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چکيده
فقهاي اماميه معتقدند مکلفي که قادر به تحصيل راحله نيســت ـ حتي در فرض عدم
حاجت به راحله ـ عنوان مستطيع بر وي صدق نميکند .عالمه حلي و فيض کاشاني ،خالف
ديدگاه مذکور را دارند .محقق ســبزواراي ،مسئله را خالي از اشکال نميداند و معتقد است
ظاهــر اخبار ،بر خالف ديدگاه فقهاســت .در اين مقاله ،که بــه روش توصيفي ـ تحليلي به
نــگارش درآمده ،ضمن بازپژوهي و تقويت نقدهاي قائالن به ديدگاه خالف مشــهور ،اثبات
شده است که استطاعت را خواه به معناي عرفي و يا به معناي خاص شرعي ،موضوع ادله
وجوب حج بدانيم ،مکلفي که قادر به تحصيل راحله نيست اما بدون مشقت ميتواند خود را
به مراسم حج برساند ،استطاعت او متوقف بر تحصيل راحله نيست .نهايتاً به حکم الغاي
خصوصيت و لزوم توجه به وحدت سياق ،گفته شده تحصيل زاد نيز که در سياق تحصيل
راحله قرار گرفته است ،موضوعيت نخواهد داشت.
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 .1دانشجوي دکتراي فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه سيستان و بلوچستان ()Moazzeni62@gmail.com
 .2استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه سيستان و بلوچستان ()dr_mokhtariafra@theo.usb.ac.ir

(نويسنده مسئول).
 .3استاد گروه فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه سيستان و بلوچستان (.)Amir_hsalar@theo.usb.ac.ir

		
تاريخ دريافت1398/4/28 :

تاريخ پذيرش1398/6/21:

مقدمه

حج از واجباتي است که وجوب آن عالوه بر آنکه مشروط به شرايط عامه تکليف

اســت« ،مشروط به حصول شرط استطاعت نيز ميباشــد .شرط بودن استطاعت،
مســتند به قرآن ،سنت متواتره و اجماع فقهاســت .مصاديق استطاعت ،عبارتاند
از :اســتطاعت مالي ،استطاعت طريق و مسير ،استطاعت بدني ،و استطاعت زماني»
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(نراقي ،1415 ،ج ،11ص .)31مطابق شهرت عظيم فقها ،که برخي از آن به اجماع تعبير

ميکنند ،مفهوم استطاعت به لحاظ مالي ،متوقف بر تحصيل زاد و راحله است (محقق

حلي ،1408 ،ج ،1ص.)200

اين پژوهش در مقام ارزيابي انتقادي ديدگاه مذکور است .بنابراين ،پرسش پيش
رو اين اســت که آيا تحصيل راحله ،مطلق ًا شرط حصول استطاعت است يا اينکه
صرف ًا مربوط به فرضي است که انجام حج ،نيازمند راحله باشد؟ مث ً
ال بر فرض ،اگر

کســي دور از مکه باشد ،اما بيهيچ مشقتي بتواند پياده خود را به حج برساند و يا
اينکه مقداري از راه را پيادهروي کند و يا اينکه ديگري حاضر باشد او را با مرکب
خود به همراه ببرد ،اما وي حيا بورزد ،آيا در اين فروض ،چنانچه مکلف شــخص ًا
قادر به تحصيل راحله نباشد ،اصطالح ًا عنوان مستطيع بر وي صدق ميکند يا نه؟

ديدگاه فقها
 .1ديدگاه اول

به مشــهور فقها نسبت داده شــده که مفهوم استطاعت شرعي ،مطلق ًا متوقف بر

امکان تحصيل راحله است؛ خواه نياز به راحله باشد ،خواه نياز نباشد .اين ديدگاه از

آنچنان شــهرت عظيمي برخوردار است (نراقي ،1415 ،ج ،11ص )31که برخي اجماع
فقها را بر آن دانستهاند (همان ،ص .)27صاحب مدارک ،اگرچه ديدگاه دوم را شايسته

ميداند ،ميگويد« :غير از عالمه ،قائلي بدان نيافتم» (موسوی عاملی ،1411 ،ج ،7ص.)36
شيخ طوسي (طوسي ،1400 ،ص ،)203شيخ مفيد (مفيد ،1413 ،ص ،)384سيد مرتضي

(شــريف مرتضــي ،1417 ،ص ،)301ابن براج (ابن بــراج ،1406 ،ج ،1ص ،)267حلبي (حلبي،

 ،1414ص ،)123شهيد اول (شهيد اول ،1417 ،ج ،1ص ،)312ابن ادريس (ابن ادريس،1410 ،
ج ،1ص ،)508کيدري (بيهقي نيشــابوري کيــدري ،1416 ،ص ،)150عالمه حلي (عالمه حلي،

 ،1410ج ،1ص ،)310محقق حلي (محقق حلي ،1408 ،ج ،1ص ،)201شــهيد ثاني (شــهيد

(ابن فهد حلي ،1407 ،ج ،2ص )122و محقق ثاني (محقق کرکي ،1414 ،ج ،3ص ،)126برخي
از فقهايي هستند که به اين ديدگاه تصريح کردهاند.

 .2ديدگاه دوم

به جهت بُعد مسافت ،نياز به آن داشته باشد (عالمه حلي ،1412 ،ج ،10ص .)77صاحب
ج ،7ص )36را بــه کار ميبــرد که ظهور در اختيار اين ديــدگاه دارد؛ لکن در پايان

ميگويد «مســئله ،بسيار مشکل اســت»( .همان ،ص .)37سبزواراي در ذخيرة المعاد
ميگويد «مســئله ،خالي از اشکال نيست؛ چراکه هيچيک از فقها تصريح به خالف

نکرده؛ درحاليکه ظاهر اخبار ،بر خالف ديدگاه فقهاست» (محقق سبزواري ،1247 ،ج،2

ص .)557فيض کاشاني در مفاتيح الشرايع ،تصريح ميکند که شرط بودن راحله ،در
فرضي است که نياز به آن باشد (فيض کاشانی ،بيتا ،ج ،1ص.)297

نکته قابل ذکر اينکه برخي فقها نظير شــهيد اول (شــهيد اول ،1417 ،ج ،1ص،)310

شهيد ثاني (شــهيد ثاني ،1413 ،ج ،2ص ،)129عالمه حلي (عالمه حلي ،بيتا ،ج ،7ص )51و

برخي ديگر از متقدمين ،شــرط بودن زاد و راحله را مربوط به فرض افتقار به قطع

مسافت دانستهاند .برخي گمان کردهاند که ايشان معتقد به ديدگاه دوم هستند (نراقي،
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مدارک پس از نقل کالم عالمه در منتهي ،عبارت «و هو جيد» (موسوی عاملی،1411 ،

شماره هفتم

عالمه حلي در منتهي ،تصريح ميکند به اينکه راحله براي کسي شرط است که
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ثاني ،1419 ،ص ،)334فخرالمحققين (فخرالمحققين ،1387 ،ج ،1ص ،)267جمالالدين حلي
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 ،1415ج ،11ص)28؛ درحاليکه چنين برداشتي از کالم ايشان صحيح نميباشد؛ زيرا
کالم ايشان ،ناظر به اهالي مکه و قريب به مکه است که اص ً
ال شرکت آنها در موسم
حج ،متوقف بر تحصيل راحله نيست .طبيعي است که حصول مفهوم استطاعت در
حق ايشان ،متوقف بر تحصيل راحله نيست .اين در حالي است که طبق ديدگاه دوم،

حتي کســاني که دور از مکه هستند ،چنانچه جهت رسيدن به مراسم حج ،نياز به

استطاعت متوقف بر تحصيل راحله نخواهد بود
ْ
راحله نداشته باشند ،حصول مفهومِ
(روحاني قمي ،بيتا ،ج ،9ص .)23بنابراين ،بيانات ايشان اص ً
ال ناظر به ديدگاه دوم نيست.
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بررسي ادله ديدگاه مشهور

گفتيم مشــهور فقها در مقام مفهومشناسي استطاعت ،بر اين باورند که تحصيل

راحله ،شــرط حصول استطاعت است؛ حتي در جايي که جهت رسيدن به مراسم

حج ،نيازي به تحصيل راحله نباشد .ادله ايشان بر اين مطلب عبارتاند از:

دليل اول :قرآن
ْ
َ
ْ
َ ْ ََ َ
َ
اس ح ُِّج َ
ت م ِن استطاع
خداوند در آيه  97سوره آل عمران ميفرمايدَ ( :و ِلِ ع انلَّ ِ
الي ِ
ً
َ َ
إ ِ ْل ِه ســبِيل)؛ «و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند؛ آنها كه توانايى رفتن به

سوى آن دارند».

تقريب استدالل مذکور ،بدين کيفيت است که خداوند در اين آيه ،انجام حج را

فقط از کســاني خواسته که توانايي انجام آن را دارند .از آنجايي که قدرت بر انجام

واجب يک شرط عقلي است (صدر ،1417 ،ج ،5ص ،)379آيه مذکور نميتواند ناظر به
ْ
استطاعت بدني و امثال آن ،که واجب عقلي هستند ،باشد؛ زيرا اگر مقصودِ خداوند

همين شرط عقلي باشد ،ذکر قيد مذکور عبث خواهد بود (محقق سبزواري ،1247 ،ج،2

ص .)557بدين جهت ،ميبايست خداوند از ذکر قيد مذکور ،معناي ديگري را دنبال
کند .مطابق روايات ،معنايي که مقصود شارع است ،همان وجود زاد و راحله است.
ازاينرو ،در جايي که نياز به راحله نباشــد ،اگرچه عق ً
ال استطاعت وجود دارد،

اما وجوب حج در آيه مذکور ،مترتب بر اســتطاعت عقلي نشــده؛ بلکه مترتب بر
استطاعت شرعي شده است .مطابق روايات ،استطاعت شرعي ،منوط به وجود زاد

و راحله است (نراقي ،1415 ،ج ،11ص.)31

نقد :استدالل به آيه مذکور پسنديده نيست؛ زيرا منعي وجود ندارد که شارع ،مطلبي

را که محکوم به حکم عقل اســت ،مورد تصريح قرار دهد .بســياري از آيات قرآن،

اشاره به حکم عقل دارند (ر.ک :مروجي ،1410 ،ج ،1ص .)154سبزواري در ذخيرة المعاد
ممکن است که تقييد در آيه مذکور ،به جهت تأکيد حکم عقل و نيز به جهت
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از ظاهر عبارت عالمه حلي در منتهي نيز چنين اســتفاده ميشــود که ايشان آيه

شماره هفتم

«مفهوم آيه مذکور ،داللت ميکند بر اينکه حج از غير مســتطيع ،ساقط است؛ زيرا
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در نقد تمسک به آيه مذکور مينويسد:

تصريح به عموميت حکم و منوط نبودن آن به هيچ قيدي جز همان استطاعت

عقلي باشد تا بدين ترتيب ،بفهماند که غير از استطاعت عقلي هيچ شرط ديگري
وجود ندارد (محقق سبزواري ،1247 ،ج ،2ص.)557

مذکور را ارشــاد به حکم عقل ميداند .ايشــان پس از نقل آيه مذکور مينويسد:
بديهي است که تکليف غير قادر ،قبيح است» (حلی ،بيتا ،ج ،7ص.)49

دليل دوم :اخبار مستفيضه

روايات اين باب ،بر دو دستهاند:
دسته اول

اخباري که مطلق ًا ّ
دال بر اشتراط امکان تحصيل راحله در صدق استطاعت شرعي

هستند .برخي از اين روايات ،عبارتاند از:

ََ
روايت اول :صحيحه هشــام بن حکم که از امام صادق 7پيرامون آيه ( َو ِلِ ع
ً
ْ َ َ َ
ُّ ْ َ ْ
الي ِت َم ِن اســت َطاع إ ِ ْل ِه َســبِيل) پرســيد که مقصود خداوند چيست؟ امام
اس حِج
انلَّ ِ

فرمودند« :مقصود ،کســي است که از نظر بدني سالم باشد ،راه بر او باز باشد و زاد

و راحله داشته باشد» (حر عاملي ،1409 ،ج ،11ص.)35
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روايت دوم :صحيحه محمد بن يحيــي خثعمي که ميگويد نزد امام

صادق7

ََ
ُّ ْ َ ْ َ
ت م ِن
بودم که حفص کناســي از آن حضــرت پيرامون آيه ( َو ِلِ ع انلَّ ِ
ــاس حِج الي ِ
ً
ْ َ َ َ
اســت َطاع إ ِ ْل ِه َسبِيل) پرســيد که امام فرمودند« :مقصود ،کسي است که از نظر بدني

سالم باشد ،راه بر او باز باشد و زاد و راحله داشته باشد .اين شخص مستطيع خواهد

بود» (طوسي ،1407 ،ج ،5ص.)3

روايت سوم :در خبر سکوني آمده که شخصي از قدريه [که بر خالف جبريه قائل
َ

َ
اس)...
به قدرت و اختيار انسان هســتند] از امام صادق 7پيرامون آيه ( َو ِلِ ع انلَّ ِ
مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

12

پرسيد که مگر خداوند براي مردم ،استطاعت قرار نداده است؟ امام فرمودند« :واي

بر تو! مقصود خداوند از استطاعت در اين آيه ،زاد و راحله است نه استطاعت بدني»

(كليني ،1407 ،ج ،4ص.)268

روايت چهارم :خبر فضل بن شــاذان از امام رضا 7که ايشــان در نامه خود به

مأمون نوشتند« :حج خانه خدا بر هر کسي که استطاعت سبيلي داشته باشد ،واجب

اســت و مقصود از اســتطاعت ســبيلي ،زاد و راحله همراه با صحت بدني است»
(حرعاملی1409 ،ق ،ج ،11ص.)35

روايت پنجم :خبر عبدالرحمان بن ســيابه از امام صادق 7که ايشــان فرمودند:

«هرکس سالمت بدني داشته باشد و راه بر او باز باشد ،زاد و راحله هم داشته باشد،

مستطيع خواهد بود» (حر عاملي ،1409 ،ج ،11ص.)36
دسته دوم

اخبار ّ
دال بر اينکه در فرض عدم حاجت به راحله ،احراز عنوان اســتطاعت در

گرو تحصيل راحله نيست .برخي از اين روايات ،عبارتاند از:

روايــت اول :در صحيحــه معاوية بن عمار آمده که از امام صادق 7پرســيده

شــد آيا شخصي که دين بر ذ ّمه اوســت ،بايد حج بهجا آورد؟ امام فرمودند« :بله،
حجة االسالم بر مسلماني که طاقت دارد پيادهروي کند ،واجب است .بيشتر کساني
ّ

که با پيامبر 9حج بهجا آوردند ،پياده بودند» (شيخ صدوق ،1413 ،ج ،2ص1.)295

روايت دوم :در صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق 7آمده که راوي پيرامون

شــخصي سؤال ميکند که حج بر او عرضه شــده ،اما وي از پذيرش آن حيا کرده
است .امام فرمودند« :چنين شخصي مستطيع است و نبايد حيا کند؛ اگرچه بر روي

االغ اجدع [ :بينيبريده] ابتر [ :دمبريده] باشد .کسي که توانايي دارد مقداري از مسير
را پياده ،و مقداري را سواره رود ،بايد چنين کند» (طوسي ،1407 ،ج ،5ص2.)4

شــد که هزينه انجام حج به او عرضه شــود ،اما وي از دريافــت آن حيا کند .امام

فرمودند« :جاي حيا ورزيدن نيست؛ اگرچه طي مسافت حج بر روي االغ بينيبريدة
دمبريده باشــد .اگر طاقت دارد که برخي از راه را پياده ،و برخي را سواره رود ،بايد
روايت چهارم :ابوبصير ميگويد به امام صادق 7عرض کردم« :کسي که حج بر او

کن تا حيا نکند؛ اگرچه ســوار بر االغ بينيبريدة دمبريده باشد و اگر بتواند مقداري از
راه را پياده ،و مقداري را سواره رود ،بايد چنين کند» (حر عاملي ،1409 ،ج ،11ص4.)42

روايت پنجم :در روايت ديگــر از ابوبصير آمده که امام صادق در مقام تبيين آيه
َ

ْ ْ

ْ َ

َ َ

ً

َ
اس ح ُِّج َ
الي ِت َم ِن است َطاع إ ِ ْل ِه َسبِيل) فرمودند« :اگر راحله ندارد ،پياده به
( َو ِلِ ع انلَّ ِ

حج رود» .گفتم« :اگر قادر به پيادهروي نباشد»؟ فرمود« :پياده و سواره رود» .گفتم:

«توانايي ندارد»؟ امام فرمودنــد« :گروهي را به خدمت ميگيرد و با آنان پيادهروي
کند» (طوسي ،1407 ،ج ،5ص.)11

ِِ
اق ا َْل ْ ِ
ال ْس َل ِم َو ِ
حج َة ْ ِ
اج َب ٌة َع َل َم ْن َأ َط َ
ني».
ش م َن ا ُْل ْسلم َ
« .1إِنَ ّ
َ
« .2فإن كان يستطيع أن يميش بعض ًا و يركب بعض ًا فليفعل».
فليحج».
« .3فإن كان يطيق أن يميش بعض ًا و يركب بعض ًا
ّ

« .4و إن كان يستطيع أن يميش بعض ًا و يركب بعض ًا فليفعل».
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روايت سوم :در صحيحه حلبي آمده که از امام صادق 7پيرامون شخصي پرسيده

13

هر دو دسته اخباري که ذکر شد ،در مقام تفسير و تبيين ماهيت استطاعت شرعي

هستند .البته اخبار دسته دوم ،در مورد «استطاعت بذلي» وارد شدهاند؛ لکن از آنجايي

مخصص نيســت» (حســيني شــاهرودي ،1385 ،ج ،2ص )242و «خصوصيت
که «موردِّ ،
سؤال ،موجب خاص بودن پاسخ نميشود» (نراقي ،1430 ،ص ،)64دانسته ميشود که
دسته دوم نيز در مقام تبيين «استطاعت شرعي» هستند (روحاني قمي ،بيتا ،ج ،9ص.)25
مطابق دسته اول ،حصول استطاعت مطلق ًا مشروط به تحصيل راحله است؛ اگرچه

حاجت به راحله نباشــد .مطابق دسته دوم ،اشتراط تحصيل راحله ،مختص فرضي
مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

14

است که طي مسير ،متوقف بر وجود راحله باشد.

فقهاي اماميه ،عمدت ًا در مقام تفســير استطاعت شرعي ،اخبار دسته اول را اخذ
کردهاند و مطابق آنها فتوا دادهاند؛ لذا معتقدند حصول استطاعت ،مطلق ًا متوقف بر
امکان تحصيل راحله است؛ اگرچه طي مسير ،متوقف بر وجود راحله نباشد.

ايشان جهت تمسک به اخبار دسته اول ،از دو راه وارد شدهاند؛ برخي کوشيدهاند

بين دو دســته اخبار مذکور ،جمع کنند و برخي ديگر ،نسبت به طرح اخبار دسته
دوم همت گماشتهاند.

فقهايي که سعي کردهاند بين اخبار مذکور جمع کنند ،وجوه جمع مختلفي را در

اين راستا بيان کردهاند که در اينجا به ارائه و بررسي آنها ميپردازيم:

وجه جمع اول :شيخ طوسي در مقام جمع بين دو دسته اخبار مذکور ،دسته اول

را حمل بر حج واجب ،و دسته دوم را حمل بر حج ندبي کرده است (طوسي،1390 ،

ج ،2ص .)141نتيجه آنکه وجوب حج ،متوقف بر امکان تحصيل راحله است؛ اگرچه
نيازي به راحله نباشد.

نقد :اوالً اين وجه جمع ،خالف ظاهر اخبار دســته دوم اســت؛ زيرا دسته دوم

روايات ،مشتمل بر قرائن فراواني هستند که منافات با حمل آنها بر حج ندبي دارند.

برخي از اين قرائن عبارتاند از:

اج َب ٌة َع َل َم ْن َأ َط َ
ال ْس َل ِم َو ِ
اق ْالَ ْ َ
حج َة ْ ِ
ش ِم َن
قرينه اول :در صحيحه معاويه آمده« :إِنَ ّ
ْ ُال ْس ِ
ــل ِمنيَ » که در آن ،صريح ًا «واجب» استفاده شده است .تعبير مذکور ،ظاهر ،بلکه

نص در اراده حج وجوبي است.
ّ

نقد شــيخ طوسي بر قرينه مذکور :ايشان در مقام دفع قرينه بود ِن مطلب مذکور،

حج مستحبي ،استعمال مجازي است؛ زيرا در
ميگويد اســتعمال لفظ وجوب در ِ
جايي که اســتحبابِ چيزي مؤکد باشــد ،ميتوان آن را واجب ناميد؛ اگرچه واقع ًا
پاســخ به نقد ايشان :در نقد کالم شيخ طوســي ،ميگوييم هنگام دوران و ترديد

بين حمل لفظ بر معناي حقيقي و يا مجازي ،اصل بر آن اســت که لفظ را حمل بر
معناي حقيقي کنيم (ابن شهيد ثاني ،1376 ،ص .)184حمل لفظ واجب بر معناي مجازي،
قرينه دوم :بســياري از اخبار دسته دوم ،در مقام پاسخ به پرسشهايي هستند که

حجةاالسالم ميباشد ،قرينهاي است بر اينکه پرسش و پاسخهاي امام نيز مربوط به
ّ
حج واجب است؛ لذا حمل آنها بر حج ندبي ،خالف ظاهر است.

