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مقدمة املعهد
مؤسسة علمية حوزوية تُدِّ رس املناهج الدِّ ينية
معهد تراث األنبياءَّ ،
امل َعدَّ ة ل ُط اّلب احلوزة العلمية يف النجف األرشف.
الدراسة فيه عن طريق االنرتنيت وليست مبارشة.

يساهم املعهد يف نشـر وترويج املعارف اإلسالم َّية وعلوم آل البيت

ووصوهلا إ ٰىل أوسع رشحية ممكنة من املجتمع ،وذلك من خالل توفري املواقع

متخصص من املربجمني
والتطبيقات اإللكرتونية التي يقوم بإنتاجها كادر
ِّ

عىل
ِّ
واملصممني يف جمال برجمة وتصميم املواقع اإللكرتونية والتطبيقات ٰ
أجهزة احلاسوب واهلواتف الذك َّية.

وبالنظر للحاجة الفعلية يف جمال التبليغ اإلسالمي النسوي فقد أخذ

فتم إنشاء جامعة
عىل عاتقه تأسيس جامعة
ِّ
متخصصة يف هذا املجالَّ ،
املعهد ٰ
ُأ ِّم البننياإللكرتونية لتلبية حاجة املجتمع وملء الفراغ يف الساحة
عىل إيصال اخلطاب اإلسالمي
اإلسالم َّية إلعداد مب ِّلغات رسال ّيات قادرات ٰ
بطريقة علمية بعيدة عن االرجتال يف العمل التبليغي ،باإلضافة إىل فتح

التخصصات العقائدية والفقهية والقرآنية.

عىل َّ
أن املعهد مل هُي ِمل اجلانب اإلعالمي ،فبادر إ ٰىل إنشاء مركز القمر
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عىل شبكة
عىل تقوية
ٰ
املحتوى اإلجي��ايب ٰ
لإلعالم الرقمي ،ال��ذي يعمل ٰ
موجه ًا
االنرتنيت ووسائل اإلعالم االجتامعي ،حيث يكون هذا املحتوى َّ
إليصال فكر أهل البيت وتوجيهات املرجعية الدِّ ينية العليا إ ٰىل نطاق
واسع من الشـرائح املجتمعية املختلفة وبأحدث تقنيات اإلنتاج الرقمي

وبأساليب خطابية تناسب املتل ّقي العرصي.

واملعهد يقوم بطباعة ونشـر اإلنتاج الفكري والعلمي لطلبة العلم،

ضمن سلسلة من اإلص��دارات يف خمتلف العناوين العقائدية والفقهية
واألخالقية ،التي هتدف إ ٰىل ترسيخ العقيدة والفكر واألخالقُ ،بأسلوب

بعيد عن التعقيد ،يستقي معلوماته من مدرسة أهل البيت املوروثة.

وهذا الكتاب (توضيح مناسك احلج) هو أحد إصدارات معهدنا ،وهو

الكتاب السابع لسامحة الشيخ سليم العامري ،حيث بذل جهد ًا كبري ًا يف بيان

مناسك احلج بطريقة مبتكرة وبعبارات واضحة ،تنفع املتفقهني من جهة،
وحجاج بيت اهلل احلرام من جهة أخرى ،فشكر اهلل سعيه ،وتقبله منه بقبول

حسن.

إدارة املعهد

املقدمة
ال خيفى عىل كل متابع للشأن الديني عموم ًا ،واإلسالمي خصوص ًا ،أن

فريضة احلج حتتل مركز ًا حموري ًا يف اإلسالم ،ذاك ما دلت عليه الكثري من
النصوص الدينية ،من قبيل ما روي َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َالُ :بن ِ َي ا ِ
إل ْس اَل ُم َع ىَل
ِ
ول ينَاد بِ يَ ٍ
ِ
ِ
ِ
والص ْو ِم َ
مَخ ٍ
ي
شء ك اََم نُود َ
واحل ِّج َ
الص اَلة وال َّزكَاة َّ
ْسَ :ع ىَل َّ
والو اَل َية ،مَ ْ ُ َ ْ
الو اَل َي ِة(((.
بِ َ

عالوة عىل ذلك ،فإن النصوص الدينية ترصح بفضل وثواب عظيمني
اهيم ب ِن ميم ٍ
ِ
ون َق َالُ :ق ْل ُت ألَبيِ َع ْب ِد اهلل:
للحج ،من قبيل ما روي َع ْن إِ ْب َر َ ْ َ ْ ُ
ِ
إِ يِّن َأ ُح ُّج َسنَ ًة ،رَ ِ
ك ِم َن َ
وشيكِي َسنَ ًة؟ َق َالَ :ما َي ْمنَ ُع َ
يم؟ ُق ْل ُت:
احل ِّج َيا إِ ْب َراه ُ
لاَ َأ َت َف َّر ُغ لِ َذلِ َكُ ،ج ِع ْل ُت فِدَ َ
اكَ ،أت ََصدَّ ُق بِ َخ ْم ِسماِ ئ ٍَة َمك َ
َان َذلِ َك؟ َق َال:
احلج َأ ْف َض ُلُ .ق ْل ُتَ :ف َأ ْل ٍ
ٍ
َ
وخ ِسماِ ئ ٍَة؟
ف مَ ْ
احل ُّج َأ ْف َض ُلُ .ق ْل ُتَ :أ ْلف؟! َق َالُّ َ :
اف البي ِ
َق َالَ :
احل ُّج َأ ْف َض ُلُ .ق ْل ُتَ :أ ْل َفينْ ِ ؟ َق َال :يِأف َأ ْل َف ْي َ
ت؟
ك َط َو ُ َ ْ
ُق ْل ُت :لاَ َ .ق َال :يِأف َأ ْل َف ْي َ
الص َفا وا َمل ْر َو ِة؟ ُق ْل ُت :لاَ َ .ق َال:
ك َس ْع ٌي َب نَْ
ي َّ
ك َر ْم ُي ِ
وف بِ َع َر َف َة؟ ُق ْل ُت :لاَ َ .ق َال :يِأف َأ ْل َف ْي َ
يِأف َأ ْل َف ْي َ
اجل اَم ِر؟ ُق ْل ُت:
ك ُو ُق ٌ
ك ا َملن ِ
ُ (((
ك؟ ُق ْل ُت :لاَ َ .ق َالَ :
َاس ُ
لاَ َ .ق َال :يِأف َأ ْل َف ْي َ
احل ُّج َأ ْف َضل.

اب َد َع ِائ ِم ِاإل ْسلاَ ِم /ح.1
((( الكايف للكليني ج 2صَ 18ب ُ
اب َف ْض ِل َ
احل ِّج وال ُع ْم َر ِة و َث َو ِابهِماَ  -ح.29
(((  -الكايف للكليني ج 4ص َ 259ب ُ
7

8

تو�ضيح منا�سك احلج

أفض ُل ِمن الص ِ
قول َ :
كان أيب َي ُ
الة
احل ُّج َ
وعن أيب عبد اهلل الصادقَ :
َ َّ
وإن الصائِ َم َيشت َِغ ُل َعن أهلِ ِه
والصيامِ ،إن اََّم ا ُمل َص يّل َيشت َِغ ُل َعن أهلِ ِه سا َع ًةَّ ،
ِّ
ِ
ب َبدَ َن ُه و ُي ِ
َفس ُه و ُي ِنف ُق ما َل ُه و ُي ُ
َب َ
طيل الغَي َب َة َعن
وإن
ياض َيومَّ ،
احلاج ُيتع ُ
َّ
ضج ُر ن َ
أهلِ ِه ،ال يف مال َيرجو ُه وال إىل جِت َارة.
ِِ
قول :وما َ ِ
وكان أيب َي ُ
قوف
ّاس ُو ٌ
َ
يء َيقو ُد بِ َأهله والن ُ
أفض ُل من َر ُجل جَي ُ
بِعرفات يمينًا ِ
(((
احل َّج َف َي َ
وشامالًَ ،يأيت هِبِ ُم َ
سأ ُل هِبِ ُم اهللَ تَعاىل.
َ
ََ
كام ال ريب يف أن مسائل احلج ،وقضاياه ،هي من الدقة والعمق بحيث

ال يتمكّن من فهم عمقها ،ودرك غورها ،إال من عارش احلج عملي ًا ،وتابع

نصوصه الفقهية والتارخيية علمي ًا ،األمر الذي كان يتساءل عن الرس وراءه
زرارة من اإلمام الصادق حينام سأله عن عدم فناء مسائله ملدة أربعني

عام ًا ،فقد روي يف أحوال زرارة أنه قال :قلت أليب عبد اهلل :جعلني اهلل

بيت
فداك ،أسألك يف احلج منذ أربعني عا ًما فتُفتيني ،فقال :يا زرارةٌ ،
عاما.
ي ُّج قبل آد َم بألفي عامٍ ،تريدُ ْ
حَُ
أن تفنى مسائله يف أربعني ً

(((

وهذا ما ُيضيف إىل أمهية احلج أمهية أخرى تتع ّلق بكثرة مسائله وتفرعها،

إىل احلد الذي تصعب اإلحاطة هبا ،وهو ما يراه كل من يقرأ يف كتب مناسك
احلج التي كتبها علامؤنا األعالم ،وقد صدق من قال :إين مل أعرف احلج حتى
حججت.
ُ

(((  -من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 2ص  221ح .2236
(((  -من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 2ص  519ح .3111

مدقملا
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أضف إليه :أن احلج ال يتكرر للفرد إال نادر ًا ،لصعوبة الوصول إىل

الديار املقدسة ،خصوص ًا يف أزماننا.

هذا فض ً
ال عن االبتالء بمسائل مستحدثة كثرية فيه ،من حيث الزمان

واجلغرافيا املتع ّلقة باملناسك.

وغري ذلك من األسباب التي يعرفها من مارس احلج.

من هنا ،كانت احلاجة إىل وجود عارف باألحكام الرشعيةُ ،مت ٍ
ْقن

احلاج ،كدليل للقافلة ،ومرشد ألفرادها،
لتطبيقاهتا ،أمر ًا رضوري ًا يف قافلة
ّ

يعمل عىل أن يؤدي احلاج عمله مطابق ًا للحكم الرشعي ،ويصحح ما قد يقع
فيه اآلخرون من خطأ عميل.

وحتى ُيتقن دليل القافلة مهمته ،حيتاج إىل فهم دقيق ملسائل احلج ،فض ً
ال

عن أمهية املامرسة العملية فيه.

من جهة أخرى ،فإن الرسائل العملية املختصة بمناسك احلج ،معروفة

بسبك العبارة ،وهو أمر يقتضيه التخصص العلمي للمجتهد ،إذ املنهجية

تقتيض أن يكون اخلطاب متناسب ًا مع الدقة العلمية التي ُعرف هبا االجتهاد
الفقهي ،وهذا ما يؤدي إىل عدم فهم كثري من عباراهتا إال لطلبة العلم الذين
قضوا شطر ًا معتد ًا به يف الدراسة احلوزوية.

ومن هذا املنطلق ،كانت الفكرة بكتابة مناسك احلج ،بألفاظ واضحة،

سهلة املنال ،وبعبارات أقرب إىل األدبية منها إىل التخصصية ،مع احلفاظ
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عىل املضمون العلمي للفتاوى ،وال يعني هذا أن خيلو الكتاب من التعبريات
الفقهية الدقيقة ،إال أهنا لو كانت ،فقد حاولت قدر اإلمكان ذكرها بعبارة

أوضح.

وال بد أن نبني هنا أمور ًا:
الأمر الأول
اشتمل هذا التوضيح عىل ثالثة أجزاء وخامتة:
اجلزء االول :يف وجوب احلج والنيابة والوصية وأقسام احلج والعمرة.

اجلزء الثاين :يف عمرة التمتع.
اجلزء الثالث :يف حج التمتع.
الأمر الثاين
إن هذا التوضيح حيتوي عىل متن مناسك احلج وملحقاته املطبوعة يف

هامش املناسك لسامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل السيستاين (دام

ظله) ،باإلضافة إىل جمموعة من االستفتاءات اخلاصة الصادرة عن مكتب

سامحته ،متت اإلشارة إليها يف مواضعها.

الأمر الثالث
روعي يف هذا التوضيح أمور عدة:

 -1تبويب مسائل املناسك تبويب ًا موضوعي ًا مشتم ً
ال عىل مباحث

مدقملا
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وفصول وفروع كثرية.

 -2طرح املسائل بأسلوب بسيط وبيان واضح ،وغالب ًا ما يكون بطريقة

السؤال واجلواب.

 -3إيضاح بعض االستفتاءات والتعليق عليها.
 -4ذكر تنبيهات ومالحظات توضيحية بعد أغلب املوضوعات.

 -5ضبط القيود والرشوط املتع ّلقة بموضوع واحد واملبعثرة يف املسائل

أو االستفتاءات وتسليط الضوء عليها ومجعها لتكون يف موضع واحد.
 -6استيعاب شقوق كل مسألة وذكر تفاصيلها.
 -7ذكر خالصات جلملة من املوضوعات.

 -8تبويب االستفتاءات وامللحقات ضمن موضوعاهتا املناسبة حتت

عنوان (أسئلة تطبيق ّية).

 -9هناك بعض االستفتاءات تعد مصداق ًا ألكثر من عنوان ،تم تكرارها

يف مواضعها املتعددة.

ويف اخلتام ال يسعني إال أن اتقدّ م بالشكر اجلزيل لكل من راجع هذا

التوضيح وأبدى مالحظاته عليه من األساتذة الفضالء واإلخوة األعزاء...

والشكر موصول إىل إدارة معهد تراث األنبياء للدراسات احلوزوية

اإللكرتونية الهتاممها بإخراج هذا التوضيح إىل النور.
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ويف اخلتام ،ال يسعني إال أن اسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يتقبل منا هذا

القليل ،وأن جيعله ذخر ًا يوم ال ينفع مال وال بنون ،إال من أتى اهلل بقلب

سليم.

سليم العامري/النجف األرشف
االثنني  23رجب املرجب 1442هـ
 23آذار 2021م.

الإهداء
إىل نور األخيار...
وهداة األبرار...
إىل من به ينزل الغيث...
ويمسك السامء أن تقع عىل االرض إال بإذنه...
إىل من به ُين ّفس اهلم و ُيكشف الرض...
إىل من به فتح اهلل وبه خيتم...
موالي أمري احلج...
ُأقدم هذا اجلهد

عليّ أحظى بنظرة القبول.

املق�صد االول
وجوب احلج و�ش�ؤونه
وفيه مباحث:
املبحث الأول
وجوب احلج
وفيه ُأمور:
الأمر الأول
حجة اال�سالم
ّ

احلج عىل ّ
كل مك ّلف جامع للرشائط اآلتية ،ووجوبه ثابت بالكتاب
جيب ّ

والسنّة القطعية.

واحلج ركن من أركان الدينّ ،
فإن اإلسالم بني عىل مخسة أشياء كام يف
ّ

صحيحة زرارة عن أيب جعفر – صلوات اهلل عليهُ « :-بني اإلسالم عىل مخسة

أشياء :عىل الصالة والزكاة واحلج والصوم والوالية».
ووجوبه من الرضوريات.
15
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س -1وماذا يرتتب عىل كون وجوب احلج من الرضوريات؟

ج -يرتتب عليهّ :
أن من أنكر أصل وجوب احلج ومل يكن انكاره مستند ًا

اىل شبهة فقد كفر ،وأ ّما إذا كان إنكاره مستند ًا اىل شبهة فال يكون موجب ًا
للكفر.

س -2من كان يعرتف بوجوب احلج ولكنّه يرتك احلج عمد ًا وال يؤدي

هذه الفريضة ،فهل حُيكم بكفره؟

ج -ال يحُ كم بكفره ،ولكنّه قد ارتكب معصية كبرية ،بل من أعظم

الكبائر.

س -3وما الدليل عىل وجوب احلج من القرآن؟

َّاس حج البي ِ
ت
ج -يدل عىل وجوبه من القرآن قوله تعاىلَ :
﴿وهلل َع ىَل الن ِ ّ َ ْ
َطاع إِ َل ْي ِه َسبِي ً
وم ْن َك َف َر َفإِ َّن اللهََّ َغن ِ ٌّي َع ِن العالمَِنيَ ﴾.
َم ِن ْاست َ
ال َ
س -4وما الدليل عىل وجوب احلج من السنة؟

ج -يدل عىل وجوبه من السنة ما رواه الشيخ الكليني  -بطريق معترب

حجة االسالم ،مل يمنعه من
حيج ّ
 -عن أيب عبد اهلل قال« :من مات ومل ّ

احلج ،أو سلطان يمنعه ،فليمت
ذلك حاجة جتحف به ،أو مرض ال يطيق فيه ّ
احلج واالهتامم به
هيودي ًا أو نرصاني ًا» ،وهناك روايات كثرية تدل عىل وجوب ّ

نتعرض هلا طلب ًا لالختصار ،وفيام ذكرناه من اآلية الكريمة والرواية كفاية
مل ّ
للمراد.

حلا بوجو

س -5وكم مر ًة جيب عىل املك ّلف املستطيع أن حيج يف عمره؟
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مرة واحدة،
جّ -
احلج الواجب عىل املك ّلف  -يف أصل الرشع -إنّام هو ّ

بـ(حجة اإلسالم) أي احلج الذي ُبني عليه االسالم ،نعم قد
ويسمى ذلك
ّ
ّ
جيب احلج بعنوان آخر كالنذر او اليمني او اإلجارة او غري ذلك.

أسئلة تطبيق ّية:

أن اهلل تعاىل يغفر للحاج ما تقدّ م
س -1هل يعني ما ورد يف الروايات من ّ

من ذنبه أنّه ال جيب عليه قضاء ما فاته من صالة وصيام واداء ما تع ّلق بذمته
من كفارات؟

ج -كال ال يعني ذلك بل معناه جمرد أنّه إذا تاب ال يعاقب عىل ما صدر

منه من ترك واجب أو فعل حرام واما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو

ذلك فال بد من االتيان به.

باحلج؟
س -2إذا خلت مكّة من احلجيج فهل ُيلزم الناس
ّ

ج -ورد يف بعض الروايات املعتربة ما يدل عىل ّ
أن عىل إمام املسلمني أن

احلج ويدفع تكاليف من
احلجاج فيجرب الناس عىل ّ
ال يسمح بخلو مكّة من ّ
ال يتمكّن ذلك من بيت املال ،وهكذا بالنسبة إىل زيارة قرب النبي.
الأمر الثاين
فورية احلج
فوري ،ولكن هل فوريته رشعية او
احلج بعد حتقق رشائطه
ّ
وجوب ّ

عقلية؟
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ج -فورية وجوب احلج عقلية وإن كان االحوط استحباب ًا اعتبار الفورية

الرشعية.

س -ماذا يقصد من الفورية الرشعية والعقلية؟

ج -الفورية الرشعية تعني ّ
أن الشارع يوجب املبادرة اىل احلج كام يوجب

احلج ،فيجب عىل املك ّلف أن يبادر اىل احلج يف سنة االستطاعة ،وهذا قد

ذهب اليه مشهور فقهائنا (رض).

وأ ّما الفورية العقلية فتعني أن العقل حيكم بلزوم املبادرة اىل احلج عند

حتقق رشوطه حتى ال يلزم االخالل بالواجب لو مل يبادر ،فبعد حتقق رشوط
وجوب احلج من االستطاعة وغريها حيكم العقل بلزوم احراز امتثال هذا

الوجوب بمالك لزوم االحتياط ّ -
فإن اشتغال الذمة يقين ًا بوجوب احلج
يستدعي بحكم العقل تفريغها يقين ًا -لئال يلزم االخالل بالواجب وبالتايل
يستحق العقاب وهذا هو خمتار سامحة السيد (دام ظله).
الأمر الثالث
الآثار املرتتب على الفورية
يرتتب عىل ك��ون الفورية رشعية وج��وب امل��ب��ادرة اىل احل��ج يف سنة

االستطاعة وال جيوز التأخري حتى لو كان واثق ًا بأنّه سيدرك احلج يف السنوات

اّ
اللحقة ،ومن ّ
أخر احلج من دون عذر كان عاصي ًا ويستقر احلج يف ذمته.
وأ ّما عىل الفورية العقلية فيوجد حالتان:

حلا بوجو
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احلالة األُوىل :أن ال يكون املك ّلف واثق ًا بأنّه سيدرك احلج يف السنوات

اّ
اللحقة ،ويف هذه احلالة جيب عليه املبادرة اىل احلج يف سنة االستطاعة.
وماذا يرتتب عليه إذا مل يبادر اىل احلج يف نفس السنة؟

متجري ًا إذا اتفق وأدرك احلج يف السنوات اّ
اللحقة ،وأ ّما إذا مل
ج -يكون
ّ

يدركه اص ً
ال فهو عايص ويستقر عليه احلج.

احلالة الثانية :أن يكون املك ّلف واثق ًا بأنّه سيدرك احلج يف السنوات

اّ
اللحقة ،ويف هذه احلالة ال جتب عليه املبادرة اىل احلج يف سنة االستطاعة

بل جيوز له التأخري ّ
ألن العقل ال يلزمه باملبادرة ،ولو ّ
أخر احلج لكونه واثق ًا

بأدراكه يف السنوات اّ
اللحقة فإن أداه بعد ذلك فبها ،وإن اتفق أنّه مل يدركه -
بسبب مرض او غريه -فال يستحق العقاب وال يستقر عليه احلج.

وسامحة السيد  -دام ظله -وإن بنى عىل كون الفورية عقلية وبالتايل

جيوز تأخري احلج عن سنة االستطاعة ملن كان واثق ًا بأنّه سيدرك احلج يف
اللحقة ،إال ّ
السنوات اّ
أن االحوط استحباب ًا ملن كان واثق ًا بادراك احلج يف

السنوات اّ
اللحقة أن يبادر اىل احلج يف سنة االستطاعة وال ّ
يؤخر احلج،
وهذا معنى ّ
أن اعتبار الفورية الرشعية بنحو االحتياط االستحبايب.
تنبيهان:

التنبيه األول :اجلاهل بفورية احلج ومل يبادر فإن كان مقرص ًا ومل يدرك

احلج أص ً
ال استقر احلج يف ذمته ،حتى لو كان جازم ًا بجواز التأخري.
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التنبيه الثاين :اجلاهل القارص بفورية احلج ومل يبادر اىل احلج ،ال يستقر

عليه احلج يف حالتني:

 -1أن يكون واثق ًا بإدراك احلج يف عام الحق.

 -2أن ال يكون واثق ًا من أداء احلج الحق ًا ومع ذلك أخّ��ره لكونه

جازم ًا او مطمئن ًا بجواز التأخري ،وأ ّما إذا أخره ومل يكن واثق ًا بادراك احلج
يف سنوات الحقه ،ومل يكن  -يف سنة االستطاعة -جازم ًا او مطمئن ًا بجواز
التأخري فيستقر احلج يف ذمته.

أسئلة تطبيق ّية:

احلج ايام امتحاناته اجلامعية بحيث
س -1شاب مستطيع صادف وقت ّ

للحج ألثر ذلك سلبي ًا يف دراسته فامذا يصنع؟
لو سافر
ّ

احلج يف عام الحق جاز له التأخري يف أدائه
ج -إذا كان واثق ًا من اداء ّ

وإالّ  -كام هو الغالب  -وجب عليه أداؤه يف هذا العام ،نعم إذا كان ذلك

يؤدي إىل رسوبه وضياع سنته مث ً
ال وكان فيه من احلرج ما ال يتحمل عادة مل

جيب عليه.

احلج ولكنّه مل يكن يعلم بفورية
س -2من كان مستطيع ًا وعامل ًا بوجوب ّ

مستقر ًا عليه؟
احلج
وجوبه حتى زالت عنه االستطاعة فهل يعدّ
ّ
ّ

احلج الحق ًا ومع ذلك
ج -إذا كان يف أيام استطاعته غري واثق من أداء ّ

أخره باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخري فان مل يكن اعتقاده هذا
ّ
احلج عليه وإالّ حكم به.
مستند ًا إىل تقصريه يف التعلم مل حيكم باستقرار ّ
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الأمر الرابع
مقدمات احلج
حت�صيل ّ
احلج  -بعد توفر رشوطه اآلتية -فهل جيب حتصيل
إذا وجب اخلروج إىل ّ

مقدماته الوجودية أي التي يتوقف عليها احلج كتهيئة جواز السفر والفيزة
وتذكرة السفر واخلروج مع الرفقة وغري ذلك؟

ج -نعم جيب ذلك حتى يلزم إدراك الواجب يف وقتهّ ،
فإن العقل حيكم

بلزوم هتيئة مقدمات احلج ووسائله حتى يدرك الواجب.
الأمر اخلام�س
املقدمات
احلكم التكليفي لت�أخري ّ

تقدّ م أنّه جيب  -بحكم العقل -هتيئة مقدمات احلج التي منها الرفقة

وغريها ،ولكن لو توفر من املقدّ مات أكثر من فرد كام لو تعدّ دت الرفقة  -او
تعدّ دت رحالت الطريان مثالً -فهل يتخيرّ بينها او خيتار اخلروج مع األُوىل؟
ج -ههنا ثالث صور:

أي منها فيتخيرّ يف الذهاب مع
الصورة األُوىل :أن يثق بإدراك احلج مع ٍّ
أي واحدة.
ّ
الصورة الثانية :أن يكون االدراك مع واحدة أوثق من األخرى ،وهنا
يكون خميرّ ًا أيض ًا وإن كان األُوىل أن خيتار األوثق إدراك ًا.

الصورة الثالثة :أن يثق بإدراك احلج مع واحدة دون األخرى ،فال جيوز
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له التأخري اىل األخرى بل جيب عليه  -بحكم العقل -أن يذهب مع التي يثق
بإدراك احلج معها.
تنبيهات:

التنبيه األول :الصور املتقدّ مة تشمل مجيع املقدّ مات وال ختتص باخلروج

مع الرفقة.

التنبيه الثاين :الصور املتقدّ مة جتري يف سائر خصوصيات اخلروج،

اجلو أو البحر ونحو ذلك ،فلو كان يثق بإدراك احلج
رب أو ّ
ككونه من طريق ال ّ

جو ًا،
جو ًا وال يثق بإدراكه عن طريق الرب فيتعني عليه السفر ّ
عن طريق السفر ّ
ولو كان يثق بإدارك احلج من كال الطريقني ختيرّ  ،ولو كان أحدمها أوثق من
اآلخر فاألُوىل اختيار األوثق.
الأمر ال�ساد�س
املقدمات
احلكم الو�ضعي لت�أخري ّ
تقدّ م يف األمر السابق بيان احلكم التكليفي للتأخري يف املسري اىل احلج،

وأنّه متى جيوز التأخري ومتى ال جيوز ،ولكن ما هو احلكم الوضعي الذي
يرتتب عىل تأخري احلج ،بمعنى هل يستقر احلج يف ذمته لو ّ
أخر اخلروج مع
عدم جواز التأخري ومل يدرك احلج او ال يستقر؟
ج -ههنا صورتان:

الصورة األُوىل :إذا مل جيز له التأخري ّ
فأخر ومل يدرك احلج  -كام إذا مل يكن

حلا بوجو
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واثق ًا بإدراك احلج يف عام الحق ومع ذلك ّ
أخره ،-فال اشكال يف أنّه يستقر

يف ذمته احلج.

الصورة الثانية :إذا جاز له التأخري  -كام إذا كان واثق ًا بإدراك احلج يف

عام الحق ّ
وأخره ثم اتفق أنّه مل يدركه أص ً
ال لطرو مانع -فال إثم عليه وال

يستقر احلج يف ذمته ،لكونه معذور ًا يف التأخريّ ،
فإن العقل ال حيكم بوجوب
املبادرة اىل احلج يف سنة االستطاعة بعدما كان واثق ًا بإدراك احلج يف السنوات

اللحقة ،باعتبار ّ
اّ
أن حكم العقل باملبادرة إنّام هو بمالك ادراك الواجب

وعدم تضييعه ،ومع الوثوق بإدراكه يف سنوات الحقه ال حيكم بلزوم البدار.
س -ماذا يقصد من استقرار احلج يف ذمة املك ّلف؟
ج -يقصد منه ما ييل:

 -1إذا وجب احلج عىل املك ّلف لتوفر رشوطه ومل يذهب اىل احلج  -ومل

يكن معذور ًا -فيستقر احلج يف ذمته وجيب عليه أداؤه ولو متسكع ًا  -أي حتى

لو كان فيه حرج شديد ال يتحمل عادة ،او كان منافي ًا لشانه وخم ً
ال بكرامته،-
ولو مل حيج اىل أن مات وجب إخراج تكاليف احلج من أصل الرتكة.

 -2إذا وجبت االستنابة عىل املك ّلف لعدم قدرته البدنية عىل احلج -

بسبب كرب السن او املرض الذي ال يرجو زواله او غري ذلك فتتعني عليه

االستنابة إذا كان مستطيع ًا مالي ًا -ومل يستنب فيستقر احلج يف ذمته ،وجيب

إخراجه بعد وفاته من أصل الرتكة.
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احلج
احلكم السابق جيري يف سائر موارد حصول العجز عن إدراك ّ
بسبب الطوارئ واملصادفات اخلارجية من دون تفريط منه ،فال يستقر عليه
احلج.

املبحث الثاين
حجة الإ�سالم
�شرائط وجوب ّ
ال�شرط الأول :البلوغ

احلج عىل غري البالغ ،وإن كان مراهق ًا(((.
فال جيب ّ

حجة اإلسالم او ال؟
حج
حجه وجيزي عن ّ
الصبي فهل يصح ّ
س -1لو ّ
ّ
ج -ت��ارة حيج الصبي عن نفسه ،وأخ��رى حيج نيابة عن غ�يره ،فهنا

صورتان:

حجه
الصورة األُوىل :أن حيج عن نفسه ،فإن كان بإذن الويل فيصح ّ

حجة اإلسالم ،فإذا بلغ وكان مستطيع ًا وجب عليه
 ولكن ال جيزئه عن ّاحلج -وإن مل يكن بإذن الويل فال يصح.

الصورة الثانية :أن حيج نيابة عن غريه ،فإن كان احلج مستح ّب ًا فيصح إذا

كان بإذن الويل ،وال يصح من دون إذنه ،وأ ّما إذا كان احلج واجب ًا فال يصح

عىل االحوط وجوب ًا.

حجه عن
س -2لو خرج الصبي اىل احلج وبلغ يف األثناء فهل جيزيه ّ
((( املراهق :هو من قارب البلوغ ومل يبلغ بعدُ .
25
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حجة اإلسالم؟
ّ

ج -ههنا صور:

الصورة األُوىل :أن يبلغ يف امليقات قبل أن يحُ رم ،فهو أتى بمقدّ مات

احلج من السفر وغريه ،وقبل أن يحُ رم بلغ ،فهل جيزيه هذا احلج الذي وقعت

حجة االسالم؟
مقدّ ماته قبل البلوغ عن ّ

ج -نعم جيزيه بال اشكال إذا توفرت باقي الرشوط كاالستطاعة  -ولو

كان مستطيع ًا من موضعه ،حيث يكفي يف االستطاعة أن تكون من موضعه
كام سيأيت.-

الصورة الثانية :أن يبلغ بعد االح��رام  -بعد أن ل ّبى -وقبل أن يأيت

حجة اإلسالم؟
بالطواف ،فهل جيزيه عن ّ
حجة اإلسالم.
ج -نعم جيزيه عن ّ

الصورة الثالثة :أن حيرم وي��أيت ببعض املناسك كالطواف والسعي

حجة اإلسالم؟
وغريها ،ويبلغ قبل الوقوف يف املزدلفة ،فهل جيزيه عن ّ
حجة اإلسالم.
ج -نعم جيزيه عن ّ

حجه
الصورة الرابعة :أن يبلغ بعد الوقوف يف املزدلفة ،وال اشكال يف أن ّ

حجة اإلسالم ،وإنّام يقع مستحب ًا ،وجيب عليه احلج بعد البلوغ
ال جيزي عن ّ

إذا توفرت باقي الرشوط.

حجة اإلسالم -
س -3إذا كان احلج مستوفي ًا جلميع الرشوط املعتربة يف ّ

����������������������
�
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تبي له  -بعد
كاالستطاعة وغريها -إال أنّه اعتقد أنّه فاقد لرشطية البلوغ ،ثم نّ
حجة اإلسالم
أداء احلج او أثنائه -أنّه كان بالغ ًا حني احلج ،فهل جيزيه عن ّ

او ال؟

حجة اإلس�لام م��ادام املك ّلف مستجمع ًا لرشوط
ج -نعم جيزيه عن ّ

حجة اإلسالم ،وإن مل يقصدها بعنواهنا  -ملا سيأيت من عدم اعتبار قصد
ّ
حجة اإلسالم ،-ويكون اعتقاده هذا (من كون وظيفته احلج املندوب
عنوان ّ

حج معتقد ًا
العتقاد أنّه غري بالغ) من اخلطأ يف التطبيق((( ،وهذا نظري ما إذا ّ
أنّه غري مستطيع فبان مستطيع ًا ،كام سيأيت.

س-4الصبي املم ّيز((( ال جيب عليه احلج ولكن هل يستحب له؟

حجه إذن الو ّيل،
ج -نعم
حيج ،ولكن يشرتط يف صحة ّ
يستحب له أن ّ
ّ

كام تقدّ م.

الصبي او الصب ّية غري املم ّيزين؟
للويل إحجاج
س -5هل يستحب
ّ
ّ
ج -نعم يستحب له إحجاج الصبي والصبية غري املم ّيزين.

((( معنى اخلطأ يف التطبيق :أن يقصد احلج الذي هو وظيفته واقع ًا ولكنّه ط ّبقه عىل غريه خطأ
حجة اإلسالم لكونه مستجمع ًا لرشائطها ،ولكنّه قصد احلج املندوب
واشتباه ًا ،كام إذا كانت وظيفته ّ
تومه ًا منه أنّه وظيفته – العتقاد كونه غري بالغ ،-فهو قاصد لنسكه ووظيفته إال أنّه طبقها خطأ عىل
احلج املندوب متخي ً
ال أنّه وظيفته ،ومثل ذلك ال يرض بالعمل.
((( الصبي املم ّيز :هو من يدرك معنى احلج ،فيدرك معنى التلبية والطواف والسعي وباقي املناسك،
مقابل الصبي غري املميز الذي ال يدرك معنى ذلك فقد يتمكّن من التلبية مث ً
ال ولكنّه ال يدرك معناها
وهكذا باقي املناسك.

28

تو�ضيح منا�سك احلج

س -6كيف يقوم الويل بإحجاج الصبي او الصبية؟

ج -يقوم الويل بإلباس الصبي ثويب اإلحرام ،وأ ّما الصبية فتحرم بثياهبا،

ويأمرمها بالتلبية ويل ّقنهام إ ّياها  -إن كانا قابلني للتلقني وإالّ ل ّبى عنهام-
عم جيب عىل املحرم االجتناب عنه ،وجيوز أن ّ
يؤخر جتريد الصبي
وجينّبهام اّ

عن املخيط وما بحكمه إىل فخ -إذا كان سائر ًا من ذلك الطريق  -ويأمرمها

احلج ،وينوب عنهام فيام ال يتمكّنا،
باإلتيان بكل ما يتمكّنا منه من أفعال ّ
ويطوف هبام ،ويسعى هبام بني الصفا واملروة ،ويقف هبام يف عرفات واملشعر،
ويأمرمها بالرمي إن قدرا عليه ،وإالّ رمى عنهام ،وكذلك صالة الطواف،

فيأمرمها بالصالة إن متكنا منها وإال صىل عنهام ،ويقصرّ هلام يف العمرة،
وحيلق رأس الصبي او يقرص له يف احلج ،وأ ّما الصبية فيقرص هلا ،وهكذا

بقية األعامل.

س -7هل جيب عىل الويل الذي يقوم باحجاج الصبي أن يكون حمرم ًا؟

بالصبي وإن كان نفسه اّ
محُلً ،نعم ال جيوز
ج -ال جيب بل جيوز أن يحُ رم
ّ

له دخول مكة او احلرم إال حمرم ًا بحج او عمرة ،ولكن لو فرض أنّه كان ممن

جيوز له الدخول اّ ً
حمل  -كام لو أتى بعمرة مفردة يف نفس الشهر او كان ممن

يتكرر منه الدخول واخلروج كاحلطاب او احلشاش وغريهم -فيجوز له أن
يحُ رم بالصبي وهو حمل ،بل حتى لو عىص ودخل من غري احرام فهو وإن كان
آث ًام اّإل أنّه جيوز له إحجاج الصبي.

س -8لو مل يتمكّن الصبي غري املم ّيز من بعض أفعال احلج ،فهل جيب
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عىل ول ّيه أن ينوب عنه او ُيستحب له ذلك؟

ج -نعم جيب عليه أن ينوب عنه فيام ال يتمكّن منه من أفعال احلج.
س -9ما املراد من الويل الذي ُيستحب له إحجاج الصبي؟ هل خصوص

األب واجلد من طرف األب؟ او كل من يتوىل أمر الصبي وإن مل يكن أب ًا او
جدّ ًا؟ او من له حق حضانته؟

ج -املراد منه من له حق حضانته من االبوين او غريمها(((.

الصبي هل يف أمواله او عىل الويل؟
حج
س -10عىل من تكون نفقة ّ
ّ

ج -هنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن ال يكون للصبي مال خيصه ،ويف هذه الصورة تكون

نفقة احلج مجيعها عىل الويل.

الصورة الثانية :أن يكون للصبي أم��وال  -كام لو اعطي ما يسمى
((( وتفصيل حق احلضانة:
 -1حق احلضانة مشرتك بني االبوين بالسوية خالل السنتني إذا مل ينفصال ،وبعد السنتني يكون احلق
لألب.
 -2إذا انفصال خالل السنتني فإن مل تتزوج األم فحقها باقي خالل السنتني ،وأ ّما إذا تزوجت فيسقط
حقها من احلضانة.
 -3إذا مات األب فاالم أحق بحضانته  -اىل أن يبلغ -حتى وإن تزوجت.
 -4إذا ُفقد االبوان فاحلضانة للجد من طرف األب.
 -5إذا ُفقد اجلد فاحلضانة للويص ،فإن مل يكن ويص ،فيكون حق احلضانة بالرتايض بني األقارب
 عىل ترتيب مراتب اإلرث-عىل االحوط وجوب ًا ،مع االستئذان من احلاكم الرشعي عىل االحوطوجوب ًا.
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بـ(النكوط) فإنّه يملكها وال جيوز ألبويه الترصف يف أمواله إال باالنفاق
عليه -وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون يف السفر مصلحة للصبي ،او كان حفظ الصبي

متوقف ًا عىل السفر به  -كام لو أرادوا السفر وال يوجد من يرتكوا الصبي
عنده ،-ففي هذه احلالة تكون نفقة أصل السفر  -ال نفقة احلج -من مال

الصبي ،ولو فرض أن نفقة احلج تزيد عىل نفقة السفر فتكون الزيادة من مال

الويل.

احلالة الثانية :أن ال يكون يف السفر مصلحة للصبي ،ويف هذه احلالة،

تكون نفقة حج الصبي يف ما يزيد عىل نفقة احلرض عىل الويل ،فمث ً
ال لو كان
الصبي حيتاج يف احلرض اىل ( )100الف ،ويف احلج حيتاج اىل نفقات بمقدار

( )500الف ،فيؤخذ من مال الصبي ( )100الف ،والباقي يكون عىل الويل.
أن ثمن اهلدي جزء من نفقة احلج ،فهل ثمن هدي
س -11من املعلوم ّ

الصبي غري املميز عىل ول ّيه او يف مال الصبي؟

ج -ثمن هديه عىل الويل ،ملا تقدّ م من ّ
أن الويل يتحمل نفقة حج الصبي

فيام زاد عىل نفقة احلرض.

س -12كفارة صيد الصبي غري املم ّيز عىل من تكون؟
ج -كفارة صيده عىل الويل.

س -13إذا أتى الصبي بام يوجب الكفارة  -غري الصيد -كام لو ادهن
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بالدهن الطيب او املطيب او أكل الطيب او غري ذلك ،فهل تثبت الكفارة او

ال؟

ج -ال تثبت وال خترج ال من مال الصبي وال من مال الويل ،بال فرق بني

الصبي املم ّيز وغري املم ّيز.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال يعترب يف طواف الصبي غري املم ّيز الطهارة من احلدث

وال الطهارة من اخلبث ،وال اخلتان ،وال اختيارية احلركة ،وال السرت ،وال

يطوفه ول ّيه وغريه حمموالً ،كام ال يعترب كون الكعبة عىل
املبارشة ،فيجوز أن ّ

يساره ،فال يرض يف طوافه انحرافه عن الكعبة ببدنه ،كام ال يعترب يف صحة

طوافه أن يكون مستيقظ ًا ،فيصح تطويفه وإن كان نائ ًام.

كل تلك األمور وغريها مما يعترب يف الطواف هي غري معتربة يف طواف

الصبي غري املميز ،كام سيأيت يف ما يعترب يف الطواف يف اجلزء الثاين من توضيح
املناسك.

التنبيه الثاين :إذا أحرم الويل بالصبي غري املم ّيز للعمرة املفردة فيلزمه أن

يكمل أعامله ،وإال فيبقى عىل احرامه ،فإذا بلغ حرم عليه ارتكاب يشء من

يطوفه طواف النساء ،وإال حترم عليه النساء
تروكات االحرام ،كام يلزمه أن ّ
إذا بلغ ،وهكذا الصبية غري املم ّيزة.

التنبيه الثالث :إذا كان للصبي أموال ،فيرتتب عىل ذلك أمران:
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 -1ال جيب عىل األب أن ينفق عليه من أمواله اخلاصة بل جيوز له أن

ينفق عىل الصبي من مال الصبي.

 -2ال حيق للويل أن يترصف يف أموال الصبي إال يف شؤونه اخلاصة،

ولكن هل يكفي يف نفوذ ترصفه جمرد عدم وجود مفسدة يف الترصف او يعترب
يف جواز الترصف وجود مصلحة للصبي؟

ج -يكفي عدم وجود مفسدة يف الترصف.

حج البالغ مطلق ًا  -واجب ًا
صحة ّ
التنبيه الرابع :ال يعترب إذن األبوين يف ّ

كان احلج او مستحب ًا ،-بل ال يسقط احلج الواجب بنهيهام.

نعم ،يف احلج املستحب ال جيوز له اخلروج تكليف ًا إذا توفر أمران:

احلج أذ ّية أبويه أو أحدمها.
 -1إذا أوجب خروجه إىل ّ

 -2أن يكون تأذهيام او أحدمها شفق ًة عليه من خماطر الطريق مثالً.

س -لو خرج اىل احلج املندوب وكان موجب ًا ألذية أبويه شفقة عليه،

حجه؟
فهل يبطل ّ

ج -ال يبطل وإن كان آث ًام.

أسئلة تطبيق ّية:

بالصبي املم ّيز من دون إذن وليه فام هو حكمه؟
تم اإلحرام
ّ
س -1إذا ّ
ج -ال يبعد بطالن احرامه من دون إذن الويل.

الصبي
س -2إذا كان األب حيرم قبل امليقات بالنذر فكيف يصنع بولده
ّ
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املم ّيز أو غري املم ّيز حني ارادة اإلحرام به بالنذر؟

بالصبي غري
الصبي املم ّيز بالنذر وال أن حيرم الويل
ج -ال يصح أن حيرم
ّ
ّ

املم ّيز بالنذر.

احلج فهل
حج الرجل بولده غري املم ّيز فأخل ببعض واجبات ّ
س -3إذا ّ

هناك فرض يكون فيه الولد باقي ًا عىل اإلحرام؟

احلج برتكه.
ج -ال ،بل حيكم ببطالن إحرامه من األول إذا ترك ما يبطل ّ

الصبي فيام ال يقدر عليه من األعامل فام
س -4إذا مل يقم الويل بالنيابة عن
ّ

الصبي هل يبطل أو يبقى؟
حكم احرام
ّ

احلج يبطل بفوات الوقت وان
ج -إذا كان احرام عمرة التمتّع أو احرام ّ

كان احرام العمرة املفردة يبقى عليه.

س -5إذا احرم االب بابنه الصغري للعمرة املفردة ثم رصفه عن تكميل

الطواف وارجعه إىل البلد فهل يبقى الولد عىل احرامه إىل ان يأيت بأعامل

العمرة ام تبطل عمرته؟

ج -يبقى عىل احرامه.

س -6طفل ألبسه والده ثوب اإلحرام ول ّقنه التلبية فهل يلزم الوالد

متابعة أعامله حتى يأيت هبا عىل الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل
مع الركب؟

ج -ال بد أن يتابع أعامله حتى يأيت هبا عىل الوجه الصحيح كام ال بد ان

جينّبه ّ
كل ما جيب عىل املحرم جتنّبه.
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الصبي غري املم ّيز
احجاج
س -7ورد يف املناسك أنّه
يستحب للويل ّ
ّ
ّ

احلج وينوب عنه فيام ال يتمكّن
ويأمره باالتيان بام يتمكّن منه من افعال
ّ
والسؤال :إنّه هل جتب النيابة أو تستحب؟
ج -جتب.

س -8من هو ال��ويل ال��ذي حيرم بالطفل واملجنون وهل يشمل االم

واحلاكم ومن عينّه قي ًام؟

ج -املختار أن من حيرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل

املذكورين يف م��وارد ثبوت حق احلضانة هلم ،وام��ا املجنون فلم يثبت

استحباب االحجاج به.

س -9ما هو املقصود بالويل الذي حيرم بالطفل؟

يستحب له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء
ج -الويل الذي
ّ

أكان هو االب أم اجلد لألب أم غريمها.
ال�شرط الثاين :العقل
احلج عىل املجنون.
فال جيب ّ

س -1هل يستحب إحجاج املجنون كالصبي غري املم ّيز؟
ج -مل يثبت استحباب احجاجه.

س -2إذا كان املجنون أدواري ًا  -جُين يف وقت ويفيق يف آخر -ووىف دور
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ج -نعم جيب عليه.

س -3من كان جنونه أدواري ًا وعلم بمصادفة جنونه أليام احلج دائ ًام فام

تكليفه؟

ج -جتب عليه االستنابة يف حال إفاقته.

ال�شرط الثالث :احلر ّية

فال جيب احلج عىل اململوك حتى ُيعتق.

ال�شرط الرابع :اال�ستطاعة
ويعترب فيها أمور ،فال تتحقق االستطاعة ما مل تتحقق مجيع هذه األمور:
الأمر الأول
ال�سعة يف الوقت
ومعنى ذلك وجود القدر الكايف من الوقت للذهاب إىل األماكن املقدّ سة

والقيام باألعامل الواجبة فيها.

احلج إذا كان حصول املال أو توفر سائر الرشائط يف
وعليه ،فال جيب ّ

احلج ،أو أنّه يسع
وقت ال يسع للذهاب إىل األماكن املقدّ سة وأداء مناسك ّ
ذلك ولكن بمش ّقة شديدة ال تُتحمل عادة.

س -هل جيب التحفظ عىل املال يف حال عدم سعة الوقت للذهاب اىل
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األماكن املقدّ سة وأداء احلج؟

ج -إذا أحرز أنّه يتمكّن من املسري اىل احلج يف أوانه فيجب عليه التحفظ

عىل املال وال جيوز له الترصف فيه بام خيرجه عن االستطاعة املالية مع عدم
إمكان التدارك ،ولو ترصف يف املال ومل يمكنه التدارك استقر احلج يف ذمته،

كام سيأيت.

الأمر الثاين
�صحة البدن وق ّوته
ّ

من مل يقدر -ملرض أو هرم -عىل قطع املسافة إىل األماكن املقدّ سة ،أو مل

احلر مثالً ،أو كان ذلك حرج ّي ًا
يقدر عىل البقاء فيها بمقدار أداء أعامهلا لشدّ ة ّ
احلج مبارشة.
عليه ،مل جيب عليه ّ
تنبيهات:

التنبيه األول :نلفت النظر اىل ّ
أن صحة البدن وقوته مها رشط لوجوب

احلج باملبارشة ،وليسا رشط ًا ألصل وجوب احلج بحيث يسقط احلج عن

املريض واهلرم ،وعليه فلو كان املريض او اهلرم مستطيع ًا مالي ًا فيجب عليهام

االستنابة ،كام سيأيت.

التنبيه الثاين :ليس كل مرض يوجب سقوط املبارشة يف احلج وتعينّ
االستنابة ،وإنّام خصوص املرض الذي ال يرجو زواله ،وأ ّما إذا كان يرجو
زوال املرض فيتعينّ عليه االنتظار واحلج باملبارشة.
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التنبيه الثالث :املريض الذي ال يرجو زوال املرض وهكذا اهلرم ،إذا كان

يف احلج عليهام حرج ومشقة ،هل تتعينّ عليهام االستنابة او جيوز هلام مبارشة
احلج رغم احلرج واملشقة؟
ج -احلرج ُيسقط عنهام وجوب املبارشة  -أي ال جيب عليهام احلج

تعيين ًا -ولكن جيوز هلام مبارشة احلج ،فهام خميرّ ان بني احلج بأنفسهام وبني
االستنابة ،واحلج بنفسيهام أفضل من االستنابة ،بمعنى ّ
أن األفضل هلام يف
حال كون احلج فيه حرج عليهام أن يذهبا اىل احلج بنفسيهام ويبارشا ما يقدرا

عليه من مناسك احلج  -ويتحمال احلرج واملشقة -ويستنيبا فيام ال يقدرا
عليه منها.

فرو ٌع
الفرع االول
يجب على امل�ستطيع �أن يبا�شر احلج بنف�سه

من استطاع اىل احلج وكان متمكّن ًا من أدائه بنفسه ،وجب عليه أن يبارش

شخص آخر عنه ،سوا ًء حج عنه
احلج بنفسه ،وال جتزي االستنابة بأن حيج
ٌ

ربع ًا.
باجارة ام ت ّ

الفرع الثاين
حكم العاجز عن مبا�شرة احلج
من كانت له القدرة املالية عىل احلج  -سوا ًء استقر عليه احلج ام ال-

ولكنّه ال يتمكّن من مبارشة احلج بنفسه هلرم او مرض ال يرجو زواله او ملنع

38

تو�ضيح منا�سك احلج

السلطان ونحو ذلك ،او كان يف مبارشة احلج حرج عليه ،فهل يسقط عنه

احلج او جتب النيابة؟

ج -جيب عليه االستنابة للحج.
تنبيهات:

التنبيه األول :إن وجوب االستنابة ليس مطلق ًا بل جتب يف خصوص ما

إذا يئس من زوال عذره أي اطمأن ببقاء عذره اىل آخر عمره ،وأ ّما إذا مل يكن

يائس ًا وكان يرجو زوال عذره فال جتب النيابة عليه ،فض ً
ال عام إذا كان مطمئن ًا
بزوال عذره ،ولو مات قبل أداء احلج مل يستقر عليه احلج.

التنبيه الثاين :وجوب االستنابة فوري كفورية وجوب احلج ،وفوريتة

عقلية بمعنى جتب عليه املبادرة اىل االستنابة عند التمكن منها إذا مل يكن واثق ًا

من االستنابة يف السنوات اّ
اللحقة ،وأ ّما مع الوثوق بتمكنه من االستنابة يف
السنوات اّ
اللحقة فال جتب عليه املبادرة اىل االستنابة يف هذه السنة التي متكن

من االستنابة فيها ،ولو مل يتمكّن بعد ذلك من االستنابة ال يستقر عليه احلج.
التنبيه الثالث :من وجبت عليه االستنابة وكان قادر ًا عليها  -ومل يكن

واثق ًا من االستنابة يف السنوات اّ
اللحقة -ومل يستنب حتى مات استقر احلج

يف ذمته ووجب القضاء عنه ،كام سيأيت.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج
س -1انسان مكفوف البرص ويشعر باحلرج إذا اراد ان يذهب إىل ّ
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وال سيام انه مصاب بخفة البول وحيتاج إىل الدخول يف املرافق ّ
كل ساعة أو

احلج واالكتفاء باالستنابة؟
ساعتني فهل هذا يسوغ له ترك ّ

للحج.
ج -هذا املقدار من احلرج ال يسقط عنه وجوب املبارشة
ّ

حجة اإلس�لام واراد اعادهتا احتياط ًا إالّ انه مصاب
س -2من أدى ّ
احلج فهل يكفي يف االحتياط
بالوسوسة وجيد حرج ًا شديد ًا يف اداء مناسك ّ
احلج عنه؟
ان يستأجر احد ًا الداء ّ

احلج حرجية عليه بحد ال يتحمل عادة.
ج -نعم إذا ظلت مبارشة ّ

احلج ولكنّه يرجو زوال عذره
س -3املستطيع مالي ًا إذا عجز عن مبارشة ّ

يف السنة القادمة هل جيب عليه االستنابة؟

ج -ال جتب االستنابة يف الفرض املذكور.
س -4من توفر لديه رشوط االستطاعة سوى أنّه مريض ال يتمكّن من

املبارشة يف ادائه ولكنّه يرجو الربء من مرضه يف السنوات اّ
اللحقة فهل تلزمه

استقر عليه ام يمكنه االنتظار إىل
احلج قد
املبادرة إىل االستنابة عىل اساس ان ّ
ّ

باحلج؟
حني الشفاء ليبارش اداءه ،وماذا لو مل يربأ حتى مات ومل يأت
ّ

احلج بنفسه – كام هو مورد السؤال
ج -إذا كان يأمل أن يتمكّن من أداء ّ

احلج بنفسه ،واذا مات قبل ادائه
– مل جتب عليه االستنابة بل ينتظر ليؤدي ّ
احلج عليه.
وهو يرجو زوال مرضه مل يستقر ّ

احلج ولكنّه مل يكن يمنح
س -5مريض كان مستطيع ًا مالي ًا وبدني ًا الداء ّ

جواز السفر الداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن املحدد قانون ًا للسفر ثم
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مستقر ًا يف ذمته لتجب االستنابة من اصل تركته
احلج
مات بمرضه فهل يعترب ّ
ّ
ام ال؟

للحج قبل وفاته وكان متمكّن ًا
ج -إذا مل يكن يرجو زوال املانع من ادائه
ّ

من االستنابة فلم يفعل جتب االستنابة عنه وإالّ مل جتب.

س -6إذا مل يتمكّن املك ّلف من اداء مناسك احلج إالّ باستصحاب غريه
ومل جيد من يصاحبه إالّ باجرة ال يتمكّن منها فهل جتب عليه االستنابة؟
ج -إذا كان ميؤس ًا من التمكن من املبارشة لزمه ذلك عىل االحوط

وجوب ًا.

س -7إذا ملك اإلنسان ماالً يكفيه للحج ولكنّه كان مريض ًا فهل جيب

عليه أن يعالج نفسه ليتمكّن من أداء احلج بنفسه؟

ج -إذا مل يعد عرف ًا مستطيع ًا بالفعل مل جيب عليه حتصيل اإلستطاعة

باملعاجلة.

حجة اإلسالم هلرم أو ضعف فهل يرجح
س -8من جتوز له اإلستنابة يف ّ

احلج بنفسه مع اإلستنابة فيام
له رشع ًا أن يتحمل احلرج واملشقة ويؤدي
ّ
ال يقدر عىل مبارشته من طواف أو سعي أو رمي أو غريها أم األرجح له

احلج؟
اإلستنابة يف مجيع مناسك ّ

ج -الظاهر رجحان األول.
س -9مقتىض ما ورد يف جواب السؤال السابق انه ال يشرتط يف كون

حجة اإلسالم عدم احلرج من جهة الضعف أو املرض ،مع انه قد ذكر
احلجة ّ
ّ
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احلج
يف املناسك يف االمر الثاين من االمور املعتربة يف االستطاعة عدم وجوب ّ
عىل املريض واهلرم فكيف التوفيق بينهام؟
احلج مبارشة عىل من
ج -املقصود مما ورد يف املناسك من عدم وجوب ّ

جيد احلرج الشديد يف اداءه ملرض أو هرم عدم وجوبه عليه تعيين ًا فال ينايف ما
االول.
ذكر من التخيري بينه وبني االستنابة مع افضلية ّ

احلج والزيارة وتوفيت
س -10امرأة سجلت لنفسها دور ًا يف مؤسسة ّ

احلج عنها ولكن بقية الورثة يرفضون
قبل جميء دورها ويريد ولدها ان يؤدي ّ

ذلك ويطلبون منح الدور للغري بازاء مبلغ يوزع عىل الورثة فام هو احلكم؟

مستقر ًا يف ذمتها  -ولو من جهة متكنها من رشاء دور
احلج
ج -إذا كان ّ
ّ

غريها قبل وفاهتا من دون ان يكون اجحاف ًا يف حقها  -وجبت االستنابة عنها
وإالّ مل جيب.

الفرع الثالث
حكم املعذور لو عجز عن اال�ستنابة
إذا مل يتمكّن املعذور  -املريض او اهلرم ونحومها -من االستنابة بأن مل

جيد من يستنيب عنه ،سقط وجوب االستنابة عنه بال اشكال لعدم القدرة

عليه.

س -1بعد فرض سقوط وجوب االستنابة بسبب العجز عنها ،هل جتب

االستنابة عنه بعد وفاته؟
ج -هنا حالتان:
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احلالة األُوىل :أن يكون احلج قد استقر عليه  -بأن استطاع ومل حيج حتى

ذهبت استطاعته وصار عاجز ًا عن املبارشة واالستنابة -فيجب القضاء عنه.

احلالة الثانية :أن ال يكون احلج مستقر ًا عليه ،أي حصل عىل مال

االستطاعة يف سنته ومل يتمكّن من املبارشة وال من االستنابة فإذا مات ال

جيب القضاء عنه.

س -2املعذور عن املبارشة إذا متكن من االستنابة ومل يستنب حتى مات

هل جيب القضاء عنه بعد موته؟

ج -جيب القضاء عنه بعد موته  -بال فرق بني من استقر احلج عليه ومن

مل يستقر ،-هذا إذا مل يكن واثق ًا بإمكان النيابة يف السنوات اّ
اللحقة ،بنا ًء عىل

كون فورية االستنابة عقلية.

الفرع الرابع
ربع بالنيابة
حكم الت ّ

ربع عنه مل جيزئه
ربع مت ّ
من وجبت عليه االستنابة ومل يستنب ولكن ت ّ

ذلك ،ووجبت عليه االستنابة عىل االحوط وجوب ًا.
تنبيهات:

التنبيه األول :معنى االستنابة هو االتيان بالعمل النيايب بطلب من املنوب

ربع عنه من دون
عنه ،فالبد من انشاء الطلب من املنوب عنه ،وال يكفي الت ّ
طلب منه.
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ربع له معنيان:
التنبيه الثاين :الت ّ

ربع
األول :يطلق ويراد به االتيان بالعمل جمان ًا يف مقابل أخذ األجرة ،والت ّ

هبذا املعنى ال يرض بصحة النيابة عن احلي ،فال يلزم أن يكون النائب أجري ًا

بحيث يستحق ماالً عىل املنوب عنه ،بل تصح النيابة حتى بال اجرة  -أي
جمان ًا.-

الثاين :يطلق مقابل االستنابة ،ويقصد به أن يأيت بالعمل من دون طلب

من املنوب عنه ،وهذا هو املقصود هنا ،فال جيزي ذلك العمل عىل االحوط

وجوب ًا.

ربع  -باملعنى الثاين -عن احلي يف احلج
التنبيه الثالث :إنّام ال يصح الت ّ

ربع فيه من دون طلب
إذا كان احلج واجب ًا ،وأ ّما احلج املستحب فيصح الت ّ

املنوب عنه ،كام سيأيت.

الفرع اخلام�س
اال�ستنابة من امليقات
من عجز عن مبارشة احلج ووجبت عليه االستنابة ،هل جيب عليه أن

يستنيب شخص ًا من بلده او يكفي أن تكون االستنابة من امليقات؟
ج -يكفي االستنابة من امليقات وال جتب من البلد.

44

تو�ضيح منا�سك احلج

الفرع ال�ساد�س
االجتزاء بحج النائب

من عجز عن املبارشة يف احلج ،واستناب شخص ًا ليحج عنه ،فهل جيتزئ

بحج النائب؟

ج -ههنا ثالث صور:

الصورة األُوىل :أن يستمر العذر اىل حني وفاة املنوب عنه ،ويف هذه

الصورة ال اشكال يف إجزاء حج النائب عن املنوب عنه ،فإذا مات املنوب
عنه ال جيب اخراج احلج عنه من أصل الرتكة حتى لو كان احلج مستقر ًا

عليه.

الصورة الثانية :أن يستمر العذر اىل حني إمتام احلج النيايب ،ولكن قبل

وفاة املنوب عنه يرتفع العذر ،واالحوط وجوب ًا أن حيج املنوب عنه بنفسه.

الصورة الثالثة :أن يرتفع العذر أثناء احلج النيايب  -أي بعد احرام

النائب -ويف هذه الصورة جيب أمران:

 -1جيب عىل املنوب عنه أن يأيت باحلج ،وال جيزيه ما أتى به النائب.
 -2االحوط وجوب ًا للنائب أن يكمل احلج عن املنوب عنه.
الأمر الثالث
تخلية ال�سرب
و ُيقصد منها أمران:
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األول :أن يكون الطريق مفتوح ًا ،بمعنى أن ال يكون هناك مانع من

الوصول اىل امليقات واألرايض املقدسة ،فلو كان يف الطريق ق ّطاع طرق مث ً
ال
يقطعون الطريق فيسقط وجوب احلج.

عدو ال يمكن دفعه إال ببذل املال له ،فهل جيب
س -1إذا كان يف الطريق ّ

بذل املال له او يسقط وجوب احلج؟

ج -جيب بذل املال لدفعه إال إذا كان بذله جمحف ًا بحاله  -بحيث يوجب

احلج.
احلرج او الرضر -فال جيب عليه ذلك ،ويسقط عنه وجوب ّ

س -2وهل جيب بذل املال ألجل استعطافه حتى يفتح الطريق يّ
وخيل

الرسب؟

ج -ال جيب حتى وإن مل يكن بذل املال جمحف ًا بحاله.

الثاين :أن يكون الطريق آمن ًا وال رضر فيه عىل النفس او املال او العرض،

فإذا كان يف الطريق خطر عىل النفس  -كأن يتعرض اىل القتل او اجلرح او

الرضب ،او عىل املال  -كأن يتعرض لرسقة نقوده او متاعه او راحتله ،-او

عىل العرض  -كأن ُيعتدى عىل رشفه وكرامته باإلهانة والشتم او غري ذلك-
فال جيب احلج.

هذا يف الذهاب ،وأما اإلياب فهل يعترب يف طريق العود أن يكون مفتوح ًا

ومأمون ًا كطريق الذهاب؟
ج -فيه تفصيل:
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 -1إذا أراد العود اىل وطنه فالبد أن يكون طريق العود مفتوح ًا ومأمون ًا،

وإال فال جيب احلج ،وأ ّما إذا مل يرد العود وإنّام أراد املقام يف الديار املقدسة فال

يشرتط أن يكون طريق العود مأمون ًا ومفتوح ًا.

 -2إذا أراد العود اىل بلد أقرب من وطنه فالبد أن يكون طريق العود

اليه مأمون ًا ومفتوح ًا وإال فال جيب احلج ،وال يشرتط أن يكون طريق العود

اىل وطنه مأمون ًا ومفتوح ًا.

 -3إذا أراد العود اىل بلد أبعد من وطنه فال يشرتط أن يكون طريقه

مأمون ًا ومفتوح ًا بل يكفي أن يكون طريق العود اىل وطنه مأمون ًا ومفتوح ًا
ٍ
حينئذ أن يكون طريق
إال إذا كان مضطر ًا اىل السكنى يف ذلك البلد فيشرتط

العود اليه مفتوح ًا ومأمون ًا.

س -1إذا عرض عىل املك ّلف بعد تل ّبسه باالحرام ما يمنعه من الوصول

عدو أو نحومها فامذا يفعل؟
إىل األماكن املقدّ سة من مرض أو ّ

خاصة ستأيت إن شاء اهلل تعاىل يف بحث املصدود
ج -هذا له أحكام
ّ

واملحصور يف اجلزء الثالث من توضيح املناسك.

للحج طريقان أبعدمها مأمون ،واألقرب غري مأمون،
س -2إذا كان
ّ

فهل يسقط وجوب احلج؟

احلج ،بل جيب الذهاب من الطريق املأمون وإن
ج -ال يسقط وجوب ّ

كان أبعد.
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نعم ،إذا استلزم ذلك الدوران يف البالد كثري ًا بحيث ال يصدق عرف ًا أنّه

احلج.
خملىّ الرسب ،مل جيب عليه ّ

احلج ،فهل يسقط عنه
س -3إذا كان له يف بلده مال يتلف بذهابه إىل ّ

وجوب احلج؟

ج -ال يسقط إال إذا كان ذلك جمحف ًا بحاله.

س -4لو انحرص الطريق بالبحر مثالً ،واحتمل يف ركوبه الغرق أو
املرض أو نحومها احتامالً عقالئي ًا ،فهل جيب عليه احلج او يسقط؟
ج -ال جيب اخلروج اىل احلج مادام احتامل الرضر عقالئ ّي ًا حتى إذا مل

يستلزم احلرج.

س -5إذا انحرص الطريق بالبحر مث ً
ال وكان موجب ًا للقلق واخلوف الذي

حتمله وال يتيسرّ له عالجه ،فهل يسقط عنه احلج؟
يعرس عليه ّ
احلج مادام يستلزم احلرج.
ج -نعم يسقط عنه وجوب ّ

أن املك ّلف رغم احتامل الغرق او
س -6يف (س 4و س )5لو فرض ّ

حجة
حجه وجيزي عن ّ
املرض او اخلوف والقلق خرج اىل احلج فهل يصح ّ
اإلسالم او ال؟

حجة اإلسالم ،فإنّه وإن مل جيب عليه اخلروج
ج -نعم يصح وجيزي عن ّ

للحج يف البداية ،إال أنّه املفروض خرج ووصل اىل امليقات وبذلك هو ال

حجه،
خياف الغرق او املرض فيكون مستطيع ًا بعد وصوله اىل امليقات فيصح ّ

إذ يكفي يف االستطاعة أن تكون من امليقات.
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احلج ،كإنقاذ غريق
س -7إذا استلزم اإلتيان
باحلج ترك واجب أهم من ّ
ّ

أو حريق فام هو تكليفه؟

ج -يتعينّ عليه ترك احلج.

باحلج ترك واجب مساوي يف األمهية اىل احلج،
س -8إذا استلزم اإلتيان
ّ

فام هو تكليفه؟

ج -يتخيرّ بني االتيان باحلج او الواجب اآلخر.

أهم من
س -9إذا تو ّقف أداء ّ
حمرم كان االجتناب عنه ّ
احلج عىل ارتكاب ّ

احلج أو مساوي ًا له ،فام هو تكليفه؟
ّ

ج -يتعينّ عليه ترك احلج يف الصورة األُوىل ،ويتخيرّ يف الصورة الثانية.

حمرم كان
حج مع استلزام ّ
س -10إذا ّ
أهم أو ارتكاب ّ
حجه ترك واجب ّ

حجه؟
االجتناب عنه أهم من احلج ،فام حكم ّ

حجة اإلس�لام إذا كان واج��د ًا لسائر
حجه صحيح وجيزي عن ّ
جّ -

الرشائط ،وإن كان عاصي ًا من جهة ترك الواجب أو فعل احلرام ،بال فرق يف

مستقر ًا عليه ومن كان أول سنة استطاعته.
احلج
ذلك بني من كان ّ
ّ
تنبيهان:

التنبيه األول :يف زماننا ُيمنع الشخص من الذهاب اىل احلج إال عرب

القرعة وتسجيل اسمه يف مؤسسة احلج ،ولكنّه يتمكّن من احلج عرب طريق

آخر كالذي يسمى ب(احل��ج التجاري) فهل جيب عليه احلج عن ذلك
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الطريق؟

ج -نعم جيب عليه احلج إال إذا كان ما يبذله جمحف ًا بحاله بحيث يستلزم

تحمل عادة.
وقوعه يف الرضر او احلرج الذي ال ُي ّ

التنبيه الثاين :يف املوارد التي يستلزم الذهاب اىل احلج حرج ًا شديد ًا ال

ُيتحمل عادة  -كام لو كان يتعرض للمهانة كسامع السباب واأللفاظ الركيكة

من بعض املسؤولني مما يوجب احلرج عىل املك ّلف او كان يف الطريق الذي
يسلكه حرج او غري ذلك -يسقط وجوب احلج ،ولكن لو خالف املك ّلف

حجة اإلسالم او ال؟
وحج ،فهل جتزي عن ّ
ّ
ج -هنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون احلرج يف املقدّ مات وقبل الوصول اىل امليقات،

كام لو كان يتعرض اىل السباب والشتم يف املنافذ احلدودية األمر الذي يوجب
احلرج عليه ،او كان احلرج يف سلوك الطريق كام لو كان طريق البحر او اجلو

حج يقع
يوجب له القلق واخلوف الذي ال ُيتحمل عادة ،ويف هذه احلالة لو ّ

حجة اإلسالم ،وذلك لزوال احلرج عند ووصوله
حجه صحيح ًا وجيزي عن ّ
ّ
اىل امليقات فيكون مستطيع ًا منه ،ويكفي يف االستطاعة أن تكون من امليقات،

كام تقدّ م ويأيت.

احلالة الثانية :أن يكون احلرج يف امليقات او أثناء أداء املناسك او يف الديار

حجة اإلسالم لعدم كونه
حجه عن ّ
حج ال جيزي ّ
املقدسة ،ويف هذه احلالة لو ّ
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مستطيع ًا وخمىل الرسب.

نعم تقدّ م ّ
أن من كان يف أداء املناسك حرج عليه ملرض او هرم فإنّه خميرّ
وحتمل احلرج وبني االستنابة ،ولو اختار املبارشة صح
بني مبارشة احلج
ّ
حجة اإلسالم.
حجه وأجزأه عن ّ
ّ

أسئلة تطبيق ّية:

احلج
احلج لو اودعه يف مؤسسة
س -1من ملك ماالً يفي بتكاليف
ّ
ّ
احلج بغري
والزيارة وق ّيد اسمه فيها وانتظر ملدة سنوات ،وال يتيرس له اداء ّ

هذه الطريقة فهل تلزمه املبادرة إىل تسجيل اسمه يف املؤسسة املذكورة وايداع
الترصف يف ماله وان مل يكن يستطيع منه
املال فيها او ال يلزمه ذلك بل جيوز له
ّ
بعد ذلك ابد ًا؟

احلج يف تلك السنة التي
ج -إذا مل يكن يتوقع طرو مانع آخر من اداء ّ

يصل دوره فيها لزمه التسجيل عىل االحوط وجوب ًا.

احلج ولكن مؤسسة
س -2إذا كان املك ّلف مستطيع ًا مالي ًا وبدني ًا من أداء ّ

احلج والزيارة ال تسمح له بذلك ألن دوره مل يأت بعد فهل جيوز له أو جيب
ّ

احلج يف سنته:
عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء ّ

 -1أن يطلب من غريه ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من

املال وإن كان باهض ًا؟

ج -إذا كان بذل املبلغ املطلوب جمحف ًا بحاله مل جيب عليه البذل وإال

وجب.
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 -2أن يدعي كذب ًا أو تورية توفر بعض الرشوط التي يسمح ملن تتوفر

احلج استثناء عن الضوابط العامة؟
فيه بأداء ّ

احلجاج مل جيز
ج -إذا كانت املؤسسة املعنية تطبق العدالة يف إيفاد
ّ

التخ ّلف عن قوانينها بام ذكر أو نحوه.

 -3أن يبحث عن شخص وصل دوره يف هذه السنة ولكنّه تويف قبل

باحلج لنفسه؟
ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأيت
ّ
ج -ال جيوز له أن خيدع هبذه الطريقة الشخص العاجز أو ويل امل ّيت.

للحج ان ال يكون املشارك ممن
س -3إذا رشطت احلكومة يف االقرتاع
ّ

حج قبل ذلك والغرض من هذا الرشط متكني اكرب عدد ممكن من الذهاب
ّ

حج قبل ذلك ان يشارك يف القرعة من دون علم
احلج ،فهل جيوز ملن ّ
إىل ّ

احلكومة؟

احلجاج فال بد من
ج -إذا كانت الدائرة املعنية تطبق العدالة يف ايفاد
ّ

رعاية ضوابطها املقررة لذلك.

س -4فرضت احلكومة السعودية  -اخري ًا -نظام ًا معين ًا عىل احلجاج من
داخل اململكة يقيض باملنع من احلج إالّ مرة يف كل مخس سنوات ،فهل جيب

عىل املؤمنني االلتزام بالنظام املذكور ،وهل يصح احلج مع خمالفته؟

ج -إذا كان فرض النظام املذكور املوجب لتقليص عدد احلجاج مما

حتتّمه مصلحة احلفاظ عليهم وتوفري فرص متكافئة للمسلمني يف أداء احلج
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فالالزم مراعاته ،ولكن ال ترض خمالفته بصحة احلج.

س -5إذا دفع املك ّلف مقدار نفقات احلج إىل مؤسسة احلج والزيارة

وانتظر سنوات حتى يأيت دوره وعندما أتى دوره مرض مرض املوت فأوىص
إىل بعض ولده باحلج عنه والولد مستطيع مالي ًا ولكن ال يسمح له بالذهاب

إىل احلج ألنه مل يأت دوره بعد فام هو تكليفه هل يعمل بوصية األب فيحج

عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟

ج -ينفذ وصية أبيه يف احلج عنه فإنه ال استطاعة رسبية له ليحج عن

نفسه.

احلج ثم مل يتمكّن منه لفقره ثم عمل فتمكن من
س -6من
استقر عليه ّ
ّ

سداد بعض ديونه واشرتى امالك ًا وهو حياول تسديد بقية ديونه ،فهل جيب

احلج مع مطالبة الد ّيان؟
عليه ّ

احلج وان مل يمهلوه قدّ م
ج -إذا امكنه ان يتمهل د ّيانه لزمه ذلك فيقدم ّ

احلج بل يكون حاله حال من عجز
اداء ديونه ولكن ال يكون معذور ًا يف ترك ّ

عن اجلمع بني امتثال تكليفني بسوء اختياره حيث يلزمه رصف قدرته يف
امتثال االهم ومع ذلك ال يكون معذور ًا يف ترك املهم.

احلج
احلجة وبذهابه إىل ّ
حج املديون الذي حيّ ل َدينه يف اول ذي ّ
س -7إذا ّ
حجه؟
ال يستطيع وفاء َدينه هل حيكم بصحة ّ
احلج صحيح ،وان كان آث ًام يف عدم أداء الدَ ين املطالب به يف حينه.
جّ -

للحج هل جيوز له اخلروج قبل أوانه للسفر الذي حيتمل
س -8املستطيع
ّ
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احلج يف سنة االستطاعة؟
انه سيحرمه من أداء ّ

ج -ال جيوز االّ إذا كان حيتمل-احتامالً معتد ًا به -أن ال يتيرس له الذهاب

احلج يف أوانه ملانع آخر ،أو كان واثق ًا من متكنه من ادائه يف عام الحق.
إىل ّ

حج التمتّع وتم إرجاعه
س -9إذا تعرض املتمتع لعارض منعه من أداء ّ

احلج ويلزمه أداؤه وإن مل تتجدد لديه
احلج فهل يستقر عليه ّ
إىل بلده قبل أوان ّ

االستطاعة؟

احلج.
ج -ال يستقر عليه ّ

حجة
س -10من أدى العمرة املفردة يف شهر رجب ومل يسبق له أداء ّ

احلج ألدائه؟ ولو مل يفعل
اإلسالم هل يلزمه البقاء يف الديار املقدسة إىل أوان ّ

احلج عىل ذمته؟
ذلك فهل يستقر ّ

ج -إذا كان قادر ًا عىل البقاء من غري رضر أو حرج ال يتحمل عادة ومل

احلج لو رجع قبل اإلتيان به لزمه ذلك ولو ترك
يكن واثق ًا من متكنه من أداء ّ
احلج عىل ذمته ،وأ ّما يف غري هذه الصورة فال يلزمه البقاء وال يستقر
استقر ّ
ّ

احلج عليه ،نعم إذا كان بإمكانه تأخري الذهاب إىل الديار املقدسة إىل اوان
ّ

فاحلج مستقر عليه.
احلج ولكنّه مل يفعل ذلك مع االلتفات إىل ما ذكر
ّ
ّ

احلج مهانة كسامع السباب واأللفاظ
س -11إذا كان يف الذهاب إىل ّ

احلج
الركيكة من بعض املسؤولني مما يوجب احلرج عىل املك ّلف فهل جيب ّ
حجة اإلسالم؟
حجه ّ
حج فهل يكون ّ
عليه مع ذلك وإذا ّ
احلج وإن
ج -إذا كان احلرج شديد ًا بحيث ال يتحمل عادة مل جيب معه ّ
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حجة اإلسالم ،نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إىل امليقات
حجته ّ
حج مل تكن ّ
ّ

حجة اإلسالم.
احلج وتكون ّ
وجب عليه ّ

الأمر الرابع
النفقة
يعترب يف االستطاعة النفقة ،و ُيعبرّ عنها بالزاد والراحلة

و ُيقصد بالزادّ :
كل ما حيتاج إليه املك ّلف يف سفره من املأكول واملرشوب

وغريمها من رضوريات ذلك السفر.

و ُيقصد بالراحلة :الوسيلة النقل ّية التي يستعان هبا يف قطع املسافة.
ما يعترب يف الزاد والراحلة
يعترب يف الزاد والراحلة مخسة أمور:
الأول� :أن يكونا مما يليق ب�ش�أن املك ّلف

يلزم يف ال��زاد والراحلة أن يكونا مما يليق بشأن املك ّلف ومكانته

االجتامعية ،وذلك خيتلف باختالف األشخاص ،فلو كانت الوسيلة النقلية

ال تليق بشأن املك ّلف بحيث توجب تنقيص قدره واحلط من كرامته ويكون
يف ذلك ٌ
ذل ومهانة عليه األمر الذي يوقعه يف احلرج فال جيب عليه احلج ،كام

لو كان الشخص من ذوي الوجاهة يف املجتمع وكان ال يتمكّن من احلج اال

بركوب سيارة البضائع مث ً
ال وكان ذلك منافي ًا لشأنه فال جيب عليه احلج وال
يكون مستطيع ًا رشع ًا.
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الثاين :يعترب وجود �أعيانهما او وجود مال يفي بهما

هل يلزم يف الزاد والراحلة أن يملك املك ّلف عينهام أي يملك وسيلة

نقل وما حيتاج اليه من املأكل واملرشب وغريمها مما حيتاجه يف السفر او يكفي
أن يملك مقدار ًا من املال يفي بذلك؟

ج -ال يلزم وجود أعياهنام ،بل يكفي وجود مقدار من املال (النقود أو

غريها) يمكن أن يرصف يف سبيل حتصيلهام.

الثالث :يعترب يف الزاد والراحلة وجودهما فع ًال

تقدّ م ّ
أن الزاد والراحلة رشط يف حتقق االستطاعة سوا ًء كانا موجودين

بأعياهنام او بوجود مال (نقود او غريها) يمكن حتصيلهام به ،والسؤال :لو
فرض أن الزاد والراحلة غري موجودين بالفعل  -ال موجودين بأعياهنام

وال يوجد مال يمكن حتصيلهام به -ولك ّن املك ّلف كان قادر ًا عىل حتصيلهام

باالكتساب ونحوه فهل جيب عليه احلج؟

ج -ال جيب عليه احلج لعدم وجود الزاد والراحة بالفعل ال بأعياهنام وال

بوجود مال يفي هبامّ ،
فإن االستطاعة ال تتحقق إال مع توفر املال بالفعل ،وال

تتحقق بمجرد القدرة عىل حتصيله ،وعليه فمن كان له مهنة او صنعة وكان
قادر ًا عىل أن يؤجر نفسه ويرصف األجرة يف نفقة احلج ال جيب عليه احلج ما

مل حيصل عىل املال الكايف لنفقة احلج بالفعل.
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الرابع :يعترب يف الراحلة احلاجة الفعلية لها

تقدّ م ّ
أن الراحلة (الوسيلة النقلية) معتربة يف االستطاعة ،ولكن هل هي

رشط عند احلاجة اليها او أنهّ ا رشط مطلق ًا حتى مع عدم احلاجة ،فمن كان

قادر ًا عىل امليش للحج من دون مشقة ومل يكن منافي ًا لشأنه  -وال يتمكّن من
الراحلة -هل جيب عليه احلج او ال؟

ج -نعم جيب عليه احلج وإن مل يكن متمكّن ًا من الراحلة لعدم حاجته

الفعلية هلاّ ،
فإن الراحلة إنّام تكون رشط ًا يف االستطاعة مع احلاجة الفعلية
اليها ،وأ ّما مع عدم احلاجة فال تكون رشط ًا يف االستطاعة ،فيجب عليه أن

حيج ماشي ًا مادام ال ينايف شأنه وال يستلزم املشقة واحلرج.

أن الراحلة رشط يف االستطاعة عند احلاجة اليها
س -اتضح مما تقدّ م ّ

وليست رشط ًا مع عدم احلاجة ،والسؤال :هل خيتلف األمر بني القريب
والبعيد؟

ج -ال فرق بني القريب والبعيد ،فمن كان بحاجة الراحلة وال يتمكّن

من امليش للحج فتكون الراحلة رشط ًا يف استطاعته بحيث ال جيب عليه احلج

إن مل يكن متمكّن ًا من الراحلة حتى لو كان قريب ًا  -كأهل مكة ،-ومن كان

متمكّن ًا من امليش للحج  -ومل يكن فيه حرج عليه وال منافي ًا لشأنه -جيب
عليه احلج وإن مل يكن متمكّن ًا من الراحلة حتى لو كان بعيد ًا.

اخلام�س :يعترب يف الزاد والراحلة بقا�ؤهما اىل �إمتام املنا�سك

إذا تلف املال الذي حيتاجه املك ّلف يف أداء احلج او يف عوده اىل وطنه او
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تلف ما به الكفاية فهل يكشف ذلك عن عدم حتقق االستطاعة او ال؟
ج -فيه تفصيل بحسب الصور اآلتية:

الصورة األُوىل :أن يتلف املال الذي يتوقف عليه الوصول اىل األماكن

املقدسة او يتوقف عليه أداء احلج  -ومل يكن التلف بسببه -ويف هذه احلالة
ال جيب عليه احلج ويكشف ذلك عن عدم حتقق االستطاعة من األول ،بال

فرق بني احلاالت التالية:

 -1أن يتلف كل املال او بعضه بحيث ال يكفي الباقي ألداء احلج ،فال

جيب عليه احلج.

 -2أن يتلف يف بلده قبل اخلروج او يف الطريق قبل الرشوع باألعامل،

فال جيب عليه احلج.

 -3أن يتلف بعد الرشوع باألعامل ،كام لو تلف ماله يف أثناء عمرة التمتع

او يف يوم عرفة.

ويف هذه احلالة الثالثة  -إذا كان التلف بعد الرشوع باألعامل -جيب عليه

إمتام احلج((( باالقرتاض او غريه  -إذا مل يكن فيه حرج عليه -إال أنّه ال يكون

حجة اإلسالم لعدم حتقق االستطاعة.
حجه هذا ّ
ّ

وبذلك يتضح أنّه كام يعترب يف وجوب احلج وجود الزاد والراحلة حدوث ًا

((( من رشع يف نسك واجب او مستحب عن نفسه او عن غريه وجب عليه امتامه مع التمكن منه من
دون حرج ،وال جيوز له تركه.

58

تو�ضيح منا�سك احلج

كذلك يعترب يف وجوب احلج بقاؤمها اىل متام األعامل ،فهام رشط حدوثي

وبقائي.

ويرتتب عىل ذلك :أنّه متى ما حدث عىل املك ّلف دين قهري وبدون
ً
خطأ فصار ضامن ًا له ببدله -كشف ذلك
اختياره  -كام إذا أتلف مال غريه

عن عدم حتقق االستطاعة إذا كان الدين مستوعب ًا ملا عنده من املال او

كاملستوعب.

س -إذا أتلف مال غريه او جنى عليه عمد ًا وصار ضامن ًا فهل يسقط عنه

احلج ويكشف ذلك عن عدم حتقق االستطاعة؟

ج -االتالف العمدي او اجلناية العمدية ال تسقط وجوب احلج وإن

صار مدين ًا فيجب عليه احلج ولو متسكع ًا.

الصورة الثانية :أن تتلف مؤونة عوده اىل وطنه  -سوا ًء تلفت يف أثناء أداء

األعامل او بعد الفراغ منها -فهل يكشف ذلك عن عدم حتقق االستطاعة من
حجة اإلسالم او ال؟
حجه ّ
البداية فال يكون ّ

ج -ال يرض ذلك باالستطاعة وال يكشف عن عدم حتققها من أول
ٍ
بحجه ،وال جيب عليه احلج بعد ذلك ،وبذلك يتضح
األمر ،بل جيتزئ حينئذ ّ
ّ
أن مؤونة العود رشط يف االستطاعة حدوث ًا ال بقا ًء.
الصورة الثالثة :أن يتلف ما به الرجوع اىل الكفاية يف بلده  -أثناء أداء

األعامل او بعد الفراغ منها -فهل يكشف ذلك عن عدم حتقق االستطاعة
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حجة اإلسالم او ال؟
حجه ّ
وبالتايل ال يكون ّ

ج -ال يرض ذلك باالستطاعة وال يكشف عن عدم حتققها من أول
ٍ
بحجه ،وال جيب عليه احلج بعد ذلك ،وبذلك يتضح
األمر ،بل جيتزئ حينئذ ّ
ّ
أن ما به الكفاية رشط يف االستطاعة حدوث ًا ال بقا ًء.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل فقد ثمن اهلدي يمنع من حتقق االستطاعة أم ال؟
ج -ال يمنع منه فيصوم بدل اهلدي(((.

س -2هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من

حصول االستطاعة؟
ج -ال يمنع.

س -3إذا رسقت أموال احلاج بعد وصوله إىل مكّة فام هو تكليفه؟

حج التمتّع ولو
ج -إذا زالت بذلك استطاعته فان أمكنه اإلتيان بأعامل ّ

ربع الغري من غري حرج أو مشقة ال تتحمل عادة لزمه
باالستدانة أو بطلب ت ّ
حجة اإلسالم يف الصورة األُوىل ،وإذا مل يمكنه ذلك
حجه ّ
ذلك وان مل يكن ّ
أو كان حرجي ًا ّ
أحل من إحرامه بأداء العمرة املفردة وان مل تزل استطاعته
بذلك كام لو كان قد دفع مسبق ًا أجور سكنه ومأكله ومرشبه ونحو ذلك وإنام

((( نعم سيأيت يف االستطاعة البذل ّية أن الباذل إذا مل يبذل ثمن اهلدي وبذل بقية املصارف ففي وجوب
احلج عىل املبذول له اشكال إال إذا كان متمكّن ًا من رشائه من ماله ومل يكن ذلك موجب ًا لوقوعه يف
احلرج.
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بقي عليه ثمن اهلدي ونفقة العود أو كان متمكّن ًا من االستدانة لنفقته والوفاء

حجة اإلسالم.
احلج وتكون ّ
بعد الرجوع مما لديه من مال موجود فعليه إمتام ّ
احلج وبعد
س -4رجل حتقق لديه مجيع رشوط االستطاعة فذهب إىل ّ

إمتام األعامل ك ّلها فقد ماله الذي يكفيه للعود إىل وطنه وليس له مال غريه

احلج مل يستقر عليه وانام
حجة اإلسالم عل ًام بأن ّ
حجته هذه عن ّ
فهل جتزي ّ

هذه أول سنة االستطاعة؟

حجة اإلسالم.
حجه ّ
ج -يعترب ّ
فرو ٌع
الفرع الأول
عدم اعتبار ملك ّية الزاد والراحلة

هل يعترب يف االستطاعة (الزاد والراحلة) أن يكون املال الوايف بمصارف

احلج مملوك ًا للمكلف او يكفي أن يكون مباح ًا له وحتت ترصفه وإن مل يكن

ملك ًا له؟

ج -تكفي اإلباحة حتى لو كانت إباحة مطلقة ال خلصوص احلج ،فمن

ُأبيح له الترصف يف مال وكان وافي ًا بمصارف احلج وجب عليه احلج إذا

توفرت سائر رشائط االستطاعة.

س -من ُأبيح له الترصف يف املال الوايف بنفقات احلج هل جيب عليه
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اخلروج اىل احلج؟

ج -ال جيب عليه اخلروج إال يف حالتني:

 -1أن تكون االباحة الزمة ،كام لو ُاخذت رشط ًا يف عقد الزم كعقد

البيع فمثالً :لو باعه سيارته ورشط عليه أن يبيح له الترصف يف ماله فتكون
االباحة الزمة.

 -2أن يثق باستمرار االباحة  -إذا مل تكن الزمة -اىل إمتام األعامل ،كام

هو احلال يف امللك ّية املتزلزلة اآلتية.

فإذا مل يتحقق أحد األمرين فال جيب عليه اخلروج اىل احلج.

فائدة:
من ُأبيح له الترصف يف املال الوايف بمصارف احلج إباحة مطلقة  -أي مل

تخُ صص باحلج -ال تكون استطاعته بذل ّية وال ترتتب عليه أحكام االستطاعة

البذل ّية اآلتية ،وذلك لعدم ختصيص ذلك املال باحلج ،وسيأيت ّ
أن االستطاعة
البذل ّية إنّام تتحقق عندما يبذل املال خلصوص احلج.

الفرع الثاين
ال يعترب يف اال�ستطاعة �أن تكون من البلد
ال يعترب يف االستطاعة التي هي رشط يف وجوب احلج حتققها يف بلد

املك ّلف  -أي البلد الذي يسكنه -بل من أي مكان حصلت له االستطاعة

وجب عليه احلج ،فإذا ذهب املك ّلف إىل بلد آخر للتجارة أو الزيارة او
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حيج به من الزاد والراحلة ،أو ما يفي
لغري ذلك وكان له هناك ما يمكن أن ّ

احلج ،وإن مل يكن مستطيع ًا من
بتحصيلهام من النقود ونحوها ،وجب عليه ّ

بلده.

أسئلة تطبيق ّية:

س -شخص حترك من بلده فاقد ًا لالستطاعة ثم ملا وصل امليقات استطاع

حجة اإلسالم؟
حجه عن ّ
هناك فهل يكفيه ّ
ج -نعم.

الفرع الثالث
حكم ما لو توقفت اال�ستطاعة على بيع بع�ض �أمالكه

إذا مل يتمكّن املك ّلف من احلج إال ببيع بعض أمالكه ،فهل جيب عليه بيعه

والذهاب للحج؟

ج -ههنا صور:

الصورة األُوىل :أن ُيعدّ ما يملكه من حاجاته الرضورية ،وال اشكال يف

أنّه ال جيب عليه بيعها لرصفها يف نفقات احلج ،فمثله ال ُيعدّ مستطيع ًا.

الصورة الثانية :أن يكون ما يملكه زائد ًا عىل حاجاته الرضورية ،ولكنّه

حيتاج اليه وكان الئق ًا بحاله ال أزيد  -اّ ً
كم وكيف ًا -ويف هذه الصورة أيض ًا ال

جيب عليه بيعه والذهاب للحج ،كام سيأيت.

الصورة الثالثة :أن يكون ما يملكه ليس من رضوريات معاشه ،وليس
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مما حيتاج اليه بحسب شأنه ،بل زائد عىل ذلك ،وهنا حاالت:

احلالة األُوىل :أن يتمكّن من بيعه بثمن املثل  -أي قيمته السوقية

املتعارفة ،-وال اشكال يف وجوب احلج عليه يف هذه احلالة ولو ببيعه ورصفه
يف احلج.

احلالة الثانية :أن ال يتمكّن من بيعه إال بأقل من ثمن املثل ولكن ال يكون

ذلك جمحف ًا بحاله ،فيجب عليه احلج ولو ببيعه.

احلالة الثالثة :أن ال يتمكّن من بيعه إال بأقل من ثمن املثل ،وكان ذلك

جمحف ًا بحاله ،فال جيب عليه بيعه والذهاب اىل احلج لكون ذلك موجب ًا

للحرج عليه.

الفرع الرابع
حكم ما لو ارتفعت الأ�سعار يف �سنة اال�ستطاعة

إذا احتاج املك ّلف اىل رشاء يشء او استئجاره ألداء احلج  -كام إذا احتاج

اىل استئجار وسيلة نقل -ولكن ارتفعت األسعار عام كانت عليه يف السنة

السابقة  -لظرف معني -إال أنهّ ا سرتجع يف العام القادم اىل ما كانت عليه

ويمكن الرشاء او االستئجار باألسعار التي كانت متعارفة ،يف هذه احلالة

هل جيوز للمكلف تأخري احلج بسبب ذلك  -ال بسبب الوثوق بإدراك احلج
يف السنوات القادمةّ ،
فإن هذا جائز كام تقدّ م-؟

ج -ال جيوز له تأخري احلج ملجرد ارتفاع األسعار ملا تقدّ م من وجوب
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املبادرة اىل احلج يف سنة االستطاعة ،نعم يمكنه التأخري من جهة ثانية وهي:

ما إذا وثق بإدراك احلج يف السنوات القادمة بنا ًء عىل كون فورية احلج عقلية

 -كام تقدّ م -وأ ّما إذا مل يثق بإدراك احلج فال جيوز له التأخري ملجرد ارتفاع

األسعار.

ومن خالل ذلك يتضح أن األسعار إذا ارتفعت وكان ارتفاعها أمر ًا

مستمر ًا  -ال بسبب ظرف مؤقت -وال ُيتو ّقع نزول األسعار ورجوعها
اىل ما كانت عليه ،ففي هذه احلالة ال جيوز التأخري بال اشكال ملجرد ارتفاع

األسعار.

الفرع اخلام�س
هل يعترب يف حتقق اال�ستطاعة نفقة الإياب
تقدّ م أن النفقة معتربة يف االستطاعة ،ولكن هل هي معتربة يف الذهاب

واإلياب او يف الذهاب فقط او فيه تفصيل؟

ج -ال اشكال يف ّ
أن نفقة الذهاب معتربة يف االستطاعة ،فمن ال يملك

نفقة الذهاب ال يكون مستطيع ًا ،وأ ّما نفقة اإلياب ففيها تفصيل:

الصورة األُوىل :أن ُيفرض ّ
أن املك ّلف يريد العود اىل وطنه ،وهنا يعترب

يف حتقق االستطاعة نفقة العود ،بحيث إذا مل يكن عنده نفقة العود ال يكون
مستطيع ًا ،وال جيب عليه احلج.

الصورة الثانية :أن ُيفرض أنّه يريد السكنى يف بلد آخر بعد أداء احلج،
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وكانت نفقة الذهاب اىل ذلك البلد أقل من نفقة العود اىل وطنه ،وهنا ال

يعترب يف االستطاعة وجود نفقة العود اىل وطنه بل يكفي وجود نفقة العود
اىل ذلك البلد الذي يريد السكنى فيه ،فإذا كان عنده نفقة العود اىل ذلك البلد

جيب عليه احلج وإن مل يكن عنده ما يكفي لنفقة العود اىل وطنه.

الصورة الثالثة :أن ُيفرض أنّه يريد السكنى يف بلد آخر بعد أداء احلج

أيض ًا ،ولكن تكون نفقة الذهاب اىل ذلك البلد أكثر من نفقة العود اىل وطنه،
ومل يكن مضطر ًا اىل السكنى يف ذلك البلد ،وهنا ال يعترب يف االستطاعة وجود

نفقة الذهاب اىل ذلك البلد بل يكفي يف حتقق االستطاعة وجود نفقة العود
اىل وطنه.

مضطر ًا اىل السكنى يف
الصورة الرابعة :نفس الصورة الثالثة ولكن كان
ّ

البلد اآلخر  -كام هو حال بعض املغرتبني -وهنا يعترب يف االستطاعة وجود
نفقة الذهاب اىل ذلك الوطن وال تكفي وجود نفقة اإلياب اىل وطنه ،فلو مل

يكن قادر ًا عىل نفقة الذهاب اىل ذلك البلد فال يكون مستطيع ًا وإن كان قادر ًا
عىل نفقة اإلياب اىل وطنه.

الصورة اخلامسة :أن يفرض أن املك ّلف يريد البقاء يف الديار املقدسة وال

يريد العود اىل وطنه وال اىل بلد آخر ،ويف هذه احلالة ال تعترب نفقة العود يف

االستطاعة بل يكفي توفر نفقة الذهاب.
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الأمر اخلام�س
الرجوع �إىل الكفاية
يعترب يف حتقق االستطاعة الرجوع اىل الكفاية ،واملقصود منه أن احلاج

بعدما يرجع من احلج يكون له مورد مايل يكفي لنفقته ونفقة عياله ،بحيث

ال يكون رصف ماله يف نفقة احلج موجب ًا لبقائه بال مورد يؤ ّمن نفقته ونفقة

بالقوة من
عياله ،بل يلزم يف حتقق االستطاعة أن يكون متمكّن ًا بالفعل أو
ّ
احلج ورصف ما عنده يف
إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إىل ّ

نفقته ،بحيث ال حيتاج إىل التك ّفف وال يقع يف الشدّ ة واحلرج.

وبعبارة واضحة :يلزم أن يكون املك ّلف عىل حالة ال خيشى معها عىل

احلج أو رصف ما عنده
نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب اخلروج إىل ّ

من املال يف سبيله.

ونذكر لذلك بعض األمثلة واملوارد:
 -1إذا كان عند شخص مال يكفي لنفقات احلج ،وكان ذلك املال

وسيلة إلعاشته وإعاشة عياله ،ولكن لو رصفه يف سبيل احلج كان مؤثر ًا عىل
وضعه املعييش بحيث يقع يف شدة وحرج لصريورته فقري ًا بذلك ،وليس له

وسيلة أخرى إلعاشة نفسه ،فمثله ال جيب عليه احلج بال اشكال لعدم حتقق

االستطاعة.

 -2لو كان عند املك ّلف رأس مال يتجر به لتحصيل نفقته ونفقة عياله،

فال جيب عليه رصفه يف نفقات احلج لو استلزم رصفه تعطل معيشته ومعيشة
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عياله.

 -3لو كان عند املك ّلف بستان يرتزق منه فال جيب عليه بيعه يف سبيل

احلج ،لو كان يؤثر عىل معيشته ومعيشة عياله.

 -4ما إذا كان ذهابه اىل احلج نفسه مؤثر سلب ًا عىل وضعه املعييش  -ال

بسبب رصف ما عنده من املال يف سبيل احلج -كام لو كان كسوب ًا يف خصوص

أيام احلج وال يتوفر له عمل آخر يف غري أيام احلج ،بحيث لو ذهب اىل احلج
ال يتمكّن من الكسب ويتع ّطل أمر معاشه يف سائر أيام العام او بعضها،
ومثله ال جيب عليه احلج.

 -5ال جيب عىل املك ّلف بيع ما حيتاج اليه من رضوريات معاشه.

 -6ال جيب بيع ما حيتاج اليه وإن مل يكن رضوري ًا مما هو الئق بشأنه دون

ما زاد  -اّ ً
كم او كيف ًا -فال جيب بيع الدار التي يسكن فيها وال ثيابه وال أثاث

بيته ونحو ذلك.

 -7ال جيب بيع آالت الصنائع التي حيتاج اليها يف كسب معيشتهّ ،
فإن

حكمها حكم رأس املال والبستان الذي يرتزق منه.

ومن خالل كل ذلك اتضحّ :
للحج إذا كان
أن املك ّلف ال يكون مستطيع ًا
ّ

احلج موجب ًا للعرس
يملك فقط ما حيتاج إليه يف حياته ،وكان رصفه يف سبيل ّ

واحلرج.
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تنبيهات:

التنبيه األول :إذا زادت تلك األموال املذكورة عن مقدار احلاجة بقدر

احلج  -ولو بضميمة ما لديه من غريها -صار مستطيع ًا ،فيجب عليه
نفقة ّ

احلج ولو ببيع الزائد ورصف ثمنه يف نفقته ،فمثالً :من كان عنده دار
أداء ّ
قيمتها مائة مليون  -مثالً -ويمكنه بيعها ورشاء دار ُأخرى ّ
بأقل منها من

احلج  -وإن مل يبع الدار -إذا كان الزائد -ولو
دون عرس وحرج وجب عليه ّ

احلج ذهاب ًا وإياب ًا وبنفقة عياله ،وهكذا لو
بضميمة غريه  -وافي ًا بمصارف ّ

كان عنده سيارة يمكنه بيعها ورشاء سيارة أقل منها تناسب شأنه أيض ًا وكان
الزائد  -ولو بضميمة ما عنده -يفي بنفقات احلج ذهاب ًا وإياب ًا وبنفقة عياله

وجب عليه احلج وإن مل يبعها لصريورته مستطيع ًا بتلك الزيادة.

التنبيه الثاين :من باع حاجاته الرضورية يف سبيل الذهاب اىل احلج ،فهل

حجة اإلسالم او ال؟
مثل ذلك احلج جيزي عن ّ

حجة اإلسالم ،وهذا بخالف ما إذا باع ما حيتاج اليه
ج -ال جيزي عن ّ

مما يكون الئق ًا بحاله كام لو باع سيارته او دار سكناه  -ومل تكن رضور ّية-
حجة اإلسالم وإن مل جيب عليه بيعها
ورصفها يف سبيل احلج فإنّه جيزيه عن ّ
يف سبيل احلج.

التنبيه الثالث :من خالل ما تقدّ م يتضح ّ
حجة
أن احلج ال جيزي عن ّ

اإلسالم يف ثالثة موارد:

حجة اإلسالم.
األول :إذا مل يكن املك ّلف مستطيع ًا وحج فال جيزيه عن ّ
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الثاين :ما إذا باع رضوريات معاشه  -ومل يكن مستطيع ًا -وحج هبا فال

حجة اإلسالم ،بخالف ما إذا باع ما حيتاج اليه مما يكون الئق ًا
جيزيه عن ّ
حجة اإلسالم.
بحاله
وحج به فإنّه جيزيه عن ّ
ّ

الثالث :ما إذا سقط وجوب احلج بسبب احلرج يف نفس احلج ،فلو

حجة اإلسالم ،بخالف ما إذا كان احلرج
خالف املك ّلف وحج فال جيزيه عن ّ
يف مقدّ مات احلج كام لو انحرص الطريق يف البحر وكان يف ركوب البحر حرج

حجة اإلسالم.
عليه ،فلو خالف وحج أجزأه عن ّ

نعم من كان يف أداء املناسك حرج عليه ملرض او هرم فإنّه خميرّ بني
حجه
مبارشة احلج
وحتمل احلرج وبني االستنابة ،ولو اختار املبارشة صح ّ
ّ

حجة اإلسالم ،كام تقدّ م كل ذلك يف ختلية الرسب.
وأجزأه عن ّ
أسئلة تطبيقية:

حجه بتقليد من ال يرى رضورة الرجوع إىل كفاية
س -1شخص أدى ّ

حجه هذا؟
يف حتقق االستطاعة واآلن يرجع إليكم فام ترون يف ّ
ج -يجُ تَزأ به عىل األقوى.

حيج به ولكنّه عند عوده سيضطر إىل االقرتاض
س -2شخص عنده ما ّ

أو يكون حمتاج ًا إىل الوجوه الرشعية مثل اخلمس والزكاة إلقامة وليمة العود

احلج؟
ولتمشية امور حياته فهل جيب عليه ّ

ج -إذا كان بعد رجوعه يقع يف حرج شديد جراء توفري تكاليف الوليمة

احلج ،واما إذا كان بحيث
التي ال حميص له منها أو لتأمني معاشه مل جيب عليه ّ
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يصبح حمتاج ًا للوجوه الرشعية التي تنطبق عليه ويتيسرّ له حتصيل مقدار
فاحلج واجب عليه.
الكفاية منها من دون حرج ومشقة
ّ
احلج أو باع ما حيتاج إليه يف معيشته
س -3إذا استدان مبلغ ًا يؤدي به ّ

حجة اإلسالم؟
وحج بثمنه فهل جيزيه عن ّ
ّ

ج -ال جيزيه يف الدَ ين وجيزيه يف بيع ما حيتاج إليه إن مل يكن من رضوريات

معاشه.

فرو ٌع
الفرع الأول
حكم من كان ك�سبه يفي بنفقته وح�صل له مال

ّ
والنجار وغريهم ممّن يفي كسبهم
كل صاحب حرفة كاحلدّ اد والبنّاء
ّ

احلج إذا حصل هلم مقدار من املال
بنفقتهم ونفقة عوائلهم جيب عليهم ّ
ٍ
بإرث أو غريه ،باعتبار ّ
أن هؤالء يمكنهم أن يؤ ّمنوا قوهتم ونفقة عياهلم بعد
رجوعهم من احلج فال يؤثر ما رصفوه يف احلج عىل وضعهم املعييش ،وبذلك
تتحقق كل األمور املعتربة يف االستطاعة ومنها الرجوع للكفاية ،ولكن إنّام
جيب عليهم احلج إذا حصلوا عىل ذلك املال برشطني:

 -1أن يكون املال وافي ًا بالزاد والراحلة املعتربين يف االستطاعة.
 -2أن يكفي لنفقة العيال مدّ ة الذهاب واإلياب ،ولكن هل املقصود من

العيال خصوص واجبي النفقة او يشمل حتى غري واجبي النفقة؟
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ج -العيال عىل قسمني:
الق�سم الأول :من جتب النفقة عليهم
وهم االبوان والزوجة واألوالد ،وهؤالء يلزم توفر النفقة هلم يف فرتة

الذهاب واإلياب وإال فال ُيعد مستطيع ًا ،فلو كان املال الذي حصل عليه

صاحب احلرفة يفي بالزاد والراحلة ولكن ال يكفي لنفقة واجبي النفقة يف
فرتة الذهاب اىل احلج فال يكون مستطيع ًا وال جيب عليه احلج.

الق�سم الثاين :من ال جتب النفقة عليهم
وهم كل من عال به من غري االبوين والزوجة واألوالد كاإلخوة

واألخوات وغريهم من األقارب وغريهمّ ،
فإن هؤالء ال جتب النفقة عليهم

وإن كانوا من عياله ،وهل يلزم يف حتقق االستطاعة بذلك املال الذي حصل

عليه صاحب احلرفة أن يفي بنفقات عياله من هذا القسم؟

ج -إذا كان ترك اإلنفاق عليهم ال يوجب وقوعه يف احلرج ،فيجب عليه
احلج وإن مل ِ
يف ذلك املال بنفقاهتم.
وأ ّما إذا كان ترك االنفاق عليهم موجب ًا لوقوعه يف احلرج الذي ال يتحمل

عادة ولو لكون ذلك موجب ًا للحط من كرامته ومنافي ًا لشأنه ،فال جيب عليه

احلج إذا مل يتمكّن من االنفاق عليهم فرتة الذهاب واإلياب إال إذا مل يتمكّن
من نفقتهم حتى مع ترك احلج ،فيجب عليه احلج يف هذه احلالة ،كام سيأيت

تفصيل ذلك يف االستطاعة البذل ّية.
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الفرع الثاين
حكم من يرتزق من الوجوه ال�شرع ّية �إذا ح�صل له مال

من كان يرتزق من الوجوه الرشعية كاخلمس والزكاة وغريمها ،وكانت

احلج فيام إذا ملك
نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مش ّقة ،جيب عليه ّ
مقدار ًا من املال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ،وذلك لتحقق االستطاعة

بامورها املعتربة التي منها الرجوع للكفايةّ ،
فإن ذهابه اىل احلج ال يؤثر عىل

وضعه املعييش بعدما كان رزقه بعد رجوعه من احلج مضمون ًا من الوجوه

الرشعية.

والكالم يف نفقة العيال نفس الكالم يف الفرع األول.
أسئلة تطبيقية:

للحج
الترصف يف سهم اإلمام مستطيع ًا
س -1هل يعترب من أجيز له
ّ
ّ
إذا حصل عىل مقدار االستطاعة؟
ج -ال يعترب مستطيع ًا بمجرد كونه جماز ًا بالترصف يف سهم االمام.

املخول يف ذلك بمقدار نفقة
نعم إذا م ّلكه احلاكم الرشعي أو وكيله
ّ

حيج به صار مستطيع ًا.
احلج ،أو بذل له ما ّ
ّ

احلج من سهم
س -2هل جيوز للزوج أن يبذل لزوجته اهلاشمية نفقة ّ

السادة ،وهل جيوز للغري أن يفعل ذلك؟

احلج
احلج من مؤنتها كام إذا كان ّ
ج -ليس له ذلك إال إذا كان أداء ّ
حتج به فيجوز للزوج أن يدفع هلا تكاليفه
مستقر ًا يف ذمتها ومل يكن لدهيا ما ّ
ّ
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س -3املرشد الديني وغريه ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل

هو مستطيع بذلك وهل جيوز له االستنابة عن غريه؟

ج -إذا حتققت سائر رشوط االستطاعة بام فيها الرجوع إىل الكفاية فهو

حجة اإلسالم واذا مل تتحقق سائر الرشوط املعتربة
مستطيع وجيب عليه ّ

باحلج املندوب أو أن يأيت به نيابة عن غريه.
فيمكنه اإلتيان
ّ

الفرع الثالث
حكم من تكفّل �أحد بالإنفاق عليه وح�صل له مال
احلج فيام إذا ملك
من قام أحد باإلنفاق عليه طيلة حياته ،جيب عليه ّ

مقدار ًا من املال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ،لتحقق االستطاعة بام فيها
الرجوع اىل الكفاية ،بعدما مل يكن ذهابه اىل احلج مؤثر ًا عىل وضعه املعييش.
والكالم يف نفقة العيال نفس الكالم يف الفرع األول.

وكذلك جيب احلج عىل ّ
احلج وبعده من
كل من ال يتفاوت حاله قبل ّ

احلج.
جهة املعيشة إن رصف ما عنده يف سبيل ّ

املبحث الثالث
�ش�ؤون اال�ستطاعة املال ّية
وفيه فصول:
الف�صل الأول
اال�ستطاعة واملال امل�ستغنى عنه
من كان عنده مال وكان حمتاج ًا اليه ويستعمله يف معيشته فال جيب

عليه بيعه ورصفه يف سبيل احلج ،ولكن لو استغنى عنه فهل جيب عليه بيعه
والذهاب اىل احلج إذا كان يفي بنفقات احلج ولو بضميمة ما عنده من أموال

أخرى او ال؟

وبعبارة أخ��رى :هل ذلك املال الذي استغنى عنه يحُ ّقق االستطاعة

وبالتايل جيب عليه احلج او ال؟
ج -ههنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون االستغناء عنه مؤقت ًا كاملالبس الشتوية التي

ُيستغنى عنها يف الصيف ،او احليل التي تستغني عنها املرأة يف املصاب ،ويف
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هذه احلالة ال جيب احلج وال تتحقق االستطاعة بذلك االستغناء.

احلالة الثانية :أن يكون االستغناء دائمي ًا ،ونذكر لذلك مثالني:

األول :ما إذا كربت املرأة واستغنت عن ُح ّليها بسبب كربها ،ويف هذه

احلالة جيب عليها احلج ولو ببيع تلك احليل إذا كان املال يفي بنفقات احلج
ولو بضميمة ما عندها.

ونلفت النظر اىل أنهّ ا ال جيب عليها بيع تلك احليل ،وإنّام الواجب عليها

هو احلج بعد حتقق االستطاعة ،وتتحقق االستطاعة بذلك امل��ال الذي

استغنت عنه ،فيجب احلج ولو متسكع ًا او باالقرتاض او غري ذلك.

الثاين :ما إذا كانت له دار مملوكة ،وكانت حتت يده فع ً
دار أخرى
ال ٌ

يمكنه السكنى فيها من غري مانع  -كام إذا كانت حتت يده دار موقوفة تنطبق
عليه مثل ما لو كانت موقوفة عىل السادة وكان منهم -ومل يكن يف السكنى

فيها حرج عليه ،كام أنهّ ا ليست يف معرض قرص يده عنها  -أي ال تكون

يف معرض إزالة يده عنها -بأن ال يأخذها املتويل منه او ال يزامحه أحد آخر
عليها ،فإذا توفرت تلك القيود وجب عليه أداء احلج ولو ببيع داره اململوكة،

والقيود هي:

 -1أن تكون الدار األخرى حتت يده بالفعل وعنوان وقفها ينطبق عليه،

وأ ّما إذا مل تكن حتت يده وإنّام كان يمكنه حتصيلها بطلبها من املتويل مث ً
ال فال
يكفي ذلك يف حتقق االستطاعة ووجوب احلج عليه.
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 -2أن ال يكون يف السكنى يف تلك الدار حرج عليه وإال مل جيب عليه

احلج.

 -3أن ال تكون تلك الدار يف معرض إزالة يده عنها بأن ال يأخذها منه

املتويل مث ً
ال او ال يزامحه عليها شخص آخر وإال مل جيب عليه احلج.

ونلفت النظر اىل أنّه إذا توفرت تلك القيود ال جيب عليه بيع داره

اململوكة ،وإنّام الواجب عليه هو احلج بعد حتقق االستطاعة بسبب استغنائه
عن داره اململوكة ،ومع حتقق االستطاعة جيب عليه احلج ولو متسكع ًا او
باالقرتاض او غري ذلك.
تنبيه:

إذا كان عنده مقدار من املال يفي بمصارف احلج وكان بحاجة اىل الزواج

او تزويج ولده او رشاء دار لسكناه او غري ذلك مما حيتاج اليه ،فهل جيب عليه
احلج بتلك األموال او جيوز له رصفها يف حاجاته وترك احلج؟

ج -إذا كان رصف ذلك املال يف احلج موجب ًا لوقوعه يف احلرج  -وهو

املشقة التي ال تُتحمل عادة ال جمرد املشقة -مل جيب عليه احلج ،وأ ّما إذا كان

رصف ذلك املال يف سبيل احلج وتأخري الزواج مث ً
ال ال يوجب وقوعه يف

احلرج فيجب عليه احلج إال إذا كان واثق ًا بإدراك احلج يف سنوات الحقه،
ٍ
حينئذ تأخري احلج.
فيجوز له
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أسئلة تطبيقية:

احلج لتأخر
س -1شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر ألداء فريضة ّ

مرشوع زواجه فأيهّام يقدّ م؟

حيج ويؤخر الزواج إالّ إذا كان الصرب عنه حرجي ًا عليه بحدّ ال
جّ -

احلج الحق ًا جاز له تقديم
يتحمل عادة ،ولو كان واثق ًا من التمكن من أداء ّ

الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.

احلج وكان ولده
س -2إذا كان عنده مقدار من املال يفي بمصارف ّ

احلج أم ال بل جيوز له
بحاجة إىل ال��زواج فهل يعد مستطيع ًا وجيب عليه ّ

رصف ماله يف زواج ولده؟

احلج موجب ًا لوقوعه يف احلرج من جهة ترك
ج -إذا كان رصف املال يف ّ

احلج وإال وجب.
تزويج ولده مل جيب عليه ّ

احلج والزيارة ثم
س -3شخص أودع أمواال وق ّيد اسمه يف مؤسسة ّ

احلج عليه بذلك؟
حلاجته إليها سحب تلك األموال فهل يستقر ّ

ج -إذا احتاج إليها لنفقاته الالزمة ومل يكن له غريها من نقد أو غريه مما

احلج.
يوجب استطاعته املالية مل يستقر عليه ّ
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الف�صل الثاين
اال�ستطاعة والدين
تارة ُيفرض ّ
أن املك ّلف له دين عىل ذمة غريه وكان حمتاج ًا اليه يف نفقة

ال او بعض ًا ،-وأخرى ُيفرض ّ
احلج  -ك ً
أن الشخص يقرتض ماالً ألجل أن

حيج به ،فالكالم يقع يف أمرين:

الأمر الأول
�أن يكون له دين على ذمة غريه
إذا كان للمكلف دين عىل شخص  -وكان يفي بنفقات احلج ولو

بضميمة ما عنده من مال -وقد احتاج اليه يف مجيع نفقات احلج او بعضها،
فهل تتحقق االستطاعة للدائن وجيب عليه احلج او ال؟
ج -ههنا ثالث صور:

الصورة األُوىل :أن يكون الدين حاالً  -بأن كان قد استدان لفرتة معينة

وانتهت تلك الفرتة -وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون املدين معرس ًا وال يتمكّن من سداد الدين إال

بحرج ومشقة كأن يبيع دار سكناه ،ويف هذه احلالة ال تتحقق االستطاعة
للدائن وال جيب عليه احلج إال إذا متكّن من بيع الدين نقد ًا عىل الغري ولو
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باألقل منه ،كام سيأيت يف الصورة الثالثة.

احلالة الثانية :أن يكون املدين مورس ًا ومتمكّن ًا من أداء الدين من دون

عرس وحرج ،وهنا فرضان:

الفرض األول :أن يكون املدين باذالً للدين يف حال لو طالب به الدائن،

ويف هذا الفرض تتحقق االستطاعة للدائن وجيب عليه احلج ولو باملطالبة
بدينه ورصفه يف احلج.

ونلفت النظر اىل ّ
أن الدائن ال جتب عليه املطالبة بدينه ،وإنّام الواجب

عليه هو احلج بعد حتقق االستطاعة بذلك الدين ،فيجب عليه احلج ولو
متسكع ًا او باالقرتاض او غري ذلك.

الفرض الثاين :أن ال يكون املدين باذالً للدين ،بل كان إ ّما جاحد ًا

للدين  -أي ينكر الدين وغري معرتف به -او مماط ً
ال  -أي يعرتف بالدين
ولكن يامطل بالوفاء -ويف هذا الفرض إن أمكن إثبات الدين عىل اجلاحد
وأخذه منه او التقاص منه  -بأن تقع أموال املدين بيد الدائن ويقتص منه
ويأخذ دينه -وأمكن إجبار املامطل عىل أداء الدين ولو بالرجوع اىل املحاكم

احلكومية ،وجب احلج عىل الدائن لتحقق االستطاعة بذلك الدين حتى وإن
مل يجُبرِ املامطل ويأخذ الدين منه او مل ُيثبِت الدين عىل اجلاحد او يقتص منه.
الصورة الثانية :أن يكون الدين مؤجالً ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون التأجيل ألمد غري حمدد ،كام لو اقرتض لوقت
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ما ،من دون حتديد أجل معينّ  ،ومثل هذا التأجيل ال قيمة له ،فهذا ُيعدّ
بحكم الدين احلالّ ،
أي وقت
ألن الدائن جيوز له أن يطالب املدين بالدين يف ِّ
يشاء ،وحكم هذا حكم الدين احلال يف الصورة األُوىل ،فيجري فيه التفصيل
املتقدّ م.

احلالة الثانية :أن يكون التأجيل ألمد حمدّ د  -أي استدان لفرتة معينة ومل

حيل األجل بعد -وهنا فرضان:

الفرض األول :أن يكون التأجيل ملصلحة الدائن ،كام لو كان له مال

يتعذر عليه حفظه فأقرضه لشخص لفرتة سنة مث ً
ال عىل أن ال يرجعه له إال

بعد انقضاء السنة ،ففي هذه احلالة يكون التأجيل حق للدائن وليس للمدين،
وال حيق للمدين الزام الدائن بإرجاع دينه قبل ميض السنة ،ويف هذا الفرض
جيب عىل الدائن احلج لتحقق االستطاعة بذلك الدين.

الفرض الثاين :أن يكون التأجيل ملصلحة املدين  -كام هو الغالب يف

املؤجل -ويف مثله ليس من حق الدائن أن يطالب املدين بأداء الدين
الدين ّ

قبل انقضاء األجل ،وهنا شقان:

الشق األول :أن يبذل املدين دينه قبل حلول األجل من تلقاء نفسه ومن

دون مطالبة الدائن ،ويف هذه احلال يصري الدائن مستطيع ًا وجيب عليه احلج.
الشق الثاين :أن ال يبذل املدين الدين قبل حلول األجل إال إذا طالبه

الدائن به ،ويف هذه احلالة ال يصري الدائن مستطيع ًا وال جيب عليه احلج إال
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إذا متكن من بيع الدين بأقل منه ووىف ولو بضميمة ما عنده بنفقات احلج،

كام سيأيت يف الصورة الثالثة.

الصورة الثالثة :أن يتمكّن الدائن من بيع دينه عىل شخص آخر نقد ًا ولو

بأقل من قيمة الدين ،ومل يكن ذلك البيع جمحف ًا بحال الدائن بحيث يوجب

تحمل عادة ،وكان يفي بمصارف احلج ولو بضميمة ما
احلرج الذي ال ُي ّ

عنده من املال ،ففي هذه الصورة تتحقق االستطاعة للدائن وجيب عليه احلج

وإن مل يبع الدين ،بال فرق يف هذه الصورة بني احلاالت التالية:

 -1أن يكون الدين حاالً واملدين معرس ًا ال يتمكّن من أدائه.
ال ألمد معني وكان املدين مماط ً
 -2أن يكون الدين مؤج ً
ال وال يمكن

اجباره او كان االجبار حرجي ًا((( او كان املدين منكر ًا وجاحد ًا للدين وال

يمكن اثباته وال التقاص منه او كان اثباته او التقاص منه فيه حرج عىل
الدائن.

 -3أن يكون الدين مؤج ً
ال والتأجيل ملصلحة املدين ومل يبذل الدين من

تلقاء نفسه قبل حلول األجل.

ومن خالل ذلك اتضح أن الدائن جيب عليه احلج يف ستة موارد:

 -1أن يكون الدين حاالً واملدين باذالً.

ً
مماطال يف أداء املهر املؤجل لزوجته عند مطالبتها به  -وكان وافي ًا بنفقات احلج-
((( كام لو كان الزوج
وكان إجباره عىل األداء حرجي ًا عليها ،فإذا كان األمر بحد يصعب عليها حتمله مل جيب عليها احلج.

��������������������� ��

83

 -2أن يكون الدين حاالً واملدين جاحد ًا وأمكن اثبات الدين وأخذه او

التقاص منه او كان مماط ً
ال وأمكن اجباره عىل األداء.

 -3أن يكون الدين مؤج ً
ال اىل أجل غري حمدد وكان املدين باذالً ،او

كان جاحد ًا وأمكن اثباته واخذه منه او التقاص منه ،او كان مماط ً
ال وأمكن
اجباره.

 -4أن يكون الدين مؤج ً
ال والتأجيل ملصلحة الدائن.
 -5أن يكون الدين مؤج ً
ال ألمد حمدد وبذله املدين من تلقاء نفسه.
 -6إذا امكن بيع الدين نقد ًا بأقل منه بالقيود املتقدّ مة.
وال جيب عىل الدائن احلج يف ثالثة موارد:

 -1أن يكون الدين حاالً واملدين معرس ًا وال يمكن بيع الدين نقد ًا ولو

بأقل منه او كان يف البيع حرج او رضر عىل الدائن.

 -2أن يكون الدين حاالً واملدين جاحد ًا وال يمكن اثبات الدين وأخذه

او التقاص منه ،او كان املدين مماط ً
ال وال يمكن اجباره ،ويف احلالني ال يمكن
بيع الدين نقد ًا ولو بأقل منه او كان يف البيع حرج او رضر عىل الدائن.

 -3أن يكون الدين مؤج ً
ال والتأجيل ملصلحة املدين ،ومل يبذل الدين من

تلقاء نفسه وال يمكن بيع الدين نقد ًا ولو بأقل منه او كان يف البيع حرج او
رضر عىل الدائن.
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الأمر الثاين
�أن يقرت�ض ما ًال لأجل احلج

من اق�ترض م��ق��دار ًا من امل��ال ألج��ل احل��ج ،ومل يكن مستطيع ًا قبل

االقرتاض ،فهل يصري مستطيع ًا بذلك املال الذي اقرتضه ،وبالتايل جيب

حجة اإلسالم او ال؟
عليه احلج وتكون حجته جمزية عن ّ

ج -االقرتاض تارة يكون من احلكومة وأخرى من غريها ،فالكالم يقع

يف مقامني:

املقام الأول
االقرتا�ض من غري احلكومة

من اقرتض مقدار ًا من املال يفي بنفقات احلج ،ال يصري مستطيع ًا بذلك

املال حتى لو كان قادر ًا عىل وفائه بعد ذلك ،وبالتايل ال جيب عليه احلج ،ولو

حجة اإلسالم بل يقع مستح ّب ًا ،ولو استطاع بعد ذلك
حج به فال جيزيه عن ّ
ّ

وجب عليه احلج ،ويستثنى من ذلك ما إذا كان الدين مؤج ً
ال بأجل بعيد

جد ًا بحيث ال يعتني به العقالء كخمسني سنة ،فمثل ذلك الدين ال يمنع من
حجة اإلسالم.
االستطاعة ،وجيب عليه احلج وجيزي عن ّ
فر ٌع

إذا كان عند املك ّلف مقدار من املال يفي بنفقات احلج ،ولكن كان عليه

دين مستوعب ملا عنده من املال او كاملستوعب بحيث لو اقتطع منه مقدار

الدين فالباقي ال يفي بنفقات احلج ونفقة عياله فرتة الذهاب اىل احلج ،فهل
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جيب عليه احلج يف هذه احلالة؟

ج -ال جيب عليه احلجّ ،
حج تكون
فإن الدين مانع من االستطاعة ،ولو ّ

حجة اإلسالم ،بحيث لو استطاع بعد ذلك
حجته مستح ّبة وال جتزي عن ّ
وجب عليه احلج.

ثم إنّه ال فرق يف الدين بني أن يكون قد حصل بسبب االقرتاض ورصف

املال يف شؤونه او بسبب نفقة زوجته او بسبب جناية او غري ذلك.

ال إال إذا كان مؤج ً
كام أنّه ال فرق يف الدين بني أن يكون حاالً او مؤج ً
ال

بأجل بعيد جد ًا كخمسني سنة مث ً
ال مما ال يعتني به العقالء فمثل ذلك الدين
ال يمنع من حتقق االستطاعة ووجوب احلج.

كام أنّه ال فرق يف الدين بني أن يكون سابق ًا عىل حصول املال او كان بعد

حصوله بال تقصري منه ،كام لو أتلف مال غريه خطأ فصار ضامن ًا له ببدله.

متعمد ًا او
وأ ّما لو كان حصول الدين بتقصري منه كام لو أتلف مال غريه ّ

متعمد ًا فصار بذلك مدين ًا فال يسقط عنه احلج بسبب ذلك
جنى عىل غريه ّ

الدين بل جيب عليه احلج ولو متسكّع ًا.

املقام الثاين
االقرتا�ض من احلكومة

ال جيوز تكليف ًا أخذ القرض من البنك احلكومي او املشرتك (بني

احلكومي واألهيل) برشط الفائدة فإنّه ربا حمرم.
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وسامحة السيد  -دام ظله -أجاز أخذ املال من البنك احلكومي او

املشرتك ولكن بنية جمهول املالك  -ال بنية القرض الربوي -واملك ّلف خميرّ يف
أخذه بني كيف ّيتني:

الكيف ّية األُوىل :أن يقبضه من البنك عىل سبيل املجان ّية  -من دون ن ّية
ٍ
وحينئذ ُيعدّ ذلك املال من ارباح سنة القبض ،ويملكه املك ّلف وال
الضامن-
يكون حكمه حكم القرض بل هو كسائر أمالكه ،ويرتتب عىل ذلك أنّه جيب
ختميسه عند هناية السنة اذا مل يرصفه يف مؤونته.

الكيف ّية الثانية :أن يقبضه ويتم ّلكه مع ن ّية ضامن مثله يف الذ ّمة  -والبد

من ابراز ذلك إ ّما بالفعل ،كأن يأخذ املال من يد ويضعه يف اليد األخرى،
او بالقول ،كأن يقول :اقبض ذلك املال بنية جمهول املالك مع ضامن مثله يف

الذمة-

ٍ
وحينئذ جيري عليه حكم القرض ،ويرتتب عىل ذلك أنّه جيب عليه ّ
أن

خيمس ما يسدده منه فقط إذا مل يرصفه يف مؤونته.
ّ

ونلفت النظر اىل ّ
أن من قبض املال من البنك احلكومي او املشرتك بنية

االقرتاض ومل يط ّبق احدى الكيف ّيتني السابقتني يف القبض يكون قد ارتكب

حرام ًا  -إن كان يعلم بذلك -ألنّه قرض ربوي ،ولكن رغم ذلك سامحة
ٍ
وحينئذ
السيد  -دام ظلهُ -يميض ذلك القرض من دون الرشط الربوي،
جتري عليه أحكام القرض.
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وإذا اتضح ذلك نقول :هل القرض من البنوك احلكومية او املشرتكة

مانع من حتقق االستطاعة وبالتايل ال جيب احلج او أنّه ليس بامنع وتتحقق به

االستطاعة؟

ج -ههنا ثالث حاالت لقبض املال من البنوك احلكومية او املشرتكة،

يف حالتني يمنع من حتقق االستطاعة وال جيب احلج ،ويف الثالثة ال يمنع من
حتقق االستطاعة وجيب احلج:

احلالة األُوىل :أن يقبض ذلك املال بنية جمهول املالك مع نية ضامن مثله

فيكون املك ّلف بذلك مدين ًا رشع ًا ،وال يكون مستطيع ًا وال جيب عليه احلج.

احلالة الثانية :أن يقبض املال عىل أنّه قرض  -ال بنية جمهول املالك -فهو

حمرم ًا ولكن حيث ّ
أن سامحة السيد – دام ظله -أمضاه
وإن كان قرض ًا ربوي ًا ّ
ٍ
حينئذ مدين ًا رشع ًا،
وأجازه فتجري عليه أحكام القرض ،ويكون املك ّلف
وال يكون مستطيع ًا ،وال جيب عليه احلج.

احلالة الثالثة :أن يقبض املال بنية جمهول املال من دون نية الضامن بل
يقبضه بنية املجانية  -الكيف ّية األُوىل -وبذلك يملكه ويصري كسائر أمالكه
وال يكون مدين ًا رشع ًا  -وإن كان ملزم ًا بموجب القانون بدفع بدله -ومادام
قد ملكه وال ُيعدّ مدين ًا رشع ًا فال يمنع ذلك من حتقق االستطاعة ووجوب
احلج.
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تنبيهات:

التنبيه األول :بعض املك ّلفني غري ملتفت اىل كيف ّية قبض القرض من

حج ال
احلكومة ،فيقبضه بنية االقرتاض وبالتايل يكون مدين ًا رشع ًا ،فلو ّ

حجة اإلسالم.
حجه عن ّ
جيزي ّ

التنبيه الثاينّ :
إن الدين إنّام يمنع من االستطاعة وبالتايل ال جيب احلج،

حجة اإلسالم فيام إذا مل يكن للمكلف مال آخر زائد
ولو حج ال جيزي عن ّ
عىل رضوريات معاشه وما حيتاج اليه  -اّ ً
كم وكيف ًا ،-وأ ّما إذا كان له مال آخر
ولكن ال يريد الترصف فيه واقرتض ماالً او كان عليه دين ،فال اشكال يف

عدم كون ذلك القرض او الدين مانع ًا من االستطاعة ووجوب احلج فيام إذا

كان ذلك املال يزيد عىل قيمة الدين بمقدار يفي بنفقات احلج ونفقة عياله

يف فرتة ذهابه للحج ،عىل أن ال يقع يف احلرج بعد رجوعه من احلج بسبب
رصف ذلك املال فيه ،ونذكر لذلك بعض األمثلة التي ال يمنع فيها الدين

من االستطاعة:

 -1لو كان عند املك ّلف بضاعة حتقق له االستطاعة ،وجب عليه احلج،

حجة اإلسالم ،فيام
ولو اقرتض او كان عليه دين فال يرض بحجته وحتسب له ّ
لو كانت قيمة البضاعة تزيد عىل الدين ،والزائد  -ولو بضميمة ما عنده-
يفي بنفقات احلج وعياله يف فرتة الذهاب اىل احلج.

 -2من كان عنده عرصة تفي بنفقات احلج ومل تكن من املؤونة وجب

عليه احلج ،ولو اقرتض ال يرض بحجته ،فيام لو كان الزائد عىل الدين من
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قيمة العرصة  -ولو بضميمة ما عنده -يفي بنفقات احلج وعياله.
 -3لو كان له دار يسكن فيها وأمكنه بيعها بأقل منها ورشاء دار أخرى

تناسب شأنه ويكون الفاضل  -ولو بضميمة ما عنده -وافي ًا بنفقات احلج

ونفقة عياله ،وجب عليه احلج ،ولو اقرتض ماالً وحج به فال يرض ،وجيزيه

حجة اإلسالم.
عن ّ

 -4لو كان عنده سيارة وأمكنه بيعها ورشاء سيارة أخرى أقل منها

تناسب شأنه ويكون الفاضل  -ولو بضميمة ما عنده -وافي ًا بحجته وجب
حجة اإلسالم.
عليه احلج ،ولو اقرتض وحج أجزأه عن ّ
اىل غري ذلك من األمثلة.

وباجلملة كل من كان عنده مال زائد عىل حاجته التي تناسب شأنه وكان

ذلك املال زائد ًا عىل مقدار دينه ،وكان وافي ًا بنفقات احلج ونفقة عياله ،وجب
عليه احلج وإن كان مدين ًا ،وال يرض مثل ذلك الدين يف االستطاعة.

التنبيه الثالث :من خالل ما تقدّ م وما يأيت يتضح ّ
أن الدين ال يمنع من

االستطاعة يف مخسة موارد:

 -1إذا كان الدين مؤج ً
ال بأجل بعيد جد ًا ال يعتني به العقالء كخمسني

سنة.

 -2الدين احلاصل بعد االستطاعة بسبب االتالف العمدي ملال غريه او

اجلناية العمدية.
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 -3الدين يف مورد االستطاعة ،فمن كان عنده مال يفي بنفقات احلج

وكان يكفي لسداد الدين ولنفقات احلج ونفقة عياله ،فال يرضه إذا حج وهو

مديون.

 -4الدين يف مورد االستطاعة البذل ّية ،فمن ُبذل له مال ليحج به وكان

وافي ًا بنفقات احلج ونفقة عيالة وجب عليه احلج حتى لو كان مدين ًا ،وجتزي

حجة اإلسالم ،كام سيأيت.
حجته عن ّ

 -5املدين الذي تتحقق له االستطاعة من امليقات ،فإذا فرض ّ
أن شخص ًا

مل يكن مستطيع ًا للحج من بلده ولو لكونه مدين ًا إال أنّه استطاع بعد وصوله

حجه ،مع توفر باقي الرشوط
للميقات ولو من جهة تكفل احلكومة بنفقات ّ

حجة اإلسالم.
حجه عن ّ
كان ذلك موجب ًا الجزاء ّ

التنبيه الرابع :تقدّ م ّ
حجة
حجه عن ّ
أن من كان عليه دين ال جيزي ّ

اإلسالم ،ولكن يمكن إجياد حل لذلك عن طريق احلج البذيل ،فلو تكفل

شخص بكافة نفقات حجك من األكل والرشب واهلدي ،ونفقة العيال  -إن
مل تكن موجودة -ففي هذه احلالة تتحقق االستطاعة وجيب عليك احلج حتى

لو كان عليك دين  -كام سيأيت من ّ
أن الدين ال يرض باالستطاعة البذل ّية-
ونذكر لذلك بعض األمثلة:

 -1أن هتب احلملدار او الرشكة املتك ّفلة بشؤون احلج((( مبلغ ًا من املال

يفي بنفقات حجك حتى اهلدي ،برشط أن يتكفلوا بجميع نفقات احلج،
((( كام حيصل يف بعض الدول من أن الذي يدير أمر احلج هو احلملدار.
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فتقول له :أهبك هذا املال برشط أن تبذل يل الزاد والراحلة واهلدي ،فإذا قبل

حجة اإلسالم حتى لو كنت مدين ًا.
تكون حجتك بذل ّية وجتزي عن ّ

 -2لو كان عىل املرأة دين  -لشخص او للحكومة -وتك ّفل زوجها او

ابوها مث ً
حجة اإلسالم وال يرض مثل ذلك
حجها أجزأها ذلك عن ّ
ال بنفقات ّ
الدين.

التنبيه اخلامس :بعض املك ّلفني يقدّ م عىل قرعة احلج ،وعندما خيرج

اسمه ال يكون يف وقتها مستطيع ًا ،فيقرتض مبلغ ًا من املال ليحج به ،ومثل

حجة اإلسالم ،وإذا أراد أن جتزي
احلجة تقع مستحبة وال جتزي عن ّ
تلك ّ

حجة اإلسالم فله طريقان:
عن ّ

حجه
 -1أن يستقرض ماالً وهيبه لزوجته مثالً ،ثم هي تبذله له لنفقة ّ

فيكون مستطيع ًا بالبذل ،وهو وإن كان مدين ًا ولكن الدين ال يمنع من

حجة اإلسالم.
حجته عن ّ
االستطاعة البذل ّية ،وبذلك جتزي ّ

 -2أن يتفق مع شخص آخر  -كزوجته او أخيه -يقرتض املال وهيبه له

حجة اإلسالم.
ليحج به ،ويف هذه احلالة ال يصري مدين ًا ،وجتزي حجته عن ّ
ّ

وهذان طريقان يتمكّن من خالهلام كل شخص غري مستطيع أن جيعل

حجة اإلسالم.
حجه جمزي ًا عن ّ
ّ
أسئلة تطبيقية:

س -1من كان مدين ًا ولكنّه كان يملك ما يفي بادائه ويملك أيض ًا اعيان ًا

92

تو�ضيح منا�سك احلج

هو بحاجة اليها هل يعدّ مستطيع ًا؟

ج -ال يعدّ مستطيع ًا إالّ إذا كان ما لديه يزيد عىل قيمة الدَ ين بمقدار يفي

احلج وال حيتاج اليه يف مؤونته بحيث يقع يف احلرج واملشقة لوال رصفه
بنفقة ّ
فيها.

س -2أنا رجل ميسور العمل وقد اقرتضت من أحد البنوك االسالمية

احلج ثم بدأت بأداء القرض بعد رجوعي من
بعض املال يفي بمصاريف ّ

حجة اإلسالم؟
حجي هذا يعدّ ّ
احلج فهل ّ
ّ

احلج ال حيقق االستطاعة
ج -اقرتاض مقدار من املال يفي بمصارف ّ

احلج وان كان املقرتض قادر ًا عىل وفاء قرضه الحق ًا،
التي هي رشط لوجوب ّ
نعم إذا كان يملك زائد ًا عىل ما حيتاج اليه يف معيشته من البضائع واألعيان

احلج ولكنّه مل يترصف فيه واختار االقرتاض
األخرى ما تفي قيمته بكلفة ّ
حجه عن استطاعة فال جيب عليه مرة أخرى.
واحلج به كان ّ
ّ

س -3ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص عىل مدار الشهر بل اليوم

للحج؟
هل هي متنع من استطاعته
ّ

ج -ال متنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون عىل ذمم

احلج مع
اآلخرين ونحو ذلك يزيد عىل ما يف ذمته من الديون بمقدار نفقة ّ
توفر سائر الرشوط.

للحج ولكنّه مدين آلخر وقد أذن الدائن
س -4شخص لديه ما يكفيه
ّ

احلج فهل يعد مستطيع ًا وجيب
له يف تأخري أداءه مخس سنوات ليتمكّن من ّ
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احلج أم ال؟
عليه ّ

ج -ال ُيعدّ مستطيع ًا عىل األظهر.

س -5موظف اشرتى لنفسه سيارة حيتاج اليها بثمن يؤدى أقساط ًا

وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه وختصم أقساطها من راتبه ولديه مال يفي
احلج فهل يعدّ مستطيع ًا عل ًام ان رصفه ال يزاحم أداء ما عليه من
بمصارف ّ
الديون اصالً؟

ج -املدين ال يعدّ مستطيع ًا وان كان الدَ ين ال يزاحم برصف املال يف أداء

احلج.
ّ

للحج وعليه َدين مستوعب ملا عنده ولكنّه
س -6شخص عنده ما يكفيه
ّ

مؤجل بأجل بعيد كأربعني سنة يدفعه أقساط ًا خالهلا فهل يعد مستطيع ًا

احلج أم ال؟
وجيب عليه ّ

ج -ال ،إال إذا كانت األقساط املستحقة يف السنوات الثالثني األول ـ

مث ً
ال ـ ضئيلة ال يعتد هبا.

أن من كان عنده مال وكان مدين ًا بدَ ين مستوعب أو
س -7ذكرتم ّ
كاملستوعب ال يعدّ مستطيع ًا إالّ إذا كان الدَ ين مؤج ً
ّال بأجل بعيد جد ًا

والسؤال :انه هل جيري احلكم املذكور فيام لو كان الدَ ين للحكومة ويؤدى

عىل أقساط سنوية تصل إىل  3٠سنة؟

ج -ال يعدّ مستطيع ًا يف مثل ذلك أيض ًا.

نعم اذا مل يكن مدين ًا رشع ًا وان كان ملزم ًا بموجب القانون بدفع بدله مل
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يمنع ذلك من كونه مستطيع ًا ،كام لو كان قد تس ّلم املال من البنك احلكومي
من دون ن ّية االقرتاض الربوي ثم متلكه جمان ًا بإذن احلاكم الرشعي فانه ال يعد
مدين ًا رشع ًا وان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.

س -8يف بعض ال��دول االسكندنافية يقوم البنك باسقاط ما له من

القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا ابلغ املقرتض عدم قدرته عىل
للحج عند تسلم املال بالنظر إىل العلم
االداء ،والسؤال انه هل يعدّ مستطيع ًا
ّ

باسقاطه الحق ًا؟

ج -من أخذ املبلغ بنية االقرتاض ال يعدّ مستطيع ًا به قبل اسقاط القرض،

واما من أخذه بنية التملك املجاين فهو مستطيع حتى لو مل يتأكد من ان البنك

سوف يسقط قرضه.

س -9غري املستطيع مالي ًا من حيث كونه مدين ًا هل يمكنه التوصل إىل
حجة اإلسالم بان يستقرض ماالً وهيبه إىل زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة
أداء ّ
حلجه فيكون مستطيع ًا بالبذل؟
ّ

احلج مانع ًا من أداء ديونه يف
ج -نعم يمكن ذلك إذا مل يكن الذهاب إىل ّ

اوقاهتا.

حجة اإلسالم فهل يمكنه التوصل
حيج ّ
س -10من كان مدين ًا وأراد أن ّ

إىل ذلك عن طريق اهلبة املرشوطة بان هيب مبلغ ًا للحملدار مث ً
ال مرشوط ًا

للحج به؟
ببذل ما يعادله له
ّ

ج -نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيع ًا بالبذل ،إذا مل يكن اخلروج
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الف�صل الثالث
اال�ستطاعة واحلقوق ال�شرع ّية املالية
إذا كان عىل املك ّلف مخس او زكاة ،وكان عنده مقدار من املال ولكن ال

يفي بمصارف احلج لو أدى منه اخلمس او الزكاة ،فهل ُيعدّ مستطيع ًا بذلك
ٍ
وحينئذ
املال و ُيقدّ م احلج ،او جيب عليه تقديم اخلمس او الزكاة عىل احلج،
تزول االستطاعة؟
ج -الواجب عليه هو تقديم اخلمس او الزكاة ،وال جيب عليه احلج.
تنبيهات:

التنبيه األولّ :
إن اخلمس او الزكاة يقدمان عىل احلج سوا ًء كانا ثابتني يف

عني املال او ثابتني يف الذمة ،وتوضيح ذلك:

ال اشكال يف ّ
أن اخلمس والزكاة يثبتان يف عني امل��ال وليس يف ذمة

املك ّلفّ ،
فإن العني اخلارجية هي التي يتع ّلق هبا اخلمس او الزكاة ،ولذلك ال

جيوز الترصف يف العني بعد تع ّلق احلق لصريورة صاحب احلق  -كالفقري-

رشيك ًا مع املالك بنسبة احلق ،ولكن أحيان ًا يثبت اخلمس او الزكاة يف الذمة،
ونذكر لذلك بعض املوارد:
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 -1إذا أتلف املال الذي تع ّلق به اخلمس او الزكاة ،فإنّه يضمنهام وتشتغل

ذمته هبام ،فينتقل احلق من العني التالفة اىل الذمة ،بال فرق يف اإلتالف بني

إعدام العني املتع ّلق هبا احلق او بيعها او هبتها او غري ذلك ،ففي مجيع ذلك

يضمن اخلمس من العني.

 -2أن جيري املك ّلف مداورة مع احلاكم الرشعي او وكيله بنقل اخلمس
ٍ
وحينئذ تشتغل ذمته باخلمس.
من العني اىل الذمة،
 -3أن جيري مصاحلة مع احلاكم الرشعي او وكيله عىل نقل اخلمس من

العني اىل الذمة(((.

((( املداورة واملصاحلة :طريقتان لنقل اخلمس من العني اىل الذمة ،ببيان:
أوالً :املداورة
هي طريقة لنقل اخلمس من االعيان اخلارجية اىل الذمة.
كيف ّية املداورة:
يقوم املك ّلف بدفع اخلمس اىل احلاكم الرشعي او وكيله ،وبعد استالم احلاكم الرشعي او وكيله
للخمس يقوم بإقراضه للمكلف عىل أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالتدريج من دون هتاون او
تساهل يف األداء ،وبذلك ينتقل اخلمس من العني اىل ذمة املك ّلف.
ثم إنّه ال فرق يف املداورة بني استالم كامل اخلمس واقراضه اىل املك ّلف او وبني أن يستلم جزء ًا من
اخلمس ثم اقراضه له ،ثم يستلمه منه مرة ثانية ويقرضه له وهكذا تتكرر هذه العملية اىل أن يستويف
مجيع احلق فينتقل بتاممه اىل ذمته.
رشط املداورة:
رشط املداورة هو أن يقع املك ّلف يف احلرج الشديد لو أراد تعجيل دفع اخلمس لكونه بحاجة اليه يف
جتارته مث ً
ال او غري ذلك ،وإال فال مسوغ للمداورة والرتخيص يف تأخري أداء اخلمس.
س -لو متكن املك ّلف من التعجيل بدفع بعض اخلمس من دون حرج ،فهل جيوز اجراء املداورة يف
متام اخلمس؟
ج -ال جيوز بل ختتص املداورة يف املقدار الذي لو دفعه لوقع يف حرج ومشقة ال تتحمل عادة ،فإن أداء
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ففي مجيع ذلك الواجب عىل املك ّلف أن يدفع اخلمس او الزكاة وال جيب

احلق واجب فوري عند حلول رأس السنة اخلمسية.
فوائد املداورة:
ذكر الفقهاء – رضوان اهلل عليهم -عدّ ة فوائد للمداورة منها:
اوالً :بعد املداورة جيوز للمكلف أن يترصف يف عني املال املتع ّلق به اخلمس ،وأ ّما قبل املداورة ونقل
احلق اىل الذمة فال جيوز له الترصف يف العني.
واملفوته من العني التي تع ّلق هبا اخلمس كاإلجيارات
ثاني ًا :عدم وجوب اخراج مخس املنافع املستوفاة
ّ
وغريها ،فإن املك ّلف قبل أن ينقل اخلمس اىل الذمة جيب عليه أن خيرج إضافة اىل مخس العني مخسني:
 -1مخس اإلجيارات املستوفاة وغري املستوفاة من العني التي تع ّلق هبا اخلمس ،ألن أصحاب احلق
رشكاء معه يف العني بنسبة اخلمس.
 -2مخس االجيار املتبقي من حصته هناية السنة بعد استثناء مؤونته.
كل ذلك قبل املداورة ونقل اخلمس اىل الذمة ،وأ ّما بعد نقله اىل الذمة فال جيب عليه اخراج مخس
املنافع بل تصري العني خالصة له.
ثالث ًا :عدم وجوب اخلمس يف ارتفاع القيمة بعد نقل اخلمس اىل الذمة إذا مل تكن العني معدّ ة للتجارة،
وأ ّما إذا كانت معدّ ة للتجارة وارتفعت قيمتها فيجب اخلمس يف ارتفاع القيمة وال تظهر فائدة املداورة
ألن ارتفاع القيمة يف مال التجارة ُيعدّ ربح ًا فيتع ّلق به اخلمس فريجع للعني مرة أخرى.
تنبيه:
ما يفعله بعد الوكالء او املعتمدين يف نقل اخلمس من االعيان اىل الذمة باالجازة او االذن  -كأن يقول
للمكلف :نقلت اخلمس اىل ذمتك او أجزتك ونحو ذلك من دون أن يقوم باملداورة او املصاحلة -ال
يكفي ويبقى اخلمس ثابت ًا يف العني ،فال والية للوكيل عىل االجازة او االذن ،وإنّام هو وكيل يف قبض
احلق وإقراضه بعد القبض للمكلف وهو املداورة او جيري املصاحلة مع املك ّلف ،كام سيأيت.
ثاني ًا :املصاحلة
وهلا موردان:
املورد األول :أن جيري احلاكم الرشعي او وكيله عقد صلح مع املك ّلف لنقل اخلمس من العني اىل
الذمة ،فمث ً
ال لو كان عند املك ّلف عقار ب( )100مليون ويريد نقل مخسه اىل ذمته ،فيقول احلاكم
الرشعي او وكيله للمكلف :صاحلتك عن اخلمس املتع ّلق بالعني ب( )20مليون ًا يف ذمتك ،فيقول
املك ّلف :قبلت املصاحلة ،وبذلك يكون العقار خالص ًا من اخلمس وتشتغل ذمة املك ّلف باخلمس.
رشط املصاحلة هبذا املعنى:
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ختتص املصاحلة بام إذا كان تعجيل املك ّلف يف أداء اخلمس موجب ًا لوقوعه يف احلرج واملشقة التي ال
تتحمل ،ولو أمكنه دفع بعض احلق من دون حرج وجب عليه دفعه ويصالح عىل الباقي الذي يف
دفعه حرج.
املورد الثاين :أن جيري احلاكم الرشعي او وكيله صلح ًا مع املك ّلف حول املال املشكوك تع ّلق اخلمس
به ،كام لو وجد املك ّلف ماالً وشك هل هو من األموال التي اخرج مخسها سابق ًا فال جيب فيها اخلمس
او أنّه من األرباح اجلديدة التي جيب فيه اخلمس ،فيجري عقد صلح مع احلاكم الرشعي او وكيله
إلبراء ذمته ،وهكذا لو ُفرض أن املك ّلف مل خيمس لسنوات وقد اشتبهت عليه األمور وال يعلم مقدار
اخلمس املتع ّلق بذمته فيجري مصاحلة مع احلاكم الرشعي او وكيله إلبراء ذمته ،والبد يف املصاحلة
من اجياب وقبول بأن يقول احلاكم او وكيله للمكلف :صاحلتك عن اخلمس املتع ّلق بالعني او املتع ّلق
بالذمة  -إذا مل يكن خممس ًا يف السنوات السابقة -بكذا دينار ،فيقول املك ّلف :قبلت املصاحلة.
رشط املصاحلة هبذا املعنى:
رشط املصاحلة هبذا املعنى هو أن يشك املك ّلف بتع ّلق اخلمس او بمقداره ،وال جتري يف موارد العلم
بتع ّلق اخلمس والعلم بمقداره ،نعم يف مورد العلم بتع ّلق اخلمس والعلم بمقداره جتري املصاحلة
باملعنى األول لنقل اخلمس من العني اىل الذمة ،كام تقدّ م.
مالحظتان:
املالحظة األُوىل :هناك مفهوم خاطي للمصاحلة لع ّله مرتكز يف بعض االذهان حيث يتصور البعض
ّ
أن من حق الوكيل ختفيض نسبة اخلمس واخذ أقل من املقدار الواجب عىل املك ّلف ،فإذا كان مقدار
اخلمس ( )100الف مث ً
ال يصاحله عىل ( )70الف ًا ،وهذا غري صحيح فليس من صالحيات الوكيل
ذلك وال والية له عليه ،ومن أخرج مخسه هبذه الطريقة ال تربأ ذمته ،وعليه دفع ما تبقى من اخلمس
عليه.
املالحظة الثانية :ما هو مقدار املصاحلة  -باملعنى الثاين -يف املوارد املشكوكة ،فهل الوكيل يصالح
أي بمقدار يرتئيه او تكون املصاحلة باالحتامل األقل او األكثر او ماذا؟
املك ّلف عىل ّ
ج -جتب املصاحلة بمقدار النسبة التي حيتملها املك ّلف يف تع ّلق اخلمس باملال ،فمث ً
ال لو كان عند املك ّلف
قطعة قامش قيمتها ( )100ألف ،وشك هل أخرج مخسها يف السنة السابقة فال جيب فيها اخلمس اآلن
او أنهّ ا من أرباح هذه السنة فيجب عليه ختميسها ،وكان حيتمل ( )%70أنهّ ا من أرباح هذه السنة ،فهو
حيتمل ( )%70تع ّلق اخلمس هبا ،ففي هذه احلالة يصالح الوكيل بنسبة ( )%70من اخلمس ،وحيث أن
مقدار اخلمس هو ( )20الف ًا ،فتكون املصاحلة عىل ( )14ألف ًا ،ويمكن اتباع الطريقة التالية:
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التنبيه الثاين :إن اخلمس او الزكاة مقدّ مان عىل احلج يف مجيع الفروض

 -1نخرج مخس املبلغ
20000=5 ÷ 100000
 -2نقسم مقدار اخلمس عىل ()100
200=100 ÷ 20000
 -3نرضب الناتج بنسبة االحتامل
14000 =70 × 200دينار
او نتبع الطريقة التالية:
مقدار اخلمس يف نسبة االحتامل املئوية
14000 =%70 × 2000
مثال ثاين:
لو فرض أن اليشء املشكوك كانت قيمته ( )2000دوالر ،وكان املك ّلف حيتمل بنسبة ( )%40تع ّلق
اخلمس به ،فيجب أن يدفع ( )160دوالر ًا ،وكالتايل:
 -1نخرج مخس املبلغ
 400=5 ÷ 2000دوالر
 -2نقسم اخلمس عىل ()100
4=100 ÷ 400
 -3نرضب الناتج يف نسبة االحتامل
 160=40 × 4دوالر
او نتبع الطريقة التالية:
مقدار اخلمس يف نسبة االحتامل املئوية
 160=%40 × 400دوالر ًا
مثال ثالث:
لو فرض أن اليشء املشكوك كانت قيمته ( )2000دوالر ،وكان املك ّلف حيتمل بنسبة ( )%25تع ّلق
اخلمس به ،فيجب أن يدفع ( )100دوالر ًا ،وكالتايل:
 -1نخرج مخس املبلغ
 400=5 ÷ 2000دوالر
 -2نقسم اخلمس عىل ()100
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التالية:

 -1أن تكون االستطاعة للحج حاصلة قبل تع ّلق اخلمس والزكاة باملال،

كام لو حصل عىل مال يفي بنفقات احلج وقبل أن يرصفه يف سبيل احلج تع ّلق

به اخلمس او الزكاة.

 -2أن يتع ّلق اخلمس او الزكاة باملال قبل توفر بقية رشوط االستطاعة،

كام لو حصل عىل مقدار من املال يفي بنفقات احلج ولكن الطريق مل يكن
مفتوح ًا وقبل فتح الطريق ّ
حل رأس سنته اخلمسية او دار احلول عىل املال او

وجبت فيه الزكاة.

 -3أن يتزامن حصول اخلمس او الزكاة مع حصول االستطاعة ،كام لو

حصل عىل مال يفي بنفقات احلج وكان الطريق مغلق ًا ،وتزامن فتح الطريق
مع حلول رأس سنته اخلمسية او مع تع ّلق الزكاة باملال.

ففي مجيع تلك احل��االت جيب دفع اخلمس والزكاة ،ويقدّ مان عىل

الذهاب اىل احلج لعدم حتقق االستطاعة ،وذلك خلروج جزء من املال  -بعد

تع ّلق اخلمس او الزكاة -عن ملك املالك.
4=100 ÷ 400
 -3نرضب الناتج يف نسبة االحتامل
 100=25 × 4دوالر
او نتبع الطريقة التالية:
مقدار اخلمس يف نسبة االحتامل املئوية
 100 =100/25 × 400دوالر
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التنبيه الثالثّ :
إن اخلمس والزكاة إنّام يقدّ مان عىل احلج فيام إذا مل يكن

فصل كاآليت:
احلج مستقر ًا عىل املك ّلف ،وأ ّما إذا كان مستقر ًا عليه ف ُي ّ

إن كان اخلمس متع ّلق ًا بعني املال فيقدّ م اخلمس إال أن يستأذن من احلاكم

الرشعي ،فإذا أذن له فيقدّ م احلج ،وأ ّما إذا كان مدين ًا باخلمس  -بأن تع ّلق
اخلمس بذمته -فيقدّ م احلج لكونه أهم.

التنبيه الرابع :ما تقدّ م من تقديم اخلمس او الزكاة عىل احلج هو يف حال

كون الشخص عىل قيد احلياة وحصل عىل مال يفي بنفقات احلج وكان

حجة اإلسالم وكان
عليه مخس او زكاة يزامحان احلج ،وأ ّما من مات وعليه ّ

عليه مخس او زكاة وقرصت الرتكة بحيث ال تفي بنفقات احلج لو ُدفع منها
اخلمس او الزكاة ،فهل يقدّ م احلج عليهام او بالعكس؟
ج -فيه تفصيل:

فإن كان املال الذي تع ّلق به اخلمس او الزكاة موجود ًا بعينه لزم تقديم

اخلمس او الزكاة ،وأ ّما إذا كان اخلمس او الزكاة يف الذمة فيتقدّ م احلج
عليهام((( ،كام سيأيت.
التنبيه اخلامس :هل جيب اخلمس يف املال الذي يدفعه املك ّلف اىل مؤسسة

احلج ،حيث يدفع املك ّلف اليها مبلغ ًا من املال وينتظر دوره يف القرعة؟
ج -ههنا صورتان:
((( تقدّ م بيان كيف ّية تع ّلق اخلمس او الزكاة بالذمة.
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الصورة األُوىل :أن ال يكون احلج مستقر ًا عىل املك ّلف ،لعدم توفر رشائط

االستطاعة فيام مىض ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون للمكلف مهنة يعتاش منها كام لو كان موظف ًا او

كاسب ًا او تاجر ًا او نحو ذلك ،فإن كان ذلك املال من أرباح سنته وحج به قبل

حلول رأس سنته فال مخس فيه ،وأ ّما إذا حل رأس سنته قبل أن حيج وجب

عليه أن خيمسه.

احلالة الثانية :أن ال يكون له مهنة يعتاش منها كاملتقاعد وربات البيوت

ومن يستلم منحة السجناء او الشهداء او الرعاية والضامن االجتامعي ،فإن
حجه
حج قبل أن يميض سنة عىل متلكه لذلك املال فال مخس عليه ،وإن كان ّ

بعدما يميض سنة عىل متلكه لذلك املال فيجب ختميسه.

الصورة الثانية :أن يفرض ّ
أن احلج قد استقر عىل ذمة املك ّلف باالستطاعة

او النذر او غري ذلك((( ،فإن حج قبل حلول رأس سنته  -إذا كان له مهنة-

او قبل أن يدور احلول عىل ذلك املال  -إذا مل يكن له مهنة -فال مخس فيه،

وأ ّما إذا كان احلج بعد حلول رأس سنته او بعد أن دار احلول عىل ذلك املال

من حني متلكه ،فهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن ُيفرض ّ
أن املك ّلف ال يتمكّن من أداء احلج الذي استقر

عليه بغري هذه الطريقة  -وهي أن ينتظر دوره يف قرعة املؤسسة -ففي هذه
احلالة ال جيب عليه اخلمس لو حل رأس سنته او دار احلول عليه.
((( وقد تقدّ م بيان كيف ّية استقرار احلج عىل املك ّلف.
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احلالة الثانية :أن يتمكّن من أداء احلج بطريق آخر – كام لو متكن من

رشاء دور شخص آخر او متكن من احلج عن طريق ما يسمى باحلج التجاري
مثالً -ومع ذلك دفع املال اىل مؤسسة احلج ،ففي هذه احلالة جيب عليه

ختميس ذلك املال.

التنبيه السادس :إذا دفع املك ّلف نفقة احلج اىل احلملة او الرشكة املتكفلة

باحلج ،ثم حل رأس سنته اخلمسية قبل تأدية احلج بأيام ،فهل جيب عليه

ختميس ذلك املال؟

ج -هنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون للمكلف مهنة يعتاش منها كام لو كان موظف ًا او

كاسب ًا او تاجر ًا ،ففي هذه احلالة جيب عليه ختميس ذلك املال.

احلالة الثانية :أن ال يكون من أصحاب املهن كاملتقاعد وربات البيوت

وغريهم ،ويف هذه احلالة إن مضت سنة كاملة من حني متلك هذا املال الذي
دفعه للحملة او الرشكة وجب إخراج مخسه ،وأ ّما إذا مل ِ
متض سنة كاملة عليه
من حني مت ّلكه فال جيب عليه اخراج مخسه.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا ّ
احلج
حل رأس السنة اخلمسية للمك ّلف وقد اودع يف مؤسسة ّ
احلج والعمرة فهل يثبت
والزيارة مبلغ ًا من ارباحه لغرض التمكن من اداء ّ
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مستقر ًا عليه باالستطاعة أو النذر أو
احلج أو العمرة
ج -نعم اال إذا كان ّ
ّ

نحومها ومل يكن يتيرس له اداؤه بغري هذا الطريق.

احلج والزيارة مبلغ ًا من املال ويسجل اسمه
س -2من يس ّلم إىل مؤسسة ّ

للحج ويتسلم البطاقة اخلاصة بذلك
يف قائمة طلبات السفر إىل الديار املقدسة
ّ

وال تو ّفر له هذه الفرصة يف السنة نفسها فإذا ّ
حل رأس سنته اخلمسية هل
احلج املستحب
احلج الواجب عن ّ
يلزمه ختميس املال املدفوع وهل خيتلف ّ

يف ذلك؟

احلج الواجب املستقر يف ذمته ومل يكن يتيرس له
ج -إذا كان ذلك ألداء ّ

اداؤه بغري هذه الطريقة فال يبعد عدم ثبوت اخلمس فيه وإالّ وجب.

س -3يف م��ورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت اخلمس فهل جيب

ختميس املال املدفوع او ختميس البطاقة بقيمتها يف آخر السنة اخلمسية؟

ج -إذا كان تسليم املال إىل املؤسسة عىل سبيل كونه أجرة الذهاب إىل

الصحة يف هذه اإلجارة فالالزم ختميس البطاقة
احلج وفرض توفر رشوط
ّ
ّ

بقيمتها حني التخميس ،وأ ّما يف غري هذه الصورة فيكفي اخراج بدل مخس
املال املدفوع.

س -4يف مورد السؤال املتقدّ م إذا اراد صاحب البطاقة بيعها يف عام

الحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت اخلمس يف الفارق وجيب اداؤه فور ًا
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او جيوز رصفه يف املؤنة السنوية؟

ج -جيوز رصفه يف املؤنة إالّ إذا كان تسليم املال بعنوان االجرة مع صحة

العقد رشع ًا فانه جيب ختميس متام قيمتها فور ًا.

احلج إالّ
س -5من كان مستطيع ًا مالي ًا ولكن ال يسمح له بالذهاب إىل ّ

احلج والزيارة ليأيت دوره بعد سنوات فيسمح له
ان يودع مبلغ ًا يف مؤسسة ّ

احلج هل جيب عليه اخلمس فيام يودعه من ارباح سنته يف
عندئذ باخلروج إىل ّ
املؤسسة املذكورة؟
ج -نعم.

احلج ـ الستطاعة أو نذر أو غريمها ـ واودع
س -6من وجب عليه اداء ّ

احلج والزيارة ليتمكّن من ادائه عند
مبلغ ًا من ارباحه السنوية يف مؤسسة ّ

جميء دوره هل جيب عليه اخلمس فيه عند حلول رأس سنته اخلمسية إذا كان
احلج من طريق آخر كأن يشرتي دور شخص غريه مثالً؟
متمكّن ًا من اداء ّ
ج -نعم ال يعفى من مخس ذلك املال يف مفروض السؤال.

س -7إذا اودع ماالً يف مؤسسة احلج والزيارة وهو يعتقد انه غري متمكّن

من اداء احلج الواجب عليه من طريق آخر غري ذلك ،ولكنّه متكن منه يف العام

نفسه أو يف عام آخر فهل جيب عليه مخس املبلغ املودع ،وهل خيتلف احلكم

فيام لو كان يشك يف متكنه فيام بعد؟

ج -إذا متكن من اداء ذلك احلج الواجب عليه يف العام نفسه أو كان عامل ًا

بتمكنه من ادائه يف عام الحق وجب اخراج مخس املال املودع وإال مل جيب.
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فر ٌع
تقدّ م أن املال إذا كان ال يفي بنفقات احلج وأداء ما عليه من اخلمس او

الزكاة فيقدّ م اخلمس والزكاة عىل احلج ،ولكن لو فرض ّ
أن املال يفي بنفقات

احلج وأداء احلق الرشعي إال أنّه وقع تزاحم بني أداء احلق الذي عليه او أداء
ّ
ويؤخر أداء اخلمس
احلج  -ال من جهة قصور املال -فإ ّما أن يذهب اىل احلج

فأيام يقدّ م؟
او الزكاة او يرتك الذهاب اىل احلج كي يؤدي اخلمس او الزكاة ،هّ

ونفس الكالم فيام لو كان عليه حقوق مالية واجبة  -غري اخلمس

والزكاة -كحق االنفاق عىل الزوجة او األوالد او االبوين ،وكان ذهابه اىل
فأيام يقدم؟
احلج يزاحم أداء ذلك احلق هّ

ونلفت النظر اىل ّ
أن مورد هذه املسألة هو ما إذا مل يتمكّن من املك ّلف من

االتيان بالواجبني  -احلج واحلقوق املالية الواجبة -ال من جهة ق ّلة املال بل

من جهة أخرى ،كام لو استطاع اىل احلج يف الساعات األخرية التي يذهب
فيها للحج وكانت تلك الساعات هي موعد رأس سنته اخلمسية او موعد

فأيام يقدّ م؟
أداء الزكاة او موعد االنفاق الواجب عىل زوجته مثالً ،هّ

ج -جيب عليه أن ي��ؤدي احلق الرشعي امل��ايل وال يذهب اىل احلج،

ويستثنى من ذلك املوارد التالية:

 -1أن يتمكّن املك ّلف من الوصول اىل احلاكم الرشعي او وكيله وتسليمه

108

تو�ضيح منا�سك احلج

احلق الرشعي يف موعده ،فيجب عليه احلج يف هذه احلالة.

 -2أن يتمكّن املك ّلف من اجراء مصاحلة او مداورة مع احلاكم الرشعي

عىل حتويل اخلمس اىل الذمة وتسديده بعد ذلك دفعة او دفعات ،فيجب عليه
احلج يف هذه احلالة.

 -3أن يتمكّن املك ّلف من الوصول اىل الفقري وتسليمه حق السادة او

حق االمام  -بنا ًء عىل وجود إذن لرصف حق االمام عىل الفقري يف مورد
الرضورة -عند حلول وقته ،فيجب احلج يف هذه احلالة.

 -4أن يتمكّن من أخذ اإلذن من صاحب احلق املايل كالزوجة وتأخري ما

عليه من نفقة ،فيجب عليه احلج يف هذه احلالة.

وأ ّما إذا مل يتمكّن من كل ذلك فيجب أن يؤدي احلق الرشعي املايل يف

ّ
ويؤخر احلج.
وقته

وأخر احلق الرشعي املايل الذي
س -لو خالف املك ّلف وذهب اىل احلج ّ

حجه؟
عليه فهل حيكم ببطالن ّ

حجة اإلسالم ،وإن كان آث ًام ملخالفته
حجه صحيح ،وجيزي عن ّ
جّ -

لوجوب أداء احلق الذي عليه يف وقته.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج وعليه حقوق رشعية وال يسعه التعجيل يف
س -1من
استقر عليه ّ
ّ
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احلج اوالً أو احلقوق الرشعية؟
ادائهام مع ًا فهل يؤدي ّ
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ج -يراجع احلاكم الرشعي فيستأذن منه يف التأخري يف اداء احلق الرشعي

فإذا اذن له يف ذلك بعد ان يعرف منه العزم عىل ادائه يف اول فرصة ممكنة يقدّ م
احلج.
اداء ّ

س -2لو كانت أموال الشخص مما تع ّلق هبا اخلمس هل جيزيه ختميس

احلج؟
حجه عىل أن يسدد مخس باقي أمواله بعد ّ
حيج به لصحة ّ
ما ّ

ج -ال جيوز التأخري يف إخراج اخلمس فإنه غصب حرام ،ولو أخرج

حجه ولكنّه آثم من حيث التأخري من إخراج
مخس البعض
صح ّ
وحج به ّ
ّ

مخس الباقي.

احلج هل
س -3شخص لديه اموال تع ّلق هبا اخلمس ويريد الذهاب إىل ّ

وحيج به وبعد عودته خيمس الباقي؟
يستطيع ان خيمس البعض
ّ

احلج ،بل
ج -ال يكفي جمرد العزم عىل أداء مخس الباقي بعد الرجوع من ّ

جتب املبادرة إىل اخراج مخسه أيض ًا ،واذا كان الوقت ال يسمح له باملحاسبة
واالخراج فيمكن االستئذان من احلاكم الرشعي يف التأجيل يف ذلك وعليه

القيام به يف أول فرصة ممكنة.

احلج ولكن كانت امواله خملوطة باحلرام فامذا
س -4من اراد أداء فريضة ّ

يصنع؟

ج -يلزمه حتليلها اوالً باخراج اخلمس او غريه وفق ما ذكرناه يف احلالل

استقر عليه اخلمس بميض السنة
املختلط باحلرام ،فان كان احلالل املتبقى مما
ّ
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الف�صل الرابع
اال�ستطاعة والواجبات املالية
إذا كان عىل املك ّلف واجبات ماليه كالكفارة والفدية ونحو ذلك وكان

عنده مقدار من املال ولكن ال يفي بمصارف احلج لو أدى تلك الواجبات

املالية ،فهل ُيعدّ مستطيع ًا بذلك املال ويقدّ م احلج ،او جيب عليه تقديم
ٍ
وحينئذ تزول االستطاعة؟
الواجبات املالية عىل احلج
موسعة فال تزاحم احلج ،وال
ج -جيب عليه تقديم احلج لكوهنا واجبات ّ

متنع من حتقق االستطاعة.

س -ما حكم رد املظامل عند مزامحته للحج؟

ج -إذا كان رد املظامل واجب ًا فهو دين للناس ،فيجري عليه حكم الدين

املتقدّ م.

تنبيه:

ينبغي التفريق بني احلقوق الواجبة والواجبات املالية:

ّأما احلقوق الواجبة عىل قسمني:

 -1احلقوق املالية :وهي التي يكون للغري حق متع ّلق فيها مثل حق
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االنفاق عىل الزوجة واألوالد واالبوين ،ومثل الزكاة واخلمس التي يكون
الفقري هو صاحب احلق فيها.

 -2احلقوق غري املالية :كحق القسمة للزوجة أي البيتوتة عندها ليلة من

كل أربع ليايل.

وما تقدّ م يف الفصل السابق كان يف القسم األول.
وأما الواجبات املالية :فهي واجبة يف األموال وال يكون للفقري حق فيها
ّ

وإنّام هو مرصف هلا مثل الكفارات والفدية ونحو ذلك ،وما ذكرناه يف هذا
الفصل مرتبط هبذا القسم.
أسئلة تطبيق ّية:

ذمته كفارة مالية وال يسعه اداؤه��ا فع ً
ال مع حتمل
س -1شخص يف ّ

احلج؟
احلج فهل جيب عليه ّ
نفقات ّ

ج -وجوب اداء الكفارة ليس فوري ًا وعىل كل حال فهو ال يمنع من

حتقق االستطاعة.

س -2شخص عىل ذمته كفارة اإلفطار يف شهر رمضان متعمدا لفرتة

طويلة وهو ال يتمكّن من صيام شهرين متتابعني لكل يوم منها وقد توفرت

لديه مبالغ مالية ال تفي بنفقات احلج والتكفري بإطعام ستني مسكينا فهل
يعد مستطيعا وجيب عليه احلج أم يرصف املبالغ املوجودة يف أداء ما عليه من
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الكفارة؟

ج -يعد مستطيع ًا رشع ًا فيلزمه أداء احلج.
س -3من كان عليه كفارات االفطار يف شهر رمضان ملدة طويلة وهو

غري قادر عىل الصيام شهرين متتابعني عن كل يوم ولكنّه متمكّن من اطعام
ستني مسكين ًا االّ ان كلفة ذلك تشكل مبلغا كبري ًا بحيث انه لو اراد ان
يدفعه فال يستطيع أداء احلج فهل جيب عليه الذهاب إىل احلج وتأجيل دفع

الكفارات ام جيب عليه دفع الكفارات وتأجيل احلج؟

ج -إذا مل يكن مطمئن ًا من متكنه من أداء احلج الحق ًا فعليه ان حيج اوالً

ويؤجل دفع الكفارات إىل ما بعد ذلك.
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الف�صل اخلام�س
اال�ستطاعة واملال املغ�صوب
ال شك يف ّ
أن وجوب احلج مرشوط باالستطاعة ،ولكن هل يلزم أن

يكون احلج بامل االستطاعة؟

ج -ال اشكال يف أنّه ال جيب عىل املستطيع أن حيج من ماله ،فلو استطاع

املك ّلف بامل هو عبارة عن بضاعة او دين عىل ذمة شخص وكان يمكنه

استيفاؤه ،او استطاع بامل حتت يده وترصفه او بغري ذلك مل جيب عليه أن

حج متسكع ًا  -أي حتى لو كان فيه حرج
يرصف ذلك املال يف احلج بل لو ّ
شديد ال يتحمل عادة ،او كان منافي ًا لشانه وخم ً
ال بكرامته او كان يف غاية

حجه.
التقصري والضيق عىل نفسه -صح ّ

كام جيوز له أن حيج بامل آخر مل تتحقق به االستطاعة كام لو اقرتض نفقة

احلج من غريه وحج هبا.

كام جيوز له أن حيج من مال شخص آخر ولو غصب ًا.
وكذلك جيوز له أن حيج بأموال تع ّلق هبا اخلمس.

حجة اإلسالم ،وإن كان آث ًام
حجه يف مجيع ذلك وجيزيه عن ّ
وال يبطل ّ

115

��������������������� ��

فيام لو حج بامل مغصوب او متع ّلق للخمس او حج متسكع ًا  -فيام إذا ظهر

بمظهر ال يليق بكرامته ،-ولكن كل ذلك ال يوجب بطالن احلج ،ويستثنى
من ذلك موردان:

املورد األول :ما إذا كان ساتره او ثمن الساتر يف الطواف او يف صالة

حجه عىل االحوط
الطواف مغصوب ًا او متع ّلق ًا للحق الرشعي فال يصح ّ

وجوب ًا.

املورد الثاين :ما إذا كان ثمن هديه او نفس اهلدي مغصوب ًا او متع ّلق ًا

حجه.
للحق الرشعي ،فال يصح ّ

ولتفصيل ذلك يقع الكالم يف مقامني:
املقام الأول
�إباحة ال�ساتر(((على االحوط
يعترب يف صحة الطواف والصالة اباحة الساتر للعورة عىل االحوط

وجوب ًا فال يصح الطواف  -عىل االحوط -يف ساتر مغصوب كام ال تصح

الصالة فيه عىل االحوط وجوب ًا.

ويف حكمه الساتر املتع ّلق للحق الرشعي فلو طاف او صىل بساتر متع ّلق

((( الساتر هو خصوص ما يسرت العورة دون ثويب االحرام  -إذا كان سرت العورة بغريمها كام لو سرت
عورته بقطعة من القامش فتكون هي الساترة دون ثويب االحرام -ودون ثياب املرأة التي ال تكون
ساترة كالتي تكون فوق الساتر كالعباءة مثالً ،وسيأيت بيان حدود العورة يف الرجل واملرأة يف مبحث
الطواف وما يعترب فيه يف اجلزء الثاين من توضيح املناسك.
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للخمس مل يصح  -عىل االحوط وجوب ًا -طوافه وال صالته.
وهكذا إذا اشرتى ساتره يف الطواف او الصالة بثمن مغصوب او

يصحان عىل االحوط وجوب ًا إال إذا اشرتى الساتر
متع ّلق للحق الرشعي فال
ّ

برشاء كيل يف الذمة ووفاه من املغصوب او من املال املتع ّلق للحق الرشعي،
وللتوضيح والتفصيل أكثر نقول:
يوجد صورتان:

الصورة األُوىل :أن يكون نفس الساتر يف الطواف مغصوب ًا او متع ّلق ًا

للخمس كام إذا اشرتى إحرام ًا بأرباح سنته وبقي عنده سنة كاملة او حل

عليه رأس سنته  -إذا كان له مهنة((( -ثم طاف به وكان ساتر ًا للعورة

فيحكم ببطالن طوافه عىل االحوط وجوب ًا ،فإن تداركه بساتر مباح فال

وحجه
اشكال ،وإذا مل يتداركه اىل أن انتهى وقت النسك((( بطلت عمرته
ّ

عىل االحوط وجوب ًا.

ال أو جاه ً
وحجه فيام إذا كان غاف ً
ال
نعم ،ال يرض ذلك بصحة طوافه
ّ
((( املك ّلف عىل قسمني:
األول :الذي عنده عمل او منفعة يعتاش منها كالتاجر والعامل واملوظف واخلطيب والكاسب ومن
يعتاش من اجيارات العقارات وغريهم ،ومثله جيب عليه أن جيعل له راس سنة ألرباحه ويكون
مبدؤها يوم مبارشته بوظيفته او عمله.
الثاين :من ليس له مهنة او منفعة كاملتقاعد وربات البيوت وغريهم ،وجيوز هلؤالء أن جيعلوا لكل ربح
سنة ختصه وال جيب أن جيعلوا جلميع األرباح رأس سنة واحد.
((( ينتهي وقت التدارك يف عمرة التمتع إذا مل يبق من الوقت ما يكفي ألداء أعامهلا قبل الزوال من يوم
عرفة ،ويف احلج بدخول حمرم.
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جاهال باحلكم((( ً
ً
جهال يعذر فيه - -قارص ًا.-
باملوضوع((( او
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هذا يف الطواف.

وأ ّما يف الصالة ،فإذا صىل بساتر مغصوب او متع ّلق للخمس فهل تصح

صالته؟

ج -تصح يف بعض املوارد وتبطل يف األخرى:
فتصح يف مخسة موارد:
ال باملوضوع أي جاه ً
 -1إذا كان جاه ً
ال بالغصب ّية وأن هذا الساتر
مغصوب ومل يكن هو الغاصب.
 -2إذا كان ناسي ًا للموضوع أي ناسي ًا للغصب ّية ّ
وأن هذا الساتر مغصوب

ومل يكن هو الغاصب.

ال يعذر فيه -جاه ً
ال باحلكم جه ً
 -3إذا كان جاه ً
ال قارص ًا -أي جيهل

بحرمة املغصوب وكان معذور ًا.

 -4أن يكون ناسي ًا للحكم أي ناسي ًا حلرمة الغصب وصىل بالثوب

املغصوب او املتع ّلق للخمس.

 -5إذا كان مضطر ًا اىل لبس الساتر املغصوب او املتع ّلق للخمس.
وال تصح الصالة عىل االحوط وجوب ًا يف ثالثة موارد:

ً
جاهال بالغصبية او بأن الساتر متع ّلق للخمس.
((( أي
((( أي جيهل بحرمة الغصب.
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 -1إذا كان جاه ً
ال بالغصب ّية  -املوضوع -وكان هو الغاصب.

 -2إذا كان ناسي ًا للغصب ّية  -املوضوع  -وكان هو الغاصب.

 -3إذا كان جاه ً
ال باحلكم عن تقصري  -أي جيهل بحرمة الغصب وكان

مقصرّ ًا يف عدم التعلم.-

ويف هذا املورد الثالث إن اعاد صالة الطواف بساتر مباح فال اشكال،

وأ ّما إذا مل يعدها اىل أن انتهى وقت النسك فيجب عليه قضاؤها وتصح

وحجه.
عمرته
ّ

الصورة الثانية :أن يكون ثمن الساتر(((يف الطواف او الصالة مغصوب ًا او

متع ّلق ًا للخمس ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يشرتي الساتر يف الصالة او الطواف بثمن شخيص

وذلك بأن يأخذ املال املغصوب او املتع ّلق للخمس ويقول للبائع :اشرتي

منك هذا الساتر هبذه النقود التي يف يدي ،فهنا ينتقل اخلمس من الثمن إىل
الساتر وجيري فيه نفس االحكام املتقدّ مة يف الصورة األُوىل.
احلالة الثانية :أن يشرتي الساتر بثمن كيل يف الذمة -كام هو الغالب يف

الرشاء -كأن يقول للبائع :اشرتي منك هذا الساتر بعرشة آالف من دون أن

حيدد أوراق ًا نقدية معينة ،وحينئذ تشتغل ذمته بذلك املبلغ للبائع ،ويف مقام

الوفاء يدفع له العرشة املغصوبة او التي تع ّلق هبا اخلمس ،ويف هذه احلالة ال
((( وقد يكون الساتر هو نفس ثياب االحرام.
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يكون الساتر مغصوب ًا  -إن اشرتاه باملال املغصوب -وال ينتقل اخلمس من

الثمن إىل الساتر  -إن اشرتاه باملال املتع ّلق للخمس -وإنّام يصري اخلمس

دين ًا يف ذمة املك ّلف ،باعتبار أن العرشة التي دفعها ليست هي الثمن وإنّام
ٍ
وحينئذ يكون الساتر خالص ًا
هي مصداق للثمن ،والثمن هو العرشة الكلية،

للمكلف غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه باملغصوب ،ويضمن مخس
الثمن للفقراء إن وفاه باملال املتع ّلق للخمسّ ،
ألن اخلمس ينتقل من الثمن

إىل الذ ّمة لكونه أتلف املال املتع ّلق للخمس بدفعه اىل البائع فيضمن مخسه
ٍ
وحينئذ يصح الطواف والصالة.
ويصري دين ًا عليه،
وسيأيت زيادة تفصيل يف مبحث الطواف وصالته يف اجلزء الثاين من

توضيح املناسك.

املقام الثاين
اباحة الهدي

يعترب يف اهلدي أن يكون مباح ًا فال جيزي املغصوب.

ويف حكمه اهلدي املتع ّلق للحق الرشعي ،فلو ذبح هدي ًا تع ّلق به احلق

الرشعي مل جيزئه إذا كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا.

وهكذا إذا اشرتى هدي ًا بثمن مغصوب او متع ّلق للحق الرشعي فال

جيزي إال إذا اشرتاه برشاء كيل يف الذمة ووفاه من املغصوب اومن املال

املتع ّلق للحق الرشعي ،وللتوضيح والتفصيل أكثر نقول:
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يوجد صورتان:

الصورة األُوىل :أن يكون نفس اهلدي مغصوب ًا او متع ّلق ًا للخمس كام إذا

اشرتى شا ًة بأرباح سنته وبقيت عنده سنة كاملة او دخل عليها رأس سنته -

إذا كان له مهنة -ثم ذبحها هدي ًا فال جتزئ ،فإن تدارك وذبح هدي ًا مباح ًا يف

حجه
أيام الذبح فال اشكال ،وإذا مل يتداركه اىل أن انقضت أيام الذبح بطل ّ

إذا كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقرص ًا.

حجه إذا كان ناسي ًا او جاه ً
ال قارص ًا وأتى
نعم ،ال يرض ذلك بصحة ّ

بوظيفته حسب التفصيل املذكور يف الفصل الثاين يف مبحث الذبح او النحر

يف اجلزء الثالث من توضيح املناسك.

الصورة الثانية :أن يكون ثمن اهلدي مغصوب ًا او متع ّلق ًا للخمس ،وهنا

حالتان:

احلالة األُوىل :أن يشرتي اهلدي بثمن شخيص وذلك بأن يأخذ املال

املغصوب او املتع ّلق للخمس ويقول للبائع :اشرتي منك هذه الشاة مث ً
ال
هبذه النقود التي يف يدي ،فهنا ينتقل اخلمس من الثمن إىل الشاة وجيري فيه
نفس االحكام املتقدّ مة يف الصورة األُوىل.
احلالة الثانية :أن يشرتي اهلدي بثمن كيل يف الذمة ،كام هو الغالب يف

الرشاء -كأن يقول للبائع :اشرتي منك هذه الشاة بامئة ألف من دون أن حيدد
أوراق ًا نقدية معينة ،وحينئذ تشتغل ذمته بذلك املبلغ للبائع ،ويف مقام الوفاء
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يدفع له املائة املغصوبة او التي تع ّلق هبا اخلمس ،ويف هذه احلالة ال تكون
الشاة مغصوبة  -إن اشرتاها باملال املغصوب -وال ينتقل اخلمس من الثمن

اليها  -إن اشرتاها باملال املتع ّلق للخمس -وإنّام يصري الثمن او اخلمس دين ًا يف

ذمة املك ّلف ،باعتبار أن املائة التي دفعها ليست هي الثمن ،وإنّام هي مصداق
للثمن ،والثمن هو املائة الكلية ،وحينئذ تكون الشاة خالصة للمكلف ،غايته
يضمن الثمن للبائع إن وفاه باملغصوب ،ويضمن مخس الثمن للفقراء إن

وفاه باملال املتع ّلق للخمس ،ألن اخلمس ينتقل من الثمن إىل الذمة لكونه

أتلف املال املتع ّلق للخمس بدفعه اىل البائع فيضمن مخسه ويصري دين ًا عليه
ٍ
وحينئذ جيزئ ذبحه لتلك الشاة.
وسيأيت زيادة تفصيل يف مبحث ما يعترب يف اهلدي يف اجلزء الثالث من

توضيح املناسك.
أسئلة تطبيقية:

احلج وهو ال يخُ ّمس وأراد أن يخُ ّمس بعد رجوعه فهل
س -1من أدى ّ

احلج؟
عليه إعادة ّ

ج -إذا مل يكن ساتره يف الطواف وال يف صالة الطواف وال هديه مما تع ّلق

حجه.
به اخلمس فال حاجة إىل اعادة ّ

حج يف ثوب تع ّلق به اخلمس ومل خيرجه جه ً
ال او غفلة فام هو
س -2إذا ّ

حكمه؟

ال باملوضوع او جاه ً
ال أو جاه ً
حجه إذا كان غاف ً
ال
ج -املختار صحة ّ
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باحلكم جه ً
ال يعذر فيه وإالّ ففيه إشكال اذا كان ذلك الثوب هو ساتره يف
صح أيض ًا.
الطواف او يف صالة الطواف وإالّ ّ

س -3إذا مل يعلم إن ثويب إحرامه اشرتامها من ربح استقر عليه اخلمس

أو اشرتامها من أرباح سنة اإلستعامل أو مما مل يتع ّلق به اخلمس أصال فام هو
تكليفه؟

ج -ال مانع من إحرامه يف الثوبني املذكورين واألحوط مراجعة احلاكم

الرشعي واملصاحلة معه بنسبة اإلحتامل.

س -4من احرم يف لباس مغصوب او متع ّلق للخمس إال أنّه مل يطف به

او يصيل فهل يصح إحرامه؟

ج  -نعم إحرامه صحيح إذ ليس من رشوط صحة االحرام كون اللباس

مباح ًا بل حتى لو كان بعينه مغصوب ًا او متع ّلق ًا للحق الرشعي او اشرتاه برشاء

شخيص بامل متع ّلق للحق الرشعي ففي مجيع ذلك ال يرض بصحة إحرامه،

ولو كان الرشاء بنحو الكيل يف الذمة كان الثوب حالالً والالزم عليه ختميس
الثمن الذي دفعه.

حجه؟
س -5لو حج املك ّلف بأموال فيها اخلمس فهل يبطل ّ

ج -ال يبطل احلج بمجرد ذل��ك ،نعم يبطل الطواف وصالته عىل

االحوط اذا كان ساتره فيهام من املال املتع ّلق للخمس لكون إباحة الساتر

يف الطواف والصالة رشط ًا يف صحتهام ،فإن مل يتدارك الطواف والصالة يف
وقتهام بطل احلج.
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نعم اذا صىل يف الساتر عن جهل تقصريي فيجب إع��ادة الصالة او

وحجه صحيح.
قضاؤها فقط
ّ

هذا بالنسبة للساتر يف الطواف والصالة ،وأما بالنسبة للهدي ،فإن كان

اهلدي بعينه متع ّلق ًا للخمس  -بأن بقي عنده ودار عليه احلول  -فيبطل احلج،

وهكذا إذا اشرتاه بأموال متع ّلق هبا اخلمس وكان الرشاء شخصي ًا بخالف ما

إذا اشرتاه بنحو الكيل يف الذمة ووفاه من مال تع ّلق به اخلمس ،فإن ذمته
تشتغل باخلمس وال ينتقل اخلمس إىل العني.

س -6إذا حج يف ثوب متع ّلق به اخلمس  -كام إذا بقي عنده سنه  -ومل

خيرجه جه ً
حجه؟
ال او غفلة فام حكم ّ

ال باملوضوع او جاه ً
ال أو جاه ً
حجه اذا كان غاف ً
ال باحلكم
ج  -يصح ّ

جه ً
ال يعذر فيه وإال ففيه أشكال اذا كان ساتره يف الطواف.

نعم إذا كان جاه ً
ال مقرص ًا فصالة طوافه وإن كانت حمكومة بالبطالن

عىل االحوط ولكن جيب عليه االعادة او قضاء تلك الصالة وال يرض بصحة

حجه
حجه ،وإن مل يكن ذلك الثوب هو ساتره يف الطواف او يف الصالة صح ّ
ّ
ايض ًا.
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الف�صل ال�ساد�س
اال�ستطاعة املتزلزلة
ال شك ّ
أن االستطاعة متى ما حصلت وجب احلج ،فمن ملك مقدار ًا

من املال يفي بمصارف احلج ونفقة عياله يف فرتة الذهاب اىل احلج ،وتوفرت
باقي األمور املعتربة يف االستطاعة وجب عليه احلج ،ولكن لو فرض ّ
أن
املك ّلف ملك تلك األموال التي تفي بنفقة احلج  -ولو بضميمة ما عنده من

مال آخر -ولكن بملك ّية متزلزلة فهل ُيعدّ مستطيع ًا وجيب عليه احلج او ال؟
ج -امللك ّية عىل قسمني:

 -1امللك ّية املستقرة :وهي امللكية احلاصلة بالعقد الالزم كام لو ملك ما

يفي بنفقة احلج عن طريق البيع والرشاء او اإلجارة ونحو ذلك ،وهي متى
ما حصلت وتوفرت باقي رشوط االستطاعة وجب احلج بال اشكال.

 -2امللك ّية املتزلزلة :وهي امللك ّية احلاصلة بالعقد غري الالزم ،كامللك ّية

احلاصلة يف مورد اهلبة اجلائزة((( كام لو وهبك شخص شيئ ًا وقبضته فقد

ملكته ولكن بملك ّية غري مستقرة إذ جيوز للواهب  -إذا مل يكن من االرحام-

((( مقابل اهلبة اللاّزمة كاهلبة التي تكون بني االرحام حيث ال جيوز للواهب الرتاجع عام وهبه،
وكاهلبة املرشوطة ،كام لو وهبك كتاب ًا برشط أن هتبه مقدار ًا من املال وحصل القبول والقبض ،فال
جيوز للواهب نقض اهلبة ،وتكون الزمة.
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أن يرجع باهلبة ويبطل امللك ّية ،فهل مثل تلك امللك ّية حتقق االستطاعة؟
ج -ههنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن يكون املنتقل اليه – وهو املوهوب له -قادر ًا عىل

إزالة حق املنتقل عنه – وهو الواهب -ويف هذه الصورة تتحقق االستطاعة

بالقبول والقبض ،غايته ّ
أن الواهب له القدرة عىل إزالة استطاعة املوهوب
له عن طريق الرتاجع عن اهلبة والفسخ وإعامل اخليار ،ولكن املوهوب له
يتمكّن من منعه من ذلك وإزالة حقه.

س -وكيف يتمكّن املوهوب له من إزالة حق الواهب  -وهو إعامل

اخليار والفسخ -ومنعه من ذلك قبل أن ُيعمل اخليار؟

ج -يتمكّن املوهوب له من إزالة حق الواهب  -قبل أن ُيعمل اخليار-

يف حالتني:

 -1أن يترصف يف املال الذي ملكه باهلبة ترصف ًا ناق ً
ال كأن يبيعه او هيبه،
ٍ
وحينئذ ال حيق للواهب أن يفسخ اهلبة ويأخذ املال ،وبذلك تتحول ملكية
املوهوب له اىل ملك ّية مستقرة.

 -2أن يترصف يف املال ترصف ًا مغيرّ ًا يف عينه كام لو وهبه خامت ًا من ذهب
ٍ
حينئذ للواهب فسخ اهلبة ،وبذلك تصري ملك ّية
وغيرّ صياغته ،فال حيق

مستقرة.
املوهوب له
ّ

ونلفت النظر اىل ّ
أن املوهوب له مادام قادر ًا عىل إزالة حق الواهب ومنعه
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من الفسخ فيجب عليه احلج حتى لو مل ُيزل حق الواهب.

الصورة الثانية :أن ال يكون املنتقل اليه قادر ًا عىل إزالة حق املنتقل عنه يف

الفسخ ،ويف هذه الصورة هل ُيعدّ املنتقل اليه مستطيع ًا وجيب عليه اخلروج

للحج؟

ج -نعم ُيعدّ مستطيع ًا ولكن استطاعته تكون مراعاة بعدم فسخ املنتقل
عنه ،فإذا مل يفسخ فاحلج صحيح وجمزي ،وأ ّما إذا فسخ قبل متام األعامل او
بعدها فيكشف ذلك عن عدم حتقق االستطاعة من األول.
س -1هل جيب عليه اخلروج للحج يف هذه احلالة؟

ج -ال جيب عليه اخلروج إال إذا وثق بعدم طرو الفسخ ،وال يكفي جمرد

احتامل عدم الفسخ.

س -2هل باإلمكان ذكر أمثلة للملك ّية املتزلزلة التي ال يتمكّن معها

املنتقل اليه من إزالة حق املنتقل عنه؟
ج -من أمثلة ذلك:

 -1أن هيبه ماالً هببة جائزة وقبل أن يميض زمان يتمكّن فيه من الترصف

يف املال ترصف ًا ناق ً
ال او مغيرّ ًا يف العني فسخ الواهب ،ففي هذه احلالة هو غري
قادر عىل إزالة حق الواهب لعدم ميض فرتة يتمكّن فيها من الترصف ولو
بسبب طرو ظرف خاص منعه من الترصف.

 -2لو كان بني شخصني نزاع وصاحله عىل مخسة ماليني وجعل لنفسه
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اخليار ملدة سنة مثالً ،فال يتمكّن املنتقل اليه من إزالة حق املنتقل عنه يف
الفسخ ،فهو وإن كان بإمكانه الترصف يف املال حيث ملكه بالصلح ولكن

بملكية متزلزلة حيث يتمكّن املصالح خالل السنة من إبطال ملكيته بإعامل

حقه يف الفسخ.

 -3لو باعه حمابا ًة((( كام لو باعه ما قيمته عرشة ماليني بمليون وجعل

لنفسه حق الفسخ ملدة سنة مثالً ،فهنا وإن أمكن املشرتي أن يبيع العني التي
اشرتاها ويرصف الفارق بني القيمتني يف أداء احلج لكونه قد ملك ذلك

املال ،إال أنّه ليس بإمكانه منع املنتقل عنه من إعامل حقه يف الفسخ ،فتكون

ملكيته متزلزلة حيث يمكن للمنتقل عنه  -البائع حماباةً -من الغاء ملكيته
خالل السنة عن طريق إعامل حقه يف الفسخ.

((( املحاباة :بيع السلعة بأقل من قيمتها ،فالزائد من قيمة املبيع عطية ،يقال حابيته يف البيع حماباةً.
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الف�صل ال�سابع
حت�صيل اال�ستطاعة
تقدّ م ّ
أن العربة يف الزاد والراحلة عىل وجودمها الفعيل  -بأعياهنام او

بنقود ونحوها تفي هبام -وعليه فال جيب عىل املك ّلف حتصيل االستطاعة
باالكتساب ونحوه ،فمن كان ق��ادر ًا عىل حتصيل االستطاعة عن طريق

االكتساب مث ً
ال فال جيب عليه التكسب لتحصيلها ،نعم لو تكسب وحصلت

له االستطاعة وجب عليه احلج لو توفرت باقي رشوطها.

س -1لو أمكن للمكلف حتصيل االستطاعة بغري االكتساب كام لو
وهبه شخص ماالً هبة مطلقة  -من دون أن يشرتط عليه احلج به -وكان املال

وافي ًا بنفقات احلج  -ولو بضميمة ما عنده من مال ،-فهل جيب عليه القبول

وبالتايل يصري مستطيع ًا وجيب عليه احلج؟

ج -ال جيب عليه القبول ،ملا تقدّ م من ّ
أن املك ّلف ال جيب عليه حتصيل
االستطاعة ،ولكن لو َقبِل صار مستطيع ًا ووجب عليه احلج عىل التفصيل

الذي تقدّ م يف الفصل السادس.

س -2لو ُطلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بام يصري به مستطيع ًا فهل
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جيب عليه القبول وحتصيل االستطاعة؟

ج -ال جيب عليه القبول ،ملا تقدّ م من أنّه ال جيب حتصيل االستطاعة
باالكتساب ،ولكن لو َقبِل وصار مستطيع ًا وجب عليه احلج.
س -3من يؤجر نفسه للخدمة يف طريق احلج كالسائق الذي ُيستأجر

لنقل احلجاج ،واستطاع بامل اإلجارة هل جيب عليه أن حيج؟
ج -نعم جيب عليه احلج لتحقق االستطاعة.

س -4من آجر نفسه للنيابة عن غريه يف احلج هل جيب عليه أن حيج عن

نفسه؟

ج -هنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن يفرض عدم وفاء مال اإلج��ارة  -ولو بضميمة

ما لديه -بنفقات احلج عن نفسه كام لو كانت ُاجرة النيابة قليلة ال تفي
بحجة اإلسالم بل جيب عليه االتيان
بمصاريف احلج ،فال جيب عليه االتيان ّ
باحلج النيايب.

الصورة الثانية :أن تفي اجرة النيابة  -ولو بضميمة ما عنده -بنفقات

احلج كام هو الغالب ،فهل جيب عليه أن يؤدي احلج عن نفسه او ال؟
ج -ههنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون احلج النيايب مقيد ًا بسنة اإلجارة – السنة احلالية

كام هو الغالب -وهنا يقدم احلج النيايب ،فإذا بقيت استطاعته املالية اىل العام
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القادم – كام لو كانت األجرة مبلغ ًا كبري ًا يكفي ألداء احلجتني -وجب عليه

احلج عن نفسه وإال فال جيب.

احلالة الثانية :أن ال يكون احلج النيايب مقيد ًا بسنة اإلجارة ،وهنا شقان:

الشق األول :أن تفي اجرة النيابة بحجتني ،والواجب عليه أن يقدّ م احلج
ٍ
حينئذ أن يقدّ م احلج
عن نفسه إال إذا وثق بأداء احلج يف عام الحق فيجوز له

النيايب.

حلجة واحدة ،فيجب عليه
الشق الثاين :أن ال تكفي اجرة النيابة إال ّ

تقديم احلج النيايب إال إذا علم أنّه يتمكّن من أداء احلج النيايب يف عام الحق
ٍ
حينئذ تقديم احلج عن نفسه.
من دون حرج ومشقة فيلزمه
فائدة:

لو رشع النائب يف احلج النيايب فال جيوز له تركه حتى لو استطاع يف أثنائه

وإذن له املنوب عنه برتكه ،فإنّه ال عربة باإلستطاعة املستجدة حتى لو كانت
بغري مال اإلجارة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا آجر نفسه للنيابة عن غريه يف السنة الفعلية ثم حصلت له

باحلج لنفسه أم يعمل بموجب
اإلستطاعة هببة أو إرث أو نحومها فهل يأيت
ّ

اإلجارة السابقة عىل حصول اإلستطاعة؟

احلج لنفسه يف عام الحق فاإلجارة
ج -إذا كان واثق ًا من متكنه من أداء ّ
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احلج لنفسه.
صحيحة فيعمل بمقتضاها وإال فهي باطلة فيلزمه ّ

حلجة اإلسالم وعلم األجري بعد أداء عمرة التمتع أن
س -2إذا استؤجر ّ

املنوب عنه ال جيب عليه احلج وخيرّ ه املنوب عنه بني الفسخ واالستمرار يف
اداء احلج ندب ًا فإذا فرض انه لو ترك احلج النيايب لكان مستطيع ًا عىل أداء احلج

عن نفسه من مكانه فام هي وظيفته؟

حجه النيايب وال عربة باالستطاعة املستجدة كذلك.
ج -يكمل ّ

س -3النائب عن العاجز بدن ًا إذا علم بعد أداء عمرة التمتع ان املنوب

عنه غري مستطيع باالستطاعة املالية وخيرّ ه املنوب عنه بني فسخ اإلجارة وبني
امتام احلج ندب ًا فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى احلل يف
شهر آخر ليأيت باحلج عن نفسه واملفروض أنه مستطيع الداء احلج من مكانه

إما بامله أو بام يستحقه من أجرة املثل بام أتى به من عمرة التمتع بعد افرتاض
حجة اإلسالم ام
حجه عن نفسه وهل جيزي عن ّ
فسخه لإلجارة فهل يصح ّ

ال؟

يتمه
ج -مل يكن حيق هلذا أن يرتك احلج النيايب بل كان الواجب عليه أن ّ

عن املنوب عنه وان مل يكن مستطيع ًا ،ولكن إذا افرتضنا أنه عىص وخرج من
ٍ
حينئذ أن حيرم بالعمرة
مكة ومل يرجع إىل أن مىض الشهر الذي اعتمر فيه فله
لنفسه وإذا كان مستطيع ًا من مكانه  -مكان اإلحرام بالعمرة املفردة  -أجزأه

حجة اإلسالم.
عن ّ

للحج ولكنّه آجر نفسه خلدمة
س -4إذا مل يكن املك ّلف مستطيع ًا مالي ًا
ّ
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حجة اإلسالم وان مل يكن من شأنه ان
احلجة عن ّ
احلجاج فهل جتزي هذه ّ
ّ

يؤجر نفسه ملثل هذا العمل؟

ج -إذا صار مستطيع ًا مالي ًا بذلك وتوفرت سائر رشوط االستطاعة كان

حجة اإلسالم حتى يف هذه الصورة.
حجه ّ
ّ

س -5إذا كان يف احلساب البنكي للموظف من راتبه الذي هو من

احلج؟
احلج فهل جيب عليه ّ
جمهول املالك ما يتمكّن به من اداء ّ

احلج بذلك((( ،نعم مع امضاء عقد توظيفه مع الدولة
ج -ال جيب عليه ّ

من قبل احلاكم الرشعي يصبح مالك ًا للمبلغ رشع ًا فيكون مستطيع ًا مالي ًا(((.
س -6من كان يف املدينة املنورة كموظف للقيام ببعض األعامل اإلدارية

للحجاج واقتضت األنظمة احلكومية أن يرجع إىل بلده
وتوفري اخلدمات
ّ

احلج ولكنّه كان متمكّن ًا من حتصيل اإلذن بالبقاء بإسقاط ما
قبل حلول أيام ّ

حجته
يستحقه من األجرة إزاء خدماته فهل جيب عليه أن يفعل ذلك وتكون ّ
حجة اإلسالم؟
ّ

ج -إذا مل يكن التخيل عام يستحقه من األجرة جمحف ًا بحاله وكان مع

ذلك مستجمع ًا لسائر رشوط وجوب احلج كاالستطاعة املالية والرجوع اىل
حجة اإلسالم.
حجه ّ
الكفاية وجب عليه احلج ويكون ّ

((( لعدم حتقق االستطاعة باملال اململوك.
((( وقد أمىض سامحة السيد (دام ظله) منذ عدة سنوات عقود التوظيف ملقلديه وملن بقي عىل تقليد
املراجع املاضني (قدس رسهم) بالرجوع اليه.
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الف�صل الثامن
اال�ستطاعة واملال الغائب
إذا امتلك شخص ماالً غائب ًا يفي بنفقات احلج منفرد ًا او بضميمة املال

املوجود عنده ،فهل ذلك املال الغائب حيقق االستطاعة وجيب عليه احلج او
ال؟

ج -هنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يتمكّن من الترصف يف ذلك املال فع ً
ال او كان يمكنه

بيعه بنفسه او بوكيله ،ففي هذه احلالة ُيعدّ مستطيع ًا وجيب عليه احلج.

احلالة الثانية :أن ال يكون قادر ًا عىل الترصف فيه ،فال ُيعدّ مستطيع ًا وال
جيب عليه احلج.
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الف�صل التا�سع
التحفظ على اال�ستطاعة املالية
إذا حصل املك ّلف عىل مال يفي بنفقات احلج وصار مستطيع ًا  -كام لو

حصل عىل مرياث او هبة او غري ذلك -فهنا ثالثة أسئلة:

السؤال األول :هل جيوز له تكليف ًا أن يترصف يف ذلك املال بام خيرجه

عن االستطاعة او جيب عليه حفظ املال وحيرم عليه الترصف به بام خيرجه عن
االستطاعة؟

ج -ال جيوز له الترصف فيه متى ما اجتمع الرشطان اآلتيان:
 -1أن حيرز املسري اىل احلج يف أوانه لتوفر سائر رشوط االستطاعة،

وأ ّما إذا مل حيرز أنّه يتمكّن من املسري اىل احلج عند حلول وقته فال جيب عليه

التح ّفظ عىل املال.

 -2أن ال يتمكّن من تدارك ذلك املال وال يتمكّن من أداء احلج ولو

متسكّع ًا ،وأ ّما إذا أمكنه تدارك املال او أمكنه احلج باقرتاض او أمكنه احلج
متسكّع ًا  -أي مع الضيق والتقتري عىل نفسه -فيجوز له الترصف يف ذلك

املال بام خيرجه عن االستطاعة.

السؤال الثاين :إذا مل جيز له الترصف يف املال ووجب عليه حفظه لتوفر

��������������������� ��

135

الرشطني السابقني ،ولكنّه خالف وترصف فيه ،فهل يستقر عليه احلج؟
ج -نعم يستقر احلج يف ذمته.

السؤال الثالث :إذا مل جيز له الترصف يف املال ووجب عليه حفظه لتوفر

الرشطني السابقني ،ولكنّه خالف وترصف فيه  -كام لو باعه حماباة(((بأن باع

ما قيمته مخسة ماليني مث ً
ال بمليون وهو ال يكفي للحج ،او وهبه هبة جمان ّية-
فهل حيكم بصحة البيع او اهلبة او ال؟

ج -نعم حيكم بصحة البيع او اهلبة.

س -هل ُيعد آث ًام بذلك الترصف؟

ج -نعم يكون آث ًام لتفويته االستطاعة وعدم قدرته عىل أداء احلج ،وأ ّما

إذا كان متمكّن ًا من أداء احلج ولو متسكع ًا فال يكون آث ًام من هذه اجلهة ،نعم
قد يأثم من جهة إذالل نفسه الذي هو خالف حفظ كرامة املؤمن.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا مل يسمح للمستطيع مالي ًا أن يسافر إىل الديار املقدسة ألداء

احلج يف عام استطاعته فهل يلزمه التحفظ عىل استطاعته املالية ما أمكنه
ّ

احلج يف السنة القادمة؟
ليؤدي ّ

ج -إذا أحرز ّ
أن سائر رشوط االستطاعة سوف تكون متوفرة له يف العام

القادم لزمه التحفظ عىل استطاعته املالية وإال مل جيب عىل األظهر.

احلج ولكنّه يعرف انه سيحصل
س -2من ملك من املال ما ال يفي بكلفة ّ
((( املحاباة :بيع السلعة بأقل من قيمتها ،فالزائد من قيمة املبيع عطية ،يقال حابيته يف البيع حماباةً.
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احلج بحيث يصبح مستطيع ًا فهل يلزمه
عىل غريه خالل املدة املتبقية إىل أوان ّ

الترصف فيه؟
التحفظ عليه ام جيوز له
ّ

احلج وان علم
ج -ال يلزمه التحفظ عىل املال غري الكايف ملصارف ّ
بحصوله عىل متممه الحق ًا.
احلج ووثق من متكنه من الذهاب اليه يف
س -3من ملك ما يفي بنفقة ّ

احلج ويعدّ رصفه يف غريه
أوانه هل يلزمه التحفظ عىل ما ملكه إىل وقت ّ
حرام ًا والسفر به سفر معصية؟

ج -يف مفروض السؤال يعد مستطيع ًا فيلزمه التحفظ عىل املال إذا توقف

احلج عليه وال جيوز له الترصف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن
أداء ّ
احلج بامل
احلج كان سفره سفر معصية ،وأ ّما إذا كان متمكّن ًا من أداء ّ
أداء ّ
آخر ولو اقرتاض ًا او نحوه فال حرج عليه يف الترصف فيام لديه من املال.
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الف�صل العا�شر
ال�شك يف اال�ستطاعة
ال شك يف أنّه متى ما حصل عند املك ّلف مقدار من املال حيقق االستطاعة

وتوفرت باقي عنارصها وعلم املك ّلف بذلك وجب عليه احلج ،ولكن لو
أن املك ّلف شك يف ّ
فرض ّ
أن املال الذي حصل عنده هل يفي بنفقات احلج

او ال ،فهل جيب عليه الفحص ملعرفة أنّه مستطيع ّ
وأن املال يفي  -حتى جيب

عليه احلج -او ليس مستطيع ًا ّ
وأن املال ال يفي  -فال جيب عليه احلج -او ال

جيب الفحص؟

ج -جيب عليه الفحص عىل األحوط لزوم ًا.
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الف�صل احلادي ع�شر
الغفلة عن اال�ستطاعة او اجلهل بها
من كان عنده ما يفي بمصارف احلج وكان مستطيع ًا لكنّه كان جاه ً
ال

او غاف ً
ال ثم علم او التفت وتذكر بعد أن تلف املال وزالت االستطاعة فهل
يستقر عليه احلج او ال؟

ج -فيه تفصيل بني حالتني:

احلالة األُوىل :أن يكون معذور ًا يف جهله او غفلته بأن مل يكن ذلك ناشئ ًا

عن تقصريه  -كام لو كانت الغفلة او اجلهل ناشئ ًة عن مرض او شدّ ة ابتالء
ونحو ذلك بحيث ُيعدّ عذر ًا عند العرف والعقالء -ففي هذه احلالة ال يستقر
عليه احلج.

احلالة الثانية :أن ال يكون معذور ًا يف جهله وغفلته ،بأن كان جاه ً
ال

مقصرّ ًا او غاف ً
ال مقصرّ ًا ،فيستقر عليه احلج إذا كان واجد ًا لسائر الرشوط
عندما كان املال موجود ًا.
تنبيه:

ال فرق يف التفصيل املتقدّ م بني كون اجلهل والغفلة باملوضوع او باحلكم،

فإن اجلاهل والغافل عىل قسمني:
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 -1اجلاهل باملوضوع أي ال يعلم ّ
أن املال الذي عنده يفي بمصارف

احلج.

 -2اجلاهل باحلكم أي جيهل ّ
أن احلج واجب عىل املستطيع.

 -3الغافل عن املوضوع أي غفل ومل يلتفت اىل ّ
أن املال الذي عنده يفي

بمصارف احلج.

 -4الغافل عن احلكم أي مل يلتفت اىل ّ
أن احلج واجب عىل املستطيع.

ففي مجيع ذلك يأيت التفصيل املتقدّ م :فمن كان معذور ًا ال يستقر عليه

احلج وإال يستقر.
أسئلة تطبيق ّية:

باحلج
س -إذا أتى املك ّلف بعمرة التمتّع نيابة عن غريه ،وقبل اإلتيان
ّ
التفت إىل أنه كان مستطيع ًا من حني خروجه من بلده ،فهل جيب عليه إمتام

باحلج لنفسه فمن
باحلج لنفسه ،وإذا وجب عليه اإلتيان
احلج النيايب أم يأيت
ّ
ّ
ّ
أين حيرم لعمرة التمتّع؟ وما هو احلكم لو صار مستطيع ًا بعد العمرة النيابية

احلج؟
وقبل ّ

احلج لنفسه يف عام الحق
ج -يف الصورة األُوىل إذا كان واثق ًا بتمكنه من ّ

للحج لنفسه
احلج النيايب وإال تركه وذهب إىل بعض املواقيت وأحرم
ّ
أتم ّ
وأما يف الصورة الثانية فالظاهر أنه ال عربة باإلستطاعة املستجدة ولو كانت
بغري مال اإلجارة.

املبحث الرابع
اال�ستطاعة البذل ّية
شخص للمكلف الزا َد والراحل َة ،بمعنى أن يبذل
واملقصود هبا أن يبذل
ٌ

له ماالً يفي بنفقات احلج ونفقة عياله ويشرتط عليه أن حيج به ،وأ ّما إذا
مل يشرتط عليه احلج بذلك املال فال تتحقق االستطاعة البذل ّية ،وإنّام يصري

مستطيع ًا باالستطاعة املالية.

ثم إنّه ال فرق بني كون الباذل واحد ًا او متعدد ًا ،وال فرق بني أن يبذل

عني الزاد والراحلة  -كام إذا عرض عليه احلج والتزم بزاده وراحلته ونفقة
عياله -او يبذل له ماالً يفي هبام وبنفقة عياله.

إذن كام أن االستطاعة تتحقق بوجدان الزاد والراحلة  -وهي االستطاعة

املالية -كذلك تتحقق ببذهلام.
تنبيه:

حجة اإلس�لام ،وال جيب عليه احلج ثاني ًا إذا
احلج البذيل جيزي عن ّ

استطاع بعد ذلك.

والكالم يقع يف فصول:
141

142

تو�ضيح منا�سك احلج

الف�صل الأول
ما يعترب يف اال�ستطاعة البذل ّية
يعترب يف حتقق االستطاعة البذل ّية ُأمور:
الأمر الأول
�أن ُيبذل له نفقة احلج

حجه (الزاد
يشرتط يف حتقق االستطاعة البذل ّية أن يبذل له ما يف بنفقات ّ

والراحلة) عين ًا او ثمن ًا.

الأمر الثاين
�أن ي�شرتط عليه احلج

ُ
الباذل عليه احلج ،فال
يشرتط يف حتقق االستطاعة البذل ّية أن يشرتط

تتحقق االستطاعة البذل ّية بام بذله ما مل يشرتط عليه ذلك ،نعم قد تتحقق
االستطاعة املالية عند توفر باقي الرشوط (والتي منها الرجوع اىل الكفاية

وعدم كونه مدين ًا وغري ذلك).

الأمر الثالث
�أن يبذل له نفقة العيال
يشرتط يف حتقق االستطاعة البذل ّية أن يبذل له نفقة العيال يف مدّ ة
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الذهاب واإلياب ،فال تتحقق االستطاعة البذل ّية فيام إذا مل يبذل له نفقة عياله
مدّ ة ذهابه اىل احلج وإن بذل له نفقة احلج ،وبالتايل ال جيب عليه احلج إال يف

احلاالت التالية:

 -1أن يكون عندهم ما يكفيهم اىل أن يعود من احلج ،ففي هذه احلالة

جيب عليه احلج إذا ُبذل له نفقة احلج وإن مل ُيبذل له نفقة عياله.

 -2أن ال يتمكّن من نفقتهم حتى لو ترك احلج ،فيجب عليه احلج وإن

مل ُيبذل له نفقة عياله.

 -3أن يكون عياله غري واجبي النفقة عليه  -كاالخوة واالخوات -ومل

يكن تركهم بال نفقة موجب ًا لوقوعه يف احلرج ،فيجب عليه احلج وإن مل ُيبذل

له نفقتهم.

وال جيب عليه احلج لو مل ُيبذل له نفقة عياله يف احلالتني التاليتني:

 -1أن يكون عياله واجبي النفقة عليه  -كاالبوين واألوالد والزوجة-

فال جيب عليه احلج لو مل ُيبذل له نفقتهم  -وإن مل يكن تركهم بال نفقه فيه
حرج عليه -إال إذا كان عندهم ما يكفيهم او كان ال يتمكّن من االنفاق

عليهم لو ترك احلج ،كام تقدّ م.

 -2أن يكون عياله غري واجبي النفقة عليه  -كاالخوة واالخوات-

ولكن كان تركهم بال نفقة فيه حرج عليه ،فال جيب عليه احلج لو مل ُيبذل له
نفقتهم إال إذا كان عندهم ما يكفيهم او كان ال يتمكّن من االنفاق عليهم لو
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ترك احلج ،كام تقدّ م.
الأمر الرابع
�أن يبذل له نفقة العود
يشرتط يف حتقق االستطاعة البذل ّية أن ُيبذل له نفقة العود ،فلو ُبذل له

نفقة الذهاب ومل ُيبذل نفقة العود ال جيب عليه احلج ،وتفصيل ذلك أن يقال:
ههنا مخس صور:

الصورة األُوىل :أن ُيفرض ّ
أن املك ّلف يريد العود اىل وطنه ،وهنا تعترب

نفقة العود يف حتقق االستطاعة البذل ّية ،فإذا مل ُيبذل له نفقة العود ال يكون

مستطيع ًا ،وال جيب عليه احلج.

الصورة الثانية :أن ُيفرض أنّه يريد السكنى يف بلد آخر بعد أداء احلج،

وكانت نفقة الذهاب اىل ذلك البلد أقل من نفقة العود اىل وطنه ،وهنا ال
يعترب يف حتقق االستطاعة البذل ّية بذل نفقة العود اىل وطنه بل يكفي بذل نفقة
العود اىل ذلك البلد الذي يريد السكنى فيه ،فإذا ُبذل له نفقة العود اىل ذلك

البلد جيب عليه احلج حتى وإن مل ُيبذل له ما يكفي لنفقة العود اىل وطنه ،وأ ّما
إذا مل يبذل له نفقة العود اىل ذلك البلد فال جيب عليه احلج.

الصورة الثالثة :أن ُيفرض أنّه يريد السكنى يف بلد آخر بعد أداء احلج

أيض ًا ،ولكن تكون نفقة الذهاب اىل ذلك البلد أكثر من نفقة العود اىل وطنه،

ومل يكن مضطر ًا اىل السكنى يف ذلك البلد ،وهنا ال يعترب يف حتقق االستطاعة

البذل ّية أن ُيبذل له نفقة الذهاب اىل ذلك البلد بل يكفي يف حتقق االستطاعة
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البذل ّية أن يبذل له نفقة العود اىل وطنه ،وأ ّما إذا مل يبذل له حتى نفقة العود اىل

وطنه فال جيب عليه احلج.

الصورة الرابعة :نفس الصورة الثالثة ولكن كان مضطر ًا اىل السكنى يف

البلد اآلخر  -كام هو حال بعض املغرتبني -وهنا يعترب يف االستطاعة البذل ّية

أن يبذل له نفقة الذهاب اىل ذلك الوطن وال يكفي أن يبذل له نفقة اإلياب
اىل وطنه ،فلو مل ُيبذل له نفقة الذهاب اىل ذلك البلد فال يكون مستطيع ًا وإن

بذل له نفقة اإلياب اىل وطنه.

الصورة اخلامسة :أن يفرض أن املك ّلف يريد البقاء يف الديار املقدسة وال

يريد العود اىل وطنه وال اىل بلد آخر ،ويف هذه احلالة ال تعترب نفقة العود يف
االستطاعة البذل ّية بل يكفي توفر نفقة الذهاب ،فإذا ُبذل له نفقة الذهاب
وجب عليه احلج وإن مل ُيبذل له نفقة العود.

الأمر اخلام�س
�أن يبذل له ثمن الهدي
يشرتط يف حتقق االستطاعة البذل ّية أن يبذل له ثمن اهلدي ،فلو مل يبذله

وبذل بقية املصارف ففي وجوب احلج عليه اشكال  -حتى لو كان قادر ًا عىل
حجة اإلسالم عىل االحوط
الصوم بدالً عن اهلدي -فلو حج فال جيزيه عن ّ

وجوب ًا إال يف حالتني:

 -1أن يكون متمكّن ًا من رشاء اهلدي من ماله ،ومل يكن فيه حرج عليه،

ففي هذه احلالة جيب عليه القبول وجيب عليه احلج ،وأ ّما إذا كان يف رصف
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اهلدي من ماله حرج عليه فال جيب عليه القبول وال جيب احلج.

ونلفت النظر اىل ّ
أن املبذول له إذا اشرتى اهلدي من ماله فتصري استطاعته

مل ّفقة مرشوطة بالرجوع اىل الكفاية.

 -2أن يرجع اىل فقيه آخر حيكم باإلجزاء ،مع مراعاة االعلم فاالعلم.
س -إذا ارتكب املبذول له ما يوجب الكفارة ،فهل جتب عليه او عىل

الباذل؟

ج -جتب عىل املبذول له دون الباذل.

أسئلة تطبيق ّية:

حجه ازاء خدمته للحجاج
س -1من بذل له صاحب احلملة مستلزمات ّ

حجة اإلسالم وان كان مدين ًا بام يستوعب تكاليف
حجه بذلي ًا ليكون ّ
هل يعدّ ّ
احلج؟

حج ًا بذلي ًا.
ج -ال يعد ّ

س -2إذا بذل شخص آلخر ماالً
للحج بزعم ان املبذول له ال يتمكّن
ّ

احلج لعدم استطاعته املالية ،فإذا كان املبذول له يملك ما يفي بمصاريف
من ّ

حجة اإلسالم فهل جيب عليه ان خيرب الباذل بذلك
حج ّ
احلج أو انه كان قد ّ
ّ

أو ال؟

ج -ال جيب عليه االخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الرتخيص يف

الترصف فيه.
الترصف يف املال املبذول مقيد ًا بام ذكر مل جيز له
ّ
ّ
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الف�صل الثاين
ما ال يعترب يف اال�ستطاعة البذل ّية
ال ُيعترب يف االستطاعة البذل ّية ثالثة امور:

األم��ر األول :ال يعترب الرجوع اىل الكفاية  -باملعنى الذي تقدّ م يف

االستطاعة املالية -وهذا بخالفه يف االستطاعة غري البذل ّية حيث تقدّ م اعتبار

الرجوع اىل الكفاية يف حتققها.

نعم يف االستطاعة البذل ّية يعترب يف حتققها الرجوع اىل الكفاية يف موردين:
املورد األول :أن يكون كسوب ًا يف خصوص أيام احلج ،ويعيش بربح

كسبه  -الذي حيصل عليه يف تلك األيام -يف سائر أيام السنة او بعضها

بحيث ال يتمكّن من اعاشة نفسه وعياله خالل السنة او بعضها فيام لو خرج

اىل احلج ،ففي هذه احلالة يعترب يف االستطاعة البذل ّية الرجوع اىل الكفاية فلو

بذل له نفقة احلج ونفقة عياله ولكن مل يبذل له ما به الكفاية بعد رجوعه من
احلج فال جيب عليه احلج ،كام هو احلال يف االستطاعة غري البذل ّية.

وهكذا لو فرض أنّه كان موظف ًا مث ً
ال يعتاش من راتبه ،وكان خروجه

اىل احلج يؤدي اىل فصله من وظيفته ،بحيث يرجع بال كفاية ،فال جيب عليه

احلج لو بذل له نفقة احلج وعياله ومل يبذل له ما به الرجوع اىل الكفاية.
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املورد الثاين :لو كانت االستطاعة مل ّفقة من البذل وغريه بأن كان له مال

ال يفي بمصارف احلج و ُبذل له ما يتمم ذلك ،ففي هذه احلالة يعترب الرجوع

اىل الكفاية ،فال جيب عليه احلج إال إذا كان عنده ما يعتاش منه وعياله بعد
الرجوع من احلج او ُبذل له ما به الكفاية ،كام هو احلال يف االستطاعة غري
البذل ّية.

ومن خالل ذلك اتضح ّ
أن االستطاعة عىل ثالثة أقسام:
القسم األول :االستطاعة غري البذل ّية (االستطاعة املالية) ويعترب فيها

الرجوع اىل الكفاية.

القسم الثاين :االستطاعة املل ّفقة  -من البذل ومما عنده من املال -ويعترب

فيها الرجوع اىل الكفاية كاالستطاعة املال ّية.

القسم الثالث :االستطاعة البذل ّية ،وال يعترب فيها الرجوع اىل الكفاية

إال يف مورد ما إذا كان كسوب ًا يف خصوص أيام احلج ويعيش به يف سائر أيام
السنة او بعضها بحيث ال يتمكّن من اعاشة نفسه وعياله لو خرج اىل احلج.

األمر الثاين :ال يعترب يف االستطاعة البذل ّية أن ال يكون مدين ًا ،فال يمنع

الدين من االستطاعة البذل ّية ،فلو بذل له ما يفي بنفقات احلج وعياله ،وكان
عليه دين مستوعب للبذل او كاملستوعب فال يرض يف حتقق االستطاعة وجيب
عليه احلج ،وهذا فارق ثاين بني االستطاعة البذل ّية وغري البذل ّية.
وبذلك يتضح ّ
أن الدين:
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 -1يمنع من االستطاعة غري البذل ّية (االستطاعة املالية) إذا كان مستوعب ًا

مؤج ً
ال بأجل بعيد ،كخمسني سنة.
ملا عنده او كاملستوعب إال إذا كان ّ
 -2يمنع من االستطاعة املل ّفقة كاالستطاعة املالية.
 -3ال يمنع من االستطاعة البذل ّية.

نعم إذا كان اخلروج اىل احلج منافي ًا ألداء الدين يف وقته  -سوا ًء كان

الدين اّ
مؤجالً -وكان الدائن مطالب ًا به ،و ال يتمكّن من أدائه إذا خرج
حالً او ّ

اىل احلج ،ففي مثل ذلك ال جيب عليه احلج بال فرق بني أقسام االستطاعة
حجه وإن كان آث ًام.
املتقدّ مة (املال ّية واملل ّفقة والبذل ّية) ولكنّه لو خرج يصح ّ

ونفس ما تقدّ م يف الدين جيري فيام لو كان عليه حقوق رشعية ،فإنهّ ا ال

متنع من حتقق االستطاعة البذل ّية.

األمر الثالث :ال يعترب يف االستطاعة البذل ّية أن يكون البذل عىل سبيل

التمليك ،فتتحقق االستطاعة سوا ًء كان البذل عىل سبيل التمليك او عىل
نحو االباحة ،وتفصيل ذلك:

إن البذل له أربع حاالت:

احلالة األُوىل :أن يكون عىل نحو التمليك املستقر ،وهنا ال اشكال يف

وجوب احلج ووجوب اخلروج اليه.

احلالة الثانية :أن يكون عىل نحو التمليك املتزلزل  -كام يف موارد اهلبة
اجلائزة ،فلو وهبه الزاد والراحلة او وهبه ماالً يفي هبام و َقبِل وقبضه فقد
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ملكه ولكن بملك ّية متزلزلة حيث جيوز للواهب الرجوع وفسخ اهلبة إذا مل

يكن من االرحام -ويف هذه احلالة إن أمكنه إزالة حق املنتقل عنه وجب عليه
احلج ،وإن مل يمكنه تكون استطاعته مراعاة بعدم فسخ الباذل ورجوعه يف

بذله فمتى ما فسخ  -ولو كان الفسخ بعد الفراغ من األعامل -كشف عن

حجة اإلسالم ،كام ال جيب عليه
حجه عن ّ
عدم حتقق االستطاعة ،وال جيزي ّ
اخلروج اىل احلج إال مع الوثوق بعدم الفسخ ،وقد تقدّ م تفصيل ذلك يف

الفصل السادس (االستطاعة املتزلزلة).

احلالة الثالثة :أن يكون عىل نحو االباحة غري اّ
اللزمة بأن يمكّنه من الزاد

والراحلة ويبيح له الترصف فيهام كيفام شاء ،ويف هذه احلالة جيب عليه احلج

مع توفر باقي الرشوط ،نعم ال جيب اخلروج اىل احلج إال إذا وثق باستمرار
االباحة.

احلالة الرابعة :أن يكون عىل نحو اإلباحة اّ
اللزمة  -كام إذا وقعت ضمن

عقد الزم فلو باعه سيارة مث ً
ال عىل أن يبيح له الذهاب هبا اىل احلج فهذه
االباحة الزمة ألنهّ ا اخذت يف عقد الزم -ويف هذه احلالة جيب عليه احلج

إذا أباح له الزاد والراحلة مع توفر باقي الرشوط ،كام جيب عليه اخلروج اىل

احلج.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1املدين باحلق الرشعي كاخلمس أو بحقوق الناس إذا ُبذل له نفقة
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حجة اإلسالم؟
حجه ّ
احلج هل يعدّ مستطيع ًا ويكون ّ
ّ
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ج -نعم ّ
فان الدَ ين ال يمنع من االستطاعة البذل ّية إالّ إذا كان اخلروج إىل

احلج منافي ًا ألداء الدَ ين يف وقته.
ّ

س -2غري املستطيع مالي ًا من حيث كونه مدين ًا هل يمكنه التوصل إىل
حجة اإلسالم بان يستقرض ماالً وهيبه إىل زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة
أداء ّ
حلجه فيكون مستطيع ًا بالبذل؟
ّ

احلج مانع ًا من أداء ديونه يف
ج -نعم يمكن ذلك إذا مل يكن الذهاب إىل ّ

اوقاهتا.

حجة اإلسالم فهل يمكنه التوصل
حيج ّ
س -3من كان مدين ًا وأراد ان ّ

إىل ذلك عن طريق اهلبة املرشوطة بان هيب مبلغ ًا للحملدار مث ً
ال مرشوط ًا

للحج به؟
ببذل ما يعادله له
ّ

ج -نعم يمكنه ذلك فانّه يصبح مستطيع ًا بالبذل ،إذا مل يكن اخلروج

للحج مانع ًا من أداء الدَ ين يف وقته.
ّ

احلج ال
س -4من عليه َدين مستوعب ملا لديه من املال الوايف بنفقات ّ

حج ًا استحبابي ًا لنفسه
حيج ّ
يعد مستطيع ًا يف نظركم الرشيف فهل جيوز له أن ّ

أو عن غريه؟

ج -جيوز ،نعم إذا كان الدَ ين حاالً والدائن مطالب ًا به وكان رصف ماله

احلج االستحبايب موجب ًا لتعجيزه عن أدائه مل جيز له ذلك ولو خالف
يف أداء ّ

حجه.
عىص ولكن يصح ّ
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الف�صل الثالث
اال�ستطاعة امللفّقة
لو كان عند املك ّلف بعض نفقة احلج ،و ُبذل له الباقي وجب عليه احلج

لتحقق االستطاعة املل ّفقة مما عنده من املال ومما ُبذل له ،ويعترب يف االستطاعة
امللفقة ما يعترب يف االستطاعة غري البذل ّية (االستطاعة املالية) فيعترب فيها

الرجوع اىل الكفاية ،كام ّ
أن الدين يمنع من حتققها لو كان مستوعب ًا او
كاملستوعب ،ونذكر بعض األمثلة لالستطاعة امللفقة:

 -1أن يكون عنده بعض نفقة احلج ويبذل له الباقي ،فيجب عليه احلج

وتكون استطاعته ملفقة.

 -2أن يبذل له نفقات احلج كاملة دون نفقة عياله ،وكان عنده ما يكفيهم

اىل أن يعود ،فيجب عليه احلج وتكون استطاعته ملفقة.

 -3أن يبذل له نفقات احلج ونفقة عياله دون ثمن اهلدي ،وكان قادر ًا

عىل رشائه من ماله من دون حرج ،فيجب عليه احلج وتكون استطاعته
ملفقة.
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الف�صل الرابع
ما يجب من احلج باال�ستطاعة البذل ّية
لو ُبذل مال لزيد ليحج به فال جيب عليه احلج إال إذا كان احلج املبذول له

هو وظيفته الواجبة عليه ،فلو كانت وظيفته حج التمتع و ُبذل له حج القران
او االفراد((( مل جيب عليه القبول ،ولو كانت وظيفته حج االفراد او القران

و ُبذل له حج التمتع مل جيب عليه القبول ،كام هو احلال يف االستطاعة املالية

فال جيب احلج عىل املك ّلف لو استطاع لغري ما هو فرضه ،فاآلفاقي((( ً
مثال ال
جيب عليه احلج لو استطاع حلج االفراد او القران ومل يستطع حلج التمتع.

نعم ُيستثنى من ذلك موردان جيب فيهام القبول لو ُبذل للمكلف غري

وظيفته:

حجة اإلسالم مستقرة عليه((( ،وصار معرس ًا ف ُبذل له
األول :لو كانت ّ

((( سيأيت ّ
أن احلج عىل ثالثة أقسام :متتع وافراد وقران.
((( وهو من كان البعد بني منزلة ومكة اكثر من ستة عرش فرسخ ًا أي ما يقرب من ( )88كيلو مرت
تقريب ًا ،ووظيفته حج التمتع ،وأ ّما حج االفراد او القران فهو وظيفة أهل مكة او من كان البعد بني
منزله ومكة أقل من ستة عرش فرسخ ًا.
((( ويستقر احلج عىل املك ّلف فيام إذا استطاع له ومل ِ
يأت به من دون عذر ،فإنّه جيب عليه أداؤه لو
زالت االستطاعة بأي وجه حتى لو كان فيه حرج شديد ال يتحمل عادة ،او كان منافي ًا لشانه وخم ً
ال
بكرامته ،وهو ما يعبرّ عنه باحلج متسكع ًا.

154

تو�ضيح منا�سك احلج

غري وظيفته او ُبذل له بنحو اهلبة املطلقة وجب عليه القبول إذا مل يتمكّن من
أدائه إال بذلك البذل.

الثاين :من وجب عليه احلج بنذر او عهد او يمني او اجارة او نحو ذلك،

ومل يكن متمكّن ًا مالي ًا من أدائه ،وبذلت له نفقة احلج وجب عليه القبول،

حتى لو بذلت له نفقة حج آخر مادام ال يتمكّن من أداء ما وجب عليه إال
بذلك البذل ،فلو وجب عليه حج االفراد مث ً
ال بالنذر وبذل له نفقة حج
التمتّع ،وكان ال يتمكّن من أداء حج االفراد إال بقبول ذلك البذل وجب

عليه القبول.

حجة اإلسالم وسقط عنه التكليف ،ثم ُبذل له مال ليحج
س -من أدى ّ

به فهل جيب عليه القبول واحلج؟

ج -ال جيب عليه القبول وال احلج.
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الف�صل اخلام�س
اال�ستطاعة البذل ّية بالو�صية
إذا أوىص شخص بامل لزيد ليحج به وجب عىل زيد احلج بعد موت

املويص او بذل الويصّ ،
فإن الوصية عىل قسمني:

 -1الوص ّية التمليك ّية :كام إذا أوىص لزيد بمقدار من املال بعد موته

ليحج به ،أي م ّلكه له ولكن مع ّلق ًا عىل موته ،فإذا مات املويص وجب

عىل زيد احلج بذلك املال  -إذا كان وافي ًا بمصارف احلج ونفقة عياله عىل
التفصيل املتقدّ م -لصريورته مالك ًا له بالفعل.

 -2الوصية العهد ّية :كام إذا أوىص لولده أن يعطي لزيد بعد وفاته مقدار ًا

من املال ليحج به ،فهو ال يم ّلكه لزيد بنفسه ،وإنّام يعهد اىل وص ّيه بأن يم ّلك
زيد ًا بعد وفاته ،فإذا مات املويص وبذل الويص املال لزيد وكان وافي ًا بنفقات

احلج ونفقة عياله  -عىل التفصيل املتقدّ م -وجب عىل زيد احلج ،وأ ّما إذا مل
يبذل الويص املال لزيد فال جيب عليه احلج.
ونفس احلكم جيري يف املوارد اآلتية:

 -1لو و ّقف شخص عين ًا ليكون واردها ألداء احلج ،كام إذا أوقف

بستان ًا عىل أن يكون نامؤه ووارده للفقراء ليحجوا به ،فيكون نامؤه ملك ًا
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أي فرد من الفقراء إال إذا عرض
لعنوان الفقراء ،ولكن ال جيب احلج عىل ّ

عليه املتويل ما يفي بنفقة احلج ونفقة عياله  -عىل التفصيل املتقدّ م -فإذا بذل
املتويل ألحد الفقراء نفقة احلج وعياله وجب عليه احلج.

 -2لو نذر لزيد ماالً ليحج به وبذل الناذر املال وجب عىل زيد احلج إذا

كان وافي ًا بنفقة احلج وعياله ،عىل التفصيل املتقدّ م.

أي فرد
 -3لو نذر ماالً لعنوان الفقراء ليحجوا به ،فال جيب احلج عىل ّ

منهم ،وإنّام جيب احلج عىل خصوص من يقدّ م الناذر له املال ،إذا كان وافي ًا
بنفقات احلج وعياله عىل التفصيل املتقدّ م.
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الف�صل ال�ساد�س
اال�ستطاعة البذل ّية بالهبة
إذا ُأعطي ماالً هب ًة وكان وافي ًا بنفقات احلج ونفقة عياله ،فهل ذلك املال

حيقق االستطاعة وجيب عليه احلج ،وهل جيب عليه القبول او ال؟

ج -ههنا ثالث حاالت:
احلالة األُوىل :أن هيبه املال ويشرتط عليه أن حيج به ،ويف هذه احلالة يصري

مستطيع ًا بنفس ذلك العرض فيجب عليه القبول وجيب عليه احلج ،بمعنى

أنّه جيب عليه احلج ولو من مال آخر فيام إذا مل يقبل بذلك املال.

احلالة الثانية :أن هيبه املال وخييرّ ه بني احلج وعدمه ،فمثل هذه اهلبة تكون
مطلقة وال حتقق االستطاعة البذل ّية ألنهّ ا ليست مرشوطة باحلج ،واالستطاعة
البذل ّية إنّام تتحقق لو رشط عليه احلج ،ويف هذه احلالة ال جيب القبول ملا تقدّ م
من انّه ال جيب حتصيل االستطاعة ،وبالتايل ال جيب احلج.

احلالة الثالثة :أن هيبه املال من دون ذكر احلج ال تعيين ًا  -كام يف الصورة

األُوىل -وال ختيري ًا – كام يف الصورة الثانية ،-ومثل هذه تكون هبة مطلق ًة

أيض ًا فال حتقق االستطاعة البذل ّية وال جيب القبول وال احلج.

س -ما تقدّ م من احلاالت الثالث هو فيام إذا ُبذل املال لشخص معني،

ولكن ما احلكم فيام لو ُبذل املال جلامعة ليحج أحدهم ،أي ُبذلت نفقة احلج
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لشخص من جمموعة أشخاص من دون تعيينه؟

ج -هنا حالتان:
احلالة األُوىل :أن يسبق أحدهم ويقبض املال فيجب عليه احلج دون

اآلخرين.

احلالة الثانية :أن يرتك اجلميع مع متكن كل واحد منهم من قبض املال

املبذول ،ففي هذه احلالة هل يستقر احلج عليهم؟

أي واحد منهم ،وال يستقر عليهم مادام مل يقبضه
ج -ال جيب احلج عىل ّ

أي واحد منهم.
ّ

أسئلة تطبيق ّية:

احلج
احلج عىل أحد فهل يعترب من ّ
س -1إذا اقرتحت مؤسسة حكومية ّ
البذيل وجيب القبول؟
ج -إذا كانت املؤسسة احلكومية يف بلد اسالمي وأذن احلاكم الرشعي

احلج البذيل وجيب
بالترصف فيام بذلته املؤسسة من النقد وغريه فهو من ّ

القبول ،ولسامحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنني يف امثال املورد.

من ّ
وذل عليه فهل
س -2من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان يف قبوله ّ

يلزمه القبول؟

ج -إذا كان القبول حرجي ًا بحد ال يتحمل عاد ًة مل جيب القبول.
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الف�صل ال�سابع
اال�ستطاعة البذل ّية باحلق ال�شرعي
إذا ُاعطي الفقري او غريه من الزكاة او اخلمس برشط أن يرصفه يف أداء

احلج فهل تتحقق بذلك االستطاعة البذل ّية وجيب عليه احلج؟
ج -هنا صورتان:

الصورة األُوىل :إذا ُأعطى الفقري او غريه من الزكاة من سهم سبيل اهلل

(((

برشط أن يرصفه يف أداء احلج وجب عليه احلج لتحقق االستطاعة البذل ّية

بذلك ،ولكن برشطني:

حجه مصلحة عامة تعود اىل اإلسالم او املسلمني  -كام
 -1أن يكون يف ّ

عزة للمذهب او كان وجوده يف احلج رضوري ًا
حجه ّ
لو كان من العلامء ويف ّ
لكونه من أعضاء جلنة اإلفتاء او كان يتصدى لدفع الشبهات او غري ذلك.-
 -2أن يكون ذلك بإذن احلاكم الرشعي عىل االحوط وجوب ًا.
فوائد:

 -1مرصف الزكاة ثامنية أصناف :الفقراء واملساكني والعاملون عليها

((( جيوز أن يعطى هذا السهم (سبيل اهلل) لغري الفقري إذا كان يف ذلك مصلحة عامة وأذن احلاكم
الرشعي عىل االحوط.
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واملؤلفة قلوهبم والرقاب (وهم العبيد حيث يعتقون من الزكاة) والغارمون

(وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها) ويف سبيل اهلل وابن السبيل.
 -2سهم سبيل اهلل يرصف يف املصالح العامة لالسالم او املسلمني

كتعبيد الطرق وبناء اجلسور واملستشفيات واملدارس الدينية واملساجد ونرش

الكتب وغري ذلك مما حيتاجه املسلمون.

 -3االحوط وجوب ًا عدم ثبوت الوالية واحلق للاملك يف رصف سهم

سبيل اهلل إال بإذن احلاكم الرشعي.

الصورة الثانية :إذا أعطي الفقري من سهم الفقراء من الزكاة او من سهم

السادة((( من اخلمس ،ورشط عليه أن يرصفه يف احلج ،فهل يصح الرشط
وجيب عليه احلج او ال يصح؟

ج -ال يصح ذلك الرشط وال جيب عليه احلج ،وال حتصل به االستطاعة

البذل ّية ،بل جيوز له أن يرصفه حيث يشاء ولو مل يكن يف املؤونة ،فإنّه يملكه

بالقبض ويصري كسائر أمالكه.
فائدة:

السهم املبارك لإلمام  -صلوات اهلل عليه -هو ملك لإلمام ،ويف زمان

الغيبة يرجع اىل نائبه وهو الفقيه املأمون العارف بمصارفه ،ومرصفه ما يوثق

برضاه  -صلوات اهلل عليه -برصفه فيه ،كدفع رضورات املؤمنني ،والرتويج
((( إن كان من بني هاشم.
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للدين ونحو ذلك ،وليس مرصفه الفقراء ،فال جيوز رصفه عىل الفقراء إال

عند حتقق الرضورة.

فرو ٌع
الفرع الأول
حكم ما لو تلف املال املبذول
لو بذل له مال ليحج به فتلف املال أثناء الطريق سقط وجوب احلج

عنه إال إذا كان متمكّن ًا من االستمرار يف السفر من ماله بأن كان مستطيع ًا
حجة اإلسالم إذا كان عنده ما به
من موضعه ،فيجب عليه احلج وجيزيه عن ّ
الكفاية بعد عوده من احلج وإال فال جيب عليه احلج.
الفرع الثاين
اال�ستطاعة واملال املغ�صوب
هل تتحقق االستطاعة ببذل املال املغصوب إذا مل يعلم بذلك املبذول له

اىل آخر احلج او ال تتحقق؟ فلو ُبذل مال مغصوب لشخص وحج به وهو

ال يعلم وبعد الفراغ عن احلج انكشف له أنّه مغصوب ،فهنا أسئلة ثالث:
حجة اإلسالم او ال؟
س -1هل جيزي ذلك احلج عن ّ

حجة اإلس�لام لعدم حتقق االستطاعة ببذل املال
ج -ال جيزي عن ّ

املغصوب(((.

((( وهذا بخالف ما إذا كان الشخص مستطيع ًا باستطاعة مالية او بذلية ولكن حج بامل مغصوب –
حجة اإلسالم ،ملا تقدّ م من ّ
أن املستطيع ال جيب عليه احلج من أمواله
غري الذي بذل له -فإنّه جيزيه عن ّ
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تنبيهان:

التنبيه األول :نلفت النظر اىل أن الشخص لو بذل له مال مباح وحتققت

حجة اإلسالم ،إذا مل
االستطاعة به ،ولكنّه حج بامل مغصوب أجزأه عن ّ
يكن ساتره او ثمنه يف الطواف او الصالة من مال مغصوب او متع ّلق للحق

الرشعي عىل االحوط وجوب ًا ،ومل يكن هديه او ثمن اهلدي مغصوب ًا او متع ّلق ًا

حلق الرشعي كام تقدّ م تفصيله يف الفصل اخلامس من املبحث الثالث.

التنبيه الثاين :تقدّ م أن االستطاعة ال حتصل باملال املغصوب ،وعليه فال

فرق بني أن حيج بنفس املال املغصوب او بامل آخر مباح ،ففي الفرضني ال

حجة اإلسالم مادامت االستطاعة غري حاصلة.
حجه عن ّ
جيزي ّ

س -2عىل فرض عدم اإلجزاء هل يقع احلج صحيح ًا مستح ّب ًا او ال؟

ج -يقع صحيح ًا إذا مل يكن ساتره او ثمنه يف الطواف او صالته مغصوب ًا

او متع ّلق ًا للحق الرشعي عىل االحوط وجوب ًا ومل يكن هديه او ثمن هديه

مغصوب ًا او متع ّلق ًا للحق الرشعي ،كام تقدّ م تفصيله يف الفصل اخلامس من

املبحث الثالث.

س -3هل يرجع مالك املال املغصوب عىل الباذل او عىل املبذول له؟

ج -جيوز للاملك أن يرجع عىل الباذل كام جيوز له أن يرجع عىل املبذول

له ،ولكنّه إذا رجع اىل املبذول له وأخذ منه بدل املال جاز للمبذول له أن
حجه حتى لو حج بامل مغصوب إذا مل يكن ساتره يف الطواف وصالته مغصوب ًا او متع ّلقا
بل جيزيه ّ
للحق الرشعي عىل االحوط وجوب ًا ومل يكن هديه او ثمن هديه من مال مغصوب ،كام تقدّ م تفصيله.
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يرجع عىل الباذل ويأخذ منه املال الذي دفعه للاملك إذا كان املبذول له جاه ً
ال

بكون املال مغصوب ًا ،وأ ّما إذا كان عامل ًا بكون املال مغصوب ًا ومع ذلك رصفه
يف نفقات احلج فال حيق له الرجوع عىل الباذل ومطالبته بام أخذه منه املالك.
أسئلة تطبيق ّية:

س -ورد يف املناسك انه إذا بذل له ٌ
فحج به ثم انكشف انه كان
مال
ّ

حجة اإلسالم والسؤال انه إذا أ ّدى الباذل أو املبذول له
مغصوب ًا مل جيزه عن ّ

حجة اإلسالم؟
حجه ويغني عن ّ
عوض املال املغصوب إىل املالك فهل يصح ّ

حجة اإلسالم ولكن ربام يقع صحيح ًا – سواء أدى
ج -ال جيزي عن ّ

العوض ام ال – كام إذا مل يكن ساتره يف الطواف وال يف صالته مغصوب ًا
وكذلك هديه ،وال يرض اشرتاؤه بثمن يف الذمة ووفاؤه من املال املغصوب(((.
الفرع الثالث
حكم رجوع الباذل ببذله

هل جيوز تكليف ًا للباذل الرجوع يف البذل؟ وهل جيب عىل املبذول له

إمتام احلج لو رجع الباذل يف بذله؟ وما حكمه لو كان يف إمتام احلج حرج
عليه؟ وهل يضمن الباذل للمبذول له لو رجع يف البذل؟
فهنا أربعة أسئلة:

س -1هل جيوز تكليف ًا للباذل أن يرجع يف البذل؟

ج -إذا كان البذل الزم ًا  -كاهلبة بني االرحام او اهلبة بني غري االرحام

((( راجع تفصيل ذلك يف الفصل اخلامس من املبحث الثالث.
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ولكن بعد ترصف املوهوب له يف العني املوهوبة بحيث ال يصدق أنهّ ا قائمة

عىل حاهلا -فال جيوز له الرجوع ،وأ ّما إذا كان البذل غري الزم – كام يف موارد

اهلبة اجلائزة او االباحة اجلائزة كام لو وهبه ماالً ليحج به او أباح له احلج عىل
دابته -فيجوز للباذل الرجوع يف البذل قبل الدخول يف االحرام او بعده.
س -2إذا رجع الباذل يف البذل هل جيب عىل املبذول له إمتام احلج؟

ج -إذا كان الرجوع بعد التل ّبس باإلحرام وجب عليه إمتام احلج  -إذا

مل يكن يف ذلك حرج عليه -وإن مل يكن مستطيع ًا فعالً ،ولكنّه ال جيزي عن

حجة اإلسالم لعدم حتقق االستطاعة.
ّ

حجه  -كام هو احلال يف زماننا-
نعم لو تكفلت الدولة بمصارف ّ
حجة اإلسالم.
فتحسب له ّ
س -3إذا كان الرجوع يف البذل بعد التل ّبس باإلحرام ،وكان إمتام احلج

فيه حرج عىل املبذول له فام هو تكليفه؟

ج -ال جيب عليه إمت��ام احل��ج ،ويكون حكمه حكم من تعذر عليه

مواصلة السري اىل األماكن املقدسة ملانع غري الصد واحلرص ،حيث سيأيت

(((

ّ
أن له ثالث حاالت:

احلالة األُوىل :أن ّ
يتعذر عليه إدراك املوقفني أو املوقف يف املشعر خاصة،

ويف هذه احلالة عليه أن يتح ّلل من إحرامه بعمرة مفردة.
((( راجع توضيح املناسك ج 3املبحث الثالث من املقصد السابع.
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احلالة الثانية :أن ّ
يتعذر عليه الوصول إىل املطاف واملسعى ألداء الطواف

والسعي ،فيجوز له أن يستنيب هلام ويأيت هو بصالة الطواف بعد طواف

النائب.

احلالة الثالثة :أن يتعذر عليه الذهاب إىل منى لإلتيان بمناسكها ،فيستنيب

للرمي والذبح ثم حيلق او يقرص ويبعث بشعره اىل منى مع االمكان ويأيت
حجه.
بسائر املناسك فيتم ّ

س -4إذا رجع الباذل عن بذله هل يضمن للمبذول له ما رصفه؟

حجه والعود ،وإذا رجع
ج -نعم يضمن للمبذول له ما رصفه إلمتام ّ

الباذل يف أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ذكر يف املناسك يف (املسألة  )٥٤انه إذا رجع الباذل عن البذل

احلج ان مل يكن
بعد دخول املبذول له يف اإلحرام وجب عىل املبذول له امتام ّ
يف ذلك حرج عليه وان مل يكن مستطيع ًا فع ً
ال عىل االظهر والسؤال انه إذا كان

امتام احلج حرجي ًا عىل املبذول له فكيف يتحلل من احرامه؟

ج -يلحقه ما ذكر يف حكم تعذر مواصلة السري إىل االماكن املقدسة ألداء

املناسك ملانع غري الصدّ واالحصار املذكور يف (املسألة  )٤٥3من املناسك.
الفرع الرابع
حكم املال املبذول من حيث اخلم�س
هل جيب عىل املبذول له أن خيمس املال املبذول للحج؟
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ج -هنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون البذل عىل سبيل التمليك  -كام لو كان البذل

بصلح او هبة مقبوضة ونحو ذلك ،-ويف هذه احلالة جيب ختميسه عند
حلول رأس سنته اخلمسية  -إذا كان ممن له مهنة -او عند دوران احلول
عليه  -إذا مل يكن ممن له مهنة -بال فرق بني أن يكون الباذل قد مخس ذلك

املال او مل خيمسه.

س -إذا كان اخراج مخس البذل يوجب عدم كفاية الباقي ألداء احلج،

فهل جيب اخراج اخلمس يف هذه احلالة؟

ج -نعم جيب ختميسه ،فإذا كان لديه مال آخر يفي بنفقات احلج لو ضمه

اىل الباقي وجب عليه احلج وإال فال جيب.

احلالة الثانية :أن يكون البذل عىل سبيل االذن يف الرصف واالباحة ،ويف

هذه احلالة ال جيب عىل املبذول له أن خيمسه لكونه باقي ًا عىل ملك الباذل ،وال
مخس إال يف ملك.

أسئلة تطبيق ّية:

للحج وان كان خممس ًا عند
س -1هل جيب اخلمس يف املال املبذول
ّ

الباذل؟

ج -إذا كان البذل عىل سبيل التمليك وجب عليه اداء مخسه عند حلول

احلج ،واما إذا كان عىل سبيل االذن يف
رأس سنته اخلمسية إذا مل يرصفه يف ّ

الرصف فال موضوع لوجوب اخلمس فيه عىل املبذول له.
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س -2ذكرتم أن من وهب ماالً آلخر ورشط عليه رصف ما يعادله يف

أداء الصالة مث ً
ال عنه بعد وفاته ال جيب عىل املوهوب له ختميس ذلك املال

لعدم صدق الربح والفائدة عليه ،فهل جيري مثل ذلك فيام لو وهبه ماالً

احلج لنفسه  -أي املوهوب له  -فال جيب فيه اخلمس إذا مل
ليرصفه يف أداء ّ

احلج إىل انقضاء سنته اخلمسية؟
يرصفه يف ّ

ج -هذا خيتلف عن املثال األول النه انام رشط عليه رصف املال فيام هو

من شؤونه فال يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.

احلج
س -3من وهب له مقدار من املال ورشط عليه رصفه بتاممه يف نفقة ّ
فمىض عليه احلول ومل يرصفه بعد ،فهل يعدّ الرشط املذكور عذر ًا له يف عدم

اخراج مخسه؟

ج -ال يعدّ عذر ًا.

احلجّ ،
وحل رأس
س -4من وهب له مال واشرتط عليه رصفه يف اداء ّ

احلج فامذا
سنته اخلمسية ووجد انه لو اخرج مخسه ملا وىف الباقي بتكاليف ّ
يصنع؟

ج -يلزمه اداء مخسه فان كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إىل الباقي

احلج وجب عليه وإالّ فال وبامكان الواهب الرجوع يف هبته مع
عىل اداء ّ
خت ّلف املوهوب له عن الوفاء بالرشط وان كان خت ّلفه عن عذر.

احلج من ربح مىض عليه احلول يف مال الباذل هل
س -6من بذل له كلفة ّ
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جيب عىل املبذول له اخراج مخسه؟

خيمس.
ج -ال جيب إذا كان الباذل ممن ال
ّ

احلج لزوجته وهي ال تعلم هل كان قد مخّس هذا
س -6اذا بذل الزوج ّ

املال أو ال هل جيب عليها اخلمس؟
ج -ال جيب.
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خامتة
م�سائل متفرقة ترتبط بالبذل واحلج
حيج به وتردد بعد وصوله إىل امليقات بني كونه
س -1إذا دفع لشخص ما ّ

ليحج به نيابة عن غريه فام هو تكليفه؟
ليحج عن نفسه أو خمصص ًا
بذالً له
ّ
ّ

ج -جيزيه اإلحرام امتثاالً لألمر الفعيل املتوجه إليه وكذا يأيت بسائر

األعامل هبذه الن ّية ،فإذا تبني بعد ذلك أن دفع املال كان عىل وجه البذل اجزأه

حجة اإلسالم ،وإذا تبينّ انه كان لالستنابة عن الغري أجزأ عنه.
عن ّ

احلج فهل له
س -2شخص غري مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له ّ

حج التمتّع بعدها؟
ان يعدل إىل عمرة التمتّع ليؤدي ّ

احلج تنقلب عمرته املفردة
ج -إذا بقي يف مكّة إىل يوم الرتوية بنية أداء ّ

حجة اإلس�لام ،فلو كان يريد
حج التمتّع ولكن ال يقع ّ
متعة فيصح منه ّ

حجة اإلسالم لكان عليه بعد امتام العمرة املفردة الرجوع إىل امليقات
أداء ّ
واالحرام منه لعمرة التمتّع مراعي ًا وقوعه يف شهر آخر عىل األحوط وجوب ًا،

ويكفي أيض ًا أن خيرج من مكة قبل يوم الرتوية وحيرم من ادنى احلل بعمرة
مفردة مراعي ًا وقوعها يف شهر آخر إذا كانت العمرة األُوىل لنفسه فتنقلب إىل
احلج.
عمرة التمتع ببقائه يف مكة إىل يوم الرتوية قاصد ًا أداء ّ
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احلج ملرض أو هرم وال يرجو متكنه بعد
س -3شخص ال يتمكّن من ّ

احلج هل جيب عليه القبول
حيج به فإذا بذل له تكاليف ّ
ذلك وال يملك ما ّ
واالستنابة؟

ج -ال جيب عليه ذلك ،فان حتقق االستطاعة بالبذل خيتص بالفاقد للامل

احلج بنفسه ،فالعاجز عن املبارشة إذا بذل له ما يكفي
املتمكّن من مبارشة ّ

لالستنابة أو عرض عليه حتمل نفقة النائب ال يكون بذلك مستطيع ًا وال

جيب عليه القبول.

احلج والزيارة لتؤدي
س -4شخص أودع مبلغ ًا باسم زوجته يف مؤسسة ّ

احلج عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها فهل يستقر
ّ

احلج؟
احلج عليها ،عل ًام بأهنا مل تكن متلك ما يفي تكاليف ّ
ّ

ج -إذا كان قد م ّلكها املبلغ املودع قبل توديعه ـ هببة مقبوضة أو صلح

أو نحومها ـ فهي وان كانت مستطيعة مالي ًا اال انه مع ذلك مل يكن جيب عليها

احلج لفرض عدم السامح هلا بالذهاب قبل وصول دورها ،نعم إذا فرض اهنا
ّ

كانت متمكّنة من سحب املبلغ املودع واالضافة اليه بام جيعله وافي ًا بتكاليف
احلج من طريق آخر من دون ان يكون ذلك جمحف ًا بحاهلا كانت
الذهاب إىل ّ

للحج فيجب اداؤه عنها بعد وفاهتا.
تعترب مستطيعة
ّ

احلج هلا
وإذا مل يكن الزوج قد م ّلك املبلغ املودع لزوجته وانام قصد بذل ّ

احلج عىل ّ
كل تقدير.
عند جميء دورها مل
يستقر عليها ّ
ّ

حلجة
س -5من كان من اهايل املدينة املنورة واحرم من مسجد الشجرة ّ
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اإلسالم عىل اساس انه يذهب يف طريقه إىل جدّ ة ويأخذ املال الكايف الداء

وتربع غريه
احلج من اخيه وملا وصل إىل جدّ ة مل يدفع له اخوه كلفة ّ
ّ
احلج ّ
حجه؟
بادائها فام هو حكم ّ

حجة اإلسالم االّ مع سبق تعهد االخ
حجه ولكنّه ال يكون ّ
ج -يصح ّ

احلج.
بدفع كلفة ّ

املبحث اخلام�س
م�سائل متفرقة حول �شرائط احلج
حجة اال�سالم
حجه عن ّ
امل�س�ألة الأُوىل :غري امل�ستطيع ال يجزي ّ

حجة االسالم  -سوا ًء
من مل يكن مستطيع ًا وحج لنفسه فال جيزيه عن ّ
حجة االسالم كام لو ختيل أنه مستطيع فقصد
قصد االستحباب او قصد ّ

مغصوب او غري ذلك-
حجة االسالم او تبني أن املال املبذول له للحج
ٌ
ّ

فيجب عليه احلج لو استطاع بعد ذلك.

ونلفت النظر اىل ّ
حجة االسالم إذا أتى به
أن ذلك احلج ال جيزيه عن ّ

وهو غري مستطيع عند تلبسه باالحرام ،وأ ّما لو كان يف بلده غري مستطيع

حجة
إال أنّه استطاع عندما وصل اىل امليقات فال اشكال يف االجتزاء به عن ّ

االسالم.

ربع ًا او باجارة-
ونفس احلكم لو ّ
حج غري املستطيع نيابة عن غريه  -ت ّ

حجة االسالم.
فيقع احلج عمن ناب عنه وال يقع عن نفسه وال جيزيه عن ّ
امل�س�ألة الثانية :حكم حج امل�ستطيع لو حج ندب ًا

إذا اعتقد أنّه غري مستطيع فحج استحباب ًا وقصد به امتثال األمر الفعيل
173
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حجة
املتوجه اليه((( ،واتضح أنّه كان مستطيع ًا حني أداء احلج أجزأه عن ّ

االسالم ،وال جيب عليه احلج ثاني ًا ،نظري ما تقدّ م من ّ
أن من حج باعتقاد أنّه
حجة االسالم.
غري بالغ ،فبان بعد ادائه أنّه كان بالغ ًا أجزأه عن ّ
امل�س�ألة الثالثة :حكم حج الزوجة بدون �إذن الزوج

ت��ارة يكون احلج واجب ًا عىل الزوجة واخ��رى يكون مستحب ًا ،فهنا

صورتان:

ال�صورة الأُوىل :احلج الواجب
حجة
إذا كانت الزوجة مستطيعة فال يشرتط إذن الزوج هلا يف أداء ّ

حجة االسالم.
االسالم ،وال جيوز له منعها عن اداء ّ

نعم جيوز له منعها من اخلروج يف أول الوقت مع سعة الوقت.
س -1لو كان عىل الزوجة حج واجب كام لو وجب عليها احلج بالنذر

حجها باجلامع قبل املزدلفة فوجب
او اإلجارة او باالفساد  -بأن افسدت ّ

عليها إعادته -او غري ذلك ،فهل جيوز للزوج منعها عن أداء ذلك احلج؟
ج -ال جيوز له منعها.

((( ال شك يف وجود أمر باحلج متوجه اىل كل شخص يف علم اهلل عز وجل ،فإذا مل يكن مستطيع ًا
فاألمر املتوجه اليه هو األمر االستحبايب ،وإذا كان مستطيع ًا فاألمر املتوجه اليه هو األمر الوجويب،
فإذا كان يف الواقع مستطيع ًا وقصد ذلك االمر املتوجه اليه بالفعل – واالمر املتوجه اليه وهو مستطيع
حجة اإلسالم وإن مل يكن يعلم بأنّه مستطيع ،ونفس الكالم يف رشطية
حجه عن ّ
هو الوجويب -أجزأه ّ
البلوغ ،فإنّه كاالستطاعة رشط يف وجوب احلج
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نعم جيوز له منعها من اخلروج يف أول الوقت مع سعة الوقت.
س -2هل املطلقة الرجعية كالزوجة يف االحكام املتقدّ مة او حكمها

خيتلف؟

حجة
ج -نعم كالزوجة ما دامت يف العدة ،فال يشرتط اذن طليقها يف ّ

حلجة االسالم واحلج الواجب
االسالم ،وال جيوز له منعها عن اخلروج ّ
عليها ،وإنّام جيوز له منعها من اخلروج يف اول الوقت مع سعة الوقت.

س -3هل املطلقة البائن حكمها حكم الزوجة يف االحكام املتقدّ مة؟
ج -املطلقة البائن أجنبية عن املط ّلق وإن كانت يف العدّ ة.

س -4هل جيوز للمتوىف عنها زوجها أن حتج يف العدّ ة إذا كان احلج

واجب ًا عليها؟

ج -جيب عليها أن حتج.

ال�صورة الثانية :احلج امل�ستحب

يشرتط يف حج الزوجة إذن الزوج إذا كان احلج مستحب ًا ،فإذا مل يأذن

حجها.
يبطل ّ

س -1وهل يشرتط يف حج املطلقة الرجعية إذا كان احلج مستحب ًا إذن

طليقها؟

ج -نعم يشرتط ألنهّ ا كالزوجة مادامت يف العدّ ة ،فلو مل يأذن هلا يبطل

حجها.
ّ
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س -2هل يشرتط يف حج املطلقة البائنة إذن طليقها إذا كان احلج

مستحب ًا؟

ج -ال يشرتط وإن كانت يف العدّ ة ألنهّ ا أجنبية عنه.

س -3هل جيوز للمعتدة بعدّ ة الوفاة أن حتج يف عدّ هتا حج ًا مستحب ًا؟
ج -نعم جيوز.

أسئلة تطبيق ّية:

للحج ولكن زوجها يمنعها من ادائه وهيددها
س -1امرأة مستطيعة
ّ

احلج خوف ًا من تنفيذ الزوج هتديده؟
بالطالق لو خالفته فهل يسوغ هلا ترك ّ

وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟

احلج عنها بمجرد هتديد الزوج بالطالق نعم إذا كانت
ج -ال يسقط ّ

تترضر من جراء الطالق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ هتديده وكان موجب ًا

لوقوعها يف احلرج الشديد الذي ال يتحمل عادة فلها تأجيله إىل وقت آخر
احلج عليها
ولو مل تكن ترجو زوال عذرها فعليها االستنابة ،ومع وجوب ّ
باحد الوجهني وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.

للحج إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه
س -2املرأة املستطيعة
ّ

ال يطيق ان يرى زوجته تطوف وتسعى ومتيش مع الرجال فام هو حكمها؟

ج -إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه عىل نفسها لزمها

احلج.
ذلك وال حيق للزوج منعها من ّ

احلج فهل جيب
س -3امرأة استطاعت
للحج وقد تويف زوجها يف اشهر ّ
ّ
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احلج وهي يف عدهتا ام ال؟
عليها أن خترج إىل ّ

ج -نعم وتراعي آداب احلداد يف سفرها.

احلج؟
س -4هل عىل املستطيعة ان متنع من احلمل إذا كان يمنعها من ّ

احلج يف عام الحق وكانت واثقة
ج -إذا مل تكن مطمئنة بالتمكن من اداء ّ

بانه مع عدم استعامل املانع سوف حيصل احلمل املانع من الذهاب يف هذه
السنة فاالحوط وجوب ًا هلا استعامل املانع اال إذا كان موجب ًا للرضر أو احلرج

الذي ال يتحمل عادة أو كان منافي ًا حلق الزوج يف املقاربة.

احلج ولكن كان زوجها مدين ًا
س -5اذا كانت الزوجة قادرة عىل نفقات ّ

احلج ومساعدة زوجها يف أداء ديونه ام ال بد هلا
بمبالغ كبرية فهل حيق هلا ترك ّ

احلج؟
من الذهاب إىل ّ

احلج اال إذا فرض ان ترك مساعدهتا له يستلزم ترضرها
ج -يلزمها أداء ّ

أو وقوعها يف حرج شديد ولو من جهة قيامه بطالقها أو ايذائها بنحو آخر.

احلج ولكن كان
س -6ذكرتم فيام إذا كانت املرأة قادرة عىل نفقات ّ

احلج ومساعدة زوجها يف أداء ديونه فهل يعم
زوجها مدين ًا انه ليس هلا ترك ّ
ذلك ما إذا كان الزوج يترضر لعدم أداء ديونه كام لو كان يتعرض للحبس
عدة سنوات مثالً؟

ج -ي ّعم حتى هذه الصورة إال إذا كان ترضره يوجب ترضرها أو

وقوعها يف حرج شديد ال يتحمل عادة.

احلج فهل تعد
س -7إذا قبضت املرأة يف بدء الزواج مهرها قبيل أيام ّ
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مستطيعة مع اهنا بحسب املتعارف حتتاج إىل رشاء الثياب والذهب ونحو

ذلك؟

احلج موجب ًا لوقوعها يف احلرج واملشقة من
ج -إذا كان رصف مهرها يف ّ

احلج وإال وجب.
جهة ترك رصفه يف مستلزمات الزواج مل جيب عليها ّ

املؤجل توجب
س -8إذا كان ال��زوج م��ورس ًا ولكن مطالبته باملهر
ّ

حدوث مشاكل وبرودة يف العالقة الزوجية فهل جيب عىل الزوجة املطالبة

احلج؟
به والذهاب اىل ّ

ج -جيري يف مثله حكم من له َدين عىل غريه ويكون إجباره عىل األداء

حرجي ًا ،فإذا كان األمر بحد يصعب عليها حتمله مل جيب عليها ذلك ،وأما إذا
احلج.
مل يبلغ هذا احلد فيجب عليها املطالبة به والذهاب إىل ّ

حج املرأة إذا كان مندوب ًا
س -9ذكرتم يف املناسك انه يعترب اذن الزوج يف ّ

وكذلك املعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال عىل ذلك وهو خرب جابر
حتج تطوع ًا إالّ باذن زوجها) غري نقي السند وما دل
بن يزيد (ال جيوز ان ّ

عىل عدم جواز خروج املرأة من بيتها إالّ باذن زوجها ال يقتيض اناطة صحة
حجها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها يف عرفة واملشعر
ّ

إذا مل تكن مأذونة يف احلضور يف املطاف واملسعى واملوقفني وهذا اعم مما ذكر

فام هو الوجه فيام ذكرتم؟

حج املرأة تطوع ًا من قوله
ج -يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج يف ّ
حتج يف عدهتا إن
(صلوات اهلل عليه) يف صحيحة معاوية بن عامر( :املطلقة ّ
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حجها ندبي ًا،
طابت نفس زوجها) فانّه حممول عىل املطلقة الرجعية وكون ّ
وحيث اهنا زوجة حقيقة أو بحكمها فال يبعد ان يكون املتفاهم منه كون
ذلك من احكام الزوجة الدائمة ال خصوص الزوجة التي ُأنشىء طالقها ومل
ُينفذ بعد لعدم انقضاء العدة.

حج املرأة تطوع ًا اذن زوجها ،فهل هذا احلكم يشمل
س -10يشرتط يف ّ

الزوجة التي مل تنتقل إىل دار الزوجية أي يف املدة الفاصلة بني العقد والزفاف؟
ج -األحوط وجوب ًا ذلك إالّ إذا كان املتعارف عدم االستئذان للسفر يف

مثل هذا الغرض وجرى العقد مبني ًا عىل ذلك.

حج املرأة من دون اذن زوجها إذا
س -11ذكرتم يف املناسك انه ال يصح ّ

احلج ندب ًا فام هو حكم العمرة املفردة املندوبة؟
كان ّ
احلج عليها.
ج -الظاهر جريان حكم ّ

امل�س�ألة الرابعة :حكم حج املر�أة من غري حمرم
ال يشرتط يف وجوب احلج عىل املرأة وجود املحرم هلا إذا كانت مأمونة

عىل نفسها ،وأ ّما إذا مل تأمن عىل نفسها فيجب عليها أن تستصحب معها من

تأمن معه عىل نفسها ولو ب ُاجرة إذا متكنت من ذلك ،وأ ّما إذا مل يمكن ذلك
فال جيب عليها احلج.

س -ماذا يقصد من احلرم؟

ج -املقصود الزوج او من حيرم عليه نكاحها بنسب (كأبيها او أخيها) او
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رضاع (كأبيها من الرضاعة او أخيها من الرضاع) او مصاهرة (كأب زوجها
او زوج امها إذا دخل هبا).

أسئلة تطبيقية:

للحج مع عدم
س -1ما املقصود باملحرم الذي جيب ان تذهب معه املرأة
ّ

األمن عىل نفسها أهو من حيرم عليه نكاحها ام مطلق املؤمن الثقة؟

ج -حمرم املرأة هو من حترم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ،ولكن

احلج ونحوه هو ان تأمن عىل نفسها وان كان من
الالزم يف خروج املرأة إىل ّ
يصحبها من غري املحارم.

حج النساء إالّ بمحرم فهل جيوز لغري
س -2القانون هنا يمنع من ّ
املحرم ان يتحايل عىل القانون عل ًام انه إذا انكشف امره هتتك حرمته ويعاقب

بالسجن وربام يساء إىل مذهبه؟

ج -ال جيوز يف مفروض السؤال.

امل�س�ألة اخلام�سة :كل نذر يزاحم احلج ينحل
من نذر أن يزور االمام احلسني –صلوات اهلل عليه -يف كل يوم عرفة

مثالً ،واستطاع بعد ذلك ،هل ينحل نذره او يسقط عنه وجوب احلج؟

ج -وجب عليه احلج وانحل نذره ،وهكذا كل نذر يزاحم احلج ينحل

وجيب احلج.
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امل�س�ألة ال�ساد�سة :حكم من مات يف احلرم بعد االحرام
حجة االسالم  -سوا ًء كان
من أحرم ودخل احلرم ومات أجزأه عن ّ

بحجة االسالم ،وإذا خت ّلف
احلج مستقر ًا عليه او ال -وهذا احلكم خمتص
ّ
أحد القيدين او كالمها – بأن مات بعد االحرام وقبل دخول احلرم او مات

بعد دخول احلرم وقبل االحرام او مات قبل االحرام وقبل دخول احلرم -مل
ٍ
ِ
وحينئذ إن كان احلج مستقر ًا عليه وجب القضاء عنه
حجة االسالم،
جيز عن ّ
وإال فال جيب.

وللتوضيح أكثر نقول :ههنا صورتان:

الصورة األُوىل :حكم من استقر عليه احلج
من استقر عليه احلج(((إذا خرج اىل احلج ومات ،وكان موته بعد االحرام

للحج ويف احلرم – كام لو مات يف مزدلفة او منى او مكة التي داخل احلرم-

حجة االسالم
حجة االسالم ،وال جيزي ما أتى به عن ّ
أجزأه ما أتى به عن ّ
يف ثالث حاالت:

 -1أن يكون موته بعد االحرام للحج وقبل الدخول يف احلرم.
 -2أن يكون موته بعد الدخول يف احلرم من دون احرام للحج ،كام لو

نيس او جهل وجوب االحرام.

 -3أن يكون موته قبل االحرام وقبل الدخول يف احلرم.
((( بأن استطاع للحج وكان قادر ًا عىل أدائه ومل يؤده حتى زالت استطاعته فيستقر عليه احلج وجيب
أن يؤديه ولو متسكع ًا ،كام تقدّ م بيانه ويأيت.
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ونلفت النظر اىل االمور التالية:

اوالًّ :
بحجة االس�لام ،فال يشمل احلج
إن احلكم باالجزاء خمتص
ّ
الواجب بالنذر او احلج الواجب باالفساد((( ،فمن وجب عليه احلج بالنذر

حجه باجلامع ،لو مات بعد االحرام ويف احلرم ال جيزيه ما أتى
او بسبب افساد ّ
به عن احلج املنذور او الواجب باالفساد.

ثاني ًا :ال فرق يف احلكم املذكور بني حج التمتع اواالفراد او القران ،فمن

حجه حج
حجة االسالم  -سوا ًء كان ّ
مات بعد االحرام ويف احلرم أجزاه عن ّ
متتع ام افراد ام قران ،-فمث ً
ال من كان فرضه حج االفراد او القران إذا أحرم

من امليقات ودخل احلرم  -املزدلفة او منى او مكة التي داخل احلرم دون
حجة االسالم.
مكة التي خارجه -ومات أجزاه عن ّ

ثالث ًا :إذا كان موته يف أثناء عمرة التمتع  -كام لو مات بعد االحرام او

حجة االسالم إذا كان موته
اثناء الطواف ونحو ذلك -أجزأه ما أتى به عن ّ

يف احلرم.

إن احلكم املذكور ال يشمل العمرة املفردة الواجبةّ ،
رابع ًاّ :
فإن من كان

فرضه حج االفراد او القران جتب عليه العمرة املفردة إذا استطاع هلا ،فلو
مات بعد االحرام هلا ويف احلرم ال جيزيه ما أتى به عن العمرة املفردة ،وجيب

القضاء عنه إن استقرت عليه كام هو مفروض الكالم.

حجه باجلامع قبل املزدلفة فيجب عليه جمموعة من األمور :منها وجوب إعادة احلج
((( بأن أفسد ّ
حلجه باجلامع ،كام سيأيت يف تروكات االحرام.
يف العام القادم ،وهذا احلج وجب عليه بسبب افساده ّ
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بقي سؤاالن:
السؤال األول :إذا مات بعد الفراغ من أداء عمرة التمتع وقبل االحرام

سواء مات يف احلرم كام لو مات يف مكة((( او املزدلفة او منى ام
حلج التمتع -
ً

يف خارجه كام لو مات يف عرفات او يف أدنى احلل(((او يف جدّ ه -فام حكمه؟
حجة االسالم.
ج -أجزأه ما أتى به عن ّ

السؤال الثاين :إذا مات بعد االحرام حلج التمتع وكان موته خارج احلرم

كام إذا مات يف عرفات او يف منطقة ادنى احلل -فام حكمه؟
حجة االسالم.
ج -أجزأه ما أتى به عن ّ

حجة االسالم-
ومنه يتضح :أنّه يكفي يف االجزاء – اجزاء ما أتى به عن ّ

حتقق االحرام ودخول احلرم وال يشرتط أن يكون املوت حال تلبسه باالحرام
حجة االسالم إذا مات ،حتى
ويف احلرم ،بل متى ما حتققا أجزاه ما أتى به عن ّ
وإن كان موته وهو حمل او كان موته يف احلل كعرفات ،ونذكر لذلك مثالني:
املثال االول (أن يموت وهو حمرم يف احلل)

كام لو أحرم احلملدار حلج التمتع وخرج اىل عرفات ملعرفة مكان اخليم

حجة االسالم لتحقق كال القيدين – االحرام
ومات يف عرفات أجزأه عن ّ
ودخول احلرم.-

((( مكة القديمة او احلديثة التي داخل احلرم.
((( سوا ًء كان خروجه من مكة جائز ًا كام لو كان حلاجة ومل َ
خيش فوات احلج ام مل يكن جائز ًا كام لو
خرج لغري حاجة.
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املثال الثاين (أن يموت وهو حمل يف احلرم او خارجه)

كام لو فرغ من أعامل عمرة التمتع ومات قبل االحرام للحج – سوا ًء
كان يف احلرم ام خارجه.-
ومنه يتضح أيض ًاّ :
أن من كان فرضه االفراد او القران إذا أحرم وذهب

اىل عرفات مبارشة – حيث جيوز له تقديم الوقوفني عىل أعامل مكة -ومات،

حجة االسالم ألنّه مل يدخل احلرم ،وأ ّما لو أحرم حلج االفراد او
مل جيزئه عن ّ

حجة
القران من امليقات ودخل احلرم ثم خرج منه ومات يف احلل أجزاه عن ّ
االسالم لتحقق كال القيدين (االحرام ودخول احلرم).
الصورة الثانية :حكم من مل يستقر عليه احلج
من استطاع اىل احلج وذهب يف سنة استطاعته ومات بعد االحرام للحج

حجة االسالم ،وال جيب القضاء عنه،
ودخول احلرم فقد أجزأه ما أتى به عن ّ

حجة االسالم يف احلاالت التالية:
وال جيزيه ما أتى به عن ّ
 -1أن يكون موته بعد االحرام وقبل دخول احلرم.

