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 المَل فٖ الحج بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 المَل ـٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي•
ـد   ٍ االخت٘داس    المصدذ ٍ  العملٍ  الثلَغٗشتشط ـٖ اًعمادّا  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌعمذ هي الصثٖ ٍ إى تلػ عششا ٍ إى صدح  العثدادام هٌد
ٍ الوىشُ  الؽاـل ٍ الساّٖ ٍ السىشاى ٍ  الودٌَى

ٍ األلَى صحتْا هي الىاـش الومشّ تاللِّ تعالى  تل ٍ هوّي ٗحتول ٍخدَدُ  •
.*تعالى ٍ ٗمصذ المشتٔ سخاء ـ٘وا ٗعتثش لصذّا

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لظذٗٔ ال ٗوكي تحممْا بالشكل الوعتبش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمظذ هعاًْ٘ا هٌتسبٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوكي رلك فيٖ الكيافش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍجَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗجشٕ فِ٘ لاعذٓ جب اإلسالم الًظشافْا عي الومام ًعين ليَ ليال  ٍ ّيَ     •

.سمَطْا عٌِفاأللَى كافش ٍ تعلك بِ الكفاسٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبش فٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

إرى الضٍج ٍ الَالذ  ٍ  *ٗعتثش ـٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ ـعدل ٍاخدة     ٍ ال ٗثعذ عذم الفشق ت٘ي **ال تىفٖ اإلخاصٓ تعذُ

تل ال  ***ْواٍ ؼ٘شّوا  لىي ال ٌٗثؽٖ تشن االحت٘اط ـ٘ تشن حشام
ٗتشن  

هطلما سَاء كاى هوا الٌٗيافٖ قيك الَاليذ اٍ اليضٍج ام هيا ٌٗاف٘يِ       *•
.ٍسَاء كاى هتعلمِ بعذ هَت الَالذ اٍ طالق الضٍج اٍ هَتِ ام لبلِ

.األقَط كفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗكي اإلقت٘اط ٍاجبا***•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبش فٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ٗعتثشإرى الضٍج ـٖ اًعماد ًزس الضٍخٔ  ٍ أها ًزس الَلذ ـالظاّش عذم •
اعتثاس إرى ٍالذُ ـِ٘  ووا أى اًعماد العْدذ ال ٗتَلدؿ علدى إرى أحدذ     

 ****على األلَى

ال سٗب فٖ اعتباس ارى الضٍج اٍ الَالذ فٖ اًعماد ًزس الضٍجٔ ****•
اٍ الَلذ ٍ عْذّوا إرا كاى هتعلك الٌيزس اٍ العْيذ هويا ٌٗيافٖ قيك      
الضٍج اٍ الَالذ ٍ اها إرا لن ٗكي كزلك فاألقَط عذم اعتباسُ ف٘يِ  

سَاء كاى ًزس الضٍجٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبش فٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ عذم شوَل الَلذ لَلدذ   *****األلَى شوَل الضٍخٔ للوٌمطعٍٔ •
ٍ ال ـشق ـٖ الَلذ ت٘ي الزوش ٍ األًثى  ٍ ال تلحدك    ******الَلذ
.ٍ ال الىاـش تالوسلن *******تاألباألم 

.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًافى قكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًافٖ قك الجذ******•
ِ٘ قيك  هتعلما بوا ف الٌزسًعن لَ كاى ال٘و٘ي  اٍ العْذ اٍ*******•

.األم ٗتَل  على إرًِ

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحج هي هكاى هع٘ي

 لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي ـحح هي ؼ٘شُ لن تثشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ ـٖ سٌٔ ـحح ـْ٘ا هي ؼ٘ش ها عٌِّ٘ ٍخث  علِ٘ الىفاسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي تلذ وزا ـحح هي ؼ٘شُ صح  ٍ ٍخثد   ٍ •

 الىفاسٓ 
لَ ًزس أى ٗحح ـٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش  ـلَ أخّش هع التوىي عصى ٍ •

ظيي  الىفاسٓ  ٍ لَ لن ٗم٘ذُ تضهداى خداص التدأخ٘ش إلدى     ٍ *ٍ علِ٘ المضاء 
  **األلَىٍ لَ هام تعذ توىٌِ ٗمضى عٌِ هي أصل التشؤ على  الفَت

.على األحَط*•
.تل على األحَط**•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ًزس اى ٗحج سجال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توكٌِ َ ل

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هام لن ٗدة المضاء عٌِ  ٍ •
لَ ًزس هعلما على أهش ٍ لن ٗتحمك الوعلك عل٘دِ حتدى هدام لدن ٗددة      ٍ •