نقد صاحب جواهر بر قرينه مذکور :ايشان در مقام نقد قرينه بودن مطلب مذکور،

ميگويــد که آية مذکور در مقام بيان حج واجب نيســت ،بلکــه در مقام بيان قدر
َ

َ
اس)
مشترک اســت (صاحب جواهر ،بيتــا ،ج ،17ص)251؛ بدين بيان که «کلمه (ع انلَّ ِ
در آيه کريمه ،براي بيان مطلق محبوبيت اســت [نــه صرف ًا محبوبيتي که مرتبط با

وجوب اســت] .استطاعت هم اعم از اســتطاعت براي حج واجب و حج مندوب
حجي که واجب
است [بنابراين ،آية مذکور در مقام بيان قدر مشترک است ،نه صرف ًا ّ

باشد]» (روحاني قمي ،بيتا ،ج ،9ص.)26

پاسخ به نقد ايشان :حمل آيه مذکور بر بيان قدر مشترک ،عالوه بر آنکه مخالف با
َ

َ
اس) اســت (چراکه تعبير مذکور ،ظهور در وجوب دارد ،نه مطلق
ظاهر تعبير (ع انلَّ ِ
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خالف ظاهر است.
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واجب نباشد (همانجا).
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َ ْ
محبوبيت) ،مخالف با ظاهر ذيل آيه نيز ميباشد .در ذيل آيه ،خداوند ميفرمايدَ ( :ومن
َ َ َ َ َّ َ َ
ن َعن الْ َعالَم َ
ني) .ظاهر تعبير مذکور ،آن اســت که خداوند در مقام بيان
ِ
كفر فإِن اهلل غ ِ ٌّ ِ

حج واجب است که درباره عصيانکنندگان آن ،از تعبير «کفر» استفاده نموده است.

ليحج» استفاده شده
قرينه سوم :در احاديث مذکور ،از افعالي نظير « َفليفعل» و « َف ّ

نص در وجوب هستند .حمل اخبار مذکور بر حج
که همگي ظاهر در وجوب ،بلکه ّ

ندبي ،مخالف ظاهر صيغههاي امر است که در آنها به کار رفته است.

ثاني ًا نقد دومي که بر وجه جمع شيخ طوسي يعني حمل اخبار دسته اول بر حج

مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله
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وجوبي ،و حمل دســته اخبار دوم بر حج ندبي وارد است ،اين است که به تصريح

«جمع آنگاه معتبر اســت که محمل عرفي داشته باشد و نزد عرف ،مقبول
اصوليان،
ْ
باشــد و يا اينکه از دليل ثالث ،شاهدي بر آن وجود داشته باشد .اگر چنين نباشد،

تبرعي و مردود خواهد بود» (ســبحاني ،1424 ،ج ،4ص .)339وجه جمع مذکور،
جمعّ ،

نه تنها هيچ شاهدي از دليل ثالث بر آن اقامه نشده است ،بلکه مخالف محملهاي

عرفي نيز ميباشد؛ زيرا با توجه به اطالق اخبار دسته اول و مقيد بودن اخبار دسته
دوم ،عرف ًا ميبايست مطلق را حمل بر مقيد کنيم.
وجه جمع دوم :فاضل هندي در کشف اللثام ،اخبار دسته دوم را حمل بر شخصي

حجة اإلسالم بر وي مستقر شده ،لکن آن را به تأخير انداخته است (فاضل
ميکند که ّ

هنــدي ،1416 ،ج ،5ص .)92بنابراين ،مطابق اخبار دســته اول ،وجوب حج متوقف بر

تحصيل راحله است و مطابق اخبار دسته دوم ،کسي که حج بر ذمه او مستقر شده،
در سال بعد به هر نحوي که قدرت بر انجام حج داشته باشد ،ميبايست نسبت به
انجام آن اقدام کند .به عبارت ديگر ،وجوب حج متوقف بر استطاعت شرعي است؛

اما انجام آن در سال بعد ،متوقف بر استطاعت عقلي است.

تبرعي اســت .جمع ،زماني
نقد :او ًال اين جمع نيز مانند جمع اول ،بالشــاهد و ّ

عرفي و مقبول است که شاهدي بر آن وجود داشته باشد.

ثاني ًا وجه جمع مذکور ،مخالف خبر اول يعني صحيحه معاويه اســت؛ زيرا بر

اســاس قرائن موجود ،خبر مذکور پيرامون شخصي است که در اولين سال تشريع

حج ،پيامبر 9را در اين مسير همراهي کرده است .در فرض مذکور ،معنا ندارد که
حجة االسالم بر وي مستقر بوده است؛ زيرا اساس ًا پيش از آن سال ،فريضه
گفته شود ّ
حج تشريع نشده بود (روحاني قمي ،بيتا ،ج ،9ص.)27

استدالل ســيد يزدي جهت توجيه عمل به اخبار دسته اول :گفتيم که قائلين به

باب بر دو دســتهاند؛ برخي کوشــيدهاند
ديدگاه اول ،در مقام مواجهه با اخبار اين ْ

برخي ديگر ،جهت عمل به اخبار دســته اول ،به طرح اخبار دسته دوم پرداختهاند.
ســيد يزدي در عروه ،به طرح اخبار دســته دوم همت گماشته است .مستند ايشان

سندي ،داللي و عددي هستند و نيز قابليت جمع عرفي را دارند ،حتم ًا دچار خللي

حجيت خواهند بود (يزدي ،1409 ،ج ،2ص.)429
ّ

نقد :اســتدالل مذکور مردود است؛ زيرا اگرچه به تصريح برخي اصوليان ،هرچه رتبة
ِ
ِ
صحة ازداد وهنا]
صحت خبر باالتر باشد،
اعراض مشهور بر ضعف آن ميافزايد [ :ك ّلام ازداد ّ

حجيت از خبر
(بجنوردي ،1380 ،ج ،2ص)127؛ لکن قاعده مذکور ،در صورتي مستلزم سلب ّ
ْ
اعراض آشکار نباشد؛
ميشود که عمل نکردن فقها ،به معناي اعراض ايشان باشد و وجه
اما در جايي که وجه عمل نکردن ،توجيهاتي نظير حمل بر اســتحباب و امثال آن باشد،
حجيت اخبار مذکور نميگردد.
عمل نکردن اِعراض محسوب نميشود و موجب سلب ّ

