
القول في المواقيت 12-2-96 95   



2 

  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاظغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحج•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؼشٗمْن، ٍ األحَغ االلتصبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابس،، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشجشٓػلى ًفس هسجذ 
 .ٍجِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاخت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خظًص المسدد
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 ػدم خًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الدح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الجحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗجَص هغ العشٍسٓ لوشض أٍ ظؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 

 ثل األحًؽ *•
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔدًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم خًاس التأخٕز إلى الدح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلدح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔدًسالزخًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز خبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔدًس ًَ التدبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رخًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مدبيساً، ي إن  بن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ػؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

الجٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍجت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسجذ لرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 

ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خظاًص المسادد  ماب َاً       *•
 .الحق

لً بن المٕقب  ًَ المسدد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔدت ثال   **•
 .ٔدًس

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلجٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسجذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
 مب ٔدًس لاٍ اإلحازام خابرج المسادد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ  فٍ
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الصجش للى حابل الٌمابء فابألحَغ لْواب اإلحاشام خابس،       

 .ٍ تجذٗذُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسجذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المسادد   ***•

المسادد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازيع   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئغ ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔدًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الدح ّ فبلتددٔد فٓ الدح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبؽ المستحت

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼقٕق، -الثبوٓ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًجذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسؽِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى جاَاص اإلحاشام   
هي جو٘غ هَاظؼِ اخت٘بسا، ٍ األفعل هي الوسلخ ثن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التعت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَغ التأخ٘ش، ثل ػذم الجَاص ال ٗخلَ هي   ٍج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الدح ّ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هصش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٔفمفّ، -الزاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،قزن المىبسل -الخبمس•
 .ٍ َّ ألّل الؽبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تثجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَجت لالؼوئٌبى،

 ػي الَثَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؼالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن ٗثجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حظل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔدات      
 .اإلحتٕبؽ ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *جبصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الؽشٗك ه٘مبتبى ٗجت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب للاى   •
 .هىٔ ػلى األحَغ، ٍ األٍلى تجذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔدت ػفٍٕ *•
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗصل فٖ ؼشٗمِ للى هىٔ للى هَظغ ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ جابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ث   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخػ هستم٘ن

 الو٘مبت للى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبصل لواي سوات الؽابئشٓ لاَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗشىل•

فشض لهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابغ ثؼاذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشكبل فٍٕ  مب   إشكبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتظًر طزٔاق   ٔماز ػفاى مٕقاب  ي   ٔكاًن      ثَّّ  **•

محب ٔب لًاحد مىُب إ  المًاقٕت محٕطّ ثبلحزم مه الدًاوات فاال ثاد ماه     
قجال  اإلحازام  َاً  محب اِ ياحد مىُب ي لً فازع إمكابن  لاك فابلالسم     

 .  الدخًل فٓ الحزم

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تثجت الوحبرآ ثوب ٗثجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حصَل الظي 

 ل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لاً  قد مز أوٍ ٔثجت  *•
ن بالثقاّ لً ا  مغ فقدٌ ثخجاز الًاحاد   اإلطالع، ي حظل مه قًل أَل 

مغ فقدٌ ٔدت اإلحتٕبؽ ففً لّ حسٕبً أي ثقًل الخجزِ لً  بن حدسٕبً ي 
 .مطفقبًٔمكه فٕؼمل ثبلظه 

لاً    مب ي المٕقب  أمز حسٓ ثٕىمب محبساتٍ لٕس  ذالك، فإوٍ حسٓ•
أي مفحقابً ثبلحسآ  ماب لاً  ابن        بن المًػغ قزٔجبً ماه المٕقاب   

ػاه المٕقاب  ي    ي حدسٓ لً  بن ثؼٕاداً  المًػغ مؼزيفبً لدى الىبس
 .فتأمل غٕز مؼزيف لدى الىبس

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
 :اإلحتٕبؽ َىب ٔتحقق ثأحد األمًر الثالثّ•
  .المٕقب إلى الذَبة  -1•
مه أي ل مًػغ احتمبلٍ ي اساتمزار الىٕ اّ ي التفجٕاّ إلاى     اإلحزام  -2•

ي   ٔؼزّ احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ  آخز مًاػؼٍ، 
 .ا حتٕبؽ بن ثؼىًان إ ا أوٍّ   ٔدًس، ألوٍّ   ثأس ثٍ 

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحزم فٓ أي ل مًػغ ا حتمبل أي  -3•
 .الىذرقجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه خًاس  لك مغ 

 
 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
ثبلمحاب اِ ي لاّ   الظاهّ    أي اإلطمئىبن أي الؼفّ مًػغإن أحزم فٓ ثّ  •

ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحاب اِ ي  
لّ ٔتدبيسٌ أػب  اإلحزام، ي إن تجٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تدبيس أي تجإ ه  

فآ   إحزامٍ ٕدد  ف ًوٍ ثؼدٌ فإن أمكه الؼً  ي التددٔد تؼٕ ه، ي إلّب 
المحاب اِ حإه   الظًرتٕه إلّب إ ا تجٕ ه ػدم التمكّه مه اإلحازام ماه   

 .مطفقبًاأليلى التددٔد المحب اِ ي إحزامٍ مه ثؼد 
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 مًاقٕت أخز

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحج،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،األٍل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحج التوتغ •
الثبًٖ دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت للاى     •

هىٔ ثل ألّل هىٔ، ٍ وزا الوجبٍس الزٕ اًتمل فشظِ للى فشض أّل هىأ  
فاإوُّ ٔحزماًن ثحاح ا فازا  ي     ٍ لى وبى األحَغ لحشاهِ هي الجؼشأً، 

الظبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       ،ٍ مكّالقزان مه 
 الشخصٔ، ٍ لال ف٘جَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼاذ حاج الماشاى أٍ    الثبلث •
االفشاد أم ال، ٍ األفعل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الجؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ للى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  الححأقسبم 
  فٓ أقسبم الححالقًل •
تمتغ ي قزان ي إفزا ، ي األيل فزع مه  بن ثؼٕدا ػاه  : ي َٓ ثالثّ•

 *الجؼاد مكّ، ي اٖخزان فزع مه  بن حبػزا أْ غٕز ثؼٕاد، ي حاد   
 ثمبوّٕ ي أرثؼًن مٕال مه  ل خبوت ػفى األقًى مه مكّ، 

هشثغ، ٍ ه٘ال  144َّ الحشم الوىٖ الزٕ هسبحتِ ثشٗذ فٖ ثشٗذ، إٔ *•
 .ل٘س الحشم الوىٖ دائشٓ ٍ ال هشثؼبً

 

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  الححأقسبم 
ػلاى  , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي جْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

ؼشف أظبٓ لاجي ػلاى ساجؼٔ    : ثالثٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؼشٗك ال٘وي
ػلى ػشفبت هي ثؽي ًواشٓ ػلاى   : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؼشٗك الؽبئف

ػلى ثٌ٘ٔ ججل ثابلومؽغ ػلاى ساجؼٔ    : سجؼٔ أه٘بل، ٍهي ؼشٗك الؼشاق
فٖ شؼت آل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػلى تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي ؼشٗك الجؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي ؼشٗك جذٓ، هٌمؽغ األػشبش ػلى ػششٓ أه٘بل هي هىٔ

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  الححأقسبم 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ألى حذٍد الحشم ثبثتٔ فاال ٗتَساغ   •

لثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاب،   أى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَسغ هىٔ
ًٍصت الؼالهبت فْ٘ب ٍوبى ججشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاظؼْب، ثن أهش 

ٔ ٍّاٖ للاى اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب صلى اهلل ػلِ٘ ٍسالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .جَاًجِػالهبت هٌصَثٔ فٖ جو٘غ 

 (ساجغ للى خشٗؽٔ الحشم الوىٖ)•
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20 

 خزٔطّ الحزم المكٓ
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 خريطة الحرم المكي



22 

 حدود الحرم المكي
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 خريطة الحرم المكي
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  الححأقسبم 
مه  بن ػفى و س الحد فبلظبَز أن يظٕ تٍ التمتغ، ي لً شك فآ  ي •

ي مغ ػدم تمكىٍ ، *ال حضأن مىشلٍ فٓ الحد أي الخبرج يخت ػفٍٕ 
 ٔزاػٓ ا حتٕبؽ، 

 
للى حذ الٗىَى تشن الفحص لؼجبً ثأهش الوَلى ٍ ثؼاذالفحص ثْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحعَس فٖ الحذ ثبألصل، إٔ ثإستصاحبة الؼاذم   
األصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼط الصَس، ٍ لى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبألصال    

 .ف٘جت اإلحت٘بغ
 

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  الححأقسبم 
لى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ للى حجٔ اإلسالم، ٍ أهب الحج الٌازسٕ ٍ  ثن •

فسابدٕ  اإلٍ وزا حبل شام٘مِ٘، ٍ أهاب   ، *شبء لسن شجِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .فتبثغ لوب أفسذُ

 
 .ٍ لى وبى األفعل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 مه  بن لٍ يطىبن أحدَمب  ين الحد ي اٖخز خبرخٍ

هي وبى لِ ٍؼٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *ثوىٔثششغ ػذم للبهٔ سٌت٘ي لىي  أغلجْوب،لضهِ فشض 

تسبٍٗب فبى وبى هستؽ٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ لى  فإى •
وبى األفعل اخت٘بس التوتغ، ٍ لى وبى هستؽ٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**االستؽبػٔلضهِ فشض ٍؼي 
ثل ٍ لَ هغ للبهٔ سٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَؼي ٍ الوفاشٍض   *•

 .أى هىٔ ٍؼٌِ ٍ لِ ٍؼي آخش فتأهل
ثل تخ٘ش ثا٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ لى وابى األفعال اخت٘ابس التوتاغ ٍ        **•

