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  القول في صورة حج التمتع إجماال
  فٓ صًسِ حذ التمتغ إرماالالقًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًاقٕت بالؼمشِ المتمتغ بُا  يحرمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ػىتذ مقتا     يصويي بالبٕتت بتبؼا، ي    فيطوو  ٔذخل مكّ المؼظمّ حم •

يطوو   بٕه الصفا ي المشيِ بتبؼا، حتم    يسعىسكؼتٕه، حم ( ع)إبشإَم 
احتٕاطا ببؼا حم سكؼتٕه لٍ، ي إن كان األقتًى ػتذ  يرتً      لينساء

فٕحتل ػيٕتٍ كتل متا حتش  ػيٕتٍ        يقصور طًاف الىساء ي صالتٍ، حم 
 ،باإلحشا ، ي َزٌ صًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ
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حم ٔىشئ إحشاما ليحذ مه مكّ المؼظمّ فٓ يقت ٔؼيتم أوتٍ ٔتذس      •

الًقًف بؼشفّ، ي األفضل إٔقاػٍ ًٔ  التشئتّ بؼتذ صتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفات فٕقف بُا مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيبٍ، حم ٔفٕض 
مىُا ي ٔمضٓ إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ ي ٔقف بٍ بؼذ طيتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طيًع الشمس مىٍ، 
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ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼقبّ، حم ٔىحش أي ػمال ألٔمضٓ إلى مىى حم •

ٔزبح َذٍٔ، حم ٔحيق إن كان صشيسِ ػيى األحتً،، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
بٕىٍ ي بٕه التقصٕش، ي ٔتؼٕه ػيى الىساء التقصٕش، فٕحل بؼتذ التقصتٕش   
ٓ ء إال الىساء ي الطٕب، ي األحً، ارتىا  الصتٕذ أٔضتا، ي    مه كل ش
إن كان األقًى ػذ  حشمتٍ ػيٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػيٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 
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ٍ  إن ٔأتٓ إلى مكّ حم • شاء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔصيٓ سكؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕب، حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔصتيٓ     
 سكؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء، 
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ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ التششٔق، ي َٓ الحادّٔ حم •

ػششِ ي الخاوّٕ ػششِ ي الخالج ػششِ، ي بٕتًتّ الخالج ػششِ إوما َتٓ  
 فٓ بؼض الصًس كما ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔامُا الزماس الخالث، 
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لً شاء ال ٔأتٓ إلى مكّ لًٕمٍ بل ٔقٕم بمىى حتتى ٔشمتٓ رمتاسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحادْ ػشش، ي مخيٍ ًٔ  الخاوٓ ػشش، حم ٔىفش بؼذ التضيال  
لً كان قذ اتقى الىساء ي الصٕذ، ي إن أقا  إلى الىفش الخاوٓ ي ًَ الخالخّ 
ػشش ي لً قبل الضيال لكه بؼذ الشمٓ راص أٔضا، حتم ػتاد إلتى مكتّ     
ليطًافٕه ي السؼٓ، ي األصح االرتتضاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا  رْ     
الحزّ، ي األفضل األحً، أن ٔمضٓ إلى مكّ ًٔ  الىحش، بل ال ٔىبغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فضال ػه أٔا  التششٔق إال لؼزس
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ٔىشئ إحشاما ليحذ مه مكّ فٓ يقت ٔؼيتم أوتٍ ٔتذس  الًقتًف     حمَّ •

بؼشفّ ي األفضل إٔقاػٍ ًٔ  التشئّ حمَّ ٔمضٓ إلى ػشفات فٕقتف بُتا   
مه الضيال إلى الغشي  حمَّ ٔفٕض ي ٔمضٓ مىُا إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ 
ي ٔقف بٍ بؼذ طيًع الفزش إلى طيًع الشمس حتمَّ ٔمضتٓ إلتى مىتى     
فٕشمٓ رمشِ الؼقبّ حمَّ ٔىحش أي ٔزبح َذٍٔ ي ٔأكل مىٍ حتمَّ ٔحيتق أي   
ٓ ء إال الىستاء ي الطٕتب ي األحتً، ارتىتا       ٔقصش فٕحل مه كل ش

 الصٕذ أٔضا ي إن كان األقًى ػذ  حشمتٍ ػيٍٕ مه حٕج اإلحشا  
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ًَ مخٕش بٕه أن ٔأتٓ إلى مكّ لًٕمٍ فٕطًف طًاف الحذ ي ٔصيٓ حمَّ •

سكؼتٍٕ ي ٔسؼى بؼٍٕ فٕحل لٍ الطٕب حمَّ ٔطًف طًاف الىساء ي ٔصيٓ 
سكؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء حمَّ ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ 

 ي التششٔق ي َٓ الحادْ ػشش ي الخاوٓ ػشش ي الخالج ػشش 
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