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باب معنى قوله ع اختالف أمتي رحمة•
•1  دبنُ أَبِي عب دمحثَنَا مدقَالَ ح اللَّه همحر دمحنِ مب دمنُ أَحب يلثَنَا عدح

اللَّه الْكُوفي عنْ أَبِي الْخَيرِ صالحِ بنِ أَبِي حماد قَالَ حدثَني أَحمد بنُ هلَالٍ 
قُلْت لأَبِي عبد اللَّه   عنْ محمد بنِ أَبِي عميرٍ عنْ عبد الْمؤْمنِ الْأَنْصارِي قَالَ

ع إِنَّ قَوماً رووا أَنَّ رسولَ اللَّه ص قَـالَ إِنَّ اخْتلَـاف أُمتـي رحمـةٌ فَقَـالَ      
صدقُوا قُلْت إِنْ كَانَ اخْتلَافُهم رحمةً فَاجتماعهم عذَاب قَـالَ لَـيس حيـثُ    

  فرْقَةٍ منْهم  كُلِ  فَلَو ال نَفَرَ منْ -ذَهبت و ذَهبوا إِنَّما أَراد قَولَ اللَّه عزَّ و جلَّ
  طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِ و لينْذروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهـم يحـذَرونَ  

»2 «     ـوا ثُـملَّمتَعفَي ـهفُـوا إِلَيخْتَلي ص و ولِ اللَّهسرُوا إِلَى رنْفأَنْ ي مرَهفَأَم
يرْجِعوا إِلَى قَومهِم فَيعلِّموهم إِنَّما أَراد اخْتلَافَهم منَ الْبلْدانِ لَا اخْتلَافـاً فـي   

دينِ اللَّه إِنَّما الدينُ واحد

157: معاني األخبار، النص، ص
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إذن الزوج للزوجة في الحج
و الظـاهر أّن المنقطعـة كالدائمـة فـي اشـتراط      ): (ره(و أما قوله ) 1(•

فليس بواضح، ألّن الوجـه فـي الدائمـة ان كـان هـو وجـوب       ) االذن
اإلطاعة فقد ذكر األصحاب عدم وجـوب اطاعتـه علـى المنقطعـة و     

بجواز خروجها من منزلها بـدون اذنـه و ان كـان ألجـل حـقّ      : قالوا
االستمتاع الثابت له منها فله وجه، و ان كان اقتضاء الزوجيـة بنفسـها   
ذلك فهو أول الكالم و كيف؟ و ال يجـب نفقتهـا مـع تبعيـة وجـوب      

 .اإلنفاق للتمكين الواجب

271: ، ص24 ؛ ج)لإلشتهاردي(مدارك العروة 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
و بالجملة فحيث أنّ كثيرا من أحكام المنقطعة غير ثابتة فإثباتـه هنـا   •

بالخصوص كغيره مما ثبت لها، يحتـاج الـى دليـل خـاص مفقـود، و      
باإلطالق مع انس الذهن بالدائمة و كثرتها وجودا خصوصـا   التمسك 

في زمن األئمة عليهم السالم و مخالفة عامة الناس في أصل المسألة، 
في غير محلّه مع أّن قوله عليه السالم فـي صـحيح ابـن مسـلم فـي      

ال اطاعة لـه عليهـا   : جواب من فرض اّن للمرأة زوجا آبيا عن االذن
، قرينة صارفة عن اإلطالق، و الّا فـال ينطبـق   »1«في حجة اإلسالم 

الجواب كليا على مورد السؤال بقول مطلق فيحمل ما أطلق فيها مـن  
.عدم اعتبار إذنها، فالمسألة محلّ اشكال

272-271: ، ص24 ؛ ج)لإلشتهاردي(مدارك العروة 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
قد استظهر فـي المـتن ان المنقطعـة كالدائمـة فـي األحكـام       : العاشرة•

المذكورة و الوجه فيه انهـا زوجـة حقيقـة و ان انقسـام النكـاح الـى       
قسمين انقسام حقيقي و مجرد عدم ترتب بعض االحكام مثل النفقة و 
التوارث على بعض األقوال و حق القسم ال يوجب عدم كونها زوجـة  
بل هي كذلك حقيقة فيكون مثـل حجهـا المنـدوب مشـروطا بـإذن      

.الزوج

 330: ، ص1 الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
، عـنِ  ٰ◌ ، عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسىٰ◌ محمد بنُ يحيى. 5/ 9933•

الْحسينِ بنِ سعيد ومحمد بنِ خَالد الْبرْقي، عنِ الْقَاسمِ بنِ عـرْوةَ، عـنْ   
عنْ أَبِي جعفَـرٍ عليـه السـالم فـي     : عبد الْحميد، عنْ محمد بنِ مسلمٍ

َإِنَّما ، و»3«لَيست منَ الْأَربعِ؛ لأَنَّها لَاتُطَلَّقُ ولَا تَرِثُ «: »2«الْمتْعةِ، قَالَ 
»  4«. »هي مستَأْجرَةٌ

  15: ، ص11 ، ج)دار الحديث -ط (الكافي 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
عدةٌ منْ أَصحابِنَا، عنْ سـهلِ بـنِ زِيـاد، عـنْ محمـد بـنِ       . 3/ 9938•

: كَتَب أَبو الْحسنِ عليه السالم إِلى بعضِ مواليه :الْحسنِ بنِ شَمونٍ، قَالَ
، فَلَا تَشْتَغلُوا »5«علَيكُم إِقَامةُ السنَّةِ » 4«لَا تُلحوا علَى الْمتْعةِ، إِنَّما «
 علَى» 7«بِها عنْ فُرُشكُم و حرَائرِكُم، فَيكْفُرْنَ، ويتَبرَّينَ، ويدعينَ » 6«

  »2«. »»1«الْآمرِ بِذلك و يلْعنُونَا 
إنّما عليكم إقامة السنّة، أي فعلها : قوله عليه السالم«: في المرآة). 5( •

مرّة إلقامة السنّة، ال اإلكثار منها؛ أو إنّما عليكم القول بأنّهـا سـنّة وال   
.»يجب عليكم فعلها؛ لتحملوا الضرر بذلك

18: ، ص11 ؛ ج)دار الحديث -ط (الكافي 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
ويدعين : قوله عليه السالم«: وفي المرآة. »ويدعون«: في الوافي). 7( •

: بتشديد الياء، أي يقلن للناس» علي«بذلك، بالتشديد من االدعاء، و 
بصـيغة الفاعـل؛ فـإنّ    » اآلمـر «إنّي أمرت بها، أو بتخفيفهـا وقـراءة   

، كما ذكره الفيروز آبادي، أي يدعون على »دعوت«لغة في » دعيت«
)دعي( 1683، ص 2القاموس المحيط، ج : وراجع. »من أمر بذلك

18: ، ص11 ؛ ج)دار الحديث -ط (الكافي 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
عدةٌ منْ أَصحابِنَا، عنْ سهلِ بنِ زِيـاد، عـنْ علـي بـنِ     . 10/ 10005•

أَسباط ومحمد بنِ الْحسينِ جميعاً، عنِ الْحكَمِ بنِ مسكينٍ، عنْ عمـارٍ،  
قَـد  «: ه عليه السالم لـي ولسـلَيمانَ بـنِ خَالـد    ٰ◌ قَالَ أَبو عبد اللّ:قَالَ

؛ »1«ما دمتُما بِالْمدينَـةِ   »13«الْمتْعةَ منْ قبلي » 12«حرَّمت علَيكُما 
 فَأَخَاف ،لَيخُولَ عرَانِ الدا تُكْثأَنَّكُمقَالَ» 2«له: أَنْ تُؤْخَذَا، فَي ◌ٰ  ؤُلَـاء

