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  القَل في الحح الوٌدٍب
  فٖ الحج الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائظ هي الجلَؽ ٍ االستغبػٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسألٔ •

ٗحج هْوب أهىي، ٍ ورا هي أتى ثحجٔ الَاجت، ٍ ٗستحت تىسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ ول سٌٔ، ثل ٗىسُ تسوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هىٔ، ٍ ٗىسُ ً٘ٔ ػدهِئلِ٘ 

 401: ، ص1 تحزيز الَسيلة؛ ج
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  القَل في الحح الوٌدٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحج ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •

ٍ ورا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الغوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت ئحجبج الغ٘س استغبع أم ال، •
 .ٍ ٗجَش ئػغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحج ل٘حج ثْب•

 

 402: ، ص1 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغيز

  ٗستحت التجسع ثبلحج ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •
ٍ ورا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الغوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت ئحجبج الغ٘س استغبع أم ال، •
 .ٍ ٗجَش ئػغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحج ل٘حج ثْب•

 

 402: ، ص1 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغيز

 
 

ِ هسألٔ ٗستحت ئحجبج هي ال استغبػٔ  5•  ل
 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليشدي)العزٍة الَثقى 
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 يستحة إحجاج الغيز

 (1. )ٗستحتّ ئحجبج هي ال استغبػٔ لِ(: 5هسألٔ ) •
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثل هغلمبً( 1)•

 
 

 596: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍة الَثقى 
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 يستحة إحجاج الغيز

 ابستحبا
 إحجاج الغير

التسبيب إلى 
 الخير

 مطلق

 الروايات

 خبر الديلمي

صحيحتي 
 شهاب

صحيحة اسحاق 
 بن عمار

 596: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍة الَثقى 



8 

 يستحة إحجاج الغيز

إحجاج  ابستحبا
 الغير

التسبيب إلى 
 الخير

 مطلق

 الروايات

 مطلق خبر الديلمي

صحيحتي 
 شهاب

أَْعتق َعِشيََّة عبد 
 َعَرَفةَ 

 محتمل اإلطالق

 أم ولد
مخصوص بغير 

 المستطيع

صحيحة اسحاق 
 بن عمار

مخصوص بغير 
 المستطيع

 596: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍة الَثقى 
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 يستحة إحجاج الغيز

  ثٓبةٔ اسٕتِحٕجٓبةِ الْحٓجِّ ثِبلْؤإْهٌِِ٘يَ 39« 6»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ فِٖ الْخِصٓبلِ ٍٓ فِوٖ ػٔ٘ٔوَىِ   « 7» -1 -14375•

الْأَخْجٓبزِ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ ئِٕزِٗسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓويْ  
الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ الودَّٕٗلَوِِّٖ هٓوَٕلَى   ػٓيِ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ سٓلَوَٓٔ ثٕيِ الْخَغَّبةِ 

فَمَودِ   -لَبلَ سٓوِؼٕتٔ السِّضَب ع ٗٓمَُلُ هٓيْ حٓوجَّ ثََِلَبََؤٍ هِويَ الْؤوإْهٌِِ٘يَ    السِّضَب ع 
ٍٓ لَنٕ ٗٓسٕأَلِْٔ هِيْ إَٔٗيَ اوْتَسٓوتٓ هٓبلَؤِ    -اشْتَسَى ًَفْسِٓٔ هِيَ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ جٓلَّ ثِبلََّوٓيِ

 .هِيْ حٓلَبلٍ إٍَٔ حٓسَامٍ
 -1( ػل٘وِ السوالم  )، ٍ ػَ٘ى أخجوبز السضوب   103 -118 -الخصبل -(7)•

هوي ّورُ    45هوي الجوبة    16، ٍ أٍزُ ػي الفمِ٘ فٖ الحدٗث 12 -257
 .األثَاة

 108: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغيز

لَبلَ الصَّدٍٔقُ ٗٓؼٌِٕٖ لَنٕ ٗٓسٕأَلْ ػٓوَّب ٍٓلَغٓ فِٖ « 1» هٔسْسٓلًبزٍٓٓأُ فِٖ الْفَمِِِ٘ ٍٓ •
 هٓبلِِِ هِيَ الشُّجِْٕٓٔ ٍٓ ٗٔسْضِٖ ػٌِْٓٔ خُصٓوٓبءُٓٔ ثِبلْؼَِٓضِ 

 .2208 -216 -2الفمِ٘  -(1) •
ٍٓ لَبلَ السِّضَب ع هٓيْ حٓجَّ ثََِلَبٍََٔ هِيَ الْؤإْهٌِِ٘يَ فَمَدِ اشْتَسَى ًَفْسِٓٔ [ 2208)]•

هِيَ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ جٓلَّ ثِبلََّوٓيِ ٍٓ لَنٕ ٗٓسٕأَلِْٔ هِيْ إَٔٗيَ اوْتَسٓتٓ هٓبلَِٔ هِيْ حٓلَبلٍ إٍَٔ 
 (حٓسَامٍ 

 109: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغيز

 .«3»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓدٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 2»ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓب ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلِهٓ : أَلَُلُ•
 .هي ّرُ األثَاة 17هي الجبة  1تمدم فٖ الحدٗث  -(2)•
 . هي أثَاة الٌ٘بثٔ 1هي الجبة  2ٗبتٖ فٖ الحدٗث  -(3)•

 

 109: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغيز

ثٓبةٔ أَىَّ الْوٓوٕلَُنٓ ئِذَا حٓجَّ فَإَٔزٓنٓ أَحٓدٓ الْوَٕٓلِفَٕ٘يِ هٔؼٕتَمبً أَجٕصَأَُٔ  17« 2»•
  ػٓيْ حٓجَِّٔ الْاِسٕلَبمِ

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ « 3» -1 -14217•
هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ شِْٓبةٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع فِٖ زٓجٔلٍ أَػٕتَكَ ػٓشِوََّ٘ٔ ػٓسَفَؤَ   

ٍٓ ٗٔىْتَتٔ لِلسَِّّ٘دِ أَجٕوسَاىِ   -لَبلَ ٗٔجٕصِٕ ػٓيِ الْؼٓجٕدِ حٓجَُّٔ الْاِسٕلَبمِ -ػٓجٕداً لَِٔ
 .َََٓاةٔ الْؼِتْكِ ٍٓ َََٓاةٔ الْحٓجِّ

 .«4»ٍٓ زٍٓٓأُ الْجٓسْلُِّٖ فِٖ الْوٓحٓبسِيِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هَِْلَِٔ •
 .2891 -432 -2الفمِ٘  -(3)•
 .122 -66 -الوحبسي -(4)•

 
 52: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغيز

سٓوأَلْتٔ أَثٓوب   : ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ئِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبزٍ لَبلَ« 7» -6 -14212•
أَ ٗٔجٕوصِٕ   -تَىَُىُ لِلسَّجٔلِ ٍٓ ٗٓىَُىُ لَدٕ أَحٓجَّْٓوب  -ئِثٕسَاِّ٘نٓ ع ػٓيْ أُمِّ الَْٓلَدِ

 .لَبلَ لَب لُلْتٔ لَْٓب أَجٕسٌ فِٖ حٓجَّتِْٓب لَبلَ ًَؼٓنٕ -ذَلِهٓ ػٌْْٓٓب هِيْ حٓجَِّٔ الْاِسٕلَبمِ
 .«8»ٍٓ زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ئِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبزٍ هَِْلَِٔ •
 .482 -147 -2، ٍ االستجصبز 10 -5 -5التْرٗت  -(7)•
  2890 -432 -2الفمِ٘  -(8)•

 

 50: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 يستحة إحجاج الغيز

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػِدٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 4» -8 -14214•
ثٕيِ شِٗٓبٍ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ شِْٓبةٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع فِوٖ حٓودِٗثٍ   

لَبلَ لَوب لُلْوتٔ أَ لَؤِ     -لُلْتٔ لَِٔ أُمُّ ٍٓلَدٍ أَحٓجَّْٓب هَٕٓلَبّٓب أَ ٗٔجٕصِٕ ػٌْْٓٓب: لَبلَ
 .أَجٕسٌ فِٖ حٓجِّْٓب لَبلَ ًَؼٓنٕ« 5»

 -2، ٍ االستجصبز 12 -5 -5، ٍ التْرٗت 8 -276 -4الىبفٖ  -(4)•
، ٍ صدزُ فوٖ  12هي الجبة  2، ٍ أٍز ذٗلِ فٖ الحدٗث 484 -148

 .هي ّرُ األثَاة 17هي الجبة  4الحدٗث، 
 (.ّبهش الوخغَط)الْب  -فٖ التْرٗت -(5)•

 

 51: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج 
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

  ٗستحت التجسع ثبلحج ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •
ٍ ورا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الغوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت ئحجبج الغ٘س استغبع أم ال، •
 .ٍ ٗجَش ئػغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحج ل٘حج ثْب•

 

 402: ، ص1 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

 
 ثْب هسألٔ ٗجَش ئػغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحج ل٘حج  6•

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليشدي)العزٍة الَثقى 
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

 
 .ل٘حجّ ثْب( 2)ٗجَش ئػغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحجّ (: 6هسألٔ ) •
 (.الش٘ساشٕ. )اللِّهي سْن الفمساء ئى وبى فم٘ساً أٍ هي سْن سج٘ل ( 2)•

 
•  

 596: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍة الَثقى 



18 

 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

ال يجَس إعطاء الشكااة للققياز هاي ساهن الققازاء      : ٍ العشزٍىالثاًية •
هي ساهن ساثيل     يجَسٍ هي القزب، ( 2)للشيارة أٍ الححّ أٍ ًحَهوا 

 (.1)اللّه 

ثل ٗجَش ثؼد هب فسض هي وًَِ فم٘ساً ًؼن ال ٗجَش ئػغبؤُ لْب ثؼد ( 2)•
 (.الجسٍجسٕ. )أخر همداز وفبٗتِ لسٌتِ

ثؼد فسض فمسُ ال ٗجؼد الجَاش ثبلومداز الوتؼبز  ٍ أهّب الصٗبٓ فوحولّ  •
ئشىبل ووب أىّ اإلػغبء هي سْن سوج٘ل اللّوِ لوغلوك المسثوبل هحولّ      

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ئشىبل ووب هسّ

 

 187: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍة الَثقى 
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

 (.الجَاّسٕ. )ٗجؼد جَاش اإلػغبء هي ولّ هي السْو٘يال •

 (.الخَاًسبزٕ. )ثل ٗجَش ثؼد فسض وًَِ فم٘ساً غ٘س هبله لوئًَٔ سٌٔ•
ثل ٗجَش هغ فسض فمسُ ًؼن لَ وبى ٍاجداً لوإًٔ السؤٌ ال ٗجوَش لوِ    •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )اللِّاإلػغبء للصٗبزٓ ٍ أهَبلْب ئلّب هي سْن سج٘ل 

 (.الش٘ساشٕ. )ثل ٗجَش ذله ٍ الشسط لغَ ل٘س ثولصم للفم٘س•

 

 187: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍة الَثقى 
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

وبى فم٘ساً هستحمّبً للصوبٓ لفمسُ ال هبًغ هي أى ٗؼغوى لوِ هوي ّورا     ئذا •
السْن للصٗبزٓ ٍ ًحَّب هي المسة ًؼن لَ وبى هبلىبً لوئًَٔ سٌتِ ٍ وبى 
هسٗداً للصٗبزٓ هَلًب ٍ لن ٗىي ػٌدُ هب ٗصسفِ فْ٘ب ففٖ جوَاش ئػغبئْوب   
لِ لرله هي السْن الوصثَز تأهّل ٍ ئشىبل ال ٗجؼد الجوَاش خصَصوبً   

 (.األصفْبًٖ. )ئذا وبى فٖ ووبل االشت٘بق ثح٘ث ٗصؼت ػلِ٘ تسوْب

 (. الخَئٖ. )ّرا ئذا وبًت فِ٘ هصلحٔ ٌّٗ٘ٔ( 1)•

 187: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍة الَثقى 
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

  ٗجَش ئػغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحج ل٘حج ثْب( 6)هسألٔ •
ٍ فٖ الوسألٔ الَبً٘ٔ ٍ الؼشسٗي هي الوسبئل الوتفسلٔ فٖ ختوبم ثوبة   •

ال ٗجَش ئػغبء الصوبٓ للفم٘س هي سوْن الفموساء   : الصوبٓ هي ّرا الىتبة
للصٗبزٓ أٍ الحج أٍ ًحَّوب هي المسة ٍ ٗجَش هي سوْن سوج٘ل ا ، ٍ   

فٖ شسحْب الى هب فْ٘ب ٍ للٌوب ثأًوِ ال ئشوىبل فوٖ جوَاش      ب ًاشسلد 
اإلػغبء هي سْن سج٘ل ا ، ٍ الظبّس اى األخور ٗصو٘س ثأخورُ ئٗبّوب     
هستغ٘ؼب ثبالستغبػٔ الجرل٘ٔ ٍ ٗصح هٌِ اإلت٘بى ثمصد حجٔ اإلسالم ٍ 
تجصى هٌِ ٍ ال ٗحتبج ئلى اإلت٘بى ثْوب ثؼود ذلوه ٍ لوَ حصول لوِ       

