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مىه لً لم تف التزكة باالستيجار مه الميقات إال االضطزاري

ٍ أهب استئجبسُ غ٘شُ هوي وبى ػلِ٘ اإلحشام هي الو٘مبت ٍ اضطش إلى •
اإلحشام هي غ٘شُ ووىٔ أٍ أدًى الحل ف٘جضٕ ػي الو٘ت فيٖ طيَسٓ   

.ػذم ٍجَد شخض آخش
ٍ ّل ٗجضٕ ػٌِ إرا تجشع َّ ػٌِ ثيبلح  أٍ أتيى ثيِ ثبإلجيبسٓ هيغ      •

ٍجَد شخض آخش؟ فِ٘ ٍجْبى، ٍ ال ٗجؼذ وفبٗتِ، ووب إرا استأجش هي 
 ٔ فيبلح   : ٍظ٘فتِ الت٘ون أٍ أتى ثِ هي ٍظ٘فتِ الت٘ون تجشػبً، ٍ ثبلجولي

هي الو٘مبت االضطشاسٕ أحذ أفشاد الح  ٍ هظبدٗمِ، ووب ٗجضٕ هيي  
الشخض ػي ًفسِ ٗجضِٗ تجشػبً ػي غ٘شُ، ٍ هيغ رليه االحت٘يب  ال    

. ٌٗجغٖ تشوِ

390: ، ص1 ؛ ج(للصافي)فقه الحج 
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مىه لً لم تف التزكة باالستيجار مه الميقات إال االضطزاري

فٖ اطاللِ اشىبل ثل هٌغ، فبًِ اًوب ٗتن لَ وبى أدًيى الحيل هيي    ( 6)•
أحذ  الوَال٘ت التٖ ٍلّتْب سسَل اللِّ طيلّى اللّيِ ػل٘يِ ٍ آليِ وسيب ش      
الوَال٘ت، فؼٌذ ز ٗجَص اإلحشام هٌِ اخت٘بسا، إٔ ٍ إى وبى هتوىٌب هي 
الزّبة الى ه٘مبت أّل أسضِ، ٍ ػلى ّزا ف٘جَص االستئجبس هي هىٔ، 

. أٍ أدًى الحل

234: ، ص8 ؛ ج(للفياض)تعاليق مبسًطة على العزية الًثقى 
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مىه لً لم تف التزكة باالستيجار مه الميقات إال االضطزاري

ٍ أهب ثٌبء ػلى هب َّ الظح٘ح هيي أى أدًيى الحيل لي٘  هيي أحيذ       •
الوَال٘ت الوؼشٍفٔ، ٍ اًوب َّ ه٘مبت لح  اإلفشاد ٍ المشاى ألّل هىٔ، 
ٍ للؼوشٓ الوفشدٓ لوي هش ػلى ه٘مبت ثذٍى لظذّب، ثن ثبلشجَع ثذا لِ 
أى ٗأتٖ ثْب، ٍ لوي وبى فْ٘ب، ػلى تفظ٘ل ٗأتٖ فٖ هحلِ إى شبء اللِّ 
تؼبلى، فبرا احشم هٌِ اخت٘بسا ػلى الشغن هي توىٌِ هي اليزّبة اليى   

ه٘مبت أّلِ ٍ االحشام هٌِ ثطل،

234: ، ص8 ؛ ج(للفياض)تعاليق مبسًطة على العزية الًثقى 
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مىه لً لم تف التزكة باالستيجار مه الميقات إال االضطزاري

ٍ ػلِ٘ فلَ استَجش فٖ هىٔ لإلحشام هٌْب، أٍ هي أدًيى الحيل ً٘بثئ     •
ػي الو٘ت لن ٗظح، ألى طحٔ اإلحشام هٌْب أٍ هي أدًى الحل اًوب ّٖ 
هشتجطٔ ثوي دخل فٖ هىٔ ثذٍى احيشام غفلئ أٍ جْيال ثيبلحىن، أٍ     
ػبهذا ٍ هلتفتب، فبى ٍظ٘فتِ أى ٗحشم هٌْب أٍ هي أدًى الحيل، شيشٗطٔ   
أى ال ٗتوىي هي الشجَع الى ه٘مبت أّل ثلذُ، ٍ اإلحشام هٌيِ، ٍ أهيب   
هششٍػ٘ٔ ّزا الؼول للٌب ت فْٖ ثحبجٔ اليى دل٘يل آخيش، ألى هيَسد     
ًظَص الجبة َّ هي هشّ ػلى ه٘مبت ثذٍى احشام الى أى دخل هىٔ ٍ 
إى وبى ػي ػلن ٍ ػويذ، ٍ هيي الَاضيح اًيِ ال ٗؼين الوميبم، ٍ ّيَ        
االستئجبس هي هىٔ أٍ هي أدًى الحل لح  التوتغ هي لجل الو٘ت، فبًيِ  

ل٘  هشوَال لْب، ٍ ال َٗجذ دل٘ل آخش ػلى الظحٔ، 

234: ، ص8 ؛ ج(للفياض)تعاليق مبسًطة على العزية الًثقى 
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مىه لً لم تف التزكة باالستيجار مه الميقات إال االضطزاري

ٍ ػلى ّزا فجوب أى التشؤ ثوجوَػْب ال تتسغ للحذ األدًى هي ًفميبت  •
الح ، ٍ َّ ًفمبتِ هي الو٘مبت سمط، ٍ وبًت التشؤ للَسثٔ، ٍ لىي هغ 
رله فبألحَ  ٍ األجذس ثِ ارا لن تتسغ التشؤ لالستئجبس هي الو٘مبت 
استأجش هي أدًى الحل، أٍ هي هىٔ ششٗطٔ أى ٗىَى الَسثئ ساضي٘ي   

.ثزله

234: ، ص8 ؛ ج(للفياض)تعاليق مبسًطة على العزية الًثقى 
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مىه لً لم تف التزكة باالستيجار مه الميقات إال االضطزاري

فٖ ٍجَة الح  ػٌِ فٖ ّزُ الظَسٓ تأهيل، في ى هيب ٍسد فيٖ     ( 2)•
اإلحشام هي أدًى الحل أٍ هىٔ غ٘ش شبهل للفشع، ح٘ي  إىّ ظيبّشُ   
هي تشن اإلحشام هي الو٘مبت ٍ لن ٗوىي سجَػِ الِ٘، ووب اى هيب ٍسد  
هي أًِّ إرا أٍطى ثبلح  ػٌِ ٍ لن ٗىفى الوبل للح  هي ثلذُ، هذلَليِ  

ٍ الحي  ػجيبسٓ ػيي األػويبل التيٖ تجيذء       . جَاص الٌ٘بثٔ هي غ٘ش ثلذُ
ثبإلحشام هي الو٘مبت فال داللٔ لِ ػلى جَاص اإلحشام هي غ٘ش الو٘مبت 
فٖ الفشع، ٍ هوب روش ٗظْش الَجِ فٖ تؼ٘ي االستئجبس هي الجليذ هيغ   

.ػذم إهىبى أخز الٌب ت هي الو٘مبت أٍ هي األلشة إلِ٘

  158: ، ص1 ج( التبزيزي )التهذيب في مىاسك العمزة ي الحج،  
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مىه لً لم تف التزكة باالستيجار مه الميقات إال االضطزاري

ال ٗخلَ ػي إشىبل، ألىّ ػوَهبت الجذل٘٘ٔ لَ للٌب ثْب : هىبسم الش٘شاصٕ•
ال تشول الظَسٓ الّتٖ ٗىَى الؼجض هستٌذاً إلى للّٔ الوبل؛ ًؼين، سٍاٗئ   
صٗذ الٌشسٖ ال تخلَ ػيي داللئ ػليى الوطليَة، ثٌيبٖء ػليى إلغيبء        
الخظَط٘٘ٔ ػي هَسدّب ٍ َّ الَط٘٘ٔ، فلَ تن٘ سٌذّب ال ٗجؼذ المَل ثِ، 

إًِّ لَ ٍجذ هي ٗىَى : ٍ لذ ٗمبل. ٍ لىيّ الىالم ثؼذ فٖ اػتجبس سٌذّب
  ِ ٍظ٘فتِ الح ٘ هي هىّٔ فال ٗٔتشن االحت٘ب  ثبست٘جبسُ، ٍ ال ثأس ث

332: ، ص2 العزية الًثقى مع التعليقات، ج
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إذا لم تكه تزكة الميّت يافية بالحجّ
 ثٓبةٔ أَىَّ الَْٓطٖٙٛ إِرَا وَبًَتٙ الَْٓطُٙ٘ٛٔ فٖٙ حٓكٍّ فَغَ٘ٛشَّٓب فََْٔٓ ضَبهٙيٌ•
ػٓلٖٜٙ ثٕيُ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ حٔوٕٓ٘ذٔ ثٕيُ صِٗٓبدٚ ػٓيْ ػٔجٕٓ٘ذٙ اللَِّٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ جٓوٙ٘ؼبً  1•

لَبلَ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ فَشْلَذٚ طٓبحٙتِ السٛبثِشِِّٕ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ صٕٓٗذٚ الٌَّشْسِّٖٙ ػٓيْ 
إٍَٔطٓى إِلَٖٛ سٓجٔلٌ ثِتَشِوَتِٙٙ ٍٓ أَهٓشًَٖٙ أَىْ أَحٔ ٛ ثِْٓب ػٌِْٓٔ فٌََظَشْتٔ فٙيٖ رَلٙيهٓ فَي ِرَا    
ٖٕ ءٗ ٗٓسٙ٘شٌ لَب ٗٓىْفٖٙ لٙلْحٓ ِّ فَسٓأَلْتٔ أَثٓب حٌٓٙ٘فََٔ ٍٓ فُمَْٓيبءٓ إَّٔيلِ الْىَُفَئِ فَمَيبلَُا      شَ
تَظٓذٛقْ ثِْٓب ػٌِْٓٔ فَلَوٛب حٓجٓجٕتٔ لَمٙ٘تٔ ػٓجٕذٓ اللَِّٙ ثٕيَ الْحٓسٓيِ فٖٙ الطََّٓافٙ فَسٓيأَلْتُِٔ  
ٍٓ لُلْتٔ لَِٔ إِىَّ سٓجٔلًب هٙيْ هَٓٓالٙ٘ىُنٕ هٙيْ إَّٔلِ الْىَُفَِٔ هٓبتٓ ٍٓ إٍَٔطٓى ثِتَشِوَتِٙٙ إِلَيٖٛ  
ٍٓ أَهٓشًَٖٙ أَىْ أَحٔ ٛ ثِْٓب ػٌِْٓٔ فٌََظَشْتٔ فٖٙ رَلٙهٓ فَلَنٕ ٗٓىْفٙ لٙلْحٓي ِّ فَسٓيأَلْتٔ هٓييْ    
لٙجٓلٌََب هٙيَ الْفُمَْٓبءٙ فَمَبلَُا تَظٓذٛقْ ثِْٓب فَتَظٓذٛلْتٔ ثِْٓب فَوٓب تَمَُلُ فَمَبلَ لٖٙ ّٓزَا جٓؼٕفَشُ 

ثٕيُ هٔحٓوٛذٚ فٖٙ الْحٙجٕشِ فَأْتِٙٙ ٍٓ سٓلِْٔ 

22-21: ، ص7 ، ج(اإلسالمية -ط )الكافي 
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إذا لم تكه تزكة الميّت يافية بالحجّ
لَبلَ فَذٓخَلْتٔ الْحٙجٕشَ فَ ِرَا أَثَٔ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع تَحٕتٓ الْوٙ٘يضَاةِ هٔمْجِيلٌ ثَِٓجِْٕيِٙ    •

ػٓلَى الْجٕٓ٘تٙ ٗٓذٕػَٔ ثُنٛ الْتَفَتٓ إِلَٖٛ فَشَآًٖٙ فَمَبلَ هٓب حٓبجٓتُهٓ لُلْيتٔ جٔؼٙلْيتٔ   
فٙذٓانٓ إًِِّٖ سٓجٔلٌ هٙيْ إَّٔلِ الْىَُفَئِ هٙييْ هٓيَٓالٙ٘ىُنٕ لَيبلَ فَيذٓعٕ رَا ػٌْٓيهٓ       
حٓبجٓتُهٓ لُلْتٔ سٓجٔلٌ هٓبتٓ ٍٓ إٍَٔطٓى ثِتَشِوَتِٙٙ أَىْ أَحٔ ٛ ثِْٓب ػٌِْٓٔ فٌََظَشْتٔ فٖٙ 
رَلٙهٓ فَلَنٕ ٗٓىْفٙ لٙلْحٓ ِّ فَسٓأَلْتٔ هٓيْ ػٌْٙذًَٓب هٙيَ الْفُمَْٓبءٙ فَمَبلَُا تَظٓيذٛقْ ثِْٓيب   

