
 ہقیرطرتہب ، زین ارحام ب ادنےنھ اک اک دجسم رحام ےس ارحام ب ادنانھ یکم

 ےہارحام ب ادناھ اجےئ اور مہ ہکم یہ ےک ب ایساک اسیھت ہہک رےہ ںیہ ہک رحم ںیم اج رک : السؤال

 

 ؟ ںیہ   ای  ہ ررت

 ونٹ: اہیں اسلئ یک رمار "رحم" ےس دجسم رحام ےہ اسیج ہک حیقنت رکوا یل یئگ یھت 

 
 : ابمس ريب الأكرم اذلي عمل ابلقمل عمل الإنسان ما مل يعملاجلؤاب

ر اج رک ارحام ب ادنانھ وہ اگ اور رتہب  ہ ےہ ہک۱
 
 دجسم ئا ہش اج : ارگ آپ رمعے اک ارارہ رےتھک ںیہ وت آپ رحم یک دحور ےس ب اہ

 رک ارحام ب ادنںیھ،

م ب ادنےتھ وہےئہکم یہ ںیم وموجر وہ، ینعی وج دنبہ جح اک ارحا: اہتبل ارگ آپ جح ےک ارحام یک ب ات رےہ ںیہ، وت "یکم"  ۲

 ںیہ، ہکلب

 

  ہ آپ ےک رحم یہ ےس ارحام ب ادناتھ ےہ، اس ےیل آپ اور آپ ےک اسیھت دجسم رحام اج رک ارحام ب ادنھ تکس

 ےیل الضف ےہ  انچہچ یکم ےک ےیل جح اک ارحام ب ادنےنھ اک الضف ورتہب رطہقی  ہ ےہ ہک:

 دجسم رحام اجےئ،ےک ہجحل وک لسغ رک ، کہم اگل وہ  آھٹ ذی ا 

   رکے اور اس ےک رواگہن ارا رکے، ایک یلفن وطاف 

 رک ےک ارحام 

 

ک

 

 ہن وہ، ویہ ےھٹیب ےھٹیب ارحام یک ن

 
 

یک ب ادنبویں ںیم  ارحام ےک رو لفن ڑپھ رک، ارگ رکموہ وق

 رالخ وہ اجےئ  

   

 يف ادلر اخملتار، كتاب احلج، مطلب يف املواقيت:

ل فيصح احلج مبطلق النية ولو بقلبه، لكن برشط  )مث لىب دبر صالته انواي هبا( ابلتلبية )احلج( بيان للأمكل واإ

ن أأحسن العربية والتلبية عىل املذهبمقارنهتا بذكر  والتنعمي  .يقصد به التعظمي كتسبيح وهتليل ولو ابلفارس ية واإ

 أأفضل

 

 يف رد احملتار عليه:



ىل ما يف البحر من قوهل واملراد ابمليك من اكن داخل احلرم سواء اكن مبكة أأو ل، وسواء  خل( أأشار اإ )قوهل يعين اإ

 .اكن من أأهلها أأو ل. اهـ

ذا دخل احلرم حلاجة كام يف اللباب )قوهل ليتحقق فيشمل  الآفايق املفرد ابلعمرة واملمتتع واحلالل من أأهل احلل اإ

حرام امليك ابحلج من احلرم ليتحقق هل نوع سفر بتبدل  نوع سفر( لأن أأداء احلج يف عرفة، ويه يف احلل فيكون اإ

حرامه هبا من احلل ل  و يتحقق هل نوع من السفر رشح النقاية للقاري فلاملاكن، وأأداء العمرة يف احلرم فيكون اإ

ىل امليقات املرشوع هل كام يف اللباب  عكس فأأحرم ذا عاد ملبيا اإ ل اإ للحج من احلل أأو للعمرة من احلرم لزمه دم اإ

 وغريه

 

حرام احلا  من مكة املكرمة:يف املسكل املتقسط يف املنسك امل   توسط، فصل يف اإ

ل فالس نة )أأن  ذا أأراد الإحرام ابحلج من مكة يوم الرتوية أأو قبهل فالأفضل( اي ابعتبار مجموع ما يذكره واإ )واإ

ذهاب درن الغفةل، حيس ذكل أأرابب القلوب  يغتسل( لأن للغسل أأثرا يف جالء القلوب ملشاهدة احلرضة واإ

ن قدر عليه )مثالصافية )ويتطيب( كام مر )مث يدخل املسجد فيطوف س بعا( أأي طواف ت   يصي ية املسجد اإ

ل أأن صالة الطواف  ركعتني( ويف نسخة: ركعتيه، وهو الأوىل )مث ركعيت الإحرام( لكون لك مهنام عبادة مس تقةل، اإ

ىل الرتتيب )فيحرم عقيهبام( أأي عقيب ركعيت  واجبة وصالة الإحرام س نة مؤكدة، فدخوهلام تت الأفضل ابلنس بة اإ

 وهللا أأعمل!ل القيام عىل ما س بق. الإحرام حال جلوسه قب
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