
١

  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  األربعوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  سيين الشريازيالسيد حممد احل

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  اجلزء الرابع

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٥

  

  

  

  

  كتاب احلج

  رابعاجلزء ال



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

أو مبدأ ، يقاتيف كون مبدأ وجوب املشي أو احلفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إىل امل: ٢٩ مسألة

  الشروع يف السفر

  

ما ك }و احلفاء بلد النذرأ{ فيما لو نذر احلج ماشيا }ون مبدأ وجوب املشيكيف  :٢٩ مسألة{

 بأنه املتبادر املنساق كاستدل لذلو، اإلرشاد والتحرير واملبسوط والقواعد وتاب النذر من الشرائعكعن 

 إليهمبدأ قصده  وبيت اهللا احلرام إىل يد به هنا القصدرأقد  ون احلج هو القصدألو، من نذر احلج عرفاً

  .بلد االستطاعةكن بلد النذر هو بلد االلتزام فهو ألو، هو بلد النذر

استدل  وغريهم واحلدائق ميالً والدروس و عن ظاهر القواعديكهو احملو }الناذر{ بلد }أو{

  .بالتبادر

 استحسانه لو مل كما عن املسالك }امليقات ىلإ{ الناذر وورين للنذركاملذ }أو أقرب البلدين{

  .كصالة الرباءة من وجوب املشي قبل ذلأاستدل له بو، خالفه على يدل العرف

لو قصد و، ك من هنايفلو شرع يف سفر احلج من بلد النذر لزم املش }أو مبدأ الشروع يف السفر{

 إىل لو صار له حاجةو، ك من هنايبلده مث شرع يف السفر من بلده وجب املش إىل تيانمن بلد النذر اإل

شف ك عن يكهذا هو احمل و.ذاكه و منهي لزم املشك مث عزم احلج من هناإليهبعيد فذهب  أو بلد قريب

اللغة فيه بأنه حج  و لتطابق العرف،احلج إىل  بلد يقصد فيه السفرين القول بأنه من أكمي: قال، اللثام

  .)١( ماشياً

                                          
.تاب احلجك يف ٢٩٥ ص:شف اللثامك) ١(



٨

 هللا علي( :قال إذا  أفعال احلجأول ومع عدمهما ف،تابع للتعيني أو االنصراف أنه قوى واأل، أقوال،أو أفعال احلج

  ، أو حنو ذلك)أمشي إىل بيت اهللا أن هللا علي( :قال إذا  ومن حني الشروع يف السفر)أحج ماشياًأن 

  

اعل  من ف حاالًيون املشك ب معلالًك املداريكاختاره يف حم ،}أفعال احلج{ مبدأ الشروع يف }أو{

  .االستدالل يف اجلواهر وهذا القول على تبعهو،  يصدق حقيقة بتلبسه بهإمناو، ون وصفاً لهكحج فيأ

  .}االنصراف أو لتعينيلنه تابع أ{ غريه و للمستندتبعاً }األقوىو{

ان كن إ  عرفه حني النذرىلإإال فو، تعنين إ قصد الناذر إىل األصح فيه الرجوع و:قال يف املستند

 يفتكيما إليهمع اضطراب العرف بالنسبة و، رذالن أو هو يف أمثال بالدنا بلد الناذرو، ضبوطاً ممعلوماً

فعال  األأول )حج ماشياًأ( هو يف لفظة و اللفظ لغةى مقتضإىل فالإو، صلامليقات لأل إىل باألقرب منهما

  .انتهى ،)١(حرامالذي هو اإل

  الشروع يف السفرحنيمن  و،)أحج ماشياً أن ي علهللا( :قال إذا  أفعال احلجأولمع عدمهما فو{

 ال حبث مع القرائن احلاليةنه إ :قال يف اجلواهر }كحنو ذل أو )بيت اهللا إىل يأمش أن ي علهللا: (قالإذا 

  أفعال احلجأولأي  رناكحقيقته ما ذ أن ال ريب يفو، الم مع عدمهاك الإمنا ،كذل على املقالية الدالةأو 

  .)٢(ما هو واضحك  ماشياً)عليه السالم( ذر زيارة احلسنيال عرف يعارضه مثل نو

                                          
.١٦٨ ص٢ ج:املستند) ١(

.٣٨٣ ص٣٥ ج:اجلواهر) ٢(



٩

  ،خبارمنتهاه مع عدم التعيني رمي اجلمار جلملة من األ أن األقوى أن كما

  

ان كا احلج من بلد الناذر الذي ما هو مبفادمه واملنصرف من العبارتني أن  يظهر يليالذ و:أقول

 ملن ، ماشياً)عليه السالم( املؤمنني أزور أمري ي علهللا :فهو مثل، ان النذر يف غريهكلو  والنذر فيه حني

، ربالءكان مبدأ مشيه من كراد برء النذر أ لو قطن خراسان مث فإنه، ءربالك يف ناًكان حني النذر ساك

مالحظة  إىل حرام بعيد بالنسبةون املبدأ اإلك أن ماك ،أيضاً فرق بني العبارتني مع عدم االنصراف الو

السائح  إىل  نعم بالنسبة،من حني الشروع يف السفر حينئذ أنه الظاهرو، حنوه ويف املعربوب ك الرأخبار

  .عرف خاص أو ازاًكلو ارت و يف ظرف عدم تعنيمن حني الشروع يف السفر مطلقاً

 احلدائق وكاملدار وكما عن املسالك } اجلماريمنتهاه مع عدم التعيني رم أن األقوى أن ماك{

  :}خبارجلملة من األ{ غريهاو املستند واجلواهرو

 ،)عليه السالم(  عن أبيه،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب  عن،يكمساعيل املإففي صحيح مهام بن 

  .)١(باًك اجلمرة زار البيت راىرم إذا ييف الذي عليه املش :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: قال

رميت اجلمرة فقد  وحججت ماشياًإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: صحيح مجيل قالو

  .)٢(انقطع املشي

:  ينقطع مشي املاشي؟ قالسألته مىت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، محزةعلي بن روايةو

باكحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر را و مجرة العقبةىم رذاإ)٣(.  

                                          
.١ ح يف وجوب احلج٣٥باب  ٦٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح يف وجوب احلج٣٥باب  ٦٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٤ حاحلج يف وجوب ٣٥باب  ٦٢ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



١٠

 ىرمإذا  : قال، مشيهي ينقضن املاشي مىت ع)عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل أنه ،يبصحيح احللو

  .)١( فال بأسىن مشإ و مشيهى فقد انقضباًكأراد الرجوع فلريجع را واجلمرة

 عبد اهللا أبو قال:  قال)عليه السالم( احلسن الرضا أيب  عن،عيلامسإيف الرواية الثانية هلمام بن و

  .)٢(ليس عليه شي وباًكمرة زار البيت را اجلىرمإذا  : يف الذي عليه املشي يف احلج)عليه السالم(

 الوجه فيه ما عرفت من أن الظاهر و:ك قال يف املستمس،وفق القاعدة على  أويم تعبدكمث هل احل

ان كلو  ويم تعبدكاحل أن  ال،ركهو خيتص مبا ذو، املرغوب واملشي املنذور هو املشروع يف احلجأن 

 ما ينسبقك، هأعمالمتام  إىل الذهن من نذر احلج هو احلج  إىلن الذي ينسبقك ل،انتهى )٣(خمالفة للنذر

  .خالف القاعدة على مكون احلكفي، فعالهأ أول من احلج ماشياً أنه

 ، محزةعلي بن التصريح جبمرة العقبة يف رواية و، اجلمرة يف بعض الرواياتإفرادالظاهر من مث إن 

 ان قبل الذبحكلو  وباًكحمله را إىل بعده الرجوعجيوز و، إليه ي املشيفكاملراد ا مجرة العقبة فيأن 

زار  :)عليه السالم(  بقولهكن قد يقال بأن مقابلة ذلكل،  التحديد ذه اجلمرةىمقتض ألنه ،احللقو

 يف )عليه السالم( يؤيده قولهو،  الثالثة مىنأعمالون املراد بعد متام كي أن حنوه يقتضي وباًكالبيت را

  رواية

                                          
.٥ يف وجوب احلج ٣٥باب  ٦٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح يف وجوب احلج٣٥باب  ٦٣ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣٥٩ ص١٠ ج:كاملستمس) ٣(



١١

  .خبار وال اإلفاضة من عرفات كما يف بعض األ،ساء كما عن املشهورال طواف النو

  

  .حلق و مجرة العقبةىذا رمإ: ابن محزة

وب ك هو لعدم تعارف الرإمنا باًكزار البيت را: )عليه السالم(  بأن قوله،جياب عنه أن نكن ميكل

ر املورد كذ ألنه ار البيتز من منطوق ىقوأ  اجلمرةىرمإذا  فمفهوم، احللق والذبح وبني الرمي

عليه ( هذا فيحمل قولهوعلى ، الذبح لصرح به و آخر من احللقكشي نساملان آخر كلو  والغالب

   .األقوىهذا هو و، االستحباب على  محزةعلي بن  يف روايةوحلق :)السالم

 ييوم احلاد يف كذلكو، احللق إىل لو وي يوم العاشر بعد الرموب يف مىنكهذا فيجوز له الروعلى 

  .أخريجواز الت على بناءاً ،الثالث عشر لو أخر زيارة البيت والثاين عشر وعشر

 فيجوز ،كذلك فهل مها فراداإل وقرانال أما ،حج التمتع إىل ر بالنسبةكال فيما ذكال شا مث إنه

 إىل من احتمال االنصراف و، النصوصإطالق احتماالن من ، أم ال، الوقت قبل العمرةكوب يف ذلكالر

  .االنصراف ممنوع و،ولاألاألقوى و، الرواة و)عليه السالم( ماملمات اإلكالغالب يف  ألنه ،حج التمتع

 أو  اجلمرة بنفسهييرم أن ما ال فرق بنيك، صيالًأ أو ون نائباًكر بني كفرق فيما ذ ال مث إنه

.احنومه أو زحاملا أو يله يف صورة املرضكبو

 كعن املسالو، غريمها والدروس والشرائع }ما عنكف النساء طوا{ ي املشىون منتهكي }ال{و

خر آ اليت عمالاألخذ مبفهوم احلج الذي هو عبارة عن مجيع أن الوجه فيه األكو }املشهور{ ه أناجلواهرو

  .جزء منها طواف النساء

ألنه  ، من أيام مىنخري اجلمار يف اليوم األييقال بأن آخره رم أن هذا يلزمعلى  أنه ن يرد عليهكل

    احلجأعمالخر آ



١٢

ال جمال هلذا القول بعد ورود  أنه  على،القارن واملفرد إىل خر العمرة بالنسبةآ و،املتمتع إىل بالنسبة

  .النص الصحيح

 عن قرب يهو خرب يونس بن يعقوب املروو }خبارما يف بعض األكفاضة من عرفات ال اإلو{

أفضت من إذا  :)عليه السالم(  قال،ي املاشي ينقطع مش مىت)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: سناداإل

  .)١(عرفات

من  على فالالزم محله ،مل يعرف قائل به أنه  إىلمضافاً ، املتقدمةخبارباألمعارض  نهإ حيثو

  . حذراً من الطرحىرم وفاضأ

قصد الناذر مع  أيضاً املعول فيه و:ورة ال جمال ملا اختاره يف املستند بقولهك املذخباربعد األ أنه ماك

 يهو رم و احلج الواجبةأعمالر آخر كهو فيما ذو،  اللغةىال فمقتضإ و،عرفه مع معلوميتهفال إ و،اليقني

 أن  علىمل يدل خرب واحد أنه  إىلمضافاً فيهفإن  ،انتهى )٢(أيضاًما استفاضت به الروايات كاجلمار 

 أو  اجلمرةيرمأنه   علىبل اخلرب دل، واجبة احلج الأعمال بعد جعلها آخر خصوصاً،  اجلماريخر رماآل

 الذي خيتلف بالنسبة عمالاألان الالزم القول بأنه آخر مجيع كاللغة ل على انكاملعول لو  أن ،مجرة العقبة

  . أصالًخبارلألفال جمال ، كصرف ذلنان املكالعرف  على انكإن و، فراداإل وقرانال واملتمتعإىل 

لو صرح بآخر و،  اجلمرةي رمخباراألم كخر حيان اآلك ليطلق نذر املشأ فلو ،انكيف كو

 فيجب إليه فهل يصح نذره بالنسبة ،حنوه أو ة يوم الثاين عشر،خري اجلمرة األيرم: ما لو قالك عمالاأل

  : املقاصد قالىما اختاره يف منتهكالوفاء به 

                                          
.٦٤ ص:سنادقرب اإل) ١(

.١٦٨ ص٢ ج:املستند) ٢(



١٣

 كن قد قصد املشي بعد ذلكيمل  إذا  هوإمنا يالفراغ من الرم إىل يجزاء املشإ أن كعلي ال خيفى مث

  .انتهى ،ما هو ظاهرك اتبع قصده الّإو

خر آه ناملطلق املنصرف م إىل  للتحديد الشرعي الذي عني بالنسبةونه خمالفاًك ل،أم ال جيب الوفاء

  . مثله يف عدم االنعقادعمالفاملقيد بآخر األ ،ن نص لقلنا به باتفاقكلو مل ي أنه  حىت، قطعاعمالاأل

  .اهللا العامل و،لنا فيه ترددو ،احتماالن

  



١٤

 إليهوإن اضطر ،  لنذره ملنافاته،يركب البحر أن  أو املشي يف حجهال جيوز ملن نذر احلج ماشياً: ٣٠مسألة 

 ولو كان يف طرقه ر أو ، مل ينعقدول فيه من األلو كان منحصراًأنه   كما،لعروض املانع من سائر الطرق سقط نذره

  شط ال

  

ما ك } ملنافاته لنذره،ب البحركير أن املشي يف حجه أو جيوز ملن نذر احلج ماشياً ال :٣٠ مسألة{

ان النذر كلو  } سقط نذرهق لعروض املانع من سائر الطرإليهن اضطر إو{ غريه وصرح به يف املستند

مل  وان قادراً بعد النذركلو  أنه ماك، ان حبيث يعم مل يسقطكلو و، ن فيهك آخر مياًيعم وقت حبيث ال

 كجيب عليه القضاء بعد ذل أو ،من باب تعدد املطلوبألنه  اضطر فهل جيب عليه احلج فقط حىت يفعل

  . احتماالت،فارةكجتب ال ويسقط النذر أو ، عنه بعد موتهىيقض أو ،نكلو مت

وب البحر كان ركلو  أما ،وب املتعارف املستلزم الستغراق أيامكوب البحر الركرباملراد  مث إن

 أخذ الصحراء فلزم العبور من موضع ال وما لو هاج البحرك ،نصف يوم أو وب الشط ساعةكقدر ر

ا أ حىت بعض اآلالت احلديثة اليت تسرع يف املشيبوب كان الرك أو ،حنوها و من ساعةأكثريستلزم 

يس فمثال البحر ل، الشط حينئذكونه ك يف إشكالفال  ،نصف يوم مثال أو سبوع يف ساعةتسري مقدار األ

  .م نظراً من وجهنيكغريه احل واملستندك املصنف إطالق يف أن ذا ظهر و،مكونه مدار احلكل

يتعلق به  غري املقدور ال و،غري مقدور ألنه } مل ينعقدولان منحصراً فيه من األكلو  أنه ماك{

  شط ال أو ان يف طريقه ركلو و{ ،ما سبق مراراًكالنذر 



١٥

 واألقوى عدم وجوبه لضعف اخلرب عن إثبات ،يقوم فيه خلرب السكوين أنه ملشهورباملركب فا إالّ ميكن العبور

  ،الوجوب

  

نه يقوم أ{ املشهور من غري خالف ينقل أنه بل يف احلدائق }ب فاملشهوركباملر إالّ ن العبوركمي

 أن ):عليهم السالم(  عن آبائه،)عليه السالم(  عن أبيه،)عليه السالم( عن جعفر }وينك خلرب الس،فيه

فليقم يف : )عليه السالم(  قال،بيت اهللا فعرب يف املعرب إىل ميشي أن  سئل عن رجل نذر)عليه السالم( علياً

   .)١(جيوزه حىت املعرب قائما

علي  عن جده) عليه السالم( عن أبيه ،)عليه السالم( خلرب اجلعفريات بسنده عن جعفر بن حممدو

البيت فمر  إىل شيمي أن ذرنسئل عن رجل  أنه )ليه السالمع(علي  عن، )عليه السالم( احلسني بن

  .)٢(جيوز حىت ليقف باملعابر قائماً: )عليه السالم(  فقال،باملعابر

ال يسقط امليسور  و،ةكاحلر واملشي يتضمن القيام أن هوو،  آخريرمبا استدل له بوجه اعتبارو

   .باملعسور

بعض  إالّ  له موافقاًمل أجد عاجالًو }جوبهعدم و{ عند املصنف }األقوى{ كن مع ذلكل }و{

  .}ثبات الوجوبإلضعف اخلرب عن { املعاصرين

 الذي تقدم منا غري ايفك يف الهونك إىل مضافا،  الذي يعمل بهياخلرب من قسم القون إ :ن فيهكل

 يعلمأن  إالّ ،علمنا ضعف بعضها أو ن من معرفة صحة سندهاكن مل نتمإ وهأخبارمرة وجوب العمل ب

  .افية يف احلجيةكهي  وتابهك أول لضمانته يف كذلو،  اخلرب بقرائن خارجيةةعدم متامي

  . من راجع الرجالعلى  ال خيفى امكه أخبار على صحاب قد عول األوينكالس أن على

  .حد خالفهأور بالعمل الذي مل يعرف من بجم أنه مع

  .كعمل بذلوجوب الاألقوى  ف،له اعتضاده خبرب اجلعفرياتك كذل إىل ضفأ

                                          
.١ ح يف وجوب احلج٣٧باب  ٦٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٧٠ ص:اجلعفريات) ٢(



١٦

  .ضه فامليسور هو التحرك ال القيام وعلى فر،والتمسك بقاعدة امليسور ال وجه له

  

ون اخلربان خمصصني للقاعدة كفي، ون النذر املشي يف مجيع نقاط املسافةكالظاهر من اخلربين مث إن 

  .جهة بدلية القيامو، جهة انعقاد النذر: من جهتني

ون كفال ي، يناً ليس مبشكإذ القيام سا } لهوجه ال{ـ ف } بقاعدة امليسوركالتمس{ أما }و{

قد سبق و،  معاًكالتحر وبل القيام } ال القيامكفرضه فامليسور هو التحروعلى {  املشيإفرادامليسور من 

سر ك بل ل،ون تعليل املتقدمني ذه العلل العليلة ليس لالستنادكالظاهر  أن يف بعض املباحث السابقة

  .)عليهم السالم( ئمةن يفتون خبالف روايات األ العامة الذيةحج

  

  :مورأ يف املقام يبق

لظاهر األقوى هو و، ول األكثراأل ظاهر ،االستحباب أو وجه الوجوب على هل القيامنه إ: ولاأل

غريها  والقواعد ونذورهكميان الشرائع أ ورةكالتذ والتحرير وىاملنته وعن املعتربو، اخلربين املزبورين

ثبات الوجوب دون إ أقرب لضعف اخلرب عن هونك كعن املدارو، صحأ أنه كبل عن املسال، االستحباب

ن فيه ما عرفت من كلو، استضعافاً للرواية أيضاً  نفي استحباب القيامكبل نقل عن املدار، االستحباب

  .تسامح ال مانع من القول باالستحباب للكذل ن علو ترتلنا و،االستحباب على ال قرينة و،حجية اخلرب

لف به كم مبا هو تيان لعدم اإل،عادةاإل فالظاهر وجوب ،خل بالقيام يف موضع وجوبهألو : الثاين

عرب  وب الطريق غري قائم فلما عرب رجعكما لو رك ، الوقتكيعيد يف ذل أن من غري فرق بني، شرعا

  ما لو حج مع عدم القيام يف مواضعك ،بعده أو ،قائما



١٧

   .كذلك مع القيام  حيج ثانياًفإنه ،العبور

ون وجوب القيام كقلنا بلو نا إ: ك املداريك قال يف حم،ل حالك على  فصحيحولحجه األأما 

رمحه ( ي علره احملقق الشيخكما ذك، قربية ال لدخوله يف املنذور اجته عدم منافاته لصحة احلج األدلوجو

 ىما صرح به يف منتهك ،ال وجه هلذا البناء ف،ينبغي الرتاع يف صحة احلج النه إ :ن فيهكل و.انتهى )١()اهللا

خل باملشي يف أمسألة من  على  يسقط ما رمبا يقال بابتناء املسألةعادةرنا من وجوب اإلكمبا ذو، املقاصد

  .إذ ال علقة بني املسألتني، بعض الطريق

لطائرة سقط با إالّ ن من بعض املسافةكفلو مل يتم، املائيةكهل الوسائل النقلية اهلوائية  :الثالث

  . الروايةى أم مبقتض، القاعدة لدليل امليسورىمقتض على القيام ووبكون الرك على  يبتين، أم ال،النذر

حتصيل املشي  على  لقدرته،ولسفينة لزم تقدمي األ وقنطرة على لو تعارض يف النهر العبور: الرابع

ما لو ك ،طرة مما يعد غري ميسورنلقا على ان العبوركنعم لو .  املقاصدىما صرح به يف منتهك ،الواجب

 فإنه كذلك رل كإذ ، م ما تقدمكان احلك ، حمل يبعد عنه القنطرة مبائة من الفراسخان الطريق يفك

  .انك املك من ذليمنتهاه مث املش إىل ن الذهابكمي

 من نهك لتم،الذهاب عليه فالظاهر وجوبه لو عد ميسوراً عرفاً ون من مد القنطرةكلو مت :اخلامس

  .ن املشيكمتان من مورد الرواية الظاهرة يف عدم كبالعسر  إالّ نكلو مل يتمو، ياملش

  

                                          
.٤١٥ ص:كاملدار) ١(



١٨

 من غري تقييد بسنة معينة وجب كان املنذور احلج ماشياًفإن  ،اًنذر املشي فخالف نذره فحج راكب إذا :٣١مسألة 

 وجب  يف سنة معينة فخالف وأتى به راكباًاشياً وإن كان املنذور احلج م،أيضاًتركها إذا  إالّ  وال كفارة،عادةعليه اإل

  ،عليه القضاء والكفارة

  

 من غري تقييد ان املنذور احلج ماشياًكفإن  ،باًكذا نذر املشي فخالف نذره فحج راإ :٣١ مسألة{

لعدم حنثه  }فارةكال و{  باملنذورتيانثري لعدم اإلكما صرح به مجع ك }عادةاإلبسنة معينة وجب عليه 

  .مات أن  إىل}أيضاًها كتر إذا الإ{ ون النذر موسعاًك لفرض ،هلااملوجب 

اطمأن  إذا ماك، كون معذوراً يف التركي حنو ال على يعين:  بقولهكره يف املستمسك ما ذوأما

م دائر كاحلن إ :ففيه، انتهى )١(موجباً للحنث وها خمالفة للنذركان تركبت املبادرة  ملا وجفإنهبالوفاة 

 ،فارةكن عليه ك مث ذهب مل يئ بركبعد ذل وحنوه مث مل يذهب وفلو قطع بالوفاة ملرض ،مدار الواقع

  .سب علمهحبنعم هو متجر 

 }فارةكال و وجب عليه القضاه،باًك به راىأت وة معينة فخالفنان املنذور احلج ماشياً يف سكإن و{

  . له موضوعىال يبق  مال واجب غريك القضاء فلما عرفت من وجوب قضاء وأما، فارة فللحنثكال أما

جزاؤه عما يف إ وباًك به را صحة املأيتاإلرشادو ظاهر أميان القواعد والتحرير وىاملنته وعن املعتربو

  خالل باملشي ليساإل ألن ،ذمته من احلج املنذور

                                          
.٣٦١ ص١٠ ج:كمساملست) ١(



١٩

  ، وجبت الكفارة دون القضاء لفوات حمل النذر،وإذا كان املنذور املشي يف حج معني

  

ان كفإن ، خل باملشي املنذورأ أنه بل غايته،  يبطل بفواتهثال هو من صفاته حبيو مؤثراً يف احلج

ان املشي كسواء  ،مل يأت به واملنذور احلج ماشياًن إ :فيه و،فارة خلف النذركعليه مع القدرة وجبت 

  . ماشياً فخالف)عليه السالم( مثله ما لو نذر زيارة احلسنيو ،وصفاً أو شرطاً

جعل  ونذر احلج إذا بني ما و،نذر احلج ماشياً إذا ف اللثام التفصيل بني ماشك وعن املختلفو

  . دون الثاينول يف األي جيزفإنه ، شرطاًياملش

 عدم كون وجه ذلكي أن ن حيتملكل، نظر يف دليلهماأ حىت تاماك اآلن ال حيضرين: أقول

فيه ما تقدم من عدم  و.صفيعدم عند عدم الو  الفإنهخبالف املوصوف ، املشروط عند عدم الشرط

  . بهمطابقة املنذور للمأيت

 احلج ك املشي يف ذلىخرأبأن نذر احلج مث نذر مرة  ،نذر املشي متعدداً وان نذر احلجكنعم لو 

ون احلج املأيت به وفاًء كبنذر ي أو صالةأما تقدم من عدم تقييد النذر للواجب قبله  على فبناًء ،املنذور

 المكن هذا الفرع خارج عن حمل الكل، فارةك قهراً لنذر املشي فيجب عليه اليقع احلنث ولنذر احلج

  .براماإل ومورد النقضو

لو  }فارةكوجبت ال{ غريها أو نذر أو إسالم أو جارةإ ب}ان املنذور املشي يف حج معنيكذا إو{

 باملأمور ىنه أت عدم القضاء فألوأما، فارة للحنثكال أما }دون القضاء لفوات حمل النذر{ مل ميش فيه

  ن تقدمكل ،أيضاً للحنث جيب القضاء قاًاونه مصدكجلة من ما سبق من اختيار بعض األ على  نعم،به



٢٠

 وعدم الصحة ،النذر ال يوجب شرطية املشي يف أصل احلج ألن ،ةخري األواحلج صحيح يف مجيع الصور خصوصاً

وقد يتخيل البطالن من ،  به بقصد القربةتياناإل فيكفي يف صحته ،من حيث النذر ال يوجب عدمها من حيث األصل

  ،املنوي وهو احلج النذري مل يقع أن حيث

  

  . فيهشكالاإل

النذر ال يوجب شرطية املشي يف أصل  ألن ،ةخرياحلج صحيح يف مجيع الصور خصوصاً األو{

ث عدم الصحة من حيو{ ان صحيحاًك كذلكان كلما ك و،الشرائط وجزاءاحلج تام األفإن  }احلج

 يف صحته يفكفي، ال يوجب عدمها من حيث األصل{  النذري عليهاألمر عدم انطباق مبعىن }النذر

  .} به بقصد القربةتياناإل

 فإنه،  من جهة النذرإليهليف املتوجه كقصد الت ون ناذراً للحج ماشياًك يتم فيما مل يإمنان هذا كل

ن ك به مل يىما أت ون مأموراً بهكمل ي ما قصده ماإو، ليف من هذا احليث يقع فاسداًكت حيث ال

لذا ذهب و، بالصالة األمر من إليه املتوجه األمرون حاله حال من توضأ قبل الوقت بقصد كفي، اًدمقصو

  .ون الوقت فائتاًك بالصالة مع األمر من حيث إليه املتوجه األمرقصد  إذا بطالن الغسل إىل ثريكمجع 

 ظهراألو :ره بعض املعاصرين مبا لفظهكفما ذ، الثانية ووىلاألرنا فال فرق بني الصورة كما ذوعلى 

 يف كذلكالفساد  و، الصحة مطلقاًىة يقوخريففي األ، الفساد بني هذه الصور والتفصيل يف الصحة

سبيل التقييد  على انكإن  و،ان قصد املنذور من باب الداعي فالظاهر الصحةك فإن وىلاأل أما ،الثانية

  .فيه نظر. انتهى،  البطالنوجهفاأل

  ،مل يقع هو احلج النذريو ياملنون إ قد يتخيل البطالن من حيثو{



٢١

 لو أنه  أال ترى،احلج يف حد نفسه مطلوب وقد قصده يف ضمن قصد النذر وهو كافن إ : وفيه،وغريه مل يقصد

 تبطل من حيث كوا صيام اإمن و، ال يبطل الصيام يف األيام السابقة أصالً، بقصد الكفارة مث ترك التتابعصام أياماً

  . أو ذكراًاًنآقربطلت صالته مل تبطل قراءته وأذكاره اليت أتى ا من حيث كوا  إذا  وكذا،كفارة

  

ون احلج املأيت ك عادةاإلمهم بوجوب كيستفاد من ح: ك املداريك قال يف حم،}غريه مل يقصدو

ال عن غريه النتفاء  و،ن النذر لعدم املطابقةفال يقع ع، غري مطابق للمنذور أنه أن وجههكو، به فاسداً

  .انتهى )١(ما هو املقدركالنية 

لو  أنه ترىأال  ،افكهو  وقد قصده يف ضمن قصد النذر واحلج يف حد نفسه مطلوبن إ :فيهو{

 تبطل من حيث إمنا و،يام السابقة أصالًيبطل الصيام يف األ  ال، التتابعكفارة مث تركصام أياماً بقصد ال

 أو اًنآقروا ك ا من حيث ىاره اليت أتكذأ وبطلت صالته مل تبطل قراءته إذا ذاكو، فارةكا صيام وك

 نشأ من عدم إمنا عادةاإللزوم  ألن ، فهو أعم من الفساد رأساًعادةاإلمهم بوجوب ك حوأما ،}راًكذ

  .يستلزم الفساد  الكذلو، حصول القيد الثابت ملا يف ذمته

الناذر حينما يأيت باحلج املنذور يأيت  أن ريب يف ال أنه  منك ملا يف املستمس،هما في ال خيفى نكل

 زيد عمراً ديناراً ىأعط إذا لذاو، الوفاء من العناوين التقييدية ال من قبيل الداعيو، به بعنوان الوفاء بالنذر

  أن إىل ... تصرف فيهال ال وخذ الدينارأجيوز له  علم عمرو بانتفاء الدين ال وبعنوان الوفاء بالدين

                                          
.٤١٥ ص:كاملدار) ١(



٢٢

  اإتيا باألمر بأن : باألفعالتيانركب يف حال اإل إذا وقد يستدل للبطالن

  

ون عبادة النتفاء كحينئذ ال يو، قصد للفاعل  فمع انتفائه الان عنوان الوفاء تقييدياًكذا إف: قال

  .انتهى )١(األمرصد ق

 إليه املتوجه األمر بالصوم بقصد تيان اإلونكإذ بعد فرض ، م يف املثال حمل نظر بل منعكاحلمث إن 

صام  وفارةكعليه  أنه ون مثل ما ظنكيو، يقع الصوم أصالً ن أمر يف الواقع الكمل ي وفارةكمن جهة ال

عدم اعتبار قصد  على  مبينكذلن إ :كلذا قال يف املستمس و،فارة يف الواقعكن عليه ك يبطل لو مل تفإنه

خالف ما بنوا  وخالف ما عليه األصحاب أنه قد عرفتو، عبادية العبادةقصد املأمور به يف  ال واألمر

  الوجويباألمرقصد  إذا ماو، حمدث أنه  بالوضوء التجديدي فتبنياألمرقصد  إذا مثل ما، عليه من الفروع

موا فيها ك من الفروع اليت حكأمثال ذلو، بغسل اجلنابة العتقاد سعة الوقت فاغتسل فتبني ضيقه

  .انتهى )٢(حنو الداعي على حنو التقييد ال على كان ذلكإذا  بالبطالن

اجلمع بني أن إالّ  ان حقاًكإن  و فهو،ان أعم من الفسادكإن و  فهوعادةصحاب باإلم األك حوأما

حنوه يف املثال املتقدم يقضي بصحة االستظهار الذي تقدم عن  والمهم يف بطالن الغسلك والمهم هذاك

  .فتأمل ،كاملدار

  اإتيا باألمربأن : فعال باألتيانب يف حال اإلكر إذا يستدل للبطالنقد و{

                                          
.٣٦٤ ص١٠ ج:كاملستمس) ١(

.٣٦٥ ص١٠ ج:كاملستمس) ٢(



٢٣

 ومنع استلزامه البطالن على ، عن ضدهء ياً بالشياألمر وفيه منع كون ، راكباًاإتيا موجب للنهي عن ماشياً

  .عادةفورية لبقاء حمل اإلة وال بال من غري تقييد بسنة معين مطلقاًال يتم فيما لو نذر احلج ماشياً أنه  مع،القول به

  

 األمرون كفيه منع و{ ، يف العبادة موجب لفسادهايالنهو }باًك رااإتيا موجب للنهي عن ماشياً

 ، عدم صحة املبنينيصولقد تقرر يف األو، األمرب كتر أو املقدمية على البتنائه }بالشيء ياً عن ضده

ملا تقدم ،  بالشيء ياً عن الضداألمرون كب أي }ل به القوىعل{ فيما حنن فيه }منع استلزامه البطالنو{

 ،كقد تقدم التأمل يف ذلو،  البطالنييقتض هو ال والنهي يف املقام تبعي أن العاشرة ويف املسألة املائة

  .فراجع

مل يقع احلج يف آخر و }يتم فيما لو نذر احلج ماشياً مطلقاً من غري تقييد بسنة معينة ال أنه مع{

فال بطالن له من ،  منهياً عنهكذلكون حجه كفال ي }عادة لبقاء حمل اإل،ال بالفوريةو{ انكمأزمنة اإل

  .هذه اجلهة

  



٢٤

 فيجب عليه القضاء أو ، باملنذورتيان لعدم اإل، فهو كما لو ركب الكل، ومشى بعضاًلو ركب بعضاً: ٣٢مسألة 

  . ماشياًعادةاإل

  

ب كما لو رك فهو ، بعضاًىمش وبعضاًب كر{ ونذر احلج ماشياً فخالف }لو :٣٢ مسألة{

ما عن ك } ماشياًعادةأو اإل{ فورياً أو ان موقتاًكلو  }القضاءفيجب عليه ،  باملنذورتياناإل لعدم ،لكال

  . من تأخر عنهمأكثر و)رمحه اهللا( العالمة واحملقق واحللي

  .وبكميشي موضع الر ويقضي أنه مجاعة وعن الشيخنيو

 فيخرج ،قد حصل بالتلفيق و،لف بأن الواجب عليه قطع املسافة ماشياً املختيكتدل له يف حمساو

   .عن العهدة

احلج الثاين منه قد حصل بعد و، ون بعد املشي يف مجيع طريقهك املقاصد بأنه نذر حجاً يىيف منتهو

   .الثاين وول من األيق ملفقاًاملشي يف مجيع الطر

الم فيما قصد ك الإمناو، الم جمالكللن كر مل يكان قصد الناذر ما ذكإذ لو ، ىخيف فيهما ما الو

إذ ال ،  فباملنع من حصوله مع التلفيقوللذا أجاب األ و،املشي املنصرف عنه املشي يف مجيع الطريق

 هو املشي يف مجيع طريق إمناالثاين بأن املتبادر من املشي يف مجيع الطريق  و.حج ماشياً أنه يصدق عليه

  .نا هكمل حيصل ذل و،حج واحد

لو  و:قال أن  إىل... احلج لو نذره ماشياً لزم أما :ب النذر قال ما لفظهاتكيف الشرائع يف مث إن 

ان معيناً بسنة كإن  و، أعاد ماشياًان النذر مطلقاًكن إ قيلو، بك ما رىمش و احلجيب بعضا قضكر

  .ولطبق القول األ على  ورود الروايةيهذا يقتض و،انتهى )١(ي مروولاألو، فارة خلف النذركلزم 

                                          
.١٦٧ ص١ ج:الشرائع) ١(



٢٥

 )١(تاب احلجكقد تقدم حتقيق احلال فيه يف  و:ر يف شرح هذا املوضعكاجلواهر ذ أن من الغريبو

 ما ىرأ حىت تب الشيخ غري خالفهك اآلن ال حيضرينو، كال هنا ور الرواية ال هناكهو مل يذ و،انتهى

  .حنوه ورد استحسانجم إىل بعد استنادهياستدل له ملختاره الذي هو خالف القاعدة الذي 

وب بعد ك بالتفصيل بني الركقول املدارك ، القواعد ضعيفى فهذا القول مبقتض،انكيف كو

  .وب خاصةكوب قبل التلبس فيعيد ماشياً يف موضع الركبني الر و،ماشياًفيعيد احلج التلبس باحلج 

   :براهيم بن عبد احلميدإطبق رواية  على هو العملو، يف املقام احتمال رابعو

 نفسه املشي على  عن رجل جعل هللا نذراً)عليه السالم( اظمك سأل اليعباد بن عبد اهللا البصرن إ

 املوضع كان ينفق من ذلكينظر ما :  قال،أكثر أو أقل أو  نصف الطريقى فمش،بيت اهللا احلرامإىل 

   .)٢(فليتصدق به

ما صرح به يف كخر اآل إىل يالظاهر من الرواية وجوب التصدق مع موضع انتهاء املشو

  .كاملستمس

ب يف بعض كحنوها فر أو جارةإحج  أو حج نذر سابق أو سالمان املنذور هو حجة اإلكلو مث إنه 

 احلجة قد حصلت ألن كذلو،  املقاصدى يف منتهإليهما أشار ك ،فارةك الىشيء عليه سو  ال،الطريق

   .ضوعهحنوه ثانياً النتفاء مو ويسالم باحلج اإلتيانن اإلكمي الو

  كفسد حجه ذلأنعم لو :  بقولهكره بعد ذلك ما ذوأما

                                          
.٣٨٣ ص٣٥ ج:اجلواهر) ١(

.٢ ح يف النذر والعهد٢١باب  ٢٠٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٦

  .ع الركوب ضعيف ال وجه له واملشي يف موضعادةوالقول باإل

  

 يسالمإذ احلج اإل،  ففيه نظر، به يف العام القابلتيانسباب وجب املشي عند اإلبسبب من األ

  .يجيب املش حىت شمل الثاينفلم يتعلق النذر مبا ي، الثاين عقوبة و،ول هو احلج األيجاراإلو

ال الرواية اليت  و،ا يف الشرائعإليهنا حيث مل حنقق الرواية اليت أشار كل، الم يف املقامكهذا بعض ال

 القواعد ىان مقتضكإن و، ى ال جمال لنا للفتو،ا من قسم ما يعتمد عليه أم الأ وبراهيمإتقدمت عن 

القول { هي تقضي بأن }و{ ،حنوه وسالم نذر حج اإل يف غري)رمحه اهللا( ره املصنفكية ما ذولاأل

  .}وب ضعيف ال وجه لهك يف موضع الرياملش وعادةباإل

 ال ماكإذ جمرد عدم العمل غري مسقط ، براهيم لزم القول بهإسند رواية  على صح االعتمادمث إن 

  .اهللا العاملو ،خيفى

  



٢٧

 وهل يبقى حينئذ وجوب احلج راكباً،  أو رجائه سقطلو عجز عن املشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه: ٣٣مسألة 

  . مع سياق بدنةوجوبه راكباً :أحدها،  فيه أقوال،أيضاًأو ال بل يسقط 

  

 يأ }رجائه أو نه منهك بعد انعقاد نذره لتميعن املش{ ناذر احلج ماشياً }لو عجز :٣٣ مسألة{

 أو }أيضاً بل يسقط ال أوباً كا حينئذ وجوب احلج رىهل يبقو{ يوجوب املش }سقط{ نكرجاء التم

   :فيه أقوال{ ،يفصل

 االمجاع ىعن اخلالف دعوو، مجاعة والشيخ إىل نسب ،}باً مع سياق بدنةكوجوبه را :حدهاأ

  : بأموركاستدل لذل و،عليه

 املقاصد بأن ىأورد عليه يف منتهو،  اخلالفيك ا الشيخ يف حمكمتس، قاعدة االحتياط: ولاأل

، مراد الشيخ مطلق االحتياط ال الوجويب منه:  أقول،ةءه هو أصل الرباياملرجع ف وليفك يف أصل التكالش

  .تبهمكمن راجع على  ال خيفى ماكغريه به  وثرياً ما يستدل هوكو

ون كاشف اللثام احتمال كعن و، من حلق واملفيدكفيه خمالفة من سبق و، مجاع املتقدماإل: الثاين

  .املشي مث عجز عن القضاء على ب قادراًكر إذا وم السوق فيمالز على مجاعمراد الشيخ من اإل

 عن رجل حلف )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،صحيح ذريح احملاريبك ،خباراأل :الثالث

   .)١(يليسق اهلد وبكفلري: )عليه السالم(  قال، فلم يطقهك عن ذلزليحجن ماشياً فعج

  نأرجل نذر : )عليه السالم( هللاقلت أليب عبد ا:  قال،صحيح احلليبو

                                          
.٢ ح يف وجوب احلج٣٤باب  ٦٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٢٨

  .وجوبه بال سياق :الثاين

  

 يزجي كذلفإن ، ليسق بدنة وبكفلري: )عليه السالم(  قال،يعجز عن املش وبيت اهللا إىل يشمي

   .)١(عرف اهللا منه اجلهد إذا عنه

بني  ى يتهاد رجالًىرأ )صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن :ما عن جمالس احلسن بن حممد الطوسيو

 عن تعذيب اهللا عزوجل غينن إ : قال،حيج ماشياً أن نذر: ؟ قالواما هذا:  قال،بني رجلني وابنيه

   .)٢(ب وليهدكنفسه مروه فلري

   .قريب من رواية احلليب املتقدمة ، عيسىمحد بن حممد بنأتاب نوادر كعن و

  .تاب احلضرمي قريب من رواية احملاريبكعن و

  . وجوب السوق ظاهرة يفخبارهذه األو

 ابن سعيد والشيخ يف نذر اخلالف واجلنيدوابن  ي عن املفيدكهو احملو }وجوبه بال سياق :الثاين{

 بقرينة بعض ،الندب على  السابقة الظاهرة يف وجوب السوقخبار حلمل األكذلو، غريهم واحملققو

  قال،بيت اهللا تعاىل إىل يشمي أن رجل نذر: )عليه السالم( يب عبد اهللاصحيح رفاعة قلت ألك ،الروايات

   .)٣(بكاذ تعب ر: )عليه السالم(  قال، تعبفإنه:  قلت،فليمش: )عليه السالم(

 تعاىل بيت اهللا إىل  عن رجل جعل عليه مشياً)عليهما السالم(حدمها أ سئل ،صحيح ابن مسلمو

   .)٤(باكحيج را: )عليه السالم(  قال،فلم يستطع

بيت اهللا  إىل ميشي أن  عن رجل نذر)عليه السالم( عبد اهللا أبا لتسأ: حفص قال وعن مساعةو

  .)٥(بكذا تعب فلريإفليمش ف:  قال،حافياً

                                          
.٣ ححلج يف وجوب ا٣٤باب  ٦٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح يف وجوب احلج٣٤باب  ٦١ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح يف وجوب احلج٣٤باب  ٥٩ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٩ ح يف وجوب احلج٣٤باب  ٦١ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

.١٠ ح يف وجوب احلج٣٤باب  ٦١ ص٨ ج:الوسائل) ٥(



٢٩

 مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع املكنة مع  بسنة معينة أو كان مطلقاًكان احلج مقيداً إذا سقوطه :الثالث

  . وعدم اليأسطالقاإل

  . وتوقع املكنة مع عدم اليأسطالقلسنة أو اليأس يف صورة اإل وجوب الركوب مع تعيني ا:الرابع

  

  . عدم الوجوب على فتدل، هي يف مقام البيان وتة عن وجوب السوقكهذه الروايات سافإن 

وب ال لغري ك سيقت لبيان جواز الرإمنا خبارهذه األو، الناطق وتكال منافاة بني السانه إ :ن فيهكل

عدم الوجوب  على  الدالةخبار من األ)رمحه اهللا( الم املصنفكيت يف  ما سيأكذل على  نعم يدل،كذل

  .صرحياً

 كن بعد ذلكان مطلقاً مع اليأس عن التمك أو ،ان احلج مقيداً بسنة معينةك إذا سقوطه :الثالث{

احملقق الثاين يف  واإلرشادالعالمة يف  و عن احللييكهو احملو }عدم اليأس وطالقنة مع اإلكتوقع املو

  .ية الشرائعحاش

 ، سقطولذا تعذر األإ ف،باًكاحلج ماشياً مغاير له ران إ :ما عن الشهيد يف غاية املرادك ،وجههو

،  الوقتكن منه يف ذلك التمميف املعني يتحقق العجز بعد أنه األمر غاية ،ن وجه لوجوب الثاينكمل يو

ليس  ألنه ،نكيف املطلق مع رجاء التمن كن ما دام العمر فال يسقط بعد التمكيف املطلق باليأس من التمو

  .يسقط بفوات وقته بل وقته العمر حىت مبوقت

 ال اليأس ،اآلخر إىل نكاتباع القواعد جعل املدار عدم التم على الالزم بناًء أن  ال خيفى:أقول

  .كنة بعد ذلكاامع مع حصول امل

نة مع عدم كتوقع امل والقطاليأس يف صورة اإل أو ،ةنوب مع تعيني السكوجوب الر :الرابع{

  كاملسال وي عن العالمة يف املختلفكهو احملو }اليأس



٣٠

 وتوقع املكنة مع ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيني،كان بعد الدخول يف اإلحرام إذا وجوب الركوب :اخلامس

  .طالقاإل

 بعد محل ما ، هو القول الثاينخباراألقوى مبالحظة مجلة من األأن  إالّ ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث

 ، بقرينة السكوت عنه يف بعضها اآلخر مع كونه يف مقام البيان، بسياق اهلدي على االستحباباألمريف بعضها من 

   إىلمضافاً

  

 أن املستند هلذا القولكو، ظاهره القول الثالثن إ : قائالك املستمسولن ناقش يف األإو، الروضةو

مع رجاء  و،ول األيذا تعذر الثاين بقإف، ينذر املش ونذرين نذر احلج إىل  راجعنذر احلج ماشياًأن 

  .قاعدة امليسور إىل  مضافاً،ما هو عليه على  باملنذورتيان لإل حتصيالً)١(القدرة جيب االنتظار

ان قبله كإذا و{ مع سياق البدنة }حرامان بعد الدخول يف اإلك إذا وبكوجوب الر :اخلامس{

  .كاملدار وي عن احلليكهو احملو }طالقنة مع اإلكتوقع امل و، التعينيفالسقوط مع

  . القواعدىللشق الثاين مبقتض و،خبار باألولاستدل للقول األو

ن ال اليأس كبعد جعل املناط يف السقوط عدم التم }ان هو القول الثالثكإن  و القاعدةىومقتض{

  .إليهشارة ما سبق اإلك

مل ن إ يف الثالث يسقط و،ني يسقط بالعجزولففي األ، مطلق أو يورف أو موقت أما نهإ احلاصلو

 بعد محل ما يف ، هو القول الثاينخبارمبالحظة مجلة من األاألقوى  أن الإ{ ،آخر العمر إىل نكيتم

ونه يف مقام كوت عنه يف بعضها اآلخر مع كبقرينة الس، االستحباب على ي بسياق اهلداألمربعضها من 

  ىلإ مضافاً{ دمت الطائفتانقد تقو }البيان

                                          
.٣٦٨ ص١٠ ج:كاملستمس) ١(



٣١

  . فيهخرب عنبسة الدال على عدم وجوبه صرحياً

  

 )عليه السالم( يعين أليب عبد اهللا ـ قلت له: قال ،} فيهعدم وجوبه صرحياً على خرب عنبسة الدال

 تانتهى حىت مشيأخرجت  وة ماشياًكم إىل خرجأ أن ئهو برن إ ي عل ابن يل فجعلت هللايكاشت :ـ

 على  فهل،بلغت حىت أصبحت مشيت إذا  حىت الليلةكبت تلكفر، خطو فيهأ أن ستطعأم عقبة فلإىل 

شيء هو يل الزم أم ليس يل بالزم؟  أي :قلت له: قال. يلإاذبح فهو أحب : )عليه السالم(  قال،شيء

عذر أ  تعاىلان اهللاك وشيء عليه نفسه شيئاً فبلغ فيه جمهوده فال على من جعل هللا: )عليه السالم( قال

  .)١(لعبده

  :  روايته عن عنبسة بوجه آخركعن املدارو

يت كبلغت العقبة فاشت حىت  فمشيتحج ماشياًأ أن  تعاىلعافاه اهللان إ  نذرت يف ابن يل:قال

 أن نت موسراًكن إ أحب:  فقال)عليه السالم( عبد اهللا أبا  مث سألت،بت مث وجدت راحة فمشيتكفر

 نت موسراًكن إ حبأين إ: فقال. دين يوعل ذبح لفعلتأ أن لو شئت و نفقةيمع: فقلت. تذبح بقرة

  .)٢(من جعل هللا شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء:  فقال،فعلهأشيء واجب : فقلت. تذبح بقرةأن 

   .روايته بقصور السند على كل يف املداركشأو

  .عنبسة موثقن إ :أوالً :فيهو

، تصحيح ما يصح عنه على مجع العصابةأهو ممن  و،يو البزنط هإمنا عن عنبسة يالراون إ :ثانياًو

  . من قسم املوثقكاملستمس و املقاصدىمنته ولذا عده يف اجلواهرو

                                          
.٦ ح يف وجوب احلج٣٤باب  ٦١ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٤١٥ ص:كاملدار )٢(



٣٢

 ،اإلحرام أو بعدهيف  وقبل الدخول ،يكون العجز قبل الشروع يف الذهاب أو بعده أن من غري فرق يف ذلك بني

 يف صورة حوط وإن كان األ، مع توقع املكنة وعدمه، بسنةقيداً أو مبني كون النذر مطلقاً أيضاً ومن غري فرق

 الحتمال ،حصلت املكنة بعد ذلك إذا عادة مع عدم اليأس من املكنة وكونه قبل الشروع يف الذهاب اإلطالقاإل

   بل ال خيلو عن،باملشي مبقدار املكنة أيضاً  قاعدة امليسورعمالإ حوط واأل، عن هذه الصورةخبارانصراف األ

  

 من غري فرق } و،بعده أو  قبل الشروع يف الذهابزون العجكي أن  بنيكمن غري فرق يف ذل{

ان ك، بعضه أو ان العجز عن متام الطريقك ،}بعده أو حرامالعجز قبل الدخول يف اإل{ ونكبني  أيضاً

مقيداً  أو لقاًون النذر مطكبني  أيضاً من غري فرقو{  العمرةكذلك واً بلإفراد أو اقران أو احلج متتعاً

ان كن إو{ عموم علية املنصوصة و النصطالق إلكل ذلك }عدمه ونةكمع توقع امل{ فورياًو أ }بسنة

حصلت  إذا عادةونه قبل الشروع يف الذهاب اإلك ونةك مع عدم اليأس من املطالق يف صورة اإلطحواأل

  .} عن هذه الصورةخبارالحتمال انصراف األ، ك ذلدنة بعكامل

 يعليه فال جمال للقول بأن البدل االضطرار و، فيهاطالق لقوة اإلنا االحتياط استحبابياً جعلإمناو

ان البدل ك يتم فيما إمنا كذلفإن ،  خمتص بصورة العجز عن متام الوقتاز العريفكمبعونة االرت

 بالبدل ىتأ أنه يالم الراوكان يف كلو  أما ، ابتداًء)عليه السالم( مامالم اإلك واقعاً يف ياالضطرار

ان كعدمه  وكن بعد ذلك بني صوريت التم)عليه السالم( ماممل يفصل اإل وكحنو ذل أو ياالضطرار

  . بهك يتمس قوياًطالقاإل

  خيلو عن بل ال، نةكباملشي مبقدار امل أيضاً  قاعدة امليسورعمالإ حوطاألو{



٣٣

فليمش فإذا تعب : )عليه السالم( قال ،اجاميشي إىل بيت اهللا ح أن ن رجل نذر ع، إىل اخلرب مضافاً،قوة للقاعدة

إذا  :ويف مرسل حريز، ويستفاد منه كفاية احلرج والتعب يف جواز الركوب وإن مل يصل إىل حد العجز، فلريكب

  .ال يركب فإذا بلغ جمهوده ركب أن ال يركب أو نذر أن حلف الرجل

  

ا مما دل النص فإ، لية غري تامكها  فيها بعدم احلجية لعدم الدليل عليشكالاإلو }قوة للقاعدة

  .كياها يف بعض املوارد غري ضار بعد ذلإعدم سحبهم  و، عليهاىالفتوو

عليه (  قال،بيت اهللا حاجاً إىل يميش أن عن رجل نذر{ املتقدم عن رفاعة }اخلرب إىل مضافاً{

 موثقة عنبسة دليل خصوص العلة يف و بل،حنوه غريه مما تقدمو }بكذا تعب فلريإفليمش ف: )السالم

ما لو أراد املشي يف ك اًب اضطراركنعم لو ر. فك مل يينه املشكب فيما ميكهذا فلو روعلى ، عليه

  .موثقة عنبسة  يف عموم علةان داخالًك يال املش ووب بعدهاكن من الركنة مل يتمكاملواضع املم

يف مرسلة  و،حد العجز  إىلإن مل يصل ووبكالتعب يف جواز الر وفاية احلرجكيستفاد منه و{

  .})١(بكذا بلغ جمهوده رإب فكير ال أن نذر أو بكير ال أن حلف الرجلإذا  :حريز

 أو  هو النذر املعنيإمنا بأن املتيقن منها خباررمبا يناقش يف داللة األ أنه هوو،  يف املقام شيءيبق

   .لقاعدة سقوط الواجب بتعذرهفا،  بالسياق للندباألمر أن ماك،  باحلج للندباألمرون كيو، الفوري

    االستفصالكترن إ :فيهو

                                          
.١٢ ح يف وجوب احلج٣٤باب  ٦٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٤

أصل وجوب  إىل هي مفقودة بالنسبةو، الندب للقرينة على  محلنا السوقإمناو، طالقدليل لإل

  .احلج

ل من ك استحباب ذبح يسوق اهلد على  الدالةخباراأل و اجلمع بني خرب عنبسةىمقتضمث إن 

جزاء يف الظاهر اإلأن  إالّ ،بل سوقاًيسوق اإل أن ورةك املذرخبا األىمقتض أن ماك، بلاإل والبقرة

  .لو بدون السوق واالستحباب لو ذحبها

  



٣٥

 أو عدو أو حنو  من مرض أو خوف، فعرض مانع آخر غري العجز عن املشينذر احلج ماشياً إذا :)٣٤مسألة (

 وال يبعد التفصيل بني ، وجهان، أو ال لكون احلكم على خالف القاعدة، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر،ذلك

  . اإلحلاق مطلقاًحوط وإن كان األ، والثاين يف الثاين،ول يف األولاملرض ومثل العدو باختيار األ

  

 }خوف أو  من مرض، فعرض مانع آخر غري العجز عن املشيذا نذر احلج ماشياًإ :٣٤ مسألة{

 مكون احلك لال أو ،ركلعجز فيما ذم اكمه حك فهل ح،كحنو ذل أو أو عدو{ سيل أو لص أو من سبع

خالف القاعدة  على مكون احلكمن و،  العلة يف خرب عنبسةإطالقمن  }جهان و،خالف القاعدةعلى 

  .مورد النص على فيقتصر فيه

 ألن كذلو }الثاين يف الثاين و،ول يف األولمثل العدو باختيار األ وال يبعد التفصيل بني املرضو{

بل  }احلاق مطالق اإلحوطان األكإن و{ وضوع يف الروايات خبالف مثل العدواملرض داخل يف العجز امل

  .هو العامل تعاىل  واهللا،ما اختاره بعض املعاصرينك العلة إطالقملا تقدم من ، كيتر ال

  



٣٦



٣٧

  

يف النيابة فصل

ويف الواجب يف  ، وعن احلي يف املندوب مطلقاً، يف صحة النيابة عن امليت يف احلج الواجب واملندوبإشكالال 

.بعض الصور

  

  يف احلج }يف النيابة فصل{

،  يف املندوب مطلقاًيعن احلو، املندوب و يف صحة النيابة عن امليت يف احلج الواجبإشكالال {

  .}يف الواجب يف بعض الصورو

يف احلج ما إ ل حال فهيكوعلى ،  عن امليتوأما ،عن احليما إ النيابة ألن :قسام أربعةفاأل

   . يف احلج املندوبماإو الواجب

 :قال يف املستند. ىالفتاو وقد اتفقت عليها النصوص و،ل من الضرورياتكصحة النيابة يف الو

 ام النيابةكة يف أحد املتواترة الوارخباراأل ومجاع بل الضرورةهي ثابتة يف احلج يف اجلملة باإلو

  .انتهى )١(جارةاإلو

  .وحنوه عبارة غريه

                                          
.١٦٩ ص٢ ج:املستند) ١(



٣٨

   :ربعةقسام األل من األكواردة يف  الخبارر بعض األكنذو

 )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،فعن معاوية بن عمار، النيابة عن امليت يف احلج الواجبأما 

 صرورة ال مال حيج من ماله رجالً أن عليه:  قال، ماالكيتر وسالممل حيج حجة اإل وعن الرجل ميوت

  .)١(له

 سالممل حيج حجة اإل و عن رجل مات)عليه السالم( جعفر  أباسألت: عن حممد بن مسلم قالو

  .)٢(نعم:  قال،حيج عنه

 من سالم عن الرجل حجة اإلىيقض:  يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يبعن احللو

  .)٣(مجيع ماله

ة مل حيج حج و عن الرجل ميوت)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن مساعة بن مهرانو

  .)٤(كجيوز غري ذل حيج عنه من صلب ماله ال: )عليه السالم(  فقال،هو موسر ومل يوص ا وسالماإل

 سالممل حيج حجة اإل و عن رجل مات)عليه السالم( جعفر أبا سألت: عن حممد بن مسلم قالو

   .)٥(نعم:  قال، عنهىمل يوص ا أيقضو

  .)٦(عن رجل ميوت: قالأنه  إالّ ،عن رفاعة مثلهو

  . من متواتر الرواياتكغري ذلإىل 

                                          
.١ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٤٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٥٠ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٥٠ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٥٠ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٥٠ ص٨ ج:الوسائل) ٥(

.٦ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٥٠ ص٨ ج:الوسائل) ٦(



٣٩

 قلت أليب جعفر الثاين: بن القاسم البجلي قال موسى فعن،  النيابة عن امليت يف احلج املندوبوأما

 : فقال.تعاىلشاء اهللا  نإتصوم ا :  فقال،أصوم باملدينة شهر رمضان أن ين أرجوإ :)عليه السالم(

 )صلى اهللا عليه وآله( قد عود اهللا زيارة رسول اهللا ووالون خروجنا يف عشر من شكي أن أرجوو

رمبا  وخواينإرمبا حججت عن الرجل من و أيب رمبا حججت عن وكبيأفرمبا حججت عن ، كزيارتو

:  فقال،ة منذ عشر سننيكين مقيم مبإ: فقلت. متتع:  فقال،صنعأيف كف، حججت عن نفسي

متتع)١(.  

من وصل  ):صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)سالمعليه ال( جعفر أيب  عن،عن جابرو

جر  من محل عن محيم يضاعف اهللا له األكذلكو، عمرتني وتب اهللا له حجتنيكعمرة  أو قريباً حبجة

  .)٢(ضعفني

 إالّ كمل يتر وسالم اإلةمل حيج حج و يف رجل مات،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يعن الغنوو

غري إىل  .)٣(وا حجوا عنهؤإن شا ولواكوا أؤشان إ هم أحق مبرياثه:  قال،له ورثةو قدر نفقة احلج

  .كذل

 : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،فعن معاوية بن عمار،  يف احلج الواجبي النيابة عن احلوأما

فيحج الًيهجز رج أن ربه فأمرهكمل يطق احلج من  و مل حيج قط شيخاًي رأ)عليه السالم( علياًن إ 

  .)٤(عنه

                                          
.١ ح يف أبواب النيابة٢٥باب  ١٣٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح يف أبواب النيابة٢٥باب  ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح يف وجوب احلج١٤باب  ٣١ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح يف وجوب احلج٢٤ باب ٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٤٠

بني  وحال بينه وان موسراًكن إو : يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عن احلليبو

  .)١(رورة ال مال لهصحيج عنه من ماله  أن عليهفإن  ،أمر يعذره اهللا فيه أو حصر أو احلج مرض

 أن لو:  يقول) السالمعليه(علي  انك:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،عن حممد بن مسلمو

 من ماله مث ليبعثه خالطه سقم فلم يستطع اخلروج فليجهز رجالً أو  أراد احلج فعرض له مرضرجالً

  .كغري ذلإىل  .)٢(انهكم

احلسن أبو   إيلّبعث:  قالاليقطيين عيسى فعن حممد بن،  يف احلج املندوبي النيابة عن احلوأما

حجة ليونس بن عبد  وابن عبيد موسى حجة ألخي وحجة يل وناًمالغ و رزم ثياب)عليه السالم( الرضا

  .)٣(انت بيننا مائة دينار أثالثاً فيما بينناكف، ج عنهحن أن أمرنا والرمحن

 عليه احلارث ابن مغرية  فدخل)عليه السالم( عبد اهللاأيب  على دخلت: عن صفوان اجلمال قالو

ون كينه إأما  : فقال،جعل هلا حجيتأهي عاتق ف وءل شيك على  يل ابنة قيمة يليمأ وبأيب أنت: فقال

  .)٤(ينقص من أجرها شيء الو، ك مثل ذلكون لكي وجرهاأهلا 

 سألته عن الرجل حيج فيجعل حجته:  قال،)عليه السالم( براهيمإ أيب  عن،سحاق بن عمارإعن و

  ،هو عنه غائب ببلد آخر وبعض طوافه لبعض أهله أو عمرتهو

                                          
.٢ ح يف وجوب احلج٢٤باب  ٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح يف وجوب احلج٢٤باب  ٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح يف أبواب النيابة٣٤باب  ١٤٧ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح يف أبواب النيابة٢٥باب  ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٤١

 ىله أجر ما سو ولصاحبه وال هي له: )عليه السالم(  قال،جرهأ من ك ذل فينقص:فقلت: قال

  .)١( مبا وصلكذل

   .شاء اهللا نإتية ثري منها يف املباحث اآلكسيأيت  و،كغري ذلإىل 

  .ما تقدمك مشروط بعدم القدرة فإنه،  يف احلج الواجبي مقابل االستنابة عن احلمطلقاً: قولهو

  

                                          
.٥ ح يف النيابة٢٥باب  ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٤٢

  :النائب أموريشترط يف ): ١ مسألة(

 ال ملا قيل من عدم صحة ،حوط وهو األ فال يصح نيابة الصيب عندهم وإن كان مميزاً،البلوغ على املشهور: أحدها

  .األقوى كوا شرعية ألن ،عباداته لكوا مترينية

  

  :مورأيشترط يف النائب  :١ مسألة{

غري املميز فقد  أما ،}مميزاًان كإن  و عندهمفاليصح نيابة الصيب، املشهور على البلوغ: أحدها

  .مجاع عليهالمهم نقل اإلكاستفاض يف 

املعروف من مذهب  أنه كبل عن املدار، ما عن مجاعة دعواهك املشهور ى يف املميز فعلوأما

 ال التصافه مبا يوجب : قيل،وهل تصح نيابة املميز: ( املقاصد عند قول احملققىبل يف منته، ابحاألص

 ىفك وه،قائل على واز مل نقفجل القول با،انتهى )االستقالل ندباً على قادر ألنه عم ن:قيلو، رفع القلم

  . له مرسالً)رمحه اهللا( باملاتن

شرحه القول  وصاحيب املفاتيح وكسيد املدار وردبيلياحملقق األكن عن مجع من املتأخرين كل: أقول

 ال ملا قيل من عدم صحة{األقوى بل  }حوطهو األو{  الذخريةيك يف حمإليهمال و، جبواز نيابة املميز

  .}وا شرعيةكاألقوى ن أل{ كذلو }وا مترينيةكعباداته ل

  : ثالثةاملراتب احملتملة يف عبادة الصيب: أقول

ال يشق عليه  ويعتاد ملا بعد البلوغ أن ى أثر سويون لعباداته أكي بأن ال، ة احملضةيالتمرين: وىلاأل

ه أعمالبني سائر  و ال فرق بينها،ون صورة حمضةكت ونها جهات العبادة عون عبادته مسلوباًكفت، كذل

 مما الوفروعه  الدين أصولمن ألفاظ املميز  غري مثاله ما يلقن الصيب و،الغسل الذي يؤمر به ليعتادك

فهم معناها  وبلغ وربك إذا  حىتز يف ذهنهكحيفظها فقط ليترإليه أن الداعي و،  اللفظىيفهم منها سو

  .طبق مفادها على عمل وااعتقد 



٤٣

 ىتنقص عنها سو اجلهات المجيع عبادات البالغني من كون عباداته كفت، الشرعية احملضة: الثانية

ام كم من أحكريد عدم جريان حألو  حىت ،عبادات البالغني على ى عليها ما جريفيجر، الوجوب

  .صاخدليل  إىل عبادته احتاج على عبادات البالغني

يترتب عليها  ن الكل و التمرينىون هلا أثر سوكبأن ي، الشرعية وون بني التمرينيةكت أن :الثالثة

  .مجيع آثار عبادة البالغني

  :مخسة أقوال على التمرينية وقد اختلفوا يف الشرعيةو

 الدروس والتحرير وىاملنته ورةكالعالمة يف التذ و عن الشيخكيهو احمل و،ا شرعية حمضةإ: ولاأل

  :مورأما استدل له و، ردبيليح به احملقق األصرو، معةلالو

   .بكمجاع املريتم املطلوب يف الواجبات باإلو، إليهوامر املفيدة لالستحباب متوجهة األن إ: اأوهل

يسلم القائل بالتمرينية  ال أنه ،ره النراقيكنأما ك بكمجاع املرعدم تسليم اإل إىل  مضافا:فيهو

  .إليهتوجه أوامر االستحباب 

 بد حراءكل كن لإ والصوم جنة من النار حنو ،املستحبات وفوائد الواجبات على ما دل :اثانيه

  .فيه ما تقدم و،بني الواجبات يتم املطلوب وبعدم الفصل بينهو،  يشملهأجر

   .أطيعوا اهللا حنو إليهطاعة توجه أوامر اإل :ثالثها

توجه سائر  أن قد عرفتو، اإليهناظرة إذ هي ، توجه سائر األوامر على توجهها يتوقفن إ :فيهو

  .المكاألوامر حمل ال



٤٤

ِللَِّه علَى الناِس ِحج و﴿ و،)١(﴾أَقيموا الصالةَ﴿ :)عليه السالم( قولهكوامر  مواد األإطالق :رابعها

   . عدم الوجوب بدليل الرفعاألمرغاية ، غريهك ة مطلوبون الصالة من الصيبك فت،)٢(﴾الْبيِت

  .لفنيك اهليئة باملى للمادة بعد تقييدها مبقتضإطالقال نه إ :فيهو

ما حقق يف ك أمر األمر باألمر أن بتقريب، أمر الويل بأن يأمر الصيب على ما دل: خامسها

   .صولاأل

  . شواهدكما لذلك من باب التمرين األمرون كالحتمال ، ى أعم من املدعكذلن إ :فيهو

   .فتوا بالشرعيةأ من الفقهاء مجعاًفإن ، قاعدة التسامح: سادسها

وا كيثبت  التسامح ال أن ،معها ال جمال لقاعدة التسامح وكمعلومية املدار إىل مضافاً :فيهو

  .المكشرعية اليت هي حمل ال

 فإنه ،)٣(﴾ومن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة شرا يره من يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره﴿ أن  علىما دل :سابعها

  .شمل الصيبيعام 

  .انون به إىل  بالنسبةكتخصيص ذلك خمصص حبديث رفع القلم كذلن إ :فيهو

   . بشخص دون شخصكال ختتص تل و هلا آثار وضعيةعمالثرياً من األكن إ: اثامنه

  .فعال فال منع عن مشوله للصيب بعض األوأما، ل فعلكالم يف العموم لكالن إ :فيهو

                                          
.٤٣ية اآل :رة البقرةسو) ١(

.٩٧ية اآل :سورة آل عمران) ٢(

  .٨ و٧ يةاآل :سورة الزلزلة) ٣(



٤٥

   .ون الصيب قبل البلوغ بساعة يغاير نفسه بعد البلوغكي أن تبعاداس: تاسعها

غري  والتحرمي والنقض بافتراق احلالتني من حيث الوجوب إىل مضافاً، استبعاد حمضنه إ :فيهو

  .كذل

شخص هدية  إىل  صيبىهدأ لو فإنه، قاعدة اللطف املقتضية لعدم تضييع عمل العامل :عاشرها

   .ك امللوكيف مبالكأثابه ف

 ال أنه ماك، الصالة قبل الوقتكإذ لعله من الصيب ، دليل إىل اهلدية حيتاجكون العمل كن إ :فيهو

  .ن من قصد الوجوبكيتم

بل عن ، الروضة واحملقق الثاين والبيان وحيضااإل وما عن املختلفكعبادته مترينية حمضة ن إ: الثاين

  :مورأما استدل له  و.املشهور إىل ردبيلي نسبتهاحملقق األ

مندوب  أو لفنيكما هو واجب يف حق امل أن القائلني بالشرعية يدعون أن تقريبهو، صلاأل :اأوهل

 كذا شإف، وجه الندب على  أمر من الشارعإليهتوجه  أنه مبعىن،  شرعاالصيب إىل فهو مستحب بالنسبة

   .صل عدمه األىان مقتضك كيف ذل

  .ملفروض وجود الدليل االجتهادي يف املقاما و،ك عند الشإليه يصار إمناصل األن إ :فيهو

 ،أربعني وجهاً على مت الصومس اليت ق)عليهما السالم( احلسني علي بن رواية الزهري عن: ثانيها

 ... من املندوباتاًثريكمنها  عدو،  خمري فيهاأربعة عشر وجهاً و، حرامأوجهعشرة  و، واجبةأوجهفعشرة 

 كذلكو،  بفرضكليس ذل وراهق بالصوم تأديباً إذا  يؤخذ الصيبفإنه صوم التأديب وأما :قال أن إىل

   إذا املسافر



٤٦

   .طهرت إذا  احلائصكذلكو،  النهار مث قدم أهلهأولل كأ

 ىاحلائص من أقو ويف طراز صوم املسافر و للمندوب جعله مقابالًفإنهقريب منها عبارة الرضوي و

إنا نأمر :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،أوضح منهما صحيح احلليبو، التمرينية على القرائن

 من أكثر أو نصف النهار إىل انكفإن ، انوا بين سبع سنني مبا أطاقوا من صيام اليومك إذا صبياننا بالصيام

 بل فيه داللة. احلديث )١(يطيقوه ويتعودوا الصوم حىت الغرث أفطروا وذا غلبهم العطشإأقل ف أو كذل

إال فلم يوجد صوم  و دليل التمرينفإنه، ون صومهم يف بعض النهاركهو و، وجه آخرالتمرينية من على 

  .يف بعض النهار

 العقل وإذ هو من شرائطه العامة اليت هي البلوغ، الصيب على ليفكال ت وليفكالندب تن إ: ثالثها

  .االختيار والقدرةو

  خصوصاً عد،إذ هو املتبادر، الظاهر منه رفع قلم الشرع مطلقاًفإن ، ث رفع القلميحد :رابعها

مفاد هذا فإن  ، أصالًإليهبالنسبة مؤاخذة ال و، فليكال ت وفال وضع، حنوه والصيب يف عداد انون

القول باالختصاص و، غريه واةكتاب الزكما قررناه يف كحال هؤالء حال قبل الشرع  أن احلديث

خالفه  على نعم لو دل دليل.  مفقود يف املقامدليل إىل هو حيتاج و الظاهرؤاخذة خالفامل أو ليفكبالت

  .ر ملن راجع احلدائقما يظهك إشكال أيضاً كهنا أن مع، الضماناتكان ختصيصاً كل

  قد و،ام مطلقاًكح األأدلة على مك فهذا الدليل حا،انكيف كو

                                          
.٣ ح يف أبواب الصوم٢٩باب  ١٦٨ ص٧ ج:الوسائل) ١(



٤٧

 ن النساءرفعنا القلم ع: ليفية مث قالتكت وومة قوانني وضعيةكمثلنا سابقا للعموم بأنه لو قننت ح

  . ماإليه لسان رفع مجيع القوانني بالنسبة يل ذكفهم ل ،عن ااننيأو 

 الصوم والتمرن مستحب ال الصالة أن كذلو، عبادته شرعية مترينية الشرعية أصليةن إ: الثالث

ها  ا ليعتادقد يأمر ا ألجل مترن الصيب و،جل فوائدهاأمر بالصالة أليالشارع قد ن إ :بيانه. حنومهاو

ال التمرينية  و،عبادات البالغنيكون كت حىت  ال الشرعية احملضة،هذا هو حال عبادة الصيبو، بعد البلوغ

   . حمضيرشادإمره ا أ إمنا و للشارع أصالةون مطلوبكال ت حىت احملضة

 أدلةصلية فبما تقدم من  الشرعية األينفعلى  أما :كاستدلوا لذلو،  عن مجاعةيكهذا القول حمو

 ياء بأمرهم بالصالةولاأل إىل ثبوت الشرعية التمرينية فلألوامر الواردة املتوجهة على وأما، ل بالتمرينالقو

   .مطلوبيته ومقتضاها استحباب التمرنو، حنومها والصومو

 على ترتب الثواب على خمالف ملا دل أنه ، شرعيايالفعل مبجرد احملبوبية اليسم أن  إىلمضافاً :فيهو

  .القول بالتمرينية ومل يتضح لنا بعد الفرق التام بني هذا القول أنه  على هذا،ت الصيبثري من عباداك

 ،بني الواجبة و صاحب املستند من التفصيل بني عباداته املستحبة مطلقاًإليهما ذهب  :الرابع

دليله أن   إالّان يف الصومكإن  وعنوانهو، الصحة يف الثاين والتمرينية دون الشرعية و،ولبالشرعية يف األ

  .عام جلميع العبادات

 من صام يف السابع:  حنوخبارالشرعية يف املستحبات فلعموم األ أما : مبا حاصلهكاستدل لذلو

 التمرينية يف الواجبات وأما .خبارذا غريه من هذا القبيل من األكه وذاكان له كالعشرين من رجب و

  كيكالقول بالتفو، الصيب على فلعدم وجوب



٤٨

 ااز و يستلزم استعمال اللفظ يف احلقيقةكذهاب املنع من التر ومإليهبالنسبة ب الفعل ببقاء طل

  .هو غري جائزو

 ىخرأا مسوقة جلهة أ إىل مضافاً، املستحبات على ومة دليل رفع القلم بالتقريب املتقدمك ح:فيهو

  .قرب من هذا التفصيلتاب الصوم ما يك يف )رمحه اهللا( ىر شيخنا املرتضكقد ذ و. فيهاإطالقفال 

 فقد ،شرعية مترينية وصليةأعباداته شرعية  أن  من)رمحه اهللا( ىما عن شيخنا املرتض :اخلامس

سواء قصد ،  بالشرعية صوم الصيباتصافه يعيناألقوى :  قالفإنه، التمرينية واجتمع فيها اجلهتان الشرعية

هل عليه بعد س حصول االعتياد عليه ليكقصد بذل أو ، العملكوامر العامة املتعلقة بذلبه امتثال نفس األ

  .انتهى ،البلوغ

 هو حديث رفع القلم هأقوال وأفعاله و الصيبأعمال الذي هو املرجع يف مجيع ويلصل األاأل: أقول

غريه ممن  وانونكحاله قبل الشرع ك بعد الشرع حال الصيبن إ فبهذا احلديث نقول، ريب املتقدمقبالت

تابة قبل ك املفهوم منه عدم ال،السيئات وتب له احلسناتكبلغ ي أنه إذا  علىيده ما دليؤو، عد يف سياقه

غري  وبلغ عشراً إذا يصح عتقه وج بهحي والصوم ويؤمر بالصالة أنه  علىن حيث دل الدليلك ل،كذل

عليه ( قول الصادقك، يستفاد من النصوص  عنها بقدر ماىيتعد ودلة يف موارد األك نقول بذلكذل

 حىت  يشملفإنه بناء سبعأانوا ك إذا الصيام ما أطاقوا منه ونا نأمر صبياننا بالصالةإ: )سالمال

 فال يت به شرعي أم متريينأي ما أن وأما،  فاملرجع عموم حديث رفع القلمكيف غري ذل أما ،املندوبات

، صحيحاً ونه مندوباًوكببد من القول   الك نعم حيث أمر الشارع بذل،ركيترتب عليه أثر مهم بعد ما ذ

  .مر الصادر من الشارع لألونه موافقاًك مبعىن



٤٩

  : مورأ كفتحصل من ذل

   . هو حديث رفع القلمكل ما شكصل يف األن إ :ولاأل

 أو ه بالعبادةإتيان على صل مبا ورد من الدليليلزم االقتصار يف اخلروج عن هذا األنه إ :الثاينو

   .لو بالقرائن اخلارجية واستفيد منه

مر لفني أم مندوبة مندوباً يف حقه ألكانت يف حق املكبه من العبادات واجبة  يأيتون ما ك :الثالث

  .مرأ األمر باألمر أن قد تقرر يف حملهو، كالشارع بذل

  :مورأإذ الثمرات اليت رتبوها هي ، مترينية أو ون عباداته شرعيةك على  عدم ترتب مثرة:الرابع

  .كغري ذل أو يتخري بينهما أو الوجوب أو  الندبيينو أن يلزمنه أ و نية العبادة:اأوهل

  . القول بالتمريين على يترتب  الفإنه، يخروجر األ األ:ثانيها

  . جتوز التمرينية الوعلى  الشرعية جبوز نيابته على فإنه،  النيابة:ثالثها

ما لو بلغ بعد ك، ماتهبعد بعض مقد أو الصالة وثناء الصومأكثناء العمل ألو بلغ يف نه إ :رابعها

  . الشرعية دون التمرينية على ي املضيفك يفإنهالغسل قبل الصالة  أو الوضوء

  . فهل يشمله أم الةعطاء شيء للمصلني صالة شرعيإ ما لو نذر أحد :خامسها

  .تتصف عبادته بالصحة خبالف ما لو قلنا بالشرعية التمرينية العلى نه إ :سادسها

   :ون مثرةكت مور المن هذه األ الًك أن  ال خيفىنكلو

نفس  على إذ هو، يالزم نية الوجوب التمرين ال و،حدمهاأ على الندب فال دليل ونية الوجوبأما 

حينئذ و،  إذ لعله شرع مع نية الوجوب،تالزم نية الندب الشرعية ال أن ماك،  الوجهىعل العمل ال

   . لزم نية الندبان عمله مندوباًكفحيث 

  .تابة احلسناتكوقت  على النص دل أن  إىلمضافاً،  مثرة عملية هلاجر فال األوأما

 هي بالقدر الذي ثبت شرعيتها إمناالشرعية  ألن ،تصح ال أيضاً  النيابة فلو قلنا بالشرعيةوأما

  بالنسبة 



٥٠

  أخص من املدعى ألنه وال لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه

  

صحة النيابة بعد ما عرفت من لزوم القول بالقدر املخرج  على لعدم الدليل منه النيابة سلي وإليه

  .ومة رفع القلم عليهاكاف بعد حكعموم أدلتها غري و، من دليل الرفع

   .فاية مثلهك على إذ ال دليل، بعد بعض املقدمات أو ثناءمثله نقول يف البلوغ يف األو

   . النذر فهو يتبع قصد الناذروأما

،  به املأمور به فالصحة قطعيةمع تطابق املأيت و،بأمر الشارعنه إ  ففيه،صاف بالصحةتعدم اإلأما 

  .الصوم وةتاب الصالكالم يف كقد تقدم بعض الو

مل  أيضاً بل لو قلنا بالشرعية، التمرينية والشرعية على تبتين املسألة ال أن ان فقد حتققكيف كو

 نعم لو قيل بالتمرينية. عدم املخصص وعموم حديث الرفعصحة نيابته بعد  على تصح نيابته لعدم الدليل

جل عدم عدم صحة نيابة الصيب ليس أل أن ما حتققك،  يف عدم الصحةإشكالا صرف الصورة ال أو

  .صحتها مع عدم صحة نيابتهاألقوى  بل ،صحة عبادته

 حتت عمالاأل جبميع تيانصحة اإلو }ليفهكال لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تو{

  .مر قليب ال يطلع عليه املراقبأهو  وان عدم نيتهكمإل، مراقبة شخص ال تالزمه الصحة الواقعية

 ىاملدع ألن }ىخص من املدعأنه أل{ ن هذا غري صاحل للمنع عن نيابتهك ل،قد استدل ذا مجاعةو

  .فاية يف صورة عدم الوثوقكالدليل عدم الو، فاية مطلقاًكعدم ال

  جياب العلم بعدم املؤاخذة لعدمإلعدم : ستند يف اجلواب عنهقال يف امل



٥١

 على لفظ خبار مع اشتمال مجلة من األ خصوصاً،دلةبل ألصالة عدم فراغ ذمة املنوب عنه بعد دعوى انصراف األ

  ،الرجل

  

ن عدم املؤاخذة كل وسلمنا،  باخليانةىيرض ون الشخص يف نفسه ثقة الكذ قد يإ، فعالهأون بكالر

ونه مؤاخذاً بعد البلوغ بغرامة ما يتلفه يف حال الصغر عن حق كنه يعلم بكل و هو يف حال الصغرإمناعنه 

  .انتهى، )١( منهكذل والغري

ذن وليه مع إاحلج من مال نفسه ب إىل ذ لعله ذهبإ ،أيضاًخصية ما فيه من األ ال خيفى نكل

 إىل ، للشرائطبيه قبل البلوغ جامعاًأاحلج عن  بىت أ بأنه قدان عاملاًك وربكان هو الويل فك أو ،ةحاملصل

  .مثلة من األكغري ذل

 إىل  هذا مضافاً،ثري من الفساقكوثق يف النفس من أطفال ثري من األكبل ،  تامأوالًره كنعم ما ذ

هو  ويم الظاهركال يف احل، جزاء نيابته واقعاًإهو  ويم الواقعكالم يف احلكال أن  منكما يف املستمس

  .انتهى )٢(الم يف مقام الثبوت ال يف مقام االثباتكباجلملة ال و، ا ظاهراًاالجتزاء

 عدم أيتيذ إ، لصيباال عدالة  وفاية اعتبار العدالة يف النائبكعدم ال على  ليس الدليلكذلكو

 مع اشتمال خصوصاً، دلة انصراف األىصالة عدم فراغ ذمة املنوب عنه بعد دعوبل أل{ اشتراط العدالة

  .}لفظ الرجل على خبارمن األمجلة 

                                          
.١٧٠ ص٢ ج:املستند) ١(

.٥ ص١١ ج:كاملستمس) ٢(



٥٢

  :يؤيده من القرائن و، يف حملهوىهذا الدع أن ىخيف ال

ففي رواية ، لفظ الرجل على خبار من اشتمال مجلة من األ)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذ :وىلاأل

ب روا يف باكقد ذ ويفك، )١(حيج من ماله رجال صرورة ال مال له أن عليه :)عليه السالم( معاوية قال

مثله ما و، الرجال إالّ يشمل هو ال وقوم: )عليه السالم( الصبيان لقوله وفاية النساءكعدم  احوالتر

  .ورد يف املستفيضة الواردة فيمن مل يطق احلج ببدنه فليجهز رجال

ال سيما مبالحظة ما ورد و، د املطلقييقتضي تقي  الكذل على االشتمال أن  منكما يف املستمسو

حيث و، يفهم عدم اخلصوصيةأن  إالّ  القاعدة التقييدىذ مقتضإغري تام ، انتهى، ة املراةمن جواز نياب

  .ذهان املتشرعة خالفهأوز يف ك فال علم باملناط بل املر الصيبامأ، إليه بالدليل تعدينا كة ذلأعلمنا يف املر

:  قال،مل حتج و توفيتديتوالن إ :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،رواية بشر النبال: الثانية

ةأامر أو حيج عنها رجل .قال،كليإحب أيهم أ: قلت  : يلإحب أرجل)٢(.   

قد حققنا يف  ناإ :فيهو، يد الوجوبفهي ال ت ومجلة خربية أنه  إىلل عليه يف املستند مبا يرجعكشأو

هو ليس  واألمر من فادة الوجوبإد يف كوا آك إىل بل ذهب مجع من احملققني، فادا لهإ صولاأل

  .ببعيد

 يف ،)عليه السالم(  عن الصادقي املرو،صلهأتاب ك من ي رواية عمار الساباطإليهما يلمح : الثالثة

  ون عليه صوم هل جيوز لهكي و أون عليه صالةكالرجل ي

                                          
.١ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٤٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٨ حبة يف أبواب النيا٨باب  ١٢٥ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٥٣

نيابته يف  وإن كان ال يبعد دعوى صحة ، بإذن الويل أو عدمه، باإلجارة أو بالتربعهيكون حج أن وال فرق بني

  .احلج املندوب بإذن الويل

  

ره يف ك ما ذيوجه التعد و.رجل مسلم عارف إالّ يقضيه ال:  قال،ن يقضيه رجل غري عارفأ

فعال أجهة اشتمال  من أو ،بني احلج وعدم الفصل بينهما وبكمجاع املرمن جهة اإلما إ :املستند بقوله

  .انتهى )١(الطواف بالبيت صالة: )سالمعليه ال( املؤيدين بقوله أيضاً الصالة على احلج

 هال يقضي: )عليه السالم(  بل فيهما قال،البحار وذا يف الوسائلكنا مل جند الرواية هأنعم يرد عليه 

  .فتأمل ،ك نصاً يف ذلسنه ليك ل،ان بقرينة االنصراف خاص بالبالغكن إ وهوو، )٢(مسلم عارفإالّ 

عدم صحة نيابة املميز بعد معلومية عدم صحة نيابة غري لى  عالدليل أن فتحصل من مجيع ما تقدم

انصراف  إىل مضافاً، ية اليت منها النيابةول األدلةاأل على مك هو حديث رفع القلم احلا،املميز لعدم القصد

 فاية عبادته عن امليتكشرعة عدم تذهان املأاز كورة اليت منها ارتكدلتها عن غري البالغ بالقرائن املذأ

  .ياحلو

 بالصلح أو }بالتربع أو جارةون حجه باإلكي أن بني{ فاية حجه عن امليتكيف عدم  }ال فرقو{

ما ك }ذن الويلإ صحة نيابته يف احلج املندوب بىيبعد دعو ان الكن إو، عدمه أو ذن الويلإب{ غريهاأو 

اجب صحة احلج بني الو ون الوجه يف الفرق بينهأك و:ك قال يف املستمس، القطع بهك يف املدارىادع

  هذاو، عدم صحة احلج الواجب واته عبادةشرعي على بناًء ،املندوب عن نفسه

                                          
.١٧٠ ص٢ ج:املستند) ١(

.٥ ح يف قضاء الصلوات١٢باب  ٣٦٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٥٤

   كان مطبقاً، فال تصح نيابة انون الذي ال يتحقق منه القصد، العقل:الثاين

  

 العبد و القول بعدم صحة نيابة الفقريك القتضاء ذلكذل و.انتهى )١(غري فارق ترى ماكالفرق 

  .نفسهم خبالف حجهم الواجبأ لصحة حجهم املندوب عن ،غريهم وج مرةاحل إىل من ذهبو

الظاهر عدم الفرق و ،أيضاًذورين يف املقام كاالنصراف امل وجميء حديث رفع القلم إىل هذا مضافاً

 على ون الوجوبكبني  و،امليت أو ي بني النيابة عن احلكفرق يف ذل ما الك، بني القسمني من احلج

بل عرض الوجوب ، كال ذا وال ذا أو ،فساداإل وحجة النذرك عارضياً أو ،سالمة اإلحجكصليا أب واملن

  .غريه لوحدة الدليل وهقاملرا والصبية ور بني الصيبكفرق فيما ذ ال،  بهىاحلج املوصكبعنوان آخر 

 ، نيابته يف هذه الصورةيفكبلغ قبل املوقفني ت إذا سالمصحة وقوعه عن حجة اإل على هل بناًءو

ه لعدم س لنفسالمفايته عن حجة اإلكنا حيث اخترنا سابقاً عدم ك ل،كر مصرحاً بذلأمل و، ماالناحت

  .فاية يف املقامك نقول بعدم الكذل على الدليل

املعترب يف  }فال تصح نيابة انون الذي ال يتحقق منه القصد، العقل{ من شرائط النائب }الثاين{

  .حديث رفع القلم املتقدم إىل اً هذا مضاف،كذل على مجاعغريه اإلو  يف املستندىقد ادعو، حتقق العبادة

  على،ف نيابتهكلو حتقق منه القصد لعدم بلوغ جنونه حداً يرتفع منه القصد مل ينه إ ذا نقولو

  انك مطبقاً{ قصده غري معترب عند العقالءأن 

                                          
.٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٥٥

  ، يف دور جنونهجنونه أو أدوارياً

  

،  عما يعترب فيه العقل يف حال آخريفكي إذ العقل يف حال ال }ه يف دور جنوندوارياًأ أو جنونه

حرام إفعال العمرة مث جين بعد حرم مث جين مث يفيق ألي ف،فعالدور جنونه يف حال يتخلل األ أن لو فرضو

 يضتما يق أو ،بعض حال الوقوفني بدون استغراقهماكان كرون جمنوناً يف غري األكي أو ،ذاكه واحلج

 فيه ، فهل يصح استنابته أم ال،كحنو ذل ووجب االستنابة يف الرميأما لو ك فعال بعض األاالستنابة يف

  .احتماالن

في حجه عن امليت الواجب ك فال ي،فعالب االضطرارية يف بعض األجالتفصيل بني ما يواألقوى و

  . فتصحكبني غري ذلو، ان غريهكمإ يف صورة كذلكاحلي العاجز  أو احلج عليه

 أوالًليف متوجه كإذ الت، يان االختياركمإ مع يفاية االضطرارك على نه ال دليلأل فولاألأما 

عن  أو فاية الصالة بالتيممكلذا نقول بعدم و، االضطرار إىل انه يترتلكمإمع عدم و، يبالفعل االختيار

   . عن امليتكحنو ذل أو جلوس

عن  أو يعم من االضطراراأل أو ه بىان احلج ندبياً عن امليت غري املوصكنه لو  فأل الثاينوأما

بني  أو حرامنيان جنونه بني اإلك أو ،حرم مث جنأما لو ك عمالينايف األ ان اجلنون الكو أ، احلي

  .حرامبطال اجلنون لإلإ على إذ ال دليل، الفعلني

ازية ك مردود بأنه يستدام فيه النية االرت،ن يف حقهكهو ال مي والقول بوجوب استدامة النيةو

صرف اليد عن  أن  علىال دليل أنه  إىلمضافاً، فاية حجهك على  عليه الذي دل الدليلىاملغم وائمالنك

لذا أفتوا و، ر يف الشريعة عدم التحلل بغريهاك حصر احمللل فيما ذىبل مقتض، حرام موجب لبطالنهاإل

  ناكر غري األعمال بعض األان اجلنون ينايفك أو رجع إذا بقائه وحرام املرتدإبصحة 



٥٦

ن غريه صح كمي ان النائب منحصراً حبيث الكن كل، كحنو ذل أو بعض املوقف جمنوناًكما لو كان 

  . مثلهعدم صحة نيابة على دليل نه ال فأليف النديب أما .ىفك ونيابته

 رادته احلج يف اجلملةإلذا قلنا بأنه لو علم و، املتعارف إىل  مل يصح النصراف الوصيةىنعم لو أوص

  . هذا انون نقول بصحتهلو عن مثلو

هم منافاة اجلنون تو إالّ ال دافع له و، فلشمول دليل النيابةعمال األينايف ان اجلنون الك فيما وأما

 ما قررناه سابقا من على توهم جميء حديث رفع القلم بناًء أو ،حرام الذي قد عرفت ضعفهالستدامة اإل

ونه يف كليف غري مضر بعد ك النحو من اخلروج عن التهذان إ ن فيهكلو، ليفكله خارجا عن التعجيأنه 

  .حرامسياق النائم الذي علم عدم منافاة نومه لإل

 ىنر  الإذ،  غري تامإليه البطالن بالنسبة ىالقتض الإمجاع واإل و خارج بالضرورةكالقول بأن ذلو

ا النحو من اخلروج عن ة هذيلعدم مضر إالّ كليس ذاو، رفع النوم وختالفاً يف السياق بني رفع اجلنون

   .ليفكالت

 ياالضطرار إىل ليفكنه يترتل الت فأل، يف اجلنون املنايف يف اجلملة مع عدم وجدان غريهوأما

  . االضطرارأدلةفيشمله 

فلو حج ، فايةكال على دليلال يف غريها  و،افيةكثالث ال فالنيابة يف هذه الصور ،انكيف كو

  .جرةلو استأجره الوصي ضمن األ و،لفكف عن املكالث مل ي يف غري الصور الثيدوار األانون

  لو مل حيصل الوثوق أنه ك املداريكر يف حمكذ أنه هوو،  يف املقام شيءيبق



٥٧

 ،أيضاً  اجته القول بعدم جواز نيابته،من العمل املستأجر عليه ـ يدوار انون األيأ ـ نهكبتم

  .انتهى

فلو ، عمالفايته لو فرض عدم منافاة جنونه لألك يف إشكالالواقع فال  ويف مقام الثبوت أما :أقول

خص أثبات فالدليل  يف مقام اإلوأما،  قطعاً لعدم مانع منهىفكحج عن امليت  وحنوه أو ان هو الويلك

ان كفيما لو  أنه ماك، تامة حيصل الوثوق بهإفاقة فاقته يف الشتاء مثال إإذ من علم منه سنني ، ىمن املدع

  .ان أوضحك حج وهو الويل

صالة أ يهل جترو، غ اليقييناالفر إىل  حيتاجالشغل اليقيين أن  من جهة،فك مل يكنعم لو ش

يف موارد خاصة  إالّ نه مقدم عليهإ يقال حىت الظاهر على  ال لعدم تقدم االستصحاب، فيه نظر،السالمة

 ال جمال معه ياجتهادهو دليل و، مثل هذا الشخص على لعقالء ال يعتمدونا ألن  بل،ليس هذا منها

  .فتأمل ،عمليصل اللأل

 كحنو ذل أو فعالن من متام األك حال عقله عن الغري مث جن مبا ال يتميدواراأل أو مث لو حج العاقل

الم يف ك الى نعم يبق،نقول به  موت النائب هنا قياس الأدلةسحب و، فايةكال يف عدم الكشإفال 

  :مقامني

 ون حاله حال الطفلكي أو ،بداأل إىل  حمرماًىيبق أو ،ثل هذا اجلنونحرامه مبإهل يبطل نه إ: ولاأل

 بل ال، كحرام بذل عدم الدليل ببطالن اإلولاأل على يرد و، احتماالت، عليه يف استنابة الويلىاملغمو

   .كغري ذل إىل ،افوركيقرب منه ال لذا الو، منه يبطل باملوت الذي هو أشد

   بأنه مستبعدالثاينوعلى 



٥٨

  .السفيه بأس بنيابةوال 

  

، خراآل إىل حرام بقاء أحد يف اإلملمات الفقهاء يشعر بعدك و بل االستقراء التام يف الروايات،جداً

 الصيبكونه كهذا فال يبعد القول بوعلى ، حياءالم يف األكال و، خاص بهيم يف املوت تعبدكاحلو

  .فتأمل ، عليهىغماملو

 أو ،لزم استنابة غريه رأساً وثناء فسد حجهضه اجلنون يف األن عرإ و: املقاصدىقال يف منتهمث إنه 

املعترب وقوع  ألن فاية الثاينك ظهراألو،  السنةك يف تلكن ذلكمأن إ ن منهجان الذي ك املكمن ذل

الباقي من  وهو حيصل بصدور مقدار منها من شخص وفعال اخلاصة من احملرم يف الزماناأل وعمالاأل

   .انتهى ،ط صدور اجلميع من شخص واحدصل عدم اشترااألو، خرآ

بعد طواف العمرة قبل  أو يف املشعر أو  قبل التحلله يشمل ما لو جن يف مىنن إطالقإ :فيهو

ن فعلها إ و،حرام مل يصحإمور الباقية بغري فعل هذه األن إ الثاين أن من املعلومو، كحنو ذل أو عتنيكالر

أن حيرم مث ك،  العمل املتوسطكر عن عمل آخر بدون ذلخفاية العمل املتأك على حرام فال دليلباإل

صل األ ودليل إىل الف حيتاجخل من الشارع فاىإذ ترتيب احلج متلق، طواف  بالهعتني بعدك الرييصل

 كثناء الصالة صح نيابة غريه من ذلألو مات النائب يف : فهو أشبه شيء بأن يقال، ىاف املتلقكغري 

  .ول األاملوضع الذي مات فيه النائب

ينايف  احلجر عليه يف تصرفاته املالية الو،  لهدلة لشمول األكذلو }ال بأس بنيابة السفيهو{

اجلواهر بوجوب  و بعدم اجلنون النقل عن احلدائقسالمقد تقدم يف مسألة اشتراط حجة اإل و،االستنابة

   .فراجع ،شيدم الركاملالية ح ومه يف العبادات البدنيةكح ألن ،نفسه لو استطاع على احلج

  غماء اإلوأما



٥٩

  . بوجوبه وحصل منه نية القربة وإن كان معتقداً، لعدم صحة عمل غري املؤمن، اإلميان:الثالث

  

الم يف كتقدم الو، المكالم الكال ويم اجلنون األدواركمها حكالنوم غري املعتاد فح وركالسو

  . املسألةكنفسهم يف تلوجوب احلج أل واستطاعتهم

 ان معتقداً بوجوبهكإن  و، لعدم صحة عمل غري املؤمن،مياناإل{ :شرائط النائبمن  }الثالث{

جلواهر ا و يف املستندىمجاع املدعافر فيدل عليه قبل اإلكعدم صحة نيابة ال أما ،}حصل منه نية القربةو

 ،مجنس ال يصح له دخول املسجد احلرا أنه ،قسامهمأعدم تأيت قصد القربة من بعض  و،غريمها وبقسميه

 إىل  مردود بأنه رجوعكالقول باالستنابة يف ذلو، صالا والطوافك احلج عليه أعماليتوقف بعض و

مقتضاه الصحة يف حال  أن هذا على ن يردكل .افكهو غري  ويان االختياركمإ مع ياحلج االضطرار

 إىل مضافاً،  فيهاملفقود ـ ما سيأيتك ـ ميان يف العمل عنه بعد اشتراط اإلن حنن يف غىنكل، االضطرار

انت فقيهة ك إذا نعم:  أحتج املرأة عن الرجل؟ قال)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:خرب مصادف

 قرينة ألنه ، بأا قد حجت غري ضاركتقييد ذل و،خرحنوه خربه اآل و.)١(انت قد حجتك ومسلمة

  .الم فيهكما سيأيت الك ،روهةكرة منيابة الصروفإن ، راهةك الملعد أو املراد املرأة املستطيعة أن على

 الرجل :)عليه السالم(  اليت سئل فيها عن الصادق، من رواية عمارسالميستفاد اشتراط اإل أنه على

    قال،يقضيه غري عارف أن صوم هل جيوز أو ون عليه صالةكي

                                          
.٧ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٦٠

   .مسلم عارف إالّ يقضيه ال: )عليه السالم(

 ما حىت هما يشملإطالقو، بني احلج ودم الفصل بينهاع على مجاع املستند اإلىقد عرفت دعوو

  غري املسلم بالشرائطإتيانلعدم  إالّ فاملناقشة بأن املنع ليس، طبق دين املسلم على  غري املسلمىأتإذا 

 ن يف البنيكلو مل يو، ان فاملسألة من الضروريات الغنية عن االستداللكيف ك و،جزاء يف غري حملهاألو

  .ىفك النيابة لأدلةانصراف  وان املشرعةذهأاز كرتاإالّ 

  : نيابة املخالف عن املؤمن ففيه وجوهوأما

بل الظاهر :  قال يف اجلواهر،غريمها واملستند و اختاره يف اجلواهر،عدم الصحة مطلقاً :ولاأل

 عدم وجوب و،لعدم صحة عمله ،أيضاً فال تصح نيابته، كافر يف ذلك لليماممساواة املخالف بل غري اإل

  .خل إ،)١(سلمأافر لو كالكه لو استبصر تفضل يعادته علإ

 اشترطه بعضهم لعدم صحة ،ميانمنها اإل و: قال،مجع إىل  نسبه يف املستند،الصحة مطلقاً: الثاين

عدم  على  ما ينوب فيه لغريه فال دليلوأما،  هو يف عبادات نفسهإمنالو سلم فنه إ فيهو، عبادة املخالف

 الواردة يف عدم صحة عباداته ظاهرة يف عبادات خباراألو، ليف املنوب عنهكفقة لتصحته اليت هي املوا

  .انتهى ،)٢(كثرالصحة بل هو ظاهر األ إىل لذا ذهب مجعو، نفسه

ميان حلوق اإلأن  على ملا دل، مل يتعقب إذا  دون ما،ميانتعقبها اإل إذا فايةك بال،التفصيل: الثالث

  .فايتهكعن  أو شف عن صحة عملهكي

                                          
.٣٥٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

.١٧٠ ص٢ ج:املستند) ٢(



٦١

، الم املستندك يف ىمجاع املدع بضميمة اإل، خرب عمار املتقدمى لفحو،ولاألاألقوى و: أقول

الصالة فيشمله اخلرب وعلى  ،الطواف الذي هو صالة على احلج مشتمل أن ما عرفت من إىل مضافاً

  .ان للتفصيل وجهكلواله لو، صرحياً

 يوجب غض الشارع إمنا و، صحة عملهشف عنكي ميان الاإل أن  املقاصد منىره يف منتهكما ذو

ذينة أفعن عمر بن ، شف عن صحة العملك الدلةإذ ظاهر بعض األ،  غري تامىضما م إىل  بالنسبةهعن

  مث مناألمرال يعرف هذا  وييدر ال وسأله عن رجل حجأ )عليه السالم( عبد اهللاأيب  إىل تبتك: قال

حب أاحلج  و فريضة اهللاىقد قض: )عليه السالم( ؟ قالسالمالدينونة به أعليه حجة اإل واهللا عليه مبعرفته

  .اشف عن صحة العملكميان اإل أن  فريضة اهللاىقد قض: )عليه السالم( الظاهر من قولهفإن ، )١(إيل

خالف الذي يستبصر  فامل،خالفه على ن رمبا يقال بأن ظاهر خرب عمار هو املخالف الباقيكل

 ذاكون حاله يف القيامة كاملخالف ي أن  على اليت تدلخبارظاهر األ أن ماك، خارج عن مورد اخلرب

  .كذا هو ذلكو

املستفاد من  ألن ،فاية عن املنوب عنهكرنا سابقاً يف مسألة استبصار املخالف عدم بعد الكقد ذو

فإن ، اةك بقرينة املقابلة للزل عمل عمله خصوصاًكمجلة من النصوص عموم القبول بعد االستبصار ل

  :ليتانك الروايات قاعدتان كستفاد من تلامل

سائر  إىل اةك من الزىلذا يتعدو، عادةاملال الذي صرفه يف غري مصرفه يلزم عليه اإلن إ :وىلاأل

   .اةك الزإعادة لعموم العلة الواردة يف كذلو، احلقوق املالية

  . عنه بل يثاب عليهيفكل عمل عمله يكن إ: الثانية

                                          
.٢ ح يف وجوب احلج٣٢باب  ٤٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٦٢

  .لنفسه دون غريه كما ترىذلك يف العمل  أن ودعوى

  

لو استبصر  و مثلهان املنوب عنه خمالفاًك إذا فايةكهو ال و،حيتمل يف املقام تفصيل آخرمث إنه ، هذا

فاية يف ك الوأما،  فلرواية عمارالثاينيف فاية كعدم ال أما ،األمر أول من ان مؤمناًك دون ما لو ،كبعد ذل

وارد يف النيابة عن املؤمن  ألنه ،ال يعارضه خرب عمارو، ستبصارفاية العمل بعد االك أدلة فلعموم ولاأل

  .ال املخالف

املخالف  أن هو و،رةك يف التذ)رمحه اهللا( ون خامس االحتماالت عن العالمةكهنا تفصيل ثالث يو

 عادةال جتب عليه اإلو،  عنهيا جتزن ألكبرخيل مل  إذا  عن املنوب عنهيجتز وجتوز نيابته عن املؤمن ال

  . انتهى )١(اعتبار عبادته يف نظر الشرع على ل الدليلدف، اةكالز إالّ لو استبصر

، ثرأال  و عنيخبارعدمه ليس له يف األ ونك بالرتيانم مدار اإلكذ دوران احلإ، ما فيه ال خيفى نكل

  .السبعني ما ينفع املقام فراجع وقد تقدم يف املسألة الثامنةو

 أن ىدعو{ـ ف، ميان قطعاًة املخالف يف نفسها فيما مل يلحقها اإلله حتقق بطالن عبادكذا  }و{

ما تقدم يف ك }لغريه{ ان العملكما لو  }نفسه دونليف العمل {  هوإمناعدم الصحة  والبطالن }كذل

الظاهر و، خبار استفيدت من األإمنابطالن عبادة املخالف  ألن كذلو ،أيضاًره غريه كذ والم املستندك

 بل ،وركذ ال نسلم الظهور املذإ }ىما ترك{ نفسه فال تشمل ما حنن فيه إىل  الراجعةمنها العبادات

عليهم ( ئمةه يف باب بطالن العبادة بدون والية األأخبارمن راجع على  خيفى ادكي الظهور يف العموم ال

  .)السالم

                                          
.٣١ س٣٠٩ ص١ ج:رةكالتذ) ١(



٦٣

  ، العدالة أو الوثوق بصحة عمله:الرابع

  

   .}الوثوق بصحة عملهأو  العدالة{ :من شرائط النائب }الرابع{

  :قوال يف املسألة مثانيةاأل: أقول

 كما عن املدارك ،املتأخرين إىل قد نسب هذا القولو، اعتبار العدالة يف احلج الواجب: ولاأل

  .املفاتيح والذخريةو

املفيد يف باب  إىل يرمبا عزو، ما عن بعض شروح املفاتيحك ،اعتبارها يف احلج مطلقاً: الثاين

ان ظاهر ك ونسان مانع عن احلجن لإلكمل ي إذا :ان حيث قالكر األبتاكاجلوابات من  وملسائلخمتصر ا

  .حيج عن غريه أن العدالة فله

العدالة شرط يف االستنابة عن  و: قال،ما عن الدروسك ،النيابة والتفصيل بني االستنابة: الثالث

  ترددكه بذلخبارإيف قبول و، جزأأفلو حج الفاسق عن غريه ، ليس شرطاً يف صحة النيابة وامليت

  .)١(﴾فَتبينوا﴿ :من عموم قوله تعاىل و، من ظاهر حال املسلم،ه القبولأظهرو

 يكاستحسنه يف حم، بني غريه فال جيوز و،ابتهنالتفصيل بني من يظن صدقه فيجوز است: الرابع

  .احلدائق وكاملدار

  . اختاره يف احلدائق،بني جمهول احلال فيجوز و،هالتفصيل بني معلوم الفسق فال جيوز نيابت :اخلامس

 أو يرادة املوصإ على دلت القرائن و،يالًكو أو ان املستنيب وصياًكالتفصيل ما لو : السادس

  كثرما هو الظاهر يف األك، الثقة أو ل الستنابة العدلكاملو

                                          
.٦ية اآل :سورة احلجرات) ١(



٦٤

  .د اختاره يف املستن،ثقته و فال يشترط عدالتهكبني غري ذل و،فيجب استنابته

  .ما اختاره املاتن من التفصيل: السابع

بني  و،يفكي  فالونه متهماًك على ان قرينةكما اختاره بعض املعاصرين من التفصل بني ما : الثامن

  .لو مل يوثق بصدقه ويفكغريه في

ن إ :يقال أن رجح يف النظراألو، مورد واحد على تنصب قوال الأنت خبري بأن هذه األ: أقول

  : مراحلالم يقع يفكال

  . صحة نيابة غري العادل بل الفاسق:وىلاأل

  . جواز استنابته:الثانية

  . قبول خربه:الثالثة

  .لو مل يعمل وفاية جمرد االستنابةك :الرابعة

ون الفسق مانعاً ك على إذ ال دليل،  يف صحة نيابة الفاسقشكال اإليفال ينبغ ،وىلأما املرحلة األ

أو كان   يف حج واجب، سقط عن املنوب عنه قطعاًحج الفاسق واقعاًفلو ، حنوه واجلنونكعن النيابة 

 مل حيتج وافياًكان كالوصي  أو ان هو الويلكفلو ،  من الشقوقكغري ذل أو ميت أو ي عن ح،مندوب

 املرحلة الثانية إىل همان نظركحنومها  أو الوثوق أو  العدالةيمعترب أن بل املظنون، يستنيب ثانياً أن إىل

   .ن وقع عبائرهم حبيث يوهم اخلالفإ وةالثالثو

أرادوا الشرطية يف الواقع فنطالبهم ن إ حنومها أو الوثوق أو  العدالةيل حال فمتعربكوعلى 

  .الم عليهك فسيأيت الكرادوا غري ذلأن إ و،بدليلها

ملانع ا و،ات تشملهطالقبل اإل،  الفاسق مبا هو فاسقال مانع من استنابةنه إ :فنقول،  الثانيةوأما

  :مورأاملتوهم 

املرحلة  على المك ما يأيت يف ال:فيهو،  به املستنيب لعدم قبول خربهيتفكي أن نكال مينه إ: ولاأل

  . الثالثة



٦٥

ن إ :فيه و.ل للعادلكرادة املوإعلم عدم  ووصياً أو يالًكان املستنيب وكفي فيما كنه ال يإ :الثاين

ان ك إذا جيوز استنابة العادل إال الو،  مانع خارجيكان هناك  إذاالم يف االستنابة مبا هي هي ال مباكال

  . الوصي يريد غريه أو لكاملو

 فتجويز استنابته ،الشارع أراد سد باب الفاسق أن ره بعض من قارب عصرنا منكما ذ: الثالث

  .ىخيف فيه ما ال و.كخمالف لذل

ما سيأيت عن كلم عدم حج النائب لو ع وفاية جمرد االستنابةكرمبا يقال ب: فنقول،  الثالثةوأما

ه خبارإ إىل  فال حيتاج،حج النائب على هذا فال يتوقف فراغ ذمة املنوب عنهوعلى ، صاحب املستند

فاية الوثوق كفاية فالظاهر كاملشهور من عدم ال على وأما .يقبل قوله أم ال أنه الم يفكيقع ال حىت باحلج

  . صحته يف فراغ الذمة و استنابة غري املوثوق بعملهيفكي ما الك ،تعترب العدالة ال ويالعريف العاد

  :فهنا ثالثة احتماالت

قد اشترطها و، وىلهذا غري اعتبار العدالة يف املرحلة األو، تفاء حبجهكلزوم العدالة يف اال: ولاأل

 نكال مي ف،تيانيقبل قوله يف اإل إذ مع فرض صحة نيابة الفاسق ال، ية النبأآ بكتدلوا لذلاسو، بعض هنا

  . باستنابتهىتفكيأن 

لزوم  على  دلإمناالدليل  و، لزوم العدالة مطلقاًىاملدعفإن ، ىأخص من املدع أنه  إىلمضافاً :فيهو

هذا القول  على ىفك  عادالًخبارعند اإل وان حني العمل فاسقاًكفلو ،  ليقبل قولهخبارالعدالة عند اإل

فلو حج ، ة التبني خلرب الفاسقكاملباراآلية ن الالزم من أو، فايةكمدعاه عدم ال أن  مع، دليلهىمبقتض

   فالباطنة، الظاهرةعمال يشمل األإمناالتبني ن إ :يقالأن  إالّ ،ىفكتبينا عن خربه  وخربأ والفاسق



٦٦

غريها  وتاب الطهارةكنا قد بينا يف إ ،يعمل مبقتضاه حىت ن تبينهكمها فال ميحنو والقربة والنيةك

  .وجهه إىل ارةش سيأيت اإلفاية الوثوق ملاك

صالة الصحة يف أ و بظاهر حال املسلمكاستدل لذلو، يقبل قوله وفاية استنابة غري املوثقك: الثاين

   .يل يف خربهكيقبل قول الو ويلكنه وأ وعمله

السرية املستمرة اليت ادعاها  أن ،ها ملا يشمل املوردإطالق وكل ذلكتقدير تسليم على نه إ :فيهو

  .افية يف التخصيصكمورهم أ مبا نراه من العقالء يف مجيع ةعدم استنابة غري املوثق املؤيدعلى  غري واحد

 باملسلم يتفكامل وللسرية بعد سقوط دليلي معترب العدالة ،األقوىهو  و،افية املوثوقك: الثالث

  . فقط

ال كيإ على تقدمة للسرية امل،فايةكبصحة عمله فالظاهر ال أو مث لو مل حيصل اطمينان بعمل املوثق

  . يعد الفحص من الوسوسةل بك من دون فحص عن حاله بعد ذلإليهغري املطمئن  إىل العمل

 املقاصد مبا ىره يف منتهكما ذي فشكالبه يظهر اإلو، حنوه وظاهر حال املسلم إىل هذا مضافاً

   :لفظه

القاعدة عدم حصول  ىفمقتض، ه للحج الصحيح عن املنوب عنهإتيانمل حيصل االطمينان بإذا أما 

 أو فاسقاً أو  عدالًتيانون النائب املخرب باإلك من غري فرق بني ،فراغ ذمة من وجبت عليه االستنابة

 على  لعدم الدليلكذلو،  غري بالغ حد االطمينان أم السواء حصل الظن بصدقه ظناًو، جمهول احلال

حد االطمينان  إىل ها ما مل يصلحجية الظن في على ال و،حجية خرب العدل الواحد يف املوضوعات

  .انتهى ،يالعقالئي املعرب عنه بالعلم العاد



٦٧

 اشتراط عامة املوضوعات بالعدلني على مل يقم دليل أنه قد تقدم يف بعض املباحث السابقة و:أقول

لو   حىت، استبانة عرفيةفإنه،  شامل للثقة يستبنيحىت: )عليه السالم( بل قوله، خيصص به آية النبأحىت 

خارجاًمل يعنت شخص به لع ما عرفت من السرية إىل مضافاً، حاله على فعموم اآلية باق،  عن املتعارفد 

  .غريمها وظهور حال املسلمو

  : فقد قال صاحب املستند ما لفظه:  املرحلة الرابعةوأما

ان يف ك ، أم الفعال النائب باألىتأ ،باالستنابة يربأ ذمة املنوب عنه أن املصرح به يف املستفيضة

 جل ماالًر يف رجل أخذ من ،م الصحاحكعمري اليت هي يف ح أيب ففي مرسلة ابن، )١(حجه نقص أم ال

 ،صاحب املال إىل دفعت وأخذت حجته ان حج األجريكن إ : قال،مل خيلف شيئاً ومات ومل حيج عنهو

  .)٢(تب لصاحب املال ثواب احلجكن حج كإن مل يو

 جزأت عن امليتأ:  فقال، شيئاًكل يأخذ احلجة من الرجل فيموت فال يتر الرج):يه( يف مرسلةو

   .)٣(ثبتت لصاحبهأانت له عند اهللا حجة كإن و

 يف الرجل حيج عن ،تصحيح ما يصح عنه على مجعت العصابةأ عمن ،ق الصحيحةاسحإيف موثق و

هذا ما وعلى   تامةوللألهي :  قال،فارةك أو خر فاجترح يف حجه شيئاً يلزمه فيه احلج من قابلآ

   .)٤(اجترح

   بشيءيابتلفإن : أيضاً كذلك ىخرأيف و

                                          
.١٧٠ ص٢ ج:املستند) ١(

.١ ح يف أبواب النيابة٢٣باب  ١٣٧ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح يف أبواب النيابة٢٣باب  ١٣٧ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٦٨

جري ضامن األ ألن :قلت. نعم:  قال،ول عن األييفسد عليه حجه يصري عليه من قابل أجيز

   .)١(نعم: للحج؟ قال

هي عن صاحب :  فقال، حيج عنه فحج عن نفسهعطاه رجل ماالًأصحيحة احلسني يف رجل و

   .)٢(املال

 ،مخسني ديناراً ليحجوا ا ونارينفس مائة دأستة  إىل  دفعتينإ: ابن مطهر ي عل أيباتبةكمو

ما  ي علنه يردأ وبقيت بقيته ونفق بعض الدنانريأقد  أنه ركذ وأتاين بعض ومل يشخص بعضهم وفرجعوا

 ال و،كتعرض ملن مل يأت ال: )عليه السالم( تبكف، إليهرمت مطالبة من مل يأتين مبا دفعت  ين قدإ وبقي

  .)٣(اهللا على جر قد وقع واأل، بهك شيئاً مما يأتيكتأخذ ممن أتا

 إىل نشري أن ردناأ إمنا و،شاء اهللا نإالم يف هذه املرحلة يف بعض املسائل اآلتية كسيأيت ال: أقول

تالزم بني  ال أنه خيفى ال نكل، الوثوق بالنائب و املستلزم لعدم اعتبار العدالة، يف املسألةكالقول بذل

ا منإالعمل ا  وتقدير متامية داللتها على هذه الرواياتفإن ، بني جواز استنابة غري املوثق وفاية االستنابةك

، نفيه على  فيهادلةألا فولون موثوقاً به من األكي أن النائب جيبأن  أما ،فايةكهي يف مقام بيان ال

 يف الوصية خصوصاً، حيصل الفراغ عن الشغل اليقيين ذ بدونه الإ، السرية إىل فريجع يف اعتبار الوثوق

  دم اعتبار املشي فيهاق قد تاليت

                                          
.١ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١ ح يف أبواب النيابة٢٢باب  ١٣٦ ص٨ ج:لوسائلا) ٢(

.٤ ح يف أبواب النيابة١٠باب  ١٢٧ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٦٩

  . يعترب يف جواز االستنابة ال يف صحة عملهإمناوهذا الشرط 

  .معرفته بأفعال احلج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل: اخلامس

  

شاء اهللا  نإالم يف املسألة كسيأيت تفصيل الو ،ونه املنصرف منهاكطبق العمل العقالئي لعلى 

  .تعاىل

 ن الظاهركل ،} يعترب يف جواز االستنابة ال يف صحة عملهإمناهذا الشرط {ـ  ف،انكيف ك }و{

 إتيانفاية االستنابة للفراغ عن الشغل اليقيين فيما مل يعلم بعد بك يعترب يف إمناهذا الشرط ن إ :يقالأن 

ن استنابة غري الثقة توجب تلف املال غري أ و مسألة االستنابة عن مال امليتوأما، النائب للعمل صحيحاً

  .اجلائز فهو أمر آخر خارج عما حنن فيه فعال

ل كرشاد معلم حال إان بكإن  و،امهكحأ ومعرفته بأفعال احلج{ من شرائط النائب }اخلامس{

عليه ( عبد اهللا أبا  سألت: مصادف خرب،بالفقه إالّ يتم العمل ال أن  إىليدل عليه مضافاًو ،}عمل

  .)١(انت فقيهة مسلمةك إذا ،نعم:  قال، أحتج املرأة عن الرجل)السالم

   .مثله خربه الثاينو

فعل املستأجر عليه الذي هو  إىل راجع ألنه ،ك بأن هذا الشرط مستدركأورد عليه يف املستمسو

  .انتهى )٢(جارةموضوع اإل

جارة لو بدون اإل وبشيء من مال امليت أو لو تربعاً و بل يف النائبجارةالم يف اإلكليس ال: أقول

العلم بالشيء شرط عقلي لوجود الشيء من : حينئذ فنقولو، كحنو ذل أو الوصي الذي حيج بنفسهك

ن كاملمتنعات مل ي أو  حلوقه باملعدوماتيلو ادع حىت ،كبل يندر خالف ذل، الشخص يف اخلارج غالباً

  فإنه، بعيداً

                                          
.٧ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٨ ص١١ ج:كاملستمس) ٢(



٧٠

  .ة بدون املعرفةبما هي عليها من قصد القر على ل احلجا بأعمتيانن اإلكمي ال

الرواية و، ن وجه للبطالنكمل ي ،ان الفرض من احملال العاديكلو و  بدون الفقهكنعم لو فرض ذل

 مع، رشاد املعلمإفاية العلم حال العمل بكغريه  و للمستندر املصنف تبعاًكلذا ذو، الظاهر على رشاديةإ

  .لظاهر من النص الفقه قبل احلجاأن 

  .  بالعملتيان فهذا شرط عقلي يف اإل،انكيف كو

  :الم يف مواضعكنعم يقع ال

فاية أحد كتاب من ك الأولملا عرفت يف ، في التقليدك بل ي،ون جمتهداًكي أن يلزم النه إ: ولاأل

  .ىخيف ما الك كاملراد بالفقاهة يف النص هو ذلو، عمالني يف مجيع األكاملسل

 إىل  الذي يرجعصويلمجايل األأراد اإلفإن ، مجايلفاية العلم اإلكوس رر يف الدكذنه إ: الثاين

  عند منوأما، نيك املسلكان سلوكمإفاية االحتياط مع كاالحتياط يف العمل فله وجه عند من يقول ب

عنه الذي حيضر يف مجايل املنطقي الذي هو عبارة عن العلم املغفول إن أراد اإلو، فيكي  فالكذليرى 

 شياء عند ذهولنا عنها مما يأيت يف الذهن مبجرد االلتفات فهذا ليس ترتيالًعلومنا باألك عند التوجه نالذه

  .إذ مل يشترط أحد لزوم العلم احلاضر دائماً، الشرطعلى 

في وجود أصل يرجع ك بل ي،ال وجود معلم وتقليداً أو يلزم حضور املسائل اجتهاداً ال: الثالث

  .زمنة املعمولة يف هذا األكاملناسك ،ل عملك عند إليه

ففرق ، نيابة الصالة و فال فرق بني نيابة احلج،ون الفقاهة شرط عقليكبعد ما عرفت من : الرابع

  ن مل نقل به يف استيجارإ و:املستند بينهما بقوله



٧١

 أو النذر سالموجب عليه حجة اإل فال تصح نيابة من ،عدم اشتغال ذمته حبج واجب عليه يف ذلك العام: السادس

   فلو حج عن غريه مع متكنه من، مع عدم متكنه لعدم املال فال بأسوأما ،هإتياناملضيق مع متكنه من 

  

تفاؤهم كااحلجج من الناس  و معاملة العلماء بلىمقتضو، حدأل ك على الصالة واجبة ألن الصالة

يف غري ، انتهى )١(امهمكوم عاملني بأحك على عهمبناؤهم م واليفهم بعدم العلم بالعدمكيف حقهم يف ت

  .فتأمل ،أيضاً ن اخلدش يف الصالةكإن أم و:اًأخري حيث قال كذل إىل أنه نظرك، حمله

 ،االتفاقيات والسهو وكان من مسائل الشكلو  والظاهر لزوم معرفة ما يتوقف عليه احلج: اخلامس

الالزم معرفته هو العلم مبا جيب عليه  أن يف املستند منفما ، دليل االشتراط يشمل مثل هذه املسائلألن 

 فاراتكقدر ال والسهو وك من مسائل الشإليهحيتاج  أن نك احلج دون ما ميأعمال به من تياناإل

  .حمل نظر بل منع، انتهى )٢(اإليهام املفروضة احتياجه كحاألو

فال تصح نيابة ،  العامك ذلمته حبج واجب عليه يفذعدم اشتغال { :من شرائط النائب }السادس{

 مع عدم وأما، هإتياننه من كمع مت{ يفساداحلج اإل أو }النذر املضيق أو سالمه حجة اإليمن وجب عل

  نه منكفلو حج عن غريه مع مت{ هذاوعلى ، باحلج النيايب }ه لعدم املال فال بأسإتياننه من كمت

                                          
.١٧١ ص٢ ج:املستند) ١(

.١٧١ ص٢ ج:املستند) ٢(



٧٢

 وإال فاحلج صحيح ، هو لصحة االستنابة واإلجارةإمناط هذا الشر أن  لكن األقوى،احلج لنفسه بطل على املشهور

  .وإن مل يستحق األجرة

ذلك على القول به  أن  مع،ء يا عن ضده بالشياألمروتربأ ذمة املنوب عنه على ما هو األقوى من عدم كون 

على هذا  أيضاً إلجارة بل الظاهر صحة ا، مع اجلهل أو الغفلة فالوأما ، يتم مع العلم والعمدإمناوإجيابه للبطالن 

   هو من جهة عدم القدرة الشرعية علىإمناالبطالن  ألن ،التقدير

  

  .العاشرة و يف املسألة املائةكيستدل لذل أن نكقد تقدم ما ميو }املشهور على نفسه بطللاحلج 

ره كما ذ أن ما عرفتك،  البطالنأدلة ملا عرفت من عدم متامية ،احلج صحيح أن }األقوىن كل{

حبج  ان مشغوالكفلو  }جارةاإل و هو لصحة االستنابةإمنان هذا الشرط أ{  من)رمحه اهللا( نفاملص

ال إو{ أيضاً جارة صحيحة بل اإل، ليس يف حملهجارته حلج نيايبإ العام مل تصح كواجب عليه يف ذل

  .}جرةإن مل يستحق األ وفاحلج صحيح

جري  بأن األ،كره يف املستمسك الذي ذشكالاحلج ال جمال لإل وجارةرنا من صحة اإلكبعد ما ذو

انتفاء الوفاء ا فال قصد  وجارةذا فرض بطالن اإلإف، جارة الصحيحة يأيت باحلج بعنوان الوفاء باإلإمنا

جرة املثل أال  و،جرة لبطالن األةسماجرة املحينئذ اليستحق األو، إليهللنيابة فيه فال يصح النتفاء القصد 

  .انتهى ،جرة للباطلأال  وضمن بفاسده لبطالن احلجبقاعدة ما يضمن بصحيحه ي

 بالشيء ياً عن األمرون كمن عدم األقوى ما هو  على تربأ ذمة املنوب عنه{ ل حالك على }و{

 ،الغفلة فال و مع اجلهلوأما، العمد و يتم مع العلمإمنا للبطالن بهجياإالقول به و على كذل أن مع، ضده

  جارةبل الظاهر صحة اإل



٧٣

  .قادر شرعاً ألنه  ومع اجلهل أو الغفلة ال مانع،املانع الشرعي كاملانع العقلي أن مل املستأجر عليه حيثالع

  

العمل املستأجر  على  عدم القدرة الشرعيةة هو من جهإمناالبطالن  ألن ،هذا التقديرعلى  أيضاً

حيث و }قادر شرعاً ألنه نعالغفلة ال ما أو مع اجلهلو، املانع العقليك ياملانع الشرعن إ  حيث،عليه

  .عادةالم يف هذه املباحث فال نطيل باإلكتقدم ال

  العام يصح النيابةكجتدد بعد النيابة له االستطاعة يف ذل ولو صار نائباً يف عام: قال يف املستند

  .تهىان )١(حيج لنفسه يف العام القابل بشرط بقاء االستطاعةو، العقليكاملانع الشرعي  ألن حيج للنيابةو

 ليف واقعاًكون التك بعد ،املتأخرة عنها واالستنابة على فرق بني االستطاعة املتقدمة النه إ :فيهو

يستأجر نفسه بعد دخول الوقت  أن جيوز ال أنه ماكف، فحال احلج حال صالة الظهر، يباحلج االستطاع

لوقت مضروب هلذا ا ألن ، قبل دخول الوقتكذلك و،للعمل يف متام الوقت مبا يفوت صالة الظهر

  . احلجكذلكالعمل 

ن للمانع كيتم بعد حصول شرطه ال وجيب القول بأن احلج واجب مشروط فقبل شرطه الو

مردود بأن الصالة  ،ا واجبة مطلقةفإخبالف الصالة ، جارة الذي هو وجوب العمل باإليالشرع

 أن احلاصل و،هورطال وصالةدخل الوقت وجب ال أنه إذا لذا وردو، الوقت واجب مشروط إىل بالنسبة

  .جتوز قبل االستطاعة  قبل الوقت الجارةجتوز اإل ما الكف، الوقتكاالستطاعة  و،الصالةكاحلج 

                                          
.١٧١ ص٢ ج:املستند) ١(



٧٤

  .لف يعلم حصول شرط الصالة بعد خبالف احلجكامل: يقال ال

  .النقض مبا لو علم حصول االستطاعة إىل مضافاً، اجلهل ال مدخلية هلما والعلم: نا نقولأل

حد بولده نيابة احلج أ ىوصألو  أنه يتفرع عليهو،  يف قوله ثانياًشكالرنا يظهر وجه اإلكمبا ذو

 جيوز له ،ن يستطيع باملرياث بعد فوت أبيهكن للولد مال بنفسه ولكمل ي و عام وفاتهأولبنفسه لوالده 

  .انتهى، ولون مستطيعاً يف العام األكي بعده ال و،ةقبول الوصي

  . فقد عرفت احلال فيهياجلواز الوضع أما ،ليفيكتله يف اجلواز الكهذا 

  



٧٥

 ولو حج ،وال تصح استنابته بدونه،  فتصح نيابة اململوك بإذن مواله،ال يشترط يف النائب احلرية): ٢مسألة (

  .بدون إذنه بطل

  

لمام كبال خالف بل قد استفاض يف  }ك فتصح نيابة اململو،يشترط يف النائب احلرية :٢ مسألة{

   .ااإطالق واشتراط احلرية فتشمله عمومات النيابة على  لعدم دليلكذلو، كذل على مجاعإلنقل ا

مل يسقط فرض احلج  أنه  إىل نظراً،ك عن بعض اجلمهور القول باملنع من نيابة اململوىكرمبا حيو

  . ينوب عن غريه أن  فلم جيز له،عن نفسه

احلج غري  وون السقوط فرع الثبوتكه ل بأن عدم سقوط الفرض عن نفسى املنتهيكورده يف حم

  . انتهى، سقاطه عن غريه ممن وجب عليهإ ال ينايف كفعدم السقوط عنه لذل، يسقط حىت واجب عليه

  . ن للنائب احلر استطاعةكمل ي إذا النقض مبا إىل مضافا

بدون و، لمامكما يظهر من ك أيضاً بال خالف فيه }ذن موالهإب{ ون النيابةكن تأ وبد ن الكل

  .يتقرب باحلرام ال وتصرفاته يف نفسه حمرمة ألن ، عن املنوب عنهيفكت ال و،ذن تبطل النيابةاإل

قد و، شيء على  ال يقدرك عبد مملوفإنه }ذنه بطلإلو حج بدون  و،ال تصح استنابته بدونهو{

  .الروايات مبا يشمل ما حنن فيه وتقدم تقريب االستدالل باآلية

  .املبعض واتبكامل واملدبر وال بني القن و،العبد ومةورة بني األكام املذكحفرق يف األ المث إنه 

ان قبلها مل كلو  و،ثر لرجوعهأجارة فال ان بعد اإلكفإن  يف االستيجار مث رجع ذن له املوىلألو و

ن لرجوعه أثر لوجوب كحرامه مل يإلو رجع بعد  و،حراممثله ما لو رجع قبل اإلو، جارةن للعبد اإلكي

  .مامالت

  نهأ وصالة عدم املانعأ من ، احتماالن،مث هل يشترط يف املنوب عنه احلرية



٧٦

  .مواتاأل وحياء النيابة عن األأدلةيشمله عمومات 

ابنيت : سألته امرأة فقالت و)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،من رواية عبد اهللا بن سليمانو

، ال: )عليه السالم( فقال. ةكانت مملوكا إ: قالت. منع:  قال،ن ا بأس فأحج عنهاكمل ي وتوفيت

  . )١(ما يدخل البيت اهلديةك يدخل عليها فإنه بالدعاء كعلي

ا أ ،ن ا بأسكمل ي: ان ظاهر قوهلاكو، اجلواب يف الوجوب وون السؤالكي أن ن يقربكل

 ،ةكانت مملوكا إ: بقوهلاملا اسثنت و،  بالوجوب)عليه السالم( ماملذا أجاب اإلو، انت مستطيعةك

   . الوجوب)عليه السالم( مام اإلىنف

جازة إ بكاستحباب حج اململو على تاب احلج من الروايات الدالةك أوليقرب اجلواز ما تقدم يف و

  .مواله

  

                                          
.٥ حيف وجوب احلج ١٥باب  ٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٧٧

 ال لعدم انتفاعه بالعمل ،فال تصح النيابة عن الكافر، سالميشترط يف املنوب عنه اإل): ٣مسألة (

  ، وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف يف عقابه ملنعه،عنه

  

  : بأموركاستدل لذلو ،}افركفال تصح النيابة عن ال، سالميشترط يف املنوب عنه اإل :٣ مسألة{

  .غريه ومجاع الذي ادعاه يف املستند اإل:ولاأل

  .فعلمها من لوازم صحة ال والثواب وجرالعقاب ال األ ويافر يستحق يف اآلخرة اخلزكالن إ :الثاين

 أويليستغِفرواْ ِللْمشِرِكني ولَو كَانواْ  أن ما كَانَ ِللنِبي والَِّذين آمنواْ﴿ : تعاىل قوله:الثالث

ب١(﴾يقُر(.  

 )٢(﴾سولَهالْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه و روماً يؤِمنونَ ِباللَِّه وال تِجد قَ﴿ : تعاىل قوله:الرابع

  .يةاآل

  خرج عنه القضاء عن املؤمن بالنص،)٣(﴾يما سع إالّ وأَن لَّيس ِللِْإنساِن﴿ : تعاىل قوله:اخلامس

  . الباقييمجاع فيبقاإلو

 عن استغفار الولد لوالده الذي )عليه السالم( مام ما ورد يف بعض الروايات من ردع اإل:السادس

  .مات يف اجلاهلية

يصح  ما اليصح منه الك ف، لقيامه مقامه،فعل النائب تابع لفعل املنوب عنه يف الصحة نإ: السابع

  .من نائبه

 أن  ال خيفىنكل } انتفاعه بالتخفيف يف عقابهىان دعوكإم و ملنعه،ال لعدم انتفاعه بالعمل عنه{

لَهم سبِعني مرةً فَلَن تستغِفر نْإ لَهمالَ تستغِفر  أو استغِفر لَهم﴿ : تعاىل لقولهكذلو، عدم انتفاعهاألقوى 

مهِبأَن ذَِلك ملَه اللّه ِفرغوِلِهيسرواْ ِباللِّه وان غري مفيد بعد الدليلكمجمرد اإل و،)٤(﴾كَفَر.  

                                          
  .١١٣ية اآل :سورة التوبة) ١(

)٢ (٢٢ية اآل :دلةاسورة ا.

.٣٩ية اآل :سورة النجم) ٣(

.٨٠ية اآل :سورة التوبة) ٤(



٧٨

   :دلةرمبا نوقش يف األو

   .ىربك وغرى فبمنعه ص:مجاعاإلأما 

ينايف استحقاق الثواب  فر الكالعقاب من جهة ال وياآلخرة للخزن االستحقاق يف  فأل: الثاينوأما

   .من جهة فعل العبادة عنه

   . لهاًن النيابة عنه ليس استغفار فأل: الثالثوأما

انت كإن  و،النيابة على تنطبق  اليما هو الظاهر فهكبية لانت القكن إ ن املوادة فأل: الرابعوأما

   . عنه منصرفة عن مثل النيابةيالعملية فه

   .افركال ومل للمؤمنا الشصحة النيابة مطلقاً على ن العموم مقيد مبا دل فأل: اخلامسوأما

   . فلما تقدم يف جواب عن الثالث: السادسوأما

ما ك، وجدان النائب له وان فقد املنوب عنه لشرط الصحةكمن املالزمة ممنوعة إلأ فب: السابعوأما

   .لصالة يف بعض املواردا ويف النيابة عن احلائض يف الطواف

  .السادس و فلما تقدم يف اجلواب عن الثالث: الثامنوأما

 عن يالنه أن  إىلمضافاً، فايةكيف اموع أن  إالّ ،ركبعض ما ذ على إن وردت واخلدشة: أقول

ال  لو قاملوىل أن ترىأال  ،إليه القطعي عن املنع عن فعل سائر اخلريات بالنسبة ىاالستغفار يدل بالفحو

  عقابه بأينان للموىلك  مث جعل العبد يتوسل لتقريب زيد من املوىل، العفو عن زيدال تطلب مين: لعبده

  .يف مبا يوجب قربهك عن طلب عفوه فكيت

 بأن ،)١(﴾فَالَ تقُل لَّهمآ أُف﴿ : تعاىل قولهى يف فحوشكالوهن من اإلأ ى يف الفحوشكالاإلو

  الو، ف ال عن الضربألمة ك عن ى واهللا ،فأ غري الضرب مثالً

                                          
.٢٣ية اآل :سراءسورة اإل) ١(



٧٩

  ،دلةبل النصراف األ

  

الم يف استفادة كال ألن ،مل يفهم حرمة احلج عن امليت ومور األكفهم من اخلارج حرمة تل أنه يرد

 شاهداً كفيكيو، املوادة أعم قطعاً من حنو النيابة أن ىلإو، ية مع قطع النظر عن اخلارجالتحرمي من اآل

موادة بالنسبة  أنه  العرف يفك مل يشه عن صديق)عليه السالم( احلسني على محدنا لو سلأ أن كلذل

  .لذا لو سلم عن عدوه يقال له هذا ينايف العداوةو، إليه

تبعه بعض املعاصرين من جعل  وفما يف املستند، آية التسوية ومنه ظهر متامية االستدالل بالروايةو

مجاع احملتمل االستناد ليس اإل أن صولقد حقق يف األ ويفك، خيلو عن نظر مجاع ال اإلكالعمدة يف املدر

  .دلةر من األكما ذ إىل مجاع يف املقاممن املظنون استناد اإلو، حبجة

  .ذهان املتشرعة حبيث يغين عن جتشم االستداللأم من الوضوح يف ك فاحل،انكيف كو

وجه و، افركلحنومها عن ا والصوم و قضاء الصالةأدلةانصراف ك }دلةبل النصراف األ{

  منكيراد فيما يف املستمسبه ظهر اإلو، كذهان املتشرعة عدم جواز ذلأاز كاالنصراف ما تقدم من ارت

هذا من  أن إذ الفرق، انتهى )١(منها ألنه تنصرف عن املقام  عن وفاء ديونه الدلةتنصرف األ ما الكأنه 

 سالميفرق فيها اإل دميني اليت الآلالديون من حقوق ا و،الذي شرع لثواب اآلخرة تعاىل حقوق اهللا

  .فركالو

                                          
.١٢ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٨٠

  . ال جيب عليه استيجاره عنه وكان الوارث مسلماًفلو مات مستطيعاً

إذا  إالّ  فال تصح النيابة عن احلي يف احلج الواجب، يف احلج الواجب عاجزاً أو حياًكونه ميتاً أيضاً ويشترط فيه

  . أو باإلجارةي وامليت تربعاً يف احلج النديب فيجوز عن احلوأما، كان عاجزاً

  

  . ملا عرفت،جيوز بل ال }جيب عليه استيجاره عنه  ال،ان الوارث مسلماًك وفلو مات مستطيعاً{

 فال تصح النيابة عن احلي يف احلج ،حياً عاجزاً يف احلج الواجب أو ونه ميتاًك أيضاً يشترط فيهو{

 يصحة النيابة يف احلج الواجب عن احل على دم الدليلفلعمنه  املستثىن أما }ان عاجزاًكإذا  إالّ الواجب

استفاضة  إىل  هذا مضافاً،وجوب استنابة العاجز املستطيع على دلة فلما تقدم من األ املستثىنوأما، القادر

  .منيكاحل على لمامكمجاع يف  اإلىدعو

  .كتفصيل ذلقد تقدم و }جارةباإل أو امليت تربعاً وي فيجوز عن احل يف احلج النديبوأما{

  



٨١

استقر عليه حال إفاقته مث  إذا بل جيب االستيجار عن انون، لنيابة عن الصيب املميز وانونجتوز ا): ٤مسألة (

  .مات جمنوناً

  

 ملا دل أيضاً غري املميز وبل، عمومها أو دلة األطالقإل } املميزجتوز النيابة عن الصيب :٤ مسألة{

   .حنوه والرميكن كيتم الحظة ما ورد من النيابة عنه فيما ال مبخصوصاً، حيرمه الويل أن على

 لصحة وجه  فالكذلبمل نقل فإن ، القول بشرعية عباداته على ك من ابتناء ذلكما يف املستمسو

  .انتهى )١(،فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة، ميتثل أمر املنوب عنه ما سيأيتكالنائب  ألن النيابة عنه

إذ ال أمر ، إال مل يصح احلج عن امليت و،النائب ميتثل أمر املنوب عنه أن لمنس ذ الإ ،حمل نظر

الزم لبل ا، مثلةن األم كغري ذل إىل احلج املتعدد عن واحد وذا الطواف عن احلائضكهو، إليهيتوجه 

  . إال مل نقل به و،ان حبيث يشمل املقام قيل بهكفإن  ،مالحظة دليل النيابة

،  عن مثلهالصوم النيايب و الصالةأدلةمميزه بانصراف  حىت بة عن الصيبالنيا على ن رمبا يردكل

  .هذا فللتوقف يف املسألة جمالوعلى 

  .التأمل والتتبع إىل املسألة بعد حتتاجو }انون{ ذا يف النيابة عنك }و{

 دلةألعموم  }فاقته مث مات جمنوناًإحال { احلج }ر عليهقاست إذا بل جيب االستيجار عن انون{

أفاق  إذا بل ال يبعد القول بوجوب االستنابة يف حال حياته، القضاء عن امليت الذي استقر عليه احلج

  .وليه على  جيبفإنهلو مل يفق  حىت بل،  االستنابةأدلة لعموم ،كنه من ذلكبقدر مت

  

                                          
.١٣ ١٢ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٨٢

ابة املرأة عن الرجل فتصح ني، ال تشترط املماثلة بني النائب واملنوب عنه يف الذكورة واألنوثة): ٥مسألة (

  . املماثلةوىل نعم األ،كالعكس

  

فتصح نيابة الرجل ، نوثةاأل وورةكاملنوب عنه يف الذ وتشترط املماثلة بني النائب ال :٥ مسألة{

  .النصوص مستفيضةك يف اجلملة كذل على مجاع اإلىدعوو }سكالعكعن املرأة 

  حبجةىهلنا مات أخوها فأوصأ امرأة من :)عليه السالم( أيوب قلت أليب عبد اهللا أيب ففي مصحح

 أبو  فقال، أنا أحق ا من غرييتنك ويخأنا عن أان يصلح حججت كن إ  فقالت،قد حجت املرأةو

   .)١(ال بأس بأن حتج عن أخيها: )عليه السالم( عبد اهللا

 ،عن الرجلاملرأة حتج  والرجل حيج عن املرأة: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: مصحح معاويةو

   .)٢(ال بأس: )عليه السالم( قال

  .عن أخيها وختهاأحتج املرأة عن : قالنه إ) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مصحح رفاعةو

   .)٣(حتج املرأة عن أبيها: )عليه السالم( قالو

 عن املرأة و،حيج الرجل عن املرأة:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ميكم بن حكعن حو

   .)٤(املرأة عن املرأة و،الرجل

أيب ن إ :فقالت )صلى اهللا عليه وآله(تت امرأة من خثعم رسول اهللا أ: عن الفضل بن عباس قالو

صلى اهللا عليه  ( فقال رسول اهللا،دابته على يلبث أن يستطيع بري الكهو شيخ  وته فريضة احلجكدرأ

   .)٥(ك عن أبييفحج: )وآله

  .شاء اهللا نإنها يف املسألة اآلتية  مىخرأستأيت مجلة و

  الرجل الصرورة :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ملوثق زرارة } املماثلةوىلنعم األ{

                                          
.١ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٤ ص٨ ج:لوسائلا) ١(

.٢ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٤ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٥ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

.٤ ح يف وجوب احلج٢٤باب  ٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ٥(



٨٣

شهادته  و امرأةييف جتزك ،ال: )عليه السالم(  قال، عنه امرأةيحيج عنه هل جيز أن ييوص

  .)١(ل عن الرجلالرجوعن املرأة،  ةحتج املرأ أن  ينبغيإمنا:  قال،شهادتان

 إالّ ،ال حتج املرأة عن الرجلو :قال يف حديث أنه )آله و عليهصلى اهللا( عن النيب ،عن الدعائمو

  .)٢(كأقومهم باملناس ورجلالون أفضل من وجد من كت أو ،يوجد غريها ون الكيأن 

 النبال قلت اليب يف املرأة فقد تعارض خبرب بشر أما ،وية املماثلة يف الرجل ال معارض هلاأولن كل

أيها أحب : قلت: قال. امرأة أو حيج عنها رجل: قال. مل حتج ووالديت توفيت أن :)عليه السالم( عبد اهللا

  .)٣(رجل أحب إيل: ؟ قالكإلي

خيلو  ان املنوب عنه امرأة الك إذا  فالقول بالتخيري فيما،نصاف وقوع التعارض بني الروايتنياإلو

  .من قرب

 ال أنه  الرجلحفمرج، ل واحد منهماكمرجحات  إىل يتني يف الترجيح بالنظرلعل اختالف الرواو

يكون أفقه من املرأة وأكثر  يف الغالبو،  االضطراريةعمالادة املوجبة لألمن الع مبا تبتلي به النساء ىيبتل

 املثل أقرب وا مماثلة هلاأ املرأة حمرجو، ماهلاكوسيلة لإلتيان باملستحبات على وجهها والواجبات على 

 إىل انت تستحب للمنوب عنهاكما  على مثال تأيت بآداب صالة الطواف.  بالعمل املماثل ملثلهتياناإلإىل 

   .كغري ذل

  .طالقخالف اإلنه إ  ففيه،ان الرجل خرياً من املرأة تأديةك إذا  ما محل اجلواهر خرب بشر مباوأما

  

                                          
.٢ ح يف أبواب النيابة٩باب  ١٢٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣٣٧ ص١ ج:الدعائم) ٢(

.٨ ح من أبواب النيابة٨باب  ١٢٥ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٨٤

  . عن رجل أو امرأة،أو امرأة كان ال بأس باستنابة الصرورة رجالً): ٦مسألة (

  

  .}امرأة أو  عن رجل،امرأة أو انك  رجالً،ال بأس باستنابة الصرورة :٦ مسألة{

  :فصور املسألة أربعة، ال أو صرورةما إ ل واحد منهماك و،امرأة أو رجلما إ النائب: أقول

قد استفاض و، لقاً يف صحة نيابته مطإشكالأنه ال كهذا و،  صرورةًون النائب رجالًكي أن :وىلاأل

،  النيابةأدلة طالق إلكذلو، غريمها عليه وثاين الشهيدين واجلواز من احملقق على مجاعاإل ونقل االتفاق

 بأس ال:  قال)عليهما السالم(حدمها أ عن ،صحيح حممد بن مسلمك ،بعض النصوص اخلاصة إىل مضافاً

   .)١(حيج الصرورة عن الصرورةأن 

وال حيج الرجل الصرورة  :مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب عن،عن زيد الشحامو

  .)٢(عن الرجل الصرورةحتج املرأة الصرورة 

مل حيج حجة  و عن الرجل ميوت)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت،يف صحيح معاوية بن عمارو

  .)٣( ال مال لهصرورةً حيج من ماله رجالً أن عليه: )عليه السالم(  قال، ماالكيتر وسالماإل

 إليهتبت ك: براهيم بن عقبة قالإففي خرب ،  الظاهرة يف نفي اجلوازخبارن قد ورد بعض األكلو

 بني يل ،ال أو سالم احلجة عن حجة اإلكل واحد منهما تلك يجيزأسأله عن رجل صرورة مل حيج قط أ

   .)٤(كذل يجيز ال: )عليه السالم (تبك ف،شاء اهللا تعاىل نإ ي يا سيدكذل

  )عليه السالم( جعفرأيب  إىل تبتك:  قال،ر بن صاحلكخرب بو

                                          
.١ ح من أبواب النيابة٦باب  ١٢٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من أبواب النيابة٦باب  ١٢٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح يف وجوب احلج٢٨باب  ٤٩ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح يف أبواب النيابة٦باب  ١٢٢ ص٨ ح:الوسائل) ٤(



٨٥

 ،ال: )عليه السالم( تبك ف،سالم عنها حجة اإليجيزأمي أحيج عن  أن رتهمقد أ ويين معبن اإ

  .)١(مه صرورةأانت ك وان ابنه صرورةكو

فاية احلجة كن ون السؤال عكمنهما األوىل إذ ظاهر ، عارضان روايات اجلوازين هذان ال كل

ابين : يبقرينة قول الراو، ان مستطيعاًكالولد  أن يون وجه النفكي أن قربيالثانية و، الواحدة عن اثنني

، عدبيان للمراد من الر أو  فهو اجتهاد منه،خلإان ابنه صرورة كو: ي عن الراوي قول الراووأما ،معي

مه أانت كو: ن هذا خالف ظاهر قولهكل، جيوز له احلج عن غريه ن االبن الصرورة املستطيع الأو

  .صرورة

  عن الصادق،صحيح احلليبك، نه يؤيد اجلواز مجلة من الروايات اليت تقدمت يف استنابة املريضإ

 تعاىل أمر يعذره اهللا أو حصر أو بني احلج مرض ول بينهاان موسراً حكن إو : يف حديث)عليه السالم(

   .)٢( لهل ال ماحيج من ماله صرورة أن عليهفإن فيه 

 ،فيه تعاىل أمر يعذره اهللا أو بني احلج مرض ول بينهاسألته عن رجل مسلم ح:  محزةعلي بن خربو

  .)٣( من ماله صرورة ال مال لهحيج رجالً أن عليه: )عليه السالم( فقال

ن تقدم يف بعض ك ل،إشكالال  وأنه ال خالف فيهكهذا و، نيابة الرجل غري الصرورة: الثانية

  الصرورة على  االقتصارحوطاأل أن املباحث السابقة

                                          
.٤ ح يف أبواب النيابة٦اب ب ١٢٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح يف وجوب احلج٢٤باب  ٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح يف وجوب احلج٢٤باب  ٤٥ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٨٦

  .ما يف املوردهلال معارض  و،خرب ابن محزة عليه ولداللة صحيحة احلليب، ييف احلج عن احل

 الم يف نيابة املرأة مطلقاًكتفصيل الو، غري صرورة أو ون النائب امرأة صرورةكي أن :الرابعةو الثالثة

  :قواالًأفيها أن 

 أو ون املنوب عنه رجالًكما ال فرق بني ك، غري صرورة أو انتكز مطلقاً صرورة اجلوا :ولاأل

عن و، صحابقول معظم األ أنه ك بل عن املدار،ثري من العلماءكهذا خمتار و،  صرورة أم ال،امرأة

صحاب شهرة املشهور بني األ أنه بل قال يف اجلواهر، شهورامل إىل غريمها نسبتهكاحلدائق  وكاملسال

  .ةعظيم

 التهذيب و عن النهايةيكهو احملو، ان صرورةك إذا املرأة و عن الرجلاملنع عن نيابتها مطلقاً: الثاين

  .ن صرورة فيجوز نيابتها مطلقاًكإذا مل تو، املبسوط واملهذبو

 عن الرجل و،جواز نيابتها عن املرأة مطلقاً و،انت صرورةك إذا املنع عن نيابتها عن الرجل: الثالث

  . عن استبصار الشيخيكهو احملو، ن صرورةكمل تإذا 

 الروايات املتقدمة يف املسألة إطالق إىل مضافاً،  فيدل عليه عمومات النيابةولالقول األ أما :أقول

  .غريها و مل يفصل بني املرأة الصرورةفإنهاخلامسة 

رأة صرورة  عن ام)عليه السالم( سألت الرضا:  قال، فلخرب سليمان بن جعفر القول الثاينوأما

   .)١(يينبغ ال: )عليه السالم(  فقال،حجت عن امرأة صرورة

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، فعن زيد الشحام، القول الثالث فلعدة من الرواياتوأما

  :مسعته يقول

                                          
.٣ ح يف أبواب النيابة٩باب  ١٢٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٨٧

  ،والقول بعدم جواز استنابة املرأة الصرورة مطلقا

رة عن الرجل الصرورة وال حتج املرأة الصرو،حيج الرجل الصرورة)١( .  

عليه (  يف املرأة حتج عن الرجل الصرورة؟ فقال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وعن مصادف

  .)٢(انت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجلكانت قد حجت وكن إ :)السالم

  .)٣(رب امرأة خري من رجل :وحنوه خربه اآلخر وفيه

 غري يينبغ ال أن  إىلمضافاً ،وهو خرب سليمان  غري تام، إذ مستندهالقول الثاين أن  ال خيفىنكل

املرأة الصرورة عن ج حتوال : )عليه السالم( ذ مفهوم قولهإ معارض خبرب زيد الشحام، ،ظاهر يف احلرمة

  . راهةكال على  جواز حجها عن مثلها، فالالزم محل خرب سليمانالرجل الصرورة

  ما دلإطالق واملعارضة ب، وعدم صحة السند، أورد عليه مبخالفته املشهور القول الثالث فرمباوأما

  .ون املرأة مستطيعةكت أن  واحتمال،اجلوازعلى 

ون املستند بعض الروايات ك بعد ظهور ،ذ خمالفة املشهور غري موجبة للسقوطإل نظر، كن يف الكل

وا أخص؛ واالحتمال كال يعارضها ل طالقمن راجع، واإل ال خيفى على ماكاملتقدمة، والسند معتمد 

  .مورد الروايات ألنه ون املنوب عنه صرورةكن مع ختصيص ك لك ذلحوط فاأل،طالقيدفع اإل ال

سواء } القول بعدم جواز استنابة املرأة الصرورة مطلقاً{ أن ان فقد ظهر مما تقدمكيف ك} و{

  غري صرورة أو  صرورة،امرأة أو ان املنوب عنه رجالًك

                                          
.١ ح يف أبواب النيابة٩باب  ١٢٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح يف أبواب النيابة٨باب  ١٢٥ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٨٨

 بل ال يبعد كراهة ،مع كون املنوب عنه رجالً  خصوصا، نعم يكره ذلك، ضعيفع كون املنوب عنه رجالًأو م

  . عن رجلجار الصرورة ولو كان رجالًاستي

  

 املنع عن حوطن األكل ،}ضعيف {ان أم الك صرورة ،مطلقاً} ون املنوب عنه رجالًكأو مع {

  . صرورةان املنوب عنه رجالًك إذا نيابة املرأة الصرورة

ون النائب ك ملا تقدم من اعتبار عدم كر من نيابة املرأة الصرورة، وذلكالذي ذ} كره ذلكينعم {

راهة استيجار كبل ال يبعد  {،أيضاً لفقد املماثلة} ون املنوب عنه رجالًك مع خصوصاً {صرورة

ن فيه تأمل ك لون الصرورية موجبة لعدم املعرفة باخلصوصيات،كل}  عن رجلان رجالًكالصرورة ولو 

رورة عن امليت يف صحيحة معاوية املتقدمة، وعدم صرورة عن احلي وحج الصإذ بعد روايات حج ال

  .كراهة، ولذا توقف فيه يف املستمسك للقول بالوجه  ال،كدليل عن املنع عن ذل

  : مورأ كفتحصل من مجيع ذل

  . منعهحوط واأل،عن الرجل وأرادت املرأة احلج ،ل من الرجل واملرأة صرورةكان كما : ولاأل

  . راهة فيه فضال عن املنعك وال ،سكالع :الثاين

  . راهة شديدةك وفيه ،حج املرأة الصرورة عن الرجل غري الصرورة :الثالث

  .راهةك وفيه ،حج املرأة غري الصرورة عن الرجل: الرابع

  



٨٩

  .لنية ولو باإلمجالوتعيني املنوب عنه يف ا يشترط يف صحة النيابة قصد النيابة): ٧مسألة (

الفرق بني و }مجاللو باإل وتعيني املنوب عنه يف النية ويشترط صحة النيابة قصد النيابة :٧ مسألة{

 أعم كذل و،صالةأون احلج نيابة ال كاملراد بنية النيابة قصد فإن ، تعيني املنوب عنه واضح وقصد النيابة

حينئذ ال وقع و، كره يف املسالكما ذكنوب عنه تعيني امل إىل فمن مث احتيج، ونه عن شخص معنيكمن 

بأن ، خلإ )١( تعيني املنوب عنه والبد من نية النيابة: عبارة الشرائع القائل على لكشأ حيث كملا عن املدار

  .انتهى ، فال وجه للجمع بينهما،اعتباره تعيني املنوب عنه بالقصد مغن عن نية النيابة

،  نيابةكون ذلك على  من جهة داللتهىفك ،تعيني املنوب عنه: لهقو على نعم لو اقتصر يف العبارة

  .عبارة بعيدة عن املساق العريف ترى ماكنه كل

 بل يف احلدائق ، املقاصدىما يف منتهك ،اعتبار هذا القصد إىل بريك فقد ذهب مجع ،انكيف كو

 املنوب عنهمقام قائم النائب  ألن كذلو، بل يف اجلواهر عدم اخلالف فيه، صحابقطع األ إىل نسبته

   .ان عن نفسهكبل ، ن الفعل لهك فلو مل يقصده مل ي،مؤد عنهو

ال  أنه ماك، بالنية إالّ حدهاال يتشخص ألوجوه  الفعل بني كالشترا: ليه أشار يف اجلواهر بقولهإو

  .)٢( قصد النيابة عنهيفكمع احتاده في أما ،بتعيينه إالّ حدهم مع تعددهميتشخص أل

                                          
.٣٦٢ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

.٣٦٢ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



٩٠

  .ن كان يستحب ذلك يف مجيع املواقف وإ،ط ذكر امسهوال يشتر

  

 بعنوان إليهشارة ان باإلكلو و، األمريشخصه يف نفس  هو تشخص املنوب عنه مبا إمنااملعترب مث إن 

هو يتحقق بالعنوان  و، من جعل الفعل لهأكثر على إذ ال دليل،  عنهتب حنو من ن،عليه إالّ ينطبق ال

  .مجايلاإل

مجاع عليه يف  اإلىبل ادع،  مجاعةكما صرح بذلك }ر امسهكيشترط ذ ال{ـ فهذا  على }و{

 ولاحلسن األ أبا سأل رجل أنه ،ي البزنطحففي صحي، غريها واجلواهر وشف اللثامك وك املساليكحم

   .)١(عليه خافية ال خيفى اهللان إ :قال، سميه بامسه عن رجل حيج عن الرجل ي)عليه السالم(

ره يف كنسان يذ يف الرجل حيج عن اإل،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بد السالمبن عايف رواية و

ره عند كن يذكلو، قد حج عنه أنه  اهللا يعلم،علفشاء مل ي نإ وشاء فعلن إ : قال،لهاكمجيع املواطن 

  .)٢(ذحبها إذا ضحيةاأل

 صحاب خصوصاًما صرح به مجع من األك }املواقف و يف مجيع املواطنكان يستحب ذلكإن و{

  : يدل عليه مجلة من النصوصو، بل رمبا استظهر االتفاق عليه، يف االضحية

الذي حيج  على  ما جيب:قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،ففي صحيح حممد بن مسلم

   .)٣(املواقف ويسميه يف املواطن:  قال،عن الرجل

 للزوم ،ال يرد استفادة الوجوب من هذه الروايةو، م العمود بالالم يفيىاجلمع احملل أن من املعلومو

  .غريه و املتقدميد االستحباب بقرينة صحيح البزنطكتأ على محلها

                                          
.٥ ح يف أبواب النيابة١٦باب  ١٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح يف أبواب النيابة١٦باب  ١٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح يف أبواب النيابة١٦باب  ١٣١ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٩١

 عن أبيه أو خيهأ الرجل حيج عن :قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يف صحيح احلليبو

اللهم ما أصابين يف : ول بعد ما حيرمنعم يق:  قال،لم بشيءكيت أن  لهيعن رجل من الناس هل ينبغأو 

  .)١( يف قضائي عنهجرينأ وشعث فأجر فالناً فيه أو بالء أو  هذا من تعبيسفر

 أرأيت الذي يقضي عن :قيل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يف صحيح معاوية بن عمارو

 أو اللهم ما أصابين من نصب: هحرامإنعم يقول عند :  قال،لم بشيءكغريهم يت أو أخيه أو مهأ أو أبيه

  .)٢( يف قضائه عنهجرينأ وشدة فأجر فالناً فيه أو شعث

   .)٣(ذبح إذا رهكيذ أنه ي رو)رمحه اهللا( يف مرسلة الصدوقو

اللهم : هحرامإمن حج عن غريه فليقل عند :  قال)عليه السالم(  عن جعفر بن حممد،يف الدعائمو

  .)٤( عنهي عن قضائجرينأ وحج عن فالن فتقبل منهأين إ

، ريد احلج عن فالن بن فالنأ ينإاللهم :  فقلكإن أردت احلج من غريو : قاليعن الرضوو

تقبله من فالن وفيسره يل ،هفسم)٥(.  

ال  و وجوباً،مجاعاًإ التعيني لفظاً إىل رقيفت النه إ : حيث قالكما يف املسال أن له يظهركذا و

   يف املواطن املنوب عنه لفظاًرك املستحب ذإمناو، استحباباً

                                          
.٢ ح يف أبواب النيابة١٦باب  ١٣١ ص٨ج :الوسائل) ١(

.٣ ح يف أبواب النيابة١٦باب  ١٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح يف أبواب النيابة١٦باب  ١٣٢ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٣٣٧ ص١ ج:الدعائم) ٤(

.٢ ح من أبواب النيابة يف احلج٨باب  ال١٣ ص٢ ج:كاملستدر) ٥(



٩٢

 تعيينه لفظاًن إ فقول بعضهم هنا، هو أمر آخر غري النيةو، ما سيأيتكفعال بلفظ خاص عند األو

  .يما ينبغك ليس ،انتهى )١(مستحب غري واضح

ما عرفت فيما  إىل  مضافاً،خل إفقول بعضهم:  قالث بنفسه حي)رمحه اهللا( مجاع فقد نقضهاإلأما 

  .تقدم

 ىلذا قال يف منتهو، عدم االستحباب فقد عرفت صراحة مجلة من الروايات يف االستحباب وأما

ور كصحيح معاوية املذن إ : ففيه،أراد عدم استحباب تسمية املنوب عنه لفظاً عند النيةن إ هفإن: املقاصد

 على قفو وهذا الصحيح على لعله مل يقفو، حمل النية إالّ كليس ذل وحرامنص يف التسمية عند اإل

حرام صحيح احلليب الناطق بالتعيني بعد اإل و،املواقف وصحيح ابن مسلم الناطق بالتعيني يف املواطن

  .انتهى، )٢(فتدبر

االستحباب  على وجوب التسمية على  حلمل ما دل،ره يف غري الذبح واضحكاستحباب ذمث إن 

إذ رواية ابن عبد ، حاله على  الوجوب عند الذبح فرمبا يقال ببقاءوأما، نفي الوجوب على بقرينة ما دل

  . حاله على  الوجوب يف الذبحي فيها الذبح فيبقعدم الوجوب قد استثين على السالم الدالة

، عدم الوجوب مطلقاً على غريه الوارد يف مقام البيان دال وين أنت خبري بأن صحيح البزنطكل

 من ،قد حج عنه أنه بد السالم بأن اهللا يعلمرواية ابن ع أو يالتعليل يف نفس صحيح البزنط إىل مضافاً

  .أيضاًون الذبح عنه كإذ اهللا سبحانه يعلم ، االستحباب مطلقاً على  الشواهدىأقو

                                          
.٢ س٩٥ ص١ ج:كاملسال) ١(

.١١ س١٦٣ ص٢ ج:قاصد املىمنته: انظر) ٢(



٩٣

 ،واجب أو انت النيابة يف حج مندوبك، ميتاً أو ون النائب حياًكر بني كيفرق فيما ذ المث إنه 

  .ىالفتو و النصطالق إلكل ذلك، غريه أو يإسالم

 إمنا فك من جعل لفظ خاص لذلكفما يف بعض املناس، ر االسمكيشترط لفظ خاص يف ذ اله مث إن

  .رشاد العامي ال خلصوصية يف اللفظهو إل

 :بل يقول، ل فعلكزيد عند   يقولمثالً أنه املراد بالتسمية يف املواطن ليس جمرد أن  خيفىالو

  .ىخيف ما الك بني اللغات كق يف ذلال فرو، ذاكه و، عن زيدىسعأ ،صلي عن زيدأ ،طوف عن زيدأ

  



٩٤

.كما تصح النيابة بالتربع وباإلجارة كذا تصح باجلعالة): ٨ مسألة(

 على كون خبار وما دل من األ، وال تفرغ مبجرد اإلجارة، النائب صحيحاًإتيانب إالّ وال تفرغ ذمة املنوب عنه

 أو ،تيانقصر النائب يف اإل إذا تعاىل يعطيه ثواب احلجاهللا  أن  مرتلة علىا وكفاية اإلجارة يف فراغهاألجري ضامناً

  .مطروحة لعدم عمل العلماء ا بظاهرها

  

ال جمال : كقال يف املستمس ،}عالةجلذا تصح باكجارة باإل وما تصح النيابة بالتربعك :٨ مسألة{

قد تعرض له مجاعة و، بينناه فيال خالف  أنه الظاهرو، نفوذها و صحة اجلعالةأدلة لعموم كللتأمل يف ذل

جرة املثل ال أآخر بثبوت  و،عن بعض الشافعية قول بالفسادو،  يف القواعد)رمحه اهللا( منهم العالمة

  .انتهى )١(اجلعل

ما دل من و، جارةال تفرغ مبجرد اإلو،  النائب صحيحاًإتيانب إالّ ال تفرغ ذمة املنوب عنهو{

 إذا يعطيه ثواب احلج تعاىل اهللا أن  على مرتلة،يف فراغهاة ارجفايه اإلك وجري ضامناًون األك على خباراأل

  .}مطروحة لعدم عمل العلماء ا بظاهرها أو ،تيانقصر النائب يف اإل

 ي سألته عن الرجل ميوت فيوص،ق بن عماراسحإصحيح : يفاية فهكال على الروايات الدالةأما 

مات يف ن إ : الدراهم غريه؟ فقاليعطأحيج مث  أن  رجل دراهم حيج ا عنه فيموت قبلىحبجة فيعط

 د عليه حجهس بشيء يفيابتلفإن : قلت، ول عن األي جيزفإنهه كيقضي مناس أن ة قبلكمب أو الطريق

  :؟ قالول عن األيجيزأيصري عليه احلج من قابل حىت 

                                          
.١٧ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٩٥

نعم .قال،جري ضامن للحجاأل ألن :قلت  :نعم)١(.  

 تابك الأولالعمل مبا رواه لضمانه يف صحة قد عرفت و، ايفكعمري الذي رواه ال أيب مرسل ابنو

 يف ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،احلسن أو لذا عرب عنه يف احلدائق بالصحيحو، ما تبني خالفهإالّ 

 خذت حجتهأجري ان حج األكن إ : فقال،مل خيلف شيئاً ومل حيج عنه ورجل أخذ من رجل ماال

  .)٢(تب لصاحب املال ثواب احلجكن حج كمل يإن و، صاحب املال إىل دفعتو

خذ دراهم رجل فأنفقها أ عن رجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ، موسىيف موثق عمار بنو

ن إ :سئل. ما ضمنكحيج عن صاحبه  وحيتال:  قال،شيء على احلج مل يقدر الرجلن ا أوفلما حضر

  .)٣(خذ منه احلجةأ فجعلها للذي هنخذها مأانت له عند اهللا حجة كن إ : قال،مل يقدر

 الرجل يأخذ احلجة من :)عليه السالم( قيل أليب عبد اهللا:  قال،يف رواية الصدوق يف الفقيهو

  .)٤(ثبتت لصاحبهأان له عند اهللا حجة كإن و، جزأت عن امليتأ:  فقال، شيئاًكالرجل فيموت فال يتر

 يف رجل ،ففي صحيحة احلسني،  من الرواياتىخرأجزاء مجلة اإل على يؤيد هذه الروايات الدالةو

  هي:  فقال،عطاه رجل ماال حيج عنه فحج عن نفسهأ

                                          
.١ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢٥٧ ص١٤ ج:احلدائق) ٢(

.٣ ح يف أبواب النيابة٢٣باب  ١٣٧ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٢٦١ ص٢ ج:من مل حيضره الفقيه) ٤(



٩٦

  .)١(عن صاحب املال

مخسني ديناراً ليحجوا ا  ونفس مائة دينارأستة  إىل  دفعتينإ:  مطهرعلي بن  أيباتبةكيف مو

ما  ي علنه يردأ وبقيت بقيته ورينفق بعض الدنانأقد  أنه ركذ وتاين بعضأو، مل يشخص بعضهم وفرجعوا

ال  وكال تعرض ملن مل يأت: )عليه السالم (تبكف. إليهرمت مطالبة من مل يأتين مبا دفعت  ين قدإو، بقي

  .)٢(اهللا على جر قد وقعاأل و، بهك شيئاً مما يأتيكتأخذ ممن أتا

ما تراها ك خباره األهذو،  عن املنوب عنهىفكفسد حجه أ إذا النائب أن :يف مجلة من الرواياتو

 ،مندوباً أو  واجباً،غريه أو سالمون احلج لإلكا مل يفصل فيها بني فإ، عن املنوب عنهفاية كصرحية يف ال

 احلج من )عليه السالم( ماممل يوجب اإلو، سالموا حجة اإلكبل الظاهر من بعضها ، ميت أو عن حي

  .ة املنوب عنه ثانياًكتر

  :وايات بأمورهذه الر على وردأرمبا و

   . بالعملتيانباإل إالّ وا خمالفة للقاعدة املقتضية لعدم فراغ املنوب عنهك: ولاأل

موت  على صصها ما دلخما ك، متامية داللتها ختصص القاعدة وا بعد حجية سندهاإ :فيهو

  .دخول احلرم باالتفاق وحرامالنائب بعد اإل

الم كمن تعرض لل على قفأمل  و:بعد نقل مجلة منها قالففي احلدائق ، مجاعا خمالفة لإلإ: الثاين

 ثراكل مع كهو مش و، قواعدهمىا ملخالفتها ملقتضهبل ظاهرهم رد، صحابناأ من خباريف هذه األ

  الوجه أن فالظاهر، صراحتهاو

                                          
.١ ح يف أبواب النيابة٢٢باب  ١٣٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح يف أبواب النيابة١٠باب  ١٢٧ ص٨ ج:لالوسائ) ٢(



٩٧

  .انتهى )١(رناهكفيها هو ما ذ

  .خبارمحله هلذه األ إىل شارة الرابع اإلاألمرسيأيت يف و

حرم فقد أفإن  قمات يف الطري وفمن استؤجر: )رمحه اهللا( جلواهر عند قول املصنفقال يف او

ن ورد إ و بقسميهمجاعاًإ بل قطعاً: ما لفظه، انتهى ، مل جيزكلو مات قبل ذل وجزأت عمن حج عنهأ

مع فرض عدم مال للنائب  تب له اهللا حجهكال إ و املنوب حجة النائبىمجلة من النصوص بأنه يعط

جزاء لضرورة عدم فراغ املنوب عنه مبجرد  القطع ببطالن القول باإلى مث ادع،به عما يف ذمتهيستأجر 

 املتأخرين من العمل ذه النصوص غري ي متأخريفما وقع من بعض متأخر: قال أن  إىل...االستيجار

   .انتهى ،)٢(متأهل لاللتفات

حصوله مبعناه  أن  غري مرة من فلما عرفتىالصغر أما ، ممنوعىربك وى صغرمجاعاإلن إ :فيهو

 ة فلعدم حجيىربك الوأما، قوال العلماءأاحمليط جبميع  إالّ يطلع عليه ل مما الكاحلقيقي الذي هو اتفاق ال

عدم العمل منهم لبعض الروايات اليت يظن  أن من احملتمل القريب جداً أنه  إىلمضافاً، غري الدخويل

  صرح بعمل بعض املتأخرين ا)رمحه اهللا( أنه  على، مما سيأيتكذللغري  أو يةولللقواعد األ أو معارضتها

  .للقاطع إالّ القطع يف قبال املعتربة الحجية لهو

 املقاصد حيث ىره يف منتهكملا ذ، هو مسقط هلا عن احلجية و،صحاب عنهاعراض األإ: الثالث

  ان مسقطاًكصحاب يف املقام لو حتقق عراض األإن إ :قال

                                          
.٢٥٩ ص١٤ ج:احلدائق) ١(

.٣٦٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



٩٨

صالة عدم سهو أ هو بضميمة إمناالعمل باخلرب  أن ملا قررناه مراراً من، عن احلجية خبار األكلتل

صالة أصارت  و،كعراضهم عن موهن هناإشف كصحاب عن اخلرب عرض األأذا إف، عدم غفلته ويالراو

  .انتهى ـ الغفلة موهونة فال يصح األخذ باخلربوعدم السهو 

  .عراض ال وثوقمع اإل و،يشمل اخلرب املوثق إمنادليل احلجية  أن ره غريه منكملا ذأو 

 أن ي فمن البديه،الغفلة وصالة عدم السهوصحاب ألعراض األإسقاط إأما ى، خيف  ما ال:فيهو

بل ، كروا ذلكعراض مل يذسقاط اإلإلذا مشهور القائلني بو، صالة العقالئيةترتفع هذه األ عراض الباإل

   .ورةكصالة املذجريان األ إىل عدمه سيان بالنسبة وعراضراجعنا وجداننا رأينا اإلإمنا إذا 

هذا و، م ظفروا مبوهن مل نظفر بهأ حيتمل إمناو، السند حجةن إ  ففيه،سقاطه حلجية السندإ وأما

  . الم احلدائق عدم تعرضهم هلاكقد عرفت يف و، عدم العمل ا وفرع تعرضهم للروايات

 دلةجواز طرح اخلرب املشمول أل على لعدم دليل ،مثل هذا االحتمال غري ضائر أن  إىلمضافاً

   .صوليف األ وما تقدم منا هناكالقول بعدم مشول دليل احلجية يف غري حمله و، احلجية مبثله

ه يف ك املقاصد شىالم السابق ملنتهكيظهر من الو، عراض لو حتقق غري موهن فاإل،انكيف كو

  .عراضحتقق اإل

انتقاله من ذمة  و،الوصي بالوصية إىل يليف من املوصكانتقال التاملراد ذه الروايات ن إ: الرابع

 هذا االحتمال احتمله يف احلدائق و.ليفكجري سقط التذا عجز األإف، جارةجري باإلاأل إىل الوصي

   معىنخبارحنوه مما تقدم من األ وقاسحإرمبا خيطر بالبال يف موثق  و: املقاصد بقولهىأوضحه يف منتهو



٩٩

  فيها مبجرد السفرولجزاء عن األاإلبون التعبري كهو و، جنبية من املقامأ عليه بارخ األكون تلكت

أخذ يف العمل  وآجر نفسه إذا جرياأل أن  إىلشارةها لإلإطالق ىما هو مقتضك، حرامإن مات قبل اإلو

: قاسحإ قوله يف ذيل خرب هذا املعىن إىل يشريو، كسقط احلج عن املنوب عنه لذل واستقر العمل يف ذمته

نعم:  قال،األجري ضامن ألن :قلت.   

