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چکيده
و  )بيمار( شود  يا محصور  و  از عمل(  )منع  انجام حج، مصدود  در حين  نايب  اگر   
نتواند حّج منوب عنه )شخصي که حج از سوي او انجام مي شود( را به انجام رساند، 
در اين صورت اگر نيابت وي تبّرعي )به قصد احسان و بدون چشم داشت چيزي در 
قبال آن( باشد، حکمش همانند شخصي است که عمل حج خود را به صورت مباشر 
انجام مي دهد. ولي اگر به صورت استيجاري باشد؛ اًوال بستگي به آن دارد که نيابت 
وي مشروط و يا مقيد به   همان سال باشد و يا اينکه مطلق بوده و مقيد و مشروط به 
زمان خاص نيست و ثانيًا مصدود و يا محصور شدن وي پيش از احرام است و يا بعد 

از احرام. بدين جهت چهار صورت مي توان براي آن تصور نمود:
الف(  عقد اجاره، مقيد به سال معين بوده و وقوع حصر و يا وقوع صّد، پيش از احرام 
باشد، در اين صورت اختالفي ميان فقهاي عظام نيست و همة آنان متفق  اند که عقد 
با وقوع صد و يا وقوع حصر منفسخ مي گردد، وليکن نسبت به استحقاق و يا عدم 

استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهاي عظام نقل شده است. 
ب(  عقد اجاره مقيد به سال معين باشد، ليکن وقوع حصر و يا وقوع صد، بعد از احرام 
باشد، هم در بارة اِجزاء از منوب عنه و هم دربارة استحقاق اجرت، سه قول از فقهاي 

سيد تقي واردي*

*عضو هيأت علمي مرکز اطالعات و مدارک اسالمي )وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي(.
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عظام نقل شده است.
ج(  اگر عقد اجاره مطلق بوده و وقوع حصر و يا وقوع صد پيش از احرام باشد، 
فقهاي عظام اتفاق دارند که عقد به حال خويش باقي است و بر ذمة اجير است که در 
سال بعد و يا سال هاي بعد )بعد از رفع حصر و يا صد( نيابت از منوب عنه را انجام دهد 

و در نتيجه، اجير بعد از انجام اعمال حج مستحق تمام اجرت مي باشد. 
د(  اگر عقد اجاره مطلق بوده، ليکن وقوع حصر و يا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو 
قول از فقهاي عظام نقل شده که عبارت  اند از: »اِجزاء« و »عدم اِجزاء« از منوب عنه.

کليد واژه ها: صد، حصر، حج، نايب، منوب عنه، استيجار، اِجزاء عمل، استحقاق اجرت.

پيش گفتار: 

از مشکالتي که ممکن است در بحث نيابت در حج پديد آيد، مصدود و يا محصور شدن 
نايب حين عمل است. در بارة مصدود و يا محصور شدن نايب، سه مطلب را مي  توان مورد بررسي 

قرار داد:
1. صحت و يا بطالن نيابت 2. اِجزاء يا عدم اِجزاء از منوب عنه 3. استحقاق 

اجرت و يا عدم آن توسط اجير.
به مفهوم صّد و حصر1 داشته  اشاره اي  فقـها، الزم است  به  ديدگاه هاي  پرداختن  از  پيش 

باشـيم:
صّد، به معناي منع است و مفهوم مصدود شدِن زائر در هنگام رفتن به سمت خانة خدا، آن 
است که دشمن ميان وي و خانة خدا فاصله انداخته، مانع از ادامة حرکت وي شود.2 اما حصر به 
معناي بيمار شدن زائر هنگام سفر به مکة معظمه جهِت زيارت بيت اهلل الحرام است؛ به گونه اي 

که ادامة سفر براي وي ناممکن و يا توان فرسا شود.
در صحيحه معاوية بن عمار، از امام جعفر صادق7 در مفهوم صد و حصرآمده است: 

7 َقاَل: َسِمْعُتُه يُقوُل: اْلَْحُصوُر َغرُي اْلَْصُدوِد؛  ٍر، َعْن َأِب َعْبِد اهللِ  »َعْن ُمَعاِويَة ْبِن َعماَّ
9 َو َأْصَحاَبُه  وا َرُسوَل اهللِ ُکوَن َکَم َردُّ ُه اْلُْشِ اْلَْحُصوُر اْلَِريُض َو اْلَْصُدوُد الاَِّذي يُصدُّ

َليَس ِمْن َمَرٍض، َو اْلَْصُدوُد َتِلُّ َلُه النَِّساُء َو اْلَْحُصوُر َل َتِلُّ َلُه النَِّساء«.3
به هر روي، چون صد و حصر داراي حکم يکسان مي باشند )مگر در برخي از جزئيات، از 
جمله مُحل شدن(، بدين جهت، هم در احاديث و روايات4 و هم در منابع فقهي، هر دو در يک 
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مسئله بيان شده  اند و جداگانه مورد بررسي قرار نگرفته  اند و به همين لحاظ ما نيز هر دو را در يک 
جا مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم:

فروع مسئله: اين مسئله از جهات مختلف داراي اقسامي است که اکنون به  آن ها اشاره مي شود:
1.  از جهت عامل؛ انجام زيارت خانة خدا يا به صورت تبرعي است و يا در برابر اجرت. 

2.  از جهت چگونگي عقد؛ در هنگام عقد يا قيد مي  شود که در سال معين انجام گيرد و يا 
چنين قيدي در ميان نيست و عقد مطلق است.

3.  از جهت زمان، وقوِع صد و حصر يا پيش از احرام است و يا بعد از احرام و دخول حرم.
در مورد فرع اول، که انجام نيابت يا به صورت تبّرعي است و يا در برابر اجرت. اکنون تمام 
بحث ما جايي است که استنابه در برابر اجرت باشد. همان گونه که آيت اهلل خويي اشاره کرده، 
فرموده  اند: »إّنم الكلم فعلاً يف األجري و أنه کاحلاج عن نفسه يف أحكام الصّد و احلرص أم ل؟«5 اما 
نايبي که حج منوب عنه را به صورت تبرعي انجام دهد، حکم وي روشن است و حکم او حکم 
همان کسي است که براي خودش حج و يا عمره انجام دهد و چنين مشکلي براي وي به وجود 
مي آيد. به اين معنا اگر وقوع صد و يا وقوع حصر قبل از احرام باشد، طبعاً چيزي بر او نيست و 
مجزي از منوب عنه نيز نخواهد بود ولي اگر بعد از احرام باشد؛ اعم از اين که قبل از دخول حرم 
باشد و يا بعد از دخول حرم؛ حکم او همانند حکم خوِد مکلف است که مبتال به چنين مشکلي 
شده باشد. جزئيات حکم اين دو)محصور و مصدود( به تفصيل در صحيحة معاوية بن عمار آمده 
که بخشي از آن را در سطور فوق نقل کرده  ايم، در اين جا براي آگاهي و آمادگي بيشتر فهم 

مسئله، تمامي آن را نقل مي  کنيم :

اْلَْصُدوِد،  اْلَْحُصوُر َغرْيُ  َيُقوُل:  َأِب َعْبِد اهلل7ِ َقاَل: َسِمْعُتُه  ٍر َعْن  ْبِن َعماَّ ُمَعاِوَيَة  »َعْن 
وا َرُسوَل اهلل9ِ  َو َأْصَحاَبُه  ُکوَن َکَم َردُّ ُه اْلُْشِ اْلَْحُصوُر اْلَِريُض َو اْلَْصُدوُد الاَِّذي َيُصدُّ
َلْيَس ِمْن َمَرٍض، َو اْلَْصُدوُد َتِلُّ َلُه النَِّساُء َو اْلَْحُصوُر َل َتِلُّ َلُه النَِّساء. َقاَل: َو َسَأْلُتُه 
َفَمِحلُّ   ، جِّ احْلَ َکاَن يِف  إِْن  ِميَعادااً  َأْصَحاَبُه  ُيَواِعُد  َقاَل:  ْدِي؟  بِاْلَ َفَبَعَث  ُأْحرِصَ  َرُجٍل  َعْن 
ْلُق َحتاَّي َيْقِضَ  ْدِي َيْوُم الناَّْحِر َفإَِذا َکاَن َيْوُم الناَّْحِر َفْلَيُقصاَّ ِمْن َرْأِسِه َو َل َيُِب َعَلْيِه احْلَ اْلَ
َيِعُدُهْم  الاَّتِي  اَعَة  َو الساَّ َة  ِمْقَداَر ُدُخوِل َأْصَحابِِه َمكاَّ َفْلَينُْظْر  إِْن َکاَن يِف ُعْمَرٍة  َو  اْلَنَاِسَك، 
، َو إِْن َکاَن َمِرَض يِف الطاَِّريِق َبْعَد َما َأْحَرَم َفَأَراَد  َ َو َأَحلاَّ اَعُة َقرصاَّ فِيَها َفإَِذا کاَن تِْلَك الساَّ
إَِذا  َو  ُعْمَرٍة،  يِف  َکاَن  إَِذا  َأ  َيْبَ َحتاَّي  َمَكاَنُه  َأَقاَم  َأْو  َبَدَنةاً  َنَحَر  َو  َأْهلِِه  إَِل  َرَجَع  ُجوَع،  الرُّ
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جاَّ  جُّ َفإِناَّ َعَلْيِه احْلَ ، َرَجَع َأْو َأَقاَم َفَفاَتُه احْلَ جُّ ، َو إِْن َکاَن َعَلْيِه احْلَ َبَرَأ َفَعَلْيِه اْلُعْمَرُة َواِجَبةاً
َسْيَ ْبَن َعِلٍّ َصَلَواُت اهللِ َعَلْيِهَم َخَرَج ُمْعَتِمرااً َفَمِرَض يِف الطاَِّريِق َفَبَلَغ  ِمْن َقابٍِل، َفإِناَّ احْلُ
ا، َفَقاَل: َيا  ْقَيا َو ُهَو َمِريٌض ِبَ 7 َذلَك َو ُهَو يِف اْلَِدينَِة َفَخَرَج يِف َطَلبِِه َفَأْدَرَکُه بِالسُّ َعلِّيااً
ُه  7 بَِبَدَنٍة َفنََحَرَها َو َحَلَق َرْأَسُه َو َرداَّ ُبنَياَّ َما َتْشَتكِي؟ َفَقاَل: َأْشَتكِي َرْأِس. َفَدَعا َعِلٌّ

إَِل اْلَِدينَِة، َفَلماَّ َبَرَأ ِمْن َوَجِعِه اْعَتَمَر.

َل  َقاَل:  النَِّساُء؟  َلُه  َحلاَّْت  اْلُعْمَرِة  إَِل  ُرَج  َيْ َأْن  َقْبَل  َوَجِعِه  ِمْن  َبَرَأ  ِحَي  َرَأْيَت  َأ  ُقْلُت:   
َفا َو اْلَْرَوِة. ُقْلُت: َفَم َباُل َرُسوِل اهلل9ِ  ِحَي  َتِلُّ َلُه النَِّساُء َحتاَّي َيُطوَف بِاْلَبْيِت َو بِالصاَّ
   9 ، َکاَن الناَّبِيُّ َلْيَسا َسَواءاً َيُطْف بِاْلَبْيِت؟ َقاَل:  َلُه النَِّساُء َو َلْ  َدْيبَِيِة َحلاَّْت  َرَجَع ِمْن احْلُ

َمْصُدودااً َو احْلسُي7 َمُْصورااً«. 6 
اين حديث از جهت سند، به سه طريق روايت شده و هر سه آن ها صحيح و بي اشکال  ا ند 
و از جهت داللت، تفاوت بين مصدود و محصور و هم چنين چگونگي َهدي) قرباني( در حج 
براي محصور و يا مقدار ماندن او در عمره و زمان تقصير و جزئيات ديگر به روشني بيان گرديد 
و در ضمن اشاره  ا ي به بيماري امام حسين7 در يکي از عمره  ها و برگرداندن وي از سقيا توسط 
اميرمؤمنان7 و کيفيت مُحل شدن وي )غير از حليت نساء( و سپس انجام آن بعد از عافيت از بيماري 
پرداخته شد و انصافاً حديث فقهي جامعي در بارة محصور مي  باشد. در منابع فقهي علما نيز اين بحث به 

تفصيل وارد شده7 و چون از محل بحث خارج است، به همين مقدار بسنده مي  کنيم.
به هر جهت، هيچ گونه بحث مالي)به لحاظ اجرت( در اين فرع مطرح نيست. چون فرض 

بر اين است که به صورت تبرعي انجام مي  گيرد.
اما در دو فرع ديگر، )که مربوط به نيابت استيجاري است(؛ يعني مقيد و يا غير مقيد به سال 
معين و همچنين وقوع صد و حصر پيش از احرام و يا بعد از احرام باشد، بين فقهاي عظام اختالف 

نظر هايي وجود دارد که الزم است آن را در چهار مسألة جداگانه بررسي کنيم:

1( عقد اجاره مقيد به سال معين، و وقوع حصر و يا وقوع صد پيش از احرام باشد

در اين مسأله اختالفي ميان فقهاي عظام نيست و همة آنان متفق  اند که عقد با وقوع صد و 
يا وقوع حصر منفسخ مي  گردد؛8 زيرا نايب با اين حال قدرت بر تسليم آن را ندارد.9 چون امکان 
انجام مورد اجاره وجود ندارد و فرض بر اين است که نيابت حج، مقيد به همين موسم بوده و اين 
موسم نيز ناممکن گرديده است. در نتيجه، اين عمل براي منوب عنه مجزي نبوده و اگر قضاي 
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حج واجب  بر ذمه دارد بايد براي موسم بعد تدارک ببيند وليکن نسبت به استحقاق اجرت، دو 
گفتار از فقهاي عظام نقل شده است:

