 وھذه الروایة كما تراھا واضحة الداللة على ما )4( .»ھذه اآلیة، وكل من كان أھلھ وراء ذلك فعلیھم المتعة
 إلیھ ابن إدریس من تقسیط ثمانیة وأربعین میًال ذھب إلیھ المشھور، وال یمكن تأویلھا أو حملھا على ما ذھب

 في الصحیحة فھو من باب تطبیق الحد المذكور علیھما )5( على الجوانب األربعة، وأّما ذكر ذات عرق وُعْسفان
  .تقریبًا

  
ثمانیة وأربعین میًال من جمیع نواحي مّكة دون : ؟ قال فما حد ذلك: قلت«ونحوھا روایة ُاخرى لزرارة، قال 

  .)6( »سفان ودون ذات عرقع
  

ولكّنھا ضعیفة بجھالة طریق الشیخ إلى علي بن السندي المذكور في السند، فإن الشیخ كثیرًا ما یروي عن 
  علي بن السندي وغیره من الرواة من دون ذكر الواسطة 

- - - - - - - - - -  
  .267: 1الشرائع ) 1(
  .6: 18الجواھر ) 2(
  .519: 1السرائر ) 3(
  .3 ح 6أبواب أقسام الحج ب  / 259: 11وسائل ال) 4(
وذات عرق مھّل أھل . ُعْسفان بضم أّولھ وسكون ثانیھ بین الجحفـة ومّكـة وھي من مّكة على مرحـلتین) 5(

  .107، 121: 4معجم البلدان . العراق وھو الحد بین نجد وتھامة
  .7 ح 6أبواب أقسام الحج ب  / 260: 11الوسائل ) 6(
  

  
 الراوي، ولكن یذكر في آخر كتاب التھذیب طرقھ إلى الرواة لیخرج الخبر من االرسال إلى االسناد، بینھ وبین

ولكن لم یذكر طریقھ إلى علي بن السندي بل لم یتعرض الشیخ لترجمتھ ال في المشیخة وال في الفھرست وال 
 فرضنا عدم ثبوت كتاب لعلي في رجالھ، وكذا النجاشي مع أن كتابھ موضوع لذكر المصنفین والمؤلفین، ولو

بن السندي فال عذر للشیخ في عدم ذكره في كتاب الرجال، ألّن كتاب الرجال موضوع لذكر الرواة واألصحاب 
  .وإن لم یكونوا من المصنفین
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ھذا مضافًا إلى أن علي بن السندي لم یوثق، وال عبرة بتوثیق نصر بن الصباح لھ ألّن نصر بنفسھ لم یوثق 
د حاول جماعة منھم الوحید البھباني توثیق علي بن السندي بدعوى اتحاده مع علي بن إسماعیل أیضًا، وق

، وتكفینا )1(یمكن الجزم باالتحاد، وتفصیل ذلك موكول إلى كتابنا معجم الرجال المیثمي الثقة، إّال أنھ ال
  .الصحیحة اُالولى

  
، وذكر صاحب الوسائل )2(شر میًال عن جھاتھا األربعوفي المقام صحیحة ُاخرى دّلت على أن حّد البعد ثمانیة ع

تنافي بین ھذه الصحیحة والصحیحة المتقّدمة، ألّن ھذه الصحیحة غیر صریحة في حكم  في ذیل الحدیث أنھ ال
ما زاد عن ثمانیة عشر میًال، وإنما بینت حكم ثمانیة عشر میًال وھي ساكتة عن حكم ما زاد عن ثمانیة عشر 

  .وافقة لغیرھا فیھا وفیما دونھامیًال فتكون م
  

ویبعِّده أن الصحیحة في مقام التحدید ویظھر منھا قصر الحكم بھذا الحد خاّصة فتكون منافیة للصحیحة 
على أنھا معارضة . والذي یھّون الخطب أن ھذه الصحیحة ال قائل وال عامل بھا من األصحاب أبدًا. المتقّدمة

 )3( بّد من طرح ھذه الصحیحة المھجورة، ولصاحب الجواھر كالم  فالبصحیحة زرارة المتقّدمة المشھورة
  .سنتعّرض إلیھ عن قریب إن شاء اهللا تعالى

  
- - - - - - - - - -  
  .50: 13معجم رجال الحدیث ) 1(
  .10 ح 6أبواب أقسام الحج ب  / 261: 11الوسائل ) 2(
  .6: 18الجواھر ) 3(
  

  
ألھل مّكة لیس لھم متعة وال علیھم : إلخ، قال) ذلك(قول اهللا عّز وجّل سألتھ عن ): علیھ السالم(وخبره عنھ 
ویستفاد . ؟ قال ثمانیة وأربعون میًال من جمیع نواحي مّكة دون ُعْسفان وذات ِعرق فما حّد ذلك: عمرة، قلت

 ضعیف ال دلیل أیضًا من جملة من أخبار ُاخر، والقول بأن حّده اثنا عشر میًال من كل جانب ـ كما علیھ جماعة ـ
علیھ إّال األصل، فإن مقتضى جملة من األخبار وجوب التمّتع على كل أحد والقدر المتیقن الخارج منھا من كان 

  دون الحد المذكور، وھو مقطوع بما مّر
  

ثّم إنھ قد ورد في الحاضر خبران یدالن على أن العبرة في الحضور إنما ھو بدون المیقات ال بالمقدار المذكور 
  .ن الحاضر من كان منزلھ دون المیقاتوأ
  

ما دون : في حاضري المسجد الحرام، قال«: ، قال)علیھ السالم(ما رواه الحلبي عن أبي عبداهللا : الخبر األّول
  .)1( »المواقیت إلى مّكة فھو حاضري المسجد الحرام، ولیس لھم متعة

  
یمكن العمل  ولكن ال. )2( »األوقات إلى مّكةما دون : في حاضري المسجد الحرام، قال«صحیح حماد : الثاني

بّد من طرحھما أو حملھما  بھاتین الروایتـین لعدم القائل بھما منا ومخالفتھما للمتسالم علیھ بین أصحابنا فال
ھذا مضافًا إلى ضعف الخبر األّول سندًا، ألّن الموجود في السند ـ على ما في . على ما دون المواقیت كّلھا

، وفي بعض نسخ التھذیب أبو الحسین )3(أبو الحسن النخعي وھكذا في التھذیب المطبوع حدیثًاالوسائل ـ 
النخعي وھو لقب أیوب بن نوح بن دراج الثقة، أّما أبو الحسن فھو مجھول، فیدور الراوي بین الموثق وغیره 

  .وتسقط الروایة بذلك عن االعتبار
  

  .اثنا عشر میًال من كل جانب بوجوه عوقد استدّل على أّن حّد البعد الموجب للتمت
  
- - - - - - - - - -  
  .4 ح 6أبواب أقسام الحج ب  / 260: 11الوسائل ) 1(
  .5 ح 6أبواب أقسام الحج ب  / 260: 11الوسائل ) 2(
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  .99 / 33: 5التھذیب ) 3(
  

  
لحاضر المعلق علیھ دعوى أّن ا أو وھو كما ترى، فراسخ أربعة للمسافر والسفر أّن الحاضر مقابل أو دعوى

یساعد على أزید من اثني عشر میًال، وھذا أیضًا كما ترى، كما أّن  وجوب غیر التمّتع أمر عرفي والعرف ال
دعوى أّن المراد من ثمانیة وأربعین التوزیع على الجھات األربع فیكون من كل جھة اثنى عشر میًال منافیة 

ة على أن حّد البعد ثمانیة عشر میًال فال عامل بھا، كما ال عامل لظاھر تلك األخبار، وأّما صحیحة حریز الداّل
  .بصحیحتي حّماد بن عثمان والحلبي الداّلتین على أّن الحاضر من كان دون المواقیت إلى مّكة

  
دخلت العمرة في الحج إلى یوم «: العمومات الداّلة على وجوب التمّتع على كل مكلف كصحیحة الحلبي: األّول

فلیس ألحد إّال أن یتمّتع، ألّن ) فمن تمّتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الَھدي: (ّن اهللا تعالى یقولالقیامة أل
والقدر المتیقن . )1(» )اهللا علیھ وآلھ وسّلم صّلى(اهللا  اهللا أنزل ذلك في كتابھ وجرت بھ السّنة من رسول

  .یشملھ العموماتالخارج منھا من كان دون الحد المذكور، فمن كان فوق الحد 
  

  .أن العمومات تخصص بما دّل على التحدید بثمانیة وأربعین میًال كصحیحة زرارة المتقّدمة: وفیھ أّوًال
  

أّن العمومات ال إطالق لھا من ھذه الجھة أي ثبوت المتعة على كل مكلف وإنما ھي ناظرة إلى حكم : وثانیًا
د أو القران للنائي وھذه الروایات في مقام الرد علیھم وأن النائي ال النائي في قبال العاّمة القائلین بجواز اإلفرا

  .یجوز لھ إّال التمّتع
  

أن موضوع التمّتع من لم یكن أھلھ حاضري المسجد :  باآلیة وحاصلھ)2(ما استدل بھ صاحب الجواھر: الثاني
ى اآلیة أن من أراد زیارة الحرام وموضوع اإلفراد والقران ھو الحاضر، ومقابل الحاضر ھو المسافر، فمعن

البیت الحرام ولم یكن حاضرًا وصدق علیھ المسافر فوظیفتھ التمّتع، وإذا كان حاضرًا ولم یصدق علیھ عنوان 
  المسافر

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 3أبواب أقسام الحج ب  / 240: 11الوسائل ) 1(
  .6: 18الجواھر ) 2(
  

  
ومن كان على نفس الحد ) )1(( ؟ وجھان، أقربھما األّول من المسجدوھل یعتبر الحّد المذكور من مّكة أو 

فالظاھر أن وظیفتھ التمّتع، لتعلیق حكم اإلفراد والقران على ما دون الحد، ولو شّك في كون منزلھ في الحد أو 
لیھ حكم ّنھ یجري ع بأ) )2(( یبعد القول خارجھ وجب علیھ الفحص ومع عدم تمّكنھ یراعي االحتیاط وإن كان ال
  الخـارج فیجب علیھ التمّتع، ألّن غیره معلق على عنوان الحاضر وھو

  
بّد من مالحظة حّد السفر الموجب للقصر، وقد حقق في محّلھ أن حّد  فالواجب علیھ اإلفراد أو القران، فال

  .السفر أربعة فراسخ أي مقدار اثني عشر میال
  

ھ التمام لعدم صدق المسافر علیھ كذلك یجب علیھ اإلفراد أو كل من كان دون الحد كما یجب علی: وبتعبیر آخر
القران لصدق الحاضر علیھ، ومن كان فوق الحد یصدق علیھ المسافر فیجب علیھ التمّتع، فالعبرة بصدق 

  .عنوان المسافر والحاضر
  

 موضوع أن التحدید بأربعة فراسخ لیس من جھة دخل ذلك في صدق عنوان السفر، فإن: ویرد علیھ أّوًال
السفر لم یحدد بأربعة فراسخ ال لغة وال عرفًا، وإنما التحدید راجع إلى تخصیص الحكم بالنسبة إلى قصر 

  .الصالة وتمامھا
  



 296

أّن اآلیة الكریمة غیر ناظرة إلى الحضور مقابل السفر وإنما تنظر إلى الحضور في البلد الحرام في قبال : وثانیًا
 )3()ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام: (لمراد من قولھ تعالىالغیاب عنھ والحضور في غیره، فا

  .من لم یكن من أھل مّكة وسكنتھا، وذلك یصدق على من كان یسكن غیر بلدة مّكة سواء كان قریبًا أو بعیدا
  

اظرة إن المكلفین على قسمین، قسم یسكن مّكة المكّرمة وقسم یسكن غیر بلدة مّكة، واآلیة ن: وإن شئت قلت
إلى تقسیم المكلفین إلى قسمین من حیث مسكنھم وأوجب اهللا تعالى التمّتع على من لم یكن من سكنة مّكة 

  .المعظمة
  
- - - - - - - - - -  
  .بل الثاني) 1(
  .ھذا ھو الصحیح، وعلیھ فال یجب الفحص مع الشك، كما ال یجب االحتیاط مع عدم التمكن منھ) 2(
  .196: 2البقرة ) 3(
  

  
وك، فیكون كما لو شّك في أن المسافة ثمانیة فراسخ أو ال فإنھ یصلي تمامًا ألّن القصر معلق على السفر مشك

ثّم ما ذكر إنما ھو بالنسبة إلى حّجة اإلسالم حیث ال یجزئ للبعید إّال التمّتع وال للحاضر إّال . وھو مشكوك
كل من البعید والحاضر كل من األقسام الثالثة بال اإلفراد أو القران، وأّما بالنسبة إلى الحج الندبي فیجوز ل

  .إشكال وإن كان األفضل اختیار التمّتع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غیر حّجة اإلسالم كالحج النذري وغیره
  

ولو كّنا نحن واآلیة المباركة لكان مقتضاھا وجوب التمّتع على من لم یكن من سكنة مّكة المكّرمة، سواء كان 
 بلد قریب دون الحد المذكور أو كان ساكنًا في البالد البعیدة، ولكن النصوص حددت البعد بثمانیة ساكنًا في

ویؤكد ما ذكرناه أن عدم الحضور في . وأربعین میًال وألحقت الساكنین في ھذا الحد بالساكن في نفس مّكة
إذا كان حاضرًا وكانت وظیفتھ إتمام المسجد الحرام لم یالحظ في اآلیة المباركة بالنسبة إلى الحاج نفسھ وأنھ 

الصالة كانت وظیفتھ التمّتع، وإنما لوحظ بالنسبة إلى أھلھ الساكنین في بالد آخر غیر مّكة ولیسوا بحاضرین 
  .في المسجد الحرام

  
أن عنوان الحضور المأخوذ في اآلیة الكریمة عنوان عرفي وال یصدق على من كان بعیدًا عن مّكة : الثالث

  .شر میًال، بل یصدق علیھ أنھ ممن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام فیجب علیھ التمّتعباثني ع
  

أن عدم صدقھ علیھ عرفًا وإن كان صحیحًا ولكنھ ال یختص بھ بل یعم من بعد عن مّكة بأقل من ذلك : وفیھ
ع بمن لم یكن من سكنة مّكة أیضًا، ومن ھنا قلنا بأنھ لو كّنا نحن واآلیة المباركة لقلنا باختصاص فریضة التمّت

  .)1( المكّرمة، سواء كان ساكنًا في بلد قریب أو بلد بعید، وإنما تعدینا عن ذلك من جھة صحیح زرارة المتقدِّم
  

  ثّم إّنھ لو اغمضنا النظر عن الصحیح المتقّدم ألمكن االستدالل للقول المذكور 
- - - - - - - - - -  
  .145في ص ) 1(
  

  
 من الوجوه المتقّدمة وھو أن المستفاد من اآلیة الشریفة وجوب التمّتع على من لم یكن من بوجھ آخر أولى

سكنة مّكة المعظمة ووجوب اإلفراد على من كان منھم، إّال أن االجماع القطعي قام على إلحاق جماعة من 
، فمقتضى )2(ما في النص ك)1(المكلفین مّمن بعد عن مّكة بسكنة مّكة إلحاقًا حكمیًا كأھالي مر وأھالي سرف

القاعدة ھو االقتصار على القدر المتیقن في غیر الموارد المنصوصة، فالنتیجة وجوب اإلفراد على أھالي مّكة 
وعلى من كان الفاصل بینھ وبین مّكة أقل من اثني عشر میًال ووجوب التمّتع على من كان بعیدًا من مّكة 

  .بمقدار اثني عشر میًال أو أكثر
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لوجھ وإن كان أوجھ من الوجوه المتقّدمة ولكن مع ذلك ال یمكن االلتزام بھ أیضًا بالنظر إلى صحیح وھذا ا
زرارة المتقّدم الدال على أن الحد الموجب للتمتع ھو ثمانیة وأربعون میًال، وال موجب بل وال مجوز لرفع الید 

  .فقد عرفت أنھ من أضعف المحاملعنھ بعد تمامیتھ سندًا وداللة، وأّما حملھ على الجوانب األربعة 
  

  ):قدس سره(ثّم إنھ ینبغي التكلم في جھات تعرض لھا المصنف 
الظاھر أن العبرة بنفس . ؟ وجھان بل قوالن ھل یعتبر الحد المذكور من بلدة مّكة أو من المسجد: اُالولى

ح زرارة المتقّدم الذي فّسر قولھ المسجد ال البلد، وذلك ألّن عمدة ما استدّل بھ للتحدید المذكور إنما ھو صحی
وبّین المراد منھ، وحیث إن اآلیة مشتملة على ذكر ) ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام: (تعالى

المسجد الحرام فالتحدید بثمانیة وأربعین میًال ـ بعد ذكر اآلیة وبیان المراد منھا ـ ظاھر في كون التحدید 
مل كون التحدید بالنسبة إلى البلد باعتبار وجود المسجد الحرام فیھ تكون اآلیة بالنسبة إلى المسجد، ولو احت

بّد حینئذ من االقتصار على القدر  مجملة لعدم ظھورھا في كون التحدید بالنسبة إلى البلد أو المسجد، فال
  .فس المسجدالمتیقن في الخروج عن العمومات المقتضیة لوجوب التمّتع على كل أحد وھو كون االعتبار بن

  
- - - - - - - - - -  
مثال كتف موضع قریب من التنعیم وھو عن مّكة عشرة أو : سرف. اسم موضع على مرحلة من مّكة: مر) 1(

  .212: 3، 63: 4معجم البلدان . تسعة أو سبعة امیال
  .1 ح 6أبواب أقسام الحج ب  / 258: 11الوسائل ) 2(
  

  
: مومات وجوب التمّتع على جمیع المكلفین ففي صحیحة الحلبيریب في أن مقتضى الع أنھ ال: والحاصل

فمن تمّتَع بالُعْمرِة إلى الحجِّ فما استیسَر من : (دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة ألّن اهللا تعالى یقول«
 فكلما دّل وقد دّلت اآلیة المباركة على اختصاص ذلك بغیر سكنة مّكة،. )1(»فلیس ألحد إّال أن یتمّتع) الَھْدي

الدلیل على إلحاق غیر من یسكن مّكة بالساكن فیھا فھو وإّال كان حكمھ وجوب التمّتع ال محالة وبما أن من بعد 
عن المسجد الحرام بأكثر من ثمانیة وأربعین میًال وإن كان الفصل بینھ وبین مّكة بأقل من ھذا الحد وجب علیھ 

بّد من االقتصار  فإن المخصص مجمل مردد بین األقل واألكثر فالالتمّتع لعدم الدلیل على خروجھ من العموم 
  .في التخصیص على األقل المتیقن، فالنتیجة تحدید البعد بالنسبة إلى المسجد

  
؟ الظاھر ھو األّول، وذلك ألّن المستفاد  من كان منزلھ على نفس الحد فھل یجب علیھ التمّتع أو اإلفراد: الثانیة

ین میًال، وأّما إذا كان على ضوع الحكم لوجوب اإلفراد من كان أھلھ دون ثمانیة وأربعمن صحیح زرارة أن مو
نفس الحد فال یصدق علیھ أنھ دون الحد المذكور فیشملھ حكم العام وھو وجوب التمّتع على كل أحد، ولو شك 
یجري ما تقّدم من األخذ بالقدر المتیقن، ألّن المخصص مجمل مردد بین األقل واألكثر وال دلیل على إلحاق من 

فالمرجع نفس اآلیة الداّلة على وجوب التمّتع على من لم یكن أھلھ حاضري كان على نفس الحد بأھالي مّكة، 
  .المسجد الحرام

  
یسكنھ، فحكم ساكن الدار الواقعة في أّول  الظاھر أن العبرة في التحدید بمبدأ بلده ال بمنزلھ وبیتھ الذي: الثالثة

دة واحدة باعتبار اختالف منازلھم قربًا أو البلد حكم ساكن الدار الواقعة في آخر البلد، فال یختلف حكم سكان بل
بعدًا، وذلك ألنھ الظاھر من جعل الحد بین المكلف الذي یختلف في أرجاء بلده وبین المسجد الحرام، وال 

  .خصوصیة للدار أو الدكان وما شاكلھما
  

دیة، ذكر في المتن أنھ لو شّك في كون منزلھ في الحد أو في خارجھ سواء كان ساكنًا في البالد أو البا: الرابعة
  : یجب علیھ الفحص ومع عدم تمكنھ یراعي االحتیاط ثّم قال

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 3أبواب أقسام الحج ب  / 240: 11الوسائل ) 1(
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وإن كان ال یبعد القول بإجراء حكم الخارج علیھ فیجب علیھ التمّتع، ألّن غیره معلق على عنوان الحاضر وھو 
ون المقام نظیر ما لو شّك في أن المسافة ثمانیة فراسخ أو ال، فإنھ یصلي تمامًا ألّن القصر معلق مشكوك، فیك

  .على السفر وھو مشكوك
  

ما ذكره أخیرًا من وجوب التمّتع علیھ وعدم وجوب الفحص ھو الصحیح إلحراز موضوع التمّتع وھو : أقول
 من إمكان جریان األصل في )1( لى ما اخترناه في محّلھعدم كونھ حاضرًا، باألصل ولو بالعدم األزلي بناًء ع

األعدام األزلیة، ألّن كل شيء مسبوق بالعدم ولو أزًال فال مانع حینئذ من إجراء أصل العدم، نظیر أصالة عدم 
القرشیة التي تثبت عدم كون المرأة متصفة بالقرشیة وإن لم تثبت االنتساب إلى غیر قریش، وتفصیل الكالم 

إلى محلھ، وعلیھ فال موجب للفحص، إلحراز الموضوع باألصل، على أنھ ال دلیل على الفحص في موكول 
  .الشبھات الموضوعیة

  
أن صفة الحضور والوطنیة للشخص قد تتحّقق : ھذا مع أنھ یمكن إحراز الموضوع باألصل النعتي وتقریبھ

في بلد كما إذا سكن فیھ مّدة خمسین سنة فإن باتخاذ نفسھ بلدًا وطنًا لھ، وقد تتحّقق بمرور زمان على سكناه 
البلد یكون وطنًا لھ قھرًا، وقد تتحقق باتخاذ متبوعھ التوطن في البلد الفالني كوالده أو جّده أو مواله، فلیست 
الوطنیة من الصفات الذاتّیة كالقرشیة وإنما ھي من الصفات العرضیة، بمعنى أن الشيء یوجد أّوًال ثّم یعرض 

 الوطنیة، وھذا بخالف القرشیة فإن الشخص یوجد أّوًال إما قرشیًا أو غیر قرشي ولیست عارضة علیھ صفة
بالمعنى المتقّدم، فالوطنیة تنشأ إما باختیار نفسھ أو باختیار متبوعھ وتكون من الصفات العارضة المسبوقة 

یھ أو مواله في زمان واآلن كذلك، فال إن الحد المتقّدم لم یكن وطنًا لھ باتخاذ نفسھ وال بتبع أب: بالعدم فنقول
موجب للفحص بعد إحراز الموضوع بأصل العدم األزلي أو النعتي نعم لو فرضنا عدم جریان األصل أصًال یجب 

  .الفحص للعلم االجمالي، فإن تبّین األمر وتعینت الوظیفة فھو وإّال فاالحتیاط
  

  ا قیل بعدم إمكانھ ألّن وقد وقع الكالم في المقام في إمكان االحتیاط، ورّبم
- - - - - - - - - -  
  .207: 5محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
  

  
  .الوجوب فوري وال یمكن الجمع بین المحتملین ـ التمّتع واإلفراد ـ في سنة واحدة

  
  :طرقًا لالحتیاط) دام ظّلھ الّشریف(وقد ذكر سّیدنا اُالستاذ 

ع بین العمرة والحج فیدخل مّكة ویأتي بأعمال العمرة ثّم یحرم للحج أن یحرم من المیقات قاصدًا للجام: األّول
احتیاطًا، فإن كان حّجھ التمّتع فقد أتى بأعمالھ، وإن كان حّجھ اإلفراد فقد أتى باإلحرام األّول ویكون اإلحرام 

  .ّتع أو اإلفرادالثاني للحج ملغى، ثّم یأتي بعمرة مفردة بعد الحج، فحینئذ تفرغ ذّمتھ سواء كان علیھ التم
  

یبقى الكالم في التقصیر لعدم جوازه لھ بناًء على اإلفراد ووجوبھ علیھ بناًء على التمّتع، فالتقصیر أمره دائر 
بین المحذورین ألنھ إّما واجب أو حرام، والحكم فیھ التخییر ولكن ألجل االحتیاط في المقام یختار التقصیر، فلو 

  .وجب علیھ وإن كان إفرادًا فال یترتب على تقصیره سوى الكّفارة ال فساد الحجكان حّجھ تمّتعًا فقد أتى بما 
  

أن ینوي باحرامھ من المیقات عمرة التمّتع التي تتقّدم على الحج فیأتي بأعمال العمرة وبعد : الطریق الثاني
مّكة وإن لم یكن جائزًا الفراغ یحرم لحج التمّتع من مّكة ثّم یخرج من مّكة إلى أحد المواقیت، فإن الخروج من 

ألنھ محتبس ومرتھن بالحج لكن یجوز لھ الخروج لحاجة، وال ریب أن الخروج ألجل تحصیل الجزم باالتیان 
وتفریغ الذّمة على وجھ الیقین من أوضح الحاجات، فیحرم ثانیًا للحج، فإن كانت وظیفتھ التمّتع فقد أتى بجمیع 

حج ملغى، وإن كانت اإلفراد فقد أتى باإلحرام الثاني للحج وتكون عمرتھ ما یعتبر فیھ ویكون اإلحرام الثاني لل
  .للتمّتع لغوًا ثّم یأتي بعمرة مفردة، وبذلك یحصل الجزم بالفراغ، وھذا الوجھ أوجھ من األّول ولعلھ متعّین
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حتیاط بوجھ آخر، اإلفرادي یمكن اال الحج حتى في الحج العمرة على ّنھ بناًء على جواز تقدیم أ: الطریق الثالث
وھو أن یأتي بالعمرة أّوًال بقصد الجامع بین عمرة التمّتع واإلفراد، ویأتي بطواف النساء بعد أعمال العمرة 
الحتمال كون عمرتھ عمرة مفردة ثّم یأتي بإحرام الحج، فإن كانت وظیفتھ التمّتع فقد أتى بأعمالھ من العمرة 

النساء وبأعمال الحج ألّن المفروض جواز  بعمرة مفردة وطواف تىاإلفراد فقد أ والحج، وإن كانت وظیفتھ
  تقدیم العمرة على الحج اإلفرادي، فال حاجة إلى إتیان العمرة المفردة بعد الفراغ

  
 لصحیحة )1(أحدھما في الحد واآلخر في خارجھ لزمھ فرض أغلبھما من كان لھ وطنان: 1 مسألة "3204"

من أقام بمّكة سنتین فھو من أھل مّكة وال متعة لھ، فقلت ألبي جعفر «) معلیھ السال(زرارة عن أبي جعـفر 
فإن » ّیھما الغـالب فلینظر أ): علیھ السالم(أرأیت إن كان لھ أھل بالعـراق وأھل بمّكـة، فقال ): علیھ السالم(

 التمّتع، وإن كان وإن كان األفضل اختیار) )1((تساویا فإن كان مستطیعًا من كل منھما تخّیر بین الوظیفتین
  .)2(مستطیعًا من أحدھما دون اآلخر لزمھ فرض وطن االستطاعة

  
  .من أعمال الحج كما ذكرنا في الطریق الثاني

  
ثّم إن تقسیم المكلف إلى قسمین قسم یتعّین علیھ التمّتع وقسم آخر یتعّین علیھ اإلفراد أو القران إنما ھو 

ندبي فیجوز لكل من البعید والحاضر األقسام الثالثة بال إشكال ـ وقد عقد بالنسبة إلى حج اإلسالم، وأّما الحج ال
 ـ وإن كان اختیار التمّتع أفضل، وكذلك الحج )2( في الوسائل بابًا مستقال لذلك والروایات في ذلك متضافرة

بع لھ وحكمھ حكمھ الواجب بالنذر ونحوه إذا لم یكن مقّیدًا بقسم خاص، نعم الحج الواجب باالفساد كاألصلي وتا
  .فالالزم مطابقتھ لھ

  .)3( ھذا مّما ال إشكال فیھ للصحیحة المذكورة في المتن) 1(
من كان لھ منزالن أحدھما بمّكة واآلخر في غیرھا من البالد البعیدة وتساوت االقامة فیھما، سواء أقام في ) 2(

ربعة أشھر وفي بلد آخر أربعة أشھر ُاخرى مثًال بلد سّتة أشھر وفي بلد آخر سّتة أشھر ُاخرى، أو أقام في بلد أ
وفي بقّیة األشھر تجّول في البالد ولم یستقر في بلد خاص، فقد حكم المصنف بالتخییر بین األقسام الثالثة إذا 

  .كان مستطیعًا من البلدین وإّال لزمھ فرض وطن االستطاعة
  
- - - - - - - - - -  
  . القران فیھ وفیما بعدهبل األحوط اإلتیان باإلفراد أو) 1(
  .4أبواب أقسام الحج ب  / 246: 11الوسائل ) 2(
  .1 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 265: 11الوسائل ) 3(
  

  
من كان من أھل مّكة وخرج إلى بعض األمصار ثّم رجع إلیھا فالمشھور جواز حج التمّتع : 2 مسألة "3205"

): علیھ السالم(بصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداهللا  واستدلوا )1( لھ وكونھ مخیرًا بین الوظیفتین
  عن رجل من أھل مّكة یخرج إلى بعض األمصار ثّم یرجع إلى مّكة فیمّر ببعض المواقیت ألھ«

  
تشمل مثل ھذا الشخص ومنصرفة عنھ من جھة عدم  ویستدل لھ بأّن أدّلة تعیین قسم خاص من الحج ال

حینئذ إطالق ما دّل على وجوب الحج ونتیجتھ التخییر، إّال أنھ لو تّم ذلك لكان استقراره في بلد خاص فیشملھ 
مقتضاه التخییر مطلقًا من دون فرق بین حصول االستطاعة في البلدین أو في أحدھما، فلو كان لھ منزل في 

لى االستطاعة في العراق مثًال وآخر بمّكة واستطاع فیھا یجوز لھ التمّتع وكذلك العكس، فال یبتني التخییر ع
  .البلدین، ھذا

  
یخلو من إشكال بل منع، وذلك ألّن مقتضى األدّلة وجوب التمّتع على من لم یكن  ولكن االلتزام بالتخییر ال

حاضر المسجد ولم یكن من أھالي مّكة ووجوب اإلفراد والقران على من كان حاضرًا وكان من أھالي مّكة، 
  .یمكن التخییر في مثل ذلك ع اآلخر سلبي، والفموضوع أحد الواجبین إیجابي وموضو
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نعم، إذا كان موضوع كل واحد منھما إیجابیًا وكان المورد مجمعًا بین العنوانین ألمكن التخـییر بینھما، بخالف 
یمكن الجمع بینھما فال مورد للتخییر بین  ما إذا كان موضوع أحدھما سلبیًا وموضوع اآلخر إیجابیًا فحینئذ ال

ن، والمفروض أن موضوع حج التمّتع من لم یكن حاضرًا وھو العنوان السلبي وموضوع اإلفراد من األمری
كان حاضرًا وھو العنوان االیجابي، وكل من الدلیلین مطلق من حیث اتخاذ وطن آخر أم ال، فمن كان من أھالي 

نقیضین فال یتحقق موضوع یصدق علیھ العنوان السلبي الستحالة الجمع بین ال مّكة وصدق علیھ الحاضر ال
حج التمّتع، وحیث یصدق علیھ العنوان االیجابي وھو الحضور یتعین علیھ القران أو اإلفراد، وال أقل من أن 

  .االتیان باإلفراد أو القران بالنسبة إلیھ أحوط
  ؟ من كان من أھل مّكة وبعد عنھا ثّم أراد الحج فھل یحج متعة أو إفرادًا) 1(
  

، ونحوھا صحیحة »ما أزعم أن ذلك لیس لھ لو فعل، وكان اإلھالل أحّب إلي): علیھ السالم(ل ؟ قا أن یتمّتع
، وعن ابن أبي عقیل عدم جواز ذلك وأنھ )علیھ السالم(ُاخرى عنھ وعن عبدالرحمن بن أعین عن أبي الحسن 

على أنھ ال متعة ألھل مّكة، یتعین علیھ فرض المكي إذا كان الحج واجبًا علیھ وتبعھ جماعة لما دّل من األخبار 
ّنھ أحوط ألّن  ، مع أ))1((یبعد قّوة ھذا القول وحملوا الخبرین على الحج الندبي بقرینة ذیل الخبر الثاني، وال
خصوصًا إذا كان مستطیعًا حال كونھ في ) )2((األمر دائر بین التخییر والتعیین ومقتضى االشتغال ھو الثاني

إّن محل كالمھم صورة حصول االستطاعة بعد الخروج عنھا، : حج، بل یمكن أن یقالمّكة فخرج قبل االتیان بال
  .أھلھا) )3(( خروجھ منھا فیتعّین علیھ فرض وأّما إذا كان مستطیعًا فیھا قبل

  
قوالن، فعن المشھور جواز حج التمّتع لھ أیضًا وإمكان إجراء حكم النائي علیھ، فإّن النائي كما یلحق بالحاضر 

 كالمقیم سنتین في مّكة كذلك الحاضر قد یلحق بالنائي، وذھب ابن أبي عقیل إلى عدم جواز ذلك لھ وأنھ أحیانًا
  . وتبعھ جماعة بدعوى أن التمّتع فرض النائي وھذا الشخص لیس بالنائي)4(یتعّین علیھ فرض المكي

  
سألتھ «: في حدیث قال) المالس علیھ( عبداهللا الحجاج عن أبي بن المشھور بصحیحة عبدالرحمن وقد استدّل

ما : ؟ قال عن رجل من أھل مّكة یخرج إلى بعض األمصار ثّم یرجع إلى مّكة فیمر ببعض المواقیت ألھ أن یتمّتع
 وبصحیحة ُاخرى عنھ وعن عبدالرحمن بن أعین، )5( »أزعم أن ذلك لیس لھ لو فعل، وكان االھالل أحّب إلّي

  : قاال
- - - - - - - - - -  
  .األقوى ما علیھ المشھوربل ) 1(
  .بل مقتضى األصل ھو األّول ألنھ من صغریات دوران األمر بین األقل واألكثر) 2(
  .الظاھر عدم التعّین) 3(
  .59: 4المختلف ) 4(
  .2، ح 7أبواب أقسام الحج ب  / 263: 11الوسائل ) 5(
  

  
ألمصار ثّم رجع فمر ببعض المواقیت عن رجل من أھل مّكة خرج إلى بعض ا) علیھ السالم(سألنا أبا الحسن «

ما أزعم أن ذلك لیس لھ، واالھـالل : ؟ فقال لھ أن یتمّتع) وسّلم وآلھ اهللا علیھ صّلى(اهللا  التي وقت رسول
  . یخصص بھاتین الصحیحتین)2( ّنھ ال متعة للحاضر ولیس ألھل مّكة متعة  فما ورد من أ)1(»بالحج أحّب إلّي

  
عن الخبرین بحملھما على الحج الندبي بقرینة ذیل الخبر الثاني، فإّن مورده الندب، وقد أجاب المصنف وغیره 

وذكر بعضھم أن الخبرین مطلقان من حیث قصد الحج من البعید والقریب فیعارض إطالقھما بإطالق ما دّل 
ن وجھ ویقع على أنھ لیس ألھل مّكة متعة، فإنھ أیضًا مطلق من حیث الحج الواجب والندب، والنسبة عموم م

التعارض بینھما في الحج الواجب إذا قصده من البعید، ومقتضى الصحیحین جواز التمّتع لھ ومقتضى إطالق 
ما دّل على المنع من المتعة ألھل مّكة عدم جوازه لھ فیتسـاقط االطالقان، ولكن ذكر في الریاض انتصارًا البن 

  .)3( لموافقتھ للكتاب والسّنة» متعة ألھل مّكةال «أبي عقیل بأنھ یرّجح التصّرف في المعارض وھو 
  

  :الظاھر عدم إمكان حمل الصحیحین على الحج الندبي لوجھین: أقول
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ال یالئم المندوب، إذ لو كان السؤال في » ما أزعم أن ذلك لیس لھ لو فعل«): علیھ السالم(أن قولھ : األّول
فھذا التعبیر ظاھر في أن مورد السؤال ھو الحج ریب في جواز التمّتع لھ  الخبرین عن الحج الندبي فال

على أن جواز التمّتع فیما إذا كان الحج ندبیًا أمر مسلم یعرفھ كل أحد وال حاجة إلى السؤال خصوصًا . الواجب
  .من مثل عبدالرحمن الذي ھو من أكابر الرواة

  
 الندبي إذ لو كان مورد السؤال الحج ینسـجم مع ال» وكان االھالل أحب إلي«): علیھ السالم(أن قـولھ : الثاني

  .ریب في أفضلیة التمّتع عن اإلفراد ال االھالل بالحج الذي ُارید بھ اإلفراد الندبي فال
  
- - - - - - - - - -  
  .1، ح 7أبواب أقسام الحج ب  / 263: 11الوسائل ) 1(
  .6أبواب أقسام الحج ب  / 258: 11الوسائل ) 2(
  .171: 6ریاض المسائل ) 3(
  

  
) علیھ السالم(ورأیت من سأل أبا جعفر «: وأّما ذیل الخبر الثاني فال إشكال في أن مورده الندب ولكن قولھ

لیس من تتمة الخبر وال یرتبـط بصدره وال یصح أن یكون قرینة لھ، بل » وذلك أّول لیلة من شھر رمضان إلخ
یمكن أن یكون من  ال»  )علیھ السالم( جعفر ورأیت من سأل أبا«ھو خبر مسـتقل آخر وذلك ألّن ھذا الكالم 

ولد بعد أربعة عشر عاّمًا من وفاة أبي جعفر الباقر ) علیھ السالم(، فإنھ )علیھ السالم(كالم أبي الحسن موسى 
، فالظاھر أن قائل ھذا الكالم ھو الراوي وھو عبدالرحمـن فیكون خبرًا مستقال مرویًا عن أبي )1( )علیھ السالم(

  .واردًا في الندب اندمج أحدھما باآلخر وال یرتبط بصدره فال یصلح لكونھ قرینة لھ) علیھ السالم(جعفر 
  

ظاھر الخبرین الصحیحین ھو الحج الواجب، وبھما نقید العمومات المانعة عن المتعة ألھل مّكة، : وبالجملة
  .فالنتیجة جواز التمّتع لھ وإن كان اإلفراد أفضل وأحب

  
نا عدم ظھور الصحیحین في الحج الواجب فال أقل من إطالقھما للواجب والمندوب خصوصًا ثّم إّنھ لو سلم

ریب في إطالق ما دّل على   مع اختصاصھما بإرادة الحج من الخارج، كما ال)2( الصحیحة التي رواھا الكلیني
ى إطالق الصحیحین المنع من التمّتع الواجب ألھل مّكة من جھة إرادة الحج من مّكة أو من خارجھا، فمقتض

جواز التمّتع لھ حتى في الحج الواجب من الخارج، كما أن مقتضى إطالق ما دّل على أنھ ال متعة ألھل مّكة عدم 
یمكن الرجوع إلى  جواز التمّتع لھ وإن حج من الخارج، ویتعارض االطالقان من الطرفین ویتساقطان، وال

ألنھا في جانب األخبار المعارضة، وحینئذ ) ضري المسجد الحرامذلك لمن لم یكن أھلھ حا(إطالق اآلیة الكریمة 
یكون إطالق اآلیة مرجعًا وال مرجحًا ألحد الطرفین كما توّھمھ السّید في الریاض، وقد ذكرنا تفصیل األمر  ال

  .)3( في الترجیح بالكتاب في مبحث التعادل والترجیح في علم اُالصول
  
- - - - - - - - - -  
  .114سنة ) علیھ السالم(مام أبو جعفر الباقر توفي اإل) 1(
  .5 / 300: 4في الكافي ) 2(
  .408: 3الحظ مصباح اُالصول ) 3(
  

  
أن الترجیح بالكتاب إنما ھو فیما إذا كانت داللة الكتاب داللة لفظّیة وأّما إذا كانت الداللة باالطالق : وملّخصھ

مدلوًال لفظیًا للكتاب، ألّن االطالق مستفاد من قید عدمي، فقاعدة الترجیح بالكتاب غیر جاریة، إذ لیس ذلك 
  .والعدمي لیس من القرآن لیكون مرجعًا أو مرجحًا ألحد الطرفین
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مورد الرجوع إلى القرآن والترجیح بھ إنما ھو فیما إذا كان عدم العمل بالقرآن منافیًا للظھور : وبتعبیر آخر
یصدق على مجّرد االطالق المستفاد من  ا في الكتاب وھذا المعنى الاللفظي بحیث یصدق أنھ قال اهللا تعالى كذ

  .مقّدمات الحكمة
  

وعلیھ فال مجال للرجوع إلى إطالق الكتاب لسقوطھ بالتعارض، فالمرجع إطالق ما دّل على أصل وجوب الحج 
األقسام قد سقط المقتضي للتخییر بین األقسام الثالثة، فإن الواجب إنما ھو طبیعي الحج، والتقیید ببعض 

  .بالمعارضة على الفرض
  

ولو أغمضنا عما ذكرنا وقلنا بعدم إمكان الرجوع إلى اآلیات الداّلة على وجوب أصل الحج بدعوى أنھا في 
مقام التشریع وال إطالق لھا من ناحیة ثبوت األحكام فتصل النوبة إلى األصل العملي، وقد قیل إن مقتضاه 

ّنھ موجب للفراغ قطعًا بخالف التمّتع،  التعیین والتخییر، فیتعّین علیھ اإلفراد ألاالشتغال لدوران األمر بین 
 أّن الشك في التعیین والتخییر إنما یقتضي االشتغال في مورد التزاحم وفي موارد )1(ولكن قد ذكرنا في محّلھ

التعیین  بین  الواجبالحجیة، وأّما في موارد الشك في التكلیف كالقصر واالتمام التي یدور أمر الشك في
األصل ھو البراءة عن التعیین، ألّن المورد من صغریات دوران األمر بین األقل واألكثر، فإن  والتخییر فمقتضى

یقتضي البراءة  وھو أمر زائد واألصل أحدھما مشكوك فیھ وتقییده بخصوص الطبیعي الجامع معلوم الوجوب
  .خییر یقتضي االشتغال ال أساس لھعنھ، فما ذكروه من أن الشك في التعیین والت

  
  .وإّما ألصالة البراءة عن الخصوصیة أیضًا إّما لالطالقات المشھور من جواز التمّتع لھ إلیھ ذھب فالصحیح ما

  
- - - - - - - - - -  
  .457: 2مصباح اُالصول ) 1(
  

 
ووجوب التمّتع علیھ فال اآلفاقي إذا صار مقیمًا في مّكة فإن كان ذلك بعد استطاعتھ : 3 مسألة "3206"

إشكال في بقاء حكمھ سواء كانت إقامتھ بقصد التوّطن أو المجاورة ولو بأزید من سنتین، وأّما إذا لم یكن 
  مستطیعًا ثّم استطاع بعد إقامتھ في مّكة فال إشكال في انقالب فرضھ إلى فرض المكي في الجملة

  
مھم وحكمھم بالتخییر في صورة حصول االستطاعة بعد ثّم إّن المصنف ذكر أنھ ال یبعد أن یكون محل كال

الخروج عن مّكة، وأّما إذا حصلت االستطاعة فیھا وخرج منھا وأراد الحج من الخارج فیتعین علیھ فرض 
اإلفراد، ألنھ إذا وجب علیھ اإلفراد ال موجب لتبدلھ إلى التمّتع، فھذه الصورة خارجة عن محل كالمھم وعن 

  .مورد النصوص
  

ن الظاھر أنھ ال فرق بین الصورتین وال موجب لتخصیص الحكم بالتخییر بمن استطاع في الخارج، فإن ولك
األدّلة المقتضیة للتخییر مشتركة بین الصورتین، فإنھ لو فرضنا أنھ اسـتطاع في مّكة وحج منھا حج اإلفراد 

التبدیل إلى التمّتع وجوازه لھ، إلطالق فال كالم، ولو خرج قبل الحج وأراد الحج من الخارج فال مانع أیضًا من 
الصحیحین المتقّدمین فإنھما یخصصان ما دّل على أنھ ال متعة ألھل مّكة، وإذا قلنا بسقوط النصوص 
بالمعارضة فالمرجع عموم ما دّل على وجوب طبیعي الحج، أو یرجع إلى األصل العملي المقتضي للبراءة عن 

  .الخصوصیة
  

االستطاعة في مّكة عما إذا حصلت في الخارج بجریان األصل، فإنھ بناًء على نعم، تفترق صورة حصول 
المشھور من جریان االستصحاب في األحكام الكلّیة یجب علیھ اإلفراد في صورة حصول االستطاعة في مّكة، 

قاؤه على ألّن اإلفراد قد وجب علیھ وھو في مّكة ثّم بعد الخروج یشك في تبدلھ إلى التمّتع ومقتضى األصل ب
وجوبھ وعدم تبدلھ إلى التمّتع، فبذلك تمتاز ھذه الصورة عما إذا حصلت االستطاعة في الخارج، وأّما بناًء 

  .على المختار من عدم جریان االستصحاب في األحكام الكلّیة فال فرق بین الصورتین كما عرفت
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  .)1( كما ال إشكال في عدم االنقالب بمجّرد اإلقامة

  
  ،)2( م في الحد الذي بھ یتحّقق اإلنقالبوإّنما الكال

  
اآلفاقي إذا سكن مّكة فقد یتوّطن فیھا وقد یجاورھا، وعلى كل تقدیر فقد یكون مستطیعًا من األّول وقد ) 1(

  .یستطیع في مّكة فھذه صور
  

یھ وُاخرى عما تقتض. أّما المجاور الذي استطاع في مّكة فیبحث عنھ تارة من حیث ما تقتضیھ القاعدة
  .الروایات

  
فمقتضى القاعدة وجوب حج التمّتع علیھ، ألّن موضوع الحكم من لم یكن أھلھ حاضري المسجد : أّما األّول

الحرام ومن لم یكن من أھل مّكة، وذلك صادق على المجاور، فإّنھ لم یكن من أھل مّكة ولم یكن أھلھ حاضري 
  .كّنا نحن واآلیة المباركة لوجب علیھ التمّتعالمسجد فیشملھ حكم البعید وإن استطاع في مّكة، فلو 

  
فإن الروایات تقضي باجراء حكم أھل مّكة علیھ وانقالب فرضھ إلى فرض المكي في الجملة، : وأّما الثاني

  .وسنتعرض إلى الروایات فیما سیأتي إن شاء اهللا تعالى
قامة في مّكة مّدة سنتین والدخول في قد وقع الخالف فیما یتحقق بھ االنقالب، فالمشھور أنھ یتحقق باال) 2(

 تحققھ باكمال ثالث سنین والدخول في الرابعة، ونسب إلى )2( وابن إدریس)1( ونسب إلى الشیخ. السنة الثالثة
. )4(ّنھ یتحّقق باكمال سنة واحدة والدخول في الثانیة، وقواه صاحب الجواھر  بأ)3(جماعة كالشھید في الدروس

  . الروایاتوسبب االختالف اختالف
  

  .أّما ما نسب إلى الشیخ من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فال دلیل علیھ إّال األصل المقطوع بالروایات
  
- - - - - - - - - -  
  .308: 1المبسوط ) 1(
  .522: 1السرائر ) 2(
  .331: 1الدروس ) 3(
  .88: 18الجواھر ) 4(
  

  
): علیھ السالم(في السنة الثالثة لصحیحة زرارة عن أبي جعفر ّنھ بعد الدخول  فاألقوى ما ھو المشھور من أ

علیھ (إلخ، وصحیحة عمر بن یزید عن الصادق » من أقام بمّكة سنتین فھو من أھل مّكة وال متعة لھ«
» المجاور بمّكة یتمّتع بالعمرة إلى الحج إلى سـنتین فإذا جاوز سنتین كان قاطنًا ولیس لھ أن یتمّتع«): السالم
عنھا، مع ) )1((ّنھ بعد الدخـول في الثانیة لجملة من األخـبار، وھو ضعیف لضعفھا بإعراض المشھور  بأوقیل

أن القول األّول موافق لألصل، وأّما القول بأنھ بعد تمام ثالث سنین فال دلیل علیھ إّال األصل المقطوع بما ذكر، 
  .ھور بإرادة الدخول في السنة الثالثةمع أن القول بھ غیر محّقق الحتمال إرجاعھ إلى القول المش

  
من أقام بمّكة سنتین فھو «: قال) علیھ السالم(وأّما مذھب المشھور فیدل علیھ صحیح زرارة عن أبي جعفر 

المجاور بمّكة یتمّتع ): علیھ السالم(قال أبو عبداهللا « وصحیح عمر بن یزید، قال )2( »من أھل مّكة ال متعة لھ
  .)3( »ى سنتین فإذا جاوز سنتین كان قاطنًا ولیس لھ أن یتمّتعبالعمرة إلى الحج إل

  
  .وبإزاء ذلك روایات تدل على كفایة مضي سنة واحدة، وھي مستند القائل بكفایة إكمال سنة واحدة
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فالقاطنین : ال، قلت: ؟ قال ألھل مّكة أن یتمّتعوا) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: صحیحة الحلبي، قال: منھا
  .)4( »إذا قاموا سنة أو سنتین صنعوا كما یصنع أھل مّكة: ؟ قال ابھ
  
- - - - - - - - - -  
بل لمعارضتھا بالصـحیحین فالمرجع إطالق ما دّل على وجوب التمّتع لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد ) 1(

  .الحرام
  .2، 1 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 265: 11 الوسائل )3(، )2(
  .3 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 266: 11الوسائل ) 4(
  

  
، مع احتمال صدورھا تقیة ))1(( وأّما األخبار الداّلة على أنھ بعد سّتة أشھر أو بعد خمسة أشھر فال عامل بھا

وإمكان حملھا على محامل ُاخر، والظاھر من الصحیحین اختصاص الحكم بما إذا كانت اإلقامة بقصد 
ن فینقلب بعد قصده من األّول، فما یظھر من بعضھم من كونھا أعم ال وجھ المجاورة، فلو كانت بقصد التوط

ثّم الظاھر أّن في صورة االنقالب . لھ، ومن الغریب ما عن آخر من االختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن
 یلحقھ حكم المكي بالنسبة إلى االستطاعة أیضًا فیكفي في وجوب الحج االستطاعة من مّكة وال یشترط فیھ

  حصول االستطاعة
  

ورّبما یتوّھم صّحة الخبر ألّن . )2( »من أقام بمّكة سنة فھو بمنزلة أھل مّكة«: خبر محّمد بن مسلم: ومنھا
العباس بن معروف ـ الذي روى  رجال السند كّلھم من األعیان والثقات، ولكنھ ضعیف لضعف طریق الشیخ إلى

  .ذكر طریقھ إلیھ في المشیخة ـ بأبي المفضل ولم ی)3(عنھ الشیخ في الفھرست
  

: لیس لھم متعة، قلت: ؟ قال عن أھل مّكة أیتمتعون) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: خبر حماد، قال: ومنھا
 ولكّنھ ضعیف السند ألّن ابن أبي عمیر )4(»إذا أقام بھا سنة أو سنتین صنع ُصنع أھل مّكة: فالقاطن بھا، قال

  . یعلم من ھو داود، فإنھ مشترك بین الثقة وغیرهیرویھ عن داود عن حماد ولم
  

المجاور بمّكة سنة یعمل عمل أھل مّكة «: ، قال)علیھ السالم(معتبرة عبداهللا بن سنان عن أبي عبداهللا : ومنھا
 والروایة معتبرة ألّن إسماعیل بن مرار )5(»یعني یفرد الحج مع أھل مّكة، وما كان دون السنة فلھ أن یتمّتع

  ر في السند وإن لم یوثق فيالمذكو
- - - - - - - - - -  
  .مع أنھا معارضة بالصحیحین فیجري فیھا ما تقّدم، على أن ما دّل على أنھ بعد خمسة أشھر ضعیف) 1(
  .4 ح 8أبواب أقسام الحج ب  / 265: 11الوسائل ) 2(
  .518: 118الفھرست ) 3(
  .5 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 267: 11الوسائل ) 4(
  .8 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 269: 11الوسائل ) 5(
  

  
فال وجھ لما یظھر من صاحب الجواھر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبھ لعموم أدّلتھا وأّن ) )1(( من بلده

ھذا، ولو حصلت . االنقالب إّنما أوجب تغییر نوع الحج وأّما الشرط فعلى ما علیھ فیعتبر بالنسبة إلى التمّتع
تطاعة بعد االقامة في مّكة لكن قبل مضي السنتین فالظاھر أنھ كما لو حصلت في بلده فیجب علیھ التمّتع االس

ولو بقیت إلى السنة الثالثة أو أزید، فالمدار على حصـولھا بعد االنقالب، وأّما المكي إذا خرج إلى سائر 
 الدلیل وبطالن القیاس إّال إذا كانت االقامة فیھا األمصار مقیمًا بھا فال یلحقھ حكمھا في تعّین التمّتع علیھ لعدم

بقصد التوّطـن وحصلت االستطاعة بعده فإنھ یتعین علیھ التمّتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة اُالولى، وأّما 
إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت االستطاعة حاصلة في مّكة فال، نعم الظاھر دخولھ حینئذ في المسألة 

لى القول بالتخییر فیھا ـ كما عن المشھور ـ یتخّیر وعلى قول ابن أبي عقیل یتعّین علیھ وظیفة السابقة، فع
  .المكي
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  كتب الرجال ولكنھ من رجال تفسیر علي بن إبراھیم القمي، وذكرنا في محلِّھ أن رجالھ كّلھم

  .، وفي بعض نسخ التفسیر إسماعیل بن ضرار وھو غلط)2(ثقات 
  

  .)3( »من دخل مّكة بحجة عن غیره ثّم أقام سنة فھو مكي«مرسل حریز : ومنھا
  

وأجاب المصنف عن ھذه الروایة باعراض المشھور عنھا، وھو غیر تام عندنا، على أن بعضھم قد عمل بھا 
 مع حمل ما دّل على اعتبار السنتین على الدخول في الثانیة بعد إكمال سنة )4( )قدس سره(كصاحب الجواھر 

من أقام بمّكة «: ھ ال یمكن فإنھ وإن كان محتمًال ولو بعیدًا في صحیح زرارة المتقّدم لقولھواحدة، إّال أن
  ، إذ یمكن حملھ على الدخول في السنة الثانیة، ولكن ال یمكن ذلك بالنسبة إلى صحیح عمر بن »سنتین

- - - - - - - - - -  
  .مًا على الرجوعالظاھر ھو االشتراط بالنسبة إلى رجوعھ فیما إذا كان عاز) 1(
  . المدخل49: 1معجم رجال الحدیث ) 2(
  .9 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 269: 11الوسائل ) 3(
  .88: 18الجواھر ) 4(
  

  
  .یزید للتصریح فیھ بالتجاوز عن سنتین

  
 إن الروایات متعارضة متكافئة فالمرجع عموم ما دّل على أن النائي وظیفتھ التمّتع، ولم: فالصحیح أن یقال

كل من لم یكن مكیًا ولم یكن أھلھ حاضري المسجد : وبتعبیر آخر. یثبت تخصیصھ بالمجاورة مّدة سنة واحدة
  .الحرام وظیفتھ التمّتع وإن كان قاطنًا في مّكة أقل من المقدار الخارج عن العموم كاألقل من سنتین

  
نھ القدر المتیقن من التخصیص، وفي غیر نعم، إذا تجاوز عن السنتین فال كالم في انقالب فرضھ إلى اإلفراد أل

إّن قول المشھور «: ولعّل نظر المصنف في قولھ. ذلك فالمرجع عموم ما دّل على أن البعید وظیفتھ التمّتع
إلى ما ذكرناه من مطابقتھ لما تقتضیھ القاعدة في الجمع بین الروایات والرجوع إلى العام بعد » موافق لألصل

  .التعارض
  

  : فیرد علیھا)1(  من الروایات على انقالب الفرض بعد خمسة أشھر أو سّتةوأّما ما دّل
  .أنھ ال عامل بھا: أّوًال

  
  .سقوطھا بالمعارضة بالصحیحتین المتقّدمتین، صحیحة زرارة وعمر بن یزید: وثانیًا

  
  .أن ما دّل على خمسة أشھر من الروایة ضعیف باالرسال: وثالثًا

  
لنائي وظیفتھ التمّتع سواء كان مجاورًا في مّكة أم ال، فإن العبرة في وجوب اإلفراد أن ا: وقد تلخص مما تقّدم

ھو التوّطن وكونھ من أھالي مّكة وعدمھ، فمن لم یكن متوطنًا فیھا ولم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام یجب 
  .أقام بمّكة مّدة سنتینعلیھ التمّتع، خرجنا عن ذلك بالصحیحین الدالین على انقالب فرضھ إلى اإلفراد إذا 

  
النصوص الداّلة على التحدید بالمجاورة متعارضة فیكون المرجع العموم الدال على وجوب : وبعبارة ُاخرى

من أداة العموم كما قیل، فالعموم ھو المحّكم » من«التمّتع على كل أحد ومنھ اآلیة الكریمة بناًء على أن كلمة 
  والتخصیص ثابت بالمقدار المتیقن 

- - - - - - - - - -  
  .5، 3 ح 8أبواب أقسام الحج ب  / 265: 11الوسائل ) 1(
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  .وھو المجاورة بمضي سنتین، وفي غیر ذلك یقع التعارض ویكون الترجیح لما وافق الكتاب

  
فالنتیجة ثبوت التخصیص بمقدار سنتین وفي غیره وظیفتھ التمّتع لعموم اآلیة واألخبار، ھذا كلھ فیما إذا 

  .ع بعد السنتیناستطا
  

وأّما إذا استطاع قبل السنتین سواء استطاع في مّكة مّدة مجاورتھ أو استطاع في بلده ولم یحج فھل یجب علیھ 
؟ ذكر غیر واحد االجماع على أنھ من كان مستطیعًا ووجب  االفراد وینقلب فرضھ من التمّتع إلى االفراد أم ال

 مّكة ال یتبدل فرضھ بل ھو باق على حكمھ، وإنما یتبدل فرضھ وتنقلب علیھ التمّتع في بلده ثّم صار مقیمًا في
وفي استفادة ذلك من «: وظیفتھ فیما إذا استطاع بعد السنتین من مجاورتھ، ولكن قال السّید في المدارك

  .)2( واستجوده في الحدائق)1( »الروایات نظر
  

أن : ا استطاع المجاور قبل السنتین، بیان ذلكتشمل ھذه الصورة أعني ما إذ الظاھر أن الروایات ال: أقول
بعض اآلیات الشریفة تدل على أصل وجوب الحج على جمیع المكّلفین من دون نظر إلى قسم من أقسامھ كقولھ 

، )4( اآلیة) فمن تمّتع بالعمرة إلى الحج: (، وبعضھا كقولھ تعالى)3()وهللا على الّناس حّج البیت: (تعالى
مبینة لآلیة تدل على أن الحج یختلف باختالف األماكن واألشخاص، وأن النائي وظیفتھ والرویات المفسرة ال

اإلفراد، فیكون المكلف على قسمین، والصحیحتان المتقدِّمتان تنظران إلى ھذا الجعل،  التمّتع والقریب فرضھ
ًال، وال نظر لھما إلى حصول وأن من أقام مّدة سنتین في مّكة ینقلب حّجھ إلى اإلفراد وال متعة لھ فھو مكي تنزی

  .االستطاعة سابقًا أو عدمھ
  

  الصحیحان منصرفان عمن كان مستطیعًا سابقًا، بمعنى أنھما في مقام : وبتعبیر آخر
- - - - - - - - - -  
  .210: 7المدارك ) 1(
  .411: 14الحدائق ) 2(
  .97: 3عمران  آل) 3(
  .196: 2البقرة ) 4(
  

  
عیین بعض األقسام علیھ وال نظر لھما إلى من وجب علیھ الحج سابقًا، فال یستفاد بیان الحج الواجب علیھ وت

منھما إّال االلحاق في قسم خاص، وأّما إذا كان مستطیعًا سابقًا وكانت وظیفتھ التمّتع وترك الحج حتى جاور 
  . حكمھ السابقمّكة فالصحیحان غیر ناظرین إلى وظیفتھ الفعلیة وتبدل فرضھ إلى فرض آخر، فھو باق على

  
ولو احتملنا شمول الخبرین لھذه الصورة أیضًا فال أقل من إجمالھما، فیدور األمر بین تخصیص األقل واألكثر، 
والقاعدة تقتضي االقتصار على األقل وھو خصوص حصول االستطاعة بعد السنتین، فینقلب فرضھ إلى اإلفراد 

 في ضمن المجاورة قبل السنتین، فإن التنزیل بھذا المقدار إذا لم یكن مستطیعًا في بلده أو لم یكن مستطیعًا
ثابت، وأّما في غیره كما إذا كان مستطیعًا في بلده وترك الحج أو حصلت االستطاعة قبل السنتین ووجب علیھ 
الحج فلم یثبت التنزیل فوظیفتھ باقیة على حالھا، وعلیھ فال حاجة إلى التمسك باالجماع المدعى في المقام، 

  .ذا كّلھ في حكم المجاور في مّكةھ
  

وأّما إذا توطن في مّكة وصار من أھلھا فلم یحدد ذلك بشيء من السنة أو األشھر، فیجري علیھ حكم أھل مّكة 
إلطـالق ما دّل على أنھ ال متعة ألھل مّكة وال مخّصص لھ، وأّما الصحیحان الداالن على االنقالب باالقامة مقدار 

 المجاور والمقیم بالعرض، وأّما المتوطن فغیر مشمول لھما، فلو أقام شھرًا واحدًا أو أقل سنتین إّنما ھما في
وصدق علیھ أنھ من أھل مّكة فعلیھ حكمھم، وال موجب للتخصیص بالسنة أو السنتین، فمن الغریب ما عن 

  . المجاور فعلیھ المتعةبعضھم من اختصاص الحكم والتحدید بالسنتین بما إذا كانت االقامة بقصد التوطن، وأّما
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ثّم الظاھر أن في صورة المجاورة واالنقالب یلحقھ حكم المّكي بالنسبة إلى االستطاعة، فیكفي في وجوب الحج 
وذكر صاحب الجواھر أنھ یشترط فیھ حصول االستطاعة من . علیھ االستطاعة من مّكة إلى عرفات ثّم إلى مّكة

  .)1(  نوع الحج، وأّما االشتراط باالستطاعة فیبقى بحالھ باالضافة إلى النائيبلده، ألّن االنقالب إنما یوجب تغییر
  
- - - - - - - - - -  
  .91: 18الجواھر ) 1(
  

  
  .یقع الكالم في االستطاعة تارة من حیث المبدأ وُاخرى من حیث المنتھى: أقول

  
ھا من أي بلد كان، فلو سافر العراقي أّما من حیث المبدأ فال تعتبر االستطاعة من بلد خاص، بل المعتبر حصول

إلى المدینة واستطاع فیھا وجب علیھ الحج وإن لم یكن مستطیعًا في بلده، إذ لم یدل أي دلیل على اعتبار 
  .االستطاعة من بلد خاص

  
ى وأّما من حیث المنتھى والعود إلى بالده فإن فرضنا أنھ أقام سنتین في مّكة واستطاع وأراد الرجوع والعود إل

بلده، ولكن لو صرف المال في أعمال الحج ومقّدماتھ من الذھاب إلى عرفات والعود إلى مّكة ال یتمّكن من 
  .؟ العود إلى بلده فحینئذ یقع الكالم في أنھ ھل یعتبر القدرة على العود إلى بالده في حصول االستطاعة أم ال

  
، وإنما ذلك أمر عرفي مأخوذ في االستطاعة وال یخفى أنھ لم یتعرض في شيء من الروایات إلى ذلك أصًال

إن شخصًا قادر على : حسب المتفاھم العرفي المستفاد من القدرة على السفر إلى بلد من البلدان، فلو قیل
یفھم العرف منھ أنھ قادر على الذھاب واإلیاب، وأّما من كان ) علیھ السالم(السفر إلى كربالء لزیارة الحسین 

 فقط فال یصدق علیھ أنھ قادر على ذلك السفر، فالقدرة على الذھاب واإلیاب مأخوذة في قادرًا على الذھاب
  .یكفي في صدق االستطاعة االستطاعة بحسب الفھم العرفي المرتكز في األذھان، ومجّرد القدرة على الذھاب ال

  
أّما إذا كان غیر . ؟ ى بالدهوھل یكفي تمكنھ من الرجوع إلى محل إقامتھ وھو مّكة أو یعتبر قدرتھ على العود إل

عازم على العود إلى بالده فال كالم، وأّما لو كان عازمًا على العود وال یكفي مالھ للعود بحیث لو صرفھ في 
الحج ال یتمكن من العود فمقتضى كالم المصنف وجوب الحج علیھ وأن حالھ حال أھالي مّكة، ومقتضى كالم 

  .عتبار تمّكنھ من العود إلى بلدهصاحب الجواھر عدم وجوب الحج علیھ ال
  

والصحیح ما ذھب إلیھ في الجواھر، ألّن أقصى ما یدل علیھ النص ھو االنقالب في فرض الحج ال االنقالب في 
الشروط، وتنزیلھ منزلة أھالي مّكة إنما ھو بلحاظ نفس األعمال واألفعال ال الشروط، واالنقالب في الحج ال 

  .المعتبرةیوجب االنقالب في الشروط 
  

  
المقیم في مّكة إذا وجب علیھ التمّتع ـ كما إذا كانت استطاعتھ في بلده أو استطاع في مّكة : 4 مسألة "3207"

قبل انقالب فرضھ ـ فالواجب علیھ الخروج إلى المیقات إلحرام عمرة التمّتع، واختلفوا في تعیین میقاتھ على 
اعة، بل رّبما یسند إلى المشھور ـ كما في الحدائق ـ لخبر سماعة ّنھ مھّل أرضھ، ذھب إلیھ جم أ: أحدھا: أقوال

نعم ): علیھ السالم(؟ قال  سألتھ عن المجاور ألھ أن یتمّتع بالعمرة إلى الحج«) علیھ السالم(عن أبي الحسن 
على ذلك المعـتضد بجملة من األخبار الواردة في الجاھل والناسي الداّلة » یخرج إلى مھّل أرضھ فلیلّب إن شاء

بدعوى عدم خصوصیة للجھل والنسیان وأن ذلك لكونھ مقتضى حكم التمّتع، وباألخبار الواردة في توقیت 
المواقیت وتخصیص كل قطر بواحد منھا أو من مّر علیھا بعد دعوى أن الرجـوع إلى المیـقات غیر المرور 

ب جماعة ُاخرى لجملة ُاخرى من األخبار، أنھ أحد المواقیت المخصوصة مخیرًا بینھا، وإلیھ ذھ: ثانیھا. علیھ
أنھ أدنى الحل، نقل عن الحلبي : ثالثھا. مؤیدة بأخبار المواقیت بدعوى عدم استفادة خصوصیة كل بقطر معّین

لعدم ) )1(( وتبعھ بعض متأخِّري المتأخِّرین، لجملة ثالثة من األخبار واألحوط األّول، وإن كان األقوى الثاني
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 خبر سماعة وأخبار الجاھل والناسي وأن ذكر المھّل من باب أحد األفراد، ومنع فھم الخصوصیة من
  خصـوصیة

  
ثّم تعّرض المصنف لعكس المسألة السابقة وھو ما إذا صار المّكي مقیمًا في بلد آخر، فإن توطن في الخارج 

فال موجب النقالب فرضھ فال كالم في انقالب فرضھ إلى التمّتع، وإن لم یتوطن بل قصد المجاورة في الخارج 
نعم، من كان من أھل مّكة وخرج إلى بعض األمصار وأراد . إلى فرض النائي لعدم الدلیل وال نقول بالقیاس

 ولكّن انقالب الفرض غیر ثابت وقد )2(الحج، لھ التمّتع وإن كان االھالل بالحج أي اإلفراد أفضل كما في النص
  .تقّدم البحث عن ذلك

  
- - - - - - - - - -  
  .بل األقوى التخییر بین الجمیع) 1(
  .2، 1 ح 7أبواب أقسام الحج ب  / 262: 11الوسائل ) 2(
  

  
للمرور في األخبار العاّمة الداّلة على المواقیت، وأّما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بھا مقّیدة بأخبار 

  .)1( المواقیت أو محمولة على صورة التعّذر
  
  :ه المسألة یقع في مرحلتینالبحث في ھذ) 1(

  .فیما تقتضیھ القاعدة: اُالولى
  

  .فیما تقتضیھ الروایات الخاّصة: الثانیة
  

، كما )صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(أّما القاعدة فمقتضاھا تعین اإلحرام علیھ من مواقیت خاّصة عّینھا النبي 
مواقیت لآلفاق، وأن لكل قطر ) هللا علیھ وآلھ وسّلمصّلى ا( العاّمة الداّلة على توقیتھ )1( یستفاد من الروایات

میقاتًا خاّصًا كما یظھر ذلك من الروایات اآلتیة، وأنھ لیس ألحد أن یحرم إّال من میقـاتھ الذي عّینھ لھ رسول 
، فالعراقي یحرم من بطن العقیق والطائفي من قرن المنازل والیمني من یلملم )صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(اهللا 

  .وھكذا
  

، وقد وقع الكالم في ان ھذه الروایات ھل )2(وبازائھا روایات ُاخر تدل على أنھ یحرم من المیقات الذي یمّر بھ
  ؟ تشمل الشخص الذي یرید الحج من مّكة أو تختص بمن یرید الحج من الخارج

ارجھا، ولكن الظاھر رّبما یدعى انصراف الروایات عمن یرید الحج من مّكة واختصاصھا بمن یرید الحج من خ
أنھ ال موجب لدعوى االنصراف، لصدق المرور على المیقات على من یقصد الحج من مّكة بأن یخرج من مّكة 
إلى أي میقات أراد من غیر تعیین، فال یختص بمن یقصد الحج من الخارج، فإن المرور على المكان ھو 

من مّكة، فیجوز لھ الخروج إلى أي میقات شاء فإنھ االجتیاز علیھ، وھذا المعنى یصدق على من یقصد التمّتع 
  عند ما یصل ذلك المكان ویجتازه یصدق علیھ أنھ مّر علیھ 

- - - - - - - - - -  
  .1أبواب المواقیت ب  /307: 11الوسائل ) 1(
  .7أبواب أقسام الحج ب  / 262: 11الوسائل ) 2(
  

  
  .جھا، وال یجب علیھ أن یرجع إلى میقات بلدهمن غیر فرق بین أن یرید التمّتع من مّكة أو من خار

  
فلو كّنا نحن وھذه الروایات ولم ترد روایة في حكم المقیم اللتزمنا بالقول الثاني وھو جواز اإلحرام من أي 

ھذا ما تقتضیھ القاعدة . میقات شاء وأراد، لدخولھ في عنوان المار بالمیقات، وال موجب لالنصراف المذكور
  .لروایات العاّمةالمستفادة من ا
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علیھ (وأّما الروایات الخاّصة فبعضھا تدل على أنھ یرجع إلى میقات بلده كموثق سماعة عن أبي الحسن 

نعم یخرج إلى مھّل أرضھ فیلبي إن : ؟ قال سألتھ عن المجاور ألھ أن یتمّتع بالعمرة إلى الحج«: قال) السالم
الروایات الداّلة على كفایة المرور ببعض المواقیت، إلطالقھا  ولو تّم ھذا الخبر لكان مخصصًا لتلك )1( »شاء

  .من حیث حج المقیم في مّكة أو حج الخارج
  

واستشكل في الریاض في الخبر بضعف السند بمعلى بن محّمد استظھارًا من عبارة النجاشي في حقھ، ولم یكن 
  .)2( الخبر منجبرًا بعمل المشھور

  
 ال تدل على ضعفھ وإنما تدل على أنھ )3( امل الزیارات، وعبارة النجاشيولكن الرجل ثقة ألنھ من رجال ك

مضطرب الحدیث والمذھب، واالضطراب في الحدیث معناه أنھ یروي الغرائب، وأّما االضطراب في المذھب 
  .فغیر ضائر إذا كان الشخص ثقة في نفسھ

  
وذلك ظاھر في عدم الوجوب، وإّال فال والعمدة ضعف الداللة لتعلیق الخروج إلى مھّل أرضھ على مشیئتھ، 

  .إلى التمّتع فبعید جّدًا» إن شاء«) علیھ السالم(معنى للتعلیق على مشیئتھ وإرادتھ، وأّما إرجاع قولھ 
  

ولو فرضنا داللتھ على الوجوب فمعارض بروایات ُاخر تدل على عدم تعیین میقات خاص لھ وجواز االكتفاء 
  اعة في حدیثبأي میقات شاء، كموثق آخر لسم

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 8أبواب أقسام الحج ب  / 264: 11الوسائل ) 1(
  .168: 6ریاض المسائل ) 2(
  .1117 / 418: رجال النجاشي) 3(
  

  
فإن ھو أحب أن یتمّتع في أشھر الحج بالعمرة إلى الحج فلیخرج منھا حتى یجاوز ذات «): علیھ السالم(قال 

دخل متمتعًا بالعمرة إلى الحج، فإن ھو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلى الجعرانة عرق أو یجاوز ُعسفان فی
  .)1( »فیلبي منھا

  
والمتفاھم منھ جواز اإلحرام من أي میقات شاء، لعدم خصوصیة لذات ِعرق أو ُعسفان، فإّن المستفاد منھ 

لده وأھلھ، والروایة قد اشتملت بحسب الفھم العرفي جواز الخرج إلى میقات من المواقیت وإن لم یكن میقات ب
 والتجاوز عن ُعسفان ولم یعلم لنا إلى اآلن أن ُعسفان واقع في أي مكان وبأي )2(على التجاوز عن ذات عرق

مقدار یبعد عن مّكة، وكیف یحرم منھ مع أنھ لیس من حدود الحرم وال من المواقیت، ولكن ذلك غیر ضائر في 
اعتمر ثالث عمر أحدھا من ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(روي أن النبي وقد . داللة الروایة على التخییر

  .)3( ُعسفان
  

سألت «: وأّما القول اآلخر وھو اإلحرام من أدنى الحل فتدل علیھ جملة من األخبار أھّمھا صحیح الحلبي، قال
: ھل مّكة أن یتمتعوا، قلتال، لیس أل): علیھ السالم(؟ قال  ألھل مّكة أن یتمّتعوا) علیھ السالم(أبا عبداهللا 

إذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا كما یصنع أھل مّكة، فإذا أقاموا فإّن لھم أن یتمّتعوا، : ؟ قال فالقاطنون بھا
من مّكة نحوًا مّما یقول : ؟ فقال من أین یھلون بالحج: یخرجون من الحرم، قلت: ؟ قال من أین: قلت

  .)4( »الّناس
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 10أبواب أقسام الحج ب  / 270: 11الوسائل ) 1(
. عرق جبل بطریق مّكة ومنھ ذات عرق: وقیل. ُمَھّل أھل العراق وھو الحد بین نجد وتھامة: ذات عرق) 2(

عسفان بین المسجدین وھي من مّكة على : منھلة من مناھل الطریق بین الجحفة ومّكة، وقیل: عسفان
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صّلى (نخیل ومزارع على سّتة وثالثین میًال من مّكة وھي حد تھامة، وقد غزا النبي قریة بھا : مرحلتین، وقیل
مكان فیھ ماء بین الطائف ومّكة، وھي إلى مّكة أقرب، : الجعرانة. بني لحیان بعسفان) اهللا علیھ وآلھ وسّلم

  .107: 4 البلدان معجم. عند رجوعھ من غزاة حنین وأحرم منھا) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(نزلھا النبي 
  .2 ح 22أبواب المواقیت ب  / 341: 11الوسائل ) 3(
  .3 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 266: 11الوسائل ) 4(
  

  
ثّم الظاھر أّن ما ذكرنا حكم كل من كان في مّكة وأراد اإلتیان بالتمّتع ولو مستحّبًا، ھذا كلھ مع إمكان الرجوع 

إلى ما یتمّكن من خارج ) )1(( الرجوع إلى أدنى الحل، بل األحوط الرجوعإلى المواقیت، وأّما إذا تعّذر فیكفي
الحرم مّما ھو دون المیقات وإن لم یتمّكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعھ، واألحوط الخروج إلى 

  .ما یتمّكن
  

لیخرج إلى الِجعرانة من دخلھا بعمرة في غیر أشھر الحج ثّم أراد أن یحرم ف«وأوضح منھ داللة موثقة سماعة 
  . فإنھا صریحة الداللة في الخروج إلى أدنى الحل وھو الِجعرانة واإلحرام منھ)2( »فیحرم منھا

  
من أراد أن یخرج ): علیھ السالم(قال «) علیھ السالم(واستدلوا أیضًا بصحیح عمر بن یزید عن أبي عبداهللا 

  .)3( »أشبھھامن مّكة لیعتمر أحرم من الِجعرانة أو الحدیبیة وما 
  

ویشكل بأن مورده العمرة المفردة ال الحج للمقیم في مّكة، فالعمدة صحیح الحلبي، فیقع الكالم في الجمع بین 
  .الروایات

  
إن قلنا بسقوط حجیة الخبر باالعراض عنھ فصحیحة الحلبي ساقطة، وإن لم نقل بذلك كما ھو الصحیح عندنا 

  .ة فھي صریحة في جواز اإلحرام من أدنى الحلمضافًا إلى أنھ قد عمل جماعة بالصحیح
  

وأّما موثق سماعة األّول الدال على الخروج إلى میقات بلده ومھّل أرضھ فظاھره الوجوب، ومقتضى القاعدة 
رفع الید عن ظاھر ھذا بصراحة صحیحة الحلبي الداّلة على كفایة أدنى الحل فیحمل الموثق على االستحباب، 

   إلى وكذلك الحال بالنسبة
- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال) 1(
  .2 ح 8أبواب أقسام الحج ب  / 264: 11الوسائل ) 2(
  .1 ح 22أبواب المواقیت ب  / 341: 11الوسائل ) 3(
  

  
  .موثق سماعة الدال على جواز االكتفاء بالخروج إلى الِجعرانة وھو أدنى الحل

  
اإلحرام من األماكن المذكورة فیھ كذات عرق وعسفان، ولكن وكذلك موثقھ الثاني بناًء على داللتھ على وجوب 

  .قد عرفت داللتھ على جواز اإلحرام من أي میقات شاء وال خصوصیة لألماكن المذكورة
  

فالنتیجة ھي التخییر وجواز اإلحرام من أدنى الحل، واألفضل اإلحرام من أحد المواقیت المؤقتة، وأفضل منھ 
  .اإلحرام من میقات بلده

  
بعد ما اختار اإلحرام من أحد المواقیت رتب على ذلك أنھ إن لم یكن متمكنًا من ) رحمھ اهللا(ّم إن المصنف ث

ّنھ احتاط احتیاطًا وجوبّیًا في الخروج من الحرم بأن  اإلحرام من أحد المواقیت یحرم من خارج الحرم، كما أ
أیضًا فیحرم من مكانھ، وقد احتاط أیضًا بالخروج یرجع إلى ما یتمّكن من قطع المسافة، وإن لم یتمّكن من ذلك 

عدم اإلحرام من مكانھ، بل الواجب ) قدس سره(غرضھ : والحاصل. بالمقدار الممكن وإن كان داخل الحرم
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علیھ أّوًال الخروج إلى میقات من المواقیت وإّال فیخرج من مّكة بالمقدار الممكن فیحرم ھناك ولو كان ذلك 
  . والحرم بل ولو كان بین الحرم وأبعاضھ ومّكةالمكان بین المیقات

  
یخفى أّن ما ذكره مبني على مختاره من وجوب اإلحرام من أحد المواقیت المعّینة، وأّما بناًء على مختارنا  وال

یجوز لعدم الدلیل على جواز  من التخییر بین الموارد الثالثة المذكورة فال موجب لھذا االحتیاط، بل قد ال
ن مكان أبعد من أدنى الحل، فإن العبادة توقیفیة وال دلیل على جواز ذلك في غیر الموارد المنصوصة اإلحرام م

  .فضًال عن أن یكون أحوط
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  فصل في صورة حج التمّتع وشرائطھ
  

صورة حج التمّتع على اإلجمال أن یحرم في أشھر الحج من المیقات بالعمرة المتمّتع بھا إلى الحج، ثّم یدخل 
 فیطوف فیھا بالبیت سبعًا ویصلِّي ركعتین في المقام، ثّم یسعى لھا بین الّصفا والمروة سبعًا، ثّم یطوف مّكة

، ویقصِّر، ثّم ینشئ إحرامًا للحج من مّكة في وقت یعلم )1( وإن كان األصح عدم وجوبھ) )1(( للنِّساء احتیاطًا
إلى ) )2(( ثّم یمضي إلى عرفات فیقف بھا من الزوالّنھ یدرك الوقوف بعرفة، واألفضل إیقاعھ یوم الترویة،  أ

الغروب، ثّم یفیض ویمضي منھا إلى المشعر فیبیت فیھ ویقف بھ بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثّم 
یمضي إلى منى فیرمي جمرة العقبة، ثّم ینحر أو یذبح ھدیھ ویأكل منھ، ثّم یحلق أو یقصِّر، فیحل من كل شيء 

لطِّیب، واألحوط اجتناب الصید أیضًا، وإن كان األقوى عدم حرمتھ علیھ من حیث اإلحرام، ثّم ھو إّال النِّساء وا
ویسعى سعیھ  ركعتیھ مخیر بین أن یأتي إلى مّكة لیومھ فیطوف طواف الحج ویصلِّي

ي الجمار فیبیت النِّساء ویصلِّي ركعتیھ فتحل لھ النِّساء، ثّم یعود إلى منى لرم یطوف طواف ثّم الطِّیب، لھ فیحل
  ـ ویرمي في أّیامھا الجمار) )3((وھي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بھا لیالي التشریق ـ

  
في ھذا الفصل صورة إجمالیة لحج التمّتع، ونحن نتعّرض لذلك كّلھ في محالھ ) رحمھ اهللا(ذكر المصنف ) 1(

  فيإن شاء اهللا تعالى، وإنما نذكر ھنا إتیان طواف الّنساء 
- - - - - - - - - -  
  .ھذا االحتیاط ضعیف وال بأس بھ رجاء) 1(
  .وال بأس بالتأخیر من الزوال بمقدار ساعة) 2(
ھذا من سھو القلم فإن حكم من یأتي إلى مّكة لیومھ من جھة وجوب البیتوتة والرمي حكم من یقیم بمنى ) 3(

  .بال فرق بینھما
  

  
 بل یقیم بمنى حتى یرمي جماره الّثالث یوم الحادي عشر ومثلھ یوم الثاني الّثالث، وأن ال یأتي إلى مّكة لیومھ

عشر، ثّم ینفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النِّساء والّصید، وإن أقام إلى النفر الثاني وھو الثالث عشر ولو قبل 
یھ في شيء من ذلك على الزوال لكن بعد الّرمي جاز أیضًا، ثّم عاد إلى مّكة للّطوافین والّسعي، وال إثم عل

األصح، كما أّن األصح االجـتزاء بالّطواف والّسعي تمام ذي الحّجة واألفضل األحوط ھو اختیار األّول بأن 
  .ینبغي التأخیر لغده فضًال عن أّیام التشریق إّال لعذر یمضي إلى مّكـة یوم الّنحر بل ال

  
  :عمرة التمّتع، فنقول

، وأّما عمرة )1( ي الحج، وكذلك في العمرة المفردة للنصوص المستفیضةال ریب في وجوب طواف الّنساء ف
التمّتع فالمعروف بل المتسالم علیھ عدم وجوب طواف الّنساء فیھا، ولكن الشھید نقل عن بعض األصحاب 

  . ولم یعین القائل ولم نظفر بھ، وقد صرح في النصوص بعدم الوجوب)2( الوجوب
  

: ن الكلیني عن محّمد بن یحیى عن محّمد بن أحمد عن محّمد بن عیسى، قالما رواه في الوسائل ع: منھا
 ھل على صاحبھا طواف )3( كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل یسألھ عن العمرة المبتولة«

 وأّما التي أّما العمرة المبتولة فعلى صاحبھا طواف الّنساء،: ؟ فكتب الّنساء والعمرة التي یتمّتع بھا إلى الحج
، وفي بعض نسخ الوسائل أحمد بن محّمد بدل )4( »یتمّتع بھا إلى الحج فلیس على صاحبھا طواف الّنساء

  .محّمد بن أحمد
  
- - - - - - - - - -  
  .82أبواب الطواف ب  / 442: 13، 2أبواب أقسام الحج ب  / 212: 11الوسائل ) 1(
  .329: 1الدروس ) 2(
یت العمرة المفردة بالمبتولة لعدم ارتباطھا بالحج واستقاللھا بنفسھا، أقرب بتل الشيء قطعھ، وسم) 3(

  .29: 1الموارد 
  .1 ح 82أبواب الطواف ب  / 442: 13الوسائل ) 4(
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وذكر الشیخ ھذه الروایة في موردین من التھذیب أحدھما عن محّمد بن أحمد بن یحیى عن محّمد بن عیسى، 
، ورواھا في االستبصار عن محّمد بن )1(محّمد بن أحمد عن محّمد بن عیسىثانیھما عن محّمد بن یحیى عن 

والصحیح ما في الكافي ألّن الروایة مرویة عنھ فھو . )2(یحیى عن أحمد بن محّمد عن محّمد بن عیسى
  .)3( المرجع، وعلى كل تقدیر تكون الروایة معتبرة

  
 رجل تمّتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى سألھ أبو حارث عن«: صحیحة صفوان بن یحیى، قال: ومنھا

  .)4(» ال، إنما طواف الّنساء بعد الرجوع من منى: وقصر ھل علیھ طواف الّنساء ؟ قال
  

إذا حج الرجل فدخل مّكة متمتِّعًا فطاف بالبیت وصّلى ركعتین خلف مقام «: وبإزائھما معتبرة سلیمان المروزي
خال الّنساء، ألّن علیھ  والمروة وقصر فقد حّل لھ كل شيء ماوسعى بین الصفا ) علیھ السالم(إبراھیم 

جاء ھكذا في الوسائل في الطبعة الجدیدة، وھو » طوافان« والتعبیر بقولھ )5(»الّنساء طوافان وصالة لتحلة
طوافًا «، والصحیح ما في التھذیب »طوافان«بّد أن یكون طوافین بدل  منصوب فال» أن«غلط جزمًا ألّن اسم 

  .»ةوصال
  

وقد یستدل بھذه المعتبرة على وجوب طواف الّنساء في عمرة التمّتع، بدعوى أن الروایة في مقام بیان أعمال 
، فإن التقصیر بعد الطواف والسعي إنما یكون في العمرة، وأّما الحج فال »وقصر«العمرة ویشھد لذلك قولھ 

  .تقصیر فیھ بعد الطواف والسعي
  

  ، فإّن الشیخ )6(زیادة من قلمھ الشریف في التھذیب» قصر«لكن الظاھر أن كلمة 
- - - - - - - - - -  
  .545 / 163، 861 / 254: 5التھذیب ) 1(
  .804 / 232: 2االستبصار ) 2(
  .9 / 538: 4الكافي ) 3(
  .6 ح 82أبواب الطواف ب  / 444: 13الوسائل ) 4(
  .7 ح 82أبواب الطواف ب  / 444: 13الوسائل ) 5(
  .544 / 162: 5ب التھذی) 6(
  

  
، فإن )قصر(، فاالشتباه نشأ من كلمة »قصر« وترك كلمة )1(روى عین ھذه الروایة سندًا ومتنًا في االستبصار

كانت ثابتة في الروایة یمكن االستدالل بھا لطواف الّنساء في عمرة التمّتع، ولكنھا غیر ثابتة كما في 
الحج فھي أجنبیة عن المقام، ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بثبوت االستبصار فتكون الروایة في مقام بیان أعمال 

  .فتسقط الروایة بالمعارضة بما تقّدم من صراحة الصحیحین المتقّدمین بعدم الوجوب» قصر«كلمة 
  

، ألّن الحلیة في »قصر«قرینة على ثبوت كلمة » فقد حّل لھ كل شيء ما خال الّنساء«: ورّبما یتخیل أن قولھ
ة على التقصیر وأّما الحلیة في الحج فثابتة بالحلق في منى قبل الطواف والسعي، فلو لم تكن العمرة متوقف

ثابتة لكان المعنى أنھ حل لھ كل شيء بعد الطواف والصالة والسعي مع أن الحلیة في الحج ثابتة » قصر«كلمة 
، »فقد حل لھ كل شيء«: قولھحتى یصح التعبیر ب» قصر«بّد من اثبات كلمة  بالحلق قبل الطواف والسعي، فال

فإذا ثبتت الكلمة یكون مورد الروایة العمرة التي یتمّتع بھا ویثبت المطلوب وھو وجوب طواف الّنساء في 
  .عمرة التمّتع

  
أن الحلیة في الحج وإن كانت تثبت بالحلق في كثیر من محرمات اإلحرام إّال أن حلیة كلھا ما عدا : ویرده

فإذا زار البیت وطاف وسعى بین الصفا «: طواف والسعي، ففي صحیحة معاویة بن عّمارالّنساء إنما تكون بال
وفي .  مع أن الحلیة في الجملة ثابتة قبل ذلك بالحلق)2( »والمروة فقد أحل من كّل شيء أحرم منھ إّال الّنساء
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ف بالبیت وبین ال، حتى یطو: ؟ قال عن رجل رمى وحلق أیأكل شیئًا فیھ صفرة«: صحیحة منصور بن حازم
  .)3( »الّصفا والمروة ثّم قد حّل لھ كل شيء

  
ھذا مضافًا . یكفینا في الحكم بعدم الوجوب مع الغض عن النصوص المتقّدمة الشك ألصالة البراءة: وبالجملة

  .إلى التسالم على عدم الوجوب، ولم ینسب القول بالوجوب إّال إلى شخص مجھول
  
- - - - - - - - - -  
  .85 / 244: 2بصار االست) 1(
  .2، 1 ح 13أبواب الحلق والتقصیر ب  / 232: 14 الوسائل )3(، )2(
  

  
  
  تنبیھ

ذكر في ) سره قدس(ال ریب في أّن محل إتیان طواف الّنساء في العمرة المفردة بعد التقصیر، ولكن المصنف 
  :لك فنقولعمرة التمّتع أن محل إتیانھ بعد السعي وقبل التقصیر، فیقع الكالم في وجھ ذ

 وأغمضنا عّما )1( إن كان مدرك االتیان بطواف الّنساء في عمرة التمّتع معتبرة سلیمان المروزي المتقّدمة
  .فاألمر بالعكس، ألّن المذكور فیھا طواف الّنساء بعد التقصیر» فقصر«ذكرنا من عدم ثبوت كلمة 

  
عض العلماء فلتقدیم طواف الّنساء على وإن كان مدرك االتیان بطواف الّنساء مجّرد الخروج عن خالف ب

 في عمرة التمّتع أنھ لو قصر فقد حّل لھ كّل شيء، فلو كان )2(التقصیر وجھ، وھو أنھ قد وردت روایات كثیرة
طواف الّنساء واجبًا واقعًا لوجب قبل التقصیر بلحاظ ھذه الروایات، إذ لو وجب إتیانھ بعد التقصیر لم یحل لھ 

فألجل التحفظ على ھذا العموم المستفاد من المستفیضة نلتزم بتقدیم طواف الّنساء على كل شيء بالتقصیر، 
  .التقصیر

  
ما دّل من المستفیضة على أنھ یحل لھ كل شيء بالتقصیر یدل بالداللة االلتزامیة على تقدیم : وبتعبیر آخر

  .طواف الّنساء على التقصیر وإّال فال یحل لھ كل شيء بالتقصیر
  
- - - - - - - - - -  
  .178تقّدمت فى ص ) 1(
  .13أبواب الحلق والتقصیر ب  / 232: 14الوسائل ) 2(
  

 
النّیة بمعنى قصد اإلتیان بھذا النوع من الحج حین الشروع في إحرام : أحدھا: ویشترط في حج التمّتع ُامور

  .)1(العمرة، فلو لم ینوه أو نوى غیره أو ترّدد في نّیتھ بینھ وبین غیره لم یصح
  

، بل یستحب ذلك إذا )2( ّنھ لو أتى بعمرة مفردة في أشھر الحج جاز أن یتمّتع بھا نعم في جملة من األخبار أ
بقي في مّكة إلى ھالل ذي الحجة، ویتأكد إذا بقي إلى یوم الترویة، بل عن القاضي وجوبھ حینئذ ولكن الظاھر 

  من حج معتمرًا في شوال«) علیھ السالم(ادق ، ففي موثق سماعة عن الص))1(( تحقق االجماع على خالفھ
  

ألّن أنواع الحج ماھیات وحقائق مختلفة وال تتعین إّال بالنّیة، كما أنھ یعتبر فیھ قصد القربة زائدًا على ) 1(
العمل، وتكفي  یحصل االمتثال إّال بقصد القربة ویعتبر فیھ استمرار النّیة إلى تمام ّنھ عبادي ال قصد العنوان، أل

تعتبر في كل جزء مستقال، نظیر الصالة ونحوھا من العبادات من كفایة نّیة واحدة  ّیة واحدة للعمل التام والن
للعمل المرّكب واستمرارھا إلى الجزء األخیر منھ، فال فرق بین الحج وغیره من العبادات من ھذه الجھة، 

ب التلفظ بالنّیة في كل عمل من أعمال الحج، وإنما یفترق باب الحج عن الصالة وغیرھا من العبادات باستحبا
  .ریب فیھ فالحكم باالكتفاء بنّیة واحدة واستمرارھا إلى الجزء األخیر من أعمال الحج مّما ال
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ینوي العمـرة : ؟ قال عن رجل متمتع كیف یصنع«: مضافًا إلى داللة النص على ذلك، ففي صحیح البزنطي

، فقصد )2(»لب بالحج وانو المتعة: ؟ فقال ف أصنع إذا اردت أن اتمتعكی«: وفي صحیحھ اآلخر» ویحرم بالحج
  .العنوان والتعیین مّما یلزم في المقام الختالف الماھّیة وعدم تعینھا إّال بالنّیة

ّنھ من أتى بعمرة مفردة في  قد ورد في جملة من األخبار ـ على ما ستأتي عن قریب إن شاء اهللا تعالى ـ أ) 2(
  از لھ أن یتمّتع بھا ویكتفي بھا عن عمرةأشھر الحج ج

- - - - - - - - - -  
  .على أن صحیحة إبراھیم بن عمر الیماني صریحة في الجواز) 1(
  .4، 1 ح 22أبواب اإلحرام ب  / 351: 12الوسائل ) 2(
  

  
ھر الحج شوال ومن نّیتھ أن یعتمر ورجع إلى بالده فال بأس بذلك، وإن ھو أقام إلى الحج فھو متمتِّع، ألّن أش

وذو القعدة وذو الحّجة فمن اعتمر فیھن فأقام إلى الحج فھي متعة، ومن رجع إلى بالده ولم یقم إلى الحج فھي 
عمرة، وإن اعتمر في شھر رمضان أو قبلھ فأقام إلى الحج فلیس بمتمتِّع وإنما ھو مجاور أفرد العمرة، فإن 

لحج فلیخرج منھا حتى یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان ھو أحّب أن یتمّتع في أشھر الحج بالعمرة إلى ا
، وفي صحیحة »فیدخل متمتِّعًا بعمرتھ إلى الحج، فإن ھو أحّب أن یفرد الحج فلیخرج إلى الجعرانة فیلبِّي منھا

من اعتمر عمرة مفردة فلھ أن یخرج إلى أھلھ إّال أن یدركھ «) علیھ السالم(عمر بن یزید عن أبي عبداهللا 
  من دخل مّكة معتمرًا«) علیھ السالم(، وفي قوّیة عنھ »لّناس یوم الترویةخروج ا

  
أن االنقالب قھري إذا بقي في مّكة وأتى بالحج من غیر حاجة إلى نّیة ) قدس سره(التمّتع، بل ذكر المصنف 

  .التمّتع بھا
  

ھل یستحب لھ أن : ُاخرى؟ وبعبارة  وھل یستحب لھ االقامة لیحج ویجعل عمرتھ عمرة متعة أم تجب حّتى یحج
  ؟ یتمّتع بذلك إذا بقي إلى ھالل ذي الحجة أو إلى یوم الترویة أم یجب علیھ إذا أدرك یوم الترویة

، ھذا كّلھ )1( فعن المشھور االستحباب، وعن القاضي وجوب الحج إذا أدرك الترویة، وتتبدل عمرتھ إلى المتعة
ا إذا أتى بالمفردة في غیر أشھر الحج فال تتبدل إلى المتعة وإن فیما إذا أتى بعمرة مفردة في أشھر الحج، وأّم

  .بقي إلى زمان الحج، ولم یقل أحد بوجوب البقاء علیھ إلى الحج
  

فیقع الكالم فعًال فیما إذا أتى بعمرة مفردة في أشھر الحج، فالمشھور استحباب التمّتع بھا، وحكي عن القاضي 
  . وال یجوز لھ الخروج بعد الترویةوجوب البقاء علیھ إلى أن یحج متعة

  
- - - - - - - - - -  
  .211: 1المھذب ) 1(
  

  
علیھ (فیقضي عمرتھ كان لھ ذلك وإن أقام إلى أن یدركھ الحج كانت عمرتھ متعة، قال ) )1(( مفِردًا للحج

بعمرة فأقام من دخل مّكة «) علیھ السالم(وفي صحیحة عنھ » ولیس تكـون متعة إّال في أشھر الحج): السالم
من اعتمر في «، وفي مرسل موسى بن القاسم »إلى ھالل ذي الحّجة فلیس لھ أن یخرج حتى یحج مع الّناس

ال أجد فیھ خالفًا، : إلى غیر ذلك من األخبار، وقد عمل بھا جماعة، بل في الجواھر» أشھر الحج فلیتمّتع
الظاھر من بعضھا أنھ یصیر تمتعًا قھرًا من غیر ومقتضاھا صّحة التمّتع مع عدم قصده حین إتیان العمرة، بل 

  حاجة إلى نّیة التمّتع بھا بعدھا،
  

وأوردوا علیھ بتحّقق االجماع على خالفھ، وحملوا الروایات الواردة في المقام على االستحباب ومراتب الفضل 
مفردة في أشھر الحج بالنسبة إلى البقاء إلى ھالل ذي الحجة وإلى یوم الترویة وذكروا أن من أتى بعمرة 

یستحب لھ البقاء إلى الحج، وإذا بقي إلى ھالل ذي الحجة یتأّكد لھ االتیان بالحج، وإذا بقي إلى یوم الترویة 
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بّد من النظر إلى النصوص الواردة في المقام، وھي  یكون االتیان بالحج آكد، فإن تّم االجماع فال كالم وإّال فال
  :على طوائف

على أن المعتمر بالمفردة في أشھر الحج ولو في شھر شوال یجب علیھ البقاء إلى أن یحج ما دّلت : اُالولى
ھي : عن المعتمر في أشھر الحج، قال) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: كصحیحة یعقوب بن شعیب، قال

ة، ألّن  ومقتضى إطالقھا أن من اعتمر في أشھر الحج ولو عمرة مفردة لیس لھ الخروج من مّك)2( »متعة
  .عمرتھ تحسب متعة والمعتمر بعمرة التمّتع محتبس بالحج لیس لھ الخروج إلى أن یحج

  
  سألھ أبو بصیر وأنا حاضر عمن أھّل «: وتؤیدھا روایة علي بن أبي حمزة، قال

- - - - - - - - - -  
  .مفردًا للعمرة: ھذا من سھو القلم والصحیح) 1(
  .4 ح 7ة ب أبواب العمر / 311: 14الوسائل ) 2(
  

  
لیس في أشھر الحج عمرة یرجع منھا إلى أھلھ، ولكنھ یحتبس : ؟ قال بالعمرة في أشھر الحج ألھ أن یرجع

  .)1( »بمّكة حتى یقضي حّجھ ألنھ إنما أحرم لذلك
  

في عشر ) علیھ السالم(أخبرني بعض أصحابنا أنھ سأل أبا جعفر «: ویؤیدھا أیضًا خبر موسى بن القاسم، قال
  أنت مرتھن: إني أرید أن ُافرد عمـرة ھذا الشھر فقال لھ: ال فقالمن شو

  .)2(»بالحج
  

والعمدة ھي صحیحة یعقوب بن شعیب، وأّما الخبر الثاني فضعیف بعلي بن أبي حمزة البطائني والثالث 
  .باالرسال

  
ال بأس بالعمرة ): معلیھ السال(قال «: ما دّلت على جواز الخروج كصحیحة عبداهللا بن سنان: الطائفة الثانیة

  .)3( »المفردة في أشھر الحج ثّم یرجع إلى أھلھ
  

ومقتضى الجمع العرفي بینھا وبین الطائفة اُالولى ھو الحمل على استحباب البقاء إلى أن یحج وأنھ مرتھن 
  .بالحج وتكون عمرتھ حینئذ عمرة التمّتع

  
لبقاء إلى ھالل ذي الحجة وأنھ إذا بقي إلى ھالل ذي الروایات المقّیدة وھي مختلفة، ففي بعضھا قید ا: الثالثة

: قال) علیھ السالم(الحجة لیس لھ الخروج من مّكة، كما في روایة إسحاق عن عمر بن یزید عن أبي عبداهللا 
  .)4( »من دخل مّكة بعمرة فأقام إلى ھالل ذي الحجة فلیس لھ أن یخرج حتى یحج مع الّناس«
  

روج وعدمھ یدوران مدار دخول ھالل ذي الحجـة ولم یرد بھذا العنوان في األخبار والمستفاد منھا أن جواز الخ
إّال ھذه الروایة، ولكنھا ضعیفة بالحسین بن حماد الواقع في السند فإنھ مجھول الحال، فتوصیفھا بالصحیحة 

  .كما في المتن غیر صحیح فال تصلح الروایة شاھدة للجمع بین الروایات
  

بقاء إلى یوم الترویة، وأنھ لو بقي إلى یوم الترویة لیس لھ الخروج ویتعّین علیھ الحج، ففي وفي بعضھا قّید ال
  من اعتمر عمرة ): علیھ السالم(قال «: صحیحة عمر بن یزید

- - - - - - - - - -  
  .6، 1، 8، 7 ح 7أبواب العمرة ب  / 312: 14 الوسائل )4(، )3(، )2(، )1(
  

  
وإن «:  وفي موثقة سماعة)1( »ھ متى شاء إّال أن یدركھ خروج الّناس یوم الترویةمفردة فلھ أن یخرج إلى أھل
 یعني إن أقام إلى أن یحج الّناس وھو یوم الترویة غالبًا، وھما واضحتا الداللة )2( »أقام إلى الحج فھو متمتع
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ن یدرك الحج كانت وإن أقام إلى أ«: في جواز الخروج قبل یوم الترویة، وفي صحیحة ُاخرى لعمر بن یزید
  . فإذا كانت عمرتھ متعة ال یجوز لھ الخروج ویجب علیھ الحج ألنھ مرتھن بھ)3( »عمرتھ متعة

  
یرى الوجوب قبل یوم الترویة فضعیف جّدًا ومحجوج بھذه المعتبرات ) قدس سره(فإن كان القاضي 

كن االشكال علیھ یتضح مما الصحیحة، وإن أراد الوجوب لو بقي إلى یوم الترویة فلھ وجھ في نفسھ، ول
  .سیأتي

  
وال یخفى أن مقتضى ھذه الروایات باجمعھا انقالب العمرة المفردة إلى المتعة قھرًا وأنھا تحسب متعة إن بقي 
إلى یوم الترویة، فال حاجة إلى القصد من جدید، من دون فرق بین وجوب البقاء علیھ إلى أن یحج وبین جواز 

 فإن عمرتھ حینئذ تنقلب إلى المتعة قھرًا، فاالنقالب القھري ال یختص بما إذا وجب البقاء إلى أن یحج أیضًا،
علیھ الحج، بل لو قلنا بجواز الحج لھ واختار البقاء وحج تنقلب عمرتھ إلى المتعـة قھرًا فعلى كل تقدیر یحصل 

بّد من   عن المشھور، فالاالنقالب القھري، غایة األمر قد یجب علیھ البقاء كما عن القاضي وقد ال یجب كما
  .إثبات الوجوب والجواز

  
فمقتضى ما تقّدم من الروایات المعتبرة الثالث وجوب الحج علیھ إذا بقي إلى یوم الترویة، ولو كّنا نحن وھذه 

  .الروایات لقلنا بالوجوب
  

ف قد دّل بعض ولكن الظاھر أنھ ال یمكن االلتزام بالوجوب، فإنھ مضافًا إلى االجماع المدعى على الخال
النصوص المعتبرة على جواز الخروج حتى یوم الترویة، مثل صحیحة إبراھیم بن عمر الیماني عن أبي 

ال بأس، وإن : أنھ سئل عن رجل خرج في أشھر الحج معتمرًا ثّم خرج إلى بالده، قال«) علیھ السالم(عبداهللا 
  خرج یوم) علیھما السالم(لي حج من عامھ ذلك وأفرد الحج فلیس علیھ دم، وإن الحسین بن ع

- - - - - - - - - -  
  .5، 13، 9 ح 7أبواب العمرة ب  / 313: 14 الوسائل )3(، )2(، )1(
  

  
بل یمكن أن یستفاد منھا أن التمّتع ھو الحج عقیب عمرة وقعت في أشھر الحج بأي نحو أتى بھا، وال بأس 

لنـدبي ففیما إذا وجب علیھ التمّتع فأتى بعمرة مفردة ثّم منھا ھو الحج ا) )1(( بالعمل بھا، لكن القدر المتیـقن
أراد أن یجعلھا عمرة التمّتع یشكل االجتزاء بذلك عما وجب علیھ سواء كان حجة اإلسالم أو غیرھا مّما وجب 

  ).)2(( بالنذر أو االستئجار
  

  .)3( »الترویة إلى العراق وكان معتمرًا
  

) علیھ السالم(ج یوم الترویة ولكن یظھر من استشھاد الصادق وفي الروایة وإن لم یصرح بجواز الخرو
) علیھ السالم(أن ذلك من باب تطبیق الكبرى على الصغرى وأن خروجھ ) علیھ السالم(بقضیة خروج الحسین 

دلیل على جواز الخروج سواء كان ) علیھ السالم(یوم الترویة كان جائزًا في نفسھ واستشھاده بفعل الحسین 
  .مضطرًا كما في كتب المقاتل والتواریخ أم ال) لیھ السالمع(الحسین 

  
من أین افترق المتمتع ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «وأوضح من ذلك داللة معتبرة معاویة بن عّمار، قال 

علیھ (إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منھا ذھب حیث شاء، وقد اعتمر الحسین : ؟ فقال والمعتمر
في ذي الحجة ثّم راح یوم الترویة إلى العراق والّناس یروحون إلى منى، وال بأس بالعمرة في ذي ) لسالما

وال بأس بالعمرة في ذي الحجة «وإنما كانت ھذه الروایة أوضح باعتبار ذیلھا . )4( »الحجة لمن ال یرید الحج
  .»لمن ال یرید الحج

  
یوم الترویة كان على طبق ) علیھ السالم(ن أن خروج الحسین ریب في أن المستفاد من الخبری ال: والحاصل

  القاعدة ال ألجل االضطرار، ویجوز ذلك لكل أحد وإن لم 
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- - - - - - - - - -  
  .لكن الروایات مطلقة تشمل من وجب علیھ الحج أیضًا) 1(
وأّما في النذر فالحكم ال وجھ الحتمال اإلجزاء للحج االستئجاري ویحتمل أن یكون ذكره من سھو القلم، ) 2(

  .تابع لقصد الناذر
  .3، 2 ح 7أبواب العمرة ب  / 310: 14 الوسائل )4(، )3(
  

  
یكن مضطرًا، فیكون الخبران قرینة على االنقالب إلى المتعة قھرًا، واالحتباس بالحج إنما ھو فیما إذا أراد 

  .ج حتى یوم الترویةالحج، وأّما إذا لم یرد الحج فال یحتبس بھا للحج ویجوز لھ الخرو
  

  :بقي الكالم في جھات
یظھر من بعض الروایات عدم مشروعیة العمرة المفردة في العشر اُالولى من ذي الحجة كصحیحة : اُالولى

 وفي صحیحة ابن )1(»العمرة في العشر متعة«: قال) علیھ السالم(عبدالرحمن بن أبي عبداهللا عن أبي عبداهللا 
إن كان اعتمر في ذي القعدة : ھر یرعى وھو یرضى أن یعتمر ثّم یخرج، فقالعن المملوك في الظ«: سنان

  .)2( »فحسن وإن كان في ذي الحجة فال یصلح إّال الحج
  

وبازائھما روایات ُاخر تدل على جواز العمرة المفردة حتى في عشرة ذي الحجة وإن لم یكن قاصدًا للحج، 
ة على جواز االتیان بالعمرة المفردة في أشھر الحج لمن ال یقصد  الداّل)3(كصحیحة إبراھیم الیماني المتقدِّمة

جواز العمرة حتى في عشرة ذي ) علیھ السالم(ذلك على عمرة الحسین ) علیھ السالم(الحج، ومقتضى تطبیقھ 
یان إت) علیھ السالم( حیث جّوز اإلمام )4( الحجة كما عرفت سابقًا، وكصحیحة معاویة بن عّمار المتقدِّمة أیضًا

  ).علیھ السالم(العمرة المفردة في ذي الحجة كما صنع الحسین 
  

  .ومقتضى الجمع العرفي ھو حمل الطائفة اُالولى على المرجوحیة وأن األفضل االتیان بعمرة التمّتع
  

ما دّل على انقالب العمرة المفردة إلى المتعة ھل یختص بمن لم یكن قاصدًا للحج ولكن من باب : الجھة الثانیة
من كان مأمورًا بالحج متعة : ؟ وبعبارة ُاخرى االتفاق بقي إلى أّیام الحج أو یشمل األعم منھ ومن القاصد للحج

؟  ھل یجوز لھ االتیان بالعمرة المفردة ثّم یكتفي بھا عن عمرة التمّتع أو أنھ یلزم علیھ االتیان بعمرة التمّتع
  فمن 

- - - - - - - - - -  
  .11، 10 ح 7أبواب العمرة ب  / 313: 14 الوسائل )2(، )1(
  .185في ص ) 3(
  .186في ص ) 4(
  

  
  .كان قاصدًا للحج وكان مأمورًا بالحج متعة ال تكون عمرتھ المفردة موردًا لالنقالب إلى المتعة

  
أنھ لو كانت عمرتھ مفردة یجوز لھ الخروج بعدھا، وأّما : لم أر من تعرض لذلك، ویترتب على ذلك آثار منھا

  .انقلبت إلى المتعة وكانت عمرتھ متعة ال یجوز لھ الخروج بعدھا، ألنھ مرتھن ومحتبس بالحجإذا 
  

والظاھر أن الروایات ناظرة إلى الصورة اُالولى وھي ما لو لم یكن قاصدًا للحج ولكن اتفق لھ البقاء إلى أّیام 
وردًا لالنقالب إلى المتعة وال یجوز لھ الحج، وأّما إذا كان قاصدًا من األّول للحج فعمرتھ المفردة ال تكون م

  :االكتفاء بذلك، ویشھد لما ذكرنا عّدة من الروایات
من حج معتمرًا في شوال ومن نّیتھ أن یعتمر ویرجع إلى بالده فال بأس بذلك، : قال«: موثقة سماعة: منھا

للحج بل كان من قصده الرجوع  ومورد الروایة من لم یكن مریدًا وقاصدًا )1(»وإن أقام إلى الحج فھو متمتِّع
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بانقالب عمرتھ إلى عمرة ) علیھ السالم(إلى بالده ولكن من باب االتفاق أقام وبقي إلى الحج، فحینئذ حكم 
  .التمّتع، وأّما إذا كان قاصدًا للحج من األّول فال تشملھ الروایة

  
ن المعتمر إذا فرغ منھا ذھب حیث صحیحة معاویة بن عّمار الداّلة على أن المتعة مرتبطة بالحج وأ: ومنھا

وال «أخیرًا ) علیھ السالم(في ذي الحجة ثّم راح یوم الترویة، ثّم ذكر ) علیھ السالم(شاء كما اعتمر الحسین 
  .)2( »بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن ال یرید الحج

  
  .قاصدًا إلیھوالمستفاد منھا عدم االكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مریدًا للحج و

  
  صحیحة الحسن بن علي الوشا ابن بنت الیاس عن أبي الحسن الرضا : ومنھا

- - - - - - - - - -  
  .13 ح 7أبواب العمرة ب  / 313: 14الوسائل ) 1(
  .3 ح 7أبواب العمرة ب  / 313: 14الوسائل ) 2(
  

  
ن لنا أن نحرم إّال بالحج ألنا نحرم من إذا أھل ھالل ذي الحجة ونحن بالمدینة لم یك: أنھ قال«) علیھ السالم(

وأنتم إذا قدمتم من العراق فأھل الھالل فلكم أن ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(الشجرة وھو الذي وقت رسول اهللا 
  .)1( » )صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(تعتمروا، ألّن بین أیدیكم ذات عرق وغیرھا مما وقت لكم رسول اهللا 

  
نھم حیث یقصدون الحج ال یشرع لھم العمرة المفردة وإّنما علیھم العمرة إلى الحج، وقد دّلت الصحیحة على أ

فالحكم باالنقالب یختص بمن لم یكن قاصدًا للحج ولكن أراد الحج من باب االتفاق، وأّما أھل العراق فیتمكنون 
 یعتمروا عمرة من اإلحرام للحج متعة من ذات عرق ونحوھا ویتمكنون من الرجوع إلیھا، فیجوز لھم أن

  .مفردة ثّم یرجعوا إلى ذات عرق وغیرھا ویحرمون منھا للتمتع
  

وأّما أھل المدینة حیث إنھم یقصدون الحج ولبعد الطریق بینھم وبین مّكة وقلة الوقت فال یتمكنون من الرجوع 
 بل علیھم أن إلى میقاتھم فلیس لھم إّال أن یحرموا من الشجرة، كما أن لیس لھم أن یعتمروا عمرة مفردة

  .یعتمروا للحج متعة
  

یظھر من الروایة أن انقالب المفردة إلى المتعة في مورد غیر القاصد إلى الحج، وأّما القاصد إلیھ : وبالجملة
  .فلیس لھ إّال المتعة فلم تكن عمرتھ موردًا لالنقالب بل تتعین علیھ المتعة

  
لمفردة إلى المتعة یختص بالحج الندبي ألنھ القدر أن الحكم بانقالب ا) قدس سره(ذكر المصنف : الثالثة

وأّما الحج الواجب سواء كان حج اإلسالم أو الواجب علیھ بالنذر أو االستئجار فیشكل . المتیقن من األخبار
  .االجتزاء بالمفردة عما وجب علیھ من حج التمّتع

  
 شخصًا لحج التمّتع فالمستأجر یملك الظاھر أن ذكر كلمة االستئجار من سھو القلم، ألنھ لو استأجر: أقول

العمل في ذّمة األجیر من األّول، وإذا فرضنا أن األجیر اعتمر عمرة مفردة لنفسھ یكون عملھ ھذا محسوبًا على 
  نفسھ ألنھ لم یكن متعلقًا لالجارة، فكیف یحتمل االكتفاء واالجتزاء بذلك عّما تعلق بھ االیجار، فیجب على

- - - - - - - - - -  
  .14 ح 7أبواب العمرة ب  / 313: 14الوسائل ) 1(
  

  
أن یكون مجموع عمرتھ وحّجھ في أشھر الحج، فلو أتى بعمرتھ أو بعضھا في غیرھا لم یجز لھ أن : الثاني

، لظاھر اآلیة وجملة من األخبار )1( یتمّتع بھا، وأشھر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامھ على األصح
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فالقول بأنھا الشھران األوالن مع العشر األّول من ذي . ن عّمار وموثقة سماعة وخبر زرارةكصحیحة معاویة ب
  الحّجة ـ كما عن بعض ـ أو مع ثمانیة أّیام ـ كما عن آخر ـ أو مع تسعة

  
  .األجیر ـ بمقتضى وجوب تسلیم العمل المملوك ـ الخروج من مّكة لعمرة الحج

  
یكتفي بھذا الفرد  لنـاذر، فإن قصد االتیـان بالحج على النحو المتعارف فالوأّما في النذر فالحكم تابع لقصد ا

الخروج واإلحرام للحج من أحد المواقیت، وإن قصد األعم یعني نذر  لنذره، فیجب علیھ لعدم كونھ مصداقًا
  .سب عمرتھ متعةإتیان الحج على إطالقھ ولو لم یكن قاصدًا إلیھ من األّول یجوز االكتفاء بذلك، ألّن الشارع یح

  
ریب في شمول الروایات لھ إلطالقھا، فمن اعتمر عمرة مفردة في شھر شوال  وأّما الحج الواجب األصلي فال

ومن باب االتفاق بقي إلى یوم الترویة وأراد الحج یكتفي بما اعتمر في شھر شوال وتحسب عمرتھ متعة 
  ).قدس سره(فال وجھ الستشكال الماتن . شرعًا

  
أن وجود القدر : ج الندبي فقد خّص المصنف االنقالب بھ بدعوى أنھ القدر المتیقن من األخبار، فیردهوأّما الح

یكون مانعًا  یمنع من األخذ باالطالق وإّال فكل مطلق لھ القدر المتیقن، فمجّرد وجود القدر المتیقن ال المتیقن ال
  .عن األخذ باالطالق

  :یقع الكالم في مقامین) 1(
ھ یعتبر في حج التمّتع وقوع عمرتھ وحّجھ في أشھر الحج، فلو أتى بعمرتھ أو بعضھا في غیرھا لم أن: أحدھما

  .)1( والظاھر أنھ ال خالف في ذلك، وتدل علیھ عّدة من الروایات المعتبرة. یجز أن یتمّتع بھا
  
- - - - - - - - - -  
  .7 أبواب العمرة ب / 310: 14، 15 ب 284ص   و5أبواب أقسام الحج ب  / 254: 11الوسائل ) 1(
  

  
على أن . أّیام ولیلة یوم النحر إلى طلوع فجره ـ كما عن ثالث ـ أو إلى طلوع شمسھ ـ كما عن رابع ـ ضعیف

الظاھر أن النزاع لفظي، فإنھ ال إشكال في جواز إتیان بعض األعمال إلى آخر ذي الحّجة، فیمكن أن یكون 
  .قات التي یمكن بھا إدراك الحجمرادھم أن ھذه األوقات ھي آخر األو

  
یكتفي بھا عن عمرة التمّتع وإذا وقعت في أشھر  وأّما العمرة المفردة فإن أتى بھا في غیر أشھر الحج فال

  .الحج یكتفي بھا، وقد دّلت على ذلك روایات تقّدمت قریبًا
  

  :قد اختلف األصحاب في أشھر الحج على خمسة أقوال: المقام الثاني
  .ھا شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامھ، اختاره الماتنأن: األّول

  
  .أنھا الشھران األوالن مع العشر األّول من ذي الحجة: الثاني

  
الشھران األوالن مع ثمانیة أّیام من ذي الحجة تبدأ بدخول اللیلة اُالولى من الشھر وتنتھي بانتھاء : الثالث

  .اللیلة التاسعة منھ
  

  .ن وتسعة أّیام من ذي الحجة ولیلة یوم النحر إلى طلوع الفجرالشھران األوال: الرابع
  

  .نفس القول الرابع ولكن إلى طلوع الشمس: الخامس
  

إنھ ال اختالف في الحقیقة بین األقوال والنزاع لفظي كما ذكره الماتن وغیره، وأن كال : ولكن یمكن أن یقال
 إلى تمام ذي الحّجة أراد جواز إیقاع بعض أعمال الحج في منھم یرید شیئًا ال ینافي القول اآلخر، فمن حّدده
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طول ذي الحّجة، ومن حدده إلى عشرة ذي الحّجة أراد إدراك المكلف الموقف االختیاري من الوقوفین وإدراك 
الموقف االضطراري للمشعر فإنھ یمتد إلى زوال یوم العید، ومن ذھب إلى أّنھ مع ثمانیة أّیام یرید أنھ من 

ّكن من االعتمار لیلة التاسع یجب علیھ أن یأتي باحرام الحج ولیس لھ العمرة على قول، ومن ذكر أنھ مع یتم ال
  تسعة أّیام إلى طلوع فجر یوم العید أراد الموقف

  إنھ مع تسعة أّیام إلى طلوع: االختیاري لعرفة والموقف االضطراي لھا، ومن قال
  
لكن ھل . ر الحج قاصدًا بھا التمّتع فقد عرفت عدم صّحتھا تمتعًاإذا أتى بالعمرة قبل أشھ: 1 مسألة "3208"

؟ قوالن اختار الثاني في المدارك، ألّن ما نواه لم یقع والمفردة لم ینوھا،  تصح مفردة أو تبطل من األصـل
في رجل فرض الحج في غیر أشھر الحج، «) علیھ السالم(وبعض اختار األّول لخبر األحول عن أبي عبداهللا 

من تمتع في «): علیھ السالم(، وقد یستشعر ذلك من خبر سعید األعـرج، قال أبو عبداهللا »ال یجعلھا عمرةق
أشھر الحج ثّم أقام بمّكة حتى یحضر الحج من قابل فعلیھ شاة، وإن تمتع في غیر أشھر الحج ثّم جاور حتى 

، ومقتضى القاعدة وإن كان »مصاریحضر الحج فلیس علیھ دم إنما ھي حجة مفردة إنما األضحى على أھل األ
  .)1( ))1((ھو ما ذكره صاحب المدارك لكن ال بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرین

  
الشمس من یوم النحر أراد الوقوف االختیاري لعرفة والمشعر، فال خالف من حیث المنتھى كما ال خالف من 

حرام للعمرة أو الحج بعد الیوم العاشر قد اتفقوا حیث المبدأ أیضًا، كیف وأنھم بعد ما اتفقوا على عدم صّحة اإل
على صّحة الحج عند تأخیر الھدي أو بدلھ وعند تأخیر الرمي والحلق عن یوم العید، وكذلك تأخیر الطواف، 
فغیر بعید أن یكون مرادھم من أن ھذه األوقات ھي آخر األوقات التي یمكن بھا إدراك الحج فیكون النزاع 

  .لفظیًا
  

 باتفاقھم على أن أعمال منى إنما یؤتى بھا بعد الیوم العاشر، ولكن )2(  قد یستشھد لكون النزاع لفظیًاثّم انھ
إنھا لیست بأعمال الحج وإنما ھي أعمال مخصوصة مستقلة یؤتى بھا في أوقات : یمكن منع ذلك بأن یقال

  .مخصوصة، ولذا ال یفسد الحج بتركھا ولو عمدًا
  ع في غیر أشھر الحج فھل یحكم ببطالنھا أو تنقلب إلى لو أتى بعمرة التمّت) 1(
- - - - - - - - - -  
  .الروایتان ضعیفتان على أن الثانیة ال داللة لھا على صّحة العمرة التي ھي محل الكالم) 1(
  .13: 18) قدس سره(المستشھد ھو صاحب الجواھر ) 2(
  

  
  ؟ المفردة فیجب علیھ طواف الّنساء

  .)1( لمدارك البطالن، ألّن ما نواه لم یقع والمفردة لم ینوھااختار السّید في ا
  

 الصّحة وانقالبھا إلى المفردة بدعوى أن مقتضى القاعدة وإن كان ھو )2( واختار المصنف تبعًا للجواھر
  .البطالن ولكن مقتضى الخبرین المذكورین في المتن ھو الصّحة وانقالبھا إلى المفردة

  
ولكن . )3(»یجعلھا عمرة: في رجل فرض الحج في غیر أشھر الحج قال« خبر األحول :أّما الخبران فأحدھما

قدس  ()4( الخبر ضعیف لضعف طریق الصدوق إلى أبي جعفر األحول فال یصّح االسـتدالل بھ، فإن الصدوق
توجب یرویھ عن شـیخھ ماجیلویھ الذي لم یرد فیھ توثیق، وقد ذكرنا غیر مّرة أن مجرد الشیخوخة ال ) سره

  .)5( الوثاقة، فإن من مشایخھ من ھو ناصبي خبیث كالضبي
  

  .ورّبما أورد علیھ بأن مورد الخبر ھو الحج وكالمنا في العمرة فالخبر أجنبي عن محل كالمنا
  

أنھ یمكن إطالق الحج على عمرة التمّتع، والحج أعم من عمرة التمّتع والحج فمن أحرم لعمرة التمّتع : وفیھ
  .ھ أحرم للحجیصدق علیھ أن
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من تمتع في أشھر الحج ثّم أقام بمّكة حتى یحضر الحج من قابل فعلیھ شاة، ومن «خبر سعید األعرج : ثانیھما
تمتع في غیر أشھر الحج ثّم جاور حتى یحضر الحج فلیس علیھ دم، إنما ھي حجة مفردة وإنما األضحى على 

  .)6( »أھل األمصار
  
- - - - - - - - - -  
  .170: 7ك المدار) 1(
  .19: 18الجواھر ) 2(
  .1361 / 278: 2، الفقیھ 7 ح 11 أبواب أقسام الحج ب / 273: 11الوسائل ) 3(
  .14): شرح المشیخة (4الفقیھ ) 4(
وما لقیت أنصب منھ، وبلغ من نصبھ أنھ : الضبي ھو أبو نصر أحمد بن الحسین، یقول الصدوق في حقھ) 5(

  .3 ح 69ب  / 280: 2عیون اخبار الرضا . د فردًا، ویمتنع عن الصالة على آلھالّلھّم صّل على محّم: كان یقول
  .1 ح 10أبواب أقسام الحج ب  / 270: 11الوسائل ) 6(
  

  
، ألنھ المتبادر من )1( أن یكون الحج والعمرة في سنة واحدة، كما ھو المشھور المدعى علیھ اإلجماع: الثالث

، ولقاعدة توقیفیة العبادات، ولألخبار الداّلة على دخول العمرة في الحج األخبار المبّینة لكیفیة حج التمّتع
وارتباطھا بھ والداّلة على عدم جواز الخروج من مّكة بعد العمرة قبل اإلتیان بالحج، بل وما دّل من األخبار 

تقّدم بدعوى أن على ذھاب المتعة بزوال یوم الترویة أو یوم عرفة ونحوھا، وال ینافیھا خبر سعید األعرج الم
المراد من القابل فیھ العام القابل فیدل على جواز إیقاع العمرة في سنة والحج في ُاخرى، لمنع ذلك بل المراد 

  ، وعلى ھذا فلو أتى بالعمرة في عام))1(( على أنھ لمعارضة األدّلة السابقة غیر قابل. منھ الشھر القابل
  

درت منھ وإنما یدل على أن الرجل إذا جاور مّكة انقلبت وظیفتھ من ولكن الخبر ال یدل على حكم العمرة التي ص
التمّتع إلى اإلفراد، فیكون الخبر مخالفًا للنصوص المعتبرة المتقّدمة الداّلة على عدم االنقالب إذا أقام في مّكة 

مضافًا إلى ضعف . قامبمّدة أقل من السنتین وإنما االنقالب یتحقق إذا جاور مّدة سنتین، فالروایة أجنبیة عن الم
السند بمحّمد بن سنان، فالحكم على ما یقتضیھ القاعدة من البطالن من األصل، ألّن ما وقع لم یقصد وما قصد 

  .لم یقع، نعم ال بأس بذلك رجاء ویأتي بطواف الّنساء
  :الظاھر أنھ ال خالف بین األصحاب في ھذا الحكم، ویدل علیھ وجوه) 1(

اد من النصوص الداّلة على وجوب الحج على أھل الجدة والثروة في كّل عام مّرة ما یستف: الوجھ األّول
، فإن المستفاد من ھذه الروایات أن الحج من وظائف السنة الواحدة، ولو جاز التفكیك واالفتراق بین )2( واحدة

حال نظائره من العبادات الحج والعمرة وجاز االتیان بھما في سنتین لكان ذلك منافیًا لھذه األدّلة، فحال الحج 
  كالصالة الیومیة فإنھا من وظائف كل یوم، وصالة الجمعة فإنھا من وظائف كل

- - - - - - - - - -  
  .بل ھو ضعیف سندًا فال یصلح للمعارضة) 1(
  .2أبواب وجوب الحج ب  / 16: 11الوسائل ) 2(
  

  
إلى العام القابل أو رجع إلى أھلھ ثّم عاد إلیھا، وأّخر الحج إلى العام اآلخر لم یصح تمتعًا سواء أقام في مّكة 

وسواء أحل من إحرام عمرتھ أو بقى علیھ إلى السنة اُالخرى، وال وجھ لما عن الدروس من احتمال الصّحة 
في ھذه الصورة، ثّم المراد من كونھما في سنة واحدة أن یكـونا معًا في أشھر الحج من سنة واحـدة، ال أن 

أزید من اثني عشر شھرًا وحینئذ فال یصّح أیضًا لو أتى بعمرة التمّتع في أواخر ذي الحّجة یكون بینھما  ال
  .وأتى بالحج في ذي الحّجة من العام القابل

  
  .أسبوع، والعمرة فإّنھا من وظائف كل شھر، وھكذا الحج فإنھ من وظائف السنة الواحدة
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دم وجوب الحج على المكّلفـین في كل سنة وإّنما نعم ال ریب أن ھذه النصوص محمولة على االستحباب، لع
، ولكن ذلك غیر دخیل في )2( كما عرفت في أّول الكتاب)1(یجب في العمر مّرة واحدة بالضرورة والنصـوص

  .االستفادة المذكورة
  

بین الحج ، ولیس فیھا داللة وال إشعار على جواز التفریق )3(األخبار المبینة لكیفیة حّج التمّتع: الوجھ الثاني
والعمرة باتیانھما في سنتین، ولو كان مشروعًا ُالشیر إلیھ ولو في روایة واحدة، فخلّو الروایات البیانیة مع 

  .كثرتھا یكشف عن عدم مشروعیة االفتراق
  

، فإن المنظور في )4(الروایات الداّلة على أن المعتمر بعمرة التمّتع محتبس في مّكة حتى یحج: الوجھ الثالث
لروایات عدم االفتراق بین العمرة والحج وأن من تمّتع بالعمرة لیس لھ الخروج من مّكة إلى أن یحج، ھذه ا

  وفي ذیل بعضھا أنھ لو اقتضت 
- - - - - - - - - -  
  .3أبواب وجوب الحج ب  / 19: 11الوسائل ) 1(
  .7: 26راجع شرح العروة ) 2(
  .3أبواب أقسام الحج ب  / 239: 11الوسائل ) 3(
  .22أبواب أقسام الحج ب  / 301: 11الوسائل ) 4(
  

  
الضرورة للخروج في حاجة فلیخرج محرمًا بالحج ثّم یمضي إلى عرفات، فإن ھذه الخصوصیة تدل على لزوم 

  .إتیانھما في سنة واحدة
  

لیھ بأنھ ال یبتني االستدالل بھذه الروایات على مجّرد االحتباس في مّكة واالرتھان بالحج حتى یرد ع: والحاصل
أعم من المدعى، بل المنظور في االستدالل بما في ذیل بعض الروایات من أنھ لو اقتضت الضرورة للخروج 

یخرج إّال محرمًا للحج فإّن ھذا المعنى یدل بوضوح على عدم جواز االفتراق والتفكیك بین الحج والعمرة  ال
  .ولزوم االتیان بھما في عام واحد

  
دخلت العمرة في الحج إلى یوم « الداّلة على أن عمرة التمّتع مرتبطة بالحج وأنھ األخبار: الوجھ الرابع

 بخالف المفردة فإنھا غیر مرتبطة بالحج )1( »اصابعھ بعضھا إلى بعض) صّلى اهللا علیھ وآلھ(القیامة، وشبك 
حج، فإذا أتى  ومعنى االرتباط أن مشروعیة العمرة مرتبطة بمشروعیة ال)2( كما في الروایات المستفیضة

بالعمرة ال یجوز لھ تأخیر الحج ألنھ واجب فوري، وإن لم یأت بھ فقد أفسد عمرتھ وإّال لكان منافیًا لالرتباط، 
وإذا أتى بعمرة التمّتع بعد أّیام الحج لم تكن عمرتھ بمشروعة لعدم مشروعیة الحج لھ حینئذ، وإذا لم یكن 

  . لفرض ارتباطھا بھالحج مشروعًا ال تكون العمرة مشروعة أیضًا
  

الروایات الداّلة على ذھاب المتعة بزوال یوم الترویة أو بدخول یوم عرفة أو إلى زمان لم : الوجھ الخامس
 ونحو ذلك، فإن العمرة حینئذ غیر مشروعة ویجعلھا حجة وقد فاتتھ عمرة المتعة، ولو كان )3( یدرك الحج

  .فوات عمرة المتعة، فیكشف ذلك عن لزوم إتیانھما في عام واحداالفتراق باتیانھما في عامین جائزًا ال وجھ ل
  

  .قاعدة االشتغال المعّبر عنھا بقاعدة توقیفیة العبادات كما في المتن: الوجھ السادس
  
- - - - - - - - - -  
  .22، 2أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11الوسائل ) 1(
  .7، 5أبواب العمرة ب  / 305: 14الوسائل ) 2(
  .21أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11لوسائل ا) 3(
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وُاورد علیھا بأن القاعدة المذكورة ال تقتضي وجوب االحتیاط باالتیان بھما في عام واحد، بل المقام من موارد 
الرجوع إلى أصل البراءة، لبنائھم على الرجوع إلیھا عند الشك في الجزء والشرط وعند الشك في األقل 

  .واألكثر
  

  .إن جریان قاعدة االشتغال أو أصالة البراءة مبني على كون الحج واجبًا مشروطًا أو معلقًا:  أن یقالوالتحقیق
  

فإن قلنا بأنھ واجب مشروط بخروج الرفقة ـ كما عن المشھور ولذا جوزوا تفویت االستطاعة قبل خروج 
وإتیانھما في سنة واحدة فمقتضى الرفقة ولم یجوزوا بعده ـ فحینئذ لو شّك في اعتبار اقتران العمرة بالحج 

القاعدة االشتغال، ألّن المفروض عدم ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقة وإنما یحدث الوجوب بعده، فلو أتى 
  .بعمرة التمّتع قبل ذلك مفصولة عن الحج یشك في السقوط وعدمھ واألصل عدمھ

  
ي لزوم االتیان بالحج بعدھا، ألّن الحج واجب ریب ف أنھ لو أتى بعمرة التمّتع قبل أّیام الحج فال: توضیح ذلك

إنما الكالم فیما لو أتى بعمرة التمّتع بعد أّیام الحج كأواخر ذي . فوري ال یجوز تأخیره، وھذا مما ال كالم فیھ
الحجة من ھذه السنة، والمفروض أن الحج یجب بخروج الرفقة في السنة اآلتیة ففي ھذه السنة ال وجوب 

ك في سقوط األمر بعمرة التمّتع من السنة اآلتیة باعتبار إتیان العمرة في ھذه السنة بمعنى للحج، فحینئذ یش
أن وجوب الحج وإن لم یكن ثابتًا بالفعل ولكن یحتمل سقوط األمر بعمرة التمّتع للسنة اآلتیة بھذه العمرة 

سقط، ھذا كّلھ بناًء على أن المفصولة التي أتى بھا في ھذه السنة، واألصل عدم السقوط وعدم االتیان بالم
  .الحج واجب مشروط

  
وأّما لو قلنا بأن الحج واجب معلق ـ كما ھو الصحیح ـ بمعنى أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، وأن أّول 
زمان الوجوب أّول زمان االستطاعة ولذا لو استطاع في ذي الحجة بعد فوات زمان الحج في سنتھ فقد وجب 

ًال وإن كان متعلقھ متأخرًا، فحینئذ لو شّك في أن الوجوب الفعلي للحج ھل تعلق بالعمرة علیھ الحج بعدھا فع
  المقّیدة بالسنة اآلتیة المقترنة للحج أو باألعم من ذلك ومن العمرة المفصولة التي أتى 

  
 السنة اآلتیة مقترنة بھا في السنة اُالولى، فیكون الشك شّكًا في األقل واألكثر باعتبار تقیید العمرة باتیانھا في

للحج وعدمھ، والمرجع ھو أصل البراءة عن التقیید، ألّن متعلق الواجب باعتبار التقیید یكون كاألكثر واألصل 
  .عدمھ

  
ولكن قد عرفت أنھ ال ینبغي الریب في الحكم المذكور ویكفینا الوجوه المتقّدمة مضافًا إلى أنھ مما ال خالف فیھ 

  .بین األصحاب
  

من تمتع في أشھر الحج ثّم أقام بمّكة حتى یحضر الحج «: ال ینافي الوجوه المتقّدمة خبر سعید األعرجثّم إنھ 
 بدعوى أن المراد بالقابل فیھ العام القابل فیدل على جواز إیقاع العمرة في سنة والحج )1( »من قابل فعلیھ شاة

  .في ُاخرى
  

من «: ھ الشھر القابل ال العام القابل ألّن الظاھر من قولھولكن ھذه الدعوى ممنوعة، فإن المراد من القابل فی
بقرینة المقابلة بین األشھر والقابل ھو الشھر » تمتع في أشھر الحج ثّم أقام بمّكة حتى یحضر الحج من قابل

من تمتع : نعم، لو قال. القابل، یعني من تمتع في شوال أو ذي القعدة وأقام حتى یحضر الحج من الشھر القابل
على أن الخبر ضعیف بمحمّد بن . في ھذا العام وأقام حتى یحضر الحج من قابل لكان ظاھرًا في العام القابل

  .سنان، ومعارض بمجموع الروایات المتقّدمة الداّلة على إتیانھما في عام واحد
  

 مّكة إلى العام وعلى ھذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخر الحج إلى العام اآلخر لم یصح تمتعًا سواء أقام في
القابل أو رجع إلى أھلھ ثّم عاد إلیھا، ومن دون فرق بین ما لو أحل من إحرام عمرتھ أو بقي علیھ إلى السنة 

 ال وجھ لھ أصًال )2( القادمة، فما عن الدروس من احتمال الصّحة لو بقي على إحرام عمرتھ إلى السنة القادمة
  .بعد فساد عمرتھ وإحرامھ
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   السنة الواحدة لیس ھو الفصل بمقدار السنة أي مضي مقدار اثنىثّم المراد من

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 10أبواب أقسام الحج ب  / 270: 11الوسائل ) 1(
  .89 الدرس 339: 1الدروس ) 2(
  

  
 وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن. أن یكون إحرام حّجھ من بطن مّكة مع االختیار لألجماع واألخبار: الرابع

كان أبي مجاورًا ھاھنا فخرج یتلقى بعض ھؤالء فلما رجع فبلغ ذات «): علیھ السالم(من قولھ ) علیھ السالم(
حیث إنھ رّبما یستفاد منھ جواز اإلحرام بالحج من » عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وھو محرم بالحج

یث إّنھا أّول أعمالھ، نعم یكفي أّي أحسنھا أن المراد بالحج عمرتھ ح) )1(( غیر مّكة، محمول على محامل
من أین «): علیھ السالم(عن الصادق ) )2(( موضع منھا كان ولو في ِسَككھا لإلجماع وخبر عمرو بن حریث

  )1( »إن شئت من َرحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطریق: ؟ فقال ُاھل بالحج
  
ر ذي الحّجة من ھذا العام وبالحج في السنة القادمة عشر شھرًا حتى یقال بصّحة العمرة لو أتى بھا في أواخ

لكون الفصل أقل من السنة الواحدة بعدة أّیام، بل المراد من السنة الواحدة ومن إتیانھما في سنة واحدة أن 
یكونا معًا واقعین في أشھر الحج من سنة واحدة، وحینئذ فال یصح أیضًا لو أتى بعمرة التمّتع في أواخر ذي 

  .تى بالحج في العام القابلالحجة وأ
أجمع علماؤنا كافة على أن میقات حج التمّتع مّكة المكّرمة وال یجوز اإلحرام من حوالیھا وضواحیھا، ) 1(

، ولكن الروایة ضعیفة بإبراھیم بن )3(ویدل علیھ عّدة من الروایات، وفي بعضھا األمر باإلحرام من المسجد
حباب بناًء على التسامح في أدّلة السنن، وفي صحیح عمرو بن حریث میمون ألنھ لم یوثق فتحمل على االست

إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن : ؟ فقال من أین ُاھل بالحج): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «قال 
  .)4( »شئت من الطریق

  
- - - - - - - - - -  
مع ما تقّدم من األخبار ال یمكن االعتماد علیھا، على الروایة وإن كانت معتبرة سندًا إّال أنھا لمعارضتھا ) 1(

  .أنھا مشّوشة المتن
  .الخبر صحیح سندا) 2(
  .4 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 339: 11الوسائل ) 3(
  .2 ح 21أبواب المواقیت ب  / 339: 11الوسائل ) 4(
  

  
لمیزاب، ولو تعّذر اإلحـرام من أو تحت ا: وأفضل مواضعھا المسجد وأفضل مواضعھ المقام أو الحجر وقد یقال

یكفیھ  مّكة أحرم مّما یتمّكن، ولو أحرم من غیرھا اختیارًا متعمدًا بطل إحرامھ، ولو لم یتداركھ بطل حّجھ، وال
العود إلیھا بدون التجدید بل یجب أن یجّدده ألّن إحرامھ من غیرھا كالعدم، ولو أحرم من غیرھا جھًال أو نسیانًا 

  ).)1((  والتجدید مع اإلمكان، ومع عدمھ جّدده في مكانھوجب العود إلیھا
  

 لم یصرح فیھا بموقع الرحل ومكانھ كما لم یعلم المراد من الطریق، ولكن )2( والروایة على ما رواه في الكافي
 قلت ألبي عبداهللا« یتضح منھ األمران، وذلك فإّنھ ذكر في أّول الخبر )3( الشیخ رواھا في التھذیب بنحو آخر

فیعلم أن السؤال والجواب كانا في مّكة فیكون المراد من الرحل رحلھ الملقى في » وھو بمّكة) علیھ السالم(
بدل قولھ » من المسجد«مّكة كما أن المراد من الطریق أزقة مّكة وطرقھا وشوارعھا، وقد ذكر الشیخ كلمة 

  .عًا، ولعلھ األظھر لعدم تمكن إحرام الحاج من الكعبة نو»من الكعبة«
  

  .)4( ویدل على الحكم المذكور أیضًا صحیح الحلبي
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: وفي المقام روایة رّبما یستفاد منھا جواز اإلحرام بالحج من غیر مّكة وھي موثقة إسحاق بن عّمار، قال
عن المتمتع یجيء فیقضي متعة ثّم تبدو لھ الحاجة فیخرج إلى المدینة وإلى ) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «

یرجع إلى مّكة بعمرة إن كان في غیر الشھر الذي تمتع فیھ، ألّن لكل :  أو إلى بعض المعادن، قالذات عرق
كان أبي مجاورًا ھاھنا فخرج : فإنھ دخل في الشھر الذي خرج فیھ، قال: شھر عمرة، وھو مرتھن بالحج، قلت

  بعض ھؤالء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق ) ملتقیًا(یتلقى 
- - - - - - - - - -  
  .ال یبعد جواز االكتفاء بإحرامھ إذا كان حینھ أیضًا غیر متمكن من الرجوع إلى مّكة) 1(
  .4 / 455: 4الكافي ) 2(
  .1684 / 477: 5التھذیب ) 3(
  .3 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 266: 11الوسائل ) 4(
  

 
  .)1( »بالحج ودخل وھو محرم بالحج

  
ّنھا لمعارضتھا بما تقّدم  إلى آخر الحدیث إّال أ» كان أبي مجاورًا ھاھنا«): ھ السالمعلی(ومحل االستشھاد قولھ 

كان أبي «): علیھ السالم(على أّنھا مشّوشة المتن ألّن الجواب بقولھ . یمكن االعتماد علیھا من األخبار ال
علیھ (حرام عمرة التمّتع واإلمام إلى آخر الحدیث، ال یرتبط بالسؤال، ألّن السائل إنما سأل عن إ» مجاورًا ھاھنا

ّنھ دخل في نفس الشھر  حكم بالعمرة ثانیًا إذا رجع في غیر الشھر الذي تمّتع فیھ، ثّم سأل السائل أ) السالم
أحرم ) علیھ السالم(الذي خرج فیھ، فالسؤال متمحض في حكم العمرة، فالجواب باالھالل بالحج، وأن أباه 

أعرض عن ) علیھ السالم( یرتبط بالسؤال ولعّل الجواب سقط في البین أو أنھ بالحج ودخل وھو محرم بالحج ال
  .الجواب تقّیة ونحوھا وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال

  
إذا كان متمتِّعًا بالحج فكیف خرج ) علیھ السالم(والذي یؤكِّد ما ذكرنا من عدم التئام الجواب مع السؤال أّن أباه 

؟ ھل جاور مّدة  ؟ وما ھو المراد من المجاورة متى كان مجاورًا في مّكة) ھ السالمعلی(قبل الحج، ثّم إّنھ 
  .بّد من رّد علم ھذه الروایة إلى أھلھا ؟ كل ذلك غیر ثابت فال سنتین أو أقل

  
  :ّنھ أحسن المحامل فبعید جّدًا لوجھین وأّما حمل الحج فیھا على العمرة كما في المتن وزعم أ

ین العمرة والحج في الروایة، ففي صدرھا یذكر العمرة وفي الذیل یذكر االھالل بالحج، فإن التقابل ب: أحدھما
التقابل یقتضي إرادة الحج في قبال العمرة، والحج وإن كان قد یطلق على عمرة التمّتع ولكن التقابل في الذكر 

  .یقتضي االفتراق
  

ذا دخل في غیر الشھر الذي تمّتع فیھ سألھ السائل أنھ بعد ما حكم بوجوب اإلحرام إ) علیھ السالم(أنھ : ثانیھما
للعمرة لدخول مّكة؟  اإلحرام ّنھ ھل یجب علیھ دخل في نفس الشھر الذي خرج فیھ وأ

  ) السالم علیھ(بأّن أباه ) السالم علیھ( اإلمام فأجابھ
- - - - - - - - - -  
  .8 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 303: 11الوسائل ) 1(
  

  
  .من ذات عرق بالحج ودخل وھو محرم بالحج، وذلك غیر مرتبط بالسؤال أصًال وال یتالئم مع السؤال أبداأحرم 

  
ال ینبغي الریب في وجوب اإلحرام بالحج من مّكة المشرفة وال یجوز من خارجھا، واألفضل من : وبالجملة

، وذكر بعضھم من تحت )1(ارأو حجر إسماعیل كما في صحیح معاویة بن عّم) علیھ السالم(مقام إبراھیم 
  .المیزاب، ولم نعثر لھ على دلیل، نعم ھو جزء للحجر
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أن مّكة المعظمة میقات لحج التمّتع، وحالھا حال سائر المواقیت التي یجب اإلحرام منھا، فإن تمكن : فتحصل
اسیًا ولم یمكن لھ من ذلك فھو وإّال فیحرم من أي مكان ھو فیھ، فلو فرضنا أنھ خرج من مّكة بدون اإلحرام ن

الرجوع إلیھا یحرم من مكانھ ویذھب إلى عرفات، وھذا الحكم وإن لم یرد فیھ نص بالخصوص ولكنھ مما قام 
 وردت فیمن تجاوز المیقات بال إحرام ولم یمكن )2( علیھ االجماع والتسالم، ویمكن استفادتھ من عّدة روایات

ه الروایات وإن كان موردھا إحرام العمرة إّال أنھ یمكن لھ الرجوع إلى المیقات لخوف فوت األعمال، وھذ
التعدي من موردھا إلى غیره للتعلیل بخوف فوت األعمال المذكور في الروایات، فیعلم من ذلك أن اإلحرام من 

  .المیقات مشروط بالتمكن من إدراك الموقف فإذا خاف الفوت أحرم من مكانھ
  

 اإلحرام ناسیًا ولم یمكن لھ الرجوع إلى مّكة لضیق الوقت ونحوه، أحرم وأّما إذا أتى الموقف ووصل إلیھ بدون
  .من مكانھ أیضًا

  
؟  سألتھ عن رجل نسي اإلحرام بالحج فذكر وھو بعرفات فما حالھ«: ویدل علیھ صحیحتا علي بن جعفر، قال

عن رجل كان متمتعًا خرج إلى «:  وقال في اُالخرى)3( »الّلھّم على كتابك وسّنة نبّیك فقد تّم إحرامھ: قال یقول
  عرفات وجھل أن 

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 52أبواب اإلحرام ب  / 407: 12الوسائل ) 1(
  .14أبواب المواقیت ب  / 328: 11الوسائل ) 2(
  .3 ح 20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 3(
  

  
 ویعلم منھما أن )1( »مناسك كّلھا فقد تّم حّجھإذا قضى ال: یحرم یوم الترویة بالحج حتى رجع إلى بلده، قال

شرطیة اإلحرام من مّكة للحج إنما ھي في حال التمّكن وموردھما وإن كان خصوص الجاھل والناسي ولكن 
المتفاھم منھما شمول الحكم لمطلق العذر وعدم اختصاصھ بمورد الجھل والنسیان، وإنما خّص الجھل 

  .رام من المیقات في موردھما وإّال فال خصوصیة لھماوالنسیان بالذكر لعدم تمكن اإلح
  

ولو أحرم من غیر مّكة اختیارًا متعمدًا ـ والحال أنھ متمكن من اإلحرام منھا ـ بطل إحرامھ وال یجتزئ بھ، ألنھ 
  .غیر مأمور بھ، وإجزاء غیر المأمور بھ عن المأمور بھ على خالف القاعدة ویحتاج إلى الدلیل وھو مفقود

  
فرضنا أنھ أحرم من غیر مّكة متعمدًا ولكنھ رجع إلى مّكة ثانیًا فھل یجزئھ ھذا اإلحرام أو یلزم علیھ ولو 

؟ نسب إلى بعض العاّمة صّحة اإلحرام وعدم لزوم التجدید، ألّن المطلوب منھ  التجدید واإلحرام ثانیًا من مّكة
نھ فاسد جّدًا، ألّن إحرامھ من خارج مّكة في أمران أحدھما اإلحرام واآلخر كونھ في مّكة وھما حاصالن، ولك

  .بّد من تجدید اإلحرام من مّكة بال خالف بیننا حكم العدم فال
  

ولو أحرم من غیر مّكة جھًال أو نسیانًا فإن أمكنھ الرجوع إلى مّكة فال كالم في لزوم العود إلیھا حتى یحرم، إذ 
  . النسیان ال یجدي في الحكم بالصّحةال دلیل على جواز االجتزاء بذلك، ومجّرد الجھل أو

  
وأّما إذا لم یتمكن من الرجوع إلى مّكة فھل یجزئ اإلحرام األّول أو یجب علیھ التجدید في مكانھ، ألّن اإلحرام 

 االجتزاء، وعللھ )3( والعّالمة في التذكرة)2(؟ نسب إلى الشیخ في الخالف األّول ال دلیل على االجتزاء بھ
واستدّل . ثر للتجدید لمساواة ما فعلھ لما یستأنفھ ویجدده، فإن ما یجدده عین ما أتى بھ أّوًالبعضھم بأنھ ال ا

  أیضًا بأصالة 
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 1(
  .31 المسألة 265: 2الخالف ) 2(
  .193: 7التذكرة ) 3(
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  .البراءة عن لزوم التجدید

  
بّد من إتیان اإلحرام الصحیح  لیھ في الجواھر بأّن ما أوقعھ أّوًال لم یكن بمأمور بھ فھو فاسد فالوأشكل ع

المأمور بھ، ومجرد كون الثاني مساویًا لألّول في الكون في غیر مّكة ال أثر لھ، ألّن اإلحرام األّول فاسد فھو 
. ود، وذلك ال یوجب االجتزاء باإلحرام األّولكالعدم، ولیس النسیان مصححًا وإّنما ھو عذر في عدم وجوب الع

وأّما أصالة البراءة فال مجال لھا مع االطالقات الداّلة على االتیان باإلحرام الصحیح، وما أتى بھ غیر صحیح 
یصحح اإلحرام وإنما ھو عذر لترك الواجب، فالحكم بالصّحة  على الفرض، وقد عرفت أن مجّرد النسیان ال

  .وما ذكره صحیح متین. )1( وھو مفقودیحتاج إلى الدلیل
  

عدم جواز االكتفاء باحرام من أحرم من غیر مّكة ناسیًا أو ) قدس سره(ثّم إن مقتضى إطالق كالم المصنف 
جاھًال ولو كان حین اإلحرام غیر متمكن من الرجوع إلى مّكة واقعًا حتى إذا كان متذكرًا، كما أن صاحب 

حكم بالصّحة في الصورة المذكورة، ولكن ال یبعد جواز االكتفاء بإحرامھ إذا تأمل في ال) قدس سره(الجواھر 
كان حینھ غیر متمكِّن من الرجـوع إلى مّكة واقعًا، ألنھ قد أتى بما ھو مكلف بھ واقعًا وھو اإلحرام من ھذا 

رام من ھذا المكان لفرض عدم إمكان العود، فإحرامھ صحیح وإن لم یعرف سببھ، بل تخیل واعتقد أّن اإلح
ّنھ بحسب الوظیفة األّولیة مع أّن األمر لیس كذلك وإنما جاز لھ اإلحرام في ھذا  المكان جائز في نفسھ وأ

المكان لعجزه عن العود إّال أّن ھذا االعتقاد غیر ضائر في صّحة عملھ وإحرامھ بعد فرض مصادفتھ لألمر بھ 
نھ جھًال أو نسیانًا في حال التمكن من الرجوع إلى مّكة فیحكم بّد من التفصیل بین اإلحرام الصادر ع واقعًا، فال

ببطالنھ، لعدم كونھ مأمورًا بھ وبین اإلحرام الصادر عنھ في حال العجز عن العود إلى مّكة فیحكم بصّحتھ، 
  .النقالب وظیفتھ الواقعیة إلى اإلحرام من ھذا المكان وإن لم یعلم بھ

  
- - - - - - - - - -  
  .22، 21: 18 الجواھر) 1(
  

  
رّبما یقال أنھ یشترط فیھ أن یكون مجموع عمرتھ وحّجھ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان : الخامس

لحج التمّتع عن میت أحدھما لعمرتھ واآلخر لحّجھ لم یجزئ عنھ، وكذا لو حّج شخص وجعل عمرتھ عن 
عن أبي جعفر ) )1((  خبر محّمد بن مسلمشخص وحّجھ عن آخر لم یصح ولكّنھ محل تأّمل، بل رّبما یظھر من

نعم المتعة لھ والحج عن : ؟ قال سألتھ عن رجل یحج عن أبیھ أیتمّتع«: صّحة الثاني حیث قال) علیھ السالم(
  .)1( »أبیھ

  
أّما األّول وھو استئجار شخصین لحج التمّتع أحدھما لعمرتھ واآلخر لحجھ فال ینبغي الریب في عدم ) 1(

ل واحد من العمرة والحج المتمتع بھما مشروع لمن أتى باآلخر، وأّما إذا لم یأت بأحدھما فال جوازه، ألّن ك
یشرع لھ اآلخر، ألّن اإلحرام لحج التمّتع من مّكة إنما یشرع لمن أتى قبلھ بالعمرة، كما أن عمرة التمّتع 

  .مشروعة لمن یحرم للحج من مّكة، فالتفكیك بینھما غیر مشروع
  

ي وھو أن یأتي شخص واحد بالعمرة والحج ولكن یجعل عمرتھ عن شخص وحّجھ عن آخر فقد تأمل وأّما الثان
سألتھ عن «، قال )علیھ السالم(فیھ في المتن، بل استظھر الجواز من صحیح محّمد ابن مسلم عن أبي جعفر 

  .)2( »نعم المتعة لھ والحج عن أبیھ: ؟ قال رجل یحج عن أبیھ أیتمّتع
  

 الداّلة على أن العمرة دخلت في الحج إلى )3( ن ذلك غیر جائز أیضًا، ألّن المستفاد من الروایاتولكن الظاھر أ
یوم القیامة كونھما عمًال واحدًا وإن تخلل الفصل بینھما باالحالل، فكل منھما جزء لواجب واحد ولیس لكل 

شخص آخر، فإن العمل منھما أمر مستقل لینوب أحد عن شخص في أحدھما وینوب في الجزء اآلخر عن 
  الواحد 

- - - - - - - - - -  
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ال یظھر منھ ذلك واألحوط ـ إن لم یكن أقوى ـ عدم جواز التبعیض، نعم ال بأس بالتمتع عن اُالم والحج عن ) 1(
  .األب وال ذبح فیھ للنص وال یتعدى عن مورده

  .1 ح 27أبواب النیابة في الحج ب  / 201: 11الوسائل ) 2(
  .2أبواب أقسام الحج ب  / 212: 11 الوسائل) 3(
  

  
غیر قابل للتبعیض، نظیر عدم جواز التبعیض في نیابة الصالة بأن یجعل الركعة اُالولى عن زید والركعة الثانیة 
عن عمرو، فكذا الصوم بأن یجعل نصف النھار عن شخص والنصف اآلخر عن شخص آخر وھكذا، فإن 

بة فیھا، والعمل الواحد یقع عن واحد، فتقع العمرة عمن یقع عنھ األجزاء لیس لھا أمر مستقل لتصح النیا
  .الحج وكذلك العكس، وال یمكن التفریق والتفكیك بینھما

  
لجواز التفریق تبعًا لصاحب الوسائل حیث ذكر في عنوان ) قدس سره(وأّما الصحیح الذي استدل بھ المصنف 

یصح االستدالل بھ، ألنھ مبني على   فال)1( التمّتع عن أبیھالباب جواز نّیة اإلنسان عمرة التمّتع عن نفسھ وحج
على » المتعة لھ«عمرة التمّتع، وكذلك یبتني على أن تحمل المتعة في قولھ » أیتمّتع«أن یكون المراد من قولھ 

الف عمرة التمّتع وھذا غیر ظاھر، فإن كلمة المتعة وإن استعملت في بعض الروایات في عمرة التمّتع إّال أنھ خ
  .الظاھر المتفاھم منھا عرفًا، فإن الظاھر أن المراد بھا معناھا اللغوي وھو االلتذاذ

  
عمن یحج عن أبیھ أیتمّتع أي ھل لھ أن یأتي بحج التمّتع، مع ) علیھ السالم(أّن الراوي سأل اإلمام : بیان ذلك

لنساء والطیب وغیرھا في الفصل بین أّن المنوب عنھ إذا كان میتًا كما ھو ظاھر السؤال غیر قابل للتمّتع با
بجواز ذلك وأن الحج عن أبیھ والمتعة ـ أي ) علیھ السالم(الفراغ من العمرة والشروع في إحرام الحج، فأجاب 

ریب  ولو أغمضنا عن ذلك فال. االلتذاذ بالمذكورات ـ لك، فالروایة أجنبّیة عما توھمھ الماتن وصاحب الوسائل
  .ى ما ذكرناه فتصبح مجملة فال یمكن االستدالل بھا على جواز التفریقفي جواز حمل الروایة عل

  
ذكر في عنوان الباب باب ) قدس سره(ثّم إن ھذا المعنى الذي ذكرناه یظھر من الصدوق في الفقیھ، ألنھ 

   وكذلك المجلسي األّول استظھر ھذا المعنى من )2(المتمتع عن أبیھ
- - - - - - - - - -  
  .27أبواب النیابة في الحج ب  / 201: 11الوسائل ) 1(
  .273: 2الفقیھ ) 2(
  

  
استدّل على جواز التفریق وجعل العمرة عن شخص ) قدس سره(نعم اّنھ . )1(الحدیث في كتابھ روضة المّتقین

في رجل تمتع عن ُاّمھ وأھل بحجھ «) علیھ السالم(والحج عن آخر بخبر الحارث بن المغیرة عن أبي عبداهللا 
إن ذبح فھو خیر لھ وإن لم یذبح فلیس علیھ شيء، ألنھ إنما تمتع عن ُاّمھ وأھل بحجھ عن : ھ، قالعن أبی

  . ووصفھ بالصّحة واالعتبار)2(»أبیھ
  

والخبر كما ترى صریح في جواز التفریق بین عمرة التمّتع وحّجھ وجواز جعلھما الثنین، إنما الكالم في السند 
یلتفت  غال كذاب ال: ثق في كتب الرجال، بل ابن الغضائري ضعفھ، وقالفإن فیھ صالح بن عقبة وھو لم یو

، ولكن التضعیف المنسوب إلى ابن الغضائري ال یعارض توثیق ابن قولویھ لھ في كامل )3( إلیھ، وتبعھ العّالمة
ي لم تثبت، الزیارات وعلي بن إبراھیم القمي في تفسیره، لما ذكرنا غیر مّرة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائر

وأّما تضعیف العّالمة فال عبرة بھ ألنھ أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات، وال كالم في وثاقة 
بقّیة رجال السند، فالخبر معتبر ال مانع من األخذ بمضمونھ والحكم بجواز التفریق بین عمرة التمّتع وحّجھ 

  .وجعلھما عن اثنین
  

بّد من االقتصار على مورده بااللتزام بجواز  ف لما تقتضیھ القاعدة كما عرفت فالإّال أن الخبر حیث إنھ مخال
التفریق في حج التمّتع عن أبیھ وُاّمھ، بان یجعل عمرة التمّتع عن ُاّمھ وجعل حّجھ عن أبیھ ال جواز مطلق 
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) قدس سره(ل التفـریق ولو عن غیر ُاّمھ وأبیھ، فال نتعّدى عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حیث جع
   وبذلك یظھر الحال)4( مضمـون صحیح ابن مسلم عنوانًا للباب السابع والعشرین من النیابة

- - - - - - - - - -  
یمكن لھ  مع أنھ ال فائدة لألب في التمّتع ألنھ ال: عند شرحھ لصحیح محّمد بن مسلم) رحمھ اهللا(قال ) 1(

نعم المتعة والتمّتع باألشیاء ): علیھ السالم(ة حج التمّتع، قال التمّتع بالنساء والطیب والثیاب الذي ھو فائد
  .65: 5روضة المتقین . المذكورة لھ والحج عن أبیھ

  .5 ح 1أبواب الذبح ب  / 80: 14الوسائل ) 2(
  .1419 / 360): الخالصة(رجال العّالمة ) 3(
  .1 ح 27أبواب النیابة في الحج ب  / 201: 11الوسائل ) 4(
  

  
یجوز الخروج من مّكة بعد اإلحالل من عمرة التمّتع قبل أن یأتي بالحج  ّنھ ال المشھور أ: 2سألة  م"3209"
ّنھ إذا أراد ذلك علیھ أن یحرم بالحج فیخرج محرمًا بھ، وإن خرج ُمحال ورجع بعد شھر فعلیھ أن یحرم  وأ

ھ مرتھن ومحتبس بالحج، والداّلة على ّن بالعمرة، وذلك لجملة من األخبار الناھیة عن الخروج، والداّلة على أ
ّنھ لو خرج ُمحال فإن رجع في شھره دخل محال وإن رجع  أنھ لو أراد الخروج خرج ملبِّیًا بالحج، والداّلة على أ

وجوازه محال حمًال لألخـبار على الكراھة ـ كما ) )1((في غیر شھره دخل محرمًا، واألقوى عدم حرمة الخروج
  )1( عن ابن إدریس

  
بالنسبة إلى صحیح ابن مسلم فإّنھ لو سلمنا ظھوره في التفریق نلتزم بجوازه في خصوص الحج عن األب، 
فالمتبع في غیر ذلك ھو القاعدة المقتضیة لعدم جواز التفریق كما ھو الحال في التفریق في صوم یوم واحد 

  .وصالة واحدة
متع بعد االتیان بعمرتھ الخروج من مّكة وأنھ محتبس المعروف والمشھور أو األشھر أنھ ال یجوز للمت) 1(

ومرتھن بالحج إلى أن یأتي بالحج إّال مع االضطرار والحاجة إلى الخروج فیخرج محرمًا للحج، فإن رجع في 
شھره إلى مّكة فیخرج إلى الحج من دون إحرام جدید، وإن رجع في غیر شھره یحـرم من جدید ویلغي إحرامھ 

 محال ورجع في شھره یرجع محًال ویحرم من مّكة بالحج، وإن رجع بعد شھر فعلیھ أن یحرم األّول، وإن خرج
  .بالعمرة ویدخل

  
  .وقد دّلت على ھذه األحكام روایات كثیرة معتبرة واضحة الداللة

  
 أن تأتي الوقت فتلبي إلى: ؟ قال كیف أتمتع: قلت لھ«، قال )علیھ السالم(صحیحة زرارة عن أبي جعفر : فمنھا
  .)2( »ولیس لك أن تخرج من مّكة حتى تحج: قال
  

كیف ): علیھ السالم(قلت ألبي جعفر «، قال )علیھ السالم(صحیحة ُاخرى لزرارة عن أبي جعفر : ومنھا
  وھو: تأتي الوقت فتلبي بالحج إلى أن قال: ؟ فقال أتمتع

- - - - - - - - - -  
  .از ال یتمبل ال یبعد الحرمة، وما استدل بھ على الجو) 1(
  .1 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 301: 11الوسائل ) 2(
  

  
في مرسلة ) علیھ السالم(في بعض تلك األخبار وقولھ ) ال أحّب(وجماعة ُاخرى ـ بقرینة التعبیر بـ ) رحمھ اهللا(

 بالحج إذا أراد المتمتِّع الخروج من مّكة إلى بعض المواضع فلیس لھ ذلك ألنھ مرتبط«): قدس سره(الصدوق 
: في مرسل أبان) علیھ السالم(ونحوه الرضوي، بل وقولھ » یفوتھ الحج حتى یقضیھ إّال أن یعلم أنھ ال

إّال أنھ یمكن أن » فیخرج محرمًا«: ، إذ ھو وإن كان بعد قولھ»تفوتھ عرفة ال یتجاوز إّال على قدر ما وال«
 المنسـاق من جمیع األخبار المانعة أن ذلك إّن: یستفاد منھ أن المدار فوت الحج وعدمھ، بل یمكن أن یقال
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للتحّفظ عن عدم إدراك الحج وفوتھ لكون الخروج في معرض ذلك، وعلى ھذا فیمكن دعوى عدم الكراھة أیضًا 
  .یجوز الخروج ال بنیة العود أو مع العلم بفوات الحج منھ إذا خرج مع علمھ بعدم فوات الحج منھ، نعم ال

  
  .)1( »من مّكة حتى یحجمحتبس لیس لھ أن یخرج 

  
أنھ یمكن ) قدس سره(ولكن المصنف تبعًا لجماعة اختار الجواز وحمل الروایات الناھیة على الكراھة، بل ذكر 

  :دعوى عدم الكراھة أیضًا مع علمھ بعدم فوات الحج منھ واستشھد بوجوه
، » ُاحّب أن یخرج منھا إّال محرمًاوما«): علیھ السالم(في صحیح الحلبي، قال » ما ُاحب«التعبیر بقولھ : منھا

  .ظاھر في الكراھة فنرفع الید عن ظھور بقّیة األخبار في المنع» وما ُاحب«فإن قولھ 
  

غیر ظاھرة في الكراھة بالمعنى األخص بل استعملت في القرآن المجید » ال ُاحب«یخفى، فإن جملة  ما ال: وفیھ
اهللا  الیحّب: (وجّل عّز  وقولھ)2()الفساد واهللا الیحّب: (تعالىفي الموارد المبغوضة المحرمة كثیرًا، كقولھ 

   وھو الغیبة المحرمة )3()الجھر بالّسوء
- - - - - - - - - -  
  .7، 5 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 302: 11الوسائل ) 1(
  .205: 2البقرة ) 2(
  .148: 4النساء ) 3(
  

  
فإّن  ()2()یحّب الظالمین واهللا ال ()1()اهللا الیحّب المعتدین ّنإ: (الذوات كقولھ عّز من قائل وكذلك ما نسب إلى

یحّبھم ألجل إسرافھم  ّنھ تعالى ال  وغیر ذلك من اآلیات الكریمة فإّن الظاھر منھا أ)3()یحّب الكافرین اهللا ال
یة حتى واعتدائھم وكفرھم وظلمھم ولمبغوضیة ھذه األفعال عنده تعالى، بل تستعمل ھذه الجملة في المبغوض

  .في المحاورات فیما بین العقالء
  

غیر ظاھرة في الجواز مع الكراھة، بل إما تستعمل في المبغوضیة المحرمة أو » ال ُاحب«جملة : وبالجملة
  .األعم منھا ومن الكراھة، فال تكون ھذه الجملة صالحة لرفع الید عن ظھور تلك الروایات في الحرمة

  
إذا أراد المتمتع الخروج من مّكة إلى بعض ): علیھ السالم(الصادق قال «مرسل الصدوق، قال : ومنھا

 فإن المستفاد منھ أن )4( »یفوتھ الحج المواضع فلیس لھ ذلك، ألنھ مرتبط بالحج حتى یقضیھ إّال أن یعلم أنھ ال
  .المنع عن الخروج من جھة احتمال فوت الحج، فلو علم بعدم الفوت فال یحرم الخروج

  
عنده، ولذا یقول ) علیھ السالم(ند باالرسال وإن كان ظاھر كالم الصدوق ثبوت كالم الصادق ضعف الس: وفیھ

ثابتًا عنده لم ینسب الخبر إلیھ ) علیھ السالم(، ولو لم یكن كالمھ )علیھ السالم(قال الصادق ) قدس سره(
سقوط الوسائط بینھ وبین نتمّكن من الحكم بحجیة المرسلة ل روي ونحو ذلك ولكن مع ذلك ال: صریحًا بل قال

نعتمد علیھا، فمجّرد الثبوت عند  بنى على أصالة العدالة التي ال) قدس سره(، ولعّلھ )علیھ السالم(اإلمام 
  .یجدي في الحجیة الصدوق ال

  
  ، ومضمونھ كمضمون المرسل المزبور، ولكن الفقھ الرضوي لم)5(الرضوي: ومنھا

- - - - - - - - - -  
  .190: 2البقرة ) 1(
  .57: 3عمران  آل) 2(
  .32: 3عمران  آل) 3(
  .1139 / 238: 2، الفقیھ 10 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 304: 11الوسائل ) 4(
  .1 ح 17أبواب أقسام الحج ب  / 99: 8المستدرك ) 5(
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كون ذلك ثّم الظاھر أن األمر باإلحرام إذا كان رجوعھ بعد شھر إّنما ھو من جھة أّن لكل شھر عمرة ال أن ی

  تعّبدًا أو لفساد عمرتھ السابقة أو ألجل وجوب
  

  .یثبت كونھ روایة فضًال عن كونھ موثقًا
  

 فإن المستفاد منھ أّن )1( »تفوتھ عرفة فیخرج محرمًا، وال یجاوز إّال على قدر ما ال«: خبر أبان وفیھ: ومنھا
  .المدار في جواز الخروج وعدمھ فوت الحج وعدمھ

  
سندًا من وجھین، ألّن معلى بن محّمد یرویھ عمن ذكره ویروي أبان عمن أخبره، ھذا أنھ مخدوش : وفیھ

  .مضافًا إلى أنھ یدل على جواز الخروج مع الحاجة محرمًا وھو خارج عن محل الكالم
  

إّن المنساق من جمیع األخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج : وأغرب من ذلك قول المصنف
كیف یمكن استفادة ذلك من تلك الروایات مع التصریح فیھا بعدم جواز الخروج محًال مطلقًا وجوازه إذ . وفوتھ

  .محرمًا مع الحاجة
  

بعدما اختار الجواز وحمل األخبار الناھیة على الكراھة ذكر أنھ یمكن دعوى عدم ) قدس سره(ثّم إّن المصنف 
اف فوت الحج، وأّما لو علم بعدم فوت الحج منھ فال منع الكراھة أیضًا، ألّن الممنوع ھو الخروج فیما إذا خ

یظھر من الروایات المانعة أن المنع عن الخروج إرشاد إلى : وبعبارة ُاخرى. أصًال حتى على وجھ الكراھة
لزوم التحّفظ على إدراك الموقف وعدم فوت الحج عنھ ولیس حكمًا تعبدیًا، فإذا لم یكن خائفًا من الفوت فال 

  .الخروج حتى على وجھ الكراھةمانع من 
  

  .ولكن قد عرفت عدم إمكان رفع الید عن ظھور تلك الروایات في المنع بل صراحتھا في ذلك
  

في عشر من ) علیھ السالم(أنھ سأل أبا جعفر «ورّبما یقال بأّن مرسل موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا 
  :إني أرید أن ُافرد عمرة ھذا الشھر، فقال: شوال فقال

- - - - - - - - - -  
  . 9 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 304: 11الوسائل ) 1(
  

عن ) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «: اإلحرام على من دخل مّكة، بل ھو صریح خبر إسحاق بن عّمار، قال
نازل، قال المتمتِّع یجيء فیقضي متعتھ ثّم تبدو لھ حاجة فیخرج إلى المدینة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض الم

یرجع إلى مّكة بعمرة إن كان في غیر الشھر الذي تمّتع فیھ ألّن لكل شھر عمرة وھو مرتھن ): علیھ السالم(
االستحباب ال الوجوب ألّن العمرة التي  إذا رجع بعد شھر على وجھ باإلحرام الحكم إلخ، وحینئذ فیكون» بالحج

 األخبار كون المدار على الدخول في شھر الخروج أو لكن في جملة من) )1(( ھي وظیفة كل شھر لیست واجبة
  ومرسلة الصدوق والرضوي،) )2(( بعده كصحیحتي حّماد وحفص ابن البختري

  
: إن المدینة منزلي ومّكة منزلي ولي بینھما أھل وبینھما أموال، فقال لھ: أنت مرتھن بالحج، فقال لھ الرجل
تخرج حالًال : عًا حول مّكة وأحتاج إلى الخروج إلیھا، فقالفإن لي ضیا: أنت مرتھن بالحج، فقال لھ الرجل

  . صریح في جواز الخروج محًال، لكن االشكال في سنده)3( »وترجع حالًال إلى الحج
  

أن الظاھر كونھ أجنبیًا عن مورد الكالم وال أثر لھ حتى إذا كان معتبرًا سندًا، وذلك ألّن مورده عمرة : وفیھ
مرة التمّتع المرتبطة بالحج، وال ریب في جواز الخروج بعد العمرة المفردة، ألنھا عمل االفراد ومحل كالمنا ع

بّد من حملھ على أن الحج كان واجبًا علیھ  فال» وأنت مرتھن بالحج«: مستقل وغیر مرتبط بالحج وأّما قولھ
  فكأنھ، »وترجع حالًال إلى الحج«): علیھ السالم(وأنھ كان حج اإلفراد كما یظھر من قولھ 

- - - - - - - - - -  
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نعم ولكن اإلحرام لدخول مّكة واجب إذا كان بعد شھره، وقد صّرح في صحیحة حماد بن عیسى بأن ) 1(
  .العمرة اُالولى الغیة وال تكون عمرة التمّتع وإنما التمّتع بالعمرة الثانیة

جوع في شھره والرجوع في لیس في صحیحة حفص تعرض لذلك، وأّما صحیحة حماد فالمذكور فیھا الر) 2(
  .غیره فتحمل ـ بقرینة موثقة إسحاق ـ على أن المراد بالشھر فیھا ھو الشھر الذي اعتمر فیھ

  .3 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 301: 11الوسائل ) 3(
  

  
تیاط الغالب من كون الخروج بعد العمرة بال فصل لكّنھ بعید فال یترك االح وظاھرھا الوجوب، إّال أن تحمل على

  )1( باإلحرام إذا كان الدخـول في غیر شھر الخروج
  

. یجب علیك الحج وأنت مرتھن بھ وإن جاز لك الخروج من مّكة ولكن ترجع ألداء الحج: قال لھ) علیھ السالم(
  .وكیف كان، فمورد الروایة العمرة المفردة ومحل كالمنا عمرة التمّتع فالروایة أجنبیة عن محل الكالم

في ھذا المقام فرعًا آخر وھو أن المعتمر متعًة إذا خرج من مّكة محال سواء ) قدس سره(مصنف ذكر ال) 1(
كان الخروج جائزًا كما ھو المختار عنده أو محرمًا كما ھو المختار عندنا وأراد الرجوع إلى مّكة بعد شھر فھل 

  ؟ یجب یجب علیھ اإلحرام للدخول إلى مّكة بعمرة ُاخرى أو ال
ثاني بدعوى أن األمر باإلحرام من جھة أن لكل شھر عمرة، ولیس ذلك من جھة التعبد أو لفساد اختار ال

عمرتھ السابقة، أو ألجل وجوب اإلحرام على من دخل مّكة، وإنما أمر بھ استحبابًا ال على وجھ الوجوب، ألّن 
أن الحكم باالستحباب ) رهقدس س(العمرة في كل شھر مستحبة ولیست بواجبة فاإلحرام یكون مستحبًا، وذكر 

عن المتمتع یجيء ) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «: مّما یدل علیھ صریحًا صحیح إسحاق بن عّمار، قال
یرجع إلى مّكة : فیقضي متعة ثّم تبدو لھ الحاجة فیخرج إلى المدینة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال

فإنھ دخل في : ھ ألّن لكل شھر عمرة، وھو مرتھن بالحج، قلتبعمرة إن كان في غیر الشھر الذي تمّتع فی
 فإن التعلیل بأن لكل شھر عمرة صریح في أن األمر باإلحرام ثانیًا لدخول )1(الحدیث» الشھر الذي خرج فیھ

  .مّكة على وجھ االستحباب، ألّن العمرة لكل شھر لیست بواجبة بل ھي مستحّبة
  

تصّحان في شھر واحد فإذا كان رجوعھ في نفس  رة إلى أن العمرتین الویرد على ما ذكره أن الصحیحة ناظ
  الشھر الذي وقعت فیھ اُالولى فال حاجة إلى الثانیة، وإن 

- - - - - - - - - -  
  .8 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 303: 11الوسائل ) 1(
  

  
  .باب أصالبّد من عمرة ثانیة، وال نظر فیھا إلى االستح كان رجوعھ في شھر آخر فال

  
والذي یكشف عما ذكرناه أن المتعة المعادة في مفروض الروایة ھي عمرة التمّتع على ما یظھر من قولھ 

فإن االرتھان بالحج یقتضي كون العمرة عمرة » فإن لكل شھر عمرة، وھو مرتھـن بالحج«): علیھ السالم(
إّما  حماد اآلتیة، وھي ذلك في ذیل صحیحةب التمّتع وأّما المفردة فھي غیر مرتبطة بالحج بوجھ، وقد صّرح

تصّحان في  أو غیر مشروعة فإن كان الرجوع في نفس الشھر فھي غیر مشروعة ألّن العمرتین ال واجبة
اُالولى كما صّرح بھ في ذیل الصحیحة، وبعد ذلك كیف یمكن  العمرة وتلغى شھر وإن كان في شھر آخر لزمتھ

  .ة االستحباب، ھذاالقول بأّن األمر باإلحرام من جھ
  

یمكن القول  ولو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا أن مورد الروایة العمرة المفردة فإنھ مع ذلك أیضًا ال
ینافي وجوب اإلحرام لدخول  باالسـتحباب للتعلیل في النص بأن لكل شھر عمرة، فإن استحباب العمرة نفسیًا ال

ال موجب لرفع الید عّما دّل على حرمتھ إّال في موارد خاّصة مّكة الواجب علیھ من جھة أداء فریضة الحج، إذ 
  .یستلزم جواز الدخول بغیر إحرام كما ھو ظاھر وكون العمرة مستحبة في نفسھا ال
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أن المستفاد من جملة من األخبار كصحیحي حماد وحفص بن البختري وغیرھما ) قدس سره(ثّم ذكر المصنف 
مار على الدخول في شھر الخروج أو بعده الشھر االعتمار، یعني یحسب أن المدار في لزوم اإلحرام واالعت

الشھر من خروجھ عن مّكة ودخولھ إلیھا، فرّبما یفصل بین العمرتین بأزید من شھر وإن كان دخولھ قبل 
مضي شھر من خروجھ كما إذا اعتمر في أّول شوال وخرج من مّكة في آخره ثّم دخل مّكة في عشرین من ذي 

 فحینئذ ال ینطبق التعلیل بأن لكل شھر عمرة الذي استفدنا منھ استحباب اإلحرام على التفصیل بین القعدة،
  .الرجوع في الشھر والرجوع بعده فیجب األخذ بظاھر األمر باإلحرام المقتضي للوجوب

  
حاق بن عّمار، إنما نلتزم باالستحباب لظاھر التعلیل بان لكل شھر عمرة الوارد في معتبرة إس: وبعبارة ُاخرى

ولكنھ ال ینطبق على ما ورد في صحیح حماد، حیث جعل العبرة فیھ بشھر الخروج ال بشھر االعتمار، فحینئذ 
  ال موجب لرفع الید عن ظھور

  
بل القدر المتیقن من جواز الدخول ُمحًال صورة كونھ قبل مضي شھر من حین اإلھالل أي الشروع في إحرام 

ثالثون یومًا من حین اإلھالل : من حین الخروج، إذ اإلحتماالت في الشھر ثالثةالعمرة، واإلحالل منھا، و
  وثالثون من حین

  
األمر باإلحرام في الوجوب، إّال أن یحمل صحیح حماد على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بال فصل، فیّتحد 

تمار على شھر الخـروج، ولكنھ مورد الصحیح مع مورد التعلیل الوارد في معتبرة إسحاق وینطبق شھر االع
  .في وجوب اإلحرام إذا كان الدخول في غیر شھر الخروج) قدس سره(بعید، ولذا احتاط الماتن 

  
لم یذكر فیھا أن المدار بشھر الخروج وأن ) علیھ السالم(ویرد على ما ذكره أن صحیحة حماد عن أبي عبداهللا 

 مّكة متمتعًا في أشھر الحج لم یكن لھ أن یخرج ـ إلى أن من دخل«: الشھر یحسب من زمان الخروج، فإنھ قال
فأي اإلحرامین : إن رجع في شھره دخل بغیر إحرام، وإن دخل في غیر الشھر دخل محرمًا، قلت: قال ـ

» األخیرة ھي عمرتھ وھي المحتبس بھا التي وصلت بحّجتھ: ؟ قال والمتعتین متعة اُالولى أو األخـیرة
یبعد أن یراد بھ   وال دلیل على أن المراد بالشھر المذكور فیھ ھو شھر الخروج بل ال وال قرینة)1(الحدیث

  .الشھر الذي تمّتع فیھ فیتحد الروایتان صحیحة إسحاق وصحیحة حماد بحسب المورد
  

ولو تنّزلنا عن ذلك فال أقل من االجمال، فصحیح حماد إّما یتحد مورده مع صحیح إسحاق أو یكون مجمًال، 
إنھ ال عبرة بشھر الخروج أصًال، إذ لم یرد ذلك في أّي روایة معتبرة، أّما صحیح حماد : یصح أن یقالفعلیھ 

فقد عرفت حالھ، وأّما صحیح حفص بن البختري فلم یتعرض فیھ لذكر الشھر أصًال، فقد روى عن أبي عبداهللا 
فلیغتسل لالحرام ولیھل : ل فقالفي رجل قضى متعة وعرضت لھ حاجة أراد أن یمضي إلیھا قا«) علیھ السالم(

  بالحج ولیمض في حاجتھ فإن لم یقدر على الرجوع
- - - - - - - - - -  
  .6 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 11:302الوسائل ) 1(
  

  
  .)1( اإلحالل بمقتضى خبر إسحاق بن عّمار وثالثون من حین الخروج بمقتضى ھذه األخبار

  
اد من الشھر ـ في األخبار ھنا واألخبار الداّلة على أّن لكل شھر عمـرة ـ كون المر) )1(( بل من حیث احتمال

  .األشھر االثني عشر المعـروفة ال بمعنى ثالثین یومًا
  

  . فاالستشھاد بھ في المقام لعّلھ من سھو القلم)2( »إلى مّكة مضى إلى عرفات
  

لشھر من الخروج وعدمھ، ولكن السند  جعل العـبرة بمضي ا)3( نعم، في مرسل الصدوق والرضوي المتقّدمین
إن : في الرجل یخرج في الحاجة من الحرم، قال«: ھذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان. ضعیف باالرسال

 ولكّنھ ضعیف سندًا )4( »رجع في الشھر الذي خرج فیھ دخل بغیر إحرام، فإن دخل في غیره دخل بإحرام
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كم أھل مّكة أو من كان مقیمًا فیھا ویخرج منھا لحاجة، وحكمھ إن دخل باالرسال وداللة ألّن الظاھر أنھ بین ح
قبل شھر من خروجھ یدخل محًال وإن دخل بعد شھر من خروجھ بدخل محرمًا، وكالمنا فیمن دخل مّكة معتمرًا 

  .لمّرةبعمرة التمّتع ویرید الخروج منھا بعد أداء العمرة وقبل إتیان الحج، فالمرسل أجنبي عن محل الكالم با
 والشروع في إحرامھا أو باحاللھا )5( ھل العبرة في العمرة اُالولى التي یعتبر مضي الشھر عنھا باھاللھا) 1(

  .؟ فیھ كالم والفراغ من إحرامھا وأعمالھا
  

األّول بدعوى أنھ القدر المتیقن من جواز الدخول محال، فإن أحرم للعمرة ثّم بعد ) قدس سره(اختار المصنف 
  ال خرج فإن رجع بعد مضي شھر من زماناألعم

- - - - - - - - - -  
  .ھذا االحتمال ھو األظھر) 1(
  .4 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 302: 11الوسائل ) 2(
  .210في ص ) 3(
  .4 ح 51أبواب اإلحرام ب  / 407: 12الوسائل ) 4(
  .أھل بالحج والعمرة رفع صوتھ بالتلبیة. المراد بھ اإلحرام) 5(
  

  
زم ذلك أنھ إذا كانت عمرتھ في آخر شھر من ھذه الشھور فخرج ودخل في شھر آخر أن یكون علیھ عمرة وال

كون المدار على اإلھالل : وظھر مّما ذكرنا أن االحتماالت سّتة. واألولى مراعاة االحتیاط من ھذه الجھة أیضًا
  .)1( ومًا أو أحد األشھر المعروفةأو اإلحالل أو الخروج، وعلى التقادیر فالشھر إّما بمعنى ثالثین ی

  
إھاللھ وإحرامھ للعمرة یرجع محرمًا ثانیًا وإن كان الزمان بالنسبة إلى إحاللھ وفراغھ من األعمال أقل من 

  .شھر، إذ قد یحرم للعمرة ویبقى محرمًا وال یحل إّال بعد یوم أو یومین أو أكثر
  

 كون العبرة في مبدأ الشھر )1(رة إسحاق ابن عّمارما ذكره وإن كان أحوط ولكن الظاھر من معتب: أقول
یرجع إلى مّكة بعمرة إن كان في غیر الشھر الذي تمتع «): علیھ السالم(باالحالل والفراغ من العمرة، لقولھ 

فعل ماضي ظاھره التحّقق والفراغ في قبال فعل االستقبال، فالمراد بالشھر الذي تمّتع فیھ » تمتع«فیھ، وكلمة 
یصدق علیھ انھ تمّتع بل ھو مشغول  ر الذي فرغ من عمرتھ، وأّما إذا أھّل بالعمرة ولم یفرغ منھا فالھو الشھ

  .صّلى أو صام وغیر ذلك: بأداء أعمال العمرة، كما استظھرنا ذلك في سائر الموارد كقولنا
ًا، وھو الذي صّرح بھ ریب في أن المتفاھم من إطالق الشھر ھو ما بین الھاللین ال مقدار ثالثین یوم ال) 1(

اللغویون، إّال إذا قامت قرینة على إرادة مقدار ثالثین یومًا، كما في أشھر العّدة فإن المراد بھا مقدارھا ال ما 
بین الھاللین، ألّن فرض موت األزواج في رأس الشھر نادر بل یقع الموت غالبًا في أثناء الشھر فطبعًا یراد 

  .ریب في كفایة التلفیق  ولذا البأربعة أشھر وعشرًا مقدارھا،
  

السنة اثنا عشر ): علیھ السالم(قال أبو عبداهللا «ھذا مضافًا إلى ما یستفاد من معتبرة إسحاق بن عّمار، قال 
   فإنھا صریحة في أن العبرة)2( »شھرًا یعتمر لكل شھر عمرة

- - - - - - - - - -  
  .8 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 303: 11الوسائل ) 1(
  .9 ح 6أبواب العمرة ب  /309: 14الوسائل ) 2(
  

  
یكون موجبًا لبطالن عمرتھ  وعلى أّي حال إذا ترك اإلحرام مع الدخول في شھر آخر ولو قلنا بحرمتھ ال

  .)1( ))1(( السابقة فیصّح حّجھ بعدھا
  

 شھر من األشھر االثني بما بین الھاللین ال بمقدار الشھر، ألّن المستفاد من ذلك استحباب العمرة بدخول كل
  .عشر المعروفة ال مضي ثالثین یومًا
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كما یستفاد ذلك أیضًا من استحباب العمرة في خصوص بعض الشھور كشھر رجب وشھر رمضان المبارك، 

  .فإّن مقتضى ذلك كون العبرة بالشھر وبما بین الھاللین ال بمقدار الشھر
  

لدخول في أّول الشھر الّالحق فیعتمر، ألّن لكل شھر عمرة وان وعلیھ لو اعتمر في آخر الشھر ثّم خرج وأراد ا
  .كان الفصل بیوم واحد

ألّن ذلك واجب مستقل غیر مرتبط بالحج، وتركھ وإن كان محرمًا ویكون الداخل بال إحرام آثمًا ولكّنھ ) 1(
  .یوجب فساد عمرتھ السابقة وال حّجھ ال
  

ھم تعرض لما لو رجع محال بعد شھر ولو آثمًا، وقوى عدم الفساد ّنھ لیس في كالم  أ)2(ذكر في الجواھر: أقول
  .لعدم الدلیل علیھ

  
إّن العمرة اُالولى بحسب النص الغیة وغیر قابلة لالرتباط بالحج وإّنما التمّتع بالعمرة : والصحیح أن یقال
المقام روایتـان، موثقة إسحاق بن تكفي للتمّتع فیفسد حّجھ، فإن عمدة الروایات الواردة في  الثانیة، فاُالولى ال

 والمستفاد من اُالولى أّن العمرة التي یجب االتیان بھا لدخول مّكة بعد شھر إّنما ھي )3(عّمار وصحیحة حماد
: بعد ما حكم بأنھ یرجع بعمرة إن كان في غیر الشھر الذي تمّتع فیھ قال) علیھ السالم(ّنھ  عمرة التمّتع، أل

من المعلوم أن الذي یوجب االرتھان واالرتباط بالحج إنما ھو عمرة التمّتع، نعم ، و»وھو مرتھن بالحج«
  العمرة المفردة قد تجب لدخول مّكة، ولكن

- - - - - - - - - -  
  .تقّدم أن اُالولى ال تكفي حینئذ للتمتع) 1(
  .29: 18الجواھر ) 2(
  .215، 213متین في ص، المتقّد8، 6  ح22 أبواب أقسام الحج ب / 302 :11الوسائل ) 3(
  

  
ثّم إن عدم جواز الخروج على القول بھ إنما ھو في غیر حال الضرورة بل مطلق الحاجة، وأّما مع الضرورة أو 

  .)1( مع كون اإلحرام بالحج غیر ممكن أو حرجًا علیھ فال إشكال فیھ) )1(( الحاجة
  

  .ان عاصیًا بالتركوجوبھا وجوب مستقل غیر مرتبط بالحج وال یضر تركھا بالحج وإن ك
  

فأي : وإن دخل في غیر الشھر دخل محرمًا، قلت«): علیھ السالم(وأّما الثانیة فھي صریحة في ذلك، لقولھ 
األخیرة ھي عمرتھ، وھي المحتبس بھا التي وصلت : ؟ قال اإلحرامین والمتعتین متعة، اُالولى أو األخیرة

یخرج من  ي العمرة المفردة، فالعمرة اُالولى مشروطة بأن التستعمل ف ، وقد تقّدم أن كلمة المتعة ال»بحّجتھ
مّكة أو أنھ یرجع إلیھا قبل الشھر وإّال تكون العمرة اُالولى ملغاة ویزول االرتباط بینھا وبین الحج فیفسد حّجھ 

  .حینئذ
، قال في رجل قضى متعتھ وعرضت لھ حاجة أراد أن یمضي إلیھا«: لصحیحتي حفص وحماد، ففي اُالولى) 1(

من دخل مّكة متمتعًا في أشھر «: ، وقال في الثانیة»فلیغتسل لالحرام ولیھل بالحج ولیمض في حاجتھ: فقال
الحج لم یكن لھ أن یخرج حتى یقضي الحج، فإن عرضت لھ حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات ِعرق 

إن كان متمكنًا من اإلحرام ولم یكن  فمقتضى الصحیحتین جواز الخروج عند الحاجة، ف)2( »خرج محرمًا
  .اإلحرام علیھ حرجیًا أحرم بالحج ثّم یخرج وإّال سقط وجوبھ لنفي الحرج

  
عدم ) قدس سره(؟ ظاھر المصنف  بّد من االضطرار إلیھ وھل یكفي مجرد الحاجة لجواز الخروج محًال أو ال

  . االمكان من اإلحرامجواز ترك اإلحرام لمجرد الحاجة، واختصاصھ بمورد الحرج أو عدم
  
- - - - - - - - - -  
  .جواز الخروج مع الحاجة غیر الضروریة إذا لم یتمكن من اإلحرام أو كان حرجیًا محل إشكال بل منع) 1(
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  .6، 4 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 302: 11الوسائل ) 2(
  

  
إلى ) )1(( دة، فال بأس بالخروجوأیضًا الظاھر اختصاص المنع على القول بھ بالخروج إلى المواضع البعی

  .)1(فرسخ أو فرسخین، بل یمكن أن یقال باختصاصھ بالخروج إلى خارج الحرم، وإن كان األحوط خالفھ 
  

  ویظھر من بعضھم جواز الخروج وترك اإلحرام لمجّرد الحاجة، واستدّل بمصحح إسحاق
ّنھ  ، فإّن موضوع السؤال أ»رجع إلى مّكة بعمرةی«: ، فإّن المفروض فیھ أنھ خرج محًال بقرینة قولھ)2(المتقّدم

ّنھ خرج بال إحرام، فیعلم من ذلك جواز الخروج بال إحرام لمجّرد  خرج من مّكة لمجّرد الحاجة وفرض أ
  .الحاجة

  
ّنھ  إسحاق لم یكن عن جواز الخروج وعدمھ وإّنما السؤال عن حكم الخـارج وأ أّن السؤال في مصحح: وفیھ

یصنع، فالمتبع حینئذ إنما ھو صحیح حفص المتقّدم الدال على وجوب اإلحرام عند الحاجة، إذا خرج ماذا 
  .ونحوه صحیح حماد

  
یكفي في ترك اإلحرام وإنما یجوز ترك اإلحرام عند  أّن مطلق الحاجة یكفي في جواز الخروج ولكن ال: فتحصل

  .الخروج حال الضرورة أو الحرج
ن الخروج ھل ھو مختص بالخروج إلى األماكن البعیدة، فال بأس بالخروج وقع الكالم في أن الممنوع م) 1(

إلى فرسخ أو فرسخین، أو أن الممنوع ھو الخروج إلى خارج الحرم، فالخروج إلى ما دون الحرم سائغ كما 
  .عن بعضھم

  
لعروة وكذا في في تعلیقتھ على ا) قدس سره(األّول، وذكر شیخنا اُالستاذ النائیني ) قدس سره(اختار الماتن 

، لكون مقدار الحرم مختلفًا من جھاتھ فال )3( مناسكھ أن الممنوع ھو الخروج إلى المسافة الشرعیة ال ما دونھا
  .یصّح التقدیر بھ وال یطرد في جمیع جوانبھ

  
- - - - - - - - - -  
  .بل الظاھر عدم جواز الخروج عن مّكة مطلقا) 1(
  .213في ص ) 2(
  .121: دلیل الناسك) 3(
  

 
ثّم الظاھر أنھ ال فرق في المسألة بین الحج الواجب والمستحب فلو نوى التمّتع مستحّبًا ثّم أتى بعمرتھ یكون 

  .)1( مرتھنًا بالحج ویكون حالھ في الخروج محرمًا أو محال والدخول كذلك كالحج الواجب
  

. لموضوع في النص ھو الخروج من مّكةوالظاھر أن التحدید بالمسافة أو بالحرم ال دلیل علیھ أصًال، فإن ا
نعم، لو كان المذكور في النص مجّرد الخروج فقط أمكن القول بأن المراد بھ السفر إلى المسافة الشرعیة كما 

، إلمكان حملھ على )1( »فلیس لك أن تقّصر حتى تخرج منھا«: ورد في بعض روایات صالة المسافر من قولھ
، وھذا )2( د في نصوص المقام الخروج من مّكة كما في صحیحتین لزرارةالمسافة الشرعیة، ولكن الموجو

  .العنوان یصدق بالخروج عن مّكة وإن لم یبلغ المسافة أو حد الحرم فالعبرة بصدق الخروج من مّكة وعدمھ
  

مًا على على أن التحدید بالمسافة یختلف أیضًا فال یصح التحدید والتقدیر بھا، وذلك ألّن المسافر إذا كان عاز
العود یكفي السیر بمقدار أربعة فراسخ ذھابًا في الحكم بالقصر، ألّن مجموع ذھابھ وإیابھ یبلغ حّد المسافة، 
بخالف ما إذا لم یكن عازمًا على العود أو كان بانیًا على االقامة عشرة أّیام فال یكفي السیر بمقدار أربعة 

  .فراسخ فیختلف الحكم حسب اختالف المكلفین
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ا التقدیر بحدود الحرم فال دلیل علیھ أیضًا، بل مقتضى النصوص أن من خرج من حدود الحرم یجب علیھ وأّم
أن یذھب إلى المیقات ویحرم منھ إن أمكن وإّال فیحرم من مكانھ، بل ھذا الحكم ال یختص بمن خرج من الحرم 

ة سواء خرج من الحرم أم ال ویشمل كل من خرج من مّكة إلطالق الروایات، فالمیزان ھو الخروج من مّك
  .وسواء بلغ حّد المسافة الشرعّیة أم ال

  األمر كما ذكره بالنسبة إلى حكم الخروج، إلطالق األدّلة وعدم الفرق بین ) 1(
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 18أبواب صالة المسافر ب  / 508: 8الوسائل ) 1(
  .5، 1 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 301: 11الوسائل ) 2(
  

  
  .الواجب والمستحب من ھذه الجھة فانھ مرتھن بالحج مطلقًا

  
وأّما بالنسبة إلى حكم الرجوع والدخول إلى مّكة ثانیًا ففیھ تفصیل، ألنھ تارة نلتزم بأّن العمرة الثانیة ھي عمرة 

خرى نلتزم بأن جدیدة مفردة وغیر مرتبطة بالحج، وإنما ھي واجبة مستقّلة كما مال إلى ذلك في الجواھر، وُا
العمرة الثانیة ھي المرتبطة بالحج كما ھو الصحیح على ما تقّدم فإن قلنا باألّول فال كالم، وإنما یجب االتیان 

  .بالعمرة الثانیة لدخول مّكة
  

وإن قلنا بالثاني وفساد العمرة اُالولى وعدم قابلیتھا لالرتباط واالتصـال بالحج للفصل بینھما فحینئذ یفترق 
ّنھ لو كانت العمرة اُالولى فاسدة وملغاة وملحقة بالعدم فكأنھ لم یعتمر، فإّن  الواجب عن المستحب، ألالحج 

یجب علیھ االتیان بالعمرة الثانیة، وما دّل على وجوب إتمام الحج والعمرة وإن كان الحج  كان الحج مستحبًا ال
منھا وفسدت عمرتھ على الفرض بالفصل بینھما فال مستحبًا إنما ھو فیما إذا لم یخرج من مّكة، وأّما إذا خرج 

وجھ لوجوب االتیان بالعمرة الثانیة علیھ لفرض عدم وجوب الحج علیھ، وما أتى بھ من العمرة محكوم بالعدم، 
  .فال موضوع لوجوب اتصالھا بالحج

  
لحج مستحب لھ  أن العمرة الثانیة ھي المرتبطة بالحج كما عرفت وحیث إن ا)1(وقد استظھرنا من النصوص

إن األمر كذلك في الواجب الموسع كاالجارة الموسعة أو النذر : یجوز لھ رفع الید عنھ، بل یمكن أن یقال
  .المطلق ونحوھما فلھ التأخیر وعدم لزوم العود

  
لزوم العود إلى مّكة محرمًا بالعمرة الثانیة یبتني على كون العمرة الثانیة ھي عمرتھ المرتبطة : وبالجملة

یجب علیھ العود إذا كان الحج مستحّبًا أو كان واجبًا  لحج وأن اُالولى قد فسدت بالفصل بشھر فحینئذ البا
موسعًا، وأّما إذا قلنا بأن العمرة الثانیة واجبة باالستقالل وغیر مرتبطة بالحج فیجب علیھ العود محرمًا لتفریغ 

  .ذّمتھ من ھذا الواجب االستقاللي
  
- - - - - - - - - -  
  .22أبواب أقسام الحج ب  / 301: 11الوسائل ) 1(
  

  
، ))1(( ثّم إّن سقوط وجوب اإلحرام عمن خرج محًال ودخل قبل شھر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمّتع

وأّما من لم یكن سبق منھ عمرة فیلحقھ حكم من دخل مّكة في حرمة دخولھ بغیر اإلحرام إّال مثل الَحّطاب 
  .)1( ماوالَحّشاش ونحوھ

  
نعم، على تقدیر عدم قابلیة العمرة اُالولى لالرتباط بالحج وعدم إجراء حكم المتعة علیھا ففي انقالبھا عمرة 

  .مفردة فیجب علیھ الرجوع لطواف الّنساء كالم یأتي التعّرض لھ عن قریب إن شاء اهللا تعالى
وأّما من لم یكن سبق ): قدس سره(قولھ الذیل أعم، ل ولكن التمّتع بعمرة صدر عبارتھ مقصور بمن أتى) 1(

من لم یكن سبق منھ عمرة یشمل العمرة المفردة أیضًا، : منھ عمرة فیلحقھ حكم من دخل مّكة، فإن قولھ
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: ، فاّن التعلیل للرجوع إلى مّكة بعمرة بقولھ)2( واألمر كما ذكر في الذیل لموثقة إسحاق بن عّمار المتقّدمة
على أّن الذي یوجب سقوط اإلحرام عند الدخول إلى مّكة في شھر االعتمار ھو یدل » ألّن لكل شھر عمرة«

  .إتیان مطلق العمرة
  

یجوز ألحد دخولھا محال  یجوز دخول مّكة إّال محرمًا وال ریب في أن النصوص مطبقة على أنھ ال ال: وبالجملة
الدخول ثانیًا یجب علیھ اإلحرام للدخول، وقد حتى أنھ إذا دخلھا محال عصیانًا أو غفلة أو جھًال ثّم خرج وأراد 

استثني من النصوص الداّلة على وجوب اإلحرام الحّطاب والحّشاش ونحوھما، وكذلك استثني منھا من دخلھا 
، وأّما من كان من أھل مّكة الذي لم یسبق منھ عمرة، فلو خرج من )3( معتمرًا وخرج ثّم أراد الدخول قبل شھر

 ولو في یومھ وساعتھ یجب علیھ اإلحرام لدخول مّكة بمقتضى إطالق النصوص الداّلة على مّكة وأراد الرجوع
  .عدم جواز دخول مّكة بغیر إحرام

  
- - - - - - - - - -  
  .بل مطلقًا ولو مفردة) 1(
  .213في ص ) 2(
  .8، 6 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 302: 11الوسائل ) 3(
  

  
من عدم ) )1((  قبل شھر إنما ھو على وجھ الرخصة بناًء على ما ھو األقوىوأیضًا سقوطھ إذا كان بعد العمرة

  .)1(اشتراط فصل شھر بین العمرتین فیجوز الدخول بإحرام قبل الشھر أیضًا
  

إن رجع في الشھر الذي خرج فیھ دخل : في الرجل یخرج في الحاجة من الحرم قال«: نعم، مرسل حفص وأبان
 ظاھر في عدم وجوب اإلحرام لقاطن مّكة إذا رجع في شھر )2( »ره دخل باحرامبغیر إحـرام، فإن دخل في غی

الخروج، بناًء على أن مورد المرسل أھل مّكة، ولكّنھ غیر صالح لرفع الید عن تلك الروایات الكثیرة المطلقة، 
  .لضعفھ باالرسال

  
علیھ (ة لمشایعة والده الباقر خرج من مّكة إلى الربذ) علیھ السالم(وقد ورد في بعض النصوص أن الصادق 

  .)3( ثّم دخل مّكة حالًال) السالم
  

فرّبما یتوّھم من إطالق ذلك جواز الدخول محال وإن لم یسبق منھ العمرة أو أتى بھا وتحقق الفصل بأزید من 
 یفصل بین ال إطالق لھ، إذ لعّلھ كان معتمرًا قبل ذلك ولم) علیھ السالم(شھر، ولكن ھذا الفعل الذي صدر منھ 

  .الدخولین مقدار الشھر
  

زادھا اهللا (ریب في عدم جواز الدخول إلى مّكة محًال، ألّن المستفاد من الروایات الشریفة أن مّكة  ال: والحاصل
یجوز الدخول إلیھا إّال محرمًا ملبیًا بالحج أو العمرة، وجواز الدخول محًال  لھا كرامة وحرمة ال) شرفًا وعّزًا

 بالعمرة سابقًا ولم یتجاوز الشھر، وأّما من لم یسبق منھ عمرة أصًال وخرج وأراد الدخول مختص بمن أتى
  .یجب علیھ اإلحرام سواء رجع في یومھ وساعتھ أم ال، قریبًا أو بعیدا

قد ذكرنا في بحث العمرة أن األظھر ھو اعتبار الفصل بین العمرتین بشھر وال عبرة بعشرة أّیام، فإن أتى ) 1(
نیًا قبل مضي شھر بعنوان عمرة التمّتع فال مشروعیة لھا، ألّن حج التمّتع لیس فیھ إّال عمرة واحدة بھا ثا

  .والمفروض إتیانھا
  
- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال، نعم ال بأس بھ رجاء) 1(
  .5، 4، ح 51أبواب االحرام ب  / 407: 12الوسائل ) 2(
  .5، 4 ح 51أبواب اإلحرام ب  / 407: 12الوسائل ) 3(
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؟ مقتضى حسنة حماد أنھا األخیرة المتصلة  ثّم إذا دخل بإحرام فھل عمرة التمّتع ھي العمرة اُالولى أو األخیرة

، ))1(( ؟ وجھان أقواھما نعم یجب فیھا طواف الّنساء، وھل یجب حینئذ في اُالولى أو ال بالحج، وعلیھ ال
  .)1( لى أو الثانیةواألحوط اإلتیان بطواف مرّدد بین كونھ لُالو

  
وإن أتى بھا بعنوان العمرة المفردة لتكون واقعة بین عمرة التمّتع وحّجھ فال بأس باالتیان بھا رجاًء الحتمال 

فإن جھل : قلت«مشروعیتھا في نفسھا، ولكن مقتضى صحیح حماد عدم المشروعیة ولزوم الرجوع محًال، 
 رجع في أبان الحج في أشھر الحج ـ إلى أن قال ـ إن رجع في فخرج إلى المدینة أو إلى نحوھا بغیر إحرام ثّم

في مقام ) علیھ السالم(فان الظاھر منھ أنھ . )2( »شھره دخل بغیر إحرام وإن دخل في غیر الشھر دخل محرمًا
بیان الوظیفة الفعلیة، وقد عّین أنھ یرجع محًال إن رجع قبل مضي الشھر فال یجوز لھ التخلف عن الوظیفة 

  .وظیفة من دخل بعد الشھر وأنھ یدخل محرما) علیھ السالم(قررة لھ، ثّم ذكر الم
 أنھ إذا دخل باإلحرام فعمرة التمّتع ھي األخیرة )3( مقتضى ظھور موثقة إسحاق وصراحة صحیح حماد) 1(

عدم وأّما اُالولى فملغاة، واألخیرة ھي المحتبس بھا التي وصلت بحّجتھ، فال تجب فیھا طواف الّنساء ل
  .مشروعیتھ في عمرة التمّتع

  
وھل یجب علیھ طواف الّنساء للعمرة اُالولى باعتبار أنھا وإن كانت تمتعًا حدوثًا لكنھا تنقلب إلى اإلفراد قھرًا 

  .أن فیھ وجھین، أقواھما نعم) قدس سره(؟ ذكر المصنف  بعد الفصل بشھر
  

ھ قد یفرض أنھ أتى الّنساء بعد االحالل منھا وقبل ولكن ناقش غیر واحد في ثبوت طواف الّنساء لُالولى، ألن
  الخروج من مّكة أو بعده، ومن البعید جّدًا حرمتھّن

- - - - - - - - - -  
  .فیھ إشكال، بل منع) 1(
  .6 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 302: 11الوسائل ) 2(
  .6، 8 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 303: 11الوسائل ) 3(
  

  
  .)1( في جواز الخروج في أثناء عمرة التمّتع قبل اإلحالل منھا) )1(( ّنھ ال إشكال ثّم الظاھر أ

  
علیھ بعد ذلك من غیر موجب، واالستبعاد المذكور في محلِّھ، فإن الّنساء قد حّلت لھ بعد االحالل من العمرة 

م مّرة ُاخرى، بل قد عرفت سواء خرج من مّكة أم ال فكیف تحرم علیھ ثانیًا وبأي موجب، إذ ال دلیل على التحّر
أن المستفاد من معتبرة إسحاق وصحیحة حّماد المتقّدمتین كون العمرة اُالولى الغیة بالمّرة ومحكومة بالعدم 

یوجب انقالبھا إلى االفراد كي یحتاج  فاالنقالب إلى االفراد یحتاج إلى الدلیل ومجّرد الفساد ولغویة اُالولى ال
  .إلى طواف الّنساء

  
ّنھا تنقلب إلى اإلفراد، ولو فرضنا  یظھر من النص أن العمرة اُالولى ملغاة وغیر محسوبة ال أ: اصلوالح

عن ) علیھ السالم(البیان واألمر بطواف الّنساء، فسكوتھ ) علیھ السالم(انقالبھا إلى اإلفراد كان على اإلمام 
نسبة إلى اُالولى لكونھا ملغاة وال بالنسبة ذلك یكشف عن عدم انقالبھا إلیھ، فلیس علیھ طواف الّنساء ال بال

  .ّنھا عمرة التمّتع إلى الثانیة أل
  .ولم أر من تعّرض لذلك) قدس سرھم(الظاھر أن ھذه المسألة غیر محّررة عند الفقھاء ) 1(
  

ي إن الروایات المانعة عن الخروج كّلھا وردت بعد الفراغ من العمرة، وأّما الخروج ف: والذي یمكن أن یقال
  :وال بّد لنا من التكلم في مقامین. االثناء فال تشملھ الروایات، ومقتضى األصل ھو الجواز

؟ الظاھر ھو الثاني إلطالق  أنھ ھل یجوز لھ الخروج من مّكة أثناء العمرة وقبل االحالل منھا أم ال: أحدھما
لبي وصحیحة حماد، وموضوع النصوص المانعة، فإن عمدة النصوص الواردة في المقام إّنما ھي صحیحة الح
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بّد من إتمام العمرة  المنع فیھما ھو الدخول إلى مّكة وعدم الخروج منھا إّال للحج وأنھ مرتھن بحجھ، فال
  والبقاء في مّكة حتى 

- - - - - - - - - -  
  .بل الظاھر عدم جوازه) 1(
  

  
  .یأتي بالمناسك

  
م یكن لھ أن یخرج حتى یقضي الحج، فإن عرضت لھ من دخل مّكة متمتعًا في أشھر الحج ل«ففي صحیح حماد 

عن الرجل یتمّتع « وفي صحیح الحلبي )1( »خرج محرمًا ودخل ملبیًا بالحج: حاجة إلى عسفان، إلى أن قال
  .)2( »یھل بالحج من مّكة وما ُاحب أن یخرج منھا إّال محرما: بالعمرة إلى الحج یرید الخروج إلى الطائف، قال

  
فیھما الفـراغ من العمل، بل الظاھر منھما أن موضوع السؤال والجواب ھو االشتغال باألعمال فإنھ لم یفرض 

في صحیح الحلبي ظاھر جّدًا في كون موضوع » یتمّتع«وأنھ یخرج وھو مشغول باألعمال، خصوصًا أن قولھ 
بالي یدل على االشتغال ّنھ فعل استق الحكم مجرد الدخول في مّكة واالشتغال باألعمال وعدم الفراغ منھا، أل

ّنھ یدل على الفراغ من العمل كما ھو كذلك في سائر موارد  بالعمل في الحال بخالف الفعل الماضي فإ
االستعماالت، فإذا قیل رجل یصلِّي یراد بھ االشتغال بالصالة، وإذا قیل رجل صّلى معناه الفراغ منھا، وقد ذكرنا 

الجواز مع الكراھة وإّنما یدل على مطلق المبغوضیة وھي أعم من یدل على  ال» ما ُاحب«سابقًا أن قولھ 
الكراھة والحرمة، وإذن فال نعرف وجھًا لجواز الخروج التكلیفي في األثناء، فال فرق في حرمة الخروج بین 

  .أثناء العمل أو بعده
  

 عمدًا قبل الفراغ من عمرتھ أنھ إذا فرضنا أنھ خرج من مّكة محرمًا باحرامھ األّول جھًال أو غفلة أو: ثانیھما
  .؟ وأراد الرجوع فھل یجب علیھ إحرام جدید لدخول مّكة أو أنھ یدخل بنفس اإلحرام األّول

  
ّنھ ال حاجة إلى إحرام جدید، ألّن المفروض أنھ على إحرامھ ولم یحل، وال موجب لبطالن اإلحرام  الظاھر أ

إذا بقي شھرًا أو أزید وأراد الدخول جاز لھ الدخول بنفس األّول، وال دلیل على إحرام آخر غیر األّول، حتى 
اإلحرام األّول، فإن الفصل بشھر إّنما یوجب اإلحرام مجددًا على من خرج محال وأراد الدخول بعد شھر ال على 

  .من خرج محرمًا وھو باق على إحرامھ
  
- - - - - - - - - -  
  .7، 6 ح 22ب أبواب أقسام الحج  / 302: 11 الوسائل )2(، )1(
  

  
ال یجوز لمن وظیفتھ التمّتع أن یعدل إلى غیره من القسمین األخیرین اختیارًا، نعم إن : 3 مسألة "3210"

ضاق وقتھ عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز لھ نقل النّیة إلى اإلفراد وأن یأتي بالعمرة بعد الحج بال خالف 
  )1( :غ لذلك، واختلفوا فیھ على أقوالوال إشكال وإّنما الكالم في حّد الضیق المسو

  
ال إشكال وال خالف في أنھ لیس للمتمتع العدول إلى اإلفراد أو القران، ألّن العدول من واجب إلى واجب ) 1(

یشرع في حّقھ اإلفراد أو  على أن من كانت وظیفتھ التمّتع ال. آخر على خالف القاعدة ویحتاج إلى دلیل خاص
نعم، إذا ضاق وقتھ عن إتمام العمرة وإدراك الحج ولم یسع الوقت لذلك جاز . وال في األثناءالقران ال من األّول 

  .)1( لھ العدول ویجعل عمرتھ حج اإلفراد ویتّمھا حجًا، ثّم یأتي بعمرة مفردة، والروایات في ذلك متضافرة
  

  :إّنما الكالم في حّد الضیق المسوغ للعدول وقد اختلفوا فیھ على أقوال
زوال یوم الترویة، فإن تمّكن من إتمام عمرتھ قبل زوال یوم الترویة فھو وإّال بطلت متعتھ ویجعلھا : لاألّو

  ).قدس سره ()3( وحكي عن المفید)2(اختاره والد الصدوق. حجة مفردة
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  . من قدماء أصحابنا)5( والحـلبي)4(غروب الشمس من یوم الترویة، حكي عن الصـدوق: الثاني

  
   )6( اختاره الشیخ في النھایة. یوم عرفةظھر : الثالث

- - - - - - - - - -  
  .21أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11الوسائل ) 1(
  .349: 4نقلھ عنھ في المختلف ) 2(
  .431: الحظ المقنعة) 3(
  .85: المقنع) 4(
  .194: الكافي في الفقھ) 5(
  .247: النھایة) 6(
  

  
  .اختلف القائلون بفوات الموقفین على أقوال أیضاأن العبرة بفوات الموقفین، و: الرابع

  
  .أن المیزان خوف فوات الركن من الوقوف االختیاري لعرفة وھو المسّمى منھ: أحدھا

  
  .أن العبرة بخوف فوت الواجب من الوقوف وھو من الزوال إلى الغروب وھو الوقوف االختیاري: ثانیھا

  
  .ةفوات االختیاري واالضطراري من عرف: ثالثھا

  
أنھ إذا زالت الشمس من یوم الترویة وخاف فوت الوقوف فلھ العدول وإن لم یخف الفوت فھو مخیر : رابعھا

  .بین العدول واالتمام
  

ومنشأ االختالف اختالف األخبار، فإنھا مختلفة غایة االختالف، فیقع الكالم تارة فیما یقتضیھ القاعدة وُاخرى 
العمل بھا لتعارضھا واختالفھا أو لعدم ظھورھا فالمتبع حینئذ ھو فیما یقتضیھ النصوص، فإن لم یمكن 

  .القاعدة
  

ریب أن مقتضى القاعدة األولیة عدم جواز العدول مطلقًا ووجوب حج التمّتع علیھ ابتداًء أو  فال: أّما األّول
وأتّموا الحّج : (عالىإتمامًا إذا شرع فیھ كما دّلت علیھ اآلیة المباركة اآلمرة بإتمام الحج والعمرة كقولھ ت

، فالوظیفة الفعلیة األولیة ھي حج التمّتع وال ینتقل فرضھ إلى واجب آخر إّال بدلیل، وعلیھ لو )1()والعمرة هللا
فرضنا أنھ ال یتمكن من إتیان حج التمّتع وإتمامھ یستكشف عدم وجوب الحج علیھ فینقلب ما أتى بھ إلى عمرة 

  .االنقالب یحتاج إلى دلیل وھو مفقودمفردة أو أنھ یحكم ببطالنھ، فإن 
  

  :فالنصوص الواردة في المقام على طوائف: وأّما الثاني
  .الروایات الداّلة على أن العبرة بخوف فوت الوقوف بعرفة: الطائفة اُالولى

  
إن لم ال بأس للمتمتِّع : یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «: معتبرة یعقوب بن شعیب المیثمي، قال: فمنھا

  یحرم من لیلة الترویة متى ما تیسر لھ ما لم یخف فوت 
- - - - - - - - - -  
  .196: 2البقرة ) 1(
  

  
  .)1( »الموقفین
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فرّبما استدّل بھا على أن العبرة في العدول عن التمّتع إلى اإلفراد بخوف فوت الموقف، بمعنى أنھ متى قدم 
عمال العمرة یفوت عنھ الوقوف فحینئذ یدع العمرة وینقل حّجھ مّكة والّناس في عرفات وخشي أنھ إن اشتغل بأ

  .إلى اإلفراد ویبادر إلى عرفات لدرك الموقف
  

  :ویقع البحث في ھذه الروایة من جھتین
والظاھر أن الروایة معتبرة، ألّن رواتھا ثقات حتى إسماعیل بن مرار، فإّنھ وإن لم . من حیث السند: اُالولى

، وقد وثق جمیع رواتھ في )رحمھ اهللا(لكّنھ من رجال تفسیر علي بن إبراھیم القمي یوثق في كتب الرجال 
  .، فیعامل معھم معاملة الثقة ما لم یعارض بتضعیف غیره كالنجاشي والشیخ ونحوھما)2(مقّدمة التفسیر

  
حرام الحج وأنھ والظاھر أن الروایة أجنبیة عّما نحن فیھ، ألنھا وردت في إنشاء إ. من حیث الداللة: الثانیة

غیر مؤّقت بوقت خاص، وأنھ یجوز لھ إحرام الحج في أي وقت شاء وتیسر لھ ما دام لم یخف فوت الموقفین، 
  .ومحل كالمنا فیمن أحرم لعمرة التمّتع وضاق وقتھ عن إتمامھا

  
ل متمتع ما تقول في رج): علیھ السالم(كتبت إلى أبي الحسن الثالث «: خبر محّمد بن مسرور، قال: ومنھا

بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الّناس من منى إلى عرفات أعمرتھ قائمة أو قد ذھبت منھ، إلى أي 
؟ فوقع  وقت عمرتھ قائمة إذا كان متمتِّعًا بالعمرة إلى الحج فلم یواف یوم الترویة وال لیلة الترویة فكیف یصنع

ف ویصّلي ركعتین ویسعى ویقصر، ویحرم بحّجتھ ویمضي ساعة یدخل مّكة إن شاء اهللا یطو): علیھ السالم(
 فان الظاھر منھ أن العبرة باالفاضة مع اإلمـام إلى المشعر ال الوقوف )3( »إلى الموقف ویفیض مع اإلمام

  بعرفة في تمام الوقت من الزوال إلى الغروب، وإنما
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 292: 11الوسائل ) 1(
  .4: 1تفسیر القمي ) 2(
  .16 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 295: 11الوسائل ) 3(
  

  
. فوات الركن من الوقوف االختیاري وھو المسّمى منھ: الثاني. خوف فوات االختیاري من وقوف عرفة: أحدھا
. ال یوم عرفةزو: السادس. غروبھ: الخامس. زوال یوم الترویة: الرابع. فوات االضطراري منھ: الثالث
  .التخییر بعد زوال یوم الترویة بین العدول واإلتمام إذا لم یخف الفوت: السابع

  
بأن یمضي إلى الموقف لیدرك اإلمام لیفیض معھ إلى المشعر فھو یدرك الموقف طبعًا ) علیھ السالم(أمره 

  .بمقدار المسّمى ثّم یفیض مع اإلمام إلى المشعر
  

ّنھ ال وجود لھ في كتب الرجال، أو بمحّمد بن سرد أو  ن مسرور كما في الوسائل، فإلكّنھ ضعیف السند بمحّمد ب
 أن راوي الحدیث محّمد بن جزك وھو ثقة، )2(ّنھ مجھول، وذكر صاحب المنتقى  فإ)1(سرو كما في التھذیب

ه صاحب یمكن االعتماد على ما ذكر وذكر سرد أو سرور من غلط النساخ، فیكون الخبر معتبرًا، ولكن ال
یكون  ّنھ مجّرد تخمین وظن وال شاھد لھ، ومجّرد روایة عبداهللا بن جعفر عن محّمد بن جزك ال المنتقى أل

شاھدًا وال قرینة على أن محّمد بن جزك ھو الراوي في سند ھذه الروایة، إلمكان روایة عبداهللا بن جعفر عن 
  .شخص آخر مسمى بمحّمد بن سرد أو سرو

  
المتمتع لھ المتعة إلى زوال الشمس من یوم عرفة، : قال«) علیھ السالم(عن أبي عبداهللا صحیح جمیل : ومنھا

 فإن داللتھ على أّن لھ إتمام العمرة إلى زوال الشمس من یوم )3( »ولھ الحج إلى زوال الشمس من یوم النحر
زمنة عّدة ساعات ألّن عرفة واضحة جّدًا، ومن الواضح أن السیر من مّكة إلى عرفات كان یستغرق في تلك األ

  .ما بین مّكة وعرفات مقدار أربعة فراسخ تقریبًا، فال یدرك المتمتِّع الموقف بتمامھ وإنما یدرك مقدارًا ما منھ
  
- - - - - - - - - -  
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  .570 / 171: 5التھذیب ) 1(
  .430: 3منتقى الجمان ) 2(
  .15 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 295: 11الوسائل ) 3(
  

  
نشأ اختالف األخبار فإنھا مختلفة أشد االختالف، واألقوى أحد القولین األّولین، لجملة مستفیضة من تلك والم

األخبار، فإّنھا یستفاد منھا على اختالف ألسنتھا أن المناط في اإلتمـام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة، منھا 
للمتمتِّع إن لم یحرم من لیلة الترویة متى ما ال بأس «: في روایة یعقوب بن شعیب المیثمي) علیھ السالم(قولھ 

  ال بأس«، وفي نسخة »تیّسر لھ ما لم یخف فوات الموقفین
  

الزم صّحة إتیان العمرة إلى زوال یوم عرفة عدم اعتبار درك الموقف بتمامھ وكفایة دركھ : وبعبارة ُاخرى
محّمد بن عیسى الواقع في السند مرددًا بین مقدارًا ما قبل الغروب، والروایة كما ذكرنا صحیحة سندًا وإن كان 

محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني وبین األشعري، ألّن كال منھما ثقة على األصح، ومدلولھا یطابق القاعدة 
المقتضیة لصّحة الحج إذا أدرك الموقف بمقدار المسمى وإن لم یستوعب تمام الوقت من الزوال إلى الغروب، 

  .)1(  في المدارك أن الصحیحة نص في المطلوبولذا حكي عن السّید
  

عن رجل أھّل بالحج والعمرة جمیعًا ثّم قدم مّكة والّناس بعرفات فخشي إن ھو طاف «صحیح الحلبي : ومنھا
یدع العمرة، فإذا أتم حّجھ صنع كما صنعت عائشة وال ھدي : وسعى بین الصفا والمروة أن یفوتھ الموقف، قال

أیضًا على أن العبرة في العدول عن التمّتع إلى غیره بخوف فوت الموقف وبخشـیة عدم  فإنھ دال )2( »علیھ
  .إدراكھ وأّما إذا أمكنھ درك الموقف ولو بمقدار المسمى فال مجال للعدول

  
إن الوقوف الواجب إنما ھو من الزوال إلى الغروب، وال فرق في فوت الموقف بین كون الفائت : ورّبما قیل

  .ه، فالعدول إنما یجوز فیما إذا خاف فوت الوقوف في تمام الزمان بین الظھر والغروبركنًا أو غیر
  

أنھ لو تّم ما ذكر فھو باالطالق، بمعنى أن إطالق صحیح الحلبي یقتضي كون العبرة في العدول : وفیھ أّوًال
  بفوات تمام الموقف من الزوال إلى الغروب، ولكن صحیح

- - - - - - - - - -  
  .177: 7دارك الم) 1(
  .6 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 297: 11الوسائل ) 2(
  

  
إلخ، وأّما األخبار المحّددة بزوال یوم الترویة أو بغروبھ أو بلیلة عرفة أو » للمتمتِّع أن یحرم لیلة عرفة

األحوال سحرھا فمحمولة على صورة عدم إمكان اإلدراك إّال قبل ھذه األوقات فإنھ مختلف باختالف األوقات و
واألشخاص، ویمكن حملھا على التقّیة إذا لم یخرجوا مع الّناس یوم الترویة، ویمكن كون االختالف ألجل 

ورّبما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصیص . التقّیة كما في أخبار األوقات للصلوات
قبل ذي الحّجة ثّم ما تكون عمرتھ قبل یوم الترویة ثّم بالحج المندوب، فإّن أفضل أنواع التمّتع أن تكون عمرتھ 

مقتضى : ما یكون قبل یوم عرفة، مع أّنا لو أغمضنا عن األخبار من جھة شّدة اختالفھا وتعارضھا نقول
یجوز العدول عنھ، والقدر  القاعدة ھو ما ذكرنا، ألّن المفروض أن الواجب علیھ ھو التمّتع فما دام ممكنًا ال

 جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج والّالزم إدراك االختیاري من الوقوف فإن كفایة المسلم من
  .االضطراري منھ خالف األصل

  
بناًء على كون الواجب استیعاب تمام ) )1(( یبقى الكالم في ترجیح أحد القولین األولین وال یبعد رجحـان أّولھما

ركن ھو المسّمى، ولكن مع ذلك الیخلو عن إشكال، فإن من جملة ما بین الزوال والغروب بالوقوف وإن كان ال
  األخبار موفوع سھل
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 صریح في جواز إتیان العمرة إلى زوال یوم عرفة، وھذا یقتضي فوات شيء من الموقف بالطبع )2(جمیل
ر خبر بمقدار سیره من مّكة إلى عرفات، ألّن ذلك یستلزم فوات عّدة ساعات من الموقف فنرفع الید عن ظھو

  .الحلبي بصراحة روایة جمیل
  

أّن الوقوف الذي ھو جزء الواجب ھو الوقوف بمقدار المسّمى، وأّما الوقوف من الزوال إلى الغروب : وثانیًا
  فھو واجب مستقل ولیس بجزء أصًال ال أنھ جزء غیر

- - - - - - - - - -  
  .بل األرجح ثانیھما) 1(
  .231 ، وتقّدم في ص15  ح20 لحج بأبواب أقسام ا / 295: 11الوسائل ) 2(
  

  
» متعتھ تاّمة إلى أن یقطع الّناس تلبیتھم: في متمتِّع دخل یوم عرفة، قال«): علیھ السالم(عن أبي عبداهللا 

المتمتِّع لھ المتعة إلى زوال الشمس من یوم عرفة ولھ «حیث إن قطع التلبیة بزوال یوم عرفة وصحیحة جمیل 
ومقتضاھما كفایة إدراك مسّمى الوقوف االختیاري فإّن من البعید إتمام  »النحر یومالحج إلى زوال الشمس من 

  .العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الّناس في أّول الزوال بعرفات
  

یوجب فساد الحج وإن أثم بتركھ نظیر ترك طواف الّنساء، وذلك شاھد على أنھ  ركني، ولذا لو تركھ عمدًا ال
یعقل أن یكون جزًء للواجب وفي نفس الوقت كان تركھ عمدًا وعصیانًا غیر موجب  إذ اللیس بجزء للواجب، 

  .للبطالن
  

أن المفروض في صحیح الحلبي أنھ ورد مّكة عندما كان الّناس بعرفة وھو زوال یوم عرفة، وال ریب : وثالثًا
 قطعًا سواء عدل إلى اإلفراد أو أن السیر من مّكة إلى عرفات ابتداًء من الزوال یستلزم فوت بعض الموقف عنھ

بّد أن یكون مورد سؤالھ عن خشیة فوت الركن من الموقف ال عن تمام ما وجب علیھ  لم یعدل، فحینئذ ال
  .فالموقف في عبارة السائل یراد منھ الركن منھ وھو الوقوف في الجملة

  
  .فال یوجد لھ أي نصوأّما التحدید بفوات الموقف االضطراري لعرفة ـ كما ھو أحد األقوال ـ 

  
ما دّلت على التحدید بإدراك الّناس بمنى أي لیلة عرفة، حیث یستحب المبیت في منى لیلة : الطائفة الثانیة

  .عرفة ومن ھناك یذھب إلى عرفات
  

: المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیكون طھرھا لیلة عرفة، فقال«: خبر أبي بصیر: فمنھا
  .)1( »م أنھا تطھر وتطوف بالبیت وتحل من إحرامھا وتلحق الّناس بمنى فلتفعلإن كانت تعل

  
  خرجت أنا وحدید فانتھینا إلى البستان «: صحیحة شعیب العقرقوفي، قال: ومنھا

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 292: 11الوسائل ) 1(
  

  
فطفت وسعیت وأحللت من تمتعي ثّم أحرمت بالحج، وقدم حدید یوم الترویة فتقدمت على حمار، فقدمت مّكة 

مره یطوف ویسعى ویحل من : استفتیھ في أمره، فكتب إلّي) علیھ السالم(من اللیل، فكتبت إلى أبي الحسن 
  .)1( »متعتھ ویحرم بالحج ویلحق الّناس بمنى وال یبیتن بمّكة

  
إلى : ؟ قال إلى متى یكون للحاج عمرة): علیھ السالم( قلت ألبي عبداهللا«صحیحة محّمد بن مسلم، قال : ومنھا

  .)2( »السحر من لیلة عرفة
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وإنما ذكرنا ھذه الروایة في عداد ھذه الطائفة من األخبار ألّن تحدید إتیان العمرة بالسحر من لیلة عرفة 
  . ھذه األخباروكیف كان، ال قائل بمضمون. یقتضي االلتحاق بالّناس بمنى بعد الفراغ من أعمال متعتھ

  
ّنھ إذا لم یلتحق الحاج بمنى یفوتھ الموقف، لبعد  ویمكن حملھا على أن التحدید بإدراك الّناس بمنى باعتبار أ

المسافة بین مّكة وعرفات خصوصًا إذا كان الحاج من الضعفاء أو كانت امرأة ونحوھا من العاجزین، وأّما إذا 
ّنھا معارضة بصحیحتي  على أ. لموقف، كما یمكن حملھا على التقّیةذھب إلى منى لیلة عرفة فیتمّكن من درك ا

  . الداّلتین على أن العـبرة بخوف فوت الموقف، والترجیح مع الصحیحتین لموافقتھما للسّنة)4( والحلبي)3(جمیل
  

ولكّنھا ، )5(ما دّلت على التحدید بزوال یوم الترویة أو غروبھا، وفي بعضھا یوم الترویة: الطائفة الثالثة
علیھ (معارضة بما تقّدم مما دّل على جواز إتیان العمرة لیلة عرفة وإدراك الّناس بمنى، وفي بعضھا أن اإلمام 

، ومعارضة أیضًا بصحیحي جمیل والحلبي المتقّدمین الداّلین على )6(أتى بأعمال العمرة لیلة عرفة) السالم
  كفایة إدراك

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 292 :11الوسائل ) 1(
  .9 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 292: 11الوسائل ) 2(
  .15 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 295: 11الوسائل ) 3(
  .6 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 297: 11الوسائل ) 4(
  .10 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 294: 11الوسائل ) 5(
  .2 ح 20واب أقسام الحج ب أب / 291: 11الوسائل ) 6(
  

  
وأیضًا یصدق إدراك الموقف إذا أدركھم قبل الغروب إّال أن یمنع الصدق فإن المنساق منھ إدراك تمام الواجب، 
ویجاب عن المرفوعة والصحیحة بالشذوذ كما ادعي، وقد یؤید القول الثالث ـ وھو كفایة إدراك االضطراري 

 من یأتي بعد إفاضة الّناس من عرفات وأدركھا لیلة النحر تّم حّجھ، وفیھ أن من عرفة ـ باألخبار الداّلة على أن
موردھا غیر ما نحن فیھ وھو عدم اإلدراك من حیث ھو وفیما نحن فیھ یمكن اإلدراك والمانع كونھ في أثناء 

وقوف كفاه نعم لو أتم عمرتھ في سعة الوقت ثّم اتفق أنھ لم یدرك االختیاري من ال. العمرة فال یقاس بھا
  .االضطراري ودخل في مورد تلك األخبار

  
الوقوف الركني، فالمرجع حینئذ ھو االطالقات الداّلة على أن من كانت وظیفتھ التمّتع یجب علیھ إتمامھ 
ویكتفي بالوقوف بمقدار المسّمى وال یلزم الوقوف تمام الوقت، فمن تمكن من الوقوف االختیاري ولو في 

  .عھ إلى اإلفراد، وال عبرة بالوقوف االضطراريینقلب تمت الجملة ال
  

أن األصل یقتضي عدم جواز العدول من التمّتع إلى اإلفراد أو القران في جمیع : فتلخص من جمیع ما ذكرنا
الصور حتى إذا لم یتمّكن من الوقوف االضطراري أیضًا فضًال عن االختیاري، ألّن االنتقال من واجب إلى 

الدلیـل فإذا تمكن من درك الحج صحیحًا وإتیان جمیع أعمالھ فھو وإّال فیبطل أو ینقلب واجب آخر یحتاج إلى 
  .إلى عمرة مفردة، وأّما االنقالب إلى اإلفراد وإجزاؤه عن التمّتع فیحتاج إلى دلیل خاص

  
مدلول نعم، ثبت بالدلیل أنھ إذا خاف فوت الوقوف بعرفة بمقدار المسّمى ینتقل فرضھ إلى اإلفراد كما ھو 

صحیحي الحلبي وجمیل، فلو دخل مّكة معتمرًا بعمرة التمّتع وضاق وقتھ عن إدراك الموقف من عرفة حتى آنًا 
ما یتبدل فرضھ إلى اإلفراد، وما ذكرناه ھو القدر المتیقن من األخبار، أّما غیر ذلك من الروایات فھي متضاربة 

   والترجیح لھما، لموافقتھما للسّنة )1(في نفسھا ومعارضة بصحیحي جمیل والحلبي المتقّدمین
- - - - - - - - - -  
  .232، 231في ص ) 1(
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على أنھ یمكن حمل تلك الروایات المتضاربة على . وھي االطالقات الداّلة على كفایة درك الموقف ولو آنًا ما
  .التقیة وغیرھا من المحامل

  
ایات مخیرًا، وزعم أن ھذا مّما تقتضیھ القاعدة ومنھم من حمل الروایات على التخییر، فیعمل بجمیع الرو

  .بدعوى أن العمل بالروایات إذا كان ممكنًا ولو على نحو التخییر فال مجال للتعارض والتساقط
  

أن التخییر لم : أنھ إن أراد بالتخییر التخییر في المسألة اُالصـولیة باعتبار تعارض الروایات ففیھ: ویرد علیھ
على أن التخییر اُالصولي وظیفة المجتھد ال العامي، ألّن . )1( بار كما حققناه في محلِّھیثبت في تعارض األخ

التخییر اُالصولي في المقام یرجع إلى التخییر في الحجیة وذلك وظیفة المجتھد، فیفتي على طبق إحداھا مخیرًا 
  .ویعمل المقلد العامي على طبق فتواه

  
تجب صالتان في یوم  یقتضي ذلك كاألمر بالقصر واالتمام مع العلم بأنھ الوإن أراد بالتخییر أن الجمع العرفي 

واحد، فحینئذ یحمل األمر في كّل منھما على التخییر ونرفع الید عن ظھور كل منھما في التعیین، ألّن األمر 
د فیستفاد یدل على الوجوب التعییني بالوضع وإّنما یدل علیھ باالطالق، فإذا ورد األمر بالقصر في مور ال

الوجوب منھ كما یستفاد أنھ تعییني باالطالق، فإذا ورد في مورده أمر آخر بالتمام كان الحال فیھ كما في األّول 
غیر أنھ یرفع الید عن إطالق كل منھما باآلخر، ونتیجة ذلك ھي التخییر وھذا ھو المراد من الجمع العرفي بین 

حن فیھ، ألّن الروایات متعارضة نفیًا وإثباتًا ومعھ كیف یمكن حمل األمرین، ولكن ال یمكن تطبیق ذلك على ما ن
  .الروایات على التخییر

  
لو كانت الروایات مشتملة على االثبات ووجوب شيء فقط أمكن حملھا على التخییر بالبیان : وبعبارة ُاخرى

 )2( التخییر، ونصوص المقامیمكن حملھا على المتقّدم، وأّما إذا كانت مشتملة على االثبات والنفي معًا فال
  یقدم«: ، وفي بعضھا»إذا قدمت مّكة یوم الترویة وقد غربت الشمس فلیس لك متعة«: كذلك، لقولھ في بعضھا

- - - - - - - - - -  
  .423: 3مصباح اُالصول ) 1(
  .235المتقّدمة في ص ) 2(
  

  
  .)1( ت مضیقًا في تلك األخباریبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرتھ ثّم بان كون الوق بل ال

  
 فلو نوى التمّتع ندبًا وضاق )2( ثّم إّن الظاھر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول األخبار لھ

وقتھ عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز لھ العدول إلى اإلفراد، وفي وجوب العمرة بعده إشكال، واألقوى عدم 
  .وجوبھا

  
، فھذه الروایات تنفي »ال متعة لھ: إذا دخل یوم عرفة، قال«: ، وفي بعضھا»ال متعة لھ: ة، قالمّكة لیلة عرف

المتعة في ھذا الحد وروایات ُاخر تدل على بقاء المتعة إلى زوال یوم عرفة كصحیحي جمیل والحلبي وكیف 
  .یمكن حملھا على التخییر

  
  .الموقف الركنيأن المیزان في العدول إنما ھو بخوف فوت : فالمتحصل

لو اعتقد سعة الوقت فدخل مّكة متمتِّعًا ثّم بان كون الوقت مضیقًا وأن ھذه اللیلة لیلة العید مثًال وفاتھ ) 1(
  ؟ الموقف، فھل تصح عمرتھ ثّم یأتي بالحج أو یعدل إلى اإلفراد

في عرفات، لالكتفاء في الظاھر صّحة عمرتھ وحّجھ فیأتي بالموقف االضطراري لعرفة وھو الوقوف لیلة العید 
صّحة الحج بالوقوف االضطراري، والمفروض أنھ لم یترك الوقوف االختیاري عن غیر عذر لیفسد حّجھ وإنما 

  .تركھ عن عذر العتقاده سعة الوقت
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وأّما عدم جواز العدول فالن موضوعھ الخشیة وخوف فوت الموقف والمفروض أن ھذا الشخص لم یكن خائفًا 
ویمكن أن یقرب ما ذكرنا بأن العدول إنما جاز لدرك الموقف االختیاري ألھمّیتھ، .  سعة الوقتبل كان معتقدًا

والمفروض أنھ قد فاتھ على كل تقدیر عدل أو لم یعدل، فأدّلة العدول ال تشمل المقام فیكون حّجھ صحیحًا لدرك 
  .الموقف االضطراري، وأّما ترك االختیاري فھو غیر ضائر إذا كان عن عذر

  .إلطالقھا وعدم تقییدھا بالواجب) 2(
  

  ؟ وھل تجب علیھ العمرة المفردة بعد العدول إلى حج اإلفراد وإتیان مناسكھ أم ال
  

ولو علم من وظیفتھ التمّتع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن یدخل في العمرة ھل یجوز لھ 
  .)1( ))1((  كان غیر بعید؟ فیھ إشكال، وإن العدول من األّول إلى اإلفراد

  
اختار المصنف عدم الوجوب وھو الصحیح، وذلك ألّن األمر بإتیان العمرة المفردة بعد االتیان بحج اإلفراد 
الذي عدل إلیھ وإن ورد في عّدة من الروایات اآلمرة بالعدول وأنھ یصنع كما صنعت عاشة كما في صحیح 

وإنما ھي في مقام بیان ما ھو عدل التمّتع وأن العمرة المفردة تقوم ، ولكّنھا لیست في مقام الوجوب )2(الحلبي
مقام عمرة التمّتع، وأن المعدول إلیھ أي الواجب البدلي یقوم مقام الواجب األصلي المبدل منھ فالبدل یتبع 

وجوب التعّبدي األصل، فإن كان األصل واجبًا فكذلك البدل وإّال فال، فاألمر بإتیان المفردة لیس في مقام بیان ال
وإنما ھو في مقام بیان عدم فوات الوظیفة، وأّما الوجوب أو االستحباب فاألخبار ساكتة عنھما، فحینئذ یجوز 
لھ االقتصار على إتیان أعمال الحج فقط وترك العمرة المفردة، لعدم ارتباط أحدھما باآلخر، فإن كال من الحج 

  .والعمرة في حج اإلفراد عمل مستقل في نفسھ
جواز العدول ھل یختص بمن كان جاھًال بضیق الوقت ودخل في عمرة التمّتع ثّم ضاق وقتھ عن إتمامھا، ) 1(

أو أنھ یعم من ال یتمكن من الدخول في عمرة التمّتع من األّول، كما لو علم بضیق الوقت عن إتمام العمرة 
في التعمیم ثّم لم یستبعد الجواز، لكن ) قدس سره(؟ استشكل المصنف  وإدراك الحج قبل أن یدخل في العمرة

الظاھر ھو االختصاص، إذ ال دلیل على العدول فیما لو علم بضیق الوقت عن إتمام عمرة التمّتع قبل الدخـول 
  .فیھا، وروایات العدول كّلھا واردة في جواز العدول في األثناء وبعد الدخول في العمرة

  
  ذلك ولكن یمكن استفادة الجواز قبلإن الروایات وإن كان موردھا : وقد یقال

- - - - - - - - - -  
  .بل ھو بعید) 1(
  .6 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 297: 11الوسائل ) 2(
  

  
ولو دخل في العمرة بنیة التمّتع في سعة الوقت وأّخر الّطواف والسعي متعمدًا إلى ضیق الوقت ففي جواز 

  .)1(وعدم االكتفاء إذا كان الحج واجبًا علیھ) )1((العدول وكفایتھ إشكال، واألحوط العدول
  

الدخول أیضًا باألولویة، ألّن عدم العدول حینئذ یستلزم ترك الواجب وسقوط الحج عنھ بالمّرة، لعدم تمكنھ من 
  .حج التمّتع وال یجزئھ غیره على الفرض

  
 وقتھ عن إتمامھ یكون إحرامھ بقاًء أنھ ال أولویة للتعمیم، ألنھ لو أحرم ودخل في عمرة التمّتع ثّم ضاق: وفیھ

وأّما إذا علم بالضیق قبل أن یدخل في العمرة وقبل أن یحرم لھا، . إحرامًا لحج اإلفراد حسب النصوص الخاّصة
بّد لھ من االتیان بحج التمّتع  فإن كان قد أخره عمدًا وعصیانًا حتى ضاق الوقت فقد استقر علیھ حج التمّتع، فال

ة، وأّما إذا لم یكن التأخیر مستندًا إلى اختیاره ولم یكن متمكِّنًا من حج التمّتع من أّول األمر فال في السنة القادم
  .یجب علیھ الحج أصًال، ألّن النائي إنما یجب علیھ التمّتع خاّصة فإذا لم یكن متمكنًا منھ سقط عنھ

  
ي التمّتع ووظیفة الثاني اإلفراد، ویجب المكلف على قسمین النائي والقریب، ووظیفة األّول ھ: وبعبارة ُاخرى

على كل واحد منھما أداء وظیفتھ المتعّینة لھ، كالمسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام، فإن لم یكن 



 349

یجب علیھ االتیان بغیره من القسمین  یجب علیھ التمّتع كما ال النائي متمكنًا من حج التمّتع من أّول األمر ال
یشمل من لم   على جواز العدول إنما ورد في من دخل متمتعًا وضاق وقتھ عن االتمـام، والاآلخرین، وما دّل

  .یدخل في العمرة مع ضیق الوقت عن إتمامھا
  :الوجوه المحتملة في المسألة أربعة) 1(

جواز العدول بدعوى أن نصوص المقام ال تختص بالتأخیر غیر االختیاري، بل مقتضى إطالقھا عدم : األّول
  لفرق بین التأخیر االختیاري وغیره وشمولھا ا
- - - - - - - - - -  
  .بقصد األعم من إتمامھا حج إفراد أو عمرة مفردة وإن كان بطالن حّجھ وإحرامھ ھو األظھر) 1(
  

 
للعامد وغیره وإن كان العامد آثمًا في التأخیر، كما ھو الحال في نظائر المقام من موارد األبدال االضطراریة، 

من أخر الصالة عمدًا حتى ضاق الوقت عن الوضوء أو أراق الماء عمدًا فإّنھ یجب علیھ التیمم وتصح ك
صالتھ، وكذا من أخر الصالة عمدًا حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صالتھ أداًء وإن أثم في التأخیر، 

  .فاالنقالب بمقتضى ھذه الروایات قھري
  

وال .  في نفسھ، وال یعم من كان متمكنًا وجعل نفسھ عاجزًا عمدًاأن مورد النصوص من كان غیر متمكن: وفیھ
في ) علیھ السالم(یقاس المقام بباب الصالة، لعدم سقوطھا بحال من األحوال بالضرورة والنص كقـولھ 

 فإن المستفاد من ذلك عدم سقوط الّصالة )1( »تدع الّصالة على حال ال«معـتبرة زرارة الواردة في المستحاضة 
 حال من األحوال ال من الرجال وال من الّنساء، والروایة وإن كانت في مورد االستحاضة ولكن ال یحتمل في

اختصاص عدم سقوط الصالة بالّنساء، فالقرینة القطعیة قائمة على عدم سقوط الصالة ولو بتعجیز نفسھ عن 
  .ى القاعدة سقوطھا أیضامقّدماتھا، ولو لم یكن الدلیل القطعي قائمًا في باب الصالة لكان مقتض

  
أنھ بعد الفراغ عن عدم شمول روایات العدول للمقام فالقاعدة تقتضي إتیان أعمال عمرة التمّتع ثّم یأتي : الثاني

بالوقوف االضطراري لعرفة وھو الوقوف لیلة العید أو یأتي بالوقوف االختیاري للمشعر وھو الوقوف ما بین 
  .وف االضطراري للمشعر وھو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى زوال یوم العیدالطلوعین من یوم العید، أو الوق

  
مقتضى القاعدة ھو إتمام العمرة واالكتفاء في الحج بما تقّدم من أحد المواقف الثالثة، وال یضر عدم : وبالجملة

 فقد تّم إدراك الموقف االختیـاري لعرفة أو االضطراري لعموم ما دّل على أن من أدرك الوقوف بالمشعر
  .)2( حّجھ

  
أن ما دل على االكتفاء بالوقوف االضطراري لعرفات أو االجتزاء بالوقوف بالمشعر وإن لم یدرك : وفیھ

  الوقوف بعرفة خاص بما إذا كان االضطرار حاصًال بطبعھ
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 1أبواب االستحاضة ب  / 373: 2الوسائل ) 1(
  .25، 23أبواب الوقوف بالمشعر ب  / 45 ـ 37: 14الوسائل ) 2(
  

  
اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتھما عن الطھر وإتمام العمرة وإدراك الحج : 4 مسألة "3211"

  :على أقوال
  .أّن علیھما العدول إلى اإلفراد واإلتمام ثّم اإلتیان بعمرة بعد الحج لجملة من األخبار: أحدھا

  
لیھما ترك الطواف واإلتیان بالسعي ثّم اإلحالل وإدراك الحج وقضاء طواف ما عن جماعة من أن ع: الثاني

العمرة بعده، فیكـون علیھما الّطواف ثالث مّرات مّرة لقضاء طواف العمرة ومّرة للحج ومّرة للنساء، ویدل 
  .على ما ذكروه أیضًا جملة من األخبار
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  .ییر بین األمرین للجمع بین الطائفتین بذلكما عن اإلسكافي وبعض متأخري المتأخرین من التخ: الثالث
  

التفصیل بین ما إذا كانت حائضًا قبل اإلحرام فتعدل أو كانت طاھرًا حال الشروع فیھ ثّم طرأ الحیض في : الرابع
  األثناء فتترك الّطواف وتتم العمرة وتقضي

  
لروایات منصرفة عنھ، فالقاعدة وبنفسھ، وأّما إذا فوت التمكن على نفسھ باختیاره وعجز نفسھ اختیارًا فا

تقتضي فساد الحج، وال دلیل على العدول، وال یقاس المقام بباب الصالة إذا عجز نفسھ اختیارًا عن بعض 
  .مقّدماتھا كما عرفت

  
أن یجعل عمرتھ مفردة إلحاقًا لھ بمن أحرم للحج ولم یدرك الوقوف بالمشعر فتبطل عمرتھ فقط دون : الثالث

  .یضًا ال دلیل علیھوھذا أ. إحرامھ
  

فالصحیح ھو الوجھ الرابع وھو الحكم ببطالن عمرتھ وإحرامھ، فإن اإلحرام الصحیح ھو اإلحرام المتعقب 
بالطواف في سنتھ، ومع عدم التعقب ولو كان باالختیار انكشف بطالن اإلحرام من األّول، ھذا ومع ذلك 

ھا حج إفراد أو عمرة مفردة، فیأتي بأعمال الحج رجاًء ثّم فاألحوط أن یأتي ببقیة األعمال بقصد األعم من إتمام
یأتي بالّطواف والسعي بقصد األعم من حج اإلفراد أو عمرة مفردة، وعلیھ الحج من قابل إذا كان الحج واجبًا 

  .علیھ
  

  
 سمعت أبا عبداهللا«بعد الحج، اختاره بعض بدعوى أنھ مقتضى الجمع بین الطائفتین بشھادة خبر أبي بصیر 

سعت ولم : یقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وھي طاھر ثّم حاضت قبل أن تقضي متعتھا) علیھ السالم(
تطف حتى تطھر ثّم تقضي طوافھا وقد قضت عمرتھا، وإن أحرمت وھي حائض لم تسَع ولم تطف حتى 

ـ وإن طھرت بعد ) علیھ السالم(إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ـ إلى قولھ «: ، وفي الرضوي»تطھر
الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتھا فتجعلھا حجة مفردة، وإن حاضت بعدما أحرمت سعت بین الصفا والمروة 
وفرغت من المناسك كّلھا إّال الطواف بالبیت، فإذا طھرت قضت الطواف بالبیت وھي متمتعة بالعمرة إلى الحج 

 وقیل في توجیھ الفرق بین الصورتین، إن في الصورة .»وعلیھا طواف الحج وطواف العمرة وطواف الّنساء
اُالولى لم تدرك شیئًا من أفعال العمرة طاھرًا فعلیھا العدول إلى اإلفراد، بخالف الصورة الثانیة فإنھا أدركت 

في وجھ الفرق ما ) قدس سره(وعن المجلسي . بعض أفعالھا طاھرًا فتبني علیھا وتقضي الطواف بعد الحج
ي الصورة اُالولى ال تقدر على نّیة العمرة ألنھا تعلم أنھا ال تطھر للطواف وإدراك الحج بخالف أن ف: محصلھ

  .الصورة الثانیة فإنھا حیث كانت طاھرة وقعت منھا النّیة والدخول فیھا
  

 واألقوى. ما نقل عن بعض من أنھا تستنیب للطواف ثّم تتم العمرة وتأتي بالحج، لكن لم یعرف قائلھ: الخامس
  للفرقة) )1(( من ھذه األقوال ھو القول األّول

- - - - - - - - - -  
بل األقوى ھو التفصیل بین ما إذا كان الحیض أو النفاس قبل اإلحرام فتحرم لحج اإلفراد فتأتي بھ ثّم ) 1(

لعمرة تعتمر عمرة مفردة وبین ما إذا كانت حال اإلحرام طاھرة ثّم حاضت أو نفست ولم تتمكن من اإلتیان با
قبل الحج فھي تتخیر بین أن تعدل إلى اإلفراد ثّم تأتي بعمرة مفردة وبین أن تسعى وتقّصر وتحرم للحج وبعد 
أداء مناسك منى تقضي طواف العمرة ثّم تأتي بطواف الحج، ووجھ ذلك أن الروایة تعین العدول في الفرض 

ھر إحداھما تعین العدول وظاھر الثانیة المضي كما األّول وال معارض لھا، وأّما الفرض الثاني ففیھ طائفتان ظا
  .ذكر والجمع العرفي قاض بالتخییر

  
  

اُالولى من األخبار التي ھي أرجح من الفرقة الثانیة لشھرة العمل بھا دونھا، وأّما القول الثالث وھو التخییر 
نھما یعدان من المتعارضین فإن كان المراد منھ الواقعي بدعوى كونھ مقتضى الجمع بین الطائفتین، ففیھ أ

الخبرین ذلك، وإن كان المراد  العرف من مالحظة یفھم التخییر منھما والجمع الداللي فرع فھم والعرف ال
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التخییر الظاھري العملي فھو فرع مكافأة الفرقتین والمفروض أّن الفرقة اُالولى أرجح من حیث شھرة العمل 
م العمل، مع أن بعض أخبار القول األّول ظاھر في صورة كون الحیض بھا، وأّما التفصیل المذكور فموھون بعد

ّنھا ال تطھر إلدراك الحج یمكن أن  بعد الدخول في اإلحرام نعم لو فرض كونھا حائضًا حال اإلحرام وعلمت بأ
لحج، وأّما یتعین علیھا العدول إلى اإلفراد من األّول، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثّم العدول إلى ا: یقال

  .)1( القول الخامس فال وجھ لھ وال لھ قائل معلوم
  
اختلف األصحاب في الحائض والنفساء إذا منعھما عذرھما عن التحلل وإنشاء اإلحرام بالحج لضیق ) 1(

  :وقتھما عن ذلك على أقوال
إلفراد وتذھب إلى وھو المشھور والمعروف بین األصحاب بل ادعي علیھ االجماع، أنھا تعدل إلى حج ا: األّول

  .عرفات وتأتي بجمیع المناسك ثّم تأتي بعمرة مفردة بعد الحج
  

أن تأتي بأعمال عمرة التمّتع ولكن تترك الطواف والصالة وتسعى وتقصر ثّم تحرم بالحج وتقضي : الثاني
ّنساء، وقد طواف العمرة، فعلیھا الطواف ثالث مّرات، مّرة لقضاء طواف العمرة ومّرة للحج ومّرة لطواف ال

  .)2( وأبي الصالح)1(نسب ھذا القول إلى علي بن بابویھ
  
- - - - - - - - - -  
  .406: 1نقل عنھ في الدروس ) 1(
  .218: الكافي في الفقھ) 2(
  

  
 من التخییر بین القولین المتقّدمین، بدعوى أن ذلك مقتضى )2( والسّید في المدارك)1(ما عن اإلسكافي: الثالث

  .صوصالجمع بین الن
  

التفصیل بین ما إذا كانت حائضًا قبل اإلحرام فتعدل، وبین ما إذا طرأ الحیض أثناء اإلحرام فتترك : الرابع
  .)4( وصاحب الحدائق)3(الطواف ولكن تسعى وتقصر ثّم تحرم بالحج وتقضي العمرة بعد الحج، اختاره الكاشاني

  
حج، ولكن الظاھر انھ ال قائل بھ بل ال وجھ لھ، ألّن أنھا تستنیب للطواف ثّم تتم العمرة وتأتي بال: الخامس

الروایات الواردة في المقام بین اآلمرة بالعدول وبین اآلمرة بإتمام العمرة وقضاء طواف العمرة بعد أعمال 
  .الحج وال یستفاد االستنابة من شيء منھا

  
 مجال للرجوع إلیھا، فالمتبع حینئذ ولعل القائل باالستنابة یرى أن الروایات بأسرھا متعارضة ومتساقطة وال

القاعدة وھي تقتضي االستنابة، ألّن الطواف واجب على كل معتمر بأن یطوف ھو بنفسھ أو یطاف بھ فإن لم 
یتمكن من األولین ینتقل األمر إلى الّطواف عنھ، فیتم عملھ ولو بإتیان بعض أجزائھ نیابة، وأّما العدول إلى 

  .والمفروض عدمھ، وإتیان العمرة الناقصة بدون الطواف ال دلیل علیھ أیضًااإلفراد یحتاج إلى الدلیل 
  

وھذا القول وإن كان على طبق القاعدة إّال أنھ إنما یتم على تقدیر تساقط الروایات وعدم إمكان الرجوع إلیھا، 
سائر األقوال ولكن األمر لیس كذلك، فإن طائفة من الروایات سلیمة من التعارض فھذا القول ساقط، وأّما 
  :فیظھر حالھا كما یظھر الصحیح منھا من ذكر الروایات وما یستفاد منھا، فیقع البحث في مقامین

- - - - - - - - - -  
  .294 المسألة 350: 4المختلف ) 1(
  .181: 7المدارك ) 2(
  .997: 13الوافي ) 3(
  .345: 14الحدائق ) 4(
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ألمر، أي حال اإلحرام وحین الشروع فیھ ویمتد حیضھا إلى أوان إذا كانت المرأة حائضًا من أّول ا: أحدھما
الحج، وأّما لو فرض انتھاء حیضھا قبل الوقوفین بحیث تتمكن من إتمام العمرة والوقوفین بعد حصول طھرھا 

  .فال كالم في عدم جواز العدول لھا، بل المتعین علیھا التمّتع
  

  . أثنائھما إذا طرأ الحیض بعد اإلحرام وفي: ثانیھما
  

سألت أبا «: فوظیفتھا العدول إلى حج اإلفراد، ویدل على ذلك إطالق صحیح جمیل، قال: أّما المقام األّول
تمضي كما ھي إلى عرفات فتجعلھا : عن المرأة الحائض إذا قدمت مّكة یوم الترویة، قال) علیھ السالم(عبداهللا 

 )1( »كما صنعت عائشة: قال ابن أبي عمیر. جعلھا عمرةثّم تقیم حتى تطھر فتخرج إلى التنعیم فتحرم فت حجة
  .فإنھ واضح الداللة على العدول إلى اإلفراد سواء حدث الحیض قبل اإلحرام أو في أثنائھ

  
) علیھ السالم(ویدل علیھ في خصوص حدوث الحیض قبل اإلحرام صحیح معاویة بن عّمار عن أبي عبداهللا 

ّمد بن أبي بكر بالبیداء ألربع بقین من ذي القعدة في حجة الوداع، إن أسماء بنت عمیس نفست بمح: قال«
صّلى اهللا علیھ (فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(فأمرھا رسول اهللا 

معًا وأصحابھ، فلّما قدموا مّكة لم تطھر حتى نفروا من منى، وقد شھدت المواقف كّلھا عرفـات وج) وآلھ وسّلم
صّلى (ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبیت ولم تسع بین الّصفا والمروة فلّما نفروا من منى أمرھا رسول اهللا 

فاغتسلت وطافت بالبیت وبالّصفا والمروة، و كان جلوسھا في أربع بقین من ذي القعدة ) اهللا علیھ وآلھ وسّلم
  .)2(»وعشر من ذي الحّجة وثالث أّیام التشریق

  
  ریحة الداللة على العدول وأن وظیفتھا اإلفراد، والمفروض فیھا حدوث فإّنھا ص

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11الوسائل ) 1(
  .1 ح 49أبواب اإلحرام ب  / 401: 12الوسائل ) 2(
  

  
 الصحیحة من جملة الروایات النفاس قبل اإلحرام، نعم مقتضاھا أن مّدة النفاس ثمانیة عشر یومًا، فتكون ھذه

الداّلة على أن مّدة النفاس ثمانیة عشر یومًا كما ھو أحد األقوال في المسألة، ولكن المختار عندنا أن مّدة 
النفاس كمّدة الحیض، فالروایة من ھذه الجھة غیر معمول بھا، وال یضر ذلك باالستدالل بھا للجھة التي نحن 

  .فیھا
  

إن أسماء بنت عمیس نفست بمحّمد بن أبي «) علیھ السالم(زرارة عن أبي جعفر وأوضح منھا داللة صحیح 
حین أرادت اإلحرام من ذي الحلیفة أن تحتشي بالكرسف ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(بكر فأمرھا رسول اهللا 

صّلى (ل اهللا والخرق وتھل بالحج، فلّما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لھا ثمانیة عشر یومًا فأمرھا رسو
 فإنھا صریحة في أنھ )1( »أن تطوف بالبیت وتصلي ولم ینقطع عنھا الدم، ففعلت ذلك) اهللا علیھ وآلھ وسّلم

  .أمرھا بالحج من أّول الشروع في اإلحرام من ذي الحلیفة) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(
  

  م تطف حتىوإن ھي أحرمت وھي حائض لم تسع ول«ویؤید ما ذكرنا خبران ألبي بصیر 
 والمراد منھ أنھا تذھب إلى عرفات قبل الطواف والسعي وتأتي بالمناسك كّلھا ثّم بعد حصول الطھر )2(»تطھر

تطوف وتسعى، وھذا ھو حج اإلفراد، ولكنھما ضعیفان، أحدھما بسھل بن زیاد والثاني باالرسال، ونحوھما 
  .الفقھ الرضوي

  
جموع روایات المقام إتمام عمرتھا بدون الطواف وقضائھ بعد الحج والعمدة الصحاح المتقّدمة، ولم یرد في م

إذا كانت حائضًا من حین الشروع في اإلحرام، فال موجب لرفع الید عن الصحاح أصًال، فال وجھ للتخییر كما ال 
وجھ للتأخیر وقضاء الطواف، وإطالق صحیح جمیل ال مقّید لھ، وصحیحا معاویة بن عّمار وزرارة ال معارض 

  .لھما
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المستفاد منھا أن وظیفة المحرمة الحائض التي ال تتمكن من إتمام عمرتھا وإدراك الحج ھي حج : وبالجملة

  اإلفراد مطلقًا، سواء كانت ناویة للتمتع من أّول األمر لزعمھا 
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 91أبواب الطواف ب  / 462: 13الوسائل ) 1(
  .5 ح 84 الطواف ب أبواب / 450: 13الوسائل ) 2(
  

  
انتھاء الحیض قبل الموقف ثّم تبّین استمرار حیضھا إلى ما بعد الموقف، أو كانت عالمة من األّول باستمرار 
حیضھا إلى ما بعد الموقف فطبعًا تنوى اإلفراد من األّول، كما أن المتفاھم من قضیة أسماء ان حج اإلفراد إنما 

نفاسھا كانت وظیفتھا التمّتع، فیستفاد من ذلك حكم كّلي شرعي للنفساء وجب علیھا ألجل النفاس بحیث لوال 
  .من دون نظر إلى خصوص المورد

  
، فیعلم أن الحكم )1(ویؤكد ذلك ما في صحیح العیص المشتمل على قضیة أسماء وأن والدتھا كانت بركة للّنساء

  .غیر مختص بمورده
  

  .حرام، والروایات فیھ على طائفتینوھو ما إذا طرأ الحیض أثناء اإل: المقام الثاني
  

 فإنھ بإطالقھ یدل على ذلك، )2(تدل على أن وظیفتھا حج اإلفراد، وھي صحیح جمیل المتقدِّم: الطائفة اُالولى
سألتھ عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل «: قال) علیھ السالم(ومصحح إسحاق بن عّمار عن أبي الحسن 

دم تھریقھ وھي : ؟ قال علیھا شيء: تصیر حّجة مفردة، قلت: عرفات، قالأن تطوف بالبیت حتى تخرج إلى 
  . فإنھ صریح الداللة على العدول إلى اإلفراد في الحیض الطارئ أثناء اإلحرام)3(»ُاضحیتھا

  
 تدل على أن وظیفتھا التمّتع لكّنھا تؤخِّر الّطواف إلى ما بعد الوقوفین، وھي صحیح العالء بن: الطائفة الثانیة

المرأة المتمتعة إذا قدمت مّكة ثّم حاضت تقیم ما «: قال) علیھ السالم(صبیح وجماعة معھ عن أبي عبداهللا 
بینھا وبین الترویة، فإن طھرت طافت بالبیت وسعت بین الّصفا والمروة، وإن لم تطھر إلى یوم الترویة 

 قضت المناسك وزارت بالبیت طافت اغتسلت واحتشت ثّم سعت بین الّصفا والمروة ثّم خرجت إلى منى، فإذا
  بالبیت طوافًا لعمرتھا ثّم طافت طوافًا للحج ثّم خرجت فسعت، فإذا 

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 49أبواب اإلحرام ب  / 402: 12الوسائل ) 1(
  .246في ص ) 2(
  .13 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 299: 11الوسائل ) 3(
  

  
حل منھ المحرم إّال فراش زوجھا، فإذا طافت طوافًا آخر حل لھا فراش فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء ی

  . فعلیھا بعد أداء المناسك ثالثة أطواف، طواف العمرة وطواف الحج وطواف الّنساء)1( »زوجھا
  

عن امرأة متمتعة قدمت مّكة فرأت ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: ونحوھا صحیحة عجالن أبي صالح، قال
تطوف بین الصفا والمروة ثّم تجلس في بیتھا فإن طھرت طافت بالبیت، وإن لم تطھر فإذا كان یوم : لالدم، قا

الترویة أفاضت علیھا الماء وأھلت بالحج من بیتھا وخرجت إلى منى وقضت المناسك كّلھا، فإذا قدمت مّكة 
ھا كّل شيء ما خال فراش طافت بالبیت طوافین ثّم سعت بین الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حّل ل

 وغیرھما من الروایات المعتبرة، وھي صریحة في بقائھا على عمرتھا وحجتھا فیما إذا كان )2( »زوجھا
الحیض طارئًا أثناء اإلحرام، وأنھا تطوف طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك، فیتحقق التعارض بین 

ّتع علیھا وتأخیر الطواف إلى ما بعد أعمال الحج ومقتضى الطائفتین، ألّن مقتضى الطائفة الثانیة تعین التم
 تعین اإلفراد علیھا ولزوم العدول إلیھ علیھا، وحیث نعلم )3(الطائفة اُالولى كموثقة إسحاق بن عّمار المتقّدمة
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بعدم وجوبھما معًا علیھا فالقاعدة تقتضي رفع الید عن ظھور كل منھما في التعیین، فإّن الوجوب التعییني 
بّد  یستفاد من الظھور الّلفظي وإنما یستفاد من االطالق وعدم ذكر العدل للواجب بحرف أو، ونحو ذلك، فال ال

من رفع الید عن إطالق كّل منھما في التعیین بصراحة اآلخر في الوجوب، ونتیجة ذلك ھي التخییر بین 
  .المقاماألمرین بمقتضى الجمع العرفي بین الروایات كما ھو الحال في نظائر 

  
اإلحرام وضاق وقتھا عن إتمام  الروایات ھو التفصیل بین ما كان الحیض حادثًا قبل فالمستفاد من مجموع

  العمـرة وإدراك الحج فتحرم لحج اإلفراد، وبین ما إذا طرأ 
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 84أبواب الطواف ب  / 448: 13الوسائل ) 1(
  .2 ح 84واف ب أبواب الط / 449: 13الوسائل ) 2(
  .248في ص ) 3(
  

  
الحیض أثناء اإلحرام قبل إتمام العمرة فتتخیر بین العدول إلى اإلفراد وبین أن تبقى على عمرتھا وتأتي بجمیع 
أعمال عمرة التمّتع عدا الّطواف ثّم تحرم للحج وتأتي بأعمالھ ثّم تأتي بطواف عمرة التمّتع قضاًء وطواف 

  .الحج وطواف الّنساء
  

سمعت أبا عبداهللا «: ید ما ذكرناه من عدم تعـّین اإلفراد علیھا وجواز التمّتع لھا بخبري أبي بصیر قالویؤ
سعت ولم : یقول في المرأة المتمتِّعة إذا أحرمت وھي طاھر ثّم حاضت قبل أن تقضي متعتھا) علیھ السالم(

 لم تسع ولم تطف حتى تطف حتى تطھر ثّم تقضي طوافھا وقد تمت متعتھا، وإن أحرمت وھي حائض
  . إّال أن أحدھما ضعیف بسھل بن زیاد واآلخر باالرسال)1(»تطھر

  
  :أن الروایات الواردة في المقام على أقسام: وملخص الكالم في ھذه المسألة

  .)2(ما دّل على وجوب العدول إلى حج اإلفراد مطلقًا كصحیحة جمیل: فمنھا
  

 وصحیحة )3(ث الحیض قبل اإلحرام كصحیحة معاویة بن عّمارما دّل على وجوب العدول عند حدو: ومنھا
  .)4(زرارة

  
ما دّل على ترك الطواف واإلتیان بالسعي والتقصیر وقضاء الطواف بعد ذلك فیما إذا حدث الحیض بعد : ومنھا

  .)5(اإلحرام كصحیحتي العالء وعجالن أبي صالح
  

  .)6(ورة أیضًا كمصحح إسحاق ابن عّمارما دّل على العدول إلى حج اإلفراد في ھذه الص: ومنھا
  

فال مقّید لھ فیما كان الحیض من األّول، كما أن القسم الثاني لیس لھ معارض، فیتعین القول : أّما القسم األّول
  .بوجوب العدول إلى حج اإلفراد من أّول األمر

  
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 84أبواب الطواف ب  / 450: 13الوسائل ) 1(
  .246لمتقّدمة في ص ا) 2(
  .246المتقّدمة في ص ) 3(
  .247المتقّدمة في ص ) 4(
  .249  و248المتقّدمتین فى ص ) 5(
  .248المتقّدم في ص ) 6(
  

  



 355

وأّما القسم الثالث فبازائھ القسم الرابع، حیث إّن مقتضى أحدھما العدول ومقتضى اآلخر إتمام العمرة بدون 
لى أنھما متعارضان ولیس بینھما جمع عرفي فیتساقطان ال محالة، فیكون طواف وقضاؤه بعد ذلك، فإن بنینا ع

المرجع إطالق صحیحة جمیل الداّلة على وجوب العدول مطلقًا فیتم ما ذھب إلیھ المشھور، وأّما إذا بنینا على 
صحیحة أن إطالق كّل منھما یقید بنص اآلخر كما ھو الصحیح فتكون النتیجة ھي التخییر فیقید بذلك إطالق 

  .جمیل
  

أن الحیض إذا كان قبل اإلحرام كانت الوظیفة حج اإلفراد وإذا طرأ بعد اإلحرام كانت الوظیفة ھي : فالنتیجة
  .التخییر

  
بقي في المقام شيء وھو أنھ رّبما یظھر من بعض النصوص عدم إمكان التخییر لھا وعدم مشروعیة المتعة 

كان جعفر : ؟ قال ل مّكة متمتعة قبل أن تحل متى تذھب متعتھاعن المرأة تدخ«لھا كما في صحیحة ابن بزیع 
زوال الشمس من یوم الترویة ـ إلى أن قال ـ إذا زالت الشمس ـ أي من یوم الترویة ـ : یقول) علیھ السالم(

 فإن المتفاھم )1(»ال، ھي على إحرامھا: ؟ فقال فھي على إحرامھا أو تجّدد إحرامھا للحج: ذھبت المتعة فقلت
  .أن المتعة غیر ثابتة وغیر مشروعة في حقھا» ذھبت المتعة«: ن قولھم
  

ما أدركوا : ؟ قال المتمتِّع یدخل لیلة عرفة مّكة أو المرأة الحائض متى یكون لھا المتعة«وكذا صحیح مرازم 
فاد منھ أنھا والمست.  أي لیلة عرفة، الستحباب الذھاب إلى منى لیلة عرفة ثّم الذھاب إلى عرفة)2(»الّناس بمنى

تشرع لھا المتعة، فیقع التعارض بین ھاتین الروایتین وما دّل على  لو لم تدرك الحائض الّناس بمنى ال
  .التخییر، والمتبع حینئذ إطالق صحیح جمیل الدال على العدول إلى اإلفراد مطلقا

  
  ولكن الظاھر أن األمر لیس كذلك وال تعارض في البین، وذلك فإن الصحیحتین 

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 297: 11الوسائل ) 1(
  .14 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 294: 11الوسائل ) 2(
  

  
ال نظر لھما إلى عدم تمكن الحائض من الطواف ألجل حیضھا، بل تنظران إلى ضیق وقت الحج بزوال الشمس 

اس بمنى فال تشرع المتعة بعد ذلك، فلو فرضنا أن الحائض قد یوم الترویة أو بآخر زمان یمكن فیھ إدراك الّن
سعت قبل زوال الشمس من یوم الترویة وأخرت طوافھا إلى ما بعد الوقوفین على ما دّلت علیھ صحیحتا العالء 
وعجالن فالصحیحتان ال تدالن على بطالن ذلك، بل إن مقتضى صحیح ابن بزیع أن المرأة إذا حاضت یوم 

 صالة الطواف فزالت الشمس فال متعة لھا، كما أن مقتضى صحیح مرازم أن الحائض إذا طھرت الترویة بعد
تدرك الّناس بمنى إذا سعت أنھ ال متعة لھا وینقلب حجھا إلى اإلفراد، فال فرق بین من  وطافت وصلت ولكّنھا ال

ك حتى إذا كانت متمكنة من علیھا السعي فقط ومن علیھا الطواف والسعي، وحینئذ فإطالقھما یقتضي ثبوت ذل
االتیان بالوظیفة بعد ظھر یوم الترویة أو لیلة عرفة وأمكنھا اللحوق بالّناس في عرفات، فیعارض ما دّل على 

  .بّد من حمل الصحیحین على التقّیة جواز الطواف وإتیان عمرة التمّتع ما دام یمكن لھا درك الموقف، فال
  

ه بعدم تمكن الحائض من الوقوف إذا لم تذھب یوم الترویة إلى منى كان حال وإن رفعنا الید عن االطالق وقیدنا
الحائض حال سائر الّناس، فإن العبرة في جواز تكمیل عمرة التمّتع وعدمھ بدرك الموقف وعدمھ كما في 

ًا تتمّكن من الموقف إذا أتمت عمرتھا فطبع ، فلو فرضنا أنھا ال)1(صحیح جمیل وصحیح الحلبي المتقدِّمین
تذھب متعتھا، وعلى كل تقدیر فال تعرض في الصحیحتین لحكم الحائض من جھة عدم تمكنھا من الّطواف 

  .الذي ھو محل الكالم
  
- - - - - - - - - -  
  .232، 231في ص ) 1(
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إذا حدث الحیض وھي في أثناء طواف عمرة التمّتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل : 5 مسألة "3212"

إلى ) )2((، وحینئذ فإن كان الوقت موسعًا أتّمت عمرتھا بعد الّطھر وإّال فلتعدل))1(( على األقوىطوافھا 
اإلفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الّطھر تأتي بالثالثة  حج

ر ثّم تحرم للحج وتأتي بأفعالھ ثّم اُالخرى وتسعى وتقّصر مع سعة الوقت، ومع ضیقھ تأتي بالسعي وتقّص
ثّم تأتي ببقّیة أعمال الحج، وحّجھا صحیح تمّتعًا، وكذا الحال ) )3(( تقضي بقّیة طوافھا قبل طواف الحج أو بعده

  .)1( إذا حدث الحیض بعد الّطواف وقبل صالتھ
  
  :ھذه المسألة لھا صور) 1(

سعة الوقت لالستئناف فالمشھور فیھا البطالن ولزوم أن یطرأ الحیض قبل إتمام أربعة أشواط مع : اُالولى
  .االستئناف، واستدل على ذلك بعدة روایات

  
) علیھ السالم(ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن إبراھیم بن إسحاق عّمن سأل أبا عبداهللا : منھا

یھا غیره ومتعتھا تاّمة، ولھا تّم طوافھا ولیس عل: عن امرأة طافت أربعة أشواط وھي معتمرة ثّم طمثت، قال«
أن تطوف بین الصفا والمروة ألنھا زادت على النصف وقد قضت متعتھا فلتستأنف بعد الحج وإن ھي لم تطف 
إّال ثالثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بھا جّمالھا بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعیم 

  .)4( »فلتعتمر
  

  باختالف یسیر عن إبراھیم بن أبي ) علیھ السالم(داهللا ورواه الشیخ عن أبي عب
- - - - - - - - - -  
فیھ إشكال، واألحوط اإلتیان بطواف بعد طھرھا بقصد األعم من اإلتمام والتمام، كما أن األحوط ذلك أیضًا ) 1(

  .فیما إذا حدث الحیض بعد تمام أربعة أشواط
  .تقّدم أن حكمھا التخییر) 2(
  .وم القضاء قبل طواف الحجالظاھر لز) 3(
  .4 ح 85أبواب الطواف ب  / 445: 13الوسائل ) 4(
  

  
، والروایة بكال طریقیھا ضعیفة، فإّن إبراھیم )1( »فلتستأنف بعد الحج«: إسحاق عن سعید األعرج إلى قولھ

 فیھ إرسال على أن الطریق األّول. الواقع في السند إن كان ھو النھاوندي فھو ضعیف وإن كان غیره فمجھول
والطریق الثاني فیھ محّمد بن سنان، ھذا مضافًا إلى أنھا ال تدل على بطالن األشواط الثالثة وعدم جواز 
إتمامھا بأربعة أشواط بعد الطھر فیما إذا تمكنت من ذلك، بل ھي تدل على وجوب العدول إلى الحج، وموردھا 

كالم كما ھو المفروض في الروایة فیمن حاضت من ال یتمكن من الطواف قبل الحج، وھو خارج عن محل ال
  .بعد أربعة أشواط

  
علیھ (حدثني من سمع أبا عبداهللا «: ما رواه الشیخ بإسناده عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، قال: ومنھا
في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثّم حاضت فمتعتھا تاّمة، وتقضي ما فاتھا من : یقول) السالم

  .)2( »طواف بالبیت وبین الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف اآلخرال
  

، فإن الروایة تدل بمفھومھا على )3( »فمتعتھا تاّمة«: ورواه الشیخ الكلیني عن إسحاق بیاع اللؤلؤ إلى قولھ
حب اللؤلؤ كما عن الشیخ عدم تمامیة المتعة لھا إذا طافت أقل من أربعة أشواط ولكّنھا ضعیفة بأبي إسحاق صا

على أن موردھا أیضًا من ال تتمكن من الطواف قبل الحج . وبإسحاق بیاع الّلؤلؤ كما عن الكلیني، وباالرسال
  .فال داللة لھا على فساد األشواط الثالثة وعدم جواز إتمامھا بعد الطھر إذا أمكنھا ذلك

  
حمد بن محّمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحالل عن ما رواه الشیخ الكلیني عن محّمد بن یحیى عن أ: ومنھا

إذا حاضت المرأة وھي : سألتھ عن امرأة طافت خمسة أشواط ثّم اعتلت، قال«: ، قال)علیھ السالم(أبي الحسن 
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في الطواف بالبیت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا ھي قطعت 
  .)4( »فعلیھا أن تستأنف الطواف من أّولھطوافھا في أقل من النصف 

  
- - - - - - - - - -  
  .1371 / 393: 5، التھذیب 1 ح 86أبواب الطواف ب  / 456: 13الوسائل ) 1(
  .1370 / 393: 5، التھذیب 2 ح 86أبواب الطواف ب  / 446: 13الوسائل ) 2(
  .4 / 449: 4الكافي ) 3(
  .3 / 449: 4، الكافي 2 ح 85أبواب الطواف ب  / 454: 13الوسائل ) 4(
  

  
إذا حاضت المرأة «: ، قال)علیھ السالم(ما رواه الشیخ الكلیني بسنده عن أبي بصیر عن أبي عبداهللا : ومنھا

وھي في الطواف بالبیت وبین الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طھرت رجعت فأتمت 
إن ھي قطعت طوافھا في أقل من النصف فعلیھا أن تستأنف الطواف بقّیة طوافھا من الموضع الذي علمتھ، ف

 وھذه الروایة وإن كانت داللتھا على بطالن الطواف ظاھرة إّال أنھا ضعیفة، فإن في سندھا سلمة )1( »من أّولھ
  .)2( إنھ ضعیف في حدیثھ: بن الخطاب ولم تثبت وثاقتھ، وقال النجاشي

  
:  الصّحة وجواز إتمام الطواف بعد الطھر واالغتسال، قال في الفقیھإلى) قدس سره(وذھب الشیخ الصدوق 

عن امرأة طافت ثالثة أطواف أو أقل ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: وروى حریز عن محّمد بن مسلم قال
، وروى العالء عن محّمد »تحفظ مكانھا فإذا طھرت طافت منھ واعتدت بما مضى: من ذلك ثّم رأت دمًا، فقال

وبھذا الحدیث ُافتي دون ): رضي اهللا عنھ(قال مصنف ھذا الكتاب . مثلھ) علیھ السالم(بن مسلم عن أحدھما 
، ألّن ھدا الحدیث )علیھ السالم(الحدیث الذي رواه ابن مسكان عن إبراھیم بن إسحاق عّمن سأل أبا عبداهللا 

  .)3( انتھى. إسناده منقطع والحدیث األّول رخصة ورحمة وإسناده متصل
  

وإن كانت صحیحة وال یعارضھا ما تقّدم من ) قدس سره(الروایة التي تمسك بھا الشیخ الصدوق : أقول
الروایات الضعیفة إّال أنھا لم ترد في طواف الفریضة وإنما ھي مطلقة، فترفع الید عن إطالقھا وتحمل على 

  .النافلة
  

ّنا قد  إنھ محمول على النافلة، أل: اختالف یسیربعد ذكره لصحیحة محّمد بن مسلم مع ) قدس سره(قال الشیخ 
بّینا فیما مضى أن طواف الفریضة متى نقص عن النصف یجب على صاحبھ استئنافھ من أّولھ، ویجوز لھ في 

  النافلة البناء علیھ، وفیھ غنى إن 
- - - - - - - - - -  
  .2 / 448: 4، الكافي 1 ح 85أبواب الطواف ب  / 453: 13الوسائل ) 1(
  .498 / 187: رجال النجاشي) 2(
  .1154 / 241: 2الفقیھ ) 3(
  

  
  .)1( شاء اهللا

  
 أنھ متى نقص طواف الفریضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج لیتوّضأ بطل )2(أنھ قد تقّدم: توضیح ذلك

ضھا تخلو أّیام حی طوافھ بخالف النافلة، وھذا یقتضي البطالن بحدوث الحیض ال محالة، على أن الحائض ال
من سائر األحداث، فإذن تحمل الروایة على النافلـة، وكأن الحكم بالبطـالن على ما ذھب إلیھ المشھور ھو 
الصحیح، ھذا ولو فرضنا أن الصحیحة كانت معارضة لتلك الروایات فبما أن الطواف عمل واحد وتعتبر فیھ 

ھذا ومع . ّیام كما ھو المفروض في المقامالمواالة فال مناص عن القول بالبطالن وال سیما إذا كان الفصل بأ
ذلك فاألحوط ھو االتمام بعد الطھر واالتیان بطواف كامل، ویكفي في االحتیاط االتیان بطواف كامل بقصد األعم 

  .من االتمام والتمام
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أن یطرأ الحیض قبل إتمام أربعة أشواط ولم یسع الوقت التمام الّطواف بعد الطھر أو : الصورة الثانیة

استئنافھ، وھذا یدخل في المسألة السابقة فتعدل إلى حج اإلفراد على المشھور، وتتخیر بینھ وبین إتمام العمرة 
بدون طواف وتقضي الّطواف بعد رجوعھا إلى مّكة وبعد الموقفین على المختار، وال فرق في ذلك بین القول 

یقتضي جواز تأخیر بعض األشواط عن  البجواز فصل الحیض بین األشوط وعدمھ، فإن جواز الفصل في نفسھ 
الوقوفین مع عدم دلیل على ذلك، وحیث ال دلیل في المقام فیتعّین العدول إلى اإلفراد أو التخییر بینھ وبین إتمام 

ھو جواز االتمام في ھذه ) قدس سره ()3(العمرة من دون طواف وقضائھ بعد ذلك ولكن ظاھر كالم الصدوق
  .المساعدة علیھ بوجھالصورة أیضًا وال یمكن 

  
أن یطرأ الحیض بعد إكمال الشوط الرابع، والمشھور فیھا صّحة الطواف والعمرة فتتم طوافھا : الصورة الثالثة

  بعد الطھر قبل الحج في سعة الوقت وبعد الوقوفین 
- - - - - - - - - -  
  .1380 / 397: 5التھذیب ) 1(
  .شرح المناسك من 285بل یأتي في شرائط الطواف مسألة ) 2(
  .292 المسألة 348: 4كما في المختلف ) 3(
  

  
بطالن الطواف ) قدس سره(والرجوع إلى مّكة مع ضیق الوقت وعدم إمكان االتمام قبل الحج، وعن الحلِّي 

  .إنھ تبعھ على ذلك بعض المتأخرین: ، وقیل)1( بحدوث الحیض في ھذه الصورة أیضًا
  

مرأة إذا حاضت بعد أربعة أشواط فقد تّمت متعتھا، لكّنك قد عرفت أن ما دّل واستدل للمشھور بما دّل على أن ال
على ذلك ضعیف السند، وال أساس للقول بانجبار ضعف السند بقول المشھور، وعلیھ فالقول بالبطالن ھو 

ن الصحیح، فإن الطواف كما عرفت عمل واحد یعتبر فیھ المواالة ومع الفصل بین األشواط وال سیما إذا كا
الفصل بأّیام یحكم بالبطالن ال محالة، وعلیھ فإن كان الوقت واسعًا استأنفت الطواف بعد الّطھر وأتّمت 
عمرتھا، وإن كان ضیقًا ولو من جھة أنھا ال تطھر إلى آخر زمان یمكن فیھ الخروج إلى الحج فھذا یدخل في 

 ولكن األحوط في الفرض األّول وفي ھذا المسألة السابقة، والمختار فیھا عندنا ھو التخییر على ما عرفت،
  .الفرض أن تجمع بین االتمام والتمام كما مّر

  
ھذا كّلھ فیما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف، وأّما إذا حاضت بعد الطواف وقبل صالتھ فال ینبغي الریب في 

ویجوز لھا االتیان ببقّیة یوجب البطالن  صّحة طوافھا، فإنھ لو قیل بأن حدوث الحیض بعد أربعة أشواط ال
األشواط بعد أعمال الحج فالحكم بالصّحة في المقام أولى، ألّن كال منھما عمل مستقل، وإن لم نقل بذلك كما ھو 
المختار عندنا، فمقتضى القاعدة أیضًا الصّحة، إذ ال موجب لبطالنھ بالحیض الالحق، نعم یتحقق الفصل بین 

ا كان غیر اختیاري لھا، كما إذا عجز الطائف من الصالة لمانع آخر كالمرض الطواف والصالة وال بأس بھ إذ
والكسر ونحوھما، فتأتي بالصالة بعد ارتفاع الحیض ثّم تأتي بأعمال الحج، ھذا إذا كان الوقت واسعًا، وإن لم 

حتمال وأّما ا. یسع الوقت فتسعى وتقصر وتصلي بعد رجوعھا إلى مّكة، كما ھو الحال في قضاء الطواف
  .یتمّكن من الطواف ال الصالة العدول إلى اإلفراد فساقط جزمًا، ألّن أدّلة العدول وردت في من ال

  
- - - - - - - - - -  
  .623: 1السرائر ) 1(
  

  
سألتھ عن امرأة طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصّلي «: ویكفینا في الحكم بالصّحة صحیح زرارة، قال

، ونحوه صحیح معاویة بن عّمار، )1(»إذا طھرت إّال الركعتین وقد قضت الّطوافلیس علیھا : الركعتین، فقال
، )2(»تسعى: عن امرأة طافت بالبیت ثّم حاضت قبل أن تسعى، قال) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: قال

ي وتؤیدھما روایة أب. ومورده وإن كان حدوث الحیض قبل السعي ولكن إطالقھ یشمل قبل الصالة وبعدھا
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عن امرأة طافت بالبیت في حج أو عمرة ثّم حاضت قبل ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: الصباح الكناني قال
لیس «: ، وقولھ)3(»إذا طھرت فلتصل ركعتین عند مقام إبراھیم وقد قضت طوافھا: أن تصّلي الركعتین، قال

  .الفریضةفي صحیح زرارة ظاھر في أن الّطواف طواف » علیھا إّال الركعتین
  

یبطل بالحیض الطارئ بعده وال یضر الفصل بأّیام بینھ وبین صالتھ، فإن كان الوقت  أّن الّطواف ال: والمتحصل
واسعًا تصّلي بعد الطھر قبل السعي لعدم الدلیل على جواز تأخیرھا عن السعي مع التمّكن، وإن كان ضیقًا 

  .فتسعى وتصّلي بعد رجوعھا إلى مّكة بعد الوقوفین
  

ذكر أنھا تقضي بقّیة طوافھا قبل طواف الحج أو بعـده ولكن مقتضى صحیح ) قدس سره(ثّم إّن المصنف 
  . أنھا تطوف أّوًال طوافًا لعمرتھا ثّم تطوف طوافًا للحج ثّم طواف الّنساء)4(العالء

  
  والحمد هللا أّوًال وآخرًا وظاھرًا وباطنًا
  وصّلى اهللا على محّمد وآلھ الّطاھرین

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 88أبواب الطواف ب  / 458: 13الوسائل ) 1(
  .1 ح 89أبواب الطواف ب  / 459: 13الوسائل ) 2(
  .2 ح 88أبواب الطواف ب  / 458: 13الوسائل ) 3(
  .1 ح 84أبواب الطواف ب  / 448: 13الوسائل ) 4(
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  فصل في المواقیت
  

ھا مجازًا أو حقیقة متشرعّیة والمذكور منھا في جملة من األخبار وھي المواضـع المعّینة لإلحرام ُاطلقت علی
  :خمسة، وفي بعضھا ستة، ولكن المستفاد من مجموع األخبار أن المواضع التي یجوز اإلحرام منھا عشرة

الُحلیفة، وھي میقات أھل المدینة ومن یمّر على طریقھم، وھل ھو مكان فیھ مسجد الشجرة أو  ذو: أحدھا
   وفي جملة من األخبار أنھ)1( ؟ قوالن، دنفس المسج

  
عشرة مواقیت، الخمسة اُالول منھا تختص بمن كان بعیدًا عن مّكة بمسافة ) قدس سره(ذكر المصنف ) 1(

معّینة، سنتعرض إلیھا إن شاء اهللا تعالى، وھذه المواقیت مسّلمة ال كالم فیھا، وأّما الخمسة الباقیة فلھم فیھا 
  .ھا في محلھبحث سنذكر كال من

  
الحلیفة، وقد أتفقت كلمة الفقھاء في أنھ میقات أھل المدینة ومن یمر على طریقھم، والروایات في  ذو: األّول

  .)1( »الحلیفة وھو مسجد الشجرة ووّقت ألھل المدینة ذا«صحیحة الحلبي : ذلك متظافرة، منھا
  

؟ ومنشأ االختالف اختالف األخبار، ففي  المسجدإنما الكالم في أن المیقات المكان الذي فیھ المسجد أو نفس 
الحلیفة ھو مسجد الشجرة، وذكر في المتن  الحلیفة وفي بعضھا أنھ الشجرة وفي بعضھا أن ذا بعضھا أنھ ذو

  .الحلیفة على المقّید وھو المسجد أن األحوط االقتصار على نفس المسجد، لحمل المطلق وھو ذو
  

من تعیین مسجد الشجرة میقاتًا في األخبار فما ذكره من ) علیھ الرحمة(لمصنف لو كان األمر كما ذكره ا: أقول
حمل المطلق على المقّید ھو الصحیح، ألّن ذا الحلیفة إن كان اسمًا لنفس المسجد فاألمر واضح وان كان المراد 

  بذي الحلیفة المكان الذي فیھ
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 1یت ب أبواب المواق / 308: 11الوسائل ) 1(
  

  
ھو الشجرة، وفي بعضھا أنھ مسجد الشجرة، وعلى أّي حال فاألحوط االقتصار على المسجد، إذ مع كونھ ھو 

، لكن مع ذلك األقوى جواز ))1(( المسجد فواضح ومع كونھ مكانًا فیھ المسجد فالّالزم حمل المطلق على المقّید
الحلیفة ھو المسجد، وذلك ألّن مع اإلحرام من جوانب  ن ذااإلحرام من خارج المسجد ولو اختیارًا وإن قلنا إ

المسجد یصدق اإلحرام منھ عرفًا، إذ فرق بین األمر باإلحرام من المسجد أو باإلحرام فیھ، ھذا مع إمكان 
ولو مع القرب ) )2(( المحاذاة كافیة: دعوى أن المسجد حد لإلحرام فیشمل جانبیھ مع محاذاتھ، وإن شئت فقل

  .قاتمن المی
  

المسجد فلیس المراد باإلحرام منھ اإلحرام من كل جزء من أجزاء تلك البقعة، بل المراد جواز اإلحرام من أي 
مكان من تلك البقعة سواء أكان من نفس المسجد أو من خارجھ وحوالیھ، فإذا ورد دلیل على لزوم اإلحرام من 

  .مطلقنفس المسجد تكون نسبتھ إلى األّول نسبة المقّید إلى ال
  

الحلیفة وفي بعضھا الشجرة، وال یبعد أن تكون  ھذا ولكن األمر لیس كذلك، فإن المذكور في األخبار ذو
الشجرة اسمًا لذي الحلیفة فیكون لھذا المكان اسمان أحدھما ذو الحلیفة واآلخر الشجرة، ولم یرد في شيء من 

یكون مقّیدًا فیحمل المطلق علیھ كما یدعیھ الروایات األمر باإلحرام من مسجد الشجرة أو أنھ المیقات ل
الحلیفة وھي الشجرة، كما  وّقت ألھل المدینـة ذا) صّلى اهللا علیھ وآلھ(المصنف، بل الوارد فیھا أن رسول اهللا 

  .، فال موضوع لحمل المطلق على المقّید)3(الحلیفة ھو مسجد الشجرة أنھ ورد فیھا أن ذا
  
- - - - - - - - - -  
د في شيء من الروایات األمر باإلحرام من مسجد الشجرة أو أنھ المیقات، بل الوارد فیھا أن رسول لم یر) 1(

الحلیفة ھو  الحلیفة وھي الشجرة، كما أنھ ورد فیھا أن ذا وّقت ألھل المدینة ذا) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(اهللا 
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ن یكون مسجد الشجرة اسمًا لمنطقة فیھا مسجد الشجرة فال موضوع لحمل المطلق على المقّید، وغیر بعید أ
  .المسجد كما ھو كذلك في مسجد سلیمان

  ".في المیقات التاسع"یأتي الكالم على كفایة المحاذاة ) 2(
  .7، 3 ح 1أبواب المواقیت ب  / 308: 11الوسائل ) 3(
  

 
، ولكنھا )1( الشجرة أحرم من مسجد) صّلى اهللا علیھ وآلھ(نعم، ورد في روایة واحدة ضعیفة أن رسول اهللا 

) صّلى اهللا علیھ وآلھ(عّینھ میقاتًا وإنما تحكي فعل رسول اهللا ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(غیر داّلة على أنھ 
وأنھ أحرم من نفس المسجد والریب في جواز ذلك، فال تدل ھذه الروایة على قصر المیقات بالمسجد خاّصة، 

  .الحلیفة باقیة على إطالقھا وسالمة من التقیید وفالروایات الداّلة على أن المیقات ذ
  

  :بّد لنا من استعراض األخبار وھي وإلثبات ما نقول ال
، وفي صحیح الحلبي )2(»الحلیفة المدینة ذا ووقت ألھل«عّمار، وجاء فیھ  بن صحیح معاویة

حذاء  فیكون«نان س صحیح ابن ، وفي)3(»إذا جاوز الشجرة؟ الّرجل من أین یحرم«الشجرة  المیقات جعل
والمالحظ من ھذه األخبار أن . )5(»اإلحرام من الشجرة یعني«، وفي صحیح إبراھیم بن عبد الحمید )4(»الشجرة

  .الحلیفة والشجرة ومن ذلك یظھر أنھما اسمان لمكان واحد المذكور فیھا ذو
  

أحرم من ) ى اهللا علیھ وآلھ وسّلمصّل(أّما التعبیر بمسجد الشجرة فلم یرد إّال في روایة واحدة دّلت على أنھ 
یدل على تعیینھ میقاتًا كما بّینا مضافًا إلى ضعف سندھا باالرسال، إّال أنھ مع ذلك كّلھ  مسجد الشجرة، وھو ال

  :بّد من اإلحرام من مسجد الشجرة واعتباره میقاتًا لروایتین ال
وّقت ألھل المدینة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ( إّن رسول اهللا) علیھ السالم: (فقال«صحیحة علي بن رئاب : اُالولى

  .)6( »الحلیفة وھي الشجرة ذا
  
- - - - - - - - - -  
  .13 ح 1أبواب المواقیت ب  / 311: 11الوسائل ) 1(
  .2 ح 1أبواب المواقیت ب  / 307: 11الوسائل ) 2(
  .3 ح 6أبواب المواقیت ب  / 316: 11الوسائل ) 3(
  .1 ح 7اب المواقیت ب أبو / 317: 11الوسائل ) 4(
  .1 ح 8أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 5(
  .7 ح 1أبواب المواقیت ب  / 309: 11الوسائل ) 6(
  

  
 فمدلول صحیح ابن رئاب أن )1( »الحلیفة وھو مسجد الشجرة ووّقت ألھل المدینة ذا«صحیحة الحلبي : الثانیة

الحلیفة ھو مسجد الشجرة، فضم   صحیح الحلبي أن ذاالحلیفة والشجرة اسمان لموضع واحد، ومدلول ذا
  .الروایات بعضھا إلى بعض یقتضي كون المیقات نفس المسجد وال داعي لحمل المطلق على المقّید

  
؟ الظاھر ھو الثاني، ألّن المسجد ُاخذ مبدأ ال ظرفًا،  وھل یجب اإلحرام من نفس المسجد أو یجوز من خارجھ

ح بھ في صحیح الحلبي وغیره ھو المنع من اإلحرام قبل الوصول إلیھ أو بعده، قال ومعنى المبدأ على ما صّر
  .)2(»ال ینبغي لحاج وال لمعتمر أن یحرم قبلھا وال بعدھا«): علیھ السالم(
  

وأّما لزوم اإلحرام من نفس المسجد فال یستفاد من الروایات، فلو أحرم من خارج المسجد ال قبلھ وال بعده صح 
ركضت من دار : صدق كون مبدأ إحرامھ من المسجد، وال یلزم الدخول في المسجد، نظیر ما یقالإحرامھ، ل

فالن إلى المكان الفالني فإنھ یصدق على من ابتدأ الركض من خارج الدار وما حوالیھا وال یلزم االبتداء 
مسجد، كما ھو كذلك في یبعد أن یكون مسجد الشجرة اسمًا لمنطقة فیھا ال بالركض من داخل الدار، ھذا وال
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بلدة مسجد سلیمان ال اسمًا لنفس المسجد، فمجموع المضاف والمضاف إلیھ اسم لھذه البقعة من األرض، 
  .الحلیفة واآلخر مسجد الشجرة، ھذا كّلھ بالنسبة إلى أھل المدینة فھذه البقعة لھا اسمان أحدھما ذو

  
الحلیفة میقات ألھل المدینة ولكل من یمر على  معنى أن ذاوأّما المار بذي الحلیفة فحكمھ حكم أھل المدینة، ب

طریقھم وإن لم یكن من أھل المدینة، فال یختص ذو الحلیفة بأھل المدینة، وتدل على ذلك طائفتان من 
  :الروایات

ام، فإن  الداّلة على تعیین المواقیت وأنھ لیس ألحد أن یمر عنھا ویتجاوزھا بال إحر)3( الروایات العاّمة: اُالولى
  المستفاد منھا أن ھذه المواقیت مواقیت لكل حاج یكون 

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 1أبواب المواقیت ب  / 308: 11الوسائل ) 1(
  .3 ح 1أبواب المواقیت ب  / 308: 11الوسائل ) 2(
  .1أبواب المواقیت ب  / 307: 11الوسائل ) 3(
  

  
 الحج بأھالي ھذه البالد من الشام والعراق والیمن طریقھ علیھا، إذ من الواضح عدم اختصاص وجوب

والطائف وأھل المدینة، بل الحج واجب على جمیع المسلمین فطبعًا تكون ھذه المواضع مواقیت ألھالي ھذه 
ینبغي لحاج وال معتمر أن یحرم  ال«ففي صحیح الحلبي . البالد ولغیرھم من الحجاج إذا تجاوزوا ومروا علیھا

صّلى اهللا علیھ (ینبغي ألحد أن یرغب عن مواقیت رسول اهللا  وال): علیھ السالم(ا، ثّم قال قبلھا وال بعدھ
  .)1( » )وآلھ

  
فلیس ألحد أن یعدو من ھذه المواقیت إلى «): علیھ السالم(وفي صحیح علي بن جعفر بعدما ذكر المواقیت قال 

بّد من اإلحرام  غیر ھذه المواقیت، بل ال، فإنھما یدالن بوضوح على أنھ لیس ألحد أن یحرم من )2( »غیرھا
  .منھا وإن لم یكن من أھل ھذه البالد

  
كتبت «: ، قال)علیھ السالم(صحیحة صفوان عن أبي الحسن الرضا : النصوص الخاّصة، منھا: الطائفة الثانیة

ي ذلك أن بعض موالیك بالبصرة یحرمون ببطن العقیق ولیس بذلك الموضع ماء وال منزل وعلیھم ف: إلیھ
صّلى اهللا (أن رسول اهللا : ؟ فكتب مؤونة شدیدة فترى أن یحرموا من موضع الماء لرفقة بھم وخفة علیھم

  .)3( »وّقت المواقیت ألھلھا ومن أتى علیھا من غیر أھلھا) علیھ وآلھ
  

من وأھل السند «): علیھ السالم(صحیح ابن جعفر بعدما سألھ عن إحرام أھل الكوفة وغیرھا قال : ومنھا
 فیعلم من ذلك أن میقات أھل البصرة ال یختص بأھل البصرة بل یعم )4( »البصرة، یعني من میقات أھل البصرة
  .من یمر عنھ ولو كان من أھل السند

  
  عن قوم قدموا المدینة فخافوا كثرة البرد«معتبرة إبراھیم بن عبدالحمید : ومنھا

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 1ب المواقیت ب أبوا / 308: 11الوسائل ) 1(
  .9 ح 1أبواب المواقیت ب  / 310: 11الوسائل ) 2(
  .1 ح 15أبواب المواقیت ب  / 331: 11الوسائل ) 3(
  .5 ح 1أبواب المواقیت ب  / 309: 11الوسائل ) 4(
  

  
مع األقوى عدم جواز التأخیر إلى الُجحفة ـ وھي میقات أھل الشام ـ اختیارًا، نعم یجوز : 1 مسألة "3213"

الضرورة لمرض أو ضعف أو غیرھما من الموانع، لكن خصھا بعضھم بخصوص المرض والضعف، 
لوجودھما في األخبار فال یلحق بھما غیرھما من الضرورات، والظاھر إرادة المثال، فاألقوى جوازه مع مطلق 

  .)1( ))1(( الضرورة
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ال، وھو :  منھا إلى ذات عرق فیحرموا منھا، فقالوكثرة األّیام ـ یعني اإلحرام من الشجرة ـ وأرادوا أن یأخذوا
 فإنھا أیضًا تدل على عدم اختصاص المیقات )2( »مغضب من دخل المدینة فلیس لھ أن یحرم إّال من المدینة

بأھل المدینة بل یشمل كل من دخل المدینة، والروایة معتبرة، فإن إبراھیم ثقة وإن كان واقفیًا، وأّما جعفر بن 
  .كیم فإنھ وإن لم یوثق في كتب الرجال ولكنھ من رجال كامل الزیاراتمحّمد بن ح

  
یخرج إلى میقات أھل أرضھ، : عن رجل نسي أن یحرم حتى دخل الحرم، قال قال أبي«صحیح الحلبي : ومنھا

 فإنھ یدل )3( »فإن خشي أن یفوتھ الحج أحرم من مكانھ، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثّم لیحرم
 أن من ترك اإلحرام نسیانًا وجب علیھ العود إلى المیقات واإلحرام منھ، ویستفاد منھ أن الذاكر ال یجوز لھ على

  .وغیر ذلك من الروایات. المرور والتجاوز عن المیقات إّال محرمًا
بل الظاھر أنھ ال خالف بینھم في جواز تأخیر اإلحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمریض والضعیف، ) 1(

  .یجوز العدول من میقات إلى میقات آخر رعایة لضعفھ ومرضھ كما سیتضح ذلك إن شاء اهللا تعالى
  

؟  إّنما الكالم في المختار وأنھ ھل یجوز لھ العدول من مسجد الشجرة إلى الجحفة من دون عذر ومرض أم ال
  المشھور والمعروف عدم جواز التأخیر إلى الجحفة اختیارًا 

- - - - - - - - - -  
  .التعدي إلى غیر موارد الضرر أو الحرج محل إشكال، بل منع) 1(
  .1 ح 8أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 2(
  .1 ح 14أبواب المواقیت ب  / 328: 11الوسائل ) 3(
  

  
  .)2(  وابن حمزة في الوسیلة)1( ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخیر اختیارًا كما عن الجعفي

  
  :ما ذھب إلیھ المشھور، وتدل علیھ طائفتان من الروایاتوالصحیح 

وّقت مواقیت معّینة ال ینبغي ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(الروایات العاّمة المتقّدمة الداّلة على التوقیت وأنھ : اُالولى
من «ر ألحد أن یعدل عنھا إلى غیرھا، والناھیة عن التجاوز عنھا إّال وھو محرم، ففي صحیحة معاویة بن عّما

، ال تجاوزھا إّال وأنت )صّلى اهللا علیھ وآلھ(تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقیت التي وّقتھا رسول اهللا 
  .)3( ونحوھا صحیحة علي بن جعفر» محرم

  
  :الروایات الخاّصة: الثانیة
اشیًا فلم أھل حتى إني خرجت بأھلي م): علیھ السالم(قال أبو عبداهللا «معتبرة أبي بكر الحضرمي، قال : منھا

لقیناه وعلیھ ثیابھ، وھم ال یعلمون، : أتیت الجحفة وقد كنت شاكیًا، فجعل أھل المدینة ُیسألون عّني فیقولون
 فإنھا تدل )4( »لمن كان مریضًا أو ضعیفًا أن یحرم من الجحفة) صّلى اهللا علیھ وآلھ(وقد رخص رسول اهللا 

علیھ (ذا ما في معتبرة أبي بصیر الداّلة على أن الصادق على أن الترخیص مختص للمریض والضعیف، وك
  .)5( بانھ كان علیًال) علیھ السالم(أحرم من الجحفة ولم یحرم من الشجرة واعتذر ) السالم

  
  :وأّما القائل بجواز اإلحرام من الجحفة اختیارًا فقد استدل بعّدة من الروایات

   فإنھ )6( »الحلیفة والجحفة وأھل المدینة من ذي«صحیح علي بن جعفر : منھا
- - - - - - - - - -  
  .493: 1نقل عنھ في الدروس ) 1(
  .160: الوسیلة) 2(
  .9، 3، 2 ح 1أبواب المواقیت ب  / 307: 11الوسائل ) 3(
  .5 ح 6أبواب المواقیت ب  / 317: 11الوسائل ) 4(
  .4 ح 6أبواب المواقیت ب  / 317: 11الوسائل ) 5(
  .5 ح 1أبواب المواقیت ب  / 309: 11الوسائل ) 6(
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الحلیفة والجحفة، فتكون  صریح في جواز اإلحرام من الموضعین، فأھل المدینة مخیرون بین اإلحرام من ذي
  .الحلیفة على األفضلیة ھذه الروایة قرینة على حمل الروایات الداّلة على اإلحرام من ذي

  
 بالروایات الداّلة على اختصاص جواز اإلحرام من الجحفة أن داللتھ على التخییر باالطالق فیقّید: والجواب

  .للمریض والضعیف
  

یجوز لھ اإلحرام  یستفاد من األدّلة أن أھل المدینة على قسمین المختار والمریض، أّما المختار فال: وبالجملة
  .إّال من مسجد الشجرة، وأّما المریض فیجوز لھ األمران

  
عن رجل من أھل المدینة أحرم من ) علیھ السالم(نھ سأل أبا عبداهللا أ«صحیح معاویة بن عّمار : ومنھا

  .)1( »ال بأس: الجحفة، فقال
  

أن داللتھ أیضًا باألطالق وترك االستفصال فیقّید بما دّل على جواز اإلحرام من الجحفة لخصوص : والجواب
م یكن عازمًا على الحج وخرج من على أنھ یمكن أن یكون الرجل المسؤول عنھ مریضًا أو ضعیفًا أو ل. العاجز

وھو  بلده میقات إلى الرجوع ال یجب علیھ وأنھ الجحفة من اإلحرام المدینة لحاجة ثّم بدا لھ الحج فأجاز لھ
  .الحلیفة ذو
  

  .لم یظھر من الروایة أن الرجل كان مختارًا أو كان عازمًا على الحج من األّول: وبالجملة
  

من الجحفة وال یجاوز الجحفة إّال : ؟ فقال حرم الرجل إذا جاوز الشجرةمن أین ی«صحیح الحلبي : ومنھا
  .)2( »محرمًا

  
  .أن الصحیح یدل على حكم من تجاوز الشجرة وال یدل على جواز تأخیر اإلحرام اختیارا: وفیھ

  
ا في وھل یعم جواز التأخیر إلى الجحفة سائر األعذار كشّدة البرد أو الحر أو یختص بالمریض والضعیف كم

  ؟ وجھان، فعن جماعة منھم المصنف التعمیم، وعن  النص
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 6أبواب المواقیت ب  / 316: 11الوسائل ) 1(
  .3 ح 6أبواب المواقیت ب  / 316: 11الوسائل ) 2(
  

  
  .آخرین االختصاص بالمریض والضعیف

  
  .اریبعد التفصیل بین الضرر والحرج وبین غیرھما من األعذ وال
  

اإلحرام من مسجد الشجرة لنفي الضرر والحرج من دون حاجة إلى دلیل بالخصوص،  ففي األّول یرتفع وجوب
ولكن جوازه من الجحفة یحتاج إلى دلیل آخر، ألّن نفي الضرر والحرج یرفع الحكم الثابت في موردھما 

الحلیفة والجحفة كصحیح علي بن جعفر  یثبت حكمًا آخر، فالمرجع حینئذ إطالق ما دّل على التخییر بین ذي وال
 فإذا سقط وجوب أحد العدلین كما في المقام ـ على الفرض ـ یثبت العدل اآلخر فیتعین علیھ اإلحرام )1(المتقدِّم

  .من الجحفة
  

وبتعـبیر آخر قد عرفت أنھ ال مجال للعمـل بھذا اإلطالق بالنسبة إلى من كان متمكِّنًا من اإلحرام من 
، لتقییده بما دّل على جواز التأخیر إلى الجحفة لخصوص المریض والضعیف، وأّما من لم یكن الحلیفة ذي
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الحلیفة كما ھو مفروض بحثنا فیتعّین علیھ الفرد اآلخر من الواجب التخییري وھو  مكّلفًا باإلحرام من ذي
  .الجحفة

  
لعرفي كالبرد والحر ونحو ذلك وھو غیر موارد الضرر والحرج كالحاجة الشخصیة والحرج ا: وأّما الثاني

فیشكل الحكم بجواز التأخیر إلى الجحفة، الختصاص دلیل الجواز بالمریض والضعیف كما في معتبرة أبي بكر 
 )3(، وحملھا على مجّرد المثال كما في المتن غیر ظاھر، بل صحیح إبراھیم بن عبدالحمید)2(الحضرمي المتقدِّمة

ر مسجد الشجرة في الحرج العرفي كشّدة البرد ونحوھا من األعذار یدل على عدم جواز اإلحرام من غی
العرفیة، فالتعدي من مورد خبر أبي بكر الحضرمي إلى مطلق العذر والحرج وإن كان عرفیًا مما ال وجھ لھ، 
وال قرینة على إرادة المثال من المریض والضعیف، بل القرینة على الخالف موجودة وھي صحیحة إبراھیم 

  .مةالمتقدِّ
  
- - - - - - - - - -  
  .265في ص ) 1(
  .265في ص ) 2(
  .1 ح 8أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 3(
  

  
یجوز ألھل المدینة ومن أتاھا العدول إلى میقات آخر كالُجحفة أو العقیق، فعدم جواز : 2 مسألة "3214"

الحلیفة ثّم أراد  ّنھ لو أتى إلى ذي  الظاھر أالحلیفة، بل التأخـیر إلى الجحفة إنما ھو إذا مشى من طریق ذي
یجوز ھو  من غیر رجوع فإن الذي ال) )1(( الرجوع منھ والمشي من طریق آخر جاز، بل یجوز أن یعدل عنھ

الحلیفة، وما  یكون مجاوزًا وإن كان ذلك وھو في ذي التجاوز عن المیقات ُمحًال وإذا عدل إلى طریق آخر ال
  .)1( بدالحمید من المنع عن العدول إذا أتى المدینة مع ضعفھ منّزل على الكراھةفي خبر إبراھیم بن ع

  
أن معتبرة إبراھیم دّلت على عدم جواز العدول إلى غیر : ّنھ یمكن تقریب ما ذكرناه ببیان آخر وھو على أ

واإلحرام من مسجد الشجرة باالطالق، وصحیح علي بن جعفر یدل على التخییر بین اإلحرام من مسجد الشجرة 
الجحفة باالطالق أیضًا، وقد رفعنا الید عن إطالقھ بالنسبة إلى العلیل والمریض وخّصصنا الجواز بھما، فتكون 
نسبة صحیح علي بن جعفر بعد تخصیصھا بروایة الحضرمي الداّلة على اختصاص الجواز بالمریض 

العام فیختص صحیح إبراھیم بغیر والضعیف إلى إطالق صحیح إبراھیم بن عبدالحمید نسبة الخاص إلى 
  .المریض والضعیف وتنقلب النسبة من التنـافي إلى العام والخاص فیختص الجواز بالمریض والضعیف

ریب في جواز الخروج من المدینة إلى بلد آخر كالشام أو الطائف أو الیمن واإلحرام من میقات ذلك  ال) 1(
الحلیفة میقات ألھل المدینة  رم من میقـاتھا وما دّل على أن ذاالبلد، وال یجب علیھ البقاء في المدینة لیح

یشملھ وجوب اإلحرام من  من یرید الحج من طریق المدینة، وأّما إذا أراد الحج من طریق آخر فال منصرف إلى
  .الحلیفة بل یجب علیھ اإلحرام من میقات البلد الذي أراد الحج منھ ذي
  

  ھ السفر إلى مكان آخر وأراد الحج من ھناك ال بل لو أتى مسجد الشجرة ثّم بدا ل
- - - - - - - - - -  
  .ھذا مشكل لصدق التجاوز عن المیقات وھو یرید مّكة وروایة ابن عبدالحمید ال بأس بھا سندا) 1(
  

  
الحلیفة بال إحرام، فإن الممنوع إنما ھو التجاوز عن المیقات بال إحرام لمن یرید  مانع من االجتیاز عن ذي

  .الحلیفة، وأّما إذا أراد الحج من طریق آخر فال إشكال في االجتیاز بال إحرام لحج من ذيا
  

إنما الكالم فیما إذا أتى مسجد الشجرة ولم یرجع منھ إلى الوراء ومن ھنا أراد العدول إلى میقات آخر كالجحفة 
؟ اختار الجواز في  الذي وصل إلیھلیحرم من ھناك فھل یجوز لھ ذلك، أو یتعین علیھ اإلحرام من ھذا المیقات 

بدعوى عدم صدق التجاوز » بل یجوز أن یعدل عنھ من المیقات من غیر رجوع«): قدس سره(المتن وقال 
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عن المیقات محًال على ما إذا عدل إلى طریق آخر، وما في خبر إبراھیم بن عبدالحمید من المنع عن العدول إذا 
  . الكراھةأتى المدینة مع ضعفھ سندًا منزل على

  
أن التجاوز عن المیقات بال إحرام صادق وإن عدل إلى طریق آخر، غایة األمر أنھ تجاوز من المیقات : ویرّده

بطریق غیر مستقیم، فإن الممنوع ھو التجاوز عن المیقات بال إحرام سواء كان بطریق مستقیم بأن یتجاوز 
، أو بطریق غیر مستقیم بأن یتجاوز عن المیقات عن المیقات ویتوجھ إلى مّكة من دون عدول إلى طریق آخر

ویذھب إلى میقات آخر، وأّما روایة إبراھیم بن عبدالحمید فقد عرفت أنھا معتبرة، وجعفر ابن محّمد بن حكیم 
  .المذكور في السند من رجال كامل الزیارات

  
یقات آخر، بل یجب علیھ أن أن من أتى مسجد الشجرة وكان قاصدًا للحج ال یجوز لھ العدول إلى م: فالصحیح

  .یحرم من میقات المدینة وال یتجاوزه إّال محرمًا كما في معتبرة إبراھیم
  

ثّم إنھ بناًء على جواز العدول إلى میقات آخر فھل یتعین علیھ اإلحرام من الجحفة أو یجوز لھ اإلحرام من أي 
  .؟ لم أر من تعرض لذلك میقات شاء

  
الحلیفة وغیر متمكن منھ فال یجب اإلحرام منھ  كان معذورًا من اإلحرام من ذيإنھ إذا : والتحقیق أن یقال

ویجوز لھ التجاوز عنھ بال إحرام لسقوطھ عن كونھ میقاتًا بالنسبة إلیھ، ففي الحقیقة مسجد الشجرة لیس 
 أصًال ولم یجب یتعّین علیھ اإلحرام من الجحفة لعدم كون مسجد الشجرة بمیقات لھ میقاتًا لھ أصًال، فحینئذ ال

  علیھ اإلحرام
  
الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ویدل علیھ ـ مضافًا إلى ما مّر ـ مرسلة : 3 مسألة "3215"

، وأّما على القول باالختصاص »وال تدخل المسجد وتھّل بالحج بغیر صالة«في كیفیة إحرامھا ) )1(( یونس
دخل المسجد وتحرم في حال االجتیاز إن أمكن، وإن لم یمكن بالمسجد فمع عدم إمكان صبرھا إلى أن تطھر ت

  .)1( لزحم أو غیره أحرمت خارج المسجد وجددت في الجحفة أو محاذاتھا
  

تخییرًا لفرض سقوطھ عن المیقات بالنسبة إلیھ، وحیث یجب علیھ اإلحرام من المیقات یجوز  تعیینًا وال منھ ال
  . بلد شاء الذي یمر بالمیقات سواء كان الجحفة أم میقاتًا آخرلھ اختیار أي میقات شاء، فیذھب إلى أي

  
وأّما إذا فرضنا أنھ یتمكن من اإلحرام من مسجد الشجرة ولكن یجوز لھ العدول عنھ إلى میقات آخر على نحو 

ّنھ إذا لم یأت بأحد العدلین  الواجب التخییري كالمریض والضعیف فیتعین علیھ اإلحرام من الجحفة، أل
على ما في معتبرة أبي ) علیھ السالم(جبین یتعّین علیھ العدل اآلخر كما صنع اإلمام أبو عبداهللا الصادق الوا

، إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخییریًا وتعّذر علیھ أحدھما یتعّین )2(بصیر ومعتبرة أبي بكر الحضرمي
  .ب التخییري فیحتاج إلى دلیل خاصعلیھ الفرد اآلخر، وأّما العدول إلى میقات آخر لیس بعدل للواج

  
إّن المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن المیقات بال إحرام لذوي األعـذار كالمریض : وإن شئت قلت

والضعیف إنما ھو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط اإلحرام من الجحفة، وأّما التجاوز عنھ واإلحرام من 
  . ھو التفصیل بین الموردینمیقات آخر غیر الجحفة فلم یثبت، فالصحیح

  إذا قلنا بجواز اإلحرام من خارج المسجد اختیارًا فال كالم حتى إذا قلنا بأن ) 1(
- - - - - - - - - -  
الروایة مسندة ومعتبرة، وداللتھا على أن إحرامھا من خارج المسجد واضحة وال یجوز لھا دخول المسجد ) 1(

  .وأّما االجتیاز فال یتحقق فیھ
  .5، 4 ح 6أبواب المواقیت ب  / 317: 11لوسائل ا) 2(
  

  
  .المیقات نفس المسجد، وذلك ألّن المسجد ُاخذ مبدأ ال ظرفًا كما عرفت
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عن الحائض ترید اإلحرام، ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: ویدل علیھ أیضًا صحیح یونس بن یعقوب، قال

الكرسف وتلبس ثوبًا دون ثیاب إحرامھا وتستقبل القبلة، تغتسل ـ أي غسل اإلحرام ـ وتستثفر وتحتشي ب: قال
  .)1(»وال تدخل المسجد وتھل بالحج بغیر الصالة

  
والروایة مسندة معتبرة ال مرسلة، وداللتھا على أن إحرامھا من خارج المسجد واضحة، وھي بإطالقھا ـ لترك 

 االھالل بالحج في الروایة ال یوجب االستفصال فیھا ـ تشمل إحرام العمرة من مسجد الشجرة أیضًا، وذكر
اختصاصھا بإحرام الحج من المسجد الحرام، ألّن حج التمّتع اسم لمجموع العمرة والحج ویصح إطالق الحج 
على عمرة التمّتع، فال قصور في شمول الروایة إلحرام العمرة من مسجد الشجرة، بل شمولھا إلحرام العمرة 

ّدًا خلو القوافل المتوجھة من الشجرة إلى مّكة من الحائض بل یكثر االبتالء من مسجد الشجرة أولى، إذ یبعد ج
  .یصح السكوت عن بیان حكمھا بذلك، ومعھ ال

  
والنفساء وعدم جواز تأخیر اإلحرام لھما إلى  الحائض المسجد على من خارج اإلحرام وقد یستفاد وجوب

بي بكر في البیداء، وھو خارج مسجد الشجرة، الجحفة من قضیة أسماء بنت عمیس لّما نفست بمحّمد بن أ
وأصحابھ، كما ) وآلھ علیھ اهللا صّلى(النبّي  بأن تحرم وتلبِّي مع) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(فأمرھا رسول اهللا 

وأصحابھ من ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(، فتكون حالھا كالنبّي )2( في صحیحة معاویة ابن عّمار وصحیحة زرارة
  . من ھذا المكان وعدم تأخیره إلى الجحفة أو إلى میقات آخرحیث اإلحرام

  
وأّما إذا قیل بلزوم االحرام من نفس المسجد فقد ذكر في المتن أنھ مع عدم إمكان صبرھا إلى أن تطھر تدخل 

  .المسجد وتحرم في حال االجتیاز
  
- - - - - - - - - -  
  .2  ح48 أبواب اإلحرام ب / 399 :12الوسائل ) 1(
  .1  ح91 أبواب الطواف ب / 442: 13، 1  ح49 أبواب اإلحرام ب / 401 :12 الوسائل )2(
  

  
، واألحوط أن یتیمم ))1(( إذا كان جنبًا ولم یكن عنده ماء جاز لھ أن یحرم خارج المسجد: 4 مسألة "3216"

  .)1(  ماء بعد نقائھاللدخول واإلحرام، ویتعّین ذلك على القول بتعیین المسجد، وكذا الحائض إذا لم یكن لھا
  

أن أدّلة حرمة التجاوز عن المیقات بال إحرام ال تشمل المقام، ألّن المفروض أن ھذا المكان لم یكن : ویرد علیھ
بمیقات لھا، وأّما اإلحرام من نفس المسجد فغیر قادرة علیھ فیسقط ھذا الموضع عن المیقاتیة بالنسبة إلیھا، ال 

یتمّكن من اإلحرام من الشجرة، وأّما االجتیاز  ردة في اإلحرام من الجحفة لمن السیما بمالحظة الروایات الوا
وال جنبًا «فال یتحقق في المقام، ألّن المیزان في تحّققھ صدق عنوان عابري سبیل المذكور في اآلیة الشریفة 

یقًا وسبیًال، وال ، وھو أن یدخل من باب ویخرج من باب آخر على نحو یتخذ المسجد طر)2(»إّال عابري سبیل
یصدق على ما إذا دخل في المسجد وطاف ودار فیھ وخرج من نفس الباب أو من الباب المالصق لھ الواقع في 

  .جنبھ
  

ّنھ لو فرض جواز الطواف والدوران في المسجد لم یكن وجھ لتقییده بعدم إمكان الصبر إلى أن تطھر، إذ  على أ
  .ّول، وال موجب لتقییده بعدم إمكان الصبرلو كان ذلك جائزًا لكان جائزًا من األ

  
وما ذكره من االحتیاط في المتن باإلحرام من خارج المسجد وتجدیده من الجحفة أو من میقات آخر فال بأس 

  .بھ
ّنھ یتعّین علیھا اإلحرام من خارج المسجد،  ریب في أ إذا قلنا بجواز اإلحرام من خارج المسجد اختیارًا فال) 1(

وأّما االحتیاط المذكور في المتن فھو غیر مشروع، وال أقل من أنھ على .  لھا الدخول في المسجدیجوز إذ ال
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خالف االحتیاط، وذلك ألنھ لو فرضنا جواز اإلحرام من نفس المسجد وخارجھ والتخییر بینھما في نفسھ فإذا 
  جحاضت أو أجنب ولم یكن الماء موجودًا یرتفع التخییر ویتعین اإلحرام من خار

- - - - - - - - - -  
  .بل ھو المتعّین، وال مجال لالحتیاط المزبور) 1(
  .43: 4النساء ) 2(
  

  
العقیق، وھو میقات أھل نجد والعراق ومن یمّر علیھ من غیرھم وأّولھ المسلخ، وأوسطھ َغمرة، : الثاني

ضل اإلحرام من المسلخ ثّم وآخره ذات ِعرق، والمشھور جواز اإلحـرام من جمیع مواضعھ اختیارًا، وأّن األف
من غمرة، واألحوط عدم التأخیر إلى ذات عرق إّال لمرض أو تقّیة فإنھ میقات العاّمة، لكن األقوى ما ھو 

) )1(( المشھور، ویجوز في حال التقّیة اإلحرام من أّولھ قبل ذات عرق سّرًا من غیر نزع ما علیھ من الثیاب
إلحرام ھناك بل ھو األحوط، وإن أمكن تجرده ولبس الثوبین سّرًا ثّم إلى ذات عرق ثّم إظھاره ولبس ثوبي ا

  .)1( نزعھما ولبس ثیابھ إلى ذات عرق ثّم التجّرد ولبس الثوبین فھو أولى
  

المسجد، ألّن أحد الفردین للواجب التخییري إذا كان غیر مقدور یتعین الفرد اآلخر فإذا تعین اإلحرام من خارج 
  .مم للدخول في المسجد واإلحرام منھ ثانیایشرع التی المسجد ال

  
وأّما إذا قیل بكون المیقات نفس المسجد فیتعّین التیمم للدخول في المسجد واإلحرام منھ، فإن التراب أحد 

 لم یظھر لنا وجھھ بعد كون التراب أحد )2(الطھورین، فما عن المستند من أنھا تؤخر اإلحرام إلى الجحفة
  .الطھورین

، والروایات في ذلك )صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم( في أن العقیق من المواقیت التي وّقتھا رسول اهللا ریب ال) 1(
  .)3( متضافرة

  
إنما الكالم في حّده من حیث المبدأ والمنتھى بحسب التحدید في الروایات، ومن جملة الروایات التي جمعت بین 

  :األمرین معًا روایتان
ألھل ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(وّقت رسول اهللا ): علیھ السالم(قال الصادق «ل مرسلة الصدوق، قا: اُالولى

  العراق العقیق، وأّولھ المسلخ ووسطھ غمرة وآخره
- - - - - - - - - -  
  .مع االحتیاط بالفدیة للبس المخیط) 1(
  .183: 11مستند الشیعة ) 2(
  .1أبواب المواقیت ب  / 307: 11الوسائل ) 3(
  

  
الُجحفة، وھي ألھل الشام ومصر ومغرب ومن یمّر علیھا من غیرھم إذا لم یحرم من المیقات السابق : الثالث
  .علیھا

  
  .َیَلْمَلم، وھو ألھل الیمن: الرابع

  
  .)1( »ذات عرق، وأّولھ أفضل

  
و على نح) علیھ السالم(ولكن لضعفھا باالرسال ال یمكن االستدالل بھا، ومجرد إخبار الصدوق عن اإلمام 
  .الجزم ال یوجب االعتماد علیھا، إذ یمكن ثبوت الروایة عنده بطریق غیر ثابت عندنا

  
حّد العقیق أّولھ المسلخ : یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «: معتبرة أبي بصیر وھي العمدة، قال: الثانیة

  .)2( »وآخره ذات عرق
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ى أن صاحب الحدائق الذي ملتزم بتوصیف بعض وقد عبروا عن ھذه الروایة بالخبر، المشعر بالضعف، حت

، ولكن الظاھر أنھا معتبرة، فإن عّمار بن )3( األخبار بالصّحة وبعضھا بالضعف عّبر عن ھذه الروایة بالخبر
مروان الذي یروي عن أبي بصیر وإن كان مرددًا بین عّمار بن مروان الیشكري الثقة وبین عّمار بن مروان 

 أن المراد بھ ھو الیشكري الثقة، ألنھ المعروف وھو الذي لھ كتاب، وھذا االسم عند الكلبي غیر الموثق إّال
  .االطالق ینصرف إلیھ، وأّما الكلبي فلیس لھ كتاب ولیس بمعروف حتى أن الشیخ لم یذكره

  
ذي یروي وأّما الحسن بن محّمد فرّبما یقال إنھ مجھول الحال، والظاھر أنھ الحسن بن محّمد بن سماعة الثقة ال

عن محّمد بن زیاد كثیرًا وھو ابن أبي عمیر وروایاتھ عنھ تبلغ ستین موردًا بھذا العنوان، وكذا بعنوان الحسن 
  .بن محّمد عن محّمد بن أبي عمیر أو ابن أبي عمیر

  
- - - - - - - - - -  
  .9 ح 2أبواب المواقیت ب  / 313: 11الوسائل ) 1(
  .7 ح 2واقیت ب أبواب الم / 313: 11الوسائل ) 2(
  .438: 14الحدائق ) 3(
  

  
  .الروایة معتبرة سندًا وداللتھا واضحة فال حاجة إلى االنجبار: وبالجملة

  
وبازائھا روایات من حیث التحدید بالمبدأ والمنتھى، أّما من حیث المنتھى فقد وردت روایات عدیدة داّلة على 

  .أن منتھى العقیق غمرة ولیس بعدھا میقات
  

وھو . )1( »حّد العقیق ما بین المسلخ إلى عقبة غمرة: قال«) علیھ السالم(بر أبي بصیر عن أحدھما خ: منھا
  .ضعیف بسھل بن زیاد والبطائني

  
صّلى اهللا علیھ وآلھ (وقت رسول اهللا «: ، قال)علیھ السالم(صحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداهللا : ومنھا
 وفي الوسائل في الطبعة )2( »ین ما بین برید البعث إلى غمرةألھل المشرق العقیق نحوًا من برید) وسّلم

، وأّما دخول نفس الغمرة في حّد )3( ولكّنھ غلط والصحیح ما في التھذیب كما ذكرنا» نحوًا من برید«الجدیدة 
  .العقیق فمبني على دخول الغایة في المغیى وعدمھ

  
  .)4( »برید البعث دون غمرة ببریدین: ، وقالآخر العقیق برید أوطاس«صحیحة معاویة بن عّمار : ومنھا

  
أّول العـقیق برید البعث : قال«) علیھ السالم(ما رواه الشیخ بھذا االسناد في الصحیح عن أبي عبداهللا : ومنھا

  .)5( »وھو دون المسلخ بستة أمیال مّما یلي العراق، وبینھ وبین غمرة أربعة وعشرون میًال بریدان
  

  .ل على أن منتھى العقیق ذات عرقوبازائھا روایات تد
  

  .»حّد العقیق أّولھ المسلخ وآخره ذات عرق «)6( صحیحة أبي بصیر المتقّدمة: منھا
  

  أحرم من ) علیھ السالم(صحیحة إسحاق بن عّمار الداّلة على أن الصادق : منھا
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 2أبواب المواقیت ب  / 312: 11الوسائل ) 1(
  .6 ح 1أبواب المواقیت ب  / 309: 11ئل الوسا) 2(
  .170 / 56: 5التھذیب ) 3(
  .1 ح 2أبواب المواقیت ب  / 312: 11الوسائل ) 4(
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  .2 ح 2أبواب المواقیت ب  / 312: 11الوسائل ) 5(
  .274في ص ) 6(
  

  
  .)1(ذات عرق بالحج

  
العرفي بینھما ھو رفع الید عن بّد من مالحظة كیفیة الجمع بین الروایات، وال ریب أن مقتضى الجمع  فال

ظھور تلك الروایات في عدم جواز تأخیر اإلحرام عن غمرة وحملھا على أفضلیة اإلحرام منھا، وحمل ھذه 
الروایات على جواز التأخیر عن غمرة واإلحرام من ذات عرق مع المرجوحیة، ألّن تلك الروایات ظاھـرة في 

ي جواز التأخیر إلى ذات عرق ال سیما بمالحظة فعل الصادق عدم جواز التأخیر وھذه الروایات صریحة ف
كما في معتبرة إسحاق المتقدِّمة، فالنتیجة أفضلیة اإلحرام من غمرة وجواز تأخیره إلى ذات ) علیھ السالم(

  .عرق مع المرجوحیة
  

  .)2( ویؤیده روایة االحتجاج الداّلة على عدم متابعة العاّمة في تأخیر اإلحرام إلى ذات عرق
  

أّول : قال«، )3(وأّما من حیث المبدأ فمقتضى بعض الروایات أنھ قبل المسلخ كمعتبرة معاویة بن عّمار المتقدِّمة
، فأّول العقیق قبل المكان المسمى بالمسلخ »العقیق برید البعث وھو دون المسلخ بستة أمیال مّما یلي العراق

لمتقدِّمة، وفي بعض الروایات أن أّولھ المسلخ كما في بستة أمیال، وكذا یستفاد من صحیحة عمر بن یزید ا
  .معتبرة أبي بصیر المتقدِّمة فیقع التنافي بینھما

  
فإن قلنا بأن ھجر الروایة واالعراض عنھا یوجب سقوط حجیتھا فاألمر سھل إلعراض األصحاب عن الروایات 

  .ذ ما دّل على أّن أّولھ المسلخاُالولى وإجماعھم على عدم جواز اإلحرام قبل المسلخ، فالمرجع حینئ
  

وإن لم نقل بذلك فالصحیح أن یقال بأن ھذه الروایات إنما تدل على أن العقیق اسم یطلق على ما قبل المسلخ 
وال تدل على جواز اإلحرام من قبل المسلخ، إذ ال مالزمة بین كون العقیق اسمًا لذلك المكان وبین جواز 

  از اإلحرام منھ، إلمكان اختصاص جو
- - - - - - - - - -  
  .8 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 303: 11الوسائل ) 1(
  .484: ، االحتجاج10 ح 2أبواب المواقیت ب  / 313: 11الوسائل ) 2(
  .275في ص ) 3(
  

  
ذكرنا صحیحة معاویة ابن عّمار الداّلة على  اإلحرام بمنطقة خاّصة من وادي العقیق كالمسلخ، وتدل على ما

 وبطنھ )1(»وقت ألھل العراق ولم یكن یومئذ عـراق بطن العقیق): علیھ السالم(قال «قات بطن العقیق أن المی
  .ھو المسلخ، فتكون ھذه الصحیحة في الحقیقة مقّیدة إلطالق ما دّل على أن المیقات ما یسّمى بالعقیق

  
لتسلخ الحاج وتجّرده عن الثیاب إن نفس التسمیة بالمسلخ تدل على أن المسلخ أّول المیقات : ویمكن أن یقال

في ھذا المكان ثّم یلبس ثوبي اإلحرام، فكان ھذا المكان سمِّي بالمسلخ بعد جعلھ میقاتًا فیرتفع التعارض 
والتنافي بالمّرة، أّما من حیث المنتھى فبالحمل على األفضلیة كما عرفت، وأّما من حیث المبدأ فبأن قبل 

  .جوز اإلحرام منھالمسلخ یسّمى بالعقیق ال أنھ ی
  

أن مبدأ المیقات ھو المسلخ وأوسطھ غمرة ومنتھاه ذات عرق، والحاج مخیر بین اإلحرام من : فتلّخص
المسلخ إلى ذات عرق، وأّما كون اإلحرام من غمرة أفضل من ذات عرق فلم یدل علیھ دلیل بالخصوص، نعم 

  . بعض الروایات أن غمرة ھو المنتھىاألولى واألحوط عدم تأخیر اإلحرام إلى ذات عرق لما ورد في
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وأّما اإلحرام من المسلخ وھو أّول العقیق فقد ذكروا أنھ أفضل، ودّلت علیھ عّدة من النصوص المعتبرة، وقد 
  .)2( عقد لھ بابًا مستقًال في الوسائل

  
حوھا ما رواه  ون)3( »من أّولھ أفضل: ؟ فقال عن اإلحرام من أي العقیق أفضل أن ُاحرم«ففي صحیحة یونس 

  .)4( الشیخ عنھ
  

 وبرید )5( »لیس بھ بأس، وكان برید العقیق أحب إلي: عن اإلحرام من غمرة، قال«ومعتبرة إسحاق بن عّمار 
  العقیق أّولھ، فإنھ ذكر في الروایات أن أّول العقیق برید 

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 1أبواب المواقیت ب  / 308: 11الوسائل ) 1(
  .3أبواب المواقیت ب  / 314: 11ائل الوس) 2(
  .1 ح 3أبواب المواقیت ب  / 314: 11الوسائل ) 3(
  .172 / 56: 5، التھذیب 2 ح 3أبواب المواقیت ب  / 314: 11الوسائل ) 4(
  .3 ح 3أبواب المواقیت ب  / 314: 11الوسائل ) 5(
  

  
  .البعث وھو دون غمرة ببریدین

  
اإلحرام من أّول العقیق وھو المسلخ وعدم جواز تأخیره عن أّولھ، فقد نعم یظھر من روایة االحتجاج لزوم 

أنھ «) عجل اهللا تعالى فرجھ(روى الطبرسي في االحتجاج عن الحمیري في جملة ما كتبھ إلى صاحب الزمان 
كتب إلیھ یسألھ عن الرجل یكون مع بعض ھؤالء ویكون متصًال بھم یحج ویأخذ عن الجادة، وال یحرم ھؤالء 

 المسلخ، فھل یجوز لھذا الرجل أن یؤخر إحرامھ إلى ذات عرق فیحرم معھم لما یخاف الشھرة أم ال یجوز من
یحرم من میقاتھ ثّم یلبس الثیاب ویلبِّي في نفسھ، فإذا بلغ : ؟ فكتب إلیھ في الجواب إّال أن یحرم من المسلخ

  .)1( »إلى میقاتھم أظھره
  

بّد من رفع الید عنھا لما عرفت  ، ولكن ال)2(عن أحمد بن إبراھیم النوبختيورواه الشیخ في كتاب الغیبة مسندًا 
أّما طریق . من داللة بعض األخبار المعتبرة على جواز التأخیر صریحًا، مضافًا إلى ضعف السند بكال طریقیھ

  .االحتجاج فباإلرسال، وأّما طریق الشیخ فبجھالة أحمد بن إبراھیم النوبختي
  

  .فاد روایة االحتجاج وكیفیة االحتیاط ومالحظة التقّیةبقي الكالم في م
  

إن أمكن تجّرده ولبس ثوبي اإلحرام سّرًا من المسلخ ثّم ینزعھما ویلبس ثیابھ إلى ذات عرق ثّم یتجّرد : فنقول
ت ویلبس الثوبین تبعًا فال إشكال، وإن لم یمكنھ ذلك إّال متابعتھم فإن قلنا بأن لبس ثوبي اإلحرام من مقوما

اإلحرام ودخیل في حقیقتـھ فھو غیر متمكِّن من اإلحرام من المیقات وحكمھ حكم من لم یتمّكن من اإلحرام من 
وأّما إذا قلنا بأن لبس ثوبي اإلحرام غیر دخیل في حقیقة اإلحرام وإنما ھو واجب مستقل آخر . المیقات

ة كافیة في رفع الوجوب، فیرتفع وجوب لبس نحتاج في ارتفاع وجوبھ حینئذ إلى دلیل خاص، بل نفس التقّی فال
  .الثوبین ألجل التقّیة ولكن الكّفارة بلبس المخیط ثابتة

  
- - - - - - - - - -  
  .484: ، االحتجاج10 ح 2أبواب المواقیت ب  / 313: 11الوسائل ) 1(
  .235: الغیبة) 2(
  

  
  .)1( َقرن المنازل، وھو ألھل الطائف: الخامس
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  .)2(  لحج التمّتعمّكة، وھي: السادس
  

نعم لو كانت روایة االحتجاج صحیحة السند اللتزمنا بعدم وجوب الكّفارة، ألّن السكوت عن وجوب الكّفارة في 
  .مقام البیان یكشف عن عدم الوجوب

  
ثّم إن المذكور في نصوص المقام أن العقیق میقات ألھل نجد والعراق، ولكن ورد في صحیـحة عمر بن یزید 

، لما )2( ، ویمكن الجواب بالحمل على التقّیة كما ذكره صاحب الحدائق)1( منازل میقـات ألھل نجـدان قرن ال
 كما یمكن أن یقال )3( حّد ألھل نجد قرن المنازل) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(رووا عن ابن عمر أن رسول اهللا 

  .لبأن ألھل نجد طریقین، أحدھما یمر بالعقیق واآلخر یمر بقرن المناز
ألھل ھذه البالد ومن یمر علیھا ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(ھذه المواقیت الخمسة التي وّقتھا رسول اهللا ) 1(

  .)4( من غیرھم إّال إذا أحرم من المیقات السابق، وقد تضافرت النصوص في ذلك
، وفي بعضھا من وقد دّلت على ذلك روایات كثیرة، ففي بعضھا اإلحرام واالھالل بالحج من المسجد) 2(

، والظاھر أنھ ال خالف وال إشكال في )5( الكعبة، وفي بعضھا من رحلھ أو من الطریق أي شوارع مّكة وطرقھا
  .المسألة

  
نعم، في المقام روایة معتبرة قد یستظھر منھا خالف ما تقّدم وأن میقات حج التمّتع ذات عرق، وھي معتبرة 

كان أبي مجاورًا ھاھنا فخرج ): علیھ السالم(قال «في حدیث ) لسالمعلیھ ا(إسحاق بن عّمار عن أبي الحسن 
  یتلقى بعض ھؤالء فلّما رجع فبلغ

- - - - - - - - - -  
  .6 ح 1أبواب المواقیت ب  / 309: 11الوسائل ) 1(
  .439: 14الحدائق ) 2(
  .213: 3المغني ) 3(
  .1أبواب المواقیت ب  / 307: 11الوسائل ) 4(
  .52أبواب اإلحرام ب  / 407: 12، 21أبواب المواقیت ب  / 339 :11الوسائل ) 5(
  

  
 بل ألھل مّكة أیضًا على )1( ُدَوْیرة األھل أي المنزل، وھي لمن كان منزلھ دون المیقات إلى مّكة: السابع

 ، بل وكذا))1(( المشھور األقوى ـ وإن استشكل فیھ بعضھم ـ فإّنھم یحرمون لحج القران واإلفراد من مّكة
  المجاور الذي انتقل فرضھ إلى

  
  .)2( »ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وھو محرم بالحج

  
كان أبي مجاورًا إلى «: بقولھ) علیھ السالم(أن ھذه الروایة ال تخلو عن تشویش واضطراب، فإن جوابھ : وفیھ
ة في الشھر الذي خرج فیھ، فكأنھ ال یرتبط بسؤال السائل، ألّن السائل سأل عن تجدد اإلحرام لدخول مّك» آخره

على أنھ لم یظھر . »كان أبي إلخ«): علیھ السالم(أعرض عن الجواب لوجود مانع عنھ وقال ) علیھ السالم(
كان متمتعًا بالحج ثّم خرج من مّكة وأحرم لحج التمّتع من ذات عرق، بل ) علیھ السالم(من الروایة أن الصادق 

كان مجاورًا في مّكة ولو بضعة أشھر وخرج لحاجة فبلغ ذات عرق )  السالمعلیھ(المفروض في الروایة أنھ 
  .وأحرم منھ ویمكن أن یكون إحرامھ للقران أو اإلفراد

  
مضافًا إلى أنھ لو كان متمتعًا بالحج ال یجوز لھ الخروج من مّكة، ألنھ محتبس ومرتھن بالحج فكیف خرج 

  .م یكن متمتعًا بالحجل) علیھ السالم(محال، فھذه قرینة على أنھ 
  

غیر مرتبطین بحج التمّتع الذي ھو محل ) علیھ السالم(واستشھاده بفعل أبیھ ) علیھ السالم(جوابھ : والحاصل
  .الكالم
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أي كان منزلھ أقرب إلیھا من المواقیت، والظاھر أنھ ال إشكال وال خالف في ذلك، وتشھد لھ النصوص ) 1(
  .)3( المتضافرة

  
  ن المیزان بالقرب إلى مّكة أو إلى عرفات أو التفصیل بین العمرةإنما الكالم في أ

- - - - - - - - - -  
  .بل یخرجون إلى الجعرانة فیحرمون منھا، وكذلك المجاور مطلقا) 1(
  .8 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 303: 11الوسائل ) 2(
  .17أبواب المواقیت ب  / 333: 11الوسائل ) 3(
  

 
ان األحوط إحرامھ من الِجعرانة ـ وھي أحد مواضع أدنى الحل ـ للصحیحین الواردین فرض أھل مّكة، وإن ك

فیھ المقتضي إطالقھما عدم الفرق بین من انتقل فرضھ أو لم ینتقل، وإن كان القدر المتیقن الثاني فال یشمل ما 
مذكورین من باب الرخصة نحن فیھ، لكن األحوط ما ذكرنا عمًال بإطالقھما، والظاھر أن اإلحرام من المنزل لل

  .وإّال فیجوز لھم اإلحرام من أحد المواقیت، بل لعّلھ أفضل لُبعد المسافة وطول زمان اإلحرام
  

فیعتبر القرب إلى مّكة وبین الحج فبالقرب إلى عرفات، إذ ال یجب المرور على مّكة في إحرام الحج من 
 )1( ضھم إلى الثاني، وبھ صّرح الشھید في الّلمعة؟ وجوه وأقوال، والمشھور ھو األّول، وذھب بع المواقیت

 ولكن ذكر صاحب الحدائق أنھ لم یجده فیھ بل استظھر من )3( عن المحقق في المعتبر)2( ونقلھ في المدارك
  .)5(  وعن الشھید الثاني في المسالك الثالث)4( كالمھ القرب إلى مّكة

  
لك ولم یذكر في شيء منھا القرب إلى عرفات، فمن كان والصحیح ما ذھب إلیھ المشھور لتصریح الروایات بذ

نعم، . منزلھ أقرب إلى مّكة من سائر المواقیت فمیقاتھ منزلھ، وھو المعبر عنھ في النصوص بدویرة أھلھ
تالحظ المسافة بین مجموع المواقیت ومنزلھ، فإذا كانت مسافة منزلھ أقل من مسافة مجموع المواقیت فمیقاتھ 

انت مسافة بعض المواقیت أقل فمیقاتھ ذلك المیقات أو میقات آخر ال منزلھ، مثًال إذا كان منزلھ منزلھ، وإذا ك
أقل من مرحلتین إلى مّكة المكرمة فمیقاتھ منزلھ، وإذا كان منزلھ أكثر من مرحلتین فمیقاتھ أحد المواقیت 

  المعّینة القریبة كقرن المنازل، فإنھ یبعد 
- - - - - - - - - -  
  .210: 2لّروضة البھّیة ا) 1(
  .192: 7المدارك ) 2(
  .786: 2المعتبر ) 3(
  .451: 14الحدائق ) 4(
  .416: 2المسالك ) 5(
  

  
  .عن مّكة بمقدار مرحلتین تقریبا

  
أن المیزان إنما ھو بمالحظة المسافة بین منزلھ ومّكة من جھة وبین المواقیت من جھة ُاخرى، فإن : فبالجملة

ة إلى مّكة من المواقیت فمیقاتھ منزلھ ودویرة أھلھ، وأّما إذا كانت مسافة منزلھ أكثر من كان منزلھ أقل مساف
مسافة میقات آخر فمیقاتھ لیس منزلھ، بل علیھ أن یذھب إلى أحد المواقیت المعّینة فیحرم منھ، وعلى سبیل 

ألنھا أقرب إلى مّكة من منزلھ، المثال فمن كان منزلھ بین مّكة والمدینة وكانت الجحفة أمامھ فمیقاتھ الجحفة 
  .)1( وال یجوز لھ اإلحرام من منزلھ، وتشملھ الروایات الناھیة عن اإلحرام من المنزل

  
وبناًء علیھ فالظاھر ھو الفرق بین التحدید بالقرب إلى مّكة أو إلى عرفات، ألنھ لو فرضنا أن عرفات تفصل 

ني عشر فرسخًا فیفصل منزلھ عن مّكة بستة عشر فرسخًا بین منزلھ ومّكة وكان الفصل بین منزلھ وعرفات اث
ّنھ أقرب إلیھا من  ألّن مّكة تبعد بأربعة فراسخ، فإن قلنا بأّن العبرة بالقرب إلى عرفات فمیقاتھ منزلھ أل
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المواقیت، ألّن أقرب المواقیت إلى مّكة قرن المنازل وھو یبعد عن مّكة بأقل من ستة عشر فرسخًا، وأّما إذا 
  .ا بأن العبرة بالقرب إلى مّكة فمیقاتھ سائر المواقیت المعّینةقلن
  

وإذا كانت مّكة فاصلة بین منزلھ وعرفات، فإن قلنا بأّن العبرة بالقرب إلى عرفات وكان الفصل بین منزلھ 
 ومّكة باثني عشر فرسخًا فیحرم من المیقات ال من منزلھ، ألّن الفصل بین منزلھ وعرفات بستة عشر فرسخًا

ّنھ أقرب إلى عرفات، وأّما لو قلنا بأّن العبرة بالقرب إلى مّكة فمیقاتھ منزلھ  بّد أن یذھب إلى المیقات أل فال
  .ّنھ أقرب إلى مّكة أل
  

یختلف الحال باختالف المواقیت بعدًا وقربًا من حیث المسافة بمالحظة البعد عن مّكة أو عن : وبالجملة
  .تفاوت بین األمرین ھ الّن عرفات، فلیس األمر كما قیل بأ

  
  ولكن قد عرفت أّن المستفاد من الروایات أن المیزان بالقرب إلى مّكة، ھذا كّلھ 

- - - - - - - - - -  
  .17، 11، 9أبواب المواقیت ب  / 319: 11الوسائل ) 1(
  

  
  .المواقیتبناًء على أّن المعیار ھو القرب والبعد بلحاظ كثرة المسافة وقلتھا بالنسبة إلى مجموع 

  
وأّما بناًء على أن المیزان بما قبل المیقات وبما دونھ كما ھو المستفاد من نصوص الباب، ألّن المذكور فیھا 

 ونحو ذلك فالعبرة بما إذا كان )1( »دون ذات عرق«أو » دون الجحفة«أو » من كان منزلھ دون المیقات«
 منزلھ أقرب إلى مّكة طبعًا فیحرم من منزلھ وال یجب المیقات قدامھ أو وراءه، فمن كان المیقات وراءه یكون

علیھ الرجوع إلى المیقات الذي خلفھ،فكل یالحظ منزلھ ومحلھ بالنسبة إلى المیقات الذي یقع خلفھ أو قدامھ، 
أن یالحظ كل أحد میقات محلھ » دون المواقیت، أو خلف ھذه المواقیت«): علیھ السالم(فإن المستفاد من قولھ 

 یعني كل من كان منزلھ أقرب إلى مّكة وكان المیقات وراءه وخلفھ یحرم من منزلھ، ولیس علیھ ومنزلھ،
الرجوع إلى المیقات حتى إذا كان منزلھ أبعد مسافة إلى مّكة بلحاظ میقات آخر، ألّن العبرة على الفرض لیست 

  .ببعد المسافة وقربھا وإنما العبرة بموضع منزلھ ووقوعھ بین مّكة والمیقات
  

بّد من مالحظة  أنھ إذا كانت العبرة بالقرب والبعد إلى مّكة حسب مجموع المواقیت فال: فتحصل مما ذكرنا
المسافة بین منزلھ وبین المیقات بالنسبة إلى مّكة، فإن كانت مسافة بیتھ أقل یحرم من منزلھ، وإن كانت 

تفترق الحال حسب مالحظة القرب إلى مّكة مسافة بیتھ أكثر من مسافة المیقات یحرم من المیقات، وعلى ذلك 
  .أو إلى عرفات

  
وأّما إذا كانت العـبرة بكون منزلھ دون المیقات وبعده أو قبلھ كما ھو الصحیح فیالحظ كل أحد موقع منزلھ، 
 فإن كان منزلھ وسطًا بین المیقات ومّكة یحرم من منزلھ، وإذا كان المیقات فاصًال ووسطًا بینھ وبین مّكة یحرم

من المیقات، ولذا یختلف ذلك قربًا وبعدًا بحسب المواقیت، ألّن بعد المواقیت إلى مّكة مختلف، فبعض یقع 
  منزلھ بعد قرن المنازل الذي یبعد عن مّكة بمرحلتین، وبعض یقع منزلھ بعد الجحفة التي 

- - - - - - - - - -  
  .17أبواب المواقیت ب  / 333: 11الوسائل ) 1(
  

  
  .ة بثالثة مراحل تقریبًا وھكذاتبعد عن مّك

  
نعم، بالنسبة إلى مسجد الشجرة ال یتصور ذلك، ألّن من كان منزلھ بین مّكة والمدینة بعد مسجد الشجرة 

 )1( فأمامھ میقات آخر وھو الجحفة، فإنھا تقع في طریق الذاھب من المدینة إلى مّكة، وقد ورد في النص أیضًا
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شجرة یحرم من الجحفة، ولعلھ لذلك لم یرد في النصوص دون مسجد الشجرة أن من أخر اإلحرام من مسجد ال
  .كما ورد ذلك بالنسبة إلى الجحفة أو إلى ذات عرق

  
  .ھذا تمام الكالم في غیر أھل مّكة ممن كان منزلھ قریبًا إلیھا

  
زلھم دون المیقات وأّما أھل مّكة المكّرمة فالمعروف بین األصحاب أنھم یحرمون من منازلھم أیضًا ألّن منا

فیشملھم جواز اإلحرام من دویرة أھلھ إذا كان منزلھ دون المیقات، بل یمكن أن یقال إن القدر المتیقن من ھذا 
  .الحكم إنما ھو أھل مّكة وُالحق بھم غیرھم ممن كان منزلھ قریبًا إلى مّكة

  
من ): علیھ السالم(؟ قال  معن رجل منزلھ خلف الجحفة من أین یحر«وقد استدّل علیھ بمرسلة الصدوق 

 بدعوى أن منازل أھل مّكة خلف الجحفة، فعنوان خلف الجحفة ال یختص بمن كان منزلھ وسطًا بین )2( »منزلھ
  .مّكة والمیقات بل یشمل منازل أھل مّكة أیضا

  
  .أنھ لیس في ھذه الروایات ما یشمل أھل مّكة ال بعمومھ وال بإطالقھ: ویرد علیھ

  
  .ن المیقات فیختص بمن كان منزلھ وسطًا بین مّكة والمیقاتأّما عنوان دو

  
أن : وأّما المرسل ففیھ مضافًا إلى ضعف السند باالرسال أن عنوان الخلف ال یشمل منازل مّكة، بیان ذلك

الخلف والقدام أمران إضافیان اعتباریان، فكما یمكن أن تكون مّكة خلفًا للجحفة یمكن أن تكون الجحفة خلفًا 
بّد في صدق عنوان الخلفیة من  إّن كربالء خلف النجف األشرف أو بالعكس، فال: ة، كما یصح أن یقاللمّك

  فرض 
- - - - - - - - - -  
  .6أبواب المواقیت ب  / 316: 11الوسائل ) 1(
  .911 / 199: 2، الفقیھ 6 ح 17أبواب المواقیت ب  / 335: 11الوسائل ) 2(
  

  
 من أحدھما إلى اآلخر، فإذا ذھب من ھذا المكان وتوجھ إلى مكان آخر موضعین وفرض شخص یرید الذھاب

فالمكان األّول یكون خلفًا لھ، ولو انعكس فبالعكس فمن دخل الجحفة وذھب منھا إلى مّكة تكون الجحفة خلفھ، 
 یصدق وكذا یصدق عنوان الخلف على من كان منزلھ بین مّكة والجحفة مثًال، وأّما من كان منزلھ في مّكة فال

علیھ عنوان خلف الجحفة، فإّن كال منھما خلف اآلخر باعتبار الذھاب والتوجھ، فإن توجھ من مّكة إلى الجحفة 
  .فمّكة خلفھ وإن توجھ من الجحفة إلى مّكة فالجحفة خلفھ

  
 خلفیة أن عنوان الخلف باعتبار الشخص المتوجھ الذاھب من بلد إلى بلد آخر فالبالد من حیث ھي ال: وبالجملة

  .فیھا حقیقة
  

 )1( »دویرة أھلھ ومنزلھ«فال دلیل على أن بلدة مّكة المكّرمة میقات ألھل مّكة، وما ورد في النصوص من 
بّد من التماس دلیل آخر لمكان اإلحرام ألھل مّكة، وقد ورد في  مختص بغیر أھل مّكة ممن ھو قریب إلیھا فال

  :روایتین معتبرتین أن إحرامھم من الجعرانة
 مع أن الموجود )2(صحیحة أبي الفضل، وعّبر عنھا صاحب الحـدائق بصحیح أبي الفضل سالم الحناط: اُالولى

 أبو الفضل فقط من دون ذكر سالم الحناط ولم یكن من دأب صاحب الحدائق إضافة شيء في سند )3(في الكافي
 ما ھي علیھ من دون زیادة شيء أو ملتزم بذكر ما في الكتب األربعة على) رحمھ اهللا(الروایات، بل إنھ 

  .نقیصتھ
  

وكیف كان، ال ریب في صّحة السند، والمراد بأبي الفضل ھو سالم الحناط لقرائن منھا روایة صفوان عنھ 
علیھ (كنت مجاورًا بمّكة فسألت أبا عبداهللا : قال«) علیھ السالم(كثیرًا، ومنھا روایة أبي الفضل عن الصـادق 
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من الجعرانة أتاه في ذلك ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(من حیث أحرم رسول اهللا : ِرم بالحج؟ فقالمن أین ُاح) السالم
  المكان فتوح 

- - - - - - - - - -  
  .17أبواب المواقیت ب  / 335: 11الوسائل ) 1(
  .431: 14الحدائق ) 2(
  .9 / 302: 4الكافي ) 3(
  

  
  .)1( »دیث؟ الح متى أخرج: فتح الطائف وفتح خیبر والفتح، فقلت

  
  .ونوقش في االستدالل بھا بأنھا واردة في المجاور بمّكة وكالمنا في المتوطن

  
ان المجاورة أعم من االستیطان، ولم یؤخذ في المجـاورة عنوان المؤقت وعنوان المجاورة یشمل من : وفیھ

د استعمل في القرآن في غیر یرید أن یتخذ بلدًا وطنًا لھ وكذلك یشمل االقامة المؤقتة بدون قصد االستیطان، وق
یصدق المجاور على من كان مولودًا في بلد ویستمر في   نعم ال)2( )قطع متجاورات: (المؤقت كقولھ تعالى

  .االقامة والسكنى
  

  .عنوان المجاورة ال یختص بالمقیم المؤقت بل یشمل المقیم المستوطن أیضا: والحاصل
  

متیقن من إطالق الصحیحة من لم ینتقل فرضھ ولم یبق مقدار وأغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر ال
سنتین في مّكة، فإن القدر المتیقن ال یمنع عن األخذ باالطالق وإّال فلم یبق إطالق في البین، ألّن لكل إطالق 

 ولم قدرًا متیّقنا، وإذن ال مانع من األخذ باطالق الصحیحة والعمل على طبقھا إّال إذا قام إجماع على الخالف
  .یقم
  

إني أرید الجوار بمّكة فكیف ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «صحیحة عبدالرحمن، قال : الروایة الثانیة
 والحدیث طویل وھو )3(»أصنع؟ فقال إذ رأیت الھالل ھالل ذي الحّجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منھا بالحج

  .)4( ظاھر صدرًا وذیًال في أن الجعرانة میقات ألھل مّكة
  

ثّم إن المصنف ذكر أن اإلحرام للمذكورین من المنزل من باب الرخصة وإّال فیجوز لھم اإلحرام من المواقیت، 
  .بل لعلھ أفضل لبعد المسافة وطول الزمان

  
- - - - - - - - - -  
  .6 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 268: 11الوسائل ) 1(
  .4: 13الرعد ) 2(
  .5 ح 9اب أقسام الحج ب أبو / 267: 11الوسائل ) 3(
  .142: 2معجم البلدان . الِجعرانة بكسر أّولھ وھي ماء بین الطائف ومّكة، وھي إلى مّكة أقرب) 4(
  

  
ھذا المكان  فّخ، وھو میقات الصِّبیان في غیر حج التمّتع عند جماعة، بمعنى جواز تأخیر إحرامھم إلى: الثامن

یجّردون إّال  من وجوب كون إحرامھم من المیقـات لكن ال) )1(( آخریناألحوط ما عن ّنھ یتعّین ذلك، ولكن ال أ
المدینة، وأّما إذا سلكوا طریقًا ال  األّول إنما ھو إذا مّروا على طریق القول في فّخ، ثّم إن جواز التأخیر على

  .)1(یصل إلى فّخ فالّالزم إحرامھم من میقات البالغین
  

 فھو على القاعدة، ألّن كل میقات میقات لمن یمر علیھ وال یختص بأھل بالد أّما جواز اإلحرام من أحد المواقیت
  .خاّصة فال نحتاج إلى دلیل خاص، والتعلیل ببعد المسافة وطول الزمان لألفضلیة
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، وناقش فیھ غیر واحد بأن حكمھم حكم )2(المعروف والمشھور بین األصحاب أن فّخ میقات الصبیان) 1(
ي الطبیعة الصادرة من البالغین وغیرھم إّال من حیث الوجوب والندب، فجمیع ما یعتبر في البالغین، إذ ال فرق ف

الحج بالنسبة إلى البالغین یعتبر فیھ بالنسبة إلى غیرھم كما ھو كذلك في سائر العبادات كالصالة والصوم، فإن 
 في صالة الصبي ما لم یرد دلیل جمیع موانع الصالة مانعة لصالة الصبي أیضًا، وكل ما یعتبر في الصالة یعتبر

إطالق نصوص المواقیت : بالخصوص، كما ورد جواز كشف الرأس في الصالة بالنسبة إلى األمة وبالجملة
  .والنھي عن تأخیر اإلحرام عنھا یشمل إحرام الصبي أیضا

  
  :نعم ورد تجرید الصبیان من فّخ في صحیحتین

كان أبي : ؟ قال من أین تجرد الصبیان) علیھ السالم(و عبداهللا سئل أب«: صحیحة أیوب أخي أدیم، قال: اُالولى
   ورواه الكلیني بسند ضعیف فیھ )3( »یجردھم من فّخ

- - - - - - - - - -  
  .بل الظاھر ذلك، وإنما یكون تجریدھم من فّخ لمن یمّر بھا) 1(
تشھد فیھ أبو عبداهللا الحسین بن فخ بفتح أّولھ وتشدید ثانیھ واد بمّكة یبعد عنھا بمقدار فرسخ واحد أس) 2(

: 4معجم البلدان .  ھجریة169سنة ) علیھ السالم(علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
237.  

