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لَ ًذر الوستط٘ع أى ٗحج حجٔ اإلسالم
ٔىفٕجٍ  ي  اوؼمجذ  لً وزس المستغٕغ أن ٔحجح جدجّ االمج       4مسألّ •

إتٕبوُب  ي لً تشوُب جتى مبت يخت المضبء ػىٍ ي الىفبسِ مه تشوتٍ  ي 
لً وزسَب غٕش المستغٕغ اوؼمذ  ي ٔدت ػلٍٕ تحصٕل االمتغبػّ إال أن 

.ٔىًن وزسٌ الحح ثؼذ االمتغبػّ
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ال ٗعتثز فٖ الحج الٌذرٕ االستطاعٔ الشزع٘ٔ
ٔدت مجغ  ثل  الششػّٕ ال ٔؼتجش فٓ الحح الىزسْ االمتغبػّ  5مسألّ •

المذسِ الؼملّٕ إال إرا وبن جشخٕب أي مًخجب لضشس وفسٓ أي ػشضجٓ أي  
.مبلٓ إرا لض  مىٍ الحشج
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لَ ًذر حجا غ٘ز حجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

لً وزس جدب غٕش جدّ االم   فجٓ ػبمُجب ي َجً مسجتغٕغ      6مسألّ •
تمذّ  جدّ االم    ي لً صالت االمتغبػّ ٔدت ػلٍٕ الحح اوؼمذ لىه 

الىزسْ  ي لً تشوُمب ال ٔجؼذ يخًة الىفبسِ  
لً وزس جدب فٓ جبل ػذمُب ثم امتغبع ٔمذ  جدجّ االمج   ي لجً    ي •

وبن وزسٌ مضٕمب  ي وزا لً وزس إتٕبوٍ فًسا ففًسا تمذ  جدّ االم    ي 
ٔأتٓ ثٍ فٓ الؼب  المبثل  

لً وزس جدب مه غٕش تمٕٕذ ي وبن مستغٕؼب أي جصل االمتغبػّ ثؼذٌ ي •
ي لم ٔىه اوصشاف  فبأللشة وفبّٔ جح ياجذ ػىُمب مغ لصذَمب  لىه 
مغ رله ال ٔتشن االجتٕبط فجٓ وجًسِ ػجذ  لصجذ التؼمجٕم لحدجّ       

.االم   ثإتٕبن ول ياجذ مستم  ممذمب لحدّ االم  
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لَ ًذر حجا غ٘ز حجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع

لَ ًذر حجا غ٘ز حجٔ اإلسالم فيٖ عاهْيا ٍ ّيَ هسيتط٘ع      6هسألٔ •
ٍ لَ سالت االستطاعٔ ٗجة علِ٘ الحج اإلسالم، تقدّم حجٔ ،لكي اًعقد

الٌذرٕ، ٍ لَ تزكْوا ال ٗثعد ٍجَب الكفارٓ، 
لً وزس جدب فٓ جبل ػذمُب ثم امتغبع ٔمذ  جدجّ االمج   ي لجً    ي •

وبن وزسٌ مضٕمب  ي وزا لً وزس إتٕبوٍ فًسا ففًسا تمذ  جدّ االم    ي 
ٔأتٓ ثٍ فٓ الؼب  المبثل  

لً وزس جدب مه غٕش تمٕٕذ ي وبن مستغٕؼب أي جصل االمتغبػّ ثؼذٌ ي •
ي لم ٔىه اوصشاف  فبأللشة وفبّٔ جح ياجذ ػىُمب مغ لصذَمب  لىه 
مغ رله ال ٔتشن االجتٕبط فجٓ وجًسِ ػجذ  لصجذ التؼمجٕم لحدجّ       

.االم   ثإتٕبن ول ياجذ مستم  ممذمب لحدّ االم  
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لَ ًذر حجا غ٘ز حجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع
تقدّم ،لكي *اًعقدلَ ًذر حجا غ٘ز حجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستط٘ع  6هسألٔ •

ٍ لييَ سالييت االسييتطاعٔ ٗجيية عل٘ييِ الحييج الٌييذرٕ، ٍ لييَ   **اإلسييالمحجيئ 
ال ٗثعد ٍجَب الكفارٓ،  ***تزكْوا

مجغ تمشيجٓ    أي وًاٌ مغلمجب  فضالت االمتغبػّ صيالإرا وًى رله ػلى تمذٔش َزا *•
وجبن محتملاجب   أي  االمج   الىزس ثًخًة جدّّ جٕه  وبن غٕش ملتفتثأن المصذ مىٍ 

أي ثلضي  تشخٕح متؼلك ثؼذ  سخحبن غٕشَب مغ يخًثُب  وبن غٕش ملتفت  أي  ٍلضيال
.االمتغبػّإليب ثؼذ صيال  سخحبوٍ ٔتجّٕهي إن لم الىزس ششػب

ال مؼىٓ لتمذمُب ثؼذ أن وبن ثمبء االمتغبػّ ي يخًة جدّ االم   وبشفب ػه **•
.ثغ ن وزسٌ

ال ٔمىه تشوُمب مؼب فإن ثمبء االمتغبػّ وبشف ػه يخًة جدّ االم   ي  ***•
ثغ ن الىزس ي صيالُب المًخت لًخًة الحح الىزسْ ػلٕجٍ ٔسجمظ يخجًة جدجّ     

.االم  
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم

لً وزس جدب غٕش جدّ االم   فجٓ ػبمُجب ي َجً مسجتغٕغ      6مسألّ •
تمذّ  جدّ االم    ي لً صالت االمتغبػّ ٔدت ػلٍٕ الحح اوؼمذ لىه 

الىزسْ  ي لً تشوُمب ال ٔجؼذ يخًة الىفبسِ  
لَ ًذر حجا فٖ حال عدهْا ثن استطاع ٗقدم حجئ اإلسيالم ٍ ليَ    ٍ •

كاى ًذرُ هض٘قا، ٍ كذا لَ ًذر إت٘اًِ فَرا ففَرا تقدم حجٔ اإلسالم، 
ٍ ٗأتٖ تِ فٖ العام القاتل، 

لً وزس جدب مه غٕش تمٕٕذ ي وبن مستغٕؼب أي جصل االمتغبػّ ثؼذٌ ي •
ي لم ٔىه اوصشاف  فبأللشة وفبّٔ جح ياجذ ػىُمب مغ لصذَمب  لىه 
مغ رله ال ٔتشن االجتٕبط فجٓ وجًسِ ػجذ  لصجذ التؼمجٕم لحدجّ       

.االم   ثإتٕبن ول ياجذ مستم  ممذمب لحدّ االم  

389: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم

لً وزس جدب غٕش جدّ االم   فجٓ ػبمُجب ي َجً مسجتغٕغ      6مسألّ •
تمذّ  جدّ االم    ي لً صالت االمتغبػّ ٔدت ػلٍٕ الحح اوؼمذ لىه 

الىزسْ  ي لً تشوُمب ال ٔجؼذ يخًة الىفبسِ  
ٍ ليَ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدهْا ثن استطاع ٗقدم حجئ اإلسيالم   ٍ •

كاى ًذرُ هض٘قا، ٍ كذا لَ ًذر إت٘اًِ فَرا ففَرا تقدم حجٔ اإلسالم، 
ٍ ٗأتٖ تِ فٖ العام القاتل، 

لً وزس جدب مه غٕش تمٕٕذ ي وبن مستغٕؼب أي جصل االمتغبػّ ثؼذٌ ي •
ي لم ٔىه اوصشاف  فبأللشة وفبّٔ جح ياجذ ػىُمب مغ لصذَمب  لىه 
مغ رله ال ٔتشن االجتٕبط فجٓ وجًسِ ػجذ  لصجذ التؼمجٕم لحدجّ       

.االم   ثإتٕبن ول ياجذ مستم  ممذمب لحدّ االم  
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم
مسألّ إرا وزس جدب فٓ جبل ػذ  االمتغبػّ الششػّٕ ثمَّ جصلت  17•

ٍ  فإن وبن مًمؼب أي ممٕذا ثسىّ متأخشِ لذ  جدّ االم   لفًسٔتُب ي  ل
إن وبن مضٕمب ثأن لٕذٌ ثسىّ مؼٕىّ ي جصل فُٕب االمجتغبػّ أي لٕجذٌ   
ثبلفًسّٔ لذمٍ ي جٕىئز فإن ثمٕت االمتغبػّ إلى الؼب  المبثل يخجت ي 
إال ف  ألن المبوغ الششػٓ وبلؼملٓ ي ٔحتمل يخًة تمذٔم الىزس ي لً 
مغ وًوٍ مًمؼب ألوٍ دٔه ػلٍٕ ثىبء ػلى أن الذٔه ي لجً وجبن مًمجؼب    
ٔمىغ ػه تحمك االمتغبػّ خصًوب مغ ظه ػذ  تمىىجٍ مجه الًفجبء    

ثبلىزس إن وشف امتغبػتٍ فٓ جدّ االم    

 493: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘شدٕ)العزٍٓ الَثقى 
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم
إرا وزس جدّب فٓ جبل ػجذ  االمجتغبػّ الشجشػّّٕ ثجمّ     (: 17مسألّ )•

جصلت لٍ فإن وبن مًمّؼبا أي ممّٕذاا ثسىّ متأخيشِ لذّ  جدّجّ االمج     
. لفًسّٔتُب (3)

إن وبن الىزس مًمّؼبا ي تؼليك ثغجٕؼّ الححّ وفبٌ جدّّ االمج   مجغ   ( 3)•
(.الشٕشاصْ. )لصذ ثشي الىزس ثُب

510: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم
أي ( 1)إن وبن مضّٕمبا ثأن لّٕذٌ ثسىّ مؼّٕىّ ي جصل فُٕب االمجتغبػّ  ي •

(2)لّٕذٌ ثبلفًسّّٔ 
إن وبن المىزيس ممصًداا ثٍ غٕش جدّّ االم   فحصًل االمتغبػّ ( 1)•

