
 الكبوريف  وٍّيات الٍيب 
 

 

 

 كتبه

 العسٍس بن علُ الشبل علُ بن عبد

 

 تقدٍم

 معالُ الشَخ د. صاحل بن فٌزان الفٌزان

 عطٌ اللجنة الدائمة للفتٌى

 عطٌ هَئة كبار العلماء بالصعٌدٍةً
 
 

 مدار الٌطن للنشر

 



 

 

 في القبور  منهيات النبي 

 في القبور  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكوم الطبع حمفوظة

 الطبعة األوىل
 2014ًِـ/1435

 سعد شايم، احلضريي

 يـ4141السياض، -حقوق والة األمس / سعد شايم احلضريي 

  سم 14×41؛  ص65

 079-594-09149-1-7زدمم:  

 العهواى -أ اإلمامة      -1الطاعة    -4

 2523/1434داع: رقي اإلي 1614/4141    111ديوي 
 978-603-90410-4-7ردوك: 

 0503269316   الرٍاض: 

 0504143198   الغربَة: 

 0503193268   الشرقَة: 

 0504130728  لقصَم: الشمالَة ًا

 امللس ـاملقر الرئَصُ: الرٍاض ـ ـاململكة العربَة الصعٌدٍة ـ

 4723941فاكض   خطٌط( 5)  4792042هاتف  11312الرمس الربٍدِ  245760ص.ب 

 pop@madaralwatan.com :  الربٍد اإللكرتًنُ 

 www.madaralwatan.com :  مٌقعنا على اإلنرتنت

 0503193269 التٌزٍع اخلريِ للشرقَة ًاجلنٌبَة: 

 0506436804 التٌزٍع اخلريِ لباقُ جوات اململكة: 

 0500996987 التصٌٍق للجوات احلكٌمَة: 

 



 

 

 

 3 في القبور  نبي منهيات ال

 



 

 

 في القبور  منهيات النبي 

 في القبور  

4 
  

 



 

 

 

 5 في القبور  نبي منهيات ال

 

 كبقـا حمؿد وآفه وصحبه، وبعد: احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ

إصٜمام سمٕمد ومتح، وصٕمب قمغم اًمِمٞمٓمان  ؿ اًمٜمبل وم٢مٟمف عمـ طمٓم  

قمدل ًمٕمٜمف اهلل إمم دقمقة  ،إقمادهتا ذم صدر اإلؾمالم سمٕمد اًم٘مرون اعمٗمْمٚمة

ج هبؿ إمم اًمٜماس إمم شمٕمٔمٞمؿ ىمبقر اًمّماحللم سمدقمقى حمبتٝمؿ، صمؿ شمدر  

ًٓ ُمـ إصٜمام، وىمد ٕمبد ُمـ دون اهللقمبادهتا طمتك صارت أوصماًٟما شمُ   سمد

ومٔمٝمرت سمدقمة شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مبقر  ،شافؾفم ٓ جتعل ؿزي وثـًا ُيعبد: »ىمال 

طمتك سمٜمٞمت قمٚمٞمٝما اعمساضمد  ،قمغم اًمِمٞمٕمة اًمٕمبٞمديلم ذم ُمٍم وهمػمها

وذم آظمر اًمزُمان ؾمتٕمقد قمبادة  ،واًم٘مباب واٟمتنم هذا ذم سمالد اعمسٚمٛملم

٘مدُمة ذًمؽ اًمٕمٜماية وأظمِمك أن يٙمقن ُمـ ُم ،إصٜمام يمام أظمؼم اًمٜمبل 

اًمٕمٚمامء ىمدياًم  وىمد يمتب، أن سم٢مطمٞماء أصمار شمٜمٗمٞمذ ًمٚمٛمخٓمط اعماؾمقين

يمام  ،وضماهدوا ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ ،وطمديًثا ذم اًمتحذير ُمـ قمبادة اًم٘مبقر

 طمّمؾ ذم هذه اًمبالد اعمباريمة قمغم يد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقهاب 

ا يمتبف وُمـ ٟماسه ُمـ آل ؾمٕمقد واعمسٚمٛملم ُمٕمٝمؿ، وىمد اـمٚمٕمت قمغم ُم
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مـفقات افـبي »سمٕمٜمقان:  - ووم٘مف اهلل - اًمِمٞمخ: قمكم سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمِمبؾ

 ، وىمد أوماد وأضماد ومجزاه اهلل ظمػًما وٟمٗمع سمام يمتب.شيف افؼبور 

 وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد وآفه وصحبه.

 بهـت                                                                              

 صاحل بن فٌزان الفٌزان

 عطـٌ هـَئـة كـبـار العلمـاء

 هـ8/10/1434فـُ                                                                                                                                         
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 ھ  ھ ھ    ھ

وِر  َتْغِػُرُه، َوَكُعوُذ بِاهللَوَكْس  ،قـُهُ وَكْسَتعِ  ،كحؿده ،احْلْؿَد هللِ ِمْن ُُشُ

ِدِه اهللَشقَِّئاِت َأظْ  َأْكُػِسـَا، ومن وَمْن ُيْضؾِْل  ،َؾاَل ُمِضلَّ َفهُ  ََمفِـَا، َمْن ََيْ

َّٓ اهلل َوَأْصَفُد  ،َؾاَل َهاِدَي َفهُ  َٓ إَِفَه إِ وحده ٓ ُشيك فه، َوَأْصَفُد َأنَّ  َأْن 

ًدا  وكبقه ادجتبى، أحرص من  ،ظبده ادصطػى ،َظْبُدُه َوَرُشوُفهُ حُمَؿَّ

ومحى جـابه افشديد، وحازه وأحاضه ظن تشديد  ،بافتوحقد يَ ـِ ظُ 

وظذ آفه  ،وتبديع أويل افبدع وافتشديد، ؾصالة اهلل وشالمه ظؾقه

وأصحابه أصحاب ادـفج افؼويم افرصقد، ومن شار ظذ هنجفم 

 أما بعد: ،ينيوم افدإػ  واؿتػى أثرهم

وُما يتبٕمٝما ُمـ اعمزارات  ،وم٢من اًم٘مبقر واعمِماهد وإرضطمة

 ْت َْم ومْ أَ  ، همػم ٓق٘ملما وشمٕمٔمٞماًم ذم اًم٘مرون إظمػمة اهتامُمً  واًمٕمتبات ٟماًمْت 

ٟمتذايمر ومٞمٝما وإيايمؿ  وهاهٜما ،اًمنمك إيمؼم وإصٖمرإمم  -وًمألؾمػ –

 :ًمسالموؾمٜمتف وؾمػمشمف قمٚمٞمف اًمّمالة وا ،وشمقضمٞمٝمف ،ُما يٜمٗمٕمٜما ُمـ طمديثف

 اؿمٞمئً  وُمـ أطمب   ، إذ سمٛمثؾ هذا شمٜمٕمٓمػ ىمٚمقب أهؾ ُمقدشمف وحمبتف
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أيمثر ُمـ ذيمره، وم٠مهؾ إُمقال عما يماٟمت إُمقال ُمٜمتٝمك آُماهلؿ أيمثروا ُمـ 

، ويمذًمؽ أهؾ اعمٜماصب واًمٚمٕمب ذيمرها، ويمذًمؽ اًمِم٠من ذم أهؾ اًمٚمٝمق

اًمٜمساء واًمقًمدان. وأُما أصحاسمف ُمثؾ ذًمؽ ذم أهؾ  ْؾ ، وىمُ واًمرقاؾمات

وٓ شمٜمنمح ىمٚمقهبؿ  ،ومال شمٓمٞمب جماًمسٝمؿ اسمف وأشمباقمفوأطمب

ٓؾمٞمام ومٞمام  ،ف وهديف ودًم   ،وؾمٜمتف ،وصدورهؿ إٓ سمذيمر طمديثف

 ذيـ قمٚمٞمٝمام ُمدار اًمسٕمادة واًمٜمجاةٚموصحة اإليامن اًم يتٕمٚمؼ سماًمٕم٘مٞمدة

 .واًمٗمالح

اء سمام دًمت قمٚمٞمف ؾمالُمٞمة اًمٖمّر ت اًمنميٕمة اإلرَ ُمَ وذم اعم٘ماسمؾ وم٘مد أَ 

 ،ُمـ وضمقب صٞماٟمة ىمبقر اعمسٚمٛملم ٞمحة قمـ اًمٜمبلحإطماديث اًمّم

وإيذاقٝما سم٠مٟمقاع إذى،  ،واًمتحذير ُمـ إهاٟمتٝما ،واطمؽمام ُمقشماهؿ

هبا، وإن طمرُمة  و اإلؾمتٝماٟمةأ ،شمٙماء قمٚمٞمٝماأو آ، واعمرور قمٚمٞمٝما سماًمٜمٕمال

 يمحرُمتف طمل. ااعم١مُمـ ُمٞمتً 

ة وطمرُم ،إن هذا اًمتقازن سملم حتريؿ اًمٖمٚمق ذم اًم٘مبقر وإرضطمة

وقمغم ىمقل ٟمبل ؾمالم، وقمغم ؿمٛمقًمٞمتف، اإل قمغم وؾمٓمٞمة ٟمتٝما ضماء ممتثاًل هاإ

 . (1)رواه ُمسٚمؿ شوٓ جتؾسوا ظؾقفا ،افؼبورإػ  وآ تصؾّ » ؾمالم اإل

                            

 .(979سماب اًمٜمٝمل قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم )، يمتاب اجلٜماقز ف،رواه ُمسٚمؿ ذم صحٞمح (1)
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 :املٌضٌع ًشبب اختَاريأهمَة 

سماًم٘مبقر  ةِ ٘مَ ٚم  ٕمَ اعمتَ  اِت ٞم  ٝمِ طمقل اعمٜمْ وم٢من اًمٙمتاسمة واًمبٞمانإذا يمان يمذًمؽ 

وإن هذا اعمقضقع ا ذه ،ا هباقيً ٜمشموا هلا قمد    اًمٜمبلاًمتل هنك قمٜمٝما 

 عماذا؟  ،ظمٓمػم وضمدّ  ،ُمٝمؿ  

  ًاوإياسمً  ،اوذهاسمً  ،إن اًمٜماس اٟمٗمتح سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ؾمٗمر. 

  وٕن قمقاـمػ اًمٜماس دماه اعمقشمك ودماه اًم٘مبقر قمقاـمػ

 ،ضمٞماؿمة، واًمِمٞمٓمان ُمـ أقمٔمؿ ُمداظمٚمف قمغم اإلٟمسان طمال ؿمدة قماـمٗمتف

ىمٚمقب إمم  اعمدظمٚملم يٜمٗمذ اًمِمٞمٓمان طمال ؿمدة همْمبف، ومٛمـ هذيـيمذا و

 اًمٙمثػميـ، وًمٞمس ُمـ رأى يمٛمـ ؾمٛمع.

 :انتشار املقامات ًاألضرحة يف بالد املصلمني

 ،ذم سمالد اعمسٚمٛملم ؿمامهلا وضمٜمقهبا َف رْ اًمٓمَ  -أَيا ادباركُ - رْ دِ أَ 

أقمٔمؿ إمم  واٟمٔمر ،ذم سمالد هل ُمـ طمقارض اإلؾمالم ،ذىمٝما وهمرهبا

هبا، واقمتؼم ذًمؽ هبذا اًمبٚمد اعمبارك اًمذي  ْت ٞمَ ٚمِ اًمرزايا واعمّماقب اًمتل سمُ 

، وأىمام قمغم اًمٙمتاب واًمسٜمة خ سماًمٕم٘مٞمدة أريماٟمفاهلل ؿم٠مٟمف، ورؾّم محك 

ًٓ وم ،ٟمف٠مؿمو ،ودوًمتف ،سمٜمٞماٟمف د سمال ،ومٝمذه سمالد اًمٕمراق ٢من ذهبٜما ؿمام

ٝمذا اًمبٚمد وماًمراومديـ اعمِمتٛمؾ قمغم أىمدم طمقارض اًمدٟمٞما وطمْماراهتا،  

 !هبا؟ ءَ زِ ُما أقمٔمؿ اًمرزايا اًمتل رُ 
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أقمٔمؿ رزايا سمؾ  ،-ُمع قمٔمؿ هذه اًمرزية -ًمٞمس شمسٚمط إقمداء 

 ،واًم٘مبقر ،واًمٕمتبات ،اًمبٚمد شمٚمٙمؿ اعم٘ماُمات اعمسٚمٛمقن ذم هذاهبا  كِمَ سمُ 

 .ّمدت ُمـ دون اهلل وىمُ  ،بدتقمٞمت وقمُ وإرضطمة اًمتل دُ 

ذم  (2)، وذاك اعم٘مام احلٞمدري(1)ومٝمذا ُم٘مام احلسلم ذم يمرسمالء

ًٓ  َت ٛمْ ٛم  وإذا يَ  ،اًمٜمجػ دمد سمٖمداد قمغم ضٗمة هنر دضمٚمة إمم  وضمٝمؽ ؿمام

، وذم ضٗمتف وطمٗمٞمده حمٛمد اجلقاد ذم اًمٙمافمٛمٞمة ،ُم٘مام ُمقؾمك اًمٙمافمؿ

، وًمٞمس قمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗمة اًمٜمٕمامن سمإقمٔمٛمٞمةاعم٘ماسمٚمة ُم٘مام اإلُمام إ

 .قمٜمٝمام ُم٘مام قمبد اًم٘مادر اجلٞمالين اسمٕمٞمدً 

                            

اسمـ ضمرير وهمػمه أن وىمد ذيمر  (:11/085) ذم اًمبداية واًمٜمٝماية ىمال اسمـ يمثػم  ((1

وىمد يمان أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ  ،ُمقضع ُم٘متٚمف قمٗما أصمره طمتك مل يٓمٚمع أطمد قمغم شمٕمٞمٞمٜمف سمخؼم

  . ٜمٙمر قمغم ُمـ يزقمؿ أٟمف يٕمرف ىمؼم احلسلمسمـ ديملم يُ 

 اواعم٘مّمقد أن قمٚمٞم  » (:11/95ىمال اسمـ يمثػم ذم اعمّمدر اًمساسمؼ) ٟمسبة إمم قمكم (9)

 : قمٚمٞمف شمسع شمٙمبػمات وُدومـ سمدار اإلُمارةومٙمؼم ،عما ُمات صغم قمٚمٞمف اسمٜمف احلسـ 

وُما يٕمت٘مده يمثػم ُمـ ، هذا هق اعمِمٝمقر ،قمٚمٞمف ُمـ اخلقارج أن يٜمبِمقا قمـ ضمثتف اظمقومً 

وٓ أصؾ ًمف  ،ضمٝمٚمة اًمرواومض ُمـ أن ىمؼمه سمٛمِمٝمد اًمٜمجػ ومال دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ

 طمٙماه اخلٓمٞمب اًمبٖمدادي قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ احلاومظ ،وي٘مال: إٟمام ذاك ىمؼم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمبة

أٟمف ىمال: ًمق قمٚمٛمت اًمِمٞمٕمة ىمؼم  -هق ُُمٓملم  -قمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل احلرضُمل احلاومظ 

   .شهذا ىمؼم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمبة ،هذا اًمذي يٕمٔمٛمقٟمف سماًمٜمجػ ًمرمجقه سماحلجارة
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 ُمٜمسقب اعمقصؾ وٟمٞمٜمقى ومٛم٘ماٌم قمٔمٞمؿإمم  أيْما وإذا أؿمٛمٚمت

 .(1)ك قمٚمٞمف وقمغم ٟمبٞمٜما وأٟمبٞماء اهلل اًمّمالة واًمسالمًمٞمقٟمس سمـ ُمتّ  ازورً 

ذم اًمزسمػم ومٛم٘مام قمغم ىمؼم اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام  اوإذا أضمٜمبت ضمٜمقسمً 

ُم٘ماُمات يمثػمة عمٕمروف اًمٙمرظمل وًمٖمػمه ممـ يذيمر ُمـ إمم  . إضاومة

 .(2)أو ُمـ همػمهؿ ،أو ُمـ ؾمادات ،أو ُمـ شماسمٕملم ،صحاسمة

                            

 ( قمـ ىمبقر سمٕمض إٟمبٞماء وم٠مضماب:97/440ذم اًمٗمتاوى) ؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم  ((1

ًمٙمـ اًمّمحٞمح اًمذي  ،ىمؼم اخلٚمٞمؾ ومٞمف ٟمزاعو، احلٛمد هلل، اعمتٗمؼ قمٚمٞمف هق ىمؼم ٟمبٞمٜما »

وىمال  ـ.ه.ا شوإًمٞماس وؿمٕمٞمب وزيمريا ومال يٕمرف وأُما يقٟمس ،قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أٟمف ىمؼمه

وؾمبب اضٓمراب أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مُمر اًم٘مبقر أن ضبط ذًمؽ ًمٞمس ُمـ » : أيًْما

ومٚمام مل يٙمـ ُمٕمرومة ذًمؽ ُمـ  ،ىمد هنك أن شمتخذ اًم٘مبقر ُمساضمد وم٢من اًمٜمبل  :اًمديـ

   .شب ضبٓمفاًمديـ مل جي

، ...وأُما أُمر اعمِماهد ومٖمػم حمٗمقظ» (:175/  97ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمٗمتاوى ) ((9

وإُما ُمتٞم٘مـ يمذهبا ُمثؾ  ،سمؾ قماُمة اًم٘مبقر اًمتل سمٜمٞمت قمٚمٞمٝما اعمساضمد إُما ُمِمٙمقك ومٞمٝما

سمٔماهر دُمِمؼ اًمذي ي٘مال إٟمف ىمؼم واًمذي ، اإن سمف ٟمقطًم  :اًم٘مؼم اًمذي سمٙمرك اًمذي ي٘مال

 ،ٟمف ىمؼم أويس اًم٘مرينإ :ُمـ اًمٜماطمٞمة إظمرى اًمذي ي٘مال ذيواًم ،سمـ يمٕمب أيب