  .1 ح 18أبواب المواقیت ب  / 366: 11الوسائل ) 3(
  

  
  .)2( ، ورواه الشیخ بسند صحیح عن أیوب بن الحر)1( سھل بن زیاد

  
  .)3( مثل ذلك) علیھ السالم(علي بن جعفر عن أخیھ موسى صحیحة : الثانیة

  
ولیس التجرید بمعنى اإلحرام، بل التجرید معناه لغة إنما ھو نزع شيء من شيء والمراد بھ في المقام نزع 
الثیاب من الصبیان من فّخ وال ینافي ذلك إحرامھم من المیقات، فإن التجرید ونزع الثیاب من جملة أحكام 

وقد دّل النص على عدم إجراء ھذا الحكم بخصوصھ على الصبیان إلى فّخ وجّوز لھم لبس المخیط، اإلحرام، 
فحالھم من ھذه الجھة كالّنساء في جواز لبس المخیط، غایة األمر الّنساء یجوز لھّن لبس المخیط إلى األخیر 

  .والصبیان یجوز لھم لبس المخیط إلى فّخ ومنھ یجّردون من ثیابھم
  

أقصى ما یستفاد من النص تجرید الصبیان من ثیابھم من فّخ وجواز لبس المخیط قبلھ وذلك أعم : وبالجملة
من اإلحرام من فّخ، وال وجھ لحمل كلمة التجرید على اإلحرام، فالمتبع حینئذ إطالق نصوص المواقیت 

  .المقتضي إلحرامھم منھا
  

على اإلحرام بھم من المیقات كصحیحة معاویة  بان بعض النصوص یدل صریحًا )4(وقد یقال كما في الحدائق
الجحفة أو إلى  الصبیان فقّدموه إلى انظروا من كان معكم من: قال«) علیھ السالم(بن عّمار عن أبي عبداهللا 

  .)5( »الحدیث. یصنع بالمحرم بطن مر، ویصنع بھم ما
  

الثیاب  اّلة على مجّرد نزع الد)6( أن مفاد ھذه الصحیحة یشبھ مضمون صحیحة أیوب المتقدِّمة: وفیھ
الصبیان من ھذه المواضع ال اإلحرام بھم منھا  لوازم اإلحرام وإجراء أحكامھ على وتجریدھم عنھا وترتیب

   فإّنھ غیر میقات جزمًا )7(»بطن مّر«وذلك لذكر 
- - - - - - - - - -  
  .2 / 303: 4الكافي ) 1(
  .1421 / 409: 5التھذیب ) 2(
  .2 ح 18أبواب المواقیت ب  / 336: 11الوسائل ) 3(
  .457: 14الحدائق ) 4(
  .3 ح 17أبواب أقسام الحج ب  / 278: 11الوسائل ) 5(
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  .287في ص ) 6(
  .99: 4معجم البلدان . موضع على نحو مرحلة من مّكة: بطن مّر، بفتح المیم وتشدید الراء) 7(
  

  
  .حرام بھم من ھذه المواضعفیكون ذكره قرینـة على أنھ ال نظر في ھذه الروایات إلى اإل

  
المستفاد من ھذه الصحاح أن الصبي لم یكن ملزمًا باجراء أحكام اإلحرام من األّول ومن : وبتعبیر أوضح

مسجد الشجرة، بل یجوز لھم تأخیر نزع الثیاب إلى الجحفة أو إلى بطن مّر أو إلى فّخ، وذلك ال ینافي اإلحرام 
ال ھذه النصوص لكان إحرام الصبي كإحرام سائر الّناس من البالغین إّال ولو. بھم من المیقات كمسجد الشجرة

أن ھذه الروایات تدل على جواز لبس المخیط للصبي إلى الجحفة أو إلى فّخ وبطن مّر رعایة لحالھ وعدم 
  .تحملھ للبرد ونحوه من المشاق، فلیست الروایات في مقام بیان میقات خاص للصبیان

  
قلت ألبي عبداهللا «عقوب عن أبیھ صریح في جواز إحرامھم من العرج أو الجحفة، قال نعم، خبر یونس بن ی

 )1(ایت بھم العرج: ؟ قال إن معي صبیة صغارًا وأنا أخاف علیھم من البرد فمن أین یحرمون): علیھ السالم(
  .)2(»بھم الجحفةفإن خفت علیھم فایت : فلیحرموا منھا، فاّنك إذا أتیت بھم العرج وقعت في تھامة، ثم قال

  
مضافًا إلى . ولكن لم یقل أحد بكون العرج میقاتًا للصبیان، وذلك قرینة على عدم جواز تأخیر اإلحرام إلى العرج

  .ضعف السند بوالد یونس، إذ لم یرد في حّقھ مدح وال قدح
  

كن قد ذكرنا أكثر من  كون الروایة موثقة للتعبیر عنھا بالموثق عن یونس، ول)3(وقد یتوّھم من عبارة الحدائق
الموثق  مّرة أن المراد بذلك توثیق الروایة إلى یونس ال إلى ما بعد یونس وإّال لذكر موثقة والد یونس أو في

  ).علیھ السالم(عبداهللا  عن أبي
  
- - - - - - - - - -  
  .323: 2ان العرب الحظ لس. العرج بفتح العین وسكون الراء قریة من أعمال الُفرع على أّیام من المدینة) 1(
  .7 ح 17أبواب أقسام الحج ب  / 298: 11الوسائل ) 2(
  .457: 14الحدائق ) 3(
  

  
 فإّنھ یروي عن یونس بن )1(الروایة معتبرة لوجود ھذا السند بعینھ في تفسیر علي بن إبراھیم ورّبما یقال بأن

والد یونس، والمفروض أن جمیع ویعقوب بن قیس ) علیھ السالم(یعقوب عن یعقوب بن قیس عن أبي عبداهللا 
  .التفسیر ثقات ما لم یعارض بتضعیف غیره رجال

  
 بذلك، وكذا الشیخ )2(أن والد یونس بن یعقوب وإن كان یسـّمى یعقـوب بن قیس لتـصریح النجاشي: وفیھ

من كتاب الرجال أن یعقوب بن قیس والد یونس بن یعقوب، وكذا ) علیھ السالم(صّرح في أصحاب الصادق 
 إّال أنھ لم یثبت أن یعقوب )3(أن یعقوب بن یونس والد یونس بن یعقوب) علیھ السالم(ذكر في أصحاب الباقر 

عن : بن قیس المذكور في التفسیر والد یونس بن یعقوب، بل الظاھر أنھ لم یكن والدًا لھ وإّال لقال في التفسـیر
إذا كان الراوي عن أبیھ كما في الكافي والتھذیب یونس بن یعقوب عن أبیھ، كما ھو المتعارف المتداول فیما 

والوسائل، ولذا ترى جمیع روایات أحمد بن محّمد بن خالد البرقي التي یرویھا عن أبیھ لم یذكروا اسم أبیھ بل 
یقولون عن أبیھ، وإّال الحتمل أن یكون المراد من محّمد بن خالد ھو األشعري ال البرقي الذي ھو والد أحمد بن 

  .محّمد
  

أنھ ال دلیل على جواز تأخیر إحرام الصبیان عن المواقیت بل حالھم حال البالغین وإّنما أجیز لھم لبس : فتحصل
المخیط إلى فّخ، ففي الحقیقة استثناء بالنسبة إلى لبس المخیط ال استثناء بالنسبة إلى اإلحرام من مسجد 

  .الشجرة
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یمر بھ كما إذا سلكوا  ھ ـ یختص بمن یمر على فّخ، وأّما من الثّم إّن جواز تأخیر اإلحرام لھم ـ على القول ب

  .یصل إلى فّخ فالّالزم إحرامھم من میقات البالغین الختصاص الدلیل بذلك طریقًا ال
  
- - - - - - - - - -  
  .309: 2تفسیر علي بن إبراھیم ) 1(
  .1207 / 446: رجال النجاشي) 2(
  .1662 / 149، 4838 / 323: رجال الطوسي) 3(
  

  
محـاذاة أحد المواقیت الخمسة، وھي میقات من لم یمّر على أحدھا والدلیل علیھ صحیحتا ابن سنان : التاسع

بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فھم المثالیة منھما وعدم القول بالفصل، ومقتضاھما ) )1(( وال یضر اختصاصھما
  ،)1(نینمحاذاة أبعد المیقاتین إلى مّكة إذا كان في طریق یحاذي اث
  

واستدّل لھ في . یفضي طریقھ إلیھا المعروف بین األصحاب أن محاذاة أحد المواقیت الخمسة میقات لمن ال) 1(
المتن بصحیحتي ابن سنان، وإنما عّبر عنھما بالصحیحتین مع أّن الروایة واحدة، الختالفھما في الطریق 

  .والمتن یسیرًا
  

من أقام : قال«) علیھ السالم( عبداهللا بن سنان عن أبي عبداهللا ما رواه الكلیني في الصحیح عن: اُالولى
بالمدینة شھرًا وھو یرید الحج ثّم بدا لھ أن یخرج في غیر طریق أھل المدینة الذي یأخذونھ فلیكن إحرامھ من 

  .)2( »مسیرة ستة أمیال، فیكون حذاء الشجرة من البیداء
  

من أقام : قال«) علیھ السالم( بن سنان عن أبي عبداهللا ما رواه الصدوق في الصحیح عن عبداهللا: الثانیة
بالمدینة وھو یرید الحج شھرًا أو نحوه ثّم بدا لھ أن یخرج في غیر طریق المدینة فإذا كان حذاء 

  .وداللتھما على كفایة المحاذاة في الجملة واضحة. )3(»والبیداء مسیرة ستة أمیال فلیحرم منھا الشجرة
  
- - - - - - - - - -  
ال یبعد االختصاص بمالحظة أن مسجد الشجرة لھ خصوصیة وھي أن السنة في اإلحرام منھ أن یفرض ) 1(

الحج في المسجد ویؤخر التلبیة إلى البْیداء وھي خصوصیة لیست لسائر المواقیت فال یبعد أن یكون االكتفاء 
أن تكون مثل ذلك المقدار مما یمكن بّد  بالمحاذاة خصوصیة لھ، وعلى فرض التنزل فالمحاذاة المعتبرة ال

للشخص رؤیة المحاذي لھ ال بمقدار مسافة بعیدة كعشرین فرسخًا أو أكثر، وعلى ھذا فال مجال للكالم في 
  .سائر خصوصیاتھا التي في المتن، ومع ذلك ففي كالمھ مواضع للنظر ال موجب للتعرض لھا

  .9 / 321: 4كافي ، ال1 ح 7أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 2(
  .913 / 200: 2، الفقیھ 3 ح 7أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 3(
  

  
یحرم من الشجرة ثّم یأخذ أي طریق «وفي روایة ُاخرى : وقد یقال بانھ یعارضھما مرسل الكلیني حیث قال

ثرة البرد وكثرة األّیام یعني عن قوم قدموا المدینة فخافوا ك«وخبر إبراھیم بن عبدالحمید المتقدِّم . )1( »شاء
ال، وھو مغضب، من دخل : اإلحرام من الشجرة وأرادوا أن یأخذوا منھا إلى ذات عرق فیحرموا منھا، فقال

  .)2(»المدینة فلیس لھ أن یحرم إّال من المدینة
  

بن محّمد وُاجیب بضعفھما سندًا وھجرھما عند األصحاب، ولكن قد عرفت أن خبر إبراھیم معتبر، ألّن جعفر 
  .ّنھ من رجال كامل الزیارات بن حكیم المذكور في السند وإن لم یوثق في كتب الرجال ولكّنھ ثقة، أل
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إّنھ ال معارضة في البین، ألّن مفاد خبر إبراھیم بن عبدالحمید ھو المنع عن العدول من : والصحیح أن یقال
  . یشملھ المنعالشجرة إلى غیرھا، وأّما إذا أحرم من المحاذاة رأسًا فال

  
  .ینبغي الریب في داللة صحیحة ابن سنان على كفایة المحاذاة في الجملة، وال معارض في البین ال: وبالجملة

  
  :إّنما الكالم في جھات

  .التعّدي عن مورد الصحیحة وھو محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غیره من المواقیت: اُالولى
  

  ؟ حاذاة باالقامة في المدینة شھرًا كما جاء ذلك في الروایةھل یختص الحكم بكفایة الم: الثانیة
ھل یختص الحكم بمن یرید الحج في مّدة االقامة في المدینة أو یشمل من لم یكن قاصدًا للحج ثّم بدا : الثالثة

  ؟ لھ
  قد اشتملت الصحیحة على قیود متعددة فھل یقتصر علیھا أم : وبتعبیر آخر

- - - - - - - - - -  
  .321: 4، الكافي 2 ح 7أبواب المواقیت ب  / 318: 11لوسائل ا) 1(
  .267، والمتقدِّمة في ص 1 ح 8أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 2(
  

  
  ؟ یتعّدى عنھا

والظاھر ھو االقتصار على مورد الصحیحة ألّن الحكم على خالف القاعدة، وال یمكن إلغاء ھذه القیود، ألّن 
على نحو القضیة الحقیقیة الشرطیة، ) علیھ السالم(لخصوصیات مأخوذة في كالم اإلمام جمیع ھذه القیود وا

  .وحملھا على مجرد المثال بعید جّدًا ولذا اقتصرنا في المناسك على مورد النص
  

ثّم إّن ظاھر الصحیحة الثانیة لزوم اإلحرام في خصوص مسیرة ستة أمیال، ومقتضاه أنھ إذا بلغ السیر إلى 
یجوز لھ اإلحرام ولو كان محاذیًا، كما إذا سار سبعة أمیال بالخط غیر المستقیم، ألّن  یال أو أكثر السبعة أم

أن السیر بمقدار ستة » فإذا كان حذاء الشجرة والبیداء مسیرة ستة أمیال فلیحرم منھا«: المتفاھم من قولھ
  .امیال لھ خصوصیة وموضوعیة في الحكم

  
فلیكن إحرامھ من مسیرة ستة أمیال «: ُالولى أن العبرة بمطلق المحاذاة، لقولھولكن المستفاد من الصحیحة ا

، ألّن المراد بذلك أنھ إذا سار ستة أمیال فلیحرم لكونھ محاذیًا للشجرة، »فیكون حذاء الشجرة من البیداء
لى نحو القضیة ّنھ ع فیظھر من ذلك أّن العبرة بالمحاذاة وإنما ذكر التحدید بالسیر بمقدار ستة أمیال أل

الشخصیة الخارجیة ومن باب انطباق الكلي على أحد المصادیق، ولعّل وجھھ أن السیر المتعارف في ذلك 
الزمان كان بالخط المستقیم بمقدار ستة أمیال، فالمستفاد إذن من الصحیحة أنھ ال عبرة بمسیرة ستة أمیال، بل 

یمنع من رؤیة المحاذي  ة أمیال أو ثمانیة ونحو ذلك مّما الالعبرة بالمحاذاة وإن كان السیر أكثر من تلك، كسبع
لھ فیما إذا لم یكن موانع وحواجز في سطح األرض، نعم ال عبرة بالمسافة البعیدة كعشرین فرسخًا أو أكثر أو 

  .أقل
  

لسیر بخط أنھ إذا حصلت المحاذاة بالسیر بمقدار سبعة أمیال أو ثمانیة أو نحو ذلك كما إذا كان ا: وبتعبیر آخر
منكسر، فال مانع من اإلحرام في الموضع المحاذي وإن كان السیر أزید من ستة أمیال، ولعل ستة أمیال 
المأخوذة في الروایة ألجل أن الطریق الذي كان یسلكھ أھل المدینة في الزمان السابق كان بمقدار ستة أمیال، 

  فھي قضیة
  

قق المحاذاة بأن یصل في طریقھ إلى مّكة إلى موضع یكون بینھ فال وجھ للقول بكفایة أقربھما إلى مّكة، وتتح
وبین مّكة باب وھي بین ذلك المیقات ومّكة بالخط المستقیم، وبوجھ آخر یكون الخط من موقفھ إلى المیقات 

  ،)1( أقصر الخطـوط في ذلك الطریق
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لخصوصیة ملغاة، بدعوى أن خاّصة في مورد خاص، فالسیر بمقدار ستة أمیال لیس دخیًال في الحكم فھذه ا
الظاھر من الصحیحة كون العبرة بحذاء الشجرة سواء كان السیر بالخط المستقیم أو غیره، لكن فیما إذا كان 
البعد قلیًال كسّتة أمیال أو سبعة أو ثمانیة ونحو ذلك، وأّما إذا كان الفصل كثیرًا فال عبرة بالمحاذاة ویجب علیھ 

  . وجھ للتعّدي إلى سائر المواقیت فإنھ یحتاج إلى دلیل خاصالرواح إلى المیقات، كما ال
  :أنھا تتحقق بأحد أمرین) قدس سره(وأّما المحاذاة فقد ذكر المصنف ) 1(

أن یصل في طریقھ إلى مّكة إلى موضع یكون بینھ وبین مّكة كما بین ذلك المیقات ومّكة، بمعنى أنھ : األّول
مّكة كالمسافة بین مّكة وذلك المیقات فالمسافتان متساویتان، فذلك یكون مقدار المسافة بین موقفھ إلى 

  .الموضع الذي وقف فیھ یعتبر محاذیًا للمیقات
  

أن یكون الخط الواصل بینھ وبین المیقات أي الخط بین موقفھ إلى المیقات أقصر الخطوط في طریقھ : الثانیة
  .وأقل من بقّیة األماكن

  
  .وكال ھذین األمرین غیر تام

  
تصدق على ذلك الموقف  فألن النسبة المذكورة رّبما تكون ثابتة في موارد كثیرة ومع ذلك ال: أّما األّول
  .المحاذاة

  
أنا لو رسمنا دائرة وجعلنا مركزھا مّكة المكّرمة فكل جزء من تلك الدائرة نسبتھ إلى المركز نسبة : وتوضیحھ
خطوط الخارجة من المحیط إلى المركز متساویة، فكل من وصل یختلف عن بقّیة أجزاء الدائرة، ألّن ال واحدة ال

  إلى الدائرة من كل طرف من 
  

أطراف الخط الدائري یكون الفصل بین موقفھ ومّكة مساویًا للفصل بین مسجد الشجرة ومّكة، ألّن جمیع 
صل إلى الدائرة الخطوط المارة من المحیط إلى المركز متساویة، والزم ذلك أن تصدق المحاذاة على كل من و

یمكن  من أي جانب من جوانبھا كان حتى إذا كان واقفًا في الطرف المواجھ إلى مسجد الشجرة، وھذا مّما ال
یعد ذلك من المحاذاة أبدًا، مع أن المسافة متحدة والفصل بینھ وبین مّكة كالفصل بین  االلتزام بھ أصًال، وال
  .مسجد الشجرة ومّكة

  
ي قصد مّكة المكّرمة إن وقف في نصف الدائرة الواقع قبال مسجد الشجرة كان الشخص أن الذ: وبعبارة ُاخرى

مواجھًا للمیقات ال محاذیًا لھ، وإن وقف في النصف اآلخر الذي وقع فیھ مسجد الشجرة، فإن كان موقفھ على 
 بل یكون المسجد تتحقق المحاذاة، رأس أّول ربع الدائرة كما لو بعد عن المسـجد بتسعین درجة ففي مثلھ ال

  .خارجًا عن یمینھ أو یساره
  

نعم، تتحّقق المحاذاة للمیقات فیما لو سار ووصل إلى مركز الدائرة وھي مّكة المشرفة، فیكون مسجد الشجرة 
  .حینئذ عن یمینھ أو یساره، وال فائدة في ذلك أبدا

  
جنوب إلى الشمال واآلخر من المشرق أنا لو رسمنا خطین متقاطعین في دائرة یمر أحدھما من ال: وبتعبیر آخر

إلى المغرب فتكون نتیجة ذلك أن الخطین یرّبعان الدائرة وكل منھما یمّر بالمركز، أحدھما من مسجد الشجرة 
إلى الطرف المواجھ لھ، واآلخر من الطرف اآلخر إلى مقابلھ ویحدث بذلك زوایا ذات قوائم أربع، فإذا وصل 

تتحقق بذلك محاذاة لمسجد الشجرة إّال إذا وصل إلى مّكة  خطین من جانب الشجرة الالذاھب إلى مّكة إلى أّول ال
مركز الدائرة، فیكون مسجد الشجرة عن یساره أو عن یمینیھ بعد الوصول إلى مّكة المشرفة، وما لم یصل 

لبعد من أّول یكون محاذیًا مع أن البعد من موقفھ إلى مّكة مساو للبعد بین مسجد الشجرة ومّكة، ألّن ا ال
یحاذي مسجد الشجرة قطعًا، وكذلك كّلما سار  الربعین إلى مّكة یساوي البعد من الشجرة إلى مّكة مع أنھ ال

  وتوجھ إلى مّكة التّتحقق المحاذاة وإن قّلت المسافة إّال إذا وصل إلى مركز التقاطع 
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ن بین موقفھ ومّكة وبین المیقات ومّكة، ال تتحقق بتساوي المسافتی وھو مّكة المكّرمة كما قلنا، فالمحاذاة ال
  .من الجانب المواجھ للشجرة من الدائرة وال من جھة النصف اآلخر الذي وقع فیھ مسجد الشجرة

  
وأّما الوجھ الثاني فباطل أیضًا، ألنھ لو فرضنا أنھ توجھ إلى مّكة من موقفھ الواقع على الخط المحیط للدائرة 

لدائرة أي نصف الربع فدخل في الدائرة، فیكون بینھ وبین مسجد الشجرة خطًا على درجة خمس وأربعین من ا
وھمیًا موصًال بینھما، ویشكل بذلك زاویة من الخطوط المارة في طریقھ إلى مسجد الشجرة، وال ریب أن الخط 

  .المار من وسط المثلث أقرب الخطوط وأقصرھا من الضلعین إلى المیقات مع أنھ خارج عن المحاذاة
  

لو كان المیزان في المحاذاة بكون الخط من موقفھ إلى المیقات أقصر من سائر الخطوط : وبعبارة واضحة
فالزمھ كون الخط من وسط الزاویة محاذیًا، لكونھ أقصر وأقل مسافة من الخط الواصل بین موقفھ والمیقات، 

  .مینًا أو شماًال ولیس بمواز لھمع أّن ذلك خارج عن المحاذاة حسًا، الستلزامھ االنحراف عن المیقات ی
  

أنھ ال دلیل على كفایة مطلق المحاذاة إّال في خصوص مسجد الشجرة في صورة خاّصة مما : فتحصل مّما تقّدم
نكتفي  یصدق علیھ المحاذاة عرفًا، فالتعدِّي إلى غیر ذلك مّما ال وجھ لھ، وال إجماع في المقام، ولذا ال

  .ًا وإن كان محاذیًا حقیقة حسب الدقةبالمحاذاة إذا كان الفصل كثیر
  

والذي یؤكِّد ذلك أن مسجد الشجرة أبعد المواقیت إلى مّكة، وأّما الجحفة التي ھي میقات ألھل الشام وكذا 
العقیق الذي ھو میقات ألھل العراق فھما أقرب إلى مّكة من مسجد الشجرة، فمن یأتي من العراق أو الشام أو 

ة التي تقع في نقطة الجنوب بالنسبة إلیھم یكون محاذیًا لمسجد الشجرة قبل الوصول المغرب متوجھًا إلى مّك
إلى الجحفة أو العقیق، ألنھما أقرب إلى مّكة، ومع ذلك یكون میقاتھم الجحفة أو العقیق، وھذا شاھد على عدم 

  .كفایة محاذاة الشجرة
  

  
والّالزم . یخفى ن بعیدًا عنھ فیعتبر فیھا المسامتة كما الیكفي إذا كا ثّم إّن المدار على صدق المحاذاة عرفًا، فال

الخبرة، ومع عدمھ أیضًا فالّالزم الذھاب إلى  إن أمكن، وإّال فالظن الحاصل من قول أھل حصول العلم بالمحاذاة
ون المیقات أو اإلحرام من أّول موضع احتمالھ واستمرار النّیة والتلبیة إلى آخر مواضعھ، وال یضر احتمال ك

یجوز إجراء أصالة  ّنھ ال بأس بھ إذا كان بعنوان االحتیاط، وال یجوز، أل ّنھ ال اإلحرام قبل المیقات حینئِذ مع أ
یثبتان كون ما بعد ذلك محاذیًا والمفروض  ّنھما ال عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب اإلحرام أل

ل ھذا الشخص أن ینذر اإلحرام قبل المیقات فیحرم في أّول المحاذاة، ویجوز لمث لزم كون إنشاء اإلحرام من
موضع االحتمال أو قبلھ على ما سیأتي من جواز ذلك مع النذر واألحوط في صورة الظن أیضًا عدم االكتفاء بھ 
وإعمال أحد ھذه اُالمور، وإن كان األقوى االكتفاء، بل األحوط عدم االكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذھاب إلى 

  .)1( لمیقات، لكن األقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقًاا
  

ثّم إّنھ بناًء على االكتفاء بالمحاذاة مطلقًا فلو كان في طریقھ میقاتان فالعبرة بمحاذاة أبعدھما كما إذا فرضنا أنھ 
 فلیكن«: یحاذي مسجد الشجرة والجحفة، فالّالزم أن یحرم من محاذاة مسجد الشجرة، ألّن الظاھر من قولھ

وجوب اإلحرام من ھذا المكان المحاذي، فھو كأنھ یمر بمیقات، ولیس لھ » إحرامھ من مسیرة سّتة أمیال
  .التأخیر إلى میقات آخر فضًال عن محاذیھ، وتشملھ األدّلة المانعة عن المرور بالمیقات بال إحرام

إن لم تثبت حجیتھ في بعض إذا ثبت حجیة بعض الظنون الخاّصة كخبر الواحد الثقة في الموضوعات ـ و) 1(
ّنھ یلزم حصول العلم بالمحاذاة إن  بأ) قدس سره(الموارد واحتیاجھ إلى شھادة عدلین ـ فالتقیید في كالمھ 

أمكن وإّال فالظن مّما ال وجھ لھ، ألّن الّالزم تحصیل الحجة كخبر الثقة أو االطمئنان، وال تتوّقف حجیتھما على 
یجوز العمل بالظن مطلقًا حتى إذا  رضنا عدم حجیة خبر الثقة وقول أھل الخبرة فالعدم التمّكن من العلم، ولو ف

  بّد حینئذ من أن یمضي إلى لم یتمكن من تحصیل العلم، فال
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ثّم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم یتبین الخالف فال إشكال، وإن تبّین بعد ذلك كونھ قبل المحاذاة ولم 
وإن تبین كونھ قبلھ وقد تجاوز أو تبّین كونھ بعده فإن أمكن العود والتجدید تعین، وإّال یتجاوزه أعاد اإلحرام، 

  .)1(فیكفي في الصورة الثانیة ویجدِّد في اُالولى في مكانھ، واألولى التجدید مطلقًا 
  

  .ھیوجب حجیة ما ال حجیة ل میقات آخر أو ینذر اإلحرام قبل المیقات، فإّن عدم التمّكن من العلم ال
  

إنھ یلزم علیھ تحصیل الحجة على المحاذاة من علم أو ظن معتبر أو اطمئنان، وإن لم یتمكن : فاألظھر أن یقال
من ذلك یذھب إلى میقات آخر أو ینذر اإلحرام من أّول موضع احتمال المحاذاة، فإن كان قبل المحاذي یصح 

  .ھ النذرإحرامھ بالنذر، وإن كان محاذیًا واقعًا یصح ولو لم یتعلق ب
  

ویمكن أن یحرم احتیاطًا من أّول موضع احتمال المحاذاة ویستمر في النّیة والتلبیة إلى آخر مواضعھ، وبذلك 
  .یحرز وقوع اإلحرام محاذیًا للمیقات

  
ویشكل بأنھ یلزم من ذلك اإلحرام قبل المیقات، ألّن األصل یقتضي عدم الوصول إلى المحاذي، واإلحرام قبل 

  .جائزالمیقات غیر 
  

وأجاب عنھ في المتن بأن حرمة اإلحرام قبل المیقات حرمة تشریعیة ال حرمة ذاتّیة، فال مانع من االتیان بھ 
  .تنافي االتیان على نحو االحتیاط والرجاء رجاًء واحتیاطًا، ألّن الحرمة التشریعیة ال

م، وإن انكشف الخالف قبل لو أحرم في موضع قیام الحجة على المحاذاة ولم ینكشف الخالف فال كال) 1(
الوصول إلى المحاذي أعاد اإلحرام في موضع المحاذي، واإلحرام األّول باطل قطعًا، وال أثر لقیام الحجة عنده 
الرتفاع حجیتھا بانكشاف الخالف على الفرض، من دون فرق بین كون األمر الظاھري مجزئًا عن األمر 

  .إلحرام على عدم اإلجزاء في موافقة الحكم الظاھري كما توھمالواقعي أم ال، فال یبتني الحكم باعادة ا
  

  بل لو قلنا بإجزاء األمر الظاھري عن الحكم الواقعي ال یمكن القول بھ في المقام، 
  

وذلك ألّن محل البحث في اإلجزاء إنما ھو فیما إذا كان األمر الواقعي موجودًا ولكن ال یعلم بھ، وكان األمر 
؟ كما  ھ، فیقع البحث حینئذ في أن األمر الظاھري ھل یجزئ عن األمر الواقعي الموجود أم الالظاھري مخالفًا ل

إذا قام الدلیل على عدم اعتبار السورة في الصالة ثّم انكشف الخالف وتبین وجود الدلیل على لزوم السورة، 
ضنا أنھ لم یكن لألمر الواقعي إن األمر الظاھري یجزئ عن األمر الواقعي أم ال، وأّما إذا فر: فیصح أن یقال

وجود أصًال حین االتیان باألمر الظاھري وإنما یحدث بعد ذلك فال مجال وال مورد لإلجزاء، كما إذا صّلى قبل 
  .الوقت فإنھ ال أمر بالصالة أصًال وانما ھو تخیل وتوھم لوجود األمر

  
ي القائل بالتصویب وانقالب الواقع إلى ما ال مورد لإلجزاء في المقام أصًال حتى على قول األشعر: وبالجملة

أدى إلیھ الظاھر، ألّن اإلجزاء ـ حتى على القول بالتصویب ـ إنما یتحقق فیما إذا كان لألمر الواقعي وجود ولكن 
ال یعلم بھ، وأّما إذا لم یكن موجودًا أصًال فال مجال لإلجزاء أبدًا، نظیر ما لو صام في شعبان بدًال عن شھر 

  .رمضان
  

المحاذي وعلم عندئذ أن إحرامھ كان قبل المحاذي أو بعده، ذكر في  الخالف بعد التجاوز عن وأّما لو انكشف
المتن أنھ یجب علیھ العود والتجدید في الموضع المحاذي في كلتا الصورتین إن أمكن، وإّال ففي الصورة 

 وفي الصورة الثانیة ـ وھي ما إذا أحرم بعد اُالولى ـ وھي ما إذا أحرم قبل المحاذي ـ یجدد اإلحرام في مكانھ،
  .المحاذاة ـ یكتفي بإحرامھ وإن كان األولى التجدید مطلقا

  
وما ذكره وإن كان صحیحًا إّال أن ما اختاره من االكتفاء باإلحرام في الصورة الثانیة على إطالقھ غیر تام، بل 

رام من الرجوع واقعًا فكانت وظیفتھ الواقعیة حال بّد من التفصیل بین ما إذا لم یكن قادرًا في وقت اإلح ال
اإلحرام عقده من ھذا المكان، لعدم قدرتھ على العود واقعًا، فاحرامھ صحیح وقد أتى بوظیفتھ وال حاجة إلى 
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التجدید، وبین ما إذا كان یمكنھ الرجوع حال اإلحرام وإن تعّذر علیھ فعًال حین االلتفات وانكشاف الخالف، ففي 
بّد من تجدید اإلحرام من ھذا المكان وال یكتفي باإلحرام األّول، ألّن اإلحرام في غیر المیقات إنما یجوز  مثلھ ال

  لمن ال یتمكن من 
  

الرجوع والوصول إلى المیقات، وھذا العنوان غیر صادق على ھذا الشخص، ألّن المفروض أنھ كان متمكِّنًا 
ذر علیھ حال االلتفات، فیكون إحرامھ باطًال والبّد من تجدیده من الرجوع إلى المیقات حال اإلحرام وإن تع

  .وعقده ثانیًا
  

  :مالحظة
قد عرفت أن محل : فنقول. بّد لنا من بیان نبذة ترجع إلى توضیح ما یتعلق باإلجزاء وعدمھ مما یخص المقام ال

االختالف في جھة من الكالم في إجزاء األمر الظاھري عن الواقعي إنما ھو في متعلق التكلیف من جھة 
  .الجھات، كفقدان الجزء والشرط للواجب، ال في شرائط التكلیف والوجوب

  
أنھم قسموا الواجب إلى المطلق والمشروط، وزاد صاحب الفصول قسمًا آخر وھو الواجب المعلق : بیان ذلك

ر المعلق بما كان وجعلھ من أقسام الواجب المطلق، فإنھ قسم الواجب المطلق إلى المنجز والمعلق، وفّس
  .الوجوب فعلیًا والواجب إستقبالیا

  
 أن ما ذكره صاحب الفصول وإن كان صحیحًا وال یرد علیھ االشكال )1(وقد ذكرنا في المباحث اُالصولیة

المعروف من تخلف الوجوب عن اإلیجاب، ولكن ما ذكره لیس قسمًا مقابًال للمشروط، بل المعلق بعینھ ھو 
ة األمر مشروط بالشرط المتأخر، فإن الواجب المشروط قد یكون مشروطًا بالشرط الواجب المشروط غای

المقارن كاشتراط وجوب الصالة بالوقت، فإن الوقت شرط مقارن ویحدث الوجوب بحلول الوقت وأّما قبلھ فال 
س في وجوب، وقد یكون مشروطًا بالشرط المتأخر فیكون الوجوب فعلیًا، كوجوب الصوم من أّول غروب الشم

 دخول )2()فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ: (اللیلة اُالولى من شھر رمضان، بناًء على أن المراد بقولھ تعالى
شھر رمضان ورؤیة ھاللھ، فالمكّلف من اللیل مأمور بالصوم غایة األمر مشروطًا بدخول النھار، وكذلك الحج 

  فإّنھ واجب علیھ بالفعل ولكّنھ مشروط ببقاء االستطاعة
- - - - - - - - - -  
  .348: 2محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
  .185: 2البقرة ) 2(
  

 
یتصّور طریق ال یمّر على  ، ثّم إن الظاھر أنھ ال)1( وال فرق في جواز اإلحرام في المحاذاة بین البر والبحر

بّد من محاذاة واحد  ، إذ المواقیت محیطة بالحرم من الجوانب فال))1(( میقات وال یكون محاذیًا لواحد منھا
، وعن بعضھم أنھ یحرم من موضع یكون بینھ ))2(( منھا، ولو فرض إمكان ذلك فالّالزم اإلحرام من أدنى الحل

: یجوز ألحد قطعھ إّال محرمًا، وفیھ وبین مّكة بقدر ما بینھا وبین أقرب المواقیت إلیھا وھو مرحلتان، ألنھ ال
  .)2( رام منھ وتجدیده في أدنى الحلّنھ ال دلیل علیھ، لكن األحوط اإلح أ

  
  .إلى زمان إتیانھ

  
ثّم إن اإلجزاء إنما یجري في فقدان الجزء أو الشرط للمتعلق لكن بعد فرض فعلیة الوجوب وتحققھ، وأّما 
بالنسبة إلى شرط الوجوب إذا لم یكن متحققًا نظیر تخلف الوقت بالنسبة إلى الصالة فال مجال لإلجزاء أصًال، 

ذا كان الواجب تعلیقیًا كما إذا كان محبوسًا ولم یمیز بین النھار واللیل فصام في اللیل معتقدًا أنھ النھار وكذا إ
فانكشف الخالف فال مجال لإلجزاء، وكذلك الحج فإنھ وإن كان واجبًا معلقًا ولكن إذا أحرم قبل المیقات وقبل 

ًا حتى إذا قلنا بإجزاء األمر الظاھري عن الواقعي، تحقق الشرط والوصول إلى المیقات، فال مجال لإلجزاء أبد
  .وذلك ألّن األمر الواقعي في المقام غیر موجود لنقول بإجزائھ عنھ

  .واألمر كما ذكره من عدم الفرق في جواز اإلحرام في المحاذاة بین البر والبحر) 1(
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  :تضمنت عبارة المتن المذكورة أمرین) 2(
  ؟  یمر على میقات وال یكون محاذیًا لواحد منھاأنھ ھل یتصور طریق ال: أحدھما

- - - - - - - - - -  
  .من اختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفي تھافت ظاھر) قدس سره(بین ھذا وما تقّدم منھ ) 1(
بل الالزم اإلحرام من أحد المواقیت مع اإلمكان ومع عدمھ یجري علیھ حكم المتجاوز عن المیقات بغیر ) 2(

  .إحرام
  

  
  ؟ لو فرض إمكان ذلك فمن أین یحرم: ثانیھما

فیبتني على االلتزام بكفایة المحاذاة وعدمھا، فإن قلنا بعدم االجتزاء بالمحاذاة أصًال ـ كما ھو : أّما األّول
یؤدي إلى المیقات، وكذا لو  المختار عندنا ألّن المحاذاة إنما وردت في مورد خاص ـ فیمكن أن یسلك طریقًا ال

تتحقق معھ المحاذاة، وأّما إذا قلنا  كفایة المحاذاة إذا كانت قریبة، إذ یمكن أن یختار طریقًا بعیدًا القلنا ب
یمر على میقات أو محاذیھ، لما أشار إلیھ في المتن من  باالجتزاء بمطلق المحاذي ولو عن بعد فال یمكن أن ال

ي وسط الحرم تقریبًا فكل من یذھب إلى مّكة یمر أن المواقیت محیطة بالحرم من جمیع الجوانب، ومّكة واقعة ف
  .على میقات أو محاذیھ

  
ویظھر من المصنف ھنا ما ینافي كالمھ السابق، ألنھ تقّدم منھ عدم االكتفاء بالمحاذاة عن بعد، ویظھر منھ ھنا 

  .االجتزاء بالمحاذاة ولو كان عن بعد
  

حاذي ـ بناًء على إمكان ذلك ـ ذكر في المتن أن الّالزم یمر على میقات وال بالم وھو حكم من ال: وأّما الثاني
 بضمیمة أصالة )1( ویستدل لھ بالمطلقات الناھیة عن دخول الحرم بال إحرام. علیھ اإلحرام من أدنى الحل

یمّر بالمیقات ومحاذیھ، ونتیجة األمرین لزوم اإلحرام  البراءة عن وجوب اإلحرام عن المواقیت المعّینة لمن ال
  .دنى الحلمن أ

  
لو فرض عدم المرور على المیقات وال على محاذیھ فقد وقع الكالم في موضع اإلحرام، فذھب : وبالجملة

بعضھم إلى أنھ یحرم من مساواة أقرب المواقیت إلى مّكة، أي یحرم من موضع یكون بینھ وبین مّكة بقدر ما 
  . یحرم من أدنى الحلبینھا وبین أقرب المواقیت وھو مرحلتان، وذھب بعضھم إلى أنھ

  
  .فال دلیل علیھ أصال: أّما األّول

  
مضافًا إلى أصالة البراءة عن . فاستدل لھ بالروایات الداّلة على عدم جواز دخول الحرم بال إحرام: وأّما الثاني

  .لزوم اإلحرام من المواقیت المعّینة
  
- - - - - - - - - -  
  .50أبواب اإلحرام ب  / 402: 12الوسائل ) 1(
  

  
أّن الروایات الواردة في المقام مختلفة، بعضھا یدل على عدم جواز الدخول في الحرم إّال محرمًا، : ویرده

بّد من تقیید ما دّل على عدم جواز الدخول في الحرم إّال  وبعضھا یدل على عدم جواز دخول مّكة إّال محرمًا، فال
حرام لدخول الحرم فال یبقى أثر وفائدة لوجوب اإلحرام محرمًا بما إذا أراد الدخول إلى مّكة إذ لو وجب اإل

لدخول مّكة، ألنھا واقعة في وسط الحرم تقریبًا، فیكون الحكم بلزوم اإلحرام لدخول مّكة لغوًا، فیعلم من ذلك 
أنھما لیسا حكمین مستقلین، بل الحكم بلزوم اإلحرام لدخول الحرم من باب المقّدمة لدخول مّكة وأنھ في 

ة یجب اإلحرام لدخول مّكة، وأن الممنوع دخول مّكة بال إحرام، وإنما یجب اإلحرام ألداء النسك من الحقیق
العمرة أو الحج وأّما اإلحرام وحده وإن كان عبادة ولكن ال یستقل بنفسھ، ولذا لو أراد الدخول في الحرم ولم 
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دم وجوب اإلحرام على من لم یرد النسك یكن قاصدًا لدخول مّكة ال یجب علیھ اإلحرام، وال خالف بینھم في ع
  .كالحطاب ونحوه ممن یتكرر دخولھ لحاجة في خارج مّكة

  
ال یستفاد من الروایات أن ھناك واجبین أحدھما لزوم اإلحرام لدخول الحرم واآلخر اإلحرام لدخول : والحاصل

بل لو كّنا نحن وھذه الروایات ولم مّكة، وعلى كال التقدیرین ال داللة في الروایات على تعیین موضع اإلحرام، 
یكن دلیل خارجي على تعیین مواضع اإلحرام اللتزمنا بجواز اإلحرام لھ من أي مكان شاء ولكن علمنا من أدّلة 
ُاخرى عدم التخییر لھ في مواضع اإلحرام وإنما یجب علیھ اإلحرام من مواضع خاّصة، فال یصح االستدالل 

  .ام من أدنى الحلبھذه الروایات على لزوم اإلحر
  

أنا نعلم : وأّما أصالة البراءة عن وجوب اإلحرام من المواقیت فال تثبت لزوم اإلحرام من أدنى الحل، بیان ذلك
إجماًال بوجوب اإلحرام من موضع ما، ولوال ھذا العلم لجاز اإلحرام من أي موضع شاء، ولكن نعلم بلزوم 

المواقیت، فكل منھما طرف للعلم االجمالي، وال یمكن إثبات أحدھما اإلحرام إّما من أدنى الحل وإّما من سائر 
  دون اآلخر باجراء األصل في أحد الطرفین، ألّن كال منھما محتمل الوجوب واألصل 

  
ریب في أن مقتضى االحتیاط ھو اإلحرام من المواقیت المعروفة ألنھ یجزئ قطعًا،  فیھما على حد سواء، بل ال

أدنى الحل فلم یثبت وجوبھ أو االكتفاء بھ، وأصالة البراءة في كل من الطرفین معارضة وأّما اإلحرام من 
بأصالة البراءة في اآلخر، فمقتضى القاعدة ھو االشتغال المقتضي لإلحرام من المواقیت المعّینة ألنھ مجزئ 

  .قطعا
  

لمواقیت المعروفة وعدم جواز مجال ألصالة البراءة مع النصوص الداّلة على لزوم اإلحرام من ا على أنھ ال
صّلى اهللا علیھ (وال ینبغي ألحد أن یرغب عن مواقیت رسول اهللا «العدول عنھا، ففي صحیحة الحلبي 

 وغیرھما من )2( »فلیس ألحد أن یعدو من ھذه المواقیت إلى غیرھا« وفي صحیحة علي بن جعفر. )1( » )وآلھ
  .ھذه المواقیت وعدم جواز العدول واالعراض عنھاالروایات فإن المستفاد منھا وجوب الذھاب إلى 

  
ریب  إنھ ال: البراءة في المقام واالكتفاء باإلحرام من أدنى الحل أصالة والذي ینبغي أن یقال في توضیح جریان

ما قبل الدخول في الحرم، فإن تعین موضعھ بدلیل معتبر فھو  في أننا نعلم إجماًال بوجوب اإلحرام من موضـع
لمتبع في تعیین موضعھ ھو األصل العملي، وال إشكال في أن اإلحرام من المواضع المعروفة مجزئ وإّال فا

قطعًا، وإنما الكالم في جواز االجتزاء بغیر ذلك كأدنى الحل، فیكون المقام من دوران األمر بین األقل واألكثر، 
نى الحل، أو أن الواجب خصوص ندري أن الواجب ھو األعم الجامع بین المواقیت وبین غیرھا كأد إذ ال

  .اإلحرام من المواقیت
  

ریب في أنا نعلم بعدم جواز اإلحرام من غیر ھذه األماكن وأن المكلف لم یكن مخیرًا في  ال: وبعبارة ُاخرى
موضع إحرامھ، بل یلزم علیھ اإلحرام إما من خصوص ھذه المواقیت المعروفة أو من األعم منھا ومن أدنى 

مقام من دوران األمر بین التعیین والتخییر المعبر عنھ باألقل واألكثر أیضًا، فإن األقل ھو الحل، فیكون ال
التخییر إللغاء قید الخصوصیة واألكثر ھو التعیین ألخذ قید الخصوصیة، والمعروف والمشھور ھو جریان 

  أصالة البراءة عن األكثر أي عن التعیین فالنتیجة ھي التخییر، ھذا على 
- - - - - - - - - -  
  .9، 3 ح 1أبواب المواقیت ب  / 308: 11 الوسائل )2(، )1(
  

  
  .مسلك المشھور في جریان البراءة في أمثال المقام

  
 من أن األقل واألكثر إذا كانا من قبیل العام والخاص فال تجري )1( وأّما على مسلك المحقق صاحب الكفایة

عدة االحتیاط وذلك ألّن كال من العام والخاص وجود بنفسھ، ولیس البراءة العقلیة وال النقلیة، وإنما تجري قا
الخاص وجودًا للعام وزیادة فالرقبة المؤمنة في مثال ما لو قال المولى لعبده اعتق رقبة مؤمنة لیست رقبة 
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ور وزیادة بل الرقبة المؤمنة وجود مستقل، فإن اعتق الرقبة في ضمن غیر المؤمنة فقد أتى بما یباین المأم
بھ، وإن أتى بالمؤمنة فقد أتى بما ھو الواجب في نفسھ، فالشك في اعتبار اإلیمان في الرقبة لیس شّكًا في 

  .الزیادة لیدفع بأصالة البراءة
  

إتیان الطبیعي في ضمن غیر المقّید إتیان بأمر مباین للمقّید، والشك بینھما من المتباینین، نعم ال : وبتعبیر آخر
ءة في احتمال الشرطیة، ألّن الواجب أمر معلوم ونشك في اشتراطھ بأمر آخر فیدفع باألصل، بأس بجریان البرا

ومسألة الدوران بین التعیین والتخییر في المقام من قبیل العام والخاص، ویرجع الشك فیھا إلى الشك بین 
  .المتباینین، ومقتضى األصل ھو االشتغال

  
  .في التعیین والتخییر) قدس سره ()2( لكھ شیخنا اُالسـتاذوكذلك ال مجال للـبراءة بناًء على ما س

  
أّن البراءة إنما تجري عن التعیین إذا لم تكن األطراف بنظر العرف متباینة وإّال فیجري : وحاصل ما ذكره

االشتغال، فإذا دار الواجب بین نوعین وصنفین كالعبد واألمة تجري أصالة االشتغال، ألنھما بنظر العرف 
ان وإن كانا بحسب الدّقة متحدین وداخلین تحت جنس واحد، وكذا یجري االشتغال فیما لو دار الواجب متباین

بین كونھ جنسًا أو نوعًا خاّصًا، فإن الجنس ال وجود لھ إّال بالنوع، والشك بینھما من قبیل الشك بین 
  .المتباینین

  
- - - - - - - - - -  
  .227: 2كفایة اُالصول ) 1(
  .208: 4اُالصول فوائد ) 2(
  

  
 )1( ))1(( أدنى الحل، وھو میقات العمرة المفردة بعد حج القران أو اإلفراد، بل لكل عمرة مفردة: العاشر

  واألفضل أن یكون من الحدیبیة أو الِجعرانة أو التنعیم
  

ذكره صاحب فاإلحرام من المواقیت الخاّصة أو األعم منھا ومن أدنى الحل إما من قبیل العام والخاص الذي 
  .الكفایة، وإما أنھما یختلفان بنظر العرف كالنوعین وعلى كال التقدیرین یجري االشتغال ال البراءة

  
 أنھ ال فرق في جریان البراءة في األقل واألكثر بین العام والخاص وبین الجنس )2( ولكن قد ذكرنا في محلِّھ

ئدة المقّیدة بالمواقیت المعروفة، فیكتفي باإلحرام والنوع، ففیما نحن فیھ تجري البراءة عن الخصوصیة الزا
  .من أدنى الحل

  
ھذا ولكن مع ذلك ال مجال لجریان البراءة في المقام، وال یمكن الحكم باالكتفاء بأدنى الحل، وذلك ألّن من جملة 

ة فال إجماع االطراف المحتملة اإلحرام من مرحلتین، أي مساواة أقرب المواقیت إلى مّكة كما ذھب إلیھ جماع
على الخالف، فحینئذ تكون األطراف ثالثة، اإلحرام من أدنى الحل ومن المواقیت المعروفة ومن مرحلتین، 
فنعلم إجماًال باكتفاء اإلحرام من خصوص المواقیت أو الجامع بینھا وبین أدنى الحل أو الجامع بین المواقیت 

  .وأدنى الحل وبین اإلحرام من مرحلتین
  

ھ یتخیر بین اُالمور الثالثة، وأصالة البراءة عن المواقیت ال تعین اإلحرام من أدنى الحل، ألّن العلم فالنتیجة أن
ھذا كّلھ مع قطع النظر عن النصوص الداّلة على لزوم الذھاب إلى . االجمالي على الفرض ذو أطراف ثالثة

  .لى غیرھاالمواقیت المعروفة واإلحرام منھا وعدم جواز العدول واالعراض عنھا إ
الظاھر أنھ ال خالف بینھم في كون أدنى الحل میقاتًا للعمرة المفردة بعد حج القران واإلفراد، كما أنھ ) 1(

  میقات للعمرة المفردة لمن كان في مّكة، ومراد المصنف من
- - - - - - - - - -  
  . ثّم بدا لھ أن یعتمرلمن كان بمّكة وأراد العمرة ومن أتى دون المواقیت غیر قاصد لدخول مّكة) 1(
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  .453: 2في مصباح اُالصول ) 2(
  

  
فإنھا منصوصة، وھي من حدود الحرم على اختالف بینھا في القرب والبعد، فإن الحدیبیة ـ بالتخفیف أو 

نصفھ في الحل ونصفھ : التشدید ـ بئر بقرب مّكة على طریق جّدة دون مرحلة ثّم ُاطلق على الموضع، ویقال
عرانة ـ بكسر الجیم والعین وتشدید الراء أو بكسر الجیم وسكون العین وتخفیف الراء ـ موضع في الحرم، والِج

: بین مّكة والطائف على سبعة أمیال، والتنعیم موضع قریب من مّكة وھو أقرب اطراف الحل إلى مّكة، ویقال
 المواقیت الخمسة فعن بینھ وبین مّكة أربعة أمیال، ویعرف بمسجد عائشة، كذا في مجمع البحرین، وأّما

الحلیفة فإنھا على عشرة مراحل من مّكة، ویلیھ في  في المنتھى أن أبعدھا من مّكة ذو) رحمھ اهللا(العّالمة 
إن الجحفة : البعد الُجحفة، والمواقیت الثالثة الباقیة على مسافة واحدة بینھا وبین مّكة لیلتان قاصدتان، وقیل

  .على ثالث مراحل من مّكة
  

العمرة المفردة لمن أراد العمرة وحدھا من مّكة، وأّما النائي الخارج من مّكة » بل لكل عمرة مفردة «:قولھ
  .فمیقات عمرتھ سائر المواقیت المعروفة كما سیأتي في المسألة السادسة، ففي العبارة مسامحة واضحة

  
  :یتانوكیف كان، الذي یدل على أن أدنى الحل میقات للعمرة المفردة إنما ھو روا

عن المرأة الحائض إذا قدمت مّكة یوم الترویة، ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: صحیحة جمیل، قال: اُالولى
تمضي كما ھي إلى عرفات فتجعلھا حجة، ثّم تقیم حتى تطھر فتخرج إلى التنعیم فتحرم فتجعلھا عمرة، : قال

  .)1( »كما صنعت عائشة: قال ابن أبي عمیر
  

  :االستدالل بھا من جھتینورّبما یشكل 
أنھا واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج، وكالمنا في مطلق العمرة المفردة فالتعدي یحتاج إلى : إحداھما
  .الدلیل

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11الوسائل ) 1(
  

  
  .مع أن كالمنا في مطلق أدنى الحلأن ظاھرھا وجوب اإلحرام من خصوص التنعیم : ثانیتھما

  
  .ویمكن الجواب عن الثاني بأن ذكر التنعیم لكونھ أقرب األماكن من حدود الحرم وإّال فال خصوصیة لذكره

  
من أراد أن یخرج من مّكة لیعتمر أحرم : قال«) علیھ السالم(صحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداهللا : الثانیة

، »أو ما أشبھھا«:  فإنھا تشمل جمیع مواضع حدود الحرم لقولھ)1( »ما أشبھھامن الِجعرانة أو الحدیبیة أو 
  .كما أنھا مطلقة من حیث كون العمرة مسبوقة بالحج أم ال، فال ینبغي الریب في ھذا الحكم

  
صّلى (وإن رسول اهللا «: یبقى الكالم في مرسلة الصدوق التي رواھا بعد صحیحة عمر بن یزید، قال الصدوق

اعتمر ثالث عمر متفرقات كّلھا في ذي القعدة، عمرة أھّل فیھا من عسفان وھي عمرة ) لیھ وآلھ وسّلماهللا ع
الحدیبیة، وعمرة القضاء أحرم فیھا من الُجحفة، وعمرة أھّل فیھا من الجعرانة وھي بعد أن رجع من الطائف 

  .)3( عّمار باختالف یسیر، ورواھا الكلیني في الكافي بسند صحیح عن معاویة بن)2( »من غزاة حنین
  

أحرم للعمرة من عسفان، الذي یبعد ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(ورّبما یقال بأن ظاھر الروایة أن رسول اهللا 
) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(عن مّكة بمقدار مرحلتین ولم یكن میقاتًا وال من أدنى الحل، كما یظھر منھا أنھ 

قاصدًا للعمرة من المدینة فكیف لم ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(ة مع أنھ لو كان أحرم لعمرة القضاء من الجحف
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یحرم من مسجد الشجرة، فمقتضى ھذه الروایة جواز تأخیر إحرام العمرة المفردة للنائي من المیقات الذي 
  .أمامھ إلى میقات آخر بعده

  
   على جواز اإلحرام أنھ إذا كان المراد باالھالل اإلحرام فتدل الروایة: والجواب

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 22أبواب المواقیت ب  / 341: 11الوسائل ) 1(
  .1341 / 275: 2، الفقیھ 2 ح 22أبواب المواقیت ب  / 341: 11الوسائل ) 2(
  .10 / 251: 4الكافي ) 3(
  

  
وضع إحرامھ دویرة أھلھ من مكانھ وعدم لزوم الرجوع إلى المیقات، نظیر من كان منزلھ بعد المیقات، فإن م

ولیس علیھ الرجوع إلى المیقات، فالحكم بجواز اإلحرام من مكانھ وعدم لزوم الرجوع إلى المیقات ال یختص 
بمن كان منزلھ دون المیقات، بل یشمل من كان بنفسھ دون المیقات من باب االتفاق وإن كان منزلھ بعیدًا، 

ات ولو اتفاقًا وأراد العمرة یجوز لھ اإلحرام من مكانھ ولیس علیھ فالمستفاد من الروایة أن من كان دون المیق
الرجوع إلى المیقات، وال خصوصیة لذكر عسفان، بل المیزان كل من كان بعد المیقات سواء كان في عسفان 

  .أو في غیره من المواضع
  

رفع بھ : أھل بذكر اهللا:  یقالیبعد أن یكون المراد باالھالل ھو رفع الصوت بالتلبیة كما ھو معناه لغة ولكن ال
رفعوا أصواتھم عند : رفع صوتھ بالتلبیة وأھلوا الھالل واستھلوه: صوتھ، وأھل المحرم بالحج والعمرة

رفع ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(، فمعنى الروایة أن رسول اهللا )1( إذا رفع صوتھ بالبكاء: رؤیتھ، وأھل الصبي
ة التي رفع صوتھ بالتلبیة من عسفان ھي عمرة الحدیبیة، فال ینافي ذلك مع صوتھ بالتلبیة في عسفان، والعمر

  .إحرامھ من مسجد الشجرة
  

  .من الجحفة في عمرة القضاء كما في المرسلة) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(یبقى االشكال في إحرامھ 
  

الھالل من الجحفة، وقد عرفت أن ویندفع بأن العبرة بصحیحة الكافي عن معاویة بن عّمار، فإن المذكور فیھا ا
  .المراد بھ رفع الصوت بالتلبیة

  
إنما اعتمر ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(والذي یظھر من الروایات الصحیحة والتواریخ المعتبرة أن رسول اهللا 

كن بعد الھجرة عمرتین، وإنما عبر في ھذه الصحیحة بثالث عمر باعتبار شروعھ في العمرة واإلحرام لھا ول
بعدما صالحھم في الحدیبیة واعتمر ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(المشركین منعوه من الدخول إلى مّكة، فرجع 

  وعن أصحابھ فسمِّیت بعمرة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(في السنة الّالحقة قضاًء عّما فات عنھ 
- - - - - - - - - -  
  .487: أساس البالغة) 1(
  

  
صّلى اهللا (اعتمر رسول اهللا «: ، قال)علیھ السالم(ذلك في صحیحة أبان عن أبي عبداهللا القضاء، كما صرح ب

عمرة الحدیبیة وقضى الحدیبیة من قابل، ومن الجعرانة حین أقبل من الطائف، ثالث عمر ) علیھ وآلھ وسّلم
  .)2( الجعرانةأحرم من ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم( وفي صحیحة صفوان أنھ )1( »كلھن في ذي القعدة

  
أحرم من مسجد الشجرة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(فالذي یستفاد من صحیحة معاویة بن عّمار أن رسول اهللا 

للعمرة ورفع صوتھ بالتلبیة من ُعسفان، وھي العمرة التي منعھ المشركون من الدخول إلى مّكة وصالحھم في 
في السنة الالحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة وأھل الحدیبیة ورجع من دون إتیان مناسك العمرة، ثّم 

  .ورفع صوتھ بالتلبیة من الجحفة فسمیت بعمرة القضاء
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وعمرة من «: أحرم منھا لظھور قولھ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(وأّما الِجعرانة فالظاھر من الصحیحة أنھ 
 قبل ذلك ورفع صوتھ بالتلبیة من الجعرانة كما في أن ابتداء العمرة كان من الجعرانة، ال أنھ أحرم» الجعرانة

  .صّرح بذلك في صحیحة أبان المتقّدمة
  

فالمستفاد من الصحیحة جواز اإلحرام للعمرة المفردة من الِجعرانة اختیارًا وإن لم یكن من أھل مّكة كالنبي 
ما یختص ذلك بمن بدا لھ ولكن إن. وأصحابھ، كما یجوز اإلحرام من أدنى الحل) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(

  .العمرة في األثناء
  

فما ذكرناه في أّول البحث من أن میقات العمرة المفردة للنائي الخارج من مّكة ھو المواقیت المعروفة غیر تام 
  :بّد من التفصیل، وحاصلھ على اطالقھ، بل ال

 حدود الحرم ودون المیقات أن النائي إذا سافر وخرج من بلده لغرض من األغراض كقتال ونحوه ووصل إلى
صّلى اهللا علیھ (فبدا لھ أن یعتمر، یجوز لھ أن یعتمر من أدنى الحل من الِجعرانة ونحوھا كما صنع رسول اهللا 

  یجب علیھ العود والرجوع إلى المیقات، وأّما النائي الذي یخرج من بلده بقصد العمرة فلیس ، وال)وآلھ وسّلم
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 2أبواب العمرة ب  / 299: 14ائل الوس) 1(
  .6 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 268: 11الوسائل ) 2(
  

  
كل من حج أو اعتمر على طریق فمیقاتھ میقات أھل ذلك الطریق وإن كان مھّل أرضھ : 5 مسألة "3217"

 منھا صحیحة صفوان  كما أشرنا إلیھ سابقًا، فال یتعّین أن یحرم من مھل أرضھ باالجماع والنصوص،)1( غیره
  .»وّقت المواقیت ألھلھا ومن أتى علیھا من غیر أھلھا) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(إن رسول اهللا «
  

  .)1( لھ اإلحرام إّال من المواقیت المعروفة، ولیس لھ التأخیر إلى أدنى الحل
  واقیتالم) صّلى اهللا علیھ وآلھ( الداّلة على توقیت النبي )2(الطالق الروایات) 1(
- - - - - - - - - -  
في السنة السادسة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(أنھ ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(تفصیل اعتمار رسول اهللا ) 1(

 نفر، 400 نفر، وفي روایة 1520من الھجرة من شھر ذي القعدة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة، وكان معھ 
إلى حدیبیة ـ وھي على مرحلة إلى مّكة ـ منعھ )  علیھ وآلھ وسّلمصّلى اهللا( بعیرًا، ولما وصل 70وساق 

وبین المشركین في الحدیبیة، ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(المشركون من الدخول إلى مّكة، ثّم وقع الصلح بینھ 
بقى ی ومن جملة شروط الصلح أن یرجع في ھذه السنة ویعتمر في السنة الّالحقة، واشـترطوا أیضًا أن ال

صّلى اهللا علیھ وآلھ (وأصحابھ في مّكة أزید من ثالثة أّیام، فرجع رسول اهللا ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(النـبي 
صّلى اهللا (من الحدیبیة إلى المدینة ولم یعتمر، وفي السنة السابعة من الھجرة بعدما رجع رسول اهللا ) وسّلم

لعمرة، وعزم في شھر ذي القعدة للعمرة لقضاء عمرة الحدیبیة من خیبر صمم لزیارة مّكة وا) علیھ وآلھ وسّلم
التي منعھ المشركون من أدائھا، ودخلوا مّكة معتمرین ولم یبقوا في مّكة أزید من ثالثة أّیام ثّم رجعوا حسب 
شروط الصلح، فسمیت عمرتھ بعمرة القضاء، لقضاء ما فات عنھ وتداركھ في السنة السابعة، ثّم في السنة 

بعساكره إلى مّكة لفتحھا في شھر رمضان، ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(منة وقع فتح مّكة المعظمة، وتوجھ الثا
وشرب الماء في ُعسفان، ولم یصم إلى أن وصلوا مّكة فاتحین، ثّم بعد فتح مّكة مباشرة تقریبًا وقعت غزوة 

ونصرتھ في حنین أحرم في )  علیھ وآلھ وسّلمصّلى اهللا(حنین ـ وھو واد بین مّكة والطائف ـ وبعد غلبة النبي 
  .الثامن عشر من ذي القعدة من الجعرانة للعمرة

  
صّلى (فإنما ھو في السنة العاشرة من الھجرة، وكانت مّدة إقامتھ ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(وأّما حج النبي  

فأمر ) وأذِّن في الّناس بالحج: (زل اهللا تعالىفي المدینة عشر سنین تقریبًا ولم یحج، ثّم أن) اهللا علیھ وآلھ وسّلم
  .یحج من عامھ ھذا) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(المؤذنین بأن یؤذنوا بأعلى أصواتھم بأن رسول اهللا 

  .1أبواب المواقیت ب  / 307: 11الوسائل ) 2(
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تحبًا من اآلفاقي أو من أھل قد علم مّما مّر أّن میقات حج التمّتع مّكة واجبًا كان أو مس: 6 مسألة "3218"

كذلك أیضًا، ومیقات حج القران واإلفراد أحد تلك ) )1(( مّكة، ومیقات عمرتھ أحد المواقیت الخمسة أو محاذاتھا
فمیقاتھ منزلھ ویجوز من أحد تلك المواقیت ) )2(( المواقیت مطلقًا أیضًا إّال إذا كان منزلھ دون المیقات أو مّكة

 ومیقات عمرتھما أدنى الحل إذا كان في مّكة ویجوز من أحد المواقیت أیضًا وإذا لم یكن أیضًا بل ھو األفضل،
في مّكة فیتعین أحدھا، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحّبة كانت أو واجبة، وإن نذر اإلحرام من میقات 

نائي فإذا أراد حج اإلفراد أو معّین تعّین والمجاور بمّكة بعد السنتین حالھ حال أھلھا، وقبل ذلك حالھ حال ال
  .)1( ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامھا من أدنى الحل))3(( القران یكون میقاتھ أحد الخمسة أو محاذاتھا

  
الخمسة، فإنھا مطلقة من حیث أھل ھذه البالد ومن حیث من یمر علیھا ولخصوص معتبرة إبراھیم بن 

 فإن المستفاد منھا أن المدینة میقات )4( »یس لھ أن یحرم إّال من المدینةمن دخل المدینة فل«: عبدالحمید، قال
  .ألھلھا ولكل من دخل فیھا وإن لم یكن من أھلھا

  
 فإنھا تدل على أن میقات )5( »وأھل السند من البصرة، یعني من میقات أھل البصرة«وصحیحة علي بن جعفر 

  . المذكورة في المتن)6(  وأوضح من الكل صحیحة صفوان.أھل البصرة میقات ألھل السند ألنھم یمرون علیھ
  في ھذه المسألة ما ذكره في المسائل المتقّدمة من ) قدس سره(لّخص المصنف ) 1(
- - - - - - - - - -  
  ".في المیقات التاسع"تقّدم اإلشكال فیھ ) 1(
  .تقّدم أن أھل مّكة یخرجون إلى الجعرانة ویحرمون منھا) 2(
  ".في المیقات التاسع"شكال فیھ تقّدم اإل) 3(
  .1 ح 8أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 4(
  .5 ح 1أبواب المواقیت ب  / 309: 11الوسائل ) 5(
  .1 ح 15أبواب المواقیت ب  / 333: 11الوسائل ) 6(
  

  
  :مبحث المواقیت فنقول

  .إّن مّكة میقات لحج التمّتع للنائي سواء كان واجبًا أو ندبًا
  

ا عمرة التمّتع للنائي فمیقاتھا أحد المواقیت الخمسة أو محاذیھا بناء على االلتزام بكفایة المحاذي، وقد وأّم
  .تقّدم االشكال فیھ

  
  .وأّما من كان منزلھ دون المیقات فمیقاتھ منزلھ ودویرة أھلھ، ولیس علیھ الرجوع إلى المیقات

  
یان حج التمـّتع كما إذا أتى بھ اسـتحبابًا أو نذرًا أو إجارة أو وأّما من كان من أھل مّكة المكـّرمة فإن أراد إت

غیر ذلك مّما یصح التمّتع منھ، فقد ذكر المصنف أن میقات عمرتھ أحد المواقیت الخمسة مخیرًا بینھا لجملة 
ومن أدنى ، ولكن قد ذكرنا آنفًا أن الصحیح ھو التخییر لھ بین اإلحرام من أحد المواقیت الخمسة )1(من األخبار

  .ّنھ مقتضى الجمع بین األدّلة ، أل)2(الحل
  

یمر بالمیقات وال بالمحاذي ـ بناًء على إمكان ذلك ـ فعلیھ أن یرجع إلى المیقات، فإن لم  وأّما النائي الذي ال
  .یتمكن من ذلك فسیأتي حكمھ إن شاء اهللا تعالى

  
كان منزلھ قبل المیقات فمیقاتھ أحد المواقیت وأّما میقات حج القران واإلفراد فإن كان خارجًا من مّكة و

الخمسة أو ما یحاذیھ بناًء على االكتفاء بالمحاذاة، وأّما إذا كان منزلھ بعد المیقات فمیقاتھ دویرة أھلھ، ولیس 
  .علیھ الرجوع إلى المیقات
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ة كما علیھ المشھور، وأّما میقات حج القران واإلفراد لمن كان منزلھ في مّكة فذكر المصنف أنھ یحرم من مّك
ولكن الصحیح أن میقاتھم الجعرانة ویحرمون منھا كما في صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج وصحیحة أبي 

  .تشمل من كان منزلھ في مّكة ، وقد ذكرنا أن دویرة أھلھ ال)3(الفضل
  
- - - - - - - - - -  
  .9أبواب أقسام الحج ب  / 265: 11الوسائل ) 1(
  .170 من فصل أقسام الحج ص 4 ذلك في المسألة قد تقّدم تفصیل) 2(
  .6، 5 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 267: 11الوسائل ) 3(
  

  
أن میقات العمرة لمن كان منزلھ في مّكة أدنى الحل سواء كانت عمرتھ العمرة ) قدس سره(ثّم ذكر المصنف 

 إذا لم یكن في مّكة فمیقات عمرتھ سواء المفردة المستقلة أو التي یؤتى بھا بعد حج القران أو اإلفراد وأّما
  .كانت عمرة مفردة أو عمرة التمّتع أحد المواقیت الخمسة

  
یخلو من المسامحة، إذ لیس كل من كان خارج مّكة یجب علیھ اإلحرام من  یخفى علیك أن ھذا الكالم ال وال

رام من المواقیت یختص بمن كان المواقیت حتى من كان منزلھ بعد المیقات، فإن إحرام ھذا من منزلھ، واإلح
  .منزلھ قبل المیقات وكان المیقات وسطًا بینھ وبین مّكة

  
یتم على إطالقھ بناًء على مختاره من االكتفاء بالمحاذي، فال وجھ للتخصیص بالمواقیت وكان  ثّم إّن ما ذكره ال

  .اء بالمحاذاةعلیھ أن یذكر المحاذي، نعم یتم ما ذكره بناًء على المختار من عدم االجتز
  

  .أن من نذر اإلحرام من میقات معّین تعین لھ ذلك) قدس سره(وقد ذكر المصنف 
  

بّد من تقییده بكونھ مشروعًا في حّقھ، وإّال من كان أمامھ میقات لیس لھ أن ینذر اإلحرام من  ولكن ال: أقول
حرام من الجحفة، إذ ال یجوز لھ التجاوز المیقات اآلخر الذي بعده، مثًال من كان في المدینة لیس لھ أن ینذر اإل

عن مسجد الشجرة بغیر إحرام، والنذر ال یجعل غیر المشروع مشروعًا وال یتعلق إّال بما ھو مشروع في 
  .نفسھ

  
نعم، لو جاز لھ اإلحرام من المیقاتین كمن كان بعیدًا وكان أمامھ مسجد الشجرة والجحفة بحیث ال یكون 

یخلو عن االشكال،  ة إلیھ یجوز لھ نذر اإلحرام من أحدھما، فإطالق كالم المصنف الأحدھما قبل اآلخر بالنسب
یتبدل حكم  أنھ» تعین« الظاھر من قولھ االشكال، وذلك ألّن لكان خالیًا عن» وجب» «تعین«ولو ذكر بدل قولھ 

أنھ ینحصر میقاتھ بذلك الناذر من التخییر بین المیقاتین إلى تعیین المیقات الخاص الذي تعّلق بھ النذر، فك
یبدلھ وإن كان  یعّین الحكم الشرعي وال یصح إحرامھ من میقات آخر، مع أن األمر لیس كذلك، ألّن النذر ال وال

  النذر سـببًا لوجوب االتیـان بالمنذور، ولكن لو خالف النذر وأتى بالفرد الذي لم یتعلق بھ النذر صّح وإن كان
  

ّفارة للحنث، فلو نذر النائي اإلحرام من الجحفة ولكن خالف وأحرم من الشجرة مخالفًا للنذر وتجب علیھ الك
یوجب انقالب  صّح حّجھ وعملھ وإن وجبت علیھ الكّفارة لمخالفتھ للنذر وذلك لما أشرنا إلیھ من أن النذر ال

الة جماعة الحكم الشرعي وتبدلھ إلى حكم آخر، وإنما النذر واجب في واجب، نظیر من نذر أن یصلِّي الص
ریب في صّحة  فصّلى منفردًا، أو نذر أن یصلِّي صالتھ في المسجد الفالني وخالف وصّلى في بیتھ فإنھ ال

صالتھ وإن وجبت الكّفارة لمخالفة النذر، وكذا لو نذر أن یصوم صوم القضاء في شھر رجب وخالف وصام في 
  .»تعّین«ألحسن أن یقال وجب بدًال عن قولھ شھر شعبان فإنھ ال إشكال في صّحة صومھ وإن كان حانثًا، فا

  
أن حالھ حال أھلـھا وقد تقّدم منھ أن إحرامھم لحج ) قدس سره(وأّما المجاور بمّكة بعد السنتین فذكر المصنف 

القران أو اإلفراد من مّكة، للنصوص الداّلة على اإلحرام من دویرة أھلھ الشاملة ألھل مّكة أیضًا، وقد ذكرنا أن 
نصوص ال تشمل أھل مّكة وإنما تختص بمن كان منزلھ خارجًا من مّكة وقریبًا منھا، فالواجب علیھم ـ تلك ال
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سواء كانوا من أھل مّكة أو من المجاورین فیھا ـ اإلحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما في صحیحة أبي الفضل 
  .)1(وصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج

  
ن ینقلب فرضھ ففي المتن أن حالھ حال النـائي فإذا أراد حج اإلفراد أو القران وأّما المجاور قبل السنتین وقبل أ

 أن میقاتھ أدنى الحل للصحیحتین )2(فمیقاتھ أحد المواقیت الخمسة، وقد تقّدم منھ قریبًا في المیقات السابع
لف لما تقّدم منھ وال یبعد المتقّدمتین، وذكر أن القدر المتیقن منھما ھو المجاور قبل السنتین، فما ذكره ھنا مخا

  .صدور ذلك منھ سھوًا
  

  .وكیف كان، ذكرنا في المیقات السابع أن المجاور مطلقًا حكمھ حكم أھل مّكة فیخرج إلى الجعرانة فیحرم منھا
  
- - - - - - - - - -  
  .6، 5 ح 9أبواب أقسام الحج ب  / 267: 11الوسائل ) 1(
  .280في ص ) 2(
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  تفصل في أحكام المواقی
  

بّد من  یكفي المرور علیھا محرمًا بل ال ینعقد، وال یجوز اإلحرام قبل المواقیت وال ال: 1 مسألة "3219"
): علیھ السالم(وأنا متغیر الّلون فقال ) علیھ السالم(دخلت على أبي عبداهللا «إنشائھ جدیدًا، ففي خبر میسرة 

: رّب طالب خیر یزّل قدمھ، ثّم قال): لیھ السالمع(من موضع كذا وكذا، فقال : ؟ فقلت من أین أحرمت بالحج
  .)1( »فھو واهللا ذاك: ال، قال: ؟ قلت أیسّرك إن صلیت الظھر في السفر أربعًا

  
ال خالف في عدم جواز اإلحرام قبل المیقات وال بعده، والروایات في ذلك متضافرة، فقد ورد في بعضھا أن ) 1(

، وقد شّبھ في بعض الروایات تقدیم اإلحرام على المیقات بالصالة ست )1( اإلحرام دون المیقات في حكم العدم
  .، فتلك زیادة في األفعال والركعات وھذه زیادة في الزمان)2(ركعات عوض أربع ركعات العصر

  
 وھو الصحیح، )3(والمصنف لم یذكر في المتن إّال روایة واحدة عن میسرة، والموجود في الوسائل میسر

 روایات كثیرة تدل على مدحھ، وقد وثقھ علي )4( ألّن رجالھا ثقات، وأّما میسر فقد ذكر الكشيوالروایة معتبرة
  .بن الحسن بن فضال

  
  .ینبغي الریب في حرمة اإلحرام قبل المیقات أو بعده، ولكن الحرمة حرمة تشریعیة ال ذاتّیة ال: وبالجملة

  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 9واقیت ب أبواب الم / 320: 11الوسائل ) 1(
  .6، 5 ح 11أبواب المواقیت ب  / 324: 11الوسائل ) 2(
  .6، 5 ح 11أبواب المواقیت ب  / 324: 11الوسائل ) 3(
  .243: رجال الكشي) 4(
  

  
إذا نذر اإلحرام قبل المیقات، فإّنھ یجوز ویصّح للنصوص، منھا خبر : أحدھما: نعم، یستثنى من ذلك موضعان

لو أّن عبدًا أنعم اهللا تعالى علیھ نعمة أو ابتاله ببلیة فعافاه من تلك «) علیھ السالم(هللا أبي بصیر عن أبي عبدا
وال یضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحیتھ قبل . »البلیة فجعل على نفسھ أن یحرم من خراسان كان علیھ أن یتم

ذر من األخبار، والّالزم النذر مع أن الّالزم كون متعلق النذر راجحًا، وذلك الستكشاف رجحانھ بشرط الن
رجحانھ حین العمل ولو كان ذلك للنذر، ونظیره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحّرم من حیث ھو مع 
صّحتھ ورجحانھ بالنذر، وال بّد من دلیل یدل على كونھ راجحًا بشرط النذر، فال یرد أن الزم ذلك صّحة نذر كل 

لما ذكر  كما عن جماعة االنعقاد ـ بعدم ورین الكاشف ھو األخبار، فالقولمكروه أو محّرم، وفي المقامین المذك
وفي إلحاق العھد والیمین بالنذر وعدمھ وجوه، . لوجود النصوص وإمكان تطبیقھا على القاعدة لھ، وجھ ـ ال

  .)1(یبعد األّول إلمكان االستفادة من األخبار ثالثھا إلحاق العھد دون الیمین، وال
  
  :الم في موردینیقع الك) 1(

  .نذر اإلحرام قبل المیقات: األّول
  

المعروف والمشھور انعقاد نذره ووجوب اإلحرام من ذلك الموضع، وذھب جماعة إلى المنع بدعوى أنھ نذر 
 ونسبھ إلى جماعة كالسّید وابن أبي عقیل والصدوق والشیخ )1(غیر مشروع، وممن صّرح بالمنع ابن إدریس

  :وكیف كان، فالصحیح ما ذھب إلیھ المشھور للنصوص. )3( لعّالمة خّطأه في نقلھ، ولكن ا)2(في الخالف
  ما رواه الشیخ في الصحیح باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن : منھا

- - - - - - - - - -  
  .527: 1السرائر ) 1(
  .62 مسألة 286: 2راجع الخالف ) 2(
  .68: 4المختلف ) 3(
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: عن رجل جعل هللا علیھ شكرًا أن یحرم من الكوفة، قال) علیھ السالم(ت أبا عبداهللا سأل«قال ) علي(الحلبي 
  .، وداللتھ واضحة على انعقاد النذر وصّحتھ ووجوب الوفاء)1( »فلیحرم من الكوفة ولیف هللا بما قال

  
دیده بین وأّما السند فالمعروف صّحتھ، ولكن صاحب المنتقى ناقش في صّحة الخبر تارة بجھل الراوي لتر

الحلبي وعلي، أي علي بن أبي حمزة البطائني الكّذاب، فإن المذكور في نسخ التھذیب القدیمة علي ال الحلبي، 
وفي الوسائل ذكر كلمة علي على نحو االحتمال، وتصحیف علي بالحلبي قریب، ویؤید كون الراوي علي بن 

بأن حماد واقع في السند، : وفة كثیرة، وُاخرىأبي حمزة روایة حماد عنھ، فإن روایة حماد بن عیسى عنھ معر
فإن كان ابن عثمان كما تشعر بھ روایتھ عن الحلبي فالحسین ابن سعید ال یروي عنھ بغیر واسطة قطعًا، وإن 

في آخر : كان ابن عیسى فھو ال یروى عن عبیداهللا الحلبي فیما یعھد من األخبار فاالتصال غیر محرز، ثّم قال
 فاالحتماالت قائمة على وجھ ینافي الحكم بالصّحة، وأعالھا كون الراوي علي بن أبي حمزة وبالجملة: كالمھ

  .)2( فیتضح ضعف الخبر
  

الظاھر أن ذكر علي في السند اشتباه، وإنما ذكر في بعض نسخ التھذیب القدیم، والمصرح بھ في : أقول
 إنما وقع من الناسخ، وأّما حماد الواقع في  الحلبي بدل علي، فاالشتباه)4(  واالستبصار)3( النسخة الجدیدة

الطریق الذي یروي عن الحلبي فالظاھر أنھ حماد بن عثمان، فإنھ یروي عن الحلبي بعنوانھ وعن عبیداهللا بن 
  .الحلبي وعن عبیداهللا بن علي وعن عبیداهللا الحلبي كثیرًا ما یقرب من مائتي مورد

  
 عن حماد بن عثمان فغیر تام، فإّنھ قد روى عنھ في بعض الموارد یروي وما ذكره من أّن الحسین بن سعید ال

  وإن كان قلیًال ال أنھ ال یروي عنھ أصًال، ولو قلنا بأن حماد 
- - - - - - - - - -  
  .163 / 53: 5، التھذیب 1 ح 13أبواب المواقیت ب  / 326: 11الوسائل ) 1(
  .193: 3منتقى الجمان ) 2(
  .53: 5التھذیب ) 3(
  .163: 2االستبصار ) 4(
  

  
ھذا ھو حّماد بن عیسى فالحلبي الذي یروى عنھ ھو عمران الحلبي، ال عبیداهللا الحلبي حتى یقال بأّن حّماد بن 

یروي عن عبیداهللا الحلبي، وأّما ما ذكر من أّن إرادة عمران الحلبي عند إطالق الحلبي بعیدة فغیر  عیسى ال
  .ران والحسین بن سعید یروي عن حماد بن عیسى كثیراتام، إذ قد یطلق الحلبي ویراد بھ عم

  
ثّم إّنھ لو سلمنا أن الثابت في النسخة علي بدل الحلبي فلیس المراد بھ علي بن أبي حمزة البطائني، بل المراد 
إما علي بن یقطین أو علي بن المغیرة، نعم حماد بن عیسى یروي عن علي البطائني وأّما حماد بن عثمان فال 

  .ال ینبغي الریب في صّحة السند: والحاصل. عنھیروي 
  

أسألھ عن رجل جعل ) علیھ السالم(كتبت إلى أبي عبداهللا «: خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة، قال: ومنھا
 ولكّنھ ضعیف بعلي بن أبي حمزة، ولعّل ذكر علي في )1(»یحرم من الكوفة: هللا علیھ أن یحرم من الكوفة، قال

  .االشتباه في ذكره في الخبر السابقھذه الروایة أوجب 
  

لو أن عبدًا أنعم اهللا علیھ نعمة أو ابتاله ببلیة فعافاه من تلك : سمعتھ یقول«: موثقة أبي بصیر، قال: ومنھا
 وتكفینا ھاتان الروایتان المعتبرتان في الحكم )2( »البلیة فجعل على نفسھ أن یحرم بخراسان كان علیھ أن یتم

  . للمناقشة فیھ بعد وضوح الداللة وصّحة السندالمذكور، وال وجھ
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إّنما وقع الكالم في تطبیق الروایات على القاعدة المعروفة، وھي لزوم الرجحان في متعلق النذر، وأن النذر 
ینعقد إّال إذا كان متعلقھ راجحًا في نفسھ، فمن ھنا یتوّجھ االشكال من أنھ لو فرضنا كون اإلحرام قبل  ال

  . مشروع فكیف یتعّلق بھ النذر وینعقدالمیقات غیر
  

  في المتن بأن الّالزم رجحان النذر في ظرف ) رحمھ اهللا(وقد أجاب عنھ المصنف 
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 13أبواب المواقیت ب  / 327: 11الوسائل ) 1(
  .3 ح 13أبواب المواقیت ب  / 327: 11الوسائل ) 2(
  

  
ضر عدم رجحانھ قبل النذر، بل ولو كان مرجوحًا قبلھ فالرجحان الناشئ من العمل ولو كان ذلك للنذر، وال ی

  .قبل النذر كاف
  

  .وُاشكل علیھ بأن الزم ذلك انعقاد النذر إذا تعلق بالحرام أو المكروه
  

وأجاب عنھ في المتن بأنھ إنما نقول بصّحة النذر وانعقاده فیما إذا قام الدلیل على الجواز فنستكشف من الدلیل 
یمكن إثبات رجحانھ بالنذر، وحیث قام الدلیل على  كونھ راجحًا بشرط النذر، وما لم یدل دلیل على الجواز ال

جواز نذر اإلحرام قبل المیقات نستكشف منھ رجحانھ بالنذر، ونظیره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو 
حرام أو عمومھ یكفي في عدم الرجحان المحرم، وھذا بخالف باقي المحرمات والمكروھات، فإن إطالق دلیل ال

  .إنما نقول بصّحة النذر في المقام لقیام الدلیل على صّحة النذر: وبالجملة. حتى یتعلق النذر بھ
  

وُاورد علیھ بأن ذلك غیر معقول الستلزامھ الدور، ألّن صّحة النذر متوقفة على الرجحان والرجحان متوقف 
  .على صّحة النذر وھذا دور واضح

  
أن المتوَقف علیھ یغایر المتوِقف علیھ فال دور، ألّن صّحة النذر وإن كانت متوقفة على رجحان متعلقھ : یھوف

: وبعبارة ُاخرى. ولكن رجحان المنذور غیر متوقف على صّحة النذر، بل إنما یتوقف على نفس النذر
مكلف على نفسھ شیئًا یكون ذلك مشروعیة النذر تتوقف على نفس النذر وفي علم اهللا ثابت أنھ متى التزم ال

  .راجحًا فیجب الوفاء بھ ألّن متعلقھ مشروع، ھذا كّلھ بناًء على تطبیق الروایات على القاعدة
  

ویمكن أن یقال بعدم الحاجة إلى التطبیق المذكور، ونلتزم بالتخصیص في المورد بدعوى أن لزوم الرجحـان 
القابلة للتخصیص، وإنما ھو حكم شرعي تعبدي یقبل في متعلق النذر لیس من األحكام العقلیة غیر 

السفر  مورد نذر اإلحرام قبل المیقات ونذر الصوم في بالنذر في التخصیص، فیمكن االلتزام بوجوب الوفاء
  .الرجحان فیھما ناشئًا من قبل النذر، الستكشاف رجحانھ بشرط النذر من النص كان وإن

  
التخصیص بالنص الوارد في  محیص عن النذر فال متعلق في نفسيال لو اعتبرنا الرجحان: وبتعبیر آخر

  الموردین، وإن اعتبرنا مطلق الرجحان ولو كان الرجحان ثابتًا في
  

وال یلزم التجدید في المیقات وال المرور علیھا وإن . ، ھذا)1( واألحوط الثاني لكون الحكم على خالف القاعدة
  .خالفكان األحوط التجدید خروجًا عن شبھة ال

  
ظرف العمل وناشئًا من قبل النذر فال موجب للتخصیص، فإن اإلحرام قبل المیقات وإن كان مرجوحًا في نفسھ 

  .إّال أنھ راجح في ظرفھ بالنذر فالشرط حاصل
  

والظاھر أن ما ذكره المصنف من االكتفاء بالرجحان في ظرف العمل الناشئ من قبل النذر ھو الصحیح، وال 
بالرجحان الذاتي مع قطع النظر عن تعلق النذر بھ، إذ ال دلیل لفظي على اعتبار الرجحان في داعي لاللتزام 
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بّد أن یكون ذلك الفعل قابًال  متعلق النذر، وإنما استفدنا ذلك من أن النذر جعل شيء على ذّمتھ هللا تعالى، فال
غیر قابل لالضافة إلیھ تعالى، ولكن لالضافة إلیھ تعالى واالستناد إلیھ سبحانھ، وما كان مرجوحًا في نفسھ 

  .یكفي في ذلك مجرد كون الفعل راجحًا ولو في ظرف العمل، وال یلزم ثبوت الرجحان الذاتي لھ قبل العمل
  

ریب في داللة الروایات على صّحة ھذا النذر وانعقاده ووجوب الوفاء بھ سواء كان ذلك تخصیصًا  ال: وبالجملة
، فإّن المتبع ھو النصوص فال أثر للبحث عمًال وإنما ھو بحث علمي، فما ذھب إلیھ للقاعدة أو كان مطابقًا لھا

 )1(الوفاء ھو الصحیح، والقول بعدم الصّحة كما عن جماعة كالحّلي المشھور من انعقاد النذر ووجوب
  .ندهوجھ لھ بعد ورود النص ووضوح داللتھ وصّحة س  فمّما ال)3(الترّدد فیھ  وعن المحقق)2(والعّالمة

مراده من االحتیاط أنھ لیس للعاھد االكتفاء باإلحرام من موضع العھد بل یجمع بین األمرین، یحرم من ) 1(
موضع العھد ویحرم من المیقات أو ال یعھد وال یحلف ذلك، ولیس مراده من االحتیاط عدم الوفاء بالعھد 

  واالقتصار باإلحرام من المیقات 
- - - - - - - - - -  
  .527: 1ائر السر) 1(
  .68: 4المختلف ) 2(
  .274: 1، الحظ الشرائع 805: 2المعتبر ) 3(
  

  
حتى یرد علیھ بأنھ وإن كان أحوط من جھة ولكنھ خالف االحتیاط من جھة مخالفة العھد والمقام من قبیل 

  .الدوران بین المحذورین
  

 مورد العھد وتجدیده من المیقات، فال یرد كیفیة االحتیاط في المقام إنما ھي بالجمع بین اإلحرام من: وبالجملة
  .علیھ االشكال

  
أّما صحیحة : ال فنقول وأنھا ھل تشمل العھد والیمین أم والعمدة ھو النظر إلى الروایات الواردة في المقام

ّن  فال یبعد اختصاصھا بالنذر، ألّن موردھا أن یجعل هللا علیھ شكرًا، وذلك ینطبق على النذر خاّصة، أل)1(الحلبي
النذر ھو الذي یجعل اإلنسان على نفسھ شیئًا هللا، فكأنھ جعل واقع بینھ وبین اهللا، بخالف العھد فإنھ لیس فیھ 
جعل شيء على نفسھ هللا وإنما ھو معاھدة نفسانیة وقرار نفساني فیما بینھ وبین اهللا، وكذلك الحلف فإنھ 

لعظمتھ وجاللتھ كفیًال وشاھدًا على فعلھ، ولیس فیھ إنشاء التزام بشيء مربوط باهللا تعالى، فكأنھ یجعل اهللا 
  .جعل شيء على نفسھ هللا، فالصحیحة ال تشمل العھد والیمین

  
 فغیر قاصرة الشمول للعھد والیمین، إذ لم یذكر فیھا أن یجعل هللا على نفسھ شیئًا، وإّنما )2(وأّما الموثقة

ین النذر والعھد والیمین، فإّن الحالف أیضًا یجعل المذكور فیھا أن یجعل على نفسھ، وھذا العنوان مشترك ب
على نفسھ ویجعل نفسھ ملزمة بشيء، غایة األمر مرتبطًا بھ سبحانھ ویجعلھ كفیًال وشاھدًا على ما التزم بھ، 
وكذلك قولھ عاھدت اهللا یرجع إلى قرار نفساني وإلزام نفسھ بشيء، ولیس كالنذر بأن یجعل اهللا طرفًا لجعلھ، 

ّرد جعل على نفسھ وإلزام على نفسھ ولم یجعل اهللا طرفًا لجعلھ كما في النذر، وھذا المعنى مشترك بل ھو مج
  .في الجمیع

  
  أّن كل :  وحاصلھ)3(وتوضیح ما ذكرنا یتوقف على بیان أمر ذكرناه في اُالصول

- - - - - - - - - -  
  .317المتقدِّمة في ص ) 1(
  .319المتقدِّمة في ص ) 2(
  .86: 1 في ُاصول الفقھ محاضرات) 3(
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كالم یبرز أمرًا نفسانیًا، فالمتكلم عندما یتكّلم بشيء إّنما یبرز ذلك األمر النفساني وحینئذ فالمبرز ـ بالفتح ـ قد 
یكون من اُالمور االعتباریة كاعتبار شيء في ذّمة المكلف فیبرزه بقولھ إفعل، وقد یكون المبرز من اُالمور 

 والتھدید والشوق ونحو ذلك، وكذلك الحال في الجمل االخباریة، فإن المبرز فیھا اإلخبار الواقعیة كاالستفھام
ضرب زید فقد أبرز ما في نفسـھ وھو اإلخبار عن صدور الضرب : عن قیام زید بالضرب مثًال، فإذا قال القائل

وألجل ذلك ال یتصف الخبر من زید، ولذا ذكرنا أنھ ال فرق بین الجمل االخباریة واالنشائیة من ھذه الجھة، 
بالصدق والكذب، ولكن حیث إن المبرز ـ بالفتح ـ في الجملة الخبریة لھ تعلق بالخارج قد یطابقھ وقد یخالفھ 

  .فیتصف بالصدق والكذب
  

  .ال فرق بین الخبر واالنشاء من جھة االبراز لما في النفس: والحاصل
  

یبرز التزامھ بشيء غایة األمر مرتبطًا باهللا تعالى، وااللتزام وھكذا األمر في باب العھد والیمین، فإن الحالف 
أمر حقیقي نفساني نظیر االستفھام والتھدید، وكذلك العھد، فإن العاھد یقرر شیئًا في نفسھ ویعتبر على نفسھ 

: زه بقولھعاھدت اهللا، كما أنھ في النذر یعتبر هللا على نفسھ شیئًا ویبر: شیئًا مرتبطًا بھ تعالى ویبرزه بقولھ
نذرت هللا على أن أفعل كذا، فااللتزام النفساني المرتبط باهللا متحقق في الموارد الثالثة، وإطالق الموثقة یشمل 

  .الجمیع
  

ثّم إّنھ بعد الفراغ عن صّحة نذر اإلحرام قبل المیقات ال حاجة إلى تجدید اإلحرام في المیقات وإن مّر علیھ، كما 
 ال یفضي إلى المیقات، ألّن الممنوع ھو المرور بالمیقات بال إحرام، وأّما إذا كان أنھ یجوز لھ أن یسلك طریقًا

محرمًا بإحرام صحیح فال موجب لإلحرام ثانیًا، كما ال یجب علیھ أن یذھب إلى المیقات، ألّن الذھاب إلى 
میقات، نعم ال بأس المیقات إنما یجب ألجل أن یحرم من المیقات، فإن كان محرمًا فال موجب للذھاب إلى ال

  .بالتجدید احتیاطًا ورجاًء خروجًا عن شبھة الخالف
  

وأّما ما حكي عن بعض من التفصیل بین ما إذا نذر إحرامًا واجبًا وجب التجدید وبین ما إذا نذر إحرامًا مستحبًا 
  استحب لھ التجدید، فال وجھ لھ، إذ لو كان اإلحرام

  
ّنھ القدر   نذر اإلحرام قبل المیقات مطلقًا فیكون مخیرًا بین األمكنة ألوالظاھر اعتبار تعیین المكان فال یصح

هللا عليَّ أن ُاحرم إّما من : ، نعم ال یبعد التردید بین المكانین بأن یقول)1( المتیقن بعد عدم اإلطالق في األخبار
  ).)1((الكوفة أو من البصرة، وإن كان األحوط خالفھ

  
، نعم لو كان للحج أو عمرة التمّتع )2( ج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردةوال فرق بین كون اإلحرام للح

یشترط أن یكون في أشھر الحج العتبار كون اإلحرام لھما فیھا، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني 
  .حرم من المیقاتفقط، ثّم لو نذر وخالف نذره فلم یحرم من ذلك المكان نسیانًا أو عمدًا لم یبطل إحرامھ إذا أ

  
  .صحیحًا فال فرق بین الواجب والمستحب، ولو كان باطًال ال فرق بینھما أیضا

وخراسان والبصرة  ألّن الروایات إنما جوزت نذر اإلحرام قبل المیقات فیما إذا عّین مكانًا خاّصًا كالكوفة) 1(
الظاھر أن ذكرھما من  ، ألّنونحو ذلك من األماكن، وال خصوصیة للكوفة وخراسان المذكورین في النص

بّد من االقتصار على القدر المتیقن، وھو جواز  حیث إّن الحكم على خالف القاعدة فال: والحاصل. المثال باب
اإلحرام قبل المیقات بالنذر إذا عّین مكانًا خاّصًا، فال یصح نذر اإلحرام قبل المیقات مطلقًا ومن أي مكان كان 

  .لعدم الدلیل علیھ
  

لجواز التردید بین المكانین فلم یظھر وجھھ، إذ ال فرق بین التردید ) قدس سره(ا عدم استبعاد المصنف وأّم
  .بین المكانین وبین عدم تعیین المكان، ألّن عدم تعیین المكان مرجعھ إلى التردید بین أماكن ومواضع متعددة

بّد من وقوع النذر في  إلحرام لعمرة التمّتع الإلطالق الروایات وترك االستفصال فیھا، غایة األمر لو كان ا) 2(
أشھر الحج وإّال فال یصح اإلحرام، ال من جھة وقوعھ قبل المیقات بل من جھة وقوعھ قبل أشھر الحج، 

  .والنصوص إنما جّوزت قبل الوقت المكاني ال الزماني
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- - - - - - - - - -  
  .ال یترك) 1(
  

  
  .)1(ًا نعم، علیھ الكّفارة إذا خالفھ متعمد

  
أّما في فرض النسیان فاألمر واضح، لعدم العصیان وعدم المبغوضیة، فال مانع من اتصاف إحرامھ ) 1(

یصح إحرامھ، ألّن ھذا العمل مفوت للواجب فیكون  بالصّحة، وأّما في فرض العمد فرّبما یقال ـ كما قیل ـ بأنھ ال
  .مبغوضًا فال یقع عبادة

  
وصیة زائدة في المأمور بھ، كما إذا نذر أن یصلِّي جماعة أو یصّلي في المسجد أن النذر إنما یوجب خص: وفیھ

الفالني ونحو ذلك، فإنھ یجب علیھ االتیان بتلك الخصوصیة وفاًء للنذر، إّال أن ھذا الوجوب إنما نشأ من فعل 
بیعي الجامع بین المكلف ونذره، فھو تكلیف آخر غیر الوجوب الثابت لذات العمل، والمأمور بھ إنما ھو الط

یوجب تقییدًا وال تغییرًا في المأمور بھ األّول بحیث لو أتى بغیر المنذور كان آتیًا بغیر  األفراد، والنذر ال
المأمور بھ، بل یكون آتیًا بالمأمور بھ مع كونھ تاركًا للنذر، فھو واجب في واجب، ویكون آثمًا من جھة 

  .یوجب تبدیل المأمور بھ األّول إلى المنذور النذر ال: والحاصل. مخالفة النذر وعلیھ الكّفارة
  

یكون عّلة لعدم ضد اآلخر وال العكس، وإنما ھما  وأّما التفویت فال یوجب شیئًا في المقام، ألّن أحد الضّدین ال
  .یوجد اآلخر طبعًا أمران متالزمان في الخارج لعدم إمكان الجمع بینھما في الخارج، فإذا وجد أحدھما ال

  
أّما اإلحرام من المیقات ومن المكان المنذور فلیس بینھما أي علیة ومعلولیة وإتیان أحدھما لم یكن تفویتًا و

لآلخر، بل تفویت اآلخر عند وجود أحدھما مالزم ومقارن لھ، بل یستحیل الحكم بالفساد في أمثال المقام، وذلك 
ذ لو لم یكن صحیحًا لم یكن مفوتًا، فصدق التفویت ألّن حرمة اإلحرام من المیقات متوقفة على كونھ صحیحًا، إ

  .یتوقف على أن یكون صحیحًا، وما فرض صّحتھ كیف یكون فاسدًا وحرامًا
  

  
إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضیھ إن أخر اإلحرام إلى المیقات فإّنھ یجوز لھ اإلحرام قبل : ثانیھما

عن أبي ) )1((مال في شعبان، لصحیحة إسحاق بن عّمارالمیقات وتحسب لھ عمرة رجب وإن أتى ببقّیة األع
عن رجل یجيء معتمرًا ینوي عمرة رجب فیدخل علیھ الھالل قبل أن یبلغ العقیق «): علیھ السالم(عبداهللا 

الوقت لرجب  قبل یحرم: ؟ قال أیحرم قبل الوقت ویجعلھا لرجب أو یؤخر اإلحرام إلى العقیق ویجعلھا لشعبان
لیس ینبغي أن یحرم : یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «بن عّمار  وصحیحة معاویة» لرجب فضًال فإّن

  )1( »إّال أن یخاف فوت الشھر في العمرة) صّلى اهللا علیھ وآلھ(دون الوقت الذي وّقت رسول اهللا 
  

سألت أبا «: قالھذا ھو المورد الثاني لجواز اإلحرام قبل المیقات، ویدل علیھ موثق إسحاق ابن عّمار، ) 1(
) ھالل شعبان(عن الرجل یجيء معتمرًا ینوي عمرة رجب فیدخل علیھ الھالل ) علیھ السالم(إبراھیم 

یحرم : ؟ قال ویجعلھا لرجب أو یؤخر اإلحرام إلى العقیق ویجعلھا لشعبان الوقت قبل فیحرم العقیق یبلغ أن قبل
  .)2( »لرجب فضًال وھو الذي نوى) فیكون(قبل الوقت لرجب فإن 

  
تبعًا ) علیھ السالم(والروایة واضحة الداللة، والسند معتبر، وعّبر عنھا في المتن بالصحیحة عن أبي عبداهللا 

ولیست بالصحیحة حسب االصطالح، وإنما ) علیھ السالم(، إّال أّن الروایة عن أبي إبراھیم )3( لصاحب الجواھر
 ما سلكناه من إطالق الصحیحة على كل خبر معتبر مقابل ھي موثقة ألّن إسحاق بن عّمار فطحي ثقة، نعم على

  .الضعیف فال بأس بإطالق الصحیحة على الموثقة
  
- - - - - - - - - -  
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  .الروایة موثقة ولیست بصحیحة على مصطلح المشھور) 1(
  .2 ح 12أبواب المواقیت ب  / 326: 11الوسائل ) 2(
  .124: 18الجواھر ) 3(
  

  
جواز ذلك إلدراك عمرة غیر رجب أیضًا، حیث إّن لكل شھر عمرة لكن األصحاب ومقتضى إطالق الثانیة 

، حیث إّن الحكم على خالف القاعدة، واألولى واألحوط مع ذلك التجدید ))1((خّصصوا ذلك برجب فھو األحوط
لم عدم في المیقات، كما أن األحوط التأخیر إلى آخر الوقت وإن كان الظاھر جواز اإلحرام قبل الضیق إذا ع

  .)1(اإلدراك إذا أخر إلى المیقات
  
وھل یختص الحكم بعمرة رجب أو یتعّدى إلى عمرة غیر رجب حیث إّن لكل شھر ) 1(

یدرك عمرة ھذا الشھر؟ واألظھر عدم االختصاص  المیقات ال إلى لو أخر اإلحرام أنھ والمفروض عمرة،
لیس ینبغي أن یحرم دون : یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «إلطالق صحیحة معاویة بن عّمار، قال 

 وال مانع من العمل )2(»إّال أن یخاف فوت الشھر في العمرة) صّلى اهللا علیھ وآلھ(الوقت الذي وّقتھ رسول اهللا 
  .على أن االعراض غیر ضائر بعد صّحة السند وظھور الداللة. بھا لعدم ثبوت االعراض عنھا

  
التخصیص بعمرة رجب، ألّن الظاھر   یوجب)4(إسحاق المتقدِّمة موثقة علیل فيالت  أّن)3(الجواھر وذكر صاحب

من التعلیل أنھ إنما جاز التقدیم ألجل أّن عمرة شھر رجب لھا فضل على عمرة شـعبان، وأّما عمرة سائر 
الشھور فلیست إحداھا أفضل من اُالخرى، فإن عمرة ربیع لیست بأفضل من عمرة جمادى وھكذا، بل ھي 

  .ساویة في الفضلمت
  

أن الموثقة غیر مختّصة بدرك األفضل لیختص التقدیم بعمرة رجب، بل تعم كل مورد یفوت منھ الفضـل : وفیھ
یختص بشھر رجب، ألّن عمرة كل شھر لھا فضل، والمفروض أنھ لو أخر اإلحرام إلى المیقات لم  وذلك ال

  .یدرك فضل عمرة ھذا الشھر فالتقدیم قد یكون لدرك الفضل
  
- - - - - - - - - -  
  .وإن كان األظھر عدم االختصاص) 1(
  .1 ح 12أبواب المواقیت ب  / 325: 11الوسائل ) 2(
  .124: 18الجواھر ) 3(
  .326في ص ) 4(
  

  
  .)1( بل ھو اُالولى حیث إنھ یقع باقي أعمالھا أیضًا في رجب

  
  .)2( النذر ونحوهوالظاھر عدم الفرق بین العمرة المندوبة والواجبة باألصل أو ب

  
وھل یشترط في جواز التقدیم ضیق الوقت بمعنى أنھ یعتبر إیقاع اإلحرام في آخر الوقت من الشھر، أو ) 1(

  .؟ وجھان یجوز اإلحرام قبل الضیق ولو في أواسط شھر رجب إذا علم عدم االدراك إذا أخر إلى المیقات
  

 ھذه الجھة، والمستفاد منھا أن المیزان في جواز اإلحرام والظاھر ھو الثاني كما في المتن إلطالق الموثقة من
قبل المیقات إنما ھو بخوف فوت شھر رجب ودخول شھر شعبان وھو غیر محِرم، سواء أخر اإلحرام إلى أن 
یضیق الوقت أم أحرم قبل الضیق بل ال یبعد أن یكون التقدیم أولى، ألّن زمان إحرامھ أطول فتكون عبادتھ 

  .أكثر
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ومراده ـ واهللا العالم ـ أنھ لو . حیث إنھ یقع باقي أعمالھا أیضًا في رجب: لمصنف علل األولویة بقولھولكن ا
أحرم من ھذا المكان ولم یذھب إلى المیقات یدرك جمیع أعمال العمرة في رجب، بخالف ما لو أخر اإلحرام إلى 

راده باعتبار الطریق من أنھ لو أحرم من ھذا ویمكن أن یكون م. المیقات فإنھ ال یدرك من رجب إّال اإلحرام فیھ
المكان فیسلك طریقًا ال یفضي إلى المیقات لكونھ أقرب إلى مّكة فیدرك جمیع األعمال في رجب بخالف ما لو 

  .ذھب إلى المیقات فإنھ یتأخر ھناك ویفوت عنھ رجب، فالتقدیم والتأخیر بلحاظ المكان ال باعتبار سعة الوقت
: ورّبما أشكل عموم النص للعمرة الواجبة باألصل، ألّن قولھ. )1(  إسحاق بن عّمار المتقّدمةإلطالق موثقة) 2(
  .ظاھر في العمرة الرجبیة الثابتة لشھر رجب وھي مندوبة» ینوي عمرة رجب«
  

أن العمرة الرجبیة لیست اسمًا للمندوبة، فإن العمرة تحتاج إلى زمان تقع فیھ، وإنما ذكر خصوص : وفیھ
  فضیلة ومزیة، وذلك ال یوجب ّن وقوعھا فیھ ذورجب أل

- - - - - - - - - -  
  .326في ص ) 1(
  

  
یجوز لمن أراد  یجوز التأخیر عنھا، فال یجوز تقدیم اإلحرام على المیقات كذلك ال كما ال: 2 مسألة "3220"

عدم المجاوزة عن محاذاة ) )1(( الحج أو العمرة أو دخول مّكة أن یجاوز المیقات اختیارًا إّال محرمًا، بل األحوط
المیقات أیضًا إّال محرمًا وإن كان أمامھ میقات آخر، فلو لم یحرم منھا وجب العود إلیھا مع اإلمكان إّال إذا كان 

وإن أثم بترك اإلحرام من المیقات األّول، واألحوط العود إلیھا ) )2(( أمامھ میقـات آخر فإنھ یجزئھ اإلحرام منھا
طلقًا وإن كان أمامھ میقات آخر، وأّما إذا لم یرد النسك وال دخول مّكة بأن كان لھ شغل خارج مّكة مع اإلمكان م

اإلحرام من المیقات إذا أراد دخول  وجوب) )3((نعم، في بعض األخبار. اإلحرام یجب ولو كان في الحرم فال
كان یمكن استظھاره من بعض الحرم وإن لم یرد دخول مّكة، لكن قد یدعى اإلجماع على عدم وجوبھ وإن 

  .)1( الكلمات
  

  .بالعمرة المندوبة الواقعة فیھ، فإطالق الموثقة لترك االستفصال فیھا محكم» عمرة رجب«اختصاص قولھ 
 الداّلة على توقیت رسول اهللا )4( أّما عدم جواز التأخیر عن نفس المواقیت فللنصوص الكثیرة المتقّدمة) 1(
لمواقیت الخاّصة، وأنھ ال یجوز تجاوزھا إّال وھو محرم، وال ینبغي ألحد أن یرغب عن ا) صّلى اهللا علیھ وآلھ(

، ولیس ألحد أن یعدو من ھذه المواقیت إلى غیرھا، والظاھر أنھ ال )صّلى اهللا علیھ وآلھ(مواقیت رسول اهللا 
  .خالف في ذلك

  
  .ة عن محاذاة المیقاتوأّما التجاوز والتأخیر عن المحاذي فقد ذكر أن األحوط عدم المجاوز

  
  یخفى أّن اإلحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاّصة مذكورة في النص وال

- - - - - - - - - -  
  .ال بأس بتركھ إّال في مورد النص وھو مسجد الشجرة في صورة خاّصة) 1(
  .فیھ إشكال، بل منع) 2(
  .محمول على مرید الدخول بمّكة) 3(
  .2 أبواب المواقیت ب  /312: 11الوسائل ) 4(
  

  
لو أخر اإلحرام من المیقات عالمًا عامدًا ولم یتمّكن من العود إلیھا لضیق الوقت أو لعذر : 3 مسألة "3221"

ووجب علیھ قضاؤه إذا كان ) )1(( آخر ولم یكن أمامھ میقات آخر بطل إحرامھ وحّجھ على المشھور األقوى
  مستطیعًا، وأّما إذا لم

  
 في الوجوب، وأّما بالنسبة )2( »فلیحرم منھا«تزام بوجوبھ، لظھور قولھ في صحیح ابن سنان مّما یمكن االل

إلى محاذاة سائر المواقیت فال نلتزم بالوجوب لقصور النص وأقصى ما یمكن االلتزام بھ في محاذاة سائر 
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لمحاذي، فاحتیاط المصنف المواقیت إنما ھو الجواز، ألنھ القدر المتیقن من اتفاق األصحاب على اإلحرام من ا
  .بالنسبة إلى المحاذاة في محّلھ بعد الفراغ عن جواز اإلحرام من المحاذي

  
ثّم إنھ لو لم یحرم من المیقات وجب العود إلیھا مع االمكان، لظھور روایات التوقیت في الوجوب التعییني 

ھ میقات آخر خالفًا للمصنف، ویؤكد ذلك بّد من الرجوع إلیھا ألداء الوظیفة وإن كان أمام وبیان الوظیفة، فال
. أن مقتضى ھذه الروایات عدم التجاوز ألھل المدینة عن مسجد الشجرة مع أن أمامھم میقات آخر وھو الجحفة

 في أن من دخل المدینة لیس لھ اإلحرام إّال من )3(مضافًا إلى صراحة صحیحة إبراھیم بن عبدالحمید المتقدِّمة
  .مسجد الشجرة

  
ما قیل من أن مقتضى كون ھذه المواقیت مواقیت ألھلھا ولمن أتى علیھا ومّر بھا وإن لم یكن من أھلھا، وأّما 

االجتزاء باإلحرام من المیقات اآلخر الواقع أمامھ وعدم وجوب العود إلى المیقات الذي تجاوزه بال إحرام، 
ت بأھلھا بل ھي لمن یمر علیھا وإن لم أن غایة ما یستفاد من ھذه الروایات عدم اختصاص ھذه المواقی: ففیھ

  .یكن من أھلھا، ولیس معنى ذلك أن یترك میقاتًا اختیارًا ویمر بمیقات آخر
  
- - - - - - - - - -  
بل األقوى صّحتھ لكن لو أمكن الرجوع إلى المیقات فلیرجع ویحرم منھ وإّال فیحرم من مكانھ إن كان ) 1(

ر، وإن كان في الحرم وأمكن أن یرجع إلى خارج الحرم رجع إلیھ ویحرم خارج الحرم ولو كان أمامھ میقات آخ
  .منھ

  .3 ح 7أبواب المواقیت ب  / 318: 11الوسائل ) 2(
  .263في ص ) 3(
  

  
 وإن أثم بترك اإلحرام بالمرور على المیقات خصوصًا إذا لم یدخل مّكة، والقول )1( یجب یكن مستطیعًا فال

یعًا بدعوى وجوب ذلك علیھ إذا قصد مّكة فمع تركھ یجب قضاؤه، ال دلیل علیھ بوجوبھ علیھ ولو لم یكن مستط
خصوصًا إذا لم یدخل مّكة، وذلك ألّن الواجب علیھ إنما كان اإلحرام لشرف البقعة كصالة التحّیة 

ا أّن وجوب اإلحرام لذلك ال یوجب وجوب الحج علیھ، وأیضًا إذا بد تركھ، مع قضاء مع المسجد فال دخول في
ّنھ لو تعّذر علیھ العود إلى المیقات  لھ ولم یدخل مّكة كشف عن عدم الوجوب من األّول وذھب بعضھم إلى أ

كما في الناسي والجاھل، نظیر ما إذا ترك التوّضؤ إلى أن ضاق الوقت فإّنھ یتیّمم وتصح ) )1(( أحرم من مكانھ
 في المقام لم تثبت بخالف مسألة التیّمم والمفروض أّن البدلیة: صالتھ وإن أثم بترك الوضوء متعمِّدًا، وفیھ

  .ّنھ ترك ما وجب علیھ متعمِّدًا أ
  
في ھذه المسألة أنھ لو أخر اإلحرام عالمًا عامدًا ولم یكن أمامھ میقات آخر ولم ) قدس سره(ذكر المصنف ) 1(

یر ترك التكبیرة للصالة، فیجب یتمكن من العود إلیھا بطل إحرامھ، ألنھ ترك الوظیفة اختیارًا فیفسد حّجھ، نظ
  :علیھ قضاؤه إذا كان مستطیعًا، وإن لم یكن مستطیعًا فال یجب، فیقع الكالم في جھات

یتمّكن من العود إلى  ما إذا ترك اإلحرام من المیقات عمدًا وكان أمامھ میقات آخر، وفرضنا أنھ ال: اُالولى
  .المیقات الذي تجاوز عنھ

  
 في المسألة السابقة من جواز اإلحرام من المیقات الثاني الواقع أمامھ ولو مع التمّكن فإن قلنا بمقالة المصنف

ریب في االجتزاء في المقام، ألّن المفروض عدم لزوم العود إلى المیقات  من العود إلى المیقات األّول، فال
  .األّول في فرض التمّكن فضًال عن المعذور كما ھو المفروض في المقام

  
  ا لم نقل بذلك والتزمنا بعدم االجتزاء باإلحرام من المیقات الثاني بدعوى وأّما إذ

- - - - - - - - - -  
  ".في التعلیقة السابقة"ھذا ھو الصحیح على تفصیل تقّدم ) 1(
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بّد من  وّقت المواقیت الخاّصة وجعل اإلحرام منھا وظیفة للمكّلف، فال) صّلى اهللا علیھ وآلھ(أن رسول اهللا 

 إلیھا إن تمكن، وأّما إذا تعذر فقد یقال بفساد حّجھ ألجل عدم اإلحرام من المیقات المتعین لھ، وال ینفعھ العود
اإلحرام من المیقات الثاني ألنھ على خالف وظیفتھ المقررة لھ، وال دلیل على االكتفاء باإلحرام منھ وكونھ 

  .میقاتًا لھ
  

ع ال یفسد حّجھ، بل یحرم من مكانھ إذا كان خارج الحـرم، إن من تعذر علیھ الرجو: ولكن الصحیح أن یقال
وإذا كان في الحرم یخرج إلى أدنى الحل فیحرم منھ كالجاھل والناسي، فحال العامد حالھما من ھذه الجھة، 
وأن المیقات السابق میقات لھ ما دام متمكنًا من اإلحرام منھ، وإذا تعذر ذلك یسقط عن كونھ میقاتًا لھ فیحرم 

  . المیقات الثاني، فھو وإن لم یكن میقاتًا لھ حدوثًا ولكنھ میقات لھ بقاًءمن
  

ما إذا تجاوز عن المیقات األّول بال إحرام عالمًا عامدًا ولم یتمكن من العود إلیھ لضیق الوقت أو : الجھة الثانیة
  ؟ لعذر آخر ولم یكن أمامھ میقات آخر، فھل یفسد إحرامھ وحّجھ أم ال

األّول، وذھب جماعة من المتأخرین إلى الصّحة وأنھ یحرم من مكانھ كما في الناسي والجاھل، المشھور ھو 
، بل نسب إلى بعض القدماء، وقد اتفقوا على أن الجاھل )2(  وكشف اللثام)1( وقد اختاره صاحب المستند

 منھ ویحرمان من أدنى والناسي یحرمان من مكانھما إذا لم یدخال الحرم، وإذا دخال فیھ بغیر إحرام یخرجان
الحل، فكذلك العامد، نظیر من جعل نفسھ فاقدًا للماء اختیارًا، فإنھ یتعین علیھ التیمم وتصح صالتھ وإن كان 

  .الفقدان بسوء اختیاره
  

ویظھر من المصنف أن القائل بالصّحة قاس المقام بباب التیمم عند فقدان الماء اختیارًا وأنھ ال فرق بین المقام 
وأورد علیھ بأن القیاس في غیر محلھ، ألنھ قد ثبت في باب التیمم بدلیة التراب عن الماء مطلقًا حتى . وھناك

  .في حال فقدان الماء اختیارًا، ولم تثبت البدلیة في المقام عند الترك العمدي
  
- - - - - - - - - -  
  .196: 11مستند الشیعة ) 1(
  .230: 5كشف اللثام ) 2(
  

  
 القائل بالصّحة إنما ذكر ذلك تشبیھًا ال اعتمادًا علیھ وتمسكًا بھ وإنما مستنده صحیح الحلبي ولكن الظاھر أن

یرجع إلى میقات أھل بالده الذي یحرمون منھ فیحرم، فإن : عن رجل ترك اإلحرام حتى دخل الحرم، فقال«
 فإن إطالقھ یشمل العامد )1( »خشي أن یفوتھ الحج فلیحرم من مكانھ، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج

ظاھر في الترك العمدي، » عن رجل ترك اإلحرام«: ولیس فیھ ما یظھر اختصاصھ بالجاھل والناسي، بل قولھ
  .وال أقل من االطالق

  
رجح روایات التوقیت العاّمة على ھذه الصحیحة، ومقتضى تلك ) قدس سره ()2( ولكن صاحب الجواھر

ضى إطالقھا شرطیة اإلحرام من المیقات مطلقًا، خرجنا عنھ في خصوص الروایات ھو البطالن، ألّن مقت
الجاھل والناسي، وأّما في العامد فیبقى إطالق الروایات الداّلة على الشرطیة على حالھا، وأّما صحیح الحلبي 

 تلك فنخصصھ بمورد العذر یعني غیر العامد، فرفع الید عن إطالق صحیح الحلبي أولى من رفع الید عن إطالق
  .الروایات لوجوه

  
وذكر في المستمسك أن المراد بالوجوه المرجحة شھرة تلك الروایات وكثرتھا وشھرة الفتوى بھا، والحمل 
على الصّحة في صحیح الحلبي، باعتبار أن حمل الترك في صحیح الحلبي على الترك العمدي خالف حمل فعل 

أداء الواجب ال یترك اإلحرام عمدًا من المیقات، فالمتبع المسلم على الصّحة، ألّن المسلم الذي یرید الحج و
  .)3(إطالق تلك الروایات الموقتة الداّلة على البطالن، نعم ورد النص في صّحة إحرام خصوص الجاھل والناسي
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أّما الحمل على الصّحة فلم یتحصل لنا معنًى صحیح لھ، ألّن الحمل على الصّحة إنما یجري فیما إذا صدر : أقول
فعل من المسلم وشك في صدور الفعل عنھ صحیحًا أو فاسدًا، وأّما حمل السؤال عن فعل من األفعال على 

  الصّحة فال معنى لھ، فإنھ یمكن 
- - - - - - - - - -  
  .7 ح 14أبواب المواقیت ب  / 330: 11الوسائل ) 1(
  .132: 18الجواھر ) 2(
  .319: 11المستمسك ) 3(
  

  
قیني، كما یصح أن یسأل عن رجل إذا زنى أو شرب الخمر مثًال وأنھ ما ھو حكمھ وغیر السؤال عن الحرام الی

  .ذلك من المحرمات التي وقعت في األسئلة، فإن السؤال قد یقع عن قضیة فرضیة ال یلزم انتسابھا إلى أحد
  

ى بھا فال وجھ لھ، وأّما تقدیم الروایات العاّمة التوقیتیة على صحیح الحلبي لكثرتھا وشھرتھا وشھرة الفتو
ألّن صحیح الحلبي نسبتھ إلى تلك الروایات نسبة الخاص إلى العام، وال ریب في تقّدم الخاص على العام، فإن 
مورد صحیح الحلبي خشیة فوت الحج، وتلك مطلقة من ھذه الجھة، فترجیح المطلقات أو العمومات على 

ام وصاحب المستند من الحكم بالصّحة ھو الصحیح صحیح الحلبي مما ال وجھ لھ، فما ذھب إلیھ كاشف اللث
  .وإن ارتكب أمرًا محرمًا بتركھ اإلحرام من المیقات األّول

  
  ؟ أنھ بعد الفراغ عن فساد الحج واإلحرام كما ذھب إلیھ المشھور ھل یجب علیھ القضاء أم ال: الجھة الثالثة

 فات عنھ یجب االتیان بھ فورًا ففورًا، یعني اختار المصنف وجوب القضاء إذا كان مستطیعًا، فإن الحج إذا
یجب علیھ االتیان بھ في سنة االستطاعة، فإن لم یأت بھ فیھا یجب علیھ أداؤه في السنة الالحقة وھكذا، 
فالتعبیر عنھ بالقضاء فیھ مسـامحة وأّما إذا لم یكن مستطیعًا فال یجب علیھ قضاؤه لعدم وجوب الحج علیھ من 

  .ب القضاء، نعم قد ارتكب أمرًا محرمًا بالمرور على المیقات محّالاألّول فكیف بوجو
  

خالفًا للشھید الثاني حیث ذھب إلى وجوب القضاء ولو لم یكن مستطیعًا، وذكر المصنف أنھ ال دلیل لھ إّال 
  .دعوى وجوب الحج واإلحرام علیھ لدخول مّكة، فمع تركھ یجب قضاؤه

  
دخل الحرم أو دخل الحرم ولم یدخل مّكة ینكشف أن اإلحرام لم یكن واجبًا علیھ وأشكل علیھ بأنھ إذا بدا لھ ولم ی

  .من األّول، وإنما تخیل أن الحج واجب علیھ
  

 )1(واحتمال وجوب اإلحرام علیھ واقعًا بمجرد قصد الدخول إلى مّكة وإن لم یدخلھا كما نسب إلى الشھید الثاني
  إلحرام ال دلیل علیھ، ألّن مقتضى األدّلة وجوب ا

- - - - - - - - - -  
  .222: 2المسالك ) 1(
  

  
  .لدخول مّكة ال على من یقصد الدخول وإن لم یدخلھا، فال معنى لوجوب القضاء مع عدم وجوب اإلحرام

  
مضافًا إلى أن الذي یجب علیھ لدخول مّكة إنما ھو اإلحرام الجامع بین الحج والعمرة ال وجوب الحج، فلم یفت 

یوجب تعّین الحج علیھ، ولو سلمنا وجوب الحج علیھ  ب قضاؤه، ومجّرد القصد إلى الحج المنھ حج حتى یج
ّنھ بأمر جدید، وقضاء الحج إنما ثبت في موارد خاّصة،  لدخول مّكة إّال أّن القضاء یحتاج إلى دلیل خاص، أل

  .یوجب ثبوت القضاء ومجّرد وجوب الحج علیھ أداًء ال
  

ّجھ إلطالق صحیح الحلبي، وھذا الحكم ال إجماع على خالفھ، وعلى فرض أنھ یصح إحرامھ وح: فتحصل
  .یجب القضاء الفساد فقد أثم بترك اإلحرام بالمرور على المیقات وال
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علیھ (ثّم إن ھنا روایة وھي ما رواه عبداهللا بن الحسن عن جّده علي بن جعفر عن أخیھ موسى بن جعفر 

إن كان فعل ذلك : حرام حتى انتھى إلى الحرم فأحرم قبل أن یدخلھ، قالسألتھ عن رجل ترك اإل«: ، قال)السالم
جاھًال فلیبن مكانھ لیقضي، فإّن ذلك یجزئھ إن شاء، وإن رجع إلى المیقات الذي یحرم منھ أھل بلده فإّنھ 

تصحیف، ، ویمكن أن یكون فلیلبِّي ووقع فیھ ال»فلیبین«أو » فلیبن«یخفى أنھ ال محصل لقولھ  وال. )1(»أفضل
  :، ففي الروایة جھتان»فإن ذلك یجزئھ«: وعلى كل تقدیر المراد من ھذه الجملة صّحة اإلحرام بقرینة قولھ

أن مقتضى الروایة أن الجاھل ال یجب علیھ الرجوع إلى المیقات وإن كان الرجوع أفضل، فتكون : اُالولى
  .الروایة أجنبیة عن محل كالمنا، ألّن كالمنا في العامد

  
یجزئھ اإلحرام من مكانھ ویفسد إحرامھ، فتكون مقّیدة إلطالق  مقتضى المفھوم منھا أّن العالم العامد ال: نیةالثا

  .)2(صحیح الحلبي المتقدِّم
  
- - - - - - - - - -  
  .956 / 242: ، قرب االسناد10  ح14 أبواب المواقیت ب / 331: 11الوسائل ) 1(
  .333في ص ) 2(
  

  
د الروایة غیر معمول بھ، ألّن مقتضاھا اإلحرام من مكانھ وإن كان متمكِّنًا من العود إلى أن مور: وفیھ أّوًال

  .المیقات، ولم یقل بھ أحد
  

أن الروایة ضعیفة بعبداهللا بن الحسن العلوي، فإنھ لم یرد فیھ أي توثیق ومدح ولم یذكر في كتب : وثانیًا
  .الرجال

  
  
  تتمیم

لدخول إلى مّكة إّال محرمًا إّال ألشخاص ممن یتكرر دخولھ كالحّطاب ال خالف وال إشكال في عدم جواز ا
  .والحّشاش

  
وإنما وقع الكالم في الداخل إلى الحرم ولم یكن من قصده الدخول إلى مّكة، فھل یجب علیھ اإلحرام لدخول 

  ؟ الحرم أم ال یجب إّال لمن یرید الدخول إلى مّكة
یرید دخول مّكة ونسب إلى بعضھم وجوب  ب اإلحرام لمن الالمعروف والمشھور بین األصحاب عدم وجو

یستقل بنفسھ، بل إما أن  اإلحرام للعمرة أو للحج لمن یرید دخول الحرم، فإّن اإلحرام وإن كان عبادة ولكن ال
یكون للحج أو للعمرة، فمن كان قاصدًا لدخول الحرم لحاجة وغرض من األغراض ولم یكن مریدًا لدخول مّكة 

أو الحج، ومّمن  یھ اإلحرام لدخول الحرم، ثّم یجب علیھ أن یذھب إلى مّكة ألداء المناسك من العمرةیجب عل
، حیث أخذ عدم جواز دخول الحرم إّال محرمًا في عنوان )1(صاحب الوسائل صّرح بوجوب اإلحرام لدخول الحرم

 الحرم بغیر إحرام، وما یذكره في یجوز دخول مّكة وال باب أنھ ال: الباب الخمسین من أبواب اإلحرام وذكر
  .عنوان الباب یفتي بھ

  
  :والصحیح ما ذھب إلیھ المشھور، فإن الروایات الواردة في المقام على طائفتین

؟  ھل یدخل الرجل مّكة بغیر إحرام«ما دّل على وجوب اإلحرام لدخول مّكة، كصحیحة محّمد بن مسلم : اُالولى
  .)2( »طنال إّال مریضًا أو من بھ ب: قال
  
- - - - - - - - - -  
  .50أبواب اإلحرام ب  / 402: 12الوسائل ) 1(
  .1، 4 ح 50أبواب اإلحرام ب  / 403: 12الوسائل ) 2(
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؟ قال ال إّال  یدخل الحرم أحد إّال محرمًا«ما دل على وجوب اإلحرام لدخول الحرم كصحیحة عاصم : الثانیة
  .)1(»مریض أو مبطون

  
ن في بادئ األمر وجوب اإلحرام لدخول مّكة ودخول الحرم ولكن التأمل فیھما یقضي بوجوب ومقتضى الطائفتی

أن جعل الحكمین : والوجھ في ذلك. اإلحرام لدخول مّكة فقط، وحمل أخبار الحرم على مرید الدخول إلى مّكة
  .للغویةمعًا ـ أي جعل وجوب اإلحرام لدخول الحرم وجعل وجوب اإلحرام لدخول مّكة ـ یستلزم ا

  
الحكم بوجوب اإلحرام لو كان مختّصًا بمن كان داخل الحرم ألمكن جعل الحكمین معًا في حقھ، فیقال : بیان ذلك

إذا أردت دخول مّكة یجب علیك اإلحرام وإذا خرجت من الحرم وأردت دخولھ یجب علیك اإلحرام لدخول : لھ
ثبوت ھذا الحكم لعاّمة المسلمین وعدم اختصاصھ الحرم، إّال أّن مقتضى بعض الروایات الصحیحة وصراحتھا 

إن : یوم فتح مّكة) صّلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا «بطائفة دون ُاخرى، كما في صحیحة معاویة بن عّمار 
اهللا حرم مّكة یوم خلق السموات واألرض، وھي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل ألحد قبلي، وال تحل ألحد 

  .)2(»بعدي
  
ّنھ لو وجب اإلحرام لدخول  یمكن تخصیص الحكم بداخل الحرم، وعلیھ فجعل الحكمین معًا یصبح لغوًا أل فال

الحرم فإنما ھو ألداء المناسك، وإّال فمجّرد اإلحرام بدون األعمال والمناسك ال نحتمل وجوبھ، ومن الواضح أن 
ناسك فجعل وجوب اإلحرام الثاني لدخول مّكة مّكة المكرمة محاطة بالحرم، فإذا دخل الحرم محرمًا ألداء الم

  .لغوًا ال أثر لھ، فھذه القرینة توجب حمل روایات وجوب اإلحرام لدخول الحرم على من یرید الدخول إلى مّكة
  
- - - - - - - - - -  
  .1، 4 ح 50أبواب اإلحرام ب  / 403: 12الوسائل ) 1(
  .7 ح 50أبواب اإلحرام ب  / 404: 12الوسائل ) 2(
  

  
لو كان قاصدًا من المیقات للعمرة المفردة وترك اإلحرام لھا متعمدًا یجوز لھ أن یحرم من : 4 مسألة "3222"

، وإن كان األحوط ))1(( أدنى الحل وإن كان متمكنًا من العود إلى المیقات فأدنى الحل لھ مثل كون المیقات أمامھ
  .)1( وال اإلحرام من أدنى الحل بطلت عمرتھمع ذلك العود إلى المیقات، ولو لم یتمكن من العود 

  
  .یجب علیھ اإلحرام یرید الدخول إلى مّكة ال فمن دخل الحرم لغرض من األغراض وال

ریب في أن العمرة المفردة كالحج وعمرة التمّتع في وجوب اإلحرام لھا من المیقات، وإنما الفرق بما  ال) 1(
مرة المفردة وترك اإلحرام لھا من المیقات عمدًا یجوز لھ اإلحرام لھا ذكره في المتن من أنھ لو كان قاصدًا للع

یجب علیھ الرجوع إلى المیقات وإن كان متمكِّنًا من العود إلیھا، فحال أدنى الحل حال  من أدنى الحل، وال
م عند مروره المیقات الذي یكون أمامھ، فأدنى الحل میقات اختیاري للعمرة المفردة وإن كان آثمًا بتركھ اإلحرا

  .بالمیقات
  

ولیعلم أنھ قد عرفت سابقًا أنھ لو تجاوز عن المیقات بال إحرام یجب علیھ الرجوع، وال یكتفي باإلحرام من 
 التي )2(المیقات الذي أمامھ، وقد دّل على ذلك صریحًا بعض الروایات المعتبرة كروایة إبراھیم بن عبدالحمید

ن في المدینة، بل لو فرضنا جواز ذلك فإنما یجوز في الحج أو عمرة منعت من اإلحرام من ذات عرق لمن كا
التمّتع، وأّما في العمرة المفردة فال دلیل على كون أدنى الحل میقاتًا لھا على االطالق وإنما ھو میقات لھا لمن 

ھ ال یجب علیھ كان في مّكة وإن لم یكن من أھلھا، وأضفنا إلى ذلك من بدا لھ العمرة وكان دون المواقیت، فإن
صّلى اهللا (أن یذھب إلى المیقات الذي وراءه، بل یجوز لھ اإلحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما فعل رسول اهللا 

  بدا لھ أن) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(بعدما رجع من الطائف وغزوة حنین، فإنھ ) علیھ وآلھ
- - - - - - - - - -  
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  .عود إلى المیقاتفیھ إشكال، بل ال یبعد وجوب ال) 1(
  .1 ح 8أبواب المواقیت ب  / 318: 11، الوسائل 263 المتقدِّمة في ص) 2(
  

  
لو كان مریضًا لم یتمكن من النزع ولبس الثوبین یجزئھ النّیة والتلبیة فإذا زال عذره نزع : 5 مسألة "3223"

 عن أصل إنشاء اإلحرام لمرض أو وال یجب حینئذ علیھ العود إلى المیقات، نعم لو كان لھ عذر) )1(( ولبسھما
) )2(( إغماء ثّم زال وجب علیھ العود إلى المیقات إذا تمكن، وإّال كان حكمھ حكم الناسي في اإلحرام من مكانھ

وذھب بعضھم إلى أنھ إذا كان مغمى علیھ ینوب ) )3(( إذا لم یتمّكن إّال منھ، وإن تمكن العـود في الجملة وجب
في مریض ُاغمي علیھ فلم یفق حتى أتى الموقف، قال «) علیھما السالم(ن أحدھما عنھ غیره لمرسل جمیل ع

، والظاھر أن المراد أنھ یحرمھ رجل ویجنبھ عن محرمات اإلحرام ال أنھ »یحرم عنھ رجل): علیھ السالم(
  ینوب عنھ في اإلحرام، ومقتضى ھذا القول عدم وجوب

  
  .قاتیعتمر فأھّل من الجعرانة ولم یرجع إلى المی

  
في ھذین الموردین یجوز اإلحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل، وأّما في غیرھما فال دلیل على : وبالجملة

، فإنھما جعال أدنى الحل میقاتًا اختیاریًا )قدس سرھما ()4(كونھ میقاتًا لھا، خالفًا للمصنف وصاحب الجواھر
 من المنع عن اإلحرام من )5(، وحمال كالم المحققلمطلق العمرة المفردة حتى لمن یرید العمرة من الخارج

أدنى الحل على غیر العمرة المفردة، وال دلیل على ما ذكراه، بل یشكل شمول الحكم بجواز اإلحرام من مكانھ 
عند نسیان اإلحرام من المیقات أو الجھل بذلك ولم یتمكن من الرجوع إلى المیقات للعمرة المفردة، ألّن الدلیل 

  . على جواز اإلحرام من مكانھ في الحج أو عمرة التمّتع، وال یشمل العمرة المفردةإنما دّل
  
- - - - - - - - - -  
عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقق اإلحرام وھو الصحیح فال یجب لبسھما في ) قدس سره(سیأتي منھ ) 1(

  .الفرض
  ".4 التعلیقة 3221في المسألة "على تفصیل تقّدم ) 2(
  .األحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم، وال یجب في غیرھاعلى ) 3(
  .133: 18الجواھر ) 4(
  .804: 2، المعتبر 274: 1الشرائع ) 5(
  

  
العود إلى المیقات بعد إفاقتھ وإن كان ممكنًا، ولكن العمل بھ مشكل إلرسال الخبر وعدم الجابر، فاألقوى العود 

  .)1( مع اإلمكان وعدم االكتفاء بھ مع عدمھ
  
كان األنسب ذكر ھذه المسألة في فصل كیفیة اإلحرام وواجباتھ، وال یناسب ذكرھا ھنا لعدم ذكر لبس ) 1(

  :في ھذه المسألة لبیان فرعین) قدس سره(وكیف كان، فقد تعرض المصنف . الثوبین في المقام
  .لبیان حكم من كان مریضًا ولم یتمكن من نزع ثیابھ: األّول

  
  . لھ عذر عن أصل إنشاء اإلحرام والنّیة لھ من مرض أو إغماء او ما شاكلھماما لو كان: الثاني

  
  .فقد ذكر أنھ تجزئھ النّیة والتلبیة، وإذا زال عذره نزع ثیابھ ویلبس ثوبي اإلحرام: أّما الفرع األّول

  
 كان صحیحًا، ألّن وللمناقشة في ذلك مجال، فإن ما ذكره بالنسبة إلى نزع ثیابھ المخیطة بعد ارتفاع العذر وإن

لبس المخیط حرام على المحرم حدوثًا وبقاًء، فمتى زال العذر یحرم علیھ لبس المخیط، ولكن بالنسبة إلى لبس 
ثوبي اإلحرام بعد ارتفاع العذر فوجوب لبسھما بعد البرء وزوال العذر مبني على وجوب لبسھما حدوثًا وبقاًء، 

ط ـ یعني عند النّیة والتلبیة ـ وعدم وجوب استدامة لبس الثوبین وأّما بناًء على وجوب لبسھما حدوثًا فق
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وجواز نزعھما لغرض من األغراض، كما صّرح بذلك في المسألة السابع والعشرین من فصل كیفّیة االحرام، 
یجب  یجب علیھ حینئذ لبسھما بعد البرء وزوال االضطرار، فإن لبسھما في األّول غیر واجب للعذر فكذلك ال فال

لبسھما بعد ارتفاع العذر، لعدم وجوب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز لھ أن یبقى عاریًا إذا أمن من الناظر 
  .المحترم

  
وھو ما لو كان لھ عذر عن أصل إنشاء اإلحرام من المیقات لمرض أو إغماء ثّم زال، ففي : وأّما الفرع الثاني

 وإّال كان حكمھ حكم الناسي في اإلحرام من مكانھ على المتن أنھ یجب علیھ العود إلى المیقات إذا تمكن،
  .تفصیل تقّدم قریبًا

  
 

وستعرف أن الرجوع والعود بالمقدار . وإن تمكن من الرجوع واالبتعاد بالمقدار الممكن وجب: ثّم ذكر المصنف
  .الممكن ال دلیل علیھ

  
ام حال الطواف من الوجوب علیھ وذھب بعضھم إلى أنھ إذا كان مغمى علیھ ینوب عنھ غیره، فحال اإلحر

في مریض ُاغمي علیھ فلم یعقل «بنفسھ أّوًال ثّم االطافة بھ ثّم الطواف عنھ، واستدل ھذا القائل بمرسل جمیل 
حتى «:  أیضًا لكن قال فیھ)2(  وذكره في الوسائل في أبواب اإلحرام)1( »یحرم عنھ رجل: حتى أتى الوقت، فقال

 بعنوان النسخة، ومقتضى إطالقھ عدم وجوب العود إلى المیقات بعد االفاقة »الوقت«وذكر » أتى الموقف
والبرء وإن كان متمكنًا، واالكتفاء بالنیابة عنھ، ولكن المصنف ذكر أن العمل بھ مشكل، الرسال الخبر وعدم 

ویجنبھ  ویلقنھ رجل یحرمھ أن مضافًا إلى أنھ استظھر منھ أن المراد بھ. الجابر
  .في اإلحرام عنھ ینوب أنھ ال حراماإل محرمات عن

  
وال یخفى أن ما استظھره من المرسل بعید جّدًا، فإن الظاھر منھ ھو النیابة عنھ، ولو كان الخبر صحیح السند 
لصح ما ذكره ھذا القائل، والعمدة ضعف الخبر باإلرسال مضافًا إلى اضطراب متنھ، فإن المروي عن الكافي 

ك رواه في الوسـائل عن التھذیب في أبواب المواقیت، ولذا ذكر في عنوان الباب ، وكذل)3( »حتى أتى الوقت«
بعنوان » الوقت«أو ُاغمي علیھ في المیقات، وذكره في أبواب اإلحرام حتى أتى الموقف، كذا في األصل، وذكر 

، وفي الوافي )6(ق والحدائ)5(، وكذا في الجواھر»حتى أتى الموقف«. )4( النسخة، وفي التھذیب المطبوع حدیثًا
  .)7(»حتى أتى الوقت«
  
- - - - - - - - - -  
  .4 ح 20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 1(
  .2 ح 55أبواب اإلحرام ب  / 413: 12الوسائل ) 2(
  .»یحرم منھ« والموجود فیھ 8 / 325: 4الكافي ) 3(
  .92 / 61: 5التھذیب ) 4(
  .128: 18الجواھر ) 5(
  .464: 14الحدائق ) 6(
  .508: 12الوافي ) 7(
  

  
إذا ترك اإلحرام من المیقات ناسیًا أو جاھًال بالحكم أو الموضوع وجب العود إلیھ مع : 6 مسألة "3224"

إّال إذا كان أمامھ میقات آخر، وكذا إذا جاوزھا ُمحال لعدم كونھ قاصدًا ) )1(( اإلمكان، ومع عدمھ فإلى ما أمكن
  .)1( ّم بدا لھ ذلك فإنھ یرجع إلى المیقات مع التمّكن وإلى ما أمكن مع عدمھللنسك وال لدخول مّكة ث

  
فتفید المقام ولكن ال نعلم » الوقت«فالروایة أجنبّیة عن المقام، وإن كان الثابت » الموقف«فإن كان الثابت 

  .بصّحتھ فتسقط الروایة عن االستدالل
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حرام من المیقات عن نسیان أو عن جھل بالحكم أو في ھذه المسألة أنھ من ترك اإل) قدس سره(ذكر ) 1(
بالموضوع كالجھل بالمیقات یجب علیھ العود إلى المیقات مع االمكان، وإّال فإلى ما أمكن، وھذه المسألة تنحل 

  :إلى أربع صور
  .ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلى المیقات، فإنھ یجب علیھ العود واإلحرام من المیقات: اُالولى

  
المواقیت الخمسة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(النصوص العاّمة الداّلة على توقیت رسول اهللا : دل على ذلك أّوًالوت

  .یجوز العدول والتجاوز عنھا بال إحرام وأنھ ال
  

سألت أبا «: أن النصوص الواردة في المقام بعضھا ورد في خصوص الناسي كصحیحة الحلبي، قال: وثانیًا
یخرج إلى میقات أھل أرضھ، فإن : عن رجل نسي أن یحرم حتى دخل الحرم، قال قال أبي) معلیھ السال(عبداهللا 

  .)2( »خشي أن یفوتھ الحج أحرم من مكانھ
  

عن امرأة ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: وبعضھا في خصوص الجاھل كصحیحة معاویة بن عّمار، قال
ما ندري أعلیك إحرام أم ال وأنت حائض، فتركوھا حتى : اكانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إلیھم فسألتھم فقالو

  علیھ : (دخلت الحرم، فقال
- - - - - - - - - -  
  ".4 التعلیقة 3221في المسألة "تقّدم الكالم علیھ ) 1(
  .1 ح 14أبواب المواقیت ب  / 328: 11الوسائل ) 2(
  

  
فلترجع إلى ما قدرت ) مھلة(م یكن علیھا وقت إن كان علیھا مھلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منھ فإن ل) السالم

  .)1( »یفوتھا علیھ بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما ال
  

عن رجل ترك ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: وبعضھا مطلق یشمل حتى العامد كصحیح آخر للحلبي، قال
 فیحرم، فإن خشي أن یفوتھ یرجع إلى میقات أھل بالده الذي یحرمون منھ: اإلحرام حتى دخل الحرم، فقال

  . وغیر ذلك من الروایات)2( »الحج فلیحرم من مكانھ
  

والمتحصل من ھذه الروایات أن من ترك اإلحرام نسیانًا أو جھًال فإن تمكن من الرجوع إلى المیقات وجب 
  .العود إلیھ واإلحرام منھ

  
یح الحلبي أنھ یحرم من مكانھ، وإطالقھ أن یكون في الحرم ولم یمكنھ الرجوع إلى الخارج، ففي صح: الثانیة

  .یشمل الجاھل والناسي ألّن موضوع الحكم من ترك اإلحرام
  

أن یكون في الحرم ولم یمكنھ الرجوع إلى المیقات لكن یمكنھ الرجوع إلى خارج الحرم، فحینئذ یجب : الثالثة
جب علیھ االبتعاد بالمقدار الممكن علیھ أن یرجع إلى خارج الحرم واإلحرام منھ في أي مكان شاء منھ، وال ی

  .لعدم الدلیل على ذلك
  

مقتضى إطالق النصوص ھو وجوب الخروج من الحرم واإلحرام من الخارج، سواء في أّول الحل : وبالجملة
ورأس الحد أو یبتعد عنھ قلیًال أو كثیرًا، فإن العبرة باإلحرام خارج الحرم في أي مكان شاء، وتقیید ھذه 

ن ال یتمكن من االبتعاد عن الحرم تقیید بالفرد النادر جّدًا، ألّن كل من یتمكن من الخروج من الحرم المطلقات بم
یتمكن من االبتعاد بمقدار مائة ذراع أو مائتین من حّد الحرم، فال یمكن حمل تلك المطلقات المجوزة لإلحرام 

 نعم، ورد االبتعاد بالمقدار الممكن في خصوص .على من ال یتمكن من االبتعاد من الحرم بمقدار مائة ذراع مثًال
  الحائض في صحیح معاویة بن 

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 14أبواب المواقیت ب  / 329: 11الوسائل ) 1(
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  .7 ح 14أبواب المواقیت ب  / 330: 11الوسائل ) 2(
  

  
 قیاس ال نقول بھ، فالمرجع عّمار المتقدِّمة، والتعدي عنھا إلى غیرھا من ذوي األعذار والناسي والجاھل

  .إطالق النصوص، ولم یرد فیھا أي تقیید عدا ما ورد في خصوص الطامث
  

فالمتحصل من ھذه النصـوص أنھ لو كان متمكنًا من الرجوع إلى المیقات یجب علیھ الرجوع واإلحرام ھناك، 
لیھ العود إلى خارج الحرم سواء دخل الحرم أم ال، وإن لم یتمكن من الرجوع إلیھا فإن دخل الحرم یجب ع

واإلحرام من الخارج من أي مكان شاء، وال یجب علیھ االبتعاد بالمقدار الممكن، وإن لم یتمكن من الخروج 
  .أحرم من مكانھ

  
عن رجل ترك اإلحرام حتى انتھى إلى الحرم فأحرم قبل أن «وبازاء ھذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقّدم 

 ذلك جاھًال فلیبن مكانھ لیقضي، فإّن ذلك یجزئھ إن شاء اهللا، وإن رجع إلى المیقات إن كان فعل: یدخلھ، قال
 فإّنھ صریح في عدم وجوب الرجوع إلى المیقات إذا كان جاھًال وجواز )1(»الذي یحرم منھ أھل بلده فإّنھ أفضل

  .اإلحرام من غیر المیقات حتى مع التمكن من الرجوع إلیھا
  

أنھ یبني على إحرامھ ویعتمد علیھ ویمضي وال یرجع إلى المیقات » فلیبن مكانھ«: ولھیخفى أن المراد بق وال
  .لیعیده

  
واحتمال كونھا فلیلبي فبعید جّدًا، ألّن المفروض في السؤال » فلیبن«وأّما ما احتملناه سابقًا من تصحیف كلمة 

دة ضعف الخبر بعبداهللا بن الحسن، فإنھ غیر أنھ أحرم ولبى فال حاجة إلى التلبیة ثانیًا بعد إجزاء األّول، والعم
مذكور في الرجال بمدح وال قدح، ولو أغمضنا النظر عن ضعف الخبر سندًا لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى 

یمكن االعتماد علیھ فال حاجة إلى القول بكونھ  ھذا الخبر وحمل تلك الروایات على االسـتحباب، ولكن لضعفھ ال
  .ضمونھشاذًا وال قائل بم

  
  ما إذا ارتفع العذر أو تذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم یمكنھ : الصورة الرابعة

- - - - - - - - - -  
  .335، وتقّدم في ص 10 ح 14أبواب المواقیت ب  / 331: 11الوسائل ) 1(
  

  
د الشجرة بال الرجوع إلى المیقات الذي تجاوز عنھ، فقد یفرض أن أمامھ میقاتًا آخر، كما إذا تجاوز عن مسج

إحرام وارتفع العذر في أثناء الطریق قبل الوصول إلى الحرم ولم یتمكن من الرجوع إلى المیقات، وكان أمامھ 
میقات آخر كالجحفة، ففي مثلھ یجب علیھ اإلحرام من الجحفة، وھذا الحكم وإن لم یرد فیھ نص بالخصوص 

مذكور على القاعدة، ألّن الرجوع إلى المیقات األّول فإن النصوص إنما وردت فیمن دخل الحرم، ولكن الحكم ال
غیر واجب علیھ لفرض عدم التمكن منھ، وأّما لزوم اإلحرام من المیقات الذي أمامھ فیدل علیھ عموم ما دّل 

  .على لزوم اإلحرام من المیقات والذھاب إلیھ وعدم التجاوز عنھ إّال محرما
  

أو تجاوز عنھ أیضًا بال إحرام وال یتمكن من الرجوع إلیھ أیضًا، أو وقد یفرض أنھ لم یكن أمامھ میقات آخر، 
  .یمر بمیقات أصًال فذكر في المتن تبعًا لغیره أنھ یحرم من مكانھ سلك طریقًا ال

  
وجوب اإلحرام علیھ من مكانھ مبني على وجوب العود والرجوع بالمقدار الممكن، وأنھ لو أمكنھ : أقول

یجوز لھ التجاوز  وجب، فحینئذ متمكن من االبتعاد فیجب علیھ اإلحرام من مكانھ والاالبتعاد بأي مقدار كان 
یجب  عنھ بال إحرام، وأّما إذا قلنا بعدم وجوب االبتعاد بالمقدار الممكن ـ كما ھو المخـتار لعدم الدلیل علیھ ـ فال

أّي موضع شاء قبل الوصول إلى الذي ارتفع العذر فیھ، بل ھو مخیر في اإلحرام من  علیھ اإلحرام من مكانھ
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الحرم ولو بأن یؤخِّر اإلحرام من مكانھ، ألّن العبرة بوقوع اإلحرام في خارج الحرم، سواء وقع اإلحرام في 
  .مكان رفع العذر أو وقع قریبًا إلى الحرم

  
ّكة ثّم بدا لھ ثّم إن المصنف ألحق بالناسي من ترك اإلحرام من المیقات لعدم كونھ قاصدًا للنسك وال لدخول م

  .ذلك، فإنھ یرجع إلى المیقات مع االمكان وإلى ما أمكن مع عدمھ
  

أّما إذا تمكن من الرجوع فال كالم، وأّما إذا لم یتمكن من الرجوع فإن كان أمامھ میقات آخر فیحرم منھ لنفس 
لمیقات، ألّن المفروض الدلیل السابق، بل المقام أولى من الفرض السابق الذي یقصد الحج وترك اإلحرام من ا

  في المقام عدم إرادة النسك فلم 
  

یكن مأمورًا باإلحرام من المیقات األّول، وإنما قصد الحج بعد التجاوز عن المیقات فجواز اإلحرام لھ من 
المیقات األمامي أولى من الحكم بجواز اإلحرام منھ لقاصد الحج من األّول، وإذا لم یكن أمامھ میقات آخر 

ورّبما یستدل لھ باالجماع، وفیھ .  أن المعروف بینھم أنھ یحرم من مكانھ، فحالھ حال الناسي والجاھلفالظاھر
  .ما ال یخفى

  
، فإن ذلك صادق على غیر مرید النسك »عن رجل ترك اإلحرام«: وقد یستدل لھ بإطالق صحیح الحلبي لقولھ

  .أیضا
  

ة المقّررة لھ، والسؤال والجواب ناظران إلى من ترك أن الظاھر من السؤال أنھ ترك الوظیفة المعّین: وفیھ
  .الوظیفة الواجبة علیھ فال یشمل من ترك اإلحرام لعدم قصده إلى الحج أصال

  
  :والصحیح أن یستدل لھ بوجھین آخرین

دعوى األولویة القطعیة، فإن المكلف بالحج إذا سقط عنھ وجوب اإلحرام من المیقات وجاز لھ اإلحرام : األّول
  . غیر المیقات، فثبوت ھذا الحكم لمن لم یكن مأمورًا بالحج من األّول واقعًا لعدم المقتضى، بطریق أولىمن
  

یشمل غیر مرید النسك ـ كما عرفت ـ ولكن ذیلھ ال مانع من  ذیل صحیح الحلبي، فإن صدره وإن كان ال: الثاني
فإنھ یستفاد منھ جواز اإلحرام من غیر ، »فإن خشي أن یفوتھ الحج فلیحرم من مكانھ«: شمولھ لھ، لقولھ

المیقات في كل مورد یخشى أن یفوت الحج منھ، والمفروض أن ھذا الشخص قد وجب علیھ الحج بالفعل وال 
یجوز لھ التسویف، وفرضنا أنھ ال یتمكن من الذھاب إلى المیقات لضیق الوقت ونحوه من االعذار، فیحرم من 

تمكن من الخروج إلى الحل یخرج ویحرم من الخارج، وإن لم یتمكن من غیر المیقات، فإن كان في الحرم و
  .الخروج یحرم من مكانھ، وإن كان في خارج الحرم فیحرم من أي موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم

  
مورد السؤال وإن كان ال یشمل المقام ولكن تعلیلھ بخشیة فوت الحج شامل لھ، فإن المستفاد من : وبالجملة
  .ن المدار في جواز اإلحرام من المیقات بخوف فوت الحج الواجب عنھالتعلیل أ

  
  

إذا ) )1(( من كان مقیمًا في مّكة وأراد حج التمّتع وجب علیھ اإلحرام لعمرتھ من المیقات: 7 مسألة "3225"
  .)1( تمكن، وإّال فحالھ حال الناسي

  
 وجب علیھ العود مع اإلمكان وإّال ففي مكانھ لو نسي المتمتع اإلحرام للحج بمّكة ثّم ذكر: 8 مسألة "3226"

ولو كان في عرفات بل المشعر وصّح حّجھ وكذا لو كان جاھًال بالحكم، ولو أحرم لھ من غیر مّكة مع العلم 
والعمد لم یصح وإن دخل مّكة بإحرامھ بل وجب علیھ االستئناف مع اإلمكان وإّال بطل حّجھ نعم لو أحرم من 

  .)2( من مكانھ) )2(( یتمكن من العود إلیھا صّح إحرامھغیرھا نسیانًا ولم 
  
  .قد تقّدم حكم ذلك مبسوطًا في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج فال موجب لالعادة) 1(
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ھذه المسألة قد لّمح إلیھا المصنف فیما سبق، وھي أنھ لو ترك اإلحرام للحج بمّكة عالمًا عامدًا وذھب إلى ) 2(
مكن من العود بطل حّجھ، ألنھ ترك الجزء الواجب عمدًا بال عذر فلم یأت بالمأمور بھ على عرفات فإن لم یت

وجھھ، وأّما إذا تركھ جھًال یجب علیھ اإلحرام حینما یتذكر، فإن تمكن من العود إلى مّكة فھو وإّال فیحرم من 
لمتقدِّم مضافًا إلى صحیح علي مكانھ، فإن العبرة بخشیة فوت الموقف كما یستفاد ذلك من ذیل صحیح الحلبي ا

الّلھّم على كتابك : ؟ قال یقول سألتھ عن رجل نسي اإلحرام بالحج فذكر وھو بعرفات ما حالھ«: بن جعفر، قال
وسّنة نبّیك فقد تّم إحرامھ، فإن جھل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكھ كّلھا 

  .)3(»فقد تّم حّجھ
  

  إن مقتضى إطالقھ عدم وجوب الرجوع إلى مّكة إذا تذّكر ولو في : ما یقالبل رّب
- - - - - - - - - -  
  ).فصل في أقسام الحج(تقّدم حكم ذلك في المسألة الرابعة من ) 1(
  .ال یبعد صّحة إحرامھ األّول إذا كان حینھ أیضًا غیر متمكن من الرجوع إلى مّكة) 2(
  .8 ح 14ب المواقیت ب أبوا / 330: 11الوسائل ) 3(
  

  
حال التمّكن، ولكن یبعده أن الظاھر من مورد السؤال عدم التمكن من الرجوع إلى مّكة ودرك الموقف، 
خصوصًا بمالحظة األزمنة السابقة التي ال یمكن الرجوع إلى مّكة من عرفات ثّم الذھاب إلیھا لدرك الموقف 

الذھاب والعود في مّدة قلیلة بالوسائط المستحدثة، فال موجب وال لبعد الطریق، وأّما في زماننا ھذا الذي یمكن 
  .وجھ لرفع الید عّما دّل على لزوم اإلحرام من مّكة لكونھ متمكِّنًا من ذلك

  
  :ثّم إّن صحیح علي بن جعفر یشتمل على حكمین

  .»فقد تّم إحرامھ«: ما إذا نسي اإلحرام من مّكة وتذكر وھو بعرفات، قال: أحدھما
  
ما إذا جھل باإلحرام یوم الترویة وأتى بجمیع األعمال والمناسك حتى رجع إلى بلده وتذكر ھناك، : یھماثان

  .بصّحة الحج وأنھ قد أتم إحرامھ) علیھ السالم(فحكم 
  

والمستفاد من الصحیحة أن السؤال عن مطلق المعذور، وإّال فال خصوصیة لذكر النسیان في صدر الروایة 
ھا، فكل من الحكمین بصّحة الحج واإلحرام یشمل الموردین، فإذا جھل اإلحرام فذكر وھو وذكر الجھل في ذیل

بعرفات تّم إحرامھ، كما إذا نسي اإلحرام وقضى المناسك كّلھا فذكر وھو في بلده صّح حّجھ، ال أن الحكم 
مورده، فأحد بالصّحة في النسیان یختص بمورد نسیان اإلحرام والحكم بالصّحة في مورد الجھل یختص ب

   .الفرضین لم یكن مختصًا بالجھل أو النسیان، بل المیزان ھو العذر وعدم التمكن من الرجوع إلى مّكة
ومّما ذكرنا یظھر حكم المشعر أو ما بعده، فإنھ بعدما حكم بصّحة العمل والحج إذا قضى المناسك كّلھا بغیر 

  .إحرام فصّحتھ بعد أداء البعض بال إحرام بطریق أولى
  

أنھ صح إحرامھ من مكانھ، أي من ) قدس سره(ولو أحرم من غیر مّكة نسیانًا ولم یتمكن من العود إلیھا ذكر 
  .مكان التذكر

  
بّد من الذھاب إلى  ان كان حال اإلحرام متمكنًا من الذھاب إلى مّكة ولكن حال الذكر غیر متمكن منھ فال: أقول

لرجوع إلى مّكة فال حاجة إلى اإلحرام ثانیًا، بل یكتفي بنفس مّكة، وإن كان حین اإلحرام غیر متمكن من ا
  .اإلحرام األّول، ألنھ قد أتى بالوظیفة الواقعیة

  
  

فاألقوى ) )1(( لو نسي اإلحرام ولم یذكر حتى أتى بجمیع األعمال من الحج أو العمرة: 9 مسألة "3227"
  .)1( صّحة عملھ، وكذا لو تركھ جھًال حتى أتى بالجمیع
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 لو ترك اإلحرام نسیانًا أو جھًال وأتى بجمیع األعمال سواء كان في الحج أو العمرة بقسمیھا ولم یذكر حتى )1(
  ؟ أكمل وقضى المناسك كّلھا، فھل یصح عملھ أم ال

  :یقع الكالم في موارد ثالثة
ج إلى عرفات سألتھ عن رجل كان متمتعًا خر«: في الحج، والظاھر صّحتھ لصحیح علي بن جعفر، قال: األّول

 بناًء على )2( »إذا قضى المناسك كّلھا فقد تّم حّجھ: وجھل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتى رجع إلى بلده قال
  .إرادة ما یعم النسیان من الجھل، وقد ذكرنا قریبًا أن العبرة بالعذر، سواء كان مستندًا إلى النسیان أو الجھل

  
عدم صّحتھا إذا أتى بھا بال إحرام، إذ ال نص فیھا إّال ما یقال إنھا كالحج في العمرة المفردة، والظاھر : الثاني

  .بدعوى عدم الفرق بین الحج والعمرة المفردة، وھي غیر ثابتة
  

في رجل نسي أن یحرم أو جھل وقد شھد «عمرة التمّتع، وقد استدل على صّحتھا بمرسل جمیل : الثالث
 بدعوى إطالق الحج على )3( »ّیتھ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تّم حّجھتجزئھ ن: المناسك كّلھا وطاف وسعى، قال

على أنھ لم یقید نسیان اإلحرام فیھ بنسیان إحرام الحج بل . عمرة التمّتع، وقد ُاطلق علیھا في كثیر من األخبار
  .ھو مطلق من ھذه الجھة

  
 أن )4(جماع، وقد ذكرنا في محّلھولكن الخبر ضعیف باالرسال وإن كان المرسل جمیل الذي ھو من أصحاب اال

المراد بتصحیح ما یصح عن أصحاب االجماع وثاقة أنفسھم وجاللتھم، ال عدم النظر إلى من تقّدمھم من الرواة 
  والقول بصّحة روایتھم

- - - - - - - - - -  
  .في صّحة العمرة مع ترك إحرامھا نسیانًا أو جھًال إشكال) 1(
  .2 ح 20ب المواقیت ب أبوا / 338: 11الوسائل ) 2(
  .1 ح 20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 3(
  ).المدخل (60: 1معجم الرجال ) 4(
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  فصل في مقّدمات اإلحرام
  

  :یستحب قبل الشروع في اإلحرام ُأمور: 1 مسألة "3228"
  

یظھر من بعضھم إلطالق توفیر شعر الرأس بل واللحیة إلحرام الحج مطلقًا ـ ال خصوص التمّتع كما : أحدھا
، وھي وإن كانت ظاھرة في )1( األخبار ـ من أّول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرھما، لجملة من األخبار

الوجوب إّال أنھا محمولة على االستحباب لجملة ُاخرى من األخبار ظاھرة فیھ، فالقول بالوجوب ـ كما ھو ظاھر 
حتیاط، كما ال ینبغي ترك االحتیاط بإھراق دم لو أزال شعر رأسھ جماعة ـ ضعیف، وإن كان ال ینبغي ترك اال

أو على ما إذا كان في حال ) )1(( بالحلق حیث یظھر من بعضھم وجوبھ أیضًا لخبر محمول على االستحباب
  .اإلحرام ویستحب التوفیر للعمرة شھرًا

  
بعض األخبار المرسلة مع أن  في )2(على كل حال حتى ولو رووا عن غیر معلوم الحال، وقد ناقش الشیخ

  .المرسل مثل ابن أبي عمیر أو غیره من أصحاب االجماع
  

أّما االنجبار فال نلتزم بھ كما مّر غیر مّرة، فالصحیح أنھ ال دلیل على الصّحة في العمرة المفردة وال عمرة 
  .التمّتع

التأخذ من شعرك وأنت ترید الحج «: ، قال)علیھ السالم(عبداهللا  أبي عن) مسكان( سنان صحیح ابن: منھا) 1(
  .)3(»من ذي القعدة

  
- - - - - - - - - -  
الخبر صحیح وظاھره وجوب الدم على الحالق رأسھ بمّكة إذا كان متمتعًا وكان ذلك فیما بعد شھر شوال ) 1(

  .فھو أجنبي عن محل الكالم
  .932 / 257: 8التھذیب ) 2(
  .1 ح 2أبواب اإلحرام ب  / 315: 12الوسائل ) 3(
  

  
قص األظفار، واألخذ من الشارب، وإزالة شعر اإلبط والعانة بالطلي أو الَحلق أو الَنتف، واألفضل األّول : الثاني

ثّم الثاني، ولو كان مطلیًا قبلھ یستحب لھ اإلعادة وإن لم یمض خمسة عشر یومًا، ویستحب أیضًا إزالة 
  .كذا یستحب االستیاكاألوساخ من الجسد لفحوى ما دّل على المذكورات، و

  
خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كّلھ «: ، قال)علیھ السالم(صحیح ابن مسلم عن أبي عبداهللا : ومنھا

  .)1( »إلى غرة ذي القعدة
  

  :وھذا مّما ال إشكال فیھ في الجملة، وانما یقع الكالم في جھات
؟ الظاھر ھو  م منھ ومن غیره من أقسام الحجھل یختص توفیر الشعر بحج التمّتع أو یشمل األع: اُالولى

  .التعمیم إلطالق النصوص، وال موجب لالختصاص بحج التمّتع
  

؟ رّبما یقال بالتعمیم إلطالق األخبار الناھیة عن  ھل یختص توفیر الشعر بالرأس أو یشمل اللِّحیة أیضًا: الثانیة
  .أخذ الشعر

  
، ومن المعلوم أن الحلق إّنما یختص بالرأس، ومّما یؤكد أن ھذه أن توفیر الشعر إنما ھو مقّدمة للحلق: وفیھ

الروایات ال إطالق لھا بالنسبة إلى شعر اللِّحیة، وإّنما نظرھا إلى شعر الرأس خاّصة أّن األصحاب لم یذكروا 
  .توفیر الشعر بالنسبة إلى سائر الجسد، بل ذكروا استحباب إزالة الشعر عن بعض مواضع الجسد كابطیھ

  
  :وقد استدّل على التعمیم بخبرین
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 لكّنھ )2( »یأخذ الرجل إذا رأى ھالل ذي القعدة وأراد الخروج من رأسھ وال من لحیتھ ال«خبر األعرج : أحدھما
  .ضعیف باالرسال

  
  عن رجل یرید الحج أیأخذ شعره في أشھر «خبر أبي الصباح الكناني : ثانیھما

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 2أبواب اإلحرام ب  / 316: 12الوسائل ) 1(
  .6 ح 2أبواب اإلحرام ب  / 317: 12الوسائل ) 2(
  

  
 في )2(  وھو ضعیف بمحّمد بن الفضیل األزدي، وأّما ما ذكره األردبیلي)1( »ال، وال من لحیتھ: ؟ فقال الحج

 وعدم ذكر والده فغیر رجالھ من اتحاده مع محّمد بن القاسم بن الفضیل الثقة الذي یعبر عنھ باسم جّده كثیرًا
تام، وال أقل من كونھ مرددًا بین محّمد بن الفضیل الضعیف وبین محّمد بن القاسم بن الفضیل الثقة، وال ممیز 

  .في البین
  

  .نعم ال بأس بدعوى االستحباب بناًء على التسامح في أدّلة السنن
  

الشعر أو اآلمرة بالتوفیر على الحلق وإزالة حمل الروایات الناھیة عن أخذ ) رحمھ اهللا تعالى(ثّم إن المصنف 
  .الشعر، مع أن الظاھر من الروایات وفتوى األصحاب ھو توفیر الشعر وتكثیره وإعفائھ وعدم أخذ شيء منھ

  
 )4(  والشیخ في النھایة)3( المشھور بین األصحاب استحباب التوفیر، ونسب إلى المفید في المقنعة: الثالثة

  .وب الوج)5( واالستبصار
  

والیخفى أن ظاھر الروایات یعطي الوجوب، ألّن أخذ الشعر إذا كان منھّیًا كما في النصوص یكون تركھ واجبًا 
والزمًا، ولكن بإزائھا ما یدل على الجواز صریحًا والجمع العرفي یقتضي حمل تلك الروایات اآلمرة بالتوفیر 

 الرجل إذا ھم بالحج یأخذ من شعر رأسھ سألتھ عن«: على االستحباب، وھو صحیح علي بن جعفر، قال
 )7( والروایة صحیحة سندًا كما عّبر عنھا في الجواھر)6( »ال بأس: ؟ قال ولحیتھ وشاربھ ما لم یحرم

بالصحیحة، ألّن طریق الوسائل إلى الشیخ صحیح، وطریق الشیخ إلى كتاب علي بن جعفر صحیح، فال مجال 
  از أخذ للتأّمل في صّحة السند، ومقتضاھا جو

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 4أبواب اإلحرام ب  / 302: 12الوسائل ) 1(
  .174: 2جامع الرواة ) 2(
  .391: المقنعة) 3(
  .206: النھایة) 4(
  .160: 2االستبصار ) 5(
  .6 ح 4أبواب اإلحرام ب  / 320: 12الوسائل ) 6(
  .172: 18الجواھر ) 7(
  

  
مضافًا . في الثامن من شھر ذي الحّجة، فالعبرة باإلحرام ال بالزمان، ھذاالشعر إلى أن یحرم وإن كان إحرامھ 

إلى أنھ ال یمكن االلتزام بالوجوب، ألّن ھذا الحكم مما یكثر االبتالء بھ، ولو كان واجبًا لظھر وبان مع أنھ لم 
  .یقل بھ أحد إّال الشاذ النادر

  
ار واألخذ من الشارب على االستحباب، إذ ال روایة تدل وبنفس البیان تحمل بقّیة اُالمور المذكورة كقص األظف

  .على االستحباب، وإنما الروایات اشتملت على األمر بھا، وتحمل على االستحباب ألجل ما ذكر
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؟ رّبما یقال بوجوب   أم ال)1( ھل یجب علیھ إھراق الدم بالحلق بناًء على وجوب التوفیر كما عن المفید: الرابعة
إن كان جاھًال : عن متمتع حلق رأسھ بمّكة، قال) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: ل، قالالدم لصحیح جمی

فلیس علیھ شيء، وإن تعمد ذلك في أّول الشھور للحج بثالثین یومًا فلیس علیھ شيء، وإن تعمد بعد الثالثین 
  .)2( »التي یوفر فیھا للحج فإن علیھ دمًا یھریقھ

  
 عما نحن فیھ، ألّن المدعى إزالة الشعر وحلقھ في شھر ذي القعدة قبل اإلحرام، أن الروایة أجنبّیة: ویرده

على أنھ لو كان إھراق الدم واجبًا لظھر وشاع وال یخفى . ومورد الروایة حلق الرأس في مّكة بعد اإلحرام
  .حكمھ على األصحاب لكثرة االبتالء بھ، مع أنھ لم ینسب إلى أحد من األصحاب إّال المفید

  
ھو شھر شوال، » وإن تعمد ذلك في أّول الشھور للحج بثالثین یومًا«: أّما فقھ الحدیث فالمراد من قولھو

فالمعنى أنھ لو حلق رأسھ متعمدًا في شھر شوال الذي ھو أّول أشھر الحج وإن كان في مّكة بعد أعمال التمّتع 
  .فعلیھ الدم، فیقع الكالم في المراد بذلكفال بأس، وأّما لو تعمد ذلك بعد الثالثین التي یوفر فیھا للحج 

  
كما تقتضیھا القاعدة األدبیة فالمراد بذلك شھر ذي الحّجة، ألّن » للثالثین«صفة » التي«فإن كانت كلمة 

  الثالثین التي یوفر فیھا ھو شھر ذي القعدة وبعـده شھر ذي 
- - - - - - - - - -  
  .391: المقنعة) 1(
  .1 ح 5واب اإلحرام ب أب / 321: 12الوسائل ) 2(
  

  
الروایة ـ بناًء على ما  الحّجة، فیكون حكم توفیر الشعر في شھر ذي القعدة مسكوتًا عنھ، ألّن المذكور في

ذكرنا ـ حكمھ بالجواز فى شھر شوال وحكمھ بالمنع في شھر ذي الحجة الذي عّبر عنھ ببعد الثالثین التي یوفر 
 في نفسھ، على أن التعبیر عن ذي الحجة بذلك غیر متعارف وتبعید فیھا، وسكت عن ذي القعدة، وھذا بعید

  .وإن تعمد ذلك في ذي الحجة فكذا): علیھ السالم(للمسافة، ولو كان المقصود شھر ذي الحجة لقال 
  

، وإن كان ال تساعد علیھ القاعدة النحویة، فیكون المعنى وإن كان »بعد«صفة لقولھ » التي«والظاھر أن كلمة 
ال فإن البعد الذي یوفر فیھ الشعر إنما ھو ذو القعدة، والبعد الواقع بعد الثالثین أي شھر شوال ھو بعد شو

شھر ذي القعدة، واأللف والالم في الثالثین إشارة إلى الثالثین من أّول شھور الحج، فمدلول الروایة تفصیل 
  .بین شھر شوال وشھر ذي القعدة

  
إذا حلق رأسھ في شھر شوال فال بأس بھ، وإن حلق بعد شھر شـّوال ففیھ فالمستفاد من الروایة أن المتمتع 

بأس، وال مانع من االلتزام بذلك، إذ ال إجماع على الخالف، إّال أن الروایة كما عرفت أجنبیة عن الحلق في 
عد عمرة شھر ذي القعدة قبل التلبس باإلحرام الذي ھو المدعى، وإنما موردھا الحلق في مّكة بعد اإلحرام وب

  .التمّتع
  

  تذنیب
 لما ذھب إلیھ المفید من وجوب الدم )3( استداللھ بصحیحة جمیل المتقدِّمة)2( عن الشیخ)1(حكى صاحب الحدائق

 طعنھ في السند باشتمالھ على علي بن حدید، وأورد علیھ )4(بالحلق في ذي القعدة، ونقل عن صاحب المدارك
  بأن الخبر روي بطریقین 

- - - - - - - - - -  
  .6: 15الحدائق ) 1(
  .48: 5التھذیب ) 2(
  .353في ص ) 3(
  .247: 7المدارك ) 4(
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 عن جمیل وطریقھ إلیھ صحیح ولیس فیھ )2(  وفیھ علي بن حدید، ثانیھما رواه الصدوق)1( أحدھما عن الكلیني

  .دعلي بن حدید، فكأن صاحب المدارك لم یعثر إّال على طریق الكلیني فالخبر صحیح السن
  

ثّم تصّدى صاحب الحدائق فیما یستفاد من الصحیحة، وذكر أن السؤال في الصحیحة وإن كان عن المتمتع 
یختص  وخاّصًا لمن حلق رأسھ بمّكة، ولكن الجواب عام یشمل جمیع المكلفین من كان بمّكة أو في غیرھا، وال

  .بالمتمتع
  

فالمقّدر إّما بعد دخول الثالثین » بعد الثالثین«: في قولھبّد من تقدیر كلمة الدخول أو المضي  أنھ ال: بیان ذلك
أو بعد مضي الثالثین، فإن كان المقدر المضي فیكون المراد من بعد مضي الثالثین شھر ذي الحجة، فُاسقط 

بّد أن یكون  شھر ذي القعدة في الروایة مع أنھ أولى بالبیان، وذكر أن تقدیر المضي ینافي الفصاحة، فال
 ھو الدخول، وبھ یتم المراد وتنتظم الروایة مع الروایات السابقة، فتدل الروایة على أنھ لو حلق رأسھ المقّدر

  .بعد دخول الثالثین التي یوفر فیھا الشعر أي دخول شھر ذي القعدة فعلیھ الدم
  

ضي أو الدخول ما ذكره من لزوم تقدیر المضي أو الدخول واضح الفساد، ألّن البعدیة بنفسھا تقتضي الم: أقول
  .فال حاجة إلى التقدیر، فإن القبلیة كالبعدیة متقومة بالتحقق والمضي

  
الموصولة » التي«ثّم إّن التقدیر ببعد الدخول خالف الظاھر، ألّن المراد بالثالثین ھو شھر شوال وذكرنا أّن 

  . فال حاجة إلى التقدیر أصًالصفة لبعد الثالثین، فیكون المراد إذا كان بعد ثالثین شوال وھو شھر ذي القعدة،
  

ذكره من أن الجواب عام یشمل جمیع المكلفین فمما ال محصل لھ، ألّن الضمائر كّلھا ترجع إلى  وأّما ما
  یشمل الجواب من لم یدخل في اإلحرام كما ھو محل الكالم المتمتِّع، فال

- - - - - - - - - -  
  .7 / 441: 4الكافي ) 1(
  .1137 / 238: 2الفقیھ ) 2(
  

  
  .)1( الغسل لإلحرام في المیقات: الثالث

  
نعم یذكر في الجواب حكمًا كلیًا للمتمتع ال كلیًا لھ ولغیره ممن یقصد الحج ولم یتلبس بعد بشيء من األعمال، 
وال إشكال في أن ھذا الحكم غیر ثابت لجمیع المكلفین وإّنما یختص بطائفة خاّصة، ھذا كّلھ قبل الدخول في 

  .اإلحرام
  

؟ ذكر بعضھم  وأّما إذا أحرم وأتى باألعمال وفرغ من أعمال عمرة التمّتع وحلق، ھل علیھ التكفیر بشاة أم ال
  .لزوم الكّفارة، إلطالق الصحیحة من حیث صدور الحلق بعد الفراغ من األعمال أو قبلھا

  
 المشتق ظاھر في المتلبس یبعد عدم الوجوب، لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرغ من أعمالھ ألّن لكن ال

یصدق علیھ المتمتِّع وال  في الحال، كالمعتمر فإنھ یصدق على من كان مشتغًال بإتیان العمرة، فإذا أحّل ال
المعتمر، وإنما كان متمتِّعًا وقد مضت متعتھ، وال قرینة على إرادة األعم من المتلبس وممن انقضى عنھ المبدأ، 

 عمرة المتمتع غیر جائز، وال بّد من التحفظ على شعره لیحلقھ في منى كما ھو نعم الحلق في نفسھ بعد أعمال
  .المستفاد من صحیح جمیل، إّال في شھر شوال، فإنھ یجوز الحلق فیھ ولو بعد الفراغ من أعمال عمرة التمّتع

  
یومًا من یوم عید أّن المكّلف إذا أتى بعمرة التمّتع في شھر شوال جاز لھ الحلق إلى مضي ثالثین : فالمتحصل

  .الفطر، وأّما بعده فال یجوز بل یتحّفظ على شعره إلى یوم عید األضحى
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 بل كادت تكون )1( ریب في أن من جملة المسـتحبات المؤكدة غسل اإلحرام، واالخبار بھ مستفیضة ال) 1(
 إلطالق الواجب )2( متواترة، وظاھر جملة منھا بل صریح بعضھا وإن كان ھو الوجوب كما في موثقة سماعة

بّد من رفع الید عن ذلك وحملھا على االستحباب وتأكده، إذ ال یمكن االلتزام بالوجوب مع  علیھ، ولكن ال
  تصریح

- - - - - - - - - -  
  .8، 6أبواب اإلحرام ب  / 322: 12الوسائل ) 1(
  .3 ح 1أبواب االغسال المسنونة ب  / 303: 3الوسائل ) 2(
  

  
  ،)1( مومع العذر عنھ التیّم

  
األصحاب باالستحباب وتسالمھم علیھ، ولو كان واجبًا لكان من جملة الواضحات لكثرة االبتالء بھ في كل سنة 

 وابن )1(لكثیر من المسلمین، وكیف یخفى الوجوب علیھم، ولم ینقل القول بالوجوب إّال من ابن أبي عقیل
ستمّرة بین المسلمین على الخالف، فال ینبغي الشك في یعبأ بخالفھما، لقیام السیرة القطعیة الم  وال)2(الجنید

  .عدم الوجوب
  

ھذا مع إمكان حمل الواجب في موثق سماعة على معناه الّلغوي وھو الثابت، وقد تقّدم الكالم مفّصًال في باب 
 النفسي ، وذكرنا ھناك وجھًا آخر لعدم إمكان القول بالوجوب أصًال ال)3(االغسال المسنونة من كتاب الّطھارة

  .وال الغیري
؟ قوالن، والصحیح ھو األّول كما ھو الحال في جمیع  ھل یقوم التیمم مقام الغسل مع العذر عنھ أم ال) 1(

 في الّطھوریة، فكل مورد ثبت كون الغسل )4(األغسال المستحبة، إلطالق ما دّل على بدلیة التراب عن الماء
  .قامھ، وال حاجة إلى نص خاصمشروعًا وطھورًا وتعّذر منھ یقوم التیّمم م

  
وتوقف بعضھم في ذلك لعدم النص الخاص، وألّن الغرض من الغسل تنظیف البدن وإزالة األوساخ عنھ، 

ولكن یضعف ذلك، ألّن الغسل عبادة مستقّلة في نفسھا وھو طھور، وقد ُاطلق . یترّتب ذلك على التیمم وال
نعم، إجزاء الغسل . لّطھورین، وذلك یكفي في قیام التیّمم مقام الغسلالطھور على التیّمم أیضًا وأّن التیّمم أحد ا

یجري في البدل أي التیّمم، لقصور دلیل البدلیة عن إثبات  عن الوضوء یختص بالمبدل عنھ وھو الغسل، وال
إن كان ذلك حتى في التیمم بدل األغسال الواجبة غیر الجنابة، فلو تیّمم عن غسل المس مثًال علیھ أن یتوّضأ و

  .نفس الغسل مجزئًا عن الوضوء
  
- - - - - - - - - -  
  .37 المسألة 76: 4المختلف ) 1(
  .40 المسألة 77: 4المختلف ) 2(
  .فصل في االغسال الفعلّیة" 1051"بعد المسألة ) 3(
  .23أبواب التیمم ب  / 385: 3الوسائل ) 4(
  

  
قوى جوازه مع عدم الخوف أیضًا واألحوط اإلعادة ویجوز تقدیمھ على المیقات مع خوف إعواز الماء، بل األ

  ،)1( في المیقات
  

یجوز تقدیم الغسل على المیقات إذا خاف عوز الماء فیھ أو لم یتمكن فیھ من الغسل لعذر من األعذار ) 1(
ونحن جماعة ) علیھ السالم(أرسلنا إلى أبي عبداهللا «: كالبرد وخوف الضرر، ویدل علیھ صحیح ھشام، قال

ن بالمدینة إنا نرید أن نودعك، فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینة والبسوا ثیابكم التي تحرمون فیھا ثّم ونح
فلما أردنا أن « وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق والشیخ ھذه الصحیحة مع زیادة )1( »تعالوا فرادى أو مثاني
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 فإن ذلك صریح في االكتفاء بالغسل )2( »لیفةال علیكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماًء إذا بلغتم ذا الح: نخرج قال
  .المتقّدم وعدم لزوم إعادتھ بذي الحلیفة وإن وجد الماء

  
بل یجوز تقدیمھ وإن لم یخف االعواز، فیجوز االتیان بالغسل في المدینة اختیارًا من دون عذر عن االتیان بھ 

عن رجل یغتسل بالمدینة «ة الحلبي صحیح: في المیقات، ویدل على ذلك إطالق عّدة من الروایات، منھا
 والظاھر أن المراد بالسؤال عن أصل )3( »نعم): علیھ السالم(؟ قال  الحلیفة لإلحرام أیجزئھ عن غسل ذي

المشروعیة وتقدیمھ في نفسھ في المدینة ولیس السؤال عن إجزاء الغسل الواقع في المدینة في فرض 
  .مشروعیتھ ولو لالعواز

  
  :یة بن وھب فال یصح االستدالل بھا لجواز التقدیم ألنھا رویت على نحوینوأّما صحیحة معاو

ونحن بالمدینة ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: ما رواه الشیخ والصدوق عن معاویة بن وھب، قال: أحدھما
  أطل بالمدینة وتجھز بكل ما : عن التھیؤ لإلحرام، فقال

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 8أبواب اإلحرام ب  / 326: 12الوسائل ) 1(
  .202 / 63: 5، التھذیب 918 / 201: 2الفقیھ ) 2(
  .5 ح 8أبواب اإلحرام ب  / 327: 12الوسائل ) 3(
  

  
  .)1( »ترید واغتسل، وإن شئت استمتعت بقمیصك حتى تأتي مسجد الشجرة

  
ا ذكر للغسل، فھي على ، ولیس فیھ)2( ما رواه الشیخ عن موسى بن القاسم عن معاویة بن وھب: ثانیھما

  .الروایة اُالولى تنفعنا ال على الثانیة
  

 فإّنھا تكفي في الحكم بجواز )3(ھذا كّلھ مضافًا إلى إطالقات ما دّل على مشروعیة غسل اإلحرام ورجحانھ
اب یحمـل على المقّید في ب  أن المطلق ال)4(التقدیم اختیارًا ولو مع عدم خوف االعواز، وقد ذكرنا في محّلھ

المسـتحبات، وإنما یحمل علیھ في الواجبات، للتنافي وعدم إمكان وجوب كل منھما، ولكن المستحب حیث 
یجوز تركھ اختیارًا فال موجب لحمل المطلق على المقّید وإنما یكون المقّید أفضل األفراد، وتمام الكالم وتحقیقھ 

  .في محلھ
  

از تقدیمھ في أي بلد شاء وال یلزم إتیانھ في المدینة، فلو بل المستفاد من ھذه المطلقات استحباب الغسل وجو
اغتسل في بغداد وذھب مع الطائرة إلى المدینة وأحرم من مسجد الشجرة أجزأ وكفى، فإن المقصود تحقق 

  .اإلحرام في حال الغسل وأن یكون مغتسًال عند اإلحرام وإن اغتسل في بلد آخر غیر المدینة بعیدًا كان أو قریبا
  

یدل على عدم جواز الغسل في غیر المدینة المنورة بل یدل على الجواز، وذلك ألّن تقدیم  ا صحیح ھشام فالوأّم
یجعل غیر المشروع مشروعًا إّال تعّبدًا، والمستفاد من التعلیل  الغسل إذا كان غیر مشروع فخوف االعواز ال

  .الحلیفة أو في المدینة أو في بلد آخر  ذيالوارد فیھ أّن المدار بصدور اإلحرام مع الغسل سواء اغتسل في
  

ولو قدمھ اختیارًا مع عدم خوف االعواز، ذكر المصنف أن األحوط االعادة في المیقات، واالحتیاط في محلھ، 
  الحتمال عدم مشروعیة الغسل الصادر عن المختار

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 7أبواب اإلحرام ب  / 324: 12ل ، الوسائ915 / 200: 2، الفقیھ 196 / 62: 5التھذیب ) 1(
  .3 ح 7أبواب اإلحرام ب  / 325: 12، الوسائل 203 ح 64: 5التھذیب ) 2(
  .8 أبواب اإلحرام ب / 326: 12، الوسائل 1 أبواب األغسال المسنونة ب 303: 3الوسائل ) 3(
  .384: 5محاضرات في ُاصول الفقھ ) 4(
  



 420

  
  ،)1( یل ومن أّول اللیل إلى النھارویكفي الغسل من أّول النھار إلى الل

  
  .واقعًا، فال بأس باالتیان بھ رجاًء

  
؟ رّبما یقال باستحباب  وھل یعاد الغسل فیما لو كان قد اغتسل لخوف االعواز فوجد الماء في ذي الحلیفة

  .)1( »الحلیفة ال علیكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماًء إذا بلغتم ذا«): علیھ السالم(االعادة لصحیح ھشام، لقولھ 
  

: نفي الحرمة، أي ال جناح وال عقوبة علیكم أن تغتسلوا، نظیر ما یقال» ال علیكم«إن كان المراد بقولھ : وفیھ
ال علیك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فیھ، فال بأس باالستدالل بھ على استحباب االعادة، ألنھ یدل 

 وقال بأنھ إذا لم یكن )2(جاز استحب، كما صّرح بذلك في المستندعلى جواز الغسل، وحیث إنھ أمر عبادي إذا 
ھو » ال علیكم«إّال أن ذلك خالف الظاھر الحتیاجھ إلى التقدیر، والظاھر أن المنفي بقولھ . بھ بأس كان راجحًا

یر ثابت الوجوب، ألّن النفي وارد على نفس الغسل، وال حاجة إلى التقدیر، فالمعنى أن الغسل ال یجب علیكم وغ
یدل على االستحباب في صورة عدم األمر بھ، ومن الواضح أّن  الحلیفة، فال وال آمر بھ إذا وجدتم ماًء في ذي

  .االستحباب حكم شرعي یحتاج إلى الدلیل
صّرح األصحاب بأنھ یجزئ الغسل في أّول النھار لیومھ وفي أّول اللیل للیلتھ وتدل علیھ النصوص، فإن ) 1(

 وقوع اإلحرام مع الغسل، ولم یؤخذ في شيء منھا كون الغسل مقارنًا لإلحرام أو كان الفصل المستفاد منھا
بینھما قلیًال، فالعبرة بوقوع اإلحرام عن الغسل وإن كان الغسل واقعًا في أّول النھار واإلحرام في آخره، ویدل 

یومك لیومك وغسل لیلتك غسل : قال«) علیھ السالم(علیھ أیضًا صحیح عمر بن یزید عن أبي عبداهللا 
  .)3( »للیلتك

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 8أبواب اإلحرام ب  / 326: 12الوسائل ) 1(
  .272: 11المستند ) 2(
  .2 ح 9أبواب اإلحرام ب  / 328: 12الوسائل ) 3(
  

 
إعادتھ خصوصًا ، وإذا أحدث بعدھا قبل اإلحرام یستحب )1(بل األقوى كفایة غسل الیوم إلى آخر الّلیل وبالعكس

  ،)2(في النوم
  

من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسلھ إلى اللیل في كل موضع یجب «وأّما ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید 
 فال یصح االستدالل بھ، ألّن السند غیر واضح، )1( »فیھ الغسل، ومن اغتسل لیًال كفاه غسلھ إلى طلوع الفجر

دل عمر بن یزید، واألّول غیر موثق، فیكون الراوي مرددًا بین الموثق لما في بعض النسخ عثمان ابن یزید ب
  .وغیره

غسل یومك یجزئك للیلتك، وغسل «: انھ قال) علیھ السالم(یدل علیھ إطالق صحیح جمیل عن أبي عبداهللا ) 1(
  .)2( »لیلتك یجزئك لیومك

  
 من یومھ أجزأه غسلھ، وإن اغتسل من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثّم أحرم«وموثق سماعة 

في صحیح » لیومك« و» للیلتك« واحتمال أن الالم في قولھ )3( »في الّلیل ثّم أحرم في آخر الّلیل أجزأه غسلھ
  .جمیل بمعنى إلى الغایة لیكون المراد انتھاء أمد الغسل إلى آخر النھار بعید جّدًا، بل ھي للتعدیة

  
اقع في الیوم یكفي للیوم اآلخر ما لم یحدث، وھذا وإن لم یصرح بھ في بل یمكن أن یقال بأن الغسل الو

النصوص، وقد ال یتحقق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء الیوم ولو مّرة واحدة غالبًا، ولكن ال مانع 
ن الغسل من االلتزام بكفایة ذلك لو اتفق، ألّن العبرة ـ كما أشرنا إلیھ ـ بحصول اإلحرام عن الغسل وإن كا
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متقدِّمًا علیھ بیوم أو یومین أو أكثر أو أقل، وال خصوصیة لالجتزاء بالغسل النھاري في اللیل وال العكس، فال 
  .حد زماني للغسل، كما عرفت أنھ ال حد مكاني لھ ویجوز تقدیمھ على المیقات من أي موضع شاء

  ص فیھ، وأّما وجھ التخصیص بالنوم ـ مع أن البول أقوى ـ لورود النص الخا) 2(
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 9أبواب اإلحرام ب  / 328: 12، الوسائل 204 / 64: 5التھذیب ) 1(
  .1 ح 9أبواب اإلحرام ب  / 328: 12الوسائل ) 2(
  .5 ح 9أبواب اإلحرام ب  / 329: 12الوسائل ) 3(
  

  
قاض الغسل بغیر النوم من األحداث غیره من االحداث فال نص فیھ، وألحقوا بالنوم غیره من النواقض، النت

  .أیضًا، بل انتقاضھ بسائر األحداث أقوى
  

: ، قال)علیھ السالم(أّما ما یدل على استحباب إعادة الغسل بعد النوم فھو صحیح النضر عن أبي الحسن 
ي بن أبي ، ونحوه خبر عل)1( »علیھ إعادة الغسل: سألتھ عن الرجل یغتسل لإلحرام ثّم ینام قبل أن یحرم قال«

  .، ولكّنھ ضعیف السند)2( حمزة
  

یغتسل لإلحرام بالمدینة،  الرجل عن) السالم علیھ( عبداهللا سألت أبا«: ویعارضھ صحیح العیص، قال
 بینما حملھ )4( وقد حملھ الشیخ على نفي الوجوب)3(»لیس علیھ غسل: أن یحرم، قال قبل ینام ثوبین ثّم ویلبس

  .آخر على نفي التأّكد
  

النضر كون  الظاھر أن الخبرین متعارضان ومتنافیان وال جمع عرفي بینھما، ألّن المستفاد من صحیحولكن 
النوم ناقضًا، ویظھر من صحیح العیص عدم ناقضیتھ، والیمكن الجمع بین ما دل على الناقضیة وما دّل على 

رفي بما لو اجتمع المتعارضان في عدمھا فإنھما من المتنافیین، وقد ذكرنا غیر مّرة أن المیزان في الجمع الع
كالم واحد ولم یكن تناف بینھما عرفًا، بل كان أحدھما قرینة على اآلخر، ففي مثلھ یتحقق الجمع العرفي وأّما 
إذا اجتمعا في كالم واحد وكانا متنافیین بنظر العرف فال مجال للجمع بینھما عرفًا والناقضیة وعدمھا 

الناقضیة وعدمھا، فالروایتان متعارضتان فتسقطان، والمرجع ھو  ظرتان إلىالمتنافیین، والروایتان نا من
  .القاعدة المقتضیة النتقاض الغسل بالحدث، فحكم النوم وغیره سّیان

  
ریب في أن الغسل ینتقض بالحدث نومًا كان أم غیره، وأّما الروایات الواردة في المقام  أنھ ال: وتفصیل ذلك

 أنھا متعارضة، وحمل ما دّل على عدم االعادة على نفي الوجوب بعید، ألّن فمنحصرة بالنوم، وقد عرفت
السؤال لیس عن أصل العمل وإتیان الغسل حتى یمكن حملھ على نفي الوجوب، بل السؤال عن الناقضیة 

  وعدمھا، وال 
- - - - - - - - - -  
  .2، 1 ح 10أبواب اإلحرام ب  / 329: 12 الوسائل )2(، )1(
  .3 ح 10أبواب اإلحرام ب  / 330: 12 الوسائل) 3(
  .539 / 164: 2، االستبصار 208 / 65: 5التھذیب ) 4(
  

  
 بعید )1( معنى حینئذ للحمل على نفي الوجوب، كما أن حملھ على عدم التأّكد ـ كما عن السیِّد صاحب المدارك ـ

القاعدة  تقتضیھ بّد من الرجوع إلى مایتأكدان، فال محیص إّال عن التساقط فال أیضًا، فإّن الناقضیة وعدمھا ال
  :في النوم وغیره من األحداث فنقول

إن كان المراد من استحباب الغسل مجرد إتیان عمل خارجي قبل اإلحرام كتقدیم الصالة على اإلحرام أو تقدیم 
غسل ولھ أن بعض األدعیة فال یضر الحدث الواقع بعده، ألنھ قد امتثل األمر االستحبابي فلیس علیھ إعادة ال

  .یحرم، كما أنھ لیس علیھ إعادة الصالة أو األدعیة الواردة قبل اإلحرام
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وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع اإلحرام عن طھور، وأن یكون اإلحرام صادرًا منھ حال كونھ متطھرًا، 
): علیھ السالم(ھ الوضوء لقول الطھوریة من وحیث إن الغسل طھور كما یظھر من الروایات، بل ھو أقوى في

 فإذا صدر الحدث بعده فال طھور النتفاضھ بھ، فإن الطھور والحدث )2(»وأي وضوء أطھر من الغسل«
یجتمعان، فال یكون اإلحـرام الصادر منھ عن طھور، فحینئذ یستحب لھ إعادة الغسل لیكون اإلحرام صادرًا  ال

عن طھور الوضوء ال طھور الغسل والمسنون عن الطھور وال یكفي الوضوء، ألّن اإلحرام یكون صادرًا 
  .صدور اإلحرام عن الغسل

  
وھذا الذي ذكرناه ھو الصحیح، ال سیما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابھ یجزئ عن الوضوء كما ھو 

وأنھ یجوز معھ االتیان بكل ما یتوقف على الطھور، فإذن ال حاجة إلى نص خاص یدل على . المختار عندنا
  .إعادة الغسل بعد صدور مطلق األحداثاستحباب 

  
) علیھ السالم(سألت أبا إبراھیم «: مضافًا إلى ما یؤكد ذلك ویدل علیھ، صحیح عبدالرحمن بن الحجاج، قال

یجزئھ ألنھ إنما دخل  ال: ؟ قال عن الرجـل یغتسل لدخول مّكـة ثّم ینام فیتوّضأ قبل أن یدخل أیجزئھ ذلك أو یعید
  لصحیح  فإّن ا)3( »بوضوء

- - - - - - - - - -  
  .252: 7المدارك ) 1(
  .32أبواب الجنابة ب  / 244: 2الوسائل ) 2(
  .1 ح 6أبواب مقّدمات الطواف ب  / 201: 13الوسائل ) 3(
  

  
یدل بوضوح على انتقاض الغسل بالنوم وأنھ إذا دخل بعد النوم فقد دخلھا من غیر غسل، والسؤال وإن كان 

دثًا آخر ولكن الظاھر أن القصد من السؤال لم یكن مقصورًا على النوم، وإنما منظوره عن النوم فال یشمل ح
؟ وأّن الغسل السابق ھل انتقض بالنوم  في السؤال أنھ ھل یجزئ الوضوء عن الغسل السابق الملحوق بالنوم

ذي صدر بعده ؟ فسؤالھ مسوق إلجزاء الوضوء عن الغسل السابق ال ویحتاج إلى الوضوء لدخول مّكة أم ال
نحتمل  بعدم إجزاء الوضوء عن الغسل السابق، فال نظر إلى خصوص النوم، بل ال) علیھ السالم(النوم، وأجاب 

  .خصوصیة للنوم، وإنما الغرض انتقاض الغسل وإجزاء الوضوء عنھ
  

حرامًا كان أم كما یستظھر منھ عدم االختصاص بالغسل لدخول مّكة، بل المنظور بالعمل الذي یعتبر فیھ الغسل إ
غیره من األعمال، غایة األمر مصداقھ في الروایة إّنما ھو الغسل لدخول مّكة المكّرمة، فإن المستفاد من 

أن كل عمل اعتبر فیھ الغسل سواء كان إحرامًا أو غیره » ألّنھ إّنما دخل بوضوء«التعلیل الوارد في الروایة 
، كما ال خصوصیة لغسل الدخول في مّكة وإّنما ذكر ذلك في ینتقض بالنوم باعتبار أنھ حدث ال لخصوصیة فیھ

  .الروایة من باب ذكر المصداق لحكم كّلي، فإّن التعلیل یقتضي عموم الحكم لمطلق الحدث ولمطلق الغسل
  

» یغتسل للزیارة« وذكر )2(رواھا في التھذیب الشیخ ، ولكن)1(النحو المتقدِّم الروایة رواھا الكلیني على ثّم إّن
إّنما زار «مع أّن المناسب أن یذكر » إّنما دخل بوضوء«، وذكر في ذیل الروایة »یغتسل لدخول مّكة«دل ب

لیطابق الصدر ولعّلھ وقع السھو من قلمھ الشریف أو من النساخ، وما ذكره الكلیني ھو الصحیح » بوضوء
  .یفرق الحال بین األمرین وكیف كان ال

  
عن غسل الزیارة یغتسل بالنھار ویزور «ق الحدث موثق إسحاق بن عّمار ومّما یدل على انتقاض الغسل بمطل

  یجزئھ إن لم یحدث، فإن: بالّلیل بغسل واحد، قال
- - - - - - - - - -  
  .8 ح 400: 4الكافي ) 1(
  .4 ح 3أبواب زیارة البیت ب  / 249: 14، الوسائل 851 / 251: 5التھذیب ) 2(
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أو لبس ما ال یجوز أكلھ أو لبسھ للمحرم، بل وكذا لو تطیب، بل األولى ذلك في كما أّن األولى إعادتھ إذا أكل 
  ،)1( جمیع تروك اإلحرام فلو أتى بواحد منھا بعدھا قبل اإلحرام األولى إعادتھ

  
 والروایة واضحة الداللة على انتقاض الغسل بمطلق الحدث، وال )1( »أحدث ما یوجب وضوء فلیعد غسلھ

  .سل الزیارة كما عرفتنحتمل االختصاص بغ
  

وأّما من حیث السند فالروایة موثقة اصطالحًا بإسحاق ألنھ فطحي ثقة، وأّما عبداهللا الواقع في السند فإن كان 
 فال كالم وإّال فالروایة معتبرة أیضًا، ألّن عبداهللا مردد بین ابن سنان )2( ابن سنان كما صّرح بھ في التھذیب

ما ثقة، وھما یرویان عن إسحاق بن عّمار ویروي عنھما موسى بن القاسم، وأّما وبین عبداهللا بن جبلة وكالھ
یروي عنھما موسى  عبداهللا ابن مسكان أو عبداهللا بن المغیرة وإن كانا یرویان عن إسحاق بن عّمار ولكن ال

ایة موسى بن بن القاسم، وأّما احتمال كونھ عبداهللا بن یحیى الكاھلي ألجل روایتھ عن إسحاق بن عّمار ورو
  .ّنھ غیر معروف ینصرف إلیھ أل القاسم عنھ فیبعـده أن عبداهللا عند االطالق ال

  
  . أیضًا عن إسحاق بن عّمار بسند آخر مثل ما تقّدم)3(وروى الكلیني

قد عرفت بما ال مزید علیھ انتقاض الغسل بالنوم وبغیره من األحداث واستحباب إعادة الغسل إذا أحدث ) 1(
ام، كما أنھ ال ینبغي االشكال في استحباب إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما ال یجوز أكلھ أو لبسھ قبل اإلحر

  :للمحرم، بل وكذا لو تطیب، ویشھد لھ النصوص
ینبغي لك لبسھ أو أكلت  إذا لبست ثوبًا ال«: ، قال)علیھ السالم(صحیح معاویة بن عّمار عن أبي عبداهللا : منھا

  .)4(»كلھ فأعد الغسلینبغي لك أ طعامًا ال
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 3أبواب زیارة البیت ب  / 248: 14الوسائل ) 1(
  .850 / 251: 5التھذیب ) 2(
  .3 ح 4أبواب زیارة البیت ب  / 294: 14، الوسائل 2 / 511: 4الكافي ) 3(
  .1 ح 13أبواب اإلحرام ب  / 332: 12الوسائل ) 4(
  

  
إذا اغتسلت لإلحرام فال تقنع وال تطیب وال «: ، قال)علیھ السالم(عن أبي عبداهللا صحیح عمر بن یزید : ومنھا

  .)1(»تأكل طعامًا فیھ طیب فتعید الغسل
  

وظاھر النص وإن كان وجوب االعادة لألمر بھا ولكن الوجوب غیر محتمل بعدما كان الغسل من أصلھ 
  .مستحبًا، فاالعادة كاألصل مستحبة

  
أن األمر باالعادة إرشاد إلى بطالن الغسل األّول كما في إعادة الغسل بعد النوم، أو أنھ أمر ولكن وقع الكالم في 

  ؟ مولوي، ففي الحقیقة یستحب الغسالن
یخفى أن األمر في أمثال ھذه الموارد ظاھر في االرشاد، ولكن حیث نعلم من أدّلة ُاخرى أن الطھور  وال
یجوز أكلھ أو لبسھ للمحرم وكذا إتیان  ، ولیس األكل أو اللبس لما الینتقض إّال بالنواقض المعروفة الخمسة ال

بقّیة تروك اإلحرام من نواقض الوضوء أو الغسل، فیكون األمر بإعادة الغسل أمرًا مولویًا استحبابیًا، ففي 
تقاضھ بأكل یعني من جھة اإلحرام ال أنھ یعیده الن» فتعید الغسل«: الحقیقة یكون كال الغسلین مستحبًا، فقولھ

الطیب أو لبس المخیط، فلو أكل بعد الغسل ولم یغتسل ثانیًا فھو باق على طھارتھ، وبناًء على إجزائھ عن 
الوضوء یجوز لھ إتیان الصالة ومس الكتاب وكل ما یتوقف على الطھور، فاألمر باالعادة غیر ناظر إلى 

ة ألجل اإلحرام وعدم الفصل بینھ وبین الغسل انتقاض الغسل باستعمال تروك اإلحرام، وإنما األمر باالعاد
  .بإتیان تروك اإلحرام
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عن رجل ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: نعم، مقتضى روایة القاسم بن محّمد عن علي بن أبي حمزة، قال
 ھو انتقاض الغسل وبطالنھ، ولكن )2(»قد انتقض غسلھ: اغتسل لإلحرام ثّم لبس قمیصًا قبل أن یحرم، قال

السند مخدوش بعلي بن أبي حمزة وھو البطائني الضعیف المعروف المتھم بالكذب، وأّما احتمال أن علي بن 
  أبي حمزة ھو الثمالي الموثق الممدوح فیبعده أن الثمالي ال توجد لھ روایة وال واحدة في الكتب

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 13أبواب اإلحرام ب  / 332: 12الوسائل ) 1(
  .1 ح 11أبواب اإلحرام ب  / 303: 12وسائل ال) 2(
  

  
 سواء تركھ عالمًا عامدًا أو جاھًال أو ناسیًا ولكن إحرامھ )1( ولو أحرم بغیر غسل أتى بھ وأعاد صورة اإلحرام

  األّول صحیح باق على حالھ،
  

وھري عن علي بن  في مورد واحد من كتاب الصوم روایة القاسم بن محّمد الج)1(نعم، ورد في الكافي. األربعة
أبي حمزة الثمالي، ولكن في نسخة ُاخرى علي بن أبي حمزة من غیر تقیید بالثمالي، وھو الصحیح الموافق 

السند ھو البطائني لكثرة روایة  المذكور في ، ومن المطمأن بھ أّن علي بن أبي حمزة)3( والتھذیب)2(للفقیھ
  .القاسم بن محّمد الجوھري عنھ

رجل ): علیھ السالم(الحسن  العبد الصالح أبي كتبت إلى«: الحسن بن سعید، قال یحةلألمر بھ في صح) 1(
 )4( »؟ فكتب، یعیده ؟ وكیف ینبغي لھ أن یصنع أحرم بغیر صالة أو بغیر غسل جاھًال أو عالمًا، ما علیھ في ذلك

 وجھ للوجوب بعدما كان ینبغي الریب في عدم وجوب االعادة واالتیان بھ ثانیًا، إذ ال أي یعید اإلحرام، وال
ال أجد لھ وجھًا، ضرورة عدم تعقل وجوب االعادة مع كون : الغسل من أصلھ مستحّبًا، ولذا قال في الجواھر

على أّن السائل لم یسأل عن أصل الحكم وعن وجوب االعادة وعدمھ، وإنما یسأل عن . )5( المتروك مندوبًا
  . أصل الحكمكیفیة التدارك، فالروایة لیست في مقام بیان

  
إنما الكالم في الحكم باستحباب إعادة اإلحرام واالتیان بھ ثانیًا، وأنھ كیف یمكن اإلحرام بعد اإلحرام لیحكم 

؟ فإن المفروض أن اإلحرام ال یحل منھ إّال  باستحبابھ أو وجوبھ على قول، وھل إعادة اإلحرام أمر معقول أم ال
صیر، وما لم یفرغ من المناسك فھو باق على إحرامھ، فكیف یستحب بعد الفراغ من األعمال بالحلق أو التق

  للمحرم 
- - - - - - - - - -  
  .2 / 156: 4الكافي ) 1(
  .459 / 102: 2الفقیھ ) 2(
  .209 / 65: 5التھذیب ) 3(
  .1 ح 20أبواب اإلحرام ب  / 247: 12الوسائل ) 4(
  .158: 18الجواھر ) 5(
  

  
  .لشروع في األعمال أو الفراغ منھاأن یحرم ثانیًا ویعیده قبل ا

  
ومن ثّم وقع الكالم بین األصحاب في معنى الحدیث، وفي بیان المراد من استحباب االعادة، فعن بعضھم كابن 

إن أراد أنھ نوى اإلحرام ): قدس سره(إدریس إنكار االستحباب، وقال فیما حكي عنھ في مقام الرد على الشیخ 
؟ وإن أراد أنھ  سل فقد انعقد إحرامھ، فأي إعادة تكون علیھ، وكیف یتقدر ذلكوأحرم ولبى من دون صالة وغ

أحرم بالكیفیة الظاھرة من دون النّیة والتلبیة فیصح ذلك ویكون لقولھ وجھ، فحمل اإلحرام الصادر منھ أّوًال 
  .)1(على اإلحرام الصوري

  
نما فقد منھ مجّرد الصالة أو الغسل، فحملھا ویرده بأن الظاھر من الروایة أن اإلحرام قد صدر من الرجل، وإ

  .على فقدان النّیة والتلبیة بعید جّدًا
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ـ حمل االعادة على صورة اإلحرام، فاإلحرام الحقیقي ھو األّول ) قدس سره(وعن البعض اآلخر ـ كالمصنف 

الحقیقي، وھو وإن كان وعن آخرین أن اإلحرام الثاني ھو اإلحرام . والثاني صورة اإلحرام فیعید مجرد التلبیة
اإلحرام األّول مشروط : وبعبارة ُاخرى. مستحبًا ولكن یوجب بطالن اإلحرام األّول فكأنھ لم یحرم من األّول

بشرط متأخر وھو اإلحرام الثاني، ویصح اإلحرام األّول ما لم یأت باإلحرام الثاني فإذا أتى بھ ثانیًا بطل اإلحرام 
  .یة بنّیة الشروع في الصالةاألّول، نظیر التكبیرة الثان

  
وذھب بعضھم إلى أنھ ال مانع من انعقاد اإلحرام بعد اإلحرام وكال االحرامین حقیقي صحیح، واألّول واجب 
على فرض وجوب الحج والثاني مستحب، نظیر الصالة المعادة جماعة، ویحسب لھ في الواقع أفضلھما، نحو 

 استحب لھ االعادة التي ال تبطلھ، فالحكم باالعادة حكم تعّبدي ما ورد في الصالة جماعة فاألّول صحیح وإن
  شرعي لتدارك الفضـیلة، وھذا الوجھ اخـتاره صاحب

، وھو الصحیح ویوافق ظاھر الروایة ألّن الظاھر منھا أعادة نفس ما أتى بھ أّوًال، وأن االعادة )2(الجـواھر
  .إعادة حقیقة لإلحرام األّول وال موجب لبطالنھ

  
- - - - - - - - - -  
  .532: 1السرائر ) 1(
  .189: 18الجواھر ) 2(
  

  
ودعوى أنھ ال معنى لإلحرام الثاني، إن ُارید بھ عدم التكرر في الحكم الشرعي المترتب على اإلحرام كحرمة 
الصید وحرمة لبس المخیط واستعمال الطیب ونحـوھا فاألمر كما ذكر، لعدم التعدد في الحكم الشرعي، وال 

نى للقول بأنھ یحرم علیھ لبس المخیط ثانیًا كما حرم علیھ أّوًال، ولكن لیس ھذا معنى اإلحرام بل ذلك حكم مع
  :مترتب على اإلحرام، فإن اإلحرام لھ معنیان

قدس (االلتزام بترك المحرمات ولو إجماًال إلى أن یفرغ من األعمال، كما صّرح بھ الشیخ األنصاري : أحدھما
  . ولذا لو كان بانیًا من األّول أن یلبس المخیط أو یصید فسد إحرامھ لعدم التزامھ بالتركفي مناسكھ،) سره

  
قبول منھ إلتیان األعمال ولیس ) لّبیك(أن اإلحرام ھو التكلم بالتلبیة مقّدمة لإلتیان باألعمال، فقولھ : ثانیھما

تیان بقّیة أفعال الصالة، فلو كان قاصدًا وراء ذلك شيء آخر، فحال التلبیة حال تكبیرة اإلحرام للصالة بقصد إ
  .یضر بإحرامھ وإن كان بانیًا من األّول إتیان بعض التروك للصید أو لبس المخیط أو االستظالل ال

  
ّنھ لم یكن قاصدًا التیان حج صحیح،  نعم، القصد إلى بعض التروك في أثناء األعمال كالجماع یضر بإحرامھ، أل

ّنھ التلبیة، والصحیح ھو الثاني كما سیأتي  إثنین إّما أنھ االلتزام بترك المحرمات وإّما أفأمر اإلحـرام دائر بین 
عن قریب إن شاء اهللا تعالى وعلى كال التقدیرین ال مانع من إعادة اإلحرام وتعّدده، إذ ال مانع من تعدد االلتزام 

تلبیة أو االلتزام أي محذور، غایة األمر اإلحرام كما ال مانع من إبراز اإلحرام بالتلبیة ثانیًا، ولیس في تكرار ال
الثاني مصداق للمستحب كما أّن اإلحرام األّول مصداق للواجب، فكل منھما إحرام حقیقي، نظیر تكرار الوضوء 
فإّن الوضوء بعد الوضوء نور على نور، فالوضوء األّول صحیح وكذا الوضوء الثاني، نعم ال معنى لتكرار 

ة من الوضوء وأّما نفس األفعال واألعمال فال مانع من االلتزام بأّن كال الفردین حقیقیان، غایة الّطھارة الحاصل
  .األمر أحدھما واجب واآلخر مستحب فكل منھما امتثال ألمره

  
  

أن التعبیر باالعادة كما في النص كاشف عن بطالن األّول، ألّن المتفاھم من لفظ االعادة ھو بطالن ما : ودعوى
 أّوًال، فإن االعادة عبارة عن االتیان بالشيء ثانیًا بعد االتیان بھ أّوًال، لوقوعھ على نوع خلل كتجرده أتى بھ

، فاسدة، إذ ال موجب للبطالن، ألّن المفروض أن )1( عن شرط معتبر أو اقترانھ بأمر مبطل كما عن الریاض
قدان الغسل بال موجب، بل ھو باق على حالھ أصل الحكم في نفسھ مستحب، فااللتزام ببطالن اإلحرام األّول لف

  .وعلى إحرامھ، غایة األمر یستحب لھ إعادة اإلحرام مع الغسل
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لو تّم ما ذكرناه من صّحة كال اإلحرامین فھو، وإّال فیتعین ما ذھب إلیھ المصنف من أن اإلحرام : والحاصل

  .الثاني صوري فال موجب لبطالن اإلحرام األّول أصال
  

  .وتوضیح ذلك یبتني على بیان حقیقة اإلحرام. من صّحة كال اإلحرامین لعدم المنافاة بینھمافال مانع 
  

فإن قلنا بأن اإلحرام أمر اعتباري یحصل بالتلبیة أو باالشعار وھو مسبب من أحدھما، نظیر حصول الّطھارة 
ار أمر اعتباري، ألّن المفروض من الوضوء أو الغسل، فبناًء على ھذا ال معنى لتكرار اإلحرام، لعدم تعقل تكر

أنھ قد حصل باألّول فال معنى لحصولھ ثانیًا بسبب آخر، فالشخص الواحد ال یمكن أن یكون محرمًا بإحرامین، 
فإن ذلك من اجتماع المثلین وذلك محال حتى في اُالمور االعتباریة، فال محیص حینئذ إّال من االلتزام بكون 

قیًا واإلحرام األّول باطًال كما استظھره بعضھم من النص، بدعوى أن إعادة اإلحرام الثاني صوریًا أو حقی
  .اإلحرام ظاھرة في اإلحرام الحقیقي

  
وإن قلنا بأنھ ال دلیل على كون اإلحرام أمرًا اعتباریًا وإن أمكن القول بھ بالنسبة إلى الطھور في باب الوضوء 

 ذلك حتى في مثل الطھور، فإنھ لیس أمرًا اعتباریًا والغسل كما ذھب إلیھ بعضھم، وإن كان الصحیح خالف
  حاصًال من الوضوء أو الغسل، بل 

- - - - - - - - - -  
  .240: 6ریاض المسائل ) 1(
  

  
الطھور اسم لنفس األفعال من الغسلتین والمسحتین، ویظھر ذلك من روایات النواقض، فإنھا تدل بوضوح 

إنھ نام وھو على وضوء أو أنھ فعل وھو على وضوء ونحو : یقالعلى أن الوضوء لھ البقاء، ولذا یصح أن 
  .ذلك من التعابیر التي تدل على قابلیة بقاء الوضوء، وأنھ لیس أمرًا خارجیًا ینقضي وینصرم

  
یظھر من الروایات بل من نفس اآلیة الشریفة أّن الطھور والغسل أو الوضوء شيء واحد، ولذا ُامر : وبالجملة

وإن كنتم جنبًا : (د واحد وُامر بالغسل في نفس المورد في آیة ُاخرى، قال عّز من قائلبالطھور في مور
 ولیس ذلك من باب تعلق األمر )2()وال جنبًا إّال عابري سبیل حتى تغتسلوا( وذكر في آیة ُاخرى )1()فاّطّھروا

  .س ھذه األفعال الخاّصةبالسبب مّرة وبالمسبب ُاخرى، بل ذلك من باب أنھما شيء واحد، فالطھور اسم لنف
  

ھذا حال الطھور بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل وإن أبیت إّال عن كون الّطھارة أمرًا اعتباریًا حاصًال من 
الوضوء أو الغسل إّال أن اإلحرام لیس كذلك، إذ ال دلیل على أنھ أمر اعتباري سببھ التلبیة أو االشعار، وعلى 

   .ون الثاني صوریًا، أو أنھ حقیقي واألّول باطل المتناع اجتماع المثلینبّد من القول بك فرض التسلیم ال
فبناًء على عدم كون اإلحرام أمرًا اعتباریًا ـ كما ھو الصحیح ـ یدور أمره بین كونھ عبارة عن توطین النفس 

حرام، وعلى كل على ترك المحرمات المعلومة، أو أنھ نفس التلبیة ونحوھا كاإلشعار والتقلید، نظیر تكبیرة اإل
تقدیر ال مانع من صّحة اإلحرامین، إذ ال محذور في أن یوطن نفسھ مّرتین على ترك المحرمات، وال یستلزم 
من ذلك اجتماع المثلین كما في باب النذر، فإنھ یجوز أن ینذر الشيء المنذور مّرة ثانیة بأن یوطن نفسھ على 

 یتكرر وإنما یتأّكد، وال مانع من تكرار الكّفارة لتكرر الحنث إتیان ذلك الشيء المنذور، نعم وجوب الوفاء ال
  بمخالفة النذر، نظیر ما إذا نذر صیام 

- - - - - - - - - -  
  .6: 5المائدة ) 1(
  .43: 4النساء ) 2(
  

  
  .شھر رمضان وخالف فإنھ یترتب علیھ كفارة تعمد االفطار وكفارة حنث النذر
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كما .  والبناء، ویكون االلتزام المتأخر وتوطین النفس الثاني غیر التوطین األّولفال نرى مانعًا من تعدد االلتزام
یتعّدد الحكم الشرعي من حرمة الصید وحرمة لبس المخیط،  أنھ ال مانع من تعدد التلبیة بقصد الحج، وإنما ال

  .)1( حرامًا حقیقیافإن ذلك حكم واحد یترتب على التلبیتین وااللتزامین فال مانع من أن یكون كل منھما إ
  

بقي الكالم في شيء وھو أنھ إذا ارتكب المحرم بعض المحرمات بعد اإلحرامین بناًء على صّحتھما وكون كل 
  ؟ منھما إحرامًا حقیقیًا، فھل یتعدد العقاب أو الكّفارة ألجل تعدد اإلحرام أم ال

ھ لم یتعّرض إلى ما ذكرنا، ولعل عدم مع أنھ تعّرض لھذه المسألة تفصیًال ولكّن) قدس سره(وصاحب الجواھر 
  .تعرضھ ألجل الوضوح، ألّن ھذه اُالمور المحّرمة مترتبة على المحرم ال اإلحرام، خالفًا لباب النذر

  
أّن النذر ھو االلتزام بشيء وعقد القلب علیھ فھو فعل قلبي قابل للتعدد، فإذا نذر إتیان فعل یمكن أن : بیان ذلك

یًا ویعقد قلبھ على ذلك، فإذا خالف ولم یأت بالمنذور أصًال تعددت الكّفارة، ألّن كل نذر ینذره ویلتزم بھ ثان
موضوع الكّفارة مخالفة : وبعبارة ُاخرى. موضوع مستقل للكفارة، والكّفارة إنما تترّتب على مخالفة االلتزام

یتعّدد  الكّفارة طبعًا، نعم وجوب الوفاء الالنذر، وھي من آثار نفس االلتزام والنذر، فإذا كان النذر متعددًا تتعّدد 
  .وإنما یتأكد بالنذر الثاني، ألّن الحكم الشرعي غیر قابل للتعدد، وھكذا في الیمین والعھد، ھذا كّلھ في باب النذر

  
وأّما اإلحرام فالمحرمات غیر مترتبة على اإلحرام حتى یتعّدد العقاب بتعّدد اإلحرام، وإنما ھي مترتبة على 

  .حرم وھو شخص واحد، بال فرق بین أن یكون المحرم محرمًا بإحرامین أو بإحرام واحدالم
  
- - - - - - - - - -  
أن سّیدنا اُالستاذ دام ظّلھ عدل عما ذھب ) فصل في كیفیة اإلحرام(سیأتي في ذیل المسألة الخامسة من ) 1(

  .ض لذلك إن شاء اهللا تعالىإلیھ ھنا من الحكم بصّحة اإلحرامین واختار عدم الصّحة، وسنتعر
  

  
بسم اهللا . ویستحب أن یقول عند الغسل أو بعده. )1( فلو أتى بما یوجب الكّفارة بعده وقبل اإلعادة وجبت علیھ

وباهللا الّلھّم اجعلھ لي نورًا وطھورًا وحرزًا وأمنًا من كل خوف وشفاًء من كل داء وسقم، الّلھّم طھرني وطھر 
ر على لساني محبتك ومدحتك والثناء علیك فإنھ ال قّوة إّال بك وقد علمت أن قوام قلبي واشرح لي صدري وأج

  .دیني التسلیم لك واالتباع لسّنة نبّیك صلواتك علیھ وآلھ
  

أن یكون اإلحرام عقیب صالة فریضة أو نافلة، وقیل بوجوب ذلك لجملة من األخبار الظاھرة فیھ : الرابع
واقع بینھا واشتمالھا على خصوصیات غیر واجبة، واألولى أن یكون بعد المحمولة على الندب لالختالف ال

صالة الظھر في غیر إحرام حج التمّتع فإن األفضل فیھ أن یصّلي الظھر بمنى، وإن لم یكن في وقت الظھر فبعد 
  .صالة فریضة ُاخرى حاضرة، وإن لم یكن فمقضیة، وإّال فعقیب صالة النافلة

  
  ؟  المحرمات بین اإلحرامین وقبل الغسل فھل تجب الكّفارة أم الإذا ارتكب شیئًا من) 1(

إذا قلنا بأن االعادة صوریة أو قلنا بصّحة اإلحرامین معًا كما قویناه فال ینبغي االشكال في وجوب الكّفارة، ألنھ 
  .أتى بما یوجبھا حال كونھ محرما

  
 بطالن إحرامھ، فإن اإلحرام األّول على القول ببطالنھ وأّما على القول ببطالن األّول فما ارتكبھ إنما أتى بھ قبل

إنما یبطل إذا أتى باإلحرام الثاني وما لم یأت باإلحرام الثاني لم یبطل اإلحرام األّول، فحینئذ إذا أتى بما یوجب 
إلى ؟ فیھ كالم، قال بعضھم بعدم الوجوب، وذھب آخر  الكّفارة قبل اإلحرام الثاني فھل تجب الكّفارة أم ال

  .الوجوب
  

إن البطالن في المقام لیس بمعنى اكتشاف فساد اإلحرام األّول من أصلھ وأنھ لم یقع في محلھ، كاإلحرام : أقول
للحج في مورد تبین عدم االستطاعة واقعًا، فإن الحج في ھذه الصورة لم یتصف بالوجوب وإنما تخیل أنھ 

  واجب، ولذا لو ارتكب بعض التروك
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 ركعات أو أربع ركعات أو ركعتین لإلحرام، واألولى اإلتیان بھا مقّدمًا على الفریضة، صالة ست: الخامس

ویجوز إتیانھا في أي وقت كان بال كراھة حتى في األوقات المكروھة وفي وقت الفریضة حتى على القول بعدم 
في الركعة اُالولى بعد جواز النافلة لمن علیھ فریضة، لخصوص األخبار الواردة في المقام، واألولى أن یقرأ 

  .الحمد التوحید وفي الثانیة الجحد ال العكس كما قیل
  
یكره للمرأة إذا أرادت اإلحرام أن تسـتعمل الِحّناء إذا كان یبقى أثره إلى ما بعده مع قصد : 2 مسألة "3229"

حوط تركھ وإن كان الزینة، بل المعھ أیضًا إذا كان یحصـل بھ الزینة وإن لم تقصدھا، بل قیل بحرمتھ، فاأل
األقوى عدمھا والروایة مختّصة بالمرأة لكّنھم ألحقوا بھا الّرجل أیضًا لقاعدة االشتراك وال بأس بھ، وأّما 

  .استعمالھ مع عدم إرادة اإلحرام فال بأس بھ وإن بقي أثره، وال بأس بعدم إزالتھ وإن كانت ممكنة
  

ّنھ باإلحرام الثاني  نھ حاجًا، بل المراد بالبطالن في المقام أفال شيء علیھ لعدم كونھ محرمًا واقعًا وعدم كو
یتبدل إحرامھ إلى فرد آخر، فلم یأت علیھ زمان وھو محّل وإّنما ھو محرم حدوثًا باإلحرام األّول وبقاًء باإلحرام 

حرام الثاني ال بطالن الثاني، وأقصى ما یلزم من االعتداد باإلحرام الثاني والقول بصّحتھ تبدل اإلحرام األّول باإل
اإلحرام األّول وفساده بالمّرة، وذلك ألّن مقتضى ما یستفاد من النص اآلمر باالعادة تبّدل اإلحرام األّول إلى 
اإلحرام الثاني، فلم یكن محال في زمان أصًال لیقع بعض التروك حال الحل، فالظاھر وجوب الكّفارة إذا أتى بما 

على القول ببطالن اإلحرام األّول، ألّن ما أتى بھ من التروك یكون قد أتى بھ في یوجبھا بین اإلحرامین حتى 
  .حال اإلحرام فال مانع من شمول إطالقات األدّلة لھ، ألنھ محرم قد لبس المخیط مثًال

  
الكالم النص، ولذا وقع  ثّم إّن المذكور في النص إعادة اإلحرام لمن ترك الغسل جھًال، وأّما الناسي فلم یذكر في

  .في حكمھ، وقد ألحقوه بالجاھل للفحوى واألولویة وقد نوقش في ذلك
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  فصل في كیفیة اإلحرام
  :وواجباتھ ثالثة

، سواء كان عن عمد أو سھو أو جھل، ))1(( النّیة، بمعنى القصد إلیھ، فلو أحرم من غیر قصد أصًال بطل: األّول
یبطل ویجب علیھ تجدیده من المیقات إذا   مع الّسھو والجھل فالویبطل نسـكھ أیضًا إذا كان الترك عمدًا وأّما

  .)1( أمكن، وإّال فمن حیث أمكن على التفصیل الذي مّر سابقًا في ترك أصل اإلحرام
  

أّن العلم : بیان ذلك. إّنھ ال حاجة إلى ھذه الوجوه الضعیفة، بل الناسي داخل في الجاھل: والصحیح أن یقال
قق أحدھما في المورد القابل، ألّن التقابل بینھما في المورد القابل بالعدم والملكة، فحالھما بّد من تح والجھل ال

حال النقیضین من عدم جواز خلو المورد من أحدھما ولزوم االتصاف بأحدھما، كما ھو الحال في اإلنسان فإّنھ 
یتصف بشيء  لحجر ونحو ذلك الیخلو من أحدھما، نظیر القدرة والعجز والعمى والبصر، نعم الجدار أو ا ال

  .منھما لعدم قابلیتھ لذلك
  

ثّم إّن الجھل قد یكون مسبوقًا بالعلم وقد ال یكون مسبوقًا بھ واألّول یسمى بالنسیان، ویجمعھما الجھل بالفعل 
المًا وعدم العلم بالشيء، فالناسي قسم من أقسام الجاھل ولیس قسمًا ثالثًا في قبال العالم والجاھل، فمن كان ع

بشيء ونسي فھو جاھل بالفعل، والنص وإن بّین حكم الجاھل إّال أن إطالقھ یشمل الناسي ألنھ فرد من أفراد 
  .الجاھل، فالنص بنفسھ یتكفل حكم الناسي فال حاجة إلى التشبث بالوجوه الضعیفة

  ریب في أّن الواجب األّول في الحج ھو اإلحرام، وقد وقع الكالم في  ال) 1(
- - - - - - - - - -  
  ".4 التعلیقة 3221في المسألة "فیجري علیھ حكم تارك اإلحرام، وقد مّر تفصیل ذلك ) 1(
  

  
حقیقتھ، فھل ھو أمر اعتباري مغایر للتلبیة وااللتزام بترك اُالمور المعلومة وأنھ مغایر لحكم الشارع بحرمة 

  ؟ م أنھ عبارة عن التلبیةاُالمور المعھودة، فھو نظیر الّطھارة المترتبة على الوضوء، أ
وغیر خفي أّن المتحقق في الخارج لیس إّال عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة، والتلبیة، وحكم 

  .الشارع بحرمة ھذه اُالمور، ولیس وراء ھذه اُالمور الثالثة شيء آخر یسّمى باإلحرام
  

 بل )1( المعھودة فقد التزم الشیخ األنصاريأّما العزم على ترك المحرمات وتوطین النفس على ترك المنھیات
المشھور بأنھ حقیقة اإلحرام، ولذا ذكروا أنھ لو بنى على ارتكاب شيء من المحرمات بطل إحرامھ لعدم كونھ 

  .قاصدًا لإلحرام
  

یستظھر من شيء من األدّلة، ولذا لو حج شخص وھو غیر عالم بالمحرمات صّح حّجھ  بأن ما ذكر ال: ویرّد
ھ، فالبناء والعزم على الترك لیس من مقـومات اإلحرام، وأّما المحرمات المعھودة فھي أحكام شرعّیة وإحرام

  .مترتبة على اإلحرام
  

والذي یظھر من الروایات أن التلبیة سبب لإلحرام وحالھا حال تكبیرة اإلحرام للصالة، فھي أّول جزء من 
الصالة وبالتلبیة أو االشعار یدخل في اإلحرام ویحرم علیھ أجزاء الحج، كما أن التكبیرة أّول جزء من أجزاء 

  .تلك اُالمور المعلومة وما لم یلب یجوز لھ ارتكابھا، والروایات في ھذا المعنى كثیرة
  

لیس علیھ : في الرجل یقع على أھلھ بعدما یعقد اإلحرام ولم یلّب، قال«صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج : منھا
یترّتب على الجماع شيء، وھذا یكشف عن عدم تحـقق  وح على أنھ ما لم یلب ال فإنھا تدل بوض)2(»شيء

بعدما یعقد «: معنى ألّن یكون محـرمًا ومع ذلك یجوز لھ الجماع، فالمراد من قولھ اإلحرام قبل التلبیة، إذ ال
  .عقد القلب على اإلحرام والعزم والبناء علیھ» اإلحرام

  
- - - - - - - - - -  
  . ھذا القول إلى الشھید فراجع358: 11 المستمسك نسب في) 1(
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  .1 ح 11أبواب تروك اإلحرام ب  / 433: 12الوسائل ) 2(
  

  
فیمن عقد اإلحرام ـ أي بنى علیھ وعقد قلبھ على ذلك ـ في مسجد الشجرة، «صحیحة حفص البختري : ومنھا

اد منھا أن العبرة بالتلبیة وقبل التلبیة  فإن المستف)1( »لیس علیھ شيء: ثّم وقع على أھلھ قبل أن یلّبي؟ قال
  .یترّتب على الجماع شيء فیعلم أن التلبیة سبب لإلحرام ال
  

  :ولیعلم أن أھل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنیین
  .أن یحّرم اإلنسان على نفسھ شیئًا كان حالًال لھ: أحدھما

  
  .)2( أن یدخل نفسھ في حرمة ال تھتك: ثانیھما

  
اهللا التي التھتك، والتلبیة توجب دخولھ في حرمة اهللا فیقال  بالتلبیة في حرمة أنسب، ألنھ یدخلوالمعنى الثاني 

  .تھتك أحرم أي أدخل نفسھ في تلك الحرمة التي ال
  

فإنھ إذا أشعرھا وقلدھا وجب علیھ اإلحرام وھو بمنزلة «صحیحة حماد بن عیسى عن حریز : ومنھا
  .ذا أشعرھا ثبت واستقر علیھ اإلحرام وصار محرمًا بذلك ووجب بمعنى ثبت، أي إ)3( »التلبیة

  
التلبیة : یوجب اإلحرام ثالثة أشیاء: قال«) علیھ السالم(صحیحة معاویة بن عّمار عن أبي عبداهللا : ومنھا

 وھذه الصحیحة أوضح داللة من الصحاح )4( »واالشعار والتقلید، فإذا فعل شیئًا من ھذه الثالثة فقد أحرم
مة، حیث تدل بصراحة على أن الذي یوجب الدخول في الحرمة التي ال تھتك، أحد ھذه اُالمور الثالثة، المتقدِّ

  .وأن اإلحرام یتحّقق بأحدھا
  

من أشعر بدنتھ فقد أحرم وإن لم یتكلم «: قال) علیھ السالم(صحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداهللا : ومنھا
  .ي حج القران مكان التلبیة باعتبار أن االشعار ف)5( »بقلیل وال كثیر

  
- - - - - - - - - -  
  .13 ح 14أبواب اإلحرام ب  / 337: 12الوسائل ) 1(
  .184: 1أقرب الموارد ) 2(
  .19 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 3(
  .20 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 4(
  .21 ح 12ج ب أبواب أقسام الح / 279: 11الوسائل ) 5(
  

  
في مسجد الشجرة، فقد صّلى فیھ رسول اهللا : عن التھیؤ لإلحرام، فقال«صحیحة معاویة بن وھب : ومنھا

، وقد ترى ُاناسًا یحرمون فال تفعل حتى تنتھي إلى البیداء حیث المیل فتحرمون كما أنتم )صّلى اهللا علیھ وآلھ(
: الصحیحة أیضًا واضحة الداللة ولعّلھا أوضح مّما سبق، لقولھ وھذه )1(»لبیك الّلھّم لبیك: في محاملكم، تقول

  .مع النھي عن اإلحرام في مسجد الشجرة فقبل التلبیة ال إحرام» لبیك: فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول«
  

إذا فرغت من صالتك وعقدت ما ترید أي عزمت على اإلحرام فقم وامش «صحیحة معاویة بن عّمار : ومنھا
 وغیر ذلك من الروایات المذكورة في )2(»، فإذا استوت بك األرض ماشیًا كنت أو راكبًا فلب)ھنیئة(ھینھة 

  .أبواب متفرِّقة، فإّن المستفاد من جمیعھا أن التلبیة سبب لإلحرام وما لم یلب لم یكن بمحرم ولیس علیھ شيء
  

ام الذي یتوّھم منھ أنھ اإلحرام دون التلبیة وأّما ما ورد في بعض الروایات من عقد اإلحرام أو األمر بعقد اإلحر
نفسھ بترك المحرمات  والبناء على إّما العزم» عقد اإلحرام«فھو غیر صحیح، وذلك ألّن المراد بھذه الكلمة 
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المعھودة، أو یراد بھا االتیان بجمیع مقّدمات اإلحرام حتى لبس الثوبین، ولعّل الثاني أنسب، ولكن ذلك ال 
اإلحرام، ألّن الروایات كما عرفت صریحة في كون التلبیة سببًا لإلحرام وما لم یلب لم یتحقق عالقة لھ بنفس 

منھ اإلحرام، ولیس بازاء ھذه الروایات الكثیرة الواضحة داللة ما یوجب رفع الید عنھا، فالقول بأّن اإلحرام 
قدس (ما عن الشیخ األنصاري غیر التلبیة، وأنھ ھو البناء والعزم على الترك وتوطین النفس على ذلك ك

  .، بحیث لو كان بانیًا على ارتكاب بعض المحّرمات لبطل حّجھ وإحرامھ، مّما ال وجھ لھ أصال)سره
  

بّد من رفع الید عن ظھورھما  نعم، في البین خبران یظھر منھما أن اإلحرام یتحّقق قبل التلبیة، ولكن ال
مات اإلحرام والتھیؤ لھ، لصراحة الروایات المتقّدمة على بحملھما على العزم على اإلحرام أو إتیان مقّد

  .خالفھما
  
- - - - - - - - - -  
  .2، 3 ح 34أبواب اإلحرام ب  / 370: 12 الوسائل )2(، )1(
  

  
رجل دخل مسجد ): علیھ السالم(كتبت إلى أبي إبراھیم «: مرسل النضر عن بعض أصحابھ، قال: أحدھما

: ؟ فكتب  المسجد فبدا لھ قبل أن یلبي أن ینقض ذلك بمواقعة النساء، ألھ ذلكالشجرة فصّلى وأحرم وخرج من
عرفت مضافًا إلى ضعف السند   فإّنھ دال على تحّقق اإلحرام قبل التلبیة، والجواب ما)1( »نعم أو ال بأس بھ

  .باالرسال
  

الحج أو بالمتعة واخرج بغیر صّل المكتوبة ثّم أحرم ب«): السالم علیھ(صحیح معاویة بن عّمار قال : ثانیھما
 )2(»تلبیة حتى تصعد إلى أّول البیـداء إلى أّول میل عن یسارك فإذا استوت بك األرض راكبًا كنت أو ماشیًا فلّب

بّد من حملھ على المقّدمات مثل التجّرد من المخیط  فإنھ أیضًا یدل على وقوع اإلحرام قبل التلبیة، إّال أنھ ال
ینبغي االشكال  ال: وبالجملة. رفت من صراحة تلك الروایات في حصول اإلحـرام بالتلبیةولبس الثوبین، لما ع

  .یتحقق اإلحرام في كون الروایات صریحة في أّن التلبیة سبب وموجب لإلحرام وقبلھا ال
  

رام إّن المستفاد من الروایات المعتبرة الكثیرة أن التلبیة سبب لإلحرام وبھا یدخل في اإلح: وإن شئت قلت
یكون محرمًا، ولكن لیس مرادنا من ذلك أن اإلحرام یصدق على التلبیة أو التلبیة صادقة على  وقبلھا ال

اإلحرام، بل التلبیة تلبیة اإلحرام ال أنھا بنفسھا إحرام، نظیر تكبیرة اإلحرام فإن المكلف بسبب التكبیرة إذا قصد 
لحج یدخل في اإلحرام وفي أّول جزء من الحج، بل مرادنا بھا الصالة یدخل في الصالة، وكذلك بالتلبیة بقصد ا

أن اإلحرام معناه إدخال نفسھ في حرمة اهللا، غایة األمر إنما یدخل في حرمة اهللا بسبب التلبیة، فما لم یلب لم 
في یدخل في اإلحرام وفي حرمة اهللا، كما إذا لم یكبر لم یدخل في الصالة وإذا كبر حرم علیھ منافیات الصالة، و

  .المقام تحرم علیھ اُالمور المعھودة إذا لّبى، وال یتحّلل من ذلك إّال بالتقصیر في العمرة والسعي في الحج
  
- - - - - - - - - -  
  .12 ح 14أبواب اإلحرام ب  / 337: 12الوسائل ) 1(
  .6 ح 34أبواب اإلحرام ب  / 370: 12الوسائل ) 2(
  

  
یات أن اإلحرام شيء مترتب على التلبیة ال أنھ نفس التلبیة، ولذا یعبر ما استفدناه من الروا: وبعبارة ُاخرى

  .عنھا بتلبیة اإلحرام، وال یدخل في ھذه الحرمة اإللھّیة إّال بالتلبیة
  

الروایات الكثیرة الداّلة على أن المحرم یحرم علیھ كذا أو یجب علیھ كذا، فإن المستفاد منھا أن : وتؤكد ذلك
 على من دخل في حرمة اهللا وموضوع ھذه األحكام ھو الداخل في حرمة اهللا ولیس ھذه األحكام مترتبة

المحرم یحرم علیھ كذا، لیس المراد بھ من لبى یحرم علیھ كذا، بل یظھر من : موضوعھا الملبي، فقولھ
إلحرام ھو الروایات أن اإلحرام أمر إذا دخل فیھ المكلف وتحقق منھ یحرم علیھ ھذه اُالمور، غایة األمر سبب ا
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بّد أن نقول بأن اإلحرام أمر اعتباري یترتب  التلبیة، واإلحرام أو الدخول في حرمة اهللا مسبب عن التلبیة فال
علیھ ھذه اُالمور بسبب التلبیة، وال یعقل أخذ ھذه المنھیات والمحرمات في معنى اإلحرام وإّال للزم الدور وأخذ 

ال یعقل أن نقول إن المحرم الذي حكم علیھ بحرمة الصید یحرم الحكم في موضوعھ وھو أمر غیر معقول، إذ 
علیھ الصید، فحال الحج بعینھ حال الصالة في كون التكبیرة أّول جزء من أجزائھا وبھا یدخل في الصالة، 
وكذلك التلبیة فإنھا أّول جزء من أجزاء الحج وبھا یدخل في تلك الحرمة اإللھّیة، كما في النص الدال على أن 

  .)1( التلبیة، االشعار، والتقلید: لذي یوجب اإلحرام ثالثةا
  

وإذن فترتب اإلحرام على التلبیة قھري ال قصدي، بمعنى أنھ إذا لبى بقصد الحج یتحقق اإلحرام منھ قھرًا 
  .یتحلل منھ إّال بالتقصیر أو السعي، فتدّبر جیدا وال
  

  :باتھ وھي ثالثةثّم إنھ بعدما عرفت حقیقة اإلحرام یقع الكالم في واج
النّیة بمعنى القصد إلیھ، فلو أحرم من غیر قصد لم یكن آتیًا باإلحرام، ألّن العمل الصادر من دون قصد : األّول

  .یكون اختیاریًا لھ فالبّد من القصد إلیھ لیكون صدوره منھ عن اختیار كالعمل الصادر سھوًا أو غفلة ال
  
- - - - - - - - - -  
  .377، وتقّدم في ص 20 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 1(
  

 
یعتبر فیھا القربة والخلوص ـ كما في سائر العبادات ـ فمع فقدھما أو أحدھما یبطل : 1 مسألة "3230"

  )1(إحرامھ
  

ذ ال وقد یشكل بأّن اإلحرام إذا كان عبارة عن االلتزام والبناء على الترك فال معنى لجعل النّیة من واجباتھ، إ
یتحّقق بغیر القصد إّال على وجھ بعید، كما إذا  یعقل صدوره من غیر نّیة، ألّن االلتزام أو البناء أمر قصدي ال

كان بانیًا على ترك المنھیات من غیر قصد الحج، وھذا بخالف ما إذا قلنا بأن اإلحرام عبارة عن التلبیة فإّنھ 
لبیة عن قصد وعن غیر قصد، كما إذا أتى بالتلبیة لتعلیم الغیر یمكن جعل النّیة من واجباتھ، إلمكان صدور الت

  .أو لتعلیم نفسھ ویكررھا حتى یتعلم
  

إن حال التلبیة حال بقّیة األعمال واألفعال الخارجیة التي یمكن اقترانھا بالنّیة كما یمكن : ولزیادة اإلیضاح نقول
یمكن تحققھ من غیر قصد ونّیة أصًال  تزام بھ فالصدورھا من غیر نّیة، وأّما توطین النفس على الترك واالل

  .حتى نجعل النّیة من واجباتھ
  

ینبغي الریب في اعتبار النّیة في اإلحرام بالمعنى الذي ذكرناه، ولكن اعتبارھا فیھ لیس أمرًا  وكیف كان، ال
اإلحرام بعنوانھ على زائدًا على قصد الحج، بل یكفي في تحّققھ نّیة الحج والقصد إلیھ، فال حاجة إلى قصد 

لبیك بحجة أو عمرة لبیك، لبیك ھذه عمرة «سبیل االستقالل، ویؤید ذلك ما ورد في بعض األدعیة المستحبة 
  .)1( »متعة إلى الحج لبیك لبیك

ال ینبغي الریب في اعتبار القربة والخلوص في النّیة، ألّن اإلحرام من العبادات، وال یتصف العمل بالعبادة ) 1(
   .بالخلوص ونفي التشریك وجعل األمر اإللھي محركًا وداعیًا كما في سائر العباداتإّال 

- - - - - - - - - -  
  .27أبواب اإلحرام ب  / 179: 9المستدرك ) 1(
  

  
یكفي حصولھا في األثناء، فلو تركھا وجب  یجب أن تكون مقارنة للشروع فیھ، فال: 2 مسألة "3231"

تفتقر إلى النّیة، والقدر المسّلم من اإلجماع على  ل من أن اإلحرام تروك وھي ال، وال وجھ لما قی)1( تجدیده
اعتبارھا إنما ھو في الجملة ولو قبل التحلل، إذ نمنع أّوًال كونھ تروكًا فإن التلبیة ولبس الثوبین من 
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زم تحّققھا حین الشروع ، وثانیًا اعتبارھا فیھ على حّد اعتبارھا في سائر العبادات في كون الّال))1(( األفعال
  .فیھا

  
بّد أن یكون مقارنًا للنّیة إلى آخر العمل بحیث یكون اإلحرام بتمام أجزائھ صادرًا عن النّیة  فالجزء األّول ال) 1(

  .یجزئ وال یحكم بصّحة إحرامھ، كما ھو الحال في سائر العبادات والقصد والقربة، فلو حصل ذلك في األثناء ال
  

بأن اإلحرام ھو االلتزام النفساني وعقد القلب فھو أمر بسیط نفساني إّما موجود أو معدوم، لو بنینا : أقول
ریب في  ولیس لھ أّول أو أثناء، فال یتصّور حصول النّیة في األثناء، وأّما إذا قلنا بأن اإلحرام ھو التلبیة فال

بأّول جزءمن التلبیات األربع وأتى بالبقّیة اعتبار اقتران جمیع أجزاء التلبیة بالنّیة والخلوص، فلو سبق لسانھ 
  .مع النّیة والخلوص ال یجزئ عما وجب علیھ من التلبیات

  
ثّم إّنھ نسب إلى بعضھم االكتفاء بحصول النّیة في األثناء، وعللھ في المتن بأّن اإلحرام تروك وھي ال تفتقر 

في الجملة ولو قبل التحلل من اإلحرام بلحظة، إذ إلى النّیة، والقدر المسلم من االجماع على اعتبارھا إنما ھو 
  .ال دلیل على أزید من ذلك

  
وال یخفى أن ھذا القول لو كان مبنیًا على أن اإلحرام نفس التروك فال مانع حینئذ من االكتفاء بحصول النّیة في 

 مترتبة على اإلحرام، الجملة ولو في آخره قبل التحلل، وھذا واضح الفساد ألّن ھذه المنھیات والتروك أحكام
وموضوعھا المحرم، فال معنى ألخذ الحكم في موضوعھ، بل قد عرفت أن اإلحرام أمره دائر بین التلبیة 

  وااللتزام
- - - - - - - - - -  
  .بل الظاھر عدم كون لبس الثوبین جزءًا من اإلحرام، بل اإلحرام یتحقق بالتلبیة أو اإلشعار أو التقلید) 1(
  

  
یعتبر في النّیة تعیین كون اإلحرام لحج أو عمرة، وأن الحج تمّتع أو قران أو إفراد، وأنھ : 3لة  مسأ"3232"

 فلو نوى اإلحرام من غیر تعیین )1( لنفسھ أو نیابة عن غیره، وأنھ حّجة اإلسالم أو الحج النذري أو الندبي
ّیھما شاء من حج أو عمرة ال وجھ  أوأوكلھ إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضھم من صّحتھ وأن لھ صرفھ إلى 

لھ، إذ الظاھر أنھ جزء من النسك فتجب نّیتھ كما في أجزاء سائر العبادات، ولیس مثل الوضوء والغسل 
من حج أو ) )1(( بالنسبة إلى الصالة، نعم األقوى كفایة التعیین االجمالي حتى بأن ینوى اإلحرام لما سیعینھ

  .ھ وبین ما لو نوى مرددًا مع إیكال التعیین إلى ما بعدعمرة فإنھ نوع تعیین، وفرق بین
  

یضر االلتزام بإتیان ھذه  وتوطین النفس، وأّما ھذه التروك فموضوعھا المحرم ال أنھا ھي اإلحرام، ولذا ال
  .اُالمور باإلحرام إّال الجماع واالستمناء على ما سیأتي في محّلھ

  
أن لبس ) قدس سره(ین من اإلحرام، وذلك ینافي ما سیأتي منھ ثّم إنھ یظھر من المصنف ھنا أن لبس الثوب

  .الثوبین لیس شرطًا في تحقق اإلحرام وإنما ھو واجب تعّبدي، والصحیح ما ذكره ھناك
یقع شيء منھا، فإّن امتثال كل أمر یتوقف على  ألّن أوامره تعالى متعدِّدة وإذا لم یقصد أمرًا معّینًا ال) 1(

  .ن إّال بالقصد وال یكفي التعین البعديالتعیین، وال یتعّی
  

ونسب إلى العّالمة كفایة ذلك وأّن اإلحرام مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصالة في عدم لزوم تعیین الغایة 
، ولكن الفرق واضح، ألّن الوضوء أو الغسل عبادة مستقلة وراجح في )2( وعدم قصد الخصوصیة لغایة معّینة

إّن اهللا یحّب التّوابین : (ن لم یقصد غایة من الغایات، كما ھو المستفاد من قولھ تعالىنفسھ، ألنھ طھور وإ
   وأّما التلبیة فھي استجابة ألمر اهللا تعالى بالحج أو العمرة وھي)3()ویحّب المتطھِّرین

- - - - - - - - - -  
  .باعتبار أن المنوي معّین في علم اهللا فیكون إشارة إلیھ) 1(
  .4 السطر 675: 2 المنتھى) 2(
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  .222: 2البقرة ) 3(
  

  
 إّال إذا توقف التعیین علیھا، وكذا ال یعتبر )1(یعتبر فیھا نّیة الوجھ من وجوب أو ندب ال: 4 مسألة "3233"

  .فیھا التلفظ بل وال اإلخطار بالبال فیكفي الداعي
  

بقصد الخصوصیة   فلو أتى بھا الجزء من أجزاء الحج أو العمرة ال أنھا مقّدمة مستقّلة ومستحّبة بنفسھا،
فلیست بمأمورة بھا، ألّن المأمور بھ إنما ھو التلبیة الخاّصة التي یقصد بھا الحج أو العمرة ویؤتى بھا بعنوان 

بّد أن یكون مقصودًا بخصوصھ من األّول،نظیر  الجزئیة ألحدھما، فما أتى بھ بعنوان الجزئیة فھو مأمور بھ فال
  .النسبة إلى سورة خاّصةالقصد إلى البسملة ب

  
نعم، یكفي التعیین االجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي یعینھ فیما بعد، ألّن ذلك الفرد معلوم عند اهللا واقعًا 

یعرفھ بالفعل، فإن المنوي یكون متعّینًا في علم اهللا وھو  وھو ال یدري، فیقصد المتعّین الواقعي وإن كان ال
  :ّیة، فإن القصد إلى الشيء یقع على قسمینیشیر إلیھ في مقام الن

  .أن یقصد الطبیعة المطلقة من دون نظر إلى التعیین أصًال وإنما یتعین فیما بعد: أحدھما
  

أن یقصد المتعّین واقعًا وإن كان ال یدري بھ فعًال، كما إذا فرضنا أنھ عّینھ وكتبھ في قرطاس ثّم نسي : ثانیھما
ى القرطاس ثّم ینوي اإلحرام على النحو الذي كتبھ، نظیر ما إذا قرأ البسملة ما عّینھ وكتبھ ولم یعثر عل

یعلم السورة بالفعل عند قراءة البسملة، فإّن السورة متعّینة واقعًا وإن  للسورة التي بعد ھذه الصفحة وھو ال
  .یدري بالفعل عند قراءة البسملة كان ھو ال

 إتیان المأمور بھ متقّربًا بھ إلى اهللا تعالى وخالصًا لوجھھ الكریم، وأّما یعتبر في الواجب العبادي إّال ألنھ ال) 1(
قصد الوجھ فال دلیل على اعتباره، نعم إذا توقف التعیین علیھ لزم، ال العتبار نّیة الوجھ بنفسھا بل ألجل 

 أحدھما، فحینئذ اعتبار التعیین، كما إذا كان في الخارج أمران أحدھما ندبي واآلخر وجوبي ویرید أن یمتثل
  یجب

  
  یعتبر في اإلحرام استمرار العزم على ترك محرماتھ، بل المعتبر ال: 5 مسألة "3234"

على تركھا مستمّرًا فلو لم یعزم من األّول على استمرار الترك بطل، وأّما لو عزم على ذلك ولم ) )1((العزم
ا لم یبطل، فال یعتبر فیھ استدامة النّیة كما یستمر عزمھ بأن نوى بعد تحقق اإلحرام عدمھ أو إتیان شيء منھ

  .)1( في الصوم، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صّحتھ بخالف اإلحرام فإنھا فیھ واجبات تكلیفیة
  

  .علیھ قصد الوجھ من جھة توقف التعیین علیھ
  

یًا إلیھ وصّح انتسابھ إلیھ تعالى، وال یلزم االخطار بالبال، بل یكفي االتیان بالعمل بحیث یكون أمر اهللا داع كما ال
دلیل على أزید من ذلك، وكذلك ال یعتبر التلفظ بالنّیة وما ورد من التلفظ بھا محمول على االستحباب كما 

  .سیأتي في المسألة الثانیة عشرة
اإلحرام   أناعتبار استمرار العزم على ترك المحرمات في اإلحرام بعد الفراغ عن الینبغي االشكال في عدم) 1(

النفس على ترك المنھیات، خالفًا للصوم فإن المعتبر فیھ استدامة النّیة والبناء  لیس ھو االلتزام وتوطین
بّد أن  المفطرات في مجموع النھار، ففي كل جزء من أجزاء النھار مأمور باالمساك، فال والعزم على ترك

فطر في بعض األزمنة أو نوى القطع أو القاطع كان منافیًا یكون كل جزء من أجزاء الزمان مقترنًا بالنّیة، فلو أ
 في نّیة القطع أو القاطع ـ ولكن ال دلیل على ذلك في باب اإلحرام، )2(لألمر ـ على كالم تقّدم في كتاب الصوم

رّتب ألنھ كما عرفت ـ بما ال مزید علیھ ـ عبارة عن التلبیة الموجبة لإلحرام والدخـول في الحرمـة، أو عّما یت
على التلبیة، فاإلحرام اسم للسبب أو للمسبب، فھو من قبیل األفعال التولیدیة المترتبة على عناوین خاّصة 

  كالّطھارة المترتبة على الوضوء أو الغسل، ولذا قد یؤمر بالّطھـارة مّرة وبالغسل 
- - - - - - - - - -  
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مناء ألّن المحرمات محرمات تكلیفیة وأّما الجماع یعتبر العزم على االسـتمرار في غیر الجماع واالست ال) 1(
  .واالستمناء ففیھما الوضع أیضًا على المشھور

  .الثاني من موارد وجوب القضاء دون الكّفارة" 2495"بعد المسألة ) 2(
  

  
وإن : (والوضوء ُاخرى، فیؤمر بالمتولد تارة وبالمتولد منھ ُاخرى أي بالسبب وبالمسبب كما في قولھ تعالى

 وھكذا المقام فقد ُامر )2()وال ُجنبًا إّال عابري سبیل حتى تغتسلوا: ( وقال تعالى أیضًا)1()نتم ُجنبًا فاّطّھرواك
بالتلبیة تارة وباإلحرام ُاخرى فھما في الحقیقة شيء واحد ولیسا وجودین منحازین وتكلیفین، بل أحدھما 

ستفدناه من الروایات، فإذا كان اإلحرام عبارة عن التلبیة متولد من اآلخر، واألمر بأحدھما أمر باآلخر، ھذا ما ا
أو عن المسبب منھا فالعزم على ترك المحرمات خارج عن حقیقة اإلحرام، وإنما ھي أحكام مترتبة على 
اإلحرام ال أنھا نفس اإلحرام، فال یضر ارتكابھا في الخارج في عقد اإلحرام فضًال عن العزم علیھا، فإذا لم یكن 

  .رتكاب الفعل المحرم مضرًا فكیف بالعزم علیھنفس ا
  

بّد أن یكون  من أن المعتبر العزم على تركھا مستمّرًا، یعني ال) قدس سره(إنما االشكال فیما ذكره المصنف 
  .عازمًا على التروك في أّول إحرامھ، فلو لم یعزم من األّول بطل إحرامھ

  
 ال دلیل على اعتبار ذلك أیضًا ألّن اإلحرام إنما ھو عبارة عن وأنت بعدما أحطت خبرًا على ما ذكرنا تعرف أنھ

التلبیة الموجبة للدخول في الحرمة أو عّما یترّتب على التلبیة، فال یضر عدم العزم من األّول على استمرار 
الترك، فإّن ھذه التروك أحكام شرعّیة مترتبة على اإلحـرام ولیست دخیلة في حقیقتھ، كما صّرح المصنف 

بذلك في لبس الثوبین، وذكر أنھ لیس دخیًال في حقیقة اإلحرام وإنما ھو واجب تعبدي، ولذا یصح ) قدس سره(
إحرامھ إذا أحرم في المخیط، فإن القدر الثابت في اإلحرام أن یكون إحرامھ صادرًا على وجھ القربة، 

 العزم على الترك عن حقیقة یضر بإحرامھ لخروج والمفروض أنھ حاصل، والعزم على إتیان المحرمات ال
  .اإلحرام

  
نعم، لو كان ارتكاب بعض ھذه اُالمور موجبًا لبطـالن اإلحرام كالجماع واالستمناء وكان عازمًا على ارتكابھ 

  من األّول بطل إحرامھ، ال ألجل أن اإلحرام 
- - - - - - - - - -  
  .6: 5المائدة ) 1(
  .43: 4النساء ) 2(
  

  
محرمات، بل ألنھ لم یقصد الحج واإلحرام الصحیح، فإن كان المنوي منافیًا للحج فالعزم ھو العزم على ترك ال

  .علیھ یالزم عدم القصـد إلى الحج بخالف سـائر التروك فإن العزم علیھا ال یالزم بطالن الحج
  

كمان التكلیفي ـ أن بقّیة المحرمات محرمات تكلیفیة، وأّما الجماع واالستمناء فیجتمع فیھما الح: وبتعبیر آخر
وھو الحرمة ـ والوضعي وھو البطالن، ولعل ذلك یتفق لكثیر من الحجاج، فإنھ حین اإلحرام قد یعزم على 

   .بعض التروك كاالستظالل أو لبس المخیط ونحوھما ومع ذلك یحكم بصّحة إحرامھ وحّجھ
  :مالحظة وتعقیب

عادة اإلحرام لمن أحرم من غیر غسل، وذكرنا أنھ ال  في فصل مقّدمات اإلحرام استحباب إ)1( سبق لنا أن ذكرنا
مانع من صّحة االحرامین، غایة األمر اإلحرام األّول واجب والثاني مندوب، ولكّننا بعد إعادة النظر في ھذا 
الموضوع نقول بأّن اإلحرام األّول ھو الواجب والثاني صوري ال حقیقي، وذلك ألنا استفدنا ـ كما تقّدم ـ من 

 أن اإلحرام أمر بسیط مسبب عن التلبیة والتلبیة موجبة لإلحرام وسبب لھ، فال یمكن الحكم بصّحة النصوص
یصح إطالق االعادة على الثاني لعدم إمكان الدخول في الحرمة اإللھّیة مّرتین، فإن الدخول  اإلحرامین، وال

فإذا كان محرمًا وداخًال في الحرمة فال یدخل فیھ ثانیًا،  ثانیًا متوقف على الخروج ومن كان داخًال في شيء ال
معنى إلحـرامھ ودخولھ في الحرمة مّرة ُاخرى، فإن اإلحرام الحقیقي المسبب عن التلبیة غیر قابل لالعادة، 
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بّد إما من الحكم ببطالن اإلحرام األّول أو أن االعادة صوریة ال حقیقیة، فحینئذ یقع الكالم في بیان المراد  فال
  :ن بن سعید اآلمر بإعادة اإلحرام إذا أحرم من غیر غسل فنقولمن صحیح الحس

  إّما یحمل على ظاھره من » یعیده «)2( في صحیح ابن سعید) علیھ السالم(إن قولھ 
- - - - - - - - - -  
  .368في ص ) 1(
  .367، المتقّدم في ص 1 ح 20أبواب االحرام ب  / 347: 12الوسائل ) 2(
  

  
م األّول وبطالن العمل السابق، كما ھو الظاھر منھ في سائر موارد اسـتعماالتھ من إرشاده إلى فساد اإلحرا

یعید صالتھ فإّن ذلك إرشاد إلى بطالن الصالة بالتكلم، ولكن : األعمال المركبة، كقولنا إذا تكّلم في صالتھ مثًال
 الدخول في الحرمة اإللھّیة ھذا المعنى غیر قابل في المقام، لما عرفت من أن اإلحرام أمر بسیط وعبارة عن

وذلك ال یتصف بالصّحة والفساد، بل یدور أمره بین الوجود والعدم كسائر اُالمور البسیطة مثل الزوجیة 
والملكیة، وإنما یتصف بالصّحة والفساد أسبابھا كالبیع وعقد النكاح وإّال فنفس الزوجیة أو الملكیة إما 

متحقق في الخارج أو ال، فلیس لإلحرام فرد صحیح وفرد فاسد، موجودة أو معدومة، وھكذا اإلحرام إما 
فاالرشاد إلى الفساد ال معنى لھ، وأّما االرشاد إلى عدم التحقق وإن كان أمرًا قابًال ولكن ال یعبر عنھ باالعادة، 

 أن یقول یحرم بّد ألّن االعادة وجود ثان بعد الوجود األّول، فإذا كان اإلحرام األّول غیر متحقق في الواقع فال
  .بدل یعید، فالتعبیر باالعادة في مورد عدم التحقق وعدم الثبوت غیر صحیح لعدم صدق االعادة على ذلك

  
بمعنى وجوب االتیان باإلحرام مّرة ُاخرى، فإن » یعید«) علیھ السالم(وأّما إرادة الوجوب التكلیفي من قولھ 

االعادة، ولكن التعبیر باالعادة أیضًا غیر صحیح، ألنھ بناًء قلنا باشتراط اإلحرام بالغسل یمكن القول بوجوب 
على اشتراط اإلحرام بالغسل یكون اإلحرام األّول باطًال وكأنھ لم یتحقق من األّول لفقد الشرط، فیجب علیھ 

ود اإلحرام ثانیًا فال یصح أن یعبر عنھ االعادة، ألّن االعادة وجود ثاني للطبیعي والمفروض عدم تحّقق الوج
األّول، وإن قلنا بأن الغسل لیس بشرط لإلحرام فال تجب االعادة، إذ ال نحتمل وجوب اإلحرام ثانیًا لتدارك الغسل 

بّد من إرادة صورة اإلحرام بأن یأتي بالتلبیة بعد الغسل، وھذا أمر ممكن ال  الذي لیس بشرط في اإلحرام، فال
ص، ولكن ال مانع من ارتكابھ بعد ما عرفت من أن اإلحرام مناص من االلتزام بھ وإن كان على خالف ظاھر الن

  .یمكن رفع الید عنھ إّال بالتحّلل الشرعي أمر بسیط غیر قابل للتكرار واالعادة وال
  

ومن جمیع ما ذكرنا یظھر أنھ ال معنى الستحباب إعادة اإلحرام، ألّن االعادة معناھا رفع الید عن الوجود 
  سرناه غیر قابل لرفع الیداألّول، واإلحرام على ما ف

  
سواء تعّین علیھ أحدھما أو ) )1(( لو نسي ما عّینھ من حج أو عمرة وجب علیھ التجدید: 6 مسألة "3235"

إنھ للمتعین منھما ومع عدم التعیین یكون لما یصح منھما ومع صّحتھما ـ كما في أشھر الحج ـ : ال، وقیل
  .)1(  إذ ال وجھ لھاألولى جعلھ للعمرة المتمتع بھا وھو مشكل

  
عنھ، إذ لو ارتفع كال وجب اإلحرام من جدید وال یكون مستحبًا، وإن لم یرتفع األّول فالوجود الثاني لھ المعبر 
عنھ باالعادة غیر ممكن، فالصحیح ما ذكره المصنف من أنھ لو أحرم بغیر غسل أتى بالغسل وأعاد صورة 

  .اإلحرام
ھ المصنف فال وجھ لھ إّال إذا حكم ببطالن اإلحرام األّول، وال موجب للبطالن بعد أّما التجدید الذي ذھب إلی) 1(

وقوعھ صحیحًا، فكیف یجدد اإلحرام مع أنھ محرم بالفعل، غایة األمر ال یدري أنھ للعمرة أو للحج، فبأي شيء 
  .یتحلل من احرامھ حتى یجدِّده

  
- - - - - - - - - -  
إذا كان أحدھما صحیحًا واآلخر غیر صحیح ـ كما إذا كان في غیر أشھر : یقالبل الظاھر ھو التفصیل بأن ) 1(

الحج وشك في أن إحرامھ كان للحج أو للعمرة المفردة ـ فإن كان شّكھ بعد الدخـول في الغیر كالّطواف كما إذا 
كان شّكھ قبل أتى بھ بعنوان العمرة فشك في صّحة إحرامھ جرت فیھ قاعدة التجاوز وحكم بصّحتھ عمرة، وإن 
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التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز وال قاعدة الصّحة بل یجري استصحاب عدم اإلحرام لما ھو الصحیح فلھ رفع 
الید ولھ تجدید اإلحرام للصحیح، وأّما إذا كان كل منھما صحیحًا ـ كما إذا أحرم في شھر شوال فشك ـ فال 

ّول مع العلم بوقوعھ صحیحًا ووجوب إتمامھ وھو موجب للحكم بوجوب تجدید اإلحرام وبطالن اإلحرام األ
أن شّكھ إذا كان في أن إحرامھ كان لعمرة التمّتع أو للعمرة المفردة فیجب علیھ : متمكن من ذلك بیان ذلك

االحتیاط باإلتیان بطواف الّنساء وعدم الخروج من مّكة إلى زمان الحج للعلم اإلجمالي فإذا بقي إلى الحج وأتى 
رز فراغ ذّمتھ من حج التمّتع لو كان واجبًا علیھ وإن كان إحرامھ للعمرة المفردة واقعًا ألنھا تنقلب بأعمالھ أح

إلى عمرة التمّتع حینئذ وأّما إذا كان شّكھ في أن إحرامھ كان للحج أو للعمرة المفردة فطریق االحتیاط ظاھر، 
ع فیدور األمر حینئذ بالنسبة إلى التقصیر قبل الحج وأّما إذا دار أمر اإلحرام بین أن یكون للحج أو لعمرة التمّت

بین الوجوب والتحریم فال محالة یكون الحكم ھو التخییر وإذا جاز التقصیر وجب إلحراز االمتثال بالنسبة إلى 
  .وجوب إتمام إحرامھ

  
  

دفوعة بعدم كونھ ودعوى أنھ ال یتمكن من االمتثال لتردد اإلحرام بین أمرین ال یتمكن من امتثالھما معًا، م
عاجزًا من االمتثال بل متمكن منھ قطعًا أو احتماًال، وعلى كل حال ال وجھ للتجدید، ألّن التجدید في مورد بطالن 

  .اإلحرام األّول وال موجب لھ
  

  .وتفصیل المقام أن التردید قد یكون بین الباطل والصحیح وقد یكون بین الصحیحین
  

غیر أشھر الحج ثّم شك في أن إحرامھ كان للعمرة المفردة لیكون إحرامھ صحیحًا كما إذا أحرم في : أّما األّول
  .أو للحج فیكون فاسدا

  
ورّبما یقال بعدم كون ھذا المورد من موارد دوران األمر بین الصحیح والفاسد، بل یحكم في مثلھ بالصّحة 

  .صّحةعمًال بأصالة الصّحة، ألّن كل عمل یشك في صّحتھ وفساده یبنى على ال
  

ما ذكرناه غیر مّرة أّن أصالة الصّحة الجاریة في العبادات والمعامالت لم تثبت بدلیل لفظي لیتمسك : وفیھ
باطالقھ، وإّنما دلیلھا السیرة القطعیة مع بعض الروایات الخاّصة الواردة في موارد مخصوصة المعبر عنھا 

 والقدر المتیقن من السیرة جریان أصالة الصّحة في بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وبأصالة الصّحة أحیانًا،
مورد یكون عنوان العمل محفوظًا ومعلومًا ولكن یشك في بعض الخصوصیات من األجزاء والشرائط، وأّما إذا 
كان أصل العنوان مشكوكًا فیھ وال یعلم تحقق العنوان في الخارج فال تجري أصالة الصّحة، فلو صدر منھ البیع 

في صّحتھ وفساده یحمل على الصّحة، وأّما إذا شّك في أصل البیع وأنھ ھل صدر منھ البیع أو القمار مثًال وشّك 
نحكم بأنھ باع استنادًا إلى أصالة الصّحة، بل أصالة عدم صدور البیع منھ محّكمة، وھكذا في العبادات فلو  ال

یحكم بصدور الصالة  صّلى أو قرأ القرآن فالصّلى وشّك في أنھ كبر أو ركع یحكم بالصّحة، وأّما لو شّك في أنھ 
منھ، ومقامنا من ھذا القبیل ألّن عنوان العمل غیر محفوظ، لتردیده بین العمل الصحیح وھو العمرة المفردة 

  .وبین العمل الباطل وھو الحج في غیر أشھر الحج
  

  
إذا كانت صورة العمل لو كانت صورة العمل غیر محفوظة فال مجال لجریان أصالة الصّحة و: والحاصل

محفوظة ولكن یشك في بعض األجزاء والشرائط فال مانع من أصالة الصّحة، وقد ذكرنا تفصیل ذلك في نظیر 
  .، وھي ما لو شّك أن ما بیده ظھٌر أو عصر)1( المقام في أّول مسألة من مسائل ختام كتاب الصالة

  
ھ في العمرة ولكن یشك في اإلحرام الصادر منھ وأنھ ثّم إنھ إذا كانت صورة العمل محفوظة، كما إذا رأى نفس

كان للحج أو للعمرة المفردة، فإن كان شّكھ بعد الدخول في الغیر كالطواف إذا أتى بھ بعنوان العمرة جرت 
قاعدة التجاوز وحكم بصّحة إحرامھ عمرة، نظیر ما لو شّك في حال الطواف في أصل صدور اإلحرام منھ في 

ن كان شّكھ قبل الدخول في األعمال وقبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز وال قاعدة الصّحة، بل أّول األعمال، وا
  .مقتضى األصل عدم صدور اإلحرام الصحیح منھ وعلیھ تجدید اإلحرام الصحیح
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 وھو ما إذا دار اإلحرام بین الصحیحین كما إذا أحرم في أشھر الحج وشّك في أنھ أحرم للعمرة: وأّما الثاني

  .إنھ إذا كان أحدھما متعّینًا تنصرف نّیتھ إلى المتعّین الواقعي: المفردة أو عمرة التمّتع، فقد قیل
  

یوجب  أنھ ال أساس لدعوى االنصراف، ألّن العمل قصدي یحتاج إلى النّیة، ومجّرد التعیین الواقعي ال: وفیھ
ان ھذا الفرد بخصوصھ، كما إذا كان أحدھما واجبًا كونھ منویًا ومما تعلق بھ القصد إّال إذا كان ارتكازه على إتی

واآلخر مندوبًا وارتكازه على إتیان ما ھو الواجب علیھ، فحینئذ ال مانع من االنصراف إلى ما ھو المرتكز، وقد 
  .ال یكون كذلك كما إذا فرضنا أنھ لم یكن عالمًا بما تعّین علیھ أو كان عالمًا بھ وغفل عنھ بالمّرة

  
د اإلحرام الذي اختاره المصنف فال وجھ لھ، ألّن المفروض أن إحرامھ األّول وقع صحیحًا ویجب وأّما تجدی

  .علیھ إتمامھ فال موجب لبطالنھ
  
- - - - - - - - - -  
  ".2134"ذیل المسألة ) 1(
  

  
ذا كان إنھ یجب علیھ االحتیاط بالجمع بین أعمال العمرة المفردة وأعمال عمرة التمّتع إ: فالصحیح أن یقال

شّكھ في أن إحرامھ لعمرة التمّتع أو للعمرة المفردة، وحینئذ یجب علیھ االتیان بطواف الّنساء وعدم الخروج 
من مّكة إلى زمان الحج، للعلم االجمالي بحرمة الخروج علیھ من مّكة إذا كان إحرامھ لعمرة التمّتع وبوجوب 

 وحیث إنھ یتمكن من االمتثال والجمع بین األمرین یجب طواف الّنساء علیھ إذا كان إحرامھ للعمرة المفردة،
  .علیھ ذلك لتنجز العلم االجمالي

  
نعم، یكفي إتیان طواف الّنساء مّرة واحدة بعد أعمال الحج بقصد ما في الذّمة، فإن كانت عمرتھ عمرة التمّتع 

عمرة المفردة فقد وجب علیھ فلیس فیھا طواف الّنساء وإنما یجب علیھ الحج وقد أتى بھ وإن كان إحرامھ لل
طواف الّنساء، والمفروض أنھ أتى بھ ولو بعد أعمال الحج والمناسك، وال یضر الفصل لعدم وجوب المبادرة 
إلى طواف الّنساء بعد أعمال العمرة المفردة، ھذا كّلھ فیما إذا دار أمر اإلحرام بین كونھ للعمرة المفردة أو 

  .لعمرة التمّتع
  

أمر اإلحرام بین العمرة المفردة وحج اإلفراد فطریق االحتیاط أن یأتي بأعمال الحج أّوًال ویذھب وأّما إذا دار 
إلى الموقفین ویرمي یوم العید وال یقصر، الحتمال أن إحرامھ للعمرة المفردة فال یجوز لھ التقصیر قبل إتیان 

ن الحج والعمرة المفردة ثّم یرجع إلى منى أعمالھا، فیرجع إلى مّكة فیأتي بالطواف والسعي بالنّیة المرددة بی
فیقصر أو یحلق، فإن كان إحرامھ للعمرة المفردة فقد أتى بأعمالھا من الطواف والسعي والتقصیر، وال یضر 
الفصل بین الطواف والسعي وبین التقصیر، وإن كان إحرامھ للحج فقد أتى بأعمالھ أیضًا، نعم یلزم علیھ أن 

  .)1( شاء، الحتمال أن إحرامھ كان للحج اإلفرادي وال بّد من إتیان العمرة المفردة لھیأتي بعمرة مفردة متى 
  
- - - - - - - - - -  
ولھ طریق آخر لالحتیاط، وھو أن یأتي بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي رجاًء وال یقصر، ) 1(

 ویقصر أو یحلق في منى بقصد ما في الذّمة الحتمال أن إحرامھ للحج، فیذھب إلى الموقفین فیأتي بأعمال الحج
من العمرة المفردة أو الحج ویرجع إلى مّكة ویأتي بالطواف والسعي رجاًء فیتم أعمال الحج ویأتي بطواف 

  .الّنساء
  

  
وأّما إذا كان شّكھ في أن إحرامھ كان لحج اإلفراد أو لعمرة التمّتع فیدور األمر حینئذ بالنسبة إلى التقصیر قبل 

حج بین الوجوب والتحریم، إذ لو كان إحرامھ لعمرة التمّتع یجب علیھ التقصیر قبل الحج لیحل حتى یحرم ال
ثانیًا للحج، وإن كان إحرامھ لحج اإلفراد یحرم علیھ التقصیر بل یجب علیھ الذھاب إلى الموقفین ألداء أعمال 
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لى االمتثال االحتمالي، ونتیجة ذلك ھو الحج ویقصر أو یحلق في منى، فاالحتیاط غیر ممكن فتصل النوبة إ
االقتصار على أحد العملین والتخییر بینھما، فلھ أن یخرج من اإلحرام باختیار عمرة التمّتع ویقصر ثّم یذھب 
إلى الحج ویأتي بأعمال حج التمّتع رجاًء، وبعد الفراغ من ذلك كّلھ یخرج من اإلحرام جزمًا، فإن الواجب علیھ 

مّتع فقد أتى بمناسكھا وخرج من اإلحرام، وإن كان الواجب علیھ حج اإلفراد واقعًا فقد جاء لو كان عمرة الت
بأعمال الحج، ولم یصدر منھ سوى مخالفة الحكم التكلیفي احتماًال وھو التقصیر الواقع قبل أداء الحج، وال 

یھ الوقوفان وال یجوز لھ التقصیر، كما أن لھ أن یختار الحج أّوًال، فالواجب عل. یوجب ذلك شیئًا إّال الكّفارة
  .فحینئذ یحتمل االمتثال كما یحتمل المخالفة للواقع أیضًا ألجل تركھ الطواف والسعي والتقصیر قبل الحج

  
  .وكیف كان، في مورد التقصیر یدور أمره بین المحذورین فال محالة یكون الحكم ھو التخییر

  
قتضى التأمل وجوب التقصیر، ألّن التقصیر إذا جاز بحكم التخییر ھذا ما یقتضیھ الحال في بادئ النظر، ولكن م

: وجب لوجوب إتمام العمرة والحج، فإذا جاز لھ التقصیر یتمكن من االتمام، فإذا تمكن منھ وجب لقولھ تعالى
وتراب  في مسألة ما لو كان عنده ماء )2( وقد ذكرنا نظیر ذلك في كتاب التیّمم)1()وأتّموا الحّج والعمرة هللا(

یجوز لھ الوضوء وال التیمم، ولكن قلنا ھناك  وعلم بغصبیة أحدھما، فقد ذكر الماتن أنھ من فاقد الّطھورین وال
ّنھ من دوران األمر بین المحذورین في كل من التیمم والوضوء ویحكم  بوجوب الوضـوء علیھ حینئذ أل

  بالتخییر وبجواز ارتكاب أحد الطرفین
- - - - - - - - - -  
  .196: 2البقرة ) 1(
  ".1111"في المسألة ) 2(
  

  
بّد لكل منھما من نّیتھ مستقًال، إذ كل منھما یحتاج  تكفي نّیة واحدة للحج والعمرة بل ال ال: 7 مسألة "3236"

 فلو نوى كذلك وجب علیھ تجدیدھا، والقول بصرفھ إلى المتعّین منھما إذا تعّین علیھ )1(إلى إحرام مستقل
ییر بینھما إذا لم یتعّین وصّح منھ كل منھما كما في أشھر الحج ال وجھ لھ، كالقول بأنھ لو كان أحدھما والتخ

  .في أشھر الحج بطل ولزم التجدید وإن كان في غیرھا صّح عمرة مفردة
  

  .فإذا جاز الوضوء وجب ألنھ واجد للماء فلم ینتقل األمر إلى التیمم
  .ى نّیة مستقّلةألّن كّال منھما عمل مستقل یحتاج إل) 1(
  

  :ثّم نقل المصنف قولین آخرین
أّن النّیة تنصرف إلى المتعّین منھما إذا تعّین علیھ أحدھما والتخییر بینھما إذا لم یتعّین وصّح منھ كل : أحدھما

  .)2( إلى الشیخ في الخالف)1(منھما، كما إذا كان إحرامھ في أشھر الحج، وھذا القول نسبھ في المدارك
  

 بأنھ لو كان إحرامھ في أشھر الحج بطل ولزم تجدید النّیة، وإن كان )3( ما اختاره المحقق في الشرائع:ثانیھما
  .في غیرھا تعّین للعمرة المفردة

  
إنھ قد یقصد بإحرامھ مجموع العملین وھذا مما ال ینبغي الریب في بطالنھ، سواء كان ھناك : والتحقیق أن یقال

امھ في أشھر الحج أم في غیرھا، وذلك ألّن مجموع العملین لم یشرع لھ اإلحرام ؟ وسواء كان إحر متعّین أم ال
  .وإنما شرع اإلحرام لكل واحد منھما، فما قصده لم یشرع لھ اإلحرام وما شرع لھ اإلحرام لم یقصده

  
حیث یكون ولو أحرم للحج والعمرة على نحو التداخل، بمعنى أنھ یحرم لكل منھما بإتیان فرد واحد في الخارج ب

مجمعًا للفردین، نظیر ما إذا سلم جماعة على شخص فأجاب بجواب واحد قاصدًا بھ رّد الجمیع، فإنھ في 
  الحقیقة أجاب كل واحد من أفراد 

- - - - - - - - - -  
  .260: 7المدارك ) 1(
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  .368: 1لم نعثر علیھ في الخالف بل ھو في المبسوط ) 2(
  .277: 1الشرائع ) 3(
  

  
صادر من الجمیع، غایة األمر بمظھر ومبرز واحد، وبذلك یتحقق االمتثال لكل من الفردین بإتیان فرد السالم ال

  .واحد حیث كان مجمعًا للعنوانین
  

ثّم إّنھ في ھذه الصورة قد نفرض أنھ عالم بعدم جواز ذلك ویعلم أن كل واحد من الحج والعمرة یحتاج إلى 
ویھما بنّیة واحدة ویأتي بإحرام واحد، فیكون مشرعًا ویصدر العمل منھ إحرام مستقل ونّیة مستقلة ومع ذلك ین

على نحو التشریع، فیقع العمل الصادر منھ مبغوضًا وال یمكن التقرب وال االمتثال بھ، وقد یفرض أنھ جاھل 
 نفسھ بذلك فال یكون مشّرعًا وال یكون العمل الصادر منھ مبغوضًا، وفي ھذه الصورة تارة یصح كل منھما في

  .وُاخرى ال یصح
  

كما إذا كان اإلحرام في أشھر الحج ففي مثلھ ال یمكن الحكم بصّحتھما معًا وال یقع كالھما في : أّما اُالولى
بّد في الحكم بصّحتھما معًا من تحقق اإلحرامین وھي  الخارج جزمًا، الحتیاج كل منھما إلى إحرام مستقل، وال

ما دون اآلخر ترجیح من غیر مرجح، وال دلیل على التخییر في المقام، غیر ممكنة على الفرض، وصّحة أحدھ
فمقتضى القاعدة ھو الحكم بالبطالن، نظیر البیع الصـادر من المالك والوكیل في وقت واحد نعم ورد التخییر 

حد كما في بعض الموارد كتزویج اُالختین معًا بعقد واحد أو اختیار الخامسة فیما إذا تزوج من خمسة بعقد وا
  .)1( في النص

  
فیمكن الحكم بصّحة أحدھما دون اآلخر كما إذا كان إحرامھ في غیر أشھر الحج، فحینئذ ال یبعد : وأّما الثانیة

یقع عن  الحكم بالتعیین للعمرة المفردة إلمكان وقوعھ عمرة والمفروض أنھ أحرم قربة إلى اهللا تعالى، وال
  .الحج لعدم إمكان وقوعھ

  
ال مانع من الحكم بصّحة اإلحرام للعمرة المفردة ألّن أصل اإلحرام قد أتى بھ متقربًا إلى اهللا : رىوبعبارة ُاخ

تعالى، وإنما تخیل إتیان فردین بذلك، أحدھما مشروع في نفسھ وقابل لوقوعھ واآلخر غیر مشروع، 
ھ، وإنما ظّن كفایة النّیة والمفروض أنھ لم یكن مشرعًا لیقع العمل الصادر منھ مبغوضًا غیر قابل للتقرب ب

  الواحدة
- - - - - - - - - -  
أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ب  / 522، وفي ص 25أبواب ما یحرم بالمصاھرة ب  / 478: 20الوسائل ) 1(
4.  
  

  
لو نوى كإحرام فالن فإن علم أنھ لماذا أحرم صح، وإن لم یعلم فقیل بالبطالن لعدم : 8 مسألة "3237"

واألقوى الصّحة ألنھ نوع تعیین، نعم لو لم یحرم فالن أو ) علیھ السالم(وقیل بالصّحة لما عن علي التعیین، 
إنھ في صورة االشتباه یتمّتع، وال وجھ لھ إّال إذا كان في : ، وقد یقال))1(( بقي على االشتباه فالظاھر البطالن

  .)1( مقام یصح لھ العدول إلى التمّتع
  

إمكان إتیانھما معًا فضم ما ھو المشروع إلى قصد أمر آخر غیر مشروع، فبالنسبة إلى على نحو التداخل وظّن 
الحج ال یقع لعدم وقوعھ في محلھ، ولكن ال مانع من وقوعھ للعمرة المفردة، ومجرد ضمھ إلى ما ھو غیر 

لى أغسال ُاخر ال مشروع غیر ضائر بالعمل القربي الواجد لما یعتبر فیھ، نظیر انضمام بعض األغسال الواردة إ
  .موجب لھا، فإّن مجّرد اقتران ما ال أمر لھ إلى ما ھو المأمور بھ ال یضر بصّحة المأمور بھ

  :ھذه المسألة تتصور إلى ثالثة صور) 1(
ّنھ  ما إذا فرضنا أن فالنا الذي قصد أن یحرم مثلھ لم یحرم أصًال، فال ینبغي الریب في بطالن إحرامھ أل: اُالولى

  .امًا ال واقع لھ، إذ المفروض أن ذلك الشخص لم یحرمأحرم إحر
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ما إذا صدر اإلحرام من ذلك الشخص المقصود واقعًا وعلم بما قصده وأن إحرامھ للحج أو للعمرة، : الثانیة

ینبغي الشك في صّحتھ لحصول النّیة المعتبرة وتمیز المنوي، ومجّرد قصده بأّن إحرامھ كإحرام  وھذا مّما ال
  . ضائر بصّحة إحرامھفالن غیر

  
یعلم بھ حین اإلحرام فتارة یفرض أنھ یعلمھ بعد  ما إذا كان إحرام من قصد متابعتھ مجھوًال عنده وال: الثالثة

  .ینكشف لھ إلى اآلخر ویبقى على االشتباه ذلك وُاخرى ال
  

قعي مع االشارة االجمالیة إلیھ فقد حكم المصنف بالبطالن، والظاھر أنھ ال موجب لھ ألّن التعّین الوا: أّما الثاني
یكفي وإن لم یعلم بھ تفصیًال كما تقّدم في الناسي وذكرنا ھناك أن اإلحرام إذا كان بقصد ما عّینھ واقعًا وإن كان 

  منسیًا فعًال یحكم
- - - - - - - - - -  
  .بل الظاھر ھو الصّحة ولزوم العمل باالحتیاط المتقّدم في الحاشیة السابقة) 1(
  

  
تھ، وال فرق بین المقامین سوى كون النسیان مسبوقًا بالعلم وإّال فالواقع متعّین في الموردین، غایة األمر بصّح

ال یتمكن من التمییز فتكفي االشارة االجمالیة، بل حتى إذا كان متمكنًا من التمییز ال یلزم التفصیل في النّیة 
نھ اهللا واقعًا فیما بعد، والمقام أولى بالصّحة ألنھ متعّین وتكفي االشارة االجمالیة، فیجوز لھ أن یحرم لما یعّی

یدري بما  في غیر علم اهللا أیضًا، ألّن الشخص الذي أحرم أّوًال یعلم قصده، غایة األمر من أحرم كإحرامھ ال
  .اسیتمّكن من الرجوع إلى القرط قصده، فالمقام نظیر ما إذا نوى طبقًا لما كتبھ في القرطاس الذي نساه وال

  
وھو الذي یعلمھ بعد ذلك وینكشف لھ كیفیة إحرام ذلك الشخص فالظاھر أیضًا أنھ ال مانع من : وأّما األّول

الحكم بالصّحة، ألّن التعیین االجمالي حاصل، وال دلیل على اعتبار األزید من ذلك، بل ھذه الصورة أولى 
واز ذلك وإن لم ینكشف عنده، والمفروض في المقام بالصّحة من اإلحرام لما یعّین اهللا فیما بعد، الذي قلنا بج

  .حصول االنكشاف لدیھ أیضًا
  

حینما قدم من الیمن محرمًا بالحج وسألھ النبي ) علیھ السالم(وقد یتمسك للصّحة في ھذه الصورة بفعل علي 
صّلى اهللا علیھ وآلھ (ي إھالًال كإھالل النب): علیھ السالم(؟ قال  وأنت یا علي بما أھللت«) صّلى اهللا علیھ وآلھ(

كما في صحیحة معاویة بن  » )1( كن على إحرامك مثلي): صّلى اهللا علیھ وآلھ(، فقال لھ رسول اهللا )وسّلم
أھللت بما أھّل : ؟ فقال یا علي بأي أھللت): صّلى اهللا علیھ وآلھ(فقال رسول اهللا «عّمار، وفي صحیحة الحلبي 

 فقد ذكروا أن معنى ذلك أني نویت )2( »ال تحل أنت، فأشركھ في الھدي: ، فقال)صّلى اهللا علیھ وآلھ(النبي 
لم یعّین إھاللھ حجًا أو عمرة وإنما ) علیھ السالم(اإلحرام بما أحرمت بھ أنت یا رسول اهللا كائنًا ما كان، فكأنھ 

تحل أنت  ال: لى ذلك فقال لھع) صّلى اهللا علیھ وآلھ(فأقره النبي ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(نوى إھالًال كإھالل النبي 
  .وكن على إحرامك

  
- - - - - - - - - -  
  .4 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 215: 11الوسائل ) 1(
  .14 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 222: 11الوسائل ) 2(
  

  
: أجنبي عن االجمال في النّیة وعن االكتفاء بقولھ) علیھ السالم(ولكن یظھر من الصحیحتین أن فعل علي 

صّلى اهللا (إھالًال كإھالل النبي ): علیھ السالم(ُاحرم كإحرام فالن، وذلك ألّن الظاھر من قول أمیرالمؤمنین 
علیھ (اإلفراد أو القران، فمراده  ، أني نویت الحج المشروع الواجب على المسلمین وھو حج)علیھ وآلھ

وسائر المسلمین، ولم یكن حج التمّتع )  علیھ وآلھصّلى اهللا(ـ واهللا العالم ـ أني نویت الحج كحج النبّي ) السالم
إلى مّكة وبعد السعي قبل وصول ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(حینذاك مشروعًا، وإنما شّرع بعد وصول رسول اهللا 
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إنما ھو حج اإلفراد فال إجمال ) علیھ السالم(المؤمنین  إلى مّكة، فما نواه أمیر) علیھ السالم(المؤمنین  أمیر
  .تھ أصالفي نّی

  
یمكن الجمع  نعم، في صحیح معاویة بن عّمار وصحیحة الحلبي ما یظھر منھما المنافاة من جھة ُاخرى، وال

صّلى اهللا (بینھما من ھذه الجھة، وھي أن مقتضى صحیح معاویة بن عّمار أن الھدي الذي جاء بھ رسول اهللا 
أربع وثالثون أو سّت ) علیھ السالم(مؤمنین ال أربع وسّتون أو سّت وستون وما جاء بھ أمیر) علیھ وآلھ

): وآلھ علیھ اهللا صّلى(فیشملھ قولھ ) وآلھ علیھ اهللا صّلى(وثالثون ـ التردید من الراوي ـ وساق الھدي كالنبّي 
علیھ (المؤمنین  ، ویظھر من صحیح الحلبي أن أمیر»ینبغي لسائق الھدي أن یحل حتى یبلغ الھدي محّلھ وال«

ساق مائة بدنة وأشركھ في ھدیھ ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(أت بالھدي ولم یسق ھدیًا وإنما رسول اهللا لم ی) السالم
): اهللا علیھ وآلھ صّلى(كحال سائر المسلمین لقولھ ) السالم علیھ(وجعل لھ سبعًا وثالثین، فیكون حالھ 

بّد من  أشركھ في ھدیھ وحّجھ، فال ومع ذلك أمره بعدم االحالل و)1(»یأمرني أن آمر من لم یسق ھدیًا أن یحل«
  .ونحو ذلك من التأویالت) علیھ السالم(االلتزام بأن ذلك من مختصاتھ 

  
یتمّتع في صورة االشتباه وعدم انكشاف الحال إلى اآلخر، : ثّم إّن المصنف ذكر في آخر المسألة أنھ قد یقال

صّلى اهللا علیھ وآلھ (ما فعلھ المسلمون بأمر النبّي ولكن ال دلیل علیھ إّال في مورد یصح لھ العدول إلى التمّتع ك
  ، وفیما إذا لم یكن متعّینًا علیھ)وسّلم

- - - - - - - - - -  
  .25 ح 2، أبواب أقسام الحج ب 231: 11الوسائل ) 1(
  

  
  .)1( ))1(( لو وجب علیھ نوع من الحج أو العمرة فنوى غیره بطل: 9 مسألة "3238"
  
  .)2( وى نوعًا ونطق بغیره كان المدار على ما نوى دون ما نطقلو ن: 10 مسألة "3239"
  
  .)3(لو كان في أثناء نوع وشك في أنھ نواه أو نوى غیره بنى على أنھ نواه: 11 مسألة "3240"
  
  یستفاد من جملة من األخبار استحباب التلّفظ بالنّیة: 12 مسألة "3241"

  
  .مّتع، وأّما في غیر ذلك فال دلیل على االنقالبنوع خاص فحینئذ یجوز لھ قلب اإلفراد إلى الت

  .یجزئ عّما وجب علیھ یقع عما وجب علیھ ال أنھ یبطل برأسھ، فیحكم بصّحة المأتي بھ ولكن ال أي ال) 1(
ألّن العبرة بالقصد القلبي وال عبرة بما سبق لسانھ فإنھ صادر من غیر قصد واختیار، ورّبما یستدل لھ ) 2(

سألتھ عن رجل أحرم قبل الترویة فأراد اإلحرام بالحج یوم الترویة فأخطأ وذكر «: ر، قالبخبر علي بن جعف
  .)2( »اإلحرام بالحج) فلیعد(لیس علیھ شيء فلیعتد : العمرة، قال فقال

  
أن الخبر أجنبي عن المقام بالمّرة، ألّن المفروض فیھ صدور اإلحرام منھ في الخارج ولكن یرید اإلحرام : وفیھ
 یوم الترویة لدرك فضل اإلحرام یوم الترویة، فال یشمل الخطأ في اإلحرام من األّول، مضافًا إلى ضعف ثانیًا

  .السند بعبداهللا بن الحسن
  .لقاعدة التجاوز والصّحة، ولیس الشك في أصل النّیة حتى یكون الشك في أصل العنوان) 3(
  
- - - - - - - - - -  
  .أي لم یقع عما وجب علیھ) 1(
  .8 ح 22أبواب اإلحرام ب  / 354: 12الوسائل ) 2(
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الّلھّم إني ُارید ما : والظاھر تحّققھ بأي لفظ كان، واألولى أن یكون بما في صحیحة ابن عمار وھو أن یقول
فیّسر ذلك لي وتقّبلھ ) اهللا علیھ وآلھ وسّلم صّلى(أمرت بھ من التمّتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسّنة نبّیك 

الذي قدرت علّي، الّلھّم إن لم تكن  لقدرك فإن عرض شيء یحبسني فحّلني حیث حبستني وأعني علیھ منِّي
ُاحرم لك شعري وبشري ولحمي ودّمي وعظامي ومّخي وعصبي من الّنساء والطیب، ابتغي بذلك  حّجة فعمرة

  .)1( وجھك والدار اآلخرة
  
ة، وال خصوصیة لعبارة خاّصة ویتحقق بأي لفظ كان، ذكر المصنف في ھذه المسألة استحباب التلفظ بالنّی) 1(

الختالف األخبار في كیفیة التلفظ، وذكر في المسألة اآلتیة استحباب أن یشترط عند إحرامھ على اهللا أن یحلھ 
  .إذا عرض مانع من إتمام نسكھ، ویدل على استحبابھما جملة من الروایات

  
ال یكون اإلحرام إّال في دبر صالة مكتوبة : قال«) علیھ السالم( صحیحة معاویة بن عّمار عن أبي عبداهللا: منھا

) صّلى اهللا علیھ وآلھ(أو نافلة ـ إلى أن قال ـ الّلھّم إني ُارید التمّتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسّنة نبّیك 
ة ـ وھو  ـ بالحاء المھمل)2(فحلني:  وفي التھذیب)1( »فإن عرض لي عارض یحبسني فخلني حیث حبستني

  .الصحیح لعدم صّحة استعمال خلني أو خاله وإنما یقال خلي سبیلھ
  

الّلھّم إني ُارید ما أمرت بھ من التمّتع بالعمرة : إذا أردت اإلحرام والتمّتع فقل«صحیحة ابن سنان، قال : ومنھا
یة ابن سنان  وال یخفى أن المصنف خلط بین صدر روا)3( »وحلني حیث حبستني... إلى الحج فیسر ذلك لي

وذیل روایة معاویة بن عّمار، وذكر صدر روایة عبداهللا بن سنان في صدر روایة معاویة بن عّمار ثّم ذكر تتّمة 
  .خبر معاویة ابن عّمار، واألمر سھل، فال كالم في استحباب األمرین

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 16أبواب اإلحرام ب  / 340: 12الوسائل ) 1(
  .253 / 77: 5التھذیب ) 2(
  .2 ح 16أبواب اإلحرام ب  / 342: 12الوسائل ) 3(
  

 
یستحب أن یشترط عند إحرامھ على اهللا أن یحّلھ إذا عرض مانع من إتمام نسكھ من : 13 مسألة "3242"

حج أو عمرة وأن یتمم إحرامھ عمرة إذا كان للحج ولم یمكنھ اإلتیان، كما یظھر من جملة من األخبار، 
إنھا تعجیل التحلل وعدم انتظار بلوغ الھدي : إّنھا سقوط الھدي، وقیل:  فائدة ھذا االشتراط، فقیلواختلفوا في
ویدل . إّن فائدتھ إدراك الثواب فھو مستحب تعبدي، وھذا ھو األظھر: سقوط الحج من قابل، وقیل: محلھ، وقیل
  ،)1( »لم یشترطھو حل حیث حبسھ اشترط أو «: في بعض األخبار) علیھ السالم(علیھ قولھ 

  
  :اختلفت كلمة الفقھاء في فائدة ھذا االشتراط فذكروا لذلك وجوھًا) 1(

 وغیره أن الفائدة ھي سقوط الھدي، فیحل بمجرد اإلحصار وعروض المانع وال یحتاج )1( ما عن العّالمة: منھا
  .إلى الھدي

  
عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، ) المعلیھ الس(سألت أبا عبداهللا «: ویستدل لھ بصحیح ذریح المحاربي، قال

أو ما اشترط على رّبھ قبل أن یحرم أن یحّلھ من إحرامھ عند : ؟ قال فقال وُاحصر بعدما أحرم كیف یصنع
فلیرجع إلى أھلھ حال ال إحرام علیھ، اّن اهللا : بلى قد اشترط ذلك، قال: ؟ فقلت عارض عرض لھ من أمر اهللا

  .)2( »ال: ؟ قال أفعلیھ الحج من قابل: یھ، قال فقلتأحّق من وفى بما اشترط عل
  

فإن ُاْحِصْرُتم فما استیسَر من الَھدي وال تحلقوا رؤوسكم حتى یبلغ الھدي (وذكروا أنھ یخصص اآلیة الكریمة 
 فإن مقتضى الجمع بین اآلیة )4( وكذا یخصص الروایات الداّلة على بلوغ الھدي محّلھ إذا ُاحصر)3()محّلھ
  .ة وھذه الروایات وبین صحیح ذریح سقوط الھدي باالحصار إذا اشترط عند إحرامھ على اهللا أن یحلالكریم
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- - - - - - - - - -  
  .92: 4، المختلف 261: 7التذكرة ) 1(
  .3 ح 24أبواب اإلحرام ب  / 356: 12الوسائل ) 2(
  .196: 2البقرة ) 3(
  .2أبواب االحصار والصد ب  / 181: 13الوسائل ) 4(
  

  
إن خبر ذریح وإن كان معتبرًا، ومقتضى القاعدة تخصیص اآلیة وتلك الروایات بھ، : والذي ینبغي أن یقال

  .ولكن وردت في المقام روایات ثالث تدل على أن المحصور یحل سواء اشترط أم لم یشترط
  

حلني حیث حبستني، : لعن الذي یقو) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: روایة حمزة بن حمران، قال: اُالولى
 فإنھا صریحة في االحالل بالحصار والحبس اشترط أو لم یشترط، )1( »ھو حل حیث حبسھ قال أو لم یقل: قال

 عن حمران بن أعین وھو من االجالء والثقات إّال أن )2(ولكنھا ضعیفة بحمزة فإنھ لم یوثق، ورواھا الصدوق
  .ةطریق الصدوق إلیھ مجھول ولم یذكره في المشیخ

  
  .)3( »ھو حل إذا حبسھ اشترط أو لم یشترط«: صحیحة زرارة، قال: الثانیة

  
، حیث إنھ كالم ابتدائي غیر مسبوق »ھو حل«ورّبما یشكل في داللتھا باعتبار جھالة مرجع الضمیر في قولھ 

ة، والراوي فتكون الروایة مجمل) السالم علیھ(بشيء، ولعّل المراد بھ شخص خاص معھود بین اإلمام 
  .یصح االستدالل بھا لمطلق المحبوس فال
  

 روى )4(أن االشكال إنما نشأ من تقدیم صاحب الوسائل صحیحة زرارة على روایة حمزة، ولكن الكلیني: وفیھ
أّوًال روایة حمزة ثّم ذكر صحیحة زرارة بال فصل فیرتفع االجمال حینئذ، ضرورة أن المرجع في الصحیحة ما 

، والكافي إنما حذف المرجع في الصحیحة »حلني حیث حبستني«: و الذي یقولذكره في روایة حمزة وھ
  .اختصارًا في النقل وإیعازًا إلى وحدة السؤال والجواب فیرتفع االشكال

  
السؤال وكانت  ویؤید ما ذكرنا عدم وضوح المراد من الحابس وال المحبوس لو كانت الصحیحة منعزلة عن

الوسائل، وھذا بخالف ما لو كانت الصحیحة مسبوقة بروایة حمزة كما  تھا فيروایة حمزة كما أثب مذكورة قبل
  في الكـافي، فإّن المراد من الحابس 

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 25أبواب اإلحرام ب  / 357: 12الوسائل ) 1(
  .942 / 207: 2الفقیھ ) 2(
  .1 ح 25أبواب اإلحرام ب  / 357: 12الوسائل ) 3(
  .7 / 333: 4الكافي ) 4(
  

  
  .حینئذ ھو اهللا تعالى، ومن المحبوس ھو الشارط على نفسھ الذي كان مرجع الضمیر حسبما عرفت

  
ثّم إّن مقتضى الجمع بین ھذه الصحیحة واآلیة الكریمة والروایات الداّلة على بلوغ الھدي وبعثھ إلى محلھ 

مرة، بمعنى أنھ من ُاحصر ال یجب وذبحھ، ھو حمل الحل في الصحیحة على الحل من حیث أعمال الحج والع
علیھ إتیان األعمال ال أنھ یحل من جمیع الجھات حتى من جھة التروك والمحرمات، فیبقى محرمًا ویحرم علیھ 
التروك إلى أن یبلغ الھدي محلھ ثّم یحل ویحلق رأسھ، بل نفس الصحیحة ظاھرة في ھذا المعنى، ألّن الحبس 

  .واألفعال الوجودیة، وأّما التروك فُامور عدمیة فال حبس بالنسبة إلیھاإنما یكون بالنسبة إلى األعمال 
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عن محرم انكسرت ساقھ أي شيء ) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «: صحیحة البزنطي، قال: الروایة الثالثة
 من نعم: ؟ فقال من الّنساء والثیاب والطیب: ھو حالل من كل شيء، قلت: ؟ قال ؟ وأي شيء علیھ تكون حالھ

 )1( »حلني حیث حبستني لقدرك): علیھ السالم(أّما بلغك قول أبي عبداهللا : جمیع ما یحرم على المحرم، وقال
فإنھا تدل على االحالل بالحصر والمنع عن إتیان األعمال ألجل كسر الساق مطلقًا، سواء اشترط الحل أم لم 

راطھ االحالل ال یدل على أن مورد السؤال كان واشت) علیھ السالم(یشترط، ومجّرد االستشھاد بقول الصـادق 
علیھ (من االشتراط، بل إحاللھ عند الحبس والحصر في مورد االشتراط من صغریات االحالل بالحصر، ولعلھ 

ال ألجل تطبیق فعل اإلمام على مورد السؤال، فظاھر ) علیھ السالم(لذلك استشھد بقول الصادق ) السالم
ر سواء اشترط أم لم یشترط وسواء بعث بالھدي أم ال، إّال أنھ ال منافاة بین الصحیحة ھو االحالل بالحص

حصول االحالل بالحصر وثبوت الھدي وإن كان محًال من حیث األعمال، فھذه الفائدة غیر مترتبة على 
  .االشتراط

  
  أن مقتضى الجمع بین األدّلة أنھ بالحصر یحل ویخرج من حرمة اهللا التي : فتحصل

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 1أبواب االحصار والصد ب  / 179: 13الوسائل ) 1(
  

  
أوجبت علیھ إتمام الحج أو العمرة وال یجب علیھ إتمام األعمال، وال ینافي ذلك وجوب الھدي علیھ وإحاللھ من 

  .التروك ببلوغ الھدي
  

ھدي، لعدم ذكر الشرط في ومّما ذكرنا تعرف ضعف االستدالل بالصحیحة على االحالل باالشتراط وسقوط ال
  .مورد الروایة

  
الھدي الیسقط كما ذھب إلیھ جماعة من  ولكن التحّلل باإلحصار، االحالل تعجیل ومن جملة فوائد اشتراط

  .)2( وتبعھم صاحب الجواھر)1(األصحاب كالمحقق في الشرائع
  

اھر المتن فھذا مّما ال دلیل علیھ، إّن كان المراد من تعجیل التحّلل حصول االحالل قبل الذبح كما ھو ظ: أقول
وإن كان المراد بھ ـ على ما یظھر من كلماتھم ـ حصول االحالل بعد الذبح في المكان الذي ُاحصر فیھ وعدم 

في حدیث، ) علیھ السالم(لزوم انتـظار الذبح یوم النحر فقد استدّل لھ بصحیح معاویة بن عّمار عن أبي عبداهللا 
خرج معتمرًا فمرض في الطریق فبلغ علیًا ذلك وھو بالمدینة ) علیھما السالم(لي إّن الحسین بن ع«: قال

أشتكي رأسي، فدعا علّي : یا بني ما تشتكي؟ فقال:  وھو مریض بھا، فقال)3( فخرج في طلبھ فأدركھ في الُسقیا
  .)4( »الحدیث... ببدنة فنحرھا وحلق رأسھ ورده إلى المدینة فلّما برأ من وجعھ اعتمر

  
اشترط االحالل عند إحرامھ، ومجّرد االستحباب ال یدل على ) علیھ السالم(لم یعلم أن الحسین : فیھ أّوًالو

المستحب بداع من الدواعي الراجحة وال أقل ألجل بیان الجواز وعدم لزوم  صدور االشتراط منھ، لجواز ترك
  .االشتراط

  
ن نظر إلى الخصوصیات من ذكر االشتراط ونحوه، وإّال أن الروایة في مقام بیان حكم االعتمار من دو: وثانیًا

  لو كانت الخصوصیة دخیلة في الحكم لكان على الصادق 
- - - - - - - - - -  
  .279: 1الشرائع ) 1(
  .261: 18الجواھر ) 2(
: 3 الُسقیا بضم أّولھ، قریة جامعة من عمل الفرع بینھما مما یلي الجحفة تسعة عشر میًال، معجم البلدان) 3(

228.  
  .3 ح 1أبواب االحصار والصد ب  / 178: 13الوسائل ) 4(
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بیانھا، فإطالق اآلیة الشریفة الداّلة على بلوغ الھدي محّلھ ولزوم الذبح یوم النحر یقید ) علیھ السالم(

  .یجب علیھ االنتظار إلى یوم النحر بالمعتمر المحصور، فیجوز لھ الذبح في مكانھ وال
  

ویؤید . بالمرض والحصر مطلق من حیث االشتراط وعدمھ) علیھ السالم( على إحالل الحسین ما دّل: وبالجملة
 عن الجامع عن كتاب المشیخة البن محبوب أنھ روى )2( والجواھر)1(ھذا االطالق ما رواه في كشف اللِّثام

ًا فاعتل في بعض في رجل خرج معتمر«) علیھ السالم(صالح عن عامر بن عبداهللا بن جذاعة عن أبي عبداهللا 
یقرب الّنساء، فإن لم یقدر صام ثمانیة  ینحر بدنة ویحلق رأسھ ویرجع إلى رحلھ وال: الطریق وھو محرم، قال

عشر یومًا، فإن برأ من مرضھ اعتمر إن كان لم یشترط على رّبھ في إحرامھ، وإن كان قد اشترط فلیس علیھ 
حج الواجب المستقر ولالداء إن استمرت االستطاعة في أن یعتمر إّال أن یشاء فیعتمر، ویجب أن یعود لل

، فإن ذكر التفصیل في ذیل الروایة بالنسبة إلى إعادة االعتمار إن لم یشترط وعدم إعادتھ إن اشترط » ...قابل
یكشف عن كون الحكم باالحالل في صدر الروایة مطلقًا من حیث االشتراط وعدمھ، فالمتحصل من الروایة أن 

حقق بالحصر مطلقًا وإن لم یشترط بخالف إعادة العمرة بعد البرء فإنھ یفصل بین االشتراط وعدمھ، االحالل یت
  .ولكن الروایة ضعیفة السند

  
للعمرة ومرضھ في الطریق، وھي صحیحة ) علیھ السالم(ثّم إن ھنا صحیحة ُاخرى تحكي خروج الحسین 

معتمرًا وقد ساق بدنة حتى انتھى إلى ) علیھ السالم (خرج الحسین: قال«) علیھ السالم(رفاعة عن أبي عبداهللا 
  ) علیھ السالم(علي :  فحلق شعر رأسھ ونحرھا مكانھ، ثّم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال)3(السقیا فبرسم

- - - - - - - - - -  
م في فصل ھذه الروایة لم نعثر علیھا ال في الوسائل وال في مستدرك الوسائل وإنما ذكرھا كاشف اللثا) 1(

  .222: ، الجامع للشرائع307: 6كشف اللثام . الحصر والصد
  .124: 20الجواھر ) 2(
  .برسم من البرسام مرض معروف) 3(
  

  
  .)1( »ابني ورّب الكعبة، افتحوا لھ الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب علیھ فشرب ثّم اعتمر بعد

  
 ألّن موضع الخالف من لم یسق الھدي وأّما السائق كما ورّبما یقال بأن ھذه الصحیحة خارجة عن محل الكالم،

، فلو كانت القضیة المذكورة في )2(في مورد الروایة فال یسقط عنھ الھدي باجماع اُالّمة كما عن فخر المحققین
ریب في خروجھما عن  صحیحة معاویة بن عّمار المتقّدمة متحدة مع القضّیة المذكورة في ھذه الصحیحة فال

كان سائقًا بدنة وال ) علیھ السالم(م ألّن محل كالمنا من اعتمر ولم یسق الھدي والمفروض أنھ محل الكال
  .یسقط الھدي حینئذ

  
اعتمر مّرتین ومرض فیھما وفي أحدھما ) علیھ السالم(أنھ لم یعلم اتحاد القضّیة، ومن المحتمل أنھ : والجواب

تحاد القضّیة فسوق الھدي في العمرة غیر ثابت شرعًا ساق الھدي وفي اآلخر لم یسق، ثّم إنھ على تقدیر ا
علیھ (وإنما ثبت في حج القران، وأّما العمرة المفردة أو التمّتع فلیس فیھا سوق بدنة، فسیاق بدنة مع الحسین 

ریب في عدم ثبوت سوق البدنة في  غیر مربوط بالحج أو العمرة، ولعلھ كان من باب االتفاق وإّال فال) السالم
نعم لو ُاحصر المتمتع یجب علیھ أن یبعث ھدیًا ویتحلل في مكانھ بعد الذبح، ولھ أن ینحر أو یذبح في . رةالعم

  .مكانھ ویتحلل
  

یجب علیھ بعث الھدي  أن المعتمر إذا ُاحصر ال) علیھ السالم(فالمستفاد من الصحیحین الحاكیین لفعل الحسین 
قدس (سواء اشترط االحالل أم ال، فما ذكره جملة من األكابر إلى محلھ، بل یجوز لھ الذبح في مكانھ ویتحلل 

من جواز التعجیل فیما إذا اشترط لم یثبت، بل الحكم ثابت لمطلق المعتمر إذا ُاحصر اشترط الحل ) اهللا أرواحھم
  .أو لم یشترط
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  سقوط الحج من قابل، حكي ذلك عن الشیخ في التھذیب، واستدل علیھ : ومنھا
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 6أبواب االحصار والصد ب  / 186: 13الوسائل ) 1(
  .327: 1إیضاح الفوائد ) 2(
  

  
عن رجل خرج متمتعًا بالعمرة إلى الحج فلم ) علیھ السالم(سألت أبا جعفر «: بصحیح ضریس بن أعین، قال
طوف ویسعى بین الصفا یقیم على إحرامھ ویقطع التلبیة حتى یدخل مّكة فی: یبلغ مّكة إّال یوم النحر، فقال

ھذا لمن اشترط على رّبھ عند إحرامھ فإن لم یكن : والمروة ویحلق رأسھ وینصرف إلى أھلھ إن شاء، وقال
  .)1(»اشترط فإن علیھ الحج من قابل

  
ولكن الصحیحة أجنبّیة عن مورد كالمنا، ألّن محل الكالم إنما ھو المحصور، وھو الممنوع عن إتیان أعمال 

مرة بمرض ونحوه من الموانع، ومورد الصحیحة من یتمّكن من األعمال والمناسك من الطواف الحج أو الع
والسعي ولكن فاتھ الموقفان لضیق الوقت والغفلة ونحو ذلك، فھذه الفائدة إنما تترتب على االشتراط فیما إذا 

یطوف ویسعى ویحلق رأسھ ثّم فاتھ الوقوفان وتتبدل وظیفتھ إلى إتیان العمرة المفردة بنفس اإلحرام األّول ف
یأتي بطواف الّنسـاء، فھذه الصحیحة من جملة الروایات الواردة في فوت الموقفین، وتلك الروایات على 

  :طوائف
ما دّل على أن من فاتھ الوقوف یجب علیھ الحج من قابل، وفي بعضھا أنھ یجعل ما أتى بھ عمرة : اُالولى

أیما حاج ): علیھ السالم(وقال أبو عبداهللا «حیح معاویة بن عّمار قال مفردة وعلیھ الحج من قابل، كما في ص
سائق للھدي أو مفرد للحج أو متمّتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاتھ الحج فلیجعلھا عمرة وعلیھ الحج من 

م ونحوھا ظاھرھا عدم اإلجزاء وعد» علیھ الحج من قابل«، وقد ذكرنا غیر مّرة أن ھذه الجملة )2( »قابل
  .االكتفاء بما أتى بھ أّوال

  
وھي بإزاء اُالولى، كصحیحة ضریس المتقّدمة الداّلة على التفصیل من أنھ لو اشترط االحالل یسقط : الثانیة

  .عنھ الحج في القابل وتجزئ العمرة المفردة عن الحج الواجب علیھ، وإن لم یكن اشترط فعلیھ الحج من قابل
  

  تى بعمرة مفردة ُاخرى غیر ما بیده یسقط الحج عنھ ما یدل على أنھ لو أ: الثالثة
- - - - - - - - - -  
  .1001 / 295: 5، التھذیب 2 ح 27أبواب الوقوف بالمشعر ب  / 49: 14الوسائل ) 1(
  .1 ح 27أبواب الوقوف بالمشعر ب  / 48: 14الوسائل ) 2(
  

  
:  من قابل، كما في صحیحة داود الرقي، قالفي القابل ویجزئ ذلك عن الحج، وإن لم یعتمر ثانیًا فعلیھ الحج

نسأل : قدم الیوم قوم قد فاتھم الحج، فقال: بمنى إذ دخل علیھ رجل، فقال) علیھ السالم(كنت مع أبي عبداهللا «
وعلیھم الحج من قابل إن ) یحلق(أرى علیھم أن یھریق كل واحدة منھم دم شاة ویحلون : اهللا العافیة، قال

، وإن أقاموا حتى تمضي أّیام التشریق بمّكة ثّم خرجوا إلى بعض مواقیت أھل مّكة انصرفوا إلى بالدھم
  .)1(»فأحرموا منھ واعتمروا فلیس علیھم الحج من قابل

  
فالروایات الداّلة على سقوط الحج في القابل وعدمھ بین ما ھي مطلقة وبین ما ھي مفصلة بین االشتراط 

  .مرة ثانیة وعدمھوعدمھ، وبین ما ھي مفصلة بین إتیان ع
  

فالمستفاد من ھذه الطوائف سقوط الحج من قابل عمن اشترط، أو عمن أتى بعمرة مفردة ثانیًا إذا فاتھ 
 )2( یسقط عنھ كما عن العّالمة الموقف، فإن تّم االجماع المدعى على أن من وجب علیھ الحج وتمّكن منھ ال

بّد من رفع الید  یعتني بأمثال ھذه االجماعات، فال ي ال الذ)3(وارتضاه غیره من األكابر حتى صاحب الحدائق
عن الخبرین الدالین على سقوط الحج من قابل إذا اشترط أو أتى بعمرة مفردة ثانیًا، وإن لم یتم االجماع 
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واحتملنا االجتزاء من الشارع بما أتى بھ المشترط أو بما أتى بھ من العمرة المفردة ثانیًا عن الحج الواجب 
 فال مانع من االلتزام بمضمون الروایتین، وعلى كل تقدیر سواء التزمنا بمضامین ھذه الروایات أم لم علیھ،

نلتزم فھي أجنبّیة عن المحصور والمصدود، ألّن موردھا عدم التمّكن من الوقوف لضیق الوقت ونحوه ال 
  .الممنوع عن األعمال بمرض ونحوه

  
حیح ذریح المتقّدم، فإنھ صریح في سقوط الحج من قابل إذا اشترط واألولى أن یستدل لترتب ھذه الفائدة بص

؟ فأجاب السائل بقولھ  بعد ما سأل أو ما اشترط على رّبھ قبل أن یحرم أن یحلھ) علیھ السالم(االحالل، فإنھ 
  بلى، ثّم سأل الراوي

- - - - - - - - - -  
  .5 ح 27أبواب الوقوف بالمشعر ب  / 50: 14الوسائل ) 1(
  .19 السطر 680: 2 المنتھى )2(
  .106: 15الحدائق ) 3(
  

  
بّد من التلفظ، لكن یكفي كل ما أفاد ھذا المعنى فال یعتبر  والظاھر عدم كفایة النّیة في حصول االشتراط بل ال

  .)1( فیھ لفظ مخصوص، وإن كان األولى التعیین مّما في األخبار
  

، ولو كّنا نحن وھذه الصحیحة اللتزمنا بسقوط الحج من قابل، )1( ال): علیھ السالم(؟ قال  أفعلیھ الحج من قابل
سألت أبا عبداهللا «: ولكن بإزائھا صحیحة ُاخرى وھي صحیحة أبي بصیر الداّلة على ثبوت الحج من قابل، قال

في  والتنا)2( »نعم: ؟ قال عن الرجل یشترط في الحج أن حّلني حیث حبسني، علیھ الحج من قابل) علیھ السالم(
  .بین الصحیحتین ظاھر جّدا

  
في صحیح ذریح على نفي » ال«في صحیح أبي بصیر على الحكم الوضعي والفساد وقولھ » نعم«وحمل قولھ 

الوجوب التكلیفي، فتكون النتیجة عدم وجوب الحج علیھ في السنة القادمة وإن كان ما أتى بھ فاسدًا فال 
 النفي واالثبات واردان في مورد واحد، وبعد التعارض تعارض في البین، خالف الظاھر، بل الظاھر أن

  .والتكافؤ یحّكم إطالق الروایات الداّلة على وجوب الحج في السنة القادمة
  

أنھ ال دلیل على ما ذكروه من الفوائد، فال محیص إّال عن االلتزام بأّن فائدة : فتحصل من جمیع ما تقّدم
قد اإلحرام، فھو مستحب تعبدي في نفسھ ودعاء مأمور بھ في االشتراط إدراك الثواب بذكر الشرط في ع

األخـبار یترتب على فعلھ الثواب ودعاء یعلم المحرم باستجابتھ، ألنھ لو ُاحصر ومنع عن إتیان األعمال یحّلھ 
  .اهللا تعالى

ـد القـلبي غیر البّد من إبراز ھذا االشتراط بمبرز ومظھر في عقد اإلحرام والغالب ھو الّلفظ ومجّرد القص) 1(
كاف في صدق االشتراط كما ھو الحـال في سـائر موارد االشتراط، فإّن الشرط ربط شيء بشيء آخر، ومجرد 

یعتبر فیھ لفظ مخصوص، بل یكفي كّلما أفاد ھذا المعنى وإن  یوجب االرتباط ما لم یظھره بمبرز، نعم ال النّیة ال
  .الشرطكان األولى قراءة األدعیة المشتملة على ذكر 

  
- - - - - - - - - -  
  .1، 3 ح 24أبواب اإلحرام ب  / 356: 12الوسائل ) 1(
  .1، 3 ح 24أبواب اإلحرام ب  / 356: 12الوسائل ) 2(
  

  
  ،)1( الخمس أو الست ضعیف األربع، والقول بوجوب التلبیات: اإلحرام الثاني من واجبات

  
ن جملة القطعیات، وإنما وقع الخالف في صورتھا ینبغي الریب في وجوب التلبیات بل وجوبھا م ال) 1(

  .وكیفیتھا على أقوال ذكرھا في المتن
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التلبیة أن «: في حدیث، قال) علیھ السالم(فیدل علیھ صحیح معاویة بن عّمار عن أبي عبداهللا : أّما األّول

ملك ال شریك لك لبیك، ذا المعارج لّبیك الّلھّم لّبیك، لّبیك ال شریك لك لّبیك، إّن الحمد والنِّعمة لك وال: تقول
واعلم أنھ ): علیھ السالم(لبیك، لبیك داعیًا إلى دار السالم لبیك، لبیك غّفار الذنوب، إلى آخر الدعاء، ثّم قال 

 وھي صریحة في )1(» ...بّد من التلبیات األربع التي كن في أّول الكالم وھي الفریضة وھي التوحید ال
  .المذكورة في أّول الحدیث، وأّما البقّیة فمستحبة و التلبیات األربعالواجب من التلبیات ھ أن
  

  .فاستدل لھ بعّدة من الروایات: وأّما القول الثاني
  

في حدیث ) علیھما السالم( بإسناده عن األعمش عن جعفر بن محّمد )2( ما رواه الصدوق في الخصال: منھا
یك الّلھّم لّبیك، لّبیك ال شریك لك لّبیك، إّن الحمد والنِّعمة لك لّب: والتلبیات األربع، وھي) علیھ السالم(قال «

  . ولكّنھا ضعیفة السند بعّدة من المجاھیل)3(»والملك ال شریك لك
  

صّلى اهللا علیھ (لما لبى رسول اهللا : قال«) علیھ السالم(صحیحة عبداهللا بن سنان عن أبي عبداهللا : ومنھا
 لّبیك ال شریك لك لّبیك، إّن الحمد والنِّعمة لك والملك ال شریك لك لّبیك، ذا المعارج لّبیك الّلھّم لّبیك،: قال) وآلھ
  .)4( »لّبیك

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 40أبواب اإلحرام ب  / 382: 12الوسائل ) 1(
  .606: الخصال) 2(
  .29 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 233: 11الوسائل ) 3(
  .4 ح 40 اإلحرام ب أبواب / 384: 12الوسائل ) 4(
  

  
  :بل اّدعى جماعة اإلجماع على عدم وجوب األزید من األربع، واختلفوا في صورتھا على أقوال

  .لّبیك الّلھم لّبیك، لّبیك ال شریك لك لّبیك: أن یقول: أحدھا
  

  .شریك لك إّن الحمد والنعمة لك، والملك، ال: أن یقول بعد العبارة المذكورة: الثاني
  

، وال دلیل على أن جمیع )صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(أن الصحیحة في مقام بیان حكایة تلبیة النبّي : والجواب
ما أتى بھ واجب، بل ذكر الّدعاء في ذیل التلبیات قرینة على عدم وجوب جمیع ھذه الجمالت، ألّن الدعاء غیر 

  .واجب قطعًا
  

) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(وأنھ ) ّلى اهللا علیھ وآلھص(صحیحة عاصم بن حمید الحاكیة لتلبیة النبّي : ومنھا
شریك لك لّبیك، إّن الحمد والنِّعمة والملك لك، ال شریك  لّبیك الّلھّم لّبیك، الّلھم لبیك لبیك ال«: لبى باألربع، فقال

  .)1(»لك لبیك
  

ات، مضافًا إلى أن كلمة أن ھذه الصحیحة غیر منطبقة على ھذا القول الشتمالھا على ست أو خمس تلبی: وفیھ
» والملك«في الصحیحة، وھذا القائل التزم بالعكس، بل لم یقل أحد بوجوب تقدیم » لك«متقّدمة على » الملك«

صّلى اهللا علیھ (، وقد عرفت أن مجّرد حكایة فعلھ )صّلى اهللا علیھ وآلھ(على أنھا تحكي فعل النبّي . »لك«على 
  .أّما القول الثالث والرابع فال دلیل علیھما أصالو. یدل على الوجوب ال) وآلھ وسّلم

  
إّن التلبیة تتحّقق بجمیع ذلك، ألّن المستفاد من صحیح معاویة بن عّمار لزوم االتیان : والذي ینبغي أن یقال

بالتلبیات األربع على النحو المذكور في الصحیحة من دون نقیصة في العبارة، ولكن ال دلیل على عدم جواز 
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لّبیك الّلھّم لّبیك، لّبیك الّلھم صّل على محّمد وآل : نھا بدعاء أو ذكر بل ولو بكالم آدمي، فیقول مثًالالفصل بی
  شریك لك، الّلھم اغفر لي لّبیك، لكن مع التحفظ على صدق ھذه العبارة ومراعاتھا محّمد ال

- - - - - - - - - -  
  .6 ح 36أبواب اإلحرام ب  / 376: 12الوسائل ) 1(
  

  
  .الّلھّم لّبیك لّبیك إن الحمد والنعمة لك والملك الشریك لك لّبیك لّبیك: أن یقول: الثالث
  

على لفظ » والملك«شریك لك لبیك بتقدیم لفظ  إّن الحمد والنعمة والملك لك ال: كالثالث، إّال أنھ یقول: الرابع
ر والزوائد مستحّبة، واألولى كما ھو صریح صحیحة معاویة بن عّما) )1((واألقوى ھو القول األّول. »لك«

لّبیك الّلھّم : التكرار باإلتیان بكل من الصور المذكورة، بل یستحب أن یقول كما في صحیحة معاویة بن عّمار
شریك لك لّبیك ذا المعارج لّبیك، لّبیك داعیًا إلى دار  لّبیك لّبیك ال شریك لك لّبیك، إّن الحمد والنِّعمة لك والملك ال

ك غّفار الذنوب لّبیك، لّبیك أھل التلبیة لّبیك، لّبیك ذا الجالل واإلكرام لّبیك مرھوبًا ومرغوبًا إلیك، السالم لّبی
  .لّبیك لّبیك تبدأ والمعاد إلیك، لّبیك كّشاف الكروب العظام لّبیك، لّبیك عبدك وابن عبدیك لّبیك لّبیك یا كریم لّبیك

  
الوجھ الصحیح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربّیة، فال الّالزم اإلتیان بھا على : 14 مسألة "3243"

یجزئ الملحون مع التمّكن من الصحیح بالتلقین أو التصحیح، ومع عدم تمكنھ فاألحوط الجمع بینھ وبین 
  ،)1( االستنابة

  
  .م صدق التلبیةریب في عد فلو خرجت عن كونھا تلبیة كما إذا كان الفصل بینھا طویًال ولو بالدعاء والذِّكر فال

ینبغي الریب في لزوم االتیان بھذه الكلمات الشریفة على الوجھ الصحیح المطابق للقواعد العربّیة وأداء  ال) 1(
الحروف من مخارجھا، ألّن ذلك ھو المأمور بھ فال یجزئ الملحون مع التمّكن من الصحیح، واألمر بإتیان 

) علیھ السالم( یراد بھ االتیان بھا صحیحًا، إذ ال إشكال في أنھ )2(التلبیات األربع في صحیح معاویة بن عّمار
  قرأ 

- - - - - - - - - -  
  .كما أن األحوط ھو الثاني) 1(
  .2 ح 40أبواب اإلحرام ب  / 382: 12الوسائل ) 2(
  

  
تلبیات حال ھذه الكلمات على الوجھ الصحیح، فالّالزم االتیان بمثل ذلك وال دلیل على االجتزاء بغیره، فحال ال

  .)1(القراءة واألذكار في الّصالة
  

ولو لم یتمّكن من األداء على الوجھ الصحیح فقد ذكر في المتن أن األحوط الجمع بین االتیان بالملحون 
  .واالستنابة

  
إّن رجًال قدم حاّجًا «المیسور االجتزاء بالملحون، ومقتضى خبر زرارة  إن مقتضى قاعدة: وقیل في وجھھ

االستنابة،   لزوم)2(»فأمر لھ أن یلّبى عنھ) علیھ السالم(ن یلبِّي فاستفتي لھ أبو عبداهللا یحسن أ ال
  .بالملحون واالستنابة االتیان الجمع بین الدلیلین یقتضي بین والجمع

  
إن كان خبر زرارة صحیح السند فال حاجة إلى القاعدة بل یتعّین االستنابة وإن كان ضعیفًا فال موجب : وفیھ
یمكن إثبات حكم من األحكام الشرعّیة بھا، وقد ذكرنا ذلك  تنابة، وأّما قاعدة المیسور فغیر تاّمة أصًال واللالس

  .في موارد كثیرة، وأّما خبر زرارة فضعیف السند بیاسین الضریر فإنھ لم یوثق
  

سمعت «:  قالوالصحیح أن یستدل لالجتزاء بالملحون إذا لم یتمكن من الصحیح بمعتبرة مسعدة ابن صدقة،
یراد منھ ما یراد من العالم الفصیح،  إّنك قد ترى من المحرم من العجم ال: یقول) علیھ السالم(جعفر بن محّمد 
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یراد منھ ما یراد  أشبھ ذلك فھذا بمنزلة العجم والمحرم ال وكذلك األخرس في القراءة في الّصالة والتشھد وما
 المستفاد منھا عدم االكتفاء بالترجمة بالعجز عن الصحیح، وأنھ یجب ، فإن)3(» ...من العاقل المتكلِّم الفصیح

تصل النوبة إلى الترجمة مع التمّكن من العربّیة، فیجب  على كل مكّلف أن یأتي بالقراءة أو التلبیة بالعربّیة وال
یراد من األعجمي  ة الالعارف بالّلغ العربي یراد من علیھ االتیان بالعربّیة حّد االمكان ولو بالملحون، ألّن ما

  یتمّكن من أداء الكلمات الذي ال
- - - - - - - - - -  
ذیل المسألة . لھذا الموضوع في بحث القراءة في باب الّصالة) دام ظّلھ(لقد تعّرض سّیدنا اُالستاذ ) 1(
"1529."  
  .2 ح 39أبواب اإلحرام ب  / 381: 13الوسائل ) 2(
  .2 ح 67ة في الّصالة ب أبواب القراء / 151: 6الوسائل ) 3(
  

  
  ،)1( بینھما وبین االستنابة) )1((تجزئ الترجمة مع التمّكن، ومع عدمھ فاألحوط الجمع وكذا ال

  
یراد منھ  یسقط عنھ القراءة أو التلبیة بمجّرد عجزه عن أداء الكلمات صحیحًا، إذ ال على النھج الصحیح، فال

  .لعربّیة، فالملحون یقوم مقام الصحیحما یراد من العالم الفصیح العارف بالّلغة ا
  

علیھ (ویمكن االستدالل لھ بما رواه الكلیني بسند معتبر عندنا وفیھ النوفلي والسكوني عن أبي عبداهللا 
 فإن )2(»تلبیة األخرس وتشّھده وقراءتھ القرآن في الّصالة تحریك لسانھ وإشارتھ باصبعھ«: ، قال)السالم

ستنابة بالعجز عن أداء الكلمات، فإذا ثبت جواز االكتفاء بالمقدار الممكن في المستفاد منھا عدم جواز اال
األخرس ـ ولو بتحریك لسانھ ـ ثبت في غیره أیضًا، إذ ال نحتمل سقوط الحج أو سقوط التلبیة عنھ والمفروض 

حیحة فینتقل أنھ ال دلیل على االستنابة، فالمأمور بالتلبیة نفس األخرس أو العاجز عن أداء الكلمات الص
  .الواجب إلى الملحون، فاالكتفاء بالملحون ھو األقوى وإن كان الجمع بینھ وبین االستنابة أحوط

وأّما الترجمة فمع التمّكن من العربّیة فال تجزئ ألنھا على خالف المأمور بھ في الروایات، ومع عدم ) 1(
  . الملحون والترجمة واالستنابةالتمّكن من العربّیة فقد ذكر في المتن أّن األحوط الجمع بین

  
ّنھ غیر قادر على التكّلم أبدًا ال بالملحون وال  بّد من خروج األخرس عن ھذا البحث بالمّرة، أل ال: أقول

ریب أن من كان قادرًا على التكّلم یقدر على أداء الكلمات العربّیة  بالترجمة، فالكالم في القادر على التكّلم، وال
ل المقام في المسألة السابقة من االجتزاء بالملحون بدًال عن الصحیح، نعم لو فرض عدم ولو ملحونًا فیدخ

  .التمكن حتى من الملحون فیدور األمر بین الترجمة واالستنابة
  
- - - - - - - - - -  
  .وإن كان األظھر جواز االكتفاء بالملحون، وكذلك الحال فیما بعده) 1(
  .1 ح 59أبواب القراءة في الّصالة ب  / 136: 6ل ، الوسائ17 / 315: 3الكافي ) 2(
  

  
، واُالولى أن یجمع بینھما وبین االستنابة، ویلبى عن الصبي )1( واألخرس یشیر إلیھا بإصبعھ مع تحریك لسانھ

  .)2( غیر الممیز وعن المغمى علیھ
  

مصدر منصوب ) لبیك( ل، و، واألولى األّو)3( یصح أن یقرأ بكسر الھمزة وفتحھا) الخ(إّن الحمد : وفي قولھ
بفعل مقدر، أي ألّب لك إلبابًا بعد إلباب، أو لّبًا بعد لّب، أي إقامة بعد إقامة، من َلّب بالمكان، أو ألّب أي أقام، 

  ، فحذف الّالم وُاضیف إلى الكاف)لّبْین لك(واألولى كونھ من لّب، وعلى ھذا فأصلھ 
  

 ألنھ معذور عن أدائھ فكیف یجب علیھ الترجمة أو االستنابة وقد یشكل بأن ھذا الشخص لم یجب علیھ الحج،
  .مع أنھما فرع وجوب الحج علیھ، فعلیھ أن یصبر إلى العام القابل لیتعّلم أداء الكلمات صحیحا
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  .، ویقصد بذلك عقد اإلحرام بالتلبیة)1(كما في روایة السكوني المتقدِّمة) 1(
، وأّما المغمى علیھ فال دلیل علیھ سوى مرسل )2(ا في صحیح زرارةوأّما الصبي غیر الممیز فیلبى عنھ كم) 2(

 وداللتھ على )3(»یحرم عنھ رجل: ، فقال)الوقت(في مریض ُاغمي علیھ فلم یعقل حتى أتى الموقف «جمیل 
مضافًا . وھو المیقات تاّمة ولكّنھ ضعیف السند باالرسال» الوقت«جواز االستنابة في المقام بناًء على نسخة 

فیخرج عن محل الكالم، لعدم داللتھ على جواز االستنابة عمن ُاغمي علیھ » الموقف«لى احتمال صّحة نسخة إ
من المیقات لعمرة التمّتع أو الحج، وإنما یختص بمن أتى الموقف مغمى علیھ، فحینئذ تكون وظیفة المغمى 

جاھل والناسي إذا تجاوزا المیقات غیر كما ھي وظیفة ال. علیھ الرجوع إلى المیقات إن أمكن وإّال فمن مكانھ
  .محرمین

أّما الكسر فلإلبتداء بجملة مستقّلة واالتیان بأّول كالم آخر بعد الجمل المتقدِّمة من التلبیات، وأّما الفتح ) 3(
  فألجل التعلیل، أي لّبیك واستجیب لك ألجل كون

- - - - - - - - - -  
  .414في ص ) 1(
  .5 ح 17اب أقسام الحج ب أبو / 288: 11الوسائل ) 2(
  .2 ح 55أبواب اإلحرام ب  / 413: 12الوسائل ) 3(
  

  
داري تلب دارك، : بمعنى واجھ، یقال) لّب(وحاصل معناه إجابتین لك، ورّبما یحتمل أن یكون من . فحذف النون

 بمعنى أي خالصھ، فیكون) ُلب الشيء(اي تواجھھا، فمعناه مواجھتي وقصدي لك، وأّما احتمال كونھ من 
فُاضیفت إلى الكاف فقلبت ألفھ یاء ) لدى( و) على(كما أن القول بأنھ كلمة مفردة نظیر . إخالصي لك فبعید

إذا ُاضیفا إلى الظاھر یقال فیھما باأللف كعلى زید ولدى زید ولیس لبى كذلك ) لدى( و) على(وجھ لھ، ألّن  ال
  .بالیاء) لبي زید(فإنھ یقال فیھ 

  
 ال ینعقد إحرام حج التمّتع وإحرام عمرتھ وال إحرام حج اإلفراد وال إحرام حج العمرة :15 مسألة "3244"

  ،)1(المفردة إّال بالتلبیة، وأّما في حج القران فیتخیر بین التلبیة وبین اإلشعار أو التقلید
  

من : ة أنھ قال عن بعض أھل العربّی)1(الحمد لك وبسبب أن الحمد والنعمة لك، وحكي عن العّالمة في المنتھى
قال أن ـ بالفتح ـ فقد خّص ومن قال بالكسر فقد عم، فإن الكسر یقتضي تعمیم التلبیة وإنشاء الحمد، والفتح 

  .بقتضي تخصیص التلبیة، أي لبیك بسبب أن الحمد لك
 ریب في أن التلبیة ثابتة في جمیع أقسام الحج والعمرة، وھي استجابة هللا تعالى، وھي التي توجب ال) 1(

اإلحـرام والدخـول في حرمة اهللا، وما لم یلب یجوز لھ ارتكاب المنھیات، فكل حاج علیھ أن یلبي، وال ینعقد 
  .اإلحرام إّال بھا

  
أذِّن في الّناس (إّن اهللا عّز وجّل أوحى إلى إبراھیم أن : ؟ فقال سألتھ لم جعلت التلبیة«: ففي صحیح الحلبي قال

ویظھر . )3(»، فنادى فُاجیب من كل وجھ یلبون)2()ضامر یأتین من كلِّ فجٍّ عمیقبالحج یأتوك رجاًال وعلى كلِّ 
  .منھا أّن التلبیة استجابة هللا تعالى وال نختص بقسم خاص من أقسام الحج

  
- - - - - - - - - -  
  .14 السطر 68: 2المنتھى ) 1(
  .27: 22الحج ) 2(
  .1 ح 36أبواب اإلحرام ب  / 374: 12الوسائل ) 3(
  

  
بّد من التلبیات األربع التي  واعلم أنھ ال«: بعد ذكر التلبیات) علیھ السالم(وفي صحیحة معاویة بن عّمار قال 

  .)1( »كن في أّول الكالم، وھي الفریضة وھي التوحید وبھا لبى المرسلون
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  .)2( »لبیك إلى اآلخر: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول«وفي صحیحة معاویة بن وھب 
  

م من ھذه الروایات أّن التلبیة ثابتة في الحج وأّن اإلحرام الینعقد إّال بھا، وقد تقّدمت جملة من الروایات ویعل
الداّلة على أنھ إذا لم یلب یجوز لھ كل شيء من المنھیات ویظھر منھا أن تحّقق اإلحـرام إنما ھو بالتلبیة وأنھ 

لیس : قع على أھلھ بعدما یعقد اإلحرام ولم یلب، قالفي الرجل ی«حّر قبل التلبیة، ففي صحیحة عبدالرحمن 
  . ھذا كّلھ في غیر القران من أقسام الحج والعمرة)3( »علیھ شيء

  
وأّما حج القران فال تجب فیھ التلبیة بل الحاج یتخیر بین التلبیة وبین االشعار أو التقلید، وتدل على ذلك جملة 

  .من الروایات
  

التلبیة واالشعار والتقلید، فإذا فعل شیئًا من : یوجب اإلحرام ثالثة أشیاء: قال«ر صحیحة معاویة بن عّما: منھا
  .)4( »ھذه الثالثة فقد أحرم

  
  .)5(»یقلدھا نعًال خلقًا قد صلیت فیھا، واالشعار والتقلید بمنزلة التلبیة«صحیحة ُاخرى لھ : ومنھا

  
  .)6( »لم یتكلم بقلیل وال كثیرمن أشعر بدنتھ فقد أحرم وإن «صحیحة عمر بن یزید، : ومنھا

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 40أبواب اإلحرام ب  / 382: 12الوسائل ) 1(
  .1 ح 40أبواب اإلحرام ب  / 383: 12الوسائل ) 2(
  .2 ح 14أبواب اإلحرام ب  / 333: 12الوسائل ) 3(
  .20 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 4(
  .11 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 277: 11الوسائل ) 5(
  .21 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 6(
  

  
  )1(واإلشعار مختص بالُبدن، والتقلید مشترك بینھا وبین غیرھا من أنواع الھدي

  
لنصوص  عدم انعقاد اإلحرام مطلقًا حتى في حج القران إّال بالتلبیة، ویردھما ا)2(  وابن إدریس)1( وعن السّید

 من أن انعقاد اإلحرام باالشعار متوقف على العجز عن التلبیة فھو في )3( المتقّدمة، كما أن ما نسب إلى الشیخ
  .طولھا مردود أیضًا بإطالق الصحاح المتقّدمة

عدم  مضافًا إلى )4( ینبغي الریب فیھ لعّدة من الروایات أّما الثاني وھو اشتراك التقلید بین أقسام الھدي فال) 1(
  .نقل الخالف من األصحاب

  
إّن مقتضى صحیحتي معاویة ابن عّمار المتقّدمتین عدم : فقد یقال االشعار بالبدن وھو اختصاص: وأّما األّول

االختصاص وتعمیمھ لسائر أفراد الھدي، إّال إذا قلنا بأّن الصحیحتین لیستا في مقام بیان الموارد، وإّنما ھما 
 یتحّقق بذلك في الجملة، وأّما أنھ في أي مورد وبأي شرط وفي أي زمان ومكان، اإلحرام في مقام بیان أّن

  .فالصحیحتان ساكتتان عن ھذه الجھة
  

  .ثّم إّنھ بناًء على منع إطالق النص یكفینا في عدم ثبوت االشعار في غیر البدنة عدم الدلیل
  

االشعار بالبدنة، وإّال لو كان  اختصاص »فقد أحرم أشعر بدنتھ من«یزید  صحیح عمر بن یظھر من نعم،
االشعار ثابتًا في غیر البدنة أیضًا لكان ذكر البدنة لغوًا، لما ذكرنا في محّلھ أّن القید وإن لم یكن لھ مفھوم 
بالمعنى المشھور من االنتفاء عند االنتفاء ولكن یوجب عدم سریان الحكم في الطبیعي وإّال لكان ذكر القید 

  . دلیل على ثبوت االشعار في غیر البدنوكیف كان، ال. لغوًا
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- - - - - - - - - -  
  .102: االنتصار) 1(
  .532: 1السرائر ) 2(
  .66 المسألة 289: 2، الخالف 317: 1المبسوط ) 3(
  .12أبواب أقسام الحج ب  / 275: 11الوسائل ) 4(
  

  
ن بأحد ھذه الثالثة، ولكن األحوط مع واألولى في البدن الجمع بین اإلشعار والتقلید، فینعقد إحرام حج القرا

  ،)1( اختیار اإلشعار والتقلید ضم التلبیة أیضًا
  

ثّم إنھ في البدن مخیر بین االشعار والتقلید، ویكفي أحدھما في عقد اإلحرام، إلطالق الروایات المتقّدمة 
  .كصحیحة معاویة بن عّمار ونحوھا

  
أنھ سئل ما بال «) علیھ السالم(قلید لمعتبرة السكوني عن جعفر نعم، األولى في البدن الجمع بین االشعار والت

أّما النعل فتعرف أنھا بدنة ویعـرفھا صاحبھا بنعلھ، وأّما االشـعار فإّنھ یحرم : ؟ فقال البدنة تقلد النعل وتشعر
 عن )علیھ السالم(الجمع بینھما مفروغ عنھ وإنما سئل   فكأّن)1(»ظھـرھا على صاحـبھا من حیث أشعرھا

البدن تشعر في الجانب األیمن، «بین وجھ الجمع، ولصحیح معاویة بن عّمار ) علیھ السالم(وجھھ واإلمام 
  .)2( »ویقوم الرجل في الجانب األیسر، ثّم یقلدھا بنعل خلق قد صّلى فیھا

  
ار أو التقلید، بل األحوط األولى ھو الجمع بین التلبیة واالشعار والتقلید وال یكتفي في عقد اإلحرام باالشع

 حیث ذھبا إلى أّن التلبیة محققة لإلحرام في جمیع الموارد حتى )4( وابن إدریس)3(خروجًا عن مخالفة السّید
  .حج القران

  :ویستدل لذلك بأحد أمرین) 1(
یظھر منھا االختصاص بغیر حج القران، وحیث إن المفروض تحقق  ، إذ ال)5(االطالقات اآلمرة بالتلبیة: أحدھما

  .حرام باالشعار أو التقلید فیكون وجوب التلبیة علیھ حینئذ وجوبًا نفسّیااإل
  

  إني قد اشتریت): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «موثقة یونس، قال : ثانیھما
- - - - - - - - - -  
  .22 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 1(
  .4 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 276: 11الوسائل ) 2(
  .102: االنتصار) 3(
  .532: 1السرائر ) 4(
  .40أبواب اإلحرام ب  / 382: 12الوسائل ) 5(
  

  
، ))1(( نعم الظاھر وجوب التلبیة على القارن وإن لم یتوقف انعقاد إحرامھ علیھا فھي واجبة علیھ في نفسھا

  ویستحب الجمع بین التلبیة وأحد األمرین وبأیھما بدأ
  

انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض علیك من الماء والبس ثوبك، ثّم أنخھا : ؟ فقال بھابدنة، فكیف أصنع 
مستقبل القبلة، ثّم ادخل المسجد فصّل ثّم افرض بعد صالتك، ثّم اخرج إلیھا فأشعرھا من الجانب األیمن من 

 فإن المفروض )2( »ي البیداء فلّبھبسم اهللا الّلھّم منك ولك الّلھّم تقبل مّني، ثّم انطلق حتى تأت: سنامھا، ثّم قل
  .في مورد الروایة تحقق اإلحرام باالشعار، فیكون األمر بالتلبیة ظاھرًا في الوجوب النفسي
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أّما عن األّول فبأنھ ال یمكن التمسك باالطالقات، فإن األخبار اآلمرة بالتلبیة كّلھا في مقام بیان : والجواب عنھ
ثالثة، فإذا أشعر أو قّلد فقد حصل اإلحرام منھ، ومعھ ال یبقى مجال وموضوع تحقق اإلحرام بذلك وأنھ أحد ال

  .للتلبیة
  

وھو موثقة یونس، فالظاھر من األمر بالتلبیة في مورد االشعار واإلحرام بھ ھو وجوب : وأّما عن الثاني
  .التلبیة وجوبًا نفسیا

  
 األمر في الوجوب، ضعیفة لما ذكرنا ودعوى أنھ مشتملة على جملة من المستحبات وذلك یوجب عدم ظھور

غیر مّرة أن مجرد اشتمال الروایة على المستحبات ال یوجب رفع الید عن ظھور األمر في الوجوب، إّال إذا 
  .قامت القرینة على عدم إرادة الوجوب، فالموثقة ال قصور في داللتھا على الوجوب

  
 )3( موثقة لو كانت على النحو الذي ذكرناھا ورواھا الكلینيیمكن االستدالل بھا للوجوب، ألّن ال ولكن مع ذلك ال

 رواھا أیضًا بطریقھ الصحیح بزیادة توجب كون الموثقة أجنبّیة عن المقام )4( فاألمر كما ذكرنا، إّال أن الصدوق
  :بالمّرة، ولم یذكر الكلیني ھذه الزیادة، فقد روى الصدوق باسناده عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب، قال

- - - - - - - - - -  
  .في وجوبھا علیھ إشكال) 1(
  .2 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 275: 11الوسائل ) 2(
  .1 / 296: 4الكافي ) 3(
  .3 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 275: 11، الوسائل 958 / 210: 2الفقیھ ) 4(
  

 
عن شق السَّنام األیمن بأن یقوم الرجل من ، ثّم إّن اإلشعار عبارة )1( ))1(( كان واجبًا وكان اآلخر مستحّبًا

  الجانب األیسر من الھدي ویشق سنامھ من الجانب األیمن
  

فسألتھ كیف أصنع ) علیھ السالم(خرجت في عمرة فاشتریت بدنة وأنا بالمدینة، فأرسلت إلى أبي عبداهللا «
إلى آخر ما ذكره » انطلق: قال؟ فأرسل إلّي ما كنت تصنع بھذا، فإّنھ كان یجزئك أن تشتري من عرفة،  بھا

، فالروایة واردة في العمرة، واإلحرام لھا تتحقق بالتلبیة فقط ال باالشعار، وكالمنا في حج القران )2(الكلیني
الذي یتحقق اإلحرام لھ باالشعار، فالروایة أجنبّیة عن المقام، وأّما االشعار الوارد في الروایة فمحمول على 

بوت االشعار في العمرة على إطالقھا فالقول بوجوب التلبیة على القارن وجوبًا االستحباب لوضوح عدم ث
  .نفسیًا كما في المتن وغیره ال دلیل علیھ

رّبما یقال بأنھ كیف یجتمع استحباب الجمع بین التلبیة واالشعار أو التقلید وأنھ إذا بدأ بأحدھما كان اآلخر ) 1(
من أنھ یجب االتیان بالتلبیة وجوبًا نفسیًا، ألّن مقتضى ) قدس سره(مستحبًا وبین ما سبق أن ذكره المصنف 

أنھ یجب ) قدس سره(االستحباب الذي ذكره ھنا أنھ لو قدم االشعار كان االتیان بالتلبیة مستحبًا، مع أنھ ذكر 
  .االتیان بالتلبیة ولو تحقق منھ االشعار

  
التقلید بلحاظ عقد اإلحرام ولو من جھة الخروج من أّن استحباب الجمع بین التلبیة واالشعار أو : والجواب

خالف السّید وابن إدریس، یعني أن استحباب الجمع بین التلبیة واالشعار أو التقلید ألجل حصول القطع بعقد 
ینافى ذلك فتواه بوجوب التلبیة في نفسھا تعّبدًا، فلو قدم  اإلحرام حتى على رأي السّید وابن إدریس، وال

بأس بالتلبیة في نفسھا بعده خروجًا من خالف السّید، وأّما لو عكس ولّبى أّوًال فالحكم  التقلید فالاالشعار أو 
  .باستحباب االشعار بعد عقد اإلحرام مّما ال دلیل علیھ

  
- - - - - - - - - -  
  .استحباب اآلخر مع االبتداء بالتلبیة لم یثبت) 1(
  .1 / 296: 4الكافي ) 2(
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  ،)1( ))1(( ھویلطخ صفحتھ بدم

  
  .)2( وأّما استحباب االشعار أو التقلید بعد التلبیة فلم نقف لھ على نص بالخصوص: وعن المدارك أنھ قال

كیفیة االشعار على ما یظھر من النصوص وذھب إلیھ عاّمة الفقھاء أنھ یشق سنامھ من الجانب األیمن، ) 1(
المقّید ـ وجوب االشعار بھذه الكیفیة، فما  مطلقات علىوظاھر كلمات األصحاب بل ظاھر الروایات ـ بعد حمل ال

تساعد علیھ الروایات وال كلمات األصحاب، فاالشعار إنما   من االستحباب ال)3(الحدائق إلیھم صاحب نسب
  .یتحقق بشق السنام وطعنھ من الجانب األیمن ال بسائر أعضائھ

  
ما فیشعر ھذه من الشق األیمن ویشعر ھذه من الشق نعم، إذا كانت معھ بدن كثیرة دخل الرجل بین اثنین منھ

، وأّما كیفیة وقوف الرجل عند االشعار فذكر في المتن بأن یقف الرجل من )4( األیسر كما في صحیح حریز
الجانب األیسر من الھدي ویشق سنامھ من الجانب األیمن، وھذه الخصوصیة لم یرد فیھا نص وال تصریح من 

  .الفقھاء
  

البدن تشعر في الجانب األیمن، ویقوم الرجل في «:  بأنھا مذكورة في صحیحة معاویة بن عّمار، قالورّبما یقال
  .)5( »الجانب األیسر، ثّم یقلدھا بنعل خلق قد صّلى فیھا

  
قید لالشعار ویحتمل رجوعھ إلى التقلید فیكون » ویقوم الرجل في الجانب األیسر«: أنھ لم یعلم أن قولھ: وفیھ

  ألّن أصل التقلید في مورد االشعارمستحّبًا، 
- - - - - - - - - -  
  .على المشھور) 1(
  .267: 7المدارك ) 2(
  .51: 15الحدائق ) 3(
  .19 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 4(
  .4 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 276: 11الوسائل ) 5(
  

  
  .)1( َلقًا قد صّلى فیھَخ) )1(( والتقلید أن یعلق في رقبة الھدي نعًال

  
لنّیة اإلحـرام وإن كان أحوط، فیجوز أن یؤخرھا عن النّیة ) )2(( تجب مقارنة التلبیة ال: 16 مسألة "3245"

  .)2( ولبس الثوبین على األقوى
  

مضافًا إلى أنھ لو كان واجبًا لذكره الفقھاء، . مستحب فضًال عن الخصوصیات والكیفیات، وال أقل من االجمال
  . یمكن خفاؤه علیھم مع كثرة االبتالء وشّدة الحاجة بذلكوال

یقلدھا نعًال «، وفي صحیحة ُاخرى لھ )3( »یقّلدھا بنعل قد صّلى فیھا«كما في صحیحة معاویة بن عّمار ) 1(
 ولكن الفقھاء لم یلتزموا بھذین القیدین، أي كونھ خلقًا قد صّلى فیھا، وذكروا أن )4( »خلقًا قد صّلیت فیھا

التعلیق ألجل التعیین وعالمة لكون ما یسوقھ ھدیًا، ولذا ذكروا أن التعلیق یحصل بكل شيء نعًال كان أم غیره، 
 وفي صحیحة حریز )5(» تبالي أي ذلك فعلت ال: عن تجلیل الھدي وتقلیدھا، فقال«ففي معتبرة محّمد الحلبي 

  .)6( »ھ الّناس حدیثًا، ویقلدون بخیط وسیركان الّناس یقّلدون الغنم والبقر وإنما ترك: قال«عن زرارة 
  

أنھ لو كان التقلید على النحو الخاص واجبًا لظھر وشاع وصار أمرًا واضحًا عند األصحاب، فكیف : ویؤكد ذلك
  .یمكن خفاء ھذا الحكم علیھم مع كثرة االبتالء بھ

 بینما ذھب آخرون إلى جواز )8(الّلمعة والشھید في )7(ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبیة للنّیة كابن إدریس) 2(
  .تأخیر التلبیة عن النّیة كما نسب إلى المشھور
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- - - - - - - - - -  
  .أو یجللھ بشيء كالسیر) 1(
بناء على ما ھو الصحیح من أن اإلحرام إنما یتحقق بالتلبیة أو اإلشعار أو التقلید فال حاجة إلى نّیة ُاخرى ) 2(

  . مقارنتھا معھا كما في سائر العباداتغیر نّیتھا، وال بّد من
  .9، 5، 11، 17 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 278: 11 الوسائل )6(، )5(، )4(، )3(
  .532: 1السرائر ) 7(
  .232: 2الّروضة البھّیة ) 8(
  

  
 فعل تحرم علیھ محرمات اإلحرام قبل التلبیة وإن دخل فیھ بالنّیة ولبس الثوبین، فلو ال: 17 مسألة "3246"

شیئًا من المحرمات ال یكون آثمًا ولیس علیھ كّفارة، وكذا في القارن إذا لم یأت بھا وال باإلشعار أو التقلید، بل 
یجوز لھ أن یبطل اإلحرام ما لم یأت بھا في غیر القارن أو لم یأت بھا وال بأحد األمرین فیھ والحاصل أن 

یلزم البقاء علیھ  تحرم علیھ المحرمات وال ّنھ ال  الثوبین إّال أالشروع في اإلحرام وإن كان یتحّقق بالنّیة ولبس
  .)1( إّال بھا أو بأحد األمرین، فالتلبیة وأخواھا بمنزلة تكبیرة اإلحرام في الّصالة

  
أّن اختالف األصحاب یبتني على االختالف في حقیقة اإلحرام، فقد ذھب جمع إلى أنھ عبارة عن : والظاھر

لنفس على ترك المحرمات والمنھیات المعھودة، وقال جمع آخر من الفقھاء أن اإلحرام االلتزام وتوطین ا
حیث ذكرنا أن اإلحرام أمر . یحصل بالتلبیة، وھو الصحیح عندنا وعلیھ فال ینبغي الشك في لزوم المقارنة

اجة إلى نّیة ُاخرى بسیط وھو الدخول في حرمة اهللا واّنما یتحقق بالتلبیة وبھا یدخل في اإلحرام، وإذن فال ح
غیر نّیتھا، وال بّد من مقارنة التلبیة مع نّیة اإلحرام العتبار اقتران العمل من أّولھ إلى آخره بالنّیة كما في 
سائر العبادات، وال أثر للنّیة السابقة إذا كان حال العمل غافًال عنھا بالمّرة، ولذا ذكرنا بطالن الغسل لمن خرج 

  .وكان حین الغسل غافًال عنھ بالمّرةمن بیتھ مریدًا للغسل 
  

وإن قلنا بأن اإلحرام ھو االلتزام والعقد القلبي وإن لم یكن لھ أثر ما لم یلب، فلھذا البحث مجال ویصح أن یقال 
بأنھ ھل یعتبر أن یكون العزم مقارنًا للتلبیة أم ال، فإذا عزم والتزم ثّم أتى بالتلبیة بنّیة الحج یكفي أم یعتبر أن 

  .ون العزم مقارنًایك
قد عرفت مما تقّدم أنھ ال كالم في جواز إتیان محرمات اإلحرام قبل التلبیة وأنھ ما لم یلب یجوز لھ ارتكاب ) 1(

  . المعتبرة)1( المنھیات حتى الجماع، استنادًا إلى جملة من النصوص
  
- - - - - - - - - -  
  .14أبواب اإلحرام ب  / 333: 12الوسائل ) 1(
  

  
إذا نسي التلبیة وجب علیھ العود إلى المیقات لتداركھا وإن لم یتمّكن أتى بھا في مكان : 18 مسألة "3247"

، والظاھر عدم وجوب الكّفارة علیھ إذا كان آتیًا بما یوجبھا، لما عرفت من عدم انعقاد اإلحرام إّال ))1(( التذّكر
  .)1( بھا
  

التلبیة، أو یعم االشعار أو التقلید وأّن القارن الذي یدخل في إنّما الكالم في أّن ھذا الحكم ھل یختص بمورد 
  ؟ اإلحرام بسبب االشعار أو التقلید كذلك أم ال

رّبما یستدل لذلك باالجماع على أّن القارن إذا لم یأت باالشعار أو التقلید یجوز لھ إرتكاب محرمات اإلحرام، 
یة حیث إن الحكم المذكور ینحل إلى حكم إیجابي وحكم والظاھر عدم الحاجة إلیھ فإّن في األخبار غنى وكفا

وأّما السلبي فھو عدم جواز ارتكاب . سلبي، أّما الحكم االیجابي فھو جواز ارتكاب المحرمات قبل التلبیة
المحّرمات بعد التلبیة، وكال الحكمین یستفاد من النصوص التي صّرحت بأّن االشعار والتقلید بمنزلة التلبیة، 

 فإّن دلیل التنزیل یقتضي إجراء حكم التلبیة )2( »واالشعار والتقلید بمنزلة التلبیة«معاویة بن عّمار كمعتبرة 
  .على االشعار أو التقلید، فلو لم یشعر أو لم یقلد جاز لھ ارتكاب كل شيء
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رام ھو التلبیة  موردھا نسیان اإلحرام ال نسیان التلبیة، فإن قلنا بأّن اإلح)3( النصوص الواردة في المقام) 1(
وأّما إذا قلنا بأن اإلحرام یتحّقق بالعزم وعقد القلب ففي ھذا الفرض إن . وبھا یتحقق اإلحرام فاألمر واضح

التزمنا أن التلبیة متممة لإلحرام وما صدر منھ كان إحرامًا ناقصًا ویتم بالتلبیة، فاألمر واضح أیضًا لشمول 
  .یان التلبیةالروایات الواردة في نسیان اإلحرام لنس

  
وأّما لو قیل بأّن التلبیة غیر دخیلة في اإلحرام وإّنما ھي واجب مستقل نظیر لبس الثوبین، فحینئذ ال موجب 

  ّنھا واجب مستقل ترك عن للعود إلى المیقات لتداركھا، أل
- - - - - - - - - -  
  ".4 التعلیقة 3221في المسألة "على تفصیل تقّدم ) 1(
  .11 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 277: 11الوسائل ) 2(
  .20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 3(
  

  
الواجب من التلبیة مّرة واحدة، نعم یستحب اإلكثار بھا وتكرارھا ما استطاع خصوصًا : 19 مسألة "3248"

د الركوب في دبر كل صالة فریضة أو نافلة وعند صعود شرف أو ھبوط واد وعند المنام وعند الیقظة وعن
  ،)1( وعند النزول وعند مالقاة راكب وفي األسحار

  
  .عذر فیتداركھ في مكانھ متى تذكر، والروایات اآلمرة بالعود إلى المیقات إنما وردت في ناسي اإلحرام

: ریب فیھ، ویدل علیھ إطالق األدّلة كقولھ في صحیح معاویة بن عّمار أّما االكتفاء بمّرة واحدة فمّما ال) 1(
، والمذكور في )1(»بّد من التلبیات األربع التي كّن في أّول الكالم وھي الفریضة وھي التوحید اعلم أنھ الو«

  .صدر الحدیث وفي أّول الكالم إنما ھو االتیان بالتلبیات األربع مّرة واحدة
  

: صوص، منھاوأّما استحباب االكثار وتكرارھا ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فتدل علیھ الن
  .)2( صحیحة معاویة بن عّمار المتقدِّمة

  
وأكثر ما «: وأّما االتیان بھا عند المنام بخصوصھ فال دلیل علیھ، وإنما یدل علیھ عموم قولھ في الصحیحة

  .، فإن وقت النوم آخر زمان یمكن فیھ االتیان بالتلبیة»استطعت
  

ا نسب وجوبھ إلى الشیخ في التھذیب، ولكن الذي صّرح وأّما االجھار بھا فھو المعروف عند األصحاب، ورّبم
 ال الشیخ في التھذیب نعم لم یعّلق الشیخ في التھذیب على ما ذكره المفید )3( بالوجوب ھو المفید في المقنعة

ولعّل المراد بالوجوب ھو االستحباب األكید، فإن الشیخ . )4( في المقنعة بل استدّل لھ بصحیحة عمر بن یزید
  في ادعى 

- - - - - - - - - -  
  .417، وتقّدم في ص 2 ح 40أبواب االحرام ب  / 382: 12الوسائل ) 1(
  .417في ص ) 2(
  .407: المقنعة) 3(
  .3 ح 40أبواب اإلحرام ب  / 383: 12، الوسائل 301 / 92: 5التھذیب ) 4(
  

  
 الوجوب أو مال إلیھ لألمر بھ في وكیف كان، فقد اختار صاحب الحدائق. )1(الخالف أنھ لم یر قائًال بالوجوب

  .)2(النصوص وھو حقیقة في الوجوب، وذكر أن حمل األخبار المطلقة على مقّیدھا یقتضي وجوب االجھار
  

أن المستفاد من األخبار إنما ھو االستحباب ال الوجوب، فإن عمدة ما استدل بھ صاحب الحدائق : ویرد علیھ
  :روایات ثالث
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: بعدما ذكر التلبیات الواجبة والمستحبة) علیھ السالم(، قال )3(بن عّمار المتقّدمةصحیحة معاویة : اُالولى
، فإن األمر باالجھار ال یختص بالتلبیات األربع الواجبة بل یرجع إلى التلبیات »وأكثر ما استطعت واجھر بھا«

 فكیف یمكن أن یكون الجھر الكثیرة المذكورة في الدعاء وال ریب أن ھذه التلبیات الكثیرة مستحبة في نفسھا،
  .بھا واجبا

  
ما روى عن حریز بطرق عدیدة بعضھا ضعیف للرفع كروایة الكلیني وبعضھا صحیح كطریق الصدوق : الثانیة

والشیخ، فإنھما رویا عن حریز بن عبداهللا ـ وما في الوسائل عن حریز عن عبداهللا غلط ـ ومحّمد بن سھل عن 
، وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبداهللا )علیھ السالم (أبیھ عن أشیاخھ عن أبي عبداهللا

: فقال لھ) علیھ السالم(أتاه جبرائیل ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(لما أحرم رسول اهللا «: أنھما قاال) علیھما السالم(
ما مشى الروحا ف: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن، قال وقال جابر بن عبداهللا

  .)4(»حتى بحت أصواتنا
  

أّن األمر بالعج ورفع الصوت إنما ھو بعد تحقق اإلحرام وأداء التلبیة الواجبة التي یتحّقق بھا : والجواب
  اإلحرام، ال في التلبیة اُالولى التي توجب اإلحرام، وال ریب

- - - - - - - - - -  
  .292: 2الخالف ) 1(
  .61: 15الحدائق ) 2(
  .1 رقم 417في ص ) 3(
أبواب اإلحرام  / 378: 12، الوسائل 302 / 92: 5، التھذیب 960 / 210: 2، الفقیھ 5 / 336: 4الكافي ) 4(
  .1 ح37ب
  

  
من لبى في إحرامھ سبعین مّرة إیمانًا واحتسابًا أشھد اهللا لھ ألف ألف ملك براءة من الّنار «وفي بعض األخبار 
خصوصًا في المواضع المذكورة ـ للرجال دون الّنساء، ففي المرسل  ھر بھا ـویستحب الج. »وبراءة من النفاق

صّلى اهللا علیھ (لما أحرم رسول اهللا «) )1(( ، وفي المرفوعة»إّن التلبیة شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبیة«
  .»بدنمر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبیة والثج نحر ال: أتاه جبرائیل فقال) وآلھ

  
ذكر جماعة أّن األفضل لمن حج على طریق المدینة تأخیر التلبیة إلى البیداء مطلقًا كما : 20 مسألة "3249"

قالھ بعضھم، أو في خصوص الراكب كما قیل ولمن حج على طریق آخر تأخیرھا إلى أن یمشي قلیًال، ولمن 
  ، لكن الظاھر بعد عدم))2((  األبطححج من مّكة تأخیرھا إلى الرقطاء كما قیل، أو إلى أن یشرف على

  
بّد من حمل األمر برفع الصوت فیھا على  أّن التلبیات األخیرة غیر واجبة فضًال عن االجھار بھا، فال

  .االستحباب
  

إن كنت ماشیًا فاجھر باھاللك وتلبیتك من «: ، قال)علیھ السالم(صحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداهللا : الثالثة
 وھي أیضًا غیر داّلة على الوجوب، ألنھا في مقام )3( »نت راكبًا فإذا علت بك راحلتك البیداءالمسجد، وإن ك

  .بیان موضع الجھر ال في مقام بیان أصل الجھر حتى یقال بأن األمر ظاھر في الوجوب
  

نص، ففي ثّم إنھ بناًء على استحباب الجھر أو وجوبھ ـ كما قیل ـ إنما یختص بالرجال وال یشمل الّنساء لل
  .)4( »لیس على الّنساء جھر بالتلبیة«: قال) علیھ السالم(صحیحة أبي أیوب الخزاز عن أبي عبداهللا 

  
- - - - - - - - - -  
  .ورد ذلك في الصحیحة أیضا) 1(
  .لم تثبت أفضلیة التأخیر إلى اإلشراف على األبطح) 2(
  .1 ح 34أبواب اإلحرام ب  / 369: 12الوسائل ) 3(
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  .4 ح 38أبواب اإلحرام ب  / 380: 12ئل الوسا) 4(
  

  
اإلشكال في عدم وجوب مقارنتھا للنّیة ولبس الثوبین استحباب التعجیل بھا مطلقًا وكون أفضلّیة التأخیر 

بھا حین النّیة ولبس الثوبین سّرًا ویؤخر الجھر بھا إلى ) )1(( بالنسبة إلى الجھر بھا، فاألفضل أن یأتي
  ،)1( الحلیفة نحو مّكة َبیداء أرض مخصوصة بین مّكة والمدینة على میل من ذيالمواضع المذكورة، وال

  
المدینة تأخیر التلبیة إلى البیداء مطلقًا، أو في  األفضل لمن حّج عن طریق األصحاب أّن ذكر جماعة من) 1(

 إشكال وھو خصوص الراكب، أو أنھ مخیر بین التلبیة من نفس مسجد الشجرة أو من البیداء، فیتوجھ حینئذ
أنھ بعد البناء على أن اإلحرام یتحّقق بالتلبیة أو أنھا متممة لھ ـ كما عن بعضھم ـ فكیف یجوز تأخیر التلبیة 

فیقع الكالم في . من مسجد الشجرة لرجوع ذلك في الحقیقة إلى جواز تأخیر اإلحرام عن مسجد الشجرة
  :مقامین
لى البیداء كما اختاره صاحب الحدائق أو احتاط فیھ احتیاطًا لزوم تأخیر التلبیة عن مسجد الشجرة إ: أحدھما
  .)2(لزومیًا 

  
  .جواز تأخیرھا إلى البیداء: ثانیھما

  
أن ظاھر الروایات الداّلة على اإلحرام من مسجد ) قدس سره(فقد ذكر صاحب الحدائق : أّما المقام األّول

ال موجب لرفع الید عن ظھور : جد، وقالالشجرة وجوب تأخیر التلبیة عن موضع عقد اإلحرام في المس
الروایات، مع أنھ ممن یرى أن اإلحرام ال یحصل إّال بالتلبیة، وذكر أیضًا أن ھذا الحكم مختص باإلحرام من 
مسجد الشجرة، وأّما في غیره فحكم بالتخییر بین إتیان التلبیة من نفس المیقات أو التأخیر بھا عن المیقات 

  .بمقدار یسیر
  

أجمعوا وتسالموا على جواز اإلحرام والتلبیة من نفس مسجد الشجرة وعدم ) رضي اهللا عنھم(لفقھاء ولكن ا
  وجوب تأخیرھا إلى البیداء، للسیرة القطعّیة والروایات 

- - - - - - - - - -  
  .لم تظھر أفضلّیة التعجیل وإن كان ھو األحوط وال یبعد أفضلّیة التأخیر) 1(
  .46: 15الحدائق ) 2(
  

  
مضافًا إلى الروایات الخاّصة الداّلة على . العاّمة في توقیت المواقیت والنھي عن التجاوز عنھا بغیر إحرام

جواز اإلحرام وإتیان التلبیة من نفس مسجد الشجرة، كصحیح عبداهللا بن سنان المعبر عنھ في الحدائق 
رة إلى الحج أن یظھر التلبیة في مسجد ھل یجوز للمتمتع بالعم) علیھ السالم(أنھ سأل أبا عبداهللا «بالقوي 

في البیداء ألّن الّناس لم یعرفوا التلبیة فأحب أن ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(نعم، إنما لّبى النبّي : الشجرة ؟ فقال
نفس المسجد وأّن النبّي  من في جواز اإلحرام وإتیان التلبیة  فإّنھا كما ترى صریحة)1(»یعلمھم كیف التلبیة

  .إنما أّخرھا إلى البیداء لتعلیم الّناس كیفیة التلبیة) علیھ وآلھصّلى اهللا (
  

إذا أحرم الرجل في دبر «ویدل أیضًا على جواز التلبیة من نفس مسجد الشجرة إطالق موثق إسحاق بن عّمار 
الّصالة  بلحاظ أن )2(»أي ذلك شاء صنع: ؟ قال المكتوبة أیلبِّي حین ینھض بھ بعیره أو جالسًا في دبر الّصالة

  .یؤتى بھا غالبًا في المسجد
  

، وموردھا وإن »إن كنت ماشیًا فاجھر باھاللك وتلبیتك من المسجد «)3(وفي صحیحة عمر بن یزید المتقدِّمة
  .كان المشي ولكّنھا تدل على جواز التلبیة من مسجد الشجرة، فما استشكلھ صاحب الحدائق في غیر محّلھ
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الشجرة؟  جواز االتیان بھا من مسجد البیداء بعد التسالم على وز تأخیر التلبیة إلىیج فھل: وأّما المقام الّثاني
  .تأخیرھا إلى البیداء واستدّلوا بعّدة من النصوص األفضل ذھب جماعة إلى جواز التأخیر، بل ذكروا أّن

  
صّلى (ول اهللا في مسجد الشجرة فقد صّلى فیھ رس: عن التھیؤ لإلحرام، فقال«صحیحة معاویة بن وھب : منھا

، وقد ترى ُاناسًا یحرمون فال تفعل حتى تنتھي إلى البیداء حیث المیل فتحرمون كما أنتم في )اهللا علیھ وآلھ
  .)4( »لّبیك الّلھّم لّبیك: محاملكم، تقول

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 35أبواب اإلحرام ب  / 372: 12الوسائل ) 1(
  .4 ح 35ام ب أبواب اإلحر / 373: 12الوسائل ) 2(
  .428في ص ) 3(
  .3 ح 34أبواب اإلحرام ب  / 370: 12الوسائل ) 4(
  

  
إذا صلیت عند الشجرة فال تلب حتى تأتي البیداء حیث یقول الّناس : قال«صحیحة منصور بن حازم : ومنھا

  .)1( »یخسف بالجیش
  

  ي حتى یأتيلم یكن یلب) صّلى اهللا علیھ وآلھ(إن رسول اهللا «صحیحة ابن سنان : ومنھا
  .)2(»البیداء

  
صل المكتوبة ثّم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغیر تلبیة حتى تصعد : قال«صحیحة معاویة بن عّمار : ومنھا

، ونحوھا )3( » ...إلى أّول البیداء، إلى أّول میل عن یسارك، فإذا استوت بك األرض راكبًا كنت أو ماشیًا فلب
  .غیرھا

  
عدم التجاوز عنھا إّال محرمًا تنافي ھذه األخبار، وأنھ كیف یمكن القول بجواز تأخیر ولكن أدّلة المواقیت و

التلبیة مع أن اإلحرام یحصل بالتلبیة، بل حتى على القول بتتمیم اإلحرام بھا، ولذا ذھب جماعة إلى أن التأخیر 
لى ذلك، وأّما بالنسبة إلى التلبیات إّنما ھو بالنسبة إلى التلبیات المستحبة وحملوا الروایات اآلمرة بالتأخیر ع

الواجبة فالّالزم إتیانھا من نفس مسجد الشجرة، وبذلك دفعوا التنافي بین الروایات وھذا الحمل بعید وال 
یساعده المتفاھم من الروایات، فإن بعضھا صریح في تأخیر التلبیة الواجبة، بل قد ورد النھي في بعضھا عن 

  .لمسجدالتلبیة واإلحرام بھا في ا
  

وأبعد من ذلك حمل الروایات على تأخیر االجھار بھا إلى البیداء ال نفس التلبیات، وذلك لعدم ذكر تأخیر الجھر 
  .)4( بھا إلى البیداء في شيء من الروایات، بل صّرح في بعض الروایات بالجھر بالتلبیة من نفس المسجد

  
حرام ال االجھار بھا، وال مناص إّال من األخذ بھذه والظاھر من الروایات تأخیر نفس التلبیة الموجبة لإل

  .بّد لنا من عالج منافاتھا ألدّلة المواقیت الروایات الصحیحة الداّلة على جواز تأخیرھا إلى البیداء وحینئذ فال
  

  أن أدّلة المواقیت الناھیة عن التجاوز عن المیقات بال إحرام : والجواب عن ذلك
- - - - - - - - - -  
  .5، 4 ح 34أبواب اإلحرام ب  / 370: 12 الوسائل )2( ،)1(
  .6 ح 34أبواب اإلحرام ب  / 370: 12الوسائل ) 3(
  .1 ح 34أبواب اإلحرام ب  / 369: 12الوسائل ) 4(
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مطلقة من حیث تحقق اإلحرام بعد قلیل وزمان یسیر، ومن حیث عدم حصول اإلحرام منھ أصًال، فتخصص 
لى جواز تأخیر التلبیة واإلحرام إلى البیداء، فیختص النھي والمنع عن التجاوز عن بھذه الروایات الداّلة ع

المیقات بال إحرام لمن ال یحرم أصًال، وأّما من یرید اإلحرام بعد قلیل فال مانع لھ من التجاوز عن المسجد بال 
ت الداّلة على تأخیر التلبیة إحرام، وحیث إن اإلحرام من المیقات جائز جزمًا ـ كما عرفت ـ تحمل ھذه الروایا

  .على األفضلّیة، وإن كان األحوط االتیان بھا في نفس مسجد الشجرة
  

یبعد أفضلّیة التأخیر وإن  ھذا لمن حج عن طریق المدینة، فبناًء على ما ذكرنا لم تظھر أفضلّیة التعجیل، بل ال
  .كان التعجیل أحوط

  
خرھا إلى أن یمشي قلیًال كما في صحیحة ھشام بن وأّما من حج عن طریق آخر فذكر المصنف أنھ یؤ

، ولمن حج من مّكة تأخیرھا إلى الرقطاء وھو موضع دون الردم ویسمى مدعى، ویدل علیھ صحیح )1( الحكم
  .)2( الفضالء

  
ا وأّما تأخیرھا إلى أن یشرف على األبطح فال دلیل على أفضلّیتھ، بل ال قائل بھا وإنما الدلیل قام على الجھر بھ

  .)3( إذا أشرف على األبطح كما في صحیحة معاویة بن عّمار
  

ثّم إنھ لو قلنا بوجوب مقارنة التلبیة لنّیة اإلحرام فال یجوز تأخیر التلبیة عن مسجد الشجرة إلى البیداء، وأّما 
عجیل بھا بناًء على جواز التأخیر وعدم االشكال في عدم وجوب مقارنتھا للنّیة، فقد ذكر المصنف استحباب الت

  .وكون أفضلّیة التأخیر بالنسبة إلى الجھر بھا
  

إن كان مراده من ھذا الكالم ما ذكره بعد ذلك من أن األفضل أن یأتي بھا حین النّیة ولبس الثوبین سّرًا : أقول
ویؤخر الجھر بھا إلى المواضع المذكورة، فاستحباب التعجیل بھا إنما ھو بالنسبة إلى إتیانھا في نفس 

  یؤخر التلبیة عن جد، بمعنى أنھ الالمس
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 35أبواب اإلحرام ب  / 372: 12الوسائل ) 1(
  .4، 1 ح 46أبواب اإلحرام ب  / 396: 12 الوسائل )3(، )2(
  

  
واألبطح مسیل وادي مّكة وھو مسیل واسع فیھ دقائق الَحصى أّولھ عند منقطع الِشعب بین وادي منى وآخره 

بالمقبرة التي تسمى ِبالُعلى عند أھل مّكة والَرقطاء موضع دون الَردم یسمى َمدعى، ومدعى األقوام متصل 
  .مجتمع قبائلھم والردم حاجز یمنع السیل عن البیت ویعبر عنھ بالمدعى

  
لبیداء، النّیة ویأتي بھا فورًا، فاالستعجال في مقابل تأخیر االتیان بالتلبیة في نفس المسجد ال بالنسبة إلى ا

ویدل على استحباب ھذا التعجیل عموم ما دّل على استحباب المسارعة واالستباق إلى الخیرات، فإن كان مراده 
  .ذلك فال كالم لنا معھ وإن كانت إرادة ھذا المعنى في نفسھ خالف الظاھر

  
 الظاھر من عبارتھ لعقد وإن كان مراده جواز تأخیر نفس التلبیة إلى البیداء وإن كان التقدیم مستحبًا، كما ھو

أن ظاھر الروایات لزوم تأخیر نفس التلبیة ال : ھذه المسألة في استحباب تأخیر التلبیة إلى البیداء، ففیھ
جوازه، وإذن فكیف تحمل الروایات على استحباب تأخیر الجھر بھا، ولو قلنا بأن ظاھر الروایات ھو تأخیر 

  .لالجھر فتأخیر التلبیة بأي مجوز وبأي دلی
  

ال یمكن الجمع بین األمرین، فإنھ لو قلنا باستحباب التعجیل وإتیان التلبیة في نفس المسجد في قبال : والحاصل
تأخیرھا إلى البیداء فال یساعده الروایات، لظھورھا في لزوم تأخیر نفس التلبیة، وإن قلنا بأن مفادھا استحباب 

  .تأخیر الجھر بھا فتأخیر التلبیة ال دلیل علیھ
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الحلیفة نحو مّكة على یسار الذاھب إلى  والبیداء اسم ألرض مخصوصة بین مّكة والمدینـة على میل من ذي
، وصّرح )1(مّكة، وھو المـكان الذي یقول الّناس یخسف بالجیش وقد وقع التصریح بذلك في عّدة من الروایات

   )2( بالحفیرة بثالثة أمیالبذلك في مجمع البحرین وحّدده بما ذكرنا وبأنھ دون المكان المسّمى
- - - - - - - - - -  
  .34أبواب اإلحرام ب  / 369: 12الوسائل ) 1(
  .18: 3مجمع البحرین ) 2(
  

  
المعتمر عمرة التمّتع یقطع التلبیة عند مشاھدة بیوت مّكة في الّزمن القدیم، وحّدھا لمن : 21 مسألة "3250"

كان معروف، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء جاء على طریق المدینة عقبة المدنیین وھو م
، والحاج بأي نوع من الحج ))1(( من خارج الحرم، وعند مشاھدة الكعبة إن كان قد خرج من مّكة إلحرامھا

یقطعھا عند الزوال من یوم عرفة، وظاھرھم أّن القطع في الموارد المذكورة على سبیل الوجوب، وھو 
  .)1(بكونھ مستحّبًااألحوط، وقد یقال 

  
  :یقع الكالم في مسائل) 1(

المعتمر عمرة التمّتع یقطع التلبیة عند مشاھدة بیوت مّكة في الزمن القدیم ویدل على ذلك جملة من : اُالولى
  .األخبار

  
إذا دخلت مّكة وأنت متمتع فنظرت إلى «): علیھ السالم(صحیح معاویة بن عّمار، قال قال أبو عبداهللا : منھا

یوت مّكة فاقطع التلبیة، وحّد بیوت مّكة التي كانت قبل الیوم عقبة المدنیین، فإن الّناس قد أحدثوا بمّكة ما لم ب
  .)2(»یكن، فاقطع التلبیة

  
  .)3( »المتمتع إذا نظر إلى بیوت مّكة قطع التلبیة«صحیح الحلبي : ومنھا

  
؟  أنھ سئل عن المتمتع متى یقطع التلبیة«) علیھ السالم(صحیح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا : ومنھا

 والتحدید بعقبة ذي طوى ال )4( »نعم: ؟ قال بیوت مّكة: إذا نظر إلى عراش مّكة، عقبة ذي طوى، قلت: قال
ینافیھ التحدید بعقبة المدنیین في الروایة اُالولى، الحتمال أن عقبة ذي طوى اسم آخر لعقبة المدنیین، وإما 

 طریق آخر، والعبرة بمشاھدة البیوت السابقة، وحّد تلك البیوت من طریق المدینة مثًال أنھا مكان آخر عن
  .بعقبة المدنیین ومن طریق آخر بعقبة ذي طوى

  
  إذا دخل : ؟ فقال سألتھ أین یمسك المتمتع عن التلبیة«: صحیح زرارة، قال: ومنھا

- - - - - - - - - -  
  .بل كل من كان إحرامھ من أدنى الحل) 1(
  .4، 2، 1 ح 43أبواب اإلحرام ب  / 388: 12 الوسائل )4(، )3(، )2(
  

  
  .)1( »البیوت بیوت مّكة ال بیوت األبطح

  
ورّبما یتوھم التعارض بینھ وبین الروایات السابقة، إذ العبرة حسب الروایة األخیرة بدخول البیوت بینما 

  .الروایات المتقّدمة جعلت العبرة بمشاھدة البیوت
  

كما ورد في ) علیھم السالم( دفعھ بأن الدخول في بیوت مّكة المستحدثة التي حدثت في زمان األئّمة ویمكن
 یستلزم النظر إلى البیوت السابقة التي )2( »فإن الّناس قد أحدثوا بمّكة ما لم یكن«صحیح معاویة بن عّمار 

بر زید الشحام جعل العبرة في القطع بدخول یكون النظر إلیھا سببًا للقطع، فال مخالفة بین الروایات، نعم في خ
  . ولكنھ ضعیف السند بأبي جمیلة المفضل بن صالح الذي كان یكذب ویضع الحدیث)3(الحرم
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 مطلق یشمل عمرة )4( »وإن كنت معتمرًا فاقطع التلبیة إذا دخلت الحرم«وما في صحیح معاویة بن عّمار 

  .)5(  القطع في المتعة، وكذلك إطالق موثق زرارةالمتعة فیقید بالروایات السابقة الداّلة على
  

المعتمر بعمرة مفردة من أدنى الحل یقطع التلبیة عند مشاھدة الكعبة، والمصنف خص الحكم : المسألة الثانیة
بمن كان بمّكة وخرج منھا لالعتمار من أدنى الحل والظاھر أنھ ال اختصاص بذلك، بل المیزان باإلحرام من 

ء كان من التنعیم أو من غیره، وسواء كان في مّكة وخرج منھا لالعتمار أو كان في الخارج أدنى الحل سوا
صّلى (وبدا لھ أن یعتمر، فلیس علیھ أن یذھب إلى المیقات، ولھ أن یحرم من أدنى الحل كما صنع رسول اهللا 

في العمرة المفردة في واعتمر من الجعرانة، ولذا قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى المیقات ) اهللا علیھ وآلھ
  .خصوص ھذا القسم، وھو الذي كان خارج مّكة ودون المیقات وأراد أن یعتمر

  
  :فھنا صورتان: وبالجملة
  .أن یحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مّكة وخرج منھا لالعتمار: إحداھما

  
- - - - - - - - - -  
  .1، 9، 7 ح 43أبواب اإلحرام ب  / 390: 12 الوسائل )3(، )2(، )1(
  .5، 1 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 393: 12 الوسائل)5(، )4(
  

  
  .ما لو كان خارج مّكة دون المیقات وأراد أن یعتمر، والحكم فیھما قطع التلبیة بمشاھدة الكعبة: ثانیتھما

  
 یقطع ومن خرج من مّكة یرید العمرة ثّم دخل معتمرًا لم«ویدل علیھ في الصورتین صحیحة عمر بن یزید 

من اعتمر من «وصحیحة معاویة بن عّمار .  وھي مختّصة بالصورة اُالولى)1( »التلبیة حتى ینظر إلى الكعبة
 وإطالقھا شامل للصورتین، والظاھر عدم اختصاص الحكم )2( »التنعیم فال یقطع التلبیة حتى ینظر إلى المسجد

  .بالتنعیم بل المیزان باالعتمار من أدنى الحل
  

المعتمر للمفردة من خارج الحرم، سواء أحرم من أحد المواقیت المعھودة أو من دویرة أھلھ : لثالثةالمسألة ا
  .كمن كان منزلھ بعد المیقات یقطع التلبیة عند دخول الحرم، ویدل علیھ عّدة من النصوص

  
 )3( »فھا في الحرممن دخل مّكة مفِردًا للعمرة فلیقطع التلبیة حین تضع االبل أخفا«خبر عمر بن یزید : منھا

حتى تضع االبل «: فإن الظاھر منھا بیان حكم من كان خارجًا من الحرم وأراد العمرة من الخارج بقرینة قولھ
  .»أخفافھا في الحرم

  
  .)4( »یقطع التلبیة المعتمر إذا دخل الحرم«معتبرة زرارة : ومنھا

  
  .)5( »البل اخفافھا في الحرمیقطع صاحب العمرة التلبیة إذا وضعت ا«معتبرة مرازم : ومنھا

  
 فإن إطالقھا یشمل )6(»وإن كنت معتمرًا فاقطع التلبیة إذا دخلت الحرم«صحیحة معاویة بن عّمار : ومنھا

العمرة المفردة وعمرة التمّتع، وبعد إخراج عمرة التمّتع عنھ بالروایات السابقة یثبت اختصاص قطع التلبیة 
  .بدخول الحرم بالعمرة المفردة

  
- - - - - - - - - -  
  .8 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 395: 12الوسائل ) 1(
  .4 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 394: 12الوسائل ) 2(
  .5، 2 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 394: 12 الوسائل )4(، )3(
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  .6 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 394: 12الوسائل ) 5(
  .1 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 393: 12الوسائل ) 6(
  

  
  .ثّم إّن ھنا روایات یظھر منھا قطع التلبیة بالنظر إلى بیوت مّكة كما في عمرة التمّتع

  
إذا رأیت بیوت مّكة ذي طوى : ؟ قال عن الرجل یعتمر عمرة مفردة من أین یقطع التلبیة«روایة یونس : منھا

  .ر بالموثقة في غیر محلھ ولكّنھا ضعیفة بمحسن بن أحمد، فإنھ ممن لم یوثق، فالتعبی)1(»فاقطع التلبیة
  

: ؟ قال دخلت بعمرة فأین أقطع التلبیة: قلت) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: صحیحة الفضیل، قال: ومنھا
  .)2( »بحیال القصارین: ؟ قال أین عقبة المدنیین: ؟ فقلت حیال العقبة عقبة المدنیین

  
ي باالطالق، والروایات المتقّدمة واردة في خصوص أنھ لیس فیھا تصریح بالعمرة المفردة وإنما ھ: والجواب

  .المفردة فتقید الصحیحة ویرتفع التنافي
  

عن الرجل یعتمر «ورّبما یتوھم معارضة ھذه الروایات الداّلة على قطع التلبیة بدخول الحرم بصحیحة البزنطي 
یقطع التلبیة إذا نظر إلى : ولھمن ق) علیھ السالم(كان أبو الحسن : ؟ قال عمرة المحرم من أین یقطع التلبیة

، فإن المصرح فیھا العمرة المفردة، ألّن عمرة شھر المحرم إنما ھي مفردة، فتعارض ما دّل )3( »بیوت مّكة
  .على قطع التلبیة بدخول الحرم في العمرة المفردة

  
 من أدنى الحل أو من أن الروایة وإن كان موردھا العمرة المفردة ولكنھا مطلقة من حیث بدء العمرة: والجواب

قبل الحرم، والروایات السابقة موردھا االعتمار من خارج الحرم إما لظھور الروایات في نفسھا أو ألجل التقّیة 
ونحوھا، وصحیحة البزنطي مطلقة من حیث اإلحرام من خارج الحرم أو من أدنى الحل، أو كان في مّكة وخرج 

قّید فتحمل صحیحة البزنطي على اإلحرام من أدنى الحل ویرتفع وأراد العمرة، فالنسبة نسبة المطلق والم
  .التنافي

  
  نعم یبقى شيء وھو أن صحیح البزنطي جعل حّد قطع التلبیة بالنظر إلى بیوت

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 393: 12الوسائل ) 1(
  .11 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 395: 12الوسائل ) 2(
  .12 ح 45أبواب اإلحرام ب  / 396: 12سائل الو) 3(
  

  
الظاھر أنھ ال یلزم في تكرار التلبیة أن یكون بالصورة المعتبرة في انعقاد اإلحرام، بل : 22 مسألة "3251"

بل ال یبعد كفایة تكرار لفظ ) لبیك الّلھّم لبیك: (وال بإحدى الصور المذكورة في األخبار، بل یكفي أن یقول
  .)1( لبیك

  
ة وصحیح عمر بن یزید المتقّدم ـ الوارد فیمن اعتمر من أدنى الحل ـ جعل الحد بالنظر إلى الكعبة، ولكن مّك

یمكن رفع التنافي بالتالزم بین األمرین، فإن النظر إلى بیوت مّكة یستلزم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلو البیت 
  .وارتفاعھ ونحو ذلك

  
ن قطع التلبیة عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج الحرم ھو الصحیح، أّن ما ذھب إلیھ المشھور م: فتحصل

  . من التخییر بین دخول الحرم والنظر إلى بیوت مّكة ضعیف)1(وما ذھب إلیھ الصدوق
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الحاج بأي نوع من الحج یقطعھا عند الزوال من یوم عرفة بال خالف عند األصحاب، ویشھد : المسألة الرابعة
  . وغیرھا من الصحاح)2( »الحاج یقطع التلبیة یوم عرفة زوال الشمس«حیح ابن مسلم ص: لھ النصوص، منھا

  
بقي الكالم في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزیمة أو الرخصة، نسب إلى ظاھر كالمھم أنھ على 

ر السابق وانتھائھ، نحو الوجوب وھو الظاھر، لألمر بالقطع وظاھر األمر ھو الوجوب، وال أقل من ارتفاع األم
وبقاؤه یحتاج إلى الدلیل فال مجوز لإلتیان بھا، ألّن العبادة توقیفیة ومشروعیتھا تحتاج إلى األمر، بل یظھر 

كنت «: من بعض الروایات أن إتیان التلبیة في غیر موردھا مبغوض عند اهللا تعالى كما في صحیحة أبان، قال
؟  أترى ھؤالء الذین یلبون:  المسجد وقوم یلبون حول الكعبة، فقالفي ناحیة من) علیھ السالم(مع أبي جعفر 

  .)3( »واهللا ألصواتھم أبغض إلى اهللا من أصوات الحمیر
  .إلطالق النصوص اآلمرة بالتلبیة) 1(
  
- - - - - - - - - -  
  .277: 2الفقیھ ) 1(
  .1 ح 44أبواب اإلحرام ب  / 391: 12الوسائل ) 2(
  .3 ح 43أبواب اإلحرام ب  / 389: 12الوسائل ) 3(
  

  
  .إذا شك بعد اإلتیان بالتلبیة أنھ أتى بھا صحیحة أم ال بنى على الصّحة: 23 مسألة "3252"
  
إذا أتى بالنّیة ولبس الثوبین وشّك في أنھ أتى بالتلبیة أیضًا حتى یجب علیھ ترك : 24 مسألة "3253"

  .وز لھ فعلھا وال كفارة علیھبھا فیج) )1(( المحرمات أو ال، یبني على عدم اإلتیان
  
إذا أتى بموجب الكّفارة وشّك في أنھ كان بعد التلبیة حتى تجب علیھ أو قبلھا، فإن كانا : 25 مسألة "3254"

مجھولي التاریخ أو كان تاریخ التلبیة مجھوًال لم تجب علیھ الكّفارة، وإن كان تاریخ إتیان الموجب مجھوًال 
  .)1( كونھ بعد التلبیة) )2(( الة التأخر، لكن األقوى عدمھ، ألّن األصل ال یثبتفیحتمل أن یقال بوجوبھا ألص

  
  :ذكر في ھذه المسائل صورًا ثالثًا للشك في التلبیة) 1(

  .ما إذا أتى بھا ثّم شّك في أنھ أتى بھا صحیحة أم ال: اُالولى
  

  . الثوبینأن یشك في أصل وجود التلبیة وتحققھا وعدمھ بعد النّیة ولبس: الثانیة
  

  .أن یشك في تقّدم التلبیة وتأخرھا على ما یوجب الكّفارة: الثالثة
  

كّلما شككت فیھ مما قد مضى فامضھ كما «ریب في أنھ یبني على الصّحة، لعموم قولھ  فال: أّما الصورة اُالولى
  .تختص بباب دون باب ، فإن قاعدة الفراغ ال)3( »ھو
  

ي المتن أنھ یبني على عدم االتیان بھا ألصالة عدمھ، فیجوز لھ فعل محرمات فقد ذكر ف: وأّما الصورة الثانیة
اإلحرام وال كفارة علیھ كما یجب علیھ االتیان بالتلبیة وما ذكره صحیح ولكنھ یقّید بما إذا لم یتجاوز المحل كما 

  إذا شّك وھو في المیقات، وأّما 
- - - - - - - - - -  
  .عد تجاوز المحلإّال فیما إذا كان الشك ب) 1(
  .بل ھو غیر جار في نفسھ) 2(
  .3 ح 23أبواب الخلل في الّصالة ب  / 338: 8الوسائل ) 3(
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إذا تجاوز المحل وخرج عن المیقات ووصل إلى مّكة وشّك في حال الطواف مثًال، فال عبرة بشّكھ لجریان 
، فكل مورد صدق علیھ التجاوز )1(نصقاعدة التجاوز، فإنھا تجري في جمیع الموارد إّال في باب الوضوء لل

عن محلھ تجري قاعدة التجاوز سواء أكان في العبادات أم في المعامالت، وقد ذكرنا في محلھ أن التجاوز إنما 
ھو باعتبار التجاوز عن محلھ ال التجاوز عن نفس الشيء المشكوك فیھ، لعدم تحقق التجاوز عن األمر 

ذا ركع وشّك في القراءة وعدمھا فإن التجاوز عنھا باعتبار تجاوز محلھا، المشكوك فیھ وجودًا وعدمًا، كما إ
یتحّقق التجاوز إّال بالدخول في الغیر كباب الّصالة كالمثال المتقّدم، فإنھ لو شّك في  نعم في بعض الموارد ال

  .القراءة قبل الدخول في الركوع ال یتحقق التجاوز عن محل القراءة
  

فھي ما إذا أتى بموجب الكّفارة وبالتلبیة وشّك في المتقدِّم منھما والمتأخِّر، فتارة یجھل : وأّما الصورة الثالثة
  .تأریخھما، وُاخرى یعلم تاریخ التلبیة، وثالثة یعلم تأریخ ارتكاب المحرمات

  
  .اختار المصنف عدم وجوب الكّفارة في جمیع الصور

  
ین وتعارضھما یتوقف على ترتب األثر لكل منھما، فإن قد ذكرنا في توارد الحالتین أن جریان األصل: أقول

جریانھما معًا غیر ممكن وفي أحدھما دون اآلخر ترجیح بال مرجح، وأّما إذا كان األثر مترتبًا على أحدھما دون 
اآلخر فال مانع من جریان األصل فیھ والرجوع إلیھ، سواء كان المورد من موارد مجھولي التاریخ او كان 

ومقامنا من ھذا القبیل، ألّن ارتكاب األفعال المنھیة قبل التلبیة ال أثر لھ وإنما . لومًا واآلخر مجھوًالأحدھما مع
األثر یترتب بعد التلبیة، فلو شّك في أنھ ھل ارتكب محرمًا بعد التلبیة لیترّتب علیھ الكّفارة أو لم یرتكب شیئًا، 

لتلبیة، وال تعارض بأصالة عدم االرتكاب قبل التلبیة لعدم ترّتب لم تجب علیھ الكّفارة ألصالة عدم االرتكاب بعد ا
  األثر على ذلك، فأحد األصلین ال أثر لھ فال یجري واألصل اآلخر الذي یترّتب علیھ

- - - - - - - - - -  
  .42أبواب الوضوء ب  / 469: 1الوسائل ) 1(
  

 
 على المحرم اجتنابھ، یّتزر بأحدھما ویرتدي لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب: الثالث من واجبات اإلحرام

  ،)1(باآلخر، واألقوى عدم كون لبسھما شرطًا في تحقق اإلحرام، بل كونھ واجبًا تعّبدّیا 
  

األثر یجري، سواء كان المورد مجھول التاریخ أو معلومھ، وال مجال للرجوع إلى البراءة بعد إمكان جریان 
  .األصل الموضوعي

 اإلحرام المسّمى أحدھما باالزار واآلخر بالرداء اتفاقي بین األصحاب ولم یخالف فیھ وجوب لبس ثوبي) 1(
وزمن األئّمة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(أحد مّنا بل من المسلمین كافة، وقد جرت علیھ السیرة من زمن النبّي 

  :إلى زماننا، فال كالم في أصل الوجوب وإنما یقع الكالم في جھات) علیھم السالم(
صّلى (؟ رّبما یقال بوجوب ذلك لعمل النبي  أّن المستفاد من األخبار ھل ھو وجوب لبسھما أو استحبابھ: ُالولىا

وسائر المسلمین، ولكن یرّده أن مجرد العمل ال یدل على الوجوب وإذن ) علیھم السالم(واألئّمة ) اهللا علیھ وآلھ
األخبار اآلمرة بلبس الثوبین ولو على نحو : ، فمنھابّد من ذكر بعض األخبار التي استفید منھا الوجوب فال

الجملة الخبریة، بناًء على ما ھو الصحیح من داللتھا على الوجوب كظھور األمر في الوجوب وال یرفع الید 
عنھ إّال بالقرینة، ومجّرد االقتران باُالمور المستحّبة غیر ضائر بداللة األمر على الوجوب، لما ذكرنا في 

 أّن األمر ظاھر في الوجوب، ففي كل مورد قامت القرینة على االستحباب نرفع الید عن )1( ُالصولیةالمباحث ا
اغتسل للجنابة والجمعة نلتزم بالوجوب لظھور : الوجوب في ذلك المورد ویبقى الباقي على الوجوب، فلو قال

  .ة على عدم الوجوباألمر فیھ، وإنما نلتزم باستحباب غسل یوم الجمعة لقیام القرینة الخارجی
  

  حتى تأتي الشجرة «صحیحة معاویة بن وھب في حدیث، : فمن جملة الروایات
- - - - - - - - - -  
  .132: 2محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
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  .)1( »فتفیض علیك من الماء وتلبس ثوبیك إن شاء اهللا

  
  .)2( »والبسوا ثیابكم التي تحرمون فیھا«صحیحة ھشام بن سالم : ومنھا

  
  .)3( »ثّم استك واغتسل والبس ثوبیك«صحیحة معاویة بن عّمار : ومنھا

  
 )4( »إذا كان یوم الترویة إن شاء اهللا فاغتسل ثّم البس ثوبیك وادخل المسجد«صحیحة ُاخرى لھ : ومنھا

  .وغیرھا من األخبار
  

عن اعتبار لبس ثوبي ، فإّن تجریدھم من ثیابھم یكشف )5( ویؤكذ ذلك ما ورد في تجرید الصبیان من فخ
  .اإلحرام وإّال فال موجب لتجریدھم

  
ویؤید ذلك ما ورد في اإلحرام من المسلخ من وادي العقیق وأنھ عند التقّیة والخوف یؤخر لبس ثیاب اإلحرام 

  .، ویعلم من ذلك أن لبس ثوبي اإلحرام من الواجبات، إلى غیر ذلك من الروایات والشواھد)6( إلى ذات عرق
  

في أن لبس ثوبي اإلحرام واجب تعبدي بحیث لو تركھ انعقد إحرامھ وإن كان آثمًا أم أنھ واجب : الثانیةالجھة 
  :؟ واشتراط المذكور یتصور على نحوین شرطي في تحقق اإلحرام بحیث ال ینعقد اإلحرام إّال بھ

لمخیط وغیر البس للثوبین فلم أن یكون لبس الثوبین متممًا لإلحرام، فلو لبى وھو عار أو كان البسًا ل: أحدھما
یتحقق منھ اإلحرام الكامل، واإلحرام الكامل التام یحصل بعد لبس الثوبین فاللبس مقوم أي متمم لإلحرام، إّال 

  .أن ما أتى بھ من التلبیة قبل اللبس صحیح وال حاجة إلى إعادتھا
  

  .أنھ ال دلیل على ذلك: ویرده أّوًال
  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 7أبواب اإلحرام ب  / 325: 12سائل الو) 1(
  .1 ح 8أبواب اإلحرام ب  / 326: 12الوسائل ) 2(
  .4 ح 6أبواب اإلحرام ب  / 323: 12الوسائل ) 3(
  .1 ح 52أبواب اإلحرام ب  / 408: 12الوسائل ) 4(
  .1 ح 47أبواب اإلحرام ب  / 398: 12الوسائل ) 5(
  .10 ح 2 ب أبواب المواقیت / 313: 11الوسائل ) 6(
  

  
االشعار أو التقلید أو التلبیات كما : ینافیھ صریح الروایات الداّلة على أن موجب اإلحرام أحد ُامور ثالثة: وثانیًا

  .)1( في صحیحة معاویة بن عّمار
  

أن یكون لبس ثوبي اإلحرام شرطًا في صّحة التلبیة بحیث لو لبى عاریًا أو في المخیط من دون : ثانیھما
  . علیھ إعادة التلبیة لوقوعھا فاقدة للشرط فتفسدالثوبین

  
 صحیح معاویة بن عّمار وغیر )2(عّمار المتقدِّمة بن معاویة لصحیحة الدلیل ومنافاتھ مضافًا إلى عدم: ویرّده

ینزعھ وال یشقھ، وإن كان لبسھ : قمیصھ فقال وعلیھ أحرم رجل في« )السالم علیھ(أبي عبداهللا  واحد عن
 فإنھ یدل على صّحة إحرامھ واالجتزاء بھ وإن كان علیھ قمیصھ )3( »قھ وأخرجھ مما یلي رجلیھبعدما أحرم ش

من دون حاجة إلى إعادة اإلحرام، وإنما ینزع القمـیص لحرمة لبس المخیط على المحرم، ولو كان لبس 
  .الثوبین شرطًا في صّحة اإلحرام یلزم علیھ اإلحرام ثانیًا لبطالن اإلحرام األّول
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 ذكر أن ھذه الصحیحة الداّلة على صّحة اإلحرام في المخیط مطلقة من حیث الجھل )4(ولكن صاحب الحدائق
بالحكم والعلم بھ مع تعمد اإلحرام في المخیط، فتقّید بصحیحة عبدالصمد بن بشیر الداّلة على صّحة اإلحرام في 

ار على خبر عبدالصمد، فتكون النتیجة المخیط في صورة الجھل بالحكم، فیحمل إطالق صحیح معاویة بن عّم
  .صّحة اإلحرام في المخیط عند الجھل بالحكم دون ما لو كان عالمًا بھ وتعّمد اإلحرام في المخیط

  
جاء رجل یلبي حتى «: قال) علیھ السالم(وأّما صحیحة عبدالصمد فھي ما رواه الشیخ عنھ عن أبي عبداهللا 

یصھ، فوثب إلیھ ُاناس من أصحاب أبي حنیفة وأفتوه بشق قمیصھ دخل المسجد الحرام وھو یلبي وعلیھ قم
وإخراجھ من رجلیھ وأن علیھ بدنة والحج من قابل وأّن ما حّجھ في المخیط فاسد، وذكر ذلك ألبي عبداهللا 

  ) علیھ السالم(
- - - - - - - - - -  
  .20 ح 12أبواب أقسام الحج ب  / 279: 11الوسائل ) 1(
  .436 في ص) 2(
  .2 ح 45أبواب تروك اإلحرام ب  / 488: 12الوسائل ) 3(
  .78: 15الحدائق ) 4(
  

  
قبل أن : ؟ قال ؟ أبعد ما لبیت أم قبل متى لبست قمیصك): علیھ السالم(وأنھ لم یسأل أحدًا عن شيء، فقال 

جھالة فال فأخرجھ من رأسك، فإنھ لیس علیك بدنة ولیس علیك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرًا ب: ُالبي، قال
  .)1( »شيء علیھ

  
أن المقام لیس من موارد حمل المطلق على المقّید، وذلك ألّن خبر عبدالصمد لیس في مقام بیان : والجواب

تصحیح عملھ لكونھ جاھًال، وإنما ھو في مقام بیان أنھ لیس علیھ الكّفارة وفي مقام نفي ما أفتوا بھ في حّقھ 
) علیھ السالم(وقد فّصل في الروایة بین اللبس قبل التلبیة أو بعدھا وحكم وأنھ ال یجب علیھ شيء مما ذكروه، 

بإخراج القمیص من رأسھ فیما إذا لبسھ قبل التلبیة وھذا حكم تعبدي كما أنھ یخرجھ من رجلیھ إذا لبسھ بعدما 
  .أحرم كما في صحیحة معاویة بن عّمار المتقّدمة

  
ین في تحقق اإلحرام بكال المعنیین ال بمعنى المتمم وال بمعنى دخلھ أنھ ال دلیل على اشتراط لبس الثوب: فتحصل

  .في صّحة التلبیة، وإنما المستفاد من األدّلة وجوب لبس الثوبین وجوبًا مستقًال تعبدیا
  

إن المستفاد من صحیحة ُاخرى لمعاویة بن عّمار بطالن التلبیة إن لم یكن البسًا لثوبي اإلحرام، : ورّبما یقال
یصلح لك لبسھ فلّب واعد غسلك،  إن لبست ثوبًا في إحرامك ال: قال«) علیھ السالم(وى عن أبي عبداهللا فقد ر

 فإن األمر باعادتھا یكشف عن بطالن اإلحرام األّول ألنھ )2(»وإن لبست قمیصًا فشقھ وأخرجھ من تحت قدمیك
  .یصلح لھ لبسھ كالمخیط أحرم فیما ال

  
یجوز  لى شرطیة اللبس في تحقق اإلحرام وإنما ھي ناظرة إلى لبس ما الأن الصحیحة غیر ناظرة إ: وفیھ

لبسھ عند اإلحرام، سواء أكان البسًا لثوبي اإلحرام أم ال بل فرض فیھا تحقق اإلحرام منھ وإنما لبس ما ال 
ل بشق القمیص وإخراجھ من تحت قدمھ في ذی) علیھ السالم(یصلح لھ من الثیاب، والقرینة على ذلك حكمھ 

  الروایة، كما 
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 45أبواب تروك اإلحرام ب  / 488: 12، الوسائل 239 ح 72: 5التھذیب ) 1(
  .5 ح 45أبواب تروك اإلحرام ب  / 489: 12الوسائل ) 2(
  

  
  .)1(في صحیحتي معاویة بن عّمار المتقدِّمتین
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القباء وأن القمیص یمتاز عن غیره كالقباء بشق الروایة في مقام بیان التفصیل بین القمیص و: وبالجملة
القمیص وإخراجھ من تحت قدمیھ، ألنھ لو أخرجھ من رأسھ یتحقق ستر الرأس بخالف القباء والجبة 
ونحوھما مما یمكن نزعھ من دون أن یستر الرأس، ومن الواضح أن كل من لبس ثوبًا ال یصلح لھ لبسھ ـ بعد 

عادة التلبیة، فال داللة في الروایة على بطالن التلبیة مع لبس المخیط، وإنما تحقق اإلحرام منھ ـ یستحب لھ إ
  .بّد أن یكون الحكم محموًال على االستحباب تدل الروایة على إعادة التلبیة والغسل بعد تحقق اإلحرام منھ فال

  
 أن الظاھر عدم )2(اھر؟ ذكر صاحب الجو ھل یختص وجوب لبس الثوبین بالرجال أو یعم الّنساء: الجھة الثالثة

وجوب لبس ثوبین لخصوص اإلحرام للمرأة تحت ثیابھا وإن احتملھ بعض األفاضل، بل جعلھ أحوط، ولكن 
األقوى ما عرفت خصوصًا بعد عدم شمول النصوص السابقة لالناث إّال بقاعدة االشتراك التي یخرج عنھا ھنا 

  .بظاھر النص والفتوى
  

  :یقع الكالم في مقامین
ال خالف وال إشكال في وجوب لبس الثوب علیھا وأنھ . في وجوب أصل اللبس علیھا في مقابل العري: اأحدھم

ال یجوز لھا اإلحرام عاریة وإن أمنت النظر، كما إذا أحرمت في ظلمة اللیل ونحو ذلك، حتى من خّص الثوبین 
قد دّلت على ذلك عّدة من الروایات بالرجال التزم بوجوب لبس الثیاب علیھا ولم یجّوز لھا اإلحرام عاریة، و

كالنصوص اآلمرة بلبس الثیاب على المرأة الحائض، والتي دّلت على أن یكون ثوبھا طاھرًا وأن تتخذ ثوبًا 
یقي من سرایة النجاسة إلى ثیابھا التي تحرم فیھا، وكذا الروایات الواردة في لبس المرأة الحریر الممزوج أو 

   ذلك من ، وغیر)3( الخالص والمخیط
- - - - - - - - - -  
  .443، 436، وتقّدم في ص 2، 1 ح 45أبواب تروك اإلحرام  / 488: 12الوسائل ) 1(
  .245: 18الجواھر ) 2(
  .33، 48أبواب اإلحرام ب  / 493: 12الوسائل ) 3(
  

  
ا مما ال خالف الروایات المتفرقة التي یستفاد منھا وجوب أصل اللبس علیھا وعدم جواز إحرامھا عاریة، وھذ

فیھ بینھم، نعم وقع الخالف في بعض الخصوصیات كلبس الحریر المحض لھا ونحو ذلك، وإّال فأصل اللبس 
  .فالكل مّتفقون على ذلك كما عرفت

  
في وجوب لبس خصوص االزار والرداء علیھا، وكالم صاحب الجواھر الذي قوى العدم : المقام الثاني

وب لبسھما بالرجال في ھذا المقام، ال في مقام أصل لبس الثیاب علیھا  الذي خّص وج)1( وصاحب الحدائق
نفسھ مع قطع النظر عن الخصوصیة، فالكالم یقع في إثبات وجوب لبس الثوبین المعھودین على الّنساء  في

  :فنقول
وصیة في ریب في وجوب لبسھما على الرجال، وأّما على الّنساء فلم یرد فیھّن ما یدل على ثبوت ھذه الخص ال

حقھن، وال یستفاد من الروایات وجوب لبسھما علیھا وإنما الروایات تثبت وجوب أصل اللبس علیھا، وأّما 
خصوصیة الثوبین فال تستفاد منھا، كما أنھ لم یظھر منھا تعمیم الحكم للرجال والّنساء، وأّما قاعدة االشتراك 

ساء بالقاعدة المزبورة، فالثبوت في حّقھا یحتاج إلى دلیل فال تجري في المقام فال یمكن إثبات الحكم في حق الّن
بالخصوص، وذلك ألّن قاعدة االشتراك إنما تجري فیما إذا لم نحتمل الخصوصیة، وأّما إذا كان 

المخیط للرجـال ووجوب التجّرد علیھم من الثیاب ونحو ذلك،  جواز لبس باعتبار عدم خصوصیة احتمال ھناك
 )2(دم وجوب التجّرد عن الثیـاب علیھا فال مجال لجریانھا، فما ذكره صاحب الجواھروجواز ذلك للّنساء وع

القاعدة لظاھر النص والفتوى ھو الصحیح، أّما مخالفتھا للنص فألنھ قد اشتمل  من مخالفة) سره قدس(
وال یجب األمر بلبس الثوبین ونزع المخیط وھذا یختص بالرجال وأّما المرأة فیجوز لھا لبس المخیط  على

علیھا نزع الثـیاب، وأّما الفتوى فلتجویزھم لبس المخیط لھا وعدم وجوب نزع الثیاب علیھا بل جوز بعضھم 
بھذه الروایات الداّلة على جواز لبس المخیط لھا ) رحمھ اهللا(لبس الحریر لھا، فتضعیف كالم صاحب الجواھر 
  ت على وجوب لبس خصوصالروایا أو جواز لبس الحریر لھا، مخدوش بعدم داللة ھذه

- - - - - - - - - -  
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  .75: 15الحدائق ) 1(
  .245: 18الجواھر ) 2(
  

  
والظاھر عدم اعتبار كیفیة مخصوصة في لبسھما، فیجوز االتزار بأحدھما كیف شاء واالرتداء باآلخر أو 

  ،)1( التوشح بھ أو غیر ذلك من الھیئات لكن األحوط لبسھما على الطریق المألوف
  

  .ین، وإنما تدل على وجوب أصل اللبس فھي أجنبیة عن وجوب لبس الثوبین علیھا الذي وقع الكالم فیھالثوب
  

یجوز لھا اإلحرام عاریة، بل یجب علیھا اإلحرام في ثیابھا، وأّما  أن المرأة ال: فتحصل من جمیع ما تقّدم
: ألّن مستند وجوب اللبس أحد أمرینوجوب لبس خصوص ثوبي اإلحرام ـ االزار والرداء ـ فلم یثبت في حّقھا، 

، وشيء منھما ال یدل على الوجوب، أّما )1( إما قاعدة االشتراك وإما النصوص الواردة في باب إحرام الحائض
النصوص فمقتضاھا وجوب أصل الثیاب علیھا ال ثوبي اإلحرام، وأّما القاعدة فال تجري في أمثال المقام الذي 

  .نحتمل االختصاص بالرجال
أّما خصوصیات الثوبین، فقد ذكروا أنھ یجعل أحدھما إزارًا واآلخر رداًء وتدل علیھ الروایات اآلمرة بالقاء ) 1(

الثوب أو العمامة على عاتقھ إذا لم یكن لھ رداء وبلبس السراویل إذا لم یكن لھ إزار، ویستكشف من ذلك 
إلى البدل وھو ما ذكرناه، ففي صحیحة عبداهللا ابن وجوب لبس االزار والرداء وإن لم یتمّكن منھما ینتقل األمر 

أمر الّناس بنتف االبط وحلق العانة والغسل، والتجّرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة یضعھا «سنان 
  .)2( »عاتقھ لمن لم یكن لھ رداء على

  
  .)3( »أن ینكسھأو قباء بعد ) عاتقھ(وإن لم یكن لھ رداء طرح قمیصھ على عنقھ «وفي صحیحة عمر بن یزید 

  
  .)4( »یكون لك إزار وال سراویل إّال أن ال«وفي صحیحة معاویة بن عّمار 

  
- - - - - - - - - -  
  .3، 2 ح 48أبواب اإلحرام ب  / 399: 12الوسائل ) 1(
  .15 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 223: 11الوسائل ) 2(
  .2 ح 44أبواب تروك اإلحرام ب  / 486: 12الوسائل ) 3(
  .1 ح 35أبواب تروك اإلحرام ب  / 473: 12الوسائل ) 4(
  

  
  ،)1( في عنقھ) )1((وكذا األحوط عدم عقد اإلزار

  
 وھو ضعیف )2(»ویلبس المحرم القباء إذا لم یكن لھ رداء ویقلب ظھره لباطنھ«وفي خبر محّمد بن مسلم 

  .)3(السند لضعف طریق الصدوق إلى محّمد بن مسلم
 عدم عقده في عنقھ، فإن ذلك كان أمرًا متعارفًا في األزمنة السابقة إذا كان االزار واسعًا المعتبر في االزار) 1(

  :كبیرًا، وتدل علیھ روایتان
: ؟ قال عن المحرم یعقد إزارة في عنقھ) علیھ السالم(أنھ سأل أبا عبداهللا «صحیحة سعید األعرج : اُالولى

، ووجود عبدالكریم بن عمرو فیھ غیر )5(عید األعرج معتبر والروایة معتبرة فإن طریق الصدوق إلى س)4(»ال
، وال )7(  ولكنھ ثقة، بل ذكر النجاشي أنھ كان ثقة ثقة عینًا)6(ضائر، فإنھ وإن كان واقفیًا خبیثًا كما عن الشیخ

  .یكرر النجاشي الثقة إّال في مورد شّدة الوثاقة
  

قھ ال الجواز فال یدل الخبر على المنع، ولكّنھ بعید جّدًا، ورّبما یتوّھم أّن السؤال عن وجوب عقد االزار في عن
على أنھ لو كان واجبًا لكان من جملة الواضحات لكثرة االبتالء بھ . یحتمل وجوب عقد االزار لیسأل عنھ إذ ال
  .حتى یسأل) علیھ السالم(یمكن خفاؤه على مثل سعید األعرج الذي ھو من أعاظم أصحاب الصادق  وال
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یصلح لھ أن یعقد إزاره على رقبتھ ولكن یثنیھ  المحرم ال«: ، قال)علیھ السالم( صحیحة علي بن جعفر :الثانیة

  .)8(»یعقده على عنقھ وال
  
- - - - - - - - - -  
  .یترك ال) 1(
  .997 / 218: 2، الفقیھ 7 ح 44أبواب تروك اإلحرام ب  / 487: 12الوسائل ) 2(
  .6): شرح المشیخة (4الفقیھ ) 3(
  .1023 ح 221: 2، الفقیھ 1 ح 53أبواب تروك اإلحرام ب  / 502: 12الوسائل ) 4(
  .71): شرح المشیخة (4الفقیھ ) 5(
  .5051 / 339: رجال الطوسي) 6(
  .245: رجال النجاشي) 7(
  .5 ح 53أبواب تروك اإلحرام ب  / 503: 12الوسائل ) 8(
  

  
  ،)1( ة ونحوھا، وكذا في الرداء األحوط عدم عقدهبل عدم عقده مطلقًا ولو بعضھ ببعض، وعدم غرزه بإبر

  
أحدھما ضعیف بعبداهللا بن الحسن، واآلخر صحیح وھو طریق الشیخ إلى كتاب : وھذه الروایة ُرویت بطریقین

، وصاحب الوسائل رواھا عن كتاب علي بن جعفر وطریقھ إلیھ نفس طریق الشیخ إلى )1(علي بن جعفر
  .الكتاب

  
ّنھ  أ: (ّنھ بمعنى عدم القابلیة، نظیر قولھ تعالى ظاھر في عدم الجواز أل» یصلح ال«): لسالمعلیھ ا(وأّما قولھ 

  . فاألظھر عدم الجواز وال أقل من االحتیاط الّلزومي)2()عمل غیر صالح
، )3(أّما عدم عقده مطلقًا ولو في غیر العنق أو غرزه بُابرة ونحوھا فال دلیل علیھ إّال خبر االحتجاج) 1(
  .یمكن االستناد إلیھ، ھذا كّلھ في االزار ضعفھ سندًا الول
  

  .وأّما الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقًا أو غرزه بُابرة ونحوھا فال دلیل على المنع من ذلك
  

وربما یستدل لھ بدعوى إطالق االزار على الرداء في االستعماالت، كما ُاطلق في كفن المیِّت بالنسبة إلى الثوب 
  .لث المشتمل على جسد المیِّت وعّبروا عنھ بإزار وھو الذي یغطِّي تمام البدنالثا
  

یخفى فإّن االزار في مقابل الرداء، ومعنى االزار معلوم وھو الذي یّتزر بھ اإلنسان ویستر ما بین  ما ال: وفیھ
لثوب المشتمل على معظم بدن ُیقال للثوب المشتمل على الجسد االزار، والرداء ھو ا السّرة والّركبة غالبًا، وال

اإلنسان كالعباءة والملحفة ونحوھما ولم یتعارف شّده في العنـق، بخالف المئزر فإّنھ یتعارف شّده بالعنق 
  .حمل االزار على الرداء بعید جّدا: خصوصًا إذا كان واسعًا كبیرًا، وبالجملة

  
- - - - - - - - - -  
  .87): المشیخة (10التھذیب ) 1(
  .46: 11 ھود) 2(
  .3 ح 53أبواب تروك االحرام ب  / 502: 12، الوسائل 485: االحتجاج) 3(
  

  
لكن األقوى جواز ذلك كّلھ في كل منھما ما لم یخرج عن كونھ رداًء أو إزارًا ویكفي فیھما المسّمى وإن كان 

 واألحوط )1( ّما یستر المنكبینالسُّرة والُركبة، والرِّداء م) )1(( األولى بل األحوط أیضًا كون اإلزار مّما یستر
  عدم االكتفاء بثوب طویل یتزر ببعضھ ویرتدي بالباقي إّال في حال الضرورة،
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وأّما عقده في غیر العنق فال دلیل علیھ أصًال حتى إذا حملنا االزار على الرداء، ألّن الممنوع إنما ھو عقده في 

  .برة ونحوھا فال دلیل علیھالعنق كما في النص، وأّما العقد مطلقًا أو غرزه بُا
وأّما حّد الثوبین من حیث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي، ویكفي فیھما المسمى ) 1(

وأّما ما ذكروه في تحدید الرداء بكونھ مما یستر المنكبین فالظاھر أنھم یریدون بذلك . وصدق االتزار واالرتداء
 المنكبین وشیئًا من الظھر، وإّال فمجرد ستر المنكبین من دون ستر الظھر بھ كون الثوب واسعًا عریضًا یستر

  .یكفي لعدم صدق الرداء علیھ قطعًا، كما إذا ألقى مندیًال طویًال على منكبیھ ال
  

بّد أن یكون الثوب  یجزئ في صدق االرتداء مجرد ستر المنكبین بثوب قلیل العرض بل ال ال: وبعبارة ُاخرى
ضًا وساترًا لمعظم البدن، كالعباءة والملحفة التي تلبس فوق الثیاب كاالحرامات المتعارفة في واسعًا عری

  .زماننا
  

  .وأّما االزار فالمعتبر أن یستر ما بین السرة والركبة، والمتعّین في جمیع ذلك بالصدق العرفي
  

السراویل إن لم یكن لھ إزار أو لبس ثّم إن الظاھر من الروایات اآلمرة بالتجرد في االزار والرداء وجواز لبس 
یكتفي بثوب واحد طویل عریض  القباء إن لم یكن لھ رداء، تعّدد الثوب یسّمى أحدھما الرداء واآلخر االزار، فال

  .یجعل بعضھ إزارًا وبعضھ اآلخر رداًء
  
- - - - - - - - - -  
  .ال یترك) 1(
  

  
دمھما علیھ أعادھما بعده واألحوط مالحظة النّیة في اللبس،  فلو ق)1( واألحوط كون اللبس قبل النّیة والتلبیة

  .وأّما التجّرد فال یعتبر فیھ النّیة وإن كان األحوط واألولى اعتبارھا فیھ أیضًا
  
، ال لشرطیة لبس الثوبین، لمنعھا كما عرفت، ))1(( لو أحرم في قمیص عالمًا عامدًا أعاد: 26 مسألة "3255"

، وعلى ھذا فلو )2( ث إنھ یعتبر فیھا العزم على ترك المحرمات التي منھا لبس المخیطبل ألنھ مناف للنّیة حی
  لبسھما فوق القمیص أو تحتھ كان األمر كذلك أیضًا، ألنھ مثلھ في المنافاة للنّیة، إّال أن یمنع كون

  
وذكر . واالرتداء عرفًاوأّما كیفیة اللبس فالظاھر أنھ ال تعتبر فیھ كیفیة خاّصة وإنما المعتبر صدق االتزار 

بعضھم أنھ یجوز التوشح بالرداء، بأن یدخل طرفھ تحت إبطھ األیمن ویلقیھ على عاتقھ األیسر أو بالعكس 
  .كالتوشح بالسیف والتقلد بھ

  
إن التزمنا بأن لبس الثوبین منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح غیر مجز، لعدم تعارفھ وإن : أقول

یوجب االنصراف إلیھ ـ كما ھو الصحیح ـ  داء، وأّما إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي الصدق علیھ الر
  .تتعّین ھیئة خاّصة فالعبرة حینئذ بالصدق العرفي وأنھ اتزر وارتدى بأي نحو كان نظیر لبس العباء، وال

 أن اللبس لیس شرطًا في تحقق ما ذكره المصنف من االحتیاط إنما ھو استحبابي لما تقّدم منھ ومّنا قریبًا) 1(
واإلحرام یتحقق بدون اللبس، فال حاجة إلى إعادة التلبیة والنّیة حتى  مستقل اإلحرام، وإنما ھو واجب تعّبدي

لو ترك اللبس عمدًا وعصیانًا فضًال عن النسیان، وإنما احتاط باعادتھما للمجّرد الحتمال اشتراط اللبس في 
  .اإلحرام

في االعادة بین ما لو قیل بأن اإلحرام ھو العزم على الترك فیكون االتیان بالمحرمات ) سرهقدس (قد فّصل ) 2(
  كالمخیط منافیًا للنّیة وللعزم على الترك فتجب

- - - - - - - - - -  
  .ال تجب اإلعادة، وقد مّر عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صّحة الحج) 1(
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تجب اإلعادة حینئذ، ھذا ولو  حرمات بل ھو البناء على تحریمھا على نفسھ فالاإلحرام ھو العزم على ترك الم

أحرم في القمیص جاھًال بل أو ناسیًا أیضًا نزعھ وصح إحرامھ، أّما إذا لبسھ بعد اإلحرام فالّالزم شّقھ وإخراجھ 
الصورة اُالولى كما قد من تحت، والفرق بین الصورتین من حیث النزع والشق تعبد، ال لكون اإلحرام باطًال في 

  .قیل
  

االعادة، وبین ما لو قیل بأن اإلحرام ھو البناء وااللتزم بتحریم التروك على نفسھ فال تجب االعادة، لعدم منافاة 
  .االتیان بالمحرمات للبناء وااللتزام على ترك الشيء

  
لشيء الفالني الزمًا أو محرمًا أنھ قد یتعلق االلتزم بجعل شيء على نفسھ ویبني على أن یكون ا: وتوضیح ذلك

علیھ كالنذر، وقد یتعلق االلتزم بإتیان الفعل أو ترك المنافیات، یعني یبني ویعزم على الترك كالصوم، فإن كان 
االلتزم على النحو األّول فال ینافیھ االتیان بالمحرمات، فإن اإلنسان قد یلتزم على نفسھ شیئًا ومع ذلك یخالفھ 

كان حنثھ ومخالفتھ، وال ینافي الحنث تحقق النذر منھ، وإن كان االلتزام على النحو الثاني بأن كمورد النذر، الم
یعزم على الترك فإذا ارتكب ذلك الشيء كان منافیًا لنّیتھ وعزمھ كالصوم، فالتفصیل على ما ذكره في محّلھ، 

  .ضحفإن الفرق بین العزم على الترك أو البناء على تحریم الشيء على نفسھ وا
  

یعتبر شيء من ذلك في اإلحرام فإن حقیقتھ ھي الدخول في   بما ال مزید علیھ أنھ ال)1(ولكن قد عرفت فیما تقّدم
حرمة اهللا، وسببھ وموجبھ ھو التلبیة، وأّما التروك فھي أحكام مترتبة على اإلحرام ال أنھا دخیلة فیھ، فالعزم 

دخیل في اإلحرام، ولذا لو أحرم ولم یعلم بالمحرمات صّح على تركھا أو العزم على جعلھا محرمة علیھ غیر 
  .إحرامھ، بل لو كان عالمًا بھا ومع ذلك أحرم فیھا ال یضر بإحرامھ فضًال عن الجھل

  
  نعم، بناًء على ما ذھب إلیھ السّید المصنف من اعتبار العزم على الترك في حقیقة

- - - - - - - - - -  
  .376في ص ) 1(
  

  
 بل )1(یجوز تبدیلھما ونزعھما إلزالة الوسخ أو للتطھیر الثوبین بل الیجب استدامة لبس: 27  مسألة"3256"

  .الظاھر جواز التجّرد منھما مع األمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر
  

  .اإلحرام فقد یفصل بین العلم والجھل
  

. )1( » ركب أمرًا بجھالة فال شيء علیھأي رجل«: أّما الصّحة في مورد الجھل فلصحیحة عبدالصمد لقولھ
 أن الصحیحة في مقام نفي األشیاء التي أفتوا بھا كفساد الحج ولزوم البدنة، ولیست في )2(وذكرنا فیما سبق

  .مقام بیان صّحة العمل إذا كان فاقدًا للشرط
  

ایة األمر جھل مسبوق وأّما النسیان فإن قلنا بأنھ یستفاد حكمھ من ھذه الصحیحة ألنھ جھل في الحقیقة غ
بالعلم وال أقل أنھ أولى بالعذر، فإن الحكم بالصّحة في مورد الجھل للعذر، والناسي أولى بالعذر لعدم إمكان 
توجھ الخطاب إلیھ حتى بنحو االحتیاط لغفلتھ وھذا بخالف الجاھل، ومع الغض والتنزل عن جمیع ذلك فإطالق 

لصّحة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي ال شيء علیھ صحیح معاویة بن عّمار یكفي في الحكم با
  .وكذلك العامد وإن كان عاصیا

  
ثّم إنھ إذا لبس القمیص بعد اإلحرام فالّالزم شّقھ وإخراجھ مّما یلي رجلیھ، وإن أحرم وعلیھ قمیصھ ینزعھ 

  .)3( یشّقھ كما في النص وال
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یجوز لھ لبس  یعتبر حدوثًا ال بقاًء فیجوز لھ نزعھما ولكن الأو لداع آخر، ألّن وجوب لبس الثوبین ) 1(
المخیط، وإّال فالتجّرد منھما في نفسھ ال مانع منھ، كما إذا أمن من النظر كالتجّرد في ظلمة ونحو ذلك، ویكفینا 

  أصالة عدم وجوب االستمرار، بل قد
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 53 ب أبواب تروك اإلحرام / 488: 12الوسائل ) 1(
  .444في ص ) 2(
  .2، 1 ح 45أبواب تروك اإلحرام ب  / 488: 12الوسائل ) 3(
  

  
ال بأس بالزیادة على الثوبین في ابتداء اإلحرام وفي األثناء لالتقاء عن البرد والحر، بل : 28 مسألة "3257"

  .)1( ولو اختیارًا
  

  .الّطاھرینقد تّم كتاب الحج بعون اهللا، وصّلى اهللا على محّمد وآلھ 
  

فإذا كان اللیل خلعتھا «ورد في بعض الروایات الواردة في إحرام الحائض جواز النزع كصحیح زید الشحام 
  .)1( »ولبست ثیابھا اُالخرى

ریب في عدم وجوب االنحصار بالثوبین وتجوز الزیادة علیھا، ولكن یشترط فیھا ما یعتبر في ثوبي  ال) 1(
نعم : ؟ قال عن المحرم یتردى بالثوبین) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: لففي صحیح الحلبي قا. اإلحرام

في ) علیھ السالم( وفي صحیح معاویة بن عّمار عن أبي عبداهللا )2( »والثالثة إن شاء، یتقي بھا البرد والحر
ا كانت ال بأس بذلك إذ: سألتھ عن المحرم یقارن بین ثیابھ وغیرھا التي أحرم فیھا، قال«: حدیث قال

  .)3( »طاھرة
  

  :ختام المطاف
على ) دام ظّلھ العالي(بانتھاء ھذا البحث انتھت محاضرات سیِّدنا اُالستاذ آیة اهللا العظمى اإلمام السیِّد الخوئي 

وإنِّي أحمد اهللا سبحانھ على ما ) قدس سره(كتاب الحج من العروة الوثقى لفقیھ عصره السیِّد الّطباطبائي 
  .ق لضبط ھذه المحاضرات القیِّمة وتقدیمھا إلى الطبع لیتنفع بھا رّواد العلم والفضیلةمنحني من التوفی

  
وبذلك أكون قد قمت ببعض ما یملیھ علي الواجب العلمي في ھذا البلد المقّدس الشریف وأنا في رحاب الروضة 

  .العلویة الطاھرة
  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 48 أبواب اإلحرام ب / 400: 12الوسائل ) 1(
  .2، 1 ح 30أبواب اإلحرام ب  / 362: 12 الوسائل )3(، )2(
  

  
كما وإّنني أشكر اهللا تعالى على ما أوالني من نعمة مواصلة تحریر بقّیة البحوث من محاضرات سیِّدنا اُالستاذ 

تاج إلى عالم وإلى المولى القدیر أضرع أن تشملني عنایتھ مّرة ُاخرى لمواصلة تقـدیم بقّیة الن) حفظھ اهللا(
  .الّطبع طلبًا لمرضاتھ وتعمیمًا للفائدة إّنھ ولّي التوفیق

  
  رضا الموسوي الخلخالي ابن العّالمة الحّجة المغفور لھ
   السّید آغا الخلخالي تغّمده اهللا برحمتھ الواسعة 

   ھـ 1406شھر رمضان المبارك  / 7النجف األشرف 
  

 
  مقدمة
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  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

 
  . هللا رّب العالمین والّصالة والسالم على سیِّدنا محّمد وآلھ الطیِّبین الطاھرینالحمد

  
في نطاق تألیفھ لھذا ) سره قدس(لم یكملھ السیِّد الطباطبائي » العروة الوثقى«الیخفى أّن كتاب الحج من 

  .ھّمیتھا من ھذا البحثالسفر الفقھي الجلیل فلم یذكر جمیع واجباتھ وأركانھ بل بقي یفقد جوانب عدیدة لھا أ
  

في بحث الحج من تروك اإلحرام على ) دام ظّلھ(ولتعمیم الفائدة وإكمال ھذا النقص شرع سیِّدنا اُالستاذ 
  .الترتیب اّلذي رّتب فیھ مناسكھ

  
وحیث إّن مثل ھذه الكتب تعتبر كتبًا مصدرّیة روعي فیھا بحث كّل مسألة من جمیع جوانبھا بنحو من التوسعة 

... صیل لذلك یصعب على الكثیر مّمن یھّمھم الوقوف على مسائل البحث أن یستوعبوا مثل ھذه التفصیالتوالتف
  .شرح مناسكھ بكاملھا) دام ظّلھ(لذلك رغب سیِّدنا اُالستاذ 

  
لذا قمت بھذا الواجب وقد حالفني التوفیق ـ والحمد هللا ـ أن أشرح مناسك الحج بكاملھا شرحًا روعي فیھ 

  :أمران
  .لكتاب الحج أصًال وتكملة) دام ظّلھ(أّن الشرح كان على ضوء آرائھ اّلتي استفدتھا من درسھ : ّولاأل
  

من إخراج ھذا الشرح ) حفظھ اهللا(االقتصار على بیان مدرك كل مسألة لنحقق رغبة سیِّدنا اُالستاذ : الّثاني
  .بنحو من االختصار غیر المخل

  
  .فیق لكّل ما فیھ رضاهومن اهللا سبحانھ نسأل القبول والتو

  
  النجف األشرف

   
  رضا الموسوي الخلخالي 
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  وجوب الحّج
  

  .یجب الحّج على كّل مكّلف جامع للشرائط اآلتیة ووجوبھ ثابت بالكتاب والسّنة القطعّیة
  

  )1( والحّج ركن من أركان الدِّین ووجوبھ من الضرورّیات
  

ن أوضح الواجبات اإللھّیة، ومن أعظم الشعائر اإلسالمّیة، وھو ینبغي الّریب واإلشكال في أّن الحّج م ال) 1(
ركن من أركان الدِّین، ووجوبھ من الضرورّیات عند المسلمین، بل ھو المعروف لدى بعض اُالمم السابقة، 
أقّره اإلسالم ولكن جعل لھ أحكامًا خاّصة تختلف عّما سبق، وھو من أفضل الطاعات والقربات إلى اهللا تعالى 

  :ھّم العبادات، وقد صّرح الكتاب العزیز بوجوبھ فقال عّز من قائلوأ
  .)1()ْلَعاَلِمیَن ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اَهللا َغِنيٌّ َعِن ا َوهللاِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا(... 

  
ثیرة مذكورة في كتب الفریقین أّن اإلسالم بني على  وفي روایات ك)2( كما وأّن األخبار المتواترة صّرحت بذلك

  .خمس وعّد منھا الحّج
  

  ُبني اإلسالم على خمسة«: قال) علیھ السالم(ففي صحیحة زرارة عن أبي جعفر 
- - - - - - - - - -  
  .97: 3عمران  آل) 1(
  .6، 3، 1أبواب وجوب الحّج ب  / 7: 11الوسائل ) 2(
  

ـ  إذا لم یكن مستندًا إلى شبھة  كما أّن إنكار أصل الفریضة ـ)1( ـ معصّیة كبیرةوتركھ ـ مع اإلعتراف بثبوتھ 
  )2( كفر

  
  .)1( »على الّصالة والّزكاة والحّج والّصوم والوالیة: أشیاء

  
شھادة أّن ال إلھ إّال اهللا، : ُبني اإلسالم على خمس«): صّلى اهللا علیھ وآلھ(وفي صحیح البخاري قال رسول اهللا 

  . ونحوه في صحیح مسلم)2( »حّمدًا رسول اهللا، وإقام الّصالة وإیتاء الّزكاة والحّج وصوم رمضانوأّن م
ّنھ من أھّم الواجبات اإلسالمّیة، وكما قّدمنا من الدعائم الخمس اّلتي بني علیھا  بل من أعظم الكبائر أل) 1(

ویستفاد ذلك أیضًا من . ثم واستحقاق العقاباإلسالم، فحكم تارك الحّج عمدًا حكم تارك الّصالة والّزكاة في اإل
ّنھ من  أ«كما وقد صّرحت بعض األخبار الواردة في تسویف الحّج . )3( بعض النصوص الواردة في عّد الكبائر

  .)4( »مات ولم یحّج حّجة اإلسالم فلیمت یھودّیًا أو نصرانّیًا
وتكذیبھ، وأّما إذا كان إنكاره مستندًا إلى شبھة بحیث ) لھصّلى اهللا علیھ وآ(ّنھ یستلزم حینئذ إنكار الّنبّي  أل) 2(
فال یوجب الكفر، لما ذكرنا في كتاب الّطھارة أّن إنكار الضروري ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(یوجب إنكار الّنبّي  ال

 اإلسالم یوجب الكفر، وقد قلنا ھناك إّن ال) صّلى اهللا علیھ وآلھ(بنفسھ ما لم یرجع إنكاره إلى إنكار الّنبّي 
متقوم بُامور ثالثة بھا یمتاز المسلم عن الكافر، وھي الشھادة بالوحدانّیة والشھادة بالرسالة واإلعتقاد 

  .)5( بالمعاد، ولیس إنكار الضروري منھا
  

  :وقد یستدل على كفر منكر الحّج بوجھین
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 1أبواب مقّدمة العبادات ب  / 13: 1الوسائل ) 1(
  .19 ح 5كتاب اإلیمان ب  / 72: 1كتاب اإلیمان، صحیح مسلم  / 8: 1صحیح البخاري ) 2(
  .2 ح 46أبواب جھاد النفس ب  / 318: 15الوسائل ) 3(
  .1 ح 7أبواب وجوب الحّج ب  / 29: 11الوسائل ) 4(
  .53: 3راجع شرح العروة ) 5(
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ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اَهللا َغِنيٌّ  نَّاِس ِحجُّ اَوهللاِِ َعَلى ال: (... قال اهللا تعالى في كتابھ المجید
  ).ْلَعاَلِمیَن َعِن ا

  
 فإّن التعبیر )1()ْلَعاَلِمیَن َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اَهللا َغِنيٌّ َعِن ا: (... التمّسك بذیل آیة الحّج في قولھ تعالى: الوجھ األّول
  .لكفر كاشف من أّن منكره كافرعن الترك با

  
الظاھر من  أّن اآلیة الشریفة غیر داّلة على أّن منشأ الكفر ھو إنكار الحّج بل: والجواب عنھ أّوًال

َما : (أسبابھ فیكون كفره منشًأ لترك الحّج طبعًا، ونظیر ذلك قولھ تعالى أن من كفر بسبب من الكریمة اآلیة
َوُكنَّا *  ْلَخاِئِضیَن َوُكنَّا َنُخوُض َمَع ا*  ْلِمْسِكیَن َوَلْم َنُك ُنْطِعُم ا* ْلُمَصلِّیَن  ا َلْم َنُك ِمَن اَقاُلو*  َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر

تدّل على أّن تارك الّصالة أو مانع الّزكاة كافر، بل تدّل على أّن الكفر الحاصل   فإّن اآلیات ال)2()ِبَیْوِم الدِّیِن ُنَكذُِّب
  .قیامة یكون منشأ لترك الّصالة وترك الّزكاةبتكذیب یوم ال

  
ومن كفر یعني : وعن قول اهللا عّز وجّل«أّن الكفر في اآلیة فّسر بالترك في صحیح معاویة بن عمار : وثانیًا

  .)3(»من ترك
  

ن المعنى المقام الكفر المقابل للشكر ال الكفر المقابل لإلیمان، فیكو ال یبعد أن یكون المراد بالكفر في: وثالثًا
حینئذ من كفر بالنعمة ولم یشكر ما رزقھ اهللا من نعمة الھدایة ولم یعمل بوظیفتھ ولم یأت بالحج فإّن اهللا غني 

  .عن العالمین
  

إّن اهللا عّز «: قال) علیھ السالم(صـحیح علي بن جعفر ـ على طریق الشـیخ ـ عن أخیھ موسى : الوجھ الّثاني
ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع  النَّاِس ِحجُّ ا َوهللاِِ َعَلى: (... ي كّل عام وذلك قولھ عّز وجّلوجّل فرض الحّج على أھل الجدة ف

  ال، ولكن من قال: ؟ قال فمن لم یحّج مّنا فقد كفر: قلت: قال) ْلَعاَلِمیَن ِإَلْیِھ َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اَهللا َغِنيٌّ َعِن ا
- - - - - - - - - -  
  .97: 3آل عمران ) 1(
  .46 ـ 42: 74المدثر ) 2(
  .2 ح 7أبواب وجوب الحّج ب  / 31: 11الوسائل ) 3(
  

من مات ولم یحّج حّجة اإلسالم «: ، قال)علیھ السالم(وروى الشیخ الكلیني ـ بطریق معتبر ـ عن أبي عبداهللا 
» ھودّیًا أو نصرانّیًایطیق معھ الحّج أو سلطان یمنعھ فلیمت ی ولم یمنعھ من ذلك حاجة تجحف بھ أو مرض ال

وھناك روایات كثیرة تدل على وجوب الحّج واإلھتمام بھ لم نتعّرض لھا طلبًا لإلختصار، وفي ما ذكرناه من 
  .اآلیة الكریمة والّروایة كفایة للمراد

  
  .)1( واعلم أّن الحّج الواجب على المكّلف في أصل الشرع إّنما ھو لمّرة واحدة ویسّمى ذلك بحّجة اإلسالم

  
  .إنكار الحّج إلى راجع» ھذا ھكذا لیس«: قولھ أّن:  بدعوى)1(»لیس ھذا ھكذا فقد كفر

  
إّن ھذه اآلیة لیست من القرآن وإّن القرآن لیس : أّن الظاھر رجوع ذلك إلى إنكار القرآن، یعني من قال: وفیھ

علیھ (السائل فمن لم یحّج فقد كفر فقال استشھد أّوًال باآلیة ثّم بعد ذلك سأل ) علیھ السالم(ھكذا فقد كفر، فإّنھ 
صّلى اهللا علیھ (إّن ھذا لیس من القرآن فقد كفر لرجوع ذلك إلى تكذیب الّنبّي : ال، ولكن من قال): السالم
  ).وآلھ

مضافًا إلى ذلك قیام السیرة . بال خالف بین المسلمین، بل الحكم بذلك یكاد أن یكون من الضرورّیات) 1(
. ّنھ لو كان واجبًا على أھل الثروة أكثر من مّرة واحدة لظھر وبان ولم یكن خفیًا على المسلمین القطعّیة على أ

وكّلفھم حّجة واحدة وھم «وتدل على ذلك أیضًا النصوص فیھا الصحیح وغیره، منھا معتبرة البرقي في حدیث 
  .)2(»یطیقون أكثر من ذلك
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: ، منھا)3(ى أھل الجدة والثروة وقد أفتى على طبقھا الصدوقوبازائھا ما یدّل على وجوب الحّج في كّل عام عل
إّن اهللا عّز وجّل فرض الحّج على أھل الجدة في «: قال) علیھ السالم(صحیح علي بن جعفر عن أخیھ موسى 

  :كّل عام، وذلك قولھ عّز وجّل
- - - - - - - - - -  
  .48/  16: 5، التھذیب 1 ح 2أبواب وجوب الحّج ب  / 16: 11الوسائل ) 1(
  .465 / 296: ، المحاسن1 ح 3أبواب وجوب الحّج ب  / 19: 11الوسائل ) 2(
  .405: 2علل الشرائع ) 3(
  

ومن ثّم وقع . )1(»)ْلَعاَلِمیَن ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اَهللا َغِنيٌّ َعِن ا َوهللاِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا(...
  .كالم في التوفیق بین الطائفتین المتعارضتینال
  

  :ویمكن الجمع بینھما بوجوه
  ).قدس سره ()2(حمل الطائفة الّثانیة على االستحباب كما عن الشیخ: األّول

  
) علیھ السالم(خصوصًا مع استشھاده » فرض الحّج على أھل الجدة في كّل عام«: ّنھ ینافیھ قولھ أ: وفیھ

  .باآلیة الكریمة
  
حملھا على الوجوب البدلي، بمعنى وجوب الحّج علیھ في العام األّول فإن تركھ یجب علیھ في : جھ الّثانيالو

  .العام الّثاني وھكذا
  

) علیھ السالم(أّن الوجوب البدلي بھذا المعنى مّما یقتضیھ طبع كّل واجب وال یحتاج إلى أن یبّینھ اإلمام : وفیھ
مكن، فإن عصى ولم یأت بھ في اآلن األّول یجب امتثالھ في اآلن الّثاني فإّن الواجب یجب اإلتیان بھ متى أ

  .یوجب سقوط الوجوب ولزوم اإلتیان بھ في الزمان الّثاني وھكذا، والعصیان في الزمان األّول ال
  

ّنھ یجب الحّج على كّل  الوسائل من حمل الوجوب على الوجوب الكفائي بمعنى أ ذكره صاحب ما: الوجھ الّثالث
  .)3(أحد في كّل عام على نحو الوجوب الكفائي

  
یجتمع ذلك مع ظھور الروایات في الوجوب العیني، مضافًا إلى أّن االلتزام بالوجوب  ّنھ ال أ: والجواب عنھ

الكفائي یتوقف على تعطیل الكعبة، وأّما إذا فرض عدم تعطیلھا وال أقل من أداء أھل مّكھ الحّج فال موجب 
  .لى سائر المكّلفینللوجوب الكفائي ع

  
إّن ھذه الطائفة من الروایات ناظرة إلى ما كان یصنعھ أھل الجاھلّیة، فإّنھم : فالصحیح أن یقال في وجھ الجمع

یحّجون في بعض السنین القمرّیة، وكانوا یعّدون األشھر بالحساب الشمسي ویؤخِّرون األشھر عّما  كانوا ال
  رّتبھا اهللا تعالى، وإلى ذلك یشیر

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 2أبواب وجوب الحّج ب  / 16: 11الوسائل ) 1(
  .149: 2اإلستبصار ) 2(
  .2أبواب وجوب الحّج ب  / 18: 11الوسائل ) 3(
  

  )1( وجوب الحّج بعد تحّقق شرائطھ فوري فتجب المبادرة إلیھ في سنة االستطاعة: 1مسألة 
  

یحّجون فیھ فأنزل اهللا تعالى آیة   فرّبما یمّر عام قمري وال)1(...)ْلُكْفِر  ِفي اِإنََّما النَِّسيُء ِزَیاَدٌة: (قولھ تعالى
بّد من اإلتیان  ّنھ ال الحّج رّدًا علیھم بأّن الحّج یجب اإلتیان بھ في كّل عام قمري وال یجوز خلّوه من الحّج، وأ

ّنھ  قمرّیة لھا حج یجب اإلتیان بھ، ال أبھ في كّل شھر ذي الحّجة، فالمنظور في اآلیة والّروایات أّن كّل سنة 
  .یجب الحّج على كّل أحد في كّل عام



 480

  :ویدل علیھ أمران) 1(
بّد للمكّلف  المكّلف واجدًا لشرائط التكلیف فال وكان الواجب بعدما تحققت شرائطھ العقل بذلك، فإّن حكم: األّول

. الفوت احتمال التأخیر مع ة العصیان، وال عذر لھ فيمن تفریغ ذّمتھ باإلتیان بما ُامر بھ لیأمن العقوبة من مغّب
تجب المبادرة حینئد، ولذا جاز تأخیر  بالبقاء وبالتمّكن من إتیان الواجب ولو في آخر الوقت ال نعم، لو اطمأّن

بعض الواجبات المؤقتة كالصالة عن أّول وقتھا، ألجل حصول اإلطمئنان والوثوق ببقائھ والتمّكن 
الوقت قصیرًا ال یحتمل التلف والفوت في ھذه المّدة غالبًا،  لمأمور بھ ولو في آخر الوقت، لكونبا اإلتیان من

  .الحّج ألّن الفصل طویل والطوارئ والموانع كثیرة وھذا اإلطمئنان والوثوق غیر حاصل في
  

 فرّبما نلتزم وبالجملة المیزان في جواز التأخیر ووجوب المبادرة حصول اإلطمئنان بالبقاء وعدمھ، وعلیھ
  .بالفورّیة حّتى في الصالة فیما إذا لم یطمئن المكّلف بالبقاء إلى آخر الوقت

  
  .األخبار الداّلة على المنع عن التسویف وعدم المبادرة: الّثاني

  
  من مات: یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «: معتبرة أبي بصیر قال: منھا

- - - - - - - - - -  
  .37: 9الّتوبة ) 1(
  

، وال یبعد أن یكون التأخیر من دون عذر من )1( وإن تركھ فیھا عصیانًا، أو لعذر وجب في السنة الّثانیة وھكذا
  .)2( الكبائر

  
سبحان : قلت: قال) ْلِقَیاَمِة َأْعَمى َوَنْحُشُرُه َیْوَم ا: (... وھو صحیح موسر لم یحّج فھو مّمن قال اهللا عّز وجّل

ولو كان التأخیر جائزًا لم یكن مستحقًا . )1( »عم، إّن اهللا عّز وجّل أعماه عن طریق الحقن: ؟ قال اهللا أعمى
  .للعقاب

  
َوهللاِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ : (... قال اهللا تعالى«: قال) علیھ السالم(صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبداهللا : ومنھا

یسعھ وإن  ھذه لمن كان عنده مال وصّحة، وإن كان سوقة للتجارة فال: الق...) اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال
  . ونحوھما غیرھما)2( »مات على ذلك فقد ترك شریعة من شرائع اإلسالم إذا ھو یجد ما یحّج بھ

  
لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصیان، أو بالترك عن عذر مع بقاء الموضوع، والعقل الحاكم بوجوب ) 1(

  .لسنة اُالولى یحكم بھ في السنین اآلتیة أیضًاالمبادرة في ا
  
، )3( كما صّرح بھ جماعة منھم المحـقق في الشرائع، فإّنھ ذكر فیھا أّن التأخیر مع الشرائط كبیرة موبقة) 2(

بل اّدعى غیر واحد اإلجماع على ذلك، ولكن استفادتھ من النصوص مشكلة، فإّن المستفاد منھا أن ترك الحّج 
ّنھ ترك ما وجب علیھ من الفورّیة ـ   مھلكة، وأّما تأخیر الحّج وترك المبادرة إلیھ وإن كان حرامًا ـ ألكلیة كبیرة

  .ّنھ لم یثبت كونھ كبیرة إّال أ
  

یبعد دعوى صدق اإلستخفاف والتھاون بأمر الحّج على تأخیره وعدم المبادرة إلیھ، فإّن اإلستخفاف بھ  نعم، ال
  َفَوْیٌل: (ما في قولھ تعالىنظیر اإلستخفاف بالصالة ك

- - - - - - - - - -  
  .7 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 27: 11الوسائل ) 1(
  .1 ح 6أبواب وجوب الحّج ب  / 25: 11الوسائل ) 2(
  .250: 1الشرائع ) 3(
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 إذا حصلت االستطاعة وتوّقف اإلتیان بالحج على مقّدمات وتھیئة الوسائل وجبت المبادرة إلى: 2مسألة 
 ولو تعددت الرفقة، فإن وثق باإلدراك مع التأخیر جاز لھ ذلك، وإّال وجب الخروج من دون )1( تحصیلھا

  .)2( تأخیر
  

أّن المراد بالسھو اإلستخفاف بھا والتأخیر عن   بناًء على)1()َساُھوَن َصَالِتِھْم ُھْم َعْن لَِّذیَن ا* ِلْلُمَصلِّیَن
  .والعمدة دعوى اإلجماع.  من دعائم اإلسالم ومّما ُبني علیھ فتأّملّنھ أوقاتھا، والحّج مثل الصالة أل

  .لوضوح وجوب تحصیل مقّدمات الواجب ـ ألجل إدراك الواجب في وقتھ ـ بحكم العقل) 1(
لو تعّددت الرفقة واختلف زمان الخروج، فھل یجب الخروج مع اُالولى مطلقًا، أو یجوز التأخیر إلى ) 2(

  .؟ أقوال ثالثة یجوز إّال مع الوثوق باإلدراك ال اإلدراك أو الاُالخرى بمجّرد احتم
  

، وعن السیِّد في )2( ّنھ یدرك الحّج مع الّثانیة فعن الشھید الّثاني وجوب الخروج مع اُالولى مطلقًا، وإن وثق بأ
ید األّول عدم جواز ، وعن الشھ)3(المدارك جواز التأخیر إلى اُالخرى بمجّرد احتمال اإلدراك معھا وإن لم یثق بھ

، وھذا ھو الصحیح، فإّن القولین األّولین ال دلیل علیھما، إذ المیزان ھو الوثوق )4(التأخیر إّال مع الوثوق
ّنھ ال وجھ  بالوصول وإدراك الحّج وال موجب للخروج مع اُالولى إذا كان واثقًا بالوصول مع الّثانیة، كما أ

  . بالوصول معھاللتأخیر إلى الّثانیة مع عدم الوثوق
  
- - - - - - - - - -  
  .5: 107الماعون ) 1(
  .161: 2الروضة ) 2(
  .18: 7المدارك ) 3(
  .314: 1الدروس ) 4(
  

ّنھ لم  إذا أمكنھ الخروج مع الرفقة اُالولى ولم یخرج معھم لوثوقھ باإلدراك مع التأخیر ولكن اّتفق أ: 3مسألة 
  .)1( حّج بسبب التأخیر، استقّر علیھ الحّج وإن كان معذورًا في تأخیرهّنھ لم یدرك ال یتمّكن من المسیر، أو أ

  
ألّن موضوع استقرار وجوب الحّج علیھ ھو مجّرد التمّكن من السیر مع القافلة اُالولى، وإن جاز لھ ) 1(

دام (دنا اُالستاذ موجب لإلستقرار مع جواز التأخیر كما ذكر سیِّ ّنھ ال ولكن الظاھر أ. التأخیر مع الرفقة الّثانیة
، إذ ال عبرة بمجّرد التمّكن من الخروج والسیر مع القافلة اُالولى، وإّال فالزمھ )1( في تعلیقتھ على العروة) ظلھ

ّنھ لو سافر مع القافلة اُالولى وكان متمّكنًا من التأخیر مع الّثانیة واّتفق عدم اإلدراك مع اُالولى ألسباب  أ
ّنھ  یة، أّن الحّج یستقر علیھ في ھذا الفرض، وال أظن أن أحدًا یلتزم بذلك، والسبب فیھ أطارئة بینما أدرك الّثان

أو أّخر بمسوغ شرعي، والعبرة  قد عمل على طبق وظیفتھ الشرعّیة ولم یھمل في اإلمتثال، وإّنما قّدم
 اإلھمال موضوعًا والتفویت العمدي كما صّرح بذلك المحـّقق حیث أخذ عنوان باإلھمال استقرار الحّج في

  . والمفروض عدم صدق اإلھمال على من عمل بوظیفتھ الشرعّیة وقّدم أو أّخر السیر بعذر شرعي)2(لإلسـتقرار
  

 ال یعّم )4( واألخبار الداّلة على خروج الحّج من أصل المال)3(وما استدّل بھ لإلستقرار من أخبار التسویف
كان التسویف والتأخیر مستندًا إلى عذر شرعي، فالحكم المذكور المقام، وھو من قد عمل بوظیفتھ الشرعّیة و

  .في المتن مبني على اإلحتیاط
  
- - - - - - - - - -  
  .2981 / 221: 2العروة الوثقى ) 1(
  .256: 1الشرائع ) 2(
  .6أبواب وجوب الحّج ب  / 25: 11الوسائل ) 3(
  .25أبواب وجوب الحّج ب  / 66: 11الوسائل ) 4(
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   وجوب حّجة اإلسالمشرائط
  
  البلوغ: الشرط األّول
  

وإن كان حّجھ . )2( ولو حّج الصبي لم یجز عن حّجة اإلسالم. )1( فال یجب على غیر البالغ وإن كان مراھقًا
  .)3( صحیحًا على األظھر

  
  شرائط وجوب حّجة اإلسالم

  
وتدل علیھ مضافًا إلى حدیث جري ال إشكال وال خالف في اعتبار البلوغ في جمیع التكالیف اإللھّیة، ) 1(

معتبرة إسحاق بن : یجزي عن حّجة اإلسالم، منھا  جملة من الّروایات الداّلة على أّن حج الصبي ال)1(القلم
علیھ حّجة اإلسالم إذا احتلم، : ؟ قال عن ابن عشر سنین یحّج) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «: عمار قال

 فإّن المستفاد منھا أّن حّجة اإلسالم باقیة علیھ إلى أن یبلغ وإن حّج )2( »طمثتوكذلك الجاریة علیھا الحّج إذا 
  .قبل ذلك

  
  .كما صّرح بذلك في المعتبرة السابقة) 2(
  
تدل على صّحة حّجھ نفس الّروایات اّلتي وقع السؤال فیھا عن إجزاء حّج الصبي عن حّجة اإلسالم، إذ لو ) 3(

  .ل عن إجزاء الحّج الباطل عن حّجة اإلسالمكان حّجھ باطًال ال معنى للسؤا
  

ھذا مضافًا إلى ما دّل على مشروعّیة مطلق عباداتھ، لما ذكرنا أّن األمر بأن یؤمر الصبي بالّصالة والّصیام یدل 
   أّن)3( على مشروعّیة ذلك في حّقھم، لما ثبت في محّلھ

- - - - - - - - - -  
  .12 ح 4بادات ب أبواب مقّدمة الع / 45: 1الوسائل ) 1(
  .1 ح 12أبواب وجوب الحّج ب  / 45: 11الوسائل ) 2(
  .76: 4محاضرات في ُاصول الفقھ ) 3(
  

إذا خرج الصبي إلى الحّج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وكان مستطیعًا، فال إشكال في أّن حّجھ : 4مسألة 
 حّجھ ندبًا، وال عدولھ إلى حّجة اإلسالم، بل یجب وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامھ لم یجز لھ إتمام. )1( حّجة اإلسالم

علیھ الّرجوع إلى أحد المواقیت واإلحرام منھ لحّجة اإلسالم فإن لم یتمّكن من الّرجوع إلیھ ففي محل إحرامھ 
تفصیل یأتي إن شاء اهللا تعالى في حكم من تجاوز المیقات جھًال أو نسیانًا ولم یتمّكن من الّرجوع إلیھ في 

  .)2( 169ة المسأل
  

  .)3( ّنھ كان بالغًا أجزأه عن حّجة اإلسالم ّنھ غیر بالغ فبان بعد أداء الحّج أ إذا حّج ندبًا معتقدًا بأ: 5مسألة 
  

  .األمر باألمر بشيء أمر بذلك الشيء
  
 الصغر ریب فیھ ویشملھ إطالق أدّلة وجوب الحّج من اآلیة والّروایات واإلتیان بالمقّدمات حال ھذا مّما ال) 1(

  .غیر ضائر في احتساب حّجھ عن حّجة اإلسالم
  
لو بلغ الصبي بعد اإلحرام وقبل الشروع في بقّیة األعمال فھل یتم حّجھ ندبًا أو ینقلب حّجھ إلى حّجة ) 2(

  :؟ وجوه اإلسالم، أو یبدأ في إحرام جدید، فیجب علیھ الّرجوع إلى أحد المواقیت واإلحرام منھ لحّجة اإلسالم
  
ّنھ محرم ولیس للمحرم أن یحرم   الوجھ األّول وھو إتمامھ ندبًا، فال وجھ لھ إّال ما یتوّھم من أّن المفروض أأّما

  .بّد لھ من إتمام ما نواه باإلحرام األّول ثانیًا، فال



 484

  
عموم ّنھ لو بلغ بعد اإلحرام یشملھ  یخفى، فإّن البلوغ الّالحق یكشف عن فساد اإلحرام السابق، أل وفیھ ما ال

  .أدّلة وجوب الحّج، فیكون الوجوب في ظرفھ كاشفًا عن بطالن ما تقّدم منھ من اإلحرام
  

وأّما الوجھ الّثاني وھو اإلنقالب إلى حّجة اإلسالم، فال دلیل علیھ فیتعّین الوجھ الّثالث وھو لزوم الّرجوع إلى 
ألّول فیشملھ عموم ما دّل على وجوب الحّج أحد المواقیت واإلحرام منھ من جدید، لما قلناه من بطالن إحرامھ ا

  .واإلحرام من المیقات
  إّنما یتم فیما إذا قصد الصبي األمر الواقعي الفعلي) دام ظلھ الشریف(ما ذكره ) 3(

  
  .)2(الولي ، والیشترط في صّحتھ إذن)1(الممیِّز أن یحّج للصبي یستحب: 6مسألة 

  
أّن : ّنھ الندبي، توضیح ذلك أ في التطبیق ـ كما ھو الغالب ـ تخّیل أالمتوجھ إلیھ، ولكن من باب االشتباه والخط

یمتاز أحدھما عن اآلخر إّال بالقصد كصالتي الظھر والعصر أو األداء  الواجب على المكّلف قد یكون أمرین ال
ق إّال بقصد یتحق والقضاء أو النافلة والفریضة، فإن إمتثال كّل واحد منھما ـ في فرض ثبوت كلیھما علیھ ـ ال

یقع  عنوانھ الخاص، فلو أتى بأربع ركعات وكان علیھ الظھر والعصر، ولم یقصد عنوان الظھر وال العصر ال
  .ما أتى بھ ال عن الظھر وال عن العصر

  
ّنھ العصر، فإن  وقد یكون الواجب علیھ أمرًا واحدًا، ولكن في مقام اإلمتثال تخّیل أّن علیھ الظھر فبان خالفھ وأ

قصد العنوان بنحو التقیید بطل عملھ، ألّن الواقع لم یقصد وما كان مقصودًا ال واقع لھ، وإن كان من باب كان 
ّنھ في الحقیقة قصد األمر الفعلي المتوجھ إلیھ وقصد مالھ  اإلشتباه في التطبیق فال بأس بالحكم بالصّحة، أل

  . ضائر في تحقق اإلمتثال، ومقامنا من ھذا القبیلواقع، غایة األمر تخّیل أّن الواقع ھو اّلذي قصده وذلك غیر
  
 الداّلة على )1( ـ نفس الّروایات مضافًا إلى شمول عمومات استحباب الحّج للصبي یكفینا في الحكم بذلك ـ) 1(

بّد من فرض صّحتھ حّتى یقال باإلجزاء أو عدمھ، وإّال لو كان باطًال  عدم إجزاء حّجھ عن حّجة اإلسالم، إذ ال
ینبغي الریب في استحباب الحّج  وبالجملة ال.  مجال إلجزائھ عن حّجة اإلسالم، وال موقع للسؤال عن ذلكفال

  .للصبي الممیز، وقد اّدعي علیھ اإلجماع أیضًا
  
وقع الكالم في اعتبار إذن الولي في صّحة حّج الصـبي، المشھور اعتبار إذنھ فلو حّج الصبي بدون إذن ) 2(

  :تدّل لھم بوجھینولیھ بطل حّجھ واس
  

  أّن الحّج عبادة توقیفّیة یجب أن تتلقى من الشارع، ومخالف لألصل: أحدھما
  
- - - - - - - - - -  
  .12أبواب وجوب الحّج ب  / 44: 11الوسائل ) 1(
  

  )2( ، ذكرًا كان أم ُانثى)1( یستحب للولي أن یحرم بالصبي غیر الممیز: 7مسألة 
  

  .یقن وھو مورد إذن الوليفیجب اإلقتصار فیھ على المت
  

  .أّن إطالق األدّلة والعمومات كافیة في صّحتھ ورجحانھ: والجواب عنھ
  

أّن الحّج یتوقف في بعض األحوال على صرف المال كما في الھدي والكّفارات، ومعلوم أّن جواز : ثانیھما
  .التصّرف في المال یحتاج إلى إذن الولي

  
  . بعدم ثبوت الكّفارة في حّقھ نظرًا إلى أن عمد الصبي وخطأه واحدّنھ یمكن أن یقال أ: وفیھ أّوًال
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لو سلمنا ثبوت الكّفارة فیمكنھ اإلستئذان من الولي في إعطاء الكّفارة وشراء الھدي، فإن أذن فھو وإّال : وثانیًا

زًا عن الھدي كان عاجزًا عن أداء الكّفارة ویأتي بھا بعد البلوغ وكذلك الھدي إن أذن فھو وإّال صار عاج
فالصحیح ما ذھب إلیھ جماعة ُاخرى من صّحة حّجھ وعدم اعتبار إذن . یوجب سقوط الحّج عنھ ومجّرد ذلك ال

  .الولي في صّحتھ
  
انظروا من كان «: قال) علیھ السالم(صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبداهللا : لجملة من األخبار، منھا) 1(

ة أو إلى بطن مر ویصنع بھم ما یصنع بالمحرم یطاف بھم ویرمى عنھم، معكم من الصبیان فقدموه إلى الجحف
 وغیرھا من الّروایات الداّلة على استحباب إحجاج األطفال، )1( »ومن ال یجد الھدي منھم فلیصم عنھ ولیھ

األمر  ومقتضى إطالقـھا عدم الفرق بین كونھم ممیزین أو غیر ممیزین، بل مورد بعضھا غیر الممیز غایة
  .الفقھاء في ذلك أحد من ّنھ لم یستشكل الممیز عن غیره، والظاھر أ تلف كیفّیة حّجتخ
والصبیة ولكن صاحب  الصبي بین األطفال إحجاج استحباب یفّرقوا في األصحاب لم ال یخفى أّن) 2(

  بالصبیان النصوص الختصاص الصبیة، في استشكل )سره قدس( المستند
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 287: 11ل الوسائ) 1(
  

وذلك بأن یلبسھ ثوبي اإلحرام ویأمره بالتلبیة ویلقنھ إّیاھا إن كان قابًال للتلقین وإّال لبى عنھ، ویجّنبھ عّما 
 إذا كان سائرًا من ذلك )2(  ویجوز أن یؤّخر تجریده عن الثیاب إلى فخ)1( یجب على المحرم اإلجتناب عنھ

  یتمّكن منھ من أفعال الحّج وینوب عنھ فیما ال یتمّكن ویطوف بھ ویسعى أمره باإلتیان بكّل ماالطریق، وی
  

  .)1(وإلحاق الصبیة بھم یحتاج إلى دلیل
  

الّروایات وإن كان الصبیان، ولكن یظھر منھا حسب المتفاھم العرفي أّن المراد بالصبي  أّن المذكور في: ویرّده
ین ال الذكور خاّصة، كما ھو الظاھر من صحیحة عبدالّرحمن بن الحجاج عن أبي أو الصبیان ما یقابل البالغ

مر ُاّمھ تلقى : ؟ فقال إّن معنا صبیًا مولودًا كیف نصنع بھ: قلت لھ«: في حدیث قال) علیھ السالم(عبداهللا 
 فأحرموا عنھ، إذا كان یوم الترویة: حمیدة فتسألھا كیف تصنع بصبیانھا، فأتتھا فسألتھا كیف تصنع، فقالت

 فإّن المستفاد من السؤال واإلرجاع إلى ُاّم )2(»الحدیث... وجّردوه وغسلوه كما یجّرد المحرم وقفوا بھ المواقف
حمیدة لیس ھو خصوص حّج الذكور من األطفال دون اُالناث، بل المنظور في األسئلة واألجوبة في ھذه 

ّنھ لو كان ممّیزًا تصّدى األعمال بنفسھ، وإن كان  لكبیر، وأالّروایة وغیرھا من الّروایات ھو الصغیر مقابل ا
والّظاھر أّن . نظر لھا إلى الّذكورة واُالنوثة، وبما ذكرنا یظھر حال بقّیة الّروایات غیر ممّیز أناب عنھ ولّیھ، وال

  . تامأحدًا من الفقھاء لم یستشكل ولم یتوّقف في تعمیم الحكم للصبیة، فما ذكره صاحب المستند غیر
  . وغیرھما)3(ورد ذلك كّلھ في نصوص الباب كصحیحة زرارة وصحیحة عبدالّرحمن بن الحجاج) 1(
من أین تجّرد ) علیھ السالم(سئل أبو عبداهللا «: لما رواه الشیخ بإسناد صحیح عن أّیوب بن الحر، قال) 2(

  ونحوه صحیح» كان أبي یجّردھم من فخ: ؟ قال الصبیان
- - - - - - - - - -  
  .19: 11مستند الشیعة ) 1(
  .1 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 286: 11الوسائل ) 2(
  .1، 5 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 286: 11الوسائل ) 3(
  

بھ بین الصفا والمروة، ویقف بھ في عرفات والمشعر، ویأمره بالرمي إن قدر علیھ وإّال رمى عنھ، وكذلك 
  .بقّیة األعمالصالة الّطواف، ویحلق رأسھ وكذلك 

  
نفقة حّج الصبي في ما یزید على نفقة الحضر على الولي ال على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي : 8مسألة 

  .)1( متوقفًا على السفر بھ، أو كان السفر مصلحة لھ جاز اإلنفاق علیھ من مالھ
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  .)2( ثمن ھدي الصبي على الولي: 9مسألة 
  

النصوص الواردة في  المتن فھي مذكورة في المسطورة في واألعمال داباآل  وأّما بقّیة)1(جعفر بن علي
  .)2( المقام

ریب في أّن نفقة الصبي مّما تتوّقف علیھ حیاتھ ومصالحھ تكون من مال الصبي، سواء كان في السفر  ال) 1(
في المال الزائد، أو الحضر، وأّما النفقة الزائدة على الحضر اّلتي تصرف في السفر فال مجّوز لتصّرف الولي 

  .إّال إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إلیھ فال بأس بأخذ الزائد من مالھ
ال إشكال في أّن التصّرف في مال الطفل في نفسھ غیر جائز إّال إذا عاد إلى مصلحة ینتفع بھا الطفل، وال ) 2(

ن یأخذه معھ وال یحّج بھ، والمستفاد ریب أّن صرف مال الصبي في الھدي لیس من مصالحھ إذ بإمكان الولي أ
من الّروایات إّنما ھو مجّرد استحباب إحجاج الصبي، وأّما صرف مالھ في الحّج فیحتاج إلى دلیل، ولذا ذكرنا 

الحضر على الولي إّال إذا كان السفر مصلحة للصبي، فما  السابقة أّن نفقة الحّج فیما یزید على في المسألة
  . ال وجھ ألخذه من مال الطفلیصرف في الحّج وشؤونھ

  
إذا حّج الّرجل بابنھ وھو صغیر ـ إلى أن قال ـ یذبح عن الصغار ویصوم «ویدل على ذلك أیضًا صحیح زرارة 

   ومورد الّروایة وإن كان إحجاج األب ابنھ)3(»الكبار
- - - - - - - - - -  
  .1422 / 409: 5، التھذیب 1 ح 18أبواب المواقیت ب  / 336: 11الوسائل ) 1(
  .17أبواب أقسام الحّج ب  / 286: 11الوسائل ) 2(
  .5 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 288: 11الوسائل ) 3(
  

تجب بفعل الصبي ال  ّنھا ال  وأّما الكّفارات اّلتي تجب عند اإلتیان بموجبھا عمدًا فالظاھر أ)1( وكذلك كفارة صیده
  .)2( على الولي وال في مال الصبي

  
یظھر أّن الطفل كان في جماعة حّجوا بھ، فالھدي على من حّج بھ أبًا كان أم » لّبوا عنھ«: رینة قولھولكن بق

عن غلمان دخلوا مّكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات «غیره، كما یدل على ذلك أیضًا موثقة إسحاق بن عمار 
 والمأمور بالذبح )1(»ون عن أنفسكمیغتسلون ثّم یحرمون، واذبحوا عنھم كما تذبح: بغیر إحرام، قال قل لھم

  .إّنما ھو اّلذي حّج بالصبي
، وعن )2(كما ھو المشھور، وعن ابن إدریس عدم وجوب الكّفارة أصًال ال على الولي وال في مال الصبي) 1(

وإن «، وما ذھب إلیھ المشھور ھو الصحیح، لصحیح زرارة )3(ّنھا تجب في مال الصبي العّالمة في التذكرة أ
وقد عرفت فیما سبق أّن األب ال خصوصّیة لھ، وإّنما وجب علیھ لكونھ من مصادیق »  صیدًا فعلى أبیھقتل

الولي، فال وجھ لما عن العّالمة بعد تصریح الّروایة، كما ال وجھ لما عن ابن إدریس فإّن ذلك اجتھاد في مقابل 
  .النص

لنص المتقّدم إّنما دّل على أّن كفارة الصید على أّما عدم وجوبھا على الولي فواضح، لعدم الموجب لھ وا) 2(
تجب على الصبي أیضًا ألّن وجوب الكّفارة لیس من قبیل باب الضمان  أبیھ، فال یقاس غیر الصید بھ، كما ال

  .واإلتالف، بل ھو حكم تكلیفي ثابت في مورده ومرفوع عن الطفل، لحدیث رفع القلم وعدم جریھ علیھ
  

مد الصبي وخطأه واحد كما في صحیحة محّمد بن مسلم وأن عمد الصبیان خطأ یحمل وقد یستدل لذلك بأن ع
  .)4( على العاقلة كما في معتبرة إسحاق بن عّمار

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 17أبواب أقسام الحّج ب  / 287: 11الوسائل ) 1(
  .637: 1السرائر ) 2(
  .32: 7التذكرة ) 3(
  .3، 2 ح 11العاقلة ب أبواب  / 400: 29الوسائل ) 4(
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  العقل: الشرط الّثاني
  

 نعم، إذا أفاق المجنون في أشھر الحّج وكان مستطیعًا )1( یجب الحج على المجنون وإن كان أدوارّیًا فال
  .)2( ومتمّكنًا من اإلتیان بأعمال الحّج وجب علیھ، وإن كان مجنونًا في بقّیة األوقات
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  الحّرّیة: الشرط الّثالث
  

   )3(  یجب الحّج على المملوك وإن كان مستطیعًا ومأذونًا من قبل المولىفال
  

ناظرة إلى باب الدیات والجنایات اّلتي لعمدھا » یحمل على العاقلة«: أّن ھذه الجملة بقرینة قولھ: والجواب عنھ
بالغین وال یقتص حكم ولخطئھا حكم آخر، فإذا قتل الصبي عمدًا یترتب على فعلھ حكم قتل الخطأ الصادر من ال

منھ، وأّما المورد اّلذي لیس لھ إّال حكم واحد في حال العمد فغیر مشمول لھذه الجملة، ولذا لم یستشكل أحد في 
  .بطالن صالة الصبي إذا تكّلم عمدًا أو بطالن صومھ إذا أفطر عمدًا

لھّیة وأّن األحكام الشرعّیة غیر ریب وال خالف بین العلماء كافة في اعتبار العقل في جمیع التكالیف اإل ال) 1(
  .متوّجھة إلى المجنون فإّنھ كالبھائم من ھذه الجھة

  
أقبل فأقبل، ثّم : ویدل على ذلك مضافًا إلى ما تقّدم، ما ورد من أّن أّول ما خلق اهللا العقل استنطقھ، ثّم قال لھ

 فإّنھ صریح في أّن )1( ُاعاقب، وإّیاك ُاثیبوعّزتي وجاللي ـ إلى أن یقول ـ وإّیاك : أدبر فأدبر، ثّم قال: قال لھ
  .الثواب والعقاب یدوران مدار وجود العقل وعدمھ

یمنع عن  لوجود المقتضي وعدم المانع، ومجّرد حصول الجنون في بقّیة األوقات السابقة أو الّالحقة ال) 2(
  .توجھ التكلیف إلیھ حال إفاقتھ

  یجب على  في وجوب الحّج، فالقد تسالم األصحاب على اعتبار الحّرّیة) 3(
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 3أبواب مقّدمات العبادات ب  / 39: 1الوسائل ) 1(
  

یجزئھ عن حّجة اإلسالم، فتجب علیھ اإلعادة إذا كان واجدًا للشرائط بعد  ولو حّج بإذن مواله صّح ولكن ال
  .)1(العتق

  
ه في الحّج بما یوجب الكّفارة فكّفارتھ على مواله في غیر إذا أتى المملوك المأذون من قبل موال: 10مسألة 

  .)2( الصید، وعلى نفسھ فیھ
  

صحیح الفضل بن یونس : المملوك وإن أذن لھ مواله وكان مستطیعًا، وقد تضافرت النصوص في ذلك، منھا
یات المتقّدمة  نعم، إّن ھناك روایة واحدة معارضة للروا)1( »فلیس على المملوك حج وال عمرة حّتى یعتق«

ّیما عبد حج بھ موالیھ فقد قضى حّجة  أ «)2(وقد ُاطلق فیھا حّجة اإلسالم على حّج العبد، وھي روایة أبان
بّد من طرحھا أو حملھا على إدراك ثواب حّجة   ولكن لشذوذھا ومخالفتھا للروایات المشھورة ال)3(»اإلسالم

ینافي ذلك ثبوت حّجة  إلسالم من العبد حال عبودّیتھ، فال أو حملھا على حّجة ا)4(اإلسالم كما في الجواھر
  .اإلسالم المطلوبة من األحرار علیھ إذا ُاعتق

  
والعبد إذا «ویؤّكد ما ذكرناه إطالق حّجة اإلسالم على حّجھ مع إیجابھا علیھ إذا اعتق في روایة ُاخرى ألبان 

  .)5( »حّج بھ فقد قضى حّجة اإلسالم حّتى یعتق
إّن «: قال) علیھ السالم(صحیحة عبداهللا بن سنان عن أبي عبداهللا : لصّحة للنصوص الكثیرة، منھاأّما ا) 1(

 وأّما اإلعادة فالرتفاع )6(»المملوك إن حّج وھو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن یعتق وإن ُاعتق فعلیھ الحّج
  .المانع والمفروض وجود المقتضي وللنصوص الكثیرة المتقّدمة

  سألت «: ك مقتضى الجمع بین صحیحة عبدالّرحمن بن أبي نجران قالألّن ذل) 2(
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 15أبواب وجوب الحّج ب  / 47: 11الوسائل ) 1(
  ....عن حكم بن حكیم الّصیرفي) 2(
  .7 ح 16أبواب وجوب الحّج ب  / 50: 11الوسائل ) 3(
  .242: 17الجواھر ) 4(
  .2 ح 16وجوب الحّج ب أبواب  / 49: 11الوسائل ) 5(
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  .1 ح 16أبواب وجوب الحّج ب  / 49: 11الوسائل ) 6(
  

ال شيء : ؟ فقال عن عبد أصاب صیدًا وھو محرم ھل على مواله شيء من الفداء) علیھ السالم(أبا الحسن 
 المصرحة بأن ما أصاب العبد من صید فلیس على مواله شيء، وبین صحیحة حریز المروّیة )1( »على مواله

كّلما أصاب العبد وھو محرم في إحرامھ فھو على السیِّد إذا «: قال) علیھ السالم(في التھذیب عن أبي عبداهللا 
 الداّلة على أّن كّل ما أصاب العبد ـ صیدًا كان أو غیره ـ فھو على السیِّد فإن النسبة )2( »أذن لھ في اإلحرام

انیة العاّمة بالصحیحة اُالولى فتكون النتیجة ھي بینھما العموم والخصوص المطلق، فتخصص الصحیحة الّث
  .التفصیل المذكور في المتن

  
نعم، ذكر في اإلستبصار روایة حریز بعین السند المذكور في التھذیب لكن على نحو یختلف عّما رواه في 

السیِّد إذا المملوك كّلما أصاب الصید وھو محرم في إحرامھ فھو على «التھذیب، فإّن المذكور في اإلستبصار 
 فتكون منافیة لصحیحة عبدالّرحمن بن أبي نجران، ألن مقتضى صحیحة عبدالّرحمن )3( »أذن لھ في اإلحرام

ثبوت الكّفارة على العبد نفسھ ال على مواله إذا أصاب الصید، ومقتضى صحیحة حریز المروّیة في اإلستبصار 
ضوع للتعارض ألّن روایة اإلستبصار غلط، ألّن الشیخ ّنھ ال مو ثبوت كفارة الصید على مواله، ولكن الظاھر أ

وال نحتمل أن یروي حریز بسند واحد » كّلما أصاب العبد«روى ھذه الّروایة بعین السند في التھذیب وذكر 
المملوك كّلما أصاب «ومّرة ُاخرى یروي لحماد أیضًا » كّلما أصاب العبد«مّرتین مختلفتین مّرة یروي لحماد 

ر األمر بین صّحة ما في التھذیب وبین صّحة ما في اإلستبصار والصحیح ما في التھذیب، ألّن فیدو» الصید
اإلستبصار لیس كتابًا مستقال وإّنما یذكر فیھ الّروایات المتعارضة المذكورة في التھذیب، وكّل ما 

 األصل والمرجع، اإلستبصار موجود في التھذیب وال عكس فاإلستبصار جزء ومتمم لكتاب التھذیب فھو في
  ّنھما رویا مثل  بصّحة ما في التھذیب أل)4(مضافًا إلى شھادة الكلیني والصدوق. فما في التھذیب ھو المتعّین

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 56أبواب كّفارات الصید ب  / 105: 13الوسائل ) 1(
  .1334/  382: 5، التھذیب 1 ح 56أبواب كفارات الصید ب  / 104: 13الوسائل ) 2(
  .741 / 216: 2اإلستبصار ) 3(
  .1284 / 264: 2، الفقیھ 7 / 304: 4الكافي ) 4(
  

 بل الظاھر كفایة )1( إذا حّج المملوك بإذن مواله وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حّجة اإلسالم: 11مسألة 
ستطاعة حین اإلنعتاق، فإن لم  ویعتبر في االجزاء اال)2( إداركھ الوقوف بعرفات معتقًا وإن لم یدرك المشعر

  )3( یكن مستطیعًا لم یجزئ حّجھ عن حّجة اإلسالم
  

ما جاء في التھذیب، فلم یبق في البین إّال روایة حریز المذكورة في التھذیب وروایة ابن أبي نجران، وقد 
  .عرفت ما یقتضیھ الجمع بینھما

قلت ألبي عبداهللا «صحیحة معاویة ابن عمار : بال خالف بین األصحاب للنصوص الداّلة على ذلك، منھا) 1(
 فتكون ھذه الطائفة )1(»إذا أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحّج: مملوك ُاعتق یوم عرفة، قال): علیھ السالم(

ّنھ ال حج  من األخبار الداّلة على اإلكتفاء بإدراك أحد الموقفین معتقًا تخصیصًا لألخبار المتقّدمة اّلتي صّرحت بأ
 عمرة على العبد حّتى یعتق، فیعلم من ذلك أّن الحّرّیة غیر معتبرة من البدایة إلى النھایة بل یكتفى بالحّرّیة وال

  .قبل أحد الموقفین أیضًا
إذا أدرك أحد الموقفین فقد أدرك «في صحیحة معاویة بن عمار المتقّدمة ): علیھ السالم(الطالق قولھ ) 2(

  .»الحّج
  

بّد من ضم وقوف المشعر اإلضطراري إلیھ، لما سیأتي إن شاء اهللا تعالى أن درك  ّنھ ال یخفى أ ولكن ال
الوقوف اإلختیاري لعرفة فقط غیر مجزئ، ومن المعلوم أّن العبد المعتق حالھ حال بقّیة األحرار وال یزید حكمھ 

كتفاء بإدراك أحد عن حكمھم، ولیس للعبد المعتق حكم جدید یختلف عن غیره، والّروایات الداّلة على اإل
یلزم درك الموقفین حّرًا، وال تتكّفل إثبات  ّنھ ال الموقفین معتقًا إّنما تتكّفل بالغاء اعتبار الحّرّیة بھذا المقدار، وأ

  .الصّحة حّتى لو اقتصر على الوقوف بعرفة
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 الداّلة على اإلجزاء إذا أدرك ألّن ذلك مقتضى األدّلة األّولّیة الداّلة على اعتبار االستطاعة، وأّما الّروایات) 3(
  أحد الموقفین معتقًا فغیر ناظرة إلى إلغاء جمیع الشروط

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 17أبواب وجوب الحّج ب  / 52: 11الوسائل ) 1(
  

ھ وال فرق في الحكم باإلجزاء بین أقسام الحّج من اإلفراد والِقران والتمّتع، إذا كان المأتي بھ مطابقًا لوظیفت
  .)1( الواجبة

  
إذا انعتق العبد قبل المشعر في حّج التمّتع فھدیھ علیھ، وإن لم یتمّكن فعلیھ أن یصوم بدل الھدي : 12مسألة 

  )3(  وإن لم ینعتق فمواله بالخـیار فإن شاء ذبح عنھ وإن شاء أمره بالصوم)2(على ما یأتي
  

بّد من  كم علیھ بالصّحة، وأّما بعد العتق فالبل مقتضى إطالق نصوص المقام أّن حّجھ إلى زمان العتق یح
الّرجوع إلى األدّلة العاّمة الداّلة على اعتبار االستطاعة، فإلغاء شرطّیة االستطاعة بالمّرة كما صّرح بھ السیِّد 

یات تدل  ال وجھ لھ، كما أّن القول بإعتبار االستطاعة من أّول األمر ال دلیل علیھ، فإّن الّروا)1(في العروة الوثقى
  .على أّن العبودّیة السابقة غیر ضائرة ولو كانت مع عدم االستطاعة

  .إلطالق النصوص وال موجب لتقییدھا ببعض أقسام الحّج) 1(
موجب ألن یكون على مواله بعدما صار معتقًا وحّرًا، فحالھ حال سائر األحرار، فتجري أحكام حّجة  إذ ال) 2(

  .لیھ الھدي، وإن عجز فعلیھ الّصوماإلسالم على حّجھ، وحینئذ فیجب ع
  

لقد قّید جمع من الفقھاء في كلماتھم وجوب الھدي على العبد بما إذا انعتق قبل المشعر، مع أّن ذلك غیر : تنبیھ
دخیل في كون الھدي على العبد أو على مواله، بل اإلنعتاق قبل المشعر أو بعده دخیل في إجزاء حّجھ عن حّجة 

ا كون الھدي علیھ أو على مواله فمن آثار الحّرّیة والعبودّیة، فإّنھ متى ما صار حّرًا فھدیھ اإلسالم وعدمھ، وأّم
  .علیھ ولو صار حّرًا یوم العید، وال مقتضي لكونھ على المولى بعدما كان حّرًا عند الذبح

  عن رجل أمر مملوكھ أن یتمتع«صحیحة جمیل : لإلجماع وللنصوص، منھا) 3(
- - - - - - - - - -  
  .2990 / 226: 2العروة الوثقى ) 1(
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  االستطاعة: الشرط الّرابع
  

  :ویعتبر فیھا ُامور
 ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذھاب إلى مّكة والقیام باألعمال الواجبة )1( السعة في الوقت: األّول

 والقیام باألعمال الواجبة فیھا، أو یسع للذھاب ھناك، وعلیھ فال یجب الحّج إذا كان حصول المال في وقت ال
 وفي مثل ذلك یجب علیھ التحّفظ على المال إلى السنة )2(تتحّمل عادة ّنھ یسع ذلك ولكن بمشّقة شدیدة ال أ

  .)3( القادمة فإن بقیت االستطاعة إلیھا وجب الحّج فیھا وإّال لم یجب
  

  .)1( »فمره فلیصم، وإن شئت فاذبح عنھ: قال
  

  .)2(»إن شئت فاذبح عنھ وإن شئت فمره فلیصم«سعد بن أبي خلف صحیحة : ومنھا
  

علیھ مثل ما على الحر، إّما : سألتھ عن المتمتع المملوك، فقال«: ویعارضھما صحیح محّمد بن مسلم قال
 حیث یظھر منھ أّن التخییر بین الھدي والصوم على العبد نفسھ، وقد حملھ الشیخ على )3(»ُاضحیة وإّما صوم

اة في الكمّیة لئال یظن أّن علیھ نصف ما على الحر كالظھار ونحوه، فالمنظور في الّروایة أّن اُالضحّیة المساو
الثابتة في حّج المملوك أو الصوم كاُالضحّیة الثابتة في حّج الحر أو الصوم الثابت فیھ، وغیر ناظرة إلى أّن 

  .)4(الھدي على المملوك أو على مواله
  .ّكنًا من أداء الحّج فال یعقل التكلیف بھ حینئذوإّال لم یكن متم) 1(
  .لنفي الحرج في الشریعة المقّدسة) 2(
  یتمّكن من السیر لضیق إذا كان عنده مال بمقدار یكفیھ للحج، ولكن ال) 3(
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 2أبواب الذبح ب  / 83: 14الوسائل ) 1(
  .2 ح 2أبواب الذبح ب  / 83: 14الوسائل ) 2(
  .5 ح 2أبواب الذبح ب  / 85: 14الوسائل ) 3(
  .262: 2اإلستبصار ) 4(
  

أو العرض ذھابًا وإیابًا وعند القیام  أو المال النفس خطرًا على بأن الیكون وذلك والّسالمة األمن: الّثاني
  ،)1(باألعمال

  
تحّفظ على المال إلى ال علیھ یجب االستطاعة، بل عن المال بما یخرجھ أن یتصّرف في یجوز لھ الوقت فال

السنة القادمة، وذلك لتقبیح العقل تفویت الواجب علیھ وتعجیز نفسھ عن أدائھ بعد تنجزه ووجوبھ علیھ 
الواجب ھو تنّجز  بشرائطھ وحدوده وإن كان الواجب متأّخرًا، فإّن المیزان في عدم جواز تعجیز نفسھ من إتیان

  .و استقبالّیًاالوجوب وفعلیتھ، سواء كان الواجب فعلّیًا أ
  

نعم، وقع الكالم في مبدأ ھذا الوجوب، فقد ذكر بعضھم أّن مبدأه خروج الرفقة فال یجوز تعجیز نفسھ عند 
في العروة أّن مبدأه ھو التمّكن من المسیر وال عبرة ) قدس سره(خروج الرفقة، وذكر السیِّد الطباطبائي 

، فال یجوز تفویت االستطاعة فیھا كما عن المحقق ، وعن بعضھم أّن مبدأه أشھر الحّج)1( بخروج الرفقة
  .)2( )قدس سره(النائیني 

  
ّنھ ال دلیل على شيء من ذلك، فإّن مقتضى اآلیة المباركة والنصوص المفّسرة لالستطاعة تنجز  ولكن الظاھر أ

ل ذلك في الوجوب علیھ بمجّرد حصول الزاد والّراحلة وتخلیة السرب وصّحة البدن، من دون فرق بین حصو
ّنھ متى حصلت االستطاعة تنجز  أشھر الحّج أم ال، أو خروج الرفقة والتمّكن من المسیر أم ال، بل مقتضاھا أ

یجوز لھ تفویتھا فیما لو  الوجوب علیھ في أّي وقت كان، وعلیھ فلو حصلت لھ االستطاعة في ھذه السنة ال
  .إبقاء المال إلى السنة المقبلةعلم بتمّكنھ من الحّج في السنین الّالحقة، ویجب علیھ 

  أّما اعتبار األمن وعدم الخطر في الطریق على نفسھ أو بدنھ أو عرضھ أو مالھ) 1(
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- - - - - - - - - -  
  .3020 / 239: 2العروة الوثقى ) 1(
  .36: دلیل الناسك) 2(
  

ض أو لعذر آخر، ولكن تجب یتمّكن من قطع المسافة لھرم أو مر یجب مباشرة على مستطیع ال كما أّن الحّج ال
  .علیھ االستنابة على ما سیجيء تفصیلھ

  
 فإّن )1(...)َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال: (... المعّبر عنھ باالستطاعة السربّیة، فتدل علیھ نفس اآلیة الشریفة

یخاف على  خلى سربھ، التصدق إّال على ما إذا كان الطریق مأمونًا وم االستطاعة السبیلّیة الواردة في اآلیة ال
  .نفسھ أو عرضھ أو مالھ

  
) السالم علیھ(صحیحة ھشام بن الحكم، عن أبي عبداهللا : مضافًا إلى داللة النصوص المعتبرة على ذلك، منھا

من كان صحیحًا : ل؟ قا ما یعـني بذلك) ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسـِبیًال ا النَّاِس ِحجُّ َوهللاِِ َعَلى: (في قولھ عّز وجّل
  .)2( »في بدنھ مخلى سربھ لھ زاد وراحلة

  
وأنا عنده عن ) علیھ السالم(سأل حفص الكناسي أبا عبداهللا «: معتبرة محّمد بن یحیى الخثـعمي قال: ومنھا

من كان : ؟ قال ما یعني بذلك...) ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال َوهللاِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا: (... قول اهللا عّز وجّل
بل مجّرد الخوف على . )3( »صحیحًا في بدنھ مخلى سربھ لھ زاد وراحلة فھو مّمن یستطیع الحّج، الحدیث

نفسھ أو عرضھ أو مالھ یكفي في سقوط الحّج، ألّن الخوف بنفسھ موضوع مستقل لجواز الترك وقد جرت 
  .سیرة العقالء على االجتناب عن محتمل الّضرر

  
أّما اعتبار االستطاعة البدنّیة فتدل علیھ أیضًا الّروایات المفّسرة لآلیة الكریمة كصحیحة ھشام ومعتبرة و

  .63الخثعمي المتقّدمتین، وأّما وجوب االستنابة فیما إذا لم یتمّكن من المباشرة فسیأتي تفصیلھ في المسألة 
  
- - - - - - - - - -  
  .97: 3عمران  آل) 1(
  .7 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 35: 11الوسائل ) 2(
  .4 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 34: 11الوسائل ) 3(
  

إذا كان للحج طریقان أحدھما مأمون واآلخر غیر مأمون، لم یسقط وجوب الحّج بل وجب الذھاب : 13مسألة 
  .)1( من الطریق المأمون وإن كان أبعد

  
. )2( كان ذھابھ إلى الحّج مستلزمًا لتلفھ لم یجب علیھ الحّجإذا كان لھ في بلده مال معتد بھ، و: 14مسألة 

وكذلك إذا كان ھناك ما یمنعھ عن الذھاب شرعًا، كما إذا استلزم حّجھ ترك واجب أھم من الحّج كإنقاذ غریق أو 
  .)3( حریق أو توقف حّجھ على ارتكاب محرم، كان اإلجتناب عنھ أھم من الحّج

  
  .قرب الطرق بل العبرة باإلستطاعة والقدرة على الحّجلعدم اختصاص الوجوب بأ) 1(
  .لحدیث نفي الضرر الحاكم على جمیع األحكام األّولّیة) 2(
  

وربما یقال بعدم جریان قاعدة ال ضرر في المقام، ألّن دلیل وجوب الحّج مخّصص لدلیل نفي الضرر، نظیر 
حكام الضررّیة المبتنیة على الضرر، فال مجال التكلیف بالجھاد والّزكاة ووجوب اإلنفاق على الرحم من األ

  .إلجراء قاعدة نفي الضرر في أمثال ھذه الموارد
  

أّن الحّج وإن كان حكمًا ضررّیًا في نفسھ ویستوجب صرف المال ولكن القاعدة تجري بالنسبة : والجواب عنھ
  .إلى الزائد عّما یقتضیھ طبع الحّج
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ظ األھمّیة، فإّن دلیل وجوب الحّج ودلیل الواجب أو الحرام مطلقان وال جمیع ذلك من موارد التزاحم فتالح) 3(

یمكن الجمع بینھما في مقام اإلمتثال فیقع التزاحم بینھما فالالزم تقدیم األھم وترجیحھ على غیره والتخییر في 
ختار من أّن االستطاعة ھذا بناًء على الم. المتساویین، كما أّن األمر كذلك في سائر التكالیف اإللھّیة المتزاحمة

ّنھا استطاعة خاّصة مفّسرة بُامور معّینة في الّروایات ولم یؤخذ في  المعتبرة لیست إّال العقلّیة، غایة األمر أ
موضوع الحّج عدم المانع الشرعي، وأّما بناًء على مسلك المشھور من اعتبار القدرة الشرعّیة والتمّكن 

في موضوع الحّج عدم المانع الشرعي، فیمكن القول بعدم وجوب الحّج الشرعي في وجوب الحّج، بحیث ُاخذ 
  إذا استلزم مانعًا شرعّیًا

  
إذا حّج مع استلزام حّجھ ترك واجب أھم أو ارتكاب محرم كذلك، فھو وإن كان عاصیًا من جھة : 15مسألة 

 وال )1( ان واجدًا لسائر الشرائطّنھ یجزئ عن حّجة اإلسالم إذا ك ترك الواجب أو فعل الحرام إّال أّن الظاھر أ
  .فرق في ذلك بین من كان الحّج مستقّرًا علیھ ومن كان أّول سنة استطاعتھ

  
  )2( یمكن دفعھ إّال ببذل مال معتد بھ، لم یجب بذلھ ویسقط وجوب الحّج إذا كان في الطریق عدّو ال: 16مسألة 

  
ق االستطاعة الشرعّیة حینئذ، ولكن قد حققنا في من ترك واجب أو ارتكاب محرم وإن لم یكن أھم، لعدم تحّق

  .)1(ّنھ ال وجھ وال أساس لما ذكره المشھور أصًال  محلِّھ أ
  
لجریان الترتب حّتى في باب الحّج، وعلیھ فال فرق بین الحّج الفعلي والمستقر فإّنھ بناًء على وجود األمر ) 1(

  .بالحج ولو بالترتب فال مانع من اإلجزاء في القسمین
  
  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة إلى أقوال ثالثة) 2(

  . وجماعة)2(عدم وجوب بذل المال وسقوط وجوب الحّج كما عن الشیخ: األّول
  

  .)4(  والمدارك)3(وجوب بذل المال كما عن المحقق: الّثاني
  

  .التفصیل بین المضر بحالھ والمجحف بھ وعدمھ، فیجب في الّثاني دون األّول: الّثالث
  

إن كان بذل المال حرجّیًا علیھ ـ وھو المعّبر عنھ بالمضر بحالھ والمجحف بھ ـ یرتفع : والصحیح أن یقال
بّد من التفصیل بین ما إذا كان الضرر والنقص  وجوبھ لنفي الحرج، وإن لم یكن حرجیًا ومشّقة علیھ فال

ال یجب بذلھ لحدیث نفي الضرر، وقد عرفت الحاصل في مالھ معتّدًا بھ وإن لم یكن مضّرًا بحالھ ومجحفًا بھ ف
  قریبًا أّن قاعدة نفي الضرر تجري في الحّج ونحوه من األحكام الضررّیة إذا كان الضرر الّالزم أكثر مّما

- - - - - - - - - -  
  .56: 26راجع شرح العروة ) 1(
  .301: 1المبسوط ) 2(
  .255: 1الشرائع ) 3(
  .62: 7المدارك ) 4(
  

 ولو حّج مع )2( إّال مع خوف الغرق أو المرض)1(و انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحّجل: 17مسألة 
  .)3( الخوف صّح حّجھ على األظھر

  
الزاد والّراحلة ومعنى الزاد ھو وجود ما یتقّوت بھ في الطریق من المأكول والمشروب وسائر ما : الّثالث

  ،)4( ـ النقود وغیرھا ـ یصرفھ في سبیل ذلك ذھابًا وإّیابًا یحتاج إلیھ في سفره، أو وجود مقدار من المال
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یقتضیھ طبع الواجب، وبین ما إذا كان الضرر یسیرًا فال یسقط وجوب الحّج لصدق تخلیة السرب على ذلك، 
یعد البذل في بعض الفروض من الضرر عرفًا كبذل عشرة دنانیر بالنسبة إلى ألف  وعلى سبیل المثال فرّبما ال

  .ر اّلذي یصرفھ في الحّج وشؤونھ ونظیر ذلك بذل المال ألخذ جواز السفر ونحوهدینا
ألّن العبرة بالوصول إلى بیت اهللا الحرام ألداء فریضة الحّج والقدرة على السفر بّرًا كان أو بحرًا أو جّوًا، ) 1(

  .وال موجب الختصاص الوجوب بأحدھا
ى نفسھ من الھالك والمرض إذا سافر بطریق البر یسقط ال یختص ذلك بالسفر بحرًا، بل لو خاف عل) 2(

وجوب الحّج أیضًا للحرج، فإّن المالك في سقوط وجوب الحّج بلوغ الخوف إلى حد یكون السفر حرجّیًا علیھ، 
  .وإن كان منشأ الخوف أمرًا غیر عقالئي، من غیر نظر إلى نوعّیة السفر

  .االستطاعة صدق في یضر ذلك قات، والالمی إلى المشي المقّدمة وھي ذلك في ألّن) 3(
وتدل على اعتبارھما ـ مضافًا إلى عدم تحقق االستطاعة عرفًا بدونھما غالبًا ـ عّدة من النصوص المعتبرة ) 4(

سأل حفص «: معتبرة محّمد بن یحیى الخثعمي، قال: المفّسرة لالستطاعة المذكورة في اآلیة الشریفة، منھا
ْلَبْیِت َمِن  َوهللاِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا: (... وأنا عنده عن قول اهللا عّز وجّل) یھ السالمعل(الكناسي أبا عبداهللا 
من كان صحیحًا في بدنھ مخلى سربھ لھ زاد وراحلة فھو مّمن : ؟ قال ما یعني بذلك...) اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال

فإذا كان صحیحًا في بدنھ مخلى في سربھ لھ : اسيمّمن كان لھ مال، فقال لھ حفص الكن: یستطیع الحّج، أو قال
  :؟ قال زاد وراحلة فلم یحّج فھو مّمن یستطیع الحّج

  
 ویلزم في الزاد والّراحلة أن یكونا )1( ومعنى الّراحلة ھو وجود وسیلة یتمّكن بھا من قطع المسافة ذھابًا وإّیابًا

  .)2( مّما یلیق بحال المكّلف
  

  .)3( ومعتبرة السكوني)2(شام ونحوھا صحیحة ھ)1( »نعم
  

فالمتحصل من الّروایات أّن المعتبر في الحّج لیس مجّرد القدرة العقلّیة، بل یشترط فیھ قدرة خاّصة، ومنھا أن 
  .یكون لھ زاد وراحلة

في یعتبر التمّكن من مصارف اإلیاب كما سیأتي  وإّنما یعتبر نفقة اإلیاب لمن یرید العود إلى وطنھ، وإّال فال) 1(
  .22مسألة 

نعم، رّبما یظھر من بعض الّروایات عدم العبرة بالراحلة ولزوم . وإّال لكان حرجیًا وھو منفي في الشریعة) 2(
  .تحّمل المشّقة بالمشي أو بالّركوب على حمار أجدع أبتر

  
؟  یىفإن عرض علیھ الحّج فاسـتح) علیھ السالم(قلت ألبي جعفر «: صحیح ابن مسلم في حدیث قال: منھا
فإن كان یستطیع أن یمشي بعضًا : ؟ قال ؟ ولو على حمار أجدع أبتر ھو مّمن یستطیع الحّج، وِلَم یستحیي: قال

  .)5( ومثلھ صحیح الحلبي)4(»ویركب بعضًا فلیفعل
  

ت ّنھ لم یقل أحد بمضمونھما حّتى القائل بعدم اعتبار الّراحلة، أّن ھذه الّروایا مضافًا إلى أ: والجواب عن ذلك
ّنھ لو بذل لھ الحّج واستقّر علیھ وصار مستطیعًا بذلك فلیس لھ  وردت في مورد البذل وعرض الحّج، وأ

اإلمتناع والحیاء بعد عرض الحّج، وإذا امتنع من القبول واستحیى یستقر علیھ الحّج ویجب علیھ إتیانھ ولو 
  . وھو حصول االستطاعة المالّیة للمكّلفكان فیھ مشّقة وحرج فالحكم المذكور فیھما أجنبي عن مورد كالمنا،

  
- - - - - - - - - -  
  .4 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 34: 11الوسائل ) 1(
  .7 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 35: 11الوسائل ) 2(
  .5 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 34: 11الوسائل ) 3(
  .1 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 39: 11الوسائل ) 4(
  .5 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 40: 11ائل الوس) 5(
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؟  عن رجل علیھ دین أعلیھ أن یحّج) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: صحیح معاویة بن عّمار قال: ومنھا
من حّج مع الّنبّي ) أكثر(نعم، إّن حّجة اإلسالم واجبة على من أطاق المشي من المسلمین، ولقد كان : قال

