


 اِج تَ ْح ادُ  ةُ ٌَ ِْ بُ 

 دم

 اج  ك الَ اِش َْ مَ 

ُك وهو َمَْْس 

 افًالمة

 هـ 199تـ جالل افدين افسٔوضي

 )يْؼ ٕول مرة وهلل الّد(

 اظتْى به

 حمّد بن أمحد بن حمّود آل رحاب

ؽٍر اهلل فه وفوافديه ودناخيه وفِّسِّغ 
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بسم اهلل افرمحن افرحٔم

 ,, وافهالة وافسالم ظذ رشول اهللالّد هلل

ًَ  , ؾ٘نْ إحرامٍ  ه بٌرِ اوزَ م أن ُي رُ َح  إػ ادَٔاِت  ِك افُْس  ؿاصُد  إذا وصَل  ًَ مَ فزِ  َل ؾ وُد إٓه اف

 وظِٔه دٌم,  ,ذرٍ ًُ فِ 

ًُ  رمَ أْح  الج   ـان دم ؽر أصٓرِ  م إنْ ثُ   ي:دم أصٓره, وهِ  وْ , أَ ّرةٍ ب

 :نْ مِ  

 صوالٍ  فِٔةِ  

 :إػ

ر, ْح افْ   يومِ  ؾجرِ  

ًُ  صاءَ  ؾ٘نْ  ّرٍة ب

 ج  أو بَح 

ا,  ام ؿارًٕ أو ِب  

 ه:ٍتُ وِص 

 ه:بَِبه وفسإِ  أن يَوَل 

 به هلل تًاػ . ُت وأحرمْ  ,اأو ُه  أو الج   افًّرةَ  ٕويُت 

ٌُ  مُ َد  ويُ   ّٔ  َل ْس ظِٔه اف , اإلحرام ةِ بْ

ٔ  ظَج  ؾ٘نْ   ,مَ َّ ز ت
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َرهُ  وُيزيُل  ًَ َرهوَ  ص ٍُ  , 1ُط

ُُ  اإلحرام إنْ  ةَ ْ  هع رـًتغ ُش ويُ  َـ ن وؿْ مل ي  هٍة,رات 

  ,افُاؾرين :َرأ دم إوػيَ  

 ,اإلخالَص  :وافثإٔةِ 

 , ظِٔه دم اإلحرامِ  مُ رُ ما َي  ظنْ  تجردُ ويَ  

غ,داءا أبٔوغ جديَدين أو َٕ إزارا ورِ  ِبُس ويَ  ٍَ  ئ

 ,رِ وٓ ُيِرم حتى يٖخَذ دم افس   

  ُِبي ؾَٔول:ثم ي 

ٓ ذيك فك,  ,فك وادِكفبٔك افِٓم فبٔك, فبٔك ٓ ذيك فك فبٔك, إن الّد وافًّْة  

 وٓ يزيد,

 صذ اهلل ظِٔه وشِم, هع بًَدها ظذ افْبي  ويُ  

 ظَْد  :اهوًص ُخ  ,ويُثر مْٓا دم ـل وؿٍت  ,ن افْار, ويستًٔذ مِ واجلْةَ  2ضوإهُ سٖل اهلل رُ ِويَ  

 ,إحوالِ  تٌُرِ 

 ه,صوتَ  افرجُل  رؾعُ ويَ  

 ُرُم ظِٔه دم اإلحرام  :وَيْ

 ,ُفْبُس اَدخٔط 

 ,حٔطأو ادُ  

                                                           

 فًِالمة افسٔوضي جزءان ظن إطٍار, ها: افيٍر بَِم افيٍر, واإلشٍار ظن ؿِم إطٍار. 1

 بُرس افراء وضّٓا فٌتان, وؿريء ب ام. 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ه, ن رأِش مِ  وَشْسُ رءٍ  

 :وظذ ادرأة

ِٓ وَ  ْسُ َش    , ٓا ؾَطْ ج

 :وظِٔٓ ام

 ,ٍٔب ضِ  ـُل  

 ,ٍرٍ وإزافة طُ  

 ,3رٍ ًَ وَص  

  ,ما ه بدهنٍ ُْ ودهْ  

 ,واجل امعُ 

 ,بنٓوةٍ  وادباذةُ  

 ق, افوْح  افَز   وصُٔد  

ويرم: 

 ىَِا,غ مُ مَ رَ دم الَ  -أيوا- افهُٔد  

  ,بدٕةً  مُ ِزَ ويُ  ,ٍسُد ؾُٔ  ,وفزمه دٌم إٓ اجل امعَ  ,ا ظلظادِ  ذفَك  نْ صٔئا مِ  ؾًَل  ؾ٘نْ  

ٍُ  وإٓ صًرةً  ًَ  ,ا واحدارً أو ط دًّ ض ُّ   ,امٍ ؾ

 ,يند  مُ  ودم اثْغِ 

                                                           

 بٍتح افًغ ظذ إؾهح, ويوز تسُْٔٓا ختٍٍٔا. 3
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ِْقؾال رء ,أو ٕاشٔا أو جاهال  ََ  , إٓ دم افهٔد وال والِق وافَِم فًذٍر,  4... وفو ,ِمواف

 :ٍدي إماويُ 

 بناٍة  

  5ي  ْك بادِ  اح ضًامٍ شتة مساـغ شتة أؿد أو إضًامِ 

 أو صوم ثالثة أيام .

 ؿال: مِ إػ الرَ  َل ؾ٘ذا وَص 

واجًِْي  ,ظذابك يوم تبًث ظبادك نْ وأّمّْي مِ  ,ْي ظذ افْارِ مْ ُْك ؾحر  مْ ك وأَ مُ رَ هذا َح  افِٓم   

 ن أوفٔائك وأهل ضاظتك.مِ 

 مُة, بذي ضوى فدخولِ  ويٌتسُل  

ُِ ويَ   ًُ ن افثّْٔ ٓا مِ دخ  .أِا ماصًٔ ة اف

.وإياه وإذى بافزمحة, أو اإلؽالظ دَِن زامحه 

 ؾ٘ذا رأى افبَٔت 

:ا يديه ًً  ؿاَل راؾ

افِٓم ِزْد هذا افبَٔت تؼيٍا وتًئ ام وَتُري ام ومٓابًة, وِزْد َمن ّذؾه وظيّه ممن حجه أو 

ٔ َْا رّبْا ب  افسالم,اظتّره تؼيٍا وتُري ام وتًئ ام وبرا, افِٓم إٔت افسالُم, ومَْك افسالُم, ؾَح

ه ـادٌٍرة.   ويدظو ب ام أه 

                                                           

 بٔاض يسر بإصل. 4

ده وحمل إؿامته, وفُون افٍئة ادستٓدؾة بافُتاب هم ظنرته إؿربون من فُون مك بِ -رمحه اهلل–مث ل بذفك ادٗفف  5

 باب أوػ.
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 ويدخُل من باب بْي صٔبة.

ُج ظذ رء, وٓ ـِراِء مْزٍل حتى يىوَف,  ر  ًَ  وٓ ُي

ُدوِم, وفه افسًُي َبًُد. َُ ا ضاَف فِ  ؾْ٘ن ـان حاج 

 أو مًتّرا ضاف فًِّرة.

:ُط افىواِف  وَذْ

 افوضوُء,  

 وضٓارُة اخلَبِث, 

 وَشْسُ افًورة.

ًِه.وأن يبتديء ب  الجر إشوِد, وإوَػ: أن يتٖخر ظْه ؿِٔال, فٔتحَق حماذاة مجٔ

 ويىوف شبًة أصواط, 

 ؾٔه,  اجلدارِ  س  مَ  نْ ويسُز ظَ 

 اَذى اَلَجَر:ِ ام َح ـُ  ويَوُل 

ًٓدَك, واتباظا فُسْ ِة ٕبٔك ُتابك, ووؾاءا بِ ك, وتهديَا بِ أـز, افِٓم إي امٕا بِ  م اهلل, واهللُْس بِ 

 هلل ظِٔه وشِم.حمّد صذ ا

 6وؿبافَة افباِب: 

 افبُٔت بُٔتَك, واَلَرُم حَرُمَك, وإمُن أمُْك, وهذا مَاُم افًائذ بك من افْار.افِٓم 

 وينُر إػ مَاِم إبراهٔم.

                                                           

 أي: ويَول إذا ؿابل باب افًُبة افؼيف وواجٓه...إفخ. 6
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 وؿٔل:

 يًْي ٍَٕسه, وهو ادختاُر.

:َٔغ  وبغ افرـَْغ افٔ امٕ

 افْار. افِٓم آتْا دم افدٕٔا حسًْة, ودم أخرة حسًْة وؿْا ظذاَب 

.ويَرُأ دم افباؿي افَرآَن, وهو أؾول من دظاٍء مل َيِرْد 

ُِه بحُٔث ٓ ييُٓر صوٌت,  ب  ََ  ويستُِم اَلَجَر دم ـل صوٍط, وُي

 ويوُع جبَٓته ظِٔه, 

 ؾْ٘ن ظجز اشتُِّه,

َِٓا,  ؾْ٘ن َظَجَز أصار بٔده, وؿب 

ب ِه, ََ  ويستُِم افٔ امين, وُيَب ل يده, وٓ ُي

 ر.ؾْ٘ن ظجز أصا

ٌي َرَمَل دم إصواط افثالثة إوػ ب ًْ ُب هذا افىواَف َش َُ  ـ:وإْن ـان يً

با ُخَىاُه,   أن ُيرْسَع منٔه, ُمَر 

:ويَوُل دم افرَمل 

 رب اؽٍر وارحم, وجتاوز ظ ام تًِم, إٕك إَٔت إظز إـرُم,

 :ويوىبُع دم مجٔع هذا افىواِف, ؾٔجًل

ه إيرِس .وشَط ردائِه حتَت إْبىه إيِّن, وضَرؾٔه   َِ  ظذ ظات

 وٓ ترمل ادرأُة, وٓ توىبع.

َِْف ادَاِم.  ؾ٘ذا ؾَرَغ افىواَف صذ رـًتغ بٖي  مُاٍن صاَء, وإؾول: َخ
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 يَرأ دم إوػ: افُاؾرين, 

 وافثإٔة: اإلخالص.

بع دم افهالة,ىوٓ يو 

افوؿوِف, ومل يُن  يًوُد إػ الَجر ؾْٔستِّه, إن ـان هذا افىواف فًِّرِة أو فِحج بًَد ثم 

شًى, أو فَِدوم وأراد افسًَي بًَده خرج من باب افهٍا فِسًي, ؾٔهًد حتى يرى افبَٔت, 

 ؾٔستَبِه, 

:ويَول 

اهللُ أـُز, اهلل أـُز, اهلل أـُز, وهلل الُّد, اهلل أـز ظذ ما هدإا, والّد هلل ظذ ما أوٕٓا, ٓ 

, وفه الُّد, ُئي وُئُّت, بٔده اخلُر, وهو ظذ ـل إفه إٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه, فه ادِك

رء ؿديٌر, ٓ إفه إٓ اهلل, وٓ ًٕبد إٓ إياُه, خمِهغ فه افدين, وفو ـره افُاؾرون, افِٓم إٕك 

 ؿِت:

 وإين أشٖفك:وإٕك ٓ خُتِف ادًٔاَد,  ,7"ادظوين أشتجب فُم"

 ُمسِ ام. ـ ام هديتْي فإلشالم أن ٓ تْزظه مْي, وأْن تتوؾاين

 ويدظو ب ام صاء, وُيُرُر ذفك ثالثا.

 , حُمَْدٌث  ؾْ٘ن مل يهًْد أجزأه, فُْن يْبٌي أن يتاَط, ؾ٘ن بًض افدرج

ُٔه, وِمن هْا يْبٌي فِّرأة:   ومتى خِف من افسًي صٔئا يسرا مل يهح شً

ٔ ْْتُه دم "افتْبٔه"افرؿّي احتٔاضا خالؾا إلضالق ـالم   .8"خُمَْتكه", وؿد ب

                                                           

 06ؽاؾر:  7

 ؾَال: "حسن ادحارضة"دم ترمجته افذاتٔة دم  -رمحه اهلل–ذـره  8
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ِ ق بجدار ادسجد ٕحو:  ويّق ظذ هْٔتهثم يْزل,  ًَ حتى يبَى بْٔه وبغ ادٔل إخرض اُد

 شّت أذرٍع َظَدا ظْدوا صديدا حتى ياذي ادِٔغ إخرضين:

 أحدها: بجدار ادسجد

 وأخر: مَابِه بجدار افًباسِ 

 ؾّٔق ظذ هْٔته إػ ادروة, ؾٔستَبل افَبِة, 

 ُدو دم موضع َظْدوه, ويَول ـ ام ؿافه ظذ افهٍا, ثم ًْ يرجُع ؾّٔق دم موضع َمنٔه, وي

 , ويًٍل ـ ام شَبَق,حتى يهل إػ افهٍا, ؾٔهًد

 يًٍُل ذفك شبًا, ذهاُبُه من افهٍا إػ ادروة مرة, وظوُده مْٓا إفٔه ُأْخرى. 

.ويب آبتداء بافهٍا 

 ٓ تًدو.وادرأة 

 ُؾٔه ضٓارٌة, وٓ شس. وٓ ينسط 

ـافىواف. ويوُز افرـوُب ؾٔه 

 ويوىبع ؾٔه.

, َ  ؾ٘ذا ؾرغ حِق أو ؿك 

                                                                                                                                                                                           

 .افوادم :خمتك افتْبٔه, يسّى

, ودم ؾٓرس مٗفٍاته, وـذا تِّٔذاه افداودي وافناذيل دم ترمجتٔٓ ام "افتحدث بًّْة اهلل"وذـره دم ترمجته افذاتٔة 

 .فنٔخٓ ام

 ؾائدة:

 وفه رمحه اهلل ظدة أظ امل ظذ افتْبٔه ؽر ادختك, هي: ذحه, وـذا دؿائَه ـ ام دم ادراجع اداضٔة. 
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ُ ادرأُة .  وُتَك 

.وافواجُب: ثالُث صًراٍت 

:وُيَسُن 

رته.  ّْ  اشتًٔاُب افرأِس, وؿد حل  ِمت ُظ

ؾهل 

 ؾ٘ذا جاء افثامن من ذي الجة:

 َمن ـان حُمرما بالج من ادَٔات بْٖن وصَل إفٔه دم أصٓره خرج ـ ام شْذـره.

ْا.حُمرٍم أحرم بالج مِ ن ـان ؽر ومَ  ٍْ  ن باب داره ـ ام وص

:ويوُز 

 أن ُيرَم ِمن ـل مَُة.

:وٓ يوُز 

 ُّ  جاورة ادَٔاِت.خارَجٓا ـ

 ثم خيرج مْٓا إػ مْى, ويبٔت با حتى تىِع صُّس يوم افتاشع:

ْربا, حتى يدخَل وؿُت افيٓر, ؾٔهع افيٓر وافًك مجًا َُ  ؾَٔهد ظرؾات, ؾَٔٔم بّْرة ب

  ويٌتسل,

 ثم يدخل ظرؾة, ويَف حتى تٌرب افنّس, 
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ويُثر افتَِٓٔل, وافدظاَء بإمور ادّٓة, وأُهٓا: أْمُر أخرة, وافهالَة ظذ افْبي صذ اهلل 

 , وفٔبذل جَٓده, 9ظِٔه وشِم

:ويُثر ؿوَل 

ٓ إفه إٓ اهلل, وحده ٓ ذيك فه, فه ادِك, وفه الُّد, وهو ظذ ـل رء ؿدير, افِٓم فك 

ّد ـافذي َٕول, وخرا مما َٕوُل, افِٓم فك صاليت وٕسُي وحمٔاي وممايت, وإفٔك مآيب, ال

وفك رب تراثي, افِٓم إين أظوذ بك من ظذاب افَز, ووشوشة افهدر, وصتات إمر, 

 افِٓم إين أظوذ بك من ذ ما جتيء به افريُح.

 وُيُثُر من افتِبٔة.

:وُيسُن 

 راـبا, أن يَف ظْد اجلّرات

 َبال, مست 

 متىٓرا, 

 مستور افًورة,

 ُمٍىرا. 

, وفو ٕائ ام,   ؾ٘ن خافَف ذفك صح 

 وـذا فو ؾارق ظرؾة ؿبَل افٌروِب, 

:فُن ُيسُن 

                                                           

 ْنور ظذ إفوـة, وهلل الّد.فًِالمة افسٔوضي : افهالت وافوؾا دم افهالة ظذ ادهىٍى, وهو م 9
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ْد فٔال. ًُ  إراؿُة دٍم إْن مل َي

.وفٔحسز ظن افُالم اُدباِح, ؾوال ظن ادخاصّة وادنامتة 

 :ؾ٘ذا ؽَرَبْت 

 رسْع ما مل يد ُؾرجًة.ؿهَد مزدفٍة ظذ ضريق ادٖزمغ بسٍُْٔة, وٓ يُ  

ا, ًً َٔٓا مع افًناء بّزدفٍَة مْج َر ادٌرَب, فٔهِ  وَأخ 

 ن فه افَُك, وإٕ ام يُّع مَ 

 :وذُط افَك 

 ُٕٔته دم اإلحرام, 

 , تِم  ُّ  وأن ٓ يَتدَي ب

 وٓ يْوي آئت امم دم أثْاء صالته .

:وذُط مْجِع افتَديِم 

موا إُوػ,  أن يَد 

 ْٓا,ويْويه ؿبل افٍراغ م 

 ويوايل بغ افهالتغ. 

:وذُط افتٖخر 

 أن تُون ُٕٔته اجلُّع.

 وصٍُة افِْٔة مثال:

 أصع افيَٓر ؿاسا جامًا إفٔٓا افًَك أو ٕحوه. 

:ؾ٘ذا وصل دزدفٍة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 بدأ بافهالة ؿبَل أن يط  رْحِه.

 وباَت با.

ْد  ويب أن يُون با دم افْهف افثاين من افِٔل, ؾِو ؾارؿٓا ؿَبِٓا, ومل ًُ  ي

  :وجَب 

 إراؿُة دٍم.

 ويٌتسل فِوؿوف ؽدوة, وفًِٔد.

 ويٖخذ مْٓا شبَع حهٔاٍت فرْمي مجرة افًَبة, وفُٔن بَدر افٍوفة,

ويوز: 

 ها من ؽرها.أخُذ  

ٍَِس. ٌَ  ؾ٘ذا ضِع افٍجُر صذ افهبَح ب

افوؿوُف ؾٔه  :, ويٍُيثم يَُف بادنًر الرام, وهو: جبٌل آخر ادزدفٍة, ويهًده إْن أمُْه

 بارتٍاع ادزدفٍة, ويستَبل, ويدظو, وهيِل, ويِبي, 

:ويَول 

ْا فِذـرَك ـ ام هديتْا, واؽٍر فْا, وارمحْا ـ ام وظدتْا  َْ افِٓم ـ ام وؿٍتْا ؾٔه, وأريتْا إياه, ؾوؾ

 10"ؾ٘ذا أؾوتم من ظرؾات...إػ ؿوفه: إن اهلل ؽٍر رحٔم": -وؿوُفك الُق -بَوفك

َْا" َٔا دِم  آتَِْا َرب  ْٕ ِخَرةِ  َودِم  َحَسَْةً  افُد ْٔ  11"افْ ارِ  َظَذاَب  َوِؿَْا َحَسَْةً  ا

                                                           

مْ  َفَْٔس "أية بت اممٓا:  10 ُُ ْٔ َِ وا َأنْ  ُجَْاٌح  َظ ٌُ مْ  ِمنْ  َؾْواًل  َتبَْت ُُ ُروا َظَرَؾاٍت  ِمنْ  َأَؾْوُتمْ  َؾَِ٘ذا َرب  ـُ رِ  ِظَْْد  اهلل َ َؾاْذ ًَ َرامِ  ادَْْن  اْلَ

ُروهُ  ـُ مْ  ـَ اَم  َواْذ ـُ ُْْتمْ  َوإِنْ  َهَدا اف غَ  َدِنَ  َؿْبِِهِ  ِمنْ  ـُ  شورة افبَرة. (911) "افو 

 شورة افبَرة. 169من أية:   11
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 ؾ٘ذا أشٍر افهبُح ؿهد مْى:

ؾٔهِٓا بًَد ضِوع افنّس, ؾرمي شبع حهٔات إػ مجرة افًَبة, وهي: آخر مْى مما يع 

 مَُة, ؾٔستَبِٓا, ويًل مُة ظن يساره, 

 ويرمي واحدًة واحدًة, ؾِو رماها دؾًًة ُحسبْت واحدًة.

ٓا, وٓ وؿوظٓا دم ؽر ادرمى , وادرو ًُ  ى: جمتّع الل ٓ ما شال إفٔه.مٓ يٍُي َوض

:وُيَسُن 

 ,أن يرمَي راـبا, ويبدُأ به ؿبَل ـل رء

 ويرؾُع يديه, وٓ ترؾع ادرأة,  

 ويَىع افتِبٔة مع أول افرمِي,

 , ويُُز مع ـل حهاةٍ  

 وَمن ظجز ظن افرمي اشتْاَب,

 :حل  فه ـل رء إٓ ثم يِق أو يَك, وؿد  

 افُْاح,

ده  َْ  , وَظ

 وادباذة بنٓوٍة.

 ثم يدخل مُة:

 ويىوف ضواف افٍرض, 

ويسًى إن ـان إحرامه بالج من مُة أو من ادَٔات, ومل يسَع بًد ضواف افَدوم, وؿد حل  

 فه ما بَي.
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م افىواَف أو الَِق ظذ افرمي أجزأ, ووؿت افثالثة:  وفو ؿد 

 ر.ِمن ٕهف فِٔة افْح 

 وإذا ِخَٔف ظذ ادرأة الٔض يوم افْحر ؿبَل إدراك افىواف,

:ؾْٔبٌي 

 أن تًّجل بًَد ٕهِف افِِٔل افثاين ِمن مزدفٍَة , وتىوف.

 ثم يًود إػ مْى, 

 ويبٔت با فِٔتي افتؼيق, 

 ويرمي ـل يوٍم بًَد افزواِل إػ اجلّرات افثالث, ـل مجرٍة شبع حهٔات, 

 مسجد اخلٔف, ثم بافوشىى, ثم بافًَبة.ويب آبتداء بافتي تع 

:وُيسُن 

 َر شورة افبَرة هُيِل ويُُز ويدظو.ظْد إوػ وافُوْشىى ؿْد  أن يََف 

 وٓ يَف ظْد افًَبة,

 ويٌتسل فرمي إيام افثالثة,

 , وٓ دم.وَمن ترك رمي مجرة افًَبة أو ما بًَده تدارـه دم باؿي إيام

ِ ه مع ادبِٔت  َٕه أو ثالث حهٔات ؾَط, ؾًِٔه دٌم. وإن ترك افرمَي ـ  أو دو

:ويوُز 

ر دم افثاين من أيام افتؼيق  ٍْ  افْ

:بؼط 
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أن يرحل ِمن مْى ؿبَل ؽروِب افنّس, ومتى ؽربت وهو ؿارٌّ با فِزمه ادبُٔت, ورمى افٔوم 

 أيت.

ر افْْحر, وخيتم بًد آخر افتؼيق. ْٓ ِْف افهِوات ِمن ُط  ويُُز الاُج َخ

:ضابٌط 

:أرـان افًّرة 

 اإلحرام

 وافىواف

 وافسًي

 والِق

:ويزيد الج بـ 

 افوؿوف.

:وواجباته 

 اإلحرام من ادَٔات

 ومبٔت مزدفٍة 

 وفٔايل مْى

 ورمي مجرة افًَبة

 وأيام افتؼيق

:وما ظداها 

 ُشْ ةٌ  
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 فالظتداد با . إٓ ما ُذطَ 

:وَمن ترك ُرـْا 

 مل يل  إٓ به 

:أو واجبا 

 ؾًِٔه دٌم. 

شًْة: أو 

 ؾال رء. 

:ؾرٌع 

 ادْحرم ظن ؽرِه ـادحرم ظْن ٍٕسه, 

:فُْن يَوُل دم إحرامه 

 12َٕويُت افًّرَة أو الج  ظْن ؾالنٍ 

:ؾروٌع 

:ُيَسُن 

افًُبِة بخنوٍع, وٓ ياوُز بُكه موضَع ؿدِمه, ويدظو, ويهع ظْد افرخامة الّراء دخوُل 

 غ.افتي بْٔٓا وبغ افرـن افٔ امين ٕحو: ذراظ

 ؾْ٘ن مل يتٔرس دخوُفه, ؾُِٔثر دخوَل اِلْجر, وافهالة ؾٔه, ؾ٘ن  شت  أذرٍع مْه من افبِٔت.

 ويُثر افهالَة دم مسجد اخلٔف, خهوصا:

                                                           

 ؿِت: أو ؾالٕة 12
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 ظْد ادْارة. 

د زيارَة إماـن افؼيٍة.  ٓ  ويتً

, ويؼب ماء زمزم, ويُثر مْه, ويستَبل افَبِة, ويْزع بافدفو افذي يع اَلَجَر إشودَ 

:ويَول 

 افِٓم إن  ٕبٔك حمّدا صذ اهلل ظِٔه وشِم ؿال:

َب فه(  ,13)ماء زمزم دَِا ُذِ

 ْي أو ما أراد.وإين أذُبه فتٌٍر يل أو فتًاؾَٔ  

 :نسطُ , وتُ 14ويُثر افىواَف 

 افُْٔة ؾٔه إْن ـان ٍٕال ٓ ؾرضا . 

 وآظت امَر, خهوصا: دم رموان, 

 ن أراد افًّرَة ِمن أهل مَُة, ؾًِٔه:ومَ 

, وفو بخىوٍة ـافتًِْٔم,   أن خيرَج إػ أدٕى الل 

 ؾْ٘ن مل خيرْج, وأحرم من مُة, ؾًِٔه دٌم.

                                                           

أؾرده الاؾظ ابن حجر بجزء ٍٕٔس فه ظدة ضبًات, ودم زمزم وما يتًِق با ٕثرا وٕي ام ظدة تآفٔف ؿديّة وحديثة  13

 مْٓا: ٓبن ضوفون تِّٔذ ادٗفف وممن تٖثروا به بندة.

 أرجوزة تسّى: افسالف دم افتٍؤل بغ افهالة وافىواف,أرجوزة ظن افىواف ش امها:  وضيفًِالمة افسٔ  14

 .ذـره رمحه اهلل دم ترمجته من حسن ادحارضة وافتحدث بًّْة اهلل
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وإِن اتٍق خروُجه دم وؿِت ـراهٍة ـبًد افًك صذ رـًتي اإلحراِم دم الرم, ثم أحرم من 

.  اِلل 

:وْفٔحذِر 

 ادنامتَة, 

 وادخاصَّة, 

ٌِٔبَة دم الرم,   واف

 , وفو صْتم خادٍم.ؾ٘ن افسٔئة ؾٔه تتواظُف 

:خامتٌة  

 إذا أراد اخلروج من مَُة:

ضاف فِوداع بْٔته, وهو واجٌب, ؾِو ترـه فزمه دٌم إٓ ادرأة الائض أو َمن ظاد ؿبَل مساؾِة 

.  ؿْكٍ

ِْتزمِ   , 15ثم يَف ظْد اُد

                                                           

 ؾائدة:  15

 (:910: ص) "ادسِسالت جٔاد"دم  -رمحه اهلل–ؿال ادهْف 

 ظؼ افسادس الديث

 ادِتزم دم افدظاء ب٘جابة مسِسل

 بن إبراهٔم أخزٕا: ؿال افْناوري, حمّد بن اهلل ظبد أخزٕا: ؿافت ظِٔٓا, ش امظا السن, أيب بْت هإئ أم تْيأخز

: يَول افٌزٕوي, افٍتح أبا شًّت: ؿال افسٍِي,ضاهر  أبو أخزٕا: ؿال مُي, بن افَاشم أبو أخزٕا: ؿال افىزي, حمّد

 أبا شًّت: يَول افسّٓي, يوشف بن محزة افَاشم أبا شًّت: وليَ افِبان, ٕك بن حمّد بن ظع السن أبا شًّت

 بن حمّد بُر أبا شًّت: يَول إٕهاري, السن بن حمّد شًّت: يَول افبزاز, خِف بن حمّد بن اهلل ظبٔد افَاشم
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بن  ظّرو شًّت: يَول ظْٔٔة, بن شٍٔان شًّت: يَول الّٔدي, افزبر بن اهلل ظبد شًّت: يَول ادُي, إدريس

 موضع ادِتزم»: يَول وشِم, ظِٔه اهلل صذ افْبي شًّت: يَول ,ريض اهلل ظْٓ ام ظباس ابن شًّت: يَول ديْار,

 . شاشتجابا إٓ دظوة ؾٔه تًاػ اهلل ظبد دظا وما افدظاء, ؾٔه يستجاب

 .أجابْي إٓ ؿط ؾٔه اهلل دظوت ما ؾواهلل: ظباس ابن ؿال

 .يل اشتجاب إٓ ؾٔه اهلل دظوت ما وإٔا: ظّرو ؿال

 .يل اشتجاب إٓ ؾٔه اهلل دظوت ما وإٔا: شٍٔان ؿال

 .يل اشتجاب إٓ ؾٔه اهلل دظوت ما وإٔا: الّٔدي ؿال

 .يل اشتجاب إٓ ؾٔه اهلل دظوت ما وإٔا: إدريس بن حمّد ؿال

 .يل اشتجاب إٓ ؾٔه اهلل دظوت ما وإٔا: السن بن حمّد ؿال

 .يل ؾاشتجاب مرارا ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: حمّد بن اهلل ظبٔد ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: محزة ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: افِبان السن ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: افٌزٕوي ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: افسٍِي ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: مُي ابن ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: افىزي ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: افْناوري ؿال

 .يل ؾاشتجاب ؾٔه اهلل دظوت وإٔا: هإئ أم ؿافت

 .اشتجٔبت ؿد إخرى تُون أن وأرجو إوػ, يل ؾاشتجاب وأخروية, دٕٔوية بٖمور اهلل دظوت وإٔا: ؿِت

 .آخر وجه من "افٍردوس مسْد" دم افديِّي خرجهوأ مسِسال, "افنٍا" دم ظٔاض افَايض أخرجه

 إتٓى .مسِسال إٕهاري راصد بن السن بن حمّد ظن

 : -حمّد رحاب-ؿِت
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 ويَوُل: 

ت يل ِمن افِٓم افبُٔت بُٔتك, وافًبُد ظبُدك وابُن ظبِدك وابُن أمتِك, محِتْي ظذ ما شخر

تْي دم بالدك, وبٌِتْي بًّْتك حتى أظْتْي ظذ ؿواء مْاشُك, ؾْ٘ن ـَْت  ك حتى شر 
َِ خِ

ن أن ؿبَل أْن تْٖى ظن بٔتك داري, هذا أوان  ِّ رضَٔت ظْي, ؾازدد ظْي ِرىض, وإٓ ؾ

إْن أذٕت يل, ؽَر ُمستبدٍل بك وٓ ببٔتك, وٓ راؽٍب ظْك وٓ ظن بٔتك, افِٓم  إكادم

ْبْي افًاؾَٔة دم بدين, وافًهَّة دم ديْي, وأحِسْن مَِْبي, وارزؿْي ضاظتك ما أبَٔتْي, ؾٖصحِ 

 وامجع يل خَر افدٕٔا وأخرة, إٕك ظذ ـل رء ؿدير.

 والائُض تَول ذفك ظذ باب ادسجد ومتيض.

ِْ وإذا ؾارَق افبَٔت  من افْاس, بل هو ى ـ ام يًٍِه ـثٌر رَ ََ ْٓ َره, ويّيض, وٓ يّق ؿَ ْٓ وف ه طَ ُٔ , ؾ

 مُروٌه.

:وْيُرُم 

 ,إخراُج رء من تراب الرمِ 

 ,جارهحأو أ 

 أو أخذ رء ِمن ضِِٔب افًُبة فِتزك أو ؽِره,  

ن ؾًل ذفك فِزَمه رُده,  َّ  ؾ

                                                                                                                                                                                           

 تُون أن وأرجو ـثرا من إوػ, يل ؾاشتجاب وأخروية, دٕٔوية بٖموروؿد رويته ظن مناخيي مسِسال, ودظوت اهلل 

 .اشتجٔبت بٍوِه وـرمه وُجوده وَمْ ه ؿد إخرى
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 .16ؾْ٘ن أراد افزـَة أتى بىٍٔب ِمن ظِْده, ؾّسَح افًُبَة به, ثم أخذه

 ب٘خراج ماء زمزم.وٓ بٖس 

 وخيرج من افثْٔة افسٍذ, 

 ؾ٘ذا ؾارَق الرَم ؿال:

 .17خر افًِٓد بَحَرِمكافِٓم ٓ جتًِه آ

 

 ,18يزور ؿَز رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِمثم 

 فهالة وافسالم, ذا رأى أصجاَر ادديِْة وحَرَمٓا, وما ُتًرُف به أـثَر من اؾ٘

 واؽتسَل, 

 ودخل ادسجَد, 

 ؾٔبدأ بتحٔة ادسجد, ويهِٔٓا دم افروضة بجْب ادِْز,

ن رأس افَز ؿدَر أربع أذرٍع, ثم يَهُد افَز افُريَم, ؾٔستَبِه, ويستدبر افَبَِة, ويبًد مِ  

 ويٌّض بكه ٕاطرا إػ أشٍَل, ويسِم,

                                                           

فُن مل يُن هذا افًٍل من هدي افهحابة ريض اهلل ظْٓم, وٓ من ؾًل افسِف  -ذؾٓا اهلل-ٓ ٕنك دم برـة افًُبة 16

 افهافح رضوان اهلل ظِٔٓم.

فٔس من باب افتوؿٔف وآشتْان بل من باب اإلباحة  -رمحه اهلل-مثل هذه إدظٔة افتي ذـرها ادهْف   17

 وآشتحسان وتَِغ افًوام ؽافبا.

, واخلالف منٓور دم مسٖفة صد افرحال هل صذ اهلل ظِٔه وشِم -بٖيب هو وأمي-ِسالم ظِٔهفيزور ؿز افرشول   18

, وممن -رمحه اهلل-  , ويراجع هلا ما ـتبه صٔخ اإلشالم ابن تّٔٔة؟يْوى با مسجد افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم أم افَز

 .ا دم آخرينوؽره دم اجلوهر ادْيم -اهللرمحٓ ام –افناؾًٔان  اهلٔتّيافًالمة , وخافٍه افًالمة افسبُي دم صٍاء افسَام
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 , هوٓ يرؾع صوتَ  

:ؾَٔول 

افسالُم ظِٔك يا رشول اهلل, افسالم ظِٔك يا ٕبي اهلل, افسالم ظِٔك يا خرَة اهلل, افسالم 

م ظِٔك يا خر افسالم ظِٔك يا شٔد ادرشِغ, وخاتم افْبٔغ, افسالظِٔك يا حبَٔب اهلل, 

 اخلالئق أمجًغ, افسالم ظِٔك يا ؿائد افٌر ادحجِغ, افسالم ظِٔك وظذ آفك وأهل بٔتك

, افسالم ظِٔك, وظذ شائر إٕبٔاء ومجٔع ظباد اهلل افهالغ, أمجًغ وأزواجك وأصحابك

رك جزاك اهلل يا رشوَل اهلل ظْا أؾول ما جزى ٕبٔا ورشوٓ ظن أمته, وصذ ظِٔك ـِ ام ذـ

 ما صذ ظذ أحٍد من اخلِق أمجًغ,  وأضَٔب  وأـَّل  ذاـٌر, وؽٍل ظن ذـرك ؽاؾٌل, أؾوَل 

 , وحده ٓ ذيك فه ,أصٓد أن ٓ إفه إٓ اهلل

يَت إمإَة,  وأصٓد إٔك ظبده ورشوفه وخرُته من خَِه, وأصٓد إٔك ؿد بٌَِت افرشافَة, وأد 

 اده, وٕهحَت إمَة, وجاهدَت دم اهلل تًاػ حق  جٓ

ٓم آته افوشَِٔة وافٍؤَِة, وابًثه مَاما حمّودا افذي وظدته, وآته هنايَة ما يْبٌي أن يسٖفه ِاف

 افسائِون, 

ي, وظذ آل حمّد وأزواجه وذريته ـ ام  افِٓم صل ظذ حمّد ظبدك ورشوفك افْبي إُم 

جه وذريته ـ ام صِٔت ظذ إبراهٔم وظذ آل إبراهٔم, وبارك ظذ حمّد وظذ آل حمّد وأزوا

 بارـت ظذ إبراهٔم وظذ آل إبراهٔم دم افًادغ إٕك محٔد جمٔد.

 وإْن ـان أحد ؿد أوصاه بافسالم, ؾَِٔل: 

 افسالم ظِٔك يا رشول اهلل ِمن:

 ؾالن بن ؾالن. 
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 أو:

 ؾالُن بُن ؾالٍن ُيسِم ظِٔك

 ثم يتٖخُر إػ صوب ئّْه ؿْدَر ذراٍع,

:ويَوُل 

, صٍي رشوِل اهلل, وثإٔه دم افٌار, جزاك اهلل ظن أمة رشوِل اهلل 19رافسالُم ظِٔك يا أبا بُ

 صذ اهلل ظِٔه وشِم خرا.

 راٍع أيوا, صوِب ئّْه ؿْدَر ذ ثم يتٖخر إػ

:ويَول 

صذ اهلل ظِٔه  ٕبٔهجزاك اهلل ظن أمة , افذي أظز  اهللُ تًاػ به اإلشالَم, 20ظّرُ  افسالُم ظِٔك يا

 وشِم خرا.

, 21فه افنٍاظةَ ل اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم, ويسٖثم يرجع إػ موؿٍه إوِل جتاَه وجِه رشو

:ويَول 

 اهلل تًاػ يَول:  يا رشول اهلل إين شًُّت 

                                                           

افروض إٕٔق دم ؾوائل افهديق ريض اهلل ظْه, وؿد أؾردت مَآ فبٔان  :يْسب فًِالمة افسٔوضي ـتاب بًْوان 19

 ظدم صحته ٕسبته مْنور ظذ إفوـة.

وفًِالمة افسٔوضي أرجوزة فىٍٔة ش امها: ؿىف افثّر دم مواؾَات ظّر ريض اهلل ظْه , ٕؼهتا ظذ إفوـة, ويْسب  20

 , وٓ تهح ٕسبته ـ ام بْٔت دم ادَال افذي أذت إفٔه ؿريبا.بًْوان: افٌرر دم ؾوائل ظّر مىبوع إفٔه ـتاب

ٔ ك صذ اهلل ظِٔه وشِم أو ٕحو ذفك, واد 21 ْع دم  ٕب  ٍ سِم ٓ يسٖل بل افهحٔح: أن يسٖل اهلل تًاػ, ؾَٔول مثال: افِٓم ص

 إٓ اهلل تًاػ وحده, إذا شٖفت ؾاشٖل اهلل...الديث.
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ُمْ  َوَفوْ " وا إِذْ  َأهن  ُّ َِ مْ  َط ُٓ َس ٍُ ْٕ ُروا َجاُءوكَ  َأ ٍَ ٌْ رَ  اهلل َ َؾاْشَت ٍَ ٌْ مُ  َواْشَت ُشوُل  هَلُ اًبا اهلل َ َجُدواَفوَ  افر   َتو 

 , ويْنُد:23ك إػ ريبك مستٌٍرا من ذٕبي, مستنًٍا بجئتُ , وؿد 22"َرِحٔ اًم 

 ِمن ضِٔبِٓن افَاُع وإـمُ  يا خَر َمن ُدؾِْت بافَاِع أظيُّه***ؾىاَب 

 ٍٕز افٍداُء فَز إٔت شاـُْه=ؾٔه افًٍاُف, وؾٔه اجلوُد وافُرمُ 

 

*** 

 صورة ؽالف ادخىوط 

 
*** 

 خرى, فُن تهويرها دءٕسخة أ

                                                           

 .06افْساء:  22

 م.م وـرّ د وظيّ وافهحٔح: أن أية افُريّة خاصة بحال الٔاة ٓ بًد موته صذ اهلل ظِٔه وشِم وجمّ  23
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