درس خارج فقه حضرت آیت هللا هاشمی شاهرودی-جلسه-127سه شنبه2931/77/15:

بسم هللا الرحمن الرحیم

موضوع

 :حکم حج تبرعی و یا مخالفت از وصیت/مراد از بلد کدام بلد است؟

بحث در مسئله  37بود که فرمود (إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا
فخولف و استوجر من المیقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط
الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال إال من المیقات)2
گفتیم اگر قائل به وجود حج بلدی برای میت شدیم و یا وصیت کرد که از
بلد حج بجا آورند ومال هم کافی بود و لیکن وصی مخالفت کرد و از میقات
انجام داد در این صورت می فرماید (برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد)
عرض کردیم دو بحث باقی ماند  ) -2اگر نسبت به وصیت مخالفت صورت
گرفت و یا کسی تبرع کرد و حج رفت آیا آن ترکه و یا مقدار زائد بر جامع به
ملک ورثه بر می گردد و ملک وارث می شود یا نه و  )-1بحث دوم این که
آیا این اجاره شرعی از میقات به عنوان نیابت از میت صحیح است یا اجاره
باطل است ؟
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نسبت به بحث اول گفته شده است ظاهر عبارت متن این است که مال
به ملک ورثه بر می گردد که فرمود (برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد)
البته تصریح به این حکم ندارد ولی اشعار دارد .
تحقیق آن است که اگر وجوب حج بلدی از باب حکم شرع باشد و یا اینکه
از باب وصیت باشد بگوییم از اصل مال خارج می شود نه از ثلث این جا
طبق این مبنا مطلب مرحوم سید ره تمام است که چون زائد بر حج
میقاتی از اصل ترکه خارج می شود و ولی عصیان کرده است ادله ای که
می گفت از اصل خارج می شود به همان مقداری که برای حج بلدی داده
است از ترکه خارج می شود و زائد ارث میشود و این علی القاعده است
.
اما اگر گفتیم با وصیت حج بلدی واجب می شود و وصیت منصرف است به
حج بلدی و این مقدار زائد بر واجب شرعی از ثلث پرداخت می شود نه از
اصل ترکه چون از اصل ترکه ،جامع را باید داد نه بیشتر طبق این مبنا که
مبنای مشهور و مرحوم سید ره هم همین بود حال واجب شرعی انجام
می گیرد و برائت ذمه حاصل می شود ولی به وصیت به عمل نمی شود
چون وصیت به حج از بلد بود و می شود از مواردی که وصیت  ،به آن
نحوی که موصی مد نظر داشته است  ،قابل عمل نیست ؛ حال آیا وصیت
کل ا باطل می شود و مال "موصی به" بر می گردد و ارث می شود یا خیر ؟

در باب وصیت به خیرات و مبرات این گونه می گویند که به نحو تعدد
مطلوب است هم استظهار از وصایا این است و هم در برخی از روایات
خاص از باب وصیت استفاده می شود که اگرعمل به "موصی به" انجام
نشود و نتوان وصیت را انجام داد وصیت ساقط نشده و باطل نمی شود
بلکه االقرب فاالقرب در خیرات و مبرات برای میت صرف می شود و قهراا
این جا مازاد برمیقاتی  -که از ثلث پرداخت می شود نه از اصل مال  -ارث
نمی شود بلکه در امور خیریه دیگر میت صرف می شود که این بحث
روشن است و قبل ا نیز به آن اشاره شده است .
اما بحث دوم  :آیا در این صورت اجاره میقاتی باطل است یا صحیح ؟
برخی از بزرگان حاشیه زده و گفته اند این اجاره باطل است و اجیر
مستحق اجرة المثل از موجر است چون به امر موجر این عمل را علی وجه
الضمان انجام داده است امر هم از موجبات ضمان است حتی اگر اجاره
باطل باشد باید موجر اجرة المثل را از کیسه خودش بدهد نه از ترکه ،
چون به صرف ترکه در حج از بلد ماذون بوده است که نداده است و در
صرف بر حج از میقات از ترکه ماذون نبود ترکه هم می شود ارث و به وراث
بر می گردد .
این مطلب فی الجمله صحیح است ولی می توان در اطلقش اشکال کرد
زیرا یکبار وصیت می کند که حج واجب من را از بلد بدهی چه هزینه حج

بلدی از صلب مال خارج شود و چه زائدش بر میقاتی از ثلث خارج شود زیرا
که معنای وصیت این است که میت اجازه نداده است از مال و ترکه اش به
غیر بلدی بپردازند و میت بر این که مالش چگونه بر واجب شرعی صرف
شود دارای چنین والیتی است و والیت وارث بر آن مال در طول والیت میت
است و میت می تواند معین کند واجب شرعی را از کجا بدهد در صورتی
که مخالف آن واجب شرعی نباشد

بنابراین اگر میت از صرف ترکه در

مصادیق دیگر واجب منع کرده باشد تصرف وارث و صرف ترکه در آنها تصرف
باطل است و خودش ضامن است و این جا میت با وصیتش کیفیت مصرف
ترکه را تعیین می کند و دیگر وارث نمی تواند بر خلف آن عمل کند چون
فاقد والیت بر آن است و غیر ماذون فیه می باشد ولی حجی را که اجیر
به نیابت میت انجام داده است صحیح است و مبرء ذمه میت است که در
حقیقت وارث نه مباشر اة بلکه به تسبیب آن را انجام داده است و مثل
موارد تبرع می شود.
اما اگر وصیتی در کار نباشد و ابتدا اء شرعاا نیابت از میت از بلد واجب باشد
و این وجوب را حتی در جایی که وصیت نکرده است شارع گفته است باید
حج بلدی برای میت از ترکه انجام دهید ممکن است گفته شود که اجاره
حج میقاتی از ترکه باطل است ولی شارع این حکم را به نحو تعدد مطلوب
می خواهد یعنی در این جا دو تکلیف است یکی انجام جامع حج از ترکه و

دیگری تکلیف اضافی به شروع از بلد که این  ،ترک و عصیان شده است
ولی ترک آن موجب عدم اذن در صرف ترکه در مطلوب اول نمی شود
حاصل اینکه طبق این مبنا چون تعدد مطلوب را در حکم شرعی قائل
هستیم این جا هم اجاره از میقات صحیح می شود چون تفریغ ذمه میت
صورت می گیرد که واجب اول بوده و به مقتضای اطلق روایات از ترکه می
شود بر آن صرف شو

د و وارث امر دوم و مطلوب دوم را مخالفت کرده

است و مطلوب اول مطلوب مستقلی بوده است که مأذون بوده است که
از ترکه بر آن صرف کند پس همان گونه که واجب اول امتثال شده است
والیت بر مطلوب اول را هم داشته والیتش بر مطلوب اول منوط بر انجام
مطلوب دوم نیست همان گونه که صحت مطلوب اول هم همینطور است
بنا بر این چرا اجاره باطل باشد و به عبارت دیگر مقتضای اطلق روایات
(یخرج الحج من صلب المال) اینجا را هم می گیرد بلکه اگر وارث به اجیر
امر کند که حج نیابتی از میت انجام دهد اجرة المثل آن را هم می تواند از
ترکه بدهد بمقتضای اطلق مذکور و اجاره الزم ندارد .
بنابر این باید تفصیل داد که اگر میت وصیت کرده باشد اجاره باطل می
شود چون وصیت عدم اذن میت در تصرف دیگری در ترکه را ثابت می کند و
موجر ضامن اجرة المثل می شود اما اگر وصیت نکرده باشد و گفتیم که

آنچه واجب است حج بلدی است چون که به نحو تعدد مطلوب است حکم
به بطلن اجاره مشکل است .
و از روایات وجوب حج از بلد نمی شود استفاده کرد که مطلوب اول به
تنهایی ماذون فیه نیست بلکه اطلق آن روایات این جا را هم می گیرد و
صحت اجاره از میقات را اثبات می کند هر چند مطلوب دوم را ترک کرده
است و موضوعش را از بین برده است عصیاناا و حکم به بطلن اجاره که در
حاشیه به شکل مطلق آمده است درست نیست .
(مسألة  32الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فیه كما يشعر
به خبر زكريا بن آدم :سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و أوصى بحجة أ
يجزيه أن يحج عنه من غیر البلد الذي مات فیه فقال ع ما كان دون المیقات
فل بأس به مع أنه آخر مكان كان مكلفا فیه بالحج و ربما يقال إنه بلد
االستیطان ألنه المنساق من النص و الفتوى و هو كما ترى و قد يحتمل
البلد الذي صار مستطیعا فیه و يحتمل التخییر بین البلدان التي كان فیها
بعد االستطاعة و األقوى ما ذكرنا وفاقا لسید المدارك و نسبه إلى ابن
إدريس أيضا و إن كان االحتمال األخیر و هو التخییر قويا جدا1
بحث از این است که مراد از بلد از کجا است و کدام بلد منظور است؟ بلد
استیطان ؟ یا موت؟ و یا استطاعت؟ حال اگر حج بلدی واجب شد از کدام
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یک از این بلد واجب است می فرماید مراد از بلد  ،بلد موت است و می
فرماید که روایت زکریا بن آدم بر آن داللت یا اشعار دارد زیرا که می فرماید:
(عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجزيه أن يحج عنه من غیر البلد الذي مات
فیه فقال ع ما كان دون المیقات فل بأس به) که ظاهر سؤال این است که
از بلد موت واجب بوده است و امام ع هم آن را قبول داشته که باید از بلد
مات فیه صورت بگیرد و لیکن می گوید از میقات هم جایز است یک
استدالل دیگر هم می کند و می فرماید( :مع أنه آخر مكان كان مكلفا فیه
بالحج) یعنی آخرین تکلیف میت حج از آن بلدی است که در آن فوت کرده
است بنابر این نائب هم باید از بلد موت انجام دهد و این همان استدالل
ابن ادریس است که قبل ا گذشت بعد می فرماید گفته شده از بلد
استیطان الزم است (ألنه المنساق من النص و الفتوى) یعنی ظاهر نص و
فتوی این است که باید از بلدی که در آن زندگی می کند  ،باشد سپس
می گوید (و هو كما ترى) یعنی ایشان قبول ندارد که می فرماید :و هو كما
ترى و بعد قول سومی را مطرح می کند که از بلد حصول استطاعت است
می فرماید ( :و قد يحتمل البلد الذي صار مستطیعا فیه ) سپس می گوید
(و يحتمل التخییر بین البلدان التي كان فیها بعد االستطاعة ) و این قول
چهارم است .

یعنی تخییر و این که در هر بلدی بوده بعد از استطاعت حج از آن بلد
مجزی است چون هر بلدی بوده مکلف بوده است از آن بلد برود همه این
بلد استطاعت مورد تکلیف بوده است بعد  -وفاقاا با صاحب مدارک  -می
فرماید أقوی قول اول است ولی قول به تخییر هم أقوی است (و إن كان
االحتمال األخیر و هو التخییر قويا جدا) این مبانی چهار قول است .
تحقیق آن است طبق قول به کفایت حج از میقات و این که با وصیت از بلد
واجب می شود ؟ :باید وصیت را نگاه کرد که ظاهر در چیست ؟و طبق
وصیت واجب می شود و اگر وصیت مطلق باشد اصل بلدی واجب نمی
شود پس طبق این قول باید ظهور وصیت را نگاه کرد که ظاهر در کدام حج
بلدی است و معموال ا می گویند ظاهر در استیطان است و شاید روایت
ن َم ْنزله ) 9هم
بزنطی که می فرمود ( َقا َ
ل َعلَى َق ْدر َماله إ ْن َوس َع ُه َمالُ ُه َفم ْ
این را تایید کند .
اما بنابر قول دوم که حج شرعی باید از بلد باشد اگر مبنای ابن ادریس را
قبول کردیم و کسی آن استدالل را قبول کند اینجا الزم است که از بلد
موت باشد زیرا که از این جا بر میت واجب بوده که حج به جا آورد و همین
هم به ذمه نائب می رود لیکن این استدالل درست نبود زیرا که نه بر میت
غیر از وجوب جامع حج و اعمال آن واجب بود و نه بر نائب و قبل ا ایشان این
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استدالل را رد کرده اند و گفتند جامع حج که از میقات است کافی است
پس دلیل ابن ادریس تمام نیست
بله  ،اگر دلیل  ،روایات خاصه باشد روایت زکریا مشعر به این است که باید
از بلد موت باشد و لیکن اوال ا  :این در حد یک داللت واضح نیست شاید به
جهت استظهار از وصیت است که سائل گفته است از بلد موت نشده
است و از این استفاده نمی شود که بدون وصیت باز هم از بلد الموت
واجب بوده است .
ثانیاا  :در روایات دیگر عکس این مطلب آمده است مثل ا در معتبره بزنطی
ح ُّ
ن
ن َم ْنزله ) آمده است و در معتبره ابن بکیر آمده است ( َما ُي َ
ج به م ْ
( َفم ْ
ب َلده ) 3که ظاهر در همان بلد استیطان است .
برخی گفته اند آن داللت اقوی است چون بلد موت را ذکر کرده است .
پاسخ این است که روایت بزنطی هم منزل یعنی بلد استیطان را ذکر کرده
است بنابر این روایات زکریا مضافاا به این که به جهت سهل بن زیاد ضعیف
است  ،با این روایات معارض می شود .
بله  ،روایتی که در سرائر نقل کرد درباره کسی که در راه مرده بود و
ن
وصیت به حج کرده است آنجا امام فرمود از مکان موت حج بروند (ع إ َّ
اب َنا
ج ٍ
اخ َتلَ َ
ج ال َم َ
ك َف ْ
ص َ
ي َف ُه َو لَ َ
ة َو َما َبق َ
صى ب َ
ات في الطَّريق َو أَ ْو َ
ف أَ ْ
ح َّ
ح ُ
َر ُ
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ح ُّ
ل
ل َب ْع ُ
يء أَ ْن َي ْبقَى َعلَ ْیه َو َقا َ
ج َع ْن ُه م َ
م ُي َ
َفقَا َ
لش ْ
ض ُه ْ
ن ا ْل َو ْقت َف ُه َو أَ ْو َف ُر ل َّ
ح ُّ
ح ُّ
ث َمات)5
ح ْی ُ
ث َم َ
ح ْی ُ
َب ْع ُ
ن َ
ل ع ُي َ
ات َفقَا َ
ن َ
م ُي َ
ج َع ْن ُه م ْ
ج َع ْن ُه م ْ
ض ُه ْ
و این ظهور در خصوص مکان موت را دارد در مقابل دیگر بلد ولی این حدیث
وارد شده است در کسی که خودش در راه حج فوت کرده باشد و وصیت
کرده باشد یعنی در راه حج وصیت کرده است که حجش را به اتمام
برسانند و لذا برخی در حاشیه گفته اند اگر کسی در طریق حج فوت کند و
وصیت کند باید از مکان فوت نیابت انجام گیرد.
لیکن بعید است که بشود از این روایت حکم تعبدی استفاده کرد بلکه در
چنین موردی ظاهر وصیت آن است که همان حج را اتمام کنند بنابر این بلد
ن َم ْنزله ) و
الموت دلیلی ندارد و اگر دلیلی هم داشته باشد  ،با روایات ( َفم ْ
ن ب َلده ) معارض است
(م ْ
بلد استطاعت هم وجهی ندارد اال این که گفته شود تکلیف در آنجا فعلی
شده است پس باید معینا از آنجا برود
جواب این هم روشن است چرا که وجوب از آن بلد مقدماتی است و مکلف
به هر بلدی برود مقدمه عوض می شود و گفتیم که مقدمات از اعمال حج
نیست تا مشمول ادله حج از میت بشود و اگر استفاده بلدیت شد باید دید
از چه بلدی استفاده می شود .
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قول به تخییر بین بلد بعد از استطاعت هم مبتنی است بر این نکته که
بعد از استطاعت به هر بلدی که رفته است امر به حج از آن بلد متوجه او
شده است و در همه آنها امر داشته است پس بین آنها مخیر است و هر
کدام از بلد می رفته کافی بوده است و نائب هم مخیر هست
این استدالل هم  ،مضافاا بر این که تمام نیست و اینکه شرعاا مکلف به
حج است نه مکلف به مقدمات حج و این وجوبات مقدمات باقی نمی ماند
و به هر کدام از بلد برود وجوب از بلد قبلی ساقط می شود و وجوب بعدی
فعلی می شود اگر آن وجوب می ماند جا داشت بگوییم میت به تعداد آنها
وجوب سیر داشته است پس نائب هم مخیر است از هر کدام که خواست
انجام دهد و لیکن اینچنین نیست و وجوب مقدماتی ساقط می شود زیرا
که وجوب مقدمی به واقع مقدمه می خورد و با رفتن از هر بلدی مقدمیت
آن از بین می رود و لذا اکثراا حاشیه زده اند و گفته اند این که فرمود تخییر
قوی جداا این ضعیف جداا است و باید یا بلد موت را گفت و یا بلد استیطان
را و لیکن چون صحیح آن است که اصل ا حج از بلد واجب نیست مگر در
صورت وصیت و وصیت هم ظهور در بلد استیطان دارد که اگر ظهوری
نداشت و مطلق بود جامع و حج بلدی کافی است لهذا این مسأله موردی
ندارد .

