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  الحجأقسام 
  كٖ أهسبم الحجالوَل •
توتغ ٍ هشاى ٍ إكشاد، ٍ األٍل كشض هي ًبى ثؼ٘دذا ػدي   : ٍ ّٖ ثالثٔ•

هٌٔ، ٍ اٙخشاى كشض هي ًبى حبظشا إٔ ؿ٘دش ثؼ٘دذ، ٍ حدذ الجؼدذ     
ثوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى ه٘ال هي ًل جبًت ػلى األهَى هي هٌٔ، ٍ هي ًدبى  
ػلى ًلس الحذ كبلظبّش أى ٍظ٘لتِ التوتغ، ٍ لَ شي كٖ أى هٌضلِ كٖ 
الحذ أٍ الخبسج ٍجدت ػل٘دِ اللحدو، ٍ هدغ ػدذم توٌٌدِ ٗشاػدٖ        
االحت٘بغ، ثن إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إلى حجٔ اإلسالم، ٍ أهب الحج 

، ٍ ًدزا حدبل شدو٘وِ٘، ٍ أهدب     شدب   هسن الٌزسٕ ٍ شجِْ كلِ ًزس إّٔ 
 .االكسبدٕ كتبثغ لوب أكسذُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ؟هاّٖ حذٍد الحشم الوكٖ
 السؤال  •

 هبّٖ حذٍد الحشم الوٌٖ؟•

 اإلجاتــٔ•

 : الحوذ هلل ٍالصالٓ ٍالسالم ػلى سسَل اهلل ٍػلى آلِ ٍصحجِ، أهب ثؼدذ•
كللحشم الوٌٖ حذٍد هؼشٍكٔ رًشّب أّل الؼلن ثبلتلص٘ل كلٖ الوجوَع •

 :للٌٍَٕ ٍَّ شبكؼٖ
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 ؟هاّٖ حذٍد الحشم الوكٖ
حذٍد الحشم هي أّن هب ٗؼتٌى ثدِ لٌردشٓ هدب ٗتؼلدن ثدِ هدي       ٍهؼشكٔ •

األحٌبم، ٍهذ اجتْذت كٖ إٗعبحِ ٍتتجغ ًالم األئؤ كٖ إتوبًِ ػلدى  
دٍى : كحذ الحشم هي جْٔ الوذٌٗٔ, -تؼبلى  -أًول ٍجَِّ ثحوذ اهلل 
ػلى ثالثٔ أه٘بل هدي هٌدٔ، ٍهدي ؼشٗدن     , التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًلبس

: ؼشف أظبٓ لجي ػلى سجؼٔ أه٘بل هي هٌٔ، ٍهي ؼشٗن الؽبئق: ال٘وي
ػلى : ػلى ػشكبت هي ثؽي ًوشٓ ػلى سجؼٔ أه٘بل، ٍهي ؼشٗن الؼشام

كٖ شؼت آل : ثٌ٘ٔ ججل ثبلووؽغ ػلى سجؼٔ أه٘بل، ٍهي ؼشٗن الجؼشأً
ػجذ اهلل ثي خبلذ ػلى تسؼٔ أه٘بل، ٍهي ؼشٗن جذٓ، هٌوؽغ األػشبش 

 . ػلى ػششٓ أه٘بل هي هٌٔ
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 ؟هاّٖ حذٍد الحشم الوكٖ
 :أى هبلإلى •
أى الحشم ػلِ٘ ػالهبت هٌصدَثٔ كدٖ جو٘دغ جَاًجدِ رًدش      ( ٍاػلن ) •

األصسهٖ ٍؿ٘شُ ثأسبً٘ذّن أى إثشاّ٘ن الخل٘دل ػل٘دِ السدالم ػلوْدب،     
ًٍصت الؼالهبت كْ٘ب ًٍبى ججشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاظؼْب، ثن أهش 
ًجٌ٘ب صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثتحذٗذّب ثن ػوش ثدن ػرودبى ثدن هؼبٍٗدٔ     

 .اًتْى. ٍّٖ إلى اٙى ثٌ٘ٔ ٍهلل الحوذ. سظٖ اهلل ػٌْن
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 ؟هاّٖ حذٍد الحشم الوكٖ
ششح الخششى لوختصش خل٘ل الوبلٌٖ هجٌ٘ب حذٍد الحشم ثبلؼالهٔ ٍكى •

ٗؼٌٖ أى الحشم ٗؼشف أٗعب ثأى س٘ل الحل إرا جدشى  : الوو٘ضٓ لْب هبئال
إلِ٘ ال ٗذخلِ، ٍس٘لِ إرا جشى ٗخشج إلى الحل ٍٗجشٕ ك٘دِ، ٍّدزا   

 .اًتْى. تحذٗذ للحشم ثبألهبسٓ ٍالؼالهٔ، ٍاألٍل تحذٗذ لِ ثبلوسبحٔ
ٍتَجذ اٙى ّزُ الؼالهبت الوو٘ضٓ لحذٍد الحشم الوٌٖ كٌ٘جـٖ االًتجبُ •

 .لْب
 . ٍاهلل أػلن•
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 حذ الثعذ

كدٖ  : ٍ هذ سٍى الش٘خ ػي الحلجّٖ، ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػل٘دِ السّدالم، هدبل   •
هدب دٍى الوَاه٘دإ إلدى هٌّدٔ كْدَ هدي       »: حبظشٕ الوسجذ الحشام، هدبل 

 .«1« »ل٘س لْن هتؼٍٔ  الحشام،حبظشٕ الوسجذ 
ٍ ألىّ إثؽدبل الودَل   . ٍ هؼلَم أىّ ّزُ الوَاظغ أًرش هي اثٌدٖ ػشدش هد٘ال   •

 .األٍّل ٗستلضم صحّٔ هب رّجٌب إلِ٘
الْحٓشامِ الْوٓسٕجِذِ حبظِشِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٌُٗٓيْ إَّٔلُِٔ رلِيٓ : ثوَلِ تؼبلى: احتجّ الش٘خ•
«2». 
 .هي فِ٘: الحشم، ٍ حاضشٍُ: ٍ الوشاد تِ•
، 517الحددذٗ   158: 2، االستجصددبس 99الحددذٗ   33: 5التْددزٗت ( 1)•

 .4هي أثَاة أهسبم الحجّ الحذٗ   6الجبة  187: 8الَسبئل 
 .196(: 2)الجوشٓ ( 2)•

 129: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحق٘ق الوزّة، ج
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 حذ الثعذ

 هرلِالظبّش هي الحشم َّ الحشم الووشّس الّزٕ َّ اثٌب ػشش ه٘ال كٖ ٍ •

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )القشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحكام 
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 الحشمحذ 

 حٓذُّ الْحٓشَمِ الَّزِٕ لَب ٗٓجَٔصٔ كِِِ٘ هَلْغٔ الشَّجٓشِ هٓب سٍٓٓأُ ٍٓ •

سٓؼٕذٔ ثٕيُ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕلَشٍ ػٓيِ الْؼٓجَّبسِ ثٕيِ هٓؼٕدشٍُف    245 1332•
ػٓيْ صٓلَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ ثٌَٕٔ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هَبلَ سٓوِؼٕإٔ أَثٓدب  
جٓؼٕلَشٍ ع ٗٓوَُلُ حٓشَّمٓ اللَِّٔ حٓشَهِٓٔ ثٓشِٗذاً كِٖ ثٓشِٗذ  أَىْ ٗٔخْتَلَى خَلَبُٔ ٍٓ ٗٔؼٕعَدذٓ  

