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

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحج•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؿشٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظبس •

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

َذا مستحت ي لٕس ثًاخت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسدد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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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 الؼشٍسٓ لوشع أٍ ػؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 

 ثل األحًط *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



4 

  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 ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•
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 الدىت ي الحبئض ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

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

 
 

ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خصاًص 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 الحبئض 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
 

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

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئغ ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الظجش للى حابل الٌمابء فابألحَؽ 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 ازية   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئض ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔدًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الدح ّ فبلتددٔد فٓ الدح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبط 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 ٍ ٍسـِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى جاَاص اإلحاشام   
هي جو٘غ هَاػؼِ اخت٘بسا، ٍ األفؼل هي الوسلخ ثن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التؼت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَؽ التأخ٘ش، ثل ػذم الجَاص ال ٗخلَ هي   ٍج

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الدح ّ، -الثبلث•

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

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

 ػي الَثَق، فؼال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؿالع هغ حظَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن ٗثجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

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

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔدات      
 .اإلحتٕبط 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 الـشٗك ه٘مبتبى ٗجت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب للاى   •
 .هىٔ ػلى األحَؽ، ٍ األٍلى تجذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔدت ػفٍٕ *•

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

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗظل فٖ ؿشٗمِ للى هىٔ للى هَػغ ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ جابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ث   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخؾ هستم٘ن

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

فشع لهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابؽ ثؼاذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشكبل فٍٕ  مب   إشكبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتصًر 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 فازة 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 حظَل الظي 

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

مغ فقدٌ ٔدت اإلحتٕبط 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 المًضغ قزٔجبً ماه المٕقاب   

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

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

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

ي   ٔضزّ احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ  آخز مًاضؼٍ، 
 .ا حتٕبط بن ثؼىًان إ ا أوٍّ   ٔدًس، ألوٍّ   ثأس ثٍ 

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحزم فٓ أي ل مًضغ 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 مًضغإن 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   الصًرتٕه إلّب إ ا تجٕ ه ػدم التمكّه مه اإلحازام ماه   

 .مطفقبًاأليلى التددٔد المحب اِ ي إحزامٍ مه ثؼد 

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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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 فشػِ للى فشع أّل هىأ  
فاإوُّ ٔحزماًن ثحاح ا فازا  ي     ٍ لى وبى األحَؽ لحشاهِ هي الجؼشأً، 

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

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

 . ألشة هي غ٘شُ للى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 مكّ ٔحزمًن لفحح  مه مكّ، ي لفؼمزِ مه أ وى الحلّأَل 

 :158هسألٔ •
، سَاء وبى أَل مكّ ٔحزمًن لفحح  مه مكّ، ي لفؼمزِ مه أ وى الحلّ•

هم٘وب ثوىٔ أٍ غ٘ش هم٘ن، ألىّ ولّ هي أتى ػلى ه٘مبت وبى ه٘مبتب لِ، ٍ 
آلِ،ػجاذ  ُ ػلِ٘ ٍ ٰ  ال ًؼلن فٖ رله خالفب، ٍ لْزا أهش الٌجٖ طلّى اللّ

 .«1»الشحوي ثي أثٖ ثىش أى ٗؼوش ػبئشٔ هي التٌؼ٘ن، ٍ وبًت ثوىٔ 
•______________________________ 

: ، ٍ ساجاغ 217: 3، ٍ الشاش  الىج٘اش   215: 3ووب فاٖ الوغٌاٖ   ( 1)
، ٍ سااٌي 113 -871: 2، ٍ طااح٘ا هساالن 4: 3طااح٘ا الجخاابسٕ 

 .305: 3، ٍ هسٌذ أحوذ 357: 4الجْ٘مٖ 
 204-205: ، ص7 ؛ ج(الحدٔثّ -ط )تذ زِ ال قُبء  
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 مكّ ٔحزمًن لفحح  مه مكّ، ي لفؼمزِ مه أ وى الحلّأَل 

ي إوّمب لشم اإلحزام مه الحلّ، لٕدمغ فٓ الىسك ثٕه الحالّ ي الحازم،   •
فإوٍّ لً أحزم مه الحزم، لمب خمغ ثٕىُمب فٍٕ، ألنّ أفؼبل الؼمازِ  فُّاب   
فٓ الحزم، ثخالف الحح ، فإوٍّ ٔ تقز إلى الخزيج إلى ػزفّ فٕدتمغ لٍ 

 .الحلّ ي الحزم، ي الؼمزِ ثخالف  لك
هي إّٔ الحلّ أحشم جبص، ووب أىّ الوحشم هاي هىأ ٗحاشم هاي إّٔ     ٍ •

هَػغ شبء هٌْب، ألىّ الومظَد هي اإلحشام الجواغ فاٖ الٌساه ثا٘ي     
 .الحلّ ٍ الحشم

 205: ، ص7 ؛ ج(الحدٔثّ -ط )تذ زِ ال قُبء 
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 مكّ ٔحزمًن لفحح  مه مكّ، ي لفؼمزِ مه أ وى الحلّأَل 

أىّ هي اػتوش فٖ أشْش الحج هي أّل هىٔ أًِّ ْٗلّ : ٍ ػي أحوذ سٍاٗٔ•
 .«2»ثبلحجّ هي الو٘مبت، فإى لن ٗفؼل، فؼلِ٘ دم 

لَ أحشم ثبلؼوشٓ هي الحشم، لن ٗجضئِ، خالفب للؼبهّٔ، فإًّْن جاَّصٍُ،  ٍ •
 .«3»ٍ أٍججَا ػلِ٘ الذم، لتشوِ اإلحشام هي الو٘مبت 

 .218: 3، الشش  الىج٘ش 216: 3الوغٌٖ ( 2)•
 .98: 7، فتا الؼضٗض 209: 7، الوجوَع 218: 3الوغٌٖ ( 3)•

 205: ، ص7 ؛ ج(الحدٔثّ -ط )تذ زِ ال قُبء 
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 مكّ ٔحزمًن لفحح  مه مكّ، ي لفؼمزِ مه أ وى الحلّأَل 

ثن لى خش، للى الحلّ لجل الـَاف ثن ػبد، أجضأُ، ألًِّ لذ جوغ ثا٘ي  •
 .الحلّ ٍ الحشم

لى لن ٗخش، حتى لؼى ػوشتِ طاّ أٗؼب ػٌاذّن، ألًّاِ لاذ أتاى     ٍ •
ثأسوبًْب، ٍ لًّوب أخلّ ثبإلحشام هي ه٘مبتْب ٍ لذ ججشُ، ٍ ّزا لَل أثاٖ  
ثَس ٍ اثي الوٌزس ٍ أطحبة الشإٔ ٍ أحاذ لاَلٖ الشابفؼٖ، ٍ الماَل     

ال تظا ػوشتِ، ألًِّ ًسه، فىبى هي ششؿِ الجوغ ث٘ي الحلّ ٍ : الثبًٖ
الحشم، وبلحجّ، فؼلى ّزا ٍجَد ّزا الـَاف وؼذهِ، ٍ ّاَ ثابق ػلاى    
لحشاهِ حتى ٗخش، للى الحلّ، ثن ٗـَف ثؼاذ رلاه ٍ ٗساؼى، ٍ لى    

 .«4»حلك لجل رله فؼلِ٘ دم 
 . 209: 7، الوجوَع 99: 7، فتا الؼضٗض 219 -218: 3الوغٌٖ ( 4)•

 205: ، ص7 ؛ ج(الحدٔثّ -ط )تذ زِ ال قُبء 
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

لذ ٗظْش هٌِ أى الخالف فٖ حىن الوجبٍس لرا أساد أى ٗؼتوش ػوشٓ ثل •
التوتغ جبس فْ٘ن، ٍ أى ه٘مبت ػوشٓ التوتغ هٌْن، ّل َّ هْالّ أسػاِ،   

 .أٍ أحذ الوَال٘ت، أٍ أدًى الحل؟
 .لىي ال هجبل لالحتوبل األٍل، ألى الوفشٍع أًِ هي أّل هىٔ•
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

ٍ ّاَ أحاذ    -هشادُ ٌّبن أى هب اختبسُ هي ّزُ االحتوابالت فىأى •
ٍ و٘ف وبى فٌظَص تله الوسألٔ . جبس فٖ حمْن -الوَال٘ت الخوسٔ

