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 ثيَشةكى

 

ه وصحبه ى نبينا حممد وعلى آلاحلمد هلل والصالة والسالم عل      
 .وسلم
ى ئيسالمة و هوَكارى ثاك بوونةوةى ئادةميزادة حةج ثيَنجةم رِوكن      

كانى رِابردووى، وة بة كوَبوونةوةى سةرتاسةرى جيهانى ةلة هةموو هةَل
و ثةرستنيَكى ساآلنةية بة جةستةو ماأل (عبادة)ئيسالمى ناودةبريَت، 

عليهم الصالة ئةجنام دةدريَت، زيندوو كردنةوةى كارى ثيَغةمبةرانة 
، سةملاندنى بةندايةتى و بضوكى ية، فرِيَدانى بةرطى تاوان و خوَ والسالم

 .تازةكردنةوةى ثةميانى خوايةانني و لوت بةرزيية، بةطةورة ز
زوَريَك لة نهيَنى ثةروةردة  ،ئةجنام دانى حةج بةشيَوةى خوَى بة      

 .دةروونييةكان و حيكمةت لة ياساكانى ثةروةردطار تيَدةطةيت
بوَ ئةم مةبةستة ثيَويستى يةكى زوَر طرنطة ئةو حةجة لةشويَنى       

ةكان (صحيح)ى بة بةَلطة قورئانى و فةرموودة خوَى دا بةشيَوةى خوَ
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يةكى شةرعى دروست ئةجنامى ئاشنا بني، تاوةكو وةكو داواكارى 
 .بدةين
ئةم نوسراوة هةوَليَكة بةو شيَوازة خراوةتة بةردةستى حاجييان بة       

هيواى سودمةندى و بةديهيَنانى حةجيَكى وةرطرياو و كارو هوَليَكى 
ثاداشت دراوو ليَخوَش بوونى تاوانةكان و قبولَ بوونى نزاو 

 .ثارِانةوةكانيان بة ويستى ثةروةردطارى هةموان
 

ر) ُ ُفورعٌي َوَس  َحٌج َمْبر ُكور َوَذنرٌب َمغر  (َمشر
 
 

                                                     
 أمحد مال فائق                                                    

 م 2102/  5/  5                                                   
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 ثلةو ثايةى حةج
 

 َسْيَل وْرُرْبَماْل ُجَحْلا... »: الَق اهلل  َلُوُسَر َنَأ  َةَرْيَري ُهِبَأ ْنَع. 1
 (.1131)، ومسلم (1771)البخاري .«ْةَناجَل إاَل اًءَزَج ُهَل

حةجيَكى وةرطرياو هيض شتيَك شايستةى ثاداشتى نية بيَجطة : واتة      
 .لة بةهةشت

: الَق؟ َفْلَضْفَأ ِلَمالَع ُيَأ اهلل  َلُوُسَر َلِئُس  َةَرْيَري ُهِبَأ ْنَع. 2
 (.31)، ومسلم (22)البخاري .«ررُوْبَم ٌجَح...»

ض كاريَك ثلةوثايةى  ثرسيار كرا لة ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 (.حةجيَكى وةرطرياو)بةرزة؟ فةرمووى 

هلل  َجَح ْنَم»: ولُقَي اهلل  وَلُسَر ُتْعِمَس: الَق  َةَرْيَري ُهِبَأ ْنَع. 1
 (.1121)، ومسلم (1221)البخاري .«مُهُأ ُهْتَدَلَو ِمْوَيَك َعَجَر ْقُسْفَي ْمَلَو ْثُفْرَي ْمَلَف

هةركةسيَك حةج بكات بة : فةرمووى ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
مةرجيَك هيض هةَلةو تاوانيَكى تيادا ئةجنام نةدات، طةرِانةوةى لةو 

 .حةجة وةكو ئةو رِوَذة واية كة لةدايك بووة
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ع إبل َفْرا َتَم»: لُوُقَي اهلل  َلُوُسَر ُتْعِمَس: قالcَرَمُع ُنإْب ْنَع. 3
ا بَه ُهَعَفو َرنَة َأَسا َحَهُه ِباهلل َل َبَتَك دًا إالَي ال تضُعاًل َوْجاج َراحلَْ
 (.1112) صحيح الرتغيب.«ًةَجَرَد

طويَم ىلَ بوو : دةفةرمويَتcكورِى عمرعبداهلل ى : واتة      
حوشرتى هةر حاجييةك قاض هةَلنابرِيَت : فةرمووى ثيَغةمبةرى خوا 

و وة دةست دانانيَت، خواى ثةروةردطار ضاكةيةكى بوَ دةنوسيَت يا 
 .تاوانيَكى ثىَ الدةبات يا ثلةيةك بةرزى دةكاتةوة

 اهُدَجُنو َوغُزَن اَلَأ اهلل  وَلُسا َرَي»: ُتْلُق ،ْتاَلَقdَةَشعاِئ ْنَع. 2
 (.1321) البخاري.«روُرْبَم ُجاحَل: لُهَمْجوَأ هاُدِجاْل َنَسْحَأ كْنَل: اَلَقَف ؟ْمُكَعَم

ومت ئةى ثيَغةمبةرى : دةَليَت عائشةى خيَزانى ثيَغةمبةر : واتة      
: ئايا جيهادو بةشدارى شةرِتان لةطةأل نةكةين؟ فةرمووى خوا 

 .حةجيَكى وةرطرياو: بةآلم باشرتين و جوانرتين جيهادتان هةية
 ُتْمِلا َعَمَأ... »: اهلل  رسوُل اَلَق: الَق  اِصالَع رو بُنْمَع ْنَع. 2
 (.121)البخاري .«لُهْبَق اكاَنَم ُمِدْهَي َجاحَل َنوَأ... لُهْبَق اَناَكَم ُمِدْهَي الَمْساإِل َنَأ

ئيسالم بوونت ثيَشوى خوَى دةسرِيَتةوة و ئةى نازانيت : واتة       
 .حةجيش ثيَشى خوَى دةسرِيَتةوة
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 اَتَماجًا َفَح َجَرَخ ْنَم»: اهلل  وَلُسَر َقال: الَق  َةَرْيَري ُهِبَأ ْنَع. 7
 (.1113)الرتغيب صحيح .«ةياَمم الِقْور احلاج إىل َيلُه أْج َبَتَك

هةركةسيَك برِوات بوَ حةج و مبريَت لة رِيَطا، ثاداشتى : واتة      
حةجى بوَ دةنوسريَت تاوةكو رِوَذى دوايي، واتة وةكو ئةوة واية هةر لة 

 .حةج دا بيَت تا رِوَذى زيندووبونةوةى
 َجاحَل راَدَأ ْنَم»: ول اهلل ُسال َرَق: الَقcاسَبَع ُنْبِإ ْنَع. 3
صحيح سنن .«ةاَجاحَل ُضالة وتعُرضٌل الَضوَت ريَضَماْل ُضَرْمَي ْدَق ُهإَنَف ْلَجَعَتَياَلَف

 (.2111)إبن ماجة 

ئةوةى دةيةويَت بضيَت بوَ حةج با ثةلة بكات رِةنطة : واتة      
بيَتة  ى ذيانيا ثيَويستيةكان ماَلةكةىوون بوونى يا بيَتة رِيَى و نةخوَشى 

 .رِيَى و نةتوانيَت حةجةكة ئةجنام بدات
وة زياد لةمانة ئةو ثلةو ثايانة دةطريَتةوة كة لة ثلةو ثايةى       

سرِينةوةى لة تاوانةكانى وةك : دا بامسان كردووة( عومرة)
وة نويَنةرن بوَالى خودا، وة جيهادى هةموو  ،ثاككردنةوةى زيَرِو زيو

 ... .الوازيَكة
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 رِوَذةكانى حةجناوى 
 

واتة رِوَذى تيَرئاوكردن، : يوم الرتوية( ذو احلجة 8) رِوَذى يةكةم. 0
بوَ ئةوةى  بوة مةبةستيان لة ئاودانى ئاذةَلةكانيان بةتايبةت حوشرت

ئاويَكى زوَر خبوات تا بتوانيَت رِيَطاى عةرةفةو موزدةليفة بربِيَت لةبةر 
 .بآ ئاوى ئةو ناوضانة

رِوَذى عةرةفة كة : يوم عرفة( ذو احلجة 1)رِوَذى دووةم . 2
 .عةرةفة شاخى حاجييةكان دةميَننةوة لةسةر

رِوَذى قوربانى، كة يةكةم : يوم النحر( ذو احلجة 11)رِوَذى سيَيةم . 3
 .رِوَذى جةذنى قوربانة حاجييةكان قوربانى دةكةن

لة  رِوَذى مانةوة، مةبةست: ُريوم الَق( ذو احلجة 11)رِوَذى ضوارةم . 4
 .مانةوةى حاجييانة لة مينا دا

رِوَذى دةرضوونى  :األول النفُريوم ( ذو احلجة 12)رِوَذى ثيَنجةم . 5
بةجآ بهيََليَت و ( مينا)حاجى دةتوانيَت  يةيةكةم، مةبةست لةوة

 .بطةرِيَتةوة مةككة
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رِوَذى دةرضوونى : الثاني النفُريوم ( ذو احلجة 11)رِوَذى شةشةم . 6
بةجآ ( مينا)لة تةواوبوونى مةراسيمى حةجة كة  دووةم، مةبةست

 .دةهيََلن
 

 كارةكانى حةج
 

 :وكنةكانى حةجرِ . أ

واتة نييةتى ضوونة ناو حةجةوة، نةك لةبةركردنى : نييةتى ئيحرام .0
 .ئيحرام

 .وةستان لة عةرةفة .2

 .لةدواى وةستانى عةرةفةو مانةوةى موزدةليفة (اإلفاضة)تةوافى  .3

 .سةعى نيَوان سةفاو مةروة .4

 .بةبآ ئةجنام دانى ئةمانة حةجةكة هةَلدةوةشيَتةوة
 :مةرجةكانى حةج . ب

 .لةبةركردنى جل و بةرطى ئيحرام لة ميقاتةوة .0

 .مانةوة لة عةرةفة تاوةكو خوَرئاوابوون .2
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 .بيَجطة لة خاوةن رِوخسةت( مزدلفة)مانةوةى شةو لة  .3

 (.امين)مانةوةى شةو لة  .4

 .تيَطرتنى بةردةكانى جةمةرات .5

 .ياخود كورت كردنةوةسةرتاشني  .6

 .تةوافى وةداع بوَ كةسيَك دةرضيَت لة مةككة .7
 

 سوننةتةكانى حةج
 

 (.ذو احلجة 3)رِوَشنت بوَ مينا و مانةوةى شةو  .0

 .مانةوةى ضوارةم رِوَذى جةذنى قوربان لة مينا .2

 .خوَشوَردن ثيَش ئيحرام ثوَشني .3

 .بة دةنطى بةرز( تلبية) .4

 .رِةنطى سثى بوَ ئيحرام .5

ضوَنيَتى كارةكانى ترى ناو هةموو بةشةكانى مةراسيمى  وة ثامشاوةو
 .حةج
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 جوَرةكانى حةج
 

 : التمتع .0

ئةو حةجةية كة عومرةو حةج لة مانطةكانى حةج دا ئةجنام       
بالعمرة مع )يان ( لبيك اللهم بعمرة)دةدةن، وة لة ميقات دا دةَليَن 

ثاشان دةضنة مةككةو كارةكانى عومرة ئةجنام دةدةن،  (احلج متمتعًا
دواى ئةوة ئيحرام لةخوَيان دةكةنةوة تا رِوَذى حةج كردن، ثاشان 

لةسةرى دا واجبة  ئيحرام لةبةر دةكةنةوة بوَ حةج، وة لة كوَتايى
 .سةربرِينى ئاذةأل

 : ِقرانال .2

وة لة  آ دةداتكة حةج و عومرة بةيةكةوة طر ئةو حةجةية
، لةثاش عومرة (لبيك اللهم حبج و عمرة)ميقاتةوة دةَليَت 

كردنةكةى ئيحرام النابات و ثيَوةى دةميَنيَتةوة تاوةكو حةجةكةى 
 .كوَتايى ديَت، وة ئةميش واجبة لةسةرى سةربرِينى ئاذةأل
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 : اإلفراد .3

، ئيحرام (لبيك اللهم حبج)حةجى تةنيا لة ميقات دا دةَليَت       
دةثوَشيَت تاوةكو كوَتا كارةكانى حةج، بةآلم واجب نيية لةسةرى 

 .سةربرِينى ئاذةأل
 

 باشرتين جوَرةكانى حةج
 

ة بوَ كةسيَك بة يةك ( التمتع)باشرتين جوَرةكانى حةج حةجى       
سةفةر عومرةو حةج ئةجنام بدات و ئاذةَلى لةطةأل خوَى نةبردبيَت بوَ 

 :بةَلطانةى خوارةوةسةربرِين لة ميقاتةوة، بةم 
َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل ُنَرى »: d َةَشاِئَع ْنَع .0

ِإلَّا َأنَُّه احَلجُّ، َفَلمَّا َقِدْمَنا َتَطوَّْفَنا ِباْلَبْيِت، َفَأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 
هَلْدَي َأْن َيِحلَّ، َفَحلَّ َمْن َلْم َيُكْن َساَق اهَلْدَي، َوِنَساُؤُه َمْن َلْم َيُكْن َساَق ا

 (.1211)، ومسلم (1221)البخاري .«َلْم َيُسْقَن َفَأْحَلْلَن

لةطةأل : دةفةرمويَت عائيشةى خيَزانى ثيَغةمبةر : واتة      
 هةموومان خوَمان ئامادةكردبوو بوَ حةج ثيَغةمبةرى خوادا بوين 

فةرمانى  ثيَغةمبةر كاتيَك طةيشتينة مةككةو تةوافمان كرد، كردن، 
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لة ميقاتةوة با  وَ سةربرِيندا ئةوةى ئاذةَلى لةطةلَ خوَى نةهيَناوة ب
، (ثاش ئةجنام دانى كارةكانى عومرة)ئيحرامةكةى لةخوَى بكاتةوة 

ى وة خيَزانةكان ،ئةوةى ئاذةَلى نةهيَنابوو ئيحرامةكةيان لةخوَ كردةوة
 .ئيحرامةكةيان شكاند نةيان هيَنابوو ثيَغةمبةريش 

