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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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االستطاعة الشرعية
ال يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و ال يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
ال يكفي عن حجة اإلسـالم، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق ال يجب و ال يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و ال ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    ال يعتبر االستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو االيراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة اإلسالم، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن ال يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةاإلسالم من دون حاجة إلى تجديد اإلحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إال وجـب إال أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غالء األسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إال بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أمالكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أمالكه بأقل من ثمن المثل إال أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و اإلياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فال تباع دار سكناه الالئقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  ال ثياب تجمله، و ال أثاث بيته، و ال آالت صناعته، و ال فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و ال سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و ال كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية ال يعتبر في شي
ألن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.اإلستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا ال قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب االستبدال إذا كانت الئقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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االستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو ال بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة اإلسالم إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و ال يحتاج إليها و أمكنه طالقها و صرف نفقتها في الحج ال يجـب و  

.ال يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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االستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـاال و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **االقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فال يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و ال    *و لو كان مؤجال و المديون باذال...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه االقتـراض للحـج و األداء بعـده       ...•

...،*و ال يكفي عن حجة اإلسالمبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على األقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب ال يمكن صرفه فـي الحـج فعـال أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل ال يبذله المـديون قبـل أجلـه ال يجـب     
االستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.اإلسالم مشكل بل ممنوع

.بل ال اشكال و ال منع فيه ألنه بعد اإلستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجال و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل ال    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان األداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين ال يجب، و ال فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل االستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لوالهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـال يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم األخذ رأسا و ما هو مبني على اإلبراء مع االطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن االستطاعة
أي ال فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إال لو حصل الدين ال يحصل االستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في االستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد االسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على األحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن مـن المسـير ألجـل     22مسألة •

أو عدم تخلية السرب فاألقوى جواز التصـرف فيـه     عدم الصحة في البدن
بما يخرجه عن االستطاعة، و إن كان ألجل عدم تهيئة األسباب أو فقـدان  
الرفقة فال يجوز مع احتمال الحصول فضال عن العلم بـه، و كـذا ال يجـوز    

ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر  التصرف قبل مجي
فيما بعد في الفرض األول و بقـاء الشـرائط فـي الثـاني، و الظـاهر جـواز       

و إن علم بتمكنه في العام القابل فال  ،*التصرف لو لم يتمكن في هذا العام
.تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة

عدم الفرق بين الموردين فيجب في هـذا الفـرض أيضـاً إبقـاء     األقوى  *•
. و ال يجوز له تفويتهالذي يتمكن فيه من المسير المال إلى العام 

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر االستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إال فـال، فلـو      تمكن من التصرف فيه
أو كان التلف بتقصير منـه   *تلف في الصورة األولى بعد مضي الموسم

و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج علـى األقـوى، و كـذا    
.الحال لو مات مورثه و هو في بلد آخر

.و عدم اتيانه للحج مع إمكانه له*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل باالستطاعة
أو  *لو وصل مالـه بقـدر االسـتطاعة و كـان جـاهال بـه       24مسألة •

عن وجوب الحج عليه ثم تذكربعد تلفه بتقصـير منـه و لـو     **غافال
قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بال تقصير منه بعد مضي الموسـم  

.استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده

جهال بسيطا و إال فالجهل المركب يمنع عن تعلق الخطاب بـه فـال   *•
.يجب الحج حتى يستقر عليه

غفلة عن تقصير و إال فالغفلة عن قصور يرفع الوجوب حقيقة فال **•
. يجب الحج حتى يستقر عليه

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج الندبي باعتقاد عدم االستطاعة
لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه االشتباه  25مسألة •

و أجزأ عن حجة اإلسالم لكن حصـوله مـع العلـم و     في التطبيق صح
، و إن قصد األمر الندبي علـى  *االلتفات بالحكم و الموضوع مشكل

وجه التقييد لم يجز عنه، و في صـحة حجـه تأمـل، و كـذا لـو علـم       
باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عـدم فوريتـه فقصـد النـدب ال     

.يجزي، و في صحته تأمل

.بل ال اشكال فيه*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج والملك المتزلزل 
كما لو صالحه *ال يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل   26مسألة •

إال إذا كان واثقا بعدم فسخه،  **شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة
.*** كشف عن عدم استطاعتهيلكن لو فرض فسخه 

.نعم، لو حصل الملك المتزلزل يستحب له الحج *•
لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً يجب الحج  حيث إنّ لـه التصـرّف   أما  **•

.في الموهوب فتلزم الهبة
كما أنه لو لم يفسخ يكشف عن استطاعته فيجـب عليـه الحـج فـي أول      ***•

. أزمنة اإلمكان لو كان المال باقيا

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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تلف مؤنة العود بعد تمام األعمال
لو تلفت بعد تمام األعمال مئونة عوده إلى وطنه  أو تلف ما  27مسألة •

به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فـي  
فضـال عمـا لـو تلـف قبـل       *االستطاعة ال يجزيه عن حجة اإلسالم

. تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة اإلتمام  

نعم، لو تلف قبل . األقوي إجزائه عن حجة اإلسالم و كذا لو تلف قبل تمامها*•
.تمام األعمال مئونة اإلتمام ال يجزي عن حجة اإلسالم على األحوط

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



25

االستطاعة باإلباحة الالزمة
، و  * لو حصلت االستطاعة باإلباحة الالزمة وجـب الحـج   28مسألة •

بمجرد مـوت الموصـي،    **لو أوصى له بما يكفيه له فال يجب عليه
. كما ال يجب عليه القبول  

بل الظاهر كفاية اإلباحة غير الالزمة أيضاً مع االطمئنان بعدم رجوع المالك  *•
.عنها

.بل الظاهر وجوبه كما يجب عليه القبول**•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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النذر المضاد للحج
لو نذر قبل حصول االستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسـين   29مسألة •

عليه السالم مثال في كل عرفة  فاستطاع يجب عليه الحج بال إشـكال،  
و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثال بما يضاد الحج، و لـو زاحـم الحـج    

. واجب أو استلزمه فعل حرام يالحظ األهم عند الشارع األقدس  

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



27

الحج البذلي
حـج و علـي   «: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل لـه  30مسألة •

و كان كافيا لذهابه و » حج بهذا المال«: أو قال»  نفقتك و نفقة عيالك
من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته  ،*إيابه و لعياله وجب عليه

له، و ال بين بذل العين أو الثمن، و ال بين وجوب البذل و عدمـه، و ال  
بين كون الباذل واحدا أو متعددا،

.القبول و الحج ألنه مستطيع *•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
و لو كان عنده بعض النفقـة   ،**نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل •

فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عيالـه لـم   
يجب، و ال يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حاال و الـدائن مطالبـا و   

و ال  ،***هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونـه مانعـا وجهـان   
يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن ال يكون الحـج موجبـا   

****. الختالل أمور معاشه فيما يأتي ألجل غيبته  
.لعدم صدق االستطاعة عرفا من دون ذلك**•
.للتزاحم بين أدإ الدين و الحج فيقدم األول لكونه من حق الناس***•
.و هو معني الرجوع إلي كفاية كماسيأتي ****•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الهبة واالستطاعة
لو وهبه ما يكفيه للحج ألن يحـج وجـب عليـه القبـول علـى       31مسألة •

األقوى  ، و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج أو ال، و أما لو لم يذكر الحـج  
و لو وقف شخص لمـن يحـج أو أوصـى أو     ،*بوجه فالظاهر عدم وجوبه

نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى لـه بمـا يكفيـه    
بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليـه  

نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه لـيحج ال   ،**الحج لغا الشرط و لم يجب
و ال يكون مـن   ،***يجوز صرفه في غيره، و لكن ال يجب عليه القبول

.االستطاعة المالية و ال البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج  
.بل األقوي وجوبه لو حصلت اإلستطاعة بهذه الهبة*•
.إلّا أن يستطيع به للحج**•
بل وجب ألنه من اإلستطاعة البذلية اال أن يكون في قبوله عسر أو حرج ***•

.أو ذل فاليجب و هذا جار في كل فروض هذه المسألة و المسألة السابقة

378-377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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رجوع الباذل
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في اإلحرام و  *يجوز 32مسألة •

كذا بعده على األقوى  ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريـان حكـم   
و لو رجع عنه في أثناء الطريـق فـال يبعـد أن     ،**سائر الهبات عليه

يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد اإلحرام فال يبعـد وجـوب بـذل    
. نفقة إتمام الحج عليه  

تكليفا*•
في جواز الرجوع قبل اإلقباض، و عدمـه بعـده إذا كانـت لـذي      **•

رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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ثمن الهدي على الباذل 
، و أمـا الكفـارات    * الظاهر أن ثمن الهـدي علـى البـاذل    33مسألة •

و إن أتـى بموجبهـا اضـطرارا أو جهـال أو     **فليست على البـاذل  
. نسيانا، بل على نفسه

بمعني أن البذل الذي يجب معه الحج هو البذل الـذي يشـمل ثمـن    *•
.الهدي أو بمعني أن الباذل إذا نذر البذل يجب عليه بذل ثمن الهدي

لو أتي بموجبها عمدا و إختيارا و أما لو أتي به اضطرارا أو جهال ** •
.أو نسيانا فالكفارة علي الباذل

36مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء الحج البذلي عن حجة اإلسالم
الحج البذلي مجز عن حجة اإلسالم سواء بذل تمام النفقـة   34مسألة •

أو متممها، و لو رجع عن بذله في األثناء و كـان فـي ذلـك المكـان     
متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة اإلسـالم إن  

. و إال فاجزاؤه محل إشكال ،*كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه

.بل قبل أن يدرك المشعر *•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر  35مسألة •

و لو بذل ماال  ،*عدم وجوب اإلتمام عليه  سواء جاز الرجوع له أم ال
ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فاألقوى عدم كفايته عن حجة 

. فبذل مغصوبا» حج و علي نفقتك«: اإلسالم، و كذا لو قال

بـان كـان    -بل يجب عليه اإلتمام لو كان التعيين من باب المصـداق للكلـي  *•
فـي الصـورة    -البذل لما يكفي للحج و عين الباذل هذا المقدار باعتقـاد كفايتـه  

التي اليجوز له الرجوع كما إذا نذر و لو انكشف عدم كفاية المقدار للحج بعـد  
سفر المبذول له فعلي الباذل موؤنة العودو لو انكشف بعد احرامه فعليه موؤنـة  

.اتمام الحج

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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اقترض و حج و علي دينك
ففي وجوبـه عليـه   » اقترض و حج و علي دينك«: لو قال 36مسألة •

وجب مـع وجـود المقـرض    » اقترض لي و حج به«: و لو قال ،*نظر
. كذلك

. بل يجب عليه ألنه مستطيع مع وجود المقرض كذلك*•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج
لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحـج بـأجرة يصـير بهـا      37مسألة •

مستطيعا وجب عليه الحج، 
و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا ال يجـب عليـه   •

،*القبول

بل يجب عليه القبول علي األحوط لو لم في قبوله ضـرر أو حـرج   *•
أو ذل

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج

و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مسـتطيعا بمـال اإلجـارة قـدم     •
الحج النيابي إن كان االستيجار للسنة األولى، فإن بقيـت االسـتطاعة   

إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، 
و لو حج باإلجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مسـتطيعا  •

*. ال يكفيه عن حجة اإلسالم

علي األحوط*•

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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نفقة العيال 
يشترط في االستطاعة وجود مـا يكـون بـه عيالـه حتـى       38مسألة •

يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن واجـب  
. النفقة شرعا على األقوى

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الرجوع إلي الكفاية
من تجـارة أو زراعـة     *األقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية 39مسألة •

بحيـث ال يحتـاج   أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهمـا  
، و يكفي كونـه قـادرا علـى    ال يقع في الشدة و الحرجو  إلى التكفف

التكسب الالئق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، 

فال يعتبر وجـود تجـارة أو زراعـة أو     ال يتفاوت حاله قبل الحج و بعدهبأن  *•
كونـه قـادرا علـى التكسـب     صنعة أو منفعة ملك كبستان أو دكان، بـل و ال  

أن يمضي أمره بمثل الزكـاة  ، فيكفي الالئق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهت
فإذا كان لهم مئونة  .، لو كان هذا حاله قبل الحجو الخمس و كذا من االستعطاء

حجهم عن حجـة   يالذهاب و اإلياب و مئونة عيالهم يكونوا مستطيعين، و يجز
. اإلسالم

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الرجوع إلي الكفاية
و كـذا مـن   . أن يمضـي أمـره بمثـل الزكـاة و الخمـس      *و ال يكفي•

االستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر علـى التكسـب، و   
كذا من ال يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على األقوى، فإذا كان لهـم  

و لم  ،**مئونة الذهاب و اإلياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين
. يجز حجهم عن حجة اإلسالم

.قد مر كفايته و كذا ما بعده *•
.قد مر استطاعتهم و إجزاء حجهم عن حجة اإلسالم **•

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
ال يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال اآلخـر و   40مسألة •

يحج به  ، و ال يجب على واحد منهما البذل له، و ال يجب عليه الحج 
و إن كان فقيرا و كانت نفقته على اآلخر و لم يكن نفقة السـفر أزيـد   

.من الحضر على األقوى

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
و يحج به،) 4(ال يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ): 59مسألة (•

).األصفهاني. (يعني جبراً و قهراً أو سرّاً و من دون بذل منه) 4(•
).الگلپايگاني. (يعني من دون رضاه•

414: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
كما ال يجب على الوالد أن يبذل له، و كذا ال يجب علـى الولـد بـذل    •

 ،به، و كذا ال يجوز للوالد األخذ من مال ولده للحج المال لوالده ليحج
و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف، و إن كان يـدّل  

الرجـل يحـج   ) عليه السالم(عليه صحيح سعد بن يسار سئل الصادق 
و : نعم يحج منه حجـة اإلسـالم، قـال   : من مال ابنه و هو صغير؟ قال

إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هـو  : ينفق منه؟ قال نعم، ثم قال
فقضى أّن المال ) صلّى اللّه عليه و آله و سّلم(و والده إلى رسول اللّه 

، )1(و ذلك إلعراض األصحاب عنه . و الولد للوالد
. ال لــذلك، بــل لمعارضــته بصــحيح الحســين بــن أبــي العــالء ) 1(•

).الخوئي(

 415: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
مع إمكان حمله على االقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسـه،  •

أو على ما إذا كان فقيرًا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر 
 أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ 2(إلى الحج.(

).اإلمام الخميني. (بل الظاهر عدم الوجوب) 2(•

 415: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
]االستطاعة بمال االبن[ 8مسألة •
إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انه يجب عليه الحج، و يأخـذ منـه   •

