
القول في الحج المندوب 11-7-94 13    



2 

  القول في الحج المندوب
  فٖ الحج الوٌدٍبالمَل •
ٗستحة لفالد الشسائط هي الثلَؽ ٍ االستطاػٔ ٍ غ٘سّوا أى  1هسألٔ •

ٗحج هْوا أهكي، ٍ كرا هي أتى تحجٔ الَاجة، ٍ ٗستحة تكسازُ تل 
 الؼوَ  فٖ كل سٌٔ، تل ٗكسُ تسكِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحة ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هكٔ، ٍ ٗكسُ ً٘ٔ ػدهِإلِ٘ 

 401: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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  القول في الحج المندوب
  ٗستحة التثسع تالحج ػي األلازب ٍ غ٘سّن أح٘اء ٍ أهَاتا 2هسألٔ •

ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘اء ٍ أهَاتا، ٍ الطوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػدم حضَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحة إحجاج الغ٘س استطاع أم ال، •
 .ٍ ٗجَش إػطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘غ الحج ل٘حج تْا•

 

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغير

  ٗستحة التثسع تالحج ػي األلازب ٍ غ٘سّن أح٘اء ٍ أهَاتا 2هسألٔ •
ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘اء ٍ أهَاتا، ٍ الطوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتا ٍ أح٘اء هغ ػدم حضَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحة إحجاج الغ٘س استطاع أم ال، •
 .ٍ ٗجَش إػطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘غ الحج ل٘حج تْا•

 

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغير

 
 
ِ هسألٔ ٗستحة إحجاج هي ال استطاػٔ  5•  ل

 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 
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 يستحة إحجاج الغير

 (1. )ٗستحةّ إحجاج هي ال استطاػٔ لِ(: 5هسألٔ ) •
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )تل هطلماً( 1)•

 
 

 596: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العروة الوثقى 
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 يستحة إحجاج الغير

  تٓابٔ اسٕتِحٕثٓابِ الْحٓجِّ تِالْؤؤْهٌِِ٘يَ 39« 6»•
هٔحٓوَّدٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ فِٖ الْخِصٓالِ ٍٓ فِوٖ ػٔ٘ٔوَىِ   « 7» -1 -14375•

الْأَخْثٓازِ ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ تٕيِ إِٕزِٗسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ أَحٕوٓدٓ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓويْ  
الْحٓسٓيِ تٕيِ ػٓلٍِّٖ الودَّٕٗلَوِِّٖ هٓوَٕلَى   ػٓيِ أَحٕوٓدٓ تٕيِ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ سٓلَوَٓٔ تٕيِ الْخَطَّابِ 

فَمَودِ   -لَالَ سٓوِؼٕتٔ السِّضَا ع ٗٓمَُلُ هٓيْ حٓوجَّ تََِلَاََؤم هِويَ الْؤوؤْهٌِِ٘يَ    السِّضَا ع 
ٍٓ لَنٕ ٗٓسٕأَلِْٔ هِيْ إَٔٗيَ اكْتَسٓوةٓ هٓالَؤِ    -اشْتَسَى ًَفْسِٓٔ هِيَ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ جٓلَّ تِالََّوٓيِ

 .هِيْ حٓلَالم إٍَٔ حٓسَامم
 -1( ػل٘وِ السوالم  )، ٍ ػَ٘ى أخثواز السضوا   103 -118 -الخصال -(7)•

هوي ّورُ    45هوي الثواب    16، ٍ أٍزُ ػي الفمِ٘ فٖ الحدٗث 12 -257
 .األتَاب

 108: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغير

لَالَ الصَّدٍٔقُ ٗٓؼٌِٕٖ لَنٕ ٗٓسٕأَلْ ػٓوَّا ٍٓلَغٓ فِٖ « 1» هٔسْسٓلًازٍٓٓأُ فِٖ الْفَمِِِ٘ ٍٓ •
 هٓالِِِ هِيَ الشُّثِْٕٓٔ ٍٓ ٗٔسْضِٖ ػٌِْٓٔ خُصٓوٓاءُٓٔ تِالْؼَِٓضِ 

 .2208 -216 -2الفمِ٘  -(1) •
ٍٓ لَالَ السِّضَا ع هٓيْ حٓجَّ تََِلَأََم هِيَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ فَمَدِ اشْتَسَى ًَفْسِٓٔ [ 2208)]•

هِيَ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ جٓلَّ تِالََّوٓيِ ٍٓ لَنٕ ٗٓسٕأَلِْٔ هِيْ إَٔٗيَ اكْتَسٓةٓ هٓالَِٔ هِيْ حٓلَالم إٍَٔ 
 (حٓسَامم 

 109: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغير

 .«3»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓا ٗٓدٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 2»ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓا ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلِكٓ : أَلَُلُ•
 .هي ّرُ األتَاب 17هي الثاب  1تمدم فٖ الحدٗث  -(2)•
 . هي أتَاب الٌ٘اتٔ 1هي الثاب  2ٗاتٖ فٖ الحدٗث  -(3)•

 109: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغير

ال زٗة فٖ اى التسث٘ة إلى الخ٘س ال س٘وا هَل الحوج الورٕ ف٘وِ    ( 1)•
 فضل ػظ٘ن أهس هسغَب فِ٘ شسػا، 

فٖ زجول أػتوك   ( )ع)ٗؤكد ذلك تصح٘حٔ شْاب ػي أتٖ ػثد اللِّ ٍ •
حجؤ اإلسوالم ٍ ٗكتوة    د ثو الؼػي ٗجصٕ  :لالػش٘ٔ ػسفٔ ػثدا لِ، 

 .«1»( ََاب الؼتك ٍ ََاب الحج: للس٘د أجساى
 .1هي أتَاب ٍجَب الحج ح  17تاب : الَسائل( 1)•

 

 195: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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 يستحة إحجاج الغير

ال  :لوال أم ٍلد أحجْا هَالّا أ ٗجوصٕ ػٌْوا    )ٗؤٗدُ خثس شْاب ٍ •
كوا ٗؤٗد تخثوس الودٗلوٖ، ٍ   « 2»( ًؼن: إلِ أجس فٖ حجْا  لال: للت

هي حج تَالَٔ هي الوؤهٌ٘ي فمد اشتسى ًفسِ هوي اللّوِ   )هسسلٔ الفمِ٘ 
 . «3»( ػص ٍ جل تالَوي

 .8هي أتَاب ٍجَب الحج ح  16تاب : الَسائل( 2)•
هوي   39ٍ تاب  16هي أتَاب ٍجَب الحج ح  45تاب : الَسائل( 3)•

 . 1أتَاب ٍجَب الحج ح 

 

 195: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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 يجوز إعطاء السكاة لمن ال يستطيع الحج ليحج تها 

 
 
 
 

 تْا هسألٔ ٗجَش إػطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘غ الحج ل٘حج  6•

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 