  .يف بعض الروايات إالّ يجير هذا االحتمال الن إ :أوالً :فيهو

م كال احل ،عين االبتالء باملفسدأ ،م الثاينكهذا علة للح أن قاسحإالظاهر من خرب ن إ :ثانياًو

  .ولاأل

الم يف كالو، ف عن املنوب عنهليك ما حنن بصدده من سقوط التالبط غري مفيد إلكذلن إ :ثالثاًو

  .جنيب عما حنن فيهأعدمه  وجريضمان األ

 مات يف الطريقن إ :ق املتقدماسحإمفهوم صحيح ك ،كمعارضة مجلة من الروايات لذل: اخلامس

   .جزاء لو مات يف دارهاملفهوم منه عدم اإلفإن ، ول عن األي جيزفإنهة كمبأو 

جزأ عن املنوب أحد هذين املوضعني أنه لو مات يف أ وجريم األكسوق الرواية لبيان حن إ :فيهو

عطاء إ لو مات يف داره مثالً فالواجب عليهم وأما، عطاء الدراهم ليحج غريهإورثته  على فال يلزم، عنه

  :ليفانكفهنا ت، حج املنوب عنه

االستيجار هو عدم لزوم و، ان ميتاًك لو هوصي أو وارثه و،ان حياًكليف املنوب عنه لو كت :حدمهاأ

  .حج النائب أو  ثواب احلجىيعطما إ بل، لو مل حيج النائب

  هو لزوم االستيجار يف غري املوضع املنصوصو، وراثه أو ليف النائبكت :الثاينو



١٠٠

ما كمن جمرد اخلروج من حمله  أو القول املشهور على دخول وحرامفاية ما عمل من اإلكعلى 

  .سيأيت يف بعض الروايات

 ىعطأ يف رجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،واب عن مرسل احلسني بن عثمانه يتضح اجلنمو

جزأت عن أان خرج فأصابه يف بعض الطريق فقد كن إ : فقال، ما حيجه فحدث بالرجل حدثرجالً

 ول عن األيإن مات قبل اخلروج فال جيزو أي وإال فال: )عليه السالم( قولهفإن . )١(إال فالو، ولاأل

  أواملنوب عنه على يلزم ان الكإن  و،عطاء احلجةإوارثه  على  أوبل الالزم عليه، تريح النائبسيحبيث 

  .ثوابه لو مل حيج عنه أو  عني حج النائبى بل يعط،عطاء احلج ثانياًإوارثه على 

 يف ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،رهك عمن ذ،أيب محزة ويقريب منه رواية احلسني بن حييو

إن مات  و، عنهيخيرج فال جيز أن مات يف مرتله قبلفإن :  قال، حيج عنه فمات ماالً رجالًىعطأرجل 

   .)٢(جزأ عنهأيف الطريق فقد 

 ،مات يف الطريق و عن رجل حج عن آخر،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مثله موثقة عمارو

  . )٣(ل زاده فعلكيأ وب يف رحلهكرجل ير على قدرفإن  ين يوصكلو، اهللا على جرهأقد وقع و :قال

  .م النائب ال املنوب عنهكح إىل  ناظرفإنه

  . بني الطائفتني من الرواياتان فال تنايفكيف كو

                                          
.٣ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣١ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



١٠١

 تعاىل ن اهللاأو، بيان وصول عوض للمنوب بدل دراهم على هذه الروايات حممولةن إ: السادس

صالة عدم تقصري أ على اعتمد وأجرهمل يعلم الويل بل است وكفرض وقوع ذل إذا شأنه ال يضيع ماله

  . ما يف اجلواهركاملسلم فيما جيب عنه 

دخول  وحرامجزاء بعد اإل اإلأخبارحيمل إال فلم مل و، خبار األكخمالف لظواهر تل ترى ماكنه كل

  .اجلهل وهذه الروايات ليست بصدد العلم أن  إىلمضافاً، كذل على احلرم

لذا و، كتقوم لذل ورة الكن الوجوه املذأ و،اليد عن املعتربةموجب لرفع  ال أنه رناكفتحقق مما ذ

 ،فعال أم ال النائب باألى أت،باالستنابة يربأ ذمة املنوب عنه أن بل املصرح به يف املستفيضة: قال يف املستند

  .انتهى ،)١(ان يف حجه نقص أم الك

  

                                          
.١٧٠ ص٢ ج:املسند) ١(



١٠٢

  .تربع املعذور يشكل االكتفاء بهو بل ل، عماليجار املعذور يف ترك بعض األال جيوز است): ٩مسألة (

  

فاء تكل االكبل لو تربع املعذور يش، عمال بعض األكجيوز استيجار املعذور يف تر ال :٩ مسألة{

فاية كف، اجلزء و الشرطأدلة لعموم ،ي هي يف صورة تعذر االختيارإمنا ي االضطرارةفايك ألن }به

  .دلة األك خالف تلين من االختيارك يف حال التمياالضطرار

ن من كالشرائط يف صورة التم وجزاء الصالة جبميع األإتيانمثله مسألة استيجار العاجز عن و

  .استيجار القادر

فاية كف،  يقيد باالختياريةدلةسائر األكإذ دليل وجوب القضاء عن امليت ، مثله تربع العاجزو

  . الدليلكن خالف ذلكاالضطرارية يف ظرف التم

، كذل إىل خبارشارة يف األإ يحج املرأة بدون أ على ات الدالةطالق اإلإذ، ن لنا يف هذا تأملكل

، فايةك مما يوجب االطمينان بال،ر له يف الرواياتكشياء مع عدم ذغلبة االضطرار يف بعض األ إىل مضافاً

 فقيهاً أن ظنأال و، حصره و صدهكحنو ذل و،فاية النيابة لو مات النائبك بعد ما ورد من خصوصاً

 ك ذليفكن يك مل يكحنو ذل أو  الظهرأول الوقوف يف عرفات من كبأنه لو حج النائب فلم يدريلتزم 

 على نه هل يوجد فيها ما يدلأ وام النائب الواردةكالتتبع يف أح إىل املسألة حتتاجو، عن املنوب عنه

  . أم ال واهللا العامليمضاء االضطرارإ

  .تعاىلشاء اهللا  عشرين إنال والم يف املسألة الرابعةكسيأيت طرف من الو

  



١٠٣

 ملا مر من كون ، عن املنوب عنهكان قبل اإلحرام مل جيِزفإن  ، باملناسكتيانمات النائب قبل اإل إذا ):١٠مسألة (

  ،تيانباإل إالّ األصل عدم فراغ ذمته

  

 }نه عن املنوب عحرام مل جيِزان قبل اإلكفإن  ك، باملناستيانإذا مات النائب قبل اإل :١٠ مسألة{

  : بأموركاستدل لذلو

 أنه ،مجاععدم حجية غري الدخويل من اإل إىل  مضافاً:فيه و. الذي ادعاه يف اجلواهرمجاعاإل: ولاأل

فما وقع عن بعض : تأويلها قال وفايةكنصوص ال إىل شارة بعد اإلفإنه، ما صرح هو بنفسهك إمجاعال 

  .)١(لتفات املتأخرين من العمل ذه النصوص غري مستأهل لاليمتأخر

 إالّ صل عدم فراغ ذمتهون األكملا مر من { : يف املنت بقوله)رمحه اهللا(  املصنفإليهما أشار : الثاين

  .فايةكيعارض الدليل الذي سننقله يف حجة من يقول بال صل الاألن إ :فيهو ،}تيانباإل

النائب الذي  على صيةة بالومراآل املتقدمة )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،موثقة عمار: الثالث

ال تنايف و، م النائبكاملوثقة يف بيان ح و،جزاء عن املنوب عنهالم يف اإلكالن إ :فيه و.مات يف الطريق

  .خبار للجمع بني األفاية املنوب عن املنوب عنهكال والنائب على بني الوجوب

عطاء إدم وجوب  عمبعىنـ  فايةكحيث عرفت عدم استقامة هذه الوجوه فرمبا يستدل للقول بالو

فيما لو مات يف مرتله فبما  أما ،جبملة من الروايات ـ ىخرأالوارث حجة  أو الوصي واملنوب عنه احلي

  عمار وعمري أيب تقدم من روايات ابن

                                          
.٣٦٩ ص١٧ ج:اجلواهر )١(



١٠٤

 وإن مات بعد اإلحرام ودخول ،إليه الدالة على ضمان األجري على ما أشرنا خباربعد محل األ

  ذلك يف احلاج عن نفسهاحلرم أجزأ عنه ال لكون احلكم ك

  

   .الصدوق املؤيدات مبا عرفتو موسى ابن

 بعدة من ،كذل إىل  فمضافا،دخول احلرم وحراملو قبل اإل و فيما لو مات يف الطريقوأما

  :الروايات

   .)١(ول عن األي جيزفإنهة كمب أو مات يف الطريقفإن  :قاسحإصحيح ك

ان خرج فأصابه يف بعض الطريق كن إ :الصحيحكايف الذي ك يف اليعمري املرو أيب مرسل ابنو

   .)٢(ولجزأت عن األأفقد 

إن مات يف الطريق و،  عنهيخيرج فال جيز أن مات يف مرتله قبلفإن : احلسني ومحزة أيب روايةو

   .)٣(جزأ عنهأفقد 

 نعم ،ىربك وى املناقش فيه صغرمجاعتوهم اإل إالّ  لرفع اليد عنهاوجه هذه املعتربة الصرحية الو

  .باب االحتياط واسع

ضمان  على  الدالةخباربعد محل األ{ :)رمحه اهللا( رنا يظهر وجه النظر يف قول املصنفكمما ذو

االجتزاء  على غريها وقاسحإسيأيت داللة رواية : كلذا قال يف املستمسو }إليهما أشرنا  على جرياأل

  .انتهى، )٤(حرامان قبل اإلكإن  ومبوت النائب يف الطريق

ال { اه غري واحدكح و الذي ادعاهمجاعباإل }جزأ عنهأدخول احلرم  وحرامإن مات بعد اإلو{

  ما استدلك } يف احلاج عن نفسهكذلكم كون احلكل

                                          
.١ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣٠٦ ص٤ ج:ايفكال) ٢(

.٤ ح يف أبواب النيابة١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٢٠ ص١١ ج:كاملستمس) ٤(



١٠٥

  . وكون فعل النائب فعل املنوب عنه ال يقتضي اإلحلاق،الختصاص ما دل عليه به

  

 ما ورد يف موت يأ ـ ورينكين املذملا مسعته سابقاً من اخلرب: ذا الدليل يف اجلواهر حيث قال

ون كصحاب لو مبعونة فهم األ والظاهرأن  إالّ ان موردمها احلج عن نفسهكإن و ـ احلاج عن نفسه

 أو ان واجباً بالنذركسواء  و،عن الغري أو ان عن نفسهك سواء ،يفية خاصة يف احلج نفسهك كذل

  .انتهى ،)١(غريه

م أحد كفانسحاب ح،  باحلج عن النفسيأ }به{ مكهذا احل على يأ }الختصاص ما دل عليه{

 ك من تلكصحاب فهموا ذلاأل أن مل يعلمنه إ : ففيه،صحابان مبعونة فهم األكن إ اآلخر إىل املوردين

ر بعضهم كالقول بأن ذو،  يف باب النائبخبارره من األكجل ما سنذان ألكبل لعل فهمهم ، خباراأل

 دلة هو بعد ورود األإمناإذ الفهم ، ور غري تامكالفهم املذ على م شاهد احلاج عن نفسه يف هذا املقاأخبار

  .يف هذا املورد

ون فعل النائب فعل ك{ لـان كن إ }و{ ،ان للقطع بوحدة املناط فهو حجة للقاطعكإن و

الشرائط يف اجلملة ال يف  وجزاء هي يف األإمناإذ الوحدة  }حلاقال يقتضي اإل{نه إ ففيه }املنوب عنه

، النائب القيام على الصالة قائماً لزم على ان املنوب عنه غري قادركلذا لو و، الشرائط وجزاءع األمجي

م املنوب كم النائب حكون حكام إذ كال يف األحو،  يف املنوب عنهرعذاسائر األ إىل  بالنسبةكذلكو

  .هي مفقودة يف املقام وعلة منصوصة إىل عنه حيتاج

ما يف اجلواهر كم كجزاء يف احلاج عن نفسه يف عموم احلإلان من جهة ظهور نصوص اكإن و

  ظهور بعد خصوصأي نه إ : ففيه،أيضاً

                                          
.٣٦٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



١٠٦

مات يف  إذا النائب أن بل ملوثقة إسحاق بن عمار املؤيدة مبرسليت حسني بن عثمان وحسني بن حيىي الدالة على

كان مات يف احلرم فقد ن إ فإنهيف الطريق من خرج حاجا فمات : مبرسلة املقنعة الطريق أجزأ عن املنوب عنه املقيدة

  .أيضاًالشاملة للحاج عن غريه  سقطت عنه احلجة

  

حسني بن  وني بن عثمانسق بن عمار املؤيدة مبرسليت حاسحإبل ملوثقة { م للحاج عن نفسهكاحل

  .}وب عنهجزأ عن املنأمات يف الطريق  إذا النائب أن  علىالدالة{ املتقدمات يف املسألة الثامنة }حيىي

لو قبل  وفاية املوت يف الطريق مطلقاًكمل يقل ب ،تبعا للمشهور )رمحه اهللا( املصنفن إ حيثو

 من خرج حاجاً: قيدة مبرسلة املقنعةملا{ : هذه الروايات بقولهإطالقب عن ادخول احلرم أج وحراماإل

قبل دخول احلرم مل مات فإن  }ان مات يف احلرم فقد سقطت عنه احلجةكن إ فإنهفمات يف الطريق 

ن فيه عدم كل }أيضاًالشاملة للحاج عن غريه { انتهت املرسلة ،)١(ليقض عنه وليه ويسقط عنه احلج

  :صالحيتها للتقييد من وجوه

  .عدم حجية السند: ولاأل

إذ القضاء ليس ، ليقض عنه وليهو إذ ظاهرها احلاج عن نفسه بقرينة،  الداللةةعدم متامي: الثاين

 أو ياملنوب عنه احل إىل رجوع االختيار ووت النائبمبجارة بطالن اإل إىل مضافاً، ن املنوب عنهعنه بل ع

  .حنوه ووارثه

 عمري أيب بناالداللة ال تصلح ملعارضة ما تقدم من روايات  وفرض متامية السند على اإ: الثالث

  جزاءالصدوق املصرحة باإلو موسى عمار بنو

                                          
.٤ ح من وجوب احلج٢٦باب  ٤٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(



١٠٧

مات  إذا  ألا حممولة على ما،يوصي أن مات يف الطريق عليه إذا النائب أن لدالة علىوال يعارضها موثقة عمار ا

  ،قبل اإلحرام أو على االستحباب

  

 ال ملعارضة مثل رواية حسني بن حيىيو،  بل مل خيرج للحج،النائب الذي مل حيج أصالً إىل بالنسبة

  .اخلارج من املرتل واملصرحة بالفرق بني املوت يف املرتل

الروايات  إىل ون عامة بالنسبةكاملرسلة لو سلم مشوهلا للنائب ت:  قالكما يف املستمس: لرابعا

االجتزاء مبوت النائب يف  على  فيتعني البناء،العام على اخلاص مقدمو، إذ هي خاصة بالنائب، السابقة

 ال بالتصرف يف ،يدون بالتصرف يف املرسلة بالتقيك فاجلمع ي،دخل احلرم وحرمأن قد كن مل يإو الطريق

  .انتهى، )١(غريها بتقييده ا

 ،ييوص أن مات يف الطريق عليه إذا النائب أن  علىالدالة{ املتقدمة }ال يعارضها موثقة عمارو{

ون املرسلة يف كن هذا اجلمع غري تام بعد ما عرفت من كل }حراممات قبل اإل إذا ما على ا حممولةأل

  .احلاج عن نفسه

اجلمع بينهما ما إ فالالزم، مات النائب يف الطريق إذا فايةكال على وايات الدالةنعم تعارض الر

فهذه تقول بأن ، يالوص أو ليف املنوب عنهك الروايات يف تكتل وليف النائبكون هذه املوثقة يف تكب

 هذا أم مل سواء فعل، عطاء احلج ثانياً عن املنوب عنهإيلزم   تقول بأنه الكتل و،النائب يلزم عليه الوصية

بني ما  واجلمع العريف بني املوثقة ألنه } االستحبابىعل{ حبمل املوثقة }أو{ مل يوص أو ى أوص،يفعل

هذا و، النائب ال املنوب عنه إىل الضمري يرجعفإن  جزأ عنهأ :رواية احلسني بن حيىيكجزاء اإل على دل

  عني فاملستحبتاجلمع الثاين هو امل

                                          
.٢٢ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٠٨

ات مجاع منجرب بالشهرة واإل بل وداللةً وضعفها سنداً، عدم كفاية مطلق املوت يف الطريق علىمجاع إىل اإلمضافاً

مات بعد اإلحرام وقبل دخول احلرم ففي اإلجزاء  إذا وأما . يف اإلجزاء يف الصورة املزبورةشكال فال ينبغي اإل،املنقولة

 والقدر املتيقن من التقييد هو ، يف املقامخبار األطالق إل، وال يبعد اإلجزاء وإن مل نقل به يف احلاج عن نفسه،قوالن

   فحاله حال احلاج عن نفسه يف اعتبار، لكن األقوى عدمه،اعتبار كونه بعد اإلحرام

  

  .كفعل ذل الّإ ول زادهكيأ ويف رحلهبه كرجل ير على مل يقدر إذا الوصية

، ة مطلق املوت يف الطريقفايكعدم  على مجاعاإل إىل مضافاً{ :ر يف قولهظرنا يظهر النكمما ذو

جزاء يف الصورة  يف اإلشكال فال ينبغي اإل،ات املنقولةمجاعاإل وداللة منجرب بالشهرة و بلضعفها سنداًو

  .دخول احلرم وحراماليت هي املوت بعد اإل }املزبورة

 ىتأجزاء ما إفاملشهور عدم  }جزاء قوالنقبل دخول احلرم ففي اإل وحراممات بعد اإل إذا وأما{

  .جزاء يف السرائر اإلياحلل و،مجاع عليه اإلاخلالف مدعياً وعن الشيخ يف املبسوطو، به عن املنوب عنه

موثقة فإن  } يف املقامخبار األطالق إل،ن مل نقل به يف احلاج عن نفسهإ وجزاءال يبعد اإلو{

 حرامما قبل اإل ودخول احلرم وحرامشموهلا ملا بعد اإلكاملرسلتني شاملتان هلذه الصورة  وسحاقإ

 أما }حرامونه بعد اإلكهو اعتبار { مجاعباإل ومبرسلة املقنعة }القدر املتيقن من التقييدو{ دخول احلرمو

اجلرب املفقود يف  إىل ما عرفت حتتاجكاملرسلة و،  فيهإمجاعفال  أيضاً ونه بعد دخول احلرمكشتراط ا

  .املقام

   عن نفسه يف اعتبار فحاله حال احلاج،عدمه{ كمع ذل }األقوىن كل{



١٠٩

وكون النيابة باألجرة أو  ، وغريها من أقسام احلجسالم والظاهر عدم الفرق بني حجة اإل،ين يف اإلجزاءاألمر

  .بالتربع

  

 إالّ  بعد عدم موافق لهمجاع الشيخ اإلىدعوو، املرسلة جمبورة بالشهرة ألن }جزاءين يف اإلاألمر

 تصلح معارضاً املرسلة ال و، شاملة جلميع الصورخباراأل أن ن قد عرفتكل، احللي موهونة جداً

  . حرام بعد دخول احلرم فمات قبل اإلاألمرس كمثله لو انع وى،قوأفاية هنا كفالقول بال، مجاعاإلك

   :صور املوت سبعة أن فتحصل من مجيع ما تقدم

بعد  أو ،رمدخول احل وحرامبعد اإل أو ، فقطعمالبعد األ أو ،الرجوع وعمالبعد األما إ ألنه

 أو دخول احلرم يف الطريق وحرامقبل اإل أو ،حرامبعد دخول احلرم قبل اإل أو ،حرام قبل دخول احلرماإل

ليف النائب كت إىل  خيتلف بالنسبةإمنا و،املختار على املنوب عنه شيء على يلزم ل الكيف ال و،يف املرتل

  .ضعفه وجزاء عن املنوب عنهاإل إىل ليف بالنسبةكقوة عدم الت ورةجاأل ويف االستنابة

 أو جرةون النيابة باألكو، قسام احلجأغريها من  وسالمالظاهر عدم الفرق بني حجة اإلو{

مل : ك بل يف املستمسى،الفتو وطالق النصقسام احلج فإلأعدم الفرق بني  أما ،باجلعالة أو }بالتربع

غريها  وجارة عدم الفرق بني اإلأماو، انتهى )١(سالم حبج اإلصمن تعرض الحتمال االختصا على قفأ

الروايات مما أن  إالّ ،لمامكمن راجع على  ال خيفى ماكجارة اإل إىل انت بالنسبةكن إ وىن الفتاوفأل

  . واهللا العاملى،الفتاوكيفهم منها اخلصوصية  ال

                                          
.٢٤ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١١٠

  : املقام ما لفظه على يف بعض احلواشيمث إن 

عدم الفرق بينهما و،  يف غاية البعدكما اختاره هناكسه عدم الفرق بينهما هنا مع الفرق يف حج نف

  .انتهى، خيلو من قرب يف املقامني ال

 مصرحة حبجة كجزاء هنااإل على الروايات الدالة أن السبعني وةن قد عرفت يف املسألة الثالثكل

 هنا فىتأ وكفمن تأمل هنا، ات هناطالقخبالف اإل، ه حمل تأملإطالق و،مرسل املقنعةسالم إالّ اإل

  .)١( فعذره واضحطالقباإل

  

                                          
).دام ظله(تاب احلج حسب جتزأة املؤلف ك اجلزء الثاين من انتهىهنا إىل ) ١(



١١١

   على تفريغ الذمةكان أجرياً إذا مات األجري بعد اإلحرام ودخول احلرم يستحق متام األجرة إذا ):١١مسألة (

  

ال إو، كفاية غري ذلكعدم  على بناًء }دخول احلرم وحرامجري بعد اإلذا مات األإ :١١ مسألة{

اتفاق  إىل كبل نسبه املسال، ما هو املشهورك }جرةأليستحق متام ا{ أيضاً هذاحكم مه كان حك

 جارةذا صحت اإلإو، جارة صحيحةمثل هذه اإلفإن  }تفريغ الذمة على ان أجرياًكذا إ{ صحاباأل

  .جرةان له متام األك عليه رجري مبا استؤجعمل األو

 تيان استوجر لإلذ رمباإ، تفريغ الذمة من باب املثال على جرياًأان ك مبا كن ختصيص املصنف ذلكل

ون كلتا احلالتني يكيف و، يأيت حبج عن امليت تربعاً ألن استوجر أو ،املستأجر على ان مستحباًكحبج 

  . اىتأقد و، ذ املستأجر عليه طبيعة احلجإ،  مبا استوجر عليهىتأ ألنه ،جرةمستحقاً لتمام األ

  .جارة عليه غري صحيحةاإل و،تفريغ الذمة فعل اهللا: يقال ال

 جارةمثل اإلو، فعل اهللا أيضاً حرق الشيءفإن ، حرق الشيء على جارةهذا مثل اإل: نه يقالأل

 كمع ذل و،)١(﴾أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ﴿ :قال سبحانه، فعل اهللا  أنه أيضاًنبات النبات معإعلى 

  .ما هو واضحك الشيء على ةاملقدمات تعد قدر على القدرة أن السر و،جارة عليهمايصح اإل

                                          
.٦٤ اآلية :سورة الواقعة) ١(



١١٢

  ، املخصوصةعمال مبعىن األ، باحلجتيان على اإلكان أجرياًعمال إذا وبالنسبة إىل ما أتى به من األ

  

 } املخصوصةعمال األمبعىن،  باحلجتياناإل على ان أجرياًكعمال إذا  به من األىما أت إىل بالنسبةو{

 جارة تأبري عدة خنيلإون مثل كجيارات لتإعدة إىل  حنو تعدد املطلوب منحلة على جارةانت اإلكإذا 

إذا  أما ،جرةزاء جزء من األإل خنلة خنلة بكتأبري  إىل جارةمقصد املتعاقدين احنالل اإلن إ حيث ،مثالً

ون من كت و،جرةجري يف شيء من األحق لأل  الفإنهالتقييد  وحنو وحدة املطلوب على جارةانت اإلك

، املةكمل يأت بالصالة ال إذا يستحق شيئاً النه إ حيث، بصالة ظهر قضائي تياناإل على جرةقبيل األ

  .جرةاستحقاقه متام األ على مجاعاإل ورمبا يتوهم وجود النصو

 على  أو،تفريغ الذمة على جارةجارات العرفية اليت هي اإلاملنصرف منهما صورة اإلن إ :فيهو

املنت غري  على تكلذا سو، امع عليه و املنصوصره املصنف يفك فال يدخل ما ذ، بطبيعة احلجتياناإل

  االتفاقى يف دعوإشكالال ": كقال املستمسو، اجلمال والسيدين ابن العمكواحد من املعلقني 

ال و، نفس العمل فغري ظاهرة على جارةانت اإلك إذا يف خصوص ما أما ،م يف اجلملةكاحل على مجاعاإلو

  .انتهى ،)١(جمال لالعتماد عليها

 بطبيعة احلج تيان يستأجر لإلإمنااحلج  على جرياأل": املنت بقوله على السيد الربوجردي علق إن مث

   املخصوصةعمالاأل على الو،  تفريغ الذمةىعل ال

                                          
.٢٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١١٣

 سواء مات قبل الشروع يف املشي أو بعده، وقبل اإلحرام أو بعده وقبل ،وإن مات قبل ذلك ال يستحق شيئاً

 أن  بعد فرض عدم إجزائه من غري فرق بني، وال بعضاً يأت بالعمل املستأجر عليه ال كالًمل ألنه ،الدخول يف احلرم

  . أو مع املقدمات من املشي وحنوهعماليكون املستأجر عليه نفس األ

  

  ."ثرتك أو هأعمالت جرة بتمامها قلّ مبا هو مصداق للحج استحق األىذا أتإف، مبا هي هي

ره كما ذكون بعض الناس يستأجرون ك ف، من الصورتنيرهكمفروض املصنف ما ذن إ :فيهو

يريد بيان الصورة اخلارجية لئال يتوهم احنصار الصورة مبا أن  إالّ اللهم، املنت على إشكاالًليس ، املعلق

  .ره املصنف فتأملكذ

 أو حرامقبل اإلو، بعده أو يسواء مات قبل الشروع يف املش، يستحق شيئاً  الكن مات قبل ذلإو{

الم حول كقد تقدم يف املسألة السابقة ال ،}مل يأت بالعمل املستأجر ألنه ،قبل الدخول يف احلرمو هبعد

  . فراجعكذل

فراغ الذمة إان املستأجر عليه ك وجزائهإقلنا ب إذا }جزائهإال بعضاً بعد فرض عدم  والًكال {

  .ما تقدمكجرة استحق األ

حبيث  }حنوه ويمع املقدمات من املش أو عمالألون املستأجر عليه نفس اكي أن من غري فرق بني{

  .جرةإذ ليس يف مقابل القيد شيء من األ،  الجزءاًانت املقدمات قيداًك



١١٤

 استحق مقدار ما يقابله  يف اإلجارة نفساً يف اإلجارة على وجه اجلزئية بأن يكون مطلوباًنعم لو كان املشي داخالً

 إليه فما ذهب ، بل بوصف املقدمية فيها ال نفساً أو كان داخالً،صالً أمل يكن داخالً إذا  خبالف ما،من األجرة

   ال وجه لهمطلقاً أيضاً بعضهم من توزيع األجرة عليه

  

يف  }جارة نفساً يف اإلون مطلوباًكوجه اجلزئية بأن ي على جارة يف اإل داخالًيان املشكنعم لو {

جزاء أون حاله حال ك في،ان يف ضمن اموعكا إذ إالّ جرة عليهتوزع األ حيث ال، قبال اجلزء املقيد

  .وا يف ضمن اموعكن بشرط كجارة عليها لالصالة حيث توزع اإل

احنالل بيع جمموعة من كجارات إ إىل جارةالحنالل اإل }جرةقابله من األياستحق مقدار ما {

 }ال نفساً{ جارةيف اإل }ا فيهان داخالًك أو ، أصالًن داخالًكمل ي إذا خبالف ما{ بيوع إىل شياءاأل

، ماإتياجري شيئاً يف قبال جارة مل تقع عليها فال يستحق األاإلن إ حيث }ف املقدميةصبل بو{ جزءاًو

ان املوصوف كاملستأجر عليه  أن املراد بوصف املقدميةو ،ما هو واضحك العقود تتبع القصودفإن 

ان ذات كاملستأجر عليه  أن ال،  باملقدمةآتياًن ك املقدمة مل ييمل يأت بذ إذا  حىتيبالوصف اخلارج

  . بذات املقدمةىاملصنف بأنه قد أت على لكيستش حىت املقدمة

من توزيع { صحابتصريح األ إىل بل نسبه احلدائق، العالمة واحملققك } بعضهمإليهفما ذهب {

ذ إ }ال وجه له{ يؤخذمل  أو وصفاً أو اًجارة جزءخذ يف اإلأسواء  }مطلقاً{ ياملش على }جرة عليهاأل

  نكمل يو، مل يقصده املستأجر



١١٥

  جرواست إذا  إذ هو نظري ما، بعد اإلحرامعمالال وجه ملا ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من األ أنه كما

  

رمبا و،  جزءاً داخالًيون املشكاملتعارف من  إىل  ينصرفإمناالدليل و، تعبد من الشارع على دليل

  .صالة احترام عمل املسلم الذي مل يقصد التربع بهأ بكاستدل لذل

 أن لزم، ن عمرواً استأجره لصبغ داره فصبغهاأال فلو ظن زيد بإ و،كذلكال أصل نه إ :فيهو

  .إشكاليستحق بال  ال أنه مع، جرةيستحق األ

حيث ، يان املصلكبواب مأاالستدالل له مبوثقة مساعة املروية يف الباب الثالث من  أن منه يظهرو

غري ، العمل مال أن  بتقريب،)١(بطيبة نفسه الإال ماله  و مسلمئال حيل دم امر :)عليه السالم(قال 

  :ذ يرد عليهإ .تام

  .العمل ليس ماالًن إ :أوالً

  .مشمول للموثقة أيضاً طيبة نفس ال وخذ املال من املستأجر بدون عقدأن إ :ثانياًو

  .هدر عمله ال املستأجرأ يقدام املستأجر هو الذإن إ :ثالثاًو

 بعد عمال به من األىما أت على من التوزيع{ غريه وكاملدارك }ره بعضهمك ملا ذوجه ال أنه ماك{

 ،ما هو واضحكانت منحلة استحق كإذا  أما ،ل جزءك إىل جارة منحلةن اإلكمل ت إذا فيما }حراماإل

  استؤجر إذا ذ هو نظري ماإ{

                                          
.١ حان املصليك من أبواب م٣باب  ٤٢٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١١٦

 أنه  ودعوى،ال يستحق األجرة على ما أتى به أنه  يفإشكال ال فإنه ،بطلت صالتهللصالة فأتى بركعة أو أزيد مث أ

 مدفوعة بأنه ال وجه ،عمله حمترمن إ وإن كان ال يستحق من املسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة املثل ملا أتى به حيث

  ،مل يكن مغرورا من قبله أنه  واملفروض،له بعد عدم نفع للمستأجر فيه

  

، بطلت أو ل جزء صحتك على جارةن اإلكمل تو }أزيد مث أبطلت صالته أو عةك برىللصالة فأت

يستحق  ال أنه  يفإشكال ال فإنه{ كمساالصيام فأبطل صومه بعد بعض اإل على جياران اإلك إذا ذاكو

  .جرة فال يستحق شيئاً من األ،مل يأت بشيء مما استؤجر عليه ألنه } بهىما أت على جرةاأل

ن يستحق ك ل، بالنسبةىيستحق من املسم ان الكن إ وأنه{ اجلواهر واللثامشف ك }ىدعوو{

 عن، يناسكيف ما رواه الو،  مسلمئ حق امريال يتوو }عمله حمترمن إ حيث،  بهىجرة املثل ملا أتأ

وال تبطل حقوق املسلمني فيما : احكتاب النكاجلد يف  وبيف باب والية األ )عليه السالم(جعفر أيب 

 ال فمطلق النفع له الإو ،مر بهأهو  } له بعد عدم نفع للمستأجر فيهوجه مدفوعة بأنه ال{ ،)١(بينهم

  .جرة عليهأيوجب 

ه املستفادة رمن غ إىل يرجعيشمله قاعدة املغرور  حىت } من قبلهن مغروراًكمل ي أنه املفروضو{

  ىجري علعليه فال حق لألو، حاديثمن مجلة من األ

                                          
.٩ح ياء العقدأولاح وك من أبواب عقد الن٦باب  ٢١٠ ص١٤ ج:الوسائل) ١(



١١٧

غري استحقاق كانت مطلقة من  إذا  بهتيان وجيب عليه اإل،كانت للحج يف سنة معينة إذا جارةوحينئذ فتنفسخ اإل

  .ء على التقديرينلشي

  

  .ال تبطل وىال يتو يشمله حىت ،املستأجر

انت للحج يف سنة ك إذا جارةفتنفسخ اإل{ جري مبا استوجر عليه حني مل يأت األيأ }حينئذو{

  . السنةكة غري تلجارمل تشمل اإل ألنه }معينة

 }انت مطلقةك إذا  بهتياناإل{ تقد ما أنه املفروض ألن ،تهكتر إىل  ينتقلوجوباً }جيب عليهو{

ان كمإلعدم  ،أيضاًجارة انت مقيدة باملباشرة بطلت اإلكال فلو إو، من حيث املباشرة ومن حيث السنة

  .جريحتققها بعد موت األ

جارة انت األك سواء ،يستحق هلذا العمل املبتور  اليأ }التقديرين على من غري استحقاق لشيء{

  .مقيدة أو مطلقة

  .جرة ملا سيأيت به به وارثه استحق األىأت وانت مطلقةك إذا نعم

  



١١٨

  ،إفراد أو قران من متتع أو ،جيب يف اإلجارة تعيني نوع احلج): ١٢مسألة (

  

يف املسألة أقوال  ،}إفرادو  أقران أو  من متتع،جارة تعيني نوع احلججيب يف اإل :١٢ مسألة{

  :ثالثة

 قواعد ىمقتض:  قالك للمدار تبعاً،غالب املعاصرين وهو خمتار املاتنو، وجوب تعيني النوع: ولاأل

 يفيةك الختالفها يف ال،احلج تعيني النوع الذي يريده املستأجر على جارةيعترب يف صحة اإل أنه جارةاإل

  . انتهى، )١(امكحاألو

 نواعاًأ فراداإل وقرانال وون التمتعك ظاهرهم االتفاق عليه من :قال،  االتفاق عليهبل ظاهر اجلواهر

ما كلزم الغرر  الإ و،امكحاألو يفيةكحدها الختالفها يف الأجارة تعيني نه جيب يف اإلأ و،للحج خمتلفة

  .انتهى، )٢( يف صدر البحثكاعترف به يف املدار

عن  إالّ ينقله ل من ينقل هذا الكبل ،  هذا القولكالم املدارك ىنا مل نظفر يف سوكل: قولأ

  .راهكالدليل عليه ما ذ و،كاملدار

صفات البيع اليت  أن ور يف حملهكن املذكل:  قالكهو خمتار املستمس و،عدم وجوب التعيني: الثاين

ية فال جتب ما ال ختتلف به املال أما ،جيب العلم ا لئال يلزم الغرر هي الصفات اليت ختتلف ا املالية

مل توجب  إذا امكحاأل ويفيةكنواع احلج يف الأحينئذ فاختالف و، معرفته لعدم لزوم الغرر مع اجلهل ا

  . نوع شاءيأحيج  أن  علىيستاجره أن  فيجوز،اختالف املالية مل جتب معرفتها

                                          
.٣٧تاب احلج سطر ك ٤١٧ ص:كاملدار) ١(

.تاب احلجك ٣٧٣ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



١١٩

يرتبط  نه الك ل،غريه أو يان املنوب عنه مما يتعني نوع منها عليه لزم بتعيني من الوصك إذا نعم

  .انتهى ،)١(جارةبصحة اإل

 على جارةوقعت اإلن إ :قال،  املقاصدىتبعه منته والتفصيل الذي اختاره يف املستند: الثالث

 على ن وقعتإ و،جيب تعيني النوع جل العمل اخلاص ال ألكان ذلكن إو،  مجيع منافعهيأالشخص 

 جيب التعيني لعدم جواز نقل منفعة ،منهمنفعة خمصوصة  على يأ ،جل العملالشخص أل على يأالعمل 

ا فإللخدمة  أو للمسافرة بأمره أو للتجارة أو جارة الشخص ملعونة السفرإبيل ق من ولاألو، غري معينة

ا ال فإخدمة غري معينة  أو جارته لسفر غري معنيإ من قبيل الثاينو، ح مع عدم تعيني نوع العمليص

  . انتهى ،تصح

 ال ،يوجبه ام الكحجمرد االختالف يف األو،  ليس من مصاديق الغررفإنه، لثاينالقول ااألقوى ن كل

ثرياً من الصفات كفإن ،  من حصر موجب الغرر يف الصفات اليت ختتلف ا املاليةكره يف املستمسكملا ذ

 أنه مل يعنيو، ما لو باع اهلليلجك، ون عدم تعيينها من الغررك يكمع ذل وتوجب االختالف يف املالية ال

ال ختتلف ا  أنه ل قسم له نفع خاص معك ألن ، غرر عريففإنهيمتهما ق يغريه مع تساو أو سوداأل

  .املالية

روه يف مسألة جواز ك ما ذ بأنه ينايف،كبطال قول املدارإما نبه عليه يف املستند يف  إىل هذا مضافاً

 جواز ك ذلىمقتضفإن : قال أن  إىل،قصد املستأجر التخيري أن علم أنه إذا  من،التمتع إىل العدول

  .انتهى ،)٢(جارة التخيرييةصحة اإل والتخيري

                                          
.٣٤ ص١١ ج:كاملستمس) ١(

.١٤ سطر ١٧٣ ص٢ ج:املستند) ٢(



١٢٠

  ،ولين إىل األخري كالعدول من أحد األ، وإن كان إىل األفضل،وال جيوز للموجر العدول عما عني له

  

قسام ليس من نقل منفعة احلج املردد بني األفإن ، التفصيلك له وجه  الول فالقول األ،انكيف كو

 احلج على ال فرق يف نظر العرف بني تقدمي العمرة أنه  إذ،يل نقل منفعة غري معينة موجب للغررقب

  .الثامن أو  بالعمرة يف اليوم اخلامستيانبل مها من قبيل اإل، هاأخريتو

، املرجع العرف وغرر ال و،يف بعض الصور هو الغرر أو مستند عدم الصحة مطلقاًن إ :احلاصلو

  . غري تامكذلن إ :ففيه، خص من الغرر العريفأ ي الشرعالغررن إ لو قيلو

  .الفرض فقده يف املقامو، ا من جهة الدليل اخلاص نال ق،خصوصية على يدل دليل شرع إذا نعم

 أو ،ياملساو إىل }جيوز للموجر العدول عما عني له ال{  خاصاًعني نوعاً ان فلوكيف ك }و{

،  لوجوب الوفاء بالعقود، املقاصدىما يف منتهكصحاب فاق األباتو، ما يف املستندكدون بال خالف األ

  .غريها إىل عدم جواز العدولو

 يه خالففف }ولاأل إىل ينخريالعدول من أحد األك، فضل األىلإ{ العدول }انكن إ{ أما }و{

  :قوالأو

 ايفكساإلو، تبهكما عن الشيخ يف مجلة من ك ،جرة مطلقاًاستحقاق األ وجزاءاإل والصحة: ولاأل

  .غريهمو ي عليبأ ويالقاضو



١٢١

 أو ، كما يف احلج املستحيب واملنذور املطلق، بني النوعني أو األنواعكان خمرياً إذا رضي املستأجر بذلك فيما إذا إال

بالعدول إىل  أيضاً كان ما عليه من نوع خاص فال ينفع رضاه إذا وأما ،كان ذا مرتلني متساويني يف مكة وخارجها

  ،غريه

  

 اجلامع و عن ظاهر النافعيكهو احملو، جرة مطلقاًجري األعدم استحقاق األ وعدم الصحة: الثاين

  . رئابوعلي بن التلخيصو

  عن املعتربيكهو احمل و،ان احلج مندوباًكإذا  إالّ جرةعدم استحقاق األو عدم الصحة: الثالث

  .ىاملنتهو

 فضل حمبوباًون األكعلم  أو ج مندوباًان احلكإذا  إالّ جرةعدم استحقاق األ وعدم الصحة: الرابع

 عن مجع يكهو احملو، ان املنوب عنه ذا مرتلني متساوينيك أو ،ون حجاً منذوراً مطلقاًك بأن ي،للمستأجر

  .املعظم إىل اشف اللثام نسبتهكبل عن ، العالمة واحملقق واحلليك، واخرثري من األك

  .ه يف املستند اختار،جرةجواز العدول بدون استحقاق األ: اخلامس

  .تبعه بعض املعاصرين و)رمحه اهللا( ما اختاره املصنف: السادس

 ما يف احلج املستحيبك، نواعاأل أو ان خمرياً بني النوعنيك إذا  فيماكرضي املستأجر بذل إذا الإ{

ال ان ما عليه من نوع خاص فك إذا وأما، خارجها وةكان ذا مرتلني متساويني يف مك أو ،املنذور املطلقو

  املانعني أن فردنا هذا القول معأ إمناو }غريه إىل بالعدول أيضاً ينفع رضاه



١٢٢

 ومن باب ،كان التعيني بعنوان الشرطيةإن ويف صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط 

  ،كان بعنوان القيديةن إ الرضا بالوفاء بغري اجلنس

  

  خبالف املصنف،م اليفصلون بني صوريت الرضاألال مينعون من العدول يف صورة الرضا  أيضاً

  .)رمحه اهللا(

يأيت مبا وقع  أن  جيبفإنه، جارة عقد اإلىونه مقتضكفل، عدم جواز العدول أما ،رهكمث وجه ما ذ

  .ان غريه أفضلكن إو، عليه العقد

سقاطه حق إون رضاه من باب كي{ نهفأل }يف صورة جواز الرضا{ جواز العدول أما }و{

 }ان بعنوان القيديةكن إ من باب الرضا بالوفاء بغري اجلنسو، ان التعيني بعنوان الشرطيةكن إ طالشر

  . رضيا جاز فمىت،بيد الطرفني ألنه ، جائزكذلو

 الذي يأيت به إليهيصح الفعل املعدول  ال ألنه ، عدم جواز العدول يف صورة عدم جواز الرضاوأما

، املنوب عنه إىل إليه بالفعل املعدول األمر لفرض عدم توجه ،وب عنهاملن إىل  املتوجهاألمرالنائب بقصد 

النائب لو فإن ، ه بالتمتعإتيان بي مث رضقران بالتياناستأجره لإل واملنوب عنه إىل قرانمر الأمثال لو توجه 

  .إليه كذلكمر أ لعدم توجه ،املنوب عنه وقع فاسداً إىل  املتوجه الوجويباألمر به بقصد ىأت

 إذا نعم: ك ففي املستمس،رهك ما نذ)فال ينفع رضاه(: قوله على قوالمجاعة من املعاصرين عن مث إ

ذ ال إ،  بغريه متعلقاً الوجويباألمر  النديباألمرلتعلق  ،صحته على مره النديب فال بأس بالبناءأ به عن أتى

 يان قد رضك إذا ة النائبرضا املستأجر ينفع يف براءة ذم أن ماك ،اجتماعهما ويناألمرمانع من حتقق 

  لك على به



١٢٣

  .انتهى )١(حوالبعض األ على  بهيرض أو ،حال

 ،)٢(جريفراغ ذمة األ إىل ال، املستأجر على ما عني إىل بالنسبة: يف تعليقة السيد عبد اهلاديو

  .انتهى

ه فمحل جرتأجري استحقاق األ إىل  بالنسبةوأما، يف برائة ذمة املستأجر: يف تعليقة االصطهبانايتو

  .انتهى، إشكال

 أو ذ هو فيما عليه ال فيما لهإ،  فهو خالف مفروض املنت بالنديبتيانما استثناء صورة اإلأ: قولأ

رادوا فراغ ذمة النائب أم لو إذ إ،  ففيه نظرك براءة ذمة النائب بذلوأما،  له ال عليهالنديبو، عليه

 هذا يأيت و،عليه شيء أن لفرض، عمل باطلنه إ ففيه به املستأجر ي الذي رضإليهه باملعدول إتيانبسبب 

، عطاؤه ليس بعنوان اانيةإذ إ، ل للمال بالباطلكأ ألنه ،ون املال حمرماًكعليه ما ليس عليه في أنه بعنوان

  .ل غري جائز شرعاًكبل بعنوان البدلية فهو أ

خالف ظاهر نه إ :ففيه،  حلقهسقاطإ يف املعىن ألنه ،تفائه بالعدولكرادوا فراغ ذمته مبجرد اأن إو

 أو سقاط الشرطإمن باب نه إ :لذا قالو،  بعمل غري املستأجر عليهتياناملنت الذي هو يف صدد بيان اإل

  .ا بالوفاء بغري اجلنسضالر

                                          
.٣٥ ص١١ ج:كاملستمس) ١(

.١٢ فصل يف النية ١٣٢ ص:تعليقة السيد عبد اهلادي) ٢(



١٢٤

 إذا املستأجر ألن ، وإن مل يأت بالعمل املستأجر عليه على التقدير الثاين، يستحق األجرة املسماة،وعلى أي تقدير

 فكأنه قد ، كما يف الوفاء بغري اجلنس يف سائر الديون،له على املوجر  ماإليهي بغري النوع الذي عينه فقد وصل رض

  .أتى بالعمل املستأجر عليه

 ، األفضل هذا ويظهر من مجاعة جواز العدول إىل،وال فرق فيما ذكرنا بني العدول إىل األفضل أو إىل املفضول

 دراهم حيج  يف رجل أعطى رجالً)عليهما السالم( عن أحدمها ،خلرب أيب بصري، من الشارع عدول إىل التمتع تعبداًكال

  ا مفردة

  

جرة يستحق األ{ ،وفاًء بغري اجلنس أو سقاطاً للشرطإونه ك يمن تقدير }تقديرأي وعلى {

ن أل{  اجلنسان من باب الوفاء بغريكالذي  }التقدير الثاين على ن يأت بالعمل املستأجر عليهإو، املسماة

ما يف الوفاء بغري اجلنس يف ك، املوجر على له  ماإليه بغري النوع الذي عينه فقد وصل يرض إذا املستأجر

  .جرة املسماةفيستحق متام األ } بالعمل املستأجر عليهىأنه قد أتكف، سائر الديون

زوم الوفاء بعقد ملا تقدم من ل }املفضول إىل  أوفضلاأل إىل رنا بني العدولكال فرق فيما ذو{

  .جارةاإل

 ،التمتع إىل العدولك ،األفضل إىل جواز العدول{ مساؤهمأتقدمت  }يظهر من مجاعةو، هذا{

 ىمنته وما يف الوسائلك، ياملراد }بصري أيب ربخل{ يةولخالف القاعدة األ على }تعبداً من الشارع

 دراهم حيج ا  رجالًىعطأ يف رجل )عليهما السالم(عن أحدمها { الذي رواه املشايخ الثالثة، املقاصد

  مفردة



١٢٥

  . خالف إىل األفضلإمنانعم : )عليه السالم( قال ،يتمتع بالعمرة إىل احلج أن أ جيوز له

  

  .})١(فضلاأل إىل  خالفإمنانعم : )عليه السالم( قال ،احلج إىل يتمتع بالعمرة أن أجيوز له

 سالمه يشمل حجة اإلإطالقهذا اخلرب ب و.)٢(رياخل والفضل إىل  خالفهإمنا: يف رواية الصدوقو

  .حنوهاو املنذور واملندوبو

  :الرواية بأمور على قد أوردو

  .يفعالض و بني الثقةي الراوكضعيف السند باشترا أنه  من)٣(كما عن املدار: ولاأل

بصري  أبا ون املراد بهك عنه بيوقع التصريح من الروا ألنه ،ي املراد:يب بصريأاملراد بن إ :فيهو

 ليينكنقل مثل ال أن  إىلمضافاً،  درجات الصحةىعلأفالرواية يف ، هو الثقة اجلليل املعروف وياملراد

  .افكتاما كالصدوق مع ضماما باحلجية لروايات و

ان كاملراد بالفضل يف الرواية ما  ألن ،نواعون النائب خمرياً بني األك التعليل ىمقتضن إ :الثاين

 قرانان الكذ لو إيف مورد التخيري  إالّ ،إليهون التمتع أفضل بالنسبة كال يو، املنوب عنه إىل أفضل بالنسبة

  .فضلأن التمتع كمتعيناً عليه مل ي

، املنوب عنه إىل فضل بالنسبةأون التمتع كبل فيما ي، الم ليس يف مثل هذا املوضعكالن إ :فيهو

  .املفضول على جارةن وقعت اإلكل

                                          
.١ ح من أبواب النيابة يف احلج١٢باب  ١٢٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(

).عن ابن حمبوب( ١ ح من أبواب النيابة يف احلج١٢باب  ١٢٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ سطر ٤١٨ ص:كاملدار) ٣(



١٢٦

 بني  واخلرب مرتل على صورة العلم برضا املستأجر بذلك مع كونه خمرياً،ناواألقوى ما ذكر

عليه ( قال ، دراهم حيج ا حجة مفردة يف رجل أعطى رجالً، بينه وبني خرب آخر مجعاً،النوعني

  . ال خيالف صاحب الدراهم،يتمتع بالعمرة إىل احلج أن ليس له: )السالم

  

  . لغريه تبعاً)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذ: الثالث

ونه خمرياً بني ك مع كصورة العلم برضا املستأجر بذل على اخلرب مرتلو، رناكما ذاألقوى و{

 :ابن رئاب أنه كن استظهر يف املدارإو، غري معلوم شخصه، عن علي }بني خرب آخر ومجعاً بينه، النوعني

 إىل يتمتع بالعمرة أن ليس له :)عليه السالم( قال ، دراهم حيج ا حجة مفردة رجالًييف رجل أعط{

  :مورأن يرد عليه ك ل.)١( }ال خيالف صاحب الدراهم، احلج

 فسند هذا احلديث ،األمر بأنه مريب ي هذا احلديث قد طعن فيه النجاشي راوياهلندن إ :ولاأل

 عنه يف يكاحمل على  يف مواضع من شرحهكلذا طعن صاحب املدارو، بصري أيب يقاوم سند صحيحة ال

 ي برواية اهلندكحيث ظهر منه التمس، كصاحب املدار على ل صاحب احلدائقكلذا أشو، يرواية اهلند

 مع تصلبه يف هذا االصطالح احملدث زيادة أنه )رمحه اهللا( العجب منه: بصري بقوله أيب تضعيفه روايةو

الرواية  إىل ج احتااازفة مىت على يبين ويف يغمض النظرك، رباب هذا االصطالحأغريه من على 

  املتأمل بعنيعلى  خيفى الو، الضعيفة

                                          
.١ سطر ٤١٨ ص:كاملدار) ١(



١٢٧

  .انتهى، )١( رئابعلي بن ثبت من روايةأو ىقوأبصري يف هذه املسألة  أيب رواية أن نصافاإل

 مع ما عرفت من تعدد احتمال ،)عليه السالم(مام اإل إىل الرواية مقطوعة غري مستندةن إ :الثاين

  . اكان التمسكمإاملوجب لعدم  ي علرواية

قد عرفت و، رواها املشايخ الثالثة بصري أيب روايةو، الشيخ إالّ  مل يروهايرواية اهلندن إ :الثالث

  .ايفكغري مرة حجية ما رواه ال

ذ إ، خالفه على ن القول بصراحة الروايةكبل مي، ةحور خالف ظاهر الصحيكالترتيل املذن إ :الرابع

، فضلأ إليهون املعدول كن وجه للتخصيص بكاملستأجر مل يان املراد جواز العدول يف صورة رضا كلو 

مع  أنه الصريح يفك ،)٢(فضلاأل إىل  خالفإمنا: )عليه السالم(فقوله ، دوناأل إىل لو وبل جيوز العدول

  .عدم رضا املستأجر

 عن املعني يموجب القول جبواز التخط ألن ،الترتيل نظر ويف التقييد: ك املساليكلذا قال يف حمو

 إىل العدول أن على ترى ماكهي دالة  و،الفضل إىل نه خالفأقد علل فيها اجلواز ب و، هو الروايةإمنا

  .كخص من ذل أما هو على يف ترتلك ف، ببال املستأجركن مل خيطر ذلإ وفضل جائزاأل

ري مع ختي إالّ فضلأون كال يو، فضلأ إليهان العدول ك يقال جبواز العدول مىت أن وىلاأل و:مث قال

  .انتهى ،إليهاملستأجر بني املعدول عنه 

                                          
.٢٦٧ ص١٤ ج:احلدائق) ١(

.األفضل إىل  خالفإمنا ١ ح من النيابة يف احلج١٢باب  ١٢٨ ص٧ ج:الوسائل) ٢(



١٢٨

 إىل فراديف العدول من اإل حىت ،قرب هو األفضل مطلقاًاأل إىل  فالقول جبواز العدول،انكيف كو

ل كم لك التعليل عموم احلىمقتضمث إن " :كفما يف املستمس،  املقاصدىما صرح به يف منتهك ،قرانال

  .ال جمال له. انتهى )١("ال له ضرورةن ال جمكل،  أفضلإليهان املعدول كمورد 

ما سبقت ك، املنوب عنه إىل فضل بالنسبةأون كفضل يف مورد ياأل إىل العدول أن  خيفىن الكل

ما سبق عن  على جرة مطلقاً بناًءيستحق لأل أنه  إىلشارةإ ،جرةحينئذ يستحق متام األ و،إليهشارة اإل

  .صالًألو مل يأت بالعمل و جارةمساعه مبجرد اإلإ

  :قوالر مستند سائر األكذ قد عرفت مستند هذين القولني فلنذإو

القاعدة فلرفع اليد  أما ،فيهما ما عرفت و،يرواية اهلند وجارة فقاعدة اإل،مستند املنع مطلقاًأما 

 على ي يف رواية اهلنديا حبمل النهمرمبا يقال باجلمع بينهو، هارض الرواية فال تعاوأما، عنها بالصحيحة

  .اهةركال

 أيب  حبمل رواية، القولني فللجمع بني حجيت،غريه و مستند التفصيل بني املندوب من احلجوأما

  .جارةقاعدة اإل ويالعمل يف غري املندوب برواية اهلند و،صورة املندوب من احلج على بصري

 اجلمع وبل، وجود املرجحات للصحيحة إىل مضافاً، صالأ إليهيصار   اليمحل تربعنه إ :فيهو

  . فتأملالعريف

فضل ون األكال مما علم  ون احلج مندوباًكجزاء فيما مل يعدم اإلعلى  أما : مستند القول الرابعوأما

ى علوأما، حمبوباً للمستأجر فحجة القول الثاين

                                          
.٣٩ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٢٩

عدل بدون ذلك ال يستحق األجرة يف صورة  إذا ،مع العلم بالرضا إالّ وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول

  ، على وجه القيديةالتعيني

  

فيه ما  و،ول فحجة القول األفضل حمبوباًون األكمما علم  إالّ ،ون احلج مندوباًكجزاء يف صورة اإل

  .يخيف ال

جرة عدم استحقاق األوعلى ، ول فلما تقدم يف القول األ،جواز العدول على  حجة املستندوأما

  .يهمنا التعرض له  بوجه ال)ه اهللارمح( مث بينه، جرةعدم استلزام جواز العدول استحقاق األ

  .جرةجارة شرعاً فليستحق متام األ اإلىآت مبقتض أنه الظاهر من الصحيحةن إ :فيهو

 ، اجلهليفك أم ي،املنوب عنه إىل فضل بالنسبةأون التمتع كفهل يشترط العلم ب }رناكذ ماوعلى {

 ظاهر ولاأل ألن ،ول باألين بتقييد الثاين اجلمع بني اخلربوىلاأل و:حيث قال،  بالثاينك يف املستمسفىتأ

منه صورة و، غري هذه الصورة على الثاين مطلق فيحملو، ون التمتع فيه أفضلكيف صورة التخيري الذي ي

   .انتهى )١(اجلهل باحلال

،  يف صورة اجلهل غري معلومكذل و،فضلأونه كيأيت به يف صورة  أن بد الول ألنه األحيتمل و

  . فتأمل،ول الصحيحة يقرب األطالقإ إىل ن بالنظركل

عدل بدون  إذا مع العلم بالرضا إالّ من عدم جواز العدول{ :)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذ على مث

 ىمل يأت باملوجر عليه فيستحق املسم ألنه }وجه القيدية على جرة يف صورة التعينييستحق األ  الكذل

  ان بأمر املستأجركال و

                                          
.٣٩ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٣٠

  . فيما عنيمل يكن ما يف ذمته متعيناً إذا ، لذمته ومفرغاً،ن املنوب عنه عوإن كان حجه صحيحاً

  إذا إالّ كان على وجه الشرطية فيستحق إذا وأما

  

ما لو ك ، مورد هلايبق وتيةجارة مطلقة حبيث تشمل السنة اآلانت اإلكفإن حينئذ و، فيستحق املثل

لزم عليه  وجارة مل تبطل اإل،جري من عند نفسهأل به ايتن عن امليت الذي يف ذمته هذا احلج فقط اآلكمل ت

ن ذهب كل وانتك أو ن مطلقةكن مل تإو،  لوجوب الوفاء بالعقديت مبقتضاها يف العام اآلتياناإل

  .جارةموضوعها انفسخت اإل

يستلزم  ذ جمرد عود النفع الإ، جرة املثل غري تامأاملستأجر فيلزم عليه  إىل النفع عائد أن احتمالو

  .ان بأمرهكما لو ك، جرةيستلزم عدم األ عدم عود النفع ال أن ماك، كذل

 ،}ن ما يف ذمته متعيناً فيما عنيكمل ي إذا ،مفرغاً لذمتهو ان حجه صحيحاً عن املنوب عنهكن إو{

 إىل ون داعيةك تإمناجارة اإلن إ :ن فيهكل، الثالثني والصحة مبا تقدم يف املسألة الواحدة على لكرمبا يشو

 إليه املتوجه األمرال ، املنوب عنه إىل  املتوجه إالّ األمريينو النائب الفإن ، عن املنوب عنهالعمل 

 روه يف باب نية الوضوءكففرق بني ما ذ، ما قصد مل يقع ون ما وقع مل يقصدأيقال ب حىت جارةباإل

  .هنا ركبني ما ذ والصالة والغسلو

فسخ املستأجر  إذا الّإ{ املستأجر عليهحلصول  }ية فيستحقطوجه الشر على انك إذا وأما{

  . فرعهاىاملسم وجارةلبطالن اإل }ىيستحق املسم ذ حينئذ الإ، جارة من جهة ختلف الشرطاإل



١٣١

  .ذ ال يستحق املسمى بل أجرة املثل إذ حينئ،فسخ املستأجر اإلجارة من جهة ختلف الشرط

  

ان كن إ ذإ، املثل على لو فسخ ال دليلنه إ :ن فيهكل، ون عمل املسلم حمترماًكل }جرة املثلأبل {

، ون املثل عليهكيوجب  الشخص ال إىل ن مستنداًكاالحترام ما مل ي أن ه احترام العمل فقد عرفتؤمنش

ه غري ؤان منشكن إو، كيوجب ذل جمرد االنتفاع الأيضاً أن  فعرفت، انتفع بعمله أنه هؤان منشكن إو

  . العاملاهللاو، ينظر فيه حىت نيبي أن بد فال، كذل

  



١٣٢

 ، لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاً،ال يشترط يف اإلجارة تعيني الطريق وإن كان يف احلج البلدي): ١٣مسألة (

 ذكره على إمناال غرض للمستأجر يف خصوصيته و أنه علمإذا  إالّ ، وال جيوز العدول عنه إىل غريه،ولكن لو عني تعني

  ،ئذ لو عدل صح واستحق متام األجرة فحين، فهو راض بأي طريق كان،املتعارف

  

ون الطريق كالذي ي }يان يف احلج البلدكن إ وجارة تعيني الطريقيشترط يف اإل ال :١٣ مسألة{

جيب خلوصها  حىت ون املعاملة بدون التعيني غرريةكفال ت }لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاً{ مرتبطاً به

  . للوفاء جبميع خصوصياايد املقتضلدليل الوفاء بالعقو }ن لو عني تعنيكلو{ منه

 رهك ذإمناو، غرض للمستأجر يف خصوصيته ال أنه علمإذا  إالّ ،غريه إىل ال جيوز العدول عنهو{

 حينئذ من باب فإنه }انك طريق يفهو راض بأ{ رهكون املتعارف ذك أو ،هكمن سلو }املتعارفعلى 

  .ملزم معه ال و،املثال

قد و، جارة املوجب الستحقاقها اإلىآت مبقتض ألنه }جرةام األاستحق مت وفحينئذ لو عدل صح{

 من عدم جواز العدول مع )رمحه اهللا(  املصنفإليهصح ما ذهب األ: قال، ك القول يف املدارااختار هذ

 كمع العلم بانتفاء الغرض يف ذل إالّ  عدم جواز العدولظهربل األ،  الطريق املعنيكتعلق الغرض بذل

  .انتهى، )١(غريه سواء عند املستأجر ونه هوأو، الطريق

                                          
.٤١٨ ص:كاملدار) ١(



١٣٣

 ، أو مع عدم العلم بغرض يف اخلصوصية ضعيف فالقول جبواز العدول مطلقاً،أسقط بعد العقد حق تعيينه إذا وكذا

عليه  ( فقال، فحج عنه من البصرة، حيج عنه من الكوفةة حجعن رجل أعطى رجالً ،كاالستدالل له بصحيحة حريز

  ،ه حجسك فقد متقضى مجيع املنا  إذاال بأس :)السالم

  

 سقوطها به وسقاط احلقوقإجواز  على لعموم ما دل }أسقط بعد العقد حق تعيينه إذا ذاكو{

 حيىيو ياحلل ويالقاض و،الشيخ يف املبسوطو، ما عن املفيد يف املقنعةك }فالقول جبواز العدول مطلقاً{

  .غريهم و الفقيهيكيف حم ظاهر الصدوقو اإلرشادالعالمة يف  وبن سعيد

 ،املشهور إىل بل نسبه يف اجلواهر، ما عن الشرائعك }أو مع عدم العلم بغرض يف اخلصوصية{

  .مجاعة آخرين و)رمحه اهللا( عند املصنف }ضعيف{

 أبا سألت: قال }االستدالل له بصحيحة حريزك{ : بقولهإليهشار أحجة جواز العدول مطلقاً ما 

 فقال، فحج عنه من البصرة، وفةك رجالً حجة حيج عنه من الىجل أعطعن ر{ )عليه السالم( عبد اهللا

  .)١(}مت حجه  فقدك مجيع املناسىقض إذا ،ال بأس: )عليه السالم(

  :جابوا عنها بوجوهأقد و،  صراحة الرواية يف جواز املخالفة مطلقاً)٢( يف احلدائقىقد ادعو

  ذ هي حممولةإ{ : بقوله)رمحه اهللا( شار املصنفأ إليهو، ىما عن املنتق: ولاأل

                                          
.١ ح من النيابة يف احلج١١باب  ١٢٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢٧٠ ص١٤ ج:احلدائق) ٢(



١٣٤

 ال ، دلت على صحة احلج من حيث هوإمنا مع أا ،إذ هي حممولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب

  ، عليه كما هو املدعى مستأجراًمن حيث كونه عمالً

  

، يدقتقييد يف الرواية من غري منه إ :ن فيهكل ،}ما هو الغالبكصورة العلم بعدم الغرض على 

التعيني يف عقد  ألن ،جب موافقتها للقاعدةوي هذا املقدار ال أن  من)١(كما يف املستمس إىل ضافاًم

ره من باب كون ذكي أن  الذي يوجب موافقتها للقواعدإمناو،  بنفوذ العقدجارة يوجب التعيني عمالًاإل

ان كن إو، بني غريه وه اجلامع بينيلكجارة حقيقة الطريق الون موضوع اإلكفي، املثال ال خلصوصية فيه

  .ن بعد عن ظاهر التعبريإو كلعل املراد ذلو، اللفظ قاصراً عنه

 مستأجراً عليه ونه عمالًكال من حيث ، صحة احلج من حيث هو على  دلتإمنامع أا { :الثاين

 )عليه السالم(مام ان عن صحة احلج بقرينة جواب اإلك بأن السؤال كرمبا يؤيد ذلو }ىما هو املدعك

مل ، جرةعن استحقاق متام األ أو ، جواز العدولعينأ يليفكم التك عن احلان سؤاالًكذ لو إ، كن ذلع

  . للسؤالن اجلواب مطابقاًكي

مام فجواب اإل، امكحيتعلق ذه املسألة من األ ون عن جمموع ماكسئلة يمثل هذه األن إ :ن فيهكل

 ك باملناستياناملهم هو اإل أن  إىل)عليه السالم(ر شاأمث ، اجلواز على دليل ، بأنه ال بأس)عليه السالم(

  لعدميداً كتأ

                                          
.٤٠ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٣٥

  مل يكن  إذا  يف صحة حجه وبراءة ذمة املنوب عنهإشكالوكيف كان ال  .ورمبا حتمل على حمامل أخر

  

 فهم العموم إمناو، كهام عن الشوائب ذلذ ألذا فهم منه املتقدمون اخلايلو، صالأمدخلية الطريق 

  .)١(ك مجيع املناسىقضإذا  :)عليه السالم(لعموم قوله ، وفةكال وة يف خصوص البصرةالصحيح أن مع

، جارةوجه الرزق ال اإل على ون املدفوعك على  محلهاىن املنتقعف }حمامل أخر على رمبا حتملو{

عن الذخرية احتمال تعلق و، صلة حبج  صفة الرجل الوفةكمن القوله ون كي أن  احتمالكعن املدارو

وفةكمن ال بقوله ىعطأبقوله   الحيج عنه ،وفة موجباًكعطاء من الون اإلكون السؤال لتجويز كو 

جيب  هو الو، الشرط خارج عن العقد أن  على محلهايعن السيد اجلزائرو، نهمج احللتوهم وجوب 

  .الوفاء به عند الفقهاء

 الصحيحة خمالفة لقاعدة ونكابه كوقعهم يف ارتأ ،لها خالف الظاهركهذه االحتماالت و

جارة عن املنوب ليف يرتفع باإلكالت أن ما تقدم من إىل مضافاً، ن الالزم القول ا ملا عرفتكل، جارةاإل

،  جواز العدولعينأ ليفيكم التكالم يف احلك الإمناو، جرةاستحقاق األ والم يف صحة احلجكفال ، عنه

  .فادتهإالصحيحة وافية بو

  ن كمل ي إذا ة ذمة املنوب عنهءبرا ويف صحة حجه إشكالان ال كيف كو{

                                          
.١ ح من أبواب النيابة يف احلج١١باب  ١٢٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(



١٣٦

  ،تقدير العدول وعدمه  الكالم يف استحقاقه األجرة املسماة علىإمنا ، خبصوصية الطريق املعنيعليه مقيداًما 

  

 غريه عدم اخلالف وبل يف اجلواهر، القاعدة وللرواية }ما عليه مقيداً خبصوصية الطريق املعني

ان ابتداء الطريق كلو  حىت بل، حرام من غري ميقاتهلو استلزم املخالفة اإلحىت   يف صحة احلجشكالاإلو

  .املشترط من ميقات خمصوص

غري ما تقدم من  على بناًء }عدمه وتقدير العدول على جرة املسماةالم يف استحقاقه األك الإمنا{

  :قوال فيه مخسةاأل و،جارةاالستحقاق مبجرد اإل

 من القول بصحة ،غريهم و)رمحه اهللا( الشهيد الثاين والعالمة و عن احملققيكما ح: ولاأل

قد امتثل و، جارة داخلة يف اإلي فه، حينئذ بعض ما استوجر عليهعمالون نفس األك إىل  نظراً،جارةاإل

  .جرة من األعمال استحقاق ما قابل األمهالز و،لف بفعلهاكامل

القول  على لكشأ فإنه ،جرةيف استحقاق األما الزمه التفصيل  قال فإنه، كما عن املدار: الثاين

 ، بهتيانمل حيصل اإل وهو الواقع عقيب املسافة املعينة و هو احلج املخصوصإمنان املستأجر عليه أ بولاأل

  .)١(روهكخر اجته ما ذحدمها باآلين من غري ارتباط ألاألمرنعم لو تعلق االستيجار مبجموع : مث قال

  ىلإالرجوع  وىرة من فساد املسمكالتذي كبه يف حمما استقر: الثالث

                                          
.تاب احلجك ٤١٨ ص:كاملدار) ١(



١٣٧

 يف اإلجارة على وجه كان الطريق معترباً إذا  ويسقط منه مبقدار املخالفة،يستحق من املسمى بالنسبة أنه واألقوى

  ه بالعملإتيان لعدم ، على تقدير اعتباره على وجه القيدية وال يستحق شيئاً،اجلزئية

  

ل مورد كما هو يف ك، هذا املقدار على قدمأفقد  الإو ى،مقل من املسأان ك إذا جرة املثل يعينأ

  .جرة املثلأقلنا ب

ي اجلزم به عن ك ح،ال مل يرد شيئاًإو، سهلأه كان ما سلكن إ ،رد التفاوت بني الطريقني: الرابع

  .مل يتعلق غرض بالطريق إذا رة فيماكالتذ

يسقط و،  بالنسبةىيستحق من املسم أنه األقوىو{ : بقوله)رمحه اهللا( ما اختاره املصنف: اخلامس

 ببعض املستأجر عليه ىتأ ألنه }وجه اجلزئية على ةجاران الطريق معترباً يف اإلك إذا ،منه مبقدار املخالفة

، املقدار املخالف إىل حظيف البعض مث يتحدان، لو نيفان الطريقان متخالكفإن  حينئذ و،فيستحق بالنسبة

  .جرة الطريقأ خر استثىناآل إىل ن ختالفاإو، اموعجرة املستأجر عليه من أ يستثىنو

ما لو اشترط من ك ،أيضاًة فيما خالف يف امليقات كم إىل  أو،امليقات إىل مث هل املعترب الطريق

  .العقيق و طريق العراقك فسل،الشجرة وطريق املدينة

  له بالعمإتيانلعدم ، وجه القيدية على تقدير اعتباره على ال يستحق شيئاًو{



١٣٨

 أنه يعد يف العرف أنه  ودعوى،حينئذ متربع بعمله ألنه ،املستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة املنوب عنه مبا أتى به

 كما ، عن العمل ذي األجزاء وقصد التقييد باخلصوصية ال خيرجه عرفاً،أتى ببعض ما استوجر عليه فيستحق بالنسبة

   يف اجلواهر ال وجه هلاإليهذهب 

  

 ولان املتدكل }حينئذ متربع بعمله ألنه ، بهىن برئت ذمة املنوب عنه مبا أتإ ويه حينئذاملستأجر عل

  .وجه اجلزئية ال القيدية على ون الطريقك

قصد التقييد و،  ببعض ما استوجر عليه فيستحق بالنسبةىأت أنه يعد يف العرف أنه ىدعوو{

 الرجوع ألن } هلاوجه  يف اجلواهر الإليهما ذهب ك، جزاء األيخيرجه عرفاً عن العمل ذ باخلصوصية ال

م بغري ما يفهم لكلو صرح املت أما ،المهكلم املستفاد من ظاهر كلتشخيص مراد املت إالّ العرف ليسإىل 

  .العرف إىل الرجوع و التصريحكالعرف فال وجه لتر

   : قالفإنه )رمحه اهللا( ما نقله املصنفكره صاحب اجلواهر ليس كما ذ أن  ال خيفىنكل

وجه اجلزئية ملا  على ر الطريقكذ أنه معىن على المهم اجلزئيةكأريد بالشرطية يف ن إ أنه التحقيقو"

 ان املراد منه اجلزئية من العمل املستأجر عليهكن إو" :قال أن  إىل،"جارة اجته التقسيطوقع عليه عقد اإل

 كما مستعه من سيد املدارك النظر عدم استحقاق شيء يفقد يتخيل يف باد، وجه التشخيص بهعلى 

ونه بعض كصح خالفه ضرورة صدق ن األكل،  بالعمل املستأجر عليه فهو متربع به حينئذتيانلعدم اإل

جرة مع أبل لو شرط عليه عدم استحقاق ": قال أن  إىل،"ليس هو صنفاً آخرو، العمل املستأجر عليه

  ى به علتيانعدم اإل



١٣٩

  .انتهى )١(" جارةل صحة اإلكشأ، الوجه املخصوص

  .ثالثة أقسام إىل قسم االشتراط أنه المكحيصل من هذا الو

تذهب من الطريق  و احلجأعمالتعمل  ألن كجرتأ :أن يقالك ون جزءاً صرحياًكي أن :ولاأل

  .جرة يف تقسيط األإشكاليف هذا الفرض ال و، الفالين

 على املقيد والقيد على  واقعاًجيارون اإلكفي، ثرياًكما هو كون الطريق بصورة القيد كي أن :الثاين

انت كن إ وهذه العبارةفإن ، حتج من الطريق الفالين أن  علىكجرتأ: أن يقولك، ل منهماكحنو جزئية 

 ال حىت ال العمل املقيد، جرة مبقابل العملنيون األك العرف ىن املتفاهم منها لدكل يف صورة التقييد

  .ون للقيد خطكي

ان مراده من الصورة الثانية ما فهمه كال فلو إو، العمل املقيدى  علجارةون اإلكت أن :الثالث

بل هو الوجه :  يف تعليقتهيلذا قال السيد الربوجردو،  مل يبق جمال للصورة الثالثة)رمحه اهللا( املصنف

ره اجلواهر هو ك ذإمنا ،ر غري واحد من احملشنيكذا ذكو، ما يفهم من التقييد يف مثله إىل بالنظر عرفاً

  .جهالو

 إالّ ،حنو التقييد على انكن إو أنه رمبا حيتملو، ال التقديرينك على م واضحك فاحل،انكيف كو

 )عليه السالم(جعفر  أبو عنده وقاض إىل نت قاعداًك: لرواية احلليب قال، جرة شيءيستحق من األأنه 

  فقال، فجاءه رجالن، جالس

                                          
.٣٧٥ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



١٤٠

 نعم للمستأجر خيار ،ة الفقهية مبعىن االلتزام يف االلتزامكان اعتباره على وجه الشرطين إ ويستحق متام األجرة

  .تخلف الشرط فريجع إىل أجرة املثلالفسخ ل

  

 أن فاشترطت عليه، بعض املعادن إىل بل هذا الرجل ليحمل يل متاعاًإاريت ك تينإ: حدمهاأ

راء كمن ال حططت كاحتبست عن ذلفإن ، يفوتين أن خافأ وا سوقذا ألك وذاك املعدن يوم يدخلين

هذا شرط :  فقال القاضي،ذا يوماًك وذاك اليوم ك عن ذلن حبسينإو، ذاك وذاكاحتسبته يوم ل كل

شرطه هذا جائز ما مل حيط :  فقال)عليه السالم(جعفر أبو   إيلّ فلما قام الرجل أقبل،راهكه فّ وفاسد

  . )١(راهكجبميع 

 ذاك ك ل:يقال أن  يف قوةي فه، هذه الصورةجارة بغريحاطة تقيد اإليف صورة اإل أنه وجه الداللة

  .ذاكأوصلت يف يوم ن إ  شيءكليس ل و،ذاكفالن يف يوم و، ذاكأوصلت يف يوم ن إ ذاكو

 ىهو شرط خمالف ملقتضو، جرةقد شرط يف بعض الصورة عدم األو، جارة مطلقةاإلن إ :ن فيهكل

  .ون فاسداً من هذه اجلهةكالعقد في

نعم ،  االلتزام يف االلتزاموجه الشرطية الفقهية مبعىن على ان اعتبارهكن إ جرةيستحق متام األو{

ن أريد بشرطية إ و:وفاقاً للجواهر قال }جرة املثلأ إىل للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فريجع

فال ،  عما قوبل بالعوض يف العقدي الشرطية اليت هي يف العقود التزام بأمر خارجالمهم معىنكالطريق يف 

  يص عنحم

                                          
.٢ حجارةام اإلك يف أح١٣ب با ٢٥٣ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



١٤١

جرة متاماً حنو الشرط يف دفع األو، عدمه وجرة املثلأدفع  والقول باقتضاء التخلف اخليار يف الفسخ

حنو هذا  أن ىدعوو، وجه التوزيع على ذ ليس للشرط قسط من الثمنإ، غريه من عقود املعاوضة والبيع

 الفرض مع الفسخ لوصول  أوجبنا أجرة املثل يفإمناو،  ال دليل عليهاكذلكجارة الشرط يف خصوص اإل

ان كصالة احترام عمل املسلم الذي أ ىمقتض على ىفيبق، املستأجر مع عدم صدق التربع به إىل العمل

  .انتهى ،)١(قيمته إىل فمع الفسخ يرجع، جرةجارة بشيء من األ عقد اإلىمقابال مبقتض

، الشخص إىل  مستنداًان العملك إذا ونك تإمناأجرة املثل  أن هو و،رهكن فيه تأمل تقدم ذكل

  .دليل إىل فاستحقاقه هلا حيتاج، كذلكليس هنا و

 ان مستنداًكان  وى،الزم املسمال فيجاراإل رضاه إىل اًان مستندكن إ هإتيانن إ :ن شئت قلتإو

باً من كذ ليس العقد مرإ،  فهو باطليجاران املراد رضاه املطلق يف ضمن رضاه اإلكفإن رضاه إىل 

ال رضا  أنه ان رضاه اخلارج فاملفروضكن إو،  يف بعض فوائدهى شيخنا املرتضما حققهكين ءرضا

  .كذلك

قلية أذ يف صورة إ ،ىمن املسم وين منهمااألمرفاملراد أقل ، لما قلنا باستحقاق أجرة املثلكمث 

  .ون له مبقدار بال زيادةكي أن  علىجري قد دخل األىاملسم

  

                                          
.٣٧٦ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



١٤٢

مث آجر عن شخص آخر يف تلك السنة ، ص مباشرة يف سنة معينةآجر نفسه للحج عن شخ إذا ):١٤مسألة (

 ومع عدم اشتراط املباشرة ،وىل لعدم القدرة على العمل ا بعد وجوب العمل باأل، بطلت اإلجارة الثانيةأيضاًمباشرة 

  وىلاألفيها املباشرة مع اعتبارها يف   ودعوى بطالن الثانية وإن مل يشترط،فيهما أو يف إحدامها صحتا معاً

  

جر عن شخص آخر يف آمث ، نة معينةسذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة يف إ :١٤ مسألة{

 }وىلالعمل ا بعد وجوب العمل باأل على لعدم القدرة، جارة الثانيةبطلت اإل ،أيضاً  السنة مباشرةكتل

قد صرح مجع و قاصد املىبل يف منته، غريها واجلواهر وكاملدار وك عن املساليك هو احملكم بذلكاحلو

  . باملباشرةى السنة حلجة أخركيؤجر نفسه يف تل أن  بعدم جوازإشكالال و، من غري خالف

احلرمة  على ذ ال دليلإ ،يليفك ال التيون مرادهم من عدم اجلواز الوضعكن يأ وبد ن الكل: أقول

 جيب إمناو، يته ملنافعه وضعاًكمالو، ليفاًك تول هو وجوب الوفاء باألاملانع من الثاين أن الظاهرو، ليفيةكالت

  .ىخيف ما الك ليس بسبب يف احلقيقة بل الثاين، سبقهما تأثرياًأ اًسبق السببني وجودأ ألن ولالعمل باأل

 إتيانلف من الوفاء ما بكن املكلتم }حدامها صحتا معاًإيف  أو مع عدم اشتراط املباشرة فيهماو{

  .وللتيهما تسبيبا يف األك بوأ ، تسبيباًىخراألو، حدامها مباشرةإ

  وىلن مل يشترط فيها املباشرة مع اعتبارها يف األإ و بطالن الثانيةىدعوو{



١٤٣

 وكذا ال ،نآقر فال جيوز إجارة األعمى على قراءة ال،ألنه يعترب يف صحة اإلجارة متكن األجري من العمل بنفسه

  ، فاألقوى الصحة،عةجيوز إجارة احلائض لكنس املسجد وإن مل يشترط املباشرة ممنو

  

قراءة  على ىعمجارة األإجيوز   فال،جري من العمل بنفسهن األكجارة متنه يعترب يف صحة اإلأل

ما احتمله ك، ازاكلو ارتو }ن مل يشترط املباشرةإ ونس املسجدكجارة احلائض لإجيوز  ذا الكو، نآقرال

  .)١(جارة احتمال الصحة اإلتابكرنا يف كن قد ذكلو :المهكن قال يف آخر إو، صاحب اجلواهر

 على ان اعتبار القدرة فالشرعية ال دليلكاملانع لو  ألن ،جارةال مانع من هذه اإل ألنه }ممنوعة{

، العموماتان من جهة عدم مشول كن إ و،ن من االستنابةكالعقلية حاصلة بالتمو، وا أزيد من العقليةك

، حتج معناه املباشرة أن  علىكل املستأجر أجرتقو أن ان من جهةكن إو، ففيه عدم مانع عن الشمول

 الذي )كبعت(اف كمثل ، اف هنا للخاطبكالن إ هفيف، التسبيب وعم من املباشرةاأل على ال لفظ يدلو

 أن : بقولهتيانيلزم اإل الو، حنوهم ولزم بطالن بيع العبيد الإو،  املخاطبكمتلي ألن ،هو رد اخلطاب

  .ةجارة املعاطاتيصحة اإل إىل مضافاً،  بل يقول للحج،حتج

املعاصرين  وأينا عنوانه للمسألة من املتقدمنيمن رل كوفاقاً ل }الصحةاألقوى ف{ انكيف كو

  ىعماأل و احلائضر من مثايلكما ذو،  اجلواهرىسو

                                          
.٣٧٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



١٤٤

صح الثانية  وكذا ت، فيهإشكالآجر نفسه لتحصيله فال  إذا وأما ، للحج بال اشتراط املباشرةآجر نفسه ثانياً إذا هذا

مل  إذا  إحدامهاإطالقهما أو إطالق بل وكذا مع ، أو توسعة إحدامها، أو مع توسعة اإلجارتني،مع اختالف السنتني

  ،يكن انصراف إىل التعجيل

  

 أو  مباشرةًنآقر لقراءة الكجرتآ ىعمال فلو صرح لألإ و،از املباشرةك ينبو عن الذهن الرتإمناف

  .ىخيف ا المكتسبيباً مل يبعد عن الذهن 

  .ازية منهاكلو االرتو } للحج بال اشتراط املباشرةآجر نفسه ثانياً إذا هذا{

لو وجعله حاصال  إالّ ذ حتصيل احلج ليس معناهإ } فيهإشكالجر نفسه لتحصيله فال آ إذا وأما{

 الاملباشري  إىل كجرتآاز الذهن انصراف ك من ارتيالتوهم السابق الناشو، ن منهماكبغريه فهو متم

  . هنايأيت

فلم تقع ، جرة يف الثانية مقابل التحصيلاألفإن ، جرةيف األ أيضاً الفرق بني الفرضني يظهرمث إن 

: هنا ما لفظه على لذا علق السيد عبد اهلاديو، جرة مقابل احلج فاألولخبالف الفرض األ، مقابل العمل

  .جرة حينئذ لنفسهون األكفت

لعمرو يف السنة و، جر نفسه لزيد يف هذه السنةآبأن  }تنيذا تصح الثانية مع اختالف السنكو{

  .املتأخرة أو من غري فرق بني توسعة املتقدمة }حدامهاإتوسعة  أو ،جارتنيأو مع توسعة اإل{ الثانية

 ن الشيخأكو }التعجيل إىل ن انصرافكمل ي إذا حدامهاإ إطالق أو هماإطالقذا مع ك وبل{

غريمها من  وىاملنته واملعتربو، االنصراف إىل  بطالن الثانية نظرواي مطلقغريمها من وحد قولهأاحملقق يف و

  أصل إىل  الصحة نظروايمطلق



١٤٥

  .ره املصنفكالفصل ما ذ ويلفظ  إذاًفالرتاع، طالقاإل

بل يف اجلواهر تصريح ، جيل املوقتعجارة يف التاملتعارف عندنا فعال ظهور اإل أن  ال خيفىنكل

ون كالم احملقق ك ىمقتض أن عشرة  بل سيأيت يف املسألة التاسعة. فتأمل، مجاعة باقتضائه التعجيل

  .مره سهلأ وبل يف العرف،  عليهالماً يف املبينكن هذا ليس كلو، التوقيت إىل  منصرفاًطالقاإل

 : مبا لفظهكره يف املستمسكما ذ أن ماك، لم يف هذا املقامكثري ممن تكالم كهذا فال وقع لوعلى 

ن املستأجر عليه ملا  الثانية فألوأما،  فلعدم املزاحموىلاأل أما ،امتا مطلقتني فال مانع من صحتهانكلو أما "

ه يف فرادأبعض  على لو بالقدرة وجارة القدرة عليهفالقدرة املعتربة يف صحة اإل، ةان هو الطبيعة املطلقك

املفروض وقوع  والتعجيل  إىلطالقذ بعد انصراف اإلإ، ما فيه ال خيفى .انتهى )١("الزمان الالحق

 على القدرةو، املصرح بالتعجيل فيهماكونان كفت، معجلة أيضاً انت الثانيةكنفس املنصرف  على جارةاإل

  .املفروض خالفهو،  البعضكجارة ذلانت حبيث تشمل اإلك إذا يفك تإمنا فرادبعض األ

ال ، تيةحبيث يشمل السنة اآل استأجره مطلقاً وجري أوجر هلذه السنةاأل أن نعم لو علم املستأجر

  . فيهإشكال

اً رجوونه مك بان جاهالًك لو املستأجر الثاين أن  من)٢( ما استظهره يف اجلواهرشكالمثله يف اإلو

 إىل جارة منصرفةون اإلكذ بعد فرض إ، مث احتمل البطالن، ان له اخلياركأطلق مث علم  وهلذه السنة

  .جارةمع عدم القدرة تبطل اإلو،  ال قدرةوىل السنة األيفو، ما يشمل السنة على التعجيل مل تقع

                                          
.٤٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(

.٣٩٢ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



١٤٦

 ولو آجره فضوليان من شخصني مع ، مع اشتراط املباشرة فيهما بطلتا معاً،ولو اقترنت اإلجارتني يف وقت واحد

  ،اقتران اإلجارتني جيوز له إجازة إحدامها كما يف صورة عدم االقتران

  

  سنة واحدةيف خرآله من يك وأجره وفسه من شخصأجر ن إذا ماك }جارتنيلو اقترنت اإلو{

 لعدم كذلو، ازاًكلو ارتو }بطلتا معاً مع اشتراط املباشر فيهما، يف وقت واحد{جارتني ان وقوع اإلكو

حدمها أعن  أو املباشرة عنهما أو سقاط قيد التعجيلإ و،لعدم القدرة  مباشرةان صحتهما معجالًكمإ

صحته و،  ترجيح بغري مرجحىخرحدامها املعينة دون األإحة صو، جارةاملردد خالف اإل أو املعني

ذا كه، جارتني اإلىحدإ على ينطبق  بواحد التيانان اإلكمإلعدم ، يترتب عليه أثر حدامها بال تعيني الإ

  .ره غري واحدكذ

  يف الظاهر معيناًالًكان مشكصيصها مبا خت و،لكل أمر مشكا ل أل،ر القرعةظقرب يف النن األكل

اشتراطها بالعمل قد تقدم يف بعض  أن ماك، دلتهاأ إطالقخالف ، ال تعيني هنا أصالًو، يف الواقع

  .حنومها والطالق وقد ثبت مثله يف باب العتقو، املباحث تزييفه

حدامها، كما يف صورة إجازة إجارتني جيوز له ولو آجره فضوليان من شخصني مع اقتران اإل{

كانتا على فإن ن أجازمها إ و، الفضولية وتبطل األخرىأدلة اازة لعموم  وحينئذ فتصح}عدم االقتران

  .جارتني من غري الفضويلن كانتا دفعة كان حاهلما حال اإلإ و،التعاقب صحت املتقدمة وبطلت املتأخرة



١٤٧

 ليس له إجازة ذلك ، على عقد نفسهآجره فضويل من شخص آخر سابقاً أنه ولو آجر نفسه من شخص مث علم

  لكون إجارته نفسه مانعاً،ة نفسهار بدعوى أا حينئذ تكشف عن بطالن إج، وإن قلنا بكون اإلجازة كاشفة،عقدال

   وانصراف،عن صحة اإلجازة حىت تكون كاشفة

  

عقد نفسه ليس  على خر سابقاًآ من شخص ه فضويلرجآ أنه لو آجر نفسه من شخص مث علمو{

جازة ون اإلكن قلنا بإو{ .يليفكم التك احلمبعىن جازة ال عدم نفوذ اإلمبعىن } العقدكجازة ذلإله 

 على جارة املتأخرة عن الفضولية املتقدمةبطالن اإل وشفكال على ال يتوهم صحة اازةو }اشفةك

جارة الفضولية ون اإلكشف تكذ بعد الإ }جارة نفسهإشف عن بطالن كا حينئذ تأ ىبدعو{ جازةاإل

منافع نفسه بعد  على  لعدم السلطنة،جارة اإلكجارة نفسه بعد تلال إلصحيحة يف موطنها نافذة فال جم

  .الفضولية

مانعاً عن صحة { جازة الفضوليةإقبل  }جارته نفسهإون كل{  قلنا بفساد هذا التوهمإمناو

جازة فاإل، ة للمستأجركانت مملوك وجارة نفسه خرجت املنافع عن سلطتهإبعد نفوذ  ألنه }جازةاإل

 أن ال يتوهمو،  الغريك ال مبلكانت متعلقة بامللك إذا  تصحإمناجازة ذ اإلإ،  املستأجر فاسدةك مبلةاملتعلق

، اًكجازة ليس مملووقت اإل ألن ، الغريكجازة مللإفليست ،  السابقكاملل على جارة العقد الواقعمتعلق اإل

  ه يوم اجلمعة مثكون شيء ملكي أن  فهو مثل،جازةإ ال كوقت امللو



١٤٨

  .مثل ذلك الفضويل عن  صحةأدلة

  

ان حني كن إ ومتعلق البيعفإن ، حديف يوم األ ه يوم اجلمعةكه يوم السبت مث باع ملكخرج عن مل

ل معامل ك كال مللإو،  ليس مببيعكوقت املل وكوقت البيع ليس مبل ألن ،غري صحيحأنه  إالّ ،يةكاململو

جيعل املعاملة الثانية متعلقة مبا قبل وقت املعاملة  ووىلمتعلق املعاملة األ على ن يعامل ثانياًأبطال املعاملة بإ

جازة نه ال جمال إلأ وه بعد بيع الفضويلكلو باع الشخص مل قد حرر هذا املبحث يف مسألة ماو، وىلاأل

  .هك عن ملك بعد خروج امللالبائع معاملة الفضويل

  صحة الفضويلأدلةانصراف و، اشفةكون كتحىت { جازة ليست بصحيحةهذه اإلن إ :احلاصلو

فيشملها عموم ، وا معاملة عرفية مل يرد ردع من الشارع عنهاكالعمدة من دليلها فإن  }كعن مثل ذل

ون يف عدم نفوذ كادون يشكالعقالء ال يفإن  ،مثل هذا النحو ليس معاملة عرفيةو،  الوفاء بالعقودأدلة

  .وفوا بالعقودأـ  لىون صغرك فال ت،كجازة متأخر معاملة املالإمثل هذه الفضولية املتعقبة ب

  



١٤٩

  بل وال التقدمي، أخري ال جيوز له الت،آجر نفسه للحج يف سنة معينة إذا ):١٥مسألة (

  

لوجوب الوفاء بالعقود  }أخريجيوز له الت  ال،ذا آجر نفسه للحج يف سنة معينةإ :١٥ مسألة{

، زاد خرياً ألنه ،قرب اجلوازرة األكعن التذو، ركملا ذ }ال التقدمي وبل{ أخري يف املقام لعدم التياملقتض

  . مع العلم بانتفاء الفرض يف التعينيكقرما ذلأجهان  و يف الصحةكعن املدارو

فلو ، الواجب يدور مدارها ال مدارهفإن ، جارة ال يف الغرض اإلىالم يف مقتضكالن إ :ن فيهكل

  .م اتباع مقتضاه صرح بالتعيني لزكمع ذلو، كغرض له يف ذل ال أنه علمنا

نه كل، ره وجهكان ملا ذك فرادحد اإلأر كذ إىل رضغنعم لو أراد رجوع التعيني يف صورة عدم ال

ر كرادة التعيني من الذإعدم  إىل يرجعنه إ فيه و: يف رده)١(لذا قال يف اجلواهرو، المكخارج عن حمل ال

ال ريب يف عدم و، ترب فيه من التعينيالم فيما اعك الإمناو، جزاء يف اإلإشكالحينئذ ال و، يف العقد

  .انتهى ،جارةاالجتزاء به عن اإل

جارة ون متعلق اإلكفاية مثله مع فرض ك على  فال دليل،رة من زيادة اخلريك يف التذرهك ما ذوأما

 رفلو نذ، ال فال جمال لهإو، املنوب عنه على ن معيناًكي هو فيما مل إمنا كاملدار ورةكالم التذكمث إن ، غريه

  .صالأن وجه للصحة كتية فذهب النائب يف هذه السنة مل يبيه يف السنة اآلأيرسل عن أن 

                                          
.٣٧٩ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



١٥٠

  ،كان التعيني على وجه التقييدن إ  ولو أخر ال لعذر أمث وتنفسخ اإلجارة،إال مع رضا املستأجر

  

المها يصح مع ك و،الوفاء بغري اجلنس أو سقاط الشرطإمن باب  ألنه }أجرال مع رضا املستإ{

  .لرضاا

ن إ جارةتنفسخ اإلو{ أخري لعدم التيمن جهة عدم وفائه بالعقد املقتض }لو أخر ال لعذر أمثو{

عن  الدين أخريتك أنه ما عن بعض العامة منو، مل يأت باملوجر عليه ألنه }وجه التقييد على ان التعينيك

فوراً ففوراً بعد حلوله  داء الدينأذ اخلطاب بإحمله قياس مردود عليه مع كونه مع الفارق الواضح، 

  .بفواته يفوت املتعلق والعمل يف الزمان املعني على جارة وقعتاإلفإن ، خبالف املقام

، جارة طلب هذا العمل عن املؤجر اإلىاملستأجر مبقتض أن ن رمبا يناقش يف االنفساخ من جهةكل

، خذ القيمةأ واءضماإل و،جرةألخذ اأ ون له اخليار يف الفسخكل، عطاء قيمتهإحيث مل يأت به لزم عليه و

مل يفسخ فإن ، عدمه وهو ختري املستأجر بني الفسخاألقوى  : يف تعليقتهير السيد الربوجردكلذا ذو

  .انتهى ،طالبه بأجرة مثل العمل املستأجر عليه وجرة املسماةعطاه األأ

 املستأجرو، ة املسماةجرأ إىل جريانقضت مدا فريجع األ أنه مبعىن: ييف تعليقة السيد عبد اهلادو

  .انتهى ،جرة مثل العمل املستأجر عليهأإىل 

مبجرد  ة ذمة املنوب عنهءما اخترناه من برا على بناًء أما ،املشهور على هذا بناًء أن  ال خيفىنكل

  .لمات أصالًك فال جمال هلذه ال،جارةاإل



١٥١

  .ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية

إذا  إالّ  ويستحق املسماة على الثاين، وإن برئت ذمة املنوب عنه بهول ال يستحق األجرة على األؤخراًوإن أتى به م

  ، وإذا أطلق اإلجارة وقلنا بوجوب التعجيل ال تبطل مع اإلمهال،فريجع إىل أجرة املثل فسخ املستأجر

  

نفس ، جر أمرانون للمستأكحبيث ي }وجه الشرطية على انكون للمستأجر خيار الفسخ لو كيو{

  . مطلوبية العمل بعد فوات الوقتىونه يف الوقت املعني حبيث تبقك والعمل

 على ن بناًءكل، جارة اإلىمل يأت مبقتض ألنه }ولاأل على جرةيستحق األ  به مؤخراً الىتأن إو{

  .لن طولب بأجرة املثإو ىجرة املسمألو مل يفسخ استحق ، ون االختيار بيد املستأجركما عرفت من 

حبيث ، املنوب عنه على جارة معيناًن احلج يف سنة اإلكفيما مل ي }ن برئت ذمة املنوب عنه بهإو{

زواج حيج عنه بعد موته يف سنني األ أن ان نذرهكما لو ك،  به النائبىتأه يف وقت إتيانيصح  ال

  .الثمانني واخلامسكيف سنة الوتر  إالّ  فلم حيجكفاستوجر لذل

فسخ املستأجر  إذا الإ{ سقاط الشرطإ من باب فإنه، مل يفسخن إ }الثاينى  عليستحق املسماةو{

 مبىن على ن قد عرفت يف آخر املسألة الثالثة عشرة عدم استحقاقه شيئاًكل ،}أجرة املثل إىل فريجع

  .املشهور فراجع

  قال }مهالقلنا بوجوب التعجيل ال تبطل مع اإل وجارةطلق اإلأذا إو{



١٥٢

مهل مل تنفسخ أفإن حينئذ  و،القول به ليس توقتياً على ل حال فالتعجيلكوعلى " :يف اجلواهر

   .انتهى، )١(" جرة التامةيستحق األو، أخرين أمث بالتإ وجارةاإل

  .يداًي ليس تقطالقالتعجيل املستفاد من فهم العرف من اإل أن وجههو

ل كشأن كل، جرة لهأ جري فالفلو خالف األ،  التعجيلىقتضاطلق ألو  و:قال أنه ن عن الدروسكل

، ل منهما الفسخ يف املطلقة يف وجه قويكمهل لعذر فلألو و :كبأنه ينايف قوله بعد ذل عليه يف اجلواهر

  .انتهى ،ان لعذر ختري املستأجر خاصةكلو و

 طالقون اإلك في،ما تقدم هو مصب العقدكذ التعجيل إ، أوالًما اختاره الدروس األقوى ن كل

طالق ن اإلأ املقاصد بىلذا ناقش اجلواهر يف منتهو،  نقول به هناكقيل بالبطالن هناما كف، التصريح بهك

  .انتهى ،بني التقييد و فال وجه للتفرقة بينهيان التعجيل مدلوله اللفظك التعجيل ىاقتضإذا 

  تعجيل الثمنيه يقتض أن إطالقرواك بالبيع الذي ذ،مهالرنا من البطالن باإلكنعم رمبا ينقض ما ذ

  . فرق بني املقامنييأف، عجيلتال على طالقخر اخليار مع داللة اإلان لآلكل منهما كفلو أخر ، ملثمناو

حنوه فهو  و التعجيل يف الثمنوأما، هو املتقابالن ن يف املعاملةكن الرأن اجلواب بالفرق بكميو

  ه من باب ختلفأخريون تكن بنحو الشرطية فيكب، مستفاد من املعاملة املطلقة

                                          
.٣٧٩ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



١٥٣

  . ومن كوا مبرتلة االشتراط،الفورية ليست توقيتاً أن  من، ثبوت اخليار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهانويف

  

  .جارةالزمان من مقومات اإلفإن جارة خبالف اإل، الشرط

 يعطأ ىمضأفإن ، مضاءاإل والتخلف يوجب اخليار للمستأجر بني الفسخ أن ن قد عرفتك ل،هذا

  .ل حالك على ى املسمىاملختار يعطوعلى ،  املشهورعلى مل يعط شيئاً ن فسخإو، خذ املثلأ وىاملسم

يف ثبوت اخليار للمستأجر و{ :عدم البطالن يف مفروض املسألة قال يرى املصنف الذيمث إن 

، ما تقدم عن اجلواهرك }ليست توقيتاً{ طالقاملستفاد من اإل }الفورية أن من، جهان وعدمه وحينئذ

  .جارةمل يفت متعلق اإل ألنه  فال وجه للخيار،وببل من باب تعدد املطل

مل يعرف املراد من تعليله  أنه  ال خيفىنكل، فله خيار فقد الشرط }وا مبرتلة االشتراطكمن و{

  .أوجه )رمحه اهللا( مبناه على  فالقول باخليار،ون الفورية ليست توقيتاًكعدم اخليار ب

  



١٥٤

مث آجر من آخر ، آجر نفسه من شخص يف سنة معينة إذا ثانية فيماقد عرفت عدم صحة اإلجارة ال): ١٦مسألة (

   وهو، فيه تفصيل، أو الول فهل ميكن تصحيح الثانية بإجازة املستأجر األ،يف تلك السنة

  

مث ، آجر نفسه من شخص يف سنة معينة إذا جارة الثانية فيماقد عرفت عدم صحة اإل :١٦ مسألة{

 }هوو،  فيه تفصيل،ال أو ولجارة املستأجر األإن تصحيح الثانية بكفهل مي،  السنةكآجر من آخر يف تل

  :جارتني مثانيةالصور املتصورة لإلن إ

ما يف  على الثانية وما يف الذمة على وىلاأل  أو،ما يف اخلارج على  أو،ما يف الذمةعلى ما إ األ

 ىخرأ و،تني متماثلتنيجارون موضوعا اإلكربع تارة ييف مجيع الصور األو، سكبالع أو ،اخلارج

  .متضادتني

أن ما إ ،صالأ الذي ليس مثله يف اخلارج يتاب خارجك لكفزيد املال، مبثال البيعذلك يتضح و

 الً أوليكيبيع ال أو ،هذا مرتني إالّ أصالً الذي ليس له فرد يف اخلارج يلكيبيع ال أو ،يبيعه مرتني خارجاً

  .هما الحتاد موضوعيربع صورأ هذه ،سكبالع أو ، ثانياًيالشخصو

ال خشبة غريها يف اخلارج و، صندوقاً أو تصنع باباً ألن ون له خشبة تصلحكت أن ىخرالصور األو

 أو ، اخلشبة مع فرض صنع اجلمعهباباً خارجيني املصنوع من هذ ويبيع صندوقاًأن ما إ  حينئذفإنه، أصالً

 مثلنا لتضاد املتعلقني باخلشبة إمناو، سكبالع أو ، خارجياًخر ثانياًاآل ولياًك الً أويبيع أحدمها أو ،لينيك

 ون عمالًكيأن  إالّ يصلح عمل واحد ال الإهذا الشخص ليس له  ألن ،الصندوقية أو لبابيةلالصاحلة 

  . مثالً)عليه السالم(لزيارة احلسني  أو للحج

  لي لشخص معني يف زمانكجارة العملي الون متعلق اإلكي أن نكمي المث إنه 



١٥٥

جارة الدار يقع متعلق اإل أن فهو مثل، يلكإذ ليس للشخص املعني يف الزمان املعني عمل ، معني

لية اليت هي له كيبيع الدار ال أن نك ال ميفإنه حنوه البيع و،دار واحدة إالّ لية لشخص معني ليس لهكال

أن تقع ك، باشرة شرطاًون املكبأن ت إالّ جارة الذي يف اإليلكن تصوير الكهذا فال ميوعلى ، فعال مثالً

 يلكيأيت ذا ال أن ن يشترطك ل،حج غريه وجريحج األ على  القابل لالنطباقيلكاحلج ال على جارةاإل

  . ختلف الشرطبان من باك باحلج غريه ىتألو  أنه  حىتمباشرة

  :رنا فنقول يف تفصيل الصوركذا عرفت ما ذإ

حجة ك، ون متعلقهما شيئاً واحداًكشرة مع لي بشرط املباكال جارتنيان متعلق اإلكما : وىلاأل

ن كذ ميإ، وىلجارة األنفس ما وقعت عليه اإل على جارة الثانيةيف هذا قد تقع اإلو،  عن زيدسالماإل

ون كيف هذه الصورة تو، ول األي لغري املشتريلك الصاع الكمث باع ذل لياًك ما لو باع صاعاًك، كذل

 على قد تقعو، ال بطلإ وجاز جازأفإن ، الثاين إىل ولليت صارت لألنقل املنفعة ا ألنه ،الثانية فضولية

  .مضاءاإل وان شرطها متعذراً خيتار بني الفسخكن حيث كل، يف هذه الصورة تصح الثانيةو، هغري

، الثاين إىل جري من تسليم العمل املشروطن األكرفع يده عن شرطه مت أنه  مبعىنولنعم لو أجاز األ

  .جارة مبعناها املتعارفإال يتصور هنا و، صالأفليس للثاين خيار 

الثانية و،  عن زيدسالم حجة اإلوىلون متعلق األكبأن يما إ ،ون املتعلق شيئنيكما تقدم مع : الثانية

 وىلون متعلق األك بأن يوأما، الثانية عن عمروو،  احلج عن زيدوىلون متعلق األك يماإو، حجة النذر عنه

  الثانية زيارةو، احلج



١٥٦

ما  على ا مل تقعأل، جارة الثانية فضوليةون اإلك ال تيف هذه الصورةو، )عليه السالم(احلسني 

 قدرة له ن حيث الكل، مقوم تصحان معاً املباشرة شرط الن إ حيثو، غريها على بل وىلوقعت عليه األ

 النائب له استنابو جارتهإ على يشاء بقفإن ، ون للمستأجر خيار ختلف الشرطك يشرط الثاينعلى 

  .ما تقدمك يده عن شرطه وليرفع األأن  إالّ ،ن شاء فسخ لتعذر الشرطإو، غريه

أن ك، وىلون املتعلق يف الثانية غري املتعلق يف األكمع ، جارتان مشخصتنيون اإلكت أن :الثالثة

ل واحد كنان ان ابك مثال لو ،ه باحلج عن زيدتيان إلمث يستأجره الثاين، ه باحلج عن زيدتيانيستأجره إل

،  الغريكمل على ا واقعةأل، ون الثانية فضوليةكهنا تو، بيهأ املتعلق بذمة يسالممنهما استأجره للحج اإل

  .بطلت الإ و نفذتولأجاز األفإن 

 للحج ولأن يستأجره األك، وىلون املتعلق يف الثانية غريه يف األكالصورة الثالثة مع : الرابعة

لزيارة  أو ،للحج عن عمرو أو ، للحج عن زيد حجة النذرالثاينو، مسالالشخصي عن زيد حجة اإل

، املستأجر عليه على لعدم القدرة، جارة الثانية مطلقاًيف هذه الصورة تبطل اإلو، )عليه السالم(احلسني 

يعترب يف صحة  ذ الإ، جازتهإا تصح بأالظاهر  أن ماك:  قال،حنوه و بصحة هذاك يف املستمسقد أفىتو

ون العقد كي أن جازة يف صحة العقد باإليفكبل ي، اً ملوضوع العقدكون ايز مالكي أن ةزجا باإلالعقد

عني لذا صح بيع الو،  العقدذن مانع من نفوكذا أجاز ذو احلق مل يإف، جازة منافياً حلق غري العاقدلو ال اإل

  يصح بيعو، اً ملوضوع احلقكن مالكن مل يإو، جازة املرنإاملرهونة ب



١٥٧

جازة من لو ال اإل جازة ممن له احلق املانع من موارد اإلكغري ذل إىل ،جازة الغرماءإموال املفلس بأ

  .موضوع احلق على  العقدفوذن

 ولاملستأجر األ إىل جريفال يرجع األ، ولانفساخ العقد األ وةقالاإلإىل ما إ جازةمرجع اإلو

 ،حنو املباشرة على هو العمل اخلاص وجارةه باإلكجري من حق ملاأل على سقاط ما لهإ إىل  أو،جرةباأل

جازة هو  نفس اإلىن مقتضكل، ه عليه من املنفعة اخلاصةكسقاطاً ملا ملإ أو ،براًء ملا يف ذمتهإون كفي

جارة الثانية راجعة لألجري جرة اإلأون كفت، ألا من العقود، تراضي الطرفني إىل لة حمتاجةاقاإل ألن ،الثاين

  .انتهى ،)١(ستأجر فيهامن دون حق امل

الذي هو و،  بنحو خاص ليس بيد املستأجرول للمستأجر األاًكالعمل ملا صار مل أن ن يرد عليهكل

 على له  ملاسقاطاًإونه ك و، آخر بنحو آخركجري صريورته ملبيد األ ال و،ه صريورته بنحو آخركمل

 ،صالأر حاله حال من مل يؤجر نفسه صا، جارة الثانيةسقاط قبل اإلان اإلكذ لو إ، جري غري مصححاأل

جري الذي هو احلج  عمل األولدام للمستأجر األ ذ ماإ، يصححها  الفإنهجارة الثانية سقاط بعد اإلاإلأما 

 التشبيه حبق املرنو،  للمستأجر الثاينك امللكيؤجر نفسه باعتبار ذل حىت ك ليس له ملعن أبيه مثالً

يس لفيما حنن فيه و، ك تعلق احلق من الغري بامللإمناو، كاملفلس املل وذ للراهنإ، الغرماء مع الفارقو

  .صالًأ كجري املللأل

  اً آخرك ملىيبق اً للمستأجر الكالعمل اخلاص الذي صار ملن إ :احلاصلو

                                          
.٥٠ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٥٨

تصح  حىت ول للمستأجر األاًك له ملليس ما استأجره الثاينو،  حبسبهيستأجره الثاين حىت جريألل

  .ولال للمستأجر األ وجري لألكملو ليس مب الذي طلبه املستأجر الثاينفالعمل، جازةباإل

، صحت جارة الثانيةسقاط قبل اإلباإل أو ةقالباإلما إ هك يده عن ملولنعم لو رفع املستأجر األ

  .المكنه خارج عن حمل الكل

طلة لعدم هذه با و،الثانية شخصية مع اختالف املتعلق وليةك وىلجارة األون اإلكت أن :اخلامسة

  .ما عرفت يف الصورة الرابعةكجارة ال موقع لإلو، الثانية على القدرة

الشخص الذي  ألن ، حينئذولجازة األإ على يتوقف و،هذه الصورة مع احتاد املتعلق: السادسة

  .ون شرطاً لهك لول قد تعلق به حق األ للثايناًكجعله مل

ان ملستأجرها ك و،تصح الثانيةو،  احتاد املتعلقلية معكالثانية و  شخصيةوىلون األكت أن :السابعة

  .ال صحت بال خيارإ و،ولمل جيز األن إ خيار الفسخ بتخلف الشرط

ون ملستأجرها خيار ختلف الشرط كي وتصح الثانية و،هذه الصورة مع اختالف املتعلق: الثامنة

 املنفعة اخلاصة على الثانيةو ما يف الذمة على وىلانت األكإذا  أما : بقولهكره يف املستمسكما ذو، فقط

املستأجر  إىل جارة موجبة لرجوع أجرة الثانيةون اإلكال تو، جارتني خمتلففموضوع اإل، سكبالعأو 

  ، ولاأل



١٥٩

مل تقع  إذا ال دخل للمستأجر ا ألنه ، واقعة على العمل يف الذمة ال تصح الثانية باإلجازةوىلكانت األن إ أنه

  ،زاعلى ماله حىت تصح له إجا

  

غري تام ملا ، خلإ )١( قالةاإل والفسخ إىل جازةلني من رجوع اإلثاملتما وم املتضادينك حيبل جير

ون كفال ت، سكبالع أو ليةكجارة الشرط اإل على جارة الشخصية يف احلقيقة واقعةاإل أن عرفت من

  .المه فراجعك بقية رنا يعرف مواقع النظر يفكمما ذ و،املثماثلتني و من قبيل املتضادتنيجارتاناإل

  واقعةوىلاأل{ جارةاإل }انتكن إ نهإ{ هو واملنت إىل فلنرجع، ام الصور الثمانيةكذا عرفت احإ

جارة  يف هذه اإليأ }ا{ ولاأل }دخل للمستأجر ال ألنه ،جازةتصح الثانية باإل العمل يف الذمة العلى 

   :صور هذه أربعة أن  عرفتقدو }جازاإتصح له  حىت ماله على ذا مل تقعإ{ الثانية

 أو ون املتعلق خمتلفاًكيأن ما إ ال التقديرينكوعلى ، ليةك أو ون الثانية شخصيةكتأن ما إ ألنه

 ،انت الثانية شخصية مع اختالف املتعلقكما  إىل  يستقيم بالنسبةإمناره من عدم الصحة كما ذو، متحداً

  للثايناًكالعمل الشخصي الذي جعله مل أن  لفرضول األجازةإ على  يتوقففإنه، مع احتاد املتعلق فالأما 

لياً لزيد ك تاباًكيبيع  أن فهو من قبيل،  لهون شرطاًك لولجارة الثانية قد تعلق به حق املستأجر األباإل

  تاب الشخصيكمث يبيع هذا ال، تاب الشخصيكيعطيه من باب الوفاء هذا ال أن بشرط

                                          
.٥١ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٦٠

  : لية فله ثالث صوركانت كلو  أما ،ةشخصيانت الثانية كهذا فيما لو ، لعمرو

 يف حنوه بأن يبيع ما مثلنا سابقاًك ، مع احتاد املتعلقوىلجارة األما وقع عليه اإل على تقع أن :وىلاأل

 على يتوقف و، يصح حينئذفإنه،  الذي صار لزيد لعمرويلك الصاع الك لزيد مث يبيع ذللياًك صاعاً

  .خل هناإما له  على مل تقع إذا :صنف بقولهال يتم تعليل امل و،ولجازة األإ

قد تقدم صحة و،  مع فرض احتاد املتعلق فيهماوىلجارة األما وقع عليه اإل على تقع ال أن :الثانية

 ولرفع األإذا  إالّ ، خيار الفسخان للثاينك به ولشرطها متعذر لتعلق حق األن إ ن حيثكل ،أيضاًالثانية 

  .يده عن شرطه فال خيار للثاين

 يده عن وليرفع األ أو ، لتعذر شرطهتصح الثانية مع خيار الفسخ للثاينو، خيتلف املتعلق أن :الثالثة

  .شرطه

ما ، خلإال دخل  ألنه :قوله على رنا حيث علقكبعض ما ذ إىل اينكلپايكقد أشار السيد اجلمال الو

ة فمع عدم تقييده مبباشرة املؤجر العمل يف الذم على وىلجارة األذ بعد وقوع اإلإفيه منع ظاهر ": لفظه

لو قيد و، ل تقديرك على ولجازة املستأجر األإ إىل ةتصح بال حاجو، جارة الثانية مطلقاًتزاحم اإل له ال

متعلق حق  على  واردة،ما هو املفروض هناك كبذل أيضاً جارة الثانية حينئذ مع تقييدهاانت اإلكا 

  .انتهى ،"ما يف نظرهكجازته ال حمالة إفتصح ب،  باعتبار شرطهولاملستأجر األ

خل تشقيقاً إمل تقع  إذا :مل جنعل قوله إذا  يتمإمنااملنت  على شكالرنا من اإلكذ ما أن  ال خيفىنكل

فال يرد  ،مال البعدكان يف كن إو ربعخراج الصور األإراد أن أ بان تشقيقاًكإذا  أما ،ان تعليالًكن أب

  .شكالعليه اإل



١٦١

 جاز له ، بأن تكون منفعته من حيث احلج أو مجيع منافعه له،ة على منفعة األجري يف تلك السنةوإن كانت واقع

  ، لوقوعها على ماله،إجازة الثانية

  

 ون منفعته من حيث احلجك بأن ت، السنةكجري يف تلمنفعة األ على واقعة{ وىلاأل }انتكن إو{

  ألنه،أيضاًصور هذه أربعة  أن قد عرفتو }مالهى  عللوقوعها، جازة الثانيةإ جاز له ،مجيع منافعه لهأو 

فإن ، متحداً أو ون املتعلق فيهما خمتلفاًكي أن ماإف ل تقديركوعلى  ،ليةك أو ةون الثانية شخصيكتأن ما إ

انا خمتلفني من حيث املتعلق مع كن إو، رهكلتيهما مت ما ذكانا متحدين من حيث املتعلق مع شخصية ك

 اًكالعمل الذي باعتباره أجر نفسه للثاين ليس مملو أن  ملا عرفت من، تصح الثانيةلتيهما ملكالشخصية يف 

جارة ون اإلكفال ت، صالأ له كال مل ألنه جريال لأل و،ه غريه الختالف املتعلقكمل أن لفرض، وللأل

  . املوهومةىمث يبيع خلالد هذه العص تابهكيبيع لزيد  أن  بل هو من قبيل،ال فضولية وصليةأ

 ان فضولياًك مث آجره الثاين للحج ،صالًأبدون متعلق جارة  باإلولان مجيع منافعه لألكم لو نع

  .ولجازة األإ على توقفو

فقد عرفت صحة ، ليةكالثانية  وشخصية وىلون األكانا متحدين من حيث املتعلق مع كن إو

جاز صحت أن إو، املباشرة خيار الفسخ لتعذر الشرط الذي هو ان للثاينك ولمل جيز األفإن  ،الثانية

  .الثانية بال خيار

  .جره جلميع منافعهأما لو ك،  متعلقوىلجارة األن لإلكمثله ما لو مل يو

ان ك و صحت الثانية،ليةكالثانية  وة شخصيوىلون األك مع ،انا خمتلفني من حيث املتعلقكن إو

ان مجيع منافعه كما لو ك، تعلق مولن لألكن لو مل يكل، ما تقدمكللمستأجر الثاين خيار ختلف الشرط 

   شرطهولجاز األأفإن ، له صحت الثانية



١٦٢

مث آجر نفسه ليخيط أو ليكتب شخصياً،  فلو آجر نفسه ليخيط لزيد يف يوم معني ،وكذا احلال يف نظائر املقام

فسه للخياطة أو ملكه منفعته اخلياطي فآجر ن إذا وأما ،ليس لزيد إجازة العقد الثاين، شخصياًلعمرو يف ذلك اليوم 

  تصرف يف متعلق حقه ألنه ،للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد

  

  .كان له ذلكال إو، ن للثاين خيار الفسخكمل ي

جر نفسه آ مث ،فلو آجر نفسه ليخيط لزيد يف يوم معني شخصياً، ذا احلال يف نظائر املقامكو{

 ألن ،بطل من أصلهو }جازة العقد الثاينإليس لزيد ،  اليوم شخصياًكتب لعمرو يف ذلكلي أو ليخيط

 ة اخلياطكمل أنه لفرض  لزيداًكال مل و،جارة ابتداًءتصح اإل حىت هكتابة لعمرو ليسا ملكال وةاخلياط

  .تقع فضولية وتصححىت ، لنفسه ال لعمرو

و لو، ل خياطةك على لية القابلة لالنطباقكال }منفعته اخلياطي{  زيداًك ملّيأ }هكمل إذا وأما{

 ،جازة هذا العقدإجاز له { حنو شخصي على }تابة لعمروكلل أو  نفسه للخياطةرفآج{ لغري املستأجر

  .}تصرف يف متعلق حقهألنه 

ها زيد ك منفعة اخلياطة اليت ملإفرادتابة ليست من كذ الإ، ةروقوع مساحمة يف العبا ال خيفى نكل

  . عليه غري واحد من احملشنيما نبهك، جارة الواقعة عليهاجازته اإلإتصح  حىت عليه

 يأيت ،ك هنا)رمحه اهللا( الم املصنفك على شكالمواقع اإلو، ورة يف مسألة احلجكالصور املذمث إن 

  .عادةهنا فال نطيل باإل



١٦٣

 نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معني أو احلج عن ميت ،وإذا أجاز يكون مال اإلجارة له ال للموجر

  . يف عدم إمكان إجازتهوليكون كاألمعني على وجه التقييد 

  

ن هذا كل } ال للموجر،جارة لهون مال اإلكي{ جازةان له اإلك فيما ولاملستأجر األ }ذا أجازإو{

لذا قال السيد و،  يف ما تقدمكذلكوا كما عرفت ك ،سقاط الشرطإ إىل جازةمل ترجع اإل إذا  يتمإمنا

 ان عمالًكلو  أما ،ةرائيكمنفعته ال أو مطلق منفعته وىلرة األجاان متعلق اإلك إذا هذا: اينالكلبايكمجال 

، جرة حينئذ للموجرون األكتو، سقاط هذا الشرطإ إىل جازتهإجع تر ف،شرط عليه مباشرتهو يف ذمته

  .انتهى ،عنه قيد املباشرة ى ذمته مشغولة له بنفس العمل املعرىتبقو

سقاطه خبالف إن كذ ميإ ،خبالف حال الشرط ،حال القيد يف مجيع ما تقدم حال اخلصوصيةمث إن 

  .القيد

وجه  على احلج عن ميت معني أو ،خياطة ثوب معنيكمنفعة خاصة { ولاأل }كنعم لو مل{

ما هو مفروض ك، وىلنفس األ على فيما مل تقع الثانية }جازتهإان كمإ يف عدم ولاألكون ك ي،التقييد

، ول للمستأجر األاًكذ صار العمل اخلاص ملإ، تهجازإ على توقفتوصحت  الّإو ،الظاهرعلى  املنت

تقدير  على جرة لهاألو، مضاءاإل و الغري الفسخكون لذلكفي، جري نفسه باعتبار عمل غريهفيوجر األ

 مثل ىمنفعة خاصة أخر على جارة الثانية واقعةانت اإلك إذا يعين": كلذا قال يف املستمسو، مضاءاإل

  ذاإ أما ، آخراحلج عن ميت أو ،خياطة ثوب آخر



١٦٤

 فاستأجره ،حيج عن أبيه بدينار أن  علىد زيدأوالاستأجره أحد  إذا ماك، هانت واقعة عليه نفسك

 كميلو، جارة الثانيةجييز اإلول أن ن حينئذ لألك مي،حيج عن أبيه بدينارين أن على أيضاً خرولد زيد اآل

  .انتهى )١("جرة املسماة فيهااأل

  

                                          
.٥٤ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٦٥

 وتنفسخ اإلجارة ،عمالري أو أحصر كان حكمه كاحلاج عن نفسه فيما عليه من األصد األج إذا ):١٧مسألة (

  ،مع كوا مقيدة بتلك السنة

  

 }عمالاحلاج عن نفسه فيما عليه من األكمه كان حكأحصر  أو جريذا صد األإ :١٧ مسألة{

شيء  أي ،قهسرت ساك حني سئل عن حمرم ان)عليه السالم(احلسن  أيب قولك، هاإطالق ودلةلعموم األ

  .احلديث )١(ل شيءكهو حالل من :  قال،ي شيء عليهأو ون حالهكت

احملصور و، يرجع صاحبه فيأيت النساء وحيث صد املصدود يذبح: )عليه السالم(جعفر  أيب قولو

   .احلديث )٢(يبعث ديه فيعدهم يوماً

  .شاء اهللا نإالصد  وحصار مما سيأيت يف مسائل اإلكغري ذلإىل 

  . فيه عندهمإشكالال  أنه  ظهورك يف املستمسىدعقد او

ن كال يتمو، مل يأت بالعمل املستأجر عليه ألنه } السنةكوا مقيدة بتلكجارة مع تنفسخ اإلو{

  .جارة املوجبة لالستحقاقن باإلكتية مل يحيج يف السنة اآل أن فرضعلى  ألنه ،تيانبعد من اإل

ما تقدم ك، جرةال جيوز مطالبة املوجر باألو،  املنوب عنهجارة تربأ ذمةمبجرد اإلن إ نعم لو قلنا

  .جرةجيوز استرجاع األ  ال،ما تقدم يف مسألة الثامنة من فصل النيابةك، كالم يف ذلكال

                                          
.٤ ححصار والصد من أبواب اإل٦ب با ٩٠٤ ص٩ ج:الوسائل) ١(

.٥ ححصار والصد من أبواب اإل٦باب  ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل) ٢(



١٦٦

كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط يف ضمن  إذا  وللمستأجر خيار التخلف،طالقويبقى احلج يف ذمته مع اإل

  العقد

  

م يف املصدود ك احلكسحاب ذلنن اكل، جري يف ذمة األين بقإو }حلج يف ذمته اىيبق{ ال }و{

بضميمة عدم فهم ، املطهر املتقدمة لهن اب اتبةكيبعد مشول م ان الكن إو، لعدم مشول أدلته له، غري معلوم

  .اخلصوصية

 رساالًإ  أو،جارة نصاًلإل }طالقمع اإل{ جري يف بقاء احلج يف ذمة األإشكال ال فإنه ،انكيف كو

  .وىلالسنة األ إىل جارة بدون االنصرافلإل

 }وجه الشرط ضمن العقد على  السنةكان اعتبار تلكذا إ{ للشرط }للمستأجر خيار التخلفو{

  :جازة ثالثةصور اإل أن فتحصل

  .جارة يف عدم انفساخ اإلإشكالال  و، بدون االنصرافرساالًإ أو ون مطلقة نصاًكت أن :وىلاأل

، جارة لإلوالًمغريها ليس مش أن  حىت، السنة بعينهاكتل على جارة واقعةون اإلكت أن :الثانية

  .ما تقدمكجارة حينئذ تنفسخ اإلو

ههنا و،  يف هذه السنةتيانن شرط يف ضمن العقد اإلكل، احلج على جارةون اإلكت أن :الثالثة

  .ون للمستأجر خيار الفسخ لعدم العمل بالشرطكي

، جارة مجيع السننيتشمل اإل أنه مبعىن، جارة فوراً ففوراًون اإلكتأن  هيو، بعةا صورة ركهناو

بني  و بينهاقهو الفارو، مع عدم خيار الفسخ للمستأجر،  سنة فعل حراماًأولن لو مل يأت به يف كل

  جارةال مانع من هذا القسم من اإلو، الثالثة



١٦٧

ذلك كان يف خصوص املوت من جهة ن  أل،وال جيزي عن املنوب عنه وإن كان بعد اإلحرام ودخول احلرم

  ، والقياس عليه ال وجه له،خباراأل

  

 يشمله ان عقالئياًكل عقد ك أن ما تقدم مناك، أوفوا بالعقودفتشمله ، يعقد عقالئنه أل

  .طالقاإل والعموم

قال الشيخ يف  }دخول احلرم وحرامبعد اإل{ الصد }انكن إ و عن املنوب عنهيال جيزو{

ال يلزمه رد شيء و، سقطت عنه عهدة احلج، حرامأحصر بعد اإل أو  ـجري األيأـ  اتم إذا :اخلالف

  .انتهى، )١(خيتلفون فيها هذه املسألة منصوصة هلم الفإن ،  الفرقةإمجاعدليلنا : قال أن  إىل،جرةمن األ

 دعواهو، مل يبق مقام ساملاً  هذا االحتمالىجر ذ لوإ، نه غريبكالسهو ل على قد محله بعضو

احتمال ورود ک عليه م قبل الشيخ جممعاًكون احلكان كم إل،كذل على قرينية هلا ال خباراأل ومجاعاإل

  .ليناإغريه مل تصل  أو )مدينة العلم(انت يف ك ك بذلأخبار

ان ك إذا فايةكر من الكالذي ذ }كن ذلأل{ ،)رمحه اهللا(  به املصنففىتأما األقوى  ف،انكيف كو

 }خباران يف خصوص املوت من جهة األك{ خبارنا من األيرم فيما وصل بأيددخول احل وحرامبعد اإل

  .يةولاملخالفة للقاعدة األ

  .جزاءعدم اإل على البقيةو، عن الشيخ الّإهذا القول مل ينقل  أن مع }القياس عليه ال وجه لهو{

                                          
.٢٤٥تاب احلج مسألة ك ٢٧٦ ص:اخلالف) ١(



١٦٨

  ،به ضعيف والقول بوجو،ولو ضمن املوجر احلج يف املستقبل يف صورة التقييد مل جتب إجابته

  

جرة نسبة دخول احلرم استعيد من األو حراملو صد قبل اإل: نعم عبارة احملقق يف الشرائع

ون تقييد كي أن نكمي: ر بقولههن وجهه يف اجلواإو، ظاهرة باملفهوم يف موافقة الشيخ. انتهى ،)١(خلفتامل

 ترى ماكنه كل. انتهى )٢( ظنماكجزاء ال الختيار اإل، هذا اخلالف إىل شارةإ ك بذل)رمحه اهللا( املصنف

  . فراجعكتوجيه املسالكخالف الظاهر 

الوجوب  على لعدم الدليل }جابتهإلو ضمن املؤجر احلج يف املستقبل يف صورة التقييد مل جتب و{

  . املقاصدىما يف منتهكواخر األ ووائل جلمع من األوفاقاً

 غريهمو ي علالشيخ واملهذب وائرالسر والنهاية واملبسوط وما عن املقنعةك }القول بوجوبهو{

  .كذل على لعدم الدليل }ضعيف{

 على اتبةكما تقدم يف املسألة الثامنة من فصل النيابة حبمل امل إىل ون نظرهمكي أن نكمي: قولأ

  .إمجاع ىال دعو وال خرب وبال قاعدة، ك بذلىفمن املستبعد جداً الفتو الّإو، صورة الضمان

                                          
.١٦٨ ص١٠ ج:الشرائع) ١(

.٣٨٠ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



١٦٩

ه للعمل إتياناملفروض عدم  ألن  وهو مشكل،عمالالنسبة إىل ما أتى به من األوظاهرهم استحقاق األجرة ب

 وكاالنفساخ يف أثناء ، فهو نظري االنفساخ يف األثناء لعذر غري الصد واحلصر، وعدم فائدة فيما أتى به،املستأجر عليه

 فال يستحق ،دم االستناد إىل املستأجر لع، وقاعدة احترام عمل املسلم ال جتري، املرتبطة لعذر يف إمتامهاعمالسائر األ

  .أيضاًأجرة املثل 

  

 كالم يف ذلكقد مر طرف من ال }عمال به من األىما أت إىل جرة بالنسبةظاهرهم استحقاق األو{

  .يف املسألة احلادية عشرة من فصل النيابة فراجع

، ملستأجر عليهه للعمل اإتياناملفروض عدم  ألن ،لكهو مشو{ :منه تعرف وجه النظر يف قولهو

االنفساخ يف أثناء كو، احلصر وثناء لعذر غري الصدفهو نظري االنفساخ يف األ،  بهىعدم فائدة فيما أتو

، املستأجر إىل لعدم االستناد يجتر قاعدة احترام عمل املسلم ال و،متامهاإ املرتبطة لعذر يف عمالسائر األ

  .ىسمما اليستحق أجرة املك }أيضاًفال يستحق أجرة املثل 

  



١٧٠

  .فهو من ماله أتى النائب مبا يوجب الكفارة إذا ):١٨مسألة (

  

 ما يف اجلواهركبال خالف  }فارة فهو من مالهك النائب مبا يوجب الىذا أتإ :١٨ مسألة{

 واكف،  يف مقابل جنايتهاجلاين على فارة عقوبةكال ألن كذلو،  عليهمجاعبل عن الغنية اإل، املستندو

  .لقاعدةغريه خالف اعلى 

  .غريه خالف الدليل على واكف، إليهاخلطاب ا متوجه ن إ :ن شئت قلتإو

  



١٧١

  مبعىن احللول يف مقابل األجل ال مبعىن الفورية،  اإلجارة يقتضي التعجيلإطالق): ١٩مسألة (

  

 } الفوريةجل ال مبعىن احللول يف مقابل األمبعىن،  التعجيليجارة يقتض اإلإطالق: ١٩ مسألة{

ون كجارة فيعليه تنصب اإلو، املنصرف عند العرف هو املوقت أن قدم يف املسألة الرابعة عشرةن تكل

  قاعدة السلطنةىالتعجيل مقتض أن  منكال موقع ملا يف املستمسو، جارة هلذه السنةون اإلكالتصريح بك

 كذلك،  حرامك املالذنإبقاء املال يف اليد بال  أن ماكو، م يف اخلارجأان يف الذمة كسواء أ، املالعلى 

  أو،طالقخالف اإل أنه ى يدعيك، الم يف التعجيلكظهور ال على  مبنياًكليس ذلو، بقاؤه يف الذمةإ

  .انتهى، )١(خالف التحقيق أنه ى يدعيك الفور ي يقتضاألمر أن على

 ن وجهكجارة التعجيل مل يمل تقتض اإلفلو ، جارة عليهوقعت اإل ما على ونك تإمناالسلطنة فإن 

جرت آ: ما لو قالك، املؤجر على اً للعمل املوسعكون املستأجر مالكذ حينئذ يإ، بقاء يف الذمةحلرمة اإل

  .ن العمل املوسع ال املضيقكل،  املستأجر العملك ميلفإنه ، للعمل يف طيلة عشر سنواتينفس

  :الثة أقسامث على هوو، النحو الذي وقع عليه البناء على ية املستأجر للعملكلمان إ :احلاصلو

  طالقباإل أو بالتصريحما إ ،جارة معينة لوقت خاصون اإلكت أن :ولاأل

                                          
.٥٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٧٢

 ،جارة بالتخلفيف هذه الصورة تبطل اإلو، الوقت اخلاص إىل  عند العرف انصرافهاولااملتد

هو الذي يظهر من  وجارات املطلقة هذا القسمالظاهر من اإل أن قد عرفتو، اضطراراً أو انكاختياراً 

 ولون احلج األكالقول ب على فسد حجهأجري الذي جرة من األ استعادة األحيث بىن، ق يف الشرائعاحملق

ن وجه ك مل يةاملوقتك )رمحه اهللا( جارة املطلقة بنظرهن اإلك لو مل تفإنه ، ما عليه من الفرضالثاينو عقوبة

  .جارةذ الثانية متعلق اإل، إ عقوبةوىلانت األكن إو ،جرةالستعادة األ

 طالقينصرف اإل  عند عرف الطالق باإلماإو، بالتصريحما إ ،جارة موسعةون اإلكت أن :ثاينال

 جرب  فالوىلجارة بالتخلف عن السنة األتبطل اإل يف هذه الصورة الو، التعجيل والتوقيت إىل عندهم

  . معجلال وذا غري موقتكجري هاأل على ك ملإمنااملستأجر  ألن ،أخريال بالت وجري بالتقدمياألعلى 

 دلةازيد من مبأ البيع الذي هو ليسكون كن تأب، جارة مهملة من هذا احليثون اإلكت أن :الثالث

 العمل دلةاجارة عبارة عن مبون اإلكفت، يازك االرت التعجيل بالشرط الضميني يقتضإمنان ك ل،مال مبال

 ي الذي يقتضولالنحو األ على ن الكل،  التعجيليضتهذه تقو،  بالتعجيليازكباملال مع الشرط االرت

  .البطالن مع التخلف

  :التعجيل قسمانمث إن 

  .ن مل يطالب املستأجرإ وأخريحيرم التو، تيانجري تعجيل اإلاأل على جيب أنه  مبعىن،الفورية: ولاأل

   حبيث لو طلب املستأجر وجبتون حاالًك يإمناو، عدم الوجوب: الثاين



١٧٣

ه يقتضي  أن إطالق فحاهلا حال البيع يف،مل يشترط األجل ضعيف إذا يل والقول بوجوب التعج،إذ ال دليل عليها

  .احللول مبعىن جواز املطالبة ووجوب املبادرة معها

  

 ال مبعىن، جل احللول يف مقابل األيقتضي التعجيل مبعىن: لذا قالو، الثاين على  املصنف،املبادرة

مل يشترط  إذا القول بوجوب التعجيلو، اذ ال دليل عليهإ{ : الفورية بقولهياستدل لنفو، الفورية

 احللول يه يقتض أن إطالق فحاهلا حال البيع يف،ضعيف{ ن مل يطالب املستأجرإ وأخريفيحرم الت }جلاأل

، لو بدون املطالبة وعطاء وجوب اإل ال مبعىن، مع املطالبةيأ }وجوب املبادرة معها و جواز املطالبةمبعىن

  . جازكنعم لو علم برضا املال، من حبس احلقوق ألنه ،لكمش يف البيع كذلكم كون احلكن كل

 ةمالتوسعة املنقسو، التوقيت: ربعة اقسامأ على جارة يف عامل الثبوتاإل أن كفتحصل من مجيع ذل

جيوز  أنه  املعجلة احلالة مبعىنىلإ و، طالب املستأجر أم ال،جري لألأخريالت و جواز التقدميعىنمبجلة ؤاملإىل 

جيوز  ال أنه  املعجلة الفورية مبعىنىلإو،  فوراًتيانطالب املستأجر فيجب عليه اإلإذا  إالّ ،أخريجري التلأل

خبالف التوقيت الذي يبطل ، جارةن لو أخر مل تبطل اإلكلو، ن مل يطالب املستأجرإو أخريجري التلأل

  . عن وقتهأخريبالت

 هو ولاألو، خلإالقول  و: بقولهإليهر شاأالرابع هو ما  و،)رمحه اهللا( الثالث هو خمتار املصنفو

  . بهجد قائالًأالثاين مل و، املختار

  



١٧٤

 نعم ،كما أا لو زادت ليس له استرداد الزائد ،قصرت األجرة ال جيب على املستأجر إمتامها إذا ):٢٠مسألة (

 ،لى شيء من القولني وال دليل باخلصوص ع، رد الزائدأيضاً بل قيل يستحب على األجري ،يستحب اإلمتام كما قيل

  ، بأنه معاونة على الرب والتقوىولنعم يستدل على األ

  

ما أا لو زادت ليس له استرداد ك، متامهاإاملستأجر  على جيب جرة الذا قصرت األإ :٢٠ مسألة{

 أجرة ىهذا أعط أن الفرض و،خراآل على العمل وجرة األكاملستأجر مل وجري من األالًك ألن }الزائد

  .عطائهإ أو خذ الزائدال موجب أل و،هذا إىل  سلم العملكذاو، كذا

  .بل عن مجاعة عدم اخلالف فيهما، ثريكره مجع كمني مما ذكاحلمث إن 

  .ىاملنته واملبسوط والقائل به النهايةو }ما قيلكمتام نعم يستحب اإل{

، غريهم وريرالتح وىاملنته وىركالقائل به الذو }رد الزائد أيضاً جرياأل على بل قيل يستحب{

 ان قتركن إو، انت نفقة واسعةكن إ  يردهفإنهخذه أفضل مما ن إ أنه ت روايةءجا: قال أنه عن املقنعةو

  .انتهى ،)١(نفسه مل يردهعلى 

بأنه { ىما عن املنتهك }ولاأل على نعم يستدل، شيء من القولني على ال دليل باخلصوصو{

  .)٢(﴾ التقْوى وتعاونوا علَى الِْبر﴿ :ىل تعافيشمله قوله }ىالتقو والرب على معاونة

                                          
.٢٩من الزيادات سطر باب  ٦٩ ص:املقنعة) ١(

  .٢  اآلية:سورة املائدة) ٢(



١٧٥

  .ة لإلخالص يف العبادوعلى الثاين بكونه موجباً

  

قصده حينئذ باحلج  ألن }خالص يف العبادةونه موجباً لإلكب{ رةكما عن التذك }الثاينوعلى {

  .القربة ال العوض

  :عدم وجوب رد الزائد روايات على يدلمث إنه 

 ي عن الرجل يعط)عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت:  قال،ي عبد اهللا القمففي رواية حممد بن

  .)١( هي له،ال:  قال،يردها عليهأنفسه فيفضل منها  على يوسع واحلجة حيج ا

 حيج خيرج عنه رجالًو :قال يف حديثأنه ) عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، يف رواية الدعائمو

  .)٢(خرجأ من النفقة فهو للذي ما فضلو، جرتهأ ييعط وعنه

سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج ا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يف موثق الساباطيو

ضمن احلجة فالدراهم له يصنع إذا  :)عليه السالم( قال ،ينفق منها يف غري احلج أن عن رجل هل جيوز

  .)٣(عليه حجة وحبأا ما 

 أعطيت الرجل :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،بصحيح مسمع أيضاً كرمبا استدل لذلو

 نفسه يف على لعلّه ضيق: )عليه السالم( فقال ، ففضل منها شيء فلم يرده عليدراهم حيج ا عين

  .)٤(النفقة إىل النفقة حلاجته

   )عليه السالم(حممد أيب  إىل تبتك:  قال،اتبة أمحد بن حممد بن مطهركمو

                                          
.٢ ح من أبواب النيابة يف احلج١٠باب  ١٢٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣٣٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.٣ ح من أبواب النيابة يف احلج١٠باب  ١٢٧ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح من أبواب النيابة يف احلج١٠باب  ١٢٦ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



١٧٦

 مل يشخص بعضهم و فرجعوا،مخسني ديناراً ليحجوا ا وستة أنفس مائة دينار إىل  دفعتينإ

رمت مطالبة   قدينإو، يما بق ي علنه يردأو، بقيت بقية ونفق بعض الدنانريأقد  أنه ركذ و بعضتاينأو

 شيئاً مما كتاأال تأخذ ممن  وكال تعرض ملن مل يأت: )عليه السالم(تب ك ف،إليه مبا دفعت من مل يأتين

  .)١(اهللا عزوجل على جر فقد وقعاأل و،كيأتي

 ،غريه ونفسه على ن الظاهر منه التفصيل بني من ضيقالصحيح فأل أما ، مناقشةان يف داللتهمكل

 ،نه عمل أم الأ وجريتفحص عن األ يقال ال أن  فهو مبرتلة،الصحيح على  لفعلهيؤخذ منه محالً  الإمناو

تعليل  أنه ال،  فهم السائلىمقتض على ياجلر واتيةكسإون العلة ك ماإو، جارةإل اىفلعله عمل مبقتض

 خالف ةاتيكسإون العلة كذ إ، فهو ضعيف جداً ، املقاصدىما يف منتهك ،يستفاد منه التفصيل حىت واقعاً

  .ون السائل مسمعاًك خصوصاً، ظاهرها

 للقاعدة ةا تقدم من الروايات املؤيد مل،ن االلتزام بوجبوب الرد يف صورة عدم التضيقكمي نعم ال

، الرواية مستفاداً من صحيح مسمع إىل ون ما نسبه املقنعةكلذا احتمل يف اجلواهر و، املتفق عليها ظاهراً

ال بأس بالقول ، غريه فيستحب و،التفصيل بني املضيق حلاجته فال يستحب له الرد على فداللة الصحيح

  .ا

                                          
.٤ح  من أبواب النيابة يف احلج١٠باب  ١٢٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(



١٧٧

 ينتقلو، ليفكجارة يسقط التباإل أن من، ق يف بعض املسائلبما س على اتبة فألن داللتهاك املوأما

  .املطلوب على نعم ذيلها تدل، جريذمة األإىل 

ملا ، حنوه و برد الفاضلماإو بعدم االستفضالما  إ فالفرار منه،لهاكأ وره استفضال الفضلةكيمث إنه 

م عليه(علي  عن، عن أبيه، سني احلعلي بن عن جده، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن اجلعفريات

يا : قيل، م متجراًكان احلج فيك إذا مكيف بك: )آله و عليهصلى اهللا(قال رسول اهللا : قال، )السالم

موات فيستفضلون الفضلة األ وحياءم حيجون عن األكقوم يأتون من بعد:  قال،كيف ذلك ورسول اهللا

  .)١(لواكفيأ

  

                                          
.٦٦ ص:اجلعفريات) ١(



١٧٨

فكاحلاج عن نفسه جيب عليه إمتامه واحلج من قابل  ، باجلماع قبل املشعرهجلو أفسد األجري ح): ٢١مسألة (

  الواجب هو أن  قوالن مبنيان على، أو الول وهل يستحق األجرة على األ،ةوكفارة بدن

  

 متامهإ جيب عليه ،احلاج عن نفسهك ف،جري حجه باجلماع قبل املشعرلو أفسد األ :٢١ مسألة{

 وجدان اخلالف فيه يف ىنفو،  مجاعة قاطعني بهكما صرح بذلك }ةفارة بدنكو احلج من قابلو

  .)١( عليهمجاعن حتصيل اإلكمي: بل قال، اجلواهر

قول الصادق ك، فسد حجه باجلماعأثرية فيمن ك الخبار ما سيأيت من عموم األكذل على يدلو

يأيت مزدلفة  أن قبلو  أ،جل بأمرته دون مزدلفةروقع الإذا  :يف رواية معاوية بن عمار )عليه السالم(

  .تعاىلشاء اهللا ن إ كالم يف ذلكسيأيت تفصيل ال و،غريه و.)٢(فعليه احلج من قابل

ليس املستأجر  أنه  لوضوحكذلو،  الذي أوجبه الفسادجرة حلجه الثاينيستحق األ النائب المث إن 

غريه  و)٣(هذا ما اجترحلى وع :)عليه السالم(قوله  إىل مضافاً، املستأجر على جرةيستحق األ حىت عليه

  .مما سيأيت

  الواجب هو أن  على قوالن مبنيان،ال أو ولاأل على جرةهل يستحق األو{

                                          
.٣٨٩ص ١٧ ج:اجلواهر) ١(

.١ حفارات االستمتاعك من أبواب ٣باب  ٢٥٥ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح من أبواب النيابة يف احلج١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



١٧٩

  يقال بالثاين  قد، عقوبةول أو هو الثاين وأن األ، وأن الثاين عقوبةولاأل

  

 }أن وأو هو الثاين{  بالعمل املستأجر عليهىأت ألنه جرةفيستحق األ }أن الثاين عقوبةو، ولاأل

جارة مل يأت  اليت هي متعلق اإلوىليف السنة األ ألنه جرةفال يستحق األ } عقوبةولاأل{ متامإوجوب 

  .جارة اإلىم الشرع ال مبقتضك حبتيان وجب عليه اإلإمنايف السنة الثانية و، بالعمل

  .انتهى، )١(القولني على  يبىن،جرة عليههل يعاد باألو، لو أفسده حج يف قابل: قال يف الشرائع

 القولني املشهورين يف على  الوجهني يف املنتقد بىن و: املقاصد عند شرح هذه العبارةىقال يف منته

 ىفعل، سكبالع أو ، عقوبةالثاين و ما عليه من الفرضولون احلج األكفهل ي، قضاه إذا املفسد للحجأن 

 ال معىن و،ك ذمته بذلأاملستأجر تربو، رةج لأل مبا أستوجر عليه مستحقاًمتامه آتياًإون املستأجر بك يولاأل

 جارةالثاين فتفسخ اإلوعلى ، جري مبا استوجر عليه األإتيانجرة بعد ال الستعادة األو، جارةالنفساخ اإل

 للمستأجر يجيد  به الىفما أت، قد فاتت و السنةكانت مقيدة بتلكجارة اإل ألن ،جرةتستعاد منه األو

تستعاد منه و، جارة لفوات قيدها فتفسخ اإل، غري مستأجر عليهكعد ذلاحلج بو، وجهه على وعهوقلعدم 

  .انتهى ،جرةاأل

   الواجبالثاين و عقوبةولون األك عينأ }بالثاين{ القائل اجلواهرو }قد يقال{

                                          
. يف مسائل النيابة يف احلج١٦٩ ص:الشرائع) ١(



١٨٠

ئذ  وحين،إليه ومحله على إرادة النقصان وعدم الكمال جماز ال داعي ، بالفساد الظاهر يف البطالنخبارللتعبري يف األ

 اإلجارة إطالق ومع ، يف القابل بال أجرةتيان وجيب عليه اإل،كانت معينة وال يستحق األجرة إذا فتنفسخ اإلجارة

   وكون الثاين عقوبةول واألقوى صحة األ، ويستحق األجرة على ما يأيت به يف القابل،تبقى ذمته مشغولة

  

الرفث فساد و : يف صحيح ابن خالد)عليه السالم(قول الصادق ك } بالفسادخبارللتعبري يف األ{

فيما ليست  }إليه يمال جماز ال داعكعدم ال ورادة النقصانإ على محلهو، الظاهر يف البطالن{، )١(احلج

  .قرينة تدل عليه

 يف القابل بال تيانجيب عليه اإلو، جرةال يستحق األ وانت معينةك إذا جارةنئذ فتنفسخ اإليحو{

   .}جرةأ

 .يوجب التوقيت ال ما اختاره اجلواهرك طالقاإل ألن } ذمته مشغولةىة تبقجار اإلإطالقمع و{

ال عن نفس ، املنوب عنهعن  ون احلج الثاينك على بناًء }ما يأيت به يف القابل على جرةيستحق األو{

  .شاء اهللان إ الم فيهكما سيأيت الك ،السرائر واملبسوط وما عن اخلالفك، النائب عقوبة

 يف ) اهللامرمحه( العالمة ويلاحل وما عن الشيخك }ون الثاين عقوبةكو، ولصحة األاألقوى و{

   اجلواهرببل اختار هذا صاح، غريهم والشهيد يف الدورس والقواعد

                                          
.٨ حعفارات االستمتاك من أبواب ٣باب  ٢٥٧ ص٩ ج:الوسائل) ١(



١٨١

   وال فرق بينه وبني األجري، الصرحية يف ذلك يف احلاج عن نفسهخبارلبعض األ

  

  : تية قالحيث بعد نقل صحيحة زرارة اآل، فاراتكيف مبحث ال

 ،اكتدار لو عقوبة ال وعادةالفاسدة باعتبار وجوب اإلكوا كاملراد بالفساد ن إ نعم قد يقال"

املناقشة  و،الثانية عقوبة و هي احلجوىلن األأ ما مسعته من التصريح يف صحيح زرارة بكذل على الدليلو

مام وم عدم نقله عن غري اإل زرارة املعللون املضمر مثكلو بقرينة  ومام اإلهونك يدفعها معلومية هضمارإب

ما هو ك، يف أصل اخلرب ال، ضمار قد وقع يف تأليف الشيخون اإلكالظاهر  أن  على،)عليه السالم(

 فيتعني حينئذ محل الفساد يف الصحيح ،ضمار ممنوعةاإل على  القطع زيادةىدعو و،ور يف حملهكمذ

ما تقدم يف حديث كصحته  على مجعواأه فيما إطالقخصوصا بعد ما ورد من ، رناهكما ذ على السابق

 مع ،)١(ةعليه بدن و أفسد حجهدفق:  قال،شواطأطاف ثالثة  أن فيمن جامع بعد :عنيأمحران بن 

  .انتهى ،صحة احلج يف هذه الصورة على مجاعاإل

اختيار غري  إىل مث نسبه، ام الصيدكحأالشرائع يف  والنافع واجلامع و من النهايةكمث استظهر ذل

  . املتأخرينيمن متأخرواحد 

 ال فرق بينهو،  يف احلاج عن نفسهك الصرحية يف ذلخبار األضلبع{األقوى  فهذا هو ،انكيف كو

 ي البعض صحيح زرارة املروكاملراد بذلو، ام احلجكحأ من كون ذلكلظهور الدليل يف  }جريبني األو

  ينبأج: ؟ قلتني أم عاملنيجاهل:  قال،هي حمرمة ومرأتها يسألته عن حمرم غش: ايف قالكيف ال

                                          
.١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١١باب  ٢٦٧ ص٩ ج:الوسائل) ١(



١٨٢

ابتلي فإن  :قلت: قال )عليهما السالم(عن إسحاق بن عمار عن أحدمها  ،وخلصوص خربين يف خصوص األجري

 ،األجري ضامن للحجفإن  : قلت، نعم: قال،ول أ جيزي عن األ،ء يفسد عليه حجه حىت يصري عليه احلج من قابلبشي

   نعم:قال

  

ما عليهس يول، حجهما على ايومض،  استغفرا رمانيانا جاهلكن إ :قال ،عاًي مجنييف الوجه

، ما احلج من قابلعليهو، ةما بدنعليهه ويحدثا فأان الذي كنهما من املي فرق بنيانا عاملكن إو، شيء

ه ما يصابا فأان الذي كامل إىل رجعايهما وكا نسيقضي حىت نهمايه فرق بيحدثا فأان الذي كذا بلغا املإف

  .)١(ما عقوبةعليه ىواألخر، ها ما حدثايحدثا فأ اليت وىلاأل:  قال، هلمانيفأي احلجت: لت ق،صاباأ

 })ما السالمعليه( عن أحدمها ،سحاق بن عمارإ عن ،رين يف خصوص األجيخلصوص خربو{

 يعطأج مث حي أن موت قبليج ا عنه فحي رجل دراهم ىعطي حبجة فيوصيسألته عن الرجل ميوت ف

 عن يزجي فإنهه ك مناسيقضي أن ة قبلكمب أو قيمات يف الطرن إ :)عليه السالم( قال ،هريالدراهم غ

 ،ول عن األيزجيأ  احلج من قابلعليه ريصي حىت  حجهعليهفسد ي بشيء يابتلفإن : قلت: قال{ ،ولاأل

  . عنهة عن املنوبيفاكح يف الي صرفإنه )٢( }نعم:  قال، ضامن للحجريجاألفإن : قلت، نعم: قال

                                          
.١ حتاب احلجك ٣٧٣ ص٤ ج:يفاكال) ١(

.١ ح من أبواب النيابة يف احلج١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



١٨٣

يلزم فيه احلج من قابل ، عن رجل حج عن رجل فاجترح يف حجه شيئاً )عليه السالم(ويف الثاين سئل الصادق 

 وإن ترك ول فاألقوى استحقاق األجرة على األ،وعلى هذا ما اجترح،  تامةولهي لأل: )عليه السالم( قال ؟وكفارة

   أو لعذر، من قابل عصياناًتياناإل

  

 ئاًي عن رجل حج عن رجل فاجترح يف حجه ش)عليه السالم( سئل الصادق ثاينال{ اخلرب }يفو{

 )١(}هذا ما اجترحوعلى ،  تامةولهي لأل: )عليه السالم( قال ،فارةكه احلج من قابل ويلزمه في

  .ريججزاء احلج عن األن إلين اخلربيهذ إىل واستند يف املستند

 يف يفكيو }لعذر أو اناًي من قابل عصتياناإل كن ترإ وولاأل على جرةاستحقاق األاألقوى ف{

هذا : كره يف املستمسكوبعده ال جمال ملا ذ.  تامةولهي لأل:  يف املوثق الثاين)عليه السالم( قوله كذل

ه ي فك وال تدار،ولرتبط باحلج األي احلج الثاين ال أن  وهويتم اآلك احلعليه بتينيما  على بتيني أن ينبغي

 أما ،جرة يف استحقاق األل للثاينخ ال دهذا املبىن على فإنه،  هو حمض عقوبةإمناو، لولنقص ورد يف األ

  .انتهى ،)٢(جرة بدونهفالالزم عدم استحقاق األ هي للنقص الواقع فكتدار أنه  علىبناًء

                                          
.٢ ح من أبواب النيابة يف احلج١٥باب  ١٣٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٦١ ص١١ ج:كاملستمس) ٢(



١٨٤

جب فيه  في،ول الثاين بالعنوان الذي أتى به األإتيان وهل الواجب ،وال فرق بني كون اإلجارة مطلقة أو معينة

 ال يبعد الظهور يف ، وجهان، ويكون لنفسه أو هو واجب عليه تعبداً،قصد النيابة عن املنوب عنه وبذلك العنوان

  ، الثاينظهر ولكن األ، عقوبةعادة يكون اإلفإنه ، وال ينايف كونه عقوبةولاأل

  

جمال   ال وبعد هذا،ما عرفتك النصوص طالقإل }نةيمع أو جارة مطلقةون اإلك نيال فرق بو{

  .ه فراجعية اليت نقلها يف اجلواهر يف ما حنن فيقوال الثمانلأل

ابة عن املنوب عنه يه قصد النيجب فيف، ول به األى الثاين بالعنوان الذي أتإتيانهل الواجب و{

احلج  ألن }ولبعد الظهور يف األي  ال، وجهان،ون لنفسهكي تعبداً وعليههو واجب  أو ، العنوانكوبذل

ابة عن ية النية بني الثانإتيانوجب يف اجلواهر أ ولذا ، القضاءريون نظكيفسده فأبل هو احلج الذي يف القا

  .املنوب عنه

  .القضاء عقوبة أن ماك } عقوبةعادةون اإلكي فإنه، ونه عقوبةكنايف يال و{

ن هذا هو كل، قضاء الفعل  النقص الكونه تداركلظهور العقوبة يف  } الثاينظهرن األكلو{

 : هلماني احلجتيأ يف صحيح زرارة بعد قول زرارة ف)عليه السالم( بعد قوله ولوال جمال لأل قوى،األ

حدثاأها ما يحدثا فأ  اليتوىلاأل ،عليه (وبعد قوله ، حنوها أو سالم حجة اإلولون األك لياملقتض

جزاء عن ذ اإلإ، لويف املوثق األ نعم: بل وقوله. هذا ما اجترحوعلى  تامة ولهي لأل: )السالم

 لماك يف ولاالحتمال األ أن وذا تعرف، ابة بالثايني النينويف يكف، ة والسقوطيفاك ظاهر يف الولاأل

  .البعد



١٨٥

  .يأيت به بقصد ما يف الذمةحوط أن واأل

 مث ال خيفى عدم متامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق األجرة يف صورة كون اإلجارة معينة ولو على ما

 لذمة اًء وإن كان مرب، عن متعلق اإلجارة لكونه خارجاً، وكون وجوب الثاين تعبداً، النفساخها،يأيت به يف القابل

 لكونه ، لكنها باقية بالنسبة إىل الثاين تعبداًولاإلجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إىل األ ألن  وذلك،املنوب عنه

   شرعياًعوضاً

  

صاحب اجلواهر اختار يف مث إن  }قصد ما يف الذمةب به أيتيأن حوط األ{ :ال جمال لقوله }و{

املستأجر  إىل جرةجارة وعادت األنة انفسخت اإليجارة معانت اإلكن إ نهأو، ليأصل املسألة التفص

فسده أهو احلج الذي  ألنه ، عوضريابة من غية الني للحج من قابل بنعادةالنائب اإل على ووجب

انت كن إ و،نوب عنهي من ال استأجر الويلإ و،ملنوب مع فرض وقوعه منه عن ايجزيعادته فإوخوطب ب

  .جرةستحق به األي باحلج من قابل عن املستأجر ويتزجيجارة وتنفسخ اإل مطلقة ال

 كره ذلكة ما ذيعدم متام ال خيفى مث{ : بقولهولشقه األ على شكالد اإليري )رمحه اهللا( املصنفو

،  به يف القابلأيتيما  على ولو، نةيجارة معون اإلكيف صورة جرة ل من عدم استحقاق األئالقا

ان مربءاً لذمة املنوب كن إو، جارةونه خارجاً عن متعلق اإلكل، ون وجوب الثاين تعبداًكالنفساخها و

 ولاأل إىل انت منفسخة بالنسبةكن إجارة ون اإلأل{ رهكة ما ذي وجه ما قلنا بعدم متاميأ }كوذل، عنه

  اًيعوضاً شرع{  احلج الثاينيأ }ونهكالثاين تعبداً ل إىل ةبالنسة بينها باقكل



١٨٦

 يف أيضاً وقد يقال بعدم كفاية احلج الثاين ، عما وقع عليه العقد فال وجه لعدم استحقاق األجرة على الثاينتعبدياً

   يف صورةحيج ثالثاً  أن ولألجري،يستأجر مرة أخرى يف صورة التعيني أن  بل ال بد للمستأجر،تفريغ ذمة املنوب عنه

  

أن الشارع كف }الثاين{ احلج }ىجرة عل العقد فال وجه لعدم استحقاق األعليهاً عما وقع يتعبد

ذا سلم إف، جارة عن احلج الذي هو متعلق اإل بدالًياً جعل هذا احلج التعبديالنائب ثان على اب احلججيإب

  .جرة أخذ عوضه الذي هو األيجارة التعبد متعلق اإلريجاأل

 يف ول عن احلج األجعل هذا احلج بدالً أنه علم من الشارعيذ مل إ، المكما يف هذا ال ال خيفى نكل

ولذا قال ، جرة ظهوره يف استحقاق األىدعي يكجارة رد يف اإليل مل يذ الدلإ، جارةورته متعلق اإلريص

  . تعبداًإليهسبة جارة بالن بقاء اإلني وجوب الثاين تعبداً وبنيال مالزمة ب: نيبعض املعاصر

 ما هو مقال اجلواهر الكوب عنه نابة عن املي احلج يف القابل نإعادةالتعبد بوجوب ن إ :احلاصلو

عامل ي فاإلجارة وأما،  عنه تبعداًتيانب اإلجينئذ يوح، األجرةستحق به ي حىت اإلجارةستلزم التعبد ببقاء ي

ما ذهب كئاً ي شريجستحق األيفال ،  متعلقهانإتياة من االنفساخ بعدم يولطبق القواعد األ على معها

  .إليهاجلواهر 

 ىرة واملنتهك والعالمة يف القواعد والتذي واحلل،املبسوط واخلالفيف خ يوالقائل الش }قاليقد و{

بد  بل ال، غ ذمة املنوب عنهييف تفر أيضاً ة احلج الثاينيفاكبعدم {  عنهميكاحمل على وحمتمل املعترب

ج ثالثاً يف حيأن { عليه أي }ريجلألو{ جارةلإل }يني يف صورة التعىخرأأجر مرة ستي أن للمستأجر

  صورة



١٨٧

 : وفيه، إذ التداخل خالف األصل، فيجب ثالث، وجب لإلفساد عقوبةإمنا فاسد والثاين ولاحلج األ ألن ،طالقاإل

 وجوب ،ول على القول بعدم صحة األرخبا والظاهر من األ،ولمل يكن احلج يف القابل بالعنوان األ إذا  يتمإمناهذا ن إ

  ، وال يكون من باب التداخل، فيكفي يف التفريغ، وبذلك العنوانول األإعادة

  

ة يفاكواحتمال  }جب ثالثيف، فساد عقوبة وجب لإلإمناوالثاين  ، فاسدولاحلج األ ألن ،طالقاإل

 هدقوالفرض ف، ليبدل إالّ إليهصار ي ال }صلخالف األ{  والعقويبايبي الننيب }ذ التداخلإ{ ة ممنوعيالثان

 ،هي وجهه املأذون فريغ على وقع احلجأ باحلج الفاسد فقد ىتأمن ن إ :ى املنتهيك قال يف حم،يف املقام

 ى بصفة فاشترنيذن له يف شراء عأما لو ك، قع عن الفاعلي بفاسد فىتأح فيذن له يف حج صحأ ألنه إمنا

فسد حجاً وقع منه أقد نه إ  فنقولإليهنقلب ي أنه ذا ثبتإو، مراآلن  يقع له دوءالشرافإن  الصفة ك تلريبغ

  .انتهى ،الفور على ا جتبأل،  احلج عن املستأجر بعد حجة القضاءعليهان كو، لزمه قضاؤه عن نفسهيف

 على  ـخباروالظاهر من األ، ولن احلج يف القابل بالعنوان األكيمل  إذا تمي إمناهذا ن إ :هيفو{

ون من باب كيوال  غي يف التفريفكيف،  العنوانكوبذل ول األإعادةوجوب  ـ ولم صحة األالقول بعد

 هذا هتفي حبجكن ذا يف احلج الكمن فعل  أنه  إىل فهو راجع،اًي ثانتيانبل العقوبة هو جعل اإل }التداخل

 أو سالمجة اإلوح، حجة العقوبة مستقلة أن ال، ل القضاءيون من قبكيف، اًي ثانتيانونعاقبه بلزوم اإل

  ار الواردة يف بخاأل أن يدل بل كد ذليؤيومما ، تداخالنيابة مستقلة فيالن



١٨٨

 وهو ،ولاإلفساد موجب حلج مستقل ال على حنو األن إ :قلنا إذا  يلزم ذلكإمنانعم  . مستقالفليس اإلفساد عنواناً

  ،خبارخالف ظاهر األ

  

  .احلجة الثالثة إىل ان مل تتعرضيوا يف املقام البكثرا وك على فساد احلجإباب 

  . مندوباًولان األكما ي فلم وجب الثاين فكذلكان كلو : قالي ال

ظهر ما يرنا كومبا ذ، متام احلج والعمرةإ لوجوب ،الشروع يف املندوب موجب له ألن :نا نقولأل

  .شكال من اإلكيف املستمس

ما عرفت  إىل  مضافاً،ثيالتثل أو اخللزم التدي حىت }فساد عنواناً مستقالًس اإليفل{ انكف يكو

 أو يصل هو الفرض األولون األك من دلة األىنا مبقتضيث بيح،  عن هذه التجثماتنا يف غىنأمن 

  .ةيح الروايما هو صركوالثاين عقوبة ، يالعارض

 }ول حنو األىعل فساد موجب حلج مستقل الاإلن إ  قلنااذإ{ احلج الثالث }كلزم ذلي إمنانعم {

  .ما عرفتك }خبارهو خالف ظاهر األو{ سد رأساًا فولاألن إ وقلنا

 ىودعو:  فقال، لنفسهول من انقالب احلج األىظهر من املنتهيراد دفع ما أصاحب اجلواهر مث إن 

   املستأجرريغ ألنه فساده له انقلب لنفسهإاحلج بأن 



١٨٩

قضاؤه يف العام ف ، يكون لنفسهجارةاإل وانفسخت كان فاسداًول إذا احلج األن إ وقد يقال يف صورة التعيني

 ما أيضاً وفيه ،حج آخر فيجب على املستأجر استيجار، لذمة املنوب عنهال يكون مربئاًو ، يكون لنفسهأيضاًالقابل 

 لنفسه ال يقتضي كون إليه بالنسبة اإلجارة بعد انفساخ ول وكون األ،ول األإعادةالثاين واجب بعنوان  أن عرفت من

  ،بدل عنه بالعنوان املنوي ألنه ،وإن كان بدال عنه ،الثاين له

  

راد أواملصنف . انتهى، )١(نفسه إىل دفعها منع انقالبهيون القضاء عن نفسه كيف: قال أن  إىل،عليه

  . لنفسهون الثاينكستلزم ي االنقالب لنفسه ال أن انيب

ان فاسداً وانفسخت كول إذا احلج األن  إينيقال يف صورة التعيقد و{ :شار بقولهأهذا  إىلو

،  لذمة املنوب عنهون مربئاًكيوال ، ون لنفسهكي أيضاً قضاؤه يف العام القابلف، ون لنفسهكي اإلجارة

  .ة ذمة املنوب عنهءلربا }جار حج آخرياملستأجر است على جبيف

 إذا نهأ بك املستمسإشكال } و،ول األإعادة واجب بعنوان الثاين أن ما عرفت من أيضاً هيفو{

 ري غ،ص نفسهيلتخل ألنه ل حالك على ون لنفسهكي، ون لنفسهكيالثاين عقوبة  أن ان ظاهر الدليلك

ان بدال كن إو، ون الثاين لهك يقتضي  لنفسه الإليه بالنسبة اإلجارة بعد انفساخ ولون األك{ ذإ، وارد

  يبدل عنه بالعنوان املنو ألنه ،عنه

                                          
.٣٩١ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



١٩٠

 املستأجر عليه ولعدم الفرق يف األحكام املذكورة بني كون احلج األ هذا والظاهر ، بعد الفسخإليهال مبا صار 

 األجرة وإن كان ال يستحق ،أيضاً  يف النيابة تربعاًعادة بل الظاهر جريان حكم وجوب اإلمتام واإل، أو مندوباًواجباً

  .أصال

  

 أن ،ولبطالن األالقول ب على بناًء خباراملستفاد من األن إ :واحلاصل } بعد الفسخإليهمبا صار  ال

ذ إ ،ون الثاين عقوبةكو،  لنفسهولون األكنايف ي وهذا ال ، به ثانياًأيتي أن لزميفسده ي حبج فأيتيمن 

  .هاري وغسالمما جتتمع مع حجة اإلك ،ابةي جتتمع مع النالعقوبة ذا املعىن

ون احلج ك نيورة بكام املذكحعدم الفرق يف اإل{ ى والفتاوص النصوإطالقمن  }والظاهر، هذا{

  .تيم أو  عن حي،العرض أو صالةووجوبه باأل }مندوباً أو  واجباًعليه املستأجر ولاأل

ستحق ي ان الكن إو ،أيضاً ابة تربعاًي يف النعادةمتام واإلم وجوب اإلكان حيبل الظاهر جر{

  .واهللا العامل } أصالًاألجرة

  



١٩١

مل يشترط التعجيل ومل  إذا بعد العمل إالّ جيب تسليمهالكن ال ،  مبجرد العقداألجرةميلك األجري ): ٢٢مسألة (

  ،تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غريه

  

 مبجرد فإنه،  نفوذ املعاملة وصحتهاىمقتض ألنه } مبجرد العقداألجرة ريج األكلمي :٢٢ مسألة{

 إالّ مهايب تسلجي  النكل{ ،األجرةاملستأجر  على ريج األكلميو،  العملريجاأل على  املستأجركلميالعقد 

 كوعلله يف املستمس ،}هريغ أو رادته من انصرافإ على نةين قركل ومل تيشترط التعجيمل  إذا بعد العمل

م يف ظرف امتناع ي االمتناع عن التسلنيل من املتعاوضكفل، م والتسلميالتسل على  املعاوضاتن مبىنأب

  .انتهى ،)١(م منهيسلتر الول منهما املطالبة يف ظرف صدكل أن ماك، خراآل

، اًي ضمنون شرطاًكي حىت  العقدكذل على يان من باب بناء العقالء اجلارك لو كذلن إ :هين فكل

 ىس مقتضي لكذلن إ :هيفف، حسب بنائهم على يالوفاء ذا العقد اجلار على يدلل الوفاء بالعقد يودل

س وهو وجوب كبل الالزم الع، قرينةيف ظرف ال إالّ الم بعدم الوجوبك الإطالقتم يصل العقد وال أ

ن إ هي فف،ك من ذلأكثر على يدل الوفاء بالعقد ال أن ان من جهةكن إو، نةييف ظرف القر إالّ ميالتسل

يف صورة منع  حىت خر باآلنيلفكحد املال ربط أل ذإ ،خر أم ال اآلل وىفك وفاء يقتضيالوفاء بالعقد 

  الوفاء على لية تداآل أن انيوالقول بداللته بب، خراآل

                                          
.٦٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٩٢

، كهذا بوفاء ذا إىل تبط الوجوب بالنسبةريعطاًء فإ وخذاًأ نيبالطرف إالّ باملعاوضة اليت ال تتحقق

سقط الوجوب ي مل كعمل ذايفلو مل ، ل منهماك على  العقدىالوفاء مبقتض على ة تدلين اآلأمردود ب

وهي ، خرل لآلكاب يحرمة اغت على تدل، )١(اولَا يغتب بعضكُم بعضة يآ أن ماك، هذا إىل بالنسبة

  . هلذاكاب ذايال تسقط باغت

ف عن يلكوجب سقوط التي فه اليلكحدمها بتأام يفعدم ق، نيفيلكت على ة تدلياآلن إ :احلاصلو

ذ الوفاء من إ، بعد العمل إالّ  لعدم الوجوبوجه ط فاليلزم التقسيات يجيلو سلم مع التدرمث إنه ، خراآل

م يالتسل على  قادراًكان ذاكما يتم في إمنا املنت فهو ىلو قلنا مبقتض أنه  على،لزم املقابلة من هذاي  جبزءكذا

، اإلجارةات ينئذ من مقتضيونه حكلعدم ،  فعالًعليهب جي  الفإنه جالًؤحدمها مأان كلو  أما ، وقتهإتيانب

  .هذا الذي حصل وقته على فال وجه للقول بعدم الوجوب

، دم الوجوبع على مجاع اإلىن يف اجلواهر ادعكل، ةيولات القواعد األيمقتضىل  إهذا بالنظر

ون كه لي منه باعتبار عدم تصور التقابض فعمالاأل على اإلجارةل احلال يف خصوص كشينعم قد : فقال

 أو ،شترطي قبل العمل ما مل األجرة تسلم ريجعدم استحقاق األ على مجاعوالظاهر اإل، اًيجيالعمل تدر

   اخلالفي عن نف فضالًعليهبل عن بعضهم دعواه ، وجه تقوم مقام االشتراط على ون عادةكت

                                          
.١٢ اآلية :سورة احلجرات) ١(



١٩٣

علم منه انتفاء ي مما ك ذلرياملستأجر وغ على والضرر،  املعاوضةىه من منافاة مقتضيمن آخر ملا ف

فاء  بالواألمر ى وبأنه مبقتض،ة اليت فرض حصوهلا بالعقديك امللى مبقتضاًك متسكاحتمال وجوب ذل

،  املعاوضةىم مقتضيك قد عرفت حتكنأ ضرورة ،كذل إىل ل شيء حبسب حاله بالنسبةك أن الظاهر يف

وقد فرض ، حسب مقتضاه على ل عقدك هو بإمنا بالوفاء األمرو ة املزبورةيك امللىمقتض على وبناؤها

  .اقتضاؤه ما عرفت

 الذي قد سلف منا ان الثمن عمالًكع لو ي البني املقام وبنيفرق بي املزبور وحنوه مجاعولعله لإل

  .فالحظ وتدبر، هيتأمل ف على البائع قبل العمل على عيم املبي وجوب تسلكهنا

، مالهكإصل تسلمه بحي يف استحقاق تسلمها بعد العمل الذي إشكالخالف وال  ال أنه ماك

وص اليت منهما  عن النص فضالًعليهه ي بقسممجاعبل اإل، ارة وحنوهايالصوم والصالة واحلج والزك

  .المه رفع مقامهك انتهى جرتهأه يتعط حىت ف عرقهجي ال :حيالصح

  :عدم الوجوب أمور على ليالدلن إ :فتحصل

  .ى يف الصغرشكال اإلإمنا ،إشكال ال كذلكان كلو نه إ :هيوف،  املعاوضةىمقتضنه إ :ولاأل

حجية حملتمل االستناد  م اليفرض التسلوعلى ،  الدخويلريعدم حجية غ: هيوف، مجاعاإل: الثاين

  .ه منهيالذي ما حنن ف

  ناياركت: قال، بيفعن حنان بن شع، كذل على اتيما دل من الروا: الثالث



١٩٤

 وعلى ، ومنت كان النماء لألجريكانت عيناً إذا  لكن، أو ديناًتكون عيناً أن وال فرق يف عدم وجوب التسليم بني

   وسلمها قبله أو وكيالًكان املستأجر وصياًذا  إما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل

  

، العصر إىل ان أجلهمكو، )عليه السالم(عملون يف بستان له ي  قوماً)عليه السالم(يب عبد اهللا أل

  .هري وغ،)١(ف عرقهمجي أن جورهم قبلأعطهم أ: فلما فرغوا قال ملعتب

عطاء إ عليهما دل ك، األجرة ميتقد على بناء العريف يف احلجلا أن ماك،  للبناء العريفكذلن إ :هيفو

هذا وعلى ،  يف احلج قبل العملاإلجارة مال )م السالمعليه(ئمة ه من األري وغ)عليه السالم(الصادق 

ما يوعدم لزوم دفع البعض ف، جالًوان العمل مكما ي يف عدم لزوم الدفع فخصوصاً، م ترددكففي احل

 يف عليه يصل اجلرفاأل،  املعاوضة عرفاًىونه مقتضكتم يأن   إالّاللهم، وقد عمل بعضها جزاءأان ذا ك

  .نةيقر أو صورة عدم الشرط لفظاً

ة اما لو استأجره للحج بشك }ناًيع{ األجرة }ونكت أن نيم بيوال فرق يف عدم وجوب التسل{

  .لي يف الذمةكنار يما لو استأجره بدك }ناًيأو د{ ،مثال

ما صرح به ك ، العقدنيه من حكلدخوهلا يف مل }ريجء لألان النماكناً ومنت يانت عك إذا نكل{

 الًيكو أو اًيان املستأجر وصك إذا ،م قبل العملير من عدم وجوب التسلكما ذوعلى { هرييف اجلواهر وغ

  ن املنصرفكيومل  }وسلمها قبله

                                          
.٢ حجارةام اإلك من أبواب يف أح٤باب  ٢٤٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



١٩٥

  ، أو كون عمله باطالً، هلا على تقدير عدم العمل من املؤجركان ضامناً

  

م يسلت النيعدم الفرق ب على همؤان بناك العرف الذي ىمقتض على يالة اجلركوة واليمن الوصا

 على ان ضامناً هلاك{ ليجار مع عدم التعجيتعذر االستين مما كي ومل ،م قبلهيالتسل على  أو،بعداً أو قبالً

 يف كوقد صرح بذل، نئذيطهما حي لتفركوذل }ون عمله باطالك أو ،ر عدم العمل من املوجريتقد

شاهد ب أو اًحيذن صرمع اإل إالّ م قبلهيز له التسلجي مل الًيكو أو اًيان املستأجر وصكلو : روضة قالال

  .انتهى ،احلال

  .)١(شهادة احلال أو تيذن املإمع  إالّ يوز للوصجي ال: شف اللثامكيف و

ان بناء كلو نه  أل قلنا بعدم الضمان يف الصور الثالثةإمناو، طايرفونه تكعلل الضمان ب: يف اجلواهرو

 األمرالنحو املتعارف الذي مصبه  على الةكالو أو ان الوصيةكم قبل العمل ويالتسل أو العرف عدم الفرق

  .حسب العرف على يباجلر إالّ صاءيل واإليكن التوكيالعريف مل 

  .الة ذا الوجهكالو أو ةيم قبال احنصر العمل بالوصيجار بدون التسليلو تعذر االست أنه ماك

 مطمئن من املستأجر بعد متام العمل لزم ريغنه إ ريج وقال األم قبالًيالتسل على ر البناءجي لو مل مث

  .راًيد بعض النصوص تقرييتأ إىل مضافاً، ني احلقني ب مجعاًنيمأ عند األجرةوضع 

  سألته عن رجل استأجر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يفعن الغنو

                                          
.٢٦ سطر ٣٠٠ ص١ ج:شف اللثامك) ١(



١٩٦

  ط التعجيل من دون إذن املوكل أو الوارثوال جيوز هلما اشترا

  

دع وفاء ي الرجل ومل ك ذلك رجل فهليدي على جرحدمها صاحبه فوضع األأأمن ياً فلم ريجأ

 ريجون األكيأن  إالّ ،يقضي حىت ريججر األاملستأجر ضامن أل: )عليه السالم( فقال ،جر األكواستهل

  . فتأمل،)١( بهيرضث وضعه ويفعل فحقه حفإن ،  بهي فرضكذل إىل دعاه

 ألن }الوارث أو لكذن املوإل من دون ياشتراط التعج{ ليك والوي الوصيأ }وز هلماجيالو{

ما لو مل ك، هذا الشرط على نعم لو توقف العمل بالوصية مثالً، ذن فضويلل مع عدم اإليشرط التعج

  .ةي لوجوب العمل بالوص،الشارط جاز إالّ عمليحد أوجد ي

،  الشارطريولو مع وجدان غ، جوز الشرطية فيان مما تشمله الوصكن إ نئذيرط حالشن إ :قالي ال

 فال مورد جلواز الشرط يف صورة دون ،ااكمإة سقط العمل ا لعدم ين مما تشمله الوصكين مل إو

  .صورة

 للخطر ونه معرضاًك لطاًيل تفريان شرط التعجكن ملا ك هي بأصل العمل لإمناة يالوص: نا نقولأل

ة يمن جهة مشول الوص ال، ةيفاجلواز وعدم اجلواز من جهة خارج، طاي تفرهونك ىذا احنصر انتفإف، زجي مل

، كس من صالحه ذليث ليح، مانةأم يتيوز مع عدم اخلطر وضع مال الجي ال أنه  مثلكوذل، وعدمه

  .وهنة خطراً وحنكمزمنة واألوز مع اخلطر النقالب املوضوع الذي هو الغبطة بتفاوت األجيو

   تامري غ)رمحه اهللا( الم املصنفكر الوارث يف كذمث إن 

                                          
.١ حجارةام األك من أح٦باب  ٢٤٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



١٩٧

   كان له الفسخاألجرةولو مل يقدر األجري على العمل مع عدم تسليم 

  

ره يف كفرض ذ على رتليأن  إالّ اللهم، ني بعض احملشكما صرح بذلك، ة للوارثيذ ال مدخلإ

صل خراج احلج من األإف، ريغ لثلث الالتصرف يف ا على اًي وصيان الوصكما لو ي وهو ف،كاملستمس

التصرف يف  إىل جعريون من ماله فكيفاؤه يتعلق مباله واستيور كاحلق املذ ألن ، مراجعة الوارثيقتضي

  . فتأمل،انتهى )١(مال الوارث

قال يف  }الفسخ{ ريج لأليأ }ان لهك األجرةم يالعمل مع عدم تسل على ريجقدر األيلو مل و{

 على ريجم تسلط األي وامتنع املستأجر من التسل،احلجك األجرة على قف الفعلولو فرض تو: الروضة

  .انتهى ،الفسخ

  العقد مرتالإطالقان كن كن ولكمت أو ،هري من العمل بغريجن األكتميمل  إذا ده مبايين الالزم تقكل

  . الضمينالشرطكون كي حىت  قبل العملبعضاً أو ،عاًيجرة احلج مجأعطاء إاملتعارف الذي هو على 

فوت يمل  ألنه ، لفسخهوجه فال، كذل على  العقد مرتالًإطالقن كي ومل ناًكان متمكما لو أ

 بناًء، جرتسلم األي حىت سلم العملي أن عليهبل الالزم ، العمل على قادر أنه والفرض، ئاًي شعليهاملستأجر 

  .ما سبقعلى 

   :ربعةأالصور  أن  يف النظرىقويفالذي ، انكف يكو

ل كوعلى  ، أم ال، قبل العمل،بعضاً أو الًكعطاء اإل على  العقد مرتالًإطالقون كين أما إ ألنه

  . أم الاألجرةخذ أن من العمل بدون كمتمما إ ريجر فاأليتقد

                                          
.٦٧ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٩٨

  ،لمستأجرلوكذا 

  

فإن نئذ يوح، ناك متمريجان األكو، األجرة ميتقد على  العقد مرتالًإطالقان كوهي ما : وىلاأل

ل يف ك واملوي من قبل املوصان جمازاًك أو ،ان احلج عن نفسه مثالكن أب ،تأجر بالوفاء قبالًجاز جرب املس

  .شاءن إ اًي مث الفسخ ثان،الً أو اجلربريجان لألك ،األجرةعطاء إل يتعج

ن جربه كمأجاز جرب املستأجر وفإن نئذ يوح، ناًك متمريجون األك مع عدم وىلوهي األ: ةيالثان

  . لالنفساخيلعدم القدرة املقتضال انفسخ إو، فهو

 يف ريجحق لأل  والاإلجارة وتلزم ،ناك متمريجون األكعطاء مع اإل على الًرتونه مكعدم : الثالثة

  .الفسخ وال تنفسخ بنفسها لعدم موجبها

ظهر ما يوذا ، اإلجارةنئذ تنفسخ يوح، ناًك متمريجون األكهي الصورة الثالثة مع عدم : الرابعة

  :يد الربوجردي والسكالم املستمسك إطالقكملنت  اإطالقيف 

 بلحاظ اإلجارةون كشف عن عدم املنفعة اليت تكي ألنه  االنفساخيقتضيعدم القدرة : ولقال األ

  . )١(اعليهاملعاوضة 

جرة أعطاء إان املتعارف كن إ نعم،  لفسخهس جموزاًيالعمل ل على ريجعدم قدرة األ: وقال الثاين

 عليه تعذر ،كان له الفسخ بذلك وضع منها عليه  انعقد مرتالًإطالقون كيث ي قبله حببعضاً أو الًكاحلج 

  .انتهى ،تعذرياحلج أم مل 

 ومنه ،ه مما تقدمي فشكالظهر اإلين كل، العمل على ريجقدر األيمل  إذا الفسخ }ذا للمستأجركو{

  نعم لو علم: ره يف اجلواهركما ذي فشكالظهر اإلي

                                          
.٦٧ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



١٩٩

للوكيل  وجيوز ،طالقرف تسليمها أو نصفها قبل املشي يستحق األجري املطالبة يف صورة اإللكن ملا كان املتعا

  .والوصي دفعها من غري ضمان

  

  . انتهى ،)١( اجته القول جبواز الفسخ هلما للضررن مطلقاًكعدم التم

ه فتنفسخ يعطين ال أ و،األجرةه يعطي أن  جاز،عطاءجاز للمستأجر اإل أنه إذا  ال خيفىنكل

  .نك بعدم التماإلجارة

 املطالبة يف ريجستحق األي يقبل املش{ بعضها أو }نصفها أو مهايان املتعارف تسلكن ملا كل{

  .املتعارف على الذي هو مرتل }طالقصورة اإل

ما يف اجلواهر ك ،ذن املستفاد من املتعارفلإل } ضمانري دفعها من غيل والوصيكوز للوجيو{

  . هريوغ

ئمة  يف زمن األان متعارفاًكون الدفع قبل العمل يف باب احلج كات ي من الروانيتبي أنه وقد عرفت

 قبل األجرةدفعون يه ري وغ)عليه السالم(ان الصادق كو، ريجموا بضمان األكولذا ح، )م السالمعليه(

  .احلج

  

                                          
.٣٩٧ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٢٠٠

  ، يقتضي املباشرةاإلجارة إطالق): ٢٣مسألة (

  

اف يف مثل كظاهر ال ألن ،هريما عن القواعد وغك } املباشرةي يقتضاإلجارة إطالق :٢٣ مسألة{

 كره املستمسكة ما ذيفاكعلم عدم يومنه ، للحج أو  لتحجكجرتآ نيفرق بي فال عليهو، ةياملقام مقوم

فاعله بنحو  على نسبة الفعل أن ،حتج أن  علىكجرتآ: الظاهر من قوله ألن :قال ألنه ىع الدعويجلم

  . للحجكجرتآ لنحو لي هذا الدليفكي ال إذ .انتهى، )١(ام به ال بنحو السبب يف حصولهيالق

 على الم مشتمالًكان الك إذا ور مباكم املذكاختصاص احل يرى )دام ظله( ألنه ،نعم الرتاع يف املبىن

  .المهكما صرح به يف آخر ك ،فاعله إىل  نسبة الفعلريجاأل إىل نسبة احلج

ها يشترط فيعدم اخلصوصية  على نةي مع عدم القراأ اليت نقول باإلجارة ني فالفرق ب،انكف يكو

املقوم  أن ،افكال على همايلك مع اشتمال ،ع لنفسهيع الذي نقول بعدم ظهوره يف البي البني وب،املباشرة

ون ك ني وب،هريلغ أو  لنفسهيشتري يون املشترك نيب رون فرقاًي  ولذا ال،ع بنظر العرف العوضانييف الب

 ينأ ك بعتس معىنيفل، المك للرفاًطون املخاطب كاف بنظرهم لصرف كالفإن ، الًيكو أو الًيصأالبائع 

، كريغ نت طرف يف هذه املعاملة الأ وكين جعلت هذا بدل ذاأبل معناه ، ككدخلت العوض يف ملأ

لو  أنه  حىت،الطرف مقوم أن رونيالعموم  على نةين قرك لو مل تفإنه، اإلجارة خبالف املقوم يف كوذل

   لصالةكرتجآ: قال

                                          
.٦٨ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢٠١

  ، أو ظاهراًمع اإلذن صرحياً إالّ يستأجر غريه أن فال جيوز لألجري

  

د يؤيومما ، ون يف خصوصية الطرفكشي ال، هاريغ أو تابكالهذا مقابلة  أو ،صوم شهر أو ،سنة

ر العرف نقصاً يف العقد ي مل ،ناريتاب بدكبعت ال: فلو قال، ة هلا يف املعاملةيشأن اف الكال أن كذل

 لبعض اإلجارة يف نقص كشيد العرف كي مل ،ذاكجرت للحج بآها ي اليت لو قال فاإلجارةف خبال

  .انكراأل

 عمال الختالف األ،ريجاأل إىل  بالنسبةاإلجارةالرغبات ختتلف يف غالب موارد  أن كوالسر يف ذل

 ختتلف الرغبات ال أنه ماك ،يع لعدم االختالف غالباً باختالف املشتريخبالف الب، راءجباختالف اُأل

املستأجر  أن نيمث تب،  للحجكجرتآ :د لعمرويفلو قال ز ،عماليف باب األ املستأجر إىل غالباً بالنسبة

 ،ختتلف الرغبات يف املستأجر يف مثل الدار وحنوها أنه ماك، ليصوا يف عدم فرقه عن األكشيل مل يكو

فاء املنفعة مع يراد خالد استأد دار عمرو مث يولذا لو استأجر ز، اًريثكشخاص  األنيان االختالف بكإذا 

 أن الإاللهم ، اإلجارة مما تشمله كروا العرف ذلي مل ،حنوها وقلتها أو ثرة العائلةكنهما بياالختالف ب

ع وحنومها ي والباإلجارةة اليت تنصب ية العرفيولر من القواعد األكخالف ما ذ على ل خاصي دليدل

  . العقد هو املقدار ااز يف التصرف الالزم الوفاء بهعليه الواقع العريفوز كون املرك املوجب ،اعليه

قال ، ازكولو باالرت }ظاهراً أو اًحيذن صرمع اإل إالّ هريستأجر غي أن ريجوز لألجيفال { هذاوعلى 

اع العقد قيإ أو ،هايذن فوز له اإلجيممن  هاياً فحيذن له صرمع اإل إالّ ،هريوز استنابة غجي ال: يف املستند

  قاعه مطلقاًيإال ، طالقداً باإليمق



٢٠٢

  .والرواية الدالة على اجلواز حممولة على صورة العلم بالرضا من املستأجر

  

ل ال ي قبل،  مجاعةفىتأوا ،  املقررةصول لألكل ذلك: قال أن إىل ،بنفسه  املباشرةيقتضي فإنه

  .انتهى، )١(هيخالف ف

يب احلسن الرضا قلت أل: قال، ىسيعن عثمان بن ع، )ه اهللارمح( ينيلكاليت رواها ال }ةيالرواو{

اجلواز  على الدالة{ .)٢(بأس ال:  قال،هريغ إىل دفعهاي احلجة فيعطيما تقول يف الرجل  :)عليه السالم(

جار ياالست على هايال داللة ف أنه ما يف املستند من على  أو}صورة العلم بالرضا من املستأجر على حممولة

 أنه إذا فسئل، بل هو الظاهر ،أيضاًل يكحتمل التويف، جل احلجج به ألحيعطاء ما إبل مدلوهلا ، بوجه

 .انتهى )٣(ريالغ إىل وز له الدفعجي أو ، مباشرته بنفسهريالغ على بجيهل ، هري رجل وجه حجة لغىعطأ

  .ما يف الوسائلكذن اإل على حممولةأو 

إىل ما إ رجعيفي ما مل كي جرد العلم بالرضا ال فم،ة الرضايفاك بكل يف املستمسكشأمث إنه 

  . انتهى، )٤(نشائي يف االستيفاء بفرد آخرذن اإلاإل إىل  أو،ر بعضهمكما ذك ،األعم على اإلجارة

  .فال بأس به،  الثاينك الرضا هو ذلن معىنكل

                                          
.١٢تاب احلج مسألة ك ١٧٤ ص٢ ج:املستند) ١(

.١ حابة يف احلجي من أبواب الن١٤باب  ١٢٩ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.١٢تاب احلج مسألة ك ١٧٤ ص٢ ج:املستند) ٣(

.٦٩ ص١١ ج:كاملستمس) ٤(



٢٠٣

 عدم  يفإشكالعلم الرضا وال يوقد ، ال يف لزوم املباشرةكشإعلم عدم الرضا وال يقد : أقول

ان الرواية ك مل،ل القول بعدم اجلوازكشيويف هذه الصورة ، از العريفكعلم ولو من االرتين مل إو، لزومها

 حداًأب يستنيه املوت كدرأالنائب لو  أن  علىها مبا دلييدتأ إىل مضافاً، هريايف وغكر الكاملعتربة بذ

عطاء ظهور يف اإل ال أو ، العمل بنفسهعطاء احلجةإظاهر فإن ،  خالف الظاهرةوركواحملامل املذ، انهكم

  .ه فتدبرريغ أو صال للحج بنفسهأ

  



٢٠٤

 عمن ،فرادوكانت وظيفته العدول إىل حج اإل، ال جيوز استيجار من ضاق وقته عن إمتام احلج متتعاً): ٢٤مسألة (

   ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع مث اتفق ضيق الوقت فهل جيوز،عليه حج التمتع

  

ن من كتميث لو حج مل يحب }متام احلج متتعاًإجار من ضاق وقته عن يوز استجي ال :٢٤ لةمسأ{

،  هو للمضطرإمناالعدول  ألن } حج التمتععليه عمن ،فرادحج اإل إىل فته العدوليانت وظكو{ التمتع

من كون كيف ،ةيتجار يف السنة اآلياالست أو ،هريجار غيان استكمإل، تيقضاء امل إىل وال اضطرار بالنسبة

 أو ه حاالًريان غكمإمع ، ةيالطهارة املائ أو امين من القكتميصومه ملن ال  أو تي قضاء صالة امليعطي

  .مستقبالً

االجتزاء به عن  على ليوال دل، يور بدل اضطرارك يف الفرض املذفراداإل ألن :كقال يف املستمس

 أول من فراداإل إىل ن قلنا جبواز العدولإبه وصل عدم االجتزاء واأل، ياريالتمتع الذي هو الواجب االخت

شمل ما حنن يوال ،  يف سعة الوقتعليهان قد استقر ك إذا مبا ك الختصاص ذل،قيعلم بالض إذا األمر

  .انتهى ،)١(صالة عدم االجتزاء بهأفال معدول عن ، هيف

  وزجيق الوقت فهل ي التمتع مث اتفق ضىلو استأجره مع سعة الوقت فنوو{

                                          
.٦٩ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢٠٥

 ، ومن انصرافها إىل احلاج عن نفسه، العدولأخبار إطالق من ، وجهان،عدول وجيزي عن املنوب عنه أو الله ال

  ،واألقوى عدمه

  

 إىل ومن انصرافها،  العدولأخبار إطالقمن ،  وجهان،ال أو عن املنوب عنه يزجيله العدول و

  .}عدمهاألقوى و، احلاج عن نفسه

 وز له العدولجي وضاق وقته عن التمتع فهل ريجر األفوسا، متعلو استأجر حلج الت: قال يف املستند

مصرح من  على عثرأ مل ، أم ال، للحاج لنفسهيزجيوز وجيما ك،  عنهيزجيو  للمنوب عنهفراداإلإىل 

 الساملة عن اإلجارةأي قاعدة  ـ صل والقاعدة املتقدمةلأل،  الثايني عندىقويوالذي ، مهكالفقهاء حب

جارة إسر له يف باب يما ت إىل رت اجلواب عن عمومات عدول املعذوركتهما وذنيما بك  ـاملعارض

 أو د أزيد من جوازهيفي مع العذر ال فراداإل إىل عمومات عدول املتمتع أن مع، تاب الصالةكالصالة يف 

براءته  على ك ذليدلوال ، ة وهو مسلميثي من هذه احلعليهشيء آخر  أو مثأوعدم ترتب ، عليهلزومه 

  . انتهى ،)١(اإلجارة واستحقاقه ملال اإلجارة من جهة عليها لزم عم

 ال اإلجارة أن  إىلرجع حاصلهي، ليالم طوك يف كره هناكما ذ، تاب الصالةكره يف كومراده مبا ذ

نفسه مبا لو وقع من  على لكشأمث ، ريجال تشمل األ  العذرأدلةن عمومات أو، ةيتشمل الصالة العذر

ذا ك تشمله واإلجارةجاب بأن أو، ةيا صالة عذرأمع  قال بصحة الصالةيث يح ،سهو أو ك شريجاأل

 حىت ل وقتكهما حصل يف ي بأتيانرادة اإلإن كميان الفردان مما ك أنه إذا وضابط الفرق، العمومات

  نكيومل ،  اللفظإطالقشملهما ي

                                          
.١٠ مسألة ١٧٤ ص٢ ج:املستند) ١(



٢٠٦

 اإلجارة نيان اللفظ حك إذا ،ل منهماكصل االمتثال بحي ينينايف التعينهما اختالف معتد به يب

المه رفع ك فراجع نص كذل على ادةين شئت الزإو، رادتهإقن ي باملتتيانب اإلجيبل ، ال فالإ ومطلقاً

  .مقامه

طال أو، تاب احلج مسألة العدول للنائبك يف جامع الشتات يف يوقد عنون احملقق القم: قولأ

مور أ إىل رجعيواستدل مبا ، عن املنوب عنهجزاء عنه وواإل، ه واختار جواز العدول للنائبيالم فكال

  :أربعة

  .ات الفقهاء لهإطالقات ومجاعمشول اإل: ولاأل

ان ك لكذ لو ال الرخصة بذلإ: فقال،  اخللوةة مانعي بقضك ذلنيوقد ب، لزوم العسر واحلرج: الثاين

والفرض ، هأشهريف  إالّ لعدم وقوعه، تم ما هو فرضهي حىت العام املقبل إىل املضطر الصرب على الالزم

د الرخصة ومل وور على واالحنالل بعمرة موقوف، تمل أحدحي عسر ومشقة قل ما ك بذلاألمرف، فوا

ر يتقد على ني للعسر واحلرج الالزمحد يف جواز العدول دفعاًوال أل،  لناإشكالذاً ال إف، رد بال شبهةي

أمور به امل إتيانونه مأموراً به وكجزاء ب اإلنيمث ب، امهريغ أو نائباً أو انك الًيصأ ،ل حاج متمتعكعدمه ل

  .جزاءمقتض لإل

 يرجي أن بد فال، جار لهيعة االستيذا جاز يف الشرإف، ام احلج لنفس احلج وتابعة لهكحأن إ :الثالث

، مميالت إىل االضطرار أو ،ثنائهأام يف يالعجز عن الق أو ،ر مسألة السهو يف الصالةكمث ذ، امهكحأ عليه

  .ريجإللبالنسبة  حىت ام الصالة جرتكحأانت من كث يا حأم بكوح



٢٠٧

عله جي مل )رمحه اهللا( أنه ماك،  يف قبال ما تقدم مستقالًالًيس دليوهذا ل، خبار األإطالق: الرابع

  .كذلك

 عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ل بن دراجيحة مجي منها صحخبار فاأل،انكف يكو

 حىت ميعرفات فتجعلها حجة مث تق إىل ما هيك يمتض:  قال،وم الترويةية كقدمت م إذا ضاملرأة احلائ

  .)١(م فتحرم فتجعلها عمرةيالتنع إىل تطهر فتخرج

عن الرجل واملرأة  )عليه السالم( موسى احلسن أبا سألت:  قال،نيقطي علي بن منها روايةو

 )٢(عالا حجة مفردةجي:  قال،صنعانيف يك وم عرفةية كدخالن مياحلج مث  إىل تمتعان بالعمرةي

  .ثياحلد

لة يقدم ل إذا املتمتع:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،)ه السالميلع(سحاق بن عبد اهللا إة يرواو

   .)٣(ةيوم التروي إىل  املتعةإمنا، علها حجة مفردةجيست له متعة يعرفة فل

مام ، ولذا مل يأمر اإلويلبه األ به للمأمور ة املأيتيل بدخبارالظاهر من هذه األفإن ، ك ذلريغإىل 

ح ي يف صحكبل قد صرح بذل، ىفخي ما الكه يالتنب، ولو مل جيز لكان الالزم  ثانياًتيان باإل)عليه السالم(

ال يمأة ثالثة ك منينه وبيوب، وم عرفةيون يف كيعن الرجل  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: زرارة قال

   وهو

                                          
.٢ ح من أقسام احلج٢١باب  ٢١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١١ ح من أقسام احلج٢١باب  ٢١٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح من أقسام احلج٢١باب  ٢١٥ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٢٠٨

،  الفجرىصل إذا ةيهل باحلج بالتلبيعة وتة امليقطع التلبية بتلبي:  فقال،احلج إىل بالعمرةمتمتع 

وال ، عتمر عمرة احملرمي حىت ةكم مبيقيو، كع املناسي مجيقضيو، قف مع الناسيف، عرفات إىل يضميو

  . )١(عليهشيء 

  . يف العام الثاينتيان اإلة وعدم وجوبيفاكال على يدل عليهشيء  وال: )عليه السالم(قوله فإن 

فاتته عمرة  إذا املتمتع أن همريصحابنا وغأ ىرو:  قال،بيخ يف التهذيومثله يف الداللة ما عن الش

  .  عائشة) وآلهعليه صلى اهللا(وهو الذي أمر به رسول اهللا ، املتعة اعتمر بعد احلج

  .ناساً للج فركقد جعل اهللا يف ذل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال

هالل احملرم واعتمر  إىل قامأفاتته عمرة املتعة  إذا املتمتع: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال:وقال

   .)٢(ان العمرة املتعةكجزأت عنه مأف

  .اتي من الرواك ذلريغإىل 

ون كي أن ماإف ريل تقدكوعلى ، هيبعد الشروع ف أو ،قع قبل العمليأن  أما االضطرار: أقول

ما لو ك،  االنقالبريغ إىل ون بالنسبةكي أن وأما، فراداإل إىل ضطرياملتمتع كانقالب احلج ىل  إبالنسبة

، م املنوب عنهكم النائب حكون حكيع الصور ييف مج أن  والظاهره،يحرام بعدم لبس لباساضطر قبل اإل

 خبارسائر األق مسا مساقها ة اليتيام االضطراركحاأل على ها مما تدلري املتقدمة وغخبارطالق األإل

  رديوال ، هريها وعمومها للنائب وغإطالق يف ك مما ال ش،ام احلجكحأالواردة يف 

                                          
.٧ ح من أقسام احلج١باب  ٢١٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١٥٢٢ حاداتي يف الز٤٣٨ ص٥ ج:بيالتهذ) ٢(



٢٠٩

  :مورأ إالّ كذلعلى 

ف يكف، ام احلجكحأ سائر أخبار وخبار هذه األني عدم الفرق ب:هيوف،  هلاإطالقال نه إ :ولاأل

 خبارن املستفاد من هذه األأل بها بالقوإطالقبدلت القول بأن شئت إو، ها دون هذهي فطالقسلم اإلي

  .عة احلجيام طبكحأورة كام املذكحون األك

وهي ، واملفروض وجوده، ليث ال دليح ليصأنه إ :هيوف، ره املستندكصل الذي ذاأل: الثاين

  .ات والعموماتطالقاإل

 لذمة ئ النائب املربإتيانب إالّ ستي املتعارفة لاإلجارةن إ :هيوف، تشمله  الاإلجارةن إ :الثالث

ما  إىل مضافاً، ت وقد تقدم عدم ضرر املوتا يف عدم ضرر بعض االضطرارإشكالولذا ال ، وب عنهنامل

  .ذمة النائب إىل فيلكنتقل التي إمناو، حق له يف شيء  الاإلجارةاملستأجر بعد  أن  علىمما دل تقدم

 يت من التزام احملقق القمما عرف إىل  مضافاً:هيوف، قاعداً أو مميالنقض بالصالة مع الت: الرابع

، قسام االضطرار يف احلج بال شبهةأفاية بعض كالنقض ب، شكال فال سورة هلذا اإلك بذل)س سرهقد(

وجب يسائر ما  أو ،ان السورةيوالنقض مبثل نس، نيلكمها من املستشريلتزم به املستند واملصنف وغيما ك

ست الصالة مع يذ لإ،  تامريره غك والضابط الذي ذ،اط وسجدة السهو وحنوها مما التزم به املستندياالحت

 أن ظنأولذا ال ، اطي احترياط يف عرض الصالة بغيذا مع االحتكو، ورة يف عرض الصالة بال سورةسال

 أنه  على،كحنو ذل أو انيصل لنفسه سبب النسحين أب،  الصالة بال سورةإتيانلف بكار امليحد باختألزم ي

  لو



٢١٠

 وألنه غري ،غري ما على امليت ألنه ، عليهاألجرةدم إجزائه عن امليت وعدم استحقاق وعلى تقديره فاألقوى ع

  .العمل املستأجر عليه

  

. ان حاله حال احلجكال إو، نقول به،  وحنوهطالقة ولو فقد اإليفاكعدم ال على لي دلكان هناك

  .مم والصالة قاعداً وحنومهاية وحنوها يف مثل التري السىبعد دعوي ن الكل

ما ك، اتيزمنة صدور الرواأثرة النواب يف كة ياته االضطراريع خصوصية احلج جبميفاكد يؤيمما و

استنابة املرأة اليت معرض  على  ما دلخصوصاً، زمنةة األضطرار من هذه األيأكثر و،خبارر من األظهي

  .املنوبكون النائب كم وعدم ك احليريتغ إىل خبارشارة يف األإ أي ض وحنوه مع عدمياحل

 بعدم جواز ه تبعاًي ففىتأ حىت ق وقتهي من علم بضنيفرق بأي  أنه املصنف على رديمث إنه 

، ةيقوائ بصورة األفىتأمث  الً أوث تردديح، ان الوقت موسعاًكث يح، كعلم ذلي من مل نيوب، جارهياست

  .ة لهيالعلم ال مدخل أن مع

 يف ة يف النوع الثاينيفاكة اليقوائأ بنيئلن القاين من املعاصريريثك على شكالرد هذا اإلي أنه ماك

  .ولفرعه األ على ومكس

ت وعدم يجزائه عن املإعدم األقوى ره في تقدىعل{ و: يف قولهشكال مبا تقدم اإلنيقد تب }و{

 واحد رير غكولذا ذ ،}عليه العمل املستأجر رينه غوأل، تيامل على  ماريغ ألنه ،عليه األجرةاستحقاق 

 ي واخلونسار واالصطهبانايتيازري والشيد الربوجرديالسك ،جزاءة جواز العدول واإليوائقأ نيمن املعلق

  ذاك و) اهللامرمحه(



٢١١

ع يتشر ألن ،جزاء الزم لهان العموم للنائب فاإلك إذا ظاهر النصوصن إ : قالكيف املستمس

  .فتدبر. انتهى، )١(جزاءاإل إالّ  لهال معىنالعدول 

  

                                          
.٧٠ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢١٢

  ، واملندوب،عن امليت يف احلج الواجب أي واجب كانجيوز التربع ): ٢٥مسألة (

  

 مجاعباإل } واملندوب،انكواجب  أي ت يف احلج الواجبيوز التربع عن املجي :٢٥ مسألة{

  :ضةيوالنصوص املستف،  واحدريالم غك يف يكاحمل أو ىاملدع

  قلت لوكنأ ك عنبلغين :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،ح عن عامر بن عمرةيففي الصح

نعم : )عليه السالم( فقال ، عنهك ذلأجزأهله أ فحج عنه بعض سالمج حجة اإلحي مات ومل رجالًأن 

ا ي :تاه رجل فقالأ ) وآلهعليه صلى اهللا(رسول اهللا  أن حدثينأنه ) عليه السالم(أيب  على شهد اأ

 يزجي كذلفإن ،  حج عنه): وآلهعليه صلى اهللا(فقال له رسول اهللا ، جحيمات ومل أيب ن إ رسول اهللا

  .)١(عنه

 سالمج حجة اإلحي وملوت ميعن رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ح رفاعةييف صحو

  . نعم:  قال، عنهىقضيأوص ا يومل 

  .هري وغ،ح ابن مسلميب منه صحيوقر

ن له كين رجل مات ومل ع، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ة بن عمارييف موثق معاوو

 قال ،ةصهل هي ناق أو  عنهكزي ذلجيهل ،  عنه بعض إخوانه)فحج(  فأحجسالمج حجة اإلحيمال ومل 

  .)٢(بل هي حجة تامة: )عليه السالم(

   سالم املوت مع استقرار حجة اإلنياملراد من عدم املال عدمه ح أن  علىبناًء

                                          
.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٣١اب ب ٥٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح من وجوب احلج وشرائطه٢٨باب  ٥٠ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٢١٣

 وكذا جيوز ، ولو قبل االستيجار عنه للواجب،ته مشغولة بالواجببل جيوز التربع عنه باملندوب وإن كانت ذم

  .االستيجار عنه يف املندوب كذلك

  

  .سالمج حجة اإلحي ومل :نةيبقر، عليه

سئل عن رجل مات ومل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، هيومضمر الفق، ايفكيف مرفوع الو

ن مل إو، ضةيولالبن فرنافلة ه يبتبت ألكبوه قد حج أان كن إو، ج عنهحي:  قال،م الأبوه أدر حج ي

  .)١(ضة ولالبن نافلةيب فرتبت لألك، بوهأن قد حج كي

 على بضة لالبن مع وقوع احلج لأليالفر أو ثواب النافلة أي ،الثواب على الظاهر لزوم محلهو

ات يحج املنوب بعض الرواأيت يف املسألة الثالثة من فصل يوس، ابةي فصل النأولوقد سبق يف ، نيريالتقد

صح ين احلج مما أب  ومن هنا صح للمحقق يف املعترب االستدالل جلواز التربع،املطلوب على خر الدالةاأل

لف من ؤله مين دلأ بشكالفال وجه لإل. انتهى ،العوض إىل وال، املسألة على نقض صحتهيابة وال يه النيف

  .ليالدل إىل مقدمات حتتاج

جار عنه يولو قبل االست، انت ذمته مشغولة بالواجبكن إو، ه باملندوبوز التربع عنجيبل {

ن ذمة املنوب عنه كيصها مبا مل يختص على ليوال دل، طالقات جواز التربع وعموماتهإل }للواجب

  .مشغولة

ات طالق لإل،جار عنه للواجبيقبل االست }كذلكجار عنه يف املندوب يوز االستجيذا كو{

  .املتقدمة

                                          
.٥ ح من وجوب احلج وشرائطه٢٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٢١٤

 ، جيوز التربع عنهفإنه ، يف املباشرة ملرض أو هرمكان معذوراًإذا  إالّ  فال جيوز التربع عنه يف الواجب احليوأما

  ، احلج املندوب فيجوز التربع عنهوأما ،ويسقط عنه وجوب االستنابة على األقوى كما مر سابقاً

  

 ألن كوذل، م الفقهاءالك يف ىومدع، اًيك حماًإمجاع }وز التربع عنه يف الواجبجي احلي فال وأما{

 يف الصلوات يالتربع عن احلكفهو ، التربع عنه على ليفال دل، ها املباشرةيد فيرأالعبادات الشرعية 

  . فراجعني يف املسألة الواحدة والسبعكالم يف ذلكقد تقدم الو، ةيوميال

سقط عنه ي و،نهوز التربع عجي فإنه{ حنومها أو }هرم أو ان معذوراً يف املباشرة ملرضك إذا الإ{

  . فراجعنية والسبعييف املسألة الثان }ما مر سابقاًك ،األقوى على وجوب االستنابة

  :ات اخلاصةيومجلة من الروا، اتطالقلإل }جوز التربع عنهيف{ يعن احل } احلج املندوبوأما{

، )المعليه الس(عبد اهللا أيب  على دخلت:  قال، عن صفوان اجلمال،)رمحه اهللا( ينيلكة اليرواك

فأجعل ، ل شيء وهي عاتقك على مة يلي ابنة ق يليمأنت وأبأيب : ة فقالري احلارث بن املغعليهفدخل 

  .)١(جرها شيءأنقص من يوال ، ك مثل ذلكون لكيجرها وأون هلا كينه إأما  : فقال،هلا حجيت

                                          
.٣ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٥باب  ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٢١٥

  ،كان عليه حج واجب ال يتمكن من أدائه فعال إذا يستأجر له حىت أن كما جيوز له

  

أيت يف الثالثة من يوس ابةي فصل النأولوتقدم يف ، هايبأت يون يف بكالعاتق هي الشابة ت: قولأ

  .مكهذا احل على  الدالةخبارمسائل فصل حج املنوب بعض األ

ة يرواك }ستأجر لهيأن { يلنفس احل أي }وز لهجي{ أنه  علىيدل ما أيتيتقدم و أنه }ماك{

 يخوحجة أل  يل وحجةاب وغلماناًي رزم ث)عليه السالم(سن الرضا احلأبو   إيلّبعث:  قال،ينيقطيال

ما يثالثا فأ ناريننا مائة ديانت بكف، حنج عنه أن مرناأ و،ونس بن عبد الرمحنيوحجة ل، ديبن عبموسى 

  . احلديث.)١(ننايب

  .فيذنه ضعإب إالّ ي عن احلح بعدم جواز احلج ندباًي من التصرىما عن املنته أن علميمن هذا و

واضح أنه  إالّ ابةي وجه النىعل هداء الثواب الإ على لعله محل النصوص: قال يف اجلواهر

  .انتهى ،)٢(الضعف

جواز  على طالق النصوص الدالةإل }دائه فعالإن من كتمي  حج واجب العليهان ك إذا حىت{

ن كيمل  إذا صها مباصخيث يوال خمصص هلا حب، هريجار وغي الشاملة لصوريت االست، ندباًرياحلج عن الغ

  . حج واجبعليه

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٣٤باب  ١٤٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣٨٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



٢١٦

 يف احلج إشكال ال خيلو عن أيضاً بل التربع عنه حينئذ ،متكن منه فاالستئجار للمندوب قبل أدائه مشكلن إ وأما

  .الواجب

  

لو عن خي ال أيضاً نئذيبل التربع عنه ح، لكدائه مشأجار للمندوب قبل ين منه فاالستكمتن إ وأما{

 باملنوب عنه األمرصحة  على  املتوقفكاملال على ابة عن احلي تتوقفيالن أن أن وجههكو }إشكال

ات طالقإل خيفى ال ه ماين فكل، مر النديب اامع لألري غ الوجويباألمراملفقود يف املقام بسبب توجه 

  .هةي بدتيانان اإلكمعلى إتوقف ي  الك واملال،النصوص

 ،هري وغ،ال أو انك  مستقراً، حج واجبعليهان ك  مننيفرق عندنا ب بل ال: لذا قال يف اجلواهرو

ز جيم لمحد ف ألخالفاً، ه يف التطوعريب غيستنيج بنفسه واجباً وحيبل ، فرطيمل  أو ففرط دائهأن من كمت

عدم ن إ :هيوف .)١(أوىلفاالستنابة ، وز له فعله بنفسهجي ذ الإ، ه ما اشتغلت ذمته بالواجبياالستنابة ف

 ال ،أيضاً ز عندناجيمل  خلت االستنابة به لقصور النفقة وحنوهأولذا لو ، له بالواجبخالجواز فعله له إل

  .انتهى ،هيابة في متتنع النيكة يف حقه يعدم جوازه لعدم املشروعأن 

  .ني مجاعة من الفقهاء املعاصرشكالقد اختار عدم اإلو

: ديز أنه ماك ،}ج الواجبيف احل{: ادةي ز)إشكاللو عن خيال (: يف بعض النسخ بعد قولهمث إنه 

   )ه الصحةيفاألقوى ان كن إو(

                                          
.٣٨٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٢١٧

  .ةييف املسألة التال

ال إو، ةي يف املسألة الثانوىل والعبارة األ،وىلة يف املسألة األيون العبارة الثانكن تأ بسكح العيوالصح

  .ل املصححصل واالحتمااأل على ن حتفظاًياألمرال ك على ر املنتكنا يف ذيوقد جر، المكصح اليد كيمل 

  



٢١٨

  وإن كان األقوى فيه الصحة، ينوب واحد عن اثنني أو أزيد يف عام واحد أن ال جيوز): ٢٦مسألة (

  

ه يفاألقوى ان كن إو د يف عام واحديأز أو نينوب واحد عن اثني أن وزجي ال :٢٦ مسألة{

 مجاعاملستند اإل يف ىوقد ادع، ابة استقالل النائب عن منوب عنه واحدي النأدلةظاهر  ألن ،}الصحة

اً هذا يف إمجاع نيقع عن اثني احلجة الواحدة ال ألن ، يف عامنينوب عن اثني أن وزجي ال:  قال،كذلعلى 

  .انتهى، )١(الواجب

 عن الرجل )عليه السالم(احلسن  أبا سألي أن مرت رجالًأ: ع قالي ما عن ابن بزعليه يدلرمبا و

 عنهما يزجيتسع ا وي وىخرأمن رجل آخر حجة أخذ ي أن أله، هيفكأخذ من رجل حجة فال تي

فإن ، ون خالصة لواحدكت أن  إيلّحبأ: قال أنه رك فذ،همايحدإفه كيمل ن إ عاًيهما مجكتري أو ،عاًيمج

  .)٢(أخذهايه فال يفكت انت الك

خذ احلج أبعد القول جبواز يفال ، قيالنائب عن الواحد الطر على ان قطعك إذا ماين فكل: أقول

احلسن  أيب عن، ي عن البزنطهسنادإه بيملا عن الصدوق يف الفق، نئذ عنهماي ووقوع احلج الواحد حاينالث

 ىخرأق فأعطاه رجل حجة ي الطرعليهخذ حجة من رجل فقطع أسألته عن رجل :  قال)عليه السالم(

   الذيريسعه غيان كوما ، خري واألول حمسوب لأل،كجائز له ذل:  فقال،كوز له ذلجي

                                          
.١٤ مسألة ١٧٤ ص٢ ج:املستند) ١(

.١ حابة يف احلجي من أبواب الن١٩باب  ١٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٢١٩

  ،يشترك مع اآلخر يف حتصيل احلج أن نذر كل منهما إذا  كما،كان وجوبه عليهما على حنو الشركة إذا إال

  

  .)١(ه احلجةيعطيوجد من  إذا فعل

 على وجه املؤنة على عطاءواإل، ون احلجة ندباًك على هذا حممول: ره يف الوسائل بقولهكما ذو

خالف ، )٢(ص بالضرورة مع ضمان احلج يف القابلخمصو أو ،صاحب املال إىل  ثوابهىهديث يحب، احلج

والقاعدة ،  هذا املوردري وردت يف غوىلة األيوالروا، نة واملفروض فقدهايبالقر إالّ إليهصار ي الظاهر ال

 حمتمل مجاعواإل، ليد عن القاعدة بالدليرفع اليذ إ،  تامري الذي ادعاه غمجاعاإلكاملتقدمة عن املستند 

واهللا ، د عنهايرفع اليه حجة فال ية الفقي وروا،رباهك ومجاع اإلى عن املناقشة يف صغراالستناد بعد الغض

  .العامل

خر يف  مع اآلكشتري أن ل منهماكنذر  إذا ماك، ةكحنو الشر على ماعليهان وجوبه ك إذا الّإ{

مثله ما لو نذر و،  والشرطنيميومثل النذر العهد وال، كاحلج املشتر إالّ عليهب جي مل فإنه }ل احلجيحتص

 حج واحد عن نفسه يفكي يف الفرع املتقدم ال أن ماك، الًيخر حتص يف احلج نفساً واآلكحدمها االشتراأ

  .هريوعن غ

  عن الرجل )عليه السالم( موسى احلسن أبا سألت:  محزة قالعلي بن فعن

                                          
.٦ ح٢٦١ ص٢ ج:هيضره الفقحيمن ال ) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن١٩باب  ١٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٠

  ، يف احلج املندوب فيجوز حج واحد عن مجاعة بعنوان النيابةوأما

  

 يزجي جر والأ فلهم عاًيانوا صرورة مجكن إ : فقال،ليهاربعة واخلمسة من مو األ يف حجةكشري

  .)١(واحلجة للذي حج، سالمعنهم الذي حج عنهم من حجة اإل

 واحد حج من لكان لك كلفاً يف حجتأت كشرألو : )عليه السالم(ه ما عن الصادق ينافيال و

  . خيفىما الكيف املندوب  ألنه .)٢( شيءكنقص من حجتي أن ريغ

 وأما: قال يف املستند ،}ابةيجوز حج واحد عن مجاعة بعنوان الني يف احلج املندوب فوأما{

ن أب، هذا الوجه على هيجوز االستنابة فيف، هي فكجواز االشترا على ةريثك الخباراملندوب فقد دلت األ

 بعقود أكثر أو نيسه الثنؤجر نفيال بأن ،  هلمج تطوعاًحي ألن  بعقد واحدأكثر أو ستأجره اثناني

  .انتهى ،)٣(هغريوز لجيفال ،  االستقالليقتضيل عقد كفإن ، متعددة

ه يف كيد لتشريجره زآن أب، كاحلج املشتر على ل عقد من العقود املتعددة واقعاًكان كنعم لو 

 ستقللعدم اقتضاء مثل هذا العقد امل، ر جازكجره خالد وبآذا كو، فعله يف هذه السنةياحلج الذي 

ه يف عام واحد يبوأ عن نيقل مستنيد بعقد واحد حلجيجره زآن أس بكلو انع أنه ماك، االستقالل باحلج

  .دتهح املناط تعدد املتعلق ووإمناو، س املناط تعدد العقد ووحدتهيفل، زجيمل 

                                          
.٥ حة يف احلجابي من أبواب الن٢٨باب  ١٤٣ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٨ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٨باب  ١٤٣ ص٨ ج:لئالوسا) ٢(

.١٤ مسألة ١٧٤ ص٢ ج:املستند) ٣(



٢٢١

  كما جيوز بعنوان إهداء الثواب

  

 ليابة مع عدم دلي النأدلة عمومات ابة عن املتعددي جواز النلىل عيالدل أن  فالظاهر،انكف يكو

 )م السالمعليه(ئمة حد األأزور يف، ة يف سائر املستحبابيافكابة ي النأدلةعمومات  أن ماك، املنععلى 

  .ذاكوه،  عن مجاعةنآقرقرأ سورة من اليأو ، عن مجاعة

 صلى اهللا(ارة قرب النيب يوز، هيعتكابة عن مجاعة يف الطواف ورية احلضرمي النيقد ورد يف رواو

  . فراجع) وآلهعليه

عن الصادق  ة املتقدمةيالرواك،  يف حج نفسهري الغك يف اشتراصونصة من الريثكنعم وردت مجلة 

  .)عليه السالم(

م ك:  قال، يف حجيتكشرأم ك )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: قال، ليمساعإح حممد بن يصحو

  .)١(شئت

قرابته يف  أو أخاه أو  أباهكشرييف رجل  )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مكح هشام بن احليصحو

   .)٢( مبا وصلتاًري حجاً مثل حجهم وتزداد خكتب لكي إذاً :)عليه السالم( فقال ،حجه

ة يف ريثكبل مجاعة ، ني اثنني بكي بعنوان باب جواز التشروقد عقد يف الوسائل باباً، ك ذلريغإىل 

  .احلجة املندوبة

  يبقلت أل، ةرية احلرث بن املغيلروا }هداء الثوابإان وز بعنوجيما ك{

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٨باب  ١٤٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٨باب  ١٤٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٢

  . على خصوص إهداء الثواب فال داعي حلملها،أيضاً الظاهرة يف جواز النيابة خبارجلملة من األ

  

:  قال،حج عن ابنيتأ أن ردتأين إ :ةكنة بعد ما رجعت من مينا باملدأ و)عليه السالم(عبد اهللا 

ن هلا اآلكفاجعل ذل)١(.  

دخل أ أن تينت نوك ينإ كجعلت فدا :)عليه السالم(قال رجل للصادق :  قال،سل الصدوقمرو

  .)٢(هاكشرأاآلن ف:  فقال،تيبعض أهلي فنس أو )ميأ( أيب يف حجيت العام

 ون املراد جعل احلج نفسه هلا الكي أن  الحتمال،ختلو من خفاء ن داللته الكل: كقال يف املستمس

  .)٣(ثوابه

 هداء الثوابإن كل،  يف نفس احلجكواالشترا  جعل احلج نفسهنيتي الروانياد من هاتاملستف: قولأ

  .مورد النص على ه اقتصاراًي فكواالشترا هداء نفس احلجإ وىلان األكن إو، ال مانع منه أيضاً

 الظاهرة يف خبارجلملة من األ{ هداء الثوابإ على ومل نقتصر، ابة يف املندوبي قلنا جبواز النإمناو

 ىوعن املنته: قال يف اجلواهر ،}هداء الثوابإخصوص  على  حلملهايفال داع ،أيضاًابة يجواز الن

  ح بعدم جوازيالتصر

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٩باب  ١٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٩باب  ١٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٧٤ ص١١ ج:كاملستمس) ٣(



٢٢٣

أنه  إالّ ،ابةيوجه الن على هداء الثواب الإ على ولعل محل النصوص، ذنهإب إالّ ي عن احلاحلج ندباً

  .)١(من الحظهاعلى  ال خيفى ماكواضح الضعف 

  

                                          
.١٧ سطر ٣٨٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٢٢٤

بل جيوز ، اإلجارة أو بينوب مجاعة عن امليت أو احلي يف عام واحد يف احلج املندوب تربعاً أن وزجي): ٢٧مسألة (

  كان على امليت واحلي الذي ال يتمكن من املباشرة لعذر حجان إذا  كما،أيضاًذلك يف الواجب 

  

 أو عاً ترب،احلي يف عام واحد يف احلج املندوب أو تينوب مجاعة عن املي أن وزجي :٢٧ مسألة{

  : مجلة من النصوصكذل على يدلو، ابةي النأدلةلعموم ، إشكالبال  }اإلجارةب

وحجة ، وحجة يل، اب وغلماناًيرزم ث )عليه السالم(احلسن الرضا أبو   إيلّبعث( :ينيقطيخرب الك

ثا ثال أناريننا مائة ديانت بكف، حنج عنه أن مرناأو، ونس بن عبد الرمحنيوحجة ل، ديبن عب موسى يخأل

تان ومخسون ومخسمائة ائا وميمثائة ملب يف عام واحد ثالنيقطيعلي بن  على يحصأوقد ، )١(ننايما بيف

   .)ومخسون

  .انتهى ،)٢(بأس بتعدد النواب يف املندوب يف سنة واحدة ال: ولذا قال يف اجلواهر، ك ذلريغإىل 

  .نفع يف املقامي ما ك ذلري التربع وغأدلةقد تقدم و

 على انك إذا ماك ،أيضاًالواجب { احلج }يف{  تعدد النائب يف سنة واحدةيأ }كوز ذلجيبل {

  ن من املباشرة لعذر حجانكتمي احلي الذي ال أو تيامل

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٣٤باب  ١٤٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣٨٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



٢٢٥

يستأجر أجريين هلما  أن  فيجوز، أو متحدان من حيث النوع كحجتني للنذر، والنذرسالم كحجة اإلنوعاًن افخمتل

  ،يف عام واحد

  

 أن جوزيف،  للنذرنيحجتكث النوع يمتحدان من ح أو ، والنذرسالمحجة اإلكنوعاً ن افخمتل

 عليه وجب ومىت: عند قول الشرائعـ   املقاصدىقال يف منته ،}ن هلما يف عام واحديريستأجر أجي

 ،ن هلما يف عام واحديريجأستأجر ي أن  والنذر ومنعه عارض جاز لهسالمحجة اإلك حجان خمتلفان

  .انتهى

 يف اجلواهر وجدان ىونف، صحاباملعروف من مذهب األ أنه كبل يف املدار، عهذا مما صرح به مج

 نيموضع وفاق ب أنه رةكوظاهر التذ، عليه مجاع اإلى عن اخلالف دعويكوح، ننايه بياخلالف ف

  .انتهى ،)١(علمائنا

ذ إ نع وعدم املا،تي واملياالستنابة عن احل على  الدالةخبار وهو األي وجود املقتضكذل على يدلو

اطب ما وما خي أن نكمي  يف عام واحد النين هو بنفسه من حجكتمي ث اليح أنه تصور منهي ة مايغا

ف نفسه املفروض فقده يلك بتتيانخذ النائب لإلأاالستنابة عبارة عن فإن  ، لالستنابةاطب به ال معىنخيال 

  .نيحج إىل يف املقام بالنسبة

 أن ،ل جبواز تعدد النائبينقض باحلجة املندوبة اليت ورد الدلال إىل ذ مضافاًإ،  تامرين هذا غكول

شترط املباشرة ال مانع من يذا مل إف، نهك لعدم متاطب ما فعالًخي ال إمناو، نين احلجيلف ذكالشخص م

  .نيخذ نائبأوجوب  إىل اخلطاب ما الراجع

  قاع النائب عنيإ نيمث ال فرق ب

                                          
.١١ سطر ٤٢١ ص:كاملدار) ١(



٢٢٦

  ، واآلخر مستحباًكان أحدمها واجباً إذا وكذا جيوز

  

 ليلعدم دل،  التقارنني وب،سك العني وب،قاع النائب عن حجة النذريإحرامه قبل إ سالمحجة اإل

  .هري وغك عن املداريكوهو احمل، حدمهاأتقدم على 

 على كوجوب ذل على  بناًءسالم حجة اإلمي احتمال وجوب تقد)رمحه اهللا( دينعم عن الشه

  .ىفخي ما الكمع الفارق  رينه تنظكل، احلاج عن نفسه

ون ك ني وال ب، أم السالمخر حجة اإل النائب اآلإتيان نينئذ بيوال فرق يف صحة حجة النذر ح

 حجة عليه عمن سالم اإلريعدم صحة حجة غ على ليلعدم الدل، مهاريغ أو صد وأه حبصر إتيانعدم 

  . يف صورة االستنابةسالماإل

، ن خمال حبجة النذركي العام مل ك يف ذلسالمعن حجة اإللو صد النائب :  املقاصدىقال يف منته

، ذن الشارعإه وقع بيالدخول ف ألن ،كدنا يف املداري لسوفاقاً، ظهراأل على ثراً يف صحتهاؤوال م

خل أ إذا الفرض إىل نصرفي أو املنذور أو بطل املندوبي أنه ويف اجلواهر، جزاء اإليقتضيواالمتثال 

بل قد ، ل مفقوديدل إىل تاجحي واالنصراف ،ابةي النأدلةذ البطالن خالف إ، هيا فم خيفى وال، )١(بالواجب

  . له االستنابة للمندوبزوجي احلج الواجب عليهمن  أن تقدم

 ما تقدم من نيلع }خر مستحباًواآل ان أحدمها واجباًكذا إ{ ني حلجنياستنابة اثن }وزجيذا كو{

  . وعدم املانعيوجود املقتض

                                          
.٣٩٤ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٢٢٧

الحتمال بطالن حج ،  يف عام واحد احتياطاًسالمستأجر أجريين حلج واجب واحد كحجة اإلي أن بل جيوز

 وإن كان إحرام أحدمها قبل ، بل وكذا مع العلم بصحة احلج من كل منهما وكالمها آت باحلج الواجب،أحدمها

فإن  ،بوجوب اآلخر وال يضر سبق أحدمها ، مجاعة على امليت يف وقت واحديصل إذا  فهو مثل ما،إحرام اآلخر

  . فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدمها أسبق شروعاً،الذمة مشغولة ما مل يتم العمل

  

الحتمال ، اطاًي يف عام واحد احتسالمحجة اإلكن حلج واجب واحد يريستأجر أجي أن وزجيبل {

ابة يف ي النأدلةفإن ، قامل مفقود يف امليدل إىل تاجحي كذ جواز ذلإ، ه تأملين فكل }بطالن حج أحدمها

  . هلا من هذه اجلهةإطالقالواجب ال 

، المها آت باحلج الواجبكو، ل منهماكذا مع العلم بصحة احلج من كبل و{ :ل منه قولهكشأو

 وال ،ت يف وقت واحديامل على  مجاعةيصل إذا فهو مثل ما، خرحرام اآلإحرام أحدمها قبل إان كن إو

ل كصح قصد الوجوب من يتم العمل فيالذمة مشغولة ما مل فإن ، خرضر سبق أحدمها بوجوب اآلي

  .}ان أحدمها أسبق شروعاًكمنهما ولو 

م تقدمت أ ،ةًي واسواء اقترنتا بدواً، نيلتا احلجتكمع فرض صحة  أنه ،ما تقدم إىل  مضافاًفإنه

 لوقوع صحتها مراعاة بعدم ،ولمها ال حمالة باطلة من األاحدإون ك ت،م الأ حدمهاأيف  أو همايحدامها فإ

  . مااألمرعقل صحتهما بعد عدم يذ ال إ، ىخرصحة األ

  لو احلالخيفال ،  لشرائط الصحةني جامعتامتت إذا ماإ: ن شئت قلتإو



٢٢٨

  .مها فقطاحدإصحة  أو فسادمها أو من صحتها

مور بالطبيعة نه مأأ والقول ب،حبج واحد إالّ ن مأموراًكيمل  أنه املفروض ألن ،ولال جمال لأل

املأمور به  أن ىن ظاهر النص والفتوأب، ة مردوديوولواملتعدد مع االقتران لعدم األ الواحد على الصادقة

  .حج واحد ال متعدد

والقول . ل واحد منهماك على صح انطباقةيونه مأموراً مبا ك لعدم وجه لفسادمها بعد ،وال للثاين

ن العقل والعرف أمردود ب ح بال مرجحيللشرائط ترجخر مع اجتماعهما حدامها دون اآلإن صحة أب

 لو أمر املوىل أنه ترىأال  ،همايلكة يوجب لغوي ال،  للشرائطنين جامعي بفرديتاآل أن متطابقان يف

ذا لو أمر باشتراء كو، ولنار األي للدنار الثاين مبطالًين الدكيمل ، نيناري فتصدق بدرينار للفيبتصدق د

ان كنعم لو  .مراآلد يار يف االنتخاب بيون اخلكيوقهراً يف مثل املقام ، ك ذلريغ  إىلني ثوبىثوب فاشتر

غالب الواجبات كن احلج كل، اقترنا إذا ه بطالري بثوب بشرط عدم غن قال جئينأ ب،املأمور به بشرط ال

  .ليس من هذا القبيل

ح يالصح أن الظاهرو، خرحدمها دون اآلأوهو بطالن ،  يف الشق الثالثاألمرنحصر يهذا فوعلى 

  .ينيالتع على حدمها الأح يال فالصحإ و، سبقكان هناك إذا تماخن تأخر إ وهو املقدم شروعاً

والعلة ، كل يف ذليد الدلورلو،  حملهريت ففي غيامل على  بالصالة مجاعةريره من التنظك ما ذوأما

ان له استرجاع كنه يد أو سهمخ أو اتهك زي مثليعطأومن هنا نقول لو ،  عنهاىتعدي حىت  منصوصةريغ

  .ان مغروراًك علم ري له بغىتلفه املعطأنعم لو ، املثل لعدم وقوعه مأموراً به

  نهأ كع ذليفتحصل من مج



٢٢٩

 صح السابق من كذلكولو استناب ، قع لغواًيحدمها أبل ، صحة مثل هذه االستنابة على ليال دل

  .هو العامل تعاىل اهللاو،  مع االقترانيني التعىعل حدمها الأ أو ،نيالعمل

  



٢٣٠



٢٣١

  فصل

يف الوصية باحلج 

فال يقال ، واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية أنه علمفإن أوصى باحلج  إذا ):١مسألة (

  ،مقتضى كونه بعنواا خروجه من الثلث

  

  فصل{

  }يف الوصية باحلج

ل كخراج إ على بناًء }ةكترخرج من أصل الأواجب  أنه علمفإن  ، باحلجىذا أوصإ :١ مسألة{

ما تقدم يف املسألة كاملختار من خروج بعض الواجبات من الثلث  على بناًء أما ،صلهاأحج واجب من 

  .ان املخرج الثلثك، ة عشرة من فصل احلج الواجب بالنذر وحنوهيالثان

ونه ك ىتضقال مقيفال { توجب انقالب املخرج ة املطلقة اليالوصفإن  }ةيان بعنوان الوصكن إو{

  .كذلك الواجب رية بغيبل الوص، ة خترج من الثلثيل وصكس يذ لإ }بعنواا خروجه من الثلث

ان ك إذا مايال ف، ةيان الوجوب بالوصك إذا ونكي إمنا ةياخلروج من الثلث يف الوصن إ :احلاصلو

  .واجباً يف نفسه



٢٣٢

  ،الزائد من األصلوىف به وإال يكون فإن  ،نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه

  

 أبا سألت:  قال،ة بن عماريح معاوي اليت منها صح، يف املقام مجلة من النصوص املتقدمةعليه يدلو

ن إو، ع املاليفمن مج ةان صروركن إ :قال، ج عنهحي أن ىعن رجل مات فأوص )عليه السالم(عبد اهللا 

  .)١( فمن ثلثهان تطوعاًك

  

ان صرورة كن إ : قال،ج عنهحي أن ى وأوص يف رجل تويف،)عليه السالم( عنه ،خر اآلهحيصحو

  .)٢(ان قد حج فمن ثلثهك وإن ،ن الواجبيمبرتلة الدنه إ ،ع املاليفمن مج

 : حبجة؟ فقالىعن رجل أوص )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس أنه ،طمنااع األية حارث بيرواو

من الثلثيان قد حج فهكن إ و،عليهن ي هي دإمنا،  من صلب مالهيان صرورة به فهكن إ )٣(.   

  .ك ذلريغإىل 

ملا تقدم ، ة توجب االنقالب يف املخرجيالوص ألن }خرج منهأخراجه من الثلث إنعم لو صرح ب{

ت وأوصت بثلثها كلهامرأة ن إ :قال، ةي اليت منها خرب معاو، من النصوصنييف املسألة الثالثة والثمان

ه يلع(عبد اهللا  أبا فسألت: قال أن  إىل،كسع املال ذليفلم ، نهاعتق عيج عنها وحيتصدق به عنها وي

  .)٤( فضعه يف النوافليفما بق، ضةياحلج فرفإن ، ابدأ باحلج: )عليه السالم(؟ فقال ك عن ذل)السالم

  كملا تقدم يف تل }صلون الزائد من األكي الّإو{ فهو }به{ الثلث }وىففإن {

                                          
.١ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٢٥باب  ٤٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٢٥باب  ٤٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٢٥باب  ٤٦ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٣٠باب  ٥٣ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٢٣٣

 ،بأقسامه واجب مايل ألنه ، واحلج النذري واإلفساديسالم حجة اإلوال فرق يف اخلروج من األصل بني

 ومن املعلوم ،احلج مبرتلة الدينخبار أن يف بعض األ أن  مع،هم قائم على خروج كل واجب مايل من األصلإمجاعو

 فال نديب أنه  وإن علم، كما مر سابقاً بل األقوى خروج كل واجب من األصل وإن كان بدنياً،خروجه من األصل

  ، يف خروجه من الثلثإشكال

  

  .ة ال تسقط الواجب فراجعيالوص أن املسألة من

بأقسامه  ألنه ،فسادي واحلج النذري واإلسالم حجة اإلنيصل بال فرق يف اخلروج من األو{

احلج خبار أن يف بعض األ أن  مع،صلل واجب مايل من األكخروج  على هم قائمإمجاعو، واجب مايل

صل ل واجب من األكخروج األقوى  بل ،صلمن األ{ نيالد أي }من املعلوم خروجهو، نيمبرتلة الد

  . فراجعييف املسألة الثامنة من فصل احلج النذر }ما مر سابقاًكاً يان بدنكن إو

  ونصاًاًيك حماًإمجاع } يف خروجه من الثلثإشكالنديب فال {  بهىاحلج املوص أي }ن علم أنهإو{

 على  ما دلكذل على يدلبل و، خروتقدم بعضها اآل،  من النصوص ههناما عرفت مجلةك ،ضاًيمستف

  . من الثلثأكثرت يف يعدم حق للم

 بنت مقاتل درةن إ :)عليه السالم(احلسن أيب  إىل سحاقإتب أمحد بن ك، ح أمحد بن حممديصحك

 أن  إىل، من الثلثأكثربلغ يشقاصها مبا أدنا يف يشقاصا يف مواضع وأوصت لسأعة يضت كت وتريتوف

  : خبطه)عليه السالم(تب كف: قال



٢٣٤

خروجه ) قدس سره( يظهر من سيد الرياض ، ففي خروجه من األصل أو الثلث وجهان،يناألمروإن مل يعلم أحد 

 إذا الظاهر يف كون مجيع الوصايا من األصل بأن مراده ما) قدس سره(وجه كالم الصدوق نه إ  حيث،من األصل

 خرج عنها ،األصل ات وجوب العمل بالوصية خروجها منمقتضى عمومفإن  ، أو ال،يعلم كون املوصى به واجباً

  ،ذلكعلى  أيضاً ومحل اخلرب الدال بظاهره على ما عن الصدوق ،صورة العلم بكوا ندبياً

الثلث إالّ تهاكب هلا يف ترجيس يل)١(.  

  .ة فراجعيتاب الوصكورة يف كات املذي من الرواك ذلريغإىل 

اض يد الريظهر من سي، الثلث وجهان أو صل ففي خروجه من األ،نياألمرعلم أحد ي ن ملإو{

ع يون مجك الظاهر يف )قدس سره(الم الصدوق كوجه نه إ ثي ح،صل خروجه من األ)قدس سره(

 عمومات ىمقتضفإن ، ال أو ، به واجباًىون املوصكعلم يمل  إذا بأن مراده ما: صلا من األيالوصا

ومحل اخلرب الدال ، اًيوا ندبكخرج عنها صورة العلم ب، صلة خروجها من األيصوجوب العمل بالو

 على زاد ة مباياض يف حبث عدم صحة الوصير الركذ }كذلعلى  أيضاً ما عن الصدوق على بظاهره

 مباله ىأوصفإن : ي للرضو،لهكة باملال ي فجوز الوص)رمحه اهللا(  لوالد الصدوقخالفاً: الثلث ما لفظه

  تهينفاذ وصإ يلزم الوصيو، علم مبا فعلهأفهو له ك

                                          
.١ حايام الوصاك من أبواب يف أح١١ب با ٣٦٤ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٣٥

 ديسانفة األيات الضعيات وبعض الرواطالقد باإلين تأإمستنده شاذ وكوهو  ،)١( بهىما أوصعلى 

 يالوص على بجيون املراد به كين أ ب، العلماءىلتئم مع فتويالرضوي ملا كتمل عبارة املخالف حيو... 

 نصلها بية وحرمة تبديث وجوب العمل بالوصي به من حىا أوصم على عهي به جبمىصرف املال املوص

وهو مبجرد ، ادة عن الثلثية بزي ولو بالوصها جوراًيف أن علم إذا هايري جاز تغإمناو، تاب والسنةكال

 يف ماله عليهن وجبت أك صالًأف ية ا من دون حيادة عنه وقعت الوصيفلعل الز، افك رياحتماله غ

 بجي أنه وحاصله، ادة تربعاًية بالزي جواز الوصريوهذا غ، علم بهأ ية له واملوصسباب املوجبحد األأب

ون كعلم بيأن  إالّ ، يف مالهعليه ولو زادت عن الثلث الحتمال وجوا ة مطلقاًينفاذ الوصإ يالوصعلى 

قل من أفال ، رته من عبا ظاهراًهونكمل نقل بن إ ، العلماءعليهما كالثلث  إالّ  منهايضمي فال ة تربعاًيالوص

 فال خالف من ،رةك نبه يف التذعليهو، س يف حملهي لإليه فنسبتهم املخالفة ، احتماله ملا فهموه منهايتساو

  .انتهى ،ظهر هنايحد أ

مل تصرف حي كمع الش أنه مرادمها أن والظاهر: )٢(اضي بعد نقل عبارة الركقال يف املستمس

مقام  على ها خمالفة ملا دليس فيفل، يف املندوب  الواجب الته يفيوص أن  علىبىنيالصحة ف على ياملوص

 د ماالًي ما لو باع زريفهو نظ، ةي بالعموم يف الشبهة املصداقك وال متس،الثلث على ما زادية فينفوذ الوص

  عمروعلى 

                                          
.٢٦ت سطر ية امليوصباب  ٤٠ص :فقه الرضا) ١(

.٧٩ ص١١ ج:كاملستمس) ٢(



٢٣٦

 هذا ،لورثةمع إجازة ا إالّ ،إليهالوصية بأزيد من الثلث ترد  أن العمومات خمصصة مبا دل علىفإن  ،لكنه مشكل

  .إشكال والتمسك بالعمومات فيها حمل ،الشبهة مصداقية أن مع

  الرجل أحق مباله ما دام فيه :)عليه السالم( وهو قوله إليهر  اخلرب املشاوأما

  

 على بيني فإنه ،ال أوه يمأذون ف أنه  يفكه وشريمال غ أنه أم علم، هريمال غ أو ماله أنه  يفكشو

ان يقع يف جري شكالنعم اإل .ذنهإب إالّ ريع مال الغيعدم صحة ب على الفة ملا دله خميس فيول، عيصحة الب

 ،ثراً للصحةأ يفكي ووجوب العمل ال، حاً وفاسداًيون صحكي الختصاصها مبا ،صالة الصحة يف الفرضأ

  .انتهى

 لالعمومات خمصصة مبا دفإن ، لكنه مشكل{ : بقوله)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذ أن ذا تعرفو

 كوالتمس، ةيالشبهة مصداق أن  هذا مع،جازة الورثةإمع  الّإ ،إليهترد  د من الثلثية بأزيالوص أن على

 شكالبل تتمة لإل، اًي ثانإشكاالًس ية ليون الشبهة مصداقك أن  إىلمضافاً ،}إشكالها حمل يبالعمومات ف

  .س يف حملهياً لي ثانإشكاالً فجعله ولاأل

  هيدام ف الرجل أحق مباله ما :)عليه السالم( وهو قوله ،إليه اخلرب املشار وأما{



٢٣٧

يكون املراد مباله  أن  وميكن،فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره ،أوصى به كله فهو جائزن إ ،الروح

  .هو الثلث الذي أمره بيده

  

 أن نكمي و،هعراض العلماء عن العمل بظاهرإ فهو موهون ب،له فهو جائزك به ىأوصن إ ،الروح

 إىل هذا مضافاً، مهاريوعن املقنع وغ، اضيما يف الرك )١(}دهيمره بأون املراد مباله هو الثلث الذي كي

ة بثلث ية باب جواز الوصيتاب الوصك فراجع الوسائل ،ديأز ت حق الثلث الين للمأب تواتر النصوص

  . من الثلثأكثر بىوباب من أوص، املال

ها يون احملتمل فكالثلث مع  إىل ةيات من رد الوصيض ما ورد يف الروااي يف رد الروىلواأل: قولأ

 ،ج عنهحي أن  عند موتهىسألته عن رجل أوص:  قال،رة مساعةممضك،  به واجباً بنذر وحنوهىون املوصك

  .)٢(هريوز غجي ال ،ن حج فمن صلب مالهكين مل إو، ؤخذ من ثلثيان قد حج فلكن إ :فقال

 إىل زاد عن الثلث  ما)عليه السالم( جعفر الثاين أيب  املتضمنة لرد)٣(ة عباس بن معروفيرواو

  .)عليه السالم(مام اإل إىل مع ماله بعد جعله دراهمية املورث محل جيالورثة مع وص

 ىمن أوص أن ة يف بابيتاب الوصكرها يف الوسائل يف كة اليت ذريثكات الي من الرواك ذلريوغ

   الثلث وبطلتة يفي من الثلث صحت الوصأكثرب

                                          
.٧٨ ص١١ ج:كاملستمس) ١(

.٢ حايام الوصاك يف أح٤١باب  ٤٢٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

.٨و٧ حايام الوصاك يف أح١١باب  ٣٦٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٣٨

 حجوا : الظاهر من قول املوصي:يقال يف مثل هذه األزمنة بالنسبة إىل هذه األمكنة البعيدة عن مكة أن نعم ميكن

واجب من  أنه  فيحمل على، لعدم تعارف احلج املستحيب يف هذه األزمنة واألمكنة، الواجبةسالم هو حجة اإل،عين

  فتحصل، ينصرف إىل الواجب عليه، أو زكاة مخساً أدوا كذا مقداراً:قال أنه إذا  كما،جهة هذا الظهور واالنصراف

 مقتضى ، أو ال حىت يكون من الثلث، حىت خيرج من أصل التركةيف صورة الشك يف كون املوصى به واجباًأن 

  ،األصل اخلروج من الثلث

  

  .يف الزائد

الظاهر من قول : ةكدة عن مي البعنةكمهذه األ إىل زمنة بالنسبةقال يف مثل هذه األي أن نكمينعم {

، نةكمزمنة واأل يف هذه األ لعدم تعارف احلج املستحيب، الواجبةسالم هو حجة اإل،حجوا عين: ياملوص

 أو ذا مقداراً مخساًك أدوا :قال أنه إذا ماك، واجب من جهة هذا الظهور واالنصراف أنه  علىحمليف

 سالم عن وجوب حجة اإلخبارالم يف اإلكظهور ال ىوحاصله دعو ،}عليهالواجب  إىل نصرفي، اةكز

  .عليه

، ولفظ احلج شامل للمستحب عرفاً، ياطينهما من جهة تعارف احلج االحتيفرق بين قد كل

الم الذي هو كخروج عن حمل ال أنه  إىل هذا مضافا،النص يف الوجوبك فإنه، خبالف مثل اخلمس

  . فتأمل، منهيد به البدويريأن  إالّ ،كالش

 حىت ال أو ،ةكرج من أصل الترخي حىت  به واجباًىون املوصك يف كيف صورة الش أن صلفتح{

  ، صل اخلروج من الثلث األى مقتض،ون من الثلثكي



٢٣٩

كان هناك انصراف إذا  إالّ ، بل األصل عدمه، وهو غري معلومألن اخلروج من األصل موقوف على كونه واجباً

  .و احلج وحنوهاكما يف مثل الوصية باخلمس أو الزكاة أ

  علم وجوب احلج إذا نعم لو كانت احلالة السابقة فيه هو الوجوب كما

  

ن كميوال  }صل عدمهبل األ،  معلومريونه واجباً وهو غك على صل موقوفن اخلروج من األأل

صالة الصحة يف أوال ب، ةي بالعام يف الشبهة املصداقكمن التمس ألنه ،ةياخلروج عنه بعمومات الوص

 إمنااما يجر أو ،س تصرفاًيل أنه من جهة ال، اا يف املقام من جهة النصوصي لعدم جريملوصتصرف ا

 ك وههنا نش،ان العمل صادراً ممن له السلطنةك إذا ا خمتصة مباأ أو ، وفاسداًحاًيون صحكيهو يف عمل 

 معلوم ريسلطنة غ ومثل ال،ومنه فاسد حي صحهوهذا التصرف من، ة تصرفيالوص ألن ،ييف سلطنة املوص

  . فتأمل، مقام التهمة عمل بهري يف غ،دي هذا مال ز:ولذا لو قال، االشتراط

تأمل  على }احلج وحنوها أو اةكالز أو ة باخلمسيما يف مثل الوصك ، انصرافكان هناك إذا الإ{

ة ي الوص يف)عليه السالم(مام ل اإليات من تفصيده ما ورد يف مجلة من الروايؤيو، يف احلج قد عرفته

  .لين جمال للتفصكيان انصراف مل كفلو ، فمن الثلث الإصل و فمن األان واجباًكن إ نهأب، باحلج

  علم وجوب احلج إذا ماك ،ه هو الوجوبيانت احلالة السابقة فكنعم لو {



٢٤٠

 ذلك أن  ودعوى، فالظاهر جريان االستصحاب واإلخراج من األصل،أتى به أو ال أنه  ومل يعلمعليه سابقاً

 حني موته أو كان شاكاً أنه  وال يعلم،موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه ال شك الوصي أو الوارث

 إذا  وال فرق يف ذلك بني ما،أيضاً بل يكفي شك الوصي أو الوارث ،ين مدفوعة مبنع اعتبار شكهاألمر بأحد عاملاً

  مقتضىفإن  ،أوصى أو مل يوص

  

 أنه ماك }صلخراج من األان االستصحاب واإلي فالظاهر جر،ال أو به ىأت أنه علمي سابقاً ومل عليه

 يف الوجوب من جهة ك فشى،وأوص  مثالًسالمن حج حجة اإلأب،  سابقاًعليهن احلج كيس ومل كلو انع

  . االستصحاب عدم الوجوبىان مقتضك ،خالل وحنوهاإ أو نذر

 ه الك وهو فرع ش،عليهوب ثبوت الوج على موقوف{ صلخراج من األاإل }كذل أن ىدعوو{

وعدم  من الوجوب }نياألمر بأحد عاملاً أو  موتهنياً حكان شاك أنه علمي وال ،الوارث أو ي الوصكش

ن كل، لف فعالًكامل ألنه }أيضاًالوارث  أو  الوصيك شيفكي بل ،هك مبنع اعتبار شةمدفوع{ الوجوب

ت ال ي املكن املعترب شأو، اة خالف هذاكاب الزتكام يف  مسائل اخلتمنقد تقدم منه يف املسألة اخلامسة 

  . فراجعيالوارث والوص

ان يقرب عدم جر واأل،وهنا يف املسألة، ورةكالم يف املسألة اخلامسة املذكقد تقدم طرف من الو

  .ما عرفتكالصحة  على ومحل أمره، االستصحاب

  مقتضفإن ، وصيمل  أو ىأوص إذا  ماني بكال فرق يف ذل{ هذا على }و{



٢٤١

 األمر ولكنه يشكل على ذلك ،أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إىل الوارث

 إالّ ، بأن امليت كان مشغول الذمة بدين أو مخس أو زكاة أو حج أو حنو ذلك حلصول العلم غالباً،يف كثري من املوارد

  ، مبا وجب عليهتيان اإلظاهر حال املسلمفإن  ،يدفع احلمل على الصحةأن 

  

 }الوارث إىل ةكقابله من التريعدم انتقال ما { انكن إو } الواجبكأصالة بقاء اشتغال ذمته بذل

 ، من املواردريثك يف األمر كذل على لكشينه كلو{ : بقولهإليهشار أما ك، مةكصالة الصحة حاأن كل

أن  إالّ ،كحنو ذل أو حج أو اةكز أو سمخ أو نيان مشغول الذمة بدكت ي بأن املحلصول العلم غالباً

 نينية املتدريومن هنا جرت س }عليه مبا وجب تيانظاهر حال املسلم اإلفإن ، الصحة على دفع احلملي

  .تيف امليالكما له حالة سابقة من ت على بعدم ترتب آثار االستصحاب

صالة الصحة يف أان يسع جبر املونيوب، ق بعد وقتهي واملضي الواجب الفورنيفصل يف املسألة بيوقد 

 على مر املسلمأوجب محل يصالة الصحة أان ين القول بعدم جر فألييف الفور أما ، دون الثاينولاأل

  .هأخريفه احملرم تيلكه بتإتيانانه لعدم يالفاسد بعص

 ملا ، بعد خروج الوقتكقاعدة الش إىل باالضافة،  يف املوقت بعد خروج وقته فلما تقدموأما

  . هلذه القاعدةةمن العمومات املثبتستفاد ي

  .ن ظاهر حال املسلم عدمهكي مل ،ان جائزاًكملا  هي فأخرين الت يف املوسع فألوأما

   كحنو ذل أو رهكومن احملتمل عدم ذ، رهك واملوقت فرع ذي يف الفورتيانوالقول بأن اإل



٢٤٢

اإلخراج من   يف هذه الصورةحوط فاأل،ة يف غري املوقتأيضاً بل يف غريها ،لكنه مشكل يف الواجبات املوسعة

  .األصل

  

ان يصالة عدم السهو والنسأمردود ب، الفاسد على املسلم مر ألس محالًيه لإتيانعدم على فاحلمل 

قال ي حىت صالة الصحة لعدم فعلأان ياملوسع يف عدم جرك أيضاً ين الواجب الفورأقال بيوقد ، وحنومها

  .بصحته

بل يف ، ل يف الواجبات املوسعةكنه مشكل{ :ل بقولهيهذا التفص إىل )رمحه اهللا( شار املصنفأقد و

املختار من  على ن بناًءكل }صلخراج من األ يف هذه الصورة اإلحوطفاأل، ة املوقترييف غ أيضاً هاريغ

حسن األ على األمر من وضع رياخل إىل االستباق ألن ،يف املوسع حىت صالة الصحة مطلقاأان يجر

  . من الثلثكوك به املشىخراج احلج املوصإلالزم ان اك، املنصوص

 أما ،صل واخلروج من الثلثما اختلف اخلروج من األي هي فإمنا لماتكهذه االختالفات والمث إن 

 على ذإ، صلفرق الثلث واألي مل ،ةائم إىل تاجحي باحلج الذي ىوأوص مثائةان له ثالكما لو ك، لو اتفقا

  . واهللا العامل، مائتان للورثةىبقين يريالتقد

  



٢٤٣

 والثاين من ، من األصلولوخيرج األ،  أو مندوباً سواء كان احلج املوصى به واجباً،يكفي امليقاتية): ٢مسألة (

  . يف الثاين منهاألجرةمتام  أن ما ك، من الثلثول وحينئذ فالزائد عن أجرة امليقاتية يف األ،أوصى بالبلديةإذا  إالّ ،الثلث

  

 ول من الفصل األني ملا تقدم يف املسألة الثامنة والثمان،ةييف حج الوص }ةيقاتي امليفكي :٢ مسألة{

  .فراجع

 ما تقدم يف رييف غ }صل من األولرج األخيو، مندوباً أو  به واجباًىان احلج املوصكسواء {

  .ة عشرة من فصل حج النذرياملسألة الثان

،  من الثلثولة يف األيقاتيجرة املأزائد عن ئذ فالنيوح، ةي بالبلدياذ أوص إالّ ،الثاين من الثلثو{

 طالقبانصراف اإل أو اًحيد صرييقت البلد بالينيون تعك نيفرق ب وال ،} يف الثاين منهاألجرةمتام  أن ماك

  .إليه

  



٢٤٤

   فالالزم االقتصار على أجرة املثلاألجرةمل يعني  إذا ):٣مسألة (

  

  .}جرة املثلأ على الالزم االقتصار ف،األجرة نيعيمل { و باحلجىأوص }ذاإ :٣ مسألة{

   :ةيصور املسألة مثان: قولأ

ما إ ر فاحلجيل تقدكوعلى ، حدمهاأ نيعي أو ،نهمايعي ال أو،  معااألجرة وريج األنيعيأن ما إ ألنه

  .مندوب أو واجب

د من يزأ األجرةن كمل تفإن نئذ يوح، ون احلج واجباًكيو  معاًاألجرة وريج األنيعي أن :وىلفاأل

القول خبروجها من  على  ويف حجة النذر وحنوها،سالمصل يف حجة اإلة من األيجرة املثل نفذت الوصأ

  .ما تقدمكصل رج من األخين يوالد، نيا دأصل ووجه اخلروج من األ، صلاأل

وفت الثلث بالزائد فإن ن مل جتز إو، كذلكجازت الورثة فأفإن جرة املثل أد من يزأانت كوإن 

 مبقدار ريج األكجر ذلؤ واست،كذل إىل ة بالنسبةيف سقطت الوصين مل إو، ن الثلثخرج الزائد م

  .ن خروجه من الثلثكمي املتعارفة وما األجرة

رث من اإل ألن ،املثل والثلث على ن زادإو  بهىخراج باملقدار املوصتوهم يف املقام لزوم اإليورمبا 

  .ما قرر يف حملهك ،الثلثىل  إة نافذةيالوصفإن   خيفى،ه ما اليوف .ةيبعد الوص

 أو ،خراجهإالقدر الالزم  أو ،ني لو امتنع من هذا القدر املعريجاأل أن وهو، ءي يف املقام شيبق

 ما ثبت تعطيل يف يحق للموص ذ الإ، دييحنو التق على ةيانت الوصكولو   ساقط قطعاًري فاحلج غ،مطلقاً

 أو ،خراجالالزم اإل أو ،جازت الورثةأما ي فنيدار املعه باملقريجار غينئذ فهل الالزم استي وح،يف ذمته

  : قوالن،جرة املثل وحنوهاأ إىل رجعي

  نإ:  قال،ى املنتهيك يف حماختار الثاين



٢٤٥

ن زاد إو، قلأان ك أو جرة املثلأ يساون إ نيه باملعريال استؤجر غإو،  له فال بأسى املوصيرض

ون ك له فتىفعله املوصي بشرط احلج ومل نيص مع ا لشخىوصأ ألنه ،ادة للوارثيالز أن فالوجه

  .امه باحلجي له بشرط قىوصأ  ألنه إمنا، لهىشيء للموص لوارث والل

مع  الإ وعدم سقوطها األجرة إىل ة بالنسبةي عدم بطالن الوصعينأ ،ولواختار يف احلدائق القول األ

واحلج ، األجرةو ريجاأل: نير بأمىوصأ ألنه كوذل، ة يف الشخصي الزائد خلصوصينيون تعكالعلم ب

  .األجرة ينيوجب بطالن تعي  المتناعه الريجخراجه وتعذر احلج من األإبد من  واجب ال

  . املقاصد خمتار احلدائقىواستقرب يف منته

ون كو،  احلج من هذا الرجل:نيئيد شيرينه أ ب،خررتبط باآلي ن الياألمرحد أ أن علمن إ :قولأ

  النيتي الوصىحدإتعذر  ألن ،األجرةة يف مقدار ي يف لزوم العمل بالوصشكالإ فال ،احلج ذا املقدار

  .ةيفتشملها عمومات الوص، ىخرلزم سقوط األي

 يف إشكال فال ، هذا املقدارني له املعىعطاء هذا الشخص املوصإد يري إمنان علم االرتباط بأنه إو

  .ة واحدةيا وصفإ ،ديسقط القيد يبسقوط املق ألنه ،السقوط

ون الزائد كعلم يما مل ية في لعمومات الوصماًيكنة حتي املعاألجرةعطاء إ فهل الالزم ،علمين مل إو

 ،ة هلذه الصورةيجرة املثل لعدم العلم بشمول الوصأ إىل الرجوع أو ،ة يف الشخص وحنوهايخلصوص

 يف اللزوم ناش كالشن  أل،قربأ ن الثاينكل،  املقاصدىهلما يف منته أو احتماالن اختار،صل الرباءةواأل

  رمكأعموم ب كل التمسي بعموماا من قبكفالتمس، ةي يف مشول الوصكمن الش



٢٤٦

 بالعام يف الشبهة كحناء التمسأردأ أوهو من ، ونه عاملاًك كوكد املشيز إىل العلماء بالنسبة

  . فتدبر،ةياملصداق

قل نفذت أ أو  بقدر الثلثاألجرةانت كفإن ، ونه احلج مندوباًك مع األجرة وريج األينيتع: ةيالثان

 إىل ن مل جتز رجعإو، كذلكجازت الورثة فأفإن د يانت أزكإن و، ةيلعمومات الوص، إشكالبال 

  .أكثر أو اًيمساو أو جرة املثلأقل من أان الثلث كسواء ، الثلث

دد علم تعن إ أنه قربواأل،  احتماالنريجاأل أو ةيصل الوصأ ففي سقوط ، لهىولو امتنع املوص

  :نئذ مبا لفظهيل يف املستند يف وجوب احلج حكشأ و، لهى املوصريستأجر غين فكاملطلوب عمل باملم

ون كير يهذا التقد على ةيالوص ألن ،خراجهإ وجب  باحلج مطلقاًيل لو علم تعلق غرض املوصيق

 وحنوه من ليكالتوك أيضاً ةيالوص ألن ،ه نظري فويل، خرحدمها بفوات اآلأبطل ي فال نيئييف قوة ش

ة يفيمور توقأا  ألى،تحقق بشاهد احلال وال الفحويوال ، ينشاء اللفظاإل على توقف ثبوايمور اليت األ

أن  إالّ  بشيءية العلم بتعلق غرض املوصي وجوب الوصد يفيفي فال ،ورك املذريف يف غيثبت التوقيمل 

  .انتهى، )١(كذلكس يه ليوما حنن ف، يقياحلقنة دون معناه ي بالقررادة هذا الغرض من اللفظ جمازاًإعلم ي

  ن اشتهرإ فهو وينشاء اللفظاإل على ل وحنومهايكة والتويما توقف الوصأ

                                          
.١٣طر س ٢٦ مسألة ١٧٧ ص٢ ج:املستند) ١(



٢٤٧

مة وظهور عدم ي الشهرة العظىة ادعيتاب الوصك يف )رمحه اهللا( ىخ املرتضيالش أن  حىتنهميب

أن  إالّ ،ن من النطقكع التمما معليهثر تابة وعدم ترتب األكشارة وال الة اإليفاكاخلالف يف عدم 

 خ نفسهيبل الش، فايةكرة الكاض واملناهل وحمتمل التذي الريدي عن النافع وسيك للمحتبعاًاألقوى 

ومن ، مة وظهور عدم اخلالفي لو ال الشهرة العظ،لو عن قوةخيوال : ث قالي حك اختار ذل)رمحه اهللا(

 ت املرءيبي ال أنه  علىدة مبا دلية املؤية القطعري والس،دلةاعتبار ذه الشهرة بعد مشول األ ال أنه الواضح

  .ته حتت رأسهيوصإالّ 

 خبطه تاباًكتب كرجل ، )عليه السالم(احلسن أيب  إىل تبتك:  قالم بن حممد اهلمداينيبراهإعن و

 هل ، بهيوصي أن رادأه ما ي فتاباًكتب كأنه  إالّ ،تيوصأ قد ينإقل يومل ، يتيقل لورثته هذه وصيومل 

ان له ولد ك نإ: )عليه السالم(تب ك ف،كأمرهم بذليتاب خبطه ومل كام مبا يف اليورثته الق على بجي

  .)١(هريوغ هم يف وجه الربيبأتاب كدونه يف جيل شيء كنفذون ي

 ىفاخلروج عنهما مبجرد دعو، وراتكدة باملذية تشتملها وهي مؤيعمومات الوصن إ :احلاصلو

  . لهوجه  الحتققها مما أو الشهرة

 يدلها ريل غيوال دل، ظاهر عدم مشول العموماتلفا، رادتهإن علم إ مظهر وكن هناكيما مل ي فوأما

  .ة لالنتقالي من القابلعليهان كما  على صل بقاء املالفاأل، الوجوبعلى 

  شمل احلجياللفظ  أن  حىتة بنحو تعدد املطلوبيالوص أن ه املفروضين يف ما حنن فكل

                                          
.٢ حايام الوصاك يف أح٤٨باب  ال٤٣٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٤٨

  ا،إليهلالنصراف 

  

  .نفع املطلوبيشاء اهللا ما  نإأيت يف املسألة التاسعة يوس، املطلق ولو جمازاً

يف  أو ،اثاًري مةجرنه من األيرجع ما عيصلها وأدية سقط من ين علم وحدة املطلوب بنحو القإو

  .شاء اهللا نإة يتاب الوصك يف يتاخلالف اآل على وجوه الرب

رادة احلج إالظاهر ن إ ثيح، هذا املورد إىل بعد بالنسبةي  الماك عرف كان هناكفإن علم ين مل إو

 أن فقد عرفت الّإو، خذ بهأ ،ني املقدار املعاألجرةون كرادة إو،  الشخص الفالينريجون األكرادة إو

  .ة الذمةءصل برااأل

 املقدار الزائد إىل ان نظرهك نإالثلث  على ة الزائدةي الوصىمضأن إ الوارث أن  وهو، شيءيبق

  .صلع من األيخرج اجلمأة يصل الوصأ إىل ان نظرهكن إ و، من الثلثيرث والباق من اإلكخذ ذلأ

  .واجباًون احلج ك مع األجرة خاصة دون ريج األنيعي أن :الثالثة

  .شاء اهللا نإهما يف املسألة الثامنة يالم فكأيت الي و،ون احلج مندوباًك مع كذل: الرابعة

  .ون احلج واجباًك مع ريجون األ داألجرة نيعي أن :اخلامسة

  .شاء اهللا نإهما يف املسألة السابعة يالم فكأيت اليو، ون احلج مندوباًك مع كذل: السادسة

 يف خروجه من إشكال الوهذا ، ون احلج واجباًك مع األجرة وال ريج األنيعي ال أن :السابعة

  .جرة املثلأ على صل ولزوم االقتصاراأل

  أدلةال فإو، ةيان الوصكاالنصراف مل إىل  احتجنااإمنو }اإليهلالنصراف {



٢٤٩

  ،كان هناك من يرضى باألقل منها وجب استيجاره إذا ولكن

  

وا ظاهرة يف املتعارف ك ل،ضرار بالورثةعدم جواز اإل على ت دالةيجار عن امليوجوب االست

  .دلةسائر األك

 ل الداليذ الدلإ، ديزأ املثل ال جرةأت بيعطاء حج املإة لزم ي وصكن هناكيلو مل نه إ :حهيتوض

 املثل من ةجرأاملتعارف الذي هو استثناء مقدار  على ن الذي منه احلج مرتليرث بعد الدون اإلكعلى 

ل يبل الدل، انصراف إىل نئذ ال حنتاجيوح، ة وحنوهاك بالترتعلق حق مايل على يدلسائر ما ك ،املال

  .ثبات عدم جواز التجاوزإ يف افكجرة املثل أالظاهر يف املتعارف الذي هو 

رج الزائد خين أجرة املثل بأادة عن يزللة وهي قابلة ياملفروض وجود الوصن إ ثييف املقام فحأما 

ر كون ذكياملتعارف فال  على ليواملراد به الترت، القول باالنصراف إىل  الزائد حمتاجاًيان نفكمن الثلث 

  .ما توهمك حمله رياالنصراف يف غ

، ني احلقنيمجع ب أنه ملا تقدم من }جارهيقل منها وجب است باألىرضي من كان هناك  إذانكلو{

 ،رثاإل على ن املتعارف مقدميرث من بعد الدون اإلك فمعىن، حق الورثة متأخر أن ن قد عرفتكل

 فإنه ،روتها لعميعط بقأد ويزل نار ثوباًية دائ اشتر ذه امل:قول املوىلي أن لي من قبرنا سابقاًكما ذكفهو 

الثوب  على رتل ممالكبل ال، ني احلقنيمة مجعاً بيثواب ققل األأقول الالزم شراء ي أن حدس أليل

  .عارف لعمروتة من امليعطاء البقإاملتعارف و

 مرتل ألنه ،ل ملثلهيلعدم مشول الدل، ق املتعارفومته فيان قكما  أو ،ابي الثىغلأوز شراء جينعم ال 

  .املتعارفعلى 

   القول بأننيوهم الفرق بتيورمبا 



٢٥٠

ب جينئذ ي حفإنهل حق الرهانة وحنوه يعلق مبال الورثة من قبتن مين الدأت لوارثه ويه املكما تر

وز جينئذ ي حفإنه، األمر أولن من ي الدهاملقدار اخلارج من إالّ ة الورثةيكعدم مالب القول نيوب، قلاأل

 لو كذ امللإ، ك عدم امللني تعلق احلق وبنيذ ال فرق بإ ،نه فاسدكل، ة الورثةيكخراج املتعارف لعدم مالإ

  .ما دون احلقي الطلق فكذلكن يدون الد ان مباك

ان كلو  أنه ظهريومنه ، جرة املثلأجار املتعارف الذي هو بيجواز استاألقوى  ف،انكف يكو

ثله الثوب يف املثال وم، وسط واألدىن واألىغلع جاز األي مع فرض تعارف اجلماألجرة يف املتعارف خمتلفاً

  .املتقدم

 نيجرة املثل باالنصراف وبألزوم  على  االستداللنيمن مجع ب على )١(ورد يف املستندأرمبا مث إنه 

لزم يجرة املثل مل أان املنصرف ك نإ بأنه ، بهىرضيقل مع وجود من جار باأليم بلزوم االستكاحل

جرة أ إىل ذ االنصرافإ{ : ورده املصنف بقوله،ثركجار باألين جاز االستكين مل إو، قلجار باألياالست

  .قل واألكثرقابل األي ال ما ،كثرفهو انصراف عن األ }د فقطيز األي هو نفإمنااملثل 

طلق يف الشرائع أوهلذا ،  يف املقام ملا عرفتيرجي الأنه  إالّ ،حا يف نفسهيان صحك نإهذا و: قولأ

  .جرة املثلأه اعتبار ريوغ

  بجيوهنا ،  مع استحباب احلجاألجرة وال ريج األنيعيال  أن :الثامنة

                                          
.١٧٧ ص٢ ج:املستند) ١(



٢٥١

  . هو نفي األزيد فقطإمناإذ االنصراف إىل أجرة املثل 

  ، مع الظن بوجوده خصوصاً، على الورثة ذلك توفرياًحوط األ،وهل جيب الفحص عنه لو احتمل وجوده

  

 ،قل وجبأخذ األيمبن   إالّنكميولو مل ، نكمأن إ جار املتعارف من الثلثية واستيالعمل بالوص

 يقتضيل يك التوإطالقل ويك مبرتلة الويوالقول بأن الوص، ة فتشمله عموماايان العمل بالوصكمإل

