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 المَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحح تالٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كد   ٍ االخت٘داس    الوصدذ ٍ  الؼولٍ  الثلَؽٗشتشط كٖ اًؼوادّا  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌؼوذ هي الصثٖ ٍ إى تلؾ ػششا ٍ إى صدح  الؼثدادام هٌد
ٍ الوٌشُ  الـاكل ٍ الساّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الودٌَى

ٍ األهَى صحتْا هي الٌاكش الووشّ تاللِّ تؼالى  تل ٍ هوّي ٗحتول ٍخدَدُ  •
.*تؼالى ٍ ٗوصذ الوشتٔ سخاء ك٘وا ٗؼتثش هصذّا

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لظذٗٔ ال ٗوكي تحممْا تالشكل الوعتثش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمظذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوكي رلك فيٖ الكيافش   

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

.سمَطْا عٌِفاأللَى كافش ٍ تعلك تِ الكفاسٓ فأسلن 

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

إرى الضٍج ٍ الَالذ  ٍ  *ٗؼتثش كٖ اًؼواد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ كؼدل ٍاخدة     ٍ ال ٗثؼذ ػذم اللشم ت٘ي **ال تٌلٖ اإلخاصٓ تؼذُ

تل ال  ***ْواٍ ؿ٘شّوا  لٌي ال ٌٗثـٖ تشى االحت٘اط ك٘ تشى حشام
ٗتشى  

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

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

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

ٍ ٗؼتثشإرى الضٍج كٖ اًؼواد ًزس الضٍخٔ  ٍ أها ًزس الَلذ كالظاّش ػذم •
اػتثاس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوا أى اًؼواد الؼْدذ ال ٗتَهدق ػلدى إرى أحدذ     

 ****ػلى األهَى

ال سٗة فٖ اعتثاس 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 اعتثاسُ ف٘يِ  

سَاء كاى ًزس الضٍجٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا

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

ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلدذ   *****األهَى شوَل الضٍخٔ للوٌوغؼٍٔ •
ٍ ال كشم كٖ الَلذ ت٘ي الزًش ٍ األًثى  ٍ ال تلحدن    ******الَلذ
.ٍ ال الٌاكش تالوسلن *******تاألباألم 

.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًافى قكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًافٖ قك الجذ******•
ِ٘ قيك  هتعلما توا 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 هٌاى هؼ٘ي كحح هي ؿ٘شُ لن تثشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ كٖ سٌٔ كحح كْ٘ا هي ؿ٘ش ها ػٌِّ٘ ٍخث  ػلِ٘ الٌلاسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي تلذ ًزا كحح هي ؿ٘شُ صح  ٍ ٍخثد   ٍ •

 الٌلاسٓ 
لَ ًزس أى ٗحح كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش  كلَ أخّش هغ التوٌي ػصى ٍ •

ظيي  الٌلاسٓ  ٍ لَ لن ٗو٘ذُ تضهداى خداص التدأخ٘ش إلدى     ٍ *ٍ ػلِ٘ الوضاء 
  **األهَىٍ لَ هام تؼذ توٌٌِ ٗوضى ػٌِ هي أصل التشًٔ ػلى  الفَت

.ػلى األحَط*•
.تل ػلى األحَط**•

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

لَ ًزس ٍ لن ٗتوٌي هي أدائِ حتى هام لن ٗدة الوضاء ػٌِ  ٍ •
لَ ًزس هؼلوا ػلى أهش ٍ لن ٗتحون الوؼلن ػل٘دِ حتدى هدام لدن ٗددة      ٍ •

الوضاء ػٌِ  
لَ ًزس اإلحداج هؼلوا ػلى ششط كوام هثدل حصدَلِ ٍ حصدل تؼدذ     ًؼن •

 هَتِ هغ توٌٌِ هثلِ كالظاّش ٍخَب الوضاء ػٌِ
كوا اًِ لَ ًزس إقجاج شخض فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هيع توكٌيِ ٍجية     •

ٗمض٘اى هي اطل التشكٔ،  ْوا، ٍ إى هات لثل إت٘اًالكفاسٍٓ  المضاءعلِ٘ 
ًزا لَ ًزس إحداخِ هغلوا أٍ هؼلوا ػلى ششط ٍ هذ حصل ٍ توٌي هٌدِ  ٍ •

. ٍ تشى حتى هام

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

إت٘اًْا  ٍ لَ تشًْا حتى هام ٍخة الوضاء ػٌِ ٍ الٌلاسٓ هي تشًتِ  ٍ 
لَ ًزسّا ؿ٘ش الوستغ٘غ اًؼوذ  ٍ ٗدة ػلِ٘ تحص٘ل االستغاػٔ إال أى 

.ٌَٗى ًزسُ الحح تؼذ االستغاػٔ

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ال ٗعتثش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ الششع٘ٔ
ٗدة هدغ  تل  الششػ٘ٔ ال ٗؼتثش كٖ الحح الٌزسٕ االستغاػٔ  5هسألٔ •

الوذسٓ الؼول٘ٔ إال إرا ًاى حشخ٘ا أٍ هَخثا لضشس ًلسٖ أٍ ػشضدٖ أٍ  
.هالٖ إرا لضم هٌِ الحشج

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

لَ ًزس حدا ؿ٘ش حدٔ اإلس م كدٖ ػاهْدا ٍ ّدَ هسدتغ٘غ      6هسألٔ •
توذّم حدٔ اإلس م  ٍ لَ صال  االستغاػٔ ٗدة ػلِ٘ الحح اًؼوذ لٌي 

الٌزسٕ  ٍ لَ تشًْوا ال ٗثؼذ ٍخَب الٌلاسٓ  
لَ ًزس حدا كٖ حال ػذهْا ثن استغاع ٗوذم حددٔ اإلسد م ٍ لدَ    ٍ •

ًاى ًزسُ هض٘وا  ٍ ًزا لَ ًزس إت٘اًِ كَسا كلَسا توذم حدٔ اإلس م  ٍ 
ٗأتٖ تِ كٖ الؼام الواتل  

لَ ًزس حدا هي ؿ٘ش تو٘٘ذ ٍ ًاى هستغ٘ؼا أٍ حصل االستغاػٔ تؼذُ ٍ •
ٍ لن ٌٗي اًصشاف  كاألهشب ًلاٗٔ حح ٍاحذ ػٌْوا هغ هصذّوا  لٌي 
هغ رلي ال ٗتشى االحت٘اط كدٖ صدَسٓ ػدذم هصدذ التؼود٘ن لحددٔ       

.اإلس م تإت٘اى ًل ٍاحذ هستو  هوذها لحدٔ اإلس م

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فيٖ عاهْيا ٍ ّيَ هسيتط٘ع      6هسألٔ •
تمذّم قجٔ اإلسالم، ٍ لَ صالت االستطاعٔ ٗجة علِ٘ الحج ،لكي اًعمذ

الٌزسٕ، ٍ لَ تشكْوا ال ٗثعذ ٍجَب الكفاسٓ، 
لَ ًزس حدا كٖ حال ػذهْا ثن استغاع ٗوذم حددٔ اإلسد م ٍ لدَ    ٍ •

ًاى ًزسُ هض٘وا  ٍ ًزا لَ ًزس إت٘اًِ كَسا كلَسا توذم حدٔ اإلس م  ٍ 
ٗأتٖ تِ كٖ الؼام الواتل  

لَ ًزس حدا هي ؿ٘ش تو٘٘ذ ٍ ًاى هستغ٘ؼا أٍ حصل االستغاػٔ تؼذُ ٍ •
ٍ لن ٌٗي اًصشاف  كاألهشب ًلاٗٔ حح ٍاحذ ػٌْوا هغ هصذّوا  لٌي 
هغ رلي ال ٗتشى االحت٘اط كدٖ صدَسٓ ػدذم هصدذ التؼود٘ن لحددٔ       