 -الْدِِرْخِشِ إٍَٔ ٗٔصٓدبدٓ ؼَٕ٘دشُُٔ ٍٓ حٓدشَّمٓ سٓسٔدَلُ اللَّدِِ        شَجٓشََٓ   شَجٓشُُٔ إِلَّب
الْوٓذٌََِٗٔ هٓب ثٕٓ٘يَ لَبثٓتَْٕ٘ٓب صٕٓ٘ذّٓٓب ٍٓ حٓشَّمٓ هٓدب حَٕٓلَْٓدب ثٓشِٗدذاً كِدٖ ثٓشِٗدذ  أَىْ      

  ٗٔخْتَلَى خَلَبّٓب إٍَٔ ٗٔؼٕعَذٓ شَجٓشُّٓب إِلَّب ػَٔدٕٕٓ هٓحٓبلَِٔ الٌَّبظِحِ
•  

  382: ، ص5 تْزٗة األحكام، ج
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 الحشمحذ 

 [3]حذ الحشم الزٕ ال ٗجَص هؽغ الشجش هٌِ َّ ثشٗذ كٖ ثشٗذ ٍ •
•  
  َّ اثٌب ػشش ه٘ال ٍ الو٘ل ثل  اللشسخ: الجشٗذ[ 3]•
 
 

 220: ، ص1 ؛ ج(التي الثشاج)الوْزب 
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 الحشمحذ 

 .«ثبة حذ الحشم ٍ هٌٔ ٍ ػشكبت ٍ الوشؼش الحشام»•
، ٍ هي ؼشٗدن الد٘وي   [2]حذ الحشم هي جْٔ الوذٌٗٔ ػلى ثالثٔ أه٘بل •

ػلى سجؼٔ أه٘بل، ٍ هي ؼشٗن الؼشام ػلى سجؼٔ أه٘بل، ٍ هدي ؼشٗدن   
جذُ ػلى ػششٓ أه٘بل ٍ هي ؼشٗن الؽبئق ػلى ػشكٔ، أحذ ػشش ه٘ال 

 .هي ثؽي ًوشٓ
 .الو٘ل ثل  اللشسخ[ 2]•

 

 273: ، ص1 ؛ ج(التي الثشاج)الوْزب 
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 الحشمحذ 

حذ هٌٔ هي ػوجٔ الوذً٘٘ي الى ػوجٔ رٕ ؼَى، ٍ حدذ ػشكدٔ هدي    ٍ •
ثؽي ػشًٔ ٍ ثَٗٔ ٍ ًوشٓ إلى رٕ الوجبص ٍ حذ الوشؼش الحشام َّ هدب  

 .إلى الح٘بض إلى ٍادٕ هحسش[ 3]ث٘ي الوأصه٘ي 
 .الوَظغ الزٕ ث٘ي ػشكٔ ٍ الوشؼش: الوأصهبى[ 3] •

 273: ، ص1 ؛ ج(التي الثشاج)الوْزب 
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 الحشمحذ 

  «ٍ حذ الحشم ثشٗذ كٖ هرلِ»: هَلِ •
اى هٌسش هجوَع ؼَلِ ٍ ػشظِ ثشٗذ أى ثوبً٘دٔ كشاسدخ، ال اى   ٗؼٌى •

ؼَلِ ثشٗذ ٍ ػشظِ ثشٗذ، إر ؼَلِ أًرش هي ػشظِ ٍ رلي هشدَْس، ٍ  
 الظبّش اًِ ال خالف كِ٘ ث٘ي الوسلو٘ي، ٍ َّ هحذٍد ثؼالهبت ٌّبى 

 

 429: ، ص6 هجوع الفائذٓ ٍ الثشّاى فٖ ششح إسشاد األرّاى؛ ج
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 هي كاى على ًفس الحذ

  كٖ أهسبم الحجالوَل •
توتغ ٍ هشاى ٍ إكشاد، ٍ األٍل كشض هي ًبى ثؼ٘دذا ػدي   : ٍ ّٖ ثالثٔ•