و خالف جميع الفقهاء .قدر كفايته و يحج به، و ليس لإلبن االمتناع منه
.في ذلك

250: ، ص2 الخالف؛ ج



45

بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
األخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصـة قـد ذكرناهـا    : دليلنا•

و ليس فيها ما يخالفها تـدل علـى إجمـاعهم    » 5«في الكتاب الكبير 
» 1» «أنـت و مالـك ألبيـك   «: و أيضا قوله عليه السـالم .على ذلك

فحكم ان ملك االبن مال األب، و إذا كان له فقـد وجـد االسـتطاعة    
. فوجب عليه الحج

فان كان الرجـل ال  : عند قول الشيخ المفيد قدس سره 15: 5انظر التهذيب ) 5(•
.مال له

، و مسند أحمد بـن حنبـل   2292و  2291حديث  769: 2سنن ابن ماجة ) 1(•
.»أنت و مالك لوالدك«: ، و لفظ الحديث فيهما214و  204و  179: 2

251-250: ، ص2 الخالف؛ ج



46

بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
من لم يملك االستطاعة و كان لـه ولـد   : قال الشيخ في النهاية: مسألة•

وجب عليه أن يأخذ من مال ولـده قـدر مـا يحـج بـه علـى        له مال
.»2«، و به قال ابن البراج »1«االقتصاد و يحج 

.458ص  1ج : النهاية و نكتها) 1(•
.267ص  1ج : المهذب) 2(•

9: ، ص4 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
روى أصحابنا انّه إذا كان له : »4«و الخالف » 3«و قال في المبسوط •

ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به و يجب عليه إعطـاؤه،  
 -»6«رحمـه الّلـه    -من ذلك، و كان والدي» 5«و منع ابن إدريس 

.يختار ما ذهب إليه ابن إدريس، و هو الحق

.299ص  1ج : المبسوط) 3(•
.8المسألة  250ص  2ج : الخالف) 4(•
.517ص  1ج : السرائر) 5(•
.لم نعثر على كتابه) 6(•

9: ، ص4 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
انّ االستطاعة شرط إجماعا، و هي مفسرة بملك الزاد و الراحلـة،  : لنا•

.و ملك الولد ليس ملكا للوالد، فقد عدم شرط الوجوب فلم يثبت
.و ألنّ األصل براءة الذمة•

9: ، ص4 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
عليـه   -احتج الشيخ بما رواه سعيد بن يسار في الصحيح، عن الصادق•

نعم : الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: قلت له: قال -السالم
انّ مـال  : نعم، ثم قال: و ينفق منه؟ قال: يحج منه حجة اإلسالم، قلت

صلّى اللّه عليه و  -الولد للوالد، اّن رجال اختصم هو و والده إلى النبي
.»1«فقضى اّن الولد و المال للوالد  -آله

مـن أبـواب    36ب : ، وسـائل الشـيعة  44ح  15ص  5ج : تهذيب األحكام) 1(•
.63ص  8ج  1وجوب الحج ح 

9: ، ص4 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
انّ الرواية محمولة على من له مال غيـر مـال ولـده، فإنّـه     : و الجواب•

أو على مـن وجـب عليـه    . يجوز له أن يقترض من مال ولده و يحج
الحج أوال و استقر في ذمته و فرّط فيه ثم تمكّن من االقتـراض مـن   
مال الولد فإنّه يلزمه ذلك، و على كال التقـديرين يسـقط االحتجـاج    

. بالرواية
•

10: ، ص4 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج



51

بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
 باب الْوالد هلْ يجوز لَه أَنْ يأْخُذَ منْ مالِ ولَده ما يحج بِه أَم لَا 36•

محمد بنُ الْحسنِ بِإِسنَاده عنْ موسى بـنِ الْقَاسـمِ   » 5« -1 -14325•
قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع الرَّجلُ يحج : عنْ صفْوانَ عنْ سعيد بنِ يسارٍ قَالَ

هنالِ ابنْ مـلَامِ   -مـةَ الْإِسجح نْهم جحي ميرٌ قَالَ نَعغص وه و-   و قُلْـت
إِنَّ رجلًا اخْتَصم هـو   -إِنَّ مالَ الْولَد لوالده -ينْفقُ منْه قَالَ نَعم ثُم قَالَ

.فَقَضَى أَنَّ الْمالَ و الْولَد للْوالد -و والده إِلَى النَّبِي ص
و بِإِسنَاده عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنْ علـي بـنِ الْحكَـمِ عـنْ     •

 ثْلَهارٍ مسنِ يب يدعنْ سفْصٍ عنِ حرِو بم6«ع« 
.45 -16 -5التهذيب  -)6. (44 -15 -5التهذيب  -)5( •

91: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
علَى وجود الاستطَاعةِ للْوالـد  » 1«حملَه جماعةٌ منَ الْأَصحابِ : أَقُولُ•

    قَرْضـاً و هلَـدـالِ ونْ مم نِ الْأَخْذكَو و هتمي ذف جقْرَارِ الْحتاس ابِقاً وس
و يمكـنُ حملُـه   » 2«منْهم منْ عملَ بِظَاهرِه و يأْتي نَحوه في التِّجارةِ 

علَى كَونِ نَفَقَةِ الْحج لَا تَزِيد عنْ نَفَقَةِ الْوالد الْواجِبـةِ علَـى الْولَـد فـي     
 لِّهحي مي فأْتا يمل لَدةِ إِلَى الْوبابِ بِالنِّسبحتاسلَى الع ةِ أَو3«الْإِقَام«.

، 256 -، و المختلـف 165ذيل حـديث   165 -51 -3راجع االستبصار  -)1( •
.70 -1مسالك االفهام 

.من أبواب ما يكتسب به 78من الباب  4ياتي في الحديث  -)2(•
. من أبواب ما يكتسب به 78ياتي في الباب  -)3(•

92: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
 باب حكْمِ الْأَخْذ منْ مالِ الْولَد و الْأَبِ 78•

و عنْ محمد بنِ يحيى عنْ عبد اللَّه بنِ محمد عنْ » 3« -8 -22486•
قُلْت لأَبِي عبد اللَّـه ع  : علي بنِ الْحكَمِ عنِ الْحسينِ بنِ أَبِي الْعلَاء قَالَ

هلَدالِ ونْ ملِ ملرَّجلُّ لحا يم-  إِذَا اضْـطُرَّ   » 4«قَالَ قُوتُه ـرَفرِ سبِغَي
هلِ -إِلَيلرَّجص ل ولِ اللَّهسلُ رفَقَو لَه قَالَ فَقُلْت-   ـاهأَب مفَقَد ي أَتَاهالَّذ

فَقَالَ لَه- أَبِيكل الُكم و ص     -أَنْت إِلَـى النَّبِـي بِأَبِيـه اءا جفَقَالَ إِنَّم
فَـأَخْبرَه   -يا رسولَ اللَّه هذَا أَبِي و قَد ظَلَمني ميرَاثي منْ أُمـي  -فَقَالَ

هلَى نَفْسع و هلَيع أَنْفَقَه قَد أَنَّه الْأَب-  أَبِيـكل الُكم و قَالَ أَنْت و-  و
ء لِ شَيالرَّج نْدكُنْ عي نِ -لَمابلل الْأَب بِسحص ي ولُ اللَّهسكَانَ ر أَ و.

265: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
• لَاءنِ أَبِي الْعنِ بيسنِ الْحع هنَادوقُ بِإِسدالص اهور 5«و« 
 -)5). (هـامش المخطـوط  (قوت  -في نسخة -)4. (6 -136 -5الكافي  -)3(•

.3669 -177 -3الفقيه 

265: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
و رواه في معاني الْأَخْبارِ عنْ أَبِيه عنْ أَحمد بنِ إِدرِيس عنْ محمد بنِ •

و رواه الشَّـيخُ  » 1«أَحمد عنْ محمد بنِ عيسى عنْ علي بـنِ الْحكَـمِ   
  قُـوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادبِإِس ى ويحنِ يب دمحنْ مع هنَاد2«بِإِس « و

لَها قَبكَذَا كُلُّ م.

.1 -155 -معاني األخبار -)1( •
.162 -49 -3، و االستبصار 966 -344 -6التهذيب  -)2(•

266: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
 باب حكْمِ الْأَخْذ منْ مالِ الْولَد و الْأَبِ 78•

محمد بنُ الْحسنِ بِإِسنَاده عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عـنِ  » 4« -1 -22479•
سـأَلْتُه عـنِ   : الْعلَاء بنِ رزِينٍ عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَـالَ 

هنالِ ابإِلَى م تَاجحلِ يالرَّج- رَفرِ سنْ غَيم ا شَاءم نْهأْكُلُ مقَـالَ   -قَالَ ي و
لَدع أَنَّ الْو يلتَابِ عي كئاً -فشَي هدالالِ ونْ مأْخُذُ ملَا ي-  دالالْو و هإِلَّا بِإِذْن
ا شَاءم هنالِ ابنْ مأْخُذُ منُ   -يـابكُنِ الي إِذَا لَم هنةِ ابارِيلَى جع قَعأَنْ ي لَه و

لرَجلٍ أَنْت و مالُك لأَبِيك و ذَكَرَ أَنَّ رسولَ اللَّه ص قَالَ -وقَع علَيها
، و 5 -135 -5، و الكــافي 157 -48 -3، و االستبصــار 961 -343 -6التهــذيب  -)4(•

.من أبواب نكاح العبيد و االماء 40من الباب  6أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 

262: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
و عنْه عنْ أَبِي حمزَةَ الثُّمالي عنْ أَبِي جعفَرٍ ع أَنَّ » 1« -2 -22480•

أَبِيكل الُكم و لٍ أَنْترَجص قَالَ ل ولَ اللَّهسـا    -رفَـرٍ ع معو جقَالَ أَب
 ب2«أُح «هنالِ ابنْ مأْخُذَ مأَنْ ي- هإِلَي تَاجا احإِلَّا م-    نْـهم ـدا لَا بمم

 الْفَساد بحال ي 3«إِنَّ اللَّه«.
و رواه الْكُلَيني عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ سـهلِ بـنِ زِيـاد عـنِ ابـنِ      •

.و كَذَا الَّذي قَبلَه» 4«محبوبٍ 
ال  -فــي نســخة -)2. (158 -48 -3، االستبصــار 962 -343 -6التهــذيب  -)1( •

ياتي في النكاح في ترجيح واليـة الجـد علـى واليـة      -)3).(هامش المخطوط(نحب 
الكـافي   -)4). (قده. منه.(لحديث انت و مالك ألبيك  األب، حديث فيه تاويل حسن

5- 135- 3.