اول؛ اجرت تقسيط و تقسيم مي  گردد و اجير نسبت به آن مقدار مسافتي که طي کرده )اگر از 
بلد، اجير شده باشد(، مستحق اجرت است و مابقي را بايد به موجر برگرداند؛ همان  گونه که در 
غير مانحن فيه، اگر مشکلي براي اجير پيش مي  آمد و او قادر به انجام عمل اجرتي نمي  شد، همين 
حکم را داشت. دليل اين گفتار، »قاعدة احترام به عمل مسلمان« است10 که داللت دارد بر اين که 
هر مقدار از عمل را که نايب انجام داده، بايد محترم شمرده شود و مابه ازاي آن پرداخت گردد. 
شيخ مفيد،11 ابوصالح حلبي، 12 شيخ طوسي،13 عالمه حلي،14 صاحب جواهر15 و امام خميني16  

از قائلين اين گفتار هستند. شيخ طوسي در اثبات گفتار خويش فرمود:

»ألّنه کم استؤجر عىل أفعال احلج استؤجر عىل قطع السافة، و هذا قد قطع قطعة منها، 
فيجب أن يستحق األجرة بحسبه«.17

دوم؛ اجير مستحق اجرتي نيست و تمام اجرت را بايد به موجر برگرداند؛ زيرا عقد اجاره بر اين 
منعقد شده بود که در برابر انجام اعمال حج چنين اجرتي را دريافت کند و اين عمل محقق نشده 
است. از سوي ديگر مقيد به همين موسم بوده، بنابراين دليلي براي انجام آن در موسم بعدي هم 

نيست. ابن ادريس که از قائلين اين گفتار است، در اثبات آن فرمود:

احلج،  عىل  الستأجر  اّن  العتبار،  بصحته  يشهد  و  الذهب،  أصول  تقتضيه  الذي  »و 
الذي  أو مات قبل اإلحرام، ل يستـحق شيئااً من األجرة، ألّنه ما فعل احلج  إذا صّد، 

استؤجر عليه، و ل دخل فيه، و ل فعل شيئا من أفعاله«. 18
عالوه بر اين، بنا به فرمودة صاحب عروه، قاعدة احترام عمل مسلمان در اين جا جاري نمي  گردد؛ 
زيرا عمل اجير مستند به موجر نيست و در نتيجه اجير مستحق اجرة المثل نيز نخواهد بود.19 همانند 
کسي که نماز و يا روزة استيجاري بگيرد و قبل از انجام آن، مريض شود و نتواند ادامه دهد و يا 

بميرد، در چنين جايي بايد اجرت را به موجر برگرداند.
به هر روي، تعدادي از فقهاي عظام، مانند ابن ادريس،20  صاحب عروه21  و آيت اهلل خوئي22 

از قائلين اين گفتار مي باشند.
نکتة قابل توجه: در اين فرع، بحث ديگري نيز قابل طرح و بررسي است و آن اين است که 
اگر اجير متعهد به انجام حج در سال بعد گردد و آن را ضمانت کند، آيا بر موجر الزم است از 
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او قبول کند يا نه؟ از فقهاي عظام دو قول نقل شده:23
اول؛ وجوب اجابت موجر. برخي از فقها؛ مانند شيخ مفيد،24  شيخ طوسي25 و ابن براج26 از قائلين 
اين گفتارند. به نظر اين دسته از فقها، اگر اجير متعهد شود که در موسم بعد، حج منوب عنه 
را انجام دهد و آن را ضامن شود، در اين صورت اجرت تقسيط نمي  گردد. مفهوم اين گفتار 
آن است که اجابت وي بر موجر الزم و واجب است؛ چون اگر واجب نبود، نمي  فرمودند که 
اجرت تقسيط نمي  شود. اين دسته از فقها، دليلي براي گفتار خويش بيان نکرده  ا ند و بدين جهت 
برخي از فقها در صدد توجيه گفتارشان برآمدند؛ از جمله اين که مرادشان مربوط به جايي است 
که موجر نيز رضايت به ضمانت اجير نسبت به باقي ماندة اجرت در سال بعد، به عنوان استيجار 
دوم داشته باشد، اگرچه  به صورت معاطاتي باشد. در اين صورت اشکالي در تداوم استيجار 
نيست27و يا گفته شد: »و لعّل کلم األعلم الثلثة فيم إذا کانت اإلجارة مطلقة غري مقّيدة و ل 

مشوطة بالسنة«.28
دوم؛ عدم وجوب اجابت موجر، که بسياري از فقها قائل به آن هستند؛ از جمله محقق حلي،29 