بكراع الغمیم فشكوا إلیھ الجھد ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(مشاة ولقد مّر رسول اهللا )  وسّلمصّلى اهللا علیھ وآلھ(
 فإّنھ قد حكم فیھ بوجوب الحّج على من )1( »شّدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذھب عنھم: والعناء فقال

لَِّذیَن ُیِطیُقوَنُھ  َوَعَلى ا(... : إعمال غایة الجھد والمشّقة ومنھ قولھ تعالى» أطاق«أطاق المشي، والمراد من 
  .)2(...)ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكین

  
  .ّنھ لم یعمل أحد من الفقھاء بمضمونھ ویجاب عن ذلك أّوًال بأ

  
یتمّكن من المشي  أّن المراد بمن أطاق المشي، القدرة على المشي في قبال المریض والمسجى اّلذي ال: وثانیًا

ّنھ لم یكن مریضًا ولم یكن مسجى، یجب علیھ  ه، فمن تمّكن من المشي وأطاقھ بمعنى أأصًال حّتى في داره وبلد
  .الحّج بالطرق المتعارفة ال مشیًا على األقدام

  
ریب أّن ظھور تلك الّروایات الداّلة على اإلعتبار  ولو سلمنا ظھور ھذه الّروایات في عدم اعتبار الّراحلة، فال

  .د عن ظھور ھذه ألظھرّیة تلك الّروایاتأقوى من ظھور ھذه، فترفع الی
  

أّن الحّج لو كان واجبًا على كّل من تمّكن من المشي وإن لم یكن لھ راحلة لكان وجوبھ حینئذ : ویؤّكد ما قلناه
  .یمكن خفاؤھا لكثرة اإلبتالء بذلك من الواضحات اّلتي ال

  
فلم یعلم أّن حّجھم كان حّجة ) اهللا علیھ وآلھصّلى (بأصحاب رسول اهللا ) علیھ السالم(وأّما استشھاد اإلمام 

ریب في اعتبار الزاد  اإلسالم ویحتمل كونھ حّجًا ندبّیًا وإن فرض أّول سنتھم إلستحباب الحّج للمتسكع، فال
  .والّراحلة حّتى لمن یتمّكن من المشي

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 11أبواب وجوب الحّج ب  / 43: 11الوسائل ) 1(
  .184: 2بقرة ال) 2(
  

یختص اشتراط وجود الّراحلة بصورة الحاجة إلیھا، بل یشترط مطلقًا ولو مع عدم الحاجة إلیھا  ال: 18مسألة 
  .)1( كما إذا كان قادرًا على المشي من دون مشّقة ولم یكن منافیًا لشرفھ

  
درًا على تحصیلھما باالكتساب یجب على من كان قا العبرة في الزاد والّراحلة بوجودھما فعًال، فال: 19مسألة 
  .)3(  وال فرق في اشتراط وجود الّراحلة بین القریب والبعید)2( ونحوه

  
قد عرفت أّن االستطاعة المعتبرة في الحّج فّسرت في الّروایات بُامور خاّصة منھا الزاد والّراحلة، ولكن ) 1(

ّنھما شرط عند الحاجة إلیھما، فلو  طالق أو أّنھما شرط على اإل وقع الخالف في اشتراط الزاد والّراحلة، وأ
ّنھما شرط مطلقًا حّتى في حق  یعتبر وجود الّراحلة، فعن المشھور أ كان قادرًا على المشي من دون مشّقة ال

یجزي حّجھ عن حّجة اإلسالم ویظھر من  من كان متمّكنًا من المشي، فلو حّج ماشیًا من دون وجود الّراحلة ال
  .)1( اعتبارھما عند الحاجة، ألخذ الحاجة في عنوان أخبار المقامصاحب الوسائل 

  
وقد عرفت بما ال مزید علیھ أّن المستفاد من األخبار اعتبار الزاد والّراحلة مطلقًا حّتى في حق القادر على 

  .المشي
  .لعدم وجوب تحصیل الشرط) 2(
ى أھل مّكة المكّرمة لقطع المسافة بینھا وبین إلطالق ما دّل على اعتبار وجود الّراحلة حّتى بالنسبة إل) 3(

  .عرفات اّلتي تبلغ أربعة فراسخ تقریبًا
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 وغیره عدم اعتبار وجود الّراحلة للمّكي، وأجابوا عن إطالق الّروایات الداّلة على اشـتراط )2(وعن المحـقق
  ّنھا وردت في تفسیر اآلیة الشریفة اّلتي الّراحلة بأ

- - - - - - - - - -  
  .8أبواب وجوب الحّج ب  / 33: 11الوسائل ) 1(
  .252: 1الشرائع ) 2(
  

 فإذا ذھب المكّلف )1(االستطاعة المعتبرة في وجوب الحّج إّنما ھي االستطاعة من مكانھ ال من بلده: 20مسألة 
منھما وجب علیھ إلى المدینة مثًال للتجارة أو لغیرھا وكان لھ ھناك ما یمكن أن یحّج بھ من الزاد والّراحلة أو ث

  .الحّج، وإن لم یكن مستطیعًا من بلده
  

إذا كان للمكّلف ملك ولم یوجد من یشتریھ بثمن المثل، وتوقف الحّج على بیعھ بأقل منھ بمقدار : 21مسألة 
  ،)2( معتد بھ لم یجب البیع

  
فات، ومن المعلوم أّن موضوعھا السفر إلى البیت والقصد إلیھ، فال تشمل من كان في مّكة ویرید السفر إلى عر

  .أھل مّكة یحّجون حّج اإلفراد أو الِقران، فیسافرون إلى عرفات ال إلى البیت
  

ریب في أّن البیت الشریف مقصود في جمیع األقسام الثالثة للحج، غایة األمر قد یقصده  ّنھ ال أ: والجواب عنھ
ناسك كحج الِقران أو اإلفراد اّلذي یكون وظیفة قبل إتیان بقّیة المناسك كحج التمّتع، وقد یقصده بعد أداء الم

ألھل مّكة، فال فرق في اشتراط الّراحلة بین السفر إلى بیت اهللا الحرام أّوًال وبین السفر إلى عرفات أّوًال، ألّن 
  .البیت مقصود ال محالة في جمیع أنواع الحّج

  
متى كان : وبعبارة ُاخرى. لد دون بلد آخرإلطالق أدّلة اشتراط االستطاعة، وال خصوصّیة لحصولھا في ب) 1(

  .واجدًا للشرائط تنطبق علیھ األدّلة، وال دلیل على لزوم حصول االستطاعة من بلده
  
 أّن قاعدة ال ضرر ال مانع من )1( قد عرفت حكم ھذه المسألة من مطاوي األبحاث السابقة، فقد ذكرنا) 2(

إذا كان الضرر الّالزم أكثر مّما یقتضیھ طبع الحّج، كما إذا كان جریانھا في الحّج ونحوه من األحكام الضررّیة 
  .یجب البیع بالقیمة النازلة المجحفة بھ الضرر والنقص الحاصل مجحفًا بھ فحینئذ ال

  
- - - - - - - - - -  
  .25في ص ) 1(
  

السنة اآلتیة لم یجز وأّما إذا ارتفعت األسعار فكانت ُاجرة المركوب مثًال في سنة االستطاعة أكثر منھا في 
  .)1(التأخیر

  
إّنما یعتبر وجود نفقة اإلیاب في وجوب الحّج فیما إذا أراد المكّلف العود إلى وطنھ، وأّما إذا لم یرد : 22مسألة 

یعتبر وجود مقـدار العود  بّد من وجود النفقة إلى ذلك البلد وال العود وأراد السكنى في بلد آخر غیر وطنھ فال
عم إذا كان البلد اّلذي یرید السكنى فیھ أبعد من وطنھ لم یعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل ن. إلى وطنھ

  .)2( یكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنھ
  
نعم، إذا كان الغالء غیر . إذا كان اإلرتفاع متعارفًا كما في ھذه األزمنة فال موجب للسقوط وتأخیر الحّج) 1(

حفًا بھ فال یجب الحّج في ھذه السنة لجریان قاعدة ال ضرر بالنسبة إلى الضرر غیر متعارف وكان مج
  .المتعارف اّلذي ال یقتضیھ طبع الحّج

  
ال إشكال وال ریب في اعتبار نفقة اإلیاب في وجوب الحّج لمن یرید العود إلى وطنھ، بحیث كان البقاء في ) 2(

یحقق  مّكنھ من نفقة الذھاب من دون تمّكنھ من نفقة العود المّكة المكّرمة أمرًا حرجیًا علیھ، ومجّرد ت
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نعم، إذا لم یكن بقاؤه في مّكة المكّرمة حرجیًا علیھ ویتمّكن من العیش ھناك لعدم . االستطاعة لنفي الحرج
ھاب، إذ عالقة لھ بوطنـھ كما إذا كان وحیدًا ال أھل لھ فال یعتبر تمّكنھ من نفقة العود إلى وطنھ وتكفي نفقة الذ

  .موجب إلعتبار ذلك فتشملھ أدّلة وجوب الحّج ال
  

وأّما إذا لم یرد العود إلى وطنھ وأراد السكنى في بلد آخر غیر وطنھ، ففّصل في المتن بین ما إذا كان ذلك البلد 
فال اّلذي یرید السكنى فیھ أبعد من وطنھ، كمن ذھب من العراق إلى مّكة ویرید الذھاب من مّكة إلى خراسان، 

یعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان كخراسان، بل یكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنھ، وبین ما إذا 
لم یكن البلد اّلذي یرید السكنى فیھ أبعد كالشام فیعتبر وجود النفقة إلى ذلك البلد الذي یرید البقاء فیھ، 

  .یعتبر وجود نفقة العود إلى وطنھ وال
  

  لعبرة بكثرة النفقة وقّلتھا ال بقرب المسافة وبعدھا، ولعل أخذ البعدیخفى أّن ا وال
  

الّرجوع إلى الكفایة، وھو التمّكن بالفعل أو بالقّوة من إعاشة نفسھ وعائلتھ بعد الّرجوع، وبعبارة : الّرابع
ب صرف ما یخشى معھا على نفسھ وعائلتھ من العوز والفقر بسب یلزم أن یكون المكّلف على حالة ال: واضحة

یجب على من یملك مقدارًا من المال یفي بمصارف الحّج وكان ذلك  عنده من المال في سبیل الحّج، وعلیھ فال
  .)1( یتمّكن من اإلعاشة عن طریق آخر یناسب شأنھ ّنھ ال وسیلة إلعاشتھ وإعاشة عائلتھ، مع العلم بأ

  
جرة وقیمة، كما أّن األقل مسافة یستدعي أقل نفقة والقرب من جھة الغلبة، فإّن األكثر مسافة یستدعي أكثر ُا

وُاجرة غالبًا، ورّبما یعكس األمر فقد یكون أقرب مسافة یحتاج إلى األكثر ُاجرة وقیمة، واألكثر مسافة یستدعي 
أقل نفقة كالعود إلى العراق بطریق البر، والعود إلى الشام من طریق الجو اّلذي ھو أقل مسافة ولكّنھ أكثر 

في ) ذّم ظلھ( فالعبرة في الحقیقة باألقل واألكثر نفقة، فاألحسن أن یفّصل بنحو آخر ذكره سیِّدنا اُالستاذ ُاجرة
  .)1(الشرح على العروة

  
بّد لھ من أن یذھب إلى بلد آخر، فحینئذ یعتبر  ّنھ قد یفرض عدم تمّكنھ من العود إلى بلده ولكن ال أ: وحاصلھ

د وإن كان أبعد ألّن الّرجوع إلى وطنھ كالعراق غیر ممكن لھ، وبقاؤه في مّكة وجود نفقة الذھاب إلى ذلك البل
  .حرجى علیھ، والمفروض لزوم الذھاب إلى بلد آخر، فیعتبر وجود نفقة الذھاب إلى ذلك البلد

  
رب ّنھ یرید الذھاب إلى بلد آخر لرغبتھ الشخصّیة، فال عبرة في نفقة الذھاب إلى ذلك البلد بالق وقد یفرض أ

والبعد، بل العبرة حینئذ بكثرة القیمة وقّلتھا، فإن كان الذھاب إلى ذلك البلد اّلذي یرید البقاء فیھ اختیارًا 
یستدعي الصرف أكثر من العود إلى وطنھ وإن كان أقل مسافة، فالعبرة بمقدار نفقة العود إلى وطنھ، وإن كان 

  .إن كان أبعد مسافة كالمثال المتقّدمالذھاب إلیھ یحتاج إلى األقل ُاجرة فالعبرة بذلك و
  
وعمدة ما یدل على اعتبار ذلك إّنما ھي قاعدة نفي العسر والحرج، وأّما األخبار اّلتي استدّل بھا على ذلك ) 1(

  :فكّلھا ضعیفة إّال خبر أبي الربیع الشامي، قال
  
- - - - - - - - - -  
  .75: 26شرح العروة ) 1(
  

بیع ما یحتاج إلیھ في ضرورّیات معاشھ من أموالھ، فال یجب بیع دار سكناه الّالئقة یجب  ّنھ ال فبذلك یظھر أ
بحالھ وثیاب تجّملھ وأثاث بیتھ، وال آالت الصنائع اّلتي یحتاج إلیھا في معاشھ ونحو ذلك، مثل الكتب بالنسبة 

  .إلى أھل العلم مّما البّد منھ في سبیل تحصیلھ
  
ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ  َوهللاِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا: (... عن قول اهللا عّز وجّل) علیھ السالم(سئل أبو عبداهللا «

قد سئل أبو ): علیھ السالم(الزاد والّراحلة، قال فقال أبو عبداهللا : ؟ قال فقلت لھ ما یقول الّناس: فقال...) َسِبیًال
یقوت عیالھ  ن كان من كان لھ زاد وراحلة قدر ماھلك الناس إذن، لئ: عن ھذا فقال) علیھ السالم(جعفر 
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السعة في : ؟ قال فقال فما السبیل: ویسـتغني بھ عن الناس ینطلق إلیھم فیسـلبھم إّیاه لقد ھلكـوا إذن، فقیل لھ
المال إذا كان یحّج ببعض ویبقي بعضًا لقوت عیالھ ألیس قد فرض اهللا الّزكاة فلم یجعلھا إّال على من یملك 

 والخبر وإن كان موثقًا ـ ألن أبا الربیع الشامي من رجال تفسیر علي بن إبراھیم القمي وھم )1(»درھممائتي 
السعة في المال إذا كان «ّنھ على ما رواه الشیخ في التھذیب لیس فیھ ما یدل على المّدعى إّال جملة  ثقات ـ إّال أ

 آخر وھو اعتبار وجود ما یمون بھ عیالھ حّتى  وھذه تدل على شرط)2( »یحّج ببعض ویبقي بعضًا لقوت عیالھ
إّن الّروایة ال تدل : یرجع في االستطاعة وذلك أجنبي عن اعتبار الّرجوع إلى الكفایة، ولذا قال الشھید الّثاني

  .)3( على مطلوبھم، وإّنما تدل على اعتبار المؤونة ذاھبًا وعائدًا ومؤونة عیالھ كذلك
  

ویستغني بھ عن الّناس یجب علیھ «: ة عن أبي الربیع الشامي وزاد فیھ بعد قولھنعم، المفید رواه في المقنع
 ثّم ذكر )4(»السعة في المال: ؟ قال فما السبیل: أن یحّج بذلك ثّم یرجع فیسأل الناس بكفھ لقد ھلك إذن، فقیل لھ

  تمام الحدیث، وفیما رواه المفید
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 9ب وجوب الحّج ب أبوا / 37: 11الوسائل ) 1(
  .1 / 2: 5التھذیب ) 2(
  .168: 2الروضة البھّیة ) 3(
  .385: المقنعة) 4(
  

كّل ما یحتاج إلیھ اإلنسان في حیاتھ وكان صرفھ في سبیل الحّج موجبًا للعسر والحرج لم یجب : وعلى الجملة
في نفقة الحّج، بل من كان عنده دار بیعھ، نعم، لو زادت األموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد 

قیمتھا ألف دینار مثًال ویمكنھ بیعـھا وشراء دار ُاخرى بأقل منھا من دون عسر وحرج لزمھ ذلك إذا كان الزائد 
  .)1( وافیًا بمصارف الحّج ذھابًا وإیابًا وبنفقة عیالھ

  
 ثّم استغنى عنھ وجب علیھ بیعھ ألداء یجب بیعھ في سبیل الحّج لحاجتھ إلیھ، إذا كان عنده مال ال: 23مسألة 

بّد لھا منھ ثّم استغنت عنھ لكبرھا أو ألمر آخر وجب  فریضة الحّج، مثًال إذا كان للمرأة حلي تحتاج إلیھ وال
  .)2( علیھا بیعھ ألداء فریضة الحّج

  
  .داللة على المّدعى ولكن طریق المفید إلى أبي الربیع الشامي مجھول

  
 الموثقة خالیة عّما یكون شاھدًا على المّدعى، وما یكون شاھدًا علیھ غیر موثق، فالعمدة ـ الّروایة: والحاصل

  .كما ذكرنا ـ أدّلة نفي الحرج
  

ومن ذلك یظھر اعتبار أمر آخر في االستطاعة وھو وجود ما یمون بھ عیالھ حّتى یرجع، بل لو لم یكن لھ ذلك 
یصدق إّال   ال)1(»یجب الحّج إذا كان عنده ما یحّج بھ«): السالمعلیھ (یتحقق عنـوان االستطاعة فإّن قولھ  ال

ثّم . فإّنھ حق مالي یجب علیھ أداؤه ولیس لھ تفویتھ. إذا كان مالكًا لقوت عیالھ مّمن یجب علیھ نفقتھ شرعًا
  .یزید عّما یقتضیھ أدّلة نفي الحرج یخفى إن مفاد خبر أبي الربیع الشامي ال ال
كّلھ أدّلة نفي العسر والحرج اّلتي أشار إلیھا في المتن، ولذا یجب بیع الزائد عن مقدار والوجھ في ذلك ) 1(

الحاجة وصرفھ في الحّج، وكذا یجب اإلنتقال إلى دار ُاخرى أرخص من داره، لعدم وقوعھ في العسر والحرج 
  .على الفرض

یجب  من شأنھا أن تلبس الحلي فحینئذ الفإّن المرأة إذا كانت محتاجة إلى لبس الحلي كما إذا كانت شابة و) 2(
  علیھا بیعھ وتبدیلھ وصرفھ في الحّج، ألن صرفھ في الحّج

- - - - - - - - - -  
  .3، 1 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 33: 11ورد مضمونھ في الوسائل ) 1(
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ج علیھ كما إذا إذا كانت لھ دار مملوكة وكانت ھناك دار ُاخرى یمكنھ السكنى فیھا من دون حر: 24مسألة 
كانت موقوفة تنطبق علیھ، وجب علیھ بیع الدار المملوكة إذا كانت وافیة بمصارف الحّج ولو بضمیمة ما عنده 

  .)1( من المال، ویجري ذلك في الكتب العلمّیة وغیرھا مّما یحتاج إلیھ في حیاتھ
  

 إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو إذا كان عنده مقدار من المال یفي بمصارف الحّج، وكان بحاجة: 25مسألة 
غیر ذلك مّما یحتاج إلیھ، فإن كان صرف ذلك المال في الحّج موجبًا لوقوعھ في الحرج لم یجب علیھ الحّج، 

  .)2( وإّال وجب علیھ
  

إذا كان ما یملكھ دینًا على ذّمة شخص وكان الّدین حاًال وجبت علیھ المطالبة، فإن كان المدین : 26مسألة 
ًال وجب إجباره على األداء، وإن توّقف تحصیلھ على الّرجوع إلى المحاكم العرفیة لزم ذلك، كما تجب مماط

المطالبة فیما إذا كان الّدین مؤّجًال ولكن المدین یؤّدیھ لو طالبھ، وأّما إذا كان المدین معسرًا أو مماطًال وال 
یسمح بأداء ذلك قبل األجل، ففي  ین مؤّجًال والمدین الیمكن إجباره، أو كان اإلجبار مستلزمًا للحرج، أو كان الّد

جمیع ذلك إن أمكنھ بیع الّدین بما یفي بمصارف الحّج ولو بضمیمة ما عنده من المال ولم یكن في ذلك ضرر 
  .)3( وال حرج وجب البیع وإّال لم یجب

  
صرفھ في الحّج لعدم استلزام أمر حرجي علیھا، بخالف ما لو استغنت عنھ لكبرھا مثًال، وجب علیھا بیعھ و

  .ذلك الحرج
- - - - - - - - - -  
لصدق االستطاعة حینئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة حرجیًا علیھ ولم تكن منافیة لشـأنھ، فإذن ال ) 1(

ھا من حاجة لھ إلى الدار المملوكة لسّد حاجتھ بالوقف ونحوه، وكذا الحال بالنسبة إلى الكتب العلمّیة ونحو
  .األثاث

ألّن المیزان في سقوط الحّج وعدمھ أن یكون اإللزام بالحج حرجیًا علیھ فیرتفع وجوبھ، حّتى ولو قلنا ) 2(
  .بعدم حرمة إیقاع النفس في الحرج والمشّقة، وذلك لحكومة دلیل الحرج على األحكام األّولّیة

  :ھذه المسألة تنحل إلى أربع صور) 3(
  

الّدین حاًال وكان المدیون باذال، فالّالزم مطالبتھ لصدق االستطاعة بذلك وكونھ واجدًا لما ما إذا كان : اُالولى
  .یحّج بھ، إذ ال فرق في ملكھ للزاد والّراحلة بین ما یملكھما عینًا أو قیمة وبدًال

  
ى المحاكم العرفّیة أن یكون الّدین حاًال والمدین مماطًال غیر باذل، فإن أمكن إجباره ولو بالّرجوع إل: الّثانیة

یوجب خروج ذلك عن االستطاعة فیما لو لم یكن في  وجب لصدق االستطاعة بذلك، ومجّرد اإلستعانة بالغیر ال
اإلستعانة حرج علیھ، فإّن ذلك نظیر ما إذا توّقف الحصول على مالھ على عالج، كما إذا كان لھ مال مدفون في 

 على حفر األرض أو فتح الصندوق ولو بأن یستأجر أحدًا األرض أو كان في صندوق وتوقف التصّرف فیھ
لذلك، فإّن القدرة التكوینّیة إذا كانت متوّقفة على مقّدمات یجب عقًال تحصیل تلك المقّدمات وال یوجب ذلك 

وأّما المنع عن الّرجوع إلى حاكم الجور للنھي عن الركون إلیھ واإلستعانة بھ، فقد ذكرنا في . سقوط الواجب
  . أّن األقوى جواز الّرجوع إلیھ إذا توقف استیفاء الحق وإنقاذه علیھ)1(ھمحلِّ

  
ما إذا كان الّدین مؤجًال ولكن المدین یبذلھ قبل األجل لو طالبھ الدائن فالظاھر أیضًا وجوب المطالبة : الّثالثة

إّن ذلك كالمال یوجب عدم صدق االستطاعة، ف لصدق االستطاعة، ومجّرد توقف التصّرف على المطالبة ال
  .الموجود في الصندوق اّلذي یحتاج فتحھ إلى العالج

  
یمكن إجباره، أو كان اإلجبار مستلزمًا للحرج، أو كان الّدین  ما إذا كان المدین معسرًا أو مماطًال وال: الّرابعة

 ھو المتعارف یجب یدفعھ قبل األجل، ففي جمیع ذلك لو تمّكن من بیعھ نقدًا بأقل منھ كما مؤّجًال والمدین ال
یعـتبر في صدق االستطاعة  ّنھ ال ّنھ واجد لما یحّج بھ، وقد عرفت أ علیھ بیعھ، لصدق االستطاعة بذلك وأ

  .یحّج بھ عینًا، بل تصدق االستطاعة على من یملك ما یحّج بھ ولو بدًال أو قیمة وجود ما
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- - - - - - - - - -  
  .307: 1شرح العروة ) 1(
  

 ذي حرفة كالحّداد والبّناء والّنجار وغیرھم مّمن یفي كسبھم بنفقتھم ونفقة عوائلھم یجب كّل: 27مسألة 
علیھم الحّج، إذا حصل لھم مقدار من المال بارث أو غیره، وكان وافیًا بالزاد والّراحلة ونفقة العیال مّدة 

  .)1( الذھاب واإلیاب
  

الّزكاة وغیرھما وكانت نفقاتھ بحسب العادة من كان یرتزق من الوجوه الشرعّیة كالخمس و: 28مسألة 
یبعد وجوب الحّج علیھ فیما إذا ملك مقدارًا من المال یفي بذھابھ وإیابھ ونفقة  مضمونة من دون مشّقة، ال

یتفاوت حالھ قبل الحّج وبعده من جھة  عائلتھ، وكذلك من قام أحد باإلنفاق علیھ طیلة حیاتھ، وكذلك كّل من ال
  .)2(  ما عنده في سبیل الحّجالمعیشة إن صرف

  
 فلو صالحھ شخص )3(یعتبر في االستطاعة الملكّیة الالزمة بل تكفي الملكّیة المتزلزلة أیضًا ال: 29مسألة 

معّینة وجب علیھ الحّج، وكذلك الحال في موارد الھبة  الخیار إلى مّدة یفي بمصارف الحّج وجعل لنفسھ ما
  .الجائزة

  
التمّكن من السفر إلى الحّج، وال یعتبر في الّرجوع إلى الكفایة وجود ما تعیش بھ لحصول االستطاعة و) 1(

یحتاج إلى  نفسھ وعائلتھ بالفعل، بل یكفي التمّكن من ذلك ولو ألجل صنعتھ وحرفتھ، فإّن المعتبر فیھ أن ال
  .یقع في الشّدة والحرج بعد الّرجوع التكّفف وأن ال

  
  . الذھاب واإلیاب ونفقة العیال، وعدم وقوعھ في الحرج بعد الّرجوعلوجود ما یحّج بھ من مؤونة) 2(
  
تثبت بھا  معّلًال بأن الملكّیة المتزلزلة في معرض الزوال وال) قدس سره(خالفًا لصاحب العروة ) 3(

أدّلة ، ولكن الظاھر ھو اإلكتفاء بھا، لصدق كونھ واجدًا للزاد والّراحلة وأن عنده ما یحّج بھ، و)1( االستطاعة
وجوب الحّج على من كان واجدًا لھما لم تقّید بعدم كون المال في معرض الزوال، فمتى ما كان المكّلف واجدًا 

  للزاد
  
- - - - - - - - - -  
  .3024 / 241: 2العروة الوثقى ) 1(
  

 نعم إذا )1( یجب على المستطیع أن یحّج من مالھ فلو حّج متسكعًا أو من مال شخص آخر أجزأه ال: 30مسألة 
  .)2( كان ثوب طوافھ أو ثمن ھدیھ مغصوبًا لم یجزئھ ذلك

  
  )3( یجب على المكّلف تحصیل االستطاعة باالكتساب أو غیره ال: 31مسألة 

  
ّنھ یفي دینھ للمشتري بال  والّراحلة وجب علیھ الحّج حّتى مع علمھ بفسخ المشتري فیما بعد، فإن أقصاه أ

  .وبذلك یظھر الحال في موارد الھبة الجائزة. لّرجوع یستصحب عدمھحرج على الفرض، ولو شّك في ا
ألّن الواجب علیھ إّنما ھو الحّج، وال یعتبر فیھ أن یكون صرف المال من كیسھ الخاص أو صرفھ حسب ) 1(

والحاصل لو توّقف إتیان الحّج على الصرف من مالھ . شؤونھ، وإّنما ذلك مقّدمة ووسیلة للوصول إلى الحّج
  .اص وجب، وإّال فال دلیل على وجوب الصرف من مالھالخ

قد عرفت أّن صرف المال من كیسھ الخاص غیر واجب، وإّنما الواجب علیھ الحّج وصرف المال وسیلة ) 2(
  .للوصول إلیھ، بل لو غصب ماًال وحّج بھ صّح حّجھ وأجزأه، وإّنما یكون ضامنًا للمال المغصوب

  
یصح  یصح عاریًا، فإذا كان الساتر محرمًا ال  ألّن الستر معتبر في الّطواف والنعم، یعتبر إباحة ثوب الّطواف

یكون مصداقًا للواجب، فحالھ حال الصالة في اعتباره بالثوب الساتر، وأّما ثمن  طوافھ ألّن الفرد الحرام ال
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ھو في الحقیقة ریب في عدم دخول الھدي في ملكھ، فلو ذبحھ ف الھدي فإن كان من عین المال المغصوب فال
 أن من ترك الھدي عالمًا عامدًا فطاف )1(تارك للھدي متعمدًا فیفسد حّجھ وطوافھ لما سیجيء إن شاء اهللا تعالى

وأّما إذا اشتراه بالذّمة ـ كما ھو الغالب في المعامالت ـ وأّدى الثمن . بطل طوافھ ولزمھ التدارك بعد تدارك الذبح
 مثلھ تصّح المعاملة ویكون الھدي داخًال في ملكھ غایة األمر یضمن المال من المغصوب وفاًء للمعاملة، ففي

  .لصاحبھ
  ألّن ذلك من تحصیل الشرط وال یجب على المكّلف تحصیلھ، فإّن االستطاعة) 3(
- - - - - - - - - -  
  .382في المسألة ) 1(
  

منھ أن یؤجر نفسھ للخدمة بما یصیر بھ فلو وھبھ أحد ماًال یستطیع بھ لو قبلھ لم یلزمھ القبول، وكذلك لو طلب 
  .مستطیعًا، ولو كانت الخدمة الئقة بشأنھ

  
ُاخذت مفروضة الوجود، ولذا لو وھبھ أحد ماًال یستطیع بھ لو قبلھ أو طلب منھ إجارة نفسھ للخدمة بما یصیر 

  .بھ مستطیعًا لم یجب علیھ القبول
  

  :نبالوجوب لوجھی) قدس سره(وقد یقال كما عن النراقي 
  .صدق االستطاعة العرفّیة على ذلك: األّول

  
أّن اإلنسان یملك منافع نفسھ كما یملك منافع ما یملكھ من األعیان كالعقار والدواب فیكون واجدًا للمال : الّثاني

یعتبر في االستطاعة وجود األثمان والنقود أو وجود عین مال  ّنھ ال ومستطیعًا قبل اإلجارة ومن المعلوم أ
  .)1( بل المعتبر وجود ما یمكن صرفھ في سبیل الحّجمخصوص،

  
أّن االستطاعة المعتبرة في وجوب الحّج لیست االستطاعة العرفّیة وال العقلّیة، وإّنما ھي : والجواب عن األّول

استطاعة خاّصة مفّسرة في الّروایات بملكّیـة الزاد والّراحلة وتخلیة السرب، وھي تحصل بأحد أمرین إّما 
  .تھ لما یحّج بھ أو بالبذل، وكالھما غیر حاصل في المقامواجدی

  
وعن الّثاني بأّن اإلنسان وإن كان یملك منافع نفسھ لكن ال بالملكّیة اإلعتبارّیة نظیر ملكّیتھ للعقار والدواب، وال 

ّنھ لو  على أّنھ ذو مال باعتبار قدرتھ على منافع نفسھ وقدرتھ على أعمالھ، ولذا تسالم الفقھاء  یصدق علیھ أ
  .حبس أحد حّرًا ال یضمن منافعھ باعتبار تفویتھ ھذه المنافع

  
واّلذي یدل على ما ذكرناه أّن اإلنسان لو كان مالكًا لمنافع نفسھ بالملكّیة اإلعتبارّیة لكان واجدًا لما یحّج بھ، فال 

إذا كان مالكًا للدار والدواب، وال حاجة إلى طلب االستئجار منھ، بل یجب علیھ أّوًال تعریض نفسھ لإلیجار، كما 
  .أظن أّن أحدًا یلتزم بذلك

  
- - - - - - - - - -  
  .51: 11مستند الشیعة ) 1(
  

  .)1( نعم لو آجر نفسھ للخدمة في طریق الحّج واستطاع بذلك وجب علیھ الحّج
  

ّج النیابي إذا كان مقّیدًا إذا آجر نفسھ للنیابة عن الغیر في الحّج واستطاع بمال اإلجارة قّدم الح: 32مسألة 
 وإن لم یكن الحّج النیابي )2( بالسنة الحالیة، فإن بقیت االستطاعة إلى السنة القادمة وجب علیھ الحّج وإّال فال

  .مقّیدًا بالسنة الفعلّیة قّدم الحّج عن نفسھ
  

عد ذلك وجب علیھ إذا اقترض مقدارًا من المال یفي بمصارف الحّج وكان قادرًا على وفائھ ب: 33مسألة 
  .)3( الحّج
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قد یؤجر المكّلف نفسھ للخدمة في طریق الحّج كالطبخ وغیره بما یصیر مستطیعًا، بحیث یكون متعلق ) 1(

اإلجارة نفس العمل المذكور ویكون السیر في الطریق مقّدمة لتسلیم العمل المملوك إلى مالكھ، ففي مثلھ یجب 
الم، وال ینافیھ وجوب قطع الطریق للغیر، ألّن الواجب علیھ في حج علیھ الحّج ویجزئ حّجھ عن حّجة اإلس

نفسھ أفعال الحّج وأعمالھ، وقطع الطـریق لیس منھا وإّنما ھي مقّدمة توصلیة، فما وجب علیھ لم یقع علیھ 
  .اإلجارة، وما استؤجر علیھ غیر ما وجب علیھ

  
فسھ لسائر األعمال كالخیاطة والبناء، فإّن وجوب لوجوب تسلیم العمل المملوك إلى مالكھ، كما لو آجر ن) 2(

  .تسلیم العمل المملوك ینافي ویزاحم وجوب الحّج على نفسھ على الفرض
  

نعم، إذا لم یكن الحّج النیابي مقّیدًا بالعام الحاضر بل كانت اإلجارة مطلقة، قدم الحّج عن نفسھ لعدم المزاحمة، 
 إلتیان الحّج النیابي في السنین اآلتیة، وأّما إذا كان مزاحمًا قدم الحّج لكن فیما إذا لم یكن اإلتیان بھ مزاحمًا

یتمّكن من الحّج النیابي في العام القابل، فالحج  ّنھ لو حّج عن نفسھ في ھذا العام ال النیابي، كما لو علم بأ
  .النیابي كالدیون في المزاحمة وعدمھا

  
للحج وإن كان متمّكنًا من أدائھ بسھولة، ألّن ذلك من تحصیل یجب علیھ اإلقتراض  ّنھ ال ریب في أ ال) 3(

  نعم، لو استدان. االستطاعة وھو غیر واجب قطعًا
  

إذا كان عنده ما یفي بنفقات الحّج وكان علیھ دین ولم یكن صرف ذلك في الحّج منافیًا ألداء ذلك : 34مسألة 
ن بین أن یكون حاًال أو مؤّجًال، وبین أن یكون سابقًا على  وإّال فال، وال فرق في الّدی)1( الّدین وجب علیھ الحّج

  .حصول ذلك المال أو بعد حصولھ
  

یفي بمصارف الحّج لو أّداھما  إذا كان علیھ خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن ال: 35مسألة 
كاة في عین المال أو وجب علیھ أداؤھما ولم یجب علیھ الحّج، وال فرق في ذلك بین أن یكون الخمس والّز

  .)2( یكونا في ذّمتھ
  

مقدارًا من المال بحیث صار واجدًا للزاد والّراحلة وكان قادرًا على وفائھ بال مشّقة وجب علیھ الحّج لفعلّیة 
  .الحكم بفعلّیة موضوعھ

  
ائھ بحیث لو صرف المال فإّن الّدین بنفسھ لم یكن منافیًا ومزاحمًا للحج إّال إذا كان إتیان الحّج مزاحمًا ألد) 1(

في الحّج لم یتمّكن من وفاء الّدین فحینئذ یقدم الّدین ألھمّیتھ جزمًا فإّن الخروج من عھدة الّناس أھم من حّق 
  .اهللا تعالى، بل لو كان محتمل األھمّیة یقّدم أیضًا ألّن محتمل األھمّیة من جملة المرجحات في باب التزاحم

  
عن رجل ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: ا ذكـرنا، صحیح معاویة بن عمار قالویدل على ذلك مضافًا إلى م

 فإّن )1(»نعم، إّن حّجة اإلسالم واجبة على من أطاق المشي من المسلمین: ؟ قال علیھ دین أعلیھ أن یحّج
الّدین مطلقًا مانع عن  وجماعة من أّن )2(یمنع عن الحّج، فما ذھب إلیھ المحقق المستفاد منھ أّن الّدین بنفسھ ال

  .الحّج ال وجھ لھ
  

وال فرق فیما ذكرنا بین كون الّدین حاًال أو مؤّجًال وبین كونھ سابقًا على حصول ذلك المال أم ال، ألّن المیزان 
  .بالمزاحمة وعدمھا

  
  یكفي إّال للحج أو إذا كان علیھ خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ال) 2(
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 11أبواب وجوب الحّج ب  / 43: 11الوسائل ) 1(
  .253: 1الشرائع ) 2(
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إذا وجب علیھ الحّج وكان علیھ خمس أو زكاة أو غیرھما من الحقوق الواجبة لزمھ أداؤھا ولم : 36مسألة 

تعّلق بھ الحق لم ولو كان ثیاب طوافھ وثمن ھدیھ من المال اّلذي قد . )1( یجز لھ تأخیره ألجل السفر إلى الحّج
  .)2( یصّح حّجھ

  
  :؟ وھنا صورتان ألداء ما علیھ من الخمس أو الّزكاة، فھل یقّدم الحّج على أداء الحق الشرعي أم ال

ما إذا كان الحق متعّلقًا بذّمتھ، وحكمھ حكم الّدین الشخصي وقد عرفت أّن الّدین المطالب بھ یقّدم على : اُالولى
 مدینًا لشخص معّین أو لجھة من الجھات، فیتزاحم التكلیفان ویجب علیھ صرف المال الحّج، وال فرق بین كونھ

  .في أداء الّدین، ألھمّیتھ من حق اهللا تعالى فتزول االستطاعة
  

ریب أیضًا في تقدیمھما على الحّج، ال  أن یكون الحق اّلذي ھو الزكاة أو الخمس متعّلقًا بعین مالھ فال: الّثانیة
بالعین مانع عن التصّرف فیھا على خالف مقتضى الحال كالتصّرف في العین المغصوبة فإّنھ ألّن التعّلق 

تكون مانعة، ولذا لو عزل  یجوز التصّرف فیھا، فإّن الجواب عن ھذا واضح ألّن حرمة التصّرف في المال ال ال
عدم وجوب الحّج غیر مستند إلى الزكاة وجاز لھ تأخیر أدائھا لم یجز لھ التصّرف في المال بالحج، فیتبّین أّن 

ّنھ مع وجود الحق في ذّمتھ  الحكم التكلیفي كحرمة التصّرف في المال أو وجوب األداء، بل الوجھ في التقدیم أ
  .غیر مستطیع وغیر واجد لما یحّج بھ فإّن ثبوت الحق في ذّمتھ یوجب فقدان موضوع الحّج وھو االستطاعة

  
ص أو لجھة كالفقراء والسادة، وقد عرفت فیما سبق أّن أداء الّدین ألھمّیتھ لعدم الفرق بین الّدین لشخ) 1(

  .یقّدم على الحّج
  
ّنھ یعتبر حلیة ثمن الھدي وإّال فال یدخل في ملكھ  ّنھ كالمغصوب والمعتبر إباحة ثوب الّطواف، كما أ أل) 2(

  .فیكون تاركًا للھدي، وقد تقّدم الكالم في ذلك في المسألة الثالثین
  

یجب علیھ  یعلم بوفائھ بنفقات الحّج لم یجب علیھ الحّج وال إذا كان عنده مقدار من المال ولكّنھ ال: 37مسألة 
  . وإن كان الفحص أحوط)1(الفحص

  
  .ألّن الشبھة موضوعّیة فتجري فیھا أصالة البراءة العقلّیة والنقلّیة، وال دلیل على وجوب الفحص فیھا) 1(
  

  :لفحص في المقام بُامورورّبما یستدل لوجوب ا
یعد من الفحص عرفًا، فإّن  من أّن ھذا المقدار من الفحص ال) قدس سره(ما عن المحقق النائیني : منھا

یعد ذلك لدى العرف فحصًا، فإّنھ نظیر  ّنھ مستطیع أم ال كالمراجعة إلى دفتر حساباتھ ال الفحص بمقدار یعرف أ
  .)1( كالنظر إلى اُالفق لتبین الفجر ونحو ذل

  
أّن الفحص لم یؤخذ في لسان أّي دلیل حّتى یقال بأّن ھذا المقدار من الفحص لیس فحصًا عرفًا : والجواب عنھ

أو ھو فحص عرفًا، وأدّلة البراءة موضوعھا الجاھل والشاك، ومقتضى إطالقھا جریان البراءة مادام المكّلف 
یعتبر الفحص في الشبھات الحكمیة لدلیل مذكور في جاھًال بالموضوع وال دلیل على اعتبار الفحص، وإّنما 

 غیر جار في الشبھات الموضوعّیة، كما یعتبر الفحص في الشبھات المقرونة بالعلم اإلجمالي )2( محلِّھ
نعم، في بعض الموارد قد . والموضوعات المھّمة كالدماء والفروج، وفي غیر ذلك یتمّسك بإطالق أدّلة اُالصول

جاھل كالمورد اّلذي یحتاج إلى الفحص الیسیر جّدًا، بل قد ال یعد من الفحص كالنظر إلى ال یصدق عنوان ال
  .یجري االستصحاب اُالفق بفتح عینھ لیرى الفجر، ففي مثلھ ال

  
  .ّنھ لوال الفحص لزمت المخالفة القطعّیة الكثیرة بأ: ومنھا

  
 الّطھارة والّنجاسة ونحوھما مّما یعلم فیھا وفیھ أّوًال بالنقض بموارد كثیرة لُالصول الشرعّیة، كالشك في

  .بالمخالفة غالبًا لو تفّحص عنھا
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- - - - - - - - - -  
  .302: 4فوائد اُالصول ) 1(
  .489: 2مصباح اُالصول ) 2(
  

إذا كان لھ مال غائب یفي بنفقات الحّج منفردًا أو منضّمًا إلى المال الموجود عنده، فإن لم یكن : 38مسألة 
  )1( ًا من التصّرف في ذلك المال ولو بتوكیل من یبیعھ ھناك لم یجب علیھ الحّجمتمّكن

  
یعلم بوقوعھ في المخالفة، ولو علم لكان من العلم اإلجمالي في  وثانیًا بالحل، فإّن المكّلف بالنسبة إلى نفسھ ال

سائر الناس فإّنھ قد یعلم التدریجّیات ویجب الفحص حینئذ ولكّنھ خارج عن محل الكالم، وأّما بالنسبة إلى 
  .بوقوعھم في الخالف ولكن ال أثر لذلك بالنسبة إلى نفسھ

  
خبر زید الصائغ الوارد في الدراھم الممتزجة من الفّضة والمس والرصاص اآلمر بتخلیصھا وتصفیتھا : ومنھا

ّني أعلم أّن  الصة إّال أوإن كنت ال أعلم ما فیھا من الفّضة الخ: قلت«: حّتى یحترق الخبیث ویبقى الخـالص قال
فاسبكھا حّتى تخلص الفّضة ویحترق الخبیث ثّم تزكي ما خلص من الفّضة لسنة : ؟ قال فیھا ما یجب فیھ الّزكاة

  . فإّن األمر بالتخلیص لیس إّال العتبار الفحص وإّال فال موجب لھ)1(»واحدة
  

ّنھ لو كانت الدراھم  ّنھ ضعیف الداللة، بأ أ: ثانیًاأّن الخبر ضعیف السند بزید الصائغ و: والجواب عن ذلك أّوًال
ممتزجة من ثالثة أشیاء فیتمّكن المكّلف من إعطاء الّزكاة بنسبة المال الموجود في الدراھم وال حاجة إلى 

والظاھر أّن الروایة في مقام بیان تعلیم كیفّیة التخلیص . إعمال ھذه العملّیة من سبك الدراھم وتخلیصھا
  . مقام بیان وجوب الفحصولیست في

  
  .ّنھ ال دلیل على وجوب الفحص في ھذه الموارد، وللمكّلف أن یعمل باُالصول الشرعّیة الجاریة فیھا أ: فتحصل

  
یحقق  لعدم صدق االستطاعة، ألّن العبرة في تحقق الوجوب بالتمّكن من التصّرف ومجّرد الملكّیة ال) 1(

  .موضوع االستطاعة
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 21أبواب المستحقین للزكاة ب  / 255: 9الوسائل ) 1(
  

  .)1( وإّال وجب
  

إذا كان عنده ما یفي بمصارف الحّج وجب علیھ الحّج ولم یجز لھ التصّرف فیھ بما یخرجھ عن : 39مسألة 
 قبلھ، بل یمكنھ التدارك، وال فرق في ذلك بین تصّرفھ بعد التمّكن من المسیر وتصّرفھ فیھ االستطاعة وال

  .)2( الظاھر عدم جواز التصّرف فیھ قبل أشھر الحّج أیضًا
  
یعتبر فیھا حضور المال وكونھ تحت یده فعًال، بل المیزان ھو التمّكن من التصّرف  لصدق االستطاعة، إذ ال) 1(

  .والمفروض حصولھ
  
ّلف نفسھ عن أداء الواجب ریب في أّن مقتضى حكم العقل حرمة تفویت المالك وعدم جواز تعجیز المك ال) 2(

بعد فعلیتھ وتحقق شرائطھ وحدوده وإن كان الواجب متأّخرًا، ألّن المیزان في تقبیح العقل للتعجیز ھو تنجیز 
  .الواجب وفعلیتھ وإن كان زمان الواجب استقبالّیًا

  
تلفوا في مبدأ زمان ّنھ ال خالف بین الفقھاء في عدم جواز إتالف االستطاعة بعد تحققھا وإّنما اخ والظاھر أ

عدم الجواز، فالمعروف بینھم أّن مبدأه خروج الرفقة فیجوز اإلتالف قبل خروج القافلة اُالولى وإن كان متمّكنًا 
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وعن بعضھم كالسیِّد في العروة أّن مبدأه ھو التمّكن من المسیر وال عبرة بخروج الرفقة، فیجوز . من المسیر
یجوز  صّرف في المال بما یخرجھ عن االستطاعة، وأّما بعد التمّكن منھ فاللھ قبل أن یتمّكن من المسیر أن یت

  .)1(وإن كان قبل خروج الرفقة
  

  .وعن المحقق النائیني أّن العبرة بأشھر الحّج، فإذا ھّل ھالل شوال لم یجز لھ إتالف ما استطاع بھ
  

ف االستطاعة من أّول زمان حصولھا، ّنھ ال دلیل على شيء مّما ذكروه، والصحیح عدم جواز إتال والّظاھر أ
ولو قبل التمّكن من المسیر أو قبل خروج الرفقة أو قبل أشھر الحّج، وذلك ألّن مقتضى اآلیة الكریمة 

  والّروایات المفّسرة لالستطاعة
  
- - - - - - - - - -  
  .3020 / 239: 2العروة الوثقى ) 1(
  

 ذلك حكم بصّحة التصّرف وإن كان آثمًا بتفویتھ نعم، إذا تصّرف فیھ ببیع أو ھبة أو عتق أو غیر
  .)1( االستطاعة

  
تنّجز الوجوب علیھ بمجّرد حصول االستطاعة من الزاد والّراحلة وتخلیة السرب وصّحة البدن، من دون فرق 
بین حصولھا في أشھر الحّج أو قبلھا أو قبل خروج الرفقة أو قبل التمّكن من المسیر أو بعده، فمتى حصلت 

ستطاعة یتنجز الواجب علیھ، وأشھر الحّج إّنما ھو ظرف للواجب ال للوجوب، فالوجوب المستفاد من األدّلة اال
یتمّكن من الوصول إلى الحّج لو سافر  ّنھ ال غیر محّدد بوقت خاص، ولذا لو استطاع قبل أشھر الحّج وفرضنا أ
لى البالد البعیدة یجب علیھ السفر في زمان في شھر شوال لبعد المسافة كما في األزمنة السابقة بالنسبة إ

  .یمكنھ الوصول إلى الحّج ولو في شھر رجب أو قبلھ، فال عبرة بأشھر الحّج وال بغیر ذلك مّما ذكروه
  
أّن المعامالت : ، وحاصل ما ذكرنا ھناك)1(یقتضي الفساد لما ذكرنا في اُالصول أّن النھي في المعامالت ال) 1(

 من ُامور ثالثة ال رابع لھا، وھي االعتبار الشرعي أو العقالئي، والمبرز ـ بالكسر ـ والمبزر كالبیع مثًال مركبة
  .ـ بالفتح ـ أي اعتبار نفس البائع

  
أّما االعتبار الشرعي أو العقالئي فال یعقل تعّلق النھي بھ، ألّنھ خارج عن تحت اختیار البائع أو المشتري، إذ 

الشارع، فما یصح تعّلق النھي بھ إّما المبرز ـ بالكسر ـ أو المبرز ـ بالفتح ـ لیس ذلك بفعلھ وإّنما ھو فعل 
یقتضي الفساد، بل أقصاه داللتھ على المبغوضیة، وال ینافي ذلك ترتب  ومجّرد النھي عن أحدھما أو كلیھما ال

  .ن یطھر الثوب بھ جزمًاأثر البیع علیھ، فإّنھ من قبیل غسل الثوب بالماء المغصوب، فإّنھ وإن كان محّرمًا ولك
  

نعم، لو تعّلق النھي بنفس عنوان البیع إرشادًا إلى الفساد كالنھي عن بیع ما لیس عنده أو النھي عن بیع 
الغـرر، فیدل على الفساد ال ألجل الحرمة والمبغوضّیة بل لإلرشاد إلى الفساد، ولذا قد تكون المعاملة جائزة 

  .ومع ذلك یحكم علیھا بالفساد
  
- - - - - - - - - -  
  .36: 5محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
  

یعتبر في الزاد والّراحلة ملكیتھما، فلو كان عنده مال یجوز لھ التصّرف فیھ وجب  ّنھ ال الظاھر أ: 40مسألة 
  .)1( علیھ الحّج إذا كان وافیًا بنفقات الحّج مع وجدان سائر الشروط

  
  .ف في المال، وإباحتھ لھ وإن لم یكن المال ملكًا لھلصدق االستطاعة بالتمّكن من التصّر) 1(
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لھ زاد «): علیھ السالم(وربما یورد علیھ بأّن مقتضى إطالق بعض األخبار المفّسرة لالستطاعة كقولھ 
یكفي مجّرد اإلباحة، وأّما وجوب الحّج بالبذل فقد   ملكیة الزاد والّراحلة، لظھور الّالم في الملك فال)1( »وراحلة

): علیھ السالم(ت بالدلیل، فالمستفاد من األخبار وجوب الحّج بملكّیة الزاد والّراحلة أو ببذلھما، وأّما قولھ ثب
 وغیره مّما ظاھره األعم من الملك واإلباحة )2(ونحوه كما في صحیح الحلبي» إذا قدر الّرجل على ما یحّج بھ«

  .دفمقتضى القاعدة تقییده بالملك لحمل المطلق على المقّی
  

: مضافًا إلى إمكان منع ظھور الّالم في الملك دائمًا بل كثیرًا ما یستعمل في مطلق اإلختصاص كقولنا: ففیھ
ّنھ ال مجال لحمل المطلق على المقّید في أمثال المقام، فإّن المطلق إّنما یحمل على المقّید إذا  الجل للفرس، أ

 رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة، ال في موضوعاتھا كنجاسة وردا في متعّلقات األحكام كالمثال المعروف أعتق
الخمر والمسكر، فإّن المطلق إّنما یحمل على المقّید لحصول التنافي بینھما بعد إحراز وحدة المطلوب كمورد 
المثال المعروف، وأّما إذا لم یكن بینھما تناف فال موجب للحمل، كما في المقام فإّن حصول االستطاعة بملكّیة 

  .یناف حصولھا باإلباحة وجواز التصّرف في المال بأّي نحو حصلت  والّراحلة الالزاد
  

  وأّما قیاس اإلباحة المالكّیة باإلباحة الشرعّیة كاألنفال والمعادن والمباحات
  
- - - - - - - - - -  
  .7 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 35: 11الوسائل ) 1(
  .3 ح 6 أبواب وجوب الحّج ب / 26: 11الوسائل ) 2(
  

بل . )1( حدوثًا كذلك یعتبر بقاًء إلى تمام األعمال الحّج وجود الزاد والّراحلة كما یعتبر في وجوب: 41مسألة 
 فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطریق لم یجب علیھ الحّج وكشف ذلك عن عدم )2( إلى العود إلى وطنھ

  .االستطاعة من أّول األمر
  

، فیرد علیھ بوضوح الفرق بینھما، لصدق )1(ل االستطاعة بذلك كما في المستمسكاألصلّیة في عدم حصو
االستطاعة باإلباحة المالكیة عرفًا وعدم صدقھا بمجّرد إباحة األسماك في البحر لھ، نعم لو صاد السمك وحاز 

االستیالء  حققفالی للحیازة المباحات واستولى علیھا تحقق عنوان االستطاعة، وأّما مجّرد الجواز الشرعي
  .االستطاعة لتحصل

  
ّنھ  مقتضى األدّلة الداّلة على اعتبار االستطاعة في وجوب الحّج اعتبار بقائھا إلى تمام األعمال، بمعنى أ) 1(

بّد من اقترانھا  یلزم اإلتیان بأعمال الحّج عن استطاعة، ألّن الحّج عبارة عن مجموع األعمال المعھودة فال
ـ كما لو تلف المال في أثناء الطریق أو في أثناء األعمال ـ یكشف عن عدم االستطاعة من باالستطاعة، وإّال 

  .أّول األمر، فال یجزي عن حّجة اإلسالم كما لو حّج من األّول عن غیر استطاعة
  
ّنھ لو فقد مصارف العود إلى وطنھ في أثناء الطریق أو في أثناء األعمال كشف ذلك عن عدم  بمعنى أ) 2(

تطاعة من األّول، فإّن الحّج إّنما یجب على من كان واجدًا للزاد والّراحلة إلى تمام األعمال، فلو فقدھما في االس
  .أثناء الطریق أو في أثناء األعمال یكشف عن عدم كونھ مستطیعًا وعدم كونھ واجدًا لھما من أّول األمر

  
یضر بصّحة حّجھ وأجزأه عن حّجة  طنـھ فذلك النعم، لو حّج وانتھى من األعمال ثّم فقد مصارف العود إلى و

یجري نفي الحرج بعد اإلنتھاء  ّنھ إّنما اعتبرنا مؤونة اإلیاب ألجل الحرج في البقاء في مّكة، وال اإلسالم، أل
  .من األعمال، إلستلزامھ خالف اإلمتنان إذ ال إمتنان في الحكم بالفساد بعد إتیان العمل

  
- - - - - - - - - -  
  .117: 10المستمسك ) 1(
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ومثل ذلك ما إذا حدث علیھ دین قھري، كما إذا أتلف مال غیره خطأ ولم یمكنھ أداء بدلھ إذا صرف ما عنده في 
 بل یبقى الحّج في ذّمتھ مستقّرًا فیجب علیھ أداؤه )2( یسقط وجوب الحّج  نعم، اإلتالف العمدي ال)1( سبیل الحّج

یكشف عن عدم  اد والّراحلة، وأّما تلف ما بھ الكفایة من مالھ في بلده فھو الولو متسكعًا ھذا كّلھ في تلف الز
  .)3( یجب علیھ الحّج بعد ذلك االستطاعة من أّول األمر بل یجتزئ حینئذ بحّجھ وال

  
یمنع عن وجوب الحّج، وإّنما یمنع عنھ إذا كان حاًال ومطالبًا   أن ذكرنا أّن الّدین في نفسھ ال)1( قد سبق) 1(

  .بھ، وھذا من دون فرق بین كون سبب الّدین االستقراض ونحوه أو إتالف مال الغیر خطأ
  
یمنع عن  فإّن اإلتالف العمدي كإتالف نفس الزاد والّراحلة اختیارًا بعد حصولھما ووجودھما، فإّن ذلك ال) 2(

 على االستطاعة فلو أزالھا استقرار الحّج في ذّمتھ لفعلّیتھ علیھ بعد إستكمال شرائطھ، فیجب علیھ التحّفظ
  .اختیارًا یستقر علیھ الحّج وصار دینًا علیھ ووجب اإلتیان بھ بأّي وجھ تمّكن

  
یعني إذا تلف بعد تمام األعمال ما بھ الكفایة من مالھ في وطنھ یجتزئ بحّجھ وال أثر لتلف ما بھ الكفایة، ) 3(

یجري بعد اإلتیان باألعمال، ألن الزمھ  الحرج وھو امتناني فالّنا إّنما اعتبرنا الّرجوع إلى الكفایة لنفي  وذلك أل
الحكم بالفساد وعدم اإلجتزاء بما أتى بھ وال امتنان في ذلك فال مانع من الحكم بالصّحة، نظیر من اغتسل أو 

ي الحرج ّنھ على خالف اإلمتنان، ونف یحكم بالفساد أل توضأ ثّم علم بأّن وضوءه أو غسلھ كان حرجّیًا، فإّنھ ال
  .إّنما یجري في موارد اإلمتنان

  
- - - - - - - - - -  
  .34في المسألة ) 1(
  

إذا كان عنده ما یفي بمصارف الحّج لكّنھ معتقد بعدمھ، أو كان غافًال عنھ، أو كان غافًال عن : 42مسألة 
 عن وجوب الحّج علیھ وجوب الحّج علیھ غفلة عذر لم یجب علیھ الحّج وأّما إذا كان شاّكًا فیھ أو كان غافًال

غفلة ناشئة عن التقصیر ثّم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم یتمّكن من الحّج، فالظاھر استقرار وجوب الحّج 
  .)1( علیھ إذا كان واجدًا لسائر الشرائط حین وجوده

  
فل عن وجود المال قد یجھل المكّلف عن كونھ مستطیعًا جھًال مركبًا كالقاطع والمعتقد بالخالف وقد یغ) 1(

یلتفت إلى وجوبھ علیھ لعدم معرفتھ  بمقدار مصارف الحّج، وقد یغفل عن وجوب الحّج علیھ غفلة عذر ال
باألحكام اإلسالمّیة وقّلة المسلمین في البلد اّلذي یسكنھ وھو جدید عھد باإلسالم مثًال، وقد یكون جاھًال جھًال 

فًال عن وجوب الحّج غفلة ناشئة عن التقصیر، ثّم إّنھ بعد تلف بسیطًا یحتمل الخالف كالشاك، وقد یكون غا
  .؟ المال یتذّكر ویعلم بوجوب الحّج علیھ، فھل یستقر علیھ الحّج أم ال

  
ذھب السیِّد في العروة إلى استقرار وجوب الحّج علیھ في جمیع الصور، ألّن الجھل والغفلة ال یمنعان عن 

ّنھ معذور في ترك ما وجب علیھ، وعدم التمّكن من جھة الغفلة والجھل  أاالستطاعة الواقعّیة، غایة األمر 
  .)1(ینافي الوجوب الواقعي، والعلم شرط في التنجیز ال في ثبوت أصل التكلیف ال
  

ّنھ لجھلھ لم یكن موردًا للتكلیف،  وذھب المحقق القمي في جامع الشتات إلى عدم الوجوب في جمیع الصور، أل
  .)2( كره لم یكن لھ مال لیحج بھ فال یستقر علیھ الوجوبوبعد التفاتھ وتذ

  
والصحیح ھو التفصیل ـ كما في المتن ـ بین الجھل البسیط والمركب، فإن كان الجھل جھًال بسیطًا وكان شاّكًا 

   من)3( فالظاھر استقرار وجوب الحّج علیھ، لما حقق في محلِّھ
- - - - - - - - - -  
  .3022 / 240: 2العروة الوثقى ) 1(
  .416 / 281: 1جامع الشتات ) 2(
  .265: 2مصباح اُالصول ) 3(
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  .)1( كما تتحّقق االستطاعة بوجدان الزاد والّراحلة تتحّقق بالبذل: 43مسألة 

  
ینافي وجوب الحّج واسـتقراره علیھ واقعًا إذ العلم باالستطاعة لم  أن رفع الحكم في مورده حكم ظاھري ال

ب الحّج، وال مانع من توّجھ التكلیف إلیھ لتمّكنھ من اإلتیان بھ ولو على سبیل یؤخذ في موضوع وجو
  .اإلحتیاط

  
ّنھ مستطیع أم ال، إذا كان اعتماده على  في مورد الجھل البسیط اّلذي كان یتردد ویشك في أ: وبعبارة ُاخرى

ّنھ مستطیع تنجز علیھ  أصل شرعي یعذره عن ترك الواقع ما دام جاھًال بھ، إذا انكشف الخالف وبان أ
بخالف ما لو كان جاھًال بالجھل المركب . الواقعي كسائر موارد انكشاف الخالف في األحكام الظاھرّیة التكلیف

وكان معتقدًا للخالف، فإّن التكلیف الواقعي غیر متوّجھ إلیھ لعدم تمّكنھ من اإلمتثال حّتى على نحو اإلحتیاط، 
  .یمكن توّجھ التكلیف إلیھ لعدم القدرة على اإلمتثال فإن من كان قاطعًا بالعدم ال

  
وما یقال من أّن األحكام مشتركة بین العالم والجاھل فإّنما ھو في مورد الجھل البسیط اّلذي یتمّكن من اإلمتثال 
في مورده ال الجھل المرّكب والقطع بالخالف اّلذي الیتمّكن من اإلمتثال أصًال، ففي ھذه الصورة الحق مع 

  .ّنھ لجھلھ لم یكن موردًا للتكلیف وبعد علمھ لم یكن لھ مال لیحّج بھ لمحقق القمي من عدم الوجوب ألا
  

وكذلك الحال في موارد الغفلة فإّنھا إن كانت الغفلة مستندة إلى تقصیر منھ كترك التعّلم عمدًا فالظاھر إستقرار 
  .قعّیة وال تنافي الوجوب الواقعيتمنع عن االستطاعة الوا وجوب الحّج علیھ، فإّن الغفلة ال

  
وأّما إذا لم تكن ناشـئة عن تقصیر منھ فالرفع في حّقھ رفع واقعي والحكم غیر ثابت في حّقھ واقعًا فال یستقر 
علیھ الحّج، لعدم ثبوت التكلیف في حّقھ في فرض الغفلة، وفي فرض اإللتفات وإن أمكن تكلیفھ ولكن 

  .ل فال موجب لوجوب الحّج علیھّنھ ال مال لھ بالفع المفروض أ
  صحیحة العالء عن محّمد بن مسلم، على ما رواه: إجماعًا ونصوصًا، منھا) 1(

  
  )1( یفرق في ذلك بین أن یكون الباذل واحدًا أو متعددًا وال

  
ى النَّاِس َوهللاِِ َعَل(... عن قول اهللا عّز وجّل ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: الصدوق في كتاب التوحید، قال

: فمن عرض علیھ الحّج فاستحیى، قال: یحّج بھ، قلت یكون لھ ما: قال...) ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال ِحجُّ ا
  .)1( »ھو مّمن یستطیع

  
فإن كان دعاه قوم أن یحّجوه فاستحیى فلم یفعل، فإّنھ «: صحیحة معاویة بن عمار في حدیث قال: ومنھا

  .)2( » أن یخرج ولو على حمار أجدع أبتریسعھ إّال ال
  

یمكن  وربما یناقش في اإلستدالل بالنصوص، لداللتھا على وجوب الحّج ولو مع العسر والحرج وھذا مّما ال
  .اإللتزام بھ

  
والجواب عن ذلك أّن الظاھر منھا ـ خصوصًا من صحیحة معاویة بن عمار ـ وجوب الحّج علیھ مع المشّقة 

رد استقرار الحّج بالبذل ورفضھ بعد البذل، فاألمر بتحّمل المشّقة والحّج متسكعًا في ھذه والتسكع في مو
النصوص بعد فرض استطاعتھ بالبذل، فإّن المستفاد من النصوص أّن مورد األسئلة رفض الحّج بعد البذل، 

مار أجدع أبتر، فیعلم من فحینئذ یستقر الحّج في ذّمتھ وال بّد من الخروج عن عھدتھ ولو متسكعًا حّتى على ح
  .ذلك أّن البذل كالملك یحقق االستطاعة فال تختص االستطاعة بالملك

  
بل یمكن استفادة كفایة االستطاعة البذلّیة من نفس اآلیة الشریفة، لداللتھا على وجوب الحّج بمطلق 

االستطاعة بقدرة خاّصة نعم الّروایات الخاّصة فّسرت . االستطاعة وھي تتحـقق بالبذل وعـرض الحّج أیضًا
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وھي التمّكن من الزاد والّراحلة وتخلیة السرب وصّحة البدن، وھذه اُالمور كما تحصل بالملك تحصل بالبذل 
  .أیضًا

  
  .إلطالق النصوص) 1(
  
- - - - - - - - - -  
  .10 / 349: ، التوحید2 ح 8أبواب وجوب الحّج ب  / 33: 11الوسائل ) 1(
  .3 ح 10بواب وجوب الحّج ب أ / 40: 11الوسائل ) 2(
  

ونفقة عیالھ وجب علیھ الحّج، وكذلك لو ُأعطي ماًال لیصرفھ في  وراحلتھ الحّج والتزم بزاده وإذا عرض علیھ
وال بین بذل . )2( وال فرق في ذلك بین اإلباحة والتملیك. )1( الحّج وكان وافیًا بمصارف ذھابھ وإیابھ وعیالھ

  .)3( العین وثمنھا
  

لو ُاوصي لھ بمال لیحج بھ وجب الحج علیھ بعد موت الموصي إذا كان المال وافیًا بمصارف الحّج : 44مسألة 
ونفقة عیالھ، وكذلك لو وقف شخص لمن یحّج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل لھ المتولي أو الناذر أو الوصي 

  .)4( وجب علیھ الحّج
  

  .)5( البذلّیةیجب الّرجوع إلى الكفایة في االستطاعة  ال: 45مسألة 
  
بّد من الّرجوع إلى ما  لصدق البذل وعرض الحّج بذلك أیضًا، وأّما نفقة العیال فالنصوص خالیة عنھا فال) 1(

تقتضیھ القاعدة، فإن كان لھ عیال تجب علیھ نفقتھم وكان سفر الحّج مانعًا عن اإلنفاق علیھم فیدخل المقام في 
كون اإلنفاق على العیال أھم لكونھ من حقوق الناس، فال یجب الحّج لو یبعد أن ی باب التزاحم ویقدم األھم وال

یجب الحّج إذا كان عدم اإلنفاق حرجّیًا  لم یبذل نفقة عیالھ إّال إذا كان عنده ما یكفیھم إلى أن یعود، وكذا ال
ذِّرًا علیھ حج أو لم نعم، لو لم یتمّكن من اإلنفاق علیھم حّتى مع عدم السفر بحیث كان اإلنفاق علیھم متع. علیھ

  .یحّج، حینئذ یقدِّم الحّج لعدم المزاحمة
  
إلطالق الّروایات وصدق العرض بكل من اإلباحة والتملیك، وال وجھ للقول باإلختصاص بصورة التملیك، ) 2(

فإن عرض «: أو قولھ» دعاه قوم أن یحجوه«: بل صورة اإلباحة أظھر دخوًال في إطالق الّروایات ألّن قولھ
  .ظاھر في اإلباحة، فإّن الغالب التزام الباذل بمصارف الحّج ال بذل عین المال على نحو التملیك» یھ الحّجعل
  
  .إذ ال فرق في صدق عرض الحّج بین بذل العین وثمنھا) 3(
  
  .لصدق عرض الحّج على جمیع ذلك كّلھ) 4(
  
  : یة في االستطاعة أمرانیخفى أّن عمدة ما استدّل بھ على اعتبار الّرجوع إلى الكفا ال) 5(

  
َوهللاِِ َعَلى : (... عن قول اهللا عّز وجّل) علیھ السالم(ُسئل أبو عبداهللا «: خبر أبي الربیع الشامي قال: أحدھما

 ھلك الّناس إذن لئن كان من كان لھ زاد وراحلة قدر: إلى أن قال...) ْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًال النَّاِس ِحجُّ ا
ما یقوت عیالھ ویستغني بھ عن الناس یجب علیھ أن یحّج بذلك، ثّم یرجع فیسأل الناس بكّفھ لقد ھلك اذن 

  .)1(»الحدیث
  

دلیل نفي العسر والحرج، فإّن السفر إلى الحّج إذا استلزم تعطیل معاشھ وإعاشة عیالھ لو عاد إلى : ثانیھما
  .یجب لوقوعھ في الحرج بلده، ال
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) علیھ السالم(یجري في االستطاعة البذلّیة، أّما الخبر فمورده االستطاعة المالّیة ألمره  وكال األمرین ال
ھذا مضافًا إلى . بصرف بعض مالھ في الحّج وإبقاء بعضھ لقوت عیالھ، وال إطالق لھ یشمل االستطاعة البذلّیة

  .أبي الربیع مجھول أّن ھذه الزیادة مروّیة على طریق المفید وطریقھ إلى )2( ما ذكرنا سابقًا
  

یصرف شیئًا من  یأتي في االستطاعة البذلّیة، ألّن المفروض أّن المبذول لھ ال وأّما دلیل نفي الحرج فكذلك ال
المال في الحّج وإّنما مصارفھ على الباذل، ویكون حالھ بعد الحّج كحالھ قبل الحّج فال یقع في الحرج بسبب 

مالّیة فإّنھ لو صرف جمیع ما عنده من المال في الحّج بحیث لو رجع إلى سفره إلى الحّج، بخالف االستطاعة ال
  .بالده وال مال لھ لكفایة نفسھ وعیالھ یكون سفره إلى الحّج مستلزمًا لوقوعھ في الحرج فیرتفع وجوبھ

  
ضنا أّن نعم، لو وقع في الحرج من جھات ُاخر ـ ولو على سبیل الندرة ـ یسقط الوجوب بالبذل أیضًا، كما لو فر

یتمّكن من الكسب  الشخص كسبھ منحصر في خصوص أشھر الحّج، ولو سافر إلى الحّج في ھذه األشھر ال
  .أصًال ویتعّطل أمر معاشھ في طول السنة

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ذیل ح 9أبواب وجوب الحج ب  / 37: 11الوسائل ) 1(
  .35في ص ) 2(
  

 ولكن یعتبر حینئذ الّرجوع )1(علیھ القبول یتمم ذلك وجب وبذل لھ ما الحّج مال الیفي بمصارف نعم، لو كان لھ
  .)2( إلى الكفایة

  
وأّما لو خّیره الواھب بین الحّج وعدمھ، أو . )3( إذا ُاعطي ماًال ھبة على أن یحّج وجب علیھ القبول: 46مسألة 

  .)4( ھ القبولتعیینًا وال تخییرًا لم یجب علی ّنھ وھبھ ماًال من دون ذكر الحّج ال أ
  

 نعم، إذا كان الّدین حاًال وكان الدائن مطالبًا والمدین متمكِّنًا )5( یمنع الّدین من االستطاعة البذلّیة ال: 47مسألة 
  .)6( من أدائھ إن لم یحّج لم یجب علیھ الحّج

  
ق االستطاعة ولو یختص عنوان عرض الحّج ببذل تمام النفقة، فإّن المیزان بتحّق لصدق العرض بذلك، وال) 1(

  .بالتلفیق بین ما عنده من المال وما بذل لھ
  
إذا كانت االستطاعة ملفقة من المال والبذل یعتبر فیھا الّرجوع إلى الكفایة لجریان الدلیلین المتقدِّمین ) 2(

  .یخفى المذكورین في أّول المسألة في مثل ذلك كما ال
  
  . باإلباحة والبذللصدق عرض الحّج على ذلك، وال یختص العرض) 3(
  
أّما في الھبة المطلقة فاألمر واضح ألّن القبول من تحصیل االستطاعة وھو غیر واجب، وأّما القـبول في ) 4(

الھبة المخـّیرة بین الحّج وغیره فرّبما یقال بوجـوبھ، لصدق االسـتطاعة وعرض الحّج بذلك، ألّن عرض 
  .عرض الحّجیضر بصدق  آخر منضّمًا إلى عرض الحّج ال شيء
أّن التخییر بین الحّج وغیره یرجع إلى أن بذلھ مشروط بعدم صرف المال المبذول في أمر آخر، أو : وفیھ

  .یجب على المبذول لھ تحصیل الشرط مشروط بإبقاء المال عنده، وال
  
فر إلى الحّج، وأّما الّدین إّنما یمنع من الحّج فیما إذا دار األمر بین صرف المال في أداء الّدین أو في الس) 5(

  .ّنھ یسافر مجانًا ولم یصرف ماًال فال مزاحمة في البین فیجب علیھ الحّج لو فرض أ
  
  یتمّكن من أداء ّنھ لو حّج ال وكذا لو كان الّدین مؤّجًال ولكن یعلم المدین أ) 6(
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 التكلیف عن إذا بذل مال لجماعة لیحج أحدھم، فإن سبق أحدھم بقبض المال المبذول سقط: 48مسألة 
  .)1( اآلخرین، ولو ترك الجمیع مع تمّكن كّل واحد منھم من القبض استقّر الحّج على جمیعھم

  
دینھ أصًال، ففي مثلھ یقدم أداء الّدین ألّن العبرة بالمزاحمة وأداء الّدین أھم، نعم لو علم بالتمّكن من األداء بعد 

  .الّرجوع فال یكون الّدین مانعًا
  
ملكیة : ، بأّن االستطاعة نوعان)1( ش في الوجوب كما في المستمسك تبعًا لصاحب الجواھرربما یناق) 1(

وبذلیة، وكلتاھما في المقام غیر حاصلة، إلنتفاء الملك على الفرض، وأّما البذلّیة فلعدم شمول نصوص البذل 
لجامع فال معنى لھ فال لھ، ألّن البذل وعرض الحّج إّنما یتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص وأّما العرض ل

  .یشملھ النصوص
  

أّن البذل للجامع بما ھو جامع وإن كان ال معنى لھ، لعدم إمكان تصّرف الجامع في المال، ولكن البذل : والجواب
في المقام في الحقیقة یرجع إلى البذل إلى كّل شخص منھم، غایة األمر مشروطًا بعدم أخذ اآلخر، فمعنى البذل 

ن من أخذ المال منكم یجب علیھ الحّج وال یجب على اآلخر، وأّما إذا لم یأخذه واحد منھم فالشرط إلیھم تخییرًا أ
ما إذا وجد المتیممون ماًء یكفي لواحد منھم فإن تیمم الجمیع : حاصل في كّل منھم فیستقر علیھم الحّج، نظیر

  .یبطل
  

باب التیمم یجب السبق إلى أخذ الماء على من ّنھ في  نعم، یفترق مسألة التیمم عن المقام في الجملة، وھو أ
كان متمكنًا من الغلبة ومنع اآلخر ودفعھ، وال یجب التسابق في المقام ألّن المال بذل على نحو الواجب 

  .المشروط، وإیجاد الشرط غیر واجب
  
- - - - - - - - - -  
  .269: 17، الجواھر 146: 11المستمسك ) 1(
  

ّال الحّج اّلذي ھو وظیفة المبذول لھ على تقدیر استطاعتھ، فلو كانت وظیفتھ حّج یجب بالبذل إ ال: 49مسألة 
وكذلك الحال لو بذل لمن حّج حّجة . )1(التمّتع فبذل لھ حّج الِقران أو اإلفراد لم یجب علیھ القبول وبالعكس

وكذلك من وجب . )3(لكوأّما من استقّرت علیھ حّجة اإلسالم وصار معسرًا فبذل لھ وجب علیھ ذ. )2( اإلسالم
  .)4( علیھ الحّج لنذر أو شبھھ ولم یتمّكن منھ

  
وبعبارة . یغّیر وظیفتھ من قسم خاص إلى قسم آخر من الحّج، وإّنما البذل یحقق لھ االستطاعة فإّن البذل ال) 1(

ق بالبذل أیضًا، المستفاد من النصوص أّن االستطاعة المعتبرة في الحّج غیر منحصرة بالمالّیة بل تتحّق: ُاخرى
  .فال فرق بین المستطیع المالي والبذلي في الوظائف المقّررة لھ

  
  .ّنھ قد أّدى الواجب وال یجب علیھ اإلتیان ثانیًا یجب علیھ القبول، ألّن المفروض أ فإّنھ ال) 2(
  
تمّكن منھ ولو لحصول القدرة على اإلمتثال بھذا البذل، فإّن الواجب علیھ إتیان الحّج متى قدر علیھ و) 3(

بالقدرة العقلّیة، فإّن حال الحّج حینئذ حال سائر الواجبات اإللھّیة من اعتبار القدرة العقلّیة فیھا، فوجوب 
القبول في ھذا المورد لیس ألجل أخبار البذل، ألّن تلك األخبار في مقام توسعة االستطاعة الخاّصة المعتبرة في 

من استقّرت علیھ حّجة اإلسالم فلم یعتبر فیھ االستطاعة الخاّصة المفّسرة حّج اإلسالم، وأّما وجوب الحّج على 
في الّروایات، بل حالھ حال سائر التكالیف في اإلكتفاء بالقدرة العقلّیة في وجوب اإلتیان بھا، والمفروض 

ّنھ یحصل  حصول القدرة في الصورة المذكورة، ولذا لو وھب لھ مال على نحو اإلطالق یجب علیھ القبول، أل
  .لھ التمّكن من االمتثال والقدرة على اإلتیان فیجب علیھ تفریغ ذّمتھ بحكم العقل
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لّما عرفت من أّن القدرة الخاّصة المعتبرة في الحّج المفّسرة في الّروایات بالزاد والّراحلة وغیرھما إّنما ) 4(
 یعتبر فیھا إّال القدرة العقلّیة المعتبرة في تعتبر في حّجة اإلسالم خاّصة، وأّما سائر أقسام الحّج الواجبة فال

  سائر الواجبات اإللھـّیة، فمتى حصلت لھ
  

 نعم، لو كان متمّكنًا من )1(لیحج بھ فتلف المال أثناء الطریق سقط الوجوب لو بذل لھ مال: 50مسألة 
 الوجوب حینئذ مشروط  إّال أّن)2( اإلستمرار في السفر من مالھ وجب علیھ الحّج وأجزأه عن حّجة اإلسالم

  .)3( بالّرجوع إلى الكفایة
  

الیعتبر في وجوب الحّج البذل نقدًا، فلو وّكلھ على أن یقترض عنھ ویحّج بھ واقترض وجب : 51مسألة 
  .)4( علیھ

  
 فلو لم یبذلھ وبذل بقّیة المصارف لم یجب الحّج على المبذول )5( الظاھر أّن ثمن الھدي على الباذل: 52مسألة 

  )6(  إّال إذا كان متمّكنًا من شرائھ من مالھلھ،
  

  .القدرة على اإلمتثال ولو بالبذل أو الھبة یجب علیھ القبول لتفریغ ذّمتھ بحكم العقل كما قلنا
  
إلعتبار االستطاعة في وجوب الحّج حدوثًا وبقاًء، فإذا فقدت االستطاعة في األثناء ینكشف عدم ثبوت ) 1(

  .الوجوب
  
  .ان في وجوب الحّج بحصول االستطاعة ولو بالتلفیق بین ما عنده وبالبذلألّن المیز) 2(
  
لما عرفت في المسألة الخامسة واألربعین اعتبار الّرجوع إلى الكفایة في االستطاعة الملفقة لجریان دلیل ) 3(

  .اعتباره فیھا
  
ف االستطاعة على الكسب، لحصول الشرط ـ وھو االستطاعة ـ باإلقتراض وإن لم یجب تحصیلھ، نظیر توق) 4(

  .یجب علیھ اإلكتساب لتحصیل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت االستطاعة وجب الحّج لحصول الشرط فإّنھ ال
  
ألّن الھدي من أعمال الحّج، وعرض الحّج وبذلھ یتحقق ببذل تمام أعمالھ وواجباتھ وإّال فلم یعرض علیھ ) 5(

  .وصالحّج، بل عرض بعض الحّج فال تشملھ النص
  
إذا كان المبذول لھ متمّكنًا من شراء الھدي ولم یبذل لھ الباذل وجب على المبذول لھ شراؤه ویجب علیھ ) 6(

  الحّج حینئذ، لكفایة االستطاعة المركبة من االستطاعة
  

وأّما الكّفارات فالظاھر . نعم، إذا كان صرف ثمن الھدي فیھ موجبًا لوقوعھ في الحرج لم یجب علیھ القبول
  .)1( ّنھا واجبة على المبذول لھ دون الباذل أ

  
  .)2(الحّج البذلي یجزئ عن حّجة اإلسالم وال یجب علیھ الحّج ثانیًا إذا استطاع بعد ذلك: 53مسألة 

  
المالیة والبذلیة، إّال إذا كان صرف ثمن الھدي فیھ موجبًا لوقوعھ في الحرج فلم یجب علیھ القبول لنفي 

  .الحرج
  
ذل لم یلتزم بشيء من ذلك، وإّنما صدر موجبھا من المبذول لھ باختیاره، فال موجب لكونھا على ألّن البا) 1(

الباذل فإّن الباذل تعّھد بصرف نفقات الحّج ولیست الكّفارات من أعمال الحّج، وھذا من دون فرق بین الكّفارات 
  .)1( غیر العمدّیةالعمدّیة والخطئّیة، فال وجھ لتوقف السیِّد في العروة في الكّفارات 
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یجب علیھ الحّج ثانیًا، بل  المعروف بین الفقھاء إجزاء الحّج البذلي عن حّجة اإلسالم فلو أیسر بعد ذلك ال) 2(
): علیھ السالم(لم یعرف الخالف في ذلك إّال من الشیخ في كتاب االستبصار واستدّل فیھ بصحیح الفضل لقولھ 

 حّجة اإلسالم على ما حّج بھ بالبذل فباعتبار ما ندب إلیھ من الحّجة في وأّما إطالق. )2( »وإن أیسر فلیحج«
ّنھ إذا أیسر  ّنھا حّجة اإلسالم من حیث كانت أّول الحّجة ولیس في الخبر أ حال إعساره، فإّن ذلك یعّبر عنھا بأ

عاویة بن عمار الدال وأّما صحیح م) قدس سره(ّنھ إذا أیسر فلیحج، ثّم قال  لم یلزمھ الحّج، بل فیھ تصریح أ
 فال ینافي صحیح الفضل الدال على إعادة الحّج إذا أیسر، ألّن خبر معاویة دّل )3( ّنھا حّجة تاّمة على الصّحة وأ

  .)4( على أّن حّجتھ تاّمة وصحیحة یستحق بفعلھا الثواب، وال ینافي ذلك وجوب الحّج مّرة ثانیة إذا أیسر
  
- - - - - - - - - -  
  .3041 / 245: 2 الوثقى العروة) 1(
  .6 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 41: 11الوسائل ) 2(
  .2 ح 10أبواب وجوب الحّج ب  / 40: 11الوسائل ) 3(
 .143: 2اإلستبصار ) 4(
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  شرائط الّطواف 
  

ھًال الّطواف ھو الواجب الثاني في عمرة التمّتع ویفسد الحج بتركھ عمدًا، سواء أكان عالمًا بالحكم أم كان جا
  )1( بھ أو بالموضوع

  
 ال شبھة في أّن الّطواف من أجزاء الحج والعمرة، بل ھو ركن فیھما إجماعًا وضرورة، ولم یختلف فیھ )1(

َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُتوَك ِرَجاًال ـ إلى (أحد من المسلمین، ویدل علیھ ـ مضافًا إلى ما ذكر ـ اآلیة الشریفة 
  .)1()ْلَعِتیِق  َوْلَیطَّوَُّفْوا ِباْلَبْیِت اقولھ تعالى ـ

  
  .)2(الروایات الواردة في كیفیة الحج: وأّما الروایات فكثیرة جّدًا منھا

  
، أو حاضت المرأة )4( أو أحدث في األثناء)3(النصوص الداّلة على لزوم االعادة إذا شّك في عدد األشواط: ومنھا

  . وغیر ذلك من الروایات)5(في األثناء
  

یحتاج إلى  ّنھ لم یأت بالمأمور بھ وبما وجب علیھ وھذا أمر واضح ال ومن تركھ عامدًا بطل حّجھ أو عمرتھ، أل
  دلیل خاص، بل نفس الجزئیة تقتضي البطالن إذا لم

- - - - - - - - - -  
  .29 ـ 27: 22الحّج ) 1(
  .2أبواب أقسام الحج ب  / 212: 11الوسائل ) 2(
  .33أبواب الّطواف ب  / 359: 13الوسائل ) 3(
  .40أبواب الّطواف ب  / 378: 13الوسائل ) 4(
  .85أبواب الّطواف ب  / 453: 13الوسائل ) 5(
  

  .)1( یمكنھ إدراك الّركن من الوقوف بعرفات ویتحّقق الترك بالتأخیر إلى زمان ال
  

ّنھ  إذا طاف في مكان آخر بتخیل أیؤت بھ، من دون فرق بین كونھ عالمًا أو جاھًال بالحكم أو بالموضوع ـ كما 
البیت ـ ألّن العمل ناقص وھو غیر مأمور بھ وإجزاء الناقص عن التام یحتاج إلى دلیل بالخصوص، فان لم یكن 
دلیل على االجزاء فالحكم بالبطالن على القاعدة، لعدم االتیان بالمأمور بھ، إذ المركب ینتفي بانتفاء جزئھ وال 

  .البطالنحاجة إلى الدلیل على 
  

) علیھ السالم(سألت أبا الحسن «مضافًا إلى ذلك یدّلنا على البطالن في فرض الجھل صحیح علي بن یقطین 
 )1( »إن كان على وجھ جھالة في الحج أعاد وعلیھ بدنة: عن رجل جھل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة، قال

  .ومن المعلوم أولویة العالم من الجاھل باالعادة والفساد
  
إن كان على وجھ : عن رجل جھل أن یطوف بالبیت حّتى یرجع إلى أھلھ، قال«یؤّیده خبر علي بن أبي حمزة و

  .)2( »الجھالة أعاد الحج وعلیھ بدنة
  

ولكن موردھما الحج وال یشمل العمرتین، إّال أّن اّلذي یسھل األمر أّن الحكم بالبطالن على القاعدة بعد القطع 
 والعمرة، فال نحتاج إلى دلیل خاص للحكم بالبطالن، من دون فرق بین ما لو تركھ بجزئیة الّطواف في الحج

  .عالمًا أو جاھال
  

  .وأّما الناسي فسیأتي حكمھ
  
 ویتحقق ترك الّطواف بعدم إدراك الوقوف بعرفات ولو آنًاما، على الخالف المتقدم في حّد الضیق لمن )1(

  .)3( ضاق وقتھ عن إتمام العمرة وإدراك الحج
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- - - - - - - - - -  
  .2، 1 ح 56أبواب الّطواف ب  / 404: 13 الوسائل )2(، )1(
  ".3210" المسألة 228: 27راجع شرح العروة ) 3(
  

 واألحوط األولى حینئذ العدول إلى حج االفراد، وعلى )1( ثّم إّنھ إذا بطلت العمرة بطل إحرامھ أیضًا على األظھر
  .العام القابلالتقدیرین تجب إعادة الحج في 

  
 فحینئذ ال حاجة إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الّطواف، ضرورة بطالن االحرام اّلذي ھو جزء من )1(

العمرة ببطالن الّطواف وفساده، فاّن االحرام إّنما یكون جزءًا للنسك إذا لحقھ بقیة األجزاء، فاالحرام الملحوق 
لو انقطع ولم یأت ببقیة األعمال على وجھھا ینكشف عن أّن الجزء بسائر األعمال واألجزاء جزء للنسك، ف

األّول لم یكن بواجب وبمأمور بھ أصًال كما ھو الحال في تكبیرة االحرام، فاّن التكبیرة إّنما تكون جزءًا للصالة 
 نحو الشرط إذا أتى المصلي ببقیة األجزاء الّالحقة، فجزئیة التكبیرة مشروطة باتیان األجزاء الّالحقة على

لبیك یكون إحرامًا ما لم یأت ببقیة األعمال، فاذا لبى ولم یطف ولم : المتأخر، وكذلك المقام، إذ لیس مجرد قولھ
یترّتب علیھ أّي  یذھب إلى عرفات فلم یأت بالمأمور بھ من األّول ویكشف عن أّن االحرام الصادر منھ ملغى ال

إتیانھ بالمأمور بھ، وما أتى بھ مجّردًا عن األجزاء الّالحقة غیر أثر، من دون فرق بین العلم والجھل، لعدم 
  .مأمور بھ

  
وبما ذكرنا ظھر فساد ما نسب إلى المحقق الكركي من بقائھ على إحرامھ ومحرماتھ إلى أن یأتي بالفعل الفائت 

  .)1( في محلھ وھو السنة اآلتیة
  

لسنة اآلتیة باالحرام األّول ومن دون تجدیده، فھذا ّنھ یسأل المحقق المذكور أن ھذا الشخص یحج في ا على أ
ینافي ما ذكروه من اعتبار وقوع العمرة والحج في سنة واحدة، وإن التزم باحرام آخر فال معنى لبقائھ على 
إحرامھ األّول، فان تجدید االحرام یكشف عن بطالن االحرام األّول، ولكن مع ذلك األحوط استحبابًا أن یعدل إلى 

، ولكن موردھا عدم االدراك اضطرارًا والترك عن غیر )2( اد، لعّدة من الروایات المتقدمة في تلك المسألةاإلفر
  اختیار، وال تشمل مورد الترك االختیاري العمدي

- - - - - - - - - -  
  .201: 3الحظ جامع المقاصد ) 1(
  ".3210" ذیل المسألة 229: 27راجع شرح العروة ) 2(
  



 517

  :واف ُامورویعتبر في الّط
  

  النّیة،: األّول
  

  .)1( النّیة، فیبطل الّطواف إذا لم یقترن بقصد القربة: األّول
  

یجزئ عن  وال وجھ للتعدي، ولكن االحتیاط حسن ولو لمجرد االحتمال وإن كان ضعیفًا، وعلى التقدیرین ال
  .القابلحجھ الواجب علیھ لفساده وبقائھ في ذّمتھ، فتجب علیھ إعادة الحج في العام 

  
 النّیة المعتبرة تارة یراد بھا قصد العمل وصدور الفعل عن اختیار، فال ریب في اعتبار ذلك، ألّن الفعل )1(

الصادر عن غیر قصد وال اختیار لم یتعلق بھ التكلیف، فلو صدر منھ الفعل من غیر قصد وال اختیار لم یأت 
یًا أو توّصلیًا إّال فیما إذا علم بحصول الغرض بالفعل الواجب تعّبد بالمأمور بھ، وھذا من دون فرق بین كون

غیر االختیاري فیجتزئ بھ، ال التیان المأمور بھ بل لسقوط األمر بحصول الغرض كغسل الثوب فاّنھ یجتزى بھ 
  .)1( ولو كان بسبب إطارة الریح ونحو ذلك، وقد ذكرنا تحقیق ذلك في بحث التعبدي والتوصلي من علم اُالصول

  
ریب في اعتبارھا فلو طاف لغرض آخر غیر التقرب  یراد بھا قصد القـربة، وھذا أیضًا مّما ال: رىوُاخ

  .یكون مجزئًا كالتمشي ال
  

 فاّن المسـتفاد )2()ْلَبْیِت َوهللاِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا(ویدل على ذلك مضافًا إلى الضرورة واالرتكاز، اآلیة الشریفة 
بّد من االنتساب إلیھ تعالى وإضافتھ إلیھ سبحانھ، وكذلك یستفاد  ّنھ أمر إلھي وال وأمنھا أّن الحج هللا تعـالى 

الصالة والزكاة والحج والصوم : عبادیتھ من السّنة كالروایات الداّلة على أّن االسالم ُبني على خمس
  .، فان ما ُبني علیھ االسالم یكون أمرًا إلھیًا قربیًا منتسبًا إلیھ)3( والوالیة

  
- - - - - - - - - -  
  .139: 2محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
  .97: 3آل عمران ) 2(
  .1أبواب مقدمة العبادات ب  / 13: 1الوسائل ) 3(
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  الّطھارة من الحدثین: الثاني
  

  )1( الّطھارة من الحدثین األكبر واألصغر، فلو طاف المحدث عمدًا أو جھًال أو نسیانًا لم یصح طوافھ: الثاني
  

  : ال إشكال وال خالف في اعتبار الطھارة من الحدثین في الّطواف الواجب ویدل علیھ روایات معتبرة)1(
عن رجل طاف طواف الفریضة وھو على غیر طھور، قال یتوضأ ویعید «صحیحة محّمد بن مسلم : منھا

  .)1( »طوافھ
  

یقطع الّطواف : واف، قالعن رجل طاف بالبیت وھو جنب فذكر وھو في الّط«صحیح علي بن جعفر : ومنھا
یقطع طوافھ وال یعتد : ّنھ على غیر وضوء، قال وسألتھ عن رجل طاف ثّم ذكر أ. وال یعتد بشيء مما طاف

  .)2( »بھ
  

وفي جملة من روایات الباب أّن الحكم باعتبار الطھارة خاص بالطواف الواجب وأّما الّطواف المندوب فال 
  .التھیعتبر فیھ الطھارة وإّنما یتوضأ لص

  
في رجل طاف بالبیت على «) علیھ السالم(وھنا روایة رواھا الشیخ باسناده عن زید الشحام عن أبي عبداهللا 

إطالقھا  الید عن البّد من رفع  وإطالقھا یشمل الّطواف الواجب والمندوب، ولكن)3( »ال بأس: غیر وضوء، قال
  .وغیرهالمندوب وتقییدھا بھ، لصحیح محّمد بن مسلم  وحملھا على

  
  .مضافًا إلى ضعف الروایة سندًا، ألن في طریق الشیخ إلى زید الشحام أبا جمیلة وھو ضعیف

  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 38أبواب الّطواف ب  / 374: 13الوسائل ) 1(
  .4 ح 38أبواب الّطواف ب  / 375: 13الوسائل ) 2(
  .10 ح 38أبواب الّطواف ب  / 377: 13الوسائل ) 3(
  

  :إذا أحدث المحرم أثناء طوافھ فللمسألة صور: 285ة مسأل
  

  .)1( أن یكون ذلك قبل بلوغھ النصف ففي ھذه الصورة یبطل طوافھ وتلزمھ إعادتھ بعد الطھارة: اُالولى
  
  ؟  لو أحدث أثناء الّطواف فھل یبـطل طوافھ أو یتوضأ ویأتي بالبـاقي أو فیھ تفصیل)1(

ّنھ لو أحدث في طوافھ قبل بلوغ النصف بطل طوافھ، وإن كان   بینھم في أالمعروف بین األصحاب بل ال خالف
  .بعده توضأ وأتى بالباقي

  
  .)1(وعن المدارك أن ھذا الحكم مقطوع بھ في كالم األصحاب، بل ادعى علیھ االجماع

  
 رأت دمًا، عن امرأة طافت ثالثة أشواط أو أقل ثّم«أّن الحائض تبني مطلقًا لصحیح ابن مسلم : وعن الفقیھ

  .)2( »تحفظ مكانھا فإذا طھرت طافت واعتدت بما مضى: قال
  

حكم خاص بالحیض، ألّن القاعدة تقتضي البطالن بحدوث الحیض ) قدس سره(یخفى أن ما ذكره الصدوق  وال
 في األثناء، ألن أقل الحیض ثالثة أّیام فیتحقق الفصل الطویل بین األشواط، وإذا دّل دلیل خاص على الصّحة

على أن مسألة حدوث الحیض أثناء . وكفایة االتیان بالباقي نقتصر على مورد النص وال نتعدى إلى غیره
الّطواف أجنبیة عن المقام بالمرة، ألّن الكالم في مانعیة الحدث في نفسھ مع قطع النظر عن مانع آخر كالفصل 

  .الطویل وعدم التوالي بین األشواط
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 بما دّل على اعتبار الطھارة في الّطواف، فان مقتضاه بطالنھ إذا صدر الحدث وكیف كان، فقد یستدل للمشھور
  أثناءه النتفاء المشروط بانتفاء شرطھ، وأّما الحكم 

  
- - - - - - - - - -  
  .156: 8المدارك ) 1(
  .3 ح 85أبواب الّطواف ب  / 454: 13، الوسائل 1154 / 241: 2الفقیھ ) 2(
  

  .لنصف فألجل دلیل خاص، وإّال فالقاعدة األولیة تقتضي البطالن مطلقًابالصّحة بعد التجاوز عن ا
  

 من أّن المانعیة شيء والقاطعیة شيء آخر، ولو كّنا نحن وأدّلة )1( ما ذكرناه في باب الصالة: ویرد علیھ
الصالة  فال یستفاد منھا إّال اقتران أجزاء )2( »ال صالة إّال بطھور«: اعتبار الطھارة في الصالة كقولھ
یعتبر فیھا الطھارة، فلو صدر الحدث في األثناء یتوضأ ویأتي باألجزاء  بالطھارة، وأّما األكوان المتخللة فال

الّالحقة، فان جمیع األجزاء تكون مقرونة بالطھارة وإن كانت األجزاء السابقة بالطھور السابق واألجزاء 
ّنھ في باب الصالة دّل دلیل  األجزاء عن طھور واحد، إّال أالّالحقة بالطھور الّالحق، وال دلیل على وقوع جمیع 

ّنھ موجب لعدم قابلیة إلحاق األجزاء الّالحقة بالسابقة، ففي باب الصالة إّنما نقول  خاص على قاطعیة الحدث وأ
  .االستئنافبالفساد ال ألجل اعتبار الطھارة في الصالة، بل ألجل أدّلة ُاخرى تدل على القاطعیة كاألمر باالعادة و

  
وأّما الّطواف اّلذي ھو اسم لألشواط السبعة، فاألدّلة دّلت على اشتراط الّطواف بالطھارة، فالالزم إیقاع 
األشواط السبعة عن طھور، وأّما اعتبار كون الطھارة شرطًا في األكوان المتخللة وكون الحدث قاطعًا ـ كما في 

  .الصالة ـ فال دلیل علیھ
  

وإن كان طاف «): علیھ السالم(ھ یدل على ذلك في باب الّطواف صحیح حمران بن أعین لقولھ ّن ورّبما یتوّھم أ
طواف النِّساء فطاف منھ ثالثة أشواط ثّم خرج فغشي فقد أفسد حّجھ ـ أي طوافھ ـ وعلیھ بدنة ویغتسل، ثّم 

 وإن كان واردًا في طواف  فاّنھ یدل على الفساد وقاطعیة الحدث في األثناء، وھو)3( »یعود فیطوف ُاسبوعًا
  .ّنھ جزء للحج بخالف طواف النِّساء فاّنھ واجب مستقل النِّساء ولكن الحكم یجري في طواف الحج باألولى، أل

  
- - - - - - - - - -  
  .لم نجد تصریحًا بذلك في كتاب الّصالة) 1(
  .1  ح1 أبواب الوضوء ب/  365: 1الوسائل ) 2(
  .1 ح 11ب كفارات االستمتاع ب أبوا / 126: 13الوسائل ) 3(
  

  .أن مورد الصحیحة ھو الجماع ولھ أحكام خاّصة في باب الحج، وكیف یمكن التعدي منھ لمطلق الحدث: وفیھ
  

ومّما ذكرنا یظھر أن ما دّل على الصّحة أو الفساد فیما إذا حدث الحیض في األثناء خارج عن محل الكالم، ألّن 
الفصل الطویل وال أقل بثالثة أّیام، فال یمكن االستدالل بذلك للحدث الصادر في حدوث الحیض في األثناء یوجب 

األثناء، فال دلیل لمذھب المشھور إّال مرسل ابن أبي عمیر على ما رواه الكلیني، ومرسل جمیل على ما رواه 
یخرج : في الرجل یحدث في طواف الفریضة وقد طاف بعضھ، قال«) علیھما السالم(الشیخ عن أحدھما 

  .)1( »ویتوضأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافھ، وإن كان أقل من النصف أعاد الّطواف
  

ّنھ ال عبرة بالمراسیل وإن  والمرسلة صریحة في مذھب المشھور ولكّنھا ضعیفة باالرسال، وقد ذكرنا كثیرًا أ
 مع ذلك ما ذھب إلیھ المشھور كان المرسل مثل جمیل أو ابن أبي عمیر، فأدّلة المشھور كّلھا ضعیفة، ولكن

  :ھو الصحیح والوجھ في ذلك
  

أن حدوث الحیض أثناء الّطواف وإن كان نادرًا جّدًا ولكن مع ذلك كثر السؤال عنھ في الروایات، وأّما صدور 
الحدث خصوصًا من المریض والشیخ والضعیف كثیرًا ما یتحقق في الخارج ال سیما عند الزحام، وال سیما أّن 
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اف یستوعب زمانًا كثیرًا ومع ذلك لم ینسب القول بالصّحة إلى أحد من األصحاب، بل تسالموا على الّطو
ولو ) علیھم السالم(البطالن وأرسلوه إرسال المسلمات، وھذا یوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطالن من األئمة 

ًا، فمن تسالم األصحاب وعدم وقوع لخالف بعض العلماء ولو شاذ) علیھم السالم(لم یكن الحكم بھ صادرًا منھم 
  .الخالف من أحد مع أّن المسألة مما یكثر االبتالء بھ نستكشف الحكم بالبطالن، فما ھو المعروف ھو الصحیح

  
- - - - - - - - - -  
  .384/  118: 5، التھذیب 2/  414: 4، الكافي 1  ح40 أبواب الّطواف ب / 378: 13الوسائل ) 1(
  

 الحدث بعد إتمامھ الشوط الرابع ومن دون اختیاره، ففي ھذه الصورة یقطع طوافھ، ویتطھر أن یكون: الثانیة
  .)1( ویتمھ من حیث قطعھ

  
  : إذا صدر الحدث بعد إتمامھ الشوط الرابع ففیھ صورتان)1(
  

الصورة یقطع طوافھ ویتوضأ ویتمھ من حیث قطعھ،  أن یصدر الحدث من دون اختیاره، ففي ھذه: اُالولى
 ولعّدة من الروایات الداّلة على الصّحة بطروء )1(سالم من األصحاب على الصّحة، ولمرسلة جمیل المتقدمةللت

  . فاّن الحدث أولى بالصّحة)2(الحیض
  

  .مضافًا إلى أّن األصل یقتضي الصّحة، القتران األشواط بالطھارة وال دلیل على قاطعیة الحدث كما تقدم
  

ارًا، فیحتمل الحكم بالصّحة الطالق مرسل جمیل بناًء على أن إطالقھ یشمل أن یصدر الحدث اختی: الثانیة
الحدث االختیاري أیضًا، ویحتمل البطالن ال من جھة الحدث بل من جھة الخروج من المطاف اختیارًا، فان قطع 

تم طوافھ الّطواف اختیارًا إّال في موارد خاّصة منصوص علیھا موجب للبطالن، فاألحوط ھو الجمع بین أن ی
  .من حیث قطع ثّم یعیده ویستأنف من جدید

  
أفراده یوجب التعزیر وبعضھ اآلخر  على أّن شمول إطالق مرسل جمیل للحدث االختیاري بعید جّدًا، ألن بعض

عن حكمھ، إّال إذا ُارید منھ النوم أو ) علیھ السالم(یوجب القتل فكیف یصدر ذلك من المحرم، ثّم یسأل اإلمام 
  .ریحمجّرد ال

  
وكیف كان فالحكم بالصّحة بعید جّدًا، وقد ذھب جماعة من الفقھاء إلى البطالن في ھذه الصورة الستلزامھا 

  .قطع الّطواف اختیارًا، فالقول بالبطالن أرجح وال أقل من االحتیاط
  
- - - - - - - - - -  
  .في الصفحة السابقة) 1(
  .85أبواب الّطواف ب  / 453: 13الوسائل ) 2(
  
أن یكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو یكون بعد تمامھ مع صدور الحدث عنھ : لثالثةا

واألحوط في ھذین الفرضین أن یتم طوافھ بعد الطھارة من حیث قطع ثّم یعیده، ویجزئ عن االحتیاط . باالختیار
أن یقصد االتیان : االتمام، ومعنى ذلكالمذكور أن یأتي بعد الطھارة بطواف كامل یقصد بھ األعم من التمام و

  .)1( بما تعلق في ذّمتھ، سواء أكان ھو مجموع الّطواف، أم ھو الجزء المتّمم للطواف األّول، ویكون الزائد لغوًا
  

نعم، یجزئ عن االحتیاط المذكور أن یأتي بعد الطھارة بطواف كامل یقصد بھ األعم من التمام واالتمام ویكون 
  .في فرض ما إذا كان الباقي ھو الجزء المتّمم للطواف األّولالزائد لغوًا 

  
 أّما إذا صدر الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع االختیار فقد ذكرنا حكمھ في الصورة الثانیة، والكالم فعًال )1(

  :فیما لو صدر الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع والمحتمل في ھذه الصورة أمران
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  .م بالصّحة، فیبني على طوافھ ویتطھر ویأتي بالباقيالحك: أحدھما
  

  .الحكم بالفساد ولزوم االستئناف: ثانیھما
  

 وكالم األصحاب ھل ھو النصف الصحیح أو )1(ومنشأ االحتمالین أّن المراد بالنصف في المرسلین المتقدِّمین
 السبعة لیس لھا نصف صحیح إّال ؟ فاّن النصف إّنما ھو باعتبار األشواط، ومن المعلوم أّن النصف الكسري

  .النصف الكسري أي ثالثة ونصف
  

فان ُارید بھ النصف الصحیح فال محالة یراد بالتجاوز عن النصف في المرسل وكالم األصحاب بعد الشوط 
الرابع وإتمامھ، وإن ُارید بھ النصف الحقیقي الكسري أي ثالثة ونصف فیبّعده أّن التعبیر بالوصول إلى الركن 

ثالث كان أسھل وأولى، فاّن النصف الحقیقي الكسري ھو الوصول إلى الركن الثالث سواء أكانت المسافة ال
  بینھ وبین الكعبة

  
- - - - - - - - - -  
  .8في ص ) 1(
  

إذا شّك في الطھارة قبل الشروع في الّطواف أو في أثنائھ، فان علم أّن الحالة السابقة كانت ھي : 286مسألة 
ن الشك في صدور الحدث بعدھا لم یعتن بالشك وإّال وجبت علیھ الطھارة والّطواف أو استئنافھ الطھارة وكا

  .)1( بعدھا
  

قلیلة أو كثیرة، فاّن الّطواف حول الكعبة على نحو الدائرة والوصول إلى الركن الثالث ھو النصف على كل 
  .تقدیر

  
م اتمام الشوط الرابع، وعلى االحتمال الثاني ال حاجة إلى بّد من االعادة واالستئناف لعد فعلى االحتمال األّول ال

االعادة بل یبني على طوافھ، فمقتضى االحتمالین وعدم ترجیح أحدھما على اآلخر ھو الجمع بین األمرین بأن 
ویجزئ عن االحتیاط المذكور أن یأتي بطواف كامل . یتم طوافھ من حیث قطع بعد الطھارة ثّم یأتي بطواف آخر

بھ األعم من التمام واالتمام، فان كان المطلوب ھو التمام فقد أتى بھ وال عبرة بما تقدم منھ، وإن كان یقصد 
  .المطلوب ھو االتمام فقد حصل ویكون الزائد لغوًا

  
) علیھ السالم(ومّما یؤیِّد أّن العبرة في النصف بالنصف الصحیح خبر إبراھیم بن إسحاق عمن سأل أبا عبداهللا 

تتم طوافھا ولیس علیھا غیره ومتعتھا تاّمة، :  طافت أربعة أشواط وھي معتمرة ثّم طمثت، قالعن امرأة«
ّنھا زادت على النصف وقد قضت متعتھا، فلتستأنف بعد الحج، وإن ھي  ولھا أن تطوف بین الصفا والمروة، أل

ألربعة ال الثالثة والنصف، فیعلم  فقد جعل الثالثة مقابل ا)1( الحدیث» لم تطف إّال ثالثة أشواط فلتستأنف الحج
  .أّن النصف لوحظ باعتبار العدد الصحیح وھو األربعة

  
ّنھ محكوم بالطھارة الستصحابھا،  ّنھ مسبوق بالطھارة فال ریب أ  من شّك في الطھارة فقد یفرض أ)1(

 أو قبلھ، وقد  سواء كان الشك في األثناء أو بعده)2(لصحیح زرارة المعروف الدال على استصحاب الطھارة
  ّنھ مسبوق بالحدث  یفرض أ

- - - - - - - - - -  
  .4 ح 85أبواب الّطواف ب  / 455: 13الوسائل ) 1(
  . وغیره1 ح 1أبواب نواقض الوضوء ب  / 245: 1الوسائل ) 2(
  

ّنھ من باب توارد الحالتین ویشك في السابق والّالحق  فاستصحاب الحدث یجري على كل تقدیر، وقد یفرض أ
  :وھذا على صور
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أن یشك بعد الفراغ من الّطواف ففي مثلھ یحكم بالصّحة لقاعدة الفراغ لجریانھا في جمیع الموارد وال : أحدھا
  .خصوصیة لھا بالصالة

  
  . الحكم بالبطالن، وال وجھ لھ أصًال وھو أعرف بما قال)2(  عن كاشف اللثام)1( ونقل في الجواھر

  
بّد من الطھارة لعدم إحرازھا في العمل المشترط بھا، سواء قلنا بجریان  حینئذ الأن یشك قبل الّطواف ف: ثانیھا

  .)3( استصحابي الطھارة والحدث وتساقطھما أو قلنا بعدم جریانھما أصًال كما عن المحقق صاحب الكفایة
  

ي الجواھر أن یشك في األثناء، المعروف ھو البطالن لعدم إحراز الطھارة وھو الصحیح، واحتمل ف: ثالثھا
الصّحة بالنسبة إلى األشواط السابقة ویتطّھر لما بقي من أشواطھ نظیر الشك في الطھارة بین صالتي الظھر 
والعصر فاّنھ یحكم بصّحة الظھر وعدم االلتفات إلى الشك ویجب الوضوء للعصر مع أّن العصر مترتب على 

  .)4( ولكن لم أجد من احتملھ في المقام) قدس سره(الظھر، وقال 
  

ویرد علیھ بالفرق بین صالتي الظھر والعصر وبین الّطواف، وال یمكن إجراء قاعدة الفراغ في المقام، وال 
یقاس بباب الظھر والعصر، والوجھ أن صّحة العصر ال تتوقف على صّحة الظھر واقعًا فاّن الترتیب بینھما 

   .الن ظھره واقعًا وصّحة عصره واقعًاذكري، فلو كان الظھر فاسدًا واقعًا صّح عصره فال مانع من بط
- - - - - - - - - -  
  .273: 19الجواھر ) 1(
  .411: 5كشف اللثام ) 2(
  .421: كفایة اُالصول) 3(
  .273: 19الجواھر ) 4(
  

 وإن كانت االعادة أحوط، ولكن )1( إذا شّك في الطھارة بعد الفراغ من الّطواف لم یعتن بالشك: 287مسألة 
  .)2( لصالة الّطوافتجب الطھارة 

  
 لقاعدة الفراغ، وقد عرفت عدم اختصاصھا بالصالة، ولكن تجب الطھارة لصالة الّطواف العتبار احراز )1(

  .الطھارة فیھا
  
ّنھ إذا شّك في الطھارة قبل الشروع في الّطواف، فان علم أّن الحالة  أ:  قد تحّصل من مجموع ما ذكرنا)2(

 محكوم بالطھارة الستصحابھا، وإن علم أّن الحالة السابقة ھي الحدث فھو السابقة كانت ھي الطھارة فھو
محكوم بالحدث الستصحابھ وتجب علیھ الطھارة، وإن كان المورد من باب توارد الحالتین ولم یعلم السابق 

اف على والّالحق تجب علیھ الطھارة أیضًا، وإن شّك في الطھارة بعد الفراغ من الّطواف یحكم لھ بصّحة الّطو
  .جمیع التقادیر لقاعدة الفراغ

  
الحكم بصّحتھا بجریان قاعدة الفراغ  یمكن فال الّطواف صالة إلى الّطواف، وأّما بالنسبة إلى بالنسبة ھذا كّلھ

ّنھ إذا كانت الحالة السابقة ھي الطھارة فال حاجة إلى طھارة جدیدة بل یستصحبھا  أ: في الّطواف، وتفصیل ذلك
لّطواف وإن كانت الحالة السابقة ھي الحدث أو كان المورد من توارد الحالتین ولم یعلم السابق ویصّلي صالة ا

الجاریة  بّد لھ من الطھارة لصالة الّطواف العتبار الطھارة فیھا وال بّد من إحرازھا، وقاعدة الفراغ والّالحق فال
  .بّد من إحراز شرائطھ الّالحق فال ملاّلذي مضى، وأّما الع السابق العمل الّطواف إّنما تثبت صّحة في
  

قاعـدة الفراغ ال تثبت أّن الّطواف كان عن طھارة، وإّنما تثبت صّحة الّطواف والعمل السابق : وبعبارة ُاخرى
  .وال تتكفل صّحة العمل الّالحق

  
ل ذلك تجري ّنھ توضأ أم ال، ففي مث ثّم إّنھ قد یفرض أّن المكّلف كان محدثًا بالحدث األصغر ویشك في أ

  .الّطواف، ویجب علیھ الوضوء للصالة الشتراطھا بالطھارة الفراغ بالنسبة إلى قاعدة
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ّنھ اغتسل أّوًال  وقد یفرض أّن الحالة السابقة كانت ھي الحدث األكبر كالجنابة وطاف ثّم بعد الّطواف یشك في أ

 وإّنما الصادر منھ الحدث األكبر فقط، ّنھ لم یحدث بالحدث األصغر وطاف أم لم یغتسل، ففي ذلك قد یفرض أ
فھنا ال شك في جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الّطواف ویغتسل لصالة الّطواف بمقتضى استصحاب الجنابة 

  .مثًال، وقد عرفت أن قاعدة الفراغ ال تثبت أّن الّطواف كان مع الغسل وإّنما تثبت صّحة الّطواف فقط
  

جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى  ذلك الیمكن  األصغر بعد الّطواف، ففي مثلّنھ أحدث بالحدث وقد یفرض أ
بّد لھ من إعادة الّطواف، وكذا یجب علیھ الجمع بین الوضوء  یمكن الحكم بصّحة طوافھ، بل ال الّطواف وال

  :والغسل لصالة الّطواف، والوجھ في ذلك
النسبة إلى الحدث األكبر وإّما بعدم جریان قاعدة الفراغ، أّنھ یعلم إجماًال إّما بعدم صّحة جریان االستصحاب ب

بّد لھ من الغسل  ّنھ بالفعل مجنب وال ّنھ أحدث بالحدث األصغر فمقتضى جریان االستصحاب أ ألّن المفروض أ
ّنھ أحدث بالحدث األصغر، فان كان في الواقع جنبًا بالفعل فطوافھ  وال أمر لھ بالوضوء، إّال أّن المفروض أ

ّنھ وقع حال الجنابة، وإن لم یكن جنبًا بالفعل فوظیفتھ الوضوء ال الغسل فلیس لھ أن یغتسل ویصّلي  اطل ألب
ّنھ على تقدیر صّحة  صالة الّطواف فاذا اغتسل وصّلى یعلم إجماًال إّما ببطالن الّطواف أو ببطالن الصالة، أل

 أحدث بالحدث األصغر، فالجمع بین جریان االستصحاب طوافھ واقعًا فھو مأمور بالوضوء للصالة فعًال، ألّنھ قد
الّطواف وبین الحكم بصّحة الّطواف السابق غیر ممكن، فان أحدھما خالف الواقع یقینًا،  لصالة واالغتسال

ّنھ إذا كان مغتسًال سابقًا فصالتھ باطلة، ألّن  یعني لو اغتسل وصّلى یعلم إّما ببطالن الصالة أو الّطواف، أل
 الوضوء ال الغسل، وإن كانت الجنابة باقیة ولم یكن مغتسًال قبًال فالطواف باطل فھو عالم جزمًا ببطالن وظیفتھ

أحد العملین إّما یجب علیھ الوضوء للصالة أو یجب علیھ إعادة الّطواف لبطالنھ، فالجمع بین استصحاب بقاء 
یمكن، فقاعدة الفراغ تسقط للمعارضة،  ا الالجنابة واالغتسال للصالة وبین الحكم بصّحة الّطواف السابق مّم

  فاذا سقطت القاعدة تصل النوبة إلى قاعدة
  

 وأتى بالطواف، وإذا لم یتمّكن من التیمم أیضًا جرى )1( إذا لم یتمكن المكّلف من الوضوء یتیمم: 288مسألة 
الستنابة للطواف، واألحوط فاذا حصل لھ الیأس من التمّكن لزمتھ ا. علیھ حكم من لم یتمّكن من أصل الّطواف

  .األولى أن یأتي ھو أیضًا بالطواف من غیر طھارة
  

ّنھ یجب علیھ الجمع بین الوضوء والغسل إلحراز الطھارة لعدم العلم  ّنھ یشك في االمتثال، كما أ االشتغال، أل
بّد من  الطھارة الّنھ جنب أو غیر جنب، فیعلم إجماًال بوجوب أحد األمرین، ومن جھة لزوم إحراز  بحالھ وأ

الجمع بینھما، فالشك بعد الفراغ محكوم بعدم االعتناء في غیر ھذا المورد اّلذي یكون معھ علم إجمالي ببطالن 
العمل السابق أو الّالحق، فاّنھ إذا فرضنا أّن الجنب أحدث باألصغر بعد الّطواف لیس لھ االكتفاء بالغسل اعتمادًا 

ّنھ مستلزم للعلم بالمخالفة، فتدبر فان ھذه نكتة لم  صالة الّطواف عن غسل، ألعلى استصحاب الجنابة، ویأتي ب
  .أر من تنّبھ إلیھا

  
 ألّن التراب أحد الطھورین وھو بمنزلة الوضوء، والمعتبر في الّطواف ھو الطھارة، والواجد للماء )1(

 فھو فاقد الطھورین فھو في الحقیقة طھارتھ الوضوء والفاقد لھ طھارتھ التیمم، وإذا لم یتمكن من التیمم أیضًا
غیر متمكن من الّطواف، ألن عدم التمكن من الشرط موجب لعدم التمكن من المشروط فتصل النوبة إلى 

  . أّن الّطواف تجب فیھ المباشرة وإّال فیستنب)1(االستنابة، لما سیأتي
  

 وُاخرى بالتسبیب بحملھ وإطافتھ، وإن لم أّن العمل بعھدة المكلف ولكن یقوم بھ تارة بالمباشرة: وبتعبیر آخر
، ولكن في المقام ال )2(یتمكن من ذلك أیضًا یطاف عنھ، فھذه مراتب الّطواف كما في صحیحة معاویة بن عمار

یتمكن من إتیانھ مع الطھارة فینتھي  ّنھ قادر على إتیان نفس العمل ولكن ال مجال لإلطافة بھ، ألّن المفروض أ
  .ابةاألمر إلى االستن

  
- - - - - - - - - -  
  .326 ذیل المسألة 97في الصفحة ) 1(
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  .6، 4 ح 47أبواب الّطواف ب  / 390: 13الوسائل ) 2(
  

الصالة بأن یصّلي بال طھور وھكذا المقام یطوف بال  الّطواف كما احتمل في ویحتمل بعیدًا سقوط الطھارة في
  .ة ھو االشتراط على االطالق للقادر والعاجزوھذا االحتمال ساقط جّدًا، ألن ظاھر األدّل. طھارة

  
  .بأس باالحتیاط بأن یطوف بال طھارة ویستنیب فیما إذا كان الحدث حدثًا أصغر نعم، ال

  
ّنھ ال یرى إجزاء التیمم فیھ بدًال عن الغسل، لعدم  أ) قدس سره(وحكى في الجواھر عن الفخر عن والده 

ي المسجدین وال الّلبث في سائر المساجد، ومقتضى ذلك عدم مشروعیة التیمم للجنب من أجل الدخول ف
  .)1( مشروعیتھ للطواف الستلزامھ الدخول والّلبث في المسجد

  
ویندفع بأّن التیمم للطواف نفسھ ال للدخول في المسجد نظیر التیمم للصالة فیكون متطھرًا فیجوز لھ الدخول 

  .في المسجد للصالة
  

 من قیام الطھارة الترابیة مقام المائیة فاّن الطھارة الترابیة لھا نفس )2(ي باب التیممھذا مضافًا إلى ما ذكرناه ف
  .الخصوصیة المائیة الثابتة لھا فال موجب لالستنابة، نعم ھو أحوط

  
وإن لم یتمكن من التیمم یتعین علیھ االستنابة لحرمة دخول الجنب في المسجد واالحتیاط بالطواف من غیر 

  . في المقامطھارة غیر جار
  

فظھر أّن المكلف إذا كان محدثًا بالحدث األصغر ولم یتمكن من الوضوء یتیمم ویأتي بالطواف، وإن لم یتمكن 
من التیمم أیضًا یستنیب، واألحوط استحبابًا أن یأتي ھو أیضًا بالطواف من غیر طھارة، وأّما إذا كان محدثًا 

وھكذا الحال . جوز لھ الدخول في المسجد وال یحتاط بالطواف بنفسھبالحدث األكبر فیتعّین علیھ االستنابة وال ی
  .في الحائض والنفساء إذا تعذر االغتسال

  
- - - - - - - - - -  
  .270: 19الجواھر ) 1(
  ".1148"في المسألة ) 2(
  

ر یجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أّیامھما وعلى المجنب االغتسال للطواف، ومع تعذ: 289مسألة 
االغتسال والیأس من التمكن منھ یجب الّطواف مع التیمم واألحوط اُالولى حینئذ االستنابة أیضًا، ومع تعذر 

  .)1( التیمم تتعین علیھ االستنابة
  

إذا حاضت المرأة في عمرة التمّتع حال االحرام أو بعده وقد وسع الوقت الداء أعمالھا صبرت : 290مسألة 
  : بأعمالھا، وإن لم یسع الوقت فللمسألة صورتانإلى أن تطھر فتغتسل وتأتي

  
أن تحرم ففي ھذه الصورة ینقلب حجھا إلى االفراد، وبعد الفراغ  یكون حیضھا عند إحرامھا أو قبل أن: اُالولى

  .من الحج تجب علیھا العمرة المفردة إذا تمّكنت منھا
  

ین االتیان بحج االفراد كما في الصورة اُالولى، أن یكون حیضھا بعد االحرام، ففي ھذه الصورة تتخیر ب: الثانیة
وبین أن تأتي بأعمال عمرة التمّتع من دون طواف، فتسعى وتقّصر ثّم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مّكة بعد 
الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، وفیما إذا تیقنت ببقاء حیضھا وعدم تمّكنھا من 

ثّم إّن الیوم اّلذي یجب علیھا . عد رجوعھا من منى استنابت لطوافھا ثّم أتت بالسعي بنفسھاالّطواف حّتى ب
  .)2( االستظھار فیھ بحكم أّیام الحیض فیجري علیھا حكمھا
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- - - - - - - - - -  
  .قد ذكرنا حكم ھذه المسألة في ضمن بیان حكم المسألة السابقة) 1(
  .ُاخرى في أثنائھ وثالثة بعدهیطرأ الحیض تارة قبل الّطواف و) 2(
  

ّنھا متمّكنة من إتیان الّطواف مع االغتسال كما إذا حاضت المرأة في سعة الوقت، وقد  ثّم إّنھ قد یفرض أ
ّنھا غیر متمّكنة من الّطواف مع الطھـارة كما إذا ضاق الوقت عن إتیان الّطواف متطھرة فھذه صور  یفرض أ

  .تذكر في ضمن مسائل
  

ما إذا طرأ الحیض قبل الّطواف، سواء حاضت حال االحرام أو بعده وفرضنا سعة الوقت ألداء أعمالھا، : اُالولى
  .ّنھ یجب علیھا الصبر إلى أن تطھر وتغتسل وتأتي بأعمالھا فال ریب في أ

  
لى االفراد وقیل بالتخییر بین العدول إ. ّنھا تعدل إلى حج اإلفراد وأّما إذا لم یسع الوقت فالمعروف والمشھور أ

  .وبین ترك الّطواف واالتیان بالسعي، ثّم االتیان بأعمال الحج وقضاء طواف العمرة بعد ذلك
  

 والقول )1(وھنا أقوال ُاخر ذكرناھا في شرح كتاب العروة في المسألة الرابعة من فصل صورة حّج التمّتع
  :المشھور ھو الصحیح في بعض الفروض فاّن الحائض على قسمین

  .أن یكون حیضھا عند إحرامھا أو قبل أن تحرم: أحدھما
  

  .ما إذا طرأ الحیض بعد االحرام: ثانیھما
  

فوظیفتھا ما ذكره المشھور من انقالب حّجھا إلى االفراد وبعد الفراغ من الحج تجب علیھا العمرة : أّما األّول
  .المفردة

  
مفردة، وبین أن تترك الّطواف وتبقى على فھي مخّیرة بین العدول إلى االفراد وتأتي بعمرة : وأّما الثاني

عمرتھا وتسعى وتقصر ثّم تحرم للحج، وبعد أداء المناسك تقضي طواف العمرة ثّم تأتي بطواف الحج، والوجھ 
أّن الروایات الواردة في المقام على :  وملّخصھ)2( في ھذا التفصیل ما ذكرناه مبسوطًا في شرح كتاب العروة

  :أقسام
على العدول إلى االفراد من دون تفصیل بین حدوث الحیض عند االحرام أو طروئھ بعد االحرام، ما دّل : فمنھا

تمضي كما ھي إلى عرفات فتجعلھا : عن المرأة الحائض إذا قدمت مّكة یوم الترویة، قال«وھي صحیحة جمیل 
  .)3( »حّجة، ثّم تقیم حّتى تطھر فتخرج إلى التنعیم فتجعلھا عمرة

  
- - - - - - - - - -  
  ".3211" المسألة 242: 27شرح العروة ) 1(
  .المصدر السابق) 2(
  .2 ح 21أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11الوسائل ) 3(
  

ما دّل على أن وظیفتھا حّج االفراد ولكن موردھا حدوث الحیض من أّول االحرام، وھي صحیحة زرارة : ومنھا
  .)1(  بنت عمیس حین أرادت االحرام من ذي الحلیفةومعاویة بن عمار الواردتان في قضیة نفاس أسماء

  
  .وھاتان الطائفتان ال معارض لھما، فیتعّین علیھا العدول في ھذا الفرض، أي ما إذا كان الحیض قبل االحرام

  
المرأة تجيء  عن«وأّما إذا طرأ الحیض بعد االحرام وقبل الّطواف فالروایات مختلفة، ففي مصححة إسحاق 

: ؟ قال علیھا شيء: تصیر حّجة مفردة، قلت: إلى عرفات قال بالبیت حّتى تخرج أن تطوف  قبلمتمتعة فتطمث
  .)2(»دم تھریقھ وھي ُاضحیتھا
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وبإزائھا روایات تدل على بقائھا على عمرتھا وقضاء الّطواف والصالة بعد أداء المناسك، منھا صحیحة العالء 
 من العالج بینھما، فان بنینا في أمثال ھذه الموارد ـ مّما ُامر بّد  فھاتان الطائفتان متنافیتان وال)3(وعجالن

المكّلف بشیئین وعلمنا من الخارج بأّن الواجب علیھ أحدھما كاألمر بالقصر والتمام في مورد واحد ـ على 
  .مل بھمابّد من الع وإن قلنا بعدم التعارض وأن لھما جمعًا عرفیًا فال. التعارض فالّالزم إعمال قواعد التعارض

  
یمكن رفع الید عن  والظاھر إمكان الجمع بینھما وھو قاض بالتخییر، ألن أصل الوجوب مستفاد من النص وال

وجوب كل منھما، وأّما وجوب كل منھما على سبیل التعیین فیستفاد من إطالق كل من الخبرین، فنرفع الید عن 
  .ل بكل من الخبرینإطالق كل منھما بنص اآلخر، ونتیجة ذلك ھي التخییر فیعم

  
ولو قلنا بالتعارض فیسقطان معًا فیرجع إلى صحیح جمیل الدال على العدول مطلقًا، فلیس لھا االكتفاء باتیان 

  .بعض أعمال العمرة وتأخیر الّطواف
  
- - - - - - - - - -  
  .1  ح49 أبواب االحرام ب / 401: 12 والوسائل 1  ح91 أبواب الّطواف ب / 462: 13الوسائل ) 1(
  .13 ح 21أبواب أقسام الحج ب /  299: 11الوسائل ) 2(
  .2، 1 ح 84أبواب الّطواف ب  / 448: 13الوسائل ) 3(
  

إذا حاضت المحرمة أثناء طوافھا فالمشھور على أن طروء الحیض إذا كان قبل تمام أربعة : 291مسألة 
مامھ بعد الّطھر واالغتسال، واألحوط في أشواط بطل طوافھا، وإذا كان بعده صّح ما أتت بھ ووجب علیھا إت

ھذا فیما إذا وسع الوقت، وإّال سعت . كّلتا الصورتین أن تأتي بطواف كامل تنوي بھ األعم من التمام واالتمام
وقّصرت وأحرمت للحج، ولزمھا االتیان بقضاء طوافھا بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو 

  .)1( اّلذي ذكرناه
  

تتمّكن من ذلك  ّنھا ال ھ إذا تمّكنت من إتیان بقیة أعمال العمرة من السعي والتقصیر، وأّما إذا فرضنا أھذا كّل
لعدم سعة الوقت للسعي وعدم صبر الرفقة فیفوت منھا الوقوف، فوظیفتھا العدول إلى االفراد كما في صحیح 

لعدول وعدمھ درك الوقوف االختیاري لعرفة  وغیره، فان مقتضى الجمع بین الروایات أّن المناط في ا)1(مرازم
  .وعدمھ، وھذا من دون فرق بین الحائض وغیرھا من ذوي األعذار

  
وھي ما إذا طرأ الحیض أثناء الّطواف، فقد ذھب المشھور إلى بطالن طوافھا إذا طرأ :  ھذه الصورة الثانیة)1(

ّنھا تعتد بما مضى وبعد الّطھر  لصدوق إلى أوذھب ا. الحیض قبل إتمام الشوط الرابع، ویجب علیھا االستئناف
  : وھذه الصورة لھا أقسام یظھر حكمھا في ضمن مسائل)2(تأتي ببقیة األشواط

  .ما إذا حاضت المرأة قبل إتمام الشوط الرابع وتتمكن من االتمام أو االستئناف: المسألة اُالولى
  

  .الستئناف أو االتمامّنھا ال تتمكن من ا نفس الصورة ولكن المفروض أ: الثانیة
  

  .ما إذا حاضت بعد األربعة: الثالثة
  

  الحجة وعادتھا خمسة  ّنھا حاضت في أّول ذي كما إذا فرضنا أ: أّما المسألة اُالولى
  
- - - - - - - - - -  
  .21أبواب أقسام الحج ب  / 296: 11، والوسائل 14 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 295: 11الوسائل ) 1(
  .241: 2قیھ الف) 2(
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قدس (أّیام أو سّتة، فقد ذھب المشھور إلى البطالن في ھذا القسم وأن علیھا االستئناف خالفًا للصدوق 
ّنھا تعتد باألشواط السابقة وعلیھا االتمام بعد الطھر، بل ذھب إلى الصّحة  ، فاّنھ ذھب إلى الصّحة وأ)1()سره

  :الختالف اختالف الروایات، فقد استدّل للمشھور بعّدة روایاتحّتى إذا طرأ الحیض قبل الشوط الرابع، ومنشأ ا
  

عن امرأة طافت أربعة «) السالم علیھ(عبداهللا  رواه الصدوق عن إبراھیم بن إسحاق عّمن سأل أبا ما: منھا
تتم طوافھا ـ إلى أن قال ـ وإن ھي لم تطف إّال ثالثة أشواط فلتستأنف : أشواط وھي معتمرة ثّم طمثت، قال

  .)2( »حجال
  

وعن إبراھیم . )3( رواه الشیخ باختالف یسیر عن إبراھیم بن أبي إسحاق عن سعید األعرج كما في التھذیب
، فاّنھا تدل على فساد األشواط الثالثة )4(كما في االستبصار) علیھ السالم(عن أبي إسحاق عّمن سأل أبا عبداهللا 

تدل على » ّنھا زادت على النصف أل«: كما أّن التعلیل بقولھوعدم جواز إتمامھا باألشواط األربعة بعد الطھر، 
  .البطالن قبل التجاوز من النصف

  
والروایة ضعیفة على كال الطریقین بإبراھیم الواقع في السند، فاّنھ إن كان ھو النھاوندي األحمري فھو 

ع محّمد بن سنان في ضعیف، وإن كان غیره فھو مجھول، مضافًا إلى اإلرسال في طریق الصدوق، وإلى وقو
  .طریق الشیخ

  
: یقول) علیھ السالم(حدثني من سمع أبا عبداهللا «ما رواه الشیخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : ومنھا

 )5( »في المـرأة المتمتعة إذا طافت بالبیت أربعـة أشواط ثّم حاضت فمتعتھا تاّمة وتقضي ما فاتھا من الّطواف
  .)6(  إسحاق بّیاع اللؤلؤورواه الكیني بطریق آخر عن

  
- - - - - - - - - -  
  .تقّدم مصدره في الصفحة السابقة) 1(
  .1155 / 241: 2، الفقیھ 4 ح 85أبواب الّطواف ب  / 455: 13الوسائل ) 2(
  .1371 / 393: 5التھذیب ) 3(
  .1112 / 313: 2االستبصار ) 4(
  .1370 / 393: 5یب ، التھذ2 ح 86أبواب الّطواف ب  / 456: 13الوسائل ) 5(
  .4 / 449: 4الكافي ) 6(
  

ولكّنھا ضعیفة باالرسال وباسحاق . والروایة بمفھومھا تدل على فساد متعتھا إذا كان الّطواف أقل من األربعة
  .أو بأبي إسحاق صاحب أو بّیاع اللؤلؤ

  
نا في من تمكنت من على أن مورد الروایة ما إذا لم تتمكن الحائض من استئناف الّطواف قبل الحج وكالم

  .االستئناف
  

) علیھ السالم(ما رواه الكلیني عن أحمد بن محّمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحالل عن أبي الحسن : ومنھا
إذا حاضت المرأة وھي في الّطواف بالبیت أو : سألتھ عن امرأة طافت خمسة أشواط ثّم اعتلت قال«: قال

ك الموضع اّلذي بلغت، فإذا ھي قطعت طوافھا في أقل من النصف بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذل
  .)1( »فعلیھا أن تستأنف الّطواف من أّولھ

  
إذا حاضت المرأة وھي في الّطواف بالبیت وبین «: قال) علیھ السالم(روایة أبي بصیر عن أبي عبداهللا : ومنھا

ت فأتمت بقیة طوافھا من الموضع اّلذي الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فاذا طھرت رجع
  .)2( »علمتھ، فان ھي قطعت طوافھا في أقل من النصف فعلیھا أن تستأنف الّطواف من أّولھ
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وھما وإن كانتا واضحتي الداللة على فساد الّطواف إذا طرأ الحیض قبل األربعة أشواط وقبل التجاوز من 
، ولكنھما ضعیفتان سندًا، أّما اُالولى فباالرسال والثانیة النصف، ولیس موردھا عدم التمكن من االستئناف

  .فاذن ال مدرك للمشھور. بسلمة بن الخطاب
  

سألت أبا «: وأّما الصدوق فلم یذكر إّال مرسلة إبراھیم بن إسحاق المتقدمة وصحیحة محّمد بن مسلم قال
تحفظ مكانھا، فاذا :  رأت دمًا، فقالعن امرأة طافت ثالثة أشواط أو أقل من ذلك ثّم) علیھ السالم(عبداهللا 

ّنھ رخصة ورحمة  وبھذا الحدیث ُافتي أل): قدس سره( ثّم قال )3( »طھرت طافت منھ واعتدت بما مضى
  وإسناده 

  
- - - - - - - - - -  
  .3 / 449: 4، الكافي 2 ح 85أبواب الّطواف ب  / 454: 13الوسائل ) 1(
  .1 ح 85 ب أبواب الّطواف / 453: 13الوسائل ) 2(
  .3 ح 85أبواب الّطواف ب  / 454: 13الوسائل ) 3(
  

  .)1( متصل، وأّما الحدیث األّول أي مرسل إبراھیم بن إسحاق فاسناده منقطع
  

  .فمذھب الصدوق ھو الصّحة سواء حاضت المرأة بعد النصف أو قبلھ اعتمادًا على صحیح ابن مسلم
  

، أن طواف الفریضة متى نقص )3( لما تقّدم منھ)2( ولة على النافلةوقد ذكر الشیخ ھذه الصحیحة وقال إّنھا محم
  .عن النصف یجب على صاحبھ استئنافھ من أّولھ ویجوز لھ في النافلة البناء علیھ

  
 اّنھ متى نقص طواف الفریضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج )4(اّنھ قد تقّدم: وتوضیح ما ذكره الشیخ

  .لیتوضأ بطل طوافھ
  

  . بعد النصف اعتد بما مضى وبنى علیھ والمسألة غیر خالفیةوإذا كان
  

وذكرنا أّن ذلك كثیر االبتالء والتحقق في الخارج فإذا بطل الّطواف بالحدث األصغر یبطل بالحیض باألولویة 
  .یخلو من سائر األحداث یقصر عن النوم أو الریح، على أّن الفصل بالحیض ال القطعیة فاّنھ ال

  
ّنھ یكفي في البطالن عدم التوالي والفصل الكثیر بین األشواط ألّن الحیض أقّلھ ثالثة أّیام،  لك أمضافًا إلى ذ

فالروایات الداّلة على بطالن الّطواف بالحدث تكون قرینة على حمل ھذه الصحیحة على طواف النافلة، فما 
  .ذكره الشیخ من الحكم بالبطالن ھو الصحیح

  
لة السـابقة مع عدم سعة الوقت إلتمام الّطواف أو استئنافھ وھذه المسألة تدخل في نفس المسأ: المسألة الثانیة

تتمّكن من الّطواف إلى أن یبلغ زمان الحج،  المسألة اّلتي تقّدمت وھي ما إذا حاضت المرأة قبل االحرام وال
   من ذكره صحیح ابن وظاھر كالم الصـدوق ھو الصّحة واالعتداد بما مضى حّتى في ھذه الصورة، فاّن الظاھر

  
- - - - - - - - - -  
  .241: 2الفقیھ ) 1(
  .1380 / 397: 5التھذیب ) 2(
  .383 َبعد الحدیث 117: 5في التھذیب ) 3(
  .6في ص ) 4(
  

مسلم واالفتاء بمضمونھ وعدم العمل بمرسلة إسحاق ھو الحكم باالتمام واالعتداد في كلتا الصورتین، كانت 
  .المتمكنة من االتمام أم 
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یمكن االلتزام بما ذكره أصًال حّتى لو فرضنا ورود صحیح ابن مسلم في طواف الفریضة،  ّنھ ال یخفى أ ولكن ال

فان غایة ما یستفاد من الصحیحة عدم مانعیة الحیض وعدم اعتبار التوالي بین األشواط، وأّما جواز االتمام 
  .لى دلیل آخرحّتى بعد أعمال الحج فال یستفاد منھا، بل ذلك یحتاج إ

  
في جواز التبعیض وعدم التوالي، وال : ثانیھما. في مانعیة الحیض: أحدھما: وبعبارة ُاخرى كالمنا في مقامین

الحائض من الّطواف برأسھ، فلو  یستفاد الثاني من صحیح ابن مسلم، بل تدخل المسألة في مسألة عدم تمّكن
ض من االتمام ال نوافقھ في ھذه الصورة وھي عدم تمكنھا وافقنا الصدوق في الصورة اُالولى وھي تمكن الحائ

  .من االتمام
  

  .ما إذا طرأ الحیض بعد أربعة أشواط: المسألة الثالثة
  

المعروف بینھم أن عمرتھا تاّمة، ألّن الحیض حدث بعد تجاوز النصف فتأتي بالبقّیة بعد الّطھر، واستدّلوا 
 إسحاق وأحمد بن عمر الحالل، ولكن قد عرفت أّن الروایات كّلھا  كروایة إبراھیم بن)1( بالروایات المتقدمة

ضعیفة، فان قلنا باالنجـبار فھو، وإّال فتدخل المسألة في المسألة المتقدمة، وھي ما إذا حاضت المرأة قبل 
لھا أن إّن الوقت إذا كان واسعًا كما لو فرضنا أّن المرأة حاضت في شھر ذي القعدة، فاألحوط : الّطواف، فنقول

تجمع بین االستئناف لحصول الفصل وعدم التوالي وبین االتمام، ولھا أن تأتي بطواف كامل تنوي بھ األعم من 
  .تصل النوبة إلى العدول إلى اإلفراد التمام واإلتمام، وال

  
 األظھر وأّما إذا ضاق الوقت فالمشھور أیضًا الصّحة، فتتم طوافھا بعد أعمال الحج والرجوع إلى مّكة، ولكّن

ھو البطالن وتدخل المسألة أیضًا في المسألة السابقة، وھي ما إذا حاضت بعد االحرام ولم تتمّكن من االتیان 
  .بالعمرة قبل الحج

  
  والمختار عندنا فیھا ھو التخییر بین أن تعدل إلى اإلفراد وبین أن تسعى وتقّصر

- - - - - - - - - -  
  .22، 21في ص ) 1(
  

حاضت المرأة بعد الفراغ من الّطواف وقبل االتیان بصالة الّطواف صّح طوافھا وأتت بالصالة إذا : 292مسألة 
  .)1( بعد طھرھا واغتسالھا، وإن ضاق الوقت سعت وقّصرت وقضت الصالة قبل طواف الحج

  
  .وتقضي الّطواف بعد أداء مناسك الحج، واألحوط لھا ھو االتمام واالستئناف على النحو اّلذي مّر

  
 ھذه ھي الصورة الثالثة، وھي طروء الحیض بعد الفراغ من الّطواف، وقد حكم فیھا بالصّحة، إذ ال موجب )1(

یوجب البطالن وتكمل بقیة  لبطالنھ بالحیض الّالحق، فاّنھ بعد ما قیل بأن حدوث الحیض بعد أربعة أشواط ال
نھما عمل مستقل، وإن لم نقل بذلك كما ھو األشواط بعد أعمال الحج، فجواز تأخیرھا الصالة أولى، ألن كّال م

  .الصحیح عندنا فمقتضى القاعدة أیضًا عدم البطالن، إذ ال مقتضي لبطالنھ بالحیض الطارئ بعده
  

نعم، یتحقق الفصل بین الّطواف والصالة، وال مانع إذا كان بأمر غیر اختیاري، كما إذا عجز من الصالة 
ارتفاع الحیض، وإن لم یسع الوقت فتسعى وتقّصر وتأتي بالصالة بعد كالمریض والكسیر فتأتي بالصالة بعد 

  .أعمال الحج كما ھو الحال في قضاء الّطواف
  

  .یتمّكن من الّطواف ال الصالة وأّما احتمال العدول إلى اإلفراد فساقط جزمًا، ألّن أدّلة العدول وردت في من ال
  

تھ عن امرأة طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلِّي الركعتین، سأل«: ویكفینا في الحكم المزبور صحیح زرارة قال
  .)1(»لیس علیھا إذا طھرت إّال الركعتین وقد قضت الّطواف: فقال
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 فان مورده وإن كان حدوث الحیض قبل السعي ولكن إطالقھ یشمل قبل )2(ونحوھا صحیح معاویة بن عمار

  .الصالة وبعدھا
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 88أبواب الّطواف ب  / 458 :13الوسائل ) 1(
  .1 ح 89أبواب الّطواف ب  / 459: 13الوسائل ) 2(
  

ّنھ كان قبل الّطواف أو قبل الصالة أو في  إذا طافت المرأة وصّلت ثّم شعرت بالحیض ولم تدر أ: 293مسألة 
حدوثھ كان قبل الصالة  وإذا علمت أن )1( ّنھ حدث بعد الصالة، بنت على صّحة الّطواف والصالة أثنائھا أو أ

  .وضاق الوقت، سعت وقّصرت وأّخرت الصالة إلى أن تطھر وقد تّمت عمرتھا
  

یوجب البطالن،  ضائر باالتصال وال غیر الحیض أّن منھا  والمستفاد)1(الكناني الصباح أبي روایة ویؤّیدھما
  .ظاھر في أّن الّطواف طواف الفریضة» لیس علیھا إّال الركعتین«: وقولھ

  
  :قي الكالم في أمرینب

ّنھ ال فرق بین كون الحیض ظاھرًا وبین كونھ واقعیًا مخفیًا كأّیام االستظھار، فاّن المرأة محكومة  أ: أحدھما
  .بالحیض في أّیام االستظھار

  
وأداء  ما ذكرناه للحائض من انقالب حجتھا إلى اإلفراد أو تأخیر الّطواف إلى ما بعد أعمال الحج: ثانیھما

الخروج من مّكة، وأّما إذا علمت ببقاء حیضھا إلى  زمان المرأة ببقاء حیضھا إلى تیقن مشروط بعدم سكالمنا
الحجة وكانت عادتھا عشرة أّیام وتعلم بأّن القافلة ال  زمان الخروج من مّكة، كما إذا حاضت في السابع من ذي

للروایات الداّلة على تأخیر الّطواف وقضائھ ّنھا غیر مشمولة  تنتظرھا ھذا المقدار من الزمان، فال ریب في أ
بعد أعمال الحج أو على االنقالب إلى اإلفراد، فان موردھا التمكن من قضاء الّطواف بعد الحج، أو التمكن من 

یتمّكن من الّطواف وال من  إتیان العمرة المفردة والخروج إلى التنعیم، فاذا علمت ببقاء الحیض إلى زمان ال
یتمّكن من  لتنعیم للعمرة المفردة فالّالزم علیھا االستنابة، وتدخل المرأة حینئذ في عنوان من الالخروج إلى ا

  .الّطواف برأسھ كالمریض والكسیر ونحوھما، فتستنیب لجمیع الطوافات الثالثة
  
   لقاعدة الفراغ، ألّنھا تشك في صّحة العمل السابق وعدمھا، ولو فرضنا أّنھا)1(
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 88أبواب الّطواف ب  / 458: 13الوسائل ) 1(
  

إذا دخلت المرأة مّكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكّنھا أّخرتھا إلى أن حاضت حّتى ضاق : 294مسألة 
بّد لھا من إعادة الحج في  الوقت مع العلم والعمد، فالظاھر فساد عمرتھا واألحوط أن تعدل إلى حّج االفراد وال

  .)1( نة القادمةالس
  

 فیصح بغیر طھارة، ولكن صالتھ ال تصح إّال عن )2( تعتبر فیھ الطھارة الّطواف المندوب ال: 295مسألة 
  .طھارة

  
  .تجري، ولكن یجري استصحاب عدم الحیض كانت غافلة حین العمل فالقاعدة ال

  
  . الصالة إلى زمان الحیضورّبما یتوّھم معارضة استصحاب عدم الحیض باستصحاب عدم وقوع الّطواف أو
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ّنھ ال مجال لھذا االستصحاب، ألن استصحاب عدم وقوع الّطواف إلى زمان   أ)1(ّنا قد ذكرنا في محلھ أ: وفیھ
الحیض ال یثبت وقوع الّطواف حال الحیض إّال بالمثبت فال أثر لھذا االستصحاب، فاالستصحاب األّول وھو 

كم بالصّحة بضّم الوجدان إلى األصل، فاّن الّطواف متحقق في استصحاب عدم الحیض جار بال معارض ونح
  .الخارج وجدانًا والحیض مرتفع باألصل

  
 الظاھر فساد عمرتھا في ھذه الصورة، وكذا كل من أّخر الّطواف عالمًا عامدًا حّتى ضاق الوقت، وقد )1(

یر العمـدي، وإّنما تختص بالتأخیر العذري،  أن أدّلة االنقالب وأدّلة جواز تأخیر الّطواف ال تشمل التأخ)2(تقّدم
  .فعلیھ الحج من قابل، واألحوط العدول إلى االفراد وإعادة الحج في السنة القادمة كما في المتن

  
عن رجل طاف طواف الفریضة وھو على غیر «صحیحة محّمد بن مسلم :  للروایات المستفیضة منھا)2(

  تطّوعًا توضأیتوضأ ویعید طوافھ، وإن كان : طھور، قال
  
- - - - - - - - - -  
  .األصل المثبت:  التنبیھ الثامن150: 3راجع مصباح اُالصول ) 1(
  .3في ص ) 2(
  

العذریة كالمجبور والمسلوس، أّما المبطون فاألحوط أن یجمع مع  بطھارتھ المعذور یكتفي: 296مسألة 
حوط لھا أن تتوضأ لكل من الّطواف وصالتھ إن التمّكن بین الّطواف بنفسھ واالستنابة، وأّما المستحاضة فاأل

كانت االستحاضة قلیلة وأن تغتسل غسًال واحدًا لھما وتتوضأ لكل منھما إن كانت االستحاضة متوسطة وأّما 
الكثیرة فتغتسل لكل منھما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة باألصغر، وإّال فاألحوط ضّم الوضوء 

  .)1( إلى الغسل
  

 إذ ال صالة إّال بطھور، ولم یرد في الّطواف ذلك، بل یجوز للمجنب والحائض الّطواف فیما )1( »ّلى ركعتینوص
إذا كان دخولھما في المسجد أو اللبث فیھ جائزًا لھما كموارد الضرورة والخوف من الخروج، وإّنما ال یصح 

ث محرمًا ال دلیل على مانعیة الجنابة والحیض لھما الّطواف لحرمة الدخول علیھما، ولو لم یكن الدخول أو اللب
  .في الّطواف المندوب

  
 الطھارة المعتبرة في الّطواف كالطھارة المعتبرة في الصالة تشمل الطھارة الترابیة والمائیة بجمیع )1(

  .مراتبھا، كالوضوء أو الغسل االختیاري منھما أو الجبیري مثل الكسیر ونحوه
  

الّطواف وقال في الجواھر ولعل الفارق النص، وإّال  ّنھ یستنیب في م فقد ذكروا أالمبطون كال نعم، في خصوص
، ففي روایات عدیدة عمدتھا )2( فالقاعدة تقتضي جواز االكتفاء بالطھارة االضطراریة كسائر ذوي األعذار

لھ أن یطوف  وال ریب أّن األحـوط )3(صحیحة معاویة بن عمار أّن المبطون یرمي ویطاف عنھ، ویصّلى عنھ
  .بنفسـھ مع الطھارة االضطراریة، وأن یستنیب

  
  ولكن الظاھر كفایة طوافھ بنفسھ، ألّن الظاھر من النصوص ھو المبطون غیر 

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 38أبواب الّطواف ب  / 374: 13الوسائل ) 1(
  .271: 90الجواھر ) 2(
  .6 ح 49أبواب الّطواف ب  / 394: 13الوسائل ) 3(
  

القادر على الّطواف بنفسھ كالمریض العاجز عن الّطواف بالمرة، وذلك بقرینة عطف المبطون على الكسیر في 
نحتمل أن یكون المراد  النص أّوًال، فاّن المراد بالكسیر ھنا اّلذي یطاف عنھ، من عجز عن الّطواف بالمرة، وال

ده، وبقرینة عطف الرمي على الّطواف ثانیًا ـ مع بھ مطلق الكسیر حّتى اّلذي یتمّكن من الّطواف كمن كسرت ی
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یعتبر الطھارة في الرمي ـ یعلم أّن المراد بذلك من یعجز عن إتیان العمل، بل ومن عطف الصالة على  ّنھ ال أ
  .الّطواف ثالثًا حیث یظھر أّن المراد ھو العاجز عن أداء األعمال، وإّال فمطلق المبطون غیر عاجز عن الصالة

  
، ولم یظھر لنا وجھھ، فاّن المذكور في )1(  شیخنا اُالستاذ في مناسكھ عطف المسلوس على المبطونثّم إن

  .الروایات ھو المبطون، فالواجب على المسلوس أن یعمل بوظیفتھ المقررة لھ وطھارتھ العذریة كافیة
  

ل في المسجد بعد أن تعمل ّنھ یجب علیھا الّطواف، إذ ال مانع لھا من الدخو وأّما المستحاضة فال شك في أ
بوظیفتھا المقّررة لھا، وأّما بالنسبة إلى اعتبار الطھارة في طوافھا فقد ورد في صحیح عبدالّرحمن بن أبي 

عن المستحاضة أیطؤھا زوجھا وھل تطوف بالبیت؟ ـ إلى أن قال ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: عبداهللا قال
 فاّن المستفاد منھ أّن الطھارة المعتبرة في )2(»أتھا زوجھا ولتطف بالبیتـ وكل شيء استحّلت بھ الصالة فلی

الّطواف بعینھا ھي الطھارة المعتبرة في الصالة، وأن ما یستحل بھ الصالة یستحل بھ الّطواف، وأّن الّطواف 
سل، وحیث إّن یجوز لھا االتیان بالطواف بال طھارة من الوضوء أو الغ كالصالة في الحاجة إلى الطھارة، فال

المستحاضة على أقسام وكیفیة طھارتھا مختلفة، فالّالزم علیھا إتیان ما علیھا من الوظائف المقررة لھا في كل 
   .قسم ألجل الّطواف وصالتھ، فان كانت قلیلة فتتوضأ لكل من الّطواف والصالة

  
- - - - - - - - - -  
  .243): المتن(دلیل الناسك ) 1(
  .3 ح 91أبواب الّطواف ب  / 462: 13الوسائل ) 2(
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  الّطھارة من الخبث: الثالث
  

الطھارة من الخبث، فال یصح الّطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، : الثالث من اُالمور المعتبرة في الّطواف
  .)1( تكون معفوًا عنھا في الّطواف على األحوط والنجاسة المعفو عنھا في الصالة كالدم األقل من الدرھم ال

  
وأّما المتوسطة فتغتسل غسًال واحدًا لھما وتتوضأ لكل منھما، وإن كانت كثیرة فتغتسل لكل من الّطواف 
والصالة وال حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة باألصغر وإّال فتتوضأ أیضًا بناًء على المشھور، ولكن على 

ن كان األحوط ضّم الوضوء إلى الغسل، المختار عندنا فال حاجة إلى الوضوء الغناء كل غسل عن الوضوء، وإ
  .فحال الّطواف حال الصالة، بل لو فرضنا أن ھذه الروایة الصحیحة لم تكن فاألمر كما بّینا

  
أن ابتالء النِّساء باالستحاضة كثیر، وال ریب أّن االستحاضة حدث والّطواف غیر ساقط عنھا ویعتبر : بیان ذلك

 المستحاضة وطوافھا في نصوص المقام مع كثرة االبتالء بھا، وال یمكن فیھ الطھارة، ولم یذكر كیفیة طھارة
إھمالھا كما لم یھملوا كیفیة طواف الحائض، فیعلم من ھذه اُالمور والقرائن بعد ضم بعضھا إلى بعض، أن حكم 

  .المستحاضة ما ذكرنا، وأن حال الّطواف حال الصالة فتدّبر في المقام
  
عتبار الطھارة من الخبث في البدن واللباس، وعن ابن الجنید كراھة الّطواف في  المعروف بین الفقھاء ا)1(

 ومال إلیھ في المدارك تضعیفًا )2(  وعن ابن حمزة كراھتھ مع النجاسة في ثوبھ أو بدنھ)1( ثوب أصابھ الدم
  .)3( للروایة الداّلة على ذلك

  
  :النصوص الواردة في المقام ثالثة: أقول

  علیھ (سألت أبا عبداهللا «: لشیخ عن یونس بن یعقوب قالما رواه ا: أحدھا
- - - - - - - - - -  
  .213: 4حكاه عنھ في المختلف ) 1(
  .173: الوسیلة) 2(
  .117: 8المدارك ) 3(
  

ینظر الموضع الذي رأي فیھ الدم فیعرفھ ثّم یخرج : عن رجل یرى في ثوبھ الدم وھو في الّطواف، قال) السالم
 والداللة واضحة ولكن السند ضعیف بمحسن بن أحمد الواقع في السند، فاّنھ )1(»د فیتم طوافھویغسلھ ثّم یعو

  .ممن لم یوثق
  

رأیت في ثوبي ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: ما رواه الصدوق باسناده عن یونس بن یعقوب قال: ثانیھا
 وداللتھ تاّمة، )2(»ثّم عد فابن على طوافكفاعرف الموضع ثّم اخرج فاغسلھ، : شیئًا من دم وأنا أطوف، قال

وأّما السـند فمعتبر عندنا استشكل في الحكم المزبور ألّن الحكم ابن مسكین الواقع في طریق الصدوق إلى 
فتكون الروایة معتبرة، ولكن السیِّد  الزیارات فیكون ثقة یونس وإن لم یوثق في الرجال ولكّنھ من رجال كامل

  .)3(یرى وثاقتھ فیكون الخبر ضعیفًا عنده، ولذا  الصاحب المدارك حیث 
  

رجل في ثوبھ دم مما : قلت لھ«: قال) علیھ السالم(مرسل البزنطي عن بعض أصحابھ عن أبي عبداهللا : ثالثھا
 وھو دال )4( »أجزأه الّطواف ثّم ینزعھ ویصّلي في ثوب طاھر: تجوز الصالة في مثلھ، فطاف في ثوبھ، فقال ال

انعیة النجاسة وعدم اعتبار الطھارة ولكّنھ غیر قابل للمعارضة لضعفھ باالرسال، فالمعتمد إّنما ھو على عدم م
  .موثق یونس على طریق الصدوق

  
 ففیھ أّن النبوي لم یثبت من )5( »الّطواف بالبیت صالة«وأّما ما استدّل للحكم المذكور بالنبوي المعروف 

  .طرقنا
  
- - - - - - - - - -  
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 / 246: 2، الفقیھ 415 / 126: 5، التھذیب 1، 2 ح 52أبواب الّطواف ب  / 399: 13 الوسائل )2(، )1(
1183.  

  .117: 8المدارك ) 3(
  .3 ح 52أبواب الّطواف ب  / 399: 13الوسائل ) 4(
  .222: 5، سنن النِّسائي 44: 2سنن الدارمي ) 5(
  

 عنھ، وال تجب إزالتھ عن الثوب والبدن في ال بأس بدم القروح والجروح فیما یشق االجتناب: 297مسألة 
  .)1(الّطواف، كما البأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ماال تتم الصالة فیھ

  
إذا لم یعلم بنجاسة بدنھ أو ثیابھ ثّم علم بھا بعد الفراغ من الّطواف صّح طوافھ، فال حاجة إلى : 298مسألة 

  .)2( لم بالنجاسة إلى أن فرغ منھاإعادتھ، وكذلك تصح صالة الّطواف إذا لم یع
  
  : ھذه المسألة تشتمل على أمرین)1(
  

ال فرق في النجاسة بین النجاسة المعفو عنھا في الصالة كالدم األقل من الدرھم وبین غیر المعفو : أحدھما
ھم واألكثر عنھا، إذ ال دلیل على االستثناء في الّطواف، ومقتضى إطالق الموثق عدم الفرق بین األقل من الدر

ّنھ ال دلیل على استثناء دم القروح والجروح إّال إذا كان بحیث یشق االجتناب عنھ ویشق على  منھ، كما أ
المكلف إزالتھ فاّنھ یصّح الّطواف معھ لنفي الحرج، وكذا ال مانع من المحمول المتنجس حّتى على القول بمنعھ 

: یشمل الثوب المحمول فاّن الظاھر من قولھ  النجس والالثوب الّطواف في عن الدلیل منع الصالة، ألّن في
  .رأیت في ثوبي، الثوب الملبوس ال المحمول

  
ھل یختص المنع بالثوب اّلذي تتم فیھ الصالة كالقمیص والجّبة والقباء ونحوھا، أم یعّم الثوب اّلذي : ثانیھما

  .؟ وجھان تتم فیھ الصالة كالتكة والجورب والقلنسوة ال
  

و األّول، وذلك لعدم صدق الثوب بصیغة المفرد المذكور في النص على مثل التكة والقلنسوة الظاھر ھ
والجورب ونحوھا وإن صدق علیھا الثِّیاب، فاّن الثوب ینصرف إلى مثل القباء والجّبة والقمیص ونحو ذلك وال 

  .المقتضي لعدم االعتباریصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزمًا، وال أقّل من الشك فیرجع إلى األصل 
  
یخفى أن اعتبـار الطھـارة مشروطة بالعـلم، وأّما إذا طاف وصّلى ثّم علم بالنجاسة صّح طوافھ وصالتھ،   ال)2(

  أّما الصالة فواضحة، ألّن النجاسة إّنما تكون مانعة في
  

ألظھر، وإن كانت إعادتھ إذا نسي نجاسة بدنھ أو ثیابھ ثّم تذكرھا بعد طوافھ صّح طوافھ على ا: 299مسألة 
  .)1( أحوط، وإن تذكرھا بعد صالة الّطواف أعادھا

  
  .)2(  ولروایات خاّصة فارقة بین الجھل والنسیان)1( تعاد الصالة مع العلم، لحدیث ال

  
 أّن النجاسة الواقعیة غیر ضائرة ولذا أمر بالبناء على طوافھ )3(وأّما الّطواف فألّن المستفاد من موثق یونس

  .العتداد بما مضى فیما إذا علم بالنجاسة في األثناء، وال نحتمل الفرق بین األشواط السابقة والّالحقةوا
  

ّنھ یكفینا عدم الدلیل على االعتبار على االطالق، ألن مقتضى النص مانعیة النجاسة بشرط العلم بھا،  على أ
  .وأّما لو لم یعلم بھا فال مانع

  
السابقة یظھر الحال في النسیان، فاّن الظاھر من النص مانعیة النجاسة في صورة  ومما ذكرنا في المسألة )1(

 )4( العلم بھا ال المانعیة مطلقًا، فما نسب إلى جماعة منھم الشھید في الدروس من البطالن في صورة النسیان
  .كالصالة ضعیف، وحمل الّطواف على الصالة في النجاسة المنسیة ال وجھ لھ كما عرفت
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یبعد دعوي إطالق الموثق باعتبار ترك االستفصال للجھل والنسیان، بخالف الصالة فاّنھ إّنما نقول  البل 

  .ببطالنھا في النجاسة المنسیة ألدّلة خاّصة في مورد النسیان
  

  .فإذن ال فرق في الحكم بالصّحة بین الجھل والنسیان
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 9 ب أبواب القبلة / 312: 4الوسائل ) 1(
  .42 ب 479ص  ، و40أبواب النجاسات ب  / 474: 3الوسائل ) 2(
  .30المتقدِّم في ص ) 3(
  .404: 1الدروس ) 4(
  

إذا لم یعلم بنجاسة بدنھ أو ثیابھ وعلم بھا أثناء الّطواف، أو طرأت النجاسة علیھ قبل فراغھ من : 300مسألة 
 النجس وأتم طوافھ في ثوب طاھر، وإن لم یكن معـھ ثوب الّطواف، فان كان معھ ثوب طاھر مكانھ طرح الثوب

طاھر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الّطواف قطع طوافھ ولزمھ االتیان بما بقي منھ بعد إزالة 
النجاسة، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروئھا علیھ قبل إكمال الشوط الرابع، قطع طوافھ وأزال النجاسة، ویأتي 

  .)1( كامل بقصد األعم من التمام واالتمام على األحوطبطواف 
  
 لو تذكر بالنجاسة وھو في أثناء الّطواف، فان تمكن من اإلتمام في الطاھر طرح الثوب النجس وأتم طوافھ )1(

في الثوب الطاھر وال حاجة إلى االعادة، لما عرفت من أّن النجاسة الواقعیة غیر ضائرة، والطھارة إّنما ھي 
  .ذكري، والمانع إّنما ھو النجاسة المعلومة حین الّطواف، ھذا مما ال إشكال فیھشرط 

  
 )1(یتمكن من التبدیل، فقد نسب إلى جماعة منھم الشھید ّنھ ال إّنما االشكال فیما إذا لم یكن لھ ثوب آخر وأ

األّول یزیلھا ویبني، التفصیل بین التجاوز عن النصف وعدمھ، ففي ) قدس سره ()2(وتبعھم اُالستاذ النائیني
ّنھ ال دلیل على ھذا التفصیل في النجاسة  وفي الثاني یستأنف كما ھو الحال في صدور الحدث في األثناء، إّال أ

ّنھا زادت على النصف، وقد  الخبثیة، والروایات إّنما وردت في الحدث والحیض، وفي بعضھا ورد التعلیل بأ
ّصلة ضعیفة، وأّما في الحدث فالتفصیل صحیح للنصوص، ولكن قیاس عرفت فیما تقدم أن روایات الحیض المف

  .الخبث علیھ بال موجب
  

 مطلق من حیث التجاوز عن النصف وعدمھ، ولكن مع ذلك األحوط إعادة الّطواف )3(بل موثق یونس المتقدم
  .قاصدًا بھا التمام واإلتمام حّتى نخرج من الخالف

  
- - - - - - - - - -  
  .405 :1الدروس ) 1(
  .246): المتن(دلیل الناسك ) 2(
  .30في ص ) 3(
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  الختان للرجال: الرابع
  

الختان للرجال، واألحوط بل األظھر اعتباره في الصبي الممیز أیضًا إذا أحرم بنفسھ، وأّما إذا كان : الرابع
  .)1( عتبار أحوطالصبي غیر ممیز أو كان إحرامھ من ولیھ فاعتبار الختان في طوافھ غیر ظاھر، وإن كان اال

  
 یشترط في صّحة الّطواف واجبًا كان أو مندوبًا أن یكون الرجل مختونًا بال خالف بین األصحاب، ویدل )1(

  .علیھ عّدة من الروایات، وفي بعضھا التفصیل بین الّرجل والنِّساء
  

ال، ولكن : ؟ قال تتنعن نصراني أسلم وحضر الحج ولم یكن اختتن أیحج قبل أن یخ«معتبرة ابن سدیر : فمنھا
  .)1( »یبدأ بالسنة

  
األغلف ال یطوف بالبیت، وال بأس أن «: قال) علیھ السالم(معتبرة معاویة بن عمار عن أبي عبداهللا : ومنھا

  .)2( »تطوف المرأة
  

ال بأس أن تطوف المراة غیر المخفوضة، فأّما «: قال) علیھ السالم(صحیحة حریز عن أبي عبداهللا : ومنھا
  .)3( » فال یطوف إّال وھو مختتنالرجل

  
: ؟ قال في الرجل یسلم فیرید أن یحج وقد حضر الحج أیحج أم یختتن«روایة إبراھیم بن میمون : ومنھا

  .)4( »یحج حّتى یختتن ال
  

؟ فیھ كالم وخالف، والظاھر ھو التفصیل بین الصبي الممیز اّلذي یطوف  وھل یعتبر الختان في الصبي أم ال
   . الصبي غیر الممیز اّلذي یطاف بھ فیعتبر في األّول دون الثانيبنفسھ وبین

  
- - - - - - - - - -  
  .3، 1، 4 ح 33أبواب مقدمات الّطواف ب  / 271: 13الوسائل ) 3(، )2(، )1(
  .2 ح 33أبواب مقدمات الّطواف ب  / 270: 13الوسائل ) 4(
  

 فان لم یعده مختونًا )1( صبیًا ممیزًا فال یجتزئ بطوافھإذا طاف المحرم غیر مختون بالغًا كان أو : 301مسألة 
  .فھو كتارك الّطواف یجري فیھ مالھ من األحكام اآلتیة

  
إذا استطاع المكّلف وھو غیر مختون، فان أمكنھ الختان والحج في سنة االستطاعة وجب ذلك، : 302مسألة 

صًال لضرر أو حرج أو نحو ذلك فالّالزم علیھ الحج، وإّال أّخر الحج إلى السنة القادمة، فان لم یمكنھ الختان أ
وحّجھ ویستنیب أیضًا من یطوف عنھ ویصّلي ھو صالة الّطواف بعد  لكن األحوط أن یطوف بنفسھ في عمرتھ

  .)2( طواف النائب
  

ر ال وذلك ألّن الظاھر من المقابلة بین الرجل والمرأة المذكورة في الروایات وإن كان ثبوت الحكم لمطلق الذك
خصوص البالغین، ویكفینا في ذلك صحیح معاویة بن عمار فاّن المذكور فیھ األغلف وھو أعم من البالغ 

یمكن الحكم بالتعمیم وااللتزام باعتباره في الصبي غیر الممیز، ألن موضوع النھي  والصبي، ولكن مع ذلك ال
بنفسھ، وأّما اّلذي یطاف بھ وال یطوف في الروایات ھو الشخص اّلذي یطوف بنفسھ ویكون مأمورًا بالطواف 

بنفسھ فال أمر لھ بالطواف، إذ المفروض أّن التكلیف بالطواف متوجھ إلى الولي اّلذي یطاف بھ، فمقتضى 
  .األصل عدم االعتبار بالنسبة إلى الصبي غیر الممیز

  .ّنھ لم یطف  لفساده، لفقدان المشروط بفقدان الشرط فكأ)1(
ف یجب علیھ الختان في نفس سنة االستطاعة إن أمكن لوجوب مقّدمة الواجب عقًال  إذا استطاع األغل)2(

كسائر مقدمات الواجب، وإن لم یتمكن من ذلك لضیق الوقت ونحوه یؤّخر الحج إلى السنة القادمة، وذلك لعدم 
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متمكن منھ وال تمكنھ من الحج في ھذه السنة، ألّن الحج یجب فیھ الّطواف والّطواف مشروط بالختان فھو غیر 
  دلیل على االستنابة في خصوص ھذا الفرض، ألّن االستنابة إّنما تجب في فرض
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  ستر العورة حال الّطواف: الخامس
  

  .)1( ستر العورة حال الّطواف على األحوط: الخامس
  

  .االستطاعة، والمفروض أن ھذا الشخص غیر مستطیع لعدم تمكنھ من مباشرة األعمال في ھذه السنة
  
 فاّن المتفاھم منھا أّن األمر دائر بین الحج والخروج )1( ستفاد ما ذكرناه من معتبرة حنان بن سدیر المتقدمةوی

یحج  ّنھ ال بأ) علیھ السالم(یتمّكن من الحج في ھذه السنة، فحكم  مع الرفقة وبین أن یختتن، ولكن لو اختتن ال
  .)2( بن میمون المتقدمةویبدأ بالُسّنة أي بالختان المؤیدة بروایة إبراھیم 

  
ھذا فیما إذا كان متمكنًا من الختان ولو في السنین القادمة، وأّما إذا لم یكن متمكنًا من الختان أصًال للحرج 

  .والضرر ونحوھما، فقد ذھب بعضھم إلى سقوط الحج عنھ بالمرة لعدم كونھ مستطیعًا
  

یرجو  ة كافیة في وجوب االستنابة نظیر المریض اّلذي الاالستطاعة المالی ّنھ الوجھ لسقوط الحج، فاّن أ: وفیھ
الحج علیھ والّطواف بغیر اختتان لسقوط  زوال مرضھ، فال وجھ لسقوط الحج عنھ، فیدور األمر بین وجوب

الشرط حینئذ، وبین أن یستنیب للطواف فیدخل ھذا في المرتبة الثالثة للطواف من الّطواف بنفسھ أو إطافتھ أو 
ھ، ومن المعلوم أّن االطافة بھ أیضًا طواف صادر منھ فیتعین الثالث، ألن مقتضى االطالق اعتبار الّطواف عن

الختان في الّطواف فھو غیر مأمور بالطواف بنفسھ، فیدخل تحت عنوان من ال یستطیع الّطواف، واألحوط أن 
  .یطوف بنفسھ غیر مختون ویطاف عنھ أیضًا

  
  .وذھب إلى العدم الّطواف، وناقش فیھ بعضھم المعروف وجوب ستر العورة في )1(
  

   ولكّنھ غیر ثابت )3( »الّطواف بالبیت صالة«واستدّل للمشھور بالنبوي المعروف 
  
- - - - - - - - - -  
  .35 في ص )2(، )1(
  .222: 5، سنن النِّسائي 44: 2سنن الدارمي ) 3(
  

  .جبارمن طرقنا، ولم یعلم استناد المشھور إلیھ حّتى یقال باالن
  

، )2(  وھي مرویة بطرق كثیرة مّنا ومن العاّمة)1( والعمدة في المقام الروایات الناھیة عن الّطواف عریانًا
ّنھا تقرب من  یمكن رد جمیعھا، بل عن كشف اللِّثام أ ّنھا كثیرة متظافرة ال ولكنھا جمیعًا ضعیفة السند إّال أ

  .)3(التواتر من طریقنا وطریق بقّیة المذاھب
  

یمكن االستدالل بھا لوجوب ستر العورة في الّطواف، ألّن النسبة بین الِعراء وستر العورة عموم من  ولكن ال
وجھ، ألّن المراد بالعریان من لم یكن البسًا للثوب ویمكن أن یكون الشخص غیر عار والبسًا للثوب وعورتھ 

ن یكون الشخص مستور العورة وھو عار، مكشوفة، كما إذا كان في ثوبھ ثقب تظھر عورتھ منھ، كما یمكن أ
كما إذا ستر عورتھ بیده أو بحشیش أو طین ونحو ذلك، وقد اعتبروا في الّطواف ستر العورة ال اللباس، 
فیظھر الفرق بین الستر في باب الصالة وفي الّطواف، فاّن المعتبر في الصالة ھو الستر باللباس وال یكفي 

الّطواف ھو ستر العورة بأّي نحو كان ولو بیده أو بالحشیش وال یعتبر اللباس مجرد ستر العورة، والمعتبر في 
بّد  قطعًا، لالجماع على صّحة طواف الرجل عاریًا مع ستر عورتھ، وھذه الروایات لو فرض صّحة أسانیدھا ال

  .من حملھا على االستحباب
  

لیھ ھذه الروایات الكثیرة وھو اللبس في ال دلیل على اعتبار ستر العورة في الّطواف، وما دّل ع: وبالجملة
  .تدل علیھ ھذه الروایات وما ذھب إلیھ المشھور من وجوب ستر العورة ال. الّطواف فھو غیر واجب
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فما ذھب إلیھ بعضھم من عدم وجوب ستر العورة في الّطواف ھو الصحیح، وإن كان األحوط الستر كما في 

  .المتن
  
- - - - - - - - - -  
  .53أبواب الّطواف ب  / 400: 13ئل الوسا) 1(
  .331: 2، مستدرك الحاكم 276: 5سنن الترمذي ) 2(
  .408: 5كشف الّلثام ) 3(
  

  .)1( ویعتبر في الساتر االباحة، واألحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلي فیھ
  
بّد أن یكون الساتر  باره الّنھ ال دلیل على اعتبار ستر العورة في الّطواف، ولكن بناًء على اعت  قد عرفت أ)1(

یكون مصداقًا للواجب،  یمكن أن یكون بالمحّرم، والحرام ال مباحًا وإّال بطل طوافھ، ألّن الستر المأمور بھ ال
  .فاذا كان الساتر محّرمًا ومغصوبًا یخرج عن كونھ مأمورًا بھ

  
  ؟ طل طوافھ أم ال باعتبار تصرفھ فیھوأّما إذا كان غیر الساتر مغصوبًا ومحّرمًا أو لم نعتبر الستر فھل یب

 وھو أن مورد األمر والنھي إن )1(یبتني ذلك على ما ذكرنا في اُالصول في بحث اجتماع األمر والنھي
لعدم إمكان التقرب بالحرام، وإن كان متعددًا وإن اقترنا في الوجود  التقرب بھ یمكن الوجود فال متحدًا في كان

ھما إلى اآلخر، كالصالة وغصبیة اللباس فاّن الصالة عبارة عن األذكار وأفعال الخارجي فال تسري حرمة أحد
تسري إلى األذكار واألفعال، لعدم اتحادھما وجودًا وإن  خاّصة، وحرمة شيء خارجي وإن كان مقارنًا للصالة ال

  .اقترنا خارجًا، ولذا لم نستشكل في صّحة الصالة إذا كان غیر الساتر مغصوبًا
  

ّنھ یتحرك بتحرك الشخص وبطوافھ  ّنھ مقدمة للتصرف في الثوب المغصوب، أل ال بحرمة الّطواف، ألوربما یق
  .حول البیت

  
األفعال قد تكون تولیدیة كالقتل والتطھیر والتنجیس ونحو ذلك، فاّن  أّن اُالصولیة المباحث ولكن قد ذكرنا في

یصدر من   وإّال فنفس القتل وزھاق الروح الالصادر من الشخص إّنما ھو الذبح ونحوه أو الغسل بالماء
تحصل من الفاعل وإّنما المقدمات تصدر منھ، والقتل یترتب على الذبح ویتولد منھ،  الفاعل، وكذلك الطھارة ال

  .فاذا نھینا عن القتل فبالمتفاھم العرفي یكون إیجاد المقدمات كالذبح محرمًا
  
- - - - - - - - - -  
  . وبعدھا165: 4ُاصول الفقھ راجع محاضرات في ) 1(
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  واجبات الطواف
  

  االبتداء من الحجر األسود: األّول
  

  :تعتبر في الّطواف ُامور سبعة
  

االبتداء من الحجر األسود، واألحوط األولى أن یمّر بجمیع بدنھ على جمیع الحجر، ویكفي في االحتیاط : األّول
 اّلذي تتحقق فیھ المحاذاة واقعًا على أن تكون الزیادة أن یقف دون الحجر بقلیل فینوي الّطواف من الموضع

  .)1( من باب المقدمة العلمیة
  

وأّما إذا لم یكن األفعال تولیدیًا، بل كانت من باب العلة والمعلول كحركة الثوب بحركة البدن، فإن كال منھما 
ن یتحرك بدوران البدن حول البیت، یتحرك بالحركة الدوریة حول الكعبة المعّبر عنھا بالطواف فان جسم االنسا

وكذلك الثوب یتحرك بحركة البدن والّطواف حولھ، فالعلة لحركة الثوب والتصرف فیھ إّنما ھي حركة البدن 
حول البیت والّطواف بھ، والمحّرم إّنما ھو حركة الثوب والتصرف فیھ، وال مقتضي لحرمة حركة البدن 

، فالحكم بالبطالن یختص )1(ة بحرمة ذي المقدمة كما حقق في اُالصولوالّطواف حول البیت، لعدم حرمة المقدم
  .بما إذا كان الساتر مغصوبًا كما عرفت

  
یكون معتبرًا قطعًا كالتكلم  تكون معتبرة في الّطواف، وذلك ألن بعضھا ال ثّم إن بقیة شرائط الصالة وموانعھا ال

ره كلبس غیر المأكول وحمل المیتة أو لبسھا ولبس والضحك والطمأنینة، والبعض اآلخر ال دلیل على اعتبا
، وإن كان األحوط )2(الذھب وھكذا، إذ ال دلیل على اعتبار ذلك سوى النبوي المعروف اّلذي عرفت ضعفھ

  .رعایة مثل ھذه الشروط
  
لیھ ریب في وجوب البدأة بالحجر األسود والختم بھ، ولم یقع فیھ خالف بین المسلمین قاطبة، وجرت ع  ال)1(

  ).علیھم السالم(واألئمة المعصومین ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(السیرة القطعیة المتصلة إلى زمان النبّي 
  
- - - - - - - - - -  
  .439: 2في محاضرات في ُاصول الفقھ ) 1(
  .38في ص ) 2(
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  االنتھـاء في كل شوط بالحجر األسود: الثاني
  

 األسود ویحتاط في الشوط األخیر بتجاوزه عن الحجر بقلیل، على أن االنتھـاء في كل شوط بالحجر: الثاني
  .)1( تكون الزیادة من باب المقدمة العلمیة

  
فالحكم مقطوع بھ وال ) علیھم السالم(ولو كان البدأة أو االنتھاء بغیره جائزًا لظھر وبان ولنقل من األئمة 

  .نقاش فیھ أبدًا
  

من اختصر في «: قال) علیھ السالم( معاویة بن عمار عن أبي عبداهللا صحیح: ویدل علیھ مضافًا إلى ما تقدم
 فاّنھ صریح الداللة على اعتبار البدأة )1(»الحجر الّطواف فلیعد طوافھ من الحجر األسود إلى الحجر األسود

  .والختم بالحجر األسود
  

راكبًا ھو االبتداء واالنتھاء بھ ) مصّلى اهللا علیھ وآلھ وسّل(ثّم إّن المستفاد من النص والسیرة وطواف النبّي 
بمقدار الصدق العرفي، وال یعتبر مرور جمیع أجزاء بدنھ بالحجر، بأن یحاذي أقدم عضو من أعضائھ للحجر 

ّنھ ھل ھو األنف أو البطن أو إبھام  كما توّھم، ولذا اختلفوا في تعیین أّول جزء وأقدم عضو من البدن، وأ
 بالنسبة إلى ذلك وال حاجة إلى ذلك أصًال، بل المعتبر صدق المحاذاة والبدأة الرجل، وربما اختلف األشخاص

بالحجر والختم بھ عرفًا، وأن یمّر أّول جزء من بدنھ علیھ في الّطواف فلو بدأ بالطواف من الحجر األسود ولم 
اء بدنھ بالحجر یكن أّول عضو من أعضائھ من مقادیم بدنھ محاذیًا للحجر بحیث لم یمّر جمیع أجزائھ وأعض

  .صّح طوافھ، لصدق البدأة أو الختم بالحجر بذلك عرفًا
  

نعم، األحوط األولى أن یمّر بجمیع أعضاء بدنھ على جمیع الحجر، بأن یقف دون الحجر بقلیل من باب المقّدمة 
  .العلمیة فینوي الّطواف من الموضع اّلذي تتحقق المحاذاة واقعًا ویكون الزائد لغوًا

  
  .ھر حال ھذا الشرط مما تقدم في بیان الشرط األّول فال موجب لالعادة قد ظ)1(
  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 31أبواب الّطواف ب  / 357: 13الوسائل ) 1(
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  جعل الكعبة على یساره في جمیع أحوال الّطواف: الثالث
  

  
ف الكعبة لتقبیل األركان أو لغیره، جعل الكعبة على یساره في جمیع أحوال الّطواف، فاذا استقبل الطائ: الثالث

استقبال الكعبة أو استدبارھا، أو جعلھا على الیمین فذلك المقدار ال یعد من الّطواف،  الزحام إلى أو ألجأه
صّلى اهللا علیھ (والظاھر أّن العبرة في جعل الكعبة على الیسار بالصدق العرفي كما یظھر ذلك من طواف النبّي 

  .)1( المداّقة في ذلك وال سیما عند فتحي حجر إسماعیل وعند األركان  واألولىراكبًا،) وسّلم وآلھ
  
یصرح بھ في الروایات ولكّنھ ال خالف فیھ بین المسلمین كاّفة، وقد قامت علیھ   ھذا االشتراط وإن لم)1(

بحیث یكون ) سالمعلیھم ال(واألئمة المعصـومین ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(السیرة القطعیة تأسیًا بالنبي 
خالفھ أمرًا منكرًا عند المسلمین، ولو كان جائزًا لظھر وشاع، ولوقع من أحدھم ولو مّرة واحدة، ویؤّكده عّدة 

  :من الروایات
إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤّخر الكعبة وھو بحذاء المستجار دون الركن «صحیح معاویة بن عمار : منھا

  .)1( »یت ـ إلى أن قال ـ ثّم ائت الحجر األسودالیماني بقلیل فابسط یدك على الب
  

ثّم تطوف بالبیت سبعة أشواط ـ إلى أن قال ـ فاذا انتھیت إلى مؤّخر الكعبة وھو «وفي صحیحة ُاخرى لھ 
المستجار دون الركن الیماني بقلیل في الشوط السابع فابسط یدیك على األرض والصق خدك وبطنك بالبیت ـ 

 وغیرھما من الروایات، )2(»قبل الركن الیماني والركن اّلذي فیھ الحجر األسوط واختتم بھإلى أن قال ـ ثّم است
فاّن المفروض فیھا جعل الكعبة على الیسار، فاّن الترتیب المزبور في الروایات یستدعي أن یطوف على یساره 

  .دون یمینھ كما ھو واضح
  
- - - - - - - - - -  
  .9، 4 ح 26أبواب الّطواف ب /  347، 345: 13الوسائل ) 2(، )1(
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  إدخال حجر إسماعیل في المطاف: الّرابع
  

  .)1(إدخال حجر إسماعیل في المطاف بمعنى أن یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیھ: الّرابع
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  خروج الطائف عن الكعبة: الخامس
  

  .)2( روانخروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة اّلتي في أطرافھا المسماة بشاَذ: الخامس
  
  .)1(  ھذا أیضًا أمر متسالم علیھ عند المسلمین والنصوص فیھ مستفیضة)1(
  

نعم، وقع الكالم في أمر آخر وھو بطالن أصل الّطواف أو شرطھ لو اختصر في الّطواف ودخل في الحجر، 
  .وذلك الختالف الروایات، وسنتعرض إلى ذلك عن قریب إن شاء اهللا تعالى

  
بّد أن یكون البیت الشریف بتمامھ مطافًا،   في لزوم كون الّطواف حول البیت، فالریب وال شك  ال)2(

یصح الّطواف   داخًال في المطاف، ألّن الشاَذروان أساس البیت وقاعـدتھ، فال)2(الشاَذروان أن یجعل فالّالزم
  .داخل الكعبة، وكذا لو طاف من فوق الشاَذروان

  
ائف خارجًا من البیت ومن الشاَذروان، فلو طاف داخل البیت أو من فوق بّد أن یكون الط ال: وبعبارة ُاخرى

  .الشاَذروان بطل طوافھ برأسھ، والحكم بالنسـبة إلى البیت واضح
  

ّنھ من أساس البیت وقاعدتھ ومن نفس جدار الكعبة كما جاءت بذلك  وأّما بالنسبة إلى الشاَذروان فالمعروف أ
  .باقي من أساس الحائط بعد عمارتھ أخیرااآلثار التاریخیة، وھو القدر ال

  
  ولو شّك في دخول الشاذروان في البیت وعدمھ فاألصل أیضًا یقتضي جعلھ مطافًا

- - - - - - - - - -  
  .31، 30أبواب الّطواف ب  / 356، 353: 13الوسائل ) 1(
خارجًا ویسّمى تأزیرًا  ألساسا ترك من عرض الحرام، وھو اّلذي الذال ـ من جدار البیت الشاَذروان ـ بفتح) 2(
والكلمة فارسیة، شادروان ـ بالدال المھملة ـ زیر كنگرھاى "183: 3"مجمع البحرین . ّنھ كازار للبیت أل

  ".1223: 3"برھان قاطع . عمارتھا را گویند
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  أن یطوف بالبیت سبع مرات: السادس
  

زئ األقل من السبع، ویبطل الّطواف بالزیادة  متوالیات عرفًا وال یج)1( أن یطوف بالبیت سبع مرات: السادس
  .على السبع عمدًا كما سیأتي

  
ّنھ لو أخرجھ عن المطاف ولم یطف حولھ لم یحرز كون الّطواف طوافًا  وإجراء حكم البیت علیھ، وذلك أل

من باب بّد من إدخالھ في البیت لیحرز كون الّطواف بالبیت  إذن فال. بالبیت، بعكس ما لو أدخلھ في المطاف
یجب ) ال سمح اهللا(المقدمة العلمیة لحصول الّطواف بالبیت ولذا لو فرضنا أّن الكعبة الشریفة خربت بتمامھا 

  .إدخال ما شك فیھ من البیت في المطاف، وال بّد من الّطواف في مكان یحرز كونھ خارج البیت
  

كثر واألصل یقتضي عدم دخولھ في ودعوى كون الشاذروان من البیت وعدمھ من قبیل الشك بین األقل واأل
تحقق كون الّطواف طوافًا بالبیت وال توجب إحراز  البیت، ضعیفة بأن أصالة عدم دخول الشاذروان في البیت ال

  .ذلك
  

نعم، وقع الكالم في البطالن وعدمھ فیما لو طاف من فوق الشاذروان، وأّما أصل الحكم وھو جعل الشاذروان 
  . أصالمطافًا فمما ال خالف فیھ

  
عّدة  من  بال خالف في ذلك بین المسلمین والحكم بھ مقطوع بھ عند األصحاب، ویمكن استفادتھ)1(

  .الیبعد دعوى تواترھا واّلتي أبواب متفرقة الموجودة في الروایات من
  

  .)1( األخبار البیانیة لكیفیة الحج: منھا
  

  .)2(ف بین السبعة والسّتةالروایات الواردة في من شّك في عدد أشواط الّطوا: ومنھا
  

  .)3( الروایات اآلمرة باالعادة إذا زاد شوطًا على سبعة أشواط: ومنھا
  

  .الكثیرة الروایات  وغیر ذلك من)4(القران بین ُاسبوعین الواردة في الروایات: ومنھا
  
- - - - - - - - - -  
  .2أبواب أقسام الحّج ب  / 212: 11الوسائل ) 1(
  .33أبواب الّطواف ب  / 359: 13الوسائل ) 2(
  .34أبواب الّطواف ب  / 363: 13الوسائل ) 3(
  .36أبواب الّطواف ب  / 369: 13الوسائل ) 4(
  

ویقّدر ھذا الفاصل ) علیھ السالم(اعتبر المشھور في الّطواف أن یكون بین الكعبة ومقام إبراھیم : 303مسألة 
ماعیل داخل في المطاف فمحل الّطواف من الحجر بسّتة وعشرین ذراعًا ونصف ذراع، وبما أن حجر إس

یتجـاوز سّتة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاھر كفایة الّطواف في الزائد على ھذا المقدار أیضًا، وال سیما  ال
  .)1( علیھ، ورعایة االحتیاط مع التمّكن أولى ّنھ حرج الّطواف في الحد المذكور، أو أ لمن الیقدر على

  
والي بین األشواط، فألّن الّطواف عمل واحد مركب من أشواط سبعة، ولیس كل شوط عمًال وأّما اعتبار الت

مستقال، فحالھ حال سائر األعمال، والعمل الواحد المركب من أجزاء غیر متماثلة كالصالة، أو المركب من 
من دون فصل بین األجزاء، أجزاء متماثلة كالطواف المركب من األشواط إذا ُامر بھ یفھم العرف إتیانھ متوالیًا 

وإّال فال یصدق العمل الواحد المأمور بھ على ما أتى بھ، كما إذا أتى بشوط من الّطواف ثّم بعد عشر ساعات 
أتى بشوط آخر، كما ھو الحال في الصالة واألذان واالقامة، بل حّتى العقود وغیر ذلك من األعمال المركبة، 

  .نفس الشوط الواحد وإّال فال یصح الّطوافومما ذكرنا ظھر اعتبار التوالي في 
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 المعروف والمشھور بین األصحاب وجوب كون الّطواف بین الكعبة وبین المقام مراعیًا ذلك القدر من )1(

الجھة ویكون قریبًا  البعد في جمیع أطراف البیت حّتى جھة حجر إسماعیل، ولذا یضیق المطاف حینئذ من تلك
  .ویقرب في سائر الجوانب بسّتة وعشرین ذراعًا ونصف ذراعأذرع ونصف ذراع،  من سّتة

  
سألتھ عن حّد الّطواف بالبیت اّلذي من «: ویدل على مذھب المشھور ما رواه الكلیني عن محّمد بن مسلم قال

یطوفون بالبیت ) صّلى اهللا علیھ وآلھ(كان الناس على عھد رسول اهللا : خرج عنھ لم یكن طائفًا بالبیت، قال
ام، وأنتم الیوم تطوفون ما بین المقام وبین البیت، فكان الحد موضع المقام، فمن جازه فلیس بطائف، والمق

  والحد قبل الیوم والیوم واحد قدر ما بین المقام وبین البیت من نواحي البیت كّلھا، فمن طاف 
  

ّنھ طاف في غیر حد  مسجد ألفتباعد من نواحیھ أبعد من مقدار ذلك كان طائفًا بغیر البیت بمنزلة من طاف بال
 والروایة صریحة في مذھب المشھور ولكّنھا ضعیفة سندًا، ألن في طریقھا یاسین الضریر )1(»وال طواف لھ

  .وھو غیر موثق، وقد ذكرنا غیر مّرة أّن االنجبار مما ال أساس لھ عندنا
  

، وعن الصدوق الجواز مطلقًا )2(ضرورةّنھ جّوز الّطواف خارج المقام ومن خلفھ عند ال ونسب إلى ابن الجنید أ
  .)3( ولو اختیارا

  
، وھو )7( كما یظھر المیل من صاحب المدارك)6( والمنتھى)5( والتذكرة)4(ویظھر المیل إلیھ من المختلف

  .الصحیح
  

ما ُاحب ذلك : عن الّطواف خلف المقام، قال) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «ویدل علیھ صحیحة الحلبي قال 
 وصریح الروایة الجواز على المرجوحیة اّلتي ترتفع عند )8(»تجد بّدًا ما أرى بھ بأسًا فال تفعلھ إّال أن الو

  .االضطرار، فال بأس بالعمل بھا كما عن الصدوق اإلفتاء بمضمونھا
  

الّطواف حول أّن الّطواف بالنسبة إلى الُبْعد والُقْرب إلى الكعبة غیر محّدد بحد، بل العبرة بصدق : فالمتحصل
  .البیت عرفًا وإن كان خلف المقام

  
نعم، لو طاف خارج المسجد كالشوارع المحیطة بالمسجد أو نفس المسجد ولكن في مكان بعید جّدًا عن الكعبة 

  .یجتزأ بھ قطعًا بحیث ال یصدق علیھ الّطواف حول البیت ال
  
- - - - - - - - - -  
  .1 / 413: 4، الكافي 1 ح 28أبواب الّطواف ب  / 350: 13الوسائل ) 1(
  ".154مسألة  "200: 4حكاه عنھ في المختلف ) 2(
  .1200 / 249: 2الفقیھ ) 3(
  ".154مسألة  "200: 4المختلف ) 4(
  .93: 8التذكرة ) 5(
  .12 السطر 691: 2المنتھى ) 6(
  .131: 8المدارك ) 7(
  .2 ح 28أبواب الطواف ب  / 351: 13الوسائل ) 8(
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  المطاف إلى الداخل أو الخارجالخروج عن 
  

إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافھ ولزمتھ االعادة، واألولى إتمام الّطواف ثّم : 304مسألة 
  .)1( إعادتھ إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف

  
  
  ؟  إذا خرج الطائف عن المطاف فھل یصح طوافھ أو یبطل أو فیھ تفصیل)1(

ئف یخرج عن المطاف ویدخل في الكعبة، وقد یفرض خروجھ عن مدور المطاف إلى قد یفرض أّن الطا
  .الخارج

  
أّما بالنسبة إلى الداخل فال إشكال في البطالن في الجملة ویعید ما أتى بھ من األشواط، وھل ھذا حكم على 

  ؟ االطالق أو یختص بما إذا لم یتجاوز النصف
صف وعدمھ، فان دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف بطل طوافھ المشھور ھو التفصیل بین التجاوز عن الن

وعلیھ إعادتھ من أصلھ، وإن دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فیبني على طوافھ ویعید نفس الشوط 
  .اّلذي أتى بھ داخل الكعبة

  
ن على االطالق فعن ولكن ھذا التفصیل لم یرد في شيء من الروایات، بل صحیحة ابن البختري تدل على البطال

یستقبل : في من كان یطوف بالبیت فیعرض لھ دخول الكعبة فدخلھا، قال«) علیھ السالم(أبي عبداهللا 
 فاّنھا واضحة الداللة على البطالن على االطالق، سواء دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف أو )1( »طوافھ
  .بعده

  
ل البیت قبل التجاوز من النصف كما جاء عن أبي عبداهللا الحلبي حكم بالبطالن فیما إذا دخ ولكن في صحیح

؟  سألتھ عن رجل طاف بالبیت ثالثة أشواط ثّم وجد من البیت خلوة فدخلھ كیف یصنع«: قال) علیھ السالم(
حدثنى من سألھ عن رجل طاف بالبیت «: وفي مرسلة ابن مسكان قال. )2(»یعید طوافھ، وخالف السّنة: قال

طوافھ وخالف السنة ) یقضي(نقض : ثة أشواط، ثّم وجد خلوة من البیت فدخلھ قالطواف الفریضة ثال
  .)3( »فلیعد

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 41أبواب الّطواف ب  / 378: 13الوسائل ) 1(
  .4، 3 ح 41أبواب الّطواف ب  / 379: 13 الوسائل )3(، )2(
  

افھ بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، إذا تجاوز عن مطافھ إلى الشاذروان بطل طو: 305مسألة 
یمّد یده حال طوافھ من جانب  واألحوط أن ال. واألحوط إتمام الّطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثّم إعادتھ

  .)1( الشاذروان إلى جدار الكعبة الستالم األركان أو غیره
  

الدخول قبل التجاوز من النصف، وأّما ولو كّنا نحن وھاتان الروایتان فمقتضاھما البطالن في خصوص صورة 
  .إذا دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فالروایتان ساكتتان عن حكمھ ومقتضى األصل ھو الصّحة

  
  .إّال أن مقتضى صحیح ابن البختري ھو البطالن مطلقًا وال مقّید إلطالقھ

  
رض الدخول بعد التجاوز من النصف، فال تدل ّنھما ال تدّالن على البطالن في ف وأّما الروایتان، فقد عرفت أ

  .الروایتان على البطالن وال على الصّحة، فالمرجع حینئذ إطالق صحیح ابن البختري
  

  .فالظاھر ھو البطالن بالنسبة إلى الدخول إلى البیت، سواء كان قبل التجاوز من النصف أو بعده
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یحسب ذلك المقدار طوافًا للبیت، فاّنھ لو ثبت   فوقھ الّنھ لو تسّلق على الشاذروان وطاف من ریب في أ  ال)1(
كون الشاذروان من جدار الكعبة ومن أساس البیت فاألمر واضح، فاّنھ محكوم بحكم البیت نفسھ، ولو شّك في 
ذلك فالشك كاف في الحكم بالبطالن، لعدم إحراز الّطواف بالبیت، وأصالة عدم كونھ من البیت ال تثبت أن 

  .یتطوافھ بالب
  

ھذا بالنسبة لھذا المقدار اّلذي طاف من فوق الشاذروان، وأّما بالنسبة إلى أصل الّطواف فھل یحكم ببطالنھ أم 
  .؟ ال
  

الشاذروان من البیت، ولو شّك في ذلك فالدخول في الشاَذروان والتسّلق  یثبت كون الظاھر ھو الثاني، إذ لم
  داخل البیتیوجب البطالن، لعدم صدق الّطواف من  علیھ ال

  
بّد من إعادتھ واألولى إعادة  إذا دخل الطائف حجر إسماعیل بطل الشوط اّلذي وقع ذلك فیھ فال: 306مسألة 

الّطواف بعد إتمامھ، ھذا مع بقاء المواالة، وأّما مع عدمھا فالطواف محكوم بالبطالن وإن كان ذلك عن جھل أو 
یضع الطائف یده على حائط   على األحوط، بل األحوط أن النسیان، وفي حكم دخول الِحجر التسّلق على حائطھ

  .)1( الِحجر أیضًا
  

علیھ، وما دّل على المنع من الدخول في البیت حال الّطواف منصرف عن التسّلق على الشاذروان، فالظاھر 
المقدار  تدارك ذلكالشاَذروان، فعلیھ  بطالن المقدار اّلذي تسّلق علیھ ال بطالن بقّیة األشواط اّلتي لم یكن على

  .الشاَذروان، واألحوط إتمام الّطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثّم إعادتھ من أصلھ اّلذي تسّلق على
  

  ؟ وھل لھ أن یمّد یده حال الّطواف على الحجر األسود أو إلى جدار الكعبة الستالم األركان أو غیرھا أم ال
  .)1( م واحد كالعّالمةاختلفت كلماتھم في ذلك، بل حصل االختالف من عال

  
؟ فان اعتبرنا تمام البدن فال  أّن الّطواف ھل یلزم أن یكون بتمام بدنھ أو یكفي بمعظم بدنھ: ووجھ االشكال

یجتزئ بطوافھ ھذا، ألن یده خرجت عن المطاف، وإن قلنا بكفایة الصدق العرفي واالكتفاء بمعظم البدن فمّد 
  .ضائر في الصدق المذكورالید إلى جدار الكعبة أو الحجر غیر 

  
  .وال ریب أن ھذا الصدق غیر قابل لالنكار كما في الّطواف في غیر الكعبة، ولكن األحوط استحبابًا ھو الترك

  
ریب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعیل حال الّطواف، وھل یبطل طوافھ برأسھ أو یبطل ذلك   ال)1(

من اختصر في الِحجر الّطواف فلیعد «ة معاویة بن عمار ؟ فیھ كالم، ففي صحیح الشوط اّلذي وقع فیھ
   وظاھرھا بطالن الّطواف من )2( »طوافھ

  
- - - - - - - - - -  
  .428: 1، وبالجواز في القواعد 92: 8قال بعدم الجواز في التذكرة ) 1(
  .3 ح 31أبواب الّطواف ب  / 357: 13الوسائل ) 2(
  

  .أصلھ
  

 یعید ذلك الشوط، فتكون ھذه الروایات قرینة على أّن المراد بالطواف في ّنھ وفي غیرھا من الروایات أ
  .صحیحة معاویة بن عمار ھو الشوط، حیث ُاطلق الّطواف على الشوط في غیر واحد من الروایات

  
  .فاألظھر كفایة إعادة الشوط اّلذي دخل فیھ إلى الِحجر وإن كان األحوط إعادة أصل الّطواف

  
  .ّنھ محكوم بالِحجر وألحقوه بھ  حائط الِحجر فیظھر من األصحاب أوأّما التسّلق على
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ّنھ كالبیت في لزوم جعلھ مطافًا  إن كان مضمون الروایات ھو جعل الِحجر مطافًا فااللحاق في محلھ، أل: أقول
ائطھ یجوز التسّلق علیھ، ولكن المذكور في الروایات ھو المنع عن الدخول في الِحجر، وبالتسلق على ح فال
  .یصدق الدخول في الِحجر فااللحاق مشكل ال
  

ّنھ مبني على الِحجر ـ كما ھو غیر بعید ـ یمنع التسّلق علیھ، لوجوب  ولكن احتمال كون الحائط من الِحجر وأ
  .إدخال حجر إسماعیل في المطاف، فاالحتیاط بترك التسّلق على حائط الِحجر في محلھ

  
یجوز، ألن بعض بدنھ یكون في الِحجر، وال  ّنھ ال حال الّطواف فقد ذكروا أوأّما وضع الید على حائط الِحجر 

بّد لھ أن یطوف بتمام  یمكن إثباتھ بدلیل، وال یقاس بوضع الید على جدار الكعبة أو الشاَذروان، ألّن الطائف ال
ألمر في الِحجر لیس ّنھ طاف بتمام بدنھ، ولكن ا یصدق علیھ أ بدنھ حول البیت، وإذا وضع یده على الكعبة ال

كذلك ولیس المأمور بھ الّطواف حول الِحجر، بل الممنوع دخول الطائف في الِحجر، وبوضع الید على حائط 
  .یصدق علیھ الدخول في الِحجر الِحجر ال

  
یمس جدار الِحجر، لما عرفت أّن الممنوع شرعًا ھو  ّنھ ال ما ذكره بعضھم من أ: وأوضح من ذلك إشكاًال

ي ذلك وغیر صادق على وضع الید على الحائط أو مّسھ، حّتى لو فرضنا أّن الطرف األعلى من الدخول ف
  الحائط أقل عرضًا من األسفل، كما لو

  
إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فان فاتتھ المواالة : 307مسألة 

ُفت المواالة أو كان خروجھ بعد تجاوز النصف فاألحوط إتمام العرفیة بطل طوافھ ولزمتھ إعادتھ، وإن لم َت
  .)1( الّطواف ثّم إعادتھ

  
فرض بناء الحائط على نحو التسنیم، وإن كان الغالب في عمارة الجدران والحیطان ھو المساواة والمحاذاة 

  .ولو كان متفاوتًا فیسیر جّدًا
  

ي مناسكھ من أّن األولى أن ال یصل أصابع قدمھ بأساس وأشّد من ذلك إشكاًال ما ذكره اُالستاذ النائیني ف
، فاّن األصابع إّنما تمس ما ھو خارج عن الِحجر ألّن الطرف الظاھر األسفل من الحائط خارج من )1(الِحجر

  .الِحجر، فال مانع من ذلك أصًال حّتى لو فرضنا أّن الواجب جعل الِحجر مطافًا
  

عن المطاف ودخولھ إلى الكعبة أو الشاذروان أو الِحجر، وأّما خروجھ عن ھذا كّلھ بالنسبة إلى خروج الطائف 
  .المطاف إلى الخارج فذكره في المسألة اآلتیة

  
ّنھ لو خرج الطائف من المطاف إلى الخارج عن غیر عذر، فان كان قبل التجاوز   المشھور بین الفقھاء أ)1(

  .ف یبني على طوافھ ویرجع ویأتي ببقیة األشواطمن النصف یبطل طوافھ، وإن كان بعد التجاوز من النص
  

  :وتفصیل الكالم یقع في مسائل ثالث
ینبغي الشك في البطالن، ألّن الّطواف  الخروج قبل النصف مع فوات المواالة العرفیة، ففي مثل ذلك ال: اُالولى

  . السابقعمل واحد یعتبر فیھ المواالة بین أجزائھ، وإّال فال یلحق الجزء الّالحق بالجزء
  

في رجل طاف شوطًا «) علیھ السالم(صحیح أبان بن تغلب عن أبي عبداهللا : ویدل على ذلك مضافًا إلى ما ذكر
  إن كان : أو شوطین ثّم خرج مع رجل في حاجة، قال

- - - - - - - - - -  
  .252): المتن(دلیل الناسك ) 1(
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اّنھ دال على البطالن بالخروج عن المطاف وقطع  ف)1( »طواف نافلة بنى علیھ وإن كان طواف فریضة لم یبن
الّطواف، وال نحتمل دخل الشوط أو الشوطین في الحكم بالبطالن، بل المستفاد منھ أّن العبرة في الحكم 

وأّما إذا تجاوز النصف فال یمكن . بالبطالن بقبل التجاوز من النصف فالحكم بالنسبة إلى ما قبل النصف واضح
  .ل لھالجزم بشمول الدلی

  
الخروج قبل التجاوز من النصف مع عدم فوات المواالة، كما إذا خرج وقطع طوافھ ثّم رجع سریعًا : الثانیة

یمكن الحكم  بحیث ال یخل بالمواالة، نظیر ما لو جلس أو وقف في أثناء الّطواف یسیرًا، ففي مثل ھذا الفرض ال
لّطواف الواحد على ذلك، ومجّرد الفصل بھذا المقدار ببطالن الّطواف ـ مع قطع النظر عن دلیل خاص ـ لصدق ا

  .غیر ضائر في صدق الّطواف الواحد علیھ وال یخل بالھیئة االتصالیة العرفیة
  

نعم، إطالق صحیح أبان المتقدم یشمل ھذه الصورة أیضًا، ألّن المذكور فیھ الخروج لحاجة ولم یذكر فیھ مقدار 
  .مواالة أم ال فمقتضى إطالق النص فساد الّطواف وإن لم تفت المواالةّنھ كان على حّد ینافي ال الخروج وأ

  
تفوت وتكون الھیئة  ما إذا خرج عن المطاف بعد التجاوز من النصف، فقد یفرض أّن المواالة ال: الثالثة

. جاالتصالیة محفوظة، ففي ھذه الصورة ال شك في الحكم بالصّحة، إذ لم یرد دلیل على البطالن بمجرد الخرو
وأّما إذا فاتت المواالة فالمشھور ذھبوا إلى الحكم بالصّحة وذكروا أن دلیل لزوم المواالة خصص في ھذه 

  .الصورة، فیقع الكالم في دلیل الصّحة
  

فقد یستدل بأدّلة الخروج للتطھیر فیما إذا أحدث في أثناء الّطواف، وكذلك استدّل بأدّلة جواز الخروج للحائض 
  . األثناءإذا طرأ الحیض في

  
  .ّنھ قیاس ال نقول بھ أ: وفیھ

  
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 41أبواب الّطواف ب  / 380: 13الوسائل ) 1(
  

إذا أحدث أثناء طوافھ جاز لھ أن یخرج ویتطّھر ثّم یرجع ویتم طوافھ على ما تقّدم، وكذلك : 308مسألة 
أة أثناء طوافھا وجب علیھا قطعھ والخروج من الخروج إلزالة النجاسة من بدنھ أو ثیابھ، ولو حاضت المر

  المسجد الحرام فورًا
  

 فربما یستفاد منھ عدم اختصاص )1(ّنھا زادت على النصف نعم ورد في بعض روایات الحائض تعلیل الصّحة بأ
الحكم بالصّحة بالحیض، بل ھذا الحكم حكم من تجاوز النصف، ولكن موردھا الخروج االضطراري ال 

  . أن ھذه الروایة ضعیفة السند)2(ّنھ قد تقّدم على أ. اّلذي ھو محل الكالماالختیاري 
  

یخرج : الرجل یأتي أخاه وھو في الّطواف، فقال) علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: نعم، في صحیح صفوان قال
 وكذلك  وھو مطلق من حیث طواف الفریضة وطواف النافلة،)3(»معھ في حاجتھ ثّم یرجع ویبني على طوافھ

مطلق من حیث الخروج قبل التجاوز من النصف أو بعده، ویخرج منھ طواف الفریضة إذا خرج قبل التجاوز 
 الدال على البطالن في طواف الفریضة إذا خرج قبل التجاوز من )4(من النصف، لصحیح أبان بن تغلب المتقدم

كان الخروج بعد التجاوز من النصف، فیبقى تحت صحیحة صفوان طواف النافلة وطواف الفریضة إذا 
  .النصف، فیحكم بالصّحة في ھذین الموردین وإن فاتت المواالة

  
ثّم إن في المقام روایات كثیرة تدل على جواز الخروج أثناء الّطواف وقطعھ اختیارًا والبناء على ما قطعھ، 

 صفوان وصحیح أبان بن تغلب ولكّنھا بأجمعھا ضعیفة سندًا لالرسال أو غیره، والمعتبر منھا إّنما ھو صحیح
  .وھما المعتمد وبھما الكفایة
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- - - - - - - - - -  
  .4 ح 86أبواب الّطواف ب  / 455: 13الوسائل ) 1(
  .21في ص ) 2(
  .1 ح 42أبواب الّطواف ب  / 382: 13الوسائل ) 3(
  .51في ص ) 4(
  

  .)1( وقد مّر حكم طواف ھؤالء في شرائط الّطواف
  
مطاف قد یكون بمجّرد االختیار من دون أّي ضرورة تكوینیة أو شرعّیة، وقد یكون  الخروج عن ال)1(

  .لضرورة شرعّیة، وقد یكون لضرورة غیر شرعّیة
  

أّما الخروج االختیاري فقد تقّدم أن مقتضى الجمع بین صحیح أبان وصحیح صفوان بطالن الّطواف إذا خرج 
  . بعد التجاوز من النصفقبل التجاوز من النصف، وصّحتھ إذا كان الخروج

  
، وفي الطریق موسى بن عمر وھو ثقة )1( ثّم إن روایة صفوان المتقدمة صحیحة لصّحة طریق الصدوق إلیھ

  .على األظھر لوقوعھ في إسناد كامل الزیارات
  

 ، ولو قال روى فالن لكان)2( وربما یتوھم أن ھذه الروایة مرسلة، ألّن الصدوق قال روي عن صفوان الجمال
  .مسندًا، وصّحة الطریق إّنما تفید في الروایات المسندة ال المرسلة

  
ولكّنھ توھم ضعیف جّدًا، إذ ال فرق بین التعبیرین، فاّن الصدوق ذكر في المشیخة أن كل ما كان في ھذا الكتاب 

  .نعن فالن فقد رویتھ عن فالن، وھذا یصدق على كل من التعبیرین سواء قال روى فالن أو روي عن فال
  

ثّم إّن المراد بالحاجة المذكورة في الصحیحة ال یحتمل أن تكون حاجة خاّصة دخیلة في جواز الخروج، بل 
  .المتفاھم منھا لالنصراف الخروج اختیارًا لحاجة عرفیة والشتھاء نفسھ

  
 وأّما الخروج لضرورة شرعیة كخروج الطائف ألجل تحصیل الطھارة أو لحرمة بقائھ ومكثھ في المسجد

الحرام للجنابة أو الحیض، أو الخروج لنجاسة بدنھ أو ثیابھ فقد تقّدم حكم طواف ھؤالء في شرائط الّطواف في 
  .ضمن مسائل

  
- - - - - - - - - -  
  .24): المشیخة (4الفقیھ ) 1(
  .1189 / 248: 2الفقیھ ) 2(
  

، وفي المقام روایة )1( وب المتقدمةأّما بالنسبة إلى الطھارة الخبثیة فقد اعتمدنا على معتبرة یونس بن یعق
توافق مضمون معتبرة یونس من حیث البناء على الّطواف من حیث ما قطع، غایة األمر روایة یونس في 

  .نجاسة الثوب وھذه الروایة في نجاسة البدن وال نحتمل الفرق بین األمرین
  

أّن المسؤول عنھ فیھا ھو أبو عبداهللا مظاھر وزعم " بن"ثّم إن ھذه الروایة رواھا صاحب الوسائل عن حبیب 
مظاھر فتكون الروایة على ذلك ضعیفة للفصل الكثیر بین حماد " بن"بقرینة حبیب ) علیھ السالم(الحسین 

) علیھ السالم(وحبیب بن مظاھر، وال یمكن روایة حماد عن حبیب، ألّن حماد من أصحاب اإلمام الصادق 
كما ھو الشائع في الروایات، وتفسیر ) علیھ السالم(ي عبداهللا ھو الصادق فالروایة مرسلة، وإن كان المراد بأب

ّنھ حبیب بن  مظاھر زعمًا منھ أ" بن"أبي عبداهللا بالحسین من صاحب الوسائل ومن استظھاره من حبیب 
علیھ (مظاھر الشھید في الطف، وإّال ففي الفقیھ كلمة الحسین غیر موجودة وإّنما اقتصر على ذكر أبي عبداهللا 

مظاھر غیر حبیب بن مظاھر الشھید المعروف، فھو رجل " بن"فالروایة أیضًا ضعیفة، ألن حبیب ) السالم
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مجھول ولیس لھ روایة واحدة في الكتب األربعة غیر ھذه، فالروایة على كل تقدیر ضعیفة، إّما باالرسال أو 
  .بجھالة الراوي

  
ابتدأت في «: حماد بن عثمان، عن حبیب بن مظاھر قالوأّما الروایة، فھي ما رواه الصدوق باسناده عن 

طواف الفریضة فطفت شوطًا واحدًا، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلتھ، ثّم جئت فابتدأت 
بئس ما صنعت، كان ینبغي لك أن تبني على : فقال) علیھ السالم(الّطواف، فذكرت ذلك ألبي عبداهللا الحسـین 

  . وفي الفقیھ كلمة الحسین غیر موجودة)2( »ّنھ لیس علیك شيء أما أ: ما طفت ثّم قال
  
- - - - - - - - - -  
  .30في ص ) 1(
  .1188 / 247: 2، الفقیھ 2 ح 41أبواب الّطواف ب  / 379: 13الوسائل ) 2(
  

ك، إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافھ وخروجھ عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذل: 309مسألة 
فان كان ذلك قبل إتمامھ الشوط الرابع بطل طوافھ ولزمتھ االعادة، وإن كان بعده فاألحوط أن یستنیب للمقدار 

  .)1( الباقي ویحتاط باالتمام واالعادة بعد زوال العذر
  
 ما ذكر في ھذه المسألة ھو القسم الثالث من جواز قطع الّطواف، وھو الخروج لضرورة خارجیة كصداع )1(

  .ع في البطن ونحو ذلك من العوارض الخارجیةأو وج
  

والمشھور فیھ ھو التفصیل المتقدم بین بطالن الّطواف إذا قطعھ قبل إتمام الشوط الرابع وصّحتھ والبناء على 
  .ما قطعھ إذا كان بعده

  
علیھ (أّما البطالن قبل التجاوز من النصف فاألمر كما ذكروه، ویدل علیھ صحیح الحلبي عن أبي عبداهللا 

  .)1(» إذا طاف الرجل بالبیت ثالثة أشواط ثّم اشتكى أعاد الّطواف، یعني الفریضة«: قال) السالم
  

وأّما الصّحة والبناء على ما قطع إذا طرأ المانع الخارجي بعد مجاوزة النصف، أي بعد إتمام الشوط الرابع، 
في الصحیحة كما في » ثالثة« كلمة فیمكن االستدالل لذلك بنفس صحیح الحلبي المتقدم بناًء على وجود

وإن لم یكن لھ مفھوم إّال على نحو السالبة بانتفاء » إذا طاف الرجل«): علیھ السالم(الوسائل، ألن قولھ 
یكشف عن عدم سرایة الحكم إلى ) علیھ السالم(الموضوع، ولكن ذكر الوصف والتقیید بالثالثة في كالم اإلمام 

 الوصف أو القید خصوصیة ودخًال في الحكم، وإّال لكان ذكر الوصف أو القید جمیع أفراد الطبیعة وأن لذكر
لغوًا، فالحكم باالعادة وبطالن الّطواف یختص بما إذا طاف ثالثة أشواط ونحوھا، وال یسري الحكم بالبطالن 

ما في الكافي غیر مذكورة في الروایة، بل المذكور في الروایة ك» ثالثة«في األشواط األخیرة، إّال أن لفظة 
   )2( »أشواطًا«
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 45أبواب الّطواف ب  / 386: 13الوسائل ) 1(
  .4 / 414: 4الكافي ) 2(
  

فتدل الروایة على البطالن مطلقًا قبل التجاوز عن النصف أم بعده، ولذا تردد في التفصیل المزبور صاحب 
  .)1( المدارك، ومال إلى البطالن على االطالق

  
في رجل طاف طواف الفریضة ) علیھ السالم(عن أبي الحسن «وقد یستدل للمشھور بروایة إسحاق بن عمار 

إن كان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنھ ثالثة : یقدر معھا على إتمام الّطواف، فقال ثّم اعتل عّلة ال
  .)2( الحدیث» أشواط فقد تّم طوافھ
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ّنھم ذھبوا إلى جواز البناء على ما  ّنھا أجنبیة عن مذھب المشھور، أل أولكّنھا ضعیفة بسھل بن زیاد، على 
ّنھ یطوف عنھ األشواط  ّنھ یرجع ویتم طوافھ ویأتي بالبقیة، والروایة تدل على األمر باالستنابة، وأ قطع وأ

  .الثالثة الباقیة شخص آخر
  

ًا ولحاجة عرفیة، فاّنھ إذا جاز القطع  الدال على جواز القطع طوع)3(وقد یستدل لھم بصحیح صفوان المتقدم
اختیارًا جاز قطعھ في الضرورة الخارجیة باألولویة القطعیة، ولكن االحتیاط یقتضي أن یستنیب لبقیة األشواط 
كما في روایة إسحاق بن عمار المتقدمة ویتم الّطواف ھو أیضًا بعد زوال عذره، لصحیحة صفوان ویعید 

  .)4(حیح الحلبي المتقدمالّطواف برأسھ من األّول لص
  

ثّم إّن المراد بالحاجة المذكورة في صحیح صفوان كما ذكرنا ھو الحاجة العرفیة على النحو المتعارف 
كالخروج بمقدار ساعة أو ساعتین ونحو ذلك، وأّما إذا استوعب الخروج زمانًا طویًال وفصًال كثیرًا كیوم أو 

ورة الخارجیة، فالخروج للحاجة العرفیة أو للضرورة التكوینیة یومین فال یشملھ النص، فكذلك الخروج للضر
  .بّد من أن یكون بمقدار المتعارف عادة، وأّما الزائد على ذلك فال یشملھ النص ال
  

أن مقتضى صحیح صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجة العرفیة في مطلق الّطواف : وبتعبیر أوضح
  اف والبناء على مافریضة كان أو مندوبًا، وصّحة الّطو

- - - - - - - - - -  
  .155: 8المدارك ) 1(
  .2 ح 45أبواب الّطواف ب  / 386: 13الوسائل ) 2(
  .53في ص ) 3(
  .في الصفحة السابقة) 4(
  

یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسھ أو ألحد إخوانھ : 310مسألة 
ة إذا كان الّطواف فریضة وكان ما أتى بھ شوطًا أو شوطین، وأّما إذا كان خروجھ المؤمنین، ولكن تلزمھ االعاد

  .)1( بعد ثالثة أشواط فاألحوط أن یأتي بعد رجوعھ بطواف كامل یقصد بھ األعم من التمام واالتمام
  

صوص قطعھ، فاذا جاز ذلك للحاجة العرفیة یجوز للضرورة باألولویة، ومقتضى صحیح الحلبي الوارد فیھ خ
طواف الفریضة، بطالن الّطواف بالخروج عن المطاف للضرورة التكوینیة الخارجیة، فیدل على البطالن 
بالخروج ألجل الحاجة العرفیة بطریق أولى فیقع التعارض، ألن مقتضى صحیح صفوان جواز الخروج 

  .للضرورة ومقتضى صحیح الحلبي عدم جواز الخروج للضرورة
  

وج للضرورة في طواف الفریضة فضًال عن الحاجة العرفیة، ولكن ما ذھب إلیھ فیشكل الحكم بجواز الخر
 )1(بّد من رفع الید من إطالق صحیح الحلبي، ألن معتبرة یونس بن یعقوب المتقدمة المشھور ھو الصحیح، وال

كوینیة دّلت على جواز الخروج للضرورة الشرعیة وھي التطھیر وإزالة النجاسة، فیجوز الخروج للضرورة الت
  .باألولى، فیبقى صحیح صفوان بال معارض فیجوز الخروج في الضرورة الشرعیة والتكوینیة

  
 قد ورد في جملة من الروایات جواز الخروج من المطاف لموارد ذكرت في المتن، ولكّنھا بأجمعھا )1(

  :ضعیفة، وھي على طوائف
  

 الّطواف بعد خمسة أشواط كما في خبر أبي الفرج ما دّل على جواز الخروج من المطاف وقطع: الطائفة اُالولى
احفظ مكانك : خمسة أشواط ثّم قلت إّني ُارید أن أعود مریضًا، فقال) علیھ السالم(طفت مع أبي عبداهللا «: قال

  .)3( ونحوه خبر أبي غرة)2(»ثّم اذھب فعده، ثّم ارجع فأتم طوافك
  
- - - - - - - - - -  
  .30في ص ) 1(
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  .10، 6 ح 41أبواب الّطواف ب  / 382، 380: 13ئل  الوسا)3(، )2(
  

تفوت بھ المواالة  بّد أن یكون مقداره بحیث ال یجوز الجلوس أثناء الّطواف لالستراحة، ولكن ال: 311مسألة 
  .)1(العرفّیة، فإن زاد على ذلك بطل طوافھ ولزمھ االستئناف

  
االستمرار في االتیان باألشواط، وأّن الّطواف لیس ما دّل على مجرد جواز قطع الّطواف وعدم وجوب : الثانیة

حرمة قطعھا، وال یدل على جواز البناء واالعتداد بما مضى من األشواط، ویدل على ذلك خبر  كالصالة في
  .)1( سكین بن عمار عن رجل من أصحابنا یكّنى أبا أحمد، ونحوه خبر أبي علي صاحب الكلل

  
نافلة كان أو فریضة كما في روایة محّمد بن سعید ابن غزوان عن أبیھ عن ما دّل على جواز البناء : الثالثة

: إّني لم ُاتم طوافي، قال: یا أبان اقطع طوافك وانطلق معھ في حاجتھ فاقضھا لھ، فقلت«: أبان بن تغلب قال
  . وغیر ذلك من الروایات الضعیفة)2( »احص ما طفت وانطلق معھ في حاجتھ

  
 والمتحّصل منھما جواز قطع النافلة والفریضة بعد التجاوز عن )3(ة صفوان وأبانوالعمدة في المقام صحیح

  .النصف، وقبل التجاوز عن النصف فیبقى تحت صحیحة أبان الداّلة على البطالن
  
ریب في اعتبار المواالة العرفیة بین أشواط الّطواف ولزوم التحفظ على الھیئة االتصالیة بین األشواط،   ال)1(

ّطواف عمل واحد مركب من أجزاء متعددة، وال یصدق عنوان الّطواف على األشواط السبعة إّال إذا أتى ألّن ال
یصدق الّطواف المأمور بھ على ما  بھا متوالیًا، فلو أتى بشوط واحد ثّم أتى بالشوط اآلخر بعد فصل طویل ال

  ذا یجوز للطائفأتى بھ، كما ھو الحال في جمیع األعمال المركبة من أجزاء متعددة، ول
- - - - - - - - - -  
  .4، 3 ح 42أبواب الّطواف ب  / 383: 13الوسائل ) 1(
  .7 ح 41أبواب الّطواف ب  / 380: 13الوسائل ) 2(
  .5  ح41 أبواب الطواف ب/  380 ص ، و1  ح42أبواب الطواف ب  / 382: 13المروّیتان في الوسائل ) 3(
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  النقصان في الّطواف
  

لم یخرج  االتمام ما  إذا نقص من طوافھ عمدًا، فان فاتت المواالة بطل طوافھ، وإّال جاز لھ:312مسألة 
  .)1( متعمدًا المطاف من الخروج حكم وقد تقّدم المطاف، من
  

إذا نقص من طوافھ سھوًا، فان تذكره قبل فوات المواالة ولم یخرج بعد من المطاف أتى بالباقي : 313مسألة 
  )2( وصّح طوافھ

  
تفوت بھ المواالة، فمقتضى القاعدة حینئذ ھو الجواز وال دلیل على  الجلوس أثناء الّطواف لالستراحة بمقدار ال

  .البطالن
  

الرجل ) علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: ویدل على الصّحة مضافًا إلى ما تقّدم صحیحة علي بن رئاب قال
یح ثّم یقوم فیبني على طوافھ في فریضة أو غیرھا، ویفعل نعم، یستر: ؟ قال یعیي في الّطواف ألھ أن یستریح

 ومن المعلوم أّن الجلوس أثناء الّطواف لالستراحة محمول على الجلوس )1(»ذلك في سعیھ وجمیع مناسكھ
  .تفوت بھ المواالة ومنصرف إلیھ المتعارف الیسیر اّلذي ال

  
: ؟ فقال ّنھ سئل عن الرجل یستریح في طوافھ أ«) علیھ السالم(ونحوه خبر ابن أبي یعفور عن أبي عبداهللا 

  .)2(»نعم، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس علیھا
  
ریب في بطالن الّطواف بالنقص العمدي، ویتحقق ذلك بالخروج متعمدًا عن المطاف قبل تكمیل األشواط   ال)1(

شواط السابقة قابلة النضمام األشواط السبعة، أو بالفصل بین األشواط بمقدار تفوت بھ المواالة، فال تكون األ
بّد من االستئناف، وأّما إذا لم یخرج من المطاف  یصدق عنوان الّطواف على ما أتى بھ فال الّالحقة إلیھا، وال

ولم تفت المواالة فال موجب للبطالن، فان مجّرد النقص متعمدًا ومجّرد البناء على عدم االتیان بالباقي آنًاما 
  .دق الّطوافغیر ضائر في ص

  
ریب في صّحة الّطواف بالنقصان السھوي ما لم یخرج عن المطاف ولم تفت المواالة، لألولویة عن   ال)2(

  .النقصان العمدي اّلذي قد عرفت عدم البطالن بذلك في ھذه الصورة
  

 أتى بھ وصّح وأّما إذا كان تذكره بعد فوات المواالة أو بعد خروجھ من المطاف فان كان المنسي شوطًا واحدًا
طوافھ أیضًا، وإن لم یتمّكن من االتیان بھ بنفسھ ولو ألجل أن تذكره كان بعد إیابھ إلى بلده، استناب غیره، 
وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، واألولى إعادة الّطواف بعد االتمام، 

  .ام ثّم االعادةوإن كان المنسي أربعة أو أكثر فاألحوط االتم
  
  

وأّما إذا خرج عن المطاف أو فاتت المواالة فتذكر النقص، فان كان الفائت شوطًا واحدًا یأتي بھ إذا تمكن وإن 
  .لم یتمكن یستنیب

  
ویدل على كال الحكمین ـ أي االتیان بنفسھ إن تمكن وإّال فیستنیب ـ مضافًا إلى التسالم، معتبرة حسن بن عطیة 

وكیف ) علیھ السالم(مان بن خالد وأنا معھ عن رجل طاف بالبیت سّتة أشواط، قال أبو عبداهللا سألھ سلی«: قال
یطوف ) علیھ السالم(اهللا أكبر وعقد واحدًا، فقال أبو عبداهللا : استقبل الِحجر وقال: طاف سّتة أشواط، قال

  .)1( »یأمر من یطوف عنھ: ده ـ قالفاّنھ فاتھ ذلك حّتى أتى أھلھ ـ أي رجع إلى أھلھ وبال: شوطًا، فقال سلیمان
  

  .وإن كان الفائت أكثر من شوط واحد، فتارة یفرض أن ما أتى بھ أكثر من المنسي وُاخرى بالعكس
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أّما األّول كما إذا طاف خمسة أشـواط ونسي إثنین مثًال، فیرجع وأتم ما نقص وإن خرج عن المطاف أو فاتت 
رجل طاف بالبیت ثّم خرج إلى ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: المواالة، لمعتبرة إسحاق بن عمار قال

یرجع إلى : ّنھ قد ترك بعض طوافھ بالبیت، قال الصفا فطاف بین الصفا والمروة فبینما ھو یطوف إذ ذكر أ
  البیت فیتم

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 32أبواب الّطواف ب  / 385: 13الوسائل ) 1(
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  افالّزیادة في الّطو
  

  :للّزیادة في الّطواف خمس صور
یبطل الّطواف  یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف اّلذي بیده أو لطواف آخر ففي ھذه الصورة ال أن ال: اُالولى

  .)1( بالزیادة
  

 فاّنھا تدل على أّن الخروج من المطاف بعد التجاوز من )1( »طوافھ ثّم یرجع إلى الصفا والمروة فیتم ما بقي
الطویل ـ غیر  اللیل المستلزم للفصل  أو فوات المواالة ـ خصوصًا بالنظر إلى جواز تأخیر السعي إلىالنصف

  .الحكم بالصّحة وبانضمام الباقي إلى األشواط السابقة ضائر في
  

 وألجل خالفھ )2(نعم، استشكل صاحب المدارك في الحكم بالصّحة، وخّص ذلك بما إذا كان المنسي شوطًا واحدًا
  .األولى إعادة الّطواف واستئنافھ بعدكان 

  
وھو ما إذا كان المنسي أكثرمما أتى بھ فتذكر قبل التجاوز من النصف كما إذا طاف ثالثة أشواط : وأّما الثاني

بالصّحة في ھذا  ّنھ فات منھ أربعة أشواط، مقتضى إطالق معتبرة إسحاق بن عمار ھو الحكم وسعى وتذكر أ
ّنھم  ھور ذھبوا إلى البطالن في جملة من موارد قبل التجاوز من النصف، فكأالمش الفرض أیضًا، ولكن

بطالن الّطواف على االطالق إذا خرج عن المطاف قبل التجاوز من : استفادوا كبرى كلیة من موارد مختلفة
وط إتیان النصف حّتى نسیانًا، ولكن األدّلة ال تساعدھم وال دلیل لھم على مختارھم، ولذا كان األولى واألح

  .الّطواف الكامل بقصد األعم من االتمام والتمام
  
الزیادة إّنما تتحقق باتیان الشوط بعنوان الّطواف، وأّما إذا استمر في مشیھ من دون أن  ریب في أّن  ال)1(

یقصد الزیادة كما إذا وجد شخصًا وأراد االجتماع بھ فقصده والتقى بھ فیحصل لھ ھذه الزیادة من دون قصد 
  یصدق علیھ عنوان حو ذلك، فاّنھ الون
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 32أبواب الّطواف ب  / 358: 13الوسائل ) 1(
  .148: 8المدارك ) 2(
  

الزیادة جزمًا، فان حال الطائف حینئذ حالھ قبل الّطواف من إتیان الشوط مقّدمة لالبتداء من الِحجر األسود، 
ان وحجر إسماعیل فاّن الطائف قد یمشي حول البیت قبل الوصول إلى ومعرفة كیفیة الّطواف ومعرفة األرك

یحسب من  الِحجر األسود وقبل الشروع في الّطواف مقدمة لمعرفة الِحجر وكیفیة االبتداء بھ، فان ذلك ال
  .الّطواف قطعًا وكذلك المشي بعد الّطواف لغرض من األغراض

  
ھور بطالن الّطواف بھا ولو ببعض الشوط كبطالن الصالة وأّما الزیادة بعنوان الّطواف فالمعروف والمش

  :بالزیادة، واستدّل على ذلك بروایتین
ورواه » یعید حّتى یثبتھ: عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط المفروض، قال«معتبرة أبي بصیر : اُالولى

  .)1( »حّتى یستتمھ«ّنھ قال  الشیخ أیضًا إّال أ
  

 ووافقھ صاحب الحدائق في )2( سندھا الشـتراك أبي بصیر بین الثقة والضعیفوناقش السیِّد في المدارك في 
 ولكن لم یوافقھ في أصل الحكم، ولكنا ذكرنا في كتاب الرجال أن أبا بصیر متى ُاطلق یراد بھ یحیى بن )3( ذلك

ّنى بھذه الكنیـة ، ومع االغماض عن ذلك فھو مرّدد بینھ وبین لیث المرادي فاّنھ أیضًا مك)4( القاسم وھو ثقة
وكل منھما ثقة فالتردید غیر ضائر، وأّما غیرھما وإن كان یكنى بأبي بصیر ولكّنھ غیر معروف بھا، بل لم 

  .یوجد مورد یراد بأبي بصیر غیرھما
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ثّم أشكل السیِّد في المدارك ثانیًا بأّن الدلیل أخص من المدعى، ألّن الخبر یدل على البطالن بالشوط الواحد 
  .ل فلو أتى ببعض الشوط فال یشملھ الخبرالكام

  
الّطواف المفروض «: قال) علیھ السالم( بمعتبرة عبداهللا بن محّمد عن أبي الحسن )5( واستدّل للمشھور أیضًا

  إذا زدت علیھ مثل الصالة المفروضة إذا زدت علیھا، فعلیك
   
- - - - - - - - - -  
  .361 / 111: 5، التھذیب 1ح  34أبواب الّطواف ب  / 363: 13الوسائل ) 1(
  .139: 8المدارك ) 2(
  .190: 16الحدائق ) 3(
  .81: 21راجع معجم الرجال ) 4(
  .وھذه ھي الروایة الثانیة) 5(
  

  .)1( »االعادة وكذلك السعي
  

 أیضًا في ھذه الروایة من حیث السند، الشتراك عبداهللا ابن محّمد بین الثقة )2( وناقش السیِّد في المدارك
یره، وصاحب الحدائق أیضًا وافقھ على ما ذكره من اشتراك عبداهللا بن محّمد بین الثقة وغیره ولم یقبل وغ

  .)3(مناقشتھ في التحریم والبطالن
  

ولكن إشكال السیِّد من حیث السند غیر وارد، ألن عبداهللا بن محّمد الموجود في ھذه الطبقة اّلذي یروي عن 
مرّدد بین رجلین مشھورین كل منھما ثقة، ) السالم علیھ(ر ھو الرضا الظاھ) السالم علیھ(أبي الحسن 

عبداهللا بن محّمد الحجال المزخرف، فاّنھما : ثانیھما. عبداهللا بن محّمد بن حصین الحضیني األھوازي: أحدھما
  .المشھورین ولھما كتاب) علیھ السالم(من أصحاب الرضا 

  
وكذلك ) علیھما السالم(ي اّلذي لھ مسائل من موسى بن جعفر نعم، في طبقتھما عبداهللا بن محّمد األھواز

وھما ممن لم یوثقا، ولكنھما ) علیھ السالم(عبداهللا بن محّمد بن علي بن العباس اّلذي لھ نسخة عن الرضا 
غیر مشھورین وال ینصرف عبداهللا بن محّمد إلیھما، بل لم توجد لھما روایة واحدة في الكتب األربعة فكیف 

عبداهللا بن محّمد إلیھما بال قرینة، فالروایة معتبرة سندًا ویتم ما ذكره المشھور من الحكم بالبطالن ینصرف 
  .بمطلق الزیادة

  
ثّم إن صاحب الحدائق أّید القول بالبطالن باألخبار الداّلة على وجوب االعادة بالشك في عدد الّطواف 

  .)4(بناء على األقل دون االعادة من رأسالمفروض، فلو لم تكن الزیادة مبطلة لكان المناسب ال
  

ما یأتي بالشوط، فھو إّما جزء أو  ّنھ عند ال وجھ للبطالن في مورد الشك في عدد الّطواف، أل: وبعبارة ُاخرى
 الشك عن )5(ّنھ إّما شوط سابع أو شوط ثامن زائد فیكشف الحكم بالبطالن في مورد األخیر زائد یلغى، أل

  یر الزیادةالبطالن بالزیادة نظ
- - - - - - - - - -  
  .11 ح 34أبواب الّطواف ب  / 366: 13الوسائل ) 1(
  .تقّدم مصدره في الصفحة السابقة) 2(
  . وما بعدھا187: 16 الحدائق )4(، )3(
  .»األخیر«الظاھر زیادة كلمة ) 5(
  

یكون جزءًا من طوافھ اّلذي أن یقصد حین شروعھ في الّطواف أو في أثنائھ االتیان بالزائد على أن : الثانیة
  .)1( بیده، وال إشكال في بطالن طوافھ حینئذ ولزوم إعادتھ
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أن یأتي بالزائد على أن یكون جزءًا من طوافھ اّلذي فرغ منھ، بمعنى أن یكون قصد الجزئیة بعد فراغھ : الثالثة
  .)2( من الّطواف، واألظھر في ھذه الصورة أیضًا البطالن

  
 جعل ذلك مؤّیدًا ال دلیًال الحتمال أّن المضي مع الشك غیر جائز، كما ھو الحال في الصالة في الصالة، وإّنما

فاّنھ لو أتى بالمشكوك یحصل لھ العلم باتیان سبعة أشواط جزمًا ولكن مضى فیھ مع الشك، ولعلھ غیر جائز 
  .وكیف كان ففي الروایتین غنى وكفایة. یجوز ذلك في الصالة كما ال

  
ّنھا تدل  ّنھا أخص من المدعى، أل شكلھ السیِّد في المدارك من حیث الداللة في روایة أبي بصیر بأوأّما ما أ

على البطالن باتیان شوط كامل وال تشمل الزیادة ببعض الشوط اّلذي ھو محل الكالم، فاّنما یتم بالنسبة إلى 
 الكامل والناقص، ألّن الموضوع فیھا روایة أبي بصیر، وأّما معتبرة عبداهللا بن محّمد مطلقة من حیث الشوط

  .عنوان الزیادة وھو صادق على الشوط الكامل وبعضھ
- - - - - - - - - -  
  .ھذه الصورة ھي القدر المتیقن من الحكم بالبطالن بالزیادة، وھذا مما ال كالم فیھ) 1(
ة زائدة بعد السالم، فاّن الصالة قد یقال بعدم البطالن، ألّن الزیادة بعد األشواط السبعة نظیر إتیان ركع) 2(
  .بذلك الصالة الزیادة في تبطل بذلك جزمًا لعدم صدق ال
  

یقاس الّطواف بالصالة، بل یقاس الزائد في الّطواف بزیادة الركعة قبل السالم فان ذلك مبطل قطعًا، ألّن  ولكن ال
ات والمبطالت بعده، فان ذلك جائز الصالة لھا مخرج شرعي وھو السالم، والزیادة بعده نظیر إتیان المنافی

  .قطعًا
  

  وأّما الّطواف فلیس لھ مخرج وإّنما مخرجھ ھو الفراغ منھ، وبما أّن الّطواف ُاخذ فیھ
  

أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر ویتم الّطواف الثاني، والزیادة في ھذه الصورة وإن لم تكن متحققة : الرابعة
  .)1( فیھا البطالن، وذلك من جھة القران بین الطوافین في الفریضةحقیقة إّال أّن األحوط بل األظھر 

  
بشرط أي لیس المأمور بھ ھو  بشرط ال عن الزائد، إذ لیس الواجب ھو إتیان سبعة أشواط على النحو الّال
یزید على أشواطھ السبعة شوطًا  إتیان طبیعي السبعة ولو في ضمن أعداد كثیرة، بل ُاخذ في الّطواف أن ال

احدًا، فاذا زاد على السبعة شوطًا واحدًا یشملھ النص الدال على االعادة كصحیحة أبي بصیر ومعتبرة عبداهللا و
  .)1(بن محّمد المتقدمتین

  
، إذ لم یسأل اإلمام )2(ومع االغماض عما ذكرنا یكفینا في الحكم بالبطالن إطالق صحیح أبي بصیر المتقدم

بالبطالن صورتي ما إذا قصد ) علیھ السالم(تى حصل، فیشمل حكمھ عن أن قصد الزیادة م) علیھ السالم(
  .الزیادة بعد الّطواف أو قبلھ

  
 إذا أتى بالزائد بعد إكمال الّطواف األّول من دون أن یقصد جزئیتھ للطواف السابق، بل أتى بھ بعنوان )1(

ادة لعدم تحقق عنوان الزیادة حقیقة، یبطل الّطواف األّول من جھة الزی جزئیتھ للطواف الثاني ویتمھ، فاّنھ ال
یسبقھ  وإّنما یحكم علیھ بالبطالن من جھة القران بین الطوافین في الفریضة، فاّن الّطواف مشروط بأن ال

طواف آخر وال یلحقھ طواف آخر إّال بعد الفصل بالصالة كما علیھ المشھور، وذھب بعضھم إلى الكراھة، 
  :ردة في المقام على طوائفوتفصیل الكالم أّن الروایات الوا

  
ما دّل على عدم جواز الِقران مطلقًا سواء في الفریضة أو في النافلة والعمدة إّنما ھي روایتان البن : اُالولى

  :أبي نصر
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عن الرجل یطوف ) علیھ السالم(سأل رجل أبا الحسن «: عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: إحداھما
ألّنھ كان یطوف ) علیھ السالم(ال، إّال االسبوع وركعتان وإّنما قرن أبو الحسن : لاألسباع جمیعًا فیقرن ؟ فقا
  مع محّمد بن إبراھیم لحال 

  
- - - - - - - - - -  
  .63 في ص )2(، )1(
  

، وھو اشتباه منھ إذ لیس )2(  وصاحب الحدائق رواھا عن صفوان عن أحمد بن محّمد ابن أبي نصر)1( »التقّیة
  .في السند صفوان

  
سألناه عن قران الّطواف السبوعین «: ما عن صفوان بن یحیى وأحمد بن محّمد بن أبي نصر قاال: ثانیتھما

كان أبي یطوف مع محّمد بن إبراھیم فیقرن، وإّنما كان ذلك : ال، إّنما ھو سبوع وركعتان، وقال: والثالثة، قال
 ممن لم یوثق في الرجال، ولكّنھ من رجال كامل  وفي السند علي ابن أحمد بن أشیم وھو)3( »منھ لحال التقیة

  .الزیارات فالروایة معتبرة
  

وال «: في حدیث قال) علیھ السالم(ویؤّیدھما ما رواه ابن إدریس من كتاب حریز عن زرارة عن أبي جعفر 
  .یز ولكّنھا ضعیفة سندًا، لجھالة طریق ابن إدریس إلى كتاب حر)4(»قران بین أسبوعین في فریضة ونافلة

  
یجوز أن یقرن طواف النافلة بطواف الفریضة بل  ّنھ ال أ: وذكر صاحب الحدائق أّن المراد من روایة السرائر

یجب أن یصّلي ركعتي طواف الفریضة ثّم یطوف النافلة ولیس المراد منھا عدم جواز القران بین الفریضتین 
  .)5( أو النافلتین

  
ال قران بین الفریضة والنافلة، ال ما قالھ :  ذكره لكان المناسب أن یقولیخفى، إذ لو كان المراد ما ما ال: وفیھ

  .»في فریضة ونافلة«
  

وھو ) علیھ السالم(ربما طفت مع أبي جعفر «: صحیحة زرارة قال: وھي بازاء اُالولى، فمنھا: الطائفة الثانیة
ّنھ قد یتفق  ظاھرة في أ» ربما«ة  وكلم)6(»ممسك بیدي الطوافین والثالثة ثّم ینصرف ویصّلي الركعات سّتًا

ربما یأتي باألمر المرجوح ) علیھ السالم(القران، فتكون الطائفة اُالولى محمولة على المرجوحیة، ولكن اإلمام 
  لحال 

  
- - - - - - - - - -  
  .7 ح 36أبواب الّطواف ب  / 371: 13الوسائل ) 1(
  .194: 16الحدائق ) 2(
  .6 ح 36 الّطواف ب أبواب / 371: 13الوسائل ) 3(
  .14 ح 36أبواب الّطواف ب  / 373: 13، الوسائل 587: 3) المستطرفات(السرائر ) 4(
  .196: 16الحدائق ) 5(
  .2 ح 36أبواب الّطواف ب  / 371، 370: 13الوسائل ) 6(
  

  .وكیف كان تحمل ھذه الروایة على النافلة. التقیة أو لغرض آخر ال علم لنا بھ
  

ثالثة عشر أسبوعًا قرنھا جمیعًا وھو ) علیھ السالم(أبي جعفر  طفت مع«: خرى لزرارة قالصحیحة ُا: ومنھا
  .)1(»آخذ بیدي ثّم خرج فتنحى ناحیة فصّلى سّتًا وعشرین ركعة وصّلیت معھ

  
  .والنتیجة أّن الِقران بین الطوافین في الفریضة غیر مشروع إّال لعارض كالتقیة أو ألمر آخر
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): علیھ السالم(قال أبو عبداهللا «: المفصِّلة بین الفریضة والنافلة كصحیحة زرارة قال الروایات: الطائفة الثالثة
  .)2( »إّنما یكره أن یجمع الرجل بین اُالسبوعین والطوافین في الفریضة وأّما في النافلة فال بأس

  
اع استعمال لفظ الكراھة في والكراھة محمولة على المبغوضیة، ولیس المراد منھا الكراھة المصطلحة، وقد ش

في مورد النافلة یدل على مجّرد الترخیص ال » ال بأس«: األخبار على المبغوضیة، ومع االغماض أن قولھ
  .االباحة المطلقة اّلتي ال مرجوحیة فیھا أصًال، فیكون قرینة على أّن المراد بالكراھة ھو المبغوضیة

  
  .یضة مبغوض ولكن في النافلة غیر مبغوض وإن كان مرجوحًاأّن الِقران في الفر: فالمتحصل من الروایة

  
: یقول) علیھ السالم(سمعت أبا عبداهللا «: صحیحة عمر بن یزید قال: ومّما یدل على حرمة الِقران ومبغوضیتھ

 )4( وقد عّبر عنھا صاحب الحدائق بالروایة)3(»إّنما یكره القران في الفریضة فأّما النافلة فال واهللا ما بھ بأس
ّنھا ال خدشة في سندھا، فان محّمد بن أحمد  ولم یعّبر عنھا بالمعتبرة، وذلك مشعر بضعف الروایة سندًا إّال أ

  ّنھ النھدي الواقع في السند ثقة كما صّرح الكشي بذلك ونقل عن أبي النضر محّمد بن مسعود أ
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 36أبواب الّطواف ب  / 371، 370: 13الوسائل ) 1(
  .1 ح 36أبواب الّطواف ب  / 369: 13الوسائل ) 2(
  .4 ح 36أبواب الّطواف ب  / 369: 13الوسائل ) 3(
  .193: 16الحدائق ) 4(
  

أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر وال یتم الّطواف الثاني من باب االتفاق، فال زیادة وال قران إّال : الخامسة
تأتي قصد القربة، وذلك فیما إذا قصد المكلف للزیادة عند ابتدائھ بالطواف أو ّنھ قد یبطل الّطواف فیھا لعدم  أ

في أثنائھ مع علمھ بحرمة القران وبطالن الّطواف بھ، فاّنھ ال یتحقق قصد القربة حینئذ وإن لم یتحقق القران 
  .)1( خارجًا من باب االتفاق

  
  . ومن رجال كامل الزیارات)1( فقیھ ثقة خیر

  
ّنھ كان متساھًال  ، فال یدل على ضعفھ بشخصھ، وإّنما یدل على أ)2( ّنھ مضطرب لنجاشي في حّقھ أوأّما قول ا

  .في نقل الروایات ونقل عن كل أحد
  

الصیرفي، فالروایة معتبرة "الشباب" فھو الخزاز البجلي ولیس ھو )3( وأّما محّمد بن الولید شباب الضعیف
  .وفي صحیحة زرارة المتقدمة غنى وكفایة

  
  .أّن الِقران في طواف الفریضة غیر جائز وأّما في النافلة فمرجوح: فالمتحصل من الروایات

  
أّن التقیة الواردة في الروایات إّنما تجري في طواف النافلة، وأّما في : ثّم إّنھ یلزم التنبیھ على أمر وھو

دھما باآلخر ویقرن بینھما، بل لھ الفریضة فال تتحقق التقیة، ألّن الطائف غیر ملزم بطوافین حّتى یضم أح
تأخیر الّطواف اآلخر إلى وقت آخر، وأّما في النافلة فربما یرغب المكلف باتیان الّطواف فیصح لھ التقیة، وأّما 
في الفریضة فال اضطرار إلى التعجیل بل لھ التأخیر، ولو فرض تحقق االضطرار فغیر ملزم بقصد الّطواف، بل 

  .ّنھ یطوف ویتحقق بذلك دفع شّره بیت وال یقصد الّطواف فیزعم المخالف أیمكن لھ التمشي حول ال
   إذا أتى بالزائد بعد الفراغ من السبعة ولم یأت بطواف آخر من باب االتفاق)1(
  
- - - - - - - - - -  
  .1014 / 530: رجال الكشي) 1(
  . 341: رجال النجاشي) 2(
  .197: 3الولید الصیرفي، راجع تنقیح المقال  وصٌف لمحّمد بنفانھ » شباب الضعیف«الظاھر زیادة قولھ ) 3(
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إذا زاد في طوافھ سھوًا، فان كان الزائد أقل من شوط قطعھ وصّح طوافھ، وإن كان شوطًا واحدًا : 314مسألة 

  .)1(أو أكثر فاألحوط أن یتم الزائد ویجعلھ طوافًا كامًال بقصد القربة المطلقة
  

ّنھ نظیر ما لو مشى   لعدم تحقق القران وعدم صدق عنوان الزیادة على ما أتى بھ، ألفحینئذ ال موجب للبطالن،
  .ّنھ قصد الزیادة بعد الفراغ من السبعة حول البیت بعد الّطواف، ألّن المفروض أ

  
 لم نعم، لو كان قاصدًا للزیادة من األّول أو قصد الزیادة في أثناء الّطواف، ففي مثل ذلك یحكم بالبطالن ـ وإن

یتم الّطواف الثاني من باب االتفاق ـ ال للزیادة وال للقران، بل لإلخالل بقصد القربة، فاّن المفروض أّن الِقران 
بین اُالسبوعین غیر مشروع، فاذا قصد الِقران من األّول أو في أثنائھ فقد قصد أمرًا غیر مشروع فیبطل من 

ات، فاّن الصالة تبطل بذلك وإن لم یأت بالركعة الخامسة ھذه الناحیة، نظیر ما لو قصد في الصالة خمس ركع
یجدي في الحكم بالصّحة بعد الحكم ببطالنھ ألجل  من باب االتفاق، فان مجرد عدم االتیان بتمام الّطواف ال

  .االخالل في النّیة
  
- - - - - - - - - -  
  . یكون شوطًا أو أكثرمن زاد في طوافھ سھوًا، فقد یفرض أن ما أتى بھ أقل من شوط، وقد) 1(
  

  .أّما الثاني فستعرف الحال فیھ قریبًا إن شاء اهللا تعالى
  

وأّما األّول فیقطع ما بیده ویلغیھ ویصح طوافھ، ألّن األصل في مثل ھذه الصورة یقتضي الصّحة وعدم كونھ 
  .مضّرًا، إذ ال دلیل على البطالن بھذا المقدار إذا كان عن سھو

  
ّنھ ال فرق في البطالن بین كونھ شوطًا واحدًا أو أقل منھ، ألّن  ان ما یظھر منھ أنعم، في صحیح ابن سن

: سمعتھ یقول«: الموضوع فیھ الدخول في الشوط الثامن وھو یصدق على نصف الشوط أو ثلثھ أو ربعھ، قال
  من طاف بالبیت فوھم حّتى یدخل 

  
  .)1( »في الثامن فلیتم أربعة عشر شوطًا، ثّم لیصل ركعتین

  
ولكّنھ معارض بروایات ُاخر دّلت بمفھومھا على إتمام الّطواف الثاني فیما إذا أتى بشوط كامل، فال عبرة 

وإن » إذا طاف«ال في كالم السائل، وقولھ ) علیھ السالم(ببعض الشوط، والشرطیة إّنما ذكرت في كالم اإلمام 
ضوع، وھو من لم یطف ومن لم یسھو، لكن إذا كان ال مفھوم لھ، ألن مفھومھ على نحو السالبة بانتفاء المو

إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة فاستیقن «: ذكر مع القیود فیتحقق لھ المفھوم، فمفھوم قولھ
 من لم یطف ثمانیة أشواط ومن لم یكمل الشوط الثامن، فالحكم بالتتمیم وإتیان )2( »ثمانیة، أضاف إلیھا سّتًا

تص بمن أتى ثمانیة أشواط كاملة، وال یشمل من أتى ببعض الشوط كنصف الشوط أو ربعھ السّتة الباقیة یخ
  .ونحوھما

  
بّد وأن یكون لھ خصوصیة ودخل في الحكم، وإّال لو  ال) علیھ السالم(على أّن التقیید بالثمانیة في كالم اإلمام 

ثمانیة لغوًا، فیحمل الدخول في الثامن على كان الحكم ساریًا في جمیع األفراد حّتى بعض الشوط لكان التقیید بال
  .الدخول الكامل فیتحقق االتفاق بین الخبرین

  
  .ولو تنّزلنا والتزمنا بالتعارض فالمرجع بعده ھو األصل المقتضي للصّحة

  
إن : عن رجل نسي فطاف ثمانیة أشواط، قال) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: ویؤّید بروایة أبي كھمس، قال

  . فاّنھ صریح في المطلوب)3( »قبل أن یبلغ الركن فلیقطعھذكر 
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ّنھ یتّم الّطواف الثاني، یعني  وأّما الزیادة بشوط كامل أو أكثر فالروایات فیھا مختلفة، والمشھور ذھبوا إلى أ
  .یأتي بأشواط سّتة إذا أتى ثمانیة أشواط كاملة

  
   )4( »ھ یتّمھ ویأتي بالستّن وروي أ«: وعن الصدوق البطالن وعلیھ االعادة، قال

  
- - - - - - - - - -  
  .10، 5 ح 34أبواب الّطواف ب  / 366، 364: 13الوسائل ) 2(، )1(
  .3 ح 34أبواب الّطواف ب  / 364: 13الوسائل ) 3(
  .266: المقنع) 4(
  

  .ّنھ یعمل بجمیع روایاتھ ھو التخییر بین األمرین أل) قدس سره(فمقتضى كالمھ 
  

  : من ذكر الروایات الواردة في المقام وھي على طوائفبّد وإذن فال
عن رجل طاف بالبیت  «)1( ما دّل على البطالن بمقتضى االطالق كصحیحة أبي بصیر المتقدمة: الطائفة اُالولى

  .فاّن األمر باالعادة یشمل صورتي الزیادة العمدیة والسھویة» یعید حّتى یثبتھ: ثمانیة أشواط المفروض، قال
  

  :وھي بازاء اُالولى وھي صحاح: ئفة الثانیةالطا
  .)2(» إذا طاف ثمانیة فلیتم أربعة عشر: یقول) علیھ السالم(كان علي «: صحیحة رفاعة قال: منھا

  
  .)3( »یضیف إلیھا سّتة: عن رجل طاف طواف الفریضة ثمانیة أشواط قال«صحیحة محّمد بن مسلم : ومنھا

  
  .)4( »فلیضم إلیھا سّتًا: بالبیت ثمانیة أشواط طواف الفریضة قالرجل طاف «صحیحة أبي أّیوب : ومنھا

  
والتعارض بین الطائفتین بالتباین، ألن كّال منھما باطالقھما یشمل الزیادة العمدیة والسھویة، وفي الطائفة 

  .اُالولى حكم بالفساد ولزوم االعادة، وفي الثانیة حكم بالصّحة وتتمیمھا بسّتة
  

الّطواف  «)5(  ما دّل على البطالن في صورة العمد كمعتبرة عبداهللا بن محّمد المتقدمة:الطائفة الثالثة
 فاّن الظاھر منھا )6(»المفروض إذا زدت علیھ مثل الصالة المفروضة إذا زدت علیھا، فعلیك االعادة

  العمدیة، لتشبیھ الزیادة في الّطواف بالزیادة  الزیادة
- - - - - - - - - -  
  .63في ص ) 1(
  .8، 9 ح 34أبواب الّطواف ب  / 365: 13 الوسائل )3(، )2(
  .13 ح 34أبواب الّطواف ب  / 365: 13الوسائل ) 4(
  .63في ص ) 5(
  .11 ح 34أبواب الّطواف ب  / 366: 13الوسائل ) 6(
  

 إلى الطائفة في الصالة، ومن المعلوم أّن الزیادة العمدیة في الصالة توجب البطالن غالبًا، ونسبة ھذه المعتبرة
الثانیة الداّلة على الصّحة نسبة الخاص والعام، فیخرج العامد من الطائفة الثانیة فتكون الطائفة الثانیة بعد 
ورود التخصیص علیھا مقیدة للطائفة اُالولى الداّلة على البطالن على االطالق، النقالب النسبة بعد ورود 

این إلى الخاص والعام، فالعام المخصص المستفاد من الطائفة التخصیص على أحدھما، فتنقلب النسبة من التب
الثانیة یخصص العام األّول، فتكون النتیجة أّن الزیادة العمدیة بشوط كامل مبطلة، وأّما إذا كانت عن سھو فال 

  .بّد من تكمیلھا وتتمیمھا بست توجب البطالن، نعم، ال
  

وحكم بالبطالن إذا زاد شوطًا واحدًا سھوًا، وھي معتبرة أبي ھذا، ولكن في روایة واحدة ورد األمر باالعادة 
ثّم  فلیتمھ طوافین: وھو ناس، قال مّرات فاّنھ طاف وھو متطوع ثماني: قلت لھ«: بصیر ـ في حدیث ـ قال
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 وھي صریحة في االعادة في صورة )1( »ركعات، فأّما الفریضة فلیعد حّتى یتم سبعة أشواط أربع یصّلي
  . یقع التعارض بینھا وبین الروایات اآلمرة بالتتمیم سّتًاالنسیان فاذن

  
إّنما الكالم في سند ھذه الروایة لوقوع إسماعیل بن مرار في سندھا فاّنھ لم یوثق في الرجال، فالروایة ضعیفة 
على مسلك المشھور، ولكن لوقوعھ في إسناد تفسیر علي ابن إبراھیم یكون ثقة، فالروایة معتبرة والداللة 
واضحة، فمقتضى الصحاح المتقدمة كصحیحة رفاعة وأبي أّیوب ھو التكمیل بالست، وذكرنا في محلھ أّن 
الواجب إذا كان أمرًا واحدًا وورد علیھ أمران مختلفان تقتضي القاعدة التخییر بین األمرین، فحینئذ ما ذكره 

  .الصدوق من التخییر ھو الصحیح
  

والتخییر فاالحتیاط یقتضي أن یتّم الزائد  التعیین األمر یدور بین ّنإ حیث الصناعة، ولكن تقتضیھ ھذا ما
  .ویجعلھ طوافًا كامًال بقصد القربة المطلقة كما في المتن

  
أن مقتضى الجمع بین الروایات ھو التخییر بین أن یقطع الّطواف ویعیده من رأس، وبین أن یكملھ : فتحصل

  .بسّتة أشواط ویجعلھ طوافین
  
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 34أبواب الّطواف ب  / 364: 13الوسائل ) 1(
  
  

ثّم إّنھ على تقدیر االتیان بالتمام وإتیان أربعة عشر شوطًا فال شك في أّن الطوافین معًا غیر واجبین، فھل 
  .؟ الواجب ھو السبعة اُالولى أو الثانیة

  
 أّن )3(  وابن بابویھ)2( ، ونقل عن ابن الجنید)1( نسب إلى العّالمة في المنتھى أّن الّطواف األّول ھو فریضة

  .)4( الفریضة ھو الثاني، وصّرح في الفقیھ بأّن الفریضة ھي الّطواف الثاني
  

ریب في أّن األمر بالتتمیم والتكمیل باتیان سّتة أشواط لیس أمرًا تكلیفیًا وجوبیًا  إّنھ ال: واّلذي ینبغي أن یقال
الّطواف لیس كالصالة في وجوب المضي واالتمام وحرمة القطع كما ادعي علیھ أّن : جزمًا، والوجھ في ذلك

االجماع في خصوص الصالة، وال كنفس أصل الحج والعمرة في وجوب االتمام، بل الّطواف واجب كسائر 
الواجبات یجوز قطعھ اختیارًا واالتیان بھ في أّي وقت شاء، فیجوز لكل أحد رفع الید عن طوافھ ویذھب حیث 

فلیتم أربعة «أو » یضیف إلیھا سّتًا«: شاء ثّم یستأنف الّطواف برأسھ سواء قطعھ قبل الثالثة أو بعدھا، فقولھ
ّنھ یصح لھ ویجوز لھ التتمیم  لیس أمرًا وجوبیًا، بل ذلك من األمر في مقام توھم الحظر، والمراد بھ أ» عشر

ط معاملة الصّحة، فیظھر من الروایات صّحة باتیان البقّیة ویجوز لھ أن یعامل مع ما مضى من األشوا
الطوافین، والشوط الثامن اّلذي أتى بھ سھوًا غیر ضائر في صّحة الطوافین ویعتد بالشوط الثامن ویجعلھ أّول 

  .السبعة من الّطواف الثاني
  

بالطوافین وال سیما أّن الروایات اآلمرة باتیان أربع ركعات بعد تمام األشواط ظاھرة جّدًا في االعتداد 
یستفاد من شيء من الروایات أّن األّول  وصّحتھما، فلو كان أحدھما باطًال ال وجھ لألمر بأربع ركعات ولكن ال

  واجب والثاني مستحب كما عن 
- - - - - - - - - -  
  .207: 4لم نعثر علیھ في المنتھى ولكّنھ موجود في المختلف ) 1(
  .207: 4 حكاه عنھما في المختلف )3(، )2(
  .1192 / 248: 2الفقیھ ) 4(
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العّالمة وال العكس كما عن الصدوق ووالده، والمرجع ھو أصالة عدم اشتراط صّحة الّطواف األّول باتمام 
الّطواف الثاني، كما أّن األصل عدم انقالب الّطواف األّول من الوجوب إلى الندب، بل األصل یقتضي بقاءه على 

  .الوجوب
  

 في كون األّول ھو الواجب لألصل، كما أّن الزیادة الّسھوّیة في غیر األركان في الصالة فالنتیجة مع العّالمة
  .غیر ضائرة

  
طاف طواف الفریضة ثمانیة فترك سبعة وبنى على واحد ) علیھ السالم(أن علیًا «ھذا، ولكن في صحیح زرارة 

 الثاني ھو الواجب وھو اّلذي یعتد بھ،  فھو كالصریح في أّن الّطواف)1( »وأضاف إلیھ سّتًا، ثّم صّلى ركعتین
فیترك «: وأّما السبعة اُالولى فقد تركھا أي رفع الید عنھا وألغاھا، ولو كان األّول ھو الواجب ال معنى لقولھ

ویؤّید بأّن األّول لو كان واجبًا الستلزم القران بین الفریضة والنافلة، وھذا بخالف ما إذا كان الثاني . »سبعة
  .ن إتیان الفریضة بعد النافلة غیر ممنوع ولیس من الِقران الممنوعواجبًا فا

  
حّتى في اُالمور ) علیھ السالم(نعم، ھنا إشكال آخر وھو منافاة االتیان بالشوط الثامن سھوًا لعصمة اإلمام 

الخارجیة وذلك مناف لمذھب الشیعة، فیمكن إخراج ھذه الروایة مخرج التقیة في إسناد السھو إلى 
  .ومثل ذلك غیر عزیز في األخبار فال ینافي ثبوت أصل الحكم) علیھ السالم(المؤمنین  رأمی
  

أمره بالركعتین بعده وبركعتین أخیرتین بعد الفراغ من السعي كما في عّدة : ومما یؤّكد أّن الثاني ھو الواجب
صالتھ، بخالف ما إذا كان الثاني  فاّنھ على تقدیر كون األّول فریضة یلزم الفصل بین الّطواف و)2( من الروایات

  .فریضة فال فصل بینھما
  

ّنھ یصّلي ركعتین بعد  ّنھ یصّلي أربع ركعات، وفي بعضھا أ وأّما الصالة للطوافین ففي بعض الروایات أ
  الطوافین وركعتین ُاخریین بعد الفراغ من السعي، وفي خبر جمیل 

- - - - - - - - - -  
  .7 ح 34ب الّطواف ب أبوا / 365: 13الوسائل ) 1(
  .16، 15، 7 ح 34أبواب الّطواف ب  / 366، 365: 13الوسائل ) 2(
  

  .)1( األمر بتأخیر الركعتین اُالخیرتین بعد الفراغ من السعي
  

فال یدل على لزوم التفریق والتأخیر، ) علیھ السالم(ّنھ ال موجب للتفصیل والتفریق، وأّما فعلھ  ولكن الظاھر أ
ھ یدل على الرجحان والفضیلة، وأّما خبر جمیل ضعیف السند للجھل بطریق ابن إدریس إلى ّن وغایة ذلك أ

نوادر أحمد بن محّمد بن أبي نصر فھو غیر قابل لتقیید ما دّل على إتیان أربع ركعات على االطالق، ولو 
إذا كان المقید ینھى عن نلتزم بالتقیید ونحمل المقید على األفضلیة، إّال  أغمضنا عن ضعفھ ففي المستحبات ال

  .إتیان العمل المستحب إّال في ضمن الخاص فحینئذ نلتزم بالتقیید، وإّال في غیره فال نلتزم بالتقیید
  

ولروایة علي بن أبي حمزة  )السالم علیھ( لفعل علي التأخیر والتفریق ھو األفضل ریب في كون نعم، ال
  .)2( وروایة جمیل

  
 )4(  وصحیحة ابن سنان)3( أّن الصالة إّنما ھي ركعتان كما في صحیحة رفاعة: اتثّم إّنھ ورد في بعض الروای

بّد من حملھا على أداء الوظیفة الواجبة، فلیس األمر بأربع ركعات كما في جملة من النصوص أمرًا  ولكن ال
  .وجوبیًا بقرینة ھذه الروایة

  
  إلى ھنا انتھى الجزء الرابع

  .شك في عدد األشواطویلیھ الجزء الخامس وأّولھ ال
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  والحمد هللا رّب العالمین
- - - - - - - - - -  
  .16، 15، 6، 4 ح 34أبواب الّطواف ب  / 367، 365، 364: 13الوسائل ) 1(
  .16، 15المصدر المتقدم ح ) 2(
  . 5، 9 ح 34أبواب الطواف ب  / 366 و 365: 13 الوسائل )4(، )3(
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  الشّك في عدد األشواط
  

 إذا شّك في عدد األشواط بعد الفراغ من الّطواف والتجاوز من محلِّھ لم یعتن بالشك، كما إذا كان :315مسألة 
  .)1( شكھ بعد دخولھ في صالة الّطواف

  
إذا تیقن بالسبعة وشك في الزائد، كما إذا احتمل أن یكون الشوط األخیر ھو الثامن لم یعتن بالشك : 316مسألة 

  )2( وصّح طوافھ
  
- - - - - - - - - -  
  .الشك في الّطواف قد یكون شكًا في صحتھ، وقد یكون شكًا في عدد أشواطھ) 1 (
  

  .والشك في األعداد تارة یكون متمحضًا في الزیادة وُاخرى في النقیصة وثالثة فیھما معًا
  

اء أو أّما الشك في الصحة فال ریب في جریان أصالة الصحة لما وقع في الخارج، سواء حصل الشك في األثن
  .بعد الفراغ، فان الشك في كل ما مضى یحكم بصحتھ

  
وأّما الشك في األعداد فتارة یشك بعد الفراغ واالنصراف منھ، وبعد الدخول في الغیر كالدخول في صالة 

  .الّطواف أو السعي، فیحكم بصحة الّطواف لقاعدة الفراغ
  
 أن شوطھ ھذا الذي بیده سابع أو ثامن، ففي مثلھ  إذا فرغ من الّطواف ولم یدخل في الغیر، كما إذا شك في)2(

أیضًا یحكم علیھ بالصحة لألصل، إذ لم یحرز الزیادة على السبعة، ومقتضى األصل عدم االتیان بالشوط الثامن، 
رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة، «ویدل علیھ النص أیضًا وھو صحیح الحلبي 

  .)1( »بعة فقد استیقن وإنما وقع وھمھ على الثامن فلیصل ركعتینأّما الس: فقال
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 35أبواب الّطواف ب  / 368: 13الوسائل ) 1(
  

إّال أن یكون شكھ ھذا قبل تمام الشوط األخیر، فان األظھر حینئذ بطالن الّطواف، واألحوط إتمامھ رجاء 
  .)1( وإعادتھ

  
یما لو شك قبل تمام الشوط األخیر، كما لو فرض أنھ شك عند الركن الیماني أو قبلھ في أنھ  إنما االشكال ف)1(

ھل طاف ستة وما بیده السابع أم طاف سبعة وما بیده الثامن، فالشك بین ستة ونصف أو سبعة ونصف، ففي 
 بھذا المقدار وقطع مثلھ ذھب الشھید في المسالك إلى البطالن، لدوران األمر بین المحذورین، إذ لو اكتفى

  .)1( الّطواف من ھذا المكان، فلعلھ الناقص أي ستة ونصف، كما أنھ یحتمل أنھ الزائد أي سبعة ونصف
  

  .)2( وأشكل علیھ صاحب المدارك بأنھ ال مانع بالزیادة بأقل من الشوط الكامل
  

حد الكامل، وقد استحسن مبني على ما اختاره من عدم البطالن بأقل من الشوط الوا) قدس سره(وما ذكره 
  .)3( صاحب الجواھر ما في المسالك

  
والصحیح ما ذكره الشھید الثاني وغیره، ال لما ذكره من دوران األمر بین المحذورین، ألن األصل عدم الزیادة 
وعدم االتیان بالزائد فال أثر لھذا الدوران، فان النقص مطابق لألصل كما أن عدم الزیادة موافق لألصل، بل 

  :لوجوه ُاخرى
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أّما السبعة فقد استیقن «): علیھ السالم(أن العبرة بالتیقن بالسبع لقولھ : ما یستفاد من صحیح الحلبي: األول
 ویظھر من ذلك أن السبع البد من القطع بھ، ومن المفروض أن السبع غیر )4( »وإنما وقع وھمھ على الثامن

  .مقطوع بھ في المقام الحتمال كونھ ستة ونصف
  
  یستفاد من صحیح الحلبي أن استصحاب عدم الزائد غیر حجة في: بعبارة ُاخرىو
  
- - - - - - - - - -  
  .349: 2المسالك ) 1(
  .178: 8المدارك ) 2(
  .379: 19الجواھر ) 3(
  .1 ح 35أبواب الّطواف ب  / 368: 13الوسائل ) 4(
  

لسابع أو بین الخامس والسادس وكذلك إذا شك في عدد األشواط، كما إذا شك بین السادس وا: 317مسألة 
األعداد السابقة حكم ببطالن طوافھ، وكذلك إذا شك في الزیادة والنقصان معًا، كما إذا شك في أّن شوطھ األخیر 

  )1( ھو السادس أو الثامن
  

  .باب الّطواف، كما أنھ غیر حجة في باب أعداد الصالة
  

رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستة «اعیل بن مرار معتبرة أبي بصیر التي في إسنادھا إسم: الثاني
 فان المستفاد منھا اعتبار كون الطائف حافظًا للسبع )1( »یعید طوافھ حتى یحفظ: طاف أم سبعة أم ثمانیة، قال

  .ومحِرزًا لھ، وفي المقام غیر محِرز وغیر حافظ لھ، نظیر اعتبار الحفظ في الركعتین اُالولیین
  

 فان إطالقھا یشمل بعد )2( روایات الواردة في الشك بین الست والسبع الدالة على بطالن الّطوافال: الثالث
الفراغ من الشوط ووصولھ إلى الحجر األسود، كما أنھ یشمل األثناء وقبل الوصول إلیھ، فلو تجاوز عنھ 

 الّطواف اسم للمجموع بمقدار خطوات وشك أن ما في یده سادس أو سابع فلم یحرز ولم یحفظ الّطواف، فان
بل تخصیص . ویصدق أنھ طاف ولم یدر ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم یصل إلى الحجر ولم یتم الشوط

حصول الشك بین الستة والسبعة بحین الوصول إلى الحجر تخصیص بالفرد النادر، إذ إنما الشك غالبًا یحصل 
  .في األثناء وقبل الوصول إلى الحجر

  
  .ما یستدل بھ لمذھب المشھور ولم أر من استدل بھاوھذه الوجوه أحسن 

  
  : المذكور في المسألة ثالث صور)1(

  .ما إذا شك في النقیصة فقط: اُالولى
  

  .في النقیصة والزیادة: الثانیة
  

  .الشك بین الخامس والرابع، أو بین الثالث والرابع، وكذلك األعداد السابقة: الثالثة
  
- - - - - - - - - -  
  .11 ح 33أبواب الطواف ب  / 362: 13سائل الو) 1(
  .33أبواب الطواف ب  / 359: 13الوسائل ) 2(
  

المدارك وبنى على األقل ونسب إلى  بالبطالن، وخالف صاحب األصحاب ھو الحكم فالمعروف بین: أّما اُالولى
  .)1( بعض القدماء كالمفید
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  :واستدل للمشھور بعدة من الروایات
  

  .)2( »ھال استأنفت: إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافًا آخر، فقال«صحیحة منصور : منھا
  

  .)3( »یستقبل: في رجل لم یدر ستة طاف أو سبعة، قال«صحیحة الحلبي : ومنھا
  

  .)4( »یستقبل: ؟ قال في رجل لم یدر أستة طاف أو سبعة«صحیحة معاویة بن عمار : ومنھا
  

لروایة لوقوع النخعي في السند وھو مشترك بین الثقة وغیره، والظاھر أنھ وناقش صاحب المدارك في ھذه ا
على أنھ رواھا الكلیني .  وھو ثقة، وموسى بن القاسم روى عنھ في غیر ھذا المورد)5(لقب ألبي أیوب الدراج
  .)6( ولیس في السند النخعي

  
أستة طاف أو سبعة طواف فریضة، عن رجل طاف بالبیت ولم یدر «ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم : منھا
  .)7( »فلیعد طوافھ: قال
  

وقد طعن صاحب المدارك في ھذه الروایة أیضًا بأن في طریقھا عبدالرحمن بن سـیابة وھو مجھول، ولكن 
الرحمن ھذا الذي یروي عنھ موسى بن القاسم ھو   أن عبد)9( ذكرا تبعًا لصاحب المنتقى)8( الوسـائل والحـدائق

  ران وتفسیره بابنابن أبي نج
  
- - - - - - - - - -  
  .180: 8المدارك ) 1(
  .3 ح 33أبواب الّطواف ب  / 359: 13الوسائل ) 2(
  .9 ح 33أبواب الّطواف ب  / 361: 13الوسائل ) 3(
  .2 ح 33أبواب الّطواف ب  / 359: 13الوسائل ) 4(
  .1621 / 169 :4الرجال  راجع معجمالنخعي وھو أّیوب بن نوح بن دّراج،  الحسین بل ھو لقب ألبي) 5(
  .3 / 417: 4الكافي ) 6(
  .356 / 110: 5، التھذیب 1 ح 33أبواب الّطواف ب  / 359: 13الوسائل ) 7(
  .235: 16الحدائق ) 8(
  .283: 3منتقى الجمان ) 9(
  

) علیھ السالم (ولم یعلم بقاؤه إلى ما بعد الصادق) علیھ السالم(سیابة غلط، ألن ابن سیابة من رجال الصادق 
  .فكیف یتصور روایتھ عنھ) علیھ السالم(والجواد ) علیھ السالم(وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا 

  
لكن عن األصحاب الذین بقوا إلى بعد ) علیھ السالم(نعم، قد یروي موسى بن القاسم عن أصحاب الصادق 

  ).علیھ السالم(اؤه إلى ما بعد الصادق ، وأّما عبدالرحمن بن سیابة فلم یعلم بق)علیھ السالم(الصادق 
  

وموسى بن القاسم روى عنھ ) علیھما السالم(وأّما عبدالرحمن بن أبي نجران فھو من رجال الرضا والجواد 
  .كثیرًا، وابن أبي نجران یروي عن حماد فذلك قرینة على أن عبدالرحمن ھذا ھو ابن أبي نجران

  
الرحمن بن سیابة وھو عن حماد وإن كانت منحصرة بھذه الروایة إن روایة موسى بن القاسم عن عبد: أقول

ولكن ال موجب للجزم بالغلط، فان البرقي روى عن عبدالرحمن بن سیابة، والبرقي من طبقة موسى بن 
على أنھ لو فرضنا أن ذكر سیابة غلط . القاسم، فیمكن أن یروي موسى ابن القاسم عنھ كما روى عنھ البرقي

دالرحمن ھذا ھو ابن أبي نجران ولعلھ شخص آخر مسمى بعبدالرحمن، فال یمكن الحكم بصحة فلم یعلم أن عب
  .الروایة
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إنھ كان على الشیخ حسن صاحب المنتقى أن یحتمل احتماًال آخر أقرب مما احتملھ، وھو أن : ویمكن أن یقال
بن القاسم یروي كثیرًا عن یكون ذكر عبدالرحمن بن سیابة بین موسى بن القاسم وحماد زائدًا، ألن موسى 

حماد بال واسطة، فمن المحتمل أن یكون ذكر عبدالرحمن في ھذا الموضع من غلط النّساخ والكّتاب، فال حاجة 
  .إلى احتمال كون المذكور عبدالرحمن بن أبي نجران

  
ن ذكر ولكن الروایة معتبرة على المختار، ألن عبدالرحمن بن سیابة من رجال كامل الزیارات، وإن كا

  .عبدالرحمن بین موسى بن القاسم وبین حماد زائدًا، فاألمر أوضح وتكون الروایة معتبرة حتى على المشھور
  

  سألتھ عن ثالثة«: صحیحة صفوان قال: ومن جملة الروایات الدالة على البطالن
  

معي ستة : حد منھماحفظوا الّطواف، فلما ظنوا أنھم قد فرغوا، قال وا: دخلوا في الّطواف فقال واحد منھم
معي ستة أشواط، وقال : معي سبعة أشواط، وقال اآلخر:  ورواه الشیخ قال واحد)1( أشواط ـ كما في الكافي

إن شكوا كّلھم فلیستأنفوا، وإن لم یشكوا وعلم كل واحد منھم ما في یدیھ : معي خمسة أشواط ـ قال: الثالث
  . والستة والسبعة موجب للبطالن فانھا ظاھرة في أن الشك بین الخمسة)2(»فلیبنوا

  
 اختار القول بالصحة وبالبناء على الیقین وھو البناء على األقل، وحمل )3( ولكن السید صاحب المدارك

  .الروایات اآلمرة باالستئناف واالعادة على االستحباب واستشھد بعدة من الروایات
  

یبني : یدري ستة طاف أو سبعة، قال في رجل ال «أنھ قال) علیھ السالم(صحیحة رفاعة عن أبي عبداهللا : منھا
  . والبناء على الیقین ھو معنى البناء على األقل)4( »على یقینھ

  
ھو البناء على الیقین وإحراز العمل الصحیح ال البناء على إتیان » یبني على یقینھ«إن ُارید من قولھ : وفیھ

ا ھو المراد في باب الشك في أعداد الصالة، یعني یأتي األقل، فالمعنى أنھ یجب علیھ إحراز العمل الصحیح، كم
) علیھم السالم(عمًال ال یحتمل فیھ زیادة وال نقیصة، ویمضي في صالتھ على یقین، غایة األمر أن األئمة 

عّلموا كیفیة تحصیل الیقین في باب الصالة، وفي باب الّطواف أیضًا، وأنھ یجب على المكلف أن یعمل عمًال 
یمكن االحراز وتحصیل الیقین بعدم الزیادة وبعدم النقیصة إّال  صحة، ومقتضاه ھنا االعادة، إذ الیحرز بھ ال

 وإعادة الّطواف برأسھ، فالمراد بالیقین المذكور في )5(بھدم الّطواف الذي بیده، وإعادة الّطواف الذي بیده
  .الصحیحة نفس الیقین ال البناء على األقل

  
- - - - - - - - - -  
  .12 / 429: 4 الكافي )1(
  .1645 / 469: 5، التھذیب 2 ح 66أبواب الطواف ب  / 419: 13الوسائل ) 2(
  .181: 8المدارك ) 3(
  .5 ح 33أبواب الّطواف ب  / 360: 13الوسائل ) 4(
  .»وإعادة الّطواف الذي بیده«: المناسب حذف ھذه العبارة) 5(
  

ایة مطلقة من حیث النافلة والفریضة وتقید بالبطالن وإن أرید بھ المتیقن كما ذكره المدارك، فالرو
  .بالشك في النقیصة في الفریضة البطالن الداّلة على للروایات الفریضة في
  

فلیعد : عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة، قال«صحیحة منصور بن حازم : ومنھا
 وبمضمونھا صحیحة معاویة بن )1(»ة أحب إليَّ وأفضلما أرى علیھ شیئًا واالعاد: ففاتھ، قال: طوافھ، قلت

  .)2( عمار
  

أنھ لم یذكر في ھاتین الصحیحتین أنھ أتى بالسبع، بل المذكور فیھا أنھ شك بین الستة والسبعة : والجواب
  .وذھب ولم یأت بشوط آخر، وھذا باطل قطعًا حتى عند صاحب المدارك، ألنھ لم یحرز إتیان السبعة
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 ریب في أن االقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطالن، فالبد من حمل الصحیحتین على الشك بعد ال: وبالجملة

الفراغ من العمل واالنصراف منھ والدخول في صالة الّطواف، فانھ لم یعتن بالشك حینئذ وإن كانت االعادة 
  .أفضل، أو حملھا على الّطواف المستحب

  
ث حصول الشك بعد الفراغ أو في األثناء وحملناھا على حصـول الشك ولو فرضنا رفع الید عن إطالقھا من حی

علیھ (قلت ألبي عبداهللا «في األثناء، فتكون حال ھاتین الروایتین حال روایة ُاخرى لمنصور بن حازم قال 
: طفت وذھبت، قال: ؟ قلت ھّال استأنفت: إن طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافًا آخر، فقال) السالم

 فانھا واضحة الداللة على حصول الشك في األثناء وغیر قابلة للحمل على ما بعد )3( »لیس علیك شيء
المندوب، ولكنھا  الّطواف، كما أنھا غیر قابلة للحمل على المندوب لعدم االستئناف في

  .»علیك شيء لیس«الصحیحة  في: لقولھ الصحة على الداللة ظاھرة
  

  تدالل بھذه الصحیحة خلط بین المسألتین إذ في المقام أن االس: فیرد علیھ حینئذ
  
- - - - - - - - - -  
  .8 ح 33أبواب الّطواف ب  / 361: 13الوسائل ) 1(
  .10 ح 33أبواب الّطواف ب  / 361: 13الوسائل ) 2(
  .3 ح 33أبواب الّطواف ب  / 359: 13الوسائل ) 3(
  

  :مسألتان
 یبطل طوافھ، والصحیحة تدل على ذلك صریحًا لقولھ معترضًا على أن من شك بین األقل والسبعة: اُالولى

  .»ھّال استأنفت«السائل 
  

من ترك الّطواف عامدًا عالمًا بالحكم أو جاھًال بھ ثم ذھب إلى أھلھ وفات زمان التدارك كما ذھب شھر : الثانیة
  .ذي الحجة فان الحج محكوم بالبطالن، وكذا لو كان جاھًال بالحكم

  
  .لناسي فقد استثني من الحكم بالبطالن على تفصیل سیأتي إن شاء اهللا تعالىوأّما ا

  
ثم إن الجاھل الذي ذكرنا أنھ یحكم ببطالن طوافھ وحجھ فھل الجاھل على إطالقھ كذلك، أو یستثنى منھ ھذه 

حب ؟ فان صا الصورة، وھي ما لو شك بین السادس والسابع وفاتھ زمان التدارك وذھب إلى بالده وأھلھ
ومحل الخالف إنما ھو مع : الحدائق ادعى عدم النزاع والخالف على الصحة في خصوص ھذه الصورة، قال

 وقد )1( الحضور، وأّما مع الذھاب إلى األھل والرجوع إلى بالده فال نزاع في الحكم بالصحة ألجل ھذه الروایات
ب إلى البطالن حتى في ھذه الصورة  ولكن صاحب الجواھر ذھ)2()رحمھ اهللا(صرح بھذا التفصیل المجلسي 

وادعى علیھ االجماع، وال فرق عنده بین ترك الّطواف برأسھ، أو شك بین السادس والسابع، سواء كان 
  .)3( حاضرًا في مكة وتمكن من العود واالستئناف أو خرج من مكة وذھب إلى أھلھ وشق علیھ العود إلى مكة

  
ى البطالن مطلقًا حتى في صورة الخروج من مكة والذھاب إلى األھل، فان تم ما ذكره الجواھر من االجماع عل

وإن ) علیھم السالم(فالبد من طرح الصحیحة من حیث الذیل الدال على أنھ لیس علیھ شيء وإیكال علمھ إلیھم 
لم یتم االجماع كما ال یتم جزمًا، خصوصًا في ھذه المسألة التي قل التعرض إلیھا، فال مانع من العمل 

  الصحیحة ب
- - - - - - - - - -  
  .234: 16الحدائق ) 1(
  .38: 18مرآة العقول ) 2(
  .383: 19الجواھر ) 3(
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وال استبعاد في ذلك، فنلتزم بأن خصوص ھذا الجاھل ملحق بالناسي من حیث الحكم بالصحة، وقد أفتى 
لصحة، ولذا نذكر في بمضمونھا المدراك والمجلسي والحدائق، بل ادعى صاحب الحدائق االجماع على ا

  .المسألة اآلتیة أنھ لم تبعد صحة طوافھ في ھذه الصورة، ھذا تمام الكالم في الصورة اُالولى
  

الشك في الزیادة والنقیصة، كما إذا شك في أن شوطھ ھذا ھو السادس أو السابع أو الثامن، : الصورة الثانیة
رجل طاف بالبیت طواف : قلت لھ«: ة أبي بصیر قالففیھا أیضًا یحكم بالبطالن، ویدل علیھ بالخصوص معتبر

 فان المستفاد منھا لزوم كون )1( »یعید طوافھ حتى یحفظ: الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانیة، قال
  .السبعة محفوظة

  
د أّما السبعة فق: عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة، فقال«وصحیحة الحلبي 

 فان المستفاد منھا لزوم إحراز السبعة، فاذا ُاحرزت )2( »استیقن وإنما وقع وھمھ على الثامن، فلیصل ركعتین
فال یضر الوھم بالزائد، وأّما إذا لم تحرز السبعة وكان االتیان بھا مشكوكًا یحكم بالبطالن، بل یمكن االستدالل 

ادس، ألنھ مطلق من حیث اقتران الشك بین السادس للبطالن بكل ما دّل على البـطالن بین السابع والس
  .)4(  وبخبر أبي بصیر)3(والسابع بالشك في الثامن أم ال، ویؤید بروایة المرھبي

  
الشك في األقل من الست والسبع، كما لو شك بین الثالث والرابع أو الرابع والخامس وھكذا، : الصورة الثالثة

ما تقول في ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: رة حنان بن سدیر قالففي مثلھ أیضًا یحكم بالبطالن، لمعتب
أّي الطوافین كان، طواف ): علیھ السالم(؟ فقال أبو عبداهللا  طفت أربعة أو طفت ثالثة: رجل طاف فأوھم قال

  نافلة
  
- - - - - - - - - -  
  .11 ح 33أبواب الّطواف ب  / 362: 13الوسائل ) 1(
  .1 ح 35أبواب الطواف ب  / 368: 13الوسائل ) 2(
  .4 ح 33أبواب الّطواف ب  / 360: 13الوسائل ) 3(
  .12 ح 33أبواب الّطواف ب  / 362: 13الوسائل ) 4(
  

بالحكم وأتم طوافھ لزمھ االستئناف،  جھًال منھ السادس على وبنى والسابع السادس بین إذا شّك: 318مسألة 
  .)1( رك لم تبعد صحة طوافھوإن استمر جھلھ إلى أن فاتھ زمان التدا

  
أن یّتكل على إحصاء صاحبھ في حفظ عدد أشواطھ إذا كان صاحبھ على یقین من  یجوز للطائف: 319مسألة 
  .)2( عددھا

  
 ومحمد ابن إسماعیل الواقع )1( »إن كان طواف فریضة فلیلق ما في یدیھ ولیستأنف: ؟ قال أم طواف فریضة

 بزیع بقرینة روایة أحمد بن محمد البرقي عنھ، وروایتھ أیضًا عن حنان في السند ھو محمد بن إسماعیل بن
  .بن سدیر

  
ویدل على البطالن كل ما دل على البطالن في الشك بین الست والسبع، ألن الشك بین الرابع والخامس 

لروایات الداّلة الرابع والخامس مثًال والسابع فیدخل في ا الشك بین ، فأضاف إلیھ شوطًا آخر یؤول إلى)2( مثًال
  .)4( والبطائني)3(ویؤید أیضًا بخبر المرھبي. على البطالن لو شك بین السادس والسابع

  
  . فانتبھ)5(  تقّدم شرح ھذه المسألة)1(
  
أن مقتضى القاعدة األولیة عدم جواز االتكال على الغیر في إحصاء عدد أشواطھ، فان كل   ال ریب في)2(

 في إتیان الواجب وامتثالھ، ولكن ورد في صحیح سعید األعرج جواز االتكـال مكلف یجب علیھ تحصیل الیقین
  .)6( »نعم: ؟ فقال عن الّطواف أیكتفي الرجل باحصاء صاحبھ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: قال
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- - - - - - - - - -  
  .7 ح 33أبواب الّطواف ب  / 360: 13الوسائل ) 1(
ھ لو شّك بین الرابع والخامس، فأضاف إلیھ شوطین یؤول إلى الشك بین السادس ّن أل: الصحیح أن ُیقال) 2(

  .والسابع
  .4 ح 33أبواب الّطواف ب  / 360: 13الوسائل ) 3(
  .12 ح 33أبواب الّطواف ب  / 362: 13الوسائل ) 4(
  .84في ص ) 5(
  .1 ح 66أبواب الّطواف ب  / 419: 13الوسائل ) 6(
  

  .)1( ّطواف المندوب یبني على األقل وصح طوافھإذا شك في ال: 320مسألة 
  

إذا ترك الّطواف في عمرة التمّتع عمدًا مع العلم بالحكم أو مع الجھل بھ ولم یتمكن من التدارك : 321مسألة 
قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرتھ وعلیھ إعادة الحج من قابل، وقد مّر أن األظھر بطالن إحرامھ أیضًا، لكن 

وإذا ترك الّطواف في الحج . ل إلى حج االفراد ویتمھ بقصد األعم من الحج والعمرة المفردةاألحوط أن یعد
متعمدًا ولم یمكنھ التدارك بطل حجھ ولزمتھ االعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جھة الجھل بالحكم لزمتھ كفارة 

  .)2( بدنھ أیضًا
  

نعم، أال : ؟ فقال الّطواف أیجزیھ عنھا وعن الصبيویؤید بروایة الھذیل في الرجل یتكل على عدد صاحبتھ في 
 من الخلل عن أبي 24 ورواه أیضًا في الوسائل في باب )1( ترى أنك تأتم باالمام إذا صّلیت خلفھ، فھو مثلھ

 وكیف كان الروایة ضعیفة، وفي صحیح سعید األعرج غنى )3(، والصحیح ما ذكره ھنا كما في الفقیھ)2(الھذیل
  .وكفایة

  . فال مانع من الزیادة في النافلة)4(ما في عدة من النصوص المعتبرة ك)1(
الحج والعمرة ویفسدان بتركھ عمدًا، سواء كان   أن الّطواف من أركان)5(الّطواف  ذكرنا في أّول البحث عن)2(

یة األجزاء وإّال عالمًا بوجوبھ أو جاھًال بھ، وكذا یبطل إحرامھ، فان االحرام إنما یكون جزءًا للحج إذا لحقتھ بق
  .ینكشف بطالن االحرام من األّول وعلیھ الحج من قابل، وقد تقدم جمیع ذلك مفصًال فال موجب لالعادة

  
سألت أبا الحسن «: نعم، لو تركھ من جھة الجھل بالحكم یجب علیھ كفـارة بدنة، لصحیح علي بن یقطین قال

  عن رجل جھل أن یطوف بالبیت طواف) علیھ السالم(
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 66أبواب الطواف ب  / 420: 13الوسائل ) 1(
  .9 ح 24أبواب الخلل في الصالة ب  / 242: 8الوسائل ) 2(
  .1233 / 254: 2الفقیھ ) 3(
  .12، 7، 4 ح 33أبواب الّطواف ب  / 362 ـ 360: 13الوسائل ) 4(
  .1في ص ) 5(
  

 بعد التذّكر، فان تذّكره بعد فوات محّلھ قضاه وصّح حّجھ، إذا ترك الّطواف نسیانًا وجب تداركھ: 322مسألة 
یتمّكن من القضاء أیضًا كما إذا تذكره بعد  واألحوط إعادة السعي بعد قضاء الّطواف وإذا تذكره في وقت ال

  .)1(رجوعھ إلى بلده وجبت علیھ االستنابة، واألحوط أن یأتي النائب بالسعي أیضًا بعد الّطواف
  

  .)2(  ویؤید بخبر علي بن أبي حمزة)1(»إن كان على وجھ الجھالة في الحج أعاد وعلیھ بدنة: الفریضة، قال
  
 من ترك الّطواف نسیانًا وغفلة، فتارة یفرض بقاء المحل وإمكان التدارك كما إذا تركھ في عمرة التمّتع، )1(

  . التداركأو تركھ في الحج وتذّكره في شھر ذي الحجة ویمكنھ الرجوع وُاخرى ال یمكنھ
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فال ریب في لزوم التدارك واالتیان بھ، لتمكنھ منھ والمفروض بقاء الوقت وإمكان التدارك، وتدل : أّما األول

  :علیھ روایات عدیدة
  

رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بین ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: معتبرة إسحاق بن عمار قال: منھا
یرجع إلى البیت فیتم طوافھ، ثم : وف إذ ذكر أنھ قد ترك من طوافھ بالبیت، قالفبینما ھو یط. الصفا والمروة

یأتي البیت : فانھ بدأ بالصفا والمروة قبل أن یبدأ بالبیت، فقال: قلت. یرجع إلى الصفا والمروة فیتم ما بقي
ا قد دخل في شيء ألن ھذ: ؟ قال فما الفرق بین ھذین: قلت. فیطوف بھ ثم یستأنف طوافھ بین الصفا والمروة

  .)3(»من الّطواف، وھذا لم یدخل في شيء منھ
  

یرجع فیطوف بالبیت ثم : عن رجل بدأ بالسعي بین الصفا والمروة، قال«خبر منصور بن حازم : ومنھا
 باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد عن سیف بن عمیرة )5(  وھذا الخبر رواه الشیخ)4(»یستأنف السعي

  السند بعینھ عن منصور، وھذا 
- - - - - - - - - -  
  .2، 1 ح 56أبواب الّطواف ب  / 404: 13الوسائل ) 2(، )1(
  .1، 3 ح 63أبواب الّطواف ب  / 413: 13الوسائل ) 4(، )3(
  .427 / 129: 5التھذیب ) 5(
  

سم ال  وھذا اال)1( مذكور في عّدة من الروایات، وفي بعضھا موسى بن القاسم عن محمد بن سیف بن عمیرة
  .وجود لھ في الرجال، والصحیح ھو األول أي محمد عن سیف

  
والروایة ضعیفة، ألن موسى بن القاسم یروي عن عدة أشخاص مسّمین بمحمد ـ وھم یروون عن سیف بن 

  .عمیرة ـ بعضھم ثقات وبعضھم غیر ثقة، ولم یعلم أّن محمد من ھو
  

یطوف :  والمروة قبل أن یطوف بالبیت، قالعن رجل طاف بین الصفا«صحیحة منصور بن حازم : ومنھا
  .)2(»بالبیت، ثم یعود إلى الصفا والمروة فیطوف بینھما

  
 ومحمد بن إسماعیل )3(وھذه الروایة یرویھا الكلیني بال واسطة عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان

سماعیل بن بزیع، وھذا بعید ھذا ھو محمد بن إسماعیل البندقي النیسابوري، واحتمل بعضھم أنھ محمد بن إ
وال یمكن أن یروي الكلیني عنھ بال واسطة، كما أن ما ) علیھ السالم(جدًا، ألن ابن بزیع من أصحاب الرضا 

احتملھ بعضھم بأنھ محمد بن إسماعیل البرمكي صاحب الصومعة بعید أیضًا، فان طبقتھ متقدمة على طبقة 
وري الذي یروي عنھ الكشي أیضًا بال واسطة، فان الكشي والكلیني في الكلیني، فالظاھر بل المتعین أنھ النیساب

طبقة واحدة، والرجل وإن لم یوثق في الرجال ولكنھ من رجال كامل الزیارات، مضافًا إلى أن كثرة روایة 
  .تداركالكلیني عنھ التي تبلغ أكثر من سبعمائة موردًا توجب االطمئنان بوثاقة الرجل، ھذا كلھ فیما إذا أمكن ال

  
یتمّكن من القضاء والتدارك فتكلیفھ باألداء ساقط جزمًا لفوات محل  وھو ما إذا تذّكره في وقت ال: وأّما الثاني

التدارك، فھل یحكم ببطالن الحج ووجوب الحج علیھ من قابل، أو یحكم بصحة حّجھ وقضاء الّطواف بنفسـھ 
  .ھان؟ وج ولو بعد انقضاء الوقت أو یستنیب إن تعذر العود

  
- - - - - - - - - -  
  .466 / 141: 5التھذیب ) 1(
  .2 ح 63أبواب الّطواف ب  / 413: 13الوسائل ) 2(
  .2 / 421: 4الكافي ) 3(
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 بل قال في الجواھر بال خالف معتّد بھ، وذلك یشعر بوجود )2( والجواھر)1(اختار الثاني صاحب المدارك
، ألنھ استدل للبطالن بنسیان الّطواف بروایتین ـ موردھما )3( المخالف، ویظھر من الشیخ الحكم بالبطالن

سئل عن رجل جھل أن یطوف بالبیت حتى رجع «: روایة على ابن أبي حمزة قال: الجھل ال النسیان ـ اُالولى
  .)4( »إذا كان على جھة الجھالة أعاد الحج وعلیھ بدنة: إلى أھلھ، قال

  
عن رجل جھل أن یطوف بالبیت طواف ) علیھ السالم(ت أبا الحسن سأل«: صحیحة علي بن یقطین قال: الثانیة

  .)5(»إن كان على وجھ الجھالة في الحج أعاد وعلیھ بدنة: الفریضة، قال
  

؟  عن رجل نسي طواف الفریضة حتى قدم بالده وواقع النساء كیف یصنع«ثم روى صحیحة علي بن جعفر 
حج وإن كان تركھ في عمرة بعث بھ في عمرة، ووّكل من یبعث بھدي، إن كان تركھ في حج بعث بھ في : قال

  .)6(»یطوف عنھ ما ترك من طوافھ
  

بأن یوّكل شخصًا یطوف عنھ، ولو ) علیھ السالم(والظاھر من صحیحة علي بن جعفر صحة الحج، ولذا أمر 
 بصحة الحج إنما كان الحج باطًال برأسھ ال مجال لمثل ھذا األمر منھ، ولذا حملھا على طواف النساء، فالحكم

ھو في فرض ترك طواف النساء، وأّما طواف الحج فلم یرد فیھ نص في نسیانھ، فیعلم أن النسیان حالھ حال 
  .الجھل في وجوب االعادة

  
یظھر من استدالل الشیخ بالروایتین المتقدمتین أن النسیان كالجھل في الحكم باالعادة وبطالن : والحاصل

  . حكاه من كالم المقنعة في حكم من نسي الّطواف وأن علیھ بدنة وإعادة الحجالحج، ألنھ استدل بھما لما
  
- - - - - - - - - -  
  .175: 8المدارك ) 1(
  .374: 19الجواھر ) 2(
  .127: 5التھذیب ) 3(
  .1، 2 ح 56أبواب الّطواف ب  / 404: 13الوسائل ) 5(، )4(
  .1 ح 58أبواب الّطواف ب  / 405: 13الوسائل ) 6(
  
كن الصحیح ھو ما ذھب إلیھ المشھور من الحكم بالصحـة، ال لحدیث الرفع ألن حدیث الرفع مقتضاه رفع ول

  .)1(األحكام وال نظر لھ إلى االثبات والحكم بالصحة وأن ما أتى بھ مجزئ ومسقط للواجب كما حقق في محلھ
  

 من یطوف عنھ ما تركھ من ووّكل«: ویكفینا في الحكم بالصحة صحیح علي بن جعفر المتقدم، فان قولھ
ظاھر في الحكم بالصحة، وحملھ على طواف النساء ـ كما صنعھ الشیخ ـ بعید جدًا، ألن طواف النساء » طوافھ

صّلى (لیس من طواف الفریضة، أي ما فرضھ اهللا تعالى في الكتاب، وإنما ھو واجب مستقل سّنھ رسول اهللا 
فریضة المسؤول عنھ في الروایة ھو الّطواف الواجب في الحج ال والظاھر من طواف ال) اهللا علیھ وآلھ وسّلم

الّطواف الواجب المستقل الذي یؤتى بھ بعد الحج، والذي تركھ عمدًا ال یوجب البطالن، مضافًا إلى أن تفصیل 
» إن كان تركھ في حج بعث بھدیھ في حج، وإن كان تركھ في عمرة بعث في عمرة«) علیھ السالم(اإلمام 

 في طواف الحج وحملھ على طواف النساء الواجب في الحج وحمل العمرة على العمرة المفردة بعید كالصریح
  .جدًا

  
ویظھر من ھذه الروایة الصحیحة وجوب الّطواف على الناسي نفسھ إن تمكن من العود وإّال فیستنیب، إذ 

  .إلى بعض المتأخریننحتمل وجوب االستنابة مطلقًا حتى إذا تمكن بنفسھ من الّطواف كما نسب  ال
  

  :أّن من نسي الّطواف لھ صور: والمتحصل
  .تداركھ یتمّكن الوقت ما وقد بقي من نسیانًا وتذكره الّطواف إذا فات عنھ ما: اُالولى

  



 576

  .ما إذا نسیھ وفات الوقت ولكن یتمّكن من التدارك بنفسھ: الثانیة
  

  .ما إذا فات الوقت وال یتمّكن من التدارك بنفسھ: الثالثة
  

صحیح ویجب علیھ التدارك  فالحج الصورتین وأّما في. بال كالم التدارك وجوب في إشكال فال: أّما اُالولى
   )3( وعن الغنیة)2( وعن الشیخ في الخالف. بنفسھ أو االستنابة

  
- - - - - - - - - -  
  . ذیل األمر الثالث267: 2أشار إلى ذلك في مصباح اُالصول ) 1(
  .55: 7، نسبھ إلیھ في الریاض 324: 2الحظ الخالف ) 2(
  .171: الغنیة) 3(
  

 واستدل بصحیحة )2( واالستبصار)1(التھذیب في كتابي البطالن ذھب إلى الشیخ الصحة، ولكن على االجماع
 ال الناسي، ثم ذكر صحیح علي بن جعفر الدال )3(علي بن یقطین وخبر علي بن أبي حمزة الواردین في الجاھل

ولكنھ حملھ على طواف النساء وأّید ذلك بروایة معاویة بن عمار الواردة في من ترك طواف  )4(على الصحة
  .)5(النساء

  
فان المسألة إجماعیة، حتى أن الشیخ بنفسھ ادعى االجماع على ) قدس سره(وھذا من غرائب ما صدر منھ 

عفر لیس ھو طواف النساء، على أن المراد بالطواف الوارد في صحیح علي بن ج. )6(الصحة في كتاب الخالف
ألن المسؤول ھو طواف الفریضة وظاھره الّطواف الذي فرضھ اهللا تعالى في كتابھ العزیز، وھو طواف الحج 

وطواف الفریضة وإن ُاطلق على طواف النساء أحیانًا ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(في قبال ما سّنھ رسول اهللا 
  .ھ على نحو من المسامحة والعنایةبّد من حمل في بعض الروایات ولكنھ ال

  
وبالجمة طواف النساء وإن كان واجبًا ولكنھ لیس مّما فرضھ اهللا في الكتاب، بل ھو عمل واجب مستقل سّنھ 

  .یضر بالحج فضًال عن النسیان وتركھ عمدًا ال) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(النبي 
  

 وطریق المجلسي إلى قرب االسناد نفس )7( قرب االسنادثم إّن كلمة الفریضة لم توجد في البحار الناقل عن 
 وفي التھذیب ورد )8( »رجل ترك طوافًا أو نسي من طواف الفریضة«طریق الشیخ إلیھ، وفي قرب االسناد 

  .»طواف الفریضة«
  

  ثم إّن المقابلة بین الحج والعمرة المذكورة في صحیح علي بن جعفر قرینة قطعیة
  
- - - - - - - - - -  
  .127: 5التھذیب ) 1(
  .228: 2االستبصار ) 2(
  .2، 1 ح 56أبواب الطواف ب  / 404: 13الوسائل ) 3(
  .1 ح 58أبواب الّطواف ب  / 405: 13الوسائل ) 4(
  .6 ح 58أبواب الّطواف ب  / 407: 13الوسائل ) 5(
  .تقّدم مصدره في الصفحة السابقة) 6(
  .»طوافًا أو نسي من طواف الفریضةعن رجل ترك « وفیھ 3 / 206: 96البحار ) 7(
  .969 / 244: قرب االسناد) 8(
  

إذا نسي الّطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أھلھ، لزمھ بعث ھدي إلى منى إن كان المنسي طواف : 323مسألة 
  .)1(الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ویكفى في الھدي أن یكون شاة
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ضة ھو طواف الحج، فال موجب لحملھ على طواف النساء وحمل العمرة على على أن المراد بطواف الفری
  .المفردة

  
 عدم إمكان التدارك بنفسھ، ولذا أمر أن )1(»رجل نسي طواف الفریضة حتى قدم بالده«ثم إن الظاھر من قولھ 

كلف من التدارك یوكل من یطوف عنھ، وال نحتمل وجوب االستنابة تعّبدًا، بل االستنابة في فرض عدم تمكن الم
  .بنفسھ كما تقتضیھ القاعدة األّولیة أیضًا

  
یضّره إذا  ال: عّمن نسي زیارة البیت حتى رجع إلى أھلھ، فقال«صحیح ھشام بن سالم : ومّما یؤكد ما ذكرنا

  .)2( »كان قد مضى مناسكھ
  

 )3( اب الوداعذكرھا في ب) قدس سره(والشیخ في التھذیب حمل ھذه الصحیحة على طواف الوداع، ألنھ 
واحتملھ صاحب الوسائل أیضًا، وال یخفى أنھ ال موجب لذلك، بل الظاھر منھا ھو طواف الحج، فان المراد 

  .بزیارة البیت ھو طواف الحج وال وجھ لحملھ على خصوص طواف الوداع
  
أنھ ال كفارة   إلى)5( وصاحب الجواھر)4( وذھب جماعة منھم المحقق.  نسب إلى أكثر الفقھاء وجوب بدنة)1(

بالكفارة إنما أرادوا وجوب الكفارة إذا واقع أھلھ بعد التذكر، وأّما إذا واقع  القائلین أن واحتمل المحقق. علیھ
  .فاذن یرتفع الخالف. وھو في حال النسیان فال شيء علیھ

  
- - - - - - - - - -  
  .90في صحیح علي بن جعفر المتقدِّم في ص ) 1(
  .4  ح1 أبواب زیارة البیت ب/  244 ،1  ح19 أبواب العود إلى منى ب/  291 :14الوسائل ) 2(
  .961 / 282: 5التھذیب ) 3(
  .310: 1الشرائع ) 4(
  .386: 19الجواھر ) 5(
  

إذا نسي الّطواف وتذّكره في زمان یمكنھ القضاء قضاه باحرامھ األول من دون حاجة إلى تجدید : 324مسألة 
  .)1( رج من مكة ومضى علیھ شھر أو أكثر لزمھ االحرام لدخول مكة كما مرنعم، إذا كان قد خ. االحرام

  
واستدل لوجوب الكفارة بروایات ثبوت الكفارة على من واقع قبل الّطواف وأجابوا عن ذلك بالروایات النافیة 

  .للكفارة على الناسي وبحدیث الرفع، إّال إذا ُارید ثبوت الكفارة بعد التذكر فال خالف
  

لظاھر ثبوت الكفارة إّال أنھ لیست بدنة، للروایات النافیة وحدیث الرفع إّال أن صحیح علي بن جعفر ولكن ا
 فیكون مخصصًا لما دل على عدم ثبوت الكفارة على )1(النسیان الوارد في صریح في وجوب بعث الھدي
ان إلى المواقعة وتحقق استمرار النسی» نسي طواف الفریضة حتى قدم بالده«: الناسي، فان الظاھر من قولھ

  .الوقاع حال النسیان
  

 والموجود في قرب )2(»یبعث بھدي«الروایة الموجودة في التھذیب  ثم إن في النسخة اختالفًا، فان نسخ
 وقد ذكرنا غیر مّرة أن طریق الحمیري )4( »ببدنة« وفي البحار )3( »یبعث بھدیھ إن كان تركھ الخ«االسناد 

بعبداهللا بن الحسن ولكن طریق الشیخ إلیھ صحیح، وطریق المجلسي نفس طریق إلى قرب االسناد ضعیف 
  .الشیخ، فاذن المعتمد كتاب التھذیب ولیس فیھ بدنة، والھدي صادق على الشاة

  
  .ولو تنّزلنا عن ذلك، فالمورد من الشك بین األقل واألكثر والمرجع البراءة عن األكثر وھو بدنة

  
   ویتذكر في زمان یمكنھ التدارك في الوقت، بال حرج من نسي طوافھ قد یلتفت)1(
- - - - - - - - - -  
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  .1 ح 58أبواب الّطواف ب  / 405: 13الوسائل ) 1(
  .421 / 127: 5التھذیب ) 2(
  .969 / 244: قرب االسناد) 3(
  .، ثم ان الموجود في البحار ھو بعینھ المنقول في قرب االسناد فراجع3 / 206: 96البحار ) 4(
  

وال مشقة من دون أن یفوتھ شيء، كما إذا كان الوقت باقیًا للتدارك، وكما لو تذكر فوات طواف عمرتھ قبل 
الوقوفین بأیام، أو تذكر فوات طواف حجھ في العشرة الثانیة من شھر ذي الحجة، ففي مثلھ یجب علیھ االتیان 

  .ابالطواف بال حاجة إلى إحرام جدید، سواء كان في مكة أو في خارجھ
  

یتمّكن من إتیان  وقد یتذّكر الفوات في أواخر شھر ذي الحّجة بحیث لو أراد الرجوع إلى مكة ضایقھ الوقت وال
الّطواف مع مقّدماتھ من الوضوء وغیره قبل نھایة الشھر، بل البد من إیقاعھ في أول شھر محرم مثًال، ففي 

  .تي بالطواف ولو قضاءمثلھ أیضًا ال یحتاج إلى إحرام جدید، بل یجب علیھ أن یأ
  

وقد یفرض أنھ یذكر الفوات وقد مضى على إحرامھ األّول شھر واحد، كما إذا تذكر في أواسط شھر محرم، 
فھل یجب إحرام جدید لمضي شھر من إحرامھ األّول ألن من یدخل مكة یجب علیھ االحرام لدخولھا في كل 

لیس علیھ إحرام جدید وإن أحل ودخل في الشھر یجب علیھ إحرام جدید فانھ محرم والمحرم  شھر، أو ال
  .؟ وجھان الثاني

  
 وتمسك بعضھم باستصحاب بقائھ )1(اختار الجواھر عدم الحاجة إلى االحرام الجدید لبقائھ على إحرامھ األّول

  .على االحرام األول بعد أن شك في خروجھ منھ، فیدخل مكة بغیر إحرام ویأتي بالطواف المنسي
  

 أن إحرام العمرة والحج عبارة عن )2(ما تقدم مّنا في محلھ: یح لزوم االحرام ثانیًا، والوجھ فیھإّال أن الصح
التي ھي  نفس التلبیة التي معناھا القیام باألعمال المفروضة من بدایة الحج إلى نھایتھ، وأّما المحّرمات

االحرام یتحقق بالتلبیة كما یتحقق ترتبط بحقیقة االحرام، ف أحكام ثابتة للمحرم ال أمرًا فھي وعشرون خمس
باالشعار والتقلید في حج القارن، وقد ذكرنا أن التلبیة نظیر تكبیرة االحرام للصالة التي یدخل بھا في الصالة 

  ویخرج منھا بالتسلیم، فمعنى االحرام القیام وااللتزام بالواجبات المفروضة
  
- - - - - - - - - -  
  .377: 19الحظ الجواھر ) 1(
  .184 المسألة 262ص  ، و178 ذیل المسألة 254: 28في شرح العروة ) 2(
  

  .)1( یحل لناسي الّطواف ما كان حلھ متوقفًا علیھ حتى یقضیھ بنفسھ أو بنائبھ ال: 325مسألة 
  

علیھ، فلو فرغ من أعمال حجھ وحكم بصحتھ، أو ببطالنھ لتركھ الّطواف عمدًا حتى خرج الشھر، فلم یكن 
إحرامھ، ألن االحرام كما عرفت مقّدمة لالتیان بتلك األعمال، فاذا أتى بھا وخرج منھا فال معنى معنى لبقاء 

لبقاء االحرام النتفاء موضوعھ، كما إذا انتھى من الصالة وحكم بصحتھا أو ببطالنھا ال معنى لبقائھ على 
الدخول بعد شھر وجب علیھ تكبیرة االحرام وااللتزام باتیان واجبات الصالة، فكذا المقام فاذا أراد 

ذلك بقاء بعض األحكام علیھ كحرمة الطیب  ینافي وخروجھ من االحرام، وال مكة الجدید لدخول االحرام
والنساء، نظیر ما إذا ترك طواف النساء فانھ تحرم علیھ النساء حتى یطوف وإن كان حجھ صحیحًا وخرج عن 

  .إحرامھ بالمّرة
  

عند نسیان الّطواف، أو قلنا ببطالنھ بسبب نسیان الّطواف، ففي كلتا الحالتین لم لو قلنا بصحة الحج : وبالجملة
فألنھ من الشبھات الحكمیة، وال نرى : یبق موضوع لالحرام، ومعھ ال مجال لجریان االستصحاب، أّما أّوًال

  .حجیتھ فیھا
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 الدخول إلى مكة بعد شھر یجب الختالف الموضوع، فان الّطواف الثاني قضاء ولیس بأداء، فان أراد: وثانیًا
  .علیھ االحرام الجدید لدخول مكة

  
المتیقن ھو االحرام لالتیان باألعمال السابقة، والمشكوك فیھ ھو االحرام لقضاء الّطواف، : وبعبارة ُاخرى

واالحرام األول قد انتھى بمجرد الفراغ من الحج، واالحرام لدخول مكة وقضاء الّطواف موضوع جدید یحتاج 
  .لى إحرام جدیدإ

  
 الذي حكم فیھ بالكفارة وأنھ یبعث بھدي إذا رجع إلى بلده وواقع )1(صحیح علي بن جعفر: ویؤكِّد ما ذكرنا

  .أھلھ، وال تنافي بین الحكمین، الحكم بالخروج من االحرام، والحكم بلزوم االحرام علیھ من جدید
  
  ، وقد عرفت أنھ ال إلطالق ما دل على حرمة النساء والطیب قبل الّطواف)1(
  
- - - - - - - - - -  
  .94المتقدِّم في ص ) 1(
  

إذا لم یتمكن من الّطواف بنفسھ لمرض أو كسر أو أشباه ذلك لزمتھ االستعانة بالغیر في طوافھ، : 326مسألة 
، ولو بأن یطوف راكبًا على متن رجل آخر، وإذا لم یتمّكن من ذلك أیضًا وجبت علیھ االستنابة فیطاف عنھ

وكذلك الحال بالنسبة إلى صالة الّطواف فیأتي المكلف بھا مع التمّكن ویستنیب لھا مع عدمھ، وقد تقّدم حكم 
  .)1( الحائض والنفساء في شرائط الّطواف

  
منافاة بین االحتیاج إلى االحرام لدخولھ مكة إذا مضى علیھ شھر، وبین عدم حل النساء والطیب علیھ إذا كان 

  .تاركًا للطواف
  

 اآلمر ببعث الھدي إلى مكة أو إلى منى، ویوكِّل من یطوف عنھ، إذ )1(ویؤكد ذلك صحیح علي بن جعفر المتقدم
  .تحل لھ قبل البعث والتوكیل یظھر منھ أن النساء ال

یختلف عن سائر   قد عرفت أن الّطواف واجب من واجبات الحج وركن یبطل الحج بتركھ عمدًا، وھو ال)1(
ة من قیام المكلف بھ مباشرة وصدوره عنھ خارجًا عن إرادة واختیار، كما ھو ظاھر كل تكلیف الواجبات االلھی

یجب علیھ المشي وإنما یجوز لھ الركوب واالطافة  متوجھ نحو المكّلف، فیلزم أن یطوف بنفسھ، غایة األمر ال
  . طاف بنفسھحول البیت بنحو یستند حركة الدوران حولھ إلى إرادة نفس الشخص لیصدق علیھ أنھ

  
وأّما االطافة بھ بنحو یقوم الفعل بھ لكن ال باختیاره وإنما تستند الحركة والدوران إلى غیره، أو الّطواف عنھ 
بحیث یقوم الفعل بشخص أجنبي وتستند الحركة إلى ذلك األجنبي، فصحة ذلك تحتاج إلى الدلیل، ھذا ما 

  .تقتضیھ القاعدة األولیة
  

لمقام على أن المكلف إذا تعذر علیھ الّطواف مباشرة بنفسھ جاز آلخر حملھ واالطافة ولكن دلت األخبار في ا
   إّال أنھ ال یمكن العمل باطالق ھذه الروایات، وأن)2(بھ
- - - - - - - - - -  
  .94في ص ) 1(
  .47أبواب الّطواف ب  / 389: 13الوسائل ) 2(
  

المباشرة، بل یجب تقییدھا بصورة عدم استطاعتھما من المریض والكبیر یجوز حملھما في الّطواف وإن تمكنا 
عن الرجل المریض یقدم مكة فال «المباشرة، كما دلت علیھ صحیحة صفوان وغیرھا، ففي صحیحة صفوان 

  .)1( »یطاف بھ محموًال: یستطیع أن یطوف بالبیت وال بین الصفا والمروة، قال
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شرة وجب علیھ أن یطوف بنفسھ وأّما لو كان مریضًا أن الطائف إذا كان مستطیعًا من المبا: فالنتیجة
  .یستطیع من ذلك َحَملھ آخر وطاف بھ، فالمیزان باالستطاعة بنفسھ وعدمھا ال
  

وإن لم یتمكن من ذلك أیضًا، وجبت علیھ االستنابة لیطاف عنھ، فیكون ما أتى بھ النائب من الّطواف في مرتبة 
 مباشرة وتعّذر علیھ أن یطاف بھ، وذلك استنادًا ألخبار صّرح في ثالثة للمریض الذي تعّذر علیھ الّطواف

بعضھا باالطافة عنھ، وفي بعضھا التخییر بین االطافة بھ والّطواف عنھ، ولكن تلك األخبار التي دلت على 
إن كان جواز الّطواف عنھ یجب تقییدھا بما إذا لم یتمكن من حملھ واالطافة بھ، فان الّطواف إذا كان قائمًا بھ و

المریض المغلوب یطاف «ال باختیاره مقّدم على الّطواف عنھ القائم باألجنبي كما في معتبرتي إسحاق بن عمار 
 )2( »ال، ولكن یطاف بھ: ؟ قال عن المریض یطاف عنھ بالكعبة«وفي اُالخرى » ال، ولكن یطاف بھ: ؟ قال عنھ

  . عنھوداللتھما واضحة على أن الّطواف بھ مقّدم على الّطواف
  

وأّما سندھما، فقد روى موسى بن القاسم عن عبداهللا عن إسحاق، والمسمى بعبد اهللا ثالثة أشخاص الذین 
  .یمكن روایة موسى عنھم، وروایتھ عن إسحاق، ھم عبداهللا بن سنان، وعبداهللا بن جبلة، وعبداهللا الكناني

  
سیر، ولیس ھو بمعروف لینصرف الّلفظ إلیھ، أّما الكناني فلیس لھ روایة في الكتب األربعة إّال النزر الی

  .فینحصر التردد بین ابن جبلة وابن سنان وكل منھما ثقة، وال یضر الترّدد بینھما
  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 47أبواب الّطواف ب  / 389: 13الوسائل ) 1(
  .7، 5 ح 47أبواب الّطواف ب  / 390: 13الوسائل ) 2(
  

هللا ھذا ھو ابن جبلة، فان ابن سنان روى عن إسحاق في موارد قلیلة، ولكن ابن جبلة والظاھر أن المراد بعبدا
روى عن إسحاق في موارد كثیرة تبلغ أكثر من سبعین موردًا، وذلك یوجب الظن القوي أو االطمئنان أن 

  .عبداهللا الذي روى عنھ موسى بن القاسم وروى ھو عن إسحاق ھو ابن جبلة
  

یضًا لّقب بالكناني، ولكن یحتمل أن عبداهللا الكناني الذي ورد في موردین أو ثالثة موارد ولیعلم أن ابن جبلة أ
  .من التھذیب ھو شخص آخر، والظاھر انصرافھ في المقام إلى ابن جبلة كما عرفت

  
بة فالمتحصِّل من الروایات أن مراتب الّطواف ثالثة ال ینتقل من واحدة إلى اُالخرى إّال بعد العجز عن المرت

  .السابقة
  

  .الّطواف بنفسھ مباشرة: اُالولى
  

  .الّطواف بھ، بأن یقوم العمل بنفس الطائف لكن بتحریك الغیر ودورانھ: الثانیة
  

  .الّطواف عنھ، وھو قیام الفعل بشخص أجنبي: الثالثة
  

ة بنفسھ تعین ثم إن جمیع ما تقدم یجري في صالة الّطواف عدا المرتبة الثانیة، بمعنى أنھ إن تمكن من الصال
إذن فالصالة ذات مرتبتین بخالف الّطواف فانھ ذو . علیھ ذلك وإّال فیصلى عنھ، وأّما الصالة بھ فال معنى لذلك

  .)1( مراتب ثالث كما عرفت، وقد ورد في روایتین معتبرتین أنھ یرمى عنھ ویصّلى عنھ
  
- - - - - - - - - -  
  .7، 6 ح 49أبواب الّطواف ب  / 394: 13الوسائل ) 1(
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   صالة الّطواف
  

، وھي ركعتان یؤتى بھما عقیب الّطواف، وصورتھا كصالة )1(التمّتع وھي الواجب الثالث من واجبات عمرة
) علیھ السالم(الفجر ولكنھ مخّیر في قراءتھا بین الجھر واالخفات ویجب االتیان بھا قریبًا من مقام إبراھیم 

المقام، فان لم یتمكن فیصلي في أّي مكان من المسجد مراعیًا  ھا خلفاالتیان ب واألحوط بل األظھر لزوم
األقرب فاألقرب إلى المقام على األحوط، ھذا في طواف الفریضة، أّما في الّطواف المستحب فیجوز االتیان 

  .بصالتھ في أّي موضع من المسجد اختیارًا
  
  .مین، ویدل علیھ أخبار مستفیضة وھي أیضًا مما ال إشكال وال خالف في وجوبھا بین المسل)1(
  

  .)1( األخبار البیانیة: منھا
  

ـ امامًا ـ بفتح  أي المقام األخبار الخاصة اآلمرة بالصالة والّطواف، كصحیحة معاویة بن عمار تجعلھ ـ: ومنھا
  .)2( األلف أو كسره ـ

  
  .)3( ما ورد في نسیان صالة الّطواف وأنھ یعود ویصّلي: ومنھا

  
  .)4( د من أنھ یصلیھا بعد رجوعھ إلى محلھ وأھلھما ور: ومنھا

  
ال ینبغي اإلشكال في وجوبھا وفي كونھا ركعتین كما وقع التصریح بذلك في الروایات، وال یبعد : وبالجملة

  .تواترھا، فال یعبأ بما قیل من أنھا مستحبة، ومقتضى إطالقھا التخییر بین الجھر واالخفات
  
- - - - - - - - - -  
  . وغیره4 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 213: 11وسائل ال) 1(
  .3 ح 71أبواب الّطواف ب  / 423: 13الوسائل ) 2(
  .74أبواب الّطواف ب  / 427: 13الوسائل ) 3(
  .نفس المصدر) 4(
  

 )1()َصّلىواتَِّخذوا من َمقاِم إبراھیَم ُم(لقولھ تعالى ) علیھ السالم(وأّما مكانھا، فیجب أن یكون عند مقام إبراھیم 
  .)2(ولألخبار

  
» تجعلھ امامًا«): علیھ السالم( أن تكون الصالة خلف المقام لقولھ )3(ثم إن الظاھر من صحیح معاویة بن عمار

سواء قرئ بالفتح أو بالكسر، فالبد أن یكون المقام قّدامھ، وعلیھ فال تجوز الصالة عن یمینھ أو یساره، وإن 
ن المراد باآلیة قرب المقام وھو صادق على جمیع األطراف، ولكن یرّده ذھب بعضھم إلى جواز ذلك بدعوى أ

  .صحیح معاویة اآلمر بجعلھ قدامھ
  

  .أنھ ال ریب في وجوب إتیان الصالة خلف المقام، بأن یجعلھ قّدامھ حسب الروایات: فالمتحصل
  

  :نففیھا احتماال) واتَِّخذوا ِمن َمقاِم إبراھیَم ُمصّلى(وأّما اآلیة الكریمة 
وبنى الكعبة المقّدسة كما یظھر ) علیھ السالم(أن یراد من المقام نفس الحجر الذي قام علیھ إبراھیم : أحدھما

من بعض األخبار، وھذا االحتمال بعید، إذ من الواضح أن اتخاذ الحجر مقامًا ومصلى ومكانًا للصالة أمر متعذر 
ن االلتزام بشيء من العنایة، بأن یدعى أن المراد من اتخاذه بّد م  فال)4(لصغر الحجر وعدم إمكانھ مكانًا للصالة

  .مصّلى اتخاذ جوانبھ وأطرافھ وما یقرب منھ مصلى، سواء كان خلفھ أو أحد جانبیھ
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أن یراد من المصلى جعل المقام والحجر قدامھ وأمامھ، بأن یصلي إلیھ ویستقبلھ، وعلى كال المعنیین : ثانیھما
یجوز االبتعاد عنھ، وھذا االحتمال  من المقام سواء كانت خلفھ أو إلى أحد جانبیھ فالإنما تجب الصالة قریبة 

ھو المتعین استنادًا إلى روایتین معتبرتین دّلتنا على إیقاع الصالة خلف المقام وجعلھ إمامًا، مضافًا إلى 
  :داللتھما على الصالة قرب المقام

  ُاصلي): علیھ السالم(قلت للرضا «: معتبرة إبراھیم بن أبي محمود، قال: اُالولى
- - - - - - - - - -  
  .125: 2البقرة ) 1(
  .اآلتیة قریبًا) 2(
  .المتقدِّمة في الصفحة السابقة) 3(
  .تخلو من ركاكة العبارة ال) 4(
  

صّلى اهللا علیھ وآلھ (ركعتي طواف الفریضة خلف المقام حیث ھو الساعة، أو حیث كان على عھد رسول اهللا 
  .)1( »حیث ھو الساعة: ؟ قال )وسّلم

  
فصّل ركعتین ) علیھ السالم(إذا فرغت من طوافك فاِئت مقام إبراھیم «صحیحة معاویة بن عمار : الثانیة

 وفي ھاتین الروایتین المعتبرتین غنى وكفایة على لزوم إیقاع الصالة خلف المقام )2( الحدیث» واجعلھ إمامًا
اسك واألحوط بل األظھر لزوم االتیان بھا خلف المقام، فالقول بجوازه في حال االختیار، ولذا ذكرنا في المن

  .غیر خلف المقام مّما ال وجھ لھ
  

ھذا فیما إذا تمكن من ذلك، وأّما إذا لم یتمّكن من الصالة خلف المقام، كما إذا منعھ الزحام من الصالة خلف 
حتمال انتفاء المشروط بانتفاء شرطھ، بل یجب ریب في عدم سقوط الصالة عنھ ال المقام، ففي ھذه الحالة ال

  .االتیان بھا في أّي جانب من جوانب المسجد
  

أّما عدم سقوط الصالة بمجّرد عدم إمكان إتیانھا خلف المقام فمما ال إشكال فیھ بین الفریقین ومتسالم علیھ 
 یسقط القید المذكور ال أصل عند األصحاب، فانھ في حال العجز وعدم التمّكن من إتیان الصالة خلف المقام

  .الصالة، فلھ أن یصلي في أّي مكان شاء من المسجد
  

ما دّل من األخبار على أن من نسي صالة الّطواف أو تركھا جھًال بوجوبھا حتى : ویدّل على عدم السقوط أیضًا
یب في ھذه الحالة، انتھى من األعمال، أنھ إذا تمّكن من الرجوع والصالة خلف المقام رجع وصّلى وسقط الترت

تسقط حتى مع النسیان والجھل فكیف تسقط في   فاذا كانت الصالة ال)3(وإذا تعّذر علیھ العود صالھا في مكانھ
  .حال العلم واالختیار لمجرد الزحام

  
   وھذه الروایة)4(ویدّلنا أیضًا على عدم السقوط في الجملة، معتبرة الحسین بن عثمان

- - - - - - - - - -  
  .3، 1 ح 71أبواب الّطواف ب  / 422: 13 الوسائل )2( ،)1(
  .74أبواب الّطواف ب  / 427: 13الوسائل ) 3(
  .2، 1 ح 75أبواب الّطواف ب  / 433: 13الوسائل ) 4(
  

  :رویت بطریقتین
 وقد ضّعفھ جماعة، ولكن ذكرنا أن األظھر أنھ ثقة وإن )1( ما رواه الشیخ بسند فیھ أحمد بن ھالل: إحداھما

 وفي السند ُامیة بن علي وھو وإن كان من رجال كامل الزیارات إّال أن )2( كان فاسد العقیدة بل كان خبیثًا
  .األصحاب ضّعفوه، فالروایة ضعیفة بُامیة بن علي

  
) علیھ السالم(رأیت أبا الحسن موسى «طریق الكلیني وھو صحیح عن الحسین بن عثمان قال : ثانیتھما

 إّال أن ذلك حكایة فعل ال داللة لھ على )3( »ریضة بحیال المقام قریبًا من ظالل المسجدیصلي ركعتي طواف الف
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ولكن تدل » لكثرة الناس«الجواز مطلقًا، فیحمل على صورة عدم التمّكن كما صّرح بذلك في الطریق اآلخر 
  .على الجواز في الجملة

  
  .ا خلف المقام، بل یؤتى بھا في المسجدتسقط بتعّذر إتیانھ فیظھر من مجموع الروایات أن الصالة ال

  
وأصالة البراءة تنفي . وأّما مراعاة األقرب فاألقرب فال دلیل علیھا بعد تعّذر إتیانھا خلف المقام، وإن كان أحوط

  .الخصوصیة والتقیید باألقرب فاألقرب
  

ة أن القاعدة مخدوشة وقد احتمل بعضھم وجوب مراعاة األقرب فاألقرب لقاعدة المیسور، وقد ذكرنا غیر مّر
كبرى وصغرى، فان القاعدة على فرض تسلیمھا تجري في الشىء المركب من أجزاء وشرائط وقد تعذر بعض 

إن الفاقد لجزء أو شرط یصدق علیھ أنھ میسور لذلك المرّكب الواجد، وھذا : أجزائھ أو شرائطھ فحینئذ یقال
إلى المقام لیست میسورة باالضافة إلى الصالة خلف المقام، ینطبق على المقام، ألن الصالة القریبة  المعنى ال

  .بل ھما متباینان، ھذا كلھ في الّطواف الواجب
  
- - - - - - - - - -  
  .464 / 140: 5التھذیب ) 1(
  .152: 3راجع معجم رجال الحدیث ) 2(
  .2 / 423: 4الكافي ) 3(
  

  .)1( ھ، الستلزامھ فساد السعي المترتب علیھمن ترك صالة الّطواف عالمًا عامدًا بطل حّج: 327مسألة 
  

وأّما الّطواف المستحب فیصح إیقاع صالتھ في أّي موضع من المسجد اختیارًا استنادًا لألخبار المصّرحة 
  .)1( بذلك

  
الجواھر ناقش ذلك بأنھ لم یر من  وصاحب. المسجد بجواز إیقاعھا خارج  صّرح)2(بن جعفر بل صحیح علي
  .)3( أفتى بمضمونھ

  
ویرد علیھ بأن باب المستحبات واسع، واألصحاب لم یتعّرضوا لكثیر من المستحبات وخصوصیاتھا، والروایة 

  .صحیحة والداللة واضحة فال موجب لرفع الید عنھا
أنھم لم یتعّرضوا لحكم ھذه ) قدس سره( اختلف األصحاب في ھذه المسألة، فقد ذكر صاحب المسالك )1(

 روایة تدل على الحكم، فاألصل یقتضي بقاء الصالة في ذمة التارك فیجب علیھ العود إلى المسألة ولم ترد أّي
  .)4( المسجد للصالة عند المقام ومع التعّذر یصلي في أّي مكان شاء فھو كالناسي والجاھل

  
كالم واستشكل صاحب المدارك في ذلك وأفاد بأنھ ال ریب أن مقتضى األصل وجوب العود مع االمكان، إنما ال

في صحة إتیان الصالة في أّي مكان شاء عند التعذر، ألن الدلیل إنما دل على الصحة في فرض النسیان 
والجھل، وقد استشكل أیضًا في صحة األفعال المتأخرة عن الصالة من السعي والتقصیر في الحج والعمرة 

  .)5( المفردة لعدم وقوعھما على الوجھ المأمور بھ
  
- - - - - - - - - -  
  .4، 2، 1 ح 73أبواب الّطواف ب  / 426: 13الوسائل ) 1(
  .4 ح 73أبواب الّطواف ب  / 427: 13الوسائل ) 2(
  .320: 19الجواھر ) 3(
  .349: 2المسالك ) 4(
  .136: 8المدارك ) 5(
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ة  ُاّید ما في المسالك في الحكم بالصح)2( كما أن صاحب الجواھر)1( وفي الحدائق استحسن ما في المسالك
وألحق العامد في ترك صالة الّطواف بالجاھل والناسي وذكر أن حّجھ صحیح وإنما یجب علیھ العود إلى 

أن صالة الّطواف : المسجد ألداء الصالة مع االمكان ومع التعذر یصلیھا في أّي مكان شاء، وأفاد في وجھ ذلك
اف لعدم الدلیل على ذلك، بل الّطواف لیست متممة للطواف ولیست من شرائطھ بحیث لو لم یأت بھا بطل الّطو

  .الذي أتى بھ محكوم بالصحة سواء صلى أم لم یصل، فوجودھا وعدمھا سّیان من ھذه الجھة
  

وأّما األعمال المتأخرة من السعي والتقصیر فلم یعلم ترتبھا على الصالة بحیث لو لم یصّل تبطل تلك األعمال، 
حة حّجھ، ومقتضى االطالق والفتاوى عدم الفرق بین الجاھل ألن الجاھل إذا ترك صالة الّطواف حكم بص

القاصر والمقّصر، مع أن الجاھل المقّصر في حكم العامد، فاذا كان الجاھل المقّصر قد ترك صالة الّطواف یحكم 
بصحة سعیھ، ألن السعي غیر مترتب على الصالة، فالعامد لّما كان بحكم الجاھل المقّصر كان الزمھ إذا ترك 

  .ة طوافھ حكم بصحة سعیھ أیضًاصال
  

یضر بالصحة، فیأتي بالسعي  والمحقق النائیني قّوى إلحاق العامد بالناسي في الحكم، وأن الترك العمدي ال
  .)3(والتقصیر وتبقى ذمتھ مشغولة بالصالة یأتي بھا في المسجد إن أمكن وإّال ففي أّي مكان شاء

  
 المتقدمة، بدعوى أن )4( ة الّطواف عمدًا بروایة سعید األعرجواستدل بعضھم على صحة السعي عند ترك صال

الروایة تضمنت أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تمت عمرتھا وتأتي ببقیة المناسك، فان المستفاد من 
  .ذلك ترتب السعي على الّطواف بنفسھ ال على صالتھ

  
- - - - - - - - - -  
  .147: 16الحدائق ) 1(
  .307: 19 الجواھر) 2(
  .278): المتن(دلیل الناسك ) 3(
  .1 ح 86أبواب الّطواف ب  / 456: 13الوسائل ) 4(
  

ولكن الصحیح ما ذكره صاحب المدارك من االشكال في صحة األعمال اآلتیة بعد السعي والتقصیر فیما لو ترك 
  .بّد من الجزم بالبطالن الصالة عمدًا، بل ال

  
  :ألعرج على صحة السعي والتقصیر، ففیھأّما االستدالل بروایة سعید ا

  .أن الروایة ضعیفة السند: أّوًال
  

أن الروایة خاصة بالحائض ولھا أحكام مخصوصة مذكورة في الروایات والمستفاد من بعضھا عدم : وثانیًا
ردھا إلى یجوز لنا التعدِّي عن مو لزوم الترتیب بین الّطواف وبقّیة المناسك فضًال عن صالة الّطواف، ولكن ال

  .المقام
  

بّد من الحكم ببطالن  یمكن المساعدة علیھ، بل ال وأّما ما ذكره صاحب الجواھر واختاره الشیخ النائیني فال
  :الحج إذا ترك صالة الّطواف عمدًا، ویدل على البطالن ُامور

رتب على نفس أن المستفاد من جملة من الروایات أن السعي مترتب على صالة الّطواف كما ھو مت: األّول
  :الّطواف

أحرم ثم طاف ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(األخبار البیانیة الواردة في بیان كیفیة الحج وأن النبي األكرم : منھا
تدل على التأخیر والترتیب، فیعلم من ذلك أن السعي بعد » ثم« فان التعبیر بكلمة )1(وصّلى وسعى أو ثم سعى

  .الصالة
  

و النسیان نقول بالصحة بدلیل آخر، وأّما المتعّمد فلیس لھ ذلك، وال دلیل على صحة نعم، في صورة الجھل أ
  .سعیھ في مورد التعمد
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علیھ (ما ورد في من نسي صالة الّطواف وشرع في السعي، قال : ومن جملة الروایات الداّلة على الترتیب

لترتیب غیر الزم وكان ترك الصالة عمدًا  فلو كان ا)2( یعلم مكانھ ویرجع فیصلي ثم یعود ویتم سعیھ) السالم
غیر موجب لبطالن السعي، لم یكن وجھ لرفع الید عن سعیھ والمبادرة إلى الصالة، فیعلم من ذلك أن األشواط 

  السابقة إنما حكم بصحتھا ألجل نسیان الصالة وأّما األشواط الّالحقة حیث تذّكر ترك الصالة
- - - - - - - - - -  
  . وغیره4 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 213: 11الوسائل ) 1(
  .77أبواب الّطواف ب  / 438: 13الوسائل ) 2(
  

  .بترك السعي وإتیان بقیة األشواط بعد الصالة) علیھ السالم(أمر 
  

وما ذكره صاحب الجواھر من أن الجاھل المقّصر كالعامد فھو صحیح فیما إذا لم یكن دلیل على الخالف وإّال 
 فان الجاھل بالقصر إذا أتّم صالتھ حتى إذا )1( امد، كما ورد في إتمام الصالة في موارد القصرفال یلحق بالع

یستلزم أنھ لو كان عالمًا بالقصر فأتم حكم بصحة صالتھ، مع أن الجاھل  كان مقّصرًا صحت صالتھ، وھذا ال
  .المقّصر كالعامد

  
  .ة الّطواف، أنھ لو ترك الصالة عمدًا فسد سعیھفمقتضى أدلة الترتیب وأن السعي مرتب على صال: وبالجملة

  
یفصل بینھما فصل طویل، بل في  أن صالة الّطواف مشروطة بوقوعھا بعد الّطواف على أن ال: األمر الثاني

 فلو فصل بینھما بیوم أو یومین فسدت الصالة، وفي ھذه )2( »تؤّخرھا ساعة، إذا طفت فصّل ال«بعض األخبار 
عادة الّطواف فانھ یفسد للفصل بینھما، فتكون صحة الّطواف مشروطة بتعقب الصالة، فاذا الحالة تجب علیھ إ

  .لم تتعقبھ الصالة فسد الّطواف ومعھ یفسد الحج
  

المرّكبات االعتباریة المؤّلفة من أجزاء وشرائط كالصالة والحج كما أن المتأخر منھا مشروط : وبتعبیر آخر
جزء السابق مشروط بلحوقھ بالجزء الّالحق، مثًال الركوع لیس مأمورًا بھ بتأخره عن الجزء السابق كذلك ال

على االطالق في الصالة، بل مشروط بوقوعھ بعد القراءة والقیام، كما أن القراءة والقیام مشروطان بلحوق 
  .الركوع بھما، فالجزء السابق مشروط بلحوق الجزء اآلتي وبالعكس

  
أجزاء فكما أن صالة الّطواف مشروطة بتأّخرھا عن الّطواف كذلك الّطواف وبما أن الحج عمل واحد مركب من 

 یعني یعتبر في الّطواف أن تكون )3( مشروط بلحوق الصالة بھ، ولذا عّبر المحقق أن الصالة من لوازم الّطواف
  معھ صالة، فھي من

- - - - - - - - - -  
  .17أبواب صالة المسافر ب  / 505: 8الوسائل ) 1(
  .6 ح 76أبواب الّطواف ب  / 435: 13لوسائل ا) 2(
  .306: 1الشرائع ) 3(
  

لوازم الّطواف، فاذا فرضنا أنھ لم یصّل وجب علیھ إعادة الّطواف وإّال یحكم ببطالن طوافھ، وإذا بطل طوافھ 
  .بطل حجھ

  
وفرضنا أیضًا أن لو أغمضنا النظر عن كال األمرین وفرضنا أن السعي غیر مترتب على الصالة، : األمر الثالث

الّطواف لیس بمشروط بلحوق الصالة، إّال أن الصالة الواجبة في الّطواف لیست واجبًا مستقال بل ھي جزء 
  .منھ

  
  .إن الصالة واجب مستقل وأجنبي عن الحج نظیر طواف النساء: یقال ال
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، فیكفي في فساد الحج تركھا )1( إن الصالة من أجزاء الحج على ما نطقت بھ الروایات البیانیة: ّنا نقول أل
عمدًا إلى أن یخرج الوقت، غایة األمر أنھ بناء على عدم الترتیب یمكن أن یؤخر الصالة عن السعي أو 

  .یمكن، ألن طواف النساء بعد الحج التقصیر، ولكن تأخیرھا عن طواف النساء ال
  

 في واجب وإنما ھو جزء من الحج، فكیف إن لم یمكن االلتزام بأن صالة الّطواف واجب مستقل: وبعبارة ُاخرى
یبعد أن یكون الحكم بالصحة من صاحب  یمكن االلتزام بأن ترك الجزء عمدًا غیر موجب لبطالن الحج، ولذا ال

إذ ال فرق بین صالة الّطواف وغیرھا من أجزاء الحج ومن المعلوم أن المرّكب . الجواھر والشھید من الغرائب
  .ذن فیحكم بالبطالن مع الترك العمديینتفي بانتفاء أجزائھ، إ

  
 أن الشھید في المسالك ذكر أن األصحاب لم یتعرضوا لحكم من ترك الصالة عمدًا، فان أراد )2( قد ذكرنا سابقًا

أنھم لم یصرِّحوا بذلك في كالمھم فھو حق، وإن أراد أنھ لم یفھم حكمھ من كلماتھم ففیھ منع، بل المستفاد من 
لمون على الفساد ألنھم لو كانوا قائلین بالصحة في مورد الترك العمدي فلماذا خّصوا الصحة كالمھم أنھم متسا

إن الجاھل في ترك «بالناسي ثم ألحقوا الجاھل بھ على اختالف في المقّصر كما جاء في صحیحة جمیل 
  .)3( »الركعتین عند مقام إبراھیم بمنزلة الناسي

  
- - - - - - - - - -  
  . وغیره4 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 213: 11الوسائل ) 1(
  .104في ص ) 2(
  .3 ح 74أبواب الّطواف ب  / 428: 13الوسائل ) 3(
  

  .)1( یفصل بین الّطواف والصالة عرفًا تجب المبادرة إلى الصالة بعد الّطواف بمعنى أن ال: 328مسألة 
  

ھم الصحة بالناسي بل كان الّالزم علیھم أن یضّر بالصحة فما معنى تقیید لو كان الترك العمدي ال: وبالجملة
  .یطلقوا الحكم بالصحة لیشمل العامد والناسي وكان التقیید بالناسي لغوًا

  : لجملة من األخبار اآلمرة بالصالة بعد الّطواف والناھیة عن التأخیر عنھ)1(
: الشمس، قالعن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافھ حین غربت «صحیحة محمد بن مسلم : منھا

  .)1( »وجبت علیھ تلك الساعة الركعتان فلیصلھما قبل المغرب
  

 وفي صحیحة منصور )2( »صّل ركعتي طواف الفریضة بعد الفجر كان أو بعد العصر«صحیحة میسر : ومنھا
  . وغیر ذلك من الروایات)3(»ال تؤخرھا ساعة، إذا طفت فصل: سألتھ عن ركعتي طواف الفریضة، قال«
  

 في أن المستفاد منھا عدم الفصل بینھما إّال بالمقدار المتعارف، وقد نسب القول باالستحباب إلى وال ریب
بعضھم، ولكنھ ضعیف بظھور األخبار في الوجوب، وأن الصالة متممة للطواف، بل یراھا المحقق من لوازم 

ي المرّكبات إرشاد إلى الجزئیة  بل القاعدة تقتضي ذلك لما ذكرنا غیر مّرة أن األوامر والنواھي ف)4(الّطواف
والشرطیة والمانعیة فاذا نھى المولى عن التكّلم في الصالة یستفاد منھ مانعیة الكالم للصالة، وإذا أمر بالركوع 

یستفاد منھ مجرد الحكم التكلیفي، بل یستفاد منھ الجزئیة وھكذا، فكذلك ما نحن فیھ فان األمر  أو التشھد ال
   متصًال یدل على شرطیةبالصالة بعد الّطواف

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 76أبواب الّطواف ب  / 434: 13الوسائل ) 1(
  .6 ح 76أبواب الّطواف ب  / 435: 13الوسائل ) 2(
  .5 ح 76أبواب الّطواف ب  / 435: 13الوسائل ) 3(
  .306: 1الشرائع ) 4(
  

عن الصحة، فلیس الوجوب مجّرد حكم تكلیفي، االتصال لصحة الصالة، والنھي عن تأخیرھا یدل على مانعیتھ 
  .یجوز تأخیره إلى الغد ونظیر ذلك السعي بالنسبة إلى الّطواف، ولذا ال
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علیھ (سألت أباالحسن «: نعم، یظھر من صحیحة علي بن یقطین جواز تأخیر الصالة إلى ما بعد الغد، قال

لصالة أیصلِّي ركعات الّطواف نافلة كانت أو عن الذي یطوف بعد الغداة وبعد العصر وھو في وقت ا) السالم
یقّدمھا على صالة الغداة   فان المستفاد منھ عدم لزوم المبادرة إلى صالة الّطواف وال)1( »ال: ؟ قال فریضة

والعصر، إّال أن الصحیحة غیر ناظرة إلى جواز التأخیر وإنما ھي ناظرة إلى عدم وقوع الصالة في وقت الغداة 
على أنھا معارضة بصحیحة ابن . رفت أن صحیحة منصور صریحة في النھي عن التأخیروالعصر، وقد ع

وجبت علیھ تلك الساعة : عن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافھ حین غربت الشمس، قال«مسلم 
یقطین  المعارضة وعدم حمل صحیحة ابن  فانھ على فرض)2(»الركعتان فلیصلھما قبل المغرب

ام العامة بعدم الصالة في ھذه األوقات بعد الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى ما بعد اللتز التقّیة على
  .المغرب، یتساقطان فیرجع إلى الصحاح الداّلة على جواز إیقاعھا في أّي وقت شاء

  
ه ، فان ھذ)3(»خمس صلوات تصلیھّن على كل حال، منھا ركعتا الّطواف«أن ) علیھم السالم(وقد ورد عنھم 

  .الصالة غیر مقّیدة بوقت خاص ویجوز االتیان بھا في أّي وقت شاء
  

  .)4(ویمكن ولو بعیدًا حمل خبر ابن یقطین على ما إذا تضّیق وقت الفریضة الیومیة كما حملھ الشیخ
  
- - - - - - - - - -  
  .11 ح 76أبواب الّطواف ب  / 437: 13الوسائل ) 1(
  .1  ح76 اف بأبواب الّطو / 434: 13الوسائل ) 2(
  .13 ح 76أبواب الّطواف ب  / 437: 13الوسائل ) 3(
  .826 / 237: 2االستبصار ) 4(
  

