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ٌجة على الوستطٍع الحج هثاشرو 
ٗدت ػلى الوستط٘غ الحح هجبششٓ، فال ٗكفِ٘ حجح ي٘جشُ ػٌجِ     48هسؤلٔ •

استمش ػلِ٘ ٍ لن ٗتوكي هٌْب لوشع لن ٗشج صٍالِ لَتجشػب أٍ ثبإلخبسٓ، ًؼن 
أٍ حظش كزلك أٍ ّشم ثح٘ث ال ٗمذس أٍ كبى حشخب ػلِ٘ ٍخجت االستٌبثٔ 
ٖ   هجي الوجزكَسا      ػلِ٘، ٍ لَ لن ٗستمش ػلِ٘ لكي ال ٗوكٌِ الوجبششٓ لشج

و األحوط  وطيٌوى   ففٖ ٍخَثْب ٍ ػذهِ لَالى، ال ٗخلَ الثبًٖ هجي لجَٓ،   
، ٍ ٗدضِٗ حح الٌبئت هغ ثمب  الؼزس إلى أى هب  ثل هغ استفبػِ ثؼذ وجطتها

الؼول ثخالف أثٌبئِ فضال ػي لجلِ، ٍ الظجبّش ثطجالى اإلخجبسٓ، ٍ لجَ لجن      
ٗتوكي هي االستٌبثٔ سمط الَخَة ٍ لضٖ ػٌِ، ٍ لَ اسجتٌبة هجغ سخجب     
الضٍال لن ٗدض ػٌِ، ف٘دت ثؼذ صٍالِ، ٍ لَ حظل ال٘ؤس ثؼذ ػوجل الٌبئجت   
فبلظبّش الكفبٗٔ، ٍ الظبّش ػذم كفبٗٔ حح الوتجشع ػٌِ فٖ طجَسٓ ٍخجَة   
االستٌبثٔ، ٍ فٖ كفبٗٔ االستٌبثٔ هي الو٘مجب  إشجكبل ٍ إى كجبى ابلجشة     

.الكفبٗٔ

382: ، ص1 تحرٌر الطسٍلى، ج
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 كتاب الحجّ
، *ال ٌجة الحج ططل العور وً أصل الشرع إال هرو واحوةو  1هسؤلٔ •

ٍ ٍخَثِ هغ تحمك ششائطِ فَسٕ ثوؼٌى ٍخَة الوجبدسٓ إلِ٘ فٖ الؼبم 
ابٍل هي االستطبػٔ، ٍ ال ٗدَص تؤخ٘شُ، ٍ إى تشكِ فِ٘ ففٖ الثبًٖ ٍ 

.ّكزا
وجطتا عٍنٍا و إال ال ٌجطز تَعِطٍِل الْكَعِثَىِ عَيِ الْحَجِّ وٍجة إِجِثَاي الْطَالًِ النَّاسَ *•

عَلَى الْحَجِّ وَ زٌَِايَوِ الرَّسُطلِ ص وٍجة الحج وجطتا كفائٍا علً األهى االسومهٍى  
ووي له الجةو ٌجة علٍه الحج لط لن ٌكوي ننوام هوي ٌسوتطٍع للحوج و علوً       
الحاكن إجثاي أنل الجةو على الحج و إال وتوكٍي الناس للحج و إجثاينن علوى  

. الحج

370: ، ص1 تحرٌر الطسٍلى، ج 
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ٌجة االستٍجاي عي الوٍت وً سنى الفطت
إلجى االسجت٘دبس فجٖ سجٌٔ     ( 1)الظبّش ٍخَة الوجبدسٓ (: 97هسؤلٔ )•

الوَ ، خظَطبً إرا كبى الفَ  ػي تمظ٘ش هي الوّ٘ت، ٍ حٌ٘ئزٍ فلَ لن 
ٗوكي إلّب هي الجلذ ٍخت ٍ خشج هي ابطل، ٍ ال ٗدَص التؤخ٘ش إلجى  
السٌٔ ابُخشى ٍ لَ هغ الؼلن ثإهكبى االست٘دبس هجي الو٘مجب  تجَف٘شاً    
( 2)ػلى الَسثٔ، كوب أًِّ لَ لن ٗوكي هي الو٘مب  إلّب ثؤصٗذ هي ابُخشٓ 

الوتؼبسفٔ فٖ سٌٔ الوَ  ٍخت، ٍ ال ٗدَص التؤخ٘ش إلى السٌٔ ابُخشى 
.تَف٘شاً ػلْ٘ن

468: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العروو الطثقى 
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ٌجة االستٍجاي عي الوٍت وً سنى الفطت
هغ ػذم اًظشاف كالم الوَطٖ إلى الفَسّٗٔ فٖ ٍخجَة الوججبدسٓ   ( 1)•

