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االستطاعة البدنية و الزمانية و الطريقية
و االستطاعة السربية بأن ال يكون فـي الطريـق مـانع ال يمكـن معـه      •

الوصول إلى الميقات أو إلى تمام األعمال و إال لم يجـب، و كـذا لـو    
كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا 
فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق األبعد مأمونـا يجـب   
الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران 

.*في بالد بعيدة نائية ال تعد طريقا اليه ال يجب على األقوى
و لو كان طريقا عرفيا في فرض انسداد ساير الطـرق يجـب الحـج     *•

على األقوى و إن لم يعد طريقا  في فرض انفتاحها، نعم لـو لـم يعـد    
. طريقا حتى في فرض انسداد ساير الطرق لم يجب الحج
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أو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال 
ترك واجب أو فعل حرام

لو استلزم الذهاب إلـى الحـج تلـف مـال لـه فـي بلـده معتـد          43مسألة •
بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو اسـتلزم تـرك واجـب     *به

إذا خالف و حج صح و  **حرام كذلك يقدم األهم، لكن فعلأهم منه أو 
أجزأه عن حجة اإلسالم، و لو كان في الطريق ظـالم ال ينـدفع إال بالمـال    
فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السـرب مخلـى عرفـا و لكـن يمكـن      
تخليته بالمال ال يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شـيئا  

. يجب إال إذا كان دفعه حرجيا
.بأن كان ضرريا و لو لم يكن حرجا*•
هذا مخصوص بمن يترك الواجب األهم أو يفعـل الحـرام كـذلك و     **•

.يحج و أما من يتحمل الحرج و يحج فيعلم حكمه من المسألة القادمة
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خالفه
لـم يجـز عـن  حجـة      لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بـان خالفـه   44مسألة •

اإلسالم، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا ماال فبان الخالف، و لو اعتقد عـدم  
الضرر أو الحرج فبان الخالف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج 

، و *أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها ال يخلو من وجـه 
، **أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عـن وجـوب الحـج   

نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحـرج و  
صار مستطيعا فاألقوى كفايته، 

بل األقوى كفايته إال إذا كان نفس أعمال الحـج موجبـا لضـرر محـرم     *•
.شرعا كالهالك

بل الضرر مانع منه و لو لم يكن بالغا حد الحرج كما مر في المسـألة  **•
.السابقة
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خالفه
، و لـو  *و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي األهم فحج فبان الخـالف صـح  •

، و لـو  **اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خالفه ففيه تفصيل مرّ نظيره
، و يحتمـل  ***تركه مع بقاء الشرائط إلى تمـام األعمـال اسـتقر عليـه    

، ****اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال
و أجزأ *•
.في المسألة الثامنة **•
.بل ال يستقر عليه لعدم إهماله و كونه معذورا ***•
سيأتي في المسألة الرابعة و الخمسين فتوي السيد اإلمـام قـدس    ****•

.سره بهذا اإلحتمال من دون إشكال
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خالفه
و إن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة اإلسالم فتركهـا فبـان الخـالف    •

، و إن اعتقد المانع من العـدو أو  *استقر عليه مع وجود سائر الشرائط
الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخـالف فالظـاهر اسـتقراره    

، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك **عليه سيما في الحرج
.***فبان الخالف استقر عليه

.بل ال يستقر عليه كما مر *•
.بل ال يستقر عليه كما مر **•
.بل ال يستقر عليه كما مر ***•
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لو ترك الحج مع تحقق الشرائط
لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمـدا اسـتقر عليـه مـع      45مسألة •

، و لو حج مع فقد بعضها فان كـان البلـوغ    * بقائها إلى تمام األعمال
، **فال يجزيه إال إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على األقـوى 

لو حج مع فقد االستطاعة المالية،  *** و كذا
سيأتي في المسألة الرابعة و الخمسين فتوي السـيد اإلمـام قـدس     *•

.سره بخالف هذا
.كما مر في المسألة السادسة **•
.أي اليجزي ***•
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لو ترك الحج مع تحقق الشرائط
و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحـرج  •

فان صار قبل اإلحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخالف مـا  
، فلـو كـان نفـس    *لو فقد شرط في حال اإلحرام إلى تمام األعمـال 

فالظاهر عـدم  . الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس
.**اإلجزاء

قد مر في المسألة السابقة أن الحج مجـز فـي هـذا الفـرض علـى       *•
.األقوى

بل األقوى كفايته إال إذا كان نفس أعمال الحـج موجبـا لضـرر    ** •
.محرم شرعا كالهالك كما مر في المسألة السابقة
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لو توقف تخلية السرب على قتال العدو
لو توقف تخلية السرب على قتال العدو ال يجب و لـو مـع    46مسألة •

فال يبعد   *العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج
وجوب قتاله مع العلم بالسالمة و الغلبة أو االطمئنان و الوثوق بهما، و 

. ال تخلو المسألة عن إشكال
هذا أمر غير متصور عرفا ألن العقالء يروون السـرب غيـر مخلـى     *•

حينئذ و إن كان الحكم ما ذكره السيد اإلمام قـدس سـره لـو فـرض     
.تحققه

382-381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج



10

لو انحصر الطريق في البحر أو الجو
لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب إال مـع   47مسألة •

خوف الغرق  أو السقوط أو المرض خوفا عقالئيا أو استلزم اإلخـالل  
بأصل صالته ال بتبديل بعض حاالتها، و أما لو استلزم أكل النجس و 
شربه فال يبعد وجوبه مـع االحتـراز عـن الـنجس حتـى اإلمكـان و       
االقتصار على مقدار الضرورة و لو لم يحترز كذلك صح حجـه و إن  
أثم، كما لو ركب المغصوب إلـى الميقـات بـل إلـى مكـة و منـى و       
عرفات، فإنه آثم، و صح حجه، و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه 

فلو . خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها
مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقـوق فـي   

. عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج



11

إجزاء حج النائب
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فال يكفيـه حـج غيـره     48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لـم  لوعنه تبرعا أو باإلجارة، نعم 
يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث ال يقدر أو كان حرجا عليـه  
وجبت االستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكـن ال يمكنـه المباشـرة    
لشي ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قوالن، ال يخلو الثاني مـن  

فورية وجوبها،  *قوة، و األحوط

.بل األقوى *•
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إجزاء حج النائب
و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مـع ارتفاعـه بعـد    •

بخالف أثنائه فضال عن قبله، و الظاهر بطالن اإلجارة،  **العمل
و لو لم يتمكن من االستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو استناب •

مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد 
حج المتبـرع   ***عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية

عنه في صورة وجوب االستنابة، و في كفاية االسـتنابة مـن الميقـات    
.إشكال و إن كان األقرب الكفاية

.بل ال يجزي** •
.بل األقوي كفايته ***•
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
فان مات بعد اإلحرام و  لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 49مسألة •

دخول الحرم أجزأه عن حجة اإلسالم، و إن مات قبل ذلك وجب القضـاء  
عنه و إن كان موته بعد اإلحرام على األقوى، كما ال يكفـي الـدخول فـي    
الحرم قبل اإلحرام، كما إذا نسيه و دخـل الحـرم فمـات، و ال فـرق فـي      
االجزاء بين كون الموت حال اإلحرام أو بعـد الحـل، كمـا إذا مـات بـين      
اإلحرامين، و لو مات في الحل بعد دخـول الحـرم محرمـا ففـي اإلجـزاء      
إشكال، و الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتـع أجـزأه عـن حجـه، و     
الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمـرة المفـردة لـو مـات فـي      
األثناء، و في االفسادي تفصيل، و ال يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فال 

.يجب و ال يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
إذا مات من استقرّ عليه الحج فـي الطريـق فـإن مـات بعـد      ): 73مسألة (•

اإلحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة اإلسالم، فال يجب القضاء عنـه، و  
إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موتـه بعـد اإلحـرام علـى     
 المشهور األقوى، خالفاً لما عن الشيخ و ابن إدريس فقاال باإلجزاء حينئذ
أيضاً، و ال دليل لهما على ذلك إلّا إشعار بعض األخبـار كصـحيحة بريـد    

كـان   و إن: العجلي حيث قال فيها بعد الحكم باإلجزاء إذا مات في الحـرم 
مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جملـه و زاده و نفقتـه فـي حجـة     
اإلسالم فإنّ مفهومه اإلجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنّه معـارض بمفهـوم   

،)1(صدرها 
بل في أمثال هذه القضايا المدار على مفهوم الصدر و حمل الذيل على ) 1(•

بيان أحد المصاديق كما هو الشأن في موثّقة ابن بكير في غير المأكول كما 
.)آقا ضياء. (ال يخفى

442-441: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة، مع أنّه يمكن أن يكون •

أنجـد،  : قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الحرم، كما يقـال : المراد من قوله
أي دخل في نجد، و أيمن أي دخل اليمن، فال ينبغي اإلشـكال فـي عـدم    
كفاية الدخول في اإلحرام، كما ال يكفي الدخول في الحرم بدون اإلحـرام،  
كما إذا نسيه في الميقات و دخل الحرم ثم مات، ألنّ المنساق مـن اعتبـار   
الدخول في الحرم كونه بعد اإلحـرام، و ال يعتبـر دخـول مكّـة و إن كـان      
الظاهر من بعض األخبار ذلك إلطالق البقية في كفايـة دخـول الحـرم، و    
الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال اإلحرام أو بعد اإلحـالل، كمـا إذا   

)2(مات بين اإلحرامين، و قد يقال 
).الگلپايگاني. (هذا ال يخلو من وجه) 2(•
).البروجردي. (هذا ال يخلو من رجحان•

442: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
بعدم الفرق أيضًا بين كون الموت في الحّل أو الحـرم بعـد كونـه بعـد     •

اإلحرام و دخول الحرم و هو مشكل، لظهور األخبار في المـوت فـي   
الحرم، و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتّع و القران و اإلفراد، كمـا أّن  
الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجه أيضًا، بـل ال  
يبعد اإلجزاء إذا مات في أثناء حج القرآن أو اإلفراد عن عمرتهمـا و  

)3(بالعكس، لكنّه مشكل 
).الخوئي. (ال ينبغي اإلشكال في عدم اإلجزاء) 3(•
).الفيروزآبادي. (األقوى اإلجزاء•

442: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
ألنّ الحج و العمرة فيهما عمالن مستقلّان بخالف حج التمتّع فإنّ العمرة فيه •

داخلة في الحج، فهما عمل واحد، ثم الظـاهر اختصـاص حكـم اإلجـزاء     
إذا مات ) 2(فال يجري الحكم في حج النذر و اإلفساد ) 1(بحجة اإلسالم 

في األثناء، بل ال يجري في العمرة المفردة أيضاً، و إن احتملـه بعضـهم، و   
هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيـه  

عن حجة اإلسالم إذا مات بعد اإلحرام و دخول الحرم، 
).الگلپايگاني. (بل مقتضى إطالق بعض األخبار التعميم) 1(•
).البروجردي. (جريانه في غيرها ال يخلو من قرب نعم ما ذكره أحوط•
).اإلمام الخميني. (فيه تفصيل) 2(•

 443: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
): 5(، بـل قـوالن   )4(إذا مات قبل ذلك؟ وجهان ) 3(و يجب القضاء عنه •

من إطالق األخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه ال وجه لوجوب القضاء 
عمن لم يستقّر عليه بعد كشف موته عن عدم االستطاعة الزمانية، و لـذا ال  
يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط األُخـر مـع   

كونه موسراً، 
. ال يبعد ذلك إذا كـان المـوت بعـد اإلحـرام و قبـل دخـول الحـرم       ) 3(•

).الخوئي(
أوجههما الثاني و أما حمل األخبار علـى القـدر المشـترك و الحكـم     ) 4(•

).اإلمام الخميني. (باستحباب القضاء عنه فيما ذكره فغير وجبة
).الفيروزآبادي. (أقواهما الوجوب) 5(•

 443: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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