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ال ٗعتثش فٖ الحج الٌزسٕ االستؽاعٔ الششع٘ٔ
ٗدت هعغ  ثل  الششػ٘ٔ،ال ٗؼتجش فٖ الحح الٌزسٕ االستؽبػٔ  5هسألٔ •

المذسٓ الؼمل٘ٔ إال إرا وبى حشخ٘ب أٍ هَخجب لعشس ًفسٖ أٍ ػشظعٖ أٍ  
.هبلٖ إرا لضم هٌِ الحشج

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس حجا غ٘ش حجٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستؽ٘ع
تمذّم ،لىي *اًؼمذلَ ًزس حدب غ٘ش حدٔ اإلسالم فٖ ػبهْب ٍ َّ هستؽ٘غ  6هسألٔ •

ٍ لععَ صالععس االسععتؽبػٔ ٗدععت ػل٘ععِ الحععح الٌععزسٕ، ٍ لععَ  **اإلسععالمحدععٔ 
ال ٗجؼذ ٍخَة الىفبسٓ،  ***تشوْوب

هعع توشيعٖ    أٍ ًَاُ هؽلقا فضالت اإلستؽاعٔ صٍالإرا ًَى رلك على تقذٗش ّزا *•
كعاى هحتولاعا   أٍ  اإلسالمالٌزس تَجَب حجّٔ ح٘ي  كاى غ٘ش هلتفتتأى القصذ هٌِ 

أٍ تلضٍم تشج٘ح هتعلق تعذم سجحاى غ٘شّا هع ٍجَتْا  كاى غ٘ش هلتفت  أٍ  ِلضٍال
.االستؽاعٔإليا تعذ صٍال  سجحاًِ ٗتثّ٘يٍ إى لن الٌزس ششعا

ال هعٌٖ لتقذهْا تعذ أى كاى تقاء اإلستؽاعٔ ٍ ٍجَب حجٔ اإلسالم كاشفا عي **•
.تؽالى ًزسُ

ال ٗوكي تشكْوا هعا فإى تقاء اإلستؽاعٔ كاشف عي ٍجَب حجٔ اإلسالم ٍ  ***•
تؽالى الٌزس ٍ صٍالْا الوَجة لَجَب الحج الٌزسٕ عل٘عِ ٗسعقػ ٍجعَب حجعٔ     

.اإلسالم

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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االستؽاعٔ  لَ ًزس حجا فٖ حال عذم

لَ ًزس حدب فٖ حبل ػذهْب ثن استؽبع ٗمذم حدعٔ اإلسعالم ٍ لعَ    ٍ •
ٍ وزا لَ ًزس إت٘بًِ فَسا ففَسا تمذم حدٔ اإلسالم، ، *هع٘مبوبى ًزسُ 

ٍ ٗأتٖ ثِ فٖ الؼبم المبثل، 
فإى الٌزس فٖ ّزا الفشض تاؼل ٍ أها لَ كاى هَسعا ف٘جة ات٘اًعِ   *•

تعذ حجٔ اإلسالم

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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االستؽاعٔ  لَ ًزس حجا فٖ حال عذم

لَ ًزس حدب هي غ٘ش تم٘٘ذ ٍ وبى هستؽ٘ؼب أٍ حصل االستؽبػٔ ثؼذُ ٍ •
ٍ لن ٗىي اًصشاف  فبأللشة وفبٗٔ حح ٍاحذ ػٌْوب هغ لصذّوب، لىي 

فٖ صَسٓ ػعذم لصعذ التؼوع٘ن لحدعٔ      *االحت٘بغهغ رله ال ٗتشن 
.اإلسالم ثإت٘بى ول ٍاحذ هستمال همذهب لحدٔ اإلسالم

.ّزا اإلحت٘اغ هستحة *•

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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اإلت٘اى تالحج الوٌذٍب قثل الحج الٌزسٕ
ٍ  الوَسعغ، ٗدَص اإلت٘بى ثبلحح الوٌذٍة لجل الحح الٌعزسٕ   7هسألٔ •

.لَ خبلف فٖ الوع٘ك ٍ أتى ثبلوستحت صح ٍ ػلِ٘ الىفبسٓ

390: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجا ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

لَ ػلن أى ػلى الو٘س حدب ٍ لن ٗؼلن أًِ حدعٔ اإلسعالم أٍ    8هسألٔ •
غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ ال وفبسٓ ػلِ٘، هي   حح الٌزس ٍخت لعبؤُ ػٌِ

لَ تشدد هب ػلِ٘ ث٘ي هب ثبلٌزس أٍ الحلف هغ الىفبسٓ ٍخجس الىفعبسٓ  ٍ •
أٗعب، ٍ ٗىفٖ االلتصعبس ػلعى إؼؼعبم ػشعشٓ هسعبو٘ي، ٍ األحعَغ       