و ضةند كةسيَكى كةم ئاذةَليان  لةم سةفةرةدا ثيَغةمبةرى خوا       
( أبوبكر، عمر، طلحة، زبري: )أل خوَيان هيَنابوو بوَ سةربرِين وةكولةطة
 «رَمُعَو كروَبأُبَو ْمَلَسَو ِهْيَلى اهلل َعَلول اهلل َصُسَر َعدي َماهَل وكاَن» 

مسلم  «حلَي ْمَلدي َفاهَل اَقَس ْناهلل فيَمَدْيَبة بن ُعَحْلَط اَنَكَف»، (.1221)البخاري 

بة ئيحرامةوة ئةمان ،(.1212)مسلم  «حيلل ْمَلدي َفر َهْيَبالُز َعَم اَنَكَو»، (.1211)
 .مانةوة تا حةجةكةيان تةواو كرد

 لت مْنَبْقَتني اْسَأ ْوَلَو...»: ول اهلل ُسَرال ، َقd َةَشاِئَع ْنَع. 2
ما أحل َك َمه، ُثْيَرَتى اْشَتَح يعدي َمت اهَلَقا َست، َمْرَبْدَتا اْسري َمْمَأ

 (.2121)مسلم .«لواَح

طةر ئةم كارةم ثيَش بني : فةرمووى ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
بواية ثشتم ىلَ هةَلنةدةكرد ئاذةَلم لةطةأل خوَم نةدةهيَنا، ليَرة دةمكرِى 

 .ئيحرامم لةخوَم دةكردةوة وةكو ئةوانو
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حج )لةسةر ئةم كارة  وة هوَكارى ثىَ داطرى ثيَغةمبةرى خوا       
: س دةفةرمويَتدةطيَرِيَتةوة بوَ ئةوةى عبداهلل ى كورِى عبا( التمتع

 ...ضْرأفجر الفجور يف اأَل ْنِم ِجر احَلَهة يف أْشَرْمكانوا يرون أن الَع»
 (.1223)البخاري .«

لةثيَش ئيسالم دا خةَلكى وا طومانيان دةبرد كة عومرة : واتة      
كردن لة مانطةكانى حةج دا طةورةترين تاوانة لةسةر زةوى، 

ويستى ئةم بوَضونةى موشريكةكان هةلَ  ثيَغةمبةرى خواش 
 .بوَية برِيارى دا بة كردنى عومرة لةطةأل حةج دابوةشيَنيَتةوة، 

 

 رِوَذانى حةج
 

ئةو رِوَذانةى كارةكانى حةجيان تيا ئةجنام دةدريَت شةش رِوَذة بةم       
 :شيَوانةى خوارةوة

 (:ذو احلجة 3)رِوَذى  . 0
كاتى  (ذو احلجة 3)نيشتةجآ ية بةيانى لةو شويَنةى دةبيَت حاجى       

خوَى بشوات و ثيَويستييةكانى نينوَك و موو ليَكردنةوة  ضيَشتةنطاو
 .ئةجنام بدات، ثاشان ئيحرام بثوَشيَت
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هةروةك لة باسى عومرةكةدا بامسان كردووة نابيَت ئيحرام ثوَش       
لة دووبةرطى وة و دةرةوة بةخوَيةوة بهيََليَت بيَجطة ناوة ىهيض بةرطيَك

 .ئيحرام
ثياوان دةبيَت سةريان رِووت بيَت وة طوَؤةوى و دةسكيَش       

لةطةأل دووركةوتنةوة لة بوَنى خوَش و نزيك بوونةوةيان  بةكارنةهيَنن
 .لة خيَزان دا

ئافرةتان بوَيان هةية بةهةر بةرط و رِةنطيَك بيَت بةكارى بيَنن       
 .نةبيَت و دةسكيَش دةمووضاو هةَلثيَضاندنبيَجطة لة 

دةبيَت هةموو ئةو ئافرةتانةى لة وادةى سورِى مانطانةدان       
كارةكانى حةج ئةجنام بدةن بيَجطة لة تةوافى كةعبةو سةعى نيَوان 
سةفاو مةروة، ثيَويستة لةم رِوَذةدا خوَيان بشوَن و ئيحرام بثوَشن و 

 .ئةجنام بدةنناو كارةكانى حةجةوة وةكو ثياوان هةموو كاريَك بضنة 
ثاش ثوَشينى بةرطى ئيحرام دةتوانن سوننةتى ضيَشتةنطاو بكةن       

 .ياخود سوننةتى دةستنويَذ
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دواى ئةمانة هةرلة شويَنةكةى خوَى دا رِوو بكاتة قيبلةو تةلبيةى       
خواى ثةروةردطار ئامادةم حةج بوَ توَ ( لبيك اللهم باحلج)حةج بكات 

 .بكةم
 مةترسى نةتوانينى  كاتى مةرج بيطريَت لة وة دةتوانيَت بة

 .تةواوكردنى حةجةكة وةك لة عومرةدا بامسان كردووة

 لبيك اللهم )دةست بكات بة ووتنى تةلبية  ليَرةوة واجبة حاجى
لبيك، لبيك الشريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، الشريك 

 (.لك

نيوةرِوَ و بكةويَتة رِىَ و نويَذى ( مينا)وة لة ضيَشتةنطاو دا بةرةو       
لة  كورت كردنةوة( قصر)ب و عيشا و بةيانى بة عةسر و مةغري

 .يانكوَكردنةوة (مجع)ت بةبىَ ئةجنامى بدا( فيخ)مزطةوتى 
مانةوةى و شةو ( ذو احلجة 3)ئةم مانةوةو نويَذةى رِوَذى       

 شويَن كةوتةى ثيَغةمبةر وةسوننةتةو حةجةكةى ثىَ كامل دةبيَت، 
 :سودمةندى حةج نةيكردووة و حيكمةت بيَطومان بةبىَ ،دةبيَت

َفاْفَعِلي َما َيْفَعُل ...»: ْتاَضا َحَما َلهَل ال النيب َق ،d َةَشاِئَع ْنَع. 1
 (.1211)مسلم ، و(213)البخاري .«احَلاجُّ، َغْيَر َأْن اَل َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتَّى َتْطُهِري
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كةوتة سورِى  كاتيَك عائيشةى خيَزانى ثيَغةمبةر : واتة      
مانطانةوة ثيَى فةرموو ئةوةى حاجى دةيكات بيكة بيَجطة لة تةوافى 

 .كةعبة نةبيَت
َفَلمَّا َكاَن َيْوُم التَّْرِوَيِة َتَوجَُّهوا ِإَلى ِمًنى، َفَأَهلُّوا ...»: ابر َج ْنَع. 2

َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَصلَّى ِبَها الظُّْهَر ِباْلَحجِّ، َوَرِكَب 
َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َواْلَفْجَر، ُثمَّ َمَكَث َقِليًلا َحتَّى َطَلَعِت 

 (.1213)مسلم .«الشَّْمُس
 3)كاتيَك رِوَذى تةروية : فةرمووى جابر كورِى عبداهلل : واتة      
هات بةرةو مينا بةرِىَ كةوتني و تةلبيةى حةمجان ( احلجةذو 

نويَذى نيوةرِوَ و عةسر و مةغريب و عيشا و بةيانيمان كرد لة كردوو
لةدواى نويَذى بةيانى ماوةيةك مايةوة تا خوَر هةَلهات، ثاشان  ةمينا و

 .بةرةو عةرةفة كةوتة رِىَ
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َصلَّى ...»: الَقcرَمُع اهلل بُنَدْبَع ْنَع. 1

 .(1222) البخاري.«َوَسلََّم ِبِمًنى َرْكَعَتْين

نويَذةكانى لة مينا بة دوو ركاتى كرد،  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .واتة بة كورت كردنةوة بةبآ كوَكردنةوةيان
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بةآلم بة داخةوة حاجييان هةر لة وادةى ضوون بوَ مينايانةوة بةرةو       
بةبىَ هيض سوديَكى ( ذو احلجة 3)عةرةفة دةكةونة رِىَ و رِوَذو شةوى 

سوننةتيَكى طةورةيان لةدةست  ثاداشت و لة عةرةفة دةميَننةوةودينى 
 .مريَنن دةردةضيَت و بطرة دةى

 (:ذو احلجة 1) عةرةفة رِوَذى.  2
لبيك اللهم )بة تةلبيةوة دواى خوَر هةَلهاتن لة مينا حاجييان       
 .بةرةو شاخى عةرةفات دةكةونة رِىَ( ...لبيك
  مبيَننةوة ئةو ( نةمرة)سوننةت واية هةتا بانطى نيوةرِوَ لة مزطةوتى

 .طةر طوجنا مبيَننةوةبةشةى كة ناكةويَتة سنورى عةرةفاتةوة 
  ( نةمرة)ةوتى نيوةرِوَ بضيَتة ناو ئةو بةشةى مزطثاش ضوونة ناو كاتى

 .ناو سنوورى عةرةفاتة كة ضووةتة
  ئيمام ووتاريَك بدات و ثاشان بانط ( نةمرة)سوننةتة لة مزطةوتى

بدريَت و قامةت بكريَت و نويَذى نيوةرِوَ بة دوو رِكاتى بكريَت و 
ثيَش ثاشان قامةت بكريَت نويَذى عةسر بة دوو ركاتى بكريَت و 

 .خبريَت
 .ة بكةناعةتوة حاجييان سوننةتة بةشدارى ئةم ووتارو نويَذة جةم      
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  ثاشان ئةطةر توانيان سوننةتة بضنة بةردةم كيَوى عةرةفات ئةو
بووةسنت و رِووةو قيبلة بة زيكرو ( جبل الرمحة)شويَنةى ثيَى دةَليَن 

 .ثارِانةوة سةرقاأل بن تاوةكو بانطى مةغريب
ُكْنُت َرِديَف النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم » :َقاَل ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد      

ِبَعَرَفاٍت، َفَرَفَع َيَدْيِه َيْدُعو، َفَماَلْت ِبِه َناَقُتُه، َفَسَقَط ِخَطاُمَها َفَتَناَوَل 
 (.1111)النسائي صحيح .«اْلِخَطاَم ِبِإْحَدى َيَدْيِه، َوُهَو َراِفٌع َيَدُه اْلُأْخَرى

من لةثشت ثيَغةمبةرى خواوة : ئوسامةى كورِى زةيد دةَليَت: واتة      
تا رِةمشةى بةسةر حوشرتةكةيةوة دووعاى دةكرد  بووم 

حوشرتةكةى لةدةست كةوت و بة دةستيَكى دةيطرت و دةستةكةى 
 .ترى هةَلربِيبوو دووعاى دةكرد

و  باشرتين زيكرى ئةو رِوَذة ئةوةية كة ثيَغةمبةرى ئيسالم        
ال ِإ لَهال ِإ»: لة عةرةفةدا كردوويانة  عليهم السالمهةموو ثيَغةمبةران 

ٍء ْيَش ِلى ُكَلَع َوُه، َوُدْمَحاْل ُهَلَو ُكْلُماْل ُهَله، َل يَكِرالَش ُهَدْحاهلل َو
 .(1211)، الصحيحة (1232) الرتمذي.«يْرِدَق

وة هةتا بطوجنيَت و شويَن ببيَت لة شاخى عةرةفة نزيك بةرةوةو       
ناردى بةدواى دوو  كةم تةرخةم مةبة هةروةك ثيَغةمبةرى خوا 
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َفِإنَُّكْم َعَلى »: حاجى كة دوور دانيشتبوون لة عةرةفةو ثيَى فةرموون
 (.2313)، إبن ماجة (1233)صحيح ابي داود .«ِإْرٍث ِمْن ِإْرِث َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم

بووةسنت لةسةر عةرةفة لةسةر ثامشاوةيةك لة ثامشاوةكانى : واتة      
 .عليه السالمباوكتان إبراهيم 

: xَعْن َمْيُموَنَة، وَذى عةرةفة حاجى بةرِوَذوو بيَتوة نابيَت رِ      
َفَأْرَسَلْت ْيِه َوَسلََّم َيْوَم َعَرَفَة َأنَّ النَّاَس َشكُّوا ِفي ِصَياِم النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَل»

 (.1123)، ومسلم (1131)البخاري .«ِإَلْيِه ِبِحاَلٍب َوُهَو َواِقٌف ِفي امَلْوِقِف َفَشِرَب ِمْنُه

خةَلكى بةطوومان : دةَليَت مةميونةى خيَزانى ثيَغةمبةر : واتة      
وو بوَ نارد تا قاثيَك شريم بوون لة بةرِوَذوو بوونى ثيَغةمبةر 

 .خوارديةوة لة عةرةفات دا
رِيَطرى كردووة لة بةرِوَذوو بوونى و  بةَلكو ثيَغةمبةرى خوا       

ِإنَّ َيْوَم َعَرَفَة َوَيْوَم النَّْحِر َوَأيَّاَم التَّْشِريِق ِعيُدَنا َأْهَل »: دةفةرمويَت
 (.1113) صحيح النسائي.«اْلِإْسَلاِم، َوِهَي َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب

يةكةم رِوَذى جةذنى قوربان و رِوَذةكانى رِوَذى عةرةفة و : واتة      
 .رِوَذى خواردن و خواردنةوةية دوايى جةذنى موسوَلمانانةو
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 َحتَّى ِإَذا َزاَغِت الشَّْمُس َأَمَر ِباْلَقْصَواِء، َفُرِحَلْت َلُه،» ر اْبَج ْنَع      
ُثمَّ َأذََّن، ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّى الظُّْهَر، ُثمَّ  ...َفَخَطَب النَّاَسَفَأَتى َبْطَن اْلَواِدي، 

َأَقاَم َفَصلَّى اْلَعْصَر، َوَلْم ُيَصلِّ َبْيَنُهَما َشْيًئا، ُثمَّ َرِكَب َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل 
ْصَواِء ِإَلى َعَلْيِه َوَسلََّم، َحتَّى َأَتى اْلَمْوِقَف، َفَجَعَل َبْطَن َناَقِتِه اْلَق

الصََّخَراِت، َوَجَعَل َحْبَل اْلُمَشاِة َبْيَن َيَدْيِه، َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َفَلْم َيَزْل َواِقًفا 
: وقال َحتَّى َغَرَبِت الشَّْمُس، َوَذَهَبِت الصُّْفَرُة َقِليًلا، َحتَّى َغاَب اْلُقْرُص

 (.1213)مسلم .«ٌفَوَقْفُت َهاُهَنا، َوَعَرَفُة ُكلَُّها َمْوِق

كاتيَك رِوَذ هةَلهات ثيَغةمبةرى خوا : دةفةرمويَت جابر : واتة      
  ن بةرةو تةوحوشرتةكةى سوار بوو رِيَك( قةسوا)فةرمانى دا بة

، ثاشان ووتاريَكى بوَ دان و دواى ئةوة (نةمرة)عةرةفة تا طةيشتة 
فةرمانى دا بة بيالل بانطى داو قامةتى كردو نويَذى نيوةرِوَى كردو 

، لةنيَوانيان دا هيض (بة دوو ركاتى)قامةتى كردو نويَذى عةسرى كرد 
ةكانى نويَذيَكى نةكرد، ثاشان بةرِىَ كةوت و تا طةيشتة بةردةم بةرد

و رِووى كردة قيبلةو بةردةوام رِاوةستا هةتا رِوَذ ئاوا شاخى عةرةفة 
ليَرةدا »: بوو، زةردى خوَر نةماو بازنةى خوَر وون بوو وة فةرمووى
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، بةردةوام دةستى هةَلربِى بوو «وةستام هةموو عةرةفة شويَنى وةستانة
 .دووعاى دةكرد

 

 بةرِيَزى رِوَذى عةرةفة
 

اني َتَأ اْسَناْل َرَشْعَم»: الَق  ِيْبَناْل ْنك َعاِلَم بُنس َنَأ ْنَع .0   
 ْلَجَو َزاهلل َع إَن اَلَقالم َوَسي اْلِبَر ْني ِمِنرَأْقَأَف ًاَفالم آِنَساْل ِهْيَلل َعْيراِئجْب
 ر بُنَمُع اَمَقات َفبَعالَت ْمُهْنمن َعَضر َوَعْشل امَلْهَأات َوَفَرل َعْهأَل َرَفَغ

 ْمُكذا َلال َهة َقا خاَصَنذا َلاهلل َه وَلُسَرَيا اَلَقَف ُهْناهلل َع َيِضَر اْبَطاخَل
 (.1121)صحيح الرتغيب .«ةياَمِقاْل ِمْوى َيَلِإ ْمُكِدْعَب ْنى ِمَتَأ ْنَمِلَو

كوَمةَلطاى : فةرمووى دةَليَت ثيَغةمبةرى خوا  ئةنةس: واتة      
هات بوَ الم و سةالمى خواى خوَمى ثيَ  ؑ خةَلكى، ئيَستا جربيل 

خواى ثةروةردطار خوَش بووة لةوانةى لة عةرةفاتن : طةياندم و ووتى
دان و باقى شويَنانى ترى مةراسيمى ( مزدلفة)، (مشعر احلرام)وة لة 

 ئةى ثيَغةمبةرى خوا : ووتى حةج، عومةرى كورِى خةتتاب 
ئيَوةو ئةوانةى لةدواى ئيَوة ديَن ئةمة بوَ ئيَمةية بة تايبةت؟ فةرمووى بوَ 

 .ايىوتا رِوَذى د
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َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن »: الَق اهلل  وَلُسَر َنَأd َةَشاِئَع ْنَع. 2   
ُيْعِتَق اهلُل ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّاِر، ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، َوِإنَُّه َلَيْدُنو، ُثمَّ ُيَباِهي ِبِهِم 

إشهدوا »ويف زيادة  .(1133)مسلم ،«َما َأَراَد َهُؤَلاِء؟: اْلَمَلاِئَكَة، َفَيُقوُل
 (.1123)صحيح الرتغيب .«مالئكيت أني قد غفرت هلم

زوَرى  جل جاللههيض رِوَذيَك نيية كة خواى ثةروةردطار : واتة      
بةندةكانى ئازاد بكات لة ئاطر بيَجطة لة رِوَذى عةرةفة نةبيَت، لة 

بة بةرز رِايان دةطريَت الى فريشتةكان و  وبةندةكانى نزيك دةبيَتةوة
فريشتةكامن »، وة ثاشان دةفةرمويَت «ئةمانة ضيان دةويَت؟»دةفةرمويَت 

 .«ئيَوة بةشايةت بن ئةوا من لة تاوانيان خوَش بووم
ا َيْنالُد اِءَمى َسَلِإ ُلِزْنَي ْلَجَو َزاهلل َع َنِإَف...»: cَرَمُع ُنْبِإ ْنَع .3   

 ْمُهنوَبُذ ْمُهَل ُتْرَفَغ ْدني َقدوا َأِهاْش رًاثا غْبْعادي َشَبى ِعَلروا ِإُظاْن وُلُقَيَف
 (.1123)صحيح الرتغيب .«اجِلَع مِلَرماء َور الَسْطَق َدَدَع ْتاَنَك ْنِإَو

سةيرى »خواى ثةروةردطار ديَتة ئامسانى دونياو دةفةرمويَت : واتة      
بةشايةت بن بةندةكامن بكةن بة تةثوتوَزى ريَطاو هيالكى هاتوون بوَ الم، 

ئامسان بيَت يا  ئةوا من لة تاوانيان خوَش بووم طةر بة هةندةى دَلوَثةى
 .«بيابان بيَت ملى كوَمةَلكراوى
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ى اَلَعَتَو َكاَرَباهلل َت َذَخَأ»: قال ي ِبن الَنَعcاسَبَع ُنْبن ِإَع .4
ة َيِرُذ ُله ُكِبْلَص ْنِم َجَرْخَأَف - ةَفَري َعِنْعَي -( انَمْعُن)بـ َمآَد ِرْهَظ ْنِم اَقيَثامِل
 ْمُكِبَرِب ُتْسَلَأ) :الَق قباًل ْمُهَمَلَك َمُث ،ِرَذاْلَك ِهْيَدَي َنْيَب ْمُهْرَثَنَف ،أهاْرَذ
ولوا ُقَت ْوَأ. لنْياِفذا َغَه ْنا َعَنا ُكَنِإ ِةياَمِقاْل َمْوولوا َيُقَت ْنا َأَنْدِهى َشَلَب: الواَق
 َلَعا َفَمنا ِبلَكْهَتَفَأ ْمِهِدْعَب ْنة ِمَيِرا ُذَنُكَو ُلْبَق ْنا ِمك آباؤَنَرْشا َأَمَنِإ
 (.1221)الصحيحة .«نلْوِطْبامُل

ثةميانى لة نةوةى ئادةم وةرطرت ووادةخواى ثةروةردطار : واتة      
هةموو ئادةميزاديَكى كة ديَتة دونيا دروستى كرد لةسةر شاخى عةرةفة

لةسةر ئةو شاخة خرِى كردنةوةو خواى ثةروةردطار قسةى لةطةأل 
ئةوة من خواى ثةروةردطارى ئيَوة نيم؟ : كردن رِووبةرِوو فةرمووى

، (و هاوةَلت بوَ دانةنيَني ستنيتوَ بثةركة )وتيان بةَلىَ شاهيَدى دةدةين 
ياخود باوو  رِوَذى كوَتايى نةَليَن ئيَمة بيَ ئاطاين لةم ثةميانة: فةرمووى

باثريمان هاوةَليان بوَ توَ داناوة و ئيَمةش نةوةى دواى ئةوانني و بةبوَنةى 
 .كارى ئةوانةوة سزامان دةدةيت



كردن بةثيَى قورئان و سوننةت و عومرة ضوَنيَتى حةج  

 

17 
 

هةمان شويَن ية حاجييان دةرِوَنةوة (قالوا بلى)ئةمة رِوَذى       
توَ ودووثاتى دةكةنةوة كة ئيَمة لةسةر وادةو بةَليَنى خوَمانني كة 

 .و هاوةَلت بوَ دانةنينَي بثةرستني
  ثاش ئاوابوونى خوَر لة شاخى عةرةفة، حاجييان بةرةو ناوضةى
 .دةكةونة رِىَ( املزدلفة)
  عيشا دةبيَت نويَذى مةغريب و ( املزدلفة)بة طةيشتنيان بوَناو سنورى

 .كوَكردنةوةو دواخستنى مةغريب بوَالى عيشا( مجع التأخري)بكةن بة 
سوننةتة بانطيَكى بوَ بدةن وة دوو قامةت بكريَت بوَ هةردوو       

نويَذةكة، مةغريب سآ رِكات و عيشا دوو رِكات، وة هيض نويَذيَكى 
 .سوننةت لةنيَوانيان دا نية

  ئةم نويَذانة ئةجنام بدةن كة ( املشعر احلرام)سوننةتة لة مزطةوتى
( املشعر احلرام)وة، وة هةر لة نزيكى ( املزدلفة)دةكةويَتة ناو 

مزطةوتةكة شةو بكةنةوة ئةطةر طوجنا وة ئةطةرنا لةهةر شويَنيَكى تردا 
 .جنام داوةدا بيَت ئةوة واجبةكةى ئة( املزدلفة)بيَت لةناو سنورى 

  چ چ  ڇ ڇ: ]خواى طةورة دةفةرمويَت      

: واتة. ]113: البقرة[[ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
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طةر عةرةفاتتان جيَهيَشت يادو زيكرى خواى ثةروةردطار بكةن لةالى 
ية لة ( املزدلفة)، وة باشرتينى يادكردن نويَذى بةيانى (املشعر احلرام)

 .مزطةوتةكة الى واتة( عند)دا بكريَت، وة ( املشعر احلرام)مزطةوتى 
َفَلْم َيَزْل َواِقًفا َحتَّى َغَرَبِت الشَّْمُس، َوَذَهَبِت » ر اِبَج ْنَع      

الصُّْفَرُة َقِليًلا، َحتَّى َغاَب اْلُقْرُص َحتَّى َأَتى اْلُمْزَدِلَفَة، َفَصلَّى ِبَها اْلَمْغِرَب 
 (.1213)مسلم .«َبْيَنُهَما َشْيًئا َواْلِعَشاَء ِبَأَذاٍن َواِحٍد َوِإَقاَمَتْيِن، َوَلْم ُيَسبِّْح

بةردةوام  ثيَغةمبةرى خوا : دةفةرمويَت جابر : واتة      
وةستابوو لةسةر عةرةفات هةتا خوَر ئاوابوو زةردى نةماو بازنةى رِوَذ 

نويَذى  (املزدلفة)تاوةكو طةيشتة  ثاشان رِيَكةوت وون بوو بةتةواوى
مةغريب و عيشاى بة بانطيَك و دوو قامةت كردو هيض نويَذى سوننةتى 

 .لةنيَوانيان دا نةكرد
  طةر كةسيَك دواكةوت لة وةستانى عةرةفات بةرِوَذ ئةوا هةرساتيَك

لةكوَتا رِوَذى عةرةفةدا ياخود شةوةكةى ماوةيةك مبيَنيَتةوة بة نويَذى 
فرياى حةج كةوتووةو حةجةكةى بطات ئةوا ( املزدلفة) لة بةيانى
 .قبوَلة
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َمْن َشِهَد َصَلاَتَنا َهِذِه، َوَوَقَف »:  اهلل وَلُسَر اَلَق ،َةَوْرُع ْنَع      
َمَعَنا َحتَّى َنْدَفَع َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة َقْبَل َذِلَك َلْيًلا، َأْو َنَهاًرا، َفَقْد َأَتمَّ َحجَُّه، 

 (.1132)، وإبن ماجة (311)، والرتمذي (1121)أبوداود .«َوَقَضى َتَفَثُه

دواكةوتوو بوو دةَليَت طةيشتمة  مضرسعوروةى كورِى       
ومت هةَلدةستا بوَ كردنى نويَذى بةيانى،  ثيَغةمبةرى خوا ( املزدلفة)

من دواكةوتووم لةسةر عةرةفات ماومةتةوة  ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
ئامادةى نويَذى بةيانيمان لة ئايا حةجم بوَ هةية؟ فةرمووى ئةوةى 

بيَت و لةطةَلمان مبيَنيَتةوة تا دةردةضني بوَ مينا بةآلم ثيَش ئةوة ( املزدلفة)
 .لة عةرةفة مابيَتةوة شةوبيَت يا رِوَذ ئةوة حةجةكةى تةواوة

: عبداهلل ى كورِى عومةر خوايان ىلَ رِازى بيَت دةفةرمويَت      
ة شةو ئةوا فرياى حةج هةركةسيَك فرياى عةرةفات كةوت ب»

، وة ئةوةى فريا نةكةوت بةشةو فرياى حةج نةكةوتووة و با كةوتووة
أخرجه .«و ساَلى داهاتوو حةج بكاتعومرة تةواو بكات  ةئيحرامةكةى ب

 (.2/231)، والدارقطين (332)مالك يف املوطأ 

ثيَويستة لة رِيَطادا ( املزدلفة)طةر زانى دواى نيوةشةو دةطاتة       
نويَذى مةغريب و عيشا بكات لةبةر ئةوةى نويَذى عيشا كوَتا كاتى 

 .نيوة شةوة، نابيَت تيَثةرِ ببيَت بوَ دةرةوةى كاتى خوَى
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ة َفِلَدْزا وامُلَنُه ُتْفِقْو»: سول اهلل َر اَلَق: الَق ر جاِب عنَْ      
 (.1213) مسلم.«...ْفِقْوا َمَهُلُك

: (املزدلفة)فةرمووى لة  جابر دةَليَت ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
وة هةموو سنورى ( املشعر احلرامواتة مزطةوتى )ليَرةدا وةستام 

 .شويَنى وةستانة( املزدلفة)
 ثيَغةمبةرى ثاش نويَذى مةغريب و عيشا سوننةتة خبةويت تا بةيانى ،

رِاكشاوة تا بةيانى واتة هيض جوَرة نويَذيَكى سوننةتى  خوا 
، لة بوَئةوةى بةباشى بتوانيَت كارةكانى حةج ئةجنام بدات نةكردووة

ُثمَّ اْضَطَجَع َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى » رِيوايةتى جابر 
 (.1213)مسلم .«َطَلَع اْلَفْجُر

 لة سةرةتاى كاتةكةيدا بكريَت ( املزدلفة)ى لة سوننةتة نويَذى بةيان
َوَصلَّى اْلَفْجَر، ِحنَي َتَبيََّن َلُه » رِيوايةتى جابر دوانةخريَت، لة 

 (.1213)مسلم .«الصُّْبُح، ِبَأَذاٍن َوِإَقاَمٍة

نويَذى بةيانى كردووة لة سةرةتاى  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .يَكبانط دان و قامةت كردن كاتى نويَذى بةيانى بة
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َما َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم »: قال  وٍدُعْسَم ُنْبِإ ْنَعَو      
َجَمَع َبْيَن امَلْغِرِب َوالِعَشاِء، َوَصلَّى : َصلَّى َصاَلًة ِبَغْيِر ِميَقاِتَها، ِإلَّا َصاَلَتْيِن

 (.1113) ، ومسلم(1232)البخاري .«الَفْجَر َقْبَل ِميَقاِتَها

نةمبينيوة ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى مسعود دةَليَت: واتة      
  واتة ثاش ضوونة ناو "نويَذيَك لة كاتة ئاساييةكانى خوَى دا نةكات

واتة ئةوةندة ( "املزدلفة)بَجطة لة مةغريب و عيشا لة " كاتةكةيةوة
 .لةسةرةتاى كاتةكةيداوة نويَذى بةيانى " دواى خست

خةَلك دةيووت بةيانى بووة ( 0683)وة لة رِيوايةتى بوخارى دا       
 .وةندة زوو دةيان كردبةيانى نةبووة، ئة وة هةنديَك دةيووت

  ثيَغةمبةرى خوا ( املزدلفة)ثاش نويَذى بةيانى  ضووةتة سةر
كةى لةسةر كة ئيَستة مزطةوتة( املشعر احلرام)ياخود ( زحق)تةثوََلكةى 

( اهلل أكرب واحلمد هلل وال إله إال اهلل)كراوةتةوة رِووةو قيبلة وةستاوةو 
 وة دووعاو نزايةكى زوَرى كردووة تاوةكو دونيا كةميَك رِوون بوةتةوة

 .رِيَطاو يةكرتى ببيننكة خةَلكى  بة شيَوةيةك
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بة بةرِىَ كةوتوون بةرةو مينا ثيَش ئةوةى رِوَذ هةَلبيَت، ثاشان       
ثيَضةوانةى ثيَش ئيسالم كة دةمانةوة تاوةكو رِوَذ هةَلدةهات ثاشان 

 .يان بةجآ دةهيَشت( املزدلفة)
طةر رِيَكةتن و لة رِيَطادا رِوَذيان بةسةردا هةَلهات ئةوة ئاسايية وة       

 .هةروا دةبيَت و دةطوجنيَت
اُه َوَكبََّرُه َوَهلََّلُه َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َفَدَع»: رِيوايةتةكةى جابر       

 (.1213)مسلم .«، َفَلْم َيَزْل َواِقًفا َحتَّى َأْسَفَر ِجدًّاَوَوحََّدُه

رِووى دةكردة قيبلةو  ثيَغةمبةرى خوا : جابر دةَليَت: واتة      
ى دةكرد بةردةوام ( ال اهللِإ َهَلال ِإهلل َو ُدْماحَلر َوَبْكَأ اهلُل)دووعاو 

 .رِوون بووةوة ثيَش خوَر هةَلهاتنوةستابوو تا بةتةواوى دوونيا 
كردن بةطويَرةى تواناى ( تلبية)وة دةبيَت هةر بةردةوام بيَت لة       

 (.مجرات)بة شةوو رِوَذ تا دةطاتة 
  (املزدلفة)ثلةو ثاداشتى مانةوةى: 

 َزاهلل َع َنِإ»: ول اهلل ُسَر اَلَق: الَق  ِكاِلَم بُن ِسَنَأ ْنَع      
 (.1121)صحيح الرتغيب .«رَعْشل امَلْهَأات َوَفَرل َعْهأَل َرَفَغ ْلَجَو
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خواى ثةروةردطار خوَش : دةفةرمويَت ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .ن(املزدلفة" )املشعر احلرام"بووة لةوانةى لة عةرةفات و 

  ى رِاى كوَى زاناياننويَذى بةيانتا دواى ( املزدلفة)مانةوةى شةوى 
ثرِ ( فدية)واجبة بة نةمانةوةى تيَيدا بةبىَ هوَكار بة  لةسةر ئةوةية

ىَ رِوَذ بةرِوَذوو بوونة ياخود خواردنى شةش هةذار دةبيَتةوة، كة س

: البقرة[[ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ]ياخود سةربرِينى مةرِيَكة 
َصْوُم َثَلاَثِة َأيَّاٍم، َأْو ِإْطَعاُم ِستَِّة »: وة رِيوايةتى كعب بن عمرة .]112

 (.1211)، ومسلم (1312)البخاري .«...شاٍة حَََبَذو َأ...َمَساِكنَي

  رِيَطة دراوة بة نةخوَش و ثةككةوتةو نةتوانةكان لة منالَ و ئافرةتان
بةجىَ بهيََلن و بةرةو مينا بكةونة رِىَ، ( املزدلفة)كة لة نيوةشةو بةدواوة 

( املزدلفة)ةالم كةسانى بآ عوزر كة دةتوانن مبيَننةوة واجبة مبيَننةوة لة ب
بةس  موََلةتى تا دواى نويَذى بةيانى، لةبةر ئةوةى ثيَغةمبةرى خوا 

 .داوة بة رِوَيشنت ىكةسانى خاوةن عوزر بة
 َنَذَأ ْمَلَسَو ِهْيَلَع ى اهلُلَلاهلل َص سوَلَر أَن»: cرَمُع ُنْبِإ ْنَع      

 (.2/11)أمحد .«ة يليلَفِلَدْزن امُلاس ِمة الَنَفْعِضِل
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رِيَطةى دا بة الوازةكانى خةَلكى كة لة  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .بة شةو دةرضن( املزدلفة)

 ْمَلَسَو ِهْيَلَع ى اهلُلَلي َصِبَناْل دَمَق ْنَمنا ِمَأ» :الَقcاسَبَع ُنْبِإ ْنَع      
 (.1211)، ومسلم (1273)البخاري .«لهْهة َأَفة يف ضْعَفِلَدْزة امُلَلْيَل

من يةكيَك بووم لةوانةى : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت: واتة      
لةطةأل كةسة الوازو نةتوانةكانى خوَى دا منى نارد  ثيَغةمبةرى خوا 

بعث بي »(: 303)، وة لة رِيوايةتيَكى مسلم دا هاتووة ذمارة (مينا)بوَ 
صلى اهلل عليه وسلم بسحٍر من مجع يف ثقل نيب اهلل صلى اهلل  رسول اهلل

لة ثارشيَودا منى لةطةأل  ثيَغةمبةرى خوا : واتة «...عليه وسلم
 .كةس و كارى دا ناردووة

: دةيفةرموو بة عبداهلل ى كورِى وة ئةمساى كضى أبوبكر       
ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه : و قالت...ُلواَفاْرَتِح: َنَعْم، َقاَلْت: َهْل َغاَب الَقَمُر؟ ُقْلُت»

 (.1111)، ومسلم (1271)البخاري .«َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأِذَن ِللظُُّعِن

ئايا مانط وون بوو؟ طةر وون بواية دةمان ووت بةَلىَ و : واتة      
: مان بةجىَ دةهيَشت و ثاشان ووتى( املزدلفة)دةيووت با برِوَين و 

 .رِيَطةى بة كةسانى نةتوانا داوة ثيَغةمبةرى خوا 
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بةجآ بهيََلن، ( املزدلفة)كةواتة دةبيَت نزيكى ثارشيَو باش واية       
 .لةبةر ئةوة شةوى جةذن مانط درةنط ئاوا دةبيَت

  ( احلراماملشعر )وة ئايا دةتوانن ئةوانةى بةشةو طوجنا بضنة مزطةوتى
ئةو سوننةتة بكةن كة رِوو بكةنة قسبلةو زيكرو ثارِانةوة بكةن 

 .ماوةيةك
َوَكاَن َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُيَقدُِّم َضَعَفَة »: َساِلٌمَعْن       

َفَيْذُكُروَن اللََّه َما َبَدا َأْهِلِه، َفَيِقُفوَن ِعْنَد امَلْشَعِر احَلَراِم ِباْلُمْزَدِلَفِة ِبَلْيٍل 
 (.1117)، ومسلم (1272)البخاري .«َلُهْم، ُثمَّ َيْرِجُعون

كةس و : دةَليَتcعبداهلل ى كورِى عمر: سامل دةَليَت: واتة      
 و بوةسنت( املشعر احلرام)كارى الوازو نةتوانةكانى دةنارد بةشةو لة 

 (.املزدلفة)لة  زيكرو دوعا بكةن ثاشان دةرضن
 .بن(تلبية)وة بةردةوام حاجييان دةبيَت دةم بة       
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 :يوم النحر (ذو احلجة 11)رِوَذى قوربانى .  3
 .سىَ يةم رِوَذى حةج يةكةم رِوَذى جةذنى قوربانة      

 ثلةو ثايةى ئةم رِوَذة: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  : ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت      

يوم : )دةفةرمويَت إبن كثري .]1: التوبة[[ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
 .11ص 1تفسري إبن كثري ج(.احلج األكرب اليوم النحر

 .يةكةم رِوَذى جةذنى قوربانة( احلج األكرب)رِوَذى حةجى طةورة       
َوَقَف َيْوَم النَّْحِر َبْيَن »: اهلل  وَلُسَر َنَأ: cَرَمُع ُنْبِإ ْنَع      

َيْوُم النَّْحِر، : َقاُلوا« َأيُّ َيْوٍم َهَذا؟»: اْلَجَمَراِت ِفي اْلَحجَِّة الَِّتي َحجَّ، َفَقاَل
 (.1132)أبوداود .«"َهَذا َيْوُم اْلَحجِّ اْلَأْكَبِر": َقاَل

ان لةنيَو ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عمر دةَليَت: واتة      
يةكةم رِوَذى : رِوَذيَكة؟ وتيان دا وةستاو فةرمووى ئةمة ض( جةمرات)

ئةمة رِوَذى حةجى طةورةية : ، فةرمووى(يوم النحر)ة جةذنى قوربان
 (.احلج األكرب)
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َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه »: الَق الب بي َطَأ ُنلي ْبَع ْنَعَو      
، (17711)داود  صحيح أبي.«"َيْوُم النَّْحِر": َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َيْوِم احَلجِّ اأَلْكَبِر، َفَقاَل

 (.127)صحيح الرتمذي 

ثرسيارم كرد لة : دةفةرمويَت أبي طالبعةىل كورِى : واتة      
كامةية؟ ( احلج األكرب) رِوَذى حةجى طةورة ثيَغةمبةرى خوا 

 .رِوَذى يةكةمى جةذنى قوربانة: فةرمووى
وة هةروةها لة رِيوايةتيَكى ئةبو هورةيرةدا هةمان شيَوة دةطيَرِيَتةوة       

 (.0446)، وأبوداود (0347)لةالى ئيمام مسلم 
ئةو حةجةية ( احلج األكرب)كةواتة ئةو تيَطةيشتنة هةَلةية كة دةَليَن       

كة عةرةفة بكةويَتة رِوَذى هةينييةوة، لةبةر ئةوةى حةجةكةى ثيَغةمبةر 
 كةوتة هةينييةوة. 

بةَلكو هةموو ساَليَك يةكةم رِوَذى جةذنى قوربان ثيَى دةوتريَت       
 .لةبةر ئةوة زوَرى كارةكانى حةج دةكةويَتة ئةو رِوَذةوة( احلج األكرب)
 ثيَويستة ئةم كارانة بةم شيَوازانةى خوارةوة  حاجييان لةم رِوَذةدا

 :ئةجنام بدةن
 .ى طةورة( مجرة)رِةجم كردنى ( رمي مجرة العقبة) .0
 .سةربرِينى ئاذةأل. 2
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 .سةر تاشني ياخود كورت كردنةوة. 3
 .سةفاو مةروة ماَلى خواو سةعى( اإلفاضة)تةوايف . 4

 

 :جةمرةى طةورة( مجرة العقبة)رِةجم كردنى  .0
( مينا)دةكةويَتة رِىَ و لة سنورى وة بةرةو مينا (تلبية)حاجى بة       

بوَ رِةجم حةوت بةرد كوَ بكاتةوة ( مجرات)ياخود طةر طوجنا نزيك 
 (.مجرة العقبة)كردنى 

 َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّملي  اَلَق»: الَقcاسَبَع ُنْبِإ ْنَع      
 ُهَل ُتْطَقَللي، َف ْطات الَقَه: ِهِتَلى راِحَلَع ُفواِق َوُهة َوَبَقاة الَعَدَغ
 (.1231)، الصحيحة (2322)صحيح إبن ماجة .«...ياتِصَح

( يةكةم رِوَذى قوربان)بةيانى : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت      
بةسةر حوشرتةكةيةوة  دا ثيَغةمبةر ( مجرات)لةبةردةم 

ضةند بةرديَكم بوَ كوَبكةرةوة بوَ رِةجم كردنى : وةستابووفةرمووى
 (.مجرة العقبة)
  وة  ية(مجرة العقبة)يةكةم كارى حاجى لة مينا رِةجم كردنى

( تلبية)كوَتايى بة  ثيَش رِةجم كردن( مجرة العقبة)بةطةيشتنت بةردةم 
 :ديَت
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َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َلْم َيَزْل ُيَلبِّي َأنَّ »: الفضل  ْنَع      
 (.227،223)مسلم .«َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبة»أو  «َحتَّى َبَلَغ اْلَجْمَرَة

دةَليَت لةثشت  كورِى عباس ئاموَزاى ثيَغةمبةر  فةضلى: واتة      
ى دةكرد تا ( تلبية)بة سوارى رِوَشتني بةردةوام  ثيَغةمبةرى خوا 

 (.مجرة العقبة)طةيشتة 
  ( مةكة: )بكريَت( مجرة العقبة)طةر طوجنا بةم شيَوةية رِةمجى سوننةتة

 .دةستى رِاستى( مينا)خباتة دةستى ضةثى و 
َجَعَل الَبْيَت َعْن َيَساِرِه َوِمًنى َعْن َيِميِنِه، ...»: عود ْسَم ُنْبِإ ْنَع      

َهَكَذا َرَمى الَِّذي ُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَرُة الَبَقَرِة َصلَّى اهلُل ": َوَرَمى ِبَسْبٍع َوَقاَل
 (.1733) البخاري.«"َعَلْيِه َوَسلََّم

 ثيَغةمبةرى خوا : دةَليَت عبداهلل ى كورِى مسعود       
مةكةى خستوَتة دةستى ضةثى و مينا ى خستوَتة دةستى رِاستى و بة 

ى كردووة، بةم شيَوةية رِةمجى عةقبةى  (مجرة العقبة)حةوت بةرد رِةمجى 
: واتة)كردووة ئةوةى كة سورةتى بةقةرةى بوَ هاتوةتة خوارةوة 

 (.ثيَغةمبةرى خوا 
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نريَت و لةطةأل وة ثيَويستة حةوت بةرد زياترو كةمرت بةكار نةهيَ      
 .بكات( اهلل أكرب)هةموو بةرديَك دا 

َفَرَماَها ِبَسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ...»:  ٍراِبَج ْنَع      
 (.1213)مسلم .«...ِمْنَها

ِبَسْبِع َحَصَياٍت،  ...ةَرْممي اجَلْرَي...»: ود ُعْسَم داهلل بُنْبَعو       
 (.1212)، ومسلم (1721)البخاري .«ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة

جابر و عبداهلل ى كورِى مسعود خوايان ىلَ رِازى بيَت دةَليَن       
ى رِةجم كردووة ( مجرة العقبة)بة حةوت بةرد  ثيَغةمبةرى خوا 

 .ى كردووة( اهلل أكرب)لةطةأل هةموو بةرديَك دا 
 ثيَويستة بةردةكان بة هةندةى نوَكيَك بن ياخود شتيَك طةورةتر. 

