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  ل ونتيجته:جممل القو

بـأنّ  ، )َوِ& َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسـَتَطاَع إلَْيـِه َسـبيالً(: يقول. عندنا دليل ١
  احلج واجب عيين واالستطاعة معتربة فيه.

  . تقول األخبار بأنّ احلج ألهل اجلدة فريضة يف كلّ عام.٢
  بيت.. حيرم خلو البيت من احلجاج، وجيب على الناس زيارة ال٣
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ف من األخبار، يقتضـي تناسـب احلكـم    ئهذه الطواو اآلية الكرمية،حينما ننظر إىل 
واملوضوع فيها، أنه لو بادر بعض من النـاس للطـواف بالبيـت، يتحقـق إمتثـال الواجـب       

حيرم خلو البيت وجيب علـى   :ي، وال جيب لسائر الناس طواف البيت. وحينما نقولئالكفا
و البيت؛ ليس معناه مبادرة كـلّ املسـلمني للطـواف، بـل يكفـي      الناس املبادرة حىت الخيل

املبادرة مبقدار الخيلو البيت، واليلزم مبادرة كلّ النـاس، وهـذا كـاف يف امتثـال الواجـب      
ي، وعلى ذلك فاالستطاعة ليست شرطاً فيه، يعين لو جاء زمان صار البيت خالياً من ئالكفا

  يعني للحج، فعليهم املبادرة له ولو استقراضاً.الزائر ـ المسح اهللا ـ والناس غري مستط
هذا يف املرحلة األوىل، مثّ يف املرحلة الثانية إن رأى اإلمام أو الوايل خلو البيت من 

لزيارته، فعليه إجبارهم للحج حىت الخيلو. كلّ هذا مقتضى األدلة  االزائر والناس مل يبادرو
  ي.ئلكفااملوجودة يف البني، كما هو مقتضى الوجوب ا

ومعىن ذلك عدم مبادرة اإلمام إلجبار الناس إبتداًء، ألنه إن عمل الناس بتكلـيفهم  
الشرعي فال احتياج حينئذ إىل إجبارهم من ناحية اإلمام، وأما إن مل يذهبوا فعلى اإلمـام  

  إجبارهم.

  ص آراء الفقهاء:ملخ

>، مرةً واحدة وجوب احلجالطائفة األوىل <روايات مل حتإنّ صاحب الوسائل قال: 
، »عام وجوب احلج علی أهل اجلدة يف کلّ«على الوجوب العيين؛ وروايات الطائفة الثانية 

ـ  ئعلى الوجوب الكفا ن اي؛ وتبعه صاحب احلدائق والسيد اليزدي، وجيب على املسـلم نوع
. علـى حنـو الوجـوب    ٢. على حنو الوجوب العيين، املشـروط باالسـتطاعة.   ١من احلج: 

  شترط فيه االستطاعة.تي الي، الذئالكفا
أخذا لكالمهما شاهداً أخبار عدم جـواز   0مثّ إنّ صاحب احلدائق والسيد اليزدي

تعطيل احلج؛ مث خرب سدير الذي ليس فيه كالم عن احلج، بل الكالم فيه عن البيت فقـط؛  
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البيت يف سنة،  فالكالم عن تعطيل ١،»لَو عطَّلُوه سنةً واحدةً« :7ويف هذا اخلرب قال اإلمام
السنة! بل هلذا اخلرب ظهور  يفومل يدل على استحقاق العذاب إن مل حيجوا سنة؛ إن اعتمروا 

  واضح على أن الخيلو البيت من الزائر فقط.
وعلى هذا، إن مل يكن عندنا خرب سدير يصري مسار االستدالل غـري ذلـك، فيـدل    

. ونستفيد منه الوجـوب  الزائر سنةً ن البيت خالياً منوك يف حالةالشارع  باخلرب على غض
ي على الناس أن حيجوا حىت ال خيلو البيت من الزائر، فإذا مل يوجد مستطيع سنة، أو ئالكفا

ي وحينئـذ  ئمل يكن ناذر أو مثله ألداء احلج؛ فعليهم أداء احلج على حنـو الوجـوب الكفـا   
  يسقط الوجوب عن غريهم.

  ـ خالفه وقال: 1احب الوسائلـ بعد نقل كالم ص 1مث إنّ صاحب اجلواهر
 ومن الغريب ما يف الوسائل من محل هذه النصوص على الوجـوب كفايـة وإن  <... 

وغـريه علـى جـرب     له مبا دل من النصوص اليت فيها الصـحيح  جعله بعض األفاضل مؤيداً
ينظروا، إذ هو خمالف المجـاع   استحقوا العقاب ومل اإلمام الناس على احلج إذا تركوه، وإالّ

ترتيلها  من طرحها أو فال بد، ]كما قال احملقق احللي يف املعترب[ ،املسلمني على الظاهر أيضاً
اختصاصها بأهل  على ما عرفت وحنوه، ونصوص اجلرب خارجة عما حنن فيه، ضرورة عدم

هلم مال أنفق عليهم من بيت  مي إليه اشتمال الصحيح منها على أنه إن مل يكنؤاجلدة كما ي
البيت وعلى زيارة النيب صـلى اهللا عليـه    ل اشتمل أيضا على اجلرب على املقام عنداملال، ب

الدروس، قال فيها: ويسـتحب للحـاج    إليه يف ىوآله واملقام عنده، ولعلنا نقول به كما أوم
، وجيرب اإلمام النـاس  مؤكداً استحباباً وغريهم زيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله باملدينة

احملرم كما جيربون على األذان، ومنـع ابـن إدريـس     تركوه، ملا فيه من اجلفاءعلى ذلك لو 
ومل يزرين إىل املدينة فقـد جفوتـه    من أتى مكة حاجاً< ضعيف، لقوله صلى اهللا عليه وآله:

                                            
 . ٣ـ١٤١٤٠، ح ٢١:  ١١  وسائل الشيعة؛ عنه ٢ ـ ٢٧١ : ٤الكايف . 1
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 >.وجبت له شفاعيت، ومن وجبت له شفاعيت وجبت له اجلنـة  زائراً يوم القيامة، ومن أتاين
 إذا ترك الناس احلج وجب على اإلمام أن جيـربهم علـى ذلـك،    قال الشيخ:: ويف املختلف

 وقال ابن. وكذلك إذا تركوا زيارة النيب صلى اهللا عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها أيضاً
  1.وهو حمرم واحتج الشيخ بأنه يستلزم اجلفاء، ،إدريس ال جيب االجبار، ألا غري واجبة

كفاية علـى   رج عما حنن فيه من الوجوبوعلى كل حال فالوجوب ذا املعىن خا
لواجب  منهم مؤدياً خصوص أهل اجلدة املستلزم لكون من يفعله من حج يف السنة السابقة

  ٢...>. ما عدا املرة تطوع ولو كان مع من مل حيج منهم، وقد صرحت النصوص بأن
ي من أخبـار عـدم اخللـو    ئالوجوب الكفا 1وبالنتيجة لقد استفاد صاحب اجلواهر

  وإجبار اإلمام، كما أفىت به الشيخ الطوسي والشهيد األول والعالمة احللي يف املختلف.

  هو الرأي املختار؟ د: ما

  إنّ ههنا ثالثة آراء:

  ألول:ا الرأي

جـب كفائيـاً، بـل    اوال يكونحىت  باسم عدم خلو البيت من الزائر هنا شيٌءاليس ه
  فقط.احلكم هو وجوب احلج مرة واحدة على املستطيع 

  الرأي الثاين:

ي، وهـذا الوجـوب غـري مـرتبط     ئإنّ عندنا روايات يستفاد منها الوجـوب الكفـا  
، وبالنتيجة جيب علينا طريق آخر للجمـع  1بروايات أهل اجلدة كما قبله صاحب اجلواهر

  بني أخبار أهل اجلدة وبني أخبار وجوب احلج مرة واحدة. 

                                            
 . ٢٢٢ : ١٧  يف شرح شرائع اإلسالم ،جواهر الكالم. 1
 . املصدر نفسه. ٢
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  الرأي الثالث:

أخبار عدم اخللـو وإجبـار احلـاكم، وهـذا الوجـوب       يستفاد الوجوب الكفائي من
مرتبط بأخبار أهل اجلدة؛ بيان ذلك: إنّ روايات أهل اجلدة تقيد صـحيحة الفضـالء الـيت    

فقيه فمع قطع  ه>، وهذه العبارة قرينة واضحة للتقييد. وإن مل يقبل<إن مل يکن هلم مالٌفيها: 
ـ ب اهللا اهللا يف«جلدة عند هـذا اخلـرب:   النظر من صحيحة الفضالء لو وضعنا أخبار أهل ا ت ي

، ألمكن لنا أن نقول: إنّ أهل اجلدة لو متكنوا جيـب علـيهم احلـج    »تميربکم ال ختلوه ما بق
  كفائياً، وإالّ فال.

وعلى هذا الرأي األخري، وقع مجع آخر بني كلّ الروايات، وهذا اجلمع تـام بشـرط   
>، أعم مـن احلـج   ٍ لی أهل اجلده يف کل عامإن اهللا فرض احلج عأن تكون كلمة احلج يف: <

غري  ءٍ> تعين: جيب على أهل اجلدة، لئالّ خيلو البيت، وليس شي والعمرة. ومجلة <يف كلّ عام
  هذا.

والنتيجة طبقاً هلذه النظرية، أنه ال ميكن لفقيه أن يقول: من له مال جيب عليه احلـج  
  يف كلّ سنة ولو مل خيلو البيت.

 لياًالبيت خاأكان سواء  ،الصدوق فهو اخلروج إىل احلج يف كلّ سنة وأما ظاهر فتوى
 :ا ونقول حينئذ د أخبار اخللوعند أخبار أهل اجلدة، تقي أم ال؟ وحينما نضع أخبار اخللو

  >، يعين أهل اجلدة.هللا هللا يف بيت ربكم<
عمـره؛   وعلى ذلك يوجد عندنا وجوب عيين، فللمستطيع أن حيج مرة واحدة طول

 جَّ َحـالْ  َض َر َفـ هللاَ  إنّ ي، فمالكه عدم خلو البيت عن احلاج وحنمـل أخبـار: <  ئووجوب كفا
  > على الوجوب الكفايي.امٍ عَ  لِّ ی کُفِ  ةِ دَ جِ الْ  لِ هْ أَ  لیَ عَ 
  

  نتيجةٌ أخرى:
 ِت یْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَّ  لیَ عَ  ِ&ِ (ن اآلية الشريفة مومع قطع النظر عن الروايات اليستفاد 
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وجوب عيين واحد وهو: <مرةً واحدة طول العمـر>. ولكـن    إالّ ١.)یالًبِ سَ  هِ یْ َل إِ  اعَ َط تَ اسْ  نِ مَ 
  :نيهناك روايتان معتربتان تهيئان توسعت

  ألوىل: ا التوسعة

ْلَحـجَّ اَ قال: < 7إنّ املراد من اآلية الشريفة هو األعم من احلج والعمرة، ألنّ اإلمام
رمبا يكون الظهور األويل لعموم الناس أم فهموا من  ٢،»ِألَنَُّهRَ َمْفُروَضـانِ  َواْلُعْمرََة َجِميعاً 

 ،مبا أنه هو املفسر الواقعي للقرآن قال كالمهـا املـراد   7اآلية الشريفة احلج فقط، واإلمام
  .»ةهللا علی الناس العمر«، »تيالب جهللا علی الناس حو« :عيني

  التوسعة الثانية:

هـل  أاهللا فرض احلـج علـی    إنّ«قال اإلمام ابتداًء:  7سى بن جعفرويف خرب مو 
> فمـع التأمـل يف   ،)ِت يْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَّ  لیَ عَ  &ِ وَ (قوله:  كوذلمثّ قال: < ،»عام کلّ يف ةجلدا

كان يف مقام التفسـري هلـذه اآليـة الشـريفة فيقـول:       7الروايات األخرى يبدو أنّ اإلمام
وجوبني وجوباً عينياً ووجوباً كفائياً ألهل اجلدة، ال عينياً فقط، وسـاير   انتبهوا! إنّ يف اآلية

  الروايات تقول: إذا كان البيت خالياً.
  هذا اجلمع تام وال إشكال فيه. وبالنتيجة،

  نعم، بقي على هذا اجلمع إشكاالن:
أنّ أخبار أهـل اجلـدة ختـتص بأهـل      1أشكل صاحب اجلواهر ألول: ا اإلشـكال 

  وال ترتبط أخبار اخللو ا؟ اجلدة،
  إنّ أخبار أهل اجلدة تقيد تلك األخبار. قلنا:

                                            
 .٩٧:  عمران آل ةسور.  1
 .١، ح ٢٦٥:  ٤ اإلسالمية)  -الكايف (ط .  ٢
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ألنّ اإلمـام   7خيالف رواية موسى بن جعفر يئإنّ الوجوب الكفا اإلشكال الثاين:
  استدلّ باآلية، وحنن نوافق أنّ الوجوب العيين يستفاد منها.

  قلنا:

يقول: يستفاد  7عيين)، ولكن اإلمامذا األمر (الوجوب المنعقداً هلنعم، كان اإلمجاع 
  ي)، إضافة على الوجوب العيين.ئوجوب الكفاالوجوب آخر من اآلية الشريفة (

وعلى ذلك، فأول اجلمع بني الطائفتني من الروايات هو الطريق الذي سلكه صاحب 
، بأن نقول: <مرة واحدةً> خصت بـالوجوب  áالوسائل وصاحب احلدائق والسيد اليزدي

ي؛ وهذا اجلمـع مـورد   ئخيص بالوجوب الكفا ،»عام کلّ يف ةهل اجلدأب علی جي« والعيين 
  للقبول أيضاً، وللجمع طرق اُخر نبحثها إن شاءاهللا.

  :يئمحقق اخلو. طريق اجلمع لل٢

حيـث   1يئايات هو الطريق الذي سلكه السيد اخلـو والطريق الثاين للجمع بني الر
  قال بأنه <أحسن احملامل>:

يصـنعه أهـل    توجيه هذه الروايات أن يقال: إـا نـاظرة إىل مـا كـان    األوىل يف <
لتداخل بعض السنني يف بعض باحلسـاب  ، اجلاهلية من عدم االتيان باحلج يف بعض السنني

 العرب كانت ال حتج يف بعض األعـوام وكـانوا يعـدون األشـهر باحلسـاب      فإنّ ،الشمسي
َ (الشمسي ومنه قوله تعاىل:  َّUِزَياَدٌة ِيف اْلكُْفِر يَُضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا يُِحلُّونَُه َعاماً  ءُ  النَِّيس ا إ

َة َما َحـرََّم هللاُ  ال تقع مناسـك احلـج يف شـهر ذي     ورمبا ١،)...َو يَُحرُِّمونَُه َعاماً لُِيَواِطُئوا ِعدَّ
 ال ختلـو كـلّ   عام وأنـه  احلج جيب يف كلّ عليهم بأنّ احلجة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية رداً

يف سنة  فرمبا ال حيجون ،وباجلملة كانوا يؤخرون األشهر عما رتبها اهللا تعاىل سنة عن احلج.

                                            
 . ٣٧ة :توبال ةسور.  ١
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والثروة يف كل عام قمـري وال جيـوز    وقد أوجب اهللا تعاىل احلج لكل أحد من أهل اجلدة
 احلجة. فاملنظور يف الروايات أن كل سنة قمرية هلا حـج وال  تغريه، وتأخريه عن شهر ذي

الوجه الذي  ال أنه جيب احلج على كل واحد يف كل سنة. ولعل هذا ،ها عن احلجخلو جيوز
  ١.>ذكرناه أحسن من احملامل املتقدمة ومل أر من تعرض إليه

  ن:ءاي ادعائوعلى ذلك، فللمحقق اخلو
) أخبار أهل اجلدة ناظرة إىل العمل الذي ارتكبه أهـل اجلاهليـة (وهـو تـداخل     ١

  حيجوا يف بعض األعوام).األعوام لكي ال
َ إِ () آية النسيء الشريفة: ٢ َّU َّترتبط بعمـل األعـراب يف    )رِ فْ کُی اْل ٌة فِ ادَ يَ زِ  ءُ يسِ ا الن

زمان اجلاهلية أيضاً، ولذا نبحث هنا عن معىن اآلية حىت يتبين أا هل تـرتبط بـاحلج أم   
  ال؟

َا النَِّيسُء ِزَياَدٌة ِفی اْل إِ (الف: كالم حول:  َّU ِکُْفر(.  

  لكلمة النسيء قراءات خمتلفة:
  ـ <نسي>، بدون مهزة.٣ـ <نسيء>، باهلمزة. ٢ـ <نسي>، مشددا. ١

. التـأخري، <نسـأت   ١إنّ هلذه الكلمة يف اللغة ـ كما ذكره فخر الرازي ـ ، معنـيني:    
بل هذا اإلبل عن احلوض، إذا أخرا>، <أنسأ اهللا فالنا أجله>، يعين أخر أجله؛ واملشهور ق

َ إِ (املعىن، و  َّU َّصله أء يالنس«. ٢، يعين: التأخري زيادة يف الكفر. )رِ ْفـکُی اْل ٌة فِ ادَ يَ زِ  ءُ يسِ ا الن
  ٢إذا قال املديون للدائن: زد املدة؛ يقال: <نسأ>.؛ »هيجل إذا زاد فاأل نسأ يف ،الزيادةمن 

أوالً بأنّ املـراد مـن    وبعد مالحظة الروايات العامة واخلاصة، جند أنّ أكثرها ظاهرة
<النسيء>، هو التأخري. وثانياً، هذا التأخري يف التحرمي كان لألشهر احلُرم، والقرآن الكـرمي  

                                            
 .  ١٦:  ١  عروة الوثقىمعتمد ال .1
 . ٤٤:  ١٦ ب)يح الغي(مفات ي الرازريتفس. ٢
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احلـرام،   القعـدة وذ :يدل على هذا املعىن. وكذلك جاءت يف األخبار ايضاً أنّ األشهر احلرم
ـ )، وشـهر رجـب،   احلجة احلرام، حمرم احلرام (تكون هذه األشهر الثالثة متوالياتوذ ى أرف

يف هذه األشهر الثالثة وعلى إثر ذلـك بـرز بعـض املشـاكل،      تالعرب بأنّ احلرب قد ترك
صل إليهم!!تبسبب الغنائم ومل  ونيعيش مأل  

شـهر صـفر     م إىلحلـرا خر الشهر اؤإنّ رجالً يف اجلاهلية كان حيكم <باإلنساء>، وي
ـرم! ويقول: اُحم!! وهـذا   ام احلرب يف صفر وأحلّهوحيكم حبلية احلرب يف احملريف شهر حمر

  هو املراد من <النسيء> يف القرآن الكرمي.

  . معاين <النسيء> واالحتماالت فيه:١

  ١ألول فيه: ا . االحتمال١ـ١

َ إِ (قوله تعاىل: ي: ئيقول العالمة الطباطبا َّU َّإىل آخر اآليـة   )رِ ْفـكُ اْل ِيف  ةٌ ادَ يَ زِ  ئُ سِ ا الن
علـى   يءوقد يطلـق النسـ   ،خره تأخرياًأإذا  ة ونسيئاًأومنس أينسؤه نسء يالش أيقال: نس

خر حترميه على ما كانت العرب تفعله يف اجلاهلية فإم رمبا كـانوا يـؤخرون   أ الشهر الذي
نه كيف كان ذلك فقد اختلف فيه كالم املفسـرين  أاألشهر احلرم إىل غريه وأما  حرمة بعض

  هل التاريخ.أك
جاهلية  الل الكالم املسرود يف اآلية أنه كانت هلم فيما بينهم سنةوالذي يظهر من خ

مـن شـهر    ، وهو يدل بلفظه على تأخري احلرمةيءيف أمر األشهر احلرم وهى املسماة بالنس
احلرمـة وال   حرام إىل بعض الشهور غري احملرمة الذي بعـده، واـم امنـا كـانوا يـؤخرون     

ورثوها عن أسالفهم  ن يتحفظوا على سنة قوميةألك رادم بذيبطلوا برفعها من أصلها إل

                                            
فإن كان مبعـىن املفعـول يصـري املعـىن      . إنّ <النسيء>هنا هو الفعل مبعىن املصدر، ال الفعل مبعىن املفعول،١

املعىن ، واحلال ليس كذلك، بل املعىن: إنّ هذا التأخري (على صورة )زيادة يف الكفر(هكذا: إنّ نفس الشهر 
 .)زيادة يف الكفر(املصدري)، 
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  عن إبراهيم عليه السالم.
 فكانوا ال يتركون أصل التحرمي لغى وإمنا يؤخرونه إىل غري الشـهر سـنة أو أزيـد   

  ليواطئوا عدة ما حرم اهللا، وهى األربعة مث يعودون ويعيدون احلرمة إىل مكاا األول.
 د كفرهم باهللا باختاذ األوثان شركاء لـه تعـاىل  وهذا نوع تصرف يف احلكم اإلهلي بع

  وتقدس، ولذا عده اهللا سبحانه يف كالمه زيادة يف الكفر.
األنفس  وقد ذكر اهللا سبحانه من احلكم اخلاص حبرمة األشهر احلرم النهى عن ظلم

الوحيـد   ظهر مصاديقه القتال كما أنه املصداقأو ،)مأنفسـكُ وا فيهنَّ لمُ ْظ فال تَ (حيث قال: 
ـ نِ عَ  كَ نَ ألوُ سْ َي (الذي استفتوا فيه النيب صلى اهللا عليه وآله فحكاه اهللا سبحانه بقوله:   رِ هْ الشَّ

  ...١،اآلية )يهِ فِ  تالٍ قِ  رامِ الحَ 
 الذي تذكره اآلية عنهم إمنا هو تأخري حرمة الشـهر احلـرام.   يءفالظاهر أن النس...

  ادة دينية خمتصة ببعضها.للتوسل بذلك إىل قتال فيه ال لتأخري احلج الذي هو عب
وكان ذلـك ممـا    العرب كانت حترم هذه األشهر احلرم، وهذا كله يؤيد ما ذكروه: أنّ

غارات وحـروب   متسكت به من ملة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم، وهم كانوا أصحاب
 فكانوا يـؤخرون حتـرمي   فرمبا كان يشق عليهم أن ميكثوا ثالثة أشهر متوالية ال يغزون فيها

مث يعـود التحـرمي إىل    زمانـاً  احملرم، إىل صفر فيحرمونه ويستحلون احملرم فيمكثون بـذلك 
  يف ذي احلجة. إالّ احملرم إىل صفر هميرحتاحملرم، وال يفعلون ذلك أي إنساء 

ـ فم هو ما كانوا يؤخرون احلج من شهر إىل شهر يءوأما ما ذكره بعضهم أن النس ا م
  الينطبق على لفظ اآلية البتة.

َ إِ (فقوله تعاىل:  َّU َّهلـذه   أي تأخري احلرمة اليت شرعها اهللا ،)رِ ْفـكُ الْ ِيف  ةٌ ادَ يَ زِ  ئُ سِ ا الن
اهللا  األشهر احلرم من شهر منها إىل شهر غري حرام زيادة يف الكفر ألنـه تصـرف يف حكـم   

                                            
  . ٢١٧البقرة :  . سورة١
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  املشروع وكفر بآياته بعد الكفر باهللا من جهة الشرك فهو زيادة يف الكفر.
ويف  ضالل غريهـم إيـاهم بـذلك،   إأي ضلوا فيه ب ،)وارُ كفَ  ينَ ذِ الَّ  هِ بِ  لُّ ضَ يُ (وقوله: 

لذلك كان  ، وقد ذكروا أن املتصدييءالكالم إشعار أو داللة على أن هناك من حيكم بالنس
  كنانة. بعض بين

 مَ رَّ ا َحـوا َمـلُّـحِ يُ فَ  هللاُ  مَ رَّ ا َحـَمـ ةَ دَّ وا ِعـئُ واطِ يُ لِ  اماً عَ  هُ ونَ مُ رِّ حَ يُ وَ  اماً عَ  هُ ونَ لُّ حِ يُ (وقوله: 
نساء، والضمري للشهر احلرام املعلوم من سياق الكالم أي وهـم  يف موضع التفسري لإل ،)هللاُ 

 حيلونـه عامـاً   ، أيوحيرمونـه عامـاً   حيلون الشهر احلرام الذي نسؤوه بتأخري حرمته عاماً
  بإعادة حرمته إليه. بتأخري حرمته إىل غريه، وحيرمونه عاماً

 ملون على هذه الشاكلة بالتأخري سنة واالثبات أخـرى ليواطئـوا ويوافقـوا   وإمنا يع
عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا يف حال حفظهم أصل العدد أي ام يريـدون الـتحفظ   

يريدونـه مـن    على حرمة األشهر األربعة بعددها مع التغيري يف حمل احلرمـة ليتمكنـوا ممـا   
  ١.حلرمةاحلروب والغارات مع االستنان با

  . االحتمال الثاين يف <النسيء>:١ـ٢

جاء هذا االحتمال يف بعض روايات أهـل السـنة والسـيد الطباطبـايي ذكـر هـذا       
خرج عبد الرزاق وابـن املنـذر وابـن    أوفيه االحتمال، وهو الرواية اليت يف <الدر املنثور>: 

َ إِ ( حامت وأبو الشيخ عن جماهد يف قوله: أىب َّU َّقـال: فـرض اهللا    ،)رِ ْفـكُ اْل ِيف  ةٌ دَ اَيـزِ  ئُ سِ ا الن
يسمون األشهر ذا احلجة واحملرم وصفر وربيـع وربيـع    احلج يف ذي احلجة، وكان املشركون

  وشعبان ورمضان شوال وذو القعدة وذو احلجة مث حيجون فيه. ومجادى ومجادى ورجب
 رجب مث يسكتون عن احملرم فال يذكرونه مث يعودون فيسمون صفر صفر مث يسمون

شـوال مث   مجادى اآلخرة مث يسمون شعبان رمضان ورمضان شـوال، ويسـمون ذا القعـدة   

                                            
 . ٢٧٢ـ٢٧١ : ٩ ، العالمة الطباطباييزاني املريتفس .١
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عنـدهم ذو   يسمون ذا احلجة ذا القعدة مث يسمون احملرم ذا احلجـة مث حيجـون فيـه وامسـه    
  ١ احلجة.

جاء يف التاريخ أنّ العرب اجلاهلي حينما رآى أنّ الشهر القمري <ذا احلجة>، يتغير 
ألربعة (الربيع، الصيف، اخلريف، الشتاء)، ومبا أنّ السنة القمرية أقل زماناً مكانه يف الفصول ا

شهراً)، ١٢من السنة الشمسية بأحد عشر يوماً، لذلك وحفظاً ملصاحلهم حاسبوا سنة واحدة(
شهراً! على رأس كلّ ثالث سنوات؛ ليصري السنة القمرية كالسنة الشمسية، على مدار ١٣بـ 

  الفصول.
شهر ذي احلجة، فإن صادف الشهر  واوأخر واقد غير ةن عرب اجلاهليكالم آخر: كا

الشهر التايل بذي احلجة فيحجون فيـه؛ ويف السـنة القادمـة     ونيف هذه السنة بالشتاء يسم
يعملون كذلك، ألم حيجون يف زمان مل يكن الطقس بارداً ليكون عملـهم يف ذلـك احلـني    

ذلك الشهر بذي احلجة! ون قليالً والربح يصري كثرياً، ويسم  
يوماً من السنة الشمسية إىل السنوات القمرية. ثانيـاً:  ١١وعلى ذلك، أوالً: يدخلون 

كانوا يغيون ذلك الشهر بذي احلجة، رون شهر ذي احلجة إىل شهر آخر حيث شاؤوا، ويسم
والربد.وهدفهم من ذلك هو أن حيج وا مرتاحني حىت التوجد مشكلة من جهة احلر  

  لتحقيق يف االحتماالت وبيان الرأي املختار:: ا١

  ٢؟)إUا النسیء زیادٌة فی الکفر(«ماهو املراد من <النسيء> يف اآلية الشريفة: 
  وهل ترتبط هذه اآلية مبسألة احلج وروايات أهل اجلدة أم ال؟

  هناك رأيان حول اآلية الشريفة:
ه هو تأخري احلكم التحرميي من شهر إنّ <النسيء> الربط له باحلج، ألنّ معنا ألول:ا  الرأي

                                            
 . ٢٧٥:  ٩املصدر نفسه .  ١

 . ٣٧:  توبهال ةسور.  ٢
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إىل شهر آخر. (حرمة احلرب مثالً من شهر حمرم احلرام يتأخر إىل شهر صـفر، ويف السـنة   
احلكـم). وكـثري مـن    تـأخري  القادمة يأيت شهر حمرم إىل مكانه األصلي، يعين يبادرون يف 

  روايات الفريقني حيكي ذلك.

  الرأي الثاين:

  حيجون هكذا. ة، فإنّ عرب اجلاهليإنّ <النسيء> مرتبط باحلج
شـهراً   ١٣السنة القمريـة بــ:    وازاد ةإنّ عرب اجلاهلي ألول: ا املطلب هنا مطلبان:

شـهراً، واجنـرت هـذه     ١٣شهراً وهذه الزيادة يف كلّ ثالث سـنوات صـارت    ١٢بدالً من 
وات، كمـا  ي، فلم حيج النـاس يف بعـض السـن   ئالسيد اخلو  الزيادة بتداخل األشهر كما قاله

  حيجون مرتني يف سنة واحدة، ألنّ شهر ذي احلجة احلرام صار شهرين يف سنة واحدة!!
إىل السنة القمرية كما يدل عليـه بعـض    واأضاف ةعلى أي حال، فإنّ عرب اجلاهلي

  شهراً! ١٣األخبار فصارت السنة القمرية 
ـ  إىل السنة القمرية  واديمل يز ةإنّ عرب اجلاهلي املطلب الثـاين:  شـهر   واشيئاً بـل مس

رجب شهر شعبان، ومسى شهر شعبان برمضان! فبما أم يريدون الطقس اجليـد والبـارد،   
رجـب! أو مسـوا شـهر رمضـان     شهر مسوا شهر رجب بذي احلجة وإن كان حبسب الواقع 

  احلجة من دون أن يزيدوا شهراً. بذي
  على هذا الرأي الثاين: 1يئأشكل العالمة الطباطبا

تركيـب األصـلي   ال، بل غيـروا  ةلنسيء> والتأخري ليس عمل عرب اجلاهليأوالً: <ا
  للسنة، وليس عملهم تأخرياً.

وثانياً: هذا املعىن للنسيء خيالف الروايات واآلثار املنقولة، واحلال أنّ الـدليل هلـذا   
  الرأي الثاين رواية جماهد ورواية عمرو بن شعيب فقط وكلتامها مضطربتان.

  :)1يئالطباطباالعالمة لسيد (والكالم لأقول 

سـالم  اإل وحمصله على ما فيه من التشويش واالضطراب أن العرب كانت قبـل ... <
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يدورون باحلج  عام يف شهر فكانوا ن حيجوا كلّأحيج البيت يف ذي احلجة غري أم أرادوا 
عن  ذا احلجة وسكتوا شهر وصلت إليه النوبة عامهم ذلك مسوه بعد شهر وكلّ الشهور شهراً
  امسه األصلي.

 ، وأن يتكـرر اسـم  والزم ذلك أن يتألف كل سنة فيها حجة من ثالثة عشـر شـهراً  
جتعـل   بعض الشهور مرتني أو أزيد كما يشعر به الرواية، ولذا ذكر الطربي أن العرب كانت

  .ومخسة وعشرين يوماً ، ويف رواية اثىن عشر شهراًالسنة ثالثة عشر شهراً
 غري أمساء الشهور كلها، وأن ال يواطئ اسم الشهر نفس الشهرن تتأ والزم ذلك أيضاً

  يف كل اثنيت عشرة سنة مرة إن كان التأخري على نظام حمفوظ، وذلك على حنو الدوران. إالّ
 وتسـمية  شـهراً  ومثل هذا ال يقال له االنساء والتأخري فإن أخذ السنة ثالثة عشـر 

علـى أنـه    لبعض الشهور حبسب احلقيقـة. آخرها ذا احلجة تغيري ألصل التركيب ال تأخري 
وما ضاهاها كرواية  هذه الرواية خبار واآلثار املنقولة، وال مأخذ لذلك إالّخمالف لسائر األ

شهرين، وال  وعاماً شهراً ه قال: كانت العرب حيلون عاماًعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد
تعاىل يف كتابـه   لذي ذكر اهللايء يف كل ستة وعشرين سنة مرة وهو النس يصيبون احلج إالّ

العام املقبـل فاسـتقبل    فلما كان عام احلج األكرب مث حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من
كهيئته يوم خلـق   إن الزمان قد استدار<الناس األهلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: 

  . وهو يف االضطراب كخرب جماهد.>اهللا السماوات واألرض
أهـل   ذي ذكره من حجة أىب بكر يف ذي القعدة هو الذي ورد من طـرق على أن ال

 للحج عام تسع فحج بالنـاس، وقـد   السنة أن النيب صلى اهللا عليه وآله جعل أبا بكر أمرياً
  احلجة عامئذ كانت يف ذي القعدة. أنّ ورد يف بعض روايات أخر أيضاً

 عليـه وآلـه   وهذه احلجة على أي نعت فرضت كانـت بـأمر مـن الـنيب صـلى اهللا     
ـ   إالّ وال ميضى أمراً يءيأمر بش وإمضائه، وال ن يـأمر اهللا  أه تعـاىل، وحاشـا   ما أمر بـه رب

  مث يسميها زيادة يف الكفر.يء حبجة يف شهر نس سبحانه
م كانوا يتحرجون من تواىل شـهور ثالثـة حمرمـة    يءالنس أنّ فاحلقهو ما تقدم أ 
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  وا مكاا يف العام املقبل.فينسؤون حرمة احملرم إىل صفر مث يعيد
سـنتني   شهر سنة أو يف كل شهر سنتني أو يف شهر سنة ويف شهر وأما حجهم يف كلّ

خمتلفني يف  ن تكون عرب اجلاهليةأفلم يثبت عن مأخذ واضح يوثق به، وليس من البعيد 
ة ذات كان عباد احلج بع هلوى نفسه غري أنمت كلّوذلك لكوم قبائل شىت وعشائر متفرقة 

وما كانوا يتمكنون مـن   موسم ال يتخلفون عنه حلاجتها إىل أمن لنفوسهم وحرمة لدمائهم،
يف شـاكلة التحـرمي، وهـو     ذلك لو كان أحل الشهر بعضهم وحرمه آخرون على اخـتالف 

  ١.>ظاهر
ي بأن العرب يصـعب  ئوعلى ذلك فاحلق هو نفس القول الذي قاله العالمة الطباطبا

ثة أشهر متواليات، (ألم كانوا قبل اإلسالم أهل احلـرب والغـارة)،   عليهم عدم احلرب ثال
إم جعلوا احلرمة اليت يف الشهر الثالث يف شهر صفر لكي يستطيعوا للحرب يف شهر حمرم؛ 

  وهذا هو <النسيء> وال معىن له غري ذلك.
يتان وملخص القول إنه بعد الفحص والتحقيق يف التاريخ والتفاسري، توجد ههنا نظر

  حول <النسيء>:

  االُوىل منهما:

أهل اجلاهلية كانوا يقولون: إنا الحنرم شهر احملرم يف هذه السنة وننقـل احلرمـة إىل   
  شهر صفر، و به قال أكثر املؤرخني واملفسرين، وتدلّ على هذه النظرية روايات كثرية.

  والثانية:

العالمـة   ت الواردة للسـيد يف صقع الواقع فإنّ <النسيء> يكون يف احلج. واالشكاال
  واردة جداً على هذه النظرية. 1يئالطباطبا

                                            
 . ٢٧٧ ـ  ٢٧٥:  ٩تفسري امليزان، العالمة الطباطبائي  .١
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  ب: إرتباط آية <النسيء> مع روايات أهل اجلدة

  املطلب الثاين هو أنه هل ترتبط هذه اآلية الشريفة بالبحث (يعين أهل اجلدة) أم ال؟
ـ <قال:  1يئإنّ احملقق اخلو اظرة إىل األوىل يف توجيه هذه الروايات أن يقال: إا ن

لتداخل بعض السنني ، يصنعه أهل اجلاهلية من عدم االتيان باحلج يف بعض السنني ما كان
العرب كانت ال حتج يف بعـض األعـوام وكـانوا يعـدون      فإنّ ،يف بعض باحلساب الشمسي

َ (الشمسي ومنه قوله تعاىل:  األشهر باحلساب َّUِه الَّـِذيَن ُء ِزَياَدٌة ِيف اْلكُْفِر يَُضـلُّ ِبـ النَِّيس ا إ
َة َما َحرََّم هللاُ  تقـع مناسـك    ال ورمبا ١،)...َكَفُروا يُِحلُّونَُه َعاماً َو يَُحرُِّمونَُه َعاماً لُِيَواِطُئوا ِعدَّ

عـام   احلج جيب يف كلّ عليهم بأنّ احلج يف شهر ذي احلجة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية رداً
فرمبـا   ،كانوا يؤخرون األشهر عما رتبها اهللا تعاىل وباجلملة سنة عن احلج. وأنه ال ختلو كلّ

والثروة يف كل عـام   يف سنة وقد أوجب اهللا تعاىل احلج لكل أحد من أهل اجلدة ال حيجون
احلجة. فاملنظور يف الروايـات أن كـل سـنة     قمري وال جيوز تغريه، وتأخريه عن شهر ذي

حلج على كل واحـد يف كـل سـنة.    ال أنه جيب ا ،ها عن احلجخلو قمرية هلا حج وال جيوز
  ٢.>الوجه الذي ذكرناه أحسن من احملامل املتقدمة ومل أر من تعرض إليه ولعل هذا

  ) أوالً:1يئويرد على هذا القول (القول للسيد اخلو

متـأخر عـن    :الترتبط آية <النسيء> مبسألة احلج، ألنّ زمان األئمة املعصومني
التشمل النسيء القريشي. مثّ إنّ هذه الروايات  :زمن قريش، والروايات الصادرة عنهم

 ولذلك فاإلشكال غري وارد.)...ِت يْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَ  ىلَ عَ  ِ&ِ وَ (جاءت لتفسري آية احلج ،  
  : وثانياً 

أنّ أهل اجلاهلية تركوا احلج يف بعض السنني  1يئإنّ املفروض يف كالم احملقق اخلو
                                            

 . ٣٧ة :توبال ةسور.  ١

 .  ١٦:  ١  ىمعتمد العروة الوثق .2
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دعاء من وجهة نظر التأريخ، بـل الواقـع رمبـا يكـون     بسبب النسيء؛ ولكن مل يبني هذا اال
عكس ذلك، ألم أخذوا شهراً معيناً للحج، يكون الطقس جيداً فيه فيحجون؛ وعلى ذلك 

حيجوا فهذا مل يكن يف كنه معىن النسيء، بل هم مسوا احملرم باسم ذي احلجة  لو قلنا بأم مل
املالزمة ذا املعىن وأـم مل حيجـوا يف بعـض    فيحجون يف شهر احملرم، فكيف ميكن القول ب

  السنني؟
يومـاً بالسـنة   ١١أضافوا  ةي قال: مبا أنّ عرب اجلاهليئإنّ احملقق اخلو توضيح ذلك:

شـهراً والزم ذلـك أن   ١٣القمرية، ينتج أنّ يف كلّ ثالث سنوات توجد سنة تكون أشهرها 
شـهراً،  ١٢سيء>، ألم مل حيجوا منـذ  حيجوا مرة واحدة قهراً. وقد كان هذا املعىن غري <الن

والرواية اليت تقول: <يف كلّ عام>، ناظرة إىل ذلك؛ وهذه النظرية منوطة بأنّ العرب فعلـوا  
نعم، جاء يف التـأريخ أنّ األعـراب تعلّمـوا ذلـك مـن اليهـود        ذلك واحلال أم مل يفعلوا.

  يثبت هذا املعىن كعادة للعرب. ااورين هلم، ولكن مل
نـه  أن احلج جيب يف كل عام وأبي، وقال ئالوالد املرحوم ناقش كالم احملقق اخلوإنّ 
سنة عن احلج وباجلملة كانوا يؤخرون األشهر عمـا رتبـها اهللا تعـاىل فرمبـا ال      ال خيلو كلّ

هـا عـن   سنة قمرية هلا حـج وال جيـوز خلو   كلّ نّأفاملنظور يف الروايات  ،حيجون يف سنة
ـ     والالزم أوالً على كل أحد يف كل سنة. نه جيب احلجأال  ،احلج ن أتوجيـه هـذا الكـالم ب

ـ  ،هم األشهر باحلساب الشمسيتركهم احلج يف بعض األعوام ليس ألجل عد ن الظـاهر  إف
بـل ألجـل مـا وقـع يف      ،عراب حىت يف زماننا هذاعند األ عدم كون هذا احلساب معروفاً

 ١،منها أربعة حرم ر عنداهللا اثنا عشر شهراًة الشهوعد نّأتفسري اآلية املسبوقة مبا يدل على 
 ة إبـراهيم وإمساعيـل  العرب كانت حترم الشهور األربعة وذلك مما متسكت به من ملّ نّأمن 

                                            
ـRََواِت َو اْألَْرَض ِمْنَهـا (. 1 ُهور ِعْنَد ِهللا اثَْنا َعَرشَ َشْهراً ِيف ِكَتـاِب ِهللا يَـْوَم َخلَـَق السَّ َة الشُّ إنَّ ِعدَّ

 .٣٦ ة :توبال ةسور ،)أْرَبَعٌة ُحرٌُم...
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ن ميكثوا ثالثة أشـهر متواليـة   أوهم كانوا أصحاب غارات وحروب فرمبا كان يشق عليهم 
      ١...للتجارة فال يسعه اليغزون فيها فكانوا

  إن قلت:
يوماً مـن السـنة   ١١نّ األعراب أضافوا أء يف كتاب <املفصل يف تأريخ العرب>، جا 

  شهراً.١٣الشمسية إىل السنة القمرية ولذلك صار بعض األعوام القمرية 

  قلت:

ليس هذا العمل مالكاً للحج، فإم فعلوا ذلك يف بعض األحيان، ولكن مسوا بعـض  
  األشهر القمرية بذي احلجة ألهداف أخرى.

ء يف التأريخ أنّ شخصاً معيناً كان مسؤوالً <لإلنساء>، وكان جيـيء النـاس إليـه    جا
  منه اإلنساء؛ وهذه العملية خمصوصة بأشهر احلُرم ال إنساء احلج.  نطلبويو

عـراب حـىت يف   عنـد األ  عدم كون هذا احلساب معروفاًولذلك قال املرحوم الوالد: 
  .زماننا هذا

ي هـو أنّ <النسـيء> كـان يف    ئقول احملقـق اخلـو   وحينئذ يكون أهم اإلشكال على
تأريخ العرب (تبديل عنوان الشهور)، وهم رأوا أنّ أي شهر يكون طقسه جيداً لعملية احلج 
فسموا ذلك الشهر بذي احلجة، وقد يسمون بعد مضي سنتني شـهراً واحـداً بـذي احلجـة     

  شهراً.١٣ سنة قمرية وقديكون ذلك عند ثالث سنوات، ولكن ليس هذا مستلزماً بأن يصري
  نعم، إنّ العرب كانوا متوجهني للحساب الشمسي وليس هذا مالكاً إلنساء احلج.

  وبالنتيجة، هذا الطريق الثاين لوجه اجلمع ليس جيداً، مبا فيه من اإلشكال.
  :1:  الوجه الثالث للجمع للشيخ الطوسي٣
يف املعترب،  1ر، واحملقق احللّييف االستبصا 1سلكه احملقق الطوسيقد هذا الطريق الثالث،  

                                            
 . ٢٠ـ١٩:  ١  احلج ،تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة .  ١
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وقـال السـيد    1، وصـاحب املستمسـك  1، وصاحب اجلواهر1وكذلك صاحب املدارك
وحيمل روايـات <مـرة واحـدة> علـى      ١صاحب املستمسك بأنه أقرب الوجوه. 1احلكيم

الوجوب، وروايات <أهل اجلدة> على االستحباب، بأنّ روايـات <مـرة واحـدة> وجوبـه     
هل اجلدة> تقول: إنّ أهل اجلدة يستحب أن حيجوا كلّ عـام؛ والينتـهي   عيين، وروايات <أ

  ذلك االستحباب بأداء حج واحد بل االستحباب باق طول العمر.
يقول هؤالء الفقهاء قدس اهللا أسرارهم لتوجيه هذا اجلمع بأنّ روايات <مرة واحدة> 

ألنه جاءت يف روايات  نص يف الوجوب وأما روايات <أهل اجلدة> هلا ظهور يف الوجوب،
يف  أهل اجلدة كلمة <فرض> وهذه الكلمة ليس نصاً يف الوجوب بل هلا ظهـور فيـه، وأمـا   

مرةً واحدة> وكانـت نصـاً يف الوجـوب     روايات <مرة واحدة> جاءت هذه العبارة: <كلّفهم
  .روايات الظهور وحتمل على االستحباب وعند التعارض بني النص والظهور نتصرف يف

  معىن كلمة <الفرض> يف القرآن والروايات

قبل التحقيق حول هذا اجلمع البد وأن نبحث يف معىن كلمة <فرض> وأين تستعمل 
  ٢ هذه الكلمة؟ هل يتغير معىن <فرض> يف مكان دون مكان أم ال؟ حىت يتبين معناه.
، 9النيبقد تستعمل كلمة الفريضة <ما فرضه اهللا> يف مقابل كلمة السنة <ما فرضه 

> وهذا نوع اصطالح، ولذلك جاءت يف روايات القرعة <القرعة سـنة>؛  9ما شرعه النيب
> يف مقابل <مـا  9وليس مبعىن االستحباب بل تكون هذه العبارة مبعىن <ما شرعه الرسول

  شرعه اهللا>.
بعد الرجوع إىل اللغة تبين لنـا أنّ املعـىن احلقيقـي لــ <فـرض>، لـيس الوجـوب        

                                            
 . ٨ :  ١٠شرح العروة   يف ك. املستمس١
كان مهماً عند الشارع؛  يف الروايات باملستحب املؤكد يعين هذا العمل االستحبايب» فرض« حيمل :ةنکت. ٢

 .»وجبأن ال مبعنی يقدر و ب :ومعنی فرض«عترب: امل يفقق قال احمل
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ي، بل تكون كلمة: <فرض> مبعىن <ثبت>، <بين>، <قدر>. فقد تكون كلمـة: <قـدر>   التكليف
بعنوان اللزوم تكون واجباً، وكلمة: <قدر> بعنوان االستحباب تكون مستحباً وعلـى ذلـك   
نبحث عن القرينة فإن توجد قرينة على الوجوب حنملها عليـه. وإن توجـد قرينـة علـى     

  االستحباب. وتكون هذه النظرية أقرب إىل الواقع مبقدارما. االستحباب، حنملها على

 ،»ةهـل اجلـد  أاهللا فرض احلج علی  نّإ«ففي ما حنن فيه توجد قرينة بأنّ روايات: 
حتمل على االستحباب وقرينتها هي: <كلّفهم مـرة واحـدة>، وهـي نـص علـى الوجـوب       

  ونتصرف ا يف روايات الظهور وحنملها على االستحباب.