 -2أن يكون موته بعد دخول احلرم وقبل االحرام ،كام لو نيس او جهل

وجوب االحرام.

 -3أن يكون موته قبل االحرام وقبل دخول احلرم.
ويف هذه احلاالت الثالثة ال جيب القضاء عنه ألن موته قبل ذلك يكشف

عن كونه غري مستطيع.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -ما حكم من استقر عليه احلج إذا مات:

 -1بعد االحرام لعمرة التمتع قبل دخول احلرم او بعد دخوله.
 -2إذا مات بني عمرة التمتع واحلج ،سوا ًء كان يف احلرم او خارج

احلرم.

 -3مات يف عرفات اثناء وقوفه او بعد أداء الوقوف فيها.
ج -ال جيب القضاء عنه يف الفرض الثاين والثالث وكذا يف االول إذا

مات حمرم ًا بعد دخول احلرم(((.

امل�س�ألة ال�سابعة :حكم الكافر امل�ستطيع

الكافر املستطيع جيب عليه احلجّ ،
فإن الكفار مكلفون بالفروع كاالصول،

فإذا استطاع الكافر وجب عليه احلج كسائر املك ّلفني.

س -1لو أدى الكافر احلج حال كفره فهل يصح منه؟

ج -ال يصح منه لفقد رشطية االسالمّ ،
فإن االسالم رشط يف صحة

العمل.

س -2إذا مل يسلم الكافر حتى زالت استطاعته فهل يستقر عليه احلج؟

ج -ال يستقر عليه احلج ،فلو اسلم بعد ذلك ال جيب عليه احلج إال إذا

استطاع بعد االسالم ،وهذا بخالف املسلم إذا استطاع ومل حيج حتى زالت
((( استفتاء عىل املوقع.
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استطاعته فيستقر عليه احلج وجيب عليه أداؤه ولو متسكع ًا.
امل�س�ألة الثامنة :حكم املرتد امل�ستطيع
املرتد كالكافر االصيل مكلف بالفروع كاالصول ،كام أنّه كالكافر ال

تصح منه العبادات حال كفره وارت��داده لفقد رشطية االسالم ،ولكن لو
تاب املرتد ورجع اىل االسالم وكان مستطيع ًا فهل يصح منه اداء احلج او ال؟

ج -نعم يصح منه فإنّه بعد توبته يصري مسل ًام وتصح توبته حتى لو كان

مرتد ًا فطري ًا.
فائدة:

الكافر عىل قسمني:
الق�سم االول :الكافر اال�صلي
وهو عىل قسمني:
االول :الكافر غري الكتايب
وهو امللحد الذي ال ئومن بدين ،او يؤمن بدين غري ساموي كالبوذي.
الثاين :الكافر الكتايب
هو الذي ئومن بوجود اهلل عز وجل وئومن بكتاب ساموي كاإلنجيل

والتوراة ،ومثاله اليهود والنصارى فٕانهّ م كفار كتاب ّيون.
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الق�سم الثاين :الكافر املرتد

وهو من خرج من االسالم واختار الكفر ،وهو عىل قسمني ايض ًا:

االول :املرتد الفطري
وهو من ولد عىل فطرة اإلسالم اي من أبوين مسلمني ،او من أب مسلم

فقط ،او من ام مسلمة فقط ،واظهر االسالم بعدما بلغ مرحلة التمييز -وان

مل يكن بالغ ًا -ثم كفر ،وهذا له احكام:
أُ -يقتل.

ب -تبني منه زوجته بمجرد ارتداده بال حاجة اىل طالق ،وتعتد عدّ ة

وفاة وإن مل يقتل.

تقسم امواله بني ورثته.
جّ -

هذا ،اذا مل يتب ،وأما اذا تاب فهل تقبل توبته اوال؟

ج -تقبل توبته ظاهر ًا وباطن ًا إال بالنسبة لألحكام الثالثة املتقدّ مة (قتله،

تقسيم امواله ،بينونة زوجته) فال تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهر ًا وباطن ًا؟
ج -تظهر ثمرة ذلك يف:

 -1صحة عباداته فإنهّ ا مرشوطة باإلسالم ،فاذا قبلت توبته صار مسل ًام

وصحت عباداته.

 -2جيوز تزوجيه من املسلمة.
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 -3جيوز له أن جيدد العقد عىل زوجته السابقة حتى قبل خروجها من

العدة.

الثاين :املرتد املل
وهو من ولد من أبوين كافرين ثم أسلم ثم كفر.
وحكمه:

أ -يستتاب فإن تاب فبها واال ُقتل.

ب -ال تقسم امواله إال بعد موته.
س -ما حكم املرأة إذا ارتدت؟

ج  -إذا ارتدت املرأة فهنا احكام:

 -1ال تُقتل.
 -2ال تنتقل امواهلا عنها اىل الورثة إال باملوت.

 -3ينفسخ زواجها بمجرد االرتداد إذا مل تكن مدخوالً هبا او كانت

صغرية او يائسة ،وأ ّما إذا كانت مدخوالً هبا ومل تكن صغرية وال يائسة فال
ينفسخ عقدها إال بعد انقضاء العدّ ة ،وهي بمقدار عدّ ة الطالق.

 -4تحُ بس و ُيض ّيق عليها وترضب عىل الصالة حتى تتوب ،فإن تابت

ُقبلت توبتها بال فرق بني أن تكون مرتدة فطر ّية او م ّلية.
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امل�س�ألة الثامنة :حكم حج املخالف
إذا حج من يتبع بعض املذاهب اإلسالمية غري مذهبنا ثم استبرص واعتقد

حجه الذي أتى به يف فرتة خالفه ،هل حيكم بصحته او
بالوالية ،فام حكم ّ

ببطالنه ولزوم اعادته؟

ج -إذا أتى به صحيح ًا وفق مذهبه او كان صحيح ًا وفق مذهبنا  -مع

جيوز له التعبد بمذهبنا -فيحكم
متيش قصد القربة منه كام لو كان يرجع اىل من ّ
بصحتهّ ،
فإن الوالية رشط لقبول العمل ال لصحته ،بمعنى أن العمل الذي

يأيت به واجد ًا لألجزاء والرشائط وفق مذهبه او وفق مذهبنا  -مع متيش قصد
القربة منه -حيكم بصحته واجزائه وال جيب عليه اعادته ،وإن مل يستحق عليه

الثواب (أي ليس مقبوالً).

امل�س�ألة التا�سعة :ا�ستقرار احلج

استقرار احلج عىل املك ّلف يتحقق بأمرين:

األول :أن جيب عليه احلج لتوفر سائر رشائطه.
الثاين :أن هيمل يف أدائه بمعنى أن يرتك أداءه من دون عذر حتى تزول

االستطاعة ،وأ ّما إذا كان التأخري لعذر كام لو وثق باألداء يف عام الحق ّ
وأخر
ثم مل يوفق له فال يستقر عليه احلج ملا تقدّ م من كون فور ّية وجوب احلج

عقلية ال رشعية.

ونلفت النظر اىل ّ
أن من استقر عليه احلج ترتتب عليه االحكام التالية:
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 -1جيب عليه االتيان باحلج بأي جه ولو متسكّع ًا أي حتى لو كان فيه

حرج شديد ال يتحمل عادة ،او كان منافي ًا لشأنه وخم ً
ال بكرامته او كان يف

غاية الضيق والتقتري عىل نفسه.

 -2إذا مات وجب القضاء عنه من أصل الرتكة.

ربع عنه باحلج بعد موتهّ ،
فإن من يموت وهو مشغول الذمة
 -3جيوز الت ّ

ربع عنه كام
ّ
بحجة اإلسالم فال يلزم أن يؤدى احلج عنه من تركته بل جيوز الت ّ

ربع هبا شخص.
جيوز احلج عنه بأجرة من غري ماله كام لو ت ّ
تنبيه:

تقدّ م ّ
أن من توفر لديه ما يفي بنفقات احلج وأحرز أنّه يتمكّن من املسري

اىل احلج يف أوانه فيجب عليه التحفظ عىل املال وال جيوز له الترصف فيه بام
خيرجه عن االستطاعة املالية مع عدم إمكان التدارك ،ولو ترصف يف املال ومل
يمكنه التدارك استقر احلج يف ذمته.

وتقدّ م أيض ًا ّ
أن من كان عنده ما يفي بمصارف احلج وكان مستطيع ًا

ال او غاف ً
لكنّه كان جاه ً
ال ثم علم او التفت وتذكر بعد أن تلف املال وزالت
االستطاعة ومل يكن معذور ًا يف جهله وغفلته ،بأن كان جاه ً
ال مقرص ًا او

غاف ً
ال مقرص ًا ،استقر عليه احلج إذا كان واجد ًا لسائر الرشوط عندما كان

املال موجود ًا.

���������������������������

191

أسئلة تطبيق ّية:

احلج جه ً
ال منه باحلكم
حج املستطيع فأخل بام يوجب بطالن ّ
س -1إذا ّ

احلج عليه فيجب عليه
ولكنّه كان يف حينه مطمئن ًا بصحة عمله ،فهل يستقر ّ

أداؤه يف عام الحق وان زالت استطاعته؟

ج -نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئ ًا من عدم تعلمه للمسائل

الرشعية كام حيدث لكثري من العوام فانه يعد مقرص ًا ،واما إذا كان جهله عن
احلج عليه.
قصور فالظاهر عدم استقرار ّ

�ج وال يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه
س -2من
استقر عليه احل� ّ
ّ
االقرتاض ألدائه وان كان حرجي ًا عليه ،وهكذا بالنسبة إىل ترك عمله مدة

احلج إذا كان حرجي ًا عليه؟
ّ

احلج من دون ذلك وجب عليه ما ذكر ختلص ًا من
ج -إذا مل يمكنه اداء ّ

العقاب.

املق�صد الثاين
الو�ص ّية باحلج
وفيه مقامات ثالثة:
املقام الأول
ما يرتبط بالو�صية باحلج
وفيه أمور:
الأمر الأول
وجوب الو�صية باحلج
حجة اإلسالم ،فهل
من ظهرت عليه أمارات املوت ،ومل يكن قد أدى ّ

حجة االسالم عنه بعد موته؟
جيب عليه أن يويص بأداء ّ
ج -ههنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون له مال يفي بمصارف احلج ،ويف هذه احلالة جيب

عليه االستيثاق بأداء احلج عنه بعد موته ولكن برشوط:
 -1ظهور أمارات املوت عليه.

 -2أن يكون احلج مستقر ًا عليه ،بأن متكن منه سابق ًا وهتاون يف أدائه.
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 -3أن ال يتمكّن من احلج بنفسه االن  -كام لو ظهرت امارات املوت

قبل موسم احلج -كام ال يمكنه االستنابة.

ونلفت النظر اىل ّ
أن الواجب عليه عند حتقق الرشوط هو أن حيصل له

وثوق واطمئنان بأداء احلج عنه بعد املوت ،واالستيثاق قد حيصل عن طريق

الوصية باحلج ،فتجب الوصية واالستشهاد عليها يف هذه احلالة ،وقد ال

ّ
واطمأن بأنّه
حيصل االستيثاق بالوصية وإنّام حيصل بطريق آخر كام لو وثق

لو أخرب ولده او صديقه باشتغال ذمته باحلج سيؤدي احلج عنه ،ففي هذه

احلالة ال جتب الوصية وإنّام جيب عليه اخبار ولده او صديقه حلصول الوثوق
بأداء احلج عنه بذلك ،وقد يعلم بعدم حصول االستيثاق بالوصية كام لو

علم ّ
بأن أوالده سيمنعون الويص من أداء احلج ،ففي هذه احلالة ال قيمة

للوصية ،اّ
واللزم عليه التامس طريق آخر حيصل له به الوثوق بأداء احلج عنه

بعد موته.

احلالة الثانية :أن ال يكون له مال يفي بمصارف احلج ،ويف هذه احلالة ال

جيب عليه الوصية باحلج إال برشطني:
 -1أن يكون احلج مستقر ًا عليه.

ربع شخص بأداء احلج عنه جمان ًا.
 -2أن حيتمل أن يت ّ

فإذا توفر الرشطان وجبت عليه الوصية وإال فال جتب.

ومن خالل ذلك اتضح ّ
أن الوصية ال جتب يف حاالت ثالث:

جحلاب ةّيصولا
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 -1ال جتب الوصية وال االستيثاق بأداء احلج عنه إذا مل يكن احلج مستقر ًا

عليه ،ومل تظهر أمارات املوت.

 -2ال جتب الوصية إذا مل حيصل االستيثاق هبا.
ربع شخص باحلج عنه.
 -3ال جتب الوصية إذا مل يكن له مال ومل حيتمل ت ّ

أسئلة تطبيق ّية:

باحلج عنه بعد وفاته
احلج وقد أوىص
ّ
س -1إذا كان عاجز ًا عن مبارشة ّ

حيج عنه يف حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة
ثم بعد الوص ّية استناب من ّ
عىل اإلستنابة أم تعترب ملغاة؟

احلج هو نفس ما استناب له يف حياته
ج -إذا عرف أن ما أوىص به من ّ

بحيث يعد استنابته عدوالً عن وصيته اعتربت الوص ّية ملغاة ويف غري هذه

الصورة يلزم العمل بالوص ّية.

احلج عنه بعد وفاته ثم استناب هو يف حياته من
س -2من اوىص باداء ّ

باحلج من ثلث
ينوب عنه لكونه عاجز ًا عن مبارشته بنفسه فهل تنفذ وصيته
ّ
تركته ام تعترب ملغية؟

ج -تنفذ إال إذا وجدت قرينة عىل عدوله عنها أو كوهنا مقيدة بعدم

للحج يف حال حياته.
االستئجار
ّ

حجة االسالم عنه من ماله فهل جيب
س -3إذا اوىص غري االمامي بإداء ّ
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الويص االمامي العمل بالوص ّية وكيف يعمل هبا؟
عىل
ّ

ج -جيب العمل هبا ولكن يؤتى بالعمل بنحو ال يكون باط ً
ال عىل مذهب

الويص ويكون جمزي ًا عىل مذهب املويص.
ّ

الأمر الثاين
حجة الإ�سالم من �أ�صل الرتكة
ق�ضاء ّ

حجة اإلسالم ،ومات قبل أدائها ،فهنا سؤاالن:
من استقرت عليه ّ

س -1هل جيب عىل الورثة تفريغ ذمته بالقضاء عنه بأنفسهم او باستئجار

من حيج عنه؟

ج -إذا كان للميت تركة وجب عىل الورثة القضاء عنه  -إ ّما بأنفسهم

او باستئجار من يقيض عنه -وأ ّما إذا مل يكن له تركة فال جيب عليهم القضاء

عنه  -ال بأنفسهم وال باستئجار من حيج عنه -نعم يستحب تفريغ ذمة امليت

والسيام لقرابته.

حجة اإلسالم عنه ولكن هل
س -2إذا كان للميت تركة وجب قضاء ّ

تُقىض من أصل الرتكة او من الثلث؟
ج -ههنا صور أربع:

حجة اإلسالم عنه ،فيجب
الصورة األُوىل :أن ال يكون قد أوىص بأداء ّ

القضاء من أصل الرتكة.

الصورة الثانية :أن يكون قد أوىص بأدائها عنه ،ولكن مل يقيدها بالثلث

جحلاب ةّيصولا
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 -سوا ًء قيد الوصية بأصل الرتكة ام مل يق ّيدها بأن كانت الوصية مطلقة-

فيجب أن تُقىض عنه من أصل الرتكة أيض ًا.

الصورة الثالثة :أن يويص بإخراجها من الثلث ،مع وفاء الثلث هبا،

فيجب إخراجها من الثلث وال تخُ رج من األصل.

الصورة الرابعة :أن يويص بإخراجها من الثلث ،ولكن الثلث ال يكفي

ألدائها ،فيجب إخراجها من الثلث وتتميمها من أصل الرتكة.
تنبيهان:

حجة اإلسالم من الثلث ،فهل تقدّ م عىل
التنبيه األول :لو أوىص بإخراج ّ

سائر الوصايا او ال؟

ج -الوصايا عىل اقسام:
تارة تكون من قبيل اخلريات واملستحبات ،كام لو أوىص ببناء مسجد

بعد وفاته.

وأخرى تكون من قبيل الواجبات البدنية كالصالة والصيام.
وثالثة تكون من قبيل الواجبات املالية كالنذورات والكفارات.
ورابعة تكون من قبيل احلقوق الرشعية املالية كالزكاة واخلمس.
وخامسة تكون من قبيل ديون الناس.
والوصية باحلج تقدّ م عىل سائر الوصايا عدا الوصية بأداء الدين ،فإنّه
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سيأيت ّ
أن الدين يتقدّ م عىل احلج.

حجة اإلسالم من الثلث ارفاق ًا
التنبيه الثاين :إنّام يويص املك ّلف بإخراج ّ

منه بالورثة حتى تزيد حصصهم ،إذ لو أخرجت بتاممها من األصل ثم اخرج

الثلث – إذ املفروض توجد وصية -فسوف يقل نصيب الورثة ،فمث ً
ال لو

كان مقدار الرتكة ( )6ماليني ،وكانت مصاريف احلج ( )3ماليني ،فلو

احلجة من األصل فيبقى من الرتكة ( )3ماليني ،ثم خيرج ثلثها
اخرجت
ّ

مليون ليرصف يف شؤون امليت ،فيبقى للورثة ( )2مليون ،وأ ّما لو أوىص
بإخراجها من الثلث ،فسوف خيرج الثلث وهو ( )2مليون ،ويكملها بمليون

من األصل ألداء احلج ،فالباقي للورثة ( )3ماليني وبذلك تزيد حصصهم.
أسئلة تطبيق ّية:

حجة اإلسالم ومات وعليه َدين او مخس يف
س -1إذا كان عىل امل ّيت ّ

احلج او الديون؟
الذمة ومل يوص فهل يقدم ّ

واحلج مقدّ م عىل اخلمس املنتقل إىل
احلج
ّ
جَ -دين الناس مقدم عىل ّ

الذمة.

حيج
س -2من مات وقد
احلج يف ذمته هل جيب ارس��ال من ّ
استقر ّ
ّ
احلج حتى من حصص
عنه سواء اوىص بذلك ام ال وهل خيرج تكاليف ّ
القارصين من الورثة؟

��ج عنه خترج من أصل الرتكة إال مع الوص ّية
ج -تكاليف أداء احل ّ
باخراجها من الثلث وكفايته هلا ،فهي بحكم الدَ ين يف تقدّ مه عىل االرث بال
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فرق بني حصص القارصين من الورثة وغريهم.
الأمر الثالث
ال�شك يف املو�صى به
إذا أوىص باحلج عنه بعد موته ،فهنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن نعلم بمقصوده من احلج الذي أوىص به ،وهنا

حالتان:

حجة اإلسالم ،فإن مل يقيدها
احلالة األُوىل :أن نعلم أن املوىص به هو ّ

بالثلث وجب إخراجها من أصل الرتكة ،وأ ّما إذا أوىص باخراجها من
الثلث ،فتخرج منه إن وىف هبا ،وإن مل ِ
يف لزم تتميمها من أصل الرتكة ،كام
تقدّ م كل ذلك يف األمر السابق.

حجة اإلسالم  -سوا ًء كان
احلج املوىص به غري ّ
احلالة الثانية :أن نعلم أن ّ

مستحب ًا او واجب ًا بنذر او غريه -فيجب إخراجه من الثلث.

الصورة الثانية :أن نشك يف مقصوده ،فهو أوىص باحلج عنه ،ولكن

شككنا هل ّ
حجة اإلسالم حتى تخُ رج من أصل الرتكة او
أن املوىص به هو ّ

غريها حتى تخُ رج من الثلث ،ففي هذه الصورة جيب إخراج احلج من الثلث
وال يخُ رج من األصل.

أسئلة تطبيق ّية:

باحلج عنه بعد وفاته أيض ًا وال
احلج لنفسه وقد أوىص
ّ
س -إذا أدى ّ
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حجته
حجة اإلسالم ـ كام لو إنكشف لديه بطالن ّ
يدري هل أن املوىص به هو ّ

السابقة أو عدم كونه مستطيع ًا حينذاك ـ فيلزم إخراجها من األصل ،أو أنه

حج احتياطي أو استحبايب فيخرج من الثلث فإذا مل يف به توقف تنفيذه عىل
ّ

موافقة الورثة فام هو العمل يف مثل ذلك؟

بحجة اإلسالم أو
ج -إذا علم استطاعته زمان ًا ما ومل يعلم أنه أتى بعده ّ

ال وجب عىل الورثة إخراجها عنه وتتميمها من األصل بأن نقص الثلث وإن

حجة
بحجة لنفسه بعدها أخرج له ّ
مل يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه ّ

من الثلث وإن مل يف هبا ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
الأمر الرابع
الو�صية باحلج البلدي

حجة اإلس�لام ،وأوىص باحلج عنه ،ومل حيدد ذلك
من مات وعليه ّ
بالثلث ،فله ثالث حاالت:

احلالة األُوىل :أن يويص باالستئجار عنه من بلده ،ويف هذه احلالة جيب

االستئجار عنه من بلده عم ً
احلجة امليقات ّية
ال بالوصية ،ولكن الزائد عىل اجرة ّ

خيرج من الثلث ،وذلك ألن ما خيرج من أصل الرتكة هو أجرة احلج امليقايت

فقط ،كام سيأيت.

احلالة الثانية :أن يويص باالستئجار عنه من بلد آخر ،كام لو كان من بالد

خراسان وأوىص باحلج عنه من النجف األرشف مثالً ،فيجب االستئجار

عنه من النجف االرشف عم ً
احلجة
ال بالوصية ،وخيرج الزائد عن اجرة
ّ
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امليقاتية من الثلث.

احلالة الثالثة :أن يويص بأداء احلج عنه ولكن ال حيدد بلد ًا معين ًا ،ويف

هذه احلالة يكفي االستئجار عنه من امليقات إال إذا كان هناك قرينة عىل إرادة

االستئجار من البلد كام إذا عينّ مقدار ًا من املال يناسب احلج البلدي ،او
استأجر أحد أبناء بلده ،عند ذلك جيب االستئجار عنه من البلد ،والزائد عىل
اجرة احلج امليقايت خيرج من الثلث.
تنبيهان:

التنبيه األول :ماذا يقصد باحلج البلدي واحلج امليقايت؟

ج -املقصود باحلج البلدي أن يستأجر شخص ًا يسافر من البلد  -بقصد

احلج -إىل أن حيج ،أي يكون قاصد ًا للحج عن املنوب عنه من حني سفره

من البلد اىل أن يصل الديار املقدسة وحيج عنه ،وعليه فال جيوز يف االستئجار

للحج البلدي أن يستأجر شخص ًا من بلد امليت إىل (النجف) مثالً ،وآخر من
(النجف) إىل (املدينة) ،وثالث ًا من املدينة إىل (مكة) بل ال بد من أن يستأجر
من يسافر من البلد بقصد احلج إىل أن حيج.

وأ ّما احلج امليقايت فيقصد به أن يستأجر شخص ًا حيج من امليقات ،أي

يقصد احلج من امليقات ال من بلد املنوب عنه.

التنبيه الثاين :إنّام تكون الوصية باحلج البلدي نافذ ًة برشطني:
 -1أن يسع ثلث امليت للفارق بني احلج البلدي وامليقايت ،وأ ّما إذا مل
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يسع  -كام لو كان الفارق بني احلجتني ثالثة ماليني ،وكان مقدار الثلث
من الرتكة مليونني -فيتوقف نفوذ الوصية عىل رضا الورثة بالزائد  -وهو

املليون ،-فإن مل يرضوا ف ُيستأجر عنه من امليقات.

 -2أن تسع الرتكة للحج البلدي ،وأ ّما إذا مل تسع إال للحج امليقايت ومل

ربع فال تنفذ الوصية باحلج البلدي ،وإنّام ُيستأجر عنه من امليقات.
يوجد مت ّ

أسئلة تطبيق ّية:

حيج عنه من
بحجة بلدية ثم دفن يف املدينة املنورة هل ّ
س -1من اوىص ّ

املدينة او من بلده؟

حيج عنه من بلده.
جّ -

احلج البلدي أو امليقايت أو
س -2إذا أوىص
باحلج عنه ومل يعلم هل أراد ّ
ّ

الويص؟
األعم منهام فام هو وظيفة
ّ

احلج امليقايت عنه إال إذا كانت هناك قرينة عىل إرادة البلدي.
ج -يكفي ّ

الويص يف مراده بني كونه بلد
باحلج من البلد وتردد
س -3إذا أوىص
ّ
ّ

الويص أو بلد السكنى أو بلد املوت أو بلد االستطاعة فامذا يفعل؟
ّ

ج -الظاهر انرصافه إىل بلد السكنى لوال القرينة عىل خالف ذلك.
الأمر اخلام�س
لو �أو�صى باحلج البلدي وخالف الو�صي او الوارث

حجة اإلس�لام ،وأوىص باالستئجار عنه من البلد،
من مات وعليه ّ
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وكانت الوصية نافذة ،ولك ّن ال��ويص او ال��وارث خالف واستأجر من
امليقات ،فهنا سؤاالن:
س -1هل تفرغ ذمة امليت؟

ج -نعم جيزي ذلك احلج امليقايت وتفرغ به ذمة امليت ،لكفاية احلج

امليقايت لتفريغ الذمة ،كام سيأيت.

س -2هل تبطل اإلجارة للحج امليقايت؟

ج -هنا ثالث حاالت:

احلالة األُوىل :أن تكون اإلجارة من مال امليت أي من ثلثه - ،كام إذا

أوىص أن يحُ ج عنه من البلد من ثلثه ،والويص استلم الثلث ،ثم استأجر عنه
من امليقات وجعل األجرة من الثلث -ففي هذه احلالة تبطل اإلجارة.

احلالة الثانية :أن تكون اإلجارة من خارج الرتكة ،فتصح بال اشكال

ألنهّ ا ليست من مال امليت.

احلالة الثالثة :أن تكون اجرة احلج امليقايت من أصل الرتكة ،كام لو أوىص

باحلج البلدي من ثلثه ،والوارث دفع الثلث للويص ،ثم استأجر الوارث
عن امليت من امليقات من أصل الرتكة ،فهذه اإلجارة ليست من مال امليت

فتصح أيض ًا.
تنبيه:

تقدّ م يف األمر السابق أن الوصية باحلج البلدي إنّام تكون نافذة برشطني،
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وإال فال جيب العمل هبا ،وجيب االستئجار من امليقات.
الأمر ال�ساد�س
عي �أجرة احلج بالو�صية
حكم ما لو نّ
حجة اإلسالم ،وأوىص أن يحُ ج عنه ،فهنا صورتان:
من مات وعليه ّ

الصورة األُوىل :أن يويص بأداء احلج عنه من دون أن حيدد مبلغ ًا معين ًا،

ويف هذه الصورة يرجع اىل اجرة املثل ،ف ُيستأجر عنه وجتعل األجرة بمقدار
اجرة املثل او أزيد إذا كان برضا الورثة.

الصورة الثانية :أن يويص ب��أداء احلج عنه بمبلغ معني ،وهنا ثالث

حاالت:

احلالة األُوىل :أن يكون املبلغ الذي حدده مساوي ًا ألجرة املثل  -كام لو

حدد ستة ماليني وكانت اجرة احلج ستة ماليني -فيجب العمل بالوصية

وتخُ رج األجرة من أصل الرتكة.

احلالة الثانية :أن يكون املبلغ الذي حدده أكثر من اجرة املثل – كام لو

كانت اج��رة املثل ستة ماليني وهو حدد سبعة ماليني -فيجب العمل

بالوصية ولكن الزائد عىل اجرة املثل يخُ رج من الثلث إذا وىف الثلث به ،وأ ّما
إذا مل ِ
يف بالزائد فال تنفذ الوصية إال بموافقة الورثة ،فإن مل يرضوا فتسقط
الوصية.

احلالة الثالثة :أن يكون املبلغ الذي حدده أقل من أجرة املثل  -كام لو
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كانت اجرة املثل ستة ماليني وهو حدد ثالثة ماليني((( -ويف هذه احلالة إن
وجد من حيج عنه بذلك املقدار فال اشكال ،وإن مل يوجد فهنا فرضان:

حجة اإلسالم ،فيلزم تتميم
الفرض األول :أن يكون احلج املوىص به هو ّ

األجرة من أصل الرتكة ،وتسقط الوصية بتحديد األجرة بام ال يرغب به

أحد.

حجة اإلسالم  -سوا ًء كان
الفرض الثاين :أن يكون احلج املوىص به غري ّ

مستحب ًا او واجب ًا كاحلج املنذور او غريه -فتبطل الوصية ،ولكن هل يرجع
املال للورثة او يرصف يف وجوه اخلري؟

ج -إذا كانت الوصية عىل نحو تعدد املطلوب فيرصف يف وجوه اخلري

مراعي ًا لألقرب اىل غرض امل��ويص ،وإن كانت الوصية عىل نحو وحدة
املطلوب فتبطل وترجع األجرة مرياث ًا.

س -ماذا يقصد من كون الوصية عىل وجه تعدد املطلوب او وحدته؟

ج -املقصود من كوهنا عىل نحو تعدد املطلوب هو ّ
أن املويص يريد

رصف ذلك املبلغ الذي حدده يف ثوابه ،ولكن جعل مطلوبه االول أن
يرصف يف احلج ،فإن مل يمكن رصف ذلك املبلغ يف احلج فهو يريد رصفه يف

بعض وجوه اخلري األخرى ،فهو له مطلوبان :احلج وهو مطلوبه األول ،فإن
مل يمكن فيصار اىل مطلوبه الثاين وهو وجوه اخلري والرب.

((( واملقصود أنّه حدد ثالثة ماليني بنحو الكيل يف املعني ،بمعنى أنّه مل يعزل الثالثة ويشخصها
خارج ًا ،وإنّام حدد بوصيته ثالثة كلية من الرتكة.
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واملقصود من كوهنا عىل نحو وحدة املطلوب هو ّ
أن املويص له مطلوب

واحد وغرض واحد وهو احلج ال غري ،فرييد رصف ذلك املبلغ الذي حدده
يف احلج ال غري ،فإن مل يمكن ذلك تبطل الوصية ويرجع مرياث ًا.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1شخص أوىص أن يباع البعض املعني من أمالكه بعد وفاته

احلج بكثري فام
احلج عنه ،وملا بيع كان ثمنه يزيد عىل أجرة ّ
ويستناب بثمنه يف ّ
يصنع بالزيادة؟

ج -يرصفها فيام هو األقرب إىل غرض املويص من وجوه الرب إذا أستفيد

من الوص ّية إرادة تعدّ د املطلوب وإال رجعت مرياث ًا لورثته.

حجة اإلسالم وقد اوىص بادائها عنه وكانت
س -2من مات وعليه ّ

تركته وافية بذلك ولكن قصرّ الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى
انخفضت قيمة العمالت الورقية التي كانت من ضمن الرتكة فلم تعد وافية

احلج فهل يضمن الورثة ذلك االنخفاض؟
بتكاليف ّ

ج -ال ضامن عليهم وان كانوا آثمني يف حبس املال.

خيصص مبلغ معني من وارد ثلثه سنوي ًا الداء
س -3اوىص شخص بان ّ
احلج يف السنوات األُوىل بعد وفاته
احلج عنه ،وكان ذلك املبلغ يفي بتكاليف ّ
ّ
وصار االن اليكفي فهل جيوز للويص ان يزيد عليه من الثلث بام جيعله وافي ًا

لالستنابة عنه يف ّ
كل سنة ام يرتك االستنابة يف بعض السنوات ويدخر ما
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ج -إذا كان لوارد الثلث فائض مل حيدد له مرصف خاص تعني الوجه

األول وإالّ تعني الثاين.

الأمر ال�سابع
عي �شخ�ص ًا بالو�صية للحج عنه
حكم ما لو نّ

إذا أوىص باحلج عنه ،وعينّ شخص ًا يستنيب عنه يف أداء احلج  -كام
لو عينّ زيد ًا -فيجب العمل بالوصية واستئجار ذلك الشخص ،ولكن لو

ُفرض أنّه طلب زيادة عىل اجرة املثل ،فهل جيب استئجاره او يستناب غريه؟
ج -هنا حالتان:

حجة اإلس�لام ،فيجب
احلالة األُوىل :أن تكون
احلجة امل��وىص هبا ّ
ّ

استئجاره ،والزائد عىل اجرة املثل خيرج من الثلث.
س -إذا مل ِ
يف الثلث بالزائد ،فام احلكم؟

ج -إن ريض الورثة بدفع الزائد فال اشكال ،وإن مل يرضوا بطلت الوصية

واستؤجر شخص آخر للحج عنه.

حجة اإلسالم – سوا ًء
احلالة الثانية :أن تكون
احلجة املوىص هبا غري ّ
ّ
كانت مستحبة او واجبة -فيجب استئجاره أيض ًا ولكن متام األجرة خترج
من الثلث إن وسع هلا.
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س -إذا مل يسع الثلث لالجرة فام احلكم؟

ج -إن ريض الورثة بدفع متام األجرة فال اشكال ،وإال تبطل الوصية

و ُيستأجر شخص آخر باجرة املثل إذا كانت الوصية عىل نحو تعدد املطلوب،

وأ ّما إذا كانت عىل سبيل وحدة املطلوب((( فتبطل وترجع مرياث ًا.

أسئلة تطبيق ّية:

حيج عنه شخص ناقص األعضاء بحيث
س -1هل
تصح الوص ّية بأن ّ
ّ

حجة اإلسالم وغريها؟
احلج يف ّ
يؤثر عىل إتيانه بالنحو الطبيعي ألعامل ّ

ج -إذا كان املويص ال يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوص ّية ومل يعلم به

حتى مات أو طرأ بعد املوت فال يبعد بطالن الوص ّية وأما لو أوىص مع العلم

به أو طرأ بعد الوص ّية وعلم به ومل يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من

حجة اإلسالم فاألحوط لزوم ًا اجلمع بني تنفيذ
الثلث نعم إذا كان املوىص به ّ

الوص ّية واستنابة من يقدر عىل أداء العمل االختياري من أصل الرتكة.

ولكن
وعي شخص ًا مع ّين ًا ألدائه
س -2شخص أوىص
ّ
ّ
باحلج من ثلثه نّ
حجه وعىل من تكون أجرته؟
الورثة استنابوا غريه
للحج عنه فام هو حكم ّ
ّ
حجه صحيح ولك ّن األجرة يضمنها الورثة فإن كان املوىص به
جّ -

حج ًا
حجة اإلسالم رصف الثلث فيام هو األقرب إىل نظر املويص وإن كان ّ
ّ
مندوب ًا لزم تنفيذ الوص ّية.

((( تقدّ م بيان املقصود من ذلك ،ويف املقام إذا كان للمويص غرض ومطلوب واحد وهو احلج
باستنابة زيد ال غريه فهذا معناه ّ
أن الوصية عىل سبيل وحدة املطلوب ،وأ ّما إذا كان له مطلوبان :األول
أن حيج عنه زيد فإن مل يمكن فشخص آخر فهذا معناه ّ
أن الوصية عىل سبيل تعدد املطلوب.
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باحلج عنه ثم استطاع باالرث ،فهل
س -3إذا اوىص االب ولده االكرب
ّ

احلج عن أبيه؟
جيوز له ّ

احلج عن ابيه وإالّ
ج -إذا كان واثق ًا من أدائه يف عام الحق جاز له ّ

باحلج يف نفس عام االستطاعة ،وإالّ
فالوص ّية باطلة ،هذا إذا كانت الوص ّية
ّ
احلج عن ابيه إىل عام الحق.
أتى
باحلج عن نفسه ،ويؤخر ّ
ّ

س -4رجل مات فاشرتك ثالثة من اوالده يف دفع تكاليف بطاقة الذهاب

احلج لينوب عنه يف ذلك ولده االكرب ،ولكنّه تويف وقد اوىص إىل االكرب
إىل ّ

باحلج املذكور ،فاستخدم تلك البطاقة وذهب إىل املدينة املنورة
من بعده
ّ

للحج فهل ين ّفذ وص ّية
للحج عن أبيه ولكنّه تبني له انه بنفسه كان مستطيع ًا
ّ
ّ
حيج لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟
اخيه
باحلج عن االب أو ّ
ّ

احلج لنفسه يف عام الحق فبإمكانه
ج -إذا كان واثق ًا من متكنه من اداء ّ

احلج لنفسه ،ويعوض حصة أخويه يف
احلج عن ابيه يف هذه السنة وإالّ يلزمه ّ
ّ

البطاقة بقيمتها السوقية ال الرسمية.

احلج عنه ولكن هناك
س -5مات شخص وقد اوىص بأداء ولده االكرب ّ

عوائق من قيام الولد االكرب بذلك يف عام الوفاة فام هو احلكم؟

ج -إذا كانت الوص ّية مطلقة أي غري حمددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إىل

حني يتيرس ذلك للولد االكرب.
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الأمر الثامن
حكم ما لو كان املال املو�صى به للحج فيه اخلم�س او الزكاة
إذا أوىص باحلج عنه بامل معني ،وعلم الويص أن املال فيه مخس او

زكاة ،فهل جيوز له رصف ذلك املال بتاممه يف احلج او جيب عليه اوالً اخراج
اخلمس او الزكاة؟

ج -جيب عليه اخراج اخلمس او الزكاة اوالً ،ثم يرصف الباقي يف احلج

حجة اإلسالم وغريها.
إن وىف به بال فرق بني ّ

نعم إذا كان احلج مستحب ًا فإن مل يزد الباقي عن الثلث فال اشكال ،وأ ّما

إذا زاد فالبد من حتصيل رضا الورثة.

س -لو أخرج الويص اخلمس او الزكاة ،ومل ِ
يف الباقي بمصارف احلج

فام احلكم؟

حجة اإلسالم وجب تتميم الباقي من
ج -إن كان احلج املوىص به هو ّ

حجة اإلسالم  -سوا ًء كان واجب ًا او مستحب ًا-
أصل الرتكة ،وأ ّما إذا كان غري ّ
فيرصف الباقي يف وجوه اخلري إن كانت الوصية عىل نحو تعدد املطلوب،

وأ ّما إذا كانت عىل سبيل وحدة املطلوب فريجع الباقي مرياث ًا(((.

الأمر التا�سع
حكم ما لو باع �شيئ ًا وا�شرتط على امل�شرتي �صرفه يف احلج عنه
إذا باع داره  -مثالً -بمبلغ معني ،واشرتط عىل املشرتي أن يرصف
((( تقدّ م يف االمر السادس بيان املقصود من كون الوصية عىل نحو وحدة املطلوب او تعدده.
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الثمن يف أداء احلج عنه بعد وفاته ،كان الثمن من الرتكة ،وجتري عليه أحكام
الرتكة ،وللتوضيح أكثر نقول:
ههنا ثالثة أمور:

 -1بيع الدار بمبلغ معني وهو يقتيض صريورة الدار ملك ًا للمشرتي،

والثمن ملك ًا للبائع ،فلو مات البائع فالثمن الذي بيد املشرتي يصري من
الرتكة ،وجتري عليه أحكام الرتكة ،وال خيتلف عن سائر أموال البائع التي

بيد غريه او التي تكون ديون ًا عىل االخرين.

 -2وصية البائع اىل املشرتي بأن يرصف الثمن  -الذي هو امانة عنده او

دين عىل ذمته((( -يف احلج عنه بعد وفاته.

 -3اشرتاط البائع عىل املشرتي  -يف ضمن عقد البيع -تنفيذ الوصية،

ومعناه جعل البيع معلق ًا عىل التزامه بتنفيذ الوصية ،فلو خت ّلف يثبت اخليار.
وبعد اتضاح ذلك يوجد صورتان:

حجة اإلسالم أي ّ
أن البائع قد
الصورة األُوىل :أن يكون املوىص به ّ

حجة اإلسالم ،وهنا حالتان:
أوىص املشرتي برصف الثمن يف ّ

احلالة األُوىل :أن يكون الثمن بمقدار ُأجرة املثل للحج او أقل منها،

ويف هذه احلالة تنفذ الوصية ،وجيب عىل املشرتي أن يرصف الثمن يف احلج
((( إذا كان الثمن شخصي ًا بأن باعه الدار هبذه األوراق النقدية املعينة ً
مثال فيصري الثمن أمانة بيد
املشرتي ،وأ ّما إذا كان كلي ًا بأن باعه الدار بمبلغ معني ومل يشخصه يف أوراق نقدية معينة فيصري الثمن
دين ًا عىل ذمة املشرتي.
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عن امليت ،فإذا مل يفعل فيحق للويل فسخ البيع ،وترجع الدار ضمن الرتكة،

حجة اإلسالم عن
وجتري عليها أحكام الرتكة ،التي منها وجوب اخراج ّ
امليت.

احلالة الثانية :أن يكون الثمن أزيد من ُأجرة املثل ،وهنا تصح الوصية

وتنفذ أيض ًا ،ولكن الزائد عىل اجرة املثل خيرج من الثلث ،فإن مل يسعه الثلث
فاألمر منوط بموافقة الورثة ،فإن رضوا بدفع الزائد من أمواهلم فبها ،وإن مل

يرضوا يرجع الزائد اليهم.

حجة اإلسالم  -سوا ًء كان
الصورة الثانية :أن يكون املوىص به غري ّ

مستحب ًا ام واجب ًا بنذر او غريه -وهنا يلزم الرشط وجيب عىل املشرتي تنفيذ

الوصية أيض ًا ،ولكن متام اجرة احلج خترج من الثلث إن وىف هبا.
س -إذا مل ِ
يف الثلث بأجرة احلج فام احلكم؟

ج -األمر راجع اىل الورثة يف املقدار الزائد ،فإن رضوا برصفه من أمواهلم

فبها ،وإن مل يرضوا فال يلزم الرشط يف املقدار الزائد ،وتبطل الوصية ،ويعطى
الثلث اىل الويل ليرصفه يف شؤون امليت ،فمثالً :لو كان ثلث امليت من مجيع

تركته بمقدار سبعة ماليني ،وكان ثمن البيت ثامنية ماليني ،واملفروض أنّه
جعل ثمن البيت أجرة للحج ،وهو أزيد من الثلث بمليون ،فهذا املليون

منوط برضا الورثة ،فإن مل يرضوا بدفعه فريجع اليهم.

جحلاب ةّيصولا

213

الأمر العا�شر
حكم ما لو م ّلكه الدار مث ًال ب�صلح و�شرط عليه احلج عنه

إذا م ّلكه داره بالصلح برشط أن حيج عنه بعد وفاته ،بمعنى لو صالح

شخص ًا عىل داره بأن يم ّلكه الدار بالصلح  -سوا ًء كان الصلح بعوض ام
بدونه -واشرتط عليه أن حيج عنه بعد موته ،فجعل احلج رشط ًا يف الصلح
وليس هو – احلج -بدالً عن الدار ،فاملرشوط عليه (املصا َلح) ملك الدار

بعقد الصلح واشتمل العقد عىل رشط وهو أن حيج عنه بعد وفاته ،ويرتتب

عىل ذلك أمران:

 -1خروج الدار عن ملك املصالِح وانتقاهلا اىل ملك املصا َلح بنفس
عقد الصلح ويف حياة املصالِح.

 -2يبقى حق للمصالِح الشارط  -بسبب الرشط يف ضمن عقد الصلح-

عىل املصا َلح وهو احلج عنه ،وهذا احلق ال ينتقل اىل الورثة ،فال حق للوارث

ال يف الدار وال يف احلج املرشوط ،وليس للوارث اسقاط هذا الرشط عن
املرشوط عليه.

س -1لو خت ّلف املرشوط عليه عن الوفاء بالرشط ومل حيج عن امليت فامل

احلكم؟

ج -جيوز لويل امليت الزامه باحلج عن امليت بنفسه او بإرسال شخص

آخر ،كام أنّه يثبت اخليار لويل امليت  -وهو الويص او احلاكم الرشعي و ال

يثبت للورثة -فإذا فسخ عقد الصلح رجعت الدار اىل ملك امليت فتكون
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مرياث ًا لورثته.
س -2ما الفارق بني هذا األمر (الصلح عىل الدار) واألمر السابق (بيع

الدار)؟

ج -مها يشرتكان يف نقطة وخيتلفان يف أخرى :فهام يشرتكان يف كون كل

منهام (عقد البيع وعقد الصلح) تضمن رشط ًا وهو أداء احلج عن امليت،
فيبيعه الدار او يم ّلكه بصلح برشط أن حيج عنه بعد وفاته.

وخيتلفان يف نقطة وهي :يف األمر السابق كان املرشوط هو اخراج احلج

عن امليت بالثمن الذي هو باقي عىل ملكه وهو أمانة او دين عىل املشرتي،

وأ ّما يف هذا األمر فاملرشوط هو أداء احلج عن امليت بعد وفاته عىل أن يتكفل
املرشوط عليه بنفسه لنفقة احلج وال خترج النفقة من تركة امليت.

الأمر احلادي ع�شر
حكم ما لو ملكه الدار بهبة ب�شرط �أن يبيعها وي�صرف ثمنها يف احلج عنه بعد
موته
إذا م ّلكه داره مث ً
ال هببة برشط أن يبيعها ويرصف ثمنها يف احلج عنه بعد

موته ،فاهلبة صحيحة ،ويرتتب عىل ذلك أمران:

 -1خروج الدار عن ملك الواهب يف حياته ،وال يكون للوارث بعد

موت الواهب حق يف الدار.

 -2الرشط الزم  -عىل املوهوب له -وهو أن يبيع املوهوب له الدار
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ويرصف ثمنها يف احلج عن امليت ،فاملرشوط هو رصف ثمن الدار بعد بيعها

يف أداء احلج ،فيجب عىل املوهوب له ذلك.

س -1لو خت ّلف املوهوب له عن الوفاء بالرشط ومل يرصف ثمن الدار يف

احلج عن امليت فامذا يرتتب عىل ذلك؟

ج -حيق لويل امليت الزامه ببيع الدار ورصف ثمنها يف أداء احلج عن

امليت ،كام يثبت للويل  -الويص او احلاكم الرشعي دون الوارث -اخليار يف
فسخ عقد اهلبة ،فإذا فسخ رجعت الدار اىل ملك امليت ،فتكون مرياث ًا لورثته.
س -2ما الفرق بني هذا األمر (متليك الدار هببة) وبني األمر التاسع (بيع

الدار)؟

ج -مها يشرتكان يف أمر وخيتلفان يف أمرين :فهام يشرتكان يف كون كل

تضمن رشط ًا ،وخيتلفان يف أمرين:
منهام (عقد البيع وعقد اهلبة) ّ

 -1يف البيع الرشط هو أداء احلج عن امليت ،ويف اهلبة الرشط هو رصف

ثمن الدار بعد بيعها يف احلج عنه بعد وفاته.

 -2يف البيع كان املرشوط هو اخراج احلج عن امليت بالثمن الذي هو

باقي عىل ملكه وهو أمانة او دين عىل املشرتي ،وأ ّما يف اهلبة فالدار خرجت
عن ملك الواهب يف حياته عىل أن يبيعها بعد وفاته ويرصف ثمنها يف نفقة

احلج عنه ،وال خترج النفقة من تركة امليت.

س -3ما الفرق بني هذا األمر (متليك الدار هببة) وبني األمر السابق
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(متليك الدار بصلح)؟

ج -الفارق بينهام :يف األمر السابق كان املرشوط يف عقد الصلح هو

احلج نفسه ،فهو م ّلكه الدار بالصلح برشط أن حيج عنه بعد وفاته ،وأ ّما يف
اهلبة فاملرشوط هو رصف ثمن الدار املوهوبة بعد بيعها يف احلج عنه بعد

وفاته.

املقام الثاين
ما يرتبط بالو�صي
وفيه أمور:
الأمر االول
حكم ال�شك يف تنفيذ الو�صي للو�صية
لو مات الويص  -بإخراج احلج عن امليت -فهنا ثالثة حاالت:

احلالة األُوىل :أن نعلم بقيامه بتنفيذ الوصية قبل موته واالستئجار للحج

عن امليت ،فال اشكال يف ذلك ،وال جيب االستئجار مرة ثانية.

احلالة الثانية :أن نعلم بعدم تنفيذ الوصية قبل موته ،فيجب االستئجار

حجة اإلسالم ،ومن الثلث إن كان املوىص
من أصل الرتكة إذا كان املوىص به ّ

به غريها ،سوا ًء كان مستحب ًا او واجب ًا.

احلالة الثالثة :أن ُ
نشك يف أنّه نفذ الوصية قبل موته واستأجر للحج عن

امليت او مل ينفذها ،فعال َم ُيبنى؟
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جُ -يبنى عىل عدم تنفيذها ،فيجب االستئجار للحج عن امليت من أصل

حجة اإلسالم ،ومن الثلث إن كان غريها.
الرتكة إن كان املوىص به ّ

س -إذا قبض الويص املال ،وشككنا يف تنفيذه الوصية قبل موته ،فام

حكم ذلك املال؟

ج -هنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن يكون املال موجود ًا بعينه يف تركة الويص  -بعد

موته -ويف هذه احلالة يؤخذ ذلك املال ويرجع للرتكة ،بال فرق بني احلالتني

التاليتني:

 -1سوا ًء كان املال مم ّيز ًا يف تركة الويص كام لو جعله يف ظرف وكتب

عليه ،ام مل يكن مييز ًا.

 -2وسوا ًء احتملنا ّ
أن الويص قد استأجر للحج قبل موته ودفع بدل

هذا املال اىل األجري ،ومت ّلك هذا املال بدالً عام أعطاه ،ام مل نحتمل ذلك.

الصورة الثانية :أن ال يكون املال موجود ًا ،فال ضامن عىل الويص ألنّه

أمني ،واألمني ال يخُ ّون ،الحتامل تلف املال عنده بال تفريط ،وال يضمن إال
مع التفريط.

الأمر الثاين
حكم تلف املال بيد الو�صي
إذا تلف املال بيد الويص ،فهنا حاالت ثالثة:

218

تو�ضيح منا�سك احلج

احلالة األُوىل :أن نعلم أنّه تلف بتعدي منه او تفريط ،وال اشكال يف

وجوب الضامن عليه.

س -ماذا يقصد من التعدي والتفريط؟

ج -التعدي هو الترصف بام مل يؤذن فيه كام لو ابقاه عنده ّ
وأخره ومل

يرصفه يف احلج بال مربر للتأخري اىل أن تلف املال ،وأ ّما التفريط فهو اإلمهال

يف حفظ املال.

احلالة الثانيةّ :
أن نعلم أنّه تلف بال تعدي وال تفريط منه فال يضمنه بال
ٍ
حجة
اشكال ،وجيب حينئذ االستئجار من بقية الرتكة إذا كان املوىص به ّ
حجة اإلسالم ،سوا ًء كان
اإلسالم ،ومن بقية الثلث إن كان املوىص به غري ّ
مستحب ًا ام واجب ًا.

س -1إذا كانت بقية الرتكة او بقية الثلث((( موزعة عىل الورثة فام

احلكم؟

ج -يسرتجع منهم مقدار ُأجرة احلج بنسبة حصصهم.
س -2إذا استؤجر أحد للحج ومات قبل االتيان بالعمل ،فام احلكم؟

ج -إذا كان له تركة وأمكن اخذ األجرة منها ،فتؤخذ و ُيستأجر هبا

شخص آخر للحج ،وأ ّما إذا مل يكن له تركه ،او كان له تركة ولكن ال يمكن

((( ً
مثال لو كان مقدار الرتكة ( )24مليون ًا فثلثها ( )8مليون ،فلو كانت كلفة احلج ( )4مليون ،وقد
حجة اإلسالم ،-وتلفت األجرة عند الويص بال تعدي وتفريط ،فيكشف
أوىص باحلج عنه – غري ّ
ذلك عن ّ
أن ال( )4ماليني الباقية من الثلث مل تنتقل اىل الورثة بل باقية عىل ملك امليت فيجب
إخراجها للحج عنه.
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أخذ األجرة منها ،فيعد ما دفع لألجري بمنزلة التالف ،وجيب االستئجار

حجة اإلسالم ،ومن باقي
من باقي تركة امليت للحج عنه إن كان املوىص به ّ

الثلث إن كان املوىص به غريها.

احلالة الثالثة :أن نشك يف ّ
أن التلف كان عن تعدي او تفريط حتى يضمن

او من دوهنام فال يضمن ،ويف هذه احلالة ال ضامن عىل الويص ،وال جيوز

حجة اإلسالم
تغريمه ،وجيب االستئجار من بقية الرتكة إن كان املوىص به ّ
ومن بقية الثلث إن كان املوىص به غريها.

الأمر الثالث
عدم جواز �صرف املال مع احتمال زيادته عن الثلث
حجة اإلسالم  -سوا ًء كان
إذا أوىص شخص بمقدار من املال لغري ّ

مستحب ًا ام واجب ًا -كام لو أوىص باحلج عنه بمقدار عرشة ماليني ،وأحتمل

الويص أنهّ ا زائدة عىل ثلث امليت ،فهل جيوز له رصفها يف احلج؟
ج -ال جيوز له رصفها مجيعها يف احلج إال برضا الورثة.
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املقام الثالث
ما يرتبط بتفريغ ذمة امليت من احلج والق�ضاء عنه
وفيه أمور:
الأمر الأول
وجوب ق�ضاء احلج عن امليت
حجة اإلسالم ،ومات قبل أدائها ،فهل جيب عىل
من استقرت عليه ّ

الورثة تفريغ ذمته بالقضاء عنه بأنفسهم او باستئجار من حيج عنه؟

ج -تقدّ م أنّه إذا كان للميت تركة وجب القضاء عنه  -إ ّما بأنفسهم او

باستئجار من يقيض عنه ،-وأ ّما إذا مل يكن له تركة فال جيب عليهم القضاء
عنه  -ال بأنفسهم وال باستئجار من حيج عنه -نعم يستحب تفريغ ذمة امليت

والسيام لقرابته.

س -إذا علم الوارث استقرار احلج عىل امليت ،وشك يف أدائه ،فهل جيب

القضاء عنه او ال؟

ج -نعم جيب القضاء عنه وخيرج من أصل الرتكة.

لفت نظر:
ونلفت النظر اىل أنّه ال جيب عىل الورثة تفريغ ذمة امليت مما اشتغلت به،

ال عىل الولد األكرب وال عىل غريه اال يف احلاالت التالية:

حجة اإلس�لام وكان له تركة
 -1أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو ّ
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وافية بمصارف احلج ،وأ ّما إذا مل يكن له تركة او كان له ولكن مل تكن وافية

بمصارف احلج فال جيب عليهم تفريغ ذمته ،كام سيأيت.

 -2أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو الدين فيجب إخراجه من أصل

الرتكة ،وتفريغ ذمة امليت.

 -3أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو الزكاة او اخلمس ،وكان ملتزم ًا

بأداء اخلمس ،فيجب تفريغ ذمته ،وأ ّما إذا مل يكن ملتزم ًا فال جيب عليهم
تفريغ ذمته من اخلمس.

 -4أن يكون ما اشتغلت به ذمته غري ما تقدّ م كام لو اشتغلت بالصالة

او الصيام او الكفارة او الفدية او غري ذلك ،وقد أوىص بتفريغ ذمته ،فيجب

العمل بالوصية وخترج من الثلث إن وىف الثلث هبا.

ِ
يوص بالقضاء
 -5أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو الصالة والصيام ومل

عنه ،فاالحوط وجوب ًا عىل الولد األكرب أن يقيض ما فات أباه بعذر من الصالة

والصيام ،وأ ّما إذا كان الفائت بغري عذر او أوىص بالقضاء عنه((( ،فيسقط

القضاء عن الولد األكرب.

نعم يستحب تفريغ ذمة امليت والسيام لقرابته مطلق ًا  -من احلج وغريه.-

((( بمجرد الوصية يسقط القضاء عن الولد االكرب.
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الأمر الثاين
فورية وجوب اال�ستنابة
حجة اإلسالم ،وكانت تركته وافية بمصارفها ،وجب
من مات وعليه ّ

عىل الورثة تفريغ ذمته إ ّما بأن حيجوا عنه او يستأجروا من حيج عنه – كام
تقدّ م ،-ولكن هل لزوم تفريغ ذمة امليت عىل الفور ويف السنة األُوىل بعد
الوفاة او جيوز التأخري؟

ج -االحوط وجوب ًا املبادرة اىل تفريغ ذمته يف السنة األُوىل بعد الوفاة،

ويكفي يف تفريغ ذمته احلج عنه من امليقات او استئجار من حيج عنه من
امليقات ،وال جيب أن يكون من البلد.

س -1لو مل يمكن االستئجار يف السنة األُوىل من امليقات فهل جيوز

التأخري اىل السنة اّ
اللحقة او يلزم االستئجار من البلد وإن كانت الكلفة أزيد؟

ج -االحوط لزوم ًا االستئجار من البلد وعدم التأخري اىل السنة اّ
اللحقة

 حتى لو علم الورثة او الويص بإمكان االستئجار يف السنة اّاللحقة من

امليقات -ولكن الزائد عىل اجرة امليقات ال حيسب عىل الصغار من الورثة بل

خيرج من حصص الكبار وإن مل يكن برضاهم.

س -2إذا مل يتيرس يف السنة األُوىل االستئجار عن امليت إال بأزيد من

اجرة املثل  -كام لو كانت اجرة املثل ستة ماليني ،ولكن مل جيد الوارث او
الويص يف السنة األُوىل بعد الوفاة إال من حيج بسبعة ماليني -فهل يلزم
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املبادرة واالستئجار بسبعة ماليني او جيوز التأخري اىل السنة اّ
اللحقة؟
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ج -االحوط وجوب ًا املبادرة واالستئجار عنه وعدم التأخري اىل السنة

اّ
اللحقة توفري ًا عىل الورثة  -حتى مع علم الورثة او ال��ويص بإمكان
االستئجار يف السنة اّ
اللحقة ُبأجرة املثل -ولكن الزائد عىل اجرة املثل (وهو

املليون يف املثال) خيرج من حصص الكبار وإن مل يكن برضاهم ،وال حيسب

عىل الصغار.

سواء كانت
س -3إذا وجب االستئجار للحج عن امليت بوصية -
ً

حجة اإلسالم -وكان
حجة اإلسالم او غريها -او بغري وصية  -كام لو كانت ّ
ّ
يمكن االستئجار يف السنة األُوىل ،ولكن الويص او الوارث أمهل ومل يستأجر

حتى تلف املال ،فهل يضمنه او ال؟

ج -نعم يضمنه وجيب عليه االستئجار من ماله.

تنبيهات:

التنبيه األول :االحوط وجوب ًا املبادرة اىل تفريغ ذمة امليت يف السنة األُوىل

بعد الوفاة بال فرق بني البناء عىل كون فورية وجوب احلج عقلية او رشعية،
فإن تلك مسال ٌة خاصة باحلي.

التنبيه الثاين :الوارث او الويص إنّام يضمن إذا أمهل وتلف املال ،وأ ّما
إذا أمهل ومل يستأجر اىل أن انخفضت قيمة املال ومل ِ
تف بمصارف احلج فال

يكون ضامن ًا وإن كان آث ًام.
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التنبيه الثالث :الكالم يف الفورية يقع يف ثالثة موارد:
األول :فورية وجوب احلج عىل احلي ،واتضح أنهّ ا عقلية من باب
االحتياط ،كام تقدّ م.
الثاين :فورية وجوب االستنابة يف احلج عىل العاجز عن املبارشة وكان

مستطيع ًا مالي ًا ،وقد تقدّ مت أيض ًا.

الثالث :فورية وجوب االستنابة عن امليت او تفريغ ذمته ،وهي حمل

الكالم يف هذا األمر.
أسئلة تطبيق ّية:

حجة اإلسالم وقد اوىص بادائها عنه وكانت تركته
س -من مات وعليه ّ

وافية بذلك ولكن قصرّ الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت
قيمة العمالت الورقية التي كانت من ضمن الرتكة فلم تعد وافية بتكاليف
احلج فهل يضمن الورثة ذلك االنخفاض؟
ّ

ج -ال ضامن عليهم وإن كانوا آثمني يف حبس املال.
الأمر الثالث
ال ترب�أ ذمة امليت مبجرد الإجارة للحج

بحجة اإلسالم ،فال تربأ بمجرد استئجار
إذا كانت ذمة امليت مشغولة ّ

شخص للحج عنه ،وإنّام تربأ إذا حج عنه األجريّ ،
فإن الثابت يف ذمة امليت
هو احلج ،فام مل حيصل خارج ًا ال تربأ ذمته.
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أن األجري مل حيج عن امليت  -بعذر او من دون
س -1لو علم الورثة ّ

عذر -فام هي وظيفتهم؟

ج -جيب عليهم االستئجار ثاني ًا ،وخترج األجرة الثانية من أصل الرتكة

كاألُوىل.

س -2وهل جيب اس�ترداد األج��رة من األج�ير األول يف حال بطالن

اإلجارة او فسخها(((؟
ج -هنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن تكون األجرة من مال امليت أي من ثلثه بعد عزله

وجعلت
وفرزه  -كام لو أوىص باحلج عنه من ثلثه ،والوارث عزل الثلثُ ،
األجرة منه -ويف هذه احلالة جيب اسرتداد األُجرة من األجري إن أمكن ذلك.
احلالة الثانية :أن تكون األجرة من أصل الرتكة ،ويف هذه احلالة يرجع

أمر اسرتدادها اىل الورثة.

((( اإلجارة تارة تبطل وذلك يف حال عدم القدرة عىل االتيان بمتع ّلقها كام لو استؤجر للحج يف سنة
الوفاة فمرض األجري ومل يتمكّن من احلجّ ،
فإن ذلك يكشف عن بطالن اإلجارة لعدم قدرة األجري
عىل العمل املستأجر عليه ،وأخرى ال تبطل كام لو كان األجري قادر ًا عىل االتيان باحلج ،ولكنّه تركه
عمد ًا فال تبطل اإلجارة وإنّام حيق للمستأجر فسخ اإلجارة و ُيرجع األجرة املسامة كام حيق له عدم
الفسخ ومطالبة األجري ب ُاجرة مثل العمل.
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الأمر الرابع
حكم تعدد االجراء
إذا تعدد االجراء تعني استئجار من ال تكون استنابته منافية لشأن امليت

حتى لو كان غريه أقل أجرة ،فمثالً :لو كان امليت أحد الفضالء او العلامء

فاملناسب لشأنه أن يستناب عنه أحد طالب العلم ،وهكذا لو كان امليت

شخصية اجتامعية وله وجاهة فاملتعني استنابة من له وجاهة اجتامعية عنه

بحيث لو استؤجر عنه شخص عادي لكان حط ًا من كرامته.

س -1لو كان يف الورثة قصرّ  -صغار اوجمانني -او كان بعض الورثة
غري راضني باستئجار املناسب لشأن امليت لكون غريه أقل اجرة منه ،فهل
يتعني استئجاره او ال جيوز؟

ج -جيب استئجاره حتى وإن كان يف الورثة قصرّ او غري راضني.

س -2لو كان عىل امليت واجبات مالية((( متع ّلقة بذمته ،كام لو كان

عليه مخس او زكاة ،او كان عليه غري الواجبات املالية مما اشتغلت ذمته هبا
وأوىص بإخراجها كالصالة والصوم ،وكانت الرتكة قارصة عن استئجار من

ال تكون اجارته منافية لشأن امليت وعن اخراج تلك الواجبات ،فهل املتعني
استئجار املناسب لشأن امليت وترك تلك الواجبات ،او املتعني استئجار املنايف

لشأن امليت وإخراج تلك الواجبات؟

ج -االحوط وجوب ًا استئجار من تكون استنابته منافية لشأن امليت

((( املقصود الواجبات املتع ّلقة باملال أعم من احلق وغريه ،وال يراد هبا الواجبات املالية االصطالحية،
ألن الزكاة واخلمس من احلقوق املالية ال الواجبات املالية.
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واخراج تلك الواجبات ،فمثالً :لو ترك امليت سبعة ماليني ،وكانت اجرة

املنايف لشأنه مخسة ماليني ،واجرة املناسب لشأنه ستة ماليني ،وكان عليه

زكاة او مخس بمقدار مليونني ،فيتعني  -عىل االحوط وجوب ًا -استئجار
املنايف وإخراج اخلمس او الزكاة.

الأمر اخلام�س
حكم الت�صرف بالرتكة قبل اخراج احلج

حجة اإلسالم ،فهل جيوز  -تكليف ًا -لورثته الترصف يف
من مات وعليه ّ

الرتكة قبل اخراج احلج عنه او ال جيوز؟

ترصف ًا ينايف أداء احلج ،بال فرق بني
ج -ال جيوز هلم الترصف يف الرتكة ّ

أن يكون مرصف احلج مستغرق ًا للرتكة  -كام لوكان مقدار الرتكة ستة ماليني
وكلفة احلج ستة ماليني -او مل يكن مستغرق ًا  -كام لو كان مقدار الرتكة
عرشة ماليني وكلفة احلج ستة ماليني-

وأ ّما إذا كان الترصف يف الرتكة ال ينايف أداء احلج  -كام لو كانت الرتكة

عرشة ماليني ،وكانت كلفة احلج ستة ماليني ،وهم باعوا او وهبوا من الرتكة

أربعة ماليني -فهو جائز بال اشكال.

س -لو ترصف الورثة بالرتكة ترصف ًا متلف ًا كام لو باعوها او وهبوها او

غري ذلك ،فهل يصح البيع او اهلبة او ال؟
ج -هنا حالتان:
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احلالة األُوىل :أن يكون الترصف متلف ًا حتى ملصارف احلج كام لو باعوا

كل الرتكه او وهبوها ،وهنا ال تصح تلك الترصفات ،فال يصح البيع وال

اهلبة ،سوا ًء كانت مصارف احلج مستغرقة للرتكة او ال.

احلالة الثانية :أن يكون الترصف فيام عدا مصارف احلج  -وذلك يكون

يف صورة عدم استغراق مصارف احلج للرتكة-كام لو كانت الرتكة عرشة
ماليني ،وكانت كلفة احلج ستة ماليني ،وهم باعوا من الرتكة او وهبوا

بمقدار أربعة ماليني ،ويف هذه احلالة تصح تلك الترصفات ،فيصح البيع

او اهلبة او غريمها.

الأمر ال�ساد�س
ق�صور الرتكة عن الوفاء مب�صارف احلج
حجة اإلسالم ،ومل تكن تركته وافيه بمصارف احلج -
من مات وعليه ّ

كام لو كان مقدار الرتكة ثالثة ماليني ،وكلفة احلج ستة ماليني -فهل جيب

عىل الورثة تتميمها من ماهلم اخلاص؟

ج -ال جيب عليهم تتميمها من أمواهلم ،فال جيب عليهم تفريغ ذمة

امليت ،نعم يستحب هلم ذلك.

س -إذا مل ِ
تف الرتكة بمصارف احلج ،كام ال جيب عىل الورثة تتميمها

من ماهلم اخلاص ،فهل ترجع مرياث ًا او ترصف يف غري احلج مما اشتغلت به
ذمة امليت؟

ج -جيب أن ترصف يف الزكاة او اخلمس إن كان عليه يشء من ذلك،
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وإال فهي للورثة.
تنبيه:

إنم جيب عىل الورثة اخراج اخلمس املتع ّلق بعني الرتكة او تفريغ ذمة
اّ

امليت من اخلمس إذا كان ملتزم ًا باخلمس ،وإال فال جيب عليهم ذلك ،كام
سيأيت يف األمر الثامن.

الأمر ال�سابع
حجة اال�سالم
حكم الوديعة عند موت املودع الذي عليه ّ

حجة االسالم وكان له عند شخص وديعة ،قيل :إن
من مات وعليه ّ

الودعي إذا احتمل أن الورثة ال يؤ ّدوهنا إن ر ّد املال إليهم جاز له بل وجب
حيج هبا عنه بنفسه أو باستئجار غريه لذلك ،فإذا زاد املال عن أجرة
عليه أن ّ

احلج ر ّد الزائد إىل الورثة ،ولكن هذا احلكم ال خيلو عن إشكال ،واالحتياط
ّ

الوجويب يقتيض أن يرد الوديعة اىل الورثة او يكون احلج او االستئجار بإذهنم
وبرضاهم.

الأمر الثامن
التزاحم بني اخلم�س او الزكاة واحلج
حجة اإلس�لام ،وكان عليه مخس او زكاة ،وقرصت
من مات وعليه ّ

الرتكة عن الوفاء بكلفة احلج إذا أخرج اخلمس او الزكاة ،فهل جيب عىل
الورثة تقديم احلج او اخراج اخلمس او الزكاة؟
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ج -هنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن يكون اخلمس او الزكاة متع ّلقان بعني املال(((  -ال يف

ذمة امليت -فهنا يلزم تقديم اخلمس او الزكاة عىل احلج.

الصورة الثانية :أن يكون اخلمس او الزكاة متع ّلقان بذمة امليت ،فيقدّ م

احلج عليهام.