وبشف ػه ثغ ن وزسٌ  ي إن وبن مغلمبا فٕىفٓ جدّّ ياجذِ ػىُمجب ي  
(.الخًئٓ. )مىٍ ٔؼلم جبل المغلك أٔضبا

تحصّل ممّب لذّمىبٌ أني الىزس ال ٔصلح مضاجمبا لحدّّ االمج   ثؼجذ   ( 2)•
جصًل االمتغبػّ جدّب وبن المىزيس أي صٔجبسِ أي غٕشَمجب فلجً لّٕجذ     
المىزيس ثسىّ مؼّٕىّ جصلت فُٕب االمتغبػّ اوحلي وزسٌ ثبلىليٕجّ ي إليجب   

(.الىبئٕىٓ. )أخيش المىزيس ػه جدّّ االم   ػلى ولي تمذٔش

510: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم
المبثل يخجت  ي إليب   االمتغبػّ إلى الؼب ( 4)ي جٕىئزٍ فإن ثمٕت ( 3)لذّمٍ  •

ف   ألني المبوغ الششػّٓ وبلؼملّٓ  
لذ تمذّ  الى   ي االشىبل فٓ تمذّ  الىزس ثىبءً ػلى المختبس مجه وجًن   ( 3)•

المذسِ ششعبا ششػّٕبا فٓ ولي مًسد ٔىًن صمبن الؼمل ثٍ ممبسوجبا أي متجأخيشاا   
ػه صمبن التىدّض لألمش ثحدّّ االم   وؼم ػلى شجشعّّٕ المجذسِ ػملاجب وجبن     
. لتمذّ  الىزس السبثك ػلى االمتغبػّ مغلمبا يخٍ ي لىىيٍ ثمؼضل ػه التحمٕك

(.آلب ضٕبء)
ّ   األلًى • . يخًة جدّّ االم   ي ػذ  اوؼمبد الىزس مغ تمّٕجذٌ ثتلجه السجى

(.الجشيخشدْ)
ثل ٔمذّ  جدّّ االمج   ي لجذ مجشي أني المجبوغ الشجشػٓ لجًٕ شجشعبا فجٓ         •

االمتغبػّ ي مغ االمتغبػّ ي يخًة جدّّ االم   ٔلغى وزسٌ ي مىٍ ٔؼلم 
(.االمب  الخمٕىٓ. )جبل اجتمبل تمذٔم الىزسْ إرا وبن مًمّؼبا فإويٍ ضؼٕف

510: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم
ٔجؼذ ػلى المًل ثبلفًسّّٔ فٓ جدّّ االم   تمذّمُب ػلجى الىجزس مجغ    ال •

(.ثؼذ الخًاوسبسْ. )المًل ثبوؼمبدٌ
ثل األلًى يخًة جدّّ االم   لىشف االمتغبػّ ػجه ػجذ  وجًن    •

المىزيس مششيػبا جٕه الؼمل مجغ التمٕٕجذ ثتلجه السجىّ ي لجً ثؼىجًان       
(.الگلپبٔگبوٓ. )الفًسّّٔ

510: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم
أْ مب ٔىفٓ لحدّّ اخشى ال مب وبن مصشفبا للححّ الىزسْ فمظ إن ( 4)•

جدّتٕه وزسّْ ي جدّّ االمج   ي تمجذٔم الىجزسْ فجٓ     ػلى تؼليك ثمٓ 
المسم الثبوٓ إن أساد فًساا ففًساا ثمؼىى أويٍ ال ٔدت جدّّ االم   ي إن 

يخجت  الظبَش فٓ االع ق ممىًع فٓ الثبوٓ : ثمٕت االمتغبػّ ي لًلٍ
(.الفٕشيصآثبدْ. )ومب ٔظُش مىٍ أٔضبا فٓ رٔل و   الذسيس

510: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم
ػلٍٕ  ( 2)ي لً مغ وًوٍ مًمّؼبا ألويٍ دٔه ( 1)ٔحتمل يخًة تمذٔم الىزس ي •

  (3)ثىبءً ػلى أني الذٔه ي لً وجبن مًمّجؼبا ٔمىجغ ػجه تحميجك االمجتغبػّ       
خصًوبا مغ ظهي ػذ  تمىيىٍ مه الًفبء ثبلىجزس إن وجشف امجتغبػتٍ فجٓ     

.جدّّ االم  
(.الىبئٕىٓ. )َزا االجتمبل ضؼٕف غبٔتٍ( 1)•
(.الجشيخشدْ. )لىىيٍ ضؼٕف ي لً ػلى مختبسٌ•
لىىيٍ اختبس فٓ الذٔه يخًة جدّّ االم   مغ الًثجًق ثجبلتمىيه مجه    ( 2)•

(.الگلپبٔگبوٓ. )أدائٍ
فٓ مىؼٍ ػه االمتغبػّ تأمّل إليب مغ امتلضا  أدائٍ فٓ أخلٍ ػذ  ثمجبء  ( 3)•

آلجب  . )مب ثٍ الىفبّٔ فٓ ػًدٌ ثىبءً ػلى ششعّٕتٍ فٓ يخجًة الحجحّ شجشػبا   
(.ضٕبء

510: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 


