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إذا لن تكي تسكة الويّت ٍافية ثبلحجّ
 تٓابٔ أَنَّ الًْٓصِيَّ إِرَا وَاوَتِ الًْٓصِيَّةُ فِي حٓكٍّ فَغَيَّشَهٓا فَهًٔٓ ضَامِهٌ•
ػٓلِيُّ تٕهُ إِتٕشَاهِيمٓ ػٓهْ أَتِيهِ يٓ حٔمٓيٕذٔ تٕهُ صِيٓادٍ ػٓهْ ػٔثٓيٕذِ اللَّهِ تٕهِ أَحٕمٓذٓ جٓمِيؼاً  1•

لَالَ ػٓلِيِّ تٕهِ فَشْلَذٍ صٓاحِةِ السَّاتِشِيِّ ػٓهِ اتٕهِ أَتِي ػٔمٓيٕشٍ ػٓهْ صٓيٕذٍ الىَّشْسِيِّ ػٓهْ 
أَيٕصٓى إِلَيَّ سٓجٔلٌ تِتَشِوَتِهِ يٓ أَمٓشَوِي أَنْ أَحٔجَّ تِهٓا ػٓىْهٔ فَىَظَشْتٔ فِيي رَلِيهٓ فَيَِرَا    
شَيٕ ءٌ يٓسِيشٌ لَا يٓىْفِي لِلْحٓجِّ فَسٓأَلْتٔ أَتٓا حٓىِيفَةَ يٓ فُمَهٓياءٓ أَهٕيلِ الْىًُفَيةِ فَمَيالًُا     
تَصٓذَّقْ تِهٓا ػٓىْهٔ فَلَمَّا حٓجٓجٕتٔ لَمِيتٔ ػٓثٕذٓ اللَّهِ تٕهَ الْحٓسٓهِ فِي الطًَّٓافِ فَسٓيأَلْتُهٔ  
يٓ لُلْتٔ لَهٔ إِنَّ سٓجٔلًا مِهْ مًٓٓالِيىُمٕ مِهْ أَهٕلِ الْىًُفَةِ مٓاتٓ يٓ أَيٕصٓى تِتَشِوَتِهِ إِلَييَّ  
يٓ أَمٓشَوِي أَنْ أَحٔجَّ تِهٓا ػٓىْهٔ فَىَظَشْتٔ فِي رَلِهٓ فَلَمٕ يٓىْفِ لِلْحٓيجِّ فَسٓيأَلْتٔ مٓيهْ    
لِثٓلَىَا مِهَ الْفُمَهٓاءِ فَمَالًُا تَصٓذَّقْ تِهٓا فَتَصٓذَّلْتٔ تِهٓا فَمٓا تَمًُلُ فَمَالَ لِي هٓزَا جٓؼٕفَشُ 

تٕهُ مٔحٓمَّذٍ فِي الْحِجٕشِ فَأْتِهِ يٓ سٓلْهٔ 

22-21: ، ص7 ، ج(اإلسالهية -ط )الكبفي 



3

إذا لن تكي تسكة الويّت ٍافية ثبلحجّ
لَالَ فَذٓخَلْتٔ الْحِجٕشَ فََِرَا أَتًٔ ػٓثٕذِ اللَّهِ ع تَحٕتٓ الْمِييضَابِ مٔمْثِيلٌ تًِٓجٕهِيهِ    •

ػٓلَى الْثٓيٕتِ يٓذٕػًٔ ثُمَّ الْتَفَتٓ إِلَيَّ فَشَآوِي فَمَالَ مٓا حٓاجٓتُهٓ لُلْيتٔ جٔؼِلْيتٔ   
فِذٓانٓ إِوِّي سٓجٔلٌ مِهْ أَهٕلِ الْىًُفَيةِ مِيهْ مٓيًٓالِيىُمٕ لَيالَ فَيذٓعٕ رَا ػٓىْيهٓ       
حٓاجٓتُهٓ لُلْتٔ سٓجٔلٌ مٓاتٓ يٓ أَيٕصٓى تِتَشِوَتِهِ أَنْ أَحٔجَّ تِهٓا ػٓىْهٔ فَىَظَشْتٔ فِي 
رَلِهٓ فَلَمٕ يٓىْفِ لِلْحٓجِّ فَسٓأَلْتٔ مٓهْ ػِىْذٓوَا مِهَ الْفُمَهٓاءِ فَمَالًُا تَصٓيذَّقْ تِهٓيا   

صٓىَؼٕتٓ لُلْتٔ تَصٓذَّلْتٔ تِهٓا فَمَالَ ضَمِىْتٓ إِلَّا أَنْ يٓىًُنَ لَا يٓثٕلُيُُ أَنْ   فَمَالَ مٓا
ئحٓجَّ تِهِ مِهْ مٓىَّةَ فََِنْ وَانَ لَا يٓثٕلُُُ أَنْ ئحٓجَّ تِهِ مِهْ مٓىَّةَ فَلَييَٕٓ ػٓلَيٕيهٓ   

 ضَمٓانٌ يٓ إِنْ وَانَ يٓثٕلُُُ تِهِ مِهْ مٓىَّةَ فَأَوْتٓ ضَامِهٌ
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لَ أٍصى ثبلجلدية
إرا أيصى تالثلذية، أي للىا تًجًتها مطلما فخًلف ي استًجش (: 90مسألة )•

مه الميمات، أي تثشع ػىه متثشع مىه، تشئت رمتيه، ي سيما الًجيًب ميه     
(.2)ي وزا لً لم يسغ المال إال مه الميمات . الثلذ

ول رله لتحمك أصل المأمًس ته فال تذ مه اإلجضاء، ي الطشييك لييَ   ( 2)•
دخيال في المىلّف ته ال جضء واألشًاط تالىسثة إلى الطيًاف، ي ال شيش ا   

وؼم، يأثم الًصيّ إن تؼمذ رله، ألوه تغيييش للًصيية   . والطهاسة تالىسثة إليه
.ػه يجهها تال ػزس ممثًل

هي أًّه هع علن الٌبئت ثرلك ال يحصل هٌه قصد القسثة فيجطلل  : ٍ هب يقبل•
ثأىّ هَزد قصد القسثة شلي   ٍ هلَزد اإل لن شلي       (: هسدٍد)العول حيٌئر 

آخس، فال زثط ألحدهوب ثبآلخس حتى يجطل، حتى لَ كبى الٌبئت هَ الَصليّ  
. ثٌفسه
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