 »3«. »أَصحاب جعفَرٍ

59: ، ص11 ؛ ج)دار الحديث -ط (الكافي 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
وفيـه،  . ، معلّقاً عن الكليني1160، ح 270، ص 7التهذيب، ج ). 11(•

؛ 34، ح 13وفي رسالة المتعـة، ص  . ، بسند آخر1495، ح 369ص 
، مرسًلا عن سماعة، عن أبي عبد 3، الباب 55وخالصة اإليجاز، ص 

، ح 542، ص 22ه عليه السالم، مع اخـتالف يسـير الـوافي، ج    ٰ◌ الّل
.26565، ح 72، ص 21؛ الوسائل، ج 21679

59: ، ص11 ؛ ج)دار الحديث -ط (الكافي 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
.»عليكم«: 59ص : والوافي وخالصة اإليجاز» بخ«في ). 12(•
من قبلي، أي ال أحكم بتحريمها : قوله عليه السالم«: في الوافي). 13(•

ه تعالى، بل ألتمس منكم تركها، أو أحكـم بتحريمهـا ال   ٰ◌ من قبل الّل
.»لعدم شرعيتها رأساً، بل لتضرّري بها

59: ، ص11 ؛ ج)دار الحديث -ط (الكافي 
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إذن الزوج للزوجة في الحج
.»في المدينة«: 59في خالصة اإليجاز، ص ). 1(•
.»وأخاف«: والوسائل وخالصة اإليجاز» م، بن«في ). 2(•
وفي رسالة . ، عن الكليني بإسناده عن عمار59خالصة اإليجاز، ص ). 3(•

، مرسلًا عـن أصـحابنا،   58؛ وخالصة اإليجاز، ص 43، ح 15المتعة، ص 
عـن أبـي   «: ه عليه السالم، وفيهما هكذاٰ◌ عن غير واحد، عن أبي عبد الّل

» ...ه عليه السالم أنّه قال إلسماعيل الجعفي وعمـار السـاباطي   ٰ◌ عبد الّل
؛ وخالصـة اإليجـاز،   42، ح 15وفي رسالة المتعة، ص . مع اختالف يسير

، مرسلًا عن سهل بن زياد، عن عدة من أصـحابنا، عـن أبـي عبـد     58ص 
؛ 21381، ح 363، ص 21ه عليه السالم، مـع اخـتالف الـوافي، ج    ٰ◌ الّل

.26424، ح 23، ص 21الوسائل، ج 

59: ، ص11 ؛ ج)دار الحديث -ط (الكافي 
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وجود المحرم في حج المرأة
ال يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانـت مأمونـة    53مسألة •

على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أو ال، و مع عـدم األمـن يجـب    
عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بـاألجرة، و مـع العـدم ال    
تكون مستطيعة و لو وجد و لم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة، و 
لو كان لها زوج و ادعى كونها في معرض الخطر و ادعت هـي األمـن   
فالظاهر هو التداعي، و للمسألة صور، و للزوج في الصورة المـذكورة  
منعها، بل يجب عليه ذلك و لو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامـت  
البينة و حكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه، و إن حجت بال محـرم  
مع عدم األمن صح حجها سيما مع حصول األمن قبـل الشـروع فـي    

. اإلحرام

384: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتـى   54مسألة •
زالت  أو زال بعضها وجب اإلتيان به بـأي وجـه تمكـن، و إن مـات     
يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، و يصح التبرع عنـه، و يتحقـق   
االستقرار على األقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العـود إلـى وطنـه    
بالنسبة إلى االستطاعة المالية و البدنية و السربية، و أما بالنسـبة إلـى   
مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر األعمال، و لو استقر عليه العمرة فقط 
أو الحج فقط كما فيمن وظيفتـه حـج    االفـراد أو القـران ثـم زالـت       

.استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأي وجه تمكن، و إن مات يقضى عنه

385: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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