دليل سوم :اجماع

برخي فقها نظير نراقي و صاحب جواهر ،از ناصريات ،غنيه ،تذکره و منتهي ،نقل

اجماع ميکنند و اين اجماع منقول را مســتند خــود در فتوا به ديدگاه مذکور قرار
ميدهند (نراقي ،1415 ،ج ،11ص27؛ صاحب جواهر ،بيتا ،ج ،17ص.)248
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بين اخبار مذکور ،جمع کنند و در مقام جمع ،مطابق اخبار دسته اول فتوا دهند؛ اما

17

نقــد :او ًال با توجه به اختالف نظري که در ايــن زمينه بيان کرديم ،اتفاق نظري

پيرامون مســئله مذکور وجود ندارد .ضمن آنکه «بسياري از فقها اگرچه به صورت

مطلــق ،تحصيل زاد و راحله را شــرط دانســتهاند و آن را مقيد به فرض حاجت
نکردهاند ،لکن کالم ايشان ،انصراف به فرد غالب دارد که همان فرض نياز به راحله
ميباشد» (نراقي ،1415 ،ج ،11ص.)31

برخي فقها نظير فاضل هندي (فاضل هندي ،1416 ،ج ،5ص )91از ناصريات (شــريف

مرتضــي ،1417 ،ص )301و غنيه (ابن زهــره ،1417 ،ص )153نقل اجماع ميکنند مبني بر

مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

اينکه حصول عنوان اســتطاعت ،متوقف بر تحصيل زاد و راحله است؛ درحاليکه
اجماعات مذکور ،به طور کلي در مقام تفســير استطاعت هستند و اشاره به فرض

محل بحث ما يعني فرض عدم حاجت به راحله ندارند .لذا تمســک به اجماعهاي
مذکور در اين بحث ،وجهي ندارد .به عنوان مثال ،عبارت سيد مرتضي در ناصريات،

اين است که «نزد ما اماميه ،استطاعتي که شرط حج است ،صحت بدن ،ارتفاع موانع،
زاد و راحله ميباشد» (شــريف مرتضي ،1417 ،ص .)301ايشان اص ً
ال اشارهاي به فرض
عدم حاجت به راحله ندارد.

ثاني ًا بر فرض که در اين زمينه ،اجماع وجود داشــته باشد و بر فرض که اجماع

منقول به خبر واحد و يا منقول به خبر مستفيض را حجت بدانيم و يا بر فرض که

18
محصل دست يافته است ،لکن
کسي مدعي تحصيل اجماع شود و بگويد به اجماع َّ
از آنجايي که مالک مج ِمعين ،منحصر در همين عمومات و ادله خاصهاي است که

در اين ابواب ارائه شــده اســت ،اجماع مذکور ،مدرکي و يا الاقل محتملالمدرک

حجيت
خواهد بود و به تصريح اصوليان« ،اجماع مدرکي و يا محتملالمدرک ،فاقد ّ
است» (فاضل لنكراني ،1430 ،ج ،3ص.)272

دليل چهارم :اصل برائت (نراقی ،1415 ،ج ،11ص)31

جايگاه اصول عمليه و ادله فقاهتي ،در مرتبه متأخر از ادله اجتهادي اســت؛ لذا گفته

ميشود« :االصل دليل حيث ال دليل» (سبحاني تبريزي ،1424 ،ج ،1ص .)401بنابراين ،دليل بودن

اصل عملي ،مربوط به فرض فقدان دليل اجتهادي است .در فرض ما ،از آنجايي که دو

دسته اخبار وارد شدهاند ،چنانچه قادر به جمع بين آنها و يا عالج آنها نباشيم ،ميبايست
در فرض تساقط ادله و فقدان دليل الزم ،به مقتضاي اصل عملي مراجعه شود.

مقتضاي اصل برائت ،عدم وجوب حج اســت؛ زيــرا در جايي که مکلف قادر به

تحصيل راحله نباشــد ،لکن قادر اســت بدون تحصيل راحله ،خود را به مراسم حج
برســاند ،شک ميکند که آيا حج بر او واجب شده است يا نه .به عبارت ديگر ،شک
يا نه .شک در حصول شرط ،مستلزم شک در حصول مشروط يعني وجوب حج است.

«شک در اصل تکليف ،مجراي اصل برائت خواهد بود» (مدني تبريزي ،1429 ،ص.)386

نقد :همانطور که بيان شــد ،مراجعه به اصل عملي ،در صورتي پذيرفته خواهد

به تفصيل ،ادله خود بر حصول استطاعت در فرض محل بحث را ارائه خواهيم کرد؛

بررسي ادله ديدگاه دوم

گفتيم مطابق ديدگاه دوم ،توقف عنوان استطاعت بر تحصيل راحله ،منحصر در

صورتي اســت که انجام حج بدون راحله ،امکانپذير نباشد .بنابراين ،در جايي که
جهت انجام حج نيازي به وجود راحله نباشــد ،حصول عنوان استطاعت ،منوط و

متوقف بر تحصيل راحله نخواهد بود .قائلين به اين ديدگاه ،جهت اثبات نظرية خود
ِ
خاص اين باب تمسک جستهاند.
به اخبار مستفيضه عام و

برخي از روايات ،به طور عام ،دال بر وجوب حج بر شخص قادر هستند و مقيد

به تحصيل زاد و راحله نشدهاند .برخي روايات هم به طور خاص ،پيرامون فرضي
صادر شــدهاند که مکلف ،قادر به تحصيل راحله نيست و امام 7دستور به انجام
حج در فرض مذکور داده است.

بهار و تابستان 1398

ازاينرو وجهي براي مراجعه به اصلِ عملي باقي نخواهد ماند.

شماره هفتم

بود که دليل کافي بر اثبات حکم در دست نداشته باشيم .در مقام بيان ديدگاه مختار

پژوهشنامه حج و زيارت

حج ،تحقق يابد
ميکند که آيا شرط وجوب حج ،تحقق يافته تا مشروط يعني وجوب ّ
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برخي از روايات عام ،عبارتاند از:

روايت اول :در صحيحه حلبي از امام صادق 7آمده که هرگاه شخصي قادر به

انجام حج باشــد ،اما بدون عذر آن را ر ّد کند ،قانوني از قوانين اسالم را ترک کرده
است (طوسي ،1407 ،ج ،5ص.)18

روايت دوم :محاربي از امام صادق 7نقل ميکند که آن حضرت فرمودند:

حجة اإل ِ َ
سلم را بهجا نياورد ،بيآنکه نيازي داشته باشد که
کســي که بميرد و ّ

وي را به ستوه آورده باشد و يا مرضي داشته باشد که او را از پا در آورده باشد

مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

و يا ســلطان جلوي او را گرفته باشد ،بايد به کيش يهوديان يا مسيحيان بميرد
(همان ،ص.)462

روايات خاصه نيز همان اخبار دسته دوم هستند که قب ً
ال به آنها اشاره شد.
ديدگاه مختار

دانسته شد که اکثر قريب به اتفاق فقها ،صدق مفهوم استطاعت را مطلق ًا متوقف

بر تحصيل زاد و راحله ميدانند؛ خواه حاجت به وجود زاد و راحله باشد يا نباشد.
مطابق اين ديدگاه ،حتي شخصي که بدون مشقت ،قادر به طي مسافت جهت انجام
حج باشد ،مکلف به حج نخواهد بود؛ مگر آنکه قادر به تحصيل زاد و راحله باشد.

 20اين ديدگاه مردود به نظر ميرســد .مستفاد از ظاهر قرآن و روايات فراواني که در
اين باب وارد شده ،خالف ديدگاه مذکور است .بنابراين ،به نظر ميرسد در فرض
استطاعت منوط به تحصيل آنها نيست .ادله ما
عدم حاجت به راحله ،احراز مفهوم
ْ

بر ديدگاه مختار ،عبارتاند از:
دليل اول :اطالق آيه قرآن

ََ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ت م ِن استطاع
مطابق آيه  97سوره آل عمران که ميفرمايدَ ( :و ِلِ ع انلَّ ِ
اس حِج الي ِ
ً
َ َ
إ ِ ْل ِه ســبِيل)؛ «و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند؛ آنها كه توانايى رفتن به

ســوى آن دارند» ،شرط وجوب حج ،استطاعت است .عنوان استطاعت ،اطالق دارد

و هر موردي را که مکلف قادر به انجام حج باشــد ،شامل ميشود .در فرض محل

بحــث ما يعني در جايي کــه انجام حج ،متوقف بر تحصيل راحله نباشــد ،بدون

تحصيل آن ،اســتطاعت صدق ميکند .با احراز موضوع ،که همان استطاعت باشد،
حکم يعني وجوب حج نيز مترتب ميگردد.

شاهد مطلب مذکور :جماعتي از فقها نظير شهيد اول (شهيد اول ،1417 ،ج ،1ص،)310

شهيد ثاني (شــهيد ثانــي ،1413 ،ج ،2ص )129و عالمه حلي (عالمه حلي ،بيتا ،ج ،7ص)51

قريب به مکه است ،نيست .اين نيست مگر بدان جهت که براي اهالي مکه و افرادي

که نزديک مکه هستند ،بدون راحله ،قدرت بر انجام حج تحقق مييابد (نراقي،1415 ،

ج ،11ص.)29

توصيف ميکند ،سپس ميگويد:

قدرت بر انجام حج داشته باشد؛ خواه قادر بر تحصيل زاد و راحله باشد يا قادر به

پيادهروي باشد .همانطور که خود فقها درباره شخص قريب به مکه ،قدرت بر

پيادهروي را جهت تحقق مفهوم استطاعت ،کافي دانستهاند[ .آنگاه در تکميل

مطلب ميافزايد] اخبار نيز هيچ منافاتي با اين مطلب ندارند؛ زيرا اخبار فراوان،
داللت بر آن دارند که صرف ًا قدرت بر انجام حج شرط است و اگر هم در برخي
اخبار ،سخن از اشتراط راحله به ميان آمده ،امکان دارد حمل بر کسي شود که

پيادهروي براي وي مشقت داشته باشد (موسوی عاملی ،1411 ،ج 7ص.)37
دليل دوم :اخبار مستفيضه

دانستيم که در اين باب ،دو دسته اخبار مطلق و مقيد وجود دارد .به نظر ميرسد

روش صحيح در مقام جمع بين آنها ،حمل اخبار مطلق بر مقيد است .جهت تبيين

مطلب ،اين بحث را طي چند مقدمه بيان ميکنيم:

بهار و تابستان 1398

مستفاد از آيه شريفه ،تعلق وجوب به مستطيع است .مستطيع هم کسي است که

شماره هفتم

صاحب مدارک پس از نقل ديدگاه مشهور و ادله ايشان ،مسئله را «قوية اإلشكال»

پژوهشنامه حج و زيارت

تصريح کردهاند که تحصيل راحله ،شــرط احراز استطاعت براي مکي ،و کسي که
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مقدمه اول :نســبت بين اخبار دســته اول و دسته دوم ،عموم و خصوص مطلق
است؛ زيرا اخبار دسته اول ،مفهوم استطاعت را مطلق ًا منوط به تحصيل زاد و راحله

ميدانند؛ اما اخبار دسته دوم ،استطاعت را تنها در فرض حاجت به راحله ،متوقف

بر تحصيل آن ميدانند.

مقدمه دوم :طبق تصريح اصوليون ،در مواردي که تعارض بين دو دليل ،غير مستقر

و قابل زوال باشــد ،مراجعه به اخبار عالجيه و اعمــال قواعد باب تعارض ،جايز

نيست؛ بلکه ميبايست مطابق ضوابط عرفي به جمع ميان آنها پرداخت (يزدي،1426 ،
مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله
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ص .)113چنانچه جمع بين ادله امکان نداشــت و تعارض بين آنها مستقر بود ،برخي

قائــل به ترجيح (انصاري ،1416 ،ج ،2ص ،)766و برخي قائل به تخيير هســتند (آخوند

مرجحات ،متأخر از فرض مستقر بودن
خراساني ،1409 ،ص .)445بنابراين ،مرتبه اعمال ّ
تعارض بين ادله است.

مقدمه سوم :يکي از مصاديق تعارض بدوي و غير مستقر ،تعارض بين عام و خاص

مطلق و نيز تعارض بين مطلق و مقيد است که مطابق صناعت جمع ،ميبايست عام
را حمل بر خاص ،و مطلق را حمل بر مقيد نمود (كمرهاي ،بيتا ،ج ،1ص.)365

ازاينرو ،رويکرد برخي فقها مبني بر طرح اخبار دســته دوم (يــزدي ،1409 ،ج،2

مرحجات (نراقــي ،1415 ،ج ،11ص )31مردود اســت؛ زيرا
ص )429و يــا مراجعه به
ّ
مرجحات و يــا عمل به تخيير ،که نتيجه آن ،طرح
همانطور که گفته شــد ،اعمال ّ
دســته ديگر از اخبار است ،مربوط به فرض مستقر بودن تعارض است؛ درحاليکه

در بحث ما تعارض بين ادله ،از نوع تعارض مستقر نيست.

نتيجه آنکه ،مطابق صناعت جمع عرفي ،الزم است که اخبار دسته اول را که عام

و مطلق هستند ،بر اخبار دسته دوم که خاص و مقيد هستند ،حمل بنماييم و بدين

ترتيب ،بگوييم تحقق مفهوم اســتطاعت ،تنها در صورتي متوقف بر تحصيل راحله
مسافت نيازمند راحله باشد .اما در جايي که نيازي به
اســت که مکلف ،جهت طي
ْ
راحله نيســت و بدون آن ،رسيدن به مراســم حج براي مکلف ،بدون هيچ مشقتي

ممکن باشد ،عنوان استطاعت متوقف بر تحصيل راحله نيست.
ضمن ًا اگر در اخبار دسته اول ،سخن از تحصيل راحله به ميان آمده ،انصراف به
فرد غالب دارد؛ چراکه معموالً حاجيان از نقاط دوردســت ،قصد تشرف به مراسم

حج ميکردند .بديهي است که در چنين فرضي ،حصول عنوان استطاعت ،متوقف
بر تحصيل راحله اســت .نراقي در مســتند الشيعه معتقد است که اخبار دسته اول،
اگرچه به صورت مطلق ،تحصيل راحله را شرط کردهاند ،لکن مقيد کردن استطاعت
دفع مشقت و يا به جهت شأن اجتماعي ،نيازمند راحله است (همانجا).

بنابراين ،با توجه به اخبار دســته دوم ،که به لحاظ سندي ،داللي و عددي ،قوي

هســتند ،به نظر ميرسد حصول عنوان استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله،
ميکند به اينکه «مسئله ،خالي از اشــکال نيست؛ زيرا تمام فقها ،بيهيچ اختالفي،

اخبار ،خالف اين ديدگاه است» (محقق سبزواري ،1247 ،ج ،2ص.)557

ثمره بحث

با توجه به مباحثي که ارائه شــد ،مقتضاي جمع بين اخبار اين باب ،آن است که

بگوييم توقف مفهوم استطاعت بر تحصيل راحله ،مربوط به فرضي است که بدون
آنها امکان انجام حج نباشد.

اخبار دســته دوم ،که اخص از اخبار دسته اول بودند و طبق قواعد مس ّلم جمع

عرفي ،داللتشــان اظهر و حجيتشان اقوي است ،تصريح دارند به اينکه اگر مکلف،
قادر به تحصيل راحله نباشــد ،لکن انجام حج ،مشقت و عسري براي وي به دنبال

نداشته باشد و تکليف وي به انجام حج ،فوق طاقتش نباشد ،وجوب حج ـ حتي در

فرض فقدان راحله ـ متوجه وي خواهد بود.
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حصول عنوان اســتطاعت را متوقف بر تحصيل راحله دانستهاند؛ درحاليکه ظاهر
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متوقف بر تحصيل راحله نيست .به همين جهت ،سبزواري در ذخيرة المعاد ،تصريح
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ِ
شــخص دور از مکه ،براي
به تحصيل راحله ،انصراف به فرض و صورتي دارد که
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گفته شــد اخبار دســته دوم ،قرينهاي هســتند بر اينکه اخبار دسته اول ،ناظر به

مصداق غالب هستند و انصراف به فرد رايج دارند؛ چراکه خيل عظيمي از حاجيان،
از افراد دوردست هستند که انجام حج توسط ايشان ،متوقف بر تحصيل راحله است.
ثمره اين بحث در موارد ذيل ،به خوبي آشکار خواهد شد:

مورد اول :وقتي ثابت شــد که اخبار دســته دوم ،قرينهاي هســتند بر اينکه قيد

راحله در اخبار دســتة اول موضوعيت ندارند ،ميتوان به حکم تنقيح مناط و الغاي

خصوصيت و نيز لزوم توجه به وحدت ســياق در مقام استنباط و استظهار عرفي،

مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله
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بگوييم تحصيل زاد هم که در ســياق تحصيل راحله در متن اخبار دســته اول بيان
شده است ،انصراف به فرد رايج دارد .بنابراين ،همانطور که اخبار دستة دوم تصريح

دارند به اينکه تحصيل راحله ،جهت حصول مفهومِ اســتطاعت موضوعيت ندارد،
تحصيل زاد نيز که در ســياق تحصيل راحله در اخبار دسته اول قرار گرفته است،

موضوعيت نخواهد داشت.

مورد دوم :به حکم تنقيح منــاط و الغاي خصوصيت از موضوعات و مفاهيمي

نظير زاد و راحله ،دانســتيم مالک حصول اســتطاعت ،آن است که هر آنچه انجام
حج بر آن متوقف اســت ،دخيل در احراز عنوان اســتطاعت اســت .حال نظر به

اينکه احکام ،به تبع مالکات و مناطات ،تعميم و تخصيص مييابند ،دانسته ميشود

چنانچــه امروزه انجام حج ،اقتضائات خاصي را بطلبد که بدون آنها حصول مفهومِ
استطاعت محرز نگردد ،وجوب حج مترتب نخواهد شد.
ْ

فرض کنيم شــخصي بنا به جهات شخصي ،تنها در صورتي توانايي انجام حج

دارد که از خدمات خاص بهداشتي و امثال آن برخوردار گردد ،وگرنه قادر به انجام
حج نيست ،در اين صورت ،احراز عنوان استطاعت ،متوقف بر تأمين نيازهاي وي

در اين جهت خواهد بود.

مورد ســوم :چنانچه فرض ًا شــخصي مأمور به يک خدمتي در کشور عربستان

ميشــود و يا از ناحيه مسئولين کشوري ،لشــکري و يا بازرگانان تجاري و امثال
آن مــورد دعوت قرار ميگيرد ،در اينجا چنانچه انجام حج ،متوقف بر تحصيل زاد
و راحله نباشــد ،وي مســتطيع خواهد بود؛ حتي اگر بنا به توانمندي و تمکنهاي
شخصي ،قادر به تحصيل زاد و راحله نباشد.

نتيجه

قوت برخوردار هستند ،حصول مفهوم استطاعت ،تنها در صورتي منوط به تحصيل
راحله است که انجام حج متوقف بر آن باشد؛ اما در فرض عدم حاجت به راحله،

اســتطاعت متوقف بر تحصيل آن نيســت .در براب ِر اخبار فراواني که دال بر
ْ
مفهومِ

تعارض بين مطلق و مقيد از نوع تعارض بدوي و غير مستقر است ،مطابق صناعت

فــرض حاجت به راحله اســت .از آنجايي که تحصيل زاد نيز در ســياق تحصيل
راحله قرار گرفته ،به حکم الغاي خصوصيت و لزوم توجه به وحدت سياق ،دانسته

ميشود همانطور که تحصيل راحله موضوعيت ندارد ،تحصيل زاد نيز موضوعيت

ندارد .ديدگاه مختار ،مطابق ظاهر آيه قرآن است که حج را به صورت مطلق ،مقيد
به استطاعت کرده است.

بهار و تابستان 1398

جمع ،مطلق را حمل بر مقيد ميکنيم و ميگوييم اراده جدّ ي شارع از اخبار مطلق،

شماره هفتم

عدم توقف حج بر تحصيل راحله هستند ،برخي اخبار متعارض نيز وجود دارد که
اســتطاعت را مطلق ًا متوقف بر وجــود زاد و راحله ميدانند .لکن با توجه به اينکه

پژوهشنامه حج و زيارت

با توجه به ظاهر قرآن و اخبار عام و خاص که به لحاظ ســند ،داللت و عدد از
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8.8بجنوردي ،حسن (1380ش) .منتهي األصول
منابع
* قرآن کريم.

1.1آخوند خراســاني ،محمدكاظم بن حسين
(1409ق) .كفاية األصول (طبع آل البيت)،
قم ،بينا ،چاپ اول.

2.2ابــن ادريس ،محمد بن احمــد (1410ق).
مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله
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السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،قم ،دفتر

انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم ،چاپ دوم.

