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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، 

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

 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
ػلا   , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي خْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

طشف أػبٓ لاجي ػلا  عاجؼٔ    : ثالثٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي طشٗك ال٘وي
ػل  ػشفبت هي ثطي ًواشٓ ػلا    : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي طشٗك الطبئف
ػل  ثٌ٘ٔ خجل ثابلومطغ ػلا  عاجؼٔ    : عجؼٔ أه٘بل، ٍهي طشٗك الؼشاق
فٖ شؼت آل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػل  تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي طشٗك الدؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي طشٗك خذٓ، هٌمطغ األػشبش ػل  ػششٓ أه٘بل هي هىٔ

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

إثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاب،   أى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَعغ هىٔ
ًٍظت الؼالهبت فْ٘ب ٍوبى خجشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاػؼْب، ثن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب طل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .خَاًجِػالهبت هٌظَثٔ فٖ خو٘غ 

 (ساخغ 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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  الحجأقسام 
هي كاى على ًفس الحذ فالظاهر أى ٍظيفته التوتع، ٍ لَ شك فني  ٍ •

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

 
إل  حذ الٗىَى تشن الفحض لؼجبً ثأهش الوَل  ٍ ثؼاذالفحض ثْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؼَس فٖ الحذ ثبألطل، إٔ ثإعتظاحبة الؼاذم   
األصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼغ الظَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبألطال    

 .ف٘دت اإلحت٘بؽ
 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إل  حدٔ اإلعالم، ٍ أهب الحح الٌازسٕ ٍ  ثن •

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

 
 .ٍ إى وبى األفؼل التوتغ *•
 

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

هي وبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسخِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *ثوىٔثششؽ ػذم إلبهٔ عٌت٘ي لىي  أغلجْوب،لضهِ فشع 

تسبٍٗب فبى وبى هستط٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى  فإى •
وبى األفؼل اخت٘بس التوتغ، ٍ إى وبى هستط٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**االعتطبػٔلضهِ فشع ٍطي 
ثل ٍ لَ هغ إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَطي ٍ الوفاشٍع   *•

 .أى هىٔ ٍطٌِ ٍ لِ ٍطي آخش فتأهل
ثل تخ٘ش ثا٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى وابى األفؼال اخت٘ابس التوتاغ ٍ        **•

 .األحَؽ اخت٘بس فشع ٍطي اإلعتطبػٔ
 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشج إل  ثؼغ األهظبس ثان سخاغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖإلْ٘ب فبألحَؽ أى ٗأتٖ ثفشع 

 
ٍ إى وبى األلَى تخ٘٘اشُ ثا٘ي فاشع الوىاٖ ٍ فاشع الٌابئٖ ٍ        *•

 .األفؼل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ

 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

 اٙفبلٖ•
 ثؼذ اعتطبػتِ–

 هىٔهم٘وب فٖ طبس •
 ٍخَة التوتغ ػلِ٘ فٖ   إشىبلفال –

 عٌت٘يوبًت إلبهتِ ثمظذ التَطي أٍ الودبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي عَاء »

 هستط٘ؼبٗىي لن –
 هىٔثن اعتطبع ثؼذ إلبهتِ فٖ  •

 ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ الثبلثٔ  الودبٍسٓثششؽ أى تىَى اإللبهٔ ثمظذ –
 فٌ٘ملت فشػِ إل  فشع الوىٖ  »

 التَطيوبى ثمظذ لَ –
 األٍلثؼذ لظذُ هي ٌٗملت –

 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ فإى وبى رله ثؼذ اعتطبػتِ  3هسألٔ •
ثمبء حىوِ عَاء وبًات إلبهتاِ   فٖ   ٍ ٍخَة التوتغ ػلِ٘ فال إشىبل

 ثمظذ التَطي أٍ الودبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي عٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٗىي هستط٘ؼب ثن اعتطبع ثؼاذ إلبهتاِ فاٖ هىأ فٌ٘ملات      ٍ •

فشػِ إل  فشع الوىٖ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ الثبلثٔ لىاي ثشاشؽ أى   
 تىَى اإللبهٔ ثمظذ الودبٍسٓ، 

أهب لَ وبى ثمظذ التَطي فٌ٘ملت ثؼذ لظذُ هي األٍل، ٍ فٖ طاَسٓ  ٍ •
االًمالة ٗلحمِ حىن الوىٖ ثبلٌسجٔ إل  االعتطبػٔ أٗؼب، فتىفٖ فاٖ  

 .،ٍخَثِ اعتطبػتِ هٌْب

 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

 ال ٗشتشؽ فِ٘ حظَلْب هي ثلذُ، ٍ •
لَ حظلت االعتطبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لجل هؼٖ السٌت٘ي لىاي  ٍ •

ثششؽ ٍلَع الحح ػل  فشع الوجابدسٓ إل٘اِ لجال تدابٍص الساٌت٘ي      
فبلظبّش أًِ ووب لَ حظلت فٖ ثلذُ، ف٘دت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘ت إل  

 السٌٔ الثبلثٔ أٍ أصٗذ، 
أهب الوىٖ إرا خشج ال  عبئش األهظبس هدبٍسا لْب فال ٗلحمِ حىوْب ٍ •

ثؼذُ ف٘تؼا٘ي  االعتطبػٔ  حظلتفٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ إال إرا تَطي ٍ 
 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍل 

