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الْأَخْلَاقِ  دعائه علَيه السلَام في مكَارِمِ
اللَّهم صلِّ علَى محمد و آله، و بلِّغْ بِإِيماني أَكْملَ الْإِيمانِ، و اجعلْ ) 1(•

يقيني أَفْضَلَ الْيقينِ، و انْتَه بِنيتي إِلَى أَحسـنِ النِّيـات، و بِعملـي إِلَـى     
اللَّهم وفِّرْ بِلُطْفـك نيتـي، و صـحح بِمـا عنْـدك      ) 2. (أَحسنِ الْأَعمالِ

.يقيني، و استَصلح بِقُدرتك ما فَسد منِّي

94: الصحيفة السجادية، ص
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الْأَخْلَاقِ  دعائه علَيه السلَام في مكَارِمِ
• )3 (   و ،بِـه ـاممتاهي الشْغَلُنا يي مناكْف و ،هآل و دمحلَى ملِّ عص ماللَّه

    و ،ـي لَـهـا خَلَقْتَنيمي فامتَفْرِغْ أَياس و ،نْهي غَداً عأَلُنا تَسي بِملْنمتَعاس
ــالنَّظَرِ   ــي بِ ــا تَفْتنِّ ــك، و لَ قــي رِز ف ــي ــع علَ سأَو ــي و نطَر(أَغْنــالب بِ

، و أَعزَّني و لَا تَبتَلينِّي بِالْكبرِ، و عبـدني لَـك و لَـا تُفْسـد عبـادتي      )
بِالْعجبِ، و أَجرِ للنَّاسِ علَى يدي الْخَيرَ و لَا تَمحقْه بِالْمنِّ، و هب لـي  

. معالي الْأَخْلَاقِ، و اعصمني منَ الْفَخْرِ

94: الصحيفة السجادية، ص
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الْأَخْلَاقِ  دعائه علَيه السلَام في مكَارِمِ
اللَّهم صلِّ علَى محمد و آله، و لَا تَرْفَعني فـي النَّـاسِ درجـةً إِلَّـا     ) 4(•

حطَطْتَني عنْد نَفْسي مثْلَها، و لَا تُحدثْ لي عزّاً ظَاهراً إِلَّا أَحـدثْت لـي   
.ذلَّةً باطنَةً عنْد نَفْسي بِقَدرِها

اللَّهم صلِّ علَى محمـد و آلِ محمـد، و متِّعنـي بِهـدى صـالحٍ لَـا       ) 5(•
    ـا، ويهف لَـا أَشُـك شْدةِ رين ا، ونْهقٍّ لَا أَزِيغُ عطَرِيقَةِ ح و ،لُ بِهدتَبأَس
عمرْني ما كَانَ عمرِي بِذْلَةً فـي طَاعتـك، فَـإِذَا كَـانَ عمـرِي مرْتَعـاً       
       مكـتَحسي أَو ،إِلَـي قْتُـكـبِقَ مسـلَ أَنْ يقَب ـكي إِلَيطَانِ فَاقْبِضْنلشَّيل

لَيع كغَضَب .

94: الصحيفة السجادية، ص
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الْأَخْلَاقِ  دعائه علَيه السلَام في مكَارِمِ
اللَّهم لَا تَدع خَصلَةً تُعاب منِّي إِلَّا أَصلَحتَها، و لَا عائبةً أُونَّـب بِهـا إِلَّـا    ) 6(•

اللَّهم صلِّ علَـى محمـد و   ) 7. (حسنْتَها، و لَا أُكْرُومةً في نَاقصةً إِلَّا أَتْممتَها
آلِ محمد، و أَبدلْني منْ بِغْضَةِ أَهلِ الشَّنَآنِ الْمحبةَ، و منْ حسد أَهلِ الْبغْـيِ  
الْمودةَ، و منْ ظنَّةِ أَهلِ الصلَاحِ الثِّقَةَ، و منْ عداوةِ الْـأَدنَينَ الْولَايـةَ، و مـنْ    
      ـبـنْ حم ـرَةَ، وـذْلَانِ الْـأَقْرَبِينَ النُّصنْ خم رَّةَ، وبامِ الْمحقُوقِ ذَوِي الْأَرع
 فةِ خَورَارنْ مم شْرَةِ، والْع ينَ كَرَملَابِسالْم دنْ رم قَةِ، والْم يححارِينَ تَصدالْم

اللَّهم صلِّ علَى محمد و آله، و اجعـلْ لـي يـداً    ) 8. (الظَّالمينَ حلَاوةَ الْأَمنَةِ
   ـبه ي، ونانَـدنْ عظَفَراً بِم ي، ونمنْ خَاصلَى ماناً عسل ي، وننْ ظَلَملَى مع
لي مكْراً علَى منْ كَايدني، و قُدرةً علَـى مـنِ اضْـطَهدني، و تَكْـذيباً لمـنْ      
قَصبني، و سلَامةً ممنْ تَوعدني، و وفِّقْني لطَاعةِ منْ سددني، و متَابعـةِ مـنْ   

.أَرشَدني

94: الصحيفة السجادية، ص
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االستطاعة
االستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سالمته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ال تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه االستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها ال  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و ال يكفي عن حجة اإلسالم، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع االكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم ال، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
األقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو اإلكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و ال موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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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
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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
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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 *•

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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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 ***•

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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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      

، و الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عـن حجـه، و   *إشكال
في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في  **الظاهر عدم جريان الحكم 

األثناء، و في االفسادي تفصيل، و ال يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فال 
.يجب و ال يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما

.بل ال إشكال فيه *•
.جريانه مطلقا ال يخلو من وجه و إن كان األحوط عدم جريانه **•

383-382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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يجب الحج على الكافر
يجب الحج على الكافر و ال يصح منه،و لو أسـلم و قـد زالـت     50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 
فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط مع اإلمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر األصلي، و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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يجب الحج على الكافر
،و لو أسـلم و قـد زالـت    يجب الحج على الكافر و ال يصح منه 50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 
فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط مع اإلمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر األصلي، و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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يجب الحج على الكافر
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع، ألنّه مكلّف بالفروع ): 74مسألة (•

، لشمول الخطابات له أيضاً، و لكـن ال يصـح منـه مـا دام كـافراً      )2(
كسائر العبادات و إن كان معتقداً لوجوبه، و آتياً بـه علـى وجهـه مـع     

قصد القربة، ألنّ اإلسالم شرط في الصحة،

).الخوئي. (فيه إشكال) 2(•

445: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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يجب الحج على الكافر
و الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه فلو أحـرم ثـم أسـلم أعـاد     •

اإلحرام 

 203: ، ص1 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج
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يجب الحج على الكافر

الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه إلّا بشرط تقدم : الثالث. 2545•
اإلسالم، 

 90: ، ص2 ، ج)الحديثة -ط (تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية 
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يجب الحج على الكافر
.»و الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه«: قوله•
نبه بذلك على خالف أبـي حنيفـة حيـث زعـم انّ الكـافر غيـر       ) 1(•

مخاطب بفروع اإلسالم، فال يعذّب عليها يوم القيامة بل يعـذّب علـى   
.الكفر خاصة

144: ، ص2 مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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يجب الحج على الكافر
•  ـتيالْب جلَى النّاسِ حع لّهل و الكفـر ال يصـلح   . »3«لنا قوله تعالى و

و قـد  . كما ال يمنع من الخطاب باإلسالم و هـو مقـدور لـه   .  للمانعية
حكى اللّه تعالى عن الكافرين تعليل عـذابهم بتـرك فـروع اإلسـالم     

.»1«حيث قالوا لَم نَك منَ الْمصلِّينَ 

97آل عمران ) 3(•
.43: المدثر) 1(•

144: ، ص2 مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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يجب الحج على الكافر
ان قلنا بان الكافر غير مكلف بالفروع كما اسـتظهرناه مـن بعـض    ) 1(•

و اخترناه فال إشكال في المقام» 1«الروايات المعتبرة 

.3ح  180ص  1ج : أصول الكافي) 1(•

  263: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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يجب الحج على الكافر
مخالفة بعض الخاصة و القول بعدم تكليف الكفـار بـالفروع و نقـل كـالم     [•

]صاحب الحدائق و الوجوه التي ذكرها
المحدث الكاشاني فـي  : و قد ذهب إلى هذا القول من أصحابنا المتأخرين•

، و المولى محمد أمين األسـترآبادي فـي   »1«الوافي في كتاب الحجة منه 
، و الشيخ يوسف المتقدم في الحدائق، قـال فـي بحـث    »2«الفوائد المدنية 

غسل الجنابة منه في مسألة وجوب الغسل على الكـافر، بعـد نسـبته إلـى     
المشهور بين أصحابنا، و تعليله من جانبهم بكون الكفار مخاطبين بالفروع، 

:إنّ ما ذكروه منظور فيه عندي من وجوه: ما خالصته
.226: الفوائد المدنية) 2( .353: 4، و انظر تفسير الصافي 82: 2الوافي ) 1(•

285: عوائد األيام في بيان قواعد األحكام؛ ص
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