263: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
) الْحسينِ بـنِ سـعيد عـنْ حمـاد    (و بِإِسنَاده عنِ » 5« -3 -22481 •

سأَلْتُه يعني أَبـا عبـد   : عنْ عبد اللَّه بنِ الْمغيرَةِ عنِ ابنِ سنَانٍ قَالَ» 6«
هلَدالِ ونْ مم داللْولُّ لحا ذَا يع م اللَّه-     هلَـدو ـهلَيا إِذَا أَنْفَـقَ عقَالَ أَم

 -فَلَيس لَه أَنْ يأْخُذَ منْ ماله شَيئاً -بِأَحسنِ النَّفَقَةِ
•يبا نَصيهف لَدلْوةٌ لارِيج هدالوإِنْ كَانَ ل ا -وطَأَهأَنْ ي لَه سإِلَّا أَنْ  -فَلَي

هلَيا عتُهيمق هلَدويرُ لةً تَصيما قهمقَوي- كنُ ذَللعي قَالَ و-  أَلْتُهس قَالَ و
قَالَ نَعم و لَا يرْزأُ الْولَد منْ  -منْ مالِ ولَده شَيئاً» 7«عنِ الْوالد أَ يرْزأُ 

لَهـم جارِيـةٌ    -إِلَّا بِإِذْنه فَإِنْ كَانَ للرَّجلِ ولْـد صـغَار   -مالِ والده شَيئاً
ثُم لْيصنَع بِها مـا   -فَلْيقَومها علَى نَفْسه قيمةً» 1« -يقْتَضيها فَأَحب أَنْ

اعب إِنْ شَاء ئَ وطو إِنْ شَاء شَاء.

263: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
ــذيب  -)5(• ــار 968 -345 -6التهـ ــي  -)6.(163 -50 -3، و االستبصـ فـ

كجعلـه و علمـه رزءا بالضـم     -رزأه مالـه  -)7.(الحسين بـن حمـاد   -التهذيب
القـاموس  (أصاب منه شيئا كارتزأ ماله و رزأه رزءا و مرزئة، أصاب منه خير 

.يفتضها، و الظاهر هو الصواب -في المصدرين -)1). (16 -1 -رزأ -المحيط

263: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
و عنْه عنْ عثْمانَ بنِ عيسى عنْ سعيد بـنِ يسـارٍ   » 2« -4 -22482•

و هو صغيرٌ قَـالَ   -قُلْت لأَبِي عبد اللَّه أَ يحج الرَّجلُ منْ مالِ ابنه: قَالَ
منَع- رُوفعبِالْم مقَالَ نَع نْهقُ منْفي لَامِ وةَ الْإِسجح جحي قَالَ  -قُلْت ثُم

نْهم جحي منَع-   ـداللْول لَـدالَ الْوإِنَّ م نْهقُ منْفي أَنْ    -و لَـدلْول سلَـي و
هإِلَّا بِإِذْن هدالالِ ونْ مأْخُذَ مي.

سعيد بن يسار الضبعي  - 478•
مولى بني ضبيعة بن عجل بن لجيم الحنـاط كـوفي روى عـن أبـي عبـد اهللا و أبـي       •

يرويه عدة من أصـحابنا مـنهم محمـد بـن أبـي      له كتاب . ثقةالحسن عليهما السالم 
حـدثنا  : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حمزة أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال

حدثنا محمد بن أبي حمزة عن سـعيد بـن   : محمد بن يوسف بن إبراهيم الورداني قال
) 181/السين باب/النجاشي رجال.(يسار بكتابه

264: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
تَجوِيزُ أَخْذ نَفَقَةِ الْحج محمولٌ علَى أَخْـذها قَرْضـاً أَو تَسـاوِي    : أَقُولُ•

نَفَقَةِ السفَرِ و الْحضَرِ مع وجوبِ نَفَقَته علَى الْولَد و استقْرَارِ الْحـج فـي   
هتمذ .