 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

  هسألٔ اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ 3•
فإى وبى رله ثؼذ اعتطبػتِ ٍ ٍخَة التوتغ ػلِ٘ فال إشىبل فٖ ثمبء •

حىوِ عَاء وبًت إلبهتِ ثمظذ التَطي أٍ الودبٍسٓ ٍ لاَ ثأصٗاذ هاي    
 عٌت٘ي 

أهب إرا لن ٗىي هستط٘ؼب ثنَّ اعتطبع ثؼذ إلبهتِ فٖ هىٔ فال إشاىبل  ٍ •
فٖ اًمالة فشػِ إل  فشع الوىٖ فٖ الدولٔ ووب ال إشىبل فٖ ػذم 
االًمالة ثودشد اإللبهٔ ٍ إًوب الىاالم فاٖ الحاذ الازٕ ثاِ ٗتحماك       

ٔ االًمالة فبأللَى هب َّ الوشَْس هي أًِ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ   الثبلث

 537: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

هي ألبم ثوىٔ عٌت٘ي فَْ هاي أّال   : صساسٓ ػي أثٖ خؼفش علظح٘حٔ •
  هىٔ ٍ ال هتؼٔ لِ إلخ

الودبٍس ثوىٔ ٗتوتغ ثابلؼوشٓ  : ٍ طح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ ػي الظبدق ع•
  إل  الحح إل  عٌت٘ي فإرا خبٍس عٌت٘ي وبى لبطٌب ٍ ل٘س لِ أى ٗتوتغ

 537: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

• ٍ ٔ  ل٘ل ثأًِ ثؼذ الذخَل فٖ الثبً٘

هي األخجبس ٍ َّ ػؼ٘ف لؼؼفْب ثإػشاع الوشَْس ػٌْب هغ أى لدولٔ •
 المَل األٍل هَافك لألطل 

ٍ أهب المَل ثأًِ ثؼذ توبم ثاال  عاٌ٘ي فاال دل٘ال ػل٘اِ إال األطال       •
الومطَع ثوب روش هغ أى المَل ثِ غ٘ش هحماك الحتوابل إسخبػاِ إلا      

 المَل الوشَْس ثإسادٓ الذخَل فٖ السٌٔ الثبلثٔ 
ٍ أهب األخجبس الذالٔ ػل  أًِ ثؼذ عتٔ أشْش أٍ ثؼذ خوسأ أشاْش فاال    •

 ػبهل ثْب هغ احتوبل طذٍسّب تم٘ٔ ٍ إهىبى حولْب ػل  هحبهل أخش 
 

 538: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

الظبّش هي الظح٘ح٘ي اختظبص الحىن ثوب إرا وبًت اإللبهٔ ثمظاذ  ٍ •
الودبٍسٓ فلَ وبًت ثمظذ التَطي فٌ٘ملت ثؼذ لظاذُ هاي األٍل فواب    

 ٗظْش هي ثؼؼْن هي وًَْب أػن ال ٍخِ لِ 
 هي الغشٗت هب ػي آخش هي االختظبص ثوب إرا وبًت ثمظذ التَطي ٍ •

 538: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

الظبّش أى فٖ طَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىان الوىاٖ ثبلٌساجٔ إلا      ثنَّ •
االعتطبػٔ أٗؼب ف٘ىفٖ فٖ ٍخَة الحح االعاتطبػٔ هاي هىأ ٍ ال    
ٗشتشؽ فِ٘ حظَل االعتطبػٔ هي ثلذُ فال ٍخِ لوب ٗظْش هي طبحت 
الدَاّش هي اػتجبس اعتطبػٔ الٌابئٖ فاٖ ٍخَثاِ لؼواَم أدلتْاب ٍ أى      
االًمالة إًوب أٍخت تغ٘٘ش ًَع الحح ٍ أهاب الشاشؽ فؼلا  هاب ػل٘اِ      

 ف٘ؼتجش ثبلٌسجٔ إل  التوتغ ّزا 

 538: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

لَ حظلت االعتطبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لىي لجل هؼٖ الساٌت٘ي  ٍ •
فبلظبّش أًِ ووب لَ حظلت فٖ ثلذُ ف٘دت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘ت إلا   

 االًمالةالسٌٔ الثبلثٔ أٍ أصٗذ فبلوذاس ػل  حظَلْب ثؼذ 
ٍ أهب الوىٖ إرا خشج إل  عبئش األهظبس هم٘وب ثْب فال ٗلحمِ حىوْاب   •

إرا وبًت اإللبهٔ  إال فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ لؼذم الذل٘ل ٍ ثطالى الم٘بس 
فْ٘ب ثمظذ التَطي ٍ حظلت االعتطبػٔ ثؼذُ فإًِ ٗتؼ٘ي ػل٘اِ التوتاغ   

 ثومتؼ  المبػذٓ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍل  
 

 538: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 اآلفاقي إرا صار هقيوا في هكة

أهب إرا وبًت ثمظذ الودبٍسٓ أٍ وبًت االعتطبػٔ حبطلٔ فاٖ هىأ   ٍ •
 فال 

الظبّش دخَلِ حٌ٘ئز فٖ الوسألٔ السبثمٔ فؼل  المَل ثبلتخ٘٘ش فْ٘ب ًؼن •
ووب ػي الوشَْس ٗتخ٘ش ٍ ػل  لَل اثي أثٖ ػم٘ل ٗتؼ٘ي ػلِ٘ ٍي٘فأ  

 ٖ  الوى

 539: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 


