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  الححأقسبم 
  فٖ أقسبم الححالقَل •
توتع ٍ قشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي مبى ثع٘ذا عني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *الجعنذ هنٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي مبى حبػشا إٔ غ٘ش ثع٘نذ، ٍ حنذ   
 ثوبً٘ٔ ٍ أسثعَى ه٘ال هي مل خبًت على األقَى هي هنٔ، 

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

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسبم 
ػلا   , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ بَ٘ت بٌٖ ًفااس : الحشم هي خْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

ؼشف أظآ لاني ػلا  عانؼٔ    : ثالثٔ أه٘ال هي هىٔ، ٍهي ؼشٗك ال٘وي
ػل  ػشفات هي بؽي ًواشٓ ػلا    : أه٘ال هي هىٔ، ٍهي ؼشٗك الؽائف
ػل  ثٌ٘ٔ خنل باالومؽغ ػلا  عانؼٔ    : عنؼٔ أه٘ال، ٍهي ؼشٗك الؼشاق
فٖ شؼب آل ػنذ اهلل بي خالذ ػل  تسؼٔ : أه٘ال، ٍهي ؼشٗك الدؼشأً

 . أه٘ال، ٍهي ؼشٗك خذٓ، هٌمؽغ األػشاش ػل  ػششٓ أه٘ال هي هىٔ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسبم 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ألى حذٍد الحشم ثابتٔ فاال ٗتَعاغ   •

إبشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاا،   أى فمذ سٍٕ . الحشم بتَعغ هىٔ
ًٍصب الؼالهات فْ٘ا ٍواى خنشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاظؼْا، ثن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   بتحذٗاذّا  ًنٌ٘ا صل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  بٌ٘ا
 .خَاًنِػالهات هٌصَبٔ فٖ خو٘غ 

 (ساخغ إل  خشٗؽٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 خشٗطٔ الحشم الونٖ
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 خريطة الحرم المكي
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 حدود الحرم المكي
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 خريطة الحرم المكي



9 



10 



11 

  الححأقسبم 
هي مبى على ًفس الحذ فبلظبّش أى ٍظ٘فتِ التوتع، ٍ لَ شل فنٖ  ٍ •

ٍ هع عذم تونٌِ ، *الفحضأى هٌضلِ فٖ الحذ أٍ الخبسج ٍخت علِ٘ 
 ٗشاعٖ االحت٘بؽ، 

 
إل  حذ الٗىَى تشن الفحص لؼناً بأهش الوَل  ٍ بؼاذالفحص بْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحعَس فٖ الحذ باألصل، إٔ بإعتصاحا  الؼاذم   
األصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ بؼط الصَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ باألصال    

 .ف٘دب اإلحت٘اغ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسبم 
إى ها هشّ اًوا َّ بالٌسنٔ إل  حدٔ اإلعالم، ٍ أها الحح الٌازسٕ ٍ  ثن •

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

 
 .ٍ إى واى األفعل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 هي مبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسخِ

هي واى لِ ٍؼٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *بوىٔبششغ ػذم إلاهٔ عٌت٘ي لىي  أغلنْوا،لضهِ فشض 

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

 .**االعتؽاػٔلضهِ فشض ٍؼي 
بل ٍ لَ هغ إلاهٔ عٌت٘ي بوىٔ ألى ّزا هالن التَؼي ٍ الوفاشٍض   *•

 .أى هىٔ ٍؼٌِ ٍ لِ ٍؼي آخش فتأهل
بل تخ٘ش با٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى وااى األفعال اخت٘ااس التوتاغ ٍ        **•

 .األحَغ اخت٘اس فشض ٍؼي اإلعتؽاػٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘بمبى هي أّل هنٔ ٍ خشج إلى ثعغ األهظبس ثن سخع هي 

هي واى هي أّل هىٔ ٍ خشج إل  بؼط األهصاس ثان سخاغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓبل  ،* الوىٖإلْ٘ا فاألحَغ أى ٗأتٖ بفشض 

 
ٍ إى واى األلَى تخ٘٘اشُ با٘ي فاشض الوىاٖ ٍ فاشض الٌاائٖ ٍ        *•

 .األفعل أى ٗأتٖ بالتوتغ

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

اٙفالٖ إرا صاس هم٘وا فٖ هىٔ فإى واى رله بؼذ اعتؽاػتِ  3هسألٔ •
بماء حىوِ عَاء واًا  إلاهتاِ   فٖ   ٍ ٍخَ  التوتغ ػلِ٘ فال إشىال

 بمصذ التَؼي أٍ الوداٍسٓ ٍ لَ بأصٗذ هي عٌت٘ي، 
أها لَ لن ٗىي هستؽ٘ؼا ثن اعتؽاع بؼاذ إلاهتاِ فاٖ هىأ فٌ٘ملاب      ٍ •

لىي بششغ أى  *الثالثٔفشظِ إل  فشض الوىٖ بؼذ الذخَل فٖ السٌٔ 
 تىَى اإللاهٔ بمصذ الوداٍسٓ، 

 
 .ثل الثبً٘ٔ على األقَى *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

 ،*األٍلٍ أها لَ واى بمصذ التَؼي فٌ٘ملب بؼذ لصذُ هي •
 
 
 .ٗعتجش اإلقبهٔ ثوقذاس ٗظذق أًِّ ٍطٌِلني  *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

ٍ فٖ صَسٓ االًمال  ٗلحمِ حىن الوىاٖ بالٌسانٔ إلا  االعاتؽاػٔ      •
أٗعا، فتىفٖ فٖ ٍخَبِ اعتؽاػتِ هٌْا، ٍ ال ٗشتشغ فِ٘ حصَلْا هي 

 ، *بلذُ
الظبّش رلل فٖ طَسٓ عذم االًقالة أٗؼبً ف٘نفنٖ اسنتطبعتِ   ثل  *•

هي هنّٔ فٖ ٍخَة الححّ علِ٘ إى مبى فْ٘ب ٍ إى مبى الَاخت ثْب َّ 
التوتّع ًعن ٗعتجش حٌ٘ئزٍ استطبعتِ لحنحّ التوتّنع ٍ ال ٗنفنٖ اسنتطبعتِ     

إًّوب تظْش الثوشٓ ث٘ي القَل٘ي فنٖ هنًنٔ الشخنَ     ٍ  دًٍِلححّ الونّٖ 
الشخَ  ٍال ٗعتجش ثعنذُ ٍ لنَ هنع     علٖالعضم هع قجل اإلًقالة ف٘عتجش
 .العضم

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

لىي  *السٌت٘يلَ حصل  االعتؽاػٔ بؼذ اإللاهٔ فٖ هىٔ لنل هعٖ ٍ •
 **الساٌت٘ي بششغ ٍلَع الحح ػل  فشض الونادسٓ إلِ٘ لنل تدااٍص  

فالظاّش أًِ ووا لَ حصل  فٖ بلذُ، ف٘دب ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ بم٘  إل  
 أصٗذ، أٍ ***السٌٔ الثالثٔ 

 .السٌٔ على األقَى *•
 .ثل السٌٔ على األقَى **•
 .ثل السٌت٘ي أٍ أصٗذ ***•

 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

أها الوىٖ إرا خشج ال  عائش األهصاس هداٍسا لْا فال ٗلحمِ حىوْا ٍ •
االعتؽاػٔ بؼذُ ف٘تؼا٘ي   فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ إال إرا تَؼي ٍ حصل 

 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍل 
 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 االستطبعٔ الششع٘ٔ

، فلَ اعاتؽاع الؼشالاٖ    ال ٗؼتنش االعتؽاػٔ هي بلذُ ٍ ٍؼٌِ 12هسألٔ •
أٍ االٗشاًٖ ٍ َّ فٖ الشام أٍ الحدااص ٍخاب ٍ إى لان ٗساتؽغ هاي      
ٍؼٌِ، بل لَ هش  إل  لنل الو٘مات هتسىؼا أٍ لحاخٔ ٍ وااى ٌّاان   
خاهؼا لششائػ الحح ٍخب، ٍ ٗىفٖ ػي حدٔ اإلعالم، بل لاَ أحاشم   

  ِ ٍ  *هتسىؼا فاعتؽاع ٍ واى أهاهِ ه٘مات آخش ٗوىي الماَل بَخَبا
 .إى ال ٗخلَ هي إشىال

ثل لَ لن ٗني عٌذُ ه٘قبت آخش، ثل لَ أدسك أحنذ الَقنَف٘ي منبى    *•
 .حدِ حدٔاإلسالم هي دٍى حبخٔ إلى تدذٗذ اإلحشام

 89-10-18، تاسٗخ 37، خلسِ 90-89وتا  الحح، عال . ن.س•
 

373: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج   
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 الوق٘ن فٖ هنٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخب ػلِ٘ التوتغ ووا إرا واً  اعاتؽاػتِ   4هسألٔ •
ػلِ٘ الخشٍج ال   ٗدب   فٖ بلذُ أٍ اعتؽاع فٖ هىٔ لنل اًمال  فشظِ

الو٘مات إلحشام ػوشٓ التوتغ، ٍ األحَغ أى ٗخاشج الا  هْال أسظاِ     
 ف٘حشم هٌِ، بل ال ٗخلَ هي لَٓ، 

إى لن ٗتوىي ف٘ىفٖ الشخَع ال  أدً  الحل، ٍ األحَغ الشخَع ال  ٍ •
 ها ٗتوىي هي خاسج الحشم هوا َّ دٍى الو٘مات، 

إى لن ٗتوىي هي الخشٍج إل  أدًا  الحال أحاشم هاي هَظاؼِ، ٍ      ٍ •
 .األحَغ الخشٍج ال  ها ٗتوىي

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج


