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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 
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نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 
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   َ    ثي شةكى
ُو ِرَِن ِنددد   ندددونْتِ   َعْدعن  ُْ سنتن َتَعْيدددهَدْ ِعونَن َتعَد نددد َن َتَعْيدددَهِ َدْ ْ ِ   َ ْ  ن ِإنَّ احَلْمدددهلَل َِن َمَْمدددهللن ِ  ِ    ن ن  ِ ْ  و  َ  َ  ن ِ  ن ن   ْ  َ  ْ  َ َ َ  ِ ْ  ن ن   ْ  َ َ َ  ن ن  ْ َ   ِ   َ  ْ  َ ْ  ِيدددَسَ َتِندددْ  ِ  َّ    ِ َ   َ  ِ
َ  َ  ن  َسَِ َئَِت  َْعَمَلَِسَ َنْ  يَدْههلِلَِ هللان َفال ننِضلَّ َلتن َتَنْ  ينْضِلْل َفال َهَِدَي َلتن .  ِ   َ    َ  ْ  ِ ْ ْ   ن  َ َ ِ  َّ َ  ن  ِ ِ   ن َ    ن  ْ  َ   ْ  َ  َ ِ   َ  ْ  َ  ِ  َ ِ   َ 

َن  ددددهللاو َعْ ددددهللن َن ل َ ددددوِْيَه لَددددتن َ َتَ ْ ددددَههللن َ نَّ  نَمَّ َ  ن َ  َّ  نَ َّ  و  َْ  ن ن َتَ ْ ددددَههللن َ ْن ل إِلَددددَت ِإل  هللان َتْ ددددهلَل  ْ َ  َ  ن    ََ   ِْ  َ َ  ن     ْ  َ َ  ِ     ن   َِ     ْ َ  ن َ   ْ  ََ 
لنتن. ُْ ْ  ن ن َتَ سن  َ َ  ن

ُُِّوَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن ] ََّ َ َأموُسل مُّوو  ََ تَُُووُتُن َو ُ   ل  عمدوان    [وْا اتَُّقووْا الّهوَ  َقوُت ُتَقاِتوِ  َ                 ]سد

201   . ]    

َََهوا َ َبوُ   ]   َْ ٍََ  َ َخَّوَت ِمن َهوا  َيا َأيَُّها الُناُس اتَُّقوْا َرُبُكُل الَِّذي َخََّقُكل مِّن مَّْفٍس َ اِقو

ًَ َكثِويوًرا ََوا ََر َقوواَّ َوُ  الّهوَ  َكواَ   ِمن هَُُا َر َ ِموَواء َ اتَُّقوووْا الّهوَ  الَّوِذي َتَواَءُلوووَ  َبوووِ  َ ا

ُ   السيَء :  [َعَّي وُكل  َرِقيًبا     [ . 2               ]س
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ًَا ُي و ِّم  َلُكول  َأع َُواَلُكل  َ َيْكِفور  َلُكو ] َِي ل  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنووا اتَُّقووا الَّّوَ  َ ُقوُلووا َقو ًلوا دوَ

ًْا َعِظيًُا َْ َفو  َ  َفا ُ   األ زاب :   [ُذُموَبُكل  َ َمن ُيِطع  الََّّ  َ َرُدوَلُ  َفَق     [ .  02  د     00              ]س

ْ  ن     َنََّ بَدْ هللن ...  َ   َّ  َ 

دددلَّ  هللان َعَلَْددددِت  ََ ددددهلل    َُْ امَدددهلْلِي َهدددهلْلين  نَمَّ دددهلَلَد احلَددددهلِلْيِ  ِ هَدددَبن هللِا َتَ دددد َْ ِ  فَدددَّنَّ َ   َْ  َ َ  َّ   ن  ْ  ن  نَ َّ      َ   ِ  ْ  َ   َْ  َ  َ   ِ ِ   َِ   ن   ْ ِ  َ    َ  َ  ْ  َ َّ  ِ  َ
َ  َّ َتَعلَدد  للِددِت َتَسددلََّشر َتَ ددوَّ   َ    َ َّ  َ  َ   ِ  ِ    َ َ  َ َِ َ  َ ددالَل َِ تَ نددلَّ ِبهلْلَعدد َ  ِبهلْلَعدد ََ تَ نددلَّ  نْهلَلَِدد ََ ن ُِْ   نْددهلَل َ  َ ِ  األننندد     َ  ْ َ  ن َّ ِ    ِ  َ  ْ  ِ    َ َ َ  ن َّ  نْ َ  نَ    َ ْ ِ   نْ   ن ن
َ  ِف السََِّ .  ِ   تَ نلَّ َ الَل  َّ    ِ     َ  َ  َ  ن َّ 

 حوكمى حةج و عومرة

حةج و عومرة هةردووكيان واجنب يةك جار لة ذيانداا لةةدةر هدةموو موةدنيَاني        
ي طةشد  يد   بداري   و ئدةم      باليغ بووى عاقني  ئازادى بةتوانا لة الشةو مداَ   كدة ر   

 بي    خواى طةورة فةرموويةتى:

َ  ّ  ا َولِّلّه َعَلى النَّاّس ّحجُّ اْلبَ ْيّت َمّن اْسَتطَاَع ّإلَْيّه َسّبيلا ]    ّ  َْ ّ   َ  َ  َ ْ    ّ  َ  ّ  ْ َ ْ   ُّ  ّ   ّ  َّ      َ َ ُ   ل  عموان:   [َ  ّّه   .(   201                 س

واتة: حةجى مالي  خوا واجبةو حةقي    خواي  يدة لةةدةر هدةموو ئدةو كةةدانةى       
 توانايان هةبي  .
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 (1)(إن العم ة  د د لخل ت حل اإ ج إم ا قي ال يام   فةرموويةت : ) وة يي غةمبةر  
واتة: عدومرة  هاتتتدة نداو حدةج كردندةوة تدا ر اذة قيامدةت  كةواتدة عدومرة           

 واجب بووةو يي ويستة هةردوكيان ب ري ن.

ه   : )  وة عائيشة )ر ةزاى خواى ل   بي  ( يرةيارة كرد لة يي غةمبدةرة خدوا   
 ؟ (.على النساء اجلهال 

نع م عل يهن جه ال   )  واتة: ئايا ئافرةتدان جياداد كردنيدان لدة ةدةرة؟ فدةرمووى:      
 .ر2 ( والعمة  دتال فيه, اإج

واتة: بةلي   جياادي  يان لةةةر واجبة جةنطى تي اا نية كة ئةو جيادادة  حدةج و    
 عومرةية.  

انةى يي شدودا  كةواتة ئافرةتيش وةكو يياو حةج  لةةةرة  بةاليم لةطةَ  ئةو مةرج
يي ويسددتة مددةرجي    تريشددى تي دداا بي دد  كددة ئددةويش بريتيددة لددة : ) لةطددةَ  بددوونى 
 مي ردةكةى يان يياوي  ى مةحرةم بتة ( بت ئةوةى بتواني   ةةفةر ب ات بت حةج. 

                                                           
 َحَح نيلش. ر2 
  تاَ  محهلل تالسيَئي َحَح عل   وط نيلش. ر2 
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عبااهلل ى كور ة عةباس )رةزاى خواى ل   بي  ( ووتى : طدوي   لد   بدوو يي غةمبدةرى     
ل ق جج  اب رم ةإ  إ ه ومعه ا رو   ةيت و   س افة اال ةإ  إ ه م ع   خيدةيفةرموو ) خوا 
 .ر2 ( ةي  ري

َ  ئدافرةتي  ى بي طاندةدا تدةناا ندةبي    ئدين  مةطدةر              واتة: بدا هديث يياوي دة لدة طدة
ئافرةتةكة مةحرةمي    ختى لةطةَ  بي    وة بداهيث ئدافرةتي  يش ةدةفةر ندةكات     

 ئين  بة مةحرةمةوة نةبي  . 

 يش كة ئةو فةرمودةيةى بيس  هةةتاو ووتى: ئةى يي غةمبةرى خوا خي زامن يياوي 
ختى دةرضووة بةرةو حةج  وة منيش بةنيازى ف ينة غةزوةم كة بدت جياداد ب،د      

واتة: بر ا دةرضتو بطدة بدة   . (انطلق فُحجَّ م ع امةإ   ) فةرمووة: يي غةمبةريش 
 خي زان  و لةطةَ  ئةودا حةج ب ة.

 عومرةفةزلَي حةج و 

 وة فةزلييان زارة  هةروةك لةم حةديسانةدا دةردةكةوي  : 

 . (1)) العمة  ام العمة  كفاج  الا بينهمات واإج االربوج ليس له جزاء إ ه اجلن  ( .1

                                                           
 .2342 تاَ نيلش/  ر2 

 .2349تنيلش/ 2003ال خَ ي/ ر2 
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واتدددة:عومرة دواى عدددومرة كدددةفارةت و ر ةشددد ةرةوةى طونددداه  ني وانياندددة  وة  
 حةجي    ضاك ياداشيت نية تةناا بةهةش  نةبي  . 

) اتبع  قا ب  ج اإ  ج والعم  ة , فيام  ا انفي  ان ال  ذنقن والف ةتكم  ا انف    الك  ري خب  َ   .2
. واتدة: حدةج و عدومرة لدةدواة حدةج و عدومرة ب دةن         (2)اإداد وال ذه  والفة  (

ضددون ة حددةج و عددومرة تدداوان و فددةقهة الدةبددةن هددةروةك ضددتن ئدداطرة كددورةى 
 ت.ئاةنطةر ذةنط و ييس  ئاةن و زي ر و زيو الدةبا

 .(1)من حج ) هذا البيت ( فلم اةف  ومل افسقت ججع كيقي ولدْ ه إمه()  .3

واتة: هةر كةةي ة حةج ب ات بة خاليس  لة بةر خاترة خدوا  وة لدة حةجةكةيداا     
جيَاع  خي زانى نةكات و خرايةكاريش ندةكات  ئدةوة دةطةر ي تدةوة لدة حدةج وةك      

 .ئةو ر اذةى لة داية بووة بة ياكى و ب   تاوان

 

*********************** 

********************* 

 
                                                           

   وجت الرتنذي   َحَح ر. ر1 

 .2810ال خَ ي/ ر2 
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 عومرةكةشت بكة لة ثيَش حةج

واجيب عدومرة  بدةج   باي ندةو لةطدةَ  حةجةكدةت       -براى حةج ويس   –كةواتة 
عومرة  ب ة بت ئةوةى ئةم ئةركى عومرة كردنة  لةةةر شدان  الببدةي  و ئدةم    

لدة هدةمان    -إن  دَءهللا –وة دةةد  باي نيد    هةموو خي رة زارةى عومرة كردنة  
بيد  كدة    ةةفةرى حةجتاا  وة بدت ئدةوةى طدوى  ر ايدةليى فدةرمان  يي غةمبدةر       

فةرمانى كرد بة ئةواندةى كدة تدةناا نيدةتى حدةجيان هدةبوو  فدةرمانى يد   كدردن          
نيةتةكددةيان بطددتر ن بددت عددومرةو جددارة  عومرةكددة ب ددةن لددة ةددةرةتادا  وة دواى  

  متهعر. ةن بة عومرة حةج ب 

كةواتة د براى موةنيَان د ئةم هةموو ماناوبوون و مةةرةفة دةكدةي  عومرةكدة      
ب ةو لة ترة  حةيوان ةةربر ين واز لة عومرة مةهي نة. وة ئاطاداربدة نةخةليدةتي ي    

ب،ت بت ) تةنعي  ( لةوي وة ئيحرام ب ة بدت   بة قسةى ئةوانةى كة دةليي ن: دواى حةج
مةك ةو عومرة ب ة ب   ئدةوةى حدةيوان ةةربرينيشد  لةةدةر      عومرةو وةرةوة بت

واجب بي  !!, ضون ة ئةم شي وة عومرةية تايبدةت بدوو بدة عائيشدة)ر ةزاى خدواى      
ل   بي  ( كة عوزرة حةيز ر ي طرى بوو لةوةى كدة يدي ش حدةج عدومرة ب دات. بتيدة       

دووة  وة ئدةم شدي وة عومرةيدان ندةكر     هيث يةكي  ى تر لة هاوةالين  يي غةمبدةر  
زانايان بة ةوننةتيان دانةناوة بةلي و بة نادروةتيان داناوة. جا براة موةنيَان تدت  

) حدةيز (   ضتن ختت قياس دةكةي  بت ةةر عائيشدة كدة لدة حاليدةتى بد   نوي د ى      
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ر وخسةتى ي   دابوو كة لة ) تةنعي  (ةوة عومرة ب دات   دابوو؟! وة يي غةمبةر 
 يةو ك   ر وخسةتى ي   داوي ؟!بةاليم تتى يياو عوزرةكةت ض

 

 حةجي باش كامةية؟

 )ئاطاداريةك بؤ تؤى حاجي بةتايبةت(

ْْ ُهةاب مَّْعُلقَم افاب َفَم ن فَ  َةَي ّف يّهنَّ اْإَ جَّ فَ َل جَفَ َ  خواى طةورة فةرموويةتى: ] َ  اْإَ جُّ َإ  َ َ   َ  َ َّ َْ   َّ  ّ   ّ  َ  َ  َ    َ ْ ُ  َ   اب َ  ُ  اب  َّ  ْ  َ ُّ َْ  
َ  ْ   َ  ْ َو َ ُفُس  قَ  َو َ ّج  َداَل حل اْإَ  جّه َوَم  ا  َ ْفَعلُ  قْا ّم  ْن َخ  رْي  اَ عْ    ْ  ّ  ْ  ُ َ  ْ  َ    َ َ َ   ّ   َْ ّه    َ  ّ  َ  َ   َ   ُ ُ َو َ   َزوَُّلوْا فَ  ّينَّ َخ  رْيَ ال  زَّاّل َ  َ ُ  ّ  َلْم  ُه الِله  َّ    َْ  َ  َّ  ّ  َ  ْ  ُ َّ  َ  َ  َ  ُ ُ    ه  ْ  َ

ْ  ّ   َ ْ َ  ّ الت َّْ َقى َوا  َُّ قّن ََي ُإْوِل األَْلَبانّ   ُ  َ   ّ   ُ َّ    َ    َ  ْ  .ر290 ال قو :[     َّ

ُا  ت ُتالق ددهلل  واتددة: كددات  حددةج ضددةنا مانطي  ددة كددة بددريت  لددة)     وة دة ِرؤذي دد
( جا هةر كةةي ة حةج لةةةر ختى واجب ب ات بدة ئيحدرام كدردن  ئدةوة      ُتاحلجدَ

ةو كاتددة حددةرام دةبي دد  لددة ةددةرى جيَدداك و يي شددةكيةكانى وة حددةرام دةبي دد   ئدد
دةرضدون لدة طدوى  ر ايدةلي  خدواو ةةريي ،دى        –بةتايبةت تر لةو كاتةدا  –لةةةرى 

كردندد  فةرمانددةكان  و خرايددةو تدداوان و دم بددةدم و موجادةلددةى بدد   ةددودو زيددان 
جي ة خددوا لددة  بددةخش.وة لددة حةديسددةكةى فددةزلي  حةجدداا زانيدد  كددة بددة مددةر     

طوناهددةكان  خددت  دةبي دد  بددةهتة حددةج  كددة طوندداهو تدداوان نةكددةي  لددة كددات   
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ئيحراماا  وة جيَاك نةكةي . وة يي ويستة زار خي رو ضاكةو تةقواى خوا ب ةي  بت 
 ئةوةى حةجةكةت ببي تة مايةى ر ة  كردنةوةى تاوانةكان  و ضونة بةهةش .

 ة:وة نيشانةى قبولَ بونى حةجةكةت ئةوةية ك

دواى حةج كردن زار حالي  باشرت بي   لة يي ش حةج لة ر وانطةى دوركةوتندةوة لدة   
و تةةدني    تاوان و طوناهد  وة طوة  ر ايةليى كردن  فةرمانةكانى خواو يي غةمبةر 

بونى تةواو بدت قورئدان و ةدوننةت  وة وةالندانى ر او بتضدون و ةياةدةت و ياةداو        
 و ةوننةت بي  . بةرنامةيةك كة يي ،ةوانةى قورئان

وة منونةى حةج وةك يتشاكي  ى نوة  واية كة ضتن كةةدي  ى يتشداك تدازة خدتى     
دةياري زي   لة ييس بوونى جنةكةى وة لة هةموو شوي ني ة دانانيشي    بدةاليم يدي ش   

 ئةوةى جنة نوي  انى ب اتة بةر بةو شي وةية ختياري زى نةدةكرد بت جنةكانى!

 ئةجناميان دةدةيت؟ كارةكانى عومرة ضني و ضؤن

 .) رِوكنة (  واتة نيةت هي نانى عومرةكردن  ئةم كارةشيان  ئيحرام كردنيةكةم: 

ئيحرام كردنةكة لة ميقاتةوة بي    تةناا ئةو كةةانة نةبن كدة لدةو ديدو     واجبة وة
ميقاتةوة بن   واتة لة مةك ة بن ياخود لة ني وان مةك ةو ميقدات بدن  ئةواندة هدةر     

 يانةوة ئيحرام دةبةةنت.لةشوي نى خت
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ة ئدةوة دواى بدةج   طةياندانى    متهدع روة ئةو حاجياندة  كدة جدترة حةجةكدةى )     
هدددةر ُتاحلجدددَ (ة 8عومرةكدددةى و دةرضدددونى لدددة ئيحرامدددى عومرةكدددةى ر اذى )  
 لةمةك ةوة لة هةر شوي ني ة بي   ئيحرام دةبةةتي تةوة بت حةج.

)  ئدةم كارةشديان   ) الطواا(   وة بةدةوري كةعبةدا حةوت جارخوالنة: دووةم
 . رِِِوكنة (

 ئةم كارةشيان) السعي    نيَوان سةفاو مةروة حةوت جارهاتن و ضونى  سيَيةم:
 ) رِوكنة (.

