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  الحجأقسام 
  في أقسام الحجالقَل •
توتع ٍ قراى ٍ إفراد، ٍ األٍل فرض هي كاى بعيذا عني  : ٍ هي ثالثة•

 *البعنذ هكة، ٍ اآلخراى فرض هي كاى حاظرا أي غير بعينذ، ٍ حنذ   
 ثواًية ٍ أربعَى هيال هي كل جاًب على األقَى هي هكة، 

هشبغ، ٍ ه٘ال  144َّ الحشم الوىٖ الزٕ هساحتِ بشٗذ فٖ بشٗذ، إٔ *•
 .ل٘س الحشم الوىٖ دائشٓ ٍ ال هشبؼاً

 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
ػلا   , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ بَ٘ت بٌٖ ًفااس : الحشم هي رْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

طشف أػآ لاني ػلا  عانؼٔ    : حالحٔ أه٘ال هي هىٔ، ٍهي طشٗك ال٘وي
ػل  ػشفات هي بطي ًواشٓ ػلا    : أه٘ال هي هىٔ، ٍهي طشٗك الطائف
ػل  حٌ٘ٔ رنل باالومطغ ػلا  عانؼٔ    : عنؼٔ أه٘ال، ٍهي طشٗك الؼشاق
فٖ شؼب آل ػنذ اهلل بي خالذ ػل  تسؼٔ : أه٘ال، ٍهي طشٗك الزؼشأً

 . أه٘ال، ٍهي طشٗك رذٓ، هٌمطغ األػشاش ػل  ػششٓ أه٘ال هي هىٔ

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ألى حذٍد الحشم حابتٔ فاال ٗتَعاغ   •

إبشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاا،   أى فمذ سٍٕ . الحشم بتَعغ هىٔ
ًٍظب الؼالهات فْ٘ا ٍواى رنشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاػؼْا، حن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   بتحذٗاذّا  ًنٌ٘ا طل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  بٌ٘ا
 .رَاًنِػالهات هٌظَبٔ فٖ رو٘غ 

 (سارغ إل  خشٗطٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 خريطة الحرم الوكي
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 خريطة الحرم المكي
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 حدود الحرم المكي
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 خريطة الحرم المكي
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  الحجأقسام 
هي كاى على ًفس الحذ فالظاهر أى ٍظيفته التوتع، ٍ لَ شك فني  ٍ •

ٍ هع عذم توكٌه ، *الفحضأى هٌزله في الحذ أٍ الخارج ٍجب عليه 
 يراعي االحتياط، 

 
إل  حذ الٗىَى تشن الفحض لؼناً بأهش الوَل  ٍ بؼاذالفحض بْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؼَس فٖ الحذ باألطل، إٔ بإعتظاحا  الؼاذم   
األصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ بؼغ الظَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ باألطال    

 .ف٘زب اإلحت٘اؽ
 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
إى ها هشّ اًوا َّ بالٌسنٔ إل  حزٔ اإلعالم، ٍ أها الحذ الٌازسٕ ٍ  حن •

فساادٕ  اإلٍ وزا حال شام٘مِ٘، ٍ أهاا   ، *شاء لسن شنِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .فتابغ لوا أفسذُ

 
 .ٍ إى واى األفؼل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 هي كاى له ٍطٌاى أحذهوا دٍى الحذ ٍ اآلخر خارجه

هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسرِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *بوىٔبششؽ ػذم إلاهٔ عٌت٘ي لىي  أغلنْوا،لضهِ فشع 

تساٍٗا فاى واى هستط٘ؼا هي ول هٌْوا تخ٘ش ب٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى  فإى •
واى األفؼل اخت٘اس التوتغ، ٍ إى واى هستط٘ؼا هي أحذّوا دٍى اٙخش 

 .**االعتطاػٔلضهِ فشع ٍطي 
بل ٍ لَ هغ إلاهٔ عٌت٘ي بوىٔ ألى ّزا هالن التَطي ٍ الوفاشٍع   *•

 .أى هىٔ ٍطٌِ ٍ لِ ٍطي آخش فتأهل
بل تخ٘ش با٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى وااى األفؼال اخت٘ااس التوتاغ ٍ        **•

 .األحَؽ اخت٘اس فشع ٍطي اإلعتطاػٔ
 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج



14 

 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هي واى هي أّل هىٔ ٍ خشد إل  بؼغ األهظاس حان سراغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓبل  ،إلْ٘ا فاألحَؽ أى ٗأتٖ بفشع الوىٖ

 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

سراغ   حان    هسألٔ هي واى هي أّل هىٔ ٍ خشد إل  بؼغ األهظاس 2•
إلْ٘ا فالوشَْس رَاص حذ التوتغ لِ ٍ وًَاِ هخ٘اشا با٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ     

 اعتذلَا 

ػي سرال هاي   : بظح٘حٔ ػنذ الشحوي بي الحزاد ػي أبٖ ػنذ اهلل ع•
أّل هىٔ ٗخشد إل  بؼغ األهظاس حن ٗشرغ إل  هىأ ف٘واش بانؼغ    
الوَال٘ت أ لِ أى ٗتوتغ لال ع ها أصػن أى رله ل٘س لِ لَ فؼل ٍ واى 

  اإلّالل أحب إلٖ
ٍ ًحَّا طح٘حٔ أخشى ػٌِ ٍ ػي ػنذ الشحوي بي أػا٘ي ػاي أباٖ    •

 الحسي ع 
 536: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى  
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ػي ابي أبٖ ػم٘ل ػذم رَاص رله ٍ أًِ ٗتؼ٘ي ػلِ٘ فاشع الوىاٖ   ٍ •
إرا واى الحذ ٍارنا ػلِ٘ ٍ تنؼِ رواػٔ لوا دل هي األخناس ػل  أًاِ  
ال هتؼٔ ألّل هىٔ ٍ حولَا الخنشٗي ػل  الحذ الٌاذبٖ بمشٌٗأ رٗال    

 الخنش الخاًٖ 
ال ٗنؼذ لَٓ ّزا المَل هغ أًِ أحَؽ ألى األهش دائش با٘ي التخ٘٘اش ٍ   ٍ •

التؼ٘٘ي ٍ همتؼ  االشتغال َّ الخاًٖ خظَطا إرا واى هستط٘ؼا حاال  
وًَِ فٖ هىٔ فخشد لنل اإلت٘اى بالحذ بل ٗوىي أى ٗماال إى هحال   
والهْن طَسٓ حظَل االعتطاػٔ بؼذ الخاشٍد ػٌْاا ٍ أهاا إرا وااى     

 . أّلْاهستط٘ؼا فْ٘ا لنل خشٍرِ هٌْا ف٘تؼ٘ي ػلِ٘ فشع 

 537: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هي واى هي أّل هىّٔ ٍ خشد إل  بؼغ األهظاس حنّ سرغ (: 2هسألٔ )•
إلْ٘ا فالوشَْس رَاص حذّ التوتّغ لِ، ٍ وًَِ هخّ٘شاً با٘ي الاَي٘فت٘ي، ٍ   

ػل٘اِ  )اللّاِ  اعتذلَّا بظح٘حٔ ػنذ الشحوي بي الحزّاد ػي أبٖ ػناذ  
ػي سرل هي أّل هىّٔ ٗخشد إل  بؼغ األهظاس، حانّ ٗشراغ   ( السّالم

هاا  (: ػلِ٘ السّاالم )إلِ أى ٗتوتّغ؟ لال . إل  هىّٔ ف٘وشّ بنؼغ الوَال٘ت
ٍ ًحَّاا  . أصػن أىّ رله ل٘س لِ لَ فؼل، ٍ واى اإلّالل أحابّ إلاّٖ  

طح٘حٔ أُخشى ػٌِ ٍ ػي ػنذ الشحوي بي أػا٘ي ػاي أباٖ الحساي     
 (. ػلِ٘ السّالم)

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ػي ابي أبٖ ػم٘ل ػذم رَاص رله، ٍ أًِّ ٗتؼّ٘ي ػلِ٘ فشع الوىّاّٖ  ٍ •
إرا واى الحذّ ٍارناً ػلِ٘، ٍ تنؼِ رواػٔ لوا دلّ هي األخناس ػلٖ أًّاِ  

ػل  الحاذّ الٌاذبّٖ بمشٌٗأ    ( 3)ٍ حولَا الخنشٗي . ال هتؼٔ ألّل هىّٔ
 ( 1)المَل   رٗل الخنش الخاًٖ، ٍ ال ٗنؼذ لَّٓ ّزا

 
بل ال إطالق لْوا للحذّ الَارب حتّ  ٗحتاد إلا  الحوال ػلا     ( 3)•

 (.الگلپاٗگاًٖ. )الٌذبٖ
 (.الخَئٖ. )بل األلَى ها ػلِ٘ الوشَْس( 1)•

 

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

أًِّ أحاَؽ، ألّى األهاش دائاش با٘ي التخ٘٘اش ٍ التؼ٘ا٘ي، ٍ همتؼا         هغ •
، خظَطاً إرا واى هستط٘ؼاً حال وًَِ فٖ هىّٔ (2)االشتغال َّ الخاًٖ 

 فخشد لنل اإلت٘اى بالحذّ، 
لىي الماػذٓ ٍ األطل الوحىّن فٖ الذٍساى ب٘ي التخ٘٘ش ٍ التؼ٘ا٘ي  ( 2)•

 (.واشف الغطاء. )َّ النشاءٓ هي التؼ٘٘ي
 (.الگلپاٗگاًٖ. )بل همتؼ  االعتظحا •
. بل همتؼاُ األٍّل ألًِّ هي طغشٗات دٍساى األهش ب٘ي األلالّ ٍ األوخاش  •

 (.الخَئٖ)

 604: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

إىّ هحلّ والهْن طَسٓ حظَل االعتطاػٔ بؼذ : أى ٗمال( 3)بل ٗوىي •
الخشٍد ػٌْا، ٍ أهّا إرا واى هستط٘ؼاً فْ٘ا لنل خشٍراِ هٌْاا ف٘تؼاّ٘ي    

 (. 4)ػلِ٘ فشع أّلْا 
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )غ٘ش هؼلَم هغ إطالق والهْن( 3)•
 (.الخَئٖ. )الظاّش ػذم التؼ٘٘ي( 4)•

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

  بٓا ٔ رَٓٓاصِ التَّوٓتُّغِ لِلْوٓىِِّّٖ إِرَا بٓؼٔذٓ حُن سٓرٓغٓ فَوٓشَّ بِنٓؼٕغِ الْوَٓٓالِ٘تِ 7« 6»•
هٔحٓوذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِإِعٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔعٓ  بٕايِ الْمَاعِانِ   « 7» -1 -14748•

ػٓيْ طٓفَْٓاىَ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ ػٓنٕذِ الشَّحٕوٓيِ بٕيِ الْحٓزادِ ٍٓ ػٓنٕذِ الشَّحٕوٓيِ بٕايِ  
خَاشَدٓ   -أَبٓا الْحٓسٓيِ هَٔعٓ  ع ػٓيْ سٓرٔلٍ هِيْ إَّٔلِ هٓىََّٔعٓأَلٌَْا   أَػٕ٘ٓيَ لَاال

الَّتِٖ ٍٓلَّتٓ سٓعٔاَلُ   -حُن سٓرٓغٓ فَوٓشَّ بِنٓؼٕغِ الْوَٓٓالِ٘تِ -إِلَ  بٓؼٕغِ الْأَهٕظٓاسِ
ٍٓ الْإِّٕلَاالُ   -فَمَالَ هٓا أَصٕػٔنٔ أَىَّ رَلِاهٓ لَإ٘سٓ لَأِ    -اللَِِّ ص لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ
 ٍ -بِالْحٓذِّ أَحٓبُّ إِلَٖ

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ٍٓ رَلِهٓ أٍَلَ لَٕ٘لٍَٔ هِيْ شَْٕشِ سٓهٓؼَاىَ فَمَاالَ   -سٓإَٔٗتٔ هٓيْ عٓأَلَ أَبٓا رٓؼٕفَشٍ عَ •
لَالَ تَظَٔمٔ إِىْ شَاءٓ  -إًِِّٖ لَذٕ ًََٕٓٗتٔ أَىْ أَطَٔمٓ بِالْوٓذٌَِِٗٔ -لَِٔ رٔؼِلْتٔ فِذٓانٓ

 -لَالَ لَِٔ ٍٓ أَسٕرَٔ أَىْ ٗٓىَُىَ خُشٍُرِٖ فِٖ ػٓشْشٍ هِايْ شَاَالٍ   -اللَِّٔ تَؼٓالَ 
لَذٕ ًََٕٓٗتٔ أَىْ أَحٔذ ػٌْٓاهٓ إٍَٔ ػٓايْ    -فَمَالَ لَِٔ -فَمَالَ تَخْشُدٔ إِىْ شَاءٓ اللَِّٔ

 فَمَالَ لَِٔ تَوٓتَّغٕ  -أَبِ٘هٓ فَىَٕ٘فٓ أَطٌَٕغٔ

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ٍٓ  -إِىَّ اللَِّٓ سٔبوٓا هٓيَّ ػٓلَاٖ بِضِٗٓااسِٓٓ سٓعٔاَلِِِ ص ٍٓ صِٗٓاسٓتِاهٓ     -لَِٔفَمَالَ •
ٍٓ  -ٍٓ سٔبوٓا حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ أَبِ٘اهٓ  -السلَامِ ػٓلَٕ٘هٓ ٍٓ سٔبوٓا حٓزٓزٕتٔ ػٌْٓهٓ

فَىَٕ٘فٓ أَطٌَٕغٔ فَمَالَ لَأِ   -سٔبوٓا حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ بٓؼٕغِ إِخَْٓاًِٖ إٍَٔ ػٓيْ ًَفْسِٖ
ٗٓمَُلُ إًِِّاٖ هٔمِا٘نب بِوٓىَّأَ ٍٓ إَّٔلِاٖ      -فَشَد ػٓلَِِٕ٘ الْمََٕلَ حَلَاثَ هٓشَّاتٍ -تَوٓتَّغٕ
 فَ٘ٓمَُلُ تَوٓتَّغٕ  -بِْٓا

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

فَمَالَ إًِِّٖ أُسِٗذٔ أَىْ أُفْشِدٓ ػٔوٕشََٓ ّٓزَا  -بٓؼٕذٓ رَلِهٓ سٓرٔلٌ هِيْ أَطٕحٓابٌَِافَسٓأَلَِٔ •
فَمَاالَ لَأِ الشَّرٔالُ إِىَّ     -ٗٓؼٌِٕٖ شََالَ فَمَالَ لَِٔ أًَْتٓ هٔشْتَْٓيٌ بِالْحٓذِّ -الشَّْٕشِ

ٍٓ لِٖ بِوٓىََّٔ إَّٔالٌ ٍٓ هٌْٓاضِلٌ ٍٓ بٌَْٕٓ٘ٔوٓاا إَّٔالٌ ٍٓ      -إَّٔلِٖ ٍٓ هٌْٓضِلِٖ بِالْوٓذٌَِِٗٔ
فَمَالَ لَِٔ الشَّرٔلُ فَاإِىَّ لِاٖ ػِا٘ٓاػاً     -فَمَالَ لَِٔ أًَْتٓ هٔشْتَْٓيٌ بِالْحٓذِّ -هٌَٓاصِلُ

 .ٍٓ أُسِٗذٔ أَىْ أَخْشُدٓ حٓلَالًا فَإِرَا وَاىَ إِباىُ الْحٓذِّ حٓزٓزٕتٔ -حَٕٓلَ هٓىََّٔ
، ٍ 518 -158 -2، ٍ االعتنظااااس 100 -33 -5التْااازٗب  -(7) •

 .هي ّزُ األبَا  22هي النا   3أٍسد ًحَ رٗلِ فٖ الحذٗج 

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هٔحٓوذٔ بٕيُ ٗٓؼٕمَُ ٓ ػٓيْ أَبِاٖ ػٓلِاٖا الْأَشْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ     « 1» -2 -14749•
هٔحٓوذِ بٕيِ ػٓنٕذِ الْزٓناسِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓنٕذِ الشَّحٕوٓيِ بٕايِ الْحٓزاادِ ػٓايْ    

ٗٓخْشُدٔ  -عٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ هِيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ: أَبِٖ ػٓنٕذِ اللَِِّ ع فِٖ حٓذِٗجٍ لَالَ
فَ٘ٓؤشُّ بِنٓؼٕغِ الْوَٓٓالِ٘تِ أَ لَأِ أَىْ   -إِلَ  بٓؼٕغِ الْأَهٕظٓاسِ حُن ٗٓشْرِغٔ إِلَ  هٓىََّٔ

ٍٓ وَاىَ الْإِّٕلَاالُ أَحٓاب    -لَالَ هٓا أَصٕػٔنٔ أَىَّ رَلِهٓ لَٕ٘سٓ لَِٔ لََٕ فَؼٓلَ -ٗٓتَوٓتَّغٓ
 .إِلَٖ
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