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 چکیده

 حج، مناسک و احکام فراگیری شود؛ لذامی مستقر او بر حج شد، مستطیع حج، به رفتن برای اینکه از پس بالغ و عاقل مکلف هر

 باشد.، آگاهی از وظایف معذورین حج میاست. یکی از این احکام ناپذیراجتناب و ضروری امری الحراماللَّهبیت زائران تمام برای

وقوف ای و با هدف بررسی فقهی تکالیف معذورین حج که معذورین شامل: در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه

و افراد مریض و سالخورده، که  خانم هایى که در ایام عادت هستند، یاعمال بعد از منانجام ، ، قربانی کردنبانوان یبرا یاضطرار

 نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و از جهت عذر طاری از جهت تفاوت بین  یکی را در دو مقام  فقهای برای بررسی نظرات و ادله

 ابتدا از اگر بزرگوار، فقهای از برخی و خمینی)ره( امام حضرت فتوای بهایم؛ به طوری که مورد مداقه قرار داده عذر طاریغیرو 

-منوب نیابت تواند نمی صورت کسی هر درو  نیست صحیح او نیابت آید، پیش برایش عذری عمل هنگام در و نباشد معذور فرد

  تبرعی. نحو به چه و استیجاری نحو به چه گیرد؛ عهده بر را عنه

-اول از جهت جواز عمل و صحت حجی که نایب انجام میایم: کردهدو مقام بررسی را  گرفتن نایب برای معذورینهمچنین 

اکثر . به طوری که گیردعنه و یا از وصی و یا وارث او میالعملی که نایب از منوبدوم از جهت استحقاق اجرت و حق و دهد

اگر  تواند نایب دیگری شود ونمی برذمّه داشته باشد،( قریب به اتفاق فقها معتقدند اگرکسی حج واجب مضیق)به همان سال

ای او مقید و باشد و یا حج نذری و حج اجاره اما اگر از انجام حجّ خود ناتوان ؛مرتکب چنین عملی شود، حج او باطل است

 ایفقه. تواند نیابت کس دیگر را بر عهده بگیردمضیق به همان سال نباشد، در این صورت اختالفی بین فقها نیست که شخص می

 کسی اگر: اندفرموده غیرطاری عذر دربارةو   شده قائل تفاوت طاری غیر عذر و طاری عذر بین گذشته، فقهای خالف بر معاصر

 از مجزی و است مشکل وی حج به اکتفا کند نیابت اگر و شود حج در کسی نایب تواندنمی باشد، حج اعمال انجام از معذور

 .نیست آنان بین واحدی نظر طاری، عذر دربارة اما ،بود نخواهد عنه منوب

 طاریرغیرعذطاری، عذر، نیابت استیجاری ،نیابت تبرعی تکالیف حج، حج، معذورین حج، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

-ذی ماه اول دهه در دارند وظیفه شرایطی داشتن با مسلمانان. باشدمی حج اسالم دین ارکان مهمترین از یکی

 د: آورن جا به را نیایشی اعمال از ایمجموعه و رفته مکه شهر در مسجدالحرام الحجه به

 «اسْتَطاعَ اِلَیْهِ سَبیالً وَ مَنْ کَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ العالَمینَوَللَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ »

 و احکام فراگیری. باشد احکام و مناسک معینی می ،و دارای فلسفه خاص یز دیدگاه قرآن دارای جایگاهحج ا

 اعمال درستِ انجام که چرا است؛ ناپذیر اجتناب و ضروری امری الحراماللَّه بیت زائران تمام برای حج، مناسک

 شرعی، مسائل به آگاهی عدم جهت به که کسی و است ممکن غیر آن، مناسک و احکام شناخت بدون حج،

 عمره شدن باطل جهت به رسد،نمی حج معنوی مراتب به هرگز آنکه بر عالوه آید، پیش وی اعمال در خللی

 حج (. 766: 7631نجفی، آمد) خواهد پدید برایش فراوانی مشکالت احرام، محرمات به ارتکاب یا حج یا

 و بندها و قید از همه شدن رها با است موظف مسلمانی هر است، اسالمی جامعه وحدت از عظیم نمایشی

 کند. شرکت عظیم نمایش این در روزانه کارهای تمام از پرهیز و زندگی پیوندهای

 «(71 حج:)«عَمیقٍ فَجٍّ کُلِّ مِنْ یَأْتینَ ضامِرٍ کُلِّ  عَلی وَ رِجاالً یَأْتُوکَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِی أَذِّنْ وَ »

 بندگان بین ارتباط در وساطت به اعتقادی که است دینی. است پرستی و یکتا خالص وحدانیت دین اسالم دین

 و احکام برخی دارای خویش، پیروان اصالح و تربیت برای اسالم (. دین27: 7631محمودی، )ندارد خدایشان با

 آسمانی دین این اسالم عظمت و قدرت تجلی مظاهر و عنوان شعائر به احکام این از برخی که است قوانین

 .(67: حج)«القلوب تَقْوی مِن فَإنَّها اللّه شعائِرَ یُعَظِّمَ وَمَنْ»فرمایند: می متعال خداوند ، چنانکهشوندمی تلقی

 خداوند یعنی خدا؛ خانه بودن امن محل -7کند: می حج را بیان محوری موضوع سه بقره 73خداوند در سوره 

 هرگز و باشد ایمن او مال و جان است جا آن در که هنگامى تا شود، پناهنده خانه این به که کسى نمود، مقرر

 بناى برای ابراهیم، حضرت آن در که است محلى ابراهیم مقام ؛(ع)ابراهیم مقام. -7. ندهد راه خود به ترس

 پاک -6. ایستاد بزرگ مراسم این انجام براى مردم عمومى دعوت براى یا و حج، مراسم انجام برای یا کعبه،

 و نجاسات نوع هر از را آن که دهد می دستور(ع)اسماعیل و ابراهیم حضرت به خداوند یعنی خدا؛ خانه کردن
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 سجده و کنندگان  رکوع مجاوران، کنندگان،  طواف برای باطنى، هاى پلیدی و پرستى بت و بت ظاهرى، هاى پلیدی

 (.636: 7617کنند)طبرسی،  پاکیزه و پاک کنندگان،

 . (73 )حج: السُّجُودِ الرُّکَّعِ وَ الْقائِمینَ وَ لِلطَّائِفینَ بَیْتِیَ طَهِّرْ وَ شَیْئاً  بی تُشْرِکْ ال أَنْ الْبَیْتِ مَکانَ لِإِبْراهیمَ بَوَّأْنا إِذْ وَ

 تبیین موضوع 

مسائل مختلف آن سخن گفته در این پژوهش در مورد  حج یک عمل دینی است که قرآن کریم در مورد ابعاد و

و افراد مریض، بیمار و کهنسال  یمن از بعد اعمال، قربانگاه، بانوان برای اضطراری وقوفحج از جمله  معذورین

مورد بررسی قرار  نظرات مفسرانروایات و اقوال فقها و  از دیدگاه دیگرانو وظایف معذورین بحث شده 

 گرفته است. 

 ع  اهمیت و ضرورت موضو

 اهلل بیت زائران اعمال نادرستى و درستى شک بى و نیست پوشیده کسى بر حج، و عمره فقهىِ مسائل اهمیّت

 مقدمه اعمال، صحّت هرچند دارد، حج و عمره مناسک و احکام با ها آن انطباق عدم و انطباق به بستگى الحرام

 معنوى مراتب( »سره قدس) خمینى امام حضرت تعبیر به ولى است آن معنوى مراتب و حجّ روح به رسیدن

مسائل مختلف حج دارای ضرورتی اساسی  ابعاد و. «شد نخواهد حاصل مناسک به مو به مو عمل با جز حجّ

باشد. حج فرایض و از مهمترین فروع دین می ترینو یکی از اساسیحج یکی از ضروریات اسالم  است زیرا

اجتماعی جامعه اسالمی دارد که در قرآن ابعاد مختلف آن مطرح شده  شماری بر حیات معنوی و فردی وآثار بی

در مورد اهمیت و ثواب این سفر معنوی روایات زیادی از ائمه معصومین نقل شده است امام علی)ع( . است

زنند،  ای که سالکان برای رسیدن به خدا بدان جنگ میبهترین وسیله فرمایند:  عمره میدرباره فضیلت حج و 

عمره است؛ همانا حج و عمره فقر را از میان  زیارت خانه او در حج و .. و.پیامبرش در راه اوو  ایمان به او

 : ریزددارد و گناه را می برمی
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 یتِالبَ جحَوَ …بیله فی سَ هادَالجَسوله وَرَ عالی االیمان به وَتَ وَ ۀبحانّسُ الی اهللِ لونَّسِتوَل به المُسَاتوَفَ فضلُاَ انَّ»

 «نبِالذَ نِصاِرخَیَ قر وَان الفَیِنفَإنها یَفَِ مادهاعتِوَ

باشد. کسانی که در آگاهی از وظایف معذورین حج می ،یکی از ابعادی که بسیار دارای اهیت استبنابراین 

یفه وظوظایفی دارند و اهمیت این موضوع در آن است که اند، به دالیلی دچار معذوریت شده انجام اعمال حج

 د. انجام دهن اعمالی را و چه اعمالی را نبایدآنان چیست، چه 

  پیشینه موضوع

 به عنوان سنت و  زمان حضرت آدم)ع( آغاز شد و در زمان حضرت ابراهیم)ع( با توجه به این که حج از

)ص( در سال ششم بعثت به امر خداوند و نه در اسالم احیا طرح شد ولی در زمان پیامبر اسالمفراگیر مشریعتی 

و مردم بدان فراخوانده شدند. پس از آن به همین منوال ادامه داشته و نخستین بار قرآن و بعد روایات و بعد 

در رابطه با موضوع تحقیق . است کتب بسیاری زیادی در طول تاریخ راجع به احکام و ابعاد حج نوشته شده

 فوقانی طبقه معذورین در طوافدر رابطه با  (7636)ظهیریای از کاوش محقق مستخرج شد تنها مطالعهنچه از آ

 مطالعات زیادی در زمینه حج و آثار آن انجام شده است.  پرداخته ضمن آنکه الحرام مسجد

 معذورین حج

 راحتى به توانندمى همه و شده مشخص افراد همه وظیفه فقهى، احکام نظر ازمعذورین حج چه کسانی هستند؟ 

به رفت.  نخواهد دیار این از( خداوند خواست به)باطل یا ناقص اعمال با کس هیچ و کنند عمل خود وظیفه به

 شود:اشاره میحج عنوان مثال به چند مورد از معذورین 

 بانوان برای اضطراری وقوف

 ماندند، الحراممشعر در شب نصف از بعد مقداری که آن از پس قربان، عید شب توانندمی ناتوان افراد و بانوان

 رمی روز توانندنمی که کسانی بانوان، از غیر است. البته الحراممشعر اضطراری وقوف همان این و بروند، منی به

( مطلق بطور)بانوان برای شب در رمی که داشت توجه باید و دهند، انجام شب در را رمی ندارد اشکال کنند،
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 در توانندنمی که بانوانی تنها حجه ذی 77 و 77 روزهای به نسبت ولی دارد، قربان عید روز رمی به اختصاص

 توانندنمی دهند، انجام خودشان روز در بتوانند که کسانی ولی است جایز آنها برای شبانه رمی کنند، رمی روز

 روز رمی از که است صحیح شب در آنان)بانوان( برای صورتی در دوازدهم و یازدهم روز کنند. رمی رمی شب

 باشند.  معذور

 قربانگاه 

-نمی افراد تمام اخیر هایسال . دراست« قربانی»ترین اعمال حج یکی از اعمال روز عید و از جمله حساس

 ندارند، را کار این توان نیز بسیاری و دهند،نمی راه قربانگاه به مطلقاً را بانوان چون بروند، قربانگاه به توانند

 که کسانی و نیفتد تأخیر به قربان عید روز کسانی قربانی را از طرف آنها انجام دهند تا اعمال است الزم بنابراین

 باشند:  داشته توجه ذیل نکات به روندمی قربانگاه به سایرین طرف از

 باید هم او که این صِرف و بگیرند نیابت دهند، انجام را قربانی برایشان بناست که کسانی از حتماً -1

 نیست. کافی شود،می خوشحال و کند قربانی

 ناقص و نبودن الغر شرایط مهمترین و باشد الزم شرایط دارای که کنید دقت گوسفندان انتخاب در -2

 است.  حیوان نبودن

 نشود.  فراموش...«  اللَّه بسم» گفتن و قبله جهت و نیابت قصد و نیّت حیوان ذبح در -3

 نیست، صحیح استیل چاقوی با ذبح( ره)خمینی امام حضرت جمله از فقها؛ از برخی فتوای به چون -4

 باشد.  آهن گیردمی قرار استفاده مورد که چاقویی

 قرار توجه مورد هم مسئله این لذا باشد، مؤمن باید حیوان ذابح - ره - خمینی امام حضرت فتوای به -5

 .گیرد

  اعمال بعد از منیمکه یا  اعمال

-نمی شلوغی در و معذورند اعمال انجام از که کسانی دارد. بنابراین وقت الحجه ذی آخر تا منی از بعد اعمال

 آورند. ولیمی بجا را اعمال و شده خلوت روز چند گذشت از پس تا کنندمی صبر آورند، بجا را اعمال توانند
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 وقتی تا و است حرام همچنان خوش بوی اند،نیاورده بجا را سعی و حج طواف که وقتی تا: داشت توجه باید

  .هستند حرام یکدیگر به مرد و زن باشد، نیاورده بجا را آن نماز و نساء طواف که

 دنتهس عادت ایام در که هایى خانم

 یعنی وقوف از پیش زن که ای گونه به باشد وقت چنانچه دهد، رخ عرفات وقوف از پیش ماهیانه عادت اگر

 به او عادت اگر امّا. دهد انجام را طوافش باید شود، می پاک چون و کند صبر باید شود، پاک نهم روز از پیش

 به حال همان در باید و شود می مبدّل حج به او حج یابد، نمی پایان عرفات وقوف از پیش که است ای گونه

 تا کند صبر باید حج طواف برای البته و آورد جای به را مناسک تمام و برود منی به سپس و مشعر و عرفات

 یک باید برد، می پایان به را افراد حج اعمال که آن از پس. است الحجّه ذی آخر تا حج، طواف وقت. شود پاک

 آید، پیش ماهیانه عادت گردد، می باز منی از طواف برای آن از پس چنانچه امّا .آورد جای به مفرده عمره

 پاکی، از پس و کند صبر باید دهد، انجام را مانده باقی اعمال شدن پاک از پس که است ممکن برایش چنانچه

 و طواف برای باید بماند، مکّه در تواند نمی او و دارد شتاب حرکت برای کاروان اگر امّا دهد؛ انجام را طوافش

 و صفا سعی حال، همان در زن خود شود، می فارغ نماز و طواف از نایب که آن از پس و گیرد نایب آن نماز

 فارغ آن نماز و طواف از نایب که آن از پس. گیرد نایب آن نماز و نساء طواف برای دوباره و دهد انجام را مروه

 . رسد می پایان به حجش و گردد می خارج احرام از زن شود، می

 مجروحان و بیماران

حوادث و بیماری است که ممکن است به دیگر افرادی که ممکن  است برای معذوریت طواف پیش آید وقوع 

 حدی باشد که فرد نتواند اعمال حج را انجام دهد.

که خدمات  متعددی را تصورکرد؛ از جمله، کسانی شود موارد برای معذورین میهمان طور که تشریح کردیم 

در شب دهم ذیحجه رین خاطر همراهی زنان و معذو معاون کاروان که به زائران را برعهده دارند؛ مانند مدیر ویا 

یا کسانی که بیمار  توانند وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک نمایند رمی جمرة عقبه، نمی و  یبرای رفتن به من

تواند مورد بررسی و پژوهش قرار  این مسئله از دو جهت می و ...، گیرندحرج قرار می و در عسر شوند ومی

 با لو و است مباشری طواف انجام معذورین وظیفه آیاین است که ا شودسؤالی که به ذهن متبادر می .گیرد
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 صورت در است واجب آنها بر آیا ،عبارتی دیگر به است؟ مجزی نیز نیابی طواف یا دیگری( دادن طواف)اطافه

 این یا دهند؟ انجام ـ ویلچر چون ابزاری از استفاده با لو و ـ را طواف مستقیماً خود که تعیینی، گونه به تمکّن،

برای پاسخ به این  ؟ بگزارد طواف او از نیابت به تا دهد قرار خود نایب را کسی تواندمی تخییر سبیل به که

نیابت تبرعی و نیابت استیجاری  نخست، از جهت تفاوت بین )عظام را در دو مقام فقهای ی سؤال نظرات و ادله

تفاوت نیابت تبرعی و استیجاری به تعریف ز بیان قبل ا. گیریم پی می (و دوم، از جهت عذر قبلی و عذر طاری

 پردازیم: نیابت و شرایط آن می

 باید یعنی. شودمی مستقر او بر حج شد، مستطیع حج، به رفتن برای اینکه از پس بالغ و عاقل مکلف هر

 بیماری سبب به و اند نرفته حج به ولی شده، واجب آنان بر حج که و کسانی .نماید فراهم را حج سفر مقدمات

 نایبی به خود جانب از را حج مناسک انجام توانندمی آورند، جا به را حج خود، که ندارند امیدی پیری یا شدید

زحیلی، )گیرد می صورت جعاله یا اجاره عقد قالب در حج برای گرفتن (. نایب7211خلخالی، کنند) واگذار

 : آنها جمله از که باشد شرایطی دارای باید پذیرد،می نیابت حج در که کسی(. 7211

 -6 ،(عمل هنگام در کسی ارشاد با چند هر) حج احکام و افعال به آشنایی -7 نایب بر حج نبودن واجب -7

 واجب حج که افرادی بنابراین،( 677 ، ص2 ج .ق7276عالمه حلّی، )حج افعال از برخی ترک در نبودن معذور

 حج، اعمال کامل دادن انجام از که کسانی و بپذیرند نیابت توانندنمی هستند، مستطیع و اندنیاورده بجا را خود

 از عده آن مانند بپذیرند، نیابت توانندنمی دهند، انجام را معذور وظیفه باید که دانندمی ابتدا از و باشند، معذور

  روند. می منی به بانوان با همراه مشعر، اضطراری وقوف دادن انجام با قربان عید شب که کاروان خدمه

 عمل هنگام در و نباشد معذور هم ابتدا از اگر بزرگوار، فقهای از برخی و خمینی)ره( امام حضرت فتوای به

 نیابت هاکاروان خدمه و معاونان مدیران، که است بهتر بنابراین نیست، صحیح او نیابت آید، پیش برایش عذری

 اعمال باید بناچار که آید پیش کاروان برای مشکلی اعمال انجام هنگام به است ممکن لحظه هر چون نپذیرند،

 کاروان مدیر اطالع به است بهتر باشد، پذیرفته نیابت خدمه، از یکی که صورتی در پس دهند، انجام را معذور

  .برنخورد مشکل به کاروان اجرایی کارهای پذیرفتن و اعمال هنگام در تا برساند،

 



 بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج

8 

 

 نیابت تبرعی و نیابت استیجاریمقام اول: تفاوت 

استیجاری باشد یا تبرعی، اگر به وسیلۀ شخص معذور  ،نیابت حجدر این بحث، نظر مشهور فقها این است که 

ق. ، 7631؛ آملی،  676 ، ص7 ق. ج7277یزدی، دوم، )باشدانجام گیرد، جایز نبوده و مجزی از منوب عنه نمی

؛ امام خمینی،  63 ، ص7 ق. ج7273؛ خویی، دوم،  71 ، ص7 7جق. ،  7273؛ حکیم، اول،  776 ، ص7 7ج

دلیل (. 73 ، ص7 ، ج .ق7273؛ فاضل لنکرانی، دوم، 21، 2ق، ج7273؛ تبریزی، اول،  661 ، ص 7، ج .ق7211

خالف اصل است، مگر آنکه دلیلی برای آن اقامه شود. در باب حج و عمره،  نیابت در اعمال عبادی    ،این نظریه

جواز نیابت در آن صوَر  ها وجود دارد و بدین جهت حکم به  برای نیابت در برخی از صوَر آن خاصی دلیل 

حج و عمره باشد و شامل شخص معذور  گردیده و آن ادله انصراف دارند به نیابت شخصی که قادر به انجام 

مواردی عدم جواز است. آیت اهلل چنین  کنیم و اصل در مراجعه  شوند و دربارة معذور، ناگزیر باید به اصل  نمی

 : انداین باره فرموده خویی در

)خویی، «رُۀ القادِنابِن استَمِ کّنهَتمَ ضُفرَ عدَبَ صِالناقِبِ الکتفاءَاِ وازِجَ وَ عذورَۀ المَاستنابَِ وازِعلى جَ لَلیُالدَ دمُعَلِ»

تبرعی، حج منوب عنه را انجام دهد، بنابراین، اگر شخص ناقص حتی به صورت (. 61 ، ص7 ق، ج7273دوم، 

. گردد؛ زیرا آنچه که بر وی واجب بوده، عبارت است از حجی که تام و کامل باشدموجب فراغ ذمۀ وی نمی

شد و کرد، زیانی متوجه حج او نمیمواردی هست که اگر منوب عنه واجباتی را در حج مباشری خود ترک می

ر انجام همان واجبات، عذری داشت، شاید بتوان گفت که نیابت حجش صحیح و مجزی بود، حال اگر نایب د

وی صحیح و مجزی از منوب عنه است؛ زیرا همانطور که خودِ منوب عنه اگر چنین مشکلی داشت و حج خود 

داد، از وی مجزی و مقبول بود. نایب نیز که قائم مقام وی است، همان حکم را دارا است. مگر این را انجام می

وصیت کرده و یا در قرارداد استیجار شرط شده باشد، در این  عنه انجام آنها را به صورت مباشریکه منوب 

صورت اشکال در جای خود باقی است. همچنین در صورت انجام تبرعی، اگر متبرع قادری نباشد که منوب 

، 7 ق.، ج7276اول،  صافی گلپایگانی،)عنه را بریء الذمه نماید، جواز نیابت متبرع معذور ممکن خواهد بود

ممکن است دلیل این تفصیل آن باشد که در صورت نبودن شخص قادر، امر دایر باشد بین این که (. 771 ص
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آملی، . یا اینکه توسط عاجز و ناقص انجام شود؛ طبعاً دومی دارای ترجیح است حج متوفا اصالً قضا نشود

 (.  31 ص، 7 1ق. ، ج 7273؛ حکیم، اول،  771 ، ص7 7ق. ، ج7631

که قادر به  نیابت شخصی آید ترجیح با گفتار مشهور فقها باشد؛ زیرا ادلۀ جواز نیابت، انصراف دارد به  به نظر می

گردند و متبادر از نیابت برای منوب نمی انجام حج باشد و شامل شخص معذور)اعم از تبرعی و استیجاری( 

برخی از   ام اجزاء و شرایطش برای منوب عنه بجا آورد.تم عنه، نیابت شخص قادری است که اعمال حج را با 

مانع کرد مانعی نداشت، برای نایب نیز بال را ترک می طورکه خودِ منوب عنه اگر واجباتی  همان: اندفقها گفته

یکی  گردد؛ زیرا گرچه افعال و اعمال خود مکلف و نایب در حج  وجهی لحاظ نمی لیکن برای این نظریه  .است

مکلف معفوّ عنه باشد ولی  ممکن است عذری برای خود . ما از جهت عامل، هر کدام حکم خود را دارنداست، ا

که دلیلی برای آن پیدا شود. برای جواز نیابت  برای نایب نباشد. به هر روی، نیابت خالف اصل است، مگر آن

، 1 1ج .ش7633، اولهر، ؛ صاحب جوا727 ، ص1 ق. ج7277موسوی عاملی، اول، )معذور دلیلی وجود ندارد

 اند: همچنین گفته. ( 771 ، ص6 ق. ج7272؛ محقق کرکی، دوم،  616و ص 773 ص

این نیز مورد نداشته باشد؛ زیرا  رسد معذور، نیابت مبترع معذور جایز است، به نظر میدر صورت نبودن غیر

معذور پیدا نشد، بر معذور جایز باشد که منوب عنه ندارد تا بگوییم که اگر غیر  شخص متبرّع تکلیفی نسبت به 

اعمال حج ناتوان و  که در انجام تمام اعمال و یا در برخی در هر صورت، کسی را انجام دهد. حج منوب عنه 

حرّ عاملی، )تواند نیابت منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی باشد نمی معذور 

صاحب ؛ 13 ، ص7 ق. ج7276شهید ثانی، اول، ؛ 676، ص 7272 محشی مناسک؛ 721 ، ص1جق. ، 7213اول، 

 اول: ر دو مقام قابل بحث و بررسی استد گرفتن نایب برای معذورین(. 713 ، ص11ج .ش7633جواهر، سوم، 

العملی که از جهت استحقاق اجرت و حق دومدهد. از جهت جواز عمل و صحت حجی که نایب انجام می

 . گیردمنوب عنه و یا از وصی و یا وارث او می نایب از
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  بارة جواز عمل و صحت حجمقام اول: در

اکثر قریب به اتفاق فقها معتقدند اگرکسی حج : در این مطلب، سه نظریه از فقهای عظام شیعه نقل شده است

چنین عملی شود، اگر مرتکب  تواند نایب دیگری شود وبرذمّه داشته باشد، نمی( واجب مضیق)به همان سال

؛ شهید  627 ، ص2 ، ج .ق7276؛ عالمه حلّی،  733 ، ص 7ق. ، ج7213حج او باطل است)محقق حلّی، دوم، 

؛ موسوی عاملی،  636و ص 673 ، ص1 7ج .ش7631؛ صاحب جواهر، سوم، 716 ، ص7 ق. ج7276ثانی، اول، 

 (. 711 ، ص6 ق. ج7272؛ محقق کرکی، دوم،  33 ، ص1 ق. ج7277اول، 

 دلیل آنان روایات متعددی است که در این باب وجود دارد؛ از جمله دو صحیحۀ زیر که از امام جعفر صادق

 : نقل گردیده است

عَنِ الصَّرُورَةِ، أَیَحُجُّ  1عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اهللِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اهلل»بن عبداهلل اعرج:  صحیحۀ سعید الف:

حرّ «)ی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ...الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّ عَنِ

این حدیث از جهت سند، صحیح و بال اشکال است. از جهت داللت، (. 717 ، ص7 7ق. ، ج7211عاملی، اول، 

داللت دارند بر این « فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ»و همچنین جملۀ « إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ»جملۀ 

بنابراین، او یک تکلیف بیشتر ندارد . تواند نایب دیگری شودکه هرگاه کسی حج واجب بر ذمه داشته باشد، نمی

عهده بگیرد و حج  ش است. با این حال، اگر تخلف کند و نیابت شخص دیگر را برو آن انجام حج واجب خوی

و در این صورت، نه برای منوب عنه . (667 ، ص 7ق. ج7211امام خمینی، )او را انجام دهد، عملش باطل است

شود و نه برای نایب؛ زیرا عمل او مشروعیتی نداشته و برای جواز و صحتش دلیلی وجود محسوب می

ق. 7277اند)یزدی، دوم، ویژه فقهای معاصر، حکم به صحت عملِ نایب داده تعداد اندکی از فقها، به .ب:ردندا

آنان معتقدند این مسئله از صغریات باب تزاحم است که (. 77 ، ص71 ق. ، ج 7273؛ خویی، اول،  112 ، ص7 ج

 . اندی کرده و مزاحم همدیگر شدههریک از متزاحمین به تنهایی حکم جواز دارند، لیکن در یک نقطه تالق

این اختالف نظرها در جایی است که شخص توان مالی و جسمی و سایر شرایط رفتن به مکه را داشته باشد، اما 

ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، در این اگر از انجام حجّ خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجاره

تواند نیابت کس دیگر را بر عهده بگیرد؛ مثال کسی که از قبل که شخص می صورت اختالفی بین فقها نیست
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استطاعت مالی داشته ولی از نظر جسمی ناتوان و یا بیمار بوده و بدین جهت حج خویش را به انجام نرسانده، 

د و لیکن بعدها عافیت یافته و توان جسمی برای انجام حج را پیدا کرده، لیکن دیگر استطاعت مالی ندار

تواند نایب کند. در این صورت میست و کفاف رفت و برگشت او را نمیبضاعت وی برای انجام حج ناچیز ا

کس دیگر شود. همچنین کسی که شرایط حج وی کامل نشده، گرچه صروره هم باشد، میتواند نایب کس دیگر 

؛ یزدی، دوم،  661 ، ص 7. ، جق7271؛ فاضل آبی، سوم، 731 ، ص 7ق. ، ج7213قرار گیرد )محقق حلّی، دوم، 

 و ناتوان حج اعمال برخی در یا و اعمال تمام انجام در کسی که صورت، هر در(. 112 ، ص7 ق. ، ج7277

 تبرعی. نحو به چه و استیجاری نحو به چه گیرد؛ عهده بر را عنه منوب نیابت تواند نمی باشد  معذور

 طاری غیر عذر و طاری عذر بین تفاوت: دوم مقام

 و طاری عذر . است معذور داندمی احرام از پیش نایب شودکهمی گفته موردی به قبلی، عذر یا طاری غیر عذر

. آیدمی وجود به شد محرم شخص که آن از بعد و نداشته وجود ازاحرام پیش که است عذری حادث، عذر یا

 فتوا به آنان غالب و شده قائل تفاوت طاری غیر عذر و طاری عذر بین گذشته، فقهای خالف بر معاصر فقهای

 تواندنمی باشد، حج اعمال انجام از معذور کسی اگر: اندفرموده غیرطاری عذر دربارة واجب احتیاط به یا و

 بود. اما نخواهد عنه منوب از مجزی و است مشکل وی حج به اکتفا کند نیابت اگر و شود حج در کسی نایب

 همۀ توانمی که شده نقل ایشان از گفتار چندین مجموع، در و نیست آنان بین واحدی نظر طاری، عذر دربارة

 کرد:  بیان زیر شرح به قول چهار در را آنها

 ندارند، له معظم نظر بر حاشیه که فقها از برخی و(. 731 و 711 مسئله. ق7271 محمودی،) خمینی، امام -7

-نمی( طاری غیر عذر و طاری عذر از اعم) باشد داشته عذر اعمال از بعضی انجام در اگر شخص: فرمایندمی

 711 مسئله. ق7271 محمودی،)است مشکل آن به کردن اکتفا دهد، انجام نیز تبرعی اگر و کرد اجیر را وی توان

 نیز دیگری دلیل معذور نیابتِ جواز برای و نیست معذور شامل نیابت ادلۀ که است آن قول این دلیل(. 731 و

 شود، مواجه عذری با اگر عمل اثنای در مکلف خود اینکه بر مبنی دارد وجود دلیلی اینکه از اما ندارد وجود

-می هایبیّن و دلیل نایب، به آن سرایت و است مکلف خود مخصوص دلیل این نماید، است استنابه جایز

 نیست.  موجود که خواهد
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 قائل تفصیل طاری غیر عذر و طاری عذر بین همدانی نوری و شیرازی مکارم تبریزی، خوئی، عظام آیات -7

 غیر عذرش اگر ولی باشد،می عنه منوب از مجزی و صحیح نایب عمل طاری عذر در که معنا این به اند؛شده

 نوری و شیرازی مکارم تبریزی، خوئی، عظام آیات)بود نخواهد مجزی و نبوده صحیح نیابتش باشد، طاری

 احتیاط، بر بنا اندفرموده طاری غیر عذر در که تفاوت این با دارد را نظر همین نیز گلپایگانی اهلل همدانی(. آیت

 نیست.  صحیح معذور نیابت

 این بر هم فرض و است تام عمل در استنابه لزوم اولی، قاعدة مقتضای که است آن قول این دلیل روی، هر به

 عمل در استنابه به نوبت جهت بدین دهد، انجام را تام عمل که برگزیند را نایبی است قادر عنه منوب که است

 اثنای در معذور برای نیابت ادلۀ عموم گردد،می حادث عمل اثنای در که طاری، عذر در اما. رسدنمی ناقص

 ایادله شد،می اعمال برخی انجام از معذور عمل، اثنای در شخص خودِ اگر یعنی گردد؛می آن شامل عمل،

 آن، بر عالوه. گرددمی نیز نایب حادث عذر شامل ادله، همان. است جایز استنابه مورد این در که دارند داللت

 در مندرج جهت، بدین و است متعارفی امر مختلفش، هایگونه و اقسام تمام با عمل، اثنای در عذر حدوث

 به نیز تبریزی جواد شیخ اهلل (. آیت73ص ،7ج ،. ق7276 اول، بحرانی،)باشدمی استنابه و نیابت ادله عموم

 االلتزام یبعد ال الحج فی العمل أثناء النائب على االضطرار طرء لو نعم» اند: فرموده کرده، اشاره دلیل دو همین

 عادی أمر طریانه ان مع حجۀ، فی الغیر عن النائب یعم أثنائه االضطرار علیه طرء فیمن ورد ما الن به، باالکتفاء

 ،7ج ق،7273 اول، تبریزی،) «اإلجزاء مقتضاه عنه المنوب عهدة على العمل لبقاء التعرض عدم و الحج فی

 (. 771ص

 از دیگری و «طاری غیر و طاری» جهت از یکی اند؛شده تفصیل به قائل جهت دو از سیستانی اهلل آیت -6

 احتیاط بر بنا باشد، طاری غیر عذرش اگر: فرمودند جهت بدین ؛«عمل ترک در اختیار عدم و اختیار» جهت

 اگر اما. دارد اشکال عنه منوب از اجزاء دهد، انجام هم تبرعی صورت به اگر حتی و شود اجیر تواندنمی واجب

 رمی ،منی در بیتوته نساء، طواف مانند)آن اختیاری ترک که است عملی نظر، مورد عمل و است طاری وی عذر

 عمل اگر ولی. باشدمی عنه منوب از مجزی و است صحیح نیابتش نیست، مبطل( دوازدهم و یازدهم روز جمره

 ،(مشعر در وقوف و عرفات در وقوف احرام، مانند)است حج مبطل آن اختیاری ترک که است عملی نظر، مورد

 مسئله ؛.ق7261 پانزدهم، سیستانی،)بود خواهد عنه منوب از اجزاء عدم و عمل بطالن موجب آن در معذوریت
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: األعذار بینّ بالتفصیلِ یقالُ انّ مکنُیُ»فرمودند:  نموده، بیان را تفصیل همین شبیه نیز شاهرودی اهلل آیت(. 776

 استنابته جواز بعدم و النیابۀ، تقبل مما فیه المعذور کان ان األعمال بعض ترک فی المعذور استنابۀ جوازبِ یقال بأن

 (. 61ص ،7ج ،.ق دوم، شاهرودی)«لها قابال یکن لم ان

 این دوم تفصیل دلیل اما. شد بیان دوم قول در که است دلیلی دو همان گفتار، این اول تفصیل دلیل روی، هر به

 استنابه تواندنمی شود، واقع هم مکلف خود برای اگر حتی نیست، پذیر نیابت حج، اعمال از برخی که است

 را( اضطراری حتی)وقوفین نتواند یا و باشد شدن محرم از معذور اگر مثال شود؛می باطل وی حج الجرم و کند

 داشت.  خواهد را حکم همین تردیدبی است، عنه منوب مقام قائم که نیز نایب و است باطل حجش کند، درک

 بعضی ارتکاب در مثالً نشود؛ حج اعمال از بعضی نقص به منجر طاری عذر اگر ای؛خامنه اهلل آیت نظر به -2

 به منجر وی عذر اگر لیکن آید،نمی وجود به نایب نیابت در اشکالی صورتی چنین در باشد، معذور تروک از

 حج اعادة و اجرت در عنه منوب و نایب بین مصالحه احوط، و نیست بعید اجاره بطالن شود، اعمال در نقص

 ش(. 7631 اول، ،(رهبری معظم مقام) ای خامنه)است عنه منوب برای

 بلکه کرد، اجاره را معذور تواننمی معذور، غیر استیجار از تمکن با احتیاط، بر بنا: اندفرموده نیز بهجت اهلل آیت

 از اجتناب در اگر اما. است مشکل وی عمل به کردن اکتفا نماید، عنه منوب از نیابت تبرعاً معذور شخص اگر

 آیت)ندارد اشکالی شخصی چنین گرفتن نایب و یا گرفتن اجیر باشد، مضطر( تظلیل ترک مانند)محرمات برخی

 حتی معذور، نیابت که گرددمی بر اول قول به واقع در قول، (. این771 مسئله. ش7631 ششم، بهجت، اهلل

 تفاوت تنها. بود نخواهد عنه منوب از مجزی و است باطل باشد، شده عذر به مبتال عمل اثنای در که معذوری

 اول قول دلیل همان گفتار این دلیل. است محرمات از برخی ترک از نایب معذوریت در اول، گفتار با گفتار این

 به. شمرد توانمی دیگر ادلۀ از را محرمات از برخی ارتکاب با نایب حج بطالن عدم دلیل و شد بیان که است

 «عنه منوب از اجزاء و استنابه صحت» گردد؛می بر گفتار و مطلب دو به فقها، نظرات و اقوال تمام رسدمی نظر

 خود نظریۀ برای خاصی دلیل گفتار، دو این قائلین از یک هیچ. «عنه منوب از اجزاء عدم و نیابت بطالن» یا

 و دارد اطالق عمومات این: گویدمی یکی منتهی اند؛کرده نیابت عمومات به اکتفا ها آن دوی هر و ندارند
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 عمومات که است این حق لیکن کند،می نفی را اطالقی چنین دیگری و شودمی شامل را عمل اثنای در معذور

 زیرا:  گرددمی حادث و طاری عذر شامل نیابت، مجوز

 بر احرام یا و اجاره که نداشته وجود عذری ،(تبرعی نیابت در)نایب احرام هنگام یا و اجاره هنگام در ،اوالً

 ایمسئله عمل، حین در عذر ،ثانیاًاست.  بوده نیابت شرایط واجد نایب، جهت بدین و باشد شده منعقد باطل

 اسالم مقدس شرع و آید پیش( نایب و مکلف خود از اعم)گزاریحج هر برای است ممکن و البلویعام است

 که عملی همان در استنابه از است عبارت آن و شده بیان ائمه توسط که دارد خاص حکم موردی، چنین برای

 موجود ادلۀ و نیست نایب و مکلف خود بین تفاوتی جهت، این از. است آن انجام از معذور حجگزار،

 پذیر نیابت که اعمالی در مگر. نباشد دیگر بعضی و باشد بعضی شامل که ندارد جهت این از خصوصیتی

 هر در و نیست نایب و مکلف خود بین تفاوتی نیز صورت این در که آنها مانند و وقوفین و احرام مانند نباشند؛

 از برخی نتواند که شود مواجه عذری با حج انجام در نایب اگر ثالثاًباشد. نمی مجزی و باطل حج صورت، دو

  .آیدمی وجود به طرفین برای حرج و عسر موجب گردد، وی نیابت بطالن به حکم و دهد انجام را اعمال

 معذورین بر مباشری طواف وجوب

 را مطلب این توانمی خوبی به معاصرین، تا و متأخرین تا قدما عظام؛ از فقهای فتوای و معتبر نصوص از

 هرگز و دیگران، از استعانت با لو و است مباشری طواف تمکن، صورت در معذورین اوّلی وظیفه که برگرفت

 : فقها اقوال. نیست مجزی ها آن برای نیابی طواف

 مباشری طواف از تمکن که معذورینی برای است مباشری طواف لزوم و ضرورت و نیابی طواف کفایت عدم

 لهمسئ در مخالفی گسترده، تتبّع از پس که طوری به است، فقها وفاق مورد این و دیگری، اطافه با لو و دارند،

 : پردازیممی آنها غیر و قدما متون و عبارات از برخی به اکنون. نشد یافت

 إن و نهعَ یطاف ال وَ هبِ یطاف هفإنَّ هارةالطَ مسکستِیَ ذیالَ المریضوَ»: نهایه در( سرّه قدّس)طوسی الطائفه، شیخ

 و هعنَ یفَطَ صلحیَ ملَ إنَ و فسهنَبِ هوَ طاف صلح فإنَ به، رنتظَیَ ةالطهارَ مساکَاستِ عهمَ مکنهیَ ال مّامِ ضهرَمَ کانَ

 علی المریض و: »مبسوط در همو(. 761ص ، الفتاوی و الفقه مجرد فی النهایۀ )« اجزأهُ دقَ و نیِالرکعتَ وهَ یصلّیِ
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 به ینتظر الثانی و عنه الیطاف و به یطاف فاألوّل علیه، الیقدر اآلخر و طهارته، امساک علی یقدر ضربین؛أحدهما

 یاد عبارت دو(. 613ص ،7ج االصول، ؛کفایۀ7276خراسانی، ؛.176ص ،6ج ،7271سبحانی،  )«المرض زوال

 و مباشری طواف از معذور تمکّن با طوسی، شیخ نگاه از که است حقیقت این از حاکی کامل، صراحت با شده،

 . دهد انجام را طواف خودش است واجب و نیست کافی نیابی طوافِ دیگری، از استعانت با لو

 أن الیمکن بحیث مرضه استمر لو و طوافه اثناء فی مرض لو کذا و»شرایع:  در( سرّه قدّس)حلی محقق -7

 .  «عنه طیف به، یطاف

 فاألوّل یمکنه؛ أولم الطهارة، امساک أمکنه إمّا ضربان؛ المریض و: »وسیله در( سرّه قدّس) حمزه ابن -7

 لم إن و طاف برأ فإن یومین، أو یوماً به، ولیّه انتظر الثانی و صحّ و طوافاً لنفسه نوی إن و ولیّه به طاف

 (. 611: 7713حمزه، ابن )«بنفسه هو صلّی و عنه یطوف من أمر یبرأ

 إن و عنه الیطاف و به یطاف فإنّه الطهارة یستمسک الذی المریض و»: سرائر در( سرّه قدّس)ادریس ابن -6

 طیف یصلح لم إن و بنفسه هو طاف صلح فإن به، ینتظر الطهارة، استمساک معه الیمکنه ممّا مرضه کان

 (. 166: 6، ج 7273خویی،  )«أجزأه قد و الرکعتین هو یصلّی و عنه

 لهمسئ در مخالفی وجود به و نموده موافقت او با سانبدین  و ساخته مبرهن را محقق فتوای نیز جواهری فقیه

 مناسک در که همچنان باشد؛می نیز تقلید مراجع و معاصر فقهای توافق مورد شده، یاد حکم. است نکرده اشاره

 طواف که باشد نداشته قدرت خودش مرض، واسطۀ به محرم شخص اگر: »است آمده(  161 لۀمسئ)راحل امام

 اگر دهند، طواف و ببرند نحو یک به را او خود ، است ممکن اگر نکند، حاصل قدرت شود تنگ وقت تا و کند

 از یکهیچ (. 3).«بگیرند نایب او برای باید نشود ممکن اگر و باشد گذاشتن تخت بر یا گرفتن دوش به چه

 موافقت راحل امام فتوای با سانبدین و نیاورده ایحاشیه مذکور عبارت بر دارند، مناسک در حاشیه کهی فقهای

 اشاره که وفاق، مورد فتوای مستند (.2حدیث ، طواف ابواب از 21 باب ، 711ص ، 3ج ، الشیعه وسائل)اندکرده

 گفت:  کهیحیی  بن صفوان روایت مانندشده  وارد باره این در که است معتبری روایات شد،

 الصَّفَا بَیْنَ واَلَ بِالْبَیْتِ یَطُوفَ أَنْ یَسْتَطِیعُ فَالَ مَکَّۀَ یَقْدَمُ الْمَرِیضِ الرَّجُلِ عَنِ( السالم علیه) الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ»

 فِی بِهِ یُوقَفُ ثُمَّ ، الطَّوَافِ فِی قَدَمَیْهِ االَْرْضُ تَمَسَّ حَتَّی بِرِجْلَیْهِ االَْرْضَ یَخُطُّ مَحْمُوالً بِهِ یُطَافُ:قَالَ ، وَالْمَرْوَةِ
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 نیز و(. 2حدیث ، طواف ابواب از 44 باب ، 455ص ، 9ج ، الشیعه وسائل)« مُعْتَالًّ کَانَ إِذَا وَالْمَرْوَةِ الصَّفَا أَصْلِ

