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لو أوصى بالبلدية
لَ أٍصى تالثلذٗٔ أٍ للٌا تَجَتْا هطلما فخَلف ٍ استؤجش  59هسألٔ •

أٍ تثشع ػٌِ هتثرشع هٌرِ ترشأت رهترِ ٍ سرم         هي الو٘مات ٍ أتى تِ
الَجَب هي الثلذ، ٍ وزا لَ لن ٗسغ الوال إال هي الو٘مات، ٍ لَ ػر٘ني  
االست٘جاس هي هحل غ٘ش تلذُ تؼ٘ي، ٍ الضٗادٓ ػلى الو٘مات٘ٔ هي الخلج، 
ٍ لَ استأجش الَصٖ أٍ الَاسث هي الثلذ هغ ػذم اإلٗصاء تتخ٘ل ػرذم  

.وفاٗٔ الو٘مات٘ٔ ضوي ها صاد ػلى الو٘مات٘ٔ للَسحٔ أٍ لثم٘تْن

385: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو أوصى بالبلدية
هسألٔ إرا أٍصرى تالثلذٗرٔ أٍ للٌرا تَجَتْرا هطلمرا  فخَلرف ٍ        90•

استَجش هي الو٘مات أٍ تثشع ػٌِ هتثرشع هٌرِ تش رم رهترِ ٍ سرم       
الَجَب هي الثلذ ٍ وزا لَ لن ٗسغ الوال إال هي الو٘مات 

 473: ، ص2 ، ج(للسيد اليزدي)العروة الوثقى 
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لو أوصى بالبلدية
إرا أٍصى تالثلذٗنٔ أٍ للٌا تَجَتْرا هطلمرا فخَلرف ٍ    (: 90هسألٔ ) •

ٍ ( 2)أٍ تثشّع ػٌِ هتثشّع هٌرِ تش رم رهنترِ    ( 1)استَجش هي الو٘مات 
.سم  الَجَب هي الثلذ، ٍ وزا لَ لن ٗسغ الوال إلّا هي الو٘مات

(.الخَ ٖ. )لىي اإلجاسٓ لَ واًم هي هال الو٘نم ٗحىن تثطالًْا( 1)•
إرا لن ٗىي الٌا ة ح٘ي الحجن ػالواً تَجَب الثلذٗنٔ ٍ ٗىَى حجنِ ( 2)•

(.الثشٍجشدٕ. )هَجثاً لتؼزّسّا ٍ إلّا فصحنتِ ال ٗخلَ هي إشىال

 465: ، ص4 ، ج(المحشى)العروة الوثقى 
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لو أوصى بالبلدية
فٖ تشاءٓ رهٔ الو٘م تاإلت٘اى تالحج الو٘مراتٖ ٍ سرمَ    : الجْٔ االٍلى•

 -لرذُ  -الَجَب هي الثلذ ٍ ػذهْا ٍ استشىل فْ٘ا صاحة الوذاسن
ًظشا الى ػذم اإلت٘اى تالوأهَس تِ ػلى ٍجِْ ػلرى ّرزا التمرذٗش فرال     

.ٗتحمك االهتخال

391: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 



6

لو أوصى بالبلدية
ٍ ٗذفغ ّزا االشىال اى رهٔ الو٘م هشغَلٔ تخصَص الحج الزٕ ّرَ  •

ػثاسٓ ػي االػوال ٍ الوٌاسه التٖ ٗىرَى شرشٍػْا هري الو٘مرات ٍ     
اًوا ّرَ   -ػلى تمذٗش الَص٘ٔ تِ أٍ هطلما -ٍجَب االستٌاتٔ هي الثلذ

تىل٘ف صا ذ لذ دل ػلِ٘ الذل٘ل ػلى ها َّ الوفشٍض ٍ ال ٗشجغ رله 
الى تَلف تشاءٓ رهٔ الو٘م ػلى االست٘جاس هي الثلذ ٍ تحمك الحج هٌِ 
تل َّ تىل٘ف هستمل ٗتشتة ػلى هخالفتِ اإلحن ٍ استحماق الؼمَتٔ ٍ 

.ال ٗشتث  توسألٔ رهٔ الو٘م ٍ تحمك تشا تْا أصال ووا ال ٗخفى

391: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 



7

لو أوصى بالبلدية
ٍ ٗوىي استفادٓ رله هي صح٘حٔ حشٗض تي ػثذ اللِّ لال سرألم أترا   •

