
1 
 

 

 

 

 

 ج ه  األب   د  ر  الو  

 جنه  الم   منسك نظم  ب  

 (لمريد العمرة والحج)

بن صالح  لفضيلة شيخنا العالمة محمد  

 رحمه هللا ثيمينع  ال

 هـ1421 هـ 1347

 

 نظم

 د. حمزة بن فايع الفتحي

 هـ1439

 

 



2 
 

 المقدمة

، وأصلي وأسلم على خير  أنوالهجوده و على حمدا هلل على أفضاله، والشكر له

 :أما بعد               له وصحبه أجمعين آأنبيائه وأوليائه، نبينا محمد وعلى 

للعالمة الشيخ  ( المنهج لمريد العمرة والحجفقد يسر المولى الكريم مطالعة رسالة )

 الذي هو منسك مبارك، وتعليق بيّن المدارك، محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا،

في درس جامع العنود  ،لعبد الفقير شارحا له، ومجليا لبعض مشكالتهوعلق ا

ب حاشية صغرى، وأبان ما يطيب فكتهـ 5/12/1439بمحايل، في يوم الخميس 

من الحسنى، فانبثقت القريحة بالنظم، وتطلعت للرمز والنغم، وشاق تقريبها  فيه

شعرا مرصوفا، وقوال مألوفا، فاستعان هللا لها ناظما، وعزم عليها جادا وصارما، 

فوفّق الباري، وفتح هللا على ذاك القاري، فكان أن استغرقت يومين، وانبجست في 

عصريا، ومن أطيب ما اخت صر علميا، شطرين، وهي من خير ما ك تب في المناسك 

جاج، ولم ت زل  مزينة العبارة، وواضحة اإلشارة، لف بها الديباج، وصح    يانعة  بها الح 

 !...الثمار والخراج

فبرغم الوجازة حوت اإلفادة، وزانت بالدراية والوفادة، تزيدك فقها، وتمهرك فكرا، 

هللا، تشع نورا منيرا، وفقها  وتحفزك فهًما ونظًرا،،،،! وكذا هي مؤلفاته رحمه

رصينا، وعلما بينا رنينا، وأنه قد ف تح عليه، وبوأه هللا المنزلة، متجاوزا كل معضلة، 

وبلغه الفضل األعظم، والتاج األقوم المحكم، فهو ف ق يه النفس، صادق الحدس، ف ق يه 

ر نظراته، الفقهاء، وشيخ شيوخ األلباء.،،! رحل فما رحلت مؤلفاته، وخلّف بعده در

ومعالم قب ساته، وحينما مات شعرنا بفقدان الفقه وحرثه، وذهاب االستنباط وعمقه، 

وخيّم سكون علمي، وتراجع المسار الفقهي، ولعله يتجدد في المواسم القادمة، 

والمناسبات الالحقة، إذ الفقه أشرف العلوم، ول ن تخلو منابعه، ما قام ب ه عارفوه 

ه، واصطفوا له أذكياء، وانتخبوا له بصراء ، فدروس صادقة، وأشعل الزناد له وارثو

ومجالس ناصعة، ومناظرات عاطرة، تثري الطالب، وتنبش العباقرة، وتصقل 

 ...!مواهب الجهابذة

له بحسن النظار، إذ الشيخ زاد مع العلم الفخامة، وأضاف للدرس الفقاهة، وجمّ 

ودروس بال ضّي، وعلماء فاتهم وروائع النقاش والحوار ، فكم من حفاظ بال وعي، 

 !...التدقيق، وفقهاء بال تحقيق وتشقيق

واستجمع ذلك في شيخنا المبّجل، وأستاذنا المفضل، فإذا قرأت له بصرت  العجب 

 ...!كثيرة وشراب  العجاب، وإن استمتعت فالروض المستطاب، وجنات ذات فاكهة
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 ...!مع ما فيه من ديانة وزهد، وعلم مسدد بصدق

 ....تعاظم عنده الطالب، وكثرت الحشود، وتغازر الرواد واألحبابولذا 

 واق  ــوكأن باب ك مجمع  األس       ورةً ـــــمالي أرى أبواب هم مهج

 بيديك فاجتمعوا من اآلفاق      أم شاموا النّدى  حابوك أم هابوك  

 اق  ــّ والمكرمات  قليلة  العش       قا ــــكارم عاشـــإني رأيت ك للم

وكانت محبة الشيخ للعلم فائقة ، وحرصه متينا، وجده أصيال، بذل له بذال، وشيد 

به صرحا وقصرا، حتى أنتج فيه وأثمر، وأبلى فيه وأعطر، فأثابه هللا بذلك القبول، 

 وشرح له األفئدة والقلوب ، فأحبته الخالئق، وأجله الشباب، واتفق عليه األضداد

...! 

مه، والقيام بدرسه ونظمه، وهو أقل واجب على نشر عل علينا ومن حق الشيخ

العلمي في إبراز  اوت شكر )مؤسسته الخيرية( على جهدهطالبه، وراغبيه وأحبابه ،

  .وأرجو أن يبلغنا هللا ذاك صادقين، ومحسنين مفيدين ، إنه جواد كريم تراث الشيخ،

  ( المنهج منسكالورد األبهج بنظم ) : وقد قلت في بداية

 وزبدة  السطور والفهوم          وم  ــع  العلــي روائــيا طالب

 لمنهج الحج الذي قد أنتجا      األبهجا إليكم  الورد  الندي  

 يق  ــــفاشتقت  للنظم وللتنم      ها للشرح والتعليق  دّرست  

 فات  ــب الصـــجاً بأطيــمدب       ات  ـفجاء ما كان من األبي

(ــثيٌد اب ن  الع  ــمحم)قال   خ  شيوخ الفقه  والتفهيم  ــشي       م 

ونسأل هللا لنا ولكم ، حسن الفهم وصحة القصد، إنه صاحب المّن والفضل، وهو 

 ....على كل شيء قدير

 وكتب / حمزة بن فايع الفتحي 

 محايل عسير 

 هـ8/12/1439

 نص المنظومة
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 والتفهيم   الفقه   شيخ  شيوخ        (محمٌد اب ن  الع ثيم  ) قال   -1

 عذناـــنا بعد  واستـــله أنب       عنا ــهلل  به است الحمد   -2

دل  ـــن ض  ــومن يك    يضلل  هللا  فال م ضل   ن  م   -3  ل فال م 

 بات  وأفضل  األعمال والق ر     من الطاعات   وبعد  فالحج   -4

 

 بال نكران   ل  ـوواجب  الفع       ان  ــألنه من خمسة  األرك -5

 ه وقفو ذاك الزين  إخالص       قبل  العبادة  في شرطين  وت   -٦

 قد أوضح  المسلك والمنهاجا   هللا ذ ا السراجا أعني رسول   -7

 ثّه  ـــغ ه وبـــهم  تبليـــعلي      ه  ــه وراثــ  أتباع اــوالعلم -8

 

 الك  ـن  المســدتها بأحسـقيّ      ك  ــــوهذه خ الصة  المناس -9

ت اب  الحمن  -1٠  فّار   ـق  ذ ا الغـيا توفيـــوراج  ق واألخبار  ــال ك 

 

 آداب السفر

 ة دون لّج  ــأن يحضر الني       سار لهذا الحّج   ن يكن  وم   -11

 من كرم والرفق والمساهلة   ويحمل األخالق  تلك الفاضلة   -12

 اب من الخالل  ـــوكل ما ط     والبسط والعون بهذا المال -13

 ار  ـــدعاء في اآلثــويأتي بال  وي كثر اإلنفاق  في األسفار  -14

باــنوقد أعان رب      ر هذا المركباسبحان من سخّ  -15  ا وصاح 

 م  مّ ــالمع ؤكد  ــللخبر الم      رم  ــدون مح ال تخرج المرأة   -1٦

 للرجال   ها مطمع  وكون          في أحوال   تقصر  ألنها   -17
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 خير لها من مسلك الغواية        قد جاء للحماية   ومحرمٌ  -18

 

 العقل والنكير   وال عديم      كذاك ال يصلح ذ ا الصغير   -19

 والمصاهرة   وبالرضاع تمّ      ا ومحرم القرابة  هكزوج   -2٠

 ومثلهم من كان في االدناء       جداد واألبناء  كاآلبا واأل -21

 

 صالة المسافر

... ليس به من حر   ين  سالم دنا اإلودين   -22  كر  ج ون  اليسر 

 وما تأثما والجمع   أجاز للمسافر التيمما... والقصر   -23

 

 المواقيت

قّت   -24  نبي نا الهادي أبو المحاسن       الحج  بذي األماكن   وو 

ليفة  األعالم   -25 حفةٌ وراب         أولها ح   آميـــغ  الشـــوج 

 ل  لكل ساميــوقرٌن السي     يلملٌم إحرام ذ ا التهامي -2٦

ٍم لذي النجود   -27 حر   رٍق بيّن الحدود  ــوذات  ع     كوادي م 

 

ن يكن مجاوراً لمكة   -28 ن مك    وم   ّكة  ــانه  بدون شــفم 

ن  يكن يميناً أو شماال -29 م   أحرم إذ حاذى وال جداال   و 

 أحرم  من فوٍق بال روية    ومن يكن  في الطائرة  الجوية   -3٠

 وي إن حاذى بال ع زوف  ــوين    مهيئا بل بسه المعروف   -31
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 ه  بغير ريبة  ــفمن مكان        إال إذا جاوز دون نية   -32

 س له اإلحرام للزيارة  ــلي    والمار  بالميقات  للتجارة -33

 في العمر واجٌب بال مزايدة    ال سيما والفرض  مرة  واحدة   -34

 

 أنواع األنساك

 اع  ــق ران  أو إفراد أو إمت    وقّسموا األنساك في أنواع   -35

 ئ حجه فيرتويــحتى يج   تمتٌع يحرم في ذي األشهر   -3٦

ن هديٍ يحط  ــملبي    وذلك المفرد  بالحج فقط   -37  اً وليس م 

 د  ــعيٍ واحــطاب بهديه  وس    بال تردد   والقارن  اثنان   -38

 

 ع  ــرآن  والمتّب  ــب ه أتى الق   وأفضل  األنساك ذ ا التمتع   -39

 دي  وما قد وقفاــلسوقه اله    فاوقد تأسف الرسول  أس   -4٠

 رداد  ــرة وال ت  ــي بعمــيأت      وي ندب الق ران  واإلفراد   -41

 ه األفضل  واإلكماالــ  لكون   وبعض هم قد أوجب اإلحالال -41

 

 عاــ  فحال  ما كان وما قد جم     بعمرٍة تمتّعاومن يكن  -42

 ه  ــٍض وعائق لم يأتــكحائ   في دخل  الحج  على عمرته   -43

 اميــهم مرادي دون ما تعــفاف    وصارا قارنين باإلحرام   -44

 

 

 المحرم الذي يلزمه الهدي
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 رآن  ــعة  الممدوح في القــوالمت   والهدي  الزم لذي الق ران   -45

باــهر  الحج وما قد ضــبأش      وهو الذي بع مرٍة قد لبّى -4٦  ر 

ه -47  ّورهــهٍل له صــفذاك من ج     وليس من صام  بمكة شهر 

رم   وليس ملزماً ألهل   -48  غ ي ر  األمم   وحاضري المسجد       الح 

 

نٍة بال تــأو س ب   ي   ونوع ه كالشاة  في األضاح -49  الحيــع بد 

 اً بال كالم  ــومها قطعــيص            بعش رة  األيام   وعادمٌ  -5٠

خصت في هذه التشريق   -51  ةٌ وبعد  في الطريق  ـــثالث     ور 

 في الضحى والليل وفي الظالم      والذبح  في األربعة  األيام   -52

 ل  ــث يجمــةٌ بعد  وحيــومك    وكون ه في منى ذاك األفضل   -53

الوموسٌر بمال ه  -54  لّالـــــار مفرداً وقد تقــواخت        قد بخ 

 

 صفة العمرة

 والغ سل والطيب بال تشدد            وعمرةٌ تبدأ بالتجرد   -55

 اراــهراً ج  ـــياً وذاكـــملب       واإلزارا ويلبس الرداء   -5٦

ف فس ن االشتراط   -57  اط  ــنده وال ي  ـــوحل  بع     وإن يخ 

حرم من ذي التلبية  وي كثر  -58  ويرجو التنجية   ويسأل هللا     الم 

 والخفض والرفع وف ي الجبال      ال سيما عند اختالف الحال   -59

 اج حتى ذي الجمار  ـــوالح      ار  ــمـــة  االعتـــــوإنها سن -٦٠

 عند القصد  والوثوب   أو ركن        بالوجوب   :وقال قوٌم فيها -٦1
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 ويدعو باسم هللا أو ي قبّل        إذ يدخل   ويغتسل  لمكة -٦2

 وال يزاحم أحداً أو يمتري      فإن يكن تعذر فليشر   -٦3

 دار  ــا في المــا آتنــوربن  وليجعل  البيت  عن اليسار   -٦4

 ول م ي رد شيئا فال ن كران      حب  الذكر والقرآن  وي ست -٦5

 

ل   -٦٦  السعي يرقى له عند الجبل  ثم     وس ن فيه االضطباع  والرم 

 د  ـــاً يوحـــلال وداعيـــمه          ويتلو ذي اآلية ثم يحمد   -٦7

 يركض  واألنثى لها كالمنكر       ثم إذا استبطن عند األخضر   -٦8

 عاــيحل ق  واآلخر لن يتاب         وبعد أن ي تم ذاك السابعا -٦9

 

 والسعي  وقد تحلّقاالطوف        ثم يكون  عمرةً قد حققا -7٠

 وقد تعيّدا للرمي والنحر        ويبقى من أقرن  أو تفردا -71

 

 صفة الحج

 ية  ــا بالتلبــرا وداعيــمكب      ثم ي هل الحاج  يوم التروية -72

 يت  ــمصلياً خمساً على التوق       وقاصدا منى بذي المبيت   -73

حكيــيقصوقيل ال       ويقص ر الصالة  حتى المكي -74  ر  خلٌف م 

م  التاسع   -75 فات سير  الخاشع     وف ي طلوع الشمس ي و   سار الى عر 

 

رة  إلى الزوال   -7٦  هال  ــــالة وابتــى الصــثم إل           ويأتي ن م 

 وع  ضوي علي في الدعاء والخ    وقبلها يخطب في الجموع   -77
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 فهو ي عرف   ومن يكن عّرف     وقفت  ها هنا وكٌل موقف   -78

نة   -79 سنّنة  ــ)وال إ ل ه ( دع   وارفعوا عن لهٍو وبطن  ع ر   وةٌ م 

 

عٍ مع الغروب        ال بأس  من راحة  أو ل غ وب   -8٠  ثم إلى جم 

 دها بال عمل  ــوراقدا ب عي         مصلياً وجامعاً إذا وصل   -81

 ميل   فبالطريق صلى دون       وإن يكن خاف ذهاب  الليل   -83

 وال مالما (ها هنا وقفت  )      ويقصد المشعر ذ ا الحراما -84

 

داــويذكر هللا   ويدع -85  حتى يرى اإلسفار  قد تبّدى        و ج 

نى)ها وبعد   -8٦ ر   (م   ي سرع  أو يرمي بال تكثّر         وف ي محّس 

ياٍت بدون ف     للجمرة الكبرى دنو  ال ب ي ت   -87  وت  ــبسبع حص 

 ر  واألدق  ــرأة التقصيــوالم      وبعدها الذبح  وبعد  الحلق   -88

 

 ق للمطاف  ــى العتيــثم إل      ترتيب ها من غير ما خالف   -89

 ول  ــٌع يسعى بال ذهــممتّ    ويسعى من لم يسع في الدخول   -9٠

 أجّمل   (بــأ طيّ )ها ــلقول        والسنة  التطييب حين ينزل   -91

نى المبيت  وبعدها  -92  س وقد رجوت  ــويرمي بالنف           إلى م 

 وهذي ذكرى والكبرى ال وقف     بدعوٍة في الصغرى ثم الوسطى -93

 

 ادة  ــب  بعدها في العــوال ي طي          ها تنتهي العبادة  كون   ن  م   -94

 ان  نــما كان من العد ت همل         للجهل وللهوان   يوالن اس -95
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 ان  ــبـــجاز تعجٌل بال حس      ى ب عيدها في الثانيفإن رم -9٦

نى بال تس -97  اول  ــقبل مغيب الشمس والتق       اهل  ــــمغادراً م 

 

 ياة واألنام  ــوضاقت الح         إال إذا استطال ذ ا الزحام   -98

 ىــدي النبي األرجــوإنه ه         ويحسن  التأخر  للتقوى -99

 ه: ال تنفروا وتدفعواــلقول     الخروج ذ ا يودع  ثم لدى  -1٠٠

 م  ــل  الحتم والتأثيـــوهو دلي        وخفّفوا لحائٍض سقيم   -1٠1

 

 واب  ــح ذ ا النص على الصــلش         اب  ــوال ي سن وقف ه للب -1٠2

 ر  ــــٍب وزائـــٍة ومطلـــلراح     ويجعل  الوداع  في األواخر   -1٠3

فقإال ل -1٠4  احب  ـــيره ولألصــــال يضـــف      راكب  ــــٍة وللمــر 

 زيارة المسجد النبوي

ه وحائ ال     وينوي أن يزور ذاك المسجدا -1٠4  طاً والمرقداــقبر 

 ال  بعد أو ت كد  ـــهذي الرح     د  ــــــص ال ت شـــ؟لقوله في الن-1٠5

 ل المسالك  ـــلكنها من أفض    وليست المدينة  في المناسك   -1٠٦

 ر  ـــهور دون نكـــالمش ر  ـــلألث    بر  ـــي رحل  للمسجد ال للق -1٠7

 

 الة واألذكار  ــويأتي بالص     ار  ــويدخل المسجد في وق -1٠8

 اب  ـــاً بأشرف الخطـــمسلم      وبعدها للقبر في آداب -1٠9

ف -11٠  ّق  ــمسح ودون شمن غير ما       ق  ــوللوزيرين بكل ر 

 وليس للحجرة واألنحاء        مستقبل  القبلة في الدعاء   -111
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 الف والبدائع  ــوليس بالخ      والقرب  بالنص وبالشرائع   -112

 يظ من معناه  ــللعن والتغل        واألنثى ال تزره أو سواه   -113

 مّ ــيكلث هللا له ـــفيبع            لّ م  ـــلكنّها تصلّي وت س -114

 ريع  ـللنص والدعاء والتق        وللرجال زورة  البقيع   - 115

 

ه  ــوي ستح -11٦ د  ) ب زور   دد  ــالم ليذكر األبطال أهل  (        أل ح 

 ار  ــمسل ّما بالطيب  والوق       ى )حمزة (  والخيار  ــثم إل -117

 

 الفوائد

 األولى في آداب الحج والعمرة

 

 م  ــريــيا ألحمد  الكــمقتف        على التعظيم  يفعل  ما كان  -118

 ار  ــٍو وال شنــمن غير ما له         على سكينٍة مع الوقار   -119

 ير  ــرا من غير ما تقصــوذاك      ويمأل المشاعر بالتكبير   -12٠

 وق  ـــاً بالجد والحقــمصلي        مجتنباً للرف ث والفسوق   -121

 

 ر  ــاً للناس واألكابــوراحم     ر  ــف بال مناكواألمر بالع ر -122

م     ويحفظ  اللسان  والجوارحا -123  ازحاــوالنظر الحرام  والم 

 رام  ــجٍ وعن إحــعن ح ي بع د          وكل  ما كان من الكالم   -124

 

 الفائدة الثانية في محظورات اإلحرام
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 اث  ــــالذكور واإلنرم  ــمح       قسمها الفقه  إلى ثالث   -125

 اشر  ــوالطيب والنظ رات والتب     إزالةً للشعر واألظافر   -12٦

 ريد  ــا واألرانب الطــكالظب     ولبس خفين وقتل الصيد   -127

م    وأما ما انفرش  من الجراد   -128  اد  ــول م يكن يدري بال ع 

 

 م  ــللتأثٌب في الميل ــمجتن     والشجر الحرام  ال للمحرم   -129

 رها كأرض  عرفة  ــوجاز غي   نحو منى والمشعر المزدلفة   -13٠

 د  ـــ  ٍة أو فنــفال يضر كميت     د  ــومن يكن يقطع دون قص -131

 عورــــس للمخيط والشــكاللب     ّرم  الذكور  ــوبعدها مح -132

 

 م  ـــاعٍة وخاتـــوجّوزوا كس      كالعمائم   الالصق   في حرم   -133

 تجوز والسقف بال قضية      والمنفصل  كالخيمة والشمسية   -134

 ه من غير ما تداعيبرأس         وجاز حمل ه لذا المتاع   -135

 ما راق من الدواء   وأخذ     غسل ه و غوص  الماء   وجاز   -13٦

 

 اب  ــللنص بال ارتي يحرم        وخ صت النساء  بالنقاب   -137

 دال  ــيرخين بالجلباب واإلس     بالرجال  ثم إذا يمررن  -138
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 وفاعل المحظورات

 

 دال  ـــما كان عن عمد بال ج   وال  ـوفاعل المحظور ذو أح -139

 د  ــوفاعٌل محتاج دون عم          ديـــم ي فــه يأثم ثــفإن -14٠

 هوام  ـــوي فدي ككعٍب مع ال    يصنع  ما كان من الحرام   -141

 رآن  ـــعذور بالقـــفإنه م     للجهل والنسيان  وفاعٌل  -142

 ر  ـــع للحق وال ينتشــيرج   وحينما يزول  ذاك العذر   -143

 

 مقدار الفدية في المحظورات

 ير ٍبال ترتيب  ــفدية  تخي    في الشع ر  والظفر  وذاك الطيب   -144

ه ثالث          نسيكةٌ أو ستة  اإلطعام   -145  ام  ـــة األيــأو صوم 

ثل  والعدل       وف ي جزاء الصيد ما ي رام   -14٦  يام  ــأو الص الم 

 اه  ــه الجراد في اشتبــودون       ومثلوا الحمام بالشياه   -147

 

 الفائدة الثالثة في إحرام الصغير

 أجور  ــلكنه لو حج كالم     ال يجب الحج على الصغير   -148

 (ه ألجر  ــم )وإنـــقال نع          أهذا قد يحج أو ي ضر   -149

 ويمشي لألعمال وهو س مي      إن ميّز الصبي  فلي فّهم   -15٠

 ويرمي عنه يا أولي النجابة      ال بأس  بالحمل وبالنيابة   -151

 

 جز  ــوي له وي نــفإنه ين       ميّز  وإن يكن جاء وال ي   -152

 ن وبالتشارك  وال اآلــمحم     ويأتي باألعمال والمناسك   -153
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حرم الكبير   -154  ير  ـــت في المســـألنه أ ثب      إحرامه كالم 

 واألنثى في اللبس وف ي العطور      ي جنّب  المرء  كما الذكور   -155

 ار  ــيء من فديٍ وال شنــال ش        مد ه  كخطأ  الكبار  وع   -15٦

 

 الفائدة الرابعة في االستنابة في الحج

 

 ب  ــز له ي صيــذي عجــإال ل        ليس له ينيب  وقادٌر  -157

 مة ( على التفصيل  بر  كنص )ش       فعندها ال باس من وكيل   -158

 التصريح باألسامي  واألحسن       وجاز لألنثى عن الهمام   -159

 وب  ـــال عيـــقي هللا بـــويت     وت جزئ  النية  في القلوب -1٦٠

 

 ثياب اإلحرام الفائدة الخامسة في تبديل

 ير  ــوالحمل للنعلين في دب      ير  ـــوجاز في اللباس من تغي -1٦1

 

 الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف

 

 ث ما كان لدى الزحام  ـــوحي        ويركع الطواف  في المقام   -1٦2

 

 السابعة في المواالة في السعي بينه وبين الطوافالفائدة 

 

 افيـــن أّخر ال تنـــفإن يك        واف  ــالطاألفضل  السعي بعد  -1٦3

 عب  ــوإن ت قم صلى وليس يت           وجوزوا يجلس  أو ي رّكب   -1٦4
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 الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعيالفائدة 

 

 ير  ــس له مقام أو تدبــلي        الشاك  والموسوس الكثير   -1٦5

 راف  ــاء باعتــإال بذي األثن        بعد  الطواف   ومثل ه الشك   -1٦٦

 ل د  ـــقين إذ يقــك اليــأو ذل       رجحاٌن به ي عتمد   إن بان   -1٦7

 

 التاسعة في الوقوف بعرفةالفائدة 

 

 ير  ــيء هيٍّن يســولو لش     وقوف ها في التاسع المشهور   -1٦8

 وداــها ولن تعـــوليلةٌ من       ويضبط األحوال والحدودا -1٦9

ن يكن  عيّد دون عرفة   -17٠  فة  ـفيا لألس ج  ــالح ففاته        وم 

 

 العاشرة في الدفع من مزدلفةالفائدة 

 

 منكسر   إال لذي عذر ٍ وشيخٍ       بالفجر   واألقوياء  يدفعون   -171

 مر  ــضي هم ورمي  الجح م  ـص        القمر   وإنهم بعد  مغيب   -172

 اضل  ــوي واألفــل  القــواألكم     وال يصح النوح  والتساهل   -173

 يالً عرفة  ــان قد جاء ق بــوك     في مزدلفة   ومن يكن صبّح   -174

 هوسار   (روة  ــلع)كما قضى         ارة  ــــه أو كفــ عليال دمٌ ـــف -175

ن شهد الصالة في المزدلفة   -17٦  (ه  تفث  ه وأمضى قد ) تم حج      م 
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 الحادية عشر فيما تعلق بالرميالفائدة 

 

 ق  لّ ــه قليل ال المفــأو دون    والحصى في الشكل  كذاك الب ندق   -177

 الجمــع في األخبارح ــوال يصبـــراري     ى وف ي الــن منم   ت لقط   -178

 فكن على بينٍة وفاحصا    للحوض وليس الشاخصا رمي  وال -179

إ ن   -18٠  وقع  ـــوليس من دٍم عليه ي          ع  ـــيكن رمى بسٍت ي رجو 

 

 الثانية عشر في التحلل األول والثاني

 

 لقاــل  وليس مطــتحلل  الح       وإن رمى الجمار  ثم حلّقا -181

ن كل ال    حتى يطوف البيت ثم يسعى -182 ل  م  نـي ح   عاــذي قد م 

 

 مارالثالثة عشر في التوكيل في رمي الج

 

 فل  ــواء الفرض  له والنــس       ومن يكن قادر  ال يوكل   -183

 غير  ــامل  والصــكذلك الح      خالفاً للمريض والكبير   -184

ه يبدأ ذ ا الوكيل   -185  يل  ــٍف واحد ال ي طــفي موق       بنفس 

 ير والنذير  ـهج البشــفي من    وإنه األقرب  في التيسير   -18٦

 ان  ــنا ورمينا في البيــلبّي      وقال جابٌر عن الصبيان   -187
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 الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد

 

 ب  ــح  بغير ريــالرمي والذب       أنساك ه أربعة  الترتيب   -188

 ده وال خالف  ـوالسعي بع    والحلق والتقصير والطواف   -189

 بة  ـ)ا فعل( ودون  معتول ه ــلق     واألفضل  الفعل لها مرتبة   -2٠٠

 

 الفائدة الخامسة في وقت الرمي والترتيب بين الجمار

 

 ال يجوز في المقال   ل  ــوقب      والرمي مشروع مع الزوال   -2٠1

 وآفــ كا الفاـــن مخـــوال تك      لقوله عني خذوا المناسكا -2٠2

 الصغرى فالوسطى بال خيار      وواجب  الترتيب  في الجمار   -2٠3

 اس  ـــير ما التبـــزأهم بغــأج       وناسي إال لجاهٍل كذا -2٠4

 

 الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى

ن-2٠5 ه بالن        ى هذي اللياليــمبيت ه م   عال  ـــص والفـــمعظم 

 ود  ــحتى ي صيب  األرض  في الوج       وواجٌب معرفة  الحدود   -2٠٦

 ّكراـها الجمرة  لو تفــوغرب      فشرق ها الوادي  أ عني محّسرا -2٠7

 در  ــه  لها فابتــالوج بل  ــواألج     نها خارج  هذا المشعر  وإ -2٠8

 

ها -2٠9 هاــه سوى ن جــفليس ي جزي   ومن ي ب ت خارج  عن حدود   ود 
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 الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع

 

 اع  ــذي حيض وذي متــإال ل      الوداع  وواجب  الطواف  ب -21٠

 زل  ــدون هـــيت بــيعمد  للب        لكنه بعد قضاء  الشغل   -211

ها من غير ما ج    ويجعل  الطواف  في األعمال   -212  دال  ــآخر 

ل م  وف ي  -213 ه تمّ ـــخت     (شعبانا)وهللا أ ع   اــهانــن نبــفك ام 

 

 ة  ــر ع يّ ــها بغيــد ألف  ـب عي     ائة  وث ل ث  م  انون  سبٌع ثم -214

ه على السريع   -215  ديع  ـل هذا الرازق البـبفض    وطاب  نظم 

 اء  ــوم واإلعطــالعل ة  ــونعم     ى اآلالء  ــمد  هلل علــوالح -21٦

 ار  ـــمود  باآلثــمحّمد  المح   ا على المختار  ــوصلّى رب ن 21٦

 ع  ــــالروائ ذه  ــلّم لهــوس      ع  ــللشرائ رواة  ــه  الــ  وآل -217

*** 

للهجرة  ١٤٣٩كان الفراغ منه يوم التروية الثامن من ذي الحجة لعام 

 . الشريفة

 والحمد لله أوال وآخرا.............

  


