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 ىرصة احلجازيني

 لسنة سود ادرسلني صذ اهلل طلوه وسلم

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِْلَعاَدنَِي فِوِه َآَياٌت َبوِّنَاٌت َمَقاُم  َل َبْوٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ إِْبَراِهوَم َوَمْن َدَخَلُه ]إِنَّ َأوَّ

آل نَّ اهللَ َغنِيٌّ َطِن الَعاَدنَِي[ َكاَن َآِمنًا َوهللِ َطَذ النَّاِس ِحجُّ الَبْوِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْوِه َسبِوًًل َوَمْن َكَفَر َفٌِ 

 8:-7:قمؿران;  

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 وسمعدوقمغم ءاًمف وصحبف اًمطقبلم احلؿد هلل رب اًمعاعملم وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكا حمؿد ظماشمؿ اًمـبقلم 

 ؿمقدوا مـ اًمنميعة مباكقفا وؾمددوا وكقر اهلل اعمبلم ىمد ،ن قمؾامء هذه إمة هؿ محاة هذا اًمديـ اعمتلمومن

ن شمبايـت إوهؿ و .ؾمالم وأهؾف ظمػًماإلمعاكقفا وأطمؽؿقا حمؽؿفا وأفمفروا مبفؿفا ومجزاهؿ اهلل قمـ ا

 ج اًمؼقيؿ ذم اىمتػاء اًمـبل اًمؽريؿ،واظمتؾػت آراؤهؿ مـ ضمفة اًمػروع اًمػؼفقة ومؼد ؾماروا قمغم اعمـف أىمقاهلؿ

 . يتجاوزون اًمؼرءان واحلديثطمدة ٓ ذم أصقل اًمديـ وا ومؽؾؿتفؿ

ذم يمؾ قمرص ومرص ًمؾديـ مـ  اًمـظر أكف ٓسمد وًمؼد ؿماع ذم إصمر واؾمتػاض ًمدى احلذاق مـ أهؾ

ينِ ); ؾة، وًمؾعؾؿ مـ كؼؾة، ًمؼقًمف شمعاممؿَ ـَطم ُهوْا ِِف الدِّ ْنُهْم َصآئَِفٌة لَِّوَتَفقَّ َولُِونِذُروْا  َفَلْوَٓ َىَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ

ُهْم ََيَْذُرونَ  ٓ تزال صائفة من  ";وىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ (233( )اًمتقسمة َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إَِلْوِهْم َلَعلَّ

 رواه اًمبخاري ومسؾؿ.  ." أمتي ضاهرين طذ احلق حتى تقوم الساطة
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قمغم  ىمد أشمقـا بة،شمنمومقا سمسؽـك أرض احلجاز اًمطقوهايمؿ صمؾة مـتخبة مـ اًمعؾامء اعمعارصيـ مـ اًمذيـ 

قمغم شمقاومؼفؿ ذم سمقان  . ومفل كعؿ اًمشاهدروه ذم شمصاكقػفؿمم ماىمرإذيمرهؿ ذم هذه اًمرؾماًمة اًمقضمقزة مـبفلم 

  ;ػم اعمرؾمؾلم وضمعؾـا ذًمؽ ذم ضمزئلممػاهقؿ اًمديـ وذم اىمتػاء ؾمـة ظم

 .: ميثورات حجازيةاجلزء األول

 .تباع سبول ادًمننيإ: اجلزء الثاين

 وعمـ ؾمعك ،أن جيعؾ ذم ما ذيمر مـ اًمـؼقل قمـ أهؾ اًمعؾؿ واًمػضؾ اًمـػع اًمعؿقؿ ومـسلل اهلل شمعامم

 .ويسعك ذم كنمها إضمر اًمعظقؿ

 ميثورات حجازية

 :ان ِف مقآهتم أهنم مجوعً ـّ هو بواديثور طن طلامء احلجاز كام

  .هقن اهلل شمعامم قمـ صػات ظمؾؼف ومال يصػقكف سماجلسؿقة واعمؽان واجلفةزّ ـَـيُ  – 2

 . ف وقمباده اًمصاحللم وٓ يرون رضًرا ذم ذًمؽمم اهلل سملكبقائإيعتؼدون ضمقاز اًمتقؾمؾ  – 3

ذم يعتؼدون أن زيارة ىمؼم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ واًمتؼمك سمآصماره أمر ـمقب درج قمؾقف اعمسؾؿقن  – 4

 .وضمؾ مم اهلل قمزإ يمؾ قمرص شمؼرسًما

وؾمؾؿ ؾمـة طمسـة يمضمر مـ قمؿؾفا طمًبا سمرؾمقل اهلل يعتؼدون أن آطمتػال سمؿقًمد اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  – 5

 .صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
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 ــه 2526- 2441  سحاق بن طقول طزوز احلسنيإالسود 

صمؿ  ومبدأ سمحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ،. ويمان هؿ واًمده إيمؼم أن يعؾؿف; كشل ذم أرسة متقاضعة ذم مؽةىشيته

 .يمام أظمذ قمـ قمؾامء اعمسجد احلرامهـ 2458هـ وخترج مـفا قمام 2447درس سمؿدرؾمة اًمػالح سماًمؼشاؿمقة 

 .; اًمشقخ حمؿد اًمعريب اًمتباين واًمشقخ حمؿد أملم ؾمقيد اًمدمشؼل; مـفؿشووخه

 .سماعمسجد احلرام وذم داره اًمعامرة; ؿمارك اًمعؾامء ذم اًمتدريس دروسه

  هـ2466سمؿديرية اعمعارف قمام  قملم مػتًشا -  ; وضائفه

 هـ :246هـ إمم قمام 2467ضػم اًمبعثات مـ قمام عمدرؾمة حت لم مديًراقم -           

 هـ  2483هـ إمم  2473عمدرؾمة اًمػالح سمؿؽة اعمؽرمة مـ قمام  قملم مديًرا -           

 هـ 2483س اًمشقرى ذم رسمقع إول قمام عمجؾ اظمتػم قمضًقا -           

  قمغم اعمدارس سمؿؽة اعمؽرمة وضمدة طمتك ووماشمف  ًمـائب رئقس مدارس اًمػالح ومنموًما قملم ويمقالً  -           

 هـ2492مـ اًمعام ممم اعمحرإهـ 2491قملم ويمقال إلمارة مـطؼة مؽة اعمؽرمة ذم ؿمعبان قمام  -           

   .ومـ ذم اًمبؼقع ذم اعمديـة اعمـقرةودهـ 2526-4-9شمقذم رمحف اهلل شمعامم يقم آصمـلم  ;وفاته

 طقودة التوحود

 ;كصف  شمـزيف اهلل قمـ اًمتشبقف ( ماذمقؾ اعمؽل ذم يمتاسمف ) اًمؼقل اًمقضمقف ىمال اًمشقخ إؾمحاق سمـ قمؼ
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قب وإضمزاء واًمصقرة واعمؽان واجلفة واًمؼرب واًمبعد يماًمؽميم –ومتعامم اهلل قمـ اجلسؿقة وًمقازمفا 

ِة اًمذي ىمال ) –واحلريمة واًمسؽقن  ( واًمذي ىمال 291( ) اًمصاومات َطامَّ َيِصُفونَ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

ِموُع الَبِصرُ َلْوَس َكِمْثلِِه َشى) وًمقازمفا ومـ ضمقز احلريمة واًمـؼؾة أو اجلسؿقة  (22اًمشقرى) (ٌء َوُهَو السَّ

 .ومؼد رهمب قمـ مؾة إسمراهقؿ

 حكم زيارة قز النبي حممد صذ اهلل طلوه وسلم

 ; كصف نموقمقة اًمزيارة وأدقمقتفا ( مايمتاسمف ) مىمال اًمشقخ إؾمحاق سمـ قمؼقؾ اعمؽل ذم 

 اهلل قمؾقف  يزاًمقا مـ قمفد اًمصحاسمة وإمم اًمققم يتقضمفقن مـ ؾمائر أوماق إمم زيارشمف صغمإن اًمـاس مل

ويـػؼقن ومقفا إمقال  ،ويؼطعقن ذم اًمسػر إمم زيارشمف مساومات سمعقدة ؿماىمة وؾمؾؿ ىمبؾ احلج وسمعده،

زمـة خمطوقن ومفق اجلؿع اًمؽثػم قمغم شمؽرار إ مـ زقمؿ أن هذاو معتؼديـ أن ذًمؽ مـ أقمظؿ اًمؼرسمات

ا سمعد ىمرن مـ قمفد ىمركً  . ومام درج قمؾقف اعمسؾؿقن قمغم ىمصد اًمزيارة مـ ىمرب ومـ سمعداعمخطئ اعمحروم

يدل قمغم أن اًمزيارة  ،وسمعث اًمسالم حلرضشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ممـ مل يتسـ ًمف اًمسػر، اًمصحاسمة

وسمدون  ،سمعد احلج وىمبؾف ،قارصمة اعمجؿع قمؾقفا قمؾام وقمؿال مـ ىمرب ومـ سمعدمـ اًمســ اعمت وىمصدها

 .اظمتالف مذاهبفؿ مـ مجقع اعمسؾؿلم قمغم ااحلج أيًض 

 حكم إحواء ادناسبات اإلسًلموة

 ;كصف اسمف ) آشمباع وآسمتداع ( ماىمال اًمشقخ إؾمحاق سمـ قمؼقؾ اعمؽل ذم يمت

اعمقؾمؿقة واعمـاؾمبات اًمديـقة يمؾفا داظمؾ ذم طمقز اعمطؾقب اًمذي وآضمتامقمات وآطمتػآت سماًمذيمريات 

. ومؽقػ يـؽر قمغم إمة اإلؾمالمقة إذا اطمتػؾت سمققم مـ أيام وؾمؾؿ مثؾف أىمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف
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غم وىمد أؿمار اًمرؾمقل ص ،يعتز سمف اعمسؾؿقن ويقصػ ذًمؽ سملكف سمدقمة وهق يقم ،اإلؾمالم أو كبل اإلؾمالم

 ( يمام ذم صحقح مسؾؿ. فوه لدُت يوم وُ ذلك ; ) ذًمؽ سمؼقًمف اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم

ومال ضػم أن يتخذ مـ ًمقؾة مقالده وًمقؾة إرسائف ومعراضمف ًمقازم مـ ًمقازم اخلػم ومقعؿؾ ذم حمبتف صغم اهلل 

 .اًمػرح واًمرسور يدل قمغم قمؾقف وؾمؾؿ ما

 هـ2521 – 2446ادحدث الشوخ حممد ياسني الفاداين 

ومؽان اسمتداء حتصقؾف اًمعؾؿل  وكشل ذم أرسة متديـة ومتعؾؿة، هـ2446وًمد ذم مؽة اعمؽرمة ؾمـة  ;ىشيته

 .حمؿقد، صمؿ اًمتحؼ سماعمدرؾمة اًمصقًمتقة قمغم واًمده وقمؿف اًمشقخ

وأيمؿؾ دراؾمتف قمغم قمؾامئفا  ،; شمعؾؿ ذم مدرؾمة دار اًمعؾقم اًمديـقة ذم مؽة اعمؽرمة قمام شملؾمقسفادروسه

 .هبا طمتك ووماشمف منموًما ومديًرا صمؿ قملم ،إوائؾ وهمػمهؿ

ػم مـ إؾماكقد ومؽان هق مسـد واضمتؿعت ًمديف اًمؽث ،درس قمؾامء يمثػميـ ذم قمرصه وأظمذ قمـفؿ :شووخه

 .اًمديـقة وؿمقخ دار اًمعؾقم مؽة،

خمتؾػة  ويمان يؾؼل دروؾًما هـ،2467ًمديـقة سمؿؽة اعمؽرمة قمام اذ اًمتدريس ذم دار اًمعؾقم اسم: تدريسه

م طمتك أكشل ذم قما ،ويمان ًمف اهتامم سمتعؾقؿ اًمبـات ،مـزًمف ومؽتبف اخلاص ويمذا ذم ،سماعمسجد احلرام

 .مدارس اًمبـاتك ذم شملؾمقس وؿمار، ًمؾؿعؾامت هـ معفًدا2488

كم قمؾقف ، وُص مـ اهلجرة اًمنميػة 2521ذي احلجة ؾمـة  39; شمقذم ذم مؽة اعمؽرمة ؾمحر ًمقؾة اجلؿعة وفاته

 .عالة سمؿؽة اعمؽرمةؿُ ــ ذم مؼؼمة اًم. ودوماًمصالة سمعديقم اجلؿعة 

 بوان حكم ادجسمة
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يـ يؽػرون مـ أضمؾ سمدقمتفؿ ذيمر اًمشقخ حمؿد ياؾملم اًمػاداين ذم يمتاسمف ) سمغقة اعمشتاق ( أن مـ اًمذ

 . كم إمم اًمؼبؾة ويعتؼد كػسف مسؾاًم همٓء اعمجسؿة يزقمؿ أكف يص . طمتك ًمق يمان اًمقاطمد مـاعمجسؿة

كؼؾف قمـف اإلمام  " ادجسم كافر "; م ومـفؿ اإلمام اًمشاومعل اًمذي ىمالاًمػاداين واومؼ أئؿة اإلؾمالويمالم 

 . ل ذم يمتاسمف ) إؿمباه واًمـظائر (اًمسققـم

ن واجلفة شمعامم إضمسام يماًمشؽؾ واهلقوة واعمؽا واعمجسؿ هق مـ يعتؼد أن اهلل ضمسؿ أو يقصػ سمصػات

ِموُع َلْوَس َكِمْثلِِه َشىومنن اهلل شمعامم وصػ كػسف سملكف ؾمبحاكف ) ،اهلل قمـ ذًمؽ قمؾًقا يمبػًما ٌء َوُهَو السَّ

 (22اًمشقرى ) .(الَبِصرُ 

 :فائدة

ا ـهـ عم2521مـ اًمـاس ذم مقؾمؿ احلج ؾمـة  ىمال اًمشقخ قمبد اهلل اًمغامري حمدث اًمديار اعمغرسمقة أمام مجع

 "اًمشقخ حمؿد ياؾملم اًمػاداين هق مسـد اًمعرص سمال ضمدال  " ;كصف اًمػاداين مااضمتؿع سماًمشقخ حمؿد ياؾملم 

 .إؾمامع سمشققخ اإلضمازة واًمسامع (يمام ضماء ذم يمتاب ) شمشـقػ 

 هـ2515 – 2438أمني كتبي السود حممد 

 .هـ2438شمعامم سمؿؽة اعمؽرمة ؾمـة  ; وًمد رمحف اهللمولده

ل باىمل اًمؾؽـقي واًمشقخ حمؿد قمبد احل; مـفؿ اًمشقخ حمؿد اًمعريب اًمتباين واًمشقخ حمؿد قمبد اًمشووخه

 .اًمؽتاين

 :وضائفه
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 سماعمسجد احلرام  اًمتدريس - 2

 اًمتدريس سمؿدرؾمة اًمػالح - 3

 اًمتدريس سمؿدرؾمة حتضػم اًمبعثات  - 4

 .اًمتدريس سمؿعفد إقمداد اعمعؾؿلم - 5

  .ممًمػاشمف; كػح اًمطقب ذم مدح احلبقب صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

هـ ودومـ سمؿؼاسمر اعمعالة 2515-2-5يمتبل رمحف اهلل شمعامم قمرص يقم آصمـلم ; شمقذم اًمسقد حمؿد أملم وفاته

 .اًما( قم 88صالة اعمغرب قمـ )  سمؿؽة اعمؽرمة قمؼب

 صذ اهلل طلوه وسلم حكم التوسل برسول اهلل

 ;اًمطقب أملم يمتبل ذم يمتاسمف كػحىمال اًمشقخ حمؿد 

 ؾ ـــــــكتقؾم ـؽ دائاًم ـــــاًمذي سم أكت          ـــــف        ت سمباسمــــل إذا وىمػـــىمؾ ًمؾـب

 واًمعرش واًمؽرد شمنمف مـ قمؾ         أكت اًمذي ضمزت اًمساموات اًمعغم  

 :بآثار النبي صذ اهلل طلوه وسلم حكم التزك

 ;ؿد أملم يمتبل ذم يمتاسمف كػح اًمطقبىمال اًمشقخ حم

 ـمقسمـــك ًمؾعبــد إذا ًمثؿــــا        ؿمبـــــاك احلجرة واؾمتؾؿــــــا

 وأىمــام سمبــاسمـؽ واهمتـؿــــا       ذم ىمرسمــــؽ أقمؿـــال اًمؼـــــرب
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 :لد رسول اهلل صذ اهلل طلوه وسلمحكم آحتفال بمو

 ;ؿد أملم يمتبل ذم يمتاسمف كػح اًمطقبىمال اًمشقخ حم

 زال مقؾمام ًمعؿري ًمؼد مــرت ىمرون يمثقــرة         ومقًمد ظمػم اخلؾؼ مـــا

 ومؿــا أطمغم وأهمغم وأقمظؿـا وأكًساشمؼـــقم ًمـف اًمدكــــقا وشمؼعد هبجــة          

 حكم زيارة قز النبي صذ اهلل طلوه وسلم

 ;ؿد أملم يمتبل ذم يمتاسمف كػح اًمطقبىمال اًمشقخ حم

  رُ جَ ـُحـة اخلرضاء واًمــبــًمعقـؽ اًمؼ             عت ــزًمـل إذا عمــق أكـد اجلـىمائ يا

 ذرـــشم وٓ ًياقِ طْ ؼل مـ اًمشقق مَ ـــشمب             ٓــــــة قمـد أسمقاب اعمديـ ةٌ ـػومقىمْ 

  رُ ـػَ ـتَ غْ ب يُ ــث اًمذكــأؾمتغػر اهلل طمق         صد ؿمباك احلبقب ًمؽل ـــهـاك أىم

 هــ 2511 – 2432الشوخ حممد صاهر الكردي ادكي 

 .هــ سمؿؽة اعمؽرمة2432وومضؾ قمام  ; وًمد اًمشقخ حمؿد ـماهر اًمؽردي ذم سمقت قمؾؿمولده

مـ معلم صمؿ أظمـذه إمم إزهر اًمنميػ ًمقـفؾ  هـ:244ػالح وىمد خترج مـفا قمام أدظمؾف واًمده مدرؾمة اًم

هــ صمؿ اًمتحؼ سمؿدرؾمة حتسلم اخلطقط اًمعرسمقة اعمؾؽقة ومؼمع وأشمؼـ سمؾ اؿمتفر 2451يمبار قمؾامئف ذم قمام 

 .سمعد ذم ما سماخلطاط

ذ قمـفؿ قمغم ؾمبقؾ اعمثال ومـ أيمثر اًمعؾامء اًمذيـ أظم ،ؿمققخ مـ ؿمتك اًمبؼاع ; ًمؾشقخ حمؿد ـماهرشووخه

 .اًمشقخ حمؿد طمبقب اهلل اًمشـؼقطل ،; اًمشقخ يقؾمػ اًمدضمقيٓ احلرص
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 هــ 2459 شمقفمػ سماعمحؽؿة اًمنمقمقة اًمؽؼمى قمام; وضائفه

 هــ2464هــ إمم :245ح سمجدة مـ سمؿدرؾمة اًمػال قملم مدرؾًما

 .دية سمؿؽة صمؿ اًمعزيزية آسمتدائقةسماعمدرؾمة اًمسعق قملم مدرؾًما

 .رؾمة حتسلم اخلطقط وأًمة اًمؽاشمبةعمد قملم مديًرا

 .هــ2486امرة اعمسجد احلرام قمام قمضق ذم اًمؾجـة اًمتـػقذية ًمتقؾمعة وقم

 .هــ سمجدة ودومـ سمؿؼاسمر اعمعالة2511-5-34; شمقذم رمحف اهلل يقم آصمـلم وفاته

 هلل صذ اهلل طلوه وسلمحكم التزك بآثار رسول ا

 ;كصف ار رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ماشمؼمك اًمصحاسمة سمآصمشقخ حمؿد ـماهر اًمؽردي ذم يمتاسمف )ىمال اًم

 ،دماقمؾؿ أن اًمتؼمك سمآصمار إكبقاء صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفؿ أمجعلم ؾمـة ملصمقرة قمـد اعمممـلم مـذ اًمؼِ "

وٓؿمؽ أن آصمار رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمد ؿمفدها اجلؿ اًمغػػم مـ أصحاسمف وأمجعقا قمغم اًمتؼمك 

هبا وآهتامم سمجؿعفا وهؿ اهلداة اعمفديقن واًمؼدوة اًمصاحلقن ومتؼميمقا سمشعراشمف وسمػضؾ وضقئف وسمعرىمف 

تل صحت هبا إظمبار اًموسمثقاسمف وآكقتف وسمؿس ضمسده اًمنميػ وسمغػم ذًمؽ مما قمرف مـ آصماره اًمنميػة 

 "قمـ إظمقار

 تزك سودىا خالد بن الولود بشعر رسول اهلل صذ اهلل طلوه وسلم

 ;كصف ( مااهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿىمال اًمشقخ حمؿد ـماهر اًمؽردي ذم يمتاسمف ) شمؼمك اًمصحاسمة سمآصمار رؾمقل 
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هبا ذم احلرب  ضمعؾ ظماًمد سمـ اًمقًمقد سمعض ؿمعره قمؾقف اًمصالة واًمسالم ذم ىمؾـسقشمف ومؽان يدظمؾ "

د قمؾقفا طمتك أظمذها وعما ؾمؼطت قمـف ىمؾـسقشمف يقم اًمقاممة ؿم تـرص سمؼميمتف قمؾقف اًمصالة واًمسالم،ويس

اًمصحاسمة ذًمؽ ىمبؾ قمؾؿفؿ سمام ومقفا مـ ؿمعر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمظـفؿ أكف  وملكؽر قمؾقف سمعض

ؽ ًمؼقؿة اًمؼؾـسقة ًمؽـ يمرهت أن شمؼع إين مل أومعؾ ذًم "; ومؼال ظماًمدىمقؿة هلا  ظماـمر سمـػسف قمغم ىمؾـسقة ٓ

 ."ومرضقا قمـف وأصمـقا قمؾقف  "واًمسالمسمليدي اعمنميملم وومقفا مـ ؿمعر اًمـبل قمؾقف اًمصالة 

 حكم زيارة قز النبي صذ اهلل طلوه وسلم :

 ;كصف ( ما قمؾقف وؾمؾؿحمؿد ـماهر اًمؽردي ذم يمتاسمف ) شمؼمك اًمصحاسمة سمآصمار رؾمقل اهلل صغم اهلل ىمال اًمشقخ

ومؾؼد كرى أن مجقع ـا أيًضا، هــ وىمد يمان ذًمؽ مـ ىمبؾ24:4ؾمـة  هق اًمقاىمع ذم زماكـا وكحـ ذمهذا  "

يمؿ يتؽؾػ اًمقاطمد مـفؿ مـ اعمشؼة واًمتعب  إمم احلرملم اًمنميػلم ذم يمؾ قمام، احلجاج اًمذيـ يلشمقن

ف وؾمؾؿ وآًمف ويمؿ يـػؼ مـ اعمال طمتك يصؾ إمم اعمديـة اعمـقرة ًمزيارة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقاًمعظقؿ 

ومنذا وصؾ إمم مسجده اًمنميػ ووماز سمزيارشمف صغم اهلل قمؾقف  اسمف اًمؽرام ريض اهلل شمعامم قمـفؿ،وأصح

ومعـدئٍذ دمقش صدور اعمممـلم اعمحبلم مـ اًمعؾامء اًمػضالء وإدسماء  اـمؿلن ىمؾبف واؾمؽماح ضؿػمه،وؾمؾؿ 

ء اجلؿقؾ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل اًمبؾغاء ومقـطؼقن سمؿختؾػ اًمؼصائد واعمديح وأروع إىمقال مـ اًمثـا

 ."قمؾقف وؾمؾؿ اًمذي أرؾمؾف اهلل شمعامم رمحة ًمؾعاعملم 

 هـ::24 – 2428دشاط ادالكي ادكي الشوخ حسن حممد ا

  ـه2428محف اهلل شمعامم سمؿؽة اعمؽرمة قمام وًمد ر: مولده



11 
 

اهتؿ واًمده سمؽمسمقتف شمرسمقة ديـقة ومحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ومبادئ  ; كشل ذم أرسة مؽقة مـ أهؾ اًمعؾؿ،ىشيته

  ـه:243واًمده اعمدرؾمة اًمصقًمتقة قمام اًمؼراءة واًمؽتاسمة صمؿ أدظمؾف 

 .واًمشقخ حمؿد طمبقب اهلل اًمشـؼقطل ; واًمده اًمشقخ حمؿد اعمشاطشووخه

 اًمتدريس سماعمسجد احلرام   -  ; وضائفه

 تقةاًمتدريس سماعمدرؾمة اًمصقًم   -           

 هـ2478هـ إمم 2476اًمة اعمحؽؿة اًمنمقمقة مـ قمام ويم  -           

 اًمتدريس سماعمجؾس اًمـبقي قمـد زيارشمف   -           

 هـ2475اًمتدريس سمجامع احلسلم سماًمؼاهرة ظمالل زيارشمف   -           

 هـ2488مقي ذم رطمؾتف إمم اًمشام قمام اًمتدريس سماجلامع إ  -           

 . ؿؽة اعمؽرمة ودومـ سمؿؼاسمر اعمعالةهـ سم::24\21\8 شمعامم يقم إرسمعاء رمحف اهلل; شمقذم وفاته

 طقودة التوحود

 ; كصف اًمسـقة ( ذم طمؼ اهلل شمعامم ماىمال اًمشقخ طمسـ اعمشاط ذم يمتاسمف ) اًمبفجة 

ظمؾػف  ؿمامًمف وٓ يؿقـف وٓ حتتف وٓ جيقز أن يتصػ سمجفة مـ اجلفات ومال يؼال إكف ومقق اجلرم وٓ ٓ "

وٓ أمامف وهق مـزه قمـ آشمصال وآكػصال ومال يؼال إكف متصؾ سماًمعامل اشمصال احلقداث وٓ مـػصؾ 

 سمداية ٕن هذه إمقر مـ ؾمامت ) صػات ( احلادث ) اعمخؾقق ( واهلل ؾمبحاكف وشمعامم ىمديؿ ) ٓ

 ."ًمقضمقده ( ًمقس طمادصما 
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 حكم التزك بآثار رسول اهلل صذ اهلل طلوه وسلم

يصـع أصحاب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف يمان  ( ماـ اعمشاط ذم يمتاسمف )إكارة اًمدضمكاًمشقخ طمسذيمر 

 .. وٓيسؼط مـ ؿمعره ؿمكء إٓ أظمذوهضقءه ..يتقضل إٓ اسمتدروا وَ  وؾمؾؿ سمف طمقث يمان ٓ

 :فائدة

اًمشقخ هـ صحب 2488أكف عما ىمدم سمالد اًمشام ؾمـة ذم يمتاسمف ) اًمثبت اًمؽبػم(  ذيمر اًمشقخ طمسـ اعمشاط

 قمبد اهلل اهلرري ذم زيارة سمعض مشايخ اًمشام.

 .اًمعؼقدة اًمقاطمدة واعمقدة اًمصادىمةومرطمؿ اهلل أهؾ اًمعؾؿ اًمذيـ مجعت ىمؾقهبؿ 

 هـ24:2 – 2439طباس ادالكي احلسني السود طلوي بن 

 .هـ2439ؽة اعمؽرمة قمام ف اهلل سمؿ; وًمد رمحمولده

رآن اًمؽريؿ طمػظ اًمؼة اًمتل هلا صؾة سماعمسجد احلرام، ; كشل ذم سمقت قمؾؿ وومضؾ مـ اًمبققت اعمؽقيتهىش

 .واًمتحؼ سمؿدرؾمة اًمػالح

 .اهلل اًمشـؼقطل واًمشقخ طمسـ ؾمـاري ; واًمده اًمسقد قمباس رمحف اهلل واًمشقخ حمؿد طمبقبشووخه

 .مدرس سماعمسجد احلرام  -;   وضائفه

 .هـ24:1هـ إمم 2458ػالح مـ قمام مدرس سمؿدرؾمة اًم  -           

 .م سمعد صالة اًمعرص إمم ىمرب اعمغربيمان ًمف درس يقمل ذم ؿمفر رمضان ذم اعمسجد احلرا   -           

 .طمديث أؾمبققمل ذم اإلذاقمة اًمسعقديةيمان ًمف   -           
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 .سمؿؼؼمة اعمعالة ذم مؽة اعمؽرمة اهـ ودومـ قمرًص 24:2-3 -36; شمقذم رمحف اهلل شمعامم ًمقؾة إرسمعاء وفاته

 لنبي صذ اهلل طلوه وسلمفوائد آحتفال بمولد ا

 ;كصف ذم ومقائد آطمتػال سماعمقًمد ماىمال ذم جمؿقع ومتاويف ورؾمائؾف 

 ;حيتقي اعمقًمد قمغم صمالصمة أؿمقاء

 ًٓ وىمع ومقفا مـ أيات  ; أكف حيتقي قمغم ذيمر اؾمؿف قمؾقف اًمصالة واًمسالم وكسبف ويمقػقة وٓدشمف وماأو

سمعثتف  إواإلرهاصات اًمغريبة وإطمقال اًمعجقبة وذيمر مبدوىمع ًمف مـ اًمرطمؾة ًمؾتجارة  ويمقػقة كشلشمف وما

وىمع ًمف مـ اًمغزوات  ذم ؾمبقؾ كنم اًمدقمقة وشمبؾقغ اًمؼرآن وذيمر هجرشمف وماوما ٓىماه مـ إذى واعمحـة 

 واعمقاىمػ وإطمقال وذيمر ووماشمف.

 ؟ًمؽامل حمبتف ووؾماـمة ًمتامم معرومتفوهؾ يشؽ اًمـافمر ذم ذًمؽ أن ؾمػمة ؾمقد اخلؾؼ وؾمقؾة 

لم مـا سمؼقًمف شمعامم ـ; أن اعمقًمد ؾمبب ًمؾصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمطؾقسمَ الثاين

ُموا َتْسلِو ا الَِّذيَن َآَمنُوا َصلُّوا َطَلْوِه َوَسلِّ َ  (67إطمزاب;)اًم[ ]إِنَّ اهللَ َوَمًَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َطَذ النَّبِيِّ َيا َأُّيُّ

 .مـ ومقائد ويمؿ ًمؾصالة قمؾقف

; أكف حيتقي قمغم ذيمر أظمالىمف اًمنميػة وؾمـتف اجلؾقؾة وآداسمف اًمتل أدسمف هبا رسمف شمبارك وشمعامم وذم الثالث

. هذا وىمد ايمتسب واًمسػم قمغم مـفجف واًمتلد سمآداسمفذًمؽ طمث قمغم متاسمعتف وطمض قمغم اىمتػاء آصماره 

اًمعامة ذم جمؾس اعمقًمد اًمنميػ ومؼامقا اًمعؾامء اًمدقماة إمم اهلل شمعامم ذم اًمبالد احلرضمقة ومرصة اضمتامع 

 .كػع قمؿقؿ وإرؿماد ًمؾرصاط اعمستؼقؿيمراهتؿ وضمعؾقا ذًمؽ وؾمقؾة إلرؿمادهؿ وذم ذًمؽ اسمؿذ

 :فائدة
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 ;كصف ( ماديبهـ )مدير مدرؾمة اًمػالح ذم 2514ري اعماًمؽل اعمتقرم ؾمـة ـعمفقىمال اًمشقخ حمؿد كقر ؾمقػ ا

ومفل حمضقرة ومشفقدة إن اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ يؼقل إن أهؾ اًمسـة واجلامقمة يعرومقن سمجـائزهؿ  "

 ."أيـا مجعا يمام رأيـا ذم ضمـازشمف ر وماوحمضقرة وهؽذا ضمـازة اًمسقد قمؾقي يماكت مشفقدة 

 هـ24:1 – 2424حممد العريب التباين الشوخ 

 .حمؿد اًمعريب اًمتباين ذم اجلزائر ; وًمد اًمشقخمولده

قمغم  صمؿ رطمؾ إمم شمقكس ًمقدرس ؿ وسمعض اعمتقن ومبادئ سمعض اًمعؾقم،; طمػظ اًمؼرآن اًمؽريىشيته

ذم مؽة اعمؽرمة طمتك  أظمػًماواؾمتؼر إمم اعمديـة اعمـقرة، صمؿ إمم دمشؼ، وؾماومر  ،مشايخ ضمامع اًمزيتقكة

 .ووماشمف

اًمؽتاين وهمػمهؿ رمحفؿ ; مـفؿ اًمشقخ أمحد سمـ حمؿد ظمػمات اًمشـؼقطل واًمشقخ حمؿد سمـ ضمعػر شووخه

 .اهلل شمعامم

 .هـ24:1هـ إمم قمام 2449مـ قمام  مدرس سماعمسجد احلرام  -  ; وضائفه

 .هـ24:1هـ إمم قمام 2449مـ قمام  مدرس سمؿدرؾمة اًمػالح  -           

 .ًمـبقي اًمنميػ أصمـاء اًمزياراتمدرس سماعمسجد ا  -           

 .هـ2458جد احلرام قمام قوملم سماعمسمدرس سمؿدرؾمة اعمط  -           

 .هـ ودومـ سمؿؼاسمر اعمعالة24:1-4-33; شمقذم رمحف اهلل شمعامم يقم اخلؿقس وفاته

 طقودة التوحود
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 ;كصف يمتاسمف ) سمراءة إؿمعريلم ( ماىمال اًمشقخ حمؿد اًمعريب اًمتباين اعمؽل ذم 

وهمػمهؿ قمغم أن اهلل شمبارك اشمػؼ اًمعؼالء مـ أهؾ اًمسـة اًمشاومعقة واحلـػقة واعماًمؽقة وومضالء احلـاسمؾة  "

 ."احلد واعمؽان ومشاهبة خمؾقىماشمف وشمعامم مـزه قمـ اجلفة واجلسؿقة و

 حكم التوسل بالنبي صذ اهلل طلوه وسلم

 ;كصف ؿمعريلم ( ماىمال اًمشقخ حمؿد اًمعريب اًمتباين اعمؽل ذم يمتاسمف ) سمراءة إ

مدة طمقاشمف ذم اًمدكقا ظمؾؼف وسمعد ظمؾؼف ذم إن اًمتقؾمؾ سماًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ضمائز ذم يمؾ طمال ىمبؾ  "

 ."وسمعد مقشمف 

 حكم زيارة قز النبي صذ اهلل طلوه وسلم

إن اًمـاس مل يزاًمقا ذم يمؾ  " ;كصف ( مايمتاسمف ) سمراءة إؿمعريلمىمال اًمشقخ حمؿد اًمعريب اًمتباين اعمؽل ذم 

ىمبؾ احلج وذًمؽ أمر  يػعؾ ذًمؽقا احلج يتقضمفقن إمم زيارشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومـفؿ مـ قمام إذا ىمَض 

ويؼطعقن ومقف مساومة سمعقدة يعرضمقن إًمقف وإن مل يؽـ ـمريؼفؿ، و ؽويمؾفؿ يؼصدون ذًم رشماب ومقف،ـيُ  ٓ

وضمف  ويمؾفؿ يػعؾقن ذًمؽ قمغم، معتؼديـ أن ذًمؽ ىمرسمة وـماقمة إمقال ويبذًمقن ومقف اعمفج، ومقف ويـػؼقن

 ."ومفق اعمخطئ  نقؿ جمؿققمقن قمغم ظمطاًمعظومـ ادقمك أن هذا اجلؿع وضمؾ،  اًمتؼرب سمف إمم اهلل قمز

 حكم آحتفال بمولد النبي صذ اهلل طلوه وسلم

 ;كصف يمتاسمف ) سمراءة إؿمعريلم ( ماىمال اًمشقخ حمؿد اًمعريب اًمتباين اعمؽل ذم 
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قمؾقف  قمؿؾ اعمقًمد وإن طمدث سمعد اًمسؾػ اًمصاًمح ًمقس ومقف خماًمػة ًمؽتاب اهلل وٓ ًمسـة رؾمقًمف صغم اهلل

 .ًمف مسؽة مـ قمؼؾ وديـ سملكف مذمقم ومال يؼقل مـ وؾمؾؿ وٓ إلمجاع اعمسؾؿلم،

 مدارس احلجاز اإلسًلموة خترج العلامء طذ طقودة أهل السنة واجلامطة

 س احلجازية اًمـظامقة اعمدرؾمة اًمصقًمتقة ومدرؾمة اًمػالح ويمؾ مـفام يماكت شمعـكرمـ أىمدم اعمدا إن

. ومـ اعمتقن اًمتل اقمتؿد شمدريسفا ذم قمؾؿ اًمتقطمقد ذم اعمدرؾمة سمتدريس مـفج أهؾ اًمسـة واجلامقمة

قن مما يستحقؾ ذم طمؼف شمعامم اعمامصمؾة ًمؾحقداث سملن يؽ "; ـ اًمعؼقدة اًمسـقؾمقة ومما ضماء ومقفاًمصقًمتقة مت

فة أو يتؼقد سمؿؽان ق ضمف همـ اًمػراغ أو يؽقن ذم ضمفة ًمؾجرم أو ًم ىمدًرا ف اًمعكمي ضمرما أي يلظمذ ذاشمُ 

 ."وزمان

 اتباع سبول ادًمنني..

ِمننَِي ُىَولِِّه َما َتوَ ) ;ىمال اهلل شمعامم ًْ َدى َوَيتَّبِْع َغْرَ َسبِوِل اْدُ َ َلُه اْْلُ ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبنيَّ َّلَّ َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ

 226اًمـساء  (َمِصًراَوُىْصلِِه َجَهنََّم َوَساءْت 

وذًمؽ ٕن اشمباع همػم ؾمبقؾ اعمممـلم هلل، اًمشاومعل وهمػمه هبذه أية قمغم أن اإلمجاع طمجة ذم ديـ ااؾمتدل 

وذًمؽ ٕن اهلل  قؾ اعمممـلم وًمزوم مجاقمتفؿ واضمًباوهق مػارىمة اجلامقمة طمرام ومقضمب أن يؽقن اشمباع ؾمب

لم ومثبت هبذا أن ـشمعامم أحلؼ اًمققمقد سمؿـ يشاىمؼ اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ويتبع همػم ؾمبقؾ اعممم

 .إمجاع إمة طمجة

 .رواه اًمبقفؼل "اهلل هذه األمة طذ الضًللة أبًدا جيمع  ٓ " ;صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿىمال رؾمقل اهلل 
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 هـ :247-23:6; اًمشقخ قمبد اًمؼادر اًمشؾبل اًمطراسمؾيس اعمدين   مػتل احلـػقة

 هـ 2465 – 23:1; اًمشقخ حمؿد اخلرض اًمشـؼقطل اعمدين     مػتل اعماًمؽقة

 هـ 2442 -2358; اًمشقخ قمبد اهلل اًمؼدومل اًمـاسمؾيس اعمدين    مػتل احلـاسمؾة

 هـ 2415 – 2342   ; اًمشقخ أمحد سمـ زيـل دطمالن اعمؽل   مػتل اًمشاومعقة

 هـ :247 – 23:6: الشوخ طبد القادر الشلبي الطرابليس اددين مفتي احلنفوة

 .هـ 23:6ـمراسمؾس اًمشام ؾمـة وًمد سمؿديـة : مولده

، واًمعؾقم ويمذا اًمعؾقم اًمنمقمقة ،; اًمتحؼ سمنطمدى اعمدراس اًمديـقة ذم ـمراسمؾس ومتعؾؿ قمؾقم اًمعرسمقةىشيته

هـ دظمؾ اعمديـة سمـقة :242. وذم قمام إمم شمعؾؿ اخلط قمغم يمبار اخلطاـملم اًمعرصية، وسمعد ذًمؽ شمقضمف

 .ؾمـد إًمقف مفؿة شمدريس أصقل اًمػؼف احلـػلاإلىمامة ومذاع صقتف وأ

 اًمشقخ ;، ومـ مشاخيف ذم احلجازواًمشقخ طمسلم اجلرس اًمطراسمؾيس ،اًمشقخ قمبد اًمرمحـ اًمراومعل; شووخه

 .، واًمشقخ حمؿد سمـ ضمعػر اًمؽتايناعمدين طمبقب اًمرمحـ اًمؽافمؿل

 .اًمسادة احلـػقة سماعمديـة اعمـقرةرئاؾمة  -; وضائفه

أؾمـد إًمقف مفؿة اًمققمظ  .امين () ذم آظمر اًمعفد اًمعثرئاؾمة هقوة اًمتـؼقب قمـ أصمار اًمـبقية  -         

 واؾمتؿر مديًرا ًمؾؿعارف، قمفد إذاف قملم مديًرا . وذمـقد اًمعثامكقلم اعمراسمطلم سماعمديـةواإلرؿماد ًمؾج

 .ي قملم مديرا ًمؾؿدرؾمة اًمـارصيةهلا ذم اًمعفد اًمسعقد

 .هـ، ودومـ سماًمبؼقع :247رسمقع اًمثاين ؾمـة  ; شمقذم رمحف اهلل ذم أولوفاته
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 السنوةىرصة العقودة 

ذم يمتاسمف ) أصمـك اًمشقخ قمبد اًمؼادر اًمشؾبل اعمدين قمغم ؾمالـملم آل قمثامن وقمؼقدهتؿ اًمسـقة ومؼال ومقفؿ 

 ;كصف اًمدرر احلسان ( ما

اًمبدع ومـ ومضائؾ ؾمالـملم آل قمثامن ؾمؾقيمفؿ ذم اًمعؼائد اًمديـقة مذهب أهؾ اًمسـة وجماكبتفؿ 

دة اًمسـقة قمغم ـمريؼة اإلمام أيب مـصقر اعماشمريدي . ومعؾقم أن همٓء اًمسالـملم ىمد أىمروا سماًمعؼقوإهقاء

; شمعامم اًمعؼقدة اًمطحاوية ومما ضماء ومقفا اًمتل طمقت شمـزيف اهلل قمـ يمؾ صػات اخلؾؼ وهل مبقـة ذم رؾماًمة

 .ف اجلفات اًمست يمسائر اعمبتدقماتحتقي اهلل قمـ احلدود واًمغايات وإريمان وإقمضاء وإدوات ٓ

 طلوه وسلم حكم التوسل بالنبي صذ اهلل

 ;سماًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقؼقلاًمشقخ قمبد اًمؼادر اًمشؾبل ذم يمتاسمف ) اًمدرر احلسان ( يتقؾمؾ 

ص قمبادك واضمتبقتف مـ صؿقؿ ىمريش اًمـجباء وضمعؾتف اًمؾفؿ إكا كسلًمؽ سمحبقبؽ اًمذي اصطػقتف مـ ظمؾّ 

 .لم وإكبقاء صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿمسؽ ظمتام اعمرؾمؾ

 هـ 2465 -23:1: الشوخ حممد اخلرض الشنقوطي اددين مفتي ادالكوة

 هـ . 23:1; وًمد ذم ىمرية يؽبة ذم مقريتاكقا ؾمـة مولده

اكتسب إمم مدرؾمة ) أهؾ أمحد سمـ اهلادي (  قمـ واًمده اًمشقخ قمبد اهلل مايايب، ; أظمذ اًمعؾؿشووخه

شمعتؼم مـ أؿمفر مرايمز اًمعؾؿ ذم أهؾ حمؿد سمـ حمؿد ؾمامل ( اًمتل  مدرؾمة )، صمؿ اكتؼؾ إمم فقريـ سماًمعؾؿاعمش

 .إظمقشمف اًمذيـ ؿمفروا سماًمعؾؿ يمذًمؽ وشمتؾؿذ قمغم يد، مقريتاكقا
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 ;وضائفه

 .ادة اعماًمؽقة ذم اعمديـة اعمـقرةًمؾس قملم مػتًقا -   

 .ًمألمقر اًمنمقمقة ومقفا ت ومستشاًراقملم ذم مـصب ىمايض اًمؼضاة ذم إمارة ذق إردن قمـدما أكشو -   

اًمشقخ حمؿد اخلرض اًمشـؼقطل سمرطمالت يمثػمة مـ أىمىص همرب اًمعامل اإلؾمالمل إمم ; ًمؼد ىمام رحًلته

 .راق، احلجاز واهلـداًمع ، مرص، ومؾسطلم، أسمق فمبل، إردن،أىمىص ذىمف ومزار اعمغرب

 ;مًلفاته

 .قمـ اًمطعـ ذم شمؼؾقد أئؿة آضمتفادىمؿع أهؾ اًمزيغ واإلحلاد  -         

 .اؾمتحاًمة اعمعقة سماًمذات -         

 .مشتفك اخلارف اجلاين -         

 .ـة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿهـ ودومـ ذم أرض اًمبؼقع ذم مدي 2465; شمقذم رمحف اهلل ؾمـة وفاته

 طقودة التوحود

 ;كصف ) اؾمتحاًمة اعمعقة سماًمذات ( ماىمال اًمشقخ حمؿد اخلرض اًمشـؼقطل اعمدين ذم يمتاسمف 

 ؿمامل وٓ أمام وٓ ظمؾػ. يؿلم وٓ حتت وٓ ومقق وٓ ٓضمفة ًمف،  احلؼ ىماـمبة قمغم أن اهلل ٓأمجع أهؾ 

 البدطة طذ قسمنيبوان أن 

 ;كصف ىمؿع أهؾ اًمزيغ واإلحلاد ( ما ىمال اًمشقخ حمؿد اًمشـؼقطل اعمدين ذم يمتاسمف )
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ما أطمدث طمدث مما خياًمػ اًمؽتاب أو اًمسـة أو إصمر أو اإلمجاع ومفق ضالًمة وىمال اًمشاومعل رمحف اهلل ما أُ 

 .سمؿذمقممـ ذًمؽ ومؾقس  مـ اخلػم مما خياًمػ ؿمقًوا

 هـ 2442-2358 القدومي النابليس اددين : الشوخ طبد اهللمفتي احلنابلة

 .سمؼرية يمػر اًمؼدوم مـ كقاطمل كاسمؾسهـ  2358; وًمد ؾمـة مولده

 .هـاكديـة اعمـقرة طمقث كنم قمؾؿف ; رطمؾ إمم دمشؼ ومدرس اًمػؼف احلـبكم وهاضمر سمعدها إمم اعمدراسته

 .سقة ذم احلقادث واعمسائؾ اًمعؾؿقةواًمرياض إكاًمرطمؾة احلجازية  -  ; مًلفاته

 .اًمب اًمتل شمـؿك عمذهب اإلمام أمحداعمـفج إمحد ذم درء اعمث  -           

 .هـ وىمد ضماوز اًمثامكلم2442 قمام ; قماوده احلـلم إمم وـمـف ومعاد إمم ىمريتف وهبا شمقذموفاته

 طقودة التوحود

 ;كصف اعمـفج إمحد ( ما اًمشقخ قمبد اهلل اًمؼدومل احلـبكم اعمدين ذم يمتاسمف )ىمال 

ذم  ومؿـ اقمتؼد أن اهلل سمذاشمف، حيؾ ذم طمادث حتؾ سمف احلقداث وٓ ٓ ،جيب اجلزم سملكف شمعامم ًمقس سمجسؿ

 .وهق أن يمام يمان ىمبؾ ظمؾؼ اعمؽانوماهلل شمعامم يمان وٓمؽان  يمؾ مؽان أو ذم مؽان ومفق يماومر،

 التوسل بالنبي صذ اهلل طلوه وسلمحكم 

 ;كصف يمتاسمف ) اًمرطمؾة احلجازية ( ماىمال اًمشقخ قمبد اهلل اًمؼدومل احلـبكم اعمدين ذم 

 .ذم اًمشدائد واًمـقازل إن مذهب اإلمام أمحد وأصحاسمف أسماح اًمتقؾمؾ إمم سماًمصاحللم
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 حكم زيارة قز النبي صذ اهلل طلوه وسلم

 ;كصف يمتاسمف ) اًمرطمؾة احلجازية ( ماـبكم اعمدين ذم ىمال اًمشقخ قمبد اهلل اًمؼدومل احل

. وإن واًمـساء ًمعؿقم إدًمة ذم ـمؾبفا ىمؼم كبقـا صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وىمؼما صاطمبقف شمسـ زيارهتام ًمؾرضمال

 .سملس سمف بقر إكبقاء واًمصاحللم ٓؿمد اًمرطمال ًمزيارة اعمشاهد وىم

 هــ 2415 – 2342: الشوخ أمحد بن زيني دحًلن ادكي مفتي الشافعوة

ومبقت  وومضاًل وكسًبا، سمققت احلجاز قمؾاًم وكشل وشمرسمك ومقفا ًمدى أقمرق  ; وًمد ذم مؽة اعمؽرمة،مولده

 .ن سمؿؽة اعمؽرمة سمقت قمؾؿ وديـ ومعرومةاًمدطمال

; أظمذ قمـ حمؿد ؾمعقد اعمؼدد وقمكم رسور وقمبد اهلل رساج احلـػل واًمشقخ طمامد اًمعطار شووخه

اًمؽقة أيب اًمسقد حمؿد اًمؽتبل يمام يروي قمـ اًمقضمقف اًمؽزسمري ومػتل اعم قمـظمذ اًمػؼف احلـػل وهمػمهؿ وأ

 .لم وأصمباهتؿأؾماكقد اعمرصييمثر اقمتامده قمغم وأ اًمػقز اعمرزوىمل وهمػمهؿ،

وىمد درس ف يمؾفا ًمؾعؾؿ واًمدقمقة واًمتلًمقػ، ; يمان مػتل اًمشاومعقة ذم مؽة ويمرس رمحف اهلل طمقاشموضائفه

ؾؿلم ذم قمرصه درؾمقا أو أظمذوا ويمثػم مـ قمؾامء اعمس احلجاز ذم قمرصه،ج قمغم يديف معظؿ قمؾامء وختر

 .مـف

يمثػمة ذم ؿمتك ومروع اعمعرومة، مـفا قمغم ؾمبقؾ اعمثال ٓ  تًبايم; وىمد أًمػ اًمسقد دطمالن رمحف اهلل مًلفاته

 ;احلرص

 .اإلؾمالمقة سمعد اًمػتقطمات اًمـبقية اًمػتقطمات  -        
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 .شماريخ أمراء سمؾد اهلل احلرام  -        

 .اًمدرر اًمسـقة  -        

 .ًمدول اإلؾمالمقة سماجلداول اعمرضقةشماريخ ا  -        

 . اًمزسمد ٓسمـ رؾمالنطماؿمقة قمغم -        

 .ذح أضمرومقة ذم اًمـحق -       

 .هـ ودومـ ومقفا2415ة اعمـقرة ؾمـة ; شمقذم رمحف اهلل سماعمديـوفاته

 طقودة التوحود

اًمسـة ( ذم طمؼ اهلل  ىمال اًمشقخ أمحد سمـ زيـل دطمالن ذم يمتاسمف اعمخطقط اعمسؿك ) طماؿمقة قمغم قمؼقدة أهؾ

 ;كصف شمعامم ما

 واعمؽان وهق أن قمغم مامؽان متؼدس قمـ أن حيده زمان سمؾ هق اخلاًمؼ ًمؾزمان  فمتعال قمـ أن حيقي

 .آكتؼالوإومعال مـزه قمـ اًمتغػم وؾؼف ذم اًمذات واًمصػات مبايـ ) أي همػم مشاسمف ( خل ومفق .قمؾقف يمان

 حكم التوسل بالنبي صذ اهلل طلوه وسلم

 ;كصف ـقة ( ماىمال اًمشقخ أمحد سمـ زيـل دطمالن ذم يمتاسمف ) اًمدرر اًمس

اشمضح مـ اًمـصقص اعمروية قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأصحاسمف وؾمؾػ إمة وظمؾػفا أن اًمتقؾمؾ 

سمال ؿمؽ وٓمرية وأهنا مـ أقمظؿ  اًمشػاقمة مـف صماسمتة قمـفؿ ىمطًعا ـمؾبسمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وزيارشمف و

 .ع ىمبؾ ظمؾؼف وذم طمقاشمف وسمعد ووماشمفاًمؼرسمات وأن اًمتقؾمؾ سمف واىم
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 حكم آحتفال بمولد النبي صذ اهلل طلوه وسلم

 ;كصف ذم يمتاسمف ) اًمدرر اًمسـقة ( ماىمال اًمشقخ أمحد سمـ زيـل دطمالن 

اعمقًمد وإـمعام اًمطعام وهمػم ذًمؽ مـ أقمامل رح سمؾقؾة وٓدشمف وىمراءة مـ شمعظقؿف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمػ

مصـػات مشحقكة سمإدًمة اًمؼم وذًمؽ يمؾف مـ شمعظقؿف واقمتـك سمذًمؽ يمثػم مـ اًمعؾامء وملًمػقا ذم ذًمؽ 

 .واًمؼماهلم

 جاء ِف كتاب ادهند طذ ادفند من العلامء احلجازيني صادقوا طذ حقوة ما 37

هــ قمـ سمعض آؾمتػفامات اًمتل ـمرطمت 2457أضماب اًمشقخ ظمؾقؾ أمحد اًمسفاركػقري اعمتقرم ؾمـة 

عمفـد قمغم قمؾقفا معؾـلم شمليقدهؿ ًمف وذًمؽ ذم يمتاب محؾ قمـقان ) ا قمؾقف وىمام قمؾامء احلجاز سماعمصادىمة

 ;اعمػـد ( ومما ضماء ومقف

 حكم زيارة قز النبي صذ اهلل طلوه وسلم

اًمصؾقات واًمتحقات وقمغم آًمف ىمقًمؽؿ ذم ؿمد اًمرطمال إمم زيارة ؾمقد اًمؽائـات قمؾقف أومضؾ  ما - 

 ؟وصحبف

 ؾمقد اعمرؾمؾلم مـ أقمظؿ اًمؼرسمات، وأهؿ اعمثقسمات، وأكجح زيارة ىمؼم اجلقاب; قمـدكا وقمـد مشاخيـا،

 .إن يمان اًمؼرسمات طمصقًمف سمشد اًمرطمال، وسمذل اعمفج وإمقالوإؾمباب ًمـقؾ اًمدرضمات، 

 التوسل بالنبي صذ اهلل طلوه وسلمحكم 

 ؟، أم ٓهؾ جيقز ًمؾرضمؾ أن يتقؾمؾ ذم دقمقاشمف سماًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعد اًمقوماة    - 
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واًمصاحللم مـ إوًمقاء واًمشفداء قز اًمتقؾمؾ ذم اًمدقمقات سمإكبقاء، جياجلقاب; قمـدكا وقمـد مشاخيـا، 

ب أن دمق دقمائف; اًمؾفؿ إين أشمقؾمؾ إًمقؽ سمػالن،، ذم طمقاهتؿ وسمعد ووماهتؿ، سملن يؼقل ذم واًمصديؼلم

 .دقمقيت وشمؼيض طماضمتل إمم همػم ذًمؽ

 طقودة التوحود

مْحَُن َطَذ اْلَعْرِش اْسَتَوىىمقًمؽؿ ذم أمثال ىمقًمف شمعامم ) ما -  ون إصمبات ضمفة ومؽان ( هؾ دمقز 6( )ـمف الرَّ

 ؟شمعامم، أم يمقػ رأيؽؿ ومقف ًمؾبارئ

وكممـ سملن اهلل ؾمبحاكف وشمعامم متعال  ،; إكا كممـ هبا وٓيؼال يمقػشمؾؽ أيات ; ىمقًمـا ذم أمثالاجلقاب

ىمال  وأما ما ـزه قمـ صػات اعمخؾقىملم وقمـ ؾمامت اًمـؼص واحلدوث، يمام هق رأي ىمدمائـا،وم

 سملكف يؿؽـنمع، صحقحة ؾمائغة ذم اًمؾغة واًمتلظمرون مـ أئؿتـا ذم شمؾؽ أيات، يموًمقهنا سمتلويالت اعم

ًمف شمعامم  إصمباهتام  زُ قّ جَ ال كُ ومقمـدكا، وأما اجلفة واعمؽان،  ومحؼ أيًضا راد مـ آؾمتقاء آؾمتقالء،قن اعمأن يؽ

 .تعال قمـفام وقمـ مجقع ؾمامت احلدوث; إكف شمعامم مـزه وموكؼقل

 أسامء العلامء احلجازيني الذين صادقوا طذ حقوة ماجاء ِف كتاب ادهند طذ ادفند

 سماسمصقؾ ) مػتل اًمشاومعقة ورئقس اًمعؾامء ذم مؽة اعمؽرمة (حمؿد ؾمعقد سمـ حمؿد  -2   

 أمحد رؿمقد ظمان كقاب اعمؽل ) اعمدرس ذم اعمسجد اعمؽل ( -3   

 ؽل احلـػل ) اعمدرس ذم اعمسجد إمقي (حمب اًمديـ مفاضمر اعم -4   

 حمؿد صديؼ إومغاين اعمؽل ) اعمدرس ذم اعمسجد اعمؽل ( -5   
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 اعماًمؽل ) مػتل اعماًمؽقة سمؿؽة اعمؽرمة ( حمؿد قماسمد سمـ طمسلم -6   

 حمؿد قمكم سمـ طمسلم اعماًمؽل ) اإلمام واعمدرس ذم اعمسجد اعمؽل ( -7   

 رؾمقطمل قمؿر ) اعمدرس ذم مدرؾمة اًمشػا ( - 8   

 راضمل ومقض اًمؽريؿ ظمؾقؾ سمـ اسمراهقؿ ) ظمادم اًمعؾؿ ذم احلرم اًمـبقي اًمنميػ ( -9   

 اًمعؾؿ سماعمسجد اًمـبقي (حمؿد زيمل اًمؼمزكجل ) ظمادم  -:   

 أمحد سمـ اعملمقن اًمبؾغقش ) ظمادم اًمعؾؿ سماعمسجد اًمـبقي ( -21  

 مقؾمك يمافمؿ سمـ حمؿد ) ظمادم اًمعؾؿ واعمدرس ذم سماب اًمسالم ( - 22  

 (ظمادم اًمعؾؿ ذم سمؾدة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿاسمـ كعامن حمؿد مـصقر )  - 23  

 قمبد اهلل اًمؼادر سمـ حمؿد سمـ ؾمقده ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( - 24  

  )ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ (حمؿد سمـ قمؿر اًمػالزم - 25  

 قمبد اهلل اًمؼدومل اًمـاسمؾيس احلـػل ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( - 26  

 أمحد سمـ حمؿد ظمػم اًمشـؼقطل ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( -27  

 مـال قمبد اًمرمحـ ) اعمدرس سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( - 28  

 أمحد سمساـمل ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( - 29  

 امحد سمـ أمحد أؾمعد ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( -:2  
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 عمدرس سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ (مـال حمؿد ظمان ) ا - 31  

 اًمسقد أمحد اجلزائري ) ؿمقخ اعماًمؽقة سمحرم ظمػم اًمؼمية ( - 32  

 حمؿد اًمسقد اخلباري ) ظمادم اًمعؾؿ سماعمسجد اًمـبقي ( - 33  

 أمحد سمـ حمؿد ظمػم اًمعباد ) ظمادم اًمعؾؿ سماعمسجد اًمـبقي ( - 34  

 معصقم أمحد ؾمقد ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( - 35  

 حمؿقد قمبد اجلقاد ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( - 36  

  حمؿد طمسـ ؾمـدي ) ظمادم اًمعؾؿ سماحلرم اًمـبقي اًمنميػ ( - 37  
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