 ،أو أم طمبٞمبة ،أو أم ؾمٚمٛمة زوج اًمٜمبل ،واًم٘مبقر اًمتل هٜماك اًمتل ئمـ أهنا ىمؼم قماقِمة

 ،أو اعمِمٝمد اًمذي ي٘مال إٟمف قمغم احلسلم سماًم٘ماهرة ،أو ىمؼم قمغم اًمذي سمباـمٜمة اًمٜمجػ

 .سماشمٗماق أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٝمذه يمٚمٝما يمذب ،وأُمثال هذه اعمِماهد ،واعمِمٝمد اًمذي سمحٚمب

وأُما اًم٘مؼم اًمذي ي٘مال: إٟمف ىمؼم ظماًمد سمـ اًمقًمٞمد  سمحٛمص، واًمذي ي٘مال إٟمف ىمؼم أسمك 

 =ؿ ُمـ طمٞمثُمسٚمؿ اخلقٟٓمك سمداريا، وأُمثال ذًمؽ ومٝمذه ُمِمٙمقك ومٞمٝما، وىمد ٟمٕمٚم
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ذم سمالد ومارس شمرى اًمٕمجب اًمٕمجاب ذم  اوضمٝمؽ ذىمً  ؿْ ٛم  صمؿ يَ 

ن أأقمجب ُمـ ذًمؽ وأؿمد و ،سمالد اًمٕمجؿ وذىمٝما ذم سمالد اهلٜمد واًمسٜمد

 -وهل ُمديٜمة ُمٚمتان  –ُمديٜمة واطمدة ُمـ ُمدن اًمبٜمجاب ذم اًمبايمستان 

ٕمٔمؿ ُمـ دون وشمُ  ،رومع قمـ إرضوشمُ  ،٘مّمدأًمٗمل رضيح شمُ  ومٞمٝما أيمثر ُمـ

ظماهلؿ إٓ أٓ إًمٞمٝمؿ  خيرضمقن ممـ اًمدقماةظمال سمٕمض أوٓ  ،اهلل 

وها ذم ١م ذم سمالد وـما قمٔمٞماًم وىمد رأوا ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئً  ،وي١ميدون ُم٘مازم هذا

 ذًمؽ.إمم  وُما اًمبايمستان وسمٜمجالدشاهلٜمد واًمسٜمد و

 لوم٘مؼم عمحٞم :ومام سمالد اًمِمام قمـ اًمٕمراق سمبٕمٞمد اهمرسمً  َت ٛمْ ٛم  وإذا يَ 

 ،ذم اًم٘ماهرة (1)وذم سمالد ُمٍم ُم٘مام احلسلم ،وًمٗمالن وقمالن ،اًمديـ

____________________ 
سم٠مرض، وًمٙمـ ٓ يتٕملم أن شمٚمؽ اًمب٘مٕمة ُمٙمان ىمؼمه، يم٘مؼم  قذماجلٛمٚمة أن اعمٞمت ىمد شمُ =

ِمؼ، ويم٘مؼم وماـمٛمة سماعمديٜمة، وأُمثال ذًمؽ. وقماُمة ُمـ يّمدق سمالل وٟمحقه سمٔماهر دُم

وإُما همػم ذًمؽ، وُمـ هذه  ،وإُما ٟم٘مال ٓ يقصمؼ سمف ،سمف إُما ُمٜماُما ؿَ ٚمِ سمذًمؽ يٙمقن قمَ 

هذا  .شاًم٘مبقر ُما ىمد يتٞم٘مـ ًمٙمـ ٓ يؽمشمب قمغم ذًمؽ رء ُمـ هذه إطمٙمام اعمبتدقمة

 ن؟!أ زُماٟمٜما ومٙمٞمػ سمام سمٕمده إمم ،زُمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة

اعمِمٝمد اعمٜمسقب إمم احلسلم سمـ قمكم »(: 97/401ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمٗمتاوى) (1)

اًمذي سماًم٘ماهرة يمذب خمتٚمؼ سمال ٟمزاع سملم اًمٕمٚمامء اعمٕمرووملم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ  

. وًمٚمٕمبد اًمٗم٘مػم سمحث شإًمٞمٝمؿ اعمسٚمٛمقن ذم ُمثؾ ذًمؽ ًمٕمٚمٛمٝمؿ وصدىمٝمؿ يرضمع

 .ٞمام ي٘مال(قمٜمقاٟمف: )اًمسٞمد اًمبدوي ووضمف احل٘مٞم٘مة وم
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وإذا أؿمٛمٚمت  ،وؾمٙمٞمٜمة ،وٟمٗمٞمسة ،وهمػم سمٕمٞمد قمٜمف ُم٘مام اًمسٞمدة زيٜمب

وُم٘مام اًمدؾمقىمل إسمراهٞمؿ  ،ُمع صاطمبٞمف ذم ـمٜمٓما (1)ومٛم٘مام أمحد اًمبدوي

 وُم٘مام اعمرد أيب اًمٕمباس ذم اإلؾمٙمٜمدرية. ،ذم يمٗمر اًمِمٞمخ اعمسٛمك قمٚمٞمف

 شمٚمؽ اًمبالد اًمتل أهٚمٝما أهؾ سمادية وطمارضة ،ًمٞمبٞماإمم  ذىما ؿْ ٛم  صمؿ يَ 

، اقر ُم٘ماُمات يمثػمةذم اجلزو ،ُم٘مام اًمِمٞمخ قمبد اًمسالم إؾمٛمرد دم

وذم  ،واًمّمحراء ،ُمقريتاٟمٞماو ،وذم سمالد اعمٖمرب ،اريأؿمٝمرها ُم٘مام اهلق  

ث قمـ ذًمؽ سم٘مريب مما ؾمبؼ. ،وشمِماد ،واًمٜمٞمجر ،ُمازم  وهمػمها طمد 

ُمثؾ اًمبٚمدان اًمتل  كءوُما ومت ،ذًمؽ اًمبٚمد اعمٕمٓماء ،اًمسقدانإمم  ٟم٠ميتصمؿ 

ُم٘ماُمات  ،وهمػمه ،اًمرطمٞمؿ ُم٘مام قمبد وهذا ،ُم٘مام اًمؼمقملُمْمت ومٝمذا 

 .(2)...وؿماذزم إمم آظمرذًمؽ ،وروماقمل ،ؾماّمين :هللاشم٘مّمد ُمـ دون 

                            

 :114ىمال اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ رمحٝمام اهلل ذم ىمرة قمٞمقن اعمقطمديـ ص (1)

 ،ًمف أصؾ وهق ٓ يٕمرف ،وم٢من أقمٔمؿ آهلتٝمؿ أمحد اًمبدوي :...يمام ضمرى ٕهؾ ُمٍم»

وُمع هذا ومّمار أقمٔمؿ آهلتٝمؿ ُمع أٟمف ٓ يٕمرف إٓ ، وٓ قمبادة ،وٓ قمٚمؿ ،وٓ ومْمؾ

 .شؾ  َّم ومٞمف صمؿ ظمرج ومل يُ  أٟمف دظمؾ اعمسجد يقم اجلٛمٕمة ومبال

( 81ذيمر سمٕمض اًمباطمثلم أن ذم اًم٘ماهرة أيمثر ُمـ أًمػ رضيح، وذم ُمريمز ومّقة) (9)

 ،(111وذم ُمريمز شمال ) ،(84وذم ُمريمز دؾمقق ) ،(04رضحًيا، وذم ُمريمز ـمٚمخا )

وهل إرضطمة اًمتاسمٕمة ًمٚمٛمجٚمس اًمّمقذم إقمغم، سمخالف إرضطمة اًمتاسمٕمة 

 =يسٛمك يمام يقضمد ذم أؾمقان أطمد اعمِماهد: جٚمس اًمّمقذمأو همػم اعم٘مٞمدة سماعم ،ًمألوىماف
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 :خطر فتنة القبٌر

وًمئال يٓمرأ قمٚمٞمٜما ُما ـمرأ  - اًم٘مارئ اًمٙمريؿأيا  - ٕضمؾ ذًمؽ

قمغم شمٚمؽ اًمبالد يمان ٓسمد ُمـ اًمتحذير واًمبٞمان واًمتِمديد قمغم ُمٜمٝمٞمات 

 عماذا؟ ،ٕمٚم٘مة سماًم٘مبقر واعم٘ماُمات وإرضطمةاعمت اًمٜمبل 

 ا ًمذراقع اًمنمك ووؾماقٚمف.وؾمد   ،محايًة حلٛمك اًمتقطمٞمد واإليامن

رَ حَ ٟمُ وَ  ،ذم أٟمٗمسٜما رَ ذ  حَ ٜمًُمِ و ومٞمٜما وُمٕمٜما  دَ رِ ل أن يَ ٘مِ ت  ٜمَهمػمٟما، ًمِ  ذ 

أؾمباب اًمنمك وآٟمحراف قمـ شمقطمٞمد رب  وسمٞمٜمٜما ُما يمان ُمـ أقمٔمؿ

 ُمـ درضمات اجلاهٚمٞمة ودريماهتا. ُم٘ماُمات ودريماتإمم  اًمٕماعملم

____________________ 
أُما ذم اًمِمام وم٘مد أطمَم قمبد اًمرمحـ سمؽ ؾماُمل  ،(ا)اًمسبٕمة وؾمبٕملم وًمٞم   ُمِمٝمد=

ٟمٕمامن ىمسٓمازم  ، سمٞمٜمام قمد  اوُمزارً  ارضحيً 194م( ذم دُمِمؼ وطمدها 1895ؾمٜمة )

، اىمؼمً ، وذيمر أٟمف ُمٜمسقب ًمٚمّمحاسمة أيمثر ُمـ ؾمبٕمة وقمنميـ ارضحيً  44اعمِمٝمقر ُمٜمٝما 

ؾمتاٟمة قماصٛمة اًمسٚمٓمٜمة اًمٕمثامٟمٞمة يمان وذم أ ،سمف كُ ؼَم  تَ زار ويُ ويُ  ،ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝما ىمبة

وذم اهلٜمد يقضمد أيمثر ُمـ  ضماُمًٕما يٙماد ٓ خيٚمق ضماُمع ومٞمٝما ُمـ رضيح، (481)يقضمد 

وذم سمٖمداد يمان يقضمد أيمثر  ،،ي١مُمٝما أٓف ُمـ اًمٜماس ،قة ومخسلم رضحًيا ُمِمٝمقًرااُم

أن خيٚمق ضماُمع ُمٜمٝما  ؾ  اُمًٕما ذم أواقؾ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري، وىمَ قة ومخسلم ضماُمـ ُم

ُمـ رضيح، وذم اعمقصؾ يقضمد أيمثر ُمـ ؾمتة وؾمبٕملم رضحًيا ُمِمٝمقًرا يمٚمٝما داظمؾ 

وذم  ،ضمقاُمع، وهذا يمٚمف سمخالف إرضطمة اعمقضمقدة ذم اعمساضمد وإرضطمة اعمٗمردة

اًمّمحاسمة واعمِمايخ ورضمال ُمٕمٔمؿ ُمٜماـمؼ أوزسمٙمستان يمثػم ُمـ إرضطمة اعمٜمسقسمة إمم 

وهذا ىمد قمرف واؾمتٗماض قمٜمد أهٚمف  .(111اًمٕمدد)، اًمٕمٚمؿ وإوًمٞماء. اٟمٔمر جمٚمة اًمبٞمان

 .ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل، وهق طمسبٜما وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وقمٜمد همػمهؿ
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ٟمس٠مل اهلل سم٠مؾمامقف احلسٜمك وصٗماشمف اًمٕمغم أن يٕمّمٛمٜما واعمسٚمٛملم ُمـ 

ذًمؽ، وأن حيٗمٔمٜما واعمسٚمٛملم ُمـ أؾمباب ؾمخٓمف، وُمقضمبات قم٘مقسمتف 

وأن يسٚمؽ سمٜما ُمساًمؽ ُمرضاشمف، وقمٗمقه، وُمٖمٗمرشمف، ويٜمزًمٜما اعمٜمازل اًمٕمغم 

يـ ؾمبحاٟمف سماًم٘مبقل ُمـ اجلٜمة، وأن جيٕمؾ هذا اجلٝمد حم٘مً٘ما ًمٚمزًمٗمك ًمد

واًمرىض، وحيرم سمف قمٚمٞمٜما قمذاسمف واًمٜمار، وجيٕمٚمٜما ذم قمٚمٞملم وواًمديٜما 

تٜما ُمـ اعمسٚمٛملم، إظمقاًٟما قمغم رسر ُمت٘ماسمٚملم، صحبة أطمبوُمِماخيٜما و

 وطمسـ أوًمئؽ رومٞمً٘ما. ،اًمٜمبٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّماحللم

يمام صٚمٞمت قمغم آل  ،اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد وقمغم آل حمٛمد

 اًمٕماعملم إٟمؽ محٞمد جمٞمد، وؾمٚمؿ اًمٚمٝمؿ شمسٚمٞماًم.ذم  اهٞمؿإسمر
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مما ضماء  اؾمتٗمادةً  :وهل مجع ُمٜمٝمل ،سمٚمٗمظ اعمٜمٝمٞمات وقمؼمُت هذا 

 ذم إطماديث اًمٜمبقية ُمـ ًمٗمظ هنك.

 ،هلذه اعمٜمٝمٞمات اقمد   :وًمئال أـمٞمؾ قمٚمٞمٙمؿ وماقم٘مدوا أصاسمٕمٙمؿ ُمٕمل

، واهلل ْح َّم تَ ٟمْ ا َح ِّم ، وممـ إذا ٟمُ رْ يم  ذَ شمَ  رَ يم  ـ إذا ذُ ًمٕمٚمٜما أن ٟمٙمقن وإيايمؿ مم

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: ضمؾ وقمال ي٘مقل ًمٚمٜمبل 

 .رى إٓ قمباد اهلل اعم١مُمٜمقنوٓ يٜمتٗمع سماًمذيم ،[00]اًمذاريات: 

 بٍاء املضاجد عمى الكبور والعكط الٍّي األوه:

أو قمـ اختاذ  ،قمـ سمٜماء اعمساضمد قمغم اًم٘مبقر هنك اًمٜمبل وم٘مد 

 ُما زال يٙمررها  ،وىمد ضماء ذم ذًمؽ أطماديث يمثػمة، ٘مبقر ُمساضمداًم

وأم  ةومٗمل اًمّمحٞمحلم أن أم ؾمٚمٛم ،ُما ىمبؾ أن يٛمقت سمٚمٞمال ُمٕمدودةإمم 

سمٜمت أيب ؾمٗمٞمان  ةاؾمٛمٝما هٜمد، وأم طمبٞمبة هل رُمٚم ةوأم ؾمٚمٛم - طمبٞمبة

يمٜمٞمسة رأشماها ذم أرض احلبِمة  ذيمرشما ًمٚمٜمبل  -ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع

َؿْوٌم إَِذا  ُأوَفئِِك » :-ابً اقِ قمَ  وير وُمـ اًمتامصمٞمؾ وم٘مال وُما ومٞمٝما ُمـ اًمتّما
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افُِح َبـَْوا َظَذ  ُجُل افصَّ افُِح َأْو افرَّ ِه َمْسِجًدا َماَت ؾِقِفْم اْفَعْبُد افصَّ َؿْزِ

ُروا ؾِقهِ  اُر اخلْؾِق ِظـَْد اهلل َوَر ُأوَفئِِك تِْؾَك افص َوَصوَّ  .(1)شُِشَ

يمان اًمٜمبل  :وقمـ أسمٞمٝما ىماًمت قمـ قماقِمة  (2)وذم اًمّمحٞمحلم

ويمان ىمد ـمرح مخٞمّمة قمغم  ،ي٘مقل ىمبؾ أن يٛمقت سمخٛمس ًمٞمالٍ  

وضمٝمف وم٢مذا اهمتؿ هبا عمٕماجلة ؾمٙمرات اعمقت وطمرارشمف وم٘مال وهق 

 ،َظَذ اْفَقُفوِد َوافـََّصاَرى اهللَفْعـَُة » :يمذًمؽ ذم هذه اًمٚمحٔمات احلرضمة

ُذوا ُؿُبوَر َأْكبَِقائِِفْم َمَساِجَد  َ  .شاَّتَّ

َٓ » :ي٘مقل  ُمـ طمديث ضمٜمدب  (3)وذم صحٞمح ُمسٚمؿ َأ

قِفْم َمَساِجَد  اُكوا َيتَِّخُذوَن ُؿُبوَر َأْكبَِقائِِفْم َوَصاحِلِ ـَ اَن َؿْبَؾُؽْم  ـَ  ،َوإِنَّ َمْن 

َٓ َؾاَل َتتَِّخُذوا اْفُؼُبوَر َمَساِجَد  ْم َظْن َذفَِك  ،َأ ـُ أداة  شأٓ»و، شإِِّنِّ َأهْنَا

َٓ َؾاَل َتتَِّخُذوا اْفُؼُبوَر َمَساِجَد » ،٘مقًمفسم حيْمٙمؿ  ،حتْمٞمض إِِّنِّ  ،َأ

ْم َظْن َذفَِك  ـُ  :أي – : وًمقٓ ذًمؽقماقِمة م اعم١مُمٜملم أشم٘مقل  شَأهْنَا

هُ  - ًمٜمٝمٞمف وحتذيره وشمِمديده َٓ َذًمَِؽ ُأسْمِرَز ىَمؼْمُ ُف ظَمٌِمَ  ،وًَمْق َأْو -هَمػْمَ َأٟم 

 َأن  ُيت َخَذ َُمْسِجًدا. -ظُمٌِمَ 

                            

 .(098( وُمسٚمؿ )497أظمرضمف اًمبخاري ) (1)

 .(011) (،099( وُمسٚمؿ )1115) (،410اًمبخاري ) (9)

 .( قمـ ضمٜمدب019ٚمؿ )أظمرضمف ُمس (1)
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 دالئل: ًي الشديد الصسيح مو عدةويرا اله

 ُمـ سمٜمك قمغم اًم٘مبقر واختاذها ُمساضمد. ذُمف  -1

 .شؾال تتخذوا افؼبور مساجد»: هنٞمف سم٘مقًمف -9

 .شؾنِّن أهناـم ظن ذفك»: شم٠ميمٞمد اًمٜمٝمل سم٘مقًمف  -1

 :صوز اختاذ القبوز مشاجد 

 واختاذ القبوز مشاجد لٌ صوزتاى عظيمتاى يف يرا الزماى:

أو هذا  ،قمغم ُم٘مام هذا اًمٜمبل ك اعمسجدٜمَبْ أن يُ  أوٓمها: -1

ذم  يمٛم٘مام احلٞمدري ،هذا ُم٘مام ومالن :ومٞم٘مال ،اًمقزم ذاك أو ،اًمّماًمح

زقمؿ أٟمف ىمؼم أُمػم ٔمـ ويُ وهق ُمسجد يمبػم أىمٞمؿ قمغم ُما يُ ، ٟمجػ اًمٕمراق

اعم١مُمٜملم أيب احلسـ واحلسلم قمكم سمـ أيب ـماًمب ريض اهلل شمٕمامم قمٜمٝمؿ 

 !ل ة ُٕمر اًمٜمبوهذا ُمـ أقمٔمؿ اعمحاد  ، وأرضاهؿ

أو  ،أو وزم ،صمؿ يدومـ صاًمح ،ك اعمسجد هللٜمَبْ أن يُ  :صماٟمٞمٝمام -9

رضحيف ذم  يمانذم اعمسجد ؾمقاًء  ـُ ومَ دْ يُ  :أو همػم ذًمؽ ،أو زاهد ،قمامل

أو دومـ ذم  ،أو قمغم ضمٜمباشمف ،أو ذم ُم١مظمرشمف ،أو ذم ىمبٚمتف ،وؾمط اعمسجد

وحمٛمد يقؾمػ ذم  ،يمام ذم ىمؼم حمٛمد إًمٞماس ،أو ذم اًمبدروم ،ومٜماقف
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، ويمذا همػممها، وهذا اًمٜمقع هق اعمسجد اًمٙمبػم ذم ٟمٞمقدهللسمدروم 

 .إيمثر وإؿمٝمر

ت وم٢من هذا ُمـ اختاذ هذا اعمٞم ـَ ومِ ومٗمل أي ُمقضع ُمـ اعمسجد دُ 

يمان  ان اعمقضع اًمذي ومٞمف هذا اًم٘مؼم أي  ، وسماًمتازم وم٢ماًم٘مبقر ُمساضمد

 ،ًمٞماءُمـ إو اأو وًمٞم   ،ُمـ اًمّمحاسمة اأو صحاسمٞم   ،ُمـ إٟمبٞماء اٟمبٞم   :صاطمبف

اْفقَُفوَد  َفَعَن اهلل» :ًم٘مقًمف  : ومٞمفغم  َّم ٓ جيقز أن يُ  ،أو ُمـ همػمهؿ

ُذوا ُؿُبوَر َأْكبِقَائِِفمْ  َ ُمقاضع ًمٚمّمالة  :أي (1)شَمَساِجَد  َوافـََّصاَرى اَّتَّ

َٓ َؾاَل َتتَِّخُذوا اْفُؼُبوَر َمَساِجَد »: وىمال واًمٕمبادة. ْم َظْن  ،َأ ـُ إِِّنِّ َأهْنَا

افؾفم ٓ جتعل ؿزي »: هق اًمذي دقما رسمف وم٘مال وٟمبٞمٙمؿ  ،(2)شَذفَِك 

، (3)شاصتد ؽضب اهلل ظذ ؿوم اَّتذوا ؿبور أكبقائفم مساجد ،ُد بَ عْ وثـا يُ 

صاحلٞمٝمؿ  اعمٕمٔمٛملم قمٜمد اًمٜماس ُمـ ٓؾمٞمام ىمبقر -ٕن اًم٘مبقر

                            

 .ؾمبؼ خترجيف( 1)

 .ؾمبؼ خترجيف( 9)

( قمـ 9/945وقمٜمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘مات ) ،(1/179أظمرضمف ُماًمؽ ذم اعمقـم٠م ) (1)

( قمـ أيب هريرة 1590( واحلٛمٞمدي )7108وأظمرضمف أمحد ) ،قمٓماء سمـ يسار ُمرؾماًل 

ٚمٞم٘مف وأمحد ؿمايمر ذم شمٕم ،(0/41وصححف اسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ) ،،اُمرومققمً  

 .(01وإًمباين ذم حتذير اًمساضمد) ،،(11/88قمغم اعمسٜمد )
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وشمتِمقف إًمٞمٝما ُمـ يمؾ ضماٟمب  ،شمتٓماول إًمٞمٝما إقمٜماق -إًمخ وأٟمبٞماقٝمؿ...

 مُ ؽَمَ وحُيْ  ؾ  وهق أقمٔمؿ ُمـ جُيَ  دقما وٕضمؾ ذًمؽ  ،،اًمٕمٞمقن وإطمداق

ُمات وًمـام   شبدعْ ا يُ افؾفمَّ ٓ جتعْل ؿزي وثـً » :دقما رسمف ىماقاًل  ،ُمـ قمباد اهلل

 أيـ دومـ؟ ،

 ـُ ومَ دْ يمؾ ٟمبل ُمات يُ   ٕن :اًمذي أُمرهؿ أن يدومٜمقه ومٞمف ذم اعمقضع

 ،سمٙمرأسمق  :ودومـ ُمٕمف صاطمباه ،ذم سمٞمت قماقِمة ـَ ومِ دُ ومَ  ،(1)طمٞمث ُمات

وسم٘مل إُمر قمغم  ،ومل يدومـ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ذم اعمسجد .وقمٛمر 

طمتك قمٝمد اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمذي أدظمؾ  ،ُمـ شمسٕملم ؾمٜمة اذًمؽ ٟمحقً 

وم٠مطمدث هذه اًمبدقمة اًمتل أٟمٙمرها قمٚمٞمف  ،ذم اعمسجد طمجرات اًمٜمبل 

ويمان قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز  ،أسمٜماء اًمّمحاسمة وُمـ طمرضها ُمـ اًمتاسمٕملم

وقمغم احلجرات  ، ديٜمة ومبٜمك صمالصمة ضمدران قمغم طمجرة قماقِمةأُمػم اعم

 .(2)وأطماـمف سمجدار صماًمث خمٛمس إضالع ،امجٞمٕمً 

                            

ىمال : ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل   ( قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ97روى اإلُمام أمحد ذم ُمسٜمده) ((1

طمسٜمف اعمٜماوي ذم ذح اجلاُمع اًمّمٖمػم  ،شمل يؼز كبي إٓ حقث يؿوت»ي٘مقل : 

 (. 0951و صححف إًمباين ذم صحٞمح اجلاُمع) ،(9/084)

صمؿ دظمٚمت ؾمٜمة صمامن وصمامٟملم...و ذيمر  (:19/411اسمـ يمثػم ذم اًمبداية واًمٜمٝماية ) ىمال (9)

   =اسمـ ضمرير أن ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ُمـ هذه اًمسٜمة ىمدم يمتاب اًمقًمٞمد قمغم قمٛمر سمـ
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  :وهلذا ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ؾلجاااب رب افعااادغ دظااا ه
 

 (1) ِوأحاضاااه بةالثاااة ا ااادران 
 

ومال يستٛمسٙمـ  ،شيعبد اافؾفم ٓ جتعل ؿزي وثـ» ٕٟمف ىمال:

 عمسجد إذ مل يدومـ ذم ُمسجده.دومـ ذم ا ُمستٛمسؽ سم٠من اًمٜمبل 

ومبٜمٞمت  ،طمتك يمان اًم٘مرن اًمٕماذ صمؿ شمٓماوًمت هذه اًمبدقمة وازدادت

  .اعم٘ماسمر قمٜمف ذم وهذا هق اًمذي هناٟما  ،(2)قمغم طمجراشمف هذه اًم٘مبة اعمٕمروومة

____________________ 
 وإضاومة طمجر أزواج رؾمقل اهلل ،قمبد اًمٕمزيز سماعمديٜمة ي٠مُمره هبدم اعمسجد اًمٜمبقي=

طمتك يٙمقن ُماقتل ذراع ذم ُماقتل  :ٞمفوأن يقؾمٕمف ُمـ ىمبٚمتف وؾماقر ٟمقاطم ،ومٞمف 

وىمرأ  ،ومجٛمع قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز وضمقه اًمٜماس واًمٗم٘مٝماء اًمٕمنمة أهؾ اعمديٜمة ذراع...

قمٚمٞمٝمؿ يمتاب اًمقًمٞمد ومِمؼ قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ .... وحيٙمك أن ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞمب أٟمٙمر إدظمال 

 .خمتًٍماهـ ا. .ايم٠مٟمف ظمٌم أن يتخذ ُمسجدً  ،طمجرة قماقِمة ذم اعمسجد

ودظمقل احلجرات ومٞمف  قمامرة ُمسجد اًمٜمبل »سمحث قمٚمٛمل قمٜمقان: وًمٚمٕمبد اًمٗم٘مػم 

 .شدراؾمة قم٘مدية –

وصٗمة هذا اجلدار اعمخٛمس إضالح هٙمذا:

( 4597ٟمقٟمٞمة اسمـ اًم٘مٞمؿ )اًمٙماومٞمة اًمِماومٞمة ذم آٟمتّمار ًمٚمٗمرىمة اًمٜماضمٞمة( اًمبٞمت رىمؿ )  (1)

 .ط .دار اسمـ ظمزيٛمة

ىمد  هذا ىمؼم اًمرؾمقل :وم٢من ىمٚمَت » :49ىمال اًمّمٜمٕماين ذم شمٓمٝمػم آقمت٘ماد ص (9)

هذا ضمٝمؾ قمٔمٞمؿ سمح٘مٞم٘مة احلال  قمٛمرت قمٚمٞمف ىمبة قمٔمٞمٛمة أٟمٗم٘مت ومٞمٝما إُمقال؟ ىمٚمُت:

 =وٓ ُمـ أصحاسمف وٓ ُمـ شماسمٕمٞمٝمؿ وٓ ُمـ شماسمع، وم٢من هذه اًم٘مبة ًمٞمس سمٜماؤها ُمٜمف 
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  يف كل ملاى:  الشالم على الهيب 

ن اعم٘مّمقد ًمزيارة اعمديٜمة هق زيارة وذًمؽ أن سمٕمض اًمٜماس ئمـ أ

وم٢من اًمسالم قمغم ٟمبٞمٜما  ،وومٝمؿ ظماـمئ ،وهذا همٚمط يمبػم ،اًمٜمبل 

 ًمف قمغم همػمه. ظمّمقصٞمةً  ،يٙمقن ذم يمؾ ُمٙمان

ٟمف ىمال: أ محد سم٢مؾمٜماد ضمٞمد قمـ اًمٜمبل وم٘مد ورد ذم ُمسٜمد آُمام أ

، ،اوٓ بقوتؽم ؿبورً  ،اًد ٓ تتخذوا ؿزي ظق» ؾنن صالتؽم  وصّؾوا ظعَّ

وذًمؽ  ،اعمسٚمؿ قمٚمٞمف أي: ذم أي ُمٙمان يمان هذا (1)شتبؾغـي حقث ــتم

 تف.ؾمالم أُم   ضمٕمؾ ُمـ ُمالقٙمتف ُمـ يقصٚمقن ًمٜمبٞمٜما  ٕن اهلل 

إن هلل »أٟمف ىمال:  قمـ اًمٜمبل  شؾمٜمـ اًمٜمساقل»و شاعمسٜمد»ذم و

 .(2)شُيبؾغوِّن ظن أمتي افسالم ،شقَّاحغ مالئؽة

____________________ 
ُمـ أسمٜمٞمة  سمؾ اًم٘مٛمة اعمٕمٛمقًمة قمغم ىمؼمه  ،اًمتاسمٕملم وٓ قمٚمامء إُمة وأقٛمة ُمٚمتف=

ذم  ،وهق ىمالوون اًمّماحلل اعمٕمروف سماعمٚمؽ اعمٜمّمقر ، اعمت٠مظمريـسمٕمض ُمٚمقك ُمٍم

ومٝمذه  شحت٘مٞمؼ اًمٜمٍمة سمتٚمخٞمص ُمٕمامل اهلجرة»ذيمره ذم  ،ؾمٜمة صمامٍن وؾمبٕملم وشمسٕمامقة

 .شأُمقر دوًمٞمة ٓ دًمٞمٚمٞمة

 .(8088محد ذم ُمسٜمده )رواه أ (1)

الم قمغم سماب اًمس ،يمتاب اًمسٝمق ،واًمٜمساقل ذم ؾمٜمٜمف ،(4198محد ذم ُمسٜمده )أرواه  (9)

 .(1989اًمٜمبل )
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ما من »ىمال:  أن اًمٜمبل  شداود يبأؾمٜمـ »أيْما و شاعمسٜمد»وذم 

 .(1)شد اهلل ظع روحي حتى أرد ظؾقه افسالمأحد يسّؾم ظّع إٓ ر

 البٍاء عمى الكبور :لثاٌيالٍّي ا

أو  ،ؾمقاء سماًمرظمام ،اع إسمٜمٞمةوهق اًمبٜماء قمٚمٞمٝما سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمق

 ،يرومٕمٝما قمـ إرض سماًمبٚمؽ أن أو ،أو همػمها ،أو سمإؾمٛمٜمت ،صسماجل

عما روى ُمسٚمؿ ذم  :أو اًم٘مباب قمٚمٞمٝما...إًمخ ،أو سمقضع اًمٕم٘مقد

ـْ َأسمِك اهْلَٞم اِج إؾََمِدى   (2)شفصحٞمح» ـُ َأسمِك  قَمكِم   ىَماَل: ىَماَل زم  قَم سْم

ٓ   ـَماًمٍِب  ٓ  : اهلل َأسْمَٕمُثَؽ قَمغَم َُما سَمَٕمَثٜمِك قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل  َأ  شَمَدَع َأ

 ًٓ ٓ   -وذم رواية: صقرة -ِِتَْثا ٓ   ،ـَمَٛمْسَتٝما إِ وًما إِ ا ُُمنْمِ ْيَتف. َوَٓ ىَمؼْمً  ؾَمق 

شمٕمٔمٞمٛمف وىمّمده إمم  ُمدقماة ٕن رومٕمف قمـ إرض :ؾمقيتف سمإرض أي:

قمـ  جيقز أن يرومع اًم٘مؼم ُمع هذا ًمٙمـ ،ُمـ دون اهلل ُمع شمٓماول اًمزُمان

ومتقضع قمٚمٞمف زسمرة  ،ًمٞمتقىمك ويّمان وٓ يان :(3)إرض ُم٘مدار ؿمؼم

                            

سماب زيارة اًم٘مبقر  ،يمتاب اعمٜماؾمؽ ،ذم اًمسٜمـ ،(1414محد ذم ُمسٜمده )أرواه  (1)

(9541). 

 .(989ذم اجلٜماقز سماب إُمر سمتسقية اًم٘مؼم) (9)

ورومع ىمؼمه  ،اوٟمّمب قمٚمٞمف اًمٚمبـ ٟمّمبً  ،ُأحلد ًمف حلد أن اًمٜمبل » حلديث ضماسمر (1)

واًمبٞمٝم٘مل ذم  ،(8810ان ذم صحٞمحف )رواه اسمـ طمب شُمـ ؿمؼم اُمـ إرض ٟمحقً 

 .(190)وإؾمٜماده طمسـ . ىماًمف إًمباين ذم أطمٙمام اجلٜماقز ص  ،(8097اًمٙمؼمى )
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ًمٞمٕمرف أٟمف ىمؼم ومال  :ُم٘مدار ؿمؼم (1)شمراب ُمـ شمراب إرض ٟمٗمسٝما

 .وٓ يان، ٠ميقـم

 وهق اعمٕمروف قمٜمد اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم ،ذم اًمقؾماقؾ ُمـ اًمنمك ومٝمق

 سماًمنمك إصٖمر.

 جتصيص الكبور وسخزفتّا :لثالثالٍّي ا

 طمٞمث اؾمتٗماض، (2)قمـ دمّمٞمص اًم٘مبقر وزظمرومتٝما اصماًمثً  هنك 

 :أي-ٕن دمّمٞمّمٝما  وأن يبٜمك قمٚمٞمف: ،أن جيّمص اًم٘مؼم هنٞمف 

 وزظمرومتٝما ُمدقماة ،ةوشمٜمقيرها سماجلص واًمٜمقر -وضع اجلص قمٚمٞمٝما

 ،اًمنمك هبا ُمع اهلل دقماءً إمم  اعم١مدي ،شمٕمٔمٞمٛمٝماإمم  شمٗمخٞمٛمٝما اعمٗميضإمم 

ومٕمـ ضماسمر  ،اوشمسٛمٕمقٟمف يمثػمً  مما شمٕمرومقٟمف ،ورهمبةً  ،اوـمٚمبً  ،واؾمتٖماصمةً 

٘مٕمد وأن يُ  ،ص اًم٘مؼمّم  أن جُي  ىمال: هنك رؾمقل اهلل    سمـ قمبداهلل

                            

أن  هنك اًمٜمبل » ىمال: ( قمـ ضماسمر 1998أسمق داود)( و9104روى اًمٜمساقل ) (1)

وسمقب قمٚمٞمف اًمبٞمٝم٘مك ذم اًمٙمؼمى  ،وصححف إًمباين شيبٜمك قمغم اًم٘مؼم أو يزاد قمٚمٞمف

 .ًمئال يرشمٗمع :ب ٓ يزاد قمغم اًم٘مؼم أيمثر ُمـ شمراسمف(: سما1/078)

وأن  ،ص اًم٘مؼمّم  أن جُي  هنك اًمٜمبل »ىمال  ( قمـ ضماسمر 975ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ) (9)

 .شبٜمك قمٚمٞمفوأن يُ  ،٘مٕمد قمٚمٞمفيُ 
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طمديث طمسـ  :وىمال واًمؽمُمذي ،وأن ُيبٜمك قمٚمٞمف. رواه أسمق داود ،قمٚمٞمف

 .اًمٜمساقلرواه و .صحٞمح

واًمذي هق ُمـ  ،وماًمٜمٝمل قمـ دمّمٞمص اًم٘مبقر هنل قمـ زظمرومتٝما

إمم  ومتٙمقن ُمـ اًمنمك إصٖمر اًمذي هق ذريٕمة ،وؾماقؾ اًمنمك هبا

 !، قمٞماًذا سماهللاًمنمك إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚمة

 الصالة عٍد الكبور :لزابعالٍّي ا

 ؾمقاء (1)ًمّمالة قمٜمد اًم٘مبقروما ،قمـ اًمّمالة قمٜمدها اراسمٕمً  هنك 

إمم  دها ُمدقماةاًمّمالة قمٜموم، أو وراقؽ ،أو يسارك ،ًم٘مؼم قمـ يٛمٞمٜمؽيمان ا

ىمّمد اًمّمالة قمٜمدها إٓ رضماء سمريمة صاطمب اًم٘مؼم إذا  وم٢مٟمف ُما ،شمٕمٔمٞمٛمٝما

 :وهلذا ىمّمد اًمّمالة قمٜمدها :ُمـ إوًمٞماء اأو وًمٞم   ،اأو صحاسمٞم   ،ايمان ٟمبٞم  

اًمّمالة قمٜمدها ُمع أن اًمّمالة قمـ  ومٜمٝمايمؿ  ،ًمت٘مبؾ صالشمف وـماقمتف

ٕن اًمّمالة قمٜمدها  :ًمٙمـ هناٟما قمـ اًمّمالة قمٜمد اًم٘مبقر ،عمـ؟ هلل 

شمٕمٔمٞمٛمٝما وشمٗمخٞمٛمٝما اًمذي هق وؾمٞمٚمة ُمـ وؾماقؾ اًمنمك هبا إمم  ُمدقماة

 ومٝمق ُمـ ذك اًمقؾماقؾ اًمذي هق اًمنمك إصٖمر. ،ُمع اهلل 

                            

 وىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم آىمتْماء، (117) واًمؽمُمذي ،(499) رواه أسمق داود (1)

 .شام اؾمتقرم ـمرىمفوُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وم ،سم٠مؾماٟمٞمد ضمٞمدة»(: 9/877)
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 ر بأُ جيعمّا أواوْالكبوإىل  الصالة :رتاوطالٍّي ا

واًمّمالة إًمٞمٝما أن  ،(1)اًم٘مبقرإمم  قمـ اًمّمالة اظماُمًس   هناٟما

يم٠من دمٕمٚمف  -سمٞمٜمؽ وسملم اًم٘مبٚمة ،أُماُمؽ :أي –دمٕمؾ اًم٘مؼم سملم يديؽ 

اًم٘مبقر أقمٔمؿ إمم  واًمّمالة ،أو ىمبٚمة شم٘مّمدها ذم صالشمؽ ،ًمؽ ؾمؽمة

 :ٕٟمف عما صغم إًمٞمٝما مجع ؾمٞمئتلم وظمٓمٞمئتلم :وأؿمد ُمـ اًمّمالة قمٜمدها

1-  ًٓ  .صذ ظـدها أو

  .اؾفا ثاكقً واشتؼب -9

 ،ٓ هلل  ،ومال يٛمر وىمت ـمقيؾ طمتك شمٙمقن صالشمف هلذا اعم٘مبقر

وإن  ،ويريمع قمٜمد اعم٘ماُمات وقمٜمد اًم٘مبقر ،ويسجد ،وهذا واىمع ُمـ حيبق

هماومٚملم وماؾم٠مًمقا أسمٜماء شمٚمؽ اًمبٚمدان اًمتل وضٕمت اعم٘ماُمات  يمٜمتؿ قمـ ذًمؽ

ػ أهنؿ ويمٞم ،ُمزاراهتاإمم  أو ذهبقا ،أو ذم أـمراومٝما ،واًم٘مبقر ذم اعمساضمد

 ،صٚمقاهتؿ َؾ بَ ٘مْ رضماء أن شمُ  ،ويّمٚمقن قمٜمدها وإًمٞمٝما ،ويسجدون ،يريمٕمقن

 .(2)وذم ىمٚمقهبؿ ُما ومٞمٝما ُمـ شمٕمٚم٘مٝمؿ هبا

                            

ٓ تصؾوا إػ » ي٘مقل: ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل  ىمال: حلديث أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي  (1)

 .(979رواه ُمسٚمؿ) شوٓ جتؾسوا ظؾقفا ،افؼبور

 =يمثػميـ يترضقمقن اوهلذا ٟمجد أىمقاُمً »: (9/885ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم آىمتْماء) (9)
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 ،وماًمِم٠من قمٜمدقٍذ داقٌر سملم اًمنمك إيمؼم واًمنمك إصٖمر

 سمحسب اًمٜمٞمة واًم٘مّمد، واهلل اعمستٕمان!

 رضزحةوأعظي وٍْ الذبح لمكبور واأل ،الذبح عٍد الكبور :لضادظالٍّي ا

ًمٙمـ  ،ُمع أن اًمذسمح هلل، (1)قمـ اًمذسمح قمٜمدها اؾمادؾًم  هناٟما 

 ؟!ومٙمٞمػ سماًمذسمح هلا، هناٟما أن ٟمذسمح قمٜمد اًم٘مبقر

٘مرب تيطمٞمث  :ٓ ؿمؽ أن اًمذسمح هلا هق اًمنمك إقمٔمؿ وإيمؼم

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :أمل ي٘مؾ اهلل  ،سماًمذسمح ًمٖمػم هلل 

 ]إٟمٕمام: ﴾     ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ

189-181]. 

____________________ 
سمؾ وٓ ذم  ، اعمسجدويٕمبدون سم٘مٚمقهبؿ قمبادة ٓ يٗمٕمٚمقهنا ذم ،وخيِمٕمقن ،قمٜمدها=

وأيمثرهؿ يرضمقن ُمـ سمريمة اًمّمالة قمٜمدها واًمدقماء ُما  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يسجد هلا ،اًمسحر

 .شٓ يرضمقٟمف ذم اعمساضمد اًمتل شمِمد إًمٞمٝما اًمرطمال

 ،(11519رواه أمحد ) ،شٓ قم٘مر ذم اإلؾمالم» ىمال: أن اًمٜمبل  حلديث أٟمس  (1)

( وإًمباين ذم أطمٙمام 8/448( وصححف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع )1999داود ) وأسمق

وأُما اًمذسمح واًمٕم٘مر قمٜمد اًم٘مؼم ومٛمذُمقم » وٟم٘مؾ قمـ اًمٜمقوي ىمقًمف: (909)اجلٜماقز ص 

 .شحلديث أٟمس هذا
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 ،واًمذسمح ًمٖمػمه ذك ،ًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وماًمذسمح هلل قمبادة

ىمال:  قمكم سمـ أيب ـماًمب  ومٗمل صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ ،ًمٕمـ اهلل وماقمٚمف

  .شفعن اهلل من ذبح فغر اهلل» :ىمال اًمٜمبل 

إمم  وعما ذسمح قمٜمد اًم٘مبقر رضماء سمريمتٝما وظمػمها آل إُمر واٟمتٝمك

 ،واعماقمز ،واًمٖمٜمؿ ،قاُمٞمسواجل ،واًمب٘مر ،ساق اإلسمؾشمُ ، (1)اًمذسمح هلا

أو  ،أو ُم٘مام اًمؼمقمل ،ُم٘مام اًمبدوي ذم ـمٜمٓماإمم  اواًمٓمٞمقر ىمراسملم وٟمذورً 

 أو همػمها.   ،أو احلسلم ،أو ٟمٗمٞمسة ،أو ُم٘مام زيٜمب ،ُم٘مام قمبد اًمرطمٞمؿ

ِـ   طمديث صَماسمِِت ذمو اكِ  سْم ح  ٌؾ قَمغَم قَمْٝمِد َٟمَذَر َرضُم  ىَماَل:  اًمْم 

إيِن  َٟمَذْرُت  :وَمَ٘ماَل  ٠َمشَمك اًمٜم بِل  ومَ  ،سماًِل سمُِبَقاَٟمةَ َأْن َيٜمَْحَر إِ   َرؾُمقِل اهلل

 -ُمقضع ىمريب ُمـ إسمقاء سملم ُمٙمة واعمديٜمة  -اًل سمُِبَقاَٟمَة سمِ َأْن َأْٟمَحَر إِ 

 :- ٕٟمف ًمٗمت اٟمتباهف عما ظمص هذا اعمٙمان سماًمٜمذر -  وَمَ٘ماَل اًمٜم بِل  

ا» اَن ؾِقَفا َوَثٌن ِمْن َأْوَثاِن اْ َ ـَ وًمق يمان اًمقصمـ ىمد  - شِهؾِقَِّة ُيْعَبُد َهْل 

. -وأومٜمل زال وأسمٞمد َٓ اَن ؾِقَفا ِظقٌد ِمْن َأْظَقاِدِهمْ » ىَماَل: ىَماًُمقا:  ـَ  شَهْل 

                            

سم٠مرسمع  ىمال: طمدصمٜمل رؾمقل اهلل  ( قمـ قمكم 1978روى ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

 .شاحلديثفعن اهلل من ذبح فغر اهلل.....» يمٚمامت:
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. ىَماَل َرؾُمقُل اهللىَما َٓ ـَْذِركَ » : ًُمقا:  َٓ َوَؾا َ  ،َأْوِف بِ ُه  فِـَْذٍر يِف  َؾنِكَّ

َٓ َيْؿؾُِك  ،َمْعِصَقِة اهلل َٓ ؾِقََم   .(1)شاْبُن آَدمَ َو

 اًمٜمذر واًمٜمحر عمـ؟: أيًا اإلخوة

 :أي .ًمق يمان ذم هذا اعمقضع وصمـ ُمـ أوصمان اجلاهٚمٞمة ا، إذً هلل  إٟمف

أو ومٞمف قمٞمد ُمـ أقمٞمادهؿ ٕسمٓمٚمف وهناه  ،وُمٕمبقد ُمـ ُمٕمبقداهتؿ ،صٜمؿ

ٕٟمف يٙمقن قمٜمدقذ ُمـ ٟمذر  :أن يٗمل هبذا اًمٜمذر ذم هذا اعمقضع

هناٟما أن ٟمذسمح ذم  وًمٙمـ ،ًمف هق اعمٜمحقرُمع أن اهلل ؾمبحاٟمف  ،اعمٕمّمٞمة

اًمذسمح هلا ذم إمم  ًمئال يٗميض سمٜما ذًمؽ :ٟمٜمحر قمٜمدهاهذه إُمايمـ و

 ُمست٘مبؾ إيام.

 أصٖمر ُمـ يمباقر اًمذٟمقب. اٙمقن ذيمً ٞموم ،ومٝمق ُمـ اًمقؾماقؾ ًمٚمنمك

                            

وصححف اسمـ طمجر ذم  ،(1141اين ذم اًمٙمبػم )واًمٓمؼم ،(1111أظمرضمف أسمق داود ) (1)

 .(4/185) شاًمتٚمخٞمص»
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 سيارة الٍضاء لمكبور :لضابعالٍّي ا

 (1)داود وم٘مد روى أسمق :قمـ زيارة اًمٜمساء ًمٚم٘مبقر  اهناٟما ؾماسمٕمً 

ـِ قَمب اسٍ وهمػمه  ـْ اسْم ـَ َرؾُمقُل » ىَماَل:  سم٢مؾمٜماد صحٞمح قَم   اهللًَمَٕم

ـَ َرؾُمقُل » وذم رواية: شَزاِقَراِت اًْمُ٘مُبقرِ  اَراِت اًْمُ٘مُبقرِ   اهللًَمَٕم  ،(2)شُزو 

ٕن اعمرأة رسيٕمة اًمت٠مصمر  :سمؾ اًمٚمٕمـ ًمٚمٛمرأة دون اًمرضمؾ ،وهذا اًمٜمٝمل

 ،وٓ أطماؾمٞمسٝما قمٜمد همٚمبة قماـمٗمتٝما ،آ ِتٚمؽ ُمِماقمره ،ىمريبة اًمٕماـمٗمة

اًم٘مبقر اؾمت٘مبٚمـ هذه اعم٘ماُمات  نَ رْ اًمٜمساء ذم سمٚمداٟمٙمؿ إذا زُ إمم  واٟمٔمروا

دي اًمسٞمدة اًمٗمالٟمٞمة سماًمزهماريد وسماًمدقماء: يا ؾمٞم أو ،ًمٚمقزم اًمٗمالين

ىمبؾ  اطماضمتل، ارزىمٜمل زوضًم  ج مهل، اىمضد، همقصمؽ، ومر  دَ ومالن ُمَ 

 عماذا ىماًمت ذًمؽ؟ احلقل، وهمػم ذًمؽ،

عما ضماءت هذا  محاؾمتٝما وقماـمٗمتٝماهب قم٘مٚمٝما وهمٚمبت قمٚمٞمٝما ذ

فعن اهلل زائرات » :وم٘مال ،هذا إصؾ ُمـ ُمادشمف ومحسؿ ، اعم٘مام

                            

 ،(1070) واسمـ ُماضمف ،(195: اًمؽمُمذي )اوأظمرضمف أيًْم ، (1918ذم ؾمٜمٜمف ) (1)

وإًمباين ذم  ،(4/958) وأمحد ؿمايمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمسٜمد ،وصححف اسمـ طمبان

 (.990أطمٙمام اجلٜماقز ص)

واسمـ  .( وىمال : طمسـ صحٞمح1508ذي )واًمؽمُم ،(9844محد ذم اعمسٜمد )أرواه  ((9

 ( وصححف.9/101واًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜمة) ،(1074ُماضمف ذم اًمسٜمـ )
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ـُْت هَنَْقُتُؽْم َظْن ِزَياَرِة اْفُؼُبوِر »ُمع أٟمف اًمذي ىمال ًمٜما:  شافؼبور ـُ إِِّنِّ 

ِخَرةَ  :َؾُزوُروَها ْٔ ُر ا ِـّ َا ُتَذ  .(1)شَؾنهِنَّ

 ًٓ  ًمٚمرضمال َص ظم  صمؿ رَ  ،هنؿ ىمريبق قمٝمد سمنمك ويمٗمرٕ :هناهؿ أو

وُمـ  ،ء اًمّمحاسمف وه١مٓ ،وهنك اًمٜمساء قمـ ذًمؽ ،ذم زيارهتا

وٓ ىمؼم  ،سمٕمدهؿ اًمتاسمٕمقن ومٛمـ سمٕمدهؿ مل ي٠مذٟمقا ًمٜمساقٝمؿ سمزيارة اًم٘مبقر

 ،وىمبقر اًمب٘مٞمع ،وٓ ىمبقر ؿمٝمداء أطمد ،  وىمؼمْي صاطمبٞمف اًمٜمبل 

وآل  ،وأُمٝمات اعم١مُمٜملم ،ةسمٓف ُمـ اًمّمحاآ( 15وومٞمٝما أيمثر ُمـ )

وهذا ىمقل أهؾ اًمتح٘مٞمؼ  ،ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملموٝمؿ اًمسالم سمٞمتف قمٚمٞم

وهق ، سمحٛمد اهلل اًمذي دمتٛمع قمٚمٞمف أدًمة اًمنمع ومت٠مشمٚمػ وٓ ختتٚمػ

 .وُمـ طمٞمث اًمٜمٔمر اًمسٚمٞمؿ واًمتٕمٚمٞمؾ اًم٘مقل اعمٕمتٛمد ُمـ طمٞمث اًمدًمٞمؾ

 :ومٛمٕمٜماه ﴾ک ک ک ڑ  ڑ ژ ﴿: أُما ىمقًمف شمٕمامم

 ا.٘مٚمتؿ إًمٞمٝما أُمقاشمً أي : ٟمُ  .ومزرشمؿ يدريمٙمؿ ٓ حماًمة،اعمقت اًمذي 

                            

هنقتؽم ظن زيارة افؼبور »، وأظمرضمف ُمسٚمؿ سمٚمٗمظ (9844) أظمرضمف أمحد هبذا اًمٚمٗمظ(1) 

 ( وُما سمٕمدها.1/985واٟمٔمر ومتاوى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سماز )ش ؾزوروها
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 إصزاج الكبور لثاوَ:الٍّي ا

 وُما إرساضمٝما؟ ،قمـ إرساج اًم٘مبقر   اصماُمٜمً  ٟماهنا

وهمػمها ُمـ أٟمقاع  ،اًمٙمٝمرسماقٞمة سمإٟمقار إضاءهتا :إرساج اًم٘مبقر

 :ٕن إرساج اًم٘مبقر ُمدقماة ًمتٗمخٞمٛمٝما وشمٕمٔمٞمٛمٝما :يماٟمت ااإلضاءات أي  

 ،فعن اهلل زائرات افؼبور» :ي٘مقل اًمٜمبل  شؾمٜمـ أيب داود»ذم وهلذا 

 :واًمرسج ،واعمساضمد قمرومٜماها، (1)شوادتخذين ظؾقفا ادساجد وافرسج

 أو ؿمٛمقع...إًمخ. ،أو يمٝمرسماء ،أو هماز ،رىماأو  ،أو سمِمحؿ ،سمٚمٛمبة ةاإلضاء

وإرساج  ،ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ دظمؾ ذم اختاذ اًمرسج قمغم اًم٘مبقر

ُمـ  اومٝمق أيًْم  ،ُمع يمقٟمف ُمـ إٟمارهتا وشمٗمخٞمٛمٝما -أيا اإلظمقة  -اًم٘مبقر

شمِمبف اعمسٚمٛملم سماًمٙمٗمار اًمذيـ إذا زاروا ُم٘ماُمات وىمبقر أطمباهبؿ 

يمام شمروهنا ذم سمٕمض وؾماقؾ اإلقمالم إذا ٟم٘مٚمت  ،أوىمدوا قمٚمٞمٝما اًمِمٛمقع

 إضاقمة ًمٚمامل. اوومٞمف أيًْم  ،ذًمؽ إًمٞمٙمؿ

 !ومت٠مُمٚمف ،ومٝمذه صمالث ُمٗمسدات ًمٚمديـ واًمدٟمٞما

                            

 (.94/105تاوى ؿمٞمخ اإلؾمالم )ؾمبؼ خترجيف. واٟمٔمر جمٛمقع وم( (1
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 ميل الكبورخت لتاصع:الٍّي ا

، (1)اًمٜمٝمل قمـ ختٚمٞمؼ اًم٘مبقر -وهق اًمتاؾمع - اعمٜمٝمٞمات وُمـ

شمٓمٞمٞمبٝما  :وُمـ ختٚمٞم٘مٝما ،اعمٗمخٛمة هلا أن شمّمبغ سمإصباغ :واًمتخٚمٞمؼ

، وًم٘مد أظمؼمٟما ُمـ يٕمرف ٞمب سم٠من يسٙمب قمٚمٞمٝما أٟمقاع إـمٞمابسماًمٓم

اعم٘ماُمات اعمٕمٔمٛمة قمٜمد اًمدمهاء ُمـ أوًمئؽ أٟمف جيٚمب إًمٞمٝما أومخؿ  هذه

وم٢مذا ضماء  :وشمسٙمب قمٚمٞمٝما وقمغم ضمدراهنا ،اع إـمٞمابوأومخر أٟمق

واًمقاومدون قمٚمٞمٝما ِتسحقا هبا ظمدقمقا هبذا  ،واًمٜماذرون ،اًمزاقرون

 أو اعم٘مبقر ،أو اًمسٞمد اًمٗمالين ،أهنا ُمـ سمريمة اًمقزم اًمٗمالين ومٔمٜمقا ،اًمٓمٞمب

وقمغم ؽ قمغم أصحاب اًمٚمحك ويمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٚمٕمب واًمْمح ،اًمٗمالين

 ن. ُمـ طمباقؾ اًمِمٞمٓما قوه ،اًمٜماس

ٕن ختٚمٞم٘مٝما ُمدقماة وذريٕمة  :قمـ ختٚمٞمؼ اًم٘مبقر هنك وم٘مد 

 ،ٟمف ُمـ وؾماقؾ اًمنمك هبا ُمع اهللٕ :وهذا هنل قمـ ذًمؽ ،ًمتٕمٔمٞمٛمٝما

 ومتٙمقن ُمـ اًمنمك إصٖمر.

                            

وىمد صمبت أن »ىمال اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقهاب رمحٝمؿ اهلل:  ((1

وىمد  ،شواًمٙمتاسمة قمٚمٞمف ،وختٚمٞم٘مف ،ودمّمٞمّمف ،هنك قمـ اًمبٜماء قمغم اًم٘مؼم رؾمقل اهلل 

هـ اًمدرر ا.. ش[7]احلنم:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہ ﴿ ىمال شمٕمامم:

 (.  0/88دية )اًمسٜمٞمة ذم إضمقسمة اًمٜمج
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 ورضع الضتور عمى الكبور :العاعز الٍّي

ٕن : (1)وأُما اًمٕماذ ُمـ شمٚمؽ اعمٜمٝمٞمات ومٝمق وضع اًمستقر قمٚمٞمٝما

شمٕمٔمٞمٛمٝما إمم  اخلرق قمغم اًم٘مبقر يٗميضوضع اًمستقر واًمستاقر و

ـْ قَماِقَِمَة  (2)يمام ذم صحٞمح اًمبخاري واًمٜمبل  ،وشمٗمخٞمٛمٝما  قَم

 ُمـ رىمٞمؼ ؾمؽم وهق –َوذِم اًْمَبْٞمِت ىِمَراٌم  َدظَمَؾ قَمكَم  اًمٜم بِل   ىَماًَمْت:

نَ  ،ُصَقرٌ  ومِٞمفِ  - أًمقان ذو صقف ؽْمَ  شَمٜمَاَوَل  صُمؿ   َوضْمُٝمفُ  وَمَتَٚمق   فُ وَمَٝمَتٙمَ  اًمس 

ُرونَ  إِنَّ ِمْن َأَصدِّ افـَّاسِ »  ىَماَل  :َوىَماًَمْت   َظَذاًبا َيْوَم اْفِؼَقاَمِة افَِّذيَن ُيَصوِّ

َورَ   .شَهِذِه افصُّ

ُما مل  ،أُما وضع اًمستقر قمغم اًمبٞمقت ُمـ طمٞمث هق وم٠مُمر ُمباح

ومٞمٙمقن اًمتحريؿ هبذا  ،واعمٗماظمرة ،واًمرسف ،طمد اًمبذخإمم  يّمؾ

   ڀ  ڀ پ ﴿ :واهلل شمٕمامم ي٘مقل ،فاًمرسف واًمؽم :آقمتبار، أي

   ىئ ىئ﴿ :وي٘مقل  ،[11]إقمراف:  ﴾ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀڀ

وإذا يمان ، [97]اإلرساء: ﴾مئ حئ جئ ی یی   ی ىئ

، أُما واًمتٕمافمؿ وم٢من ذًمؽ ُمـ ُمدقماة اًمٙمؼموضٕمٝما ُمـ سماب اعمٗماظمرة 

 .وشمٗمّمٞماًل  وضع اًمسؽم قمغم اًم٘مبقر ومحراٌم مجٚمةً 

                            

 (. 8/498وضع اًمستقر يٚمحؼ سماًمبٜماء قمغم اًم٘مبقر. اٟمٔمر ومتاوى اًمِمٞمخ اسمـ سماز ) ((1

 ( .174اًمبخاري ) ((9
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 ورالطواف عمى الكب ذتادي عغز:الٍّي ا

 والطواف على القبوز على حالتني:

اهلل إمم  يت٘مرب سمف اًمٓماقػ ،إن يمان اًمٓمقاف هلل :احلافة إوػ

أو اًمٕمتبة اًمتل يزقمؿ أهنا  ،أو اًمرضيح ،أو اًم٘مؼم ،طمقل هذا اعم٘مام

 .وؿمٜماقمةً  سمدقمة ُمـ أقمٔمؿ اًمبدع ٟمٙمارةً وماًمٓمقاف واحلاًمة هذه  :ُم٘مدؾمة

اعم٘مبقر ومٝمذا هق اًمنمك  إمم اإن يمان اًمٓمقاف شم٘مرسمً  :احلافة افةاكقة

 (2)ٕٟمف ٓ يٓماف سمٛمٙمان إٓ سمبٞمت اهلل احلرام :(1)إيمؼم ذم هذه اًمٕمبادة

ىمال ضمؾ وقمال  ،اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ سماًمٓمقاف سمف قمبادةَ  د اهللُاًمذي شمٕمب  

 .[99]احلج:  ﴾ڭ ڭ ۓ ﴿ :ذم آية ؾمقرة احلج

                            

 .(17/457اٟمٔمر ومتاوى اًمِمٞمخ اسمـ سماز )( (1

ٓ  » (:98/905ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم جمٛمقع اًمٗمتاوى  ) ((9 ُع إ َٓ ُينْمَ وَم٢مِن  اًمٓم َقاَف 

َٗماِق اعمُْْسٚمِِٛملمَ  ٞمِؼ سمِاًْمَبْٞمِت اًْمَٕمتِ  ـْ َيُٓمقُف سمَِٖمػْمِ َذًمَِؽ ُِمثَْؾ  :سمِاشم  َٗمُ٘مقا قَمغَم شَمْْمٚمِٞمِؾ َُم َوهِلََذا اشم 

ْخَرةِ  ـْ َيُٓمقُف سمِاًمّم  َأْو ُِمٜمَك َأْو  ،ْبٜمِٞم ِة سمَِٕمَروَمةَ َأْو سمِاعمَساضِمِد اعم ،َأْو سمُِحْجَرِة اًمٜم بِل   ،َُم

اِل  ،َأْو سَمْٕمِض َأْهِؾ اًْمَبْٞمِت  ،َِمايِِخ اعمَأْو سمَِ٘مؼْمِ سَمْٕمِض  ،هَمػْمِ َذًمَِؽ  ـْ ضُمٝم  يَماَم َيْٗمَٕمُٚمُف يَمثػٌِم ُِم

َٗماِق  ،اعمُْْسٚمِِٛملمَ  َٓ جَيُقُز سمِاشم  َقاَف سمَِٖمػْمِ اًْمَبْٞمِت اًْمَٕمتِٞمِؼ  ـْ اقْمتََ٘مَد  ،ْسٚمِِٛملمَ اعموَم٢مِن  اًمٓم  سَمْؾ َُم

َٗماِق اعمُْْسٚمِِٛملمَ  َف َأن  َذًمَِؽ ًَمٞمَْس َذًمَِؽ ِديٜمًا َوىُمْرسَمًة قُمر  ِ ـِ سمِاشم  َوَأن  َذًمَِؽ َُمْٕمُٚمقٌم  ،سمِِدي

ؾْماَلمِ  ـِ اإْلِ ـْ ِدي وَرِة ُِم ُ َاِذِه ِديٜمًا ىُمتَِؾ  ،سمِاًمرض    .شوَم٢مِْن َأَس  قَمغَم اخت 
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سمؾ يستبٕمد ذًمؽ  ،إٟمف ٓ يٓماف سماًم٘مبقر :بعضؽم يؼولوفعل 

 ا!يمبػمً  اواؾمتِمٜماقمً  اٜمٕمف اؾمتبٕمادً ويستِم

وٕٟمؽ ذم ؾمالُمة  ،وُمـ قمقذم ومٚمٞمحٛمد اهلل ،: ٕٟمؽ ُمٕمارمؾـؼول

ومامحد اهلل، وهذا ُمـ آصمار دقمقة اًمتقطمٞمد اًمتل سملم أفمٝمريمؿ واًمتل 

 شمٚم٘مٞمتٛمقها قمـ أؾمالومٙمؿ ُمـ ُمِماخيٙمؿ وقمٚمامقٙمؿ.

أما يف بؾدان ـةرة من بالد ادسؾؿغ ؾَم أـةر من يطوف 

ممـ وومدوا إًمٞمٙمؿ ُمـ شمٚمؽ  ؿوؾمٚمقا إظمقاٟمٙم ،فؼبور وهلابادؼامات وا

ويمٜما ُمع اًمدقماة  ،ىمّمة وىمٕمت زم أٟما أقمجب ُمـ ذًمؽسمؾ  ،اًمبالد

 ،ذم اعمديٜمة ذم ُمقؾمؿ احلج اعمحتسبلم طمقل ُمقاضمٝمة ىمؼم اًمٜمبل 

وضماءٟما ومئام ُمـ اًمٕمرب ُمـ سمٚمدان قمرسمٞمة ي٘مقل أطمدهؿ: أٟما ـمٗمت 

 وأذن اعم١مذن ومٝمؾ ،أؿمقاط مخسة -ىمؼم اًمٜمبل  :أي –سماعم٘مام اًمٜمبقي 

 ؟ًمباىمٞملمأو أيمٛمؾ اًمِمقـملم ا ،أسمدأ ُمـ ضمديد

 ٕهنؿ شمٕمقدوا قمغم ؟داذا ،اؾـا ظـه مرارً ئوُش هذا أَيا اإلخوة وؿع 

 وٓ ؿمؽ أن ُم٘مام اًمٜمبل  ،اًمٓمقاف سماًم٘مبقر واعم٘ماُمات ذم سمٚمداهنؿ

ممـ هؿ دوٟمف ُمـ إٟمبٞماء  اعمسٚمٛملم ُمـ همػمه أقمٔمؿ ذم ىمٚمقب وؿم٠مٟمف

طمتك وومؼ اهلل هذه  ،وإوًمٞماء واًمّماحللم وهمػمهؿ واًمّمحاسمة
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 ومٗمتحت سماب اًمب٘مٞمع - طمٙمقُمة اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية - احلٙمقُمة

 :،هـ1458ذم اًمزاوية اًمنمىمٞمة اجلٜمقسمٞمة ؾمٜمة  ُمقاضمًٝما ًمباب اًمسالم،

 ُمـ اجلٝمة اًمنمىمٞمة.  ًمٞمٛمٜمع آًمتٗماف قمغم اًم٘مؼم وقمغم طمجراشمف 

 عٍدِا ووٍْ العكوف  ،لكبورالتربك با لثاٌي عغز:الٍّي ا

إُما سماًمٕمٙمقف قمٜمدها  ،أن ٟمتؼمك هبا :من ادـفقات ادتعؾؼة بافؼبور

 وهلذا ذم طمديث أيب واىمد اًمٚمٞمثل :سم٠من ٟمجٚمس قمٜمدها ٟمرضمق سمريمتٝما

 :أي –طمٜملم وٟمحـ طمديثق قمٝمد سمٙمٗمر إمم  ظمرضمٜما ُمع رؾمقل اهلل 

اِر ؾِمْدَرٌة ويماٟمقا أؾمٚمٛمقا يقم اًمٗمتح ىَماَل: َويَماَن ًمِٚمْ  - سمجاهٚمٞمة ُٙمٗم 

ُيَ٘ماُل هَلَا :  -ًمرضماء اًمؼميمة  -َيْٕمُٙمُٗمقَن قِمٜمَْدَها َوُيَٕمٚم ُ٘مقَن هِبَا َأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ 

اَء قَمٔمِٞمَٛمٍة وَمُ٘مْٚمٜمَا: َيا َرؾُمقَل  ،َذاُت َأْٟمَقاطٍ   اهللىَماَل: وَمَٛمَرْرَٟما سمِِسْدَرٍة ظَمرْضَ

ُشْبَحاَن » :وَمَ٘ماَل اًمٜم بِل   .َقاطٍ اضْمَٕمْؾ ًَمٜمَا َذاَت َأْٟمَقاٍط يَماَم هَلُْؿ َذاُت َأٟمْ 

َزُ  اهلل ،اهلل ـْ ََم ؿافت -َوافَِّذي َكْػِِس بَِقِدهِ -ُؿْؾُتْم ، َأ بـو إرسائقل  ـَ

فسـبن  (1)﴾ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ٿٿ ٿ   ٿ ٺ    ٺ ٺ ﴿ :دوشى

 .(2)ششـن من ـان ؿبؾؽم

                            

 .118: إقمراف ((1

( وىمال: طمسـ صحٞمح. وصححف اسمـ 9185واًمؽمُمذي) ،(91897رواه أمحد) (9) 

 (.4/918طمجر ذم اإلصاسمة )
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ح أم رضي ،ؾمدرة يستٔمؾ هبا :أَيَم أظظم يف افؼؾوب وافـػوس

، إن اًمٕمٙمقف قمٜمد اعم٘ماسمر رضماء وٓ يت٘مك سمف اًمِمٛمس ،ؾ سمفٓ يستٔم

ودومع اًمرضر ُمـ أقمٔمؿ أؾمباب اًمنمك هبا  ،وظمػمها ،وٟمٗمٕمٝما ،سمريمتٝما

 وهذا رضب ُمـ رضوب اًمتؼمك هبا. ،ُمع اهلل

هذا ادؼام وهذا إػ  ومن رضوب افتزك هبا أن يليت اإلكسان

ف ُمع أوٓده ي٠ميت إًمٞم ،صاًمح أو ،صحايب أو ،أو ٟمبل ،ًمسٞمد ،افرضيح

سمريمة هذا اًمسٞمد وهذا اًم٘مؼم وهذا  ًمٞمٜمال :ورسمام ضمٚمب ُمرضاه ،وأهٚمف

هق  ،ُمـ اقمت٘ماد اًمٜمٗمع واًمرض هبذا اعم٘مام ُمع اهلل اًمٗمٕمؾ وهذا ،اعم٘مام

 ذك أيمؼم.

 : التىضح بالكبورلثالث عغزالٍّي ا

ؾمقاء  ،اًمٜمٝمل قمـ اًمتٛمسح هبذه اًم٘مبقر واعم٘ماُمات من ادـفقات:

 ،ورضمٚمٞمف ،ُمـ يديف ،أو سمبٕمض ضمسٛمف يم٠مـمراومف ،ِتسح هبا سمجسٛمف

ويرضمق  ،اعماذا يتٛمسح هبا؟ يرضمق ُمٜمٝما ظمػمً  ،أو سمٛمتاقمف ،صمٞماسمف أو ،وظمده

ٓ  -احلرام وهل سمٞمت اهلل -إذا يماٟمت اًمٙمٕمبة  !ؾمبحان اهلل ،سمريمتٝما

رضمك شمُ ٓ أن وٓ جيقز أن يٓمٚمب ُمٜمٝما رء و ،جيقز أن يتٛمسح هبا

 ٞمخٜما اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ سماز وىمد أومتك ؾمامطمة ؿم ،ُمٜمٝما اًمؼميمة
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أو سمجدران اًمٙمٕمبة يرضمق ُمٜمٝما اًمؼميمة وي٘مّمد  سم٠من ُمـ ِتسح سم٠مؾمتار

 .(1)وم٘مد أذك سماًمٙمٕمبة ُمع اهلل  ،ُمٜمٝما ـمٚمب اًمٜمٗمع أو دومع اًمرض

عما طمج اًمبٞمت مل يستٚمؿ  وىمد اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمٜمبل 

وٓ  ،اًمِماُمٞملم ومٚمؿ يستٚمؿ اًمريمٜملم ،ُمـ إريمان إٓ اًمريمٜملم اًمٞمامٟمٞملم

 ،وٓ همػمه ُمـ اعمِماقمر ،وٓ ُم٘مام إسمراهٞمؿ ،همػممها ُمـ ضمقاٟمب اًمبٞمت

وأُما اًمت٘مبٞمؾ ومٚمؿ ي٘مبؾ إٓ احلجر إؾمقد، وأُما اًمريمـ اًمٞمامين 

ٕن : (2)أو يِمػم إًمٞمف ،وٓ يٙمؼم ،وٓ ي٘مبؾ يده ،وماًمّمقاب أٟمف ٓ ي٘مبٚمف

 ؾمٜمـ:دة قموًمف ومٞمف  ،إٟمام اؾمتٚمؿ احلجر إؾمقد ،ذًمؽ مل يثبت قمٜمف 

 . (3)وي٘مبٚمف سمِمٗمتٞمف ،يستٚمٛمف سمٞمده اًمٞمٛمٜمك وهل أومْمٚمٝما :إوػافسـة 

                            

أو  ،أُما يمقٟمف يتٕمٚمؼ سمٙمسقة اًمٙمٕمبة»(: 17/999) ٗمتاوى اًميمام ذم جمٛمقع  ىمال  ((1

وٓ يٜمبٖمل ومٕمٚمف: ًمٕمدم ٟم٘مٚمف قمـ  ،أو يٚمتّمؼ هبا، ومٙمؾ ذًمؽ ٓ أصؾ ًمف ،سمجدراهنا

يمؾ هذا  ،أو شم٘مبٞمٚمف ،، ويمذًمؽ اًمتٛمسح سمٛم٘مام إسمراهٞمؿوٓ قمـ اًمّمحاسمة  اًمٜمبل 

 ،أُما ؾم١مال اًمٙمٕمبة، اًمبدع اًمتل أطمدصمٝما اًمٜماسوٓ جيقز ومٕمٚمف: ٕٟمف ُمـ  ،ٓ أصؾ ًمف

أو ـمٚمب اًمؼميمة ُمٜمٝما ومٝمذا ذك أيمؼم ٓ جيقز ، وهق قمبادة ًمٖمػم اهلل،  ،أو دقماؤها

أو يتٛمسح سماعم٘مام يرضمق اًمِمٗماء ُمٜمف،  ،وماًمذي يٓمٚمب ُمـ اًمٙمٕمبة أن شمِمٗمل ُمريْمف

 .شٟمس٠مل اهلل اًمسالُمة، ومٝمذا ٓ جيقز ، سمؾ هق ذك أيمؼم

 .(9/858ًمٍماط اعمست٘مٞمؿ )اٟمٔمر: اىمتْماء ا (9)

ـَ قُمَٛمَر  (1811عما ذم صحٞمح اًمبخاري) (1) ـِ قَمَريِبٍّ ىَماَل ؾَم٠َمَل َرضُمٌؾ اسْم سَمػْمِ سْم ـْ اًمز   =قَم
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ه أو ضمبٝمتف قمٚمٞمف. افسـة افةاكقة:  أن جيٕمؾ ظمد 

 . (1)صمؿ ي٘مبؾ يده ،أن يستٚمٛمف سمٞمده ة:فةافةاافسـة 

 .(2)أو قمّماـ جَ حْ ٛمِ يمَ  ،أن يستٚمٛمف سمٌمء ُمٕمف وي٘مبٚمف ة:بعارافسـة اف

 ُمـ همػم شم٘مبٞمؾ ًمف. ااؾمتالُمف جمردً  :ةمساافسـة اخل

 (3)أن يِمػم إًمٞمف سمٞمده ُمـ همػم اؾمتالم وٓ شم٘مبٞمؾ شة:داافسـة افس

 .(4)ىماقال: )اهلل أيمؼم( أو )سمسؿ اهلل واهلل أيمؼم(

____________________ 
ـْ اؾْمتاَِلِم احْلََجِر وَمَ٘ماَل: َرَأْيُت َرؾُمقَل = َأَرَأْيَت  :ىُمْٚمُت  :ىَماَل  ،َيْسَتٚمُِٛمُف َوُيَ٘مب ُٚمفُ  اهلل قَم

ـِ  شَأَرَأْيَت »اضْمَٕمْؾ  :ىَماَل  ؟َت إِْن هُمٚمِْبُت إِن ُزمِحُْت َأَرَأيْ    اهللَرَأْيُت َرؾُمقَل  ،سمِاًْمَٞمَٛم

 .اأيًْم  َيْسَتٚمُِٛمُف َوُيَ٘مب ُٚمُف . وؾمٞم٠ميت طمديث قمٛمر 

ـَ قُمَٛمَر َيْسَتٚمُِؿ احْلََجَر سمَِٞمِدِه صُمؿ  1988عما ذم صحٞمح ُمسٚمؿ )(1)  ـْ َٟماومٍِع ىَماَل:َرَأْيُت اسْم ( قَم

 َيْٗمَٕمُٚمُف.  اهللَوىَماَل َُما شَمَريْمُتُف ُُمٜمُْذ َرَأْيُت َرؾُمقَل  ىَمب َؾ َيَدهُ 

َٗمْٞمِؾ 1970روى ُمسٚمؿ ) ( (9 َيُٓمقُف سمِاًْمَبْٞمِت  اهلل َرَأْيُت َرؾُمقَل  ىمال: (قمـ أيب اًمٓم 

 . ـَ ـٍ َُمَٕمُف َوُيَ٘مب ُؾ اعمِْْحَج ـَ سمِِٛمْحَج يْم ُؿ اًمر 
 َوَيْسَتٚمِ

ـْ 1811عما صحٞمح اًمبخاري ) ((1 ـِ قَمب اٍس  ( قَم سمِاًْمَبْٞمِت قَمغَم  ـَماَف اًمٜم بِل   ىَماَل: اسْم

 َ  يَماَن قِمٜمَْدُه َويَمؼم 
ٍ
ء ـَ َأؿَماَر إًَِمْٞمِف سمٌَِمْ يْم  .سَمِٕمػٍم يُمٚم اَم َأشَمك اًمر 

وروى قمبد اًمرزاق  ،اًمتٙمبػم يمام ذم طمديث اسمـ قمباس اًمساسمؼ اًمقارد قمـ اًمٜمبل  ((4

ٛمر يمان إذا اؾمتٚمؿ اًمريمـ ىمال: سمسؿ اهلل أن اسمـ قم(: »0/79واًمبٞمٝم٘مل ) (8894)

 ش. وؾمٜمده صحٞمح(: »9/947ش )اًمتٚمخٞمص»ىمال احلاومظ ذم  ش.واهلل أيمؼم
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وهلذا  :وٓ يستٚمؿ ،وُما ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمبٞمت ومال يتٛمسح سمف

ـْ قُمَٛمَر  (1)ضماء ذم اًمّمحٞمحلم ُف ضَماءَ  :قَم ؾَْمَقِد وَم٘مَ إمم  َأٟم  ْٕ ب َٚمُف احْلََجِر ا

َٓ شَمٜمَْٗمعُ » وَمَ٘ماَل: َٓ شَمرُض  َو َٓ َأين  َرَأْيُت اًمٜم بِل   ،إيِن  َأقْمَٚمُؿ َأٟم َؽ طَمَجٌر  َوًَمْق

 ،ومت٘مبٞمٚمٜما واؾمتالُمٜما ًمٚمحجر إٟمام هق اشمباع اإذً  شُيَ٘مب ُٚمَؽ َُما ىَمب ْٚمُتَؽ  

 .واىمتٗماء هلدي اًمٜمبل اًمٙمريؿ   ،واىمتداء

 -وقمـ أسمٞمف ٚمقك اعمسٚمٛملم هق أول ُمو -وعما طمج ُمٕماوية 

َٝما اًمٞمامٟمٞملم واًمِماُمٞملم ىمال ًمف اسمـ  َْريَماَن يُمٚم  ْٕ ضَمَٕمَؾ ُُمَٕماِوَيُة َيْسَتِٚمُؿ ا

يْمٜملَْمِ  اوهق أصٖمر ُمٜمف ؾمٜم   ، قمباس ـِ اًمر  وُمـ رقمٞمتف: مِلَ شَمْسَتٚمُِؿ َهَذْي

ـْ َرؾُمقُل  ْ َيُٙم ـْ ًَمٞمْ  :وَمَ٘ماَل ُُمَٕماِوَيةُ  ؟َيْسَتِٚمُٛمُٝماَم   اهللَومَل ٌء ُِم َس َرْ

 ،سماؾمتدراك اًمٕمامل إديب إريب ىمال اسمـ قمباس  .اًْمَبٞمِْت َُمْٝمُجقًرا

ومل يسٙمت قمـ سمٞمان احلؼ ىمال  ،،يتٓماول قمغم ُم٘مام وزم إُمر اًمذي مل

ٕن  :[91]إطمزاب:  ﴾ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :

 ومٕمٜمد ذًمؽ أذقمـ ُمٕماوية  ،مل يستٚمؿ إٓ اًمريمٜملم اًمٞمامٟمٞملم اًمٜمبل 

 .(2)وم٘مال: صدىمت ،رضمع إًمٞمفًمٚمحؼ و

                            

 (. 1975وُمسٚمؿ ) ،(1850اًمبخاري ) ((1

(، وأصؾ 9/184ش )ذح اعمٕماين»(: واًمٓمحاوي ذم 1877أظمرضمف اإلُمام أمحد ) ((9

 .ااحلديث ذم اًمبخاري قمـ أيب اًمِمٕمثاء ُمٕمٚم٘مً 
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وم٢مذا يمان هذا اًمِم٠من ذم أريمان سمٞمت اهلل احلرام أقمٔمؿ سمٜماء قمغم 

أو  ،أو سماًمٕمتبات ،ومٝمؾ جيقز أن يتٛمسح سماًم٘مبقر ،وضمف هذه اًمبسٞمٓمة

يمؾ ذًمؽ ُمـ  !أو سم٠مسمقاهبا؟ ،أو سمجدراهنا ،سمِمباسمٞمٙمٝما أو ،سماعم٘ماُمات

٘مدوا قمٚمٞمٝما أن ِتسحقا هبا ومٕمإمم  اًمبدع اعمٜمٙمرة اًمتل أومْمت سم٠مهٚمٝما

ورضمقا أن  ،وطماضماهتؿ ،ورؾماقٚمٝمؿ ،اخلرق وأًم٘مقا ومٞمٝما ُمٙماشمٞمبٝمؿ

 ،أو شمٕماذم ُمبتالهؿ ،أو شمرد هماقبٝمؿ ،أو شمٕماذم ُمرضاهؿ ،شمٜمٗمٕمٝمؿ

 .(1)وظماومقا أن شمرضهؿ وهذا يمٚمف ُمـ اًمنمك سماهلل 

 ادتموظ عمى الكبور لزابع عغز:الٍّي ا

ٓ » ٜمف عما ذم اًمّمحٞمح قم :قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مبقر هناٟما 

 حيتٛمؾ:واجلٚمقس قمٚمٞمٝما ومٕمٌؾ  ،(2)شوٓ جتؾسوا إفقفا ،افؼبورإػ  تصؾوا

 أو يٜمٓمقي قمغم اًمتح٘مػم. ،إُما اًمتٕمٔمٞمؿ

                            

/ 1يمام ذم اًمدرر اًمسٜمٞمة ذم إضمقسمة اًمٜمجدية  ) ام حمٛمد سمـ قمبد اًمقهاب ىمال اإلُم(1) 

وأُما اًمذي أٟمٙمرٟماه قمٚمٞمٝمؿ، ويمٗمرٟماهؿ سمف، وم٢مٟمام هق: اًمنمك سماهلل، ُمثؾ أن شمدقمق » (:144

ًمف أو شمٜمذر ًمف، أو شمٕمتٙمػ قمٜمد ىمؼمه، أو  ،ا ُمـ إٟمبٞماء، أو ُمٚمًٙما ُمـ اعمالقٙمة، أو شمٜمحرٟمبٞم  

ًمف، أو شمٓمٚمب ُمٜمف ىمْماء احلاضمات، أو شمٗمريج اًمٙمرسمات، ومٝمذا  شمريمع سماخلْمقع واًمسجقد

 .هـ.ا ، وىماشمٚمٝمؿ قمٜمد هذا.ذك ىمريش، اًمذي يمٗمرهؿ سمف رؾمقل اهلل 

ٓ تصؾوا إػ » ي٘مقل : ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل  ىمال: حلديث أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي (9) 

 .(979رواه ُمسٚمؿ) شافؼبور وٓ جتؾسوا ظؾقفا
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 ِاؤووط ،إِاٌة الكبور: رتاوط عغزالٍّي ا

ـِ  ،اًم٘مبقر وإهاٟمتٝماء قمـ وط هناٟما  وم٘مد ـْ سَمِِمػِم اسْم ومَٕم

 َيْٛمٌِم ذِم َٟمْٕمَٚملْمِ سَملْمَ اًْمُ٘مُبقِر َرَأى َرضُماًل   اهللاخْلََّماِصَٞمِة َأن  َرؾُمقَل 

ْبتِقََّتْغِ »: وَمَ٘ماَل  ـْ  (3)شصحٞمح ُمسٚمؿ»وذم  (2)شَأْفِؼِفََم  (1)َيا َصاِحَب افسَّ  قَم

ْم َظَذ » : اهللىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل   َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـُ َْن ََيْؾَِس َأَحُد َٕ

َرةٍ  ِجْؾِدِه َخْرٌ َفُه ِمْن َأْن ََيْؾَِس َظَذ إػ  َؾَتْخُؾَص  ،َؾُتْحِرَق ثَِقاَبهُ  ،ََجْ

ن أ هنك اًمٜمبل  ُمرومققما: ر طمديث ضماسم اىمريبً  ، وؾمٞم٠ميتشَؿْز 

ٕن اًم٘مؼم يمام أٟمف ٓ . ٠مقـموأن شمُ  ،ٙمتب قمٚمٞمٝماوأن يُ  ،ّمص اًم٘مبقردُم 

ٕن ىمؼم  :ٓؾمٞمام ىمؼم اعم١مُمـ ،جيقز أن يٕمٔمؿ ٓ جيقز أن يان ويداس

                            

ْبت سماًمَٙمرْس: ضُمٚمقد اًمب٘مر  (:1/740ذم همريب إصمر )ىمال اسمـ إصمػم ذم اًمٜمٝماية  ((1 اًمس 

طُمٚمَِؼ  :أي .ٕن ؿَمَٕمرها ىمد ؾُمبَت قمٜمٝما :اعمَْدسمقهمة سماًمَ٘مَرِظ ُيت خذ ُمٜمٝما اًمٜم ٕمال سمذًمؽ

سماغ : أي :وُأِزيؾ . وىمٞمؾ ا اْٟمَسبَتت سماًمد    َٟٓمت ُيريد. :ٕهن 

 وىمال أمحد: ،(9548ل )( ، واًمٜمساق1915( ، وأسمق داود )95851أظمرضمف أمحد )(9) 

وىمال اًمِمٞمخ اسمـ سماز يمام جمٛمقع  ،(048يمام ذم اعمحرر ٓسمـ قمبد اهلادي) .إؾمٜماده ضمٞمد

ٓ سم٠مس سمف، وٓ جيقز أن يٛمِمك سماًمٜمٕمال ذم اعم٘مؼمة إٓ قمٜمد  (:11/100اًمٗمتاوى )

احلاضمة، ُمثؾ وضمقد اًمِمقك ذم اعم٘مؼمة، أو اًمرُمْماء اًمِمديدة، أُما إذا مل يٙمـ هٜماك 

  قمغم صاطمب اًمسبتٞمتلم. قمٚمٞمف، يمام أٟمٙمر  طماضمة ومٞمٜمٙمر

 (. 971سمرىمؿ ) ((1
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اعمقطمديـ وقمٛمؾ اعمسٚمٛملم صٞماٟمة  وهلذا ُمـ ؿمٕمار :اعم١مُمـ حمؽمم

 ،واحلٞمقاٟمات ،وقمـ اًمدواب ،ىمبقرهؿ قمـ اًم٘ماذورات واًمٜمجاؾمات

أو  ،ومػمومٕمقهنا سمإسمٜمٞمة ،وُمع هذه اًمّمٞماٟمة ٓ يٖمٚمقن ومٞمٝما ،،واًمبٝماقؿ

 أو يّمبٖمقهنا أو همػم ذًمؽ. ،يزظمرومقهنا

امقمة ذم هذا وهذا ُمٕمٚمؿ قمٔمٞمؿ ُمـ ُمٕمامل وؾمٓمٞمة أهؾ اًمسٜمة واجل

 .اًمباب

 الكتابة عمى الكبور لضادظ عغز:ا الٍّي

يمام ضماء ذم طمديث ضماسمر سمـ  ،(1)قمـ اًمٙمتاسمة قمٚمٞمٝما هناٟما 

 .وطمديث همػمه قمبداهلل 

يبدأ سماًمٙمتاسمة  ،واًمٙمتاسمة قمغم اًم٘مبقر ُمـ أقمٔمؿ أؾمباب اًمٖمٚمق ومٞمٝما

 ،أن يٙمتب قمٚمٞمٝما اًمٗماحتةإمم  صمؿ يتٓمقر ،ص ،س ،سماًمرُمقز ُمثؾ: م

هذا روح أو ىمؼم اًمِمٝمٞمد ومالن  أو ي٘مال ،وشمٜمحت قمغم أًمقاح اًمرظمام

                            

ـْ ضَماسمِر (1)  َص اًْمُ٘مُبقرُ  هَنَك اًمٜم بِل  »ىَماَل:  قَم َوَأْن ُيْبٜمَك  ،َوَأْن ُيْٙمَتَب قَمَٚمْٞمَٝما ،َأْن دُمَّم 

( وىمال: 1509واه اًمؽمُمذي )(، ور1990رواه أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ) شَوَأْن شُمقـَم٠مَ  ،قَمَٚمْٞمَٝما

ضَماسمِر قمـ ( 1081وقمٜمد اسمـ ُماضمف ) ،(9597ورواه اًمٜمساقل ) .ـها. ـ صحٞمح.طمس

ءٌ   اهللهَنَك َرؾُمقُل »ىَماَل:    إًمباين.ف اسمـ سماز ووصحح شَأْن ُيْٙمَتَب قَمغَم اًْمَ٘مؼْمِ َرْ
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يمام هق ُمقضمقد أن ذم يمثػم  ،وهل ٟمٞماطمة ،ومتٕمٔمؿ أًم٘ماسمف ،سمـ ومالن

 .ُمـ اًم٘مبقر

ذم هٞمئة يمبار اًمٕمٚمامء ذم اعمٛمٚمٙمة  (1)اًمٚمجٜمة اًمداقٛمة توىمد أصدر

ؾمقاًء  ،اومتقى سمتحريؿ اًمٙمتاسمة قمغم اًم٘مبقر ُمٓمٚم٘مً اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية 

أو همػم ذًمؽ:  ،أو شماريخ ووماشمف ،أو اؾمؿ اعم٘مبقر ،آيات ُمـ اًم٘مرآن

 .قمـ اًمٙمتاسمة قمٚمٞمٝما ًمٕمٛمقم هنل اًمٜمبل 

أو ضمدشمف  ،أو ضمده ،أو أُمف ،يم٠مسمٞمف ،يٕمرف ىمؼم ىمريبفن وُمـ أطمب أ

أو طمّماشملم ُمـ  ،يمحّماة ،ومٚمٞمْمع قمٚمٞمف قمالُمة ُمـ ضمٜمس ُما ذم اعم٘مؼمة

 ،(2)أو يٕمٚمٛمٝما سم٠مًمقان ،اأو يْمع قمٚمٞمٝما قمٛمقدً  ،همػم أن يرسمط قمٚمٞمٝما ظمرىمة

 .ُمة ُمـ ضمٜمس هذا اًم٘مؼموإٟمام قمال

أسمق  عما ُمات قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن  اًمٜمبل  أن :وافدفقل

عَم ا َُماَت ُأظْمِرَج سمَِجٜمَاَزشمِِف ، وهق أول ُمٝماضمري دومـ سماًمب٘مٞمع - ،اًمساقب

                            

 .(158و04/ 9ومتاوى اًمٚمجٜمة اًمداقٛمة ) ((1

ا اًمتٚمقيـ وم٢مٟمف ُمـ ضمٜمس أُم (:17/189ىمال اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمتاوى) ((9

قمـ دمّمٞمص اًم٘مبقر، وهق أيًْما ذريٕمة إمم أن يتباهك  وىمد هنك اًمٜمبل  ،اًمتجّمٞمص

  وهلذا يٜمبٖمل دمٜم ب هذا اًمٌمء. :اًمٜماس هبذا اًمتٚمقيـ، ومتّمبح اًم٘مبقر حمؾ ُمباهاة
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ـَ  وَمَ٘ماَم  ،وَمَٚمْؿ َيْسَتٓمِْع مَحَْٚمفُ  ،َرضُماًل َأْن َي٠ْمشمَِٞمُف سمَِحَجرٍ  وَم٠َمَُمَر اًمٜم بِل   ،وَمُدومِ

ـْ ِذَراقَمْٞمفِ   اهللَرؾُمقُل  إًَِمْٞمَٝما صُمؿ  مَحََٚمَٝما وَمَقَضَٕمَٝما قِمٜمَْد  ،َوطَمرَسَ قَم

ا َؿْزَ َأِخي» َوىَماَل: ،َرْأؾِمفِ  ُم هِبَ  .(1)شَوَأْدؾُِن إَِفْقِه َمْن َماَت ِمْن َأْهِع  ،َأَتَعؾَّ

ومٚمؿ يٛمٞمزه  ،ُمـ ضمٜمس ُما ذم اعم٘مؼمة اوضع طمجرً  وماًمٜمبل 

ومل يٓمؾ ِٟمّماقب  ،سمحجارة اعمرو اعمٚمقٟمةسمحجارة ُمٚمقٟمة، يمإؾمقد، أو 

يْمع ٟمّماقب ُمـ احلجارة  ، وملاغبصأو أضمزاء ُمٜمف سمإ ،اًم٘مؼم

أو ُمـ اًم٘مٓمع إؾمٛمٜمتٞمة، واًمبالط، واًمرظمام، واًمسػماُمٞمؽ،  ،ُمرشمٗمٕمة

 ،واحلبال ،ومل يٚمػ ىمٓمع ُمـ اخلرق وإزومٚمت، وإعمٜمٞمقم وٟمحقه.

ًمؽ مما شمروٟمف اًمٞمقم ذم همػم ذإمم  ...واحلديد، وٟمحقها قمغم ٟمّماقب اًم٘مؼم

ومل  ،رٙمِ ٜمْٛمُ ـومل يٜمٙمرها اًم ،سمٕمض ُم٘ماسمر اعمسٚمٛملم اًمتل إذا شمٓماول اًمزُمان

إمم  يٖمػمها اعمسٚمؿ ضماء ضمٞمؾ ومزادوا قمغم هذه اًمٕمالُمات قمالُمات أظمرى

أن شم٠ميت أضمٞمال سمٕمد ذًمؽ ومتٕمٔمؿ هذه اًم٘مبقر سمام هنك اهلل ضمؾ وقمال  

 ف.قمٜم رؾمقًمف 

                            

 وطمسٜمف اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ،(8744واًمبٞمٝم٘مل ) ،(1958أظمرضمف أسمق داود ) ((1

 (.197)ص  ذم أطمٙمام اجلٜماقزوإًمباين ،(9/911)
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 تكاء عمى الكبورالالٍّي عَ االٍّي الضابع عغز: 

ومٕمـ  ،و اًمٕمٙمقف قمٜمدهاأ ،إهاٟمتٝماإمم  وهق اإلشمٙماء اًمذي ُيٗميض

ذِ ٓ تم»قمغم ىمؼم وم٘مال:  اُمتٙمئً  ىمال: رآين اًمٜمبل  سمـ طمزم  وقمٛمر

 .(1)محدأرواه  شٓ تمذه» أو شهذا افؼز

 وعدُّ الزحاه لشيارتّا ،الكبورإىل  الضفزالٍّي الثاوَ عغز: 

سمؾ وُمـ  ،سملم اعمسٚمٛملم اوأؿمدها اٟمتِمارً  ،ـوهذه ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمت

 ة:وإرضطم ،واعم٘ماُمات ،اًم٘مبقرإمم  طمٞمث يساومرونأقمٔمؿ وؾماقؾ اًمنمك 

وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ رضماء سمريمتٝما ودقماقٝما  ،واًمسالم ةًمٞمٕمٔمٛمقها سماًمزيار

 هلا. ةهبا وسف أٟمقاع ُمـ اًمٕمباد اإلؾمتٖماصمةو

د ٚمة،ٞمطمسؿ هذه اًمقؾم واًمٜمبل   سمٜمٝمٞمف قمـهذه اًمذريٕمة  وؾم 

 .إٓ اعمساضمد اًمثالصمة ،اًمسٗمر ًمتٕمٔمٞمؿ إُمايمـ واًمب٘ماع

حال »ىمال:  ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمٜمف   ةثالثإػ  َّٓ إٓ تشدوا افرِّ

 .(2)شؿىصوادسجد إ ،ومسجدي هذا ،مساجد: ادسجد احلرام

                            

 .(1/114(، واٟمٔمر ومتاوى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سماز )97910رواه أمحد ذم ُمسٜمده ) (1)

وُمسٚمؿ ذم  ،(1884سماب طمج اًمٜمساء ) ،رواه اًمبخاري ذم صحٞمحف ذم يمتاب احلج (9)

 .(1197صحٞمحف ُمـ يمتاب احلج )
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اعمديٜمة اًمٜمبقية أن ي٘مّمد  ةوهلذا ُمـ اًمقاضمب قمغم ُمـ أراد زيار

 .رهمبة ذم ُمْماقمٗمة إضمر واًمّمالة ومٞمف سمزيارشمف زيارة ُمسجده 

وقمغم  ذا وصؾ اعمديٜمة ومال ُماٟمع أن يسٚمؿ قمغم اًمٜمبل إصمؿ 

شمٞمان واًمقضقء ذم سمٞمتف صمؿ إ ،ىمبقر ؿمٝمداء أطمد واًمب٘مٞمع ويزور ،صاطمبٞمف

يمؾ ذًمؽ صمبت  ،وأومْمٚمف يقم اًمسبت ،ُمسجد ىمباء واًمّمالة ومٞمف ٟماومٚمة

 ذم اعمديٜمة. اعمـ يمان ؾمايمٜمً قمـ اًمٜمبل 

 اهلل إىل  التوصن بالكبور وأِمّاالٍّي التاصع عغز: 

 ويو نوعاى:

اهلل سمذوات اعم٘مبقر ُمـ إٟمبٞماء إمم  وهذا اًمتقؾمؾ هق اًمت٘مرب -1

إمم  ووؾمٚمٞمة ،ؾ ذًمؽ سمدقمة ُمٜمٙمرةومٙم ،واًمّماحللم أو سمجاهٝمؿ وىمدرهؿ

لم قمـ ومٗمل اًمّمحٞمح ،اًمنمك هبؿ ذم اًمدقماء وـمٚمب اًم٘مٜمقت ُمع اهلل

 .شفقس مـي ؾفو رد مركا هذا ماأمن أحدث يف »ُمرومققما   قماقِمة

وؾم١ماهلؿ  ،هبؿ ؾمتٖماصمةوآ ،اًم٘مبقر سمدقماء أصحاهباإمم  اًمتقؾمؾ -9

 ؾمالم.ومٙمؾ هذا ذك أيمؼم خمرج صاطمبف ُمـ ُمٚمة اإل ًمخ.إ...احلاضمات
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 األرضزحةالدعاء عٍد الكبور و يحتّزالٍّي العغزوُ: 

 أو ىمبقل اًمدقماء ،وذًمؽ سمت٘مّّمد دقماء اهلل قمٜمدها رضماء اًمؼميمة

يمٚمف ُمـ  وم٢من هذا ،ىمؼم اًمٜمبل  وًمق يمان قمٜمد ،بقرًمنمف وومْمؾ اعم٘م

 ،ومل ينمقمٝما ُٕمتف ،هبا  ي٠مُمرومل ،اًمتل مل يٗمٕمٚمٝما اًمٜمبل  اًمبدع اعمحدصمة

 ،، وٓ قمٜمد ىمؼم أطمد همػمهٓ قمٜمد ىمؼمه  ،ومل يٗمٕمٚمٝما سمٕمده أصحاسمف 

ذم  وإٟمام طمدصمت هذه اًمبدقمة ،ًمؽاًمتاسمٕمقن رمحٝمؿ اهلل يمذ ومل يٗمٕمٚمف

 .ةاًم٘مرون اعمت٠مظمر

 :تنبَى 

وـمٚمب اًمرهمبات  ،أُما دقماء صاطمب اًم٘مؼم واًمرضيح أو اعم٘مام سمذاشمف

 سمدقماء همػم اهلل  ،اإلؾمالم ومٝمق ذك أيمؼم خمرج قمـ ُمٚمة ،د ُمٜمفواعمد

 مئ حئ  جئ ی ی ی ی﴿ ومٗمل آيف يقٟمس ،وسف قمبادة اًمدقماء ًمٖمػم اهلل

: ، وىمقًمف[158]يقٟمس:  ﴾حت   جت يب ىب مب خب جبحب يئ  ىئ

، وُمـ احلديث [18 :اجلـ] ﴾  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ﴿

 .(1)شعبادةافدظا  هو اف»: اًمّمحٞمح ي٘مقل 

                            
( وىمال 9989ُمذي )واًمؽم ،(1479سمق داود )أو ،(17919ذم اعمسٜمد ) أمحدرواه  (1)

 .( ُمـ طمٞمث اًمٜمٕمامن سمـ اًمبنم 1898واسمـ ُماضمف ) ،طمديث صحٞمح

 ،اومٝمق طمديث ضٕمٞمػ ؾمٜمدً  شةافدظا  مخ افعباد» اُمرومققمً  ةهرير أيبُما طمديث أ تـبقه:

 .قمٚمؿأواهلل  ،ُمٕمٜماه صحٞمحًمٙمـ  ،رواه اًمؽمُمذي وهمػمه
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اعمتٕمٚم٘مة سماًم٘مبقر اًمتل  اًمٜمبقية اتاعمٜماهٞم أؿمٝمر -أَيا اإلخوة-هذه 

ٕن اًمنم أيت ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مبقر  :ٓسمد أن شمٙمقن سملم أقمٞمٜمٜما وٟمٜمتبف هلا

، وهق شمقطمٞمد رب اًمٕماعملم ،ذ يتٕمٚمؼ سم٠مصؾ إصقل وىماقمدة اًمديـ

أو ُمـ  ،ؾمٞمام إذا يمان اعم٘مبقر ُمـ اعمٕمٔمٛملم ذم أقملم اًمٜماس ُمـ إٟمبٞماءٓ

أو رسمام يُمذب قمٚمٞمٝمؿ  ،أو ُمـ اًمسادات ،أو ُمـ اًمّماحللم ،اًمّمحاسمة

أو ُمـ احلٞمقاٟمات ٟمسجت قمٜمف أٟمقاع ُمـ  ،ُمـ اًمٗمجار اومٕمٔمٛمقا ُم٘مبقرً 

 إيماذيب واخلراومات طمتك فمـ اجلٝمال اًمٕمقام أٟمف ُمـ اًمّماحللم اًمذيـ

 تٝمؿ سمٕمد ُمقهتؿ.شمرضمك سمريم

اًمنمقمٞمة وُم٘ماصدها جيد أهنا ذم  اتاعمٜمٝمٞم هواعمت٠مُمؾ ذم وم٘مف هذ

 طمٙمٛمٝما شمدور قمغم طماًمتلم: 

 ،ا ُمـ أٟمقاع اًمٕمبادةعمـ سف هلا ٟمققمً  ا أيمؼم:أن شمٙمقن ذيمً  -1

 واًمٓمقاف... ،يماًمذسمح هلا

يماًمتٛمسح هبا  ،ُمـ ذك اًمقؾماقؾ ا أصٖمرأن شمٙمقن ذيمً  -9

 وهذا اعمُٕمؼم قمٜمف قمٜمد اًمٕمٚمامء سماًمبدقمة. .وزظمرومتٝما.. ،واًمبٜماء قمٚمٞمٝما ،ورومٕمٝما

 



 

 

 

 50 في القبور  نبي منهيات ال

يا  ،يا حي ،افؾفم إكا كسلفك بلشَمئك احلسـى وصػاتك افعذ

 اديـك رد  إػ  ذا ا الل واإلـرام أن تردكا وضال ادسؾؿغ يا ،ؿقوم

 ،دؿقؼه وجؾقؾه ،أصغره وأـزه :افؾفم إكا كعوذ بك من افؼك ،َجقاًل 

أو  ،أو كِزل أو ُكزل ،و ُكَضلوكعوذ بك أن كِضل أ ،طاهره وخػقه

افؾفم أظذكا وادسؾؿغ من  ،أو كجفل أو َيفل ظؾقـا ،كظؾِم أو ُكظؾم

وإذا أردت  ،ما طفر مـفا وما بطن ،ُش افبدع ـؾفا وافػتن ـؾفا

افؾفم اجعؾـا ممن يستؿعون  ،بعبادك ؾتـة ؾاؿبضـا إفقك ؽر مػتوكغ

وأوفئك هم أوفو  ،أوفئك افذين هداهم اهلل ،افؼول ؾقتبعون أحسـه

 إفباب.

وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفه  ،واهلل تعاػ أظؾم

 حابه أَجعغ.وأص
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 ادرـىصـزظ الــّــف

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

  ًـه1458دار اجلٞمؾ ط اسمر ـمٕمٞمٛمة،صد.  :ااإلسماضٞمة قم٘مدية وُمذهب. 

 اإلؾمالُمٞمة  اجلاُمٕمة ٕيب احلسـ إؿمٕمري، :اإلسماٟمة قمـ أصقل اًمدياٟمة

 .ـه1450ط

 د. قمامر ـماًمبل، اًمنميمة اًمقـمٜمٞمة اجلزاقر  :اخلقارج اًمٙمالُمٞمة اءأد

 .ـه1198ط

 أسمق اعمٕمازم اجلقيٜمل،  :ىمقاـمع إدًمة ذم أصقل آقمت٘مادإمم  اإلرؿماد

 ـ.ه1450ُم١مؾمسة اًمٙمتب اًمث٘ماومٞمة ط ،حت٘مٞمؼ أؾمٕمد ِتٞمؿ

  شاعمقضققمات اًمٙمؼمى»إرساراعمرومققمة ذم إطماديث اعمقضققمة: 

حت٘مٞمؼ حمٛمد ًمٓمػ اًمّمباغ، اعمٙمتب اإلؾمالُمل  ي،عمال قمكم ىمارا

 ـ.ه1458ط

 دار اًمٙمتب  ،اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين :اإلصاسمة ذم ِتٞمٞمز اًمّمحاسمة

 ـ.ه1455اًمٕمٚمٛمٞمة ط

 ـ.ه1455قمبد اًم٘ماهر اًمبٖمدادي، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة ط :أصقل اًمديـ 
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 ومخر اًمديـ اًمرازي، شمٕمٚمٞمؼ  :اقمت٘مادات ومرق اعمسٚمٛملم واعمنميملم

 ـ.ه1457ٛمد اعمٕمتّمؿ سماهلل، دار اًمٙمتاب اًمٕمريب ط حم

 ـ.ه1455ط ،ظمػم اًمديـ اًمزريمكم،  دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم :إقمالم 

 حمٛمد قمبد اهلادي  :أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة ُمٕمامل آٟمٓمالق اًمٙمؼمى

 ـ.ه1458ط دار ـمٞمبة  ،اعمٍمي

 دار  ،شمٚمخٞمص طمسـ اًمٖمزازم ،ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة :اإليامن

 .ـه1458 ط ،قمإطمٞماء اًمٕمٚم

 حمٛمد ٟمٕمٞمؿ آل ياؾملم، دار اًمٗماًمح :اإليامن أريماٟمف طم٘مٞم٘متف ٟمقاىمْمف، 

 .ـه1457ط

 اًمدار  ،ٕيب قمٛمر اًمٕمدين، حت٘مٞمؼ ودراؾمة محد احلريب :اإليامن

 .ـه1457ط ،اًمسٚمٗمٞمة

 ٕيب قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم، ختريج إًمباين، اعمٙمتب  :اإليامن

 .ـه1451ط ،اإلؾمالُمل

 ـه1451ٞمبة، ختريج إًمباين، اعمٙمتب اإلؾمالُمل  ٓسمـ أيب ؿم :اإليامن. 

 عمحٛمد سمـ ُمٜمده، حت٘مٞمؼ ودراؾمة قمكم ٟماس وم٘مٞمٝمل، ُم١مؾمسة  :اإليامن

 .ـه1458ط ،اًمرؾماًمة
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 احلاومظ اسمـ يمثػم، ُمراضمٕمة جمٛمققمة ُمـ اًمٕمٚمامء، دار  :اًمبداية واًمٜمٝماية

 اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة. 

 ُمة اًمٕمر :اًمبدع واًمٜمٝمل قمٜمٝما ـ وضاح اًم٘مرـمبل، دار ٕا  . ـه1459ط ،يبسم

 ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي، رؾماًمة  :اًمؼمهان ذم قمالُمات ُمٝمدي آظمر اًمزُمان

   .قمٚمٛمٞمة ىمدُمٝما ضماؾمؿ ُمٝمٚمٝمؾ آل ياؾملم، ُمٓمبققمة سمأًمة اًمٙماشمبة

 ـه1451ـمبٕمة ضماُمٕمة اإلُمام  ،وم١ماد ؾمزيملم، :شماريخ اًمؽماث اًمٕمريب. 

 دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب،  حمٛمد أسمق زهرة، :اإلؾمالُمٞمة شماريخ اعمذاهب

 م.1987

 حت٘مٞمؼ قمبد اًمرمحـ  ،عمحٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي :ٞمؿ ىمدر اًمّمالةشمٕمٔم

 . ـه1458اًمٗمريقاقل، ُمٙمتبة اًمدار سماعمديٜمة 

 احلاومظ اسمـ طمجر، حت٘مٞمؼ  :شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم صحٞمح اًمبخاري

 .ـه1450ودراؾمة ؾمٕمٞمد اًم٘مزُمل، اعمٙمتب اإلؾمالُمل 

 احلاومظ اسمـ طمجر، حت٘مٞمؼ قمبد اًمقهاب قمبد اًمٚمٓمٞمػ :شم٘مريب اًمت٘مريب، 

 .ـه1190ٙمتبة اًمٕمٚمٛمٞمة سماعمديٜمة اعم

 ٓسمـ قمبد اًمؼم، حت٘مٞمؼ قمبد اهلل سمـ اًمّمديؼ، ـمبع احلٙمقُمة  :اًمتٛمٝمٞمد

 .ـه1199اعمٖمرسمٞمة قمام 
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 حت٘مٞمؼ قمامد  ،ٕيب سمٙمر اًمباىمالين :ِتٝمٞمد إواقؾ وشمٚمخٞمص اًمرؾماقؾ

 . ـه1457ُم١مؾمسة اًمٙمتب اًمث٘ماومٞمة  ،اًمديـ طمٞمدر

 شمٕمٚمٞمؼ  ،يب احلسـ اعمٚمٓملٕ :اًمتٜمبٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمبدع

 .ـه1188ُمٙمتبة ٟمنم اًمث٘ماومة اإلؾمالُمٞمة  ،حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري

 ٓسمـ طمجر، شمّمقير دارصادر. :هتذيب اًمتٝمذيب 

 ٟمنم ضماُمٕمة اإلُمام ،ًمٚمٓمؼمي، ختريج حمٛمد ؿمايمر :هتذيب أصمار، 

 ـمبع اعمدين.

 حت٘مٞمؼ ومتح اهلل ظمٚمٞمػ، ٟمنم دار  ،ٕيب ُمٜمّمقر اعماشمريدي :اًمتقطمٞمد

 اعمٍمية.اجلاُمٕمات 

 ُمٙمتبة  ،ٓسمـ ظمزيٛمة، حت٘مٞمؼ ودراؾمة قمبد اًمٕمزيز اًمِمٝمقان :اًمتقطمٞمد

 .ـه1458اًمرؿمد 

 اعمٙمتب اإلؾمالُمل  ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد :شمٗمسػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد

 .ـه1197

 رؾماًمة قمٚمٛمٞمة،  ،ٟماس اًمسٕمقي :ؿٝماخلقارج دراؾمة ًمٜم٘مد ُمٜمٝمج

 .ـه1451قمام  قمغم ُمٓمبققمة أًمة اًمٙماشمبة
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 أمحد سمـ  :ًمٗمرق ذم شماريخ اعمسٚمٛملم اخلقارج واًمِمٞمٕمةدراؾمة قمـ ا

 .ـه1458قمام  ،ضمكم، ُم١مؾمسة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اخلػمية

 ٞمؼ سمدر اًمبدر، اًمدار اًمسٚمٗمٞمة ٘ماعم٘مدد، حت ٓسمـ ىمداُمة :ذم اًمت٠مويؾ

 .ـه1458

 ـه1450ختريج إًمباين، اعمٙمتب اإلؾمالُمل  ،ٓسمـ أيب قماصؿ :اًمسٜمة. 

 دار  ،حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘محٓمايندراؾمة و ،قمبد اهلل سمـ أمحد :اًمسٜمة

 .ـه1458اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 يـاًمد لحت٘مٞمؼ حمٛمد حمٞم ،ؾمٚمٞمامن سمـ أؿمٕمث :اًمسٜمـ ٕيب داود        

 اعمٙمتبة اًمٕمٍمية. ،احلٛمٞمد قمبد

 حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿمايمر، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة. :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

 شمرشمٞمب حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل، ـمبٕمة قمٞمسك اًمبايب  :ؾمٜمـ اسمـ ُماضمف

 اه.يمذو

 ٕيب سمٙمر أضمري، حت٘مٞمؼ حمٛمد طماُمد اًمٗم٘مل، ُمٓمبٕمة اًمسٜمة  :اًمنميٕمة

 .ـه1189اعمحٛمدية قمام 

 ٕيب اًم٘ماؾمؿ اًمالًمٙماقل :ذح أصقل اقمت٘ماد أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة، 

 دار ـمٞمبة. ،حت٘مٞمؼ أمحد احلٛمدان
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 ًمٚم٘مايض قمبد اجلبار، حت٘مٞمؼ قمبد اًمٙمريؿ  :ذح إصقل اخلٛمسة

 .ـه1458ُمٙمتبة وهبة  ،قمثامن

 حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘محٓماين،  ،ٕيب حمٛمد اًمؼمهباري :ذح اًمسٜمة

 .ـه1458دار اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 اعمٙمتب  ،واًمِماويش ًمٚمبٖمقي، حت٘مٞمؼ إرٟم١موط :اًمسٜمة ذح

 .ـه1451اإلؾمالُمل 

 اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل، ختريج إًمباين،  :اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمحاوية ذح

 .ـه1454اعمٙمتب اإلؾمالُمل 

 ـه1454، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة يكم ىماراعمال قم :ذح اًمٗم٘مف إيمؼم. 

 اعمٙمتب اإلؾمالُمل  ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمسك :ذح ىمّمٞمدة اسمـ اًم٘مٞمؿ

 .ـه1189

 ـه1199ًمٚمجقهري، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  :اًمّمحاح. 

 ُمّمٓمٗمل ديب اًمبٖما، دار اًمؽماث ةشمرشمٞمب وومٝمرؾم :صحٞمح اًمبخاري 

 .ـه1457اعمديٜمة 

 ـه1457 إًمباين، اعمٙمتب اإلؾمالُمل :صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُماضمف. 
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 دار إطمٞماء  ،حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل ةشمرشمٞمب وومٝمرؾم :صحٞمح ُمسٚمؿ

 م.1979اًمؽماث اًمٕمريب 

 15أمحد أُملم، دار اًمٙمتاب اًمٕمريب ط :ضحك اإلؾمالم. 

 ـه1458إًمباين، اعمٙمتب اإلؾمالُمل  :ضٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُماضمف. 

 ـه1198ٓسمـ ؾمٕمد، دار سمػموت  :اًمٓمب٘مات اًمٙمؼمى. 

 ٕيب إؾمامقمٞمؾ اًمّماسمقين، حت٘مٞمؼ  :أصحاب احلديث قم٘مٞمدة اًمسٚمػ

 .ـه1454اًمدار اًمسٚمٗمٞمة  ،سمدر اًمبدر

 اًمِمٞمخ صاًمح اًمبٚمٞمٝمل، اعمٓماسمع  :قم٘مٞمدة اعمسٚمٛملم واًمرد قمغم اعمٚمحديـ

 .ـه1451إهٚمٞمة 

 ٕيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب، حت٘مٞمؼ حمب اًمديـ  :اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ

 .ـه1450اعمٙمتبة اًمٕمٚمٛمٞمة  ،اخلٓمٞمب

 قمبد اًمباىمل اًمبٕمكم احلٜمبكم، رؾماًمة  :إصمر اًمٕملم ذم إصمر ذم قم٘ماقد أهؾ

 .اًمٙماشمبة قمٚمٛمٞمة ىمدُمٝما راؿمد اًمٓمٞمار، ُمٓمبققمة قمغم أًمة

 قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ، دار اًمٗمٙمر. :ومتح اعمجٞمد ذح يمتاب اًمتقطمٞمد 

 ـه1450اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة  ردا ،اًمبٖمدادي :اًمٗمرق سملم اًمٗمرق. 
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 ـ  ٞمؼاًمِمقيماين، حت٘م :ةاًمٗمقاقد اعمجٛمققمة ذم إطماديث اعمقضققم قمبد اًمرمح

 .ـه1457اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامين، اعمٙمتب اإلؾمالُمل 

 اعمٙمتب  ،صٜمع اًمِماويش :ؾمٜمـ اسمـ ُماضمف صحٞمح وضٕمٞمػ ومٝمارس

 .ـه1458اإلؾمالُمل 

 ـه1108ًمٚمٛمٜماوي، اعمٙمتبة اًمتجارية اًمٙمؼمى  :ومٞمض اًم٘مدير. 

 ـه1457، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة ،ًمٚمٗمػموزآسمادي :اًم٘ماُمقس اعمحٞمط. 

 م.1978دار إُمّمار  ،طمٚمٛملُمّمٓمٗمك  :ىمقاقمد اعمٜمٝمج اًمسٚمٗمل 

 وىمػ ذم ُمٓماسمع  ،ـمبٕمة آل صماين ،اًمسٗماريٜمل :ًمقاُمع إٟمقار اًمبٝمٞمة

 .ـه1185إصٗمٝمان 

 ـه1458ًمٚمٝمٞمثٛمل، ُم١مؾمسة اعمٕمارف  :جمٛمع اًمزواقد وُمٜمبع اًمٗمقاقد. 

 ـه1181ـمبٕمة اعمٚمؽ ؾمٕمقد  ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة :جمٛمقع اًمٗمتاوى 

 وُما صقر قمٜمٝما.

 ـه1451دار اًمٙمتاب اًمٕمريب  ،اًمرازيًمٚمٗمخر  :خمتار اًمّمحاح. 

 ًمٚم٘مزويٜمل، طم٘م٘مف قمبد اًم٘مادر إرٟم١موط، دار  :خمتٍم ؿمٕمب اإليامن

 .ـه1450اسمـ يمثػم
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 دار إيالف سماًمٙمقيت. ،ـه1497 9قمكم اًمِمبؾ، ط :ُمس٠مًمة اإليامن 

 دار اًمٙمتب  ،طماومظ طمٙمٛمل :ُمٕمارج اًم٘مبقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل

 اًمٕمٚمٛمٞمة.

 رق قمبد احلٙمٞمؿ، دار إرىمؿ ـما :اعمٕمتزًمة سملم اًم٘مديؿ واحلديث

 .ـه1458سمريٓماٟمٞما 

 ُمٙمتبة اعمٕمارف  ،ًمٚمٓمؼماين، حت٘مٞمؼ حمٛمقد اًمٓمحان :اعمٕمجؿ إوؾمط

 .ـه1458

 ودار ، ـه1178سمػموت  احلٛمقي، دار ياىمقت :ُمٕمجؿ اًمبٚمدان

 .ـه1454صادر

 اعمٙمتبة اإلؾمالُمٞمة وضٕمف حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل :اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ،

 م.1989قلٜمؾمتب٢مسم

 ـه1178اعمٙمتبة اًمٕمرسمٞمة  ة،قمٛمر رضا يمحاًم :١مًمٗملمُمٕمجؿ اعم. 

 اًمٗمٞمقُمل، ـمبٕمة قمٛمر اًمبايب وذيماه. :اعمّمباح اعمٜمػم 

 ُمٙمتبة اًمسالم اًمٕماعمٞمة. ،اًمِمٝمرؾمتاين :اعمٚمؾ واًمٜمحؾ هباُمش اًمٗمّمؾ 

 اًمديـ  لإؿمٕمري، حت٘مٞمؼ حمٞم ٕيب احلسـ :ُم٘مآت اإلؾمالُمٞملم

 .ـه1189قمبد احلٛمٞمد، ُمٙمتبة اًمٜمٝمْمة 
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 ـه1199دار اًمٗمٙمر  ،ًمٚمحٙمٞمٛمل :ب اإليامناعمٜمٝماج ؿمٕم. 

 ـه1457اًمدار اًمسٚمٗمٞمة  ،ؾمٗمر احلقازم :ُمٜمٝمج إؿماقمرة ذم اًمٕم٘مٞمدة. 

 شمٕمٚمٞمؼ حمٛمد سمـ  ،ٕيب قمبد اهلل حمٛمد قمبد إٟمدًمز :ٟمقٟمٞمة اًم٘محٓماين

 . ـه1459، ُمٙمتبة اًمسقراي ،أمحد اًمسٕمٞمد
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 الفّـــزظ

 الصفخة                                                                 املورضوع                             

 إرؿام يف شحبة أخرة تصحح

 ... ...................................................................................................................... شم٘مديؿ

 ... ..................................................................................................................... ُم٘مدُمة

 ... .............................................................................................. اعمٜمٝمٞمات ذم اًم٘مبقر

 11 ................................. سمٜماء اعمساضمد قمغم اًم٘مبقر واًمٕمٙمس اًمٜمٝمل إول:

 10 ............................................................................ صقر اختاذ اًم٘مبقر ُمساضمد 

 18 ........................................................... ذم يمؾ ُمٙمان  اًمسالم قمغم اًمٜمبل 

 19 ...................................................................... اًمبٜماء قمغم اًم٘مبقرًمثاين: ا اًمٜمٝمل

 95 ............................................. دمّمٞمص اًم٘مبقر وزظمرومتٝماًمثاًمث: اًمٜمٝمل ا

 91 ............................................................... اًمّمالة قمٜمد اًم٘مبقرًمراسمع: اًمٜمٝمل ا

 99 ........................... اًم٘مبقر سم٠من جيٕمٚمٝما أُماُمفإمم  اًمّمالةخلاُمس: اًمٜمٝمل ا
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وأقمٔمــؿ ُمٜمــف اًمــذسمح ًمٚم٘مبــقر  ،اًمــذسمح قمٜمــد اًم٘مبــقرًمســادس: اًمٜمٝمــل ا

 91 ........................................................................................................... وإرضطمة

 90 ............................................................. زيارة اًمٜمساء ًمٚم٘مبقرًمساسمع: اًمٜمٝمل ا

 98 ......................................................................... إرساج اًم٘مبقرًمثاُمـ: اًمٜمٝمل ا

 97 .......................................................................... ختٚمٞمؼ اًم٘مبقرًمتاؾمع: اًمٜمٝمل ا

 98 ................................................. وضع اًمستقر قمغم اًم٘مبقراًمٕماذ:  اًمٜمٝمل

 99 ................................................ اًمٓمقاف قمغم اًم٘مبقرحلادي قمنم: اًمٜمٝمل ا

 11 ............... وُمٜمف اًمٕمٙمقف  قمٜمدها ،اًمتؼمك سماًم٘مبقرًمثاين قمنم: اًمٜمٝمل ا

 19 ......................................................... اًمتٛمسح سماًم٘مبقرًمثاًمث قمنم: اًمٜمٝمل ا

 18 .................................................. قس قمغم اًم٘مبقراجلٚمًمراسمع قمنم: اًمٜمٝمل ا

 17 ......................................... ها١مإهاٟمة اًم٘مبقر، ووـمخلاُمس قمنم: اًمٜمٝمل ا

 18 ................................................ اًمٙمتاسمة قمغم اًم٘مبقرًمسادس قمنم: اًمٜمٝمل ا

 45 ............................. شمٙماء قمغم اًم٘مبقرٝمل قمـ آاًمٜماًمٜمٝمل اًمساسمع قمنم: 

 45 ......... وؿمد  اًمرطمال ًمزيارهتا ،اًم٘مبقرإمم  اًمسٗمراًمٜمٝمل اًمثاُمـ قمنم: 
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 41 ......... وهق ٟمققمان ،  اهللإمم  اًمتقؾمؾ سماًم٘مبقر وأهٚمٝمااًمٜمٝمل اًمتاؾمع قمنم: 

 49 .................... إرضطمةحتري اًمدقماء قمٜمد اًم٘مبقر وًمٜمٝمل اًمٕمنمون: ا

 41 ...................................................................................................................... اخلاِتة

 40 ................................................................................................... ومٝمرس اعمّمادر

 00 .......................................................................................... ومٝمرس اعمقضققمات

     

 