إِلَّا أَنْ يَكًُنَ لَا يَبِلُغُ أَنْ ضَمِىْتَ طٌَٓؼٕتٓ لُلْتٔ تَظٓذٛلْتٔ ثِْٓب فَمَبلَ  فَمَبلَ هٓب
فَإِنْ كَانَ لَا يَبِلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِهْ مَكَّةَ فَلَييََِ عَلَيِيكَ   يُحَجَّ بِهِ مِهْ مَكَّةَ 

 ضَمَانٌ يَ إِنْ كَانَ يَبِلُغُ بِهِ مِهْ مَكَّةَ فَأَوْتَ ضَامِهٌ

22-21: ، ص7 ، ج(اإلسالمية -ط )الكافي 
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إذا لم تكه تزكة الميّت يافية بالحجّ
ثِ ِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛيذٙ ثٕييِ   هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ٍٓ « 2» -2 -24742•

: طٓبحٙتِ السٛيبثِشِِّٕ لَيبلَ  « 3»أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ صٕٓٗذٚ الٌَّشْسِّٖٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ هٓضْٗٓذٚ 
فَي ِرَا   -فَأَهٓشًَٖٙ أَىْ أَحٔ ٛ ثِْٓب ػٌِْٓٔ فٌََظَشْتٔ فٖٙ رَلٙهٓ -إٍَٔطٓى إِلَٖٛ سٓجٔلٌ ثِتَشِوَتِٙٙ

ٖٕ ءٗ ٗٓسٙ٘شٌ لَب ٗٓىْفٖٙ لٙلْحٓ ِّ  -فَسٓأَلْتٔ أَثٓب حٌٓٙ٘فََٔ ٍٓ فُمَْٓبءٓ إَّٔيلِ الْىَُفَئِ   -ّٖٙٓ شَ
فَلَمٙ٘تٔ جٓؼٕفَشَ ثٕيَ هٔحٓوٛيذٚ ع فٙيٖ الْحٙجٕيشِ     -فَمَبلَُا تَظٓذٛقْ ثِْٓب ػٌِْٓٔ إِلَى أَىْ لَبلَ

أَىْ أَحٔ ٛ ثِْٓب ػٌِْٓٔ فٌََظَيشْتٔ فٙيٖ    -سٓجٔلٌ هٓبتٓ ٍٓ إٍَٔطٓى إِلَٖٛ ثِتَشِوَتِٙٙ -فَمُلْتٔ لَِٔ
فَمَيبلَُا تَظٓيذٛقْ ثِْٓيب     -فَسٓأَلْتٔ هٓيْ ػٌْٙذًَٓب هٙيَ الْفُمَْٓبءٙ -رَلٙهٓ فَلَنٕ ٗٓىْفٙ لٙلْحٓ ِّ

إِلَّا أَنْ لَا يَكُيًنَ يَبِلُيغُ مَيا     -ضَمِىْتَلُلْتٔ تَظٓذٛلْتٔ ثِْٓب لَبلَ  -فَمَبلَ هٓب طٌَٓؼٕتٓ
فَلَييََِ عَلَيِيكَ    -فَإِنْ كَانَ لَا يَبِلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِيهْ مَكَّيةَ   -يُحَجُّ بِهِ مِهْ مَكَّةَ

.يَ إِنْ كَانَ يَبِلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِهْ مَكَّةَ فَأَوْتَ ضَامِهٌ -ضَمَانٌ

349: ، ص19 يسائل الشيعة؛ ج
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إذا لم تكه تزكة الميّت يافية بالحجّ
ٍٓ سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ ػٓيْ حٔوٕٓ٘ذٙ ثٕيِ صِٗٓبدٚ ػٓيْ •

« 5»جٓوٙ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ هٙثْلَِٔ « 4»ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ 
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِ ِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ فَضَّبلٍ ػٓييْ هٔؼٓبٍِٗٓئَ   •

.«6»ثٕيِ حٔىَٕ٘نٍ ٍٓ ٗٓؼٕمَُةٓ الْىَبتٙتِ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ هٙثْلَِٔ 

349: ، ص19 يسائل الشيعة؛ ج


