[ مٌاسـم احلج ]

احلؼؼج
واحلج ؿىل كسمني واحة ومس خحة فالٔول ٍىون ؿىل زالزة اكسام
الاول جحة الٕسالم :ويه واحدة ؿىل ؿىل ثوفصث ؾيس رشوظَ ؿىل اًصخي
واملصبٔت واخليىث ول جية ُشا يف اًـمص إل مصت واحست.
اًثاين اًوحوة ابًيشز.
اًثاًر ابلسدئجاز اكًيَاتة.
وماؿسا ُشٍ حىون مس خححة وُياك بٔموز ل تس ان ثشهص
بٔو ًل :ان احلج من اًرضوايث وازاكن ازلٍن احليَف ًـس حصنَ من املـايص اًىدريت
تي حصنَ ًـس يف سطل اٍهيوذي او اًيرصاين ارا ماث.
هَ ًا :تـس وفوز اًرشائط ٍىون فوز ًاي فِجة الثَان تَ يف س ية الاس خعاؿة فارا
ؾىص ومل ًبٔث تَ لتس من اثَاهَ يف اًس ية اًثاهَة.
ًث ًا :فارا حعَت هل الاس خعاؿة وُو ممتىن من الثَان وًو ثوكف ؿىل هتَئة
اًوسائي فِجة هل املحاذزت يف حتعََِا ول جيوس هل اًخبٔذري مؽ ثـسذ اًصفلة وًو
احمتي الٕذزاك إرا وًو ؾىص وبٔدص ومل ٍمتىن من املسري فبٔظحح احلج ؿَََ
مس خلص ًا.
رشائط وحوة جحة الٕسالم
اًرشظ الٔول :اًحَوػ.
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فال جية ؿىل كري اًحاًف وٕان اكن مصاُل ًا ،وًو جح مذـسذ مل ٍىن جمز ؾن جحة
الٕسالم وان اكن جحَ واخس ًا ًحلِة اًرشائط.
( مسبٔةل  : ) 1إرا دصح اًعيب إىل احلج فدَف كدي بٔن حيصم من املَلاث ،واكن
مس خعَـ ًا ،فال إصاكل يف بٔن جحَ جحة الٕسالم .وٕارا بٔحصم فدَف تـس إحصامَ مل
جيز هل إمتام جحَ هس ًاب ،ول ؿسوهل إىل جحة الٕسالم ،تي جية ؿَََ اًصحوغ اىل
بٔحس املواكِت ،والٕحصام مٌَ حلجة الٕسالم ،فإن مل ٍمتىن من اًصحوغ إًََ ففي
حمي إحصامَ ثفعَي ًبٔيت إن صاء ظل ثـاىل يف حنك من جتاوس املَلاث هجال بٔو
وس َا ًان ومل ٍمتىن من اًصحوغ إًََ ( يف املسبٔةل .)169
( مسبٔةل  : ) 2إرا جح هس ًاب مـخلس ًا تبٔهَ كري ابًف فدان تـس بٔذاء احلج بٔهَ اكن ابًل ًا
احزبٍٔ ؾن جحة الٕسالم.
( مسبٔةل ٌ : ) 3س خحة ٌَعيب املمزي بٔن حيج ،ول ٌضرتظ يف حصخَ إرن
اًويل .الا يف تـغ املوازذ وُو ما ارا اس خَزم جحَ اًخرصف يف ماهل املوكوف
ؿىل ارن اًويل.
( مسبٔةل ٌ : ) 4س خحة ٌَويل بٔن حيصم ابًعيب كري املمزي ،رهص ًا اكن بٔم بٔهىث.
ورضل تبٔن ًَخسَ زويب الٕحصام وًبٔمصٍ ابًخَحَة وًَلٌَ إايُا إن اكن كاتال ٌَخَلني،
وٕالّ ًّيب ؾيَ ،وجييّحَ ؾٌل جية ؿىل احملصم الاحذياة ؾيَ ،وجيوس بٔن ًؤدص
جتصًسٍ ؾن اًثَاة إىل فَخّ  ،إرا اكن سائص ًا من رضل اًعصًق ،وًبٔمصٍ ابلثَان جلك
ما ٍمتىن مٌَ من بٔفـال احلج ،وًيوة ؾيَ فامي ل ٍمتىن ،وًعوف تَ وٌسـى تَ
تني اًعفا واملصوت ،وًلف تَ يف ؾصفاث واملضـص ،وًبٔمصٍ ابًصسم إن كسز ؿَََ،
وٕالّ ززم ؾيَ ،ونشضل ظالت اًعواف ،وحيَق زبٔسَ ،ونشضل تلِة الٔؾٌلل.
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( مسبٔةل  : ) 5هفلة جح اًعيب يف ما ٍزًس ؿىل هفلة احلرض ؿىل اًويل ل ؿىل
اًعيب ،هـم إرا اكن حفغ اًعيب مذوكف ًا ؿىل اًسفص تَ ،بٔو اكن اًسفص معَحة
هل ،خاس الاهفاق ؿَََ من ماهل.
( مسبٔةل  : ) 6مثن ُسي اًعيب ؿىل اًويل ،ونشضل نفازت ظَسٍ ،وبٔما
اًىفازاث اًيت جتة ؾيس الثَان مبوحهبا معس ًا فاًؼاُص اهنا ل جتة تفـي اًعيب،
ل ؿىل اًويل ول يف مال اًعيب .وان اكن الاحوظ اهنا ؿىل اًويل.
اًرشظ اًثاين :اًـلي.
فال جية احلج ؿىل اجمليون وٕان اكن بٔذواز ًاي ،هـم إرا بٔفاق اجمليون يف بٔصِص احلج
واكن مس خعَـ ًا وممتىٌ ًا من الثَان تبٔؾٌلل احلج وهتَئة ملسماثَ اًالسمة وحة
ؿَََ ،وٕان اكن جميو ًان يف تلِة الٔوكاث.
اًرشظ اًثاًر :احلصًة.
فال جية احلج ؿىل املمَوك وٕان اكن مس خعَـ ًا ومبٔرو ًان من كدي املوىل ،وًو جح
ٕابرن مولٍ حص وًىن ل جيزًَ ؾن جحة الٕسالم ،فذجة ؿَََ الاؿاذت إرا اكن
واخس ًا ٌَرشائط تـس اًـخق.
( مسبٔةل  : ) 7إرا بٔىت املمَوك املبٔرون من كدي مولٍ يف احلج مبا ًوحة
اًىفازت فىفازثَ ؿىل مولٍ يف كري اًعَس ،وؿىل هفسَ فَِ.
( مسبٔةل  : ) 8إرا جح املمَوك ٕابرن مولٍ واهـخق كدي اذزاك املضـص بٔحزبٍٔ ؾن
جحة الٕسالم ،تي اًؼاُص نفاًة اذازنَ اًوكوف تـصفاث مـخل ًا وٕان مل ًسزك
املضـص ،وًـخرب يف الٕحزاء الاس خعاؿة حني الاهـخاق ،فإن مل ٍىن مس خعَـ ًا مل
-9-

[ مٌاســم احلج ]
جيزئ جحَ ؾن جحة الٕسالم .ول فصق يف احلنك ابلٕحزاء تني بٔكسام احلج من
الٕفصاذ واًلصان واٍمتخؽ إرا اكن املبٔيت تَ معاتل ًا ًوػَفذَ اًواحدة.
( مسبٔةل  : ) 9إرا اهـخق اًـحس كدي املضـص يف جح اٍمتخؽ فِسًَ ؿَََ ،وٕان مل
ٍمتىن فـَََ بٔن ًعوم تسل اًِسي ؿىل ما ًبٔيت ،وٕان مل ًيـخق مفولٍ ابخلَاز ،فإن
صاء رحب ؾيَ ،وٕان صاء بٔمصٍ ابًعوم.
اًرشظ اًصاتؽ :الاس خعاؿة.
وًـخرب فهيا بٔموز:
اًوكت ومـىن رضل وحوذ اًلسز اًاكيف من اًوكت ٌصلُاة اىل
الٔول :اًسـة يف :
مىة واًلِام ابلٔؾٌلل اًواحدة ُياك ،وؿَََ فال جية احلج إرا اكن حعول املال
يف وكت ل ٌسؽ ٌصلُاة واًلِام ابلٔؾٌلل اًواحدة فهيا .بٔو ٔبه َّ ٌسؽ رضل وًىن
مبضلة صسًست ل ثخحمي ؿاذت او مؽ املزامحة مبا ُو امه مٌَ من حصك واحة او
فـي حصام ؿىل ماًبٔيت .ويف مثي رضل جية ؿَََ اًخحفغ ؿىل املال إىل اًس ية
اًلاذمة ،فإن تلِت الاس خعاؿة إٍهيا وحة احلج فهيا ،وٕال مل جية.
اًثاين :الٔمن واًسالمة :ورضل تبٔن ل ٍىون دعص ًا ؿىل اًيفس بٔو املال بٔو
اًـصط رُا ًاب وٕااي ًاب وؾيس اًلِام ابلٔؾٌلل ،نٌل بٔن احلج ل جية مدارش ًت ؿىل
مس خعَؽ ل ٍمتىن من كعؽ املسافة ًِصم بٔو مصط بٔو ًـشز بٓدص وًىن جتة ؿَََ
الاسدٌاتة ؿىل ما س َجيء ثفعَهل.
( مسبٔةل  : ) 10إرا اكن ٌَحج ظصًلان بٔحسٌُل مبٔمون والٓدص كري مبٔمون مل
ٌسلط وحوة احلج ،تي وحة اشلُاة من اًعصًق املبٔمون ،وٕان اكن بٔتـس.
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( مسبٔةل  : ) 11إرا اكن هل يف تسلٍ مال مـخس تَ واكن رُاتَ إىل احلج مس خَزم ًا
ًخَفَ مل جية ؿَََ احلج ،ونشضل إرا اكن ُياك ما مييـَ ؾن اشلُاة رشؿ ًا ،نٌل
إرا اس خَزم جحَ حصك واحة ٔب ّمه من احلج ،اكهلار قصًق بٔو حصًق ،بٔو ثوكف جحَ
ؿىل ازحاكة حمصم اكن الاحذياة ؾيَ بٔمه من احلج.
( مسبٔةل  : ) 12إرا جح مؽ اس خَزام جحَ حصك واحة بٔمه بٔو ازحاكة حمصم نشضل
فِو وٕان اكن ؿاظَ ًا من هجة حصك اًواحة بٔو فـي احلصام ٕالّ بٔن اًؼاُص بٔهَ جيزئ
ؾن جحة الٕسالم إرا اكن واخس ًا ًسائص اًرشائط ،ول فصق يف رضل تني َمن اكن
احلج مس خلص ًا ؿَََ و َمن اكن بٔول س ية اس خعاؾخَ.
( مسبٔةل  : ) 13إرا اكن يف اًعصًق ؿسو ل ميىن ذفـَ ٕالّ تحشل مال مـخس تَ،
حبَر ٍىون مرض ًا حباهل مل جية تشهل وٌسلط وحوة احلج.
( مسبٔةل ً : ) 14و احنرص اًعصًق ابًححص مل ٌسلط وحوة احلجٕ ،الّ مؽ دوف
اًلصق بٔو املصط ،وًو جح مؽ اخلوف حص جحَ ؿىل الٔػِص.
ًخلوث تَ يف اًعصًق من املبٔهول
اًثاًر :اًزاذ واًص :
احةل ومـىن اًزاذ ُو وحوذ ما ّ
واملرشوة وسائص ما حيخاح إًََ يف سفصٍ ،بٔو وحوذ ملساز من املال (اًيلوذ
وكريُا) ًرصفَ يف سخِي رضل رُا ًاب وٕااي ًاب ،ومـىن اًصاحةل ُو وحوذ وس َةل
ٍمتىن هبا من كعؽ املسافة رُا ًاب وٕااي ًاب ،وًَزم يف اًزاذ واًصاحةل بٔن ٍىوان ذما ًََق
حبال امللكف.
( مسبٔةل  : ) 15ل خيخط اصرتاظ وحوذ اًصاحةل تعوزت احلاخة إٍهيا ،تي
ٌضرتظ معَل ًا وًو مؽ ؿسم احلاخة إٍهيا ،نٌل إرا اكن كاذز ًا ؿىل امليش من ذون
مضلة ومل ٍىن مٌافِ ًا ًرشفَ.
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( مسبٔةل  : ) 16اًـربت يف اًزاذ واًصاحةل توحوذٌُل فـال ،فال جية ؿىل من اكن
كاذز ًا ؿىل حتعٌََِل ابلندساة وحنوٍ ،ول فصق يف اصرتاظ وحوذ اًصاحةل تني
اًلصًة واًحـَس.
( مسبٔةل  : ) 17الاس خعاؿة املـخربت يف وحوة احلج ٕاهٌّل يه الاس خعاؿة من
ماكهَ ل من تسلٍ ،فإرا رُة امللكف إىل املسًية مثال ٌَخجازت بٔو ًلريُا واكن هل
ُياك ما ميىن بٔن حيج تَ من اًزاذ واًصاحةل بٔو مثهنٌل وحة ؿَََ احلج ،وان مل
ٍىن مس خعَـ ًا من تسلٍ.
( مسبٔةل  : ) 18إرا اكن ٌَملكف مطل ومل ًوخس من ٌضرتًَ جمثن املثي وثوكف
احلج ؿىل تَـَ تبٔكي مٌَ مبلساز مـخس تَ مل جية اًحَؽ ،وبٔما إرا ازثفـت الٔسـاز
فاكهت بٔحصت املصهوة مثال يف س ية الاس خعاؿة ٔبنرث مهنا يف اًس ية الٓثَة مل جيز
اًخبٔذري .الا ارا اكن اًلالء جمحف ًا فال جية احلج ُشٍ اًس ية.
( مسبٔةل ٕ : ) 19اهٌّل ًـخرب وحوذ هفلة الااية يف وحوة احلج فامي إرا ٔبزاذ
امللكف اًـوذ إىل وظيَ .وبٔما إرا مل ٍصذ اًـوذ و ٔبزاذ اًسىىن يف تسل بٓدص كري
وظيَ ،فالتس من وحوذ اًيفلة إىل رضل اًحسل ،ول ًـخرب وحوذ ملساز اًـوذ إىل
وظيَ.
هـم إرا اكن اًحسل اشلي ٍصًس اًسىىن فَِ بٔتـس من وظيَ مل ًـخرب وحوذ اًيفلة إىل
رضل املاكن ،تي لتس من وحوة اًيفلة اىل تسل اًسىىن ارا مل ٍصذ اًصحوغ اىل
وظيَ ومل ٍمتىن من الٕؿاصة يف وظيَ مؽ ؿسم وحوذ اًىسة فَِ.
اًصاتؽ :اًصحوغ إىل اًىفاًة :وُو اٍمتىن ابًفـي بٔو ابًلوت من إؿاصة هفسَ وؿائَخَ
تـس اًصحوغ .وتـحازت واحضة ًَزم بٔن ٍىون امللكف ؿىل حاةل ل خيىش مـِا ؿىل
هفسَ وؿائَخَ من اً َـ َوس واًفلص ثسخة رصف ما ؾيسٍ من املال يف سخِي احلج،
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وؿَََ فال جية ؿىل من ميطل ملساز ًا من املال ًفي مبعازف احلج واكن رضل
وس َةل لٕؿاص خَ وٕاؿاصة ؿائَخَ ،مؽ اًـمل تبٔهَ ل ٍمتىن من الاؿاصة ؾن ظصًق
بٓدص ًياسة صبٔهَ ،فدشضل ًؼِص بٔهَ ل جية تَؽ ما حيخاح إًََ يف رضوزايث
مـاصَ من بٔمواهل فال جية تَؽ ذاز سىٌاٍ اًالئلة حباهل وزَاة جتمهل و ٔب ج تُذَ،
ول بٓلث اًعيائؽ اًيت حيخاح إٍهيا يف مـاصَ ،وحنو رضل مثي اًىذة ابًًس حة إىل
بُٔي اًـمل ذما لتس مٌَ يف سخِي حتعَهل ،وؿىل ادلةل لك ما حيخاح إًََ الٕوسان
يف حِاثَ واكن رصفَ يف سخِي احلج موحد ًا ٌَـرس واحلصح مل جية تَـَ .هـم ًو
ساذث الٔموال املشهوزت ؾن ملساز احلاخة وحة تَؽ اًزائس يف هفلة احلج ،تي من
اكن ؾيسٍ ذاز كميهتا بًٔف ذًياز  -مث ًال  -وميىٌَ تَـِا ورشاء ذاز بٔدصى تبٔكي مهنا
من ذون ؾرس وحصح ًزمَ رضل إرا اكن اًزائس وافِ ًا مبعازف احلج رُا ًاب وااي ًاب
وتيفلة ؾَاهل .هـم ًو اكن ازلاز اًثاين كري لئق ثضبٔهَ فال جية تَؽ ذاز الاول.
( مسبٔةل  : ) 20إرا اكن ؾيسٍ مال ل جية تَـَ يف سخِي احلج حلاحذَ إًََ ،مث
اس خلىن ؾيَ وحة ؿَََ تَـَ لذاء فصًضة احلج ،مثال إرا اكن ٌَمصبٔت حًل حتخاح
إًََ ولتس ًِا مٌَ مث اس خليت ؾيَ ًىربُا بٔو لٔمص بٓدص ،وحة ؿَهيا تَـَ لٔذاء
فصًضة احلج.
( مسبٔةل  : ) 21إرا اكهت هل ذاز ذمَونة واكهت ُياك ذاز بٔدصى ميىٌَ اًسىىن
فهيا من ذون حصح ؿَََ نٌل إرا اكهت موكوفة ثيعحق ؿَََ ،حبَر اكن لئل ًا
ثضاهَ وحة ؿَََ تَؽ ازلاز املمَونة إرا اكهت وافِة مبعازف احلج وًو تضممية ما
ؾيسٍ من املال ،وجيصي رضل يف اًىذة اًـَمَة وكريُا ذما حيخاح إًََ يف حِاثَ.
( مسبٔةل  : ) 22إرا اكن ؾيسٍ ملساز من املال ًفي مبعازف احلج واكن حباخة
اىل اًزواح بٔو رشاء ذاز ًسىٌاٍ بٔو كري رضل ذما حيخاح إًََ ،فإن اكن رصف
رضل املال يف احلج موحد ًا ًوكوؿَ يف احلصح مل جية ؿَََ احلج ،وٕالّ وحة ؿَََ.
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( مسبٔةل  : ) 23إرا اكن ما ميَىَ ذًي ًا ؿىل رمة خشط واكن ازلٍن حالًّ وحدت
ؿَََ املعاًحة ،فإن اكن املسٍن ذماظال وحة احدازٍ ؿىل الٔذاء ،وٕان ثوكف
حتعَهل ؿىل اًصحوغ اىل احملامك اًـصفِة نٌل ارا مل ٍىن اًصحوغ حصح ؿَََ ًزم رضل،
نٌل جتة املعاًحة فامي إرا اكن ازلٍن مؤ ّخال وًىن املسٍن ًؤذًَ ًو ظاًحَ ،و ٔب ّما إرا
اكن املسٍن مـرس ًا بٔو ذماظ ًال ول ميىن احدازٍ بٔو اكن الاحداز مس خَزم ًا ٌَحصح،
بٔو اكن ازلٍن مؤخ ًال واملسٍن ل ٌسمح تبٔذاء رضل كدي الٔخي ،ففي مجَؽ رضل إن
بٔمىٌَ تَؽ ازلٍن مبا ًفي مبعازف احلج وًو تضممية ما ؾيسٍ من املال ومل ٍىن يف
رضل رضز ول حصح وحة اًحَؽ ،وٕالّ مل جية.
( مسبٔةل  : ) 24لك ري حصفة اكحل ّساذ واًحيّاء واًي ّجاز وكريمه ذمن ًفي هس هبم
تيفلهتم وهفلة ؾوائَِم ،جية ؿَهيم احلج إرا حعي هلم ملساز من املال ٕابزج بٔو
كريٍ واكن وافِ ًا ابًزاذ واًصاحةل وهفلة اًـَال مست اشلُاة والااية.
( مسبٔةل  : ) 25من اكن ٍصحزق من اًوحوٍ اًرشؾَة اكرلس واًزاكت وكريٌُل
واكهت هفلاثَ حبسة اًـاذت مضموهة من ذون مضلة ،ل ًحـس وحوة احلج ؿَََ
فامي إرا مطل ملساز ًا من املال ًفي تشُاتَ وٕاايتَ وهفلة ؿائَخَ ،ونشضل من كام بٔحس
ابلهفاق ؿَََ ظَةل حِاثَ ،ونشضل لك من ل ًخفاوث حاهل كدي احلج وتـسٍ من
هجة املـُضة إن رصف ما ؾيسٍ يف سخِي احلج.
( مسبٔةل  : ) 26ل ًـخرب يف الاس خعاؿة املَىِة اًالسمة تي حىفي املَىِة
اململًزةل بًٔض ًا .فَو ظاحلَ خشط ما ًفي مبعازف احلج وحـي ًيفسَ اخلَاز اىل
مست مـَية وحة ؿَََ احلج ،ونشضل احلال يف موازذ اًِحة اجلائزت.
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( مسبٔةل  : ) 27ل جية ؿىل املس خعَؽ بٔن حيج من ماهل ،فَو جح مدسىـ ًا بٔو
من مال خشط بٓدصوًو قعح ًا احزبٍٔ ،وًو رصفَ اكن ضامٌ ًا ٌٌَلل هـم إرا اكن
زوة ظوافَ بٔو مثن ُسًَ ملعو ًاب مل جيزئَ رضل الا ارا اصرتى لكَ ًا يف اشلمة.
( مسبٔةل  : ) 28ل جية ؿىل امللكف حتعَي الاس خعاؿة ابلندساة بٔو كريٍ،
فَو وُحَ بٔحس ما ًل ٌس خعَؽ تَ ًو كدهل ،مل ًَزمَ اًلدول ،ونشضل ًو ظَة مٌَ
بٔن ًؤحص هفسَ ٌَزسمة مبا ًعري تَ مس خعَـ ًا وًو اكهت اخلسمة لئلة ثضبٔهَ ،هـم
ًو بٓحص هفسَ ٌَزسمة يف ظصًق احلج واس خعاغ تشضل ،وحة ؿَََ احلج.
(مسبٔةل  : ) 29إرا بٓحص هفسَ ٌَيَاتة ؾن اًلري يف احلج واس خعاغ مبال الٕخازت،
كسم احلج اًيَايب إرا اكن ملِس ًا ابًس ية احلاًَة ،تي حىت ارا اكن معَل ًا فإن
تلِت الاس خعاؿة اىل اًس ية اًلاذمة وحة ؿَََ احلج ،وٕالّ فال .وٕان مل ٍىن
احلج اًيَايب ملِس ًا ابًس ية اًفـََة كسم احلج ؾن هفسَ.
( مسبٔةل  : ) 30إرا اكرتط ملساز ًا من املال ًفي مبعازف احلج واكن كاذز ًا ؿىل
وفائَ تـس رضل وحة ؿَََ احلج.
( مسبٔةل  : ) 31إرا اكن ؾيسٍ ما ًفي تيفلاث احلج واكن ؿَََ ذٍن ومل ٍىن
رصف رضل يف احلج مٌافِ ًا لٔذاء رضل ازلٍن وحة ؿَََ احلج وٕالّ فال ،ول فصق
يف ازلٍن تني بٔن ٍىون حال بٔو مؤخ ًال الا ارا اكن ازلٍن مؤخ ًال تبٔخي ظوًي او
اكن ازلائن كات ًال شلُاتَ اىل احلج وتني بٔن ٍىون ساتل ًا ؿىل حعول رضل املال بٔو
تـس حعوهل.
( مسبٔةل  : ) 32إرا اكن ؿَََ مخس بٔو ساكت واكن ؾيسٍ ملساز من املال وًىن ل
ًفي مبعازف احلج ًو ٔبذّاٌُل وحة ؿَََ بٔذاؤٌُل ،ومل جية ؿَََ احلج ،ول فصق
يف رضل تني بٔن ٍىون ارلس واًزاكت يف ؿني املال بٔو ٍىوان يف رمذَ .
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( مسبٔةل  : ) 33إرا وحة ؿَََ احلج واكن ؿَََ مخس بٔو ساكت بٔو كريٌُل من
احللوق اًواحدة ًزمَ بٔذاؤُا ومل جيز هل ثبٔذريٍ لٔخي اًسفص إىل احلج ،وًو اكن
زَاة ظوافَ ومثن ُسًَ من املال اشلي كس ثـَق تَ احلق مل ًعح جحَ .الا ارا
اصرتاٌُل يف اشلمة مث ذفؽ املحَف اشلي فَِ ارلس.
( مسبٔةل  : ) 34إرا اكن ؾيسٍ ملساز من املال وًىٌَ ل ًـمل توفائَ تيفلاث
احلج مل جية ؿَََ احلج ،ول جية ؿَََ اًفحط ،وٕان اكن اًفحط بٔحوظ.
( مسبٔةل  : ) 35إرا اكن هل مال كائة ًفي تيفلاث احلج مٌفصذ ًا بٔو مٌضٌلً اىل
املال املوحوذ ؾيسٍ ،فإن مل ٍىن ممتىٌ ًا من اًخرصف يف رضل املال وًو تخوهَي من
ًخِـَ ُياك مل جية ؿَََ احلج ،وٕالّ وحة.
( مسبٔةل  : ) 36إرا اكن ؾيسٍ ما ًفي مبعازف احلج وحة ؿَََ احلج ،ومل جيز
هل اًخرصف فَِ مبا خيصخَ ؾن الاس خعاؿة ول ميىٌَ اًخسازك ،نٌل اهَ لجيوس هل
ثـجزي هفسَ ول فصق يف رضل تني ثرصفَ تـس اٍمتىن من املسري وثرصفَ فَِ
كدهل ،تي اًؼاُص ؿسم حواس اًخرصف فَِ كدي بٔصِص احلج بًٔض ًا ،يف ُشٍ اًس ية
ارا مل ٍمتىن يف اًس ية الثَة هـم إرا ثرصف فَِ تخِؽ بٔو ُحة بٔو ؾخق بٔو كري رضل
حنك تعحة اًخرصف ،وٕان اكن بٓمث ًا تخفوًخَ الاس خعاؿة.
( مسبٔةل  : ) 37اًؼاُص ٔبه َّ ل ًـخرب يف اًزاذ واًصاحةل مَىِهتٌل ،فَو اكن ؾيسٍ
مال جيوس هل اًخرصف فَِ وحة ؿَََ احلج إرا اكن وافِ ًا تيفلاث احلج مؽ وخسان
سائص اًرشوظ.
( مسبٔةل  : ) 38نٌل ًـخرب يف وحوة احلج وحوذ اًزاذ واًصاحةل حسو ً نشضل
ًـخرب تلاء إىل إمتام الٔؾٌلل ،تي اىل اًـوذ اىل وظيَ ،فال تس هل من مال ٍمتىن
من اًصحوغ تَ اىل وظيَ فَو ثَف املال اشلي ًوظهل اىل وظيَ يف ازياء اًـمي او
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ؾيس اشلُاة اىل احلج حفجَ حصَح نشا ًو ثَف ماًوظهل اىل وظيَ تـس امتام
اًـمي فإن ثَف املال يف تسلٍ مل جية ؿَََ احلج ووضف رضل ؾن ؿسم
الاس خعاؿة من ٔب ّول الٔمص ،ومثي رضل ما إرا حسج ؿَََ ذٍن كِصي ،نٌل إرا
بٔثَف مال كريٍ دعبٔ ومل ميىٌَ بٔذاء تسهل إرا رصف ما ؾيسٍ يف سخِي احلج ،هـم
الثالف اًـمسي ل ٌسلط وحوة احلج تي ًحلى احلج يف رمذَ مس خلص ًا فِجة
ؿَََ بٔذاؤٍ وًو مدسىـ ًاُ ،شا لكَ يف ثَف اًزاذ واًصاحةل ،واما ثَف ما تَ اًىفاًة
من ماهل يف تسلٍ ،فِو ل ٍىضف ؾن ؿسم الاس خعاؿة من ب ّٔول الٔمص تي جيملئ
حِيئش حبجَ ،ول جية ؿَََ احلج تـس رضل.
( مسبٔةل  : ) 39إرا اكن ؾيسٍ ما ًفي مبعازف احلج ًىٌَ مـخلس تـسمَ بٔو اكن
كافال ؾيَ ،بٔو اكن كافال ؾن وحوة احلج ؿَََ قفةل ؿشز مل جية ؿَََ احلج،
وبٔما إرا اكن صااكً فَِ ،بٔو اكن كافال ؾن وحوة احلج ؿَََ قفةل انص ئة ؾن
اًخلعري مث ؿمل بٔو ثشهص تـس بٔن ثَف املال فمل ٍمتىن من احلج ،فاًؼاُص اس خلصاز
وحوة احلج ؿَََ إرا اكن واخس ًا ًسائص اًرشائط حني وحوذٍ.
( مسبٔةل  : ) 40نٌل ثخحلق الاس خعاؿة توخسان اًزاذ واًصاحةل ثخحلق ابًحشل،
ول ًفصق يف رضل تني بٔن ٍىون اًحارل واحس ًا بٔو مذـسذ ًا ،وٕارا ؾصط ؿَََ احلج
واًملم جزاذٍ وزاحَخَ وهفلة ؾَاهل وحة ؿَََ احلج ،هـم ًو وُحَ ما ًل ل ٌَحج وًو
ٍىفي ٌَحج فال جية اًلدول ونشضل ًو اؾعي مال ًَرصفَ حىت يف احلج واكن
وافِ ًا مبعازف رُاتَ واايتَ وؾَاهل .ول فصق يف رضل تني الاابحة واٍمتََم ،ول
تني تشل اًـني ومثهنا.
( مسبٔةل ً : ) 41و بٔويص هل مبال ًَحج تَ وحة احلج ؿَََ تـس موث املويص
إرا اكن املال وافِ ًا مبعازف احلج وهفلة ؾَاهل ،ونشضل ًو وكف خشط ملن حيج
بٔو هشز بٔو بٔوىص تشضل وتشل هل املخويل بٔو اًيارز بٔو اًويص وحة ؿَََ احلج.
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( مسبٔةل  : ) 42ل جية اًصحوغ إىل اًىفاًة يف الاس خعاؿة اًحشًَة ،الا ارا
اذى اىل اًـرس واحلصح هـم ًو اكن هل مال ل ًفي مبعازف احلج وتشل هل ما ٍمتم
رضل وحة ؿَََ اًلدول ،وًىن ًـخرب حِيئش اًصحوغ إىل اًىفاًة.
( مسبٔةل  : ) 43إرا بٔؾعي مال ُحة ؿىل بٔن حيج وحة ؿَََ اًلدول ،و ٔب ّما ًو
ّ
ذريٍ اًواُة تني احلج وؿسمَ ،بٔو ٔبه َّ وُحَ مال من ذون رهص احلج ل ثـٌَُ ًا ول
ختَري ًا مل جية ؿَََ اًلدول.
( مسبٔةل  : ) 44ل مييؽ ازلٍن من الاس خعاؿة اًحشًَة ،هـم إرا اكن ازلٍن امع من
ان ٍىون حال او مؤخ ًال واكن ازلائن معاًح ًا واملسٍن ممتىٌ ًا من بٔذائَ إن مل حيج
مل جية ؿَََ احلج.
( مسبٔةل  : ) 45إرا تشل مال دلاؿة ًَحج بٔحسمه فإن س حق بٔحسمه تلدغ املال
املحشول سلط اًخلكَف ؾن الٓدصٍن ،وًو حصك ادلَؽ مؽ متىن لك واحس مهنم من
اًلدغ اس خلص احلج ؿىل مجَـِم.
( مسبٔةل  : ) 46ل جية ابًحشل ٕالّ احلج اشلي ُو وػَفة املحشول هل ؿىل ثلسٍص
اس خعاؾخَ ،فَو اكهت وػَفذَ جح اٍمتخؽ فدشل هل جح اًلصبٓن بٔو الٕفصاذ مل جية
ؿَََ اًلدول وابًـىس ،ونشضل احلال ًو تشل ملن جح جحة الٕسالم ،وبٔما من
اس خلصث ؿَََ جحة الٕسالم وظاز مـرس ًا فدشل هل وحة ؿَََ رضل ،ونشضل من
وحة ؿَََ احلج ًيشز بٔو ص هبَ ومل ٍمتىن مٌَ.
( مسبٔةل ً : ) 47و تشل هل مال ًَحج تَ فذَف املال بٔزياء اًعصًق سلط
اًوحوة ،هـم ًو اكن ممتىٌ ًا من الاس متصاز يف اًسفص من ماهل وحة ؿَََ احلج
وبٔحزبٍٔ ؾن جحة الٕسالمٕ ،الّ بٔن اًوحوة حِيئش مرشوظ ابًصحوغ إىل اًىفاًة.
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( مسبٔةل  : ) 48ل ًـخرب يف وحوة احلج اًحشل هلس ًا فَو ولكَ ؿىل بٔن ًلرتط
ؾيَ فال جية الاكرتاط هـم ًو اكرتط جية.
( مسبٔةل  : ) 49اًؼاُص بٔن مثن اًِسي ؿىل اًحارل فَو مل ًحشهل وتشل تلِة
املعازف مل جية احلج ؿىل املحشول هل إل إرا اكن ممتىٌ ًا من رشائَ من ماهل ،هـم
إرا اكن رصف مثن اًِسي فَِ موحد ًا ًوكوؿَ يف احلصح مل جية ؿَََ اًلدول ،وبٔما
اًىفازاث فاًؼاُص بٔهنا واحدة ؿىل املحشول هل ذون اًحارل تال فصق تني ان ًعسز
مٌَ ما ًوحة اًىفازت معس ًا ام ل.
( مسبٔةل  : ) 50احلج اًحشيل جيزئ ؾن جحة الٕسالم ،ول جية ؿَََ احلج هَ ًا
إرا اس خعاغ تـس رضل.
( مسبٔةل  : ) 51جيوس ٌَحارل اًصحوغ ؾن تشهل كدي ازلدول يف الٕحصام بٔو تـسٍ،
ًىن إرا زحؽ تـس ازلدول يف الٕحصام وحة ؿىل املحشول هل إمتام احلج إرا اكن
مس خعَـ ًا فـال بٔي هل اًصحوغ يف اًحشل وًىن لتس هل إؾعاء معازف احلج وؿىل
اًحارل ضٌلن ما رصفَ ًالمتام ،وٕارا زحؽ اًحارل يف بٔزياء اًعصًق وحدت ؿَََ هفلة
اًـوذ.
( مسبٔةل  : ) 52إرا اؾعي من اًزاكت من سِم سخِي ظل ؿىل بٔن ًرصفِا يف
احلج واكن فَِ معَحة ؿامة وحة ؿَََ رضل ،وٕان اؾعي من سِم اًساذت بٔو
من اًزاكت من سِم اًفلصاء واصرتظ ؿَََ بٔن ًرصفَ يف سخِي احلج مل ًعح
اًرشظ ،فال جية ؿَََ احلج إل إرا بٔظحح تشضل مس خعَـ ًا.
( مسبٔةل  : ) 53إرا تشل هل مال حفج تَ مث اىىضف بٔهَ اكن ملعو ًاب مل جيزئَ
ؾن جحة الٕسالم حىت وًو كال  :جحّ وؿًل هفلذم ،وٌٌَلضل بٔن ٍصحؽ اىل اًحارل
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بٔو اىل املحشول هلً ،ىٌَ إرا زحؽ اىل املحشول هل زحؽ ُو اىل اًحارل إن اكن
خاُال ابحلال ،وٕالّ فَُس هل اًصحوغ.
( مسبٔةل  : ) 54إرا جح ًيفسَ بٔو ؾن كريٍ ثربؿ ًا بٔو ابٕخازت مل ٍىفَ ؾن جحة
الٕسالم ،فِجة ؿَََ احلج إرا اس خعاغ تـس رضل.
( مسبٔةل  : ) 55إرا اؾخلس بٔهَ كري مس خعَؽ حفج هس ًاب كاظس ًا امذثال الٔمص اًفـًل
بٔو مل ًلعس مث ابن بٔهَ اكن مس خعَـ ًا بٔحزبٍٔ رضل ،ول جية ؿَََ احلج هَ ًا.
( مسبٔةل  : ) 56ل ٌضرتظ إرن اًزوح ٌَزوخة يف احلج إرا اكهت مس خعَـة،
نٌل ل جيوس ٌَزوح مٌؽ سوحذَ ؾن احلج اًواحة ؿَهيا ،هـم جيوس هل مٌـِا من
اخلصوح يف بٔول اًوكت مؽ سـة اًوكت ارا ذاًف حق اًزوح وبٔمىن اخلصوح مؽ
اًلافةل اًثاهَة ،واملعَلة اًصحـَة اكًزوخة ما ذامت يف اًـست.
( مسبٔةل  : ) 57ل ٌضرتظ يف وحوة احلج ؿىل املصبٔت وحوذ احملصم ًِا إرا اكهت
مبٔموهة ؿىل هفسِا ،ومؽ ؿسم الٔمن ًزرما اس خعحاة حمصم ًِا وًو تبٔحصت إرا
متىٌت من رضل ،وٕال مل جية احلج ؿَهيا.
( مسبٔةل  : ) 58إرا هشز بٔن ٍزوز احلسني(ؿَََ اًسالم)يف لك ًوم ؾصفة مثال
واس خعاغ تـس رضل وحة ؿَََ احلج واحن ّي هشزٍ ،ونشضل لك هشز ٍزامح احلج.
( مسبٔةل  : ) 59جية ؿىل املس خعَؽ احلج تيفسَ إرا اكن ممتىٌ ًا من رضل ،ول
جيزئ ؾيَ جح كريٍ ثربؿ ًا بٔو ابٕخازت.
( مسبٔةل  : ) 60إرا اس خلص ؿَََ احلج ومل ٍمتىن من احلج تيفسَ ملصط بٔو
حرص بٔو ُصم ،بٔو اكن رضل حصخ ًا ؿَََ ومل ٍصح متىٌَ من احلج تـس رضل من
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ذون حصح وحدت ؿَََ الاسدٌاتة ،ونشضل من اكن مورس ًا ومل ٍمتىن من
املحارشت بٔو اكهت حصحِة ،ووحوة الاسدٌاتة هوحوة احلج فوزي.
( مسبٔةل  : ) 61إرا جح اًيائة معن مل ٍمتىن من املحارشت مفاث امليوة ؾيَ مؽ
تلاء اًـشز احزبٍٔ جح اًيائة وٕان اكن احلج مس خلص ًا ؿَََ ،وبٔما إرا اثفق ازثفاغ
اًـشز كدي املوث فالٔكوى بٔن حيج ُو تيفسَ ؾيس اٍمتىن ،وٕارا اكن كس ازثفؽ
اًـشز تـس بٔن بٔحصم اًيائة وحة ؿىل امليوة ؾيَ احلج مدارشت ،ول جية ؿىل
اًيائة إمتام معهل.
( مسبٔةل  : ) 62إرا مل ٍمتىن املـشوز من الاسدٌاتة سلط اًوحوة تالفصق تني
ؿسم وحوذ اًيائة او وحوذٍ مؽ ؿسم زضاٍ الا تبٔذش مال نثري ًحَف الاحجاف بٔو
اًرضز اًزائس ،وًىن جية اًلضاء ؾيَ تـس موثَ إن اكن احلج مس خلص ًا ؿَََ ،وٕالّ
مل جية ،وًو بٔمىٌَ الاسدٌاتة ومل ٌس خًة حىت ماث وحة اًلضاء ؾيَ.
( مسبٔةل  : ) 63إرا وحدت الاسدٌاتة ومل ٌس خًة وًىن ثربغ مذربغ ؾيَ مل
جيزئَ رضل ،ووحدت ؿَََ الاسدٌاتة.
( مسبٔةل ٍ : ) 64ىفي يف الاسدٌاتة ،الاسدٌاتة من املَلاث ،ول جتة
الاسدٌاتة من اًحسل ،لظالق اًعحَحة ( بٔن جيِز زخال ًَحج ؾيَ وان حيج
ؾيَ من ماهل )
( مسبٔةل  : ) 65من اس خلص ؿَََ احلج إرا ماث تـس الٕحصام يف احلصم احزبٍٔ ؾن
جحة الٕسالم ،سواء يف رضل جح اٍمتخؽ واًلصان والٕفصاذ ،وٕارا اكن موثَ يف بٔزياء
معصت اٍمتخؽ بٔحز ٔب ؾن جحَ بًٔض ًا ول جية اًلضاء ؾيَ ،وٕان ماث كدي رضل وحة
اًلضاء حىت إرا اكن موثَ تـس الٕحصام وكدي ذدول احلصم بٔو تـس ازلدول يف
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احلصم تسون إحصام ،واًؼاُص ادذعاض احلنك حبجة الٕسالم فال جيصي يف احلج
اًواحة ابًيشز بٔو الافساذ ،تي ل جيصي يف اًـمصت املفصذت بًٔض ًا ،فال حينك
ابلٕحزاء يف يشء من رضل ،و َمن ماث تـس الٕحصام مؽ ؿسم اس خلصاز احلج ؿَََ
فإن اكن موثَ تـس ذدوهل احلصم فال إصاكل يف إحزائَ ؾن جحة الٕسالم ،وبٔما إرا
اكن كدي رضل فاًؼاُص وحوة اًلضاء ؾيَ بًٔض ًا.
( مسبٔةل  : ) 66إرا بٔسمل اًاكفص املس خعَؽ وحة ؿَََ احلج ،وبٔما ًو ساًت
اس خعاؾخَ مث بٔسمل مل جية ؿَََ.
( مسبٔةل  : ) 67املصثس جية ؿَََ احلج ًىن ل ًعح مٌَ حال ازثساذٍ ،فإن
اتة حص مٌَ وٕان اكن مصثس ًا فعص ًاي ؿىل الٔكوى .وان مل ًدة حىت ماث لًيوة
ؾيَ
( مسبٔةل  : ) 68إرا جح اخملاًف مث اسددرص ل جتة ؿَََ إؿاذت احلج إرا اكن ما
بٔىت تَ حصَح ًا يف مشُحَ وٕان مل ٍىن حصَح ًا يف مشُحيا .وان اكهت الٕؿاذت
ابًًس حة إًََ مس خححة.
( مسبٔةل  : ) 69إرا وحة احلج ،وبٔمهي امللكف يف بٔذائَ حىت ساًت
الاس خعاؿة وحة الثَان تَ تبٔي وخَ متىن وًو مدسىـ ًا ما مل ًحَف حس اًـرس
واحلصح وٕارا ماث وحة اًلضاء من حصنخَ ،وًعح اًخربغ ؾيَ تـس موثَ من ذون
بٔحصت.
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اًوظَة ابحلج
( مسبٔةل  : ) 70جتة اًوظَة ؿىل من اكهت ؿَََ جحة الٕسالم وكصة مٌَ
املوث ،فإن ماث ثلىض من بٔظي حصنخَ ،وٕان مل ًوض تشضل  ،ونشضل إن
بٔوىص هبا ومل ًلِسُا ابًثَر ،وٕان كِسُا ابًثَر فإن وىف اًثَر هبا وحة
إدصاهجا مٌَ ،وثلسم ؿىل سائص اًوظااي ،وٕان مل ًف اًثَر هبا ًزم حمتميَ من
الٔظي.
( مسبٔةل  : ) 71من ماث وؿَََ جحة الٕسالم واكن هل ؾيس خشط وذًـة،
حيج هبا ؾيَ حىت
واحمتي بٔن اًوززة ل ًؤذوهنا إن ز ّذ املال إٍهيم وحة ؿَََ بٔن ّ
وًو ػن اهنم ًوذوهنا لهَ مبزنةل اًضم واًصواًة معَلة ،نٌل لحيخاح اىل الارن
من احلامك اًرشؾي ول فصق تني وحوذ املال وؿسمَ .
فإرا ساذ املال من بٔحصت احلج ز ّذ اًزائس إىل اًوززة ،ول فصق تني بٔن حيج اًوذؾي
تيفسَ بٔو ٌس خبٔحص خشع ًا بٓدص ،وًَحق ابًوذًـة لك مال ٌَمَت ؾيس خشط
تـازًة بٔو اخازت بٔو قعة بٔو ذٍن بٔو كري رضل.
( مسبٔةل  : ) 72من ماث وؿَََ جحة الٕسالم واكن ؿَََ ذٍن ومخس وساكت
وكرصث اًرتنة ،فإن اكن املال املخـَق تَ ارلس بٔو اًزاكت موحوذ ًا تـَيَ ًزم
ثلسميٌِل وٕان اكان يف اشلمة ًخلسم احلج ؿَهيٌل ،نٌل ًخلسم ؿىل ازلٍن .
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( مسبٔةل  : ) 73من ماث وؿَََ جحة الٕسالم مل جيز ًوززخَ اًخرصف يف حصنخَ
كدي اسدئجاز احلج سواء اكن مرصف احلج مس خلصك ًا ٌَرتنة بٔم مل ٍىن مس خلصك ًا
ؿىل الٔحوظ .هـم إرا اكهت اًرتنة واسـة خس ًا واًملم اًوازج تبٔذائَ خاس هل
اًخرصف يف اًرتنة ،نٌل ُو احلال يف ازلٍن.
( مسبٔةل  : ) 74من ماث وؿَََ جحة الٕسالم ومل حىن حصنخَ وافِة مبعازفِا
وحة رصفِا يف ازلٍن بٔو ارلس بٔو اًزاكت إن اكن ؿَََ يشء من رضل ،وٕالّ فِيي
ٌَوززة ،ول جية ؿَهيم حمتميِا من ماهلم ًالسدِجاز ٌَحج.
( مسبٔةل  : ) 75من ماث وؿَََ جحة الٕسالم ل جية الاسدِجاز ؾيَ من
اًحسل ،تي ٍىفي الاسدِجاز ؾيَ من املَلاث ،تي من بٔكصة املواكِت اىل مىة إن
بٔمىن وٕالّ مفن الٔكصة فالٔكصة ،والٔحوظ الٔوىل الاسدِجاز من اًحسل إرا وسؽ
املالً ،ىن اًزائس ؾن بٔحصت املَلاث ل حيسة ؿىل اًعلاز من اًوززة.
( مسبٔةل  : ) 76من ماث وؿَََ جحة الٕسالم جتة املحاذزت إىل الاسدِجاز ؾيَ
يف س ية موثَ ،فَو مل ميىن الاسدِجاز يف ثطل اًس ية من املَلاث ًزم
الاسدِجاز من اًحسل ،وخيصح تسل الاجياز من الٔظي ،ول جيوس اًخبٔذري إىل
اًس ية اًلاذمة ،وًو مؽ اًـمل ابٕماكن الاسدِجاز فهيا من املَلاث.
( مسبٔةل  : ) 77من ماث وؿَََ جحة الٕسالم إرا مل ًوخس من ٌس خبٔحص ؾيَ ٕالّ
تبٔنرث من بٔحصت املثي جية الاسدِجاز ؾيَ ،وخيصح من الٔظي ،ول جيوس اًخبٔذري
إىل اًس ية اًلاذمة ثوفري ًا ؿىل اًوززة وٕان اكن فهيم اًعلاز.
( مسبٔةل  : ) 78من ماث وب ّٔكص تـغ وززخَ تبٔن ؿَََ جحة الٕسالم ،وبٔىىصٍ
مللص الاسدِجاز ٌَحج وًو تسفؽ متام مرصف
الٓدصون فاًؼاُص ٔبه َّ جية ؿىل ا ّ
احلج من حعخَ ،كاًة الٔمص بٔن هل إكامة ازلؾوى ؿىل امليىصٍن ومعاًحهتم حبعخَ
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من تلِة اًرتنة ،وجيصى ُشا احلنك يف الاكصاز ابزلٍن بًٔض ًا ،هـم إرا مل ًف متام
حعخَ مبرصف احلج مل جية ؿَََ الاسدِجاز تدمتميَ من ماهل اًضريص.
( مسبٔةل  : ) 79من ماث وؿَََ جحة الٕسالم وثربغ مذربغ ؾيَ ابحلج مل جية
ؿىل اًوززة الاسدِجاز ؾيَ ،تي ٍصحؽ تسل الاسدِجاز إىل اًوززة  .هـم إرا
اوىص املَت ٕابدصاح جحة الٕسالم من زَثَ مل ٍصحؽ تسهل اىل اًوززة ،تي ًرصف
يف وحوٍ اخلري بٔو ًخعسق تَ ؾيَ.
( مسبٔةل  : ) 80من ماث وؿَََ جحة الٕسالم واوىص ابلسدِجاز من اًحسل
وحة رضل ،وًىن اًزائس ؿىل بٔحصت املَلاث خيصح من اًثَر ،وًو بٔوىص ابحلج
ومل ًـني صُئ ًا انخفى ابلسدِجاز من املَلاث ،إل إرا اكهت ُياك كصًية ؿىل ٕازاذت
الاسدِجاز من اًحسل ،نٌل إرا ؿني ملساز ًا ًياسة احلج اًحسلي.
( مسبٔةل  : ) 81إرا اوىص ابحلج اًحسلي ،وًىن اًويص بٔو اًوازج اس خبٔحص من
املَلاث تعَت الاخازت إن اكهت الٕخازت من مال املَت ،وًىن رمة املَت ثفصػ
من احلج تـمي الٔخري.
( مسبٔةل  : ) 82إرا بٔوىص ابحلج اًحسلي من كري تسلٍ ،نٌل إرا بٔوىص بٔن
ٌس خبٔحص من اًيجف  -مث ًال  -وحة اًـمي هبا وخيصح اًزائس ؾن بٔحصت املَلاثَة
من اًثَر.
( مسبٔةل  : ) 83إرا بٔوىص ابلسدِجاز ؾيَ حلجة الٕسالم ّ
وؿني الٔحصت ًزم
اًـمي هبا ،وختصح من الٔظي إن مل حزذ ؿىل بٔحصت املثي ،وٕالّ اكن اًزائس من
اًثَر.
( مسبٔةل  : ) 84إرا بٔوىص ابحلج مبال مـني وؿمل اًويص بٔن املال املوىص تَ فَِ
ارلس بٔو اًزاكت وحة ؿَََ إدصاخَ بٔو ًل ورصف اًحايق يف سخِي احلج ،فإن مل
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ًف اًحايق مبعازفَ ًزم حمتميَ من بٔظي اًرتنة ،إن اكن املوىص تَ جحة الٕسالم،
وٕال رصف اًحايق يف وحوٍ اًرب.
( مسبٔةل  : ) 85إرا وحة الاسدِجاز ٌَحج ؾن املَت توظَة بٔو تلري وظَة،
وبٔمهي من جية ؿَََ الاسدِجاز فذَف املال مضيَ وجية ؿَََ الاسدِجاز من
ماهل.
( مسبٔةل  : ) 86إرا ؿمل اس خلصاز احلج ؿىل املَت وصم يف بٔذائَ وحة اًلضاء
ؾيَ  ،وخيصح من بٔظي املال.
( مسبٔةل  : ) 87ل ثرب ٔب رمة املَت مبجصذ الاسدِجاز ،فَو ؿمل بٔن الٔخري مل حيج
ًـشز بٔو تسوهَ وحة الاسدِجاز هَ ًا ،وخيصح من الٔظي وٕان بٔمىن اسرتذاذ
الٔحصت من الٔخري ثـني رضل ،إرا اكهت الٔحصت مال املَت.
( مسبٔةل  : ) 88إرا ثـسّذ الاحصاء فالٔحوظ اسدِجاز بٔكَِم بٔحصت ،إرا اكهت
الٕخازت مبال املَت ،وٕان اكن الٔػِص حواس اسدِجاز املياسة حلال املَت من
حِر اًفضي واًرشف ،فِجوس اسدئجازٍ ابلٔسًس.
مسبٔةل  : ) 89اًـربت يف وحوة الاسدِجاز من اًحسل بٔو املَلاث تخلََس اًوازج
بٔو احهتاذٍ وًىن كَيا مبا ان احلج اكن واحدا ؿَََ من اًحسل فَو اس خوحص من
املَلاث وحوة احلج ٌسلط وًىن ل ًفصػ ر ّمة املَت من هجة اهَ اكن واحدا من
اًحسل ،ل تخلََس املَت بٔو احهتاذٍ ،فَو اكن املَت ًـخلس وحوة احلج اًحسلي
واًوازج ًـخلس حواس الاسدِجاز من املَلاث مل ًَزم ؿىل اًوازج الاسدِجاز من
اًحسل .مؽ رضل ًو ُايت من املَلاث سلط وحوة احلج وًىن مل ًرب ٔب رمة املَت
تـس بٔن اكن اًواحة ؿَََ اثَاهَ من اًحسل.
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( مسبٔةل  : ) 90إرا اكهت ؿىل املَت جحة الٕسالم ومل حىن هل حصنة مل جية
الاسدِجاز ؾيَ ؿىل اًوازج ،هـم ٌس خحة رضل ؿىل اًويل.
( مسبٔةل  : ) 91إرا بٔوىص ابحلج فإن ؿمل بٔن املوىص تَ ُو جحة الٕسالم بٔدصح
من بٔظي اًرتنة ٕالّ فامي إرا ؿني إدصاخَ من اًثَر ،وبٔما إرا ؿمل بٔن املوىص تَ
كري جحة الٕسالم ،بٔو صم يف رضل فِو خيصح من اًثَر.
( مسبٔةل  : ) 92إرا بٔوىص ابحلج ،وؿني خشع ًا مـَي ًا ًزم اًـمي ابًوظَة ،فإن مل
ًلدي إل ابسًس من بٔحصت املثي بٔدصح اًزائس من اًثَر  ،فإن مل ميىن رضل بًٔض ًا
اس خؤحص كريٍ تبٔحصت املثي.
( مسبٔةل  : ) 93إرا بٔوىص ابحلج ،وؿني بٔحصت ل ٍصقة فهيا بٔحس ،فإن اكن
املوىص تَ جحة الٕسالم ًزم
حمتميِا من بٔظي اًرتنة ،وٕان اكن املوىص تَ كريُا فالحوظ الٕؾعاء من تلِة
اًثَر مؽ زضا اًوززة.
( مسبٔةل  : ) 94إرا ابغ ذازٍ مبحَف  -مث ًال  -واصرتظ ؿىل املضرتي بٔن ًرصفَ يف
احلج ؾيَ تـس موثَ اكن اٍمثن من اًرتنة ،فإن اكن احلج جحة الٕسالم ًزم اًرشظ
ووحة رصفَ يف بٔحصت احلج ،إن مل ٍزذ ؿىل بٔحصت املثي وٕالّ فاًزائس خيصح من
اًثَر ،وٕان اكن احلج كري جحة الٕسالم ًزم اًرشظ بًٔض ًا ،وخيصح متامَ من
اًثَر وٕان مل ًف اًثَر مل ًَزم اًحلِة اًزائست تي ًرصف يف الٔكصة فالٔكصة
اكًـمصت بٔو اًعواف.
( مسبٔةل  : ) 95إرا ظاحلَ ؿىل ذازٍ مث ًال بٔن حيج ؾيَ تـس موثَ حص وًزم،
ودصحت ازلاز ؾن مطل املعاحل اًضازظ ،ول حتسة من اًرتنة ،وٕان اكن
احلج هستَ ًا ،ول ٌضمَِا حنك اًوظَة ،ونشضل احلال إرا مَىَ ذازٍ ثرشظ بٔن
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[ مٌاســم احلج ]
ًخِـِا وًرصف مثهنا يف احلج ؾيَ تـس موثَ  .جفمَؽ رضل حصَح لسم ،وٕان اكن
اًـمي املرشوظ ؿَََ هستَ ًا ،ول ٍىون ٌَوازج حِيئش حق يف ازلاز ،وًو ختَف
املرشوظ ؿَََ ؾن اًـمي ابًرشظ مل ًًذلي اخلَاز اىل اًوازج ،وًُس هل اسلاظ
ُشا اخلَاز اشلي ُو حق ٌَمَت وٕاهٌّل ًثخت اخلَاز ٌَحامك اًرشؾي وتـس فسزَ
ًرصف املال فامي رشظ ؿىل املفسود ؿَََ ،فإن ساذ يشء رصف يف وحوٍ اخلري.
( مسبٔةل ً : ) 96و ماث اًويص ومل ًـمل بٔهَ اس خبٔحص ٌَحج كدي موثَ وحة
الاسدِجاز من اًرتنة ،فامي إرا اكن املوىص تَ جحة الٕسالم ،ومن اًثَر إرا اكن
كريُا .وٕارا اكن املال كس كدضَ اًويص واكن موحوذ ًا بٔذش ،وٕان احمتي بٔن اًويص
كس اس خبٔحص من مال هفسَ ومتطل رضل تسل ؾٌل بٔؾعاٍ ،وٕان مل ٍىن املال موحوذ ًا
فال ضٌلن ؿىل اًويص ،لحامتل ثَفَ ؾيسٍ تال ثفصًط .
( مسبٔةل  : ) 97إرا ثَف املال يف ًس اًويص تال ثفصًط مل ًضميَ ووحة
الاسدِجاز من تلِة اًرتنة ،إرا اكن املوىص تَ جحة الٕسالم ،ومن تلِة اًثَر
إن اكن كريُا فإن اكهت اًحلِة موسؿة ؿىل اًوززة اسرتحؽ مهنم تسل الاجياز
ابًًس حة ،ونشضل احلال إن اس خؤحص بٔحس ٌَحج وماث كدي الثَان ابًـمي ،ومل
ٍىن هل حصنة ،بٔو مل ميىن الٔذش من حصنخَ.
( مسبٔةل  : ) 98إرا ثَف املال يف ًس اًويص كدي الاسدِجاز ،ومل ًـمل بٔن
اًخَف اكن ؾن ثفصًط مل جيز ثلصمي اًويص .
( مسبٔةل  : ) 99إرا بٔوىص مبلساز من املال ًلري جحة الٕسالم ،واحمتي بٔهَ سائس
ؿىل زَثَ مل جيز رصف مجَـَ .
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فعي يف اًيَاتة
( مسبٔةل ً : ) 100ـخرب يف اًيائة بٔموز:
الٔول :اًحَوػ ؿىل الاحوظ ،فال جيزئ جح اًعيب من كريٍ يف جحة الٕسالم
وكريُا من احلج اًواحة ،وٕان اكن اًعيب ذمزي ًا ،هـم ل ًحـس حصة هَاتخَ يف احلج
امليسوة ٕابرن اًويل.
اًثاين :اًـلي ،فال جتزئ اسدٌاتة اجمليون ،سواء يف رضل ما إرا اكن حٌوهَ
معحل ًا ،بٔم اكن بٔذواز ًاي إرا اكن اًـمي يف ذوز حٌوهَ ،وبٔما اًسفَِ فال تبٔش
ابسدٌاتخَ.
اًثاًر :الٕميان فال ؿربت تًِاتة كري املؤمن ،وٕان بٔىت ابًـمي ؿىل ظحق مشُحيا.
اًصاتؽ :بٔن ل ٍىون اًيائة مضلول اشلمة حبج واحة ؿَََ يف ؿام اًيَاتة إرا
ثيجز اًوحوة ؿَََ ،ول تبٔش ابسدٌاتخَ فامي إرا اكن خاُال ابًوحوة بٔو كاف ًال
ؾيَ .وُشا اًرشظ رشظ يف حصة الٕخازت ل يف حصة جح اًيائة ،فَو جح -
واحلاةل ُشٍ  -جصئت رمة امليوة ؾيَ ،وًىٌَ ل ٌس خحق الاحصت املسٌلت ،تي
ٌس خحق بٔحصت املثي وميىن بٔن ًلال تالفصق تني ان ٍىون معهل مس خحلا ٌَلري
فاحلج ٍىون ابظال وتني ان ٍىون واحدا ؿَََ فِعح.
( مسبٔةل ً : ) 101ـخرب يف فصاػ رمة امليوة ؾيَ إحصاس معي اًيائة ،والثَان
تَ حصَح ًا ،فالتس من مـصفذَ تبٔؾٌلل احلج وبٔحاكمَ ،وٕان اكن رضل ابٕ زصاذ كريٍ
ؾيس لك معي ،نٌل لتس من اًوزوق تَ ،وٕان مل ٍىن ؿاذل.
( مسبٔةل  : ) 102ل تبٔش تًِاتة املمَوك ؾن احلص ،إرا اكن ابٕ رن مولٍ.
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( مسبٔةل  : ) 103ل تبٔش ابًيَاتة ؾن اًعيب املمزي ارا اكهت ؾحاذاثَ رشؾَة اما
ارا اكهت متصًًِة فِىون حوكَ حنك اجمليون ارا حعي ؿىل املال يف حال اجليون،
ل حلكَف ؿَََ حىت ًلال جيوس الاسدٌاتَ ،نٌل ل تبٔش ابًيَاتة ؾن اجمليون ،تي
جية الاسدِجاز ؾيَ إرا اس خلص ؿَََ احلج يف حال إفاكذَ وماث جميو ًان اما ارا مل
ٌس خلص ؿَََ احلج مفحي اصاكل.
( مسبٔةل  : ) 104ل جضرتظ املٌلزةل تني اًيائة وامليوة ؾيَ ،فذعح هَاتة
اًصخي ؾن املصبٔت ،وابًـىس.
( مسبٔةل  : ) 105ل تبٔش ابسدٌاتة اًرصوزت ؾن اًرصوزت وكري اًرصوزت ،سواء
اكن اًيائة بٔو امليوة ؾيَ زخال بٔو امصبٔت .هـم املضِوز بٔهَ ٍىصٍ اسدٌاتة
اًرصوزت ،ول س امي إرا اكن اًيائة امصبٔت وامليوة ؾيَ زخ ًال ،وٌس خثىن من رضل
ما إرا اكن امليوة ؾيَ زخ ًال حِ ًا ومل ٍمتىن من جحة الٕسالم ،فإن الٔحوظ فَِ
ًزوم ًا اسدٌاتة اًصخي اًرصوزت.
( مسبٔةل ٌ : ) 106ضرتظ يف امليوة ؾيَ الٕسالم ،فال ثعح اًيَاتة ؾن
اًاكفص ،فَو ماث اًاكفص مس خعَـ ًا ،واكن اًوازج مسٌَلً مل جية ؿَََ اسدِجاز
احلج ؾيَ .واًياظة اكًاكفص ،إل ٔبه َّ جيوس ًوزلٍ املؤمن بٔن ًيوة ؾيَ يف احلج
ول جيوس هَاتخَ يف احلج ؾن ظصف الام ول ميىن اًخـسي اىل كري اًياظة تي
ل ميىن اًخـسي اىل كري احلج ًـسم مـصفة املالك.
( مسبٔةل  : ) 107ل تبٔش ابًيَاتة ؾن احلي يف احلج امليسوة ثربؿ ًا اكن بٔو
ابٕخازت ،ونشضل يف احلج اًواحة إرا اكن مـشوز ًا ؾن الثَان ابًـمي مدارشت
ؿىل ما ثلسم ول جتوس اًيَاتة ؾن احلي يف كري رضل .و ٔب ّما اًيَاتة ؾن املَت فِيي
خائزت معَل ًا ،سواء اكهت ابٕخازت ،بٔو ثربغ وسواء اكن احلج واحد ًا بٔو مٌسو ًاب.
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( مسبٔةل ً : ) 108ـخرب يف حصة اًيَاتة ثـَني امليوة ؾيَ توخَ من وحوٍ
اًخـَني ،ول ٌضرتظ رهص امسَ ،نٌل ًـخرب فهيا كعس اًيَاتة.
( مسبٔةل  : ) 109نٌل ثعح اًيَاتة ابًخربغ وابلخازت ثعح ابجلـاةل وابًرشظ يف
مضن اًـلس وحنو رضل.
( مسبٔةل  : ) 110من اكن مـشوز ًا يف حصك تـغ الٔؾٌلل ،بٔو يف ؿسم الثَان تَ
ؿىل اًوخَ اًاكمي ل جيوس اسدِجازٍ ،تي ًو ثربغ املـشوز وانة ؾن كريٍ ٌضلك
الانخفاء تـمهل ،هـم إرا اكن مـشوز ًا يف ازحاكة ما حيصم ؿىل احملصم هكن اضعص
إىل اًخؼََي فال تبٔش ابسدِجازٍ واسدٌاتخَ ،ول تبٔش ملن ذذي مىة تـمصت مفصذت
بٔن ًيوة ؾن كريٍ حلج اٍمتخؽ مؽ اًـمل ٔبه َّ ل ٌس خعَؽ الٕحصام ٕالّ من بٔذىن احلي،
نٌل ل تبٔش تًِاتة اًًساء بٔو كريُن ذمن جتوس هلم الٕفاضة من املزذًفة كدي ظَوغ
اًفجص ،واًصسم ًَال ٌَحج ؾن اًصخي بٔو املصبٔت.
( مسبٔةل  : ) 111إرا ماث اًيائة كدي بٔن حيصم مل ثرب ٔب رمة امليوة ؾيَ ،فذجة
الاسدٌاتة ؾيَ هَة يف ما جتة الاسدٌاتة فَِ ،وٕان ماث تـس الٕحصام بٔحز ٔب ؾيَ
وٕان اكن موثَ كدي ذدول احلصم ؿىل الٔػِص ،ول فصق يف رضل تني جحة الٕسالم
وكريُا ،ول تني بٔن حىون اًيَاتة تبٔحصت بٔو تخربغ.
( مسبٔةل  : ) 112إرا ماث الٔخري تـس الٕحصام اس خحق متام الٔحصت إرا اكن
بٔخري ًا ؿىل ثفصًف رمة املَت ،و ٔب ّما إرا اكن بٔخري ًا ؿىل الثَان ابلٔؾٌلل اس خحق
الٔحصت تًس حة ما بٔىت تَ ،وٕان ماث كدي الٕحصام مل ٌس خحق صُئ ًا .هـم إرا اكهت
امللسماث ذاذةل يف الٕخازت تيحو اجلزئَة ل اًلِسًة او اًرشظَة اس خحق من
الٔحصت تلسز ما بٔىت تَ مهنا.
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( مسبٔةل  : ) 113إرا اس خبٔحص ٌَحج اًحسلي ومل ًـني اًعصًق ،اكن الٔخري خمري ًا
يف رضل ،وٕارا ؿني ظصًل ًا مل جيز اًـسول مٌَ إىل كريٍ ،فإن ؿسل وبٔىت ابلٔؾٌلل،
فإن اكن اؾخحاز اًعصًق يف الٕخازت ؿىل حنو اًرشظَة ذون اجلزئَة اس خحق
الٔخري متام الٔحصت واكن ٌَمس خبٔحص دِاز اًفسخ ،فإن فسخ ٍصحؽ إىل بٔحصت املثي
وٕان اكن اؾخحازٍ ؿىل حنو اجلزئَة اكن ٌَمس خبٔحص اًفسخ بًٔض ًا ،فإن مل ًفسخ
اس خحق من الٔحصت املسٌلت مبلساز معهل ،وٌسلط مبلساز خماًفذَ.
( مسبٔةل  : ) 114إرا بٓحص هفسَ ٌَحج ؾن خشط مدارشت يف س ية مـَية مل
ثعح إخازثَ ؾن خشط بٓدص يف ثطل اًس ية مدارشت بًٔض ًا ،وثعح الاخازاتن مؽ
ادذالف اًس يدني ،بٔو مؽ ؿسم ثلِس إحسى الاخازثني بٔو لكخهيٌل ابملحارشت.
( مسبٔةل  : ) 115إرا بٓحص هفسَ ٌَحج يف س ية مـَية مل جيز هل اًخبٔذري ول
اًخلسمي .وًىٌَ ًو كسّم بٔو ٔبدّص جصئت رمة امليوة ؾيَ ،ول ٌس خحق الٔحصت إرا
اكن اًخلسمي بٔو اًخبٔذري تلري زىض املس خبٔحص.
( مسبٔةل  : ) 116إرا ُظ ّس الٔخري ،بٔو ُبحرص فمل ٍمتىن من الثَان ابلٔؾٌلل اكن
حوكَ حنك احلاح ؾن هفسَ ،وًبٔيت تَان رضل إن صاء ظل ثـاىل ،واهفسرت
الٕخازت إرا اكهت ملِست تخطل اًس ية ،وًحلى احلج يف رمذَ إرا مل حىن ملِست هبا.
( مسبٔةل  : ) 117إرا بٔىت اًيائة مبا ًوحة اًىفازت فِيي من ماهل ،سواء اكهت
اًيَاتة ابٕخازت بٔو تخربغ.
( مسبٔةل  : ) 118إرا اس خبٔحصٍ ٌَحج تبٔحصت مـَية فلرصث الٔحصت ؾن معازفَ
مل جية ؿىل املس خبٔحص حمتميِا نٌل بٔهنا إرا ساذث ؾهنا مل ٍىن هل اسرتذاذ اًزائس
واًرشظ كري مفِس لٔهَ جمِول.
- 32 -

[ مٌاسـم احلج ]
( مسبٔةل  : ) 119إرا اس خبٔحصٍ ٌَحج اًواحة بٔو امليسوة فبٔفسس الٔخري جحَ
ابدلاغ كدي املضـص وحة ؿَََ امتامَ وبٔحز ٔب امليوة ؾيَ  ،وؿَََ احلج من كاتي
ونفازت تسهة واًؼاُص ٔبه َّ ٌس خحق الٔحصت ،وٕان مل حيج من كاتي ًـشز بٔو كري
ؿشز ،وجتصي الٔحاكم املشهوزت يف املخربغ بًٔض ًا كري ٔبه َّ ل ٌس خحق الٔحصت.
( مسبٔةل  : ) 120الٔخري وٕان اكن ميطل الٔحصت ابًـلس ،وًىن ل جية جسَميِا
اًََ ٕالّ تـس اًـمي إرا مل ٌضرتظ اًخـجَي ،وًىن اًؼاُص حواس معاًحة الٔخري
ٌَحج الٔحصت كدي اًـمي ،ورضل من هجة اًلصًية ؿىل اصرتاظ رضل ،فإن اًلاًة
بٔن الٔخري ل ٍمتىن من اشلُاة اىل احلج ،بٔو الثَان ابلٔؾٌلل كدي بٔذش الٔحصت.
( مسبٔةل  : ) 121إرا بٓحص هفسَ ٌَحج فَُس هل بٔن ٌس خبٔحص كريٍ ٕالّ مؽ إرن
املس خبٔحص .
( مسبٔةل  : ) 122إرا اس خبٔحص خشع ًا حلج اٍمتخؽ مؽ سـة اًوكت ،واثفق بٔن
اًوكت كس ضاق فـسل الٔخري ؾن معصت اٍمتخؽ اىل جح الٕفصاذ وبٔىت تـمصت مفصذت
تـسٍ جصئت رمة امليوة ؾيًَ ،ىن الٔخري ل ٌس خحق الٔحصت إرا اكهت الٕخازت
ؿىل هفس الٔؾٌلل .هـم إرا اكهت الٕخازت ؿىل ثفصًف رمة املَت اس خحلِااما
إسدئجاز من ضاق وكذَ ؾن إمتام احلج واكن وػَفذَ اًـسول اىل الافصاذ معن
ؿَََ جح اٍمتخؽ من الاول ل جيوس.
( مسبٔةل  : ) 123ل تبٔش تًِاتة خشط ؾن حٌلؿة يف احلج امليسوة ،و ٔب ّما
اًواحة فال جيوس فَِ هَاتة اًواحس ؾن ازيني وما ساذ ،حىت إرا اكن وحوتَ ؿَهيٌل
بٔو ؿَهيم ؿىل حنو اًرشنة ،نٌل إرا هشز خشعان بٔن ٌضرتك لك مهنٌل مؽ الٓدص يف
الاسدِجاز يف احلج ،حفًَئش جيوس هلٌل بٔن ٌس خبٔحصا خشع ًا واحس ًا ٌَيَاتة ؾهنٌل لٔن
اًيَاتة وِشٍ ذالف الاظي.
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( مسبٔةل  : ) 124ل تبٔش تًِاتة حٌلؿة يف ؿام واحس ؾن خشط واحس مِت بٔو
يح ثربؿ ًا بٔو ابلٕخازت فامي إرا اكن احلج مٌسو ًاب ،ونشضل يف احلج اًواحة ،فامي إرا
اكن مذـسذ ًا ،نٌل إرا اكن ؿىل املَت بٔو احلي جحان واحدان تيشز مثال بٔو اكن
بٔحسٌُل جحة الٕسالم واكن الٓدص واحد ًا ابًيشز ،فِجوس حِيئش اسدِجاز خشعني
بٔحسٌُل ًواحة والٓدص لٓدص ،ونشضل جيوس اسدِجاز خشعني ؾن واحس بٔحسٌُل
ٌَحج اًواحة والٓدص ٌَميسوة ،تي ل ًحـس اسدِجاز خشعني ًواحة واحس،
وحجة الٕسالم من ابة الاحذَاظ ،لحامتل هلعان جح بٔحسٌُل تي مؽ اًـمل بًٔضا
لن الامص مؽ ؿسم الثَان ابملبٔموز تَ ٍىون ابكِ ًا حىت ًو ؿمل ابن احسٌُل ًمت،
هـم ًو اكن انٌلل اًـمي ٍىضف ؿسم وحوذ الٔمص فبٔثَاهَ الٓدص حمي اصاكل.
( مسبٔةل  : ) 125اًعواف مس خحة يف هفسَ ،فذجوس اًيَاتة فَِ ؾن املَت،
ونشا ؾن احلي إرا اكن كائح ًا ؾن مىة بٔو حارض ًا فهيا ومل ٍمتىن من اًعواف
مدارشت.
( مسبٔةل  : ) 126ل تبٔش ٌَيائة تـس فصاكَ من بٔؾٌلل احلج اًيَايب بٔن ًبٔيت
ابًـمصت املفصذت ؾن هفسَ بٔو ؾن كريٍ ،نٌل ل تبٔش بٔن ًعوف ؾن هفسَ بٔو ؾن
كريٍ وما وزذ من اًفعي إمنا ُو ارا اكن تـمصثني مفصذثني ؾن هفسَ ل اًـمصت
املفصذت واٍمتخؽ.
احلج امليسوة
( مسبٔةل ٌ : ) 127س خحة ملن ميىٌَ احلج بٔن حيج وٕان مل ٍىن مس خعَـ ًا ،بٔو
بٔهَ بٔىت حبجة الٕسالم ،وٌس خحة حىصازٍ يف لك س ية ملن ٍمتىن من رضل.
( مسبٔةل ٌ : ) 128س خحة هَة اًـوذ ؿىل احلج حني اخلصوح من مىة.
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( مسبٔةل ٌ : ) 129س خحة اجحاح من ل اس خعاؿة هل ،نٌل ٌس خحة
الاس خلصاط ٌَحج إرا اكن وازل ًا ابًوفاء تـس رضل ،وٌس خحة نرثت الاهفاق يف
احلج.
( مسبٔةل ٌ : ) 130س خحة اؾعاء اًزاكت ملن ل ٌس خعَؽ احلج ًَحج هبا.
( مسبٔةل ٌ : ) 131ضرتظ يف جح املصبٔت إرن اًزوح ،إرا اكن احلج مٌسو ًاب،
ونشضل املـخست ابًـست اًصحـَة ول ًـخرب رضل يف اًحائية ويف ؿست اًوفات.

بٔكسام اًـمصت
( مسبٔةل  : ) 132اًـمصت اكحلج ،فلس حىون واحدة وكس حىون مٌسوتة ،وكس
حىون مفصذت ،وكس حىون ممتخـ ًا هبا وكس ٍىون واحدا بٔظََا وكس ٍىون ؾصضَا.
( مسبٔةل  : ) 133جتة اًـمصت اكحلج ؿىل لك مس خعَؽ واخس ٌَرشائط،
ووحوهبا هوحوة احلج فوزي ،مفن اس خعاغ ًِا  -وًو مل ٌس خعؽ ٌَحج  -وحدت
ؿَََ .هـم اًؼاُص ؿسم وحوهبا ؿىل من اكهت وػَفذَ جح اٍمتخؽ ومل ٍىن مس خعَـ ًا
وًىٌَ اس خعاغ ًِا ،وؿَََ فال جتة ؿىل الٔخري ٌَحج تـس فصاكَ من معي اًيَاتة
وٕان اكن مس خعَـ ًا من الثَان ابًـمصت املفصذتً ،ىن الثَان هبا بٔحوظ ،وبٔما من
بٔىت حبج اٍمتخؽ فال جية ؿَََ الثَان ابًـمصت املفصذت حزم ًا.
( مسبٔةل ٌ : ) 134س خحة الثَان ابًـمصت املفصذت مىصز ًا ،والٔوىل الثَان هبا
يف لك صِص ،والٔػِص حواس الثَان تـمصت يف صِص وٕان اكن يف بٓدصٍ وتـمصت
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بٔدصى يف صِص بٓدص وٕان اكن يف بٔوهل ،ول جيوس الثَان تـمصثني يف صِص واحس
فامي إرا اكهت اًـمصاتن ؾن هفس املـمتص بٔو ؾن خشط بٓدص وٕان اكن ل تبٔش
زخاء ،ول ًـخرب ُشا فامي إرا اكهت إحسى اًـمصثني ؾن هفسَ
ابلثَان ابًثاهَة ً
والٔدصى ؾن كريٍ ،بٔو اكهت لكخاٌُل ؾن خشعني كريٍ ،نٌل ل ًـخرب ُشا تني
اًـمصت املفصذت ومعصت اٍمتخؽ مفن اؾمتص معصت مفصذت خاس هل الثَان تـمصت اٍمتخؽ تـسُا
وًو اكهت يف هفس اًضِص .ونشضل احلال يف الثَان ابًـمصت املفصذت تـس اًفصاػ من
بٔؾٌلل احلج ول جيوس الثَان ابًـمصت املفصذت تني معصت اٍمتخؽ واحلج.
( مسبٔةل  : ) 135نٌل جتة اًـمصت املفصذت ابلس خعاؿة نشضل جتة ابًيشز ،بٔو
احلَف بٔو اًـِس بٔو كري رضل ولفساذ فإهَ موحة ًفـَِا هَا وتفوث احلج
فِجة اًخحَي مٌَ ابًـمصت املفصذت.
( مسبٔةل  : ) 136جضرتك اًـمصت املفصذت مؽ معصت اٍمتخؽ يف بٔؾٌلًِا ،وس َبٔيت تَان
رضل ،وثفرتق ؾهنا يف بٔموز:
 - 1ان اًـمصت املفصذت جية ًِا ظواف اًًساء ،ول جية رضل ًـمصت اٍمتخؽ.
 - 2بٔن معصت اٍمتخؽ ل ثلؽ إل يف بٔصِص احلج ويه صوال ،ورو اًلـست ،ورو
احلجة ،وثعح اًـمصت املفصذت يف مجَؽ اًضِوز ،وبٔفضَِا صِص زحة وتـسٍ صِص
زمضان.
ً - 3يحرص اخلصوح ؾن الٕحصام يف معصت اٍمتخؽ ابًخلعري فلط ،وًىن اخلصوح
ؾن الٕحصام يف اًـمصت املفصذت كس ٍىون ابًخلعري وكس ٍىون ابحلَق.
 - 4جية بٔن ثلؽ معصت اٍمتخؽ واحلج يف س ية واحست ؿىل ما ًبٔيت ،وًُس نشضل يف
اًـمصت املفصذت ،مفن وحة ؿَََ جح الٕفصاذ واًـمصت املفصذت خاس هل بٔن ًبٔيت ابحلج
يف س ية واًـمصت يف س ية ُادصى.
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 - 5بٔن من خامؽ يف اًـمصت املفصذت ؿامل ًا ؿامس ًا كدي اًفصاػ من اًسـي فسسث
معصثَ تال إصاكل ووحدت ؿَََ الٕؿاذت تبٔن ًحلى يف مىة إىل اًضِص اًلاذم
فِـَسُا فَِ ،وبٔما من خامؽ يف معصت اٍمتخؽ ففي فساذ معصثَ إصاكل ،والٔػِص
ؿسم اًفساذ نٌل ًبٔيت.
( مسبٔةل  : ) 137جيوس الٕحصام ٌَـمصت املفصذت من هفس املواكِت اًيت حيصم مهنا
ًـمصت اٍمتخؽ  -وًبٔيت تَاهنا  -وٕارا اكن امللكف يف مىة و ٔبزاذ الثَان ابًـمصت املفصذت
خاس هل بٔن خيصح من احلصم وحيصم ،ول جية ؿَََ اًصحوغ إىل املواكِت والٕحصام
مهنا ،والٔوىل بٔن ٍىون إحصامَ من احلسًخِة بٔو اجلـصاهة ،بٔو اًخيـمي.
( مسبٔةل  : ) 138جتة اًـمصت املفصذت ملَن ٔبزاذ بٔن ًسذي مىة ،فإهَ ل جيوس
ازلدول فهيا ٕالّ حمصما هـم الاحصام وحسٍ ل ٍىفي الا مؽ كعس اًـمصت وٌس خثىن
ًخىصز مٌَ ازلدول واخلصوح ّ
اكحلعاة واحلضّ اص وحنوٌُل ،ونشضل
من رضل من ّ
من دصح من مىة تـس إمتامَ بٔؾٌلل احلج بٔو تـس اًـمصت املفصذت ،فإهَ جيوس هل
اًـوذ إٍهيا ،من ذون إحصام كدي ميض اًضِص اشلي ٔبذّى وسىَ فَِ ،وًبٔيت حنك
اخلازح من مىة تـس معصت اٍمتخؽ وكدي احلج.
( مسبٔةل َ : ) 139من بٔىت تـمصت مفصذت يف بٔصِص احلج وتلي اثفاك ًا يف مىة إىل
ٔبوان احلج خاس هل بٔن جيـَِا معصت اٍمتخؽ وًبٔيت ابحلج ،ول فصق يف رضل تني احلج
اًواحة وامليسوة.

بٔكسام احلج
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( مسبٔةل  : ) 140بٔكسام احلج زالزة :متخؽ ،وٕافصاذ ،وكصان ،والٔول فصط من
اكن اًحـس تني بُٔهل واملسجس احلصام ٔبنرث من س خة ؾرش فصخس ًا ،والٓدصان فصط
من اكن بُٔهل حارضي املسجس احلصام ،تبٔن ٍىون اًحـس تني بُٔهل واملسجس احلصام
بٔكي من س خة ؾرش فصخس ًا.
( مسبٔةل  : ) 141ل تبٔش ٌَحـَس بٔن حيج جح الٕفصاذ بٔو اًلصان هس ًاب ،نٌل ل تبٔش
ٌَحارض بٔن حيج جح اٍمتخؽ هس ًاب ،ول جيوس رضل يف اًفصًضة ،فال جيزي جح اٍمتخؽ
معن وػَفذَ الٕفصاذ بٔو اًلصان ،ونشضل اًـىس ،هـم كس ثيلَة وػَفة املمتخؽ إىل
الٕفصاذ ،نٌل ًبٔيت.
( مسبٔةل  : ) 142إرا بٔكام اًحـَس يف مىة ،فإن اكهت إكامذَ تـس اس خعاؾخَ
ووحوة احلج ؿَََ وحة ؿَََ جح اٍمتخؽ ،وبٔما إرا اكهت اس خعاؾخَ تـس إكامذَ
يف مىة وحة ؿَََ جح الٕفصاذ بٔو اًلصان تـس ازلدول يف اًس ية اًثاًثة ،وبٔما إرا
اس خعاغ كدي رضل وحة ؿَََ جح اٍمتخؽُ ،شا إرا اكهت إكامذَ تلعس اجملاوزت،
وبٔما إرا اكهت تلعس اًخوظن فوػَفذَ جح الٕفصاذ بٔو اًلصان من بٔول الٔمص إرا
اكهت اس خعاؾخَ تـس رضل ،وبٔما إرا اكهت كدي كعس اًخوظن يف مىة فوػَفذَ
جح اٍمتخؽ ،ونشضل احلال فمين كعس اًخوظن يف كري مىة من الٔماهن اًيت ٍىون
اًحـس تُهنا وتني املسجس احلصام بٔكي من س خة ؾرش فصخس ًا.
( مسبٔةل  : ) 143إرا بٔكام يف مىة ،واكهت اس خعاؾخَ يف تسلٍ ،بٔو اس خعاغ يف
مىة كدي اهلالة فصضَ اىل جح الٕفصاذ بٔو اًلصان ،فالٔػِص حواس إحصامَ من
بٔذىن احلي وٕان اكن الٔحوظ بٔن خيصح إىل بٔحس املواكِت والٕحصام مهنا ًـمصت
اٍمتخؽ ،تي الٔحوظ بٔن خيصح اىل مِلاث بُٔي تسلٍ.
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جح اٍمتخؽ
(مسبٔةل ً : ) 144خبًٔف ُشا احلج من ؾحاذثني جس ّمى بٔولٌُل ابًـمصت ،واًثاهَة
ابحلج ،وكس ًعَق جح اٍمتخؽ ؿىل اجلزء اًثاين مهنٌل ،وجية الثَان ابًـمصت فَِ كدي
احلج .
( مسبٔةل  : ) 145جتة يف معصت اٍمتخؽ مخسة بٔموز:
الٔمص الٔول :الٕحصام من بٔحس املواكِت ،وس خـصف ثفعََِا.
الٔمص اًثاين :اًعواف حول اًحُت.
الٔمص اًثاًر :ظالت اًعواف.
الٔمص اًصاتؽ:اًسـي تني اًعفا واملصوت.
الٔمص اخلامس :اًخلعري ،وُو بٔذش يشء من اًضـص بٔو الٔػفاز ،فإرا بٔىت امللكف
هبشٍ الٔؾٌلل ارلسة دصح من إحصامَ ،وحَت هل الٔموز اًيت اكهت كس حصمت
ؿَََ ثسخة الٕحصام.
( مسبٔةل  : ) 146جية ؿىل امللكف بٔن ٍهتَبٔ لٔذاء وػائف احلج فامي إرا كصة
مٌَ اًَوم اًخاسؽ من ري احلجة احلصام ،وواحداث احلج زالزة ؾرش ويه نٌل
ًىل:
 - 1الٕحصام من مىة ،ؿىل ثفعَي ًبٔيت.
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 - 2اًوكوف يف ؾصفاث تـس ميض ساؿة من ػِص اًَوم اًخاسؽ من ري احلجة
احلصام ،بٔو من هفس اًؼِص إىل امللصة ،وثلؽ ؾصفاث ؿىل تـس ٔبزتـة فصاخس من
مىة.
 - 3اًوكوف يف املزذًفة ًوم اًـَس الٔحضى من اًفجص اىل ظَوغ اًضمس ،وثلؽ
املزذًفة تني ؾصفاث ومىة .
 - 4زسم مجصت اًـلدة يف مىن ًوم اًـَس ،ومىن ؿىل تـس فصخس واحس من مىة
ثلصًح ًا.
 - 5اًيحص بٔو اشلحب يف مىن ًوم اًـَس.
 - 6احلَق بٔو بٔذش يشء من اًضـص بٔو اًؼفص يف مىن ،وتشضل حيي هل ما حصم
ؿَََ من هجة الٕحصام ما ؿسا اًًساء واًعَة ،تي اًعَس ؿىل الٔحوظ.
 - 7ظواف اًزايزت تـس اًصحوغ إىل مىة.
 - 8ظالت اًعواف.
 - 9اًسـي تني اًعفا واملصوت ،وتشضل حيي اًعَة بًٔض ًا.
 - 10ظواف اًًساء.
 - 11ظالت ظواف اًًساء ،وتشضل حتي اًًساء بًٔض ًا.
 - 12املحُت يف مىن ًَةل احلاذي ؾرش وًَةل اًثاين ؾرش ،تي ًَةل اًثاًر ؾرش
يف تـغ اًعوز نٌل س َبٔيت.
 - 13زسم ادلاز اًثالج يف اًَوم احلاذي ؾرش واًثاين ؾرش ،تي يف اًَوم
اًثاًر ؾرش بًٔض ًا ،فامي إرا ابث امللكف ُياك ؿىل الٔحوظ.
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( مسبٔةل ٌ : ) 147ضرتظ يف جح اٍمتخؽ بٔموز:
 - 1اًيَة تبٔن ًلعس الثَان حبج اٍمتخؽ تـيواهَ ،فَو هوى كريٍ بٔو حصذذ يف هُذَ مل
ًعح جحَ.
 - 2بٔن ٍىون ٍلوغ اًـمصت واحلج يف بٔصِص احلج ،فَو بٔىت جبزء من اًـمصت كدي
ذدول صوال مل ثعح اًـمصت.
 - 3بٔن ٍىون احلج واًـمصت يف س ية واحست ،فَو بٔىت ابًـمصت و ٔبدّص احلج إىل
اًس ية اًلاذمة مل ًعح اٍمتخؽ ،ول فصق يف رضل تني بٔن ًلمي يف مىة اىل اًس ية
اًلاذمة وبٔن ٍصحؽ إىل بُٔهل مث ًـوذ إٍهيا ،نٌل ل فصق تني بٔن حي ّي من إحصامَ
ابًخلعري وبٔن ًحلى حمصم ًا إىل اًس ية اًلاذمة.
 - 4بٔن ٍىون إحصام جحَ من هفس مىة مؽ الادذَاز وبٔفضي مواضـَ امللام بٔو
احلجص ،وٕارا مل ميىٌَ الٕحصام من هفس مىة بٔحصم من بٔي موضؽ متىن مٌَ.
 - 5بٔن ًؤذّي ٍلوغ معصثَ وجحَ خشط واحس ؾن خشط واحس ،فَو اس خؤحص
ازيان حلج اٍمتخؽ ؾن مِت بٔو يح بٔحسٌُل ًـمصثَ والٓدص حلجَ مل ًعح رضل،
ونشضل ًو جح خشط وحـي معصثَ ؾن واحس وجحَ ؾن بٓدص مل ًعح.
( مسبٔةل  : ) 148إرا فصػ امللكف من بٔؾٌلل معصت اٍمتخؽ وحة ؿَََ الثَان
تبٔؾٌلل احلج ،ول جيوس هل اخلصوح من مىة ًلري احلجٕ ،الّ بٔن ٍىون دصوخَ
حلاخة ومل خيف فواث بٔؾٌلل احلج ،فِجة واحلاةل ُشٍ بٔن حيصم ٌَحج من مىة
وخيصح حلاحذَ بٔي جية ان خيصح مؽ الاحصام ،مث ًَزمَ بٔن ٍصحؽ اىل مىة تشضل
الٕحصام وًشُة مهنا اىل ؾصفاث ،وٕارا مل ٍمتىن من اًصحوغ اىل مىة رُة اىل
ؾصفاث من ماكهَ ،ونشضل ل جيوس ملن بٔىت تـمصت اٍمتخؽ بٔن ًرتك احلج ادذَاز ًا وًو
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اكن احلج اس خححاتَ ًا ،هـم إرا مل ٍمتىن من احلج فالٔحوظ بٔن جيـَِا معصت مفصذت
وًبٔيت تعواف اًًساء.
ٌَم
( مسبٔةل  : ) 149نٌل ل جيوس متخؽ اخلصوح من مىة تـس متام معصثَ تال فصق
تني ان ٍىون مبلساز املسافة بٔو اكي نشضل ل جيوس هل اخلصوح مهنا يف بٔزياء
اًـمصت ،فَو ؿمل امللكف كدي ذدوهل مىة ابحذَاخَ اىل اخلصوح مهنا  -نٌل ُو
صبٔن اذلسلازًة  -فهل بٔن حيصم بٔول ابًـمصت املفصذت زلدول مىة فِليض بٔؾٌلًِا ،مث
خيصح ًلضاء حواجئَ ،وحيصم هَ ًا ًـمصت اٍمتخؽ ،ول ًـخرب يف حصخَ ميض صِص من
معصثَ الٔوىل نٌل ّمص.
احملصم من اخلصوح ؾن مىة تـس اًفصاػ من بٔؾٌلل اًـمصت بٔو
( مسبٔةل ّ : ) 150
بٔزياهئا ٕاهٌّل ُو اخلصوح ؾهنا اىل حمي بٓدص ،ول تبٔش ابخلصوح اىل بٔظصافِا وثواتـِا
تي اىل اًعائف ولك ماكن كصًة من مىة ،وؿَََ فال تبٔش ٌَحاح بٔن ٍىون
مزنهل ذازح اًحسل فريحؽ اىل مزنهل بٔزياء اًـمصت ،بٔو تـس اًفصاػ مهنا.
( مسبٔةل  : ) 151إرا دصح من مىة تـس اًفصاػ من بٔؾٌلل اًـمصت من ذون
إحصام ،وجتاوس املواكِت ففَِ ظوزاتن:
الٔوىل :بٔن ٍىون زحوؿَ كدي ميض صِص معصثَ ،ففي ُشٍ اًعوزت ًَزمَ اًصحوغ
إىل مىة تسون إحصام  ،فِحصم مهنا ٌَحج ،وخيصح اىل ؾصفاث.
اًثاهَة :بٔن ٍىون زحوؿَ تـس ميض صِص معصثَ ،ففي ُشٍ اًعوزت ثَزمَ إؿاذت
اًـمصت.
( مسبٔةل  : ) 152من اكهت وػَفذَ جح اٍمتخؽ مل جيز هل اًـسول اىل كريٍ من
إفصاذ بٔو كصان ،وٌس خثىن من رضل من ذذي ىف معصت اٍمتخؽ مث ضاق وكذَ فمل
ٍمتىن من إمتارما وٕاذزاك احلج ،فإهَ ًيلي هُذَ اىل جح الٕفصاذ وًبٔيت ابًـمصت املفصذت
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ملسوػ شلضل دوف فواث اًصهن من اًوكوف الادذَازي
تـس احلج ،وح ّس اًضَق ا ّ
يف ؾصفاث.
ٍ
( مسبٔةل  : ) 153إرا ؿمل من وػَفذَ ا متخؽ ضَق اًوكت ؾن إمتام اًـمصت وٕاذزاك
احلج كدي بٔن ًسذي يف اًـمصت ،مل جيز هل اًـسول من الٔول ،تي وحة ؿَََ
ثبٔذري احلج إىل اًس ية اًلاذمة.
( مسبٔةل  : ) 154إرا بٔحصم ًـمصت اٍمتخؽ يف سـة اًوكت ،و ٔبدّص اًعواف واًسـي
مذـمس ًا اىل سمان ل ميىن الثَان فَِ هبٌل وٕاذزاك احلج ،تعَت معصثَ  ،ول جيوس
هل اًـسول اىل الٕفصاذ ؿىل الٔػِصً ،ىن الٔحوظ بٔن ًـسل إًََ وٍمتِا تلعس الٔمع
من جح الٕفصاذ واًـمصت املفصذت.

جح الٕفصاذ
ّمص ؿََم بٔن جح اٍمتخؽ ًخبًٔف من حزئنيٌُ ،ل :معصت اٍمتخؽ واحلج ،واجلزء الٔ ّول
مٌَ مذعي ابًثاين ،واًـمصت ثخلسم ؿىل احلج.
بٔما جح الٕفصاذ فِو معي مس خلي يف هفسَ واحة نٌل ؿَمت ؿىل من ٍىون
اًفاظي تني مزنهل وتني املسجس احلصام بٔكي من س خة ؾرش فصخس ًا ،وفامي إرا متىن
مثي ُشا امللكف من اًـمصت املفصذت وحدت ؿَََ تيحو الاس خلالل بًٔض ًا.
وؿَََ ،فإرا متىّن من بٔحسٌُل ذون الٓدص وحة ؿَََ ما ٍمتىّن مٌَ ذاظة ،وٕارا
متىن من بٔحسٌُل يف سمان ومن الٓدص يف سمان بٓدص وحة ؿَََ اًلِام مبا ثلذضََ
وػَفذَ يف لك وكت ،وٕارا متىن مهنٌل يف وكت واحس وحة ؿَََ حِيئش الثَان
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هبٌل ،واملضِوز تني اًفلِاء يف ُشٍ اًعوزت وحوة ثلسمي احلج ؿىل اًـمصت املفصذت
وُو الٔحوظ.
( مسبٔةل ٌ : ) 155ضرتك جح الافصاذ مؽ جح اٍمتخؽ يف مجَؽ بٔؾٌلهل ،وًفرتق ؾيَ
يف بٔموز:
بٔو ًل ً :ـخرب اثعال اًـمصت ابحلج يف جح اٍمتخؽ ووكوؾٌِل يف س ية واحست نٌل مص،
ول ًـخرب رضل يف جح الٕفصاذ.
هَ ًا :جية اًيحص بٔو اشلحب يف جح اٍمتخؽ نٌل مص ول ًـخرب يشء من رضل يف جح
الٕفصاذ.
ًث ًا :ل جيوس ثلسمي اًعواف واًسـي ؿىل اًوكوفني يف جح اٍمتخؽ مؽ الادذَاز،
وجيوس رضل يف جح الٕفصاذ.
زاتـ ًا :إن إحصام جح اٍمتخؽ ٍىون مبىة ،وبٔما الٕحصام يف جح الٕفصاذ فِو من بٔحس
املواكِت الٓثَة.
ذامس ًا :جية ثلسمي معصت اٍمتخؽ ؿىل جحَ ،ول ًـخرب رضل يف جح الٕفصاذ.
ساذس ًا :ل جيوس تـس إحصام جح اٍمتخؽ اًعواف امليسوة ؿىل الٔحوظ اًوحويب،
وجيوس رضل يف جح الٕفصاذ.
( مسبٔةل  : ) 156إرا بٔحصم حلج الٕفصاذ هس ًاب خاس هل بٔن ًـسل إىل معصت اٍمتخؽ،
إل فامي إرا ًّّب تـس اًسـي ،فَُس هل اًـسول حِيئش إىل اٍمتخؽ.
( مسبٔةل  : ) 157إرا بٔحصم حلج الٕفصاذ وذذي مىة خاس هل بٔن ًعوف ابًحُت
هس ًاب ،وًىن جية ؿَََ اًخَحَة  ،تـس اًفصاػ من ظالت اًعواف ؿىل الٔحوظ.
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جح اًلصان
( مسبٔةل ً : ) 158خّحس ُشا اًـمي مؽ جح الٕفصاذ يف مجَؽ اجلِاث ،كري بٔن
امللكّف ًعحة مـَ اًِسي وكت الٕحصام ،وتشضل جية اًِسي ؿَََ والٕحصام
يف ُشا اًلسم من احلج ،نٌل ٍىون ابًخَحَة ٍىون ابلٕصـاز بٔو ابًخلََس ،وٕارا
بٔحصم حلج اًلصان مل جيز هل اًـسول اىل جح اٍمتخؽ.

مواكِت الٕحصام
ُياك بٔماهن دععهتا اًرشًـة الٕسالمِة املعِصت ً ٕالحصام مهنا ،وجية بٔن ٍىون
الٕحصام من ثطل الٔماهن وٌس ّمى ّ
لك مهنا مِلا ًات ،ويه ؾرشت:
 - 1مسجس اًضجصت ،وًلؽ كصًح ًا من املسًية امليوزت وُو مِلاث بُٔي املسًية ولك
من ٔبزاذ احلج ؾن ظصًق املسًية ،وجيوس الٕحصام من ذازح املسجس حمار ًاي هل من
اًُساز بٔو اٍميني ،والٔحوظ الٕحصام من هفس املسجس مؽ الٕماكن.
( مسبٔةل  : ) 159ل جيوس ثبٔذري الٕحصام من مسجس اًضجصت اىل اجلحفة إل
ًرضوزت ،من مصط بٔو ضـف بٔو كريٌُل من املواهؽ اما ارا اظحح حصحِ ًا فِجوس
رضل.
 - 2واذي اًـلِق ،وُو مِلاث بُٔي اًـصاق وجنس ،ولك من ّمص ؿَََ من كريمه،
وُشا املَلاث هل بٔحزاء زالزة:
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املسَخ وُو امس لٔوهل ،واًلمصت وُو امس ًوسعَ ،وراث ؾصق وُو امس لٓدصٍ،
والٔحوظ الٔوىل بٔن حيصم امللكف كدي بٔن ًعي راث ؾصق ،فامي إرا مل متيـَ ؾن
رضل ثلِة بٔو مصط.
( مسبٔةل  : ) 160جيوس الٕحصام يف حال اًخلِة كدي راث ؾصق رس ًا من كري ىزغ
اًثَاة إىل راث ؾصق ،فإرا وظي راث ؾصق ىزغ زَاتَ.
 - 3اجلُحفة ،ويه مِلاث بُٔي اًضام ومرص وامللصة ولك من ميص ؿَهيا من
كريمه إرا مل حيصم من املَلاث اًساتق ؿَهيا.
ًَ - 4ممل ،وُو مِلاث بُٔي اٍمين ولك من ّميص من رضل اًعصًق ،وًَممل امس
جلحي.
 - 5كصن املياسل ،وُو مِلاث بُٔي اًعائف ولك من ّميص من رضل اًعصًق ول
خيخط ابملسجس فبٔي ماكن ًعسق ؿَََ بٔهَ من كصن املياسل خاس هل الٕحصام مٌَ،
فإن مل ٍمتىن من إحصاس رضل فهل بٔن ًخزَط ابلٕحصام كدال ابًيشز نٌل ُو خائز
ادذَاز ًا.
 - 6مىة اًلسمية ؿىل الاحوظ يف سمان اًصسول(ظىل ظل ؿَََ وبٓهل)واًيت حسُّا
من ؾلدة املسهَني إىل ري ظوى ،ويه مِلاث جح اٍمتخؽ.
 - 7املزنل اشلي ٌسىٌَ امللكف ،وُو مِلاث من اكن مزنهل ذون املَلاث إىل
مىة ،فإهَ جيوس هل الٕحصام من مزنهل ،ول ًَزم ؿَََ اًصحوغ إىل املواكِت.
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 - 8اجلـصاهة :ويه مِلاث بُٔي مىة حلج اًلصان والٕفصاذ ،ويف حوكِم من خاوز
مىة تـس اًس يدني فإهَ مبزنةل بَُِٔا ،وبٔما كدي رضل حفوكَ نٌل ثلسم يف املسبٔةل
( . )146
 - 9حمارات مسجس اًضجصت ،فا ّٕن من بٔكام ابملسًية صِص ًا بٔو حنوٍ وُو ٍصًس احلج،
مث تسا هل بٔن خيصح يف كري ظصًق املسًية ،وحيصم من حمي احملارات ،ويف اًخـسي
ؾن حمارات مسجس اًضجصت إىل حمارات كريٍ من املواكِت تي ؾن دعوض املوزذ
املشهوز إصاكل ،تي اًؼاُص ؿسم اًخـسي إرا اكن اًفعي نثري ًا.
 - 10بٔذىن احل ّي وُو مِلاث اًـمصت املفصذت تـس جح اًلصان بٔو الٕفصاذ ،تي ًلك
معصت مفصذت بٔي ٍىون الاحصام فهيا من املواكِت ملن ازاذ الاؾامتز من تـَس،
والٔفضي بٔن ٍىون من احلسًخِة بٔو اجلـصاهة بٔو اًخيـمي.

y
بٔحاكم املواكِت
( مسبٔةل  : ) 161ل جيوس الٕحصام كدي املَلاث ول ٍىفي املصوز ؿَََ حمصم ًا ،تي
لتس من الٕحصام من هفس املَلاث ،وٌس خثىن من رضل موزذان:
 - 1بٔن ًيشز الٕحصام كدي املَلاث ،فإهَ ًعح ول ًَزمَ اًخجسًس يف املَلاث،
ول املصوز ؿَََ ،تي جيوس هل اشلُاة إىل مىة من ظصًق ل ّميص ثيشء من
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املواكِت ،ول فصق يف رضل تني احلج اًواحة وامليسوة واًـمصت املفصذت ،هـم إرا
اكن إحصامَ ٌَحج فالتس من بٔن ٍىون إحصامَ يف بٔصِص احلج نٌل ثلسم ولجية
جتسًسٍ ارا مص ابملَلاث وان اكن الاحوظ.
 - 2إرا كعس اًـمصت املفصذت يف زحة وديش ؿسم إذزاوِا إرا ٔبدّص الٕحصام إىل
املَلاث خاس هل الٕحصام كدي املَلاث ،وحتسة هل معصت زحة وٕان بٔىت تحلِة
الٔؾٌلل يف صـحان ،ول فصق يف رضل تني اًـمصت اًواحدة وامليسوتة.
( مسبٔةل  : ) 162جية ؿىل امللكف اًَلني توظوهل اىل املَلاث والٕحصام مٌَ،
بٔو ٍىون رضل ؾن اظمئيان بٔو جحة رشؾَة ،ول جيوس هل الٕحصام ؾيس اًضم يف
اًوظول اىل املَلاث.
( مسبٔةل ً : ) 163و هشز الٕحصام كدي املَلاث وذاًف وبٔحصم من املَلاث مل
ًحعي إحصامَ ،ووحدت ؿَََ نفازت خماًفة اًيشز ،إرا اكن مذـمس ًا.
( مسبٔةل  : ) 164نٌل ل جيوس ثلسمي الٕحصام ؿىل املَلاث ل جيوس ثبٔذريٍ ؾيَ،
فال جيوس ملن ٔبزاذ احلج بٔو اًـمصت بٔو ذدول مىة ،بٔن ًخجاوس املَلاث ادذَاز ًا إل
حمصم ًا ،حىت إرا اكن بٔمامَ مِلاث بٓدص ،فَو جتاوسٍ وحة اًـوذ إًََ مؽ
الٕماكن ،هـم إرا مل ٍىن املسافص كاظس ًا ملا رهص ًىن ملا وظي حسوذ احلصم ٔبزاذ
بٔن ًبٔيت تـمصت مفصذت خاس هل الٕحصام من بٔذىن احلي.
( مسبٔةل  : ) 165إرا حصك امللكف الٕحصام من املَلاث ؾن ؿمل ومعس حىت
جتاوسٍ ،ففي املسبٔةل ظوز:
الٔوىل :بٔن ٍمتىن من اًصحوغ إىل املَلاث ،ففي ُشٍ اًعوزت جية ؿَََ اًصحوغ
والٕحصام مٌَ سواء ٔباكن زحوؿَ من ذاذي احلصم بٔم اكن من ذازخَ ،فإن بٔىت
تشضل حص معهل من ذون إصاكل.
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اًثاهَة :بٔن ٍىون امللكف يف احلصم ومل ميىٌَ اًصحوغ إىل املَلاثً ،ىن بٔمىٌَ
اًصحوغ إىل ذازح احلصم ،ففي ُشٍ اًعوزت جية ؿَََ اًصحوغ إىل ذازح احلصم
والٕحصام من ُياك.
اًثاًثة :بٔن ٍىون يف احلصم ومل ميىٌَ اًصحوغ إىل املَلاث بٔو إىل ذازح احلصم وًو
من هجة دوفَ فواث احلج ،ويف ُشٍ اًعوزت ًَزمَ الٕحصام من ماكهَ.
اًصاتـة :بٔن ٍىون ذازح احلصم ومل ميىٌَ اًصحوغ إىل املَلاث ،ويف ُشٍ اًعوزت
ًَزمَ الٕحصام من ماكهَ بًٔض ًا.
وكس حنك مجؽ من اًفلِاء تفساذ اًـمصت يف اًعوز اًثالج الٔذريٍ ،وًىن اًعحة
فهيا ل ختَو من وخَ وٕان ازحىة امللكف حمصم ًا ترتك الٕحصام من املَلاثً ،ىن
الٔحوظ مؽ رضل إؿاذت احلج ؾيس اٍمتىن مهنا ،وبٔما إرا مل ًبٔث امللكف توػَفذَ
يف ُشٍ اًعوز اًثالج وبٔىت ابًـمصت فال صم يف فساذ جحَ.
( مسبٔةل  : ) 166إرا حصك الٕحصام ؾن وس َان بٔو إقٌلء بٔو ما صالك رضل ،بٔو
حصنَ ؾن هجي ابحلنك بٔو هجي ابملَلاث فََمسبٔةل هساتلهتا ظوز ٔبزتؽ:
اًعوزت الٔوىل :بٔن ٍمتىن من اًصحوغ إىل املَلاث ،فِجة ؿَََ اًصحوغ والٕحصام
من ُياك.
اًعوزت اًثاهَة :بٔن ٍىون يف احلصم ،ومل ميىٌَ اًصحوغ إىل املَلاث ًىن بٔمىٌَ
اًصحوغ إىل ذازح احلصم وؿَََ حِيئش اًصحوغ إىل اخلازح والٕحصام مٌَ ،والٔوىل
يف ُشٍ اًعوزت الاتخـاذ ؾن احلصم ابمللساز املمىن مث الٕحصام من ُياك.
اًعوزت اًثاًثة :بٔن ٍىون يف احلصم ومل ميىٌَ اًصحوغ إىل اخلازح ،وؿَََ يف ُشٍ
اًعوزت بٔن حيصم من ماكهَ وٕان اكن كس ذذي مىة.
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اًعوزت اًصاتـة :بٔن ٍىون ذازح احلصم ومل ميىٌَ اًصحوغ إىل املَلاث ،وؿَََ يف
ُشٍ اًعوزت بٔن حيصم من حمهل .
ويف مجَؽ ُشٍ اًعوز الٔزتؽ حينك تعحة معي امللكف إرا كام مبا رهصانٍ من
اًوػائف ،ويف حنك اتزك الٕحصام من بٔحصم كدي املَلاث بٔو تـسٍ وًو اكن ؾن
هجي بٔو وس َان.
( مسبٔةل  : ) 167إرا حصهت احلائغ الٕحصام من املَلاث جلَِِا ابحلنك إىل بٔن
ذذَت احلصم ،فـَهيا نلريُا اًصحوغ إىل اخلازح والٕحصام مٌَ إرا مل حمتىن من
اًصحوغ إىل املَلاث ،تي اًواحة ًِا يف ُشٍ اًعوزت بٔن ثخذـس ؾن احلصم ابمللساز
املمىن مث حتصم ؿىل بٔن ل ٍىون رضل مس خَزم ًا ًفواث احلج ،وفامي إرا مل ميىهنا
اجناس رضل فِيي وكريُا ؿىل حس سواء.
مسبٔةل  : ) 168إرا فسسث اًـمصت وحدت إؿاذهتا مؽ اٍمتىن ،ومؽ ؿسم الاؿاذت
وًو من هجة ضَق اًوكت ًفسس جحَ .وؿَََ الاؿاذت يف س ية بٔدصى.
( مسبٔةل  : ) 169كال مجؽ من اًفلِاء تعحة اًـمصت فامي إرا بٔىت امللكف هبا من
ذون إحصام جلِي بٔو وس َان ،وًىن ُشا اًلول ل خيَو من إصاكل ،والٔحوظ يف
ُشٍ اًعوزت الاؿاذت ؿىل اًيحو اشلي رهصانٍ فامي إرا متىن مهنا وُشا الاحذَاظ
ل ًرتك اًحخة.
( مسبٔةل  : ) 170كس ثلسم بٔن اًيايئ جية ؿَََ الٕحصام ًـمصثَ من بٔحس
املواكِت ارلسة الٔوىل ،فإن اكن ظصًلَ مهنا فال إصاكل ،وٕان اكن ظصًلَ ل ميص
اتخساء ،ويه
هبا نٌل ُو احلال يف سماهيا ُشا ،حِر إن احلجاح ٍصذون خست ً
ًُست من املواكِت فال جيزي الٕحصام مهنا حىت إرا اكهت حمارًة لٔحس املواكِت
ؿىل ما ؾصفت فضال ؾن بٔن حماراهتا كري تخة ،تي املعمبٔن تَ ؿسرما ،فاًالسم
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ؿىل احلاح حِيئش بٔن مييض إىل بٔحس املواكِت مؽ الٕماكن ،بٔو ًيشز الٕحصام
من تسلٍ بٔو من اًعصًق كدي اًوظول إىل خست مبلساز مـخس تَ ،وًو يف اًعائصت
فِحصم من حمي هشزٍ ،وميىن ملَن وزذ خست تلري إحصام بٔن مييض اىل (زاتف) اشلي
ُو يف ظصًق املسًية امليوزت وحيصم مٌَ تيشز ابؾخحاز بٔهَ كدي اجلحفة اًيت يه
بٔحس املواكِت ،وٕارا مل ميىن امليض إىل بٔحس املواكِت ومل حيصم كدي رضل تيشز
ًزمَ الٕحصام من خست ابًيشز ،مث جيسذ إحصامَ ذازح احلصم كدي ذدوهل فَِ.
(مسبٔةل  : ) 171ثلسم بٔن املمتخؽ جية ؿَََ بٔن حيصم حلجَ من مىة ،فَو بٔحصم
من كريُا ؿامل ًا ؿامس ًا مل ًعح إحصامَ وٕان ذذي مىة حمصم ًا ،تي وحة ؿَََ
الاس خٌُاف من مىة مؽ الٕماكن ،وٕالّ تعي جحَ.
( مسبٔةل  : ) 172إرا ويس املمتخؽ الٕحصام ٌَحج مبىة وحة ؿَََ اًـوذ مؽ
الٕماكن ،وٕال بٔحصم يف ماكهَ وًو اكن يف ؾصفاث وحص جحَ ،ونشضل اجلاُي
ابحلنك .
( مسبٔةل ً : ) 173و ويس إحصام احلج ومل ًشهص حىت بٔىت جبمَؽ بٔؾٌلهل حص جحَ،
ونشضل اجلاُي.
هَفِة الٕحصام
واحداث الٕحصام زالزة بٔموز:
الٔمص الٔول :اًيَة ،ومـىن اًيَة بٔن ًلعس الثَان مبا جية ؿَََ يف احلج بٔو اًـمصت
مذلص ًاب تَ اىل ظل ثـاىل .وفامي إرا مل ًـمل امللكف تَ ثفعَال وحة ؿَََ كعس
الثَان تَ إحٌلل ،واًالسم ؿَََ حِيئش الٔذش مبا جية ؿَََ صُئ ًا فضُئ ًا من
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اًصسائي اًـمََة بٔو ذمن ًثق تَ من املـَمني ،فَو بٔحصم من كري كعس تعي
إحصامَ ،وًـخرب يف اًيَة بٔموز :
 - 1اًلصتة ،نلري الٕحصام من اًـحاذاث.
 - 2بٔن حىون ملازهة ٌَرشوغ فَِ.
 - 3ثـَني بٔن الٕحصام ٌَـمصت بٔو ٌَحج ،وبٔن احلج متخؽ بٔو كصان بٔو إفصاذ ،وبٔهَ
ًيفسَ بٔو ًلريٍ ،وبٔهَ جحة الٕسالم بٔو احلج اًيشزي بٔو اًواحة ابلفساذ بٔو
اًيسيب ،فَو هوى الٕحصام من كري ثـَني تعي إحصامَ.
( مسبٔةل  : ) 174ل ًـخرب يف حصة اًيَة اًخَفغ ول الادعاز ابًحال ،تي ٍىفي
ازلاؾي نٌل يف كري الٕحصام من اًـحاذاث.
تلاء
( مسبٔةل  : ) 175ل ًـخرب يف حصة الٕحصام اًـزم ؿىل حصك حمصماثَ حسو ً و ً
ٕالّ ادلاغ والاس متياء فاهنٌل وًو مل ٍىوان يف الاحصام حىت ٍىون الاحصام ؾحازٍ
ؾن حصوٌِل تي لخي اهنٌل ذدِالن يف احلج اًعحَح ،فَو ؾزم من بٔول الٕحصام
يف احلج ؿىل بٔن جيامؽ سوحذَ بٔو ٌس متين كدي اًوكوف ابملزذًفة بٔو حصذّذ يف رضل
تعي إحصامَ ؿىل وخَ ،وبٔما ًو ؾزم ؿىل اًرتك من بٔول الٔمص ومل ٌس متص ؾزمَ،
تبٔن هوى تـس حتلق الٕحصام الثَان ثيشء مهنٌل مل ًحعي إحصامَ.
الٔمص اًثاين :اًخَحَة ،وظوزهتا بٔن ًلولً« :حَم اٌَِ ّم ًحَمً ،حَم ل رشًم ضل
ًحَم» ،والٔحوظ الٔوىل إضافة ُشٍ ادلةل« :ا ّٕن اذلس واًيـمة ضل واملطل ،ل
رشًم ضل ًحَم» ،وجيوس إضافة «ضل» اىل املطل ،تبٔن ًلول « :واملطل ضل ل
رشًم ضل ًحَم».
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( مسبٔةل  : ) 176ؿىل امللكف بٔن ّ
ًخـمل بًٔفاع اًخَحَة وحيسن بٔذاءُا تعوزت
حصَحة نخىدريت الٕحصام يف اًعالت ،وًو اكن رضل من هجة ثَلِيَ ُشٍ اًلكٌلث
من كدي خشط بٓدص ،فإرا مل ًخـمل ثطل الًٔفاع ومل ًخُرس هل اًخَلني جية ؿَََ
اًخَفغ هبا ابمللساز املُسوز ،والٔحوظ يف ُشٍ اًعوزت ادلؽ تني الثَان ابمللساز
اشلي ٍمتىن مٌَ والثَان ترتمجهتا والاسدٌاتة شلضل تي ارا مل ٍمتىن اظ ًال ان ًبٔيت
ابًرتمجة والاسدٌاتة ان مل ثلي ثسلوظ احلج.
( مسبٔةل  : ) 177الٔدصش ٌضري اىل اًخَحَة ابٕ ظحـَ مؽ حتصًم ًساهَ ،والٔوىل
بٔن جيمؽ تُهنا وتني الاسدٌاتة.
( مسبٔةل  : ) 178اًعيب كري املمزي ًَّّب ؾيَ.
( مسبٔةل  : ) 179ل ًيـلس إحصام جح اٍمتخؽ ،وٕاحصام معصثَ ،وٕاحصام جح الٕفصاذ،
وٕاحصام اًـمصت املفصذت إل ابًخَحَة ،وبٔما جح اًلصان فىٌل ًخحلق إحصامَ ابًخَحَة
ًخحلق ابلصـاز بٔو اًخلََس ،والاصـاز خمخط ابًحسن ،واًخلََس مضرتك تني
اًحسن وكريُا من بٔهواغ اًِسي ،والٔوىل
ادلؽ تني الاصـاز واًخلََس يف اًحسن ،والٔحوظ اًخَحَة ؿىل اًلازن ،وٕان اكن
ؾلس إحصامَ ابلصـاز بٔو اًخلََس ،مث إن الاصـاز ُو صق اًس يام الٔمين تبٔن
ًلوم احملصم من اجلاهة الٌٔرس من اًِسي وٌضق س يامَ من اجلاهة الٔمين
وًَعخ ظفحخَ تسمَ ،واًخلََس ُو بٔن ًـَق يف زكدة اًِسي هـال ذَل ًا كس ظىل
فهيا.
ٔ
( مسبٔةل  : ) 180ل ٌضرتظ اًعِازت ؾن احلسج الٔظلص والنرب يف حصة
الٕحصام ،فِعح الٕحصام من احملسج ابلٔظلص بٔو الٔنرب ،اكجملية واحلائغ
واًيفساء وكريمه.
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( مسبٔةل  : ) 181اًخَحَة مبزنةل حىدريت الٕحصام يف اًعالت ،فال ًخحلق الٕحصام
إل هبا ،بٔو ابلصـاز بٔو اًخلََس خلعوض اًلازن ،فَو هوى الٕحصام وًخس اًثوتني
وفـي صُئ ًا من احملصماث كدي حتلق الٕحصام مل ًبٔمث وًُس ؿَََ نفازت.
( مسبٔةل  : ) 182الٔفضي ملن جح ؾن ظصًق املسًية ثبٔذري اًخَحَة إىل اًحَساء،
وملن جح ؾن ظصًق بٓدص ثبٔذريُا إىل بٔن مييش كََال ،وملن جح من مىة ثبٔذريُا
إىل اًصكعاء ،وًىن الٔحوظ اًخـجَي هبا معَل ًاوًؤدص اجلِص هبا إىل املواضؽ
املشهوزت ،واًحَساء تني مىة واملسًية ؿىل مِي من ري احلََُفة حنو مىة،
واًصكعاء موضؽ ٌس ّمى مسؾى ذون اًصذم.
( مسبٔةل  : ) 183جية ملن اؾمتص معصت اٍمتخؽ كعؽ اًخَحَة ؾيس مضاُست موضؽ
تَوث مىة اًلسمية ،وملَن اؾمتص معصت مفصذت كعـِا ؾيس ذدول احلصم إرا خاء من
ذازح احلصم ،وؾيس مضاُست اًىـحة إن اكن كس دصح من مىة لٕحصارما ،وملَن جح
تبٔي هوغ من بٔهواغ احلج كعـِا ؾيس اًزوال من ًوم ؾصفة واًلعؽ اًوازذ يف ُشٍ
املوازذ ٍىون ؿىل حنو اًـزمية.
( مسبٔةل  : ) 184إرا صم تـس ًخس اًثوتني ،وكدي اًخجاوس من املَلاث يف ٔبه َّ
كس بٔىت ابًخَحَة بٔم ل تىن ؿىل ؿسم الثَان ،وٕارا صم تـس الثَان ابًخَحَة بٔهَ بٔىت
هبا حصَح ًة بٔم ل تىن ؿىل اًعحة.
الٔمص اًثاًرً :خس اًثوتني تـس اًخجصذ ؾٌل جية ؿىل احملصم احذياتًَ ،ملز تبٔحسٌُل
وٍصثسي ابلٓدص ،وٌس خثىن من رضل اًعحَان ،فِجوس ثبٔذري جتصًسمه اىل خفّ ،نٌل
ثلسم.
( مسبٔةل ً : ) 185خس اًثوتني ٌَمحصم واحة ثـحسي وًُس رشظ ًا يف حتلق
الٕحصام ؿىل الٔػِص ،والٔحوظ بٔن ٍىون ًخسٌِل ؿىل اًعصًق املبًٔوف.
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اًرست إىل اًصهحة ،نٌل
( مسبٔةل ً : ) 186ـخرب يف الاساز بٔن ٍىون ساحص ًا من ر ّ
ًـخرب يف اًصذاء بٔن ٍىون ساحص ًا ٌَميىدني ؿىل الاحوظ  ،والٔحوظ هون اٌَخس
كدي اًيَة واًخَحَة ،فَو ك ّسرمٌل ؿَََ بٔؿاذٌُل تـسٍ.
( مسبٔةل ً : ) 187و بٔحصم يف مقَط خاُال بٔو انس َ ًا ىزؿَ وحص إحصامَ ،تي
الٔػِص حصة إحصامَ حىت فامي إرا بٔحصم فَِ ؿامل ًا ؿامس ًا ،وبٔما إرا ًخسَ تـس
الٕحصام فال إصاكل يف حصة إحصامَ ،وًىن ًَزم ؿَََ صلَ وٕادصاخَ من حتت.
( مسبٔةل  : ) 188ل تبٔش ابًزايذت ؿىل اًثوتني يف اتخساء الٕحصام وتـسٍ ٌَخحفغ
من اًربذ بٔو احلص بٔو ًلري رضل.
( مسبٔةل ً : ) 189ـخرب يف اًثوتني هفس اًرشوظ املـخربت يف ًحاش املعًل،
فَِزم بٔن ل ٍىوان من احلصٍص اخلاًط ،ول من بٔحزاء ما ل ًؤلك ذلَ ،ول من
املشُة ،وًَزم ظِازهتٌل نشضل .هـم ل تبٔش تدٌجسٌِل تيجاسة مـفو ؾهنا يف
اًعالت.
( مسبٔةل ًَ : ) 190زم يف الاساز بٔن ٍىون ساحص ًا ٌَخرشت ،كري حاك ؾهنا.
والٔحوظ اؾخحاز رضل يف اًصذاء بًٔض ًا.
( مسبٔةل  : ) 191الٔحوظ يف اًثوتني بٔن ٍىوان من املًسوح ،ول ٍىوان من
كدَي اجلسل واملَحس.
( مسبٔةل  : ) 192خيخط وحوة ًخس الٔساز واًصذاء ابًصخال ذون اًًساء
فِجوس ًِن بٔن حيصمن يف بًٔخس هتن اًـاذًة ؿىل بٔن حىون واخست ٌَرشائط
املخلسمة.
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( مسبٔةل  : ) 193إن حصمة ًخس احلصٍص وٕان اكهت ختخط ابًصخال ول حيصم
ًخسَ ؿىل اًًساء إل بٔهَ ل جيوس ٌَمصبٔت بٔن ٍىون زوابُا من احلصٍص ،والٔحوظ بٔن
ل ثَخس صُئ ًا من احلصٍص اخلاًط يف مجَؽ بٔحوال الٕحصام.
( مسبٔةل  : ) 194إرا ثيجس بٔحس اًثوتني ،بٔو الكٌُل تـس اًخَخس ابلٕحصام،
فالٔحوظ املحاذزت إىل اًخحسًي بٔو اًخعِري.
( مسبٔةل  : ) 195ل جتة الاس خسامة يف ًحاش الٕحصام فال تبٔش ابًلائَ ؾن
مذيَ ًرضوزت بٔو كري رضوزت ،نٌل ل تبٔش تددسًهل ؿىل بٔن ٍىون اًحسل واخس ًا
ٌَرشائط .
حصوك الٕحصام
كَيا يف ما س حق :إن الٕحصام ًخحلق ابًخَحَة بٔو الاصـاز بٔو اًخلََس ،ول ًيـلس
الٕحصام تسوهنا وٕان حعَت مٌَ هَة الٕحصام ،فإرا بٔحصم امللكف حصمت ؿَََ
بٔموز ويه مخسة وؾرشون نٌل ًًل:
(  )1اًعَس اًربّي (  )2جمامـة اًًساء (  )3ثلدَي اًًساء (  )4ملس املصبٔت ( )5
اًيؼص إىل املصبٔت (  )6الاس متياء (  )7ؾلس اًياكخ (  )8اس خـٌلل اًعَة ( )9
ًخس اخملَط ٌَصخال (  )10اًخىحي (  )11اًيؼص يف املصبٓت ( ً )12خس اخلف
ًسة (  )14اجملاذةل (  )15كذي اًلمي وحنوٍ
واجلوزة ٌَصخال (  )13اًىشة وا ّ
من احلرشاث اًيت حىون ؿىل حسس الٕوسان (  )16اًملًني (  )17الاذُّان
( ٕ )18اساةل اًضـص من اًحسن (  )19سرت اًصبٔش ٌَصخال وُىشا الازمتاش يف املاء
ّ
حىت ؿىل اًًساء (  )20سرت اًوخَ ًٌَساء (  )21اًخؼََي ٌَصخال (  )22إدصاح
ازلم من اًحسن (  )23اًخلَمي (  )24كَؽ اًسن (  )25محي اًسالخ .
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 - 1اًعَس اًربّي
( مسبٔةل  : ) 196ل جيوس ٌَمحصم سواء اكن يف احلي بٔو احلصم ظَس احلَوان
اًربّي بٔو كذهل سواء اكن حمَي الٔلك بٔم مل ٍىن ،نٌل ل جيوس هل كذي احلَوان اًربّي
وٕان ثبُّٔي تـس ظَسٍ .ول جيوس ظَس احلصم معَل ًا وٕان اكن اًعائس حمال.
( مسبٔةل  : ) 197نٌل حيصم ؿىل احملصم ظَس احلَوان اًربي حتصم ؿَََ الاؿاهة ؿىل
ظَسٍ وًو ابلٕصازت ،ول فصق يف حصمة الٕؿاهة تني بٔن ٍىون اًعائس حمصم ًا بٔو
حمال.
( مسبٔةل  : ) 198ل جيوس ٌَمحصم إمساك اًعَس اًربّي والاحذفاع تَ وٕان اكن
اظعَاذٍ هل كدي إحصامَ ،ول جيوس هل ٔبلك حلم اًعَس ،وٕان اكن اًعائس حمال،
وحيصم اًعَس اشلي رحبَ احملصم ؿىل احملي بًٔض ًا ،ونشضل ما رحبَ احملي يف احلصم،
واجلصاذ مَحق ابحلَوان اًربّي ،فِحصم ظَسٍ وٕامسانَ و ٔبلكَ.
خيخط ابحلَوان اًربّي ،وبٔما ظَس اًححص
( مسبٔةل  : ) 199احلنك املشهوز ٕاهٌّل ّ
اكًسمم فال تبٔش تَ ،واملصاذ تعَس اًححص ما ًـُش فَِ فلط ،و ٔب ّما ما ًـُش يف
اًرب واًححص لكهيٌل مفَحق ابًربي ،ما ٌضم يف هوهَ جص ًاي فالحوظ حصك الكَ،
ونشضل ل تبٔش تشحب احلَواانث الََُّٔة ،اكزلخاح واًلمن واًحلص والٕتي ،وازلخاح
احلخيش وٕان ثو ّحضت ،نٌل ل تبٔش تشحب ما ٌضم يف هوهَ بََُٔ ًا.
( مسبٔةل  : ) 200فصاد ُشٍ الٔكسام اًثالزة من احلَواانث اًربًة واًححصًة،
والََُٔة ،وتَضِا اتتـة ًلٔظول يف حوكِا.
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( مسبٔةل  : ) 201ل جيوس ٌَمحصم كذي اًس حاغ إل فامي إرا دِف مهنا ؿىل
اًيفس  ،ونشضل إرا بٓرث حٌلم احلصم  ،ول نفازت يف كذي اًس حاغ حىت الٔسس
ؿىل الٔػِص تال فصق تني ما خاس كذَِا وما مل جيز.
( مسبٔةل  : ) 202جيوس ٌَمحصم بٔن ًلذي الٔفـى والٔسوذ اًلسز ولك حِة سوء
واًـلصة واًفازت ،ول نفازت يف كذي يشء من رضل.
( مسبٔةل  : ) 203ل تبٔش ٌَمحصم بٔن ٍصسم اًلصاة واحلسبٔت ،ول نفازت ًو بٔظاهبٌل
اًصسم وكذٌَِل واما معَق اًلذي مفحي اصاكل والاحوظ حصنَ.

نفازاث اًعَس
( مسبٔةل  : ) 204يف كذي اًيـامة تسهة ،ويف كذي تلصت اًوحش تلصت ،ويف كذي
حٌلز اًوحش تسهة بٔو تلصت ،ويف كذي اًؼيب والٔزهة صات ،ونشضل يف اًثـَة
ؿىل الٔحوظ .
( مسبٔةل  : ) 205من بٔظاة صُئ ًا من اًعَس فإن اكن فساؤٍ تسهة ومل جيسُا
فـَََ إظـام س خني مسىِي ًا ،وًو مل ٍىن كمية اًحسهة وافِة تشضل ًلك مسىني
مسّ ،فإن مل ًلسز ظام مثاهَة ؾرش ًوم ًا ،وٕان اكن فساؤٍ تلصت ومل جيسُا فََعـم
زالزني مسىِي ًا ،فإن مل ًلسز ظام جسـة بٔايم ،وٕان اكن فساؤٍ صات ومل جيسُا
فََعـم ؾرشت مسانني ،فإن مل ًلسز ظام زالزة بٔايم.
( مسبٔةل  : ) 206إرا كذي احملصم حٌلمة وحنوُا يف ذازح احلصم فـَََ صات ،ويف
فصدِا محي بٔو خسي ،ويف هرس تَضِا ذزمه ؿىل الٔحوظ  ،وٕارا كذَِا احملي يف
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احلصم فـَََ ذزمه ،ويف فصدِا هعف ذزمه وىف تَضِا زتـَ ،وٕارا كذَِا احملصم يف
احلصم فـَََ ادلؽ تني اًىفازثني ،ونشضل يف كذي اًفصد وهرس اًحَغ ،وحنك
اًحَغ إرا حتصك فَِ اًفصد حنك اًفصد .
( مسبٔةل  : ) 207يف كذي اًلعات واحلَ َجي وازلُ ّزاح وهؼريُا محي كس فعم من
اٌَنب و ٔبلك من اًضجص ،ويف اً ُـعفوز واًلُ رربت و راًعـوت مس من اًعـام ؿىل
املضِوز ،والٔحوظ فهيا محي فعمي ،ويف كذي حصاذت واحست متصت ،ويف ٔبنرث من
واحست نف من اًعـام ،ويف اًىثري صات .
( مسبٔةل  : ) 208يف كذي اًريتوغ واًلٌُ ُفش واًضر ة وما بٔص هبِا خسي ،ويف كذي
اًـؼاًة نف من اًعـام.
( مسبٔةل  : ) 209يف كذي اًزهحوز مذـمس ًا إظـام يشء من اًعـام ،وٕارا اكن
اًلذي ذفـ ًا لًشائَ فال يشء ؿَََ .
( مسبٔةل  : ) 210جية ؿىل احملصم بٔن ًيحصف ؾن اجلاذت إرا اكن فهيا اجلصاذ،
فإن مل ٍمتىن فال تبٔش تلذَِا.
( مسبٔةل ً : ) 211و اصرتك حٌلؿة حمصمون يف كذي ظَس فـىل لك واحس مهنم
نفازت مس خلةل .
( مسبٔةل  : ) 212نفازت ٔبلك اًعَس وىفازت اًعَس هفسَ ،فَو ظاذٍ احملصم ٔوبلكَ
فـَََ نفازاتن .
( مسبٔةل  : ) 213من اكن مـَ ظَس وذذي احلصم جية ؿَََ إزساهل ،فإن مل
ٍصسهل حىت ماث ًزمَ اًفساء ،تي احلنك نشضل تـس إحصامَ ،وٕان مل ًسذي احلصم
ؿىل الٔحوظ.
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( مسبٔةل  : ) 214ل فصق يف وحوة اًىفازت يف كذي اًعَس ٔوبلكَ تني اًـمس
واًسِو واجلِي سايذت ًالمث يف اًـمس.
( مسبٔةل  : ) 215ثخىصز اًىفازت تخىصز اًعَس هجال بٔو وس َا ًان بٔو دعبٔ ،ونشضل
يف اًـمس إرا اكن اًعَس من احملي يف احلصم ،بٔو من احملصم مؽ ثـسذ الٕحصام ،وبٔما
إرا حىصز اًعَس معس ًا من احملصم يف إحصام واحس مل ثخـسذ اًىفازت تي ًًذلم ظل
مٌَ.
 - 2جمامـة اًًساء
( مسبٔةل  : ) 216حيصم ؿىل احملصم ادلاغ بٔزياء معصت اٍمتخؽ ،وبٔزياء اًـمصت املفصذت،
وبٔزياء احلج ،كد ًال اكن او ذجص ًا وتـسٍ كدي الثَان تعالت ظواف اًًساء.
( مسبٔةل  : ) 217إرا خامؽ املمتخؽ بٔزياء معصثَ كد ًال بٔو ذجص ًا ؿامل ًا ؿامس ًا ،فإن اكن
تـس اًفصاػ من اًسـي مل ثفسس معصثَ ،ووحدت ؿَََ اًىفازت ،ويه ؿىل الٔحوظ
حزوز ،ومؽ اًـجز ؾيَ تلصت ،ومؽ اًـجز ؾهنا صات ،وٕان اكن كدي اًفصاػ من
اًسـي فىفازثَ نٌل ثلسم ،ول ثفسس معصثَ بًٔض ًا ؿىل الٔػِص  ،والٔحوظ إؿاذهتا
كدي احلج مؽ الٕماكن ،وٕال ّ بٔؿاذ جحَ يف اًـام اًلاتي.
( مسبٔةل  : ) 218إرا خامؽ احملصم ٌَحج امصبٔثَ كدال بٔو ذجص ًا ؿامل ًا ؿامس ًا كدي
اًوكوف ابملزذًفة وحدت ؿَََ اًىفازت والامتام وٕاؿاذت احلج من ؿام كاتي ،سواء
اكن احلج فصض ًا بٔو هفال ،ونشضل املصبٔت إرا اكهت حمصمة وؿاملة ابحلال ومعاوؿة هل
ؿىل ادلاغ ،وًو اكهت املصبٔت مىصُة ؿىل ادلاغ مل ًفسس جحِا ،وجتة ؿىل اًزوح
املىصٍ نفازاتن ،ول يشء ؿىل املصبٔت ،ونفازت ادلاغ تسهة مؽ اًُرس ،ومؽ اًـجز
ؾهنا صات ،وجية اًخفصًق تني اًصخي واملصبٔت يف جحهتٌل ،ويف املـاذت إرا مل ٍىن
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مـٌِل ًر إىل بٔن ٍصحـا إىل هفس احملي اشلي وكؽ فَِ ادلاغ ،وٕارا اكن ادلاغ
تـس جتاوسٍ من مىن اىل ؾصفاث ًزم اس متصاز اًفعي تُهنٌل من رضل احملي إىل
وكت اًيحص مبىن ،والٔحوظ اس متصاز اًفعي إىل اًفصاػ من متام بٔؾٌلل احلج
ولثخحمي اًزوخة ؾن اًصخي اًىفازت ًو اهصُخَ.
( مسبٔةل  : ) 219إرا خامؽ احملصم امصبٔثَ ؿامل ًا ؿامس ًا تـس اًوكوف ابملزذًفة ،فإن
اكن رضل كدي ظواف اًًساء وحدت ؿَََ اًىفازت ؿىل اًيحو املخلسم ،وًىن ل
جتة ؿَََ الاؿاذت ،ونشضل إرا اكن حٌلؿَ كدي اًضوظ اخلامس من ظواف
اًًساء ،وبٔما إرا اكن تـسٍ فال نفازت ؿَََ بًٔض ًا.
( مسبٔةل  : ) 220من خامؽ امصبٔثَ ؿامل ًا ؿامس ًا يف اًـمصت املفصذت وحدت ؿَََ
اًىفازت ؿىل اًيحو املخلسم ،ول ثفسس معصثَ إرا اكن ادلاغ تـس اًسـي ،واما ارا
اكن كدهل تعَت معصثَ اًض ًا وؿَََ اًىفازت ،ووحة ؿَََ بٔن ًلمي مبىة إىل صِص
بٓدص مث خيصح إىل بٔحس املواكِت وحيصم مٌَ ٌَـمصت املـاذت ،والٔحوظ امتام اًـمصت
اًفاسست بًٔض ًا.
( مسبٔةل َ : ) 221من بٔح ّي من إحصامَ إرا خامؽ سوحذَ احملصمة وحدت اًىفازت
ؿىل سوحذَ ،تال فصق تني اهصاُِا واملعاوؿة هل واًىفازت تسه ًة.
( مسبٔةل  : ) 222إرا خامؽ احملصم امصبٔثَ هجال بٔو وس َا ًان حصت معصثَ وجحَ ،ول
جتة ؿَََ اًىفازت ،وُشا احلنك جيصي يف تلِة احملصماث الٓثَة اًيت ثوحة
اًىفازت ،مبـىن بٔن ازحاكة ب ّٔي معي ؿىل احملصم ل ًوحة اًىفازت ،إرا اكن
ظسوزٍ مٌَ انص ئ ًا ؾن هجي بٔو وس َان ،وٌس خثىن من رضل موازذ:
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 - 1ما إرا وىس اًعواف يف احلج وواكؽ بُٔهل ،بٔو ويس صُئ ًا من اًسـي يف معصت
اٍمتخؽ فبٔح ّي لؾخلاذٍ اًفصاػ من اًسـي ،وما إرا بٔىت بُٔهل تـس اًسـي وكدي
اًخلعري خاُال ابحلنك.
 - 2من ب ّٔمص ًسٍ ؿىل زبٔسَ بٔو حلَخَ ؾحث ًا فسلعت صـصت بٔو صـصاتن.
 - 3ما إرا ذُن ؾن هجي ،وًبٔيت مجَؽ رضل يف حماًِّا.

 - 3ثلدَي اًًساء
( مسبٔةل  : ) 223ل جيوس ٌَمحصم ثلدَي سوحذَ ؾن صِوت ،فَو كدَِا ودصح
مٌَ املين فـَََ نفازت تسهة بٔو حزوز ،ونشضل إرا مل خيصح مٌَ املين ؿىل
الٔحوظ ،وبٔما إرا مل ٍىن اًخلدَي ؾن صِوت فىفازثَ صات.
( مسبٔةل  : ) 224إرا كدّي اًصخي تـس ظواف اًًساء بٔمصبٔثَ احملصمة فالٔحوظ بٔن
ٍىفص تسم صات.
 - 4مس اًًساء
ميس سوحذَ ؾن صِوت ،فإن فـي رضل ًزمَ
مسبٔةل  : ) 225ل جيوس ٌَمحصم بٔن ّ
ملس ؾن صِوت فال يشء ؿَََ .
نفازت صات ،فإرا مل ٍىن ا ّ
 - 5اًيؼص إىل املصبٔت ومالؾحهتا
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( مسبٔةل  : ) 226إرا لؾة احملصم امصبٔثَ حىت ميين ًزمذَ نفازت تسهة ،وٕارا هؼص
إىل امصبٔت احٌحَة ؾن صِوت بٔو كري صِوت فبٔمىن وحدت ؿَََ اًىفازت ،ويه تسهة
بٔو حزوز ؿىل املورس ،وتلصت ؿىل املخوسط وصات ؿىل اًفلري ،وبٔما إرا هؼص إٍهيا
وًو ؾن صِوت ومل ًُمن فِو وٕان اكن مصحىد ًا حملصم إل بٔهَ ل نفازت ؿَََ.
( مسبٔةل  : ) 227إرا هؼص احملصم إىل سوحذَ ؾن صِوت فبٔمىن وحدت ؿَََ
اًىفازت ،ويه تسهة بٔو حزوز ،وبٔما إرا هؼص إٍهيا ثضِوت ومل مين ،بٔو هؼص إٍهيا تلري
صِوت فبٔمىن فال نفازت ؿَََ وان فـي احملصم ان اكن ؾن ٍ
معس.
( مسبٔةل  : ) 228جيوس اس متخاغ احملصم من سوحذَ يف كري ما رهص ؿىل الٔػِص ،
إل بٔن الٔحوظ حصك الاس متخاغ مهنا معَل ًا .
 - 6الا س متياء
( مسبٔةل  : ) 229إرا ؾحر احملصم تشهصٍ فبٔمىن حفوكَ حنك ادلاغ ،وؿَََ فَو
وكؽ رضل يف إحصام احلج كدي اًوكوف ابملزذًفة وحدت اًىفازت ،وًزم إمتامَ
وٕاؿاذثَ يف اًـام اًلاذم ،نٌل بٔهَ ًو فـي رضل يف معصثَ املفصذت كدي اًفصاػ من
اًسـي تعَت معصثَ وًزمَ الامتام والاؿاذت ؿىل ما ثلسم ،ونفازت الاس متياء نفازت
ادلاغ ،وًو اس متىن تلري رضل اكًيؼص واخلَال ،وما صالك رضل فبٔمىن ًزمذَ
اًىفازت ،ول جتة إؿاذت جحَ ول ثفسس معصثَ ؿىل الٔػِص ،وٕان اكن الٔوىل زؿاًة
الاحذَاظ.
 - 7ؾلس اًياكخ
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( مسبٔةل  : ) 230حيصم ؿىل احملصم اًملوجي ًيفسَ بٔو ًلريٍ ،سواء ٔباكن رضل اًلري
حمصم ًا بٔم اكن حم ًال ،وسواء ٔباكن اًملوجي حزوجي ذوام بٔم اكن حزوجي اهلعاغ ،تال
فصق تني ان جيصي اًعَلة تيفسَ بٔو ًولك خشعا يف احصاء اًعَلة وًفسس اًـلس
يف مجَؽ ُشٍ اًعوز.
( مسبٔةل ً : ) 231و ؾلس احملصم بٔو ؾلس احمل ّي ٌَمحصم امصبٔت وذذي اًزوح هبا
واكن اًـاكس واًزوح ؿاملني تخحصمي اًـلس يف ُشا احلال ،فـىل لك مهنٌل نفازت
تسهة ،ونشضل ؿىل املصبٔت إن اكهت ؿاملة ابحلال.
( مسبٔةل  : ) 232املضِوز حصمة حضوز احملصم جمَس اًـلس واًضِاذت ؿَََ،
وُو الٔكوى ،ورُة تـضِم إىل حصمة بٔذاء اًضِاذت ؿىل اًـلس اًساتق بًٔض ًا،
وًىن ذًَهل كري ػاُص .
ًخـصط احملصم خلعحة اًًساء ،هـم ل تبٔش
( مسبٔةل  : ) 233الٔحوظ بٔن ل ّ
س
ابًصحوغ إىل املعَلة اًصحـَة ،وثرشاء الاماء وٕان اكن رشاؤُا تلعس الا متخاغ،
والٔحوظ بٔن ل ًلعس ثرشائَ الاس متخاغ حال الٕحصام ،والٔػِص حواس حتََي
بٔمذَ ،ونشا كدوهل اًخحََي.
 - 8اس خـٌلل اًعَة
( مسبٔةل  : ) 234حيصم ؿىل احملصم اس خـٌلل اًزؾفصان وان اس هتطل واًـوذ
واملسم واًوزش واًـيرب ابًضّ م وازلضل والٔلك ،ونشضل ًخس ما ٍىون ؿَََ بٔثص
مهنا ،والٔحوظ الاحذياة ؾن لك ظَة.
( مسبٔةل  : ) 235ل ابش تبٔلك اًفوانَ اًعَحة اًصاحئة اكًخفاخ واًسفصخي ،وًىن
ميسم ؾن مشِا حني الٔلك ؿىل الٔحوظ.
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( مسبٔةل  : ) 236ل جية ؿىل احملصم بٔن ميسم ؿىل بٔهفَ من اًصاحئة اًعَحة
حال سـََ تني اًعفا واملصوت ،إرا اكن ُياك من ًخِؽ اًـعوز ،وًىن الٔحوظ
ًزوم ًا بٔن ميسم ؿىل بٔهفَ من اًصاحئة اًعَحة يف كري ُشا احلال ،ول تبٔش ثضم
ذَوق اًىـحة وُو هوغ ذاض من اًـعص .
( مسبٔةل  : ) 237إرا اس خـمي احملصم مذـمس ًا صُئ ًا من اًصواحئ اًعَحة فـَََ
نفازت صات ؿىل املضِوز ،وًىن يف زحوث اًىفازت يف كري الٔلك إصاكل ،وٕان اكن
الٔحوظ اًخىفري.
( مسبٔةل  : ) 238حيصم ؿىل احملصم بٔن ميسم ؿىل بٔهفَ من اًصواحئ اًىصهية .هـم
ل تبٔش ابلرساغ يف امليش ٌَخزَط من رضل.
ً - 9خس اخملَط ٌَصخال
(مسبٔةل  : ) 239حيصم ؿىل احملصم بٔن ًَخس اًلمَط واًلداء واًرسوال واًثوة
املززوز مؽ صس بٔسزازٍ وازلزغ ،وُو لك زوة ميىن بٔن ثسذي فَِ اًَسان،
والٔحوظ الاحذياة ؾن لك زوة خمَط ،تي الٔحوظ الاحذياة ؾن لك زوة
ٍىون مضاهب ًا ٌَمرَط ،اكملَحس اشلي جس خـمهل اًصؿات وازلزغ املًسوح ،وٌس خثىن
من رضل (اهلمَان) ،وُو ما ًوضؽ فَِ اًيلوذ ًالحذفاع هبا وٌضسّ ؿىل اًؼِص بٔو
اًحعن ،فإن ًخسَ خائز وٕان اكن من اخلَِط ،ونشضل ل تبٔش ابًخحزم ابحلزام
اخملَط اشلي ٌس خـمهل املحخىل ابًفذق مليؽ ىزول الامـاء يف الاهثُني ،وجيوس
ٌَمحصم بٔن ًلعي تسهَ ما ؿسا اًصبٔش ابٌَحاف وحنوٍ من اخملَط حاةل الاضعجاغ
ٌَيوم وكريٍ.
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(مسبٔةل  : ) 240الٔحوظ بٔن ل ًـلس الٔساز يف ؾيلَ ،تي ل ًـلسٍ معَل ًا وًو
تـضَ تحـغ ،ول ًلصسٍ تبٔجصت وحنوُا ،والٔحوظ بٔن ل ًـلس اًصذاء بًٔض ًا ،ول
تبٔش تلصسٍ ابلٔجصت وبٔمثاًِا.
(مسبٔةل  : ) 241جيوس ًٌَساء ًخس اخملَط معَل ًا ؿسا اًلفاسٍن وُو ًحاش ذاض
ًَخس ٌََسٍن.
(مسبٔةل  : ) 242إرا ًخس احملصم مذـمس ًا صُئ ًا ذما حصم ًخسَ ؿَََ فىفازثَ صات،
والٔحوظ ًزوم اًىفازت ؿَََ وًو اكن ًخسَ ًالضعصاز.
 - 10الانخحال
(مسبٔةل  : ) 243الانخحال ؿىل ظوز:
 - 1بٔن ٍىون جىحي بٔسوذ ،مؽ كعس اًزًية وُشا حصام ؿىل احملصم كعـ ًا ،وثَزمَ
نفازت صات ؿىل الٔحوظ الٔوىل.
 - 2بٔن ٍىون جىحي بٔسوذ ،مؽ ؿسم كعس اًزًية.
 - 3بٔن ٍىون جىحي كري بٔسوذ مؽ كعس اًزًية ،والٔحوظ الاحذياة يف ُاثني
اًعوزثني ،نٌل بٔن الٔحوظ الٔوىل اًخىفري فهيٌل.
 - 4الانخحال جىحي كري بٔسوذ ،ول ًلعس تَ اًزًية ،ول تبٔش تَ ،ول نفازت
ؿَََ تال إصاكل.
 - 11اًيؼص يف املصبٓت
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(مسبٔةل  : ) 244حيصم ؿىل احملصم اًيؼص يف املصبٓت ٌَزًية زخ ًال اكن اًياػص بٔو
امصات ،ونفازثَ صات ؿىل الٔحوظ الٔوىل ،وبٔما إرا اكن اًيؼصفهيا ًلصط بٓدص كري
اًزًية نيؼص اًسائق فهيا ًصؤًة ما ذَفَ من اًس َازاث فال تبٔش تَ ،وٌس خحة
ملن هؼص فهيا ٌَزًية جتسًس اًخَحَة ،بٔما ًخس اًيؼازت فال تبٔش تَ ٌَصخي بٔو املصبٔت
إرا مل ٍىن ٌَزًية ،والٔوىل الاحذياة ؾيَ ،وُشا احلنك ل جيصي يف سائص
الٔحسام اًضفافة ،فال تبٔش ابًيؼص إىل املاء اًعايف بٔو الٔحسام اًعلِةل
الٔدصى.
ً - 12خس اخلف واجلوزة
(مسبٔةل  : ) 245حيصم ؿىل اًصخي احملصم ًخس اخلف واجلوزة ،ونفازت رضل
صات ؿىل الٔحوظ ،ول تبٔش تَخسٌِل ًٌَساء ،والٔحوظ الاحذياة ؾن ًخس لك
ما ٌسرت متام ػِص اًلسم ،وٕارا مل ًخُرس ٌَمحصم هـي بٔو ص هبَ وذؾت اًرضوزت
إىل ًخس اخلف فالٔحوظ الٔوىل دصكَ من امللسم ،ول تبٔش ثسرت متام ػِص اًلسم
من ذون ًخس.
 - 13اًىشة واًسة
حمصمان يف مجَؽ الٔحوالً ،ىن حصمهتٌل مؤنست
(مسبٔةل  : ) 246اًىشة واًسة ّ
حال الٕحصام واملصاذ من اًفسوق يف كوهل ثـاىل( :فال زفر ول فسوق ول خسال
يف احلج) ُو اًىشة واًسة.
ٔب ّما اًخفادص وُو إػِاز اًفرص من حِر احلسة بٔو اًًسة ،فِو ؿىل كسمني:
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الٔول :بٔن ٍىون رضل لزحاث فضَةل ًيفسَ مؽ اس خَزام احلطّ من صبٔن الٓدصٍن،
وُشا حمصم يف هفسَ .اًثاين :بٔن ٍىون رضل لزحاث فضَةل ًيفسَ من ذون بٔن
ٌس خَزم إُاهة اًلري ،وحع ًا من هصامذَ ،وُشا ل تبٔش تَ ،ول حيصم ل ؿىل احملصم
ول ؿىل كريٍ.
 - 14اجلسال
(مسبٔةل  : ) 247ل جيوس ٌَمحصم اجلسال ،وُو كول« :ل وظل» ،و«تىل وظل»
وًو اكن يف موزذ كري اخملامصة والٔحوظ حصك احلَف حىت تلري ُشٍ الًٔفاع.
(مسبٔةل ٌ : ) 248س خثىن من حصمة اجلسال بٔمصان:
الٔول :بٔن ٍىون رضل ًرضوزت ثلذضََ من إحلاق حق بٔو إتعال ابظي.
اًثاين :بٔن ل ًلعس تشضل احلَف تي ًلعس تَ بٔمص ًا بٓدص اكٕػِاز احملحة واًخـؼمي
نلول اًلائي :ل وظل ل ثفـي رضل.
(مسبٔةل  : ) 249ل نفازت ؿىل اجملاذل فامي إرا اكن ظاذك ًا يف كوهل ،وًىٌَ
ٌس خلفص زتَُّ ،شا فامي إرا مل ًخجاوس حَفَ املصت اًثاهَة ،وٕال اكن ؿَََ نفازت صات،
وبٔما إرا اكن اجلسال ؾن نشة فـَََ نفازت صات ٌَمصت الٔوىل ،وصات بٔدصى ٌَمصت
اًثاهَة ،وتلصت ٌَمصت اًثاًثة.
 - 15كذي ُوام اجلسس
(مسبٔةل  : ) 250ل جيوس ٌَمحصم كذي اًلمي ول إًلاؤٍ من حسسٍ وارا بًٔلاٍ
ًسفؽ نف ًا من ظـام  ،ول تبٔش تيلهل من ماكن إىل ماكن بٓدص ،بٓمن حبَر
- 68 -

[ مٌاسـم احلج ]
لٍىون مـصض ًا ٌَخَف بٔو اًسلوظ وٕارا كذهل فالٔحوظ اًخىفري ؾيَ جىف من
اًعـام ٌَفلري ،بٔما اًحق واًربقوج وبٔمثاهلٌل فالٔحوظ ؿسم كذٌَِل إرا مل ٍىن ُياك
رضز ًخوخَ مهنٌل ؿىل احملصم ،وبٔما ذفـٌِل فالٔػِص حواسٍ وٕان اكن اًرتك بٔحوظ.
 - 16اًملٍن
(مسبٔةل  : ) 251حيصم ؿىل احملصم اًخرمت تلعس اًزًية ؿىل الاحوظ ،ول تبٔش
تشضل تلعس الاس خححاة ،تي حيصم ؿَََ اًملٍن معَل ًا ،ونفازثَ صات ؿىل
الٔحوظ الٔوىل.
(مسبٔةل  : ) 252حيصم ؿىل احملصم اس خـٌلل احلياء فامي إرا ؿس سًية ذازخ ًا وٕان مل
ًلعس تَ اًملٍن ،هـم ل تبٔش تَ إرا مل ٍىن سًية ،نٌل إرا اكن ًـالح وحنوٍ.
(مسبٔةل  : ) 253حيصم ؿىل املصبٔت احملصمة ًخس احلًل ٌَزًية ،وٌس خثىن من رضل
ما اكهت ثـخاذ ًخسَ كدي إحصارما وًىهنا ل ثؼِصٍ ًزوهجا ول ًلريٍ من اًصخال.
 - 17الاذُّان
(مسبٔةل  : ) 254ل جيوس ٌَمحصم الاذُان وًو اكن مبا ًُست فَِ زاحئة ظَحة،
وٌس خثىن من رضل ما اكن ًرضوزت بٔو ؿالح ويه ثخلسز تلسزُا فارا بٔمىن
اًـالح مبا ًُس فَِ اًصاحئة خاس والا فال.
(مسبٔةل  : ) 255نفازت الاذُان صات إرا اكن ؾن ؿمل ومعس ،وٕارا اكن ؾن هجي
فإظـام فلري ،ؿىل الٔحوظ يف لكهيٌل.
ٕ - 18اساةل اًضـص ؾن اًحسن
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(مسبٔةل  : ) 256ل جيوس ٌَمحصم بٔن ٍزًي اًضـص ؾن تسهَ بٔو تسن كريٍ احملصم بٔو
احملي ،وجس خثىن من رضل حالث ٔبزتؽ - 1 :بٔن ًخاكثص اًلمي ؿىل حسس احملصم
وًخبٔرى تشضل - 2 .بٔن ثسؾو اًرضوزت اىل ٕاساًخَ .نٌل إرا بٔوحدت نرثت اًضـص
ظساؿ ًا بٔو حنو رضل - 3 .بٔن ٍىون اًضـص انتخ ًا يف بٔحفان اًـني وًخبٔمل احملصم
تشضل - 4 .بٔن ًيفعي اًضـص من اجلسس من كري كعس حني اًوضوء بٔو
الاكدسال.
(مسبٔةل  : ) 257إرا حَق احملصم زبٔسَ من ذون رضوزت فىفازثَ صات ،وٕارا
حَلَ ًرضوزت فىفازثَ صات ،بٔو ظوم زالزة بٔايم ،بٔو اظـام س خة مساننيً ،لكّ
واحس م ّسان من اًعـام ،وٕارا هخف احملصم صـصٍ اًياتت حتت اتعََ فىفازثَ صات،
ونشا إرا هخف بٔحس بٔتعََ ؿىل الٔحوظ ،وٕارا هخف صُئ ًا من صـص حلَخَ وكريُا
فـَََ بٔن ًعـم مسىِي ًا جىف من اًعـام وارا صم يف اهَ اكن من الاول او هخفَ
ُو فال يشء ؿَََ ،ول نفازت يف حَق احملصم زبٔش كريٍ حمصم ًا اكن بٔم حمال.
(مسبٔةل  : ) 258ل تبٔش حبم احملصم زبٔسَ ما مل ٌسلط اًضـص ؾن زبٔسَ وما مل
ًسمَ ،ونشضل اًحسن ،وٕارا ب ّٔمص احملصم ًسٍ ؿىل زبٔسَ بٔو حلَخَ ؾحث ًا فسلعت
صـصت بٔو صـصاتن فََخعسق جىف من ظـام ،وبٔما إرا اكن يف اًوضوء وحنوٍ فال
يشء ؿَََ.
 - 19سرت اًصبٔش ٌَصخال
(مسبٔةل  : ) 259ل جيوس ٌَصخي احملصم سرت زبٔسَ حىت ؾيس اًيوم ،وًوحزء مٌَ
تبٔي ساحص اكن حىت مثي اًعني ،تي وحبمي يشء ؿىل اًصبٔش ؿىل الٔحوظ ،هـم
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ل تبٔش ثسرتٍ حبحي اًلصتة ،ونشضل ثـعَحَ مبيسًي وحنوٍ من هجة اًعساغ،
ونشضل ل جيوس سرت الٔرهني.
(مسبٔةل  : ) 260جيوس سرت اًصبٔش ثيشء من اًحسن اكًَس ،والٔوىل حصنَ.
(مسبٔةل  : ) 261ل جيوس ٌَمحصم الازمتاش يف املاء ،ونشضل يف كري املاء ؿىل
الٔحوظ ،واًؼاُص بٔهَ ل فصق يف رضل تني اًصخي واملصبٔت.
(مسبٔةل  : ) 262إرا سرت احملصم زبٔسَ فىفازثَ صات ؿىل الٔحوظ ،واًؼاُص ؿسم
وحوة اًىفازت يف موازذ حواس اًسرت والاضعصاز.

 - 20سرت اًوخَ ًٌَساء
(مسبٔةل  : ) 263ل جيوس ٌَمصبٔت احملصمة بٔن جسرت وهجِا ابًربكؽ بٔو اًيلاة بٔو ما
صاتَ رضل ،والٔحوظ بٔن ل جسرت وهجِا تبٔي ساحص اكن ،نٌل بٔن الٔحوظ بٔن ل
جسرت تـغ وهجِا بًٔض ًا .هـم جيوس ًِا بٔن ثلعي وهجِا حال اًيوم ،ول تبٔش ثسرت
تـغ وهجِا ملسمة ًسرت اًصبٔش يف اًعالت ،والٔحوظ زفـَ ؾيس اًفصاػ مهنا.
(مسبٔةل ٌَ : ) 264مصبٔت احملصمة بٔن ثخحجة من الاحٌيب تبٔن ثزنل ما ؿىل زبٔسِا
من ارلاز بٔو حنوٍ إىل ما حياري بٔهفِا بٔو ركهنا ،والٔحوظ بٔن جتـي اًلسم اًياسل
تـَس ًا ؾن اًوخَ تواسعة اًَس بٔو كريُا.
(مسبٔةل  : ) 265نفازت سرت اًوخَ صات ؿىل الٔحوظ ًلك ًوم.
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 - 21اًخؼََي ٌَصخال
(مسبٔةل  : ) 266ل جيوس ٌَصخي احملصم اًخؼََي حال مسريٍ مبؼةل بٔو كريُا وًو
اكن ثسلف احملمي بٔو اًس َازت بٔو اًعائصت وحنوُا ،ولتبٔش ابًسري يف ػي حدي
بٔو خساز بٔو دسص وحنو رضل من الٔحسام اًثاتخة ،نٌل لتبٔش ابًسري حتت
اًسحاة املاهـة من رشوق اًضمس ،والاوىل حصنَ إل ارا وكؽ يف احلصح ول
فصق يف حصمة اًخؼََي تني اًصاهة واًصاخي ؿىل الٔحوظ ،والٔحوظ تي الٔػِص
حصمة اًخؼََي مبا ل ٍىون فوق زبٔش احملصم تبٔن ٍىون ما ًخؼَي تَ ؿىل بٔحس
حواهحَ ،هـم جيوس ٌَمحصم بٔن ًدسرت من اًضمس تَسًَ ،والاوىل حصنَ الا ارا
تكؽ يف احلصح ول تبٔش ابلس خؼالل تؼي احملمي حال املسري ،ونشضل ل تبٔش
ابلٕحصام يف اًلسم املسلوف من مسجس اًضجصت.
(مسبٔةل  : ) 267املصاذ من الاس خؼالل اًدسرت من اًضمس بٔو اًربذ بٔو احلص بٔو
املعص بٔو اًصحي وحنو رضل ،فإرا مل ٍىن يشء من رضل حبَر اكن وحوذ املؼةل
وـسرما فال تبٔش هبا ،ول فصق فامي رهص تني اٌََي واٍهناز ؿىل الاحوظ.
(مسبٔةل  : ) 268ل تبٔش ابًخؼََي حتت اًسلوف ٌَمحصم تـس وظوهل إىل مىة
وٕان اكن تـس مل ًخزش تُذ ًا ،نٌل ل تبٔش تَ حال اشلُاة والااية يف املاكن اشلي
ًزنل فَِ احملصم ،ونشضل فامي إرا ىزل يف اًعصًق ٌَجَوش بٔو ملالكات الٔظسكاء بٔو
ًلري رضل ،والٔػِص حواس الاس خؼالل يف ُشٍ املوازذ
مبؼةل وحنوُا بًٔض ًا وٕان اكن الٔحوظ الاحذياة ؾيَ.
(مسبٔةل  :) 269ل تبٔش ابًخؼََي ًٌَساء والٔظفال ،ونشضل ٌَصخال ؾيس
اًرضوزت واخلوف من احلص بٔو اًربذ.
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(مسبٔةل  : ) 270نفازت اًخؼََي صات ول فصق يف رضل تني حاًيت الادذَاز
والاضعصاز ،وٕارا حىصز اًخؼََي فالٔحوظ اًخىفري ؾن لك ًوم ،وٕان اكن
الٔػِص نفاًة نفازت واحست يف لك إحصام.
 - 22إدصاح ازلم من اًحسن
ل جيوس ٌَمحصم إدصاح ازلم من حسسٍ وٕان اكن رضل حبم تي ابًسواك ؿىل
الٔحوظ ،ول تبٔش تَ مؽ اًرضوزت بٔو ذفؽ الٔرى ،ونفازثَ صات ؿىل الٔحوظ
الٔوىل.
 - 23اًخلَمي
ل جيوس ٌَمحصم ثلَمي ػفصٍ وًو تـضَ سواء اكن ابمللط بٔو كريٍ إل بٔن ًخرضز
احملصم تحلائَ ،نٌل إرا اهفعي تـغ ػفصٍ وثبٔمل من تلاء اًحايق فِجوس هل حِيئش
كعـَ ،وٍىفص ؾن لك ػفص تلدضة من اًعـام.
(مسبٔةل  : ) 271نفازت ثلَمي لك ػفص مسّ من اًعـام ،ونفازت ثلَمي بٔػافري اًَس
مجَـِا يف جمَس واحس صات ،ونشضل اًصخي ،وٕارا اكن ثلَمي بٔػافري اًَس وبٔػافري
اًصخي يف جمَس واحس فاًىفازت بًٔض ًا صات ،وٕارا اكن ثلَمي بٔػافري اًَس يف جمَس
وثلَمي بٔػافري اًصخي يف جمَس بٓدص فاًىفازت صااتن ُشا ارا اكن مذـمس ًا بٔما يف
ظوزت اًًس َان بٔو اكن كاف ًال بٔوخاُ ًال فال يشء ؿَََ.
حوسٍ
(مسبٔةل  : ) 272إرا كمل احملصم بٔػافريٍ فبٔذزم اؾامتذ ًا ؿىل فذوى من ّ
وحدت اًىفازت ؿىل املفيت ؿىل الٔحوظ.
 - 24كَؽ اًرضش
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(مسبٔةل  : ) 273رُة مجؽ من اًفلِاء اىل حصمة كَؽ اًرضش ؿىل احملصم وٕان مل
خيصح مٌَ ازلم ،وبٔوحدوا هل نفازت صات ،وًىن يف ذًَهل ثبٔم ًال تي ل ًحـس حواسٍ.
 - 25محي اًسالخ
(مسبٔةل  : ) 274ل جيوس ٌَمحصم محي اًسالخ اكًس َف واًصمح وكريٌُل ذما
ًعسق ؿَََ اًسالخ ؾصفا ،ورُة تـغ اًفلِاء إىل معوم احلنك لٓلث اًخحفغ
بًٔض ًا اكزلزغ وامللفص وُشا اًلول بٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 275ل تبٔش توحوذ اًسالخ ؾيس احملصم إرا مل ٍىن حامال هل .ومؽ
رضل فاًرتك بٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 276ختخط حصمة محي اًسالخ حبال الادذَاز ،ول تبٔش تَ ؾيس
الاضعصاز.
(مسبٔةل  : ) 277نفازت محي اًسالخ صات ؿىل الٔحوظ.
إىل ُيا اىهتت الٔموز اًيت حتصم ؿىل احملصم.
اًعَس يف احلصم وكَؽ دسصٍ وهخذَ
وُياك ما ثـم حصمذَ ؿىل احملصم يف احملي وُو بٔمصان:
بٔحسٌُل :اًعَس يف احلصم ،ف ٕاه َّ حيصم ؿىل احملي واحملصم نٌل ثلسم.
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ىهيٌل :كَؽ لك يشء هخت يف احلصم بٔو كعـَ من دسص وكريٍ ،ول تبٔش مبا ًلعؽ
ؾيس امليش ؿىل اًيحو املخـازف ،نٌل ل تبٔش تبٔن ثرتك ازلواة يف احلصم ًخبٔلك من
حضُضَ ،وٌس خثىن من حصمة اًلَؽ بٔو اًلعؽ موازذ:
 - 1الٔردص وُو هخت مـصوف.
 - 2اًيزي ودسص اًفاوِة.
 - 3الٔؾضاة اًيت جتـي ؿَوفة ً ٕالتي.
 - 4الٔدساز بٔو الٔؾضاة اًيت حمنو يف ذاز هفس اًضرط بٔو يف مَىَ بٔو ٍىون
اًضرط ُو اشلي قصش رضل اًضجص بٔو سزغ اًـضة ،وبٔما اًضجصت اًيت اكهت
موحوذت يف ازلاز كدي متَىِا حفوكِا حنك سائص الٔدسازفال جيوس هل كَـِا.
(مسبٔةل  : ) 278اًضجصت اًيت ٍىون بٔظَِا يف احلصم وفصؾِا يف ذازخَ بٔو
ابًـىس حوكِا حنك اًضجصت اًيت ٍىون مجَـِا يف احلصم.
(مسبٔةل  : ) 279نفازت كَؽ اًضجصت كمية ثطل اًضجصت ،ويف اًلعؽ مهنا كمية
امللعوغ ،ول نفازت يف كَؽ الٔؾضاة وكعـِا وان اكن حمصم ًا.
بٍٔن ثشحب اًىفازت وما مرصفِا
(مسبٔةل  : ) 280إرا وحدت ؿىل احملصم نفازت لٔخي اًعَس يف اًـمصت مفحي
رحبِا مىة املىصمة ،وٕارا اكن اًعَس يف إحصام احلج مفحي رحب اًىفازت مىن.
(مسبٔةل  : ) 281إرا وحدت اًىفازت ؿىل احملصم ثسخة كري اًعَس فالٔػِص حواس
ثبٔذريُا إىل ؾوذثَ من احلج ،فِشحبِا بٍٔن صاء ،والٔفضي إجناس رضل يف جحَ،
ومرصفِا اًفلصاء ،ول تبٔش ابلٔلك مهنا كََ ًال مؽ اًضٌلن.
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رشائط اًعواف
اًعواف ُو اًواحة اًثاين يف معصت اٍمتخؽ وًفسس احلج ترتنَ معس ًا سواء ٔباكن
ؿامل ًا ابحلنك بٔو اكن خاُال تَ بٔو ابملوضوغ ونشا ًفسس ًوظاف يف ماكن بٓدص
ًخرَي بٔهَ اًحُت ،وًخحلق اًرتك ابًخبٔذري إىل سمان ل ميىٌَ إذزاك اًصهن من
اًوكوف تـصفاث ،مث إهَ إرا تعَت اًـمصت تعي إحصامَ بًٔض ًا ؿىل الٔػِص،
والٔحوظ الٔوىل حِيئش اًـسول إىل جح الٕفصاذ ،وؿىل اًخلسٍصٍن جتة إؿاذت احلج
يف اًـام اًلاتي ،وًـخرب يف اًعواف بٔموز:
الٔول :اًيَة ،فِحعي اًعواف إرا مل ًلرتن تلعس اًلصتة.
اًثاين :اًعِازت من احلسزني الٔنرب والٔظلص ،فَو ظاف احملسج معس ًا بٔو هجال بٔو
وس َا ًان مل ًعح ظوافَ ُشا يف اًواحة اما يف املس خحة فال ٌضرتظ اًوضوء.
(مسبٔةل  : ) 282إرا بٔحسج احملصم بٔزياء ظوافَ فََمسبٔةل ظوز:
الٔوىل :بٔن ٍىون رضل كدي تَوكَ اًيعف ،ففي ُشٍ اًعوزت ًحعي ظوافَ
وثَزمَ إؿاذثَ تـس اًعِازت.
اًثاهَة :بٔن ٍىون احلسج تـس إمتامَ اًضوظ اًصاتؽ ومن ذون ادذَازٍ ،ففي ُشٍ
اًعوزت ًلعؽ ظوافَ وًخعِص وٍمتَ من حِر كعـَ.
اًثاًثة :بٔن ٍىون احلسج تـس اًيعف وكدي متام اًضوظ اًصاتؽ ،بٔو ٍىون تـس
متامَ مؽ ظسوز احلسج ؾيَ ابلدذَاز ،والٔحوظ يف ُشٍن اًفصضني بٔن ًمت
ظوافَ تـس اًعِازت من حِر كعؽ مث ًـَسٍ ،وجيزئ ؾن الاحذَاظ املشهوز بٔن
ًبٔيت تـس اًعِازت تعواف اكمي ًلعس تَ الٔمع من اًامتم والامتام .ومـىن رضل بٔن
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ًلعس الثَان مبا ثـَق تشمذَ ،سواء ٔباكن ُو ٍلوغ اًعواف ،بٔم ُو اجلزء املمتم
ٌَعواف الٔول ،وٍىون اًزائس ًلو ًا.
(مسبٔةل  : ) 283إرا صم يف اًعِازت كدي اًرشوغ يف اًعواف بٔو يف بٔزيائَ،
فإن ؿمل ب ّٔن احلاةل اًساتلة اكهت يه اًعِازت واكن اًضم يف ظسوز احلسج
تـسُا مل ًـنت ابًضم ،وٕالّ وحدت ؿَََ اًعِازت واًعواف بٔو اس خٌُافَ تـسُا.
(مسبٔةل  : ) 284إرا صم يف اًعِازت تـس اًفصاػ من اًعواف مل ًـنت ابًضم،
وٕان اكهت الاؿاذت بٔحوظ ،وًىن جتة اًعِازت ًعالت اًعواف.
(مسبٔةل  : ) 285إرا مل ٍمتىن امللكف من اًوضوء ًدميم وًبٔيت ابًعواف لٔن اًخميم
معِص ،وٕارا مل ٍمتىن من اًخميم بًٔض ًا حصى ؿَََ حنك من مل ٍمتىن من بٔظي
اًعواف ،فإرا حعي هل اًَبٔش من اٍمتىن ًزمذَ الاسدٌاتة ٌَعواف ،والٔحوظ
الٔوىل بٔن ًبٔيت ُو بًٔض ًا ابًعواف من كري ظِازت.
(مسبٔةل  : ) 286جية ؿىل احلائغ واًيفساء تـس اهلضاء بٔايرمٌل وؿىل اجملية
الاكدسال ٌَعواف ،ومؽ ثـشز الاكدسال واًَبٔش من اٍمتىن مٌَ جية اًعواف
مؽ اًخميم ،والٔحوظ الٔوىل حِيئش الاسدٌاتة بًٔض ًا ،ومؽ ثـشز اًخميم ثخـني
الاسدٌاتة.
(مسبٔةل  : ) 287إرا حاضت املصبٔت يف معصت اٍمتخؽ حال الٕحصام بٔو تـسٍ وكس
وسؽ اًوكت لٔذاء بٔؾٌلًِا ظربث إىل بٔن ثعِص فذلدسي وثبٔيت تبٔؾٌلًِا ،وٕان مل ٌسؽ
اًوكت فََمسبٔةل ظوزاتن:
الٔوىل :بٔن ٍىون حِضِا ؾيس إحصارما بٔو كدي بٔن حتصم ،ففي ُشٍ اًعوزت ًيلَة
جحِا إىل الٕفصاذ ،وتـس اًفصاػ من احلج جتة ؿَهيا اًـمصت املفصذت إرا متىٌت مهنا.
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اًثاهَة :بٔن ٍىون حِضِا تـس الٕحصام ،ففي ُشٍ اًعوزت جية الثَان حبج
الٕفصاذ اًض ًا نٌل يف اًعوزت الاوىل.
(مسبٔةل  : ) 288إرا حاضت احملصمة بٔزياء ظوافِا ،فاملضِوز ؿىل بٔن ظصوء
احلَغ إرا اكن كدي متام ٔبزتـة بٔصواظ تعي ظوافِا ،وٕارا اكن تـسٍ حص ما بٔثت
تَ ووحة ؿَهيا امتامَ تـس اًعِص والاكدسال ،والٔحوظ يف لكخا اًعوزثني بٔن
ثبٔيت تعواف اكمي ثيوي تَ الٔمع من اًامتم والامتامُ ،شا فامي إرا وسؽ اًوكت،
وٕال سـت وكرصث وبٔحصمت ٌَحج وًزرما الثَان تلضاء ظوافِا تـس اًصحوغ من
مىن وكدي ظواف احلج ؿىل اًيحو اشلي رهصانٍ.
(مسبٔةل  : ) 289إرا حاضت املصبٔت تـس اًفصاػ من اًعواف وكدي الثَان تعالت
اًعواف حص ظوافِا وبٔثت ابًعالت تـس ظِصُا واكدساًِا ،وٕان ضاق اًوكت
سـت وكرصث وكضت اًعالت كدي ظواف احلج.
(مسبٔةل  : ) 290إرا ظافت املصبٔت وظَت مث صـصث ابحلَغ ومل ثسز بٔهَ اكن
كدي اًعواف بٔو كدي اًعالت بٔو يف بٔزياهئا بٔو بٔهَ حسج تـس اًعالت ،تًت ؿىل
حصة اًعواف واًعالت ،وٕارا ؿَمت بٔن حسوزَ اكن كدي اًعالت وضاق اًوكت
سـت وكرصث وبٔدصث اًعالت إىل بٔن ثعِص وكس متت معصهتا.
(مسبٔةل  : ) 291إرا ذذَت املصبٔت مىة واكهت ممتىٌة من بٔؾٌلل اًـمصت وًىهنا
بٔدصهتا إىل بٔن حاضت حىت ضاق اًوكت مؽ اًـمل واًـمس فاًؼاُص فساذ معصهتا،
والٔحوظ بٔن ثـسل اىل جح الٕفصاذ ،ولتس ًِا من إؿاذت احلج يف اًس ية اًلاذمة.
(مسبٔةل  : ) 292اًعواف امليسوة ل ثـخرب فَِ اًعِازت ،فِعح تلري ظِازت،
وًىن ظالثَ ل ثعح إل ؾن ظِازت.
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(مسبٔةل  : ) 293املـشوز ٍىذفي تعِازثَ اًـشزًة اكجملحوز واملسَوش ،بٔما
املحعون فالٔحوظ بٔن جيمؽ مؽ اٍمتىن تني اًعواف تيفسَ والاسدٌاتة ،وبٔما
املس خحاضة فالٔحوظ ًِا بٔن ثخوضبٔ ًلك من اًعواف وظالثَ إن اكهت
الاس خحاضة كََةل ،وبٔن ثلدسي قسال واحس ًا هلٌل وثخوضبٔ ًلك مهنٌل إن اكهت
الاس خحاضة مذوسعة ،وبٔما اًىثريت فذلدسي ًلك مهنٌل والاوىل الثَان ابًوضوء
إن مل حىن حمسزة ابلٔظلص ،وٕالّ فالٔحوظ مض اًوضوء إىل اًلسي.
اًثاًر :من الٔموز املـخربت يف اًعواف :اًعِازت من اخلحر ،فال ًعح اًعواف
مؽ جناسة اًحسن ويف اٌَحاش ؿىل الاحوظ ،واًيجاسة املـفو ؾهنا يف اًعالت
اكزلم الٔكي من ازلزمه ل حىون مـفو ًا ؾهنا يف اًعواف ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 294ل تبٔش تسم اًلصوخ واجلصوخ فامي ٌضق الاحذياة ؾيَ ،ول
جتة ٕاساًخَ ؾن اًثوة واًحسن يف اًعواف ،نٌل ل تبٔش ابحملمول املخيجس،
ونشضل جناسة ما ل ثمت اًعالت فَِ.
(مسبٔةل  : ) 295إرا مل ًـمل تيجاسة تسهَ بٔو زَاتَ مث ؿمل هبا تـس اًفصاػ من
اًعواف حص ظوافَ ،فال حاخة إىل إؿاذثَ ،ونشضل ثعح ظالت اًعواف إرا مل
ًـمل ابًيجاسة إىل بٔن فصػ مهنا والاحوظ الاؿاذت ارا ثشهص تـس اًعالت.
(مسبٔةل  : ) 296إرا ويس جناسة تسهَ بٔو زَاتَ مث ثشهصُا تـس ظوافَ حص ظوافَ
ؿىل الٔػِص ،وٕان اكهت إؿاذثَ بٔحوظ ،وٕارا ثشهصُا تـس ظالت اًعواف بٔؿاذُا.
(مسبٔةل  : ) 297إرا مل ًـمل تيجاسة تسهَ بٔو زَاتَ وؿمل هبا بٔزياء اًعواف بٔو
ظصبٔث اًيجاسة ؿَََ كدي فصاكَ من اًعواف فإن اكن مـَ زوة ظاُص ماكهَ
ظصخ اًثوة اًيجس وبٔمت ظوافَ يف زوة ظاُص ،وٕان مل ٍىن مـَ زوة ظاُص
فإن اكن رضل تـس إمتام اًضوظ اًصاتؽ من اًعواف كعؽ ظوافَ وًزمَ الثَان مبا
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تلي مٌَ تـس ٕاساةل اًيجاسة ،وٕان اكن اًـمل ابًيجاسة بٔو ظصوُا ؿَََ كدي إنٌلل
اًضوظ اًصاتؽ كعؽ ظوافَ و ٔبسال اًيجاسة وًبٔيت تعواف اكمي تلعس الٔمع من
اًامتم والامتام ؿىل الٔحوظ.
اًصاتؽ :اخلخان ٌَصخال ،والٔحوظ تي الٔػِص اؾخحازٍ يف اًعيب املمزي بًٔض ًا إرا
بٔحصم تيفسَ .وبٔما إرا اكن اًعيب كري ذمزي بٔو اكن إحصامَ من وًََّ فاؾخحاز اخلخان
يف ظوافَ كري ػاُص وٕان اكن الاؾخحاز بٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 298إرا ظاف احملصم كري خمخون ابًل ًا اكن بٔو ظحَ ًا ذمزي ًا فال جيملى
تعوافَ ،فإن مل ًـسٍ خمخو ًان فِو نخازك اًعواف جيصي فَِ ماهل من الٔحاكم
الٓثَة.
(مسبٔةل  : ) 299إرا اس خعاغ امللكف وُو كري خمخون فإن بٔمىٌَ اخلخان واحلج
يف س ية الاس خعاؿة وحة رضل ،وٕال بٔدص احلج إىل اًس ية اًلاذمة ،فإن مل
ميىٌَ اخلخان بٔظال ًرضز بٔو حصح بٔو حنو رضل فاًالسم ؿَََ احلجً ،ىن الٔحوظ
بٔن ًعوف تيفسَ يف معصثَ وجحَ وٌس خًِة بًٔض ًا من ًعوف ؾيَ وًعًل ُو
ظالت اًعواف تـس ظواف اًيائة.
اخلامس :سرت اًـوزت حال اًعواف ؿىل الٔحوظ ،وًـخرب يف اًساحص الاابحة.
والٔحوظ اؾخحاز مجَؽ رشائط ًحاش املعًل فَِ ذون تلِة رشائط اًعالت اكًخلكم
واًلِلة وكريُا.
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واحداث اًعواف
ثـخرب يف اًعواف بٔموز س حـة:
الٔول :الاتخساء من احلجص الٔسوذ ،والٔحوظ الٔوىل بٔن ّميص جبمَؽ تسهَ ؿىل مجَؽ
احلجص ،وٍىفي يف الاحذَاظ بٔن ًلف ذون احلجص تلََي فِيوي اًعواف من
املوضؽ اشلي ثخحلق فَِ احملارات واكـ ًا ؿىل بٔن حىون اًزايذت من ابة امللسمة
اًـَمَة.
اًثاين :الاىهتاء يف لك صوظ ابحلجص الٔسوذ وحيخاظ يف اًضوظ الٔذري تخجاوسٍ
ؾن احلجص تلََي ؿىل بٔن حىون اًزايذت من ابة امللسمة اًـَمَة.
اًثاًر :حـي اًىـحة ؿىل ٌسازٍ يف مجَؽ بٔحوال اًعواف ،فإرا اس خلدي اًعائف
اًىـحة ًخلدَي الٔزاكن بٔو ًلريٍ بٔو بٔجلبٍٔ اًزحام اىل اس خلدال اًىـحة بٔو اس خسابزُا
بٔو حـَِا ؿىل اٍميني فشضل امللساز ل ًـس من اًعواف ،واًؼاُص بٔن اًـربت يف
حـي اًىـحة ؿىل اًُساز ابًعسق اًـصيف نٌل ًؼِص رضل من ظواف اًييب (ظىل
ظل ؿَََ وبٓهل) زاهح ًا ،والٔوىل املساكة يف رضل ول س امي ؾيس فذحي جحص إسٌلؾَي
وؾيس الٔزاكن.
اًصاتؽ :إذذال جحص إسٌلؾَي يف املعاف مبـىن بٔن ًعوف حول احلجص من ذون
بٔن ًسذي فَِ.
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اخلامس :دصوح اًعائف ؾن اًىـحة وؾن اًعفة اًيت يف بٔظصافِا املسٌلت
ثضارزوان.
اًساذش :بٔن ًعوف ابًحُت س حؽ مصاث مذواًَاث ؾصف ًا ،ول جيزئ الٔكي من
اًس حؽ ،وًحعي اًعواف ابًزايذت ؿىل اًس حؽ معس ًا نٌل س َبٔيت.
(مسبٔةل  : ) 300اؾخرب املضِوز يف اًعواف بٔن ٍىون تني اًىـحة وملام
اجصاُمي(ؿَََ اًسالم) ،وًل ّسز ُشا اًفاظي ثس خة وؾرشٍن رزاؿ ًا وهعف رزاغ،
ومبا بٔن جحص إسٌلؾَي ذاذي يف املعاف مفحي اًعواف من احلجص ل ًخجاوس
س خة بٔرزغ وهعف رزاغ ،والاحوظ ؿسم اًزائس مؽ اًلسزت هـم ٍىفي اًزائس ملن ل
ًلسز ؿىل اًعواف يف احلس املشهوز بٔو بٔهَ حصح ؿَََ ،وزؿاًة الاحذَاظ مؽ
اٍمتىن ل ًرتك.

y
اخلصوح ؾن املعاف
اىل ازلاذي بٔو اخلازح
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(مسبٔةل  : ) 301إرا دصح اًعائف ؾن املعاف فسذي اًىـحة تعي ظوافَ
وًزمذَ الاؿاذت ،والٔوىل إمتام اًعواف مث إؿاذثَ إرا اكن اخلصوح تـس جتاوس
اًيعف.
(مسبٔةل  : ) 302إرا جتاوس ؾن معافَ إىل اًضارزوان تعي ظوافَ ابًًس حة إىل
امللساز اخلازح ؾن املعاف ،والٔحوظ امتام اًعواف تـس ثسازك رضل امللساز مث
إؿاذثَ ،والٔحوظ وحو ًاب بٔن ل ميس ًسٍ حال ظوافَ من خاهة اًضارزوان إىل
خساز اًىـحة لس خالم الٔزاكن بٔو كريٍ.
(مسبٔةل  : ) 303إرا ذذي اًعائف جحص اسٌلؾَي تعي اًضوظ اشلي وكؽ رضل
فَِ فالتس من إؿاذثَ ،والٔوىل إؿاذت اًعواف تـس إمتامَُ ،شا مؽ تلاء املوالات،
وبٔما مؽ ؿسرما فاًعواف حمىوم ابًحعالن وٕان اكن رضل ؾن هجي بٔو وس َان،
ويف حنك ذدول احلجص اًدسَق ؿىل حائعَ ؿىل الٔحوظ ،تي الٔحوظ بٔن ل
ًضؽ اًعائف ًسٍ ؿىل حائط احلجص بًٔض ًا.
(مسبٔةل  : ) 304إرا دصح اًعائف من املعاف اىل اخلازح كدي جتاوسٍ اًيعف
من ذون ؿشز تعي ظوافَ وًزمذَ اؿاذثَ ،وٕان اكن دصوخَ تـس جتاوس اًيعف
فالٔحوظ إمتام اًعواف مث إؿاذثَ.
(مسبٔةل  : ) 305إرا بٔحسج بٔزياء ظوافَ خاس هل بٔن خيصح وًخعِص مث ٍصحؽ وًمت
ظوافَ ؿىل ما ثلسم ،ونشضل اخلصوح ٕلساةل اًيجاسة من تسهَ بٔو زَاتَ ،وًو
حاضت املصبٔت بٔزياء ظوافِا وحة ؿَهيا كعـَ واخلصوح من املسجس احلصام فوزاً،
وكس ّمص حنك ظواف ُؤلء يف رشائط اًعواف.
(مسبٔةل  : ) 306إرا اًخجبٔ اًعائف اىل كعؽ ظوافَ ودصوخَ ؾن املعاف
ًعساغ بٔو وحؽ يف اًحعن بٔو حنو رضل ،فإن اكن رضل كدي إمتامَ اًضوظ اًصاتؽ
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تعي ظوافَ وًزمذَ إؿاذثَ ،وٕان اكن تـسٍ فالٔحوظ بٔن ٌس خًِة ٌَملساز اًحايق،
وحيخاظ ابلٕمتام والٕؿاذت تـس سوال اًـشز.
(مسبٔةل  : ) 307جيوس ٌَعائف بٔن خيصح من املعاف ًـَاذت مصًغ بٔو ًلضاء
حاخة ًيفسَ بٔو لٔحس إدواهَ املؤمٌني ،وًىن ثَزمَ الاؿاذت إرا اكن اًعواف
فصًضة واكن ما بٔىت تَ صوظ ًا بٔو صوظني ،وبٔما إرا اكن دصوخَ تـس زالزة
بٔصواظ فالٔحوظ بٔن ًبٔيت تـس زحوؿَ تعواف اكمي ًلعس تَ الٔمع من اًامتم
والامتام.
(مسبٔةل  : ) 308جيوس اجلَوش بٔزياء اًعواف ًالسرتاحة ،وًىن لتس بٔن ٍىون
ملسازٍ حبَر ل ثفوث تَ املوالات اًـصفِة ،فإن ساذ ؿىل رضل تعي ظوافَ وًزمَ
الاس خٌُاف.
اًيلعان يف اًعواف
(مسبٔةل  : ) 309إرا هلط من ظوافَ معس ًا ،فإن فاثت املوالات تعي ظوافَ،
وٕال خاس هل الامتام ما مل خيصح من املعاف ،وكس ثلسم حنك اخلصوح من املعاف
مذـمس ًا.
(مسبٔةل  : ) 310إرا هلط من ظوافَ سِو ًا ،فإن ثشهصٍ كدي فواث املوالات ومل
خيصح تـس من املعاف ،بٔىت ابًحايق وحص ظوافَ ،وبٔما إرا اكن ثشهصٍ تـس فواث
املوالات بٔو تـس دصوخَ من املعاف ،فإن اكن املًيس صوظ ًا واحس ًا بٔىت تَ وحص
ظوافَ بًٔض ًا ،وٕان مل ٍمتىن من الثَان تَ تيفسَ وًو لٔخي بٔن ثشهصٍ اكن تـس
إايتَ إىل تسلٍ اسدٌاة كريٍ ،وٕان اكن املًيس ٔبنرث من صوظ واحس وبٔكي من
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ٔبزتـة زحؽ وبٔمت ما هلط ،والٔوىل إؿاذت اًعواف تـس الامتام ،وٕان اكن املًيس
ٔبزتـة بٔو ٔبنرث فالٔحوظ الامتام مث الاؿاذت.
اًزايذت يف اًعواف
ٌَزايذت يف اًعواف مخس ظوز:
الٔوىل :بٔن ل ًلعس اًعائف حزئَة اًزائس ٌَعواف اشلي
تَسٍ بٔو ًعواف بٓدص ،ففي ُشٍ اًعوزت ل ًحعي اًعواف ابًزايذت.
اًثاهَة :بٔن ًلعس حني رشوؿَ يف اًعواف بٔو يف بٔزيائَ الثَان ابًزائس ؿىل بٔن
ٍىون حزء ًا من ظوافَ اشلي تَسٍ ،ول إصاكل يف تعالن ظوافَ حِيئش وًزوم
إؿاذثَ.
اًثاًثة :بٔن ًبٔيت ابًزائس ؿىل بٔن ٍىون حزء ًا من ظوافَ اشلي فصػ مٌَ مبـىن بٔن
ٍىون كعس اجلزئَة تـس فصاكَ من اًعواف ،والٔػِص يف ُشٍ اًعوزت بًٔض ًا
اًحعالن.
اًصاتـة :بٔن ًلعس حزئَة اًزائس ًعواف بٓدص وًمت اًعواف اًثاين ،واًزايذت يف
ُشٍ اًعوزت وٕان مل حىن مذحللة حلِلة ٕالّ بٔن الٔحوظ تي الٔػِص فهيا
اًحعالن ،ورضل من هجة اًلصان تني اًعوافني يف اًفصًضة.
اخلامسة :بٔن ًلعس حزئَة اًزائس ًعواف بٓدص ول ًمت اًعواف اًثاين من ابة
الثفاق ،فال سايذت ول كصان ٕالّ بٔهَ كس ًحعي اًعواف فهيا ًـسم ثبٔيت كعس
اًلصتة ،ورضل فامي إرا كعس امللكف اًزايذت ؾيس اتخسائَ ابًعواف بٔو يف بٔزيائَ مؽ
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ؿَمَ حبصمة اًلصان وتعالن اًعواف تَ ،فإهَ ل ًخحلق كعس اًلصتة حِيئش وٕان مل
ًخحلق اًلصان ذازخ ًا من ابة الثفاق.
(مسبٔةل  : ) 311إرا ساذ يف ظوافَ سِو ًا ،فإن اكن اًزائس بٔكي من صوظ كعـَ
وحص ظوافَ ،وٕان اكن صوظ ًا واحس ًا بٔو ٔبنرث فالٔحوظ بٔن ًمت اًزائس وجيـهل ظواف ًا
اكمال تلعس اًلصتة املعَلة مث ًـَس اًعواف من خسًس.
اًضم يف ؿسذ الٔصواظ
(مسبٔةل  : ) 312إرا صم يف ؿسذ الٔصواظ تـس اًفصاػ من اًعواف واًخجاوس
من حمهل مل ًـنت ابًضم ،نٌل إرا اكن صىَ تـس ذدوهل يف ظالت اًعواف.
(مسبٔةل  : ) 313إرا ثَلن ابًس حـة وصم يف اًزائس نٌل إرا احمتي بٔن ٍىون
اًضوظ الٔذري ُو اًثامن مل ًـنت ابًضم وحص ظوافَ ،إل بٔن ٍىون صىَ ُشا
كدي متام اًضوظ الٔذري،
زخاء وٕاؿاذثَ.
فإن الٔػِص حِيئش تعالن اًعواف .والٔحوظ إمتامَ ً
(مسبٔةل  : ) 314إرا صم يف ؿسذ الٔصواظ نٌل إرا صم تني اًساذش واًساتؽ
بٔو تني اخلامس واًساذش ونشضل الٔؿساذ اًساتلة حنك تحعالن ظوافَ ،ونشضل
إرا صم يف اًزايذت واًيلعان مـ ًا نٌل إرا صم يف بٔن صوظَ الٔذري ُو اًساذش
بٔو اًثامن.
(مسبٔةل  : ) 315إرا صم تني اًساذش واًساتؽ وتىن ؿىل اًساذش هجال مٌَ
ابحلنك وبٔمت ظوافَ ًزمَ الاس خٌُاف ،وٕان اس متص هجهل إىل بٔن فاثَ سمان اًخسازك
مل ثحـس حصة ظوافَ.
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(مسبٔةل  : ) 316جيوس ٌَعائف بٔن ًخلك ؿىل احعاء ظاحدَ يف حفغ ؿسذ
بٔصواظَ إرا اكن ظاحدَ ؿىل ًلني من ؿسذُا.
(مسبٔةل  : ) 317إرا صم يف اًعواف امليسوة ًخين ؿىل الٔكي وحص ظوافَ.
(مسبٔةل  : ) 318إرا حصك اًعواف يف معصت اٍمتخؽ معس ًا مؽ اًـمل ابحلنك بٔو مؽ
اجلِي تَ ومل ٍمتىن من اًخسازك كدي اًوكوف تـصفاث تعَت معصثَ وؿَََ إؿاذت
احلج من كاتي ،وكس ّمص بٔن الٔػِص تعالن إحصامَ بًٔض ًا ،وٕارا حصك اًعواف يف
احلج مذـمس ًا ومل ميىٌَ اًخسازك تعي جحَ وًزمذَ الٕؿاذت من كاتي وٕارا اكن رضل
من هجة اجلِي ابحلنك ًزمذَ نفازت تسهة بًٔض ًا.
(مسبٔةل  : ) 319إرا حصك اًعواف وس َا ًان وحة ثسازنَ تـس اًخشهص ،فإن ثشهصٍ
تـس فواث حمهل كضاٍ وحص جحَ ،والٔحوظ إؿاذت اًسـي تـس كضاء اًعواف،
وٕارا ثشهصٍ يف وكت ل ٍمتىن من اًلضاء بًٔض ًا نٌل إرا ثشهصٍ تـس زحوؿَ إىل تسلٍ
وحدت ؿَََ الاسدٌاتة ،والٔحوظ بٔن ًبٔيت اًيائة ابًسـي بًٔض ًا تـس اًعواف.
(مسبٔةل  : ) 320إرا ويس اًعواف حىت زحؽ إىل تسلٍ وواكؽ بُٔهل ًزمَ تـر
ُسي إىل مىن إن اكن املًيس ظواف احلج ،وٕاىل مىة إن اكن املًيس ظواف
اًـمصت ،وٍىفي يف اًِسي بٔن ٍىون صات.
(مسبٔةل  : ) 321إرا ويس اًعواف وثشهصٍ يف سمان ميىٌَ اًلضاء كضاٍ ابٕحصامَ
الٔول من ذون حاخة اىل جتسًس الٕحصام ،هـم إرا اكن كس دصح من مىة ومىض
ؿَََ صِص بٔو ٔبنرث ًزمَ الٕحصام زلدول مىة نٌل ّمص.
(مسبٔةل  : ) 322ل حيي ًيايس اًعواف ما اكن حهل مذوكف ًا ؿَََ حىت ًلضََ
تيفسَ بٔو تيائحَ.
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(مسبٔةل  : ) 323إرا مل ٍمتىن من اًعواف تيفسَ ملصط بٔو هرس وبٔص حاٍ رضل
ًزمذَ الاس خـاهة ابًلري يف ظوافَ وًو تبٔن ًعوف زاهح ًا ؿىل منت زخي بٓدص ،وٕارا
مل ٍمتىن من رضل بًٔض ًا وحدت ؿَََ الاسدٌاتة فِعاف ؾيَ ،ونشضل احلال
ابًًس حة إىل ظالت اًعواف فِبٔيت امللكف هبا مؽ اٍمتىن وٌس خًِة ًِا مؽ ؿسمَ،
وكس ثلسم حنك احلائغ واًيفساء يف رشائط اًعواف.
ظالت اًعواف
ويه اًواحة اًثاًر من واحداث معصت اٍمتخؽ ،ويه زوـخان ًؤىت هبٌل ؾلِة
اًعواف ،وظوزهتا وعالت اًفجص وًىٌَ خمري يف كصائهتا تني اجلِص والادفاث،
وجية الثَان هبا كصًح ًا من ملام إجصاُمي(ؿَََ اًسالم) ،والٔحوظ تي الٔػِص
ًزوم الثَان هبا ذَف امللام ،فإن مل ٍمتىن فِعًل يف بٔي ماكن من املسجس
مصاؾَ ًا الٔكصة فالٔكصة إىل امللام ؿىل الٔحوظ ُشا يف ظواف اًفصًضة ،بٔما يف
اًعواف املس خحة فِجوس الٕثَان تعالثَ يف بٔي موضؽ من املسجس ادذَاز ًا.
(مسبٔةل  : ) 324من حصك ظالت اًعواف ؿامل ًا ؿامس ًا تعي جحَ لس خَزامَ فساذ
اًسـي املرتثة ؿَهيا.
(مسبٔةل  : ) 325جتة املحاذزت اىل اًعالت تـس اًعواف مبـىن بٔن ل ًفعي تني
اًعواف واًعالت ؾصف ًا هـم ًو ؿازضت اًفصًضة فذلسم ؿَََ ارا ثضاًق وكهتا.
(مسبٔةل  : ) 326إرا ويس ظالت اًعواف ورهصُا تـس اًسـي بٔىت هبا ،ول جتة
إؿاذت اًسـي تـسُا وٕان اكهت الاؿاذت بٔحوظ ،وٕارا رهصُا يف بٔزياء اًسـي كعـَ
وبٔىت ابًعالت يف امللام مث زحؽ وبٔمت اًسـي حِامث كعؽ ،وٕارا رهصُا تـس دصوخَ
من مىة ًزمَ اًصحوغ والثَان هبا يف حمَِا ،فإن مل ٍمتىن من اًصحوغ بٔىت هبا يف
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بٔي موضؽ رهصُا فَِ ،هـم إرا متىن من اًصحوغ اىل احلصم زحؽ إًََ وبٔىت ابًعالت
فَِ ؿىل الٔحوظ الٔوىل وحنك اًخازك ًعالت اًعواف هجال حنك اًيايس ،ول
فصق يف اجلاُي تني اًلارص وامللرص.
اًويل كضاؤُا
(مسبٔةل  : ) 327إرا ويس ظالت اًعواف حىت ماث وحة ؿىل ّ
ونشا اجلاُي معَل ًا.
(مسبٔةل  : ) 328إرا اكن يف كصاءت املعًل حلن فإن مل ٍىن ممتىٌ ًا من ثعحَحِا
فال إصاكل يف اخملائَ مبا ٍمتىن مٌَ يف ظالت اًعواف وكريُا ،وبٔما إرا متىن من
اًخعحَح ًزمَ رضل ،فإن بٔمهي حىت ضاق اًوكت ؾن ثعحَحِا فالٔحوظ بٔن
ًبٔيت تعالت اًعواف حسة إماكهَ وبٔن ًعَهيا حٌلؿة وٌس خًِة ًِا بًٔض ًا.
(مسبٔةل  : ) 329إرا اكن خاُال ابٌَحن يف كصاءثَ واكن مـشوز ًا يف هجهل
حصت ظالثَ ول حاخة إىل الٕؿاذت حىت إرا ؿمل تشضل تـس اًعالت ،وبٔما إرا مل
ٍىن مـشوز ًا فاًالسم ؿَََ إؿاذهتا تـس اًخعحَح ،وجيصي ؿَََ حنك اتزك ظالت
اًعواف وس َا ًان.
اًسـي
وُو اًصاتؽ من واحداث معصت اٍمتخؽ ،وُو بًٔض ًا من الٔزاكن ،فَو حصنَ معس ًا تعي
جحَ سواء يف رضل اًـمل ابحلنك واجلِي تَ ،وًـخرب فَِ كعس اًلصتة ،ول ًـخرب فَِ
سرت اًـوزت ول اًعِازت من احلسج بٔو اخلحر ،والٔوىل زؿاًة اًعِازت فَِ.
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(مسبٔةل  : ) 330حمي اًسـي إمنا ُو تـس اًعواف وظالثَ ،فَو كسّمَ ؿىل
اًعواف بٔو ؿىل ظالثَ وحدت ؿَََ الاؿاذت تـسٌُل ،وكس ثلسم حنك من ويس
اًعواف وثشهصٍ تـس سـََ.
(مسبٔةل ً : ) 331ـخرب يف اًسـي اًيَة ،تبٔن ًبٔيت تَ ؾن اًـمصت إن اكن يف
اًـمصت ،وؾن احلج إن اكن يف احلج ،كاظس ًا تَ اًلصتة إىل ظل ثـاىل.
(مسبٔةل ً : ) 332حس ٔب ابًسـي من ب ّٔول حزء من اًعفا مث ًشُة تـس رضل إىل
املصوت ،وُشا ًـس صوظ ًا واحس ًا ،مث ًحس ٔب من املصوت زاحـ ًا اىل اًعفا اىل بٔن ًعي
إًََ ،فِىون الااية صوظ ًا بٓدص ،وُىشا ًعيؽ اىل بٔن خيمت اًسـي ابًضوظ
اًساتؽ يف املصوت ،والٔحوظ ًزوم ًا اؾخحاز املوالات تبٔن ل ٍىون فعي مـخس تَ تني
الٔصواظ.
(مسبٔةل ً : ) 333و تس ٔب ابملصوت كدي اًعفا فإن اكن يف صوظَ الٔ ّول بًٔلاٍ
ورشغ من اًعفا ،وٕان اكن تـسٍ بًٔلى ما تَسٍ واس خبٔهف اًسـي من الٔول ؿىل
الاحوظ.
(مسبٔةل  : ) 334ل ًـخرب يف اًسـي امليش زاخال فِجوس اًسـي زاهح ًا ؿىل
حِوان بٔو ؿىل منت إوسان بٔو كري رضل ،وًىن ًَزم ؿىل امللكف بٔن ٍىون اتخساء
سـََ من اًعفا وادذخامَ ابملصوت.
(مسبٔةل ً : ) 335ـخرب يف اًسـي بٔن ٍىون رُاتَ وٕاايتَ فامي تني اًعفا واملصوت
من اًعصًق املخـازف ،فال جيزئ اشلُاة بٔو الااية من املسجس احلصام بٔو ب ّٔي
ظصًق بٓدص ،هـم ل ًـخرب بٔن ٍىون رُاتَ وٕاايتَ ابخلط املس خلمي.
(مسبٔةل  : ) 336جية اس خلدال املصوت ؾيس اشلُاة إٍهيا ،نٌل جية اس خلدال
اًعفا ؾيس اًصحوغ من املصوت إًََ ،فَو اس خسجص املصوت ؾيس اشلُاة إٍهيا بٔو
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اس خسجص اًعفا ؾيس الااية من املصوت مل جيزئَ رضل ،ول تبٔش ابلًخفاث اىل
اٍميني بٔو اًُساز بٔو اخلَف ؾيس اشلُاة بٔو الٕاية.
(مسبٔةل  : ) 337جيوس اجلَوش ؿىل اًعفا بٔو املصوت بٔو فامي تُهنٌل ًالسرتاحة،
وٕان اكن الٔحوظ حصك اجلَوش فامي تُهنٌل ول جية اًعـوذ اىل اًعفا.

بٔحاكم اًسـي
ثلسم بٔن اًسـي من ٔبزاكن احلج ،فَو حصنَ معس ًا ؿامل ًا ابحلنك بٔو خاُال تَ بٔو
ابملوضوغ اىل سمان ل ميىٌَ اًخسازك كدي اًوكوف تـصفاث تعي جحَ وًزمذَ
الٕؿاذت من كاتي ،والٔػِص بٔهَ ًحعي إحصامَ بًٔض ًا.
(مسبٔةل ً : ) 338و حصك اًسـي وس َا ًان بٔىت تَ حِر ما رهصٍ ،وٕان اكن ثشهصٍ
تـس فصاكَ من بٔؾٌلل احلج ،فإن مل ٍمتىن مٌَ مدارشت بٔو اكن فَِ حصح ومضلة
ًزمذَ الاسدٌاتة وًعح جحَ يف لكخا اًعوزثني.
(مسبٔةل  : ) 339من مل ٍمتىن من اًسـي تيفسَ وًو حبمهل ؿىل منت إوسان بٔو
حِوان وحنو رضل اسدٌاة كريٍ ،فُسـى ؾيَ وًعح جحَ.
(مسبٔةل  : ) 340الٔحوظ بٔن ل ًؤدص اًسـي ؾن اًعواف وظالثَ مبلساز ًـخس
تَ من كري رضوزت وضست احلص بٔو اًخـة ،وٕان اكن الٔكوى حواس ثبٔذريٍ اىل
اٌََي ،هـم ل جيوس ثبٔذريٍ اىل اًلس يف حال الادذَاز.
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(مسبٔةل  : ) 341حنك اًزايذت يف اًسـي حنك اًزايذت يف اًعواف ،فِحعي
اًسـي إرا اكهت اًزايذت ؾن ؿمل ومعس ؿىل ما ثلسّم يف اًعواف ،هـم إرا اكن
خاُال ابحلنك فالٔػِص ؿسم تعالن اًسـي ابًزايذت وٕان اكهت الٕؿاذت بٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 342إرا ساذ يف سـََ دعبًٔ ّ
حص سـََ ،وًىن اًزائس إرا اكن صوظ ًا
ً
اكمال ٌس خحة هل بٔن ًضَف إًََ س خة بٔصواظ ًَىون سـَا اكمال كري سـََ
الٔ ّول ،فِىون اىهتاؤٍ اىل اًعفا ،وٕارا اكن اًزائس ٔبنرث من صوظ واحس فال جية
زخاء.
الامتام وًىن ل تبٔش ابلمتام ً
(مسبٔةل  : ) 343إرا هلط من بٔصواظ اًسـي ؿامس ًا ؿامل ًا ابحلنك بٔو خاُ ًال تَ
ومل ميىٌَ ثسازنَ إىل سمان اًوكوف تـصفاث فسس جحَ وًزمذَ الٕؿاذت من كاتي.
وبٔما إرا اكن اًيلط وس َا ًان ،فإن اكن تـس اًضوظ اًصاتؽ وحة ؿَََ ثسازك اًحايق
حِر ما ثشهص وًو اكن رضل تـس اًفصاػ من بٔؾٌلل احلج ،وجتة ؿَََ الاسدٌاتَ
ثـرس ؿَََ رضل وًو لٔخي بٔن ثشهصٍ
شلضل إرا مل ٍمتىن تيفسَ من اًخسازك بٔو ّ
اكن تـس زحوؿَ اىل تسلٍ ،والٔحوظ حِيئش بٔن ًبٔيت اًيائة ثسـي اكمي ًيوي تَ
فصاػ رمة امليوة ؾيَ ابلمتام بٔو ابًامتم ،وبٔما إرا اكن وس َاهَ كدي متام اًضوظ
اًصاتؽ فالٔحوظ بٔن ًبٔيت ثسـي اكمي ًلعس تَ الٔمع من اًامتم والامتام ،ومؽ
اًخـرس ٌس خًِة شلضل.
(مسبٔةل  : ) 344إرا هلط صُئ ًا من اًسـي يف معصت اٍمتخؽ وس َا ًان فبٔحي لؾخلاذٍ
اًفصاػ من اًسـي فالٔحوظ تي الٔػِص ًزوم اًخىفري ؾن رضل تحلصت ،وًَزمَ إمتام
اًسـي ؿىل اًيحو اشلي رهصانٍ.
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اًضم يف اًسـي
ل اؾخحاز ابًضم يف ؿسذ بٔصواظ اًسـي تـس اًخلعري ،ورُة مجؽ من اًفلِاء
اىل ؿسم الاؾخياء ابًضم تـس اهرصافَ من اًسـي وٕان اكن اًضم كدي اًخلعري،
وًىن الٔػِص ًزوم الاؾخياء تَ حِيئش.
(مسبٔةل  : ) 345إرا صم وُو ؿىل املصوت يف بٔن صوظَ الٔذري اكن ُو اًساتؽ
بٔو اًخاسؽ فال اؾخحاز ثضىَ وًعح سـََ ،وٕارا اكن ُشا اًضم بٔزياء اًضوظ
تعي سـََ ووحة ؿَََ الاس خئٌاف.
(مسبٔةل  : ) 346حنك اًضم يف ؿسذ الٔصواظ من اًسـي
حنك اًضم يف ؿسذ الٔصواظ من اًعواف ،فإرا صم يف ؿسذُا تعي سـََ.
اًخلعري
ٍ
وُو اًواحة اخلامس يف معصت ا متخؽ ،ومـياٍ بٔذش يشء من ػفص ًسٍ بٔو
زخهل بٔو صـص زبٔسَ بٔو حلَخَ بٔو صازتَ ،وًـخرب فَِ كعس اًلصتة ول ٍىفي اًيخف
ؾن اًخلعري.
(مسبٔةل ً : ) 347خـني اًخلعري يف إحالل معصت اٍمتخؽ ،ول جيزئ ؾيَ حَق
اًصبٔش فَو ذاًف فال تس من اًخلعري وًو تبٔذشٍ من ماكن ادص ،تي حيصم احلَق
ؿَََ ،وٕارا حَق ًزمَ اًخىفري ؾيَ ثضات إرا اكن ؿامل ًا ؿامس ًا تي معَل ًا ؿىل
الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 348إرا خامؽ تـس اًسـي وكدي اًخلعري خاُ ًال ابحلنك فـَََ نفازت
تسهة ؿىل الٔحوظ.
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(مسبٔةل  : ) 349حيصم اًخلعري كدي اًفصاػ من اًسـي ،فَو فـهل ؿامل ًا ؿامس ًا
ًزمذَ اًىفازت اما اجلاُي واًيايس فال يش ؿَََ .
(مسبٔةل  : ) 350ل جتة املحاذزت اىل اًخلعري تـس اًسـي ،فِجوس فـهل يف ب ّٔي
حمي صاء سواء اكن يف املسـى بٔو يف مزنهل بٔو كريٌُل.
(مسبٔةل  : ) 351إرا حصك اًخلعري معس ًا فبٔحصم ٌَحج تعَت معصثَ ،واًؼاُص بٔن
جحَ ًيلَة اىل الٕفصاذ ،فِبٔيت تـمصت مفصذت تـسٍ والٔحوظ اؿاذت احلج يف اًس ية
اًلاذمة.
(مسبٔةل  : ) 352إرا حصك اًخلعري وس َا ًان فبٔحصم ٌَحج حصت معصثَ ،والٔحوظ
اًخىفري ؾن رضل ثضات.
(مسبٔةل  : ) 353إرا كرص احملصم يف معصت اٍمتخؽ ح ّي هل مجَؽ ما اكن حيصم ؿَََ
من هجة إحصامَ ما ؿسا احلَق ،بٔما احلَق ففَِ ثفعَي :وُو بٔن امللكف إرا بٔىت
تـمصت اٍمتخؽ يف صِص صوال خاس هل احلَق اىل ميض زالزني ًوم ًا من ًوم ؾَس
اًفعص ،وبٔما تـسٍ فالٔحوظ بٔن ل حيَق ،وٕارا حَق فالٔحوظ اًخىفري ؾيَ ثضات
إرا اكن ؾن ؿمل ومعس وان اكن خاُ ًال فال يشء ؿَََ.
(مسبٔةل  : ) 354ل جية ظواف اًًساء يف معصت اٍمتخؽ ،ول تبٔش ابلثَان تَ
زخاء ،وكس هلي ص َريا اًضَِس(كسش رسٍ)وحوتَ ؾن تـغ اًـٌَلء.
ً
احلج
واحداث ّ
ثلسّم يف املسبٔةل (  )146بٔن واحداث احلج زالزة ؾرش رهصانُا ٍلةل ،وٕاًَم
ثفعََِا:
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الٔول :الٕحصام ،وبٔفضي بٔوكاثَ ًوم اًرتوًة ،وجيوس اًخلسمي ؿَََ تثالزة بٔايم ،ول
س امي ابًًس حة اىل اًض َخ اًىدري واملصًغ إرا ذافا من اًزحام ،فِحصمان وخيصخان
كدي دصوح اًياش ،وثلسم حواس اخلصوح من مىة حمصم ًا ابحلج ًرضوزت تـس
اًفصاػ من اًـمصت يف ب ّٔي وكت اكن.
(مسبٔةل  : ) 355نٌل ل جيوس ٌَمـمتص إحصام احلج كدي اًخلعري ل جيوس ٌَحاح بٔن
حيصم ٌَـمصت املفصذت كدي إمتام بٔؾٌلل احلج ،هـم ل ماهؽ مٌَ تـس إمتام اًًسم كدي
ظواف اًًساء.
(مسبٔةل ً : ) 356خضَق وكت الٕحصام فامي إرا اس خَزم ثبٔذريٍ فواث اًوكوف
تـصفاث ًوم ؾصفة.
وحمصماثَ،
(مسبٔةل ً : ) 357خحس إحصام احلج وٕاحصام اًـمصت يف هَفِخَ وواحداثَ ّ
والادذالف تُهنٌل إمنا ُو يف اًيَة فلط.
(مسبٔةل ٌَ : ) 358ملكف بٔن حيصم ٌَحج من مىة اًلسمية من ب ّٔي موضؽ صاء،
ٌَضم يف نفاًة الاحصام يف اجلسًست وٌس خحة هل الٕحصام من املسجس احلصام يف
ملام إجصاُمي بٔو جحص إسٌلؾَي.
(مسبٔةل  : ) 359من حصك الٕحصام وس َا ًان بٔو هج ًال مٌَ ابحلنك اىل بٔن دصح من
مىة مث ثشهص بٔو ؿمل ابحلنك وحة ؿَََ اًصحوغ اىل مىة ،وًو من ؾصفاث
والٕحصام مهنا ،فإن مل ٍمتىن من اًصحوغ ًضَق اًوكت بٔو ًـشز بٓدص حيصم من
املوضؽ اشلي ُو فَِ ،ونشضل ًو ثشهص بٔو ؿمل ابحلنك تـس اًوكوف تـصفاث ،فإهَ
حيصم مٌَ وٕان متىن من اًـوذ اىل مىة والٕحصام مهنا وًو مل ًخشهص ومل ًـمل ابحلنك
اىل بٔن فصػ من احلج حص جحَ.
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(مسبٔةل  : ) 360من حصك الٕحصام ؿامل ًا ؿامس ًا ًزمَ اًخسازك ،فإن مل ٍمتىن مٌَ
كدي اًوكوف تـصفاث فسس جحَ وًزمذَ الاؿاذت من كاتي.
(مسبٔةل  : ) 361الٔحوظ بٔن ل ًعوف املمتخؽ تـس إحصام احلج كدي اخلصوح اىل
ؾصفاث ظواف ًا مٌسو ًاب ،فَو ظاف خسّذ اًخَحَة تـس اًعواف ؿىل الٔحوظ.
اًوكوف تـصفاث
اًثاين من واحداث جح اٍمتخؽ اًوكوف تـصفاث تلعس اًلصتة ،واملصاذ ابًوكوف ُو
احلضوز تـصفاث من ذون فصق تني بٔن ٍىون زاهح ًا بٔو زاخ ًال ساني ًا بٔو مذحصاكً.
(مسبٔةل  : ) 362ح ّس ؾصفاث من تعن ؾصفة وزوًة ومنصت اىل ري اجملاس ،ومن
املبٔسمني إىل بٔكىص املوكف ،وُشٍ حسوذ ؾصفاث وذازخة ؾن املوكف.
(مسبٔةل  : ) 363اًؼاُص بٔن اجلحي موكف ،وًىن ٍىصٍ اًوكوف ؿَََ،
وٌس خحة اًوكوف يف اًسفح من مُرست اجلحي.
(مسبٔةل ً : ) 364ـخرب يف اًوكوف بٔن ٍىون ؾن ادذَاز ،فَو انم بٔو قيش
ؿَََ ُياك يف مجَؽ اًوكت مل ًخحلق مٌَ اًوكوف هـم ٍىفي تـغ اًوكت ًو بٔفاق
بٔو اهددَ تـس ما اكن اًواحة اًصنين مسمى اًوكوف.
(مسبٔةل  : ) 365الٔحوظ ٌَمرخاز بٔن ًلف يف ؾصفاث من ب ّٔول ػِص اًخاسؽ من
ري احلجة اىل اًلصوة ،والٔػِص حواس ثبٔذريٍ اىل تـس اًؼِص ثساؿة ثلصًح ًا،
واًوكوف يف متام ُشا اًوكت وٕان اكن واحد ًا ًبٔمث امللكف ترتنَ إل بٔهَ ًُس من
الٔزاكن ،مبـىن بٔن من حصك اًوكوف يف ملساز من ُشا اًوكت ل ًفسس جحَ ،هـم
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ًو حصك اًوكوف زبٔس ًا ابدذَازٍ فسس جحَ ،مفا ُو اًصهن من اًوكوف ُو اًوكوف
يف ادلةل.
(مسبٔةل  : ) 366من مل ًسزك اًوكوف الادذَازي (اًوكوف يف اٍهناز) ًًس َان
بٔو جلِي ًـشز فَِ بٔو ًلريٌُل من الٔؿشاز ًزمَ اًوكوف الاضعصازي (اًوكوف
جصُة من ًَةل اًـَس) وحص جحَ ،فإن حصنَ مذـمس ًا فسس جحَ.
(مسبٔةل  : ) 367حتصم الٕفاضة من ؾصفاث كدي قصوة اًضمس ؿامل ًا ؿامس ًا،
ًىهنا ل ثفسس احلج ،فإرا هسم وزحؽ إىل ؾصفاث فال يشء ؿَََ ،وٕال اكهت ؿَََ
نفازت تسهة ًيحصُا يف مىن ،فإن مل ٍمتىن مهنا ظام مثاهَة ؾرش ًوم ًا ،والٔحوظ بٔن
حىون مذواًَاث ،وجيصي ُشا احلنك يف من بٔفاط من ؾصفاث وس َا ًان بٔو هجال
مٌَ ابحلنك ،فِجة ؿَََ اًصحوغ تـس اًـمل بٔو اًخشهص ،فإن مل ٍصحؽ حِيئش فـَََ
اًىفازت ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 368إرا زخت اًِالل ؾيس كايض بُٔي اًس ية وحنك ؿىل ظحلَ ومل
ًثخت ؾيس اًض َـة ،ففَِ ظوزاتن:
الٔوىل :ما إرا احمتَت معاتلة احلنك ٌَواكؽ ،فـيسئش وحدت مذاتـهتم واًوكوف
مـِم وحصثُة مجَؽ ب ٓ ز زحوث اًِالل اًصاحـة إىل مٌاسم جحَ من اًوكوفني
وبٔؾٌلل مىن ًوم اًيحص وكريُا ،وجيزئ ُشا يف احلج ؿىل الٔػِص ،ومن ذاًف ما
ثلذضََ اًخلِة تدسوًي هفسَ بٔن الاحذَاظ يف خماًفهتم ازحىة حمصم ًا وفسس
وكوفَ.
واحلاظي بٔهَ جتة مذاتـة احلامك اًس ين ثلِة ،وًعح مـِا احلج ،والاحذَاظ
حِيئش كري مرشوغ ،ول س امي إرا اكن فَِ دوف ثَف اًيفس وحنوٍ ،نٌل كس
ًخفق رضل يف سماهيا ُشا.
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اًثاهَة :ما إرا فصط اًـمل ابخلالف ،وبٔن اًَوم اشلي حنك اًلايض تبٔهَ ًوم ؾصفة
ُو ًوم اًرتوًة واكـ ًا ،ففي ُشٍ اًعوزت ل جيزئ اًوكوف مـِم لٔن اجلواس
خمخط يف ظوزت الاحامتل ٌَواكؽ ،فإن متىن امللكف من اًـمي ابًوػَفة واحلال
ُشٍ وًو تبٔن ًبٔيت ابًوكوف الاضعصازي يف املزذًفة ذون بٔن ًرتثة ؿَََ بٔي
حمشوز وًو اكن احملشوز خماًفذَ ٌَخلِة معي توػَفذَ ،وٕال تسّل جحَ ابًـمصت
املفصذت ،ول جحّ هل ،فإن اكهت اس خعاؾخَ من اًس ية احلارضت ومل ثحق تـسُا،
سلط ؾيَ اًوحوةٕ ،الّ إرا ظصبٔث ؿَََ الاس خعاؿة من خسًس.

اًوكوف يف املزذًفة
ٍ
وُو اًثاًر من واحداث جح ا متخؽ ،واملزذًفة امس ملاكن ًلال هل املضـص احلصام
حمرس ،وُشٍ لكِا حسوذ املضـص
وحس املوكف من املبٔسمني اىل احلَاط اىل واذي ّ
وًُست مبوكف إل ؾيس اًزحام وضَق اًوكت ،فريثفـون اىل املبٔسمني ،وًـخرب فَِ
كعس اًلصتة.
(مسبٔةل  : ) 369إرا بٔفاط احلاح من ؾصفاث فالٔحوظ بٔن ًحُت ًَةل اًـَس يف
املزذًفة وٕان اكن مل ًثخت وحوهبا.
(مسبٔةل  : ) 370جية اًوكوف يف املزذًفة من ظَوغ جفص ًوم اًـَس إىل ظَوغ
اًضمسً ،ىن اًصهن مٌَ ُو اًوكوف يف ادلةل ،فإرا وكف ملساز ًا ما تني
اًعَوؿني ومل ًلف اًحايق وًو مذـمس ًا حص جحَّ وٕان ازحىة حمصم ًا.
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(مسبٔةل  : ) 371من حصك اًوكوف فامي تني اًفجص وظَوغ اًضمس زبٔس ًا فسس
جحَ ،وٌس خثىن من رضل اًًساء واًعحَان واخلائف واًضـفاء اكًض َود واملصىض
فِجوس هلم حِيئش اًوكوف يف املزذًفة ًَةل اًـَس والافاضة مهنا كدي ظَوغ اًفجص
إىل مىن.
(مسبٔةل  : ) 372من وكف يف املزذًفة ًَةل اًـَس وبٔفاط مهنا كدي ظَوغ اًفجص
هجال مٌَ ابحلنك حص جحَ ؿىل الٔػِص ،وؿَََ نفازت صات.
(مسبٔةل  : ) 373من مل ٍمتىن من اًوكوف الادذَازي (اًوكوف فامي تني
اًعَوؿني) يف املزذًفة ًًس َان بٔو ًـشز بٓدص بٔحزبٍٔ اًوكوف الاضعصازي
ً
(اًوكوف وكذ ًا ما) تـس ظَوغ اًضمس إىل سوال ًوم اًـَس ،وًو حصنَ معسا فسس
جحَ.
إذزاك اًوكوفني بٔو بٔحسٌُل
ثلسم بٔن ً
الك من اًوكوفني (اًوكوف يف ؾصفاث واًوكوف يف املزذًفة) ًيلسم إىل
كسمني :ادذَازي واضعصازي ،فإرا بٔذزك امللكف الادذَازي من اًوكوفني لكهيٌل
فال إصاكل ،وٕال فهل حالث:
الٔوىل :بٔن ل ًسزك صُئ ًا من اًوكوفني الادذَازي مهنٌل والاضعصازي بٔظال ،ففي
ُشٍ اًعوزت ًحعي جحَ
وجية ؿَََ الثَان تـمصت مفصذت تيفس إحصام احلج ،وجية ؿَََ احلج يف اًس ية
اًلاذمة فامي إرا اكهت اس خعاؾخَ ابكِة بٔو اكن احلج مس خلص ًا يف رمذَ.
اًثاهَة :بٔن ًسزك اًوكوف الادذَازي يف ؾصفاث والاضعصازي يف املزذًفة.
- 99 -

[ مٌاســم احلج ]
اًثاًثة :بٔن ًسزك اًوكوف الاضعصازي يف ؾصفاث والادذَازي يف املزذًفة ،ففي
ُاثني اًعوزثني ًعح جحَ تال إصاكل.
اًصاتـة :بٔن ًسزك اًوكوف الاضعصازي يف لك من ؾصفاث واملزذًفة ،والٔػِص يف
ُشٍ اًعوزت حصة جحَ ،وٕان اكن الٔحوظ إؿاذثَ يف اًس ية اًلاذمة إرا تلِت
رشائط اًوحوة بٔو اكن احلج مس خلص ًا يف رمذَ.
اخلامسة :بٔن ًسزك اًوكوف الادذَازي يف املزذًفة فلط ،ففي ُشٍ اًعوزت ًعح
جحَ بًٔض ًا.
اًساذسة :بٔن ًسزك اًوكوف الاضعصازي يف املزذًفة
فلط ،ففي ُشٍ اًعوزت ل ثحـس حصة احلج ،إل بٔن الٔحوظ بٔن ًبٔيت تحلِة
الٔؾٌلل كاظس ًا فصاػ رمذَ ؾٌل ثـَق هبا من اًـمصت املفصذت بٔو امتام احلج ،وبٔن ًـَس
احلج يف اًس ية اًلاذمة.
اًساتـة :بٔن ًسزك اًوكوف الادذَازي يف ؾصفاث فلط ،وًىن يف حصة ُشٍ
اًعوزت حصذذ
اًثامٌة :بٔن ًسزك اًوكوف الاضعصازي يف ؾصفاث فلط ،ففي ُشٍ اًعوزت ًحعي
جحَ فِلَحَ اىل اًـمصت املفصذت.
ِمىن وواحداهتا
إرا بٔفاط امللكف من املزذًفة وحة ؿَََ اًصحوغ اىل
مىن لٔذاء الٔؾٌلل اًواحدة ُياك ،ويه نٌل هشهصُا ثفعَ ًال زالزة:
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 - 1زسم مجصت اًـلدة
اًصاتؽ من واحداث احلج :زسم مجصت اًـلدة ًوم اًيحص ،وًـخرب فَِ بٔموز:
 - 1هَة اًلصتة.
 - 2بٔن ٍىون اًصسم ثس حؽ حعَاث ول جيزئ الٔكي من رضل نٌل ل جيزئ زسم
كريُا من الٔحسام.
 - 3بٔن ٍىون زسم احلعَاث واحست تـس واحست ،فال جيزئ زسم ازيدني بٔو ٔبنرث
مصت واحست.
 - 4بٔن ثعي احلعَاث اىل ادلصت.
 - 5بٔن ٍىون وظوًِا إىل ادلصت ثسخة اًصسم ،فال جيزئ وضـِا ؿَهيا ،واًؼاُص
حواس الاخملاء مبا إرا ززم فالكت احلعات يف ظصًلِا صُئ ًا مث بٔظاتت ادلصت ،هـم
إرا اكن ما لكذَ احلعات ظَح ًا فعفصث مٌَ فبٔظاتت ادلصت مل جيزئ رضل تي لتس
من الاؿاذت ؿىل الاحوظ.
 - 6بٔن ٍىون اًصسم تني ظَوغ اًضمس وقصوهبا ،وجيزئ ًٌَساء وسائص من
زدط هلم الافاضة من املضـص يف اٌََي بٔن ٍصموا ابٌََي (ًَةل اًـَس)ً ،ىن جية
ؿَهيم ثبٔذري اشلحب واًيحص اىل ًومَ ،والٔحوظ ثبٔذري اًخلعري بًٔض ًا ،وًبٔثون تـس
رضل بٔؾٌلل احلج ٕالّ اخلائف ؿىل هفسَ من اًـسو ،فإهَ ًشحب وًلرص ًَال نٌل
س َبٔيت.
(مسبٔةل  : ) 374إرا صم يف الاظاتة وؿسرما تىن ؿىل اًـسم ،إل بٔن ًسذي يف
واحة بٓدص مرتثة ؿَََ بٔو اكن اًضم تـس ذدول اٌََي.
(مسبٔةل ً : ) 375ـخرب يف احلعَاث بٔمصان:
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 - 1بٔن حىون من احلصم ،والٔفضي بٔذشُا من املضـص.
 - 2بٔن حىون بٔجاكز ًا ؿىل الٔحوظ ،مبـىن بٔهنا مل حىن مس خـمةل يف اًصسم كدي
رضل وٌس خحة فهيا بٔن حىون
مَوهة ،ومٌلعة ،وزدوت ،وبٔن ٍىون جحمِا مبلساز بٔمنةل ،وبٔن ٍىون اًصاسم
ّ
زاخال ،وؿىل ظِازت.
(مسبٔةل  : ) 376إرا سًس ؿىل ادلصت يف ازثفاؾِا ففي الاخملاء جصسم امللساز اًزائس
إصاكل ،فالٔحوظ بٔن ٍصسم امللساز اشلي اكن ساتل ًا ،فإن مل ٍمتىن من رضل زسم
امللساز اًزائس تيفسَ واسدٌاة خشع ًا بٓدص ًصسم امللساز املزًس ؿَََ ،ول فصق يف
رضل تني اًـامل واجلاُي واًيايس.
(مسبٔةل  : ) 377إرا مل ٍصم ًوم اًـَس وس َا ًان بٔو هجال مٌَ ابحلنك ًزمَ اًخسازك
إىل اًَوم اًثاًر ؾرش حس امب ثشهص بٔو ؿمل ،فإن ؿمل بٔو ثشهص يف اٌََي ًزمَ اًصسم
يف هنازٍ إرا مل ٍىن ذمن كس زدط هل اًصسم يف اٌََي ،وس َجيء رضل يف زسم
ادلاز ،وًو ؿمل بٔو ثشهص تـس اًَوم اًثاًر ؾرش فالٔحوظ بٔن ٍصحؽ إىل مىن
وٍصسم وًـَس اًصسم يف اًس ية اًلاذمة تيفسَ بٔو تيائحَ ،وٕارا ؿمل بٔو ثشهص تـس
اخلصوح من مىة مل جية ؿَََ اًصحوغ ،تي ٍصسم يف اًس ية اًلاذمة تيفسَ بٔو
تيائحَ ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 378إرا مل ٍصم ًوم اًـَس وس َا ًان بٔو هجال فـمل بٔو ثشهص تـس اًعواف
فذسازنَ مل جتة ؿَََ إؿاذت اًعواف ،وٕان اكهت الاؿاذت بٔحوظ ،وبٔما إرا اكن
اًرتك مؽ اًـمل واًـمس فاًؼاُص تعالن ظوافَ ،فِجة ؿَََ بٔن ًـَسٍ تـس ثسازك
اًصسم.
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 - 2اشلحب بٔو اًيحص يف مىن
وُو اخلامس من واحداث جح اٍمتخؽ ،وًـخرب فَِ كعس اًلصتة والاًلاغ يف اٍهناز،
ول جيزًَ اشلحب بٔو اًيحص يف اٌََي وٕان اكن خاُال ،هـم جيوس ٌَزائف اشلحب
واًيحص يف اٌََي ،وجية الثَان تَ تـس اًصسم ،وًىن ًو كسّمَ ؿىل اًصسم هجال
بٔو وس َا ًان حص ومل حيخج إىل الاؿاذت ،وجية بٔن ٍىون اشلحب بٔو اًيحص مبىن ،وٕان
مل ميىن رضل نٌل كِي إهَ نشضل يف سماهيا لٔخي ثلَري املشحب وحـهل يف واذي
حمرس ،فإن متىن امللكف من اًخبٔذري واشلحب بٔو اًيحص يف مىن وًو اكن رضل إىل
ّ
بٓدص ري احلجة حَق بٔو كرص وبٔح ّي تشضل و ٔبدرص رحبَ بٔو حنصٍ وما ًرتثة ؿَهيٌل
من اًعواف واًعَوت واًسـي ،وٕال خاس هل اشلحب يف املشحب اًفـًل وجيزئَ رضل.
(مسبٔةل  : ) 379الٔحوظ بٔن ٍىون اشلحب بٔو اًيحص ًوم اًـَس ،وًىن إرا حصوٌِل
ًوم اًـَس ًًس َان بٔو ًلريٍ من الٔؿشاز بٔو جلِي ابحلنك ًزمَ اًخسازك إىل بٓدص بٔايم
اًدرشًق ،وٕان اس متص اًـشز خاس ثبٔذريٍ إىل بٓدص ري احلجة ،فإرا ثشهص بٔو ؿمل
تـس اًعواف وثسازنَ مل جتة ؿَََ اؿاذت اًعواف وٕان اكهت الاؿاذت بٔحوظ ،وبٔما
إرا حصنَ ؿامل ًا ؿامس ًا فعاف فاًؼاُص تعالن ظوافَ ،وجية ؿَََ بٔن ًـَسٍ تـس
ثسازك اشلحب.
(مسبٔةل  : ) 380ل جيزئ ُسي واحس إل ؾن خشط واحس.
(مسبٔةل  : ) 381جية بٔن ٍىون اًِسي من الاتي بٔو اًحلص بٔو اًلمن ول جيزئ
من الاتي إل ما ٔبهكي اًس ية اخلامسة وذذي يف اًساذسة ،ول من اًحلص واملـز
إل ما ٔبهكي اًثاهَة وذذي يف اًثاًثة ؿىل الٔحوظ ،ول جيزئ من اًضبٔن إل ما
ٔبهكي اًضِص اًساتؽ وذذي يف اًثامن ،والٔحوظ بٔن ٍىون كس ٔبهكي اًس ية
اًواحست وذذي يف اًثاهَة وٕارا ثحني هل تـس اشلحب يف اًِسي بٔهَ مل ًحَف اًسن املـخرب
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فَِ مل جيزئَ رضل وًزمذَ الاؿاذت ،وًـخرب يف اًِسي بٔن ٍىون اتم الٔؾضاء ،فال
جيزئ الٔؾوز ،والٔؾصح ،وامللعوغ بٔرهَ واملىسوز كصهَ ازلاذي وحنو رضل،
والٔػِص ؿسم نفاًة اخليص بًٔض ًا .وًـخرب فَِ بٔن ل ٍىون رمزول ؾصف ًا ،والٔحوظ
الٔوىل بٔن ل ٍىون مصًض ًا ول موحوء ًا ول مصضوط اخلعَخني ول هحري ًا ل مخّ
هل ،ول تبٔش تبٔن ٍىون مضلوق الارن بٔو مثلوهبا وٕان اكن الٔحوظ اؾخحاز
سالمذَ مهنٌل ،والٔحوظ الٔوىل بٔن ل ٍىون اًِسي فاكس اًلصن بٔو اشلهة من
بٔظي ذَلذَ.
(مسبٔةل  : ) 382إرا اصرتى ُس ًاي مـخلس ًا سالمذَ فدان مـَح ًا  ،فاًؼاُص ؿسم
حواس الانخفاء تَ.
(مسبٔةل  : ) 383ما رهصانٍ من رشوظ اًِسي ٕاهٌّل ُو يف فصط اٍمتىن مٌَ ،فإن
مل ٍمتىن من اًواخس ٌَرشائط بٔحزبٍٔ اًفاكس وما ثُرس هل من اًِسي.
(مسبٔةل  : ) 384إرا رحب اًِسي جزمع بٔهَ مسني فدان رمزول بٔحزبٍٔ سواء ؿمل
كدي اشلحب بٔو تـسٍ ومل حيخج إىل الاؿاذت.
(مسبٔةل  : ) 385إرا رحب مث صم يف بٔهَ اكن واخس ًا ٌَرشائط حنك تعحخَ إن
احمتي بٔهَ اكن حمصس ًا ٌَرشائط حني اشلحب ،ومٌَ ما إرا صم تـس اشلحب بٔهَ اكن
مبىن بٔم اكن يف حمي بٓدص ،وبٔما إرا صم يف بٔظي اشلحب فإن اكن اًضم تـس
احلَق بٔو اًخلعري مل ًـنت ثضىَ ،وٕال ًزم الثَان تَ ،إرا صم يف ُزال اًِسي
زخاء مث ػِص مسيَ تـس اشلحب بٔحزبٍٔ
فشحبَ امذثا ًل لٔمص ظل ثحازك وثـاىل وًو ً
رضل.
(مسبٔةل  : ) 386إرا اصرتى ُس ًاي سَاميً مفصط تـسما اصرتاٍ بٔو بٔظاتَ هرس بٔو
ؾَة بٔحزبٍٔ بٔن ًشحبَ ول ًَزمَ إتساهل.
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(مسبٔةل ً : ) 387و اصرتى ُس ًاي فض ّي اصرتى ماكهَ ُس ًاي بٓدص ،فإن وخس
الٔول كدي رحب اًثاين رحب الٔول وُو ابخلَاز يف اًثاين إن صاء رحبَ وٕان صاء مل
ًشحبَ ،وُو هسائص بٔمواهل،
والٔحوظ الٔوىل رحبَ بًٔض ًا ،وٕان وخسٍ تـس رحبَ اًثاين رحب الٔول بًٔض ًا ؿىل
الٔحوظ.
(مسبٔةل ً : ) 388و وخس بٔحس ُس ًاي ضا ًل رؾصفَ إىل اًَوم اًثاين ؾرش ،فإن مل
ًوخس ظاحدَ رحبَ يف ؾرص اًَوم اًثاين ؾرش ؾن ظاحدَ وجيزي ؾيَ.
(مسبٔةل  : ) 389من مل جيس اًِسي ومتىن من مثيَ بٔوذغ مثيَ ؾيس زلة ًُضرتي تَ
ُس ًاي وًشحبَ ؾيَ إىل بٓدص ري احلجة ،فإن مىض اًضِص ل ًشحبَ إل يف اًس ية
اًلاذمة.
(مسبٔةل  : ) 390إرا مل ٍمتىن من اًِسي ول من مثيَ ظام تسل ؾيَ ؾرشت بٔايم:
زالزة يف احلج يف اًَوم اًساتؽ واًثامن واًخاسؽ من ري احلجة وس حـة إرا زحؽ
إىل تسلٍ ،والٔحوظ بٔن حىون اًس حـة مذواًَة ،وجيوس بٔن حىون اًثالزة من ٔب ّول
ري احلجة تـس اًخَخس تـمصت اٍمتخؽ ،وًـخرب فهيا اًخوايل ،فإن مل ٍصحؽ إىل تسلٍ
وبٔكام مبىة فـَََ بٔن ًعرب حىت ٍصحؽ بٔحصاتَ إىل تسلمه بٔو مييض صِص مث ًعوم
تـس رضل.
(مسبٔةل  : ) 391امللكف اشلي وحة ؿَََ ظوم زالزة بٔايم يف احلج إرا مل
ٍمتىن من اًعوم يف اًَوم اًساتؽ ظام اًثامن واًخاسؽ وًوم ًا بٓدص تـس زحوؿَ من
مىن ،وًو مل ٍمتىن يف اًَوم اًثامن بًٔض ًا ٔبد َرص مجَـِا إىل ما تـس زحوؿَ من مىن،
والٔحوظ بٔن ًحاذز إىل اًعوم تـس زحوؿَ من مىن ،ول ًؤدّصٍ من ذون ؿشز،
وٕارا مل ٍمتىن تـس اًصحوغ من مىن ظام يف اًعصًق بٔو ظارما يف تسلٍ بًٔض ًا ،وًىن
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ل جيمؽ تني اًثالزة واًس حـة يف اًعصًق بٔو تسلٍ ،فإن مل ًعم اًثالزة حىت بُٔ ري
ُالل حمصم سلط اًعوم وثـني اًِسي ٌَس ية اًلاذمة.
(مسبٔةل  : ) 392من مل ٍمتىن من اًِسي ول من مثيَ وظام زالزة بٔايم يف احلج
مث متىن مٌَ وحة ؿَََ اًِسي ؿىل الٔحوظ وحو ًاب.
(مسبٔةل  : ) 393إرا مل ٍمتىن من اًِسي ابس خلالهل ومتىن من اًرشنة فَِ مؽ
اًلري ،فالٔحوظ ادلؽ تني اًرشنة يف اًِسي واًعوم ؿىل اًرتثُة املشهوز.
(مسبٔةل  : ) 394إرا اؾعى اًِسي بٔو مثيَ بٔحس ًا ّ
فولكَ يف
اشلحب ؾيَ مث صم يف بٔهَ رحبَ بٔم ل تىن ؿىل ؿسمَ ،هـم إرا اكن زلة وبٔذربٍ
تشحبَ انخفى تَ.
(مسبٔةل  : ) 395ما رهصانٍ من اًرشائط يف اًِسي ل ثـخرب فامي ًشحب نفازت ،وٕان
اكن الٔحوظ اؾخحازُا فَِ.
(مسبٔةل  : ) 396اشلحب اًواحة ُس ًاي بٔو نفازت ل ثـخرب املحارشت فَِ ،تي جيوس
رضل ابلسدٌاتة يف حال الادذَاز بًٔض ًا ،ولتس بٔن ٍىون اشلاحب مسٌَلً ،وبٔن
حىون اًيَة مس متصت من ظاحة اًِسي إىل اشلحب ،ول ٌضرتظ هَة اشلاحب وٕان
اكهت بٔحوظ وبٔوىل.
مرصف اًِسي
الٔحوظ بٔن ًـعي زَر اًِسي إىل اًفلري املؤمن ظسكة وًـعي زَثَ إىل املؤمٌني
ُسًة ،وبٔن ًبٔلك من اًثَر اًحايق هل ،ول جية إؾعاء زَر اًِسي إىل اًفلري
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هفسَ ،تي جيوس الاؾعاء إىل وهَهل وٕان اكن اًوهَي ُو هفس من ؿَََ اًِسي،
وًخرصف اًوهَي فَِ حسة إخاست مولكَ من اًِحة بٔو اًحَؽ بٔو
الاؾصاط بٔو كري رضل ،وجيوس إدصاح حلم اًِسي والٔضايح من مىن ارا مل ٍىن
ٌَياش حاخة فَِ ًىرثت اٌَحم.
(مسبٔةل  : ) 397ل ًـخرب الافصاس يف زَر اًعسكة ول يف زَر اًِسًّة ،فَو
ثعسق تثَثَ املضاغ وبُٔسى زَثَ املضاغ و ٔبلك مٌَ صُئ ًا بٔحزبٍٔ رضل.
(مسبٔةل  : ) 398جيوس ًلاتغ اًعسكة بٔو اًِسًة بٔن ًخرصف فامي كدضَ هَفٌل
صاء ،فال تبٔش جمتََىَ كري املؤمن بٔو كري املسمل تـس بٔن بٔظحح مَاكً هل.
(مسبٔةل  : ) 399إرا رحب اًِسي فرسق بٔو بٔذشٍ مذلَة ؿَََ كِص ًا كدي اًخعسق
والاُساء فال ضٌلن ؿىل ظاحة اًِسي ،هـم ًو بٔثَفَ ُو ابدذَازٍ وًو ابؾعائَ
ًلري بُٔهل مضن اًثَثني ؿىل الٔحوظ.
 - 3احلَق واًخلعري
وُو اًواحة اًساذش من واحداث احلج ،وًـخرب فَِ
كعس اًلصتة وٕاًلاؿَ يف اٍهناز ؿىل الٔحوظ من ذون فصق تني اًـامل واجلاُي،
والٔحوظ ثبٔذريٍ ؾن اشلحب واًصسم ،وًىن ًو كسمَ ؿَهيٌل بٔو ؿىل اشلحب وس َا ًان بٔو
هجال مٌَ ابحلنك بٔحزبٍٔ ،ومل حيخج اىل الاؿاذت.
(مسبٔةل  : ) 400ل جيوس احلَق ًٌَساء ،تي ًخـني ؿَهين اًخلعري.
(مسبٔةل ً : ) 401خزري اًصخي تني احلَق واًخلعري ،واحلَق بٔفضي ،ومن ًحس
صـص زبٔسَ ابًعمف بٔو اًـسي بٔو حنوٌُل زلفؽ اًلمي ،بٔو ؾلط صـص زبٔسَ وؾلسٍ
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تـس مجـَ وًفَ فالٔحوظ وحو ًاب هل ادذَاز احلَق ،ومن اكن رصوزت فالٔحوظ هل
بًٔض ًا ادذَاز احلَق ،وٕان اكن ختَريٍ تني احلَق واًخلعري ل خيَو من كوت واحلَق
بٔفضي.
ًلرص
(مسبٔةل  : ) 402من ٔبزاذ احلَق وؿمل بٔن احلالق جيصخ زبٔسَ فـَََ بٔن ّ
ب ّٔو ًل مث حيَق.
(مسبٔةل  : ) 403اخليىث املضلك جية ؿَََ اًخلعري إرا
مل ٍىن مَحس ًا بٔو مـلوظ ًا ،وٕال مجؽ تني اًخلعري واحلَق وًلسّم اًخلعري ؿىل
احلَق ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 404إرا حَق احملصم بٔو ّكرص حي هل مجَؽ ما حصم ؿَََ الٕحصام ،ما
ؿسا اًًساء واًعَة تي اًعَس بًٔض ًا ؿىل الٔحوظ ول ًخحَي من هجة اًعَس إل
تـس اًؼِص من اًَوم اًثاًر ؾرش.
ًلرص ومل حيَق وس َا ًان بٔو هجال مٌَ ابحلنك اىل بٔن دصح
(مسبٔةل  : ) 405إرا مل ّ
ثـرس ؿَََ كرص بٔو حَق
ٔو
ب
ًصحوغ
ا
ثـشز
ٕن
ا
ف
فهيا،
حَق
من مىن زحؽ وكرص بٔو
ّ
يف ماكهَ وتـر ثضـص زبٔسَ اىل مىن إن بٔمىٌَ رضل.
ًلرص ومل حيَق وس َا ًان بٔو هجال فشهصٍ ،بٔو ؿمل تَ تـس
(مسبٔةل  : ) 406إرا مل ّ
اًفصاػ من بٔؾٌلل احلج وثسازنَ جتة ؿَََ إؿاذت اًعواف ؿىل الٔػِص ،تي
الٔحوظ وحو ًاب إؿاذت اًسـي بًٔض ًا ،ول ًرتك الاحذَاظ ابٕ ؿاذت اًعواف مؽ
الٕماكن فامي إرا اكن ثشهصٍ بٔو ؿَمَ ابحلنك كدي دصوخَ من مىة.
ظواف احلج وظالثَ واًسـي
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اًواحة اًساتؽ واًثامن واًخاسؽ من واحداث احلج :اًعواف وظالثَ واًسـي،
وهَفِهتا ورشائعِا يه هفس اًىِفِة واًرشائط اًيت رهصانُا يف ظواف اًـمصت
وظالثَ وسـهيا.
(مسبٔةل  : ) 407جية ثبٔذري اًعواف ؾن احلَق بٔو اًخلعري يف جح اٍمتخؽ ،فَو
كسمَ ؿامل ًا ؿامس ًا وحدت إؿاذثَ تـس احلَق بٔو اًخلعري وًزمذَ نفازت صات.
(مسبٔةل  : ) 408الٔحوظ ؿسم ثبٔذري ظواف احلج ؾن اًَوم احلاذي ؾرش وٕان
اكن حواس ثبٔذريٍ إىل ما تـس بٔايم اًدرشًق تي اىل بٓدص ري احلجة ل خيَو من
كوت وبٔما ثبٔذريٍ اىل ماتـس ري احلجة فال جيوس كعـ ًا.
(مسبٔةل  : ) 409ل جيوس يف جح اٍمتخؽ ثلسمي ظواف احلج وظالثَ واًسـي ؿىل
اًوكوفني ،وٌس خثىن من رضل اًض َخ اًىدري واملصبٔت اًيت ختاف احلَغ ،فِجوس
هلٌل ثلسمي اًعواف وظالثَ ؿىل اًوكوفني والثَان ابًسـي يف وكذَ ،والٔحوظ
ثلسمي اًسـي بًٔض ًا وٕاؿاذثَ يف وكذَ ،والٔوىل إؿاذت اًعواف واًعالت بًٔض ًا مؽ
اٍمتىن يف بٔايم اًدرشًق بٔو تـسُا اىل بٓدص ري احلجة.
(مسبٔةل  : ) 410جيوس ٌَزائف ؿىل هفسَ من ذدول مىة ؿىل الاظالق تبٔن
ًلسم اًعواف وظالثَ واًسـي ؿىل اًوكوفني ،تي ل تبٔش تخلسميَ ظواف اًًساء
بًٔض ًا فمييض تـس بٔؾٌلل مىن اىل حِر ٔبزاذ.
(مسبٔةل  : ) 411من ظص ٔب ؿَََ اًـشز فمل ٍمتىن من اًعواف اكملصبٔت اًيت زبٔث
احلَغ بٔو اًيفاش ومل ًخُرس ًِا املىر يف مىة ًخعوف تـس ظِصُا ًزمذَ
الاسدٌاتة ٌَعواف ان مل ميىٌَ اًحلاء اىل بٓدص ري احلجة مث اًسـي تيفسَ تـس
ظواف اًيائة.
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(مسبٔةل  : ) 412إرا ظاف املمتخؽ وظىل وسـى حي هل اًعَة ،وتلي ؿَََ من
احملصماث اًًساء تي اًعَس بًٔض ًا ؿىل الٔحوظ ،واًؼاُص حواس اًـلس هل تـس
ظوافَ وسـََ ،وًىن ل جيوس هل يشء من الاس متخاؿاث املخلسمة ؿىل الٔحوظ
اس خححا ًاب وٕان اكن الٔػِص ادذعاض اًخحصمي ابدلاغ.
(مسبٔةل  : ) 413من اكن جيوس هل ثلسمي اًعواف واًسـي إرا كسرمٌل ؿىل
اًوكوفني ل حيي هل اًعَة حىت ًبٔيت مبياسم مىن من اًصسم واشلحب واحلَق بٔو
اًخلعري.
ظواف اًًساء
اًواحة اًـارش واحلاذي ؾرش من واحداث احلج :ظواف اًًساء وظالثَ ،وٌُل
وٕان اكان من اًواحداث إل بٔهنٌل ًُسا من وسم احلج ،فرتوٌِل وًو معس ًا ل ًوحة
فساذ احلج.
(مسبٔةل  : ) 414نٌل جية ظواف اًًساء ؿىل اًصخال جية ؿىل اًًساء ،فَو
حصنَ اًصخي حصمت ؿَََ اًًساء ،وًو حصنخَ املصبٔت حصم ؿَهيا اًصخال ،واًيائة يف
احلج ؾن اًلري ًبٔيت تعواف اًًساء ؾن امليوة ؾيَ ل ؾن هفسَ.
(مسبٔةل  : ) 415ظواف اًًساء وظالثَ وعواف احلج وظالثَ يف اًىِفِة
واًرشائط.
(مسبٔةل  : ) 416من مل ٍمتىن من ظواف اًًساء ابس خلالهل ملصط بٔو كريٍ
اس خـان تلريٍ فِعوف وًو تبٔن حيمي ؿىل منت حِوان بٔو إوسان ،وٕارا مل ٍمتىن
مٌَ بًٔض ًا ًزمذَ الاسدٌاتة ؾيَ ،وجيصي ُشا يف ظالت اًعواف بًٔض ًا.
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(مسبٔةل  : ) 417من حصك ظواف اًًساء سواء ٔباكن مذـمس ًا مؽ اًـمل ابحلنك بٔو
اجلِي تَ بٔو اكن وس َا ًان حصمت ؿَََ اًًساء إىل بٔن ًخسازنَ ،ومؽ ثـشز املحارشت
بٔو ثـرسُا خاس هل الاسدٌاتة ،فإرا ظاف اًيائة ؾيَ حَت هل اًًساء ،فإرا ماث
كدي ثسازنَ فالٔحوظ بٔن ًلىض من حصنخَ.
(مسبٔةل  : ) 418ل جيوس ثلسمي ظواف اًًساء ؿىل اًسـي ،فإن كسمَ واكن ؾن
ؿمل ومعس ًزمذَ إؿاذثَ تـس اًسـي ،ونشضل إن اكن ؾن هجي بٔو وس َان ؿىل
الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 419من كسم ظواف اًًساء ؿىل اًوكوفني ًـشز مل حتي هل اًًساء
حىت ًبٔيت مبياسم مىن من اًصسم واشلحب واحلَق.
(مسبٔةل  : ) 420إرا حاضت املصبٔت ومل ثًذؼص اًلافةل ظِصُا ،خاس ًِا حصك
ظواف اًًساء واخلصوح مؽ اًلافةل ،والٔحوظ حِيئش بٔن جس خًِة ًعوافِا
وًعالثَ ،وٕارا اكن حِضِا تـس جتاوس اًيعف من ظواف اًًساء خاس ًِا حصك
اًحايق واخلصوح مؽ اًلافةل ،والٔحوظ اس خححا ًاب الاسدٌاتة ًحلِة اًعواف وًعالثَ.
(مسبٔةل  : ) 421وس َان اًعالت يف ظواف اًًساء نًس َان اًعالت يف ظواف
احلج (وكس ثلسم حوكَ يف املسبٔةل ( .))326
(مسبٔةل  : ) 422إرا ظاف املمتخؽ ظواف اًًساء وظىل ظالثَ حَت هل اًًساء،
وٕارا ظافت املصبٔت وظَت ظالثَ حي ًِا اًصخال ،فذحلى حصمة اًعَس اىل اًؼِص
من اًَوم اًثاًر ؾرش ؿىل الٔحوظ ،وبٔما كَؽ اًضجص وما ًيخت يف احلصم
ونشضل اًعَس يف احلصم فلس رهصان يف املسبٔةل (  )206بٔن حصمهتٌل ثـم احملصم
واحملي.
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املحُت يف مىن
اًواحة اًثاين ؾرش من واحداث احلج:
املحُت مبىن ًَةل احلاذي ؾرش واًثاين ؾرش ،وًـخرب فَِ كعس اًلصتة ،فإرا دصح
احلاح إىل مىة ًوم اًـَس لٔذاء فصًضة اًعواف واًسـي وحة ؿَََ اًصحوغ
ًَحُت يف مىن ،ومن مل جيخًة اًعَس يف إحصامَ فـَََ املحُت ًَةل اًثاًر ؾرش
بًٔض ًا ،ونشضل من بٔىت اًًساء ؿىل الٔحوظ ،وجتوس ًلريٌُل الافاضة من مىن تـس
ػِص اًَوم اًثاين ؾرش وًىن إرا تلي يف مىن اىل بٔن ذذي اٌََي وحة ؿَََ
املحُت ًَةل اًثاًر ؾرش بًٔض ًا.
(مسبٔةل  : ) 423إرا هتَبٔ ٌَرصوح وحتصك من ماكهَ ومل ميىٌَ اخلصوح كدي
اًلصوة ٌَزحام وحنوٍ فإن بٔمىٌَ املحُت وحة رضل ،وٕان مل ميىٌَ بٔو اكن املحُت
حصحِ ًا خاس هل اخلصوح ،وؿَََ ذم صات ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 424من وحة ؿَََ املحُت مبىن ل جية ؿَََ املىر فهيا هناز ًا
تبٔسًس من ملساز ٍصسم فَِ ادلصاث ول جية ؿَََ املحُت يف ٍلوغ اٌََي ،فِجوس
هل املىر يف مىن من ٔب ّول اٌََي اىل ما تـس مٌخعفَ بٔو املىر فهيا كدي مٌخعف
اٌََي اىل اًفجص والاحوظ املىر يف اًيعف الٔول  ،والٔوىل ملن ابث اًيعف
الٔول ،مث دصح بٔن ل ًسذي مىة كدي ظَوغ اًفجص.
(مسبٔةل ٌ : ) 425س خثىن ذمن جية ؿَََ املحُت مبىن ؿسّت ظوائف:
ملمصط ومن ذاف ؿىل هفسَ بٔو ماهل من املحُت مبىن.
 - 1املـشوز ،اكملصًغ وا ّ
 - 2من اص خلي ابًـحاذت يف مىة متام ًََخَ بٔو متام اًحايق من ًََخَ إرا دصح من
مىن تـس ذدول اٌََي ،ما ؿسا احلواجئ اًرضوزًة اكلٔلك واًرشة وحنوٌُل.
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 - 3من ظاف ابًحُت وتلي يف ؾحاذثَ مث دصح من مىة وجتاوس ؾلدة املسهَني،
فِجوس هل بٔن ًحُت يف اًعصًق ذون
بٔن ًعي اىل مىن وجيوس ًِؤلء اًخبٔذري يف اًصحوغ إىل مىن اىل اذزاك اًصسم يف
اٍهناز.
(مسبٔةل  : ) 426من حصك املحُت مبىن فـَََ نفازت صات ؾن لك ًَةل ،والٔحوظ
اًخىفري فامي إرا حصنَ وس َا ًان بٔو هجال مٌَ ابحلنك بًٔض ًا ،والٔحوظ اًخىفري ٌَمـشوز
من املحُت ول نفازت ؿىل اًعائفة اًثاهَة واًثاًثة ذمّن ثلسّم.
(مسبٔةل َ : ) 427من بٔفاط من مىن مث زحؽ إٍهيا تـس ذدول اٌََي يف اٌََةل
اًثاًثة ؾرش حلاخة مل جية ؿَََ املحُت هبا.
زسم ادلاز
اًثاًر ؾرش من واحداث احلج :زسم ادلصاث اًثالج :الٔوىل ،واًوسعى ،ومجصت
اًـلدة ،وجية اًصسم يف اًَوم احلاذي ؾرش واًثاين ؾرش ،وٕارا ابث ًَةل اًثاًر
ؾرش يف مىن وحة اًصسم يف اًَوم اًثاًر ؾرش بًٔض ًا ؿىل الٔحوظ،
وًـخرب يف زسم ادلصاث املحارشت ،فال جتوس الاسدٌاتة ادذَاز ًا.
(مسبٔةل  : ) 428جية الاتخساء جصسم ادلصت الاوىل ،مث ادلصت اًوسعى ،مث مجصت
اًـلدة ،وًو ذاًف وحة اًصحوغ إىل ما حيعي تَ اًرتثُة ،وًو اكهت اخملاًفة ؾن
هجي بٔو وس َان ،هـم إرا ويس فصزم مجصت تـس بٔن ززم ساتلهتا ٔبزتؽ حعَاث بٔحز ٔب
إنٌلًِا س حـ ًا ،ول جية ؿَََ إؿاذت زسم اًالحلة.
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(مسبٔةل  : ) 429ما رهصانٍ من واحداث زسم مجصت اًـلدة يف مىن وواحداهتا ( )1
زسم مجصت اًـلدة جيصي يف زسم ادلصاث اًثالج لكِا.
(مسبٔةل  : ) 430جية بٔن ٍىون زسم ادلصاث يف اٍهناز ،وٌس خثىن من رضل
اًـحس واًصاؾي واملسًون اشلي خياف بٔن ًلدغ ؿَََ ولك من خياف ؿىل هفسَ بٔو
ؾصضَ بٔو ماهل ،وٌضمي رضل اًض َخ واًًساء واًعحَان واًضـفاء اشلٍن خيافون
ؿىل بٔهفسِم من نرثت اًزحام ،فِجوس ًِؤلء اًصسم
ًَةل رضل اٍهناز ،وًىن ل جيوس ًلري اخلائف من املىر بٔن ًيفص ًَةل اًثاهَة
ؾرش تـس اًصسم حىت حزول اًضمس من ًومَ.
(مسبٔةل  : ) 431من ويس اًصسم يف اًَوم احلاذي ؾرش وحة ؿَََ كضاؤٍ يف
اًثاين ؾرش ،ومن وس ََ يف اًثاين ؾرش كضاٍ يف اًَوم اًثاًر ؾرش ،والٔحوظ
بٔن ًّفصق تني الٔذاء واًلضاء ،وبٔن ًلسّم اًلضاء ؿىل الٔذاء ،وبٔن ٍىون اًلضاء
ٔب ّول اٍهناز والٔذاء ؾيس اًزوال.
(مسبٔةل  : ) 432من ويس اًصسم فشهصٍ يف مىة وحة ؿَََ بٔن ٍصحؽ إىل مىن
وٍصسم فهيا ،وٕارا اكن ًومني بٔو زالزة فالٔحوظ بٔن ًفعي تني وػَفة ًوم وًوم
تـسٍ ثساؿة ،وٕارا رهصٍ تـس دصوخَ من مىة مل جية ؿَََ اًصحوغ تي ًلضََ يف
اًس ية اًلاذمة تيفسَ بٔو تيائحَ ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 433املصًغ اشلي ل ٍصىج جصؤٍ اىل امللصة ٌس خًِة ًصمَِ ،وًو
اثفق جصؤٍ كدي قصة اًضمس ززم تيفسَ بًٔض ًا ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 434ل ًحعي احلج ترتك اًصسم وًو اكن مذـمس ًا ،وجية كضاء
اًصسم تيفسَ بٔو تيائحَ يف اًـام اًلاتي ؿىل الٔحوظ.
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بٔحاكم املعسوذ
(مسبٔةل  : ) 435املعسوذ ُو املميوغ ؾن احلج بٔو اًـمصت تـس ثَخسَ ابٕحصارمٌل.
(مسبٔةل  : ) 436املعسوذ ؾن اًـمصت ًشحب يف ماكهَ وًخحَي تَ ،والٔحوظ مض
اًخلعري بٔو احلَق إًََ ،تي الٔحوظ ادذَاز احلَق إرا اكن ساق مـَ اًِسي
يف اًـمصت املفصذت.
(مسبٔةل  : ) 437املعسوذ ؾن احلج إن اكن معسوذ ًا ؾن املوكفني بٔو ؾن
املوكف ابملضـص ذاظة فوػَفذَ رحب اًِسي يف حمي اًعس واًخحَي تَ ؾن
إحصامَ ،والٔحوظ مض احلَق بٔو اًخلعري إًََ ،وٕان اكن ؾن اًعواف واًسـي
تـس املوكفني كدي بٔؾٌلل مىن بٔو تـسُا فـيشئش إن مل ٍىن ممتىٌ ًا من الاسدٌاتة
فوػَفذَ رحب اًِسي يف حمي اًعس ،وٕان اكن ممتىٌ ًا مهنا فالٔحوظ ادلؽ تني
اًوػَفذني رحب اًِسي يف حمهل والاسدٌاتة ،وٕان اكن الٔػِص حواس الانخفاء ابشلحب
إن اكن اًعس ظس ًا ؾن ذدول مىة ،وحواس ا لنخفاء ابلسدٌاتة إن اكن اًعس
تـسٍ ،وٕان اكن معسوذ ًا ؾن مٌاسم مىن ذاظة ذون ذدول مىة فوكذئش إن
ًلرص وًخحَي مث
اكن ممتىٌ ًا من الاسدٌاتة فُس خًِة ٌَصسم واشلحب مث حيَق بٔو ّ
ًبٔيت تحلِة املياسم ،وٕان مل ٍىن ممتىٌ ًا من الاسدٌاتة فاًؼاُص بٔن وػَفذَ يف
ُشٍ اًعوزت بٔن ًوذغ مثن اًِسي ؾيس من ًشحب ؾيَ وان مل ٍمتىن من مثن اًِسي
ًلرص يف ماكهَ ،فريحؽ إىل مىة لٔذاء مٌاسىِا فِخحَي تـس
فِعوم مث حيَق بٔو ّ
ُشٍ لكِا ؾن مجَؽ ما حيصم ؿَََ حىت اًًساء من ذون حاخة اىل يشء بٓدص،
وحص جحَ وؿَََ اًصسم يف اًس ية اًلاذمة ؿىل الٔحوظ.
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(مسبٔةل  : ) 438املعسوذ من احلج ل ٌسلط ؾيَ احلج ابًِسي املزتوز ،تي
جية ؿَََ الثَان تَ يف اًلاتي إرا تلِت الاس خعاؿة بٔو اكن احلج مس خلص ًا يف
رمذَ.
(مسبٔةل  : ) 439إرا ظسّ ؾن اًصحوغ إىل مىن ٌَمحُت وزسم ادلاز فلس مت
جحَ ،وٌس خًِة ٌَصسم إن بٔمىٌَ يف سًذَ ،وٕال ففي اًلاتي ؿىل الٔحوظ ،ول
جيصى ؿَََ حنك املعسوذ.
(مسبٔةل  : ) 440من ثـشز ؿَََ امليض يف جحَ ملاهؽ من املواهؽ كري اًعس واحلرص
فالٔحوظ بٔن ًخحَي يف ماكهَ ابشلحب.
(مسبٔةل  : ) 441ل فصق يف اًِسي املشهوز تني بٔن ٍىون تسهة بٔو تلصت بٔو صات،
وًو مل ٍمتىن مٌَ ًًذلي الٔمص اىل تسهل ،وُو اًعَام ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 442من بٔفسس جحَ مث ظسّ ُي جيصي ؿَََ حنك اًعس بٔم ل؟
وهجان اًؼاُص ُو الٔول ،وًىن ؿَََ نفازت الافساذ سائس ًا ؿىل اًِسي.
(مسبٔةل  : ) 443من ساق ُس ًاي مـَ مث ظسّ نفى رحب ما ساكَ ول جية ؿَََ
ُسي بٓدص.

بٔحاكم احملعوز
(مسبٔةل  : ) 444احملعوز ُو املميوغ ؾن احلج بٔو اًـمصت مبصط وحنوٍ تـس
ثَخسَ ابلٕحصام.
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(مسبٔةل  : ) 445احملعوز إن اكن حمعوز ًا يف معصت مفصذت فوػَفذَ بٔن ًحـر
ُس ًاي وًواؿس بٔحصاتَ بٔن ًشحبوٍ بٔو ًيحصوٍ يف وكت مـني ،فإرا خاء اًوكت حتَي
يف ماكهَ ،وجيوس هل ذاظة بٔن ًشحب بٔو ًيحص يف ماكهَ وًخحَي ،وحتَي احملعوز
يف اًـمصت املفصذت إمنا ُو من كري اًًساء ،وبٔما مهنا فال حتَي مهنا إل تـس إثَاهَ
تـمصت مفصذت تـس إفاكذَ ،وٕان اكن احملعوز حمعوز ًا يف معصت اٍمتخؽ حفوكَ ما ثلسم
إل بٔهَ ًخحَي حىت من اًًساء ،وٕان اكن احملعوز حمعوز ًا يف احلج حفوكَ ما
ثلسّم ،والٔحوظ بٔهَ ل ًخحَي من اًًساء حىت ًعوف وٌسـى وًبٔيت تعواف
اًًساء تـس رضل يف جح بٔو معصت.
(مسبٔةل  : ) 446إرا بٔحرص وتـر هبسًَ وتـس رضل ّ
دف املصط ،فإن ػن بٔو
احمتي إذزاك احلج وحة ؿَََ الاًخحاق ،وحِيئش فإن بٔذزك املوكفني بٔو اًوكوف
ابملضـص ذاظة حسة ما ثلسم فلس بٔذزك احلج ،وٕال فإن مل ًشحب بٔو ًيحص ؾيَ
اهلَة جحَ اىل اًـمصت املفصذت ،وٕان رحب ؾيَ حتَي من كري اًًساء ووحة ؿَََ
الثَان ابًعواف وظالثَ واًسـي وظواف اًًساء وظالثَ ٌَخحَي من اًًساء
بًٔض ًا ؿىل الٔحوظ.
(مسبٔةل  : ) 447إرا بٔحرص ؾن مٌاسم مىن بٔو بٔحرص من اًعواف واًسـي
تـس اًوكوفني ،فاحلنك فَِ نٌل ثلسم يف املعسوذ ،هـم إرا اكن احلرص من اًعواف
واًسـي تـس ذدول مىة فال إصاكل ول ذالف يف بٔن وػَفذَ الاسدٌاتة.
(مسبٔةل  : ) 448إرا بٔحرص اًصخي فدـر هبسًَ مث بٓراٍ زبٔسَ كدي بٔن ًحَف
اًِسي حمهل خاس هل بٔن ًشحب صات يف حمهل بٔو ًعوم زالزة بٔايم بٔو ًعـم س خة
مسانني ًلك مسىني مسّ ان ،وحيَق.
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(مسبٔةل  : ) 449ل ٌسلط احلج ؾن احملعوز تخحَهل ابًِسي ،فـَََ الثَان تَ
يف اًلاتي إرا تلِت اس خعاؾخَ بٔو اكن مس خلص ًا يف رمذَ.
(مسبٔةل  : ) 450احملعوز إرا مل جيس ُس ًاي ول مثيَ ظام ؾرشت بٔايم ؿىل ما ثلسّم.
(مسبٔةل ٌ : ) 451س خحة ٌَمحصم ؾيس ؾلس الٕحصام بٔن ٌضرتظ ؿىل زتَ ثـاىل
بٔن ّ
حيهل حِر حخسَ وٕان اكن حهل ل ًخوكف ؿىل رضل ،فإهَ حي ّي ؾيس احلخس
اصرتظ بٔم مل ٌضرتظ.
إىل ُيا فصقيا من واحداث احلج فًَرشغ الٓن يف بٓذاتَ ،وكس رهص اًفلِاء من
الٓذاة ما ل جسـَ ُشٍ اًصساةل فٌلذرص ؿىل ٌسري مهنا.

مس خححاث الٕحصام
ٌس خحة يف الٕحصام بٔموز:
 - 1ثيؼَف اجلسس ،وثلَمي الٔػفاز ،وبٔذش اًضازة ،وٕاساةل اًضـص من الاتعني
واًـاهة ،لك رضل كدي الٕحصام.
 - 2جرسحي صـص اًصبٔش ،واٌَحَة من ٔب ّول ري اًلـست ملن ٔبزاذ احلج ،وكدي صِص
واحس ملن ٔبزاذ اًـمصت املفصذت.
وكال تـغ اًفلِاء توحوة رضل ،وُشا اًلول وٕان اكن ضـَف ًا إل بٔهَ بٔحوظ.
 - 3اًلسي ًالحصام يف املَلاث ،وًعح من احلائغ واًيفساء بًٔض ًا ؿىل
الٔػِص ،وٕارا ذاف ؾوس املاء يف املَلاث كسّمَ ؿَََ ،فإن وخس املاء يف املَلاث
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بٔؿاذٍ ،وٕارا اكدسي مث بٔحسج ابلٔظلص بٔو ٔبلك بٔو ًخس ما حيصم بٔؿاذ قسهل،
وجيزئ اًلسي هناز ًا إىل بٓدص اٌََةل الٓثَة ،وجيزئ اًلسي ًَ ًال إىل بٓدص اٍهناز
الٓيت.
 - 4بٔن ًسؾو ؾيس اًلسي ؿىل ما رهصٍ اًعسوق وًلول:
«ثسم ظل وابعل ،اٌَرُِ رم اح َـ ْهل يل هوز ًا َوظِوز ًا ِ
وح ْصس ًا و ٔب ْمٌ ًا من ُ ِ ّ
لك دَوف
فاء من ُ ِ ّ
ارشخ يل َظسْ زي ،و ٔب ْحصِ
لك ذاء ُوسلم ،اٌَرُِ رم ظِّ ِْصين وظِّ ِْص كَيب و َ
ِوص ً
َ
ِ
ّ
ِ
ًثياء ؿَََم ،ف ٕاه ر َُ ل ركو َت يل ٕال تم ،وكس ؿََ ْم ُت
ؿىل ًساين َمححرخم ومس َحذَم وا َ
ب ّٔن ِكوام ذًين اًدسَ ُمي َضل ،وال ِث ّحا ُغ ًِ ُس ي ِّة هخِِّم ظَواثُم ؿََ َِ وبٓهل».
 - 5بٔن ًسؾو ؾيس ًخس زويب الٕحصام وًلول« :اذلسُ عل راشلي َز َسكين ما ُاوازي
زيب ،وبٔىهتيي فَِ إىل ما ٔب َم َصين ،ا ْذلس
تَ ؾ ََوزيت و ُاؤذّي فَِ ف َْصيض ،وبٔؾ ُحسُ فَِ ِ ّ
عل ّاشلي كَ َعسثُ َُ فَدََرلَين ،وبٔز ْذثُ َُ فبٔؿاهين وكَ ِدََين و ْمل َ
ًلع ْؽ يبَ ،وو ْ َهج َُ بٔزذثُ
فسَ ر َمين فِو ِح ْعين و َنِْفي ِ
وح ْصسيَ ،وػِصي و َمالري ،وزخايئ و َمٌْجاي
و ُردْصي وؿُسريت يف ِصسريت َوزذايئ».
 - 6بٔن ٍىون زوابٍ ًالحصام من اًلعن.
 - 7بٔن ٍىون إحصامَ تـس فصًضة اًؼِص .فإن مل ٍمتىن فدـس فصًضة بٔدصى ،وٕال
فدـس زوـخني بٔو ست زوـاث من اًيوافي ،واًست بٔفضيً ،لص ٔب يف اًصوـة الٔوىل
اًفاحتة وسوزت اًخوحِس ،ويف اًثاهَة اًفاحتة وسوزت اجلحس (سوزت اًاكفصون)،
فإرا فصػ محس ظل وازىن ؿَََّ ،
وظىل ؿىل اًييب وبٓهل مث ًلول:
جاة َ َضل ،وب ٓ َم َن َتو ِؿسكَ  ،واث ر َح َؽ ٔب ْم َصكَ فا ّٕين
«اٌَِّ رُم إين اسب ُ َٔضل ب ْٔن ْجت َـََين ذمرن اس خَ َ
ّ
ُ
َ
ٓ
َ
ٔؾع
ٕ
رهص َث
س
ك
و
،
ت
َ
َ
ب
ما
ل
ا
ُش
ذ
ب
ول
،
ت
َؾ ْحسُ كَ ويف كدضَ ِخم ،ل ُاوىق ٕالّ ما وكَ ِْ َ
ْ
ْ
ِ
ّ
احلج ،فبٔسب ُ َٔضل بٔن ثَ ْـ ِز َم يل ؿََ َِ ؿىل نخاتم ُوس يرة هخِّ َِم ظىل ظل ؿَََ وبٓهل،
ر
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وث ُِّلوًَين ؿىل ما ض ُـ ْف ُت ؾيَ ،وج ُ ِ ّ
سمل ِم ِ ّين ِ
مٌاسيك يف ٌ ُرس َ
مٌم وؿافِة،
َضُت و رمس َْ َت و َنخَخْت ،اٌَِّ َُم ا رٕين د ََصحتُ
ضُت وازث َ
وا ْح َـَين من َوفْسكَ راشلٍن َز َ
خلاء َم ْصضا ِث َم ،اٌَرُِ رم فذَ ّمم يل َح ّجي ُومعصيت ،اٌَُِ رمر
ِمن صُ لرة تَـَسَ ت و ٔبهْف ُ
َلت مايل اتْ َ
ا ّٕين ُازًسُ اٍمتخّؽ ابً ُـ ْمص ِت إىل احل ّ َِج ؿىل نخات َِم وس يرة ِهخِّ َم ّ
ظىل ظل ؿَََ وبٓهل
ّ
ؿازط َحي ُخس ينُ ،حفَرين ُ
َصط يل ٌ
حِر َح ْخسد َين ًِلَسَ زِكَ ّاشلي كسر ْز َث
وسمل ،فإن ؾ َ
حصم ضل صَ ـصي َوث َرشي وًَ ْحمي وذَسم،
ؿًل ،اٌَرُِ رم ا ْٕن مل حَ ُى ْن َح رج ٌة فَـمصتٌَ ،ب َ
ر
ِ
ِ
ّ
ْ
َاة واًعَة ،بٔتخلي تشضل وهج ََم وازلّ َاز
و ِؾؼاسم و ُمرّي وؾ ََعيب من اً ًِ ّساء واًث ّ ِ
الٓدص َت».
 - 8اًخَفغ تًِة الٕحصام ملاز ًان ٌَخَحَة.
 - 9زفؽ اًعوث ابًخَحَة ٌَصخال.
 - 10بٔن ًلول يف ثَحُذَ:
َ
َ
َ
َمً ،حر َ
اًسالم ًحر َ
َمً ،حر َ
َم را املـازح ًَحر َ
«ًَحر َ
هوة
َم قفّ َاز راشل ِ
َم ذاؾََ ًا إىل ذازِ ّ
َم ًَ ،رح َ
َم را اجلاللِ والٕهصام ًَ رح َ
َم ًَ ،رح َ
َم بُٔ َي اًخَحَ ِة ًَ رح َ
َم ًَ ،رح َ
ًَ رح َ
َم ث ُِحسئُ
َ
َ
َ
َ
ومصقوابً
ً
َمً ،حر َ
ًَٕم ًحر َ
َم جَس خلين وًُفذَل َُص ا َ
َمً ،حر َ
ًَٕم ًحر َ
واملـا ُذ ا َ
َم َمصُواب َ
َ
َ
َ
ِ
احلسن ادلَيِ ًَ رح َ
َ
َ
َ
ًَٕم ًَ رح َ
ا َ
ً
ً
ً
واًفضْ
اً
ح
ح
َ
ٕ
ح
َم،
ٌلء
ـ
ي
را
َم
َم
احلق
هل
ا
َم
،
يِ
ِ
رْ
ر ر
َم ر
َ
َ
َ
َ
ُ
َمً ،حر َ
ًم ًحر َ
واجن ؾحسَ َ
َمً ،حر َ
َم وضّ َاف اًى َص ِة اًـؼا ِم ًحر َ
ًَحر َ
َم اي
َم ؾحسُ ك ُ
هص ُمي ًَ رح َ
َم» .مث ًلول:
َمًَ ،حر َ
َم حب ّجة بٔو ُمعصت ًَحر َ
َمًَ ،حر َ
ٔثلص ُة إًَم مبح ّمس وبٓل َلّس ًَحر َ
«ًَحر َ
َم
َم ب ّ
َمًَ ،حر َ
وُشٍ ُمعص ُت مذـة إىل احلج ًَحر َ
َم ثَحَ ًة متا ُمِا وتالقُِا ؿََم».
 - 11حىصاز اًخَحَة حال الٕحصام ،يف وكت اًَلؼة من اًيوم ،وتـس لك ظالت،
ؿَو وُحوظ ،وؾيس مالكات
وؾيس اًصهوة ؿىل اًحـري واًزنول مهنا ،وؾيس لكّ ّ
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اًصاهة ،ويف الٔحساز ٌس خحة إنثازُا وًو اكن حٌح ًا بٔو حائض ًا ،ول ًلعـِا يف
معصت اٍمتخّؽ إىل بٔن ٌضاُس تَوث مىة ويف جح اٍمتخؽ إىل سوال ًوم ؾصفة.
مىصوُاث الٕحصام
ٍىصٍ يف الٕحصام بٔموز:
 - 1الٕحصام يف زوة بٔسوذ ،تي الٔحوظ حصك رضل ،والٔفضي الٕحصام يف زوة
بٔتَغ.
 - 2اًيوم ؿىل اًفصاص الٔظفص ،وؿىل اًوساذت اًعفصاء.
 - 3الٕحصام يف اًثَاة اًوخسة ،وًو وخست حال الٕحصام فالٔوىل بٔن ل ًلسَِا
ما ذام حمصم ًا ،ول تبٔش تددسًَِا.
 - 4الٕحصام يف زَاة ّ
خمععة.
 - 5اس خـٌلل احلياء كدي الٕحصام إرا اكن بٔثصٍ ابكِ ًا إىل وكت الٕحصام.
 - 6ذدول اذلام ،والٔوىل تي الٔحوظ بٔن ل ًسضل احملصم حسسٍ.
 - 7ثَحَة من ًياذًَ ،تي الٔحوظ حصك رضل.

ذدول احلصم ومس خححاثَ
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ٌس خحة يف ذدول احلصم بٔموز:
 - 1اًزنول من املصهوة ؾيس وظوهل احلصم ،والاكدسال زلدوهل.
 - 2ذَؽ هـَََ ؾيس ذدوهل احلصم ،وبٔذشٌُل تَسٍ ثواضـ ًا ودضوؿ ًا عل س ححاهَ.
 - 3بٔن ًسؾو هبشا ازلّ ؿاء ؾيس ذدول احلصم:
َت يف نخات َِمَ ُ ،
ابحلج ًبٔثُوكَ زِخا ًل
«اٌَرُِ رم ٕاه َّم كُ َ
وكوضل ّ
احلق :وٕا ْرن يف اًيّ ِاش ّ ِ
ٔثني ِم ْن ِ ّ
وؿىل ِ ّ
ٔخاة
ون ذم ّْن ب َ
لك ضامص ًب َ
لك ف ّ ٍَج معَق ،اٌَرُِ رم ا ّٕين بٔزحو ب ْٔن ٔب ُن َ
َ
ّ
َ
ِ
ً
ً
م
ذؾوثَم ،كَس ُ
حئت من صُ لرة تَـَست و ٍف معَق ،سامـا ًيسائم و ُس خجَحا ضل،
لك رضل ِ
مُعَـ ًا لٔمصِك ،و ر
تفضطل ؿَ رًل وٕاحسا ِهم ا رٕيل ،ف َ ََطل ا ْذلسُ ؿىل ما َوف ّ ْلذَين
َ ُهل بٔتخلي تشضل ا رًزًف َة ِؾ ْيسَ ك ،واًلُصت َة إًَم واملزن َةل زلَ ًم ،وامل ْل ِفص َت زلُ هويب،
وحصِم تسَ ين ؿىل اًيّازِ
ؿًل مهنا مب ِيّ َم ،اٌَرِ رُم ظ ِ ّي ؿىل ُمحمس وبٓل َلرس ّ
واًخر ْوت َة ر
ِ
َ
مح
وب ٓ ّمين ِمن ؿشاتِم ج َِص خم اي بٔز َح َم اًصامحني».
 - 4بٔن ميضف صُئ ًا من الٕردص ؾيس ذدوهل احلصم.

املىصمة واملسجس احلصام
بٓذاة ذدول مىة ّ
ٌس خحة ملن ٔبزاذ بٔن ًسذي مىة املىصمة بٔن ًلدسي كدي ذدوًِا ،وبٔن ًسذَِا
ثسىِية ووكاز ،وٌس خحة ملن خاء من ظصًق املسًية بٔن ًسذي من بٔؿالُا
وخيصح من بٔسفَِا ،وٌس خحة بٔن ٍىون حال ذدول املسجس حافِ ًا ؿىل سىٌَة
ووكاز ودضوغ ،وبٔن ٍىون ذدوهل من ابة تين صُدة ،وُشا اًحاة وٕان هجي
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فـ ًال من هجة ثوسـة املسجس إل بٔهَ كال تـضِم إهَ اكن ابساء ابة اًسالم،
فالٔوىل ازلدول من ابة اًسالم ،مث ًبٔيت مس خلاميً إىل بٔن ًخجاوس الٔسعواانث،
وٌس خحة بٔن ًلف ؿىل ابة املسجس وًلول:
«ا ًّسالم َ
ؿََم بٔهيّ ا اًيّ ريب َوز َمح ُة ظل وجصاكثَُ ،ثسم ظل واب ِعلَ ،و ِمن ظل وما
اًسال ُم ؿَىلَ
َ
ِ
ِ
ظل ،ا ًّسال ُم ؿَىل بٔهخِاء ظل َو َز ُسهل َوا ًَسال ُم ؿَىل َز ُس ْ
صاء ُ
ول ظل َو َ
َ
إجصا ُِ ْمي ذَََيِ ِ
ظل ،واحلَ ْمسُ ِعل َز ِ ّة اًـاملني».
مث ًسذي املسجس مذوهج ًا إىل اًىـحة زافـ ًا ًسًَ إىل اًسٌلء وًلول:
اٌَرِ رُم ا ّٕين بٔسب ُ َٔضل يف َملاسم ُشا ،يف ب ّٔولِ ِ
مٌاسيك بٔن ثَل َديَ ثَوتَيت وبٔن َجت َاو َس ؾن
ر
ر
ُ
ّ
دَعَئَيت وثَضَ َؽ ِ ّؾين وِسْ زي ،ا ْذلسُ عل راشلي تََلَين تَُذَ َُ احلصا َم ،اٌَِ رُم ا ِٕين اصِِسُ كَ
ب رٔن ُشا تُذُ َم احلصام ّاشلي حـَخَ َُ َمثات ًة ِ
ُسى ٌَـاملني ،اٌَرِ رُم
ٌَياش و ٔب ْمٌ ًا ُمدازاكً وُ ً
ًحُت تُذُ َمُ ،
ا ّٕين َؾ ْحسُ كَ واًحسلُ تسلُ ك وا ُ
ٔظَة َز ْ َمحخَ َم و ٔبؤُ ّم ظا َؾخَ َم،
وحئت ب ُ
اخلائف ً ُـلُوت ِخم ،اٌَِ رُمر
مُعَـ ًا لٔمصك ،زاضَ ًا تلَسزك ،بٔسب َٔضل مسبٔ َةل اًفلريِ إًَمِ ،
ٔتواة َزمح ِخ َم ،و ْاس خـ ِمَين تعاؾ ِخم و َم ْصضا ِثم».
اف َذ ْح يل ب َ
ويف زواًة بٔدصى ًلف ؿىل ابة املسجس وًلول:
ظل وما صاء ظل ،وؿىل ر ِ
مةل زسولِ ظلّ ،
ظل َوٕاىل ِ
ظل وابعل ،و ِمن ِ
«ثس ِم ِ
ظىل
ظل ،ظىلّ
ظل ؿَََ وبٓهل ،وذريُ الٔسٌلء عل ،واحلَ ْمسُ عل ،وا ًّسال ُم ؿىل ُزسول ِ
ظل ؿَََ وبٓهل ،ا ًّسالم ؿىل َلّس جن ؾحسظل ،اًسالم ؿََم بٔهيّ ا اًيريب وزمحة
ِ
محن،
اًسال ُم ؿىل إجصاُ َمي ذَََي راًص ِ
ظل وجصاكثَُ ،ا ًّسال ُم ؿىل بٔهخِائَ وزسهل ظلّ ،
ملني ،ا ًّسال ُم ؿََيا وؿىل ؾحا ِذ ِ
ظل
َني .واحلَ ْمسُ ِعل ِ ّ
زة اًـا َ
اًسال ُم ؿىل امل ُ ْص َس َ
ّ
احلني ،اٌَرُِ رم ظ ِ ّي ؿىل َلرس وبٓل َلرس ،وابزِكْ ؿىل َلّس وبٓل َلّس ،واز َح ْم َلرس ًا
ًع
اّ َ
ر
هت وحَ َصمحر َت ؿىل إجصاُ َمي وبٓل إجصاُ َمي ٕاه َرم َمحَسٌ َمجَس،
وابز َ
وب ٓ َل َلرس ،نٌل ظَ َْ َت َ
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ِ
وزسوضل ،واٌَرُِ رم ظ ّي ؿىل إجصاُ َمي
اٌَرُِ رم ظ ّي ؿىل ُمح رمس وبٓل ُمح رمس ؾ ْح ِسك
َ
َََطل ،وؿىل بٔهخِائِ َم ُوز ُس ِ َ
ذ َِ
سُ
َ
َني ،واحل ْم عل
طلَ ،وس ّ ْمل ؿََ ِهيمَ ،وسال ٌم ؿىل ا ْملص َس َ
ْ
ر
ٔتواة َز َمح ِخ َم َو ْاس خَ ْـ ِمَين يف ظا َؾ ِخ َم َو َم ْصضا ِث َم
ِّ
ملني ،اٌَُِ رم افْ ْذح يل ب َ
زة اًـا َ
وا ْحف َْؼين ِ ِحب ْفغِ الٕميان ٔبتَس ًا ما ٔبتْلَ ِْ َخين َخ ري زَيا ُء َو ْ ِهجم ،اذلسُ ِعل ّاشلي َح َـََين
ِمن َوفْس ٍِ َوسُ ّوازٍَِ ،و َح َـَين ِم ّمن ً َ ْـ ُم ُص َمساخِ سَ ٍُ َو َح َـَين ِم ّمن ًُياحِ َِ ،اٌَرُِ رم ا ّٕين
ّؾ ْحسُ كَ َ ،وسائِ ُصكَ يف تَُْ ِذ َم َوؿَىل ُ ِ ّ
ٔهت ذ ْ َُري مبٔ ٍ ّيت
ساز ٍُ ،وب َ
لك مبٔىتّ ٌ
حق ًِ َمن بٔات ٍُ َو َ
ّ
ٔهتَ ،و ْحسَ كَ ل
ظل ل ٕا َهل ٕال ب َ
ايظل َايز ْمح ُؼن وتبٔه َّم ب َ
ٔهت ُ
و ٔب َهص ُم َمزوز ،فَبٔسب ُ َٔضل ُ
َرش َ
ًم َ َضل ،و ِتبٔه َّم وا ِح ٌس ٔب َح ٌس َمصَسٌ ًَ ْم ث ِ َْسل َوًَ ْم ث َُوزلَ ،وًَ ْم ٍ ُى ْن ضل ُنفو ًا ٔب َحسٌ  ،وب ّٔن
ِ
ُ
ّ
ِ
َ
ٔ
َلرس ًا ؾَحسُ كَ َوز ُسوضل ظىل ظل ؿََََ وؿىل بُْي تُذَ ،ايحوا ُذ ايهصمي ايماخسُ
ايحدّ ُاز ايهصميُ ،بٔسبَ ُضل بٔن ْجت َـيَ ُ ْحت َفذَ َم ا رٕاي َي جزايزيت ا رٕايكَ ب رٔو َل يشء ثُـعَين
فَاككَ َزكَديت ِم َن اًيراز».
مث ًلول زال ً:
«اٌَرِ رُم فُ رم َزكَ َديت ِم َن اًيراز».
مث ًلول:
«وب ِ
اجلن،
رش ص َاظني ال ِٕوس و ِّ
ؿًل ِمن زِسْ ِك َم احلَاللِ اًع َّ ِِة ،واذز ٔب ؾين ر
ٔوس ْؽ ر
ِ
اًـصة واًـ َج ِم».
ورش فَ َسلَة ِ
ر
خحة ؾيس ما حياري احلجص الٔسوذ بٔن ًلول:
وٌس ّ
ُ
ظل َو ْحسَ ٍُ ل َرش َ
وزسوهل
ًم َهلُ ،وبٔصِسُ ب ّٔن َلرس ًا َؾ ْحسُ ٍُ
«بٔصْ َِسُ ب ْٔن ل إهل ٕالّ ُ
ِ
َعان وتـحاذ ِت ِ ّ
لك
بٓمٌْ ُت ابعل ،و َنف َْص ُث اب
ًعاقوث وابًالّث واً ُـ ّزى وتـحاذ ِت اًض ِ
ُون ِ
ظل».
ِهسّ ًُسؾى من ذ ِ
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مث ًشُة إىل احلجص الٔسوذ وٌس خَمَ وًلول:
حان ظل
سي ًول ب ْٔن َُساان ُ
«احلَ ْمسُ ِعل راشلي ُساان ًِشا وما ُنيّا ٍِهنَ َخ َ
ظلُ ،س ْح َ
ٔ
ٔ
ِ
ظل بنربُ ِم ْن ذََلَ ،بنربُ ِم ّمن بٔدىش
واذلس ِعل ول ٕا َهل ٕالّ ظل وظل ٔبنربُ ُ ،
وبٔح َش ُز ول إهل ٕالّ ظل وحس ٍُ ل رش َ
ًم هل ،هل امل ُ ُطل و ُهل احلَ ْمس ،حييي وً ُ ُ
مَت،
ِ
ميوث ِ
وُو ؿىل ِ ّ
يح ل ُ
وً ُ ُ
لك يشء كسٍص».
تَسٍ اخل ْ َُريَ ،
مَت ُوحييي ،وُ َُو ٌّ
وًعًل ؿىل َلس وبٓل َلس ،وٌسمل ؿىل الٔهخِاء نٌل اكن ًعًل وٌسمل ؾيس ذدوهل
املسجس احلصام ،مث ًلول:
«ا ّٕين ُا ِؤم ُن توؿ ِسكَ واويف ِ
تـِسكَ ».
ويف زواًة حصَحة ؾن بٔيب ؾحسظل(ؿَََ اًسالم)« :إرا ذهوث من احلجص الٔسوذ
فازفؽ ًسًم ،وامحس ظل وبٔثن ؿَََ ،وظ ّي ؿىل اًييب ،واسبٔل ظل بٔن ًخلدي
مٌم ،مث اس خمل احلجص وكدّهل ،فإن مل جس خعؽ بٔن ثلدهل فاس خَمَ تَسك ،فإن مل
جس خعؽ بٔن جس خَمَ تَسك فبٔرش إًََ وكي:
«اٌَرِ رُم بٔماهيت ٔبذرٍهتُ ا ،ومِثايق ثـاَُسثُ َُ ًدضَِسَ يل ابملُوافات ،اٌَرِ رُم ثعسًل ًا َ
جىذاتم،
ظل َو ْحسَ ٍُ ل َرش َ
ًم َهلُ ،وب ّٔن ُم َح رمس ًا َؾ ْحسُ ٍُ
وؿىل ُس ير ِة هخِرم بٔصْ َِسُ بٔن ل إهل ٕالّ ُ
َو َز ُس ُوهل،
َصث ِاب ِجل ْح ِت وا ًّع ِ
اقوث واًالّ ِث واً ُـ ّزى ،و ِؾ َحا َذ ِت ر
مٌت اب ِعل و َنف ُ
بٓ ُ
عان
اًض َْ ِ
ذون ِ
وؾحاذ ِت ِ ّ
ظل ثَـاىل».
لك ِه ٍّس ًُسؾى ِمن ِ
فإن مل جس خعؽ بٔن ثلول ُشا فدـضَ ،وكي:
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«اٌَرُِ رم إً َْ َم ث ََس ْع ُت ًَسيَ ،وفامي ِؾ ْيسَ كَ ؾ َُؼ َم ْت َز ْق َحيت فَا ْك َديْ َس ْح َحيتَ ،وا ْق ِف ْص يل
َو ْاز َمحْين ،اٌَرُِ رم ا ّٕين ٔبؾُو ُر ت َِم ِم َن اً ُى ْفصِ واً َف ْلصِ َو َم َوا ِك ِف ا ِخل ْز ِي يف ازلر هَا
َوال ٓ ِدصت».
بٓذاة اًعواف
زوى مـاوًة جن ؾٌلز ؾن بٔيب ؾحسظل(ؿَََ اًسالم) ،كال :ثلول يف اًعواف:
«اٌَرِ رُم ا ّٕين بٔسب َٔضل ِاب ْ ِمس َم ّاشلي ً ُ ْمىش ِت َِ ؿَىل َظَي ا ِ
ملاء نٌل ًُمىش تَِ ؿَىل َخسَ ِذ
الٔزط ،وبٔسب ُ َٔضل ْ ِ
ابمس َم ّاشلي هيَ ْ َ رمل َ ُهل ؾ َْصصُ َم ،وبٔسب ُٔضل ِاب ْ ِمس َم ّاشلي هتَ ْ َ ّمل َ ُهل
ّ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ْ
َ
بٔكسا ُم َمالئى ِذ َم ،وبٔسبٔضل ابمسم اشلي ذَؿاكَ ِتَ ُموىس من خاهة اًعوز
َصث ِت َِ ًُمح ّمس ما
َِت ؿََ َِ حم رحة ِمٌْ َم،وب ْٔسب ُ َٔضل ِاب ْ ِمس َم ّاشلي قَف َ
ف َْاس خَ َج ْح َت َ ُهل وبًٔل َ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ٔ
يَ
م
ـ
ه
َ
ؿ
ثَل ّس َم ِمن َرهْ ِح َِ َوما ثبٔد َّص ،وبمت َ ْم َت َ ََْ ْ َ خَم ب ْن ثَف َـ يب نشا ونشا» ما بٔحدحت
من ازلؿاء.
و ّ
لك ما اىهتَت إىل ابة اًىـحة فع ّي ؿىل َلّس وبٓل َلّس ،وثلول فامي تني اًصهن
اًاميين واحلجص الٔسوذ:
ؿشاة اًيّاز».
حس َي ًة و ِكٌا َ
«زتّيا ب ٓ ِثيا يف ازلر هَا َح َس ي ًة ويف الٓدص ِت َ
وكي يف اًعواف:
«اٌَرِ رُم ا ّٕين ا َ
ًَٕم فلريٌ  ،وٕا ّين ذائِ ٌف م ُْس خَجريٌ  ،فَال ثُل ِ َّري حِ ْسميَ ،ول ثُ َح ِّسل
ْامسي».
وؾن بٔيب ؾحسظل (ؿَََ اًسالم) كال :اكن ؿًل جن احلسني (ؿَََ اًسالم) إرا
تَف احلجص كدي بٔن ًحَف املزياة ٍصفؽ زبٔسَ ،مث ًلول وُو ًيؼص إىل املزياة:
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اًس ْل ِم،
«اٌَرُِ رم ٔب ْذ ِذَْين اجلَير َة ج َِص ْ َمح ِخ َم ،وبٔحِ ْصين ج َِص ْ َمح ِخ َم ِم َن اًيّازَ ،وؿا ِفين ِم َن ر
ورش فَ َسلَةِ
وب ِ
رش فَ َسلَ ِة اجل ِِّن والاوس ،ر
ٔوس ْؽ ؿَ ًّل ِم َن ا ًّصسقِ احلالل ،واذ َْز ٔب ؾ َّين َ ر
اً َـ َص ِة واًـ َجم».
ويف اًعحَح ؾن بٔيب ؾحسظل (ؿَََ اًسالم) بٔهَ ملا اىهتيى إىل ػِص اًىـحة حىت
جيوس احلجص كال:
«اي َرا امل َ ِّن َوا رًعولِ واجلُو ِذ واًىصم ،ا ّٕن َمعًل ضَ ـَف فضا ِؾ ْفَ يل َوثَلدر ُهل ِمينٕ ،اه ّم
ٔهت ا رًسمَ ُؽ اً َـَ ُمي».
ب َ
وؾن بٔيب احلسن اًصضا(ؿَََ اًسالم)بٔهَ ملا ظاز حبشاء اًصهن اًاميين بٔكام فصفؽ
ًسًَ مث كال:
َ
ُ
وزاسق اًـافِة ،واملي ِـ ُم ابًـافِة ،وامليّ ُان
ايظلَ ،ايو ريل اًـافِ ِةَ ،
وذاًق اًـافِةَ ،
« ُ
ُ
زمحن ازلّ هَا والٓدصتِ
ْ
َ
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
مل
ؿًل وؿىل مجَؽ َذَلم َاي َ
ابًـافِة وا خَفَضي ابًـافِة ّ
وازسُ كٌا اًـافِ َة ،وذَوا َم اًـافِة ،ومتا َم اًـافِ َة،
وزحميٌَُِل ،ظ ِ ّي ؿَىل ُمح ّمس وبٓل َلّس ْ
وصُ َىص اًـا ِف َِة ،يف ازلهَا والٓدص ِت اي بٔز َمح ا رًصامحني».
وؾن بٔيب ؾحسظل (ؿَََ اًسالم) إرا فصقت من ظوافم وتَلت مؤدص اًىـحة
وُو حبشاء املس خجاز ذون اًصهن اًاميين تلََي فاثسط ًسًم ؿىل اًحُت وبًٔعق
تسهم وذسك ابًحُت وكي:
«اٌَرِ رُم اً َح ُ
ماكن اًـائش تم من اًيّاز».
ُت تُذُم ،واًـحسُ ؾحسُ ك وُشا ُ
ّمث ب رٔكص ًصتّم مبا معَت ،ف ٕاه َّ ًُس من ؾحس مؤمن ًّلص ًصتَ تشهوتَ يف ُشا املاكن
إل قفص ظل هل إن صاء ظل ،وثلول:
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وخ واًف ََص ُح واًـافِة ،اٌَرُِ رم ا ّٕن معًل ضَ ٌ
«اٌَرُِ رم ِمن ِك ِ َ
ـَف فضا ِؾ ْفَ يل،
دطل ا رًص ُ
ِ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ّ
ّ
َ
ؿ
وا ْق ِفص يل ما اظَ ْـ َت َ ََْ ِمين و َدف َي ؿىل َذَلم».
مث جس خجري ابعل من اًياز وختري ًيفسم من ازلؿاء ،مث اس خمل اًصهن اًاميين.
ويف زواًة ُادصى ؾيَ(ؿَََ اًسالم) :مث اس خلدي اًصهن اًاميين واًصهن اشلي فَِ
احلجص الٔسوذ وادمت تَ وثلول:
اٌَرُِ رم ك ٌِ ّ ْـين تٌِل َزسك َذين ،وابزِكْ يل فامي بٓث َْد َين».
وٌس خحة ٌَعائف يف لك صوظ بٔن ٌس خمل الٔزاكن لكِا وبٔن ًلول ؾيس اس خالم
احلجص الٔسوذ:
«بٔماهيت ٔب رذٍْهتُ ا ومِثايق ثَـاُسثُ َُ ًدضَِسَ يل ابملُوافا ِت».
بٓذاة ظالت اًعواف
ٌس خحة يف ظالت اًعواف بٔن ًلص ٔب تـس اًفاحتة سوزت اًخوحِس يف اًصوـة الٔوىل،
وسوزت اجلحس يف اًصوـة اًثاهَة ،فإرا فصػ من ظالثَ محس ظل وبٔزىن ؿَََ ّ
وظىل
ؿىل َلس وبٓل َلس ،وظَة من ظل ثـاىل بٔن ًخلدي مٌَ.
وؾن اًعاذق(ؿَََ اًسالم)بٔهَ جسس تـس زوـيت اًعواف وكال يف جسوذٍ:
ٔهت َحلّ ًا َحلّ ًا ،الٔ ّو ُل كَديَ ُ ِ ّ
لك يشء،
« َجسَس َو ْهجيي َضل ثَـحّس ًا وزِ كّ ًا ،ل إهل ٕالّ ب َ
وال ٓ ِد ُص ت َ ْـسَ ِ ّ
انظَيت ت ََِ ِسكَ  ،واق ِفص يل ٕاه َّ ل ًل ِفص
لك يشء َوَُا بٔانَ را ت َ ْ َني ًَسًْ َمَ ،
هة اًـؼ َمي
ا رشل َ
كريُكَ  ،فا ْق ِفص يل ،فا ِ ّٕين ُم ّلص ِت ُشه ُويب ؿَىل هفيس ول ًَسفَ ُؽ راشله َْة اً َـؼ َمي كريُكَ ».
- 128 -

[ مٌاسـم احلج ]
وٌس خحة بٔن ٌرشة من ماء سمزم كدي بٔن خيصح إىل اًعفا وًلول:
وصفاء ِم ْن ِ ّ
لك ذاء ُوسلم».
«اٌَرُِ رم ا ْح َـ ُهل ِؿٌَلً ان ِفـ ًا ،وزِ سك ًا واسـ ًا ً
وٕان بٔمىٌَ بٔىت سمزم تـس ظالت اًعواف وبٔذش مٌَ رهو ًاب بٔو رهوتني ،فُرشة مٌَ
وًعة املاء ؿىل زبٔسَ وػِصٍ وتعيَ ،وًلول:
وصفاء ِمن ُ ِ ّ
لك ذاء ُوسلم».
«اٌَرُِ رم ا ْح َـ ُهل ِؿٌَلً ان ِفـ ًا ،وزِ سك ًا واسـ ًا ً
ّمث ًبٔيت احلجص الٔسوذ فِرصح مٌَ إىل اًعفا.

بٓذاة اًسـي
ٌس خحة اخلصوح إىل اًعفا من اًحاة اشلي ًلاتي احلجص الٔسوذ مؽ سىِية
ووكاز ،فإرا ظـس ؿىل اًعفا هؼص إىل اًىـحة ،وًخوخَ إىل اًصهن اشلي فَِ احلجص
الٔسوذ ،وحيمس ظل وًثين ؿَََ وًخشهص بٓلء ظل وهـمَ مث ًلول« :ظل ٔبنرب» س حؽ
مصاث« ،اذلس عل» س حؽ مصاث« ،ل إهل ٕالّ ظل» س حؽ مصاث ،وًلول زالج
مصاث:
ظل و ْحسَ ٍُ ل رش َ
ًم َهلُُ َ ،هل امل ُ ُ
وهل احلَ ْمسُ ُ ،حيْيي وً ُ ُ
طل َ ُ
يح ل
«ل إهل ٕالّ ُ
مَت َوُ َُو ّ
ًَموثِ ،ت ََ ِس ٍِ اخلَري َوُ َُو ؿىل لكّ يشء كَسٍص».
مث ًعًل ؿىل َلس وبٓل َلس ،مث ًلول زالج مصاث:
احلي اًلَِّو ِم،
«ظل ٔبنربُ ؿىل ما َُساان ،واحلَ ْمسُ ِعل ؿىل ما بٔولان ،واذلسُ ِعل ّ ِ
واحلَ ْمسُ ِعل احل ّ َِي ازلر ِاا».
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مث ًلول زالج ّمصاث:
«بٔصِس بٔن ل إهل ٕالّ ظل ،وبٔصِسُ ب ّٔن ُمح ّمس ًا َؾ ْحسُ ٍُ َو َز ُس ُوهلُ ،ل ه ْـ ُحسُ إل ب ِّٔايٍ،
ِهون».
ُمزْ َِ َ
عني ُهل ّ ِازلٍنَ ،وًو َن ِص ٍَ امل ُ ْرش َ
مث ًلول زالج ّمصاث:
«اٌَرُِ رم ا ّٕين ب ْٔسب ُ َٔضل اً َـ ْف َو واًـا ِفَِ َة واً ََلني يف ازلر هَا وال ٓ ِدصت».
ّمث ًلول« :ظل ٔبنرب» مائة مصت« ،ل إهل ٕالّ ظل» مائة ّمصت« ،اذلس عل» مائة ّمصت،
«س ححان ظل» مائة ّمصت ،مث ًلول:
َرص َؾ ْحسَ ٍُ ،وكَََ َة الٔحز َاة و ْحسَ ٍُ،
ٔجنز وؿْسَ ٍَُ ،وه َ َ
«ل إهل ٕالّ ظل َو ْحسَ ٍُ َو ْحسَ ٍُ ،ب َ
ر
ِ
ف َ َُهل امل ُ ْ ُ
طل َ ُ
وهل احلَ ْمسُ  ،و ْحسَ ٍ و ْحسَ ٍُ ،اٌَِ رُم ابزِكْ يل يف املوث وفامي تَـسَ املوث،
ووح َض ِخَ ،اٌَرِ رُم ب ِٔػَرين يف ِػ ِ ّي ؾ َْص ِص َم ًْو َم ل
اٌَرِ رُم ا ّٕين ٔبؾُو ُر ت َِم ِم ْن ُػَْ َم ِة اًل ْ َِرب ْ
ِػ ري ٕالّ ِػ ُ َ
طل».
محن راًصح َمي
وٌس خوذغ ظل ذًيَ وهفسَ وبُٔهل نثري ًا ،فِلول« :اس خَ ِوذ ُغ َ
ظل راًص َ
راشلي ل ثَضَ ُؽ وذائـ َُ ذًين وه ْفيس وبًُٔل ،اٌَرِ رُم ْاس َخ ْـ ِمَْين ؿىل ِنخات َِم ُوس ير ِة
هخِِّم ،وثوفرين ؿىل ِمَ ر ِخ َِ ،و ٔب ِؿ ْشين من اً ِفذيَة».
مث ًلول« :ظل ٔبنرب» زالج مصاث ،مث ًـَسُا مصثني ،مث ّ
ٍىرب واحست مث ًـَسُا،
فإن مل ٌس خعؽ ُشا فدـضَ.
وؾن بٔمري املؤمٌني(ؿَََ اًسالم)بٔهَ إرا ظـس اًعفا اس خلدي اًىـحة ،مث ٍصفؽ ًسًَ
مث ًلول:
«اٌَرِ رُم ا ْق ِف ْص يل ُ ّ
ٔهت
ؿًل ابمل َ ْل ِف َص ِت ،ف ٕاه رم ب َ
لك َرهْة ٔب ْره َخذُ َُ كَطّ ،فا ْٕن ؿُسْ ُث فَ ُـسْ ر
ٔهت ب ُ
ُٔهل
اًلَ ُف ُوز ا رًصحمي ،اٌَرُِ رم افْ َـيْ يب ما بٔهت ٔب ُْهلُ ،ف ٕاه َرم ا ْٕن ثَ ْف َـيْ يب ما ب َ
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حمخاح إىل َز ْ َمح ِخ َم ،فِا َمن بٔان
قين ؾ َْن ؿشايب ،وبٔان ٌ
حَصمحْين ،وٕان ثـشتْين فبٔهْت ٌ
ُ
ٔ
ْـيْ
ُ
حمخاح إىل َز ْمح ِخَ ْاز َمحْين ،اٌَرُِ رم ل ثف يب ما بٔان بُْهل ف ٕاه ّم إن ثفـي يب ما بٔان
ٌ
حت ٔبث رلي ؿسْ َضل ول ب ُ
ُٔهل ثـشتين و ْمل ثؼ َِمين ،ب ْٔظ َح ُ
ب ُُ
ٔذاف َح َوزكَ  ،فِا َمن ُ َُو
جيوز ْازمحين».
ؿَس ٌل ل ُ
وؾن بٔيب ؾحسظل(ؿَََ اًسالم)إن بٔزذث بٔن ٍىرث ماضل فبٔنرث من اًوكوف ؿىل
اًعفا ،وٌس خحة بٔن ٌسـى ماص َ ًا وبٔن مييش مؽ سىِية ووكاز حىت ًبٔيت حمي
امليازت الٔوىل فهيصول إىل حمي امليازت الٔدصى ،مث مييش مؽ سىِية ووكاز حىت
ًعـس ؿىل املصوت فِعيؽ ؿَهيا نٌل ظيؽ ؿىل اًعفا ،وٍصحؽ
من املصوت إىل اًعفا ؿىل ُشا اٍهنج بًٔض ًا ،وٕارا اكن زاهح ًا بٔرسغ فامي تني امليازثني
فِيحلي بٔن جي ّس يف اًحاكء وًسؾو ظل نثري ًا ،ول ُصوةل ؿىل اًًساء.

بٓذاة
الٕحصام إىل اًوكوف تـصفاث
ما ثلسم من الٓذاة يف إحصام اًـمصت جيصي يف إحصام احلج بًٔض ًا ،فإرا بٔحصم ٌَحج
ودصح من مىة ًَّيب يف ظصًلَ كري زافؽ ظوثَ ،حىت إرا بٔرشف ؿىل الٔتعح زفؽ
ظوثَ ،فإرا ثوخَ إىل مىن كال:
«اٌَرِ رُم ا ّٕايكَ بٔز ُحو ،وٕا ّايكَ بٔذؾو ،فَدَ َِ ّلين بٔمًل ،وب ْٔظ َِ ْح يل َمعًل».
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مث ًشُة إىل مىن ثسىِية ووكاز مض خل ًال تشهص ظل س ححاهَ ،فإرا وظي إٍهيا
كال:
ّ
ر
«احلَ ْمسُ ِعل اشلي ٔب ْكسَ َمٌهيا ظا ًِح ًا يف ؿافِة ،وتَلَين ُشا املاكن».
مث ًلول:
«اٌَرُِ رم ُشٍ ِمىن ،وُشٍ ذما َمٌ ْي َت تَ ؿَََيا ِمن امل َ ِ
ؿًل مبا
ياس ِم ،فبٔسب َٔضل ب ْٔن ثَ ُم رن ّ
َمٌَ ْي َت تَ ؿىل ٔبهْخِائِ َم ،ف ٕاهرٌل بٔان ؾَحسُ ك ويف كَدضَ ِخم».
وٌس خحة هل املحُت يف مىن ًَةل ؾصفةً ،لضهيا يف ظاؿة ظل ثحازك وثـاىل،
والٔفضي بٔن حىون ؾحاذاثَ ولس امي ظَواثَ يف مسجس اخلََف ،فإرا ظىل اًفجص
ؾلّة إىل ظَوغ اًضمس ،مث ًشُة إىل ؾصفاث ،ول تبٔش خبصوخَ من مىن تـس
حمرس كدي ظَوغ
ظَوغ اًفجص ،والٔوىل تي الٔحوظ بٔن ل ًخجاوس واذي ّ
اًضمس وٍىصٍ دصوخَ مهنا كدي اًفجص ،ورُة تـضِم إىل ؿسم حواسٍ إل
ًرضوزت ،هكصط بٔو دوف من اًزحام ،فإرا ثوخَ إىل ؾصفاث كال:
سث ،وٕا ّايكَ اؾ َخ َم ُ
«اٌَرِ رُم ٕاًَ َْ َم َ َمص ُ
سث َو َو ْهج ََم ب َٔزذ ُْث ،فبٔسب َٔضل ب ْٔن ثُحازكَ يل يف
َ
يض يل حاحيت ،وبٔن جتْـَين ذم ْرن ثُحايه تَ اًَو َم َم ْن ُو ٔبفْضَ ي
زحََيت وبٔن ثَ ْل َ
ِ ّمين» .مث ًَّيب إىل بٔن ًعي إىل ؾصفاث.

بٓذاة اًوكوف تـصفاث
ٌس خحة يف اًوكوف تـصفاث بٔموز ،ويه نثريت هشهص تـضِا ،مهنا:
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 - 1اًعِازت حال اًوكوف - 2 .اًلسي ؾيس اًزوال - 3 .ثفصًف اًيفس ٌسلؿاء
واًخوخَ إىل ظل - 4 .اًوكوف ثسفح اجلحي ىف مُرسثَ - 5 .ادلؽ تني ظاليت
اًؼِصٍن تبٔران وٕاكامذني - 6 .ازلؿاء مبا ثُرس من املبٔزوز وكريٍ ،والٔفضي املبٔزوز،
مفن رضل ذؿاء احلسني(ؿَََ اًسالم) ،وذؿاء وزلٍ الٕمام سٍن اًـاتسٍن(ؿَََ
اًسالم).
ومٌَ ما ىف حصَحة مـاوًة جن ؾٌلز ؾن بٔيب ؾحس ظل(ؿَََ اًسالم) كالٕ :اهٌّل
ثـجي اًعالت وجتمؽ تُهنٌل ًخفصػ هفسم ٌسلؿاء ،فإهَ ًوم ذؿاء ومسبٔةل ،مث ثبٔيت
املوكف وؿََم اًسىِية واًوكاز ،فامحس ظل وَُّهل وجمّسٍ وبٔثن ؿَََّ ،
ونربٍ مائة
ّمصت ،وامحسٍ مائة ّمصت ،وس حّحَ مائة ّمصت ،واكص ٔب كي ُو ظل
بٔحس مائة ّمصت ،وختري ًيفسم من ازلؿاء ما بٔحدحت ،واحهتس فإهَ ًوم ذؿاء
ٔحة
ب
ثـور ابعل من اًض َعان فإن اًض َعان ًن ًشُطل يف موظن كطّ ّ
ومسبٔةل و ّ
إًََ من بٔن ًشُطل يف رضل املوظن ،وٕا ّايك بٔن جض خلي ابًيؼص إىل اًياش ،وبٔكدي
ِْة َوف ِسك،
كدي هفسم ،وًَىن فامي ثلول :اٌَرِ رُم ا ّٕين ؾحسُ ك فال جتـَْين ِمن ٔبد ِ
وازمح َمسريي إًَم ِم َن اًفَج اًـمَق ،وًَىن فامي ثلول:
زة املضا ِؾص ِلكِّا فُ رم َزكَديت ِمن اًيرازَ ،وب ِ
ٔوس ْؽ ؿَ رًل ِمن زِسْ ِك َم احلَالل،
«اٌَرِ رُم ر
ِ
ُ
ر
رش فَ َسلَة اجل ِّن والاوس» ،وثلول« :اٌَِ رُم ل متى ْص يب ول ختْسَ ؾْين ول
واذ َْز ٔب ؾ ِ َّين َ ر
ج َ ْس خَسْ ْزِحين» وثلول« :اٌَرِ رُم ا ِ ّٕين بٔسب ُ َٔضل ِحب َْو ِ َضل َو ُحو ِذكَ و َن َصِم َم و َم ٌِ ّ َم وفَضْ ِ َ
طل
ٔرس َغ ِ
حني وايبٔز َح َم راًص ِامح َني ب ْٔن
احلاس َ
ايب ْ َٔمس َؽ اًسامـني واي ب َ َ
ٔترص اًياػص ٍَن وايب ْ َ
ُعًل ؿىل َلّس وبٓلِ َلرس ،وبٔن ثف َـيَ يب نشا ونشا» ،وثشهص حواجئم ،وًَىن فامي
ث ِّ َ
ثلول وبٔهت زافؽ زبٔسم إىل اًسٌلء« :اٌَرِ رُم حاحيت ٕاًَ َْ َم اًريت ا ْٕن ب َ
ٔؾعَ َخًهيا ْمل
رضين ما َمٌَ ْـخَين ،واًريت إن َمٌَـخًَهيا ًَ ْم ً َ ْي َف ْـين ما ب َ
ذالض
ًَ ُ ر
ٔؾع َْد َين ،بٔسب ُ َٔضل َ
طل ًِسكَ ِ ،
زكَ َديت ِم َن اًيراز» ،وًَىن فامي ثلول« :اٌَرُِ رم ا رٕين َؾ ْحسُ كَ ِوم ْ ُ
انظ ََيت ت ََ ِسكَ
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و ٔب َخًل تِـَ ِمم ،بٔسبٔضل بٔن ثوفّلين ًٌِل ٍُ َ
سمل ِ ّمين َمٌاسيك اًّيت
صضَم ِ ّؾين وبٔن ج َ ر َ
ّ
ٔبزٍْهتَ ا َ
ّ
َ
ٓ
ً
هيْ
َت ؿََ ا هخِرم َلسا ظىل ظل ؿَََ وبهل».
ذََطل إجصاُمي ظَواثم ؿَََ وذٌ َ َ
ْ
َ
ر
ضُت َ َمع ُهل وب َٔظَت ُ ْمع َص ٍُ وبٔحِ َْخَ َُ ت َ ْـسَ
وًَىن فامي ثلول« :اٌَُِ رم ا ْح َـَين ذم ّْن َز َ
امل َ ْو ِث َحِا ًت ظ َِّحة».
ومن الٔذؾَة املبٔزوزت ما ؿَّمَ زسول ظل(ظىل ظل ؿَََ وبٓهل)ؿََ ًا(ؿَََ
اًسالم)ؿىل ما زواٍ مـاوًة جن ؾٌلز ؾن بٔيب ؾحسظل(ؿَََ اًسالم)كال :فذلول:
رش َ
ًم َهل ُهل امل ُ ْ ُ
مَت وً ُ ُ
وهل احلَ ْمسُ ُ ،حييي وً ُ ُ
طل َ ُ
مَت
«ل إهل ٕالّ ظل َو ْحسَ ٍُ ل َ
يح ل ً َ ُ
موث ،تَس ٍِ اخل ْ َُري َوُُو ؿىل لكّ يشء كَسٍص ،اٌَرِ رُم َ َضل
وحيُييَ ،وُُو ٌّ
َ
ر
ُ
َ
ُ
حَاي
احلَ ْمسُ بٔهت نٌل ثَلول ،وذري ما ًَلول اًلائَون ،اٌَِ رُم ضل ظاليت وذًين و َم َ
وذمايتَ ،
وضل حُصايث و َتم َح ْويل و ِمٌْ َم ركويت ،اٌَرِ رُم ا رٕين بٔؾو ُر َتم من اً َف ْلص ِوم ْن
وسو ِاش ا رًعسز و ِم ْن َص ِ
شاة اًلرب ،اٌَرِ رُم ا ِ ّٕين
ؿشاة اًيّاز و ِم ْن ؿَ ِ
خاث الٔمصِ َو ِم ْن ِ
ِايخ،
ِايخ ،وبٔؾو ُر َتم ِم ْن ِّ
رش ما ثبٔيت ِت َِ ّاًص ُ
بٔسب َٔضل ِم ْن ذري ما ثبٔيت تَ ّاًص ُ
وبٔسب َٔضل ذريَ اٌَرَي وذريَ اٍهنر از».
ومن ثطل الٔذؾَة ما زواٍ ؾحسظل جن مميون ،كال :مسـت بٔابؾحسظل(ؿَََ
اًسالم)ًلول :ا ّٕن زسول(ظىل ظل ؿَََ وبٓهل)وكف تـصفاث ،فٌَل مهت اًضمس
بٔن ثلَة كدي بٔن ًيسفؽ ،كال:
رش ما ُ
حيسج ابٌََي
«اٌَرُِ رم ا ِ ّٕين ٔبؾُور ت َِم ِم ْن اً َف ْلصِِ ،وم ْن جَضد ُ ِت الٔمصِ ،وم ْن َ ِّ
ِ
ً
ٔ
تـفوك ،و ٔب ْمىس دَويف مُس خجريا تبٔماهم ،وب ْمىس
واٍهنر ازٔ ،ب ْمىس ُػَمي مُس خَجري ًا ِ
مس خجري ًا ت ِّـزِكَ  ،و ٔب ْمىس وهجيي اًفاين مُس خجري ًا ت ْ ِ
ِوهجم اًحايق ،ايذ ْ ََري َم ْن
ِ ّريل ْ
ْ
ْ
ّ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ٔ
ٔ
ّ
ؿافِ
خ
ً
جصمح
رش
ُس ِئي ،وايب ْحو َذ َمن بٔؾعى َخََين خم ،وب ِس ين خَمِ ْ ،
وارصف ِؾين ر
مجَؽ ذَلم».
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وزوى بٔتوتعري ؾن بٔيب ؾحسظل(ؿَََ اًسالم)كال :إرا قصتت اًضمس ًوم ؾصفة
فلي:
َ
ْ
وازسُ كٌََ ِم ْن كاتي بٔتس ًا ما بٔتلَ ِْخَين،
«اٌَرُِ رم ل ْجت َـ ُهل ب ٓ ِد َص اً َـِْ ِس ِمن ُشا امل ْو ِكفْ ،
وا ْك َِ ْحين اً ََو َم ُم ْف َِح ًا ُم ٌْجِ ح ًا م ُْس َخجا ًاب يل مصحوم ًا َم ْل ُفوز ًا يل ،تبٔفْضَ ي ما ً َ ْيلَ َِ ُة ِت َِ
واح َـَين اً ََ ْو َم ِم ْن ٔب ْن َص ِم َوفْ ِسك
اً ََ ْو َم ٔب َح ٌس ِمن َوفْ ِسك و ُحجاح تُْ ِذ َم احلصامْ ،
ؿَََم ،واؾ ِْعين بٔفضَ َي ما ٔبؾ َْع َْ َت ٔب َحس ًا ِمهنْ ُم ِم َن اخل ْ َِري َ
واًص َمح ِة وا ّ ًِصضْ و ِان
واًربن ِة ر
واملَل ِف َصت ،وابزِك يل فامي ب ْٔز َح ُؽ إًََ ْمن بُٔي بٔو مال بٔو كَََي بٔو َنثري ،وابزِك ًِ ُْمَ
ّيف».
بٓذاة اًوكوف ابملزذًفة
وىه بًٔض ًا نثريت هشهص تـضِا:
 - 1الٕفاضة من ؾصفاث ؿىل سىِية ووكاز مس خلفص ًا فإرا اىهتيى إىل اًىثَة
الٔمحص ؾن ميني اًعصًق ًلول:
«اٌَرُِ رم ْاز َح ْم َم ْو ِكفي ،وسِ ْذ يف َ َمعًلَ ،وس ِ ّمل يل ذًين وثَلدري َم ِ
ٌاسيك».
 - 2الاكذعاذ يف اًسري.
 - 3ثبٔذري اًـضائني إىل املزذًفة ،وادلؽ تُهنٌل تبٔران وٕاكامذني وٕان رُة زَر
اٌََي.
 - 4ىزول تعن اًواذي ؾن ميني اًعصًق كصًح ًا من املضـص ،وٌس خحة ٌَرصوزت
وظء املضـص جصخهل.
 - 5إحِاء ثطل اٌََةل ابًـحاذت وازلؿاء ابملبٔزوز وكريٍ ،ومن املبٔزوز بٔن ًلول:
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«اٌَرُِ رم ُشٍ ُمجَؽ ،اٌَرُِ رم ا ِ ّٕين بٔسب ُٔضل ب ْٔن َ ْجت َم َؽ يل فهيا حوام َؽ اخلَريِ  ،اٌَرُِ رم ل ثؤٌْس ين
َة ٕاًَ َْ َم ب ْٔن ث ّ ُِـصفَين ما ؾ رَصفْ َت
ِم َن اخل َْري راشلي سبًْٔخُ َم بٔن ْجت َم َـ َُ يل يف كََيب ،وب ْٔظ ُ
ًَاءك ،يف َم ْزنيل ُشا ،وب ْٔن ثَ ِلَِين ِ
حوام َؽ ر
اًرش».
ٔبو َ
 - 6بٔن ًعحح ؿىل ظِص ،فِعًل اًلسات وحيمس ظل ّؾزوخ ّي وًثين ؿَََ ،وًشهص
من بٓلئَ وتالئَ ما كسز ؿَََ ،وًعًل ؿىل اًييب(ظىل ظل ؿَََ وبٓهل)مث ًلول:
زة املضْ ـص احلصا ِم فُ رم َزكَ َديت َمن اًياز ،وب ِ
ٔوس ْؽ ؿَ َ رًل ِم ْن زِسْ ِك َم احلالل،
«اٌَرُِ رم ر
ر
اجلن والاوس ،اٌَِ رُم ٔبه َْت ذريُ معَوة إًََ وذَريُ َمسْ ؾ ٍُّو
رش فَ َسلَة ِّ
واذ َْز ٔب ؾ َّين ر
خائزيت يف َم ِ
وذَريُ َمسؤول و ُ ِ ّ
وظين ُشا ب ْٔن ثُلََِين
ًلك وا ِفس خائزتٌ ،فاح َـيْ َ
اوس ؾ َْن دَعَئيت ،رمث ا ْح َـي اًخرلوى ِم َن ازلر هَا
ؿَرثَ يت ،وثَلدَ َي مـ ِشزيت ،وب ْٔن َجت َ
ساذي».
 - 7اًخلاظ حىص ادلاز من املزذًفة ،وؿسذُا س حـون.
حمرس وكسز ٌَسـي مائة دعوت،
 - 8اًسـي (اًسري اًرسًؽ) إرا مص تواذي ِ ّ
وًلول« :اٌَرِ رُم َس ِ ّ ْمل يل ؾَِسي ،وا ْك َديْ ثوتَيت ،وبٔحِ ْة َذؾْويت ،واذَُ ْفين خب َْري يف
َم ْن حَ َص ْن ُت تَـسي».
بٓذاة زسم ادلصاث
ٌس خحة يف زسم ادلصاث بٔموز ،مهنا:
 - 1بٔن ٍىون ؿىل ظِازت حال اًصسم.
 - 2بٔن ًلول إرا بٔذش احلعَاث تَسٍ:
«اٌَرِ رُم ُؤلء َحعَايت فب ِ
ٔحعِ رِن يل وازفَ ْـِ رُن يف َمعًل».
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 - 3بٔن ًلول ؾيس لك زمِة:
«ظل ٔبنرب ،اٌَرُِ رم ا ْذ َح ْص ؾ ِ َّين ا رًض َعان ،اٌَرُِ رم ثَعسًل ًا ِج ِىذات َِم وؿىل ُس ير ِة هخِّ َِم،
اٌَرُِ رم ا ْح َـ ْ ُهل َح ّج ًا َمربوز ًا ومع ًال َملدو ًل َوسـَ ًا َمضىوز ًا و َرهح ًا ملفوز ًا».
 - 4بٔن ًلف اًصاسم ؿىل تـس من مجصت اًـلدة تـرش دعواث ،بٔو مخس ؾرشت
دعوت.
 - 5بٔن ٍصسم مجصت اًـلدة مذوهج ًا إٍهيا مس خسجص اًلدةل ،وٍصسم ادلصثني الٔوىل
واًوسعى مس خلدي اًلدةل.
 - 6بٔن ًضؽ احلعات ؿىل إهبامَ ،وًسفـِا تؼفص اًس حاتة.
 - 7بٔن ًلول إرا زحؽ إىل مىن:
«اٌَرِ رُم ت َِم َو ِز ْل ُت ،وؿَََ َْ َم ر ْ
اًصة و ِه َـم املوىل و ِه َـم اًيرعري».
ثولك ُت ،ف ٌِ ْـ َم ر
بٓذاة اًِسي
ٌس خحة يف اًِسي بٔموز مهنا:
 -1بٔن ٍىون تسهة ،ومؽ اًـجز فدلصت ،ومؽ اًـجز ؾهنا بًٔض ًا فىخض ًا.
 - 2بٔن ٍىون مسَي ًا.
 - 3بٔن ًلول ؾيس اشلحب بٔو اًيحص:
وهج ُْت َوهج َْيي ٌِ ّصلي ف ََع َص ا رًس ِ
« ر
نني،
ٌلواث والٔزط َحٌَف ًا م ُْس ٌَِلً وما بٔان ِم َن امل ُ ْرش َ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
زة اًـاملني ،ل َرشًم ُهل وتِشضل ام ُ
صث
َاي و َمٌليت عل ِ ّ
ا رٕن ظاليت وو ُسيك و َم ْح َ
وضل ،ثسم ِ
وبٔان ِم َن امل ُ ْس َِمني ،اٌَرُِ رم ِمٌْ َم َ
وظل ٔبنربُ  ،اٌَرُِ رم ثَلدري ِم ِ ّين».
ظل ُ
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 - 4بٔن ًحارش اشلحب تيفسَ ،فإن مل ٍمتىن فََضؽ اًسىني تَسٍ ،وًلدغ اشلاحب
ؿىل ًسٍ ،ول تبٔش تبٔن ًضؽ ًسٍ ؿىل ًس اشلاحب.
بٓذاة احلَق
ٌ - 1س خحة يف احلَق بٔن ًخذسئ فَِ من اًعصف الٔمين ،وبٔن ًلول حني احلَق:
«اٌَرُِ رم اؾعين ج ِ ّ
لك صَ ـصت هوز ًا ًوم اًلِامة».
 - 2بٔن ًسفن صـصٍ يف دميخَ يف مىن.
 - 3ب ْٔن ًبٔذش من حلَخَ وصازتَ ِ ّ
وًلمل بٔػافريٍ تـس احلَق.
بٓذاة ظواف احلج واًسـي
ما رهصانٍ من الٓذاة يف ظواف اًـمصت وظالثَ واًسـي فهيا جيصي ُيا بًٔض ًا،
وٌس خحة الثَان ابًعواف ًوم اًـَس ،فإرا كام ؿىل ابة املسجس ًلول:
«اٌَرِ رُم ٔب ِؾ ِ ّين ؿىل و ُ ُس ِى َم َوس َِ ّ ْمين َ ُهل َوس َِ ّ ْم َُ يل ،بٔسب َٔضل َم ْسب َ َٔةل اًـََي راشلًَي
امل ُ ْـ َرتف ِت َشهحَ بٔن ث ْل ِف َص يل ُره ُويب ،وبٔن حصحِ َـين حباحيت ،اٌَرُِ رم ا ِ ّٕين ؾ ْحسُ ك واً َح َ ُسل
ُت تَُذُم ،حِ ُ
ت َ َ ُسلك واً َح ُ
ٔظَة َز ْ َمحخم و ٔب ُؤ رم ظاؾخَمُ ،مذرحِـ ًا لٔ ْمصك زاضَ ًا
ئت ب ُ
ِتلَسَ زِكَ بٔسب َٔضل مسبٔ َةل املُضْ َع ّ ِص إًَم ،املُعَؽ ِ لٔمصِك ،املُضْ ِف ِق ِم ْن ؿَشاتِمِ ،
اخلائف
ؾفوك ُوجتريَ ين ِم َن اًيراز جصمحخم».
ً ُـلُوت َ ِخ َم ب ْٔن ثُ َحَرلين َ
مث ًبٔيت احلجص الٔسوذ فُس خَمَ وًلدّهل ،فإن مل ٌس خعؽ اس خمل تَسٍ وكدرَِا ،وٕان مل
ٌس خعؽ من رضل بًٔض ًا اس خلدي احلجص ّ
ونرب وكال نٌل كال حني ظاف ابًحُت ًوم
كسم مىة يف ازلؿاء املشهوز فبٓذاة اًعواف «بٔماهيت ٔب رذ ٍْهتُ ا ومِثايق ثَـاُسثُ َُ
ًدضَِسَ يل ابملُوافا ِت».
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بٓذاة مىن
ٌس خحة امللام مبىن بٔايم اًدرشًق وؿسم اخلصوح مهنا وًو اكن اخلصوح ٌَعواف
امليسوة ،وٌس خحة اًخىدري فهيا
تـس مخس ؾرشت ظالت ٔبوًِا ػِص ًوم اًيحص ،وتـس ؾرش ظَواث يف سائص
الٔمعاز ،والٔوىل يف هَفِة اًخىدري بٔن ًلول:
ظل ٔبنربُ وعل احلَ ْمسُ  ،ظل ٔبنربُ
وظل ٔبنربُ ُ ،
ظل ُ
ظل ٔبنربُ  ،ل إهل ٕالّ ُ
ظل ٔبنربُ ُ
« ُ
ٔ
ظل بنربُ ؿىل ما َز َسكٌَا ِم ْن هبَ مية الٔهـا ِم ،وا ْذلسُ ِعل ؿىل ما
ؿىل ما ُساانُ ،
بٔتالان» .وٌس خحة بٔن ًعًل فصائضَ وهوافهل يف مسجس اخلَف ،زوى بٔتومحزت
اًامثيل ؾن بٔيب حـفص(ؿَََ اًسالم)بٔهَ كال« :من ظىل يف مسجس اخلَف مبىن
مائة زوـة كدي بٔن خيصح مٌَ ؿسًت ؾحاذت س حـني ؿام ًا ،ومن س حّح ظل فَِ مائة
جسخِحة نخة هل كٔحص ؾخق زكدة ،ومن َُي ظل فَِ مائة هتََةل ؿسًت بٔحص
إحِاء وسمة ،ومن محس ظل فَِ مائة حتمَست ؿسًت بٔحص دصاح اًـصاكني ًخعسق
تَ يف سخِي ظل ّؾزوخ ّي».

بٓذاة مىة املـؼمة
ٌس خحة فهيا بٔموز مهنا:
 - 1الانثاز من رهص ظل وكصاءت اًلصبٓن.
 - 2دمت اًلصبٓن فهيا.
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 - 3اًرشة من ماء سدم مث ًلول:
فاء من لكّ ذاء ُوسلم» ،مث ًلول« :ثس ِم
«اٌَرُِ رم ا ْح َـ ْ ُهل ِؿٌَْلً ان ِفـ ًا وزسك ًا واسـ ًا ِوص ً
ظل ،احلَ ْمسُ عل ،اًضر ْى ُص عل».
 - 4الانثاز من اًيؼص إىل اًىـحة.
 - 5اًعواف حول اًىـحة ؾرش مصاث :زالزة يف ب ّٔول اٌََي ،وزالزة يف بٓدصٍ،
وظوافان تـس اًفجص ،وظوافان تـس اًؼِص.
 - 6بٔن ًعوف بٔايم إكامذَ يف مىة زالزة وس خني ظواف ًا ،فإن مل ٍمتىن فازيني
ومخسني ظواف ًا فإن مل ٍمتىن بٔىت مبا كسز ؿَََ.
 - 7ذدول اًىـحة ٌَرصوزت ،وٌس خحة هل بٔن ًلدسي كدي ذدوهل وبٔن ًلول
ؾيس ذدوهل:
اٌَرِ رُم ٕاه َرم كَت :و َم ْن ذذ ََهل اكن ب ٓ ِمٌ ًا ،فب ٓ ِم ّين ِم ْن ؿَشاة اًيراز».
مث ًعًل زوـخني تني الٔسعواهخني ؿىل اًصذامة اذلصاءً ،لص ٔب تـس اًفاحتة يف اًصوـة
الٔوىل سوزت مح اًسجست ،ويف اًثاهَة تـس اًفاحتة مخس ًا ومخسني بًٓة.
 - 8بٔن ًعًل يف لك ساوًة من سوااي اًحُت ،وتـس اًعالت ًلول:
وخائزث َِ
خاء زِفْ ِسٍ َ
«اٌَرِ رُم َم ْن هتَ َ رَبٔ ب ْٔو ثَ َـ رحبٔ ب ْٔو ٔبؿَسر ب ْٔو ْاس َخ َـسر ًِوفاذت إىل خمَُوق َز َ
ِ
وهَوا ِف ِهل وفو ِاض ِهل ،فا َ
خاء
ًَٕم ايس َسي هتَْئيت وثَـحئَيت وٕاؿساذي ْ
واس خـساذي َز َ
َة ؿَََََ سائِ ٌي،
زِفْ ِسكَ وهوا ِف ِطل وخائ ِزثم ،فال ُ َخت َِّة اًَو َم َزخايئ ،اي َم ْن ل َخي ُ
ِ
ُ
ول ً َ ْيلُ ُع َُ انئ ٌي فا رٕين ْمل ب ٓ ِث َم اًَو َم ِت َـ َمي ظاحل كَسر ْمذَُُ ،ول صَ فاؿة َمزَوق َز َح ْوثَُ،
ًىين ٔبثَُْذُ َم ُم ِل ّص ًا ر
و ِّ
ابًؼ ِمل
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ٕساء ِت ؿىل ه َ ْفيس ،ف ٕاه ر َُ ل ُح ّج َة يل ول ؿُشز ،فبٔسب ُ َٔضل اي َم ْن ُ َُو نشضل ب ْٔن
وال َ
ِ
َ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ق
َ
ل
ث
م
ُـع
ث
ثعًل ؿىل َلس وبهل ،و ََين َ سبًيت وثُلَِين ؿَرثيت و َ َحين َجص َحيت ،ول ُحصذرين
َّ
جمحوُ ًا ذميُوؿ ًا ول ذائح ًا ،ايؾَؼ ُمي ايؾَؼ ُمي ايؾؼ ُمي ب ْٔزحوكَ ٌَـؼمي ،بٔسبٔضل ايؾؼ ُمي
هة اًـؼ َمي ل إهل ٕالّ بٔهت».
بٔن ثَ ْل ِف َص يل ا رشل َ
وٌس خحة اًخىدري زال ً ؾيس دصوخَ من اًىـحة وبٔن ًلول:
«اٌَرُِ رم ل جتِْسْ تَالءان ،زتريا ول جُض ِمت تِيا بٔؿساءان ،فاه َرم ٔبه َْت اًضر راز اًيرافؽ».
مث ًزنل وٌس خلدي اًىـحة ،وجيـي ازلزخاث ؿىل خاهحَ الٌٔرسّ ،
وًعًل ؾيس
ازلزخاث.
ظواف اًوذاغ
ٌس خحة ملن ٔبزاذ اخلصوح من مىة بٔن ًعوف ظواف اًوذاغ ،وبٔن ٌس خمل احلجص
الٔسوذ واًصهن اًاميين يف لك صوظ ،وبٔن ًبٔيت مبا ثلسم يف ازلؿاء املشهوز ساتل ًا
(ايعل ايويل اًـافِة  ) ....من املس خححاث ؾيس اًوظول إىل املس خجاز ،وبٔن
ًسؾو ظل مبا صاء ،مث ٌس خمل احلجص الٔسوذ ،وًَعق تعيَ ابًحُت ،وًضؽ إحسى
ًسًَ ؿىل احلجص والٔدصى حنو اًحاة ،مث حيمس ظل وًثين ؿَََ ،وًعًل ؿىل
اًييب وبٓهل ،مث ًلول:
َ
َ
َ
وجنَحم وذريَ ِث َم
وحدَحم
وزسوضل وهخِّ َِم وبٔمِ ِي َم
«اٌَرُِ رم ظ ِ ّي ؿىل َلّس ؾ ْحسكَ
ِ
ِ
َ
ٔ
َ
وظسَ َغ تبمْصكَ  ،وبٔوري
ِمن ذَ ِل َم ،اٌَرُِ رم نٌل تَ ر َف زِسالثم ،وخاُسَ يف سخِطلَ ،
فِم ويف َحٌ َ
اًَلني ،اٌَرُِ رم ا ْك َِ ْحين ُمف َِح ًا ُمٌْجِ ح ًا م ُْس خجا ًاب
ْحم ،و َؾ َحسَ كَ حىت بٔات ٍُ ُ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ٌ
ٍصحِ
ْ
واًصِضو ِان واًـافِة».
يل تبٔفْضيِ ما ؽ تَ بٔحس م ْن َوفسكَ م َن امللفصت واًربنة ّ
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وٌس خحة هل اخلصوح من ابة احليّاظني ،وًلؽ كدال اًصهن اًضاسم ،وًعَة من
ظل اًخوفِق ًصحوؿَ مصت بٔدصى ،وٌس خحة بٔن ٌضرتي ؾيس اخلصوح ملساز ذزمه
من اٍمتص وًخعسق تَ ؿىل اًفلصاء.
فِصش املوضوؿاث
امللسمة

5

احلج

7
رشائط وحوة جحة الٕسالم

4

6

اًرشظ الٔول :اًحَوػ

8

اًرشظ اًثاين :اًـلي

10

اًرشظ اًثاًر :احلصًة

10

اًرشظ اًصاتؽ :الاس خعاؿة

11

ًـخرب يف الاس خعاؿة بٔموز
الٔول :اًسـة يف اًوكت

11

اًثاين :الٔمن واًسالمة

12
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اًثاًر :اًزاذ واًصاحةل

14

اًصاتؽ :اًصحوغ اىل اًىفاًة

16

حنك املصحزق من اًوحوٍ اًرشؾَة

17

اًوظَة ابحلج

30

هَفِة الاسدئجاز ٌَحج

34

فعي يف اًيَاتة

39

احاكم الٔخري ٌَحج

43

احلج امليسوة

47

اكسام اًـمصت

48

بٔكسام احلج

51

بٔول :جح اٍمتخؽ

53

واحداث احلج

54

رشوظ جح اٍمتخؽ

55

حنك دصوح املمتخؽ من مىة

58
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هَ ًا :جح الٔفصاذ

59

اًفصوق املوحوذت تني جح اٍمتخؽ والافصاذ

60

ًث ًا :جح اًلصان

61

مواكِت احلج
 -1مسجس اًضجصت

62

 -2واذي اًـلِق

62

 -3اجلُحفة

63

ًَ -4ممل

63

 -5كصن املياسل

63

 -6مىة اًلسمية

63

 -7مزنل اًضرط

64

 -8اجلـصاهة

64

 -9حمارات مسجس اًضجصت

64

بٔحاكم املواكِت

65
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حنك حصك الٕحصام من املَلاث

66

هَفِة الٕحصام

71

 -1اًيَة

71

 -2اًخَحَة

72

ً -3خس زويب الٔحصام

75

رشوظ زويب الٕحصام

76

 -4حصوك الٔحصام

77

 .1اًعَس اًربي

78

 .2جمامـة اًًساء

83

 .3ثلدَي اًًساء

86

 .4مس اًًساء

86

 .5اًيؼص اىل املصبٔت ومالؾحهتا

86

 .6الاس متياء

87

 .7ؾلس اًياكخ

88
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 .8اس خـٌلل اًعَة

89

ً .9خس اخملَط ٌَصخال

90

 .10الانخحال

91

 .11اًيؼص يف املصبٓت

92

ً .12خس اخلف بٔو اجلوزة

92

 .13اًىشة واًسة

93

 .14اجلسال

93

 .15كذي ُوام اجلسس

94

 .16اًملٍن

95

 .17الاذُان

95

ٕ .18اساةل اًضـص ؾن اًحسن

96

 .19سرت اًصبٔش ٌَصخال

97

 .20سرت اًوخَ ًٌَساء

98

 .21اًخؼََي ٌَصخال

99
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 .22ادصاح ازلم من اًحسن

100

 .23اًخلَمي

101

 .24كَؽ اًرضش

101

 .25محي اًسالخ

102

بٔحاكم احلصم

102

بٍٔن ثشحب اًىفازت

104

رشائط اًعواف

104

الاول :اًيَة

105

اًثاين :اًعِازت من احلسج الٔظلص والٔنرب

105

اًثاًر :اًعِازت من اخلحر

105

اًصاتؽ :اخلخان ٌَصخال

110

اخلامس :سرت اًـوزت

111

واحداث اًعواف

112

الاول :لتخساء من احلجص الٔسوذ

112
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اًثاين :الاىهتاء من لك صوظ ابحلجص

112

اًثاًرُ :ي اًىـحة ؿىل ٌسازٍ يف لك الاحوال

112

اًصاتؽ إذذال جحص اسٌلؾَي يف املعاف

113

اخلامس :دصوح اًعائف ؾن اًىـحة

113

اًساذش :بٔن ًعوف س حؽ مصاث مذواًَاث ؾصف ًا

113

اخلصوح ؾن املعاف اىل ازلاذي بٔو اخلازح

114

اًيلعان يف اًعواف

116

اًزايذت يف اًعواف

117

اًضم يف ؿسذ الٔصواظ

118

ظالت اًعواف

121

اًسـي

123

بٔحاكم اًسـي

126

حنك اًزايذت واًيلعان يف اًسـي

127

اًضم يف اًسـي

128
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اًخلعري

129

واحداث احلج

130

الٔول :الٕحصام

131

اًثاين :اًوكوف يف ؾصفاث

132

حس ؾصفاث

133

اًثاًر :اًوكوف يف املزذًفة

136

حس املزذًفة

137

اذزاك اًوكوفني بٔو احسٌُل

137

مىن وواحداهتا

139

اًصاتؽ :زسم مجصت اًـلدة

139

رشوظ اًصسم

139

رشوظ احلعَاث

139

اخلامس  :اشلحب بٔو اًيحص يف مىن

142

مرصف اًِسي

147
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اًساذش :احلَق واًخلعري

148

اًساتؽ :اًعواف

150

اًثامن :ظالت اًعواف

151

اًخاسؽ :اًسـي

152

اًـارش :ظواف اًًساء

152

احلاذي ؾرش :ظالت اًعواف ًٌَساء

154

اًثاين ؾرش :املحُت يف مىن

155

اًثاًر ؾرش :زسم ادلصاث اًثالج

157

بٔحاكم املعسوذ

159

بٔحاكم احملعوز

162

مس خححاث الٔحصام

164

مىصوُاث الٔحصام

168

ذدول احلصم ومس خححاثَ

169

بٓذاة ذدول مىة املىصمة واملسجس احلصام

170
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بٓذاة اًعواف

174

بٓذاة ظالت اًعالت اًعواف

177

بٓذاة اًسـي

179

بٓذااة الٕحصام إىل اًوكوف تـصفاث

182

بٓذاة اًوكوف تـصفاث

183

بٓذاة اًوكوف ابملزذًفة

187

بٓذاة زسم ادلصاث

189

بٓذاة اًِسي

190

بٓذاة احلَق

191

بٓذاة ظواف احلج واًسـي

191

بٓذاة مىن

192

بٓذاة مىة املـؼمة

193

ظواف اًوذاغ

196
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