


 

 المقدمة            
 

 :الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فت  ذت ا الامتان مرتصتر بدعتداد ولمتا اتان الحتج  ليته ستبيال  من إستتاا  إ الحرامبيته  رض هللا تعالى على عباده حجف 

فت   المسلمون ليهاالحرام ورؤية الربلة الت  يتجه إ لى بيت هللال بلد لمحدودية الامان والماان وإن الوصول إقليلة من ا
مناست   تل ا أختر ؛لمين تدديتهاذ  غاية ال مسلم من الدنيا ولما اانت العمرة ميسرة وبإماان الاثير من المس مصالته

اتان لاامتا   علتى اتل متن توجته إلتى البيتت الحترام العمرة عنوانا   للاتاب وألن العبادة البد أن تاون على علم ومعرفة 
أال يشتر  بل الجهتات الموثوقتة؛ وستعانة باتيبات المناس  من قن يتعلم الهدي النبوي ف   ل  واإلبنية الحج أو العمرة أ

ب عليته فعلته ات  ال يرت  فت  األخاتاء ولينتال ومتا يتوجت أداء المناست  يتةم ايفتعلت ياتون قتد ف  سفره تجاه ماة قبتل أن
ا   لاثرة المت اذب ورجتال التدين وإنتشتار االنترنتت فت  ذت ا الامتان إختتلا األمتر علتى األجر والمثوبة المرجوة. ونظر

 (صتلى هللا عليته وستلم) محمتد  لتاام بهتدي النبتواإلقتداء إلنتراء الاتاب األفضل لاثير من الناس فدصبح من الصعب إ
. ومت   لتت  اانتت الاتتتب الموثوقتة ال تحتتتوي علتى اتتل المعلومتات المالوبتتة فتجتتدذا « ختت وا عنت  مناستتاام»  الرائتل 

ترتصر على شرح المناس  وتتر  األمور األخرى الت  ذو بدمس الحاجتة لهتا ألنته مربتل علتى بلتد غيتر بلتده فتجتد اتل 
ستتفادة متن تجتارب الستابرين فت  لتى اإلتمتر ال تجتدذا فت  اتتاب آختر والهتا إفترترت إمعاتاب يتضمن فائتدة يحتاجهتا ال

بتدأت تتاترر ألغلتب النتاس لت ل  ستغالل الوقت المحدود ف  ماة المارمة للفائدة الرصوى من ذ ه الرحلتة التت  قتد ال إ
متتن نتهيتتت إوبعتتد أن  تريتتت بهتتم أو متتن مواقتت  التواصتتل اإلجتمتتاع لالمعتمتترين ستتواء التت ين إمتتن جمتت  تلتت  التجتتارب ب

مرة ألضمن فيه تل  التجارب الحصترية والتت  أظنهتا أذتم متا فت  ذت ا جاءتن  فارة تدليف اتاب عن مناس  العجمعها 
بتجمي  الاتتب الخاصتة بتالحج والعمترة متن المصتادر الموثوقتة وللمشتايف المعتروفين بعلمهتم والمربتولين  تبدأفالاتاب 

ألفتالم لحصول على اتاب شامل ملخص لما جاء ف  تل  الاتب ثتم أضتفت لتلت  الخالصتة متا تضتمنته العند المسلمين 
يونيتتتة ومواقتتت  التواصتتتل التعليميتتتة الصتتتادرة متتتن الجهتتتات الموثوقتتتة والمشتتتايف المعتتتروفين متتتن ختتتالل البتتترامج التلفا

والستتنة ماابرتهتا لمتتا جتاء فتت  تلت  الاتتتب وأخت ت متتا رجتتح لت  متتن اتالم أذتتل العلتم متتا وافت  الاتتتاب االجتمتاع  بعتتد 
و ارت أبرا األخااء التت  ترت  متن بعتض المعتمترين وفت  األخيتر أخت ت متن تجتارب المعتمترين لتاتون فريتدة غيتر 

مناست  ) تحتت إستمبنظتام أندرويتد  تعمتلموجودة ف  الاتب األخرى فخرجت بتابي  يعمل علتى الهواتتف ال ايتة التت  
  لتل  المعلومات بدسلوب سهل وميستر، يجمت  الت  ذو ثمرة جهد ثالث سنوات من الجهد المتواصل من تجمي (العمرة

قتصر على األجهتاة التت  تعمتل بنظتام األندرويتد ولتيعم النفت  وتعظتم وألن التابي  إ بين الدقة العلمية ووضوح المعنى
يماتن ألي شتخص ال يملت  ذتاتف جتوال أن يستتفيد منته بمتا يضتمن بالنشر جعلت من ذ ا التابي  اتابا   ورقيا   الفائدة 
 ه لمناس  العمرة على أامل وجه إن شاء هللا وياون دليل للمسافر وللمرشد الدين  خالل رحلة العمرة.تدديت

رتد تناولتتت فت  البتتدء وصتتف مختصتر عتتن ماتة المارمتتة وأستتباب فضتلها علتتى ستائر برتتا  األرض و اتترت ف
بتراذيم وبئتر امتام ومرتام إفة الاعبتة المشتروأجتااء الدليل من الاتاب والسنة ثم تحدثت فيه عن أجااء المسجد الحترام 

ختتالف بتين العلمتاء المعاصترين شتارة إليهتا لمتا فيهتا متن إعتها الت  تحرجتت أول األمتر متن اإلوتوسوالصفا والمروة 
ماارات ماة المارمة اغار حراء وغتار ثتور و اترت مستجد التنعتيم ولى مشعر منى وعرفات وتارقت بشال بسيا إ

ن وبينتت أذميتتة وماانتة اتل ماتتان معتااة بالصتور التوضتتيحية والتدليل الشتترع  الت ي يغفتل عتتن الاثيتر متن المعتمتتري
تحدثت عن المدينتة النبويتة و اترت فضتلها وفضتل المستجد النبتوي وبينتت اريرتة ايتارة قبتر النبت  )صتلى هللا عليته و

لترحمن األصتل وسلم( وقبور البري  وفضل ايارة مسجد قباء. وجعلت من اتاب دليتل المعتمتر للتداتور خالتد بتن عبتد ا
بعد ماابرتها م  فيلم دليل الحاج والمعتمتر الصتادر متن واارة  أسلوبه ف  شرح المناس  حافظت علىفف  أداء العمرة 

لتى األشتياء الواجتب علتى امتا تارقتت إومت  الاتتب الموثوقتة الشؤون االسالمية واألوقاف والدعوة االرشاد الستعودية 
لتاتون ميتاة ذت ا المعلومتات  ألذتمو ارت فيهتا تلخيصتا   جمعتها وأضفت للاتاب النصائح الت المسافر أن يدخ ذا معه 

وختمتت الاتتاب بمواقيتت الصتالة لماتة  فيهتا متا يختص المترأة متن أحاتام الاتاب عن غيره من الاتتب األخترى وبينتت
 .مسافرالالمارمة وللمدينة المنورة الت  يحتاجها 

  فتدقول ا لنا نرى اتاب دين  مؤلفه متن عامتة النتاس فم ن أخ  العلم ياون من علماء الدينإ الرراءوقد يتسائل 
مصتدر موثتو   واألحاديث النبوية لم يتم  ارذا إال بعد ماابرتها ألاثر متنأحاام العمرة من ذ ا الاتاب ما ورد ف  إن 
   .إن واجب ال مسلم أن يتفره ف  الدين وأن ال ياتم من العلم شيئا  و

 

ينتفت   ربل ذ ا العمتل منت  وأن يجعلته علمتا  ه الاريم وأن يتهخالصا   لوج أن يجعل ذ ا الاتابتعالى أسال هللا 
 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدقة جاريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لوالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي  والحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد هلل رب العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمين.
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  الْمُكَرَمَةُ مَكَةُ

، فيي ااد تفهيا الجليمن مين ايب  مني     ي  -الجزيرة العربية-تقع مكة املكرمة في الجهة الغربية من السعودية 

، اايييض ال يييون  12در ييية ا 12تقيييمخع ايييض العييير  
 
  اترتهيييع  ييين  93در ييية ا 93دقيقييية اليييومط

 
دقيقييية اليييرقم

 متر  192مستوى س ح اللفر أكثر من 
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 ملكرمة  ن بمقي بقمع ألار  بملخصمئص التملية: ات هرد مكة ا

هيييي امل يييم  الييي هللا ساتيييمرت ا سيييلفمنا ارعيييمرم للنتيييا ال يييرام اترميييا م ييي  أ  ا ييي  ا السيييووا  األار    ييي  • 
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اا سني  » رم ا رعمرم اأت َّ ألاممكن سرم رسولا،  عن ال ب  )صيلم ا   ييا اسي من أنيا قيمن: أت َّ اللقمع س• 

ار ع م  ل مم ار ع 
َّ
 « لخفر أر  ا، اأت َّ أر  ا سرم ا، الوط أني ا
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 يهييم قل يية املسيي وف  الهيي  يتههييو  سليهييم فييي الصييلة  ييل ت يين صييلة أهللا اييخص مهوييم امنييع م منتييا مييملم يتهييا • 
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 يهييييم ق عتييييف  ميييين حجييييمرة الج يييية: ألاارييييم البجيييير ألاسييييود اال منييييية مقييييمم سبييييراديم   ييييب مسيييي م يقصيييي  الكعليييية • 

 املشر ة يرى ش    من الج ة 
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 )ل عوييييرة أا • 
 
 أا سمييييرأة أ  ييييي اب م  قيييية مكيييية املكرميييية سط أ  ي ييييو  مفرمييييم

 
ط يفييييب متيييي  ميييين املسيييي وف  ر ييييل

البيييجن اط غسييين    مييين ذلييي  سط املتيييرددا    يهيييم مييين أد هيييم، اأديييب ال قيييب  ليييم اليييرا ن مييين أقيييوان أديييب الع يييم  

ر فيييي مكييية املكرمييية اط غسيييوح ل  يييمئرا  التهمريييية بيييملتف ي  اامليييرار فيييي أ يييوا  تييي اد مكييية الييي ل  ط يو ييي  م يييم

 املكرمة 
 

 ل لنع الرع ا املواقيع امل منيية الهي  ط يفيب متي  أ  ييىري • 
 
م الى  مكة ارعظيوم

 
ظ س  ا سلفمنا ارعمرم  ي

 لهم اللنع سط اق  أترم من ست ادم قلب أ  يصب سرم الكعلة املشر ة س ل
 
 ط
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 مين الي نوا االخ مييم،  عين ال بي  )صيلم ا   ييا اسي من أنيا قيمن: • 
 
 ر يع خيمدرا

 
ين » من قصي  اللنيع تم يم مي

ا  تاَّ أمُّ م يهسَّ ، ر عي كوم ال ي
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ث، ال

َّ
،   م ير  ج  د ا اللنعي  « حي

 

 ة نزلع في مكة املكرمة  يهم نزن الوحي  لم نلن م )صلم ا   يا اس من بىان بيم  القرب  الكريم ابار بي• 
 

 فيييي »  يهيييم الصيييلة رعييي ن ممئييية أليييا صيييلة  يويييم سيييوادم،  عييين ال بييي  )صيييلم ا   ييييا اسييي من أنيييا قيييمن: • 
ت
صيييلة

 صلِة، افي بنعل املق سل اوسومئةل صلِة 
َّ
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 ألال صلِة، اصلة

َّ
 « املسج  ال رامل ممئة

 

م )مكيية، ابكيية، االلنييع العتييي ، االلنييع ال ييرام، االل يي  ألامييف ، اأم ذكيير  فييي القييرب  الكييريم َعيي ة أسييوم  م هيي• 

 القرى، االل  ة، االكعلةن ايفردم في موالع ك فرة 
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ة يي ي ال
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ييبع أ عي م ع

ي
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ة
ي
ييل ييوا الص  يوَّ قل

يَّ ييم لل
ب  ي مل ري

يير  في
َّ ع
يي ي امل ييمع تل هَّ

 
عي 
ي
ا ل ل ييري وي

 
 

ا ي ﴾  رَّ
َّ
ك
ع
ش  غي

 

   الو يييي  الشييي ي  ملييين ذهيييم بوعصيييية  يهيييم  تكتييي    ييييا السيييناة تهييي  اس  ليييم يهع هيييم ات يييم ا السييينام   يهيييم • 

ا   ا يوي يمسل سي  لل   
ييمتَّ  ي
ع
عي  هللا  ي ي ل

 
امل ال

ييري  ي
ع
يجل ل ال

سع
ي ع
امل يال اي

 
يبل ال  ييبل

ينع سي   ي
ا ي يي ُّ صَّ يي اا اي يرَّ

ي
ه
ي
يني ك ي ل

 
ييمدل َ سل   ال

لي
ع
ال ييال اي   ل

َّ
ا ييمكل

عي
ع
ل

يِم ﴾  لل
ي
اِا أ

ي
نع  ي   مل

اَّ
ع
ق  ل
َّ
ِم ن

ع
 
َّ
ظ مِد بل

 ي
ع
ل َّل يال بل   ل

رلدع
نع يَّ مي  اي

 

يح الييي  من   يي  مفرمييية   يييا اط غسيييت يع داولهييم،  عييين ال بيي  )صيييلم ا   ييييا أد هييم بم يييو  ميين  ت ييية املسيي• 

لنس من ب   سط سيي نت الي  من سط مكية اامل ي ية لينس ليا مين نقم هيم نقي  سط   ييا امللئكية » اس من أنا قمن: 

 « صم ف  يفرسونهم 
 

 أمييييم  ل ييييب اييييمئا   يييي  أر  تييييرم ا  يهييييم القتييييمن ا ظوهييييم اسييييومدم الل يييي  ال• 
ع
ذ سل
 ييييرام اأميييين ميييين دا هييييم َ اي

  ليم نهسيا ط يفيب متي  التعير  ليا 
 
 ﴾،  وين دايب املسيج  ال يرام ايم  بم يم

 
مع يم

ي
أ يمسل اي  لل   

 
ية مبي

ي
عي مي  نع لي

ع
م ال  ي

ع
عي   ي

   يم  الر يب فيي الجمد يية ييرى قمتيب 
 
مم دام في ترم ا   هو في أم ع بقعة في ألار  اأ ظوهيم ترمية اتق غسيم

أا الييي ت ي يييو  بمللنيييع  يتغم يييب   يييا اط ير يييع سييييها أا يييي ت   ييييا بيييىذى تهييي  ي ييير  مييين ال يييرم  أبييييا أا أاييييا

ييم  ن 
ي
ا أ اع ييري ييمع يي

ي
ل اي
ي
 كيييا بمملسيي وف  اليي ين غعر ييو  تيي اد ا ارسييولا امييم أميير بييا امييم ن يي    ييا اقيي  قييمن رعييمرم َأ

مع ﴾  هل لل
وع نع تي مسَّ مل  ال  

َّ
ا
 
 
ي
تي  يَّ  اي

 
مل م

ي
 ب
 
مم ري م تي  ي

ع
عي    ي

 

ِ  اي •   ع
ي
يييبُّ شييي 

َّ
ييياَّ ا

ي
ل يييم اي هي مي ر  هللا تي ييي ل

 
ةل ال

ييي ي
ع
لي 
ع
تل ال ييي ل

ا  دي  ري
ييي ي لَّ  ع

ي
 ع أ

ي
يييرع َّ أ مل

َّ
يييم أ وي ن   ع مفرمييية  يييل يفيييب  يهيييم القتيييب َ سل

ي
يييرع َّ أ مل

َّ
أ

﴾ اقيييمن ال بييي  )صيييلم ا   ييييا اسييي من فيييي  يييمم الهيييتح:  ف ي ول ييي ل
سع
َّ ع
يييني امل  مل

يييو ي
َّ
ا
ي
ط يفيييب متييي كم أ  يفويييب بوكييية » أ

س  دييي ا الل ييي  ترميييا ا ييييوم ا ييي  السيييووا  األار ،  هيييو تيييرام بفرمييية ا سريييم ييييوم القيممييية، » ا « السيييل  

 « اسنا لم يفب القتمن  يا مت  قللي الم يفب ري سط سم ة من نهمر  هو ترام بفرمة ا سرم يوم القيممة 
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شيي  سليهييم الرتييمن،  • 
َّ
عيين ال بيي  )صييلم ا   يييا اسيي من أنييا غعتبيير املسييج  ال ييرام أان املسييم   ال لتيية اليي هللا ر

ش ُّ الرتمنَّ سط سرم تلتة مسم  : املسج ل ال رام، ااملسج ل ألاقص ي ، امسج هللا د ا » قمن: 
َّ
 « ط ر

 

ط يهييييوز قتييييب الصييييي   يهييييم،   ييييب تيييييوا  بييييرهللا ملييييم  أا ييييا، اي هيييير ميييين  نييييس ب لعييييا م ييييب الغييييزان اال وييييمم • 

 « اط ي هر صي دم » ت،  عن ال ب  )صلم ا   يا اس من أنا قمن: االجراد،  َّنا ط يهوز صي ت اط ت هفر 
 

ط يهييوز ق ييع اييجر ال ييرم اال لييم  الرخيي  م ييا اط أايي  شيي    ميين ارقييا،  عيين ال بيي  )صييلم ا   يييا اسيي من • 

 « ط ي تلم الوكهم، اط غع   اجردم » أنا قمن: 
 

ق ة ال رم،  عن ال ب  )صلم ا   يا • 
َّ
 « ط ي تقض لق عهم سط من  ر هم » اس من أنا قمن: ط يهوز أا  ل

ط يفييب متيي  أ  غسييتقلب أا غع ييي بهيييرت ل قل يية أت ييم  ق ييم  تم تييا أا أ  يتهيييب تهمدهييم،  عيين ال بيي  )صيييلم • 

 « من تهب تهمت القل ة  م  يوم القيممة ته ا بف   ينيا » ا   يا اس من أنا قمن: 
 

  أد هييم اميين أدييب امل ي يية امل ييورة،  عيين ال بيي  )صييلم ا   يييا اسيي من أنييا قييمن: ال  يية ألاافييرة ميين املسيي وف  ميين • 

 كويييييم بييييي أ، اديييييو ييييييىزر بيييييف  املسيييييج ين )أهللا املسيييييج  ال يييييرام ااملسيييييج  » 
 
 اسييييييعود يريليييييم

 
س   سيييييلم بييييي أ يريليييييم

 « ال لوهللان  كوم تىزر ال ية في   ردم 
 

 أبمبيييييب  صييييية  لييييم الجلييييمرين  فليييي  ا رعييييمرم اللنييييع ال ييييرام ميييين• 
 
      سبرديييية ال بويييي   اأرسييييب  لييييم  نشييييا خفييييرا

يي فع
ي
مع خ هل

يييع
ي
ييبي  ي  سي رع

ي
أ يِبِاي  ل
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ييي ت  فل

مع دَّ يي ي يع
ي
ييبع ك عي هع مع يي

ي
ل
ي
ِأ يييبل هل

ع
مال ال

يي ي ْع
ي
ى  بل

يي ي بُّ ييبي ري عي
ي
  
ي
ييا يع

ي
ييريى ك

ي
ييمع ت

ي
ل
ي
مع َ أ يهل مل

رع
ي
ِت يييبي مبل

بي
ي
 أ
 
را

وِن 
َّ
ا
ع
يى يِا مي صع عي

ي
مع ك هَّ

ي
عي  هي

ي
يِبِ  ل

يج  ِل  
ينع ِة مل مري

جي حل غيزى سريم ييوم القيممية،  عين ال بي  )صيلم ا   ييا اسي من  بل
َّ
﴾ اط ر

غزى د ت َع  اليوم سرم يوم القيممة » أنا قمن في  تح مكة: 
َّ
 « ط ر

 

ادييو لييعيا “ ذا السييويقتف ”  يي  سقتييراا السييم ة فييي بايير الزمييم  اط يلقيي  ميين يحييج اللنييع يييىري ر ييب غسييل  • 

 -بشيييةالسيييمقف  أسييييود الجسيييم أصيييي ع اليييرأس ميييين ال 
 
}اهيييي نهييييس امل  قييية الهيييي   يييم  م هييييم سبرديييية  -أتيوبيييييم تمليييييم

هم   امل  قييية الهييي  ديييم ر سليهيييم املسييي وو  فيييي  جيييْر
 
 أبمبييييب اهيييي أي يييم

 
ال بوييي   الييي هللا أرسيييب ا  ليييم  نشيييا خفيييرا

  ع يي دم تقييوم السييم ة  امييع 
 
 حجييرا

 
ألاارييم   يي مم اييم  يفكوهييم ال همشيي  ك  يهيي م الكعليية املشيير ة ايق عهييم حجييرا

  لم تر  ال بشة اس ت م هم مم أمكن س  أ
 
ث  دالة مس وة سط س  ال ب  )صلم ا   يا اس من تي

 
 تيوبيم تمليم

 

امي •  يري  ي
ع
يعي ال نع لي

ع
 ال
ي
ية لي عع

ي
ك
ع
اَّ ال

 
بي ال  عي  بتعظيم اللنع ال رام َ  ي

 
أمم  العملم اقيمم البشرية ق رت ا رعمرم مرتل م

يي  ي
ع
ري ال ييهع

 
الش ييمسل اي ييم لل    مم 

يي    قل
ي
أ  ل اي

رع
ي ع
ييي ألا ييم فل

مي ا ل اي
ماي ييوي ييي الس  ييم فل

ييمَّ مي
ي
عع  يياي غي
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ي
ييوا أ وَّ

ي
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يي ي لل
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يي ي ذ ئل

ي
ل
ي
ق
ع
ال هللاي اي يي ع هي

ع
ال امي اي  ري

يييمت ﴾ اقييمن ال بيي  )صييلم ا   يييا اسيي من:   ل
ِ   ي  ع

ي
ييبل  شيي 

َّ
 بل 

يياي
 
ط تييزان ديي ت ألاميية ب فيير مييم  ظوييوا ديي ت ال رميية » ال 

: ))ط ييييزان ال يييمس  ليييم ديييين ميييم حجييييوا -تبييير ألامييية-اقيييمن سبييين  ليييمس« عوا ذلييي  د  يييوا تييي  رعظيوهيييم  يييَّذا ليييي

اسسييييتقل وا القل يييية الييييو تراييييوا البييييج سيييي ة لن لقييييع السييييوم   لييييم ألار  اد  ييييوانن  سيييينلق  ال يييييمة مييييم بقيييييع 

 الكعلة انهمية ال نيم ا  م  البشرية  ه م الكعلة املشر ة 
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 الكَعْبَةُ املُشَرَّفَةُ
، 22 سرتهم هييم كلفييرة حجييرة اليي ب  لييم ال ييرام املسييج  اسييض املشيير ة الكعليية تقييع

 
 بييا اليي هللا ليي عهم اخييون  متييرا

  21 بم هييم
 
جيير سلييم ة امييع متييرا  بييا اليي هللا الشييومري ال يي ع اأمييم يقمب ييا، اليي هللا اكيي ل  متيير، 22 تييواري  يصييلح البل

 ألاسييود البجير اركين اليويمني اليركن مدويي  قيض رايم  املشير ة ال كعلية  متيير 22   ولهويم يقمب يا االي هللا املفيااا

 البجييير م ن السيييلم   ييييا) سبيييراديم قوا ييي   ليييم لنسيييم منهويييم بيييملركن غسيييويم  ط للبجييير املفمذيتيييم  االجهتيييم 

  الشييم ع الخ ييى اميين م هييم  ييز  ادييو املشيير ة ل كعليية سمتيي اد
 
 االييركن العراقييي بييملركن رسييويعهوم ال ييمس بييف  ك فييرا

  الشممي
  

 سليهيم ل وصيون  يت  عيو   الهي  أ اي ْهم امهيوى  ي و و   اتولهم ص واْهم، في املس وف  قل ة هي املشر ة الكعلة

 اليع بنيع أان  سنهيم كويم ال نيم، بلد اب بف  الىنهم ا ظم مكة الر ع أ  هم من اله  اهي العملم أر م  اب من

ني  سل   َ  ألار  فييي ا 
ي
ييِع  أ نع ييعي  بي لل

ييمسل  اَّ هللا لل    يي ل
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ي
يية
 
ك لي مري  بل لي ييممَّ

 
ى ا يي   دَّ ف ي  اي ل
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ييممل عي

ع
 اللنييع تفييع املشيير ة الكعليية تقييع﴾   لل 

 َعي  املشير ة، الكعلية بب يم ن السيلم   يهويم) سسيوم يب سب يا ميع سبيراديم ال بي  قيمم  السيوم  فيي املو يود املعوور 

 َ اللنيييييع م يييييم  سلييييييا رعيييييمرم ا أاحيييييم أ 
ع
ذ سل
يييييم اي

ي
ن
ع
أ و  يمي  بي ادل يييييري

بع ل يييييم ي  لل
ي
يييييعل  مي 

نع لي
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 ع  ال

ي
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يييييرل ع  ط
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ش
َّ
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ام ييييينع

ي
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ي
خ ييييي ي  اي هل

يع  بي

ف ي  هل يييمئل
 
ف ي  لل   ول يييمئل

ي
ق
ع
ال يييعل  اي

 
ك الرُّ ودل  اي

ييييجَّ  سبييييراديم ال بييي   هييي  م يييي  ت تييياع ليييم اللنيييع أسييييمس هيييي الهييي  االبجيييمرة﴾   السُّ
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 ي     مم ته ن السلم   يا)
َّ
  يَّرتهع اسزالعهيم سنتاا هيم  ليم أتي  يتهيرأ ليم ميرة مين أكثير املشير ة الكعلية ب م  ا

  الكعلة أسمس غغ ي الرامم من حجر االشمذراا    يهم الل م 

 
يييبي َ  ال ييييرام االلنيييع الكعلييية م هيييم   ييييي ة بىسيييوم  الكيييريم القيييرب  فييييي املشييير ة الكعلييية ذكييير  عي ييياَّ   ي
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يييية لي عع

ي
ك
ع
 ال

عي  نع لي
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ي
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 ل 
رع
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ي
أ اي  اي

 
بل   ال 

َّ
ِ   بل   ع

ي
يمت  ش   ل

       ألار  ا ا  لم م م  أق س ارعتبر﴾    ي

 

 

 احلَجَرُ األسْوَدُ
 املسيو و   ينسيمب  الج ية مين منيا ألار  ا يا  ليم حجير اأالر  املشر ة الكعلة أ زا  أ ظم ألاسود البجر

 ايرتهييع الخييمر ، مين ل كعليية الشيرقي الج ييوبي اليركن فييي يو يي  ،ناسي م   يييا ا صيلم) ال بيي   عيب كوييم لتقلي يا
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  الخملصية اله ية مين بَّخيمر مفمط متر،2522 ألار   ن
 
 الج ية مينن السيلم   ييا)  برييب بيا  يم  ليا، تهمبيم

 أبييَ ايم  بيب أسيود ألامير بيمد  فيي يكين اليم انهميتيا ال وا  ايةلل   لمة لي و   اللنع من م منا في ليولع

  أالي  ادييو الج ية مين ألاسييود البجير نيزن ن: » اسيي م   ييا ا صيلم) ال بيي  لقيون  اللييم  اليي ة مين ييتلم
 
 بيملييم

 ميم  ليم  هيو  رميا بقيية أميم البجير، بيمدر فيي  َّنيا البجير سيواد  ين أميم«   بدم ب   ا ميم  سودتا ال ب  من

 انقل ييا انسييت وا زممن ييم فيي م ييا يظهيير الي هللا م  اليييوم  ألاسييود البجير اصييا يوكيين اط  اللييم  ميين يييا   ديو

كسيير حجيير دييو  فييي  يي ااب بقيتييا اأمييم الواتيي ة، التوييرة بقيي ر أكبردييم البجييم م ت هيية صييغفرة ق ييع توييمني سرييم مَّ

 مغ ييييييمة ألااييييييرى  عالسييييييل الق ييييييع أ  سط ق عيييييية  شييييييرة اوييييييس تل يييييي  الق ييييييع أ  ايييييييراى املشيييييير ة، الكعليييييية ب ييييييم 

 البجييير رأس  ليييم موليييوع االع بييير ااملسييي  الشيييوع مييين ا ييييض اديييو للبجييير مسيييت م ايييب ييييرات الييي هللا بيييمملنجو  

  املنجو   النس م ا الكلفرة الق عة تقليب  لم املس م  يفرص  ألاسود

 
جر ايعتبر  يمقوتتيم  ممااملقي اليركن س ن: » اسي م   ييا ا صيلم) ال بي  قيمن تييث الج ية ييمقو  مين ألاسيود البي

  ييملركن«  ااملغييرا املشيير   بييف  مييم ملييم تم نوردوييم ي وييس لييم الييو نوردوييم رعييمرم ا خوييس الج يية يييمقو  ميين

 البجييير ديي ا ليييىتف ن: » اسيي م   يييا ا صييلم) قولييا ألاسيييود البجيير   ييب فييي اارد  ألاسييود البجيير أسييوم  ميين

 اليويمني اليركن مسين س »  ا«  بفي  سسيت وا نمي  ليم غشيه  بيا ي  ي  السيم   هويم يلصير  ي م  لا القيممة يوم

  الخ مييييم يفيييض ألاسيييود االيييركن
 
 سط  مدييية ذا مسيييا ميييم الجمد يييية  أنهيييمس مييين البجييير ميييس ميييم ليييوط»  ا«  ت يييم

 االسيييجود تقلي يييا ألاسيييود البجييير ارعظييييم ال يييوا  سييي   امييين«   يفيييرت الج ييية مييين شييي    ألار   ليييم اميييم اليييهي

ي ي َ  الق يوا تقيوى  تيور  الهي  ا اليعمئر من منا الزتمم في َعي  من سليا  المرة أا بملي  اسستلما   يا لل
ي
 ذ

نع  مي مع  اي ل
 
ظ عي ري  غَّ مئل

عي
ي
ال  ال

 
م ال  هي ن  َّل

ي
نع    ى  مل وي قع

ي
وال  ت

َّ
قَّ 
ع
 ﴾  ال

 ت هيع، اط ت ير ط حجير سني  م  يم سنيي: ))ايقون  ألاسود البجر يقلب ام  أنا الخ ما بن  ور  ن راهللا اق 

 ال يييمس م   ويير، ذليي  قييمن سنوييم: ))قييمن أنييا ال بييرهللا   ييين اراهللا نن  قل تيي  مييم يقل يي  ا رسييون  رأيييع أنييي الييوط

 َعيييَ رعظيييم دييو البجيير سسييتلم أ  ميي هم الجهييمن يظيين أ   ويير   ويي   ألاصيي مم، َعلييمدة  هيي  تيي ي   اييمنوا
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 ا سيون ر  لهعيب ستليمع سسيتلما أ  ال يمس غع يم أ   وير  يىراد الجمد يية، في تهعب العرا امنع كوم ألاحجمر،

 نن ألااتم  في رعتق ت امنع كوم ب اتا، اي هع ي ر البجر م  ط ،ناس م   يا ا صلم)

 مكتوبيية زار يية  لييم بَّتتوا دييم الييركن ديي ا سييتمرة اتتوفييا انهميتييا ال ييوا  ب اييية مولييع الاسييود البجيير ايعتبيير

 الاسييود للبجيير مقمب يية ألاا يير بييمل و   امصييمبيح لوتييم  الييعع اقيي   َعييي  ميين ال ييمئا ملفييات “أكبيير ا”  يهييم

     ل و م  الع يم ألاداار في ال وا  مولع ب اية سرم رشفر

  

 

 جْرُ احلِ
جييير أا ميييم غسيييل  بيييي )ال  ييييم منيييا مف يييوم مييين اللنيييع  مييين الكعلييية -أهللا مكسيييور م يييا -البل

 
 أسمسييييم

 
ن ايييم   يييز ا

جر م  قيريي فيي ب م هيم تركيع يل  بيملبل
مين أسيمس ال بي  سبيراديم )  ييا  املشر ة، ته   يم   هي  قيريي تييث سَّ

 لق ة املمن ال لن الخملص ل ذهم، احجر   لم املوليع لييع م ال يمس سنيا مين الكعلية املشير ة  
 
السلمن  ز ا

جييييير امل  قييييية املفمخييييية بقيييييوس نصيييييا دائيييييرهللا، أتييييي  خر ييييييا مفيييييمِذ للجهييييية الشيييييوملية ا اييييير مفيييييمِذ للجهييييية  االبل

 متر  2592قوس قرابة الغربية ل كعلة املشر ة، ايل   سرتهمع ال

جر أتمديث ابتمر ك فرة، م هم:  ارد في   ب البل

 يين  م شييية أم امليينم ف  )رنييي   ا   هييمن قمليييع: ))ك ييعَّ أتييي  أ  أداييب  ىصيييلي  يييا،  ىاييي  رسييون ا )صيييلم 

جيير،  قييمن رييي:  جيير سذا أرد ل داييون اللنييع،  َّنوييم دييو ق عيية» ا   يييا اسيي من بييي هللا  ييىدا    البل ي فييي البل ل
 
 صييل

 «نن من اللنع، الكن قوم  سستقصراا تف  ب وا الكعلة،  ىار وت من اللنع 
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م  يييييا  كىنوييييم صييييلم فييييي دااييييب 

 
 ميييين اللنييييع تهيييي  اس  لييييم يولييييع   يييييا الكسييييوة، اميييين صييييل

 
جيييير  ييييز ا أهللا أ  البل

جييير مسيييتفلة اط ت ييين صيييلة الهييير  داا يييا اط ال يييوا  لييي ل   الكعلييية املشييير ة  س  صيييلة ال م  ييية داايييب البل

  أت ييييم  الصييييلة اط غسييييوح متيييي  بملصييييلة  يييييا  اقييييمن سبيييين  لييييمس فييييي   يييي ا: ))صيييي وا فييييي مصييييلم ألاايييييمر، غغ يييي

اسالييربوا ميين الييراا ألابييرارنن  قيييب لييا: ))مييمدو مصييلم ألاايييمرنن قييمن: ))أ  تصييلي تفييع املفييااا امييم  ألابييرار أ  

صيييييلم ا   ييييييا اسييييي من تفيييييع رشييييرا مييييين ميييييم  زميييييزمنن  اراهللا  ييييين  لييييي  ا بييييين  ويييير قوليييييا: ))س  قل ييييية ال بييييي  )

 
 
املفااانن افي رااية أنيا قيمن: ))قل ية سبيراديم تفيع املفيااانن اراهللا  ين   ويم  بين  هيم  أنيا قيمن: ))ك يع قمئويم

 تفييع املفيييااا يييي  و ا   ييي ت  اراهللا  ييين َعييَ ال ييي مبة االتيييمَعف  سنهيييم ايييمنوا 
 
 لييم بيييما الج يييةنن اايييم  قمئويييم

املشيير ة   ويين صييلم  يييا   يتهييا بملصييلة سرييم الكعليية املشيير ة تييم ليتيير  ي تامييو  مييم تفييع املفييااا ميين الكعليية 

جيير ي ييو  بملصييلة  يييا م  الصييلة  الهرصيية لاوانييا املسيي وف  ل صييلة  يييا اط ي يييب اللقييم   يييا   تعظيييم البل

جيير توييع توسييعتا ليصييلح تييواري   متيير اأي لييا 953 يييا صييلة دااييب الكعليية املشيير ة  ا يي ير بمليي كر د ييم س  البل

لييينس مييين الكعلييية املشييير ة  اس  الجيييز  الييي هللا ديييو مييين الكعلييية املشييير ة امييين صيييلم  ييييا  كَّنويييم صيييلم فيييي داايييب 

متر من نهمية   ار الكعلة الشومري أهللا صهف  ل صلة م يا  قيض امين صيلم فيي  9519الكعلة املشر ة دو  قض 

جر لم يصلي دااب الكعلة املشر ة   الصهو  ألاارى من البل

 اام  العرا قلب   
 
ب  مين ت يا د ملي  ستويم

ي
ب  من د م د مل   لم بملم سط د  ، اق

ي
سلم ي  و  ا  يا  ق

 سط عج ع لا العقوبة،   م  ذل  يحجز ال مس  ن الظ م، ايعهي  ال مس ال  ا د م  
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 مُزَاملُلْتَ
ن،  عين سبين  ليمس أنيا متير ت 1امل م  الواقع بف  البجير ألاسيود ابيما الكعلية املشير ة اخوليا أربعية أذرع )

 
قريليم

قيييمن: ))امل تيييام ميييم بيييف  اليييركن االليييمانن اديييو موليييع س مبييية الييي  م  ايسييين بيييا الييي  م  ميييع لصييي  الصييي ر االيييي ين 

 االخ  

 
 سط أ  ييمت ا سيييمتنن افييي رااييية 

 
ااييم  سبيين  لييمس يهعييب ذليي  ايقييون: ))ط ي تييام مييم بي هوييم أتيي  غسييىن ا اليينام

ال هللا يف نن  امين الع ويم  مين يقيون بيى  امل تيام ديو  ي ار الكعلية املشير ة الي هللا بيا ))سط رأى في تم تا َعَ 

 اللما بىكو ا 
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 الرُكْنُ اليَمَانِيُّ
الييركن املييوازهللا لييركن البجيير ألاسييود ايسييل  بييملركن اليوييمني ل ونييا بَّتهييمت اليييون  اارد فييي   ييب الييركن اليوييمني 

مني ييييييوم القيممييييية أ ظيييييم مييييين  ليييييب أبيييييي قلييييينس ليييييا لسيييييمنم  ييييييىري اليييييركن اليوييييي» قوليييييا )صيييييلم ا   ييييييا اسييييي من: 

ييزاتم  لييم الييركن اليوييمني االبجيير ألاسييود ايسييت م الييركن اليوييمني فييي اييب الييوط منييا « االييهتم   ااييم  سبيين  ويير يَّ

 » سيييوع ال بييي  )صيييلم ا   ييييا اسييي من يقيييون: 
 
، «س  مسييين اليييركن اليويييمني االيييركن ألاسيييود يفيييض الخ مييييم ت يييم

ليو   مرة اات ة  قض س  تنسر اط غستف  تقلي ا اط مسين الو يا االيي ين َعي  مسي ا ايوسن   يا بملي  ا

منييييا لييييم ي بييييع  يييين ال بيييي  )صييييلم ا   يييييا اسيييي من، افييييي الزتييييمم ط غشييييمر سليييييا اط يوسيييين  ايقتصيييير املسيييين  لييييم 

بجيير ألاسييود الييرك ف   قييض منهوييم الرك ييم  الوتييي ا  ل كعليية املشيير ة   ييَّذا لييم رسييت ع أ  رسييت م أا تقلييب ال

 ييي ان  اليييركن اليويييمني ميييم فيييي زتيييمم الييي ي    ييييا تهييي  النسيييم  غسيييت وونا َسيييهولة  ارعظييييم اليييركن اليويييمني بيييى  

 لا  قض 
 
 غست وا ال م  ااملعتور أت م  خوا ا بي ت ممِ م

 
ني اتتوفيييا سيييتمرة اليييركن اليويييمني الييييوم بَّتتوا ديييم  ليييم ايييض ذدبييي  ملفيييات ال يييمئا مييين َعيييي   ايعتبييير اليييركن اليويييم

نيم  لم قوا   ال ب  سبراديم )  يا السلمن   اركن البجر ألاسود دوم الرك م  الوتي ا  ال  ا  بَّ
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 مَقَامُ إِبْرَاهْيِمُ
جييير الييي هللا قيييمم   ييييا ال بييي  سبيييراديم )  ييييا السيييلمن   ييي  ب يييم  الكعلييية املشييير ة مليييم سرتهيييع الل يييم ،   يييم   ذلييي  البي

ييييعي يقييييوم   يييييا ايل يييي  اسب ييييا سسييييوم يب )  يييييا ال
ع
ن
ي
يييي ي أ ن  ييييم سل

ييييبع مل   ل 
ي
ق
ي
ييييم ت ب  ي سييييلمن ي مالييييا البجييييمرة ادوييييم يقييييوط : َ ري

ييييمَّ ﴾  خوليييا تيييواري   ل
عي
ع
يعَّ ال يييول

سييي نيوتر  ييييا أتييير قييي مي سبيييراديم )  ييييا السيييلمن َعييي مم يمصيييع  ييييا اس   92الس 

 اال مس امنوا يتوس و  با 
 
 م م  ألاصمَع مسن منا ام  مكشو م

اليركن » مئب   ي ة،  هو من يواقيع الج ة،  عن ال ب  )صلم ا   يا اسي من أنيا قيمن: س  ملقمم سبراديم   

اأ  ا رعيييمرم «  ااملقيييمم يمقوتتيييم  مييين الج ييية خويييس ا نوردويييم اليييوط ذلييي  مليييم تم ميييم بيييف  املشييير  ااملغيييرا 

يمي ﴾ ادل يري
بع  سل
يممَّ
ي
ق يم ت مي ل ي

ن  يم ت بي ييال بيي  س  ال بي  سبيراديم )  ييا ذكرت بىنيا أتي  بيمتيا اللن يم  َ  ل
 
  امين   يمئ ا أي يم

السلمن اقا   يا كوم أمرت ا  ز ا ب اأذ  في ال يمس بيملبج،  عين ال بي  )صيلم ا   ييا اسي من أنيا قيمن: 

ملم  رغ سبيراديم مين ب يم  اللنيع أميرت ا  يز ا يب أ  ي يمدهللا فيي البيج،  قيمم  ليم املقيمم،  قيمن: ييم أذهيم ال يمس » 

  حجيييوت، اأ يليييوا ا  يييز ا يييب،  ى يييمبوت فيييي أصيييلا الر يييمن اأرتيييمم النسيييم : أ ل يييم ، س  ربكيييم قييي  
 
ب ييي  بنتيييم

تييم قييمم «  أ ل ييم ، أ ل ييم ، ال هييم للييي ، قييمن:   ييب ميين حييج اليييوم  هييو مويين أ ييما سبييراديم  لييم قيي ر مييم لبيي  

 بملكعلي
 
ة املشير ة تهي   هي   وير سبراديم )  ييا السيلمن بيربض املقيمم قيرا بيما الكعلية املشير ة ابقيي م تصيقم

       بيييييين الخ ييييييما تيييييييث أاييييييرت سرييييييم مولييييييعا املو ييييييود اليييييييوم تهيييييي  ط يَّ ييييييمي  املصيييييي ف  ا هييييييا ل  ييييييمئهف   ايو يييييي  

ق ع من املرمر توتمز ب ونهم الل   املمئب ل صهرة ترمز سرم امل يم  الي هللا ايم  ا هيا  برييب )  ييا السيلمن  7اليوم 

    ة الصلة في ب اية اللع ة ا لم يوف  ق ع املرمر ام  مقمم سبراديم غع م ال ب  )صلم ا   يا اس من كيهي
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الييم يييرد د ييم    يي  مقييمم سبييراديم الييم ييينمر ال ييمس بوسيي ا،  قييض الصييلة ا هييا   ييم  ال بيي  )صييلم ا   يييا 

ييييينع  اا مل
َّ
ييييي   ل

ات  يييييممل  اسييييي من َعييييي  أ  ي  ييييي  أهللا خيييييوا  )نم  ييييية أا خيييييوا  البيييييج أا العويييييرةن يقيييييرأ قوليييييا رعيييييمرم: َ اي
ي
ق مي

م ﴾ اي د  ا ا املقمم ايصيلي ركعهي  ال يوا   االييوم سذا ترتي   ليم الصيلة ا يا املقيمم أذى 
ًّ
ل صي يمي مَّ ادل ري

بع سل

 أا زتمم أا س مقة أا لرر  تصلم ركعه  ال وا  في أهللا م م   كوم ط يهوز تقلي ا اط مس ا 

 

 

 بِئْرُ زَمْزَمُ
متيير مييين الكعلييية املشييير ة، اتقيييع  تفييية اللَييير تفيييع سيييمتة  12  يقييع بَييير زميييزم فيييي ال يييرم امل يييي الشيييريا  ليييم َعييي

متيييير  92متييير، ا يييا مقيييمم سبيييراديم سريييم النسيييمر مقمب ييية ل كعلييية املشييير ة ا وييي  اللَييير  2521ال يييوا   ليييم  وييي  

  يييل ت ويييو  يهيييم ال فملييي  اط تييي ا هم الهيييوام اط اله رييييم  اط م وتيييم  امليييم  
 
ادييي ت اللَييير الشيييريهة نظيهييية دائويييم

 ي م  رئنسنتم  تصلم  في اللَر: ألاارم من تفع الصهم اال منية اهي ألايزر من تفع البجر ألاسود ال لَر  
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ايعتبر ممؤدم من ألامور املق سة     املس وف  ملم يفو ا من معم ل دينية     اللَر امللمركة الهي   هرديم  برييب 

هيم، قليب أ  )  يا السلمن لسوم يب اأما دم ر   ظهير امليم    وقتيا أم سسيوم  يب برميب تيردت اشيية أ  يهْو

تييىري بملو ييم   الييم يظهيير اللَيير فييي امل ييم  اليي هللا امنييع تلفييث   ييا ل ييي ط ي ييو   هيي  َشييرهللا سنوييم بهيير فييي م  قيية 

  يين م ييم  بفاهييم  اديي ا اللَيير أعجيي  مييم مو ييود  لييم ا ييا ألار   هييو منجييزة امليي ة سذ لييم ييي قص 
 
َعييي ة  يي ا

م )  يييا السييلمن بن وييم  بييمر ألااييرى الق يويية فييي مكيية املكرميية ط يو يي   هييم مسييتوى مييم ت م يي   هيي  ال بيي  سبييرادي

 ق رة مم  

 
ملييم  زمييزم م منيية ا  ييمئب ك فييرة   يي  املسيي وف ، م هييم: سنييا أارييم ال وييرا  الهيي  أ  مدييم ا لخ ي ييا ال بيي  سبييراديم 

 
َّ
يينع ذ  مل

 عَّ
ي
ييك سع

ي
ييي أ

 
نل ييم سل

ب  ي ييم )  يييا السييلمن   يي مم ر ييع ي يييا اد ييم: َ ري ب  ي مل ري
يير  في
َّ ع
يي ي امل تل

نع يي ي بي ِع  ل ع
رع هللا زي ييرل ذل

فع
ي
اِد ي ييوي يي  بل هل

ي  رل 

يي
ع
ش ييمع غي هَّ

 
عي 
ي
ا ل ل ييري وي

 
يينع ال   مل

ييمع هَّ
ع
ق
زَّ ارع مع اي هل

يييع
ي
ل ييولهللا سل

هع ْي ييمسل  يينع ال    مل
 
ة يي ي ال

ع
 
ي
ييبع أ عي م ع

ي
  
ي
ة
ي
ييل ييوا الص  يوَّ قل

يَّ  ﴾  اس  مييم  زمييزم لل
ا ي رَّ

َّ
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   الربا الهم  ل سقمم اي ا  لل سمم بفيث غغ    ن املم  اال عمم من  يم  اللن م  في ترم ا اس

يمع ﴾  امين  هَّ
ي
عي ل يم ل

اا مي ي يهي َّ
ع
ش ني كوم أنا غعي  مين أ ظيم الي عم اامل يم ع املشيهودة الهي  ذكير  فيي القيرب  الكيريم: َ لل

يِم سنهيم ملمركية سن»   مئب مم  زمزم امصية  سنشهم  با، كويم  يم  فيي ال ي يث ال ليوهللا الشيريا:  عع
َّ
عيممَّ خ

ي
هيم خ

ِم » ازاد فييي رااييية «  ييقع ييهم َّ سَّ ييرم  قييمن لييا ال بيي   92،  ييَّ  ال يي مبي أبييو ذر   يي مم أسيي م مكييث «االل يييوم فييي ال ي

قمن: ))ام  خعيممي ميم  زميزمنن تهي  ليم يهي  الجيوع ابهير   ييا السيون  « مم خعمم  » )صلم ا   يا اس من: 

مين ملتليم قي   يوفي بمملقيمم   ييا االشيرا م يا ا ينسيمن بيا َعي   اقمن ال عملب  في كتمبا تومر الق يوا: )) كيم

 سط أتمت اسسن هع  يانن 
 
 أ  لم ي ع في ألار  ينلو م

اق  نص  قهم  املس وف   ليم س  الي  م  َعي  الهيراغ مين اليربا مويم ترتيم س مبتيا،  عين ال بي  )صيلم ا   ييا 

الرا مم  زمزم أ  غشربا بنيية صيمل ة، تيم يي  و ا َعي    ىارم ملن«  مم  زمزم ملم الرا لا » اس من أنا قمن: 

 ادييييو 
 
 رايييييا  تعظيييييم مييييم  زمييييزم بييييى  غشييييرا امليييينمن م ييييا ايكثيييير ميييين الشييييرا م ييييا   وييييم ميييين مسيييي م الييييرا يقي ييييم

يفسيين الظيين بييمن   اييم  ا   يي  تسيين ب ييا  هييي ديي ا املييم  ميين البراييم  االيي اا  االعم ييية  اميين براييم  مييم  

ويير التيليي  الييرا املييم  لي ييو   زمييزم س  اييخص قرخبيي  الييرا مييم  زمييزم ليييفه  القييرب  الكييريم  فهظييا اأبييو  ي

 مستهما ال  وة  ىصلح مستهما ال  وة 
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ايقون أدب الع م: ))س  الرا مم  زمزم يور  تقوية اس و  الق ي  مين الخيو نن ادليي هم س  ال بي  )صيلم ا 

 
َّ
ييير  بيييا سريييم السيييوم  أابييير بيييى  ق ليييا ي سيييب بويييم  زميييزم منيييا مقليييب  ليييم ييبييييم  ابييييم  ربيييا   ييييا اسييي من   ييي مم  َّ

 الكبرى املج ة اال مر األادوان العظيوة  يفتم  سرم تلم  ق   اسكي ة اسخوا م  نهس 

 
أهللا الشييرا تهيي  يرتييوهللا  نسييم   تبييرز ألييل ا ميين كثييرة  رتييوا  -اميين السيي ة الشييرا م ييا ا ك ييمر االت يي ع 

مس: ))سذا اليييربع مييين زميييزم  َّسيييتقلب القل ييية اأذكييير اسيييم ا اتييي هس كويييم قيييمن سبييين  لييي -مييين دييي ا امليييم  املليييمر 

 ات يي ع م هييم  يييَّذا  ريييع  متويي  ا  يييز ا ييب  ييَّ  ال بيي  )صيييلم ا   يييا اسيي من قيييمن: 
 
س  بييية مييم بين يييم » تلتييم

   «نن ابف  امل م قف  سنهم ط يت  عو  من زمزم 

 دااي
 
“ سيقيم زميزم”ب املسيج  ال ليوهللا فيي ازانيم  مكتيوا   يهيم اليوم تم تو فر مم  زمزم في امل ي ية امل يورة أي يم

كوم اصص موقيع سيبيب زميزم فيي السيمتة الشيرقية مين املسيج  ال يرام لتعلاية امليم  فيي  ليوا  ملين يريي  أاي  

 كويم  كلفرة من مم  زمزم سرم ب  ت 

 

 

 

 الصَفَا وَاملَرْوَةُ
 زا  الهفرا  لشعفرة السعي الصهم ااملراة  لل  يقعم  الر  املسج  ال رام، ايع ا  رم

الصهم  لب صغفر يقع أسهب  ليب أبيي قلينس مين الجهية الج وبيية الشيرقية مين الكعلية املشير ة، ايلعي    هيم 

                          متيييييييييييييييير، اسييييييييييييييييل  بملصييييييييييييييييهم م  حجمرتييييييييييييييييا م سييييييييييييييييم  صيييييييييييييييي لة نم ويييييييييييييييية  اميييييييييييييييين  لييييييييييييييييب الصييييييييييييييييهم ب يييييييييييييييي  292نفييييييييييييييييو 
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ريي لإلسييلم  كيي بوت ا  يي  الصييهم َعيي   ييتح مكيية بييمغعوت  ادييو ال بيي  )صييلم ا   يييا اسيي من الرسييملة اد ييم قيي

 ملت أ السعي  ايقمن س  ال  م      الصهم مستهما 

 
  لييييب صيييييغفر متصيييييب بهليييييب قعيقعييييم ، يقيييييع فيييييي الجهييييية الشييييوملية الشيييييرقية مييييين الكعلييييية 

 
أمييييم امليييييراة  هيييييو أي يييييم

 مصيييع الليييييم ، اسليييييا ينت يييي  السييييعي  متيييير، اسيييل  بييييمملراة م  أحجييييمرت ميييين املييييرا ال 922املشييير ة، ايلعيييي    هييييم 

ارعظييييييم الصيييييهم ااملييييييراة ي يييييو  بيييييملوقو    يهوييييييم االسيييييعي بي هويييييم منهوييييييم مييييين اليييييعمئر ا   ييييييب اليييييعفرة رعظييييييم 

بمل ريقييييية الهييييي  سييييي كهم ل يييييم نلن يييييم )صيييييلم ا   ييييييا اسييييي من  اال ريييييي  الييييي هللا ييييييربض بيييييف  الصيييييهم اامليييييراة غسيييييل  

 ادو م م  السعي “ املسعم”

 
ي بيييف  الصيييهم اامليييراة سريييم زمييين ال بييي  سبيييراديم )  ييييا السيييلمن، تييييث رعتبييير ديييم ر زا ييية ال بييي  ير يييع بييي   السيييع

سبيييراديم )  ييييا السيييلمن أان مييين سيييعم بيييف  الصيييهم اامليييراة، تي ويييم امنيييع ت يييتوس امليييم  لب هيييم سسيييوم يب )  ييييا 

ر  ذليي   سييلعة أالييواط، السييلمن،   منييع تصييع   لييم  لييب الصييهم تييم ت ييان تهيي  تصييب  لييب املييراة، اقيي  كيير 

تهيي  ا يي   املييم    يي  مولييع زمييزم،  شييربع اأرلييعع اليي دم    وييم  ييم   سييلم  عييب ذليي  ميين الييعمئر البييج 

 االعورة 
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اييم  الصييهم ااملييراة ااملسييعم يقعييم  اييمر  املسييج  ال ييرام، الييم يكيين لهييم ب ييم  اييمص  هوييم، بقييي ال ييمن  لييم مييم 

ييم  ل وسييج  ال ييرام م تيييث تييم مان مييرة ب ييم  املسييع2321دييو   يييا تهيي   ييمم  م أت ييم  التوسييعة السييعودية، الَّ

 م ا  تل   املسم ة بف  الصهم اامليراة 
 
 171252متير، اس ويمري  ي د ألااليواط ل سيعم ت يو   93952اأصلح  ز ا

  متر  92متر أمم  ر  املسعم اليوم  هو 

 
 فيييي الجيييز  القريييي  مييين الكعلييية

 
 اسيمبيييم

 
يهيييم السيييم و  مييين امليييراة سريييم أهللا الجهييية الهييي  ير يييع  -يه يييب السيييعي ذدمبيييم

م االهي  تيم اللهيم توسيعة 1223س  توك ع من ذل   منيا ألاصيب قليب توسيعة املسيعم الهي  تويع  يمم  -الصهم

متييير  اسات هيييع برا  الع ويييم  فيييي توسيييعة املسيييعم  لع يييهم قيييمن: ))س   92متييير سريييم  12 ييير  املسيييعم مييين تيييواري 

غييي الشييراع فييي البييج االعوييرة لعيي م القيي رة  لييم ستوممهييم اس  السييعي ركيين  ييل يييتم البييج االعوييرة ب انييا  ييل ينل

من سعم في املسعم الج ي   كىنوم تر  السعي منا سعم ايمر  املسيعمنن  اباير قيمن: ))س  السيعي اا ي   يَّ  

تركيييا يهبييير بييي م كسيييمئر اا ليييم  البييييج االعويييرة، ا  ييييا  يييَّذا رعييي ر السييييعي فيييي املسيييعم القييي يم  َّنيييا يوكيييين أ  

هيي هللا ل تعييي ر السييعينن اباييير قييمن: ))سسييعم فيييي ألاداار الع يييم فيييي املسييعم القيي يم ل ييي دما ا يييما سذا ليييم غعتويير اذَّ

رسييييت ع السييييعي فييييي املسييييعم القيييي يمنن ابايييير قييييمن: )) ييييواز التوسييييعة اأ ييييمز السييييعي فييييي املسييييعم الج ييييي نن  اميييين 

ييي مي يي ي اي لل
ي
ييينع املع ييوم أ  املشييم ر ط يهيييوز الزيييمدة  يهيييم اط ال قصييم  لقولييا رعيييمرم: َ ذ ييم مل هي
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 الْمُنَوَرَةُ الْمَدِيّنَةُ
 تييواري اتلعيي  السييعودية، يييرا تقييع  املكرميية مكيية َعيي  املسيي وف  ليي ى ألامييمكن سأقيي  تييمني هييي امل ييورة امل ي يية

  ارسييييل  الشييييرقي، الشييييومري  تهييييمت فييييي املكرميييية مكيييية  يييين كي ييييومتر 992
 
 الهييييم الهجييييرة ادار اخمبيييية خيليييية أي ييييم

ر يع  ك فرة أارى  أسوم  يرن اسي م   ييا ا صيلم) ال بي  اس  ،“يثيرا” بَّسيم  سيلم قليب  َّ  يثيرا نمي سسيوهم يف 

 امل ي ية رسيتو «   ا   نسيتغهر يثرا، ل و ي ة قمن من: »  قمن الق يم بَّسوهم رسويعهم  ن ان   امل ي ة، سرم

ييرص  اللمقييية تيمتييا خي يية  يهييم اسقممتييا سليهييمن اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي   جييرة ميين أدويعهييم امل ييورة  ال بيي  اتي

  يهييم بييمملو  االيي  م  يهمرقودييم الييم  يهييم اأقييمموا لزمودييم بييى   يهييم املييو   لييم اال يي مبةن اسيي م   يييا ا صييلم)

يييع بممل ي ييية يويييو  أ  سسيييت مع مييينن: » اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي  لقيييون   ملييين أاليييه  أا أاليييهع  يييَّني  هيييم    يوَّ

  م هييم ي ر ييو   ط أ   لييم  م ييم  قيي ر امل ي يية أدييب  يفييرص«    هييم يوييو 
 
 منهييم يفردييم فييي يووتييوا أ  ميين او ييم

  الخ يما بين  وير يي  و ايم  كويم  يهم يووتوا أ  ا ي  و   ألاايمر زان اط  يهم، املو    ي ة و  غع و
 
: قيمئل

  سيييبي   فيييي اليييهمدة أسيييىل  سنيييي ال هيييم))
 
 ال بييي  قيييون    ييي هم فيييي اارد  ذلييي  ليييا  تفقييي نن رسيييول  ب ييي  فيييي اموتييية

 امل ي ييية أنقيييما  ليييم»  ا«    رديييم سريييم ييييةال  تيييىرز  كويييم امل ي ييية سريييم لييييىرز   يويييم  س ن: » اسييي م   ييييا ا صيييلم)

  «  ال  من اط ال م و   ي ا هم ط ملئكة

م ير  م سنييي ال هييم: » بقولييا لهييم اد ييم امل يورة امل ي ييةن اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي  تي م م  وييم  ل يهييم بييف  مييم أتير  يير   تي

دم في بمر  ال هم مكة سبراديم  تي اد ليون ال ليوهللا  بمملسيج  في ةامل ال ائرة هي امل ي ة اترم«   اصم هم مَّ ي

   الع وم  أالهر قون   لم ال نوا  يهم  ت م ا  همتا،  ويع من كي ومتر 11 تواري

 امسيج  ال ليوهللا، املسيج : اهيي املسي وف    ي  أدوهم امن العملم، في مسم   تل  أق م امل ورة امل ي ة ات م

 ا ليب اللقييع مقبيرة سريم بملليم ة ،نالعمديية املسيم    ين  يا ل صلة   ب ي كر لم) القل تف  امسج  قلم ،

  “امل نية السور ” بي  يهم نزلع اله  القربنية السور  املس وو   ايسل   أت 
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 الّشَرِيفُ الّنَبَويُّ الْمَسْجِدُ
عيي  اليي هللا ال لييوهللا  املسييج  دييو امل ييورة امل ي يية يوفييا مييم أدييم  مكيية فييي ال ييرام املسييج  َعيي  املسييم   أقيي س تييمني غَّ

 :ذل  امن املس وف ،     ام منتا    ا تلف   اله  ال لوية ألاتمديث من ك فر  يا ارد  اال هللا املكرمة

 ط: » قيييمنن اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي   عييين سليهيييم، سط الرتيييمن الييي    يهيييوز  ط الهييي  ال لتييية املسيييم   تيييمني سنيييا •

 «  ألاقص    ل ااملسج د ا، امسج هللا ال رام، املسج ل : مسم   تلتة سرم سط الرتمن رش 

 : » قيمنن اسي م   ييا ا صيلم) ال بي   عين صلة، 2222 رع ن  يا الصلة •
ت
 مين افيرت  دي ا، مسيج هللا فيي صيلة

، من يفرت في صلةِ  ألال   «  ال رام املسج ي  سط املسم  ل

سيييل   يييز   ييييا •  م بيييرهللا ا  بيهييي  بيييف  ميييمن: » اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي    هيييم قيييمن الهييي  ،“الشيييريهة الرالييية” بيييي غَّ

 «  تون    لم ام برهللا  الج ة ريم  من رالة

كليع ميم افير: » قيمن أنيان اسي م   ييا ا صيلم) ال بي   عين ال يمس، يقصي دم الهي  ألاميمكن افير من سنا •  سلييا رَّ

ااتب  «  العتي  االلنع د ا مسج هللا الر 

  ييييم  مييين: » قيييمنن سييي ما    ييييا ا صييييلم) ال بييي   عييين ا، سيييبيب فيييي امملهمديييي   هيييو اليييتع م  هييي    يييم ت مييين •

وا لخفر سط يىتا لم د ا مسج هللا
 
وا أا يتع 

 
  هيو ذلي  َغفير  م  امن ا، سبيب في املهمد ين بو الة  هو غع 

 «  يفرت متمع سرم ي ظر الر ب بو الة
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 الّشَريْفَةُ الّرَوّضَةُ
 االهي  االيزاار البجيم  مسليهي ينسيمب  الهي  ألار  فيي الج ية رييم  ستي ى تقيع الشريا ال لوهللا  املسج  اسض في

 الج يية ريييم  ميين راليية ام بييرهللا  بيهيي  بييف  مييم: » ام العهييم   يي هم بيييم  فييين اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي    هييم قييمن

 «  تون    لم ام برهللا 

  ال لويييية البجيييرة يربيييي الشيييريهة الرالييية تقيييع
 
  992 نفيييو الييييوم مسيييمتعهم اتل ييي  امل بييير سريييم اتوتييي  ملماليييرة

 
 متيييرا

 
 
 املفيراا الرالية ات يم الج يوا سريم الشيومن مين متير 22 ا الغرا سرم الشر   من متر 11 مددمأَع اتل   مربعم

  متيير 7 مسييم ة امل بيير  يين يهصيي ا القللييي  يي اردم اسييض فييي م هييم الغربييي الجييز  فييي يقييع اليي هللا ال لييوهللا 
 
 ادييو تقريلييم

 بيييى  املسيييج  مسيييمتة بيييمقي  ييين الرالييية ايوفيييا  االتيييراايح الهييير  صيييلة  ميييمم الييييوم  ييييا يصيييلي الييي هللا امل يييم 

 أدييم ميين سنهييم كوييم ألاتويير، السييجمد ال لييوهللا  املسييج  أرلييية بييمقي غغ ييي  يوييم ألاا يير بملسييجمد مغ ييمة أرليييعهم

 متيرين سرتهيمع سريم الي د  بويم  املوشي   ألابييَ بملرايمم مكسيوة أ وي ْهم  يَّ  لي ل  ال ليوهللا  املسيج  فيي ألاممكن

 
 
 ال  يييب  يي اع) اسيي وانم  1 الشييريهة الراليية ات ييم  مبهوانبهيي مفي يية داائيير أ ويي ْهم  لييم ام قييو  تقريلييم

 
 
 مصيلم امنيع االهي  امل بير  هية مين ال ليوهللا  املفيراا أممم تقع اله  املع رة أهللا امل  قة الاس وانة: أدوهمن سمبقم

 ال لويييية البجيييرة  هييية مييين ال ليييوهللا  املفيييراا اليييومن تقيييع الهييي   م شييية ااسييي وانة ،ناسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي 

 أهللا- دييي ت قليييب للقعييية املسيييج  فيييي س : »   هيييم قيييمن أنيييا اراهللا ن اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي   دم  ييي صيييلم االهييي 

 س ت يم  م يم - السيرير ااسي وانة الي  وة، س مبة    دم ايتفرى «    يهم طسعهووا ال مس غع م لو -الاس وانة

 للمبية أبيي ااسي وانة ة،ال لويي للبجيرة ملصيقة اهيي السيرير لا يولع ام  تيث -ناس م   يا ا صلم) ال ب 

 ا يتييوا تهيي  نهسييا للمبيية أبييو ال يي مبي  هييم ربييض الهيي  اهييي  م شيية اسيي وانة اليير   اتقييعن التوبيية اسيي وانة)

  االو ود ال رس ااس وانه    يا،
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 اامل بييير اللنيييع بيييف  بىنهيييمن اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي  بيييف   كويييم   ييي  ل ع ويييم  س عهيييمد الشيييريهة الرالييية اأَعيييمد

  ايييم ن اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي  زمييين فيييي امل بييير خيييون  س  ااملع يييوم
 
  ذرا يييم

 
  ليييم الخ يييي  اقيييو  م يييم - ااتييي ا

  -امل بييير در يييم  الييينس امل بييير
 
 اقيييو  م يييم  مييين  قيييض ل صيييلة ألااريييم الصيييهو  الشيييريهة الرالييية ت يييو     ظرييييم

   ييييا ا صيييلم)  بييي ال بنيييع خيييون   لييم توتييي  االهييي  الييييوم مفييي دة كوييم الييينس ال لويييية البجيييرة بَّتهيييمت الخ ييي 

 ن اس م

 
 أمييمن 2) رقييم السييلم بييما ميينن اسيي م   يييا ا صييلم) مفويي  ال بيي  اقبيير الشييريهة الراليية سرييم الر ييمن اييي اب

 ابيي بين  ليي ابيمان 12) رقيم  هيم  بين   ويم  بما من مف دة  ترا  في الشريهة الرالة سرم  ي ا ن النسم 

  ال لوهللا  ل وسج  الشرقي الشومري الجز  في الواقعف ن 13) رقم خمل 

 مييييم  يهييييم يصييييلي أ  املسييييج  أريييي  مليييين  ينلغييييي ال لييييوهللا  املسييييج  فييييي ل صييييلة م ييييم  أ  ييييب هييييي الشييييريهة الراليييية

 اييب فييي لهييم تتييم  ط  رصيية بَّ تلمردييم الخييمر ، ميين القييمدمف  امصيية ال م  يية أا الهري يية صيي وا  ميين سسييت مع

  يري  م  وم له با من يري ا   ساوانا  َّ   يهم الج وس ي يب ط اأ  اقع
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 (وَسَلَمَ عَلَيهِ اهللُ صَلى) الّنَبِيِّ قَبْرُ
 الهي  بكير أبيي بنيع  م شية حجيرة هيي الهي  الشيريهة، ال لويية البجيرة ديو الشيريا ال لوهللا  املسج  يوفا مم أدم

ين الهي  اهيي ،ناسي م   ييا ا صيلم) مفوي  ال بي  زا هيم ميع رسك هم امنع  ل
   ييا ا صيلم) مفوي  ال بي   يهيم دَّ

 يي  ن أ   م شية أاصي   قي  ايم  الي هللا ديي 29 سي ة الصي ي  بكير أبيو ذلي  َعي   يهيم د ن تم ا متا َع ن اس م

هييير تيييوفي   ويييم ،ناسييي م   يييا ا صيييلم) ال بييي  ر يقيييا  منييي  سرييم  ا صيييلم) ال بييي  كتهيييي   ييي  رأسيييا ا عييب ليييا تَّ

  م شيية سسييتىذ  قيي  ااييم  بكيير، أبييو نيي  م سرييم دييي 19 سيي ة الخ ييما بيين  ويير َعيي دوم  يهييم اد يينن  اسيي م   يييا

  متييير 752 مسيييم ة مييينن اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي   ليييم الزائييير ايسييي م  ليييا  ىذنيييع ذلييي  فيييي
 
 ابيييف  ابن يييا تقريليييم

  يمم م ي  أت  غشمد ت الم القبر  يهم اله  البجرة سرم أت  ي اب الم القبر غشمد   ل مغ قف    ارين القبر

 بيييى  ال لويييية البجيييرة دايييب مييين  وصيييا البجيييرة  ييي ار فيييي تصييي ع تييي    مم  ييي ال ملييير يوم يييم اسريييم ديييي 992

 السيييي ة بيييما مييين يييي اب ميين اتهييي  اللقييييع فيييي املو ييودة القليييور  م يييب ن يييية توييرة تصيييلة رم ييية البجيييرة أرلييية

  املغ    مخوة
 
 ا صيلم) ال بي   ليم السيلم لغر  ال ان  رؤسم  من ال لوية الوا هة اللم  ا ا ايىري تمليم

  مغ قف    ارين سيه ا   منهم ال لوية البجرة رؤية اط الشريا القبر رؤية يوك هم  لن اس م   يا

 القبيير سرييم اليي دما سرييم تنسيير س  الشييريهة الراليية فييي ت ييو   أ  ايه ييب املسييج  تفييية أدا  َعيي  الزائيير  يلييمدر

  أمممييا  يقييا الشييريا
 
 قييم بييىدان اسيي م   يييا ا صييلم)   يييا بملسييلم ايليي أ لييا مسييتقلل

 
   ييي  السييلم: ))ئل

  ليييم صيييلي ال هيييم  ألامييية ان ييي ع ألاممنييية اأدييييع الرسيييملة ب غيييع قييي  أنييي  أاليييه  ابرامتيييا ا ارتوييية ال بييي  أذهيييم

 كوييييم مفويييي  بن ا لييييم مفويييي   لييييم ابييييمر  سبييييراديم بن ا لييييم سبييييراديم  لييييم صيييي يع كوييييم مفويييي  بن ا لييييم مفويييي 

 نن مهي  توي  سن  سبراديم بن ا لم سبراديم  لم بمركع

 أميييم الر ييمن  سطن اسيي م   يييا ا صيييلم) ال بيي   لييم ل سييلم أمممهييم يقيييا ط ال لوييية الوا هيية س  بمليي كر ير يي 

 داييولهن   يي  ال لوييية البجييرة  يي ار ميين  نسيي ونن اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي   لييم السييلم أرد  سذا النسييم 

  الشريهة الرالة في ل صلة
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 املسيج  ابه ليم  الشيريهة ال لويية البجيرة َشيلم  املتوسين م أا ي يرتكليو   ال لوهللا  املسج  زائرهللا  َعَ س 

  ال  م      القل ة سستقلمن دو االصواا ال  م      القبر اسستقلمن ال ب  من ال م ة اخ  

 

 

 الْبَقِيْعُ
 الشيرقي الجيز  فيي اتقيع ،ناسي م   ييا ا صيلم) مفو  ال ب   ه  م   امل ورة امل ي ة مدب الرئنسة املقبرة دو

  مربع متر 292,222 ال ملية مسمتعهم اتل   ال لوهللا، املسج  من

 
 ميي ى  لييم   وييمنهم نقييب ميين أا االزائييرين املهييمارين ميين  يهييم تييوفي اميين امل ي يية أدييب ميين  ط  ر ييم  ات ييم

  ييا ليقبيرن اسي م   ييا ا صيلم) ال بي  ساتيمرت الي هللا امل يم  سنيا سذ ال ي مبة، مقي معهم افي اململية، العصور 
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راى أْ مبا، من يوو  من  أمهيم  امعظيم  هيم  بين   ويم  مي هم  ييا، دَّ  يوا ق  ْ مبي بط   شرة أ   فَّ

 العلييمس، ا وييا سبييراديم، اسب ييا الزدييرا ،  مخويية اسبنتييا ،ناسيي م   يييا ا صييلم) مفويي  ال بيي  زا ييم  امليينم ف 

 ا رني  ) الصيمد   عهيرا  الليمقر امفوي  ال سيف  بين  ليي اكي ل   لي، بن ال سن اتهي ت صهية، ا وتا

 ن أ وعف    هم

 ييي د  أ  ال لييوهللا  املسييج  أريي  مليين  نسيين بنتييا اأدييب مْيي مبا اييي  و يييىرين اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي  اييم 

 م  ألار  ا ييييا  لييييم اليييييوم  يهييييم ييييي  ن مقبييييرة أ  ييييب اللقيييييع مقبييييرة  تعتبيييير  اللقيييييع مدييييب اييييي  و اللقيييييع سرييييم

 د يم  مين ااملغهيرة الرتوية  ليم يفصي و   دي ا يوم يم اسرمن اس م   يا ا صلم) ال ب   ه  م    يهم امل  ونف 

  يهيم  يووتيوا امل ي ية ييىتوا أ  سمم ألاايمر من لك فر ارعمرم سلفمنا ا كت  اق   لهم الزائرين الصمل ف  كثرة

  لهيم ايي  و الزائر   يهم  نس م  امل ي ة امر  من ادم اللقيع في يقبراا أا
 
 الي يمر أديب   ييكم السيلم: » قيمئل

 االل يييم  ال يييم  يهييوز  ط كوييم«   العم ييية الكييم ل ييم ا أسيييىن للتقييو   ا الييم  س  اسنييم ااملسيي وف  امليينم ف  ميين

 أ  يفتييم و   دييم بييب م ييمنعهم امنييع مهوييم ألامييوا  ميين ال م يية خ يي  أا  هييم التوسيين أا التبيير  اط القلييور    يي 

   وقهم املو   أا القلور   لم الج وس يكرت مكو بملرتوة لهم ات  و   يهم تترتم

 

 

 الْمُصَلى – الْمَتْرُوكَةُ الْمَسَاجِدُ
 اط الغربييية الج وبييية الجهيية ميين ال لييوهللا  املسييج  سرييم اليي ااب يرادييم صييغفرة أترييية مسييم   امل ييورة امل ي يية ت ييم

 الصييلة  يهييم تقييمم طا  مغ قيية   يي  الهيي ا ال لييوهللا  املسييج  ا يين الييلعَ َع ييهم  يين ألامتييمر ماييم  سييوى  تلعيي 

 دييي ت تصيييلم ط السييي ة م  “ا سنسيييقم  العيييي  صيييلة”  ييييا يصيييلم ايييم  الييي هللا امل يييم  فيييي َعييي   يويييم بَّ نيييع  الييييوم

نن اسيي م   يييا ا صييلم) ل  بيي   سنسييقم  اصييلة العييي  صييلة م ييم ) الغومميية مسييج  اهييي املسييج  فييي الصييلة

  ألاميييرا  ست ييي دم اأميييمكن
 
 تسييي  اهيييي العزييييز  لييي  بييين  وييير زمييين فيييي مسيييم   بَّ نيييع تيييم العيييي  لصيييلة لهيييم م منيييم

ر هييم
َّ
  الخ ييما بيين  ويير امسييج  خمليي  أبييي بيين  لييي امسييج  الصيي ي  بكيير أبييو مسييج : ال لييوهللا  املسييج  ميين ق

  الزيمرة أا ل تبر  النسع لإلخلع اليوم املسم   د ت اس 
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 قُباءٌ مَسْجِدُ
 اللقعيييييية فييييييي يقييييييع االه ييييييب املسييييييمتة تيييييييث ميييييين  ييييييورةامل امل ي يييييية مسييييييم   اتييييييمني املسيييييي وو ، ب ييييييمت مسييييييج  أان 

 دييم ر تي ويم امل ييورة امل ي ية لوصيولا ألاان  اليييوم فيين اسيي م   ييا ا صيلم) مفويي  ال بي  ب ييمت تييث التمري يية

يجل ت : َ رعمرم قولا في امل اور  سنا يقولو   الع وم  اأي    املكرمة مكة من
سع
ي
يسي  مل ل

س 
َّ
يم أ

ي
ل ى   ي يوي قع ينع  الت  نل  مل

ا 
ي
ِم  أ يوع  يي

يي ُّ  تي
ي
 ع  أ

ي
ييومي  أ قَّ

ي
يييال  ت يييال   ل ييمنت   ل   رل ي

ييو ي لُّ فل
 ع  يَّ

ي
اا أ ييرَّ ه 

ي
تي  يياَّ  يي

 
ال  يي ُّ  اي فل

ييرليني  يَّ ل
ه 
 
 
َّ ع
 املسييج  يربييي   ييوا املسييج  يقييع﴾   امل

  املعت ن بمملو   سم ة نصا غعمدن مم أهللا كي ومتر 2 مسم ة   ا ايلع  ال لوهللا،

 مسيج  أري  تيم بنتيا فيي ت هر منن: » اس م   يا ا صلم)  ال ب قون   يا ارد  ق   ظيم،   ب قلم  ملسج 

يي يح الل ييمرهللا  ْيي يح فييي ارد كوييم«   وييرة كييى ر لييا اييم   يييا اصييلم قلييم     يييا ا صييلم) ال بيي  أ  مسيي م ْا

  سبع يوم اب قلم  مسج  يىري ام ن اس م
 
  مماليم

 
  ركعتف   يا  يصلي اراكلم

 بنييييع برييييي أ  ميييين سرييييي أتيييي  ركعتييييف  قلييييم  مسييييج  فييييي صييييليأ م : ))يقييييون  اييييم  اقييييمص أبييييي بيييين سييييع   يييين اراهللا 

 نن  بب أكلمد سليا ل ربوا قلم  في مم غع وو   لو مرتف ، املق س

 اقل يييية قل تييييا ارعتبيييير  ذليييي  تنسيييير س   يييييا االصييييلة ليييي م السييييبع يييييوم قلييييم  مسييييج  سرييييم القيييي ام السيييي ة  ويييين

  ألار  في ملسج  قل ة اأْن أد  الشريا ال لوهللا  املسج 
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 أُحدٌ شُهَداءِ رَةُمَقْبَ
 سييويع  كي ييومتر 2 َعيي   لييم ال لييوهللا  املسييج  الييومن تقييع امل ييورة، امل ي يية فييي  سييلمية املعييملم أدييم ميين ااتيي ة

 أتي   ليب قم ي ة   ي  تقيع  أتي  ييزاة فيي أسنشه اا ال ين ال  مبة من سلعف  ر م  ت م منهم  سم  ه ا

 ا صيييلم) ال بييي   يييم امل  ييي   لييي  بييين تويييزة امييي هم ركييية،املع سنعهيييم  َعييي  اليييه ا هم بييي  ن املسييي وو   قيييمم تييييث

  لهييييم اييييي  و الزائيييير   يييييهم  نسيييي م   وفيييير بيييين امصييييع ن اسيييي م   يييييا
 
 ميييين اليييي يمر أدييييب   يييييكم السييييلم: » قييييمئل

 «  العم ية الكم ل م ا أسىن للتقو   ا الم  س  اسنم ااملس وف  املنم ف 

  لييب أتيي ن: » اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي  قييون    يي ا فييي م  يي املسيي وف ، نهييوس فييي متوفيياة م منيية أتيي  لجلييب

 «  انفلا يفل م

 

 

 عمالدا   فتركهال   العمالرة  مال   وليسال   لإلطالع   المكرمة مكة ومزارات المنورة المدينة مزارات إن

 .شيء أجره  م  وال العمرة شع ئر م  ينقص ال سهوا  أو
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 عَلِيٌّ أبْيارُ – الْمِيْقاتُ مَسْجِدُ
  ايسييل   هييم يويير اميين امل ي يية أدييب ميقييم  منييا “امليقييم  مسييج ” غسيل 

 
 فييي لوقو ييا “ال  يهيية ذا مسييج ” أي ييم

 ايلعيي  املكرميية مكيية سريم املييندهللا ال رييي   ليم ال لييوهللا  املسييج  مين كي ييومتر 9 َعيي   ليم يقييع ال  يهيية ذهللا م  قية

   كي يييومتر 922 بيييي املكرميييية مكييية  ييين
 
 أ يييي اد غشيييه   َّنيييا يقييييم امل مسيييج  يفت هيييم الهيييي  التمري يييية ل و منييية انظييييرا

 حجيييية فييييي ال  يهيييية ذهللا ميييين أتييييرمن اسيييي م   يييييا ا صييييلم) ال بيييي  أ  اارد االعوييييرة للبييييج املفييييرمف  ميييين كلفييييرة

 اقيييي  مصييييب 2222 اليييييوم املسييييج  غسييييتو    البييييج ميييين ر و ييييا   يييي  املسييييج  ديييي ا مولييييع فييييي اصييييلم الييييوداع

  221 ت يم للخي مم  مليم    ة بمملسج  أل قع
 
 ل نسيم  م هيم قسيم اصيص سيتفومملإل  نيم ورة 211ا تومميم

     ااملس ف  ل نجزة امصة ات ا  اد م 

    

 امل ييييييورة امل ي ييييية  هييييية مييييين القيييييمدمو   ااملعتويييييرا  البجيييييم  سليييييييا يييييي د  امل يييييورة امل ي ييييية فيييييي م يييييم  باييييير اديييييو

 ايفيييييرت املصيييييمبو   ال ظم ييييية ااسييييمئب  تيييييرام ملَيييييس معهييييم تيييييمم ف   ييييييا املو ييييودة ال ومميييييم  سريييييم  ييييي ا و  

 ذلييي  ابعييي «   ويييرة ال هيييم لليييي : » قيييمئ ف  املسيييج  مييين يفرميييو   تيييم  تيييرام ملَيييس اي بسيييو    يهيييم   ليغنسييي و 

   املكرمة مكة سرم يتو هو  
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 مِنَى
  ين اتلعي    ر ية ا ليب ال يرام املسيج  بيف  ال ريي   ليم ال يرام، املسيج  الير   تقع الجلمن، با تفيض اادهللا

  كي ومتر 1 فون ال رام املسج 
 
 اادهللا الشيرقي الج يوا امين العقلية،  ويرة الغربي الشومن من ايف دم  تقريلم

زم ال هللا مفسر   مزدلهة  ن م   مشعر يهصب اال هللا -الهيب أْ ما- ا نشا سبردة  يا دَّ

 
 رميييييي موقيييييع سنهيييييم كويييييم البجيييييم  مييييين الع يييييي   يهيييييم يلنيييييع سذ البيييييج اليييييعمئر ستييييي ى أدا  موليييييع بىنهيييييم م ييييي  رعييييير 

  الجورا 

  م ييي  تيييىاهللا 
 
  تيييم  م ييييونف   ييين يزيييي  ميييم سييي ويم

 
 امل ت هييية، الخييي مم  امقييي مف  العيييمم ف  مييين يفيييردم  ييين   يييل

 املسييييتغ ة املشيييعر م  قييية خيييون  ايل ييي   أييييمم 1 ملييي ة النشييييري  أييييمم نهميييية تهييي  البجييية ذهللا 9 مييين سبتييي ا    اذلييي 

  ااملسييتغ ة مربيييع، كي يييومتر 7591 تييواري الشييير ية م ييي  مسييمتة اتقييي ر كي يييومتر، 951 تييواري
 
 كي يييومتر 959  عيييل

  الوادهللا س ح مستوى   و   متر 222 تواري قووهم ترتهع ا رة  لمن  ن  لمرة االلمقي  قض، مربع
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 عَرَفاتُ
 تيييث اال ييمئا، مكيية بييف  ال رييي   لييم يقييع كلفيير قييوس اليي ب  لييم الجلييمن ميين َس سيي ة مفييمط م بسييض سييهب

 ايقييرا مزدلهيية مين كي ييومتر 1 ا م ي  ميين كي يومتر 22  َعيي ا ليم كي ييومتر 11 تيواري ال ييرام املسيج   يين تلعي 

 الوتيي  املشيعر اديو البيج، مشيم ر مين ألاقصي   املشعر رع   ا ر ة ك ل ، ا رلهم كي ومتر، 9  ر ة خون 

ييرم تيي اد اييمر  يقييع اليي هللا دييم  يييا تقييمم  ال ي
ي
 البييجن: » اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي  قييمن كوييم البييج، م مسيي  أ

  البجة ذهللا 3 يوم في اذل   ر ة هةبوق رسل  االه «   ر ة

رم نمتية من  ر ة ات اد ة، هي ال ي ري ول
ي
ة، ن ي  وي

َّ
ية، ألاايرى  ال لتية ال ي اد أميم األارا ، املهمز، اذهللا ات

ي
   ي  لعر 

 
ت
  ل هميعهييم، يرمييزا  ا  وييم  بيي ايعهم، سرييم يرمييزا    وييم  لعر يية الييع اقيي  سييودا ،  لييمن ميين س سيي ة

 
 مليين توليييفم

ينَّ  تقيع  يلمألا  ابيف   ذلي  يههيب
ع
ية، بي 

ي
ن ري  سط موقييا ا هيم  ر يةن: » اسي م   ييا ا صيلم) ال بي    هيم قيمن الهي   َّ

ييية ب ييين
ي
ن ري مي : َ رعيييمرم قوليييان اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي   ليييم نيييزن  اليييوداع حجييية فيييي  ر ييية اقهييية افيييي«    َّ يييوع يي

ع
 ال

عَّ 
ع
وي 
ع
ك
ي
مع  أ

َّ
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مع  ل
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 حِرَاءٌ وَغَارُ الّنُوُرْ جَبَلُ
 191 سرتهم ييا ايل يي    يييا ال لييوة أنييوار لظهيور   سييم  هيي ا اسييل  ال ييرام، املسيج  اليير   الييومن ال ييور   لييب يقيع

،
 
 تيرا  ييمر يقيع  نف م  د ا افي املشر ة الكعلة بَّتهمت ام ف ية ال ربو  أا الجوب س مم قوتا ارشلا مترا

 ا ساتييييمرت اليييي هللا امل ييييم  ادييييو   يييييا القييييرب  نييييزان قلييييبن اسيييي م   يييييا ا صييييلم) ال بيييي   يييييا ي تلييييي اييييم  اليييي هللا

 القييرب  بيييم  بييىان ن اسيي م   يييا ا صييلم) مفويي  ال بيي   لييم الييوحي  يييا ي ييان  م ييم  أان  لي ييو   ارعييمرم سييلفمنا

  الكريم

 
 متييير، 199 ارتهيييمع  ليييم ال يييور،  ليييب أ ليييم فيييي  ر يييم  سريييم د الييي ا غسيييمر  ليييم ال يييرام املسيييج  الييير   الغيييمر يقيييع

  ايلعييييي 
 
 نفيييييو بمبيييييا الجليييييب، فيييييي  هيييييوة  ييييين  ليييييمرة تيييييرا  اييييييمر  ال يييييرام املسيييييج   ييييين كي يييييومتر 9 مسيييييم ة تقريليييييم

 ب  فيييي  ييييا الج يييوس  قيييض أايييخمص لخوسييية ايوكييين أربيييمع، اتلتييية ذراع ا رليييا أذرع أربعييية خوليييا الشيييومن،

   و  ي ترا  لغمر اال ااب  اات 
 
  املشر ة الكعلة نفو متههم
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 جَبَلُ ثَوُرٌ
 ميين متيير 799 نفييو اسرتهم ييا ال ييرام، املسييج  ميين الج وبييية الجهيية فييي كي ييومتر 9 تييواري َعيي   لييم تييور  يييمر يقيع

 الهي  اهيي الغيرا  هية فيي  تفية  تفتيم  اليا متير، 2512 سرتهم هيم مهو ية ْيخرة  ين  ليمرة ادو اللفر، س ح

  الشر    هة من ا تفة الص ي  بكر اأبون اس م   يا ا صلم) مفو  ال ب  م هم داب

 ا وددويم أت يم  افيي  امل يورة امل ي ة سرم  جرتا أت م  ليبل  تل  بكر اأبون اس م   يا ا صلم) ال ب   يا مكث

 ذكير اقي  اق رتيا، به ي ا ردديم ا أ  سط الغيمر،  تفية  ليم اقهيع تهي    هويم، تلفيث قيريي  يم   الغمر في

 : َ ارعييمرم سييلفمنا  قييمن العزيييز كتمبييا فييي ال يي   ديي  رعييمرم ا
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ال  زليزت  اي

يمت   ي كل
 ﴾  تي

 

 مشالعر  وال م نال   مشالعر  وال) ثالور   غال ر  وال حالراء  غال ر  زيال رة  فالي  يُرغ ِّب م  الشر  في يرد لم

 إذا العمرة أداء م  إنته ءك بعد نفسك عل  تشق فع وعليه( العمرة يؤدي لم  ب لنسبة ف تعر

 إنهال   كمال   ث بتالة   فضاليلة  فيهال   الصالعة  أو زي رتهال   إن معتقالدا   األمال ك   تلالك  زيال رة  م  تتمك  لم

 ألن( دعالال ء وال صالالعة ال) إطالالع  فقال   العبالال دة مالال  نالالو  أي فيهال   يشالالر  وال للتبالالرك ليسال  

 م الال ْ لَهُالالمْ شَالالرَعُوا شُالالرَكَ ءُ لَهُالالمْ أَ ْ ﴿: تعالال ل  لقولالاله الشالالر  مالال  إذن علالال  تقالالو  أن بالالدال العبالال دة

 .﴾ اللَِّهُ بِه  يَأْذَنْ لَمْ مَ  الد ِّي ِ
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 الّتَنْعِيْمِ مَسْجِدُ
  كي ييومتر 1 َعيي   لييم يقييع املكرميية، مكيية مدييب  تييرام مواقيييع أتيي  الت عيييم مسييج  غعتبيير

 
 املسييج   يين تقريلييم

  ال ييرام
 
يي   ال ييرم ل يي  مولييع أقييرا ادييو امل ييورة امل ي يية خرييي   لييم الييومط  ل

 أم م يييا أترمييع اليي هللا امل ييم  فييي بَّ

  غسيل  الي ل  ديي 22 سي ة اليوداع حجية فيي بيملعورةن   هيم ا رني  )  م شية املينم ف 
 
 راهللا تيييث بَّسيوهم، أي يم

  يَّ تور  الت عييم سريم  م شية مع ي ر  أ  بكر أبي بن الرتون  ل  أمرن اس م   يا ا صلم) ا رسون  أ 

  البجة ذهللا في البج َع 

 

  ل عوييرة مكيية أدييب م ييا يفييرم ميقييم  غعتبيير اليييوم
 
 العوييرة أدا  يرييي  مليين السييعودية اييمر  ميين القييمدمو   اأي ييم

 
 
يب سريم ال يرم مين الخيرا    ييا  يهي  املتو ف  أا العم زين من لغفرت أا ل هسا تمنية مرة  العويرة، لتيرام ال ل

 ال يرام املسيج  يي اب تيم د يم ، مين ايفيرم  تيرام ملَيس اي بس  يا  يغنسب الت عيم مسج  رمس  ي د 

 سترامهيييم   ييي  ساليييترخع الهييي  امليييرأة م يييا تفيييرم اكييي ل   يفيييرت  ييين أا نهسيييا  ييين سيييوا    العويييرة، م مسييي  لييييندهللا

  املسج  د ا من تفرم  َّنهم العورة تندهللا أ  اأراد  خهر   َّذا اتف  ع  ال يَ تبسهم سذا التف ب

 

ن سيعودهللا رييمن22 تيواري بيى رة) التمكسي   بواسي ة املكرمية مكية داايب من الت عيم مسج  سرم ال دما ايوكن

 ااملو يودةن سيعودهللا رييمن 1) بيى رة الت عيم مسج  اسرم من املعتورين ل قب امل صصة اللمصم  الن من أا

  ال رام ل وسج  الغربية الشوملية متةالس نهمية في أا الصهم-املسعم  هة من الخمر ية السمتة نهمية في
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 للمعتمر نص ئح
 

ين   الي ين االبجيم  املعتورين من  وعع تهمرا  ل وعتوير يوكين  ييا، االصيلة ال يرام بنتيا برؤيية   ييهم ا مي

  ذد  ملن اك ل  مرة مان  املق سة ال يمر سرم ي د  ل  هللا  م ب َش ب م هم  ستهمدة
 
 :سمبقم

 الكييييييريم القييييييرب  اق يييييمةن الشييييييريا ال ليييييوهللا  ل وسييييييج  امللمالييييير بمللييييييث الخمصييييية) ل لويييييييةا السييييي ة ق ييييييمري اليييييمد ِ

  ل عورة ال دما قلب أكثر ملع ومم ن ال رام ل وسج  امللمالر بمللث الخمصة)

 الكتيييما دييي ا سسيييت  م أا  هيييم تييي د  الهييي  ل هتيييرة امل يييورة ال و ي ييية املكرمييية ملكييية الصيييلة مواقييييع معييي  اييي ِ

 يفير مني  تهوتي   يل الصيلة اقيع لتعير  املكرمية امكية امل يورة امل ي ية فيي الصيلة مواقيع  لم يفتوهللا  ال هللا

  د م  الصلة أاقم   لم متعود

    يي  امل مسيي  بييىدا  سدتوممهييم ميين أكثير بمملييمن ْهييتم تهمرييية الييرام  هييي االعوييرة البييج اليرام  س ِ
 
 تفييمان  دائوييم

    يهيييييم رعتوييييي   يييييل الخ مييييية  مييييين ألادنييييي  ال ييييي  لييييي   تيييييو ر رع يييييي ، مويييييم أكثييييير م ييييي  تىاييييي  أ 
 
 أدا   فيييييي ا ييييييم

 املع ومييم  لي  ييو ر الي هللا الكتيما دي ا سسيت  م أا البيج ا يين العويرة  ين كتيما تقيرأ أ  تيمان  بيب ل و مسي 

  تفتم هم اله 

  ااردِ
 
 ادليييع منييي  ال سييي م ، مفييياا  فيييي ذلييي  ستنسييي  بيييب تبتييي س  يييل سيييم م ،  ييي ة امل يييمر فيييي التيييىافر  ييي ا

ل  ن ا ا الوقع
ر  صي يم  االي  م ، االي كر الت ليية  ين تهتير اط غشيم ، كيا  ايَّ  أا الغ ي  أا الصيو  ار يع اسي 

  الج ان

 سيييييلمة  ليييييم أد ييييي  ت ويييييَ  أ  تنسييييي   اطن GMT+3) لتصيييييلح سيييييم ت  سليييييلض السيييييعودية سريييييم اصيييييول    ييييي ِ

  اصول 

 يوكين ميم االشييمخف  معاالسيل الهيوام مين  يهيم أميمكن فيي ذلي  لغفر أا ألااب أا ل  وم السيمرة من نزال     ِ

 مييم اليير ميين التممييم  ا ب  وييم  أ ييوذن » اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي   يين املييىتور  بمليي  م   ييَّد و ي يير   أ 

  ترتفب ته  ش    ي ر  ط ل ي«  ا  

 بييممللهي  دتوييمم اتيير  االتكبيير االريييم ن الغفيير ام مصييوة الجيي ان) االهسييو   الر ييث تيير  املعتويير  لييم يهيي ِ

 اسدوييييييمن بمله يييييي   املتواصيييييب اامل ييييييو  بييييييملغفر ألاذى اسل يييييم   ا ذكيييييير  يييييين تلعييييي ت االهيييييي ن الت هييييييمز النسيييييو ،)

  ال مس أ را  ادت  العلمدا 

 رصييي  مييع الجييوان الهييمتا بيييع مفييل  ميين أا املتهييولف  اللم يية ميين امل ييمر ميين سييعودهللا دييمتا اييض سالييترهللا ِ

 سسيت  ام يوكين كويم السيعودية فيي ا مية لهيم  ي تو  ط ب ي   فيي الاتصيمن الرام  أي   م  الرت ة مل ة يكهي

  imo ت لي  اأ   هم الجوان الهمتا ت ليقم   بر بل    لإلتصمن اله    في املهمني  نترنع

   ستعلمم  موبا من لا رعريهي امر  ا لم   وانا  لم ال صون   لم سترص اله    في ال اان    ِ
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 ي  ين لي ل   قي انهم، فيي ينسيب  قي  الزتيمم م  البج وسمم افي رم م  الهر الن ألاخهمن  لم ال رصِ

 الهييييمتا رقييييم أا اله يييي   بيمنييييم   هييييم أييييي ذهم فييييي أسييييمار  الييييع أا بمله يييي   امصيييية رعريهييييية بل مقييييم  بتييييىمي هم

  ب  الخمص السعودهللا الجوان

 خريييي  ت يييب اط م يييا ت ييير  ل يييي م يييا تييي اب الييي هللا ال يييرام ااملسيييج  ال ليييوهللا  املسيييج  بيييما ارقيييم سسيييم س ييير ِ

  اله    سرم العودة

  الشريا ال لوهللا  املسج  من الشوملية االسمتة الج وبية السمتة في تقع ألامتعة ته  ص مدي ِ

 فييي أاييرى  اأمييمكن  هيي  امل يي  ابييما العزيييز  ليي  امل يي  بييما أمييمم تقييع املكرميية مكيية فييي ألامتعيية تهيي  صيي مدي ِ

 اب  هييية سيييم م  2 أقصيييمدم ملييي ة قمئييي اال  ألامتعييية ل هييي  ارسيييت  م ال يييرام ل وسيييج  الخمر يييية السيييمتم 

  ألامتعة حجم تس ن سعودهللا ريمن 92 سرم 22) بف  تتراا 

 املصيي ف  ا لييم   ييي  غشييو  ط ل ييي ال ييرمف  سرييم اليي اون    يي  أي قييا أا الصييممع  لييم الجييوان الهييمتا لييعِ

  ألاذا  َع  أا العورة أدا  أت م  سيوم اط

  االشرا  املليع ال نيوية األامور   االض  االثرترة ال غو  ن سبتع  املسج  فيِ

 امواني   ملصي يم  م صصية ت يو   اسيمتمتا الشيريا ال لوهللا  ل وسج  الشرقية االشوملية الشوملية الجهةِ

  النسم 

 الزائيييرين  ييي د يقيييب أ  َعييي  ال ييييب فيييي الشيييريهة الرالييية فيييي الصيييلة السيييهب مييين الشيييريا ال ليييوهللا  املسيييج  فييييِ

  الشريهة الرالة من مألاار الصهو  في الصلة  لم استرص

 ليي  تهيي  ليين منيي  ل صييلة م ييم  ليي  سحجييز بييب ألاذا  َعيي ن اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي  قبيير زيييمرة  يين سبتعيي ِ

 
 
  يل  ميمم أميمم ي يو  ن اسي م   ييا ا صيلم) ال بي   ليم ل سيلم امل صيص املسيمر فيي يصيلي امين ل صلة م منم

  صلتا ت ن

  يهوييم الصييلة تييواا مل يم هة ال ييرام ااملسييج  ال ليوهللا  املسييج  فييي ال ييب فييي امصيية الت يوع صييلة ميين  ك يمرِ

  املسم   بقية  ن

 م هيم ايقيرا سليهيم يصيلي سترة يت   أ  ا  يا  ال رمف  في ال مس مرار م م   ن يبتع  أ  املصلي  لم ينلغيِ

   يييييا ا صييييلم) ل بيييي ا لقييييون  السييييترة، ارا  ميييير   ميييين ي ييييرت اط ذليييي  انفييييو املصييييمتا ار  االعييييممود املجييي ار

 أبييييي   ييييَّ    ي  عيييييا ي يييييا بيييييف  يهتييييمز أ  أتييييي   ييييىراد ال يييييمس ميييين غسيييييترت شيييي    سريييييم أتيييي كم صيييييلم سذان: » اسيييي م

 أميييمم ميين يويير ليييم مييمدام صييلْهم يل يييب ط  وم يية املصيي ف  أميييمم ميين املييرار اس «  اليييي م  دييو  َّنوييم   يقمت ييا

  انصا متر يف ي يا بف  املرار يهوز   ل ات ت يصلي ال هللا أمم  ممم
 
 لقيون  السيترة ابيف  بن يا أا  ىقيب، تقريلم

  أربعيف  يقيا أ  ل يم    ييا ميمذا املصيلي يي هللا بف  املمر غع م لون: » اس م   يا ا صلم) ال ب 
 
 أ  مين ليا افيرا

 ا صييلم) ال بيي   يين ي قييب لييم منييا ذد ييا فييي يرسييوا ب ييض السييترة  يين التعييويَ يهييوز  ط كوييم«  ي يييا بييف  يويير

  الع م أدب من أت  با يقب المن ماس    يا
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يييير الصييييلة يقصيييير أ  ل وسييييم رِ صي قع ييييع الييييا  ركعتييييف  سرييييم الصيييييلة  تَّ وع   االقصييييير الجي
 
 االعصييييير، الظهيييير بييييف  معييييم

 ميين شيي    َعيي دوم اط قل هوييم يصييلي  ييل الجوم يية سدرا  أا سليهييم ال م يية   يي  ااتيي  اقييع فييي االعشييم  ااملغييرا

  املكرمة مكة سرم امل ورة امل ي ة من ي ال ر      أا  ر ة يوم في كوم الس  ،

 أريي  تييم بنتييا فييي ت هيير ميينن: » اسيي م   يييا ا صييلم) ال بيي  لقييون   يييا االصييلة قلييم  مسييج  زيييمرة  لييم ستييرصِ

 ريييمن 22 تييواري بييى رة) التمكسيي   بواسيي ة سليييا اليي دما اي ييو  «   وييرة كييى ر لييا اييم   يييا اصييلم قلييم  مسييج 

 ن سعودهللا

 فيي صيعوبة نهسيا فيي يهي  أا َسهولة املو   غست يع ط امن الخمصة  تتيم م  ذاهللا ا  السن لكلمر بملنسلةِ

 فيييييي العربيييييم  رسييييي يم مكتييييي  مييييين ت  ييييي  الهييييي  املهمنيييييية العربيييييم  مييييين  سيييييتهمدة  لَّم منيييييا ال يييييوا  أا السيييييعي

 مب ال ي فيي بملصيهم املو يودة ألا يرة  ربيم  أا ال يرام، ل وسيج  أ ييمد ام  قية -املراة  هة-الشرقية السمتة

 سيييعودهللا رييييمن 222 ت يييو  ) أسيييعمردم أ ليييم افيييي املواسيييم تسييي  ت ت يييا ابىسيييعمر ال يييرام املسيييج  مييين ألارنييي  

 ألاكشييييييم  ميييييين التيييييي اكر بىاييييي  تيييييين ر الهيييييي  الكهربمئيييييية العربييييييم  أمييييييم  نل سيييييعي سييييييعودهللا ريييييييمن 222ا ل  يييييوا 

   ىسيييعمردم -املسيييعم  هييية- ال يييرام ل وسيييج  الشيييرقية السيييمتة فيييي املو يييودة
 
 افيييي املواسيييم سييي ت ت ت يييا أي يييم

 سسييتلمهم ايييتمن الواتيي  ل شييخص ل سييعي سييعودهللا ريييمن 22ا ل  ييوا  سييعودهللا ريييمن 22 ت ييو  ) أسييعمردم أ لييم

 تيى فر يوكين كويم  ب هسيا ااملعتوير ال يم   يهيم اييتفكم ال يرام املسيج  فيي ال يمني ال يمب  فيي الصيهم مكتي  من

 افييي االسييعي  ل  ييوا ن داطر 12) تييواري   هييةاب اله ييمد  ميين بييملقرا املتوا يي ين ميين العربيية فييي ل يي  ع  ممييب

 ا يييا االصيييلة ال يييوا  اليييعمئر) امم ييية العويييرة م مسييي  رع يييم قييي  ي يييو   أ  املعتوييير  ليييم يهييي  ال يييمط  ت ييي 

رال  بل ات ت سي و   منان ال    تم السعي االعمئر زمزم مم  االرا املقمم   مَّ

  للخ ى مهمن  ل رعمد ط العورة س  ت كرِ

 اط ألا مني ، الر يمن أميمم تت يي  أ  ل ويرأة يهيوز   يل بملر يمن ايمص  تيرام ليبس قليب مالجسي فيي الت ي ِ

