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بكرى عطية/ قال فضيلة الشيخ   

 تسى اهلل انشحًٍ انشحٛى

 
   تكش٘ ػغّٛ انرالٔ٘ /أنقٙ فضٛهح انشٛخ

  تأحذ انًساخذ انكثشٖ يحاضشج تؼُٕاٌ
  يا ٚهضو انحاج يٍ انًُاسك

  قال فضٛهرّ
  أػهى أٌ انحح ثالثح أقساو

  انًرًرغانحاج - 1 
  انقاسٌانحاج - 2  
  انًفشدانحاج - 3 
 وإليك بيان ما يلزم

انحح انًرًرغ ٚهضيّ االغرسال ٔانرغٛة ثى نثس اإلحشاو ثى صالج سكؼرٍٛ- أ   
 ٔٚقٕل انهٓى إَٙ َٕٚد آداء فشٚضح انحح يًرؼًا يخهصًا تٓا نٕخٓك فرقثهٓا يُٙ ٔٚسشْا نٙ

  ٔالتذ يٍ اإلحشاو قثم انًٛقاخ
  ثى ٚهثٙ تانرهثٛح انًؼشٔفح ػُذ كم ششف ْٕٔ انًكاٌ انًشذفغ أٔ يُضل أٔ صؼٕد انغائشِ أٔ انسٛاسج

ثى ٚرٕخّ إنٗ انثٛد انحشاو فٛثذأ انغٕاف يٍ انحدش األسٕد يكثشا اهلل أكثش ٔٚشٛش إنٗ انحدش ٔٚدؼم 
  انكؼثح ػٍ ٚساسِ يغ االضثاع

  ْٕٔ يشٔس انشداء يٍ ذحد اإلتظ األًٍٚ يغ ذؼشّٚ انكرف تانضساع األًٍٚ ٔٚثذأ انغٕاف
  تانشٕط األٔل يغ انشيم ْٕٔ اندش٘ انثسٛظ أٔ ْض األكراف فٙ انثالثح أشٕاط األٔل فقظ



ٔٚذػٕ يا ذٛسش نّ يٍ إَٔاع انذػاء أٔ ذالٔج انقشآٌ انكشٚى أٔ انصالج ػهٗ حضشج انُثٙ صهٗ اهلل 
 ػهّٛ ٔسهى ٔنٛكثش يٍ قٕنّ ذؼانٗ ستُا آذُا فٙ انذَٛا حسُح ٔفٙ اٜخشج حسُح ٔقُا ػزاب انُاس

  فإرا اَرٓٙ انحاج يٍ انسثؼح أشٕاط
  صهٙ سكؼرٍٛ ذحٛح انغٕاف ثى ٚششب يٍ صيضو

ثى ٚرٕخّ إنٗ انصفا فٛثذأ تّ ٔٚكثش يرٕخًٓا انٙ انكؼثح ٔٚسؼٗ فإرا ٔصم انٗ انًٛهٍٛ االخضشٍٚ فٙ 
  انصفا ْشٔل

 ٔانشيم انز٘ فٙ انغٕاف ٔانٓشٔنح انرٙ فٙ انصفا ٔانًشٔج ال ٚكَٕاٌ إال نهشخال فقظ
 فإرا ٔصم انٗ انًشِٔ كثش ٔدػا يرٕخًٓا انٙ انكؼثّ ْٔزا

 ْٕ انشٕط االٔل
ثى ٚرٕخّ يٍ انًشِٔ انٙ انصفا ٔٚفؼم يثم يا فؼم فٙ انصفا يٍ انٓشٔنّ ػُذ انًٛهٍٛ االخضشٍٚ 

 ْٔزا انشٕط انثاَٙ
 ثى ٚسرًش إنٙ أٌ ٚكًم سثؼح أشٕاط

 استؼّ يٍ انصفا إنٙ انًشِٔ ٔثالثح يٍ انًشِٔ إنٙ انصفا
 ثى ٚحهق أٔ ٚقصش ٔتزنك قذ ذًد انؼًشج نّ

 فٛرحهم يٍ احشايّ ٔٚثاشش يا كاٌ يحظٕسا ػهّٛ
 ٔال ٚشرشط فٙ انسؼٙ انغٓاسج كًا ْٕ فٙ انغٕاف

ٔانًشأج يثم انشخم إال أَٓا ذحشو فٙ ثٛاتٓا ٔال ذشفغ صٕذٓا تانرهثٛح ٔال ذشيم ػُذ انغٕاف ٔال 
ثالثح سى يٍ أعشاف شؼشْا ))ذٓشٔل ػُذ انسؼٙ ٔػهٛٓا أٌ ذقصش تًؼُٗ أٌ ذقص يا يقذاسِ )) 

 ٔسٕف َٕافٙ حضشاذكى ذثاػًا تثقٛح أػًال انحح ٔيا ٚهضو فؼهّ أٌ شاء اهلل ذؼانٗ


