
اقسام العمرة    8-9-94 36    



2 

  القَل في أقسام العوزة
  في ألسام العوشةالمَل •
  هٌدذٍ  ٍ تٌمسن العوشة كالحح إلى ٍاخب أصلي ٍ عشضي  1هسألة •

بأصل الششع على كل هكلف بالششائظ الوعتبشة في الحح هدشة  فتدب 
في العوش، ٍ هي ٍاخبة فَسا كالحح، ٍ ال يشتشط في ٍخَبها استغاعة 
الحح بل تكفي استغاعتها فيد  ٍ إى لدن يتحمدك اسدتغاعت ، كودا أى      

 .فلَ استغاع للحح دًٍها ٍخب دًٍها، العكس كزلك
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 تجزئ العوزة الوتوتع بها عي العوزة الوفزدة

هدل تددب   الوفدشدة، ٍ  تدضئ العوشة الوتوتع بها عي العوشة  2هسألة •
على هي ٍظيفت  حح التوتع إرا استغاع لها ٍ لن يكي هستغيعا للحح؟ 

ٍ على هزا ال تدب على األخيش بعدذ  ، *األلَىالوشهَس عذه ، ٍ هَ 
فشاغ  عي عول الٌيابة ٍ إى كاى هستغيعا لها، ٍ هَ في هكة، ٍ كزا ال 
تدب على هي توكدي هٌهدا ٍ لدن يدتوكي هدي الحدح لوداًع، لكدي         

 .اإلتياى بها **األحَط
 .لعل األقَى ٍجَبه ٍ ال أقل هي اإلحتياط *•
 .اليتزك **•
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 عمره

 واجب

یک بار  اصلی
 در عمر

 مفرده

 تمتع 

 عرضی

/  اجاره/ قسم/ عهد/ نذر
 / ...شرط ضمن عقد

ورود به حرم مکی به 
شرط عدم احرام در آن 
ماه قمری وعدم ضرر 

یا تزاحم با  یا حرج
 تکلیف أهم

 مستحب

هر 
عمره 
غیر 
 واجب
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 العهدقد تجب العوزة بالٌذر ٍ الحلف ٍ 

لذ تدب العوشة بالٌزس ٍ الحلف ٍ العهذ ٍ الششط في ضوي العمدذ   3هسألة •
إى كاى إعالق الَخدَ  عليهدا فدي غيدش األ يدش      ٍ   ٍ اإلخاسة ٍ اإلفساد

بوعٌدى حشهتد     *هكةهساهحة على ها هَ التحميك، ٍ تدب أيضا لذ َل 
هٌها هدي  : **الوَاسدبذًٍها فإً  ال يدَص د َلها إال هحشها إال في بعض 

يكَى همتضى شغل  الذ َل ٍ الخشٍج كشاسا كالحغا  ٍ الحشاش، ٍ أهدا  
ٍ هٌها غيش رلك كدالوشيض ٍ  ، ***فوشكلاستثٌاء هغلك هي يتكشس هٌ  
 ،الوبغَى هوا ركش في هحل 

أي الحزم الوكي فال إشكال في الدخَل في بلدة هكةة هحةال إ ا نةاى     *•
   .خارج الحزم

هٌها ها إ ا ناى اإلحزام ضزريا أٍ حزجيا ٍ هٌها ها إ ا نةاى اإلحةزام   **•
 .هتزاحوا لتكليف أهن ٍ هٌها ها إ ا أحزم في ًفس الشهز

 .ال إشكال فيه لَ ناى اإلحزام حزجيا ***•
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 العهدقد تجب العوزة بالٌذر ٍ الحلف ٍ 

ها عذا رلك هٌذٍ ، ٍ يستحب تكشاسهدا كدالحح ٍ ا تلفدَا فدي     ٍ •
فيوا دٍى الشهش اإلتيداى بهدا    *األحَطهمذاس الفصل بيي العوشتيي، ٍ 

 .سخاء
لكي األلَى عذم اعتباس الفصل فتدَص في كل صهاى ًعدن يسدتحب    *•

 .تكشاسها كل عششة أيام 
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