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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
•14251- 5- »5 « دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع قُوبعنُ يب دمحم

بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ فَضَالَةَ بنِ أَيوب عنِ الْقَاسـمِ بـنِ   
   قُـولُ لَـوع ي يلفَرٍ ع قَالَ كَانَ ععنْ أَبِي جمٍ علسنِ مب دمحنْ مع درَيب

رَضم لَه رَضفَع جالْح ادلًا أَرجعِ      -أَنَّ رـتَطسي فَلَـم ـقَمس خَالَطَـه أَو
الْخُرُوج- كَانَهم ثْهعبلْي ثُم هالنْ ملًا مجزْ رهجفَلْي.

• ثْلَهم يدعنِ سنِ بيسنِ الْحع هنَادخُ بِإِسالشَّي اهور 6«و«.
.4 -273 -4الكافي  -)5(•
.40 -14 -5التهذيب  -)6(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ علي بنِ إِبرَاهيم عنْ أَبِيه عنْ عبد اللَّـه بـنِ   » 1« -6 -14252•

إِنَّ أَميـرَ  : الْمغيرَةِ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عـنْ أَبِـي عبـد اللَّـه ع قَـالَ     
و لَم يطقِ الْحج لكبـرِه أَنْ   -الْمؤْمنينَ ص أَمرَ شَيخاً كَبِيراً لَم يحج قَطُّ

نْهع جحلًا يجزَ رهجي.
و رواه الشَّـيخُ  » 2«و رواه الصدوقُ بِإِسنَاده عنْ عبد اللَّـه بـنِ سـنَانٍ    •

 ثْلَهنَانٍ منِ سب اللَّه دبنْ عى عيحنِ يانَ بفْونْ صع هنَاد3«بِإِس«.
.2 -273 -4الكافي  -)1(•
.2865 -421 -2الفقيه  -)2(•
.1601 -460 -5التهذيب  -)3(•

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ محمد بنِ يحيـى عـنْ أَحمـد بـنِ محمـد عـنِ       » 4« -7 -14253•

سـأَلْتُه  : الْحسينِ بنِ سعيد عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنْ علي بنِ أَبِي حمزَةَ قَالَ
رَضم جنَ الْحيب و نَهيالَ بمٍ حلسلٍ مجنْ رع- يهف اللَّه هرذعرٌ يأَم فَقَالَ  -أَو

 جحأَنْ ي هلَي5«ع «الَ لَهةً لَا مرُورص هالنْ مم.
• قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادخُ بِإِسالشَّي اهور ـنِ  » 6«وب دمنْ أَحع هنَادبِإِس و

 ثْلَهم دمح7«م «
.3 -273 -4الكافي  -)4(•
.و كذلك الكافي) هامش المخطوط(عنه  -في التهذيب زيادة -)5(•
.39 -14 -5التهذيب  -)6(•
1600 -460 -5التهذيب  -)7(•

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِيـاد عـنْ   » 8« -8 -14254.•

جعفَرِ بنِ محمد الْأَشْعرِي عنْ عبد اللَّه بنِ ميمونٍ الْقَداحِ عنْ أَبِي جعفَرٍ 
نْ أَبِيهقَطُّ» 1«ع  ع جحي لٍ كَبِيرٍ لَمرَجاً ع قَالَ ليلأَنْ   -أَنَّ ع ـئْتإِنْ ش

نْكع جحي ثْهعاب لًا ثُمجزَ رهتُج.
و قَولُه ع إِنْ شئْت لَا يدلُّ علَـى  » 2«و يأْتي ما يدلُّ علَى ذَلك : أَقُولُ•

نَفْيِ الْوجوبِ لاحتمالِ عدمِ إِرادةِ مفْهومِ الشَّرْط و احتمالِ أَنْ يـرَاد إِنْ  
كرِ ذَلغَي اجِبِ والْو جبِالْح يأَنْ تَأْت ئْتش .

.1 -272 -4الكافي  -)8( •

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إجزاء حج النائب
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فال يكفيه حج غيره عنـه تبرعـا أو    48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كـذلك  لوباإلجارة، نعم 
أو هرم بحيث ال يقدر أو كان حرجا عليه وجبت االستنابة عليه، و لـو لـم يسـتقر    
عليه لكن ال يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قـوالن، ال  

يخلو الثاني من قوة، و األحوط فورية وجوبها، 
و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخـالف  •

أثنائه فضال عن قبله، و الظاهر بطالن اإلجارة، 
و لو لم يتمكن من االستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    •

الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائـب فالظـاهر   
الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب االسـتنابة، و فـي   

.كفاية االستنابة من الميقات إشكال و إن كان األقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء حج النائب
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فال يكفيه حج غيره عنـه تبرعـا أو    48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كـذلك  لوباإلجارة، نعم 
أو هرم بحيث ال يقدر أو كان حرجا عليه وجبت االستنابة عليه، و لـو لـم يسـتقر    
عليه لكن ال يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قـوالن، ال  

يخلو الثاني من قوة، و األحوط فورية وجوبها، 
بل مع ارتفاعه بعد العمـل بخـالف   و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات •

أثنائه فضال عن قبله، و الظاهر بطالن اإلجارة، 
و لو لم يتمكن من االستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    •

الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائـب فالظـاهر   
الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب االسـتنابة، و فـي   

.كفاية االستنابة من الميقات إشكال و إن كان األقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء حج النائب
و مع بقاء العذر الى ان مات يجزيه حج النائب فال يجب القضاء عنه و •

ان كان مستقرا عليه  

سقوط القضاء عنه إذا مات مع بقاء العذر الى زمـان موتـه مـع عـدم     •
استقرار الحج عليه واضح، ضرورة أن األداء لم يكن واجبا عليه حتى 
يجب القضاء عنه، و اما مع االستقرار عليه فالنه مع استمرار المانع الى 
ان مات قد تحقق االمتثال ببدله فالحكم بوجوب القضاء عنه بعد موته 

من قبيل االمتثال عقيب االمتثال، 

23: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
اللهم اال ان يكون وجوب االستنابة عنه في زمان حيوته من قبيل بدل •

الحيلولة الذي ال يسقط المبدل منه بإتيانه عن العهدة، و لكنـه خـالف   
ظاهر أوامر االستنابة، فإن ظاهرها جعل حيوته مع عجزه عـن إتيانـه   
الحج مباشرة بمنزله موته، فيكون إتيان القضاء عنـه بعـد وفاتـه لغـوا     

.لحصول الغرض  باالستنابة في حيوته، و هذا ظاهر

24-23: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
ال ريب في إجزاء حج النائب إذا اسـتمر العـذر إلـى أن    : األمر الرابع•

مات المنوب عنه، و ال يجب القضاء عنه بعد موته، 

200: ، ص26 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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إجزاء حج النائب
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فال يكفيه حج غيره عنـه تبرعـا أو    48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كـذلك  لوباإلجارة، نعم 
أو هرم بحيث ال يقدر أو كان حرجا عليه وجبت االستنابة عليه، و لـو لـم يسـتقر    
عليه لكن ال يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قـوالن، ال  

يخلو الثاني من قوة، و األحوط فورية وجوبها، 
بل مع ارتفاعه بعد العمـل بخـالف   مع بقاء العذر إلى أن مات  و يجزيه حج النائب•

أثنائه فضال عن قبله، و الظاهر بطالن اإلجارة، 
و لو لم يتمكن من االستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    •

الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائـب فالظـاهر   
الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب االسـتنابة، و فـي   

.كفاية االستنابة من الميقات إشكال و إن كان األقرب الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء حج النائب
و ال يرجى زوال خلقته كان فرضه » 1«و المعضوب الذي خلق نضوا •

أن يحج رجال عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحـج بنفسـه   
ألن ما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزم في نفسه،

. النضو، أى المهزول) 1( •

299: ، ص1 المبسوط في فقه اإلمامية، ج
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المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنـذر أو  : قال الشيخ: السابع. 1896•
بإفساد حجه، وجب عليه أن يحج عن نفسه رجال، فإذا فعل ذلك فقد 

.و عندي فيه تردد» 1«أجزأه، و إن برئ في ما بعد تولّاها بنفسه 

 553: ، ص1 ، ج)الحديثة -ط (تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية 
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إجزاء حج النائب
و ان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور انه يجب عليـه مباشـرة و   •

ان كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخالف فيه لكن األقـوى  
عدم الوجوب الن ظاهر االخبار ان حج النائب هو الذي كـان واجبـا   
على المنوب عنه فإذا اتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه و ال دليل 
على وجوبه مرة أخرى بل لو قلنا باستحباب االستنابة فالظاهر كفايـه  
فعل النائب بعد كون الظاهر االستنابة فيما كان عليـه و معـه ال وجـه    
لدعوى ان المستحب ال يجزى عن الواجب إذ ذلك في ما إذا لم يكن 

العـروة  ( .المستحب نفس ما كان واجبا و المفروض في المقام انه هـو 
)الوثقى

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
إذا استناب الممنوع لعذر ال يرجى زواله، و اتى النائب بالحج بالنيابـة  •

عنه فإن استمر المانع الى ان مات المنوب عنه فال قضاء عنه، و ذلـك  
ظاهر، و اما إذا زال ذلك المانع بعد فراغ النائب عن الحج فمـع عـدم   
استقرار الحج عليه و زوال االستطاعة المالية عـن المنـوب عنـه فـال     

قضاء عنه، و ذلك ظاهر، 

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و اما إذا زال ذلك المانع بعد فراغ النائب عن الحج فمع عدم استقرار •

الحج عليه و زوال االستطاعة المالية عن المنوب عنه فال إشكال فـي  
عدم وجوب الحج عليه بالمباشرة أيضا، حيث انه فـي وقـت وجـود    
المانع قد اتى بما كان وظيفتـه مـن االسـتنابة، و بعـد زوال المـانع ال      

يكون مستطيعا، 

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و مع بقاء االستطاعة أو استقرار الحج عليه فالمشـهور عـدم سـقوط    •

و  هالحج عنه بفعل النائب، و هو المحكي عن نهاية الشـيخ و مبسـوط  
ممـا ال   ههو مختار المحقق في الشرائع، و ظاهر العالمة في التذكرة ان

خالف فيه بين علمائنا، و صرح في الحدائق بأنه ال خالف بينهم فـي  
.ذلك فيما اعلم

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
بان ما فعله من االستنابة حـين   -فيما حكى عنه) و استدل له الشيخ(•

الياس عن زوال المانع كان واجبا في ماله، و هـذا الـذي يلزمـه بعـد     
زوال العذر مما يلزمه بالمباشرة و ال مسقط له عنه بعد زوال العـذر، و  

يرجع الى التمسك بإطالق ما يدل علـى   -كما ترى -هذا االستدالل
وجوب الحج على من استطاع اليه سبيال ممن لم يحج و من اسـتناب  
في الحج و من لم يستنب، و من الواضح انه ال يصدق على المستنيب 
بأنه حج حقيقة فيشـمله إطـالق مـا دل علـى وجـوب الحـج علـى        

المستطيع، 

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و حكى في المدارك عن بعض األصحاب احتمال عدم وجوب الحـج  •

عليه بعد زوال المانع لألصل و ألنه أدى حج اإلسالم بأمر الشارع فلم 
يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه ثم نفى عنه البعد، اال انه قرب القول 

.بالوجوب تمسكا بإطالق األمر

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
بين القول بوجوب االستنابة و القول، باستحبابها ) و فصل في الجواهر(•

و قال بعدم الوجوب على القول بوجوبها و القول بالوجوب على القول 
.باستحبابها

24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
اما اختيار عدم الوجوب على القـول بوجـوب   ) و لعل وجه التفصيل(•

االستنابة فلما ذكر في كالم القائل بعدم الوجوب مطلقا مـن أنـه أدى   
حج اإلسالم بأمر الشارع له باالستنابة فال يلزمه الحـج ثانيـا، و امـا    
الوجوب على القول باستحباب االستنابة فالن المستحب ال يجزى عن 

الواجب،
فاالطالقات الدالة على وجوب الحج مباشرة مـع الـتمكن منـه باقيـه     •

على حالها، فإذا زال العذر وجب عليه اإلتيان بـالحج، قضـاء لحكـم    
.اإلطالق

25-24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج



22

إجزاء حج النائب
ان يقال ان الياس عن زوال العـذر قـد يؤخـذ    ) و التحقيق في المقام(•

موضوعا للحكم به وجوب االستنابة على وجه الموضوعية نظير أخذ 
الخوف من الضرر في استعمال المـاء موضـوعا للحكـم بـه وجـوب      
التيمم، حيث ان خوفه من حيث انه صفة حادثة للنفس مسوغ للتـيمم  

و موضوع للحكم بوجوبه و لو لم يكن استعمال الماء ضرريا واقعا، 

25-24: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إجزاء حج النائب
و قد يؤخذ موضوعا علـى وجـه الطريقيـة بمعنـى ان الموضـوع للحكـم       •

بوجوب االستنابة هو عدم تمكن المكلف من مباشرة الحـج طـول عمـره    
طريقـا إلـى إحـراز     -أعني اليأس مـن الـتمكن   -فيكون الحالة النفسانية

موضوع الحكم، فإذا تبين انه متمكن انكشف عدم تحقـق الموضـوع و ان   
االستنابة لم تكن صحيح فال يجزى عمل النائب عن حج اإلسـالم، و هـذا   
بخالف ما لو أخذ الياس بنفسه موضوعا للحكم، فإنـه إذا حصـل اليـاس    
تحقق موضوع الحكم واقعا، و مقتضاه كون ما اتى به نائبه حجه المفروض 
عليه نظير صلوه المسافر قصرا في أول الوقت ثم وصوله الى وطنـه آخـر   
الوقت فان عنوان المسافر موضوع للحكم بالقصر، فـإذا صـلى قصـر الـم     
يجب اعادتها تماما، فحيث انه ال يجب الحج أي حجة اإلسالم فـي العمـر   
أزيد من مرة، و قد أتى بها باالستنابة و حصـل بهـا االمتثـال و ال معنـى     

.لالمتثال عقيب االمتثال فال جرم يحكم باالجزاء هذا بحسب مقام الثبوت
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موضوعا على وجه الطريقية كما ان األصل فـي  ) و الحق كون الياس(•

العلم إذا أخذ موضوعا لحكم ان يكون كذلك اال ان يدل دليـل علـى   
كونه مأخوذا على نحو كونه صفة نفسانية، و ذلك لكون العلم و الياس 
و نحوهما كالظن و القطع عند العرف و العقالء طرقا الى كشف ما هـو  
الواقع فإذا أخذ أحـدها موضـوعا فالمتبـادر الـى الـذهن هـو كـون        
الموضوع حقيقة هو الواقع المكشوف ال الكاشف بما انه صفة نفسانية، 
و عليه فالظاهر وجوب الحج مباشرة بعد حصول التمكن و عدم اجزاء 

.ما اتى به النائب
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