بت يياوان, وة لد   بر يندى بدت ئافرةتدان.      قذ تاشني يان كورت كردنةوةى ضوارةم:
 )واجبة (. ئةم كارةيان

م  ن مل اك  ن مع  ه َه  دياب, فةرموويددةتى:)  رة خددوا بةليطددة  ئةوةيددة كددة يي غةمبددة
 .(1)رفلَيُطف رلبيت, وبج الصفا واالةو ت ولي ّصةت وْلُيَحلّه 

واتة: هةر كةة   حةيوانى لةطةَ  ختة ندةهي ناوة بدت ئدةوةى حدةج و عومرةكدةى       
بة)قهان ( ب ات  ئةوة با عومرة ب ات و, واتة تةواف ب ات و لدة ني دوان    بةيةكةوة

و مةروة  بي د  و ب،دي   و ق يشدى كدورت ب اتدةوةو بةمدة لدة ئيحرامةكدةى         صةفا
 دةردةضي   و عومرةكةى تةواو دةبي  .

                                                           
 نهعق علَت ر2 
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 رِوكنةكانى حةج

 .) اإلحةاي (نيةت  .1

 وةةتان لة عةرةفة. .2

خوالندةوةى دوا ر اذة عةرةفدة بدة دةورى كةعبدةدا     ) اإلفاض  ( تدةوا    .3
 حةوت جار.

ضونى ني وان صةفاو مدةروة حدةوت   هاتن و السع  بج الصفا واالةو  (  ) .4
 ضون جاري  ةو طةر انةوة  جاري ة. ؛جار

 

 باسي رِوكنةكاني حةج

 : نيةت ) اإلحرام (  رِوكين يةكةمي حةج

واتة: نيةتى بةج   طةيانان  حةج يا عومرة يان هةردوكيان  بديب  لدة بدةر خداترة     
 ةمبددةر خددوا بددة تةناا.ضددون ة هددةموو كردةوةيددةك نيددةتى يي ويسددتة وةك يي غ 

 .(1)) إمنا األعمال رلنياف ( فةرمويةتى:

وة نيةتى بةج   طةيانان  عيبادةتةكة  يي ويسدتة تدةناا بدت خدوا بي د   دوور لدة       
َ  بت خوا داندان, ضدون ة خدوا فدةرمانى يد   كدردوين كدة بدة          ر يايى و ةومعةو هاوة

                                                           
 .2900تنيلش/ 2 تاَ ال خَ ي/ ر2 
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)  [يد  ه ال دفاعب د   للص ا ل تةناا ئةو بثةرةت  بة ياكى و دوور لة شدةري ى ]  
 ر.اللهم هذه حج    جَيء فيها و  مسع  

 

  وةستان لة عةرةفة:  رِوكين دووةمى حةج

كة دةكاتة شدةوى جدةذن    يان لة شةوى دواى ى ُت احلجدَ ر 9   لة ر اذة عةرةفة 
 .(1)) اإج عةف  ( فةرمويةتى: يي غةمبةر ى ُت احلجَ ر َ 20 )

ية لة وةةتانى عةرةفة  وة بة فرياكدةوتنى ئدةم   واتة: طةورةترين ر وكين حةج بريت
 وةةتانة فرياى حةج دةكةوي   و بة لةكيس ضوونى حةجى لة كيس دةضي  .

مةرج نية وةةتانى عةرةفة تةناا دوا نيوةر اكدةى ر اذة عةرةفدة بي د  تدا     تيَبينى: 
ختر ئاوا بوونى!بةلي و لةهةر كاتي  ى ئدةو ر اذة يدا شدةوى دواى خدتى بوةةدتي        

 بة بةليطةى ئةم دوو حةديسة:  إن شاءاهللوة حةجةكةى هةر بةردةكةوي   ئة

م ن ْ هد ص ل نا ه ذهت وود ف معن ا ح   ن دفعت ود د ود ف دب   رل   بعةف   )يةكةم: 
 .(1)رليلاإو ااجاات ف د متَّ حجهه ودةى  فثه

                                                           
 ر.908/288/1ر َ ت    1442َحَح جَ   ر2 

 ر891/288/1ر ت  1441َحَح جت  ر2 
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واتة: هةر كةة   نوي  ة بدةيانى ر اذة جدةذن لدة موزدةليفدة ب دات  وة بوةةدتي         
ئةوة تاوةكو تتزة  دةورو بةر ر وونداك دةبي د  يدي ش خدتر دةركدةوتن  ئن دا        دواى

ب ةوي تة ر ة  بةرةو مينا  وة يي شرتيش واتة يي ش هاتنى كاتى نوي  ى بدةيانى ر اذة  
جةذن لةشةودا يدا لدة ر اذى عةرةفدة وةةدتابي   لدة عدةرةفات  ئدةوة ئدةو كةةدة          

 يةكةى بة ج   هي ناوة.حةجةكةى تةواو كردوةو ر وكنة طةورة بنةر ةت

 . ر2 راإج عةف ت من جاء ليل  مجع دب  طلقع الفجةت ف د إلجك اإج  دووةم : 

واتة: حةج عةرةفةية  هةر كةة   شةوى وةةتان و كتبونةوة لدة موزدةليفدة كدة     
شةوى جةذنة بي تة عةرةفة وة تياياا بوةةتي   كةمي  يش بي   لةو شدةوةدا يدي ش   

جةذن  ئدةوة فريداة حةجةكدةى كدةوتووة ئةطةرضدى لدة ر اذى       كات  بةيان  ر اذة 
 عةرةفة  فرياة عةرةفة نةكةوتبي  .

كةواتددة: هةكةةدد   يددي ش بددانطى بددةيانى ر اذة جددةذن فريدداة وةةددتانى عةرةفددة    
نةكةوي   حةجةكةى بةر نةكةوتووة  وة دةبي   حةجةكدةى ب اتدة عدومرةو ةدالي      

  .ان  َءهللادواييش بطةر ي تةوة بت حةجةكةى 

 

 

                                                           
 ر 892  وجت الرتنذي    ر2 
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  طواف اإلفاضة: رِوكين سيَيةمي حةج

واتة: ئةو خوالنةوةى دةورى كةعبة كة دواى طةر انةوة لة عةرةفات و موزدةليفدة   
 و مينا ئةجنام دةدري   لة ر اذة جةذن يان لة ر اذان  دواتر.

ئةم تةوافةيان ر وكين حةجةو ب   ئةجنام داند  حدةج بةتاليدةو بةرناكدةوي  . خدواى      
 . ر19 احلج:[ َوْلَيطَّقَُّفقا ّرْلبَ ْيّت اْلَعّتيقّ يةتى: ]طةورة فةرمو

 واتة: با خبولي نةوة بةدةورى مالية دي رينةكةدا. 

وة لة فةرمودةيةكاا هاتووة كة عائيشة)ر ةزاى خواى ل   بي  ( بتمان دةطي ر ي تدةوة  
كةوتة حاليةتى بد   نوي د ة    كة:صةفيةى ك،  حويةى خي زانى يي غةمبةرة خوا 

مانطانةى  دواى ئةوةى كة تةوا  طةر انةوةى كدرد لدة عدةرةفات  وة عائيشدة ئدةم      
بداس كدرد  ئدةويش ندةيزانى كدة       حاليةتى ب   نوي  يةى صةفيةى الى يي غةمبةر 

(  واتدة: ئايدا صدةفية دةبي تدة      إحابس تنا ه  تةوافةكةى كردووة بتية فدةرمووى: )  
ياك دةبي تةوةو تةوافةكةى دةكات؟! هتى مانةوةمان و دواكةوتنَان لي رة تاوةكو 

منيش وومت كدة ئدةو دواى تةوافةكدةى توشدى بد   نوي د ة بدووة  فدةرمووى : دةى         
  .(1)كةواتة بابر وات و هي،  لةةةر نةماوةو حةجةكةى تةواوة

                                                           
 نهعق علَت ر2 
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كةواتة لةم فةرموودةية بتمان دةركدةوت كدة تدةوا  ئيفدازة ر وكندةو هدةر دةبي د         
 ةي رداية ئةوة دةبو مبي ني تةوة تا دةي رد. ب ري   ضون ة ئةطةر صةفية ن

ئايا ئةطةر لة ر اذطدارة ئةمر امانداا ئدافرةتي  ى دةرةوةى واليتد  ةدعودية       تيَبينى:
توشددى بدد   نوي دد ة بددوو يددي ش ئددةوةى تةوافةكددةى ئددةجنام بدداات  وة قافنيةكةشددى 

 ة؟!لةةةرى نةوةةتي   تاوةكو ياك دةبي تةوة بت ئةجنام دان    ئايا حوكَ  ضي

 

  وةالَم:

يان مانةوةو ختدابر ين تاوةكو ياك دةبي تةوةو تةوافةكةى دةكدات و دوايدى بدة    . 1
تةناا ختة و مةحرةمةكدةى دةطةر ي ندةوة بدت وواليتدى ختيدان بدة ةدةيارة يدان بدة          
تةيارةيةكى تايبدةت!! كدة ئدةم ضدارةية  لدة تواندادا نيدةو زار زار نار ةحدةت و         

 نةطوجناوة بت ئةمر ا.

ان يي دد  دةليددي ن حةجةكددةت هةليوةشددي نةوةو بددة عددومرة قةناعددةت ب ددةو   . وة يدد2
كتتاي  باي نة بة ئيحرامةكةت و لي   دةرضت بت عومرة وة ةدالي  داهداتوو بطدةر ي وة    

ضدون ة حدةجى ئدةم ةدالي  بةرنةكدةوتووة  وة يي ويسدتة حدةيواني  يش         ,بت حدةج 
 ب ةيتة خي ر لة مةك ة ضون ة حةجةكةت نةطةياناة ةةر!.
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. وة يان يي   دةليي ن هةر لة ئيحراماا مبي ندةوةو بدةم شدي وةية لةطدةَ  قافنيةكدةت      3
جددا ئةطددةر بدد   , ةددةفةر ب ددةو تاةددالي  ئايندداة يي ويسددتة لددة ئيحرامدداا مبي نيتددةوة

هاوةةربي   ئةوة نابي   مارة ب ري ي  و شوب ةي    وة ئةطةر هاوةةريشى هةبي   
َ  )  نابي   ةةر جي يد  ب دات     وة ةدالي  ئاينداة وةرةوة حةجةكدةت تدةواو     راجلمد

ب ددة!!. وة بي طومددان ئددةو دوو ضددارةيةى دوايدديش زار طددرانن و نددةطوجناون و       
 ئةركي  ى وا قورةن كة خوا لة ةةرى دانةناون.

. كةواتة تةناا ئةو ضارةية ماوة كة بنيي   وةزعةكةى تت زةرورةتدةو ئدةوةت بدت    4
دابي  هدةر دروةدتة بدتت     لة حاليةت  ب   نوي  يش كةان  َءهللار )  (1)حةاليَ  دةكات

ب دةي  كدة زانيد  كدات  ةدةفةرى قافني دةت هداتووةو لةةدةرت          (2) ئيفازةا  تةو
ناوةةنت. بةاليم يي ويستة تةواو دامي ين ختت ببةةتي  و ختت بة يداكى و يتدةوى   

 ر ابطري  تاوةكو تةوافةكةت ئةجنام دةدةي .

 و ضوون لة نيَوان صةفاو مةروةهاتن  رِوكنى ضوارةمى حةج:

فددةرمانى كددردووة بددةو هدداتن و ضددوونةى ني وانيددان كددة        يي غةمبددةرى خددوا  
  واتة: خوا لةةةرتانى فةرز كردووة راسَعق فين   كت  عليكم الس ْع َ  فةرمويةتى:

 كة بي ن و ب،ن لة ني وان صةفاو مةروةدا.
                                                           

ُ اتر بةبةَلطةى ر2   كة قاعيدةيةكى فيقهي ية.   الضوت ات ت َح احملظ

 ئافرةتى بَي نوَيذ تةوايف ماَل ئاوايي لةسةر نية. ر1 
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جةكددةى تددةواو نيددةو هددةر كةةدد   تددةواف يددان ةددةع  نددةكات ئددةوة حة تيَبينىىى: 
بةرناكدةوي   . وة يي ويسددتةو دةبدد   هددةر بددةجي يان بطةيددةني  ى ضددون ة كدداتى ئددةو  
دووانة زوو بةةةر ناضي   وةك كاتى عةرةفة. بةاليم نابي   بد   عدوزر دوايدان خبدات     

 ُت احلجَ.لة مانط  

 نةكران بةخوي ن قةرةبوو ناكري نةوة. ر وكنةكانى حةجئةطةر تيَبينى: 

 ني حةجواجبةكا

 . ئيحرام كردن لة ميقاتةوة.1

. مانةوة لة عةرةفة تا ختر ئاوا  بة نيسبةت ئةو كةةةى كة لةو ر اذةدا دةطاتة 2
 عةرةفة.

. دابةزين لة موزدةليفة شةوى جةذن و مانةوة تياياا تا نوي  ة بدةيانى دةكدات     3
 بة نيسبةت ئةو كةةةى كة عوزرة نةبي  .

م ن ْ هد ص ل نا كدة فةرموويدةتى: )   بدةرى خدوا   بةليطة  فةرموودةكةى يي غةم
  بددةاليم خدداوةن عوزرةكددان وةك   ره  ذه و ود  ف معن  ا ح    ن  دفع..... ف   د متَّ حج  ه

ئافرةت و يهو نةخت  و ب   توانايان و شدوان و كاةدب كداران   بتيدان هةيدة كدة       
  كات   مانط ئاوا بوو يةكسةر موزدةليفة ج   باي نين و ب ةونة ر ة  بةرةو مينا.
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. مانددةوةى دوو شددةوى دواى جددةذن لددة مينددا  وة هددةروةها شددةوى ةددي يةميش  4
لدة ميندا دةرنةضدي  . وة تدةناا     ُتاحلجدَ (  12ئةطةر يي ش خدتر ئداوابونى ر اذة )   

 . (1) خاوةن عوزري    شةرع  ر وخسةتى يي اراوة كة نةمي ني تةوة

 ةم شي وةية: بةر يز ب ني اجلموات رَ . بةرد هاويشتنة شوي نةكانيان ) 5

ر اذة جةذن حةوت بةرد بااوي تة ) شوي نى بةرد تد   هاويشدتنى طدةورة ( كدة يي د       
هةر يةكى  لدة ةد      ايم الهشدويق ر وة ر اذانى دواى جةذنيش ) مجو  ال ق دَ ر. دةليي ن ) 

يدةك لدةدواى يدةك   كدة      ,) جةمرة ( كة حةوت بةردى بت بااوي   و بيخاتدة ناويدان  
 كاتةكةى دةة  ي   دةكات. لةدواى نيوةر اوة

واتة: ق  تاش  يان كورت احللدق  ت الهقريدُ ر.  . ق  تاش  يان كورت كردنةوةى )6
 .(2)كردنةوة بت يياوان وة ل   بر ينى بت ئافرةتان

واتددة: ةددةربر ينى هددهللي امهمهددع تالقددَ ن ر . ديددارة حددةجى تةمددةتوك يددان قددهان ) 7
حةيوان كر ينى هةية  ئةطينا لدةبرى ئدةوة    حةيواني ة لةةةر ئةو كةةةى كة تواناى

 ) دة ( ر اذ بةر اذوو دةبي  .

                                                           
 (. 962( و ت )  1959( و د )  2463بِروانة: ص.جه ) (1)

ُجَز ِف فقت اليسَ تالكهَب ال زيز. بِروانة: ر1   ال
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. ديارة ئةو كةةةى كة خةلي ى مةك ة نيةو حةجةكةى بة ئيسراحةت دةكدات )  8
َ  عدومرة بةيةكدةوة بدة ) قدهان ( دةي دات. كدة دياريةكدة           املتَتع (  يان لةطدة

مةك ة  يدان لدة ميندا واتدة لدة)       بريتية لة ةةربر ينى حةيواني ة ) مةر  يان بزن ( لة
حةرةم ( وة دابة  كردنى بةةةر هةذارانى حةرةماا. وة هةر كةةدي  يش توانداى   
كر ينى ئدةو حةيواندةى ندةبوو ئدةوة يي ويسدتة ةد   ر اذ بدةر اذوو بي د  لدة مةك دةو           

 َفَمن ملَّْ َيَّْد َفّص َيايُ حةوتيش كة طةر ايةوة مالي  ختى  خواى طةورة فةرموويةتى: ] 
َع   ّإَرا جََجْعُتْم  ّْلَ  َعَشَة اب َكاّمَل اب  ي  حل اإَْجّه َوَسب ْ   ر.296 ال قو :[ َثلثَّ  َإَيَّ

. تةوا  ماَ  ئاواي  : ئةمة  واجبة تةناا لةةةر ئدافرةتى بد   نوي د  ندةبي  . وة     9
ئةوة تدةوافيان يد      ,ئةو ذن و يياوو منااالينة  كة ختيان نةتوانن تةوافةكة ب ةن

ةكري   بة هدةليطرتن يدان لد   خدور ين يدان هدةر شدي وازي  ى تدر لةاليدةن كةةدي  ى           د
 ترةوة.

فةرمووى: خةلي ى )واتة حاجيةكان( فةرمانيان ي   كرا  عبااهلل ى كور ة عةباس
كة كتتاترين كاريان خوالنةوة بي د  بدةدةورى كةعبدةدا  بدةاليم ئدةم ئةركدة ةدووك        

 .(1) ة لةةةرى دانةنراوةكراوة لةةةر ئافرةتى ب   نوي    و

هةر كةة   يةك   لةواجبةكان نةكات  ئةوة ئةطةر بةويسيت ختى ندةي ات  تيَبينى: 
ئةوة طوناهبار دةبي د  و يي ويسدتة حدةيواني  يش ةدةربر ي   بدت هدةذارانى مةك دة         

                                                           
 نهعق علَت ر2 
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بةاليم ئةطةر بةويسيت خدتى ندةبوو ئدةوة طوناهبدار نابي د  بدةاليم خوي نةكدةى هدةر         
   بت قةرةبوو كردنةوةى لة كيس ضونى واجبةكة.لةةةر دةمي ني 

 

 هةلَوةشيَنةرةوةكانى حةج

   ن طالت احلج ر

 مجو  ال ق َ ر. ) جيَاك كردن يي ش بةرد هاويشتنة .1

 وازهي نان لة ر وكني  ى حةج. .2
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 بةجيَ طةياندنـى كارةكانـى عومرةو حةج ضؤنيـةتـي

 ) ضؤن حةج و عومرة دةكةيت؟ (

 تةروييةرِؤذانى ثيَش 

 ذو احلـجّة((ى 8) ثيَش هةشىتى )

بريتى ية لةنيددةت و مةبةةدددد  بدوونى ضدونة نداو عيبدادةتى        )ئيحـرام كـردن(:
حةج يان عومرة  وة بةو نيةتة زار شتى لةبنةر ةتاا حةاليليى لةةةر حةرام دةبي  , 

وتري د   وةك: جيَاك كردن و بتن لةختدان و ق  ضاكردن و ر او كردن...بتية يي ى دة
ئيحددددددرام: واتة ضونة ناو دائدهةى عيبادةتي دة كدة ضدةنا شدتي  ى حدةاليَ  تيايداا       
حةرام دةبي د   ةوننةتة بت ئدةو كةةدةى ئيحدرام دةكدات ) واتدة نيدددةت  دةةد         
كردن بة حةج يان عدومرةى هي ندا ( ةدوننةتة بدتى : خدتى بشدوات يدي ش ئيحدرام         

 ) ت ئةو ذنانةشة كة لة حاليةتى ب   نوي د ى كردن بت ئيحرامةكةى وة ئةم ةوننةتة ب
 ( دان. و نفاس حيـــض

د بتنى خت  لة ختيان باةن يي ش ئيحدرام, بدةاليم نابي د  يتشداكى     بت يياوان  د وة ةوننةتة 
تةناا بتيان هةية كري   و ر اندى ةدددددود بدةخش و     ذنانباري  . وة  ئيحرام بتنى ل  
نابي دددد  ختيدان بتنداار ب دةن و عدةتر لدة        ر لدةختيان بداةن, بدةاليم   الشة نةرم كدة 

ئدةوة   _ئةطدةر ييداو بدوو    _ختيان باةن, ضون ددددة حةرامة لةةةريان. دواى ئةوة
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نابي   هيث جني  ى دوراو بت لةبةر كردن لةبةر ب ات, بةلي و تةندددددداا بةدوو يارضدة  
ةوة تا ئةذنتى يد   دادةيتشدي       قوما  ختى دادةيتشي  , يارضةيةكيان لددة ناوك

و لةدةورى خدتى دةئاليي ني   يي ى دةوتري   ) إزار ( وة يارضدةى دووةمديش ةدة و    
(, وة نةعندةكانى يدان    داءدادةيتشي   يي ى دةوتري د  )  يش  و ةةر شانةكانى ي  

يي  يوةكددانى خددتى دةكاتددةوة يي ددى بددة مددةرجي ة طوي زينطةكاندددى دانةيتشددي  , وة  
ة دوو يتشدداكةكةى ةددثى بي دد  وة نابي دد  هدديث شددتي ة ب اتددة ةددةرى, وة  ةددوننةت

خوا, بةاليم هةرشتي  ى تدر لددددةةددةر ةدةريةوة     يي ويستة ةةرى رووت ب ات لةبةر
بي   وةك ) ضةترو ةةقفى ةةيارةو خي َدددة( زةرةرى نيةو دروةتة, ضون ة تدةناا  

) ك يو و مي زةر....(. وة  كة راةتةوخت بةةةريةوة بي  , وةك: ئةو شتة قةدةغةية
) إزار(ةكدةى وة دروةدتة جانتدا ب ري تدة مد  و       دروةتة يشتي ن ببةةدرتي   لةةدةر  

 ةةعات ب ري تة دةةد  بةاليم ئافددرةت هيث لة جنةكانى ختى داناني د  و هدددةر بدة   
جنةكانيةوة دةضي تة ئيحرامةوة بةاليم نابي   نيقدددداب ب ات و دةةتةوانة  نابي د   

اتدددة دةةدددتى كددداتى ئيحدددرام ) كةواتددددددة ةدددوننةتة ئدددافرةت بدددت دةرةوة وة  ب 
هةروةهددددا لة بةرامبةر ييداوى بي طاندة نيقداب ب دات و دةةتةوانةشددددى لةدةةد        
بي دد  ئةطددةر لددة ئيحرامدداا نددةبي  (. وة لةكاتددددى ئيحراميشدداا دروةددتة بةاليددةكى    

ابثتشددي   بددةاليم نابي دد  لةض دددددددةكةى يددان بدددةيارضة يةرايددةك دةم وضدددددداوى د 
نيقدداب ببةةتي  , وة دروةدتيش نيددة دةم و ضدددداوى خدتى خباتدة يدي ش ضداوى        
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واجبدة ئيحدرام ب دات     (1))شوي نى ئيددحرام بةةنت(ة كة طةيشتة ميقات دددة. وبي طان
بة دَ  و بةزمان و بةكدردةوةد بةدَ  نيدددةتى بي د  كةدةةد  دةكدات بدةو      (1)لةوة 

ةى كة بتى هاتووة جا حةج بي  , يان تةناا عومدرة د وة بةزمان بةدةنطى عيبادةت
ئةطددةر بيددةوي   تددةناا عددومرة بدددد ات يددان    لَّبي    اللُه  َم عم  ة ) بددةرزةوة دةليي دد :

عددومرة و حددةج ب ددات بةئيسددراحةت ) ةتددع (. بددةاليم ئةطددةر ويسددتى بةيةكددةوة     
  لَّبي   اللُه َم عم ة  وحج  َاه )  دةليي د : بيدددددان ات )قران ( بةبد   ئيسدددراحةت, ئةوا 

لبهي    الله  م  وة ئةطددةر بيددةوي   تةنااحددةج ب ددات بددةب   عددومرة ئددددددددةوة دةليي دد :
 ر.حج َّا

 

 

 

                                                           
(.وة   بَدَ عليبةهةَلة ناوياان نااوة )    كةخةَلكى  تادي ال هَق ر  ية, لة  ُتاحلنلَعَ ر ئةهلى مةدينة ميقاتيان ر2 

ِرؤن با  مةككاة,   (ية ئَيستا بووة بةميقاتى ئةهلى عَيراقيش, ضونكة بةمةدينةدا دةُتاحللَعدَ  ئةم شوَيناااة كة )
( شوَينَيكى زؤر ثااريؤزو موبارةكة, وة سوننةتة دوو ِرةكعةت سوننةت بكرَيت لةمزطةوتى) ُتاحللَعدَ  ) وة

ئااةم دوو ِرةكعااةت  ( لااة بااةر ثااريؤزى شااوَينةكة نااةح لةبااةر ئي.اارام كاااااردن. وة ثَي ةم ااةر  ُتاحللَعددَ
 سوننةتةى كردووة.

 .ى ميقات ئي.رام بكاتميقات يان دوا دروست نية ثَيش ر2 
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 جؤرةكانى حةج:

 موةوليَانى حةج ويس   ة   جتر حةج كردن هةية:

 ( 1)حةجى ب   عومرة ) اإلفراد (: -1

واتدة هةردووكيان يةك ئيحراميان بو  حةج  بةةرتاو بة عومرة. )قــران (:  -2
 (1)دةكرى .

                                                           
لةو شَيوةياندا حاجى ئي.رام دةبةستَيت بةحةج, واتاة تاةنها نياةتى       اإلفدواد)  حةجى تاح ) بَي عومرة ( ر2 

. وة كاة طةيتاتة مةككاة وةساتانى ثاَيش عةرةفاة       ( لبي   الله م حجه   حةج دةهَينَيت لةميقات ودةَلَيات:) 
دا دةخولَيتةوة, بةم تةوافةش دةَلَين : ) تاةوافى قاودوم (   تةوافَيك دةكات, واتة حةوت جار بةدةورى كةع ة

مةككاة   واتة تةوافى هاتن ب  بةيت, وة هةروةها ثَيتى دةَلَين : ) تةوافى زيارةت ( واتااااة بةه ى زياارةتى 
تةواف دةكات, وةئةم تةوافةش تةنها سوننةتة, نة واج اةو نةِروكناة. دواى تةوافةكاة, ئةطاةر حاةز بكاات       

نَيوان سةفاو مةروةش بكاات با  حةجةكاةى, ئاةوة با ى هةياة هاةر ئاةو كاتاة             الي ي) واتةهاتووض ى 
بيكات, وة هيض جارى تر سةعي نَيوان سةفاو مةروةى لةسةر نامَينَيت, واتاة دواى طةِراناةوةى لاة عةرةفاة     

ُا  اإلفَ دَ)  تةوافى حةج دةكات كةثَيي دةَلَين : وة ثَيويستة لة ئي.رامادا يَينَيتاةوة   بَى سةفاو مةروة,    طد
بَى تاشني يا كورت كردنةوةى قذى لةسةرةتاوة كاة ئي.راماى بةسات تااوةكو )رةماى جاةمرةى عةقةباة (        

 دةكاااات ِرؤذى جةذن.
لةو شَيوةياندا نيةتى حةج وعومرة بة يةكةوة دةهَينَيات و ئي.اارام   (. ال  ةان) حةجى هاوتا لةطةَل عومرة ر2 

وة كاة طةيتاتة مةككاة تاةوافى هااتنى      (.  لبي   الله م حجه   وعم ة  ) دةكاات و دةَلَيات:   بة هاةردوكيان 
بةيت:) تةوافى قاااااودوم( دةكات كةتةنها سوننةتة, وة باة ئاارةزووى خ شايةتى كةساةعى نَياوان ساةفاو       

دةمَينَيتةوة مةروة لةبرى حةج و عومرةكةى ئةو كاتة بكات, يا دواى طةِرانةوة لة موزدةليفة وة لةئي.رامدا 
تاكاااو ِرؤذى جةذن وة تةنها كارةكانى حةج وةبرى حةجةكةيتى وعومرةكةيتى ئةكةوَيت. واتاة تاةنها   
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حةجى دوا عومرة بةئيسراحدددةت, دواى ئيحرام ش انى عومددرة ) تَمَتُّع (:  -3
ى  8تددةواو بددوون, ئين دددا ئيحدددددرامي  ى تايبددةت دةكددةي  بددت حددةج لددةر اذى: )

يد     مانىفدةر  وة باشرتي  و خي رترينيان ئةوةية كدة يي غةمبدةر    (1) . ُتاحلجَ
 فةرموويةتددددددددددى: كردوين كةحةجى ) تةمةتوك(دة. ضون ة يي غةمبةرى خوا 

واتددة: هددةر كةةددى   . (1)  َي آل  م  د م  ن ح  ج م  نكم, فليه    بّعم  ة  حل حج   )  -1
 لةئي وة حدةجى كدرد, ئدةوة بددددا دةنطدى بدةرز ب اتدةوة بةتةلبيدة كدردن بةنيدةتى          

ددددراحةت بيطةيدةنى  بةحدددةجددةكة واتدددددددة     ئيحرام كدردن بة عومرةيةك كة بةئيس
ئةى ئاىل حمَا هدددددددةريةكى  لةئي وة حدددددةج ب ات با يةكدةم جدار نيدةتى عدومرة     
                                                                                                                                                 

يةكجار لة سةريةتى تاةواف بكاات كةتةوافاااى ئيفازةياة دواى طةِراناةوة لاة عةرةفاة وة تاةنها ياةح جاار           
ََِيت و    حاةوت ِرؤيتتنةكةى نيوان سةفاو مةروةى لةساةرة. باةَمم ثَيويسااااا    تة لةساةرى حاةيوانَيك ساةرب

بيكاتة ديارى بةيت و بةساااااةر هةذاراناى حةرةمدا تةوزيعى بكات, لة ثاداشتى ئةوةى كةبةتاةنها ياااااةح   
 تةواف وسةعى دوو عي ادةتةكةى حةج وعومرةى لةسةر مضووة.

تةوة ئي.ارام تاةنها باة عوماارة     لاةو شَيوةياندا لة مانطةكانى حةج لة ميقا(:  الهمه دع)  حةجى ئيسراحةت ر2 
دةبةستَيت, وة كة طةيتتة مةككة ) تةوافى عاومرة ( دةكااات كاة لاة بارى تاةوافى قودومةكةشايةتى, وة        
دواى تةواف هاتاااان و ضوونى نَيوان سةفاو مةروة دةكات. وة لاةم شاَيوةياندا هةرياةح لاة تةوافةكاةى و      

ةتاشااَى يااا كااورتى دةكاتااةوةو لااة ئي.رامااااااى سةعيةكاااةى ِروكاانن باا  عومرةكااةى. دواى ئااةوة قااذى د
لةشاوَينى خ ياةوةو   ج هات ئي.ارام دةكاتاةوة بةحاة    ى ُتاحلجد8َ)  عومرةكةى دةردةضَيت. وة كة ِرؤذى

 دواى عةرةفاةو موزدةليفة, تةواف و سةعياةكى تريش دةكات كاة ِروكناى حةجااةكةيةتى , وة ئةويتايان    
 لاة ثاداشتى ئيسااااراحةتةكةى نَيوان حةج وعاومرةكاةى.ديارى حةيوان ساةربِرينااةكاةى لةسةرة 
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 بي ني   لةو حدةج كردنةياا, واتة با ةةرةتا ئيحرام بت عومرة ببةةددتي   و بنيي د : )  
ةكدددانى عدددومرة, لدددة   (. وة دواى ئةندد اماانددددددددى ضدددوار كار لَّبي     اللُه   َم عم   ة 

ئيحرامةكدددةى دةردةضددددددي   ضدددون ة عدددومرة تدددةواو دةبي ددد  و دةطةر ي تدددةوة      
ةةرحاليةتدى حةاليليى يي ش ئيحرام كردن, وة بة ئيسدراحةت ضدددداوةرى  دةكدات تدا     

لبي   الله م ( ئةو كاتة ئيحرام دةكات بدددت حدةج و دةليي د : )    ى ُتاحلجدَ 8ر اذى )
ددددة ئةجنامداانى كارةكدانى حدةج  وة هدةر كةةدي ة       ( وة دةة  دةكدات بددددد حج ا

ئدددةوة واجبدددة نيدددةتى حدددةج  يةكدددةم جدددار ئيحرامدددى كدددرد بدددة ندددددداوى حدددةج   
هةليوةشدددددي ني تةوة لدددة ئيحدددرام بةةدددتنةكةى, وة نيدددةتى عدددومرة بي ني ددد  لدددة     

 . (1)ئيحرامةكةيدددددداا ئةطةر حةيوانى لةطةَ  ختى نةهي نابي   بت مةك ة

واتدة: عدومرة   .(2)( ندََلَخَلّت العم َةُ  حل اإَ جّه اِل ا قي ال ي ا) : ىوةفةرموويةت -2
ضتتة ناو حةج تا ر اذى قيامدددددةت. كةواتدددة دةبي   لة يي ش حةجاا عومرة ب ددددددددات  

 ةةربةخددتو بةئيحرامى تايبةت.

                                                           
(,  قدوان ياان حاةجى بةسا او باةعومرة )    (,  إفدواد ) بةَمم ئةو كةسةى ئي.رامى كردوة ب  حةجى تاةنها  ر2 

ماةروة با  ئاةوةى     ئةطةر دواكةوت و كاتى ناةما با  تاااةواف باة دةورى كةع اة و ساةعى نَياوان ساةفاو        
باة عومرةو دواى تةواف وسةعى و قذ كورت كردنةوة هةَلى وةشَينَيتةوةو دواى ئاةوة   ئي.رامةكةى بكات

جارَيكى تر ئي.رام ب ةستَيتةوة ب  حةج و بة ِراوةستاناى عةرةفة ِرابطات, ئاةوة لاةو حاَلةتاةدا دروساتة ئاةو      
  قدوانر تةوة كة ب  حةجى تةنهايى بةست ووى يان با  كةسة دواكاةوتووة هةر لةسةر ئي.رامةكةى خ ى يَينَي

. 
   وجت  محهلل. ر1 
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حدددةيوانى لةطدددةَ  ختيدددددداا نةبردايدددة, ئدددةوة    وة ئةطددةر يي غةمبدددةرى خددوا  
( حدددددةجةكةى   متهدعى بت عومرةو دوايى بددددة ئيسدراحةت بدة )    حةجةكةى دةطتر 

 دةكرد, وةك خددددتى فةرمووى.

مااس   تدبةف, ماُس    ُت اىت   دَي ح      ل   ق إس اس   ت بلُت م   ن إم   ةى): ىوةفةرموويدددةت .3
 . 1)  حلهقا إْرتاه مث إح  كما

بةةدتنةكةى, وة بدةهتى    بةاليم ئةطةر كةةي ة نيةتى عومرةى هي نا لة ئيحددددددددرام 
)ةدوور انةوة بدةدةورى كةعبدة و ةدةعى ني دوان       ر ي طري ة نةيتوانى تدةواف و ةدةعى  

ةةفاو مدةروة( ب دات يدي ش ر اوةةدتانى عةرةفدة ئدةوة نيدةتى عومرةكدددددددددددةى         
دةطتر ي   بت حةج و عومرة بت ئةوةى تةناا يةك جار تةواف و ةةعى ب ات لدةبرى  

(  متهدددعحدددةجةكةيشى, كةواتة جترى حةجةكةى دةطتر ي د  لدة)    عومرةكةيشدددى و
 .(2)(, وة بةيةك ئيحرام بةجي يان دةهي ني   قددوانبت ) 
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 ؟دواى ئيحرام كردن ضى دةكةيت

 ؟!( ضية و ضيش دةطةيةنيَت لَبَّيكَ وة ماناى تةلبية )

ةوة تةلبيدة  دواى ئةوة دةكةويتدة ر ى  بدت ) مةك دة (و بددددةردةوام بدةدةنطى بدةرز     
 دةكةي  واتة دةليي ي :

لبَّي  اللهم لبَّي ت لبي   ْةا  ل  لبَّي , إن اإمد والنعم  ل   واالل  ,  ْ ةا  ) 
  .  ل 

داواكاريددةكان  بددةجى   واتدددة: ئددةى يةروةردطددددارم وةاليمددى تددو  دةدةمدددددددةوةو   
ةمب بددة دةطددةي ن  و فةرمانددةكان  جددى  بددةجى  دةكددةم بددة بددةردةوامى و يايةنددا د  

 طوي ر ايةليى تت جار لدةدواى جدار. وة وةاليمدى تدت دةدةمدةوةو يايةنداى عيبددادةت       
كردن  دةمب ضون ة تت هيث شةرية و هاوبةشي    نيددددة لة هيث ر وانطةيةكةوة ندة  

لددة يةروةردطاريةتيدداا وة نددة لددةناوو ةيفاتدددة بدددددددةرزو   لةيةرةددرتاويةتياا وة نددة
س وةتايشي ة هةر بت تتيددةو هةموو نيعَةت و خي رو جوانةكانتاا. وة هةموو ةويا

 بي ري  يش هةر لة تتوةية. وة مولية و دةةةاليت و خاوةني تيش هةر بددددت تتيددددددة.

هيث شةري ي    نية لة موليددد ايةتى و نيعَةت ر شتددن بةةةر بةناةكانداا, كةواتدة   
باري تدةوةو يةرةددددددتن     تةناا تت شدددايستةى ئدةوةى ةوياس ب ري ي  و وةاليم 

بت ب ري   و هاوارت ب ري يت  و داواى يارمةتي  ىل  ب ري   و يشت  يدى  بثةةدرتي   و   
بة طةورة دابنري ي  و خت  بويسرتي ي  و من ةضي  بت بنوي نري د  و مداَ  و طياند     
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بت ببةخشري   وقورباني  بتب ري    ضون ة تةناا تت يةرةتدددراوو ئي هى حدةقي .  
)  هيث يةكي  ى تر هةرضةناة ينةشدددى بدةرزبي   و الى خدوا ختشةويسد  بي د       وة

شايستةى هيث كام لةو عيبادةتانةى يي شو ن  و  (وةك يي غةمبةران و ييداوضاكان 

َ  خدوا بةطدةورة دابندري ن و وةك ئدةو خدت  بويسدرتي ن و زةلينيدان بدت          نابي   لةطة
ي دددد  و هاواريددددان ب ري تددددى  و داواى بنوي نري دددد  و نابي دددد  ةددددوي نايان يددددى  بوخر

فرياكةوتنيدان ىل  ب ري   و يشدتيان يدى  ببةةدرتي   و ةةربر ينيدددددان بدت ب ري د  و       
. وة هدددةر كةةدي ة ئةماندة ب دات بدت يي غةمبدةران        عدذ ) خي ريان بت لةخت بطهي  

ددددووة  يان بت ئةوليددداو يياو ضاكان ئةوة شةري ى بت خوا داناوةو تووشى كوفر بدد
شدةفاعةت كدار هدةر كدوفرةو     ئةطةر بشنيي   مدن دةيدان كةمدة واةديتةو وةةينددةو      

 م   َمانَعُبُدهُ  ] بريتية لة هةمان شهكددى موشري ة كافرةكدانى كدتن كدةدةيان ووت:   
واتددة: ئي َددة يةرةددنت و هاواركددددردن ناكددةين بددت  .ر3 الزنددو:[ زُلَف  ى   ّإَم  ّإ َّلّيُ َ ةّهبُ  قا
ن و ييدداو ضدداكان تددةناا بددت ئددةوة نددةبي   كددة لددة خددوا نزي َددددان          يي غةمبددةرا
  .  ْ فعاؤا عن  د  ه ؤ ءوة دةيان وت:) !!ب ةنةوة

واتدددة: ئةمانددةى ئي َددة هاواريدددددان دةكددةينى  و داوايددان ىل  دةكددةين بتمددان لددةخوا   
ئددةم واةدديتة و شددةفاعةت    وة بةهدددتى !دةيار ي نددةوةو شددةفاعةةان بتدةكددةن  

, ضدون ة دةبي د  تدةناا هداوار بدددد ري تة      ة خدوا بةكافددر و موشدري ى داندان    دانانةو
يي غةمبدةران  خبدات, ندةك     خوداو داوا لةو ب ري  , بدةر شدةفاعةتى يياوضاكدددان و   
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داواى شدةفاعةت لةئدةوان ب دةي  ضون ددددة ئدةوة هدةمان        ئةوان ب ةيتدة واةديتةو  
ةك ئددةو كاربةدةةددتة خددواى طددةورة و كدوفرو شددهكةكةى موشددري انة وةهددةروةها 

بدة واةديتة    ةتةم ارو بدى  دةةةاليت و بى  ئاطايانةى دونيا نيدة تداوةكو يي ويسدتى   
ب ات, وة نابي   تةشبياى خوا ب دةين بدة ئدةوان و كدوفرة بنيدي  : ضدتن لدة دونيدا         

نابي د    !هةية بت الى كار بةدةةدتان ئداوا  بدت الى خدوا     يي ويستيَان بة واةيتددة
بت خوادانان لة هداواركردن   . كةواتة براى حاجى وريابة لة شةريةئيعتيقادت وابي  

تدريش   و شي خ عباالقادرو يياو ضاكانددددى  و داواى فرياكةوتن كردن لةيي غةمبةر
وة هدداوار نةكةيتددة ئددةوان و داواى هدديث شددتي  يان ىل  نةكددةي , ضددون ة ئةوانددة       

يث شددتي  يان لددة ئددةوليا بددوون لددةدونيا مددردون و هدد  هةرضددةناة كددة يياوضدددداك و 
ئةوان و هداواركردن و خي درو    دةةةاليتاا نية بت تتى ب ةن. وة ئيعتيقاد بون  بددددة

 نةزر كردن  بت ئةوان كوفرو شهكة, وة هدةروةها لةةدةر طدتر ى يي غةمبدةرى خدوا     
           وريابة لدةو نةيار ي يتدةوةو هداوارى نةكدةيتى  ضدون ة ئدةوة كدوفرو شدهكة جدا

لي و بنيى : ئدددةى خواى يةروةردطار لة تت دةيار ي َدةوةو هداوار   بةهةر ناوي ة بي  , بة
و) ئةبوبدددددةكرو عومدةر(م خبدةي ,     دةكةمدة تت كة بةر شدةفاعةتى يي غةمبدةر  

ةةالميان ىل  ب ةو دوعاى خي ريان بت ب ة بةاليم ئةطةر هداوار ب ةيتدة يي غةمبدةران و    
ةكدةت ىل  قبدددوَ  ناكري د ,    يياوضاكددان دواى مردنيان ئدةوة شدهك  كدردوةو حةج   

ضددون ة شددهك هددةموو كردةوةكانددد  ىل  هةلياةوةشددي ني تةوة, وة لددة زةرةرمةندداان 
دةبيدددد  و تددةناا ماندداووبون  بددت دةمي ني تددةوة لةحةجةكددةت وةك خددواى طددةورة  
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َاّس ةّانَ ] فةرموويةتى :  َْ ةَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَ  َولََتُك قَننَّ ّم َن ا ْْ ئدةو   .ر65الزندو: [لَّئْن َإ
حدةجيان   كاتة حالي  وةكدو حاليى ئةو موشري انةى ىل  دي   كدةيي ش يي غةمبدةر  

دةكردو شهكيشيان بت خوا دادةنا بةناوى واةيتةو شدةفاعةت ار داناندةوة, وة لدة    
لبَّي  اللهم لبَّي , لبَّي   ْةا  ل  لبَّي , إ  ْ ةاكا )  تةلبيةى حةجاا دةيان وت:

   .مل متلكه وما

واتة موشري ةكان دةيان ووت: وةاليمى تت دةدةينةوة ئةى يدةروةردطار بدت حدةج     
وة تت هيث شةري دد  نية تةناا شةري ي ة نةبي   كة ئةويش هةر مولي دى ختتةو لة 
تددت نزي ددة بتيددة ئيَددة دةي ةينددة واةدددديتةى ختمددان بددت نزي بوونددةوة لددة تددت وة  

يةرةد  بدةدةم    ى موةوليَانى تةناا خددددواشةفاعةت كردن بتمان الى تت بةاليم تت
( كةواتددة   ْ  ةا  ل    إ  ْ  ةاكا متلك    ومامل   )  وة كددو موشددري ةكان ناليي يدد : 

بةئيعتيقاديش شةري ى بت دامةنى  و ئيعتيقادت بةغةيرى خوا ندةبي   و بدةدةميش   
( هداوار مةكة غةيرى خوا بةكردةوة شةرية بت خدوا دامةندددى  و بدةناوى ) واةديتة     

) تدددددددةبةر وك (! كةواتدددة بدددراى حددداجى بدددة     و)شدددةفاعةت ( و ) وةةدددينة ( و 
خالييسو تةناا خوايةرة  و ر وو لة خواو ئيعتيقاد بوو بة خواو , بدة   بهوباوةر ي د ى

لبَّي   دةنطى بةرز بةردةوام دواى ئيحرام خوا بة تةناا و بى  شةرية دابنى  وبنيدى : )  
   ا  ل  لبَّي  إن اإم د والنعم   ل   واالل  ,   ْ ةا  ل  اللهم لبَّي , لبَّي    ْة 

(ة   د َئو احلدجوة ةوننةتة بةدةنطى زار بةرز ئةم تةلبية ب ات و تةلبيةكردن لة ) 
وة كددة طةيشددتة شددارى مةك ددةو ماليددةكان وة دةركددةوتن كتتددايى دي ني دد  بدددة        
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ننةتة ئةطدةر  تةلبيةكردن بت ئةوةى دةة  ب ات بةم كددددارانةى داهاتوو : وة ةدو 
بتت بطوجني   يي دش ضونة ناوشارى مةك ة ختت بشتري  و بة ر اذيش ب،ديتة نداو   

وة لة هةر اليةو هةر ر ي طايةكةوة ب،يتة ناوشدارى مةك دددة    شار وةك يي غةمبةر
قاضد  راةدت    اميدجهلل احلدوام ر  وة كة وويسدت  ب،ديتة نداو مزطدةوت )    هةر دروةتة 

له  م ص    عل  ى  م  د وآل  هت الله  م اف  تح ِل إب  قان اليددي ش خبددةو ئددةو دوعايددة ب ددة: ) 
وة كة ضووي  بت ذورةوةى مزطةوت و كةعبدةت بيندى دةةدتةكان  بدةرز     ر, جمحت  

 كرد.ب ةرةوةو دوعاى خي ر ب ة ئةطةر حةزت 

 

 تةوايف هاتن بؤ مالَي خوا

ُد)  يةكسددةر دواى ئددةوة دةضددي   بددةرةو بددةردة رةشددةكة   ( وة رووى  احلجددو السدد
( وة  بس  م  ت   اك  ربةكددةي  و لددة ئاةددتى بةردةكددة لةبةرامبددةرى دةلي دد : ) تي ا

دوايددى بةدةةددت  دةةدد  دةهي نيدد  بددة بةردةكددةدا  بددةدةميش ماضددى دةكددةي    
 وةوجاةى لةةةر دةبةي  ئةطةر بتت طوجنا.

وة ئةطةر هيث كام لة ةدوجاة لدة ةدةر بدردن و مدان كدردن و دةةد  لد   دانديش          
ا لددة دوورةوة لددة بةرامبددةرى خددتى دةةددتى راةددت  بددةرز  نددةتواني   ئددةوة تددةنا

دةكةيتةوةو ئيشدارةتى يد   دةكدةي  بدت الى بةردةكدة. وة لدة هدةموو ةدور انةوة         
يةكاا بةدةورى كةعبة ئةمةى يي شوو دووبدارة دةكةيتدةوة. بدةاليم طوناهدة ئدازارى      
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يدةتى  خةلي ى باةي  و نار ةحةتيان ب ةي  بتطةيشنت بة بةردة رةشدةكة. وة بةتاب 
 ,زار طوناهة بت ذنان كة بةناو يياوانااو يالية يةةتت ب ةن بت طةيشنت بدة بةردةكدة  

ضون ة ياليةيةةتتى ذنان ويياوان بة يةكةوة حةرامدة طونداهي  ى طةورةيدة  بدةليام     
دةة  لي اان و مان كردنى بةردةكة تةناا ةوننةتة ندةك واجدب. كةواتدة ضدتن بدت      

 ةورة دكةي ؟.ةوننةتي ة ختت توشى حةرامي  ى ط

ُا دواى ئةمة دةة  دةكدةي  بدة ةدور انةوة )     ( بدة دةورى كةعبدةداو كةعبدة     طد
دةخةيتة الى ضةيتةوة لة ةور انةوةكةتاا  وة كة طةيشتية ر وكنى يدةمانى ) واتدة   
 _ئةو ةوضةى ديوارى كةعبة كة بةرةو وليداتى يةمةندة ( دةةدتى لد   دةخشدي ني      

دحيام بوو ياليةيةةتت مةكة بدت دةةد  لي داانى     بةليام ماضى ناكةي   وة ئةطةر ئيز
ضون ة تةناا ةوننةتةو واجب نية. وة هةروةها كةدةةت  لد   ندةدا ةدوننةت نيدة     

ُدلددة دوورةوة ئيشددارةتى بددت ب ددةي  وةك)     (. وة دروةدد  نيددة دوو     جددو السدد
ر وكنةكةى ترى كةعبة كة ر وويان لة شامة مان ب دةي  يادةةدتيان يي داا باي نيد .     

ُدننةتة لة نيدوان ر وكندى يدةمانى و ر وكندى     وة ةو جبن ا آ ن ا حل بنيي يد : )    جدو األسد
(. وة كة طةيشتيتةوة ئاةتى بدةردة  الدنيا حسن  وحل اآلخة  حسن  ودنا عذان الن اج
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ر ةشةكة ئةوة خول  تةواو كرد لة تةواف  وة بة هةمان شي وة شة  جارى تريش 
 (1) دةخولييتةوة.

خوىل يةكةم تتزي ة بةخي رايى و بة يةلة بسور ي يتةوة لدةني وان  بةاليم ةوننةتة لةةى  
(   الوندلر ايشتنى ئاةايى و ر اكردناا بي    وة بةو شي وة ر ايشتنة  دةووتري د : )  

بةاليم لةضوار جار ةور انةوةكةى دوايى بدة ر ايشدتني  ى ئاةدايى دةةدور ي يتةوة.وة     
(ى   داءناوةر اةتى جنى ةةرةوة)  هةروةها ةوننةتة شانى ر اةت  ر ووت ب ةي  و

ئيحرامةكةت خبةيتدة ذي در بداليى ر اةدت    وة دوو الكةيشدى بيخةيتدةوة ةةرشدانى        
 (. اإل ط َ ضةي . وة بةم شي وازة  دةلي :) 

بت تةواف كردن  وة زار لة زانايان دةليي ن مةرجةو  وة ةوننةتة دةة  نوي  ت هةبي  
 بةر ناكةوي . تةواف بى  دةة  نوي   دروة  نيةو

ُا وة لةكاتى )   (دا هدةر دوعايدةك ب دةي  دروةدتة بدة مدةرجي ة تدةناا هداوار          طد
ُا ب ةيتة خواو داوا لةو ب ةي . وة هيث جترة دوعايةكى تايبةت بدة )   ( نيدةو   طد

                                                           

ئةطةر لةكاتى سوِرانةوة بة دةورى كةع ةدا يا لةنَيوان ساةفاو ماةروة قاماةت كارا با  نوَياذ ئاةوة تا ش         )1( 
 يى لةكوَى وةستابوويت لة وَيوة دةست ثَى بكةوةو تةواوى بكة.لةطةَل جةماعةت نوَيذةكةت بكةو دوا



 

 

 34 ba8.org 

 .......      َ       َ                      بة طوي رةى بةل طةكانى قورئان و سوننةت     َ                        فةزل  و ضؤنيةتى و حوكمةكانيان حةج وعومرة    

ب دةين. وة نابي د  ئدافرةت لدةكاتى بدى        تايبةتنابي   بى  بةليطة هيث دوعايةكى بت 
 (1)  ات.(دا تةواف ب  َضنوي  ى )

هللا و طةيشتةوة ئاةتى بةردةكةو ) ( ط قا  ) وة كة جارى حةوتةمى تةواو كرد لة
 ناكات و دةة  بةرز ناكاتدةوةو بدة بةردةكدةى دا ناهي ني د  و ماضدى ناكدات,       ا ربر

ضددون ة ئددةم شددتانة تددةناا لةةددةرةتاى خوالنددةوةن نددةك لددةكتتايى. وة شددانى      
نقددَم ي نى ر اوةةددتانى ئيددماهي  ) راةتيشددى دادةيتشددي تةوةو دةضددي تة يشدد  شددو 

َُّّ ُذوْا  (. وة ئةم ئايةتة دةخوي ني تةوة:]ابدواهَش َوّإْر َجَعْلَنا اْلبَ ْي َت َمثَابَ  ا لهّلنَّ اّس َوَإْمن اا َوا
َ لّلطَّ ا ّ  َّ ّفَج َواْلَع اّكّفَج ّمن مََّ اّي ّإبْ َةاّهيَم ُمَصلًّى َوَعّهْدَا ّإَم ّإبْ َةاّهيَم َوّإمْسَاّعيَ  َإن َطهّه َةا بَ ْي 

     نقدَم        لةيشد  ) وة دوو ر ةكعةت نوي  ى ةوننةت دةكات  ر215 ال قدو :[َوالةُّكَّّع السُّ ُجقلّ 
( لة ني وان تتو كةعبةدا دةبي   لة كداتى دوو ر كدات نوي  ةكدةت. وة دروةد       ابواهَش

 نية نوي  ى قةالي بطي ر يتةوة لةجياتى ةوننةتةكان.

                                                           

( ثاح نةب وة تا ئةو كاتةى كة ترسا لةوةى فرياى وةستانى عةرةفة نةكةوَي، ئةوة  دَض وة ئةطةر لة ) )1( 
(، وة دةضَيت با  عةرةفاةو دواياى تاةنها      قدوانئةطةر نييةتى عومرةى بوبَيت دةيط رَيت ب  حةج وعومرة ) 

اف وسةعى دةكات ب  حةجةكةيتى و عومرةكةيتى لة رؤذى جةذن، يان سَى ِرؤذةكاةى دواتار   يةح تةو
(. وة ئةطةور ثَيش تاةوافى ئيفاازة ) تاةوافى طةِراناةوةو داباةزين با  مةككاة(        ُتاحلجدَ تا ك تايى مانطى ) 

َيتةوة، ئاةو كاتاة   ( ئةوة ثَيوستة ضاوةِرَى بكات تاوةكو ثاح دةب َض اين ععدَ  ئافرةت كةوتة بَى نوَيذى ) 
 .تةوافةكةى بكات
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د   َي ةكةمداا لدة دواى خوي ندانى فاتيحدة  ةدورةتى:]      وة ةوننةتة لة ر ةكعةتى ي
 د     ه   ق   إح   دخبوي نيددد . وة لدددة دووةميشددداا ]    ر2 الكدددَفوتن:[ إاه   ا الك   افةون

. وة لة دواى يةكي  ةوة نوي  ةكةت ب ةو مةهي نيدة كدةس لدةني وان تدتو     ر2 اإل دال::[
ر ا بدا لدة   ئةودا بر وات بة يدي ش نوي  ةكدةت  وة تدت  بدة يدي ش نوي د ى كةةداا مدة        

ضددون ة ر ايشددنت بددةيي ش نوي دد ى خةلي يدداا    ؛مزطددةوتى مةك ددةو مةدينددة  بي دد   
زار طةورةيةو حوكَى ئةم دوو مزطةوتة  وةك مزطةوتةكانى تدر وايدةو    طوناهي  ى

هيث حةديسي  ى ر اةتيش نية كة ئةم دوو مزطةوتة جيا ب اتةوةو بنيي   دروةتة بة 
ة. وة دواى ئددةم دوو ر كاتددة  ةددوننةتة ب،دديتة يددي ش نوي دد دا بر ايدد   كةواتددة وريابدد

خددوارةوة بددت الى ئدداوى زةمددزةم و لي ددى خبتيتددةوةو بي ددةي  بةةددةرتاا  ضددون ة   
 ئاوي  ى يهازةو شيفاى نةختشة.

دواى ئةمة دةطةر ي يتةوة بت الى بةردة ر ةشةكةو ئةطةر تواني  دةةدتى دةكدةيتى    
ة ةددةر خةتددة رةشددةكةو و ماضددى دةكةيتددةوة  ئةطددةر ئيزدحيدداميش بددوو دةضدديت 

بسم بةرامبةر بةردةكة دةة  بةرز دةكةيتةوةو ئيشارةتى بت دةكةي  و دةليي  :) 
(. وة دروةتة ةنط و دةم و ضاوو دوو دةةتةكان  بدةو ال ديدوارةدا      ت   اك رب

لهَددزَ )  باي ني  كة لة ني وان دةرطاى كةعبةو بةردة ر ِِةشةكةدايةو يي ى دةوتري د  : 
ن
 مام

.) 
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وة دروةددتة لددةو كاتددةدا دوعددا ب ددات و وة دروةتيشددة لةئاةددتى دةرطدداى كةعبددة  
بى  ئةوةى دةة  و ةدنطى بدة ديوارةكدةوة بني د . بدةاليم       بوةةتي   و دوعا ب ات

 ئةطةر لة ئاةتى دةرطا تي ثةرى بتى ناطةر ي تةوةو ئاور ى بت ناداتةوة.

 

 (السعيهاتن و ضوون )

 لة نيَوان سة فاو مةروة

ئين ا لة دةرطاى ةةفا ) الصفا (وة دةر اي  بةرةو تةيتل ةى ةةفا  وة كدة نزيدة   
َْ  َعه ّّة الِلّه َفَم  ْن َح  جَّ  بويتددةوة ئددةم ئايةتددة دةخوي نتددةوة:]  ّإنَّ الصَّ  َفا َواْلَم  ْةَوَ  ّم  ن 

َْ اّكةاب َعّل يماب  اْلبَ ْيَت َإّو اْعَتَمَة َفَل ُجَناَح َعَلْيّه َإن َاطَّقََّ  ِّبَّم ا َوَم ن َ طَ قَّعَ   َ [ َخ رْياا فَ ّينَّ الِله
 بدة  ( واتة لةةةفاوة دةة  يى  دةكدةم  نبدإ مبا بدإ   بهّ وة دةليي ي : )  ر258 ال قو :

)ةةعى(. ئن ا دةضيتة ةةر تةيتل دةى ةدةفا تداوةكو كةعبدةت ىل  دةردةكدةوي        
ت   اك رب   إل ه إ    وح ده   اكربت   اك رب)  .وة ر وو دةكةيتة كةعبةو دةليي ي :

 ْ ةا  ل  هت ل  ه االل    و ل  ه اإم  دت    ى ولي ت وه  ق عل  ى ك    ْ  ى  د  داة   ال  ه ا    
(. ةددى  جددار ئددةم وح  ده   ْ  ةا  ل  هت إه  ز وع  ده ونص  َة عب  َده وه  َزي ا ح  زاَن وح  ده

زي رة دةكةي  و ةوننةتة لة ني وان ئةم ةى  جار زي درة دوعداى خي در ب دةي . لدة      
تةيتلي دةى مدةروة. وة كدة لدةم ر ي طداى       ياشان شتر  دةبيتةوة لدة ةدةفاوة بدةرةو   
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ني وان ةةفاو مةروة طةيشتيتة خةتة ةدةوزةكة بدة خي رايدى و بةيةلدة دةر ايد  تدا       
 دةطةيتة خةتة ةةوزةكةى دووةم .

بةاليم ئافرةتان يةلة ناكةن لدة رايشدنت لدة هديث شدوي ني ة مةطدةر ضدتَ بي د  و لدة          
ار نةبن  ئةو كاتة دروةتة بت ئةوانيش لةم شدوي نانة بدة يةلدة بدر ان. لدة      يياوان دي

ياشان بةئاةايى دةر اي  بةرةو مةروة تا ةةردةكةويتة ةدةرى  ئدةو كاتدة ضدي      
كرد كاتى طةيشتنة ةدةفاو لةةدةر ةدةفا  هدةمان شدتيش دةكدةي  و دةليي يد : )        

(. بدةاليم هديث جداريرت ئايةتةكدة      تَ دتعدَ هلل اكرب و  إله إ   الةر وكردنة كةعبةو  
( دا دةنري دد  لددة ةددةعى. وة دوايددى    ددُطناخوي نيتددةوة. وة ئةمددة بةيددةك جددار )  

دةطةر ي يتةوة بت ةةفاو بةم شي وةيةى كدةهاتي  بدت مدةروة. وة كدة طةيشدتيتةوة      
( تةواو دةبي  . وةبةم  دُط1ةةفا وةك جارى يي شوو دةكةيتةوةو بةمة دوو جار )

ارى تددريش دةر ايدد  لددة ني وانياندداا  وة جددارى حةوتددةم لةةددةر  شددي وةية يي ددن  جدد
تةيتل ةى مةروة تةواو دةبي  . وة ةوننةتة لة ر ايشتنةكةى ني وان ةدةفاو مدةروة   

(. وة كدة حدةوت جدار     جن اغفة واجحم إن  إنت األعز األكةيئةم دوعاية ب ةي :) 
تدةوة. بدةم ضدوار    ر ايشتنةكةى ني وان ةةفاو مةروةت تةواو كرد ق ت كدورت دةكةي 

) ةدور انةوةى دةورى كةعبدة ( و ) ر ايشدتنى ني دوان ةدةفاو       ئيشدةكة) ئيحدرام ( و  
مةروة ( و ) ق  كورت كردنةوة (بوو عومرة تدةواو دةبي د . وة بةمدة ئيحرامةكدةت     
دةكةيتةوة هةموو ئةو شتانةى كة كاتى ئيحرام لي   حدةرام كرابدوون بدتت حدةاليَ      

 (.ى ُتاحلج8َتنةوةت بت حةج ر اذى )دةبنةوة تائيحرام بةة
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 رِؤذى يةكةمى حةج

 ( ئيحرام كردن بؤ حةج. ذواحلجةى 8رِؤذى ) 

ُم الرتتيدَ( كة يى  دةوتري  :)  ُتاحلجَلة ر اذى هةشتةمى )  ( لة شدوي نى ختتدةوة    يد
لة مةك ة ئيحرام دةبةةتي  بت حةج  بةم شي وةيةى كة لة ميقات ئيحرامد  كدرد    

ري  و يياوان بتنى خت  لة ختيان دةدةن و  دوايى دوو يارضدة  واتة: ختت دةشت
قوماشددةكةى ئيحددرام دةكةيتددة بددةرت  وة نيددةتى حددةج دةهي نيدد  لددة دليتددااو  بددة 

( واتددة: ئددةى خوايددة وةاليمددى تددت  لبي    الله م حج ادةنطي  ددى بددةرزيش دةليي يدد : ) 
تدتو يايةندا   دةمب لةةدةر وةاليم داندةوةى    دةدةمةوة بت حدةج كدردن و  بدةردةوام   

الله م ه ذه حج    جَيء بةطوة  ر ايةليى فةرمانةكانى تدت. دواى ئدةوة دةليي يد :)    دةمب
(. واتة: ئةى خواية ئةوة حةجي  ة تةناا بدت ر ةزامةنداى تدت دةي دةم      فيها و  مسع 

هيث ر يايى و يي ش ضداوي تى خدةلي ى و ناوبدانط دةركدردن و شدوهرةت يةيدااكردنى       
ةوة حةج ناكةم تاوةكو خةلي ى بة حاجى مب بينن ناو بانط  بد يو  تي اانية. واتة بت ئ

بي تددةوة. بددةلي و بددة يدداكى تددةناا نيددةمت لددةم حةجددة وةاليم دانددةوةى فددةرمانى تددتو 
ر ةزابوونى تتية بت ئةوةى لة طوناهةكامن ياك ببَةوةو بةهةشت  بة نسيب ب دةي .  

نطى بددةرزةوة تةلبيددة  ر ى  بددت مينددا  وة بددةردةوام بددةدة    دواى ئددةوة دةكةويتددة 
لبي    الله م لبي   ت لبي      ْ ةا  ل    لبي   ت إن اإم  د دةكددةي . واتددة دةليي يدد : ) 

بددةطوي رةى  _(. وة بددةردةوام تةلبيددة دةكددةي   والنعم   ل   واالل   ت   ْ ةا  ل  
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تاوةكو ر اذى جةذن ر ةمى دةكةي   ئةو كاتة تةلبية كدردن تدةواو دةبي د .    _توانا 
لة مينا نوي  ى ني وةر او عةةرو مدةغريب و عيشدا و بدةيانى دةكدةي  و شدةو لدةوى        
م دةمي نيتددةوة. وة نوي دد ة ضددواريةكان كددورت دةكةيتددةوة بددت دوو ر ةكعددةت بددةالي   

كتكردنةوةى دوو نوي  بةيةكةوة ) واتة: مجع ( نيةو هدةر نويد ةى لدةكاتى ختيداا     
 دةكةي .

 رِؤذى دووةمى حةج

 ( ذواحلجةى 9كارةكانى رِؤذى عةرةفة ) 

دةرضددوون بددةرةو عةرةفددة: ئةطددةر خددتر هددةاليت راذى عةرةفددة دةكةويتددة ر ى  بددت  
(دةليي يد . وة لدةر يطا يدي ش     هللا ا دربعةرةفة  وة لة ر ي طدا تةلبيدة دةكدةي  يدان: )     

ئةطدةر بدتت   _طةيشنت بة عةرةفات لةشوي ني ة دادةبةزي  كةيي   دةليي ن )ندةمهة(  
وة تدداوةكو يددي ش نيددوةر ا لددةوى  دةمي نيتدةوة. دوايددى كددة نيددوةر ا داهددات  _طوجندا 

تددتزي  ى تددر دةر ايدد  و دةطةيتددة شددوي ني  ى تددر يددى  دةليددي ن: ) عورةنددة ( لددةيي ش  
وة لةوي ش الدةدةي  و خدةتيب وتدار دةدات و نوي د ى نيدوةر او عةةدر      عةرةفةية  

دوو ر كدددات دوو ر كدددات بةجةماعدددةت لةطدددةَ  خدددةلي ى دةكدددات لدددةكاتى نيدددوةر او 
كورتيشيان دةكاتةوة بت دوور كات  وة هيث ةوننةتى يي ش و ياشى لةطةَ  ناكةن. 

ةردوو نوي  ةكدة  وة هةر كةةي  يش بتى نةكرا بة جةماعةت ر ابطات  ئةوة خدتى هد  
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 بة كورت كراوةيى لةكاتى نيوةر ادا دةكات  جاختى بةتةناا بي    يان بةجةماعةت
 لةطةَ  ئةو كةةانةدا كة وةكو ئةون.

دواى نوي دد  ئددةو شددوي نة كددة ) عورةنددة (ى ندداوة جددى  دة هي نييدد  و دةضددي  بددت      
) دامي ندى   وة ئةطةر تواني  ب،ت بت الى بةردةكانى ذي ر شاخى عةرةفة  (1)عةرةفة

عةرةفة ( وة لةوى  بوةةتةو مبي نةوة  ئةطةر نةطةيشدتيتة ئدةوي ش ئدةوة لدة هدةر      
شددوي ني  ى تددرى عةرةفددة بوةةددتي  هددةر وةةددتانةو دروةددتة. وة ةددوننةت نييددة  
ةةركةويتة ةةر كي دوى ) ر ةةدة ( لدة عدةرةفات و لدةوى  بوةةدتي  . وة لةهدةر        

تدة قيبندةو دةةد  بةرزدةكةيتدةوةو     شوي ني  ى ترى عةرةفدة وةةدتاي  ر وو دةكةي  
  ال ه ا  دوعا دةكةي  وتةلبية دةكةي . وة بدة زارى ئدةم تةهنينةيدة دةليي يد : )     

(. وة بددةردةوام   وح ده  ْ ةا  ل هت ل ه االل   ول ه اإم دت وه ق عل ى ك   ْ ى  د داة
زار  تةهنينةو دوعاو تةلبيةو يار انةوة دةكدةي  تدا ر اذ ئداوا دةبي د . وة     ئاوا زي رو

داوا لةخوا ب ة ئازدت ب ات و ر زطدارت ب دات لدة دازةض  ضدون ة هديث ر اذي دة نيدة        
بةئةنددداازةى ر اذى عةرةفدددة خدددوا بةنددداة لدددةئاطر ئدددازاد ب دددات. وة لدددةو ر اذةدا  
يددةروةردطار فددةخر دةكددات لةةددةر فريشددتةكانى بددةو بةناانددةى كددة لةعةرةفددة      

اى حاجى و خوش ى حاجى طوى  دةةتيان بةرزكرداتةوةو لي ى دةيار ي نةوة. جا بر
مةدة ماناو بوون و بةردةوام بةو بثار ي وة  وة هةروةها ئةم كاتة يهازةى عةرةفة 

                                                           
دَلنيايى تةواو ل كة لةوةى كة لةناو سنورى عةِرةفاتدا بوةساتيت, ضاونكة ئةطاةر لاةناو خااكى عةِرةفاة        ر2 

 نةوةستابيت ئةوة حةجةكةت بةرناكةوَيت وبةتاَلة.
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لةدةة  نةدةي  بةقسة كردن و دانيشنت و خةوتن و طةر ان و ةواَ  كردن و وي ندة  
طرتن و ةوارى وشرت بوون!! وة ةوننةتة ئةم ر اذة بةر اذوو ندةبي  كدة بدت حدةج     

رةفة. وة ر اوةةتانى عةرةفة ر وكني  ى حةجةو هةر كةةي ة لة بةشي  ى ضوويتة عة
ئي وارةى عةرةفة يان شةوى جةذن لة عدةرةفات ر انةوةةدتي   حةجةكدةى بةتاليدة.     
كة وةةتانةكةت لةر اذدا بوو ئةوة يي ويستة لةوى  مبي ني تةوة تاختر ئاوا بدوون  وة  

داواى  دةبي د  ةركةةى  واب دات ئدةوة   جي اي شتنى عةرةفة يي ش ئةو كاتة حةرامةو ه
لي خت  بوون لة خوا ب ات و فيايةيةكيش باات كة ةةربر ينى حةيواني  دة لةحدةرةم بدت    

 هةذارانى ئةوى .

 

 دواى رِؤذ ئاوا بوونى ئيَوارةى عةرةفة

) موزدةليفدة (  وة زار بدة    ئين ا دةكةويتة طةر انةوة بةرةو شدوي ني ة يي دى دةليد    
و لةةةر ختيى دةر اي  و يةلةو يالية يةةتت ناكةي   بةاليم ئةطدةر ضدتالييى   هي َنى 
بدةخهايى دةر ايد . جدا كدة طةيشدتيتة موزدةليفدة بدانط دةدةيد  ئةطدةر           هدةبوو 

بةتددةناا بوويدد  لددة طةيشددتناا  وة ئةطددةر كتمددةليي  يش بةيةكددةوة بددوون ئددةوة      
ةليفةوة نوي  ى مدةغريب  يةكي  يان بانط دةدات وقامةت دةكات و ئةو كاتة لة موزد

دةكةن ةى  ر ةكعةت  وة دوايى تةناا قامةت دةكةي  ونوي د ى عيشدا دةكدةي  بدة     
كورت كراوةيى بت دوو ر ةكعةت  وة نابي   نوي  ى مةغريب لة كاتى ختى ب ةي  لة 
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عةرةفة  وة هديث ةدوننةتيان لةطةليداا ناكدةي   وة دواشديان ناخدةي  بدت نيدوةى         
 شةو.

دةخةوي  تاوةكو بةيانى  وة كدة بدةيانى بدتوة بدانط دةدةيد        دواى نوي  ى عيشا
وة قامةت دةكةي  و نوي د ى بدةيانى دةكدةي  لدةكاتى     _ئةطةر بةتاا نوي   ب ةي _

ختياا لة موزدةليفة. وة نوي  كردنى بةيانى لة موزدةليفة واجبي  ى حةجةو دةبي   
تة بدت ئدةوان دواة   هةر لةوى  ب ري   تةناا ذنان و يدةك كةوتدةكان ندةبن كدة دروةد     

) مينا ( لة ترةى ئيزدحيام و ياليدة   نيوةى شةو موزدةليفة جى  باي نين و بطةر ي نةوة
يةةتتى كاتى طةر انةوةى خةلي ى لة موزدةليفةوة بدت ميندا. دواى نوي د ى بدةيان      

ب،دوكة لدة موزدةليفدةو     _( كدة كي دوي  ى    امشد و احلدوامئةطةر توانيد  دةضدي  بدت )   
ةليفةى لةةدةر دروةد  كدراوةو بدة كي وةكدة دةليدي ن ) قدةزة  ( وة        مزطةوتى موزد

( و دوعداو   ال ه ال ه   اإم دهللت   اك رب و لةةةر كي وةكدة ر وو دةكةيتدة قيبندةو )    
( تاوةكو دةوروبةر ر ووناك دةبي  . وة ئةطةر امش و احلوام زي رى خوا دةكةي  لة ) 

لدة هدةر شدوي ني  ى موزدةليفدة مبي نيتدةوةو       ( ئةوة دروةدتة  امشد و احلدوامنةش،يتة)
زي رو دوعا ب ةي . وة يي ش ختر دةركةوتن دةكةويتة طةر اندةوة بدت ) ميندا ( بدة     
لةةةر ختيى و ئارامييةوة بة تةلبية كردنةوة. وة كة طةيشتيتة ئةو شوي نةى مينا 

 ؛بددوو( ر ايشدتنةكةت خي ددرا دةكدةي  ئةطدةر مدةجال       بطد   يَّدوكدة يدى  دةليدي ن )    
ضددون ة لددةو شددوي نة فينددةكانى ئةبرةهددةى كددافر وةةددتان و ماندداوو بددوون, وة لددة  
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بة يي ،ةوانةى ئدةوان بدة خي رايدى و     جاهينيةتاا لةوى  وةةتان, بتية يي غةمبةر 
 ئازايى لةوى  دةر ايش , نةك ماناوو بي   و بوةةتي  .

اجلمدو  يندا( بدت ةدةر )    ئين ا ر ي طةى ناوةر اة  دةطري تةبةر كدة دةطةر ي تدةوة بدت )م   
( كة ئاخر جةمرةيةو لة هةموويان نزي رتة  مجدو  ال ق دَ( كة يي ى دةوتري   )  الكدربى

 لة مةك ةوة.

 

 رِؤذي سيَهةمي حةج

 (ذو احلجة ى10كارةكانى رِؤذى )

 )رِؤذى جةذن و قوربانى( يوم احلج االكرب

 يةكةم كار لةم رِؤذةدا: 

 (رمي مجرة العقبة)

نةوةت لة موزدةليفة يةكةم كدارت لدةو راذةدا ر ةمدى جدةمرةى عةقةبدة      دواى طةراِِ
دةبي   بة حةوت بةردى تتزي ة طةورةتر لة دةن ة نتك يةك لة دواى يةك وة لةطةَ  

وة لة مينا بةردةكان كتدةكةيتةوة بت  ر   إك رب هاويشتنى هةر بةردي ة دةليي ي  )
بددت ندداو حةوزةكددة. وة لددة كدداتى   (, واتددة هاويشددتنيان نددي  بددةرد بدداران كردنددى )
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هاوي شتنى بةردةكان ر وو دةكةيتة حةوزةكدةو الى ضدةي  دةكةوي تدة الى مةك دةو     
وة ر ةمددى و بددةرد  الى ر اةتيشدد  دةكةوي تددة الى مينددا. بددةم شددي وةية ةددوننةتة.  

هاويشتنة نداو حةوزةكدة عيبادةتي  دة خدوا دةزاني د  حي َدةت ضدية تيايداا بدةاليم          
دةنوي ني   و ئدةم عيبادةتدة  دةكدات و خدوا  بدة طدةورة        حاجى من ةضى ختى

 ر.   إكرب  دادةني   و لة طةَ  هةموو بةرد هاويشتني  يش دةليي  :

وة ب   شةرعية كة بةردى طةورةو تاكة نةع  بااوي . وة دروة  نيدة يدي ش خدتر    
يدوةى  هةاليتن بةردةكان بااوي  مةطةر لةوانة بي  كة روخسةتيان يي ارابوو دواى ن

شةو لة موزدةليفة بطةر ي نةوة بت مينا لة ئافرةتان و الوازان و خداوةن عوزرةكدان.   
وة كة ر ةمى كرد ) واتة بةردةكانى هاويشنت ( كتتاييش دي ني   بة تةليبدة كدردن,   

الهحلدل  ضون ة دواى ر ةمى لة ئيحرام دةردةضي , دةرضدون و كردندةوةى يةكدةم )   
تاوةكو لة دواى ر ةمى: ةةرتاشد    (1)حرام نةكةيتةوة(, بةاليم باشرت واية ئياألت  

يددان ةددةر بددر ينيش نةكددةي , ضددون ة هةندداي ة لددة زانايددان فةرموويانددة : ئيحددرام    
كردنةوةى يةكةم بةم دوو كارة دةبي   لة كارةكانى ئدةو ر اذة.وة دروةدتة ر ةمدى    

ت بي د .  دوا خبات بت دواى نيوةر و  و تاوةكو شةو ئةطدةر يديش ئدةو كاتدة نار ةحدة     
 دواى تةواو بون  لدة بدةرد هاويشدتنةكةت. هدةموو شدتة حدةرام كراوةكدانى كداتى        

وة يتشداكى ئيحدرام    ام  بت حةاليَ  دةبي تةوة تةناا ضونة الى خي زان  نةبي  .ئيحر

                                                           
 واتة لة ئي.رام دةرنةضيت. ر2 
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ال دةبةي  و جنة ئاةدييةكانى خدتت لةبدةر دةكةيتدةوة ئةطدةر حةيوانيشد  ةدةر        
ةاليم بددت ئددةوةى ئدداوا لددة جنددةكانى ختتدداا  بدد. (1)نددةبر يبي   و ق يشدد  نةتاشدديبي  

نيتةوةو لة ئيسراحةتاابي , ئةوة لةو ر اذى قوربانيدةدا دةبي د  بطةر ي تدةوة بدت     مبي 
ُا  الفَ دَ ركةعبةو حةوت جار بسور يتةوة بة دةورى كةعبةدا واتدة )   ب دةي    طد

فَ دَ   اليي ش مةغريب, ضون ة ئةطةر يي ش شةو داهاتن ئةم تدةوافى طةر انةوةيدة   
نةكةي  ئةوة دةبي   جنى ئيحرام ب ةيتةوة بةرت, وة يي ش بةرد هاويشدتنةكةت   ر

ان ه ذا ا قي   فةرمويدةتى:   يي غةمبدةر  دةضيتةوة حاليةتى ئيحرامدةوة, ضدون ة   
جوخ  ل لك  م ارا ان  تم جمي  تم اجلم  ة  ان  ل  قا م  ن ك    م  ا ح  ةمتم من  ه ا  النس  اء, ف  ارا 

حةما ىتيتكم دب  ان  ةم قا اجلم ة  دب   ان  طقف قا  إمسيتم دب   طقافقا هذا البيت صةمت
  .ر2 ربه

 

                                                           
 (.365-364 /7بِروانة الترح املمتع ) ر2 
(. ئةمة ِراى هةنادَيك لاة زاناياناة باةَمم زؤرباةيان لاة ساةر         372 /7)  وانة الترح املمتعبِر -َحَح )1( 

ئااةوةن كااة ئااةم حديسااة شااازةو مااةق وَل نيااة ضااونكة ئةطااةر مااةق وَل بوايااة, ئااةوا لااة ناااو هاااوةَمنى و     
 شوَينكةوتةكانيدا ئيتى ثَيدةكرا.

َلى ئاةوة بادةيت لاة هاةمان ِرؤذدا تاةوافى داباةزَين       بةمََم براى مسوَلمان باش  واية ئي.تيات بكةيت و هةو
 بة حةديسةكة كردبَيت واهلل اعلم.لةم خيالفة ِرزطاربيت و كاريتت  ( بكةيت, ب  ئةوةى افَ َ
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 قوربانى رِؤذى دووةم كارى

 ( السحو  ت الذبح ) 

( و  السحدو حدةيوان ةدةربر ين )   بدت شدوي نى   ب،دي   ةدوننةتة  هاويشدتنةكة  بةرد دواى
لةوى  مةر ي ة ةةردةبر ي  يان حةوت كةس بةشاارى دةكةن لة كر ينى وشرتي ة يدان  

 ن.يةك و ةةرى دةبرمانطا

وة لة هةرشوي ني  ى مينا و مةك ة ةةر بم دري   هةر دروةدتةو ئةطدةر بدت ختشد      
درووةتة, بةاليم درووة  نية لدة شدوي ني  ى    ةةرى نةبر ي  و وةكينى لي بطري  هةر

تر ةةربمي   وةك ئةوانةى كة دةليي ن لة واليتى ختمان ةدةرى دةبدر ين!!, ضدون ة    
 تةناا ميناو مةك ةية. شوي نى ةةر بر ين

قوربانى ةةربمدري  , ضون ة كاتى ةةربر ين تدةناا   وة هةروةها نابي   يي ش ر اذى
(. وة كدددة فريدددا   ايم الهشدددويقر اذى قوربدددان و ةدددى  ر اذةكدددانى تدددرى دواييدددةتى ) 

نةكةوتي  يان حةزت ندةكرد ر اذى قوربدانى ةدةربر ينةكة ب دةي  ئدةوة دةتوانيد        
  ةر راذي  ى تر لة ةى  راذةكانى ترى دواى جةذن.خبةي  بت ه دواى

يدد   دةكةيتددة  وة كدداتى ةددةربر ين  حةيوانةكددة دةخةيتددة ةددةر الى ضددةيى و ر وى 
ر اةدت  دةخةيتدة ةدةر الى ر اةدتى حةيوانةكدةو بدة دةةدتى ضدة           قيبنةو قاضدى 

ةةرى دةطري  و بةر اةتيش بة ضةقتيةكى تي  ةةرى دةبر يد   هاوكدات لدة طدةَ      
 ربس  م  , و  إك  رب, الله  م ه  ذا من    ول   , الله  م   ب    م  ين  ر ين دةليي يدد  )ةددةرب
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ئةم حةيوانة ةةردةبر م و خوا طةورةترة لة هةموو شدتي ة, ئدةى     واتة: بة ناوى 
خواية ئةم حةيوانة نيعَةتي  ى تتيدة يي د  بةخشديوم و منديش هدةر بتتدتى ةدةر        

 ةبوَ  ب ة.دةبر م لة يي ناوى تت, ئةى خواية لي   ق

كةواتة ةةر بر ينى حةيوان دةبي   تةناا لة يي ناوى خوادا بي   و بدة نداوى ئدةوةوة    
بي  , وة نابي   لة ةةر قةبرى يياو ضاكان يان بدة نداوى ييداو ضداكان و بدت ئدةوان       

 ةةر بم دري  , ضون ة ئةوة شهكةو بةر لةعندةتى خدوا دةكدةوي    يي غةمبدةر     
وة بدتت هةيدة لدة حةيوانةكدةى خدتت       ر2 ر م ن رب ح لغ ري لع ن     دةفةرموي  : 

 خبتي  و بر ي  يشى ل   هةليبطري  بت ر اذانى تر.

وة ئةطةر توانداى كر يندى حدةيوان  ندةبو,      ويستة بةشى هةذارانى ل   باةي .وة يي 
يان دةةت  نةكةوت ئةوا ة   ر اذى دواى جةذن بةر اذو دةبي  و دروةتيشة يي ش 

ايتةوة بت واليتى ختت حدةوت ر اذى  ة   ر اذوةكة بطري , وة كة طةر  ر اذى عةرةفة
 ر اذ لة برى حةيوان ةةربر ينةكة. 10تر بةر اذو دةبي  كة دةكاتة 

 

 

 

                                                           
 .2908 تاَ نيلش/ ر2 
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 سيَهةم كارى رِؤذى قوربانى

 (احللق  ت القريو)

دواى حددةيوان ةددةربر ينةكة قدد ى خددتت كددورت دةكةيتددةوة يددان دةيتاشددي , وة    
ن, بةاليم ذنان بة ئةنداازةى ةدةرة يةجنةيدةك دةبدر ن لدة      تاشينى خي رترة بت يياوا

 ق يان بة طشتى.

 

 ضوارةم كارى رِؤذى قوربانى

ُا  الفَ َ ر    ط

دواى ئةمة لة هدةمان راذدا ييداوان بدتنى خدت  لدة ختيدان دةدةن, وة هدةردووال        
( بددت ئةجنامدداانى تددةوافى ئيفددازة واتددة تددةوافى    اميددجهلل احلددوام دةطةر ي نددةوة بددت )

انةوة بة دةورى كةعبة, وة هةروةها بت هاتن و ضونى ) ةةعى ( ني وان ةدةفاو  طةر 
 مةروة.

وة ضتن لة كاتى هاتن  بت كةعبدة يةكدةم جدار دةةدور ايتةوة بدة دةورى كةعبدةو       
ُا ني وان ةةفاو مةروا, لة ) ُا  الفَ دَ ( بة هةمان شي وة  )ط ( دةكةي , وة  طد

ةةفاو مةروة. بدةاليم لدةم جارةيانداا شدانى      دةةور ي تةوة بة دةورى كةعبةو ني وان
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)  ر اةت  دةرناخةي  وة بة جنة ئاةايةكانى ختت تةواف دةكةي  و, لة ة   خوىل
 ةور انةوةى ( ةةرةتاشتاا يةلة ناكةي  لة ر ايشتنتاا.

ةناا ( ب ةي , ئةوة تقدوان  ) (, يان هاوتا لة طةَ  عومرة افدواد وة كة حةجى تةناا )
بددة دةورى كةعبددةدا تددةواف دةكددةي , بددةاليم ئددةرارة ةددةعى و ر ايشددتنى ني ددوان 

( ةدةعى و ر ايشدتنى    القدهللتمةةفاو مةروةت لة ةةرنية, ئةطةر لدة طدةَ  تدةوافى )    
 ني وانيان  كردبي  .

ُا  الفَ دَ ر وة دواى ئةم تةوافى طةر انةوةية  هةموو شتي  ى ل   قةدةغدةكراو    طد
 بت حةاليَ  دةبي تةوةو دةتواني  ب،يتة الى خي زانيش . بة هتى ئيحرام 

ةدةفةر كدردن    وة دروةتة تدةوافى طةر اندةوة لدة ر اذى قوربانيداا نةكدةي  و كداتى      
ُدا   شنت )بي ةي  بة يةك ارى لة جياتى تةوافى بة جي اي  ُا  الد (. بةاليم ئةطدةر  طد

ُا  الفَ ددَ  لددة ر اذى قوربانيدداا ) ئددةوة دةبي دد  دواى ( نددةكات يددي ش مددةغريب طدد
هدةموو   مةغريب جنى ئيحدرام ب اتدةوة بدةرى تداوةكو تدةواف دةكدات و ئدةو كاتدة        

  شتةكانى بت حةاليَ  دةبنةوة. وةك لة يي شرت بامسان كرد.

 ووةان ةوننةتة ر اذى جةذن ئةم ضوار كارة يةك لة دواى يةك ب ةي :

 ةمىيةكةم جار ر - 

 دووةم جار ةةربر ين - 
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 ةي اةميش ق  تاش  - 

  بةاليم ئةطةر يا  و يي شيان ب ات و بةم تةرتيبة نةيان كدات  لة ياشان تةواف - 
 هةر دروةتة.

 رِؤذي ضوارةمي حةج

 ( ذواحلجةى 11كارةكانى شةوو رِؤذى ) 

ر اذ لدةوى    (1)وة دواى تةوافى ئيفازةو ةةعى دةطةر ي تةوة بت مينا, وة ة   شدةوو 
وة لددة هةرةدد   ر اذةكاندداا ) دواى نيوةر و يددان ( بددةرد دةطري تددة ندداو  ني تددةوة, دةمي 

ةميدد  كددة ر  ( بددةم شددي وةيةى اجلمددواتهةرةدد   حددةوزةكانى بددةرد تي دداا فر ي دداان ) 
 دةكردو بةردت دةهاويش :

( كدة  اجلمدو  الت  .يةكةم جار دةة  دةكةيتة بةرد هاويشتنة حدةوزى يةكدةم )   1
(. جدا كدة لدة بدةرد هاويشدتنةكة بويتدةوة         َد )  نزي رتين حدةوزة لدة مزطدةوتى   

تتزي ة بةالى ر اةتاا دةضيتة يي شةوةو ر ووةو قيبنة ماوةيةكى زار ر ادةوةةدتي  و  
دةة  بةرز دةكةيتةوةو دوعدا دةكدةي . وة ئةطدةر نةشد  تدوانى زار بوةةدتي        

 ئةوة كةمي ة هةر بوةةتة بت دوعا كردن.

                                                           
)1(

 مانةوةى شةو لة مينا واج ة لة سةر غةيرى ذنان و بَي توانايان و خاوةن عوزرةكان. 
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بددت  ( وة حددةوت بةردةكددةى اجلمددو   النَعَددَ  .دوايددى دي يدد  بددت حددةوزى دووةم )  2
زار و  دةهاوي , ئةرار الى ضة  دةطري  و ر ووةو قيبندة دةوةةدتي  ماوةيدةكى   

 يش بي د  هدةر   دةة  بةرز دةكةيتةوةو دوعا دةكةي . ئةطةر ندةتتوانى بدا كدةمي    
دوعا ب ة.

ر ةمددى( (, وة بددة هددةمان شددي وة )مجددو  ال ق ددَ  .لددة كتتايدداا بددت حددةوزى ةددي اةم )3
دةكددةي  بددة شددي وةيةك كددة كةعبددة ب ةوي تددة الى ضددةي  و مينددا  ب ةوي تددة الى   

 ر اةت . وة دوايى ر اناوةةتي  و يةكسةر دةطةر ي يتةوة بت مينا.

 

 رِؤذاني ثيَنجةم و شةشةمي حةج

 (ذو احلجة ى 13و12رِؤذى )  كارةكانى

ُت احلجدَ  (ى 13,12دووةم و ةي اةميش لةو ة   ر اذةى دواى جةذن )  اذىوة ر 
 دةكةي . ُت احلجَ(ى  11)  وةك يةكةم ر اذةكةى

كردن و دوايى بطةر يتةوة  وة دروةتيشة تةناا دوو ر اذ مبي نيتةوة لة مينا بت ر ةمى
مةك ةو, شدةوو ر اذى ةدي اةم نةمي ني تدةوة بدت ر ةمدى. بدةاليم ماندةوةت ةدوننةتةو         

تدداوةكو خددتر ئدداوا مينددات  ُت احلجددَ  (ى 12خي رتددرة. بددةاليم ئةطددةر ر اذى دووةم)
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مبي نيتدةوةو   ُت احلجدَى 13 نةهي شد , ئدةوا واجبدة ةدي اةم شدةوو ر اذيدش       بةجى 
 هةمان كارى ر اذى يي شرت ب ةيتةوة.

( اميددجهلل احلددوام وة دروةددتة ئددةو شددةوانةى كددة لددة مينددا دةمي نيتددةوة ةددةردانى )  
وو ر ةكعددداتى ب دددةي  و تدددةواف بدددة دةورى كةعبدددةدا ب دددةي , حدددةوت جدددارو د  

لددة دوا ب ددةي  لددة يشدد  مددةقامى إبددراهي , ضددون ة خي ري  ددى زار     ةوننةتيشدديان
تةوافدة  دةوتري د  تدةوافى ةدةربةخت بدت لدةخوا نزيدة         طةورةية. وة بدةم جدترة  

 بونةوة, وة تةناا ةوننةتةو بة جنى ئاةييةوة  دةكري  .

ت ب دةي  و باشدرتيش   وة يي ويستة ئةو ر اذانةى مينا نوي  ة فةرزةكان  بة جةماعة
نتي د يان   يي غةمبدةر  70( بي د  ئةطدةر توانيد . ضدون ة       َد واية لدة مزطدةوتى )   

 لي  ردووة.

مينا تةواو بوو ئةوا واجباتةكانى حدةج تدةواو بدون و     وة كة دوو يان ةى  ر اذةكةى
طوجنانى ختت دةمي نيتةوة, وة هةوَ  باة ئةو  دةطةر ي تةوة بت مةك ةو بة طوي رةى

( 100,000وةية هةر لة مزطةوت بي , ضون ة يةك نوي د ى ئدةو مزطةوتدة بدة )    ما
 ةةد هةزار نوي  ى شوي نى تر هةية وة زار تةواف ب ة.
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 دواى تةواو بوونى حةج

 تةوافى مالَ ئاوايى

ُدا  ُا  ال  ر    ط

كة كاتى ر ويشتنةوةت هات و ويست  مةك ة ج   باي نيي , ئةوة يي ويستة لة ةةرت 
ُا   ش  بة دةورى كةعبةدا حةوت جار بسور ي يتةوةو تةوافى ماَ  ئاوايى ) ئاخر طد
ُدا    ( ب ةي , بةب   ةةعى لة ني وان ةةفاو مةروة.ال

( دا بدوو, ئدةوا ر وخسدةت      دَض اين ععدَ  بةاليم ئةطدةر ئدافرةت كدة لدة حاليدةتى )     
 دراوة بةبى  تةوافى ماَ  ئاواي  مةك ة ج   باي نيي  .

اللهدش َدل    بنيى : ا قاضى ضةي  يي ش خبةو لة مزطةوت وةرة دةرةوةوة لة كتتايا
 عل   مهلل تسلش, اللهش إىن  سَله ن  فضله ر.

 ترى مةك ةو دةورى مةك ة. وة ةوننةت نية ب،ي  بت ئةو مزطةوتانةى

 ( و شوي نةوارةكانى تر. واءوة هةروةها ةوننةت نية ب،ي  بت ئةش ةوتى )

 ت بت نوي   ب،ي  بت مزطةوتى عائيشة لة )تةنعي (.وة ةوننةت نية بة تايبة

 ى بدد   خي ددرةو كدداري  ى  بددةلي و ئددةو ضددونانةت هددةمووى بدد   ةددودةو مةةددرةفي    
 داهي نراوةو ب   بةليطةية.
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قةدةغة كراوةكان بة هؤى ئيحرام

ُ ات اإل وامر    ظ

 لة ئيحراماا ضةنا شتي ة حةرام دةبن: 

 كردنةوةى..تاشينى موى ق و الشة, يان كورت 1

 .نينتك كردن.2 

 .عةترو بتنى خت  بةكارهي نان بت الشةت و يتشاك  دواى ئيحرام بةةنت.3

 .ر اوكردن لة دةش  و خواردنى ئةو ني ،رة  كة بت تت ر او كرابي  .4

 .جيَاك كردن.5

   .مان كردنى خي زان و دةة  لي اانى بة شةهوةت و ةةيركردنى بة شةهوةت.6

 مارة كردنى. .داخوازى ئافرةت و7

 .لةبةركردنى جنى دووراو بت الشة, وةك فانينةو بي امةو شترت.....بت يياوان8

 .ةةر دايتش  ر اةتةوخت بة مي زةر يان ك يو ..... بت يياوان9

 .دايتشينى دةم و ضاو بة نيقاب بت ذنان.10

 .لة دةة  كردنى دةة  كي ش بت ذنان.11
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 لة بهضدوون  يان نةزان  كراوانة ب ات بة وة هةركةةي ة يةكي ة لةم شتة قةدةغة 
 , ئةوة نة تاوانى لة ةةرةو نة فياية.زارى لي  رانيان 

ختى شدتي ة لةماندة ب دات, ئدةوة     عةماى بة ئيختيارى بةاليم ئةطةر دواى زان  بة 
تاوانى كردووةو يي ويستة دةة  هةليطري   لة قةدةغة كراوةكةو حوكَةكةشى بدةم  

 بة كورتى:شي وةيةى خوارةوةية 

ئةطةر جيَاعى كرد يي ش ر ةمى جةمرةى عةقةبة لدة ر اذى جدةذن, واتدة يدي ش     -1
لددة ئيحددرام دةرضددونى يةكددةم, ئددةوة فيايةيددةكى قورةددى لةةددةرة كددة بريتيددة لددة 

 ةةربر ينى وشرتي ة وة حةجةكةيشى بةتاَ  بتتةوة.

ة ئةطددةر ر اوى كردبي دد  و حددةيوانى كوشدد  بي دد  ئددةوة فيايةكددةى بريتييددة لدد   -2
 ةةربر ينى وي نةى ئةو حةيوانةى كة كوشتوويةتى.

ئةطةر ق ى كورت كردبي تةوة, يدان تاشدى بي تدى, يدان نيندتكى كردبي د , يدان         -3
ةةرى دايتش  بي  , يان بتنى ختشى لة خدتى دابي د , يدان ضدوبي تة الى خي زاندى      
دواى لددة ئيحددرام دةرضددونى يةكددةم, يددان ماضددى كردبي دد  و دةةددتى كردبي دد  بددة   

هوةت و طاليتةى لةطةَ  كردبي   بةو جترة, يان جنى دووراو بت الشدةى لدة بدةر    شة
 كردبي  , ئةوة فيايةكةى بريتيية لة هةليب اردنى يةكي ة لةم ة   شتة:

ا.بةخشينى ة   )صاك( واتة دوانزة مش  ختراك بة شدة  فدةقه, واتدة هدةر دوو     
   مش  بت فةقهي ة.



 

 

 56 ba8.org 

 .......      َ       َ                      بة طوي رةى بةل طةكانى قورئان و سوننةت     َ                        فةزل  و ضؤنيةتى و حوكمةكانيان حةج وعومرة    

 ب.يان ة   ر اذ بة ر اذو بون.

 ج.يان ةةربر ينى مةر ي ة.

وة ئةطةر داخوازى ئافرةتى كرد, يان مارةى كرد, ئدةوة هديث فيايةيدةكى لدة      -4
 ةةر نية.

وة ضةنا حوكَي  ى تدريش هةيدة ةدةبارةت بدة كردندى ئدةم قةدةغدة كراواندة بدت           
زانينيان بر وانة كتابة طةورةكان يان يرةيار ب ة لة زانايان, بةاليم لة بةر كدورتى و  

 ةلةيى لي رةدا دري  ةمان ي   نةداوة.بة ي



 حيكمةت ضية لة سةفةرى مةدينة؟

 , ةوننةتة ةةفةر ب ةى بت شارة مةدينة لةبدةر خداترى مزطدةوتى يي غةمبدةر     
ضون ة يةك نوي د  لدةو مزطةوتدةدا خي درة هدةزار نوي د ة هةيدة  بدةاليم دروةد  نيدة           

الينى ةدةفةرى مةديندة   و هداوة  بةتايبةت بة نيةتى زيدارةتى قدةبرة يي غةمبدةر    
ضون ة ةةفةر بدت مزطةوتةكةيدةتى ندةك بدت قةبرةكدةى. بدةاليم كدة لةبدةر          ,ب ةي 

حتَدَ اميدجهلل ر مزطةوتةكةى ةةفةرت كرد ئةو كاتة دواى دوو رةكعدةت ةدوننةتى )   
) يددان دواى نوي دد ى فددةرز كددة قامددةتى بتكرابددوو (  دةضددي  بتزيددارةتى قددةبرى     

أبددوب رو عَددر )ر ةزاى خوايددان لدد   بي دد ( وة  وة هددةروةها قددةبرة  يي غةمبددةر 
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ةددةالميان لدد   دةكددةي   بددةاليم وريابددة لددة هدداوار لدد   كردنيددان و داواى يارمددةت  و 
شةفاعةت كردن لي يان و ةور انةوة بة دةوريانااو دةة  لةةةر دةة  دانان كات  

ةكة ئةوان ر اوةةتان بةرامبةريان وةك لة نوي  دا ر ادةوةةتي . وة بة تايبةت ر وو م
لةكات  نوي د و دوعدا  وة ياليدة يةةدتت دروةد  مةكدةو خدةلي   ئةزيدةت مدةدة لدة           

و مينبةرةكددةى (  وة  دةورى قةبرةكددةو لددة ر ةوزة ) ني ددوان ذورى يي غةمبددةر  
نوي  ة ر ةوزة هيث تايبةت مةنايةكى تي اا نيةو خي رتر نية لة نوي  ة شوي ني  ى تدرى  

يزة يي شةوة نوي  ةكةت لةطةَ  جةماعدةت ب دة  ئدةوا    مزطةوت  بةلي و هةوليباة لة ر 
خي رتددرة. وة كددة ضددويتة دةرةوةى مزطددةوت ياشددةو يددا  و ر وو لةقددةبر مةضددترة 

الله م ص  ّه عل ى دةرةوة   بةلي و بةئاةاي  ختت قاض  ضةي  يدي ش خبدةو بنيد  : )    
ط دةند  وة وريابدة لةمزطدةوت  يي غةمبدةر    ر.  مد ت اللهم إس إسأل  من فة ل 

 بةرز نةكةيتةوة  وة دةة  بة يةجنةرةو ديوارى ذورةكةدا مةهي نة بت بةرةكةت.

ضدون ة نوي د ي  ى مزطدةوتى     ,وة بازياتر مانةوةكةت لة مةك ة بي   نةك لة مةديندة 
 بة ةةد هةزار نوي   هةية.اميجهلل احلوام ر مةك ة ) 

زطةوتى يي غةمبدةر  وة ئةو حةديسة ر اة  نية كة دةليي  : هة كةةي ة ض  نوي   لة م
    ب ات ئةوة ر زطارة دةبي   لة نيفاق و لة عةزاب. وة دروة  نية بدةهتة ئدةم

 حةديسة الوازة هةفتةيةك ختت باي نييتةوة لة مةدينة!!.
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 وة حةج و عومرة هيث يةيوةنايةكيان نية بةشارة مةدينةو قةبرة يي غةمبدةر  
ى هيث زيدانى لد   ناكدةوي  .    بتية هةر كةةي ة ةةفةر نةكات بت مةدينة حةجةكة ,

وة ئةو حةديسدةى كدة دةطي ر ندةوة دةليي د : هدةر كةةدي ة حدةج ب دات و زيدارةتى          
قددةبرى مددن نددةكات ئددةوة لددي   دوور كةوتتتددةوةو حددةق  بددةج   نةطةياندداوم.         

ختيشد  دةضدوو بدت     حةديسي    دراو هةليبةةدرتاوة. وة هدةروةها يي غةمبدةر    
 مةك ة!.

ج بةب   ضوون بت مةدينة تةواو نابي    يان حةج بت ئةوةية كةواتة وا مةزانة كة حة
ب ةي   نةخي ر حةج هةر بدووة يدي ش يي غةمبدةريش     زيارةتى قةبرة يي غةمبةر 

. 

وة ئةو كةةةى دةضي تة مةدينة ةوننةتة كة بةدةة  نوي  ةوة ب،ي   بت مزطةوتى 
ُرء)  ياداشتى عومرةيدةكى   وة دوو ر ةكعةت ةوننةتى تي اا ب ات. ضون ة ئةوة ( قد

 هةية.

وة ةوننةتة بت ئةو كةةدةى ضدووة بدت مةديندة زيدارةتى قةبرةدتانى ) بدةقيع ( و        
قةبرةتانى شةهياةكان  كي وى ئوحا ب ات بت ئةوةى مردندى بي تدةوة يدادو يةنداو     
ئامتذطارة وةربطري   كة دةبيني   ئةم هاوةلية بةر ي زة ختشةويستانة  مدردوون و  

 ي ش  دواى خزمةتي    زار بة ئيس م و تي  تشاني  ى زار.دونيايان بةج   ه
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بةاليم دروة  نية شتي  ى ةةر قةبرةكانيان بةبةرةكدةت هدةليبطري   ندة طد   و ندة      
بةرد   وة ةةالميان ل   ب ةو دوعايان بت ب ة نةك داوايان ل   ب ةي  و بيان كةيتدة  

 واةيتةو شةفاعةت كار   ضون ة ئةوة شهكة.

نية زيارةتى هيث شوي ني  ى تر ب دةي  لدة مةديندة  وةك ئدةو حدةوت      وة ةوننةت  
ق لهد  ر  مزطةوتةى كة نزية ر ووداوى خةناةق  وة هةروةها مزطدةوتى دوو قيبندة )  

و كي وى ئوحا... وة ضون بت زيارةتى ئدةم شدوي نانة بدة تايبدةت هديث بةليطةيدةكى       
  ى ب   ةودة.  لةةةر نيةو كاري  ى داهي نراوةو ماناووبوون و مةةرةفي 

 

ُ ات احلون  قةدةغة كراوةكانى مةككةو مةدينة  ر  ظ

خواى يةروةردطار ضةنا تايبةت مةنايدةكى بةخشديوة بةشدارة مةك دةو مةديندة       
بةشي وةيةكى وةها كة خي رة خوا يةرةيت لة دوو مزطةوتةكة زياتر لدة شدارةكانى   

م لدةم دوو شدارة حةرامدة    تر  وة هةناي ة ش  لةشارةكانى تر حةاليلية كردنيان بةالي
ئةجنام دانيان  ئةمة  ر ي زي  ى طةورةية كة خواى طدةورة لدةم دوو شدارةى نداوة      

 ئةم شتانة  كة قةدةغةن لةم دوو شارة بريت  لةمانة: 

هةروةها ر اونانيان و هةليفر انانيان ياخود هاوكدارة   ر او كردن  ئاذةَ  و باليناة   .1
 كردن لةةةر ئةو كارة.

 ر ووةك يان در ك تةناا ئةوة نةبي   كة بر ينى زةرورى بي  . بر ينى .2
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 هةليطرتين ضةك تياياناا. .3

هةَ  طرتنةوةى شيت وون بوو بدة نيسدبةت حداج  دروةد  نيدة. وةك يدي  يوو        .4
 نةع  و جانتاو شيت تريش...

جا هةر كةة   هدةر كدام لدةم قةدةغدة كراواندة ب دات   ئدةوة طوناهبدار دةبي د  و          
ى ل   بوردن ب ات لة خوا  وة ئةطةر ر اوكردنةكة لة اليةن كةةي  ةوة يي ويستة داوا

 بي   كة لة ئيحرامااية ئةوة خوي نى كةوتتتة ةةر.

كةواتة ضون ة ئدةو شدتانة قةدةغدةكراون لدةو دوو شدارة بتيدة يي يدان دةوتري د  )         
 واتددة ئددةو دوو شددارةى كددة هةندداة  شددتيان تي دداا حددةرام كددراوةو ر ي زي  ددىاحلدون  ر 

 تايبةت و بةرزيان ل   نراوة.

 ئةو خويَنانةى كة لة حةجدا واجب دةبن:

 خوي نى:  دم عنينه  ر ) .1
ئةو خوي نة بريتية لة ةةر بر ينى حةيواني ة لةاليدةن  متهدع ر: حةج  ئيسراحةت )  -أ

ئةو حاجيةى كة لة مانطةكانى حةجاا ئيحرامةكةى بة حةج بةةدتوةو دواى تدةواو   
حةت دةكدات ئن دا ئيحرامدى تدر دةكدات بدت حدةج واتدة         كردند  عومرةكدةى ئيسدرا   
 حةجى ) تةمةتوك ( ب ات.
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وة هةروةها لةةةر ئةو كةةةشة كة حةجى يةك خسنت و هاوتاكردنى لةطدةَ    -ب
دةكات  واتة : ئيحدرام دةكدات بدت هدةردوكيان ) بدة حدةج و        دج القدوان ر عومرة ) 

 (. قوان)  عومرة بةيةكةوة

َع   ّإَرا جََجْع ُتْم ] ى :خواى يةروةردطار فةرمويدةت  ي  حل اْإَ جّه َوَس ب ْ َفَم ن ملَّْ َيَّ ْد َفّص َياُي َثلثَ ّ  َإَيَّ
 .ر296 ال قو :[  ّْلَ  َعَشَة اب َكاّمَل اب 

واتدة ئيحرامد     –واتة: هةر كةة   ويستى بةهرةمةنا ب   لة عومرة تا كاتى حةج  
كردن و ر ابواردن تا كاتى بةة  بة عومرة وة دواي  بةهرةمةنا بوو بة ئيسراحةت 

 ,ئيحرام بةةنت بة حةج هةر لة مةك ةوة بد   ئدةوةى بشدطةر ي تةوة بدت ) ميقدات (     
) بدة ئيسدراحةت ئيحدرام بةةدنت لدة مةك دةو بدةج           ئةوة بةرامبةر بدةو نيعَدةتى  

هي نانى دوو عيبادةت لة ةةفةري  اا (  يي ويستة ضى بت هةليسور او لة دةةتى هدات  
بم ة   بةاليم ئةطةر ضوو بت ميقات و ئيحرامى بةة  ئةوة بةدةلةكةى  حةيوان ةةر

 ) بريتيةكةى ( لةةةر نية.

ئةو حةيوان ةدةربر ينة لدة بةرامبدةر ئدةو نيعَةتدة طةورةيدةى خوايدة كدة         تيَبينى : 
هةردوو عيبادةتةكةى حدةج و عدومرة لدة تدةناا ةدةفةري  اا بدةج   دةهي ني د  بد           

مديش بطةر ي تدةوة بدت ميقدات بدةجيا لدة جدارة يةكدةم.         ئةوةى بت عيبدادةتى دووة 
كةواتة حةجى جترة قهانيش حةيوان ةةربر ينى تي ااية. بةاليم حةجى تدةنااو بد     
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عومرة ئةو خوي نةى تي اا نيةو ئةو عيبادةتى حةيوان ةةربر ينةى تي اا نية  ضدون ة  
 عيبادةتى عومرةشى تي اا نية. 

جب دةبي   لةةةر ئةو حاجيةى كة لة حاليةتى : ئةو خوي نةيان واخوي نى فياية .2
ئيحراماا ق ة دةتاشي   بةهتى نةختشيةك كةوا يي ويستى كرد ةدةر بتاشد       
يان بةهتة ئازاري ة كدة لدة ةدةرياا بدوو  يدان بريني دة يدان يةيداابونى ئةةدث            

لُ  َ ]  تياياا. خواى طدةورة فةرمويدةتى:    اىْتَ ْدُي  َّلَّ ُه َوَ  َ ّْلُ  قْا ُجُؤوَس ُكْم َح  َّ اَ ب ْ
 َفَم  ن َك  اَن ّم  نُكم مَّةّاة  اا َإْو بّ  ّه َإراى مّه  ن جَّْإّس  ّه َفّفْداَ   اب مّه  ن ّص  َياي  َإْو َص  َدَد   َإْو ُنُس     

واتددة: ةددةرتان مةتاشددن) واتددة ئيحددرام مةشدد ي نن ( تدداوةكو       . ر296 ال قددو :[
ك   لدة ئي دوة   . ئن دا ئةطدةر يدة   (1)قوربانيةكة ئةطا بةجي   ختة لةر اذة جدةذن 

ناضار بوو ةدةرى بتاشدي   بدة هدتى نةختشديةك كدة ئدةبوو ةدةر بتاشد    يدا           
يدان ئةةدث   ( ئدةوة ئةطدةر     ) ةةر ئي شة  يان بدرين   ئازاري ة لةةةريا بوو  وةك:

ةةر بتاش   ئةب   لة بارتةقاة ئدةو ةدةر تاشدينة ) بريتيدةك ( فيايةيدةك بداات كدة        
 بريتية لة:

 ر اذ.بةر اذوو بونى ة    - 
 يان خي ري ة كة ختراكى شة  هةذارة )هةر هةذارةى دوو مش  (. -ب

                                                           
ةتة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة سةربِرينى حةيوان بة نيس ةت حااجي كاات و شاوَينى خا ي     تَي يين/ئةو ئاي ر2 

هةية، كاتةكةى لة ِرؤذي جةذنةوة دةست ثَي دةكات وة شوَينةكةشى حةرةمة، كةواتة ئاةو حاجياةى كاة    
ثَيش ِرؤذي جاةذن ياان لةشاوَينَيكى تارى غاةيري حاةرةم ) مةككاةو ميناا ( حاةيوان ساةردةبِرن ئاةوة لاة             

 وننةت ميان داوة.س
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 يان ةةربر ينى مةر ي ة يان بزني ة. -ت

بددةاليم باشددرتينى ئددةم ةدد   فيايةيددة بريتيددة لددة ةددةر بر ينةكددة  ئن ددا ر اذووةكددة   
 هةرضةناة هةر كامي  يشيان ب ات هةر دروةتة.

َان زيداتر لدة حاليةتدةكانى تدرى مد       كةواتة : لة حاليةتى ئيحراماا يي ويستة موةدني  
كددةن و زةلينددى خددواى يددةروةردطارة بي دد  و طددوة  نددةدات بددة خددت جددوان كددردن و 

لةبةر ئةوة يي ويستة موى هيث شوي ني  ى نةتاشي   و ندةي ات    ,خزمةتى خت كردن
وة هةروةها نينتكى نةكات و بتن  خت  لةختى ندةدات و يتشداك نةكاتدة بدةرى.     

ر بوو بت هةر يةك   لةم قةدةغة كراوانة ئةو دروةتة بي ات بدةاليم  بةاليم ئةطةر ناضا
 يي ويستة فياية باات لة برى.

( : ئددةو خوي نددة دةكةوي تددة ةددةر ئددةو كةةددةى كددة لددة  دم اجلددزاء)  خدوي ين ةددزا  .3
ئيحراماا ر اوى ني ،هي  ى وش انى ب ات   بدةاليم ر اوى دةريدا قدةيناكات. خدواى     

َإا َُّها الَّّذاَن آَمُنقْا َ   َ ْ تُ لُ قْا الصَّ ْيَد َوَإن ُتْم ُح ُةياب َوَم ن دَ تَ لَ ُه ََي طةورة دةفةرموي  : ] 
ّم  نُكم مُّتَ َعمّه  داا َفَج  َزاء مّهثْ  ُ  َم  ا دَ تَ  َ  ّم  َن ال  ن ََّعّم َ ُْك  ُم بّ  ّه َرَوا َع  ْدل  مّه  نُكْم َه  ْدَيا َرلّ  َ  

 ُل َرلّ       َ  ّص      َياماا لهّيَ       ُذوَ  َوَرَل َإْم       ةّهّ اْلَكْعبَ      ّ  َإْو َكفَّ       اجَ اب طََع       اُي َمَس      اّكَج َإو َع       دْ 
 . ر95 امَئهلل :[
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ني ،دهة كي دوى مدةكوذن لةكاتي  داا      ,واتة: ئةى ئةو كةةانةى كدة بر واتدان هي نداوة   
  وة ئةطةر كةة   لةئي وة ئةو ني ،هة ب دوذة  بدة قةةديت      (1)ئي وة لة ئيحرام دابن

بريتيةك لة وشرتو ر ةشدة واليض و مدةر وبزن    ئةوة لةةةريةتى ب اردن  ئةو ني ،هة بة
بة وي نةى ئةو ني ،هةى كة كوشدتويةتى  واتدة وةك ني ،دهةكة وابي د  لدة د دةن و       
قةبارةدا   يان لةهةر ةديفةتي  ى تريشداا ئةطدةر لدة د دةن و قدةبارةدا وةك يدةك        

كة دوو نةبون  وة ئةطةر وي نةى نةبوو ئةوة بةنرخةكةى ئةذمي ردري  . بةشي وةيةك 
يياوى عادَ لة ختتان ئةو بريتية دابندي ن و بر يدار بداةن لةةدةر ئدةوةى كدة ئدةوة        
وي نةى ني ،هة كوذراوةكةية ئدةو بريتيدة  ) فيايدة  ( دياريدةكى ني دردراوة كدة بطاتدة        
يةناو دةوروبةرى مالي  خوا  واتة يي ويستة شوي نى ةةربر ينى و دابة  كردنى دياريةكدة  

 خت ئةطةر لةو شوي نة نةي ات ئةوة بةر ناكةوي  .خاك  حةرةم بي  . 

[ يان كةفارةتى  كدة بريتيدة لدة خدتراكى ضدةنا هدةذاري ة  وة       َإْو َكفَّاجَ اب َطَع اُي َمَس اّكَج ] 
ئةناازة ختراكةكة بريتية لة قيَةتى ني ،هة كوذراوةكدة  يدان قيَدةتى هاوشدي وةكةى       

 ي ة مشتي ة دادةنري  .وة بةو قيَةتة ختراك دةكر دري   و بت هةذار

                                                           
تَي يين/ هةندَي لةزانايان فةرمويانة : ئايةتةكة دوو مانا دةطرَيتةوة، يةكةميان: كة لةحاَلةتى ئي.رام دابَيت  ر2 

ِراو حةرامة جا لةهةر شوَينَيك بَيت ، هةروةها هةر كةسَيك لة حةرةميش بَيت ئاةوة ِراوى لةساةر حةراماة    
فةرموويةتى:هةنادَيك   م عائتة ِرةزاى خواى لَي َيت دةَلَيت: ثَي ةم اةر  تيايدا با لة ئي.راميش دابَيت، بةَم

طيان لةبةر خراثن و لةهةموو كات و شاوَينَيكدا هاةر دروساتة بكاوذرَين) قةلاةِرةش و دوو ثتاك و ماارو        
 سةطى هارو بطر(.
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[ يا لدةبرة ختراكةكدة بدةهاوتاى خدتى بدةر اذوو بي د   واتدة:         ًو َإو َعْدُل َرّلَ  ّص َياما] 
 لةبرة ختراكى هةذاري ة ر اذي ة بةر اذوو بي  .

[ واتة هدتى داندان و يي ويسد  كردندى بد اردن و كةفارةتةكدة        لهّيَ ُذوَ  َوَرَل َإْم ةّهّ ] 
 ي   ةةر ئةجنامى تدالي  كدارة قةدةغدة كراوةكدةى  كدة      ئةوةية كة ئةو ب وذة ب،ي 

 برييت بوو لة ش انانى ر ي زة ئيحرامةكةى   يان ر ي زى حةرةم.
ئةم ةزايةى باة را بت كةةي ة بوو كة بةقةةيت ةنورى حةرةم و ئيحدرام  تيَبينى: 

 دةش ي ني   و ر اوى ني ،هة كي وى دةكات كة ةزاكةش  دوو ش  بوو: 
 شايستةى عةزابى خوا كرد.يةكةم : ختة 

 دووةم : كةفارةتي  ى كةوتة ةةر.
بةاليم ةةبارةت بةو كةةةى كة ئةو ةنورة دةش ي ني   بة هةلية نةك بدة قةةديت     
ئةوة لة قورئانداا باةد  ندةكراوة  بدةاليم لدة ةدوننةتاا هداتووة كدة يدةك   لدة دوو           

 ةزاكةى لةةةرة كة كةفارةتةكةية  بةاليم تاوانبار نابي  .
واجددب دةبي دد  لةةددةر حدداجى بددةهتى     ال ريددَ  ر :)  خددوي نى ر ة  ىل  طددهان  .4

نةتوانينى تةواوكردنى حةج لةبةر نةختشى  يان ترة  دوذمن  يان لةبةر هدةر  
َوَإمتُّ قْا اْإَ  جَّ َواْلُعْم َةَ  لِّلّه فَ  ّيْن ر ي طري  ددى تددر بي دد  . خددواى طددةورة فةرمويددةتى: ] 

 [. ّمَن اىْتَْديّ  ةَ ُإْحّصْةمُتْ َفَما اْستَ ْيسَ 

واتة: حةج و عومرةتان كة دةة  ي   كدرد تدةواوى ب دةن  ئن دا ئةطدةر ر ي تدان ىل        
طها لة تةواوكردنى حةج و عومرةكدةتان دواى ئيحدرام بةةدتنةوة بدةهتة دوذمدن       
يان نةختشى  ئةوة ئيحرامةكةتان بش ي نن, ئين ا يي ويستة ضيتان بت هةليسور ا لدة  
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يدان بدزن (  بدةاليم )     انى ةدةرى بدم ن  ) حوشدرت بد     يدان طدا   يدان مدةر           قورب
حوشرتو طا لةبرة حةوت كةس دةبي   (  لةكوى  ر ي تدان ىل  طدها لدةوى  حةيوانةكدة     

 و هاوةالينى لة حودةيبية ةةريان بر ة. ةةربم ن هةروةك يي غةمبةر 
دةتاشدد     يددان كددورت     شددى) ر ة  لدد   طددهاو حةيوانةكددةى ةددةر دةبددر ة  و ق ي   

 دةكاتةوةو بةمة لة ئيحرامةكةى دةردةضي  .(
وة ئةطةر حةيوانيشيان دةة  نةكةوت ئةوة لةجيات  ئدةوة ) دة ( ر اذ بدةر اذوو    

 ئين ا لة ئيحرامةكةى دةردةضي  . (1)دةبي   وةك ) موتةمةتيع (

ةر ئةو كةةةى ئةو خوي نةية كة بةهتى جيَاك كردنةوة دةكةوي تة ة: دم الُطء .5
 كة لة ئيحرامااية. وة لةيي شرت بةدري  ة بامسان ل   كرد.

ُاان  ن احلمهللَن  ب ال َم   تل و دع
ح ت ل  هللا تسلش عل  ع َسَ  مهلل تعل  للت َت  0 مج   َت

ُن النَىن   28اجلم ََ   1001 َع
5/22/2411 

 

                                                           
ةرجى ئاةوةى  تَي ينى: كاتَيك ئةم خوَينة لةساةر حااجي واجاة دةبَيات كاة لاةكاتي ئي.ارام كردنادا ما          ر2 

دانةنابَيت كة ئةطةر نةيتوانى و ِرَيطرى ىَل ثةيدا باوو ، ئاةوة لاة ئي.رامةكاةى دةر ب.اَيت. باةَمم كاة ئاةو         
مةرجاةى ب خا ى دانابَيات ثاَيش وةخاات ئاةوة هايض خاوَينى ناكةوَيتااة ساةرو بةئاساايي لاة ئي.رامةكااةى           

 .دةردةضَيت هةرضةندة حةجةكةيتي تةواو نةكردووة
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 اوةرِؤكى ئةم كتيَبةية بريتى ية لة :

 حوكَى ح  و عومرة  

 فةزليى حةج و عومرة  

 عومرةكةش  ب ة لة يي ش حةج 

 حةجى با  كامةية؟

 نيشانةى قةبوَ  بوونى حةجةكةت ئةوةية كة 

 ميان دةدةي ؟ كارةكانى عومرة ض  و ضتن ئةجنا

 ر وكنةكانى حةج 

 باة  ر وكنةكانى حةج 

 واجبةكانى حةج  

 هةليوةشي نةرةوةكانى حةج 

  ضتني يت بةج   طةيانانى كارةكانى عومرةو حةج:

  (ى ذواحلجة8ر اذانى يي ش تةرويية)يي ش 

 جترةكانى حةج 
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 ( حةجى ب   عومرة  اإلفراد) -

 او بة عومرة واتة ( حةجى بةةرت)قِران -

 هةردووكيان يةك ئيحراميان بت دةكري    

 ( حةجى دوا عومرة بة ئيسراحةت, دواىتَمَُتع)-

 ئيحرام ش انى عومرة تةواو بوون. ئين ا ئيحرامي  ى تايبةت دةكةي  بت حةج

 (  ذواحلجةى 8لة ر اذى ) 

 دواى ئيحرام كردن ض  دةكةي ؟ وة ماناى

 طةيةني  ؟ ( ضيةو ضيش دة)لبيكتةلبية  

 (طاا( القدومتةوا  هاتن بت ماليى خوا)

 ( لة ني وان ةةفاو مةروة  السعيهاتن و ضون )

 (  ذواحلجةة 8*ر اذى يةكةمى حةج)

 ئيحرام كردن بت حةج 

 *ر اذى دووةم  حةج

 (  ذواحلجة ة9كارةكانى ر اذى عةرةفة ) 
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 دةرضوون بةرةو عةرةفة  

 دواى ر اذ ئاوا بوونى ئي وارةى عةرةفة  

 *ر اذى ةي اةمى حةج 

يةكدةم   )يام احلج االكرب ( ر اذى جةذن و قوربانى ذو احلجة ى10كارةكانى ر اذى )
 كار لةم ر اذةدا: 

 ( رمي مجرة العقبة)

 دووةم كارى ر اذى قوربانى:

 ) النحر أو الذبح   

 ةي اةم كارى ر اذى قوربانى:

 )احللق أو القصر  

 ضوارةم كارى ر اذى قوربانى:

 ا( االفاضة   ) طا

 *ر اذة ضوارةم  حةج

 (  ذواحلجةى 11كارةكانى شةوو ر اذى ) 
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 *ر اذان  يي ن ةم و شةشةم  حةج

 (  ذو احلجة ى 13و12ر اذى )  كارةكانى

 دواى تةواو بوونى حةج تةوافى ماَ  ئاوايى

 ) طاا( الاداع   

 قةدةغة كراوةكان بة هتى ئيحرام

 )حمظارات اإلحرام   

 ةةفةرى مةدينة؟  حي َةت ضية لة

 قةدةغة كراوةكانى مةك ةو مةدينة

 )حمظارات احلرمني   

 *ئةو خوي نانةى كة لة حةجاا واجب دةبن:

 )متتع خوي نى حةج  ئيسراحةت  )دم ُنُسٍك  -

  )القران وة حةجى يةكخسنت و هاوتاكردن 

 خوي نى فياية  -

 ) دم اجلزاء   خوي ين ةزا  -
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  الحصار  ) اخوي نى ر ة  ىل  طهان  -

 ) دم الاطء   -