 الْمَغْلُوبُ الْمَرِیضُ: »یدمپرس حضرت از گوید که حدیثی در (ع)ابوالحسن از نقل به عمار، بن اسحاق موثقۀ

 (. 7حدیث طواف، ابواب از 36 باب ، 677ص ، 1ج الشیعه، وسائل)« بِهِ یُطَافُ وَلَکِنْ الَ :قَالَ ؟ عَنْهُ یُطَافُ

 وسائل طواف ابواب از 21 باب در و شده وارد باب این در که دیگر، معتبر اخبار و معتبر روایتِ دو این در

 علیه) امام و نیست طواف به قادر تنهایی به که شده پرسیده مریضی وظیفۀ از کامل صراحت با آمده، گرد الشیعه

 دهد، انجام مباشری طواف که نموده این در متعین را او وظیفۀه و کرده نفی را نیابی طواف پاسخ، در( السالم

 آمد، آنچه داشتن نظر در با. دهد طواف را او باید دیگری نیست، متمکن فرض، حسب به او، خودِ چون منتهی

 معاصرین، و متأخرین و قدما از اعماصحاب،  فتاوای و معتبر نصوص منظر از که یازیممی دست نتیجه این به

 را طواف دیگران، از استعانت با باید دهند، انجام مباشری طواف تنهایی به ندارند توان که معذورانی اوّلی وظیفۀ

 شکبی که است این توجه قابل نکتۀ ولی .نیست مجزی آن؛ها برای نیابی طواف هرگز و آورند جاب بالمباشره

 وسیلۀ به معذور شخص دادن طواف و اطافه که است صورتی به ناظر مذکور، معتبر نصوص و اصحاب فتوای

باشد،  خارج مدار این از که صورتی در اما .کند صدق آن بر« الکعبه طواف»عنوان که باشد مداری در دیگری،

 احتیاط یا فتوا صورت به نیابی، طوافی باشد، مشکوک یا نکند صدق مذکور عنوان یقین و قطع با کهبطوری 

 (.731: 766 اصفهانی، راغب)است بایسته واجب،

 گیرینتیجه

 و احکام . فراگیریباشد احکام و مناسک معینی می ،و دارای فلسفه خاص یحج از دیدگاه قرآن دارای جایگاه

 و احکام شناخت بدون حج، اعمال درستِ انجام که چرا است؛ ناپذیر اجتناب و ضروری امری حج مناسک

رسد.  در مقاله به بررسی یکی از احکام  نمی حج معنوی مراتب به و فرد هرگز است ممکن غیر آن، مناسک

همچون متعددی  شود موارد برای معذورین میهمان طور که تشریح شد چندگانه حج)معذورین( پرداختیم. 

شوند و یا کسانی که قربانی کردن بلد نیستند و ییا کسانی که بیمار م که خدمات زائران را برعهده دارند کسانی

توانند برای انجام تکالیف حج نایب بگیرند یا خیر؟ برخی موارد دیگر.... حال تکلیف این افراد چیست؟ آیا می

 و بپذیرند نیابت توانندنمی هستند، مستطیع و اندنیاورده بجا را خود واجب حج که افرادیاند فقها بیان کرده
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 دهند، انجام را معذور وظیفه باید که دانندمی ابتدا از و باشند، معذور حج، اعمال کامل دادن انجام از که کسانی

 معذور هم ابتدا از اگر بزرگوار، فقهای از برخی و خمینی)ره( امام حضرت فتوای بپذیرند.  به نیابت توانندنمی

اند که فرد نیست. اما برخی فقها بیان کرده صحیح فرد نیابت آید، پیش برایش عذری عمل هنگام در و نباشد

 سایر و جسمی و مالی توان شخص که است جایی در نظرها اختالف تواند از جانب خود نایب بگیرد. اینمی

 مقید او ایاجاره حج و نذری حج یا و باشد ناتوان خود حجّ انجام از اگر اما باشد، داشته را مکه به رفتن شرایط

 را دیگر کس نیابت تواندمی شخص که نیست فقها بین اختالفی صورت این در نباشد، سال همان به مضیق و

و  بوده بیمار یا و ناتوان جسمی نظر از ولی داشته مالی استطاعت قبل از بگیرد. به طوری که اگر کسی عهده بر

 لیکن کرده، پیدا را حج انجام برای جسمی توان و یافته عافیت بعدها لیکن نرسانده، انجام به را خویش حج

. کندنمی را او برگشت و رفت کفاف و است ناچیز حج انجام برای وی بضاعت و ندارد مالی استطاعت دیگر

 هم صروره گرچه نشده، کامل وی حج شرایط که کسی همچنین. شود دیگر کس نایب تواندمی صورت این در

 اعمال برخی در یا و اعمال تمام انجام در کسی که صورت، هر گیرد. در قرار دیگر کس نایب تواندمی باشد،

تبرعی.  نحو به چه و استیجاری نحو به چه گیرد؛ عهده بر را دیگری نیابت تواند نمی باشد  معذور و ناتوان حج

خالف اصل است، مگر آنکه دلیلی برای آن اقامه شود. بنابراین، اگر  نیابت در اعمال عبادی    ،نظریهچرا که 

در هر . گرددناقص حتی به صورت تبرعی، حج منوب عنه را انجام دهد، موجب فراغ ذمۀ وی نمی شخص

تواند نیابت منوب  باشد نمی اعمال حج ناتوان و معذور  که در انجام تمام اعمال و یا در برخی صورت، کسی

اجب بر ذمه داشته باشد، هرگاه کسی حج و ؛ وعنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی

عهده بگیرد و حج او را انجام دهد،  اگر تخلف کند و نیابت شخص دیگر را برو  تواند نایب دیگری شودنمی

ای او حج نذری و حج اجارهو  داشته باشد حج راشخص توان مالی و جسمی . حال اگر عملش باطل است

تواند نیابت کس دیگر اختالفی بین فقها نیست که شخص میمقید و مضیق به همان سال نباشد، در این صورت 

 . را بر عهده بگیرد

 احتیاط به یا و فتوا به آنان غالب و شده قائل تفاوت طاری غیر عذر و طاری عذر بین ،در حال حاضر فقها

 حج در کسی نایب تواندنمی باشد، حج اعمال انجام از معذور کسی اگر: اندفرموده غیرطاری عذر دربارة واجب

-می بر گفتار و مطلب دو به فقها، نظرات و اقوال تمام. نیست آنان بین واحدی نظر عذرطاری، دربارة اما ،شود
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