َفاْرُموا ِبِمْثِل َحَصى  َوِإَذا َرَمْيُتُم اْلَجْمَرَة»: اهلل  وَلُسَر اَلَق      
عليكم حبصى »، و رواية إبن عباس (1721)صحيح أبي داود .«ْذِفَحاْل

 (.1173)مسلم .«احلذف

تان رِةجم كرد رِةمجى (مجرة العقبة)طةر  :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر       
بةرديَك كة دةخريَتة نيَوان )واتة ( احلذف)بكةن بة هةندةى بةردى 

 (.هةردوو ثةجنةى شايةمتان و هةَلدةدريَت
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فوق : )خوايان ىلَ رِازى بيَت دةَليَن إبن تيمية وإبن عثيمنيوة       
 .بةردةكة لة نيَوان نوَك و بندوق دا بيَت (ص دون البندقماحل
 بةردةكان واجبة بكةويَتة حةوزةكةو مةرج نيية بيدات لة ثايةكة. 

: دةفةرمويَت 51ص 4دا ج( شرح املسلم)ئيمامى نةوةوى لة       
، (ىوأمجعوا على أن الرمي جيزيه على أي حال رماه إذا وقع يف املرم)

املقصود أن تقع يف احلوض : )133ص 1وقال العثيمني يف الشرح املمتع ج
 (.سواًء ضربت العمود أم مل تضربه

رِاى كوَى زانايان لةسةر ئةوةية رِةجم كردنةكة دروستة : واتة      
 .بةهةر شيَوةيةك بيَت بة مةرجيَك بكةويَتة حةوزةكةوة

 بةَلكو بة حةوت  حةوت بةردةكة بة يةك جار هةَلبدريَت وة نابيَت
ةطةر هةَلى دا ئةوا هةرضةنديَك بيَت ئةوا بة يةك جار جار بيَت، وة ئ

 408ص 8دا ج( شرح املسلم)دادةنريَت وةكو ئيمامى نةوةوى لة 

 .دةفةرمويَت رِاى كوَى زانايانى لةسةرة
  وة دروستة بة بةرديَك رِةجم بكةى كة رِةمجى ثيَ كرابيَت، هيض

ةت دا، كة ئةمة رِيَطرييةك نية لةسةرى نة لة قورئان دا و نة لة سونن
ة و هةموو ئةمرِوَ بةر دةستى كةس ناكةويَت لةبةر ئةوةى حةوزةكة قوَل
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ة لة بةدةر لةو بةردانةى ك لة خوارةوة ىدةضيَتة ناو حاويةكة
توون ئةوانة هةر رِةمجيان ثيَ نةكراوة وضواردةورى  حةوزى جةمرةدا كة

كيَشةيةك نيية لة  و بة زيادة هةَلطرياون و لةويَدا فرِيَ دراوة ئةوانة هيض
 .بةكارهيَناني دا

 :برِوانةئةمة رِاى كوَى زانايانة       
 .111ص 2احمللى إلبن حزم ج .0

 .211ص 2األضواء للشنفيطي ج .2

 .131ص 1الشرح املمتع للعثيمني ج .3

 .32حجة النيب لأللباني ص .4

 (:مجرات) ثاداشتى رِةجم 
اجلمار ال يدرى وإذا رمى »: قال عن النيب cَرَمُع ُنْبِإ ْنَع      

وأما »، ويف أخرى (.1122)صحيح الرتغيب .«أحد ماله حتى يوفاه يوم القيامة
صحيح .«رميك اجلمار فلك بكل حصاة رميتها تكفري كبرية من املوبقات

 َكَل اَنمار َكت اجِلْيَمذا َرِإ»: ي ِبن الَنَعc، وإبن عباس17ص 1الرتغيب ج
 (.2212)الصحيحة .«ةالقياَم َمْونورًا َي

فةرموودةى يةكةم، طةر رِةمجى جةمرةى كرد كةس نازانيَت : واتة      
بة : وة لة رِيوايةتيَكى ترداض ثاداشتيَكى ثىَ دةبةخشريَت رِوَذى دوايى، 
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هةموو بةرديَكى رِةجم كردن تاوانيَكى طةورة دةسرِيَتةوة، وة لة 
بوَ رِوَذى رِةجم كردنى جةمةرات دةبيَتة نوور : رِيوايةتةكةى تردا

 .دوايي
 ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت  دةفةرمويَت
( مجرة العقبة)شةيتان رِيَى ثىَ طرت لةالى  عليه السالمكاتيَك إبراهيم »

ى (مجرة)ثاشان لة  دا حةوت بةردى تيَطرت تا رِوَضوو لة زةوى دا
رِوَضوو بة زةوى دا دووةم دا رِيَى ثىَ طرت و حةوت بةردى تيَطرت تا 

ى سىَ يةم دا رِيَى ثىَ طرت و حةوت بةردى تيَطرت تا (مجرة)ثاشان لة 
ان َطْيالَش»، ثاشان عبداهلل ى كورِى عباس فةرمووى دا«رِوَضوو بة زةوى

 (.1122)صحيح الرتغيب .«تبعوناهيم َتَرْبِإ ْميُكِبَأ ِةَلِمَو مجوَنْرَت

عليه إبراهيم )شةيتان رِةجم دةكةن و شويَنكةوتةى باوكتان : واتة      
 .دةكةون( السالم

 اى ثةروةردطارخوf واتة توَ [ ڤ ٹ]فةرمووى بة شةيتان
بةزةيى  و ، وة رِةجم كردنى دةركردن بووة لة بةهةشترِةجم كراويت

 .ثةروةردطار
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  رِةمجيان ( ...، حممدمإبراهي)وةكو  السالم الصالة عليهموة ثيَغةمبةران
 .كردووة

  بة ئةستيَرةكان لة ئامسان دافريشتةكان رِةمجيان دةكةن  (مالئكة)وة :

 ،]2: امللك[[ ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  ک]
وة موسوَلمانانيش لة حةج دا رِةمجى دةكةن، كةواتة موسوَلمان كارى 

 .خواو ثيَغةمبةران و فريشتةكان ئةجنام دةدةن
  (:العقبةمجرة )كاتى رِةجم كردنى 

بوَ كةسانى بةتواناو بةهيَز لةدواى هةَلهاتنى رِوَذ تا شةو بةرةبةيانى       
 .رِوَذى دووةمى جةذن

ة َرْماجَل َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمى َمَر»: الَق  ٍراِبَج ْنَع      
 (.1211)مسلم .«...ىَحُض ِرْحالَن َمْوَي

( مجرة العقبة)رِةمجى  ثيَغةمبةرى خوا : جابر دةفةرمويَت: واتة      
 .تى ضيَشتةنطاواى كرد رِوَذى جةذن ك

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْسَأُل َيْوَم »: cاسَبَع ُنْبِإ ْنَع      
َحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَبَح، : َفَقاَلَفَسَأَلُه َرُجٌل « اَل َحَرَج»: النَّْحِر ِبِمًنى، َفَيُقوُل
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اَل ": َرَمْيُت َبْعَد َما َأْمَسْيُت، َفَقاَل: َوَقاَل« اْذَبْح َواَل َحَرَج»: َقاَل
 (.1112)، ومسلم (1712)البخاري .«"َحَرَج

لة مينا دا رِوَذى جةذن : عبداهلل ى كورِى عباس دةفةرمويَت: واتة      
دروستة : هةر ثرسياريَكى ىلَ دةكرا دةيفةرموو ثيَغةمبةرى خوا 

سةرم تاشى ثيَش قوربانى كردن، : رِيَطرى نيية، ثياويَك ثرسيارى ليَكرد
م كرد ( مجرة العقبة)رِةمجى : سةرى برِة دروستة، وة وتى: فةرمووى

 .دروستة رِيَطرى نيية: فةرمووى( شةو)لةدواى ئيَوارة 
ثةك كةوتةو بآ توانا سآ ةخوَشى و كةسانى رِيَطة ثيَدراو لة ن      

 :كاتيان بوَ هةية
 .كوَتايى شةوى جةذن ثيَش بانطى بةيانى .0

َفَصلَّْت َساَعًة ُثمَّ ...»:  َرْكي َبِبَأ ُتْنِب ماَءْسى َأَلْوداهلل َمْبَع ْنَع      
: اَل، َفَصلَّْت َساَعًة ُثمَّ َقاَلْت: ، ُقْلُت«َيا ُبَنيَّ، َهْل َغاَب الَقَمُر؟»: َقاَلْت

، َفاْرَتَحْلَنا «َفاْرَتِحُلوا»: َنَعْم، َقاَلْت: ، ُقْلُت«َيا ُبَنيَّ َهْل َغاَب الَقَمُر؟»
َجَعْت َفَصلَِّت الصُّْبَح ِفي َمْنِزِلَها، َفُقْلُت َوَمَضْيَنا، َحتَّى َرَمِت اجَلْمَرَة، ُثمَّ َر

َيا ُبَنيَّ، ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى ": َيا َهْنَتاُه َما ُأَراَنا ِإلَّا َقْد َغلَّْسَنا، َقاَلْت: َلَها
 (.1211)، ومسلم (1271)البخاري .«"اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأِذَن ِللظُُّعِن
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عبداهلل دةطيَرِيَتةوة لة ئةمسائي كضى ئةبوبكرى صديق رِةزاى : واتة      
 ثاش ئاوابوونى مانط خوايان ليَبيَت لة موزدةليفة ماوةيةك نويَذى كردو

ى كردو ( مجرة العقبة)بةرِيَكةون بوَ مينا، بةرِيَكةوتني تا رِةمجى : ووتى
ثيَغةمبةرى : ن ووتىثاشان طةرِايةوةو نويَذى بةيانى لة مينا كرد، ثاشا

 .رِيَطةى داوة بة ئافرةت و ثةككةوتان خوا 
بة رِووكةش ئةم فةرموودةية هةنديَك لة زانايان رِيَطةيان داوة بة       

 .نيوةى كوَتايي بةشى شةوى جةذن( عةقةبة)رِةجم كردنى 
دواى بانطى ( عةقةبة)زوَرى زانايان رِيَطةيان داوة بة رِةجم كردنى . 2

بةآلم  (مينا)نةك ثيَش بانط بةَلكو ثيَش بانط بوَئةوةى بطةنة بةيانى 
 .دةبيَت رِةجم كردن خبةنة دواى بانط

َأْرَسَلِني َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه »: ولُقَيcاسَبَع ُنْبِإ ْنَع      
صحيح النسائي .«اْلَجْمَرَةَوَسلََّم ِفي َضَعَفِة َأْهِلِه، َفَصلَّْيَنا الصُّْبَح ِبِمًنى، َوَرَمْيَنا 

(1133.) 

لةطةأل  ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت: واتة      
كردو ( مينا)كةسة نةتوان و الوازةكانى دا ناردمى و نويَذى بةيانيمان لة 

 .مان كرد(مجرة العقبة)رِةمجى 
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اْسَتْأَذْنُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َوِدْدُت َأنِّي »: ْتاَلَق d َةَشاِئَع ْنَع      
َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما اْسَتْأَذَنْتُه َسْوَدُة، َفَصلَّْيُت اْلَفْجَر ِبِمًنى َقْبَل َأْن َيْأِتَي النَّاُس، 
 َوَكاَنْت َسْوَدُة اْمَرَأًة َثِقيَلًة َثِبَطًة، َفاْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه

صحيح .«َوَسلََّم، َفَأِذَن َلَها، َفَصلَِّت اْلَفْجَر ِبِمًنى، َوَرَمْت َقْبَل َأْن َيْأِتَي النَّاُس

 .(1131)سنن النسائي 

حةزم دةكرد ئيزن لة : عائشة خوا ليَى رِازى بيَت دةَليَت: واتة      
ى خيَزانى ئيزنى ( سةودة)وةرطرم وةكو  ثيَغةمبةرى خوا 

 .بكرداية ثيَش ئةوةى خةَلكى بطةن( مينا)لة وةرطرت، نويَذى بةيانيم 
نويَذى ئيزنى داو  سةودة ئيزنى وةرطرت لة ثيَغةمبةرى خوا       

ى كرد ثيَش ئةوةى خةَلكى (مجرة العقبة)كردو رِةمجى ( مينا)بةيانى لة 
 (.مينا)بطةنة 

لة زانايان دةَليَن رِيَطة دراوة نةخوَش و ثةككةوتةكان لة هةنديَك . 3
بكةونة رِىَ بوَ ( مينا)جىِ بهيََلن و بةرةو ( مزدلفة)نيوةشةو بةدواوة 

 (العقبة)بةآلم دةبيَت رِةجم كردنى ئةوةى بةر قةرةباَلغى رِيَطا نةكةون 
خبةنة دواى رِوَذ هةَلهاتن، وة ئةو رِيوايةتانةى ثيَش و بىَ ئاطادارى و 

 .بووة ئيزنى ثيَغةمبةر 
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 (العقبة)خوَى لة ضيَشتةنطاودا رِةمجى  لةبةر ئةوةى ثيَغةمبةر       
 (.1213)مسلم .«ْمُكَكاِسَنين َمذوا َعُخ»: ى كردووة، وة فةرمووى

مةناسيك و كارةكانى حةجم ليَ وةرطرن بةو شيَوةية بيكةن : واتة      
 .كة من دةيكةم

َقدََّمَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم »: َقالcاسَبن َعْبِإ ْنَع      
َل َيْلَطُخ َلْيَلَة اْلُمْزَدِلَفِة ُأَغْيِلَمَة َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َعَلى ُحُمَراٍت َفَجَع

صحيح سنن أبي .«ُأَبْيِنيَّ َلا َتْرُموا اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمس»: َأْفَخاَذَنا، َوَيُقوُل

 (.2321)، وإبن ماجة (711)، والرتمذي (1711)داود 

ثيَشى  ثيَغةمبةرى خوا : يَتَلعبداهلل ى كورِى عباس دة: واتة      
كورِةكامن )برِوَين و فةرمووى ( مينا)بةرةو  (زدلفةامل)خستني شةوى 

 .رِةجم نةكةن تاوةكو رِوَذ هةَلديَت (العقبةمجرة )
َيْرُموا اْلَجْمَرَة  اَلَقدََّم َأْهَلُه َوَأَمَرُهْم َأْن »: الَقcاسَبن َعْبِإ ْنَع      

 (.1122)صحيح سنن النسائي .«َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس

خيَزان  ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت: واتة      
( العقبةمجرة )وة فةرمانى ثيَدان ( مينا)و كةسةكانى ثيَش خست بوَ 

 .رِةجم نةكةن تا خوَر هةَلديَت
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بةآلم زانايان دةَليَن ئةوانةى كة بةتوانان لةطةأل نةخوَش و ئافرةت       
مجرة )و ثةككةوتةكان دان، هيض رِوخسةتيَك نيية بوَيان كة رِةمجى 

بةس بوَ كةسانى خاوةن بكةن ثيَش خوَر كةوتن، ئةو رِوخسةتة ( العقبة
 .رِوخسةتن

بة عبداهلل ى  ا بةطويَرةى ئةو رِيوايةتانةى كة ثيَغةمبةرى خو      
 .كورِى عباسى فةرمووة كة لةطةأل ثةككةوتةكان دا رِوَشتووة

بةهيَزترين رِاى زانايان ئةو رِايةية كة دةَليَن دةبيَت دواى نويَذى       
 .بكةن كةسانى خاوةن رِوخسةت( العقبة)بةيانى رِةمجى 

  نةوةستيَت بوَ دووعاكردن( العقبة)ثاش رِةجم كرجنى. 
َرَمى ِمْن َبْطِن اْلَواِدي، ُثمَّ اْنَصَرَف »: عن جابر رضي اهلل عنه       

 .(1213)مسلم .«ِإَلى اْلَمْنَحِر

كرد ( العقبة)رِةمجى  ثيَغةمبةرى خوا : جابر دةَليَت: واتة      
 .نةوةستا بةرةو شويَنى سةربرِينى ئاذةأل كةوتة رِىَ

  هةموو شتيَك بوَ حاجى حةآلأل ( العقبةمجرة )لةدواى رِةجم كردنى
بوَى هةية ئيحرام البدات و جل و بةرطى دةبيَت بيَجطة لة ئافرةتان، 

وة هةنديَك لة زانايان دةَليَن دةبيَت سةرتاشينيشى خوَى لةبةر بكات، 
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إذا رميتم »لةطةأل بيَت ئةوكاتة دةتوانيَت ئيحرام البدات بة بةَلطةى 
وحجة النيب ، (1111)ضعيف يف الضعيفة .« النساءوذحبتم وحلقتم حل لكم كل شيء إال

 31ص. 

حةآلأل بوونى يةكةم بةدةست ( العقبةمجرة )بةَلكو بة رِةجم كردنى       
 :بةم بةَلطانة (التحلل األول)دةهيَنيَت 

َطيَّْبُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم »: ْتاَلَقd َةَشاِئَع ْنَع. 1   
، (1723)البخاري .«ِبَيَديَّ َهاَتْيِن، ِحنَي َأْحَرَم، َوِلِحلِِّه ِحنَي َأَحلَّ َقْبَل َأْن َيُطوف

 (.1131)ومسلم 

بوَنى خوَشم دةكرد بة ثيَغةمبةردا : عائيشة دةفةرمويَت: واتة      
  ثيَش لةبةركردنى ئيحرام و ثاش البردنى ئيحرام ثيَش ئةوةى

بةكارهيَنانى بوَنى خوَش ماناى البردنى  ،بكات( اإلفاضة)تةوافى 
 .ئيحرامة

إذا رميتم »: قال رسول اهلل c عن إبن عباس و عائشة. 2   
، وصحيح إبن ماجة (1173)صحيح أبي داود .«اجلمرة فقد حل لكم كل شيء إال النساء

 (.211)، الصحيحة (2322)

شتيَكتان  تان رِةجم كرد ئةوا هةموو( العقبةمجرة )ئةطةر : واتة      
 .(خيَزانيان) لةسةر حةآلأل دةبيَت بيَجطة لة ئافرةتان
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 :سةربرِينى ئاذةأل. 2

هةديةو : واتة .]12: ةائدامل[[ ۆئ  ۆئ  ۈئ]: قال تعاىل      
بوَية زانايان ناويان بردووة بة بةخشينيَكة بوَ هةذارانى ماَلى خوا 

دم )داوة سةربرِينى سوثاس طوزارى بوَ خوا كة حةجةكةى ئةجنام 
 .ياخود هةديةو قوربانى يةكى واجبة بوَ ميوانانى ماَلى خوا( الشكران

لةبةر ئةوةى و ثرِكردنةوةى ناتةواوى حةج نية، ( فدية)ئةمة       
( التمتع)حاجى هيض ناتةواوى يةكى ئةجنام نةداوة، كة حةجةكةى بة 

و ئيحرامى البردووة،  كة عةمرةى لة حةج جياكردوَتةوةكردووة، 
كة ( قريان)ةَلكو هةمان قوربانى و سةربرِينى ئاذةأل واجبة بوَ حةجى ب

حاجى ئيحرامى النةبردووة لةنيَوان عومرةو حةجةكةى دا، ئةميش 
 (.التمتع)لةسةرى واجبة وةكو 

بيَت ئةوا لةسةر رِاى زانايان نابيَت ليَى خبوات، ( فدية)وة ئةطةر       
لةطةأل ئةوةش دا فةرمانى خواو كارى ثيَغةمبةرةكةى خواردن و 

و رواية جابر  .] 12و23: احلج[[ ...ہ  ہ]بةخشينةوةية 
 (.1213)مسلم .«فأكال من حلمها وشربا من مرقها»و  .«....كلوا وتزودوا»
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ثيَويستة بةم شيَوةية سةربرِين ئةجنام بدات طةر خوَى سةرى برِى       
 .ياخود وةكيلةكةى

 :بةدةستى خوَى سوننةتة طةر توانى سةرى بربِيَت .0

نة َدَب ستنَيَو الثًاَث َرَحَنَف ْرَحْنى امِلَلِا َفَرَصاْن َمُث»: الَق ابر َج ْنَع      
 (.1173)، وإبن ماجة (1723)أبوداود .«...دِهبَي

ى ئاذةأل كةوتة رِىَ و بةرةو شويَنى سةربرِين ثيَغةمبةر : واتة      
 .لةويَدا شةست و سآ حوشرتى بةدةستى خوَى سةربرِى

 :بَليَتو  كشيَنيَترِووى بكاتة قيبلةو لةسةر الى ضةث رِاى  .2
 :فةرمووى وةك ثيَغةمبةر 

 ْلَبَقَت َماللُه ،َكَلَو َكْنِم ذاَه َنِإ َماللُه ،ْرَبْكاهلل َأ ،اهلل ِمْسِب»      
 (.1127)مسلم .«ينِم

بةناوى توَ خواى ثةروةردطار ئةمة لة توَوةيةو بوَ توَية : واتة      
 .ثةروةردطارم ليَم وةرطرة

 :ليَخواردنى و بةخشينةوةى و ليَهةَلطرتنى .3
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: جاحل[[ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ]: قال تعاىل      

[ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ]،.]23
 .]12: جاحل[

ليَى خبوَن و بيبةخشن بة هةذاران و ئةوانةى داواى دةكةن : واتة      
 .وة كةسانى بآ ثيَويست

ُثمَّ َأَمَر ِمْن ُكلِّ َبَدَنٍة ِبَبْضَعٍة، َفُجِعَلْت ِفي ِقْدٍر، »: ابر َج ْنَع      
 (.1213)مسلم .«َفُطِبَخْت، َفَأَكَلا ِمْن َلْحِمَها َوَشِرَبا ِمْن َمَرِقَها

فةرمانى دا  ثيَغةمبةرى خوا ثاش سةربرِينى حوشرتةكان : واتة      
بيَنيَت و ليَى لةهةموو حوشرتيَك ثارضةيةك  (طالبعلى كورِى ئةبو )بة 

لة طوَشت  طالبو على كورِى ئةبو  بنيَت، ثاشان ثيَغةمبةرى خوا 
 .و ئاوةكةيان خوارد

ا َنْلَكَأَف: اَلدوا، َقَوَزَتلوا َوُك»: اهلل  سوَلَر اَل، َق ٍراِبَج ْنَع      
 .32ص ، حجة النيب (1213)مسلم .«ةديَنها امَلا ِبَنْغَلى َبَتا َحَنْدَوَزَت َو

فةرمانى دا بة خواردن و  ثيَغةمبةرى خوا : جابر دةَليَت: واتة      
هةَلطرتنى بوَ رِيَطا، ليَمان خواردو هةَلمان طرت تا ثيَى طةيشتينة 

 .مةدينة
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  شويَنى سةربرِينى ئةم هةديةو قوربانيية دةبيَت لة سنورى حةرِةم
 .و مينا ، واتة مةككةدةرنةضيَت

ۅ  ]، ]11: جاحل[[ ڃ  ڃ  چ    چ    چ]: قال تعاىل      

[ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ]، ]112: ةبقرال[[ ۉ    ۉ  ې
 .]22: فتحال[

هةموو ئةم ئايةتة ثريوَزانة ئاماذة بة شويَنى سةربرِينى هةديةكة       
 .ة(مةككة و سنورى حةرةم)كة دةكةن 

ها ى ُكُلمَننا َوهاُه ُتحرََْن ْدَق»: اهلل  وَلُسَر اَلَق  ٍرجاِب ْنَعَو      
 (.1213)مسلم .«ِمْنَحْر

فةرمووى لةدواى قوربانييةكة لةشويَنيَك لة  ثيَغةمبةر : واتة      
 .، ليَرةدا قوربانيم كرد و هةموو سنورى مينا شويَنى قوربانييةمينا

، (1717)صحيح سنن أبي داود .«َوُكلُّ ِفَجاِج َمكََّة َطِريٌق َوَمْنَحر»: وقال       

 (.2371)وصحيح سنن إبن ماجة 

 .و كةككةو شيوو دوَأل و رِيَطةكانى شويَنى سةربرِينةهةمو: واتة      
 
 

 كاتى سةربرِين: 
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ]: قال تعاىل      

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]،]23: جاحل[[ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 .]211: ةبقرال[[ پ
يادو زيكرى خواى ثةروةردطار بكةن لة رِوَذانى ديارى : واتة      

كراودا و ناوى ثةروةردطار ببةن لةسةر ئةو ئاذةآلنةى دةيكةن بة 
 .قوربانى

 ( معدوداتأيام ) رِوَذانى ديارى كراوو ناسراو (أيام معلومات)و :
َأيام ُكل ...»: قال رسول اهلل هةر ضوار رِوَذةكةى جةذنى قوربانة، 

 (.3217)صحيح اجلامع الصغري .«الَتْشريْق ذبح

 .هةموو رِوَذانى جةذنى قوربان كاتى سةربرِينة: واتة      
بة وة بةرِيَزترين كات رِوَذى يةكةمى جةذنى قوربانة كة ناونراوة       

داواى كردووة لةدواى ، وة لة قورئان دا (يوم النحر)رِوَذى قوربانى 

، ]2: كوثرال[[ ژ  ژ  ڑ]نويَذى جةذن قوربانى بكةن 
صحيح إبن حبان .«...حرم الَنْواهلل َي َدْنِع اِماألَي ُلَضْفَأ»: اهلل  سوَلَر قاَلَو

َأيُّ  -َثَلاَث َمرَّاٍت  -َأيَُّها النَّاُس »: يف حجة الوداع ، وقال (.2311)
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لي ن َعَع، َو(.3111)النسائي .«...َيْوُم النَّْحِر َيْوُم اْلَحجِّ اْلَأْكَبِر: َيْوٍم َهَذا؟ َقاُلوا
 سول اهلل َر ُتْلَأَس ُمْوَي»: قاَلر، َفَباألْك ِجيوم احَل ْنَع 

 (.17711)، صحيح أبي داود (127)الرتمذي .«حرالَن

( يوم احلج األكرب)ثرسيار كرا وة سىَ جار فةرموويةتى : واتة      
يةكةم رِوَذى جةذنى قوربانة، كةواتة ( يوم النحر)رِوَذى حةجى طةورة 

كانيان دةبةنةوة وآلتى خوَيان و ( هدية)ئةوانةى قوربانييةكانيان ياخود 
طةر  لة مةككة نايكةن، ئةوة يةكيَك لة واجبةكانى حةجييان فةوتاندووة

ساَليَكى تريش بيَت دةبيَت لة مةككة لةو مةراسيمة دا يةكيَك 
 .رِابسثيَرن بوَيان بكات

 

 :تاشني ياخود كورت كردنةوةسةر. 3
كارى سيَهةمى رِوَذى جةذنى قوربان سةرتاشني ياخود كورت       

 .كردنةوةيةتى

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ]: قال تعاىل      

 .]27: فتحال[[ ۅ  ۅ
 .باشرت واية ثياوان سةر بتاشن وةك لةوةى كورتى بكةوة      
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 سِم: ، قال رسول اهلل  يا يا معمر ألديك موسي؟ قال نعم»      
 (.2/3311)أمحد .«اهلل وأحلق رأسي

ئةى عةمر موست : بة سةرتاشةكةى فةرموو ثيَغةمبةر : واتة      
بكةو ( بسم اهلل)فةرمووى ، ئةى ثيَغةمبةرى خوا  البة؟ وتى بةَلىَ

 .سةرم بتاشة
َوامُلَقصِِّريَن َيا : َقاُلوا "اللَُّهمَّ اْرَحِم امُلَحلِِّقنَي"»: اهلل  سوَلَر قاَلَو      

َوامُلَقصِِّريَن َيا َرُسوَل اللَِّه، : َقاُلوا "اللَُّهمَّ اْرَحِم امُلَحلِِّقنَي": َرُسوَل اللَِّه، َقاَل
 (.1111)، ومسلم (1727)البخاري .«"ِريَنَوامُلَقصِّ": َقاَل

دووعاى ليَخوَش بوون و  سآ جار ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
بةزةيى كرد بوَ ئةوانةى سةريان دةتاشن و يةك جار دووعاى كرد بوَ 

 .ئةوانةى كورتى دةكةنةوة
َلْيَس »: اهلل  سوَلَر اَلَق، بةآلم بوَ ئافرةتان كورت كردنةوةية      

 (.1737)صحيح سنن أبي داود .«َعَلى النَِّساِء َحْلٌق، ِإنََّما َعَلى النَِّساِء التَّْقِصري
ئافرةتان تاشينيان لةسةر نيية بةَلكو كورت كردنةوةيان : واتة      

 .لةسةرة
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 ثلةو ثاداشتى سةرتاشني
 

عرة َش ِلُكِب َكَلَف َكأَسالقك َرا َحَمَأَو»: اهلل  َلسوَر قاَلَو      
 (.1121)صحيح الرتغيب .«ةطيَئها َخِب َكْنى َعَحمْية َوَنَسها َحْتَقَلَح

سةرتاشينةكةت بة هةموو تاَلة موويةك ضاكةيةكت بوَ : واتة      
 .دةنوسريَت و تاوانيَكى ثآ دةسرِدريَتةوة

فإنه ليس من شعرك شعرة تقع يف األرض إال كانت »: ويف رواية      
 (.1121)صحيح الرتغيب .«لك نورا يوم القيامة

هةموو تاَلة موويةكت كة دةكةويَتة سةر زةوى دةبيَت بة : واتة      
 .نوور و رِووناكى لة رِوَذى دوايى دا

وة بةهيض شيَوةيةك دروست نيية لة برى سةرتاشني سىَ تاأل موو       
ليَبكةيتةوة و ياخود لة هةنديَك سةرت بطريت، ئةمة سةرثيَضى قورئانة 

سةرتان، وة سةرثيَضى كارى ( رؤوسكم)كوَ ناوى دةبات ( مجع)كة بة 
 .كة هةموو سةرى تاشيوة ثيَغةمبةرى خواية 

حلق سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف »: c ْرَمُع ُنْبِإ ْنَع      
 (.1722)البخاري .«حجته
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، وة ئةطةر كورتى كردةوة دةبيَت لةهةموو سةر كورت بكاتةوة      
وة ئةو ووتةيةى كة دةَليَت دروستة سآ تاأل موو كةمرت نةبيَت بوَ قذ 
برِين هيض بةَلطةيةكيان ثآ نيية جطة لةوة نةبيَت كة دةَليَت لة 

عةرةبي كةمرتين كوَ لة ذمارة سآ وة دةست ثيَ ( اللغة)ى دا زمانةوان
كة ئةمةش خوَى نابيَتة بةَلطة بةَلكو بةَلطة فةرموودةى خواى دةكات، 

 ، وة ثيَغةمبةريش يةتىةوةوة ياخود كرد عز وجل و ثيَغةمبةرة 
و خوَشى و هاوةآلنى ئةو كارةيان بةهيض شيَوةيةك فةرمانى بةوة نةداوة 

 .ربِنكة ضةند تاَلة موويةك بنةكردووة 
لة هةموو ثةلكةيةك بة هةندةى ئافرةتانيش طةر ثةلكةيان بوو       

سةرة نينوَكيَك بربِن، ياخود قذيان دابنيَن لة هةموو خوارووى قذيان بةو 
 .هةندةية بربِن

 

 :سةفاو مةروة سةعىماَلى خواو ( اإلفاضة)تةوايف . 4
طواف )بوَ حاجييان يةكةم رِوَذى جةذنى قوربان  كارى ضوارةمي       

ية، واتة تةوايف طةرِانةوة، كة ئةم ( و سةعي نيَوان سةفاو مةروة إلفاضةا
و باش واية هةر ئةو رِوَذة ئةجنانى بدةيت ثيَش مةغريب، تةوافة رِوكنة 

لة يةكةم رِوَذى جةذنى قوربان دا ئةم  تةوافةى  وة ثيَغةمبةرى خوا 
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دةبيَت ئةجنامى  (ذو احلجة)ر نةطوجنا هةتا كوَتايى مانطى طةكردووة، 
التحلل )تا نةكردنى حةآلأل بوونى دووةمى بةدةست نايةت بةآلم  بدات
 .كة حةآلأل بوونى ئافرةتة (الثاني

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ]: وقال تعاىل      

 .]21: جاحل[[ ۓ  ڭ  ڭ
بة لةسةر خوَيان البةن ئةو ضَلك و ثيسيةى سةفةر ثاشان : واتة      

ئةجنام سةربرِينةكانيان  (قوربانى)وة بة تاشينى سةرو البردنى ئيحرام 
 .بكةنبدةن و تةوايف ماَلةكةى خوا 

َلْم َيْرُمْل ِفي السَّْبِع الَِّذي َأَفاَض »: cعن عبداهلل بن عباس       
 (.2331)، وإبن ماجة (1722)صحيح سنن أبي داود .«ِفيه

لة  ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت: واتة      
 .رِاكرد هةروةلةى ئةجنام نةداوةدا ( اإلفاضة)حةوت تةوايف 

شان رِووت كردنى نةكردووة هةر ( اإلضطباع)وة باسى        
لةبةر ئةوةى بة جلى ئاسايى خوَتةوة دةيكةيت  هةرولةى باس كردووة

 .ئيحرام الدةبةيتو 
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أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفاض يوم »: cعن إبن عمر       
 (.1113)، و أبوداود (1122)مسلم .«...النحر

ى لة يةكةم رِوَذى ( اإلفاضة)تةوافى  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .جةذنى قوربان دا ئةجنام دا

مقام )ثاش حةوت تةوافى كةعبة دوو رِكات نويَذ لة ثشت       
ن سةفاو مةروة حةوت جار وة دةكات و ثاشان سةعى نيَوا (إبراهيم
 .دةكات

  سةعى ياخود تةوافى نيَوان سةفاو مةروة بوَ كةسانى كة حةجيان بة
، واتة عومرةيان بة جيا كردبيَت و ثاشان حةجيان كردبيَت( التمتع)

كردووة، واتة ( إفراد)يان ( قران)، بةآلم ئةوانةى حةجيان بة كردبيَت
عومرةو حةجيان ثيَكةوة كردبيَت و لة نيَوانيان دا ئيحراميان 

بةبىَ عومرةو بة  النةبردبيَت، ياخود ئيحراميان بة حةجى تةنيا بةستبيَت
 (.العقبة مجرة)تا دواى رِةجم كردنى ئيحرامةوة مابيَتةوة 

طةر ئةم دوو كةسة لة سةرةتاى هاتنيان بوَ كةعبة دواى حةوت       
سةفاو مةروةيان حةوت جار ئةجنام دابيَت، تةوافى كةعبة سةعى نيَوان 

ثيَويست ناكات سةعى نيَوان سةفاو ( اإلفاضة)ئةوا لةدواى تةوافى 
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، وة طةر نةيان بكةن لةبةر ئةوةى بة ئيحرامةوة ماونةتةوةمةروة 
 .بيكةن( اإلفاضة)بيَت دواى تةوافى ئةوا دةكردبيَت 

َطَواُفِك ِباْلَبْيِت َوَبْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة َيْكِفيِك »: xعن عائشة       
 (.1317)، وأبوداود (1211)مسلم .«ِلَحجَِّتِك َوُعْمَرِتك

تةوافى : بة عائيشةى خيَزانى فةرموو ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
سةفاو مةروةت يةك جار بةسة بوَ حةج و كةعبةو سةعى نيَوان 

 .عومرةكةت
َلْم َيُطِف النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلا َأْصَحاُبُه »: وعن جابر       

: َزاَد ِفي َحِديِث ُمَحمَِّد ْبِن َبْكٍر «ْرَوِة ِإلَّا َطَواًفا َواِحًداَبْيَن الصََّفا َواْلَم
 .(1173)مسلم .«َطَواَفُه اْلَأوَّل»

و هاوةآلنى تةوافى  ثيَغةمبةرى خوا : جابر دةفةرمويَت: واتة      
يةكةم جار كة هاتنة نيَوان سةفاو مةروةيان يةك جار ئةجنام دا ئةويش 

( اإلفاضة)بوَ دووةم جار كة تةوافى ، واتة مةككة و دواى تةوافى كةعبة
لةبةر ئةوةى ئيحراميان بة يان ئةجنام دا سةعى سةفاو مةروةيان نةكرد 

 .كرد( القران)ثيَكةوة بةسرتاو حةج و عومرةى 
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  و لة حةآلأل دةبيَت  وَخيَزانى ب( اإلفاضة)لةدواى ئةجنام دانى تةوافى
التحلل )هةموو قةدةغة كراوةكانى ئيحرام دةردةضيَت و ثيَى دةَليَن 

 .حةآلأل بوونى دووةم و كوَتايى (الثاني
  (اإلفاضة)ثيَش تةوافى ئةطةر ئافرةتان كةوتنة سورِى مانطانةوة ،

ئةو حةوت تةوافة بة ثاكى ئةجنام دةبيَت هةتا ئةتوانن مبيَننةوة تاوةكو 
 .لةبةر ئةوةى رِوكنيَكى حةجةبدةن 
بةآلم ئةطةر بوَيان نةكرا بةهوَى كاتى ديارى كراوى طةرِانةوةى       

بةدةست نةهيَناوة، وة ناشكريَت بة تةنيا  قافَلةكةو و هيَشتا ئةو ثاكى
( اإلفاضة)تةوافى زانايان رِيَطةيان داوة مبيَنيَتةوة و دوا بكةويَت، ئةوا 

 .ى لةسةر نيية(طواف الوداع)، وة لةم حاَلةتةدا ئةجنام بدةن
َعَلْيِه َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل - َأنَّ َصِفيََّة ِبْنَت ُحَيّي»: xعن عائشة      
ِإنََّها َقْد : ، َقاُلوا«َأَحاِبَسُتَنا ِهَي؟»: َحاَضْت ِفي َأيَّاِم ِمًنى، َفَقاَل -َوَسلََّم

، (1711)البخاري .«ِإًذا اَلَف»: َأَفاَضْت، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

 (.1211)ومسلم 

لة حةج دا كةوتة  صةفييةى خيَزانى ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
ئةوة رِيَطرى كرد لة : فةرمووى ، ثيَغةمبةر سورِى مانطانةوة
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كةواتة : فةرمووىى كردووة، ( اإلفاضة)تةوافى ، وتيان رِوَشتنمان
 .رِيَطرى نيية با برِوَين

رخص أن النيب صلى اهلل عليه وسلم »: cعن إبن عباس       
 (.1733)صحيح سنن أبي داود .«للحائض أن تصدر قبل أن تطوف

رِيَطةى  ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت: واتة      
 .دا بة ئافرةت كة لة سورِى مانطانةداية برِوَن بةبآ تةوايف وةداع كردن

  جةذنى قوربان دا ئةم ضوار كارةى مةراسيمى حةج لة يةكةم رِوَذى
ئةجنام بدريَت كاريَكى تةواوو طةر بةو شيَوة زجنريةييةى كة بامسان كرد 

سوننةتة لةبةر ئةوةى لة قورئان دا بةو شيَوة زجنريةيية بةدواى يةك دا 
 .باس كراوة

: ةبقرال[[ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې]: قال تعاىل      

ۓ ۓ  ڭ    ھ ھ  ے  ے]،]112

 .]21: جاحل[[ ڭ
رِيوايةتةكةى جابرى كورِى لة  وة هةروةرها ثيَغةمبةرى خوا       

 خواى حةجى ثيَغةمبةرى ضوَنيَتى باسى  يةعبداهلل دا بةو شيَوة
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ُثمَّ َسَلَك الطَِّريَق اْلُوْسَطى الَِّتي َتْخُرُج َعَلى اْلَجْمَرِة ...» كردووة
اْلَمْنَحِر، َفَنَحَر َثَلاًثا َوِستِّنَي ُثمَّ اْنَصَرَف ِإَلى ...َفَرَماَها...ْلُكْبَرى،ا

ُثمَّ َرِكَب َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَفاَض ِإَلى ...ِبَيِدِه،
 (.1213)مسلم .«...اْلَبْيِت

بةآلم ئةطةر ثيَش و ثاشى بكةويَت، ئةوا رِيَطةى ثآ دراوةو هيض       
 .لةسةر خاوةنةكةى ناكةويَت

َوَقَف َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي »: عبداهلل بن عمرو عن      
َفَما ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه ...َحجَِّة اْلَوَداِع ِبِمًنى ِللنَّاِس، َيْسَأُلوَنُه،

، (31)البخاري .«"َحَرَج اَلاْفَعْل َو": َقاَل اًلُأخَِّر ِإ اَلَعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َشْيٍء ُقدَِّم َو

 (.1131)ومسلم 
ِفي : َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِقيَل َلُه»: cوعن إبن عباس       

مسلم .«"َحَرَج اَل": الذَّْبِح، َواْلَحْلِق، َوالرَّْمِي، َوالتَّْقِديِم، َوالتَّْأِخرِي، َفَقاَل

(1121.) 