تنبيهات:

واملورث
التنبيه األول :إذا تع ّلق اخلمس بعني املال املوروث كالدار،
ّ

(امل ّيت) مل خيرج اخلمس يف حياته ،فهل جيوز للورثة او غريهم الترصف

يف الرتكة بمثل الصالة فيها وغري ذلك او ال جيوز؟ وهل جيب عىل الورثة
إخراج اخلمس عنه؟

ج -توجد حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون امل ّيت ممن يعطي اخلمس وملتزم ًا به ولكنّه مات

أثناء السنة او قبل إخراج اخلمس ،فيجب عىل الورثة إخراج اخلمس وال
جيوز هلم الترصف بمثل الصالة وغريها قبل إخراج اخلمس.

احلالة الثانية :أن يكون امل ّيت ممن ال يعطي اخلمس وغري ملتزم به ،فال

جيب عىل الورثة إخراج اخلمس عنه وجيوز هلم الترصف يف الرتكة ،إال إذا
((( اخلمس والزكاة يتع ّلقان بعني املال ،ولكن أحيانا ينتقالن اىل ذمة املك ّلف كام لو اتلف العني التي
تع ّلق هبا اخلمس او الزكاة فتشتغل ذمته بذلك ،وكام لو اجرى مصاحلة مع احلاكم الرشعي او وكيله او
أجرى مداورة عىل نقل اخلمس من العني اىل الذمة.
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ٍ
حينئذ العمل بالوصية وإخراج
أوىص امل ّيت بإخراج اخلمس عنه فيجب

اخلمس من أصل الرتكة إال إذا ق ّيد يف الوصية إخراج اخلمس من الثلث
فيخرج من الثلث ،وال جيوز الترصف قبل إخراج اخلمس.

التنبيه الثاين :إذا كانت ذمة امل ّيت مشتغلة باخلمس ،كام لو تع ّلق اخلمس

بالدار وأجرى املالك مصاحلة او م��داورة((( مع احلاكم الرشعي او وكيله

ونقل اخلمس اىل ذمته ،ومات قبل اخراج اخلمس ،فهل جيوز للورثة او
غريهم الصالة يف تلك الدار والترصف فيها؟

ج -نعم جيوز هلم الصالة فيها والترصف فيها.
وهل جيب عىل الورثة اخراج اخلمس عنه؟
ج -يأيت فيه التفصيل املتقدّ م يف التنبيه األول.
((( املصاحلة هي إجراء عقد صلح بني املك ّلف واحلاكم الرشعي او وكيله وهلا موردان:
األول :إجراء عقد الصلح يف املال الذي يشك املك ّلف يف تع ّلق اخلمس به بمقدار نسبة احتامل املك ّلف
يف تع ّلق اخلمس باملال ،كام لو كان عنده مال وشك هل مخسه سابق ًا او ال ،فيجري صلح ًا مع احلاكم
او وكيله إلبراء ذمته.
الثاين :إجراء عقد الصلح بني املك ّلف واحلاكم او وكيله لنقل اخلمس من العني اىل ذمة املك ّلف برشط
عدم متكنه من دفع اخلمس او حاجته اىل اخلمس بحيث يشق عليه دفعه.
وأ ّما املداورة فهي طريقة لنقل اخلمس من عني املال اىل ذمة املك ّلف ،فإذا تع ّلق اخلمس بالدار مث ً
ال
ومل يتمكّن املك ّلف من دفعه او كان بحاجة اليه يف جتارته مث ً
ال بحيث يقع يف حرج لو أخرج اخلمس
فيجري املداورة مع احلاكم الرشعي او وكيله لنقل اخلمس من الدار اىل ذمته هبذه الطريقة :يدفع
املك ّلف اخلمس للحاكم او وكيله ،ويقوم احلاكم او الوكيل بعد استالمه للخمس بإقراضه للمكلف
عىل أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالتقسيط من دون هتاون باألداء ،وقد حيدد له فرتة معينة،
وبذلك ينتقل اخلمس من العني اىل ذمة املك ّلف.
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التنبيه الثالث :ال اشكال يف ّ
أن اخلمس يتع ّلق بعني املال ،فإذا تع ّلق بالدار

وجب إخراج مخسها ،وال جيوز للاملك الترصف فيها بمثل الصالة وغريها

قبل إخراج اخلمس إال بإذن احلاكم الرشعيّ ،
ألن الدار بعد تع ّلق اخلمس

فيها تصري مشرتكة بني املالك وأصحاب اخلمس ،وال جيوز الترصف باملال

املشرتك إال بتأدية حق الرشكاء او إذهنم ،فال جيوز للاملك الدخول واجللوس
والصالة يف الدار وغري ذلك.

التنبيه الرابع :إذا كان الشخص ال خيرج اخلمس من أمواله وتع ّلق اخلمس

هبا فقد تقدّ م أن املالك ال جيوز له الترصف يف املال الذي تع ّلق فيه اخلمس

والصالة فيه قبل إخراج مخسه او مراجعة احلاكم الرشعي ،ولكن هل جيوز

لعائلته وغريهم من الناس األكل والرشب عنده والدخول والصالة يف بيته
او ال جيوز؟

ج -نعم جيوز هلم ذلكّ ،
فإن األئمة (صلوات اهلل عليهم)  -تفض ً
ال

منهم عىل شيعتهم -قد أجازوا لشيعتهم الترصف يف هذا املال وأباحوه هلم

بعد إذن املالك ،فيجوز هلم األكل والرشب والدخول يف منزله والصالة فيه
وقبول هداياه ،ويكون املهنّأ هلم والوزر واإلثم عىل مانع اخلمس.

التنبيه اخلامس :تقدّ م أن اخلمس والزكاة يقدّ مان عىل احلج يف حال

احلياة ،فإذا كان عىل املك ّلف مخس او زكاة ،وكان عنده مقدار من املال ولكن

ال يفي بمصارف احلج لو أدى منه اخلمس او الزكاة ،فهل ُيعدّ مستطيع ًا
بذلك املال ويقدّ م احلج ،او جيب عليه تقديم اخلمس او الزكاة عىل احلج
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ٍ
وحينئذ تزول االستطاعة؟
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ج -الواجب عليه هو تقديم اخلمس او الزكاة ،وال جيب عليه احلج -

سوا ًء كانا ثابتني يف عني املال او ثابتني يف الذمة-

هذا إذا مل يكن احلج مستقر ًا عىل املك ّلف ،وأ ّما إذا كان مستقر ًا عليه

فصل كالتايل:
ف ُي ّ

إن كان اخلمس متع ّلق ًا بعني املال فيقدم اخلمس إال أن يستأذن من احلاكم

الرشعي ،فإذا أذن له فيقدم احلج ،وأ ّما إذا كان مدين ًا باخلمس  -بأن تع ّلق
اخلمس بذمته -فيقدّ م احلج لكونه أهم.

الأمر التا�سع
التزاحم بني الدين واحلج
حجة اإلسالم وكان عليه دين ،وقرصت الرتكة عن
من مات وعليه ّ

الوفاء بكلفة احلج إذا ُاخرج الدين ،فهل جيب عىل الورثة تقديم احلج او

الوفاء بالدين؟

ج -جيب تقدّ م الدين عىل احلج.
تنبيه:

تقدّ م ّ
أن الدين يتقدّ م عىل احلج أيض ًا يف حال احلياة ،فمن كان عليه دين

لو أداه ال يفي الباقي من أمواله بكلفة احلج وجب عليه أداؤه وال يكون
مستطيع ًا وال جيب عليه احلج.
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أسئلة تطبيق ّية:

حجة اإلسالم ومات وعليه َدين او مخس يف الذمة
س -إذا كان عىل امل ّيت ّ

احلج او الديون؟
ومل يوص فهل يقدم ّ

واحلج مقدّ م عىل اخلمس املنتقل إىل
احلج
ّ
جَ -دين الناس مقدّ م عىل ّ

الذمة.

الأمر العا�شر
احلج البلدي وامليقاتي
حجة اإلسالم ،و ُأريد تفريغ ذمته والقضاء عنه ،فهل
من مات وعليه ّ

جيب أن يكون احلج من البلد او يكفي أن يكون من امليقات؟

ج -يكفي أن يكون من امليقات ،بل يكفي أن يكون من أقرب املواقيت

اىل مكة ،وال يلزم أن يكون من البلد ،وإن كان هو االحوط استحباب ًا ،بال

فرق بني احلالتني التاليتني:

احلالة األُوىل :أن ال يكون للميت تركة ،او يكون له تركة ولكن ال تفي

حجة
بمصارف احلج ،ففي هذه احلالة وإن مل جيب عىل الورثة تفريغ ذمته من ّ

اإلسالم ،إال أنّه يستحب هلم ذلك ،ويكفي أن يكون احلج من امليقات.

احلالة الثانية :أن يكون للميت تركة تفي بمصارف احلج ،فيجب عليهم

احلج عنه او استئجار من حيج عنه ،ويكفي أن يكون االستئجار من بعض

املواقيت بل من أقلها اجرة ،وال جيب االستئجار من البلد ،ويستثنى من
ذلك موردان:
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األول :إذا مل يمكن االستئجار يف السنة األُوىل من امليقات فاالحوط

لزوم ًا االستئجار من البلد وعدم التأخري اىل السنة اّ
اللحقة  -حتى مع العلم

بإمكان االستئجار من امليقات يف السنة اّ
اللحقة -ولكن الزائد عىل اجرة

امليقات ال حيسب عىل القارصين من الورثة بل يؤخذ من الكبار وإن مل يكن

برضاهم ،كام تقدّ م.

الثاين :إذا أوىص باالستئجار من البلد وجب ذلك ،ولكن الزائد عىل

اجرة امليقات خيرج من الثلث ،كام تقدّ م.
تنبيهات:

التنبيه األول :تقدّ م بيان املقصود من احلج البلدي وامليقايت.
التنبيه الثاين :تقدّ م أنّه ال جيب االستئجار من البلد إال أنّه هو االحوط

األُوىل ولكن برشط أن يسع املال للحج البلدي وملا جيب تفريغ ذمة امليت

منه  -كام لو كانت ذمته مشغولة بالزكاة او اخلمس وكان ممن يلتزم بدفع
اخلمس او أوىص بدفعهام عنه او كان عليه صالة وصيام وقد أوىص بدفعهام

عنه ،-ولكن الزائد عىل اجرة امليقات إنّام حيسب من حصص كبار الورثة -

برضاهم  -وال حيسب عىل الصغار.

حجة اإلسالم من
التنبيه الثالث :البحث يف لزوم أن تكون النيابة يف ّ

البلد او من امليقات يذكر يف ثالثة موارد:

األول :يف احلي العاجز عن املبارشة ،وكان مل ّي ًا ،فيكفي أن يستأجر من
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حيج عنه من امليقات ،وهذا ما تقدّ م يف الفرع اخلامس من االمر الثاين من
األمور املعتربة يف االستطاعة.

حجة اإلسالم بإجارة او بدوهنا،
الثاين :ما إذا اريد تفريغ ذمة امليت من ّ

وهذا هو حمل الكالم يف هذا األمر.

بحجة اإلسالم ،وأوىص بأدائها
الثالث :ما إذا كانت ذمة امليت مشغولة ّ

عنه ،فإن أوىص بإخراج احلج البلدي فيجب ،وإال فيكفي احلج امليقايت،
وهذا تقدّ م يف األمر الرابع من املقام االول.

الأمر احلادي ع�شر
املدار يف اال�ستئجار من البلد او امليقات على تقليد الوارث او اجتهاده
لو اختلف تقليد امليت والوارث او اجتهاده يف االستئجار من البلد او

امليقات ،فهل تكون العربة عىل تقليد امليت او اجتهاده او عىل تقليد الوارث

او اجتهاده؟

ج -املدار عىل تقليد الوارث او اجتهاده ،فلو كان امليت يعتقد وجوب

احلج البلدي  -تبع ًا لتقليده او اجتهاده -والوارث يعتقد كفاية االستئجار

من امليقات  -تبع ًا لتقليده او اجتهاده -مل يلزم عىل الوارث االستئجار من

البلد بل يكفي االستئجار من امليقات.
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الأمر الثاين ع�شر
�إقرار بع�ض الورثة با�شتغال ذمة امليت باحلج وانكار الآخرين
بحجة اإلس�لام ،وأنكره
من مات وأقر بعض ورثته باشتغال ذمته
ّ

اآلخرون ،فهل جيب عىل املقر أن يدفع متام كلفة احلج من حصته او من ماله

الشخيص او ال جيب عليه أن يدفع إال ما خيص حصته بالنسبة؟

ج -ال جيب عليه أن يدفع إال ما خيص حصته بالنسبة ،فمثالً :لو كان

للميت ولدان ،وكانت كلفة احلج ستة ماليني ،فال جيب عىل املقر إال دفع
ٍ
وحينئذ إن وجد من يذهب اىل احلج بتلك األجرة –
ثالثة ماليني ال أكثر،

ربع يتمم األجرة وجبت االستنابة عنه ،وإال
أقل من اجرة املثل -او وجد مت ّ
فال جتب ،ومن حق املقر أن يترصف بتلك األموال ،وال جيب عليه تتميمها
من حصته من الرتكة او من ماله الشخيص.
نعم يستحب له تفريغ ذمة امليت.
تنبيه:

إن كلفة احلج توزع عىل حصص الورثة قبل تقسيم الرتكة بالنسبة ،ومن

هنا ال جيب عىل املقر إال دفع ما خيص حصته.
أسئلة تطبيقية:

احلج املستقر عىل ذمته وله ورثة
س -تويف شخص وقد اوىص باداء ّ

حيج عنه من تركته وبعضهم ال
متعدّ دون وبعضهم يوافق عىل استئجار من ّ

احلج من حصته
يوافق عىل ذلك فهل عىل الذي يوافق ان خيرج كامل اجرة ّ
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فقط؟

ج -ال جيب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما خيص حصته بالنسبة فان وىف

ربع او بنحو آخر وجبت االستنابة
بمصارف ّ
احلج ولو بتتميمه من قبل مت ّ

عنه وإالّ مل جيب.

الأمر الثالث ع�شر
ربعي
احلج الت ّ

حجة اإلس�لام ،وكان له تركة تفي بمصارف احلج،
من مات وعليه ّ

ربع قبل أن ُيؤدى احلج عنه من الرتكة ،فهل مثل ذلك
ربع عنه مت ّ
ولكن ت ّ
حجة االسالم او جيب أداء احلج من الرتكة؟
ربعي جيزي عن ّ
احلج الت ّ
حجة اإلسالم ،وال جيب اخراج احلج من الرتكة.
ج -جيزي عن ّ

حجة اإلسالم ،وكان له تركة تفي بمصارف
س -1من مات وعليه ّ

متربع ألداء احلج عنه،
وتربع ّ
احلج ،ومل يكن قد أوىص بإخراج احلج عنهّ ،

فهل ما يقابل مصارف احلج من الرتكة  -اجرة احلج -يكون للورثة ويوزع
بنسبة حصصهم او يرصف يف وجوه اخلري؟

ج -يكون للورثة ويوزع عليهم بنسبة حصصهم.

حجة اإلسالم ،وقد أوىص بإخراجها من ثلثه،
س -2من مات وعليه ّ

متربع باحلج عنه ،فهل ما يقابل مصارف احلج  -اجرة احلج-
تربع ّ
ولكن ّ

يرجع اىل الورثة او يرصف يف وجوه اخلري؟

ج -يرصف فيام هو األقرب يف نظره من وجوه اخلري.

جحلاب ةّيصولا
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حجة اإلسالم ،وقد أوىص بإخراجها ،ولكن مل
س -3من مات وعليه ّ

متربع باحلج عنه ،فهل ما يقابل مصارف احلج  -اجرة
وتربع ّ
يقيدها بالثلثّ ،

احلج -يرجع اىل الورثة او يرصف يف وجوه اخلري؟

ج -يكون للورثة ويوزع عليهم بنسبة حصصهم.
ومنه يتضح أنّه يف حالتني ترجع األجرة مرياث ًا:

ِ
يوص.
 -1إذا مل

 -2إذا أوىص ومل يقيدها بالثلث.

وأ ّما إذا قيدها بالثلث فال ترجع مرياث ًا بل ترصف فيام هو األقرب اىل

نظره من وجوه اخلري.
تنبيه:

تقدّ م يف املسألة التاسعة من املبحث اخلامس ّ
أن من استقر عليه احلج -

ربع
بأن استطاع له وأمهل حتى زالت استطاعته -ومات قبل أدائه ،جاز الت ّ

عنه من دون اجرة وال جيب احلج عنه من تركته.

املق�صد الثالث
يف النيابة
وفيه فصول:
الف�صل الأول
ما يعترب يف النائب
يعترب يف النائب أمور:
األول :البلوغ
فال تصح استنابة الصبي غري املم ّيز لعدم تأيت منه قصد احلج فض ً
ال عن

قصد النيابة ،وإال لكان مم ّيز ًا.

حجه عن غريه
وأ ّما الصبي املم ّيز((( فال جيزي  -عىل االحوط وجوب ًاّ -

حجة اإلسالم او غريها.-
يف احلج الواجب  -أعم من كونه ّ

((( الصبي املم ّيز :هو من يم ّيز احلج وأفعاله عن غريه ويعقل معناها ،كام يتأتى منه قصد النيابة،
بخالف غري املم ّيز فإنّه ال يعقل معنى احلج وال يميزه عن غريه ،كام ال يعقل معنى النيابة عن الغري.
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س -وهل جيزي حج الصبي املم ّيز عن غريه يف احلج املستحب؟

ج -نعم جيزي برشط أن يكون بإذن الويل ،وال يصح من دون إذنه.
تنبيهان:

حجه إذا كان بإذن
التنبيه األول :تقدّ م أن الصبي لو حج عن نفسه فيصح ّ

الويل وإال فال يصح.

التنبيه الثاين :إن عبادات الصبي وإن كانت مرشوعة وصحيحة ،ولكن

ذلك ال يكفي ملرشوعية استنابته عن الغريّ ،
فإن النيابة  -االتيان بالعمل عن
الغري -حتتاج اىل دليل مستقل.
الثاين :العقل
فال تصح نيابة املجنون لعدم حتقق القصد منه اىل أفعال احلج ،وإال لكان

عاقالً.

س -1هل تصح نيابة املجنون االدواري((( عن غريه؟

ج -إذا أتى باحلج يف دور جنونه فال يصح منه ،وأ ّما إذا أتى باحلج يف

دور إفاقته فيصح منه.

س -2هل تصح نيابة السفيه((( عن غريه؟
ج -نعم تصح نيابته عن غريه.

دائام ،بخالف
((( املجنون االدواري :هو من له فرتة جين فيها وأخرى يفيق فيها ،فجنونه يف فرتة ال ً
املجنون املطبق الذي ليس له فرتة يفيق فيها من اجلنون.
((( السفيه :هو من ليس له حالة باعثة حلفظ ماله واالعتناء به ،فيرصفه يف غري موقعه ،ويتلفه يف غري
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وهو االعتقاد بإمامة األئمة االثني عرش  -صلوات اهلل عليهم -فال

تصح  -عىل االحوط وجوب ًا -نيابة املخالف حتى لو أتى بالعمل عىل طبق
مذهبنا ،كام ال تصح  -عىل االحوط وجوب ًا -نيابة من يعتقد بإمامة بعض
االئمة دون غريهم كالزيدية واالسامعيلية وغريهم.
تنبيه:

كام ّ
أن االيامن هو رشط يف النائب يف احلج عىل االحوط وجوب ًا ،كذلك

هو رشط – عىل االحوط وجوب ًا -يف النائب يف بعض أفعال احلج كالطواف

والسعي يف حال مرشوعية النيابة ،فال يصح طواف النائب او سعيه او رميه
للجامر وغري ذلك مما ترشع فيه النيابة يف احلج إذا مل يكن اثني عرشي ًا.

ويستثنى من ذلك الذبح والنحر فال يشرتط يف النائب فيهام االيامن بل

يصحان من املخالف ايض ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج كام هو رشط يف
س -هل اإليامن رشط يف النائب ألداء بعض أعامل ّ

النائب يف اجلميع؟

ج -نعم هو رشط فيام سوى الذبح والنحر عىل األحوط وجوب ًا.

حمله ،وليست معامالته مبنية عىل العقالنية والتحفظ عن املغابنة ،فال يبايل باالنخداع فيها ،وال يعرف
كيف يترصف يف أمواله ،والشارع املقدّ س حجر عليه يف معامالته املالية فقط ،فال تنفذ ترصفاته يف ماله
ببيع وصلح واجارة وايداع وعارية وغريها ،ومقابله الرشيد.
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الرابع :أن يكون النائب موثوق ًا به يف أصل اتيانه باحلج ،فال تصح استنابة

من ال ُيوثق به يف االتيان باحلج ،وال يحُ كم برباءة ذمة املنوب عنه ظاهر ًا.

س -1هل يكفي إخبار النائب بأنه أتى باحلج يف احلكم بفراغ ذمة املنوب

عنه؟

ج -ال يكفي عىل االحوط وجوب ًا إال إذا حصل الوثوق من اخباره.
س -2هل يعترب يف النائب أن يكون عادالً؟

ج -ال يعترب ذلك.

س -3تقدّ م أنّه يعترب يف احلكم بفراغ ذمة املنوب عنه أن حيصل الوثوق

بأن النائب قد أتى باحلج ،ولكن هل يعترب يف احلكم بفراغ ذمة املنوب عنه أن
ّ
يأيت النائب باحلج صحيح ًا (مستجمع ًا لألجزاء والرشائط)؟

ج -نعم ال حيكم بفراغ ذمة املنوب عنه بمجرد إتيان النائب باحلج بل

البد أن يأيت به صحيح ًا ،فالبد أن يكون عارف ًا بأعامل احلج واحكامه وإن

كان ذلك بإرشاد غريه عند كل عمل.

س -4إذا علمنا أن النائب أتى باحلج ،ولكن شككنا يف صحته  -ولو

ألجل الشك يف معرفته بأحكام احلج ،-فهل ُيبنى عىل الصحة او ال؟
ج -نعم ُيبنى عىل صحة احلج ،ويحُ كم بفراغ ذمة املنوب عنه.
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الف�صل الثاين
ما يعترب يف املنوب عنه
يشرتط يف املنوب عنه اإلسالم ،فال تصح النيابة عن الكافر ،فلو مات

الكافر مستطيع ًا ،وكان الوارث مسل ًام ،مل جيب عليه االستئجار للحج عنه.
س -1هل جتوز النيابة عن الناصبي؟

ج -حترم النيابة عن الناصبي ،ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو :ما إذا

كان االب ناصبي ًا فتجوز النيابة عنه(((.

س -2هل جتوز النيابة عن غري االب من ذوي القربى إذا كان ناصبي ًا

كاألم واالخ والولد وغريهم؟

ج -ال جتوز عىل االحوط وجوب ًا.

س -3هل جيوز االتيان باحلج واهداء الثواب للناصبي وإن مل يكن أب ًا او

مل يكن من األقارب؟

ج -نعم جيوز ذلك.

((( ففي اخلرب( :قلت أليب عبد اهلل  -صلوات اهلل عليه -أحيج الرجل عن الناصبي؟ فقال :ال ،قلت:
فإن كان أيب؟ قال :فإن كان أباك فنعم)
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س -4ما الفارق بني النيابة واهداء الثواب؟

ج -النيابة هي أن تأيت بالعمل من البداية عن غريك ،وهي حتتاج اىل

قصد فال حيسب له العمل وال يقع عنه إال إذا قصدت النيابة عنه ،وإذا مل

تقصدها فيقع العمل عن نفسك ،كام أن النيابة حتتاج اىل دليل من الشارع

جوز الشارع ذلك ،ومن هنا ال ترشع
فال يصح أن تنوب عن شخص إال إذا ّ
النيابة عن الكافر او الناصبي إال يف مورد واحد أذن فيه الشارع بالنيابة عن

الناصبي وهو املورد املتقدّ م :جواز نيابة الولد عن أبيه الناصبي يف احلج دون
غريه من العبادات.

وأ ّما اهداء الثواب فيقصد به أن تأيت بالعمل عن نفسك وبعد إكامله

تطلب من اهلل عز وجل أن جيعل ثوابه لشخص آخر فهي دعاء وطلب من
اهلل ،وهو عز وجل قد يستجيب وقد ال يستجيب ،وهي هبذا املعنى ال حتتاج

اىل دليل خاص كام جيوز أن هتدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي،
فأنت تطلب من اهلل أن جيعل ثواب ما عملت له ،وربام يستجيب اهلل عز

وجل وربام ال يستجيب ،كام أنهّ ا هبذا املعنى جيوز لك أن هتدي ثواب األعامل
الواجبة عليك لغريك ،فيمكنك بعد الفراغ من صالة الصبح مث ً
ال أن تطلب

من اهلل عز وجل أن جيعل ثواهبا لوالديك مثالً.

س -5أيهّام أفضل النيابة او اهداء الثواب؟
ج -النيابة أفضل من اهداء الثواب.
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س -6هل جتوز النيابة عن احلي يف احلج املستحب؟
ربع ًا او بإجارة.
ج -نعم جتوز سوا ًء كان ت ّ

س -7هل جتوز النيابة عن احلي يف احلج الواجب؟

ج -ال جيوز إال يف مورد واحد وهو :ما إذا عجز عن مبارشة احلج وكان

مستطيع ًا مالي ًا ،كام تقدّ م.

س -8تقدّ م يف جواب السؤال السابق جواز النيابة عن احلي يف مورد

التربع عنه او يلزم أن يكون باستنابته؟
العجز عن املبارشة ،ولكن هل جيوز ّ

ربع عنه عىل االحوط وجوب ًا بل البد  -عىل االحوط -أن
ج -ال جيوز الت ّ

يكون باستنابته (بمعنى أن ينيشء النيابة ويطلب من النائب أن ينوب عنه ،ال
ربع شخص عنه من دون طلبه) كام تقدّ م.
أن يت ّ

س -9تقدّ م يف السؤال السابق أن العاجز يلزمه طلب النيابة من غريه -

يتربع عنه من دون أن يطلب منه،
عىل االحوط وجوب ًا -وال يصح للغري أن ّ
ولكن هل يلزم أن تكون االستنابة ُبأجرة او جيوز أن تكون من دون اجرة
(تربع ًا)؟
ّ

ربع ًا (من دون اجرة)(((.
ج -ال يلزم أن تكون بأجرة بل تصح أن تكون ت ّ

التربع له معنيان:
((( ّ
ربع هبذا املعنى ال يرض بصحة
األول :يطلق ويراد به االتيان بالعمل جمان ًا يف مقابل أخذ األجرة ،والت ّ
النيابة عن احلي ،فال يلزم أن يكون النائب أجري ًا بحيث يستحق ماالً عىل املنوب عنه بل تصح النيابة
حتى بال اجرة أي جمان ًا.
الثاين :يطلق مقابل االستنابة ،ويقصد به أن يأيت بالعمل من دون طلب من املنوب عنه ،وهذا هو

248

تو�ضيح منا�سك احلج

س -10هل جتوز النيابة عن األموات يف احلج مطلق ًا؟

ج -نعم جتوز مطلق ًا ،سوا ًء كان احلج واجب ًا او مستحب ًا ،وسوا ًء كانت

ربع.
باجرة ام ت ّ

س -11هل تشرتط املامثلة بني النائب واملنوب عنه؟

ج -ال تشرتط فتصح نيابة الرجل عن املرأة وبالعكس.
س -12هل جتوز استنابة الرصورة((( يف احلج؟

ج -نعم جتوز استنابة الرصورة عن الرصورة وغريه  -سوا ًء كان النائب
او املنوب عنه رج ً
ال ام ام��رأة -بل األَوىل واألفضل استنابة ال�صرورة يف

موردين:

 -1من عجز عن مبارشة احلج وكان مستطعي ًا مالي ًا فإنّه جيب عليه أن

يستنيب من حيج عنه واألوىل أن يستنيب الرصورة.

 -2من استقر عليه احلج ومات ،فاألوىل أن ُيستناب عنه الرصورة.

س -13هل جتوز النيابة عن الصبي املم ّيز؟
ج -نعم جتوز.

س -14هل جتوز النيابة عن املجنون؟

ج -نعم جتوز ،بل إذا كان جمنون ًا ادواري ًا وعلم بمصادفة جنونه أليام

املقصود هنا ،فال جيزي ذلك العمل عىل االحوط وجوب ًا – وقد تقدّ م كل ذلك.-
حجة
حجة مل حيج قبلها  -سوا ًء حج عن نفسه ام غريه ،وسوا ًء كانت ّ
((( الرصورة :وهو من حج أول ّ
اسالم ام غريها ،وسوا ًء كان حج ًا واجب ًا ام مستحب ًا.-
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احلج دائ ًام وجبت عليه االستنابة حال إفاقته.

س -15من استقر عليه احلج يف حال إفاقته ولكنّه مات جمنون ًا ،هل جيب

االستئجار عنه؟

ج -نعم جيب االستئجار عنه إذا كان له تركة.
تنبيهات:

وأما املجنون فلم يثبت
التنبيه األول :تقدّ م استحباب احجاج الصبيّ ،

وأما النيابة عنه فقد ثبتت مرشوعيتها.
استحباب احجاجهّ ،
التنبيه الثاين :النيابة عن األحياء يف الواجبات

ال جتوز النيابة عن األحياء يف الواجبات حتى مع عجزهم عنها ،فال

يصح أن تستنيب عن شخص حي وتصيل عنه او تصوم عنه ال يف عباداته

جوز فيه الشارع
األدائية وال القضائية ،ويستثنى من ذلك مورد واحد ّ

املقدس النيابة عن احلي يف الواجب وهو :إذا كان شخص عاجز ًا عن أداء
احلج مبارشة بنفسه هلرم او مرض ال يرجو زواله او غري ذلك وكان عنده
استطاعة مالية للحج ،فيجب أن يستنيب شخص ًا حيج عنه وهو حي ،وهكذا
إذا كان شخص مستطيع ًا للحج وهتاون ومل حيج اىل أن عجز عن مبارشة
احلج بنفسه فمثله يستقر عليه احلج ،وجيب عليه أن يستنيب من حيج عنه.
التنبيه الثالث :النيابة عن األحياء يف املستحبات

جتوز النيابة عن األحياء يف بعض املستحبات العبادية وهي:
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 -1جتوز النيابة عن احلي يف احلج املستحب ،كام تقدّ م.

 -2جتوز النيابة عن احلي يف العمرة املستحبة إذا مل يكن ح��ارض ًا يف

مكة ،وأ ّما إذا كان حارض ًا يف مكة فال تصح النيابة عنه يف العمرة املفردة عىل

االحوط وجوب ًا.

 -3جتوز النيابة عن احلي يف الطواف املستحب إذا مل يكن حارض ًا يف

مكة ،وإال فال جيوز.

 -4جتوز النيابة عن احلي يف زيارة قرب النبي وقبور األئمة كام

جتوز النيابة عنه يف صالة الزيارة التي تستتبع الزيارة.

وهذه املوارد ورد الدليل عىل جوازها من الشارع املقدس ،ويف غري هذه

املوارد ال جتوز النيابة عن احلي بنية جزمية ،نعم جيوز النيابة عنهم يف مجيع
املستحبات ولكنّه يأيت هبا برجاء املطلوبية ال بنية جزمية ،فيجوز أن يصيل
صالة الليل مث ً
ال عن والده احلي ولكن برجاء املطلوبية.

كام جيوز إهداء ثواب مجيع األعامل الواجبة واملستحبة إىل األحياء.
التنبيه الرابع :معنى رجاء املطلوبية

معنى ذلك أن العمل مل يقم دليل معترب عليه من الشارع ولكن يحُ تمل

أن الشارع يطلبه ويريده ،وهذا االحتامل نشأ من وجود رواية ضعيفة مث ً
ال
ولتوضيح ذلك:

ّ
إن أي عمل  -كالنيابة عن احلي -ثبت استحبابه بدليل معترب كام لو ورد
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ٍ
فحينئذ يؤتى به بن ّية
يف رواية صحيحة كالنيايبة عن احلي يف الزيارة او احلج

جزمية.

وأما إذا مل يثبت الفعل بطريق معترب كام لو ورد يف رواية ضعيفة فال

يؤتى به عىل أنّه مطلوب جزم ًا للشارع وإنّام يؤتى به بنية رجاء املطلوبية،

أي برجاء وأمل واحتامل أن يكون مطلوب ًا ومراد ًا للشارع ،وال يصح االتيان
به بنية جزمية عىل ّ
أن الشارع يطلبه ويريده ،وإال كان ترشيع ًا حمرم ًا ونحو ًا

من اإلنباء بغري علم ،الحتامل أن العمل ليس مراد ًا للموىل فتكون نسبته اليه

ترشيع ًا حمرم ًا.

التنبيه اخلامس :النيابة عن األموات

جتوز النيابة عن األموات يف الواجبات واملستحبات ،بل هي مستحبة،

ففي صحيحة معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبد اهلل ما يلحق الرجل

بعد موته؟ (فقال :سنة سنها ُيعمل هبا بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل

هبا ،من غري أن ينتقص من أجورهم يشء ،والصدقة اجلارية جتري من بعده،
والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موهتام وحيج ويتصدق ويعتق عنهام ويصيل

ويصوم عنهام ،فقلت :ارشكهام يف حجتي؟ قال :نعم).

ويف صحيحة عمر بن يزيد قال :قلت أليب عبد اهلل نصيل عن امليت؟

فقال( :نعم حتى أنّه ليكون يف ضيق فيوسع اهلل عليه ذلك الضيق ،ثم يؤتى
فيقال لهُ :خ ّفف عنك هذا الضيق بصالة فالن أخيك عنك ،قال :فقلت:

فارشك بني رجلني يف ركعتني؟ قال :نعم).
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ربع.
كام ال فرق يف النيابة عن األموات بني أن تكون باجرة او بت ّ

كام جيوز إهداء ثواب العمل إىل األموات يف الواجبات واملستحبات ــ كام

وحكي فعله عن بعض أجالء أصحاب األئمة
ورد يف بعض الروايات ُ
ــ بأن يطلب من اهلل سبحانه أن يعطي ثواب عمله آلخر حي أو ميت ،كام

تقدّ م بيانه.

التنبيه السادس :االستئجار عن األحياء

جيوز للحي أن يستأجر شخص ًا ينوب عنه يف املوارد التي جتوز النيابة فيها

عنه وهي:

 -1جيوز له أن يستأجر من ينوب عنه يف احلج الواجب إذا كان عاجز ًا عن

مبارشة احلج وكان مستطيع ًا او استقر احلج يف ذمته بل جيب عليه االستئجار.
 -2وجيوز أن يستأجر من ينوب عنه يف احلج املستحب.
 -3وجيوز أن يستأجر من ينوب عنه يف العمرة املستحبة اذا مل يكن

حارض ًا يف مكة ،وأما إذا كان حارض ًا فال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.

 -4وجيوز أن يستأجر من ينوب عنه يف الطواف املستحب إذا مل يكن

حارض ًا يف مكة.

 -5وجي��وز أن يستأجر من ينوب عنه يف زي��ارة قرب النبي وقبور

األئمة وما يستتبع ذلك من صالة الزيارة.
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التنبيه السابع :االستئجار عن األموات

جيوز االستئجار للحج وللصالة ولسائر العبادات عن األموات ،وتفرغ

ذمتهم بفعل األجري ،من دون فرق بني كون املستأجر وص ّي ًا أو ولي ًا أو وارث ًا

أو أجنبي ًا.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز االتيان بالعبادة كالصالة والصوم واحلج وقراءة القرآن

واهداء ثواهبا للوالدين ان مل يكونا مسلمني؟

ج -ال حيرم اهداء ثواهبا اليهام برجاء ختفيف العذاب عنهام.
للحج أن يستأجر من سبق له
يرجح بعض الناس يف االستنابة
ّ
سّ -2

احلج مرة أو اكثر فهل هذا راجح رشع ًا؟
ّ

احلج فامت
ج -بل الراجح أن يستناب ال�صرورة عمن
استقر عليه ّ
ّ
احلج ،ولكن قد خيتار غري الرصورة ألنه
وكذلك املورس العاجز عن مبارشة ّ

يف الغالب يكون مظنة ألداء املناسك بصورة اضبط إلملامه عم ً
ال هبا.

س -3املرحوم السيد اخلوئي حيتاط يف النائب عن املورس العاجز عن

احلج ان يكون رصورة فلو استأجر العاجز شخص ًا ثم تبني بعد اداء
مبارشة ّ
احلج انه مل يكن رصورة فام هو تكليفه؟
ّ

ج -املختار كفاية استنابة غري الرصورة ،ولو اراد االحتياط فعليه أن

يستنيب الرصورة.
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الف�صل الثالث
ما يعترب يف �صحة النيابة
يعترب يف صحة النيابة أمران:
 -1قصد النيابة بمعنى أن يقصد النائب االتيان بالعمل نيابة عن الغري،

ّ
فإن النيابة من العناوين القصدية التي ال تتحقق خارج ًا إال بالقصد ،فال يقع

العمل عن الغري إال مع قصد كونه عن الغري ،وما مل يقصد ذلك يقع عن

نفسه.

 -2يعترب يف صحة النيابة تعيني املنوب عنه بوجه من وجوه التعيني ،وإال

وقع العمل باط ً
ال فال يقع عن نفسه وال عن غريه ،فلو قصد النيابة ومل يعينّ
املنوب عنه بطل العمل.
وهل يشرتط يف تعيني املنوب عنه ذكر اسمه؟

ج -ال يشرتط بل يكفي التعيني بأي وجه من الوجوه  -كأن يقصد

االتيان بالعمل عن ابن فالن او عن صاحب املال او غري ذلك.-

نعم يستحب للنائب أن يذكر املنوب عنه باالسم يف مجيع املواطن

واملواقف من حني االحرام اىل آخر األعامل.
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تنبيه:

ربع وباإلجارة تصح باجلعالة وبالرشط يف ضمن
كام تصح النيابة بالت ّ

العقد ونحو ذلك ،فلو أجرى عقد البيع مث ً
ال واشرتطوا عليه يف ضمن العقد
أن ينوب باحلج عن شخص صحت النيابة ولزمت ،وهكذا لو جعل شخص

مبلغ ًا من املال ملن حج نيابة عن والده مثالً ،وحج شخص نيابة عنه صحت
جلعل.
النيابة واستحق ا ُ

أسئلة تطبيق ّية:

احلج عن
س -1نرجو من سامحتكم تعيني موارد لزوم قصد النائب يف ّ

نفسه وموارد لزوم قصده عن املنوب عنه؟

وحجه بال استثناء.
ج -يقصد النائب النيابة يف مجيع مناسك عمرته
ّ

�ج هل ينوي الوضوء ألداء الطواف
س -2النائب عن غريه يف احل� ّ
وصالته عن املنوب عنه؟
ج -بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.

تربع ًا
س -3إذا آجر نفسه للنيابة عن الغري أو كان عازم ًا عىل النيابة عنه ّ

احلج وهو يشك  -اآلن  -يف أنّه هل قصد النيابة عند
وقد أحرم للعمرة أو ّ

إحرامه أم ال ليقع عن نفسه فام هو تكليفه؟

ج -إذا كان باعثه وحمركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغري بحيث

لواله ملا كان تلبس بذلك كفى ذلك يف الوقوع عنه.

س -4إذا جتاوز النائب امليقات ثم شك يف انّه هل احرم لنفسه أو للمنوب
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عنه فام هو حكمه؟

احلج أو العمرة عن الغري من قلبه باملرة حني
ج -إذا احتمل انمحاء ن ّية ّ

اإلحرام يبني عىل كون إحرامه لنفسه ،وا ّما مع عدم احتامل انمحائها كذلك

احلج أو العمرة عن الغري -
 -كام هو احلال عادة إذا كان املرء عازم ًا عىل أداء ّ

فيبني عىل كون إحرامه عن ذلك الغري.

�ج عن غريه فتحرك من بلده هلذا
س -5شخص أستنيب ألداء احل� ّ
الغرض وملا أتى امليقات وأحرم لعمرة التمتّع نيس ذلك بالكلية بحيث لو
سئل ماذا تفعل لقالُ :
(أحرم لنفيس) ومل يقل :أحرم عن فالن ومل يلتفت إىل
ٍ
حينئذ هل يسعه اإلعراض
خطئه إال بعد أن وجد نفسه يف مكّة فامذا يصنع

احلج لنفسه؟
عن إحرامه وجتديد اإلحرام عن املنوب عنه أم يلزمه إمتام ّ

ج -ال جيوز له اإلعراض عن إحرامه ولك ّن إذا أتى بأعامل عمرة التمتّع

ثم خرج من مكّة ومل يدخلها يف الشهر الذي أتى فيه بعمرته  -كأن أدى

العمرة يف شهر ذي القعدة فخرج ومل يرجع إىل هناية الشهر  -فحيث أن ذلك

يؤدي إىل بطالن عمرته فله اإلحرام من بعض املواقيت لعمرة التمتّع عن

املنوب عنه وإن كان آثام يف إبطاله عمرة نفسه.

س -6إذا احرم نيابة عن الغري للعمرة املفردة ولكنّه نيس فأتى بالطواف

ويصح عمله؟
لنفسه فهل عليه ان يعيده للمنوب عنه
ّ
ج -نعم عليه أن يعيده عن املنوب عنه.

للحج عن غريه فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد
س -7إذا استؤجر
ّ
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التلبية فهل يصح عن نفسه وعىل هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

احلج عن الغري من قلبه حني اإلحرام
ج -يصح عن نفسه مع انمحاء ن ّية ّ

وال يصح منه العدول يف الن ّية كام ال جيوز له االعراض عن اإلحرام ،نعم

إذا اتى بأعامل عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ومل يرجع إىل أن انقىض الشهر
الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إىل بعض املواقيت
واالحرام لعمرة التمتّع عن املنوب عنه.

للحج
س -8شخص أحرم للعمرة لنفسه ندب ًا فهل جيوز له العدول هبا
ّ
عن أبيه؟
احلج عن أبيه.
ج -ال جيوز العدول ،نعم ال بأس بأن جيعل ّ

حجه استحبابي ًا
س -9من دخل مكّة ألداء عمرة التمتّع لنفسه وكان ّ

احلج عن
حج التمتّع ويؤجر نفسه هناك ألداء ّ
فهل يسعه أن يعرض عن أداء ّ
غريه فيخرج إىل بعض املواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن املنوب عنه؟

حجه كام بدأ وال تبطل عمرته بإعراضه عنها .نعم
ج -عليه أن يتم ّ

احلجة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعامل
إذا كانت عمرته قبل شهر ذي ّ
ٍ
حينئذ
العمرة ومل يرجع إىل أن مىض الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله
حجه
أن حيرم من أحد املواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح ّ

عنه وإن كان آثام يف إبطال عمرة نفسه.

بحج التمتّع
س -10من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو االن يريد أن يأيت ّ
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نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن اين حيرم؟

ج -جيوز ذلك ،واالحوط وجوب ًا ان يذهب إىل أحد املواقيت فيحرم منه

وال حيرم من أدنى ّ
احلل ،نعم لو احرم من ادنى احلل للعمرة املفردة عن ابيه
بحج التمتع عنه.
ثم بقي إىل يوم الرتوية بمكة انقلبت عمرته متعة فيأيت ّ
فرعان
الفرع االول
حكم ا�ستنابة العاجز

ال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -استئجار من ُيعلم مسبق ًا عجزه عن أداء

العمل االختياري مطلق ًا كالعاجز عن الطواف إال بعربة ،وتفصيل ذلك أن
يقال:

ّ
إن العجز عن العمل تارة يكون من البداية وقبل االستئجار وأخرى

يطرأ يف اثناء العمل وبعد االستئجار ،فهنا صورتان:

الصورة األُوىل :العجز من البداية وقبل االستئجار ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن ُيعلم مسبق ًا  -وقبل االستئجار -عجزه عن أداء نفس

العمل االختياري يف احلج مطلق ًا كام لو علمنا من البداية أنّه ال يتمكّن من

الطواف إال بعربة ،ففي هذه الصورة ال جيوز استنابته عىل االحوط وجوب ًا.
تربع العاجز وناب عن غريه فهل تصح نيابته؟
س -1لو ّ

ج -ال تصح عىل االحوط وجوب ًا.

باينلا يف

259

س -2إذا علمنا عجزه عن أداء العمل االختياري لكن ليس مطلق ًا بل

عىل النهج املقرر له رشع ًا كام لو عجز عن الوقوف يف عرفات وفق ثبوت
اهلالل الرشعي عندنا ،فمثل ذلك هل يصح استئجاره؟
ج -نعم يصح استئجاره.

احلالة الثانية :أن ُيعلم عجزه مسبق ًا عام هو خارج عن مناسك احلج،

وهذا عىل نحوين:

النحو األول :ما يقع يف الواجبات املستقلة التي حم ّلها احلج كطواف

النساء وصالته ،واملبيت يف منى ليلة ( 11و ،)12ورمي اجلامر يوم (11
و )12واالفاضة من منى ونحو ذلك مما ال يرض تركه ولو متعمد ًا يف صحة
احلج كاإلفاضة من عرفات قبل الغروب ،واالفاضة من مزدلفة قبل الفجر،

ويف مثل ذلك جيوز استئجار العاجز ،بل جيوز استئجار حتى من ُيعلم تركه
لتلك الواجبات عن ٍ
عمد.
النحو الثاين :ما يقع يف املحرمات كالتظليل وغريه ،فيجوز استئجار من

ُيعلم مسبق ًا بارتكابه للتظليل ونحوه ولو عمد ًا ،لعدم ارضار ذلك باحلج.

الصورة الثانية :أن يطرأ عليه العجز يف أثناء العمل ،وحكمه حكم من

حج عن نفسه إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض املناسك مطلق ًا  -أي ال

يتمكّن من االتيان بالعمل االختياري مطلق ًا كام لو كان مشلوالً او مريض ًا
وال يتمكّن من الطواف اال بعربة -او ال يتمكّن من االتيان هبا عىل النهج

املقرر هلا  -كام إذا مل يتمكّن من الوقوف يف عرفات يف اليوم املقرر رشع ًا ملنع
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السلطات من ذلك ،فهو عاجز رشع ًا ال مطلق ًا ،-ويف هذه الصورة يصح

حجه وجيزي عن املنوب عنه يف بعض امل��وارد ،ويبطل يف موارد أخرى،
ّ
ونذكر لذلك بعض األمثلة:

 -1إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف االختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف

حجه وتفرغ ذمة املنوب عنه.
االضطراري فيها وصح ّ

 -2إذا عجز عن الوقوف االختياري واالضطراري يف عرفات اجتزأ

حجه وتفرغ به ذمة املنوب عنه.
بالوقوف االختياري يف املزدلفة ويصح ّ

 -3إذا عجز عن الطواف – بسبب مرض ونحوه -وضاق الوقت جاز

حجه وتفرغ ذمة املنوب عنه.
له االستنابة ويصح ّ

 -4إذا عجز عن رمي مجرة العقبة يوم العيد استناب يف الرمي ويصح

حجه وتفرغ به ذمة املنوب عنه.
ّ

 -5إذا طرأ احليض عىل املرأة النائبة يف حج التمتع قبل االحرام وضاق

حجها اىل االفراد واجزأ املنوب عنه وتفرغ به ذمته.
وقتها انقلب ّ

حجه.
 -6إذا عجز عن الوقوفني  -يف عرفات واملزدلفة -بطل ّ
تنبيهان:

التنبيه األول :ال جيوز – عىل االحوط وجوب ًا -استئجار العاجز عن

اهلدي إال يف مورد واحد وهو :ما إذا كان املنوب عنه مستطيع ًا ملا عدا اهلدي.
التنبيه الثاين :جتوز النيابة يف الذبح او النحر حتى اختيار ًا.
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261

أسئلة تطبيق ّية:

احلج هل حيق له أن يستنيب غريه يف أداء بعض األعامل
س -1النائب يف ّ

التي جتوز فيها اإلستنابة؟

ج -إذا طرأ عليه العذر املسوغ لإلستنابة جازت ويف الذبح جتوز مطلق ًا.

احلج إذا تعرض لطارئ تعذر معه ان يطوف بنفسه
س -2النائب يف ّ
وان كان يف وضع يسمح بان يطاف به إالّ انه جهل ذلك فاستناب آخر يف

الطواف ومل يعلم باحلكم إالّ بعد انقضاء وقت الطواف فهل جيتزئ املنوب
بحجه؟
عنه ّ

حجه وان كان جهله عن قصور.
ج -ال جيتزئ به بل حيكم ببطالن ّ

احلج إذا طرأ عليه عذر فاستناب غريه يف
س -3النائب عن غريه يف اداء ّ

اداء الطواف مث ً
ال فكيف تكون ن ّية النائب الثاين؟

ج -ينوي اداء ما وجب عىل النائب األول أي يطوف عنه ما وجب عليه

باحلج عن غريه.
وان كان يأيت
ّ

حج التمتّع فيام إذا احتمل
س -4هل
تصح استنابة املرأة عن الرجل يف ّ
ّ

حج
حجها إىل ّ
عدم متكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو احليض وانقالب ّ
اإلفراد؟ ولو أستنيبت وحدث هلا ذلك فهل جيزئ عملها عن املنوب عنه؟
حج التمتّع فاألقرب جواز
ج -إذا مل حيصل اإلطمئنان بعدم متكنها من ّ

استنابتها واإلجتزاء بعملها ولو يف صورة طرو اإلنقالب.

س -5املرأة تكون نائبة عن الغري فيعرضها احليض فال تستطيع أداء
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عمرة التمتّع فهل يصح عملها؟

للحج النيايب.
ج -إذا أدت وظيفتها كفى ذلك
ّ

للحج عن غريه فطرأ عليه العذر املسوغ لالستنابة
س -6من استؤجر
ّ

يف الطواف أو الرمي أو غريها فقام بذلك فهل يستحق متام االجرة املسامة ام
يسقط منها ما يقابل العمل الذي مل يقم به مبارشة وانه استناب غريه يف ادائه؟
ج -الظاهر استحقاقه متام االجرة املسامة.

حجة اإلسالم شخص يعلم مسبق ًا
س -7هل جيوز أن يستأجر ألداء ّ

عجزه عن أداء العمل اإلختياري بأحد األنحاء التالية:

 -1إذا كان معذور ًا عن الوقوف اإلختياري بعرفة أو املزدلفة فيأيت

بالوقوف اإلضطراري؟

ج -ال جيتزئ بنيابته عىل األحوط وجوب ًا.

 -2إذا كان معذور ًا عن إدراك الوقوف اإلختياري يف متام الوقت فيقف

بمقدار الركن؟

ج -ال يبعد جواز نيابته.

احلج وسعيهام
 - 3إذا كان معذور ًا عن مبارشة طواف عمرة التمتّع أو ّ

فيستنيب فيها؟

ج -ال جيتزئ بنيابته عىل األحوط وجوب ًا.
 - ٤إذا كان يف تلبيته حلن وال يمكنه أداؤها عىل النهج الصحيح ولو
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ج -األحوط وجوب ًا عدم اإلجتزاء بنيابته.

 - ٥إذا كان يف قراءته حلن ال يتمكّن معه من أداء صالة الطواف عىل

النهج املعترب رشع ًا فيصيل هو ويستنيب غريه أيض ًا يف أدائها؟
ج -األحوط لزوم ًا عدم اإلجتزاء بنيابته.

 - ٦إذا كان معذور ًا عن مبارشة رمي مجرة العقبة يوم العيد فيستنيب

فيه غريه؟

ج -األحوط وجوب ًا عدم اإلجتزاء بنيابته.
 - 7إذا كان معذور ًا عن املبيت بمنى؟
ج -جتوز نيابته عىل األظهر.

 - 8إذا كان معذور ًا عن مبارشة رمي اجلامر يف اليوم احلادي عرش والثاين

عرش فيستنيب له غريه؟

صحة نيابته.
ج -ال يبعد ّ

 - 9إذا كان معذور ًا من إرتكاب بعض حمرمات اإلحرام كالتظليل

وسرت الرأس ونحومها؟
ج -جتوز نيابته.

حجة استحبابية فهل
احلجة يف فروض السؤال السابق ّ
س -8إذا كانت ّ
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يصح اإلستيجار هلا؟

ج -يصح إذا كان عمل األجري صحيح ًا يف حق نفسه ولكن يلزمه إعالم

املستأجر باحلال.

احلج من حيث النقص يف
س -9هل جتوز نيابة أقطع الرجل أو اليد يف ّ

وضوئه وسجوده؟

ج -ال نقصان يف وضوئه ،نعم صالته ناقصة من حيث عدم السجود

فيها ببعض املساجد ،ومن هنا يشكل االجتزاء بعمله يف تفريغ ذ ّمة املنوب

عنه.

حجة
س -10إذا كان الشخص ناقص العضو فهل جتوز استنابته يف ّ

اإلسالم أو غريها؟

ج -جتوز استنابته إذا كان نقص عضوه ال يوجب خل ً
ال يف أداء العمل

اإلختياري وإال جرى عليه ما تقدّ م من جواب السؤالني ( 7و.)8

س -11من ال يستطيع القراءة الصحيحة ولكنّه حيسن منها مقدار ًا معتد ًا

به بل ربام يكون حلنه يف حرف أو حرفني هل جيوز ان يكون نائب ًا؟

احلج
ج -إذا كانت قراءته جمزية يف حق نفسه جاز ان يكون نائب ًا يف ّ
املستحب والعمرة املندوبة ولكن إذا اراد الغري استئجاره لذلك فال بد من

اعالمه باحلال ،وا ّما االجتزاء بعمله النيايب املشتمل عىل اللحن يف القراءة

وان كان قلي ً
احلج والعمرة الواجبني فمحل اشكال.
ال يف ّ

س -12من يرافق النساء وامل��رىض ليلة العيد ويكتفي بالوقوف يف
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املزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته اص ً
ال هل جيوز ان يكون نائب ًا يف

احلج عن الغري؟

ج -ال يبعد االجتزاء بنيابته.

س -13هل جتوز استنابة من يعلم مسبق ًا عجزه عن الذبح يف منى ملنع

السلطات ذلك منع ًا بات ًا؟

ج -جيوز فان متكّن من الذبح يف وادي حمسرّ فهو وإالّ اجتزأ بالذبح يف
أي موضع من مواضع احلرم املكي واالفضل اختيار مكّة.
احلج الواجب؟
س -14هل جيوز استنابة ذي اجلبرية ألداء ّ

ج -جيوز.

احلج الواجب؟
س -15هل جيتزأ باستنابة دائم احلدث الداء ّ

ج -ال يبعد ذلك بناء ًا عىل ما هو املختار من عدم انتقاض طهارته ما مل

يصدر منه غري ما ابتىل به من سائر االحداث أو نفس احلدث املبتىل به غري

مستند إىل مرضه.

س -16هل جتوز نيابة املضطر إىل تقديم أعامل مكّة عىل الوقوفني يف

احلج؟
ّ

ج -ال مانع منه.
س -17هل جتوز استنابة من جيوز له تقديم أعامل مكّة عىل الوقوفني؟
ج -ال مانع منه.
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س -18إذا استناب من ال يقدر عىل أداء العمل اإلختياري فيام ال جتوز

استنابته ـ فتوى أو احتياط ًا ـ من جهة اجلهل باحلكم أو باملوضوع ثم التفت
إىل ذلك بعد فوات األوان فهل يكون جهله معذر ًا فيحكم باإلجتزاء بعمل

النائب؟

ج -ال.

للحج علم بعدم
للحج عن غريه وملا أحرم
أج� َ�ر نفسه
ّ
ّ
س -19إذا َّ
اإلجتزاء بعمله  -فتوى أو احتياط ًا  -فامذا يعمل؟
ج -إن كان ال جيزي فتوى فإحرامه باطل وإن كان احتياطي ًا احتاط بإمتام

حجته عن املنوب عنه رجا ًء.
ّ

احلج
احلج بنفسه إذا مل جيد من يستنيبه يف اداء ّ
س -20املعذور عن مبارشة ّ
الواجب اال من هو عاجز عن اداء العمل االختياري كمن يف قراءته حلن ـ من
قبيل تبديل الضاد بالظاء ـ فهل جتب عليه املبادرة إىل استنابته وهل جيتزأ هبا

عندئذ ام جيوز له االنتظار إىل حني تيسرّ القادر عىل اداء العمل االختياري يف
السنوات القادمة؟

ج -جيوز له االنتظار مع توقع حصول القادر ،ولو استناب العاجز ثم

تيرس له القادر يف سنة قادمة فاالحوط وجوب ًا جتديد االستنابة.
الفرع الثاين
حكم موت النائب

إذا مات النائب بعد إكامل أعامل احلج فال اشكال يف أنّه جيزي املنوب عنه
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وتربأ ذمته به ،وأما إذا مات يف االثناء فهل ما أتى به جيزي عن املنوب عنه

وتربأ ذمته به او ال؟

ج -يف املسألة صور أربع:

الصورة األُوىل :أن يموت قبل االحرام ،وال اشكال يف عدم براءة ذمة

املنوب عنه ،فتجب االستنابة عنه ثانية فيام جتب االستنابة فيه  -كام لو كان
حجة اإلسالم وغريها.
احلج مستقر ًا عليه -بال فرق بني ّ

الصورة الثانية :أن يموت بعد االحرام وقبل دخول احلرم ،فال تربأ ذمة

املنوب عنه عىل االحوط وجوب ًا ،وجتب  -عىل االحوط -االستنابة عنه ثانية
حجة اإلسالم وغريها.
فيام جتب االستنابة فيه ،بال فرق بني ّ

الصورة الثالثة :أن يموت بعد االحرام فيجزي وتربأ ذمة املنوب عنه

برشطني:

 -1أن يكون موته بعد دخول احلرم عىل االحوط وجوب ًا.
 -2أن تكون النيابة بأجرة.

حجة اإلسالم وغريها.
بال فرق بني ّ

الصورة الرابعة :أن يموت بعد االحرام وبعد دخول احلرم ،وكانت

ربع ًا  -من دون اج��رة -فال جيزي وال تربأ ذمة املنوب عنه عىل
النيابة ت ّ

حجة اإلسالم وغريها.
االحوط وجوب ًا ،بال فرق بني ّ
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تنبيه:

تقدّ م ّ
حجة
أن من أح��رم عن نفسه ودخ��ل احل��رم وم��ات أج��زأه عن ّ

اإلسالم((( ،وتلك املسألة ختتلف عن هذه من ناحيتني:

 -1إن تلك املسألة تفرتض أن الشخص حيج عن نفسه ،وأمّ��ا هذه

فمختصة بالنيابة.

بحجة اإلسالم ،وأ ّما هذه
 -2إن احلكم باالجزاء يف تلك املسألة خمتص ّ

حجة اإلسالم وغريها.
فاحلكم فيها يعم ّ

((( تقدّ مت يف املسألة السادسة من املبحث اخلامس (مسائل متفرقة حول رشائط احلج).
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الف�صل الرابع
ما يعترب يف �صحة الإجارة
يعترب يف صحة اإلجارة للحج أن ال يكون النائب مشغول الذمة بحج

منجز يف عام النيابة ،فلو كان مستطيع ًا للحج وعنده القدرة عىل
واجب عليه ّ
الذهاب ،وكان عامل ًا بوجوب احلج عليه ،ولكنّه متاهل وتسامح وآجر نفسه
للنيابة عن الغري يف نفس العام ،فال تصح اإلجارة ،وهنا أسئلة:

منجز ًا عىل
تنجز الوجوب ،ومتى يكون وجوب احلج ّ
س -1ما معنى ّ

املك ّلف؟

التنجز هو استحقاق العقوبة عىل خمالفة التكليف (الوجوب
ج -معنى
ّ

منجز ًا إذا علم به املك ّلف وكان ملتفت ًا ،وأ ّما إذا
او احلرمة) ،ويكون الوجوب ّ
ٍ
ال به او كان غاف ً
كان جاه ً
وحينئذ تصح
يتنجز الوجوب يف حقه،
ال عنه فال ّ
استنابته للحج وتصح اإلجارة.
منجز ًا عليه،
س -2لو كانت ذمة النائب مشغولة بوجوب احلج وكان ّ

فهنا أسئلة:

احلجة التي أتى هبا عن الغري صحيحة؟
 -1هل تقع ّ

ج -نعم تقع صحيحة وتربأ ذمة املنوب عنه ،وإن كان النائب آث ًام برتكه
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احلج عن نفسه.
احلجة ،فهل اإلجارة عليها صحيحة؟
 -2عىل فرض صحة ّ

ج -اإلجارة عليها باطلة ،وال تصح اجارته إال إذا كان جاه ً
ال بوجوب
ٍ
احلج او كان غاف ً
حينئذ ،كام تقدّ م.
تنجز الوجوب يف حقه
ال لعدم ّ
 -3إذا كانت اإلجارة باطلة فهل يستحق األجري األًجرة املسامة (املتّفق

عليها) او اجرة املثل؟

ج -ال يستحق األجرة املسامة مادامت اإلجارة باطلة ،وإنّام يستحق

اجرة املثل برشط أن ال تزيد عىل األجرة املسامة ،وأ ّما إذا كانت زائدة فال

يستحق الزيادة ،ألن قبوله باألقل من اجرة املثل مرجعه اىل الغاء احرتام ماله

(الزيادة) واالتيان به جمان ًا.

منجز فهل
س -3لو كان الشخص مشغول الذمة بحج واجب عليه ّ

تصح اجارته للنيابة عن الغري إذا مل تكن اإلجارة مق ّيدة هبذه السنة؟
ج -إذا مل تكن مق ّيدة بسنة الوجوب فال اشكال يف صحتها.

تنبيه:

من كان احلج واجب ًا عليه تصح اجارته يف ثالث حاالت:

 -1أن يكون جاه ً
ال باحلكم (جيهل بوجوب احلج عليه).
 -2أن يكون غاف ً
ال عن احلكم (يغفل عن وجوب احلج عليه).

271

باينلا يف

 -3أن يكون عاجز ًا عن احلج عن نفسه ولو متسكع ًا فتصح اجارته

للحج عن غريه.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج ثم زالت عنه االستطاعة هل جيوز أن يستأجر
س -1من
استقر عليه ّ
ّ

نائب ًا؟

للحج
تصح إجارته
احلج لنفسه ولو متسكع ًا
ّ
ّ
ج -إذا مل يكن قادر ًا عىل ّ
عن الغري.
حيج نيابة عن الغري وبعد أن أحرم وغادر امليقات
س -2شخص أراد أن ّ

علم بأنه مستطيع فامذا عليه؟

ج -إذا كان مستطيع ًا من األول وجب عليه الرجوع إىل امليقات واإلحرام

حجه
احلج يف عام الحق فانّه يكمل ّ
لنفسه ،إال إذا كان واثق ًا من متكنه من ّ
النيايب يف هذه الصورة.

فرو ٌع
الفرع الأول
حكم الأُجرة عند موت الأجري
إذا مات األجري بعد إمتام أعامل احلج استحق متام األجرة املسامة بال

اشكال ،وأ ّما إذا مات قبل ذلك فهنا صور:

الصورة األُوىل :أن يموت األجري بعد االحرام ودخول احلرم ،وكانت
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اإلجارة عىل تفريغ ذمة امليت ،فيستحق متام األجرة املسامة (املتفق عليها).
الصورة الثانية :أن يموت بعد االحرام ودخول احلرم ،وكانت اإلجارة

عىل األعامل  -وليس عىل تفريغ ذمة امليت -بحيث تكون األعامل ملحوظة
يف اإلجارة عىل نحو تعدد املطلوب بمعنى ّ
أن كل عمل من أعامل احلج هو

وجعل بإزائه مقدار من األج��رة ،ففي هذه الصورة
ملحوظ يف اإلج��ارة ُ
يستحق األجري من األجرة بنسبة ما أتى به.

الصورة الثالثة :أن يموت قبل االحرام ،ومل تكن املقدمات مأخوذة عىل

نحو تعدد املطلوب أي مل تكن ملحوظة يف اإلجارة ومل جيعل بإزائها جزء من
األجرة ،ويف هذه الصورة ال يستحق األجري شيئ ًا  -سوا ًء كان أجري ًا عىل
تفريغ ذمة امليت ام عىل األعامل -لعدم حتقق كال االمرين إذا مل تفرغ ذمة
أن املوت حصل قبل االحرام ،كام أنه مل ِ
امليت لفرض ّ
يأت بيشء من األعامل.
الصورة الرابعة :أن يموت قبل االحرام ،وكانت اإلجارة عىل أعامل

احلج مع املقدمات ،أي ّ
أن املقدمات مأخوذة عىل نحو تعدد املطلوب بمعنى

وجعل بإزائها جزء من األجرة ،ففي هذه الصورة
أنهّ ا ملحوظة يف اإلجارة ُ
يستحق من األجرة بقدر ما أتى به من املقدمات.
تنبيه:

خيتلف هذا الفرع عن الفرع الثاين من فرعي الفصل الثالثّ :
بأن ذلك

الفرع كان ناظر ًا اىل ّ
أن النائب لو مات فهل جيزي ما أتى به عن املنوب عنه او
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ال ،وأ ّما هذا الفرع فناظر اىل حكم النائب لو مات من جهة استحقاق األجرة
وعدمها.

أسئلة تطبيق ّية:

للحج عن غريه فأتى ببعض املقدمات ورصف يف سبيل
س -إذا استؤجر
ّ

ذلك مبالغ من املال ثم منعته احلكومة من السفر إىل الديار املقدسة فهل له أن

يطالب املستأجر ببدل ما رصفه من هتيئة املقدمات أم ال؟

للحج مع مقدماته ووقعت األجرة بإزاء اجلميع فله
ج -إذا استؤجر
ّ

للحج ومل تلحظ معه
مطالبته ببدل ما قام به من املقدمات وإن استؤجر
ّ
املقدمات مل يستحق شيئ ًا.

الفرع الثاين
حكم من ا�ست�ؤجر للحج البلدي من حيث �سلوك الطريق

من استؤجر للحج البلدي فهل يلزمه أن يسلك طريق ًا مع ّين ًا او هو

باخليار يف ذلك؟

ج -تارة يقع الكالم يف احلكم التكليفي ،واخرى يف احلكم الوضعي:

أوالً :احلكم التكليفي:

من استؤجر للحج نيابة عن غريه فله صورتان:

الصورة األُوىل :أن يستأجره للحج البلدي وال يعينّ الطريق ،ويف هذه
أي طريق يشاء.
الصورة يكون األجري خميرّ ًا يف سلوك ّ
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الصورة الثانية :أن يستأجره و ُيعينّ له طريق ًا حمدّ د ًا ،فال جيوز له العدول
عنه اىل غريه.
احلكم الوضعي:

إذا استأجره للحج وعينّ له طريق ًا حمدّ د ًا إال ّ
أن األجري عدل عنه وسلك
طريق ًا آخر ،وأتى باألعامل فامذا يرتتب عىل ذلك؟
ج -تارة يؤخذ الطريق بنحو الرشط ّية ،واخرى بنحو اجلزئية ،وثالثة

بنحو القيد ّية ،فههنا صور ثالثة:

الصورة األُوىل :أن يكون اعتبار الطريق يف اإلجارة عىل نحو الرشط ّية،

فلو رشط عليه يف عقد اإلجارة أن يسلك طريق املدينة مثالً ،ولكن األجري

خالف وسلك طريق ًا آخر ،ففي هذه الصورة يثبت للمستأجر خيار الفسخ
(خيار خت ّلف الرشط) ،وهنا حالتان:

املسمة
احلالة األُوىل :إذا مل يفسخ املستأجر استحق األجري متام األُجرة اّ

(املتفق عليها).

احلالة الثانية :وإن فسخ استحق األجري ُأجرة املثل إذا مل تزد عىل االجرة

املسامة ،وأ ّما إذا كانت زائدة فال يستحق الزيادة ،ألن قبوله باألقل من اجرة

املثل مرجعه اىل الغاء احرتام ماله (الزيادة) واالتيان به جمان ًا.

الصورة الثانية :أن يكون اعتبار الطريق عىل نحو اجلزئ ّية ،ويف هذه
الصورة يثبت للمستأجر خيار الفسخ أيض ًا (خيار تبعض الصفقة) ،وهنا

باينلا يف

حالتان أيض ًا:
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احلالة األُوىل :إذا فسخ املستأجر استحق األجري ُأجرة املثل ملا قام به من

أعامل دون ما سلكه من الطريق.

احلالة الثانية :وإن مل يفسخ كان له متام األُج��رة املسامة ،ولكن حيق

للمستأجر أن يطالبه بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق املعينّ .

الصورة الثالثة :أن يكون اعتبار الطريق عىل نحو القيد ّية((( ،ويف هذه

الصورة يثبت خيار الفسخ للمستأجر ،وهنا حالتان:

ٍ
وحينئذ ال يستحق األجري شيئ ًا.
احلالة األُوىل :أن يفسخ اإلجارة،

ٍ
وحينئذ يستحق األجري متام االجرة
احلالة الثانية :أن ال يفسخ اإلجارة،
املسمة ،ولكن له مطالبة األجري ُبأجرة املثل للعمل املستأجر عليه ،وجيب عىل
اّ
األجري أن يدفع ُأجرة املثل للمستأجر إذا طالبه هبا.
فائدة:

الفارق بني الرشط ّية واجلزئ ّية والقيد ّية:

يف الرشط ّية يكون متع ّلق اإلجارة هو طبيعي احلج ولكن ا ُملنشأ هبا مع ّلق

عىل التزام األجري بسلوك طريق معني يف أداء احلج ،ففي الرشط ّية يوجد

((( يف املنهاج ج 2مسألة ( :377وإن كان اعتباره عىل نحو القيد ّية مل يستحق األجري شيئ ًا عىل عمله
وختيرّ املستأجر بني فسخ اإلجارة وبني مطالبة األجري باجرة املثل للعمل املستأجر عليه ،فإن طالبه هبا
لزمه اعطاؤه اجرة املثل)
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مطلوبان :العمل وسلوك الطريق املعينّ  ،غايته مل جيعل مقابل الطريق يشء
من االجرة ،وإنّام االجرة بتاممها جعلت مقابل العمل ،وفائدة الرشط هي
ثبوت اخليار للمستأجر عىل تقدير خت ّلف الرشط.

وأ ّما يف اجلزئية فيوجد مطلوبان أيض ًا وقد جعلت االجرة إزاء كليهام

(احلج والطريق) ،فهناك قسط من األجر قد جعل إزاء الطريق املعينّ  ،او
قل :هناك عمل واحد مركب من جزئني :أحدمها الطريق املعينّ والثاين ذو
الطريق (احلج)

فإذا خالف املستأجر فيثبت له خيار تب ّعض الصفقة ،وإذا مل يفسخ يدفع

املسمة ،وحيق له مطالبته بقيمة الطريق املعينّ الذي مل
لألجري متام االجرة اّ
يسلكه.
وأ ّما يف القيد ّية فال يوجد للمستأجر إال مطلوب واحد ،وليس له إال

غرض واحد وهو احلصة املع ّينة من احلج ،وهي احلج عن ذلك الطريق املعينّ
بحيث لو أتى به عن طريق آخر مل يتحقق غرضه من االستنابة ،أي ال غرض
له يف طبيعي احلج ،وال يف سلوك الطريق يف حد ذاته ،وإنّام غرضه باحلج
املق ّيد بكونه من ذلك الطريق ،كام هو احلال يف الصالة املق ّيدة بالوضوءّ ،
فإن

احلكم بوجوب الصالة ينصب عىل التق ّيد الذي هو معلول للقيد (الوضوء).
وبعبارة اخرى :يف الرشط ّية واجلزئية يوجد مطلوبان بينام يف القيد ّية ال

يوجد إال مطلوب واحد ،فإن التق ّيد معلول للقيد واملق ّيد ،وبعد التق ّيد يكون

احلصة اخلاصة وهي احلج املق ّيد هبذا الطريق ،نظري الصالة والوضوء
املطلوب ّ
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فإن املطلوب هي الصالة املق ّيدة بالوضوء ،وأ ّما الفارق بني الرشط ّية واجلزئ ّية

فهو :يف الرشط ّية ال يجُ عل إزاء الرشط (الطريق) قسط من األجر وإنّام متام

االجر يجُ عل مقابل العمل (احلج) ألنّه هو املطلوب غايته ُجعل مع ّلق ًا عىل

الرشط وهو سلوك الطريق املعينّ  ،والزم ذلك جعل اخليار عىل تقدير خت ّلف
الرشط ،وهذا بخالفه يف اجلزئية حيث ُجعل قسط من األجر مقابل املطلوب
الثاين وهو سلوك الطريق.

ويف اجلميع يثبت اخليار عند خت ّلف املطلوب (سلوك الطريق املعني)

غايته يف الرشط ّية يثبت خيار خت ّلف الرشط ،ويف اجلزئية يثبت خيار تب ّعض

الصفقة ،وهكذا يف القيد ّية يثبت اخليار ،وبنا ًء عىل ما تقدّ م تارة املستأجر
ُيعمل اخليار ويفسخ ،و ُأخرى ال يفسخ ،فإن فسخ فعىل الرشط ّية ال يستحق

األجري سوى اجرة املثل ،وعىل اجلزئية يستحق اجرة ما أتى به ،وعىل القيد ّية
ال يستحق شيئ ًا ألنّه مل حيقق غرض املستأجر فلم ِ
يأت بيشء ،وأ ّما إذا مل يفسخ
املسمة يف اجلميع ،غايته عىل الرشط ّية ليس
فيستحق األجري متام االجرة
اّ
للمستأجر يشء مقابل الطريق ّ
ألن متام االجرة جعلت إزاء احلج ومل جيعل

يشء إزاء الطريق ،وأ ّما عىل اجلزئ ّية فللمستأجر أن يطالبه بقيمة اجلزء اآلخر
الذي مل ِ
يأت به (الطريق) ،وأ ّما عىل القيد ّية فللمستأجر أن يطالب األجري
ُبأجرة املثل للعمل املستأجر عليه.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج
س -1إذا استؤجر
للحج البلدي فتوجه إىل بلد امل ّيت قبل موعد ّ
ّ
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بشهر  -مث ً
احلج ومن هناك
ال  -ثم رجع إىل بلده قاصد ًا به الرشوع يف سفر ّ

حج ًا بلدي ًا؟
توجه إىل مكّة املكرمة فهل جيزيه عمله؟ ويكون ّ
ج -نعم.

للحج البلدي ولكنّه غفل يف ساعة احلركة أن ينوي
س -2إذا استؤجر
ّ

ذلك فهل تكفيه الن ّية السابقة؟

احلج النيايب هو املحرك له نحو العمل كفى.
ج -إذا كان ّ

للحج البلدي فلام وصل إىل املدينة املنورة أحرم من
س -3إذا استؤجر
ّ

مسجد الشجرة للعمرة املفردة لنفسه وبعد اإلتيان هبا رجع إىل املدينة وأحرم

احلج البلدي؟
ثانية
للحج املستأجر عليه فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من ّ
ّ
بحجه النيايب.
ج -ال مانع من ذلك وال يرض ّ

للحج البلدي فسافر إىل ذلك البلد لغرض آخر ثم
س -4إذا استؤجر
ّ

حجه لو كان املنوب عنه
احلج فام هو حكم ّ
رجع إىل بلده ومن هناك سافر إىل ّ

حي ًا وما احلكم من جهة استحقاقه األجرة؟

احلج فالظاهر صحته حتى لو كان عن احلي وكان اعتبار الرشوع
ج -اما ّ

فيه من البلد املعني ملحوظ ًا عىل نحو القيدية يف االستنابة .واما األجرة

فيختلف احلال فيها فانه إذا كان اعتبار الرشوع من ذلك البلد ملحوظ ًا يف
اإلجارة عىل نحو الرشط ّية فمقتضاه استحقاق األجري متـام األجرة املسامة إذا

مل يفسخ املستأجر وإالّ فريجع إىل أجرة املثل ما مل تزد عىل االجرة املسامة .واذا

كان اعتباره ملحوظ ًا عىل نحو القيدية بان يكون خمصص ًا للعمل املستأجر
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عليه فال يستحق األجري شيئ ًا من االجرة .وإذا كان اعتباره ملحوظ ًا عىل نحو
اجلزئية فلألجري متام األجرة املسامة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه

من املسري من ذلك البلد ،هذا إذا مل يفسخ املستأجر وإالّ استحق األجري أجرة
املثل دون األجرة املسامة.

الفرع الثالث
حكم من �آجر نف�سه عن �أكرث من �شخ�ص
من آجر نفسه للحج عن شخص ،هل جيوز له أن يؤجر نفسه للحج عن

شخص آخر يف نفس السنة؟
ج -ههنا صور أربع:

الصورة األُوىل :أن تكون كال اإلجارتني مق ّيدة باملبارشة يف نفس السنة،
ٍ
وحينئذ ال تصح إجارته الثانية ،ألنّه باإلجارة األُوىل صار العمل مملوك ًا

لألول فكيف يراد متليكه للثاين؟

الصورة الثانية :أن تكون كال اإلجارتني مق ّيدة باملبارشة يف سنة ختتلف

عن االخرى ،وال اشكال يف صحة كال االجارتني.

الصورة الثالثة :أن تكون إحدى االجارتني مق ّيدة يف سنة معينّة واالخرى

مطلقة (غري مق ّيدة) وال اشكال يف صحتهام أيض ًا.

الصورة الرابعة :أن تكون كال االجارتني مطلقة ،وال اشكال يف صحتهام

أيض ًا.
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الفرع الرابع
قدم او �أخّ ر احلج النيابي امل�شروط
حكم الأجري لو ّ
إذا اشرتط املستأجر عىل األجري االتيان باحلج النيايب يف سنة مع ّينة فهل

جيوز لألجري التأخري او التقديم ؟
ج -ههنا صورتان:

الصورة األُوىل :إذا اشرتط املستأجر عىل األجري االتيان باحلج النيايب

يف سنة متقدّ مة كام إذا آجره للحج يف السنة احلالية ،ولكن األجري ّ
أخر وأتى
باحلج يف السنة القادمة ،فترتتب االحكام التالية:
 -1يكون آث ًام ،إال مع رضا املستأجر.
 -2تربأ ذمة املنوب عنه.
 -3يثبت للمستأجر خيار الفسخ ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :إذا فسخ املستأجر فال يستحق األجري شيئ ًا إذا كان التعيني
عىل وجه التقييد ،ويستحق ُأجرة املثل إذا كان التعيني عىل وجه الرشط ّية.
احلالة الثانية :إذا مل يفسخ املستأجر يستحق األجري متام االجرة املسامة

سوا ًء كان اعتبار التعيني عىل نحو الرشط ّية او القيد ّية ،غايته إذا كان اعتبار

التعيني عىل نحو الرشط ّية فال يستحق املستأجر عىل األجري شيئ ًا ألن متام

االجرة جعلت بإزاء العمل ،وأ ّما إذا كان عىل نحو القيد ّية فللمستأجر أن

فوته عليه من الزمان املعينّ .
يطالب األجري بقيمة املثل ملا ّ
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الصورة الثانية :إذا اشرتط املستأجر عىل األجري االتيان باحلج النيايب يف

سنة ّ
متأخرة كام لو رشط عليه االتيان باحلج يف السنة القادمة ،ولكن األجري
قدّ م وأتى به يف السنة احلالية ،فهنا حالتان:

حجة االسالم
احلالة األُوىل :أن يكون العمل املستأجر عليه من قبيل ّ

حيث تفرغ ذمة املنوب عنه بام أتى به سابق ًا ،وال يمكن استيفاء العمل

حجة االسالم ،ففي هذه احلالة
املستأجر عليه يف وقته املعينّ  ،لعدم تكرار ّ
يكون احلكم هو عني ما تقدّ م يف الصورة األُوىل.
حجة االسالم،
احلالة الثانية :أن ال يكون العمل املستأجر عليه من قبيل ّ

كام إذا آجره عىل احلج املندوب عن نفسه يف العام املقبل فأتى به يف العام
احلايل ،فهنا شقان:

االول :أن يكون التعيني عىل وجه التقييد ،فال يستحق األجري عىل ما أتى

به شيئ ًا ،ووجب عليه االتيان بالعمل املستأجر عليه يف وقته املعني ،و ال يثبت
اخليار للمستأجر لعدم خت ّلف العمل يف وقته.

الثاين :أن يكون التعيني عىل نحو الرشط ّية ،فإن ألغى املستأجر رشطه

املسمة ،وإن مل يل ِغ املستأجر رشطه ،فال يستحق
استحق األجري متام االجرة اّ
األجري عىل ما أتى به شيئ ًا ،ووجب عليه االتيان بالعمل املستأجر عليه يف

وقته املعني ،و ال يثبت اخليار للمستأجر لعدم خت ّلف العمل يف وقتهّ ،
ألن

املفروض ّ
أن وقت العمل املستأجر عليه هو يف العام القادم ،واخليار إنّام يثبت
حل وقت العمل ومل ِ
إذا ّ
يف املرشوط عليه بالرشط.
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الفرع اخلام�س
حكم الأجري �إذا ُ�ص ّد او �أُح�صر
إذا ُصدّ األجري او ُأحرص فلم يتمكّن من االتيان باألعامل كان حكمه

حكم احلاج عن نفسه ،وسيأيت حكم املصدود واملحصور مفص ً
ال يف اجلزء
الثالث.

ولكن ما حكم اإلجارة؟

ج -إذا كانت اإلجارة م ّقيدة((( بتلك السنة التي ُصدّ او ُأحرص فيها كشف

ذلك عن بطالهنا ّ
ألن رشط صحة اإلجارة القدرة عىل االتيان بمتع ّلقها،

وأ ّما إذا مل تكن مق ّيدة بتلك السنة فيبقى احلج يف ذمة األجري ولكن يثبت
للمستأجر خيار خت ّلف الرشط إذا كان اعتبار تلك السنة عىل نحو الرشط ّية.
الفرع ال�ساد�س
الكفارة من مال النائب ال املنوب عنه

إذا أتى النائب بام يوجب الك ّفارة فهي من ماله ،سوا ًء كانت النيابة

ربع.
بإجارة ام بت ّ

الفرع ال�سابع
حكم ما لو ق�صرت الأُجرة عن م�صارف احلج او زادت
إذا استأجره للحج ُبأجرة مع ّينة فقرصت االجرة عن مصارف احلج مل

جيب عىل املستأجر تتميمهاّ ،
ألن العقد حصل عىل املقدار املعينّ  ،كام أنهّ ا إذا
((( أي كان اعتبار تلك السنة بنحو القيد ّية.
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زادت عنها ليس من حق املستأجر اسرتداد الزائد ألن األجري استحق متام
االجرة بنفس عقد االجارة.

أسئلة تطبيق ّية:

ليحج عن ميتهم يف سنة معينة وبمبلغ
س -إذا استأجر الورثة شخص ًا
ّ

احلج تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ فهل يكون
معني وقبل موعد ّ
احلج املستأجر عليه بنفس املبلغ السابق أم يسعه فسخ
األجري ملزم ًا بأداء ّ

اإلجارة أو مطالبة الورثة بجرب مقدار النقص؟

ج -ليس له الفسخ وال مطالبة اجلرب ما مل يكن هناك رشط معاميل يقتيض

استحقاق احدمها.

الفرع الثامن
حجه باجلماع
حكم ما لو �أف�سد الأجري ّ

حجه باجلامع قبل
إذا استأجره للحج الواجب او املندوب فأفسد األجري ّ

املشعر ،فهل جيزي ما أتى به عن املنوب عنه ،وهل جيب عىل األجري إمتام
ذلك احلج الذي جامع فيه او ال؟

ج -إذا جامع األجري زوجته يف احلج قبل املزدلفة وكان عامل ًا عامد ًا

حجه ترتبت عليه األحكام اآلتية:
وأفسد ّ

 -1جيب عىل األجري إمتام ذلك احلج الذي جامع فيه.
 -2جيب عىل األجري يف السنة القادمة إعادة احلج.
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س -وهل احلج الثاين يأيت به عن نفسه او عن املنوب عنه؟
ج -يأيت به عن نفسه.

 -3عىل األجري كفارة اجلامع وهي بدنة ومع العجز عنها شاة.
حجتهام التي جامعا فيها -بأن
 -4جيب التفريق بني األجري وزوجته يف ّ

احلج حتى أعامل
ال جيتمعا إال إذا كان معهام ثالث -إىل أن يفرغا من مناسك ّ
منى ويرجعا إىل نفس املحل الذي وقع فيه اجلامع ،ولو رجعا من غري ذلك
الطريق جاز أن جيتمعا إذا قضيا املناسك.

احلجة املعادة من حني الوصول إىل حمل
 -5جيب التفريق بينهام أيض ًا يف ّ

احلجة السابقة -إىل وقت الذبح بمنى ،بل
وقوع اجلامع  -الذي حصل يف ّ

األحوط وجوب ًا استمرار التفريق إىل الفراغ من متام األعامل والرجوع إىل
املكان الذي وقع فيه اجلامع.

 -6جيب عىل األجري املبيت ليلة الثالث عرش يف منى عىل االحوط

وجوب ًا ،وال جيوز له االفاضة من منى يف اليوم الثاين عرش.

 -7احلج االول  -الذي جامع فيه -هو الذي يقع عن املنوب عنه وجيزي

عنه ،وأ ّما الثاين فهو عقوبة عىل النائب.

 -8مادام احلج االول هو الذي يقع عن املنوب عنه فاألجري يستحق متام

املسمة ،سوا ًء كان أجري ًا عىل تفريغ الذمة ام عىل األعامل ،لكونه قد
األجرة اّ

وفرغ ذمة املنوب عنه.
أتى بتامم األعامل ّ
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س -لو مل حيج األجري يف السنة القادمة فهل يستحق االجرة؟

ج -نعم يستحق متام االجرة وإن مل حيج من قابل لعذر او بدون عذر.

ربع ًا ،غايته ّ
أن
 -9األحكام املتقدّ مة تعم النائب ،سوا ًء كان أجري ًا او مت ّ

ربع ال يستحق األجرة.
املت ّ

أسئلة تطبيق ّية:

حجه باجلامع قبل
س -ورد يف املناسك ان من استؤجر
للحج إذا افسد ّ
ّ

حيج عن
احلج من قابل فهل ان االجري ّ
املشعر وجب عليه امتامه وعىل االجري ّ

نفسه أو عن املنوب عنه؟
حيج عن نفسه.
جّ -

الفرع التا�سع
يحق للأجري �أن يطالب بالأُجرة قبل احلج
للحج أن يطالب باألجرة قبل اإلتيان بالعمل حتى وإن مل
حيق لألجري
ّ
ّ

يشرتط التعجيل رصحي ًا ،من جهة وجود القرينة عىل االشرتاطّ ،
فإن األجري
حيتاج اىل ٍ
مال لكي هي ّيئ مقدمات سفره ،وهذه العادة اجلارية بالتعجيل،

إن الغالب ّ
تشكل رشط ًا ضمني ًا ،حيث ّ
أن األجري ال يتمكّن من الذهاب إىل
احلج واإلتيان باألعامل قبل أخذ األجرة.
ّ
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الفرع العا�شر
من �آجر نف�سه للحج فلي�س له �أن ي�ؤجر غريه

للحج فهل جيوز لألجر أن يستأجر شخص ًا آخر للذهاب
إذا آجر نفسه
ّ

للحج عن نفس املنوب عنه؟
ج -هنا حالتان:

ِ
املستأجر
احلالة األُوىل :أن تكون اإلجارة مرشوطة باملبارشة ،بأن يشرتط

عىل األجري أن يبارش احلج بنفسه ،ولو كان االشرتاط ضمن ّي ًا ،ويف هذه احلالة
ِ
ِ
املستأجر.
يستأجر غريه اّإل مع إذن
ليس له أن

احلالة الثانية :أن تكون اإلجارة مطلقة ،بأن ال يشرتط عليه املبارشة ،ويف
ِ
يستأجر غريه للحج.
هذه احلالة جيوز لألجري أن
تنبيه:

إذا جاز لألجري أن يستأجر غريه فال جيوز له أن يستأجره بأقل من االُجرة

املسمة.
اّ

أسئلة تطبيق ّية:

احلج فهل له أن يستأجر شخص ًا
س -إذا استؤجر للنيابة عن غريه يف ّ

آخر ألدائه؟

ج -إذا مل يشرتط عليه املستأجر أداءه بنفسه ال رصحي ًا وال انرصاف ًا جاز

ولكن ال جيوز أن تكون األجرة يف إجارة غريه أقل قيمة من األجرة يف إجارة
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نفسه.
الفرع احلادي ع�شر
حكم الأجري حلج التمتع �إذا �ضاق عليه الوقت

ال اشكال يف ّ
أن من أحرم لعمرة التمتع وتبينّ عجزه عن أدائها من جهة
ضيق الوقت تنقلب وظيفته اىل حج االفراد ويأيت بعمرة مفردة بعده ،هذا لو

كان حاج ًا عن نفسه  -كام سيأيت.-

ولكن هل ذلك احلكم  -انقالب الوظيفة من حج التمتع اىل حج

اإلفراد -يشمل النائب او ال؟

ربع او إجارة ،فمن استؤجر حلج
ج -نعم يشمله سوا ًء كان ّ
حجه بت ّ

التمتع عن شخص يف سعة الوقت ،واتفق ّ
أن الوقت قد ضاق ،فوظيفته
العدول اىل حج اإلفراد ويأيت بعمرة مفردة بعده عن املنوب عنه.

س -1هل ما أتى به النائب من حج اإلفراد جيزي عن املنوب عنه -

الذي كانت وظيفته حج التمتع -وتربأ ذمته به او ال؟
ج -نعم جيزي وتربأ ذمته به.

املسمة او ال يستحق شيئ ًا
س -2هل يستحق النائب لو كان أجري ًا االجرة اّ

او يستحق االجرة بالنسبة؟

ج -إذا كانت االجارة عىل نفس األعامل  -حج التمتع -فال يستحق

شيئ ًا لعدم اتيانه بالعمل املستأجر عليه ،بعد افرتاض ّ
أن التغاير تام بني حج
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التمتع وحج اإلفراد ،وأ ّما إذا كان مستأجر ًا عىل تفريغ ذمة امليت فيستحق
املسمة كاملة لتحقق العمل املستأجر عليه.
االجرة اّ
تنبيه:

ّ
إن احلكم السابق – انقالب الوظيفة -خيتص بمن استؤجر يف سعة

الوقت ثم ضاق وقته ،وأ ّما من كان الوقت ضيق ًا يف حقه عن أداء حج التمتع
من البداية فال جيوز استئجاره حلج التمتع وإن أمكنه أن يأيت بحج اإلفراد.
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الف�صل اخلام�س
�سائر �أحكام النيابة
احلكم االول
نيابة �شخ�ص عن جماعة
هل جيوز لشخص واحد أن ينوب عن مجاعة يف احلج او العمرة املفردة؟
ج -إذا كان احلج او العمرة مستحبني جاز ذلك ،وأ ّما إذا كانا واجبني

فال جيوز فيهام نيابة الواحد عن اثنني وما زاد إال يف مورد واحد وهو :ما إذا

كان وجوب احلج او العمرة عليهام او عليهم عىل نحو الرشكة ،كام إذا نذر
ٍ
شخصان أن يشرتك ٌ
فحينئذ جيوز
كل منهام مع االخر يف االستئجار يف احلج،
هلام أن يستأجرا شخص ًا واحد ًا للنيابة عنهام.
أسئلة تطبيق ّية:

باحلج النيايب عن عدة أشخاص وهل يفرق يف
س -1هل جيوز اإلتيان
ّ

ذلك كون بعضهم أو مجيعهم أموات؟

احلج املندوب مطلق ًا ،وال جيوز يف الواجب إال يف
ج -ال بأس بذلك يف ّ

مورد واحد مذكور يف املسألة  12٦من املناسك(((.
((( وهو ما تقدّ م بيانه يف احلكم االول.

290

تو�ضيح منا�سك احلج

س -2شخص اعتمر متتع ًا عن أمه ندب ًا وبعد إمتامه العمرة اراد ان جيعل

حجه نيابة عن أمه وأبيه فهل جيوز له ذلك؟
ّ
ج -ال يبعد ذلك.

س -3هل جيوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد يف العمرة املفردة

املندوبة؟

ج -جيوز.
احلكم الثاين
نيابة جماعة عن �شخ�ص

هل جيوز أن ينوب مجاعة عن شخص واحد يف عام واحد؟
ج -فيه تفصيل:
حي -
 -1ال بأس بنيابة مجاعة يف عام واحد عن شخص واحد م ّيت أو ّ

احلج مندوب ًا.
ربع ًا أو باإلجارة  -فيام إذا كان ّ
ت ّ

احلج
 -2ال بأس بنيابة مجاعة يف عام واح��د عن شخص واح��د يف ّ
حجان واجبان
احلي((( ّ
الواجب فيام إذا كان متعدّ د ًا ،كام إذا كان عىل امل ّيت أو ّ

بنذر  -مث ً
حجة االسالم وكان اآلخر واجب ًا بالنذر،
ال  -أو كان أحدمها ّ
ٍ
حينئذ -استئجار شخصني أحدمها ألحد الواجبني واآلخر لآلخر.
فيجوز -
للحج الواجب
 -3وكذلك جيوز استئجار شخصني عن واحد أحدمها
ّ
((( إذا كان عاجز ًا عن املبارشة.
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واآلخر للمندوب يف نفس العام.
كحجة االسالم
 -4بل ال يبعد جواز استئجار شخصني لواجب واحد،
ّ

حج أحدمها.
من باب االحتياط ،الحتامل نقصان ّ

مع االلتفات اىل ّ
أن كل واحد من النائبني يأيت باحلج عن املنوب عنه بنية

جزمية ال بنحو االحتياط ،وأ ّما االحتياط فهو مرتبط باملنوب عنه.
احلكم الثالث
النيابة يف الطواف م�ستحب

ال اشكال يف كون الطواف مستحب ًا يف حد ذاته((( ،وكذلك ال اشكال

يف جواز النيابة يف الطواف املستحب((( عن امليت وأ ّما احلي فيستحب النيابة

عنه يف الطواف املستحب يف حالتني:

ً
مستقال عن باقي املناسك للنصوص الكثرية الدالة عىل ذلك.
((( بمعنى يرشع االتيان به
((( للنصوص من قبيل صحيحة موسى بن القاسم قال :قلت :أليب جعفر الثاين :قد أردت أن
أطوف عنك وعن أبيك فقيل يل :إن األوصياء ال يطاف عنهم ،فقال يل« :بل طف ما أمكنك فإنه
جائز» ثم قلت له بعد ذلك بثالث سنني :إين كنت استأذنتك يف الطواف عنك وعن أبيك فأذنت يل
يف ذلك فطفت عنكام ما شاء اهلل ثم وقع يف قلبي يشء فعملت به قال« :وما هو؟» قلت :طفت يوم ًا
عن رسول اهلل فقال :ثالث مرات «صىل اهلل عىل رسول اهلل» ،ثم اليوم الثاين عن أمري املؤمنني ثم
طفت اليوم الثالث عن احلسن والرابع عن احلسني واخلامس عن عيل ابن احلسني
والسادس عن أيب جعفر حممد بن عيل واليوم السابع عن جعفر بن حممد واليوم الثامن
عن أبيك موسى واليوم التاسع عن أبيك عيل واليوم العارش عنك يا سيدي ،وهؤالء الذين
أدين اهلل بواليتهم فقال« :إذن واهلل تدين بالدين الذي ال يقبل من العباد غريه» قلت :وربام طفت عن
أمك فاطمة وربام مل أطف ،فقال« :استكثر من هذا فإنه أفضل ،ما أنت عامله إن شاء اهلل» ،الكايف
ج 4باب الطواف واحلج عن األئمة ح 2ص.314
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 -1إذا مل يكن حارض ًا يف مكة.

 -2إذا كان حارض ًا ولكنّه عاجز عن الطواف مبارشة.

وأ ّما إذا كان حارض ًا يف مكة وقادر ًا عىل مبارشة الطواف فال جتوز النيابة

عنه يف الطواف.

س -1هل يوجد يف أفعال احلج ما هو مستحب يف ذاته كالسعي مثالً؟
ج -ال دليل عىل استحباب السعي او غريه يف حد ذاته.

س -2هل احلكم السابق خمتص بالطواف او يشمل العمرة املفردة؟
ج -يشكل االتيان بالعمرة املفردة عمن كان حارض ًا يف مكة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -يشرتط يف النيابة عن الغري يف الطواف املندوب عدم حضور املنوب

عنه يف مكة مع قدرته عىل ادائه بنفسه فهل يشرتط يف أداء العمرة املفردة

املندوبة عن الغري عدم متكنه من ادائها بنفسه؟
ج -ال يشرتط ذلك(((.

احلكم الرابع
يجوز للنائب �أن يعتمر او يطوف عن نف�سه
جيوز للنائب بعد فراغه من أعامل احلج النيايب أن يأيت بالعمرة املفردة عن

نفسه او عن غريه او عن نفسه وغريه ،كام جيوز له أن يطوف عن نفسه او عن
((( تم العدول عن ذلك اىلّ :
أن النيابة يف العمرة املفردة عن احلي احلارض يف مكة حمل إشكال.
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غريه او عن نفسه وغريه ،بأن يأيت بالعمل أصالة عن نفسه ونيابة عن غريه.
احلكم اخلام�س
حكم جعل العمرة عن �شخ�ص واحلج عن �آخر

جيوز للنائب إذا كان حج التمتع مستحب ًا أن جيعل العمرة عن غريه واحلج

عن نفسه ،كام جيوز أن جيعل العمرة عن شخص واحلج عن نفس الشخص
وعن شخص آخر ،وال جيوز ذلك إذا كان احلج واجب ًا.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1شخص أحرم لعمرة التمتّع نيابة عن أمه وجوب ًا أو استحباب ًا ثم

يصح؟
حلج التمتّع عن نفسه فهل
ّ
احرم ّ

احلج واجب ًا فال جيزئ ،وأ ّما إذا كان استحبابي ًا فال يبعد أن
ج -إذا كان ّ

يكون صحيح ًا.

س -2شخص اعتمر متتع ًا عن أمه ندب ًا وبعد إمتامه العمرة اراد ان جيعل

حجه نيابة عن أمه وأبيه فهل جيوز له ذلك؟
ّ
ج -ال يبعد ذلك.

احلكم ال�ساد�س
حكم االتيان باحلج او العمرة �أ�صالة عن نف�سه ونيابة عن غريه
جيوز لشخص أن يأيت باحلج املستحب أصالة عن نفسه ونيابة عن غريه،

كام جيوز له االتيان بالعمرة املفردة املستحبة أصالة عن نفسه ونيابة عن غريه،
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ويرتتب عليها أثر العمرة التي يأيت هبا عن نفسه فقط ،فيجوز له اخلروج من
مكة او احلرم والعود اليهام يف نفس شهر العمرة كام هو احلال يف العمرة التي

يأيت هبا عن نفسه ،وهذا بخالفه يف من أتى بالعمرة نيابة عن غريه فال جيوز
له الدخول اىل مكة او احلرم بعد خروجه منهام وإن كان عوده يف نفس الشهر
الذي اعتمر فيه إال أن يأيت بعمرة اخرى.

أسئلة تطبيق ّية:

س -هل جيوز للشخص اإلتيان بعمرة مفردة اصالة عن نفسه ونيابة عن

آخر؟

ج -ال يبعد جوازه.
احلكم ال�سابع
حكم الأجري عند ف�سخ امل�ست�أجر للإجارة

احلج عن الغري وبعد ادائه أعامل عمرة التمتّع فسخ
إذا استؤجر ألداء ّ

حج
املستأجر االجارة ـ لغبن أو نحوه -وجب عىل األجري اإلتيان بمناسك ّ
يتحمل
التمتّع أيض ًا اال إذا مل يكن متمكّن ًا منه أو كان حرجي ًا عليه بحد ال
ّ
ٍ
عندئذ أن
احلج ،واالحوط األُوىل
عادة فإنّه جيوز له يف هذه الصورة أن يرتك ّ

جيعلها عمرة مفردة فيأيت بطواف النساء وصالته.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج عن الغري وبعد ادائه أعامل عمرة التمتّع
س -1إذا استؤجر ألداء ّ
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فسخ املستأجر االجارة ـ لغبن أو نحوه ـ فام هو تكليف االجري؟

حج التمتّع أيض ًا اال إذا مل يكن متمكّن ًا
ج -جيب عليه اإلتيان بمناسك ّ

يتحمل عادة فانه جيوز له يف هذه الصورة
منه أو كان حرجي ًا عليه بحد ال
ّ
احلج واالحوط األُوىل عندئذ ان جيعلها عمرة مفردة فيأيت بطواف
ان يرتك ّ

النساء وصالته.

احلكم الثامن
حكم الأجري للحج من حيث زيارة امل�شاهد
جيب عىل األج�ير للحج أن ي��زور النبي واألئمة  -صلوات اهلل

عليهم -وسائر املشاهد يف املدينة املنورة ومكة املكرمة مما يتعارف زيارته

نيابة عن املنوب عنه.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج عن امل ّيت هل جيب عليه أن يزور النبي واالئمة
س -املستأجر الداء ّ

نيابة عنه وكذا بالنسبة إىل زيارة بقية املشاهد يف املدينة املنورة ومكة املكرمة؟

ج -يلزمه زيارة النبي واألئمة من حيث اندراجها يف العمل

املستأجر عليه عند االطالق ،واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام

احلجاج هبا بحيث يشملها عقد االجيار مع االطالق لزمه اإلتيان هبا أيض ًا،
ّ
وإالّ مل جيب.
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احلكم التا�سع
النائب ي�أتي بالعمل وفق تقليده
من استؤجر ألداء احلج او العمرة يعمل عىل طبق تقليده ال عىل طبق

تقليد املنوب عنه وال عىل طبق تقليد املستأجر ،ويستثنى من ذلك مورد
واحد وهو :ما إذا فرض تقييد متع ّلق االجارة  -احلج او العمرة -بالصحيح
يف نظر املستأجر او بالصحيح يف نظر املنوب عنه ،ففي هذه احلالة جيب عىل
األجري أن يعمل بمقتىض ذلك إال إذا تيقن بفساد احلج لو أتى به عىل طبق
تقليد املستأجر او املنوب عنه.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج عىل طبق تقليده أو البد
س -1هل جيب أن تكون أعامل النائب يف ّ

من أن تكون مطابقة لتقليد املنوب عنه؟

ج -يعمل عىل طبق تقليد نفسه ،نعم إذا كان أجري ًا وفرض تقييد متع ّلق

اإلجارة بالصحيح يف نظر املنوب عنه أو املستأجر رصحيا أو النرصاف إطالقه
ٍ
حينئذ العمل بمقتضاه ما مل يتيقن بفساد العبادة معه.
إليه كانت وظيفته
احلج رأت الدم وهو
س -2امرأة استنيبت
للحج وقبل اإلتيان بطواف ّ
ّ

وفق تقليدها من دم احليض الذي يكون حكمها معه هو االستنابة للطواف

وصالته ،ألنه ال يتيرس هلا املكث يف مكّة لتطوف وتصيل بعد الطهر؛ ولكن
مقتىض تقليد املنوب عنه ان الدم املرئي من دم االستحاضة فال بد ان تأيت
بنفسها بالطواف وصالته بعد القيام بأعامل املستحاضة وال مورد لالستنابة

باينلا يف
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ج -تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه االجتزاء بعملها عىل

االحوط وجوب ًا.
�أحكام �أخرى:

س -1من استؤجر يف البلد للعمرة املفردة املندوبة هل حيق له ان يؤدي
العمرة لنفسه أوّالً ثم حيرم من أدنى احلل للعمرة املستأجرة؟
ج -حيق له ذلك إالّ إذا كان املستأجر عليه  -بموجب االنرصاف أو
غريه من القرائن  -هي العمرة البلدية أو العمرة األُوىل التي يدخل باحرامها

يف مكّة املكرمة أو نحو ذلك.

س -2هل جيوز أخذ األجرة إزاء القيام بالعمرة املفردة النيابية التي يؤتى

هبا رجاء؟

ج -ال مانع منه.

تصح منه النيابة ـ عىل االحوط ـ جه ً
ال منهام فهل
س -3إذا استأجر من ال ّ
يستحق االُجرة؟

ج -إذا علم املستأجر عدم متكّن االجري من العمل االختياري ومع

ذلك استأجره ـ وان كان جاه ً
ال بعدم االجتزاء بعمله ـ فاإلجارة صحيحة،
ويستحق متام األجرة املسامة ،وأما إذا كان جيهل ذلك فان كان املستأجر عليه

العمل الكامل مل يستحق شيئ ًا وان كان هو العمل املوجب لفراغ ذ ّمة امل ّيت
فال بد من الرتايض بصلح ونحوه.
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حجة اإلسالم فامت قبل
س -4أتى شخص إىل املدينة املنورة قاصد ًا أداء ّ

حيج عنه من
مبارشة األعامل ،هل جيوز للقائمني عىل أمره أن يستنيبوا له من ّ

أمواله التي تركها؟ وهل حيتاج األمر إىل اإلستئذان من ورثته أم تكفي إجازة

مستقر ًا يف ذمته.
احلج كان
احلاكم الرشعي عل ًام أن ّ
ّ

ج -جيب اإلستئذان من ورثته وال تكفي إج��ازة احلاكم الرشعي،

احلج عنه ال يدل عىل
والنص الدال عىل أنّه جيعل نفقته وزاده وراحلته يف ّ

جعل الوالية يف ذلك لغري ورثته.

س -5شخص بادر إىل االستنابة ألعامل مكّة بعد مناسك منى ثم متكّن

من املبارشة فهل جتب عليه االعادة؟
ج -نعم.

س -6تستويف محلتنا للحج مبلغ سبعامئة وعرشين دينار ًا كويتي ًا ازاء

توفري اخلدمات املعهودة ،ويأيت بعض االشخاص هبذا املبلغ إىل صاحب

احلملة لتكليف من يطمئن اليه باحلج عن بعض ذوهيم فهل جيوز لصاحب
احلملة ان يقسم املبلغ عىل شخصني ليؤدي احلج شخصان بدل ان يؤديه

شخص واحد؟

ج -ال جيوز من دون علم دافع املبلغ وموافقته.

للحج عن نفسه مستحب ًا
س -7النائب عن غريه هل حيق له ان يستنيب
ّ

لدرك الثواب؟

ج -ال خيلو عن اشكال وال بأس به رجا ًء.
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احلج فقبل النيابة جمان ًا ثم عزله ومل
س -8إذا استناب أحد ًا يف أداء أعامل ّ

يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟
ج -ال يبعد صحته.

وحجه وصاليت الطوافني
س -9النائب يف اإلتيان بطواف عمرة التمتّع
ّ

هل يلزمه أن يكون حمرم ًا حال أدائها؟
ج -ال يلزمه ذلك.

احلج هل جيوز له أن حيرم بالنذر
س -10النائب عن غريه يف العمرة أو ّ

فيام قبل امليقات أم يلزمه اإلحرام من امليقات نفسه؟
ج -جيوز له اإلحرام قبل امليقات بالنذر.

باحلج أو العمرة نيابة عن موالنا صاحب
س -11هل جيوز اإلتيان
ّ

الزمان عليه السالم؟

ج -نعم جيوز ذلك.

احلج ثم هيدي ثوابه لوالديه
س -12أهيام افضل ان يأيت بالعمرة املفردة أو ّ

 مث ًال  -أو حيرم من البداية نيابة عن والديه؟
ج -لعل الثاين افضل(((.

((( الفارق بني النيابة واهداء الثواب:
النيابة هي أن تأيت بالعمل من البداية عن غريك ،وهي حتتاج اىل قصد فال حيسب له العمل وال يقع
عنه إال إذا قصدت النيابة عنه ،وإذا مل تقصدها فيقع العمل عن نفسك ،كام أن النيابة حتتاج اىل دليل
جوز الشارع ذلك ،ومن هنا ال ترشع النيابة عن
من الشارع فال يصح أن تنوب عن شخص إال إذا ّ
الكافر او الناصبي إال يف مورد واحد أذن فيه الشارع بالنيابة عن الناصبي وهو :جواز نيابة الولد عن
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س -13من يستأجر للقيام بمهمة املرشد الديني يف احلملة هل جيوز له

جمان ًا؟
احلج لنفسه أو عن غريه بأجرة أو ّ
اداء ّ

ج -جيوز له ذلك إالّ إذا كان قد اشرتط عليه تركه.

أبيه الناصبي يف احلج دون غريه من العبادات.
وأ ّما اهداء الثواب فيقصد به أن تأيت بالعمل عن نفسك وبعد إكامله تطلب من اهلل عز وجل أن جيعل
ثوابه لشخص آخر فهي دعاء وطلب من اهلل وهو عز وجل قد يستجيب وقد ال يستجيب ،وهي هبذا
املعنى ال حتتاج اىل دليل خاص كام جيوز ان هتدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي ،فأنت تطلب
من اهلل أن جيعل ثواب ما عملت له ،وربام يستجيب اهلل عز وجل وربام ال يستجيب ،كام أنهّ ا هبذا املعنى
جيوز لك أن هتدي ثواب األعامل الواجبة عليك لغريك ،فيمكنك بعد الفراغ من صالة الصبح مث ً
ال أن
تطلب من اهلل عز وجل أن جيعل ثواهبا لوالديك مثالً.
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املق�صد الرابع
احلج املندوب
يستحب ملن يمكنه
حيج وإن مل يكن مستطيع ًا((( ،وكذلك
احلج أن ّ
ّ
ّ
بحجة اإلسالم وسقط وجوب احلج عنه أن حيج مستحب ًا،
يستحب ملن أتى ّ
ويستحب اإلتيان به يف ّ
كل سنة ملن يتمكّن من ذلك(((.
ّ
تنبيهان:

التنبيه األول :يستحب احلج لغري املستطيع حتى لو كان مدين ًا ،نعم إذا

احلج االستحبايب
كان الدَ ين حاالً والدائن مطالب ًا به وكان رصف ماله يف أداء ّ

حجه.
موجب ًا لتعجيزه عن أدائه مل جيز له ذلك ،ولو خالف عىص ولكن يصح ّ
التنبيه الثاين :تقدّ م ّ
حج فال يعدّ
أن غري املستطيع ال جيب عليه احلج ،ولو ّ

حج ًا مستحب ًا ،ولكنّه لو خرج ووصل اىل امليقات
حجة اسالم ،وإنّام يقع ّ
ّ
حجة
حجته ّ
وكان واجد ًا لنفقة احلج فيكون مستطيع ًا من مكانه وتكون ّ
((( للنصوص الكثرية من قبيل ما روي عن النبي (صىل اهلل عليه وآله)( :ال تدع احلج وانت تقدر
عليه) الكايف ج 4باب فضل احلج والعمرة ح 7ص.254
((( للنصوص من قبيل ما روي عن عيسى بن أيب منصور قال :قال يل جعفر بن حممد (عليه السالم):
وحتج يف كل سنة فافعل) هتذيب االحكام ج 5باب من
(يا عيسى إن استطعت أن تأكل اخلبز وامللح
ّ
الزيادات يف فقه احلج ح 184ص.442
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إسالم ،إذ يكفي يف االستطاعة حتققها من مكانه وال يشرتط من البلد ،كام

تقدّ م.

أسئلة تطبيق ّية:

احلج ال
س -1من عليه َدين مستوعب ملا لديه من املال الوايف بنفقات ّ

حج ًا استحبابي ًا لنفسه
حيج ّ
يعد مستطيع ًا يف نظركم الرشيف فهل جيوز له أن ّ

أو عن غريه؟

ج -جيوز ،نعم إذا كان الدَ ين حاالً والدائن مطالب ًا به وكان رصف ماله

احلج االستحبايب موجب ًا لتعجيزه عن أدائه مل جيز له ذلك ولو خالف
يف أداء ّ

حجه.
عىص ولكن يصح ّ

احلج أكثر من مرة
س -2هناك روايات كثرية تدل عىل استحباب أداء ّ

فهل هناك حكم ثانوي يقتيض خالف ذلك يف هذا الزمن بالنظر إىل الزحام

الذي حيصل يف املوسم؟
ج -ال.

احلج
س -3هل
احلج بالنسبة إىل امرأة قد أدت ّ
يستحب الذهاب إىل ّ
ّ
الواجب عليها سابق ًا مع علمها بام حيصل من اختالط النساء مع الرجال يف

األعامل كالطواف والسعي وغري ذلك؟

يستحب وال يرض االختالط عىل النحو املتعارف غري املوجب
ج-
ّ
لإلثارة.
احلج املستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة
س -4هل يفضل ترك ّ

دنملا جحلا
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حج واجب؟
ملن عليه ّ

ج -ليس كذلك إال مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة األخ املؤمن

ونحوها.

�ج ملواطني اململكة إال مرة ّ
كل مخس
س -5إذا منعت احلكومة احل� ّ
احلج ندب ًا قبل ذلك أن حيرم ويلبس املخيط فوق
سنوات فهل جيوز ملن يريد ّ
ثويب اإلحرام أثناء الدخول يف مكّة وكذلك يركب السيارة املسقفة يف النهار؟
للحج املندوب وإن علم أنه سيضطر إىل لبس املخيط
ج -جيوز اإلحرام
ّ

واالستظالل املحرم ولكن تثبت عليه الكفارة ،عل ًام أنا ال نرخص يف خمالفة

احلجاج إذا كانت
احلج وفق ما تقتضيه مصلحة
ّ
القوانني املنظمة ملواسم ّ

العدالة تراعى يف تطبيقها.

س -6أيهّام أفضل زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف يوم عرفة أو

احلج املندوب؟
ّ

ج -هناك روايات كثرية تدل عىل أفضلية زيارة اإلمام احلسني (عليه

السالم) ّ
ولعل األمر خيتلف باختالف الظروف واألحوال.

احلج ّ
كل عام غري أنّه يكثر الفقراء املؤمنون
يستحب تكرار
س-7
ّ
ّ
املحتاجون إىل لقمة العيش واللباس يف العديد من البلدان اإلسالمية فلو دار
احلج أو الزيارة ألحد املعصومني (عليهم
األمر بني رصف األموال بتكرار ّ
التربع به هلؤالء املؤمنني املحتاجني فأيهّام يقدم؟
السالم) وبني ّ

احلج وزيارة العتبات
ج -مساعدة أولئك املؤمنني املحتاجني أفضل من ّ
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احلج أو الزيارة ببعض األمور
املقدسة يف حد نفسيهام ولكن قد يقرتن
ّ
االُخرى التي تبلغ هبا تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.

احلج
حيج اإلنسان ندب ًا لنفسه أو أن يبذل نفقة ّ
س -8هل األفضل أن ّ
احلج نيابة
حجة اإلسالم أو أن يبارش ّ
لفاقدي اإلستطاعة من املؤمنني ليؤدوا ّ
عن غريه؟

ج -األول أفضل.
احلج اإلستحبايب يعد من املؤنة املستثناة من اخلمس أم
س -9هل إن أداء ّ

البد من ختميس نفقته إذا كانت من األرباح التي يثبت فيها اخلمس؟
ج -ال جيب ختميسها.

فرو ٌع
الفرع الأول
ينبغي نية العود اىل احلج
احلج ملن رجع من مكّة((( ،بل ن ّية عدم العود من
ينبغي ن ّية العود إىل ّ

قواطع األجل كام ورد يف بعض الروايات(((.

((( كام يف خرب عبد اهلل بن سنان قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :من رجع من مكة وهو ينوي
احلج من قابل زيد يف عمره» ،الكايف ج 4ح 3ص.281
((( روي عن احلسن بن عيل عن حممد بن أيب محزة رفعه قال« :من خرج من مكة وهو ال يريد العود
إليها فقد اقرتب اجله ودنا عذابه» هتذيب االحكام ج 5باب من الزيادات يف فقه احلج ح191
ص.444
«إن يزيد بن معاوية لعنهام اهلل حج فلام انرصف قال
وعن احلسن بن عيل عن أيب عبد اهلل قالّ :
شعر ًا:
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الفرع الثاين
ي�ستحب �إحجاج من ال ا�ستطاعة له
ّ

للحج
يستحب االستقراض
يستحب إحجاج من ال استطاعة له ،كام
ّ
ّ
ّ
حجة االسالم
إذا كان واثق ًا بالوفاء بعد ذلك  -سوا ًء كان احلج مستحب ًا ام ّ

احلج
إذا كان االجل بعيد ًا وواثقا بالسداد،-
ويستحب كثرة اإلنفاق يف ّ
ّ
والعمرة(((.
الفرع الثالث
حكم �صرف الزكاة يف احلج

احلج
جيوز للفقري إذا ُأعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يرصفها يف ّ
املندوب.
الفرع الرابع
يعترب �إذن الزوج للزوجة يف احلج والعمرة امل�ستحبني
احلج او العمرة
حج املرأة وعمرهتا املفردة إذن الزوج ،إذا كان ّ
يشرتط يف ّ

حجها وعمرهتا،
مستحبني ،فلو حجت او اعتمرت من دون إذنه بطل ّ
إذا ج��ع��ل��ن��ا ث����اف��ل� ً
ا ي��م��ي��ن � ًا

ف��ل�ا ن����ع����ود ب���ع���ده���ا س��ن��ي��ن�� ًا

للحج والعمرة ما بقينا

فنقص اهلل عمره وأماته قبل اجله»
املصدر السابق ح.192
((( روى عبد اهلل بن أيب يعفور عن أيب عبد اهلل قال :قال رسول اهلل« :ما من نفقة أحب إىل اهلل
من نفقة قصد ،ويبغض االرساف إال يف حج أو عمرة» من ال حيرضه الفقيه ج 2ح 2446ص.279

306

تو�ضيح منا�سك احلج

وكذلك يعترب إذن الطليق يف املعتدة بالعدّ ة الرجع ّية ،وال يعترب ذلك يف
حتج او تعتمر يف عدّ هتا ،وقد تقدّ م
البائنة ،وجيــوز للمتوفىّ عنها زوجها أن ّ

تفصيل ذلك كله يف املسألة الثالثة من املبحث اخلامس.
أسئلة تطبيق ّية:

حج املرأة إذا كان مندوب ًا
س -1ذكرتم يف املناسك انه يعترب اذن الزوج يف ّ

وكذلك املعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال عىل ذلك وهو خرب جابر
حتج تطوع ًا إالّ باذن زوجها» غري نقي السند وما دل
بن يزيد «ال جيوز ان ّ

عىل عدم جواز خروج املرأة من بيتها إالّ باذن زوجها ال يقتيض اناطة صحة
حجها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها يف عرفة واملشعر
ّ

إذا مل تكن مأذونة يف احلضور يف املطاف واملسعى واملوقفني وهذا اعم مما ذكر

فام هو الوجه فيام ذكرتم؟

حج املرأة تطوع ًا من قوله يف
ج -يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج يف ّ

حتج يف عدهتا إن طابت نفس زوجها» فانه
صحيحة معاوية بن عامر «املطلقة ّ
حجها ندبي ًا ،وحيث اهنا زوجة حقيقة أو
حممول عىل املطلقة الرجعية وكون ّ

بحكمها فال يبعد ان يكون املتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة
ال خصوص الزوجة التي ُأنشىء طالقها ومل ُينفذ بعد لعدم انقضاء العدة.

حج املرأة تطوع ًا اذن زوجها ،فهل هذا احلكم يشمل
س -2يشرتط يف ّ

الزوجة التي مل تنتقل إىل دار الزوجية أي يف املدة الفاصلة بني العقد والزفاف؟
ج -األحوط وجوب ًا ذلك إالّ إذا كان املتعارف عدم االستئذان للسفر يف

دنملا جحلا
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حج املرأة من دون اذن زوجها إذا
س -3ذكرتم يف املناسك انه ال يصح ّ

احلج ندب ًا فام هو حكم العمرة املفردة املندوبة؟
كان ّ
احلج عليها
ج -الظاهر جريان حكم ّ

املق�صد اخلام�س
�أق�سام العمرة وحكم الدخول يف احلرم
وفيه مقامان:
املقام الأول
�أق�سام العمرة
كاحلج ،فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ،وقد تكون مفردة،
العمرة
ّ

وقد تكون عمرة متتع.

والكالم يقع يف فصول:
الف�صل الأول
واجبات العمرة املفردة
تتألف العمرة املفردة من سبعة واجبات:
 -1االحرام.
 -2الطواف.
309
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 -3صالة الطواف.
 -4السعي.
 -5احللق او التقصري.
 -6طواف النساء.
 -7صالة طواف النساء.
وسيأيت تفصيل الكالم عن كل واحد من هذه الواجبات عند التعرض

اىل واجبات عمرة التمتع واحلج.
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الف�صل الثاين
العمرة املفردة الواجبة
جتب العمرة املفردة يف موارد:

املورد االول :جتب باألصالة عىل من كان فرضه حج اإلفراد او ِ
القران

وكان مستطيع ًا هلا((( ،فكام ّ
أن من استطاع اىل احلج جيب عليه كذلك من
استطاع للعمرة املفردة وكان فرضه حج اإلفراد او ِ
القران جتب عليه ،ويعترب

يف االستطاعة للعمرة املفردة ما يعترب يف االستطاعة للحج من صحة البدن
وقوته وختلية الرسب وغري ذلك مما تقدّ م يف حتقق االستطاعة للحج.
س -1وهل وجوب العمرة فوري او عىل نحو الرتاخي؟
احلج.
ج -وجوهبا
فوري كفور ّية وجوب ّ
ّ
س -2وهل الفورية عقلية او رشعية؟

ج -فورية الوجوب عقلية بمعنى أنّه يلزم املبادرة عىل املستطيع للخروج

عن عهدة التكليف إذا مل يكن واثق ًا باالمتثال يف عام الحق ،وأ ّما إذا كان
واثق ًا فجوز له التأخري ،كام هو احلال يف فورية وجوب احلج.

((( سوا ًء كان فرضه حج االفراد او القران باالصالة كام لو كان البعد بني منزله ومكة أقل من 16
فرسخ ًا ،او كان فرضه حج االفراد بسبب االنقالب كام لو انقلب فرضه من حج التمتع اىل حج
االفراد فيلزمه االتيان بالعمرة املفردة ،كام سيايت بيان موارد االنقالب.
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س -3هل وجوب العمرة املفردة عىل من كان فرضه حج االفراد او

القران مرشوط باالستطاعة للحج او وجوهبا مستقل؟

للحج -وجبت
ج -وجوهبا مستقل فمن استطاع هلا  -حتى لو مل يستطع
ّ

عليه.

س -4هل جتب العمرة املفردة عىل املستطيع هلا يف كل سنة؟

ج -جتب عىل املستطيع هلا يف العمر مرة واحدة كوجوب احلج.
املورد الثاين :جتب بالنذر او احللف او العهد او االجارة او الرشط يف

ضمن العقد الالزم او غري ذلك.

املورد الثالث :جتب لدخول احلرم املكي او لدخول مكة ،كام سيأيت.
املورد الرابع :جتب عىل من أفسد عمرته املفردة باجلامع قبل السعي،

فإنّه جيب عليه البقاء يف مكة اىل الشهر القادم ويعيدها فيه ،ويلزمه االحرام
للعمرة املعادة من أحد املواقيت ،وال جيزيه اإلحرام هلا من أدنى احلل عىل

االحوط لزوم ًا ،كام سيأيت.

امل��ورد اخلامس :جتب عىل من انقلب فرضه من حج التمتع اىل حج

اإلفراد بسبب ضيق الوقت ،حيث يلزمه بعد الفراغ من أعامل حج اإلفراد

أن يأيت بالعمرة املفردة ،كام سيأيت.

املورد السادس :جتب عىل من انقلب فرضه من حج التمتع اىل حج

اإلفراد بسبب الصد او احلرص ،كام سيأيت بيانه.
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املورد السابع :جتب عىل املرأة احلائض إذا انقلب فرضها من حج التمتع

اىل حج اإلفراد حيث يلزمها االتيان بالعمرة املفردة بعده ،كام سيأيت.

امل��ورد الثامن :جتب عىل من مل ي��درك املوقفني ،او أدرك املوقف

االضطراري يف املزدلفة فقط ،او أدرك املوقف االختياري يف عرفات فقط،

حجه
او ادرك املوقف االضطراري يف عرفات فقط ،ففي مجيع ذلك يبطل ّ

وينقلب اىل العمرة املفردة ،كام سيأيت.

املورد التاسع :إذا مرض احلاج قبل وصوله اىل الديار املقدسة فبعث

خف مرضه وظن إدراك احلج فيجب عليه االلتحاق فإذا مل يدرك
هبديه ثم ّ

حجه اىل
املوقفني او املشعر خاصة ومل ُيذبح او ُينحر عنه قبل وصوله انقلب ّ
العمرة املفردة ،كام سيأيت.

املورد العارش :من ترك التقصري عمد ًا يف عمرة التمتع وأحرم للحج

انقلب فرضه اىل حج اإلفراد ،وجيب عليه االتيان بالعمرة املفردة بعده.

املورد احلادي عرش :من أتى بعمرة التمتع ومل يتمكّن من االتيان باحلج

فاالحوط وجوب ًا أن يقلبها اىل عمرة مفردة ويأيت بطواف النساء ،كام سيأيت.
تنبيهان:

حج
حجة اإلسالم ثم ّ
التنبيه األول :من كان فرضه حج التمتّع وأ ّدى ّ
حج إفراد ال يلزمه أداء العمرة املفردة بعده.
استحباب ًا ّ
حجه إىل اإلفراد لسبب
حج متتع ًا استحباب ًا ثم انقلب ّ
التنبيه الثاين :من ّ
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من االسباب ال جيب عليه أداء عمرة مفردة بعده.
أسئلة تطبيق ّية:

حج اإلفراد أم
س -1هل يلزم املبادرة إىل اإلتيان بالعمرة املفردة بعد ّ

جيوز التأخري يف أدائها؟

احلج.
ج -وجوهبا فوري كفورية وجوب ّ

فأخر اإلتيان بالعمرة
س -2من كان فرضه ّ
حج اإلفراد والعمرة املفردة ّ

احلج فهل جيزيه ذلك؟
إىل السنة الثانية بعد ان أتى بأعامل ّ

ج -نعم جيزيه ولكن وجوب أداء العمرة ملن استطاع اليها فوري كفورية

احلج.
وجوب ّ

حج
حج استحباب ًا ّ
حجة اإلسالم ثم ّ
س -3من كان فرضه التمتّع وأ ّدى ّ
إفراد هل يلزمه أداء العمرة املفردة أيض ًا؟
ج -ال.

حجه إىل اإلفراد لسبب من
حج متتع ًا استحباب ًا ثم انقلب ّ
س -4من ّ

االسباب هل يتعني عليه أداء عمرة مفردة؟
ج -ال.
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الف�صل الثالث
العمرة املفردة امل�ستحبة
يستحب اإلتيان بالعمرة املفردة يف املوارد اآلتية  -واستحباهبا يف ّ
كل
ّ

شهر:-

 -1من كانت وظيفته حج االفراد او القران وقد أتى هبا ،وسقط عنه

الوجوب ،فيستحب له تكرارها كل شهر.

 -2من كانت وظيفته حج التمتع ،ومل يكن مستطيع ًا للحج ولكنّه

استطاع هلا ،فإنهّ ا ال جتب عليه ،ولكنّها مستحبة له ،بل االحوط استحباب ًا أن

يأيت هبا عن نفسه.

وعليه ،فال جيب االستئجار هلا من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل

املوسم ،وإن كان االحوط استحباب ًا االستئجار عنه للعمرة املفردة.

للحج بعد فراغه من عمل النيابة ،وإن كان مستطيع ًا من
 -3األجري
ّ

اإلتيان هبا فإنهّ ا ال جتب عليه وإنّام تستحب له ،بل االحوط استحباب ًا أن يأيت

هبا عن نفسه.

بحج التمتّع فال جيب عليه اإلتيان بالعمرة املفردة جزم ًا وإن
 -4من أتى ّ
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كان مستطيع ًا هلا ،ولكنّها تستحب له.
سواء كانتا
س -1هل جيوز اإلتيان بعمرتني مفردتني يف شهر واحد،
ً

واجبتني او مستحبتني او احدامها واجبة واالخرى مستحبة؟

ج -إذا كانت العمرتان عن نفس املعتمر أو كلتامها عن شخص آخر فال

جيوز ،وإن كان ال بأس باالتيان بالثانية برجاء املطلوبية ،وجيوز ذلك فيام إذا

كانت إحدى العمرتني عن نفسه واألخرى عن غريه ،أو كانت كلتامها عن

شخصني غريه ،بمعنى كل واحدة عن شخص.

س -2إذا كانت احدى العمرتني مفردة واالخرى عمرة متتع فهل جيوز

إيقاعهام يف شهر واحد؟

ج -االحوط وجوب ًا تركه ،وعليه فاألحوط وجوب ًا ملن اعتمر عمرة

احلج أن يؤخرها
احلجة وأراد اإلتيان بالعمرة املفردة بعد أعامل ّ
التمتّع يف ذي ّ
حمرم ،واالحوط وجوب ًا ملن أتى بعمرة مفردة يف شوال مث ً
ال وأراد اإلتيان
إىل ّ

بعمرة التمتّع بعدها أن ال يأيت هبا يف نفس الشهر.

س -3هل يعترب الفصل بني عمرة مفردة وأخرى بثالثني يوم ًا؟

ج -ال يعترب ،فيجوز اإلتيان بعمرة مفردة يف شهر وإن كان يف آخره

وبعمرة أخرى يف شهر آخر وإن كان يف ّأوله.

س -4من أتى بعمرة مفردة يف شهرّ ،
وهل هالل الشهر التايل ،فهل جيوز
له أن يأيت بعمرة أخرى يف الليلة األُوىل من الشهر؟
ج -نعم جيوز له ذلك.
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واحلج؟
س -5ما حكم اإلتيان بالعمرة املفردة بني عمرة التمتّع
ّ
ج -ذلك يوجب بطالن عمرة التمتّع ،فتلزم إعادهتا.

للحج تنقلب العمرة املفردة
نعم ،إذا بقي يف مكّة إىل يوم الرتوية قاصد ًا
ّ

بحج التمتّع بعدها ،كام سيأيت بيانه.
اىل عمرة متتّع ،فيأيت ّ
تنبيهات:

التنبيه األول :من أحرم للحج او العمرة املستحبني وجب عليه إكامهلام

وال جيوز له االعراض عنهام وتركهام.

التنبيه الثاين :العمرة املفردة التي يراد قلبها اىل عمرة متتع ال جيب فيها

طواف النساء ،كام سيأيت.

التنبيه الثالث :سيأيت أنّه ال جيوز اخلروج من مكة بعد عمرة التمتع عىل

االحوط وجوب ًاّ ،
وأن من خرج ورجع يف غري الشهر الذي اعتمر فيه تبطل
عمرة متتعه ،والسؤال :هل ّ
أن نفس اخلروج من مكة مبطل لعمرة التمتع او

أن املبطل هلا هو اإلحرام لعمرة اخرى للدخول اىل مكة أو ّ
ّ
أن املبطل يشء

آخر؟

ج -املبطل هو عدم الرجوع اىل مكة يف نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته

بحيث يلزمه اإلحرام لعمرة اخرى عند العود ،فلو كان ممن جيوز له دخول
مكة من دون احرام  -كمن يتكرر منه الدخول واخلروج اىل مكة -مل تبطل

عمرته بمجرد اخلروج وعدم العود يف نفس الشهر.
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إذن املبطل هو اجتامع أمرين:
 -1عدم الرجوع يف نفس الشهر.
 -2ولزوم االحرام لعمرة أخرى.

فإذا خت ّلف أحد الرشطني ال تبطل عمرة متتعه ،فإذا رجع يف نفس الشهر

او كان ممن ال جيب عليه االحرام عند الدخول اىل مكة او احلرم كمن يتكرر
منه الدخول واخلروج فال تبطل عمرته.

التنبيه الرابع :ال جيوز االتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل احلج

فإنّه موجب لبطالن عمرة التمتع وإن مل خيرج من مكة ،كام إذا كان يف مكة
وأحرم للعمرة املفردة من التنعيم الواقع يف العرص احلارض يف مكة احلديثة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1من يكون فرضه احلج متتع ًا إذا مل يكن مستطيع ًا له ولكنّه استطاع

للعمرة املفردة ال جيب عليه أداؤها ولكنّه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟

ج -له أن يأيت هبا بقصد القربة املطلقة ،ولو أراد قصد الوجه فعليه أن

يقصد االستحباب.

حج
حج استحباب ًا ّ
حجة اإلسالم ثم ّ
س -2من كان فرضه التمتّع وأ ّدى ّ
إفراد هل يلزمه أداء العمرة املفردة أيض ًا؟
ج -ال.

حجه إىل اإلفراد لسبب من
حج متتع ًا استحباب ًا ثم انقلب ّ
س -3من ّ
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االسباب هل يتعني عليه أداء عمرة مفردة؟
ج -ال.

للحج فهل
حج اإلفراد ندب ًا لعدم استطاعته
ّ
س -4اآلفاقي الذي أدى ّ

يلزمه أداء العمرة املفردة بعده؟
ج -ال جيب.

احلجة ثم أحرم لعمرة التمتّع
س -5إذا أدى العمرة املفردة يف شهر ذي ّ

جه ً
ال منه بعدم جواز اإلتيان بعمرتني يف شهر واحد فامذا عليه؟

ج -عدم جواز اإلتيان بعمرة التمتّع يف نفس الشهر الذي اتى به بالعمرة

مبني عندنا عىل االحتياط اللزومي ورعاية هذا االحتياط  -يف
املفردة
ٌ
بحج
مفروض السؤال  -تقتيض ان يكمل مناسك عمرة التمتّع رجا ًء ويأيت ّ

حج التمتّع واإلفراد
التمتّع بعده كذلك ،وله أن يأيت باألعامل املشرتكة بني ّ
ٍ
حج صحيح رشع ًا ولكن ال يعتد به فيام
بقصد االعم منهام فيتيقن حينئذ بأداء ّ
حج التمتّع وعليه أن يأيت به يف عام الحق ،هذا إذا مل يكن
لو كانت فريضته ّ
حج التمتّع واجب ًا تعيين ًا عليه يف هذا العام وإالّ مل يعتد بعمرته املفردة ،وان
ّ
كان اجري ًا هلا مطلق ًا احتاط بإعادهتا يف شهر آخر.

س -6امرأة احرمت من بلدها بالنذر للعمرة املفردة وذهبت إىل جدّ ة

حيث قارهبا زوجها فاعتقدت بطالن عمرهتا فذهبت إىل امليقات واحرمت

بحج اإلفراد فام هو حكمها؟
منه لعمرة مفردة اخرى وبعد متامها أتت ّ

ج -قد بطل احرامها األول للعمرة املفردة باجلامع عن علم وعمد وعليها
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صح ومتت عمرهتا وإالّ
الكفارة ،فان كان اإلحرام الثاين للعمرة يف شهر آخر ّ

كان باط ً
حج افرادها فصحيح.
ال أيض ًا وعليها التدارك واما ّ

س -7من اعتمر يف آخر رجب مث ً
ال هل جيوز له اإلتيان بعمرة أخرى يف

أول شعبان؟

ج -جيوز له ذلك.

س -8من اتى بعمرة مفردة عن نفسه يف شهر فهل يصح منه االتيان

بعمرة مفردة أخرى يف الشهر ذاته عن نفسه وعن غريه؟
ج -حمل إشكال وال بأس به رجا ًء.

س -9من دخل مكّة املكرمة باحرام العمرة املفردة ،ثم خرج منها بعد

اداءاألعامل واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل

يصح منه اإلحرام لعمرة اخرى؟

ج -ال يصح اال إذا كانت العمرة الثانية عن غريه .نعم ال بأس به رجا ًء.

للحج إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد اتيانه بعمرة
س -10املستطيع
ّ

التمتّع لنفسه فهل عليه يشء؟

ج -تبطل عمرة متتعه فإ ّما أن يذهب إىل أحد املواقيت وحيرم ثانية لعمرة

التمتّع أو يأيت بعمرة مفردة لنفسه وحيرم هلا من ادنى احلل ثم يبقى إىل يوم
الرتوية فتنقلب إىل عمرة التمتّع.

س -11إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة املفردة فامذا
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يرتتب عىل عمله؟

ج -عليه أن يتم عمرته املفردة وتبطل عمرته األُوىل ويعيدها بعد ذلك.

للحج كانت عمرته املفردة
نعم إذا بقي يف مكّة إىل يوم الرتوية قاصد ًا
ّ

باحلج.
متعته فيأيت
ّ

احلج أن يعرض عن إحرامه
س -12هل جيوز ملن أحرم للعمرة أو
ّ

ويرتك أداء املناسك؟

احلج وترك أداء
ج -ال جيوز له ذلك ولو فعل فإن كان يف عمرة التمتّع أو ّ

املناسك إىل أن انقىض الوقت املحدد هلام بطل إحرامه وأما لو كان يف العمرة

املفردة فال خيرج من إحرامه إال بأداء مناسكها.

س -13إذا فرغ من أعامل عمرة التمتع فوجد أن املنزل املعني له يف مكة

يقع خارج احلرم فهل له أن يسكنه أم ال؟

ج -ال مانع منه إذا كان من حمالت مكة ،نعم إذا كان احرامه لعمرة

التمتع يف شهر سابق فان خروجه((( من احلرم موجب لبطالن عمرته وهذا

غري جائز ،ولو فعله كان عليه اإلحرام لعمرة اخرى لدخول احلرم كام مر

نظریه.

س -14إذا استؤجر للحج عن غريه فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد

التلبية فهل يصح عن نفسه وعىل هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

ج -يصح عن نفسه مع انمحاء نية احلج عن الغري من قلبه حني اإلحرام

((( يظهر منه أن نفس اخلروج موجب لبطالن عمرة التمتع.
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وال يصح منه العدول يف النية كام ال جيوز له االعراض عن اإلحرام ،نعم إذا
ايت بأعامل عمرة التمتع ثم خرج من مكة ومل يرجع إىل أن انقىض الشهر الذي

ايت فيه بعمرة التمتع تبطل عمرته

(((

فيجوز له الذهاب إىل بعض املواقیت

واالحرام لعمرة التمتع عن املنوب عنه.

حجه استحبابي ًا
س -15من دخل مكة ألداء عمرة التمتع لنفسه وكان ّ

فهل يسعه أن يعرض عن أداء حج التمتع ويؤجر نفسه هناك ألداء احلج عن

غريه فيخرج إىل بعض املواقيت فيحرم لعمرة التمتع عن املنوب عنه؟

حجه كام بدأ وال تبطل عمرته بإعراضه عنها .نعم إذا
ج -عليه أن يتم ّ

احلجة فخرج من مكة بعد الفراغ من أعامل العمرة
كانت عمرته قبل شهر ذي ّ

ومل يرجع إىل أن مىض الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته((( فله حينئذ أن

حجه عنه
حيرم من أحد املواقيت لعمرة التمتع عمن يريد النيابة عنه فيصح ّ

وإن كان آثام يف إبطال عمرة نفسه.