.*الست٘ي

.ال ٍجِ لْزا االحت٘اغ تعذ كَى كفاسٓ الٌزس ّٖ كفاسٓ الحلف *•

390: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
  لَ ًزس الوشٖ فٖ الحح اًؼمذ حتى فٖ هَسد أفعل٘ٔ الشوَة 9هسألٔ •

لَ ًزس الوشٖ فٖ ثؼط الؽشٗك، ٍ 
وزا لَ ًزس الحح حبف٘ب، ٍ •
ٗشتشغ فٖ اًؼمبدُ توىي الٌبرس ٍ ػذم تعشسُ ثْوب ٍ ػعذم وًَْوعب   ٍ •

فال ٌٗؼمذ هغ أحذّب لَ وبى فٖ االثتذاء، ٍ ٗسمػ الَخعَة  . حشخ٘٘ي
لَ ػشض فٖ األثٌبء، 

هجذأ الوشٖ أٍ الحفبء تبثغ للتؼ٘ع٘ي ٍ لعَ اًصعشافب، ٍ هٌتْعبُ سهعٖ      ٍ •
.التؼ٘٘يالدوبس هغ ػذم 

390: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
هسألٔ إرا ًزس الوشٖ فٖ حدِ الَاخت ػلِ٘ أٍ الوسعتحت اًؼمعذ    26•

فٖ هَسد ٗىَى الشوَة أفعل ألى الوشٖ فٖ حعذ ًفسعِ   حتى   هؽلمب
أفعل هي الشوَة ثومتعى خولٔ هي األخجبس ٍ إى وبى الشوعَة لعذ   
ٗىَى أسخح لجؼط الدْبت فإى أسخح٘تِ ال تَخعت صٍال الشخحعبى   

ػي الوشٖ فٖ حذ ًفسِ 

498: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
وزا ٌٗؼمذ لَ ًزس الحح هبش٘ب هؽلمب ٍ لَ هغ اإلغوبض ػي سخحعبى  ٍ •

الوشٖ لىفبٗٔ سخحبى أصل الحح فٖ االًؼمعبد إر ال ٗلعضم أى ٗىعَى    
الوتؼلك ساخحب ثدو٘غ لَ٘دُ ٍ أٍصعبفِ فوعب ػعي ثؼععْن هعي ػعذم       
االًؼمبد فٖ هَسد ٗىَى الشوَة أفعل ال ٍخِ لِ ٍ أظؼف هٌِ دػَى 
االًؼمبد فٖ أصل الحح ال فٖ صفٔ الوشٖ ف٘دت هؽلمب ألى الوفشٍض 

. ل٘ذًُزس الوم٘ذ فال هؼٌى لجمبئِ هغ ػذم صحٔ 

498: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 



11

لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
إرا ًزس الوشٖ فٖ حجّعِ الَاجعة عل٘عِ أٍ الوسعتحةّ     (: 26هسألٔ )•

اًعقذ هؽلقاا حتيى فٖ هَسد ٗكَى الشكَب أفعل، ألىي الوشٖ فٖ حعذّ  
ًفسِ أفعل هي الشكعَب، توقتععى جولعٔ هعي األ،ثعاس، ٍ إى كعاى       
الشكَب قذ ٗكَى أسجح لعثعط الجْعا ، فعإىي أسجحّ٘تعِ ال تَجعة      

فٖ حذّ ًفسِ، ( 1)عي الوشٖ   صٍال الشجحاى
•______________________________
هب لن ٗىي الوشٖ هَخجبً لعؼفِ الوَخت لتشن هب َّ أسخح هٌعِ  ( 1)

(.آلب ظ٘بء. )فإىّ هشِ٘ حٌ٘ئزٍ هشخَح ووب ال ٗخفى

523-522: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
كزا ٌٗعقذ لَ ًزس الحجّ هاش٘اا هؽلقاا، ٍ لَ هعع اإلغوعاض ععي سجحعاى     ٍ •

، إر ال ٗلعضم أى  (3)، لكفاٗٔ سجحاى أصل الحعجّ فعٖ االًعقعاد    (2)الوشٖ 
ٍ أٍصافِ، ( 4)ٗكَى الوتعليق ساجحاا تجو٘ع قَ٘دُ 

لَ فشض ػذم سخحبى فعٖ الوشعٖ ٗشعىل االًؼمعبد إرا الوشعٖ هعي       ( 2)•
الومذّهبت الخبسخ٘ٔ ال هي المَ٘د لَ سلّن ثبلٌسجٔ إلى الم٘عَد هعغ أىّ فْ٘عب    

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )أٗعبً إشىبل
هدشّد سخحبى الححّ ال ٗستتجغ سخحبى الدبهغ ث٘ي الوشعٖ ٍ الشوعَة   ( 3)•

آلعب  . )فال ٗىَى خصَص الوشٖ ساخحبً فال ٌٗؼمذ الٌزس الوتؼلّك ثخصَصِ
(.ظ٘بء

لىي الم٘ذ الزٕ ل٘س فِ٘ سخحبى أصلًب هثل وَى ٗعذُ ػلعى ػٌمعِ ال    ( 4)•
(.الف٘شٍصآثبدٕ. )ٌٗؼمذ الٌزس ثبلٌسجٔ إلِ٘

523: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
عي تععْن هي عذم االًعقاد فٖ هَسد ٗكَى الشكَب أفععل ال ٍجعِ   فوا •

ٍ أظعف هٌِ دعَى االًعقاد فٖ أصل الحجّ ال فعٖ صعفٔ الوشعٖ،    ( 5)لِ 
هع عذم صحّٔ ( 6)ف٘جة هؽلقاا ألىي الوفشٍض ًزس الوقّ٘ذ فال هعٌى لثقائِ 

.ق٘ذُ
إرا وبى الوٌزٍس الححّ هبش٘بً ال الوشٖ فٖ حدِّ الَاخت ػلِ٘ هثلًب فإًِّ ( 5)•

ال ٌٗؼمذ ووب اػتشف ثِ الوبتي فٖ ًزس الشوَة فٖ الوسعألٔ اٙت٘عٔ ٍ لؼعلّ    
(.األصفْبًٖ. )ًظش ّزا الجؼط إلى ّزُ الصَسٓ

فٖ وَى أهثبل الومبم ثٌحَ ٍحذٓ الوؽلَة ًظش فٌ٘ؼمذ الٌعزس ٍ إى لعن   ( 6)•
(.آلب ظ٘بء. )ٌٗؼمذ فٖ الوؽلَة األلصى ٍ َّ الومّ٘ذ

إرا خبص االوتفبء ثشخحبى الومّ٘ذ ثذٍى ل٘ذُ فل٘ىف ثمبء الومّ٘عذ فعٖ لعضٍم    •
(.وبشف الغؽبء. )الٌزس ثذٍى ل٘ذُ

523: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
اػلعن اى فعٖ ًعزس الوشعٖ فعٖ الحعح       ( األٍل)ّزُ الوسألٔ أهَس فٖ •

: صَست٘ي
هب أشبس إلِ٘ فٖ الوتي ثمَلِ إرا ًزس الوشٖ فعٖ حدعِ، ٍ   ( إحذاّوب) •

جعل الوشٖ الزٕ َّ صفٔ الحج هتعلقا للٌزس ف٘كَى الحعج  الوشاد َّ 
هعي الَخعَة أٍ الٌعذة، ٍ الحىعن فعٖ ّعزُ        تاق٘ا على ها َّ علِ٘
الصَسٓ َّ اًؼمبد الٌزس، 

175: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
اًؼمبدُ اتفبق الؼلوبء، ٍ فعٖ الوعذاسن اًْعب     -فٖ الوؼتجش اى ػلىلبل •

الوؼشٍف ث٘ي األصحبة، ٍ فٖ الدَاّش، ثال خالف أخذُ فِ٘ ثل لؼعل  
اإلخوبع ثمسوِ٘ ػلِ٘، 

175: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعقذ 
ٍخعت هعغ العتوىي، ٍ ػل٘عِ اتفعبق      « هبش٘ب»لَ ًزس أى ٗحح : هسئلٔ•

هعي ًعزس أى   »الؼلوبء، ٍ ألى الوشٖ ؼبػٔ ف٘دت لمَلِ ػل٘عِ السّعالم   
ٍ لوب سٍٕ سفبػٔ ثي هَسى ػي أثٖ ػجذ اللِّ « 2« »غ اللِّ فل٘ؽؼِ٘ٗؽ

« 3« »سخل ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘س اللِّ، لعبل فلع٘و   »ػلِ٘ السّالم 
هي اًِ أهش ثأخس ػمجعٔ  »فأهب هب سٍٕ ػي الٌجٖ صلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ 

.فْٖ حىبٗٔ حبل ٍ لؼلِ، ػلن هٌْب الؼدض« 4« »اى تشوت»ثي هب هش 
.16سٌي اتي هاجِ كتاب الكفاسا  الثاب ( 2)•
.59ص  1ح  34أتَاب ٍجَب الحج ٍ ششائػ تاب  8الَسائل ج ( 3)•
، ٍ سعٌي اتعي هاجعِ    60ص  4ح  34أتَاب ٍجَب الحج ٍ ششائػ تعاب   8الَسائل ج ( 4)•

.20كتاب الكفاسا  تاب 

763: ، ص2 الوعتثش فٖ ششح الوختصش؛ ج