.اإلس م تإت٘اى ًل ٍاحذ هستو  هوذها لحدٔ اإلس م

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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چٌذ ًٌتِ •
ًزس اهشٕ ػثادٕ اس  -ا•
تاٗذ ت٘ي كشض ػلن ٍ تَخِ تِ استغاػ  ٍ ؿ٘ش آى كشم گزاش  -2•
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لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

لين  هسألٔ إرا ًزس حدا ؿ٘ش حدٔ اإلس م كٖ ػاهِ ٍ َّ هستغ٘غ  16•
إال إرا ًَى رلي ػلى توذٗش صٍالْا كضال  ٍ ٗحتول الصحٔ هدغ   ٌٗعمذ

ٔ اإلع م أٗضا إرا صال  حو  لٌزسُ  ػلى  الصح

492: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

إرا ًزس قجّا غ٘ش قجّٔ اإلسالم فٖ عاهِ ٍ َّ هستط٘ع (: 16هسألٔ )•
 ، إلّا إرا ًَى رلك على تمذٗش صٍالْا فضالت، ٍ ٗحتول(7)لن ٌٗعمذ 

إرا ًاى ًزسُ هتؼلّواً تاإلت٘اى تححّ آخش ؿ٘ش حدّدٔ اإلسد م ػلدى    ( 7)•
(.الخَئٖ. )توذٗش تشًِ لْا ك  هاًغ هي اًؼوادُ

509: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

هع اإلطالق اٗضاً إرا صالت قولًا ( 1)الظحّٔ •
ّزا االحتوال ضؼ٘ق تؼذ ها ًاى الولشٍض أًِّ لن ٌَٗ رلي ػلى توذٗش ( 1)•

صٍالْا تل هغلواً صال  أٍ لن تضل إلّا أى ٗوال إىّ اإلع م هاًغ ػدي اًؼودادُ   
هغلواً ال ػلى توذٗش صٍالْا ٍ ّزا ػلى كشض الصحّٔ ال ستظ لِ توا ػلّلِ تِ 

(.األصلْاًٖ. )هي حول الٌزس ػلى الصحّٔ
(.آها ض٘اء. )تل َّ األهَى لٌشق الضٍال ػي صحّتْا هي األٍّل•
ٍ َّ األهَى هغ توشّٖ الوصذ هٌِ ال للحول ػلى الصحّٔ ألًِّ ال أصدل لدِ   •

(.االهام الخوٌٖ٘. )تل لًٌَِ ساخحاً تحسة الَاهغ
تل الصحّٔ أهَى ك٘وا لَ اتّلن صٍال االستغاػٔ ٍ حصل هٌدِ هصدذ الوشتدٔ    •

(.الش٘شاصٕ. )ح٘ي ًزسُ

 510: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

•...
االحتوال هتؼّ٘ي هغ ػذم االلتلام تَخَب حدّدٔ اإلسد م حد٘ي    ّزا •

الٌزس أٍ تؼذم تششٗغ ؿ٘شّا هغ ٍخَتْا أٍ ًاى هحتولًا للضٍال ٍ رلدي  
لتوشّٖ الوصذ ٍ سخحاى الوتؼلّن ٍاهؼاً الوٌشَف تالضٍال ال لوا ػلّلدِ  

(.الگلپاٗگاًٖ. )هي حول الٌزس ػلى الصحّٔ
(.الٌائٌٖ٘. )لٌٌِ ضؼ٘ق•
ّزا االحتوال هَّٕ ك٘وا إرا ًاى ؿ٘ش هلتل  ح٘ي الٌزس تَخَب حدّٔ •

اإلس م أٍ تؼذم سخحاى ؿ٘شّا هغ ٍخَتْا ال لوا كٖ الوتي هي حودل  
الٌزس ػلى الصحّٔ تل ألىّ هتؼلّوِ ساخح ٍاهؼاً ٍ إى لن ٗتثدّ٘ي إلّدا تؼدذ    

(.الثشٍخشدٕ. )صٍال االستغاػٔ
 510: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس قجا غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

(. 2)لٌزسُ على الظحّٔ •
(.الخَئٖ. )ال حاخٔ إلى رلي لٌلاٗٔ اإلع م كٖ صحّتِ( 2)•

 510: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 


