


 
 

 عـرض كـتاب
 ةـويـبـة النـدينـن المـحات عـلم

 للشيخ عمر محمد فالتة
 

 التحزٍز

 

ٖـ( ايطبع١ 1428)ؾدزعٔ َهتب١ أٌٖ اذتدٜح يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ عاّ

عٛخ ٚستاقسات َٚكاالت  )حملات عٔ املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ  :األٚىل َٔ نتاب

عبداهلل ؾِ بٔ تكدِٜ ٚتعًٝل ايدنتٛز عا،(يػٝذ عُس بٔ ستُد فالت١ا

 .ايكسٜٛتٞ

ثِ تسمج١  ،تكِ َكد١َ ،ؾفش١ َٔ ايكطع ايعاد254ٟٜكع ايهتاب يف 

  :ضبع ستاقسات يًػٝذ ٖٚٞثِ  ،َفؿ١ً يًػٝذ عُس بٔ ستُد فالت١

 .حملات عٔ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف-1

 .تأَالت يف آداب ايصٜاز٠-2

 .{...فٝ٘ زداٍ حيبٕٛ } تأَالت يف قٛي٘ تعاىل-3

 .َٔ أٌٖ قبا٤ ضس٠ أْؿاز١ٜأَع -4

 .ؾٛز عٔ ٚاقع املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ يف ايطابل ٚاذتاقس-5

 قؿيت ٚدبٌ ثــٛز.-6

 .ايسمحٔ اإلفسٜكٞ دايػٝذ عب-7

 

 ترجمـة الشيخ عمر بن محمد فالتة
 

 مٌلدي ًنصأتى
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ْٞ ايػٗري اّلعُس بٔ ستُد بٔ ستُد بهس ايُف :ٚيد ايعال١َ أبٛ ستُد   

١ خالٍ ٖذس٠ أبٜٛ٘ َٔ ٖـ( ع٢ً َكسب١ َٔ َه١ املهس1345َت١ عاّ )اّلبُف

ٖـ( قدَت أضست٘ إىل 1346ٚبعد سر عاّ ) .(1)أفسٜكٝا إىل ايدٜاز املكدضـ١ 

سٝح ْػأ ايػٝذ ٚتسعسع يف ست١ً ايطاس١ ايكسٜب١ َٔ  ،املد١ٜٓ املٓٛز٠

 .املطذد ايٓبٟٛ

 

تعًِ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاألدصا٤ األٚىل َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ  

قسب باب  ،زمح٘ اهللاب ايعسٜف ستُد بٔ ضامل يف نّت

ثِ ايتشل مبدزض١ ايعًّٛ ايػسع١ٝ عاّ  ،اجملٝدٟ

ٚسؿٌ ع٢ً ايػٗاد٠  ،ٖـ( ٚفٝٗا أمت سفظ ايكسإٓ ايهس1351ِٜ)

ٖـ( ٚختسز َٓٗا 1364ثِ اْتكٌ إىل َدزض١ داز اذتدٜح عاّ ) ،االبتدا١ٝ٥

 .ٖـ(1377ت )ٖـ( ٚالشّ فٝٗا ايػٝذ عبد ايسمحٔ بٔ ٜٛضف اإلفسٜكٞ 1367)

 :سش غٝٛخَ٘ٚٔ أب

 .احملدخ ايػٝذ عُاز األشعس ادتصا٥سٟ-1

 .احملدخ ايػٝذ ؾاحل ايصغٝيب-2

 .احملدخ ايػٝذ ستُد بٔ عًٞ اذتسنإ-3

 .ايػٝذ أضعد ستٞ ايدٜٔ اذتطٝين-4

 .ْٞايػٝذ ستُد داتٛايفاّل-5

 .ايطٛداْٞ املدْٞ ٘ايػٝذ ستُد بٔ أمحد تهٝٓ-6

 .احملدخ ايػٝذ ستُد اذتافظ بٔ َٛض٢ محٝد-7

                                              
عض ٜٓتٗٞ ْطبٗا ع٢ً زأٟ ب ،ٚايفالْٞ  ــ بكِ ايفا٤ ــ ْطب١ إىل ايكب١ًٝ املٓتػس٠ يف َعظِ أحنا٤ أفسٜكٝا (1)

ٚيعً٘ عكب١ آخس غري ايؿشابٞ ادتًٌٝ فاتح إفسٜكٝا  ،أٚ ابٔ ٜاضس ،أٚ ابٔ عاَس ،املؤزخني إىل عكب١ بٔ ْافع

   .(3/941،)بايكاٖس٠ ،داز االعتؿاّ ،عًُا٤ َٚفهسٕٚ عسفتِٗ يًػٝذ ستُد اجملرٚب :اْظس

 دراستى ًشٌَخى
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 .ْٞاحملدخ املطٓد ايػٝذ عُس بٔ عًٞ ايػٗري بايفازٚم ايفاّل-8