 ،االستغبػٔ التول٘ى٘ٔ

 299: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

ٍ ورا ال ٌٗجغٖ اإلشىبل فٖ جَاش اإلػغبء هي سْن الفموساء ئذا ووبى    •
األخر فم٘سا ال ٗوله لَل سٌتِ ثٌبء ػلى ػدم ٍجَة لصد اإلػغبء 
ئلى الفم٘س ثؼٌَاى وًَِ فم٘سا ٍ جَاش اإلػغبء ئلى الوستحك ثؼود الؼلون   
ثبستحمبلِ ٍ لَ لن ٗمصد الؼٌَاى الوٌغجك ػلِ٘ ٍ جَاش ئػغوبء الصائود   
ػي هإًٔ السٌٔ ئلى الفم٘س ٍ ص٘سٍزٓ الفم٘س هبلىب لوب ٗأخورُ ثبألخور   

 ػي الوؼغى ف٘ص٘س هستغ٘ؼب حٌ٘ئر ثبالستغبػٔ التول٘ى٘ٔ 

 299: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج



23 

 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

ثؼٌَاى سْن الفمساء هوي ٗوله هإًٔ سٌتِ ٍ ل٘س ( ٍ فٖ جَاش األخر)•
غ٘سّوب هوي الموسة ئشوىبل،     أٍ  للصٗبزٓ ػٌدُ هب ٗستغ٘غ للحج ٍ ورا 

ألَاُ ػدم الجَاش لؼدم صدق الفم٘س ػلِ٘ هي غ٘وس فوسق ثو٘ي اشوت٘بق     
األخر ئلْ٘ب ثىوبل االشت٘بق ٍ غ٘وسُ، فساجوغ هوب حسزًوبُ فوٖ عوٖ       

 .الوسألٔ فٖ وتبة الصوبٓ

 299: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

 
ألًِّ هي سج٘ل اللِّ تؼبلى، ف٘شولِ ئعالق ل٘ل اإلػغبء هي ذلوه  ( 3)•

ئًّوِ  (: ػلِ٘ السوالم )السّْن، هضبفب ئلى صح٘ح اثي هسلن ػي الصبق 
، ٍ «4»ًؼون  (: ػلِ٘ السالم)سأل ػي الصسٍزٓ أ ٗحج هي الصوبٓ؟ لبل 

 .تمدهت ّرُ الوسألٔ فٖ الصوبٓ، ٍ فٖ هسبئل االستغبػٔ
 

 303: ، ص12 ؛ ج(للسثشٍاري)ههذب األحكام 
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

  ثٓبةٔ جَٓٓاشِ ئِػٕغَبءِ غَٕ٘سِ الْؤسٕتَغِ٘غِ هِيَ الصَّوَبِٓ هٓب ٗٓحٔجُّ ثِِِ 32« 1»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓسِٗصٍ ػٓيْ « 2» -1 -14635•

أَ ٗٓحٔجُّ هِويْ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ػٓيِ الصَّسٍُزِٓٓ: هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَبلَ
 .هٓبلِ الصَّوَبِٓ لَبلَ ًَؼٓنٕ

ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓب ٗٓدٔلُّ : أَلَُلُ« 3»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓوَّبٍ ػٓيْ حٓسِٗصٍ •
 .«4»ػٓلَى ذَلِهٓ فِٖ الصَّوَبِٓ 

  207: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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 يجَس إعطاء الشكاة لوي ال يستطيع الحح ليحح تها 

  ثٓبةٔ جَٓٓاشِ صٓسْ ِ الصَّوَبِٓ ئِلَى هٓيْ ٗٓحٔجُّ ثِْٓب 42« 6» •
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕويِ  « 7» -1 -12045•

أَ  -ٗٓىَُىُ ػٌِْدِٕ الْوٓبلُ هِيَ الصَّوَبِٓ -ٗٓمْغِ٘يٍ أًََِّٔ لَبلَ لِأَثِٖ الْحٓسٓيِ الْأٍََّلِ ع
 .ثِِِ هَٓٓالَِّٖ ٍٓ أَلَبزِثِٖ لَبلَ ًَؼٓنٕ لَب ثٓأْسٓ« 8»فَأُحِجُّ 

 207: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج


