
ٔ انرٙ يكح  نًضاساخذصحثكى فٙ سحهح تاٌ ذرششف ششكح تٗ إٌ ذٕسص   
:ذرضًٍ انرانــٙ     

تورز بى إن شركة مع  و المدينة مكة مزارات  

 غاس شٕس
فٙ طشٚك انٓجشج انز٘ ٚؤد٘ إنٗ انًشاػش انًمذسح ٔأٚضا إنٗ يذُٚح ٚمغ 

انطائف، ْٕٔ أحذ انًؼانى انشئٛسٛح نهًذُٚح انًمذسح ٔذرجهٗ أًْٛرّ فٙ 
كَّٕ جًغ انشسٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ٔصاحثّ أتٕتكش انصذٚك تؼٛذا ػٍ 

. ٔسهىيششكٙ يكح اشُاء ْجشج انُثٙ صهٗ هللا ػهّٛ أػٍٛ   

 غاس حشاء
ٚرشاءٖ جثم انُٕس انز٘ ٚحرضٍ فٙ أػالِ غاس حشاء يٍ تؼذ نهذاخم إنٗ  

يكح ػٍ طشٚك جذج، ْٕٔ جثم ػظٛى يٓٛة ًٚٛم نَّٕ نهحًشج ٚمغ فٙ 
انششق انشًانٙ يٍ يكح انًكشيح، ٔٚؼذ انغاس أحذ أْى يؼانى انؼاصًح 
انًمذسح، ٔخصٕصٛرّ انكثشٖ ذرًصم ػُذيا اذخزِ انُثٙ صهٗ هللا ػهّٛ 
ٔسهى يالرا آيُا نّ نٛرأيم انكٌٕ نسُٕاخ طٕٚهح لثم ذهمّٛ األيش اإلنٓٙ 

ٔانًرًصم فٙ انشسانح اإلنٓٛح انرٙ جؼهرّ ػهّٛ انسالو خاذًا نألَثٛاء 
.«إلشأ تاسى ستك انز٘ خهك»: ٔانًشسهٍٛ، ٔفّٛ ذهمٗ أٔنٗ آٚاخ انٕحٙ  

 انًشاػش انًمذسح 
(( جسش انجًشاخ  –يُٙ  –يضدنفح  –جثم انشحًح   -يسجذ ًَشج   –ػشفاخ ))    

  

  



 انًذُٚحتأٌ ذصحثكى أٚضا فٙ سحهح يضاساخ  كًا ذرششف ششكح تٗ إٌ ذٕسص
:انرانــٙٔ انرٙ ذرضًٍ   

 

 انثمٛغ 
انًمثشج انشئٛسح ألْم انًذُٚح انًُٕسج يُز ػٓذ انُثٙ يحًذ ، ٔيٍ ْٙ 

ألشب األياكٍ انراسٚخٛح إنٗ يثُٗ انًسجذ انُثٕ٘ حانٛاً، ٔٚمغ فٙ يٕاجٓح 
ِِ، ٔلذ ضًد إنّٛ أساض يجأسج ٔتُٙ  انمسى انجُٕتٙ انششلٙ يٍ سٕس

ٔال ذضال انًمثشج لٛذ االسرخذاو .حٕنّ سٕس جذٚذ يشذفغ يكسٕ تانشخاو
.حرٗ اٌٜ  

 جثم أحذ
كى  4ْٕٔ جثم جشاَٛرٙ أحًش انهٌٕ ٚمغ إنٗ انشًال يٍ انًذُٚح ػهٗ تؼذ 

يٍ انحشو انششٚف، ًٔٚرذ يٍ انجُٕب انششلٙ إنٗ انشًال انغشتٙ ٔٚثهغ 
ْٕٔ أكثش جثال انًذُٚح ٔأػالْا، . كى ٔػشضّ شالشح كٛهٕيرشاخ ذمشٚثا 7طٕنّ 

انرٙ دفٍ فٛٓا لرهٗ انًسهًٍٛ ٕٚو " يمثشج انشٓذاء"ٔذمغ ػُذ سفحّ 
أحذ، ٔيٍ اػظى يٍ دفٍ فٙ ذهك انًمثشج سٛذ انشٓذاء حًضج تٍ ػثذ 

انًطهة ْٕٔ أسذ هللا ٔأسذ سسٕنّ ْٕٔ أحذ أػًاو انُثٙ صهٗ هللا ػهّٛ 
ٔسهى ٔأخِٕ يٍ انشضاػح، ٔلذ ذًُٗ سسٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى اٌ 

ٔيٍ انجذٚش تانزكش .نٕ كاٌ يغ انشٓذاء فٙ ذهك انًمثشج ػُذ سفح جثم أحذ
ٔيٍ يا . اٌ انُاظش إنٗ جثم أحذ يٍ األػهٗ ٚشٖ اَّ ٚشكم اسى يحًذ

أَّ صؼذ انشسٕل جثم أحذ ٔيؼّ أتٕ تكش ٔػًش : ٚؤشش ػٍ ْزا انجثم انؼظٛى
إشثد أحذ، فئًَا ػهٛك َثٙ ٔصذٚك، »: ٔػصًاٌ فاْرض تٓى فمال انُثٙ 

صهٙ : ) لال سسٕل هللا : لال  يانكٔػٍ لرادج ػٍ أَس تٍ . «ٔشٓٛذاٌ
 (َٔحةهللا ػهّٛ ٔسهى إٌ أحذ جثم ٚحثُا 

 



  
 يسجذ رٔ انمثهرٍٛ

انمثهرٍٛ ْٕ يسجذ ٚمغ فٙ انطشف انغشتٙ يٍ انًذُٚح انًُٕسج ٔٚشرٓش يسجذ 
ّْ ػهٗ ْضاب حشج ٚمغ ٔ  انُاصغتثٛاضّ  ًَ يسجذ انمثهرٍٛ فٙ يُطمح تُٙ َسهِ

ٔ ذحذٚذاً ػهٗ طشٚك . انٕتشج فٙ انطشٚك انشًانٙ انغشتٙ نهًذُٚح انًُٕسج
انًشكض انرجاس٘ فٙ انًذُٚح )خانذ تٍ انٕنٛذ ٔ ذماطؼّ يغ شاسع سهطاَح 

يٍ جٓح (طشٚك انًهك ػثذهللا ) ٔ ْٕ لشٚة جذاً يٍ انذائش٘ انصاَٙ (. انًُٕسج
 .انغشب 

 

 لثاء يسجذ

، ٚؼرثش أٔل يسجذ ُتُٙ فٙ اإلسالو انًذُٚح انًُٕسج يسجذ ٚمغ فٙ أطشاف
ػهٗ ٚذ انُثٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى، ٔٚحشص انحجاض ٔانًؼرًشٌٔ ػهٗ 

 .انُثٕ٘انًسجذ  صٚاسذّ ٔانصالج فّٛ نكَّٕ أفضم يساجذ انًذُٚح تؼذ
يسجذ لثاء أحذ أْى انًساجذ انراسٚخٛح فٙ انؼانى اإلساليٙ، حٛس ُٚؼذ  ٔ

فكاٌ أٔل حذز يثاشش فٙ ْزا انراسٚخ، كًا أٌ  اسذثظ تثذء انراسٚخ انٓجش٘
 .فٙ اإلسالوصهٗ لشتّ أٔل جًؼح ألًٛد  صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى انشسٕل

انزاكشج اإلساليٛح انحٛح تًؼاَٙ ٔأدٔاس ٚشذثظ ْزا انًسجذ فٙ  ٔنزنك
 .انًجرًغتاػرثاسِ انهثُح األٔنٗ فٙ انًسجذ 
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