أوثشّب ٍاسدٓ فٖ الوجبٍس، ٍ ال تشول أّل هىٔ، فال ثذ هاي الشجاَع   
هاي وابى هٌضلاِ دٍى    : الى غ٘شّب هي األدلٔ ٍ حٌ٘ئز همتؼاى ػواَم  

أى  -ثٌبء ػلى ػوَهِ ألّل هىأ وواب تماذم    -الو٘مبت فو٘مبتِ هٌضلِ
لىي الظابّش أًاِ خاالف    . ه٘مبت ػوشتْن لحج التوتغ َّ هٌضلْن هىٔ

 اإلجوبع، 
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

ِ : ٍ لذ روش فٖ وشف اللثبم• ثذ فٖ الٌسه هي الجوغ ث٘ي الحل ٍ ال  أً
الحشم، ٍ فٖ الحج ٗجوغ ثٌْ٘وب ثبلخشٍ، الى ػشفبت، ٍ جؼلاِ دل٘لااب   

 . ػلى ػذم جَاص لحشام ػوشٓ المبسى ٍ الوفشد هي هىٔ
قد أشبر الؼالماّ فآ التاذ زِ الاى  لاك، فٕظُاز ماىُّ أن ماه         ي •

المسفمب  أن الؼمزِ مطفقبً   تكًن مه مكّ، إ  حٕىئذ   خماغ فُٕاب   
 .ثٕه الحل ي الحزم
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

ٍ . ّزُ المبػذٓ ٍ لى لن ٗظْش دل٘ل ػلْ٘ب، لىي الظبّش التسبلن ػلْ٘بٍ •
 . حٌ٘ئز ٗتشدد األهش ث٘ي وًَِ أدًى الحل ٍ وًَِ أحذ الوَال٘ت

 . الوظٌف اختبس الثبًٖ ف٘وب تمذم، فٖ فظل ألسبم الحجٍ •
الوتماذم فاٖ دل٘ال     -الزٕ ٗمتؼِ٘ ػوَم طح٘ا ػوشٍ اثاي ٗضٗاذ  ٍ •

 .«1»االجتضاء ثبلخشٍ، للى أدًى الحل : -الو٘مبت الؼبشش
 

•______________________________ 
 .2، 1: هي أثَاة الوَال٘ت حذٗث 22: الَسبئل ثبة( 1)
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

، ٍ لان  (ص)فِ٘ ثفؼل الٌجٖ ( ع)لذ ٗشىل ػوَهِ، ثبستشْبد االهبم ٍ •
لىاي  . حٌ٘ئز هي أّل هىٔ، ٍ ال وبًت ػوشتِ ػوشٓ توتاغ ( ص)ٗىي 

الظبّش أى االستشْبد ثبلفؼل الخبص ال ٗظا لشٌٗٔ ػلاى التخظا٘ض،   
 .فال ثأس ثبلجٌبء ػلى الؼوَم

ٍ ال س٘وب ثؼذ اػتؼبدُ ثظح٘ا الحلجٖ الَاسد فٖ الوجبٍس لرا أساد أى  •
فاٖ هساألٔ    -ٗتوتغ، ح٘ث أهش فِ٘ ثبلخشٍ، ػي الحشم، ٍ لذ ػشفات 

أى ّزا الظح٘ا أسجا هي غ٘اشُ هاي أدلأ الماَل٘ي      -حىن الوجبٍس
 . اٙخشٗي
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

لَ فشع لظَس الٌظَص ػي تؼ٘٘ي الو٘مابت تؼا٘ي الشجاَع للاى     ٍ •
ثان  لى همظاَد   . األطل الومتؼٖ لالجتضاء ثبإلحشام هي أدًاى الحال  

أى لحشاهِ لحج الماشاى ٍ  « حبلِ حبل أّلْب»: ، هي لَلِ(سُ)الوظٌف 
ٍ ٗشىل ثوب سجك هي . االفشاد ٗىَى هٌْب، لوب سجك فٖ الو٘مبت السبثغ

الظح٘ح٘ي الوتؼوٌ٘ي لحشام الوجبٍس للحج هي أدًى الحل، ثٌبء ػلاى  
 .لؿاللْوب الشبهل لوب ثؼذ السٌت٘ي، ووب تمذم
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

، ٍ لرا أساد الؼوشٓ الوفاشدٓ  (1)ه٘مبتِ أحذ الخوسٔ أٍ هحبراتْب ٗىَى •
 .جبص لحشاهْب هي أدًى الحل

لذ تمذم هٌِ أى المذس الوت٘مي هي الظح٘ح٘ي هب لجل السٌت٘ي، ٍ حٌ٘ئز •
فاٖ سٍاٗابت    -الوٌاضل : ٍ لى شئت للات . ال هَجت لشفغ ال٘ذ ػٌْوب

لى وبى ٗختض ثبلَؿي فال ٗشول الوجبٍس ٍ لَ ثؼذ السٌت٘ي،  -الوٌضل
ثأى ٗشاد ثِ  -ٍ لى وبى ٗؼن غ٘شُ. فال ٍجِ إلحشام الوجبٍس هٌِ حٌ٘ئز

فْاَ ٍ لى وابى    -الوٌضل الزٕ اتخزُ همشاا لِ ٍ ألّلِ هذٓ هؼتاذاا ثْاب  
ٗشول هٌضل الوجبٍس، لىي الظح٘ح٘ي هَججبى للخاشٍ، ػاي ػواَم    

 .حىن الوٌضل ثومتؼى لؿاللْوب
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

لذ ػشفت لضٍم الؼول ثبلوـلك ٍ لى وبى المذس الوت٘مي هٌِ الخابص،  ٍ •
فى٘ف سبؽ الحىن ثأى لحشام الوجبٍس ثؼذ السٌت٘ي هي هىأ؟ ٍ لىاي   
ػشفت سبثمبا أى رٗل الظح٘ا الثبًٖ ؿَٗل جذاا، ٍ ظبّش فاٖ المابؿي   

 .فالحظ ٍ تأهل. الزٕ تجذل فشػِ ٍ َّ هب ثؼذ السٌت٘ي
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 مٕقب  ػمزِ التمتغ

ساَاء   -أى ه٘مبت الحج ألّل هىٔ هـلمابا : الزٕ ٗتحظل هوب روشًبٍ •
ساَاء وبًات ػواشٓ     -ٍ ه٘مبت ػوشتْن -وبى توتؼبا أم لشاًبا، أم لفشاداا

أدًى الحل، ٍ ه٘مبت حج الوجبٍس  -توتغ، أم لفشاد، أم لشاى، أم هفشدٓ
 .لال حج التوتغ فبى ه٘مبتِ هىٔ. فٖ هىٔ، ٍ ػوشتِ أدًى الحل هـلمبا

ٍ لال ػوشتِ فبى ه٘مبتْب هحل الخالف، الوتمذم فٖ فظل طاَسٓ حاج   •
 .التوتغ ٍ اللِّ سجحبًِ الؼبلن الؼبطن، ٍ َّ حسجٌب ٍٓ ًِؼٕنٓ الَْٓوِ٘لُ
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ وَبىَ ثِوٓىََّٔ ٍٓ أَسٓادٓ الْؼٔوٕشََٓ ٗٓخْشُ،ٔ لِلَى الْحِلِّ فَ٘ٔحٕاشِمٔ   22« 1»•
  هِيَ الْجِؼٕشَأًَِ أٍَِ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ إٍَٔ هٓب أَشْجْْٓٓٓب

هٔحٓو ذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٔوٓاشَ ثٕايِ   « 2» -1 -14967•
 -هٓيْ أَسٓادٓ أَىْ ٗٓخْشُ،ٓ هِايْ هٓىَّأَ لِ٘ٓؼٕتَوِاشَ   : ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .أَحٕشَمٓ هِيَ الْجِؼٕشَأًَِ أٍَِ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ إٍَٔ هٓب أَشْجْْٓٓٓب
هي الجابة   8، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗث 2952 -454 -2الفمِ٘  -(2)•