ــي 165 -50 -3، االستبصــار 967 -345 -6التهــذيب  -)2(• ــع إخــتالف، ف ، و أورده م
.من أبواب وجوب الحج 36من الباب  1الحديث 

264: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
• 22483- 5- »3 «   ـنْ أَبِيـهع يمرَاهنِ إِبب يلنْ عع قُوبعنُ يب دمحم

: عنْ حماد عنْ حرِيزٍ عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِي عبـد اللَّـه ع قَـالَ   
هنابلٍ لجنْ رع أَلْتُهس- هإِلَي الْأَب تَاجحالٌ فَيم-  ا الْأُمفَأَم نْهأْكُلُ مقَالَ ي

نْها -فَلَا تَأْكُلُ مهلَى نَفْسإِلَّا قَرْضاً ع.
حكْم الْأُم محمولٌ علَى : أَقُولُ» 4«و رواه الصدوقُ بِإِسنَاده عنْ حرِيزٍ •

.وجود زوجِها فَتَجِب نَفَقَتُها علَيه لَا علَى ولَدها
ــافي  -)3( • ــذيب 1 -135 -5الك ــار 964 -344 -6، و الته . 160 -49 -3، و االستبص

.3668 -176 -3الفقيه  -)4(

264: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
و عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بـنِ زِيـاد عـنْ    » 5« -6 -22484•

عـنِ   سأَلْتُه: علي بنِ أَسباط عنْ علي بنِ جعفَرٍ عنْ أَبِي إِبرَاهيم ع قَالَ
هلَدالِ ونْ مأْكُلُ ملِ يالرَّج-        نْـهأْكُـلَ مفَي ـهضْـطَرَّ إِلَيقَالَ لَـا إِلَّـا أَنْ ي

رُوفعئاً -بِالْمشَي هدالالِ ونْ مأْخُذَ مأَنْ ي لَدلْول لُحصلَا ي إِلَّـا بِـإِذْنِ    -و
هدالو.

•   هـدـنْ جنِ عسنِ الْحب اللَّه دبنْ عع نَادي قُرْبِ الْإِسف رِييمالْح اهور و
فَيأْكُلُ بِـالْمعرُوف أَو   -لَا إِلَّا بِإِذْنه أَو يضْطَرُّ: علي بنِ جعفَرٍ إِلَّا أَنَّه قَالَ

نْهم تَقْرِضسرَ  -يسإِذَا أَي هيطعتَّى ي1«ح« 
 -)1. (159 -48 -3، و االستبصار 963 -344 -6، و التهذيب 2 -135 -5الكافي  -)5(•

.119 -قرب االسناد

264: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
• .22485- 7- »2 « يالْكُوف يلنِ عنِ بسنِ الْحع رِيالْأَشْع يلنْ أَبِي عع و

  اللَّـه دبنْ أَبِي عفُورٍ ععنِ أَبِي ينِ ابالْكَرِيمِ ع دبنْ عشَامٍ عنِ هسِ بيبنْ عع
نْهأْخُذَ مأَنْ ي بالٌ فَأَحم هلَدوكُونُ للِ يي الرَّجأْخُـذْ   -ع فإِنْ  -قَـالَ فَلْي و

. إِلَّا قَرْضاً علَى نَفْسها -كَانَت أُمه حيةً فَما أُحب أَنْ تَأْخُذَ منْه شَيئاً

.161 -49 -3، و االستبصار 965 -344 -6، و التهذيب 4 -135 -5الكافي  -)2(•
عبد الكريم بن عمرو بن صالح  - 645•
الخثعمي موالهم كوفي روى عن أبي عبد اهللا و أبي الحسن عليهما السالم ثم وقف على أبي الحسن •

أخبرنا أبو عبد اهللا بن . له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. كان ثقة ثقة عينا يلقب كراما]  عليه السالم[
حدثنا القاسم بن محمد بـن  : حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن حاتم قال: شاذان قال

)245/العين باب/النجاشي رجال. (حدثنا عبيس عن كرام بكتابه: الحسين بن خازم قال

265: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
و عنْ محمد بنِ يحيى عنْ عبد اللَّه بنِ محمد عنْ » 3« -8 -22486•

قُلْت لأَبِي عبد اللَّـه ع  : علي بنِ الْحكَمِ عنِ الْحسينِ بنِ أَبِي الْعلَاء قَالَ
هلَدالِ ونْ ملِ ملرَّجلُّ لحا يم-  إِذَا اضْـطُرَّ   » 4«قَالَ قُوتُه ـرَفرِ سبِغَي

هلِ -إِلَيلرَّجص ل ولِ اللَّهسلُ رفَقَو لَه قَالَ فَقُلْت-   ـاهأَب مفَقَد ي أَتَاهالَّذ
فَقَالَ لَه- أَبِيكل الُكم و ص     -أَنْت إِلَـى النَّبِـي بِأَبِيـه اءا جفَقَالَ إِنَّم

فَـأَخْبرَه   -يا رسولَ اللَّه هذَا أَبِي و قَد ظَلَمني ميرَاثي منْ أُمـي  -فَقَالَ
هلَى نَفْسع و هلَيع أَنْفَقَه قَد أَنَّه الْأَب-  أَبِيـكل الُكم و قَالَ أَنْت و-  و

ء لِ شَيالرَّج نْدكُنْ عي نِ -لَمابلل الْأَب بِسحص ي ولُ اللَّهسكَانَ ر أَ و.
• لَاءنِ أَبِي الْعنِ بيسنِ الْحع هنَادوقُ بِإِسدالص اهور 5«و« 

265: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
و رواه في معاني الْأَخْبارِ عنْ أَبِيه عنْ أَحمد بنِ إِدرِيس عنْ محمد بنِ •

و رواه الشَّـيخُ  » 1«أَحمد عنْ محمد بنِ عيسى عنْ علي بـنِ الْحكَـمِ   
  قُـوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادبِإِس ى ويحنِ يب دمحنْ مع هنَاد2«بِإِس « و

لَها قَبكَذَا كُلُّ م.
الفقيـه   -)5).(هامش المخطـوط (قوت  -في نسخة -)4.(6 -136 -5الكافي  -)3( •

، 966 -344 -6التهـذيب   -)2.(1 -155 -معاني األخبار -)1. (3669 -177 -3
.162 -49 -3و االستبصار 

265: ، ص17 وسائل الشيعة؛ ج
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
محمد بنُ علي بنِ الْحسينِ في عيـونِ الْأَخْبـارِ و فـي    » 3« -9 -22487•

أَنَّ الرِّضَا ع كَتَـب إِلَيـه فيمـا    » 4«الْعلَلِ بِأَسانيد تَأْتي عنْ محمد بنِ سنَانٍ 
 ـهرِ إِذْنبِغَي هدالول لَدالِ الْويلِ مللَّةُ تَحع و هلائسابِ مونْ جم كَتَب-   سلَـي و

لَدلْول كذَل-    شـاءـنْ يمل بهلَّ يج زَّ وع هلي قَوف داللْول وبهوم لَدأَنَّ الْول
مع أَنَّه الْمـأْخُوذُ بِمئُونَتـه صـغيراً و     -»5«و يهب لمنْ يشاء الذُّكُور  -إِناثاً
و الْمنْسوب إِلَيه و الْمدعو لَه لقَوله عزَّ و جلَّ ادعـوهم لآبـائهِم هـو     -كَبِيراً

 اللّه نْدطُ عص -»6«أَقْس لِ النَّبِيقَول و-   أَبِيـكل الُـكم و أَنْت-   سلَـي و
كثْلُ ذَلةِ مداللْوبِإِذْنِ الْـأَبِ  -ل أَو هئاً إِلَّا بِإِذْنشَي هالنْ مـأَنَّ   -لَا تَأْخُذُ مل و

لَدأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوم دالا -الْوهلَدرْأَةُ بِنَفَقَةِ ولَا تُؤْخَذُ الْم و.
تـاتي فـي الفائـدة     -)4.(1 -524 -، علـل الشـرائع  96 -2) عليه السـالم (عيون أخبار الرضا  -)3(•

. 5 -33األحزاب  -)6. (49 -42الشورى  -)5.(من الخاتمة 382 -األولى
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
علي بنُ جعفَرٍ في كتَابِه عنْ أَخيـه موسـى بـنِ    » 7« -10 -22488•

قَالَ إِنْ  -سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ يكُونُ لولَده الْجارِيةُ أَ يطَؤُها: جعفَرٍ ع قَالَ
بالٌ -أَحم هلَدوإِنْ كَانَ ل أْخُـذْ    -وفَلْي نْـهأْخُـذَ مأَنْ ي بأَح إِنْ  -و و

.فَلَا أُحب أَنْ تَأْخُذَ منْه شَيئاً إِلَّا قَرْضاً -كَانَت الْأُم حيةً

.163 -142 -مسائل علي بن جعفر -)7(•
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بمال اآلخراستطاعة الولد و الوالد 
ثُـم إِنَّ مـا   » 2«و فـي النِّكَـاحِ   » 1«و يأْتي ما يدلُّ علَى ذَلك هنَا : أَقُولُ•

تَضَمنَ جواز أَخْذ الْأَبِ منْ مالِ الْولَد محمولٌ إِما علَى قَدرِ النَّفَقَةِ الْواجِبـةِ  
علَيه مع الْحاجةِ أَو علَى الْأَخْذ علَـى وجـه الْقَـرْضِ أَو علَـى الاسـتحبابِ      
بِالنِّسبةِ إِلَى الْولَد و ما تَضَمنَ منْع الْولَد محمولٌ علَى عدمِ الْحاجةِ أَو علَـى  
    ـضعب ـكذَكَـرَ ذَل الْأُم نْعنَ ما تَضَمكَذَا م ةِ واجِبرِ النَّفَقَةِ الْوغَيل نِ الْأَخْذكَو

.»5«و لما يأْتي في النَّفَقَات إِنْ شَاء اللَّه » 4«لما مرَّ » 3«الْأَصحابِ 
مـن   5مـن البـاب    5، 2ياتي في الحديثين  -)2.(من هذه األبواب 79ياتي في الباب  -)1(•

 -المختلف -)3.(من أبواب نكاح العبيد و االماء 40أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 
مـر فـي    -)4.(128 -4و مفتـاح الكرامـة    506 -8، و الكافي 51 -3، و االستبصار 344

.من أبواب النفقات 11ياتي في الباب  -)5.(من هذا الباب 8، 6، 3، 2األحاديث 
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