ًظش ٍ ٍخَة أدا  الذٗي الدبهغ ث٘ي ابللّ ٍ ابكثش ال ٗمتضجٖ لجضٍم   
الوجبدسٓ إلى ابكثش ٍ إلى ّزُ الدْٔ أششًب فٖ الحبش٘ٔ السبثمٔ ًؼن لَ 
للٌب ثفَسّٗٔ الححّ ػلى الوّ٘ت ًظ٘ش صهبى ح٘بتِ أهكي الوظ٘ش إلجى هجب   
أف٘ذ لكي فٖ ثجَ  الفَسّٗٔ فٖ صهبى ح٘بتِ فضلًب ػي ثؼذ هوبتِ ًظجش  

(.آلب ض٘ب . )خذّاً كوب أششًب إلِ٘ فٖ الحبش٘ٔ السبثمٔ
(.الخَاًسبسٕ. )فِ٘ تؤهّل•
(.الش٘شاصٕ. )هب لن ٗكي هدحفبً( 2)•

468: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العروو الطثقى 
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ٌجة االستٍجاي عي الوٍت وً سنى الفطت
الظبّش ٍخَة الوجبدسٓ إلى االستئدبس فٖ سجٌٔ الوجَ    (: 97هسؤلٔ )•

ٍ حٌ٘ئجز فلجَ   ( 1)الو٘ت  خظَطبً إرا كبى الفَ  ػي تمظ٘ش هي(. 4)
ٍ ال ٗدجَص  ( 2)لن ٗوكي إال هي الجلذ ٍخجت ٍ خجشج هجي ابطجل     

التؤخ٘ش إلى السٌٔ ابخشى ٍ لجَ هجغ الؼلجن ثإهكجبى االسجتئدبس هجي       
كوب أًِ لَ لن ٗوكي هي الو٘مب  إال ثؤصٗذ . الو٘مب  تَف٘شاً ػلى الَسثٔ

هي ابخشٓ الوتؼبسفٔ فٖ سٌٔ الوَ  ٍخت ٍ ال ٗدجَص التجؤخ٘ش إلجى    
.السٌٔ ابخشى تَف٘شاً ػلْ٘ن

270: ، ص10 هستوسك العروو الطثقى؛ ج
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ٌجة االستٍجاي عي الوٍت وً سنى الفطت
ٍ الظبّش أًِ هفشٍؽ ػٌِ ػٌذّن، . كوب فٖ كشف الغطب ( 4) •
ف٘دشٕ ػلِ٘ حكوِ، هي ٍخَة الوججبدسٓ إلجى    -كوب فٖ الٌض -بًِ دٗي•

أدائِ، ػوال ثمبػذٓ السلطٌٔ 
. أى حجس الحمَق هي الكجبئش: ٍ للٌظَص الوتضؤٌ•
آل ( 1) «1»..( ٍٓ لِلِِّ ػٓلَى الٌّبسِ حِحُّ الْجٕٓ٘جتِ  : )أٍ بى الالم فٖ لَلِ تؼبلى•

الم الولك، ف٘كَى الحح هولَكبً لِ تؼبلى، ف٘كَى دٌٗبً حم٘مٔ، .97: ػوشاى
. ف٘دت أداإُ، كوب ػشفت

 (ظ ٗجذل ) أٍ بى هب دل ػلى ٍخَة الوجبدسٓ إلِ٘ فٖ حجبل الح٘جبٓ ثجذل   •
ػلْ٘ب ثؼذ الَفبٓ أٗضبً، بى هب ٗفؼلِ الٌبئت َّ هب ٗدت ػلى الوٌجَة  ػٌجِ   

. فتؤهل. ثوبلِ هي االحكبم

271: ، ص10 هستوسك العروو الطثقى؛ ج
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ٌجة االستٍجاي عي الوٍت وً سنى الفطت
أى الوججبدسٓ حٌ٘ئجز تكجَى هٌدجضٓ ػلجى      : كؤى ٍخِ الخظَط٘ٔ( 1)•

.الوٌَة ػٌِ فتكَى هي أحكبهِ الفؼل٘ٔ ال االلتضبئ٘ٔ
.ّزا هي أحكبم لضٍم الفَسٗٔ( 2)•

271: ، ص10 هستوسك العروو الطثقى؛ ج
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وجطب الحج وطيي
تَابُ وُجُطبِ الْحَجِّ هَعَ الِاسِتِطَاعَىِ عَلَى الْفَطِيِ وَ تَحِرٌِنِ تَرْكِهِ وَ  6•

 تَسِطٌِفِهِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ الطَُّسِجُّٖ سٓضِجٖٓ اللُجِٔ ػٌْٓجِٔ ثِإِسٕجٌَبدُِِ ػٓجيِ        14150•
الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ فَضَبلََٔ ثٕيِ أََُّٗةٓ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓجيْ أَثِجٖ   

هَويِ   -قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَوى النَّواسِ حِوجل الْثٍَِوتِ    ػٓجٕذِ اللُِِ ع لَبلَ 
قَالَ نَذِهِ لِوَيْ كَاىَ عِنْةَهُ هَالٌ وَ صِوحةىٌ وَ إِىْ كَواىَ    -اسِتَطاعَ إِلٍَِهِ سَثٍِلًا

سَطةوَهُ لِلتِّجَايَوِ وَلَا ٌَسَعُهُ وَ إِىْ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَقَةِ تَورَمَ شَورٌِعَىً هِويْ    
 الْحٓذِٗثَ إِذَا نُطَ ٌَجِةُ هَا ٌَحُجل تِهِ -شَرَائِعِ الْإِسِلَامِ

25: ، ص11 وسائل الشٍعى، ج
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وجطب الحج وطيي
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕجذِ   14152•

إِذَا قَةَيَ الرَّجُلُ عَلَى هَا ٌَحُجل تِهِ ثُنة دَوَعَ ذَلِوكَ وَ لَوٍِ َ لَوهُ    اللُِِ ع لَبلَ 
 الْحٓذِٗثَ شُغُلٌ ٌَعِذِيُهُ تِهِ وَقَةِ تَرَمَ شَرٌِعَىً هِيْ شَرَائِعِ الْإِسِلَامِ

26: ، ص11 وسائل الشٍعى، ج
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وجطب الحج وطيي

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕجيِ هٔحٓوَّجذٍ    14153•
ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْفُضَٕ٘لِ ػٓيْ أَثِٖ الظَّجَّبحِ الْكٌَِبًِِّٖ 

أَ يَأٌَِتَ الرَّجُلَ التَّواجِرَ ذَا الْوَوالِ حِوٍيَ    ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللُِِ ع لَبلَ لُلْتٔ لَِٔ 
لَوا  فَمَبلَ ٌُسَطِّفُ الْحَجة كُلَّ عَامٍ وَ لٍَِ َ ٌَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَايَوُ أَوِ الةةٌِيُ 

عُذْيَ لَهُ ٌُسَطِّفُ الْحَجة إِىْ هَاتَ وَ قَةِ تَرَمَ الْحَجة وَقَةِ تَرَمَ شَورٌِعَىً هِويْ   
 شَرَائِعِ الْإِسِلَامِ

26: ، ص11 وسائل الشٍعى، ج
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وجطب الحج وطيي
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِجٖ ػٔوٕٓ٘جشٍ ػٓجيْ حٓوَّجبدٍ ػٓجيِ      •

 الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللُِِ ع هِثْلَِٔ

26: ، ص11 وسائل الشٍعى، ج
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وجطب الحج وطيي

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيِ الْحٔسٓجٕ٘يِ ثٕجيِ    14154•
ثٓظِ٘شٍ لَجبلَ   سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ أَثِٖ

  سٓؤَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللُِِ ع ػٓيْ لََٕلِ اللُِِ ػٓضُ ٍٓ خٓلُ ٍٓ هٓيْ كبىَ فِٖ ّزُِِ أَػٕوى
لَبلَ رَلِكٓ الُجزِٕ ٗٔسٓجَِّفٔ ًَفْسٓجِٔ     -ٍٓ أَضَلُّ سٓجِ٘لًب  فََْٔٓ فِٖ الْآخِشَِٓ أَػٕوى

 الْحٓحَّ ٗٓؼٌِٕٖ حٓدََّٔ الْإِسٕلَبمِ حٓتُى ٗٓؤْتِِ٘ٓٔ الْوَٕٓ ٔ

27-26: ، ص11 وسائل الشٍعى، ج
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وجطب الحج وطيي
ٍٓ ػٓيْ حٔوٕٓ٘ذِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ سٓجوٓبػَٓٔ ػٓجيْ    14156•

أَحٕوٓذٓ ثٕيِ الْحٓسٓيِ الْوِ٘ثَوِِّٖ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔثْوٓجبىَ ػٓجيْ أَثِجٖ ثٓظِج٘شٍ لَجبلَ      
سٓوِؼٕتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللُِِ ع ٗٓمَُلُ هٓيْ هٓب ٓ ٍٓ َّٔٓ طٓحِ٘حٌ هَٔسِشٌ لَنٕ ٗٓحٔحَّ فَْٔجَٓ  

لَبلَ لُلْتٔ سٔجٕحٓبىَ  - هِوَّيْ لَبلَ اللُِٔ ػٓضُ ٍٓ خٓلُ ٍٓ ًَحٕشُشُُٔ َٕٗٓمٓ الْمِ٘بهِٓٔ أَػٕوى
 اللُِِ أَػٕوٓى لَبلَ ًَؼٓنٕ إِىُ اللُِٓ ػٓضُ ٍٓ خٓلُ أَػٕوٓبُٔ ػٓيْ طَشِٗكِ الْحٓكِ

 ٍٓ سٍٓٓأُ الشُٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ ٍٓ كَزَا الُزِٕ لَجٕلَِٔ•

27: ، ص11 وسائل الشٍعى، ج