 .هي أثَاة االحشام 45
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

ٍٓ لِىَّ سٓسٔاَلَ اللَّاِِ ص اػٕتَوٓاشَ ثَلَابَُ ػٔوٓاش       : لَبلَ« 3» -2 -14968•
ػٔوٕشَٓا أَّٓلَّ فِْ٘ٓاب هِايْ ػٔسٕافَبىَ ٍٓ ِّآٖ      -وُلُّْٓب فِٖ رِٕ الْمَؼٕذِٓٓ -هٔتَفَشِّلَبتٍ

ٍٓ ػٔوٕشَٓا أَّٓالَّ   -ٍٓ ػٔوٕشََٓ الْمَؼَبءِ أَحٕشَمٓ فِْ٘ٓب هِيَ الْجٔحٕفَِٔ -ػٔوٕشَُٓ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ
 .ٍٓ ِّٖٓ ثٓؼٕذٓ أَىْ سٓجٓغٓ هِيَ الـَّبئِفِ هِيْ غَضَآِ حٌَٕٔ٘ي  -فِْ٘ٓب هِيَ الْجِؼٕشَأًَِ

 
 2هاي الجابة    2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗث 2943 -450 -2الفمِ٘  -(3)•

 .هي أثَاة الؼوشٓ
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

 
 .«5»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 4»ٍٓ تَمَذ مٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلَُلُ•
 .هي أثَاة ألسبم الحج 9هي الجبة  9تمذم فٖ الحذٗث  -(4)•
 . هي أثَاة الؼوشٓ 2هي الجبة  6، 3ٗبتٖ فٖ الحذٗث٘ي  -(5)•
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 خبرج الحزممِهْ ثِبلتَّمٓتُّغِ ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ  

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘ش  ػٓيْ حٓو بدٍ ػٓايِ الْحٓلَجِاِّٖ   « 3» -3 -14757•
فَمَبلَ لَب لَٕ٘سٓ لِإَّٔالِ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لِإَّٔلِ هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا: لَبلَ

لَابلَ لِرَا أَلَابهَٔا سٓأٌَا إٍَٔ     -فَبلْمَبؿٌِِ٘يَ ثِْٓاب : لَبلَ لُلْتٔ -هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
فَإِرَا أَلَبهَٔا شَإْشاا فَاإِىَّ لَْٔانٕ أَىْ     -طٌَٓؼَٔا وَوٓب ٗٓظٌَٕغٔ إَّٔلُ هٓىََّٔ -سٌَٓتَٕ٘يِ
لُلْتٔ هِيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّاَىَ   -لُلْتٔ هِيْ إَٔٗيَ لَبلَ ٗٓخْشُجَٔىَ هِيَ الْحٓشَمِ -ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
 .فَمَبلَ هِيْ هٓىََّٔ ًَحَٕاا هِو ب ٗٓمَُلُ الٌَّبسٔ -ثِبلْحٓجِّ

 .103 -35 -5التْزٗت  -(3)•
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 خبرج الحزمئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِبلتَّمٓتُّغِ مِهْ  

الْؼٓلَّبهُٓٔ فِٖ الْؤخْتَلَفِ السُّؤَالُ ٍٓلَغٓ ػٓلَاى الْمَابؿٌِِ٘يَ ٍٓ لًَِّوٓاب ٗٓتَحٓمَّاكُ     لَبلَ •
الِبسٕتِ٘ـَبىُ ثِإِلَبهِٓٔ سٌَٓٔ  وَبهِلَٔ  ٍٓ لِرَا أَلَبمٓ ّٓؤُلَبءِ الَّزِٗيَ أَلَابهَٔا سٓأٌَا سٓأٌَا    

 .«4»أُخْشَى اًْتَمَلَ فَشْػُْٔنٕ فَلَب هٌَٔبفَبَٓ 
 .261 -ساجغ هختلف الش٘ؼٔ -(4)•
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

 من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 و لٌس داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتغاحزام ػمزِ 

عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتغاحزام ػمزِ 

عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و ٌمر من 
 المحاذي

و إن كان  من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 األحوط من خارج الحرم لمن منزله داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام حج 
 التمتع

 من المكة
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من المكة
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم و لٌس فً مكة

 لمن لٌس منهم و هو فً مكة من مكة