3.3ابن بــراج ،عبدالعزيز بن نحرير (1406ق).
المهذب (البن البراج) ،قم ،دفتر انتشارات

اسالمي وابســته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم ،چاپ اول.

4.4ابن زهره ،حمزة بــن علي (1417ق) .غنية
النزوع إلي علمي األصول و الفروع ،قم،

مؤسسه امام صادق ،7چاپ اول.

5.5ابن شــهيد ثاني ،حســن بن زيــن الدين
(1376ش) .معالم األصول (با حواشــي
سلطان العلماء) ،قم ،بينا ،چاپ دوم.

6.6ابن فهد حلي ،احمد بن محمد (1407ق).

المهذب البارع في شرح المختصر النافع،
قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول.

7.7انصاري ،مرتضي بن محمدامين (1416ق).
فرائد ا ُ
الصول ،قم ،بينا ،چاپ پنجم.

(طبع جديد) تهران ،بينا ،چاپ اول.

9.9بيهقي نيشابوري کيدري ،محمد بن حسين

(1416ق) .إصباح الشيعة بمصباح الشريعة،
قم ،مؤسسه امام صادق ،7چاپ اول.

1010حر عاملــي ،محمد بن حســن (1409ق).

تفصيل وســائل الشيعة إلي تحصيل مسائل
الشريعة ،قم ،مؤسسة آل البيت ،:چاپ اول.

1111حسيني شاهرودي ،محمود (1385ش) .نتائج
األفكار في األصول ،قم ،بينا ،چاپ اول.

1212حلبي ،علي بن حســن (1414ق) .إشارة

السبق إلي معرفة الحق ،قم ،دفتر انتشارات

اسالمي وابســته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم ،چاپ اول.

1313روحاني قمي ،ســيد صــادق (بيتا) .فقه
الصادق ،7بينا.

1414سبحاني تبريزي ،جعفر (1424ق) .إرشاد

العقول الي مباحث األصول ،قم ،چاپ اول.

1515شريف مرتضي ،علي بن حسين (1417ق).
المسائل الناصريات ،تهران ،رابطة الثقافة و
العالقات اإلسالمية ،چاپ اول.

1616شــهيد اول ،محمد بن مكي1417( ،ق).
الدروس الشرعية في فقه اإلمامية ،قم ،دفتر

انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم ،چاپ دوم.

1717شهيد ثاني ،زينالدين بن علي (1413ق).
مسالك األفهام إلي تنقيح شرائع اإلسالم،

قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمية ،چاپ اول.

1818ـــــــــــــــــــ (1419ق) .فوائــد
القواعــد ،قم ،انتشــارات دفتــر تبليغات

اسالمي حوزه علميه قم ،چاپ اول.

2727ـــــــــــــــــ (بيتا) .تذكرة الفقها،
قم ،مؤسسه آل البيت ،:چاپ اول.

2828ـــــــــــــــــ (1410ق) .إرشــاد
األذهــان إلى أحكام اإليمــان ،قم ،دفتر

1919شــيخ صدوق ،محمد بن علي (1413ق).

انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين

انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين

2929فاضل موحدي لنكراني ،محمد (1430ق).

من ال يحضره الفقيه ،چاپ دوم ،قم ،دفتر

دراسات في األصول ،قم ،بينا ،چاپ اول.

اإلسالم ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي،

قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه

2121صدر ،محمدباقــر (1417ق) .بحوث في

3131فخرالمحققين ،محمد بن حسن (1387ق).

(بيتا) .جواهر الكالم في شــرح شرائع
چاپ هفتم.

علم األصول ،بيروت ،بينا ،چاپ اول.

كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام،

مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول.

إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد،

2323طوســي ،محمد بن حســن (1400ق).

مرتضــي (بيتــا) .مفاتيح الشــرائع ،قم،

أصول الفقه ،قم ،بينا ،چاپ اول.

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ،بيروت،
دار الكتاب العربي.

2424ــــــــــــــ (1390ق) .اإلســتبصار
فيما اختلف من األخبار ،تهران ،دار الكتب
اإلسالمية ،چاپ اول.

3232فيض کاشــاني ،محمدمحســن بن شــاه
كتابخانه آيةاهلل مرعشي نجفي ،چاپ اول.

3333کليني ،محمد بن يعقوب (1407ق) .الكافي،
تهران ،دار الكتب اإلسالمية ،چاپ چهارم.

3434كمرهاي ،محمدباقر (بيتا) .اصول الفوائد

الغروية في مســائل علم أصــول الفقه

2525ــــــــــــ (1407ق) .تهذيب األحكام،

االسالمي ،تهران ،بينا ،چاپ اول.

2626عالمه حلي ،حسن بن يوسف (1412ق).

شرائع اإلســام في مســائل الحالل و

تهران ،دار الكتب اإلسالميه ،چاپ چهارم.

منتهي المطلب في تحقيق المذهب ،مشهد،

مجمع البحوث اإلسالمية ،چاپ اول.

3535محقق حلي ،جعفر بن حســن (1408ق).

الحرام ،قم ،مؤسسه اسماعيليان ،چاپ دوم.

3636محقق سبزواري ،محمدباقر بن محمدمؤمن

بهار و تابستان 1398

2222طباطبايي قمي ،تقي (1371ش) .آراؤنا في

قم ،مؤسسه اسماعيليان ،چاپ اول.

شماره هفتم

2020صاحــب جواهر ،محمد حســن بن باقر

3030فاضل هندي ،محمد بن حسن (1416ق).

پژوهشنامه حج و زيارت

حوزه علميه قم ،چاپ دوم.

حوزه علميه قم ،چاپ اول.
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(1247ق) .ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد،
قم ،مؤسسه آل البيت ،:چاپ اول.

3737محقق كركي ،علي بن حسين (1414ق).
جامع المقاصد في شــرح القواعد ،قم،

مؤسسه آل البيت ،:چاپ دوم.

اإلسالم ،بيروت ،مؤسســه آل البيت،:

چاپ اول.

4242نراقــي ،احمد بن محمدمهدي (1415ق).
مستند الشــيعة في أحكام الشريعة ،قم،

3838مدني تبريزي ،يوســف (1429ق) .قواعد

مؤسسه آل البيت ،:چاپ اول.

3939مروجي ،علي (1410ق) .تمهيد الوسائل

األحكام ،قم ،بينا ،چاپ اول.

4040مفيد ،محمد بن محمد (1413ق) .المقنعة

(1409ق) .العروة الوثقي ،بيروت ،مؤسسة

األصول ،قم ،بينا ،چاپ دوم.

مفهومشناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع

في شرح الرسائل ،قم ،بينا ،چاپ اول.

(للشيخ المفيد) ،قم ،كنگره جهاني هزاره
شيخ مفيد= ،چاپ اول.

4141موسوي عاملي ،محمد بن علي (1411ق).

4343ـــــــــــــــــــ (1430ق) .مفتــاح
4444يــزدي ،محمدكاظــم بــن عبدالعظيــم
األعلمي للمطبوعات ،چاپ دوم.

4545ـــــــــــــــــ (1426ق) .التعارض،
قم ،بينا ،چاپ اول.