عالمه حلي،30  صاحب جواهر،31 صاحب عروه،32 امام خميني33 و آيت اهلل خويي.34
عالمه حلي در تعليل اين گفتار فرمود: »ألّن اإلجارة تناولت زمانااً معّينااً و ل يأت بالفعل فيه و 
غريه ل يتناوله العقد فل يب عىل الورثة اإلجابة«35 صاحب جواهر گفتار خود را به اصل مستند 

نمود؛36 يعني اصل اين است که درخواست نايب واجب نباشد. آيت اهلل خويي نيز فرمود:

»و لو کان عىل نحو التقييد ل جتب إجابته، و ذکر بعضهم وجوب القبول و ل وجه له 
، ألنه جعل جديد و عقد جديد حيتاج إىل رضا مستقل للتغاير و التباين بي العمل  أصلاً

الستأجر عليه و بي ما يأيت به يف السنة الّلحقة«.37
نايب مي باشد، الزم است  به نظر مي آيد، در مورد اول که بحث استحقاق اجرت توسط   
تفصيل قائل شد بين »حج بلدي« و »حج ميقاتي«؛  به اين معنا که نيابت نايب اگر از ميقات باشد و او 
اجرت از ميقات را از موجر گرفته باشد، در اين صورت، اگر پيش از ميقات و محرم شدن مصدود 
و يا محصور شود، چيزي از منوب عنه نمي تواند بگيرد و تمام اجرت را بايد بر گرداند؛ زيرا عملي 
براي موجر انجام نداده تا مستحق اجرتي باشد. اما اگر نيابت وي بلدي باشد و او نيز مقدمات سفر 
را فراهم و به سمت مکه حرکت کند و در بين راه و پيش از محرم شدن، با مصدود و يا محصور 
شدن روبه  رو گردد و راه عالجي هم براي آن پيدا نکند، در اين صورت مستحق اجرت اعمالي 
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است که انجام داده است و حتي هزينة بازگشت از سفر را نيز بايد محاسبه کند و بدين طريق 
اجرت بايد تقسيط گردد؛ زيرا گرچه نايب قرار شد که حج را براي منوب عنه انجام دهد و هنوز 
حجي انجام نداده است وليکن انجام حج مقدماتي دارد و يکي از مهم ترين آن ها طي مسافت 
»قاعدة  بر اساس  انجام داده و  از مقدمات را  نايب قسمتي  تا ميقات و سپس مکه است.  بلد  از 
احترام عمل مسلمان« نسبت به آن قسمت مستحق اجرت مي باشد. بدين جهت گفتار ابن ادريس 
و صاحب عروه که قائل به عدم استحقاق اجرت توسط اجير بوده اند، مورد قبول نيست. مثالي 
که برخي ها براي استيجار نماز و روزة قضاي متوفا بيان کرده اند، با بحث در اينجا متفاوت است؛ 
چون در انجام نماز و روزه قضاي متوفا، هزينه هاي مالي قابل توجهي متوجه نايب نمي گردد، ولي 
در سفر حج بسا هزينه هاي زيادي بايد انجام گيرد تا نايب خود را به ميقات برساند. تحمل اين هزينه ها اگر 
اَر يِف اإْلِْسَلِم«38  َر َو َل ِضَ ما به ازايي نداشته باشد، موجب ضرر و خسارت نايب مي گردد و قاعدة »َل َضَ

اَر َعىَل ُمؤِمٍن«39 آن را نفي مي  کند. َر َو َل ِضَ و به نقلي »َل َضَ
اما در مورد دوم که بحث ضمانت اجير و تعهد وي به انجام نيابت در موسم بعد مي باشد، 
دليلي براي وجوب پذيرش از جانب موجر نيست؛ چون با اختالل به وجود آمده و پايان يافتن 
موسم حج سال تعيين شده، عقد اجرت نيز نيمه کاره به پايان مي رسد و تعهد و ضمانت اجير، 
ترتيب  هر  به  دارد.  اختيار  آن  ردکردن  يا  و  پذيرفتن  در  موجر  که  است  جديدي  درخواست 

ارتباطي با عقد قبلي نخواهد داشت.
2( عقد اجاره مقيد به سال معين باشد، وليکن وقوع حصر و يا وقوع صد بعد از إحرام باشد

فقهاي عظام در اين مسأله اتفاق نظر ندارند و سه نظريه از آنان نقل شده است: 
اول: عقد اجاره منفسخ مي گردد و اجرت تقسيط مي شود و اجير مستحق مقدار اجرتي است که 
در برابر اعمال انجام شده مي گيرد و بقيه را بايد به موجر برگرداند. اگر اجير از موجر بخواهد که 
عقدشان برقرار باشد و او انجام حج را در سال بعد تضمين  کند، بر اجير واجب نيست اجابت کند. 
عالمة حلي، صاحب جواهر و بسياري از فقها از قائلين اين نظريه هستند. البته اين دسته از فقها، 
اشاره به اين مطلب نداشته اند که عقد اجاره مقيد به وجه تقييد در سال معين بوده و يا مقيد به وجه 

شرط. بنا براين، بايد گفتارشان را بر اطالق حمل نمود، گرچه بسيار بعيد مي باشد.
دوم؛  وقوع صد و يا وقوع حصر در حکم موت حج گزار بعد از احرام است که مجزي بوده و 
نياز به اعاده ندارد. در نتيجه اجير تمام اجرت را تملک مي کند و   همان مقدار اعمالي که انجام 
داده، مجزي از حج منوب عنه مي باشد. اين گفتار شيخ طوسي40 و فخرالمحققين41 است. شيخ 
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ل  لم  منصوصة  السألة  هذه  فإّن  الفرقة،  إمجاع  »دليلنا  فرمود:  خويش  گفتار  اثبات  در  طوسي 
از جمله صاحب جواهر  در رد  نيست؛  فقهاي طايفه  اکثر  مقبول  اين گفتار،  يتلفون فيها«.42  
گفتار شيخ طوسي مي  نويسد: »ل يفى ضعفه، لعدم الدليل، و التفاق عىل عدم الجزاء إذا حج 

عن نفسه فكيف أجزأ عن غريه، و اختصاص نص الجزاء بالوت، فحمله عليه قياس«.43 
سوم؛ تفصيل ميان اين دو موضوع که عقد »مقيد به وجه تقييد باشد« و يا »مقيد به وجه اشتراط«؛ 
در صورت نخست عقد منفسخ مي شود و در واقع کأن لم يکن قرار مي گيرد. اگر اجير بخواهد 
در سال بعد انجام دهد، اوال بر موجر اجابت او واجب نيست و اگر اجابت کند، نياز به عقد جديد 
دارد؛ زيرا عملي که مورد اجاره قرار گرفته متعذر است و همين کاشف است از اين که اجير 
نمي تواند اجرت را تملّک کند، اما در صورت دوم، عقد منفسخ نمي  شود بلکه موجرحق خيار 
تخلف شرط دارد. اگر آن را اِعمال کند، عقد فسخ مي شود و اگر اعمال نکند، عقد به حال خود 
باقي است و اجير بايد در موسم بعد آن را انجام دهد. به هر صورت، اعمالي که در اين موسم 
انجام شده و نيمه کاره مانده است، مجزي از منوب عنه نخواهد بود و در صورتي مجزي خواهد 
بود که تماما انجام گيرد. اين قول، نظر برخي از فقهاي متأخرين، از جمله صاحب عروه،44  امام 
خميني،45  آيت اهلل فاضل لنکراني46 و صاحب فقه الصادق47 است، وليکن اين دسته از فقها، در بارة 
استحقاق اجرت توسط اجير، اتفاق نظري ندارند؛ زيرا صاحب عروه معتقد است تا زماني که تمام 
اعمال حج انجام نگيرد، اجير مستحق هيچ اجرتي؛ اعم از اجرة المسمي و اجرة المثل نيست.48  
امام خميني و صاحب فقه الصادق قائل به تقسيط اجرت مسمي شدند49 وليکن آيت اهلل فاضل 
لنکراني تفصيل قائل شد ميان آن جاکه عقد بر تفريغ ذمة منوب عنه و تحصيل برائت براي وي 
منعقد شده باشد يا عقد به نفس اعمال باشد؛ اعم از اين که موجب تفريغ ذمة منوب عنه بشود يا 

نشود؛ در صورت اول، اجرت تقسيط نمي  شود ولي در صورت دوم تقسيط مي  شود.50
به نظر مي آيد، وقوع صد و يا وقوع حصر بعد از احرام را بايد به دو قسم تقسيم کرد؛ يکي 
پيش از درک موقفين )عرفات و مشعر( و ديگري بعد از درک موقفين؛ زيرا درک موقفين از 
ارکان حج است. تحقق آن ها و يا عدم تحقق آن ها تأثير بسزايي در قبول و يا عدم قبول حج 
پيدا  باشد، صّد و حصر تحقق  از درک موقفين  مانع پيش  براين، اگر وقوع  بنا  خواهد داشت. 
نموده و حکم آن همانند حکم فرع قبلي است؛ يعني عقد اجاره منفسخ مي گردد و اجرت به 
انجام داده تقسيط مي شود و مابقي به موجر برگردانده مي شود و قبول  اندازة اعمالي که اجير 
ادله اي  اين گفتار   همان  بر موجر واجب نخواهد بود. دليل  بعد،  انجام سال  براي  ضمانت اجير 
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است که در فرع قبل بيان شده و عالوه بر آن، صحيحه زراره نيز بين قبل موقفين و بعد آن تفاوت 
قائل شده است:

ْديِِه ـ َفإَِذا َأَفاَق َو َوَجَد يِف  ُجُل َبَعَث ِبَ »َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِب َجْعَفٍر7 َقاَل: إَِذا ُأْحرِصَ الراَّ
ْدُي ـ َفْلُيِقْم  َة َقْبَل َأْن ُينَْحَر اْلَ ُه ُيْدِرُك الناَّاَس ـ  َفإِْن َقِدَم َمكاَّ ةاً ـ َفْلَيْمِض إِْن َظناَّ َأناَّ َنْفِسِه ِخفاَّ
َة  َعىَل إِْحَراِمِه َحتاَّى َيْفُرَغ ِمْن مَجِيِع اْلَنَاِسِك ـ َو ْلَينَْحْر َهْدَيُه َو َل َشْ َء َعَلْيِه ـ َو إِْن َقِدَم َمكاَّ
جاَّ ِمْن َقابٍِل َو اْلُعْمَرَة ـ  ُقْلُت َفإِْن َماَت َو ُهَو ُمِْرٌم َقْبَل َأْن  َو َقْد ُنِحَر َهْدُيُه ـ َفإِناَّ َعَلْيِه احْلَ

َم ُهَو َشْ ٌء َعَلْيِه« 51 ْسَلِم ـ َو ُيْعَتَمُر إِناَّ َة اإْلِ َة ـ َقاَل حُيَجُّ َعنُْه إِْن َکاَنْت َحجاَّ َينَْتِهَي إىَِل َمكاَّ
اين حديث از جهت سند، به دو طريق روايت شده که هردوي آن ها صحيح و بال اشکال 
مي باشند. از جهت داللت بين رسيدن به مکه قبل از روز قرباني و رسيدن به مکه در روز قرباني و 
يا بعد از آن تفاوت قائل شده است. در صورت اول که شخص قبل از روز قرباني به مکه مي رسد، 
مفهومش آن است که موقفين )عرفات و مشعر( را درک مي کند. بدين جهت فرموده است که 
بر احرام خويش باقي مانده و بقيه اعمال را انجام دهد تا از احرام خارج گردد، ولي اگر روز 
قرباني و يا بعد از آن وارد مکه شود، مفهومش آن است که موقفين را درک نکرده است و بدين 
جهت بايد با قرباني کردن از احرام خارج شود و در سال بعد، آن را به صورت کامل انجام دهد. 
گرچه اين حديث در بارة خود حج  گزار است وليکن چون اطالق دارد، شامل نايب نيز مي گردد؛ 
زيرا نايب قائم مقام منوب عنه است، بدين جهت، هر حکمي که بر منوب عنه است بر نايب نيز 
باشد، دو حالت براي وي متصور  بعد از درک موقفين  اما اگر وقوع صد و يا حصر  مي باشد. 
است:  الف(  امکان استنابه براي وي وجود نداشته باشد،  ب( امکان استنابه برايش موجود باشد.
اگر امکان استنابه نباشد، حکمش حکم مصدود و محصور است. همان طور که آيت اهلل خويي 
فرموده اند: »إذا صّد بعد الوقفي عن الطواف و السعي و عن دخول مكة، سواء صّد قبل اإلتيان 
بأعمل ِمناًى  أو بعده، فقد يفرض أنه ل يتمكن من الستنابة فل شك يف دخوله يف عنوان الصدود 
و يرى عليه أحكامه«.52  اما اگر امکان استنابه باشد، باز هم دو حالت متصور است؛  الف(  قبل 
از ورود مجدد به مکه با صد و حصر رو به  رو شده باشد، ب( بعد از ورود به مکه باشد. اگر در 
مني و پيش از ورود به مکه باشد، بازهم حکمش حکم مصدود و محصور است. زيرا ادله نيابت 

شامل چنين موردي نمي گردد. آيت اهلل خويي در تعليل اين حکم فرمود:

السعي  أو  الطواف  عن  عجز  لكن  و  مكة  داخل  کان  بمن  يتص  النيابة  دليل  »لن 
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أدلة  يف  الذکور  ألن  األعذار  من  ذلك  نحو  و  العدو  من  لصد  أو  شيخوخة  أو  لرض 
يتمكن  ل  لكن  و  مكة  دخل  انه  ذلك  من  يظهر  و  عنه  يطوف  أو  به  يطاف  أنه  النيابة 
به ان متكن من ذلك و إل فيطوف عنه کم ورد يف الريض  بنفسه فيطاف  من الطواف 
عنه   منع  أو  الدخول  عن  عجز  و  مكة  خارج  کان  إذا  أّما  و  البطون،  و  الكسري   و 

فل تشمله أدّلة النيابة«53
ليکن اگر بعد از ورود به مکه باشد، در آن صورت عنوان مصدود و يا محصور بر او صدق نمي  کند. 