 .األحَغ اخت٘بس فشض ٍؼي اإلستؽبػٔ
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 إلُٕب بن مه أَل مكّ ي خزج إلى ثؼغ األمظبر ثّ رخغ مه 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خش، للى ثؼط األهصبس ثان سجاغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖللْ٘ب فبألحَغ أى ٗأتٖ ثفشض 

 
ٍ لى وبى األلَى تخ٘٘اشُ ثا٘ي فاشض الوىاٖ ٍ فاشض الٌابئٖ ٍ        *•

 .األفعل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ مكّ

اٙفبلٖ لرا صبس هم٘وب فٖ هىٔ فإى وبى رله ثؼذ استؽبػتِ  3هسألٔ •
ثمبء حىوِ سَاء وبًات للبهتاِ   فٖ   ٍ ٍجَة التوتغ ػلِ٘ فال لشىبل

 ثمصذ التَؼي أٍ الوجبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي سٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٗىي هستؽ٘ؼب ثن استؽبع ثؼاذ للبهتاِ فاٖ هىأ فٌ٘ملات      ٍ •

لىي ثششغ أى  *الثبلثٔفشظِ للى فشض الوىٖ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ 
 تىَى اإللبهٔ ثمصذ الوجبٍسٓ، 

 
 .ثل الثبوّٕ ػفى األقًى *•
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ مكّ

 ،*األٍلٍ أهب لَ وبى ثمصذ التَؼي فٌ٘ملت ثؼذ لصذُ هي •
 
 

 .ٔؼتجز اإلقبمّ ثمقدار ٔظدق أوٍّ يطىٍلكه  *•
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ مكّ

ٍ فٖ صَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىن الوىاٖ ثبلٌساجٔ للاى االساتؽبػٔ      •
أٗعب، فتىفٖ فٖ ٍجَثِ استؽبػتِ هٌْب، ٍ ال ٗشتشغ فِ٘ حصَلْب هي 

 ، *ثلذُ
الظبَز  لك فٓ طًرِ ػدم ا وقالة أٔؼبً فٕك آ اساتطبػتٍ   ثل  *•

مه مكّّ فٓ يخًة الحح  ػفٍٕ إن  بن فُٕب ي إن  بن الًاخت ثُب ًَ 
التمتّغ وؼّ ٔؼتجز حٕىئذٍ استطبػتٍ لحاح  التمتّاغ ي   ٔك آ اساتطبػتٍ     

إوّمب تظُز الثمزِ ثٕه القًلٕه فآ منواّ الزخاًع    ي   يوٍلحح  المكّٓ 
الزخًع ي  ٔؼتجز ثؼادٌ ي لاً ماغ     ػفٓالؼشم مغ قجل اإلوقالة فٕؼتجز
 .الؼشم
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ مكّ

لىي  *السٌت٘يلَ حصلت االستؽبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لجل هعٖ ٍ •
 **الساٌت٘ي ثششغ ٍلَع الحج ػلى فشض الوجبدسٓ للِ٘ لجل تجابٍص  

فبلظبّش أًِ ووب لَ حصلت فٖ ثلذُ، ف٘جت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘ت للى 
 أصٗذ، أٍ ***السٌٔ الثبلثٔ 

 .السىّ ػفى األقًى *•
 .ثل السىّ ػفى األقًى **•
 .ثل السىتٕه أي أسٔد ***•
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ مكّ

أهب الوىٖ لرا خش، الى سبئش األهصبس هجبٍسا لْب فال ٗلحمِ حىوْب ٍ •
االستؽبػٔ ثؼذُ ف٘تؼا٘ي   فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ لال لرا تَؼي ٍ حصلت

 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍلى
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 المقّٕ فٓ مكّ لً يخت ػفٍٕ التمتغ

الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍجت ػلِ٘ التوتغ ووب لرا وبًت اساتؽبػتِ   4هسألٔ •
ػلِ٘ الخشٍ، الى  ٗجت   فٖ ثلذُ أٍ استؽبع فٖ هىٔ لجل اًمالة فشظِ

الو٘مبت إلحشام ػوشٓ التوتغ، ٍ األحَغ أى ٗخاش، الاى هْال أسظاِ     
 ، *لَٓف٘حشم هٌِ، ثل ال ٗخلَ هي 

لى لن ٗتوىي ف٘ىفٖ الشجَع الى أدًى الحل، ٍ األحَغ الشجَع الى ٍ •
 هب ٗتوىي هي خبس، الحشم هوب َّ دٍى الو٘مبت، 

لى لن ٗتوىي هي الخشٍ، للى أدًاى الحال أحاشم هاي هَظاؼِ، ٍ      ٍ •
 .األحَغ الخشٍ، الى هب ٗتوىي

ي إن  -الخزيج ماه الحازم  أْ  -الحلالزخًع الى أ وى ثل ٔك ٓ  *•
 . بن الخزيج إلٓ المٕقب  أحًؽ ي إلى مُل أرػٍ أ ثز إحتٕبطب
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من الميقات لمن يمرعليه

من محاذي الميقات لمن ال يمر على 
 الميقات و يمر من المحاذي

من دويرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف الميقات

 من خارج الحرم لمن ليس منهم