 .احملدخ ايػٝذ عبدايسمحٔ بٔ ٜٛضف اإلفسٜكٞ-9

 .ــ احملدخ املطٓد ايػٝذ عبد اذتل اهلامشٞ امله10ٞ

 .احملدخ املطٓد ايػٝذ ضامل بٔ أمحد بادٓدإ اذتكسَٞ-11

 .احملدخ املطٓد ايػٝذ ستُد إبساِٖٝ ارتتين-12

 

 ،ػٌ ايػٝذ عُس بايتدزٜظ يف املطذد ايٓبٟٛتاغ         

َّ  .ضال١َٝاإلٚادتاَع١  ،٘ اإلداز١ٜ يف داز اذتدٜحَٚٗا

( غسٜطًا يف 720ٚ) ،( غسٜطًا يف غسس٘ يؿشٝح َط817ًِٚقد ضذٌ ي٘ )

( 131)ٚ .( غسٜطًا يف غسس٘ يطٓٔ أبٞ داٚد576ٚ) ،تفطري ابٔ نجري

ٚمجٝع ٖرٙ  ،مشا٥ٌ ايسضٍٛ ( أغسط١ يف 9ٚ) ،غسٜطًا يف ضري٠ ايرٖيب

 .غسط١ يف َهتب١ اذتسّ ايٓبٟٛ يالْتفاع بٗااأل

 :أَا األعُاٍ ايع١ًُٝ اييت ٚقف عًٝٗا تًُٝرٙ ايدنتٛز عاؾِ ايكسٜٛتٞ فٗٞ

 ١ــُدٜٓـــٛز ايـــــعح عٔ مت-1

س٠ ٚآداب ـــــــايعُ ـــالت فـــٞتأَ-3

 .ايصٜاز٠

َٔ  ١ـــــازٜــس٠ أْؿــــــــــضأع ــــَ-5

 .ا٤ــــٌ قبــأٖ

 .ثــٛز وجبلقؿيت -7

 ايػٝذ عبد ايسمحٔ اإلفسٜكٞ -9

 .عح سٍٛ اذتدٜح املدبر-11

 حملات عٔ املطذد ايٓبٟٛ -2

فٝ٘  }تأَالت يف قٛي٘ تعاىل -4

 .{..زداٍ حيبٕٛ إٔ ٜتطٗسٚا

ؾٛز َٔ ٚاقع املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ يف  -6

 .املاقٞ ٚاذتاقس

 ذنسٜاتٞ يف املطذد ايٓبٟٛ -8

 .دٛاْب َٔ تازٜذ املد١ٜٓ-10

 عح عٔ اإلداش٠ يف ايسٚا١ٜ.-12

 آثاري العلمَة
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ٝذ زمح٘ اهلل ًَتصًَا مبٓٗر ايطًف ـنإ ايػ

 ،عه١ُ بايػ١ ،ٚداعًٝا إىل ذيو ،ايؿاحل

ٚنإ  ،ٚحيح ع٢ً َعسف١ ايديٌٝ ،ٚبؿري٠ ثاقب١

 ،ٚداعًٝا إىل سبِٗ ٚستبًا يًؿشاب١  ،سسٜؿًا ع٢ً ادتٓاب ايبدع

   .ِٓٗٚاإلَطاى عُا غذس بٝ
 

ٖـ( 1370بدأ دزٚض٘ يف املطذد ايٓبٟٛ عاّ )       

بني املػسب  ،ٚنإ جيًظ خًف املهرب١ٜ

ٚي٘ يف زَكإ سًك١ بعد ؾال٠ ايعؿس،  ،ٚايعػا٤

ٚضٓٔ أبٞ ،ًِـٚؾشٝح َط،سـري ابٔ نجٝـات تفطـٚقد دزع يف ٖرٙ اذتًك

 ،س ايعطكالْٞداٚد، ٚايػُا٥ٌ يًرتَرٟ، ٚايطري٠ يًرٖيب  ٚبًٛغ املساّ البٔ سذ

 .ٚغريٖا ،أ يإلَاّ َايوطٚاملٛ ،ٌْٚٝ أيٛطاز يًػٛناْٞ

 

ًا يف داز ـدزضـــــــَ ٖــــــ(1365) اّـعـــــني يف عـــــ-1

 .ٖـ(371عاّ) يًُدٜس فٝٗا ٚنٝاًل ٚعٌُ ،اذتدٜح

 .ثِ املدزض١ املٓؿٛز١ٜ ،ٖـ( ايتدزٜظ يف املدزض١ ايطعٛد1373١ٜأضٓد ي٘ عاّ )-2

 .اذتدٜح ٚأؾٛي٘ يف املعٗد ايعًُٞ( نًف بتدزٜظ َاد٠ 1375يف عاّ )-3

 .ٖـ(1377داز٠ داز اذتدٜح عاّ )إًف ايػٝذ عبد ايسمحٔ اإلفسٜكٞ يف خ-4

ٖـ( نًف بايعٌُ َطاعدًا ألَني عاّ ادتاَع١ اإلضال١َٝ 01386يف عًِ -5

 .ٖـ(1395)ثِ عني أًَٝٓا عاًَا هلا يف عاّ ،باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚدزع يف ن١ًٝ  ،ذ َطاعدٖـ( ؾٓف ع٢ً دزد١ أضتا1396يف عاّ )-6

 .اذتدٜح َع قٝاَ٘ بأَا١ْ ادتاَع١

ٖـ( اؾبح ز٥ٝطًا جملًظ غؤٕٚ ايدع٠ٛ بادتاَع١ 1404يف عاّ )-7

 حـزصــى علـى العقــــَدة 

 الصحَحة ًاتباع السهة

 درًســى يف املسجد الهبٌي

 أعمالى التعلَمَة ًاإلدارٍة
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ثِ َطؤٚاًل عٔ َسنص خدَه١ ايط١ٓ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ  ،اإلضال١َٝ

 .ٖٚٛ ايرٟ أضط٘ ،بادتاَع١

 ،ٖـ( ٚتفسغ إلداز٠ َدزض١ داز اذتدٜح1410تكاعد ايػٝذ يف زدب )-8

ايتدزٜظ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف قُٔ ايًذ١ٓ املطهًف١ بأَس َٔ املًو ٚ

 .فٝؿٌ بٔ عبد ايعصٜص ٜسمح٘ اهلل

 

َٔ أغٗسِٖ ايدنتٛز زبٝع بٔ ٖادٟ املدخًٞ األضتاذ يف -1

 .ايدزاضات ايعًٝا بادتاَع١ اإلضال١َٝ

ايدنتٛز عبداهلل بٔ أمحد ايكادزٟ األضتاذ يف ايدزاضات ايعًٝا -2

 .إلضال١َٝبادتاَع١ ا

ٚاملدزع يف  ،ظاَع١ طٝب١ضتاذ ايدنتٛز عُس بٔ سطٔ فالت١ األ-3

 .املطذد ايٓبٟٛ

ظ ـًــذـٛ َـكـع، سسِٝ عطٝالٕـــتٛز عبداهلل بٔ عبد ايـــدنـاي-4

 .ٛز٣ ضابكًاــايػ

١ًٝ ــاألضتاذ بايه ،اَٛدٟـــايدنتٛز ستُد بٔ عبدايسمحٔ ايع-5

 .املتٛضط١ ضابكًا

اذ املػازى ظاَع١ املًو ــتــإمساعٌٝ َٝكا األض ٛ بهسبايدنتٛز أ-6

 .ضعٛد ضابكًا

ايدنتٛز ستُد طاٖس األْؿازٟ املدزع مبعٗد املطذد اذتساّ يف -7

 .َه١ املهس١َ

 .املدزع بادتاَع١ اإلضال١َٝ ضابكًا ،يػٝذ عًٞ بٔ َػسف ايعُسٟا-8

ايباسح مبذُع املًو فٗد  ،تٛز ؾاحل بٔ ساَد ايسفاعٞــــايدن-9

 .اع١ املؿشفيطب

 تـــالمَــذي
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 ...املدزع بادتاَع١ اإلضال١َٝ ،ايدنتٛز خايد َسغٛب اهلٓدٟ-10

 .ايػٝذ ستُد دعبٛز قاقٞ خٝرب ضابكًا-11

 

اْتفع طالب ايعًِ يف املطذد ايٓبٟٛ ٚغريِٖ َٔ          

ٚنإ ًٜيب  ،اذتذاز ٚايصا٥سٜٔ بفتاٜٚ٘ ٚدزٚض٘

ايدعٛات إليكا٤ احملاقسات يف املطادد ٚاملدازع 

نُا زافل ايػٝذ عبد ايسمحٔ اإلفسٜكٞ عاّ  ،ٚا٥س اذته١َٝٛٚايد

 ;ملد٠ مثا١ْٝ أغٗس ،ٖـ( يف ْػاط٘ ايدعٟٛ يف بعض املدٕ ٚايكس1365٣)

نُا زافل ايػٝذ عبد  .عٓدَا ٚدٗ٘ املًو عبد ايعصٜص ٜسمحِٗ اهلل تعاىل

ايعصٜص بٔ باش يف شٜازات٘ ايدع١ٜٛ يبدز ٜٚٓبع ٚايؿًؿ١ ٚبًذسغٞ بني عاّ 

 .ٖـ(1381-1395)

نُا زسٌ يًدع٠ٛ ٚاملٗاّ ايسمس١ٝ يف َؿس ٚضٛزٜا ٚيبٓإ ٚاألزدٕ         

ٚايعسام ٚبانطتإ ٚاهلٓد ٚضٓػافٛز٠ َٚايٝصٜا ٚأْدْٚطٝا ٚبسْاٟٚ ٚبعض 

  .ايدٍٚ األفسٜك١ٝ ٚاألٚزب١ٝ ٚايٛالٜات املتشد٠ ٚأضرتايٝا

شاسِ بعكد  نُا فٛق٘ ز٥ٝظ احملانِ ايػسع١ٝ ايػٝذ عبد اهلل بٔ        

  .األْهش١ بدٕٚ َكابٌ يف املطذد ايٓبٟٛ أٚ َٓصي٘
 

ثِ  ،دٜحـــداز اذتــــًا بـــــدزضـــٌ َـــعُ      

(،ٚاَتد عًُ٘ فٝٗا مخط١ 1377) َدٜسًا هلا

عكٛد، ٚتفسغ يًعٌُ فٝٗا بعد إسايت٘ إىل 

  .ٖـ(1419ٚاضتُس فٝٗا ست٢ ٚفات٘ ٜسمح٘ اهلل ) ،ٖـ(1410ايتكاعد)

ٚنإ ايػٝذ ٜسمح٘ اهلل أٍٚ َدٜس ملسنص خد١َ ايط١ٓ ٚايطري٠         

ٖـ( بايتعإٚ 1406ايٓب١ٜٛ ايرٟ ؾدزت املٛافك١ ايطا١َٝ ع٢ً إْػا٥٘ عاّ )

ــة   ــٌدي الدعٌٍـــ جوـــ

ــــاعـمـتــًاالج  ةـَــــــ

 

جوــــــــــــٌدي يف خــــدمـــــــــة 

 الســـــــــهة ًالســــــــــــــــرية
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فأضِٗ  ،بني ادتاَع١ اإلضال١َٝ ٚزتُع املًو فٗد يطباع١ املؿشف ايػسٜف

ٚاضتكطب ايهٛادز ايع١ًُٝ ٚايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ  ،يف ٚقع ْظاّ املسنص

  .ش١َ يـ٘ايال

ٝذ بإٔ ٜهٕٛ أٌٖ املد١ٜٓ َٚه١ ـــٜس٣ ايػ       

 ،قد٠ٚ يًُطًُني يف ايعامل نً٘،يف ايكٍٛ ٚايعٌُ

 :ٚٚؾف ايػٝذ عُس عادات أٌٖ املد١ٜٓ ٚذنس َٓٗا

َٚساعا٠ أبٓا٤ ادتريإ  ،ٚايتصاٚز فٝٗا ،إظٗاز ايفسح ٚايطسٚز يف األعٝاد-1

 .األٜتاّ ٚايفكسا٤ فٝٗا

ريإ َٔ ايجُاز ٚايفٛان٘ يف َٛضِ سؿادٖا ــسبا٤ ٚادتــــدا٤ األقــإٖ-2

 .قبٌ ايبٝع

سٝح تكع ايصْبٌٝ ٚايٓكٛد ع٢ً عتب١  ،تأَني سادات األزاٌَ َٔ ايطٛم-3

ِ        إفــ  ،ايبــاب  ،ذا َــس ادتــاز طــسم ايبــاب ٚضــأٍ أٖــٌ ايــداز عــٔ ســادتٗ

 .فأسكسٖا هلِ

 .ايتعإٚ بني أفساد اذتٞ يف األفساح ٚاألتساح-4

 سإٓ ايهسِٜ بعد ؾال٠ ايؿبح،يف املطذدٚايبٝٛت.تدازع ايك-5

 ؾال٠ ايرتاٜٚح خًف األبٓا٤ ايؿػاز ممٔ سفظ ايكسإٓ ايهسِٜ -6

 االنتفا٤ بايسبح ايكًٌٝ ٚعدّ املػاال٠ يف أمثإ ايطًع.-7

 .ٚإغاث١ املًٗٛف ،إزغاد ايكاٍ -8

 قٝاّ األثسٜا٤ بإضهإ احملتادني ٚايفكسا٤ َٔ ايصٚاز يف َٛضِ اذتر يف-9

 .ايطابل األزقٞ َٔ ايداز زتاًْا

 .إال املسأ٠ ايهبري٠ ،عدّ ذٖاب ايٓطا٤ إىل األضٛام-10

 عهاٍتـى بعـــــادات 

 أهــــل املـــدٍهــــــة
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 ،ناْت أ١َٝٓ ايػٝذ ٜسمح٘ اهلل إٔ ٜتٛف٢ يف املد١ٜٓ     

 ،سٝح نإ ٜسادع يًعالز يف ايسٜاض ،ٚسككت أَٓٝت٘

ا٤ ـــــزبعاألّٛ ــــٌٜ ــــاٙ األدـــــٚٚاف ،ا٤ــــّٛ ايجالثـــ١ٓ ٜــا إىل املدٜــاد َٓٗــٚع

ٚؾًٞ عًٝ٘ يف املطذد  .ٖـ( عٔ عُس ٜٓاٖص ايسابع١ ٚايطبعني29/11/1419)

ٚأضاتر٠ ،ٚطًب١ ايعًِ ،ٚايككا٠ ،ٚغٝع٘ ايعًُا٤ ،ايٓبٟٛ بعد ؾال٠ ايعؿس

 .ٚ دفٔ يف ايبكٝع،ادتاَعات،ٚعدد نبري َٔ احملبني

 
لمحات عن المسجد النبوي الشريف

 (1) 
 

جسب دص٤ َٔ املد١ٜٓ تكع مشاهلا ٚخالؾت٘ إٔ ٜ     

  نُا سدٖا زضٍٛ اهلل  ٚاملد١ٜٓ ...بد٤ًا َٔ دبٌ ضًع

 فتشت ، ٚاملد١ٜٓ(2)المدينة حرم من عير إلى ثور()

من صبر ) ٚٚزد يف فكًٗا قٛي٘  ،ٚغايب ايبًدإ فتشت بايطٓإ ،بايكسإٓ
ا ٚزد عٔ عُس نُ .(3)(على ألوائها وشدتها كنت لو شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة

 اد٠ يف ضبًٝ٘ يف بًد ْبٝ٘ ــاىل ايػٗـأْ٘ ضأٍ اهلل تع،  ٘فكايت ي٘ ابٓت

ٚحتدخ  .(5)ٜأتٝين ب٘ اهلل إٕ غا٤ :اٍــفك (4)را ؟ــٕٛ ٖـــأ٢ْ ٜه :سفؿ١ 

 ،ثِ ايعكب١ األٚىل ،يف َٓـ٢ ٍٛ اهلل ـــصزز زضــا٤ ارتـكـايػٝذ عٔ ي

 .ثِ اهلذس٠ إىل املد١ٜٓ ،فايجا١ْٝ

                                              
 .ٖـ(21/5/1404أيكٝت ٖرٙ احملاقس٠ بكاع١ ادتاَع١ اإلضال١َٝ باملد١ٜٓ ّٜٛ األزبعا٤ ) (1)

 .(1370( ٚؾشٝح َطًِ )6755ؾشٝح ايبدازٟ ) (2)

 .(1377ؾشٝح َطًِ ) (3)

 ...أٟ إٔ ايػٗاد٠ تأتٞ ملٔ ٜكاتٌ يف ايجػٛز َع دٝٛؽ املطًُني (4)

 .(1890ؾشٝح ايبدازٟ ) (5)

 ًفــــاتــــى

 الكالم على املدٍهة
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إىل قبا٤ ٖٚٞ قاس١ٝ يًُد١ٜٓ  ٚؾٌ زضٍٛ اهلل        

ٚعٌُ  ،ٚأقاّ فٝٗا أٜاًَا ب٢ٓ فٝٗا َطذد قبا٤ ،َٜٛراى

ٚيف خالف١ عُس ٚعجُإ زقٞ اهلل عُٓٗا  ،فٝ٘ بٓفط٘ 

ٚدعٌ ي٘  ،ثِ عُس بٔ عبد ايعصٜص ،قاّ نٌ َُٓٗا بتذدٜدٙ ٚايصٜاد٠ فٝ٘

فٝؿًٕٛ ادتُع١ يف َطذد قبا٤  ،ٜٚؤثس ضهإ املد١ٜٓ اذتذاز ،٦َر١ْ

ٚاعتاد أٌٖ املد١ٜٓ شٜاز٠   .يُٝهٓٛا اذتذاز َٔ ايؿال٠ يف املطذد ايٓبٟٛ

، َطذد قبا٤ ّٜٛ ايطابع عػس ٚايطابع ٚايعػسٜٔ َٔ زَكإ بعد ؾال٠ ايفذس

 .(1)زدااًل ْٚطا٤، ؾػازًا ٚنبازًا، اعتكادًا َِٓٗ إٔ َٔ فعٌ ذيو فكد أد٣ عُس٠

ٍٛ ــــد زضـٗـٚٚؾف٘ يف ع ،د ايٓبٟٛـػٝذ عٔ بٓا٤ املطذثِ حتدخ اي       

 :تازٜذ عُازت٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ٚأٚدص ،اهلل 

 يف ايعاّ اهلذسٟ األٍٚ. أضط٘ زضٍٛ اهلل -1

 يف ايعاّ ايطابع يًٗذس٠. شٜاد٠ ايٓيب -2

 ٖـ(17.)شٜاد٠ عُس بٔ ارتطاب -3

 ٖـ(.29ٚشٜادت٘ عاّ )  جتدٜد عجُإ -4

ٛيٝد )جتدٜد ا-5 ٚايػسم ٚأدخٌ فٝ٘ اذتذسات.91- 88ي شاد فٝ٘ َٔ ايػسب   ٖـ(ٚ 

 ٖـ(.165-161شٜاد٠ املٗدٟ )-6

 .ٖـ(655جتدٜد املطتعؿِ ي٘ بعد اذتسٜل، بدأ )-7

 ٖـ(.729-705جتدٜد املًو ايٓاؾس قالٕٚ )-8

 ٖـ(.831جتدٜد أيػسف بسضباٟ )-9

 .ٖـ(853جتدٜد ايظاٖس مجكُل يطكف ايسٚق١ )-10

 ٖـ(.879قاتٝباٟ )عُاز٠ -11

                                              
د َاٜفٝد ٚمل ٜس (.زٚاٙ ايبدازٟ َٚطًِ) ()عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معيأْ٘ قاٍ  زٟٚ عٔ ايٓيب  (1)

 .ختؿٝـ ٖرٜٔ ايَٝٛني فكط

 هلجزة الهبٌٍةا
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 ٚاخس ايكسٕ ايتاضع.أايعُاز٠ ايعظ٢ُ -12

 ٖـ(.974جتدٜد ايطًطإ ضًُٝإ )-13

 .ٖـ(980عُاز٠ ايطًطإ ضًِٝ ايجاْٞ )-14

 ٖـ(.1277-1265عُاز٠ ايطًطإ عبد اجملٝد ايهرب٣ )-15

 تسَِٝ فدسٟ باغا يًُشسابني  ايٓبٟٛ ٚايطًُٝاْٞ.-16

 ٖـ(.1350-1348آٍ ضعٛد ) تسَِٝ دالي١ املًو عبد ايعصٜص-17

 بعض اإلؾالسات يًشه١َٛ املؿس١ٜ.-18

ضع١ ايه-19 ًُت ايٛت و فـــٚانت ص  عـــٗـبري٠ يف عٗد امًل ٔ عبد ايعٜص ّ )ــد ب  ٖـ(.1414ا

إٔ األدس ٜتكاعف يف شٜادات  ٚقد أمجع ؾشاب١ زضٍٛ اهلل         

صالة ) بكٛي٘  خالفًا ملاذٖب ي٘ بعض أٌٖ ايعًِ اضتدالاًل ،املطذد ايٓبٟٛ
  .(1)(في مسجدي ىذا

  

ْٗب يو أزض املطذد  :ضٌٗ ٚضٌٗٝ قاال يسضٍٛ اهلل -أ 

ْاال َٔ ايفكٌ بطبب سطٔ ْٝتُٗا  ،ٚالْطًب مثٓ٘ إال َٔ اهلل

أَا ضٌٗٝ فكد غٗد بدزًا  ،إٔ ضٌٗ أنسَ٘ اهلل فػٗد أسدًا

  .عُس ٚتٛفٝا يف خالف١  ٚأسدًا ٚارتٓدم ٚاملػاٖد نًٗا َع زضٍٛ اهلل 

 .ست٢ اغرب ؾدزٙ  ،َع ايؿشاب١ يف بٓا٤ املطذد عٌُ زضٍٛ اهلل -ب

ٚعُاز بٔ ٜاضس حيٌُ يبٓتني يبٓتني  ،ٚنإ نٌ زدٌ حيٌُ يب١ٓ يب١ٓ

يابن سمية ) :فكاٍ ي٘ زضٍٛ اهلل  (ٚاسد٠ عٓ٘ ٚٚاسد٠ عٔ زضٍٛ اهلل )
غية تدعوىم إلى للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة البا

ٚحتككت ْب٠ٛ زضٍٛ  .(2)(أعوذ باهلل من الفتن :وعمار يقول ،الجنة ويدعونك إلى النار

                                              
  .(1394( ٚؾشٝح َطًِ )1190) ٟؾشٝح ايبداز (1)

 .(2/546ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ ) ،(447ؾشٝح ايبدازٟ ) (2)

 درًس ًعـــــرب
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 :قاٍ ابٔ نجري .ٚقتًت٘ ايف١٦ ايباغ١ٝ ٚنإ عُاز يف دٝؼ عًٞ  ،اهلل 

نُا حياٍٚ د١ًٗ ايفسق١ ايكاي١  ،ٚالًٜصّ تط١ُٝ أؾشاب َعا١ٜٚ بػا٠ تهفريِٖ

ٚيٝظ نٌ  ،اْٛا زتتٗدٜٔ فُٝا تعاطٛٙ َٔ ايكتاٍفإِْٗ ن ،َٔ ايػٝع١ ٚغريِٖ

َٚٔ شاد يف ٖرا  ،بٌ املؿٝب ي٘ أدسإ ٚاملدط٧ ي٘ أدس ،زتتٗد َؿٝبًا

فكد افرت٣  (ال أْاهلا اهلل غفاعيت ّٜٛ ايكٝا١َ)اذتدٜح بعد تكتًو ايف١٦ ايباغ١ٝ 

 ....(1) ، فإْ٘ مل ٜكًٗا إذ مل تٓكٌ َٔ طسٜل ٜكبٌيف ٖرٙ ايصٜاد٠ ع٢ً زضٍٛ اهلل 

ٜؤٟٚ إيٝٗا فكسا٤  ،ز ـ ناْت ايؿف١ يف َؤخس٠ املطذد ايٓبٟٛ

،ٚقد مجع (2)ٚقٌٝ ناْٛا حنٛ أزبعُا١٥ َٔ ايؿشاب١ أٚ أنجس،املطًُني

 ،بعض املتأخسٜٔ أمسا٤ِٖ َستب١ ع٢ً سسٚف املعذِ أٚهلِ بٔ أٚع ايجكفٞ

    .ٚآخسِٖ ٜطاز أبٛ فهٝٗ٘
 

تأمــالت في آداب الزيـارة
 (3) 

 :حملاقس٠ ذنس ايػٝذ َاًٜٞيف ٖرٙ ا

 َٛقع املطذدايٓبٟٛ ايػسٜف أَس ب٘ اهلل عصٚدٌ، ٚضاِٖ زضٍٛ اهلل -1

 .ٚتػسع شٜازت٘،يف بٓا٥٘

صالة في مسجدي ىذا تعدل ألف صالة ) :أْ٘ قاٍ زٟٚ عٔ زضٍٛ اهلل -2
 .(4)(وصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة ،فيما سواه إال المسجد الحرام

 ٚقد زٟٚ عٔ زضٍٛ اهلل  ،يف املطذد ايٓبٟٛ هلا سهِ املصٜدٚايصٜاد٠ 

  .(5)(لو مد ىذا المسجد إلى ذي الحليفة لكان منو)

                                              
 .(3/218ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ) (1)

 .(41-38/ 11ايفتا٣ٚ ) (2)

   .( يف َٛضِ اذتر17/11/1415)ستاقس٠ أيكاٖا ايػٝذ يف  (3)

 .(1394ٚؾشٝح َطًِ ) ،(1190ازٟ )ؾشٝح ايبد (4)

(5)  
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من صلى في مسجدي ىذا أربعين صالة ) :أْ٘ قاٍ زٟٚ عٔ زضٍٛ اهلل -3
 .(1)(التفوتو صالة كتبت لو براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق

ثِ ٜطًِ ع٢ً  ،املطذد ايٓبٟٛ ٜبدأ بأدا٤ حت١ٝ املطذد إذا دخٌ املطًِ-4

 .زضٍٛ اهلل 

ٚعدّ ايبٝع ٚايػسا٤  ،عدّ زفع ايؿٛت فٝٗا :َٔ آداب شٜاز٠ املطذد -5

ٚعدّ ،ٚعد ايبؿام ،ٚإقا١َ اذتدٚد،ْٚػدإ ايكٛاٍ ٕ ٚايبٍٛ ٚايػا٥ط

 .املسٚز بني املؿًٞ ٚضرتت٘

    .َٔ ارتطأ إٜجاز ايسٚق١ ع٢ً ايؿفٛف األٚىل-6

ٚمل ٜدفٔ يف  (سذس٠ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا)يف بٝت٘  دفٔ زضٍٛ اهلل -7

 ،ٚيف شٜاد٠ ايٛيٝد بٔ عبداملًو أدخًت اذتذسات يف املطذد ،املطذد

 ،َاعدا سذس٠ عا٥ػ١ مل تٗدّ ألٕ ايكبٛز فٝٗا ،فٗدَت اذتذسات نًٗا

 .ٚإمنا أسٝطت بادتدزإ

نُا ،ًف عٔ اذتٝا٠ ايدْٝاسٞ يف قربٙ سٝا٠ بسشخ١ٝ ختت ٚايسضٍٛ  -8

 ،ٚسٝا٠ اآلخس٠ تػاٜس سٝا٠ ايدْٝا أٜكًا،ختتًف عٔ اذتٝا٠ يف ايسسِ

 .ٚدطدٙ ايػسٜف الٜب٢ً ٚال تأنً٘ األزض
 

 تأمالت يف قٌلى تعاىل

 (2) وهللا يحب المطهرين ن يتطهرواأفيه رجال يحبون 

ٚملا  ، ايرٟ عاد٣ ايٓيب ،ْصيت ٖرٙ اآل١ٜ يف أبٞ عاَس ايفاضل ايساٖب     

ٚيف  ،ٚملا ٖادس املطًُٕٛ ىل املد١ٜٓ فـس أبٛ عاَس إىل َه١ ،ٖادس املطًُٕٛ

                                              
ٜٚكٜٛ٘ اذتدٜح ايرٟ أخسد٘ األيباْٞ يف ضًط١ً األسادٜح ايؿشٝش١ٝ  ،ٜكٍٛ األيباْٞ يف ضٓدٙ قعف (1)

 .)من صلى في مسجد جماعة أربعين يوماً كتبت لو براءة من النار....( ( ٖٚٛ قٛي٘ 2652( بسقِ )6/314)

 ( 19/5/1408ا٤ بتازٜذ )أيكٝت ٖرٙ احملاقس٠ يف َطذد قب (2)
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  .يف أسدٖا ٚسفس سفسًا ٚقع ايٓيب  ،غص٠ٚ أسد دا٤ َع َػسنٞ َه١

 :َطذدٜٔ اثٓني ُٖٚا ع٢ًٚقد تهًِ ايػٝذ زمح٘ اهلل فٝٗا  

بّٝٔ فٝٗا فكً٘ ٚثٛاب َٔ ؾ٢ً فٝ٘ ؾال٠ قسٜك١ أٚ  :َطذد قبا٤-1

 .اف١ً، ٚأْ٘ ٖٛ املعين بكٛي٘ تعاىل "فٝ٘ زداٍ حيبٕٛ إٔ ٜتطٗسٚا "ْ

ًٝ٘ ٚضًِ مل ٜدخٌ ٖرا ع ؾ٢ً اهلل ٓيبَطذد ايكساز: ٚبّٝٔ إٔ اي-2

 املطذد ٚمل ٜؿٌ فٝ٘ أسد َٔ ؾشابت٘ زقٞ اهلل عِٓٗ أمجعني.

ثِ تهًِّ ايػٝذ عٔ فكٌ ايؿشاب١ زقٞ اهلل عِٓٗ ٚبّٝٔ عكٝد٠ أٌٖ      

  .ع١ فُٝا دس٣ بِٝٓٗ ٖٚٞ االَطاى عٔ اذتدٜح فٝ٘ايط١ٓ ٚادتُا
 

 حماضزة بعهٌان

 مع أسرة أنصارية من أهل قباء 

بدأ ايػٝذ فٝٗا  اذتدٜح عٔ بٝإ  ايتعسٜف  املعتُد عٓد ايعًُا٤       

زأ٣ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  ،ٖٛ َؤَٔٚ َٔ يكٞ ايٓيب " يًؿشابٞ ٚأْ٘ ٖٛ:

 .ٚضًِ أٚ مل ٜسٙ "

ٚأسد ايعػس٠ املبػسٜٔ  ،ع٢ً األثس املسٟٚ عٔ ايؿشابٞ ادتًٌٝثِ عّسز       

 .بادت١ٓ ضعد بٔ أبٞ ٚقاف زقٞ اهلل عٓ٘ يف تكطِٝ ايٓاع إىل ثالخ َٓاشٍ

بعد ذيو أخر يف اذتدٜح عٔ املٛقٛع األضاع يًُشاقس٠ ايرٟ نإ يف  

عباد٠ بٔ  :ْٚكٝب األْؿاز تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً أضس٠ ايؿشابٞ ادتًٌٝ 

ٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٛ ايرٟ آخ٢ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ملا قدّ ايؿاَت زق

 .املد١ٜٓ بٝٓ٘ ٚبني أبٞ َسثد ايػٟٓٛ

ٚمل ٜكتؿس ايػٝذ زمح٘ اهلل ع٢ً ايتعسٜف ب٘ ٚبصٚد٘ أّ سساّ زقٞ        

بٌ تطسم إىل ذنس بعض ايفٛا٥د  ; ٚأخٝٗا سساّ زقٞ اهلل عٓ٘ ،اهلل عٓٗا

ٜظٗس ٖرا  ،ٜح اييت عسقت يف تسمجت٘ايع١ًُٝ ٚخاؾ١ ايفك١ٝٗ َٔ األساد
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من صلى صالة لم يقرأ فيها بفاتحة ) دًًٝا عٓدَا دا٤ ذنس اذتدٜح ايػسٜف:
اٖـ فرنس اختالف ايعًُا٤ يف َطأي١ ادتٗس بايفاحت١  (الكتاب فهي خداج

  .إىل غري ذيو َٔ ايفٛا٥د املبجٛث١ يف احملاقس٠  .خًف اإلَاّ َٔ عدَ٘
 

 حماضزة بعهٌان

 اقع المدينة النبوية في السابق والحاضرصور عن و

ٛا املدٜٓـــدخ فٝٗا ايػٝذ عٔ ايرٜٔ ضهـــحت           ــٓ ٚارتـ ــ١ َٔ األٚع  صزز ـ

ــٛد، ٚتعسض يرنــٚايٝٗ ضًِ قبٌ َٛتـ ؾ١ٝ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ٚ  ــسٚ  ــ ٘ باألْؿاز ـ

 .١ٓ ايٓب١َٜٜٛٚا عسف عٔ ايطًف ايؿاحل َٔ اذتح ع٢ً ايتأدب باملد
 

 نحتقَق بعهٌا

 ورـــبل ثــتي وجـقص

ٟ برهلا َع بعض زفاق٘ يف تعٝني باز٠ عٔ تٛثٝل يًذٗٛد ايرــٛ عـــٖٚ      

 املد١ٜٓ املٓٛز٠ . دبٌ ثٛز" يعالقت٘ ايػدٜد٠ عدٚد سسّ"
 

 حماضزة بعهٌان

 الشيخ عبد الرحمن اإلفريقي:حياته و آثاره

١ تهاد تهٕٛ ٖٚٞ ستاقس٠ تسدِ فٝٗا ايػٝذ يػٝد٘ تسمج       

 .اضتٛعبت نٌ َا ٜتعًل بٗا

، دص٣ اهلل ايػٝذ عُس  ُتعهلرا ايهتاب ايػٝل ٚامل ًانإ ٖرا عسق       

  خري ادتصا٤ ، ٚدص٣ َؤيف ايهتاب خريًا نجريًا ..
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