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لَ ًذر الوستط٘ع أى ٗحج حجٔ اإلسالم
ٔنفٕجٍ  ي  اوعقج،  لً وذر المستغٕع أن ٔحج  جةجّ االمج       4مسألّ •

إتٕاوُا  ي لً تزمُا جتى مات يجة القضاء عىٍ ي النفارِ مه تزمتٍ  ي 
لً وذرَا غٕز المستغٕع اوعق،  ي ٔةة علٍٕ تحصٕل االمتغاعّ إال أن 

.ٔنًن وذرٌ الح  تع، االمتغاعّ
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ال ٗعتثز فٖ الحج الٌذرٕ االستطاعٔ الشزع٘ٔ
ٔةة مجع  تل  الشزعّٕ ال ٔعتثز فٓ الح  الىذرْ االمتغاعّ  5مسألّ •

الق،رِ العقلّٕ إال إذا مان جزجٕا أي مًجثا لضزر وفسٓ أي عزضجٓ أي  
.مالٓ إذا لش  مىٍ الحزج
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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 •

ٍ لةةَ سالةةس االسةةتطاعٔ ٗجةةة عل٘ةةِ الحةةج الٌةةذرٕ، ٍ لةةَ   **اإلسةةالمحجةةٔ 
ال ٗثعد ٍجَب الكفارٓ،  ***تزكْوا

مجع تمشيجٓ    أي وًاٌ مغلقجا  فشالت االمتغاعّ سيالإذا وًى ذلل على تق،ٔز َذا *•
مجان محتملاجا   أي  االمج   الىذر تًجًب جةّّ جٕه  مان غٕز ملتفتتأن القص، مىٍ 

أي تلشي  تزجٕح متعلق تع،  رجحان غٕزَا مع يجًتُا  مان غٕز ملتفت  أي  ٍلشيال
.االمتغاعّإليا تع، سيال  رجحاوٍ ٔتثّٕهي إن لم الىذر شزعا

ال معىٓ لتق،مُا تع، أن مان تقاء االمتغاعّ ي يجًب جةّ االم   ماشفا عه **•
.تغ ن وذرٌ

ال ٔمنه تزمُما معا فإن تقاء االمتغاعّ ماشف عه يجًب جةّ االم   ي  ***•
تغ ن الىذر ي سيالُا المًجة لًجًب الح  الىذرْ علٕجٍ ٔسجقظ يججًب جةجّ     

.االم  
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم

لَ ًذر حجا فٖ حال عدهْا ثن استطاع ٗقدم حجةٔ اإلسةالم ٍ لةَ    ٍ •
ٍ كذا لةَ ًةذر يت٘اًةِ فةَرا ففةَرا تقةدم حجةٔ        ، *هض٘قاكاى ًذرُ 

اإلسالم، ٍ ٗأتٖ تِ فٖ العام القاتل، 
فإن الىذر فٓ َذا الفزض تاعل ي أما لً مان مًمعا فٕةجة اتٕاوجٍ    *•

تع، جةّ االم  
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االستطاعٔ  لَ ًذر حجا فٖ حال عدم

لً وذر جةا مه غٕز تقٕٕ، ي مان مستغٕعا أي جصل االمتغاعّ تع،ٌ ي •
ي لم ٔنه اوصزاف  فاألقزب مفأّ ج  ياج، عىُما مع قص،َما  لنه 

فٓ صًرِ عج،  قصج، التعمجٕم لحةجّ      *االجتٕاطمع ذلل ال ٔتزك 
.االم   تإتٕان مل ياج، مستق  مق،ما لحةّ االم  

.َذا االجتٕاط مستحة *•
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اإلت٘اى تالحج الوٌدٍب قثل الحج الٌذرٕ
ي  المًمجع  ٔةًس االتٕان تالح  المى،يب قثل الح  الىجذرْ   7مسألّ •

.لً خالف فٓ المضٕق ي أتى تالمستحة صح ي علٍٕ النفارِ
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اإلت٘اى تالحج الوٌدٍب قثل الحج الٌذرٕ
مسألّ مه علٍٕ الح  الًاجة تالىذر المًمجع ٔةجًس لجٍ االتٕجان      22•

 ٍ تالح  المى،يب قثل
•
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