ػثذ اللِّ ػلِ٘ السنالم ػي سجل اػطى سجرال حجرٔ ٗحرج ػٌرِ هري      
الىَفٔ فحج ػٌِ هي الثصشٓ لال ػلِ٘ السنالم ال تأس إرا لضى جو٘رغ  

فاى هَسدّا ٍ اى واى صَسٓ ح٘آ الشجل « 1». الوٌاسه فمذتن حجِ
الوؼطى ٍ ال هحالٔ تىَى استٌاتتِ ألجرل الْرشم أٍ الورشض الرزٕ ال     

ٍ الوٌاسرثٔ تمتضرٖ أى    -ووا تمذم الثحج ف٘رِ هفصرال   -ٗشجى صٍالِ
تىَى الىَفٔ تلذ الشجل الوؼطى ٍ ال داللٔ فِ٘ ػلى لرضٍم اى تىرَى   

استٌاتٔ الحٖ هي الثلذ الى ٍلَػْا وزله ال ٗىشف ػي ٍجَتْا
 1 - ل أتَاب الٌ٘اتٔ فٖ الحج الثاب الحادٕ ػشش ح( 1)•

391: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أوصى بالبلدية
ح٘ج أٍسد ّزُ  -لذُ -ٍ ألجلِ ٗوىي اإلٗشاد ػلى س٘ذ الوستوسه •

الشٍاٗٔ فٖ ضوي الشٍاٗات الرَاسدٓ فرٖ الوسرألٔ السراتمٔ هرغ ػرذم       
استثاطْا تْا أصال ووا اى هَسدّا صَسٓ هخالفٔ األج٘ش ال الوخالفٔ فٖ 
االست٘جاس ووا َّ الوفشٍض فٖ الومام ٍ الجَاب ٍ اى واى داال ػلرى  
.. ػذم الثأس فِ٘ اال اى لَلِ ػلِ٘ السنالم إرا لضى جو٘رغ الوٌاسره   
 ٔ ٍ  توٌضلٔ التؼل٘ل ٍ همتضاُ اى اإلت٘اى تالوٌاسه َٗجة تحمك التواه٘

تشاءٓ الزهٔ ٍ لَ هغ الوخالفٔ فومتضى الشٍاٗٔ سمَ  الَجَب هي الثلذ 
فٖ الومام أٗضا حن اًِ ٗلحك تالفشع الوزوَس فٖ ّرزُ الجْرٔ الفشػراى    

.اٙخشاى الوزوَساى فٖ الوتي

391: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أوصى بالبلدية
 تٓابٔ أَىَّ هٓيْ أُػٕطِٖٓ هٓالًا ٗٓحٔجُّ تِِِ هِيْ تٓلَذٍ فَحٓجَّ تِِِ هِيْ آخَشَ أَجٕضَأَُٔ 11« 2»•
هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسِرنِ ػٓريِ   « 3» -1 -14576•

سٓرأَلْمٔ  : الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ سِ َابٍ ػٓيْ حٓشِٗضِ تٕيِ ػٓثٕذِ اللَِِّ لَالَ
ػٌْٓرِٔ هِريَ الْىَُفَرِٔ    « 4»ٗٓحٔجُّ  -أَتٓا ػٓثٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ أَػٕطَى سٓجٔلًا حٓجًَّٔ

فَمَذٕ تَنَّ « 5»فَمَالَ لَا تٓأْسٓ إِرَا لَضَى جٓوِ٘غٓ الْوٌَٓاسِهِ  -فَحٓجَّ ػٌِْٓٔ هِيَ الْثٓصٕشَِٓ
.حٓجُِّٔ

.1445 -415 -5التْزٗة  -(3)•
(.ّاهش الوخطَ )تْا  -فٖ الفمِ٘ صٗادٓ -(4)•
(.ّاهش الوخطَ )هٌاسىِ  -فٖ ًسخٔ هي الفمِ٘ -(5)•

181: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بالبلدية
ٍٓ سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓاتٌَِا ػٓيْ سٓرْٕلِ تٕريِ صِٗٓرادٍ ػٓريِ اتٕريِ      •

ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕريِ هٓحٕثٔرَبٍ ػٓريْ    « 6»هٓحٕثَٔبٍ 
.«7»ػٓلِِّٖ تٕيِ سِ َابٍ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع 

.2 -307 -4الىافٖ  -(6)•
.2873 -424 -2الفمِ٘  -(7)•

181: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج


