
 حـّج
 آه مناسکیزيارت آردن خانه خدا و انجام عبارت است از  "حج" ـ 1مسأله 

 اشته در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر آسى آه شرايط زير را دباید
  .شود باشد، يك مرتبه واجب مى

  . بالغ باشد:اّول
  . عاقل و آزاد باشد:دّوم
 دهد يا عمل واجبى را انجامرا  بواسطه حّج مجبور نشود آار حرامى :سّوم

  .آه از حّج مهمتر است ترك آند
  . مستطيع باشد:چهارم

 :اموری است که بدین شرح بيان می شود به شدن  مستطيع  _2مسأله 
 چيزهايى آه بر حسب حالش در سفر   و توشه راهوسليه سفر و آنكه : ّولا

  .برایش فراهم باشدبه آن محتاج است 
  . آن را داشته باشد آه بتواند حج را بجا آوردسالمت مزاج و توانايى: دّوم
در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته است يا انسان بترسد آه : سّوم
  از  ولى اگر  ؛  واجب نيست ، حّج بر او  جان خود را از دست بدهد حجدر راه

  رت  دور اگر چهکه مشکل یاد شده  را  نداشته باشد ، راه ديگرى بتواند برود 
خيلى غير متعارف   و  در صورتى آه مشّقت زياد نداشته باشد    ،باشد
  . بايد از آن راه برود،نباشد
  .بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد: چهارم
و بّچه و   مثل زن  واجب است او  مخارج آسانى را آه خرجى آنان بر : پنجم
  .باشد داشته،دانند زم مىآسانى را آه مردم خرجى دادن به آنهارا ال مخارج
زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى   آسب يا  از حج ، بعد از برگشتن: ششم

  .زحمت زندگى آندا براى معاش خود داشته باشد آه مجبور نشود ب
 از خود مالى ، بعد از برگشتنولیتواند به مّكه برود،   ـ زنى آه مى3مسأله 

خرجى او را ندهد و ناچار شود آه نداشته باشد و شوهرش هم فقير باشد و 
  .به سختى زندگى آند، حج بر او واجب نيست

 ـ اگر آسى توشه راه و وسيله سفر نداشته باشد و ديگرى بگويد 4مسأله 
دهم،  حّج تو و عياالت تو را در موقعى آه در سفر حج هستى مىمن مخارج 

 مشروط  و  به عنوان حج واجب محسوب می شود؛شود حّج بر او واجب مى
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به اینکه سفر حج، او را  از کسب و در آمدی که بعد از بازگشت برای امرار 
اگر چنين . معاش الزم دارد ،  محروم نکند  و سایر شرایط  را  داشته باشد

شخصی بعدا دارای مال و مکنتی کافی برای حج دیگری بشود، دوباره حج  
  .بر او واجب نيست

اى حج آافى است به آسى بدهند و با او  ـ اگر مقدارى مال آه بر 5مسأله
اگر قبول نکند، شرط آنند آه در راه مّكه خدمت آسى آه مال را داده بنمايد، 

انجام  منافات با  ،  ولى اگر قبول آند و خدمت؛  شود  واجب نمى حج بر او 
  .شود  حّج واجب مى،مناسك حج نداشته باشد

 جّده برود و آنجا مالى بدست آورد  ـ اگر براى تجارت يا آار ديگرى به6مسأله 
آه اگر بخواهد از آنجا به مّكه رود مستطيع باشد و ساير شرايط را دارا باشد 

مالى پيدا آند آه بتواند  بايد حج آند و در صورتى آه حج نمايد، اگر چه بعدًا 
  .از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نيست

 آند،   حج ديگر  فردی از طرف  شخصا  آه اگر انسان اجير شود  ـ 7مسأله 
خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از چنانچه 

  .آسى آه او را اجير آرده اجازه بگيرد
  شرایطو فقير شود بعدا   ـ اگر آسى مستطيع شود و مكه نرود و 8مسأله 

تواند حج را بجا  ه مى آ مقدوری بايد به هر طريق،استطاعتش از دست برود
  .آورد

  
و در آن وقت  قادر  به انجام    ـ اگر در سال اولى آه مستطيع شده9مسأله 

 نتواند حج   يا مرض و ناتوانى بواسطه پيرى  ا  و بعدنرفتهحج حج بوده ولی 
، بايد ديگرى را از را انجام دهد خودش حج   نا اميد باشد از اينكه بعدًا   وکند

  . را به جا آوردتد تا برايش حج طرف خود بفرس
  

تفاصيل بحث حج و عمره و همچنين حج استيجاری و شرایط آن ، : توضيح 
 .انشاء اهللا تعالی ، در مناسک حج بيان خواهد شد
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