بدين جهت با استنابه مي  تواند اعمال حج را به پايان رساند.54

 3( عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و يا وقوع صد پيش از إحرام باشد

در اين مسأله نيز همه متفق اند که عقد به حال خويش باقي است و موجر حق فسخ عقد را 
ندارد و بر ذمة اجير است که در سال بعد و يا سال هاي بعد )بعد از رفع حصر و يا صد( نيابت از 
منوب عنه را انجام دهد و در نتيجه، اجير بعد از انجام اعمال حج مستحق تمام اجرت مي باشد.55

اما از اين که چرا موجر حق فسخ ندارد، دليلش اين است که عقد اجاره الزم الطرفين است 56 و 
مادام  که يک طرف پاي بند به آن است، طرف ديگر نمي تواند فسخ کند، مگر اين که طرفين 

رضايت به فسخ دهند.

4( عقد اجاره مطلق باشد، وليکن وقوع حصر و يا وقوع صد بعد از احرام باشد

دراين فرع نيز، همانند فرع دوم، نظر فقها متفق نيست بلکه دو فتوا از آنان نقل شده است:
اول؛ صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم، همانند مرگ نايب بعد از احرام و دخول حرم است 
که مجزي از منوب عنه بوده و اجير تمام اجرت را مستحق مي  باشد. اين حکم نظر برخي از فقهاي 

عظام؛ از جمله شيخ طوسي57 و فخرالمحققين58 مي  باشد.
دوم؛  حکم اين فرع همانند حکم فرع قبلي است؛ يعني عقد به حال خويش باقي است و هيچ 
يک از دو طرف حق فسخ را ندارند، مگر با رضايت طرفين و تا تمام اعمال انجام نگيرد، مجزي 
از منوب عنه نخواهد بود و اجير تمام اجرت را زماني استحقاق پيدا مي  کند که تمام اعمال را 
از جمله عالمه حلي،59 صاحب  اين حکم نظر ساير فقهاي عظام؛  انجام دهد.  بعد  ولو در سال 
جواهر،60 صاحب عروه،61 امام خميني،62  آيت اهلل خوئي،63 آيت اهلل فاضل لنکراني64 و صاحب 

فقه الصادق65 است.
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به نظر مي آيد، عمده اختالف فقهاي عظام در اين مسأله )همانند مسألة دوم( در اين است که آيا 
صد و حصر همانند موت نايب است که اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد، به خاطر وجود 
دليل، مجزي از منوب عنه بوده و اجير مستحق تمام اجرت مي باشد، يا اين که بين حکم صد و 
حصر با حکم موتِ نايب تفاوت هست؟ همان گونه که دستة دوم از فقهاي عظام فرموده  اند: بين 
اين دو تفاوت هست. دليل منصوصي که وجود دارد خاص موت نايب است و تعدي به غير موت 
نايب جايز نيست و چه بسا قياس باشد که در فقه شيعه باطل است. اگر کسي ادعا کند که قياس 
نبوده و قابل تعدي است، بايد دليلي براي آن عرضه نمايد که تا کنون چيزي يافت نشده است. 

بين  بايد  نيز  اين فرع  از فقهاي عظام فرموده اند، وليکن در  پس حق   همان است که دستة دوم 
قبل از درک موقفين و بعد از آن، تفاوت قائل شد؛ به اين معنا، اگر اجير بعد از احرام، موقفين 
)عرفات و مشعر( را درک کند و سپس براي وي حصر و يا صد به وجود آيد، بايد توجه نمايد 
که چنين مشکلي، آيا در منا براي وي به وجود آمده، يا بعد از بازگشت به مکه؟ اگر در منا باشد، 
مانند فرع دوم، صد و حصر تحقق پيدا مي کند و نمي تواند استنابه نمايد. اما اگر بعد از بازگشت 
به مکه باشد، اگر استنابه ممکن باشد، از راه استنابه بقيه اعمال را انجام دهد و اگر استنابه ممکن 

نبود، باز هم حکم آن، حکم صد و حصر است. به   همان دليلي که در فرع دوم بيان کرده ايم.
وليکن اگر قبل از درک موقفين مبتال به حصر يا صد گردد، بايد با هدي محل شده و در سال 
بعد )بعد از رفع مانع( اعمال حج را براي منوب عنه انجام دهد و تا اعمال حج را تماماً به پايان 

نرساند، نه مستحق اجرت است و نه مجزي از منوب عنه خواهد بود.
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