هٌٔ، ٍ اٙخشاى كشض هي ًبى حبظشا إٔ ؿ٘دش ثؼ٘دذ، ٍ حدذ الجؼدذ     
 ،ثوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى ه٘ال هي ًل جبًت ػلى األهَى هي هٌٔ

ٍ هي ًبى ػلى ًلس الحذ كبلظبّش أى ٍظ٘لتِ التوتغ، ٍ لَ شي كدٖ   •
أى هٌضلِ كٖ الحذ أٍ الخبسج ٍجت ػلِ٘ اللحو، ٍ هغ ػدذم توٌٌدِ   
ٗشاػٖ االحت٘بغ، ثن إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إلى حجدٔ اإلسدالم، ٍ   

، ٍ ًزا حبل شو٘وِ٘، ٍ شب  هسن أهب الحج الٌزسٕ ٍ شجِْ كلِ ًزس إّٔ 
 .أهب االكسبدٕ كتبثغ لوب أكسذُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 هي كاى على ًفس الحذ

هي ًبى ػلى ًلس الحذ كبلظبّش أى ٍظ٘لتدِ التوتدغ لتؼل٘دن حٌدن     ٍ •
 الحذاإلكشاد ٍ الوشاى ػلى هب دٍى 

ٍ  اللحدو  ٍ لَ شي كٖ ًَى هٌضلِ كٖ الحذ أٍ خبسجِ ٍجت ػلِ٘  •
هغ ػذم توٌٌِ ٗشاػٖ االحت٘بغ ٍ إى ًبى ال ٗجؼذ الوَل ثأًدِ ٗجدشٕ   
ػلِ٘ حٌن الخبسج ك٘جت ػلِ٘ التوتغ ألى ؿ٘دشُ هؼلدن ػلدى ػٌدَاى     
الحبظش ٍ َّ هشٌَى كٌَ٘ى ًوب لَ شدي كدٖ أى الوسدبكٔ ثوبً٘دٔ     
كشاسخ أٍ ال كًِِ ٗصلٖ توبهب ألى الوصدش هؼلدن ػلدى السدلش ٍ ّدَ      

 هشٌَى 

 536-535: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 حذ الثعذ

ٍ هي كاى على ًفس الحذّ فالظاّش أىّ ٍظ٘فتِ التوتّع، لتعل٘ق حكن اإلفـشاد  •
ٍ القشاى على ها دٍى الحذّ، ٍ لَ شكَّ فٖ كَى هٌضلِ فٖ الحذّ أٍ خاسجِ 
ٍجة علِ٘ الفحض، ٍ هع عذم توكٌِّ ٗشاعى االحت٘اط، ٍ إى كاى ال ٗثعـذ  

 القَل تأًِّ ٗجشٕ علِ٘ حكن الخاسج ف٘جة علِ٘ التوتّع،( 3)
ال ٗخلَ هي إشٌبل ٍ ل٘س ّزا ًظ٘ش الشيّ كدٖ هسدبكٔ الوصدش كدِىّ     ( 3)•

هَظَع ٍجَة اإلتوبم ٍ َّ ػذم الوسبكشٓ إلى ثوبً٘ٔ كشاسخ هستصدحت  
 (.الجشٍجشدٕ. )ٌّبى ثخالكِ ٌّب

كِ٘ إشٌبل ظبّش ٍ ه٘بسِ هغ اللبسم ثل الووبم أسَ  حبلًدب هدي التوسّدي    •
ثبلؼبمّ كٖ الشجْٔ الوصذاهّ٘ٔ لوب هشّ هي اإلشٌبل كٖ ثجَت ػدبمّ خدبل ػدي    

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )الوٌبهشٔ
 (.الخَاًسبسٕ. )ال ٗخلَ ػي إشٌبل•

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 حذ الثعذ

ثؼ٘ذ كِىّ التوسّي ثبلؼوَم كٖ الووبه٘ي توسّي ثبلؼبمّ كدٖ الشدجْٔ   ثل •
الوصذاهّ٘ٔ ٍ أهّب كٖ الشيّ كٖ الوسبكٔ كبستصحبة التودبم حٌودبً أٍ   

 (. الگلپبٗگبًٖ. )هَظَػبً جبس ثال هبًغ ٍ ال سثػ لِ ثبلووبم

. كِ٘ إشٌبل ثل هٌغ ٍ ال سج٘ل إلى هوبٗسٔ الووبم ثبلشيّ كٖ الوسبكٔ•
 (.الٌبئٌٖ٘)
 (.الش٘شاصٕ. )ثل ٗجؼذ•
ّزا َّ الصح٘ح ٍ ػلِ٘ كال ٗجت اللحو هدغ الشديّ ًودب ال ٗجدت     •

 (.الخَئٖ. )االحت٘بغ هغ ػذم التوٌّي هٌِ
 

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 الحذكاى هٌضلِ على ًفس هي 

لَ شي كٖ ًَى هٌضلِ كٖ الحذ أٍ كدٖ خبسجدِ سدَا  ًدبى     : الشاثؼٔ•
سبًٌب كٖ الجالد أٍ الجبدٗٔ، رًش كٖ الوتي اًِ ٗجت ػلِ٘ اللحو ٍ هدغ  

 ػذم توٌٌِ ٗشاػٖ االحت٘بغ 
ٍ اى ًبى ال ٗجؼذ الوَل ثِجشا  حٌن الخبسج ػلِ٘ ك٘جت ػلِ٘ : هبلثن •

التوتغ، الى ؿ٘شُ هؼلن ػلى ػٌَاى الحبظش ٍ ّدَ هشدٌَى، كٌ٘دَى    
الووبم ًظ٘ش هب لَ شي كٖ اى الوسبكٔ ثوبً٘ٔ كشاسخ أٍال، كًِِ ٗصدلٖ  

 .توبهب الى الوصش هؼلن ػلى السلش ٍ َّ هشٌَى

 194-193:ص، 2 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌضلِ على ًفس هي 

هدي ٍجدَة التوتدغ ػل٘دِ ٍ ػدذم ٍجدَة        -هب رًشُ أخ٘دشا : أهَل•
ِ   ٍ ّدَ ػدذم    -َّ الصح٘ح إلحدشاص هَظدَع التوتدغ    -اللحو ًًَد
ثبألصل ٍ لَ ثبلؼذم األصلٖ، ثٌب  ػلى هب اختشًبُ كدٖ هحلدِ    -حبظشا

ٖ   هسدجَم    هي إهٌبى جشٗبى األصل كٖ االػذام األصل٘ٔ، ألى ًل شد
ثبلؼذم ٍ لَ اصال كال هبًغ حٌ٘ئز هي إجشا  أصل الؼدذم، ًظ٘دش أصدبلٔ    
ػذم الوشش٘ٔ التٖ ترجإ ػذم ًَى الوشأٓ هتصلٔ ثبلوشش٘ٔ ٍ اى لن ترجإ 

 .االًتسبة إلى ؿ٘ش الوشش٘ٔ
 .ٍ تلص٘ل الٌالم هًََل إلى هحلِ•

 195:ص، 2 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌضلِ على ًفس هي 

ػلِ٘ كال هَجت لللحو إلحشاص الوَظَع ثبألصل ػلى اًِ ال دل٘ل ٍ •
 .ػلى اللحو كٖ الشجْبت الوَظَػ٘ٔ

 

 195:ص، 2 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج



26 

 الحذكاى هٌضلِ على ًفس هي 

 .هغ اًِ ٗوٌي إحشاص الوَظَع ثبألصل الٌؼتّٖزا •
اى صلٔ الحعَس ٍ الَؼٌ٘ٔ الشخو هذ تتحون ثبتخبر ًلسِ : ٍ توشٗجِ•

ثلذا ٍؼٌب لِ، ٍ هذ تتحون ثوشٍس صهبى ػلى سٌٌبُ كدٖ ثلدذ ًودب إرا    
سٌي كِ٘ هذٓ خوس٘ي سٌٔ كبى الجلذ ٌَٗى ٍؼٌب لِ هْشا، ٍ هذ تتحون 
ثبتخبر هتجَػٔ التَؼي كٖ الجلذ اللالًٖ، ًَالدذُ، أٍ جدذُ، أٍ هدَالُ،    
كل٘سإ الَؼٌ٘ٔ هي الصلبت الزات٘ٔ ًبلوشش٘ٔ ٍ اًوب ّٖ هدي الصدلبت   
ٖ   َٗجذ أٍال ثن ٗؼشض ػلِ٘ صلٔ الَؼٌ٘ٔ،   الؼشظ٘ٔ، ثوؼٌى اى الش
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ّزا ثخالف الوشش٘ٔ كِى الشخو َٗجدذ أٍال أهدب هششد٘ب أٍ ؿ٘دش     ٍ •
هششٖ ٍ ل٘سإ ػبسظٔ ثبلوؼٌى الوتوذم، كبلَؼٌ٘ٔ تٌشدأ اهدب ثبخت٘دبس    
 ، ًلسِ أٍ اخت٘بس هتجَػٔ ٍ تٌَى هي الصلبت الؼبسظٔ الوسجَهٔ ثبلؼذم

اى الحذ الوتوذم لن ٌٗي ٍؼٌب لِ ثبتخبر ًلسِ ٍ ال ثتجغ أث٘دِ أٍ  : كٌوَل•
هَالُ كٖ صهدبى ٍ االى ًدزلي، كدال هَجدت لللحدو ثؼدذ إحدشاص        

 .الوَظَع ثأصل الؼذم األصلٖ أٍ الٌؼتٖ
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لَ كشظٌب ػذم جشٗبى األصل أصال ٗجت اللحو للؼلن اإلجوبلٖ ًؼن •
 .كِى تج٘ي األهش ٍ تؼٌ٘إ الَظ٘لٔ كَْ ٍ إال كبالحت٘بغ
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هغ الحج ٍ التلج٘بت األسثغ، ٍ اإلحشام هي الو٘قات أكؼبل التوتغ  ٔكس٘به•
ٌَٗى ػلى تلج٘تِ حتى ٗشبّذ ثَ٘ت هٌٔ، كِرا شبّذّب هؽغ التلج٘ٔ ٍ 
دخل إلْ٘ب ٍ دخل الوسجذ الحشام، كؽبف ثبلج٘إ سجؼب ٍ صدلى ػٌدذ   
ثدن  . الووبم سًؼت٘ي، ثن ٗخشج الى الصلب ك٘سؼى ثٌْ٘وب سدجؼٔ أشدَاغ  

ٖ   أحشم هٌِ  .ٗوصش هي شؼش سأسِ، ٍ هذ أحل هي ًل ش
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ٌٗشى   إحشاهب آخش ثبلحج َٗم التشٍٗٔ، ٍ ٗوعٖ إلى هٌدى ك٘ج٘دإ   ثن •
ٔ ثْب  ، ٍ ٗـذٍ هٌْب الدى ػشكدبت ك٘ودق ٌّدبى الدى ؿدشٍة       ػشكٔ ل٘ل

الشوس، ٍ ٗل٘ط هٌْب الى الوشؼش الحشام ك٘صلٖ ثْب الوـشة ٍ الؼشب  
اٙخشٓ ٍ ٗج٘إ ثْب الى ؼلَع الشوس أٍ اللجش، ٍ ٗتَجِ إلى هٌدى ٍ  
ٗوعٖ هٌبسٌِ َٗم الٌحش ثْب ػلى هب ًجٌِ٘، ٍ ٗوعٖ إلى هٌٔ ك٘ؽدَف  
ثبلج٘إ ؼَاف الضٗبسٓ ٍ ٗصلٖ ػٌذ الووبم سًؼت٘ي ٍ ٗسؼى ث٘ي الصلب ٍ 
ٖ   أحدشم هٌدِ ٍ    الوشٍٓ ثن ٗؽَف ؼَاف الٌسب ، ٍ هذ أحل هي ًل ش
هذ هعى هٌبسٌِ ًلْب للؼوشٓ ٍ الحج ٍ ًبى هتوتؼب، ثن ٗؼَد إلى هٌدى  

 .ك٘وعٖ ثو٘ٔ هٌبسٌِ هي الشهٖ ٍ ؿ٘ش رلي إى شب  اللِّ تؼبلى
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ٍ ٗوشى ثِحشاهِ س٘بم الْذٕ ٗحشم هي الو٘قات كَْ الزٕ  القاسىأهب ٍ •
ٖ   ]ٍ ٗوعٖ الى ػشكبت ٍ ٗوق ثْب ٍ ٗؼَد الى الوشؼش ك٘وق ثْب  ٍ ٗج

ٖ   إلى هٌدٔ ك٘ؽدَف   « 1»[ هٌْب َٗم الٌحش ك٘وعٖ هٌبسٌِ ثْب ثن ٗج
ثبلج٘إ ٍ ٗصلٖ ػٌذ الووبم ٍ ٗسدؼى ثد٘ي الصدلب ٍ الودشٍٓ ٍ ٗؽدَف      
 .ؼَاف الٌسب ، ٍ هذ هعى هٌبسٌِ ًلْب الحج كحست دٍى الؼوشٓ
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الولشد هرل رلي اال أًِ ال ٗودشى ثِحشاهدِ سد٘بم الْدذٕ، ٍ ثدبهٖ      ٍ •
الوٌبسي هوب كْ٘وب سَا ، ٍ ٗجذداى التلج٘ٔ ػٌذ ًل ؼَاف، ثن ٗخشج 
الى التٌؼ٘ن أٍ أحذ الوَاظغ التٖ ٗحشم هٌْب، ك٘حشم هي ٌّبى ثدبلؼوشٓ  
ٍ ٗشجغ الى هٌٔ ك٘ؽَف ثبلج٘إ ٍ ٗصلٖ ػٌدذ الوودبم ٍ ٗسدؼى ثد٘ي     
الصلب ٍ الوشٍٓ، ثن ٗؽَف ؼَاف الٌسب  ٍ ٗوصش هي شؼش سأسِ ٍ هدذ  

 .أدى ػوشتِ، كتٌَى ػوشتِ هلشدٓ
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هذ ٍهغ الٌالم كٖ الووبم كٖ إهٌبى االحت٘دبغ، ٍ سثودب ه٘دل ثؼدذم     ٍ •
إهٌبًِ ألى الَجَة كَسٕ ٍ ال ٗوٌي الجوغ ث٘ي الوحتول٘ي التوتدغ ٍ  

 .االكشاد كٖ سٌٔ ٍاحذٓ
 .ؼشهب لالحت٘بغ( دام ظلِ الششٗق)ٍ هذ رًش س٘ذًب األستبر •
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اى ٗحشم هي الو٘وبت هبصذا للجبهغ ث٘ي الؼوشٓ ٍ الحج ك٘دذخل  األٍل •
هٌٔ ٍ ٗأتٖ ثأػوبل الؼوشٓ ثن ٗحشم للحج احت٘بؼدب كدبى ًدبى حجدِ     
التوتغ كوذ اتى ثأػوبلِ، ٍ اى ًبى حجِ األكشاد كوذ اتى ثبإلحشام األٍل 
ٍ ٌَٗى اإلحشام الربًٖ للحج هلـى، ثن ٗأتٖ ثؼوشٓ هلشدٓ ثؼدذ الحدج   

 .كحٌ٘ئز تلشؽ رهتِ سَا  ًبى ػلِ٘ التوتغ أٍ االكشاد
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الٌالم كٖ التوص٘ش لؼذم جَاصُ لِ ثٌب  ػلى االكشاد ٍ ٍجَثِ ػلِ٘ ٗجوى •
ثٌب  ػلى التوتغ، كبلتوص٘ش أهشُ دائش ث٘ي الوحزٍسٗي، الًِ اهب ٍاجت أٍ 
حشام، ٍ الحٌن كِ٘ التخ٘٘ش، ٍ لٌي ألجل االحت٘بغ كٖ الووبم ٗختدبس  
التوص٘ش كلَ ًبى حجِ توتؼب كوذ اتى ثوب ٍجت ػلِ٘ ٍ اى ًدبى اكدشادا   

 .الحجكسبد ال كال ٗتشتت ػلى توص٘شُ سَى الٌلبسٓ 
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اى ٌَٕٗ ثِحشاهِ هي الو٘وبت ػوشٓ التوتغ التدٖ تتودذم   : الربًٖالؽشٗن •
ػلى الحج ك٘أتٖ ثأػوبل الؼوشٓ ٍ ثؼذ اللشاؽ ٗحشم لحدج التوتدغ هدي    
هٌٔ ثن ٗخشج هي هٌٔ إلى احذ الوَاه٘إ، كبى الخشٍج هي هٌٔ ٍ اى 
لن ٌٗي جبئضا ألًِ هحتجس ٍ هشتْي ثبلحج لٌي ٗجدَص لدِ الخدشٍج    

 .لحبجٔ
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ال سٗت اى الخشٍج ألجل تحص٘ل الجضم ثبإلت٘دبى ٍ تلشٗدؾ الزهدٔ    ٍ •
كدبى ًبًدإ   . ػلى ٍجِ ال٘و٘ي هي أٍظح الحبجبت، ك٘حشم ثبً٘ب للحج

ٍظ٘لتِ التوتغ كوذ اتى ثجو٘غ هب ٗؼتجش ك٘دِ ٍ ٌٗدَى اإلحدشام الردبًٖ     
للحج هلـى، ٍ اى ًبًإ االكشاد كوذ اتى ثبإلحشام الربًٖ للحج ٍ تٌَى 
ػوشتِ للتوتغ لـَا ثن ٗدأتٖ ثؼودشٓ هلدشدٓ، ٍ ثدزلي ٗحصدل الجدضم       

 ،ثبللشاؽ
 . ٍ ّزا الَجِ أٍجِ هي األٍّل ٍ لؼلِ هتؼّ٘ي•
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اًِ ثٌب  ػلى جَاص توذٗن الؼوشٓ ػلى الحج حتدى كدٖ   : الربل الؽشٗن •
 .الحج األكشادٕ ٗوٌي االحت٘بغ ثَجِ آخش
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َّ اى ٗأتٖ ثبلؼوشٓ أٍال ثوصذ الجبهغ ثي ػوشٓ التوتدغ ٍ االكدشاد ٍ   ٍ •
ٗأتٖ ثؽَاف الٌسب  ثؼذ اػوبل الؼودشٓ الحتودبل ًدَى ػوشتدِ ػودشٓ      
هلشدٓ ثن ٗأتٖ ثِحشام الحج، كبى ًبًإ ٍظ٘لتِ التوتغ كوذ اتى ثأػوبلِ 
هي الؼوشٓ ٍ الحج، ٍ اى ًبًإ ٍظ٘لتِ االكشاد كوذ اتى ثؼوشٓ هلدشدٓ ٍ  
ؼَاف الٌسب  ٍ ثأػوبل الحج، الى الولشٍض جَاص توذٗن الؼوشٓ ػلدى  
الحج األكشادٕ، كال حبجٔ إلى إت٘بى الؼوشٓ الولدشدٓ ثؼدذ اللدشاؽ هدي     

 .اػوبل الحج ًوب رًشًب كٖ الؽشٗن الربًٖ
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