قل مع جار باألي االستيل تقتضكمصلحة املو أن  ومن املعلوم،لكه مصلحة املويما تقتض إىل االنصراف

ة يمثل الوص أن  ملا عرفت من،قل ممنوعان األكمإجرة املثل مع أأخذ يجار من يوز استجي فال تهئي

  .صةيالنقوادة ياملتعارف يف طريف الز إىل منصرف

، قل لزم اتباعهاأل على هيب االقتصار فجيالة وحنومها كة والويون الوصكنعم لو علم من اخلارج 

جاز  الإ و،كاملهر لزم ذل إىل ج بالنسبةيالة البنت يف التزوكن يف حنو وكمي ما أكثررادة إما لو علم ك

  .دفع مهر املثليج مبن يالتزو

ع مال يج وبي يف مثال التزوكثر واأل،هيقل يف ما حنن فلزوم األ على بناًء }ب الفحص عنهجيهل و{

جرة املثل ألعدم العلم جبواز دفع  }الورثة على اًري توفك ذلحوط األ،لو احتمل وجودهو{ ل وحنومهاكاملو

  .قلأخذ األيمع احتمال وجود من 

ن ي عن موازخروجاً جار باملثل يف هذه الصورةية العقالء االستيلرؤ }وصا مع الظن بوجودهخص{

لو صرح  أنه ترىأال  ، مرتبط حبجية الظن وعدمهري وهذا غ،خبالف صورة االحتمال، ةيالعمل بالوص

  انكمجرة املثل مع اإلأب



٢٥٢

يتربع فالظاهر جواز االكتفاء به أن   ولو وجد من يريد، خصوصا مع الظن بالعدم،إشكالوإن كان يف وجوبه 

  ،مبعىن عدم وجوب املبادرة إىل االستيجار

  

 يف صورة عدم الفحص عنها مع الظن بوجودها من صورة احتمال ماً لوأكثران عند العقالء ك

 ،انتهى )١(ذن يف التصرفاإل إىل قيس حبجة فال طريان الظن لك أن ن بعدك ل:كفما يف املستمس، كذل

  .إشكالحمل 

م فإ ،كذل على ة العقالءريان سيلعدم جر ،}إشكال{  الفحص مطلقايأ }هبان يف وجوكإن و{

، جرة املثل ومثن املثل ومهر املثل وحنوهاأ على رونجية وحنوها ية والواليالة والوصكزالون يف باب الوي ال

  .عليه  واملوىلي واملوصلكغبط حبال املوأوما ك ي يف موردكثراأل أو قلان األكمإو ظنوا أن احتملوا إو

 بالعدم يف نيوم ظانكذ الغالب إ، ىقوأة يف هذا املورد ريالسفإن  }خصوصا مع الظن بالعدم{

قال بأنه ي حىت ة الظن شرعاًيس من باب حجيوهذا ل، ك بذلنيقاطع املتعارف ال على هميموارد جر

  .ة ملثلهية والواليالة والوصكبل من باب مشول الو، صل بهد عن األين رفع الكمي فال ،س حبجةيل

 إىل  عدم وجوب املبادرةمبعىن، تفاء بهكتربع فالظاهر جواز االي أن ديريلو وجد من و{

ون املتربع كه يف فرض يتنفع املبادرة ف ذي اللوجوب املبادرة يف مثل احلج ا على ليذ ال دلإ }جارياالست

  ، د احلج يف هذا العاميري

                                          
.٨٥ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢٥٣

  . وإال وجب االستيجار، كفىأتى به صحيحاًفإن  ، الورثة علىبل هو املتعني توفرياً

  ،كان احلج واجباً إذا  فالظاهر وجوب دفع األزيد،ولو مل يوجد من يرضى بأجرة املثل

  

 حبج ىوصألو  أما ،ما هو مفروض املنتك به ىاملوص على انطبق احلج املتربع به إذا ماين هذا فكل

  . بهىاملوص على نطبق هذاي عنه شخص مل  ومتربع حبج مندوب،ريل تقدك على مندوب

  وفاقاً،ريهذا التوف على ليال دل أنه ه ما عرفت منين فكل ،}الورثة على اًري توفنيبل هو املتع{

 ،بجي أم ،أخريوز التجي هذه السنة فهل ري به يف غتيانراد املتربع اإلأمث لو ، ن يف هذا املقاميلبعض املعاصر

  .احتماالت ،هذا القولعلى  وزجيم ال أ

  .أخريوز التجي  من وجوب املبادرة النيما سبق يف املسألة السابعة والتسع على نعم بناًء

ة احلج يفاكلعدم  }جاري وجب االستالإو، ىفكحاً يبه صح{ املتربع }ىأتفإن { انكف يكو

  .الفاسد املتربع به

س النائب عقوبة حج نف على وان وجب،  عن املنوب عنهافياًكان ك ماعفسد حجه باجلأنعم لو 

  . عقوبةه والثاينإتيان هو احلج املقصود ولون األكاملختار من  على بناًء، آخر

 ألن }ان احلج واجباًك إذا ديز فالظاهر وجوب دفع األ، بأجرة املثلىرضيوجد من يلو مل و{

  ديان بأجرة املثل أم بأزكسواء ، رث مطلقاًاإل على ن مقدميالد



٢٥٤

 وال جيب الصرب إىل العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة ، مع وفاء الثلثضاًأي بل وإن كان مندوباً

  ، بل ال جيوز لوجوب املبادرة إىل تفريغ ذمة امليت يف الواجب،املثل أو أقل

  

ن املتعارف خارج يالد ألن ،نئذيجار حيفت به بطور القطع الحتمال عدم وجوب االستي مل إمناو

 مث ،ة خلالديعط البقأ ثوباً وداًي زناريعط من هذه املائة دأ: فمثله ما لو قال، املتعارف ريغ صل العن األ

  . شامل هلذه الصورةريالم غكالفإن ، ون مثنه متعارفاًكي ث اليغال الثوب حب

فهو مثل ما لو طلب ، قهيما تقدم حتقكن ية للوارث مبقدار الدكون مملوكة ال تكالترن إ :هين فكل

 ،نهيعطاء دإب جي ال جمال للقول بأنه نازل مرتلة املتعارف فال فإنه بثمن املثل يعطي اً الئيمنه أحد ش

  .ةكلو استغرق التر حىت دي هو وجوب الدفع باألزنيهذا فاملتعوعلى 

 أدلة لعدم مشول ، عدم وجوب املبادرة،جحاف اخلارج عن املتعارف جداًنعم الظاهر يف صورة اإل

  .املبادرة هلذه الصورة

مضاء إ أو }مع وفاء الثلث أيضاً مندوباً{  بهىاحلج املوص }انكإن و{ ديزب دفع األجي }بل{

يف العام  }قلأ أو  بأجرة املثلىرضي ولو مع العلم بوجود من ،العام القابل إىل ب الصربجي الو{ الورثة

  .القابل

ما لو ك،  املوسعريغ }الواجب{ احلج }ت يفيغ ذمة امليتفر إىل  لوجوب املبادرة،وزجي بل ال{

 ني يف املسألة السابعة والتسعكل ذايوقد تقدم دل،  سنةنيمخس إىل ابة عنهي نهيوص أو نذر احلج بنفسه

  .فراجع



٢٥٥

  ،والعمل مبقتضى الوصية يف املندوب

  

  :ة باملندوب ثالثةيذ صور الوصإ }يف املندوب{ انت معجلةك إذا }ةي الوصىالعمل مبقتضو{

ل يخالف التعج على العمل ألن ،نفاذهاإ يف لزوم إشكال وال ، معجلةةيون الوصكت أن :وىلاأل

  .ل هلايتبد

  .أخري يف جواز التإشكالوال ،  معجلة بل موسعةريون غكت أن :ةيالثان

رث  من عدم مزامحة اإل ملا عرفت سابقاً،املختار عدم الوجوب، نعم يف وجوبه وعدمه احتماالن

  .ن املزامحةي وبعض املعاصر)ه اهللارمح( ان خمتار املصنفك وإن ،ةيبالوص

 أو  عرفكن هناكي بأن مل ،أخريل وال التيرادة التعجإعلم منها ية املطلقة اليت مل يالوص: الثالثة

 املتقدمة يف نيقطية ابن ي الوجوب لرواظهر األ،ل يف هذه الصورة احتماالنيويف وجوب التعج، نةيقر

  .هيل فتشمل ما حنن فيلزوم التعج على  تدلهاإطالقا بفإ، نياملسألة السابعة والتسع

إذا  إالّ  واضحري يف املندوب غإليه وجوب املبادرة :يد الربوجرديقة السييف تعلالنظر ظهر يمنه و

  . انتهى ،ما بعدين منه فكاع وعدم التميان مبعرض الضك

ن بعد كن متك ولان معرضاًكفلو ،  ظاهرريل غياع موجبة للتعجية الضيون معرضك إىل مضافاً

  يقتضي  الك وذل،رناك ما ذري غكابه للمحرم بالتركارت على لي فال دلكذل



٢٥٦

 وإال فالزيادة من ،مل يزد على أجرة املثلن إ  لألجرة تعني وخرج من األصل يف الواجبوإن عني املوصي مقداراً

  .يف املندوب كله من الثلث أن  كما،الثلث

  

  . حملهريل فهو يف غيالتفص

 ، الزمريل غية مطلقة فالتعجيانت الوصكن إ :د عبد اهلادييقة السيمل تعلحي أن بد ال أنه ماك

  .ومن الثالثة عم منهاة ال األيالصورة الثان على ،انتهى

 ىال فمقتضإو، ة باملبادرةي الوصيفهم من املوص إذا  هذا:كالم املستمسك هذا احلمل يف يرجيوال 

 ،)١(دائهأ إىل  جتب املبادرةريس يف املقام حق للغيول،  الفوريقتضي ال  ألن األمر،أخري جواز التطالقاإل

  .انتهى

مل ن إ صل يف الواجبخرج من األو{ ةي بالوصعمالً }نيجرة تع مقداراً لألي املوصنين عإو{

صل هو القدر الواجب اخلارج من األ ألن }ادة من الثلثيال فالزإو، جرة املثلأ ىعل{ نياملقدار املع }زدي

  .س من الواجبيجرة املثل لأ  علىوالزائد

ان كخذ ا بأن فرض عدم األإذا  أما ،أخذ بأجرة املثليان من ك إذا  مباكد ذليقي أن بد ن الكل

  .االرث على قدمينئذ فين الواجب حيالد ألنه ،صلل من األك بقدر املأخوذ فالنياملقدار املع

 شكالرد اإلي ،قل مع وجودهباأل ىرضيجار من ي من وجوب است)رمحه اهللا(  املصنفمبىن على مث

ان كلو  أما ،قلأخذ األي من كن هناكيما مل يتم في إمناذ هذا إ، ة بأجرة املثليه هنا نفوذ الوصإطالقعلى 

  .أيضاًرج من الثلث خيقل جرة املثل واألأ نيفالتفاوت ب

  .مهكأيت حيال فسإ و، بهوىف إذا }له من الثلثك{ رجخي }يف املندوب أن ماك{

                                          
.٨٥ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢٥٧

أو يالحظ أجرة من يناسب شأن امليت  ،هل الالزم يف تعيني أجرة املثل االقتصار على أقل الناس أجرة): ٤ة مسأل(

  ،ول األظهر األحوط واأل، ال يبعد الثاين،يف شرفه وضعته

  

جرة أ تما اختلفيف} جرةأقل الناس أ على جرة املثل االقتصارأ ينيهل الالزم يف تع: ٤مسألة {

ل شخص كن يد ألن }بعد الثايني  ال،ت يف شرفه وضعتهيناسب شأن امليرة من جأالحظ يأو  {املثل

 ري، ولو قال للفقطعام، تبادر منه الطعام الالئق بالغين اإليكب علجي : للتاجر لو قال املوىلفإنهحبسبه، 

 :دي لزملوىلالطرف، فلو قال ا إىل تبادر االختالف بالنسبةي أنه ماك، فقري تبادر منه الطعام الالئق بالكذل

 تبادر منه الالئق به، وهذا  الفالينريطعم الفقأ :، ولو قالك، تبادر منه الطعام الالئق بامللكطعم امللأ

 مبثل الصالة عن كنقض ذلي وال ،نيرث بعد هذا النحو من الدون اإلكوجب يالتبادر واالنصراف 

وضعته خبالف احلج، وهلذا صار ه ال شرفه أعمال وصحة ريجها ورع األيامللحوظ عرفا ففإن ت، يامل

  .تيمالحظة شرف امل على ،اتينا بعض الصغري واحد ورأريما نقله غكران يإاملرسوم يف 

املطلوب هو نفس  أن  مع،ملا تقدم من لزوم مالحظة حق الورثة} ول األظهر األحوطاألو{

 مع فرض يريعرفت التخما  على بناًءاألقوى ن ك مرتبط ا، لري والشرف والضعة يف العامل غعمالاأل

  :ن شئت قلت احملتمل ثالثةإجرة املثل، وأع يون اجلمك

  .جرة مثل العملأ: ولاأل

  .تيجرة شأن مثل املأ: الثاين



٢٥٨

  .أيضاً يف الكفن اخلارج من األصل أيضاًومثل هذا الكالم جيري 

  

  .جرة شأن مثل النائبأ: الثالث

 يف مثل هذه العبادات اليت خصوصاً، ممنوع جداً ىاالنصراف املدع إذ ،نيخرياأل على لين ال دلكل

ان ك وإن ا وهذ،)١(﴾اللَِّه أَتقَاكُمِإنَّ أَكْرمكُم ِعند﴿ :الحظ الشرف والضعةيهي بأمر الشارع الذي ال 

  .د بالشرف والضعةي وعدم التقطالقاف يف اإلكمنع االنصراف أن  إالّ ،اًيبرهان  الاًيامالً خطابك

 انصراف ىت فال تبعد دعوي لشرف املاًيقل منافان األك أنه إذا  منكا يف املستمسم أن ظهريمنه و

 للمال عطاؤه تلفاًإون كي أن ل باالنصراف يف هذه الصورة لزميذ لو قإ،  ممنوع.انتهى )٢(ل عنهيالدل

ج د باحليل القائل بلزوم احلج عنه مقيالدل ألن ،تيته عن امليفاك للضمان وعدم صحة حجه ووموجباً

 إىل  منصرفكطعام امللإما لو قلنا بأن ك،  عنهاًيافكس ي بشرفه لسيفاحلج الذي ل، الذي هو شرفه

 الذمة ى وتبقاًيافكون كيطعامه فال إ بمر املوىل ألن ممتثالًكي الالئق مل ريطعمه بغأذا إف، طعام الالئق بهاإل

  .مشغولة به

  .فتدبر، ما عمالن ألن للقول بالصحة وجهاك ،ليال بانصراف الدل ،ل بأنه حمرم مقارنينعم لو ق

  فاملختار }أيضاًصل فن اخلارج من األكيف ال أيضاً يرجيالم كمثل هذا الو{

                                          
  .١٣ اآلية :سورة احلجرات) ١(

.٨٦ ص١١ ج:كاملستمس) ٢(



٢٥٩

ون كيال  حىت ليبانصراف الدل  حمرم من جهة خارج الفإنه ،تيهانة للمإن كيمل  إذا يريعندنا التخ

عدم حتققها ك ، معلوم عنديريل احلج فغحتققها يف مث أما ،فنكهانة تتصور يف مثل الن اإلكل، اًيافك

  .صالة القضاء وحنوها إىل بالنسبة

  



٢٦٠

 أنه يعلمأن  إالّ وإن مل يعني كفى حج واحد، املرة أو التكرار بعدد معني تعنيلو أوصى باحلج وعني ): ٥مسألة (

 أو ما بقي من ثلثه شي ء ،ين كما يف خرب،ج عنه ما دام له مالحي أنه  منخبار وعليه حيمل ما ورد يف األ،أراد التكرار

  ،كما يف ثالث

  

 أدلة لعمومات ،انكممع اإل }ني تعنيرار بعدد معكالت أو  املرةني باحلج وعىلو أوص :٥ مسألة{

 صرف طالق اإلىمقتض ألن } حج واحدىفك نيعين مل إو{ ،ه ظاهراًي وهذا مما ال خالف ف،ةيالوص

 اً وهو ممن الريثك نيون املال املعكولو ب }راركراد التأنه  أعلمي أن الّإ{ الواحد على عة الصادقةيالطب

  .فعل مثلهي

  :}نيما يف خربك، دام له مال ج عنه ماحي أنه  منخبارمل ما ورد يف األحي عليهو{

ين سألت إ كجعلت فدا :)عليه السالم(يب احلسن  أل:قلت، يشعرخرب حممد بن احلسن األ: ولاأل

ن سعد بن سعد إو، كمسألت إىل  وقد اضطررتجد عندهم جواباًألم ف  عنهكلأسأ أن ديرأصحابنا عما أ

 يف أيت جوايبي: )عليه السالم( قال ،صنعأف يك ف مبهماًته حجوا عيني يف وصىوصأف  إيلّىوصأ

  .)١(ملهحيدام له مال  ج عنه ماحي: تب يلك ف،كتابك

 إىل  قد اضطررتكلت فداجع :)عليه السالم(يب جعفر قال أل، نيخرب حممد بن احلس: الثاين

   ومل مبهماً حجوا عينىوصأسعد بن سعد :  فقال،هات:  فقال،كمسألت

                                          
.١ حليابة يف احلج ذي من أبواب الن٤باب  ال١٢٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٢٦١

 فما عن الشيخ ومجاعة من وجوب التكرار ما دام ، من إرادة الثلث من لفظ املالخريني على األولبعد محل األ

  ، ضعيفالثلث باقياً

  

  .)١( مالدام له ج عنه ماحي:  قال،كف ذليك يدرنئاً وال يسم شي

 أبا سألت،  بن خالدنيعن حممد بن احلس ،}ثالث{ خرب }ما يفك من ثلثه شيء يأو ما بق{

  .)٢( من ثلثه شيءيحج عنه ما بق:  قال،ج عنه مبهماحي أن ىعن رجل أوص )عليه السالم(جعفر 

 بالنسبةحق له  ت اليامل أن لوضوح }رادة الثلث من لفظ املالإ من خرياأل على نيولبعد محل األ{

 ه ماي ففمجاعون املنشأ اإلك أما ،دياملق على  اجلمع العريف حبمل املطلقىبل هو مقتض، د من الثلثيزأإىل 

  .ىربك وىصغرال خيفى 

 على شاذ وتبعهم  عدانيظهر راد هلما من املتقدمي ال أنه بل يف املستند }خ ومجاعةيفما عن الش{

  تبعاً،عند املصنف }في ضعاًيدام الثلث باق رار ماكمن وجوب الت{،  صاحبا احلدائق واملستندكذل

  .شف اللثامك عن يكلظاهر اجلواهر واحمل

 رار املزبوركالت على اقتصر يف االستدالل ألنه ،ل يف املسألةي التفصك عن املداريكظهر من احمليو

ال إ و،هذا الوجهى  علراركرادة التإعلم منه  إذا تمي إمنا كذل أن  خيفىوال: مث قال، خرياخلرب األعلى 

  يتفكا

                                          
.٢ ح٢١٨باب  ال٣١٩ ص٢ ج:ستبصاراال) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٤باب  ال١٢٠ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٢

 يف اجلواهر بأن من املعلوم عدم عليهوأورد ، طالق املرة مع اإليفكيما ك، كتحقق بذلي لنيباملرت

ان عنواا ك إذا مايالم فك الإمناو، حتقق مفهومه على ون املداركيي كة ي للوصرار عنواناًكون لفظ التك

  .)١(اللفظ املزبور يف النصوص

ذ ال إ، متام الثلث إىل رارك بوجوب التني يف النظر متابعة من عرفت من القائلرظه فاأل،انكف يكو

  :مورأتوهم من املانع ي وما ،اتيمانع من العمل بالروا

القاعدة ن إ :هيوف، عة احملققة بفرد واحدي للطبطالقخمالفتها للقاعدة املتقدمة من اقتضاء اإل: ولاأل

  . واملفروض وجوده يف املقام،ليها دلخالف على نكيدام مل  عمل ا ماي إمنا

خالف نه إ :هيوف، ما صنعه املصنفكرار كة التيفهم من الوص إذا ما على خبارمحل األ: الثاين

  .نصوصها

ام مجال اإلورة إلك املذخبارمجال مورد السؤال يف األ إلكضعف الداللة مبا يف املستمس: الثالث

ر يف ك عن اجلواب حسب ما ذ)وان اهللا عليهمرض( ابناصحأما مبالحظة عجز ي وال س،هايور فكاملذ

س ي ول،ما عرفتكتفاء باملرة ك االني تعنيبيمل  أو يالم املوصك يف إطالقان ك لو فإنه، ولاخلرب األ

  .همريصحابنا وغأ على هيم فكاحل خيفى  مماكذل

 ومل  مبهماًوحجوا عين،  مبهماًته حجوا عيني يف وصىظهور من قول السائل أوصأي نه إ :هيوف

  ج عنهحي أن ىوأوص، ئاًيسم شي

                                          
.١٢ سطر ٤٢٢ ج:كاملدار) ١(



٢٦٣

 به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل تيانجيب احلج ما دام ميكن اإلخبار أنه يكون املراد من األ أن ميكن أنه مع

 وعلى فرض ظهورها يف إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته ال بد من طرحها إلعراض املشهور ،بوصايا أخر

  ،عنها

  

ان ك إمناحاب ص وعجز األ،ما شذ إالّ ة ساملةيمثل هذه اخلدشة مل تبق روا على ولو بين، مبهما

صل القاعدة مما تسلمت عند مجلة أف ويك ،ظهر ممن تتبع حاهلميما كات يلعدم ختلفهم عن موارد الروا

 يف صول يف األكما عنون ذلك ،راركالت أو الم للمرةكفادة مثل هذا الإال فقد اختلفوا يف إ و،نيمن احملقق

  .راركالت أو  للمرةاألمرمسألة اقتضاء 

ون املراد كي أن نكمي أنه مع{ : بقوله)رمحه اهللا( ره املصنفكشف اللثام الذي ذكما عن : الرابع

ه ما يوف ،}خرأا ي به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصاتيانن اإلكميب احلج ما دام جيخبار أنه من األ

  .ىما ترك أنه يف اجلواهر من

رار ولو مع عدم كرادة التإفرض ظهورها يف وعلى { : بقوله)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذ: اخلامس

 عراض لو حتقق الاإل أن  إىل مضافاً:هيوف ،}عراض املشهور عنهابد من طرحها إل رادته الإالعلم ب

مل  أنه ول املستند مناملتقدمون فقد عرفت ق أما ،عراض مرة عدم حتقق اإلريما مر غك، وجب السقوطي

ا عليهح القاعدة يبل هو من باب ترج، عراضهمإعلم ي املتأخرون فلم وأما، ظهر هلا راد عدا شاذي

  معارض أو اشف عن خلل يف السندكعراض ال اإلري وهذا غ،ورةكبالوجوه املذ



٢٦٤

 إالّ راج الثلث ومل يذكر نعم لو أوصى بإخ، يف كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرارشكالفال ينبغي اإل

  اخلمس إالّ الزكاة أو إالّ املظامل أو إالّ  كما لو مل يذكر،يقال بوجوب صرف متامه يف احلج أن احلج ميكن

  

عراض ون اإلكن يف كل: كولذا قال يف املستمس ،ر القول بهيتقدعلى  للخرب املوجب للسقوط

دي جي ن اليعراض املتأخرإو: ويف املستند مث قال، ة تأمل ظاهري للوهن والسقوط عن احلجور موجباًكاملذ

  .انتهى، )١(بعد عمل القدماء

هذا  ،}راركرادة التإة حج واحد مع عدم العلم بيفاك{ عدم } يفشكال اإلينبغيفال { هذاوعلى 

  . عنهاصالة الشغل فنحن يف غىن ألرار موافقاًكون التكره يف احلدائق من ك ما ذوأما

، قال بوجوب صرف متامه يف احلجي أن نكمياحلج  إالّ ركذيلثلث ومل خراج اإ بىنعم لو أوص{

تصدقوا : مث قال، د الثلثيرأ ينإ:  لو قالمثالً }اخلمس إالّ  أواةكالز إالّ  أواملظامل إالّ ركذيما لو مل ك

  .اختالف املقامات ال خيفى نكل، عين

 ال كمن تبعه ذلوخ ي ولعل مراد الش: قال)رمحه اهللا( ره املصنفكاجلواهر بعد استظهار ما ذمث إن 

  ان ظاهر اللفظ خالفه ضرورةكوإن ، رار تعبداًكالت على احلمل

                                          
.٨٩ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢٦٥

  .كرار معه كفى مرتان لصدق التحيج عنه مكرراً أن ولو أوصى

  

  .انتهى، )١( من مثلهكاستبعاد مثل ذل

  .اغ لهون املستند النصوص ال مسكذ بعد إ،  ما يف هذا احلمل واالستبعادىفخي وال: قولأ

نعم ،  واحدريما صرح به غك }رار معهكلصدق الت،  مرتانىفك رراًكج عنه محي أن ىلو أوصو{

  .خذ اأنة ي قركان هناكلو 

  

                                          
.٣٩٩ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(



٢٦٦

 واتفق عدم كفاية ، معيناًاًوعني لكل سنة مقدار لو أوصى بصرف مقدار معني يف احلج سنني معينة): ٦مسألة (

 لعدم ، ال لقاعدة امليسور، أو ثالث سنني يف سنتني مثال وهكذا،سنة صرف نصيب سنتني يف ،ذلك املقدار لكل سنة

  ،جرياا يف غري جمعوالت الشارع

  

 ،ناًيل سنة مقداراً معك لني وع،نةي معني يف احلج سنني بصرف مقدار معىلو أوص :٦ مسألة{

  مثالًنيت يف سننيثالث سن أو ، يف سنةنيب سنتي صرف نص،ل سنةك املقدار لكة ذليفاكواتفق عدم 

 وهو ظاهر ،شف اللثامكما عن ك صحاب عمل األعليه و،ما يف املستندكاملشهور  على }ذاكوه

 أنه صبهاين واألي اجلزائري وشرحكوعن املدار، ما يف احلدائقكعرف ي خالف ريصحاب من غاأل

  .هيجده فأخالف  ال أنه اجلواهر ويف، صحابالم األكمقطوع به يف 

لعدم { صحاباأل إىل بل عن احلدائق نسبته، شف اللثامكاض وين الرعا مك }سوريال لقاعدة امل{

 تام ك وذل،الطلب بنحو تعدد املطلوب أن ديسور تفيذ قاعدة املإ } جمعوالت الشارعرياا يف غيجر

 كه ذلين فكمي الشارع فال رياملطلب الصادر من غ أما ،كشف القاعدة لذلكطلب الشارع ل إىل بالنسبة

  :نيأحد وجهب إالّ شفكال

  .وهذا خالف ظاهر القاعدة، شف عن تعدد املطلوبك ري بغكتعبد الشارع بذلي أن :ولاأل

سور عامة يوقاعدة امل، يصلأ ال ينه تبعكل، ة واجب شرعاًيالعمل بالوصن إ قالي أن :الثاين

  نإ ،ولاأل إىل ونه راجعاًك إىل  مضافاً:هيوف، هماي فيفتجر



٢٦٧

  ، وكون تعيني مقدار كل سنة بتخيل كفايته،ي إرادة صرف ذلك املقدار يف احلجالظاهر من حال املوص ألن بل

  

 ي فالباقى،بل مبا انتف، ست ذاية ليالوص أن  واملفروض،ةيونه وصك على سور متوقفيصدق امل

سور من استدل للوجوب بأن القدر يقاعدة امل إىل أنه نظرك و،نك ممري به غى واملوص، بهى موصريغ

 إىل قي وال طر،انكم بقدر اإلينه املوصيما عي الورثة ووجب صرفه فكة عن ملينتقل بالوص قد انياملع

  .نيتعيهذا الوجه ف على جبمعه إالّ خراجهإ

، هايان صرفه فكمإتحقق مع ي إمناة ي بالوصنين انتقال القدر املعأ بك املداريكه يف حميوناقش ف

 كنه عن ملي املقدار الذي عكخروج ذل أن ملقاصد من اىا ما يف منتهعليهرد يوال ، نةيوهذا مناقشة مت

لزوم صرفه يف هذا املصرف  إالّ ذ ال وجه للخروجإ،  غلطاثاًريوالقول بعوده م، هيالورثة مما ال شبهة ف

  .ون غلطاًكب حىت مث دخل جونه خرك القول بريوهذا غ، صلهأ على ين بقكميفلو مل ، اخلاص

ل سنة ك مقدار ينيون تعكو،  املقدار يف احلجكدة صرف ذلراإ يالظاهر من حال املوص ألن بل{

سور ي بقاعدة املنيون مراد القائلكب جداً يومن القر، ةيالعلم بتعدد الوص إىل ومرجعه }تهيفاكل يبتخ

  .هو هذا

ن احلج يرث ووجوب أمرخبروج املال عن اإل أيضاً ستدل لهيوقد : ث قاليفما يف املستند ح

، سقط باملعسوريسور ال يقاعدة امل إىل ومرجعه، ولسقط األيا تعذر الثاين مل ذإف، ونه بقدر خمصوصكو

  .يالرتاع اللفظك هنا )رمحه اهللا(  املصنفعليه وتبعه ،انتهى )١( فة جداًي ضعيوهي عند

                                          
.٣ سطر ١٧٦ ص٢ ج:املستند) ١(



٢٦٨

  ، وخرب إبراهيم بن مهزيار، خرب علي بن حممد احلضيينأيضاًويدل عليه 

  

 يعم أن }يني بن حممد احلضيعل{ إىلتب ك: ار قاليم بن مهزيبراهإ }خرب أيضاً عليه يدلو{

عليه (تب ك ف،ك ما تأمرين يف ذل،يفكيس ي ول،ل سنةكناراً يف يج عن خبمسة عشر دحي أن  إيلّىأوص

  .)١(كعامل بذل تعاىل اهللافإن ،  يف حجةنيعل حجتجي: )السالم

ج حي أن ىار أوصي مهزبنعلي  كموال إن :)عليه السالم( إليهتب ك }اريم بن مهزيبراهإخرب و{

ق البصرة ينه قد انقطع طرأو، ناراًين ديعشر إىل ل سنة حجةك يف كربعها ل ريعة صيعنه من ض

 ، يف حجهمكي عدة من موالى أوصكذلكو، ناراًين ديتفون بعشركيس ي فل،الناس على فتضاعف املؤن

  .)٢(شاء اهللان إ نيث حجج حجتعل ثالجي: )عليه السالم(تب كف

 املقاصد ىجاب عنه يف منتهأو، ث السندي من ح ضعفاًنيتي بأن يف الرواك يف املداركيف ذلناقش و

ار يم بن مهزيبراهإ إىل )رمحه اهللا( ق الصدوقيطر ألن ،فيح دون الضعي بأن السند من الصحأوالً

مار ضاإل إىل نظر أو )رمحه اهللا( ق الصدوقيطر على قفيولعله مل ، م ثقة من السفراءيبراهإح ويصح

ف يكو، م الذي هو من السفراءيبراهإما واملضمر هو ي سخبارع األيونه ناشئاً من تقطك ل، ضائرريوهو غ

  )اري مهزعلي بن كموالن إ( :وقوله، )عليه السالم(مام  اإلري عن غيروي أن عقلي

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٣باب  ال١١٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٣باب  ال١١٩ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٩

ل كما ال  وكالمها من باب املثا، ويف الثاين جتعل ثالث حجج يف حجتنية، جتعل حجتني يف حجولففي األ

  ، أو يف وجوه الرب، فهل ترجع مرياثاًة هذا ولو فضل من السنني فضلة ال تفي حبج،خيفى

  

قدح بعد عدم ي فال نياتبتكوما مك وأما، )عليه السالم(مام  اإلإليهتوب كامل أن  علىىخرأنة يقر

  .انتهى ،الضعف بالعمل والشهرة جمبورن إ :اًيوثان، ةياحتمال التق

ولو مع ضعف ، اعليهعتمد ياته مما يون رواك مرة ري هلما الذي مر غايفكة اليرواإىل  مضافاً: أقول

  .ةياف يف احلجك وهو ،هأول لضمانه يف ،السند

 }ــف{  أم الني للسنتنيث سنة ثاليفاك و،كثر واألني السنتنيور بكم املذكال فرق يف احلمث إنه 

ث حجج يف جتعل ثال{ أنه من }يف الثاين{ ما }و،  يف حجةنيل حجتعجت{ أنه من }وليف األ{ مان إ

ون ك }هذا ، ال خيفىماكالمها من باب املثال ك{  بل،دييالتق }و{ ةيسا من باب اخلصوصيل }نيحجت

  .ذهان العرفأ دىما هو املنصرف لك مورد السؤال كذل

غلة ك جممالًو  أ،مائةك ناًي معل سنة قدراًك لنيون املعكي أن نيور بكم املذكفرق يف احل ال أنه ماك

  .يور من حال املوصكاالستظهار املذ إىل مضافاً،  من باب املثالنيتيون ما يف الرواك ل،نيبستان مع

بعد ي ان الكن وإ : احتماالن، اخلربإليهصل ي الذي ال أو ،ثرت احلي املفقود األياملكون كيوهل 

  .وركم لوجود املناط املذكالتساوي يف احل

أو { شف اللثامكما هو حمتمل ك }اثاًري فهل ترجع م،تفي حبجة ة ال فضلنيلو فضل من السنو{

   املقاصد تبعاًىما اختاره يف منتهك }يف وجود الرب



٢٧٠

  ، وجوه،أو تزاد على أجرة بعض السنني

  

، ما احتمله يف اجلواهرك }نيجرة بعض السنأ على أو تزاد{ شفك اللالحتمال الثاين من احتمايل

جرة املثل مع فرض أن زادت عن إ ونيجرة يف بعض السنأبوجوب دفعها قال ي قد :قلت":  قالفإنه

   .انتهى، )١(" نئذية فال فضلة حيالوص

 الثاين منهما مع فرض نيتعببل : شف قالك الير وجهك بعد ذفإنه ،ما يف اجلواهركفصل يأو 

خراجها عن الوارث إفرض ول إذا  األنيتعي أنه ماك،  هلا فاتفق تعذره مصرفاًكر ذلكنه ذأ و،ة ايالوص

  .انتهى، )٢(ة املزبورة اليت قد فرض تعذرها فتأمليبالوص

 فعدم ،ذا الوجه اخلاص إالّ رجخياملال مل  أن ن املفروض فأل،اثاًري الرجوع مهوجو أما }وجوه{

  . عدم ابن لهني مث تب،ناراًيعط ابن خالد دأ: قولي أن  مثلكوذل، اشف عن عدم اخلروجكالوجه 

 إىل تاجحي الرب ه والصرف يف وجو، بهى موصرين غكواملم، نك ممري به غىاملوص: لتن شئت قإو

  . واجبةرية غيهذه الوصفإن ، ةيالوصقبل  الً أوعليهان كما  على  املالىبقي ف،ليدل

حنو  على نيمرأرادة إ يالظاهر من حال املوص أن  فلما تقدم من، الربه وجه الصرف يف وجووأما

 يبل رمبا نف، كثراأل إىل ده ما نسبيؤيو، سوريل املي ودل،ديراد ذات املقأد يا تعذر القذإف، تعدد املطلوب

  كوذل،  منها جعله يف وجوه الرب وجهاًي الوصيه فنس بوجوىلو أوص أنه اخلالف عنه من

                                          
.٤١٠ ص١٧ ج:اجلواهر) ١(

.٤١٠ ص١٧ ج:اجلواهر) ٢(



٢٧١

ة ي بوصىسأله عن إنسان أوصأ، )عليه السالم(احلسن أيب  إىل تبتك: ان قالي خلرب حممد بن الرتبعاً

ة اجعلها يبواب الباقاأل: )عليه السالم( فوقع ،صنع بالباقييف يك ، واحداً منهاباباً إالّ فظ الوصيحي فلم

  .)١(يف الرب

 رجل بألف ى أوص،فعن ابن شهر آشوب يف املناقب، عبةكة لليورد يف الوص د ماييمثله يف التأو

ت أ بر: فقالوا له،اهم فأخربهم اخلرب فأت،بةي شبين إىل ة وسئل فدلوهكم إىل يفجاء الوص، عبةكدرهم لل

ة يعبة غنكالن إ :)عليه السالم( فقال ،فسأله )عليه السالم(جعفر  أبا  سل:فقال الناس، نايلإ ادفعه كذمت

 رجعي أن عجزت عن أو ضلت راحلته أو ذهبت نفقته أو ت فقطع بهيمن زار هذا الب إىل  انظر،عن هذا

  .)٢(هؤالء إىل أهله فادفعهاإىل 

 )عليه السالم( موسى هيعن أخ، )عليه السالم( جعفر علي بن فعن، مبا يف النذر أيضاً ديؤيرمبا و

، عبةك للاًيته هديتاه رجل قد جعل جارأأيب ن إ : فقال،عبةك للاًيته هديسألته عن رجل جعل جار: قال

أت فالن بن يامه فلنفد طع أو من قصرت نفقتهأال  :ناديياحلجر ف على قومي اًيمر مناد: يبأفقال له 

  .)٣(ةينفد مثن اجلاري حىت ول فاألولعطي األي أن مرهأو، فالن

  ةينه خرج بالوصوأل، قربقرب فاأل صرف مثن الوقف يف األداًييمثله تأو

                                          
.١ حايام الوصاك يف أح٦١باب  ٤٥٣ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.١٩٩ ص٤ ج:املناقب) ٢(

.١ حايام الوصاك من أح٦١باب  ال٤٥٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٧٢

  . الذي مصرفه وجوه الربكاهول املالكون كي الورثة فكاملال عن تل

  :لكال على ورمبا أورد

 ،كذلكس ينه لكل، ستفاد من اللفظ فهويئاً يان شكن إ ب فهوحنو تعدد املطلو على ونهكأما 

 وأما،  خالف اللغة والعرف تصدقوا عين ملعىنحجوا عين ومشول ،ة للحج ال للصدقةيالوص أن لفرض

 على لين مل ترجع فال دلإو، فاجلواب اجلواب ولاأل إىل رجعتن إ اأسور فقد عرفت يقاعدة امل

  .اا يف املقاميجر

ان يمها يف مسألة النسرييب وغخ واأليالشك مع خالف مجاعة ،ا يف موارد خاصةات فأليلروا اوأما

  .اساًيونه قكه ليما حنن ف إىل م منهاكن انسحاب احلكمي فال ،اثاًريموا برجوعه مكث حيح

 وتعذره ،ان املصرفكمإ على اخلروج متوقف أن ه ما تقدم منية ففي خروج املال بالوصوأما

م جمهول كون حكو، كم جمهول املالكم هذا املال حكون حك إىل مضافاً، م اخلروجشف عن عدكي

  .المك الأول الصرف يف وجود الرب كاملال

 ان املال الذي الكذ لو إ،  الحتاد املناط،املقام ال بأس ا على ةي الوصيتين داللة رواكل: أقول

 ألن ،الورثة إىل نيتيعطاء املال يف الرواإ لزم ،اثاًريون مكيان وحنومها ية لتعذر ونسيصرف يف الوصي

ن املال أوالقول ب، ة يف شيءيس من الوصين العمل به لكميوما ، ان وحنوهين العمل ا للنسكمي ة اليالوص

صرف يف وجوه الرب اليت يولذا ، كمجهول املالكون كي في املوصك معلوم اخلروج عن ملنيتييف الروا

  مضافا، هي قد عرفت ما فنيتيرواوران يف الكاملذن افمنها املصر



٢٧٣

  . املصرفينينئذ لتعي حوجه ال أنه ىلإ

ة يالشارع جعل املال املتعذر صرفه يف مصرف الوص أن نيتي من الروااملستفاد عرفاًن إ :احلاصلو

، داًي مؤحورة تصلكوسائر الوجوه املذ، ا من سائر املصارفإليهقرب أواجب الصرف يف مصرف 

  .ياز املوصك ارتخصوصاً

 إىل ىأوص:  قال،خ الثالثةي الذي رواه املشا)١(دي سوعلي بن  يف املسألة خربعليههذا واملعتمد 

فة يحن أبا  فسألت، للحجيفكي  الريسيذا شيء إ فك فنظرت يف ذل،حج ا عنهأ أن مرينأه وتكرجل بتر

طواف فسألته وقلت ت عبد اهللا بن احلسن يف اليفلما حججت لق، وفة فقالوا تصدق ا عنهكوفقهاء ال

 فنظرت يف ،حج ا عنهأ أن مرينأو  إيلّتهك بترىوفة مات فأوصكم من أهل الكي من موالرجالًن إ :له

 فقال ، فما تقول، فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق ا فتصدقت ا،ف يف احلجك فلم تكذل

 )عليه السالم(و عبد اهللا بذا أإت احلجر ففدخل: قال، فأته واسأله) عليه السالم(هذا جعفر بن حممد : يل

 كجعلت فدا:  فقلت،كما حاجت:  فقال مث التفت فرآين،دعويت يالب على زاب مقبل بوجههيحتت امل

رجل مات : قلت، كحاجت، كعن دع ذا: )عليه السالم(فقال ، مكيوفة من موالكين رجل من أهل الإ

فقالوا  فسألت من عندنا من الفقهاء، ف للحجكيفلم  كحج ا عنه فنظرت يف ذلأ أن تهك بترىفأوص

  عليه(فقال ، تصدقت ا:  قلت،ما صنعت: فقال، تصدق ا

                                          
. فرقد علي بن:ايفكد، ويف الي مز علي بن عن٤٨ صد النرسيي عن أصل زكدريف الوسائل واملست إالّ أن تب الفقه،كذا يف ك) ١(



٢٧٤

ج به حي أن بلغيان كن إ ، ضمانكيس علية فلكج به من محي أن بلغيال أن  إالّ ضمنت: )السالم

  .)١(ة فأنت ضامنكمن م

ولو ، ةين من العمل بالوصكة يف صورة عدم التمجاز الصدقأ )عليه السالم(مام اإل أن وجه الداللة

مة عدم ي بضمكوذل، نئذي حمهلما ألنه ، للمال للورثةان ضامناًك اثاًريعود املال ميان يف هذه الصورة ك

 عدم اخلروج حوطان األكوإن ، فسد املطلوبيبواب الرب أع يمشول الصدقة جلم أو ة يف الصدقةيخصوص

 ، قسم التصدق منه فقطحوطان األكوإن ،  يف اجلملةهو الوجه الثايناألقوى أن وذا ظهر ، كعن ذل

  .ولنئذ القول األيسقط حيو

 ،د بأجرة املثلي تقري للصرف يف احلج من غنينه معجرة املثل فألأ على ةداي وجه الزوأما

 ،كلنفس اشتر به ثوباً:  وقالد درمهاًي لزىعطأما لو ك فهو ، مثل هذه الصورةريا يف غإليهواالنصراف 

ورمبا ، رفع من شأنهأان كوإن ، ال بدرهمغان مثن مثل ثوبه نصف درهم جاز له اشتراء ثوب ك لو فإنه

 أنه  من، الثمنك فوجدت بأقل من ذل، وتعتقني رقبة بثمن معىتشتر أن ىوصأمن يده ما ورد فيؤي

  . فتأمل،ا الباقيإليهدفع يقل وتعتق و باألىتشتر

ثالث حجج  أو  حجةنيجعل حجتفإن ، نيار املتقدمتييت ابن مهزيوا رإطالق عليه يدلده بل يؤيو

  .جرة املثل أم الأ سواء زاد عن ،ع املاليمعناه صرف مج، نيحجت

  ستظهري يهذا فالذوعلى ، ل اجلواهر فظاهر مما مري وجه تفصوأما

                                          
.٢ حايام الوصاك من أح٣٧باب  ٤١٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٧٥

 االستيجار بذلك املقدار من  وبني، لسنة بني جعل أجرة سنتني مثالًاألمرولو كان املوصى به احلج من البلد ودار 

  ، أو الثاين وجهانول ففي تعيني األ،امليقات لكل سنة

  

عطاء إالفضلة مل تظهر بعد  أن  مبعىن،نكمأن إ جرةأجرة املثل أعطاء الزائد عن إ هو دلةمن األ

علي  وخربار ي ابن مهزيتي رواإطالق عينأ نيلي الدلني ب مجعاً،ال تصدق اإ و، بهى احلج املوصفرادأع يمج

  . العلم بتعدد املطلوب واجلهل بهكفرق يف ذلي وال ،ورةكدات املذيد باملؤيد املؤي سوبن

، نيان ذا املقدار املعكإذا  إالّ صال وال وجوه الربأد احلج يرينه ال أد ويينعم يف صورة العلم بالتق

 ،دلة األإطالق عليهرد يوال  ،بل معدوما، ان هذا الفرد نادراًكوإن  ،اثاريونه مك يف إشكالفال 

  .ديي عن صورة التقيلالنصراف القطع

  .من تسامحكالمه لو خي  الاثاًريمن عرب برجوع املال ممث إن 

 ، لسنة مثالًنيجرة سنتأ جعل ني باألمردار و{ ف املاليمل  و} به احلج من البلدىان املوصكلو و{

 إىل  لهما يف اجلواهر ناسباًك }ول األينيع ففي ت،ل سنةكقات لي املقدار من املكجار بذلي االستنيوب

  .}جهانو{  املقاصدىشف اللثام واختاره منتهكما عن ك }أو الثاين{ ىالنص والفتو

ن من ك التمنيفصل بي مل )عليه السالم(مام اإلفإن ، اري ابن مهزيطالق خربفإل: ولوجه األأما 

وهم اخلالف ي قد خرين اخلرب األكول: الثاينار يشف اللثام بعد اختك ولذا قال ،هريل سنة وغكقات ليامل

  .قاتيانه من املكمإعدم  على لهين ترتكميو



٢٧٦

مل يعلم من املوصي إرادة احلج  إذا  هذا كله،ول اخلربين األإطالقمقتضى أن  إالّ وية الثاينأول بل ،وال يبعد التخيري

   وإال فتبطل الوصية،بذلك املقدار على وجه التقييد

  

  .ليد بدون دلييتق ترى ماكنه كل: أقول

ببعضه  إالّ األجرة ي مبا ال تفى أوصفإنه، نفس احلج إىل ور بالنسبةيفقاعدة املس:  وجه الثاينوأما

  .نيتعيقات حج فياحلج من امل أن  والفرض،قاتيوهو احلج من امل، حيالصح

 حال احلج من ونكير هذا القول يتقد على  مث،ما يف اجلواهركنه اجتهاد يف مقابل النص كل: أقول

  .قاتية حال احلج من املكم

ن ي اخلربإطالق ىمقتضأن  إالّ ،ة الثاينيوأول بل ،يريبعد التخي ال{ :ظهر النظر يف قولهيمنه  }و{

  .نيوهو املتع }ولاأل

 مبال ال ىأوص أنه إذا د املتضمنةي مزعلي بن ةي من رواأيتي ما كنايف ذليورمبا : كقال يف املستمس

ن كميمل فإن ، ج من البلدحي أنه  املتضمنةيحة البزنطيوصح، قاتيج به من املحيلبلد  للحج من ايفكي

خذ واأل،  املوردرين يف غيوركن املذين اخلربكل، ة مبال للحجيصورة الوص على  احملمولة،نكميث يفمن ح

  .انتهى ،)١(أظهر وأوىلن يف املورد ين الواردي اخلربإطالقب

                                          
.٩٣ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢٧٧

  .ةأو كانت الوصية مقيدة بسنني معين ،ريأخإذا مل يرج إمكان ذلك بالت

  

 }ةيال فتبطل الوصإ و،دييوجه الق على  املقداركرادة احلج بذلإ يعلم من املوصيمل  إذا لهكهذا {

ذا إ{ نئذين البطالن حكشمل هذه الصورة لين ي للخربإطالقال  أنه وقد تقدم، دهيد بفوات قيلفوات املق

ن كمي ال }نةي معنيدة بسنية مقيانت الوصكأو { ةية توسعة الوصيف صور }أخري بالتكان ذلكمإرج يمل 

  .هايف

  



٢٧٨

 ، ومل يزد ذلك املقدار عن أجرة املثلكان احلج واجباًفإن  ، يف مقداراألجرةأوصى باحلج وعني  إذا ):٧مسألة (

  ،ع إىل أجرة املثل ويرج، وإن زاد ومل خترج الزيادة من الثلث بطلت الوصية،أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعني

  

ان كفإن { ،ناري مبائة د حجوا عين:بأن قال } يف مقداراألجرة ني باحلج وعىاذا أوص :٧ مسألة{

لوجوب  }نيادة من الثلث تعيزاد وخرجت الز أو ،جرة املثلأ املقدار عن كزد ذلي ومل احلج واجباً

  .ما هو املفروضكة مال الورثة يتصادم الوص  وال،خراج أصل احلجإوجوب  إىل مضافاً، ةيالعمل بالوص

 من كان هناكلو  أنه  منره سابقاًكالئم ما ذي املقدار عن املثل ال كزد ذليومل :  قولهإطالقن كل

متام املال مائة  أن  لو فرض منفإنه، مصادم حلق الورثة ألنه ادةيز الزجيجرة املثل مل أقل من أخذ باألي

  .ةي مل تنفذ الوصنيأخذ مخسي من كان هناكوجرة املثل اليت هي مائة أ نيربعون وعأو

 إىل بالنسبة }ةيبطلت الوص{ ةيوال أمضت الورثة للوص }ادة من الثلثين زاد ومل خترج الزإو{

مثال لو ، لكادة ال الي القاعدة بطالن الزىذ مقتضإ، ه تأملي فويل ،}جرة املثلأ إىل رجعيو{ املقدار

 لزم القول ،نيالثلث مقدار مخس على اًدان زائك ونيس مائة ومخني واملعنيجرة املثل مخسأانت ك

 انتكإذا  إالّ ،جرة املثلأ على بطالن املائة الزائدة  ال، الزائد عن الثلثنياخلمس إىل بالبطالن بالنسبة

 ديرين ال كميا لو مل أ حىت ةيمكدة ذه الي مقنيرادة مائة ومخسإ إىل  رجوعهاد مبعىنييوجه التقعلى 

  .ة الندرةيوهو يف غا ، املثلجرةأإالّ 



٢٧٩

 مع عدم كون ،فبقدر وفاء الثلثإالّ و ، مع وفاء الثلث بذلك املقدارأيضاً فكذلك تعني وإن كان احلج مندوباً

 وسقط وجوب ، وإن مل يف الثلث باحلج أو كان التعيني على وجه التقييد بطلت الوصية،التعيني على وجه التقييد

  .احلج

  

مضاء إ أو } املقداركمع وفاء الثلث بذل أيضاً نيتع{ ىأوص إذا }كذلك فاًان احلج مندوبكإن {

املسألتان من  إذ ،جرة املثلأ إىل  الرجوعره سابقاًك ما ذىن مقتضكل ،}ال فبقدر وفاء الثلثإو{ الورثة

  .نهما ال وجه لهي بكيكواد واحد فالتف

  .ال فالإ و،نياملقدار املعد احلج ذا يريبأن  }دييوجه التق على ينيون التعكمع عدم {

 بطلت ،دييوجه التق على ينيان التعكأو { أصالً }ف الثلث باحلجين مل إ{ هذا على }و{

سقط وجوب و{ ديد املوجب لتعذر املقيتعذر القل ف يف الثاينوأما،  فللتعذروليف األ أما ،}ةيالوص

  .}احلج

 واملصرف يف ،اثاًري الرجوع معينأ ،ة ما تقدم من الوجوه احملتملول به يف األىويف الثلث املوص

  .ك ذلريغ إىل ،وجوه الرب

 كان ذليوقد تقدم ب، نةك ممريخرجه يف هذه الصورة فقط وهي غأ ألنه اثاًريجع مريثاين فليف اأما 

  .فراجع

  



٢٨٠

خرجت فإن  ،باألزيد إالّ  وإن مل يقبل، تعني استيجاره بأجرة املثل، معيناًأوصى باحلج وعني أجرياً إذا ):٨مسألة (

 إذا  وكذا يف املندوب، واستوجر غريه بأجرة املثل يف الواجب مطلقاً، وإال بطلت الوصية،أيضاًالزيادة من الثلث تعني 

  .مل يقبل أصالً إذا  وكذا،وىف به الثلث ومل يكن على وجه التقييد

  

 ،قبل إذا قلاألو  أ}بأجرة املثل هجاري استني تع،ناًياً معري أجني باحلج وعىذا أوصإ :٨ مسألة{

  .)رمحه اهللا( خمتار املصنفعلى 

للزوم  }أيضاً نيتع{ جازت الورثةأ أو }ادة من الثلثيخرجت الزفإن  ،ديبأز إالّ قبلين مل إو{

 انهكمإعدم ل، ة هذا الشخصيخصوص إىل بالنسبة }ةيبطلت الوص الإو{ ،انهكمإة مع يالعمل بالوص

  .م الأ اًيإسالمان كسواء  }يف الواجب مطلقاً{ خمتارهعلى  قلاأل أو }ه بأجرة املثلرياستوجر غو{

الشخص  }قبليمل  إذا ذاكو، دييوجه التق على نكي به الثلث ومل وىف إذا ذا يف املندوبكو{

  .}صالأ{ ةي بالوصنياملع

 ريج األينيا يف صورة وجوب احلج وتعيفتأما أ العالمة ىخ ومنتهيي عن مبسوط الشكاحملمث إن 

د بأقل يي للتقمعىن  يف احلدائق بأنه الكوناقش يف ذل، ج ا عنهحيوجد من يجاره بأقل من ياستب جيأنه 

ة ي يف الوصخباراملستفاد من األ ألن ، املثلةجار بأجريبل الالزم هو االست، ج ا عنهحيوجد من يمن 

  سعة املال من البلد فنازالً على باحلج هو البناء



٢٨١

ج عنه ومل حي أن ىوصأ إذا م قد صرحوا بأنهأ على ،جرة املثلأ ىعل الإنطبق ي قات وهو الي املىلإ

  . واضحري غني املسألتني والفرق ب،صلجرة املثل وخترج من األأ إىل ك انصرف ذلاألجرة نيعي

  



٢٨٢

مل يرج وجود  إذا  بطلت الوصية،وكان احلج مستحباً ،عني للحج أجرة ال يرغب فيها أحد إذا ):٩مسألة (

 فترجع ولكان كذلك من األ إذا  أو يفصل بني ما، أو تصرف يف وجوه الرب، وحينئذ فهل ترجع مرياثاً،راغب فيها

  ، مث طرأ التعذر أو كان الراغب موجوداً،مرياثاً

  

مل  إذا ةي بطلت الوص،ان احلج مستحباًك و،ها أحديرغب في  الةجرأ للحج نيذا عإ :٩ مسألة{

 سا مناطاًيذ الرجاء وعدمه لإة رتسامح يف العبا أنه  ال خيفى،قاتيمن امل حىت }هايرج وجود راغب في

ة باطلة مث ين الوصك مل تكأخذ ذليرج مث ظهر من ي فلو مل ، والعدم مناطيبل الوجود اخلارج، للبطالن

  .حةيصح

 وتبعهما ،سيوابن ادر، اتيجوبة املسائل احلائرأخ يف يما عن الشك }اثاًرينئذ فهل ترجع ميحو{

ت يصل يف مال املاأل أن حهي توض،ة املوجب للبطالني لتعذر العمل بالوص،همريملستند وغ واكاملدار

ة قد بطلت ي والوص،ةين ووصيما تعلق به د إالّ الورثة إىل ات هو االنتقالطالقالثابت بالعمومات واإل

  .الورثة إىل ا فال مانع من االنتقال لان العمكمإلعدم 

 واحلدائق ويف كبل عن املدار، مهاري وغىنتهمل ايك الشرائع وحمما يفك }أو تصرف يف وجوه الرب{

  .)رمحه اهللا( الم املصنفكأيت يف ي ملا س،املشهور أنه مهاريغ

رء ط مث ان الراغب موجوداًك أو ،اثاري فترجع مول من األكذلكان ك إذا  مانيفصل بيأو {

  ك املساليكد الثاين يف حميتوجهه الشهس وا،ما عن احملقق الثاينك }التعذر



٢٨٣

 ألا ،تعذر يبقى اجلنس إذا الفصل أن  بدعوى، ال لقاعدة امليسور، واألقوى هو الصرف يف وجوه الرب،وجوه

 إليه كما أشرنا ، وال مسرح هلا يف جمعوالت الناس، جتري يف األحكام الشرعية اعولة للشارعإمنا و،قاعدة شرعية

  ،ع للنواجلنس ال يعد ميسوراً أن  مع،سابقاً

  

  .أيت يف مذهب املختاريما سك ،أو تصرف يف الصدقة فقط ال مطلق وجوه الرب

هو الصرف يف وجوه { : ملن عرفت تبعاً)رمحه اهللا( عند املصنف }األقوىو{ ،أربعة }وجوه{

ذا تعذر إ{ الذي هو خصوص احلج }الفصل أن ىبدعو{  ا بعضكاليت متس }سوريال لقاعدة امل، الرب

  .ي هو مطلق الربالذ } اجلنسىبقي

ن صرفه يف كمي وال ،ة النافذةي الورثة بالوصكهذا القدر من املال قد خرج من ملن إ :ان آخريوبب

 وهو مطلق ما ة ضمناًيها من الطاعات لدخوهلا يف الوصريغ إىل صرفي ف،ينها املوصيالطاعة اليت ع

  .صرف يف وجوه الربي ف،تقرب بهي

وال مسرح هلا يف جمعوالت ، ة اعولة للشارعيام الشرعكح األ جتري يفإمناو، ةيا قاعدة شرعأل{

بل هو من  }سوراً للنوعيعد مياجلنس ال  أن مع{ ،يف املسألة السادسة } سابقاًإليهشرنا أما ك، الناس

 فهذه احلصة من اجلنس ،يف ضمن فصل آخر إالّ تحققي اجلنس ال ألن ،نيسوراً للمباين ميون املباكل يقب

  .نيسوراً للمباين ميون املباك عن ىخرأسوراً منها عبارة يها مريون غكف، صلهاتذهب مع ف



٢٨٤

  ، ولو كانت ارتباطية،تعذر بعض أجزائها إذا فمحلها املركبات اخلارجية

  

  .}ةيانت ارتباطكولو ، جزائهاأتعذر بعض  إذا ةيبات اخلارجكلها املرحفم{

سائر املوضوعات اليت كسور يمفهوم امل أن علوممن امل:  قالك ملا يف املستمس،هيما ف ال خيفى نكل

م ياملفاه على ان املراد ا حتمليتعرض الشارع لبيذا مل إف، ام يف لسان الشارعكح لألر موضوعاًكتذ

سور يم العرف بصدق املك وح،سور العريفيسور هو املي فاملراد بامل،ةيات املقامطالق اإلىة مبقتضيالعرف

اجلنس عند تعذر  على سوريصدق املي فقد ،ام وموضوعااكح مناسبات األة يفيزات العرفكتابع للمرت

، نياملبا على صدقيوقد ، صدقي وقد ال، دهيد عند زوال قياملق على صدقي وقد ،صدقيوقد ال ، الفصل

 كل ذلك ،صدقي وقد ال، خرجزاء عند تعذر البعض اآلبعض األ على صدقيوقد ، صدقي القد و

ة وال ين قطعكة وإن مل تي فهذه املناسبات العرف،ام وموضوعااكح األنية بيرفالختالف املناسبات الع

  .انتهى ،)١(اعليه جواز االعتماد يقتضي املقامي طالقاإل أن ن عرفتكها لية فيحج

لو  أما ،سوره الفرسين مكي مل ، بعبد للخدمةجئين:  لو قالاملوىل أن ترىال أ ،ديالم جكوهو 

ولو ، سوره ماء اللحميان مك ،اطبخ أرزاً: ولو قال، سوره احلماريان مكوب ك بفرس للرجئين: قال

وان  ،يف بعض املوارد فاينهما ضعيون االختالف بكمع ، سورها العبدين مكي مل ،ةي جئين جبار:قال

  ، هري تبعا لغ)رمحه اهللا( ره املصنفكان ما ذزيس امليهذا فلوعلى ، خر به عنها يف بعض املوارد األيتفكا

                                          
.٩٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٢٨٥

لكونه أنفع يف نظره من   خاصاً عني عمالًإمنا و،الظاهر من حال املوصي يف أمثال املقام إرادة عمل ينفعه ألن بل

  ،غريه

  

  . من فهم العرفكزان هو ما يف املستمسيبل امل

سور من يما خطأ املك، سوراًيان بنظر العرف مكوإن ، قي الشارع بعض املصادئطّخينعم قد 

ء مع يسوراً من شيء ميون شكر كذيما قد ك، سوراً منهيونه مكة العرف يض مع رؤيالوضوء بالتبع

  .كة العرف ذليعدم رؤ

ونه ك ل خاصاً عمالًني عإمنا و،نفعهيرادة عمل إمثال املقام أ يف يصالظاهر من حال املو ألن بل{

  .ىخرأة ي خصوصيذ }هريأنفع يف نظره من غ

 يدلها مل ري وغ،وقد تعذرت  تعلقت بطاعة خمصوصةإمناة يالوص أن  منك ما يف املدارعليهرد  يوال

ها من ريغ أن وما تقدم من، إليهة ي لوجوب صرف الوصوال معىن، ى وال فحو نطقاًيا لفظ املوصعليه

 من ةد حصياملوجود يف ضمن املق أن من مراداً ناهي واضح ملا بري غة ضمناًيالطاعات داخل يف الوص

  .انتهى ،)١(ة املطلقةيملاهال نفس ا، املطلق منعدمة بانعدامه

، رادةتتم مبجرد اإل الة الكالوكا  أل،اللفظ وحنوه إىل اجيوال ما تقدم عن املستند من االحت

  .واملفروض فقد اللفظ يف املقام

شف ك املنيقصد املوص على ةياملدار يف الوص أن غرض املستدل أن  املقاصد منىملا يف منته

 املقدار ك صرف ذلعينأ، العرف فهموا منها تعدد املطلوب على ورةكملذة اي ما عرضنا الوص ومىت،بلفظه

  .انتهى ،ول األيذا تعذر الثاين بقإف، خصوصةطاعة املالون الصرف يف كيف الطاعة و

                                          
.٣٠ سطر ٤٢٣ ص:كاملدار) ١(



٢٨٦

نعم لو علم يف مقام  . لذلك حني الوصيةفيكون تعيينه ملثل احلج على وجه تعدد املطلوب وإن مل يكن متذكراً

 وال فرق يف الصورتني بني كون ، يكون احلكم فيه الرجوع إىل الورثةأيضاًقييد يف عامل اللب كونه على وجه الت

   بل يدل عليه خرب علي بن سويد، يف نظائر املقامخبار ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من األ،ول أو من األالتعذر طارئاً

  

 ره املصنفكمع ما ذخصوصاً ، م مبثل هذه العللكل احلكشأة يلو ال الروا أنه نصافن اإلكل

 ني حكراً لذلكن متذكين مل إوجه تعدد املطلوب و على نه ملثل احلجييون تعكيف{ : بقوله)رمحه اهللا(

رج من املال الذي خي حىت  بهىقال بأنه أوصيف يكراً له كن متذكيشمله لفظه ومل يما ال فإن  ،}ةيالوص

  .ال املانعهو للورثة لو

 كعبارته ظاهرة يف ذل أن ماك }أيضاًد يف عامل اللب ييوجه التق على ونهكنعم لو علم يف مقام {

  .صرف املال عن الورثةلة املوجبة يلعدم الوص }الورثة إىل ه الرجوعيم فكون احلكي{

 والوجوه ىطالق النص والفتوإل }ولمن األ أو اًيون التعذر طارك ني بنيال فرق يف الصورتو{

  .ةياالعتبار

  .مما تقدم يف املسألة السادسة } يف نظائر املقامخبارن األرنا ما ورد مكد ما ذيؤيو{

  عن{  املسألةكيف تل أيضاً املتقدم بتمامه }دي سوعلي بن  خربعليه يدلبل {



٢٨٧

 فنظرت يف ذلك فلم تكف ،أحج ا عنه أن بتركتهإيلّ  مات رجل فأوصى : قلت: قال)عليه السالم(عن الصادق 

 فقال ، تصدقت ا: قلت،ما صنعت: )عليه السالم( فقال ، فقالوا تصدق ا، فسألت من عندنا من الفقهاء،للحج

  .حيج ا من مكة فأنت ضامن أن كانت تبلغفإن  ،حيج ا من مكة أن ال تكون تبلغأن  إالّ ضمنت: )عليه السالم(

  

 فنظرت يف، أحج ا عنه أن تهكبتر  إيلّى رجل مات وأوص:قلت:  قال)عليه السالم(الصادق 

ما : )عليه السالم(: فقال،  تصدق ا:فقالوا، فسألت من عندنا من الفقهاء، ف للحجكي فلم كذل

ة كج به من محي أن لغبيون كيال أن  إالّ ضمنت: )عليه السالم(قال ، تصدقت ا:  قلت،صنعت

 املال صرف على ا تدلفإ ،)١( }ة فأنت ضامنكج به من محي أن بلغي انكن إ و، ضمانكيس عليفل

  . املصرفكه من وجوه الرب بعد تعذر ذلري صرفه يف مصرف خاص يف غىاملوص

ة الذي هو ي الرواىان الالزم العمل مبقتضكة ي يف الوجوه االعتبارشكالما عرفت من اإل ن بعدكل

ن يئمة الطاهرقامة املأمت لألإعطاء الصالة والصوم وإطعام واإلكفما سواه من وجوه الرب ، التصدق فقط

ن ال كل، كع ذليالصدقة شاملة جلمن إ: قاليأن  إالّ اللهم، ليدل إىل تاجحي ك ذلري وغ)م السالمعليه(

  .اط فتدبري االحتكنبغي تري

ع ما ي يف باب من نذر التصدق جبمكذل على بواب الرب ما دلأع يد مشول التصدق جلميؤيومما 

ما تقدم يف بعض املباحث ك ،كرب من ذلصرفه يف اليع ما ي مج)عليه السالم(مام ث جعل اإلي ح،كلمي

  .السابقة فراجع

                                          
.٢ حايام الوصاك من أبواب أح٣٧باب  ٤٢٠ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٨٨

أوصى بالثلث وعني له  إذا  هذا يف غري ما،ويظهر مما ذكرنا حال سائر املوارد اليت تبطل الوصية جلهة من اجلهات

ن ملك الوارث بذلك فال يعود بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه ع ألنه ، أوضحاألمر فيه فوأما ،مصارف وتعذر بعضها

  .ليهإ

  

 التنازل من النائب على ما تدلك ،قايتيامل إىل يالتنازل من احلج البلد على ة تدليهذه الروامث إن 

ل بشمول التصدق يقإذا  إالّ العمرة فقط أو تفاء باحلج فقطكها متنع عن االإطالقا بأما ك ،هريغإىل 

  .بواب الربلنا بشموله ألن قإو، مهاريالظاهر من التصدق غ ألن ة البعديان يف غاكوإن ، هلما

تنايف بقاء املال  اليت ال }ة جلهة من اجلهاتيرنا حال سائر املوارد اليت تبطل الوصكظهر مما ذيو{

ون كي فال ،ه مع عدم مال آخر لهري به لغىاملال املوص أن نيما لو تبك،  لهبطالا املنايف أما ،وحنوه

  .كذلك

فلو  ،} أوضحاألمره في فوأما،  مصارف وتعذر بعضها لهني بالثلث وعىأوص إذا  ماريهذا يف غ{

بد مع تعذر بعضها من   الفإنه، ذاك وه وصالة وصوماًاعطوا حجاً:  مث قال،موايلأد الثلث من يرأ: قال

 فال ك الوارث بذلكنه الثلث لنفسه أخرجه عن مليينه بتعأل{ سائر وجوه الرب أو يصرف املال يف الباق

 ووجه ،ةيذ ال مانع من الرجوع بعد بطالن الوصإ، له بفهم تعدد املطلوبي تعلوىلن األكل ،}إليهعود ي

   فال موقع ملا، يف تعدد املطلوبونه نصاًكة ما عرفت من يوضحاأل
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 مل ة هو الثلث مطلقاًيان خمرج الوصك أن بعد:  بقوله)رمحه اهللا( )١(اينكيلپاكد اجلمال اليره السكذ

 ويف الثاين،  أوضحول يف األاألمرون كي يك ،ل الثلث وبعضهكبة يون الوصكت أن نيظهر الفرق بي

  .انتهى ،لف السابقكالت إىل حمتاجاً

  

                                          
 إالّ ه بعدمينا ال ندإاته، اللهم اغفر له ولنا، فينا ننقل عنه يف حال حك، بعد ما )رمحه اهللا(ة ننقلها عنه بعد وفاته ي حاشأولهذه ) ١(

).دام ظله( منه ،اليقل
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 وإن ، صح ولزم وخرج من أصل التركة،حيج عنه بعد موته أن صاحله داره مثال وشرط عليه إذا ):١٠مسألة (

يف نظري املقام إجراء حكم الوصية  )هللارمحه ا( ويظهر من احملقق القمي ، وال يلحقه حكم الوصية،كان احلج ندبياً

كانت فإن  ، فيحسب مقدار أجرة املثل هلذا العمل، وهو عمل له أجرة،ذا الشرط ملك عليه احلج أنه  بدعوى،عليه

  ،زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة

  

لشرط  اةلعموم أدل }ج عنه بعد موته صححي أن عليهذا صاحله داره مثال وشرط إ :١٠ مسألة{

س من يذ لإ }ةيم الوصكحقه حلي وال ،اًيان احلج ندبكوإن  ةكصل الترألزم وخرج من و{ والصلح

  .ة يف شيءيالوص

مواله أاة يف يذ ما عمله الشخص يف حال احلإ، ة مساحمةكصل الترأخرج من : قوله أن ظهريوذا 

  .ةكس من التريفل، هكه مناف ملوضوع التركاملوجب خلروج املال عن مل

ذا  أنه ىبدعو، عليهة يم الوصكجراء حإ املقام ري يف نظ)رمحه اهللا( يظهر من احملقق القميو{

 انت زائدةكفإن ، جرة املثل هلذا العملأحسب مقدار يف، جرةأوهو عمل له ،  احلجعليه كالشرط مل

 ان زائداًك إذا ورثته إىل نتقليمال يف ذمة املصاحل للمصاحل ف ألنه }مضاء الورثةإ على الثلث توقفعلى 

  .الزائد من الثلث إىل ة بالنسبةيال بطلت الوصإ و، صحكمضوا ذلأفإن ، ة احلجيالثلث يف صورة ندبعلى 
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  وهذا ليس ماالً، ملك بالشرط احلج عنهإمنا بل ،جيعله عنه أن  يف ذمته مث أوصىمل ميلك عليه احلج مطلقاًنه إ :وفيه

  ، هو متليك على حنو خاص ال ينتقل إىل الورثةاإمن و،متلكه الورثة فليس متليكا ووصية

  

 عليه ورد ك ملكس هنايفل }عله عنهجي أن ىمث أوص،  يف ذمته احلج مطلقاًعليه كلميمل نه إ :هيفو{

  .الثلث على ت حق الزائديون للمكي ال حىت ةيا الوصعليه اليت ترد كمالسائر األكون كي حىت ةيالوص

 بأن كون يف طول امللكة قد تيالوصفإن ، نياألمر نيوفرق ب ،} بالشرط احلج عنهك ملإمنابل {

، ج عنهحي هذا املال الذي له ملن ىطعي بأن ىما لو أوصك، ةي الوصعليهحد مث ترد  ألاًكان شيء ملك

 ؤخذ موضوعاًي مل ك وهذا اململو، هو احلج نفسهكاململوفإن ، ما يف املقامك كذلكون كي وقد ال

  .امهاكحأ عليه ي فتجرلة باملاياب الوصدخل يف بي حىت لتصرف آخر

 إىل نتقلي حنو خاص ال على كي هو متلإمناو، ةي ووصاًكيس متليه الورثة فلك متلس ماالًيهذا لو{

  .}الورثة

  :شكال من اإل)رمحه اهللا( الم املنصفكما يف  ال خيفى :أقول

مضاء يف اإل على يف توقفها ،يف عرضه أو كة يف طول املليون الوصك نيفرق بي نه ال فأل:أوالًأما 

ونه ك، ني عن أحد أمرس يف الواقع هذا احلج خارجاًي لفإنه، ن متعلقها واجباًكيمل  إذا الثلث على الزائد

ما : شمله قولهي ولاألوعلى ،  بالشرط احلجك مل: ال جمال لقوله الثاينى فعل، أم ال،تيا للمكمل أو حقاً

ون كييف طوهلا  ة اليان يف عرض الوصك لو كاملل أن  علىيدلل يس لنا دليذ لإ، مت فلوارثهيه الكتر

   يعطي أن ليبل هو من قب، ةيلك عن هذه الخارجاً
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 فإنه، ني ومات بعد هذه املعاملة بسنت،نيمخس سن إىل ناراً البنهيوم ديل ك يعطي أن زاءإد بيداره لز

 ملك بالعقد الدنانري وهي ليست مما إمنال عليه الدنانري يف ذمته مث أوصى ا، ب كلمي مل :قالي أن نكمي ال

  .الورثةمتلكه 

 هذا كلميبأن ،  للوضعس موجباًيقه يف املسألة املائة والعاشرة ليما تقدم حتقكالشرط ن إ :اًيثانو

ف بالوفاء يلكبل ت ،جةي حنو شرط النتىعل ال ان متعلقا باملالكما يف حىت  بسبب الشرطكئاً يف ذمة ذايش

 مقابل كلميبل ، ناراًي دكلميس يناراً ليه ديطعي أن عليهئاً وشرط يمن شخص شترى اشفمن ، نذرالك

  . هو التزام ذا الدفعإمنا والشرط ،عيالشيء املب

  فلو شرط،املشروط له إىل نتقل فعالًي ،ما هو املختارك صحته على نايجة لو بنينعم يف شرط النت

ل الشرط شامل يدل ألن ، حملهري تام يف غريجة غيط النت والقول بأن شر،ه ذا الشرطكه صار ملكملأنه 

أوفوا  لعموم ،لزم العمل بهالعقد  فوقع يف ضمن كذلكان له اعتبار كل ما ك و،ي وله اعتبار عقالئ،له

  .بالعقود

 عليهشترط يو، ناريعه داره بديبي ألن مثال ال معىن،  معىنعماليف األالنتيجة س لشرط ينعم ل

  . للفعلان شرطاًك كان شرط ذلكبل لو ، هيأتيته حلج يكالم

 إىل س وجه لعدم انتقالهي لاًكونه ملكر يتقدوعلى ، أوالً اًكس ملياحلج املشروط لن إ :احلاصلو

 )١( عن مال وقد جعل عوضاًون ماالًكيف ال يك أنه  منكره يف املستمسكما ذ أن وذا ظهر، الوارث

  . حملهرييف غ

  علجي مل :أوالًذ إ

                                          
.١٠١ ص١١ ج:كاملستمس) ١(
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 هو التزام إمناو، المك للصلح هو عرض عن مال يف مفروض الان مقابالًكبل ما ، ن مالعوضا ع

  .بشرط

 أو التزاماً أو ونه حقاًكن كميبل ، ون ماالًكي أن لزمي عن مال عل عوضاًجيل ما كس ي ل:اًيوثان

رفع فإن ، د عن دعواهيرفع ال على صاحلة أو ،حقه يف املدرسة أو هريما صاحله عن حق حتجك، حنومها

االضطجاع معها يف  أو لتزم بوقاع زوجتهي أن  علىصاحله أو ،ن قابله مالإ وس ماالًي لىد عن الدعويال

  .مقابل املال الصلح هنا قبال االلتزام الفإن ،  بشيءنيربع ملن له زوجت األايلي من اللنيلتيل

ار يفهل للورثة خ، جحيف املصاحل معه بالشرط فلم يلو مل  أنه وهو،  يف املقام شيءىبقينعم 

ذ إ، سقاط هذا الشرطإون هلم حق كي أن لزمي قلنا كل هلم ذليقفإن  ، أم ال،الفسخ لعدم وفائه بالشرط

ار الفسخ لو مل يسقاط الشرط وخإ، ن معايمرانتقاله موجب لألو ،مإليهار الفسخ تابع النتقال شيء يخ

  .سقاط هذا الشرطإ يف رون هلم حقاًي م الفإ، ذهان املتشرعةأز يف كوهذا خالف املرت. وف بالشرطي

، ار الفسخ يف صورة عدم وفائه بالشرطي قلنا الزمه عدم حق هلم يف خكس هلم ذليل لين قإو

  .كز املتشرعة من وجود احلق هلم يف ذلكخالف مرت أيضاً وهذا

فإن ، ن احلقوقم ألنه الورثة إىل نتقليعدم الوفاء  على يقيار التعلين اجلواب بأن حق اخلكميوال 

، كذا الورثة لعموم ما تركف،  املصاحل معه بالشرطيفين كيار الفسخ لو مل يله حق خكان ان كت لو يامل

 إالّ  اللهم،الورثة إىل واملفروض عدم انتقاله، اريسقاط اخلإان له حق كت ياملفإن ، اريسقاط اخلإللنقض ب

  عليهصدق يس يله إتياناملصاحل معه  على بجيقال بأن احلج الذي يأن 
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  ،يصرفها يف احلج عنه أو عن غريه أن  بشرطملكه داره مبائة تومان مثالً إذا وكذا احلال

كما ترالفسخكار ذلي فلهم خ،تيه املكار الفسخ عند التخلف مما تري خوأما، س للورثةي فل  ،

  .واهللا العامل، التأمل إىل واملسألة بعد حتتاج

  .}هريعن غ أو صرفها يف احلج عنهي أن  بشرطائة تومان مثالًه داره مبكمل إذا ذا احلالكو{

 للمشترط عند املشترط ك ملنيفالتوام، ذا توماناكونه باع داره بكن الظاهر من هذه العبارة كل

 ما أودعه ماله ني هذا وبنيوال فرق ب، ماله باحلج عنه ع شرط التصرف يفيان يف ضمن البكن كل، عليه

  .هذا فالالزم خروجه من الثلثوعلى ، ملة احلج عنه بعد موته يف ضمن معاعليهوشرط 

ن ية من العناويذ الوصإ، ن تأمالًيما جزم به مجاعة من املعاصركة يون هذا من باب الوصكن يف كل

، المك الأولُ ةًيوص إالّ س التصرف بعد الوفاءيوالقول بأنه ل، وهي منصرفة عن مثل هذا، ةية العرفياللغو

مث قال لصاحب املال فقال له اعمل مبا ، ذاكج مباله يف سنة حيد بأن يد ونذر زياله عند زان مكمثال لو 

  .م العرفك واحلا،ك بذلىأوص أنه صدقيمل ،  السنةك يف تلتاًي مكان املالكنذرت و

من  من الثلث وال ال، صالأت ين وجه خلروجه من مال املكية مل ين وصكوالقول بأنه لو مل ت

  .حد الثلث شامل للمقام إىل نفوذ عمله يف ماله على دل  ماذإممنوع ، صلاأل

  .ة وصدق العمل يف املال بعد املوتي صدق الوصنيال تالزم بنه إ :احلاصلو

 مث مات ،سنة إىل  من غدىخرلس يف داره األجي أن عليهد يوشرط ز، ديومثله ما لو باع داره لز

  ، ىخرة جبلوسه يف داره األيس وصي لفإنه، البائع قبل غد
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صل القول خبروجها من األ أن  ال خيفىنكل، صلاألمن جارة هذه الدار يف سنة خترج إان كإن و

  .اةيعد من التالف حال احليمور مثل هذه األ ألن ،تسامح

ة يان بعنوان املعاملة العقالئكن إ ، بعد املوتهان متعلقكالتصرف يف املال ولو ن إ :ن شئت قلتإو

 من بل عد عرفاً، الثلث أو صللم يف خروجه من األكتي حىت ةين وصكوت مل تها امليالحظ فياليت ال 

ما ك، ةيت ال بعنوان الوصيها بعد املوت بعنوان التوقؤون مبدكي أن ني فرق بريمن غ، اةيالتالف حال احل

ما لو شرط شرب ك ،يف وقت صادف املوت أو ،يشرب لبنها بعد موت املشتري أن لو باع شاته بشرط

ما لو شرط شرب ك، ما بعد املوت إىل اة وامتدي من حال احلأان املبدك أو ،ن غد ومات قبل غدلبنها م

 أو صلمها من اخلروج عن األك حعليه ىة جريان بعنوان الوصكوإن ، لبنها من غد مث مات بعد شهر

  .الثلث

ونه كحملتمل ذ من اإ، صلاأل أو ور يف املنت عن الثلثكتردد يف خروج هذا الفرض املذيقد مث إنه 

 أن جةي بنحو شرط النتعليهشترط ينار ويد بألف ديع داره بزيبي أن فهو مثل، اةياملال التالف حال احلك

خرجه أذ قد إ، صالأة ك من التريذائكسب املال الحي نئذ الي حفإنه، موته د بعدي لزيذائكون ماله الكي

 السبب الذي هو الشرط ني بكيكلتفة ايوالقول بعدم معقول، ان اخلروج بعد املوتكه ولو كعن مل

  .ينيوكالسبب التك يس االعتبار العقالئيذ لإ، مال الفسادكد يف ية املشروط لزيكواملسبب الذي هو مل

 حىت  يف املال بعد املوتون تصرفاًكتردد يف ينه أو، ة يف شيءيس من الوصيهذا ل أن فتحصل

  رج عن الثلثخي
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  ، مثنها يف احلج أو حنوهيبيعها ويصرفأن بشرط  أو ملكه إياها

  

 مث ،له يف غد مثالد ملاية زيكجة مليما لو شرط بنحو شرط النتك، اةيتصرف يف حال احل أنه أو

  .اةيون من التالف يف حال احلكي حىت مات قبل غد

  .شرط فحصل الشرط بعد موته على جة معلقاًي بنحو نذر النتةونه صدقكومثله ما لو نذر 

 ألن ،كل ما تريشمله دليوال ، اةيونه من التالف حال احلك هذه املسألة ان األقرب يف مثلكوإن 

  .هكرجه عن ملخيه بال تصرف كالظاهر منه ما تر

  الوقتك يف ذليجريوقت حمدود ف إىل كبل مما تر، بداأل إىل كس مما تريلنه إ :ن شئت قلتإو

سنة فمات يف  إىل  استأجر داراً فحاله حاملا لو،اةيالتالف حال احلكون كي وبعده ،ةكم الترك حعليه

  . ال املنفعة املطلقةكآخر السنة مما تر إىل منفعة الدارفإن ، ثنائهاأ

 يف نيما بك، حيوهذا الشرط صح }صرف مثنها يف احلجيعها ويبي أن اها بشرطيإه كأو مل{

ما لو ك }أو حنوه{ ،اةيمن التالف حال احل أنه صل وال من الثلث مبعىنرج من األخيوال ، موضعه

 أو ، مطلقةاإلجارةانت ك وكنة واتفق موته قبل ذليللحج يف السنة املع أو عد موتهباستأجره للحج 

 أو ، الثالثةه مقابل احلج بصوروهبه ماله هبة معوضةً أو ،ثناء سنة واتفق موته يف األنيللحج يف مخس

  شرطني فرق بري من غ،دوقع هذا الشرط يف ضمن سائر العقو أو ،كذلكوهبه هبة معوضة بشرط احلج 

مها من ري وغ) الصالة والسالمعليه( نيارة احلسي احلج وزنيفرق ب  الكذلكو، حج عنهي أو حج عنهيأن 

  .ع تعرف مما تقدمياجلمفإن ،  املشاة هلاعمالالصالة والصوم وسائر األ
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 وهذا ، اخليار عند ختلف الشرطنعم له . وإن كان العمل املشروط عليه ندبياً،فجميع ذلك صحيح الزم من األصل

  ينتقل إىل الوارث

  

ان العمل ك وإن ،صلح الزم من األي صحكع ذليفجم{ :)رمحه اهللا( قول املصنف أن علميمنه و

  .حمل نظر }اًي ندبعليهاملشروط 

ان بعد كلو  أما ،اتهي يف حال حعليهان العمل املشروط ك إذا }ار عند ختلف الشرطينعم له اخل{

 بأن ،نه من احلج بعد موتهكة عدم متييف فرض معلوم إالّ ار ختلف الشرط للشارطيتصور خيموته فال 

 ،ما لو قطع لسانهك، تزول ا الممانت كنه بعدها وك متمقطع بعديب بآفة يصأ أو عليهمات املشروط 

 ال ،عمل بهي وقت الشرط وال نيحي أن ذ الظاهر منهإ، ار ختلف الشرط مساحمةية مثل هذا خين تسمكل

  .نهينه يف حكعلم عدم متيأن 

ار يله خ أن ن الظاهركل، ومي الكذا مث مات قبل ذلكوم يدمه خي أن  بشرطهلو باعه دار وحنوه ما

  .ار ختلف الشرطيسم خين مل إ وك العلم باملالنيالشرط من ح

ار يخلئاً وجعل لنفسه ايما لو باع شك، ار ختلف الشرط شأناًيون مراده بأن له خكي أن نكميهذا و

ار ي خلوجه ال فالإ و،وارثه إىل نتقليوهلذا ، ار الشرط شأناًيان له خكبلها ق لو مات فإنه، أشهربعد ستة 

  .الورثة

، إليهار الشرط ي النتقال خ ال معىنفإنه، ن الطرف هو الوارثكيمل  إذا }الوارث إىل نتقليهذا و{

، ومي الك مث مات قبل ذل،ذاكوم يار الفسخ يون له خكي أن ومثله ما لو باع املورث داره لوارثه بشرط

، النفس على اريثبت من الشرع خيمل  أنه  إىلمضافاً، صالأطائل حتته  ذ الإ، اري النتقال اخل ال معىنفإنه

  أيتيما س إىل ذ مضافاإ، مكاحلا إىل ةييف الصورة الثان إالّ اري النتقال اخلمعىن ال أنه ماك



٢٩٨

 طريففإن ، صالأئاً ينتج شيه مل عمالإذ لو فرض إ، ارية يف هذا اخلفائد ل بأنه الكشي شكالمن اإل

  .نيريال التقدك على  للوارثك ملدلةااملب

 ألنه ،عليهام بالعمل املشروط يم جرب الوارث بالقكللحا أن  يفإشكال فال وىلأما يف الصورة األ

ن أالوضع و إالّ وجبي والقول بأن الشرط ال، ام ذا الواجبيالق على ربجيه كترب فعليهواجب 

 وظاهر قوله، خالف املشهور، عليهاملشروط  على فاًيلكوجب تيوال ، ار التخلف فقطيللمشروط له خ

عليه (قوله و،  لوجوب الوفاء بالعقد بتوابعه اليت منها الشرطي املقتض)١(﴾أَوفُواْ ِبالْعقُوِد﴿ :تعاىل

  . املؤمنون عند شروطهم: )السالم

ما تقدم يف بعض ك، فيلك التىد سويفي  هذا القول والقول املختار بأنه النيبعد ما بأوما 

  .املباحث السابقة

، ون لوارثهكيت فيامل إىل ت من الوارثينتقل مال املي ف،ار الفسخيخ مك فهل للحا،انكف يكو

 ىم العمل مبقتضكاحلا على بجيبعد الفسخ  أو ،عليهسوخ فامل على ما شرطي صرفه فعليهب جيوال 

 أو رث صرف يف األ باحلج أصالًيفي ان الك أو ،ةيان له بقكج عنه ولو حيع الدار ويبي بأن ،الشرط

  ؟ كم ذلكاس للحيأم ل، اخلالف السابق على وجوه الرب

 إىل اري النتقال اخلمعىن  بعد القول بأنه الفإنه، ك ابتداًء يف املستمسولاختار األ: احتماالت

  تيامل على تهي لواليم الشرعكون للحاكي أنه  على البناءبد من نئذ اليوح: الوارث قال

                                          
.١ اآلية :سورة املائدة) ١(



٢٩٩

 على ما شرطي صرفه فعليهب جي وال ،ون لوارثهكيت في املكمل إىل م رجع العوضكذا فسخ احلاإف

وال تصرف سواها ، كة لذلياملفروض بطالن املعاملة املقتض ألن ،كذل على ليلعدم الدل، عليهاملفسوخ 

  .انتهى ،)١(ك ذلىقتضي

 عليه ىة جريالوص إىل ان راجعاًكقال بأن الشرط ملا ينعم قد :  بقولهر االحتمال الثاينكمث ذ

 على ةيانت مبنكورة كة املذيل بأن الوصكشيو، الثلث على مل تزد إذا مها من وجوب العمل اكح

ذا إف، دي بعريما هو غكحنو تعدد املطلوب  على كذل أن فهميأن  إالّ اللهم، ذا بطلت بطلتإف، املعاوضة

  .انتهى ،)٢(ذها من الثلثيجب تنفية حباهلا فيت الوصيبطلت املعاملة بالفسخ بق

 ليرث فال دلان االنتقال باإلكذ لو إ، صالًأم كاحلا إىل اري النتقال اخلمعىن النه إ :وجه الثالثو

 العام مع وجود د نائبهيون بكي حىت )عليه السالم(مام  اإلخصوصاً، املرتبة املتأخرة إىل االنتقالعلى 

 تام بعد حصر املوانع ريان االنتقال من املوانع غكمإ والقول بأن عدم ،ة عن املوانعياملرتبة املتقدمة خال

  .رثر يف باب اإلكما ذيف

املوجب لالنتقال إىل املرتبة املتأخرة وجود املانع الشرعي كالقتل، أو فإن  ،ومثله القول باحتاد املناط

  .معلوم باملناطأنه  إالّ ن منصوصاًكين مل إفهو و، هيما حنن فكالعقلي 

، لي القائل به الدلىرث فعل اإلريان االنتقال بغكولو ، ظن بل وال، قطع باملناط ال أن :هيذ فإ

  معدوم فال مورد أنه ثيوح

                                          
.١٠٣ ص١١ ج:كاملستمس) ١(

.١٠٤ ص١١ ج:كاملستمس) ٢(



٣٠٠

ما لو باعه ك فهو ،عليهل يم لعدم الدلكاحلا إىل  وال، لهالوارث لعدم املعىن إىل ال، اريالنتقال اخل

 ان معىنكف بالشرط ما ي لو مل فإنه، سنة إىل لةيل لك ةيديحنو الق على قربه على لسجي أن داره بشرط

لو أخذ  أنه ما سبق على ه عالوةيذ فإ، مكاحلا إىل ما ال وجه النتقالهك، الوارث إىل اريالنتقال اخل

علم عدم مشول ي ف،و حمضار لغيفجعل الشارع ملثل هذا اخل ،أيضاًان للوارث كان امللكار وفسخ يباخل

 حىت سيذ هنا لإ، ةيانة جعل الشارع عن اللغويل االقتضاء الذي هو يف املقام عبارة عن صيدلبار ي اخلأدلة

  .ه هنا مطلوباريس جلوس غيول، ك الوارث هناريان حج غكممثل شرط احلج إل

ون كي وال ،مكلحاار لي ابتداًء من ثبوت اخلكره املستمسك الذي ذولالوجه األ أن ظهريوذا 

  .ةيار للزوم اللغوي اخلأدلةشمله ي مما ال ،صالأجة يار نتيللخ

ان ك نإف، الوارث على ار وصرف املال يف املصرف املشروطيخذ باخلوهو األ:  الوجه الثاينوأما

، ه وال صرفه يف وجوه الربريغ راد حج ولده الأ حنو تعدد املطلوب بأن ىعل د الييحنو التق على الشرط

ما كحنو تعدد املطلوب  على انك نإو، ةيم ملا تقدم من اللغوكار احلاي فال مساغ خلكما لو صرح بذلك

  .مكار احلايفقد عرفت وجه خ، هو الظاهر من غالب هذه املعامالت

  :عليهرد ين كل

  .ما تقدمكة يس بوصيهذا لن إ :أوالً

املرتبة  إىل االنتقال على ليام فال دلمونه نائب اإلكم كاحلا إىل ان وجه االنتقالك نإنه إ :اًيثانو

ع يمام بعد عدم مجاإل إىل نتقلي  ألنه إمنا،نئذي حطالقبطالن هذا اإل إىل مضافاً، ما عرفتكاملتأخرة 

  ةيان له يف املرتبة الثانكفلو ، املراتب



٣٠١

  .يفسخ املعاملة أن ث فلو مل يعمل املشروط عليه مبا شرط عليه جيوز للوار،حق الشرط ينتقل إىل الوارث أن مبعىن

  

 انك نإ و،)عليه السالم(مام اإل إىل ال، فر وحنومهاكالقتل والك، مإليهان الالزم االنتقال كورثة 

  فالك ذلريان لغك نإو، ة موجبة هلذا النحو من االنتقاليالوال أن  علىليت فال دلي املمتنع واملويلألنه 

  .انيبد من الب

ام كحونه القائم باألكم لكجربه احلاأقم الوارث بالشرط يلو مل نه إ :قالي أن وجههذا فاألوعلى 

ذهب يحد فأ إىل  النتقالهار ختلف الشرط ال معىني وخ،فيلكن تكيجباره مل إن كميولو مل ، ةيالشرع

  .باطالً

، اريان له اخلك الوارث ريان غكلو  أما ،عليهان الوارث املنحصر هو املشروط كما يله فكهذا 

 أن وز للوارثجي عليه مبا شرط عليهعمل املشروط يفلو مل ، الوارث إىل نتقليالشرط حق  أن مبعىن{

  .}فسخ املعاملةي

 بالشرط مع عدم حق تيان حق الفسخ يف صورة عدم اإلني بكيك ما تقدم من التفعليه ىبقين كل

  .م الفسخن هلكين هلم مل كين مل إو ،نااألمران هلم كان هلم ك نإالشرط  أن واحلال، سقاط الشرطإ

 ألنه سقاط حنو هذا الشرطإن من كتمي ال إمنادنا بأن الوارث يساتأنهما بعض يوقد وجه الفرق ب

قم يهذا لو مل  على قال بأنهي أن نكمين كل، خبالف حق الفسخ، ال ضرر وال ضرارت ويضرار باملإ

س ين دفع الضرر لأقال بيأن  إالّ اللهم، ضرارإه كتر ألن الوارث الفسخ على بجي عليهاملشروط 

  . فتدبر، الضرر فغري جائزهيتوج أما ،بواجب



٣٠٢

ما حقق ك ،الفسخ على ال قدمإ و،عليهجبار املشروط إن كميوز لو مل جي إمناسخ فان فالكف يكو

  .يف حمله

ان حمل العمل بالشرط ك إذا : قال،نيقة بعض املعاصريال جمال ملا يف تعل أنه ظهر مما تقدميمث إنه 

ار يبت له اخلثي هذا الشرط وال كلمينتفع به الوارث فهو ال ين الشرط مما كيارط ومل بعد موت الش

 على ما شرطيت بعد الفسخ فيصرف ما انتقل عن املي و،يم الشرعكار للحايثبت اخلي إمناو، بتعذره

  .انتهى ،األقوى على  ولو زاد ففي وجوه الرب،عليهاملفسوخ 

ة ين وصكيمل  ألنه ، املصرف املشروطكال صرف املال يف ذلم وكار احلايخ على لي دليدل مل فإنه

نتفع به يوالقول بأنه لو مل ، نتفع الوارث وعدمهي الشرط الذي نيل بيالتفص على ليوال دل، ما عرفتك

فلم  بناء مسجد مث مات عليهد وشرط يئاً لزيلو باع ش أنه ىتر الأ،  تامري غإليهالوارث ال جمال لالنتقال 

نتفعون يونوا كين مل إو، مإليهار الفسخ لعدم العمل بشرطهم املنتقل يان للورثة خك عليهط فعل املشروي

  .ذا الشرط

  .ره معاصر آخركما ذكم كذن احلاإاط بفسخ الوارث بيال وجه لالحت أنه نيومنه تب

  



٣٠٣

 وخروج ،بياًكان ندن إ  واعترب خروجه من الثلث، صح أو حافياًلو أوصى بأن حيج عنه ماشياً): ١١مسألة (

  ، ومل يأت به حىت مات أو حافياًحيج ماشياً أن  ولو نذر يف حال حياته،كان واجباًن إ الزائد عن أجرة امليقاتية عنه

  

ما ك واحلفاء يف احلج يلرجحان املش } صحاًيحاف أو اًيج عنه ماشحي بأن ىلو أوص :١١ مسألة{

 من ك ذلريغ إىل ،اًي حافىورمبا مش، اًيج ماشحيان ك بأنه )عليه السالم(مام احلسن تقدم من مدح اإل

  .ف بالراجحيك ف، لزماجحاًرن كيبل لو مل ، خباراأل

 ملا تقدم من ظهور اًيف الثلث حج عنه ماشيولو مل  }اًيان ندبك نإاعترب خروجه من الثلث و{

  .ة يف تعدد املطلوبيهذا النحو من الوص

  . من أصل احلجأكثرس يوجوباً ل } واجباًانكن إ ة عنهيقاتيجرة املأخروج الزائد عن و{

قات ومن يامل إىل قيا من الطرعليه والزائد ،صلة خترج من األيقاتيجرة احلجة املأن إ :واحلاصل

  .ياملوص على رج من الثلث لعدم وجواخي اًيخر ماشاآل إىل قاتيامل

جرة احلج أ نيالتفاوت بهذا املقام مبا مضموا خروج  على ني من املعاصرياحلواش أن علميوذا 

ة ية احلجة العاديقاتيذ املراد باملإ، مما ال وجه هلا. انتهى، أيضاً كذلكجرته ال أ ني وباًيحاف أو اًيماش

  .)الزائد( المها داخالن يف لفظةكقات يق قبل املية فالتفاوت والطريقاتيامل

  ، اتم حىت أت بهي ومل اًيحاف أو اًيج ماشحي أن اتهيلو نذر يف حال حو{



٣٠٤

  باملشي ببدنه أمكننعم لو كان نذره مقيداً .وأوصى به أو مل يوص وجب االستيجار عنه من أصل التركة كذلك

 ففرق ،مشي األجري ليس ببدنه ألن ،املنذور هو مشيه ببدنه فيسقط مبوته ألن ،يقال بعدم وجوب االستيجار عنهأن 

  . يف املأمور به أو مورداًبني كون املباشرة قيداً

  

 كوذل، اًيحاف أو اًيماش أي }كذلكة كصل الترأجار عنه من يوص وجب االستيمل  أو  بهىأوصو

  . فراجعنيميملا تقدم يف املسألة الثامنة من مسائل الفصل املتعرض للحج الواجب بالنذر والعهد وال

ملنذور ا ألن ،جار عنهيقال بعدم وجوب االستي أن نك أم، ببدنهيداً باملشيان نذره مقكنعم لو {

ون املباشرة ك ني ففرق ب،س ببدنهي لريجمشي األ ألن ،سقط مبوتهيف{ دييحنو التق على }ه ببدنهيهو مش

 نتقلينه إ ثيار لنفسه مث مات حي ما جعل اخلنيالفرق بكنهما يوالفرق ب ،}مورداً أو  يف املأمور بهداًيق

 ففي ،الورثة إىل نتقلي ال هفان، خ بلسانهجراء الفسإده بيث قيار لنفسه حبي ما جعل اخلني وب،الورثةإىل 

شمل يل واجب الذي منه النذر ال كوجوب قضاء  على وما دل، دي ق نفسه مورد ويف الثاينولاأل

ب القضاء لو مات ومل جيد بنفسه مل يلو نذر احلج املق أنه ماك، ةيالواجبات الطبع إىل بل هو ناظر، دياملق

ه ري عدم وجوب غينوي أنه وم مبعىنيده ذا اليقي قد فإنه، ومي هذا الد يفيطعام زإلو نذر  أنه ومثله، جحي

عطاء هذا الدرهم إما لو نذر ك داً بأنهيون املشي قكثل لميوقد ، وم مورداًيعل الجيوقد ، فعليلو مل 

ان هذا الدرهم كعطاء درهم وإخبالف ما لو نذر ،  لو وقع يف البحر ال جمال لقضائهفإنه، ديالشخصي لز

  فإنه،  باب املوردمن



٣٠٥

  .هريعطاء غإب جي

  :املعقول من متعلق النذر قسمان أن ذإ ،ن يل يف املسألة تأملكهذا ول

  .دي لزيلكعطاء درهم إما لو نذر ك ،يلكال: ولاأل

  .عطاء هذا الدرهم اخلاصإما لو نذر ك ،الشخصي: الثاين

فقد  إذا نهأو، دون الثاين ولان يف األكدرهم  أي عطاء درهمإظهر يف جواز ينهما يوالفرق ب

  .ف خبالف الثاينيلكسقط التي حىت فقد متعلق النذري مل ولان عنده حال النذر يف األكالدرهم الذي 

ه منذوراً ريغوعلى  عليه املنطبق يلكون احلج املشي الكي أن ماإف، اًينذر احلج ماش إذا ففي املقام

نطبق ي املشي الشخصي الذي البون احلج كي أن ماإو، نهكاته ومتيه يف حال حريحجاج غإنتج جواز يو

ولو  اًيه ماشري يف حج غإشكال ال ولففي األ،  بنفسهاًينذر احلج ماش أنه  مبعىن، نفسه منذوراًىعل الإ

  .فقد املتعلق بفقد الشخصيويف الثاين ،  بفقد الشخصيلك لعدم فقد ال،بعد موته

 )رمحه اهللا( ره املصنفك فما ذ،ة واالستنابةيلزوم البدل على يدلوجوب القضاء  على ن ما دلكل

 هذا القسم الذي هو ريان غكن إ و،هذا وجوب القضاء مورده أن  فقد عرفتلثايناان هو القسم كن إ

  .مهاريئاً غينا ال نتعقل شإ ف،اني البعليهف ،ما هو املفروضك أيضاً ول القسم األريغ

 )رمحه اهللا( ره املصنفكداً ملا ذيية تأيدية والقي املوردنيالم للفرق بكن اليطال بعض املعاصرأوقد 

ن ي الذنيالقسم أي ،ني ووجوب القضاء يف الصورت،قرب عدم الفرقهذا فاألوعلى ، تهينا مل نفهم متامكل

واهللا ، صالأ فلم نتعقله يلك املقابل للي من الشخصنيالمها قسمكد يون املورد والقك أما ،رنامهاكذ

  .العامل

  



٣٠٦

  أوصى حبجتني أو أزيد وقال إا واجبة عليه صدقذا  إ):١٢مسألة (

  

لمات الفقهاء كاختلفت  .} صدقعليها واجبة إد وقال يأز أو ني حبجتىوصأذا إ :١٢ مسألة{

  :قوالأ إىل  مث ماتنيع أو نيقر الشخص بدألو  يف ما

واستدل ، صل بأن املنجزات من األني القائلنيما عن املشهور بك، صل مطلقاًمن األنه إ :ولاأل

 ،حوالت ذمته مشغولة يف بعض األيال بقإقراره وإمة قبول ك وباقتضاء احل،قرار العقالءإعموم ب كلذل

 ي ذخبارإك املرء عن نفسه خبارإة ي حجعليه ومبا دل ، عن حقهون صاحب املال ممنوعاًكيف يكوبأنه 

  .عليهة العقالء واملتشرعة ري الستقرار س،دهيد عما يف يال

  . فمن الثلثالإ و، من األصلي مضعدالً انكن إ :الثاين

انت التهمة خرج كفإن  اًيجنبأان ك نإو، صل مطلقا خرج من األان املقر له وارثاًكن إنه إ :الثالث

  .ي عن ابن محزةك وهذا هو احمل،ن مة خرج من األصلكوإن مل ت، من الثلث

 وبدوا ،جنيب مع التهمةان لألكن إ اذكو، قرار للوارث خرج من الثلث مطلقاًان اإلكن إ :الرابع

  . عن النافعيكصل وهو احملرج من األخي

ة كع التريط جبميحين ي دعليهان ك ونيان بعكوإن ،  من األصلىن مضيان بدكن إنه إ :اخلامس

  .)رمحه اهللا( دي عن املفيك وهو احملهقرارإقبل يان متهماً مل كوإن ،  مأموناًان عدالًكن إ قرارهإقبل 



٣٠٧

 مل ن مأموناًكين مل إ و،ضاًيمر أو انك حاًي صح،قرار مطلقاً اإلى مضان مأموناًكن إنه إ :ادسالس

  .ي عن التقيك وهو احمل،ض مطلقاًمي

 يك وهو احمل، من الثلثىا مضي ولو انتف،صل من األىن مة مضكمي ومل ان عدالًكن إنه إ :السابع

  .ية والقاضيعن النها

 اختاره يف ،صل من األى مضن متهماًكين مل إ و، من الثلثىمض ان متهماًكن إنه إ :الثامن

  .كثراأل إىل اجلواهر ونسبه

  .)رمحه اهللا(  مما اختاره املصنفأيتيما س: التاسع

وهي طائفة من ، قوالان فاملهم هو مستند هذه األكف يكو، قوال يف املقام عشرةورمبا عدت األ

  .قوال وهلذا اختلفت األ، خمتلفةخباراأل

له  أن  لبعض ورثتهى عن رجل أوص)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت،  خرب منصور بن حازمففي

  . )١( لهىعطه الذي أوصأ فاًيت مرضيان املك نإ : فقال،ناًي دعليه

  .)٢(وبيأ أيب وحنوه خرب

 ، ماالًعن امرأة استودعت رجالً، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، ياع السابرييف خرب العالء بو

اؤها الرجل فقالوا يأول  وماتت املرأة فأيت، لفالنةكيلإاملال الذي دفعته ن إ :فلما حضرها املوت قالت له

  انتكن إ : فقال،حلف هلمي شيء أفك فاحلف لنا ماهلا قبلكعند إالّ نراه ان لصاحبتنا مال والكنه إ :له

                                          
.١ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٦ص ١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٨ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٠٨

 هلا من إمناان فكما  على األمر ضعي و،لف هلمحيانت متهمة فال ك وإن ،حلف هلميمأمونة عنده ف

  .)١(ماهلا ثلثه

ن ي دعليهعن رجل معه مال مضاربة فمات و، )عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، ريبص أيب يف خربو

  .)٢(ان مصدقاك إذا نعم:  قال،كوز ذلجيأ هل املضاربة  ألك الذي تراهذ أن ىوأوص

ن يف مرضه الذي يقر بالديسأل عن الرجل  أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يف خرب الدعائمو

 وإن ،قرارهإف جاز يناً من احلوان عدالً مأمكفإن  نظر يف حال املقري:  قال، لوارث من ورثته،هيوت فمي

  .)٣(زه الورثةيجيأن  إالّ قرارهإز جي مل كخالف ذل على انك

 إذا وزجي:  فقال،ني لوارث بدقريالرجل  :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل، ح احلليبييف صحو

  .)٤(ايان ملك

وز جيأ ن يف مرضه يقر لوارث بدأعن رجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألنه إ ،خرخربه اآلو

  .)٥(ايان ملك إذا نعم:  قال،كذل

  ، ايت مرضيان املك إذا قرارنفوذ اإل، مفاد واحد إىل  ترجعخبارهذه األو

                                          
.٢ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.١٤ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٨٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٣٠٨ الرقم ٣٥٩ ص٢ ح:سالمدعائم اإل) ٣(

.٥ حايام الوصاكح من أ١٦باب  ٣٧٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(

.٧ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٥(



٣٠٩

 امللي فلما عن وأما،  فواضحلوالثالثة األ أما ، بنحو واحدي واملل واملأمون واملصدقياملرضإذ 

  .ثقة أي اًيملو الرجل صار مل أنه الصحاح من

  .جنيبب واألي والقر،ضيح واملري والصح،ني والدني العنيعدم فرق ب على  تدلخباروهذه األ

عن رجل اعترف لوراث  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: مان قاليم بن سلسة القايد روايقيا و

ان ك إذا ما على ا حتملفإ. )١(نيته لوارث وال اعتراف له بديجتوز وص ال:  فقال،ن يف مرضهيبد

  .اتي الرواكنة تلي بقرمتهماً

صل املال أعدم اجلواز من  على تمل احلملحي: ولذا قال يف الوسائل، صلواملراد عدم النفوذ من األ

  .)٢(أيتيما كقرار مع التهمة يف اإل

ع من يمذهب مج ألنه ،ةيضرب من التق على حنمله أن الوجه يف هذا: قال أنه خين عن الشكل

  .انتهى ،نآقرق لظاهر البمناه مطاوالذي قد، عةيخالف الش

قرار به يف ظاهر تعرض لنفوذ اإلين فلم ي الدوأما، ةيالوص إىل املراد باملطابقة هو بالنسبة: قولأ

  :ةحي أخر صرخبارة ملخالفتها أليالتق على  محلناإمناو، واقعه على مك رتب احلإمناو، نآقرال

  .)٣(نعم:  قال،ةيجتوز للوارث وص :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،ريبص أيب ةيرواك

                                          
.١٢ حايام الوصاك من أح١٥باب  ٣٧٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.١٢ حليا ذيام الوصاك من أح١٥باب  ٣٧٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٠ حايام الوصاك يف أح١٥باب  ٣٧٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(



٣١٠

:  فقال،ة للوارثيعن الوص )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن حممد بن مسلمو

جتوز)١(.  

 ، للوارث بشيءيوصيت يعن امل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،د احلناطوال أيب ةيرواو

   .)٢(جائز: قال

ة يسقاط روان وجه إلكي املعارضة مل خبارال هذه األال فلوإو، ةريثك الخبار من األك ذلريغإىل 

  .ما حقق يف حملهكصص باخلرب خيتاب كوال، ذ هي أخصإ، نآقرالقاسم مبخالفة ظاهر ال

 املتهم ريقرار من غنفوذ اإل على ات الدالةي من الرواوىل فقد عرفت حال اجلملة األ،انكف يكو

عليه (ري كالعس إىل تبتك ، منها عن حممد بن عبد اجلبار، أخر يف هذا املوضعأخبار كوهنا، مطلقاً

ت ي متاع البان هلا منك ما كذلكو، ة آالف درهمين مثانيقرت له بدأرجل و إىل امرأة أوصت :)السالم

 وصتأتها ويوص على شهدتأ له وىقرت به للموصأل ماهلا كمن صوف وشعر وشبه وصفر وحناس و

ت زوجها ك وماتت املرأة وتر،ربعمائة درهمأعطي موالة هلا ي و،ة حجتانكج عنها من هذه الترحيأن 

تب كي أن  فسألتهاملرأة استشارته أن اتبكر ك وذ،األمرنا ي واشتبه عل،ف اخلروج من هذايكفلم ندر 

 كتكط بتريحين ي له بدكقرارإب إالّ ي هلذا الوصكتكال تصح تر: فقال هلا، صح هلذا الوصييهلم ما 

   ذايقرت للوصأهذا و على ةيتبت له بالوصكه به ما يتنفذ ما توص أن  الشهود وتأمر به بعدةبشهاد

                                          
.٩ حايام الوصاكأح يف ١٥باب  ٣٧٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.١ حايام الوصاك يف أح١٥باب  ٣٧٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٣١١

 ،شاء اهللان إ  لنعمل بهكفنا ذلير عن هذا وتعك يف مسألة الفقهاء قبلكدام اهللا عزأ كين فرأيالد

وإن مل ،  اهللاءشا نإن من رأس املال يخرج الديحاً معروفاً مفهوماً فين صحيان الدكن إ :تب خبطهكف

  .)١(فكيمل  أو ىفكنفذ هلا ما أوصت به من ثلثها أن حقاً ين الدكي

مام اتب فصل اإلكول الانت املرأة متهمة لقكث يذ حإ، ل السابقيالتفص إىل اتبةكل هذه املآمفإن 

  .ة من الثلثين نفذت الوصكين مل إو، قراران معلوماً من اخلارج نفذ اإلك نإن ي بأن الد)عليه السالم(

 األمر ومن هنا علق ،هرياتب وغك الخبارإاالام ب إىل كالظاهر رجوع ذلفإن : قال يف اجلواهر

  .انتهى ،ونه حقاًكته وين ومفهوميمعروفية الد على )عليه السالم(

  .اعليهد املطلقات الواردة يف الباب وحتمل امالت يات تقيذه الرواو

ض يقر لوارث له وهو مرأعن رجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، ل بن جابريمساعإففي خرب 

وال ، ين الثانة خرب احلليبياملتهم بقر على ملحي فإنه، )٢(به دون الثلث أقر إذا وزجي : قال،عليهن له يبد

 ما دون الثلث مل ان املراد خبرب احلليبكذ لو إ، ما دون الثلث على  بأن حنمل خرب احلليب،سكن العكمي

  ن وجهكي

                                          
.١٠ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٣١٢

  . الثلثإىلقرار املورث له اإلفإن ، ما تقدمك الوثوق يد باملالءة أييللتق

 ه دون الثلثونك حبمل نيوب املتقدميأيب أ منصور ويخرب على ل حمموليمساعإقال بأن خرب يوقد 

 يقرار املرضإ جلواز نين املطلقيس حبمل اخلربك من العأوىلس يلنه إ :هيوف، اًين مرضكيمل  إذا ماعلى 

ن ا اخلرب، الذي هو مورد التنازعيض املرضيذ املرإ، ة هذا احلمليوأولن القول بكميبل ، ضي املرريغعلى 

  .د من الثلثيقرار بأزنفوذ اإل على هماإطالق بيدل

هذا متام ، ه من التأمليما ف ال خيفى نكل، اًحيعدم النفوذ صر على يدلخص أبن جابر خرب او

  .الم يف خرب ابن جابركال

ان ك إذا قر بهأ ما عليهوز جي:  قال،ضي وهو مرعليهن يقر لورثة بدأسألته عمن ، يف خرب مساعةو

  . خرب ابن جابرعليهما محل ى  علنئذيمل ححيو، ل الثلث فما دون قطعاًياملراد بالقلفإن . )١(اليقل

ن يقر عند املوت لوارث بدأض يعن رجل مر )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، يف خرب ابن والدو

 املتهم ريغ على ملحي فإنه. )٢(زيجا:  قال، لوارث بشيءىأوصفإن : قلت. كوز ذلجي:  قال،عليهله 

  .الثلث على  زاداذإ

  نهإ: )م السالمعليه(علي  عن، هيأبعن ، عن جعفر، وينكيف خرب السو

                                          
.٩ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ حاي الوصاامك من أح١٦باب  ٣٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٣١٣

د يزاأل على ملحي فإنه ،)١( ردهةنيبه عند موته بال ثبت وال ب قرأة وما ي يف الوصةرد النحليان ك

عن جعفر بن ، ة مسعدة بن صدقةيخ يف روايره الشكما ذكة يالتق على ولو، املتهم إىل من الثلث بالنسبة

قرار إة لوارث وال يال وص: )عليه السالم(علي  قال:  قال،)لسالمعليه ا(ه يبأعن ، )عليه السالم(حممد 

  .كس له ذلين له فليحد من الورثة بدض أليقر املرأ إذا عيني. )٢(نيله بد

  .ةيس من الروايل ليالذ أن الظاهر: قولأ

قر عند موته لفالن وفالن أ يف رجل )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال ، خر اآلوينكيف خرب السو

نة فله يهما أقام البيأ :)عليه السالم(علي   فقال، احلالكتل على مث مات،  ألف درهميحدمها عندأل

ان ك أو ان دون الثلثكما  على ملحي فإنه، )٣(نهما نصفانينة فاملال بيقم واحد منهما البي وإن مل ،املال

  .اًيت مرضيامل

  رجل مسافر حضره املوت فدفع ماالسألته عن، )عليه السالم(عن الرضا ، يف خرب سعد بن سعدو

صرفه ي إليه فادفعه ريثكل وال يه قليس يل فيهذا املال لفالن بن فالن لن إ :أحد من التجار فقال لهإىل 

 كذل على  صاحبه ما الذي محلهيدريه صاحبه الذي جعله له بأمر وال يأمر في فمات ومل ،ث شاءيح

  )٤(ث شاءيضعه حي: قال، صنعيف يك

                                          
.١٢ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٨٠ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.١٢ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٨٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ حايام الوصاك من أح٢٥باب  ٣٤٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

.٦ حايام الوصاك من أح١٦باب  ٣٧٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(



٣١٤

  .بعض احملامل السابقة على ملحين أبد و مجاله الإ اخلرب مع قطع النظر عن اهذفإن 

ن له كيسألته عن رجل له امرأة مل :  قال،اري مهزعلي بن هيعن أخ، اريم بن مهزيبراهإ خرب وأما

اته يل شيء له يف حكشهد بأ ف،باًيعل هلا يف ماله نصجي ال أن  فأحب،هاريمنها ولد وله ولد من غ

  عمل بهإمناو، تحللهايعملها ومل يمل  إذا كل له ذلحيأ ني سنكقامت معه بعد ذلألده دوا ووصحته لو

 أن ينبغيحقها واجب ف: )عليه السالم(تب ك ف،اته وصحتهيصنع به ما شاء يف حياملال له  أن على

 صورة ك صنع ذلاإمنو، هب املال للولديالوالد مل  أن كذ الظاهر من ذلإ، هيس مما حنن فيفل .)١(تحللهاي

  .حلرمان الزوجة

  .قوال املتقدمة اخللل يف األنيرنا تبكومبا ذ

صل نه من األأ املتهم وري وغ،نفذ من الثلثينه أ املتهم وني املفصلة بخبارنه خمالف لألفأل: ولما األأ

وا كل مع ر هلذا القول من العلك وما ذ/مها مفهوماًري وغ،اتبة ظهوراًك وامل،اًحي صرياع السابريخرب بك

  .خبارتصلح ملعارضة هذه األ خمدوشة يف نفسها ال

بل الوثوق ، خرب الدعائم املتقدم فتأمل الّإ،  اعتبار العدالةخبارظهر من األينه مل فأل:  الثاينوأما

 أن مانة املقابلة لالي بقرخبارفهم من األينه إ :واحلاصل، ال الوثوق الذي هو دون العدالة، مقابل االام

  . هلذا القولمل نعرف قائالً أنه  معكد من ذلي ال أز،ان فاسقاًكوإن  عترب الوثوق بصدق املقرامل

                                          
.١١ حايصاام الوك من أح١٦باب  ٣٧٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣١٥

ه مما ري مناف خلرب منصور وغصل مطلقاً خرج من األان وارثاًكفالقول بأن املقر له لو :  الثالثوأما

  . وحنوهاًيان املقر مرضك إذا صلنفذ من األي إمناقرار للوارث ون اإلك مما ظاهره ،تقدم

مناف خلرب منصور القائل ،  خرج من الثلث مطلقاًان وارثاًكفالقول بأن املقر له لو :  الرابعوأما

  .هريذا ظاهر غك و،اًيان املقر مرضكن إ صل من األهيف نفوذالظاهر قرار بنفوذ اإل

ما ك، هريخالف خرب منصور وغ، صل من األن مطلقاًيقرار بالدفالقول بنفوذ اإل:  اخلامسوأما

  .خر مما تقدمله األي يف تفاصشكالظهر اإلي

 الظاهر ياع السابريخالف خرب ب، ض مطلقاًمي مل ن مأموناًكيمل ن إ القول بأنهفإن :  السادسوأما

  .اتبةكبل وخالف ظاهر امل، ن مأموناكيمل ن إ يف النفوذ من الثلث

  .ة وعدمهااهلتم على بل املدار، فقد عرفت عدم اعتبار العدالة:  السابعوأما

قرار من الثلث نفذ اإلينه أ و،هري املتهم وغنيل بينئذ هو ما اختاره يف اجلواهر من التفصيقرب حفاأل

س يف شيء يل أنه ره بعض منكه مبا ذي فشكالوقد عرفت عدم وقع لإل، صل يف الثاينومن األ، وليف األ

 لصراحة كوذل،  باملفهومم النفوذ مطلقاًعد على  تدلإمناو، النفوذ من الثلث عند اهلتمة على منها الداللة

 على النفوذ من الثلث احملمول على ما تقدم من خرب ابن جابر الدال إىل مضافاً، كخرب العالء يف ذل

  .صورة االام مجعاً



٣١٦

 أنه  يف إقراره فالظاهر نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه يف مرض املوت وكان متهماً،وخترج من أصل التركة

  . على ما هو األقوىكان متهماً إذا ار بالدين فيه يف خروجه من الثلثكاإلقر

  

  .ل يف املقامي من التفص)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذيمما تقدم تعرف وجه النظر فمث إنه 

 يف ان متهماًك يف مرض املوت وعليهقراره بالوجوب إان كنعم لو ، ةكخترج من أصل الترو{

 على ،ان متهماًك إذا يف خروجه من الثلث{ يف مرض املوت أي }هين في بالدقراراإلك أنه قراره فالظاهرإ

نه يف حال أو،  حال املرض وحال الصحةنيل بيالتفص إىل رجعيالم كحاصل هذا الفإن  }األقوىما هو 

ن كيمل ن إ صلنفذ من األي ويف حال مرض املوت ،ان أم الك متهماً ،صل مطلقاًنفذ من األيالصحة 

 ،ان متهماً مطلقاًكن إ صلعدم النفوذ من األ على  وهو خمالف ملا دل،هماتان مكن إ  الثلث ومن،متهماً

ره يف كالمه هنا مناف ملا ذك أن  مع،مهارياتبة وغكخرب منصور واملك ،ان يف حال الصحةكوإن أي 

 عليه الواجب  به منىون ما أوصكقر بأ اذإ: ة مبا لفظهيتاب الوصك به يف ىاملسألة الثالثة من فصل املوص

  .انتهى ،صلرج من األخي

 ،جنيب الوارث واألني فرق بري من غ،ه مطلقاًري املتهم وغنيل بي فاملختار التفص،انكف يكو

ات يع الروايمجن إ ثين حك ل،ني والدني والع،ريثكل والي والقل،ري والفق والغين،ضيح واملريوالصح

ل احلج يف ي وهي متث،مؤنة زائدة إىل تاجحي تعاىل هللان ايقرار بدفاإل، قرار للناسانت يف اإلكاملتقدمة 

  أو، ني بالدخباراأل



٣١٧

  .تعاىلون اهللا يع الواجبات ديمج أن بل قد عرفت يف بعض املباحث السابقة، عليهن يد الإطالق

ع املال من ي به من مجى وحنوه املوصيسالمخراج احلج اإلإ خبارقد ورد يف مجلة من األ: قالي ال

  .ه يف هذا البابري االام وغنيل بين التفصكمي فال ، متهماً أم اليون املوصك نيل بيدون تفص

اته يف كخراج زإيف رجل فرط يف ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بيصه أيب ة ابنيففي روا

 إىل دفعي فكرج ذلخي أن ىوصأ مث ةاكه مما لزمه من الزيع ما فرط فياته فلما حضرته الوفاة حسب مجيح

ان كن لو ي هو مبرتلة الدإمنا ،ع املالي من مجكرج ذلخيجائز : )عليه السالم( فقال : قال،ب لهجيمن 

 ،سالم حبجة اإلىان أوصكفإن  :ل لهي ق،اةك به من الزىوصأان ك ما ىؤدي حىت س للورثة شيءي لعليه

  . املسائل السابقة تقدم بعضها يف اليتخبارها من األري وغ،)١(ع املاليج عنه من مجحيجائز : قال

فإن  ،مورما هو املعهود من عدم االام يف مثل هذه األ إىل  ناظرةخبارمثل هذا األ: نا نقولأل

  .ىفخي ما الكر يقارمورد التهمة األ

  

                                          
.١ حايام الوصاك من أح٤٠باب  ٤٢٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣١٨

استأجر احلج قبل موته أو  أنه  وشك يف،لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة االستيجار): ١٣مسألة (

  ، منه فالظاهر محل أمره على الصحة مع كون الوجوب فورياً،ميكن االستيجار فيهامضت مدة فإن  ،ال

  

استأجر احلج  أنه  يفك وش،جاريجرة االستأة ك بعد ما قبض من التريلو مات الوص :١٣ مسألة{

ون الوجوب كالصحة مع  على مرهأ فالظاهر محل ،هايجار فين االستكميمضت مدة فإن  ،ال أوقبل موته 

  . يف مثل هذه املواردنيصالة الصحة املعمول ا عند املسلمأل }منهاً يفور

 ، عمل أم اليالوص أن  يفكش أنه  واملفروض، يف مورد العملي جترإمناصالة الصحة أن أوالقول ب

 ريعن أم، ايفك ما رواه يف ال مثالً،عم من العملأ ا يف الفقه كصالة الصحة املتمسأ أدلةذ إ، ممنوع

فإن ، هيشامل ملا حنن ف.  عنهكقلبي  ماكيأتي حىت حسنهأ على كيخأضع أمر : )ليه السالمع( نياملؤمن

  .ةيقلب خالف هذه الرواي ما إتيان بدون يام بالواجب الفوريعدم الق على يمر الوصأوضع 

 تياناإل على بنونية يجاريئاً من العبادة االستي شنيمعطوا ألأ إذا مفإ ،نيذا جرت سرة املسلمكو

سألون ي وال كذل على بنونيعطوها مث يالفقهاء ل إىل ةيجاريدفعون العبادات االستيم أ ىتر الأ، ا

 ري يف غكذلك و،م هل فعلوها أم الأ عن كمناء بدون سؤال بعد ذلعطوا لألي الفقهاء كذلكو، هيالفق

صل الصحة بق أليب مل ان االستصحاياحتمال العدم وجر على ولو بين، هذا املورد من سائر املوارد

  .مورد

  الصحة يف ما علم الفعل على البناء على ل الدالينفس الدلن إ :احلاصلو



٣١٩

  ،إشكال ومع كونه موسعاً

  

 علم الفعل أم مل ،فهيلكه حبسب تإتيان على البناء على  يف الصحة وعدمها دالكمن املسلم وش

  .املنت يف املقام على تواكن سي من املعاصرريثكولذا ، علمي

  يف عموم قاعدة محل فعل املسلم: مبا لفظه)١(كره يف املستمسكما ذي فشكالومن هذا تعرف اإل

ان الدائن ك إذا نهي يف وفاء دكن وشيمات املد إذا ومثله ما،  ظاهرإشكاله يالصحة ملا حنن فعلى 

  .انتهى ،مطالبا

 بظاهر حاله املستفاد من قوله كد التمسيبل نر، ال فعل لهنه إ قالي حىت  بفعلهكد التمسينر نا الإف

 ، أم الىصل أنه ك لو شفإنه، عم من الفعلأ فإن األمر. حسنهأ على كيخأمر أضع : )عليه السالم(

قال ي أن صحيان ال كن إو، حسنهأ على كيخأمر أضع خالف  ألنه ،صلي ال جمال للقول بأنه مل فإنه

  . يف صحته وفسادهكشيمن فعل ظهر يمل  ألنه ،صالة الصحة يف فعل املسلمأان يجبر

مره، ال محل أ محل :جاد يف التعبري بقولهأ ما اختاره املاتن يف املقام، ولقد ظهر فاأل،وكيف كان

  .فعله

 ألنه ،جاري هو االستعليهخ مر األأحسن املأمور بوضع األ أن من }إشكالونه موسعاً كمع و{

بعد القول بعدم ي ان الكوإن  ،حسنو من األ يف مشوله هلذا النحك ومن الش،ريمبادرة واستباق اخل

اء يف الغالب موسع يوصاألفإن ، ةريان السيجر إىل مضافاً، ما تقدمكحسن أ ألنه اًيعطاء ثانوجوب اإل

  صادفهير ملن ك عن املنية بعدم النهريولذا جرت الس، قيقع عملهم مورد التحقي  الك ومع ذل،معليه

                                          
.١٠٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٣٢٠

 إذا  ومن بقية الثلث،كان احلج واجباً إذا ها وجب االستيجار من بقية التركةوإن مل متض مدة ميكن االستيجار في

  ،كان مندوباً

  

 على لزم الوضعين كيلو مل  أنه  مع، أم الى بأنه صليدريوال  الشخص بعد دخول الوقت

ر كابه املنكر مع اشتراط العلم يف ارتكمن أنه علميوالقول بأنه ال ،  الصالةك عن تريحسن لزم النهاأل

ر جاز له ك مبنأيتيان كلو  أنه ماك،  وهو مبرتلة العلمتيان االستصحاب عدم اإلىن مقتضأمردود ب

  . فتأمل، لبقائها استصحاباًيلزم النهي يف رفعها مل كضرورة مث ش

وجب {و ،ةيفاكان القول بالكمإ يف عدم إشكالفال  }هايجار فيستن االكمين مل متض مدة إو{

 على ةكتعلق احلق بالتريت ومعه يلبقاء اشتغال ذمة امل }ان احلج واجباًك إذا ةكرة التيجار من بقياالست

 ن من املالي الورثة ملقدار الدك عدم ملمبعىن، نيحنو الع على  أوحنو احلقعلى  أنه االختالف املتقدم يف

  .ةك التركف أو سبب فراغ الذمةي ال يعطاء املال للوصإ وجمرد ،ما اخترناهك

ن كمأعمل ا وي وهي ما دامت مل ،ةيعمل بالوصيمل  ألنه }ان مندوباًك إذا ثلثة اليمن بقو{

 عدم الرجوع على ذ قد دل بعض النصوصإ،  تأملكن لنا يف ذلكل، العمل باخلروج من الثلث وجب

  .الورثةإىل 

 رجل إىل ىعن رجل أوص )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن رجل،  بسندهينيلكفعن ال

 ىفسرق ما أوص: قلت،  الورثةنيقسم ما بقي بيو، نهي دن معليه الرجل ما يقضي:  فقال،ناًي دعليهأن 

  ن أمنيؤخذ الدين ممن يبه من الد



٣٢١

  .)١(ن الوصي ضامن هلاك ول،ؤخذ من الورثةي ال:  قال،الورثة أم من الوصي

 كف على يدل حقهم نيه عيف أو اني حلق الدون املال متعلقاًكثة مع فرض رخذ من الوعدم األفإن 

  .خذ من الورثةن وجه لعدم األكيال مل إو، ياملال بأخذ الوص

  .ني به من الدىان أوصك ما يفسرق الوص :هيفأن  إالّ ،ب منه ما رواه الصدوقيوقر

يف : قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن احلليب، حي يف الصحينيلكمثلهما داللة ما رواه الو

 فعزل الذي للغرماء فرفعه إليه ىن فعمد الذي أوصي دالرجل املتوىفوعلى رجل  إىل ى فأوصويفرجل ت

 نيهو ضامن من ح:  قال،ؤخذيل ممن ي الورثة فسرق الذي للغرماء من اللني بيته وقسم الذي بقييف ب

 املال الذي كدم فلزم عي الورثة نياملال الذي قسمه ب على  لو وجبفإنه ،)٢( من مالهيدؤيته يعزله يف ب

  .يخذ الوصأاملال بعد  على عدم شيء على لي دلهونه يف مقامكان مع ي فعدم الب،عندهم

ون كط ليالورثة يف صورة التفر إىل عدم الرجوع على  تدلخبارهذه األن إ :ن شئت قلتإو

ضمان  ي هالورثة لوجود العلة اليت إىل رجعي جار اليففي صورة املوت قبل االست،  ضامناًيالوص

  .يالوص

  العلة؟ على ن تدليأ ومن ،طي بصورة التفرخبارن ختصص هذه األيأمن : ن قلتإ

                                          
.٤ حايام الوصاك من أح٣٦باب  ٤١٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ حايام الوصاك من أح٣٦باب  ٤١٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٢

  ويف ضمانه ملا قبض وعدمه الحتمال تلفه عنده بال ضمان وجهان

  

شعار  فإلكون العلة ذلك وأما،  يف املسألة الرابعة عشرةأيتيط فلما سيص بالتفريالتخص أما :قلت

  .ىفخي ما الكة ي وحنوه يف العل، ضامن هلايالوصن كول: )عليه السالم(قوله 

 يخذ الوصأالورثة بعد  على الثلث أو صلبعد القول بعدم وجوب احلج من األيهذا فال وعلى 

  .ي الضامن هو الوصإمناو، للمال وعدم ضمام بعده

 وال ، ضمانهيقتضي كوذل، الستصحاب بقاء املال عنده }ملا قبض{ يالوص أي }يف ضمانهو{

  .صالة الصحة وحنوهاأفع هلذا االستصحاب من را

 صل براءة ذمته وعدم تعلق احلق مباله بعد موتهواأل }ضمان عدمه الحتمال تلفه عنده بالو{

 ، الضمان لالستصحاب املتقدمي عندظهرن األكل، ن عدم الضماني من املعاصرلةاستظهر مج }جهانو{

 يف ك ال شفإنه، ريسيون بعد االقراض بياملدئاً مث مات قبل الوفاء ومات يمن اقترض شكون كيف

ون ي لرباءة دمة املدياملقتض براء الدائنإوجمرد احتمال ، ون وتعلق حقه مبالهياستصحاب اشتغال ذمة املد

 كذلكه يما حنن في وف،صل عدم الرباءةون األك بعد ، جار يف املقامريوعدم تعلق احلق مباله بعد موته غ

 ىمقتض:  قائالك به يف املستمسكة الذي متسءصل الرباال جمال أل أنه ظهري وذا، صالة عدم التلفأل

د يب اخلروج عنه يف جي الذي ديالعلى   عدا عمومول األيقتضيس ما يول، صالة الرباءة الثاينأ

  فإنه. انتهى ،)١(نيماأل

                                          
.١٠٧ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٣٢٣

 إذا ن استأجر من مال نفسهيكو أن  وإن احتمل،وىل أخذ حىت يف الصورة األنعم لو كان املال املقبوض موجوداً

لة بقاء ذلك املال على ملك  ألصا، عما جعله أجرة ومتلك ذلك املال بدالًاألجرةكان مما حيتاج إىل بيعه وصرفه يف 

  .امليت

  

علم التلف فاستصحاب البقاء يلو مل  أما ،علم وجههيالتلف ومل علم  إذا نيمرج عنه يف األخي إمنا

مات  أو ئاً مث جنيد شيلو أودع عند ز أنه ترىأال  ،الرباءة على مكماله حا  أو لتعلق احلق بذمتهياملقتض

  .ماله أو م برباءة ذمتهكحي ال ،تلف أم ال أنه علميومل 

ون استأجر كي أن ن احتملإو، وىليف الصورة األ حىت خذأ ان املال املقبوض موجوداًكنعم لو {

، جرةأ عما جعله  املال بدالًك ذلك ومتل،األجرة عه وصرفه يفيب إىل تاجحيان مما ك إذا من مال نفسه

المه كما هو ظاهر ك، ةيخذ املال وعدم العمل بالوصأراد أن إ }تي املكمل على  املالكصالة بقاء ذلأل

  .اًيجار ثاني لعدم وجوب االستية املقتضيالوص على مرهأ حبمل م سابقاًكث حيح

رم حيما إ  بأنهمجاالًإعلم يأخذ املال يم الذي كاحلا  أوالورثةن فإ ،مجايلخمالف للعلم اإلنه إ :هيفف

ب جي ماإو ،ة فقد خرج املاليعمل بالوصن إ يالوص ألن ،ةي العمل بالوصعليهب جي ماإوخذ املال أ عليه

ة يعمل بالوصين مل إو، تي املكة فقد خرج املال عن مليعمل بالوصن إ يالوص ألن ،ةي العمل بالوصعليه

خذ أراد أن إو، مجايلخذ املال خمالف للعلم اإلأة مع جواز ي وجوب العمل بالوصفعدم، ب العمل اجي

  المهك طالق إلداًييون تقكي حىت ةياملال والعمل بالوص



٣٢٤

 إمناالصحة  على يمر الوصأمحل  أن  علىالم املصنفكمل حيالصحة بأن  على مرهأالسابق حبمل 

 يمر الوصأصالة الصحة يف أ أن ،المك خالف ظاهر الونهك إىل ه مضافاًيفف، هو يف صورة عدم بقاء املال

  .مره مع القول بأخذ املالأصالة الصحة يف أ فال وجه للقول ب،ت يف املالية بعدم حق للميقاض

ته ومع يمر وصاأمهاله يف إبعد ي زمان يبل مع الوقوف به ومض: فصل يف املسألة مبا لفظهيقد مث إنه 

  .انتهى ،يم الشرعكاحلا إىل رجعي فإنه عليه ىدعيأن  إالّ ،ينه للوصوكم بكحيتصرفه يف املال املوجود 

ان العمل كمإ والتوسعة مع يالوص على ةي الفور صوريتنيال فرق ب أنه قرب يف النظرن األكل

 ألن ،ل والتصرف وعدمهماي الزمان الطوك مضي ذلنيما ال فرق بك ،خذ املالأة يف عدم جواز يبالوصا

 كمل على م ببقاء املالكة يف رفع االستصحاب احلايافكة ي بالوصيام الوصية بقياض القاألمرصالة صحة أ

  .ت وبقاء الواجب يف ذمتهيامل

  



٣٢٥

  ، وتلف يف يده بال تقصري مل يكن ضامنااألجرةقبض الوصي  إذا ):١٤مسألة (

  

أما  ،ى وفتونصاً }ن ضامناًكي مل ريده بال تقصي وتلف يف األجرة يذا قبض الوصإ :١٤ مسألة{

رجل بعث  :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قالينيلك الذي رواه ال،ح حممد بن مسلميالنص فهو صح

دفعها فهو هلا ي فلم وجد هلا موضعاًإذا  : فقال،تقسم حىت  ضمااعليه هل ،له لتقسم فضاعتاة ماكبز

مر أربه الذي  وجد إذا ليهعون ضامنا ملا دفع كي إليه ىوصي الذي ي الوصكذلكو: قال أن  إىلضامن

ن مل كل ذ لو وجد ربهإ، ري عدم التقصكاملراد بذلفإن ، )١( ضمانعليهس يد فلجيمل فإن ، إليهبدفعه 

  .وجد ربه أنه صدقين مل كتمي

رجل  إىل ىوصأقال يف رجل أنه ) عليه السالم(عن الصادق ، )٢(ب منه ما رواه يف الدعائميقرو

الورثة  على يته وقسم الباقيه يف بري وصإليهت فقبضه ين من رأس مال املي الديخرج الوصأن في دعليهو

فإن .  أمرهمري بغميقبض مال الغري أن س لهيل ألنه ضمني:  قال،تهيا مث سرق املال من بيونفذ الوصا

  .ن ضامناًكي مل طاًين تفركيلو مل  أنه  منهمواملفهو، طيمن باب التفر أنه ليالظاهر من التعل

بل يف جامع ، هيجده فأ بال خالف نيمأ ي فالوص: مع املنت فقد قال يف اجلواهر مازجاًىفتو الوأما

  ونك ضرورة إشكال وال ،سالمهل اإلأ نيه بياملقاصد نف

                                          
.١ حايام الوصاك من أح٣٦باب  ٤١٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.١٣٢٢ ح٣٦٣ ص٢ ج:سالمدعائم اإل) ٢(



٣٢٦

 وإن شك يف كون ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم،ووجب االستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث

  .أيضاً عدم الضمان التلف عن تقصري أو ال فالظاهر

  

ضمن ما ينئذ فال يوح، ناًيمأ إالّ ونكية فال ي وشرعهيكلذن ماإ بعليه ىما أوص على دهيالء ياست

 بعض إطالقو، نيمأل كما هو احلال يف كط يتفر أو ةيان خمالفة لشرط الوصكما  إالّ دهيتلف يف ي

  . انتهى ،كذل على النصوص بضمانه حممول

عليه (جعفر  أبا سألت:  قال،ية اهلامشيرواو ايفك اليتيتقدم من رواومراده ببعض النصوص ما 

هو ضامن  : قال،ياة ماله فذهبت من الوصكلف درهم زأرجل فأعطاه  إىل ىعن رجل أوص )السالم

نة النص ي بقريط والتعديصورة التفر على الالزم محل هذه اجلملةفإن . )١(الورثة إىل رجعيوال 

ون كين أبد و رناها هنا الك ذة الدائم اليتينة رواي بقرينيلك املتقدم عن اليبح احلليبل صح، ىوالفتو

  .كمورده ذل

ة يأو بق{ يف احلج الواجب }ةكة التريجار من بقيوجب االست{  ضامناًين الوصكي مل نيح }و{

لورثة ا على ن اقتسمتإو{ ، ملا تقدم يف املسألة الثالثة عشرةكوذل، انت يف احلج املندوبك نإ }الثلث

ما لو سرق ك ونكي فم،ل واحد منهك لىشاف بطالن القسمة ذا املقدار املعطكالن }استرجع منهم

  .الورثة على رد النقصي فإنه، ريت من داره بال تقصيبعض مال امل

   }أيضاً فالظاهر عدم الضمان ال أو ريون التلف عن تقصك يف كن شإو{

                                          
.٣ حايام الوصاك من أح٣٦باب  ٤١٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣٢٧

  .رثته له تركة أو مل ميكن األخذ من واستأجر ومات األجري ومل يكنن إ وكذا احلال

  

 هذه ني يف الفرق بكل يف املستمسكشأو، ةءصالة الرباأ على اًي لعدمه جري يف ضمانه املقتضكللش

 :يف املسألة السابقة ها مبا لفظهي يف الضمان ف)رمحه اهللا( واملسألة السابقة اليت توقف املصنف املسألة

وما  وال يظهر الفرق بني املقام ،هار عدم الضمان مع الشك يف الضماناستظة يت منه يف املسألة اآلأيتيوس

 يف كن عدم الضمان مع الشكول، علم بالتلفية يتويف املسألة اآل، علم التلفييف املقام مل أنه  إالّ أيتي

  .انتهى ،)١( منه مع العلم بهأوىلالتلف 

 يقضي كوذل، صل عدمهتلف األ يف الكذ مع الشإ، ني املسألتنين هذا هو الفارق بكول: قولأ

صل عدم األفإن  ، اشتغال الذمة أم اليقتضيان بنحو ك أنه  يفكخبالف ما لو علم بالتلف وش، بالضمان

  . ضامنري غنيمذ األإ، االشتغال

 أنه إذا عيني }خذ من ورثتهن األكميمل  أو ةكن له تركي ومل ريجاستأجر ومات األن إ ذا احلالكو{

 أو ،ةكن له تركيقوم مقامه ومل يت فمات قبل احلج وقبل ما ياً للحج عن املريجأه ريغ أو ياستأجر الوص

  .يقلنا يف الوصكما ثلثه  أو تية املك من تراًيجار ثانيخذ من ورثته لزم االستن األكميمل 

  وقد تقدم، جار يف فراغ الذمةية االستيفاكعدم  على هذا مبين أن  ال خيفىنكل

                                          
.١٠٧ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٣٢٨

  .فراجع  مفصالًكالم يف ذلكال

ذا كون قوله وكتوهم يال  حىت ،خلإ كن شإقوله و على  هذه اجلملةميجود يف العبارة تقداألمث إن 

  .ع ما تقدمي جلماًريخل تنظإ

  



٣٢٩

  . مل جيز صرف مجيعه،خيرج من الثلث أو ال أنه  ومل يعلمأوصى مبا عنده من املال للحج ندباً إذا ):١٥مسألة (

  

ز جيمل ، ال أورج من الثلث خي أنه علمي ومل  من املال للحج ندباً مبا عندهىذا أوصإ :١٥ مسألة{

 أو ،علم حالته السابقةيما لو مل ك، صل هلذا األىان جمركما ي هذا فريصالة عدم مال غأل }عهيصرف مج

 ، به بقدر ثلثهىون هذا املوصكيان له سابقه املال الذي كما يف أما ،ثلثه على اًون هذا املقدار زائدكعلم 

  .ان االستصحابي يف جرإشكالقل فال أو أ

 أكثرس يونه لك بيقضي الذي ،الصحة على ن محل التصرفي لبعض املعاصروفاقاًاألقوى ن كهذا ل

 على مكصل حاوهذا األ، نئذياجلواز ح على عدم الورثة بناًء أو ،جازة الورثةإب أو من الثلث

ن كمي من الثلث فال كثرس هلم حق األيأنه لعلمون بي والقول بأن غالب الناس ال، انكاالستصحاب لو 

صالة الصحة يف أمثل هذه الغلبة سقطت  على ذ لو بينإ، مال الفسادك يف ،صالة الصحةأ بكالتمس

علم بصحة صالة املتقدم لغلبة ظن عدم صحة وضوء العوام يالصف املتأخر ال فإن ، غالب مواردها

ه ي سوق خبالف ما حنن فكالقول بأن هنا و،ر املعامالتع والشراء وسائيالب إىل ذا بالنسبةكو، وصالم

فلو ، ة جعلت يف موارد االستصحابي ثانوأصوللها كد وحنومها يالسوق والكصل الصحة أبأن ، مردود

ستحق يوهذا مما ال ، كذلكعمل بالسوق للغلبة يال  أن عمل بأصل الصحة لغلبة ظن الفساد لزميمل 

  .جواباً

 عن ،خيفعن الش، ةيات عدم نفوذ مثل هذه الوصيظهر من بعض الروايقد : قالي  ال،انكف يكو

  نإ كجعلت فدا :إليهتبت ك: صحابنا قالأعن بعض ، العباس



٣٣٠

 ففي مساع دعواه ،صيته بذلك والورثة أجازوا وأوصى سابقاً أنه  أو،عند الورثة ضعف هذا أن نعم لو ادعى

  .وعدمه وجهان

  

  منهاتدفع سهماً أن وصتهاأ و،مخسمائة درهم وهلا زوج وولدا إليهامرأة ودفعت  إىل امرأة أوصت

 يوالباق  إيلّكتصرف الثلث من ذل: تبك ف،)عليه السالم(مام اإل إىل يبعض بناا وتصرف الباقإىل 

  .ومثله ما رواه الصدوق مرسال،  الورثةنيسهام اهللا عزوجل ب على قسمي

 )عليه السالم(قول ي أن ان الالزمكال إ و،ع ماهلايمجون اخلمسمائة كة يالظاهر من الروا: نا نقولأل

  . اخلمسمائةكعطاء مقدار ثلثها من تلإمواهلا وأ ميبتقو

 ففي ،تهيالورثة أجازوا وصو ك بذل سابقاًىوصأ أنه  أو،عند الورثة ضعف هذا أن ينعم لو ادع{

  .}مساع دعواه وعدمه وجهان

ه بعد ك بأنه ملخباراإلكجازة الورثة إ بخبارواإل ، وهو مسموعولده يف األي عما يف خبارإ أنه من

  .صالة الصحةأان يجر إىل مضافاً، يف الثاين أيضاً دي مبا يف الخباراإل إىل وهذا مرجعه، هرياً لغكان ملكما 

قدر بالصالة عدم املال أال فإ و،كفالالزم العلم بذل،  من الثلثأكثرتنفذ يف  ة وهي اليوص أنه ومن

  .مةك حمجازة الورثة يف الثاينإصالة عدم أو، ولا عن ثلثه يف األد هذيزي الذي ال

 أو ،د عن ثلثهيزي ان هذا الك يف مورد استصحاب املال الذي شكال اإلينبغي ال أنه  ال خيفىنكل

  .جازة املعلومة من الورثةاستصحاب اإل

دام ( يعبد اهلادد يولذا اختار الس،  بأصل الصحة عمالً،هو النفوذ مطلقاًاألقوى  ف،انكف يكو

  .كم يف املستمسيكد احليذا السكو،  السماع)ظله

  



٣٣١

  يكون يف ضمن احلج أن الطواف مستحب مستقال من غري أن من املعلوم): ١٦مسألة (

  

 يدلو }ون يف ضمن احلجكي أن ري من غقالًتالطواف مستحب مس أن من املعلوم :١٦ مسألة{

  .ة من النصوصريثكلة  مج،ه ظاهراًيال خالف ف أنه  إىل مضافاًعليه

ان لرسول اهللا كأ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا بانأسأل :  قال،الفرج أيب  عنه بسند،ينيلكفعن ال

 ) وآله وسلمعليه صلى اهللا(ان رسول اهللا ك:  فقال،عرف بهي طواف ) وآله وسلمعليه صلى اهللا(

،  بعد الظهرنيصبح واثنأ إذا نيل واثنير اللل وثالثة آخي اللأول ثالثة ،عيسابأل والنهار عشرة يللطوف باي

  .)١( راحتهك ذلنيما بيان فكو

 يف كسبوعأحتصي  أن ستحبي: قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة بن عماريعن معاوو

  .)٢(لةيوم وليل ك

 ما ي هل تدر،بانأا ي: قال أنه ،ثييف حد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بان بن تغلبأعن و

 ىحمي وةتب له ستة آالف حسنكي: قال .يدرأال واهللا ما :  فقلت،سبوعاأت يثواب من طاف ذا الب

  .)٣(رفع له ستة آالف درجةيئة ويعنه ستة آالف س

                                          
.٥ حنوادر الطوافباب  ٤٢٨ ص٤ ج:ايفكال) ١(

.٢ ح من أبواب الطواف٦باب  ٣٩٦ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح من أبواب الطواف٤باب  ٣٩٢ ص٩ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٢

  كان غائبا عن مكة إذا  وكذا عن احلي،وجيوز النيابة فيه عن امليت

  

  .)١( له ستة آالف حاجةىقضيو: سحاقإة ييف رواو

ن يعبة عشركاهللا جعل حول الن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة بن عمارياوعن معو

  .ةريثكات الي من الرواك ذلريغ إىل ،ثياحلد )٢(ني منها ستون للطائف،ومائة رمحة

ام كحهذه األ على يدلو }ةك عن مان غائباًك إذا ذا عن احليكو، تيه عن امليابة فيوز النجيو{

  : ة من النصوصريثك مجلة ،ظهور عدم اخلالف إىل مضافاً، الثالثة

 إذا ينإ: )عليه السالم( موسى يب احلسنقال أل أنه ،هيبأعن ، يم احلضرميبراهإ علي بن فعن

رجعت مل فإن ، ك فاشتغل عن ذل،نيعتك رسبوعا وصلّأ طف عين: ة رمبا قال يل الرجلك مإىلخرجت 

هذا ن إ اللهم: مث قل، نيعتك وصلّ رسبوعاًأ فطف ككنست ية فقضكت ميتأإذا  : قال،قول لهأما  درأ

 يهل بلدأع ي وعن مج وعن ولدي وعن حاميت وعن زوجيتيمأوعن  أيب  عننيعتك الرنيالطواف وهات

نيعتك ركت عني وصلكين قد طفت عنإتقول للرجل  أن فال تشاء، سودهمأضهم ويبأهم وعبدهم وحر 

  .ثياحلد، )٣(نت صادقاًكإالّ 

 وعن كطوف عنأ أن ردتأقد ): عليه السالم(يب جعفر الثاين قلت أل: بن القاسم قالى  موسعنو

  كنكمأ طف ما ىبل:  فقال،همنطاف عي اء اليوصاألن إ ل يلي فق،كيبأ

                                          
.٦ ح من أبواب الطواف٤باب  ٣٩٣ ص٩ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح من أبواب الطواف٤باب  ٣٩٢ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٣٠باب  ١٤٥ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٣

 وعن ك يف الطوف عنكستأذنتأنت ك ينإ: ني بثالث سنكمث قلت له بعد ذل،  جائزكذلفإن 

 ،وما هو:  قال، شيء فعملت به مث وقع يف قليب،اء اهللاما ما شك فطفت عنكذنت يل يف ذلأ فكيبأ

مث ، رسول اهللا على صلى اهللا :مراتثالث  فقال ) وآلهعليه صلى اهللا( عن رسول اهللا وماًي طفت :قلت

والرابع عن ، )عليه السالم(وم الثالث عن احلسن يمث طفت ال، )عليه السالم( ني املؤمنريمأ عن وم الثاينيال

جعفر حممد  أيب وم السادس عنيوال، )عليه السالم( ني احلسعلي بن واخلامس عن، )ليه السالمع( نياحلس

 كيبأوم الثامن عن يوال، )عليه السالم (وم السابع عن جعفر بن حممديوال، )عليه السالم (الباقربن علي 

دي وهؤالء يا سي كنوم العاشر عيوال، )عليه السالم(علي  كيبأوم التاسع عن يوال، )عليه السالم(ى موس

ورمبا : فقلت. هريقبل من العباد غي ن الذي الين اهللا بالديواهللا تد إذاً : فقال،تهمين اهللا بواليدأالذين 

نت عامله أفضل ما أ فإنهثر من هذا كاست:  فقال،طفأورمبا مل  )عليها السالم ( فاطمةكمأطفت عن 

  .)١(شاء اهللا نإ

 أن صلح لهيج عن الرجل حيالرجل  :)٢()عليه السالم( احلسن يبقلت أل: زرق قال األىيحيعن و

  .صنع ما شاءي احلج فلك مناسىقضإذا  : فقال،قاربهأطوف عن ي

ان له ك ،فطاف عنه، ذا قرابة له أو  أباًمن وصل: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال، ريبص أيب عنو

  فضل هو بصلتهيجره وأوللذي طاف عنه مثل ، امالكجره أ

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٦باب  ١٤١ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٢١باب  ١٣٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٤

  .)١(اه بطواف آخريإ

  ويل)عليه السالم(عبد اهللا أيب  على دخلت:  قاليبسنده عن داود الرق، )رمحه اهللا( ينيلكعن الو

ة فطف عن عبد املطلب كصرت مبإذا  : فقال يل،ك ذلإليهوت كاه فشورجل مال قد خفت تعلى 

 عنها  وصلّ طوافاًآمنةوطف عن  ، عنهنيعتك ر وصلّ وطف عن عبد اهللا طوافاً، عنهنيعتك وصلّ رطوافاً

:  قال،ك مالكيلرد عي أن  مث ادع اهللا،نيتعك وصل عنها رسد طوافاًأ وطف عن فاطمة بنت ،نيعتكر

 تعال فاقبض ا داود حبستيني :قولي واقف يميذا غرإف،  مث خرجت من باب الصفاءكففعلت ذل

  .)٢(كمال

ذهان بعض األ إىل سبقي ولعل ،)يه السالمعل(طالب  أبو ثير يف هذا احلدكذيمل نه إ ثيح: أقول

ان كن إو، )عليه السالم(جاللة شأنه  على يدل ، يف باب احلج عنهثاًير حدكنذ أن بد فة شيء اليالضع

  .المك عن موضوع الخارجاً

عليه ( احلسن يبأدنا يبنا مع سكر:  قال،ينيد اهللا احلسي عبعلي بن عن، ينية للحضيفعن اهلدا

 فقال له ،نهضي أن رادأ و)عليه السالم(احلسن  بوأدنا ي فسلم س،وم السالميل يف كاملتودار  إىل )السالم

خرة ما يف اآل:  فقال له،سل: )عليه السالم( فقال ،كسألأ أن ديرأين إاحلسن  أبا اياجلس : لكاملتو

  فعن: فقال له.  اهللاالإعلمه يما  : له)عليه السالم(احلسن  أبو  فقال له،لون به الناسحي اجلنة والنار ريغ

                                          
.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن١٨باب  ١٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح من أبواب الطواف٥١باب  ٤٦١ ص٩ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٥

 احلسن ما رواه الناس أبا اي: قال، كخربأفعن علم اهللا : )عليه السالم( فقال له ،كسألأعلم اهللا 

 منهما دماغه ال يغلي ه نعالن من ناري اجلنة والنار ويف رجلنيحوسب اخلالئق ب إذا وقفيطالب أبا أن 

 على سريأ عنه وشاًي وصده قر) وآلهعليه صلى اهللا(هللا فالته رسول اكدخل النار لي وال هفركدخل اجلنة لي

 )عليه السالم(طالب  أيب انميإلو وضع ، كحيو: )عليه السالم(احلسن  أبو  قال له،مرهأظهر  حىت هيدي

قال  أن  إىل،امميإ على )عليه السالم(طالب  أيب انميإ لرحج ىخرفة األكان اخلالئق يف الميإفة وكيف 

 صلى اهللا(ب رسول اهللا أوعن ، مهأه ويبأج عن حي )عليه السالم( ني املؤمنريمأان كف :)عليه السالم(

فعل يمام منا إل ك و،ك مبثل ذل)ما السالمعليه( ني احلسن واحلسىقبض ووص حىت ) وآله وسلمعليه

  .)١(مرهأظهر اهللا ي أن  إىلكذل

عليه (عبد اهللا  أيب عن، بن عمارة يما عن معاو،  مطلقاًنيجواز الطواف عن املؤمن على يدلمما و

،  بسم اهللا:فقل، سود فأت احلجر األكخوانإحد من أت عن يتطوف بالب أن أردتإذا  : قال)السالم

  .)٢(اللهم تقبل من فالن

جعل يج فحيسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، سحاق بن عمارإيف موثق و

 من كنقص ذليف:  فقلت: قال،هله وهو عنه غائب ببلد آخرأ بعض طوافه لبعض أو حجته وعمرته

  هي له ولصاحبه وله، ال:  قاله،جرأ

                                          
.٣ حابة يف احلجيبواب النأ من ١١باب  ال١٤ ص٢ ج:كاملستدر) ١(

.٤ ح من أبواب الطواف٥١باب  ٤٦١ ص٩ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٦

  ، وغري معذور فال تصح النيابة عنه مع كونه حاضراًوأما ، يف الطواف بنفسه وكان معذوراًأو حاضراً

  

  .ثياحلد، )١(نعم:  قال،عليه كدخل ذليت هل يوهو م:  قلت، مبا وصلك ذلىجر ما سوأ

راد جواز أن إ هفإن ، وجه هذه العبارةظهر يليمل  ،}ان معذوراً يف الطواف بنفسهكأو حاضراً و{

الئم هذا قوله ي فال ،كذلكه ري وغيتص بالطواف بل الرمخي الطواف املنفرد عن احلاج املعذور فهذا ال

  .خلإفعال احلج أ سائر وأمابعد 

ن من كتمية مث مرض ومل ك مباًميان رجل مقك بأن  احلاجريراد جواز الطواف املنفرد عن غأن إو

جواز  على دل ليذ الدلإ، كذل على لي ال دلفإنه، هي فهريابة غيوز نجي فإنهوم يل كالطواف املستحب 

ان كسواء ،  مطلقاًن حاجاًكيمل  إذا الطواف عن الغائب املفهوم منه عدم جواز الطواف عن احلاضر

  . معذوراً أم الري الغكذل

ات املبطون ي برواك يف شرح هذه العبارة من التمسكره املستمسكما ذيذا تعرف النظر فومن ه

  . فتدبر،ة عن املقاميجنبأذ هي إ،  وحنوهاريسكوال

نه إ شف اللثامكبل عن ، يف الطواف }ابة عنهي معذور فال تصح النريونه حاضراً وغك مع وأما{

  : مجلة من النصوصكذل على يدلو، ياتفاق

 )عليه السالم( عبد اهللا يبأجنب  إىل نتك:  قال،ل بن عبد اخلالقيمساعإ عن ، بسندهينيلكفعن ال

م يطوف الرجل عن الرجل وهو مقي اهللا كصلحأ:  فقال له رجل،هيليابنه الذي  أو وعنده ابنه عبد اهللا

  وزجي كان ذلك لو ،ال:  فقال،س به علةية لكمب

                                          
.٥ ح احلجابة يفي من أبواب الن٢٥باب  ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٣٧

  .)١(سمعانيمها صغر و األى مس فطاف عين فالناًمرت ابينأل

الرجل :  قلت له: قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمن حدثه، جنران أيب عن عبد الرمحن بنو

طوف عن الرجل وهو غائب عن ين كول، ال: )عليه السالم(قال ، ةكمان مبيطوف عن الرجل ومها مقي

  .)٢(اليمأعشرة :  قال،بةي الغارم مقدكو:  قلت:قال، ةكم

  .رج عن عمومات االستحبابخين يخلربن ايذو

ن إو،  بهىد الفتويما عن ابن سعك، ة عبد الرمحنيور يف رواكد باملقدار املذي هو التحدحوطواأل

  .هي املقاصد فىل يف اجلواهر ومنتهكاستش

مة ما ي بضم)عليه السالم(جواز احلج عن صاحب الزمان  على قال بأن ظاهر ما دلين قد كهذا ل

 يف استحباب احلج ول من الفصل األوىلأيت يف املسألة األيما سك، ل سنةك )ليه السالمع(حجه  على دل

  .أوىلق يجواز الطواف عن احلاضر بطر على يدلل سنة ك

صحابنا أار يان من خكان له ولدان وك يحممد الدعجلأبا ن إ :جي يف اخلرايفعن القطب الراوند

غسل يان كمة وهو ابن احلسن ويقة املستقيرالط على هيحد ولدأان كث ويحادان قد مسع األكو

  حداث يف األك مسالكسلي وولد آخر ،مواتاأل

                                          
.١ ح من أبواب الطواف٥١باب  ٤٦١ ص٩ ج:الوسائل) ١(

.٣ حابة يف احلجي من أبواب الن١٨باب  ١٣٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٨

  أما سائر أفعال احلج

  

 كان ذلك و)عليه السالم(ج ا عن صاحب الزمان حيحممد حجة أيب  إىل ان قد دفعكفعل احلرام و

ان واقفا ك أنه يكفلما عاد ح ،احلاج إىل ئاً منها وخرجيور بالفساد شكولده املذ إىل  فدفع،عةيعادة الش

شأنه يف االبتهال والدعاء والتضرع  على مسر اللون مقبالًأجنبه شابا حسن الوجه  إىل ىباملوقف فرأ

ا يشيء  أي من:  فقلت،يتستح أما خيا شي: وقال  إيلّفلما قرب ففر الناس التفت، وحسن العمل

 ،كنيتذهب ع أن كوشيشرب اخلمر فيفاسق  إىل  حجة عمن تعلم فتدفعكيلإدفع ي:  فقال،يديس

عبد اهللا حممد بن حممد النعمان  أبو ومسع،  وخمافةلوج على ناآل إىل ومي الكنا من ذلأ وينيع إىل ىوأوم

  .)١( فذهبتةا قراحإليهمأ  أونه اليتيخرج يف ع حىت  بعد موردهوماًيربعون أ عليه ىفما مض:  قالكذل

عة يف عصر يونه من عادة االشك مع خصوصاً، )ه السالمعلي(ر احلج عنه يتقر على يدلهذا فإن 

 املعمول ما عند ني السابقتنيتين بعد ورود الرواكل، هريظهر من هذا اخلرب وغيما ك، ىبة الصغريالغ

عليه ( األمرصاحب  إىل ص بالنسبةيبد من القول بالتخص  فال،د عنهما ذاين رفع الكمي صحاب الاأل

  .واهللا العامل، بصاربته عن األي بعد غيقيالغائب احلقك )عليه السالم(ه ونكولعل وجهه ، )السالم

  انك إذا  يف جواز صالة الطواف بعده عنهإشكالفال  }فعال احلجأ سائر وأما{

                                          
.٤ حابة يف احلجي من أبواب الن١١باب  ال١٤ ص٢ ج:كاملستدر) ١(



٣٣٩

  .ة حىت مثل السعي بني الصفا واملرو،فاستحباا مستقال غري معلوم

  

موات شاملة اء واأليح الصلوات عن األبل عمومات، عليه ي ملا تقدم من داللة خرب داود الرق،تايم

  .هلا

 مكنع الرجل منميما : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: بسنده عن حممد بن مروان قال، ينيلكفعن ال

  .ثياحلد ،)١(صوم عنهمايج عنهما وحيتصدق عنهما وي عنهما ويصلي ،نيتي ومينيه حيرب والديأن 

  .أيتي ملا س،)٢(ارةيصالة الطواف والز خمصوص بيالصالة عن احل: قال يف الوسائل

اء يحتصدق عن األأ ويأحج وأصل :)عليه السالم(م يبراهإيب قلت أل:  قالةمحز أيب علي بن عنو

  .)٣(ثياحلد نعم:  قال،صحايبأموات من قرابيت وواأل

  .اتي من الرواك ذلريغإىل 

 الصفا نيمثل السعي ب حىت ، معلومري غفاستحباا مستقالً{  احلجأعمالها من سائر ري غوأما

ال فمثل هذه إو،  ا لالستحباب املطلقكتمسي إطالقس هلا يثوابه ل على ذ النصوص الدالةإ }واملروة

 ا بعنوان تيانها وعدم اإلك ترحوطهذا فاألوعلى ، خر احلج األأعمالات موجودة يف بعض يالروا

  .ه لنفسه أو لغرياملستحب

  

                                          
.١ ح من أبواب قضاء الصلوات١٢باب  ٣٦٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ حليذ  من أبواب قضاء الصلوات١٢باب  ٣٦٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح من أبواب قضاء الصلوات١٢باب  ٣٦٧ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٣٤٠

الورثة ال  أن وعلم أو ظن ،سالمص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة اإللو كان عند شخ): ١٧مسألة (

 ،مإليه وإن زادت عن أجرة احلج رد الزيادة ،حيج ا عنه أن  جاز بل وجب عليه،مإليهردها ن إ يؤدون عنه

حج : )معليه السال( قال ،سالمومل حيج حجة اإلء  فهلك وليس لوارثه شي عن رجل استودعين ماالً:لصحيحة بريد

دفعها  علم أو ظن بعدم تأديتهم لو إذا األصحاب قيدوها مباأن  إالّ  وهي وإن كانت مطلقة، وما فضل فأعطهم،عنه

  ،مإليه

  

 ظن أو  وعلم،سالم حجة اإلعليهان كعة ومات صاحبها ويان عند شخص ودكلو  :١٧ مسألة{

جرة احلج أن زادت عن إو، ج ا عنهحي أن عليهجاز بل وجب ، مإليهردها ن إ ؤدون عنهيالورثة ال أن 

عبد  أيب عن، )٢(يالعجل }ديحة بريلصح{ )١(ما يف املستندكه يف اجلملة يبال خالف ف }مإليهادة يرد الز

ج حجة حيس لوارثه شيء ومل ي ولك فهل ماالًعن رجل استودعين{ سألته:  قال)عليه السالم(اهللا 

صحاب األأن  إالّ انت مطلقةك نإ وهي و،فضل فأعطهم وما ، عنهجح: )عليه السالم(قال ، سالماإل

 اإلرشادفعن القواعد والشرائع والنافع واللمعة و }مإليهتهم لو دفعها يظن بعدم تأد أو علم إذا دوها مبايق

  .ؤدونهي الورثة ال أن علم إذا  مباكد ذلييها تقري وغكواملدار

                                          
.١١ سطر ١٧٦ ص٢ ج:املستند) ١(

.١ حابة يف احلجي من أبواب الن١٣باب  ١٢٩ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٤١

د ما يووجه هذا الق، تهم بهي الغالب بعدم تأدحلاق الظنإة واملبسوط واملهذب والسرائر يعن النهاو

 ريتخيالوارث أن  إالّ ، الورثةك عن ملان خارجاًك نإجرة احلج وأمقدار  أن  إىل من النظركعن املدار

قتصر يف منعه ي ف،جرة املثلأجار بدون ياالست أو ةكيف جهات القضاء وله احلج بنفسه واالستقالل بالتر

دة يا مقفإ ،ة للقاعدةي الرواإطالقد ييجمال لتق  بأنه الرينت خبأن كل، موضع الوفاق على ةكمن التر

 وهذا مجاعون اإلكي أن تملحيو:  من قولهكره بعد ذلكوما ذ، )١(ك يف املستمسعليهما نص ك، للقاعدة

  .ىربك وىه صغريما ف خيفى  فال،ظهرهو األ

 والعلم والظن ،دائهمأالظن بعدم  أو  العلمني وعدم الفرق ب،ديعدم هذا القاألقوى هذا فوعلى 

  .دائهمأب

  :قوال ثالثةأه يوف، )جاز بل وجب(:  بقوله)رمحه اهللا(  املصنفعليه نبه ، يف املقام شيء آخريبق

  . الظاهر يف قبال الوجوب، باجلوازري من التعبكثرما عن األ: ولاأل

 ضمانه عليه وفرع ،وجوب يف اخلرب الذي هو للاألمر لظاهر ،كما عن املسالك، الوجوب: الثاين

  . استحسانهك وعن املدار،الوارث إىل لو دفعه

 جوزي فان مأموناًك ما لو ني وب،ام بهيجب القي فن الوارث مأموناًكي ما لو مل نيل بيالتفص: الثالث

  .ال وجبإت ويموال املأتعدد يمل إذا 

  منأكثرد يفير فال ظونه يف مقام توهم احلكو، األمر لظاهر ،قرب يف النظر وجوب احلجواأل

  تاجحيباحة اإل

                                          
.١١٦ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٣٤٢

  ،ها عدم احلاجة إىل االستئذان من احلاكم الشرعيإطالقومقتضى 

  

وجه السؤال احتمال عدم وجوب  أن ن من احملتملكل، مكالسائل سأل عن احلفإن ، نةي قرىلإ

  .الورثة من هذا املال لعدم شيء لوارثه على احلج

 ك مات وتركي من موالرجالًن إ :قلت:  قال)ليه السالمع(احلسن  أيب عن، محزة أيب علي بن فعن

 : فقال،س هلم شيءي ولده وليقضاه بقفإن ، علم به الغرماءيس ين ولي دعليهو، ئاًي شك وترولداً صغاراً

ولده على نفقهأ)١(.  

  عدميلتوهم الراوأً مثله منش أو ونهكمن احملتمل أن  إالّ ،ن معموال بهكين مل إهذا اخلرب وفإن 

ان وجوب احلج وعدم يحة بصدد بي بل الصح،مر يف الوجوبظهور لأل  فالعليهو، نئذيجواز احلج ح

سقط وجوب احلج ي ال أنه وفق باجلواباأل انكهذا  على ن بناًءكل، ون وارثه ذا شيءكسقوطه بعدم 

  . ال اجلواب حبج عنه،ون شيء للورثةكعدم 

قول  إىل  وال،املشهور إىل ما نسب إىل ارصي  فال، الوجوبظهراأل أن  فقد عرفت،انكف يكو

أيت يت وعدم شيء آخر سيموال املأنعم مسألة تعدد ،  مأمونريغ أو ون الوارث مأموناًك نياملفصل ب

  .شاء اهللا نإه يالم فكال

  :قوال ثالثةأيف املسألة  ،}يم الشرعكذان من احلاياالست إىل ها عدم احلاجةإطالق ىمقتضو{

  .ةي الرواطالق إلكوذل، مهاري للمستند واحلدائق وغ تبعاً)رمحه اهللا( نفره املصكما ذ: ولاأل

                                          
.٣ حايام الوصاك من أبواب أح٤٠٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣٤٣

بيان احلكم  )عليه السالم(الظاهر من كالم اإلمام  ألن ،كما ترى )عليه السالم(ذلك لإلذن من اإلمام  أن ودعوى

  ،الشرعي

  

  .ما عن بعضك، ذن مطلقااعتبار اإل: الثاين

  .مهاريرة والروضة وغكالتذما عن ك، ل يف املسألةيالتفص: الثالث

ثبات إن من كعدم التم أو ،مكن من احلاك عدم التمياعترب يف صحة تصرف الودعنه إ :ولفعن األ

  .ذانيال وجب االستإ و،احلق عنده

 ،ثبات احلق عندهإ على  مع القدرةكذلاألقوى  ،مكذن احلاإ على توقف تصرفهميهل : وعن الثاين

ل احلق الذي ي من تعط حذراًىن فالعدم أقوكمي ولو مل ،إليهالوارث   على قهراًكخراج ذلإة يوالألن 

  .ذن لهإ النص إطالق و،ده املال ثبوتهيعلم من بي

د يلرب })عليه السالم(مام ذن من اإللإل{  لهإطالقث ال ياحلد }كأن ذل{ كاملدار }ىدعوو{

ولذا قال يف  }يم الشرعكان احلي ب)عليه السالم(مام الم اإلكالظاهر من  ألن ،ىما ترك{، ادةيوز

 رية السائل غيخصوصأن  إالّ ،ك بذليد العجلي وقع لربإمناان ك نإو ةي يف الروااألمراحلدائق بأن 

ون اخلرب كينئذ فيوح، عةيده الوديحج عنده من بيفل:  قال)عليه السالم(أنه ك ف،امكحملحوظة يف األ

 ادةيلزم زي مع ما ،م أم الكذان احلاين من استك مت،وركالوجه املذ على عةيده وديل من بك ل شامالًمطلقاً

 ة دالةي والروا،هذا الشرط على بناًء، م لزم سقوطهكثبات احلق عند احلاإنه كميمل لو  أنه  منكذلعلى 

  .انتهى ،)١(خراجوجوب اإلعلى 

                                          
.٢٧٩ ص١٤ ج:احلدائق) ١(



٣٤٤

  ،ءورثة شيمل يكن لل إذا  والظاهر عدم االختصاص مبا،ففي مورد الصحيحة ال حاجة إىل اإلذن من احلاكم

  

 األمرصدور  على أمر زائد على  منه موقوفذناًإونه ك أن  مبا يف املستند منطالققرب اإليقد و

  .انتهى ،)١(صل عدمهة له واأليذن وهو مالحظة جهة اإل،لفكل مكه ي في املساويالشرع

به  ومنص، لعدم حالة سابقة له،هي به ال حجة فكصل الذي متس املقاصد بأن األىورده يف منته

ذن يف ون باإلكي كذلك فيم الشرعكان احليون ببكيما ك ك وذل،ة الناسي دايقضي )عليه السالم(

  .انتهى ،مورده

  .ل شيء زائد حالته السابقة العدمكو، ذن جهة زائدةذ اإلإ ، خيفىال ه ماين فكلو

 نإه ي فالمكأيت الي موردها فسري غوأما ،}مكذن من احلااإل إىل حة ال حاجةيففي مورد الصح{

  .شاء اهللا

 لو ك عدم جواز ذلعليه وفرع ،وركمن الضرر يف االقتطاع املذأرة اشتراط ك عن التذيكاحملمث إن 

  .ح احملظوراتيالضرورات تب ألن ، املقاصدى وحسنه يف منته،ماله أو نفسه على خاف

 وجود الوضع نينئذ لعدم التنايف بيضمن حيهل  أنه ن الشأن يفكل، أوىلله برفع الضرر يتعل: أقول

عند  أما ،ف فتأمليلك التريحة غيفهم من الصحيال  ألنه ،قرب الثاين األ، احتماالن،ف أم اليلكوعدم الت

  . أوضحاألمرعطاء الورثة جلواز احلج فإ جبواز نيالقائل

  ونه يف موردكذ إ }ن للورثة شيءكيمل  إذا الظاهر عدم االختصاص مباو{

                                          
.٣٠ سطر ١٧٦ ص٢ ج:املستند) ١(



٣٤٥

 علي بن ةيملا تقدم من ظهور روا، نئذيحتمال عدم وجوب احلج حد بعد اييوجب التقيال ال ؤالس

ن هلم كيمل  أنه إذا ره يف السؤال احتمالكالوجه يف ذ أن الظاهر: كولذا قال يف املستمس، كمحزة يف ذل

ما ك،  يف الوجوبله دخالً أن اث ال احتمالريحرمام من امل إىل يدؤي ألنه ،ب احلج عنهجي شيء ال

روه يف كذيث مل ي حكذل على صحاب ظهور التسامل من األأوالً يبل ادع. انتهى ،)١(تأمللعله ظاهر بال

  .ود املسألةيق

 اجيم يف صورة وجود شيء آخر للورثة باالحتك وح، املقاصد فصل يف املسألةىن منتهكل: قولأ

لتصرف وجب عدم جواز اي الوارث يف جهات القضاء ريخت أن كذل على واحلجة: قال، ذانياالستإىل 

 على جبارهإ وإليهمه يلزم تسليبل ، ذنهإ ريسوغ التصرف يف املال بغي  اليدؤي  والعلم بأنه ال،ذنهإ ريبغ

  .انتهى ،جارياالست

د يقي به إطالقة يللروا و،ناهاركنة اليت ذية للمورد بالقري عدم فهم اخلصوصىاملدعن إ :أوالًه يوف

  .ةيوولالقاعدة األ

ون ك نيفرق ب أي ذإ، طالقح يف اإليصر، )٢(عطهمأوما فضل ف: )لسالمعليه ا(قوله ن إ :اًيثانو

 ريخت أن الم املتقدم له منكأيت اليادة ولو عند الودعي يمع الزفإن ، عند الورثة أو ياملال الزائد عند الودع

  .خلإ، الوارث

  )عليه السالم(مام فصل اإلي أن لزمير كما ذكان ك لو األمرن إ :ن شئت قلتإو

                                          
.١١٧ ص١١ ج:كاملستمس) ١(

.١ حابة يف احلجي من أبواب الن١٣باب  ١٢٩ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٦

  ، عدم االختصاص حبج الودعي بنفسه النفهام األعم من ذلك منهاوكذا

  

حة نص يف يوالصح، ذناإل إىل تاجحيادة ينه يف صورة الزأاحلج والعدم و على ادةي صورة الزنيب

  .خالفه

احلج ن إ :وفق القاعدة مبا لفظه على كون ذلكره يف صورة احنصار املال من كالنقض مبا ذ: ثالثاًو

 إىل  منتقلريجرة احلج منها غأان مقدار كعة يت منحصراً يف الوديان مال املكون ويان من الدكملا 

 على ايفائك يف احلج كه يف وجوب صرف ذلري بل نسبة الوارث وغ،الوارث وال مربوط به بوجه

 ،اًيفائكس الوجوب ي ول،دهيار بياالختأن  إالّ ،الوارث إىل  منتقلريان املال غك ولو فإنه. انتهى ،السواء

  .هذه الصورة م يفكذن احلاإ إىل اجيوذا تعرف عدم االحت، شاء اهللا نإأيت يف رد املستند يما سك

 عن الشرائع والقواعد يكظهر من احمليما ك }ذا عدم االختصاص حبج الودعي بنفسهكو{

ان كذا  إخصوصاً، أوىلجار يان االستك رمبا :)١(كبل عن املدار، هاري واملستند وغك واملداركواملسال

رادة إ حج عنه: )عليه السالم(فهموا من قوله يم مل  ألكوذل. انتهى ،ي من الودعكنسب بذلأ ريجاأل

 كن املناط هو ذلأ بعض القطع بىبل ادع، تية ذمة املء براكاملقصود يف مثل ذل أن نةياحلج بنفسه بقر

  .ديس ببعيول

  ورمبا، حةيمن الصح أي }منها{ االختصاص }كعم من ذلنفهام األال{

                                          
.٤٢٢ ج:كاملدار) ١(



٣٤٧

   غريها من أقسام احلج الواجب أو غري احلجسالموهل يلحق حبجة اإل

  

، )عليه السالم(جعفر أيب  إىل تبك أنه ،يد الساباطيعن عمر بن سع،  ما رواه الصدوقكد ذليؤي

 فوقع ،أخذ لنفسه حجة منهاي أن حل لهي ف،ج عنه ثالثة رجالحي أن  رجلإليه ىوصأسأله عن رجل ي

ال فلو. )١(شاء اهللا نإجره شيء أنقص من يجره وال أ مثل كلفإن  ،شاء اهللا نإحج عنه  :هأتوقر خبطه

ة حج يون ظاهر الوصك مع ين وجه حلج الوصكية من هذا النحو من العبائر مل يانفهام عدم اخلصوص

  .هريغ

ان كفلو ، اهعلي األجرةد يال تز أن لزمي ةيقاتية امليفاك على بناًء أنه  وهو، يف املقام شيءيبق

حة يهذه الصحن إ قاليورمبا ، ادة عنها لو حج بنفسه عن موطنهيلزم حجه الزيان ك يف م قاطناًيالودع

 أن صحيما ال ك، طالقون مسوقة هلذا النحو من اإلكا ال تإه ين فكل، كخالف ذل على ها تدلإطالقب

، ك ذلريغ أو املرأة أو ،ن القراءةسحي من ريغ أو ، العارفرية حج غيفاك على ها تدلإطالقا بإقال ي

  .اًيقاتيون مصرف احلج منها مكينة اليت يون السؤال واجلواب يف املدكالظاهر  أن  إىلهذا مضافاً

   احلجريغ أو قسام احلج الواجبأها من ري غسالملحق حبجة اإليهل و{

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٣٦باب  ١٤٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٤٨

 وكذا هل يلحق بالوديعة غريها ، أو ال،من سائر ما جيب عليه مثل اخلمس والزكاة واملظامل والكفارات والدين

احلكم على خالف  ألن ، قد يقال بالثاين، وجهان، أو ال،مثل العارية والعني املستأجرة واملغصوبة والدين يف ذمته

  ،التركة مع الدين تنتقل إىل الوارث وإن كانوا مكلفني بأداء الدينن إ قلنا إذا القاعدة

  

لحق يذا هل ك و،ال أو ،نيفارات والدك واملظامل والاةك مثل اخلمس والزعليهب جيمن سائر ما 

 كفعن املسال } وجهان،ال أو ،ن يف ذمتهي املستأجرة واملغصوبة والدنية والعيها مثل العارريعة غيبالود

 احتمال كوعن املدار، الدروس إىل شف اللثام نسبتهك وعن ،صحاباأل إىل  احلج باحلجريحلاق غإنسبة 

واجلواز بشرط العلم بامتناع الوارث :  مث قال،موردها على صلة املخالفة لألياعدم اللحوق قصراً للرو

  .انتهى ،)١(ع حسنيداء يف اجلممن األ

 مجاعة عليهما محل ك ،عةيم خمتص بالودك هل احل:عة ا ففي املستندي الودريحلاق غإ وأما

، )٢(ما اختاره آخرونكمها رين وغية من الغصب والديسائر احلقوق املال إىل ىتعدي أو ،الختصاص النص

  .م موافق القاعدةكون احلك على مث اختار الثاين بناًء

ن ية مع الدكالترن إ قلنا إذا  خالف القاعدةىعل{ حةييف الصح }مكاحل ألن ،قال بالثاينيقد {

  ، نيداء الدأ بنيلفكانوا مك نإالوارث و إىل تنتقل

                                          
.٣٦ سطر ٤٢٢ ص:كاملدار) ١(

.٣٤ صطر ١٧٦ ص٢ ج:املستند) ٢(



٣٤٩

 فلعلهم ،مإليهأمر الوفاء  ألن ببقائها معه على حكم مال امليت بل وكذا على القول ،وحمجورين عن التصرف قبله

  ،يباشروا العمل الذي على امليت بأنفسهم أن  أو أرادوا،دوا الوفاء من غري هذا املالأرا

  

أمر  ألن تيم مال املكح على القول ببقائها معه على ذاكبل و، ن عن التصرف قبلهيحمجورو

ت يامل على باشروا العمل الذيي أن أرادوا أو ، هذا املالرياء من غرادوا الوفأفلعلهم ، مإليهالوفاء 

  .}بأنفسهم

م إليهنتقل ي مل ان مستغرقاًك نإف، الورثة إىل نيعدم انتقال مقدار الداألقوى  أن تقدم منا: أقول

 ة التصرف مبعىنيهذا فهل هلم والوعلى ، نيم مقدار الدإليهنتقل ي مل ن مستغرقاًكين مل إو، شيء

س ي أم ل،جار للحجي مثال يف االستكار هذا دون ذاي واخت،ون مواضعهايهم يف وضع الدريتهم من غيولأو

جار ياالست إىل لو بادر أحد أنه  حىت،عياجلم على يفائكهم يف الوجوب الريغكبل هم ، ةيوول األكهلم تل

واْ اَألرحاِم أولو﴿ : تعاىللهلقو، الثايناألقوى  ،نه من ماله مثال صح ونفذيعطاء دإ أو ،تيللحج مبال امل

مهضعباِب اللّهىلأوٍض ِفي ِكتعمورع األية يف مجيوول األي تقتضيوه، ة مطلقةيوولهذه األفإن  ،)١(﴾ ِبب، 

استدالل ك مقامات ةماء به يف عدلور حذف املتعلق واملقتصد باستدالل العكم املذيشهد للتعميما ك

 خباررر يف األكد عمومها ما تيؤي و،تي يف مسألة املكهم بذلريالثاين وغن واحملقق يدي والشهنيالفاضل

  من

                                          
.٦ اآلية : وسورة األحزاب،٧٥ اآلية :سورة األنفال) ١(



٣٥٠

مل  إذا رثانياخلال واخلالة : )عليه السالم(جعفر  أيب قولك، ةياالستدالل ملوارد خمتلفة ذه اآل

  .)١( ﴾ ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللّهأوىل اَألرحاِم بعضهمواأولو﴿ :قولياهللا ن إ ،ن معهما أحدكي

عليه ( يعل دخل:  قال)م السالمعليه(عن آبائه ، هيبأعن ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

ل يف ي ورأسه يف حجر جربئعليه يغمأوقد ،  يف مرضه) وآلهعليه صلى اهللا(رسول اهللا على ) السالم

اهللا  ألن ، مين فأنت أحق بهك عمابن رأس كدون: ليقال له جربئ ي علفلما دخل، ليبكة اليصورة دح

 وأخذ )عليه السالم(علي   فجلس﴾ ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللّهأوىل اَألرحاِم بعضهمواأولو﴿ :تابهكقول يف ي

دالله تل واسي قصة جربئ)عليه السالم( ني املؤمنري أمىك مث ح)لهآ وعليه صلى اهللا(رأس رسول اهللا 

  .ثياحلد ،)٢() وآلهعليه  اهللاىصل(ة لرسول اهللا يباآل

مامة  عن خروج اإل أخربين:قلت له:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يريعمرو الزب أيب عنو

ملا حضر :  قال،هيف ذا وما احلجة فيك )عليه السالم( نيولد احلس إىل )عليه السالم(من ولد احلسن 

هم لقول ي ا فيوصيه وال يخأولد  إىل ردهاي أن زجيما حضره من أمر اهللا مل  إىل )عليه السالم( نياحلس

، هيخأ من ولد إليه قرب رمحاًأان ولده ك ف ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللّهأوىلوا اَألرحاِم بعضهمأولو :اهللا

  ولد إىل مامة فصارت اإل،ولد احلسن منها ةيخرجت هذه اآلأة فمما باإلوىلأانوا كو

                                          
.١ حاألخوالواث األعمام ري من أبواب م١باب  ٥٠٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

.٨٢ ح٧٠ ص٢ ج:اشيي العريتفس) ٢(



٣٥١

  .)١(امةيوم القي  إىلهمية هلم فهي فيمت به اآلك وحنياحلس

 أيب علي بن ةية واليثبت اهللا ذه اآلأ ،مام عن اإل،ديزي جابر بن ريعن تفس، عن ابن شهر آشوبو

ما قال كخاه أان ك ألنه هريمن غ) صلى اهللا عليه وآله( برسول اهللا أوىلاً يعل ألن ،)عليه السالم(طالب 

  .)٢(ثياحلد ،خرةا واآلييف الدن

  .)٣( بهأوىلت يامل إىل قرم رمحاًأن إ :ةي لآلياشي العريعن تفسو

  :خبارة من األريثكمور شواهد ع األية يف مجيوولهذه األ على يد اجلريؤيمث إنه 

 ببعض يف أوىلرحام بعضهم وا األأولو :يف قول اهللا، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن زرارة

  .ثياحلد ،)٤( بهأوىل إليهم قرأ ألن ،اث من بعضري باملأوىلبعضهم ن إ تاب اهللاك

  قولهأعين، ورةك املذىثبات الصغرة إليلك ىربكان لي ب،خلإ أقرمألن  :)عليه السالم(قوله فإن 

بعضهمن إ اث من ري باملأوىل البعض :قال )عليه السالم(أنه كف، ةيعموم اآل على يدلبل هذا ما ، خلإ

  .ةياآل رحام بعضهم األواأولو : تعاىل لقولهأوىلقرب األ ألن ،بعض

  عليه يصليغسله ويت يامل أن  علىة ما دليمن الشواهد لعموم هذه الوالو

                                          
  .٨٧ ح٧٢ ص٢ ج:اشيي العريتفس) ١(

.١٨٨ ص٢ ج:مناقب آل أيب طالب) ٢(

.٨٦ ح٧٢ ص٢ ج:اشيعي الريتفس) ٣(

.١١ ح من أبواب موجبات اإلرث٨باب  ٤٣٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



٣٥٢

غسل ي: قال أنه )م السالمعليه(علي   عن،هي عن أب،عن جعفر، اثية غيرواك،  الناس بهأوىل

  .)١( الناس بهأوىلت يامل

أمره يمن  أو  الناس بهأوىلت ياملغسل ي: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،مرسل الصدوقو

  .)٢(ك بذلالويل

اجلنازة  على يصلي:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،صحابهأعن بعض ، ريعم أيب عن ابنو

   .)٣(بحيأمر من ي أو ، الناس اأوىل

ة يوال  علىيدلة الورثة ومل يما دل من وال إىل هذا مضافاً،  يف هذا البابخبار من األك ذلريغإىل 

  .ايلووم كهم يف حال ريغ

 طالقس بصدد العموم واإليت وحنوه لين املي داللته من عمومات قضاء دىدعين ما  فألأما الثاين

  .ان أمر آخريبل هي بصدد ب، من هذه اجلهة

  : ات منهايفلجملة متفرقة من الروا: ول األوأما

هله أفأخذ ،  ماالكترين ومل ي دليهعيف رجل قتل و، زرق األييحيحة يصحك، ة املقتوليات ديروا

  .)٤(نعم:  قال،نيقضوا الدي أن معليهأ، ة من قاتلهيالد

                                          
.١ حتي من أبواب غسل امل٢٦باب  ٧١٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ حتي من أبواب غسل امل٢٦باب  ٧١٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح من أبواب صالة اجلنازة٢٣باب  ٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١ حايام الوصاك من أح٣١باب  ٤١١ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(



٣٥٣

  .)١(نعم: نه؟ قالي دىضقية أيه الدؤايأولن وأخذ ي دعليهتل وعن رجل قُ، ىخرحته األيصحو

 بقضائهم )معليه السال(مام أمر اإلية مل ين له والكيم لو مل فإ، ني ذه املضامىخرأحنومها مجلة و

  .نيالد

  .هم صغاريان فك إذا اثريام بعض الورثة بقسمة امليق على ومنها ما دل

 وله خدم ،ةي وصريبار من غكسألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار و: فعن مساعة قال

له فال ك كقام رجل ثقة قامسهم ذلن إ : قال، املثراثكصنعون الورثة بقسمة ذليف يكد قَ وعكيلومما

   .)٢(سبأ

اب يف عدم يارت أي ىبقيوبعد هذا فال ، خباردها املتتبع يف األجي من الشواهد اليت ك ذلريغإىل 

، همريغكم عليهة يفائكن وحنوه من الواجبات اليداء الدأون كشخاص يف هم من األريغكون الورثة ك

نه لو زامحه أ و،ام الوارثيبق نيع املسلمي مجني بكشوا شي ة اليت الرية استمرار السيدات القويومن املؤ

 أوىلن إ: (وهي، اعليه مجاع اإليومن هنا تصح القاعدة اليت ادع،  ذي حقري غان بنظرهم غاصباًكأحد 

 مجاعاإل إالّ ،عليهل يور ال دلكالعموم املذ أن  منك فال جمال ملا يف املستمس)اثهريهم مبأوالت يالناس بامل

  ةخريواأل، عليهصالة ت واليل امليوالنصوص الواردة يف تغس

                                          
. بتفاوت١ حن والقرضي من أبواب الد٢٤باب  ١١٢ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ حايام الوصاك من أح٨٨باب  ٤٧٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٤

 ال ملا ذكره يف املستند ، جواز الصرف فيما عليهأيضاً بل مع الظن القوي ،واألقوى مع العلم بأن الورثة ال يؤدون

  ،وفاء ما على امليت من الدين أو حنوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك أن من

  

  .انتهى ،)١(هيشمل ما حنن فيوجه  على  حمققري غمجاعواإل، هيا ملا حنن فهيال عموم ف

 يكان احملكولذا ،  جدانيخل متإ )مإليهمر الوفاء أألن ( :)رمحه اهللا(  فقول املصنف،انكف يكو

 يف ريالوارث خمأن  إالّ ، الورثةكان خارجا عن ملك نإجرة احلج وأمقدار  ألن :قال أنه كعن املدار

قتصر يف منعه من ي ف،جرة املثلأجار بدون يالست وا،ةك وله احلج بنفسه واالستقالل بالتر،جهات القضاء

  .)٢(انتهى ،موضع الوفاق على ةكالتر

عد معه يالذي  }ؤدون بل مع الظن القويي مع العلم بأن الورثة الاألقوى {ـ ان فكف يك }و{

وال ، خوااأعة وي الودني فرق بريمن غ }عليهما يجواز الصرف ف أيضاً{  للحقعاًييعطاء للورثة تضاإل

  . احلج وسائر الواجباتنيب

ل من ك على يفائكحنوه واجب  أو نيت من الديامل على وفاء ما أن ره يف املستند منكال ملا ذ{

ت من ي املصرحة بوجوب قضاء احلج عن امل املتواترة معىنخبار األىمقتضن إ :ولفظه }كذل على قدر

  ىلإ خطاب ريأصل ماله من غ

                                          
.١١٩ ص١١ ج:كاملستمس) ١(

.٤٢٢ ص:كاملدار) ٢(



٣٥٥

بادر أحد إىل صرف املال فيما عليه ال يبقى مال حىت  إذا وأما ،ما دامت موجودة هي إمناوية الورثة بالتركة أولو

  ، إذ هذه الدعوى فاسدة جداً، بهأوىلتكون الورثة 

  

، اًي ثانصالًأ للمستودع يفائكعل الوجوب الجي وهو ،لفكل مك على  وجوبهنيشخص مع

  .انتهى ،)١(ليدل إىل تاجحيذن اإل على فالتوقف

 وأما،  هي ما دامت موجودةإمناة كة الورثة بالتريوأول{ أن ره املصنف منكا ذ مىقتضيهذا  }و{

رمحه (  زاد املصنفإمناو } بهأوىلون الورثة كت حىت  مالىبقي  العليهما يصرف املال ف إىل بادر أحدإذا 

مور أ  أنروه منكما ذكون احلال كي ف،ة الورثةيوأول ما هو مسلم من نيوب المهك ني ب هذا مجعاً)اهللا

 أنه ،الم املستندكونه خالف ظاهر ك إىل  بأن هذا مضافاًرينت خبأن كل، ة الورثةيوأولة مع يفائكت يامل

  .تيالغسل للمكذم إ بدون اإلجارةة بطالن يوولذ الزم األإ، نيمر األنيصح اجلمع بي ال

 بصدد تيالوفاء عن امل على ون ما دلكملا عرفت من عدم  } فاسدة جداًىذ هذه الدعوإ{

  .مةكة حمريثكالشواهد ال إىل ة الظاهرة باالختصاص بالوارث مضافاًيفاآل،  من هذه اجلهةطالقاإل

 ت من أصله واجباًيون قضاء احلج عن املكله من صل الذي أص األوأما:  املقاصدىقال يف منته

  ليس لنا دليذ لإفممنوع ، ع الناسيمج إىل  بالنسبةاًيفائك

                                          
.٤ سطر ٢٥ مسألة ١٧٦ ص٢ ج:املستند) ١(



٣٥٦

  ، من الصحيحةبل إلمكان فهم املثال

  

  .انتهى ، العام مع عدمه والويل،انك لو ي املخاطب به الوصإمناو، حدأل ك على وجبهيعام 

ة ي والأدلة خصصت بإمناة الوارث يوأولذ إ،  تامري غيون مرتبة الويل العام بعد الوصك :أقول

ة ريالس إىل مضافاً ،ة تقدم الوارثي اآلىفمقتض، الوارث على تقدمه على ليم فال دلكاحلا أما ،يالوص

  .ةيالقطع

 تيون عن املي يف وفاء الديم الشرعكعدم مداخلة احلا على ةية القطعريالسن إ :كقال يف املستمس

. انتهى ،)١(تي املكمل على القول بالبقاء على ه للوارث ولوية فيون الوالك فت،إليهت يوص به امليمل إذا 

  .ة فراجعيذ مورده الوصإ،  حملهريب يف غيهح صي بصحكاستدالله بعد ذلأن  إالّ ،نيوهو مت

، ة هلمايدا السؤال ال خصوصرعة واحلج مويالودأن مبعىن  }حةيان فهم املثال من الصحكمبل إل{

ن اكن إو، عمفهم منه األي ، اغسله:مام مثالقول اإلفإن ،  بولصاب ثويبأ :ما لو قال زرارةكون كيف

ون كما ويوال س، د جداي هذا بع:كقول املستمس ا يفم وذا ظهر، مورد السؤال خصوص ثوب زرارة

ون مورد السؤال كفإن . انتهى ،ةية اخلارجيم القضكونه عن حكورة يف السؤال الظاهر كعة مذيالود

  .نع عن فهم العموممي ال كذل

 ىصاحب احلدائق رأن إ ثيوح، قيحد املصادأون املورد من باب كو، نعم الشأن يف فهم العموم

  حلاق يف اإلكخالف القاعدة متسلى  عمكون احلك

                                          
.١١٩ ص١١ ج:كاملستمس) ١(



٣٥٧

يف رجل مات وله  )عليه السالم(احلسن أيب  إىل تبك أنه ،)١(يمان بن حفص املروزية سليبروا

ت مال يامل على ان لهكن إ :)عليه السالم(تب ك ف،ن عنده رهناأ و ماالًعليه ى فجاء رجل وادع،ورثة

 نةيخذ به وطولب بالبأمبا عنده  قرأ ومىت، ورثته على يلباقد اريده وليأخذ ماله مما يف ي فلعليهنة له يوال ب

لفون باهللا ما حي علم نيميم عليهرون فله كنينة والورثة يقم البي مل ومىت، نيمي حقه بعد الدعواه وأويفعلى 

م الرهن هنا ك جعل ح)عليه السالم( أنه هيب فيوبالتقر : )رمحه اهللا( مث قال، تهم حقايم على علمون لهي

م كان اثبات احلق عند احلاكمإحق الورثة بشرط عدم  على همياحلج يف وجوب تقدكن ي والد،عةيلوداك

  .انتهى، )٢(يالشرع

ه يف رجل ا مارشهاباًن إ :العباس البقباق أيب فعن، خبارة يف األريثكومن مثل هذه الشواهد : أقول

لف ان األك خذها م:فقلت له: العباس أبو  قال، ألف درهمكذهب له بألف درهم واستودعه بعذ ذل

 : فقال،كر له ذلك فذ)عليه السالم(عبد اهللا أيب  على فدخل شهاب:  شهاب قالىبأ ف،كخذ منأاليت 

 تأخذ وحتلف أن فأحب اأنأما)٣(.  

رها يف كات اليت ذيل من الرواي من هذا القبك ذلريغ إىل ، حقكله قبل حتلف ما أن املراد: أقول

  فاءيرة يف باب جواز استتاب التجاكالوسائل يف 

                                          
.١ ح من أبواب الرهن٢٠باب  ١٤٠ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٨٢ ص١٤ ج:دائقاحل) ٢(

.٢ حتسب بهيك من أبواب ما ٨٣باب  ٢٠٢ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٥٨

 وال جيوز دفعه إىل من ال يصرفه ،كان حبكم مال امليت فيجب صرفه عليه إذا املال أن  أو،أو دعوى تنقيح املناط

 فمن باب احلسبة جيب على من عنده ،جيب صرفه يف دينهنه إ  حيث، بل وكذا على القول باالنتقال إىل الورثة،عليه

  .ىل الوارث لتفويته على امليت ويضمن لو دفعه إ،صرفه عليه

  

  . فراجع،ستحلفهيمل  إذا عةيولو من الود، ذنهإ ريداء بغ املمتنع من األمين من مال الغريالد

ذ إ، ولاأل إىل رجعي وهذا ،ك االستدالل بذلك واملداركما عن املسالك }ح املناطي تنقىأو دعو{

  .ن باب املثالون املورد مكح املناط يف مثل هذه املوارد هو ي تنقمعىن

، عليهصرفه يمن ال  إىل وز دفعهجيوال ، عليهجب صرفه يت فيم مال املكان حبك إذا املال أن أو{

من  على بجيفمن باب احلسبة ، نهيب صرفه يف دجينه إ ثيح، الورثة إىل القول باالنتقال على ذاكبل و

داء ة ألي للعلم بعدم اخلصوصكلوذ }تيامل على تهيالوارث لتفو إىل ضمن لو دفعهيو، عليهعنده صرفه 

 الدفع زجيالوارث ممتنع مل ن إ ثيوح، دهايريالشارع  أن مور اليت علمن من األيداء الدأفإن ، الوارث

  .اللص إىل ل الدفعيذ هو من قبإ، إليه

 أودعه رجل نيعن رجل من املسلم )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،اثيفعن حفص بن غ

 على ردهي أن نهكأمفإن ، ردهيال :  فقال،عليهرد ي واللص مسلم هل متاعاً أو ممن اللصوص دراه

  ده مبرتلةيان يف كال إو، أصحابه فعل



٣٥٩

  ، ويكفي اإلذن اإلمجايل،ويل من ال ويل له ألنه نعم جيب االستيذان من احلاكم

  

جاء طالبها بعد ن فإ، ال تصدق اإ وعليهصاب صاحبها ردها أفإن ، صرفها حوالًيبها فيصياللقطة 

  .)١(جر لهان األكن اختار الغرم غرم له وإ و،جرجر فله األاختار األفإن ، جر والغرم األنيه بري خكذل

 ،) وآلهعليه صلى اهللا(ما عن النيب ك ،} لهويل ويل من ال ألنه ،مكذان من احلايب االستجينعم {

 ،كبل وجوبه مل تتضمن لذل داءواز األد منها جي اليت استفدلةر من األكن ما ذأه بيل فكشيورمبا 

ت له يامل أن واملفروض  له من ال ويلويلة يالروا أن  إىلمضافاً، لي بال دلىبقيم كذان من احلايفاالست

  . وهو الورثةويل

ن كهذا ول، تهيفقد تقدم يف بعض املباحث السابقة عدم متام، مكابة احلاي يف عموم نشكال اإلوأما

  والناظر ملن ال، لهي من ال وصيالسلطان وص :ثي يف حد)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، يف الدعائم

د يقة السيما يف تعلكاألقوى  على ذناإل إىل اجي فالقول بعدم االحت،ره املاتنك ما ذحوطفاأل، )٢(ناظر له

  .لو عن نظرخيال  )دام ظله(عبد اهلادي 

هل تأذنون : مكقول للحايأن ك }مجايلن اإلذ اإليفكي{ ذناإل إىل اجيالقول باالحت على }و{

  ن الوارثأو، ذا من احلقك عليهعلم بأن يت يثقة عنده مال م

                                          
.١ ح من أبواب اللقطة١٨باب  ٣٦٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

.١٣١٥ رقم ٣٦٤ ص٢ ج:الدعائم) ٢(



٣٦٠

 نعم لو مل يعلم ومل يظن عدم تأدية الوارث ال ،يتخيل  كما قد،فال حيتاج إىل إثبات وجوب ذلك الواجب عليه

  ،إليهجيب الدفع 

  

ون كيم أم إليهم يب التسلجيأذن له فهل ين مل إو، ذن له فهوإفلو ، مإليهقومون به لو سلم يال 

رج خي ذن البعدم اإل ألنه ،قرب الثاين واأل،احتماالن، ام بعض الثقات بهيم من جواز قكحال عدم احلاك

  . للحقتاًيونه تفوكعن 

ثبات إ ىلإ{ تاجحي حىت ون احلق عندهكم بكصرح للحاي أن  إىلالذي عنده احلق }تاجحيفال {

بعضهم بوجوب  وصرح: ث قالي حكما يف املسالك ،}ليتخيما قد ك، عليه  الواجبكوجوب ذل

  .انتهى ،ثبات احلق عندهإ على  وهو حسن مع القدرة،انهكمإم مع كذان من احلاياالست

 ألن ،}إليهب الدفع جي ة الوارث اليعدم تأد{ ر سابقاًكبالظن الذي ذ }ظنيعلم ومل ينعم لو مل {

، ةي حتت عموم الوالك وهو صورة الشي الباقىبقي ف،امهمية صورة عدم قة الورثيالقدر اخلارج من وال

 ىون مقتضكيقدام  يف اإلك فمع الش،ده باملقدمييتق على يدلص يل التخصين دلأس بكواحتمال الع

ومثل هذا ما لو ، صيل التخصي من دلكظهر ذليذ مل إمردود ، قدامصالة عدم اإلة أليصل عدم الوالاأل

 ريوز لغجي إمنا فإنه، ة الويليوأولة مع يفائكوا واجبات كت من يشهور يف باب أمور املقلنا مبقالة امل

 مضافاً  هذا، فالكيف صورة الش أما ،امه ايالظن املعترب بعدم ق أو موره يف صورة العلمأقدام يف  اإلالويل

  .الصحة على مر املسلمأ محل ىمقتضإىل 



٣٦١

 أن  مل جيز ملن عنده، أو أمكن إجباره عليه، وأمكن إثبات ذلك عند احلاكم أو ممتنعاًبل لو كان الوارث منكراً

  .يصرفه بنفسه

  

ز جي مل عليهجباره إن كأم أو ،مك عند احلاكثبات ذلإن ك وأمممتنعاً أو راًكان الوارث منكبل لو {

 جبارهإن كمذا أإف، داء من قبلهة هو صورة تعذر األياخلارج من الوال ألن }صرفه بنفسهي أن ملن عنده

  .تهيور فلم تبطل والكصل التعذر املذحيداء مل األعلى 

صورة  أما ،ةيما هو طبع القضك ام الويلية هو صورة قي الوالأدلةظاهر ن إ قالي أن بعدي ن الكل

 ىخنا املرتضيظهر من شيوقد ، ص املخصدلةون مشمولة ألك فت،دلةه فال تشملها األراكنإ أو امتناعه

 عن الفعل فلو امتنع الويل:  قال،ت عدم اعتبار اجلربيام بأمور املي من القسألة امتناع الويل يف م)رمحه اهللا(

واملرسلة يف حصر   وجهان من ظاهر املوثقة،نئذ أم اليم حكذان احلايب استجيوهل ، ذن سقطواإل

شترط يف يو، ه مزامحت الويلريس لغيلدلة أن اق األياملستفاد من س أن ومن، مأذونه أو  يف الويلياملصل

 ،س يف فعله مزامحةيه فلريأذن لغيد الفعل وال يريال  أنه ذا علمإف،  عدم مزامحة الويل الويلريصحتة فعل غ

  .انتهى

 هة الوارث بسبب امتناعيوأولسقوط :  قال،نئذية حيوول سقوط األيد الربوجرديلذا استقرب السو

ذان ي لزوم االستحوط هذا واأل،ت مع العلم بهيع حق امليياره لتضكنإان ك إذا ذاكو، لو من قربخي ال

  .واهللا العامل، ة الدعائم املتقدمةيم لرواكمن احلا

  : يف املقام أموريبق

  خراجل منهم اإلكعة وعلموا باحلق جاز ليلو تعدد من عنده الود: ولاأل



٣٦٢

حدهم أ وز استقاللجيو، كما عن املسالك نيذن الباقإخراج بعضهم بإوز جي و،)١(كما عن املدارك

  .االختالف أو ي بالتساواألجرةع يذن وتوزإبال 

،  واحد منهاريعا ضمنوا مقدار غيحرموا مجأ أو عايولو استأجروا مج، ومثله تعدد من عنده احلق

 املقاصد من عدم الضمان ي منتهفما يف،  موجب لرفع الضمانريب غكاجلهل املر ألن ،سواء علموا أم ال

  .ن استرجاعه استرجعكمي احلج مما ريان احلق غكولو ، علم وجههيمع االجتهاد مل 

  .رادهايإ إىل يخر ال داعأ فروع كوهنا

ام يق أو ،ام الورثة به قبلهيق أو ،صالأت يامل على  مث ظهر عدم وجوب احلجيلو حج الودع: الثاين

 وردت اإمنحة يوالصح، رفع الضمانياجلهل ال  أن  ملا تقدم من،فالظاهر ضمانه، كذلك آخر به يودع

  .يال يف مورد اعتقاد الودع، تيامل على سالميف مفروض وجوب حجة اإل

 بأجرة يفيبه ي نصناك نإنه إ :كفعن املسال،  دون بعضيدؤيبعض الورثة  أن لو علم: الثالث

 ريدي من غؤيذان من ين استكمأ ولو ،ال فالإو، مإليهعلم حصول الفرض وجب الدفع يث ياحلج حب

  .انتهى ،)٢(خراج جازا اإلباشر هني وإليهصرف 

 ،ضمن أم الي فهل ،امهي مث ظهر عدم ق،إليهقوم بالواجب فدفع يالوارث  أن لو علم: الرابع

  .تيت حلق امليتفو ه ألن الظاهر الضمان،احتماالن

                                          
.٤٢٢ ص:كاملدار) ١(

.٢٠ابة سطر يام النك يف أح٩٩ ص١ ج:فهام األكمسال) ٢(



٣٦٣

 ن من وجوب احلجياألمرحد أر كنأالوارث و م علحج بنفسه مث أو لو استأجر املستودع: اخلامس

 حةيداللة يف الصحال  و،ةيول للقواعد األ،ةين الشرعيثبات باملوازاملستودع اإل على انك ،جارياالستأو 

  .مساع قولهعلى 

 للمناط ،امه بهي صورة قريحاله حال الوارث يف غ أن فالظاهر، يت وصيان للمكلو : السادس

  .بهياملتقدم تقر

 النص وللمناط طالقإل ،فراد واإلقران حج التمتع والنيور بكم املذكال فرق يف احل: السابع

  .املتقدم

  



٣٦٤

 وكذا جيوز له، يطوف عن نفسه وعن غريه أن وب عنه للمنعمالجيوز للنائب بعد الفراغ عن األ): ١٨مسألة (

  .العمرة املفردة عن نفسه وعن غريهيأيت بأن 

  

، هريطوف عن نفسه وعن غي أن  للمنوب عنهعمالوز للنائب بعد الفراغ عن األجي :١٨ مسألة{

ح يلصح، إشكال وال ،بال خالف ظاهر ،}هري بالعمرة املفردة عن نفسه وعن غأيتي أن وز لهجي ذاكو

طوف عن ي أن صلح لهيج عن الرجل حيالرجل  :)عليه السالم(قلت أليب احلسن : رزق قال األىيحي

  . )١(صنع ما شاءي احلج فلك مناسىقضإذا  : قال،قاربهأ

  .)٢(ىخرته األيب منه روايوقر

 ه بأجر فلهريمن حج من غ: قال أنه )ما السالمعليه(بن علي جعفر حممد  أيب عن، دعائمعن الو

  .)٣(طواف أو تطوع بنفسه مبا شاء من عمرةي أن  احلجىقضإذا 

ذا ظاهر عبارة كو، وسطاً أو أوالًابة قبل الفراغ ي عدم جواز النخبارالظاهر من املفهوم يف هذه األو

  .واهللا العامل، ر من تعرض لهأ ومل يمر تعبدأنه ألكو، د وجهيبق للقي مل الّإو: املصنف

  

                                          
.١ حابة يف احلجيب الن من أبوا٢١باب  ١٣٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٢١باب  ١٣٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ فقرة ٣٣٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٣٦٥

، أراد االستيجار من الغري أنه حيج بنفسه ما مل يعلم أن  الستئجار احلججيوز ملن أعطاه رجل ماالً): ١٩مسألة (

علم عدم إذا   إالّ وإذا عني شخصا تعني،مع العلم بأن مراد املعطي حصول احلج يف اخلارج إالّ  عدم مباشرتهحوطواأل

  .فرادذكره من باب أحد األ أن  أو، وأن املعطي مشتبه يف تعيينه،أهليته

  

أراد  أنه علمي مامل ،ج بنفسهحي أن ،جار احلجي الست أعطاه رجل ماالًنوز ملجي :١٩ ـ مسألة{

 رادةإ ال ج عنهحي أن رادةإ ،ج عينحي استأجر من :الظاهر العريف من قول القائل ألن }ريجار من الغياالست

،  املتقدمة يف املسألة السابعة عشرةيد الساباطية عمر بن سعيولذا ورد يف روا،  املخاطبريج عنه غحيأن 

  . فراجع،كز ذلي منها جتوكعم من ذلنفهام األ ال)رمحه اهللا( عند قول املصنف

بأن مراد مع العلم  الّإعدم مباشرته { ي عن انصراف اللفظ البدوي الناشاالستحبايب }حوطاألو{

  . يف اجلوازإشكالنئذ ال يذ حإ } حصول احلج يف اخلارجياملعط

وأن ، تهيعلم عدم أهل إذا الّإ{ عليه ني التع ال مبعىن،جارهي لزوم استمبعىن }ني تع شخصاًنيذا عإو{

  .هل األريجارة غإجاره لعدم صحة يوز استجي ال فإنه }نهيي مشتبه يف تعياملعط

جار يجاره واستيوز استجيبل ، جارهيلزم استيفال  }فراد أحد األره من بابكأن ذ{ علم }أو{

ة ي اخلصوصكة من جهة لزم مراعاة تليواخلصوص، ة من جهةيلو علم عدم اخلصوص أنه ماك، هريغ

 ،بل ملطلق العامل، دية لزيال خصوص أنه وعلمنا، داً العاملياستأجروا ز: مثال لو قال، ريجامللحوظة يف األ

  .واهللا العامل، له ظاهركوهذا ،  عن مطلق العامليز التعدجيد ومل يز عن يجاز التعد

  



٣٦٦



٣٦٧

  فصل

يف احلج املندوب 

بل وكذا من أتى ، حيج مهما أمكن أن ستطاعة وغريمهايستحب لفاقد الشرائط من البلوغ واال): ١مسألة (

  ، ويستحب تكرار احلج،بوظيفته من احلج الواجب

  

  }يف احلج املندوب فصل{

  :له مسائيفو

مع وجود شرائط جواز  }مهاريستحب لفاقد الشرائط من البلوغ واالستطاعة وغي :١ مسألة{

 ة املتقدمة يف مسألة حج الصيبريثك الخبارولأل، ما يف املستندك اًإمجاع ،}نكج مهما أمحيأن { احلج

ستحباب التطوع وقد عنون يف الوسائل باباً ال، هيب فيعمومات الترغ إىل مضافاً، همري وغريوالعبد والفق

  .ثاًي حدنيربعأة ويه مثانير فك وذ،باحلج والعمرة مع عدم الوجوب

ستحب يو{ للعمومات املرغبة وبعض اخلصوصات }فته من احلج الواجبي بوظىتأذا من كبل و{

دفعن ي ىسع ترم وعىترج تجِح: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: ار قاليالط أيب فعن ،}رار احلجكت

  .)١(تة السوءية الفقر ومليع

                                          
.٣ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٤٥باب  ٨٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٦٨

 ) وسلم وآلهعليه صلى اهللا( ج النيبحيمل :  قال،)عليه السالم(عن جعفر ، ميبراهإاث بن يعن غو

  .)١(ة مع قومه حجاتكوقد حج مب، حجة واحدة الّإنة يبعد قدوم املد

 عليه صلى اهللا(حج رسول اهللا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: قال، عفوري أيب عن عبد اهللا بنو

  .)٢(بوليرتل وي فنيذمأر باملميلها ك يف  عشر حجات مستتراً)وآله

 ) وآلهعليه صلى اهللا(حج رسول اهللا أ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،ديزيعن عمر بن و

  .)٣(ن حجةينعم عشر:  قال، حجة الوداعريغ

ج فهو مبرتلة مدمن حيمل  أو مث حجة ي متوالنيمن حج ثالث سن: قال، ساريل بن يعن فضو

  .)٤(احلج

ومن حج ،  عقدة من النار من عنقه فقد حلّسالممن حج حجة اإل: )عليه السالم(عن الصادق و

ج فهو مبرتلة مدمن حيمل  أو ة مث حجيومن حج ثالث حجج متوال، وتمي حىت زل يف خربي مل نيحجت

  .)٥(احلج

رار احلج ك بعنوان استحباب تها يف الوسائل باباًي عنون فة اليتريثكات الي من الرواك ذلري غىلإ

  )عليه السالم(ة حج احلسن ياكوح، والعمرة بقدر القدرة

                                          
.٤ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٤٥باب  ٨٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٤٥باب  ٨٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٤٥باب  ٨٨ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٩ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٤٥باب  ٨٩ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

.١٣ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٤٥باب  ٩٠ ص٨ ج:الوسائل) ٥(



٣٦٩

  ،بل يستحب تكراره يف كل سنة

  

م عليه(ن يخرئمة اآلذا بعض األكو،  مشهورةني أربع)عليه السالم(والسجاد ، ني وعشرمخساً

  .)السالم

قال يل جعفر بن حممد : قال، منصور أيب بن عيسى نفع }ل سنةكراره يف كستحب تيبل {

  .)١(ل سنة فافعلكل اخلبز وامللح وحتج يف كتأ أن استطعتن إ  عيسىاي: )ما السالمعليه(

 عليه صلى اهللا( قال رسول اهللا :قولي )عليه السالم(جعفر  أبا  مسعت:قال، ساريل بن يعن الفضو

  .)٢( والعمرة مدمن احلجىالف الفقر واحلمحيال : )وآله

جعلت :  قلتل سنةك من احلج يف كنعميما  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: قال، عن عذافرو

  .)٣(ل سنةكت وحج م ي اخلل والزكاليطعم عأ ،كاليمت فمن لعإذا  : فقال: قال،الي العكفدا

 األمر هذا صاحبن إ واهللا: قوليمسعت :  قال،يعن حممد بن عثمان العمر، يريعن احلمو

  .)٤(عرفونهيرونه وال ي و،عرفهمي الناس وىريل سنة فكضر املوسم حي

شهد يمامهم فإفقد الناس ي: قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال، د بن زرارةيعن عبو

   .)٥(رونهياهم وال رياملوسم ف

  .ك ذلريغإىل 

                                          
.٦ حائطه من أبواب وجوب احلج وشر٤٦باب  ٩٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٤٦باب  ٩٥ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٦باب  ٩٥ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٨ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٦باب  ٩٦ ص٨ ج:الوسائل) ٤(

.٩ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٦باب  ٩٦ ص٨ ج:الوسائل) ٥(



٣٧٠

  . حج ثالث حجات مل يصبه فقر أبداًمن :خبارويف بعض األ، بل يكره تركه مخس سنني متوالية

  

دماما ولو باالستنابة إل عام وك يف ناًيقد عقد يف الوسائل باباً الستحباب احلج والعمرة عو

  .فراجع

من مضت :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حيفعن ذر ،}ةي متوالنيه مخس سنكره تركيبل {

  .)١( احملرومنه إربه وهو موسر إىل فدي فلم نيله مخس سن

 وأوسع إليهحسن اهللا أعبد  أي ينادي اًيهللا منادن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن محرانو

  .)٢( ملرحومكذلن إ افلهطلب نويعوام مرة لأ ةل مخسك يف إليهفد ي يف رزقه فلم عليه

 إىل عود املوسرد استحباب ك فراجع الوسائل باب تأ،ربعة بدل اخلمسةر األك ذخباريف بعض األو

  .ك من ذلأكثره كراهة ترك و،نيربع سنأبل ، نيل مخس سنكاحلج يف 

ما هو ك، راهة باملوسر ال مطلقاكرنا بعضها اختصاص الكما ذك خبارما ظفرت به من األمث إن 

  .)رمحه اهللا( ظاهر املصنف

 عن، نعن صفوان بن مهرا ،}بداًأصبه فقر يمن حج ثالث حجات مل  :خباريف بعض األو{

  .)٣(بداًأصبه فقر يمن حج ثالث حجج مل : )عليه السالم(عبد اهللا أيب 

  

                                          
.١ حب احلج وشرائطه من وجو٤٩باب  ٩٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٩باب  ٩٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٢٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٥باب  ٩١ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٧١

ويكره نية ، ا توجب الزيادة يف العمرإ :ويف اخلرب، يستحب نية العود إىل احلج عند اخلروج من مكة): ٢مسألة (

  .را توجب النقص يف العمإ : وفيه،عدم العود

  

ادة يف يا توجب الزإويف اخلرب ، ةكج عند اخلروج من ماحل إىل ة العوديستحب ني :٢ مسألة{

ة وهو كمن رجع من م: قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال، عن عبد اهللا بن سنان ،}العمر

  .)١(د يف عمرهي احلج من قابل زينوي

عبد اهللا   أيبعن، عن احلسن بن علي ،}ا توجب النقص يف العمرإ :هيوف، ة عدم العوديره نكيو{

   :ة حج فلما انصرف قاليد بن معاويزين إ : قال)عليه السالم(

  نايفلن نعود بعدها سن    نايميال فذا جعلنا ثاإ

  نايللحج والعمرة ما بق

  .)٢(جلهأته قبل وأماعمره  تعاىل فنقص اهللا

ن هذا اجلبل ترو: ق فقالي ونزلنا الطر)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا معك: قال، فهيحذ أيب عنو

  .)٣(خلإ قولينشأ أالشام  إىل  مرحتالهة ملا رجع من حجيد بن معاويزين إ ،ثافال

د العود يري ة وهو الكمن خرج م:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، محس األنيعن احلسو

  .)٤(جله ودنا عذابهأا فقد اقترب إليه

                                          
.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٧٥باب  ١٠٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح من وجوب احلج وشرائطه٧٥باب  ١٠٧ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح من وجوب احلج وشرائطه٧٥باب  ١٠٨ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٧٥باب  ١٠٧ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٧٢

م ؤيخرة فلا واآليراد الدنأمن : )وآله وسلم عليه صلى اهللا( قال رسول اهللا: قال، عن الصدوقو

 ينوية وال كومن خرج من م، د يف عمرهي احلج من قابل زينوية وهو كومن رجع من م، تيهذا الب

  .)١(جله ودنا عذابهأا فقد اقترب إليهالعود 

  .أيضاًة العود يراهة عدم نكظهر ي خبارمن هذه األو

  

                                          
.٣ ح من وجوب احلج وشرائطه٧٥باب  ١٠٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٧٣

  ، وأمواتاً أحياًء،قارب وغريهميستحب التربع باحلج عن األ): ٣مسألة (

  

بن  موسى ةيففي روا ،} وأمواتاًاًءي أح،همريقارب وغستحب التربع باحلج عن األي: ٣ مسألة{

ورمبا ، كيبأفرمبا حججت عن : ثي يف حد)عليه السالم(يب جعفر الثاين قال أل، يالقاسم البجل

 فقال ،صنعأف يك فين نفس ورمبا حججت ع،خواينإورمبا حججت عن الرجل من ، حججت عن أيب

  .)١(متتع: )عليه السالم( فقال ،نية عشر سنكم مبي مقينإ :فقلت. متتع: )عليه السالم(

 هذا ابينن إ :مسعأنا أ و)عليه السالم(يب عبد اهللا أل أيب قال: ث قالياس يف حديعن عمرو بن الو

: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال، لهكجوز ذليفأعل حجته هلا جي أن مه فأحبأصروة وقد ماتت 

جر الربأتب له كي ، له وهلاكتب ذلكي)٢(.  

، ةري احلارث بن املغعليه فدخل )عليه السالم(عبد اهللا أيب  على دخلت: عن صفوان اجلمال قالو

ون كينه إأما  : فقال،ل شيء وهي عاتق فاجعل هلا حجيتك على مة يلي يل ابنة قيمأنت وأبأيب  :فقال

  .)٣(جرها شيءأنقص من ي وال ك مثل ذلكون لكيها وجرأهلا 

 يمن حج فجعل حجته عن ذ: ثي يف حد)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قالريبص أيب عنو

  .)٤(كاهللا عزوجل واسع لذلن إ ،جرهأ حج عنه مثل يذان للكو، املةكانت حجته كصله ا يقرابته 

  ركة اليت ذريثكات الي من الرواك ذلريغإىل 

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٥باب  ١٣٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٥باب  ١٣٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٥باب  ١٣٨ ص٨ ج:ئلالوسا) ٣(

.٤ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٥باب  ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٧٤

  ، وأمواتاًأحياًء )عليهم السالم(وكذا عن املعصومني 

  

  .خلإ، نيمجلة منها يف الوسائل يف باب استحباب التطوع باحلج والعمرة والعتق عن املؤمن

  .ية البجليما تقدم يف رواك } وأمواتاًاًءي أح)م السالمعليه( نيذا عن املعصومكو{

من وصل : ) وآلهعليه صلى اهللا(ل رسول اهللا قا:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن جابر

جر ضاعف اهللا له األيم ي من محل عن محكذلكو، ني وعمرتنيتب اهللا له حجتكعمرة  أو بنا حبجةيقر

  .)١(نيضعف

عليه ( ني املؤمنريمأان ك:  قال)عليه السالم(احلسن أبا  أن ،تقدم يف املسألة السادسة عشرةو

 ني احلسن واحلسىوصو قبض حىت ) وآلهعليه صلى اهللا(ب رسول اهللا أن مه وعأه ويبأج عن حي )السالم

  .)٢(مرهأظهر اهللا ي أن  إىلكفعل ذليمام منا إل كو، ك مبثل ذل)ما السالمعليه(

 يف اجلواهر عن يك فقد حكومع ذل، ذناجلواز ولو بدون اإل على ما تراها تدلك خبار األههذو

هداء الثواب إ على ولعله محل النصوص:  مث قال،ذنهإب إالّ ي عن احلاًح بعدم جواز احلج ندبي التصرىاملنته

  .ىفخي ما الكواضح الضعف أنه  إالّ ،)٣(ابةيوجه الن على ال

سألته عن :  قال،سناد عن قرب اإليور جعفر املعلي بن ره العالمة خربكلعل وجه ما ذ: قولأ

  وأما، تيللم:  فقال،يها للحيت وثلثيرجل ثلث حجته مل

                                          
.٦ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٥باب  ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح يف احلجابةي من أبواب الن١١باب  ال١٤ ص٢ ج:كاملستدر) ٢(

.٣٨٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ٣(



٣٧٥

 أو ، مع عدم حضورهم يف مكة، وأحياًءأمواتاً )عليهم السالم( وعن املعصومني ،وكذا يستحب الطواف عن الغري

  .كوم معذورين

  

  . )١( فالياحل

 يزجي نه ال أون املرادك على  فال بد من محلها،ةريثك الخباررناه من األكقاوم ما ذين هذا ال كول

  .محدأ ويما نقل عن الشافعكة يالتقعلى   أو،ما يف الوسائلكعن احلي يف احلج 

وتقدم مجلة  ،}اًءيحأ و أمواتاً)م السالمعليه( ني وعن املعصوم،ريستحب الطواف عن الغيذا كو{

  .  يف املسألة السادسة عشرة فراجعكات يف ذليمن الروا

 ،}نيوم معذورك أو ،ةكمع عدم حضورهم يف م{  هوإمنا ين جواز احلج والطواف عن احلكل

 عدم جواز وأما، عذور فلما تقدم يف املسألة السادسة عشرةامل ريعدم جواز الطواف عن احلاضر غما أ

ه إطالق بفإنه، عدم جواز الطواف عن احلاضر على وجهه ما دل أن  املعذور فالظاهررياحلج عن احلاضر غ

  .ملقامظفر بنص خاص يف اأ مل ينكل، عدم جواز طواف احلج والعمرة والطواف فقط على يدل

فإن ، )فرجه تعاىل عجل اهللا( األمر احلج والطواف عن صاحب ك من ذلستثىني أن ينبغينعم 

ات املتقدمة يبعض الرواى ان مقتضك نإ وز،ة يف اجلوايافكة املتقدمة يف املسألة السادسة عشرة يالروا

  .ل سنةك )عليه السالم(حجه 

 الطواف الذي هو يف ضمن احلج يف أنه أما جواز الطواف عن املعذور احلاضر فقد عرفت

  ، تشمله  الدلة األفإنه،  ال الطواف املستحب املنفرد،والعمرة

                                          
.١٠٦ ص:نادسقرب اإل) ١(



٣٧٦

 خبالف ،فوت وقتهمايو خملص منهما ذ طواف احلج والعمرة الإ،  تامريح املناط غيالقول بتنقو

  .الطواف املستحب

 أن  وقد تقدم،لفقهاءمن تعرض له من ا رأومل ، عليه يدلل يظفر بدلأ جواز احلج عنه فلم وأما

  .هك ترىقوأن كي لو مل حوط فاأل،ه عدم جواز احلج عنهإطالق عدم جواز الطواف عن احلاضر بىمقتض

  



٣٧٧

  . بالوفاء بعد ذلككان واثقاً إذا يستقرض وحيج أن يستحب ملن ليس له زاد وراحلة): ٤ مسألة (

  

 بالوفاء بعد ان واثقاًك إذا ،جحيرض وقستي أن س له زاد وراحلةيستحب ملن لي: ٤ مسألة{

ستقرض يعن الرجل  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،ي الواسطريكبن ب موسى فعن ،}كذل

  .)١( عنه فال بأسيدأحدث به ما حدث فإن ان خلف ظهره مال ك نإ:  فقال،جحيو

ن يين رجل ذو دإ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال، واحدريعن غ، ة وهبيعن معاوو

  .)٢(ني للدىقضأنعم هو :  فقال،حجأن ويفأتدأ

 )عليه السالم(عبد اهللا أبا ن إ : فقال،يفرير الصي سدجائين: قال، عقبةعن ، ري عميبأعن حممد بن و

  .)٣( استقرض وحج، ال حتجكمال: كقول لي السالم وكيقرأ علي

ستقرض ي ،ني دعليهالرجل عن  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: قال،  بن عتبةكعن عبد امللو

  .)٤(ان له وجه يف مال فال بأسك نإ:  قال،جحيو

 ةرها يف الوسائل يف باب استحباب التطوع باحلج ولو باالستدانكات اليت ذي من الرواك ذلري غىلإ

  .فراجع، خلإ

  

                                          
.٧ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٠باب  ١٠٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٠باب  ٩٩ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٠باب  ٩٩ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح وجوب احلج وشرائطه٥٠باب  ١٠٠ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٧٨

  .يستحب إحجاج من ال استطاعة له): ٥مسألة (

  

عليه (قال الرضا :  قال)رمحه اهللا( ن الصدوقع ،}حجاج من ال استطاعة لهإستحب ي :٥ مسألة{

ن يأله من أسيومل ،  نفسه من اهللا عزوجل بالثمنى فقد اشترنيمن حج بثالثة من املؤمن: )السالم

  .)١(حرام أو تسب ماله من حاللكا

  عما وقع يفعيني:  قال،عن الصدوق، )عليه السالم(عنه ، يلميالدبن علي ة احلسن يحنوه رواو

  .)٢(ه بالعوضء عنه خصمايرضي أو ،الشبهةله من ام

  .م مبن ال استطاعة لهكتص احلخي فال ة،ما تراها مطلقكة ين الرواكل

  

                                          
.١ حج وشرائطه من وجوب احل٣٩باب  ٧٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١ حلي من وجوب احلج وشرائطه ذ٣٩باب  ٧٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٩

  .جيوز إعطاء الزكاة ملن ال يستطيع احلج ليحج ا): ٦مسألة (

  

 سألت: فعن حممد بن مسلم قال ،}حج ايع احلج ليستطياة ملن ال كعطاء الزإوز جي :٦ مسألة{

  .)١(نعم: )عليه السالم( قال ،اةكج من مال الزحيأعن الصرورة  )عليه السالم(هللا عبد اأبا 

  . فراجع،ل اهللاياة يف سهم سبكتاب الزك يف كالم يف ذلكل اليقد تقدم تفصو

  

                                          
.٢ حاةك للزني من أبواب املستحق٤٢باب  ٢٠٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٨٠

  .احلج أفضل من الصدقة بنفقته): ٧مسألة (

  

عليه (بد اهللا ع أيب عن، ة بن عماريفعن معاو ،}فضل من الصدقة بنفقتهأاحلج  :٧ مسألة{

:  فقال لهعرايبأه ي لق) وآلهعليه صلى اهللا(رسول اهللا ن إ :)م السالمعليه( عن آبائه ،هيعن أب، )السالم

جر أبلغ به مثل أيل ما ما صنع يفأ أن ل فمرينينا رجل ممأ ود احلج ففاتينيرأ خرجت ينإا رسول اهللا ي

 ذهبة كس ليقبأبا  أن س فلويبقأيب  إىل انظر:  فقال) وآلهعليه صلى اهللا( رسول اهللا إليه فالتفت ،احلاج

  .ثياحلد ،)١(بلغ احلاجيل اهللا ما بلغت به ما يفقته يف سبأنمحراء 

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، لهمكان يونس ابن ظبيعن ، يسيوعثمان بن ع، ريبص أيب عنو

 ال حىت تصدق بهي ذهب ت مملو مني من بري وحجة خ،ن حجةيفضل من عشرأضة يصالة فر: قال

  .)٢( منه شيءىبقي

 ألف يفضل من ألفأدرهم يف احلج : قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال، ري بصعن أيبو

  .)٣(ل اهللاي من سبك ذلىما سويدرهم ف

 ، سنةيكيحج سنة وشرأين إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال، مونيم بن ميبراهإعن و

ان ك مةائمتصدق خبمسأ، ك جعلت فداكتفرغ لذلأال :  قلت،ميبراهإا ي من احلج كنعميما : قال

. فضلأاحلج :  قال،ائةمألف ومخس: قلت. فضلأاحلج :  قال،ألف: قلت. فضلأاحلج : قال، كذل

  ؟، الصفا واملروةني بي سعكييف ألف: قال، ال:  قلت؟،تي طواف البكييف ألف:  قال،نيألف: قلت

                                          
.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٢باب  ٧٩ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٢باب  ٧٩ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٢باب  ٨٠ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٨١

، ال:  قلت،؟ اجلماري رمكيلفأيف أ: قال، ال:  قلت،؟ وقوف بعرفةكيلفأيف أ: قال، ال: قلت

   .)١(فضلأاحلج :  قال،ال: لت ق،؟ك املناسكيلفأيف أ: قال

  .ةريثك الخبار من األك ذلريغإىل 

 يف )ه السالمعلي(يب عبد اهللا قال أل أنه ،د السمانيفعن سع، نكن لو متياألمر نيرجح اجلمع بينعم 

هما يجل فأأ :قلت: قال،  ثالث مراتحسن الصدقةأما :  فقال،الصدقة أو فضل احلجأهما يأ: ثيحد

إذا  :قال، تسعي وال كبلغ ماله ذلي ما :قلت:  قال،تصدقيج وحي أن م منكحدأنع ميما : فضل؟ قالأ

قصر يف شيء من  أو ،ةنفق مخسة وتصدق خبمسأ احلج بنفق عشرة دراهم يف شيء من سبي أن رادأ

، هذا لو فعلناه الستقام:  قلت: قال،جراًأ كله يف ذلفإن ، بس يف الصدقةحيجعل ما ي ف،نفقته يف احلج

  .ثياحلد ،)٢(ث مراتفقاهلا ثال،  له مثل احلجىنأو: قال مث قال

 )لسالمعليه ا(عبد اهللا  أبا سألت: قال، فعن احلليب، ةيسباب خارجرجح الصدقة أليقد  أنه ماك

عليها (وضع يف فقراء ولد فاطمة ي أن ان الفضلكفإن ل أسيج به فحيما  نظر قدري أن عن امرأة أوصت

ا حجة عليهان ك نإ: )عليه السالم( فقال ،فضل حج به عنهاأان احلج ك نإو، هميوضع ف) السالم

  جعل ما أوصت به يف حجهايمفروضة ف

                                          
.٨ ح من وجوب احلج واشرائطه٤٢باب  ٨٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٢باب  ٨٠ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٢

 نإة احلج يحبأاملفهوم عدم فإن . )١()ليها السالمع (قسم يف فقراء ولد فاطمةي أن من  إيلحبأ

  .ان مندوباًك

عبد اهللا  أيب فعن عبد الرمحن بن، صلة الرحم على ة احلجيفضلأ خبارظهر من بعض األيرمبا مث إنه 

حج رجل حجة  إذا قولوني من القصاص ناساًن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا  قلت أل:قال )ا السالمعليه(

  .ثياحلد ،)٢(ذبواك: )عليه السالم( فقال ،اًريان خكل مث تصدق ووص

  

                                          
.٤ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٢باب  ٨٠ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١٤ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٢باب  ٨٣ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٣

  .باحلج والعمرة إالّ اهللا يبغض اإلسرافن إ :خبارويف بعض األ، يستحب كثرة اإلنفاق يف احلج): ٨مسألة (

  

 إالّ سرافبغض اإلياهللا ن إ :خبارويف بعض األ، نفاق يف احلج اإلةثركستحب ي{ :)٨ ـ مسألة(

 عليه صلى اهللا(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عفوري أيب عن ابن ،}باحلج والعمرة

 فرحم ،باحلج والعمرة إالّ رافسبغض اإلي و،اهللا عزوجل من نفقة قصد إىل حبأما من نفقة : )وآله

  .)١(قدم فضال أو نفق من قصدأ وباًيستب طك ااهللا مؤمناً

الدرهم يف نفقة فإن  ،ليجز جرأه يثار النفقة يف احلج فكإن إ :يرو: قال،  اللئايلعن عوايلو

  .)٢(ه من القربري يف غ درمهاًنياحلج تعدل سبع

ل يل ذي بدل، بل فوق القصد،سراف احملرمس هو اإليعفور لي أيب ة ابنيسراف يف روااملراد باإلمث إن 

 اًريثك أن  مع،سرافاء من اإل وصب فضل املىطرح النو أن وهلذا ورد، راف مراتبسذ لإلإ، ثياحلد

  .سرافس من اإلي لكمن ذل

  .ليال استحب التقلإ و،يمر خارجأعارضها يمل  إذا  هيإمنانفاق إلاثرة كة يان فمحبوبكف يكو

 )عليه السالم(علي  انك نإ: قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال،  بن عبد اهللايفعن ربع

  .)٣(نفسه على هون احلجيه خبوصة لشدية فكق ميابه يف طركنقطع ريل

                                          
.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٢باب  ١٠٦ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٩٥ ح٢٩ ص٤ ج:وايلعال) ٢(

.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٣باب  ١٠٤ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٤

ا ي : قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل ثي رفع احلد،خي عن ش،يعن الربق، محد بن حممدأعن و

  .)١(ثر النفقة يف احلج فتمل احلجك وال ت،قل النفقة يف احلج تنشط للحجأفالن 

ة يف يقة احلج وصرف البقل نفي بتقل، الصدقة واحلجنياستحباب احلج ب على يدلقد تقدم ما و

  .الصدقة

  :رهاكبأس بذ مور مرتبطة باحلج املندوب الأ يف املقام يبق

 ىيحي فعن عبد اهللا بن ،ه من العبادات املندوبةريغ على ار احلج املندوبيستحب اختي: ولاأل

 لى اهللاص(قال رسول اهللا :  فقال،ر احلجكذيقول وي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال، ياهلكال

 إالّ فضل من احلجأس شيء يلأنه  أما ،هو جهاد الضعفاء وحنن الضعفاء، نيحد اجلهادأهو : ) وآلهعليه

 أنه ترى أما ،عليهنت تقدر أ ال تدع احلج و،م حجكس يف الصالة قبليول،  ويف احلج ههنا صالة،الصالة

ب ولنا ينا حنن ههنا وحنن قرإو ،النساء إىل ه من النظري ومتتنع فكه جلديقشف في وكه رأسيشعث في

 إىل صلي وال سوقة ك وما من مل، يف بعد البالدمنتأف يك ف،نايشق علي حىت بلغ احلجناه متصلة ما يم

 : قوله عزوجلك وذل،ع ردهايستطيمشس وال  أو حير أو مشرب أو  مطعميريمبشقة يف تغ إالّ احلج

﴿ِإىلو ِملُ أَثْقالَكُمحت كُونت لٍَد لَمفُِس إالّ وا باِلغيِه بالْأَن نّإ ِبِشق حيمر فؤلَر كُمبر﴾)٢(.  

                                          
.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٣باب  ١٠٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٤١باب  ٧٧ ص٨ ج:الوسائل .٧ اآلية :سورة النحل) ٢(



٣٨٥

،  رقبةنيفضل من سبعأحجة : قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،ديزيعن عمر بن و

ما سواه يلف فألفي أفضل من أن الدرهم يف احلج إو، عدله شيءيما :  قال،عدل احلج شيءيما : قلت

  .)١(ل اهللايسبيف 

 ههلأشتغل عن ي إمنا ياملصل ألن ،اميفضل من الصالة والصأاحلج ن إ يرو: قال، عن الصدوقو

ل يطينفق وي نفسه ويضحيشخص بدنه وين احلاج إو، ومياض يهله بأشتغل عن ين الصائم إو، ساعة

  .)٢(جتارة إىل رجوه واليهله ال يف مال أبة عن يالغ

فضل من الصالة أاحلج : قولي أيب انك:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، ف التماريعن سو

  .ثياحلد، )٣(اميالصو

، امين هلا جمال يف هذه األكين مل إوهذه املسألة و، العتق على ار احلج املندوبيستحب اختي: الثاين

  .امكحبقاًء لألإرها كن الالزم ذكل

نت ك :مونيم بن ميبراهإقال يل :  قال)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن، فعن عبد اهللا بن سنان

فضل أم أاحلج ، سالميف رجل قد حج حجة اإل ترى ما: فة فجاء رجل فسأله فقاليحن أيب  عندجالساً

فضل من أاحلجة ، مثأذب واهللا وك: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، عتق رقبةيال بل :  قال،عتق رقبةي

   الصفا واملروةني بيت وسعيرقبة طواف بالب أي ه يفحيو: مث قال، عد عشراً حىت عتق رقبة ورقبة ورقبة

                                          
.٣ ح من وجوب احلج وشرائطه٤١باب  ٧٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح من وجوب احلج وشرائطه٤١باب  ٧٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٣باب  ٨٦ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٦

 ينبغيان ك ولو فعلوا ،ما قال لعطل الناسكان كولو ،  اجلماريالوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمو

  .)١( وضع للحجإمنات ي هذا البإمنا ف،بواأن إوا وؤشان إ احلج على ربهمجي أن لالمام

عتق رقبة أ أن من  إيلّحبأحج حجة أألن  :قال، )ليه السالمع(جعفر  أيب عن، ريبص أيب عنو

  .)٢( نيسبع إىل انتهى حىت ومثلها ومثلها، عشرة إىل انتهى حىت ورقبة ورقبة

،  رقبةنيفضل من سبعأحلجة : قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال، ديزيعن عمر بن و

ما يلف درهم فألفي أفضل من أ احلج ولدرهم يف، يءعدله شيما :  قال،عدل احلج شيءيما : فقلته

 ت سوداًيولقد اشتر، اً وبضع عشرة دابةري بعنيف وسبعين على خرجت: مث قال، ل اهللايسواه يف سب

 إىل ت يل فرجعتيمرت بدجاجة فشوأدة يمح أن  حىتتيل اخلل والزكأ ذاينآ ا العدد ولقد أكثر

  .)٣(ينفس

 ،قدمت حاجا:  رجل فقال لهعليهدخل : قال) السالمعليه (احلسن   أيبعن، عن حممد بن مسلمو

 من قدم حاجا: قال، ك جعلت فدايدرأال :  قال، ما للحاج من الثوابيوتدر: قال، نعم: قال

  ذا دخلإف، ة دخل متواضعاًكدخل م إذا حىت

                                          
.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٣باب  ٨٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٣باب  ٨٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٣باب  ٨٥ ص٨ج :الوسائل) ٣(



٣٨٧

 ني اهللا له سبعتبك نيعتك رى وصلت طوافاًياملسجد احلرام قصر خطاه من خمافة اهللا فطاف بال

، لف حاجةأ نيوشفعه يف سبع، لف درجةأعن يورفع له سب، ئةي ألف سنيوحط عنه سبع، لف حسنةأ

  .)١(ل رقبة عشرة آالف درهمك، لف رقبةأ نيوحسب له عتق سبع

 كزد يف تلي مل )عليه السالم(مام اإل أن  أو،ة باختالف احلاجيفضلولعل االختالف يف األ: قولأ

  .ك عن حتمل ذليور لقصور ذهن الراوكلعدد املذا على اتيالروا

  .هري فراجع الوسائل وغ،ة احلج عن العتقيفضلأخر يف أ أخبار كوهنا

عليه (قلت للرضا : فعن حممد بن عبد اهللا قال، مام اإلرياجلهاد مع غ على ة احلجيفضلأ: الثالث

قال يوعدو ، نيقال له قزويرباط يف بالدنا موضع ن إ ل لبعضهميق أن ك عن آبائحدثينأيب ن إ :)السالم

 عليهفأعاد : مث قال، ت فحجوهيم ذا البكيعل:  فقال،هل من رباط أو فهل من جهاد، لميله الد

 أبو صدق:  فقال:قال أن  إىل،ت فحجوهيم ذا البكيعل :قولي كل ذلكث ثالث مرات ياحلد

  .)٢(ركما ذ على  صدق هو)عليه السالم(احلسن 

 على ثرت احلجآقد :  فقال)عليه السالم( ني احلسعلي بن إىل  رجلءجا: قالعن الصدوق و

  ني من املؤمنىن اهللا اشترإ :وقد قال اهللا عزوجل، اجلهاد

                                          
.٦ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٣باب  ٨٥ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٤باب  ٨٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٨

: فقال،  ما بعدهأفاقر: )عليه السالم( ني احلسعلي بن  فقال له،ن هلم اجلنةأمواهلم بأنفسهم وأ

  .)٢(فضلأومئذ يت هؤالء فاجلهاد معهم يرأإذا  :فقال، ةيلغ آخر اآلب أن  إىل)١(﴾التاِئبونَ الْعاِبدونَ﴿

ق عنه ولو مع ضعف حال ي احلج والتعوكباب عدم جواز املشورة بتر: قال يف الوسائل: الرابع

  :نيتي الروانيرهاتكمث ذ، رياملستش

ان كيف احلج و  استشارينرجالًن إ :)عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : قال، سحاق بن عمارإفعن 

فمرضت : قال، مترض سنة أن كخلقأما : )عليه السالم( فقال ،جحي الإليه أن شرت أف احلال فيضع

  .)٣(سنة

اه يبه فتنة يف دني فتص،خاه عن احلجأعوق ي أن مكحدأحذر يل:  قال)عليه السالم(عن الصادق و

  .)٤(خرةدخر له يف اآليمع ما 

 نيتي الرواني اتميثبات التحرإأن  إالّ ،ب يف هذه املسألةصحاالم األكن ضرين اآلحيال : قولأ

  .ل جداًكمش

 مسعت: سحاق بن عمار قالإفعن ، ئاً للحجيل ربح شكعزل التاجر عن ي أن ستحبي: اخلامس

  ربح إذا مكحدأ أن لو: قولي )عليه السالم(عبد اهللا أبا 

                                          
.١١٢ اآلية :سورة التوبة) ١(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٤باب  ٨٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ حب احلج وشرائطه من وجو٤٨باب  ٩٧ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٤٨باب  ٩٨ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٨٩

ان احلج بإ جاء ،وقال هذا للحج منهخذ أذا ربح إ و،خذ منه الشيء فعزله فقال هذا للحجأالربح 

 أن رادأان احلج بإذا جاء إف، نفقهيربح الربح فيم كحدأن كول،  عزم اهللا له فخرج،وقد اجتمعت له نفقة

  .)١(عليهشق ي من رأس ماله فكرج ذلخي

عليه (عبد اهللا  أبو قال:  قال،سحاق بن عمارإعن ، ل وقتكوء للحج يف يستحب التهي: السادس

  .)٢(ل اهللا عزوجلي سب يفمن ربط فرساًكان كذ حممال للحج ختمن ا: )السالم

 أن حبأين إ سىيا عي :)عليه السالم(قال يل جعفر بن حممد : قال، منصور أيب بنا عيسى عنو

  .)٣(أ للحجياحلج وتته إىل  احلجنيما بي اهللا فكراي

  .النائب يف عام واحدوز تعدد جيو، ب يف احلج املندوبيستني أن يستحب للحي: السابع

اب وغلمانا ي رزم ث)عليه السالم(احلسن الرضا أبو   إيلّبعث:  قال،ينيقطيال عيسى فعن حممد بن

ننا يانت بكحنج عنه ف أن مرناأ و،نونس بن عبد الرمحيد وحجة ليبن عب موسى يخوحجة يل وحجة أل

  .)٤( ننايما بي فاًثالث أناريمائة د

                                          
.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٥١باب  ١٠١ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.١ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٦باب  ١٠٦ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٦باب  ١٠٦ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.١ حابة يف احلجي من الن٣٤باب  ١٤٧ ص٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٩٠

 ، ومائتان ومخسون،اًي يف عام واحد ثالمثائة ملبنيقطي علي بن  عنيحصأ أنه قد ورد: قولأ

  .ائة ومخسونمومخس

 أمن قر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن، اميأل ثالثة كاحلج  سورة أقريراد احلج أمن : الثامن

  .)١(ت اهللا احلراميب إىل رجخي حىت ام مل خترج سنةيأل ثالثة كسورة احلج يف 

تسائلون مل ي سورة عم أمن قر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن، وم مرةي لكورة عم سأو 

  .)٢(شاء اهللان إ ت اهللا احلراميزور بي حىت وميل كدمنها يان ك إذا خترج سنته

: من قال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن،  يف دفعة واحدةما شاء اهللا :لف مرةأقول يأو 

  .)٣(رزقهي حىت خره اهللاأرزق يمل فإن ،  مرة يف دفعة واحدة رزق احلج من عامهلفأ ،ما شاء اهللا

، منعه على ليلعدم الدل، ب يف احلج املندوبيستني أن  حج واجبعليهوز ملن جي: التاسع

ال فرق عندنا : ر جواز االستنابة يف املندوب قالك بعد ذفإنه،  لصاحب اجلواهروفاقاً، والعمومات تشمله

  .انتهى ،)٤(فرطي أوملدائه ففرط أن من كان متك، هري وغأوال  حج واجب مستقراًعليهان ك من نيب

                                          
.١ حابة يف احلجي من الن٦٣باب  ١١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ حابة يف احلجي من الن٦٣باب  ١١٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ حابة يف احلجي من الن٦٣باب  ١١٤ ص٨ ج:الوسائل) ٣(

.٣٨٨ ص١٧ ج:اجلواهر) ٤(



٣٩١

احلسن  أبا سألت: ل قاليمساعإفعن حممد بن ، ن حبجة واحدة مندوبةيريثك كيوز تشرجي: العاشر

  .)١(م شئتك: )عليه السالم( قال ، يف حجيتكشرأم ك )عليه السالم(

لو : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب عن، عن حممد بن احلسنو

  .)٢(ئاًي شكتنقص حجت أن ريل واحد حجة من غكان لك لكلفاً يف حجتأت كشرأ

قرابته يف  أو خاهأ أو باهأ كشرييف الرجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مكعن هشام بن احلو

   .)٣(م وتزداد أجراً مبا وصلت مثل حجه حجاًكتب لكيذن إ:  فقال،حجه

  .اتي من الرواك ذلريغإىل 

  

                                          
.١ حابة يف احلجي من الن٢٨باب  ١٤٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٤ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٨باب  ١٤٣ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٨باب  ١٤٢ ص٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٩٢

  .مع عدم العلم حبرمتها جيوز احلج باملال املشتبه كجوائز الظلمة): ٩مسألة (

  

لداللة مجلة من  }جوائز الظلمة مع عدم العلم حبرمتهاكوز احلج باملال املشتبه جي :٩ مسألة{

  . عليهالنصوص 

 اهللا أمر بالعامل كصلحأ :نا عنده فقالأ و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا لسأل رج:  املعزا قالفعن أيب

  .)١(نعم:  قال،حج اأ و: قلت،نعم: )عليه السالم( قال ،زين بالدراهم آخذهايجيف

 بالصلة صلينيأمر بالعامل ف :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،هريغ أو عن حممد بن هشامو

  .نعم وحج منها:  قال،حج منهاأو: قلت، نعم : قال،قبلهاأ

 يقضيج سنة وحي:  قال،ني دعليهيف من ، )عليه السالم(عن الرضا ، ثيمهام يف حد أيب عنو

  .)٢(مكيال بأس عل:  قال،ة السلطاني املال من ناحيعطأ:  قلت،سنة

ذهم من الناس من خأرم حيان كما  إىل  بالنسبة)عليه السالم(مام جازة من اإلإهذا  أن الظاهرو

د ييون الالزم تقكي ف، حالل)م السالمعليه(عتهم يفهو هلم حرام ولش، هارياة والفيء واخلراج وغكالز

  غصبونهيالذي كجازة احلرمة مبا ال تقبل اإل

                                          
.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٥١باب  ١٥٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ حابة يف احلجي من أبواب الن٥١باب  ١٥٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٣

الظلمة الذين هم  إىل  بالنسبةخصوصاً، موال الظلمة حرامأل ك أن فمن املعلومإالّ و ،من الناس

، لها حمرمةكصال فما مجعوه أن هلم مال كية مل يمأ بنو مثالً، اتياجلواب يف الرواانوا حمل السؤال وك

ن مل يباء الذن هلم مال حالل من اآلأعلم بيالنادر منهم ممن  إالّ  سائر الظلمةكذلكو، كذلكوبنو العباس 

  .ستبدوا بأموال الناس واحلقوقي

  .عاىلتشاء اهللا  نإاسب ك يف املكالم يف ذلكل الي تفصأيتيوس

  



٣٩٤

  ،ال جيوز احلج باملال احلرام): ١٠مسألة (

  

  .هريح وغيها الصحيات اليت فيض الروايملستف }وز احلج باملال احلرامجيال  :١٠ مسألة{

 أيب عن، محرعن أبان بن عثمان األ، ينصر البزنط أيب محد بن حممد بنأو، ريعم أيب فعن حممد بن

زن يف حج وال جي  ال،والربا انة والغلول والسرقةياخل، ربعأزن يف جيربع ال أ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا 

  .)١(ةعمرة وال جهاد وال صدق

صاب أمن :  قال)عليه السالم(جعفر الباقر  أيب عن، عاًيومنهال القصاب مج، عن حممد بن مسلمو

قبل منه يف ي مل ،ةسرق أو انةيخ أو ربا أو  من غلولصاب ماالًأمن ، ربعأقبل منه يف يربع مل أ من ماالً

  .)٢(اة وال صدقة وال حج وال عمرةكز

: طبة خطبهاخقال يف آخر  أنه ) وآلهعليه صلى اهللا(بسنده عن رسول اهللا ، عمالعن عقاب األو

جزاء أتب اهللا بعدد كو،  وال اعتماراً وال حجاًقبل اهللا منه صدقة وال عتقاًي مل  حراماًتسب ماالًكومن ا

  .)٣(النار إىل ان زادهك منه بعد موته يق وما ب،زاراً أوكذل

ة ي وقووه بالتق،م بالورعكنيصونوا د:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، د املدائينيعن حدو

ملن  أو ا مؤمن خضع لصاحب سلطانميأ أنه واعلموا، واالستغناء باهللا عن طلب احلوائج من السلطان

  هيدي ملا يف نه طلباًيد على الفهخي

                                          
.٤ ح وجوب احلج وشرائطه من٥٢باب  ١٠٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٢باب  ١٠٣ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣٣١ص: عمال وعقاب األعمالثواب األ) ٣(



٣٩٥

ه من شيء يدياه وصار يف يشيء من دن على هو غلبفإن ، إليهله اهللا ك ووعليهله اهللا ومقته مهأ

  .)١(نفقه يف حج وال عمرة وال عتقيشيء  على أجرهية منه ومل كنزع اهللا الرب

 عليه صلى اهللا(النيب ن إ :)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكعن السو

من جتهز ويف جهازه علم :  مث قال،ها وال مسعةياء فير هذه حجة ال: راحلته وقال على ل جهازه مح)وآله

  .)٢(قبل اهللا منه احلجيحرام مل 

عن ، هل اجلبالأ رجل من )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل: قال،  بسنده عن زرعة،ينيلكعن الو

تسب وهو كغفر له ما ايج لحي أو رابتهصل قيتصدق منه وي السلطان فهو أعمال من صاب ماالًأرجل 

فر كئة ال تياخلطن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال:  قال،ئاتيذهنب السي تاحلسنان إ :قولي

ان خلط احلرام حالال ك نإ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو مث قال، ئةين احلسنة حتط اخلطكول، ئةياخلط

  .)٣(الل فال بأسعرف احلرام من احليعا فلم يفاختلطا مج

، المكما هو املوضوع يف صدر الك، عرفي ان حراماًك ما نيان الفرق بيالتتمة لب أن الظاهر: قولأ

  .ما هو الغالبك باحلرام ان مشتبهاًك ما نيوب

  تسب الرجلكاإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رهكن ذمع، ريكعن ابن بو

                                          
.٧ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٥٢باب  ١٠٣ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٥٢باب  ١٠٣ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٥٢ باب ١٠٤ص ٨ ج:الوسائل) ٣(



٣٩٦

  .مه وطوافه ومثن هديه من حاللإحراكان لباس  إذا لكن ال يبطل احلج

  

 كي لب: نوديان من حله فلىبك نإو، كي وال سعدكي ال لب:ي نود حله مث حج فلىبري من غماالً

  .)١(كيوسعد

انة والغلول ياخل، ربعةأزن يف جيربعة ال أ:  قال)عليه السالم(يب عبد اهللا أعن ، بان بن عثمانأعن و

  .)٢(مرة وال جهاد وال صدقةزن يف حج وال عجي  ال، والرباةوالسرق

صاب أ إذا الرجلن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، هيبأعن ، احلناط موسى  بننيعن احلسو

  .)٣(ه الفرجيفسد في أنه  حىتصلة رحم قبل منه حج وال عمرة والي من حرام مل ماالً

 ،احلرمة وعدم اجلواز على ما تراها تدلك خباروهذه األ، نيات ذه املضامي من الرواك ذلري غىلإ

  .ك يف ذلإشكالوال 

 علقواين مل ين الذيغالب املعاصرك )رمحه اهللا(  فاملصنف،الم يف صحة احلج والبطالنكال }نكل{

بد  ن الكل ،}ه من حالليحرامه وطوافه ومثن هدإان لباس ك إذا بطل احلجيال { أنه هذه املسألةعلى 

ذا كو،  وضوئه للطواف وصالته وماء غسله لو احتاج مباحاًون ماءك وهو ،إشكالد آخر بال ييمن تق

  .حمل وقوفه يف عرفات واملشعرو ،هيلباس سع

  انك إذا مفهوم هذه اجلملة البطالنأيضاً أن  عليه ىبقيو

                                          
.٣ حتسب بهيك من أبواب ما ٤باب  ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٢باب  ١٠٢ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٧ حتسب بهيك من أبواب ما ٤باب  ٦١ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٩٧

أيت منه يف يما سك، ونه شرطاًكحرام بعد عدم  يف لباس اإلشكالرد اإليذا ك و، حراماًيمثن اهلد

  .تابكن من آخر اليراملسألة اخلامسة والعش

ظاهر عدم فإن ،  املتقدمة البطالنخبارذ ظاهر مجلة من األإ،  يف الصحة تأملي فلك بعد ذلوأما

 :د لغالمهيفلو قال ز، ردهأ أي ،ذاكقبل أال : قوليولذا ،  عدم الصحةعمالالقبول يف خرب عقاب األ

جاء باخلبز من  إذا أيت باملأمور بهيال  أنه  أحد يفكشي دكي مل ،قبل خرب اخلباز الفالينأاشتر يل خبزاً وال 

 إليهصار ي إمناستلزم عدم الصحة ي ون عدم القبول الكو، ه من حنو هذا املثالريذا غكوه،  اخلبازكذل

  . يف بعض مباحثنا السابقةكان ذليوقد تقدم ب، نةيبالقر

  اليت ال تصح،خبار األاة والعتق وحنوها يف مجلة منكاق الصدقة والزيونه يف سك إىل هذا مضافاً

  .إشكال انت من حرام بالكإذا 

ون ماء الوضوء وحنوه حراماً الذي ال كعه من حرام املستلزم ليان مجكوالقول بأن املراد احلج الذي 

قبل احلج الذي ينه ال أل ويلزم التفص الإو، ث هو هويممنوع بأن الظاهر احلج من ح،  يف بطالنهإشكال

  .ذا منه من حرامكذا وكان ك إذا  بهىؤتي

 كذلكون احلج كه حيصرفإن ، )١(ئةيفر اخلطكئة ال تياخلط: )عليه السالم(قوله  إىل هذا مضافاً

  .ظاهر يف فساد ما تقدم، )٢(ه الفرجيفسد في أنه حىت :ذا قولهكو، ون مأموراً بهكيئة فال يخط

  . املتقدمةخباره من الشواهد يف األريذا غكوه

  احلج أن  علىهذا

                                          
.٩ ح من وجوب احلج وشرائطه٥٢باب  ١٠٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٣ حتسب منهيك من أبواب ما ٤باب  ٦١ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٨

  .ممنوع أو لكم بصحة احلج مشكهذا فاحلوعلى  ،يف اجلملة أيضاً ريبارة عن السع

ق من صحة ينضا  العمالآخر األ إىل  منه باحلاللىقات مث أتيامل إىل ةيبغصب دابة كنعم لو ر

  .احلج

ان عنده مال ك إذا دها مبايقي أن ره املاتنكبد للقائل بالصحة يف صورة عدم حرمة ما ذ المث إنه 

 إالّ ن من الذهابكتمين ال ك ل،حرم يف حاللأ أنه ال فلو فرضإو، ن من االقتراض وحنوهكمت أو ،آخر

  . فتدبر، عنهيمنه ألنه س مأموراً ذا الذهابي لفإنه ،باحلرام

  



٣٩٩

ال يكون أيضاً أن  ويشترط ، بل األبوين يف بعض الصور،يشترط يف احلج النديب إذن الزوج واملوىل): ١١مسألة (

  . صح لكن لو عصى وحج،حج واجب مضيقعليه 

  

ما لو ك }ن يف بعض الصوريبو بل األ،ذن الزوج واملوىلإ شترط يف احلج النديبي :١١ مسألة{

 من فصل وىلوقد تقدم يف املسألة األ، قن من صور االشتراطيونه املتك ل،ا عنهي وقد ذاًء هلمايإان ك

  . فراجع،عليهات يلداللة بعض الروا، ما مطلقاذإار االشتراط بي اختسالمشرائط وجوب حجة اإل

ما تقدم ك } وحج صحىن لو عصكل، قي حج واجب مضعليهون كيال أيضاً أن  شترطيو{

  .وجهه يف املسألة املائة والعاشرة فراجع

 ال معناه االصطالحي ،انياالشتراط يف عدم العص، ون املراد باالشتراطكي أن بد هذا فالوعلى 

  .مع عدم الشرطاملالزم للبطالن 

  



٤٠٠

يكون ذلك من نيته قبل الشروع  أن كما جيوز، ب احلج إىل الغري بعد الفراغ عنهجيوز إهداء ثوا): ١٢مسألة (

  .فيه

  

ته ي من نكون ذلكي أن وزجيما ك،  بعد الفراع عنهريالغ إىل هداء ثواب احلجإوز جي: ١٢ مسألة{

 يبقلت أل:  قالة،ري بسنده عن احلارث بن مغ)اهللارمحه ( ينيلك ما رواه العليه يدلو }هيقبل الشروع ف

عليه ( قال ،حج عن ابنيتأ أن ردتأ ينإ :ةكنة بعد ما رجعت من مينا باملدأ و)عليه السالم(عبد اهللا 

  .)١(ن هلا اآلكفاجعل ذل: )السالم

 تينت نوكين إ كجعلت فدا: )عليه السالم(قال رجل للصادق :  قال)رمحه اهللا( عن الصدوقو

  .)٢(هاكشرأن فاآل: )عليه السالم( فقال ،تي فنسيبعض أهل أيب أو  العامدخل يف حجيتأ أن

  

                                          
.١ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٩باب  ١٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

.٢ حابة يف احلجي من أبواب الن٢٩باب  ١٤٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٤٠١

لألجري خبار أن ويف بعض األ، يأيت به ولو بإجارة نفسه عن غريه أن يستحب ملن ال مال له حيج به): ١٣مسألة (

  .د وللمنوب عنه واح،من الثواب تسعاً

  

ويف بعض ، هريجارة نفسه عن غإأيت به ولو بي أن ،بهج حيستحب ملن ال مال له ي :١٣ مسألة{

ات يف املسألة يوقد تقدم مجلة من الروا ،}وللمنوب عنه واحد،  من الثواب تسعاًريجلألخبار أن األ

  .نياخلامسة واخلمس

مه ه وأليبغفر له وألي و،للنائب أجر عشر حجج أن  علىخبار داللة بعض األكوقد عرفت هنا

  .فراجع، ميركاهللا واسع ن إ ، ولعمه ولعمته وخلاله وخلالته،ختهه وأليخوالبنه والبنته وأل



٤٠٢



٤٠٣

  

  احملتويات



٤٠٤



٤٠٥
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  فصل
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٤٠٦
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  ١٦٥................................... ـ صد األجیر وحصره١٧مسألة 

  ١٧٠.................................. ـ كفارة النائب من ماله١٨مسألة 

  ١٧١........................ یقتضي التعجیلاإلجارة إطالق ـ ١٩مسألة 

  ١٧٤................................ وزیادتهااألجرة ـ قصور ٢٠مسألة 

  ١٧٨............... ـ إفساد األجیر حجه بالجماع قبل المشعر٢١مسألة 

  ١٩١..................... ـ مالكیة األجیر لألجرة بمجرد العقد٢٢مسألة 

  ٢٠٠........................ یقتضي المباشرةاإلجارة إطالق ـ ٢٣مسألة 

  ٢٠٤.................................ستیجارها ـ من ال یجوز ٢٤مسألة 

  ٢١٢.......................... ـ التبرع عن المیت وعن الحي٢٥مسألة 

  ٢١٨......................... من واحدأكثر ـ نیابة واحد عن ٢٦مسألة 

  ٢٢٤.................. ـ نیابة جماعة عن المیت في عام واحد٢٧مسألة 



٤٠٧

  في الوصیة بالحج فصل

  ٣٦٤ ـ ٢٣١

  ٢٣١................................ ـ صور الحج الموصى به١مسألة 

  ٢٤٣..................... ـ كفایة المیقاتیة في الواجب والمندوب٢مسألة 

  ٢٤٤.......................................األجرة ـ عدم تعیین ٣مسألة 

  ٢٥٧........................جرة المثلأختالف ا ـ المختار عند ٤مسألة 

  ٢٦٠........................ ـ الوصیة مطلقا، وبالعدد وبالتكرار٥مسألة 

  ٢٦٦...................لموصى به عن الموصى ألجلهة اد ـ زیا٦مسألة 

  ٢٧٨...........................األجرة ـ الوصیة بالحج، وتعیین ٧مسألة 

  ٢٨٠...................................جرة المثلأ من ـ األزید ٨مسألة 

  ٢٨٢...............................جرة ال یرغب فیهاأتعیین  ـ ٩مسألة 

  ٢٩٠.......................................صالحه داره إذا  ـ١٠مسألة 

  ٣٠٣.................................. ـ الوصیة بالحج ماشیا١١مسألة 

  ٣٠٦......................... من حجة واجبةأكثر ـ الوصیة ب١٢مسألة 

  ٣١٨........................ ـ موت الوصي بعد قبض التركة١٣مسألة 

  ٣٢٥.................... وتلفها في یدهاألجرة ـ قبض الوصي ١٤مسألة 

  ٣٢٩.......................... ـ عدم العلم بكافیة الثلث للحج١٥مسألة 

  ٣٣١.................................... ـ النیابة في الطواف١٦مسألة 

  ٣٤٠................... ـ موت صاحب الودیعة المستقر علیه١٧مسألة 

  ٣٦٤........................ ـ جواز الطواف للنائب عن نفسه١٨مسألة 

  ٣٦٥.................................ختیار األجیراقة  ـ طری١٩مسألة 



٤٠٨

  في الحج المندوب فصل

  ٤٠١ ـ ٣٦٧

  ٣٦٧.................................. ـ صور الحج المستحب١مسألة 

  ٣٧١...........................ستحباب نیة العود إلى الحجا ـ ٢مسألة 

  ٣٧٣................................. ـ التبرع بالحج وبالطواف٣مسألة 

  ٣٧٧.......................................ستقراض للحج ـ اال٤مسألة 

  ٣٧٨.............................. ـ إحجاج من ال إستطاعة له٥مسألة 

   ٣٧٨......................ن ال یستطیع ـ جواز إعطاء الزكاة لم٦مسألة 

  ٣٨٣................................ ـ الحج أفضل من الصدقة٧مسألة 

  ٣٨٣........................ختیار الحج المندوب على غیرها ـ ٨مسألة 

  ٣٩٢.............................. ـ جواز الحج بالمال المشتبه٩مسألة 

  ٣٩٤.................................... ـ الحج بالمال الحرام١٠مسألة 

  ٣٩٩.....................شتراط إذن الزوج في الحج الندبيا ـ ١١مسألة 

  ٤٠٠................................هداء ثواب الحجإ ـ جواز ١٢مسألة 

  ٤٠١........................... النفس للحجرستحباب إیجاا ـ ١٣مسألة 

  ٤٠٣........................................................المحتویات

  

  




