
1 

 

 

 

 

 

 

 استطاعت در فریضه حج 
 

 مطابق نظرات فقهی 

 )حضرت امام، امام خامنه ای و آیات عظام سیستانی و مکارم( 

 

 : علی زنگنه ابراهیمی تهیه

 

 

 

 در حال ویرایش 

 1401خرداد 



2 

 

 

 

 فهرست مطالب:

 4 .......................................................................................................................................... حج  وجوب بودن  یفور
 4 ................................................................................................................................... حَجّةاالسالم  وجوب  شرایط 

 5 .......................................................................................................................................................... استطاعت
 5 .................................................................................................................... استطاعت  شدن  محقّق ط یشرا
 5 ............................................................................................................................. وقت  داشتن  وسعت: اول
 5 .................................................................................................................... آن  ى ی توانا و  بدن صحّت: دوم
 6 .......................................شود  ناتوان ی جسم  نظر  از سپس  اورد ین بجا حج  یکوتاه  ی رو از عیمستط اگر
 7 .................................................................................................................... آن  تیامن و  راه بودن  باز : سوم

 7 .............................................................. است ضرر  و ی نگران و  ترس موجب که  یراه  به  ریمس انحصار 
 8 ........................................................................................................... آن   ط ی شرا و ی مال  استطاعت: چهارم
 8 ..............................................................آنها   نهیهز  داشتن   ای ( راه مرکب و  توشه=راحله و  زاد داشتن-1

 9 ........................................................................................................... ( یهد)یقربان نه یهز نداشتن
 10 ....................................................................................... سفر  مدت  طول در خانواده  مخارج داشتن-2
 10 .................................................................................................................. ی زندگ   اتیضرور داشتن-3

 11 ...................................................... شده  محقق یزندگ   اتیضرور  کردن صرف با  که یحج  حکم
 11 ........................................... ( حجّ  از بازگشت از  پس   یزندگ  مخارج نی تأم یی توانا )تیکفا به رجوع  -4

 13 ............................................ دار   هیشهر  مثل هیشرع وجوه به ازین  حج  از مراجعت از  بعد که یکس
 14 ........................................................................................ دارد   را  یقاتیم حج  استطاعت فقط که یکس
 14 .................................................................................... ی مال  استطاعت  لی تحص یها راه  از ی برخ یبررس
 14 ............................................................. حج   به رفتن  جهت تر  ارزان  مؤنه به شان  از  خارج  مؤنه  لی تبد
 15 ...................................................................بفروشد  مؤنه ن یتام جهت  را ی ا ه یسرما ا ی لک م که یکس

 16 ................................................................... برسد  او به ارث  مثل  ی مال  که...و کارمند ا ی صنعت  صاحب
 16 ............................................................................ ندارد  نقد  پول ی ول دارد ... و اجناس و ملک  که یکس

 16 ....................................................................................................... ی مال  استطاعت تحقق  و ی طلبکار
 18 ............................................................................... دارد  طلب  شوهر از  که یا ه یمهر با زن  استطاعت
 18 ........................................................................................................   استطاعت  حصول  و کردن  قرض
 19 ............................................................................................................... استطاعت  تحقق و بودن  بدهکار
 20 ..................................................................................................... است زنش  ه یمهر بدهکار  که  یمرد
 21 ................................................................................................. استطاعت و زکات و  خمس بودن  بدهکار
 21 ..................................................... شده مستقر او بر  حج که یکس به  نسبت زکات و خمس  یبدهکار
 21 .....................................................................................................................................ی بذل  استطاعت
 23 ..................................................................................... ... هبه  و قرض  با  یبذل  استطاعت  لی تحص
 23 ...............................................................................   کاروان یروحان  و ها  کاروان  خدمه  حج  حکم



3 

 

 24 ........................................................................................... ...( و  هبه مثل )متزلزل تیملک با استطاعت
 25 ..................................................................................................... ...( و  غصب )ری غ مال با  حج به رفتن
 26 ........................................................................................ ... و خمس  مثل  هیشرع وجوه با  حج به رفتن

 26 ..............................................................................................................حج  آزاد  شیف د ی خر حکم
 27 ........................................................................................................................... استطاعت  ل یتحص حکم
 28 ...................................................................................................................ی مال  استطاعت  وجود در  شک
 28 ........................................ ندارد  را  رفتن  حج  یی توانا ...و ی ریپ  علت  به یول  دارد   یمال  استطاعت  که یکس
 29 ........................................................................ شده  فوت  و اورده ین بجا و  شده مستقر او بر  حج  که یکس
 29 ....................................................................... شده  فوت و کرده یم  را حج  کفاف  اش هیمهر که یزن
 29 .................................................................................   کرده ترک  ا ر حج  طی شرا وجود  با که  یکس  فیتکل

 30 ........................................................................ استطاعت رفتن ن یب از و حج مقدمات هیته در  یکوتاه 
 31 ........................................................................................................................... ی مال استطاعت از  خروج
 31 ........................................................................................... دارد  استطاعت جهت هر از که یکس : الف
 31 .................................................. ستی ن گر ید  جهات   از ی ول است عیمستط یمال  جهت  از که یکس : ب

 32 ................................................................................... حج  یها  ماه  دنیرس از  قبل  استطاعت از  خروج
 33 .........................................................ر یغ  مال ی عمد اتالف با  ای  یقهر صورت به استطاعت از  خروج
 33 ............................................................................ ... و غفلت ا ی  حکم به جهل  علت به استطاعت از  خروج
 34 .................................................. شود  یم توجه  قابل  ضرر   ای  حرج و عسر باعث حج  که ی موارد از  یبرخ

 34 ............................................................... فرد  خود  ی برا آن مخارج  و  ازدواج  به  ازین وجود  با استطاعت
 35 ................................................................................... ... و فرزندان ازدواج مخارج  نیتام ای  حج تیاولو
 36 ..................................................................................... سفر  یها نهیهز ( بودن متعارف  ری غ)بودن اد یز
 36 ................................................ شود  النفقه  واجب ری غ افراد یبرا ی مال  مشکل موجب حج به رفتن اگر
 37 .......................................................................................................... فرد  مال  شدن  تلف با حج  تزاحم
 37 .................................................................... است  قانون خالف  حج به رفتنش و است  معتاد که یکس
 37 ................................................................................................................. دارد   رخواری ش فرزند که یزن

 38 ............................................................................................ ی درس امتحانات و ل یتحص  با  حج  منافات
 38 ............................................................................................................................... استطاعت احکام متفرقات 
 38 ............................................................................................. ظالم  حکومت به کمک  با رفتن  حج  مالزمه
 39 ................................................................................. دارد  عیمستط یبرا  حج به رفتن با نافات م که ینذر
 39 .................................................................................................... حرام انجام ای  واجب ترک با حج  تزاحم
 40 ........................................................................................................................ ی جعل واکسن کارت  با حج
 41 ........................................................................................ استطاعت  کشف و ی استحباب تین به  حج انجام
 41 .......................................................... قبل  نوبت در   حج صحت  ا ی استطاعت در  شک  صورت  در  حج تین
 42 ................................................................................ ی فعل د یتقل  مرجع  نظر طبق یقبل  حج نکردن تیکفا

 42 ............................................................................................ حج  حکم و  مرتد توبه ای  کافر شدن  مسلمان 
 43 .................................................................................................................... ی قبل  حج حکم و  شدن عهیش

  



4 

 

 م یبسم اهلل الرحمن الرح

 1فوری بودن وجوب حج

وجوب حج، بر شخص مستطیع فوری است؛ یعنی واجب است در سال اول استطاعت به جااا آورد و تااأخیر آن جااایز 

خیر، واجب اساات و در صورت تأ  ( و اگر به تأخیر اندازد معصیت کرده است و حج بر ذمه او باقی است  :امام خامنه ای)نیست

 ( آیه اهلل مکارم،  امام خامنه ای،  حضرت امام)در سال بعد انجام دهد.

در سال اوّل استطاعت انجام شااود، و اگاار کسااى آن را در   دیفورى است، پس با  طشیوجوب حج پس از تحقق شرا

 نکااهی: ا  اوّل  دو وجااه اساات :  تیفور  نیدر ا  ولىسالهاى بعد .  نیدر سال دوم انجام دهد، و همچن  دیسال اول انجام نداد با

آن منجر به ترک واجااب   ریتا مبادا تأخ  اطیعقلى باشد، از باب احت  نکهی: ا  دوّم  باشد .  نیمشهور هم هم  ایشرعى باشد، و گو

وجه اوّل احوط است و دوّم اقوى، پس اگاار آن را از سااال   وصورت مستحق عقوبت خواهد بود .  نیبدون عذر شود که در ا

آن را انجام دهد، ولى بعداً موفااق بااه انجااام   تواندیداشته باشد که بعداً م  نانیاطم  نکهیانداخت بدون ا  ریخاول استطاعت تأ

 ( آیه اهلل سیستانی). باشدیو اگر اصالً موفق نشود مرتکب گناه بزرگى م باشد،یآن شود متجرّى م

 شرایط وجوب َحجّةاالسالم

 می آنها حج واجب نیست:با چند شرط، حج واجب می شود و بدون وجود تما

 بلوغ :اوّل  

 عقل.    دوم:

 آزاد بودن)برده نبودن( سوّم:  

 چهارم: استطاعت 

نکته: هر یک از این شرایط تفصیالتی دارد که در مناسک حج مطرح شده است و در این نوشته به طور خاص بحث 

 استطاعت مطرح شده است.

 
 2.مناسک محشی مساله  1
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  استطاعت

ت و بدون استطاعت حج واجب نماای شااود. شاارایط محقااق شاادن یکی از شرایط وجوب حج مستطیع بودن فرد اس

 استطاعت عبارتند از استطاعت زمانی و بدنی و طریقی و مالی که احکام هر یک به تفصیل در ادامه می آید.

 محقّق شدن استطاعت طیشرا

 2وسعت داشتن وقتاول:  

کااه   ستطاعت زمانی، پس بر مریضیشرط است در وجوب حج، استطاعت بدنی و استطاعت از جهت باز بودن راه و ا

ندارد یا بر او حرج و مشقت زیاد دارد، واجب نیست و بر کسی که راه برای او باز نیست یا وقت تناا    راقدرت رفتن به حج  

 (  آیه اهلل مکارم  امام خامنه ای  حضرت امام)طوری که نمی تواند به حج برسد نیز واجب نیست.  است؛ به

 

یعنی استطاعت در زمانی محقق شود که انسان فرصت کافی برای رسیدن بااه حااج در   یا  استطاعت زمان70مسأله  

توانااد حااج را ایام خاص را داشته باشد. بنابراین کسی که استطاعت او در زمانی حاصل شده، که به سبب تنگی وقاات نمی

 ( نه ایامام خام)درک کند، یا برایش مشقّت و حرج شدید دارد، حج در آن سال بر او واجب نیست.

جا آوردن اعمال واجااب در آنجاهااا را داشااته معنى که وقت کافى براى رفتن به اماکن مقدسه و به نیسعه وقت، به ا

وقتى باشد که براى رفتن به آن اماکن و انجااام مناسااک   طیشرا  ریفراهم شدن سا  ایاگر به دست آمدن مال    نیباشد، بنابرا

صااورتى  نیو در چناا )تحمّل نشود، حج واجااب نخواهااد بااود  عادتاً    که  ادىیز  کافى باشد ولى با مشقت  ایحج کافى نباشد،  

 ( آیه اهلل سیستانی).بحث خروج از استطاعت مطرح می شود(  درحکم وجوب حفظ مال تا سال بعد  

 3آن  ىیصحّت بدن و توانادوم: 

کااه   پس بر مریضیشرط است در وجوب حج، استطاعت بدنی و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانی،  

ندارد یا بر او حرج و مشقت زیاد دارد، واجب نیست و بر کسی که راه برای او باز نیست یا وقت تناا    راقدرت رفتن به حج  

 (  آیه اهلل مکارم  امام خامنه ای  حضرت امام)طوری که نمی تواند به حج برسد نیز واجب نیست.  است؛ به

 
 12( مناسک بعد از میستانیاهلل س هی)آ؛ 70م  (مناسک حج ی)امام خامنه ا ؛ 41م  یمناسک محش . 2

 12(مناسک حج بعد از مساله یستانیاهلل س هی)آ؛ 67و 66م  (مناسک حج ی)امام خامنه ا ؛ 41م  یمناسک محش.  3
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زم برای انجام اعمال حج است. بنابراین حج بر بیمار و سالمندی که قدرت مراد از استطاعت بدنی، توانایی جسمی ال

رفتن به حج را ندارد، یا رفتن به حج برای او حرج و مشقّت دارد، واجب نیست. بقای استطاعت بدنی در وجوب حااج شاارط 

شااود کااه باااز دارد، کشااف می است، بنابراین اگر کسی به قصد حج، سفر کند ولی بیماری، او را قبل از احاارام از ادامااه راه

استطاعت بدنی درباره او تحقق پیدا نکرده است و بر امثال او واجب نیست برای انجام حج نایب بگیرنااد. ولاای اگاار حااجّ از 

قبل بر او مستقر شده و امسال، برای انجام حج حرکت کند و در بین راه بر اثر بیماری از ادامه مسیر باز بمانااد، در صااورتی 

های آینده ناامید باشد، باید نایااب بگیاارد. ولاای اگاار ودی و توانایی انجام حج بدون حرج و مشقّت هرچند در سالکه از بهب

های آینده داشته باشد، وجوب مباشاارت شااخص خااودش در انجااام حااج از او امید به بهبودی و انجام حج هرچند در سال

 ( امام خامنه ای)خود را دارد.صخا  بیمار شود، احکام  شود. اما اگر پس از احرامساقط نمی

بتواند ولى نتوانااد  ای د،یا به اماکن مقدسه سفر نما رىیپ ایآن، پس اگر نتواند ا به علت مرض   ىیصحّت بدن و توانا

ماندن در آنجا به آن مقاادار، موجااب مشااقت و زحماات   ایدر آنجا به مقدار انجام مناسک بماند به علت شدّت گرما مثالً، و  

آیااه اهلل ).ردیبگ  بیاا ولى واجب است کااه نا  ست،یحج بر شخص، واجب ن  اشرتکه قابل تحمل نباشد عادتاً، مبباشد    ادىیز

 ( سیستانی

 4اگر مستطیع از روی کوتاهی حج بجا نیاورد سپس از نظر جسمی ناتوان شود

ج نماای باشاام، اینجانب که به علت کهولت سن و باال بودن قند خون و امراض دیگر قادر به انجام فریضه حاا سوال:  

ا اگر قبالً از جمیع جهات مستطیع بوده اید، ولاایکن   پاسخ   آیا می توانم نیابتاً از طرف خود کسی را به حج بفرستم یا خیر؟

اقدام بر انجام حج نکرده اید و در نتیجه حج بر شما مستقر شده و فعالً در اثر پیری یا بیماری که امید خااوب شاادن نباشااد 

 ( حضرت امام)ید واجب است کسی را نایب بگیرید تا برای شما حج به جا آورد.تمکن از سفر حج ندار

 

 نیاا باشااد از ا  دیرا از دست بدهد، به طورى که ناام  شیجسمان  ىیسپس توانا  اورد،یحج بجا ن  عیهرگاه شخص مستط

ا هرگاه کسى قاادرت کند، و از طرف خود به حج بفرستد، امّ بیرا نا گرىیشخص د دیکه خودش بتواند به سفر حج برود، با

هاار چنااد  ;سااتیانجام حج نداشته باشد، حج بر او واجااب ن ىیتوانا مارى،یب ای رىیکند، و در زمان قدرت، بر اثر پ  دایمالى پ

 ( آیه اهلل مکارم).ردیبگ  ریمستحب آن است که اج  اطیاحت

 
 41م  اهلل مکارم(مناسک جامع حج  هی)آ؛  85ی، سوال)حضرت امام(مناسک محش.  4
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نبود استطاعت بدنی بایااد نا ااب  نکته: از نظر آیه اهلل سیستانی حتی اگر کوتاهی هم نکرده با وجود استطاعت مالی و

 بگیرد.

 5آن  تیباز بودن راه و امنسوم:  

حضاارت )شرط است در وجوب حج استطاعت از جهت باز بودن راه و بر کسی که راه برای او باز نیست واجب نیست.

 (  امام

سته است، به طوری یعنی راه برای رفتن به حج باز و امن باشد، بنابراین کسی که راه به روی او ب  ،یاستطاعت طریق

که نمی تواند به میقات برسد یا اعمال حج را تکمیل کند، و همچنین کسی که راه حج برای او باز است ولاای اماان نیساات 

 ( امام خامنه ای)کند، حجّ بر او واجب نیست.یا آبرو و یا مال او را تهدید می دنمانند زمانی که در راه، خطری جان یا ب

اماااکن  ایاا   قاااتیبااه م  دنیمعنى که در راه مانعى وجود نداشته باشد که مااانع از رساا   نین، بدآ  تیباز بودن راه و امن

آیااه اهلل ) صورت حج واجب نخواهااد بااود . نیا ریناموسش نباشد، و در غ ایمال  ایخطرى بر جان   نیمقدسه باشد، و همچن

 ( سیستانی

کرده، و در قرعه کشى شاارکت نمااوده، ولااى کسى که بالفاصله پس از استطاعت مالى براى تشرّف به حج ثبت نام  

مشروط باار  ست،ینشده، و حج بر او واجب ن عیمستط ده،یبه خانه خدا نگرد متیقرعه به نام او اصابت نکرده، و موفّق به عز

کاارده، حااج   ریجز شرکت در قرعه کشى نداشته باشد، ولى اگر مسامحه نموده، و در ثبت نام تأخ  گرىید  حیآن که راه صح

 ( آیه اهلل مکارم)واجب است.بر او  

 6انحصار مسیر به راهی که موجب ترس و نگرانی و ضرر است

و ماننااد   مااارىیب  ایاا باشد مثالً، و احتمال عقال ى دهد که سفر از آن راه، موجب غرق    ایهرگاه راه حج منحصر به در

 شیمشکل باشااد، و عااالج آن باارا شیآنکه سفر مذکور موجب ترس و نگرانى شود به طورى که تحمّل آن برا  ایآن شود،  

آیااه اهلل )  خواهد بااود .  حیشود، ولى اگر حج نمود، بنا بر اظهر حجش صحیصورت وجوب حج ساقط م  نینباشد، در ا  سّریم

   ( سیستانی

 
 48م  اهلل مکارم(مناسک جامع حج  هیآ؛ 12(مناسک حج بعد از مساله  یستانیاهلل س هیآ؛ 68م  (مناسک حج یامام خامنه ا ؛ 41م  یحضرت امام( مناسک محش.  5

 17(مناسک حج مسأله یستانیهلل سا  هیآ.  6
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 و شرایط آن استطاعت مالیچهارم:  

 استطاعت مالی با وجود شرایط ذیل حاصل می شود:

 7ا داشتن هزینه آنهای  (=توشه و مرکب راهاد و راحلهداشتن ز-1

استطاعت از جهت مال؛ یعنی داشتن زاد و راحله که توشه راه و مَرکب سواری است، و چنانچااه عااین آنهااا را ناادارد 

کافی است چیزی مثل پول یا متاع دیگر داشته باشد که ممکن است آن را صرف در تهیه آنهااا نمایااد، و شاارط اساات کااه 

 ( آیه اهلل مکارم،  رت امامحض).را نیز داشته باشد  مخارج برگشتن

ی چیزهایی است که در سفر بدان نیاز دارد، مانند خوراک، نوشیدنی و دیگر لوازم و مایحتاج ی راه، همهمراد از توشه

. بر کسی که توشه و مرکب ندارد و مالی هم ناادارد پیمایندیای است که با آن راه می نقلیهسفر؛ و منظور از مَرکب، وسیله

وجوب حج   ی آنها هزینه کند، حج واجب نیست، هرچند بتواند با کسب و کار و تجارت آن را تهیه کند.برای تهیهکه بتواند  

خواهااد بااه آنجااا باارود را در اختیااار داشااته ی بازگشت به وطن خود یا محل دیگری که میمشروط بر آن است که هزینه

 ( امام خامنه ای)باشد.

و معنااى زاد   شود،یگفته م  زیو به آن زاد و راحله ن  نه،یهز  عنىی،  است  نفقه  :داشتن  از شرایط وجوب حجچهارم  شرط  

سوارى است که با آن   لهیآن سفر، و معنى راحله: وس  اتیآنها از ضرور  ریو غ  دنىی: داشتن توشه راه است از خوردنى و آشام

زاد و راحلااه را داشااته باشااد، بلکااه  نیعاا  سااتیبه حال شخص باشد، و الزم ن قیو الزم است زاد و راحله ال  د،یمایراه را بپ

 باشااد . گاارىید زیاا چ ایاا . خااواه آن مااال اسااکناس  دیاا نما هیکه مالى داشته باشد که با آن بتواند آنها را ته  کندیم  تیکفا

باادون  نکااهیصااورت ماننااد ا نیاا ا ریبه آن است، اما در غ  اج یسوارى مختص به صورت احت  لهیشرط داشتن راحله با وس**

داشااتن ** . سااتینباشد داشتن راحله شاارط ن شیهم منافى شرف و آبرو  یروادهیداشته باشد، و پ  یروادهیمشقت قدرت پ

بازگشت به وطن هنگامى معتبر است که مکلف قصد بازگشت به وطن خود داشااته باشااد، امااا اگاار نخواسااته باشااد   نهیهز

 نااهیرفتن به آنجا را داشته باشد و دارا بااودن هز  نهیهز  دیاز وطن خود ساکن شود، با  ریغ  گرىیبرگردد و بخواهد در جاى د

بازگشت بااه   نهیاز هز  شتریب  نهیدر آنجا ساکن شود هز  خواهدیکه م  ییاگر رفتن به آنجا  بلى.  ستیبازگشت به وطن الزم ن

بازگشت بااه وطاان در وجااوب حااج   نهیبلکه داشتن هز  ست،یتا آنجا شرط ن  نهیصورت داشتن هز  نیوطن داشته باشد، در ا

 **رفتن تا آن شهر را داشته باشااد نهیهز  دیصورت با  نیناچار باشد در آن شهر ساکن شود، که در ا  نکهیى است، مگر اکاف

است که در آن است، نه از شهر و وطنش، پس هرگاااه مکلااف   ىیاستطاعتى که در وجوب حج معتبر است، استطاعت از جا

 
 41وم22تا17( مناسک حج بعد از مسأله  یستانیاهلل س هیآ؛  38و37و36م  (مناسک حج یامام خامنه ا ؛ 15. مناسک محشی م 7
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باشااد، بااه  رهیاسکناس و غ لیآنها از قب متیق ایراى زاد و راحله رفت که در آنجا دا گرىیآن به شهر د  ریغ  ایبراى تجارت  

همچنااان کااه   *نبود  عیمستط  بودیحج بر او واجب خواهد بود، هرچند اگر در شهر خود م  د،یطورى که بتواند با آن حج نما

دن از انجااام سوارى و مخارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنهااا تااا فااارغ شاا  لهیدر وجوب حج داشتن توشه و وس

و از  ساات،یتلف شد، حج باار او واجااب ن  سفر  نیدر ح  ایسوارى قبل از سفر    لهیوس  ایاگر توشه و    پسشرط است،  زیاعمال ن

از روى  نکااهیکند، مثاال ا دایاست هرگاه بدهى قهرى پ  نیکه از اوّل استطاعت نداشته است، همچن  شودیتلف معلوم م  نیا

 برد،ینم نیبراى صاحب مال بدل آن را، بلى تلف کردن عمدى وجوب حج را از ب  خطا مال کسى را تلف کند و ضامن شود

بعااد از   ایانجام اعمال،    نیجا آورد . و امّا اگر در حاو مستقر است، و الزم است حج را هرچند به سختى باشد به  ربلکه حج ب

تلااف کشااف   نیدگى جا گذاشته تلف شود، امالى که در شهر خود براى زن  ایبازگشتش به وطن تلف شود،    نهیاتمام آنها هز

آیااه ). سااتیصورت حجش کافى است، و بعد از آن حجى بر او واجب ن  نیا  رنبوده، بلکه د  عیاز اوّل مستط  نکهیاز ا  کندینم

   ( اهلل سیستانی

 8نداشتن هزینه قربانی)هدی(

 برای او واجب است؟  ، آیا حجشخصی که سایر هزینه های حج را دارد ولی هزینه هدی)قربانی( را ندارد

 ( حضرت امام)  بلی مستطیع است و پول هَدْی، جزو استطاعت نیست.

آیااة اهلل آیااه اهلل   )بلی مستطیع است زیرا به جای آن روزه می گیرد و چنین کسی عرفاً اسااتطاعت باارای حااج دارد.

 ( مکارم

مناسک حجّ بیان شده اساات، البتااه   که تفصیل حکم آن در  گیردمیروزه    ،مانع از آن نیست و مکلَّف به جای قربانی

نکند و خود فرد هاام تمکّاان از تهیااه قربااانی نداشااته باشااد در حجّ بذلی اگر فرد بذل کننده قربانی یا پول خرید آن را بذل

 تحقّق استطاعت محلّ اشکال است.)سیستانی(  

 

ت عظااام خااویی، آیااا  )چنین شخصی مستطیع نیست مگر با تمکن از جمیع مصااارف حااج و از جملااه ثماان هاادی.

 ، صافی( سبحانی، فاضل

و به جای آن روزه می گیرد مگر در صورتی که روزه گرفتن برای او مشقت شدید یا خااوف ضاارر بلی مستطیع است  

 ( آیة اهلل زنجانی  )داشته باشد که در این صورت مستطیع نیست.

 

 
 164س استفتا ات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (؛ 89ی، سوال  مناسک محش.  8
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 9مخارج خانواده در طول مدت سفرداشتن -2

لااه اش را تااا برگشاات از حااج داشااته باشااد هرچنااد عا لااه واجااب النفقااه او شرط است در استطاعت که مخارج عا 

داشتن مخارج عا له غیر واجب النفقه شرعی، شرط نیست مگر اینکه با ترک انفاق بر آنها خااودش :  آیه اهلل سیستانی)نباشند

 ( آیه اهلل سیستانی  آیه اهلل مکارم  امام خامنه ای  حضرت امام()به حرج می افتد

 

مراد از عا له که داشتن   اش را تا بازگشت از حج داشته باشد.تطاعت مالی، شرط است که مخارج خانوادهدر تحقق اس

کند، هرچند از نظاار مخارج آنان در تحقق استطاعت مالی شرط است، کسانی هستند که عرفاً عنوان عا له بر آنها صدق می

 ( امام خامنه ای)شرعی نفقه دادن به آنان بر او واجب نباشد.

 10داشتن ضروریات زندگی-3

شرط است در وجوب حج، عالوه بر مصارف رفتن و برگشتن، اینکه ضروریات زندگی و آنچااه را در معیشاات بااه آن 

و اثاااث   ( خواه ملکی باشد یا اجاره ای که با شؤون او سازگار باشااد  :آیه اهلل مکارم)نیاز دارد داشته باشد، مثل خانه مسکونی

و چنانچه عین آنها را ندارد، پول یا چیاازی کااه بتوانااد   یر آن، در حدی که مناسب با شأن او باشدخانه و وسیله سواری و غ

 ( آیه اهلل مکارم،  حضرت امام)آنها را تهیه کند، داشته باشد.

شرط است در وجوب حج، عالوه بر مصارف رفتن و برگشتن، اینکه ضروریات زندگی و آنچااه را در معیشاات بااه آن 

شئون . باشد، مثل خانه مسکونی و اثاث خانه و وسیله سواری و غیر آن، در حدی که مناسب با شأن او باشدنیاز دارد داشته  

عرفی اشخاص با هم متفاوت است. کسی که داشتن مسکن شخصی از ضروریات زندگی او یااا عرفاااً مناسااب بااا شااأن او 

رج و مشقت دارد و یا موجااب وهاان او ماای شااود، است، و یا سکونت در منزل استیجاری یا عاریه ای و یا وقفی برای او ح

برای تحقق استطاعت او، داشتن خانه ملکی شرط است، و چنانچه عین آنها را ندارد، پول یا چیزی که بتواند آنهااا را تهیااه 

کن یا ی مساگر مالی داشته باشد که برای رفتن به حج کفایت کند، اما برای یک نیاز ضروری مانند تهیّه،  کند، داشته باشد

امام خامنااه ).عالج بیماری و یا تأمین مایحتاج زندگی به آن نیاز داشته باشد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نماای شااود

 ( ای

خود  یمنزل برا دیخر ایبه ازدواج   اج یاحت  یول  دهد،یحجّ را م  نهیپول داشته باشد که کفاف هز  یمقدار  یهر گاه کس

حااجّ  فتااد،یب ادیو مشقّت ز یبه سخت یصرف آن پول در راه حجّ موجب شود در زندگکه    یدارد، در صورت  یگرید  لیوسا  ای

 
 47و  46م  سک حج (منایامام خامنه ا ؛ 39م  یمناسک محش.  9
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بااه   نیاا محسوب شده و حجّ بر او واجب است. بنابر ا  عیمستط  نباشد،فوق العاده    یو چنانچه موجب سخت  ستیبر او واجب ن

که عالوه بر داشتن پااول خانااه،  است عیمستط یوقت افتد،یفوق العاده م  یبه سخت  ،یطور مثال، اگر بدون داشتن خانه ملک

 11( آیه اهلل سیستانی)پول رفتن به حج را هم داشته باشد.

.آیة اهلل زنجانی: داشتن ضروریات زندگی در استطاعت معتبر نیست، بلی کسی که بعضی از ضروریات زندگی خود را 

نه کند برای تهیه لوازم زندگی به مشااقت ندارد و مالی به مقدار مخارج حج به دست آورده که اگر آن را در راه سفر حج هزی

شدید می افتد یا در تهیه آنها با آبروریزی مواجه می شود مستطیع نمی باشد؛ البته در صورتی که اگر حااج هاام ناارود ایاان 

 مال را در تهیه ضروریات زندگیش مصرف نمی کند مستطیع می باشد.

 12حکم حجی که با صرف کردن ضروریات زندگی محقق شده

، امام خامنااه ای، حضرت امام)روریات زندگی یا پول آنها را در حج صرف کند از حَجةاالسالم کفایت نمی کند.اگر ض

 ( آیه اهلل سیستانی

 آیه اهلل مکارم( )از حجّ واجب نمى کند.  تیولى کفا  ;است  حیکند حجّ او صح  نهیزندگى را براى حج هز  اتیاگر ضرور

بازگشت برای تهیه آن با مشکل روبرو ماای شااود   ود را بفروشد و پس ازکسی که برای سفر حج باید لوازم زندگی خ

مستطیع نیست واالّ با داشتن سایر شرایط مستطیع است و به هر شکلی حج به جا آورد کااافی اساات؛ هاار چنااد ضااروریات 

 ( آیة اهلل زنجانی  )اولیه زندگیش را خرج سفر حج کند.

 

 13(پس از بازگشت از حجّ  یمخارج زندگ  ن یتأم  ییتوانارجوع به کفایت) -4

شرط است در استطاعت، رجوع به کفایت؛ یعنی بعد از برگشت از حج، تجارت یا زراعت یا صنعت یااا منفعاات ملااک، 

مثل باغ و دکان داشته باشد به طوری که برای زندگانی به شدت و حرج نیفتد و اگر قدرت بر کسب الیق بااه حااالش هاام 

مراجعت، نیاز به مثل زکات و خمس و سایر وجوه شرعیه داشته باشد کفایت نمی کنااد، داشته باشد کافی است و اگر بعد از  

حضاارت .)بنابراین بر طالب و اهل علمی که در بازگشت از حج نیاز به شهریه حوزه های علمیااه دارنااد حااج واجااب نیست

  ( امام

 
 2169م  1. توضیح المسا ل جامع،ج 11

 19مناسک جامع حج م؛ مکارم 17. مناسک محشی م 12

 شرط پنجم 22( مناسک بعد از مساله یستانیاهلل س هیآ؛ 56و55م  (مناسک حج یامام خامنه ا ؛ 53م اهلل مکارم(مناسک جامع حج   هیآ؛ 40م ی)حضرت امام(مناسک محش.  13
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لی وجود ندارد که توضاایح آن یکی از شرایط تحقق استطاعت مالی، رجوع به کفایت است )البته این شرط در حج بذ

ذکر خواهد شد(. یعنی بعد از برگشت از حجّ، تجارت یا زراعت یا صنعت یا شغل و یا منفعت ملک مثل باااغ و مغااازه و غیاار 

اش کااافی باشااد. و طااالب اینها از منابع درآمد، داشته باشد، به طوری که برای زندگی مناسب با شأن عرفی خود و خانواده

  *شااود، کااافی اساات.های علوم دینی اداره یا تکمیاال میبعد از مراجعت از حج زندگی آنان با شهریه حوزه  علوم دینی اگر

رجوع به کفایت در استطاعت زن نیز شرط است، بنابراین اگر زن شوهر داشته باشد و در حااال حیااات شااوهرش مسااتطیع 

وع به کفایت است. ولی زنی که شوهر ندارد، در تحقااق پردازد رجای که شوهرش به او میشود، بعد از بازگشت از حج، نفقه

استطاعت او شرط است که عالوه بر داشتن مخارج حج، بعد از بازگشت دارای یک منبع درآمد مالی باشااد کااه باارای اداره 

 )امام خامنه ای( زندگی مناسب با شأن عرفی او کافی باشد. در غیر این صورت برای حج مستطیع نیست.

 

صاانعت،   ایاا زراعت،    ایپس از بازگشت از سفر حج، تجارت،    عنىیاست،    ت«یاستطاعت »رجوع به کفا  طیاز شرا  کىی

پس انااداز و  ایبه حالش،   قیقدرت بر کسب ال  ایبه او بدهند،    انهیشغلى که حقوق ماه  ایمنفعت ملک )مثل باغ و مغازه(    ای

 ( آیه اهلل مکارم).فتدیمشقّت نزندگى به سختى و    گذرانبه طورى که براى   ;مانند آن، داشته باشد

 

اش را زندگى خااود و عا لااه  نهیبالقوه ا هز  ایاگر حج برود پس از بازگشت بتواند ا فعالً    نکهیا  عنىی  ت،یرجوع به کفا

واضااح :  ریاا به تعب و .ردینباشد، و در حرج و مشقت هم قرار نگ گرانیبه کمک گرفتن از د اج یبه نحوى که احت د،ینما  نیتأم

مصرف نمودن پااولى   ایاش ا به علت رفتن به حج، و  مکلّف طورى باشد که ترس از فقر و تنگدستى خود و عا له  حال  دیبا

حج باشد به طورى که اگر به حااج باارود درآمااد  امیکسى که وقت درآمدش در ا  نیبنابرا  که دارد در راه آن ا نداشته باشد .

 .  سااتیحااج باار او واجااب ن  د،یاا نما  نیبعضى از آنها تااأم  ایوزهاى سال  ر  هیرا در بق  اشیزندگ  نهینداشته باشد، و نتواند هز

کسب و امرار معاااش  لهیکه اگر کسى مقدارى مال داشته باشد که وافى به مصارف حج باشد، ولى مال مذکور وس  نیهمچن

 از.  سااتیواجااب نکه مناسب شأنش باشد نداشته باشد، حج باار او    گرىیاش باشد، و قدرت امرار معاش از راه دخود و عا له

دارد بفروشااد، و   ازیاا زندگى به آنها ن  اتیاموالى که در ضرور  ستیکه جهت انجام حج، واجب ن  شودیآنچه ذکر شد معلوم م

 از آن . شیا نااه باا  تیّاا فیو ک تیّکه مناسب شأنش باشد ا از نظر کم یدارد، به مقدار ازیاست اموالى که به آنها ن  نیهمچن

دارد، و لوازم منزل را ا در صورتى که اموال مااذکور مناسااب   نتیکه براى ز  ییهاو لباس  خانه مسکونى،  ستیواجب ن  پس

بفروشد، و ماننااد  کندیآنها امرار معاش م  لهیابزارهاى کار خود را که به وس  ستیواجب ن  نیشأنش باشد ا بفروشد، و همچن

 از مقاادارى کااه بااه آن  شیاگاار کسااى باا   نکهیخالصه : ا  واست .  الزماهل علم    لیکه براى تحص  ییهاآن همچون کتاب

 عیمالى نداشته باشد، و مصرف نمودن آن در حااج موجااب عساار و حاارج بااراى او باشااد، مسااتط  اشیدارد در زندگ  اج یاحت

 یباشد، بااه مقاادار ازشیاز اندازه ن شیآنها ب ریو کتاب و غ  نتیهاى زاگر اموالى که ذکر شده مانند لباس  بلى  نخواهد بود .
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در  شااود،ینمااودن آن وافااى م مهیداشته باشد که بااا ضاام گرىیاگر وافى هم نباشد مال د  ایمصارف حج شد،  که وافى به  

مستلزم فروش اموال زا ده ذکر شااده و صاارف آنهااا در حااج  اگرچه و حج بر او واجب است  باشدیم  عیصورتى مستط  نیچن

را  گاارىیآن را فروخته و مناازل د تواندیو م ارزد،یتومان م ونیلیکسى که داراى منزلى است که مثالً نهصد م  بلکه  باشد .

زناادگى   نااهیحااج و هز  نهیوافى به هز  متینموده، و بدون مشقت در آن زندگى کند، و تفاوت دو ق  دارىیبه کمتر از آن خر

فاااوت دو را انجام دهد حتى اگر ت نیو به حج برود، بلکه الزم است ا هعمل را انجام داد نیزن و بچه وى باشد، الزم است ا

حااج   نااهیهز  ماات،ینمودن آن بااه تفاااوت دو ق  مهیداشته باشد که با ضم  گرىیحج نباشد، ولى مال د  نهیوافى به هز  متیق

 (  آیه اهلل سیستانی)شود .  نیتأم

 14کسی که بعد از مراجعت از حج نیاز به وجوه شرعیه مثل شهریه دار

ا دارد و بعد از برگشتن از حااج، مقااداری از مؤونااه کسی که از راه کسب یا غیر کسب مخارج رفتن و برگشتن حج ر 

زندگی خود را از درآمد کسب؛ مثل منبر و بقیه را از شهریه ای که از وجوه شرعیه است تااأمین ماای کنااد، اگاار در راه اداره 

 ( حضرت امام)  زندگی بعد از مراجعت از حج، نیاز به شهریه داشته باشد مستطیع نیست.

را داشااته باشااند   طیشاارا  ریامرار معاش مى کنند، در صورتى که سا  هیّاز محلّ وجوهات شرعطالّب و مانند آنها، که  

 ( آیه اهلل مکارم)واجب الحج مى شوند.

یکی از شرایط تحقق استطاعت مالی، رجوع به کفایت است )البته این شرط در حج بذلی وجود ندارد که توضاایح آن 

جارت یا زراعت یا صنعت یا شغل و یا منفعت ملک مثل باااغ و مغااازه و غیاار ذکر خواهد شد(. یعنی بعد از برگشت از حجّ، ت

اش کااافی باشااد. و طااالب اینها از منابع درآمد، داشته باشد، به طوری که برای زندگی مناسب با شأن عرفی خود و خانواده

)امام شود، کااافی اساات.تکمیل می های علوم دینی اداره یاعلوم دینی اگر بعد از مراجعت از حج زندگی آنان با شهریه حوزه

   خامنه ای( 

و برحسب عادت مخااارجش   کند،یزندگى خود را اداره م  نهایزکات و امثال ا  و  مانند خمس  هیکسى که از وجوه شرع

حااج و مخااارج  نااهیدر صورتى که داراى مقدارى پول گااردد کااه وافااى بااه هز رسد،یبدون مشقت مضمون و حتماً به او م

در تمااام ماادت زناادگى او  گاارىیاساات کسااى کااه شااخص د  نیهمچن  و  حج بر او واجب باشد .  ستین  دیباشد، بع  الشیع

کسى که اگر آنچه دارد در راه حج صرف کند زناادگى بعااد از حجااش بااا قباال از آن   نیمخارجش را متکفل باشد، و همچن

 .)آیه اهلل سیستانی( تفاوتى نکند

 
 28(مناسک حج میستانیاهلل س هیا  آ55مناسک حج مسأله  یا امام خامنه ا 54اهلل مکارم(مناسک جامع حج مسأله   هیآ؛ 50. مناسک محشی، م 14
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 15کسی که فقط استطاعت حج میقاتی را دارد

محل خودش مستطیع نیست، واجب نیست به حج برود، هر چند استطاعت حج میقاتی را داشااته باشااد،   کسی که در

ولی اگر رفت و وقتی به میقات رسید استطاعت حج از آنجا را با همه شرایط دیگر داشت مسااتطیع ماای شااود و کفایاات از 

 سیستانی( )حضرت امام امام خامنه ای آیه اهلل مکارم آیه اهلل  حَجةاالسالم می کند.

 

 

 بررسی برخی از راه های تحصیل استطاعت مالی

 16تبدیل مؤنه خارج از شان به مؤنه ارزان تر جهت رفتن به حج

اگر کسی منزل گرانقیمتی دارد و در صورتی که آن را بفروشد و منزل ارزان تر بخرد و با تفاوت قیمت آن بتوانااد بااه 

او نباشد الزم نیست آن را بفروشد و با این فرض مستطیع نیست و اگر زاید حج برود، چنانچه منزلی که دارد زاید بر شؤون  

 ( حضرت امام)بر شؤون او باشد، با وجود سایر شرایط، مستطیع است.

اگر کسی منزل گرانقیمتی دارد و در صورتی که آن را بفروشد و منزل ارزان تر بخرد و با تفاوت قیمت آن بتوانااد بااه 

به منزل ارزان تر مستلزم حرج و هتک حیثیت او نباشد، مستطیع است هر چنااد مناازل کنااونی،   چنانچه تبدیل آن  حج برود

 ( آیة اهلل زنجانی )زا د بر شؤون او نباشد.

کسی که ضروریات زندگی از قبیل مسکن، لوازم خانه، وسیله نقلیه و ابزار کار و مانند آن را بیشتر از شأن خااود دارد، 

و خرید مایحتاج زندگیاش، مقدار زا د را صرف مخارج حج کند و این کار موجب حرج و وهاان و اگر می تواند با فروش آنها  

منقصت او نمی شود، و مقدار مازاد به اندازه مخارج حجّ و یا مکمّل آن است، باید این کار را انجام دهااد و مسااتطیع اساات. 

 ( امام خامنه ای)

به مناازل مناسااب کنااد قااادر باار حااج  لی، و چنانچه آن را تبددارد که زا د بر شأن اوست  متىیاگر کسى منزل گرانق

 ( آیه اهلل مکارم)کار را انجام دهد و به حج برود.  نیا دیخواهد بود، با

است امااوالى کااه   نیدارد بفروشد، و همچن  ازیزندگى به آنها ن  اتیاموالى که در ضرور  ستیجهت انجام حج، واجب ن

خانااه  سااتیواجااب ن پااس از آن . شیا نه باا  تیّفیو ک تیّشأنش باشد ا از نظر کم که مناسب یدارد، به مقدار  ازیبه آنها ن

 
 54. مناسک محشی م 15

 شرط پنجم  22مناسک بعد از مساله (  یستانیاهلل س هیآ؛ 32م  اهلل مکارم(مناسک جامع حج  هیآ؛ 52مناسک حج، م یامام خامنه ا  [ م ا49]  یحضرت امام(مناسک محش.  16
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دارد، و لوازم منزل را ا در صورتى که اموال مذکور مناسب شأنش باشد ا بفروشد، و   نتیکه براى ز  ییهامسکونى، و لباس

 ییهاااد، و مانند آن همچااون کتاببفروش  کندیآنها امرار معاش م  لهیابزارهاى کار خود را که به وس  ستیواجب ن  نیهمچن

 اشیدارد در زناادگ  اج یاا احت  از مقدارى کااه بااه آن  شیاگر کسى ب  نکهیخالصه : ا  واست .  الزماهل علم    لیکه براى تحص

اگر اموالى کااه   بلى  نخواهد بود .  عیمالى نداشته باشد، و مصرف نمودن آن در حج موجب عسر و حرج براى او باشد، مستط

 ایاا که وافى به مصارف حج شااد،    یباشد، به مقدار  ازشیاز اندازه ن  شیآنها ب  ریو کتاب و غ  نتیهاى زاسذکر شده مانند لب

و  باشاادیم عیصااورتى مسااتط نیدر چن شود،ینمودن آن وافى م  مهیداشته باشد که با ضم  گرىیاگر وافى هم نباشد مال د

کسااى کااه داراى منزلااى  بلکه رف آنها در حج باشد .مستلزم فروش اموال زا ده ذکر شده و ص  اگرچه  حج بر او واجب است

نمااوده، و   دارىیاا را به کمتاار از آن خر  گرىیآن را فروخته و منزل د  تواندیو م  ارزد،یتومان م  ونیلیاست که مثالً نهصد م

 نیاا ا زندگى زن و بچه وى باشد، الزم است نهیحج و هز  نهیوافى به هز  متیبدون مشقت در آن زندگى کند، و تفاوت دو ق

حااج نباشااد،  نااهیوافى بااه هز متیرا انجام دهد حتى اگر تفاوت دو ق نیو به حج برود، بلکه الزم است ا هعمل را انجام داد

 (  آیه اهلل سیستانی)شود .  نیحج تأم  نهیهز  مت،ینمودن آن به تفاوت دو ق مهیداشته باشد که با ضم گرىیولى مال د

 17ؤنه بفروشدکسی که ملک یا سرمایه ای را جهت تامین م

آیه اهلل )اگر کسی زمین یا چیز دیگری را بفروشد که منزل مسکونی تهیه کند، در صااورت نیاااز بااه مناازل مسااکونی

آیه ،  حضرت امام)دست آورده، برای مخارج حج کافی باشد.  مستطیع نمی شود هر چند پولی که به  : و قصد تهیه آن( مکارم

 ( اهلل مکارم

را بفروشد تا با پول آن خانه بخرد، در صورتی کااه مناازل شخصاای جاازي نیازهااای اگر مکلّف زمین یا جنس دیگری  

ضروری او باشد و یا مالکیت آن با موقعیت عرفی او مناسب است، با گرفتن پول زمین مستطیع نمی شود هرچند به مقاادار 

 )امام خامنه ای( مخارج حج و یا مکمّل آن باشد.

در صورتی که رفتن به حج مسااتلزم آن باشااد منزل مسکونی تهیه کند   اگر کسی زمین یا چیز دیگری را بفروشد که

 ( آیة اهلل زنجانی)که در تهیه منزل مسکونی مورد نیازش به حرج یا هتک حیثیت بیفتد، مستطیع نیست.

در صورتی که صرف آن پول در راه حج سبب اگر کسی زمین یا چیز دیگری را بفروشد که منزل مسکونی تهیه کند  

آیااات   )و مشقت در زندگی وی شود، حج بر او واجب نمی شود، و چنانچه سبب ناراحتی نشااود واجااب ماای شااود.ناراحتی  

 ( عظام بهجت، خویی، سیستانی

 

 
 ا  53آیة اهلل خامنه ای: مسأله ؛ 51. مناسک محشی، م 17
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 18صاحب صنعت یا کارمند و...که مالی مثل ارث به او برسد

شااان را ج خااود و عا لهاز کسانى که درآمدشان کفاف مخار  نهایهر صاحب صنعتى مانند آهنگر و بنّا و نجّار و مانند ا

شان در ماادت سفرشااان آن مالى به دست آورند که جوابگوى مخارج حج و عا له  ریغ  ایدر صورتى که از بابت ارث    دهدیم

 ( آیه اهلل سیستانی)باشد، حج بر آنها واجب است .

 19کسی که ملک و اجناس و...دارد ولی پول نقد ندارد

باید بفروشد و به حج برود اگرچه به واسطه مشتری نداشتن، به کمتر   شخص مستطیع اگر پول ندارد لکن ملک دارد

 ( امام خامنه ای،  حضرت امام) از قیمت معمولی بفروشد مگر آنکه فروش به این نحو موجب حرج و مشقت برای او شود.

توانااد بااا پااول   ندارد و اگر بفروشد مى  ازیپول نقد نداشته باشد، ولى مستغالّتى دارد که به آن ن  عیاگر شخص مستط

و اجناااس فراوانااى   لیکسانى که داراى وسا**روز از او نخرند  متیهر چند به ق  ;کند  نیچن  دیحاصل از آن به حج برود، با

دارا باشااند،   زیاا را ن  طیشرا  ریآن ها به اندازه مخارج سفر حج باشد، و سا  متیآنها نمى باشد، چنانچه ق  ازیهستند، که مورد ن

 ( آیه اهلل مکارم)واجب است به حج بروند.

آن بدون زحمت امرار معاش   هیّدارد، که اگر اضافه را بفروشد مى تواند با بق  ازیابزار کار اضافه بر ن  ای  هیشخصى سرما

جمااع   زین  طیشرا  ری:در صورتى که فروختن آن مخالف شؤونات او نباشد، و ساجواب  است؟  عیشخصى مستط  نیچن  ایکند، آ

 ( مکارمآیه اهلل  )است.  عیباشد، مستط

 مااتیبااه کمتاار از ق دیاا با دیاا خودش فروش نرود، و چنانچه بخواهد حج نما  متیاگر مکلف ملک داشته باشد، و به ق

صااورت   نیکه باعث ضرر کلى شود که در ا  نکهیکمتر باشد، مگر ا  اریبس  متشیبفروشد، واجب است که بفروشد اگرچه از ق

 ( آیه اهلل سیستانی).  ستیفروشش واجب ن

 20قق استطاعت مالیطلبکاری و تح

کسی که از دیگری طلب دارد و بقیه شرایط استطاعت را نیز دارا است، اگر وقت طلب او رسیده یا حالّ اساات و ماای 

مشقت، آن را بگیرد واجب است مطالبه کند و بگیرد و به حج باارود، مگاار ماادیون نتوانااد   تواند بدون واقع شدن در حَرَج و

جایز نیست و استطاعت حاصل نمی شود و همچنین اگر وقت طلب او نرساایده و ماادیون بپردازد که در این صورت مطالبه  

 
  27(مناسک حج میستانیاهلل س هیآ.  18
 21مناسک حج م یستانیاهلل س هیآ؛ 69م  اهلل مکارم(مناسک جامع حج  هیآ؛  34و31مناسک جامع حج م-اهلل مکارم هیآ ؛ 27م  یحضرت امام، مناسک محش . 19
 ؛ 39م  (مناسک حج یامام خامنه ا ؛  19سک محشی، ممنا 20
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می شود، ولی اگاار ماادیون نماای خواهااد بپااردازد مطالبااه واجااب  بخواهد بپردازد الزم است طلبکار آن را بگیرد و مستطیع

محااذوری ناادارد بایااد مطالبااه  اگاار مطالبااه : در این فاارضآیه اهلل مکارم)نیست، هر چند با مطالبه حاضر به پرداخت شود.

 ( آیه اهلل مکارم،  حضرت امام(.)کند

ی رفاات اگر مالی ندارد که با آن به حج رود، اما کسی از او مالی به قرض گرفته که در صورت برگرداندن آن، هزینه

ض گیرنده نیز شود، چنانچه زمان پس گرفتن قرض فرا رسیده یا گذشته باشد و قرو برگشت حج با آن تأمین یا تکمیل می

امام )ی آن برای قرض دهنده موجب حرج نشود، واجب است آن را مطالبه کنااد.توان پس دادن آن را داشته باشد و مطالبه

 ( خامنه ای

: داشااته باشااد ازیحج، به آن ن نهیبعض هز ایکل و  نیو براى تأم گرى،یو طلبى باشد در ذمه د  نیاگر انسان مالک د

و طلبش و مصرف نمااودن آن   نیمطالبه د  لهیآن به وس  نهیهز  نیاگرچه تأم  بر او واجب استحج    لیذ  یهادر صورت  الف:

و باادهکار  دهی( طلبى که وقتش رس2) و بدهکار حاضر براى پرداخت باشد .  دهی( طلبى که وقتش رس1):  حج باشد  نهیدر هز

هاااى دولتااى ا ممکاان مراجعه به دادگاه  لهیبد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد، ولى اجبار او بر پرداخت ا اگرچه به وس

اثبااات  ایاا و بدهکار منکر طلب باشد، ولى اثبات آن و وصول نمودن آن ممکاان باشااد، و    دهی( طلبى که وقتش رس3باشد .)

باشد ولى بدهکار با رغبت خود قباال از   دهی( طلبى که وقتش نرس4وصول آن از راه تقاص ممکن باشد .)  یممکن نباشد ول

در پرداخت بااه صااالح   ریتأخ  نکهی. و امّا اگر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبکار باشد، با فرض ا  دیپرداخت نماوقت آن را  

اگاار فااروختن  لی   ذ یهااما در صورت ب: . سااتیاست ا حج بر او واجب ن  طورنیبدهکار باشد ا چنانکه غالباً هم هم

مبلااب بااه   نکااهیشرط ارد آمدن ضرر کلى بر طلبکار شود، و بهموجب وا  نکهیمقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد، بدون ا

کااه دارد حااج باار او   ییهااااز پول  گاارىینمودن مقدار د  مهیحج باشد اگرچه با ضم  نهیدست آمده از فروش آن وافى به هز

 دهیس( طلبى که وقتش ر1):  ستیکه ذکر شده محقق نباشد حج بر او واجب ن  طیشرا  نیاز ا  کىیواجب است ولى اگر حتى  

ولى بدهکار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد، و   دهی( طلبى که وقتش رس2ولى بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد .)

و بدهکار منکر   دهی( طلبى که وقتش رس3)  موجب مشقت و ناراحتى براى طلبکار باشد .  ایاجبار او بر پرداخت هم ناممکن،  

( طلبى که وقتش 4)   موجب مشقت و ناراحتى براى طلبکار باشد .  ایتقاص ناممکن  وصول آن از راه    ایطلب باشد، و اثبات  

 دیاا انداختن پرداخت تا وقت مقرر به صالح حال بدهکار باشد، و بدهکار آن را قبل از موعد پرداخت ننما  ریو به تأخ  ده،ینرس

 21( آیه اهلل سیستانی).

از دیگری به مقدار مورد نیاز حج طلبی دارد که وقت پرداخاات آیة اهلل زنجانی: کسی که تمام هزینه حج را ندارد ولی 

آن است چنانچه مدیون بتواند بدهی خود را بپردازد و طلبکار نیز بتواند باادون مشااقت و آبروریاازی بااه طلااب خااود برسااد 
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دد و مستطیع بوده حج بر او واجب می شود و اگر انجام حج متوقف بر مطالبه قرض باشد مطالبااه آن نیااز واجااب ماای گاار

چنانچه بتواند طلب خود را به مبلب کمتری بفروشد و پول آن به مقدار مورد نیاز حج باشد، چنانچه ایاان کااار باار او مشااقت 

 شدید نداشته باشد مستطیع بوده حج بر او واجب می گردد؛ هر چند در این فروش ضرر کند.

 22استطاعت زن با مهریه ای که از شوهر طلب دارد

فی برای مخارج حج هست و آن را از شوهر خود طلبکار است، اگر شوهرش تمکاان از ادای آن زنی که مهریه اش وا

را ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطیع نیست و اگر تمکن دارد و مطالبه آن برای زن مفسده ای ناادارد، بااا فاارض اینکااه 

و به حج باارود و چنانچااه باارای او مفسااده شوهر نفقه و مخارج زندگی زن رامی دهد، الزم است زن مهریه را مطالبه کند  

)حضاارت دارد؛ مثل اینکه ممکن است مطالبه، به نزاع و طالق منجر شود که برای زن مفسده دارد، مسااتطیع نشااده است.

 امام امام خامنه ای(  

 آیة اهلل سیستانی: اگر به حدّی باشد که برای زن تحمّلش مشکل باشد.

منجرّ به طالق نشود ولی مشااکالت مهمّاای در زناادگی او حاصاال گااردد حااج الزم آیة اهلل آیه اهلل مکارم: حتی اگر  

 نیست.

در قباله های کنونی برای ازدواج، مبلب زیادی نوشته می شود، آیا زنی که می خواهد ازدواج کند طبق برنامه   سوال:  

 مذکور واجب الحج می شود یا خیر؟ ضمناً مشخص فرمایید مبلب چقدر باشد بهتر است؟

 اگر بدون مفسده بتواند مهر را بگیرد و به حج برود مسااتطیع اساات، و مهرالساانه بهتاار اساات و اسااتحباب دارد.  ج ا

 حضرت امام( 

 23قرض کردن و حصول استطاعت  

اگر غیر مستطیع، مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمی شود، هر چند بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا کند و اگر 

 )حضرت امام(   از حَجةاالسالم کفایت نمی کند.  با آن حج به جا آورد

کسی که هزینه رفتن به حج را در اختیار ندارد، اما می تواند قرض بگیرد و سپس به سادگی قرض خااود را ادا کنااد، 

 ( امام خامنه ایواجب نیست که خود را با قرض گرفتن مستطیع کند، اما اگر بگیرد، حج بر او واجب می شود. )

 
 69سوال   یمناسک محش؛ 47م  یمناسک محش.  22
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هاار   ;نمااى شااود  عیفراهم کند، مستط  گرانیهاى حج را با قرض گرفتن از د  نهیاگر هز  ست،ین  عیشخصى که مستط

 ;از حجّة االسالم نمااى کنااد تیپولى حج به جاى آورد کفا  نیو اگر با چن  ;بدهى خود را براحتى بپردازد  ندهیچند بتواند در آ

ز محلّ آن بتواند بدهى خود را به آسااانى بپااردازد، است. آرى اگر معادل وام، اموالى داشته باشد که ا  حیهرچند حجّش صح

 ( آیه اهلل مکارم)است.  عیمستط

هرگاه کسی مقداری پول قرض کند که آن پول به مقدار مخارج حج باشد، و قدرت پرداخت آن را بدون مشقّت )آیة 

خویی، زنجااانی، صااافی، فاضاال، آیات عظام    )اهلل زنجانی: مشقت شدید( بعد از آن داشته باشد، حج بر او واجب خواهد بود.

 ( گلپایگانی

مالى را قرض کند که وافى به مخارج حج باشد، حج بر او واجب نخواهد شد، اگرچه قاادرت پرداخاات   یهرگاه شخص

 نیاا وقت پرداخت قرض آن قدر دور باشد که اصالً عقااال بااه آن توجااه نکننااد، کااه در ا  نکهیآن را بعداً داشته باشد، مگر ا

 ( آیه اهلل سیستانی)جب خواهد شد.صورت حج بر او وا

قرض گرفتن برای حج تحصیل استطاعت است و واجب نیست. مگر آنکه مالی داشته باشد بالفعل که می تواند پس 

از حج با فروش و استبدال آن ادای دین کند که در این صورت قرض گرفتن واجب است با عدم تمکن از فااروش آن قباال 

آیه اهلل .)ای دین می نماید بعد از حج تحصیل می شود، پس در وجوب حج فعااالً تأمّاال اسااتاز حج و اگر مالی که با آن اد

 بهجت( 

 24بدهکار بودن و تحقق استطاعت

کسی که مخارج حج را دارد و بدهی نیز دارد، چنانچه بدهی او مدتدار باشد و مطمئن است که در وقت ادای باادهی، 

رود، و همچنین در صورتی که وقت ادای بدهی رسیده، لکن طلبکااار راضاای تمکن از ادای آن را دارد، واجب است به حج ب

به تأخیر ادا باشد و بدهکار مطمئن است که در وقت مطالبه می تواند بدهی را ادا نماید و در غیر این دو صورت حج واجااب 

 )حضرت امام، امام خامنه ای(   نیست.

مقدار هم مقروض باشد، بنا بر اظهر حج بر او واجب نخواهااد   حج را داشته، و به همان  نهیاگر انسان مال وافى به هز

آن وافااى بااه  ماناادهیکه اگر مقدارى قرض برداشته شااود باق یمقروض باشد، به طور مقدار اگر کمتر از آن نیبود، و همچن

 دهیهى رساا وقت پرداخت بد  نکهیا  نیب  ستیصورت هم حج بر او واجب نخواهد بود، و فرقى ن  نیحج نباشد، که در ا  نهیهز

فرقااى  نیمانند پنجاه سال، و همچن کنند،آن قدر وقت پرداخت دور باشد که اصالً عقال به آن توجه ن  نکهینه، مگر ا  ایباشد  
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از او در   رىیعکس آن باشد، در صورتى که تقصاا   ایقرض گرفته باشد و بعداً آن مال را به دست آورد    اوّل  نکهیا  نیب  ستین

 )آیه اهلل سیستانی( وردن آن مال سر نزده باشد .مقروض شدنش بعد از به دست آ

به صورت وام بلندمدت مثالً چهاال ساااله   یبد  نیدارد. اما ا  یخود بده  ملکیحج دارد و به مقدار ما    نهیهز  یشخص

:  جااواب رود و حج بر او واجب اساات؟ یبه شمار م عیمستط یکس نیچن ایپردازد. آ یمدت اقساطش را م  نیا  یاست که ط

 )آیه اهلل سیستانی( توجه باشد.  رقابلیساله اول، کم و غ ین که اقساط سنه، مگر آ

مگر   ;ستین  عیشخص بدهکار هرگاه مخارج حج را داشته باشد، ولى با پرداخت بدهى خود نتواند به حج برود، مستط

باادهى اقساااطى باشااد و  ایاا خواهد بود،  نیکه طلبکار عجله نداشته باشد، و او هم مطمئن باشد که بعداً قادر به اداى د  نیا

مى باشد، چنانچه بدهى او ماادّت دار   زیحج را دارد، ولى بدهکار ن  نهیکسى که هز  *  باشد.  دهیهنگام پرداخت قسط آن نرس

زمان بدهى، قدرت بر پرداخت آن خواهد داشاات، واجااب اساات بااه حااج باارود.   دنیاست، و مطمئن باشد که به هنگام رس

بدهى باشد، و بدهکار مطماائن   ختباز پردا  ریولى طلبکار راضى به تأخ  ده،یبدهى رسدر صورتى که وقت پرداخت    نیهمچن

دو  نیاا ا ریاا واجااب الحااج اساات. در غ زیاا صورت ن نیاست که به هنگام مطالبه طلبکار، مى تواند بدهى اش را ادا کند، در ا

و شااهردارى و ماننااد آن   ىیاا داراکسانى که باادهکار ادارات دولتااى، ماننااد اداره    *صورت، بدهکار واجب الحج نخواهد بود

هاار دو  نااهیداشته باشند که هز اریکه اموالى در اخت نینمى باشند، مگر ا  عیهستند، و براى پرداخت آن تحت فشارند، مستط

 )آیه اهلل مکارم( ..دینما  نیرا تأم

د کااه نتوانااد کسی که مخارج حج را دارد و بدهی نیز دارد چنانچه هزینه کردن این پول در سفر حج باعث ماای شااو

بدهی خود را بپردازد، یا پرداخت بدهی با مشقت شدید یا با وهن او همراه می گااردد، مسااتطیع نیساات واالّ مسااتطیع ماای 

باشد؛ و فرقی بین بدهی مدتدار و غیر آن نیست. و در هر حال اگر بدهی خود را نمی پردازد حج بر او واجااب ماای گااردد و 

 اهلل زنجانی( )آیه کفایت از حجةاالسالم می کند.

 25مردی که بدهکار مهریه زنش است

 هیّاا پرداخاات مهر ایاا همسرانشان را نپرداخته اند، اگر مقدار پولى داشته باشند که براى انجااام حااج   هیّمردانى که مهر

 : در صااورتى کااهجواب   است؟  عیمردى مستط  نیچن  ایکافى باشد، و نتوانند با آن هر دو را انجام دهند، کدام مقدّم است؟ آ

 )آیه اهلل مکارم( است.  عیخود ندارد، مستط  هیزن اصرار به گرفتن مهر
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 26بدهکار بودن خمس و زکات و استطاعت

کسی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی مسااتطیع ماای شااود کااه عااالوه باار آنهااا مخااارج حااج را داشااته 

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیه اهلل مکارم( باشد.

کفاااف   یزکات را از آنها بدهد ما بق  ایت بدهکار باشد، و اموالى داشته باشد که اگر خمس  زکا  ایهرگاه انسان خمس  

آنکااه  نیباا  سااتیزکات را بدهد و حج بر او واجب نخواهااد بااود، و فرقااى ن  ایحج را نخواهد داد، واجب است خمس    نهیهز

حقااوق واجااب  ایاا زکااات   ایخمس  که حج بر او واجب شده، و    یشخص  *اشدر ذمه  ایمالش باشد    نیزکات در ع  ایخمس  

 )آیه اهلل سیستانی( .  ستین زیدر پرداخت آنها به خاطر سفر حج جا  ریبدهکار است، الزم است آنها را بدهد، و تأخ گرید

هاار روز دو  یتوانااد باارا یبر ذمه اش است و نم یاریبس  یروزها  یروزه ماه رمضان برا  یکفاره افطار عمد  یشخص

هاار روز، اطعااام   یرا به ازا  نیتواند هم شصت مسک  ینزدش فراهم شده است که نم  یمبلغ  نکیو ا  ردیروزه بگ  وستهیماه پ

کفاااره  یادا یآن که مبالب موجود را برا ایرود و حج بر او واجب است،  یبه شمار م عیمستط ایکند و هم حج بگزارد، حال آ

  )آیه اهلل سیستانی( حج بر او واجب است.  یادا رود، پس یبه شمار م  عی: شرعاً مستط جواب که بر گردن دارد خرج کند؟  یا

که خمس و زکات را نپردازد یا اگر عالوه   البته اگر خمس یا زکات در اموالش نباشد بلکه بر عهده او آمده در صورتی

 )آیه اهلل زنجانی( است. بر آنها هزینه حج را نیز داشته باشد، مستطیع

 27و مستقر شدهبدهکاری خمس و زکات نسبت به کسی که حج بر ا

بدهکار است، الزم اساات آنهااا را بدهااد، و   گریحقوق واجب د  ایزکات    ایکه حج بر او واجب شده، و خمس    یشخص

از مااالى  اشیپااول قربااان ایاا نماز طواف،   ایو هرگاه ساتر او در طواف    ست،ین  زیدر پرداخت آنها به خاطر سفر حج جا  ریتأخ

 .)آیه اهلل سیستانی( به آن تعلق گرفته، حکمش حکم مغصوب است  اجبهو هیمانند آن از حقوق شرع ایباشد که خمس 

 استطاعت بذلی

 28الف: اگر کسی وعده دهد که نفقه فرد و خانواده اش و هزینه حج را می دهد

نفقه تو و عا له ات بر عهده من، با اطمینااان بااه   اگر شخص زاد و راحله ندارد ولی به او گفته شد که حج به جاآور و

باذل، حج واجب می شود و این حج را بذلی می گویند و در آن رجوع به کفایت که از شرایط وجوب اساات   عدم رجوع  وفا و

 
 21ملحقات مناسک حج سؤال و  36و 35(مناسک حج میستانیاهلل س هیآ؛ 22. مناسک محشی م 26
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یا مستلزم منّت و هتک :  آیه اهلل مکارم)شرط نیست، بلی اگر قبول بذل و رفتن به حج موجب اخالل در امور زندگی او شود

 (  اهلل مکارم آیه  امام خامنه ای  حضرت امام)واجب نیست. د( او باش

 29ب: هدیه کردن هزینه حج و حکم قبول آن

اگر مالی که برای حج کفایت می کند را به او ببخشند برای اینکه حج به جا آورد، باید قبول کند و حج به جااا آورد و 

بخشااد قبااول همچنین اگر واهب بگوید مخیّری بین اینکه حج آوری یا نه ولی اگر اسم حج را نیاورد و فقط مال را بااه او ب

 (  امام خامنه ای  حضرت امام(.)لکن اگر قبول کرد، حج بر او واجب می شود:  امام خامنه ای)  واجب نیست

آنهااا را  مااتیق ایبه بذل و دادن کسى خود زاد و راحله    شود،یهمچنان که استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق م

بااه   شاانهادیکسااى پ  اگر  چند نفر باشد، پس  اینفر    کیه دهنده  آنک  نیدر آنچه ذکر شد ب  ستیو فرقى ن  شود،یمحقق م  زین

به باااقى ماناادن بااذل  نانیاطم و عهده گرفتن مخارج حج او را بدهد و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگى عا له او بشود،

و آن  دیاا صاارف نمااگر به او مالى داده شود که در حااج    نیو همچن  شود،یکننده بر تعهدش داشته باشد، حج بر او واجب م

 ستین کیگذاشتن ( و تمل اریاباحه ) در اخت  نیحج و زندگى عا له وى را بدهد، و فرقى در آنچه ذکر شد ب  نهیمال کفاف هز

کااه از طاارف مقاباال  کااىیتمل  عنىیمتزلزل ا    کیکه براى اباحه کننده آن قابل برگشت باشد شرعاً و تمل  یادر اباحه  بلى  .

حااج را  نااهیاگاار مقاادارى از هز و . شااودی( ذکر شده جارى م40و  29مان حکمى که در مسأله )قابل فسخ باشد شرعاً ا ه

رفتن را فقط به او بذل کند،   نهیرا کسى به او بذل کند، حج بر او واجب است، و امّا اگر کسى هز  اشماندهیباق  و  داشته باشد

اگاار نفقااه و  نی( گذشت . و همچن22که در مسأله ) لىیصبنا بر تف  ست،یبرگشتن را نداشته باشد، حج بر او واجب ن  نهیو هز

حتى در صااورت ناارفتن بااه حااج قاادرت  نکهیا  ایآن را داشته باشد،    ودشخ  نکهیرا تا برگشتن ندهند، مگر ا  الشیمخارج ع

م هاا  الشیاا و ع رد،یاا بدون نفقه و مخارج، در حرج و مشااقت قاارار نگ الیبه علت ترک ع  نکهیا  ایآن را نداشته باشد،    نیتأم

. بلى  ستیشد ا در استطاعت بذلى شرط ن  انیکه در شرط پنجم ب  ىیا به معنا  تیرجوع به کفا  **واجب النفقه بر او نباشد

 یطوربااه کنااد،یبعضى از آنها زناادگى م ایروزهاى سال  هیاگر درآمدش در خصوص روزهاى حج باشد و با درآمد آن در بق

او   باار  صااورت حااج  نیاا روزهاى سال نداشته باشد . در ا  زبعضى ا  ای  هیدر بقزندگى    نهیهز  نیکه اگر به حج برود قدرت تأم

صورت واجب خواهد بود . و   نیروزهاى سال هم بدهند که در ا  هیبق  در  را  اشیمخارج زندگ  نکهیواجب نخواهد بود . مگر ا

اساات کااه اگاار رجااوع بااه   نیاا حج نباشد ولى کسرى آن را به او بذل کنند، اظهر ا  نهیاگر مالى داشته باشد که وافى به هز

اگاار  ** . شااودینم و اگاار نداشااته باشااد واجااب شااود،یبر او واجب م حج که گذشت ا داشته باشد  ىیرا ا به معنا  تیکفا

را بااه انسااان بدهااد، و   اریاا شخصى مالى به انسان ببخشد که با آن به حج برود، واجب است قبول کند، و اگر بخشاانده اخت

از دو  کیاا چیمالى را ببخشد و نامى از حج نبرد ا در ه  ایبه حج نرو، و    یخواهیبه حج برو و م  مال  نیبا ا  یخواهیم  دیبگو
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بلى اگاار رفااتن بااه  ست،یو بدهکارى مانع از استطاعت ن نیدر استطاعت بذلى د  **  ستیصورت گذشته ا قبولش واجب ن

آیه اهلل )نااه، حااج واجااب نخواهااد شااد. ایاا باشااد  دهیحج مانع از پرداخت بدهى در وقت خودش باشد، حال چه وقت آن رس

 ( سیستانی

  30تحصیل استطاعت بذلی با قرض و هبه...

هااای باشد، آیا جایز اساات مبلغاای را بااه اناادازه هزینااهفردی که بدهکار است و به علّت بدهی، مستطیع نمیسوال:  

ل دهد، سااپس همساارش آن تشرّف به حجّ از کسی قرض نماید و مبلب قرض گرفته را به همسرش ببخشد و به وی تحوی

 را به عنوان حجّ به وی بذل نماید و به این طریق، فرد به استطاعت بذلی مستطیع محسوب شود؟

جواب : بلی، این کار صحیح است به شرط آنکه رفتن او به حجّ مانع از ادای دیااونش در وقاات وجااوب پرداخاات آن 

 )آیه اهلل سیستانی(  نگردد.

تواند از هبه مشروط استفاده نمایااد بااه د دارد حجّه االسالم را انجام دهد، آیا میکسی که بدهکار است و قص:  سؤال

اینکه مبلغی را که برای تشرّف به حجّ واجب کافی است مجاناً به کسی ببخشد و با وی شرط نماید، معادل آن را بااه او بااه 

 عنوان هزینه سفر حجّ واجب بذل نماید؟

رط آنکه رفتن او به حجّ مانع از ادای دیااونش در وقاات وجااوب پرداخاات آن  جواب : بلی، این کار صحیح است به ش

 )آیه اهلل سیستانی(  نگردد.

 31حکم حج خدمه کاروان ها و روحانی کاروان  

خدمه کاروان ها که وارد جده می شوند، اگر سایر شرایط استطاعت را دارند؛ از قبیل داشتن وسایل زندگی بالفعل یااا 

یت، مثالً کار و صنعت و غیر آن، که با آنها می توانند پس از مراجعت ادامااه زناادگی مناسااب خااود را بالقوه و رجوع به کفا

بدهند، مستطیع هستند و باید حَجّةاالسالم به جا آورند و کفایت از حج واجب آنان می کند و چنانچه سایر شرایط را ندارنااد 

ج آنان اسااتحبابی اساات و چنانچااه بعااداً اسااتطاعت پیاادا به مجرد امکان حج، برای آنان استطاعت حاصل نشده است و ح

کردند، باید حج واجب را به جا آورند و حکم روحانی کاروان نیز همین است لیکن اگر بعد از مراجعت از مکه نیاز به شااهریه 

 )حضرت امام( حوزه دارند مستطیع نمی شوند.
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که در ازای دعوت به حج، متعهد به انجام   کسی که از طرف مؤسسه یا شخصی دعوت به حج شده باشد، در صورتی

 32)امام خامنه ای( کند.کاری شود، عنوان حج بذلی بر او صدق نمی

برای کسی که هنگام رسیدن به میقات قادر به انجام حج شده نیز استطاعت مالی شرط است. بنابراین کسانی که بااا 

و غیر آنان، اگر سااایر شاارایط اسااتطاعت از قبیاال مخااارج ها  شوند مانند خدمه کاروانرسیدن به میقات، متمکن از حج می

عا له و ضروریات زندگی و چیزهایی که در معیشتِ مناسب شأن خود به آنها نیاز دارند و رجوع به کفایت را داشااته باشااند، 

صورتی که کند. در غیر این صورت حج آنان مستحبی خواهد بود و در  حج بر آنان واجب است و از حَجةاالسالم کفایت می

کسی که برای خدمت در راه حج، در برابر اجرتی کااه بااا    **جا آوردند.  بعداً مستطیع شوند، واجب است حَجةاالسالم را به

شود، به شرط آنکه انجام مناسااک حااج ماازاحم بااا شود اجیر شود، بعد از پذیرش اجاره، حج بر او واجب میآن مستطیع می

شود، همچنین قبااول کااار در ازای اجاارت، باار او ، وگرنه با چنین اجرتی مستطیع نمیخدماتی که برای آن اجیر شده نباشد

 33)امام خامنه ای(   واجب نیست.

کارگزاران حج بعد از قبول مأموریت چنانچه تشرف به حج، زندگی آنها را مختل نکنااد و بااا مأموریاات آنهااا منافااات 

 ( هلل زنجانیآیة ا )نداشته باشد، با داشتن سایر شرایط مستطیع هستند.

معاااون و   ر،یمااد  ایاا کسانى که براى خدمت در سفر حج استخدام مى شوند، خواه به عنوان روحانى کاااروان باشااند،  

 نیاا و بااه ا نهااا،یا ریبانک و غ  نیانتظامى و مسؤول  نیمامور  ایو پرستار،    بیطب  ایاعضاى ستاد و بعثه حج،    ایخدمه کاروان،  

ماادّت  نیدر ا زین شانیخانوادها نهیکه هز نیآنها محسوب مى شود، به شرط ا  باجصورت حج خود را بجا مى آورند، حجّ و

 ایاا پزشااکان  کارى واجب نمى باشد. نیو در هر حال قبول چن  ،ستیزندگى آنها در بازگشت شرط ن  نیولى تأمباشد،    نیتأم

دارا هستند، واجااب اساات حجااة استطاعت را  طیتمام شرا قاتیآمده، و در م قاتیبه م تیکه به عنوان مامور  گرىیکسان د

 34( آیه اهلل مکارم)انجام دهند.  زیرا ن شیخو  تیّاالسالم به جا آورند، هر چند الزم است مامور

 35استطاعت با ملکیت متزلزل)مثل هبه و...(

است کااه حااج   نیآن مال متزلزل باشد، ظاهر ا  تیحج باشد، ولى ملک  نهیاگر انسان مالک مالى باشد که وافى به هز

بردن حق فسخ کسى که مال از او به انسان منتقاال شااده باشااد، خااواه بااه   نیواجب است، در صورتى که قادر بر از ب  بر او

دهنده مال همچنان که در موارد هبااه و   رییتصرف تغ  کی  لهیتصرف ناقلى در آن مال باشد و خواه به وس  کیانجام    لهیوس
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بردن حق مذکور نباشد، حصول استطاعت مشااروط بااه   نیاز ب  است . ولى اگر قادر بر  نیبخشش که قابل برگشت باشد چن

شود که انسااان یبعد از آن کشف م  ایعدم فسخ آن شخص خواهد بود، پس اگر فسخ نمود قبل از تمام شدن اعمال حج و  

 نکااهیااى خروج براى حج واجب نخواهد بود، مگر متزلزله تیملک نیاست که در مثل چن نینبوده، و ظاهر ا  عیاز اوّل مستط

آیااه اهلل ).  سااتیبراى انسان وثوق حاصل شود که فسخ عارض نخواهد شد، و محض احتمال عدم عااروض فسااخ کااافى ن

 ( سیستانی

 36رفتن به حج با مال غیر)غصب و...(

مالى که خمس آن را نداده، حج بجا آورد، و اگاار لباااس احاارام و طااواف وسااعى و پااول   ایبا مال حرام،    ستین  زیجا

آیه اهلل )باطل اساات. اطیچادر و فرشى که بر آن وقوف به عرفات و منى مى کند حرام باشد، حجّ او بنابر احتقربانى و اجرت  

 ( مکارم

 گاارىیبااا مااال شااخص د ایاا که حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه بدون صرف مال   ستیالزم ن  عیبر مستط

نماااز طااواف غصاابى باشااد،  ایاا ساتر او در طااواف و  یهااگرچه از او غصب نموده باشد حج کند کافى است . بلى اگر جامه

آن را بااه   نکااهیمگاار ا  ساات،ین  حیغصبى باشد حجااش صااح  اشی. و اگر پول قربان  دیآن است که به آن اکتفا ننما  اطیاحت

آیااه اهلل )اساات .  حیصورت حجااش صااح  نیآن را از پول غصبى پرداخت کند که در ا  متیدر ذمه خود بخرد ولى ق  متىیق

   ( سیستانی

حااج مجاازى از  نیاا چنانچه به انسان مالى داده شد، و با آن حج نمود، و بعداً معلوم شد که آن مااال غصاابى بااوده، ا

 رناادهیرجااوع کاارد، گ رناادهیلکن اگاار بااه گ د،یرجوع نما رندهیگ ایو مالک آن مال حق دارد به دهنده   ست،یحجةاالسالم ن

نسته، و چنانچه مى دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهنده نمى دا  رابه دهنده رجوع کند اگر غصب بودن    تواندیم

 ( آیه اهلل سیستانی)را ندارد . .

و من هم از خود مالى ندارم   ست،یشوهرم تمام مخارج سفر حجّ مرا بر عهده گرفته است، ولى متأسّفانه اهل خمس ن

هاى رفت و برگشت، ارز، لباس احرامى، قربانى،   نهیمن در ارتباط با خمس هز  فیهاى حج را بپردازم. تکل  نهیکه خمس هز

 دیاا ندار  ىیبر عهده شماست، و اگاار توانااا  نهای: خمس اجواب  ست؟یها بر عهده ک  نهیهز  نیخمس ا  ست؟یمخارج چ  ریو سا

 جاًیو پااس از بازگشاات تاادر د،یاا ریکااه خمااس آن را بااه ذمّااه بگ میولى ما به امثال شما اجااازه مااى دهاا   د،یستین  عیمستط

 ( آیه اهلل مکارم).دیبپرداز
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 37رفتن به حج با وجوه شرعیه مثل خمس و...

و سهم سادات، شخص مستطیع نمی شود و اگاار بااه مکااه باارود، کفایاات از  حضرت امامبا وجوه شرعیه؛ مثل سهم 

 (مناسک محشیحضرت امام) حَجّةاالسالم نمی کند

شااود، های علااوم دیناای اداره یااا تکمیاال میوزهطالب علوم دینی اگر بعد از مراجعت از حج زندگی آنان با شهریه ح

   )امام خامنه ای( کافی است.

را داشااته باشااند   طیشاارا  ریامرار معاش مى کنند، در صورتى که سا  هیّطالّب و مانند آنها، که از محلّ وجوهات شرع

 )آیه اهلل مکارم( واجب الحج مى شوند.

و برحسب عادت مخااارجش   کند،یزندگى خود را اداره م  نهایزکات و امثال ا  و  مانند خمس  هیکسى که از وجوه شرع

حااج و مخااارج  نااهیدر صورتى که داراى مقدارى پول گااردد کااه وافااى بااه هز رسد،یبدون مشقت مضمون و حتماً به او م

در تمااام ماادت زناادگى او  گاارىیاساات کسااى کااه شااخص د  نیهمچن  و  حج بر او واجب باشد .  ستین  دیباشد، بع  الشیع

کسى که اگر آنچه دارد در راه حج صرف کند زناادگى بعااد از حجااش بااا قباال از آن   نیل باشد، و همچنمخارجش را متکف

 ( آیه اهلل سیستانی.)تفاوتى نکند

و در آن مصلحت عامه باشااد و حاااکم  د،یاهلل زکات داده شود که در راه حج صرف نما  لیهرگاه به کسى از سهم سب

از سااهم فقاارا   ایاا ولى اگر از سهم سادات خمااس    شود،یهد، حج بر او واجب مواجب اجازه آن را بد  اطیشرع هم بنا بر احت

و اسااتطاعت بااذلى بااه آن حاصاال   ساات،ین  حیشرطى صح  نیچن  د،ینما  فزکات داده شود، و شرط شود که در راه حج صر

 ( آیه اهلل سیستانی). شودینم

 حکم خرید فیش آزاد حج

حااج. دو   یهسااتم باارا  عیم را پرداخت کرده اند و االن مسااتطا  هیهستم متاهل که همسرم مهر  یبنده خانم  سوال:  

بر   ایآ  م،یآ  ی( بر م1401آزاد و شرکت در حج امسال )حج    شیف  دیبنده احتماال از عهده خر  نکهی. با توجه به ا1سوال دارم.  

 شیفاا  ع،یفرد مسااتت. اگر چنانچه 2 کند؟یم فیصرفا ثبت نام در نوبت حج رفع تلک  ایکنم    هییآزاد ته  شیبنده واجب است ف

 حج همچنان بر گردنش خواهد بود؟ با سپاس  ایکند، آ دایکند، اما قبل از اعزام وفات پ  هییحج ته

 
 55و  28(مناسک حج میستانیاهلل س هیا  آ55مناسک حج مسأله   یخامنه ا  ا امام54اهلل مکارم(مناسک جامع حج مسأله  هی؛ آ50و48 م  ، یمناسک محش.  37
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آزاد را داشااته   شیفاا   ی  هیاا ته  یهم توانااا   ینداشته باشد و از نظر مال  یآزاد منع قانون  شیف  دیکه خر  ی(در صورت1ج 

بوده و نساابت بااه انجااام حااج اهمااال   عیقبل مستط  یدر سالها  ( اگر2. ج دیبه حج مشرف شو  دیو با  دیهست  عیمستط  دیباش

 38)امام خامنه ای( .رندیبگ  بینا  یو  یاز اصل مالش برا  دیمستقر شده و با  ینموده، حج بر و

 

تااوانم   یپااول ماا   نیبا ا  نکهیبا توجه به ا  ایاست، آ  دهیبه دست من رس  یتومان از کانال  ونیمبلب صد مل  کمیسالم عل

 گریاست و مجبورم تا سال د  لیهستم؟ در ضمن به خاطر وجود کرونا اکنون حج تعط  عیمن مستط  حج واجب بخرم ،  شیف

 ؟  ستیف چیپول خرج شود، تکل  نیمدت ممکن است ا نیصبر کنم، و در ا

 عیمسااتط  د،یداشااته باشاا   یمااال  ییو بدون عسر و حرج، توانااا  یحج به صورت آزاد و قانون  شیف  دیخر  ی( اگر برا1ج 

واجااب   اطیاا شما حاصل شده، بنابر احت  یسال استطاعت برا  نی( اگر در ا2و حج بر شما واجب است. ج   د،یشو  یمحسوب م

 39)امام خامنه ای( .ستین  زیتصرف در آن مبلب و خروج از استطاعت جا

 ایاا داشااته باشااد، آ ادىیاا دولتى تفاوت ز متیآزاد باشد، ولى با ق متیحج به ق شیف هیّهرگاه کسى قادر بر ته  :  سؤال

است، ولى اگر ساابب   عینباشد که سبب اجحاف گردد مستط  ادی: در صورتى که تفاوت آن قدر زجواباو واجب است؟  حج بر

 40( آیه اهلل مکارم).ستین  عیگردد، مستط  گرانیحقّ د عییموجب تض ایاجحاف شود، 

 حکم تحصیل استطاعت

هبااه کنااد ا بااه نحااو هبااه   مالى به انسان  یپس هرگاه شخص  ست،یآن واجب ن  ریغ  ایاستطاعت به کسب    لیتحص

است اگر کسى از او بخواهد کااه خااود   نیو همچن  ست،یخواهد شد قبولش الزم ن  عیمطلقه ا که در صورت قبول آن مستط

به حالش باشد . بلى اگاار خااود را  قیهرچند آن خدمت هم ال ند،ک ریبراى خدمت اج  دینمایم  عیرا با اجرتى که او را مستط

 41)آیه اهلل سیستانی( شد، حج بر او واجب است .  عیو بدان مستط خدمت در راه حج نمود  ریاج

 
 1364438شماره سوال:    1401/02/18استفتاي شخصی،  -یامام خامنه ا .  38

 1238019شماره سوال:    1400/02/20. امام خامنه ای، استفتاي شخصی،   39

 75سوال  اهلل مکارم(مناسک جامع حج  هیآ.  40

 31ک حج م(مناسیستانیاهلل س هیآ.  41
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 42شک در وجود استطاعت مالی

کند که مالی که دارد به اندازه استطاعت هست یا نه، احتیاط واجااب آن اساات کااه تحقیااق کنااد، و فرقاای   اگر شک

امااام، آیااه اهلل مکااارم، آیااه اهلل )حضاارت نیست در وجوب تحقیق، میان آنکه مقدار مال خود یا مقدار مخااارج حااج را نداند.

 ( سیستانی

 آیات عظام بهجت، تبریزی، خویی، زنجانی: الزم نیست فحص و تحقیق کند هر چند احوط است.

مالک استطاعت برای حجّ، توانایی ادای آن به نحو متعارف بین مردم است و اگر کسی اعتقاد دارد که به ایاان نحااو 

ه اگر تحقیق و تالش کند بتواند راهی بیابد که با وضع مالی فعلی اش مسااتطیع از استطاعت ندارد لکن احتمال می دهد ک

انجام حج شود، واجب نیست تحقیق نماید. ولی اگر شک در استطاعت داشته باشد و بخواهد بداند که آیا مستطیع شااده یااا 

 ( امام خامنه ایخیر، ظاهراً واجب است وضعیت مالی خود را بررسی کند. )

طاعت مالی دارد ولی به علت پیری و بیماری و...توان  ایی ح  ج رف  تن را کسی که است

 ندارد

 43الف: قبال حج بر او مستقر شده

اگر شخصی از سال های قبل مستطیع بوده و فعالً مسافرت با هواپیما، به جهت کسالت، برای او مقدور نباشد و غیر 

نایب بگیرد و باید در وقت تمکن به حج برود و اگر مااتمکن نشااد از هواپیما وسیله دیگری برای او فراهم نباشد، نمی تواند  

 ( حضرت امام).تا فوت شد، باید از ترکه اش برای او حج بدهند

کسی که حج بر او مستقر شده، اگر بر اثر پیری یا بیماری قدرت رفتن به حج را ندارد و یا باارای او حاارج و مشااقّت 

بر ادای حج بدون مشقّت را ا هر چند در سااال هااای آینااده ا نداشااته باشااد، دارد و امیدی به بهبودی و قدرت پیدا کردن  

 ( خامنه ای  امامواجب است نایب بگیرد. ولی کسی که حج بر او مستقر نشده، واجب نیست نایب بگیرد. )

 )آیه اهلل سیستانی( اگر امید به تمکن از مباشرت نداشته باشد، واجب است که برای خود نایب بگیرد.

 ( آیه اهلل مکارم )بهبودی نداشته باشد می تواند نایب بگیرد.  اگر امید

 44ب: قبال حج بر او مستقر نشده

 
 17مناسک حج، م؛ امام خامنه ای 29م  یمناسک محش.  42

 40امام خامنه ای:مناسک حج، م؛ 52ی ممناسک محش . 43
 40امام خامنه ای:مناسک حج، م؛ 52ی ممناسک محش . 44
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اگر شخصی فعالً مسافرت با هواپیما، به جهت کسالت، برای او مقدور نباشد و غیر از هواپیما وسیله دیگری باارای او 

 ( حضرت امام)  یع نشده است.فراهم نباشد اگر از سال های قبل استطاعت نداشته، در فرض مزبور مستط

اگر بر اثر پیری یا بیماری قدرت رفتن به حج را ندارد و یا برای او حرج و مشقّت دارد و امیدی به بهبااودی و قاادرت 

که حج بر او مستقر نشااده،   در صورتیپیدا کردن بر ادای حج بدون مشقّت را ا هر چند در سال های آینده ا نداشته باشد،  

 ( امام خامنه ایگیرد. )واجب نیست نایب ب

 45کسی که حج بر او مستقر شده و بجا نیاورده و فوت شده

کسی که حج بر او مستقر شد و به جا نیاورد تا فوت شد، باید از ترکه او برایش حج بدهند و حج میقاتی کفایت ماای  

سالِ فوت، حج را ادا نمایند و تااأخیر  و الزم است در همان کند و تا حج او را ندهند، ورثه نمی توانند در ترکه تصرف نمایند

از آن جایز نیست، و چنان چه در آن سال استیجار ممکن نباشد مگر از بلد، الزم است از بلد اجیر بگیرنااد و از اصاال ترکااه 

خارج می شود، و همچنین اگر در آن سال از میقات نتوانند اجیر بگیرند مگر به زیادتر از اُجاارت متعااارف، الزم اساات اجیاار 

بگیرند و تأخیر نیندازند، و اگر وصی یا وارث اهمال کنند و تأخیر بیندازند و ترکه از بین برود ضامنند، بلی اگاار میاات ترکااه 

 ( حضرت امام)نداشته باشد، بر وارث، حج او واجب نمی شود.

 46زنی که مهریه اش کفاف حج را می کرده و فوت شده

ترکااه   میبعد از فوت وى،بر ورثااه الزم اساات کااه قباال از تقساا   ایست. آا  شتریب  ایخانمى به اندازه استطاعت،    هیّمهر

 مخارج حج را کسر کنند؟

 

بوده، و   عیمستط  ردیاش را از شوهرش بگ  هیّشوهر، طبق عرف و عادت مى توانسته مهر  اتی: چنانچه زن در حجواب

 ( آیه اهلل مکارم)نبوده است.  عیوانسته، مستطاز او حج بجاى آورند، و چنانچه نمى ت  ابتیاز ترکه او برداشته شود و به ن دیبا

 47 تکلیف کسی که با وجود شرایط حج را ترک کرده

 

 
 45ی ممناسک محش.  45

 ا73اهلل مکارم(مناسک جامع حج سؤال  هیآ.  46
  72حج مسأله   (مناسکیستانیاهلل س هیآ؛ 42م  یمناسک محش.  47
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و باید بعداً به هر نحو که می تواند به حااج  کرد، حج بر او مستقر می شود اگر با وجود شرایط استطاعت، حج را ترک

 )حضرت امام امام خامنه ای آیه اهلل مکارم(    برود.

رفت، واجب است حج را  نیکرد تا استطاعتش از ب  ریواجب شده و در به جا آوردنش اهمال و تأخهرگاه حج بر کسى  

است که از ترکااه وى حااج را  واجب رد،یکه شده به جا آورد حتى اگر با سختى باشد، و چنانچه قبل از حج بم  بىیبه هر ترت

 )آیه اهلل سیستانی( و کافى خواهد بود .  حیصح د،ی. و چنانچه کسى بدون اجرت بعد از فوتش به جاى او حج نما ندیقضا نما

 کوتاهی در تهیه مقدمات حج و از بین رفتن استطاعت

اگر درک حج، بعد از حصول استطاعت، متوقف بر مقدماتی مثل سفر و تهیه اسااباب آن باشااد، تحصاایل آن واجااب 

به حج در آن سال نرسد، حج باار او   کند و  است؛ به طوری که در همان سال به حج برسد و در صورتی که شخص کوتاهی

 48( امام خامنه ای،  حضرت امام)که باید در هر صورت بعداً به حج برود، هر چند استطاعت از بین برود. مستقر می شود

اگر درک حج، بعد از حصول استطاعت، متوقف بر مقدماتی مثل سفر و تهیه اسااباب آن باشااد، تحصاایل آن واجااب 

ال به حج برسد و در صورت حصول استطاعت، چنانچه راه منحصر به نامنویسی برای چنااد است؛ به طوری که در همان س

 نیدر اوّل دیبا عنىی ;سال بعد باشد، آن نیز واجب است، و در صورت کوتاهى در انجام حج واجب، حج بر او مستقر مى گردد

آیااه )..ردیرفته، و ناچار باشااد کااه وام بگ نیهر چند استطاعت او از ب ;فرصت ممکن به هر شکلى که مى تواند، به حج برود

 ( اهلل مکارم

که بتوانااد آن را در وقااتش درک   دینما  هیآن را طورى ته  لیاگر حج بر کسى واجب شد، واجب است مقدمات و وسا

حااج را در وقااتش درک  دیاا داشته باشد با هر کاااروانى ساافر نما نانیو در صورتى که کاروانهاى متعددى باشد و اطم  د،ینما

بااه درک حااج، در  نااانیکااه اطم دیاا آن است که با کاروانى سفر نما یاول رچهاگ د،یاست با هرکدام سفر نما  ریّمخ  د،ینمایم

به درک حج در صورت سفر با آن کاااروان،   دیحاصل نما  نانیشود که اطم  دایاگر کاروانى پ  وباشد .  شتریصورت سفر با آن ب

خواهد شد که بتواند بااا آن ساافر   دایپ  گرىیکاروان د  دیحاصل نما  نانیکه اطماندازد، مگر آن  ریتأخ  ستین  زیحال، جا  نیدر ا

 ایاا هااوا ى    ای  نىیزم  نکهیا  لیسفر، از قب  اتیخصوص  ریاست سا  نیهمچن  و.  دیبه طورى که حج را در وقتش درک نما  دینما

واجااب شااد، و بااه علاات  شد و رفتن به حج در سال حصول استطاعت بر او  عیباشد، و مانند آن .اگر شخصى مستط  ییایدر

انداخت، و اتفاقاااً حااج را ا بااه   ریحرکت کردن، سفر خود را به تأخ  ریسال حتى در صورت د  نیبه درک آن در هم  نانیاطم

اساات در  نیهمچناا  وحج بر او مستقر نخواهد شد . ر،حج معذور خواهد بود، و بنا بر اظه  ریا درک ننمود، در تأخ  ریعلت تأخ
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 رىیو تقصاا   طیتفر  نکهیآمدن اتفاقاتى که مانع از درک آن شود، بدون ا  شیدرک حج به علت پ  موارد حصول عجز از  ریسا

  49( آیه اهلل سیستانی)از او سرزده باشد .

 خروج از استطاعت مالی

 50الف: کسی که از هر جهت استطاعت دارد

 هیّاا رفااتن را ته لیفقط وساو  ستا عیمستطهم باز بودن راه  واز جهت بدنى  وکسى که از نظر مالى استطاعت دارد، 

به هاار   دیکند حج بر او واجب شده، و با  نیو اگر چن  ;دینمى تواند خود را از استطاعت خارج نما  ده،یوقت حج نرس  اینکرده،  

 ( آیه اهلل مکارم،  حضرت امام)شکل ممکن به حج برود.

بااه حااج، صاارف کنااد، خااود را از   رفااتن  یکه باید مال را برا  یبعد از رسیدن زمان  تواندیکه مستطیع شده، نم  یکس

 ( امام خامنه ای)استطاعت خارج نماید. بلکه احتیاط واجب آن است که قبل از آن زمان نیز خود را از استطاعت خارج نکند.

 

حج را بدهد، و قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته باشد، حااج   نهیهرگاه انسان مالک مالى شود که کفاف هز

اگر در آن مال تصرفى کند که از استطاعت خارج شود و نتواند تدارک کند، و براى او مشخص شااده   بر او واجب است پس

باشد که قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته است، بنا بر اظهر حج در ذمه او مستقر است، ولااى اگاار قاادرت رفااتن 

راى او مشخص شااده باشااد، اگاار در آن مااال و در صورتى که ب  ست،یبراى او مشخص نشده باشد، حج در ذمه او مستقر ن

 وضآن را باادون عاا  نکااهیا ایاا واقعى فروخاات و    متیتصرفى کرد که از استطاعت خارج شد، مانند آنکه آن را به کمتر از ق

بردن استطاعت خود گناهکار است، در صورتى کااه قاادرت رفااتن بااه  نیاست، اگرچه در از ب  حیتصرّف مذکور صح  د،یبخش

 ( آیه اهلل سیستانی)و مشقت نداشته باشد . حج هرچند با سختى

 ب: کسی که از جهت مالی مستطیع است ولی از جهات دیگر نیست

 51اگر امید استطاعت از جهات دیگر را در آینده دارد-1

اگر در سالی که استطاعت مالی دارد از جهت صحت بدن یا باز بودن راه استطاعت ندارد و در سال های دیگاار از آن 

 ( آیه اهلل مکارم،  حضرت امام)اعت پیدا می کند، می تواند در مال تصرف کند و خود را از استطاعت خارج نماید.جهات استط
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اگر در سالی که استطاعت مالی دارد از جهت صحت بدن یا باز بودن راه استطاعت ندارد و در سال های دیگاار از آن 

ب است مااال را حفااظ کنااد و خااود را از اسااتطاعت خااارج جهات استطاعت پیدا می کند تصرّف در مال جایز نیست و واج

 ( آیه اهلل سیستانی)نکند.

 52اگر امید استطاعت از جهات دیگر را در آینده ندارد-2

کسی که از جهت مالی مستطیع است و از جهت صحت بدن یا باز بودن راه مستطیع نیست می تواند در مال تصرّف 

 ( آیه اهلل مکارم،  حضرت امام.)ندکند و خود را از استطاعت مالی هم خارج ک

کسی که تمکن مالی دارد ولی توانایی مباشرت حجّ را ندارد و امید اینکه بتواند در آینااده انجااام دهااد ناادارد، واجااب 

است نایب بگیرد و اگر مباشرت برای او حرج و مشقّت داشته باشد، می تواند نایب بگیرد، گرچه مباشرت افضل است و بااه 

 ( آیه اهلل سیستانی)که وجوب مباشرت فوری است، وجوب استنابه نیز فوری است.  هر حال همچنان

کسی که استطاعت مالی دارد چنانچه از پیدا کردن استطاعت از جهات دیگر ناامید است باید با قصد قربت برای حج 

رف شااود؛ و فرقاای بااین در اولین سال ممکن نایب بگیرد و این حج کفایت از حجةاالسالم می کند، هر چند عااذر او برطاا 

بیماری و غیر آن نیست؛ و در هر حال کسی که استطاعت مالی دارد اگر با تحمل حرج، خودش حااج بااه جااا آورد مجاازی 

 ( آیه اهلل زنجانی.)است

باار او الزم   ایاا آ  ابااد،یانجام حااج ن  یمقدس برا  نیدارد، اجازه سفر به سرزم  یکه استطاعت مال  یدر سال  عیاگر مستط

نکتااه   نی: اگر ا  جواب  حج را به جا آورد؟  ندهیخود را به مقدار توانش حفظ کند تا آن که در سال آ  یت مالاست که استطاع

خااود را حفااظ  یفراهم خواهد بود، بر او الزم است استطاعت مااال  ندهیاستطاعت در سال آ  یشرط ها  گریرا احراز کند که د

 53( آیه اهلل سیستانی).ستیکند وگرنه بنابر اظهر واجب ن

 54وج از استطاعت قبل از رسیدن ماه های حجخر

در حصول استطاعت فرقی نیست بین اینکه در شهرحج یعنی شوال و ذیقعده و ذیحجه مال پیدا کند یااا قباال از آن، 

بنابراین اگر استطاعت مالی پیدا شود و استطاعت بدنی و سایر شرایط موجود باشد نمی توانااد خااود را از اسااتطاعت خااارج 

 )حضرت امام( اوا ل سال و قبل از ماه های حج. کند، حتی در

تواند بعد از رسیدن زمانی که باید مال را برای رفااتن بااه حااج، صاارف کنااد، خااود را از کسی که مستطیع شده، نمی

 )امام خامنه ای( استطاعت خارج سازد. بلکه احتیاط واجب آن است که قبل از آن زمان نیز خود را از استطاعت خارج نکند.
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 عیقباال از آن مسااتط ایاا که در ماههاى حج )شوّال، ذى القعده و ذى الحجّة( حاصل شود،   ستیتطاعت فرقى ندر اس

اگاار اسااتطاعت   ن،یبه اعمال حج را داشته باشااد( بنااابرا  دنیمقدّمات و رس  هیّکه زمان کافى براى ته  نیگردد )مشروط بر ا

مثال اموال خود را به کسى ببخشد،   ;را از استطاعت خارج کند  نمى تواند خود  دموجود باش  زین  طیشرا  ریشود و سا  دایمالى پ

 )آیه اهلل مکارم( .ستین  زیکار جا نیماههاى حج، ا دنیحتّى قبل از فرا رس ;ضرورى کند ریصَرف کار غ  ای

 55با اتالف عمدی مال غیریا از استطاعت به صورت قهری  خروج  

خارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنها تا فارغ سوارى و م  لهیهمچنان که در وجوب حج داشتن توشه و وس

سفر تلف شد، حج بر او واجااب  نیدر ح ایسوارى قبل از سفر  لهیوس ایشرط است،پس اگر توشه و  زیشدن از انجام اعمال ن

مثاال کنااد،  دایاا است هرگاه بدهى قهاارى پ نیاست، همچن نداشتهکه از اوّل استطاعت   شودیتلف معلوم م  نیو از ا  ست،ین

از روى خطا مال کسى را تلف کند و ضامن شود براى صاحب مال بدل آن را، بلى تلف کردن عمدى وجااوب حااج را   نکهیا

انجااام  نیحاا  رجا آورد . و امّا اگر دبلکه حج بر او مستقر است، و الزم است حج را هرچند به سختى باشد به  برد،ینم  نیاز ب

مالى که در شهر خود براى زندگى جا گذاشته تلااف شااود،  ایگشتش به وطن تلف شود، باز  نهیبعد از اتمام آنها هز  ایاعمال،  

صورت حجش کافى اساات، و بعااد از آن حجااى باار او   نینبوده، بلکه در ا  عیاز اوّل مستط  نکهیاز ا  کندیتلف کشف نم  نیا

 ( یستانیاهلل س  هی.)آ  ستیواجب ن

 56خروج از استطاعت به علت جهل به حکم یا غفلت و...

جاهل به وجوب حااج  ایغافل بوده، و  ایگر انسان مالى داشته باشد که به مقدار مصارف حج باشد، ولى جاهل به آن ا

آمد، پس اگر در جهل و غفلتى کااه   ادشی  ایرفت، دانست و    نیمال تلف شد و استطاعتش از ب  نکهیغافل بوده، و بعد از ا  ای

وجااوب  طیشاارا هیو اگر مقصّر نباشد، و در هنگام داشتن مال بق ست،یر نبر او مستق جذکر شد مقصّر نباشد و معذور باشد ح

 ( آیه اهلل سیستانی)است که حج بر ذمه وى مستقر است .  نیرا داشته است، ظاهر ا
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 شودمی مواردی که حج باعث عسر و حرج یا ضرر قابل توجه  برخی از  

 57برای خود فرد استطاعت با وجود نیاز به ازدواج و مخارج آن

که نیاز به ازدواج دارد و برای آن پول الزم دارد، در صورتی مستطیع ماای شااود کااه عااالوه باار مخااارج حااج،   کسی

 ( حضرت امام)مصارف ازدواج را هم داشته باشد.

و باارای آن پااول الزم   کسی که نیاز به ازدواج دارد و ترک ازدواج موجب مشقّت یا حرج او شود و بتواند ازدواج کنااد

   ( امام خامنه ای)ستطیع می شود که عالوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد.دارد، در صورتی م

ازدواج را هم داشته باشااد،   نهیمى شود که عالوه بر مخارج حج، هز  عیبه ازدواج دارد در صورتى مستط  ازیکسى که ن

اندازه که ازدواج از شؤون زندگى او باشد   نیبلکه هم  فتد،یکه به خاطر ترک آن به عسر و حرج ب  ستین  نیا  ازیو منظور از ن

 ( آیه اهلل مکارم)کافى است.

باید حجّ را انجام دهد و ازدواجش را به تأخیر بیاندازد مگر آنکه معلوم باشد چنانچه امر ازدواجش را به تأخیر بیاناادازد 

انااد مااال مااذکور را در ازدواجااش توشود که عادتاً قابل تحمّل نیست که در این صااورت، ماایبه مشقّت و حرجی مبتال می

تواند حجّ را بعداً انجام دهد مجاز است اماار ازدواج را مقاادّم نمایااد همچنین اگر اطمینان و وثوق دارد که می  مصرف نماید.

 58)آیه اهلل سیستانی( لکن در بسیاری از موارد اطمینان و وثوق به این امر وجود ندارد.

 

خود  یمنزل برا دیخر ایبه ازدواج   اج یاحت  یول  دهد،یحجّ را م  نهیه کفاف هزپول داشته باشد ک  یمقدار  یهر گاه کس

حااجّ  فتااد،یب ادیو مشقّت ز یبه سخت یکه صرف آن پول در راه حجّ موجب شود در زندگ  یدارد، در صورت  یگرید  لیوسا  ای

آیه اهلل )و واجااب اساات.محسااوب شااده و حااجّ باار ا  عیمستط  نباشد،فوق العاده    یو چنانچه موجب سخت  ستیبر او واجب ن

 59( سیستانی
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 60اولویت حج یا تامین مخارج ازدواج فرزندان و...

کسی که واجد شرایط حج باشد و نوه ای دارد که شرعاً و عرفاً به زن احتیاج دارد که اگر زن نگیرد بااه حاارام سوال:  

 ج؟می افتد، آیا کدام مقدم است و وظیفه پدربزرگ چیست، ازدواج برای نوه اش یا ح

ج ا حج خودش مقدم است مگر اینکه ازدواج نوه، از مخارج عرفی او محسوب شود و نتواند هم برای او ازدواج کنااد 

 )حضرت امام( و هم به مکه برود.

کند امااا همزمااان بااا ازدواج فرزناادش  یم عیرفتن به حج مستط یکه او را برا دهیارث رس یمقدار یبه خانومسوال:  

 شود؟ یفرزند کند و حج ساقط م  نهیارث را هز  نیاست ا زیجا  ایشأنش ندارد، آ  در یفرزندش خانه   ایشده 

او محسااوب شااود و نتوانااد   یازدواج بچه او، از مخارج عرف  نکهیفرض سؤال حج خودش مقدم است مگر ا  درپاسخ:  

 )امام خامنه ای( او ازدواج کند و هم به مکّه برود.  یهم برا

 

داشته باشد، لکن فرزندش نیازمند ازدواج باشد، آیا در این حال مستطیع   یجّ اموالبه اندازه مخارج ح  یاگر پدرسوال:  

 گردد؟ یو حجّ بر او واجب م شود یمحسوب م

)به خاطر تاارک ازدواج   یامر موجب خواهد شد و  نیا  د،ی: چنانچه پدر مال مذکور را صرف تشرّف به حجّ نما  جواب 

شود و حجّ بر -یمحسوب نم  عیصورت مستط  نیدر ا  ست،یادتاً قابل تحمّل نمبتال گردد که ع  یفرزندش( به مشقّت و حرج

 (   آیه اهلل سیستانی) خواهد بود.  عیو گر نه مستط  ستیاو واجب ن

 

به ازدواج دارد، به گونه اى که با ترک ازدواج بااه گناااه   ازیاست، ولى نوه اش شرعاً و عرفاً ن  عیشخصى مستطسوال:  

: حجّ خودش مقدّم است، جواب   د؟یپولش را صرف ازدواج نوه اش نما  ایبه حج برود،    ست؟یشخص چ  نیا  فهیوظ  ;مى افتد

صورت هرگاااه  نیو در ا  د،ینما  نیهر دو را تأم  نهیکه ازدواج نوه اش از مخارج عرفى او محسوب شود، و نتواند هز  نیمگر ا

 ( آیه اهلل مکارم)ر ذمّه او نخواهد بود.نوبت حج، موجودى خود را صرف ازدواج نوه اش کند، حج ب  دنیاز فرا رس شیپ
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 61زیاد بودن)غیر متعارف بودن( هزینه های سفر

اگر اجرت ماشین یا هواپیما زیاد باشد یا زیادتر از حد معمولی باشد و همینطور قیمت اجناس در سال استطاعت زیاااد 

قاادری زیاااد باشااد کااه  ل استطاعت مگر آنکه بهباید حج برود، و جایز نیست تأخیر از سا  باشد یا زیادتر از حد متعارف باشد

ولی اگر توانایی پرداخت مازاد را ندارد یا پرداخاات آن اجحاااف باار او :  امام خامنه ای)موجب حرج و مشقت در زندگانی شود

 ( حضرت امام(.)باشد واجب نیست آن را بپردازد و مستطیع نیست

سال استطاعت بیشااتر از حاادّ متعااارف باشااد، در صااورتی کااه اگر اجرت ماشین یا هواپیما و یا سایر وسایل نقلیه در 

توانایی پرداخت مازاد را بدون حرج و مشقّت داشته باشد، واجب است آن را بپردازد تا به حج برود. و صِرف گرانی و افزایش 

او باشااد، واجااب ها ضرری به استطاعت نمی زند. ولی اگر توانایی پرداخت مازاد را ندارد یا پرداخاات آن اجحاااف باار  قیمت

نیست آن را بپردازد و مستطیع نیست، و حکم خرید یا اجاره چیزهای دیگری که در سفر حج به آنهااا نیاااز دارد نیااز چنااین 

است. همچنین در صورتی که بخواهد مال خود را به کمتر از قیمت معمولی بفروشد و پول آن را صرف حااج کنااد، همااین 

   )امام خامنه ای( حکم را دارد.

 

بااه  دیاز حدّ معمول باشد، با ادتریز ایباشد،   ادیخدمات در سال استطاعت ز  ریسا  ای  ما،یهواپ  ای  ن،یماش  طیبل  متیقاگر  

مگر آن که گرانى به قدرى باشد کااه موجااب   ندازد،یب  ریشده تأخ  عیانجام حج را از سالى که مستط  ستین  زیحج برود، و جا

 ( آیه اهلل مکارم).ستیصورت حج واجب ن  نیکه در ا ;شود  وحرج و مشقّت )زحمت فراوان( در زندگانى ا

 62اگر رفتن به حج موجب مشکل مالی برای افراد غیر واجب النفقه شود

هرگاه زنی با کسب می تواند مخارج خویش را متکفل شود و مخارج حجش را نیز دارد و در صورت رفتن او به حااج، 

بااه   :آیه اهلل سیسااتانی)تادن شوهر، موجب حرج برای زن نباشاادشوهرش برای مخارج به زحمت می افتد، اگر به زحمت اف

مستطیع است و باید به حج برود و به زحمت افتااادن شااوهر مااانع اسااتطاعت زن   ( حدّی که تحمّلش برای او مشکل باشد

 ( آیه اهلل سیستانی  آیه اهلل مکارم  امام خامنه ای  حضرت امام)نمی شود.
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 63تزاحم حج با تلف شدن مال فرد

داشااته   ادىیاا در شهر خود مالى داشته باشد که با حج رفتن تلف شود، و تلف آن نسبت به حال شخص، ضاارر زاگر  

 ( آیه اهلل سیستانی.)باشد، حج بر او واجب نخواهد بود

 64کسی که معتاد است و رفتنش به حج خالف قانون است

به خوردن تریاک هستم طبااق مقااررات   اینجانب با داشتن استطاعت مالی و هفتاد و دو سال سن، چون معتادسوال:  

 کشوری، اداره بهداشت از رفتن حج جلوگیری می کند، از نظر شرع تکلیف حج چیست؟

ج ا اگر قبالً مستطیع بوده اید و با امکان، حج نرفته اید حج بر شما مستقر شده است، و اگر قبال اسااتطاعت نداشااته 

حضاارت )نید، ولو با ترک تریاک، تحصیل اجازه کنیااد و بااه مکااه بروید.اید در فرض مذکور مستطیع نیستید، مگر آنکه بتوا

 ( امام

 

متأسّفانه معتاد هستم، اداره بهداشت طبق مقرّرات جمهورى اسالمى از رفتن من بااه حااج   نجانبیاز آنجا که اسوال:  

 ست؟یمن، با وجود استطاعت مالى و هفتاد و دو سال سن، چ فیمى کند. تکل  رىیجلوگ

حج باار شااما مسااتقر شااده اساات، و اگاار  د،یو نرفته ا دیبوده ا  زیبوده و قادر به رفتن مکّه ن  عیبال مستط: اگر قجواب

مگاار  ;دیسااتین  عیدر فرض مذکور مستط  دیولى اگر قبال استطاعت نداشته ا  د،یریبگ  بینا  دیبا  دیهست  ادیاز ترک اعت  وسیمأ

 ( آیه اهلل مکارم).دیحج بروو به  دیریگاجازه ب اد،یهر چند با ترک اعت د،یآن که بتوان

 65زنی که فرزند شیرخوار دارد

او آرام نمى  ریدارد که نزد غ  رخوارىیاست، ولى فرزند ش  عیمستط  گرید  طیخانمى که به لحاظ مالى و بدنى و شرا  ایآ

ب عُسر و سب  ایبرابچّه داشته باشد،  دىیشد  مارىیب  ای: چنانچه جدا شدن از آن طفل، خطر جانى  جواباست؟  عیمستط  رد،یگ

 ( آیه اهلل مکارم).ستین  عیشود،مستط  گرانیحرج براى د
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 66منافات حج با تحصیل و امتحانات درسی

کنااد بااه  با امتحانات دانشگاهی او برخااورد ماای  ا موسم حجّشود امّمستطیع می  حجّتشرّفّ به  شخصی برای    سوال:  

 آیا حااجّ ،در این حال، شود ن یک سال تحصیلی میموجب از دست دادن امتحانات و عقب افتاد  ای که رفتنش به حجّگونه

 بر او واجب است؟  

و مشااقّت جواب : اگر از دست دادن امتحانات و عقب افتادن یک سال برای او چنان سخت اساات کااه دچااار حاارج  

همچنااین در فاارض وجااوب، اگاار  ت و گرنه واجب اساات .بر او واجب نیس حجّ که عادتاً قابل تحمّل نیست، شودشدید می

تواند حجّ را بعداً انجام دهد، مجاز است حجّ را بااه تااأخیر بیاناادازد لکاان در بساایاری از مااوارد، طمینان و وثوق دارد که میا

  )آیه اهلل سیستانی( اطمینان و وثوق به این امر وجود ندارد.

 استطاعتمتفرقات احکام 

 67مالزمه حج رفتن با کمک به حکومت ظالم

 

رهایی که حکومتشان کمونیستی است، اگر بخواهند حج بروند باید مبلب زیادی به آن مسلمینِ بعضی از کشو  سوال:  

حکومت کمککنند و قهراً این پول برای تقویت چنین حکومتی مصرف می شود، در صورتی کااه راه منحصاار بااه ایاان کااار 

دهند و به حج برونااد از حجةاالسااالم باشد آیا اوالً: حج بر چنین اشخاصی واجب است یا نه؟ و ثانیاً: اگر این مقدار پول را ب

   کفایت می کند یا نه؟

 )حضرت امام، امام خامنه ای(   ج ا آنچه ذکر شد موجب سقوط حج نمی شود.

از  ادىیاا که مسلمانان در آن ساکن هستند براى اعزام مسلمانان به حج پول ز  ىیمتأسّفانه حکومت بعضى از کشورها

چنان حکومتهاى ظالمى مصرف مى گردد. هرگاه راه تشرّف آن مسلمانان منحصر   تیکه قهراً در جهت تقو  رند،یآنها مى گ

( به هر حال اگر مسلمانان مذکور بااا شاارحى ب  اشخاصى واجب مى شود؟  نیحج بر چن  ای( آالف  :دیکار باشد، بفرما   نیبه ا

شااود،و حااجّ :آنچااه ذکاار شاادموجب سااقوط حااج نمااى  جواب   که گذشت حج بجاى آورند، حجّ واجب محسوب مى شود؟

 )آیه اهلل مکارم( آنهامجزى است.
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هرگاه در راه حج دشمنی باشد که دفع او جز به پرداخت مال به او ممکن نباشد، پس اگر پرداخت آن نسبت به حااال 

شخص ضرر زیادی داشته باشد، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط می شود، واالّ واجب خواهد بود. بلی پرداخاات پااول 

 ( آیة اهلل سیستانی  )او تا آنکه راه را باز کند واجب نیست.جهت جلب رضای  

 68نذری که منافات با رفتن به حج برای مستطیع دارد

اگر نذر کند که در روز عرفه کربالی معلّی یا یکی از مشاهد دیگر را زیارت کند، نااذرش صااحیح اساات، لکاان اگاار 

مانع از حج نمی شود، و اگر نرفت حج بر او مستقر می شود،   مستطیع بوده یا در این سال مستطیع شد باید حج برود، و نذر

و باید به نذر عمل کند، و اگر حج رفت تخلف نذر موجب کفاره نمی شود، ولی اگر حج نرفت و بااه نااذر هاام عماال نکاارد 

 )حضرت امام، امام خامنه ای(  کفاره نذر را باید بدهد.

کند ا مثالً ا و بعااد  ارتیالسالم( را در کربال ز هیشهداي)علال دیکسى که نذر کرده است هر ساله روز عرفه حضرت س

)آیااه اهلل است هر نذرى که مزاحم حج باشد .  نیو همچن  شود،یحج بر او واجب م  و  شود، نذرش منحل  عینذر مستط  نیاز ا

 سیستانی(  

 69تزاحم حج با ترک واجب یا انجام حرام

اید مالحظه اهمیت حج یا حرام و واجب را کرد، اگاار حااج اگر رفتن حج موجب ترک واجب یا فعل حرامی می شود ب

کرد معصیت کااار اساات   اهمیتش بیشتر است باید برود و االّ نباید برود لکن اگر رفت و حرامی به جا آورد یا واجبی را ترک

 و در صورت تساوی مخیر است.)حضرت امام، امام خامنه ای(    ولی حج او صحیح است

و واجب اهم را انجام   دیمساوى آن باشد، الزم است حج را ترک نما  ایواجبى اهم از حج  اگر انجام حج مستلزم ترک  

باشااد   یاست اگر انجام آن مستلزم فعل حراماا   نیآنها خواهد بود در صورت دوّم، و همچن  نیب  ریدهد در صورت اوّل، و مخ

جا آوردن بااه ایاا مستلزم ترک واجب اهاام  حجش    نکهیهرگاه به حج رود، با ا؛  مساوى با آن باشد  ایکه ترک آن اهم از حج  

کاارده، ولااى  تیفعاال حاارام معصاا   ایصورت هرچند از جهت ترک واجب    نیفعل حرامى که ترک آن اهم از حج باشد، در ا

کسااى   نیب  ستیرا دارا باشد، و فرقى ن  گرید  طیاست که حجش مجزى از حجةاالسالم خواهد بود، البته اگر شرا  نیظاهر ا

 )آیه اهلل سیستانی( سال استطاعتش باشد .  نیاش مستقر بوده و کسى که اولبر ذمه که حج از سالها قبل
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کار حرام مهمتاارى انجااام   ایوجوب حج آن است که با انجام حج، عمل واجب مهمترى ترک نگردد،    طیاز شرا  کىی

 تیّاا چنانچااه اهمّ  ;ستمالحظه کند که کدام مهم تر ا  دیفعل حرامى گردد، با  ایاگر رفتن به حج موجب ترک واجب  *نشود

 صیحج را ترک کند )البتّااه تشااخ  دیاست، با  شتریترک حرام ب  ایکار واجب    تیّبه حج برود، و اگر اهمّ  دیباشد، با  شتریحج ب

کرده، امّااا حااجّ او  تیمطلب را مراعات نکند و به حج برود، معص  نی( و چنانچه اتاس  دیو مرجع تقل  هیمطلب به نظر فق  نیا

 )آیه اهلل مکارم( .ستیگر جهاد واجب را ترک کند و به حج برود، گناه کرده، ولى حجّ او باطل نمثال ا  ;است  حیصح

 70حج با کارت واکسن جعلی

هسااتم کااه پااس از  ی: خانم مسندییبفرما انیرا ب ریاست نظر حضرت آقا در مورد سوال ز  یبا سالم و احترام مستدع

 قیاا اساات. از آنجااا کااه بااا تزر  دهیه سال وقفه، نوبت حج من فرا رسسفر حج پس از دو س  یو برقرار  یانتظارها چشمسال

 ستیاعزام به حج ضرور  یداشتن کارت واکسن برا  گرید  یسوو از    دهمیم  یواکسن کرونا برخود احتمال خطر و ضرر جان

آن،  قیاا تزر کااارت واکساان باادون هیاا ته ایاا اعزام مورد قبول است، آ یو آسترازنکا( برا نوفارمی)س یخارج یو تنها واکسنها

 شود؟یباعث باطل شدن حج م

 )امام خامنه ای( شود.  تیوجود دارد رعا  یقانون و مقررات  نموردیشود. البته اگر در ا یباطل نم حج

 یباشااد ولاا  یعربسااتان سااعود دییاا کرونا مورد تا یاز واکسن ها یرفتن به حج فقط برخ ی: با سالم اگر برا  پرسش

عربستان کااارت   دییواکسن مورد تا  قیتواند بدون تزر  یم  ایکرده آ  قیرا تزر  رانیت اوزارت بهداش  دییواکسن مورد تا  یفرد

 ایاا آ  سااتیچ  فشیآن واکساان هااا را بدهااد تکلاا   قیاا ضرر در تزر  ییاحتمال عقال  یکند و به حج برود؟ اگر فرد  هیآن را ته

 با تشکر ر؟یخ  ایهست    عیمستط

اعاازام بااه حااج را ناادارد  طیو مقررات شرا نیه برابر قوانک یو مقررات عمل شود و در صورت نیطبق قوان  دی: با  پاسخ

 )آیه اهلل مکارم( .ستین  عیمستط
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 71انجام حج به نیت استحبابی و کشف استطاعت

و بعااد معلااوم شااود کااه مسااتطیع بااوده کفایاات از   اگر با اعتقاد به اینکه مستطیع نیست، قصد حج اسااتحبابی کنااد

وظیفه فعلیه نموده باشد و اشتباهاً آن را باار حااج اسااتحبابی تطبیااق کاارده  حَجةاالسالم نمی کند مگر در صورتی که قصد

 )حضرت امام آیه اهلل سیستانی( باشد.

اگر شخص مستطیع بر اثر غفلت و یا عمداً قصد حج استحبابی کند، هرچند هدف او تمرین برای انجام هر چه بهتاار 

ت، قصد حج استحبابی کند و بعد معلوم شود که مستطیع بااوده، مناسک در سال بعد باشد یا با اعتقاد به اینکه مستطیع نیس

جا آورد، مگر آن که به توهّم کفایت آن از حَجةاالسالم محل اشکال است و بنابر احتیاط، واجب است در سال بعد حجّ را به

کااه در ایاان صااورت اینکه وظیفه فعلی او امتثال امر استحبابی است، قصد امتثال امر فعلی شااارع مقاادس را داشااته باشااد 

   )امام خامنه ای( کند.کفایت از حَجةاالسالم می

و بعااد معلااوم شااود کااه مسااتطیع بااوده کفایاات از   حج اسااتحبابی کنااد  اگر با اعتقاد به اینکه مستطیع نیست، قصد

 .)آیه اهلل مکارم( حَجةاالسالم می کند

 72نیت حج در صورت شک در استطاعت یا صحت حج در نوبت قبل

احتمال می دهد حجی که در سال های قبل انجام داده، صحیح نبوده یا مستطیع نبوده است و فعالً   کسی کهسوال:  

 شرایط استطاعت را دارد و بخواهد احتیاط کند، حج را به چه نیتی به جا آورد؟

سااالم ج ا می تواند قصد مافی الذمه؛ یعنی قصد امتثال مطلقِ امرِ متوجه بااه او را کنااد و ماای توانااد قصااد حَجةاال

 )حضرت امام( احتیاطاً نماید.
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 73کفایت نکردن حج قبلی طبق نظر مرجع تقلید فعلی

کسی که با وجود تقلید صحیح، قبالً به حج مشرف شد و چون رجوع به کفایت را مجتهد او شاارط اسااتطاعت سوال:  

ه است، فعالً همه شرایط استطاعت نمی دانسته حَجةاالسالم قصد نموده و به جا آورده است با اینکه رجوع به کفایت نداشت

   برای او موجود است و از حضرت حضرت امام تقلید می کند آیا باید حج سابق را اعاده کند یا خیر؟

 )حضرت امام(   ج ا اعاده الزم است.

را شاارط اسااتطاعت نمااى  تیاا او در آن زمااان رجااوع بااه کفا  دیشخصى به حج مشرّف شده است، و چون مرجع تقل

اسااتطاعت   طینداشته قصد حجّ واجب نموده، و آن را بجاى آورده است. فعال همااه شاارا  تیکه رجوع به کفا  نیدانسته، با ا

: اعاااده الزم جااواب  الزم اساات دوباااره حااج بجاااى آورد؟  ایاا آ  کنااد،مااى    دیرا دارد و از جنابعالى تقل  تیحتّى رجوع به کفا

 )آیه اهلل مکارم(  .ستین

 

داند، بااه  یتحقق استطاعت نم یرا از شرط ها  ت«یکه »ضرورت رجوع به کفا  یاز مجتهد  دیبا تقل  یسؤال  : شخص

 ست؟یحج چ  نیدرباره ا یحضرت عال  یبه شما رجوع کرده است. فتوا نکیحج رفت و ا

 )آیه اهلل سیستانی( از حجة االسالم است.  ی: مُجز  جواب

 74مسلمان شدن کافر یا توبه مرتد و حکم حج

و اگاار پااس از زوال  ساات،ین حیواجب است . اگرچه تا کااافر اساات حجااش صااح باشد حج بر او  عیکافرى که مستط

ولااى در  شااود،یاسالم برگشته( واجب م  نیحج بر مرتد )کسى که از د  *  بود  نخواهد  استطاعت مسلمان شود حج بر واجب

و بنااا باار  خواهااد بااود حینخواهد بود، هرگاه توبه کرد و حج نمود حجش صح  حیحجش صح  دیحال ارتداد چنانچه حج نما

 )آیه اهلل سیستانی( . باشدیم زیاقوى حکم ذکرشده شامل مرتد فطرى ن
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 75شیعه شدن و حکم حج قبلی

حکاام در صااورتى   نیاا ولى ا  ست،یشود، اعاده حج بر او واجب ن  عهیبعداً ش  و  اگر به حج رفته باشد  عهیش  ریمسلمان غ

بااه جااا آورده و   حیصح  عهیاگر بر طبق مذهب ش  نینبه جا آورده باشد، و همچ  حیاست که حج را بر طبق مذهب خود صح

   )آیه اهلل سیستانی( قصد قربت از او حاصل شده باشد .
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