س -16هل املبطل لعمرة التمتع هو اخلروج من مكة وعدم الرجوع

إىل هناية الشهر كام ورد يف جواب السؤال (13و14و )15أم اإلتيان بعمرة

اخرى كام ربام يفيده بعض العبارات؟

ج -املبطل هو عدم الرجوع إىل مكة يف نفس الشهر الذي أدى فيه

عمرته بحيث يلزمه اإلحرام لعمرة اخرى عند العود ،فلو كان ممن جيوز له
((( يظهر منه أن نفس اخلروج موجب لبطالن عمرة التمتع أيض ًا.
((( يظهر منه ّ
أن نفس اخلروج موجب لبطالن عمرة التمتع أيض ًا.
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دخول مكة من دون احرام مل تبطل عمرته بمجرد اخلروج وعدم العود يف
نفس الشهر ،نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل احلج بطلت

عمرة متتعه وان مل خيرج من مكة كام إذا أحرم هلا من التنعيم الواقع يف العرص
احلارض يف مكة نفسها.

س -17شخص أتى بعمرة مفردة يف شهر رجب ثم أحرم لعمرة ثانية يف

نفس الشهر فام حكمه؟ وهل جيوز له ترك إمتام الثانية؟

ج -ما فعله حمل اشكال ،ولكن ال جيوز ترك امتام العمل بل يأيت به

رجا ًء(((.

((( استفتاء عىل املوقع.
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الف�صل الرابع
عمرة التمتع
وهي جزء من حج التمتعّ ،
فإن حج التمتّع مركب من عبادتني:
 -1عمرة التمتع ،وهي مركبة من واجبات مخسة:
أ -اإلحرام من أحد املواقيت.
ب -الطواف حول البيت سبعة أشواط.
ج -صالة الطواف خلف مقام ابراهيم.
د -السعي بني الصفا واملروة.
قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ،فإذا
ه -التقصري :وهو ّ

أتى املك ّلف به خرج من إحرامه ،وحلت له األمور التي كانت قد حرمت
عليه بسبب.

وسيأيت تفصيل واجباهتا يف اجلزء الثاين.
 -2حج التمتع ،وسيأيت تفصيل واجباته يف اجلزء الثالث.
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الف�صل اخلام�س
الفارق بني العمرة املفردة وعمرة التمتع
تشرتك العمرة املفردة مع عمرة التمتع يف أعامهلا وتفرتق عنها يف امور:

ّ -1
إن العمرة املفردة جيب هلا طواف النساء ،وال جيب ذلك لعمرة

التمتّع ،نعم ال بأس باإلتيان به برجاء املطلوبية.

احلج ،وهي :شوال ،وذو القعدة،
 -2إن عمرة التمتّع ال تقع إال يف أشهر ّ

وتصح العمرة املفردة يف مجيع الشهور ،وأفضلها شهر رجب.
احلجة،
ّ
وذو ّ

 -3ينحرص اخلروج عن اإلحرام يف عمرة التمتّع بالتقصري فقط ،ولكن

اخلروج عن اإلحرام يف العمرة املفردة يتحقق بالتقصري وباحللق ،واحللق

أفضل.

هذا بالنسبة إىل الرجال ،وأما النساء فيتعينّ عليه ّن التقصري مطلق ًا ،يف
عمرة التمتع والعمرة املفردة.
واحلج يف سنة واحدة عىل ما يأيت ،وليس
 -4جيب أن تقع عمرة التمتّع
ّ

صح
حج اإلفراد والعمرة املفردة ّ
كذلك يف العمرة املفردة ،فمن وجب عليه ّ
باحلج يف سنة ،والعمرة يف سنة أخرى ،هذا من حيث احلكم
منه أن يأيت
ّ
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الوضعي ،وأ ّما من حيث احلكم التكليفي فيجب االتيان بالعمرة املفردة بعد
احلج عىل من متكن هلام يف سنة واحدة  -ملا تقدّ م من كون وجوهبا فوري ًا -إال

إذا كان واثق ًا باألداء يف عام الحق.

ّ -5
إن من جامع يف العمرة املفردة عامل ًا عامد ًا قبل الفراغ من السعي

فسدت عمرته بال إشكال ،ووجبت عليه اإلعادة بأن يبقى يف مكّة إىل الشهر

القادم فيعيدها فيه ،وأما من جامع يف عمرة التمتّع فاالحوط وجوب ًا أن يتم

عمرته ويأيت باحلج بعدها ثم ُيعيدمها يف العام القابل ،كام سيأيت.

 -6إن إحرام العمرة املفردة ال يبطل برتك أعامهلا او االتيان هبا باطلة،

وال ّ
حيل منه بعد انعقاده إال بأداء مناسكها عىل الوجه الصحيح ،بال فرق
بني العامل العامد واجلاهل والنايس ،وذلك لعدم كوهنا من الواجبات املوقتة،

وأ ّما يف عمرة التمتع فيبطل إحرامها عند انتهاء وقتها ،وذلك عند ضيق

الوقت عن االتيان بطوافها والسعي قبل الزوال من يوم عرفة.

 -7جيب أن يكون اإلحرام لعمرة التمتع من أحد املواقيت او من املنزل

إذا كان منزله دون امليقات اىل مكة ،وأ ّما من كان يف مكة وأراد االتيان بعمرة

التمتّع فيلزمه أن حيرم هلا من أحد املواقيت عىل االحوط وجوب ًا وال جيزيه

االحرام هلا من أدنى احلل عىل االحوط وجوب ًا.

وأ ّما االحرام للعمرة املفردة ففيه تفصيل :ففي ثالثة موارد يف العمرة
املفردة يلزم االحرام من أحد املواقيت اخلمسة األُول التي سيأيت بياهنا ،ويف

موردين من أدنى احلل ،ويف خامس جيوز االحرام من منزله:
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أ ّما املوارد الثالثة:

أ -اآلفاقي ،وهو من كان ال ُبعد بني منزله ومكة أكثر من ( )16فرسخ ًا.

ب -من كان يف مكة وأفسد عمرته باجلامع قبل السعي فيلزمه االحرام

من امليقات عىل االحوط وجوب ًا للعمرة املعادة.

ج -من كان يف مكة وقد دخلها عىل غري الوجه املرشوع كام لو دخلها من

غري احرام ،سوا ًء كان عاصي ًا ام ال.
وأ ّما اآلخران:

أ -من كان يف مكة وقد دخلها عىل وجه مرشوع ،فيجوز له االحرام من

أدنى احلل حتى من مسجد التنعيم.

ب -من مل يكن قاصد ًا النسك او دخول احلرم ثم بدا له ذلك ،فيجوز له

االحرام من أدنى احلل ،من غري مسجد التنعيم.
وأ ّما اخلامس:

فهو من كان منزله دون امليقات اىل مكة.
تنبيهان:

التنبيه األول :من دخل مكة بعمرة ثم خرج منها وأراد الرجوع يف غري

الشهر الذي اعتمر فيه ،وجب عليه االحرام بعمرة مفردة من املواقيت او من

أدنى احلل ولكن ال جيوز له االحرام هلا من التنعيم الستلزامه دخول مكة من
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غري احرام بعدما صار مسجد التنعيم يف زماننا جزء ًا من مكة.
التنبيه الثاين :من أفسد عمرته املفردة باجلامع قبل السعي وجبت عليه

أمور ثالثة:

 -1الكفارة وهي بدنة ومع العجز شاة.

 -2األحوط وجوب ًا له إمتام العمرة الفاسدة.
 -3جيب عليه أن يقيم يف مكة إىل شهر آخر ثم خيرج إىل أحد املواقيت

اخلمسة املعروفة وحيرم منه للعمرة املعادة عىل االحوط وجوب ًا ،وال جيزئه

اإلحرام من أدنى احلل عىل األحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

يستحب اهلدي يف العمرة املفردة وعىل تقدير االستحباب فام
س -1هل
ّ

هو حمل الذبح؟

املكرمة.
ج-
ّ
يستحب ويذبح يف مكّة ّ

س -2ذكرتم يف رسالة املناسك إن من جامع امرأته عامل ًا عامد ًا يف العمرة

املفردة بعد السعي((( تبطل عمرته فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمد ًا
مبطل للعمرة فيخرج املك ّلف من إحرامه أم ال حيل من إحرامه إال بأداء
مناسكها متام ًا؟

ج -ال حيل من إحرامه إال بذلك.

((( املناسب قبل السعي.
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بعض ما يعترب يف العمرة او ال يعترب فيها

احلج يف أوانه فهل يصح منه أداء
س -3إذا كان املك ّلف مستطيع ًا ألداء ّ

احلج؟
العمرة املفردة قبل حلول أشهر ّ

احلج الحق ًا
ج -يصح ولك ّن إذا كان ذلك يؤدي إىل عدم قدرته عىل أداء ّ

مل جيز له.

احلج يف ذمته أن يعتمر يف شهر رجب ،وماذا
س -4هل جيوز ملن
استقر ّ
ّ

للحج يف شهر رمضان فهل جيوز له ان يعتمر فيه؟
إذا استطاع
ّ

تصح منه العمرة املفردة ،ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إىل عدم
جّ -

احلج الحق ًا مل جيز له ذلك.
قدرته عىل أداء ّ

س -5املعتمر عمرة مفردة نيابة عن غريه هل جيب عليه أداء العمرة عن

نفسه أيض ًا؟

حج التمتّع او أتى هبا سابق ًا.
ج -ال جيب إذا كان ممن وظيفته ّ

بحجة اإلسالم هل جيوز له أن يأيت بالعمرة املفردة يف
س -6من مل يأت ّ

احلج كأن حيرم للعمرة املفردة من امليقات فيأيت هبا يف مكّة ثم يعود إىل
أيام ّ
للحج أو لعمرة التمتّع.
امليقات فيحرم
ّ

ج -جيوز له ذلك ،واألحوط أن ال تكون العمرتان يف شهر واحد اال إذا

كانت العمرة املفردة عن غريه.

حج التمتّع
س -7امرأة حائض لزمها اإلتيان
بحج اإلفراد بدالً عن ّ
ّ
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احلج وصالته
فأتت به ولكنّها احرمت للعمرة املفردة قبل اإلتيان بطواف ّ

وطواف النساء وصالته ثم اتت هبذه األعامل ومن بعدها بأعامل عمرهتا

املفردة فام هو حكمها؟

حجها صحيح ولكن احرام عمرهتا املفردة باطل فان علمت باحلكم
جّ -

قبل اكامل مناسك العمرة لزمها االستيناف وان مل تعلم حتى اكملتها فاحلكم

بلزوم االستيناف مبني عىل االحتياط اللزومي.

س -8ام��رأة اعتمرت قبل ثالث سنوات وأدت أعامل العمرة وهي

احلج وقد أ ّدت مناسك عمرة التمتّع فام هو تكليفها؟
حائض واآلن جاءت إىل ّ
ج -حيث ان أعامل عمرهتا املفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع

باطل أيض ًا وعليه فإن كانت قد أ ّدت طوافها والصالة والسعي والتقصري

بقصد أداء ما يف الذ ّمة بان كان قصد عمرة التمتّع هبا من قبيل االشتباه يف
التطبيق ،فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأيت بصالته فتكون قد اكملت
عمرهتا املفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إىل امليقات فتحرم لعمرة التمتّع ،أو

خترج إىل ادنى احلل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى يف مكّة إىل يوم الرتوية
فتنقلب عمرهتا املفردة إىل املتعة.

س -9فتاة اتت بالعمرة املفردة وهي تظن اهنا طاهرة ثم تبني اهنا كانت

حج التمتّع فهل يصح
حجت ّ
حائض ًا وبقيت عىل هذا احلال سنوات ثم ّ
حجها؟
ّ

يصح ألهنا كانت ال تزال عىل احرام العمرة املفردة فال يصح منها
ج -ال ّ
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للحج يف هذه احلال.
اإلحرام
ّ

س -10لو مل يقصرّ املعتمر للعمرة املفردة جه ً
ال أو نسيان ًا ثم احرم يف
امليقات لعمرة التمتّع ثم التفت فام هي وظيفته مع سعة الوقت إلعادة عمرة
التمتّع أو ضيقه؟

ج -احرامه لعمرة التمتّع باطل وعليه ان يأيت بالتقصري للعمرة املفردة

وان التفت إىل حاله بعد الفراغ من أعامل عمرة التمتّع يكون كمن أتى هبا

بال احرام جه ً
ال باحلال وصحتها حمل إشكال فاالحوط وجوب ًا اعادهتا بعد
اإلحرام هلا وفق ما سيأيت يف املسألة  1٦9يف رسالة املناسك(((.
املقام الثاين
حكم الدخول يف احلرم او مكة

املكرمة بل وال دخول احلرم املكي إالّ حمرم ًا(((ألي
ال جيوز دخول مكّة ّ

سبب كان حتى وإن مل يكن قاصد ًا ألداء النسك ،فمن أراد الدخول فيهام

احلج((( وجب عليه أن حيرم للعمرة املفردة ،ويستثنى من ذلك
يف غري أشهر ّ

((( وهو ما سيأيت يف اجلزء الثاين يف مبحث ترك االحرام.
((( احلرم املكي يشمل مكة املكرمة  -القديمة واحلديثة -ومنى ومزدلفة ،ويف األزمنة االخرية توسعت
مكة من جهة املدينة وصار جزء منها خارج احلرم وهو ما كان من جهة املدينة ومسجد التنعيم الذي
يقع عىل حد احلرم ،وبذلك تكون النسبة بني مكة واحلرم عموم ًا وخصوص ًا من وجه ،فيتصادقان يف
مكة القديمة واحلديثة التي ال تقع بعد مسجد التنعيم ،وهناك أماكن تعد من مكة وليست بحرم وهي
مكة احلديثة الواقعة خارج احلرم من جهة املدينة ومسجد التنعيم ،وهناك حرم وليس بمكة وهو منى
ومزدلفة.
احلجة) فيدخلهام بإحرام عمرة التمتع او بإحرام
((( وأ ّما يف أشهر احلج (شوال وذي القعدة وذي ّ
حج اإلفراد او القران حسب وظيفته ،كام جيوز أن يدخلها بعمرة مفردة.
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موارد:
املكرمة او احلرم املكي من
 -1غري البالغ فإنه جيوز له الدخول اىل مكة ّ

غري إحرام ،كام جيوز لول ّيه أن يسمح له بالدخول من غري إحرام.

 -2من يتكرر منه الدخول واخلروج حلاجة بمقدار ثالث مرات يف
ّ
واحلشاش واملجت َِلبة الذين جيلبون الطعام
االسبوع عىل األقل كاحل ّطاب
واخلرضوات مما حيتاجه أهل مكة من الطعام ،والطالب يف أيام الدراسة
وكالذي عنده مريض ويتكرر منه الدخول واخلروج ونحو ذلك.

واحلج ،إذا كانت
 -3من خرج من مكّة بعد إمتامه أعامل عمرة التمتّع
ّ

احلجة ،وأ ّما لو كانت عمرته يف شهر ذي القعدة
عمرة متتعه يف شهر ذي
ّ

وخرج بعد احلج فاالحوط وجوب ًا أن حيرم بعمرة مفردة لدخول مكة او
احلرم.

 -4من خرج بعد أداء العمرة املفردة ،فإنّه جيوز له العود اىل مكة او

احلرم من دون إحرام قبل ميض الشهر الذي أ ّدى فيه عمرته ،هذا إذا كانت

العمرة عن نفسه او أصالة عن نفسه ونيابة عن غريه ،وأ ّما لو كانت عمرته

عن غريه وخرج فاالحوط وجوب ًا أن حيرم بعمرة اخرى للدخول حتى لو
كان عوده يف نفس الشهر الذي اعتمر فيه للعمرة السابقة.

احلج يف آخر اجلزء
وسيأيت حكم اخلارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل ّ

الثاين حتت عنوان (تتميم).
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تنبيهات:

التنبيه األول :ال فرق يف احلكم السابق (عدم جواز دخول مكة او احلرم

إال حمرم ًا) بني أهل مكة وغريهم.

التنبيه الثاينّ :
املكرمة يف العرص احلارض قد توسعت وصار جزء
إن مكة ّ

منها خارج احلرم ،وهو اجلزء الذي يقع من جهة املدينة ومسجد التنعيم،
وبالتايل يلزم عىل أهل مكة او غريهم -إذا خرجوا من اجلزء الواقع يف احلرم
اىل اجلزء اخلارج منه وارادوا العود -اإلحرام للدخول ألهنم وإن مل خيرجوا

من مكة ،اّإل أنهّ م خرجوا من احلرم فيلزمهم اإلحرام لدخوله ألول مرة يف
ّ
كل شهر إال إذا كان يشملهم أحد االستثناءات السابقة.

ونفس الكالم يأيت بحق أهل مكة الساكنني يف اجلزء الواقع خارج احلرم

إذا أرادوا الدخول اىل اجلزء الواقع داخل احلرم.

التنبيه الثالثّ :
إن املدار يف احتساب العمرة عىل االحرام ال عىل إمتام

األعامل ،فمن أحرم للعمرة املفردة يف آخر شهر مجادى االخرة مث ً
ال وأتى

بأعامهلا يف شهر رجب فتحسب من عمرة شهر مجادى اآلخرة ،وعليه فإذا
خرج من مكة او احلرم وأراد الرجوع اليهام يف شهر رجب نفسه وجب عليه

اإلحرام بعمرة مفردة(((.

التنبيه الرابع :سيأيت يف أحكام املواقيت أنّه ال جيوز جتاوز امليقات إال

ِ
حمرم ًا إذا كان قاصد ًا النسك او دخول مكة او احلرم ،ولكن يستثنى من ذلك
((( خالف ًا للسيد اخلوئي حيث ّ
أن املدار عنده يف احتساب العمرة عىل إمتام األعامل ال عىل االحرام.
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من خرج من مكة بعد اداء العمرة املفردة وجتاوز امليقات وأراد العود يف نفس
الشهر الذي اعتمر فيه ،ففي هذه احلالة ال جيب عليه االحرام من امليقات عند

املرور عليه.

التنبيه اخلامسّ :
إن من كان داخل مكة وأراد االتيان بعمرة مفردة جاز له

االحرام هلا من أدنى احلل حتى ولو كان من مسجد التنعيم ،هذا من جهة،

ومن جهة اخرىّ :
إن الدخول اىل مكة بغري إحرام هو حرام حدوث ًا ال بقا ًء،

فيكون آث ًام حني الدخول ،وأ ّما بقاؤه يف مكة فال إثم عليه ،ولكن مثل هذا
الشخص الذي دخل مكة او احلرم بغري وجه رشعي لو اراد االتيان بعمرة
مفردة فيجب عليه االحرام هلا من املواقيت وال جيزيه االحرام هلا من ادنى

احلل ،سوا ًء كان عاصي ًا حني الدخول بغري إحرام كام لو كان عامل ًا ام مل يكن
عاصي ًا ،كام تقدّ م.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز الدخول إىل مكّة املكرمة عىل سبيل السياحة من دون

احرام؟

ج -ال جيوز دخول مكّة وال دخول احلرم املكي إالّ حمرم ًا ألي غرض

كان ويستثنى من ذلك بعض احلاالت وهي مذكورة يف رسالة املناسك.

س -2من أدى أعامل العمرة املفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة

واراد ان يدخلها يف شهر هاليل آخر هل جيوز له ذلك من دون إحرام الن عليه
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طواف النساء من اإلحرام السابق؟

ج -ال جيوز له ذلك بل حيرم من جديد ويأيت بعد اإلتيان بنسكه بطواف

النساء للعمرة السابقة عىل االحوط وجوب ًا.

وأخر طواف النساء
س -3إذا أتى بعمرة مفردة يف آخر شهر ذي القعدة ّ

احلجة؟
فهل جيب عليه اإلحرام إذا خرج واراد دخول مكّة اول ذي ّ
ج -نعم.

س -4من اراد الذهاب إىل عرفات فهل جيب عليه اإلحرام للدخول

فيها؟

ج -عرفات ليست من احلرم وال جيب اإلحرام للدخول فيها.

لويل غري البالغ ان يسمح بدخوله يف احلرم املكي أو مكّة
س -5هل جيوز ّ

املكرمة من دون احرام؟
ج -جيوز.

س -6هل هناك كفارة يف الدخول من غري إحرام يف احلرم املكي أو يف

مكّة املكرمة؟

ج -ال كفارة يف ذلك.

س -7إذا دخل احلرم أو مكّة بغري إحرام عمد ًا أو لعذر فهل يكون بقاؤه

حمرم ًا ليجب عليه اخلروج فور ًا أم ال؟
فيه ّ

ج -الظاهر إن الدخول بغري إحرام حرام حدوث ًا ال بقا ًء.
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س -8أنا من أهل مكّة املكرمة فهل جيب عيلّ اإلحرام للعمرة شهري ًا إذا

اردت العود اليها بعد ذهايب إىل جدّ ة أو املدينة املنورة أو نحومها أو فيام إذا

زرت صديقي الساكن يف اجلزء الواقع خارج احلرم من مكّة املكرمة ثم اردت

العود إىل مكّة القديمة؟

ج -إذا مل تكن ممن يتكرر منه الدخول واخل��روج من مكّة وحرمها

وخرجت من احدمها يف شهر واردت الدخول يف شهر آخر غري الذي دخلت
فيه حمرم ًا لزمك اإلحرام لذلك ،فلو خرجت من اجلزء الواقع يف احلرم من

مكّة إىل اجلزء الواقع يف خارجه ثم أردت العود إىل اجلزء األول وجب عليك

اإلحرام لذلك إذا مل تكن قد دخلت اليه حمرم ًا يف نفس الشهر الذي انت فيه.
س -9تفريع ًا عىل السؤال رقم ( )8ما حكم الساكنني يف األقسام

املستحدثة من مكّة املكرمة الواقعة يف خارج احلرم عىل بعد ثامنية كيلومرتات

من مسجد التنعيم مث ً
ال وهم يدخلون اجلزء الواقع يف احلرم من املدينة املقدسة
ّ
كل يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكّة يف

االسبوع مرة واحدة؟

ج -من يتكرر منه الدخول واخلروج يومي ًا ال يلزمه الدخول حمرم ًا،

وكذلك من يتكرر منه ثالث مرات يف االسبوع ،واما من يدخل وخيرج يف

االسبوع الواحد فيام دون ذلك فعليه ان حيرم لدى الدخول ألول مرة يف ّ
كل

شهر.

كل يوم أو يف ّ
س -10املقيم يف مكّة إذا تكرر منه اخلروج يف ّ
كل أسبوع
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فهل جيب عليه جتديد اإلحرام للدخول فيها؟

ج -إذا تكرر خروجه يومي ًا أو ثالث أو أربع مرات يف األسبوع مل يلزمه

اإلحرام للدخول فيها.

س -11أهل مكّة أو الذي أقام هبا سنوات إذا خرج منها لزيارة أو جتارة

مع عائلته أو بدوهنا فهل جيب عليه عند العود اليها اإلحرام بعمرة مفردة
مثالً ،وعىل تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إىل ما دون احلرم أو خيتص

بام إذا جتاوز احلرم أو وصل إىل امليقات أو إىل حماذيه؟

ثم هل يلزم اإلحرام مكرر ًا مع تكرر الدخول يف شهر عدة مرات ام

يكفي يف ّ
كل شهر مرة واحدة وال جيب غريها؟

ج -إذا كان ممن يتكرر منه الدخول واخل��روج اسبوعي ًا مل جيب عليه

اإلحرام بدخوهلا ،وان مل يكن كذلك فان خرج من مكّة ومل خيرج من احلرم

أحرم لدخوهلا واذا خرج من احلرم أحرم لدخوله وال اثر لوصوله إىل امليقات

أو حماذيه.

واذا تكرر منه الدخول واخلروج يف الشهر الواحد كفى اإلحرام للدخول

أول مرة.

س -12من اعتمر عن نفسه ومجع آخرين يف اول الشهر هل يسوغ له

دخول مكّة بدون احرام خالل ذلك الشهر؟
ج -ال يبعد ذلك.

س -13من احرم يف آخر شهر مجادى اآلخرة مث ً
ال وأتى بأعامل العمرة
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املفردة يف شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع اليها يف شهر رجب

نفسه هل جيب عليه اإلحرام؟
ج -نعم.

س -14ما املدار يف احتساب العمرتني يف شهر واحد؟ هل اإلحرام او

اإلمتام؟

ج -اإلحرام(((.
أتم أعامل عمرته املفردة يف مكّة املكرمة
س -15ذكرتم يف املناسك إن من ّ

وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل ميض الشهر الذي أدى فيه

عمرته والسؤال :إنه هل جيري احلكم املذكور فيام إذا كانت العمرة املأيت هبا

ال لنفسه بل نيابة عن غريه؟

ج -فيه إشكال فاألحوط وجوب ًا أن ال يرجع إىل مكّة يف مفروض السؤال

إال بإحرام جديد ولو كان ذلك يف نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة

النيابية.

س -16إذا خرج احلاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينام أراد

مر عىل أحد املواقيت كمسجد الشجرة أيض ًا ،فهل جيب عليه أن
الرجوع ّ

حيرم للعمرة من جديد؟ واذا وجب فهل هو للعمرة املفردة أو لعمرة التمتّع؟
ج -إذا كان رجوعه إىل مكّة قبل ميض الشهر الذي أدى عمرته فيه،

رجع من غري إحرام واما بعد ميض ذلك الشهر فال يسوغ له دخوهلا إال حمرم ًا
((( استفتاء خطي.
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وحينئذ فإن كان قاصد ًا للخروج من مكّة ثاني ًة والرجوع اليها يف شهر آخر

لزمه اإلحرام لعمرة مفردة ،وحيرم يف رجوعه يف الشهر الالحق لعمرة التمتّع
وان مل يقصد اخلروج من مكّة ثاني ًة أو قصد اخلروج ولكن مع العود اليها يف

نفس الشهر احرم لعمرة التمتّع.

س -17من دخل مكة املكرمة بإحرام العمرة املفردة فأتى بأعامهلا ثم

احلجاج وأراد
خرج إىل عرفات مثال إلنجاز بعض األعامل املتع ّلقة بخدمة ّ
الرجوع إىل مكة فهل يلزمه اإلحرام لعمرة مفردة أخرى أم ال؟ ولو وجب

عليه ذلك فمن أين حيرم؟

ج -إذا أراد الرجوع قبل ميض الشهر الذي أ ّدى عمرته فيه رجع من غري

إحرام وأ ّما بعد ميض ذلك الشهر فال يسوغ له دخوهلا إال حمرم ًا وجيوز له

اإلحرام للعمرة املفردة من أدنى احلل((( إذا بدا له الرجوع إىل مكة وهو دون

املواقيت وإال لزمه اإلحرام هلا من أحدها.

للحج ومتوجه ًا إىل عرفات ثم عاد إىل
س -18من خرج من مكّة حمرم ًا
ّ

مكّة ودخل اليها مضطر ًا أو غري مضطر فام هو حكمه؟
ج -ال يشء عليه.

س -19شخص يعمل سائق ًا لسيارات نقل الركاب إىل مكة املكرمة

فهل جيوز له ان ّ
يقل اليها ركاب ًا يعلم اهنم ال يتقيدون باالحرام لدخوهلا؟
ج -ال حيرم عليه نقلهم اليها.

((( من غري مسجد التنعيم.
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تتميم
انقالب العمرة املفردة اىل عمرة متتع
عمرة التمتع ال تنقلب اىل العمرة املفردة إال يف فرض واحد وهو :من

أتى هبا ومل يتمكّن من االتيان باحلج فيجعلها عمرة مفردة ويأيت بطواف
النساء وصالته بعدها ،كام سيأيت.

وأ ّما العمرة املفردة فتنقلب اىل عمرة التمتع برشوط:

احلجة) ،وعليه
 -1أن يأيت هبا يف أشهر احلج (شوال ،ذي القعدة ،ذي ّ
ال ثم تب له بطالهنا فهو ٍ
فمن أتى بعمرة مفردة يف رجب مث ً
باق عىل احرامه
ينّ
ويلزمه امتامها ،فإذا ذهب اىل احلج وأتم تلك العمرة يف أشهر احلج فال تنقلب

اىل متتع وإن توفرت فيها بقية الرشوطّ ،
ألن املدار يف احتساب العمرة عىل

أحرامها وليس عىل امتام أعامهلا ،فمثل هذه العمرة التي احرم هلا يف رجب
وأمتها يف ذي القعدة مث ً
ال حتسب عمرة رجب ،فال تنقلب اىل متتع.

 -2أن يبقى يف مكة ،فلو خرج من مكة إىل عرفات او مزدلفة أو جدّ ة او

غري ذلك قبل احرامه للحج فال تنقلب اىل عمرة متتع.

 -3أن يكون بقاؤه يف مكة إىل اليوم الذي حيرم فيه للحج سوا ًء كان هو

يوم الرتوية او ليلة عرفة او يوم عرفة ،وال تنقلب قبل يوم الرتوية.

 -4أن يكون بقاؤه يف مكة بقصد احلج حتى لو قصد حج اإلفراد.
 -5أن تكون العمرة املفردة واحلج عن نفسه او كالمها عن شخص
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واحد غريه ،وأ ّما إذا كان احدمها عن نفسه واآلخر عن غريه فال تنقلب ،فإذا

أتى بالعمرة املفردة عن نفسه وبقي يف مكّة إىل يوم الرتوية عازم ًا عىل أن يأيت

باحلج عن غريه ال تكون العمرة املفردة متعة ،وهكذا إذا أتى بالعمرة املفردة
ّ

باحلج عن نفسه
نيابة عن غريه وبقي يف مكّة إىل يوم الرتوية وعزم عىل اإلتيان
ّ

ال تكون عمرته املفردة تلك متعة.

فإذا توفرت تلك الرشوط اخلمسة انقلبت عمرته اىل متعة بشكل قهري،

وتعينّ عليه االتيان بحج التمتع وال يمكنه االتيان بحج اإلفراد حتى إذا كان
قاصد ًا له ،وعليه فمن أتى بعمرة مفردة وأراد االتيان بحج االفراد بعدها
فليس له إال أحد طريقني:

 -1إ ّما أن خيرج بعد العمرة املفردة من مكة.
 -2أو حيرم حلج االفراد قبل يوم الرتوية.
تنبيه:

العمرة املفردة التي يراد قلبها اىل عمرة متتع ال جيب فيها االتيان بطواف

النساء وصالته ،بل له االقتصار عىل احرامها وطوافها وصالته والسعي
والتقصري.

أسئلة تطبيق ّية:

احلجة ثم سافر إىل جدّ ة وعاد
س -1إذا أتى بالعمرة املفردة يف شهر ذي ّ

بحج
إىل مكّة قبل يوم الرتوية وهو ناو
للحج فهل تكون عمرته متعة فيأيت ّ
ّ
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التمتّع؟

ج -ال يكون متعة ألن من رشط ذلك أن ال خيرج من مكّة بعد اإلتيان

بالعمرة املفردة إىل يوم الرتوية.

س -2إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غريه وبقي إىل يوم الرتوية واراد

احلج لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟
ّ

ج -إذا أتى بالعمرة املفردة عن نفسه وبقي يف مكّة إىل يوم الرتوية عازم ًا

باحلج عن غريه ال تكون العمرة املفردة متعة وكذا إذا أتى بالعمرة
عىل ان يأيت
ّ

باحلج عن نفسه ال
املفردة نيابة وبقي يف مكّة إىل يوم الرتوية وعزم عىل اإلتيان
ّ

تكون عمرته املفردة تلك متعة ،واما إذا أتى بالعمرة املفردة نيابة عن شخص
باحلج عن نفس ذلك الشخص فال يبعد ان
وبقي يف مكّة عازم ًا عىل ان يأيت
ّ

بحج التمتّع عن ذلك الشخص.
تكون عمرته متعة وحيق له ان يأيت ّ

س -3ذكرتم يف املناسك أن من أتى بعمرة مفردة يف أشهر احلج وبقي

يف مكة إىل يوم الرتوية وقصد احلج كانت عمرته متعة ،فهل يلزمه اإلتيان

بطواف النساء لو مل يكن قد أتى به من قبل؟
ج -ال يبعد سقوطه حينئذ.

س  -4شخص حج نيابة عن الغري وبعد أداء عمرة التمتع حوهلا إىل

عمرة مفردة وخرج من مكة ألداء شغل له ،ثم عاد إليها بعمرة التمتع بقصد

حجه؟
تلك النيابة مرة أخرى فهل جيوز له ذلك وهل يصح ّ

ج -ال تنقلب عمرة التمتع يف مفروض السؤال إىل العمرة املفردة وعليه
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فإذا كان رجوعه إىل مكة يف نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع فالعمرة
الثانية ملغاة وال يشء عليه وان كان رجوعه يف شهر آخر فالعمرة األُوىل
باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد املواقیت صحت
حجه وال يشء عليه.
وصح ّ

املق�صد ال�ساد�س
�أق�سام احلج
احلج عىل ثالثة أقسام :متتع ،وإفرادِ ،
وقران.
ّ

واألول فرض من كان البعد بني منزله ومكّة املستحدثة أكثر من ستة

عرش فرسخ ًا.

واآلخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بني منزله ومكة املستحدثة

ّ
أقل من ستة عرش فرسخ ًا ،أي ما يقرب من ( )88كيلو مرت.
تنبيه:

من كان فرضه اإلفراد او القران  -سوا ًء كان من أهل مكة او ال -إذا أقام

يف غري بلده يبقى فرضه اإلفراد او القران مطلق ًا حتى وإن أعرض عن بلده.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1املتوطن بمكّة إذا أقام يف غريها مؤقت ًا ملدة سنة أو اكثر فام هي

وظيفته؟

ج -ال يبعد أن يكون فرضه حج اإلفراد أو ِ
القران.
ّ

حيج ثم انتقل إىل
حج اإلفراد او القران ومل ّ
س -2إذا استطاع من فرضه ّ
345
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بلد بعيد وأعرض عن البلد األول فهل ينتقل فرضه إىل التمتّع بمجرد ذلك؟
ج -بل يبقى فرضه اإلفراد أو ِ
القران.
س -3ورد يف املناسك ان من كان بني مكّة املكرمة وأهله اقل من ستة عرش
فرسخ ًا يكون فرضه اإلفراد أو ِ
القران فام هو مقدار املسافة بالكيلومرتات؟
ج -يقرب من  88كيلومرت ًا.

حج التمتّع هو فرض من كان البعد بني أهله
س -4ذكر يف املناسك ان ّ

ومكة أكثر من ستة عرش فرسخ ًا فهل مبدأ االحتساب يف جانب االهل هو

املنزل أو منتهى البلد وأيض ًا هل املراد بمكة خصوص املسجد احلرام  -كام يف
تعبري مناسك السيد اخلوئي - أو مكّة القديمة أو مكّة احلالية؟

ج -العربة بتحقق املسافة املذكورة بني منزل املك ّلف وحدود مكّة املكرمة

وان توسعت.

حج التمتّع فرض من كان البعد بني أهله
س -5ورد يف املناسك ان ّ

ومكة أكثر من ستة عرش فرسخ ًا ،والسؤال أنه هل املناط من ناحية املبدأ مكّة

القديمة أو اجلديدة ومن ناحية املنتهى بيت املك ّلف أو حدود بلده؟

ج -العربة بأن يكون البعد من آخر مكّة املكرمة -بام هلا من االمتدادات

احلديثة -اىل مكان سكنه ال حدود بلده أزيد من ستة عرش فرسخ ًا.

س -6إذا كان بني مسكن املك ّلف يف جدّ ة ومكة املكرمة طريقان :احدمها

القديم واالخر اجلديد ،والثاين اطول مسافة من األول ،واالول اقل من ستة
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عرش فرسخ ًا فام هو فرض املك ّلف يف مفروض السؤال؟
ج -حكمه اإلفراد أو ِ
القران وال اثر لوجود الطريق اآلخر االطول

مسافة.

فرو ٌع
الفرع الأول

ِ
حج
حج التمتّع عمن فرضه اإلفراد أو القران ،كام ال جيزي ّ
ال جيزي ّ
ِ
القران أو اإلفراد عمن فرضه التمتّع ،نعم قد تنقلب وظيفة املتمتع إىل اإلفراد

كام سيأيت.

احلج املندوب واملنذور مطلق ًا
حجة االسالم ،وأ ّما ّ
هذا بالنسبة إىل ّ

(((

واملوىص به كذلك((( من دون تعيني فيتخيرّ فيها البعيد (وهو من كان البعد

بني منزله ومكة أكثر من  16فرسخ ًا وقد ُيعبرّ عنه بالنائي او اآلفاقي)
واحلارض (وهو من كان البعد بني منزله ومكة أقل من  16فرسخ ًا) بني
األقسام الثالثة ،وإن كان األفضل التمتّع.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1من كان فرضه التمتع ولكن استطاع حلج االفراد فهل جيب عليه

((( أي نذر أن حيج من دون أن يعينّ نوع احلج وأنّه متتع او إفراد او قران ،ففي مقام االمتثال هو خميرّ
بني االقسام الثالثة ،بال فرق بني البعيد والقريب ،ولكن التمتع أفضل.
حجة االسالم-
((( أي اوىص باحلج عنه بعد وفاته من دون أن يعينّ نوع احلج  -واملفروض أنّه ليس ّ
فالويص خميرّ بني االقسام الثالثة ،بال فرق بني البعيد والقريب ،ولكن التمتع أفضل.
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االفراد؟

ج -ال تتحقق االستطاعة ملن فرضه التمتع إالّ إذا اصبح مستطيع ًا عىل

هذا النوع من احلج.

س -2من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب املسافة بني

بحج اإلفراد اعتامد ًا
مكّة املكرمة ومنزل املك ّلف ال حدود بلده ولكنّه قد اتى ّ

حجه؟
عىل ما فهمه من املناسك أو نقل له شفه ًا فهل جيزيه ّ
ج -ال جيزيه.

حج من وظيفته اإلفراد متتع ًا جه ً
ال منه باحلكم فهل جيب عليه
س -3إذا ّ

االعادة وان كان جهله عن قصور؟

بحج اإلفراد
حجة اإلسالم فان بقيت االستطاعة اتى ّ
حجه ّ
ج -ال يكون ّ

وإالّ فال يشء عليه ،هذا إذا كان جاه ً
ال قارص ًا ،واما اجلاهل املقرص فيستقر

احلج عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكع ًا.
ّ

الفرع الثاين

تقدّ م ّ
حجة االسالم هي التمتع وال جيزي غريه عنه،
أن وظيفة النائي يف ّ

ولكن لو انتقل اىل السكنى يف مكة او املناطق املحيطة هبا فمتى ينتقل فرضه
اىل اإلفراد او القران؟

ج -إذا أقام البعيد يف مكّة انتقل فرضه إىل حج اإلفراد أو ِ
القران بعد
ّ

حج
إكامل سنتني والدخول يف السنة الثالثة ،وأ ّما قبل ذلك فيجب عليه ّ
احلج عليه قبل
التمتّع ،وال فرق يف ذلك بني أن تكون استطاعته ووجوب ّ
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إقامته يف مكّة أو يف أثنائها ،كام ال فرق فيه بني أن تكون إقامته بقصد التو ّطن
أو ال.

وكذلك احلال فيمن أقام يف غري مكّة من األماكن التي يكون البعد بينها

وبني مكّة أقل من ستة عرش فرسخ ًا ،كام لو أقام يف جدّ ة ،فإذا أكمل سنتني
ودخل يف الثالثة انقلب فرضه اىل اإلفراد او القران.
تنبيه:

تقدّ م ّ
أن من كان فرضه اإلفراد او القران لو أقام يف بلد آخر يبقى عىل

فرضه وإن أعرض عن بلده األول بال فرق بني أهل مكة وغريهم.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1من مىض عىل سكناه يف مدينة جدّ ة سبعة اشهر فام هو حكمه يف

احلج وما هو حكمه يف الصالة؟
ّ

حج اإلفراد
احلج التمتّع بمعنى انه ال تنقلب وظيفته إىل ّ
ج -حكمه يف ّ
أو ِ
القران االّ بعد الدخول يف السنة الثالثة ،اما يف الصالة فحكمه التامم مع
قصده االقامة فيها مدة طويلة نسبي ًا كسنة ونصف السنة فإنهّ ا تعد مقر ًا له بعد

ميض مدة كشهر مث ً
ال ويف مدة الشهر حيتاط باجلمع بني القرص والتامم.

س -2من كان من اهايل القطيف وسكن يف جدّ ة اكثر من عرش سنوات

اقتضاء عمله ذلك وال يزال ساكن ًا فيها وال يعلم متى يتم نقله منها فهل تنقلب
وظيفته يف احلج إىل ِ
القران أو اإلفراد ام تبقى عىل التمتّع عل ًام ان استطاعته
ّ
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حصلت بعد اإلقامة يف جدّ ة؟

ج -وظيفته يف مفروض السؤال اإلفراد أو ِ
القران.
الفرع الثالث

النائي إذا أقام يف مكة او ما بحكمها((( وأراد أن يؤدي حج التمتع لعدم

انتقال حكمه اىل اإلفراد او القران فمن أين حيرم لعمرة التمتع؟

حج التمتّع قبل انقالب
حيج ّ
ج -إذا أقام يف مكّة او ما بحكمها وأراد أن ّ
فرضه إىل حج اإلفراد أو ِ
القران ،قيل :جيوز له أن حيرم لعمرة التمتّع من
ّ
أدنى احلل ،ولكنّه ال خيلو عن إشكال ،واألحوط وجوب ًا أن خيرج إىل أحد
املواقيت فيحرم منه((( ،بل األحوط استحباب ًا أن خيرج إىل ميقات أهل بلده.

أن هذا حكم ّ
ونلفت النظر اىل ّ
بحج
كل من كان يف مكّة وأراد اإلتيان ّ
التمتّع ولو مستحب ًا حتى لو كان من أهل مكة.
والكالم يف أقسام احلج يقع يف فصول:

((( وهي املناطق التي يكون البعد بني منزله فيها ومكة أقل من  16فرسخ ًا كجدّ ة.
((( اضطربت كلامت السيد اخلوئي (قدس) يف هذا املجال ،ففي رسالة املناسك اكتفى باالحرام
من أدنى احلل ،ويف اجوبة االستفتاءات أوجب اإلحرام من أحد املواقيت ،ونصه( :س -من دخل
مكة املكرمة بعمرة مفردة يف أشهر احلج وخرج منها ورجع اليها قبل ميض شهر من االتيان بالعمرة
املذكورة وبقي يف مكة اىل أوان احلج ،فإذا أراد هذا الشخص أن يأيت بحج متتع فامذا يعمل؟ وإذا كان
يلزمه االتيان بعمرة التمتع فمن أين حيرم هلا؟ هل حيرم من أحد املواقيت او جيوز له االحرام من ادنى
احلل؟
ج -عليه االحرام من أحد املواقيت ،وإن مل يتمكّن من ذلك عليه أن خيرج من مكة اىل مقدار يمكن له
اخلروج اىل ذلك املقدار وحيرم منه.
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الف�صل الأول
حج التمتّع

(((

�أجزا�ؤه وواجباته:
احلج من عبادتني :تسمى أوالمها بعمرة التمتع ،والثانية
يتألف هذا ّ
حج التمتّع عىل اجلزء الثاين منهام ،وجيب اإلتيان بالعمرة
باحلج ،وقد يطلق ّ
ّ

احلج.
فيه قبل ّ

والكالم فيه يقع يف جهتني:

اجلهة الأُوىل :عمرة التمتع
جتب يف عمرة التمتّع مخسة أمور:
األمر األول :اإلحرام من أحد املواقيت ،وسيأيت تفصيلها.
األمر الثاين :الطواف حول البيت.
((( سبب التسمية هو أن احلاج بعد فراغه من عمرة التمتع حيل مما كان حمرم ًا عليه فيجوز له االنتفاع
والتمتع بام حرم عليه .بسبب االحرام ،وحيث ّ
أن العمرة واحلج كاليشء الواحد فإذا حصل ذلك
بينهام فكأنّام حصل يف احلج.
حرم عمرة التمتع بقوله املعروف:
وقد أمجع املسلمون عىل ترشيع هذا النوع من احلج وخالفوا من ّ
(متعتان كانتا ح ً
ال عىل عهد رسول اهلل وأنا احرمهام واعاقب عليهام :متعة احلج ومتعة النساء) فخالفوه
يف األُوىل ووافقوه يف الثانية ،وهو من االزدواج يف املنهج.
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األمر الثالث :صالة الطواف.
األمر الرابع :السعي بني الصفا واملروة.
قص بعض شعر ال��رأس أو اللحية أو
األمر اخلامس :التقصري وهو ّ
الشارب ،فإذا أتى املك ّلف به خرج من إحرامه ،وحلت له األمور التي كانت
قد حرمت عليه بسبب اإلحرام.

وسيأيت تفصيل واجباهتا يف اجلزء الثاين من توضيح املناسك.
اجلهة الثانية :حج التمتع
احلج ثالثة عرش ،وهي كام ييل:
واجبات ّ

 - 1اإلحرام من مكّة ،عىل تفصيل يأيت.
احلجة احلرام من بعد
 - 2الوقوف يف عرفات يف اليوم التاسع من ذي ّ

ما يميض من زوال الشمس مقدار اإلتيان بالغسل وأداء صاليت الظهر

والعرص -مجع ًا -إىل املغرب ،وتقع عرفات عىل بعد أربعة فراسخ من مكّة(((.

 - 3الوقوف يف املزدلفة شطر ًا من ليلة العيد إىل قبيل طلوع الشمس،

((( هذا يف الزمن املايض ولذا كان الواجب عىل أهل مكة او املقيم فيها عرشة أيام أن يقرص الصالة
يف عرفات لتحقق املسافة امللفقة من أربعة فراسخ ،وقد دلت عليه بعض الروايات من قبيل صحيحة
معاوية بن عامر ،قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم)ّ :
إن أهل مكة يتمون الصالة بعرفات ،فقال( :وحيهم
وأي ٍ
سفر أشد منه).
ُّ
وأ ّما يف زماننا فقد توسعت مكة وتقلصت املسافة بينهام ،وعليه فإذا كانت املسافة التي يطوهيا املكي
او املقيم عرش ًا للوصول اىل عرفات ومنها اىل مزدلفة فمنى تقل عن ثامنية فراسخ فحكمه التامم يف
عرفات  -كام هو الواقع فعالً -وأ ّما إذا كانت املسافة ثامنية فراسخ فحكمه القرص.
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وتقع املزدلفة بني عرفات ومكة.
 - ٤رمي مجرة العقبة يف منى يوم العيد ،ومنى عىل بعد فرسخ واحد من

مكّة تقريب ًا.

 - ٥النحر أو الذبح يف منى يوم العيد أو يف أيام الترشيق.

 - ٦احللق أو التقصري يف منى ،وبذلك ّ
حيل له ما حرم عليه من جهة

اإلحرام ،ما عدا النساء والطيب ،وكذا الصيد عىل األحوط وجوب ًا.
 - 7طواف الزيارة او احلج بعد الرجوع إىل مكّة.
 - 8صالة الطواف.

 - 9السعي بني الصفا واملروة ،وبذلك ّ
حيل الطيب أيض ًا.

 - 1٠طواف النساء.

 - 11صالة طواف النساء ،وبذلك ّ
حتل النساء أيض ًا.
 - 12املبيت يف منى ليلة احلادي عرش ،ول ّيلة الثاين عرش ،بل ول ّيلة

الثالث عرش يف بعض الصور كام سيأيت.

 - 13رمي اجلامر الثالث يف اليوم احلادي عرش والثاين عرش ،بل ويف

اليوم الثالث عرش أيض ًا ،فيام إذا بات املك ّلف ليلة الثالث عرش.

وسيأيت تفصيل تلك الواجبات يف اجلزء الثالث من توضيح املناسك.
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تنبيه:

احلج فيام إذا قرب منه اليوم
جيب عىل املك ّلف أن يتهيأ ألداء وظائف ّ

احلجة احلرام ،فإذا كان يشء من واجبات احلج حيتاج اىل هت ّيئ
التاسع من ذي ّ

وإعداد له قبل حلول وقته يلزم ذلك ،ولو مل يفعل وفاته الواجب يكون آث ًام.

�شروط حج التمتع:
حج التمتّع أمور:
يشرتط يف ّ

بحج التمتّع بعنوانه ،فلو نوى غريه أو تر ّدد
 - 1الن ّية ،بأن يقصد اإلتيان ّ

حجه.
يصح ّ
يف ن ّيته مل ّ

احلج (شوال وذي القعدة
 - 2أن يكون جمموع العمرة
واحلج يف أشهر ّ
ّ

تصح العمرة.
شوال مل ّ
احلجة) ،فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول ّ
وذي ّ

احلج والعمرة يف سنة واحدة ،فلو أتى بالعمرة ّ
احلج
وأخر ّ
 - 3أن يكون ّ
يصح التمتّع ،وال فرق يف ذلك بني أن يقيم يف مكّة إىل
إىل السنة القادمة مل
ّ
السنة القادمة وبني أن يرجع إىل أهله ثم يعود إليها ،كام ال فرق بني أن ّ
حيل
من إحرامه بالتقصري وبني أن يبقى حمرم ًا إىل السنة القادمة(((.

حجه من مكّة مع االختيار ،وأفضل مواضعها
 - ٤أن يكون إحرام ّ

أي موضع
املسجد احلرام ،وإذا مل يمكنه اإلحرام من مكّة -لعذر -أحرم من ّ

((( كام إذا أكمل الطواف والسعي ومل يقصرّ ومل حيرم اىل حج التمتع ،فال تبطل عمرته بحلول الزوال
حجه اىل االفراد لفرض عدم االحرام
من يوم عرفة ألنّه قد أكمل الطواف والسعي ،كام أنّه ال ينقلب ّ
حلج االفراد ،وبذلك يبقى عىل إحرامه مادام مل يقصرّ .
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متكّن منه.
وحجه شخص واحد عن شخص واحد،
 - ٥أن يؤدي جمموع عمرته
ّ

حلجه
حي أحدمها لعمرته واآلخر ّ
فلو استؤجر اثنان ّ
حلج التمتّع عن م ّيت أو ّ

وحجه عن
حج شخص وجعل عمرته عن واحد
ّ
يصح ذلك ،وكذلك لو ّ
مل ّ

يصح ،هذا يف احلج الواجب ،وأ ّما املستحب فتقدّ م أنه جيوز أن جيعل
آخر مل ّ

العمرة عن شخص واحلج عن نفسه.
أسئلة تطبيق ّية:

احلج ،واذا بطل بأي وجه كان فهل خيرج من احرامه؟
س -بامذا يبطل ّ

احلج يكون بامور منها ترك اإلحرام له اختيار ًا حتى يفوت
ج -بطالن ّ

الوقوف االختياري يف عرفة ،ومنها ترك احد الوقوفني اختيار ًا ،ومنها ترك
رمي مجرة العقبة يوم العيد متعمد ًا ومنها ترك الذبح متعمد ًا إىل ان متيض

احلجة،
احلج أو سعيه متعمد ًا حتى يميض شهر ذي ّ
ايامه ،ومنها ترك طواف ّ
للحج ثم أبطله بطل إحرامه أيض ًا.
واذا أحرم
ّ
تذييل
تذييل1
خروج املعتمر للتمتّع من مكة
هل جيوز للمعتمر عمرة التمتع أن خيرج من مكة قبل الفراغ من عمرته

او بعد الفراغ منها؟

356

تو�ضيح منا�سك احلج

ج -تم التعرض اىل ذلك مفص ً
ال يف آخر اجلزء الثاين من توضيح املناسك

حتت عنوان (تتميم) فراجع.

تذييل2
حكم العدول من ن�سك �إىل �آخر
ال جيوز العدول من نسك بعد التلبس بإحرامه اىل نسك آخر إال فيام قام

الدليل عىل جوازه يف بعض املوارد ،نذكرها يف أمرين:

الأمر االول
العدول من عمرة التمتع اىل حج الإفراد
حجة االسالم هو حج التمتّع وتلبس بإحرام عمرته
من كان فرضه يف ّ

فهل جيوز له العدول اىل حج اإلفراد او القران؟

ج -ال جيوز وال يصح منه العدول ،ويستثنى من ذلك بعض املوارد

نذكر منها:

اوالً :من دخل يف عمرة التمتّع ،ثم ضاق وقته عن إمتامها ،فإنه ينقل نيته

احلج.
حج اإلفراد ويأيت بالعمرة املفردة بعد ّ
إىل ّ
املسوغ للعدول؟
س -1ما هو حد الضيق ّ

ج -حد الضيق املسوغ للعدول هو أن يتضيق الوقت ٍ
بحد ال يتمكّن
ّ
ّ

املك ّلف من إمتام أعامل العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.

س -2هل يسوغ للمكلف العدول لو متكّن من إمتام أعامل العمرة يف يوم
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الرتوية أو بعده؟

ج -ال جيوز العدول عىل االحوط وجوب ًا.
س -3هل يسوغ للمكلف العدول لو متكّن من إمتام أعامل العمرة قبل

يوم الرتوية؟

ج -ال جيوز له العدول.

حجه عن نفسه او يشمل
س -4هل احلكم السابق خيتص بمن كان ّ

النائب؟

ربع ًا ام ُبأجرة ،فمن استأجر شخص ًا
ج -يشمل النائب سوا ًء كانت مت ّ

حلج التمتع يف سعة الوقت ،ثم اتفق أن ضاق الوقت فعدل األجري عن عمرة

التمتع اىل حج اإلفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة املنوب عنه ،كام
تقدّ م.

حج التمتّع وعلم قبل أن حيرم لعمرة التمتع ضيق
س -5من كان فرضه ّ

الوقت عن إمتامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ،فهل يسوغ له العدول
اىل حج اإلفراد؟

ج -ال جيزئه العدول إىل حج اإلفراد أو ِ
القران ،بل جيب عليه اإلتيان
ّ

مستقر ًا عليه.
احلج
بحج التمتّع بعد ذلك إذا كان ّ
ّ
ّ

نعم ُيستثنى من ذلك احلائضّ ،
فإن املرأة إذا حاضت قبل اإلحرام ومل

يسعها الوقت إلمتام أعامل عمرهتا قبل موعد احلج ،ففي هذه احلالة ينقلب

حجها اىل اإلفراد وبعد الفراغ تأيت بعمرة مفردة يف نفس السنة إن متكنت
ّ
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وإال ففي السنوات اّ
اللحقة ،كام سيأيت.
وأخر الطواف والسعي
س -6إذا أحرم لعمرة التمتّع يف سعة الوقتّ ،

متعمد ًا إىل زوال الشمس من يوم عرفة ،فهل يسوغ له العدول اىل حج
ّ
االفراد؟
ج -تبطل عمرته ،وال جيزئه العدول إىل حج اإلفراد ،وإن كان األحوط

األُوىل اإلتيان بأعامل حج اإلف��راد رج��ا ًء ،بل األح��وط استحباب ًا أن يأيت

حج
بالطواف وصالته والسعي واحللق أو التقصري فيها بقصد
األعم من ّ
ّ
اإلفراد والعمرة املفردة(((.

ثاني ًا :من ترك التقصري عمد ًا يف عمرة التمتع وأحرم للحج ،تبطل عمرته

حجه اىل حج اإلفراد ،ويأيت بعمرة مفردة بعده يف نفس السنة إن
وينقلب ّ
متكن منها اّ
حجة االسالم ،وإن كان
وال ففي سنة أخرى ،وجيزيه ذلك عن ّ

االحوط استحباب ًا إعادة حج التمتع يف سنة اخرى ،كام سيأيت.

ثالث ًا :إذا حاضت املرأة حني اإلحرام ومل يسع الوقت ألداء أعامل عمرة

حجها اىل اإلفراد ،وبعد الفراغ من احلج
التمتع قبل موعد احلج ،انقلب ّ
جتب عليها العمرة املفردة يف نفس السنة إن متكنت منها وإال ففي السنوات

اّ
حجة االسالم.
اللحقة ،وجيزهيا ذلك عن ّ

((( ألنّه حيتمل أنّه ال جيوز له العدول اىل حج االفراد ،وحيتمل ّ
أن وظيفته للخروج من االحرام هي
العمرة املفردة ،فإذا فعل ذلك جزم بفراغ ذمته ،وال يرض يف العمرة املفردة الوقوف بعرفات واملشعر،
ألنّه ليس الزم ًا فيها ال أنّه منايف هلا.
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وهكذا إذا حاضت بعد االحرام وكان الوقت ض ّيق ًا فاالحوط استحباب ًا

أن تعدل اىل حج االفراد ،كام سيأيت تفصيله.

الأمر الثاين
العدول من حج الإفراد اىل عمرة التمتع
جيوز العدول من حج اإلفراد اىل عمرة التمتع يف موردين:

 -1إذا أحرم ّ
حلج اإلفراد ندب ًا جاز له أن يعدل إىل عمرة التمتّع فيقصرّ
ٍ
ّ
حينئذ  -إىل عمرة
وحيل ،إالّ فيام إذا ل ّبى بعد السعي ،فليس له العدول -
التمتّع.

 -2من كان فرضه حج التمتع ولكنّه أحرم جه ً
ال حلج اإلفراد فيصح

إحرامه ويعدل اىل عمرة التمتع.

تذييل3
انقالب ن�سك اىل ن�سك �آخر
كام ال يصح العدول من نسك آلخر اال إذا قام الدليل عليه ،كذلك ال

ينقلب نسك آلخر إال يف موارد قيام الدليل ،ونذكر بعض املوارد يف امور:
الأمر الأول
انقالب عمرة التمتع اىل العمرة املفردة

عمرة التمتع ال تنقلب اىل العمرة املفردة إال يف فرض واحد وهو :من

أتى هبا ومل يتمكّن من االتيان باحلج فيجعلها عمرة مفردة ويأيت بطواف
النساء وصالته بعدها.
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الأمر الثاين
انقالب العمرة املفردة اىل عمرة متتع

تقدّ م ّ
أن العمرة املفردة ال تنقلب اىل عمرة متتع إال يف مورد واحد وهو:

من أتى بعمرة مفردة يف أشهر احلج وبقي يف مكة اىل يوم الرتوية وقصد احلج
انقلبت عمرته اىل متعة فيأيت باحلج بعدها.

الأمر الثالث
انقالب احلج اىل العمرة املفردة
ينقلب احلج اىل عمرة مفردة يف بعض املوارد نذكر منها:
حجه وانقلب اىل العمرة املفردة ،كام سيأيت.
 -1من مل يدرك املوقفني بطل ّ

حجه
 -2من أدرك املوقف االضطراري يف املشعر فقط ،فقد بطل ّ

وانقلب اىل العمرة املفردة

حجه وانقلب اىل
 -3من أدرك املوقف االختياري لعرفة فقط ،بطل ّ

العمرة املفردة.

حجه وانقلب اىل
 -4من ادرك املوقف االضطراري لعرفة فقط ،بطل ّ

العمرة املفردة.

 -5االنقالب يف موارد الصد واحلرص ،كام سيأيت.
 -6إذا مرض احلاج قبل وصوله اىل الديار املقدسة فبعث هبديه ثم

خف مرضه وظن إدراك احلج وجب عليه االلتحاق فإذا مل يدرك املوقفني
ّ
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حجه اىل العمرة
او املشعر خاصة ومل ُيذبح او ُينحر عنه قبل وصوله انقلب ّ

املفردة ،كام سيأيت.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1من علم ببطالن طواف عمرة متتعه جه ً
ال منه ببعض اركانه بعد

انقضاء وقت التدارك حيكم ببطالن متعته ،والسؤال انه هل جيزيه العدول إىل

احلج يف عام الحق؟
حج اإلفراد ام جيب عليه ّ
ّ

ج -إذا بطلت عمرة متتعه بطل احرامه وان كان االحوط استحباب ًا العدول

احلج يف عام الحق إذا بقيت استطاعته أو مع
حج اإلفراد ،ويلزمه اداء ّ
هبا إىل ّ
احلج عليه.
استقرار ّ

س -2هل جيوز ملن احرم للنسك أن يعدل إىل غريه كأن يعدل من العمرة

حج اإلفراد ،أو ان يعدل من العمرة لنفسه إىل العمرة عن الغري؟
املفردة إىل ّ

ج -ال جيوز بل ال بد من امتام نسكه كام احرم له ويستثنى من ذلك بعض

املوارد كام يف مورد املسألة  1٥9من رسالة املناسك.

حلج
حج التمتّع إذا خرج إىل اجلحفة واحرم ّ
س -3من كان فرضه ّ
اإلفراد جه ً
ال منه باحلكم فام هو تكليفه؟

ج -ال يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إىل التمتّع يف مفروض السؤال.
حلج اإلفراد بتخيل انه
حج التمتّع ولكنّه احرم ّ
س -4من كان فرضه ّ

فرضه فأتى بالطواف وصالته والسعي ثم ذهب إىل عرفات فعلم فيها ان
وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقرص قبل الزوال ليخرج
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حجه؟
حلج التمتّع واكمل األعامل فهل يصح ّ
من احرامه ثم احرم من مكانه ّ
حجه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم متكنه
ج -ال يبعد صحة ّ

من العود إىل مكّة لضيق الوقت أو نحوه.

حج التمتّع لكونه ساكن ًا يف جدّ ة منذ ستة أشهر
س -5إذا كانت وظيفته ّ

حلج اإلفراد جه ً
ال منه بوظيفته
فقط ولكن خرج إىل اجلحفة واحرم منها ّ
ُ
وأخرب بذلك يف عرفات قبل الزوال بعد ان قدّ م الطواف والسعي فقيل له

ان وظيفته العدول إىل التمتّع واحتساب ما أتى به من أعامل عىل اهنا الواجب

عليه يف عمرة التمتّع وبناء ًا عىل ذلك قصرّ ليخرج من اإلحرام ثم احرم يف
حلج التمتّع خوف ًا من فوات الوقوف االختياري وأكمل األعامل فهل
مكانه ّ
حجه صحيح ،وإالّ فام هي وظيفته فعالً؟
ّ
حجه يف مفروض السؤال.
ج -ال يبعد صحة ّ

حج التمتّع؟
س -6من أحرم للعمرة املفردة هل جيوز له العدول بنيته إىل ّ
احلج وبقي يف مكّة إىل يوم
ج -ال جيوز ،نعم إذا كانت عمرته يف أشهر ّ

بحج التمتّع.
احلج فإنه حتسب عمرته عمرة متتع فيأيت ّ
الرتوية وقصد ّ

س -7من اعتمر عمرة التمتّع هل جيوز له ان يقلبها إىل عمرة مفردة

باختياره ومن دون عذر؟
ج -ال جيوز.
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الف�صل الثاين
حج الإفراد
تقدّ م ّ
واحلج ،واجلزء
حج التمتّع يتألف من جزئني ،مها :عمرة التمتّع
ّ
أن ّ

احلج.
األول منه متّصل بالثاين ،والعمرة تتقدّ م عىل ّ

حج
حج اإلفراد فهو عمل مستقل يف نفسه ،واجب خميرّ ًا بينه وبني ّ
وأ ّما ّ
ِ
القران عىل أهل مكّة ،ومن يكون الفاصل بني منزله وبني مكّة احلديثة ّ
أقل

من ستة عرش فرسخ ًا ،وإذا متكّن مثل هذا املك ّلف من العمرة املفردة وجبت

عليه بنحو االستقالل أيض ًا.

وعليه ،فإذا متكّن من أحدمها دون اآلخر وجب عليه ما يتمكّن منه

خاصة ،وإذا متكّن من أحدمها يف زمان ومن اآلخر يف زمان آخر وجب عليه

القيام بام تقتضيه وظيفته يف ّ
كل وقت.

ٍ
حينئذ -اإلتيان هبام،
وإذا متكّن منهام يف وقت واحد وجب عليه -

احلج عىل العمرة
واملشهور بني الفقهاء يف هذه الصورة وجوب تقديم
ّ
املفردة ،وهو األحوط وجوب ًا.
والكالم يقع يف امور:
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الأمر الأول
�أجزا�ؤه وواجباته و�شروطه
حج التمتّع يف مجيع أعامله ،ويفرتق عنه يف أمور:
حج اإلفراد مع ّ
يشرتك ّ

احلج من سنة
حج التمتّع وقوع العمرة
واحلج يف أشهر ّ
ّ
أوالً :يعترب يف ّ

حج اإلفراد.
مر -وال يعترب ذلك يف ّ
واحدة  -كام ّ

مر -وال يعترب يشء من
ثاني ًا :جيب النحر أو الذبح يف ّ
حج التمتّع  -كام ّ

حج اإلفراد.
ذلك يف ّ

حج
ثالث ًا :األحوط لزوم ًا عدم تقديم الطواف والسعي عىل الوقوفني يف ّ
حج اإلفراد،
التمتّع إالّ لعذر  -كام سيأيت يف اجلزء الثالث -وجيوز ذلك يف ّ

ولكن ال يقدّ م طواف النساء عىل االحوط وجوب ًا.

حج اإلفراد
حج التمتّع يكون بمكّة ،وأ ّما اإلحرام يف ّ
رابع ًا :إن إحرام ّ

فيختلف احلال فأهل مكّة حيرمون منها ،ومن كان منزله دون امليقات حيرم
منه ،واآلفاقي حيرم من امليقات لو أراد أن حيرم حلج اإلفراد املستحب او
الواجب عليه بنذر ونحوه ،وسيأيت تفصيل ذلك يف فصل املواقيت من اجلزء

الثاين.

حج
حجه ،وال يعترب ذلك يف ّ
خامس ًا :جيب تقديم عمرة التمتّع عىل ّ
اإلفراد ،بل االحوط وجوب ًا تأخري العمرة املفردة عنه إن متكن منهام يف عام
واحد.
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حج التمتّع  -قبل اخلروج اىل عرفات-
سادس ًا :ال جيوز بعد إحرام ّ

حج اإلف��راد ،كام
الطواف املندوب عىل األحوط وجوب ًا ،وجيوز ذلك يف ّ
سيأيت.

الأمر الثاين
العدول من حج الإفراد امل�ستحب اىل عمرة التمتع

إذا أحرم ّ
حلج اإلفراد ندب ًا جاز له أن يعدل إىل عمرة التمتّع فيقصرّ
ٍ
ّ
حينئذ  -إىل عمرة
وحيل ،إالّ فيام إذا ل ّبى بعد السعي ،فليس له العدول -
التمتّع ،كام تقدّ م.

أسئلة تطبيق ّية:

حلج االفراد ندب ًا جيوز له أن يعدل إىل
س -ورد يف املناسك أن من أحرم ّ

عمرة التمتع يف حال عدم اإلتيان بالتلبية بعد السعي ،والسؤال :أنه هل يف

حال العدول قبل التلبية بعد السعي إىل عمرة التمتع جيوز أن يكون العدول
للنيابة عن الغري؟

ج -إذا قصرّ بعد السعي قبل أن يلبي حيسب ما أتى به بنية حج االفراد
احلج سواء أكان هو أم غريه وليس
من عمرة التمتع عن نفس من نوى له ّ
بإمكانه العدول يف ذلك.

الأمر الثالث
جواز الطواف ندب ًا بعد الإحرام حلج الإفراد
حلـــج اإلفـــراد ودخـــل مكّة جاز له أن يطــوف بالبيت
إذا أحـــرم
ّ
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نــدب ًا ،ولك ّن األحوط األُوىل أن جيدّ د التلبية بعد الفراغ من صالة الطواف

املستحب الذي أتى به((( إذا مل يقصد العدول إىل التمتّع يف مورد جوازه ،وهو

ما إذا كان حج اإلفراد مستحب ًا ،فإذا أراد أن يعدل اىل التمتع بعدما طاف
مستحب ًا فال يوجد احتياط استحبايب بالتلبية بعد صالة الطواف.

حلـــج اإلفـــراد ودخـــل مكّة هل جيوز له أن يطوف
س -إذا أحـــرم
ّ

طواف ًا واجب ًا قبل طواف حج اإلفراد  -كام لو كان عليه طواف نساء من عمرة
مفردة او حج ،او كان عليه طواف عمرة التمتع او احلج من سنة سابقة قد

نسيهام ،او كان عليه طواف واجب بنذر ونحوه -فهل جيوز له أن يأيت بذلك

الطواف الواجب بعد اإلحرام حلج اإلفراد وقبل طوافه؟
ج -نعم جيوز ،ولكن االحوط األُوىل أن جيدد التلبية بعد صالة الطواف

الواجب الذي أتى به ،كام هو احلال يف الطواف املستحب لو أتى به بعد
اإلحرام حلج اإلفراد.

((( اختلف الفقهاء يف أنّه هل جيب جتديد التلبية بعد كل طواف لئال حيل من احرامه او ال؟ واملشهور
عىل وجوب جتديد التلبية ،وسامحة السيد حيتاط استحباب ًا يف ذلك.
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الف�صل الثالث
حج ال ِقران
ّ

(((

حج اإلفراد يف مجيع اجلهات ،وخيتلف عنه يف ثالثة
يتّحد هذا العمل مع ّ

امور:

 -1جيب فيه اهل��دي حيث أن املك ّلف يصحب معه اهل��دي وقت

اإلحرام((( ،فإذا أحرم املك ّلف وكان معه شاة وقد اشعرها او ق ّلدها فتتعني

كوهنا هدي ًا ،بخالف حج اإلفراد فإنّه ال جيب فيه اهلدي.

احلج كام يكون بالتلبية يكون باالشعار
 -2االحرام يف هذا القسم من ّ

أو بالتقليد ،بخالفه يف حج اإلفراد والتمتع فال ينعقد إحرامهام اال بالتلبية،

كام سيأيت.

ِ
حج التمتّع بأن يقرص بعد
حلج القران مل جيز له العدول إىل ّ
 -3إذا أحرم ّ

السعي وجيعله عمرة متتع حتى لو كان حج القران مستحب ًا ،بخالفه يف حج
اإلفراد فإنّه جيوز فيه العدول اىل عمرة التمتع لو كان مستحب ًا إذا مل ِ
يلب قبل

السعي ،كام تقدّ م.

((( سمي بذلك ّ
ألن احلاج يصطحب اهلدي معه حال اإلحرام.
حج التمتع من هذه الناحية غايته يف حج التمتع ال جيب اصطحاب اهلدي حني اإلحرام.
((( فهو مثل ّ

املحتويات
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5
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