إذا نسي صالة الّطواف وذكـرھا بعد السعي أتى بھا وال تجب إعادة السعي بعدھا وإن كانت : 329مسألة 
 وأتم السعي حیثما قطع، وإذا االعادة أحوط، وإذا ذكرھا في أثناء السعي قطعھ وأتى بالصالة في المقام ثم رجع

ذكرھا بعد خروجھ من مكة لزمھ الرجوع واالتیان بھا في محلھا، فان لم یتمكن من الرجوع أتى بھا في أّي 
موضع ذكرھا فیھ، نعم إذا تمّكن من الرجوع إلى الحرم رجع إلیھ وأتى بالصالة فیھ على األحوط اُالولى، وحكم 

  .)1( الناسي، وال فرق في الجاھل بین القاصر والمقصِّرالتارك لصالة الّطواف جھًال حكم 
  

 كما وردت في غیر )1( ثم إّن ھنا أخبارًا دلت على عدم االتیان بصالة الّطواف عند غروب الشمس أو طلوعھا
) علیھم السالم(صالة الّطواف من بقیة الصلوات، ولكن ھذه األخبار محمولة على التقیة، وقد كّذبھا األئمة 

 أساس لھا، فالصحیح أن صالة الّطواف تصلى في أّي وقت شاء ما لم تزاحم فریضة فعلیة، فتقّدم وأنھ ال
  .یجوز تأخیر الصالة عن الّطواف، بل تجب المبادرة إلیھا بالمقدار المتعارف الفریضة إذا تضّیق وقتھا وال

م یكن فیھ مشقة، وإّال  المشھور بین األصحاب أّن من نسي ركعتي الّطواف وجب علیھ الرجوع إن ل)1(
فیقضیھما بنفسھ حیث ما كان ولو في بلده، وذكر في الحدائق أن استفادة ما أفتى بھ المشھور من الروایات 

  : وتفصیل الكالم)2( مشكل
أن المكلف تارة یتذكر قبل الخروج من بلدة مكة، فحینئذ ال ینبغي الریب في وجوب التدارك علیھ بنفسھ، ویدل 

 وال معارض )3( »وإن ذكرھما وھو في البلد فال یبرح حتى یقضیھما«حیح معاویة بن عمار علیھ صریحًا ص
  .لھا، والحكم في ھذه الصورة واضح جدًا

  
- - - - - - - - - -  
  . وغیره8 ح 76أبواب الّطواف ب  / 436: 13الوسائل ) 1(
  .145: 16الحدائق ) 2(
  .18 ح 74أبواب الّطواف ب  / 432: 13الوسائل ) 3(
  

  :یتذّكر الصالة بعد الخروج من بلدة مكة وھذا على قسمین: وُاخرى
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  .ما إذا كان الخروج التیان بقیة أعمال الحج والمناسك فیتذّكر في الطریق أو في منى: أحدھما
  

  .ما إذا كان الخروج خروجًا ارتحالیًا قاصدًا بھ الرجوع إلى أھلھ ودیاره: ثانیھما
  

ر فوت الصالة قبل الوصول إلى منى، كما إذا تذكرھا وھو بعد في األبطح، فیرجع فان خرج وتذّك: أّما األّول
ویصلي في المقام، فحكمھ حكم من تذّكر وھو في البلد فاّن حكم المسافة القریبة القلیلة حكم الحضور في البلد، 

لى المقام فیصلي یرجع إ: ولم یصّل لذلك الّطواف حتى ذكر وھو باألبطح، قال«ویدل علیھ صحیح ابن مسلم 
  .)2(  ومثلھ معتبرتا عبید بن زرارة)1( »ركعتین

  
وأّما إذا خرج ألداء بقیة أعمال الحج وتذكر الصالة في منى، والفصل بین مكة ومنى فرسخ واحد تقریبًا، 

أنھ سألھ عن «) علیھ السالم(فالروایات في ھذه الصورة مختلفة، ففي صحیح عمر بن یزید عن أبي عبداهللا 
 وفي )3( »یصلیھما بمنى: الركعتین، ركعتي الفریضة عند مقام إبراھیم حتى أتى منى، قال أن یصلي  نسيرجل

 وھما في )4( »یرجع إلى مقام إبراھیم فیصلیھما: فلم یذكر حتى أتى منى، قال«صـحیح أحمد بن عمر الحالل 
 علیھ الرجوع، وحملوا صحیح الظاھر متعارضان إّال أن المشھور حملوا صحیح عمر بن یزید على من یشق

  .الحالل على من یتمكن من الرجوع بال مشقة
  

إن روایة ھشام بن : أفتى بھ المشھور الیستفاد من مجموع األخبار وقال  ذكر أن ما)5(ولكن صاحب الحدائق
نسیت أن ُاصلي الركعتین «: المثنى صریحة في عدم وجوب الرجوع إلى مكة حتى في صورة التمّكن، قال

واف خلف المقام حتى انتھیت إلى منى فرجعت إلى مكة فصلیتھما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك ألبي للط
  علیھ(عبداهللا 

- - - - - - - - - -  
  .7، 6، 5 ح 74أبواب الّطواف ب  / 428: 13الوسائل ) 2(، )1(
  .8 ح 74أبواب الّطواف ب  / 429: 13الوسائل ) 3(
  .12 ح 74ّطواف ب أبواب ال / 430: 13الوسائل ) 4(
  .145: 16الحدائق ) 5(
  

بأنھ عاد إلى مكة ) علیھ السالم( فان الراوي لما أخبر االمام )1( »أفال صالھما حیثما ذكر: فقال) السالم
  .»أفال صالھما حیث ما ذكر«): علیھ السالم(وصالھما في المقام قال 

  
م علیھ الرجوع إلى مكة، وھو خبر عمر بن وأیضًا ورد الترخیص في خبر آخر بأنھ یصلي في منى وال یلز

  .)2(»فمن نسي ركعتي طواف الفریضة حتى أتى منى، أنھ رّخص لھ أن یصلیھما بمنى«البراء 
  

بمنى ) مررنا(النساء ونسینا الركعتین، فلما صرنا  طفنا بالبیت طواف«: وحنان قاال المثنى وفي خبر ھشام بن
  .)3( »صّلیاھما بمنى: فسألناه فقال) لسالمعلیھ ا(ذكرناھما، فأتینا أبا عبداهللا 

  
ومع ھذه األخبار الداّلة على جواز إتیان الصالة بمنى كیف یتم ما ذكره الشیخ وغیره من لزوم الرجوع إلى 

  .)4(مكة
  

وما ذكره الحدائق وإن كان صحیحًا بالنظر إلى ھذه األخبار، ولكن ھذه األخبار المجّوزة التیان الصالة بمنى 
سندًا بھشام بن المثنى الذي ادعى صاحب الحدائق أنھ صریح في عدم لزوم العود إلى مكة، ولكن في ضعیفة 

 وكذا )6( 495، 506: 2 وھو ثقة، وكذلك في منتقى الجمان )5(التھذیب المطبوع قدیمًا وحدیثًا ھاشم ابن المثنى
العلوم  الدین بحر عّالمة السید عالء الموجودة عند األخ ال1034في النسخة الخطیة التي تاریخ كتابتھا سنة 

  .139  ص5 ج
  

   الذي ھو)8(  وكذلك في الكافي)7( إّال أن المذكور في االستبصار ھشام بن المثنى



 590

  
- - - - - - - - - -  
  .9 ح 74أبواب الّطواف ب  / 429: 13الوسائل ) 1(
  .2 ح 74أبواب الّطواف ب  / 427: 13الوسائل ) 2(
  .17 ح 74أبواب الّطواف ب /  432: 13الوسائل ) 3(
  .137: 5التھذیب ) 4(
  .460 / 139: 5التھذیب ) 5(
  .307: 3منتقى الجمان ) 6(
  .817 / 235: 2االستبصار ) 7(
  .4 / 426: 4الكافي ) 8(
  

 وكذا في النسخة المخطوطة المصححة من التھذیب، وكذا الوسائل، فمن المطمأن )1( أضبط، وكذا في الوافي
  .التھذیب المطبوعة بالطبعتین مغلوطةبھ أن نسخة 

  
علیھ (وفي جملة من الموارد ورد التردید بین كون الراوي ھاشم أو ھشام، والبرقي عّده من أصحاب الصادق 

  .)3(  والنجاشي ذكر ھاشم بن المثنى ووّثقھ)2(قائًال ھشام بن المثنى) السالم
  

 بھ في المقام ھاشم أو ھشام وإن كان األظھر كونھ وكیف كان المسّمى بھشام لم یوثق، ولم یعلم أن المراد
  :على أن داللتھا مخدوشة بوجھین. ھشام فالروایة ضعیفة

أنھ لم یصّرح فیھا بكون الّطواف طواف فریضة، ولعّلھ طواف مستحب یجوز إتیان صالتھ في أّي مكان : األّول
  .شاء، بل یجوز ترك صالتھ اختیارًا

  
ولم یعلم أن فعلھ صدر عن غیر مشقة أو تحمل الحرج، ) علیھ السالم( لالمام أن الراوي حكى فعلھ: الثاني

بأنھ أفال صالھما حیثما ذكر، والحاصل ال ) علیھ السالم(ولعلھ ارتكب أمرًا حرجیًا، ولذا اعترض علیھ اإلمام 
  .ظھور لفعلھ الصادر في االختیار وعدم الحرج

  
یمكن االعتماد على شيء منھا لنفس ما   المثنى الثاني، فالوكذلك خبر عمر بن البراء، وكذا خبر ھشام بن

  .ذكرناه
  

یوجد لھ ذكر في  محمد بن الحسین بن عالن، وال: ثم إن صاحب الوسائل ذكر في سند ھشام بن المثنى وحنان
  محمد بن الحسین زعالن، والموجود في الرجال محمد)4(الرجال وال روایة لھ في الكتب األربعة، وفي الفروع

  .وھو شخص آخر، فما في الوسائل سھو واشتباه) العالء(بن الحسن بن عالن 
  
- - - - - - - - - -  
  . باب نسیان ركعتي الّطواف والجھل بھا917: 13الوافي ) 1(
  .35: رجال البرقي) 2(
  .1167 / 435: رجال النجاشي) 3(
  .8 / 426: 4الكافي ) 4(
  

 أي صحیحة عمر بن یزید وصحیحة أحمد ابن عمر الحالل العمدة في المقام الصحیحتان،: وبالجملة
 وھما كما عرفت متعارضتان، إّال أن صحیح أحمد بن عمر الحالل اآلمر بالرجوع یتقید بعدم )1( المتقدمتین

عن رجل ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: المشقة وعدم العسر، لصحیح أبي بصیر ـ یعني المرادي ـ قال
حتى )واتَِّخذوا ِمن مقاِم إبراھیَم ُمصّلى: (تي طواف الفریضة خلف المقام، وقد قال اهللا تعالىنسي أن یصلي ركع

 فتنقلب النسبة )2( »إن كان ارتحل فاني ال أشق علیھ وال آمره أن یرجع، ولكن یصلي حیث یذكر: ارتحل، قال
  .العموم والخصوصبین خبر أحمد بن الحالل وبین خبر عمر بن یزید من التعارض والتباین إلى 
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حملھ الشیخ من حمل  من شّق علیھ الرجوع یصلي حیث ذكر وإّال فیرجع فیصلي عند المقام فیتم ما: فالنتیجة

صحیحة عمر بن یزید على المشقة والحرج وحمل صحیح أحمد بن الحالل على صورة عدم الحرج، فالجمع 
  .قاعدةبینھما بما ذكر لیس جمعًا تبرعیًا، بل الجمع بذلك على ال

  
ومما ذكرنا یظھر الحـال في حكم الرجـوع من عرفات ونحـوھا، فالحكم بلزوم الرجوع وعدمھ یدور مدار 

  .المشقة والحرج
  

وھو ما إذا خرج من مكة مرتحًال إلى بالده، فتارة یتذكر قریبًا من مكة ویمكنھ الرجوع بحیث : وأّما الثاني
: في من نسي ركعتي الّطواف حتى ارتحل من مكة، قال«زید الیكون علیھ مشقة وحرج، ففي صحیح عمر بن ی

  .)3( »إن كان قد مضى قلیًال فلیرجع فلیصلھما، أو یأمر بعض الناس فلیصلھما عنھ
  

وذكر في الحدائق أنھ یدل على التخییر بین الرجوع واالستنابة في فرض التمكن من الرجوع، فلیس األمر كما 
  لیھ في فرض التمكن منذكره المشھور من تعّین الرجوع ع

- - - - - - - - - -  
  .112في ص ) 1(
  .10 ح 74أبواب الّطواف ب  / 430: 13الوسائل ) 2(
  .1 ح 74أبواب الّطواف ب  / 427: 13الوسائل ) 3(
  

  .)1( العود والرجوع
  

  .لھ التخییریخفى غرابة ھذا الحمل، إذ كیف یمكن القول بالتخییر لمن كان قریبًا، وأّما البعید فلیس  وال
  

ھنا » أو«وإن كان ظاھرًا في التخییر ولكن الظاھر من » أو«إّن حرف : والصحیح أن یقال في معنى الحدیث
عطفھا على الجزاء والشرط معًا، ولیست معطوفة على الجزاء فقط، فالمعنى أن من مضى وخرج قلیًال إن كان 

تنیب، وھذا النحو من االستعمال شائع، نظیر ما إذا متمكنًا من الرجوع فلیصّل وإن لم یتمّكن من الرجوع فیس
إذا دخل الوقت توضأ أو تیمم، یعني إذا دخل الوقت وكان متمكنًا من الماء یتوضأ وإن دخل الوقت ولم : قیل

أو امش، فان ) علیھ السالم(إذا عندك مال فاكتر سّیارة لزیارة الحسین : یكن متمكنًا من الماء یتیمم، وكذا یقال
  . لیس إذا كان عندك مال فامش، بل المعنى إذا كان عندك مال فاكتر سیارة، وإن لم یكن لك مال فامشمعناه

  
ویدل علیھ أیضًا . أن المكلف لھ حالتان، إما قریب فیعود فیصلي بنفسھ، وإن لم یكن قریبًا فیستنیب: والحاصل

  . الوارد في االرتحال)2(صحیح أبي بصیر المتقدم
  

فلم یذكر «مكانھ، لصحیح أبي بصیر وصحیح معاویة بن عمار  في الرجوع فحینئذ یصلي ھیصعب علی: وُاخرى
لصحیح أبي بصیر، وكذا معتبرة حنان بن   بعد تقییده بالمشقة)3(»فلیصلھما حیث ذكر: حتى ارتحل من مكة قال

صّل : ب فسألتھ فقالوھو بقرن الثعال) علیھ السالم(زرت فنسیت ركعتي الّطواف فأتیت أبا عبداهللا «سدیر قال 
الثعالب اسم آخر لقرن  وقرن. بصیر العود لصحیح أبي وصعوبة المشقة  فانھا محمولة على)4(» في مكانك

  .المنازل الذي ھو میقات الطائف ونجد، وھو على مرحلتین من مكة
  

  .فالمستفاد من ھذه الروایات جواز الصالة في مكان التذكر إذا كان الرجوع علیھ حرجّیًا
  
- - - - - - - - - -  
  .145: 16الحدائق ) 1(
  .في الصفحة السابقة) 2(
  .18 ح 75أبواب الّطواف ب  / 432: 13الوسائل ) 3(
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  .11 ح 74أبواب الّطواف ب  / 430: 13الوسائل ) 4(
  
  

  :ثم إنھ قد ورد في بعض الروایات أنھ متى تذكر یستنیب ال أنھ یصلي في مكانھ وعمدتھا روایتان
إن كان «:  في من نسي ركعتي الّطواف حتى ارتحل من مكة، قال)1( صحیحة عمر بن یزید المتقدمة: إحداھما

» أو«وقد ذكرنا أن المراد بالعطف بـ » قد مضى قلیًال فلیرجع فلیصلھما، أو یأمر بعض الناس فلیصلھما عنھ
إن : بالمضي قلیًال، بل المعنىھنا ھو للعطف على الشرط والجزاء معًا، وال نحتمل أن تكون االستنابة منوطًا 

كان مضى قلیًال ویمكنھ الرجوع فلیصل ھو بنفسھ، وإن لم یتمكن من الرجوع أو كان الرجوع فیھ حرج 
ومشقة فلیستنیب، فلیس المعنى أّن من مضى قلیًال مخیر بین الصالة بنفسھ واالستنابة، وھذا النوع من 

إلى ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(داء الشھادة حیث أشار االستعمال شائع دارج، ونظیره ما ورد في باب أ
إن كان األمر المشھود بھ واضحًا جلّیًا مثل :  فان المعنى)2( »إن كان مثل ھذا فاشھد أو دع«: الشمس وقال

الشمس فاشھد، وإن لم یكن واضحًا ومبّینًا فال تشھد، ولیس المعنى إن كان األمر واضحًا فأنت مخّیر بین أن 
  .)3( أو أن تدع، مع أن أداء الشھادة واجب كما نطق بھ القرآن المجیدتشھد

  
من نسي أن یصلى ركعتي طواف «: قال) علیھ السالم(صحیحة ُاخرى لعمر بن یزید عن أبي عبداهللا : الثانیة

  .)4( »الفریضة حتى خرج من مكة فعلیھ أن یقضي، أو یقضي عنھ ولیھ أو رجل من المسلمین
  

   )5(»یصّلى عنھ: أن یصلي الركعتین، قال عن رجل نسي«بن مسلم ا وورد في صحیح
- - - - - - - - - -  
  .112في ص ) 1(
  .3  ح20كتاب الشھادات ب  / 342: 27الوسائل ) 2(
  .282: 2البقرة ) 3(
  .13 ح 74أبواب الّطواف ب  / 431: 13الوسائل ) 4(
  .4 ح 74أبواب الطواف ب  / 428: 13الوسائل ) 5(
  

  .)1( إذا نسي صالة الّطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤھا: 330مسألة 
  

ومقتضى الجمع بین ھذه الروایات ھو الحمل على التخییر بین أن یصلي في مكانھ أو یستنیب، ولكن الفقھاء 
لم یذكروا االستنابة واقتصروا على ذكر الصالة في مكان التذكر ألجل الكلفة في ذكر التخییر ) قدس سّرھم(
ارسال شخص لینوب عنھ، ولذا ذكروا فردًا واحدًا للواجب المخـّیر وھو الصالة في مكانھ، وعلى كل حال فھو ب

  .مجزئ قطعًا ھذا ما یقتضیھ الجمع بین الروایات
: في الرجل یموت وعلیھ صالة أو صیام، قال«) علیھ السالم( لصحیح حفص بن البختري عن أبي عبداهللا )1(

تختص   فان إطالقھ یشمل كل ما وجب على المیت من الصالة وال)1( » بمیراثھیقضي عنھ أولى الناس
  .بالیومیة، وھناك روایات ُاخر ولكنھا ضعیفة السند، وفي صحیح حفص غنى وكفایة

  
ثم إن من ترك الصالة عمدًا لكن عن جھل بالحكم، یعني منشأ عدم إتیانھ الصالة جھلھ بأصل الوجوب أو جھلھ 

: تبرة في الصالة، كأن صلى في النجس أو صلى في غیر مقام إبراھیم ونحو ذلك، والجامعالمع بالخصوصیات
التارك ألصل الصالة أو التارك للصالة الصحیحة، فالمعروف أّن حكمھ حكم الناسي، من دون فرق بین الجاھل 

  .یلحق الجاھل المقّصر بالعامد كما یلحق في غیر ھذا المورد القاصر والمقصِّر، وال
  
أن الجاھل «دلیلھم على عدم الفرق بین الجاھل القاصر والمقّصر في المقام إطالق صحیح جمیل عن أحدھما و

یلحق   فان إطالقھ یشمل القاصر والمقصِّر، وألجلھ ال)2( »في ترك الركعتین عند مقام إبراھیم بمنزلة الناسي
  .الجاھل المقّصر في خصوص المقام بالعامد

  
- - - - - - - - - -  
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  .5 ح 23أبواب أحكام شھر رمضان ب  / 33: 10الوسائل ) 1(
  .3 ح 74أبواب الطواف ب  / 428: 13الوسائل ) 2(
  

إذا كان في قرائة المصلي لحن، فان لم یكن متمكنًا من تصحیحھا فال إشكال في اجتزائھ بما : 331مسألة 
زمھ ذلك، فان أھمل حتى ضاق الوقت عن یتمكن منھ في صالة الّطواف وغیرھا، وأّما إذا تمّكن من التصحیح ل

  .)1( تصحیحھا فاألحوط أن یأتي بعدھا بصالة الّطواف حسب إمكانھ، وأن یصلیھا جماعة ویستنیب أیضًا
  
 ما بیّناه من األحكام ھو حكم من یتمكن من الصالة الصحیحة، وأّما من ال یتمّكن من ذلك، كمن كان في )1(

ھیئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانھ ُلكنة، فصالتھ محكومة بالصحة یعفى قراءتھ لحن من حیث المادة أو ال
  :عنھ اللحن، وتدّل علیھ روایات

تلبیة األخرس وتشّھده وقراءتھ القرآن في الصالة، تحریك لسانھ «): علیھ السالم(معتبرة السكوني قال : منھا
  .)1( »وإشارتھ باصبعھ

  
یراد منھ ما یراد من العالم  قد ترى من المحرم من العجم، ال«دقة ما ورد في معتبرة مسعدة بن ص: ومنھا

  .)2( »الفصیح
  

أّن كل أحد مكّلف بما یتمّكن من : ، فانھ یظھر من مجموع ذلك)3( ما ورد من أن سین بالل شین: ومنھا
  .القراءة

  
تحسین القراءة فیجب ھذا فیما إذا لم یكن متمكِّنًا من التعّلم، وأّما من كان متمكِّنًا من التعّلم و

  .الیومیة الّطواف كما ھو الحال في الصلوات إلى ركعتي بالنسبة التعّلم علیھ
  

بّد لھ من االتیان  ولو أھمل وتسامح حتى ضاق الوقت فال ینبغي الشك في عدم سقوط الصالة عنھ بل ال
  :بالصالة ومحتمالتھ ثالثة

  .أن یأتي بالناقص وبالملحون كغیر المتمّكن: األّول
  

  .أن یستنیب كالمعذور مثل المریض والكسیر، وإن كان العذر في المقام اختیاریًا: الثاني
  
- - - - - - - - - -  
  .2، 1 ح 59أبواب القراءة في الصالة ب  / 136: 6 الوسائل )2(، )1(
  .3 ح 23أبواب قراءة القرآن ب  / 278: 4المستدرك ) 3(
  

 قراءتھ وكان معذورًا في جھلھ صحت صالتھ وال حاجة إلى االعادة، إذا كان جاھًال باللحن في: 332مسألة 
حتى إذا علم بذلك بعد الصالة، وأّما إذا لم یكن معذورًا فالّالزم علیھ إعادتھا بعد التصحیح، ویجري علیھ حكم 

  .)1( تارك صالة الّطواف نسیانًا
  

ى العلم االجمالي أن یجمع بین المحتمالت أن یصلیھا جماعة ویقتدي بمن یصلي ولو بالیومیة، فمقتض: الثالث
  .الثالثة

  
صّلى اهللا علیھ وآلھ (ودعوى عدم مشروعیة الجماعة في صالة الّطواف وإّال لوقع مّرة واحدة في زمن النبي 

  .ولم یعھد ذلك، فیكون ذلك كاشف عن عدم المشروعیة) علیھم السالم(وزمن األئمة ) وسّلم
  

ي حال التمكن، وأّما في صورة العجز واالھمال التي ھي فرض نادر فال یمكن فاسدة بأنھ یصح القول بذلك ف
  .دعوى االستكشاف المذكور
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ما ذكر من عدم مشروعیة الجماعة لعدم وقوعھا من المسلمین حتى مّرة واحدة وإن كان : وبعبارة ُاخرى
 في مورد العجز وعدم القدرة صحیحًا، ولكن ذلك في مورد التمكن واالختیار من اتیان الصالة صحیحة، وأّما

  .یمكن دعوى قیام السیرة على عدم المشروعیة على الصالة الصحیحة وإھمال التعّلم فال
  
  : للمسألة صورتان)1(

بالّلحن في قراءتھ، بأن كان جاھًال مرّكبًا بذلك غیر ملتفت إلى  المصلي معذورًا في جھلھ أن یكون: اُالولى
  .جھلھ، أي جاھل بجھلھ

  
یكون معذورًا في جھلھ باللحن، بأن كان مقّصرًا ویطلق علیھ الجاھل البسیط، ملتفتًا إلى جھلھ  أن ال: ةالثانی

  .بحیث یستند الترك إلى اختیاره
  

فالظاھر صحة صالتھ وإن أتى بقراءة ملحونة، سواء كان في صالة الّطواف أو غیرھا لحدیث : أّما اُالولى
  حة لیس من مصادیق فان ترك القراءة الصحی)1( تعاد ال
- - - - - - - - - -  
  .8 ح 3أبواب الوضوء ب  / 372: 1الوسائل ) 1(
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  وجوب الّسعي
 

وھو الرابع من واجبات عمرة التمّتع، وھو أیضًا من األركان، فلو تركھ عمدًا بطل حجھ، سواء في ذلك العلم 
ورة وال الّطھارة من الحدث أو الخبث، ویعتبر فیھ قصد القربة، وال یعتبر فیھ ستر الع. بالحكم والجھل بھ

  .)1( واألولى رعایة الّطھارة فیھ
  

تبطل صالتھ حتى لو علم بعد ذلك بأن قراءتھ كانت ملحونة،  المستثنى، فاذا لحن في قراءتھ عن جھل عذري ال
ة، ففي كال سواء التفت في أثناء صالتھ، كما لو علم باللحن في القراءة حال الركوع، أو بعد الفراغ من الصال

  .تجب علیھ االعادة ویمضي في صالتھ الفرضین ال
  

حدیث ال تعاد فاذا التفت إلى حالھ كان  جھلھ عن عذر، ففي مثلھ ال یشملھ یكن التي لم: وأّما الصورة الثانیة
 حكمھ حكم تارك صالة الّطواف نسیانًا، فان كان في البلد وجب علیھ إعادة الصالة بعد التصحیح في المسجد،

وإن خرج من البلد وكان قریبًا رجع إلى المسجد وصّلى، وإن كان في رجوعھ عسر وحرج صلى في مكانھ كما 
  .عرفت

  
الشھید ذكر أن المكلف لو ترك الصالة نسیانًا أو جھًال ولم یتمكن من الرجوع إلى المسجد رجع إلى  ثم إن

  .ن كان ما ذكره أولى وال نعلم لھ وجھًا لعدم الدلیل علیھ، وإ)1( الحرم وصلى فیھ
  
ال خالف بین المسلمین في وجوب السعي، وھو جزء من الحج وركن لھ یبطل الحج بتركھ عمدًا استنادًا ) 1(

  :إلى روایات مستفیضة
  

  .)2()صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(الروایات البیانیة الحاكیة لكیفیة حج النبّي األكرم : منھا
  
- - - - - - - - - -  
  .396: 1 الدروس) 1(
  .2أبواب أقسام الحج ب  / 239: 11الوسائل ) 2(
  

  .)1( األخبار الدالة على أن السعي فریضة كصحیحة معاویة بن عمار: ومنھا
  

  .)2( الروایات الدالة على أن نقصان السعي أو زیادتھ یوجب االعادة: ومنھا
  

  .)3( ما ورد من أن من بدأ بالمروة قبل الصفا أعاد سعیھ: ومنھا
  
  .)4( ما دل على أن من ترك سعیھ متعمدًا أعاد حّجھ: منھاو
  

  .ھذا مضافًا إلى أن بطالن الحج بترك السعي على القاعدة، ألن المرّكب ینتفي بانتفاء جزئھ
  

یعتبر فیھ ستر العورة، فلو سعى عاریًا ولو عامدًا صح سعیھ وحجھ لعدم الدلیل على اعتباره فیھ، خالفًا  وال
  . فیھ ستر العورة كما تقدمللطواف المعتبر

  
  .تعتبر فیھ الطھارة من الخبث والحدث األصغر واألكبر كما ال

  
نعم ذكرھا جماعة . أّما طھارة بدنھ أو لباسھ فال ینبغي الشك في عدم اعتبارھا ولم یرد أّي دلیل على اعتبارھا

  .من األصحاب
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 )5( ار الطھارة في جمیع المناسك إّال الّطوافوأّما الطھارة من الحدث فقد ورد في صحیحة معاویة عدم اعتب
  .)7(  وخبر یحیى األزرق)6( وكذلك في صحیحة رفاعة

  
ولكن بازاء ذلك روایات رّبما توھم داللتھا على اعتبار الّطھارة في السعي كمعتبرة ابن فّضال وصحیح ا بن 

  :على عدم اعتبارھا وذلك ُالمور ولكن ال یمكن االلتزام بھا حتى ولو لم یكن في البین ما یدل )8(جعفر
  

  تسالم األصحاب على عدم اعتبارھا، بحیث لم ینقل الخالف عن أحد إّال: األّول
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 1أبواب السعي ب  / 465: 13الوسائل ) 1(
  .12أبواب السعي ب  / 489: 13الوسائل ) 2(
  .10أبواب السعي ب  / 487: 13الوسائل ) 3(
  .7أبواب السعي ب  / 484: 13ئل الوسا) 4(
  .2، 1 ح 15أبواب السعي ب  / 493: 13 الوسائل )6(، )5(
  .6 ح 15أبواب السعي ب  / 494: 13الوسائل ) 7(
  .8، 7 ح 15أبواب السعي ب  / 495: 13الوسال ) 8(
  

كشف كشفًا قطعّیًا المسألة محل االبتالء، ولو كانت معتبرة لكانت من الواضحات فذلك ی  مع أن)1(عن ابن عقیل
عن عدم االعتبـار، نظیر االقامة في الصالة، فان تسالم الفقھاء على عدم الوجوب مع أن المورد محل االبتالء 

  .یكشف عن عدم الوجوب، وإن وجد مخالف فھو شاذ ال یعبأ بھ
  

  :أن األخبار الداّلة على اعتبار الطھارة عمدتھا روایتان: الثاني
یمكن العمل بمضمونھا، ألن مفادھا اعتبار الطھارة في   وھذه الصحیحة ال)2(ن جعفرصحیحة علي ب: اُالولى

بّد من حملھ على األفضلیة في بعض  یمكن التفّوه بھ، فال وھذا شيء ال. جمیع المناسك حتى الوقوفین والحلق
  .الحاالت كما دّلت على األفضلیة صحیحة معاویة بن عمار

  
تدل على اعتبار الطھارة من الحدث، وإنما تدّل على أن الحیض مانع  كّنھا ال ول)3(صحیحة الحلبي: والثانیة

بّد من حملھا على األفضلیة للروایات الواردة في من حاضت أثناء  على أنھا ال. وأین ھذا من اعتبار الطھارة
  .)4( الّطواف أو بعده أو قبلھ، قبل الصالة أو بعدھا، ففي جمیعھا رّخص لھا السعي وھي حائض

  
تستوجب الطھارة، فان الوقوف  مضافًا إلى أن العّلة المذكورة في الصحیحة وكون السعي من شعائر اهللا ال

تعتبر الطھارة في جمیع ذلك، فنفس التعلیل كاشف عن  بعرفة أو المشعر من الشعائر والبدنة من الشعائر وال
وقد حملھا الشیخ على النھي عن مجموع األفضلیة ال االشتراط، فلم یبق في البین إّال معتبرة ابن فضال 

 وھذا بعید ألنھ من قبیل ضم الحجر إلى االنسان، )5( األمرین أي الّطواف والسعي ال عن كل واحد بانفراده
إن مقتضى ضم ھذه الروایة إلى الروایات المصّرحة : كقولنا ال یطوف وال یأكل بغیر طھارة، فالصحیح أن یقال

  . التنزیھ ال التحریمبالجواز ھو حمل النھي على
  
- - - - - - - - - -  
  .225: 4نقل عنھ في المختلف ) 1(
  .8 ح 15أبواب السعي ب  / 495: 13الوسائل ) 2(
  .3 ح 15أبواب السعي ب  / 494: 13الوسائل ) 3(
  .5 ح 15أبواب السعي ب  / 494: 13من جملتھا ما روي في الوسائل ) 4(
  .508 ذیل الحدیث 154: 5التھذیب ) 5(
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 فلو قّدمھ على الّطواف أو على صالتھ وجبت علیھ )1( محل السعي إنما ھو بعد الّطواف وصالتھ: 333مسألة 
  .االعادة بعدھما، وقد تقّدم حكم من نسي الّطواف وتذكره بعد سعیھ

  
لحج یعتبر في السعي النیة بأن یأتي بھ عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في ا: 334مسألة 

  .)2( قاصدًا بھ القربة إلى اهللا تعالى
  

یبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا، ثم یذھب بعد ذلك إلى المروة، وھذا یعّد شوطًا واحدًا، ثم : 335مسألة 
االیاب شوطًا آخر، وھكذا یصنع إلى أن یختم السعي  یبدأ من المروة راجعًا إلى الصفا إلى أن یصل إلیھ فیكون

  )3( في المروةبالشوط السابع 
  

  : تدل علیھ روایات)1(
  .)1( )صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(الروایات البیانیة للحج، كصحیح معاویة الحاكیة لكیفیة حّج النبّي : منھا

  
  .)2( الروایات الواردة في من قّدم السعي على الّطواف أو صالتھ: ومنھا

  
  .ئمة على ذلكمضافًا إلى أن الحكم متسالم علیھ وسیرة المسلمین قا

  
 ال ریب في كون السعي عبادیًا یعتبر فیھ قصد القربة، ألنھ من أجزاء الحج وأركانھ، والحج عبادي بال )2(

بد أن تكون أجزاء األمر العبادي عبادیة أیضًا، ویجب علیھ التعیین ولو في الجملة بأن یأتي بھ  إشكال، فال
الظھر أو  للحج أو للعمرة إّال بقصد التعیین، فحالھ حال صالةیتعین  للحج أو للعمرة، فان الصورة مشابھة وال

  .العصر والقضاء واألداء، فان التعیین إنما یكون بالنیة
  
  : ال ریب في وجوب البدأة من الصفا، ویدل علیھ النصوص المستفیضة، منھا)3(
  
- - - - - - - - - -  
  .4 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 213: 11الوسائل ) 1(
  .77أبواب الّطواف ب  / 438: 13لوسائل ا) 2(
  

  .)1( واألحوط لزومًا اعتبار المواالة بأن ال یكون فصل معتّد بھ بین األشواط
  

  .)1( »تبدأ بالصفا وتختم بالمروة«صحیح معاویة بن عمار 
  
احد على یصدق عنوان العمل الو أجزاء متعدِّدة، وإّال فال  كما ھو كذلك في جمیع األعمال المرّكبة من)1(

  .األجزاء المأتیة بفصل كثیر
  

 وقد استدلوا على )2(ولكن ذھب المشھور إلى عدم وجوب المـواالة، بل اّدعي علیھ االجمـاع كما في المستند
  .ذلك بعّدة من الروایات

  
  .)3( ما ورد في من نقص من طوافھ وتذّكره أثناء السعي: منھا

  
  .)4( »إنھ یعّین مكانھ ثم یتمھ« في السعي ما ورد في من نسي صالة الّطواف وشرع: منھا

  
  .أن ھذه الروایات وردت في مورد النقص غیر االختیاري فال یمكن التعدي إلى مورد االختیار: والجواب

  
  .)5( ما دل على قطع السعي إذا دخل وقت الفریضة أثناءه: ومنھا
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یستلزم جواز القطع  لدخول وقت الفریضة الیمكن التعدِّي عنھ، وجواز القطع  أنھ حكم خاص بمورده وال: وفیھ

على أنھ لو استفید من جواز القطع عدم اعتبار المواالة غایتھ عدم اعتبار المواالة . والبناء على ما قطع مطلقًا
  .بھذا المقدار كنصف ساعة ونحوه ال نصف النھار أو أكثر

  
عن الرجل یدخل في السعي بین )  السالمعلیھ(سألت أبا الحسن «واستدّل أیضًا بمعتبرة یحیى األزرق قال 

  الصفا والمروة فیسعى ثالثة أشواط أو أربعة ثم یلقاه
  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 6أبواب السعي ب  / 481: 13الوسائل ) 1(
  .185: 12المستند ) 2(
  .2 ح 32أبواب الّطواف ب  / 358: 13الوسائل ) 3(
  .77اب الّطواف ب أبو / 438: 13ورد مضمونھ في الوسائل ) 4(
  .18أبواب السعي ب  / 499: 13الوسائل ) 5(
  

 فان المستفاد منھ جواز القطع ولو )1( »إن أجابھ فال بأس: الصدیق لھ فیدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال
  لحاجة غیر
  .ضروریة

  
نصف ساعة ونحو ذلك أن غایة ما یستفاد منھ جواز القطع بمقدار الحاجة المتعارفة كساعة أو : ویرد علیھ

على أن داللتھ على جواز االتمام غیر تاّمة بل ھي . نظیر قطع الّطواف لذلك، وأّما الفصل الكثیر فال یستفاد منھ
ساكتة عن ذلك، وإنما تدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وجواز رفع الید عن السعي، كما أنھ یجوز رفع الید 

  . حال الصالة من حرمة القطععن الّطواف في األثناء، ولیس حالھما
  

دّل على وجوب السعي، فان مقتضاه لزوم  وھو إطالق ما) سره قدس(استدل بھ صاحب المستند  والعمدة ما
  .)2( االتیان بسبعة أشواط، وأّما المواالة فال یستفاد منھ

  
 في العمل الواحد أن السعي عمل واحد عرفًا ذات أجزاء متعددة ولیس بأعمال متعددة والمعتبر: ویرد علیھ

وربما . إتیانھ على نحو المواالة بین أجزائھ وإّال فال یصدق ذلك العمل الواحد على ما أتى بھ على نحو االنفصال
یظھر كونھ عمًال واحدًا من اعتبار البدأة من الصفا والختم بالمروة، فان المتفاھم من ذلك أن السعي بجمیع 

  . من األعمال المرّكبة، فالمعتبر فیھ الھیئة االتصالیةأشواطھ عمل واحد نظیر الصالة ونحوھا
  

یضر الفصل الیسیر بمقدار شرب ماء، أو قضاء الحاجة أو مالقاة صدیق ونحو ذلك، وأّما إذا تحّقق  نعم ال
الفصل الكثیر فاالطالق منصرف عنھ جزمًا، كما ذكروا أن االطالقات منصرفة عن المشي على نحو القھقرى 

غیر مستقبل إلى المروة عند الذھاب إلیھا ونحو ذلك من المشي غیر المتعارف، فكیف أو عن المشي 
باالنصراف عن الفصل الكثیر كیوم أو یومین أو أكثر، فاالتصال بمقدار الصدق العرفي معتبر، ولذا سألوا في 

 الفصل رأسًا،  فكأّن المغروس في أذھانھم عدم جواز)3(الروایات عن جواز الجلوس لالستراحة في األثناء
  .وأجابوا بأن ھذا المقدار من الفصل غیر ضائر فیعلم من ذلك كلھ اعتبار االتصال بالمواالة

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 19أبواب السعي ب  / 500: 13الوسائل ) 1(
  .185: 12المستند ) 2(
  .20أبواب السعي ب  / 501: 13الوسائل ) 3(
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الصفا، فان كان في شوطھ األّول ألغاه وشرع من الصفا، وإن كان بعده ألغى لو بدأ بالمروة قبل : 336مسألة 
  .)1( ما بیده واستأنف السعي من األول

  
ینبغي الریب في انصراف االطـالق إلى السعي على النحو المتعارف الخارجي، فتعتبر المواالة  ال: وبالجملة

  .سیرالی یضّر الفصل بمقدار یصدق علیھ العمل الواحد، نعم ال
  

  .یمكن دعواه خصوصًا في مثل ھذه المسألة التي ھي غیر محّررة عند جّل األصحاب وأّما االجماع المدعى فال
  
 لو عكس بأن بدأ بالمروة قبل الصفا، فان كان في شوط واحد، بأن بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو تذّكر في )1(

السعي بالبدأة من الصفا، وھذا واضح وال حاجة إلى األثناء قبل الوصول إلى الصفا، ألغى ما في یده وأعاد 
  .إقامة الدلیل على بطالن ما بدأ بھ، لعدم االتیان بالمأمور بھ على وجھھ

  
وأّما لو أتى بشوطین أو أزید بعد البدأة بالمروة فھل یبطل تمام األشواط أو یبطل الشوط األّول الذي بدأ من 

  ؟ المروة
یحتاج إلى إعادة  ة وأتى بشوطین أو أكثر فھل یجتزئ باالحتساب من الصفا واللو بدأ بالمرو: وبعبارة ُاخرى

  .السعي بالصفا جدیدًا، أو یبطل تمام أشواطھ وعلیھ البدأة من الصفا جدیدًا
  

ذھب جماعة إلى البطالن وأنھ یجب علیھ االستئناف، فان الشوط األّول الذي بدأ من المروة یوجب بطالن 
یقتضیھ إطالق صحاح معاویة ابن عمار اآلمرة بطرح ما سعى، واآلمرة بالبدأة  ھذا مااألشواط الّالحقة، و
 فان المراد بطرح ما سعى ھو طرح ما بعده من األشواط، وإّال فالشوط األول ملغى )1( بالصفا قبل المروة

  .ومطروح بنفسھ ألنھ على خالف المأمور بھ
  
- - - - - - - - - -  
  .3، 2، 1 ح 10بواب السعي ب أ / 487: 13الوسائل ) 1(
  

 إلغاء الشوط األول واالجتزاء باالحتساب من الصفا، للتشبیھ )1( وھنا روایتان استظھر منھما صاحب الجواھر
علیھ (سألت أبا عبداهللا «بغسل الیسرى قبل الیمنى المذكور في الروایتین، ففي خبر علي بن أبي حمزة قال 

یعید، أال ترى أنھ لو بدأ بشمالھ قبل یمینھ في الوضوء أراد أن : لصفا، قالعن رجل بدأ بالمروة قبل ا) السالم
وأنا حاضر عن رجل بدأ ) علیھ السالم(سئل أبو عبداهللا «:  وفي معتبرة علي الصائغ قال)2( »یعید الوضوء

 ثم یعید على یعید، أال ترى أنھ لو بدأ بشمالھ قبل یمینھ كان علیھ أن یبدأ بیمینھ: بالمروة قبل الصفا، قال
  .)3( »شمالھ

  
یلغي غسل یمینھ، فكذلك  فانھ في باب الوضوء لو بدأ بغسل الیسرى ثم غسل الیمنى یكتفي بغسل الیسرى وال

السعي یلغي الشوط األول والذي بدأه من المروة، أّما السعي من الصفا إلى المروة في الشوط الثاني فال موجب 
لھا بعد الشمال، فمقتضى التشبیھ المزبور االجتزاء باالحتساب من الصفا إذا اللغائھ، نظیر الید الیمنى التي غس
  .یحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جدیدًا كان قد بدأ بالمروة قبل الصفا، وال

  
 عن معاویة بن عمار دلت على إلغاء ما بیده من األشواط، وتخصیص )4(أن الصحاح المتقدمة: والجواب

  .لغاء على خالف إطالق الصحاح المزبورة، بل تخصیص بالفرد النادرالشوط األول بالطرح واال
  

معناھا االلغاء وطرح جمیع ما » یعید«مضافًا إلى أن كلمة . وأّما الروایتان فاُالولى ضعیفة بعلي بن أبي حمزة
 المزبور بیده واالستئناف من األول، فحالھا حال تلك المطلقات المتقدمة اآلمرة بالطرح، ولیس فیھا التشبیھ

  .باالكتفاء بغسل الشمال فقط
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وأّما الروایة الثانیة فالظاھر أنھا معتبرة السند، وإن كان الواقع في السند إسماعیل ابن مرار، فانھ وإن لم 
  .یوثق في كتب الرجال لكنھ من رجال تفسیر علي بن إبراھیم

  
- - - - - - - - - -  
  .418: 19الجواھر ) 1(
  .4 ح 10أبواب السعي ب /  488: 13الوسائل ) 2(
  .5 ح 10أبواب السعي ب  / 488: 13الوسائل ) 3(
  .في الصفحة السابقة) 4(
  

یعتبر في السعي المشي راجًال فیجوز السعي راكبًا على حیوان أو على متن إنسان أو غیر  ال: 337مسألة 
  .)1(وةذلك، ولكن یلزم على المكلف أن یكون ابتداء سعیھ من الصفا واختتامھ بالمر

  
یعتبر في السعي أن یكون ذھابھ وإیابھ ـ فیما بین الصفا والمروة ـ من الطریق المتعارف، فال : 338مسألة 

یعتبر أن یكون ذھابھ وإیابھ بالخط  یجزئ الذھاب أو االیاب من المسجد الحرام أو أّي طریق آخر، نعم ال
  .)2( المستقیم

  
 فالروایة معتبرة ولكنھا قاصرة الداللة، فان التشبیھ )1(ون الصائغوأّما علي الصائغ فالظاھر أنھ علي بن میم

االكتفاء بغسل الشمال قبل الیمین، یعني من غسل شمالھ قبل یمینھ یجب علیھ أن یبدأ بیمینھ، ولكن  بلحاظ عدم
جھات، بل لم یتعّرض في الروایة لغسل الیمین إذا غسل الشمال أّوًال ثم غسل یمینھ، فلیس التشبیھ من جمیع ال

  .تنافي بین الروایتین وتلك الروایات اآلمرة بالطرح التشبیھ باعتبار عدم العبرة بالبدأة من الشمال، فال
  
سألتھ عن الرجل یسعى بین «صحیحة معاویة بن عمار :  كما جاز في الّطواف، ویدل علیھ روایات، منھا)1(

  .)2(»ال بأس، والمشي أفضل: الصفا والمروة راكبًا، قال
  
إنَّ الصَّفا والمرَوَة ِمن َشعاِئِر اِهللا َفمن َحجَّ الَبْیَت أو اْعتمَر َفَال ُجَناَح ( ال ریب أن المتفاھم من اآلیة الكریمة )2(

 أن یكون الّطواف والسعي بینھما من الطریق المعھود المتعارف بالخط الموازي )3()َعَلیِھ أن َیطَّوََّف ِبِھما
 بالخط الموازي كما لو سلك سوق اللیل، بأن نزل من الصفا وذھب إلى سوق اللیل بینھما، فلو مشى بینھما ال

یصدق علیھ أنھ طاف بینھما، فان المأمور بھ لیس مجرد المشي على  ثم ذھب إلى المروة فنزل منھا، ال
یصدق   فالاالطـالق، وإنما الواجـب ھو المشي بینھما، فلو مشى بینھما بالخط المنكسر أو المستدیر ونحو ذلك

  .علیھ الّطواف بینھما
  
- - - - - - - - - -  
  .8561 / 222: 13مجھول، روى روایات في كامل الزیارات، راجع معجم الرجال ) 1(
  .2 ح 16أبواب السعي ب  / 496: 13الوسائل ) 2(
  .158: 2البقرة ) 3(
  

فا عند الرجوع من المروة إلیھ، یجب استقبال المروة عند الذھاب إلیھا، كما یجب استقبال الص: 339مسألة 
فلو استدبر المروة عند الذھاب إلیھا أو استدبر الصفا عند االیاب من المروة لم یجزئھ ذلك، وال بأس بااللتفات 

  .)1( إلى الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذھاب أو االیاب
  

حة، وإن كان األحوط ترك الجلوس یجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فیما بینھما لالسترا: 340مسألة 
  .)2( فیما بینھما
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یضر المیل یمینًا أو شماًال، فالمعتبر عدم  یعتبر المشي على نحو الخط المستقیم الھندسي قطعًا، فال نعم، ال
الخروج من الجادة المعھودة والدخول إلى جاّدة ُاخرى كسوق اللیل والشارع المالصق للمسعى، كما أن 

  .شي العادي المتعارف فال عبرة بالمشي على بطنھ أو متدحرجًا أو معّلقًا أو على أربع ونحو ذلكالمعتبر ھو الم
 ظھر مّما تقّدم أن المعتبر في المشي أن یكون مستقبًال بوجھھ إلى المروة عند النزول من الصفا ومستقبًال )1(

  . المشي على یساره أو یمینھإلى الصفا عند نزولھ من المروة، فال یجزئ المشي على نحو القھقرى أو
  

یضّر االلتفات إلى الیمین أو الشمال بل إلى الخلف حال المشي، ولیس حالھ حال الصالة في البطالن  نعم، ال
  .بااللتفات یمینًا أو شماًال

  
بینھما لالستراحة وال یعتبر التوالي في  المروة أو الصفا أو ما جواز الجلوس على االشكال في ینبغي  ال)2(

الرجل یدخل  عن«بن عمار  المشي، بأن یكون المشي مشیًا واحدًا مستمرًا، ویدّلنا على ذلك صحیح معاویة
  .)1( »أولیس ھو ذا یسعى على الدواب: ؟ قال الصفا والمروة یجلس علیھما السعي بین في
  

ء جلس على نعم، إن شا: ؟ قال عن الرجل یطوف بین الصفا والمروة أیستریح«وأوضح منھ صحیح الحلبي 
  إن«:  فان التعبیر بقولھ)2(»الصفا والمروة وبینھما فلیجلس

  
- - - - - - - - - -  
  .1، 2 ح 20أبواب السعي ب  / 501: 13 الوسائل )2(، )1(
  

  .صریح في جواز الجلوس اختیارًا» شاء
  

جلس بین الصفا ی ال«: قال) علیھ السالم(وبازائھما صحیحة عبدالرحمن بن أبي عبداهللا عن أبي عبداهللا 
بّد من حملھا على الكراھة، ألن   والمتفاھم عدم الجواز إذا لم تكن مشقة ولكن ال)1( »والمروة إّال من جھد

في صحیحة الحلبي صریح في الجواز على االطالق، فنرفع الید عن ظھور قولھ » إن شاء«: التعبیر بقولھ
ترك الجلوس فیما بینھما، وأّما الجلوس على نفس في الحرمة بصراحة تلك، وال ریب أن األحوط » یجلس ال«

  .الصفا والمروة فجائز قطعًا لعدم المعارض
  

وھو أن المعروف بین األصحاب عدم وجوب الصعود على الصفا بل ادعي علیھ االجماع، ونسب : بقي شيء
  .)2( إلى الشھید في الدروس الصعود إلى أربع درجات أي بمقدارھا

  
قائل بوجوب الصعود وجوبًا نفسیًا، فتنافیھ الروایات اآلمرة بالطواف والسعي ما بینھما، إن كان مراد ال: أقول

  .فان الظاھر أن الصفا والمروة خارجان عن مكان السعي وأنھما مّما ینتھي إلیھ السعي
  

فى على أنھ لو كان السعي من نفس الجبل واجبًا لشاع واشتھر، حیث إنھ مّما یكثر االبتالء بذلك فكیف یخ
وإن كان المراد بھ وجوبًا مقّدمیًا علمیًا كوجوب . وجوبھ على األصحاب حتى ادعي االجماع على عدم الوجوب

البدأة في الّطواف قبل الحجر شیئًا ما من باب المقّدمة العلمیة فلھ وجھ ما، ولكنھ غیر تام أیضًا، لعدم توقف 
وھو التصاق عقبھ بالصفا عند النزول منھ حصول العلم بخصوص ذلك، بل یمكن تحصیل العلم بنحو آخر 

والبدأة منھ، وبالتصاق رؤوس أصابعھ بالمروة عند الوصول إلیھا وبالتصاق عقبھ بالمروة عند النزول منھا 
  .والتصاق أصابعھ عند الوصول إلى الصفا في الشوط اآلخر

  
- - - - - - - - - -  
  .4 ح 20أبواب السعي ب  / 502: 13الوسائل ) 1(
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  أحكام الّسعي
  

یمكنھ  تقّدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركھ عمدًا عالمًا بالحكم أو جاھًال بھ أو بالموضوع إلى زمان ال
التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حّجھ ولزمتھ االعادة من قابل، واألظھر أنھ یبطل إحرامھ أیضًا، وإن كان 

  .)1( قصد األعم منھ ومن العمرة المفردةاألحوط األولى العدول إلى االفراد وإتمامھ ب
  

على أنھ لو كان الصعود على الصفا واجبًا من باب المقّدمة العلمیة لوجب في المروة كذلك، ولم یقل بھ أحد 
  .حتى الشھید

  
 محمول على االستحباب )1( »فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البیت«وما ورد في صحیح معاویة بن عمار 

  .یتللنظر إلى الب
  

وأّما إلصاق عقبیھ بالصفا ورؤوس األصابع بالمروة من ھذا الشوط فلم یعرف لھ وجھ أیضًا، ألن الواجب ھو 
البدأة من الصفا والختم بالمروة، وذلك ال یتوقف على إلصاق عقبیھ أو أصابعھ بھما، بل لو ألصق ظھره 

ة، ولو كان إلصاق العقب واجبًا لظھر بالصفا وبطنھ بالمروة یصدق علیھ البدأة من الصفا والختم بالمرو
یجب حتى إلصاق الظھر والبطن، بل العبرة بالصدق العرفي في البدأة واالختتام، وال یلزم التدقیق  وشاع، بل ال

  .)2( والتحقیق، ویدلنا على ذلك بوضوح جواز السعي راكبًا وعلى المحمل
  
مقتضى األصل بطالن الحج وفساده، لفقدان المركب  لو ترك السعي عالمًا عامدًا أو جاھًال أو ناسیًا ف)1(

یتكفل الحكم   أن حدیث الرفع ال)3( بانتفاء جزئھ، فالحكم بالصحة حینئذ یحتاج إلى دلیل خاص، وقد ذكرنا
  .فاالكتفاء بالناقص یحتاج إلى الدلیل. بالصحة، ألّن حدیث الرفع شأنھ رفع األحكام وال نظر لھ إلى إثبات الحكم

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 4أبواب السعي ب  / 476: 13الوسائل ) 1(
  .16أبواب السعي ب  / 496: 13الوسائل ) 2(
  . ذیل األمر الثالث267: 2في مصباح اُالصول ) 3(
  

لو ترك السعي نسیانًا أتى بھ حیث ما ذكره، وإن كان تذّكره بعد فراغھ من أعمال الحج، فان لم : 341مسألة 
  .)1( ة أو كان فیھ حرج ومشّقة لزمتھ االستنابة ویصّح حّجھ في كلتا الصورتینیتمكن منھ مباشر

  
  .نعم، في خصوص الناسي نلتزم بالصحة كما في نسیان الّطواف، ألدّلة خاصة سنذكرھا إن شاء اهللا تعالى

  
العامد، وأّما الترك عن جھل فیدخل في الترك العمدي حتى إذا كان عن قصور فضًال عن تقصیر فانھ ملحق ب

ومع قطع النظر عما تقتضیھ القاعدة فالنصوص دلت على بطالن الحج بترك السعي عمدًا، ویصدق ذلك على 
الترك عن جھل فانھ أیضًا من الترك العمدي، ألن العمد ھو القصد إلى شيء وذلك یصدر من العالم والجاھل، 

ة، فالجاھل مقابلھ العالم ال العامد، مثًال فان الجاھل الملتفت قد یترك الشيء أو یفعل شیئًا عن قصد وإراد
الجاھل بوجوب القراءة في الصالة یترك القراءة عن قصد وعمد، لكن تركھ مستند إلى جھلھ ال إلى عصیانھ، 

  .والعامد یقابلھ غیر الملتفت كالناسي
  

تمتع بھا أو المفردة، لو ترك السعي عمدًا ولو جاھًال، فان لم یمكن تداركھ بطل حّجھ أو عمرتھ الم: وبالجملة
والمناسك الّالحقة،  وینعقد لألعمال إنما یجب  ألن االحرام)1(وبطل إحرامھ أیضًا كما تقدم في المباحث السابقة

باألعمال ینحل إحرامھ وینكشف بطالن إحرامھ من األّول، وإن كان األحوط األولى العدول إلى  فاذا لم یأت
  . العمرة المفردة، ھذا كلھ في التارك الملتفت علمًا أو جھًالاإلفراد وإتمامھ بقصد األعم منھ ومن
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 إذا ترك السعي من غیر التفات، كما إذا ترك السعي نسیانًا صح حّجھ ویجب علیھ أن یعید السعي كما في )1(
 فھل یجمع بینھما بالتخییر، أو یحمل )3( »ویطاف عنھ«، وفي صحیح ابن مسلم )2(صحیح معاویة بن عمار

  ؟ عاویة على عدم المشقة وعدم الحرج وصحیح ابن مسلم على الحرج والمشقة في السعي بنفسھصحیح م
- - - - - - - - - -  
  .121في الصفحة ) 1(
  .3 ح 8أبواب السعي ب  / 486: 13الوسائل ) 2(
  .1 ح 8أبواب السعي ب  / 485: 13الوسائل ) 3(
  

  .)1( لتخییرذكر بعضھم بأنھ ال موجب للتقیید بل یجمع بینھما با
  

ولكن الصحیح ما ذھب إلیھ المشھور من لزوم السعي علیھ بنفسھ مباشرة إن لم یكن فیھ حرج ومشقة، وإّال 
أن الوجوب في المقام وجوب نفسي ال : لزمتھ االستنابة، فانھم وإن لم یتعّرضوا لوجھ التقیید ولكن الوجھ فیھ

 كاالستقبال والتشھد بالنسبة إلى الصالة، واألمر بھ شرطي، فان الوجوب قد یكون وجوبًا شرطیًا أو شطریًا
  .یكون إرشادًا إلى الشرطیة أو الجزئیة، وكذلك النھي عن إتیان شيء في الصالة یكون إرشادًا إلى المانعیة

  
ومقتضى ھذه األوامر شرطیة االستقبال أو جزئیة التشھد للصالة مطلقًا، سواء كان المكلف ملتفتًا أم ال، فان 

طیة أو الجزئیة ثابتة في جمیع األحوال وال تختص بحال دون حال، وكذلك المانعیة، فمقتضى ذلك أنھ لو الشر
یمكن  ترك جزءًا أو شرطًا بطلت صالتھ سواء كان عالمًا أم ال، فان االجتزاء بالناقص یحتاج إلى الدلیل، فال

 ولو لم یكن ھذا الحدیث الشریف لحكمنا )2(ادتع الحكم بالصحة بمجرد الجھل بالجزئیة أو الشرطیة إّال بحدیث ال
  .بالفساد

  
وأّما إذا كان األمر مولویًا وجوبیًا كما في المقام، فان األمر بالطواف والسعي والقضاء أمر مولوي وكذلك 
األمر باالستنابة، ولیس األمر في المقام إرشادیًا، فیدور األمر بین وجوب السعي بنفسھ مباشرة وبین وجوب 

نابة، وال ریب أن كل تكلیف مشروط بالقدرة وعدم الحرج، فلو فرض أن السعي مباشرة غیر مقدور لھ أو االست
یتمكن من التدارك بنفسھ للعسر والحرج یرتفع الوجوب بدلیل نفي الحرج فالوجوب النفسي المباشري  ال

 صحیح معاویة بن عمار المستفاد من صحیح معاویة بن عمار یتقید بنفسھ بالقدرة وعدم الحرج، فاذا كان
مقیدًا بذلك فنسبتھ إلى صحیح ابن مسلم نسبة الخاص إلى العام، ألن صحیح ابن مسلم مطلق من حیث القدرة 

  .وعدمھا فالنتیجة مع المشھور
  
- - - - - - - - - -  
  .176: 12المستند ) 1(
  .8 ح 3أبواب الوضوء ب  / 372: 1الوسائل ) 2(
  

ن الوجھ، ال موجب لحمل صحیح معاویة بن عمار على خصوص القادر، بل ومع قطع النظر عما ذكرنا م
  .التخییر ھو الصحیح الحمل على من) الرحمة علیھ(ذكره النراقي  ما
  

  .ولكن قد عرفت الوجھ لما ذھب إلیھ المشھور فالحق معھم
  

سھ لحرج ومشقة أو إن من ترك السعي نسیانًا وال یتمكن من القضاء والتدارك بنف: ولزیادة التوضیح نقول
خرج شھر ذي الحجة فحجھ صحیح بال إشكال، ویجب علیھ القضاء والتدارك إن كان متمكنًا من ذلك، وإّال 

  .فیطاف عنھ، ھذا ما ذكره المشھور
  

  :وأّما النصوص الواردة في المقام فثالثة
 االتیان بھ ال االعادة بالمعنى  والمراد باالعادة)1(صحیح معاویة بن عمار اآلمرة باالعادة بنفسھ مباشرة: منھا

  .المصطلح
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  .)2(صحیح ابن مسلم اآلمر باالستنابة والّطواف عنھ: ومنھا

  
  .)3( خبر زید الشحام الدال على الّطواف عنھ واالستنابة: ومنھا

  
والمشھور جمعوا بینھا بالتمكن وعدمھ، بمعنى أنھ یجب علیھ السعي بنفسھ مباشرة في صورة التمكن وعدم 

  .ج وإّال فیطاف عنھالحر
  

  .وُاشكل علیھم بأنھ ال وجھ لھ، بل مقتضى القاعدة والجمع بین األخبار ھو التخییر
  

ولكن الصحیح ما ذھب إلیھ المشھور، ألن صحیح معاویة بن عمار مقید بالقدرة وعدم الحرج كما ھو شأن 
ھذه الجھة، أي من جھة أن یطوف جمیع التكالیف االلھیة، وصحیح ابن مسلم الدال على االستنابة مطلق من 

المكلف بنفسھ أم ال، فیرفع الید عن إطالقھ بالتقیید بصحیح معاویة بن عمار، والنتیجة وجوب السعي 
والّطواف بنفسھ مباشرة إذا كان متمكنًا وإّال فاالستنابة، فوجوب االستنابة في فرض عدم التمّكن من السعي 

  .مباشرة
  

   معاویة بن عمار مطلق من حیث وجوبوربما یتخیل العكس بأن صحیح
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 8أبواب السعي ب  / 485: 13الوسائل ) 1(
  .3 ح 8أبواب السعي ب  / 486: 13الوسائل ) 2(
  .2 نفس المصدر ح) 3(
  

أن السعي مباشرة في : االستنابة وعدمھ، ویقید بوجوب االستنابة المستفاد من صحیح ابن مسلم، فالنتیجة
  .ول االستنابة، یعني إذا لم یتمكن من االستنابة فیطوف بنفسھط
  

وھذا توّھم فاسد جدًا، إذ ال نحتمل أن یكون السعي بنفسھ في طول االستنابة، بل إما في عرضھا أو مقّدم 
  .علیھا، وأّما احتمال أن الواجب األّول ھو االستنابة ثم السعي بنفسھ ففاسد غایتھ

  
أن كل أمر نفسي مولوي ظاھر في الوجوب التعییني فیما لم تكن : قریب أوضح، وحاصلھوقد یقّرب ما ذكرنا بت

قرینة متصلة أو منفصلة على خالفھ، فالوجوب التعییني ما یقتضیھ إطالق الدلیل، فاذا ورد أمران في موضوع 
عییني وال واحد وال قرینة على أن الواجب شيء واحد بل یحتمل أنھ واجبان، فیثبت أن كل واحد واجب ت

موجب، وال وجھ لرفع الید عن ذلك، بل نلتزم بالوجوبین معًا، كما ورد األمر في مورد القتل الخطأي بالدیة 
وكذلك ورد في . والكفارة، فانھ نلتزم بوجوبھما معًا ویؤخذ باطالق كل من الدلیلین وھذا مّما ال إشكال فیھ

  .دتي السھو فانھ نلتزم بوجوبھما معًابعض األجزاء المنسیة في الصالة األمر بالقضاء وسج
  

وأّما إذا كان التكلیف واحدًا ولم نحتمل تعدد الواجب فال نحتمل الوجوب التعییني لھما معًا، كما في مورد األمر 
بصالة الظھر والجمعة أو بالقصر والتمام في موارد التخییر فحینئذ یقع التعارض بین الدلیلین، ولكن التعارض 

الوجوبین لعدم المنافاة بین ثبوت أصل الوجوب لھما معًا، وإنما المنافاة بین الوجوبین لیس بین أصل 
التعیینیین فكل من الدلیلین ینفي الوجوب التعییني لآلخر، فالنتیجة سقوط االطالقین وثبوت الوجوبین 

  .التخییریین
  

 األمر باالستنابة في صحیح ابن وأّما مقامنا فقد ورد األمر بالسعي بنفسھ في صحیح معاویة بن عمار وورد
مسلم ونعلم بعدم وجوبھما معًا، ولكن سقوط االطالقین في المقام ال موجب لھ، وذلك ألن سقوط االطالق من 

نحتمل أن االستنابة واجب  بّد منھ للعلم بأن االستنابة إّما واجب تخییري أو طولي، إذ ال صحیح ابن مسلم ال
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في مرتبة متأخرة عن السعي بنفسھ فال إطالق لصحیح ابن مسلم وھذا بخالف تعییني فانھا إّما تخییري أو 
  صحیح معاویة بن عمار فانھ ال مانع من إطالقھ فیؤخذ بھ وبطبیعة الحال

  
من لم یتمكن من السعي بنفسھ ولو بحملھ على متن إنسان أو حیوان ونحو ذلك استناب غیره : 342مسألة 

  .)1( فیسعى عنھ ویصح حّجھ
  

  . بالتمكن ألدّلة نفي الحرجیقید
  

فالوجوب التعییني لالستنابة ساقط ولكن الوجوب المباشري المستفاد من صحیح معاویة بن عمار نحتمل 
  .تعیینھ فیؤخذ باطالقھ

  
تجزئ االستنابة، فان إطالق صحیح معاویة بن عمار مقید  أنھ مع التمكن على السعي بنفسھ ال: فالنتیجة

  .ینتقل الفرض إلى االستنابة إّال بعد العجز عن السعي بنفسھ البالقدرة وعدم الحرج ف
  
  : مراتب السعي ثالث)1(

  .أن یسعى بنفسھ: اُالولى
  

  .أن ُیسعى بھ، بأن یحملھ إنسان فیسعى بھ: الثانیة
  

ط  في مقابل الرمي الذي ھو سنة، فال یسق)1(االستنابة، فان السعي فریضة كما صرح بذلك في الروایات: الثالثة
السعي بوجھ وحالھ حال الّطواف، فان الفریضة ال تسقط بحال، فالواجب أن یأتي بنفسھ أو باالطافة بھ أو عنھ، 

  .ھذا ما تقتضیھ القاعدة
  

على أن إطالق الروایات یقتضي ذلك، فان الّطواف المطلق الوارد في الروایات یصدق على السعي، وقد ُاطلق 
 الداّلة على الّطواف بنفسھ وبھ وعنھ تشمل )2(لسعي، فالروایات المتقّدمةالّطواف في اآلیة والروایات على ا

السعي أیضًا، خصوصًا الروایات الداّلة على أنھ یطاف عنھ ویصلي ویرمي، وھذا شاھد على إرادة السعي من 
 تجري في الّطواف أیضًا، وإّال فال معنى لترك السعي مع أنھ فریضة، فالمراتب الثالثة المذكورة في الّطواف

  .السعي أیضًا
  
- - - - - - - - - -  
  .7، 6، 1 ح 1أبواب السعي ب  / 485: 13الوسائل ) 1(
  .135في الصفحة ) 2(
  

یؤخِّر السعي عن الّطواف وصالتھ بمقدار یعتد بھ من غیر ضرورة كشدة الحر أو  األحوط أن ال: 343مسألة 
  .)1( یجوز تأخیره إلى الغد في حال االختیار ، الالتعب، وإن كان األقوى جواز تأخیره إلى الّلیل نعم

  
ما عرفت من تأخیر السعي عن الّطواف وصالتھ فالمشھور بینھم جواز تأخیره إلى اللیل وعدم تأخیره   بعد)1(

 كما فھمھ غیر واحد من عبارتھ ولم یعلم )1( وعن ظاھر المحقق في الشرائع جواز تأخیره إلى الغد. إلى الغد
  .مستنده

  
  .)2( وھو مروي، ولكن الروایة لم تصل إلینا: قل الحدائق عن الشھید أنھ قال بعد نقل ذلك عن المحققون
  

  .)3( ومن المحتمل أن الشھید أراد من الروایة صحیحة ابن مسلم الدالة على التأخیر المطلق
  

  .وأّما جواز التأخیر إلى الغد بخصوصھ فال روایة فیھ
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  :ح ما ذكره المشھور، وأّما النصوص الواردة في المقاموكیف كان، فال ریب أن الصحی

سألتھ عن الرجل یقدم مكة وقد اشتّد علیھ الحر «: قال) علیھ السالم(صحیح ابن سنان، عن أبي عبداهللا : فمنھا
وربما رأیتھ یؤخر السعي : ال بأس بھ، وربما فعلتھ، وقال: فیطوف بالكعبة، ویؤّخر السعي إلى أن یبرد، فقال

 فان المستفاد منھ جواز التأخیر إلى االبراد اختیارًا أو إلى اللیل، وال یختص الجواز بصورة شدة )4( »اللیلإلى 
الحر والحرج، فان شدة الحر مورد السؤال ومن دواعي التأخیر، إذ الحاج ال داعي لھ للتأخیر بحسب الطبع 

  وإنما یؤخره لداع من الدواعي كشدة الحر ونحوھا، ولذا كان
- - - - - - - - - -  
  .310: 1الشرائع ) 1(
  .295: 16الحدائق ) 2(
  .2 ح 60أبواب الّطواف ب  / 411: 13الوسائل ) 3(
  .1 ح 60أبواب الّطواف ب  / 410: 13الوسائل ) 4(
  

الراوي شاكًا في الحكم بجواز التأخیر اختیارًا ولم یكن عالمًا بالحكم فسأل، ولم یكن یعتقد عدم الجواز ولذلك 
  .أل، فالحكم بالجواز ال یقتصر بصورة الحرج بل یجوز التأخیر إلى اللیل اختیارًاس
  

ومّما یؤكد ما ذكرنا ـ أي جواز الفصل إلى اللیل مطلقًا وإن لم یكن حرج ـ أنھ لو كان الحكم مقتصرًا على 
ومقتضى االطالق جواز التقیید إلى أول زمان االبراد ولم یقید بذلك، ) علیھ السالم(الحرج لكان على اإلمام 

  .المستفاد من الصحیحة عدم لزوم التعجیل: وبالجملة. التأخیر إلى أول زمان االبراد وأوسطھ وآخره
  

عن رجل طاف بالبیت فأعیى أیؤخر ) علیھما السالم(سألت أحدھما «: صحیحة محمد بن مسلم، قال: ومنھا
  .)1( »نعم: ؟ قال الطواف بین الصفا والمروة

  
یینھ زمان التأخیر یستفاد جواز التأخیر إلى أّي وقت شاء، والتعب من دواعي التأخیر فلم یكن ومن عدم تع

  .الجواز مقیدًا إلى زمان زوال التعب
  

  .ویكفینا األصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف
  

لبیت فأعیى أیؤخر سألتھ عن رجل طاف با«: وأّما التأخیر إلى الغد فقد ورد النھي عنھ في صحیحة العالء، قال
 والروایة صریحة في المنع عن التأخیر إلى الغد، وعلیھ لم )2( »ال: ؟ قال الّطواف بین الصفا والمروة إلى غد

  .یعلم مستند المحقق في حكمھ بالجواز إلى الغد
  

ي إلیھ الحكم ومن المحتمل أن الغایة في كالمھ ـ أي الغد ـ خارجة عن المغیى ال داخلة فیھ، فیكون الغد مما ینتھ
 )3(اآلیة) أِتمُّوا الصِّیاَم إَلى اللَّیل: (بالجواز، وھذا االحتمال قریب وشائع في االستعماالت أیضًا، كقولھ تعالى

 فان اللیل وكذا غسق اللیل غیر داخل في المغیى )4( )أِقم الصَّالَة ِلدلوِك الشَّمِس إلى َغَسِق اللَّیل: (وقولھ تعالى
  . الخالف وال یكون المحقق مخالفًا في المسألةقطعًا، فاذن یرتفع

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 60أبواب الّطواف ب  / 411: 13الوسائل ) 1(
  .3 ح 60أبواب الطواف ب  / 411: 13الوسائل ) 2(
  .187: 2البقرة ) 3(
  .78: 17اإلسراء ) 4(
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ل السعي إذا كانت الزیادة عن علم وعمد حكم الزیادة في السعي حكم الزیادة في الّطواف، فیبط: 344مسألة 
على ما تقدم في الّطواف، نعم إذا كان جاھًال بالحكم فاألظھر عدم بطالن السعي بالزیادة وإن كانت االعادة 

  .)1( أحوط
  
  . للزیادة في الّطواف)1( حال السعي حال الّطواف في البطالن بالزیادة بالمعنى المفّسر المتقدم)1(
  

إن طاف الرجل بین الصفا «: قال) علیھ السالم(حیح معاویة بن عمار عن أبي عبداهللا ویدل على ذلك ص
والمروة تسعة أشواط فلیسع على واحد ولیطرح ثمانیة، وإن طاف بین الصفا والمروة ثمانیة أشواط فلیطرحھا 

الثمانیة ویحسب  فانھ صریح في أنھ إذا طاف ثمانیة یلغي الجمیع وإذا طاف تسعة تلغى )2(»ولیستأنف السعي
  .التاسع أول األشواط

  
من طاف بین الصفا والمروة خمسة عشر شوطًا طرح «ویدل علیھ أیضًا صحیحة ُاخرى عن معاویة بن عمار 

  . فان طرح الثمانیة السابقة یدل على بطالن السعي بالزیادة)3(»ثمانیة واعتد بسبعة
  

الّطواف المفروض إذا زدت علیھ مثل : قال«) السالم علیھ(أبي الحسن  بن محمد عن وفي صحیح عبداهللا
  .)4(»االعادة وكذا السعي الصالة، فاذا زدت علیھا فعلیك

  
وقد تقّدم الكالم في عبداهللا بن محّمد، وأن صاحب المدارك أشكل في السند، الشتراك عبداهللا بن محمد بین الثقة 

یرى  أنھ ایة بعمل األصحاب، مضافًا إلىبجبر الرو وغیره، ووافقھ الحدائق في أصل االشكال، ولكن أجاب
ولكن قد عرفت أن المراد بعبداهللا بن محمد بحسب . )5(الروایات المذكورة في الكتب األربعة صحة جمیع

  المرتبة والطبقة
- - - - - - - - - -  
  .62في ص ) 1(
  .1 ح 12أبواب السعي ب  / 489: 13الوسائل ) 2(
  .4 ح 13 ب أبواب السعي / 491: 13الوسائل ) 3(
  .2 ح 12أبواب السعي ب  / 490: 13الوسائل ) 4(
  .64تقّدم كل ذلك في ص ) 5(
  

أن یضیف إلیھ  الزائد إذا كان شوطًا كامًال یستحب لھ ولكن سعیھ، خطًأ صّح سعیھ إذا زاد في: 345 مسألة
باالتمام رجاء إذا كان الزائد أشواط لیكون سعیًا كامًال غیر سعیھ األول فیكون انتھاؤه إلى الصفا، وال بأس  ستة

  )1( أكثر من شوط واحد
  

  .ھو عبداهللا بن محمد الحّجال وھو ثقة ثقة
  

وھل یختص الحكم بالبطالن بالعالم أو یعّم الجاھل بالحكم أیضًا بعد تسالم األصحاب على الصحة بالزیادة 
  ؟ السھویة

واف من دون فرق بین العالم والجاھل، ولكن یخفى أن مقتضى إطالق الروایات المتقدمة أن حالھ حال الّط وال
الظاھر اختصاص الحكم بالبطالن بصورة العلم، فلو طاف أربعة عشر شوطًا بین الصفا والمروة مثًال جھًال 

  .بتخیل أن الذھاب واالیاب معًا شوط واحد صح سعیھ
  

عة عشر شوطًا، فسألت حججنا ونحن صرورة فسعینا بین الصفا والمروة أرب«ویدل علیھ صحیح جمیل، قال 
  .)1( »ال بأس سبعة لك وسبعة تطرح: عن ذلك، فقال) علیھ السالم(أبا عبداهللا 

  
تحفظ علّي، : سعیت بین الصفا والمروة أنا وعبیداهللا بن راشد فقلت لھ«: وكذا صحیح ھشام بن سالم، قال

ذاھبًا وجائیًا شوطًا واحدًا، : ؟ قال كیف تعد: ذلك فقلت لھ) منِّي(فجعل یعّد ذاھبًا وجائیًا شوطًا واحدًا فبلغ مثل 
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قد زادوا على ما علیھم، لیس : فقال) السالم علیھ(فأتممنا أربعة عشر شوطًا فذكرنا ألبي عبداهللا 
  . وبھما نخرج عن االطالق المتقدم)2(»شيء علیھم

  
أبي إبراھیم  ویدل على ذلك بعد تسالم األصحاب على الصحة صحیحة عبدالّرحمن بن الحجاج عن )1(
  في رجل سعى بین الصفا والمروة ثمانیة أشواط «) السالم علیھ(
- - - - - - - - - -  
  .5 ح 13أبواب السعي ب  / 492: 13الوسائل ) 1(
  .1 ح 11أبواب السعي ب  / 488: 13الوسائل ) 2(
  

على الصحة في صورة الخطأ  فانھا بالمنطوق یدل )1( »إن كان خطًأ أطرح واحدًا واعتّد بسبعة: ؟ فقال ما علیھ
  .وبالمفھوم یدل على البطالن في صورة العلم وعدم الخطأ

  
ثم إن جماعة صّرحوا باستحباب إضافة ستة أشواط في خصوص ھذه الصورة وھي ما إذا سعى سھوًا ثمانیة 
 أشواط لیكون المجموع أربعة عشر شوطًا، ویدل علیھ صحیح محمد بن مسلم الذي رواه الشیخ بطریقین

وكذلك إذا استیقن أنھ طاف بین الصفا والمروة ثمانیة «: في حدیث قال) علیھما السالم(صحیحین عن أحدھما 
 ولكن قد عرفت غیر مّرة أّن )3( ورواھا الصدوق أیضًا بإسناده إلى محمد بن مسلم)2(»فلیضف إلیھا ستة

  .طریقھ إلیھ ضعیف، وفي ما رواه الشیخ غنى وكفایة، ھذا
  

  :لحدائق استشكل في ھذه الصحیحة بوجھینولكن صاحب ا
أن السعي لیس مثل الّطواف والصالة عبادة برأسھا تقع مستحبة أو واجبة فما فائدة ھذه االضافة بعد : األّول

  .عدم ثبوت االستحباب النفسي للسعي
  

الثاني من المروة أن الّالزم من إضافة الستة وجعل المجموع سعیین كاملین، كون االبتداء في الّطواف : الثاني
والختم بالصفا، وھذا خالف المعھود والمتسالم والمصّرح بھ في الروایات من لزوم البدأة بالصفا والختم 

  .)4( بالمروة في السعي، فالعمل بھذه الصحیحة مشكل
  

  .)5( وأورد علیھ صاحب الجواھر بأّن ما ذكره اجتھاد في مقابل النص
  

 وإن لم یكن مستحّبًا في نفسھ في غیر ھذا المورد، ولكنھ لیس بأمر منكر فاّن السعي) قدس سره(ولقد أجاد 
  عقلي غیر قابل للتخصیص، فیمكن الحكم باستحبابھ

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 13أبواب السعي ب  / 491: 13الوسائل ) 1(
  .835 / 240 :2، االستبصار 1661 / 472: 5التھذیب . 2 ح 13أبواب السعي ب  / 491: 13الوسائل ) 2(
  .1247 / 257: 2الفقیھ ) 3(
  .281: 16الحدائق ) 4(
  .433: 19الجواھر ) 5(
  

إذا نقص من أشواط السعي عامدًا عالمًا بالحكم أو جاھًال بھ ولم یمكنھ تداركھ إلى زمان الوقوف : 346مسألة 
ان األولى العدول إلى حج بعرفات، فسد حّجھ ولزمتھ االعادة من قابل، والظاھر بطالن إحرامھ أیضًا، وإن ك

وأّما إذا كان النقص نسیانًا، فان كان بعد الشوط الرابع . اإلفراد وإتمامھ بنیة األعم من الحج والعمرة المفردة
وتجب علیھ االستنابة لذلك إذا . وجب علیھ تدارك الباقي حیثما تذكر، ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج

 أو تعّسر علیھ ذلك ولو ألجل أن تذّكره كان بعد رجوعھ إلى بلده، واألحوط حینئذ لم یتمكن بنفسھ من التدارك
وأّما إذا كان نسیانھ قبل تمام . أن یأتي النائب بسعي كامل ینوي بھ فراغ ذمة المنوب عنھ باالتمام أو التمام

  .)1( التعسر یستنیب لذلكالشوط الرابع فاألحوط أن یأتي بسعي كامل یقصد بھ األعم من التمام واالتمام، ومع 
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في خصوص ھذه الصورة، فال مانع من التقیید والتخصیص في مورد خاص حسب التعّبد الشرعي، وكذلك 
البدأة من المروة والختم بالصفا وإن لم یكن جائزًا في نفسھ ولكن ال مانع من جواز ذلك في خصوص ھذا 

  .المورد
  

نعم، . لة، عمل بھا األصحاب فال مانع من االلتزام بمضمونھاالروایة صحیحة السند وواضحة الدال: وبالجملة
مورد الصحیحة زیادة شوط واحد ال زیادة أزید من شوط واحد، وحیث إن الحكم على خالف القاعدة نقتصر 

  .على موردھا، فلو زاد شوطین أو أكثر ال یستحب لھ التكمیل إلى أربعة أشواط
  

ل على االستحسانات واالستبعادات بعد النص خصوصًا إذا كان والعجب من صاحب الحدائق فانھ ال یعّو
  .صحیحًا، كیف استشكل في ذلك

  
 إذا نقص من السعي عمدًا ـ من دون فرق بین العالم والجاھل بالحكم، كما إذا تخیل أّن الواجب مثًال خمسة )1(

ھ داخل في من ترك السعي عمدًا أشواط ولم یلتفت إلیھ إلى أن فات زمان التدارك ـ فال محالة یفسد حّجھ، فاّن
  برأسھ، إذ ال دلیل على

  
  .االجتزاء بالناقص

  
ولكن قد عرفت أّن بطالن حّجھ یستلزم بطالن إحرامھ من األّول، الرتفاع موضوع الحج، فال یحتاج إلى محلل 

  .آخر للخروج من إحرامھ وعلیھ الحج من قابل
  

  .وإتمامھ بنیة األعم من حج االفراد والعمرة المفردةوإن كان األحوط األولى العدول إلى حج اإلفراد 
  

وأّما إذا نقص من أشواط السعي نسیانًا وسھوًا فال یوجب البطالن جزمًا، فاّن نقصان بعض أجزاء السعي 
  .سھوًا ال یزید على ترك أصل السعي نسیانًا الذي قد عرفت أنھ ال یوجب البطالن

  
أنھ، لو ترك شوطًا أو أكثر بعد التجاوز من نصف السعي، أي بعد الشوط ولكن الفقھاء ذكروا فیھ تفصیًال وھو 

الرابع وجب علیھ تدارك الباقي، فیأتي بالناقص متى تذكر ولو كان بعد الوقوفین، لعدم اعتبار المواالة في 
ین خصوص ھذه الصورة فینضم الّالحق إلى السابق، ویسقط الترتیب أیضًا في فرض النسیان، ألّن الترتیب ب

وإن لم یتمّكن من االتیان بنفسھ . التقصیر والسعي أو بین أعمال الحج والسعي شرط ُذكري یسقط عند النسیان
  .لمانع من الموانع كالرجوع إلى بلده یستنیب فیأتي النائب بالناقص، واألمر كما ذكروه

  
لھ حال الّطواف في وجوب أّما أصل وجوب االستنابة فال ینبغي الریب فیھ، ألن السعي من أركان الحج وحا

  .االتیان بنفسھ مباشرة أو بأن یسعى بھ شخص آخر أو ُیسعي عنھ
  

إنما االشكال في أمر آخر وھو إتیان النائب خصوص الناقص كشوطین أو ثالثة أشواط وھذا غیر وارد في 
انضمام الناقص المذكور فیھ أن النائب یسعى عنھ، وظاھره إتیان النائب تمام األشواط، وأّما  النص، ألن

كالثالثة إلى األربعة فیحتاج إلى الدلیل فمقتضى القاعدة أن الحاج إذا لم یتمكن من السعي بتمامھ فما أتى بھ 
  بّد كأربعة أشواط في حكم العدم فكأنھ لم یسع، وال دلیل على االكتفاء بفعل الغیر في إتیان الناقص، فال

  
مشھور ذكروا االستنابة للباقي فاألحوط أن یأتي النائب بسعي لھ أن یستنیب لتمام السعي، ولكن حیث إن ال

  .كامل ینوي بھ فراغ ذمة المنوب عنھ باالتمام أو بالتمام
  

وأّما لو ترك أزید من النصف وكان نسیانھ قبل تمام الشوط الرابع فسعیھ باطل فیجب علیھ التدارك واالستئناف 
یمھ باتیان الباقي فال نلتزم بھ في ھذه الصورة، وإنما التزمنا بنفسھ إن تمكن، ومع التعسر یستنیب، وأّما تتم
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بذلك في الفرض األّول لإلجماع والتسالم من األصحاب بخالف ھذه الصورة فانھ ال إجماع فیھا، خصوصًا إذا 
  .كان الفصل كثیرًا، ولكن مع ذلك االحتیاط یقتضي بالسعي الكامل القاصد بھ األعم من االتمام والتمام

  
أنھ من نقص شوطًا أو أكثر بعد التجاوز من النصف صح سعیھ ویرجع ویبني ویأتي بالناقص، : صلفتح

  .والظاھر أّن ذلك مّما ال خالف فیھ
  

 ومورده وإن كان إتیان ستة أشواط ونسیان شوط واحد، )1(صحیح سعید بن یسار اآلتي: ویدل علیھ أیضًا
  .تةولكن الظاھر أنھ ال فرق بین إتیان الخمسة والس

  
  .وأّما األمر باالعادة واالستئناف فیما إذا لم یحفظ أنھ سعى ستة، فھو حكم الشك في عدد األشواط، فتأمل

  
ولو نقص نسیانًا قبل التجاوز من النصف، أي قبل تمام الشوط الرابع، كما إذا سعى شوطًا أو شوطین ونسي، 

ي، وال یشملھ صحیح سعید بن یسار، ألن غایتھ فال إجماع على الصحة في المقام، ومقتضى القاعدة فساد السع
  .التعدي إلى نسیان الشوطین والثالثة بعد التجاوز من النصف ال قبل النصف

  
یخفى أن االحتیاط الذي ذكرناه في الفرض األول باتیان تمام السعي قاصدًا بھ التمام واالتمام مبني على  ثم ال

ي بالناقص حتى بعد فوات المواالة بمقتضى االجماع المتقدم الدال اعتبار المواالة في أشواط السعي وإّال فیأت
  .على جواز البناء من حیث القطع وبمقتضى الصحیحة الواردة بعد التجاوز من النصف

  
- - - - - - - - - -  
  .147في ص ) 1(
  

سبعة أشواط ثم إن صاحب المستند ذكر روایة ُاخرى كصحیحة معاویة بن عمار تدل على أّن َمن سعى أقل من 
أن إطالقھا یشمل ما إذا نقص أكثر من نصف، فان عنوان األقل من ) قدس سره(یرجع ویسعى الباقي، وذكر 

  .)1( سبعة أشواط یشمل حتى ما إذا سعى شوطًا واحدًا ونسي الباقي
  

روى روایة ولكن العبارة التي نسبھا إلى الروایة لیست من الروایة، بل ھي من كالم الشیخ جزمًا، قان الشیخ 
فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أھلھ فعلیھ أن یرجع : معاویة بن عمار أّوًال، ثم ذكر في ذیلھا

فیسعى تمامھ ولیس علیھ شيء، وإن كان لم یعلم ما نقص فعلیھ أن یسعى سبعًا، وإن كان قد أتى أھلھ أو قّصر 
ة سعید بن یسار دلیًال لما ذكره وقد اشتبھ على صاحب المستند وذكر روای. )2( وقّلم أظفاره فعلیھ دم بقرة روي

 فزعموا ھذه العبارة من تتمة صحیحة معاویة بن عمار، مع أنھ من كالم الشیخ قطعًا، )4( والحدائق)3( والوافي
بعد نقل ھذه العبارة، فان من عادة الشیخ في التھذیب أنھ یذكر حكمًا من » روي«: ویدل علیھ بوضوح قولھ

» روي«: لقولھ روى فالن، ولو كانت ھذه العبارة من ذیل الصحیحة ال معنى: ألحكام ویستدل بالروایة ویقولا
 فكأنھ تنبھا لذلك، راجع )6( وال في منتقى الجمان)5(العبارة في الوسائل تذكر ھذه في ھذا المورد، ولذا لم

  .)7( التھذیب تجد صدق ما ذكرناه
  

 إلیھا ولم أر من تعّرض إلیھا، وھي أنھ في صورة لزوم التدارك واالتمام على وفي المقام نكتة یجب التنّبھ
  الحاج بنفسھ، ال إشكال في لزوم االتیان بالسعي في شھر ذي

- - - - - - - - - -  
  .180: 12المستند ) 1(
  .503 ذیل الحدیث 153: 5التھذیب ) 2(
  .17  باب ترك السعي والسھو فیھ ح948: 13الوافي ) 3(
  .284: 16 الحدائق )4(
  .1 ح 12أبواب السعي ب  / 489: 13الوسائل ) 5(
  .279: 3منتقى الجمان ) 6(
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  .153: 5التھذیب ) 7(
  

إذا نقص شیئًا من السعي في عمرة التمّتع نسیانًا فأتى أھلھ أو قّلم أظفاره فأحل العتقاده الفراغ : 347مسألة 
  .)1( ذلك ببقرة، ویلزمھ إتمام السعي على النحو الذي ذكرناهمن السعي، فاألحوط بل األظھر لزوم التكفیر عن 

  
الحجة، ألنھ من أجزاء الحج وأعمالھ فیجب إیقاعھ في أشھر الحج، وأّما لو تذّكر النقص بعد مضي أشھر 
الحج كما لو كان ذلك في شھر محرم، فاالتمام غیر ممكن لزوال وقتھ، فسعیھ باطل فیجب علیھ السعي قضاء، 

 على االكتفاء باالتمام وإتیان الباقي في القضاء، وإنما االنضمام والتكمیل باتیان الباقي واالكتفاء بھ وال دلیل
فیما إذا أتى بھ في أیام الحج وأشھره، وھذا من دون فرق بین ما لو قلنا باعتبار المواالة أم ال، ففي ھذه 

 أو بغیره، من دون فرق بین ما كان الصورة، أي ما إذا خرج عن أشھر الحج، یجب علیھ القضاء بنفسھ
من إتیان الباقي بعد الفراغ من ) قدس سرھم(النقص بعد التجاوز من النصف أو قبلھ، والظاھر أن مرادھم 

الحج إتیانھ بعد الفراغ من مناسكھ، فطبعًا یقع السعي في شھر ذي الحّجة، وكالمھم غیر ناظر إلى مضي شھر 
  .ذي الحّجة

  
ضاء باتیان السعي الكامل بعد مضي شھر ذي الحّجة بنفسھ ولو بالرجوع، وإّال فیستنیب في علیھ الق: وبالجملة

  .تمام األشواط، ومع ذلك األحوط أیضًا أن یأتي بالسعي الكامل قاصدًا بھ األعم من االتمام والتمام
  
  : واألصل في ھذه المسألة روایتان)1(
  

عن رجل طاف بین الصفا والمروة ستة ) علیھ السالم(اهللا سألت أبا عبد«: روایة ابن مسكان، قال: اُالولى
علیھ بقرة یذبحھا : ما أحّل وواقع النساء أنھ إنما طاف ستة أشواط، قال أشواط وھو یظن أنھا سبعة، فذكر بعد

  .)1( »ویطوف شوطًا آخر
  

بین الصفا والمروة رجل متمتع سعى ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: صحیحة سعید بن یسار قال: الثانیة
  ستة أشواط، ثم رجع إلى منزلھ وھو یرى أنھ قد فرغ

- - - - - - - - - -  
  .2 ح 14أبواب السعي ب  / 493: 13الوسائل ) 1(
  

؟ فان كان  یحفظ أنھ قد سعى ستة أشواط: منھ، وقّلم أظافیره وأحّل، ثم ذكر أنھ سعى ستة أشواط، فقال لي
وإن لم یكن حفظ : بقرة، قال: ؟ قال دم ماذا: عد ولیتم شوطًا ولیرق دمًا فقلتیحفظ أنھ قد سعى ستة أشواط فلی

  .)1( »أنھ قد سعى ستة فلیعد فلیبتدئ السعي حتى یكمل سبعة أشواط ثم یرق دم بقرة
  

إّال أن جملة من األصحاب أشكلوا في الحكم المذكور، ألن مقتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة في موارد الخطأ 
  :الحج عدا مورد الخطأ في الصید، ولذا حملوا النص على االستحباب، فیقع الكالم في موردینفي باب 
  .في تقلیم األظفار وقص الشعر: أحدھما

  
أّما تقلیم األظافر، فقد ورد في صحیح سعید بن یسار المتقدم، وال موجب لحملھ على االستحباب بدعوى أن 

ي حال الخطأ في خصوص الصید وأّما غیر الصید فلیس فیھ الكفارة المطلقات دلت على أن الكفارة إنما تثبت ف
  .إذا صدر خطأ وعن غیر عمد

  
ولكن ھذه الدعوى فاسدة، ألن ما دل على عدم ثبوت الكفارة في الخطأ في غیر الصید لیس حكمًا عقلیًا غیر 

  .قابل للتخصیص، بل ھو حكم شرعي قابل لھ في ھذا المورد الخاص
  

؟ الظاھر ذلك )2(ة في قص الشعر أیضًا كما عن الشیخ وجمع من األصحاب على ما عن المداركوھل تلزم الكفار
أن الصحیحة وإن لم یذكر فیھا قّص الشعر ولكن الیستفاد منھا : وعدم اختصاصھا بتقلیم األظفار، والوجھ فیھ
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حالل ال التقلیم وإّال لكان اختصاص الحكم بالتقلیم بل الحكم بلزوم الكفارة من جھة االحالل، فالمنظور ھو اال
ظاھر في أن المیزان ھو االحالل وال خصوصیة » وقّلم أظافیره وأحّل«ذكر االحالل بعد التقلیم لغوًا، فان قولھ 

لتقلیم األظفار، فالكفارة ثابتة من جھة االحالل ال من جھة خصوص تقلیم الظفر، كما ال یختص الحكم بذلك بما 
  إذا أتى ستة أشواط

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 14أبواب السعي ب  / 492: 13الوسائل ) 1(
  .216: 8المدارك ) 2(
  

بل یعم ما إذا أتى بأقل من سـتة واعتقد الفراغ وأحل، إذ ال نحتمل خصوصیة لستة أشواط، فان جھة السؤال 
احب الجواھر حیث اقتصر  خالفًا لص)1( والمنظور فیھ ھو االحالل قبل إتمام السعي كما ذكره الشیخ في التھذیب

  . وما ذكره الجواھر بعید جدًا)2( على الستة
  

وھو المواقعة، فقد ذكر في كالمھم وحكموا بالكفارة في موردھا واستدّلوا لھ بروایة ابن مسكان : المورد الثاني
 سبعة، عن رجل طاف بین الصفا والمروة ستة أشواط وھو یظن أنھا) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: قال

  .)3( »علیھ بقرة یذبحھا ویطوف شوطًا آخر: ما حل وواقع النساء أنھ إنما طاف ستة أشواط، قال فذكر بعد
  

الشك في عدد األشواط ال االعتقاد والجزم بالفراغ واالحالل، لقولھ  أھلھ في حال أتى أنھ وحملھا بعضھم على
د وقد استعمل في غیر مورد من اآلیات والروایات ولكن الظاھر أن المراد بالظن ھنا ھو االعتقا» وھو یظن«

 فالداللة غیر قاصرة إّال أن )4()نَّھم إَلیِھ راِجُعون نَُّھم ُمالقوا َربِِّھم َوأ الَّذیَن َیظّنوَن أ: (في االعتقاد كقولھ تعالى
كم بھ صحیح یثبت بھا حكم جدید آخر غیر ما ح السند ضعیف بمحمد بن سنان، ولكن على تقدیر صحة السند ال

 لما عرفت أن الحكم بالكفارة مترتب على االحالل، فقبل المواقعة أحّل بالتقلیم أو قّصر )5( سعید بن یسار
الشعر، ویثبت الكّفارة باالحالل واقع أھلھ أم ال، فال خصوصیة للمواقعة، فالنتیجة ثبوت الكفارة باالحالل وال 

  .أم غیرھاأثر للعمل المتأخر عن االحالل، مواقعة كانت 
  

نعم، لو قّلم أو واقع أھلھ غافًال عن الحج بالمّرة وغیر ملتفت أصًال إلى الحج فلیس علیھ شيء، لالطالقات 
   الدالة على عدم ثبوت شيء في مورد الجھل)6( المتقدمة في محلھا

- - - - - - - - - -  
  .153: 5الحظ التھذیب ) 1(
  .443: 19الجواھر ) 2(
  .2 ح 14أبواب السعي ب  / 493: 13الوسائل ) 3(
  .46: 2البقرة ) 4(
  .147المتقدِّم في ص ) 5(
  .349: 28الحظ شرح العروة ) 6(
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  الشك في الّسعي
  

ال اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصیر، وذھب جمع من الفقھاء إلى عدم االعتناء بالشك بعد 
  .)1( كن األظھر لزوم االعتناء بھ حینئذانصرافھ من السعي وإن كان الشك قبل التقصیر، ول

  
  .والغفلة، وقد خرجنا منھا في خصوص االحالل

  
فظھر أن الحكم بالكفارة معّلق على االحالل ال على المواقعة، وأّما إذا قّلم أو قّص شعره أو واقع أھلھ ولم یأت 

ال یترتب علیھ شيء أصًال، ھذا مقتضى بذلك بعنوان االحالل من العمرة كما إذا كان ذاھًال عن األعمال بالمّرة ف
  .الجمع بین صحیح ابن یسار والمطلقات النافیة للكفارة في مورد الخطأ

  
بد من كونھ حافظًا، أم فیھ   الشك في عدد األشواط ھل یوجب البطالن كالشك في عدد أشواط الّطواف فال)1(

  ؟ تفصیل
  .، وقد یفرض حصول الشك في األثناءقد یفرض حصول الشك بعد الفراع من السعي وبعد التقصیر

  
  .ریب في عدم االعتناء بالشك، لقاعدة الفراغ فال: أّما األّول

  
 یدل على البطالن في ھذه الصورة أیضًا، ألنھ اشترط في )1( وقد یتخّیل أن صحیح سعید بن یسار المتقدم

  .الصحة كونھ حافظًا للستة وإّال فیستأنف
  

ما أحّل  المفروض في صحیح سعید بن یسار من الشك في األثناء، ألن المورد بعدیخفى، ألن الشك  ما ال: وفیھ
إن كان یحفظ أنھ أتى ستة أشواط فلیتم شوطًا واحدًا، وإن لم یحفظ أنھ «): علیھ السالم(وتذّكر النقص قال 
  فمورده» سعى فلیعد السعي

- - - - - - - - - -  
  .147في ص ) 1(
  

ثنائھ، والفراغ غیر حاصل وإنما تخیل الفراغ، ومفروض كالمنا ھو الشك بعد الشك قبل إتمام السعي وفي أ
الفراغ ولیس في المقام علم بالنقص، بخالف مورد الروایة فانھ علم بالنقص ولكن لم یحفظ أنھ ستة ولم یعلم 

  .أنھ ستة أو أقل
  

من المسعى وانصرف عن السعي فاعلم أن جمعًا من الفقھاء ذھبوا إلى عدم االعتناء إن خرج : المورد الثاني
قدس (وإن كان قبل التقصیر، باعتبار أنھ شك بعد التجاوز من المحل، ومّمن صرّح بذلك شیخنا اُالستاذ 

 بدعوى أن الشك في أنھ أتى بالسبعة أم ال شك بعد الفراغ، ألن الخروج من المسعى واالنصراف عنھ )1()سره
  .یحقق الفراغ والتجاوز عن السعي

  
الشك : وبالجملة.  یمكن إثباتھا بدلیل، بل الشك حینئذ في الحقیقة حاصل في أثناء السعي وأثناء العملولكن ال

إن كان حادثًا بعد التقصیر فال اعتبار بھ لقاعدة الفراغ، وإن كان الشك قبل التقصیر ولم تفت المواالة ـ بناء 
ا بناء على عدم اعتبار المواالة كما ھو على اعتبارھا كما ھو المختار ـ فالشك من الشك في المحل، وأّم
وأّما بناًء على اعتبار المواالة وشك بعد . المشھور فال ریب في أنھ من الشك في المحل وإن فاتت المواالة

  .فوات المواالة فالشك من الشك بعد المحل
  

قد ذھب جمع إلى عدم فالكالم فیما لو لم تفت المواالة ولم یقّصر ولكن خرج من المسعى وانصرف عنھ فشك، ف
 أن الشك إنما ال یعتنى بھ بعد تحقق )2( االعتناء، ألنھ شك بعد الفراغ، ولكن ذكرنا في المباحث اُالصولیة

عنوان المضي والتجاوز، والمضي قد یكون حقیقیًا وقد یكون حكمیًا وبالعنایة باعتبار محلھ، فجریان القاعدة 
لمضي الحكمي باعتبار مضي المحل كمضي القراءة بعد الدخول في یحتاج إلى المضي الحقیقي أو الحكمي، وا
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السورة فان المضي الحقیقي غیر حاصل، ألن التدارك ممكن لعدم الدخول في الركوع، فالمضي ھنا بمعنى 
مضي المحل والتجاوز عنھ، ولذا اعتبرنا الدخول في الغیر في جریان القاعدة حتى یصدق عنوان التجاوز، ألن 

  ن المحل باق حقیقةالمفروض أ
- - - - - - - - - -  
  .295): المتن(دلیل الناسك ) 1(
  .282: 3راجع مصباح اُالصول ) 2(
  

  .ویتمّكن من التدارك
  

وأّما المضي الحقیقي فھو كالشك بعد الفراغ من الصالة، فان الصالة قد مضت على كل تقدیر سواء كانت 
ا، والشك إنما ھو في أمر ماض ال في أمر حالي، وكالشك في صحیحة واقعًا أو كانت باطلة وال یمكن تداركھ

  .إتیان بعض أجزاء الوضوء بعد الفراغ منھ واالنصراف عنھ
  

والجامع أن یكون الشك متعلقًا بشيء ال یمكن تداركھ بالفعل لتعلقھ بأمر قد مضى، بخالف الشك في القراءة 
دارك، وھذا ھو المیزان في جریان قاعدة الفراغ بعد الدخول في السورة فان المضي فیھ حكمي المكان الت

والتجاوز، وذلك من دون فرق بین الشرائط الشرعیة غیر المقّومة كاشتراط الصالة بطھارة اللباس والبدن أو 
اعتبار الستر ونحو ذلك، وبین الشرائط غیر الشرعیة المقّومة كالدخول في الوقت، فان كان محرزًا للوقت 

ملھ وإیقاعھ في الوقت تجري القاعدة، وأّما إذا كان بالفعل شاكًا في دخول الوقت ولكن رجع شكھ إلى ع
وكذا لو كان ھناك إناءان أحدھما فیھ ماء مطلق واآلخر فیھ . فالقاعدة ال تتكفل صحة الصالة وال دخول الوقت

ا تجري ماء مضاف وتوضأ وكان حین الوضوء ملتفتًا ثم شك في أنھ توضأ من المطلق أو المضاف فھن
القاعدة، ألن الشك یرجع إلى عملھ، ففي المقام لو خرج من المسعى ولم یحرز الشوط السابع فبعد لم یتجاوز 

  .بد من االعتناء بھ ولم یتحقق الفراغ بل ھو في األثناء فال
  

ن موضوع وربما یقال بأن المناط في جریان قاعدة الفراغ ھو الفراغ االعتقادي، ولكن ال یمكن إثباتھ بدلیل، أل
الروایات ھو المضي وھو یتحقق بالفراغ الحقیقي أو الحكمي، وأّما المضي االعتقادي فال یشملھ عنوان 

  :المضي، فالعبرة بأحد أمرین
وإن كان شكھ بعد الخروج . المضي الحكمي العنایتي أو الحقیقي، وأّما المضي االعتقادي الخیالي فال عبرة بھ

  .بّد من االعتناء وتفصیل ھذا البحث یطلب من تقریراتنا اُالصولیة ھ، فالمن المسعى فضًال عن وجوده فی
  

إذا شك وھو على المروة في أن شوطھ األخیر كان ھو السابع أو التاسع فال اعتبار بشكھ ویصح : 348مسألة 
  .)1( وإذا كان ھذا الشك أثناء الشوط بطل سعیھ ووجب علیھ االستئناف. سعیھ

  
ألشواط وھو في المسعى، فتارة یشك في الزیادة والنقیصة معًا، وُاخرى یشك في  إذا شك في عدد ا)1(

  .النقیصة فقط، وثالثة یشك في الزیادة فقط
  

فان كان شكھ متمحضًا في النقیصة، كما إذا شك بین الستة والخمسة أو كان شكھ بین الزائد والناقص كما إذا 
 الصورتین یحكم بالبطالن كما ھو الحال في الّطواف، شك بأن ھذا الشوط ھو السادس أو التاسع، ففي كال

بّد من أن یكون حافظًا   ال)1(ولیس لھ نفي الزائد بأصالة عدم الزیادة، ألن المستفاد من النصوص كما تقّدم
  .لألعداد وكذلك السعي

  
حفظ أنھ قد سعى وإن لم یكن  «)2(ویدل على ذلك مضافًا إلى التسالم، ما في ذیل صحیح سعید بن یسار المتقدم

وال نحتمل اختصاص الحكم بمورده وھو الستة، بل یشمل الحكم » ستة فلیبتدئ السعي حتى یكمل سبعة أشواط
  .باالعادة والبطالن ما إذا لم یحفظ الخمسة أو األربعة
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ل في رج«ویستدل لذلك أیضًا بالروایات المتقدمة الواردة في الشك في عدد أشواط الّطواف كصحیحة الحلبي 
 فان الّطواف ما لم یذكر فیھ البیت یشمل السعي بین الصفا )3( »یستقبل: لم یدر ستة طاف أو سبعة، قال

 على السعي بین الصفا والمروة، والمستفاد من ھذه )5( والروایات)4(والمروة، وقد ُاطلق الّطواف في اآلیة
  .بّد أن تكون محفوظة وال یدخلھ الشك الروایات أن األشواط ال

  
- - - - - - - - - -  
  .78في ص ) 1(
  .147في ص ) 2(
  .9 ح 33أبواب الّطواف ب  / 361: 13الوسائل ) 3(
  .158: 2البقرة ) 4(
  .2  ح14 أبواب السعي ب/  493ص   و4 ،2  ح13 أبواب السعي ب/  491 :13الوسائل ) 5(
  

 من الّطواف، فاذا شك في حكم الشك في عدد األشواط من السعي حكم الشك في عدد األشواط: 349مسألة 
  .)1( عددھا بطل سعیھ

  
وأّما إذا كان الشك في الزیادة فقط، كما إذا كان على المروة وشك في أّن شوطھ األخیر ھو السابع أو التاسع، 
ففي مثلھ ال اعتبار بشكھ ویحكم بصحة سعیھ، ویدل علیھ صحیح الحلبي الوارد في الشك بین السبعة والثمانیة 

بیت، فانھ وإن كان في مورد طواف البیت ولكن المستفاد من التعلیل الوارد فیھ تعمیم الحكم في طواف ال
) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: یعتني بالزائد المشكوك، قال للسعي ألنھ یدل على أنھ من تیقن بالسبعة فال

سبعة فقد استیقن، وإنما وقع وھمھ أّما ال: عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة أم ثمانیة فقال
  .)1( »على الثامن فلیصل ركعتین

  
بل لو لم یكن نص في المقام لحكمنا بالصحة، ألن زیادة السعي سھوًا ال تضر بالصحة، وإن استحب لھ التكمیل 

  .إلى أربعة عشر شوطًا، ولھ االكتفاء بالسبعة وإلغاء الزائد
  

الشك حینئذ یرجع إلى الشك في الزیادة والنقیصة الذي عرفت أنھ نعم، لو شك في األثناء بطل سعیھ، ألن 
  .محكوم بالبطالن

  
 قد عرفت حكم ھذه المسألة مما تقدم، وقد ذكرنا أن السعي حالھ حال الّطواف، وما دل على بطالن الّطواف )1(

  .بالشك في أعداد أشواطھ یدل على بطالن السعي بالشك في أعداد أشواطھ
  

  :فرع
  ؟ في حال السعي إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكبًا أم الھل یعتبر 

  .یقع الكالم تارة في اللباس وُاخرى في المركوب، وفي اللباس تارة في الساتر وُاخرى غیر الساتر
  

   أن الحكم بالبطالن إذا طاف على دابة أو)2(ّنا قد ذكرنا في باب الّطواف فاعلم أ
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 35أبواب الّطواف ب  / 368: 13لوسائل ا) 1(
  .39في ص ) 2(
  

عربة مغصوبة أو طاف في اللباس المغصوب یبتني على مسألة ُاصولیة، وھي أن حرمة المسبب ھل تسري 
حرمة ذي المقدمة تستدعي حرمة المقدمة، كما أن وجوب ذي المقدمة یقتضي : ؟ وبعبارة ُاخرى إلى السبب

بنینا على ذلك فبما أن المعلول وھو حركة اللباس والتصرف فیھ محّرم، والعّلة إنما ھي ؟ فان  وجوب المقدمة
الّطواف وحركة البدن حول البیت فتكون محرمة بالسرایة، وبما أن الّطواف أمر عبادي ال یمكن أن یكون 

  .محّرمًا فیبطل
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ة والمعلول فاّنھما موجودان مستقّالن وإن  أنھ ال أساس للسرایة بین العّل)1( ولكن ذكرنا في المباحث اُالصولیة

  .كان أحدھما عّلة واآلخر معلوًال فال موجب للسریان
  

نعم، لو كان الوجود واحدًا والعنوان متعددًا كاألسباب التولیدیة، فالسرایة مسّلمة، ألن الموجود الخارجي واحد 
  .فكل ما یوجب الھتك یكون محّرمًاوالتعّدد إنما ھو في العنوان كالھتك المسبب عن فعل من األفعال، 

  
في مورد األفعال التولیدیة لیس في الخارج وجودان، بل وجود واحد ینتزع منھ العنوانان، : وبعبارة واضحة

فالعبرة بوحدة الوجود الخارجي، ولذا ذكرنا أن من صلى فرادى في محل تقام فیھ الجماعة یحكم بفساد صالتھ، 
یمكن التقّرب بھ لعدم اجتماع الحرمة والفعل القربي،  فعلھ مصداقًا للھتك، والالستلزامھ ھتك اإلمام فیكون 

البدن  حركة وأّما إذا كان الموجود الخارجي أمرین، وإن كان أحدھما عّلة واآلخر معلومًا كما في المقام ـ ألن
 اللباس فأحدھما عوارض البدن واآلخر من عوارض أحدھما من لحركة اللباس ـ فال موجب للسرایة، ألن عّلة

  .أجنبي عن اآلخر من ھذه الجھة
  

ھذا في اللباس غیر الساتر، وأّما المركوب فھو على عكس الّلباس یعني حركة المركوب عّلة لحركة البدن 
تسري الحرمة من المقّدمة إلى ذي المقّدمة، وعدم  تسري الحرمة من العّلة إلى المعلول، أي ال والّطواف وال

یكون السفر على دابة مغصوبة موجبة لكون السفر معصیة، فان  ح من باب اللباس، ولذا الالسرایة ھنا أوض
  .المحّرم ھو الركوب على الدابة ال السفر والبعد من الوطن

  
- - - - - - - - - -  
  .548: 2أشار إلى ذلك في مصباح اُالصول ) 1(
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  التقصیر
  

 شيء من ظفر یده أو رجلھ أو شعر رأسھ أو لحیتھ أو وھو الواجب الخامس في عمرة التمّتع، ومعناه أخذ
  .)1( یكفي النتف عن التقصیر شاربھ، ویعتبر فیھ قصد القربة، وال

  
جزم بالبطالن في الّطواف ) قدس سره(وال فرق في جمیع ما ذكرنا بین الّطواف والسعي، ولكن الشیخ النائیني 

  .ین الّطواف ولم یظھر الفرق بین المقام وب)1(واحتاط في السعي
  

وأّما اللباس إذا كان ساترًا فیفرق بین الّطواف والسعي ونلتزم بالبطالن في الّطواف دون السعي، وذلك ألن 
یكون قیدًا للمأمور بھ، فاذا كان الّطواف واجبًا فلم یأت  الّطواف یعتبر فیھ الستر، والساتر إذا كان حرامًا ال

  .باح فلم یأت بالمأمور بھ على وجھھبالواجب، ألن الّطواف مقید بالساتر الم
  

الساتر حكم غیر الساتر إّال إذا قلنا بالسرایة فال فرق بین الساتر وغیره،  الستر فحكم السعي فال یعتبر فیھ وأّما
  .وإّال فال نقول بالبطالن مطلقًا

  
  : ال ریب وال خالف في وجوبھ، وتدل علیھ نصوص مستفیضة)1(

  .)2(واردة في كیفیة الحج كصحیحة معاویة بن عمارالروایات البیانیة ال: منھا
  

 فأصل الوجوب مّما ال إشكال فیھ، وبھ یحل لھ كل شيء حرم علیھ )3(الروایات الواردة في التقصیر: ومنھا
  .باالحرام إّال الصید، ألنھ لم یحرم من جھة االحرام وإنما یحرم علیھ الصید للدخول في الحرم

  
- - - - - - - - - -  
  .299، 248): المتن(دلیل الناسك ) 1(
  .8 ح 2أبواب أقسام الحج ب  / 220: 11الوسائل ) 2(
  .1أبواب التقصیر ب  / 505: 13الوسائل ) 3(
  

یتعّین التقصیر في إحالل عمرة التمّتع وال یجزئ عنھ حلق الرأس بل یحرم الحلق علیھ، وإذا : 350مسألة 
  .)1(  عامدًا، بل مطلقًا على األحوطحلق لزمھ التكفیر عنھ بشاة إذا كان عالمًا
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  بماذا یتحّقق التقصیر
  

 أمر بقّص الشعر من اللحیة والشارب وتقلیم األظفار ولو كّنا نحن وھذه )1(في صحیح معاویة بن عمار
الصحیحة لوجب الجمع بین ھذه اُالمور، ولكن المستفاد من بقیة الروایات االكتفاء بواحد منھا كصحیحة 

 وفي صحیح الحلبي ما یدّل على االكتفاء )2(»ویقّصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحل« سنان عبداهللا بن
في «وحفص قد وقع التصریح باالجتزاء ببعض ھذه اُالمور  وفي صحیح جمیل. )3(بقرض الشعر باألسنان

  .)4( »یجزیھ: محرم یقّصر من بعض وال یقّصر من بعض، قال
  

المقصود إزالة الشعر فال  ؟ وجھان، ذھب إلى األول صاحب الحدائق ألن أم الوھل یجزي النتف مكان التقصیر 
یكون مصداقًا   ولكن الظاھر ھو الثاني، ألن المذكور في الروایات ھو التقصیر، والنتف ال)5(فرق بین األمرین

  .صبّد من األخذ بظواھر الروایات، واألحكام تعبدیة فیجب االقتصار بما في النصو للتقصیر، فال
  ؟  ھل یجوز الحلق مكان التقصیر، وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فھل یجزئھ ذلك عن التقصیر أم ال)1(

المشھور تعّین التقصیر علیھ وعدم جواز الحلق وعدم إجزائھ عنھ لو فرضنا أنھ خالف وحلق، ونسب إلى 
  العّالمة أن الواجب  ونسب إلى)6(األمرین التخییر بین الشیخ

  
- - - - - - - - - -  
  .1 ح 1أبواب التقصیر ب  / 505: 13الوسائل ) 1(
  .2 ح 1أبواب التقصیر ب  / 505: 13الوسائل ) 2(
  .2 ح 3أبواب التقصیر ب  / 508: 13الوسائل ) 3(
  .1 ح 3أبواب التقصیر ب  / 507: 13الوسائل ) 4(
  .298: 16الحدائق ) 5(
  .144 المسألة 330: 2الخالف ) 6(
  

  .)1( لكن لو حلق یجزئ عن التقصیرھو التقصیر، و
  

وأّما التخییر قد ورد في .  فان الظاھر منھا تعّین التقصیر)2(أّما التخییر فیرّده ظاھر الروایات الواردة في المقام
  . وأّما في عمرة التمّتع فال یظھر من شيء من الروایات ولم یعلم مستند الشیخ)3(الحج

  
 من اإلجزاء على فرض عدم الجواز، ألن الواجب لو كان ھو التقصیر وأغرب من ھذا ما نسب إلى العّالمة

فكیف یجزئ الحلق المحّرم عن الواجب، فال ینبغي الریب في أن المتعین ھو التقصیر وال یجوز وال یجزئ 
  .الحلق

  
ن  وھذا أیضًا بعید، أل)4(وصاحب الحدائق أجاز الحلق، ولكنھ خّص الجواز بصورة حلق بعض الرأس التمامھ

  .تكون مصداقًا للتقصیر إزالة الشعر بالحلق ال
  

  .وربما یوّجھ ما نسب إلى العّالمة من أن التقصیر یتحقق بأّول جزء من الحلق
  

بّد من التقصیر  یصدق على الحلق حتى على أول جزء منھ، فالتقصیر باق على ذّمتھ فال أن التقصیر ال: وفیھ
  .شعره من مكان آخربنحو آخر من تقلیم األظفار أو األخذ من 

  
  ؟  أم ال)5( وھل یعّم الحكم بتعّین التقصیر للملّبد والمعقوص

  
المعروف أنھ ال فرق بینھما وبین غیرھما من المكلفین في عمرة التمّتع، وإنما یجب علیھما الحلق في الحج 

یفة الملّبد والمعقوص ھي  تعّین الحلق علیھما في عمرة التمّتع أیضًا فوظ)6(والعمرة المفردة، ونسب إلى الشیخ
  الحلق مطلقًا، سواء في الحج أو العمرة
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- - - - - - - - - -  
  .28 السطر 710: 2المنتھى ) 1(
  .4، 1أبواب التقصیر ب  / 505: 13الوسائل ) 2(
  .7أبواب الحلق والتقصیر ب  / 221: 14الوسائل ) 3(
  .301: 16الحدائق ) 4(
 من صمغ أو خطمي وغیره عند االحرام لئال یشعث ویقمل اتقاًء على أن یجعل فیھ شيء: تلبید الشعر) 5(

الشعر : جمعھ وجعلھ في وسط الرأس وشّده، والعقیصة للمرأة: عقص الشعر. 140: 3مجمع البحرین . الشعر
  .173: 4مجمع البحرین . یلوى وتدخل أطرافھ في ُاصولھ

  .169: 5التھذیب ) 6(
  

  . على ذلك بعدة من الروایاتالمفردة أو عمرة التمّتع، واستدل
  

إذا عقص الرجل رأسھ أو لّبده في الحج «): علیھ السالم(قال أبو عبداهللا : صحیحة ھشام بن سالم، قال: منھا
 وغیر خفي أن داللتھا باالطالق باعتبار شمول العمرة للمفردة وللمتمّتع )1( »أو العمرة فقد وجب علیھ الحلق

العمرة بقرینة المقابلة للحج ھو العمرة المفردة، ولو سّلمنا االطالق فھو قابل ولكن الظاھر أن المراد ب. بھا
  .للتقیید

  
عن رجل عقص شعر رأسھ وھو متمتع ثم قدم ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: صحیحة عیص قال: ومنھا

باالطالق تدل على  فانھا أیضًا )2( »علیھ دم شاة: مكة فقضى نسكھ وحل عقاص رأسھ فقّصر وأدھن وأحل، قال
جمیع األعمال الواجبة » فقضى نسكھ«أن وظیفة المعقوص ھي الحلق، ولكن لو كان المراد من قول السائل 

علیھ كما ھو مقتضى إضافة الجمع، وأنھ لم یحلق بل قّصر بعد إتیان وظائفھ حتى بعد الوقوفین، فیكون 
ّتع قبل االتیان بأعمال الحج ال بعد الوقوفین، ولو الصحیح خارجًا عن مورد الكالم، ألن كالمنا في عمرة التم

خصوص نسك العمرة، فیكون الصحیح شاھدًا للمقام، ولكن لم یظھر أن المراد بھ » نسكھ«كان المراد بقولھ 
  .خصوص نسك العمرة المتمتع بھا، بل من المحتمل أن المراد بھ جمیع النسك حتى نسك الحج

  
إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو «: قال) علیھ السالم( أبي عبداهللا صحیحة معاویة بن عمار عن: ومنھا

لّبدتھ فقد وجب علیك الحلق ولیس لك التقصیر، وإن أنت لم تفعل فمخیر لك التقصیر والحلق في الحج، ولیس 
  .)3( »في المتعة إّال التقصیر

  
أحرم وعقص شعره، سواء بدعوى أن صدر الصحیحة مطلق من حیث الحج وعمرة التمّتع، بل الموضوع َمن 

  .كان إحرامھ للحج أو للمتعة
  

في مقام بیان التخییر بین الحلق ) علیھ السالم(ولكن ھذه الدعوى بعیدة جدًا، ألن الظاھر من الروایة أن اإلمام 
  والتقصیر في الحج إّال الملّبد والمعقوص فانھ یتعّین علیھما

  
- - - - - - - - - -  
  .2 ح 7بواب الحلق والتقصیر ب أ / 222: 14الوسائل ) 1(
  .9 ح 7أبواب الحلق والتقصیر ب  / 224: 14الوسائل ) 2(
  .8 ح 7أبواب الحلق والتقصیر ب  / 224: 14الوسائل ) 3(
  

الحلق ولیس لھما التخییر، وأّما المتعة فلیس فیھا إّال التقصیر مطلقًا، سواء كان المكلف عقص رأسھ أم ال، 
الجملة الثانیة وقید  راجعة إلى» الحج في«المستدل زعم أن كلمة  طلوب أدل، إّال أنفالصحیحة على خالف الم

إذا أحرمت ـ إلى قولھ ـ ولیس «: فالصدر وھو قولھ» أنت لم تفعل فمخّیر لك التقصیر والحلق وإن«لھا، وھي 
  .د لجمیع ما تقّدمقی» في الحج«: على إطالقھ وشمولھ للحج والمتعة، إّال أن الظاھر أن قولھ» لك التقصیر
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صحیحة ُاخرى لمعاویة بن عمار وھي صریحة في أن الحلق على الملّبد والمعقوص إنما ھو في : ویؤكد ذلك

ینبغي للصرورة أن یحلق، وإن كان قد حج قّصر، وإن شاء حلق، «: قال) علیھ السالم(الحج، عن أبي عبداهللا 
 ویعلم من ھذه الصحیحة أن تعّین الحلق على الملّبد )1( »فاذا لّبد أو عقص فان علیھ الحلق ولیس لھ التقصیر

والمعقوص إنما ھو في الحج، وبھا نرفع الید عن إطالق العمرة في صحیحة ھشام، كما أنھا تكون رافعة 
  .العمرة وأنھ نسك الحج ال المراد بالنسك المراد من صحیحة عیص، وتعّین إلجمال

  
 الروایات على تعیین الحلق على الملّبد مطلقًا في الحج والعمرة إّال ولو أغمضنا عن جمیع ذلك وفرضنا داللة

أنھ نحتمل التعیین علیھ في عمرة المتعة، وذلك ألن التلبید والعقص كانا من اُالمور الشائعة في األزمنة 
، ولم السابقة، ولو كان الحلق واجبًا لوقع مّرة واحدة في المتعة من األصحاب والرواة، ولوقع السؤال عنھ

ینقل من أحد وقوع الحلق منھ، بل لم یتعّرض َمن تقّدم على الشیخ لھ في عمرة التمّتع، وإنما تعّرض إلیھ 
  . فتعیین الحلق على الملّبد والمعقوص ساقط جزمًا)2( الشیخ في التھذیب

  
 خالفھ، وھو إطالق وأّما التخییر بین الحلق والتقصیر فھو محتمل في نفسھ، ولكن ال دلیل علیھ، بل الدلیل على

أدّلة التقصیر وھو یشمل الملّبد والمعقوص وغیرھما ففي عمرة التمّتع یتعین التقصیر سواء كان المكلف قد 
  .لّبد أو عقص شعره أم ال

  
  ثم إنھ لو حلق رأسھ لزمھ التكفیر عنھ بشاة، ال لروایات خاصة لیناقش فیھا

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 7اب الحلق ب أبو / 221: 14الوسائل ) 1(
  .160: 5التھذیب ) 2(
  

  .)1( إذا جامع بعد السعي وقبل التقصیر جاھًال بالحكم فعلیھ كفارة بدنة على األحوط: 351مسألة 
  

  . في كفارات تروك االحرام)2(  بل للروایات المطلقة المتقدمة)1(بضعف السند أو الداللة كما في الجواھر
  

ح بذلك، وإنما ظاھر كالمھ العموم للحج وعمرة المفردة وعمرة التمّتع، واستدل  لم یصّر)3(یخفى أن الشیخ وال
اُالولى صحیحة معاویة بن عمار والثانیة صحیحة عیص الداّلة على أن من أخذ من شعره أو : الشیخ بروایتین

  . ھذا في المتعمد العالم)4(حلق رأسھ عمدًا فعلیھ دم
  

عالم كالجاھل، فمقتضى النصوص أنھ ال شيء علیھ، ولكن وأّما غیر المتعمد كالناسي أو غیر ال
مورد الخطأ والنسیان فتثبت في الجاھل بطریق أولى،  الكفارة في المقام دّلت روایة على ثبوت خصوص في

ألن الجاھل متعّمد ویقصد إلى الفعل مع االلتفات لكن عن جھل بالحكم، وإذا ثبت التكفیر في مورد الغفلة 
  . مورد االلتفات باألولویة وإن كان جاھًال بالحكموالخطأ فتثبت في

  
عن المتمّتع أراد أن یقّصر فحلق «) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا : وأّما الروایة فھي ما رواه أبو بصیر، قال

  .)5( »علیھ دم یھریقھ: رأسھ، قال
  

بطائني على طریق الصدوق، ولكن الروایة ضعیفة بمحمد بن سـنان على طریق الشیخ، وبعلي بن أبي حمزة ال
  .فال بأس باالحتیاط استنادًا إلى ھذه الروایة

 ولكن في خصوص )6( إن جامع قبل التقصیر عن عمد فقد تقدم حكمھ مفصًال في باب الكفارات حّجًا وعمرة)1(
  المقام ـ وھو ما لو جامع جاھًال بالحكم بعد الفراغ

- - - - - - - - - -  
  .454: 20الجواھر ) 1(
  .466: 28في شرح العروة ) 2(
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  .242: 2، االستبصار 158: 5التھذیب ) 3(
  .في التھذیب واالستبصار لم یستدل الشیخ إّال بروایة أبي بصیر) 4(
  .3 ح 4أبواب التقصیر ب  / 510: 13الوسائل ) 5(
  .220 المسألة 360: 28شرح العروة ) 6(
  

 وعن حماد على طریق )1( بي على طریق الشیخمن السعي وقبل التقصیر ـ وردت روایة صحیحة عن الحل
  . تدل على أن كفارتھ بدنة)2( الصدوق

  
جعلت فداك إني لما ): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «: والروایة ما رواه الشیخ في الصحیح عن الحلبي قال

منھا ولم یكن قّصرت إني لما أردت ذلك : قلت: علیك بدنة، قال: قضیت نسكي للعمرة أتیت أھلي ولم أقّصر، قال
رحمھا اهللا كانت أفقھ منك، علیك بدنة ولیس علیھا : امتنعت فلما غلبتھا قرضت بعض شعرھا بأسنانھا، فقال

یعني ھي » ھي أفقھ منك«) علیھ السالم( وھي كالصریحة في أن الحلبي كان جاھًال بالحكم، لقولھ )3( »شيء
  .انع من االلتزام بمضمونھاعالمة بالحكم وأّما أنت فكنت جاھًال بھ، فال م

  
تصلح للمعارضة بل ھي قابلة للتخصیص  ولیس بازائھا روایة تعارضھا غیر العمومات والمطلقات التي ال

والتقیید بھذه الصحیحة، نعم، ھناك صحیحة لمعاویة بن عمار یتحد مورد السؤال فیھا مع مورد صحیحة 
عن متمتع وقع ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: ل قالالحلبي، وقد دلت على عدم ثبوت الكفارة على الجاھ

ینحر جزورًا وقد خشیت أن یكون قد ثلم حّجھ إن كان عالمًا، وإن كان جاھًال فال : على امرأتھ ولم یقّصر، قال
  .)4( »شيء علیھ

  
ي موردین، في أحد إّال أن الكالم في ثبوت ھذه الروایة بھذا المضمون، فان الكلیني رواھا بعین السند والمتن ف

 )6(  وكذلك الشیخ)5( »ولم یقصر«بدل » ولم یزر«وفي مورد آخر رواھا وذكر » ولم یقّصر«الموردین رواھا 
أجنبیة عن مورد الكالم، ألنھا تكون حینئذ في مورد طواف الحج وال » ولم یزر«فتكون الروایة بناء على ذكر 

  نحتمل
- - - - - - - - - -  
  .543 / 162: 5التھذیب ) 1(
  .1138 / 238: 2الفقیھ ) 2(
  .2 ح 3أبواب التقصیر ب  / 508: 13الوسائل ) 3(
  .1 ح 9 ب 121، وفي ص 4 ح 13أبواب كفارات االستمناع ب  / 130: 13الوسائل ) 4(
  .3 / 378، وص 5 / 440: 4الكافي ) 5(
  .1104 / 321، وص 539 / 161: 5التھذیب ) 6(
  

  .)1( ل الفراغ من السعي، فلو فعلھ عالمًا عامدًا لزمتھ الكفارةیحرم التقصیر قب: 352مسألة 
  

ال تجب المبادرة إلى التقصیر بعد السعي فیجوز فعلھ في أّي محل شاء، سواء كان في المسعى أو : 353مسألة 
  .)2( في منزلھ أو غیرھما

  
 ینقلب إلى االفراد فیأتي إذا ترك التقصیر عمدًا فأحرم للحج بطلت عمرتھ، والظاھر أن حّجھ: 354مسألة 

  .)3( بعمرة مفردة بعده، واألحوط إعادة الحج في السنة القادمة
  

التحاد السند والمتن، ومعھ یبعد » ولم یزر«واُالخرى قال » ولم یقصر«: أنھما روایتان إحداھما جاء فیھا
عتبار، فتكون صحیحة فتسقط عن اال» ولم یزر«أو » ولم یقصر«فاذن لم یعلم أن الصادر ھو جملة . التعدد

بد من االلتزام بمضمونھا، ولكن حیث لم ینقل من أحد من األصحاب  الحلبي الواردة في المقام بال معارض فال
بد من االحتیاط الوجوبي على األقل، فیكون ھذا  الفتوى بمضمونھا بل لم یتعرضوا لمضمونھا نفیًا وإثباتًا فال

  . یترتب علیھ شيءالمورد مستثنى من مورد الجھل الذي ال
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 ال ریب أن محل التقصیر بعد الفراغ من السعي على ما نطقت بھ الروایات الكثیرة، فلو قّدمھ عالمًا عامدًا )1(

  .تجب علیھ الكفارة، الطالق أدّلة ثبوت الكفارة على المحرم إذا أزال شعره وأخذه
  
لتأخیر والفصل بینھما إلى أن یضیق الوقت  ال دلیل على وجوب المبادرة إلى التقصیر بعد السعي، ولھ ا)2(

للحج، كما أن لیس لھ مكان خاص فیجوز فعلھ في أّي مكان شاء، في المروة أو في المسعى أو في منزلھ أو 
  .في غیر ذلك، لعدم الدلیـل ولالطالق والتسالم على عدم المواالة

  
ذلك عامدًا فالمشھور أنھ تبطل عمرتھ  إذا طاف المتمتع وسعى ثم أحرم للحج قبل أن یقّصر، فان فعل )3(

وخالف ابن إدریس وذھب إلى بطالن االحرام الثاني ـ ألنھ وقع في غیر محلھ ـ والبقاء . ویصیر الحج مفردًا
  .)1( على االحرام األول، فیجب علیھ التقصیر ویتم حّجھ متمتعًا

  
  :واستدل للمشھور بروایتین

المتمتع إذا طاف وسعى ثم لّبى بالحج قبل أن «: قال) علیھ السالم( معتبرة أبي بصیر عن أبي عبداهللا: اُالولى
  . وھو الصحیح)3( »ولیس لھ متعة« وفي التھذیب )2( »یقّصر، فلیس لھ أن یقّصر ولیس علیھ متعة

  
بطلت : سألتھ عن رجل متمتع طاف ثم أھّل بالحج قبل أن یقّصر، قال«: روایة العالء بن الفضیل قال: الثانیة
  .)4( »ھ ھي حجة مبتولةمتعت

  
وال یخفى أنھ لو أغمضنا عن الروایتین فالحق مع ابن إدریس، إذ ال موجب لالنقالب إلى االفراد، فان االنقالب 

على طبق القاعدة، ولذا ذكر السید صاحب المدارك بعد نقل الخبرین ) قدس سره(یحتاج إلى الدلیل فكالمھ 
بر األول ألن في السند إسحاق بن عمار وھو مشترك بین الثقة وقصورھما من حیث السند عنده، لضعف الخ

 واستحسنھ )5(وغیره، والثاني ضعیف بمحمد بن سنان، فیشكل التعویل علیھما في إثبات حكم مخالف لألصل
المدارك وأصلھ من عدم اعتماده على الموثقات ومناقشتھ في أسناد كثیر من  الحدائق بناء على مسلك صاحب

الروایات بعد ذكرھا في الكتب األربعة  أسناد ھذه موقع للمناقشة في كن أورد علیھ بأنھ الالروایات، ول
  .)6(المعتبرة

  
أّما الخبر الثاني فاألمر كما ذكره، وأّما الخبر األول فمعتبر، فان إسحاق بن عمار غیر مشترك بین الثقة : أقول

یمنع عن  وھما شخص واحد، وكونھ فطحیًا الوغیره، فانھ إسحاق بن عمار الساباطي وقد یوصف بالصیرفي 
  وثاقتھ كما حقق في محّلھ،

- - - - - - - - - -  
  .581: 1السرائر ) 1(
  .5 ح 55أبواب االحرام ب  / 412: 12الوسائل ) 2(
  .529 / 159: 5التھذیب ) 3(
  .4 ح 55أبواب االحرام ب  / 412: 12الوسائل ) 4(
  .282: 7المدارك ) 5(
  .119: 15الحدائق ) 6(
  

  .فالروایة معتبرة والبّد من العمل بمضمونھا، إنما الكالم في داللتھا على مذھب المشھور
  

وقد یناقش بدعوى أنھا ال تدل على االنقالب إلى اإلفراد، وإنما تدل على بطالن متعتھ، فیكون حال ھذا المكلف 
یتمّكن من   عن االتیان بھا، نظیر من الحال من لم یتمّكن من االتیان بالمتعة وحال من عّجز نفسھ اختیارًا

  .المتعة لضیق الوقت أو مفاجئة الحیض ونحو ذلك من الموانع
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أحدھما حكم االحرام قبل : أن الداللة تامة، وذلك ألن السؤال في الروایة في الحقیقة یرجع إلى أمرین: وفیھ
لم یتعّرض الحرامھ للحج وأنھ ) لیھ السالمع(واآلخر وظیفتھ بالنسبة إلى إتیان أعمال الحج واإلمام . التقصیر

باطل أم ال، بل أمضاه، وإّال لو كان إحرامھ للحج باطًال كان علیھ إلغاؤه، فیعلم من عدم تعرضھ أنھ أمضاه، ولذا 
لیس لھ أن یقّصر، ولو كان إحرامھ للحج بحكم العدم وكان باطًال فال مانع من التقصیر، فعدم جواز التقصیر 

 إحرامھ الثاني وأنھ یأتي بأعمال الحج فاذا لم تكن لھ متعة والمفروض صحة إحرامھ طبعًا یكشف عن صحة
ظاھر في إمضاء االحرام » ولیس لھ أن یقّصر ولیس لھ متعة«ینقلب إحرامھ للحج إلى حج اإلفراد، فقولھ 

  .فیستمر في أعمال الحج
  

؟ ال یبعد ظھور  د أو علیھ الحج تمتعًا من قابل؟ یعني تنقلب وظیفتھ من التمّتع إلى اإلفرا وھل ذلك وظیفتھ
الروایة في انقالب الوظیفة وعدم وجوب الحج تمتعًا في السنة اآلتیة، فیأتي بعمرة مفردة بعد الحج، ولكن 

  .األحوط إتیان الحج تمتعًا في السنة المقبلة
  

» لیس لھ متعة«: سقط عنھ لقولھویمكن تقریب ما ذكرنا بوجھ آخر، وھو أن تكلیفھ بالتمتع في ھذه السنة قد 
؟ مقتضى العلم االجمالي  وبعد ذلك ما ھو تكلیفھ، ھل یقتصر بالحج اإلفرادي أو یأتي بالتمتع في السنة اآلتیة

ھو إتیان اإلفراد في ھذه السنة والتمّتع في السنة المقبلة، فان قلنا بانقالب وظیفتھ من التمّتع إلى اإلفراد فھو، 
بّد لھ من إتیان التمّتع في السنة اآلتیة، فان قلنا بظھور الروایة في االنقالب فاالحتیاط غیر  وإن لم ینقلب فال

واجب، وإن لم یكن لھا ظھور، فیجب الجمع للعلم االجمالي، ھذا حكم العامد سواء كان عالمًا بالحكم أو جاھًال 
  .بھ
  

  .)1( األحوط التكفیر عن ذلك بشاةإذا ترك التقصیر نسیانًا فأحرم للحج صحت عمرتھ، و: 355مسألة 
  
ینبغي الریب في صحة عمرتھ وأن إحرامھ للحج بحكم العدم، فیقّصر ثم یحرم للحج، وروایة أبي بصیر   ال)1(

  . تختص بغیر الناسي)1( المتقدمة
  

  :إنما الكالم في وجوب الكفارة علیھ بشاة أم ال، ورد في المقام روایتان
عن رجل أھّل بالعمرة ونسي أن ) علیھ السالم(سألت أبا عبداهللا «: مار قالصحیحة معاویة بن ع: اُالولى

  .)2( »یستغفر اهللا وال شيء علیھ وتمت عمرتھ: یقّصر حتى دخل في الحج، قال
  

الرجل یتمّتع فینسى أن یقّصر حتى ): علیھ السالم(قلت ألبي إبراھیم «: معتبرة إسحاق بن عمار قال: الثانیة
  .)3( »علیھ دم یھریقھ: یھّل بالحج، فقال

  
فربما یقال إن مقتضى قانون االطالق والتقیید ھو التقیید في المقام بأنھ لیس علیھ شيء إّال الدم، ولكن یبعد 

نحتمل وجوب شيء  ّنا ال إنما ھو الدم، أل» ال شيء علیھ«: تطبیق ھذه الكبرى على المقام إذ المنفي بقولھ
نفي، بل المرتكز في األذھان أنھ إن وجب شيء فھو الدم ونحوه من الكفارات آخر غیر الدم حتى یكون موردًا لل

كالصریح في نفي الكفارة بشاة وأنھ لیس علیھ » ال شيء علیھ«فالسؤال والجواب ناظران إلى الكفارة، فقولھ 
حوط دم سوى االستغفار، فتقع المعارضة، فیحمل ما دل على الوجوب على االستحباب، ولذا عّبرنا بأن األ

   .التكفیر بشاة
- - - - - - - - - -  
  .164في ص ) 1(
  .2، 1 ح 6أبواب التقصیر ب  / 512: 13 الوسائل )3(، )2(
  

إذا قّصر المحرم في عمرة التمّتع حل لھ جمیع ما كان یحرم علیھ من جھة إحرامھ ما عدا الحلق، : 356مسألة 
ة التمّتع في شھر شوال جاز لھ الحلق إلى مضي ثالثین أّما الحلق ففیھ تفصیل، وھو أن المكلف إذا أتى بعمر

یحلق، وإذا حلق فاألحوط التكفیر عنھ بشاة إذا كان عن علم  یومًا من یوم عید الفطر، وأّما بعده فاألحوط أن ال
  .)1( وعمد
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الصید  ىحت لھ یحل  إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة وقّصر یحل لھ كل شيء حرم علیھ ألجل االحرام، بل)1(

الحلق، فالمشھور والمعروف جوازه بعد التقصیر، وإنما یستحب لھ التوفیر،  غیر الحرم، إنما الكالم في في
إنھ یحل لھ بالتقصیر كل ما حرم علیھ باالحرام إّال الحلق، والظاھر : ونسب إلى بعض المحدثین تحریمھ وقال

یحّل لھ بفعلھ كل ما حرم ): قدس سره(یھ وقال حرمة الحلق كما نسب إلى بعض، واستشكل الشیخ النائیني ف
  .)1(علیھ بعقد إحرامھ على إشكال في حلق جمیع الرأس

  
  :ولعل منشأ االشكال معروفیة الجواز وإّال فمقتضى النص الحرمة، والعمدة في ذلك صحیحتان

تك وخذ من شاربك ثم قّصر من رأسك من جوانبھ ولحی«): علیھ السالم(صحیحة معاویة بن عمار قال : اُالولى
 )2( »وقّلم أظفارك وابق منھا لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء یحل منھ المحرم وأحرمت منھ

  .»وابق منھا لحجك«: یراد بھ غیر الحلق لقولھ» فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء«: وقولھ
  

  .وأنھ یلزم علیھ االبقاء للحجال ینبغي الریب في ظھور الصحیحة في عدم جواز الحلق : وبالجملة
  

عن متمتع حلق رأسھ بمكة، «) علیھ السالم(الصحیحة الثانیة لجمیل فقد سأل أبا عبداهللا : وأوضح من ذلك
  إن كان جاھًال فلیس علیھ شيء، وإن تعّمد ذاك في أّول: قال

- - - - - - - - - -  
  .305): المتن(دلیل الناسك ) 1(
  .1 ح 1اب التقصیر ب أبو / 503: 13الوسائل ) 2(
  

قدس (یجب طواف النساء في عمرة التمّتع وال بأس باالتیان بھ رجاء، وقد نقل شیخنا الشھید  ال: 357مسألة 
  .)1( وجوبھ عن بعض العلماء) سره

  
شھور الحج بثالثین یومًا فلیس علیھ شيء، وإن تعمـد بعد الثالثین یومًا التي یوفر فیھا الشعر للحج فان علیھ 

 فان السؤال عن الحلق بمكة ظاھر في أن السؤال من جھة أعمال المتعة، وأن من تمتع یجوز )1( »ًا یھریقھدم
االحرام فال فرق بین مكة وغیرھا،  لھ الحلق أم ال، وإّال لو كان السؤال ناظرًا إلى جواز الحلق من جھة

  .الحلق للمحرم غیر جائز سواء كان في مكة أم ال فان
  

 بین مضي ثالثین یومًا من أّول شھور الحج وبین مضي أكثر من ذلك وجواز الحلق في الفرض ثم إن التفصیل
األّول دون الثاني، ظاھر جّدًا في أن السؤال والجواب ناظران إلى الحلق في نفسھ للمتمتع، ال من جھة االحرام 

ره بمقدار یتمّكن من تحقق الحلق وإّال فال وجھ لھذا التفصیل، فیعلم من ھذه الروایة لزوم إبقاء الشعر وتوفی
یمنع من الحلق في الحج إذا وّفر  للحج، ولذا یجوز الحلق في أیام شھر شوال، ألن الحلق في شھر شوال ال

  .شعره من ذي القعدة
  

أن الروایة ظاھرة بل صریحة في عدم جواز الحلق للمتمتع في نفسھ، وحملھ على  ال إشكال في: والحاصل
ھ المشھور مما ال وجھ لھ، ولكن حیث إن الصحیحة بمرأى من األصحاب ومع ذلك لم االستحباب كما صنع

  .یلتزموا بالحرمة فال أقل من االحتیاط فما ورد في الروایات أنھ لو قّصر حل لھ كل شيء یقید بغیر الحلق
  
 ولم یعلم  ال خالف في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمّتع، فلو قّصر حل لھ النساء بال إشكال)1(

  .بمخالف معین
  

  .)2(باسمھ یصّرح ولم قوًال بوجوبھ األصحاب الدروس عن بعض الشھید في نعم، نقل
  

  ینبغي الریب في عدم وجوبھ، للنص الدال بالصراحة على عدم الوجوب ولكن ال
- - - - - - - - - -  
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  .5 ح 4أبواب التقصیر ب  / 510: 13الوسائل ) 1(
  .329: 1الدروس ) 2(
  

سألھ أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقّصر، ھل علیھ « صحیح صفوان، قال وھو
 أي طواف النساء ثابت في الحج بعد )1( »ال، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى: ؟ قال طواف النساء

  .أعمال الحج
  

إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعًا  «:قال) علیھ السالم(وفي معتبرة سلیمان بن حفص المروزي عن الفقیھ 
وسعى بین الصفا والمروة وقّصر فقد حّل لھ كل ) علیھ السالم(فطاف بالبیت وصلى ركعتین خلف مقام إبراھیم 

  .)2( »شيء ما خال النساء، ألن علیھ لتحلة النساء طوافًا وصالة
  

اللة مخدوشة، ألن المفروض في وربما یقال بداللتھا على وجوب طواف النساء في عمرة المتعة، ولكن الد
یقال حج الرجل، فیعلم أنھ دخل  الروایة أنھ حج الرجل فدخل مكة متمتعًا، والذي یدخل مكة متمتعًا بالعمرة ال

مكة بعد أعمال الحج، فالمعنى أن الرجل تمتع وذھب إلى عرفات والمشعر وحج ثم دخل مكة بعد أعمال الحج 
  .لنساء الثابت في الحج، ھذافیكون الّطواف المذكور ھو طواف ا

  
والروایة على مسلك المشھور ضعیفة السند، لعدم توثیق سلیمان المروزي في الرجال ولذا عّبروا عنھ 

  .بالخبر، لكنھ موثقة عندنا ألنھ من رجال كامل الزیارات
  

نقول  ضًا العلى أنھ لو فرضنا داللتھ على وجوب طواف النساء في عمرة التمّتع ولم نناقش في السند، أی
بالوجوب، ال للمعارضة بینھ وبین صحیح صفوان المتقدم، بل للقطع بعدم الوجوب، للسیرة القطعیة بین 
المسلمین وھي كافیة وافیة في نفي الوجوب إذ لو كان واجبًا لكان من أوضح الواجبات، ألنھ مّما یكثر االبتالء 

 الشھید نسب الوجوب إلى عالم مجھـول فلو كان ھنا بھ، ولم ینسب القول بالوجوب إلى أحد من العلماء سوى
  .روایة صریحة في الوجوب اللتزمنا بالعدم للسیرة القطعیة، ونطرح الروایة أو تحمل على محامل

  
- - - - - - - - - -  
  .7، 6 ح 82أبواب الّطواف ب  / 444: 13 الوسائل )2(، )1(
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  إحرام الحج
  

  :وإلیك تفصیلھا. الحج ثالثة عشر ذكرناھا مجملة أن واجبات 149تقّدم في المسألة 
  

الكبیر  الشیخ االحرام، وأفضل أوقاتھ یوم الترویة، ویجوز التقدیم علیھ بثالثة أیام وال سیما بالنسبة إلى: األّول
الزحام فیحرمان ویخرجان قبل خروج الناس، وتقّدم جواز الخروج من مكة محرمًا  إذا خافا من والمریض

  .)1( رة بعد الفراغ من العمرة في أّي وقت كانبالحج لضرو
  

أو من األصحاب ) علیھم السالم(یمكن القول باالستحباب أیضًا، إذ لو كان مستحبًا لصدر من األئمة  بل ال
  .وسائر المسلمین ولو مرة واحدة، ولم یصل إلینا صدوره من أحد منھم

  
  :من أعمال عمرة التمّتع، وإنما وقع الكالم في جھات ال ریب في وجوب االحرام لحج التمّتع بعد الفراغ )1(
  

في وقت االحرام، المعروف والمشھور بین األصحاب أنھ ال وقت لھ محّدد وإنما یجوز لھ االحرام : اُالولى
بالحج عند الفراغ من متعتھ ولو كان في أول شھر شوال الذي ھو من أشھر الحج، ومن صّرح بذلك شیخنا 

، )1(وأّول وقتھ لغیر المتمتع دخول أشھر الحج، وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرتھ: في مناسكھالنائیني فانھ قال 
 )2(ونسب إلى الشیخ أن وقتھ یوم الترویة وال یجوز تقدیمھ علیھ. نعم، الیجوز لھ االحرام للحج قبل التقصیر

  .ھذا بحسب األقوال
  

  :وأّما بحسب الروایات فھي على طوائف
  .)3( قاع إحرام الحج یوم الترویةما دل على إی: منھا

  
- - - - - - - - - -  
  .311): المتن(دلیل الناسك ) 1(
  .175: 5، التھذیب 364: 1الحظ المبسوط ) 2(
  .20أبواب أقسام الحج ب  / 291: 11الوسائل ) 3(
  

إذا كان یوم «ما دل على االحرام بعد االتیان بصالة الظھر من یوم الترویة كصحیحة معاویة بن عمار : ومنھا
الشمس  الترویة إن شاء اهللا فاغتسل ثم البس ثوبیك ـ إلى أن یقول ـ ثم اقعد ـ أي في المسجد ـ حتى تزول

  .)1(»وأحرم بالحج المكتوبة فصل
  

  .)2( ما دّل على االتیان باالحرام عند الزوال من یوم الترویة: ومنھا
  

ینبغي  ظھر في منى في طریقھ إلى عرفات، بل في بعضھا الما دّل على االتیان بھ قبل الزوال لیصلي ال: ومنھا
 والمراد باإلمام من یجعلھ الخلیفة والیًا على الموسم ومن )3(لإلمام أن یصلي الظھر یوم الترویة إّال بمنى

  .یصلي فرادى المعلوم أنھ ال
  

لغروب قطعًا وقد صرح بذلك یمكن حمل ھذه الروایات على الوجوب، لجواز تأخیر االحرام إلى ا یخفى أنھ ال وال
  .)4( في الروایات

  
فالمستفاد من النصوص أن العبرة بیوم الترویة في أّي وقت شاء، وال قائل بوجوب االحرام في وقت خاص من 
یوم الترویة، فحینئذ یقع الكالم تارة في جواز التأخیر عن یوم الترویة، وُاخرى في جواز التقدیم على یوم 

  .الترویة
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 أن )5(فقد تقدم الكالم مفصًال في المسألة الثالثة من فصل صورة حج التمّتع من شرح كتاب العروة: ّولأّما األ
وقت عمرة التمّتع یسع إلى فوات الركن من الوقوف االختیاري وھو المسّمى منھ، كما في بعض األخبار 

ن جواز االحرام للحج عند زوال یوم  فضًال ع)6( المعتبرة بأن العبرة في إتیان عمرة التمّتع بخوف فوت الموقف
   وفضًال)7(»المتمتع لھ المتعة إلى زوال الشمس من یوم عرفة«: عرفة كما في صحیح جمیل قال

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 1أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب  / 519: 13الوسائل ) 1(
  .20أبواب أقسام الحج ب  / 291: 11 ،2أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب  / 520: 13الوسائل ) 2(
  .4أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب  / 523: 13الوسائل ) 3(
  .10، 9، ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 293: 11الوسائل ) 4(
  ".3210" المسألة 228: 27شرح العروة ) 5(
  .5 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 292: 11الوسائل ) 6(
  .15 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 295: 11الوسائل ) 7(
  

  .)3(  أو إلى السحر من لیلة عرفة)2(  وصحیحة ھشام)1( عن جواز االحرام لیلة عرفة كما في روایة أبي بصیر
  

وقد اخترنا في تلك المسألة أن الحد المسّوغ للعدول إلى االفراد خوف فوات الركن من الوقوف االختیاري وھو 
تمّتع ویحرم للحج إذا أدرك الوقوف آنًا ما، ولذا ذكرنا أن األمر باالحرام یوم الترویة المسّمى منھ، وإّال فعلیھ ال

أو قبل الزوال أو بعده محمول على االستحباب، ولعل التقیید بزوال الشمس من یوم عرفة كما في صحیح جمیل 
یلحق بالوقوف في عرفة  الألجل الفصل بین مكة وعرفات بأربعة فراسخ، فانھ لو أّخر االحرام من الزوال ربما 

  .في تلك األزمنة
  

وھو جواز التقدیم عن یوم الترویة، فقد عرفت أن المعروف بین األصحاب جواز التقدیم علیھ : وأّما الثاني
ّنا لم نعثر على ما یدل على جواز  مطلقًا ولو قبل شھر أو شھرین، یعني یجوز االتیان بھ في أشھر الحج، إّال أ

مقدار من السـعة بل المستفاد من الروایات الواردة في كیفیة الحج وقوع االحرام في یوم التقدیم بھذا ال
  .)5( وفي بعضھا األمر للجواري بأن یحرمن للحج یوم الترویة)4(الترویة

  
فلما كان یوم الترویة عند زوال الشمس أمر الناس أن یغتسلوا ویھّلوا «وفي صحیحة معاویة بن عمار 

  .)6( »بالحج
  

  .)7( »فاذا كان یوم الترویة فاغتسل وأھل بالحج« صحیحة عبدالصمد وفي
  

وظاھر ھذه الروایات وجوب االحرام في یوم الترویة وعدم جواز التقدیم علیھ ولیس بازائھا ما یدل على جواز 
  التقدیم، فان تم إجماع على الجواز فھو، وإّال فرفع

- - - - - - - - - -  
  .3 ح 20اب أقسام الحج ب أبو / 292: 11الوسائل ) 1(
  .1 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 291: 11الوسائل ) 2(
  .9 ح 20أبواب أقسام الحج ب  / 293: 11الوسائل ) 3(
  .2أبواب أقسام الحج ب  / 213: 11الوسائل ) 4(
  .1 ح 15أبواب وجوب الحج ب  / 47: 11الوسائل ) 5(
  .4ح  2أبواب أقسام الحج ب  / 213: 11الوسائل ) 6(
  .4 ح 3أبواب أقسام الحج ب  / 241: 11الوسائل ) 7(
  

یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام  یجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصیر ال كما ال: 358مسألة 
  .)1( أعمال الحج، نعم ال مانع منھ بعد إتمام النسك قبل طواف النساء
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  .ھالید عن ظاھر الروایات مما ال موجب ل
  

نعم، ورد في روایة واحدة معتبرة جواز التقدیم بمقدار ثالثة أیام ال أكثر، إّال إذا كان معذورًا كالشیخ الكبیر 
یجوز لھ التقدیم إّال بمقدار ثالثة أیام، والروایة ھي معتبرة  والمریض فیجوز لھما التقدیم، وأّما غیرھما فال

سألتھ عن الرجل یكون شیخًا كبیرًا أو مریضًا یخاف «: الق) علیھ السالم(إسحاق بن عمار عن أبي الحسن 
یخرج الرجل الصحیح : نعم، قلت: ؟ قال ضغاط الناس وزحامھم یحرم بالحج ویخرج إلى منى قبل یوم الترویة

: نعم، قلت: ؟ قال نعم، قلت بیومین: ؟ قال یعجل بیوم: ال، قلت: ؟ قال یتروح بذلك المكان) أو(یلتمس مكانًا و 
  . فمقتضى القاعدة تقیید الروایات المطلقة بھذه المعتبرة)1( »ال: ؟ قال أكثر من ذلك: نعم، قلت: ؟ قال ةثالث

  
  .والنتیجة جواز التقدیم بمقدار ثالثة أیام وأّما األكثر فال یجوز

  
  : یقع البحث في مقامین)1(

الفراغ من أفعال االحرام األّول، ھل یجوز لمن أحرم بالحج أن یحرم إحرامًا آخر لعمرة مفردة قبل : أحدھما
  ؟ فیأتي بأعمال المفردة ثم یأتي بمناسك الحج، نظیر اقتحام صالة ُاخرى في صالة كما التزم بعضھم بجواز ذلك

أن المعتمر بعد الفراغ من عمرتھ وقبل الدخول في إحرام الحج ھل یجوز لھ أن یحرم للعمرة المفردة، : ثانیھما
  .لحج یعقد االحرام للعمرة المفردة فیأتي بھا بین عمرة التمّتع والحجفقبل إنشاء عقد إحرام ا

  
  :فقد استدل على المنع عنھ بوجوه: أّما األّول

- - - - - - - - - -  
  .1 ح 3أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب  / 522: 13الوسائل ) 1(
  

واألمر كما . حرام الثاني ویحكم علیھ بالفسادینعقد اال  فال)1(االجماع بقسمیھ كما ادعاه صاحب الجواھر: األّول
لم ) علیھ السالم(ذكره من اتفاق الفقھاء على ذلك، ولكن حصول االجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم 

  .یثبت، ولعل المجمعین استندوا إلى بعض الوجوه اآلتیة
  

لعمرة المفردة أو للحج ینصرف إلى أن جمیع ما ورد في باب االحرام سواء كان لعمرة التمّتع أو ل: الثاني
ما كان محًال، وأّما إذا كان محرمًا فال یصدق علیھ  المحل وأنھ یحدث لالحرام، فالالزم إحداث االحرام منھ بعد

أنھ أحرم، والتأكد لیس بحدوث، وبالجملة ظاھر الروایات اعتبار إحداث االحرام، وھذا غیر صادق على من 
  .إحرامًا ثانیًاكان محرمًا ویرید أن یحرم 

  
أنھ لو كان ذلك أمرًا مشروعًا وسائغًا لوقع مرة واحدة من األصحاب ولوقع السؤال والجواب عن ذلك : الثالث

في الروایات، ولم یرد في شيء من الروایات السؤال عن ذلك ولم ینقل من أحد ارتكابھ، وھذا یكشف عن عدم 
  .الجواز وعدم المشروعیة

  
من الروایات الناھیة عن الخروج من مكة بعد أعمال العمرة وأنھ مرتھن بالحج ومحتبس أن المستفاد : الرابع

 عدم مشروعیة المفردة لھ، الحتیاج ذلك إلى الخروج من مكة وال أقل إلى أدنى المواقیت، فمع المنع عن )2(بھ
ویذھب بعد ذلك إلى بد لھ من أن یحرم للحج ویخرج  الخروج من مكة إّال لضرورة ـ بل في مقام الضرورة ال

عرفات إن رجع في شھره، ولو رجع بعد شھر یحرم ثانیًا للحج ـ إذن كیف یمكن القول بمشروعیة العمرة 
  .الخروج من مكة ولو إلى أدنى المواقیت المفردة لھ، الحتیاج ذلك إلى

  
المفردة بین عمرة التمّتع وھو االحرام بینھما، كما إذا كان الوقت موّسعًا فأراد العمرة : وأّما المقام الثاني

ذكر في المسألة ) قدس سره(في مناسكھ، فانھ ) قدس سره(والحج، ولم أر َمن تعّرض لذلك إّال شیخنا النائني 
التمّتع " عمرة"السابعة من مسائل المواقیت أنھ یجوز للمتمتع أن یعتمر بعمرة مفردة بعد إحاللھ من إحرام 

  بعد مضي عشرة
- - - - - - - - - -  
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  .250: 18الجواھر ) 1(
  .22أبواب أقسام الحج ب  / 301: 11الوسائل ) 2(
  

أیام، العتبار تحقق الفصل بین العمرتین بعشرة أیام فیجوز لھ أن یخرج إلى أدنى الحل الحرامھا أو غیر أدنى 
ج إّال محرمًا یخر الحل إذا كان دون المسافة المعتبرة في التقصیر، وأّما الخروج إلى المسافة فاألحوط أن ال

  .)1(بالحج
  

 أن )2( مبني على جواز الخروج من مكة اختیارًا بعد عمرة التمّتع وقد ذكرنا في محلھ) قدس سره(وما ذكره 
األظھر عدم جواز الخروج من مكة، ولو إلى ما دون المسافة أو إلى أدنى الحل، فانھ محتبس في مكة ولیس 

الحج كما في النصوص، وأّما التحدید إلى المسافة فلم یظھر لھ لھ الخروج من مكة حتى یحج، وأنھ مرتھن ب
وجھ وال دلیل علیھ، فان الممنوع ھو الخروج من مكة سواء كان إلى المسافة أو إلى ما دونھا، وال ینافي ما 

ـ في ذكرناه سعة بلدة مكة ودخول مسجد التنعیم في البلدة المقدسة في زماننا، ألن العبرة ـ كما تقدم غیر مّرة 
  .أمثال ھذا الحكم بمكة القدیمة

  
بل الظاھر عدم جواز ذلك لھ حتى على القول بجواز الخروج، وتدل علیھ صحیحة حماد بن عیسى الدالة على 
عدم جواز الخروج من مكة على من تمتع في أشھر الحج ولكن لو جھل فخرج إلى المدینة بغیر إحرام ثم رجع 

إن رجع في شھره دخل بغیر إحرام، وإن دخل في غیر الشھر دخل محرمًا، «): علیھ السالم(وأراد الحج، قال 
األخیرة ھي عمرتھ، وھي المحتبس بھا التي : ؟ قال فأّي االحرامین والمتعتین متعة، اُالولى أو األخیرة: قلت

، وإّال لو  فان المستفاد منھا عدم جواز الفصل بین عمرة التمّتع والحج بعمرة ُاخرى)3(الحدیث» وصلت بحّجتھ
كان الفصل جائزًا لكانت اُالولى عمرتھ متعة، والثانیة مفردة، فیعلم من ھذه الصحیحة أن عمرة التمّتع البد من 

  .اتصالھا بالحج وعدم فصلھا عنھ بعمرة ُاخرى
  

  .أنھ لو كان ذلك أمرًا جائزًا لوقع مّرة واحدة: مضافًا إلى ذلك
  

  لم یأت بطواف النساء ال مانع من إتیاننعم، لو فرغ من جمیع أعمال المناسك، و
- - - - - - - - - -  
  .120): المتن(دلیل الناسك ) 1(
  .151 المسألة 192: 28في شرح العروة ) 2(
  .6 ح 22أبواب أقسام الحج ب  / 302: 11الوسائل ) 3(
  

  .)1(یتضیق وقت االحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة: 359مسألة 
  

یتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كیفیتھ وواجباتھ ومحرماتھ واالختالف بینھما إنما ھو في : 360مسألة 
  .)2( النّیة فقط

  
یحرم من مكة  أن" )1("للمكلف أن یحرم للحج من مكة من أّي موضع شاء، ولكن األحوط وجوبًا : 361مسألة 
  .رام في مقام إبراھیم أو حجر إسماعیل ویستحب لھ االحرام من المسجد الح)3(القدیمة

  
المفردة قبل ذلك، لما عرفت غیر مّرة أن طواف النساء لیس من أعمال الحج وإنما ھو واجب مستقل یجب 
االتیان بھ بعد أعمال الحج، ولو لم یطف ھذا الّطواف حرمت علیھ النساء جماعًا ال العقد علیھا وال سائر 

  .االستمتاعات
  
شك في أنھ ال تجب علیھ المبادرة إلى إحرام الحج بعد الفراغ من عمرة التمّتع، بل قد عرفت أنھ ینبغي ال  ال)1(

ال یجوز لھ تقدیم إحرام الحج من یوم الترویة بأكثر من ثالثة أیام، ویجوز لھ التأخیر إلى یوم الترویة أو إلى 
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 االحرام إذا استلزم تأخیره فوات لیلة عرفة، بل إلى یوم عرفة ما لم یخف فوت الموقف، ولكن یتضیق وقت
  .الموقف فحینئذ تجب علیھ المبادرة لئال یفوت الموقف عنھ

  
 ال ریب في اتحاد إحرام الحج وإحرام العمرة في الكیفیة والواجبات والمحرمات وإنما االختالف بینھما )2(

اردة في كیفیة االحرام للحج صحیحة معاویة بن عمار الو: بالنیة فقط، وتدّل على ذلك عدة من النصوص، منھا
  .)2(الحدیث» فلّب: ثم قل في دبر صالتك كما قلت حین أحرمت من الشجرة، وُاحرم بالحج ـ إلى أن قال ـ«
  
إن شئت : من أین ُاھل بالحج؟ فقال): علیھ السالم(قلت ألبي عبداهللا «:  ویدل علیھ صحیح الصیرفي قال)3(

   )3(» الطریقالكعبة وإن شئت من رحلك وإن شئت من من
  
- - - - - - - - - -  

  .12 قد أفتى بذلك في المناسك ط 
  .1 ح 1أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب  / 519: 13الوسائل ) 2(
  .2 ح 21أبواب المواقیت ب  / 339: 11الوسائل ) 3(
  

و علم بالحكم، وجب من ترك االحرام نسیانًا أو جھًال منھ بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أ: 362مسألة 
علیھ الرجوع إلى مكة ـ ولو من عرفات ـ واالحرام منھا، فان لم یتمكن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذر آخر 

وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمكن من العود إلى . ُیحرم من الموضع الذي ھو فیھ
  .)1( الحكم إلى أن فرغ من الحج صح حّجھمكة واالحرام منھا، ولو لم یتذكر ولم یعلم ب

  
  .فان المقصود عدم الخروج من مكة إّال محرمًا

  
  .)1( نعم، األفضل ھو االحرام من المسجد من أّي مكان منھ، واألفضل منھ االحرام من الحجر

  
لجدیدة ولكن األحوط وجوبًا االحرام من بلدة مكة القدیمة، وال یكتفي باالحرام من األحیاء والمحالت ا

المستحدثة، لما یستفاد من بعض الروایات الواردة في قطع التلبیة، أن العبرة في األحكام المترتبة على مكة 
إذا دخلت مكة وأنت «: قال) علیھ السالم(إنما ھي بمكة القدیمة، ففي صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبداهللا 

مكة التي كانت قبل الیوم عقبة المدنیین، فان الناس قد متمتع فنظرت إلى بیوت مكة فاقطع التلبیة، وحّد بیوت 
  .)2( »أحدثوا بمكة ما لم یكن

  
 إذا ترك االحرام نسیانًا أو جھًال منھ بالحكم أو بالموضوع إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم، فان تمكن )1(

لرجوع واالحرام من مكة، من التدارك والرجوع إلى مكة ولو من عرفات، ولم یفت منھ الموقف یتعین علیھ ا
وال موجب لسقوط التكلیف باالحرام من مكة بعد التمكن من ذلك، وھذا حكم على القاعدة وال یحتاج إلى دلیل 

  .خاص
  

  إن المستفاد من صحیح علي بن جعفر عدم لزوم الرجوع إلى مكة ولو: وربما یقال
- - - - - - - - - -  
  .3، 1 ح 21ب أبواب المواقیت  / 339: 11الوسائل ) 1(
  .1 ح 43أبواب االحرام ب  / 388: 12الوسائل ) 2(
  

اللھم على : یقول: ؟ قال سألتھ عن رجل نسي االحرام بالحج فذكر وھو بعرفات فما حالھ«كان متمكنًا منھ، قال 
  . فانھ مطلق من حیث التمكن من الرجوع وعدمھ)1( »كتابك وسنة نبیك، فقد تم إحرامھ

  
ؤال في الصحیحة من تذكر أو علم ترك االحرام وھو في عرفات، ومن المعلوم أن عرفات أن مورد الس: وفیھ

تبعد عن مكة بمقدار أربع فراسخ والسیر في األزمنة السابقة ذھابًا وإیابًا یستغرق عدة ساعات، ألن السیر 
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وأّما في زماننا . لرجوعكان إما ماشیًا أو على دابة فیفوت عنھ الموقف على كل تقدیر غالبًا ولذا لم یأمره با
  .الذي یتمكن من الرجوع والعود إلى عرفة قبل فوات الموقف فال موجب لسقوط الواجب عنھ

  
وأّما من ترك االحرام نسیانًا أو جھًال ثم تذكر أو علم ولم یتمكن من الرجوع إلى مكة، یحرم من الموضع الذي 

أو بعد جمیع األعمال، ویدل على الصحة في جمیع ھو فیھ وصح حّجھ، سواء تذكر أو علم بالحكم في عرفات 
ھذه الصور صحیحة علي بن جعفر على ما رواه الشیخ باسناده عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخیھ 

؟ قال،  سألتھ عن رجل نسي االحرام بالحج فذكر وھو بعرفات ما حالھ«: قال) علیھ السالم(موسى ابن جعفر 
نبیك، فقد تم إحرامھ، فان جھل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتى رجع إلى بلده، اللھم على كتابك وسنة : یقول

 فان السائل وإن اقتصر في سؤالھ عن التذكر في عرفات في مورد )2( »إن كان قضى مناسكھ كلھا فقد تم حّجھ
 من الحكم النسیان ولم یسأل عن التذكر بعد إتیان جمیع األعمال في مورد النسیان، ولكن یستفاد حكم ذلك

ذكر حكم ) علیھ السالم(بالصحة في مورد الجھل باالحرام والعلم بھ بعد قضاء المناسك كلھا وذلك ألن اإلمام 
الجھل ابتداًء من دون أن یسألھ السائل وحكم بالصحة في مورده، ولو علم بترك االحرام بعد االتیان بالمناسك 

  النسیان واحد، ویستكشف من ذكر حكمكلھا ولو في بلده، فیعلم من ذلك أن حكم الجھل و
  
- - - - - - - - - -  
  .3 ح 20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 1(
  .586 / 175: 5: ، التھذیب8 ح 15أبواب المواقیت ب  / 330: 11الوسائل ) 2(
  

ھ في مورد الجھل أنھ ال فرق بین الجھل والنسیان من ھذه الجھة وما حكم ب) علیھ السالم(الجھل ابتداًء منھ 
  .یحكم بھ في مورد النسیان

  
نعم، لو تذكر أو علم بالحكم في المشعر یحرم في نفس المكان الذي تذكر أو علم فیھ ولیس علیھ الرجوع إلى 
مكة، وإن تمكن من ذلك واالحرام منھا، إذ ال أثر لھذا االحرام والمفروض أن موقف عرفة فات عنھ بال إحرام، 

م العود إلى مكة في ھذه الصورة، ألن العود إلى مكة إنما وجب لیدرك موقف عرفة مع وال دلیل على لزو
االحرام وقد فرضنا أن موقف عرفة فاتھ فال أثر لالحرام المتأخر، فال فرق في التذكر بعد عرفات بین التمّكن 

  .من الرجوع إلى مكة وعدمھ
  

  .ھذا كّلھ بناء على ما یستفاد من ھذه الصحیحة
  

ناء على أن كًال من النسیان والجھل وقع في السؤال مستقًال كما جاء ذلك في الصحیحة بطریق آخر فقد وأّما ب
سألتھ عن رجل كان متمتعًا خرج إلى «: قال) علیھ السالم(روى الشیخ باسناده عن علي بن جعفر عن أخیھ 

 )1( »لمناسك كّلھا فقد تم حّجھإذا قضى ا: عرفات وجھل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتى رجع إلى بلده، قال
: ؟ قال سألتھ عن رجل نسي االحرام بالحج فذكر وھو بعرفات فما حالھ«: قال) علیھ السالم(وعنھ، عن أخیھ 

 ومورد السؤال األول ھو الجھل باالحرام والعلم بھ بعد )2( »الّلھم على كتابك وسّنة نبّیك، فقد تّم إحرامھ: یقول
مورد السؤال الثاني ھو نسیان االحرام وتذكره في عرفات، فیبقى تبدل الجھل بالعلم في إتیان المناسك كّلھا، و

أثناء األعمال مسكوتًا عنھ، وكذلك التذكر بعد الوقوف بعرفة في مورد النسیان كما لو تذكر في المشعر، فمن 
  ؟ أین یستفاد حكم ھذین

  
 بعد إتیان جمیع األعمال فالحكم بالصحة فیما إذا علم إنھ إذا حكم بالصحة فیما إذا علم بالحكم: ویمكن أن یقال

  وإذا ثبت الحكم بالصحة في. في األثناء یثبت باألولویة
- - - - - - - - - -  
  .1678 / 476: 5التھذیب . 2 ح 20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 1(
  .3 ح 20أبواب المواقیت ب  / 338: 11الوسائل ) 2(
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رك االحرام عالمًا عامدًا لزمھ التدارك، فان لم یتمكن منھ قبل الوقوف بعرفات فسد حّجھ من ت: 363مسألة 
  .)1( ولزمتھ االعادة من قابل

  
مورد الجھل یثبت في مورد النسیان بطریق أولى، وذلك ألن الحكم الواقعي في مورد الجھل البسیط ثابت 

ولذا ذكروا أن الرفع في مورد الجھل رفع ظاھري وفي بخالف مورد النسیان فان الحكم غیر متوجھ إلیھ أصًال، 
مورد النسیان رفع واقعي، فاذا كان العذر ثابتًا في مورد الجھل ففي مورد النسیان یكون أولى، بل النسیان 

الناسي أشد : والحاصل. قسم للجھل غایة األمر جھل مسبوق بالعلم بخالف الجھل فانھ غیر مسبوق بالعلم
والعذر الثابت في مورد الجھل یثبت في مورد النسیان باألولویة، فالحكم بالصحة في جمیع عذرًا من الجاھل 

  .الصور ثابت ویدل علیھ صحیح علي بن جعفر بكال طریقیھ بالبیان المتقدم
  
 ألن الوقوف بال إحرام ال أثر لھ، لعدم كونھ مأمورًا بھ فھو غیر واقف حقیقة لفوات المشروط بفوات )1(

  .شرطھ
  

ولو تركھ عمدًا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حّجھ على إشكال فیما إذا : ر شیخنا النائیني في مناسكھوذك
  .)1( أدرك اختیاري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفة

  
قدس (العمدي ولكن الظاھر أنھ  صورة الترك الحج في التردید في بطالن »إشكال على« ورّبما یتوّھم من قولھ

ذلك ترك الوقوف االختیاري لعرفة یعني إن إشكالھ وتردیده لیس في من ترك االحرام عمدًا ال یرید ب) سره
للوقوف االختیاري لعرفة واالكتفاء بادراك إختیاري المشعر أو اضطراري عرفة، ألنھ یصّرح فیما بعد ببطالن 

  .فةالحج لو ترك الوقوف اختیاري لعرفة وال یجدیھ إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عر
  

یتمّكن من الوقوف االختیاري في عرفات وترك االحرام  بل یرید االشارة إلى مسألة ُاخرى، وھي أنھ من ال
عمدًا إلى أن یدرك الوقوف االختیاري في المشعر أو إلى أن یدرك الوقوف االضطراري في عرفات فھل یبطل 

  ؟ حّجھ بترك االحرام عمدًا أم ال
  
- - - - - - - - - -  
  .313): المتن(ل الناسك دلی) 1(
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