  :على هذا اجلمع 1شكال الوالدإ

بقي إشكال على هذا الطريق الثالث للجمع، وهو أنّ يف صحيحة علي بن جعفر عن 
: 7إنّ اهللا فرض احلج علی أهل اجلدة يف کلّ عـام>، يقـول اإلمـام   : «7اإلمام الكاظم

اب فال معىن . فإن محل الفرض على االستحب)ِت یْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَّ  لیَ عَ  ِ&ِ  وَ (<وذلك قوله>: 
  لالستشهاد باآلية أو التفسري.

: من املسلّم أنّ اآلية الشريفة تدل صرحياً على الوجوب وهـذا واضـح   توضيح ذلك
الشك فيه، فكيف ميكن محل هذه اجلملة: <إنّ اهللا فـرض> علـى االسـتحباب واحلـال أنّ     

  ١استشهد باآلية الشريفة؟ 7اإلمام
ريق الثاين لوجه اجلمع ليس جيداً، مبـا فيـه مـن    وبالنتيجة، هذا الطريق الثالث كالط

  اإلشكال والنقبله.
  . الوجه الرابع للجمع: الوجوب البديل٤

 1واستحسنه العالمةاحللّي ٢سلك هذا الطريق الرابع للجمع يف التهذيب، 1الشيخ الطوسي

                                            
 .  ١٨:  ١  احلج ،تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة.  1
 . ١٦ـ   ١٧:  ٥  1الشيخ الطوسي ام،ذيب األحك.  ٢
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إن يف التذكرة وهو محل روايات أهل اجلدة (الطائفة الثانية) على الوجـوب البـديل، يعـين    
  حججت فبها وإالّ فاذهب السنة القادمة، وإالّ السنة الثالثة، وإالّ السنة الرابعة.

ألنه ميكن أن يقول شخص: إني كنت مستطيعاً ومل أحج فعصيت، وإثر ذلـك سـقط   
  عني التكليف، (ألنّ التكليف يسقط بسبب العصيان كما يسقط بسبب االمتثال).

ع هذا التوهم، فإن عصيت ومل تذهب إىل احلج والخيفى أنّ هذه الروايات جاءت لدف
  فاذهب السنة القادمة.

، )... اعَ َط تَ اْسـ نِ َمـ ...(هلم اآلية الشـريفة:   توعلى ذلك، فأهل اجلدة هم الذين قال
، وإالّ إن عصـيت  فبـها  ولكن <يف كلّ عام على سـبيل البدليـة>، إن وفّقـت هـذه السـنة     

  وهكذا حىت حتج. تذهب إىل احلج ففي السنة القادمة ومل

  على الطريق الرابع للجمع: 1املعظم والوالد 1يئإشكال احملقق اخلو

على هذا الطريق يف كتاب املعتمـد طبقـاً ملبنـاه األصـويل      1يئأشكل احملقق اخلو
 يبينـه  نأ إىل حيتاج وال واجب كلّ طبع يقتضيه مما املعىن ذا البديل الوجوب نوقال: ...إ

 ولاأل اآلن يف بـه  يـات  ومل عصـى  نإف مكنأ مىت به تياناإل بجي الواجب نإف 7ماماإل
 الوجـوب  سـقوط  يوجـب  ال ولاأل الزمان يف والعصيان وهكذا الثاين اآلن يف امتثاله جيب

  ١ .الثاين الزمان يف به تياناإل ولزوم
 هـل أ علـى  احلـج  اهللا فـرض < 7قوله ظاهر خالف نهأل عدهب ىخيف والوقال:... 

 رادةإ علـى  محلها جوز وقد. الكرمية باآلية 7استشهاده بعد خصوصاً صرحيه أو>، اجلدة
 يف عليـه  جيـب  تركـه  وإذا وىل،األ السنة يف احلج عليه جيب نهأ مبعىن البدل على الوجوب

ـ  واجـب،  كـلّ  طبع من املعىن ذا البديل الوجوب نإف أيضاً بعيد وهذا. وهكذا الثانية  نّإف
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  ١.بالعصيان الواجب يسقط وال عنه، الذمة تفريغ وجيب مكن،أ مىت به تياناإل جيب الواجب
 نيوالخيفى أنّ هذا اإلشكال غري تام ألنه مبنائي، ولذلك قال بعض الفقهاء واألصولي

بأنه كما يسقط التكليف باإلمتثال يسقط بالعصيان أيضاً ويقولون: إن عصـى املسـتطيع ومل   
نئـذ طبقـاً للقاعـدة، إالّ إذا وجـد     عنه االستطاعة، الجيب عليـه احلـج حي   تحيج مث سقط

االستطاعة ثانية فيجب عليه احلج بالتكليف اجلديد، فال وجه أن نقول بأنّ احلـج واجـب   
  عليه.

يف » عـام  كـلّ «ن املراد من أشكل أيضاً على هذا الطريق وقال: إ 1املعظّم والوالد
سـبيل القضـية   منـا يكـون علـى    إن فرض احلج على أهل اجلـدة  أالرواية اليت أشري إليها 

ن وجوب احلج ال خيتص بزمان نزول اآلية بل هو حكم أاحلقيقية ال القضية اخلارجية مبعىن 
عـام   ن املستطيع جيب عليه احلج يف كـلّ أثابت إىل يوم القيامة على املستطيع فليس املراد 

ايـة  بل املراد ثبوت احلكم إىل يوم القيامة ويؤيد هذا الوجه بل يدل عليـه التأمـل يف الرو  
املزبورة فإنه قد وقع فيها االستشهاد لفرض احلج على أهل اجلدة يف كل عام بقوله تعاىل : 

ستناد إىل ظاهر اآليـة ومـا   مقتضى االستشهاد اإل نّأمع  ،)..وِ&ِ َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيـِت.(
ى خـالف  كان يفهمه أهل العرف منها ألنه ال معىن لالستشهاد بتفسري اآلية الذي يكون عل

عام مبعناه الظاهر الذي ينسـبق   ظاهرها ومن املعلوم عدم داللة اآلية على الوجوب يف كل
فاجلمع بني التعرض هلذه اجلهة وبني عدم داللة اآلية بالظهور على ذلـك   ،إىل الذهن ابتداًء

ما ذكرنا من كون املـراد بـه    الّإيقتضي احلمل على معىن يستفاد من ظاهر اآلية وهو ليس 
  ٢.فتدبر جيداً القضية احلقيقية اليت هي ظاهر اآلية أيضاً هي

ومل حيـج فيجـب    املكلـف إن عصى  اإلشكال على الطريق الرابع للجمع (الوجوب البديل):

                                            
 .  ١٥:  ١  معتمد العروة الوثقى. 1
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عليه احلج يف السنة القادمة، والعصيان ليس مسـقطاً للتكليـف، مبعـىن أنـه إن فقـد املـال       
دار)، فيجـب عليـه أن حيـج. وهـذا هـو       واالستطاعة للحج (لزم عليه بيع داره إن كان له

  اإلشكال األصلي.
والخيفى أنه ليس فيما حنن فيه مكان للوجوب البديل ألنّ املكلـف إن اسـتطاع يف   

حيج فقد عصى، وجيب عليه احلج يف العام القابل إن بقيت  هذا العام جيب عليه احلج فإن مل
جوب البديل؛ ألنه كـان ذلـك الواجـب    االستطاعة، وأما إذا مل تبق االستطاعة فال معىن للو

  على سبيل البدلية.
 ببيان آخر: إذا محلنا مجلة: <يف كلّ عام> املوجودة يف الروايات <إنّ اهللا فرض احلج

على احلج البديل، وجب علـيهم احلـج يف كـلّ عـام وإن مل      ١،»علی أهل اجلدة يف کلّ عام
والروايات ظاهرة يف أنّ احلـج وجـب    يكونوا من أهل اجلدة (يعين مل يكونوا مستطيعني!).

  عليهم إذا كانوا مستطيعني.
توضيح ذلك: إنّ ألهل اجلدة موضوعية يف الروايات، ألننا نعلم أنّ الشـارع طلـب   
احلج من شخص مستطيع ومن أهل اجلدة، ومل يطلب احلج بدلياً أو كفائياً. فمن قال باحلج 

ومل حيج، ففي السنة القادمة وجب عليه احلـج   البديل هكذا يقول: إذا كان املكلف مستطيعاً
  يكن مستطيعاً! وإن مل

وعلى ذلك فإنّ ألهل اجلدة عنواناً موضوعياً يف الروايات، فمن أراد اجلمع اليصـح  
له أن يقول بأنّ احلج ههنا صالة أو زكـاة (ألنـه مل يقبلـه العـرف). وحيفـظ هـذا العنـوان        

احلج البديل البد وأن يقول: إذا كان املكلف مستطيعاً ويتصرف يف <كلّ عام>. ألنّ من قال ب
  يكن مستطيعاً! ومل حيج، ففي السنة القادمة وجب عليه احلج وإن مل

ـ مل يفتوا باحلج اخليـايل البـديل، ك  أللهم إالّ أن يقال: إنّ الفقهاء  الشـيخ   ا مل يفـت م
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كان املكلـف مسـتطيعاً    أنه إذا ةهناك فتوى مسلّمتوجد بل  ،1والعالمة احللّي 1الطوسي
يكن مستطيعاً، وهذا خالف الفـرض،   حيج، ففي السنة القادمة وجب عليه احلج وإن مل ومل

وإالّ فالطريق الوحيد  ،وجوب جديد رتبفاالستطاعة إن كانت موجودة يف السنة الثانية يت
  هو الوجوب البديل.

يات، فلزم حفظ عنوان وامللخص أنّ هذا الطريق (الوجوب البديل) حتميل على الروا
الئم مع الوجـوب  ت<أهل اجلدة>، كما يلزم حفظ عنوان <احلج>، وحفظ هذين العنوانني الي

  البديل.
قلت: هذا اإلشكال من أهم اإلشكاالت على الوجوب البديل، وأما إشكال احملقـق  

ـ  1يئاخلو ائلون فمبنائي، ألنه يقول بأنّ العصيان غري مسقط للتكليف، وكثري من الفقهاء ق
  بأنه املسقط.

لزم أن يكون مقبوالً يألنّ اجلمع بني شيئني  ؛جيد هو، ف1وأما إشكال الوالد املعظّم
  ١عند العقالء والوجوب البديل غري مقبول عندهم ألنه حيتاج إىل مؤونة زائدة خاصة.

  1للجمع: طريق احملقق اخلوانساري خلامسا. الوجه ٥

نعم يظهر من بعـض األخبـار   ر للجمع وقال: طريقاً آخ 1سلك احملقق اخلوانساري
اهللا  إنّ<: 7علي بن جعفر عـن أخيـه موسـى    وجوبه على أهل اجلدة يف كل عام كخرب

 اِس النَّـ ىلَ َعـ ِ&ِ وَ (: وجـلّ عام وذلك قول اهللا عز يف كلّ تعاىل فرض احلج على أهل اجلدة

                                            
، ت أن تصوم يوم االثـنني نذرإن ؛ . مثالًللتكليف ان مسقطيعصفالزمان، ب قيداًمإذا كان التكليف : قلت. ١

ألنـه سـقط التكليـف    ؛ مل يقل فقيه بأن تصوم يف األسبوع القـادم يـوم االثـنني   ، مل تصموفجاء ذلك اليوم 
فـإن  . ةسنال يف هذهج احلوجوب  اآلخر طلبواملمطلب، وأما يف باب احلج فنفس وجوب احلج . بالعصيان

ويف السنة القادمة فـإن  ، عنه احلجج، سقط مل حيوفمن استطاع ، »سنة االستطاعة يف«واجب  نّ احلجقلنا إ
 عنه احلج.سقط يان يعصال فمعستطع وجب احلج عليه، فإن مل ي داًياستطاع جد
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قال: قلت : مـن   ،)sَ مِ الَ عَ الْ  نِ عَ  يٌّ نِ غَ  هللاَ  نَّ إِ فَ  رَ فَ َك نْ مَ وَ  يالًبِ سَ  هِ يْ إلَ  اعَ َط تَ اسْ  نِ مَ  ِت يْ بَ الْ  جُّ حِ 
 وقـد محـل علـى    ١>.فقد كفر؟ قال: ال ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفـر  مل حيج منا

وجب عليـه   من وجب عليه احلج فلم يفعل يف السنة األوىل الوجوب على البدل مبعىن أنّ
ا لوُ ِسـاغْ فَ (نظـري   أكـده وال يبعـد أن يكـون   يف الثانية وهكذا يف كل عـام أو النـدب أو ت  

أهل اجلدة احلج يف  فال جيب على كل أحد من ،من باب تالقي اجلمع باجلمع ٢،)مْ كُوهَ ُجـوُ 
  ٣.واحد غري غسل وجهه للوضوء عام كما ال جيب على كلّ كلّ

يقول بأنّ روايات أهل اجلدة تكون من قبيل تالقـي اجلمـع    1فاحملقق اخلوانساري
ٍ يف کـلّ   علـی کـلّ مسـتطيع   «يعنی: » إنّ اهللا فرض احلج علی أهل اجلدة«فمعىن: باجلمع، 

، فاليكون معناه أنّ لكلّ مستطيع أن حيج كلّ عام. وبالنتيجة يرفع إشكال التعـارض  »عام
  واحدة>. مرةًبني روايات أهل اجلدة و روايات <

   1التحقيق يف كالم احملقق اخلوانساري

غري تام، ألنّ نتيجة تالقي اجلمع باجلمع هي وجوب  1أنّ كالمهوالذي خيطر بالبال 
احلج على املستطيعني يف عام استطاعتهم، فاحلج غري واجب لشخص حينما وجـب احلـج   
على شخص آخر من املستطيعني واليفهم من ذلك <مرة واحدة> قطعاً، وعلى قول احملقـق  

احلج عشر مرات طبق هـذا  فلو استطاع شخص عشر سنوات فيجب عليه  1اخلوانساري
القول؛ كما أنّ غسل الوجه لشخص آخر يف الوضوء غري مرتبط ملن يتوضأ ويغسـل وجـه   

  يرفع ذلك بسبب هذا الطريق من اجلمع.  ومل ٍ باقنفسه، فاإلشكال 
طريقـاً   1سلك األستاذ الوالـد املعظّـم  ، 1. الوجه السادس للجمع: طريق الوالد املعظّـم ٦
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ن فرض احلج علـى أهـل   أيف الرواية اليت أشري إليها » عام كلّ«راد من ن املسادساً وهو: إ
ن وجـوب احلـج ال   أمنا يكون على سبيل القضية احلقيقية ال القضية اخلارجية مبعىن إاجلدة 

ن أخيتص بزمان نزول اآلية بل هو حكم ثابت إىل يوم القيامة على املستطيع فليس املـراد  
عام بل املراد ثبوت احلكم إىل يـوم القيامـة ويؤيـد هـذا      املستطيع جيب عليه احلج يف كلّ

الوجه بل يدل عليه التأمل يف الرواية املزبورة فإنه قد وقع فيها االستشـهاد لفـرض احلـج    
مقتضـى   نّأمع  ،)..وِ&ِ َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيـِت.(على أهل اجلدة يف كل عام بقوله تعاىل : 

ر اآلية وما كان يفهمه أهل العرف منها ألنه ال معىن لالستشهاد ستناد إىل ظاهاالستشهاد اإل
بتفسري اآلية الذي يكون على خالف ظاهرها ومن املعلوم عدم داللة اآلية على الوجـوب  

فاجلمع بني التعرض هلذه اجلهة وبني  ،عام مبعناه الظاهر الذي ينسبق إىل الذهن ابتداًء يف كل
ك يقتضي احلمل على معىن يستفاد من ظاهر اآليـة وهـو   عدم داللة اآلية بالظهور على ذل

فتـدبر   ما ذكرنا من كون املراد به هي القضية احلقيقية اليت هي ظاهر اآليـة أيضـاً   الّإليس 
  ١.جيداً

  ن على قوله:ين ومؤيديذكر شاهد 1إنه
، )..ِت.وِ&ِ َعَىل النَّاِس ِحـجُّ الَْبْيـ(متسك باآلية الشريفة  7إنّ اإلمام املؤيد األول:

وجعل <يف كلّ عام>، تفسرياً هلا، واستشهد ا بأنّ العرف يفهم أنّ هذا احلكم باق إىل يوم 
  .القيامة

قال له سـراقة بـن    9املؤيد الثاين: جاء يف بعض الروايات حينما حج رسول اهللا
تنـا بـه   مالك بن خثعم الكناين: يا رسول اهللا علمنا ديننا، كأمنا خلقنا اليوم، فهذا الذي أمر

بل هو لألبد إىل يوم القيامـة. مث شـبك   <: 9لعامنا هذا أم ملا يستقبل؟ فقال له رسول اهللا
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  ١>.أصابعه بعضها إىل بعض وقال: دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة

  طريق السادس للجمع:الالتحقيق يف 

ـ      امني هلذا اجلمع يوجد مبعد واحد فقط وهو: إنّ النـاس قـد علمـوا يف زمـان اإلم
بأنّ احلج واجب إىل يوم القيامة؛ نعم رمبـا مل يعلـم ذلـك يف عصـر      8الصادق والكاظم

، ولكـن مل يكـن هـذا التـوهم يف     9ولذا سـئل سـراقة بـن مالـك عنـه      9رسول اهللا
  .8زماما

هذا اإلشكال، ميكن قبول هذا اجلمع بني الطائفتني من الروايات وإالّ عن فإن أجيب 
  فال.

  : خامتة

 مـرةً بيـنـا ستة طرق للجمع بني الطائفتني من الروايات، (وجـوب احلـج   قد  قلت:

علـى الطريـق األول   شـکاالت  إ توقـد ورد  .)ة يف كلّ عامداجلهل ألوجوبه  و ،واحـدة 
(الواجب الکفائي)، ميكن الدفاع عنه، وقد أيد صاحب الوسائل، وكذلك صـاحب احلـدائق   

  ن نؤيده أيضاً.والسيد اليزدي رمحهم اهللا هذا اجلمع، وحن
وعلى ذلك لكلّ مستطيع وجوب عيين طول عمره، ووجوب كفائي للحج أيضاً كان 

 يف ةاجلد هلأاهللا فرض احلج علی  إنّ«مل روايات: حتمالكه عدم خلو البيت من احلاج، و
  على هذا الوجوب الكفائي.» عام کلّ

إالّ  ٢،)..اِس ِحـجُّ الَْبْيـِت.وِ&ِ َعـَىل النَّـ(مثّ ينتج بأنه اليستفاد عن اآلية الشـريفة:  
. ولكـن مـع   »طـول العمـر   ةواحـد  مـرةً «وجوب عيين واحد، مع قطع النظر عن روايات: 

                                            
 . ٢٠ـ ٢١:  ١  احلج ـتفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة . ١
 .٩٧ية : عمران، آ سوره آل. 2
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  التوجه إىل خربين معتربين البد وأن نقول بتوسعتني هنا:

  التوسعة االُوىل:

ظهـور يف  ولآليـة   ١،»الْحج و الْعمرة جميعاً َألنهمـا مفْروضَـان  «قال:  7إنّ اإلمام
هما يجلميع الناس كمفسر لآلية الشريفة أنّ احلج والعمرة كل 7احلج فقط، وقد بين اإلمام

  مفروضان.

  التوسعة الثانية:

اهللا فـرض احلـج    إنّ«قد قال ابتـداًء:   7أنّ اإلمام 7ويف خرب موسى بن جعفر
. فمـع  )... ِحجُّ الَْبْيـِت  َِو ِ& َعلَی النَّاس(قوله:  كوذل، مثّ قال: »عام کلّ يف ةاجلد هلأعلی 

يف مقـام التفسـري يقـول: انتبـهوا إنّ يف اآليـة       7التأمل يف أخبار الباب يبدو أنّ اإلمـام 
خرى بأنه يشترط األروايات القول تكفائي ألهل اجلدة، ووجوب عيين ووجوب وجوبني، 

  هلذا الوجوب الكفائي خلو البيت.
  بار عليه وأما اإلشكاالن:وبالنتيجة، هذا الطريق للجمع تام ال غ

بأنّ أخبار أهل اجلدة خمتصة هلم، وأخبار خلو البيت  1. إشكال صاحب اجلواهر١
  غري مرتبط ألهل اجلدة.

  قلنا بتقييد أخبار أهل اجلدة يف جواب هذا اإلشكال.ف 
. وأما اإلشكال الثـاين: إنّ الوجـوب الكفـائي اليسـاعد مـع خـرب موسـى بـن         ٢

، واستدل ـا  )... ِحجُّ الَْبْيِت  ِ َعلَی النَّاسَو ِ&ِ (استشهد باآلية:  7، ألنّ اإلمام7جعفر
  على الوجوب العيين للحج وكان اإلمجاع عليه.

قال بالوجوب  7قد أجبنا نعم، يستفاد الوجوب العيين منها إمجاعاً، ولكن اإلمامف

                                            
 . ١، ح ٢٦٥:  ٤  اإلسالمية) ـالكايف (ط . ١
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  الكفائي أيضاً إضافة على الوجوب العيين.
 الطائفتني من األخبار هو الطريق الذي سلكه صاحب وعلى ذلك، فاجلمع األول بني

أيضاً، بأنّ <مرة واحـدة> مربـوط    1والسيد اليزدي 1وتبعه صاحب احلدائق 1الوسائل
بالوجوب العيين، و <جيب على أهل اجلدة يف كلّ عام> مربوط بالوجوب الكفـائي، وحنـن   

  نويد ذلك أيضاً.

µ   µ   µ  
  :درــاصامل

  .القرآن الکرمي

 ، روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه،  صفهاين، السي األول، حممدتقياال .١
السيد  -پناه االشتهاردي علي -احملقق/ املصحح: السيد حسني املوسوي الكرماين

 . ق  ه١٤٠٦، الطبع الثاين،  ور الثقافيةپ  ، قم: مؤسسة كوشان اهللا الطباطبائي فضل

 يف أحکام الناضرة احلدائقد بن إبراهيم، البحراين، آل عصفور، يوسف بن أمح .٢
، قم:  املقرم احملقق/ املصحح: حممدتقي اإليرواين ـ السيدعبدالرزاق ،الطاهرة العترة

  . ق  ه ١٤٠٥الطبع األول،   املطبعة اإلسالمية التابعة جلماعة املدرسني،
دث جالل احملقق/ املصحح: احمل ، احملاسن ،محد بن حممد بن خالدأبوجعفر أربقي، ال .٣

 ق.  ه ١٣٧١، قم، دار الكتب اإلسالمية، الطبع الثاين،  الدين

، قـم: مؤسسـة   مستمسـك العـروة الـوثقى   احلكيم، السـيد حمسـن الطباطبـاىي،     .٤
 ق.  ه ١٤١٦دارالتفسري، الطبع األول، 

منتهى املطلب يف حتقيق ،  احللّي، العالمة، حسن بن يوسف بن مطهر األسدي .٥
، الطبع األول،  ملشهد املقدس: جممع البحوث اإلسالمية، حمقق/ مصحح: ا املذهب
 . ق  ه ١٤١٢
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، للطبـع  دار العلـم  ةمؤسسقم،  حترير الوسيلة،، يوسواملسيد روح اهللا ال، مييناخل .٦
 .ريختا دونول، بألا الطبع

قق/ احمل جامع املدارك يف شرح خمتصر النافع،،  بن يوسف محدأسيد ال، يوانساراخل .٧
 .ق  ه ١٤٠٥، الطبع الثاينمساعيليان، إ ة، قم، مؤسسيغفارلاكرب أصحح: على امل

املقـرر: السيدرضـا    ، معتمـد العـروة الـوثقى   ، السيد أبوالقاسم املوسـوي،  يئاخلو .٨
 ق.  ه ١٤١٦، الطبع الثاين،  لطفي -، قم، مدرسة دار العلم املوسوي اخللخايل

: السـيد رضـا   املقـرر  ، املعتمـد يف شـرح املناسـك   ،  ـــــــــــــــــــــــ .٩
 . ق  ه ١٤١٠، الطبع األول،  لطفي -، قم، مدرسة دار العلم املوسوى اخللخاىل

                               ـج البالغـة،  ، بواحلسن حممد بن حسني الطـاهر ذواملناقـب  أرضي، الشريف ال  .١٠

 .ش  ه ١٣٨٠، ، الطبع الثاين، قم: انتشارات طليعه نوردشيتالحممد  :ترجمامل
ـ امجقم،  امليزان يف تفسري القرآن،طباطبايي، السيد حممد حسني، ال  .١١ ـ امل ةع ، نيدرس

 ق.  ه ١٤١٧، الطبع اخلامس
ـران:   ،ستبصار فيما اختلف من األخبارإلا الطوسي، أبوجعفر، حممد بن احلسن،  .١٢

  . ق  ه ١٣٩٠، ولألا الطبعدار الكتب اإلسالمية، 
ـران: دار الكتـب اإلسـالمية،     ، ذيب األحكام ، ـــــــــــــــــــــــ  .١٣

 .ق  ه ١٤٠٧، الطبع الرابع
تفصـيل وسـائل الشـيعة إلـی حتصـيل مسـائل       ،  العاملي، احلر، حممد بن حسن  .١٤

 . ق  ه ١٤٠٩ ،  ، قم: الطبع األول:البيت آل احملقق/املصحح: مؤسسة، الشريعة
،  بة الداوريقم: مكت ، علل الشرائعالقمي، الصدوق، حممد بن علي بن بابويه،   .١٥

  ق.  ه ١٣٨٦،  الطبع األول

ـــ  .١٦ ــار الرضــا،  ــــــــــــــــــــــ ــق/ املصــحح:  ،7عيــون أخب احملق
 ق.  ه ١٣٧٨، ران، نشر جهان، الطبع األول،  الالجوردي، مهدي

املطبعة اإلسالمية التابعة ، قم:  من ال حيضره الفقيه،  ـــــــــــــــــــــــ  .١٧
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 .  ق  ه ١٤١٣،  الطبع الثاين  حلوزة العلمية، قم،ا جلماعة املدرسني،
الطبـع  ران: دار الكتب اإلسـالمية،   ، الكايفبوجعفر حممد بن يعقوب، أكليين، ال  .١٨

 .ق  ه ١٤٠٧، الرابع
 ، احلج -تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة،  اللنكراين، حممد الفاضل املوحدي .١٩

 ق.  ه ١٤١٨الثاين، ، الطبع  بريوت، دار التعارف للمطبوعات
٢٠.       ،الشـافعي د بن عمر بن احلسن بن احلسـني الفخـر الـرازيمفـاتيح الغيـب   حمم

 ق.  ه ١٤٠٥، بريوت، دار الفکر، الطبع الثالث، املسمى بـ <التفسري الكبري>

صـحح:  املقق/احمل ،جواهر الكالم يف شرح شـرائع اإلسـالم   نجفي، حممد حسن، ال  .٢١
الطبـع  ، بـريوت: دار إحيـاء التـراث العـريب،      يخونداآل يـ عل  قوچاينالعباس 
  . ق  ه ١٤٠٤،  السابع

 حممـد  چـاپ  ،للشـريازي  املهـذب  اموع شرح کتاب شرف، بن حييي النووي،  .٢٢
 .تاريخ بدون اإلرشاد، مکتبة: جدة مطيعي، جنيب

ـ      ،  طباطبايیالسيد حممد كاظم اليزدی، ال.  ٢٣        وی،العـروة الـوثقی فيمـا تعـم بـه البل
  ق.  ه ١٤٠٩، الطبع الثاين،  بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات

µ   µ   µ



 
 

 
 




