
القول في الوصية بالحج 5-2-94 85   



2 

 آًَسٓ هِيْ رٓاًِةِ الطَُّرِ ًَاراً

لَضَى مًٔسٓى الْإَرٓلَ يٓ سٓبسٓ ثِإََٕلٍِِ آوَسٓ مِهْ رٓبوِتِ الطًُّسِ وَبساً لَابََ  فَلَمَّب •
لِإََٕلٍِِ امٕىُخًُا إِوِّٓ آوَسٕتٔ وَبساً لَؼٓلِّٓ آتِٕىُمٕ مِىُْٓب ثِخَجٓشٍ ؤَيٕ رٓزْيٍِٓ مِهَ الىَّابسِ  

 ﴾29﴿لَؼٓلَّىُمٕ تَصٕطَلًُنَ 

فَلَمَّب ؤَتَبَٓب وًُدِْٓ مِهْ شَبطِئِ الًْٓادِْ الْاإَٕٔمٓهِ فِآ الْجٔمْؼٓاِّ الْمٔجٓبسٓوَاِّ مِاهَ      •
 ﴾30﴿الشَّزٓشَِِ ؤَنْ ٔٓب مًٔسٓى إِوِّٓ ؤَوَب اللٍَّٔ سٓةُّ الْؼٓبلَمِٕهَ 
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 الَ تَخَفْ إًَِّكٓ هِيَ الْأهٌِِ٘يَ

يٓ ؤَنْ ؤَلْكِ ػٓصٓبنٓ فَلَمَّب سٓآَٓب تَُٕتَضُّ وَإَوَُّٓب رٓبنٌّ يٓلَّى مٔذٕثِشاً يٓ لَمٕ ٔٔؼٓمِّاتٕ ٔٓاب   •
 ﴾31﴿مًٔسٓى ؤَلْجِلْ يٓ الَ تَخَفٕ إِوَّهٓ مِهَ الْأمِىِٕهَ 

ٔٓذٓنٓ فِٓ رٕٕٓجِهٓ تَخْشُدٕ ثٕٕٓضَبءٓ مِهْ غَٕٕاشِ سٔاًءو يٓ امْامٔمٕ إِلَٕٕاهٓ     اسٕلُهٕ •
رٓىَبحٓهٓ مِهَ الشََّٕتِ فَزَاوِهٓ ثٔشَْٓبوَبنِ مِهْ سٓثِّهٓ إِلَى فِشْػًٕٓنَ يٓ مٓلَئٍِِ إِؤَُّمٕ 

 ﴾32﴿وَبوًُا لًَٕمبً فَبسِمِٕهَ 

389: ، الظفح20ٔ، الزسء   القظض  



4 

  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحذ
  فٓ الًصّٕ ثبلحذالمًَ •
ؤن يارجابإإال  لً ؤيصى ثبلحذ ؤخشد ماه اصصال لاً وابن      1مسإلّ •

ٔصشح ثخشيرٍ مه الخلج فإخشد مىٍإ فبن لم ٔف ؤخشد الضائاذ ماه   
اصصلإ ي ال فشق فٓ الخشيد مه اصصل ثٕه حزّ اإلسام  ي الحاذ   
الىزسْ ي االفسبدْإ ي ؤخشد مه الخلج لً وبن وذثٕبإ ي لاً لام ٔؼلام    
وًوٍ يارجب ؤي مىذيثب فمغ لٕب  لشٔىاّ ؤي تحماك اوصاشاه فُاًإ ي إال     
فٕخشد مه الخلج إال ؤن ٔؼلم يرًثٍ ػلٍٕ سبثمب ي شه فٓ ؤدائٍ فمه 

 .اصصل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍارثا ؤٍ هٌدٍتا

لىه  مىذيثبإسًاء وبن المًصى ثٍ يارجب ؤي  *المٕمبتٓٔىفٓ  2مسإلّ •
اصيَ مه اصصل ي الخبوٓ مه الخلجإ ي لً ؤيصى ثبلجلذّٔ فبلضائذ ػلى 

 .فٓ اصيَ ي تمبمُب مىٍ فٓ الخبوٓالخلج ؤرشِ المٕمبتّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاػٔ 58ؤٕ ؤقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسإلٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

ّ  3مسإلّ •   لً لم ٔؼٕه اصرشِ فبلمص  ػلى الًصٓ مغ ػذ  سمب الًسحا
يرًد لبصش فُٕم االلتصبس ػلى ؤرشِ المخلإ وؼم لغٕاش المبصاش ؤن   ؤي 

ٔؤدْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً وبن َىبن مه ٔشمى ثبصلال مىُاب   
يرت ػلى الًصٓ استٕزبسٌ مغ الششط المزوًسإ ي ٔزت الفحص ػىٍ 
ػلى اصحًط مغ ػذ  سمب الًسحّ ؤي يرًد لبصش فُٕمإ ثل يرًثٍ ال 
ٔخلً مه لًِ خصًصب مغ الظه ثًرًدٌإ وؼام الظابَش ػاذ  يراًة     

 إ *الفحص الجلٕغ
 
 .تل ٗكفٖ الفحض إلى زٍال الظي ال الظي تالؼدم *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لً يرذ متجشع ػىٍ ٔزًص االوتفبء ثٍ ثمؼىى ػاذ  يراًة المجابدسِ    ي •
إلى االستٕزبسإ ثل ًَ اصحًط مغ يرًد لبصش فٓ الًسحّإ فبن ؤتى ثٍ 
صحٕحب وفىإ ي إال يرت االستٕزبسإ ي لً لم ًٔرذ مه ٔشمى ثإرشِ 
المخل فبلظبَش يرًة دفغ اصصٔذ لً وابن الحاذ يارجابإ ي ال ٔزاًص     
التإخٕش إلى الؼب  المبثل ي لً مغ الؼلم ثًرًد مه ٔشمى ثإرشِ المخال  

 إ *المىذيةي وزا لً ؤيصى ثبلمجبدسِ فٓ الحذ  اصلل ؤي 
 
توقتضوى  الؼوول  لَروَب الوثواةرٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لً ػٕه المًصٓ ممذاسا لألرشِ تؼٕه ي خشد مه اصصل فٓ الًارت ي •
إن لم ٔضد ػلى ؤرشِ المخلإ ي إال فبلضٔبدِ مه الخلجإ ي فٓ المىاذية  
ولٍ مه الخلجإ فلً لم ٔىف مب ػٕىٍ للحذ فبلًارت التتمٕم مه اصصل 

 .*تفصٕلفٓ الحذ الًارتإ ي فٓ المىذية 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

اى الوراة تِ َّ التفظو٘ل الو ٕ ركورُ فوٖ رٗول الوسوإلٔ       : الظاّر *•
اًِّ اى كاًت ٍطو٘تِ تٌحوَ ٍحودٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالزم الحكن تثطالًْا، لؼدم إهكاى الؼول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تؼدّة الوطلَب، تح٘ج كاى ؤطل الحوذ هطلَتوا ؤٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوؼٌ٘ٔ هطلَتا حاًَٗا، فؼدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألررٓ ٍقَػِ 
الخإًَ ال ٗوٌغ هي لسٍم إٗزاة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ ؤطول الحوذ،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ ػدم السٗاةٓ ػلى . فالالزم االست٘زار تإررٓ الوخل
 .الخلج، كوا فٖ طَرٓ ػدم تؼ٘٘ي األررٓ فٖ الَط٘ٔ تالحذ الوٌدٍب

 .ًؼن ٍحدٓ الوطلَب تؼ٘د ػي س٘رٓ الؼقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 ٗزة االقتظار ػلى است٘زار ؤقل الٌاس ؤررٓ

ٔزت االلتصبس ػلى استٕزبس ؤلل الىبس ؤرشِ مغ ػذ  سمب  4مسإلّ •
ي اصحًط لىجبس الًسحّ ؤن ٔستإرشيا إ * فُٕميرًد المبصش ؤي   الًسحّ

 .مب ٔىبست حبَ المٕت ششفب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘زة است٘زار األكخور ؤرورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فإكخر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د



11 

 لَ ؤٍطى ٍ ػ٘ي الورٓ ؤٍ التكرار

لً لم ٔؼإه  ي  تؼٕهإلً ؤيصى ي ػٕه المشِ ؤي التىشاس ثؼذد مؼٕه  5مسإلّ •
وفى حذ ياحذ إال مغ لٕب  لشٔىّ ػلى إسادتٍ التىشاسإ ي لً ؤيصى ثبلخلج ي 
لم ٔؼٕه إال الحذ ال ٔجؼذ لضي  صشفٍ فٓ الحذإ ي لً ؤيصى ثتىاشاس الحاذ   

ي لً ؤيصى فٓ الحذ الًارت إ *اصصٔذوفى مشتبن إال ؤن تمً  لشٔىّ ػلى 
ي ػٕه ؤرٕشا مؼٕىب تؼٕهإ فبن وابن ال ٔمجال إال ثإصٔاذ ماه ؤراشِ المخال       
خشرت الضٔبدِ مه الخلج إن ؤمىهإ ي إال ثطلت الًصّٕ ي اساتؤرش غٕاشٌ   
ثإرشِ المخلإ إال ؤن ٔإرن الًسحّإ ي وزا فٓ وظبئش المسإلّ ي لً ؤيصى فآ  
المستحت خشد مه الخلجإ فبن لم ٔمجل إال ثبلضٔبدِ مىٍ ثطلتإ فحٕىئاز إن  

 .وبوت يصّٕ ثىحً تؼذد المطلًة ٔستإرش غٕشٌ مىٍ ي إال ثطلت
ي الؼمل ثسابٔش يصابٔبٌ   تىشاس الحذ مشتبن ؤي ثمٓ شٓء مه الخلج ثؼذ  *•

 .فٕزت صشه مب ثمٓ مه الخلج فٓ الحذ مب دا  ممىىب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لً ؤيصى ثصشه ممذاس مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىاّ ي ػإه    6مسإلّ •
اتفك ػذ  وفبّٔ رله الممذاس لىل سىّ صشه ي   لىل سىّ ممذاسا مؼٕىب

وصٕت سىتٕه فٓ سىّ ؤي حمث سىٕه فٓ سىتٕه ماخم ي َىازاإ ي لاً    
فضل مه السىٕه فضلّ ال تفٓ ثحزّ ي لً مه المٕمبت فبصيرٍ صشفُب 

لً وبن المًصى ثٍ الحذ مه الجلاذ ي داس اصماش ثإه    ي فٓ يرًٌ الجشّإ 
مخم لسىّ ي ثإه االساتٕزبس ثازله المماذاس ماه      سىتٕه  ؤرشِ رؼل 

المٕمبت لىل سىّ ٔتؼٕه اصيَإ َزا ولٍ إرا لم ٔؼلم مه المًصٓ إسادِ 
الحذ ثزله الممذاس ػلى يرٍ التمٕٕذإ ي إال فتجطل الًصّٕ إرا لم ٔشد 

 .إمىبن رله ثبلتإخٕش ؤي وبوت ممٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

•6  ّ ػإه  ي   مسإلّ لً ؤيصى ثصشه ممذاس مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىا
لىل سىّ ممذاس مؼٕىب ي اتفك ػذ  وفبّٔ رله الممذاس لىل سىّ صشه 
وصٕت سىتٕه فٓ سىّ ؤي حمث ساىٕه فآ ساىتٕه ماخم ي َىازا ال      
لمبػذِ المٕسًس لؼذ  رشٔبوُب فآ غٕاش مزؼاًالت الشابسع ثال صن      
الظبَش مه حبَ المًصٓ إسادِ صشه رله الممذاس فٓ الحاذ ي واًن   

ي ٔذَ ػلٍٕ ؤٔضب خجاش ػلآ ثاه     وفبٔتٍتؼٕٕه ممذاس ول سىّ ثتخٕل 
محمذ الحضٕىٓ ي خجش إثشإَم ثه مُضٔبس ففٓ اصيَ تزؼال حزتإه   
فٓ حزٍ ي فٓ الخبوٓ تزؼل حمث حزذ فٓ حزتإه ي ومَماب ماه    

  ثبة المخبَ ومب ال ٔخفى َزا 

 525 -524: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحقى 
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لً فضل مه السىٕه فضلّ ال تفٓ ثحزٍ فُل تشراغ مٕشاحاب ؤي فآ    ي •
يرًٌ الجش ؤي تضاد ػلى ؤرشِ ثؼض السىٕه يرًٌ ي لً وبن المًصى ثٍ 
الحذ مه الجلذ ي داس اصمش ثٕه رؼل ؤرشِ سىتٕه ماخم لساىّ ي ثإه    
االستٕزبس ثزله الممذاس مه المٕمبت لىل سىّ ففآ تؼٕإه اصيَ ؤي   
الخبوٓ يرُبن ي ال ٔجؼذ التخٕٕش ثل ؤيلًّٔ الخبوٓ إال ؤن ممتضى إطمق 
الخجشٔه اصيَ َزا ولٍ إرا لم ٔؼلم ماه المًصآ إسادِ الحاذ ثازله     
الممذاس ػلى يرٍ التمٕٕذ ي إال فتجطل الًصّٕ إرا لم ٔشد إمىبن رله 

ّ ثبلتإخٕش ؤي وبوت الًصّٕ ممٕذِ ثسىٕه   مؼٕى

 525 -524: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحقى 



15 

 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼّ٘ي فٖ الحوذّ سوٌ٘ي هؼٌّ٘ؤ ٍ    (: 6هسإلٔ )•
ػّ٘ي لكلّ سٌٔ هقداراً هؼٌّ٘اً ٍ اتّفا ػدم كفاٗٔ رلك الوقدار لكلّ سٌٔ 
طرف ًظ٘ة سٌت٘ي فٖ سٌٔ، ؤٍ حالث سٌ٘ي فٖ سٌت٘ي هخال، ٍ ّك ا 

 فٖ غ٘ر هزؼَالت الشارع، ( 2)ال لقاػدٓ الو٘سَر لؼدم ررٗاًْا 
لذ تمذّ  مفبد يرٍ ػذ  رشٔبن المبػذِ فٓ ؤمخبَ الممب  فآ رٔال   ( 2)•

 (.آلب مٕبء. )وزس الحذّ مبشٕبً فشارغ
المبػذِ فٓ وفسُب غٕش تبمّّ ي ػلى تمذٔش تمبمّٕتُب تزشْ فٓ الممابمٕه  •

 (.الخًئٓ. )مه غٕش فشق

 
 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى  
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

هي حال الوَطٖ إراةٓ طرف رلك الوقدار فٖ الحوذّ  ( 3)ألىّ الظاّر تل •
ٍ كَى تؼ٘٘ي هقدار كلّ سٌٔ تتخّ٘ل كفاٗتِ، ٍ ٗدلّ ػلِ٘ ؤٗضاً خثر ػلىّ تي 

الحضٌٖ٘، ٍ خثر إتراّ٘ن تي هْسٗار، ففٖ األٍّل تزؼل حزّتو٘ي  ( 4)هحوّد 
فٖ حزّٔ، ٍ فٖ الخاًٖ تزؼل حالث حزذ فٖ حزّت٘ي، ٍ كالّوا هوي تواب   

 كوا ال ٗخفى، ّ ا    الوخال
ثل للشيأتٕه ي إن لم ٔستظُش مه حبَ المًصٓ رله ثل ي إن استظُش ( 3)•

ٍ التمٕٕذ ماه حبلاٍ وؼام ماغ الؼلام ثبلتمٕٕاذ ٔاإتٓ حىماٍ إن شابء           . اللّا
 (.الىلپبٔگبوٓ)
َزا الخجش ؤٔضبً إلثشإَم ثه مُضٔبس ي ًَ ؤخجش ػه مىبتجّ الحضٕىٓ ي ( 4)•

 (.االمب  الخمٕىٓ. )لم ٔشي ػىٍ

 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى 
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٓبةٔ ؤَنَّ مٓهْ ؤَيٕصٓى ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ وُلَّ سٓىٍَّ ثِمٓابٍَ مٔؼٓإَّهٍ فَلَامٕ ٔٓىْافِ      3« 6»•
  لِلْحٓذِّ رٔؼِلَ مٓب ٔٓضِٔذٔ ػٓهْ سٓىٍَّ لِحٓزٍَّّ يٓاحِذٍِٓ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓاهْ مٔحٓمَّاذِ ثٕاهِ ػٓلِآِّ ثٕاهِ      « 7» -1 -14547•
وَتَتٓ إِلٍَِٕٕ ػٓلُِّٓ ثٕاهُ مٔحٓمَّاذو الْحٔصٓإٕىُِّٓ    : إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ لَبََػٓهْ   مٓحٕجًٔةٍ

 -ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ ثِخَمٕسَّٓ ػٓشَشَ دِٔىَبساً فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ -ؤَنَّ اثٕهَ ػٓمِّٓ ؤَيٕصٓى« 1»
حٓزَّتَإٕهِ فِآ   « 3»فَىَتَتٓ ع ٔٓزٕؼٓالُ   -فِٓ رَلِهٓ« 2»يٓ لَٕٕسٓ ٔٓىْفِٓ مٓب تَإْمٔشُ 

 .فَئِنَّ اللٍَّٓ تَؼٓبلَى ػٓبلِمٌ ثِزَلِهٓ -حٓزٍَّّ
 .2929 -445 -2إ ي الفمٍٕ 1418 -408 -5التُزٔت  -(7) •
 .الحضٕىٓ -فٓ المصذس -(1)•
 (.َبمش المخطًط)تبمشوٓ  -فٓ وسخّ -(2)•
 .تزؼل -فٓ المصذس -(3)•

 170-169: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓمَّهْ حٓذَّحٍَٔ ػٓاهْ إِثٕاشَإَِمٓ ثٕاهِ    مٔحٓمَّذٔ  •
 .2 -310 -4الىبفٓ  -(4.)«4»مُٕٓضِٔٓبسٓ مِخْلٍَٔ 

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

يٓ وَتَجٕاتٔ إِلَٕٕاٍِ ع إِنَّ مًٕٓلَابنٓ    : يٓ ثُِٓزَا الْئِسٕىَبدِ لَبََ« 5» -2 -14548 •
فِآ   -ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ مَٕٕؼٍّٓ صَّٕٓشَ سٔثٔؼُٓٓب لَهٓ -ػٓلَِّٓ ثٕهَ مُٕٓضِٔٓبسٓ ؤَيٕصٓى

 -يٓ إِؤٍَّ لَذِ اوْمَطَاغٓ طَشِٔاكُ الْجٓصٕاشَِِ    -وُلِّ سٓىٍَّ حٓزًَّّ إِلَى ػِشْشِٔهَ دِٔىَبساً
يٓ وَزَلِهٓ  -فَلَٕٕسٓ ٔٓىْتَفًُنَ ثِؼِشْشِٔهَ دِٔىَبساً -فَتَضَبػٓفٓ الْمٔؤَنُ ػٓلَى الىَّبسِ

فَىَتَتٓ ع ٔٔزٕؼٓلُ حَلَابثُ حِزٓاذٍ    -ؤَيٕصٓى ػِذٌَِّ مِهْ مًٓٓالِٕهٓ فِٓ حِزٓزُِِمٕ
 .حٓزَّتَٕٕهِ إِنْ شَبءٓ اللٍَّٔ

 .1 -310 -4الىبفٓ  -(5) •

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ ؤٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

 « 6»سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِبلْئِسٕىَبدِ السَّبثِكِ يٓ  •
يٓ وَزَا الَّزِْ « 7»سٓيٓأٌ الصَّذٔيقُ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ وَحًٌٕٓٔ يٓ •

 .لَجٕلٍَٔ
 .890 -226 -9التُزٔت  -(6) •
 .2928 -444 -2الفمٍٕ  -(7)•

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د