   ترام ملَس  لم ال ي  ي ع اط  ترام لبس َع  يت ي  أ  ل ر ب يهوز 

فييرم ليينس ي ييوهللا  لييم اميين االعوييرة البييج فييي ركيين ال يييةِ  أترمييع  ييَّذا بييملعزم اليينس بمل ييية يتع يي  ال كييم م  مَّ

  امليقييم  مييين بمل ييية ات هظيييع بييجال أا ل عوييرة
 
  ع  ئييي  النسيي  فيييي اليي اون  بقصييي «   وييرة ال هيييم للييي : » قيييمئل

ييوا: َ رعييمرم لقولييا تتوهييم أ    ييي  ايهيي  تترا ييع أ  رسييت يع اط مفييرم أصييلفع وُّ تل
ي
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 خم يع مين) 9 رقيم الهقيرة سقيرأ} البيج أا العويرة تيتم تهي  ب    سرم ر عع لو ته   ترام مفظورا  تته  

 ك ألاسهب في ااملو ودةن تمئَ اهي

  يهييييوز   يييل االعوييييرة البييييج نيييية بَّسييييت  م  ألا وييييمن فيييي بمل ييييية ال  يييي  يهيييوز  طِ
 
 نويييييع: ))ال ييييمئا يقيييون  أ  ميييي ل

 نن السعي نويع أا ا ال و 
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ري  الرعي دليب يو   طِ   الشيخص يندذهيم أ   مم  يب الصيلة  فيي كويم  وم ية العورة أدا  في يَّ
 
 سذا م هيردا

  ام 
 
  اات  د م   لم امل و  مع يردد اط ر ل

 تيم  أا معتوير ايب ي بي  أ   مم  يب  تيرام َعي  ااتي  بصيو  الجوم يية الت ليية  لم الرعي دليب يو   طِ

   يييا ا صييلم) ال بيي  مييع ك ييم: ))ممليي  بيين أنييس ال يي مبي قييمن كوييم َغفييرت رع يي  لييا ي ييو   ط اأ  م هييرد صييو ب

كبر، ام م الوداع حجة فين اس م
َّ
ه ب، ام م امل

َّ
 ب  ام م امل

َّ
 نن  امل

 ريمألاا  امليرة دي ت امنيع سذا سييوم ط ل عورة ي د  أ  قلب  ترام لبس يتع م أ  ألا  ب من ل ر ب بملنسلةِ

  الشر ية امللَس من رشم  مم  ت بس املرأة أمم لا،

  ت ب  املفرمة ل ورأة بملنسلةِ
 
سوع اط سرا

َّ
   هم  هر  أ من  ر من د م  يكن لم  َّ  ألا من  الر من ر

 امل يييييض ي ييييبس ط الر ييييب س  مرا ييييمة مييييع منسييييخة امنييييع سذا  تييييرام ملَييييس يليييي لوا أ  ال وييييرأة ل ر ييييب يهييييوز ِ

  ممدام
 
  مفرمم

  املير  ايم  سيوا  ال يرم فيي صي : نو م  ادو الصي   ترام مفظورا  منِ
 
، اا مفرميم

 
فيل  تملية فيي اال يمني مَّ
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  العقور  اال    االهىرة االعقرا اال  أة ألابقع الغراا قتب ذل  من ايسن   ﴾  ان

 االخ يوع االتي لب ق لي  اشيوع مين سسيت عع مم  َّستف ر مرة، أان  املشر ة الكعلة  لم بصر  اقع سذاِ

يين   قيي  رعييمرم ا بييى  االتهكيير اللنييع را سرييم ارشييو   تيي كر اللنييع رؤييية م     اأنييا ال ييرام، بنتييا برؤييية   ييي  مي

   ليي ت يييردَّ  ط رعيمرم
 
 ال ييي  اليي  م  ميين تفيي  بوييم  يَّد و  العوييرة ليي  غسيير ا ييب    ييز   اأنيا بنتييا، اصييب سذا امئلييم

  ا ارة ال نيم افرهللا  يهوع ال هللا

 اال يييييوا  بملليييي لمع يلييييي أ بييييب املسيييييج  تفييييية يصيييييلي ط العوييييرة مدا  ال يييييرام املسييييج  يييييي اب اليييي هللا املفييييرمِ

 
 
  الصيييلة لنتظييمر ال ييرام ل وسيييج  اليي اون  الكيين ملمالييرة

 
 ا صيييلم) ال بيي  لقييون  ركعتيييف  الصييلة  ينلغييي ميي ل

 «   ركعتف  يصلي ته  يه س  ل املسج  أت كم داب سذان: » اس م   يا

  هييو الرمييب أمييم ال ييوا ، فييي غسييرألا كتهييا  لييم الييردا  خرفييي ايهعييب ألايويين كتهييا يكشييا أ  دييو  ليي لمعِ

 الخمصيية ال ييوا  الييعفرة سيي   ميين ادوييم  قييض ألاارييم اليي ل  ألاالييواط فييي الخ يي  مقمربيية مييع املويي   فييي  سييراع

   قض -الرت ة الن ألاارم العورة- الق ام خوا  في بملر ب

   تيرام لييبس   ي  ي يي لعو   املعتويرين َعيَِ
 
 الصييلة افيي عوييرةال م مسي  أدا  خييون  دكي ا ايلقيو   ملمالييرة

  َع ت اط ال وا  قلب ي و    ل  قض الق ام خوا  َشعفرة امص  ل لمع ل  ا ى اد ا السعي افي

 فيي اليرا ا   ي  الت ليية يق يع املتوتيع أا املهرد أا القمر   اال م  ال وا ، في الرع سذا الت لية يق ع املعتورِ

  العقلة  ورة رمي

  أقب أدا ت في املستغر   الوقع ام  التوسعة قلب ألاصب منا رن  ألا  ال مب  في االسعي ال وا  يه بِ
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عيي  ااتيي ة سييم ة تييواري غسييتغر   السيي ح افييي ال ييرام ل وسييج  الع يييم ألاداار فييي ل  ييوا  الواتيي  الشييوطِ  للَّ

  غسييتغر   ل وسيييعم الع يييم ألاداار فييي االسييعي املشيير ة، الكعليية  يين ال ييمئا
 
 لق ييية ألارنيي   اليي ار  ميين أقييب اقتييم

  الزتمم

شرعِ ن: » اسي م   ييا ا صيلم) ال بي  لقيون  امل مس  ا ويع االسعي ال وا  في اد م ت ا ذكر من  ك مر غَّ

 قييييرا ة دييييو اليييي كر اأ  ييييب«  ا ذكيييير لقمميييية الجوييييمر ارمييييي ااملييييراة الصييييهم ابييييف  بمللنييييع ال ييييوا   عييييب سنوييييم

   الكريم القرب 

 السييعي انعهييم  ال ييف  ال ييرام املسييج  سرييم اليي اون  م يي  ألارنيي    ييمب ال فييي تييندى الهيي  امل ملييية العوييرة رسييتغر  ِ

 الزتيمم فيي انصيا سيم م  9 سريم اتصب الخهيا الزتمم في دقمئ  ا شر سم تم ن االتقصفر ال      ا أهللا)

 العوييرة مدا  ألا  ييب الوقييع ساتيييمر فييي العوييرة الييعمئر مدا  املسييتغر   الوقييع معر يية  مئيي ة اتكويين  الشيي ي 

 بيييف  الواقيييع الوقيييع فيييي العويييرة أدا  رسيييت يع ط سنييي  اينليييف  الهييير ، بصيييلة العويييرة اليييعمئر ق يييع يييي ير  ط ملييين

  تق عهم أ  دا   العشم  اصلة املغرا صلة

  بملصلة السعي أا ال وا  تق ع ط ل ي الهر  صلة اقع  ن َعي  اقع في العورة أدا  يه بِ

  الصلة اسنتظمر للج وس سم ة نصا من بىكثر الصلة قلب ألاارم الصهو  في ال وا  سيقم  يتمِ

 ط املصييي ف  بيييف  سييينلق  الصييلة سقممييية   ييي  م  ل صييلة م يييم  لييي  سحجيييز بييب ألاذا  َعييي  رسيييعم أا ت ييو  طِ

  ل  ته  الن الخرا  اط ال وا  رست يع
 
  ل صلة م منم

  ات ت يصلي خمئا   ب  وم ة تصلم ط سبراديم مقمم ا ا ال وا  ركعه ِ

 الر ييب يصييلي أ  االوا يي  ا ييى اديي ا ال ييرم، سييمتم  فييي ا ههييم أا املييرأة، بهمنيي  الر ييب يصييلي أ  هييوز ي طِ

  تهييي  اليييم الر يييمن بيييف  اامليييرأة الصيييلة أقيويييع اسذا النسيييم  ميييع امليييرأة تصيييلي اأ  الر يييمن، ميييع
 
 م يييم  سريييم خريقيييم

 أ  يهيي  ليي ل  النسييم  م ييم  سرييم تيي د  تييم الصييلة تنت يي  تهيي  تنتظيير بييب الر ييمن مييع تصييلي ط  َّنهييم النسييم ،

  الصلة اقلب ألاذا  َع  م م  لهم تحجز

ل ب  ق  بَّلصم  للجلب سسنيعما أقب أا ااملراة الصهم  لب  لم الوقو  يه  السعي    ِ
   هوم الر 

 اليرأس أ يزا   وييع يتم أ  االوا   االخ ا، ألاممم من الرأس العر من  ز  بتقصفر يكتهي ال مس َعَِ

  قصفرالت أا بمل   

 ن التقصفر    ) التف ب     ألا من  الر من أممم العردم سبهمر النسم   لم يفرمِ

 سيكي ة   ييا امنيع العويب مين سنت ي  سذا العل  س  م ا، العوب اقلون  ل عل  ا ب  ز ا تو ي   لمم  منِ

  ذل  دا    ت و   انفوت ِجن من نهر كىنا مستنجب ار  سذا أمم

 أا اللمديية فيي ايم  سوا  ابارتا دنيمت في ي هعا مم دي ا من ايتع م دي ا في يتهقا أ  مس م اب  لم الوا  ِ

 التهييمرة فييي نييم  ف   تهيي دم  قييض دنيييمدم أمييور  غعر ييو   املسيي وف  ميين الك فيير  تهيي   متيي   يي ر  ييل ال  يير

  هييم! الصييلة سط دييي هم ميين غعر ييو   اط االع وييية ال لييية  اتصمصييم  م ت ييا فييي الييهمدا   لييم تمصيي ف  أا

 العوييييرة مدا  يييييىتو    تهيييي دم أنهسييييهم  ي هعييييو   اط َع وهييييم يفييييردم  ي هعييييو   دييييي هم أمييييور  غعر ييييو   ط  ه يييية

 الخمصيييية ألاد ييييية تييير  أا ال ييييوا  ركعهيييي  فيييي سييييورة أهللا قييييرا ة سم منيييية  يييين  نسييييىلو   اليييراص  يييين ايلف يييو  
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 غعييير  ط الييي هللا ميييتع م الغفييير املشيييخص بييي ل  ليصيييلفو   االسيييعي ال يييوا  فيييي السييي و   يه ييي و   بملسيييعي

  ال  ييي   ليييم التقصيييفر يه ييي و   أا القيييرا ة
 
 ال يييواا مييين تق يييب اليييراص س  اليع ويييوا رؤسيييهم اليييعر  ليييم تهمبيييم

  الشعمئر تر  في املتعو  أا ل وتع م تفب اط ل عم ر اا   

 لييا تتييو ر ط  رصيية منهييم سسييت مع مييم اللنييع تييون  ال ييوا  ميين  ك ييمر السييعودية اييمر  ميين ل قييمدم غسييتف ِ

 املقييمم ا ييا ركعتييف  يصييلي تييم أالييواط سييلعة اللنييع تييون  ي ييو   ويير سبيين ا  ليي  اييم   قيي  اقييع  بايي فييي

  ميييرا  7 ذلييي  يكيييرر  ال يييييب افيييي بيييمليوم ميييرا  2 ذلييي  يكيييرر  تيييم اينسيييريح
 
  ل لنيييع سالييينيمقم

 
 ارأى  بمللنييييع اتوتعيييم

ييوا: َ رعييمرم ا قييمن  قيي  ال ييرام، اللنييع فييي ال م  يية صييلة ميين أ  ييب ال هييب خييوا  أ  الع وييم  َعييَ
َّ
و  
 
يي 

ع
ل  اي

ييعل 
نع لي
ع
مل يييي ل  بل تل

عي
ع
  اللنيييع  هييي ا خيييم  مييينن: » اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي  اقيييمن﴾  ال

 
 ركعتيييف  اصيييلم يفصييييا، سيييلعم

 «  رقلة  تم  كع ن ام 

 ميييين هيييي الهييي  ا لشييييعمئر رعظييييم موليييع منهوييييم اليو ييي  بمليييي  اليوييييمني االيييركن ألاسيييود البجيييير سسيييتلم ي يييو  ِ

  واالق  تقوى 

 أا ا هيييييا يوسييييين أ  يهيييييوز   يييييل ل تبييييير  الييييينس ا اليييييعمئر لتعظييييييم اليويييييمني االيييييركن ألاسيييييود البجييييير سسيييييتلمِ

  الرك ف   هم سست م اله  بي ت خه ا أا  سوا

 اط االخ ميييم اليي نوا يفييض منييان الييوط اييب فييي سسييت عع سذا) ك فييرة مييرا  اليوييمني الييركن مسيين  لييم ستييرصِ

    يا ال ي  زتمم يو  

 سنهييم ملمركيية سنهييم»  ا«  لييا الييرا ملييم زمييزم مييم »  الشييريا ال يي يث  هييي اليي  م  مييع زمييزم مييم  الييرا ميين ر ك ييمِ

عممَّ 
ي
ِم  خ عع

َّ
هم َّ  خ ِم  االل قع  «   سَّ

 ال يييمر مييين اال هيييمة بملج ييية بيييملهوز  تييي  و اأ  ا ايييرة الييي نيم لخفييير زميييزم ميييم  اليييرا ا  ييي  امل تيييام   ييي  الييي  م ِ

  تيمت  غغفر أ  موكن ال  م  س  اس  م

 فييييييي العييييييمم ف  ألا ريقييييييية اليييييي ان  ميييييين الهقييييييرا  أا بسيييييييم   ييييييوا دان  ميييييين الهقييييييرا   لييييييم اتصيييييي   الخفيييييير س عييييييبِ

  تيمت  غغفر أ  موكن املكرمة مكة في با ال مس ل  ي  و ال هللا ال  م  س  اس  م السعودية

  املكرمة مكة في أكثر أا يوم صيمم ل  س عبِ
 
 فيي منيا الشيهر مين اللييَ ألاييمم أا االخوينس  ت يف  ييوم مي ل

 يصيوم ط املسيم ر تقيب اط امل يم هة ألا ويمن ت ي  لون من الصيمم  َّ عب ال س م  ت م ا املكرمة مكة

م، ال ع س : »  قمننن السهر؟ في أأصومن: ))اس م   يا ا صلم) ال ب  ساب  ق  ر ال ع اس   صَّ  «   ى  ل

  االي  م  اللنيع من   ز اب  لم االص ر االي ين الخ  الع يهوز  ال وا  يفر فيِ
 
   ي  أا امل تيام   ي  مي ل

جر في أا اللما   املفااا تفع البل

  اارد أمييير اال عيييب ألات يييية لييييمعِ
 
 أا تيييوزع بلسييينيكية أكييييمس د يييم  لييي ل  اليييزاار كثيييرة َسيييب  اخليعيييي  ييي ا

  مع  اتفو ا ت ائ   يهم ت ع أ  أ ب من ال رام املسج  م ااب في تو  

 بيي اون  ايوسيين االشييرا ألااييب بيي اون  غسييوح ط كوييم ال ييرام، املسييج  سرييم خهييمنألا   ربييم  بيي اون  غسييوح طِ

  الس مئر اط ال قمئ  ب اون  غسوح اط ق ي ة، بكويم  االقهوة التور
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 الخمر يييية السييمتم  مييين أمييم ال ييرام  املسيييج  دااييب ل شيييرا امل صصيية ألامييمكن مييين زمييزم مييييمت رعلايية يو ييعِ

 رييييمن 2) زميييزم لسيييقيم العزييييز  لييي  امل ييي  مشيييراع مييين زميييزم مييييمت ا  ليييو   ليييم ال صيييون  يوكييين كويييم  بيييىس  يييل

 سييعودهللا ريييمن 3 َسييعر لتيير 2 سييعة) زمييزم  لييوا   لييم ال صييون  يوكيين كوييمن لتيير 22 سييعة  لييوة ل ييب سييعودهللا

  امل ورة بممل ي ة العزيز  ل  بف  مفو  ألامفر ام مر به ة العزيز  ل  امل   م مر منن ال ريلة مع

 افيي صلة ألا رع ن ال لوهللا  املسج  في الصلة م  ال يب في القيمم امصة ال رمف  في  الص وا من  ك مرِ

 املس سيل  مشيمد ة أا بيمل وم أا السهرا  أا ألاسوا  أا اله    في الوقع ت يع  ل ألا ماة املكرمة مكة

  الت همز في الق م اكرة

 سط ل ه يي   تيي د  اط الكييريم، القييرب   ةقييرا أا الصييلة أا ال ييوا  فييي سييوا  ال ييرم فييي اقتيي  معظييم اقضيي  ِ

 افيير ت ييع  يل ب ي   فييي خوي ية سي وا  نويع  قي  موكيين  تي  أدني  سريم اال هيمر ال يييب فيي ال يوم اق يب ل  يرارة

  بمل وم أيمم 

  العيمم خيوان مهتيو  يلق  ال لوهللا  ااملسج  ال رام املسج ِ
 
  لييل

 
  غغ ي  اط انهيمرا

 
 مين اط نهيمر مين سيم ة ط أبي ا

 لي  يتكيرر  ط  قي  لل ي   تر يع   ي مم  ت ي م بملنسو   أا بمل وم ال همر أا ال يب من سم ة أهللا ت يع  ل ليب 

  يييا أنييع اليي هللا امل ييم  سرييم الوصييون  غسييت يعو   ط الت هييمز فييي يرانيي  مويين االك فيير املق سيية اليي يمر سرييم املجييي 

  ييييل اال ييييواا ألا يييير ميييين ب يييي   فييييي أيييييمم رعييييمدن الصييييملن العوييييب ميييين املكرميييية مكيييية فييييي ليييي  تمنييييية اييييب س  اتيييي كر

  ام م  اقع اب في ل  متو ر َو    ت يعهم

يين   رعييمرم ا س ِ  ا صييلم) ال بيي  قييون  اتيي كر الهرصيية ديي ت ميين سييم ة ت يييع  ييل بنتييا سرييم بملوصييون    ييي  مي

 «  ال مل ة في اير ع مرتف  دَّ م  ق  اللنع  ه ا سستوتعوان: » اس م   يا

 اكيي ل  امل ييم  احجييز سييم ة نييص ميين بييىكثر الصييلة قلييب بييمل وا  ي ييو     ييبأ ألاارييم الصييهو  فييي الصييلةِ

  امل م  بحجز ال لوهللا  املسج  في

 اديينط  ا اييرين، ال ييمئا ييينذهللا  هييو ل سيي ة م ييملا ال يي  ديي ا سرييم ألاسييود البجيير  لييم التييااتم أ  اليي  طِ

 ا، ذكير يقيوو   اط نهسهمبى مشغولف   ي ونو   ل علمدة امل  وا الخشوع ق و هم في لنس يتااتوو   ال ين

 يقليييب أ  أ يييب مييين  ميييمم غسييي م أ  قليييب الهري ييية صيييلة فيييي اديييو لفيييركَ يقيييوم مييين الجهيييمن مييين اليييلعَ بيييب

  ليييينس خييييوا  بيييي ا   ألاسييييود البجيييير تقليييييب س : ))يقييييون  الع وييييم  ابعييييَ ألاسييييود  البجيييير
 
 تقليييييب م  مشييييرا م

 أ  تيييمان  لييي ل  سسيييت وا مييين  ليييم القيممييية ييييوم سنشيييه  ألاسيييود االبجيييرنن ال يييوا  سييي   مييين ألاسيييود البجييير

 انعهييم  َعيي  تييم م ييا، قريليية صييهو  فييي لتصييلي ألاسييود البجيير ميين قرييي  م ييم  تحجييز بييى  ألاسييود البجيير تقليب

 ن العورة خوا    ا ت وع خوا ) نهب خو  م ا اتل أ ألاسود البجر لنست م الصا في قا الصلة

جيير فييي الصييلةِ  اصييلي   يييا قرييي  م ييم  سحجييز البجيير فييي التصييلي ملشيير ةا الكعليية دااييب الصييلة رعيي ن البل

  سلييا بمل اون  سمرع الصلة سنعهم  َع  تم الهر 
 
 الصيلة  ليم استيرص اللع يية السي ة صيلة  ييا تصيلي مي ل

  البجر من  قض منهوم البجر من ال مني أا ألاان  الصهف  في
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 مكيية صييهفة فييي اامليي اورة املكرميية ملكيية ر يةالشيي لل يي اد الخ ييرا  الخمرخيية را ييع} ال ييرم ا هييم املكرميية مكييةِ

 اتيي اد أت ييمم لييا اتيييوا  اييجرة ااييب صييلة ألييا 222 رعييمدن اله يي   فييي  ملصييلةك الكتييما ديي ا ميين املكرميية

  ال رم

 اصيييلة ال ييييب اقييييمم الصيييلة اسنتظيييمر املسيييج  فيييي بيييممل و  نهسيييا غشيييغب أ   ليييم ال يييرص املعتوييير  ليييم يهييي ِ

 قلييب سرييم دقيقيية 22 بفييواري الشييوس خ ييوع َعيي  ت ييو   ركعتييف ، ركعتييف  كعييم ر  9 أا 1) ال يي م اصييلة ال هييب

  ال هب اخوا  ااتوا الكريم القرب  اقرا ةن الظهر

 بن وييم الصيييا  صييب ميين الظهفييرة سييم م  افييي ألاارييم ال يي م سييم م  فييي املشيير ة الكعليية تييون  الزتييمم يقييبِ

  صييمبة سرييم يييندهللا قيي  الزتييمم فييي اليي اون  اس   رم ييم  الييهر افييي ال يييب فييي املشيير ة الكعليية تييون  الزتييمم يكثيير

   نتقملية ألامرا  بلعَ

 املواسيييم أي ييي  فيييي متنسييير يفييير ادييي ا ال يييوا  ا يييو   ييي  ذلييي   ع يييع ألاسيييود البجييير تقلييييب امليييرأة أراد  سذاِ

  العمديية ألاييمم فيي الي راة اأاقيم  الشيهور  اأي ي  البج اموسم رم م  كشهر
 
  ذلي  ي يو   اأتيمنيم

 
 قلييب متمتيم

  ال مئهف    وس     ذا ألا 

: بَّيهيمز اصيهعهم ال يرام ااملسيج  ال ليوهللا  املسيج  فيي الج يمزة صيلة بقييمم  ير  صيلة اب سنعهم  َع  سنسوعِ

 ال منيييية يكبييير تيييم الهمتفييية، يقيييرأ تيييم ي ييييا ير يييع ألااريييم التكلفيييرة فيييي  غسييي م تيييم قيييمئم اديييو تكلفيييرا  أربيييع يكبييير أ 

 ليا اي  يص االرتوية بيمملغهرة ل وييع ايي  و ال مل ية يكبير تيم النشه  َع  تقمن اله  بملصلة ال ب   لم ايصلي

 ا صيييلم) ال بييي   ييين تبيييع امويييم أ  يييب،  هيييون اسييي م   ييييا ا صيييلم) ال بييي   ييين ارد بويييم د يييم اس  الييي  م ، فيييي

 ال هيم  يم،اأنمت اذكرنيم اكلفرنيم، اصغفرنم ايمئب م، االمد نم امين م، ل ي م سيهر ال هم: » ألاد ية منن اس م   يا

 ت ييي  م اط أ يييرت تفرم يييم ط ال هيييم  يويييم ،  ليييم  تو يييا م يييم تو يتيييا امييين  سيييلم،  ليييم  ىتييييا م يييم أتينتيييا مييين

ييييع نزلييييا، اأكييييرم   ييييا، اا ييييا ا م ييييا اارتوييييا، لييييا سيهيييير ال هييييم»  ا«  َعيييي ت ل
 االيييي لج بمملييييم  اايسيييي ا مَّ ا ييييا، ااس 

  اأب ليييا  نس،الييي مييين ألابييييَ ال يييوا ي قييي  كويييم الخ مييييم مييين انقيييا االبيييرد،
 
  دارا

 
  دارت، مييين افيييرا

 
  اأديييل

 
 مييين افيييرا

  أد يييا،
 
  ازا يييم

 
 الراَعييية يكبييير تيييم«  ال يييمر  ييي اا امييين القبييير،  ييي اا مييين اأ ييي ت الج ييية، اأدا يييا زا يييا، مييين افيييرا

  يوي ا  ن ايس م

 أا القليب مين الي م ي ير  لم مم ك فر ال م ام  لو ته  الولو  ي قَ ط  ر  من أا ألانا من ال م ارا ِ

  ل برا

  ايفردم اال وم االكرا  امللصب مقلولة الغفر الراائح ذا  ألاكل  يته   أ  ااملعتكا املعتور  لمِ

  الولو  مهس ا  منن السعودية في املو ودة)  بب ل وم ت مان ِ

  يمزا  رسب  اله  ألاكل  يته   أ  ااملعتكا املعتور  لمِ

 فيييي اتو ييي  رم يييم  اليييهر أا البيييج موسيييم فيييي اامصييية امزدتوييية ابعيييي ة ق ي ييية الوليييو  اأميييمكن امليييمت دارا ِ

 مييييم  اسييييت  ام أا اله يييي   فييييي  تونيييي   ال ييييرام ل وسييييج  الرئنسييييية ألابييييواا ميييين بييييملقرا الخمر ييييية السييييمتم 

  ل وعتكا الولو  لته ي  -زمزم مم -البراد
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 ميين ا تييرام  عيييمالت مسييج  سرييم بمليي دما اذليي  ااملتييو ف  العييم رين ميين تفيي  مليين أا االيي ي   يين   توييمرِ

  مرا  تل  العورة تندهللا أ   يوك   د م ،
 
 مين لهويم تفيرم لغفير  است يم  لي  ااتي ة الواتي   السهر في م ل

  الت عيم

 الههير أذا  اقيع سريم  َّننلا لإلمسم  ا ار الس ور  لل   ألاان  ل ههر أذانف  د م  ي و   رم م  الهر فيِ

  من د ا الكتما الصلة مواقيع في

 صييلة تو يي  ط سذ التييراايح لصييلة لييا م ييم  يهيي  أ    يييا الصييع  ميين ال ييوا  سييمتة فييي العشييم  لييصيي ميينِ

  ل  وا  م صصة ت و   منهم ال وا  سمتة في تراايح

 اأديب ال يرام، ا بنيع  فيرا  مكية أديب م  معهيم  االع يا الشي ة اته ي  ال يرمف ، أدب مع االود ال  اِ

 ن اس م   يا ا صلم) ا رسون   فرا  امل ي ة

 غسييىن اط ل علييمدة، مهسيي ة ك فييرة أاليييم  فييي يقييع سنييا تيييث  يييا، ا دتوييمم ب ي ييا، العهييما    يي م املسيي م  لييمِ

 أا العهييييما    يو عييييا الظييييمدرة، ألااليييييم  ميييين سنهييييم مييييع  هييييم، ملييييمِن  يفيييير أكثيييير أا سيييينتف ، أا سيييي ة، يلقيييي  ربوييييم   هييييم

 ال ليوهللا  ااملسيج  ال يرام املسيج  فيي املهمني الهمتا بن م اام   تم  م مت  ا    ل ل  المبا  مم أا الخجب

   مْهم مم لست را  ل  مس الهتوى  لتق يم

   تييم  م متيي  سرييم الر ييمن داييون  اييلن ميين يفييرت أا العوييرة ي ييص الييرعي تكييم أهللا  يين  ستهسييمر بملم ييم ِ

 ال وابي  فيي  هي  امل ي  توسيعة افيي ال يرام ل وسج ن ما نة  وقهم اله ) الرئنسية ألابواا م ااب في املو ودة

 ااملو ييودة لغييم  َعيي ة الهتييوى  لتقيي يم املهييمني الهييمتا امبن ييم  اييلن ميين أا العزيييز  ليي  امل يي  ابييما ال لتيية

 السييييييمتم  فيييييي ااملو يييييودة الخمر يييييية امل متييييي  ايييييلن مييييين أا امل متيييييي  سزدتيييييمم تملييييية فيييييي   تيييييم  م متييييي  بهيييييوار

 لغييم  َعيي ة امل لو ييم  توزيييع يييتم كوييم الشيير ية ألامييور  فييي كييمال   يين لإلستهسييمر ال ييرام ل وسييج  الخمر يية

  السمئ ف  ل مبة ال اا ية امل مت  في ااملعتورين الزاار  لم

 ل وسيج  الغربيية الجهية في) ألاان  ال مب  21 رقم بما في ااملو ودة ال لوهللا  بمملسج  ا رالمد   تم  م مت ِ

 فيي) 99 ابيما 9 بيما امويرن ال ليوهللا  ل وسيج  الشيرقية لشيومليةا الجهية فيي) الخ ما بن  ور بما افين ال لوهللا 

  الهتوى  لتق يم املهمني الهمتا امبن م  تو   كومن ل  لوهللا  ل وسج  الج وبية الجهة

  كهمرة منا ا ا با يتص   بب صمتلا م ا يىاب ط الوا   تر  أا املفظور   عب  ن الوا   ال مِ

 ابعيي ة ال ينييية الكتيي  م ت ييا ل زائيرين تقيي م -ناسيي م   يييا ا صييلم) ال بي  اطدة م ييم -املكرميية مكيية مكتليةِ

  لغم 
 
  املراة  هة من ال رام ل وسج  الشرقية السمتة في اتقع مهمنم

  رسيييماهللا ن داطر 222)   ييبن رييييمن 9571) تيييواري غعييمدن ألامري يييي االييي اطر الريييمن، هيييي السيييعودية العو ييةِ
 
 تقريليييم

 ن  سعودهللا ريمن 971)

 الل يييم ة نهييس سييته  منييي  اتلتيية امييرتف  مييرة سسيييىن بييب مييرة أان  ميين الل يييم ة رشييترهللا  ط  ايمل هيي بملنسييلةِ

  اليي ون، ب صييا
 
 ال رييي  فييي الييواقهف  ميين سالييترهللا  امل ي يية افييي بك فيير مكيية ميين أراييص امل ي يية فييي ألاسييعمر ايمللييم

  املفل  دااب املو ود من أراص    دم  ممسعمر
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 سيييوا  تيييواا لييي  ي يييو    ييييا يقيييرأ ا ويييم -م ييي ا-بيييمل واا   يييي  رعيييود املكرمييية مكييية مييين ته بهيييم د يييية أ  يييبِ

 الينس ل قيرا ة منيا  ييا يقيرأ ط ملين د يية امل ي ا رع ي اط سيقرأت، أنا تظن ملن ارع يا صوري أا مكتوا

  ل عر 

 يصير  ميرة مان  يي د   وين املكرمية  امكية امل يورة امل ي ية أسيوا  فيي أموالي  ات ييع الهي ايم َشرا  رغتر طِ

  اله ايم  لم الك فر

  ييي  و اييم  سذ  لييمس سبيين يهعييب اييم  كوييم اتيي  و الييوداع خييوا  َعيي  امل تييام تييىري أ  يه يبِ
 
 سنييي ال هييم: ))قييمئل

 ب عوتي  ب غت ي  تهي  بلد  في اسفرت   ا ق ، من ري ِخر  مم  لم تو ت   أمت ، اسبن  ل   اسبن  ل  

،   ي   يمزدد   ي  رلينع ك يع  يَّ  نسي ي، أدا   ليم اأ  ت ي  بنتي  سرم
 
 أ  قليب   ي   يمر      وين اسط رليم

  اط بلنتيي ، اط بييي  مسيينل ن يفيير رييي، أذنييع س  سنصيييرافي أاا   هيي ا دارهللا، بنتيي   يين ت ييىى
 
  ييين اط   يي  رايلييم

 اارزق يي  م ق بيي ، اأتسيين دي يي ، فييي االعصييوة  سييل ، فييي اال يي ة بيي ني، فييي العم ييية  ىْيي ل   ال هييم بنتيي ،

 نن ق ير ش    اب  لم سن  ا ارة، ال نيم افرهللا  ري اس وع أبقيت  ، مم خم ت 

 

 الولييو  غعيي  أ    ييان االنسيم  ل ر يمن) اليو ت  سي  اميينن ل نسيم  ال ييَ مين) ال هيمرة ل  يوا  غشيترطِ

سيت م أ  أتي  رعمرم  من ب ايتا من ال وا  ايعي   ليا يهيوز   يل ال يوا  تير  قي   َّنيا يهعيب ليم  يَّ  م يا غَّ

 أصيييلفع قييي  العويييرة ت يييو   ابييي ل   تيييرام مفظيييورا   وييييع ته ييي  ا  ييييا مفيييرم ايلقييي  ام تييير  مييين التف يييب

 ك ألاسهب في ااملو ودةن تمئَ اهي خم ع من) 9 رقم الهقرة سقرأ}   يا مصنلة

 

 دارْهييم اا قييع اسذا العوييرة رت يية اييلن ت ييو   ط الشييهرية اليي ارة س  ميين السييهر قلييب التىكيي  ل وييرأة بملنسييلةِ

 :التمري مرا مة  ع يهم الرت ة مو   مع

 صيييلم) ال بييي  لقيييون  مسيييج  أهللا اط ال ليييوهللا  املسيييج  اط ال يييرام املسيييج  تييي اب أ  ال يييمئَ ل ويييرأة يهيييوز  ط -2

 «  لج   اط ل مئَ املسج  أتب طن: » اس م   يا ا

 اط  هيم، مالقييم  ليم ط ال يية  ليم ألا ويمن  يى ر ذلي   ليم لتن ر اتصبر ال همرة تنتظر أ  ال مئَ ل ورأة -1

 فييي الرت ية  ي ان  سنت ي  اس  تهي ن اسيي م   ييا ا صيلم) ال بي   ليم ل سييلم اط ل صيلة ال ليوهللا  املسيج  تي اب

 أرايم  مين لنسيع امل يورة امل ي ية م    يهيم  شي    اط امل يورة امل ي ية تتير  أ    هيم ت هر أ  قلب امل ورة امل ي ة

  املكرمة مكة في سي و   ال مئَ ةاملرأ  لم الصع  الو    أمم البج  اط العورة

 امليقييم  ميين اتفييرم املييرأة  تغنسييب  تييرام، ي ييمفي ط ال يييَ س   لييم الع وييم  اس وييمع ال لوييية السيي ة دلييع -9

 تييي اب ط أهللا) الرت ييية فيييي  وم عهيييم ميييع العويييرة تيييندهللا اط اله ييي   فيييي تنتظييير سترامهيييم  ليييم اتلقييي  العويييرة ات يييوهللا 

 مييين الييينس م منهيييم مييين ارغنسيييب ت هييير تهييي ن اليييعردم تقصييير اط رسيييعم طا  بمللنيييع ت يييو  اط ال يييرام املسيييج 

هيييم، أتويييع قييي  ت يييو   ا هييي ا العويييرة لتيييندهللا ال يييرام املسيييج  سريييم تييي اب تيييمن مفرمييية منهيييم) امليقيييم   شييي    اط  وْر

    يهم
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 أا قلييب الييو ت  سيي  ميين أا ال ييوا  سنعهييم  قلييب ال يييَ أتمدييم ميين أا) نهسييم  أا تييمئَ اهييي خم ييع ميين -9

ن ط ال وا   َّ ن االنسم  الر من من ال وا  أت م   ل
 اقيع مويم رسيتغهر اأ  ا سريم تتيوا أ   ع يهم م هم  يي

سييت م أ  أتيي  رعييمرم اا م هييم،   لييم السييعي تقيي يم يهييوز  ط منييا كيي ل  اسييعيهم ْيي يح يفيير   وا هييم م ييا، غَّ

   هم ي ب العورة في بملترتن   الن م  العورة في ال وا 
 
، سترامهيم  ليم تيزان ط      ي  تومميم

 
  يهي  تومميم

 سريييم اليي دما اي زمهيييم سترامهييم مييين تتف ييب اليييم العوييرة تيييتم لييم منهيييم  تييرام مفظيييورا   ويييع تته ييي  أ    يهييم

  املكرميية مكيية
 
 االتقصييفر، السييعي اس ييمدة ال ييوا  بَّ ييمدة العوييرة لتكوييبن امليقييم  ميين تفييرم أ  بيي ا  ) ملمالييرة

 متاا ييية يفييير امنيييع س  ال  يييم    يهيييم غعقييي  اط  تيييرام مييين تتف يييب تهييي  متاا ييية امنيييع س  زا هيييم يلماليييردم اط

فرم  لم العق  م  العق  س مدة ا   ال  م    يهم  ق  امن) تتف ب ته 
َّ
فرمة أا امل

َّ
   يية ا  يهيم ي ن ط امل

هيييم م  ال يييرم، مسيييمكف   ليييم اتيييوزع تييي بح اليييمة، اهيييي الجويييمع  ييين  فيييي قييي اتل ق يييمؤدم، ا  يهيييم  سييي   قييي   وْر

 تتيير  ط أ  يهيي  ليي ل ن نييية ميين  يييا بيي  ط الق ييم  م  ذليي ، َعيي  س تويير  اس  تهيي  ق ييمؤدم يييتم تهيي  ذمعهييم

  تتف ب ته  ب  دم سرم تر ع اط املكرمة مكة

    ييييا التييييىار يوك هييييم اط خفييييرا  حجييييز أا بفو يييية مقييييي ة اهييييي  تييييرام ترييييي  امنييييع ميييين -2
 
 أ  ميييين اامئهيييية أبيييي ا

شييرع  َّنييا العوييرة ستوييمم  يين  هييىة ال يييَ غعوقهييم  تيييث مفلييي ال هييم: ))اتقييون  سترامهييم   يي  رشييترط أ  لهييم غَّ

 أصيم هم ميم مهي  ا ه ا  ال مَس  يا تبسهم ال هللا امل م  في م ا ااراتي  ترام د ا من تف لي غع  نن تبست  

 مو يييي  قتييييراا مليييين ديييي ا ميييين  سييييتهمدة ايوكيييين    يهييييم شيييي    اط التف ييييب لهييييم  ييييَّ  نسييييكهم ستوييييمم ميييين يو عهييييم مييييم

 أ  تريي  ملين أا ال ييَ،  تيرة ايلن التف يب اتري  ل عورة أدا دم أت م  أا اقليب سترامهم َع  اسيىتيهم تي هم

 اذا أمييم سكوملهييم  رسييت يع  ييل ال منييية العوييرة فييي ال يييَ يىتيهييم أ  ات ويي   الرت يية نهييس فييي تمنييية  وييرة تييندهللا

 العوييرة تيندهللا تهيي  ب ي دم سرييم الر يوع تيينار أ  لهيم  مم  ييب ال ييَ اتبسييهم السيعودية اييمر  مين بتييية امنيع

  ا ههييم اس  تهيي  اتتف يب
 
  مييمط

 
 كوييم ب يي دم سرييم سييتر ع  َّنهييم ذليي  تهعييب لييم س  منهيم ل سييهر   ييي  احجييز سلييم يم

  العورة تندهللا أ  ب ا    م  

  امنييع الييو ارسييعم العوييرة تييتم  َّنهييم السييعي قلييب تملييع تييم خييمدرة ال ييوا  أكو ييع ميين -1
 
 تيير  اط تمئ ييم

    يهم

  خيييييمدرة لتلقييييي  الشيييييهرية الييييي ارة مو ييييي  تيييييىافر تليييييوا سسيييييتعومن -7
 
 بيييييا بيييييىس ط العويييييرة فيييييي أا البيييييج فيييييي تومميييييم

 خهيييير بييي ا   سيييم م  لعييي ة ال يييييَ دم ليقيييم  أدايييية اسسيييت  مع ال يييييَ أتمديييم سذا لكييين ْييي يح  اخوا هيييم

 قي  منهيم ال ليوا دي ت سسيتعومن قليب ال لني  سسنشيمرة ايهي   ْي يح يفير ال ييَ من ال هر قلب   وا هم

  لمرة ت و  

 مييين ارا هيييم قليييب  مْهيييم ميييم لنسيييت ر  ذلييي  تن يييب اط  ييييا رشييي  شييي    أهللا  ييين السييينانن الر يييب أا) ل ويييرأة -9

 الرئنسييية ألابييواا فييي ااملو ييود الهتييوى  لتقيي يم امل صييص الهييمتا اييلن ميين ال كييم، رع ييم تهيي  املكرميية مكيية

    امل ي لل رم
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 :ال وا  في نصمئحِ

 املييي اورة اللسيييلما املصيييلة ال يييوا  م  ال يييوا  أت يييم  تيييمم خهيييور   ليييم ال يييم  أا املعتوييير ي يييو    أ يهييي -2

  أ لت

سين -ألاان  الشييوط-ال ييوا  بيي     ي -1   ال هييم أكبير، ا ا، َسييم: ))يقييون  أ  ل  ييمئا غَّ
 
  بيي  سيومنييم

 
 اتصيي يقم

  بكتمب 
 
  َعه   اا م ا

 
 ننن  ماس   يا ا صلم) مفو  نبي  لس ة استلم م

 أراد سذا ق ليييا مييين الكيييريم القيييرب  يت يييو أا ليييا تنسييير بويييم الغفيييرت ل هسيييا يييي  و بيييب معيييف  د يييم  ل  يييوا  لييينس-9

 ذكير لقممية الجويمر ارميي اامليراة الصيهم ابف  بمللنع ال وا   عب سنومن: » اس م   يا ا صلم) ال ب  لقون 

 صيييمم بقيييي اسذا الكيييريم القيييرب  قيييرا ة ديييو الييي كر اأ  يييب«  ا
 
 ميييم سط ألاد يييية مييين ي بيييع اليييم   ييييا تييير   يييل تم

مَ  ألاسود االبجر اليومني الركن بف  يقمن ب  ي م ري تل ي
ي
ي ب م فل يي

ع
ن   ال ُّ

 
ة سي ي ي تي فل
ةل  اي ري ال

ي ع
   

 
ة سي ي يم تي قل ي
ااي  اي

ي
ي  يمرل   ي

 اس ﴾  ال  

  ب  ة هو  معف  ب  م  الوط اب ت صيص أا الكتنلم  َعَ في مو ود كوم معف  ب  م   لتاام

 اسيتر األاصيغر ألاكبير ال ي   مين ال هيمرة ليا غشيترط لي ل  الكيلم،  ييا ا أبيم  الكين صيلة ديو ال وا -9

  العورة

  ال ي  زتمم سرم يندهللا ق  ذل  م  ال وا  في ألاسود للبجر  المرة     ال ويب الوقو  ته  -2

 نهسيييي  تيييينذهللا  ييييل اليوييييمني الييييركن ملسيييين اكيييي ل  سيييي ة تقلي ييييا م  ألاسييييود البجيييير لتقليييييب املزاتويييية ته يييي -1

  ي ييو   أ  ل  ييمئا اينلغييي ذليي  ليي  يتنسيير لييم س  يفيير  اتييزاتم اال ييمس
 
 لنستف يير اخوىنن يية ديي ا  فييي دائوييم

  ن خم ة من با مت بس دو مم

  خوا ا في املعتور أا ال م  ي و   أ  غستف -7
 
  املعم

 
  الق   تملر امالعم

  اال  م  ال كر َغفر االكلم االشرا ألااب يكرت كوم يكهم،ارشب ألاصمَع  رقعة ال وا  في ته  -9

 َعييييَ  لييييم غشييييو  قيييي  ر عييييا م  الكييييريم القييييرب  قييييرا ة فييييي أا اليييي  م  فييييي ال ييييوا  فييييي الصييييو  ر ييييع ته يييي -3

ييوا: َ رعييمرم ا قييمن  قيي  ال ييمئهف  ييمع  ادع َّ
َّ
ك ب    ري

 
ييرُّ م  ي

ي
  ت

 
يية يي هع

َّ
ا يياَّ  اي ن    سل

ي
يي ُّ  ط فل
يني  يَّ يي ل

تي عع
َّ ع
 ا ييا التردييي  يهييوز  اط﴾  امل

: يقيون  كيَّ  مع يمت يهقي ت بويم الي  م  أاصيمن قيمخعف   ايرين ال يمئهف   ليم مشواليف  مرتهيع بصو  امل و 

 اطن اسيييي م   يييييا ا صييييلم) ال بيييي  يهع هييييم لييييم ب  يييية اسنهييييم  نن  ي هييييع ط/   ييييم ميييين/  بيييي  أ ييييوذ/  سنييييي/  ال هييييم))

  بيلدت مين ييىري أ  ط ال يوا  فيي  ظيوة ل ة  يه  ايت رع ي هي ل هسا ي  و اخص اب بب أْ مبا
 
 تمرايم

  اأاطدت أد ا
 
  ق لا يتىتر أ  دا   ألاقوان اد ت ال رام  د ت ايندهللا يىري أ  أ ب من الك فرة ألاموان ابمذط

  السعي في الهرالة اط ال وا  في الرمب ل نسم  غسن ط-22

جر دااب من اللعَ ي و -22 جر م  ا ى اد ا البل   البل
 
 كسيوة   ييا تولع لم اس  ته  الكعلة من  ز ا

  الكعلة

 ليييم الهيي  اللييي ع ميين سبييراديم ابوقيييمم ابلم هييم ابىسيييتمردم  هييم االتوسيين ا ييي رانهم الكعليية أرايييم   ويييع سسييتلم-21

   قض اليومني االركن ألاسود البجر سستلم دو ال وا  في اال  يحن اس م   يا ا صلم) نلن م يهع هم
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 يق يييييع اط) الشيييييوط خيييييوا  تق يييييع أ   يهيييييوز ن السيييييعي أا) ال يييييوا  فيييييي اأنيييييع الهييييير  صيييييلة أقيويييييع سذا-29

 سنق يييم  َعييي  توقهيييع تيييث مييين الشيييوط تكويييب تييمن يفرديييم أا التيييراايح كصيييلة ال م يية بصيييلة االسيييعي ال ييوا 

  ألاان  الشوط من ال وا   يعي  الو ت  س  من أمم الشوط غعي  أ  ي زما اط الصلة

 الييم ع السيهو م  السيعي أا ال يوا  أالييواط تسيما فيي السيهو ا ي م التركفييا عتويرامل أا ال يم   ليم يهي -29

 
 
 ألااليييواط  ليييم  يييَّب   الشييي  تييي   اسذا الكعلييية  ييين اللعييي ة الصيييهو  فيييي ال يييوا  ايييم  سذا طسييييوم  يهيييم ك فييرا

  الظن ي لة  لم أا ألاقب

يير-22 كب  يير السييمَع الشييوط ميين سنت يي  سذا أهللا نهميتييا، افييي ال ييوا  ب اييية فييي ااملعتويير ال ييم  يَّ كب    يَّ
 
 ايسييت م أي ييم

 اقي  ال يوا  نهميية في ألاسود البجر سيفمذهللا منا الوط اب ب اية في كوم لا تنسر س  ايقل ا ألاسود البجر

ر ام  سنان اس م   يا ا صلم) ال ب   ن تبع كب     يو ال يوا  سي   من االتكلفر ألاسود البجر تمذى ا وم يَّ

    يا ش     ل تركا

 أمممييي  أا يوي ييي ،  ييين أا بهييير ، ا يييا  ع عهيييم اسذا غسيييمر ،  ييين الكعلييية تهعيييب أ  ال يييوا  طالييير  مييين-21

  االعويرة البيج اليرام  أْي ما ميع الجويمعي ال يوا  فيي الخ يى د ا ايف   يَّ ن ط ال وا   َّ 
 
 مين اأي يم

  الزتمم من الخرا  يفمان 

 تولييا اليي ارا  أا قييرا  يين شييمد تامل البييج أا العوييرة خييوا  أت ييم  سبييراديم مقييمم   يي  التوقييا يهييوز  ط-27

  ال وا  سنعهم  َع  مشمد تا ايوك   بهر  ا ا املشر ة الكعلة ا عب

 مقيمم ا يا ال يوا  بركعهي  تيىري أ  غسيتف  “ال هيب” غسيل  ميم أا ت يوعن أالواط سلعة) خوا  اب َع -29

  ام تر  لبس ب ا   ي و   ال هب اخوا   ا الص ال م را  َسورري ات صيصهم سبراديم

  الشييخص يق عييا أ  تيير  ط -البييج أا العوييرة خييوا  ليينس- ال هييب خييوا -23
 
 اليينس يكو ييا اط ل صييلة ميي ل

  يكتوب لم ال وا  م  ال وا ، أ ر يهوتا لكن ش   ،   يا

 ميييييين سبييييييراديم امقيييييمم ألاسييييييود البجييييير   يييييي  اطسييييييوم الصييييييلة، أا ال يييييوا  أت ييييييم  ل ر يييييمن النسييييييم  مزاتوييييية-12

    هم بتعمد   يه  اله  املفرمم 

 

 رسييولا  لييم ا أنييزن  مييم تيي اد غع وييو   امويين أتسيي ا،  ينلعييو   القييون  غسييتوعو   مويين يهع  ييم أ  ا نسييىن

 البييج، أا العوييرة امغمر هييم ألار  مشييمر   ميين املسيي وف   ويييع يييرز  اأ  يقربودييم،  ييلن اسيي م   يييا ا صييلم)

  العمملف  را ن  اال و اس م، ْا لا بلا ا لم مفو  نلن م  لم ا اصلم
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مفييراا رسييون ا )صييلم ا   يييا اسيي من فييي املسييج  ال لييوهللا الشييريا ام ييم  صييلة  مييمم فييي صييلة الهيير  

االتيييييراايح  ا ليييييم  منليييييا ألايوييييين ايييييم  مصيييييلم رسيييييون ا )صيييييلم ا   ييييييا اسييييي من امييييين يهعيييييب العويييييود ألايوييييين 

 ليييا ي يييو  ِيييجودت فيييي امل يييم  الييي هللا ايييم  
 
ي يييع  ييييا الرسيييون )صيييلم ا   ييييا اسييي من ق مييييا فيييي ل وفيييراا سيييترا

 الصلة أت م  القيمم 
 

 
بما السي ة  مخوة للبجرة ال لويية الشيريهة فيي املسيج  ال ليوهللا ايي اب م يا رؤسيم  الي ان ل سيلم  ليم ال بي  

 )صلم ا   يا اس من 
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الل يي  الظييمدرة فييي الصييورة أميييم ديي ت املسييمتة هييي الراليية الشييريهة  قييض اتنت يي  بمم وييي ة الهيي  تفوييب الخييض 

  لييم خييون تيي اد البجييرة ال لوييية 
 
بييمقي أ ييزا  الراليية الشييريهة   يي  س عهييمد ل ع وييم   م  امل بيير ط يوتيي  الييومط

 -ام  د ت امل  قة تقع بف  قبر ال ب  )صلم ا   يا اس من 
 
 اامل بر  -بنتا سمبقم

 

 
وهللا ات يييو  م صصييية ل نسيييم  فيييي أاقيييم  مفييي دة اتقيييع الجيييز  الشيييومري مييين الرالييية الشيييريهة فيييي املسيييج  ال لييي

ا يييا الجيييز  امل صيييص ل ر يييمن اتهصيييب   يييا َسييييم  بلسيييني ي أبييييَ  اهيييي س عهيييمد ل ع ويييم  )طتييي  سايييتل  

 ال ب ألا و ةن   َّترص    لم الصلة في الصا ألاان م هم 
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امل صيييييص ل نسيييييم  مييييين  بيييييما البجيييييرا  الواقيييييع بيييييف  اسييييي واني ال يييييرس االو يييييود فيييييي الصيييييا ألاان مييييين الجيييييز 

 الرالة الشريهة ادو م م  السلم  لم ال ب  )صلم ا   يا اس من ل نسم  

 

 
 مم  زمزم في املسج  ال لوهللا الشريا 
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ال يي اد الشيير ية لل ييرم امل ييي  ت ت ييا ألات ييمم الشيير ية ل و ييم  الواقييع قلييب ابعيي  ديي ا  الييماص يلييف  نهمييية 

 الشماص

 

 
سيييود االييي  م    ييي  امل تيييام ل ر ييمن االنسيييم  َسيييهولة َعييي    يييوس ال يييمئهف  قليييب ألاذا  يوكيين تقلييييب البجييير ألا 

 ل ب صلة 
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 البجر ألاسود ط يقل ا سط اخص اات  في ذا  الوقع 

 

 
 ال ين ي و و  َع  ر ع ألاذا  ط يه ا  لهم م م  ل صلة  يلقو  بف  املص ف  ايفمالو  الخرا  
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 ميييمم فيييي املسيييج  ال يييرام فيييي صيييلة التيييراايح افيييي أييييمم البيييج افيييي امل ييير ايقيييع بيييف  اليييركن اليويييمني م يييم  صيييلة 

 االبجر ألاسود لتهري  سمتة ال وا  للبجم  ااملعتورين 

 

 
يهتح بما الكعلة املشر ة    مم رغسب من ال ااب اذلي  فيي م تصيا اليهر مفيرم مين ايب  يمم اكي ل  يهيتح 

 الكعلة املشر ة  لرؤسم  ال ان ل صلة دااب
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مفيييرم سريييم ميييم َعييي  م تصيييا ذهللا القعييي ة بق ييييب مييين ايييب  يييمم تييييث ييييتم سسييي ان تيييوا  22الكعلييية املشييير ة مييين 

 الكعلة املشر ة َع  مغمدرة البجم  الغمية موسم البج القمدم 

 

 
السيهلي ذهللا البجية مين ايب  يمم تييث ير يع الجيز   3الكعلة املشر ة من َع  م تصا ذهللا القع ة بق ييب سريم 

 ايغ ييي  الجييييز  املر يييوع بيييَّزار ميييين القويييم  الق  ييي  ألابيييييَ،  9مييين كسيييوة الكعليييية املشييير ة بوقييي ار 
 
متيييير تقريليييم

 ملوسيييم البيييج ل وفم ظييية  ليييم كسيييوة الكعلييية املشييير ة مييين 
 
 مييين الجهيييم  ألاربيييع سسيييتع ادا

 
َعييير  متيييرين تقريليييم

 التوزي  َسب  رع   ال مئهف   هم 
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 ذهللا البجة من اب  مم  3ة صلم  يوم  ر ة سسنل ان كسوة الكعلة املشر 

 

 
مفييرم ميين اييب  ييمم َعيي  سسيينل ان كسييوة الكعليية تيييث يلقيي  الجييز   22ذهللا البجيية سرييم  3الكعليية املشيير ة ميين 

 لل همظ  لم توا الكعلة املشر ة من التوز  لكثرة البجم  
 
 السهلي من الكعلة املشر ة مكشو م
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 مل صص لهم لون املسعم  ربم  ألا رة لكلمر السن في املسمر ا

 

 
 العربم  الكهربمئية في املسمر امل صص لهم لون املسعم 
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 موائ     مر املهمنية دااب املسج  ال لوهللا الشريا في الهر رم م  امللمر  

 

 
 موائ     مر املهمنية في املسج  ال رام في الهر رم م  امللمر  

 

 
 ا  الشر ية ا  تم  في املسج  ال رام امبن ة  تصمن املهمني لإلستهسمر 
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 تو يي  أمييمكن مللييل مييم  زمييزم فييي الجيي ار الخييمرتي 

 
أمييمكن الولييو  فييي السييمتة الخمر ييية ل وسييج  ال ييرام اأي ييم

 ل وسج  ال رام 

 

 
 سبيب زمزم في السمتة الشرقية من املسج  ال رام لتعلاة املم  في  لوا  ملن يري  أا  مم  زمزم لل  ت 
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 حسب س عة مكة المكرمة لشهر ك نون الث نيوق ت الصعة أ

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م7314 م5344 م3324 م12325 ص7315 ص5342 م7319 م5349 م3328 م12324 ص6358 ص5337 1

 م7315 م5345 م3325 م12325 ص7315 ص5342 م7321 م5351 م3329 م12324 ص6358 ص5337 2

 م7315 م5345 م3325 م12326 ص7316 ص5342 م7321 م5351 م3329 م12325 ص6359 ص5337 3

 م7316 م5346 م3326 م12326 ص7316 ص5343 م7321 م5351 م3331 م12325 ص6359 ص5338 4

 م7317 م5347 م3327 م12326 ص7316 ص5343 م7322 م5352 م3331 م12325 ص6359 ص5338 5

 م7317 م5347 م3327 م12327 ص7316 ص5343 م7323 م5353 م3331 م12326 ص6359 ص5338 6

 م7318 م5348 م3328 م12327 ص7316 ص5344 م7323 م5353 م3332 م12326 ص7311 ص5339 7

 م7319 م5349 م3328 م12328 ص7317 ص5344 م7324 م5354 م3332 م12327 ص7311 ص5339 8

 م7321 م5351 م3329 م12328 ص7317 ص5344 م7324 م5354 م3333 م12327 ص7311 ص5339 9

 م7321 م5351 م3331 م12329 ص7317 ص5344 م7325 م5355 م3334 م12328 ص7311 ص5339 11

 م7321 م5351 م3331 م12329 ص7317 ص5344 م7326 م5356 م3334 م12328 ص7311 ص5341 11

 م7322 م5352 م3331 م12329 ص7317 ص5345 م7326 م5356 م3335 م12328 ص7311 ص5341 12

 م7322 م5352 م3332 م12331 ص7317 ص5345 م7327 م5357 م3336 م12329 ص7311 ص5341 13

 م7323 م5353 م3332 م12331 ص7317 ص5345 م7328 م5358 م3336 م12329 ص7311 ص5341 14

 م7324 م5354 م3333 م12331 ص7317 ص5345 م7328 م5358 م3337 م12331 ص7311 ص5341 15

 م7325 م5355 م3334 م12331 ص7317 ص5345 م7329 م5359 م3337 م12331 ص7311 ص5341 16

 م7325 م5355 م3334 م12331 ص7317 ص5345 م7331 م6311 م3338 م12331 ص7311 ص5341 17

 م7326 م5356 م3335 م12331 ص7317 ص5345 م7331 م6311 م3339 م12331 ص7311 ص5341 18

 م7327 م5357 م3336 م12332 ص7317 ص5345 م7331 م6311 م3339 م12331 ص7311 ص5341 19

 م7328 م5358 م3336 م12332 ص7317 ص5345 م7332 م6312 م3341 م12331 ص7311 ص5341 21

 م7328 م5358 م3337 م12332 ص7316 ص5345 م7332 م6312 م3341 م12331 ص7311 ص5341 21

 م7329 م5359 م3338 م12333 ص7316 ص5345 م7333 م6313 م3341 م12332 ص7311 ص5341 22

 م7331 م6311 م3338 م12333 ص7316 ص5345 م7334 م6314 م3342 م12332 ص7311 ص5341 23

 م7331 م6311 م3339 م12333 ص7316 ص5345 م7334 م6314 م3342 م12332 ص7311 ص5341 24

 م7331 م6311 م3341 م12333 ص7316 ص5345 م7335 م6315 م3343 م12332 ص7311 ص5341 25

 م7332 م6312 م3341 م12334 ص7315 ص5344 م7336 م6316 م3343 م12333 ص7311 ص5341 26

 م7333 م6313 م3341 م12334 ص7315 ص5344 م7336 م6316 م3344 م12333 ص6359 ص5341 27

 م7333 م6313 م3341 م12334 ص7315 ص5344 م7337 م6317 م3344 م12333 ص6359 ص5341 28

 م7334 م6314 م3342 م12334 ص7314 ص5344 م7338 م6318 م3345 م12333 ص6359 ص5341 29

 م7335 م6315 م3343 م12334 ص7314 ص5344 م7338 م6318 م3345 م12333 ص6359 ص5341 31

 م7335 م6315 م3343 م12335 ص7314 ص5343 م7339 م6319 م3346 م12334 ص6358 ص5341 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
 في د ت الهترة من الس ة اتتراا  در م  ال رارة بف    

 
 ابمرد ليل

 
 ا °19ي و  الجو دافل نهمرا

 
 °27م نهمرا

 
 م ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
 ا م ن°19ي و  الجو بمرد في د ت الهترة من الس ة اتتراا  در م  ال رارة بف    

 
 °21همرا

 
 م ليل
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 أوق ت الصعة لشهر شب ط حسب س عة مكة المكرمة

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م7336 م6316 م3344 م12335 ص7313 ص5343 م7341 م6311 م3346 م12334 ص6358 ص5341 1

 م7337 م6317 م3344 م12335 ص7313 ص5343 م7341 م6311 م3347 م12334 ص6358 ص5339 2

 م7337 م6317 م3345 م12335 ص7312 ص5342 م7341 م6311 م3347 م12334 ص6357 ص5339 3

 م7338 م6318 م3345 م12335 ص7312 ص5342 م7341 م6311 م3348 م12334 ص6357 ص5339 4

 م7339 م6319 م3346 م12335 ص7311 ص5342 م7342 م6312 م3348 م12334 ص6356 ص5338 5

 م7339 م6319 م3346 م12335 ص7311 ص5341 م7343 م6313 م3348 م12334 ص6356 ص5338 6

 م7341 م6311 م3347 م12335 ص7311 ص5341 م7343 م6313 م3349 م12334 ص6355 ص5338 7

 م7341 م6311 م3347 م12335 ص7311 ص5341 م7344 م6314 م3349 م12334 ص6355 ص5337 8

 م7341 م6311 م3348 م12335 ص6359 ص5341 م7344 م6314 م3351 م12334 ص6355 ص5337 9

 م7342 م6312 م3348 م12335 ص6359 ص5339 م7345 م6315 م3351 م12334 ص6354 ص5337 11

 م7343 م6313 م3349 م12335 ص6358 ص5339 م7345 م6315 م3351 م12334 ص6353 ص5336 11

 م7343 م6313 م3349 م12335 ص6357 ص5338 م7346 م6316 م3351 م12334 ص6353 ص5336 12

 م7344 م6314 م3349 م12335 ص6357 ص5338 م7346 م6316 م3351 م12334 ص6352 ص5335 13

 م7345 م6315 م3351 م12335 ص6356 ص5337 م7347 م6317 م3351 م12334 ص6352 ص5335 14

 م7345 م6315 م3351 م12335 ص6355 ص5337 م7347 م6317 م3352 م12334 ص6351 ص5334 15

 م7346 م6316 م3351 م12335 ص6355 ص5336 م7348 م6318 م3352 م12334 ص6351 ص5334 16

 م7346 م6316 م3351 م12335 ص6354 ص5336 م7348 م6318 م3352 م12334 ص6351 ص5333 17

 م7347 م6317 م3351 م12335 ص6353 ص5335 م7349 م6319 م3352 م12334 ص6349 ص5333 18

 م7348 م6318 م3352 م12335 ص6352 ص5334 م7349 م6319 م3352 م12334 ص6349 ص5332 19

 م7348 م6318 م3352 م12335 ص6352 ص5334 م7351 م6321 م3353 م12334 ص6348 ص5332 21

 م7349 م6319 م3352 م12335 ص6351 ص5333 م7351 م6321 م3353 م12334 ص6347 ص5331 21

 م7349 م6319 م3352 م12335 ص6351 ص5332 م7351 م6321 م3353 م12334 ص6347 ص5331 22

 م7351 م6321 م3353 م12335 ص6349 ص5331 م7351 م6321 م3353 م12334 ص6346 ص5331 23

 م7351 م6321 م3353 م12334 ص6348 ص5331 م7352 م6322 م3353 م12333 ص6345 ص5329 24

 م7351 م6321 م3353 م12334 ص6348 ص5331 م7352 م6322 م3354 م12333 ص6344 ص5328 25

 م7351 م6321 م3353 م12334 ص6347 ص5329 م7353 م6323 م3354 م12333 ص6344 ص5328 26

 م7352 م6322 م3354 م12334 ص6346 ص5328 م7353 م6323 م3354 م12333 ص6343 ص5327 27

 م7352 م6322 م3354 م12334 ص6345 ص5327 م7354 م6324 م3354 م12333 ص6342 ص5326 28

 م7353 م6323 م3354 م12334 ص6344 ص5327 م7354 م6324 م3354 م12333 ص6341 ص5326 29

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  تمر الجو ي و    

 
  ادافل نهمرا

 
  م°92 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°12 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  دافل الجو ي و    

 
  ابمرد نهمرا

 
  م°11 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°29 ا نهمرا

 
  ليل
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 أوق ت الصعة لشهر آذار حسب س عة مكة المكرمة

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر ظهرال الشروق الفجر

 م7353 م6323 م3354 م12333 ص6343 ص5326 م7354 م6324 م3354 م12332 ص6341 ص5325 1

 م7354 م6324 م3354 م12333 ص6342 ص5325 م7355 م6325 م3354 م12332 ص6341 ص5324 2

 م7354 م6324 م3354 م12333 ص6341 ص5324 م7355 م6325 م3354 م12332 ص6339 ص5323 3

 م7355 م6325 م3355 م12333 ص6341 ص5323 م7356 م6326 م3354 م12332 ص6338 ص5322 4

 م7355 م6325 م3355 م12332 ص6339 ص5322 م7356 م6326 م3354 م12332 ص6337 ص5322 5

 م7356 م6326 م3355 م12332 ص6338 ص5321 م7356 م6326 م3354 م12331 ص6336 ص5321 6

 م7356 م6326 م3355 م12332 ص6338 ص5321 م7357 م6327 م3354 م12331 ص6335 ص5321 7

 م7357 م6327 م3355 م12332 ص6337 ص5319 م7357 م6327 م3354 م12331 ص6335 ص5319 8

 م7357 م6327 م3355 م12331 ص6336 ص5318 م7357 م6327 م3354 م12331 ص6334 ص5318 9

 م7358 م6328 م3355 م12331 ص6335 ص5317 م7358 م6328 م3354 م12331 ص6333 ص5317 11

 م7358 م6328 م3355 م12331 ص6334 ص5316 م7358 م6328 م3354 م12331 ص6332 ص5316 11

 م7359 م6329 م3355 م12331 ص6333 ص5315 م7358 م6328 م3354 م12331 ص6331 ص5316 12

 م7359 م6329 م3355 م12331 ص6332 ص5314 م7359 م6329 م3354 م12331 ص6331 ص5315 13

 م8311 م6331 م3355 م12331 ص6331 ص5313 م7359 م6329 م3353 م12329 ص6329 ص5314 14

 م8311 م6331 م3355 م12331 ص6331 ص5312 م8311 م6331 م3353 م12329 ص6328 ص5313 15

 م8311 م6331 م3355 م12331 ص6329 ص5311 م8311 م6331 م3353 م12329 ص6327 ص5312 16

 م8311 م6331 م3355 م12329 ص6328 ص5311 م8311 م6331 م3353 م12328 ص6327 ص5311 17

 م8311 م6331 م3355 م12329 ص6327 ص5319 م8311 م6331 م3353 م12328 ص6326 ص5311 18

 م8312 م6332 م3355 م12329 ص6326 ص5318 م8311 م6331 م3353 م12328 ص6325 ص5319 19

 م8312 م6332 م3355 م12328 ص6325 ص5317 م8311 م6331 م3352 م12328 ص6324 ص5318 21

 م8313 م6333 م3355 م12328 ص6324 ص5316 م8311 م6331 م3352 م12327 ص6323 ص5317 21

 م8313 م6333 م3354 م12328 ص6323 ص5315 م8312 م6332 م3352 م12327 ص6322 ص5316 22

 م8313 م6333 م3354 م12328 ص6322 ص5314 م8312 م6332 م3352 م12327 ص6321 ص5315 23

 م8314 م6334 م3354 م12327 ص6321 ص5313 م8312 م6332 م3352 م12326 ص6321 ص5314 24

 م8314 م6334 م3354 م12327 ص6321 ص5312 م8313 م6333 م3351 م12326 ص6319 ص5313 25

 م8315 م6335 م3354 م12327 ص6319 ص5311 م8313 م6333 م3351 م12326 ص6318 ص5312 26

 م8315 م6335 م3354 م12326 ص6317 ص4359 م8313 م6333 م3351 م12325 ص6317 ص5311 27

 م8315 م6335 م3354 م12326 ص6316 ص4358 م8314 م6334 م3351 م12325 ص6317 ص5311 28

 م8316 م6336 م3353 م12326 ص6315 ص4357 م8314 م6334 م3351 م12325 ص6316 ص4359 29

 م8316 م6336 م3353 م12325 ص6314 ص4356 م8314 م6334 م3351 م12325 ص6315 ص4358 31

 م8317 م6337 م3353 م12325 ص6313 ص4355 م8315 م6335 م3351 م12324 ص6314 ص4357 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  تمر الجو ي و    

 
  ادافل نهمرا

 
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°19 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  تمر الجو ي و    

 
  ادافل نهمرا

 
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°11 ا نهمرا

 
  ليل
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 أوق ت الصعة لشهر نيس ن حسب س عة مكة المكرمة

 اليوم
 المسجد النبوي حرا المسجد ال

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م8317 م6337 م3353 م12325 ص6312 ص4354 م8315 م6335 م3349 م12324 ص6313 ص4356 1

 م8318 م6338 م3353 م12325 ص6311 ص4353 م8315 م6335 م3349 م12324 ص6312 ص4355 2

 م8318 م6338 م3352 م12324 ص6311 ص4352 م8316 م6336 م3349 م12323 ص6311 ص4354 3

 م8318 م6338 م3352 م12324 ص6311 ص4351 م8316 م6336 م3348 م12323 ص6311 ص4353 4

 م8319 م6339 م3352 م12324 ص6319 ص4349 م8316 م6336 م3348 م12323 ص6319 ص4352 5

 م8319 م6339 م3352 م12323 ص6318 ص4348 م8317 م6337 م3348 م12323 ص6318 ص4351 6

 م8311 م6341 م3352 م12323 ص6317 ص4347 م8317 م6337 م3347 م12322 ص6318 ص4351 7

 م8311 م6341 م3351 م12323 ص6316 ص4346 م8317 م6337 م3347 م12322 ص6317 ص4349 8

 م8311 م6341 م3351 م12323 ص6315 ص4345 م8318 م6338 م3347 م12322 ص6316 ص4348 9

 م8311 م6341 م3351 م12322 ص6314 ص4344 م8318 م6338 م3346 م12321 ص6315 ص4347 11

 م8311 م6341 م3351 م12322 ص6313 ص4343 م8318 م6338 م3346 م12321 ص6314 ص4346 11

 م8312 م6342 م3351 م12322 ص6312 ص4342 م8319 م6339 م3346 م12321 ص6313 ص4345 12

 م8312 م6342 م3351 م12322 ص6311 ص4341 م8319 م6339 م3345 م12321 ص6312 ص4344 13

 م8313 م6343 م3351 م12321 ص6311 ص4339 م8319 م6339 م3345 م12321 ص6312 ص4343 14

 م8313 م6343 م3351 م12321 ص5359 ص4338 م8311 م6341 م3344 م12321 ص6311 ص4342 15

 م8314 م6344 م3349 م12321 ص5358 ص4337 م8311 م6341 م3344 م12321 ص6311 ص4341 16

 م8314 م6344 م3349 م12321 ص5357 ص4336 م8311 م6341 م3344 م12321 ص5359 ص4341 17

 م8314 م6344 م3349 م12321 ص5357 ص4335 م8311 م6341 م3343 م12321 ص5358 ص4339 18

 م8315 م6345 م3348 م12321 ص5356 ص4334 م8311 م6341 م3343 م12319 ص5358 ص4338 19

 م8315 م6345 م3348 م12321 ص5355 ص4333 م8311 م6341 م3343 م12319 ص5357 ص4337 21

 م8316 م6346 م3348 م12321 ص5354 ص4332 م8312 م6342 م3342 م12319 ص5356 ص4336 21

 م8316 م6346 م3348 م12321 ص5353 ص4331 م8312 م6342 م3342 م12319 ص5355 ص4335 22

 م8317 م6347 م3347 م12321 ص5352 ص4331 م8312 م6342 م3341 م12319 ص5355 ص4335 23

 م8347 م6347 م3347 م12319 ص5351 ص4329 م8343 م6343 م3341 م12318 ص5354 ص4334 24

 م8348 م6348 م3347 م12319 ص5351 ص4328 م8343 م6343 م3341 م12318 ص5353 ص4333 25

 م8348 م6348 م3347 م12319 ص5351 ص4327 م8344 م6344 م3341 م12318 ص5353 ص4332 26

 م8349 م6349 م3346 م12319 ص5349 ص4326 م8344 م6344 م3341 م12318 ص5352 ص4331 27

 م8349 م6349 م3346 م12319 ص5348 ص4325 م8344 م6344 م3339 م12318 ص5351 ص4331 28

 م8351 م6351 م3346 م12319 ص5348 ص4324 م8345 م6345 م3339 م12318 ص5351 ص4329 29

 م8351 م6351 م3346 م12318 ص5347 ص4323 م8345 م6345 م3339 م12318 ص5351 ص4328 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  تمر الجو ي و    

 
  ادافل نهمرا

 
  م°92 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°12 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  تمر الجو ي و    

 
  ادافل نهمرا

 
  م°92 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°19 ا نهمرا

 
  ليل
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 أوق ت الصعة لشهر أي ر حسب س عة مكة المكرمة

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب رالعص الظهر الشروق الفجر

 م8351 م6351 م3345 م12318 ص5346 ص4322 م8346 م6346 م3338 م12317 ص5349 ص4328 1

 م8351 م6351 م3345 م12318 ص5345 ص4321 م8346 م6346 م3338 م12317 ص5349 ص4327 2

 م8352 م6352 م3345 م12318 ص5345 ص4321 م8346 م6346 م3338 م12317 ص5348 ص4326 3

 م8352 م6352 م3345 م12318 ص5344 ص4319 م8347 م6347 م3337 م12317 ص5347 ص4325 4

 م8353 م6353 م3344 م12318 ص5343 ص4318 م8347 م6347 م3337 م12317 ص5347 ص4324 5

 م8353 م6353 م3344 م12318 ص5343 ص4318 م8348 م6348 م3337 م12317 ص5346 ص4324 6

 م8354 م6354 م3344 م12318 ص5342 ص4317 م8348 م6348 م3336 م12317 ص5346 ص4323 7

 م8354 م6354 م3344 م12318 ص5342 ص4316 م8349 م6349 م3336 م12317 ص5345 ص4322 8

 م8355 م6355 م3343 م12318 ص5341 ص4315 م8349 م6349 م3336 م12317 ص5345 ص4322 9

 م8355 م6355 م3343 م12318 ص5341 ص4314 م8349 م6349 م3335 م12317 ص5344 ص4321 11

 م8356 م6356 م3343 م12318 ص5341 ص4314 م8351 م6351 م3335 م12317 ص5344 ص4321 11

 م8356 م6356 م3343 م12318 ص5339 ص4313 م8351 م6351 م3335 م12317 ص5343 ص4319 12

 م8357 م6357 م3343 م12318 ص5339 ص4312 م8351 م6351 م3334 م12317 ص5343 ص4319 13

 م8357 م6357 م3342 م12318 ص5338 ص4311 م8351 م6351 م3334 م12317 ص5342 ص4318 14

 م8358 م6358 م3342 م12318 ص5338 ص4311 م8352 م6352 م3334 م12317 ص5342 ص4318 15

 م8358 م6358 م3342 م12318 ص5337 ص4311 م8352 م6352 م3334 م12317 ص5342 ص4317 16

 م8359 م6359 م3342 م12318 ص5337 ص4319 م8352 م6352 م3333 م12317 ص5341 ص4317 17

 م8359 م6359 م3342 م12318 ص5336 ص4319 م8353 م6353 م3333 م12317 ص5341 ص4316 18

 م9311 م7311 م3342 م12318 ص5336 ص4318 م8353 م6353 م3333 م12317 ص5341 ص4315 19

 م9311 م7311 م3342 م12318 ص5336 ص4318 م8354 م6354 م3333 م12317 ص5341 ص4315 21

 م9311 م7311 م3341 م12318 ص5335 ص4317 م8354 م6354 م3333 م12317 ص5341 ص4314 21

 م9311 م7311 م3341 م12318 ص5335 ص4316 م8355 م6355 م3332 م12317 ص5341 ص4314 22

 م9312 م7312 م3341 م12318 ص5335 ص4316 م8355 م6355 م3332 م12317 ص5339 ص4314 23

 م8332 م7312 م3341 م12318 ص5334 ص4315 م8326 م6356 م3332 م12317 ص5339 ص4313 24

 م8333 م7313 م3341 م12318 ص5334 ص4315 م8326 م6356 م3332 م12317 ص5339 ص4313 25

 م8333 م7313 م3341 م12318 ص5334 ص4315 م8326 م6356 م3332 م12318 ص5339 ص4312 26

 م8334 م7314 م3341 م12319 ص5334 ص4314 م8327 م6357 م3332 م12318 ص5338 ص4312 27

 م8334 م7314 م3341 م12319 ص5333 ص4314 م8327 م6357 م3332 م12318 ص5338 ص4312 28

 م8335 م7315 م3341 م12319 ص5333 ص4313 م8328 م6358 م3333 م12318 ص5338 ص4311 29

 م8335 م7315 م3341 م12319 ص5333 ص4313 م8328 م6358 م3333 م12318 ص5338 ص4311 31

 م8335 م7315 م3341 م12319 ص5333 ص4313 م8328 م6358 م3334 م12318 ص5338 ص4311 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°13 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  م°93 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°17 ا نهمرا

 
  ليل
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 حسب س عة مكة المكرمة حزيرانأوق ت الصعة لشهر 

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م8336 م7316 م3341 م12319 ص5333 ص4312 م8329 م6359 م3334 م12318 ص5338 ص4311 1

 م8336 م7316 م3341 م12319 ص5332 ص4312 م8329 م6359 م3335 م12318 ص5338 ص4311 2

 م8337 م7317 م3341 م12321 ص5332 ص4312 م8331 م7311 م3335 م12319 ص5338 ص4311 3

 م8337 م7317 م3341 م12321 ص5332 ص4312 م8331 م7311 م3336 م12319 ص5338 ص4311 4

 م8338 م7318 م3341 م12321 ص5332 ص4311 م8331 م7311 م3336 م12319 ص5338 ص4311 5

 م8338 م7318 م3341 م12321 ص5332 ص4311 م8331 م7311 م3337 م12319 ص5337 ص4311 6

 م8338 م7318 م3341 م12321 ص5332 ص4311 م8331 م7311 م3337 م12319 ص5337 ص4311 7

 م8339 م7319 م3341 م12321 ص5332 ص4311 م8332 م7312 م3338 م12321 ص5338 ص4311 8

 م8339 م7319 م3341 م12321 ص5332 ص4311 م8332 م7312 م3338 م12321 ص5338 ص4311 9

 م8341 م7311 م3341 م12321 ص5332 ص4311 م8332 م7312 م3339 م12321 ص5338 ص4311 11

 م8341 م7311 م3341 م12321 ص5332 ص4311 م8333 م7313 م3339 م12321 ص5338 ص4311 11

 م8341 م7311 م3342 م12321 ص5332 ص4311 م8333 م7313 م3339 م12321 ص5338 ص4311 12

 م8341 م7311 م3342 م12321 ص5332 ص4311 م8333 م7313 م3341 م12321 ص5338 ص4311 13

 م8341 م7311 م3342 م12322 ص5332 ص4311 م8334 م7314 م3341 م12321 ص5338 ص4311 14

 م8341 م7311 م3342 م12322 ص5333 ص4311 م8334 م7314 م3341 م12321 ص5338 ص4311 15

 م8342 م7312 م3342 م12322 ص5333 ص4311 م8334 م7314 م3341 م12321 ص5338 ص4311 16

 م8342 م7312 م3342 م12322 ص5333 ص4311 م8334 م7314 م3341 م12321 ص5338 ص4311 17

 م8342 م7312 م3343 م12323 ص5333 ص4311 م8335 م7315 م3341 م12322 ص5339 ص4311 18

 م8342 م7312 م3343 م12323 ص5333 ص4311 م8335 م7315 م3341 م12322 ص5339 ص4311 19

 م8343 م7313 م3343 م12323 ص5333 ص4312 م8335 م7315 م3342 م12322 ص5339 ص4311 21

 م8343 م7313 م3343 م12323 ص5334 ص4312 م8335 م7315 م3342 م12322 ص5339 ص4311 21

 م8343 م7313 م3343 م12323 ص5334 ص4312 م8336 م7316 م3342 م12323 ص5339 ص4311 22

 م8343 م7313 م3344 م12324 ص5334 ص4312 م8336 م7316 م3342 م12323 ص5341 ص4311 23

 م8343 م7313 م3344 م12324 ص5334 ص4313 م8336 م7316 م3342 م12323 ص5341 ص4311 24

 م8343 م7313 م3344 م12324 ص5335 ص4313 م8336 م7316 م3343 م12323 ص5341 ص4312 25

 م8344 م7314 م3344 م12324 ص5335 ص4313 م8336 م7316 م3343 م12323 ص5341 ص4312 26

 م8344 م7314 م3345 م12324 ص5335 ص4314 م8336 م7316 م3343 م12324 ص5341 ص4312 27

 م8344 م7314 م3345 م12325 ص5335 ص4314 م8336 م7316 م3343 م12324 ص5341 ص4313 28

 م8344 م7314 م3345 م12325 ص5336 ص4314 م8337 م7317 م3343 م12324 ص5341 ص4313 29

 م8344 م7314 م3345 م12325 ص5336 ص4315 م8337 م7317 م3343 م12324 ص5342 ص4313 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  م°91 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°91 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  م°91 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من هترةال د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°91 ا نهمرا

 
  ليل

  



 

81 
 

 

 أوق ت الصعة لشهر تموز حسب س عة مكة المكرمة
 

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م8344 م7314 م3346 م12325 ص5336 ص4315 م8337 م7317 م3343 م12324 ص5342 ص4314 1

 م8344 م7314 م3346 م12325 ص5337 ص4315 م8337 م7317 م3343 م12325 ص5342 ص4314 2

 م8344 م7314 م3346 م12326 ص5337 ص4316 م8337 م7317 م3343 م12325 ص5343 ص4315 3

 م8344 م7314 م3347 م12326 ص5338 ص4316 م8337 م7317 م3343 م12325 ص5343 ص4315 4

 م8344 م7314 م3347 م12326 ص5338 ص4317 م8337 م7317 م3343 م12325 ص5343 ص4315 5

 م8344 م7314 م3347 م12326 ص5338 ص4317 م8337 م7317 م3343 م12325 ص5344 ص4316 6

 م8344 م7314 م3347 م12326 ص5339 ص4318 م8337 م7317 م3342 م12325 ص5344 ص4316 7

 م8344 م7314 م3348 م12326 ص5339 ص4318 م8337 م7317 م3342 م12326 ص5344 ص4317 8

 م8344 م7314 م3348 م12327 ص5341 ص4319 م8337 م7317 م3342 م12326 ص5345 ص4317 9

 م8343 م7313 م3348 م12327 ص5341 ص4319 م8336 م7316 م3342 م12326 ص5345 ص4318 11

 م8343 م7313 م3349 م12327 ص5341 ص4311 م8336 م7316 م3342 م12326 ص5345 ص4318 11

 م8343 م7313 م3349 م12327 ص5341 ص4311 م8336 م7316 م3341 م12326 ص5346 ص4319 12

 م8343 م7313 م3349 م12327 ص5341 ص4311 م8336 م7316 م3341 م12326 ص5346 ص4319 13

 م8343 م7313 م3349 م12327 ص5342 ص4312 م8336 م7316 م3341 م12326 ص5347 ص4321 14

 م8342 م7312 م3351 م12327 ص5342 ص4312 م8336 م7316 م3341 م12326 ص5347 ص4321 15

 م8342 م7312 م3351 م12327 ص5343 ص4313 م8335 م7315 م3341 م12326 ص5347 ص4321 16

 م8342 م7312 م3351 م12327 ص5343 ص4314 م8335 م7315 م3341 م12327 ص5348 ص4322 17

 م8341 م7311 م3351 م12327 ص5343 ص4314 م8335 م7315 م3341 م12327 ص5348 ص4322 18

 م8341 م7311 م3351 م12328 ص5344 ص4315 م8335 م7315 م3342 م12327 ص5349 ص4323 19

 م8341 م7311 م3351 م12328 ص5344 ص4316 م8334 م7314 م3342 م12327 ص5349 ص4323 21

 م8341 م7311 م3351 م12328 ص5345 ص4316 م8334 م7314 م3342 م12327 ص5349 ص4324 21

 م8341 م7311 م3351 م12328 ص5345 ص4317 م8334 م7314 م3343 م12327 ص5351 ص4324 22

 م8341 م7311 م3352 م12328 ص5346 ص4318 م8333 م7313 م3343 م12327 ص5351 ص4325 23

 م8339 م7319 م3352 م12328 ص5346 ص4318 م8333 م7313 م3343 م12327 ص5351 ص4326 24

 م8339 م7319 م3352 م12328 ص5347 ص4319 م8333 م7313 م3343 م12327 ص5351 ص4326 25

 م8338 م7318 م3352 م12328 ص5347 ص4321 م8332 م7312 م3344 م12327 ص5351 ص4327 26

 م8338 م7318 م3352 م12328 ص5348 ص4321 م8332 م7312 م3344 م12327 ص5352 ص4327 27

 م8337 م7317 م3352 م12328 ص5348 ص4321 م8331 م7311 م3344 م12327 ص5352 ص4328 28

 م8337 م7317 م3353 م12328 ص5348 ص4322 م8331 م7311 م3345 م12327 ص5353 ص4328 29

 م8336 م7316 م3353 م12328 ص5349 ص4322 م8331 م7311 م3345 م12327 ص5353 ص4329 31

 م8336 م7316 م3353 م12327 ص5349 ص4323 م8331 م7311 م3345 م12327 ص5353 ص4331 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  م°92 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°91 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من ةالهتر  د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°91 ا نهمرا

 
  ليل
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 أوق ت الصعة لشهر آب حسب س عة مكة المكرمة
 

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م8335 م7315 م3353 م12327 ص5351 ص4324 م8329 م6359 م3345 م12327 ص5354 ص4331 1

 م8334 م7314 م3353 م12327 ص5351 ص4324 م8329 م6359 م3345 م12326 ص5354 ص4331 2

 م8334 م7314 م3353 م12327 ص5351 ص4325 م8328 م6358 م3346 م12326 ص5354 ص4331 3

 م8333 م7313 م3353 م12327 ص5351 ص4326 م8328 م6358 م3346 م12326 ص5355 ص4332 4

 م8332 م7312 م3353 م12327 ص5352 ص4326 م8327 م6357 م3346 م12326 ص5355 ص4332 5

 م8332 م7312 م3353 م12327 ص5352 ص4327 م8326 م6356 م3346 م12326 ص5356 ص4333 6

 م8331 م7311 م3353 م12327 ص5353 ص4328 م8326 م6356 م3346 م12326 ص5356 ص4334 7

 م8331 م7311 م3353 م12327 ص5353 ص4328 م8325 م6355 م3346 م12326 ص5356 ص4334 8

 م8331 م7311 م3353 م12326 ص5353 ص4329 م8324 م6354 م3346 م12326 ص5357 ص4335 9

 م8329 م6359 م3353 م12326 ص5354 ص4329 م8324 م6354 م3346 م12325 ص5357 ص4335 11

 م8328 م6358 م3353 م12326 ص5354 ص4331 م8323 م6353 م3347 م12325 ص5357 ص4336 11

 م8327 م6357 م3353 م12326 ص5355 ص4331 م8322 م6352 م3347 م12325 ص5358 ص4336 12

 م8326 م6356 م3353 م12326 ص5355 ص4331 م8322 م6352 م3347 م12325 ص5358 ص4337 13

 م8326 م6356 م3353 م12326 ص5356 ص4332 م8321 م6351 م3347 م12325 ص5358 ص4337 14

 م8325 م6355 م3353 م12325 ص5356 ص4333 م8321 م6351 م3347 م12324 ص5359 ص4338 15

 م8324 م6354 م3353 م12325 ص5356 ص4333 م8319 م6349 م3347 م12324 ص5359 ص4338 16

 م8323 م6353 م3353 م12325 ص5357 ص4334 م8319 م6349 م3347 م12324 ص5359 ص4339 17

 م8322 م6352 م3353 م12325 ص5357 ص4334 م8318 م6348 م3347 م12324 ص6311 ص4339 18

 م8321 م6351 م3353 م12324 ص5358 ص4335 م8317 م6347 م3347 م12324 ص6311 ص4341 19

 م8321 م6351 م3352 م12324 ص5358 ص4336 م8316 م6346 م3347 م12323 ص6311 ص4341 21

 م8321 م6351 م3352 م12324 ص5358 ص4336 م8316 م6346 م3347 م12323 ص6311 ص4341 21

 م8319 م6349 م3352 م12324 ص5359 ص4337 م8315 م6345 م3346 م12323 ص6311 ص4341 22

 م8318 م6348 م3352 م12323 ص5359 ص4337 م8314 م6344 م3346 م12323 ص6311 ص4342 23

 م8317 م6347 م3352 م12323 ص5359 ص4338 م8313 م6343 م3346 م12322 ص6311 ص4342 24

 م8316 م6346 م3351 م12323 ص6311 ص4338 م8312 م6342 م3346 م12322 ص6312 ص4343 25

 م8315 م6345 م3351 م12323 ص6311 ص4339 م8311 م6341 م3346 م12322 ص6312 ص4343 26

 م8314 م6344 م3351 م12322 ص6311 ص4341 م8311 م6341 م3346 م12321 ص6312 ص4344 27

 م8313 م6343 م3351 م12322 ص6311 ص4341 م8311 م6341 م3346 م12321 ص6313 ص4344 28

 م8312 م6342 م3351 م12322 ص6311 ص4341 م8319 م6339 م3345 م12321 ص6313 ص4344 29

 م8311 م6341 م3351 م12321 ص6312 ص4341 م8318 م6338 م3345 م12321 ص6313 ص4345 31

 م8311 م6341 م3351 م12321 ص6312 ص4342 م8317 م6337 م3345 م12321 ص6313 ص4345 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°91 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°91 ا نهمرا

 
  ليل
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 أوق ت الصعة لشهر أيلول حسب س عة مكة المكرمة
 

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م8319 م6339 م3349 م12321 ص6312 ص4342 م8316 م6336 م3345 م12321 ص6314 ص4346 1

 م8318 م6338 م3349 م12321 ص6313 ص4343 م8315 م6335 م3345 م12319 ص6314 ص4346 2

 م8317 م6337 م3349 م12321 ص6313 ص4343 م8314 م6334 م3344 م12319 ص6314 ص4346 3

 م8316 م6336 م3348 م12321 ص6313 ص4344 م8313 م6333 م3344 م12319 ص6314 ص4347 4

 م8315 م6335 م3348 م12319 ص6314 ص4344 م8312 م6332 م3344 م12318 ص6315 ص4347 5

 م8314 م6334 م3347 م12319 ص6314 ص4345 م8311 م6331 م3344 م12318 ص6315 ص4348 6

 م8313 م6333 م3347 م12319 ص6314 ص4345 م8311 م6331 م3343 م12318 ص6315 ص4348 7

 م8312 م6332 م3347 م12318 ص6315 ص4346 م7359 م6329 م3343 م12317 ص6315 ص4348 8

 م8311 م6331 م3346 م12318 ص6315 ص4346 م7359 م6329 م3343 م12317 ص6316 ص4349 9

 م8311 م6331 م3346 م12318 ص6315 ص4347 م7358 م6328 م3342 م12317 ص6316 ص4349 11

 م7359 م6329 م3345 م12317 ص6316 ص4347 م7357 م6327 م3342 م12316 ص6316 ص4349 11

 م7358 م6328 م3345 م12317 ص6316 ص4347 م7356 م6326 م3342 م12316 ص6316 ص4351 12

 م7356 م6326 م3344 م12317 ص6317 ص4348 م7355 م6325 م3341 م12316 ص6317 ص4351 13

 م7355 م6325 م3344 م12316 ص6317 ص4348 م7354 م6324 م3341 م12315 ص6317 ص4351 14

 م7354 م6324 م3343 م12316 ص6317 ص4349 م7353 م6323 م3341 م12315 ص6317 ص4351 15

 م7353 م6323 م3343 م12315 ص6318 ص4349 م7352 م6322 م3341 م12315 ص6317 ص4351 16

 م7352 م6322 م3342 م12315 ص6318 ص4351 م7351 م6321 م3341 م12314 ص6318 ص4351 17

 م7351 م6321 م3342 م12315 ص6318 ص4351 م7351 م6321 م3339 م12314 ص6318 ص4352 18

 م7351 م6321 م3341 م12314 ص6319 ص4351 م7349 م6319 م3339 م12314 ص6318 ص4352 19

 م7349 م6319 م3341 م12314 ص6319 ص4351 م7348 م6318 م3338 م12313 ص6318 ص4352 21

 م7348 م6318 م3341 م12314 ص6319 ص4351 م7347 م6317 م3338 م12313 ص6319 ص4353 21

 م7347 م6317 م3341 م12313 ص6311 ص4352 م7346 م6316 م3337 م12312 ص6319 ص4353 22

 م7346 م6316 م3339 م12313 ص6311 ص4352 م7345 م6315 م3337 م12312 ص6319 ص4353 23

 م7345 م6315 م3338 م12313 ص6311 ص4353 م7344 م6314 م3337 م12312 ص6319 ص4353 24

 م7344 م6314 م3338 م12312 ص6311 ص4353 م7343 م6313 م3336 م12311 ص6311 ص4354 25

 م7343 م6313 م3337 م12312 ص6311 ص4353 م7342 م6312 م3336 م12311 ص6311 ص4354 26

 م7342 م6312 م3337 م12312 ص6311 ص4354 م7341 م6311 م3335 م12311 ص6311 ص4354 27

 م7341 م6311 م3336 م12311 ص6312 ص4354 م7341 م6311 م3335 م12311 ص6311 ص4355 28

 م7341 م6311 م3336 م12311 ص6312 ص4355 م7339 م6319 م3334 م12311 ص6311 ص4355 29

 م7339 م6319 م3335 م12311 ص6313 ص4355 م7338 م6318 م3334 م12311 ص6311 ص4355 31

 ة الطقس في مكة المكرمةح ل  
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°91 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  م°91 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في تمر الجو ي و    

 
  م°19 ا نهمرا

 
  ليل

  



 

83 
 

 

 شري  األول حسب س عة مكة المكرمةأوق ت الصعة لشهر ت
 

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م7338 م6318 م3334 م12311 ص6313 ص4355 م7338 م6318 م3333 م12319 ص6311 ص4355 1

 م7337 م6317 م3334 م12311 ص6313 ص4356 م7337 م6317 م3333 م12319 ص6312 ص4356 2

 م7336 م6316 م3333 م12311 ص6314 ص4356 م7336 م6316 م3332 م12319 ص6312 ص4356 3

 م7335 م6315 م3333 م12319 ص6314 ص4357 م7335 م6315 م3332 م12319 ص6312 ص4356 4

 م7334 م6314 م3332 م12319 ص6314 ص4357 م7334 م6314 م3331 م12318 ص6312 ص4357 5

 م7333 م6313 م3331 م12319 ص6315 ص4357 م7333 م6313 م3331 م12318 ص6313 ص4357 6

 م7332 م6312 م3331 م12319 ص6315 ص4358 م7332 م6312 م3331 م12318 ص6313 ص4357 7

 م7331 م6311 م3331 م12318 ص6316 ص4358 م7331 م6311 م3331 م12317 ص6313 ص4358 8

 م7331 م6311 م3329 م12318 ص6316 ص4359 م7331 م6311 م3329 م12317 ص6314 ص4358 9

 م7329 م5359 م3329 م12318 ص6317 ص4359 م7331 م6311 م3329 م12317 ص6314 ص4358 11

 م7328 م5358 م3328 م12317 ص6317 ص4359 م7329 م5359 م3328 م12317 ص6314 ص4358 11

 م7327 م5357 م3328 م12317 ص6317 ص5311 م7328 م5358 م3328 م12316 ص6315 ص4359 12

 م7326 م5356 م3327 م12317 ص6318 ص5311 م7327 م5357 م3327 م12316 ص6315 ص4359 13

 م7325 م5355 م3327 م12317 ص6318 ص5311 م7326 م5356 م3327 م12316 ص6315 ص4359 14

 م7324 م5354 م3326 م12317 ص6319 ص5311 م7326 م5356 م3326 م12316 ص6316 ص5311 15

 م7323 م5353 م3325 م12316 ص6319 ص5311 م7325 م5355 م3326 م12316 ص6316 ص5311 16

 م7323 م5353 م3325 م12316 ص6321 ص5312 م7324 م5354 م3325 م12315 ص6317 ص5311 17

 م7322 م5352 م3324 م12316 ص6321 ص5312 م7323 م5353 م3325 م12315 ص6317 ص5311 18

 م7321 م5351 م3324 م12316 ص6321 ص5313 م7323 م5353 م3324 م12315 ص6317 ص5311 19

 م7321 م5351 م3323 م12316 ص6321 ص5313 م7322 م5352 م3324 م12315 ص6318 ص5311 21

 م7319 م5349 م3323 م12315 ص6322 ص5314 م7321 م5351 م3323 م12315 ص6318 ص5312 21

 م7318 م5348 م3322 م12315 ص6322 ص5314 م7321 م5351 م3323 م12314 ص6319 ص5312 22

 م7318 م5348 م3321 م12315 ص6323 ص5314 م7321 م5351 م3322 م12314 ص6319 ص5312 23

 م7317 م5347 م3321 م12315 ص6323 ص5315 م7319 م5349 م3322 م12314 ص6319 ص5313 24

 م7316 م5346 م3321 م12315 ص6324 ص5315 م7318 م5348 م3322 م12314 ص6321 ص5313 25

 م7315 م5345 م3321 م12315 ص6324 ص5316 م7318 م5348 م3321 م12314 ص6321 ص5314 26

 م7315 م5345 م3319 م12315 ص6325 ص5316 م7317 م5347 م3321 م12314 ص6321 ص5314 27

 م7314 م5344 م3319 م12315 ص6325 ص5317 م7316 م5346 م3321 م12314 ص6321 ص5314 28

 م7313 م5343 م3318 م12315 ص6326 ص5317 م7316 م5346 م3321 م12314 ص6322 ص5315 29

 م7313 م5343 م3318 م12315 ص6327 ص5318 م7315 م5345 م3321 م12314 ص6322 ص5315 31

 م7312 م5342 م3317 م12315 ص6327 ص5318 م7315 م5345 م3319 م12314 ص6323 ص5315 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  تمر الجو ي و    

 
  ادافل نهمرا

 
  م°91 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°17 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  تمر الجو ي و    

 
  ابمرد نهمرا

 
 ن م°97 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°19 ا همرا

 
  ليل
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 أوق ت الصعة لشهر تشري  الث ني حسب س عة مكة المكرمة
 

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 

 العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر العش ء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

 م7311 م5341 م3317 م12315 ص6328 ص5319 م7314 م5344 م3319 م12314 ص6323 ص5316 1

 م7311 م5341 م3317 م12315 ص6328 ص5319 م7314 م5344 م3319 م12314 ص6324 ص5316 2

 م7311 م5341 م3316 م12315 ص6329 ص5311 م7313 م5343 م3318 م12314 ص6324 ص5317 3

 م7319 م5339 م3316 م12315 ص6331 ص5311 م7313 م5343 م3318 م12314 ص6325 ص5317 4

 م7319 م5339 م3315 م12315 ص6331 ص5311 م7312 م5342 م3318 م12314 ص6325 ص5318 5

 م7318 م5338 م3315 م12315 ص6331 ص5311 م7312 م5342 م3317 م12314 ص6326 ص5318 6

 م7318 م5338 م3315 م12315 ص6331 ص5312 م7311 م5341 م3317 م12314 ص6326 ص5318 7

 م7317 م5337 م3314 م12315 ص6332 ص5312 م7311 م5341 م3317 م12314 ص6327 ص5319 8

 م7317 م5337 م3314 م12315 ص6333 ص5313 م7311 م5341 م3317 م12314 ص6328 ص5319 9

 م7316 م5336 م3314 م12315 ص6333 ص5313 م7311 م5341 م3316 م12314 ص6328 ص5311 11

 م7316 م5336 م3313 م12315 ص6334 ص5314 م7311 م5341 م3316 م12314 ص6329 ص5311 11

 م7316 م5336 م3313 م12315 ص6335 ص5315 م7319 م5339 م3316 م12314 ص6329 ص5311 12

 م7315 م5335 م3313 م12315 ص6335 ص5315 م7319 م5339 م3316 م12314 ص6331 ص5311 13

 م7315 م5335 م3313 م12315 ص6336 ص5316 م7319 م5339 م3316 م12315 ص6331 ص5312 14

 م7314 م5334 م3312 م12316 ص6337 ص5316 م7318 م5338 م3315 م12315 ص6331 ص5312 15

 م7314 م5334 م3312 م12316 ص6337 ص5317 م7318 م5338 م3315 م12315 ص6332 ص5313 16

 م7314 م5334 م3312 م12316 ص6338 ص5317 م7318 م5338 م3315 م12315 ص6332 ص5313 17

 م7314 م5334 م3312 م12316 ص6339 ص5318 م7318 م5338 م3315 م12315 ص6333 ص5314 18

 م7313 م5333 م3312 م12316 ص6341 ص5319 م7318 م5338 م3315 م12316 ص6334 ص5314 19

 م7313 م5333 م3312 م12317 ص6341 ص5319 م7317 م5337 م3315 م12316 ص6334 ص5315 21

 م7313 م5333 م3312 م12317 ص6341 ص5321 م7317 م5337 م3315 م12316 ص6335 ص5315 21

 م7313 م5333 م3311 م12317 ص6342 ص5321 م7317 م5337 م3315 م12316 ص6336 ص5316 22

 م7313 م5333 م3311 م12318 ص6342 ص5321 م7317 م5337 م3315 م12317 ص6336 ص5317 23

 م7313 م5333 م3311 م12318 ص6343 ص5322 م7317 م5337 م3315 م12317 ص6337 ص5317 24

 م7312 م5332 م3311 م12318 ص6344 ص5322 م7317 م5337 م3315 م12317 ص6337 ص5318 25

 م7312 م5332 م3311 م12318 ص6345 ص5323 م7317 م5337 م3315 م12318 ص6338 ص5318 26

 م7312 م5332 م3311 م12319 ص6345 ص5323 م7317 م5337 م3315 م12318 ص6339 ص5319 27

 م7312 م5332 م3311 م12319 ص6346 ص5324 م7317 م5337 م3315 م12318 ص6339 ص5319 28

 م7312 م5332 م3312 م12319 ص6347 ص5325 م7317 م5337 م3315 م12319 ص6341 ص5321 29

 م7312 م5332 م3312 م12311 ص6347 ص5325 م7317 م5337 م3315 م12319 ص6341 ص5321 31

 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  تمر والج ي و    

 
  ادافل نهمرا

 
  م°99 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°19 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  تمر الجو ي و    

 
  ابمرد نهمرا

 
  م°91 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°29 ا نهمرا

 
  ليل
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 لشهر ك نون األول حسب س عة مكة المكرمة أوق ت الصعة
 

 اليوم
 المسجد النبوي المسجد الحرا 
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 ح لة الطقس في مكة المكرمة  
  دافل الجو ي و    

 
  ابمرد نهمرا

 
  م°92 بف  ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°29 ا نهمرا

 
  ليل

 

 ح لة الطقس في المدينة المنورة  
  دافل الجو ي و    

 
  ابمرد نهمرا

 
  م°11 ف ب ال رارة در م  اتتراا  الس ة من الهترة د ت في ليل

 
  م°29 ا نهمرا

 
  ليل
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