المضاء عٌِ  
لَ ًزس اإلحداج هعلما على ششط ـوام لثدل حصدَلِ ٍ حصدل تعدذ     ًعن •

 هَتِ هع توىٌِ لثلِ ـالظاّش ٍخَب المضاء عٌِ
كوا اًِ لَ ًزس إقجاج شخض فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هيع توكٌيِ ٍجيب     •

ٗمض٘اى هي اطل التشكٔ،  ْوا، ٍ إى هات لبل إت٘اًالكفاسٍٓ  المضاءعلِ٘ 
وزا لَ ًزس إحداخِ هطلما أٍ هعلما على ششط ٍ لذ حصل ٍ توىي هٌدِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هام

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوستط٘ع اى ٗحج قجٔ اإلسالم
ٗىف٘دِ  ٍ  اًعمدذ  لَ ًزس الوستط٘ع أى ٗحدح حددٔ اإلسد م     4هسألٔ •

إت٘اًْا  ٍ لَ تشوْا حتى هام ٍخة المضاء عٌِ ٍ الىفاسٓ هي تشوتِ  ٍ 
لَ ًزسّا ؼ٘ش الوستط٘ع اًعمذ  ٍ ٗدة علِ٘ تحص٘ل االستطاعٔ إال أى 

.ٗىَى ًزسُ الحح تعذ االستطاعٔ

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوستط٘ع اى ٗحج قجٔ اإلسالم
هسألٔ إرا واى هستط٘عا ٍ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م اًعمدذ علدى    14•

وفاُ حح ٍاحذ ٍ إرا تشن حتى هام ٍخة المضداء عٌدِ ٍ   ٍ   األلَى
الىفاسٓ هي تشوتِ ٍ إرا ل٘ذُ تسدٌٔ هعٌ٘دٔ ـدأخش عٌْدا ٍخدة عل٘دِ       
الىفاسٓ ٍ إرا ًزسُ ـٖ حال عذم االستطاعٔ اًعمذ أٗضا ٍ ٍخة عل٘دِ  

ٔ تحص٘ل االستطاعٔ همذهٔ إال أى ٗىَى هشادُ الحح تعذ  االستطاع

492: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس الوستط٘ع اى ٗحج قجٔ اإلسالم
إرا واى هستط٘عاً ٍ ًزس أى ٗححّ حدّدٔ اإلسد م اًعمدذ علدى     (: 14هسألٔ )•

  ٍ (1)األلَى  ٍ وفاُ ححّ ٍاحذ  ٍ إرا تشن حتّى هام ٍخة المضاء عٌِ 
ـدأخّش عٌْدا ٍخدة عل٘دِ     ( 2)الىفّاسٓ هي تشوتِ  ٍ إرا لّ٘ذُ تسدٌٔ هعٌّ٘دٔ   

الىفّاسٓ ٍ إرا ًزسُ ـٖ حال عذم االستطاعٔ اًعمدذ أٗضداً  ٍ ٍخدة عل٘دِ     
(.3)تحص٘ل االستطاعٔ همذّهٔ  إلّا أى ٗىَى هشادُ الححّ تعذ االستطاعٔ 

(.الخَئٖ. )تمذّم الى م ـِ٘( 1)•
(.الش٘شاصٕ. )إ سٌٔ قذٍث االستطاعٔ( 2)•
إطالق العباسٓ ٗشول ها لَ ًزس اإلت٘اى بحجّٔ اإلسالم بعذ عام االسيتطاعٔ  •

(.الگلپاٗگاًٖ. )هع اًِّ ال ٌٗعمذ
(.آلا ض٘اء. )ٍ رله تٌحَ الَاخة الوششٍط ال الوٌدّض( 3)•

 509: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس الوستط٘ع اى ٗحج قجٔ اإلسالم
ثن حح تٌ٘ٔ الٌزس لن ٗدضُ عي حدٔ . إى ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس مٍ •

:اإلس م  ٍ األٍلى أى ًمَل
ال ٗدضِٗ أٗضا عي الٌزس ألًِ ال ٗصح هٌِ رله لثل أى ٗمضى حددٔ  •

.تصحتِ واى لَٗا ألًِ ال هاًع هي رله: اإلس م  ٍ لَ للٌا

297: ، ص1 الوبسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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لَ ًزس الوستط٘ع اى ٗحج قجٔ اإلسالم
•

ٗىَى ًزس اى ٗحح حدٔ اإلس م  ـاإلت٘اى تْا ٍحذّا واؾأى •
•

329: ، ص1 كش  الشهَص فٖ ششح هختظش الٌافع؛ ج
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ال ٗعتبش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ الششع٘ٔ
ٗدة هدع  تل  الششع٘ٔ ال ٗعتثش ـٖ الحح الٌزسٕ االستطاعٔ  5هسألٔ •

المذسٓ العمل٘ٔ إال إرا واى حشخ٘ا أٍ هَخثا لضشس ًفسٖ أٍ عشضدٖ أٍ  
.هالٖ إرا لضم هٌِ الحشج

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج


