
 

اظ: اهلل تعول  ٙقو٘ي  ، أحبيت يف اهلل
م
و
م

اَو َلْمَموَرَلال ا َحَو و ُّوو 
 غَوَأِتم

ٗٗجو٘    ٗٓذا فٕٚ إعلرٌٝ إ  فطوى اهعٌوزٝ،  ، د 691راهبقزٝ:
ا♂:◘اهوِ    ٙقو٘ي ّٗ خلى فٚٔل، ملإمتلًٔل   َلْمَموَرْلاِمَىا َلْمَموَرلم

ااَبَوونَْهَ ا َ
م
اَرٌلاِل واَنا♂: ٗقلي أّٙطول ) متفق عليه(،  ▬َكفو ََ ََ اَر

ْعَموَرٌلايم

و  ا ْئاَحجو صوتتِلٗي  و   ) أخرجه أبو داود وصححه األلباين(  ▬ُْتَزم
فطوٚوٞ  هإْ عل١ اهلل تعل  ًِلصم اهعٌزٝ ًّ اهلالَ اهِفوٚط  

حمٌووا ا ووّ اوولي اهعجووٌٚ  روووٕ اهلل ، ٗهلووّ    ووز ،   
 س  عع املعلُٛ ازبٌٚوٞ  غ١ٛ ًّ اإلجيلس .  ٗصتحلٗي إ زا

 املواقيت املكاىية للحج والعنرة : 

ٛ  أ ٚلر اهَٚ٘ ٓٛ: املللُٚٞ امل٘اقٚتإل٘تٛ يف اهلل،  ألٓوى   عوو
ا را غ ألٓى اهغلَ ًٗ وز ٗاملروز  إ   ٗ  ٔل ، ًز ًّٗاملاِٙٞ 

ّ  ٗاهطل٢ف جنا ألٓى اهلبري اهضٚىٗ ،مل ميزٗا  لملاِٙٞ  ًوز  ًٗو
ٞ اشبولًط  ٗ  ٔل، ًز ًّٗ اهٌّٚ ٓىأل اٙٞاهضعٗ ، ٔل  اهطوزٙب
 امل٘اقٚت ٓذٖ خْٗ ًِشهٕ كلْ ًّٗ،  ٔل ًز ًّٗ اهعزاق ٓىأل
٘  اهعٌوزٝ  ُو٠٘  إ ا إال ًِشهٕ ًّ حيزَ فإُٕ ًلٞ ٙوٛ ممل  يف ٗٓو

كلْ ؼزٙقوٕ ميِّٚول    ًّٗ، ٗحيزَ اسبى أخُٟ إ  خيزج فإُٕ ًلٞ،
أٗ مشلًهوول ًووّ ٓووذٖ امل٘اقٚووت فإُووٕ حيووزَ إ ا حوول ٠ أقووز   

 ،ًٚقلّتل فوإٍُٔ حيزًوْ٘ ًوّ ُجوا ٝ     ُٙخلِ  مل إهٕٚ، فإْامل٘اقٚت 
ٗٓ٘ ٙزٙا اسبو  أٗ اهعٌوزٝ أْ ٙ ولٗسٓول      ٔلٗال جي٘س ملّ ًز 

ًّل، ٕ  خُٗٔول  ًّ ٗأحزَ إحزاَ  اْٗ دبلٗسٓل فإْ إال حمز  ٙوشًو
ٞ  أٓوى  فقزا١ عوٟ ٗٙ٘سعٔل ًلٞ يف لٙذحبٔ علٝ أٜ فاٙٞ  ،ًلو

 أٗ اهعٌزٝ، اسب  لْ يف اهطل٢زٝ ٗٓ٘ ُٙزٙاووإ ا كووٗعوٟ ٓذا ف
حمل اٝ املٚقلت،فإ ا حل اٖ عقوا ُٚوٞ    ٚوبط ثٚل  اإلحزاَ قبىف

ًٗوّ  ،  هٕ تتلريٖ إ  اهلب٘ط يف ُجا ٝ ٗال جي٘سا، اإلحزاَ ف٘ر
  ٙع ٌز  هم أْ ثٍ  اا هٕ  عا عٌزٝ  لمل٘اقٚت ٗٓ٘ ال ٙزٙا ًَز 
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 .عشَ فٕٚ ذٜوواملللْ اه ُٙخزَ ًّ
 القائل: اهلل شعائرل تعظيمبالمواقيت المكانية أليس في اإللتزام 

اظ َمناَتَقَوىا َلْقْلوبم َاا اَفإمَّنو
م
ناْيَمظَِّماَشَمائمَرا لو ََ  ؟   [23الحج: ]غَو

 والتلبية اإلحراو كيفية

ازبٌٚع ح ٟ اسبل٢ع ٗاهِفضل١  ٙر ضى وٌٚقلتعِا اه٘ا٘ي ه
 ثٍ ٗسبٚ ٕ، رأصٕ يف اهزجى ٙ طٚبٗ هووِل ٞ، ٘اٙر ضو كٌل

 ثٍ، ُعٚف  أ ٚط  ٙلُ٘ل أْ ٗاألفطى ٗرخا١ّ، إسارًا ٙوبط
  عا عل١ ٗإْ اهضٚلرٝ، ركب إ ا عٌزٝ اهؤٍ هبٚم: قل٢اًل ٙو 

 ثٍ ٙو  ح ٟ ٙ ى هوخزَ قل٢ًول: االٝ، ِٓلن كلْ إْ اه الٝ
لبوكامهللاالبوكالبوكاالارشيكالكالبوكاِنا حمداو لنمم الكا

ثٍ  املزأٝ، ٗربفٚٔل زجىاه  ٔل ٙ ٘ت ،و دلكاالارشيكالك
او لصاللا: ٗٙق٘ي لهٌِٟٚ  اسبزاَ املضوا الىٙ ا هلل، باسم

ايلاذىويباو فتحايلاأبو با و لسالماعذارسولا هلل،امهللاا غفر

هوٌع ٌز أْ ٙغرتط عِا اإلحزاَ إ ا لل  أْ ال ٗ، رمحتك
أْ ٙق٘ي فإْ حبضين  هعلرػ ًلٙ ٌلّ ًّ إمتلَ عٌزتٕ 

 .♥ ِت اهش ري  اٙح ضبلعٞحل ط فٌخوٛ ح  حبضين سب
 بيوم البعث والنشور؟األكفان كالتي  أال تذكرك مالبس اإلحرام 

   .ىيبة يوم البعث المعتمر بأن يستشعرتمرين عملى فهذا 
 حمظورات اإلحراو : 

ُٞ ععز اهزأظ حبوق أٗ غريٖ،  تقوٍٚ األظلفز أٗ قوُعٔل أٗ ٗإساه
اَ يف ث٘ ٕ أٗ ٚب  عا اإلحزاص عٌلي اهطِّأٗ ق ُّٔل قٚلّصل، 
ُّ اهطٚب عٌّاا، أٗ  ، إُ أٗ غريٌٓل  ألْ عقا اهِللحٗال ٙع

ٗال ، ٗال هرريٖ ٗال فاٙٞ عوٕٚ هِفضٕ ال اخٚذ غري عقاٖ
 زوى اهِعووٗال حي ،ٍٍّووهغٍٔ٘ٝ   قبٚى أٗ ملطٍّ أٗ ض بلعُزٙ

 ٗاهضزاٗٙى، ، اهقٌٚص هبط٘رات وو، ًّٗ احملع٘ٝووهغٔ
  ،ٞوالاق كلهعٌلًٞ خبال  املعومب ىوووهوزج زأظوواه ٗترطٚٞ
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ٗحيوزَ عووٟ احملوزَ    ٗهوبط اهقفولسات،    هوٌزأٝ اه٘جٕ ٗترطٚٞ
ًجوى  هوم اه وٚا     فٚذ ذ :جزاء الصيدفعى فعوٕٚ  اه ٚا فٌّ

 َ عووز   قطوع  َُٙخوز َ عووٟ احملوزَ ٗغوريٖ    ، ًّٗ  ٌٔٚٞ األُعول
َ عو٣ّٚل ًوّ   ِزإ ا فعى امُلِخو ٗ، اسبزَ، ٗهٚط هٕ عالقٞ  له ٚا

ٌّل، ُلصّٚل أٗ ، احملع٘رات ّٓل أٗ ُل٢ ًُلَز ال إثوٍ ٗال  فو جلًٓول أٗ 
كخوق اهوزأظ أٗ   ِهُعذٍر ّااًلع ٗإْ كلْم، ُضفاٙٞ ٗال فضلخ ُُ

اٚلَ ثالثٞ  ٗٓٛ :فدية  اذى   فعوٕٚ عطٕ أٗ ععز  قٚٞ ازبضٍ 
أٙلَ، أٗ إؼعلَ صت ًضلك  هو٘احا ُ وف اول ، أٗ   وذ    

 .تثٍعلٝ ال ٙتكى ًِٔل، ٗإْ كلْ علًّاا فعوٕٚ فاٙٞ األ ٠ ٗٙ
 لخلق اإلحسان أليس في تجنبك لمحظورات اإلحرام تفعيل

ْهاَفإمىوْهاَيَر كَاأَا♂وىو: ْه،اَفإمَناََلَاَتْكَناَتَر  َاَكَينوَكاَتَر   ؟ ▬َناَتَمْبَدا لو
 بالبيت الطواف  

ٗٙغرتط ه خٞ اهط٘ا  اهطٔلرٝ  لهلعبٞاملع ٌز هٚط٘    ٙ وٕ
 فإْ أًلّ، إْ ٙقبوٕٗ لهٌِٟٚ  ٚض وٌٕف األص٘خ  لسبوز فٚباأ

 إهٕٚ أعلر ميلّ مل فإْ اهٚا، قبَّى  لهٚا ٗاص وٌٕ اه قبٚى ٕميلِ مل
 عل١ ًلثٍ ٙتلذ  ات اهٌٚ  ٗجيعى اهبٚت عّ ٙضلرٖ ٗٙق٘ي 

 اهٌٚلُٛ اهزكّ إ  ٗاى فإ ا خعل١، أٗ قزآْ قزا١ٝ أٗ  كز ًّ
  ِٕٚ ٗٙق٘ي ، ع٣ًٚل ٙفعى ٗال  ٕ ًز ٙض طع مل فإْ  ٚاٖ، ًضخٕ

َرلماظ: األص٘خ اسبوز ٗ   ا َْلخم اَويم اَحَسنَ   َىوَا ا لدُّ
ايم اآتمنَا نَا َربو

ا لنوارما اَعَذ َب اَوقمنَا ، ٗكوٌل ًز  لسبوز د106:اهبقزٝر غَحَسنَ  
ٗٙق٘ي يف  قٚٞ اهط٘ا  ًل أحب ًّ  كز ٗخعل١  األص٘خ كرب

 وز إمسلعٚى ،حٗال ٙ ذُّ اهط٘اُ  ًّ خالى ٗقزا١ٝ قزآْ، 
 جيعى أْ :االضطباعو األع٘اط، عمجٚ يف االضطبل  ٙضّٗ

 األٙضز، ك فٕ عوٟ ٗؼزفٕٚ األميّ ٕووإ ط تووذب رخا٢ٕ ٗصط
 املغٛ اصزا  :والرمل األٗ  اهجالثٞ األع٘اط يف اهزًى ُٗٙضّ

 أع٘اط. اشبطٟ ٗٙض ٌز يف اهط٘ا  هٚ ٍ صبعٞ ًقلر ٞ ًع
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 بحفظ اهلل لهما؛وىي مؤمنة بعد أن نفد الماء منها  طلًبا للماء
فيأتي الملك ال ينافي األخذ باألسباب؟ التوكل  تماملتعلمنا أن 

 ◘ النبي الذي قال الماء، فيفورويضرب مكان زمزم بجناحو 
َباَلهْا ♂:عنو اارْشم َ

م
َزَم،اِل ََ اْءاَز  فاستحضر النية عند شربك لو. ؟ ▬ََ

 التحلل من اإلحراو  واإلىتهاء من العنرة

دبٌع ٗاملزأٝ  كوٕ ٗاسبوق أفطى، ععزٖ ٙق زحيوق اهزجى أٗ 
ععزٓل ٗتتلذ ًِٕ قار أمنوٞ، ٗحيى كى ع١ٛ حزَ  لإلحزاَ، 

 يف توتلزت  ٗإْ عوٚم ٗخا  فال ف٘رن ًّ بوانه رجعت فإْ
      .ثٚل م ٗعوٚم هو٘خا  تط٘  ح ٟ ًلٞ ًّ ربزج فال ًلٞ

 ؟ العنرة تكرار حكه الفتوى األوىل :  ما

ّ  ٗال ◘ اهِ  ٓاٜ ًّ هٚط ٗاحا صفز يف اهعٌزٝ تلزار  ًو
ٞ  ًّ وٚطف خل ٕأا ٓاٜ ْ  ٙلوزر  أْ اهضوِ  يف اهعٌوزٝ  اإلُضول
 . الخٖ ًّ  ٔل قاَ اهيت األٗ  اهعٌزٝ تلفٛ  ى ٗاحاٝ صفزٍٝ

 ؟أبي روح إىل العنرة اهداء  جيوز الفتوى الثاىية: هل

 . ُفضم عّ عٌزٝ أخٙتإْ  أل ٚم اهعٌزٝ دبعى أْ حزج ال 
 هي آداب زيارة قرب الرسول ؟ ماالفتوى الثالثة: 

: فٚقو٘ي  ◘ اهشا٢ز هوٌضوا اهِبٜ٘ أًلَ قرب اهزص٘ي فٙق أْ
ٞ  اهوِ   أٙٔل ٙل عوٚم اهضالَ  أُوم  أعؤا  ٗ زكلتوٕ،  اهلل ٗروو
 األًلُوٞ،  ٗأخٙوت  اهزصولهٞ،   ورت قا ٗأُم حًقل، اهلل رص٘ي

ٍ  ،جٔولخٖ  حوق  اهلل يف ٗجلٓوات  األًٞ، ُٗ خت  ٙتلوذ  ثو
ٍ  قوًٚول اهٌٚ   ات ٟ  فٚضوو ٛ  عوو ٟ  اه واٙق   لوز  أ و  ٗٙرتضو
ٍ  ،أّٙطول  قوًٚوول  اهوٌٚ    ات ٙتلذ ثٍ ،عِٕ ٟ  فٚضوو  عٌوز  عوو

 مبضووذ اهلل إ  ٙ قووز  أْ ألحووا جيوو٘س ٗال، عِووٕ ٗٙرتضووٟ
 .اهاعل١ حلي ٙض قبؤل ٗال ، ٔل اهط٘ا  أٗ اهِب٘ٙٞ اسبوزٝ

  زاد املسله اليومي من العله الشرعي : كتابللنسيد ارجع ل

 أمحد عبد املتعال(  )
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إنما جعل ♂في قولو: ◘ النبي بينها الطواف حكمةأتعلم أن 
 ؟ ▬الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهلل

 ة لل  مكاو إبراهيه للي  الصالة واللالوصالال

اظ:ٗٙقزأ إ زآٍٚ ًقلَ إ   قاَ عا اهط٘ا  ٙ َقامم ََ َنا
َم ْذو ا م َو َّتو

َصوّذ ا َْ ا وَم
ِم َ  لوف ركع    وٟٚف د611:اهبقزٝر غِمَبوَر  أٗ  املقول

اظ:األٗ  يف ٙقوزأ  ،يف أٜ ًللْ يف املضوا إْ مل ٙ ٚضز هٕ َْ ْقو

َووواا َلَكووافمْرونَا َُّ اظ:اهجلُٚوووٞ ٗيف د6:اهلووولفزْٗر غَيووااَأ ْ وووَوا لو ِْ ا َْ ْقووو

 ثٍ ِٙ ز . د6:الصلاإلر غَأَحدٌا
  ◘ىل تعلم أن مقام إبراىيم ىو الحجر الذي وقف عليو إبراىيم 

ماعيل عليو السالم وىما يقوالن عند بنائو للكعبة، ويساعده اس
وْعا َلَملمومْاظ: مم نوااِمىوَكاَأنَتا لسو َم ا َْ نَااَتَقبو  ؟    [721] البقرة :غَربو

 اللعي بني الصفا واملروة

وَرَوَلاظقلي: اه فل ًّ قز  فإ ا املضعٟ إ   وٕٙ َفااَو َدَ ا لصو ِمنو

ا
م
ا لو َناَشوَمائمرم ٞ  ضو قبى ٙٗ اه فل إ  ٙ عا ثٍ غَم  زفوع ٙٗ اهقبوو

الاِهلاِالا هللاوحدهاالارشيكالها ٗٙق٘ي: اهلل ٌاحيٗ لربٕ ٗٙٙاٙ

لها دلكاولها حمداوِواعوذاكوْا ءاقوديراالاِهلاِالا هللاوحودها

 مبل اهلل ٙا  ثٍ ،أنجزاوعدهاوىرصاعبدهاوِوزما ححوز باوحوده
ٍ  ٗٙلوزر  هوم ثالثول    اه وفل  ٟعوو  ٗاقفولً ٗٓ٘ ًل ساي  عل١  ثو

ّ  عول١  ًول  ٙقو٘ي ٗ ًع ولخاً  ًغوٚلً  ٗميغٛ املزٗٝ إ  ِٙ ز   ًو
ٍ  إ  ٙ وى  أْ إ   هوم  ٗغوري  ٗقوزآْ،  ٗخعول١،   كز،  اهعوو

، أَ املزأٝ فال عاٙاًا ركطًل فريكع األلطز اهعٌ٘خ األلطز
ٛ  األلطوز  اهعوٍ إ  ٙ ى ح ٟتفعى ألُٔل ع٘رٝ،  ٍ  اهجولُ  ثو

 ًجوى  ق٘يٙ ٕفإُ املزٗٝ ٗاى فإ ا ،املزٗٝ إ  ًع لخًا ًغًٚل غٛمي
  اه فل إ  املزٗٝ ًّ رجع فإ ا ،ع٘ط فٔذا اه فل عوٟ قلي ًل

 .أع٘اط صبعٞ ٗٙض ٌز هٚ ٍ آلز ع٘ط فٔ٘
 روةـوالم االصف بينىاجر عليها السالم   بهرولة ىذاأال يذكرك 
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