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يجب الحج على الكافر
،و لو أسـلم و قـد زالـت    يجب الحج على الكافر و ال يصح منه 50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 
فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط مع اإلمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر األصلي، و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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يجب الحج على الكافر
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع، ألنّه مكلّف بالفروع ): 74مسألة (•

، لشمول الخطابات له أيضاً، و لكـن ال يصـح منـه مـا دام كـافراً      )2(
كسائر العبادات و إن كان معتقداً لوجوبه، و آتياً بـه علـى وجهـه مـع     

قصد القربة، ألنّ اإلسالم شرط في الصحة،

).الخوئي. (فيه إشكال) 2(•

445: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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يجب الحج على الكافر
و الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه فلو أحـرم ثـم أسـلم أعـاد     •

اإلحرام 

 203: ، ص1 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج
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يجب الحج على الكافر

الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه إلّا بشرط تقدم : الثالث. 2545•
اإلسالم، 

 90: ، ص2 ، ج)الحديثة -ط (تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية 
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يجب الحج على الكافر
.»و الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه«: قوله•
نبه بذلك على خالف أبـي حنيفـة حيـث زعـم انّ الكـافر غيـر       ) 1(•

مخاطب بفروع اإلسالم، فال يعذّب عليها يوم القيامة بل يعـذّب علـى   
.الكفر خاصة

144: ، ص2 مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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يجب الحج على الكافر
• تيالْب جلَى النّاسِ حع لّهل و الكفر ال يصلح للمانعية. »3«لنا قوله تعالى و  .

و قد حكى اللّـه تعـالى   . كما ال يمنع من الخطاب باإلسالم و هو مقدور له
عن الكافرين تعليل عذابهم بترك فروع اإلسالم حيث قالوا لَـم نَـك مـنَ    

.»1«الْمصلِّينَ 
فـي جنَّـات    ﴾39﴿إِالَّ أَصـحاب الْيمـينِ    ﴾38﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَةٌ •

لَـم  قَـالُوا   ﴾42﴿ما سلَكَكُم في سـقَرَ   ﴾41﴿ الْمجرِمينَعنِ  ﴾40﴿يتَساءلُونَ 
و كُنَّا نَخُـوض مـع    ﴾44﴿و لَم نَك نُطْعم الْمسكينَ  ﴾43﴿ نَك منَ الْمصلِّينَ

فَما  ﴾47﴿حتَّى أَتَانَا الْيقينُ  ﴾46﴿نُكَذِّب بِيومِ الدينِ و كُنَّا  ﴾45﴿الْخَائضينَ 
﴾48﴿تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعينَ 

97آل عمران ) 3(•
.43: المدثر) 1(•

144: ، ص2 مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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يجب الحج على الكافر
ان قلنا بان الكافر غير مكلف بالفروع كما اسـتظهرناه مـن بعـض    ) 1(•

و اخترناه فال إشكال في المقام» 1«الروايات المعتبرة 

.3ح  180ص  1ج : أصول الكافي) 1(•

  263: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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يجب الحج على الكافر
عن زرارة قـال،   -في الصحيح -ما رواه ثقة اإلسالم في الكافي: منها•

أخبرني عن معرفة اإلمام مـنكم واجبـة   : قلت ألبي جعفر عليه السالم
إن اللّه تعالى بعث محمدا صلى اللّه عليه و «: على جميع الخلق؟ فقال

آله و سلم إلى الناس أجمعين رسوال، و حجة للّـه علـى خلقـه فـي     
أرضه، فمن آمن باللّه و بمحمد صلى اللّه عليه و آلـه و سـلم رسـول    
اللّه، و اتّبعه و صدقه، فإنّ معرفة اإلمام منا واجبـة عليـه، و مـن لـم     
يؤمن باللّه و رسوله، و لم يتّبعه و لم يصدقه و يعرف حقهمـا، فكيـف   

» يجب عليه معرفة اإلمام و هو ال يؤمن باللّه و رسوله و يعرف حقهما
.الحديث» 3«

.3 -180: 1الكافي ) 3( •

285: عوائد األيام في بيان قواعد األحكام؛ ص
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الكافرمن الحج اليصح 
،و لو أسـلم و قـد زالـت    و ال يصح منهيجب الحج على الكافر  50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 
فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط مع اإلمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر األصلي، و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الكافرمن الحج اليصح 
لعدم صـالحيته للتقـرب   لكون الحج عبادة، و ال تصح من الكافر، ) 2(•

. المعتبر في العبادة
. و كما يمنع من صحته منه مباشرة يمنع من صحته من نائبه أيضاً•
و الكافر يجب عليه الحـج، و  «: في شرح قول ماتنه -و في المدارك•

و خالف في . هذان الحكمان إجماعيان عندنا«: قال -»..ال يصح منه 
و ال . إن الكافر غير مخاطب بشي ء من الفروع: األول أبو حنيفة، فقال

و يترتب على الوجـوب أنـه لـو مـات كـذلك أثـم       . ريب في بطالنه
.»..باإلخالل بالحج، لكن ال يجب قضاؤه عنه 

 213: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج اليصح 
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع النه مكلـف بـالفروع   ) 74(مسألة •

لشمول الخطابات له أيضا و لكن ال يصح منـه مـا دام كـافرا كسـائر     
العبادات و ان كان معتقدا لوجوبه و أتيا به على وجهه مع قصد القربـة  

ألن اإلسالم شرط في الصحة  
المتن،  -هذا هو األمر األول من األمور التي تعرض لها في هذا•
و وجوب الحج على الكافر كسائر العبادات و الفروع مما انفردت بـه  •

. اإلمامية

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج اليصح 
عندنا بل اإلجماع بقسـميه عليـه لشـمول الخطابـات     : و في الجواهر•

و هذه من المسائل الواضحة  -الواردة في الفروع له خالفا ألبي حنيفة
في فقه أصحابنا، كما ان من الواضح عندنا عدم صحة العبادة منـه مـا   
دام كافرا و ذلك ال يمنع من تكليفه حتى يتوهم كون التكليف حينئـذ  
تكليفا بما ال يطاق ألنه في كل آن قادر على تحصـيل شـرط صـحة    

فهو من قبيل تكليف المحـدث الصـالة، فإنـه     -أعني اإليمان -العمل
قادر على تحصيل الظهارة التي هي شرط صحة الصالة، 

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج اليصح 
و اما بطالن العبادة من الكافر ما دام كافرا فليس ألجل انـه ال يعتقـد   •

بالرب الذي يعبده و ال النه ال يعتقد وجوب العبادة، و ذلك إلمكـان  
كونه معتقدا باهللا و بوجوب الحج أو غيره من العبادات، كالكافر الـذي  
يكون كفره إلنكار ضروري من ضروريات اإلسالم كحرمة الخمر مثال 
بل بطالن العبادة منه انما هو ألجل شرطية اإلسالم في صحة العبادات 

.كما قرر في محله

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج اليصح 
و بهذا ظهر ان البطالن ليس من جهة عدم تمشي قصد القربة منه و ال  •

من جهة عدم حصول القرب منه ما دام كافرا، و ذلك إلمكان تمشـي  
قصد التقرب منه إذا لم يكن منكر اهللا و ال لوجوب العبادة التي يـأتي  
بها و اما إمكان حصول القرب فليس شرطا في صحة العبـادة بمعنـى   

كما ورد في االخبار مما يـدل علـى    -عدم وجوب اإلعادة أو القضاء
عدم حصول القرب مع بعض المعاصي كالحسد و الغيبـة، فـإن ذلـك    

.محمول على عدم القبول ال عدم الصحة، و اهللا العاصم

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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يجب الحج على الكافر
يجب الحج على الكافر و ال يصح منه،و لو أسـلم و قـد زالـت     50مسألة •

، و لـو  و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه   استطاعته قبله لم يجب عليه، 
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 
فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط مع اإلمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر األصلي، و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الكافرعن الحج اليقضى 
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع، ألنّه مكلّف بالفروع ): 74مسألة (•

، لشمول الخطابات له أيضاً، و لكـن ال يصـح منـه مـا دام كـافراً      )2(
كسائر العبادات و إن كان معتقداً لوجوبه، و آتياً بـه علـى وجهـه مـع     

، و لو مات ال يقضـى عنـه   قصد القربة، ألنّ اإلسالم شرط في الصحة
لعدم كونه أهال لإلكرام و اإلبراء،

).الخوئي. (فيه إشكال) 2( •

445: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الكافرعن الحج اليقضى 
و لو مات ال يقضى عنه لعدم كونه أهال لإلكرام و اإلبراء  فـإن القضـاء   •

عن الميت انما يجـب لخـروج الميـت عـن عهـده التكليـف و عـدم        
مؤاخذته هناك بترك الواجب، و ليس في أدلة وجـوب القضـاء عـن    

األصل الجاري فـي عـدم    -الميت إطالق يشمل الميت الكافر، فيبقى
مشروعية القضاء عنه سليما عما يكون حاكما عليه، بل مقتضى ما دل 
على حرمه االستغفار له و الترحم عليه و الصالة عليه و الوقوف على 

.قبره حرمه قضاء الحج عنه

 41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الكافرعن الحج اليقضى 
ذميا كان أو مرتـدا أو غيرهمـا بإجمـاع    فال يجوز الصالة على الكافر •

و ال » 1«و ال تُصلِّ على أَحد منْهم مات أَبـداً  العلماء، و لقوله تعالى 
يجب على المسلمين تكفينه و ال دفنه و ال غسله و إن كان ذميا، ألن 

.الذمة قد انتهت بالموت

. 84: سورة التوبة) 1(•

 251: ، ص2 نهاية اإلحكام في معرفة األحكام، ج
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الكافرعن الحج اليقضى 
في المؤذن  : البحث الثالث•
بإجماع العلماء  لعـدم االعتـداد    العقليشترط في المؤذن : 173مسألة •

اإلمـام  : (باإلجماع، و لقوله عليـه السـالم   اإلسالمبعبارة المجنون، و 
و » 1«) ضامن، و المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد األئمة، و اغفر للمؤذنين

و من طريق الخاصة قول الصـادق عليـه   . الكافر ال يصح االستغفار له
. »2» «ال يجوز أن يؤذّن إلّا رجل مسلم عارف«: السالم

، 207 -402: 1، سـنن الترمـذي   517 -143: 1سنن أبي داود ) 1(•
. 232: 2مسند أحمد 

. 1101 -277: 2، التهذيب 13 -304: 3الكافي ) 2(•
 41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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يجب الحج على الكافر
و لو أسلم و قـد زالـت    يجب الحج على الكافر و ال يصح منه، 50مسألة •

و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه، و لـو      استطاعته قبله لم يجب عليه،
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 
فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط مع اإلمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر األصلي، و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الكافرمن الحج اليصح 
و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجـب عليـه، و كـذا لـو اسـتطاع بعـد       •

على األقوى ) 3(إسالمه، و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه 
)4(

).الفيروزآبادي. (بل يجب عليه على األحوط) 3(•
القوة ممنوعة ألنّ المتيقّن الجب عما فات دون ما هو بـاق وقتـه   ) 4(•

كالصالة الّتي أسلم في وقتها و الحج لم يفته بعد نعم لو قيل بسقوط ما 
وقع سبب وجوبه قبل اإلسالم فللسقوط وجه لكنّه مشكل فال يتـرك  
االحتياط و أما سقوط القضاء في الصوم و الصالة فللجب عـن األداء  

الگلپايگاني. (فال يقاس عليهما الحج.(

445: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الكافرمن الحج اليصح 
...) 1(ألنّ اإلسالم يجب ما قبله ...•
فيسقط باإلسالم سببية االستطاعة الحاصلة في حال الكفر فيسقط ) 1(•

الحج المسبب فال معنى السـتقراره و بقائـه و لـيس لحـج المتسـكّع      
وجوب آخر غير وجـوب أصـل الحـج و هـذا نظيـر سـقوط سـبب        
الكفّارات و الحدود باإلسالم و أما اإلشكال العقلي فلحلّه مقام آخر و 

).اإلمام الخميني. (إن كان بعض ما ذكره ال يخلو من جودة

446: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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