دةكرا لة  هةرضى لةو رِوَذةدا ثرسيار لة ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .حةج، دةيفةرموو رِيَطرى نييةثيَش و ثاش خستنى كارةكانى 
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تةنانةت سةعى نيَوان سةفاو مةروة ثيَش تةوايف كةعبة رِيَطةى ثآ       
 ْنَأ َلْبَق ُتْيَعل اهلل َسْوُسا َرَي اَلَق ْنَمَف...»: عن أسامة بن شريكداوة، 

 (.2112)أبوداود .«ْجَرَح اَل ْجَرَح اَل ُلقْوَي كاَنَف...وُفُطَأ
 (مينا) بطةرِيَنةوة بوَ بوَ شةوى دووةمى جةذن ثاشان حاجييان دةبيَت ،

 .مانةوةى شةو واجبة لة مينا دا
ثم ...أفاضة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم»: xعن عائشة       

، وأمحد (1171)داود صحيح أبي .«...أيام التشريق الثالثرجع إىل منى فأقام بها 

(2/11.) 
سىَ رِوَذةى ( اإلفاضة)دواى تةوايف  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      

 .مايةوة( مينا)جةذنى لة 
  جةمةرات بكات لةدواى هةموو رِوَذيَكى جةذن واجبة رِةمجى هةرسآ

 .بانطى نيوةرِوَ
اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَجْمَرَة َيْوَم  َرَمى َرُسوُل»: عن جابر       

 (.1211)مسلم .«النَّْحِر ُضًحى، َوَأمَّا َبْعُد َفِإَذا َزاَلِت الشَّْمُس
 ثيَغةمبةرى خوا : جابر خواى ىلَ رِازى بيَت دةَليَت: واتة      

رِةجم كرد يةكةم رِوَذى جةذنى قوربان ضيَشتةنطاو لة  ى(مجرة العقبة)
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هةرسىَ جةمةرِاتى دواى بانطى نيوةرِوَ بةآلم سىَ رِوَذةكةى ترى جةذن 
 .رِجم كرد

 

 رسآ جةمةرِاتةشيَوازى رِةجم كردنى ه
 

َأنَُّه َكاَن َيْرِمي اجَلْمَرَة الدُّْنَيا ِبَسْبِع »: cَعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر       
َحَصَياٍت، ُيَكبُِّر َعَلى ِإْثِر ُكلِّ َحَصاٍة، ُثمَّ َيَتَقدَُّم َحتَّى ُيْسِهَل، َفَيُقوَم ُمْسَتْقِبَل 

ْأُخُذ الِقْبَلِة، َفَيُقوُم َطِويًلا، َوَيْدُعو َوَيْرَفُع َيَدْيِه، ُثمَّ َيْرِمي الُوْسَطى، ُثمَّ َي
َذاَت الشَِّماِل َفَيْسَتِهُل، َوَيُقوُم ُمْسَتْقِبَل الِقْبَلِة، َفَيُقوُم َطِويًلا، َوَيْدُعو َوَيْرَفُع 
َيَدْيِه، َوَيُقوُم َطِويًلا، ُثمَّ َيْرِمي َجْمَرَة َذاِت الَعَقَبِة ِمْن َبْطِن الَواِدي، َواَل 

َهَكَذا َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم " َيِقُف ِعْنَدَها، ُثمَّ َيْنَصِرُف، َفَيُقوُل
 (.1721)البخاري .«"َيْفَعُلُه

جةمرةى : ساملى كورِى عبداهلل ى كورِى عومةر دةَليَت: واتة      
ى خستة نيَوان خوَى و قيبلةوة و رِةمجى كرد بة ياخود يةكةم( بضوك)

ى دةكرد، ثاشان (اهلل أكرب)حةوت بةردو لةطةأل هةموو بةرديَك دا 
الى و جةمرةى بضوك كةوتة ضووة ثيَشةوةو بةالى رِاستى خوَى دا 

وةستاو دةستى ( قيبلة) و لةنيَوان هةردوو جةمرة دا رِووةو ضةثى
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( قيبلة)، ثاشان رِووةو .ى دوورو دريَذى كرددوعايةكى زوَرهةَلربِى و 
رِةجم كرد بة حةوت بةردو لةنيَوان ى (دووةم ،ةرِاستناو)جةمرةى 

بةشيَوةيةك كة ناوةرِاستى خستة الى جةمرةى ناوةرِاست و كوَتايى دا 
دوعايةكى وةستاو دةستى هةَلربِى و ( قيبلة)رِاستى خوَيى و رِووةو 

ى رِةجم كردو بة (العقبة)دوورو دريَذى كردو ثاشان جةمرةى طةورة 
ا ى خستة الى رِاستى، ثاشان خستة الى ضةثى و مينشيَوةيةك كةعبةى 

بةم )رِوَى و دواى سيَهةم نةوةستا و عبداهلل ى كورِى عومةر فةرمووى 
 .دةى كرد شيَوةية بينيم كة ثيَغةمبةرى خوا 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم » :قال c عن ابن عباس      
 (.2321)صحيح إبن ماجة .«إذا رمى مجر العقبة مضى ومل يقف

كاتيَك  ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عباس دةَليَت: واتة      
واتة بوَ دوعا كردن لة )رِوَشت و نةوةستا  ى رِةجم كرد(مجرة العقبة)

 (.دواى دا
  كاتى رِةجم كردنى هةرسآ جةمرةكة لة رِوَذانى سيَهةمى كوَتايى

، وة ئةطةر جةذن دا لةدواى بانطى نيوةرِوَ بوَ ئيَوارة رِةمجى بكات
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: عن إبن عباس رضي اهلل عنهما: و خستيية شةو ئةوا دروستةنةيتوانى 
 (.2377)الصحيحة .«الراعي يرمى بالليل ويرعى بالنهار»

قوربانى كة شوانى ئاذةآلنى رِيَطةى دا بة  ثيَغةمبةرى خوا       
 .رِةمجى جةمةرِات بكةنبةشةو 
َرَمْيُت َبْعَد َما َأْمَسْيُت، : َوَقاَل...»: ، َقاَلcَعِن اْبِن َعبَّاٍس       
 (.1712)البخاري .«"اَل َحَرَج": َفَقاَل

لةدواى ئيَوارة رِةمجم  ثرسيار كرا لة ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .بيكة رِيَطرى نيية: كرد، فةرمووى

  بانطى لةدواى  جةمةرِاتهةرسىَ رِوَذةى جةذن دةبيَت رِةجم كردنى
لة بةيانى يةوة بوَ ثيَش خبات دروست نيية رِةجم كردنةكان نيوةرِوَوةية، 

 :ثيَش بانطى نيوةرِوَ بةثيَى ئةم بةَلطانة
( الزوال) وةستاوة تا بانطى نيوةرِوَى داوة ثيَغةمبةرى خوا  .0      

ئيَوة  «لتأخذوا عين مناسككم»: وة فةرموويةتىرِةمجى كردوون ثاشان 
 .شيَوازى كارى حةجم ىلَ وةرطرن
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خوَى دةيكرد، وة  ئةطةر دروست بواية ثيَغةمبةرى خوا . 2      
وة وةكو بامسان كرد، رِىَ ثىَ داوة هةموو كاريَكى ئاسانى لة حةج دا 

 .نيية لةسةر رِىَ ثيَدانىهيض طيَرِانةوةيةكمان 
ُكنَّا َنَتَحيَُّن َفِإَذا َزاَلِت الشَّْمُس »: عبداهلل ى كورِى عومةر دةَليَت      
 (.1732)البخاري .«َرَمْيَنا

مان دةكرد، كة دةبوو (بانطى نيوةرِوَ)ئيَمة ضاوةرِيَى زةوال : واتة      
 .رِةمجى جةمةرِات مان دةكرد

رِوَذ لة واتة بووة،  (الزوال)لةطةأل  ثيَغةمبةرى خوا . 3      
نويَذى نيوةرِوَى ناوةرِاستى ئامسان الى داوة كةكاتى بانطى نيوةرِوَية، 

تةنانةت ثيَش نويَذى خستووة، كردووة، ى (مجرات)نةكردووة رِةمجى 
طةر دروست بواية ثيَش بانط خوَى دةيكرد ياخود رِيَطةى بة 

 .هاوةَليَكى دةدا بيكات
لةدواى بانطى لةبريتيش مان هةية ئةويش دةتوانيَت ( بديل)وة . 4      

لةبةر قةرةباَلغى ية يا  رةط شيَوان تا بةيانى بةشةو ئةجنامى بدات
، قال (رميت بعدما أمسيت)هةروةك ثياويَك ووتى هةرشتيَكى تر هةية، 

 :«(.1712)البخاري .«ْجَرَح اَل 
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الراعي »رِيَطرى نيية، وة : رِةمجم كرد ثاش ئيَوارة، فةرمووى: واتة      
بة رِوَذ شوانى بكات  شوانةكة(.2377)الصحيحة .«يرمى بالليل ويرعى بالنهار

 .وة شةو رِةمجى جةمةرِات بكات
  نةخوَشى يةوة ياخود نةزانينةوة نةيتوانى وة طةر كةسيَك بة هوَكارى

رِوَذيَكيان رِةمجةكان ئةجنام بدات، ئةوا لة رِوَذى داهاتوو دا، رِةجم 
كردنى هةردوو رِوَذةكة ئةجنام دةدات بة مةرجيَك رِةمجةكان بة جياجيا 

واتة رِةجم كردنى رِوَذيَك تةواو بكات ثاشان بطةرِيَتةوة سةر بيَت، 
 .لةنوآ رِةجم كردنى رِوَذيَكى تر ئةجنام بدات

وة دةبيَت رِةجم كردنى يةكةم بوَ رِوَذى خوَى بيَت ثاشان رِةجم       
 .بوردوو بيَتاكردنى دووةم بوَ رِوَذى رِ

َرخََّص َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه »: ، َعْن َأِبيِه، َقاَلَعاِصِم ْبِن َعِدّي َعن      
َأْن َيْرُموا َيْوَم النَّْحِر، ُثمَّ َيْجَمُعوا َرْمَي : َعَلْيِه َوَسلََّم ِلِرَعاِء اإِلِبِل ِفي الَبْيُتوَتِة

 (.721)، والرتمذي (1172)صحيح أبي داود .«َيْوَمْيِن َبْعَد َيْوِم النَّْحِر َفَيْرُموَنُه ِفي َأَحِدِهَما

رِيَطةى داوة بة شوانةكان بة شةو لة  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
كوَ بكةنةوة مينا دا نةميَننةوة و رِةجم كردنى دواى يةكةم رِوَذى جةذن 

 .لة يةك رِوَذ دا هةردووكى ئةجنام بدةن
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بطريَت بوَ ئةم ( وةكيل)كةسيَك ئةم شيَوازة باشرتة وةك لةوةى       
 .خوَى ئةجنامى نةداتكارةو 

  و تةواف و سةردانى كةعبة بكات حاجى دةتوانيَت شةوانى مينا
طرنط ئةوةية ، بكات تا نيوة شةو ثاشان بطةرِيَتةوة بوَ ميناعيبادةت 

ياخود بةشى طةر سةرةتاى شةو بيَت بةشيَكى شةو لة مينا بكاتةوة 
 .باشرتة نيوةى شةو كةمرت نةبيَتطةر لة كوَتايى 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يزور »: cعن إبن عباس       
 (.313)الصحيحة .«لي منىاالبيت كل ليلة من لي

هةموو شةوانى مينا سةردانى كةعبةى  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .دةكرد
شةوو لة بناغةى عيبادةتةكةى ميناى بيَت كة مانةوةى وة ئاطاى       

لة ضوونى بوَ جةمةراتة وة ئةطةرى هةموو رِوداويَك بكات رِةمجى 
لة ثيَناوى سوننةت بة واجبةكانى كةعبة و طةرِانةوة كة زيان بطةيةنيَت 

ثم رجع إىل منى فأقام بها أيام ...»: وةك عائيشةى خيَزانى دةَليَتدا، 
 (.2/11)، وأمحد (1171)صحيح أبي داود .«...ثالتشريق الثال

 .ثاشان طةرايةوة مينا و سآ رِوَذةى بة مانةوة بةسةر كرد: واتة      
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  مانةوةى حاجييان لة مينا دا طةر طوجنا نويَذةكانيان باشرتين شيَوازى
عليهم الصالة كة شويَنى نويَذى ثيَغةمبةرانة بكةن، ( خيف)لة مزطةوتى 

صلى يف مسجد اخليف سبعون »: ، قال رسول اهلل والسالم
 .11مناسك احلج لأللبانى ص، (1127)صحيح الرتغيب .«نبيا

( خيف)لة مزطةوتى  عليهم الصالة والسالمحةفتا ثيَغةمبةر : واتة      
 .نويَذيان كردووة

  بيَجطة لة رِوَذى يةكةمىجةذنى قوربان واجبة حاجييان دوو رِوَذى ،
جةمةرات واتة رِوَذى دووةم و سيَهةم لة مينا دا مبيَنيَتةوةو رِةمجى 

 .بكات
 (ر األولالنف)كةواتة رِوَذى سيَهةمى جةذن ثيَى دةوتريَت       

لةدواى رِةمجى جةمةراتى ئةو دةرضوونى يةكةم، واتة حاجى دةتوانيَت 
سنورى مينا بةجىَ بهيََليَت و كوَتايى بة ثيَش خوَر ئاوا بوون رِوَذة 

 .رِوَذى ضوارةم مبيَنيَتةوةحةجةكةى بهيَنيَت، وة دةتوانيَت 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ]: قال تعاىل      

 .]211: ةبقرال[[ ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ
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باشرت واية حاجييان مبيَننةوة بوَ ضوارةم رِوَذى جةذن تا رِةمجى       
 :جةمةرات بكةن

ضوارةم رِوَذى ثةيوةست و باس كردووة بة خواى ثةروةردطار . 0
 .خواثةرستى يةوةزياتر تةقواو 

كام كار خواثةرستى تةواو بوبيَت ئةو كارةى  ثيَغةمبةر . 2
فأقام بها أيام ...»: هةَلبذاردووة بوَية لة ضوارةم رِوَذ دا ماوةتةوة

 (.2/11)، وأمحد (1171)صحيح أبي داود .«...التشريق الثالث
كةسى سيَهةم رِوَذ زووتر كوَتايى بة مةراسيمى حةج ديَنيَت بةآلم . 3

او عيبادةتى حةج دا دةميَنيَتةوة بة شةوو رِوَذ زياتر لةنكةسى ضوارةم 
 .رِوَذيَك

مانةوة طوجناوتر لةطةأل داواكارى ثةروةردطار كة هةر ضوار . 4
خوا دا بن وة باشرتينى بوَ ئةو جةذن لة ياد و عيبادةتى رِوَذةكةى 

: كردن لةطةَلى دا(رِةجم كردنى جةمةرات و اهلل أكرب)رِوَذانة

 .]211: ةبقرال[[ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ]
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 كوَتا كارى حاجى
 (طواف الوداع)

تةوافى ماَلئاوايى و بةجىَ هيَشنت واجبة لةسةر حاجييان لة حج دا       
دةرضيَت و ةككة ملةسةر رِاى كوَى زانايان بوَ كةسيَك بيةويَت لة 

 .بطةرِيَتةوة بيَجطة لة ئافرةتان كة لة سورِى مانطانةدا بن
ُأِمَر النَّاُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم »: َقاَل cَعِن اْبِن َعبَّاٍس  .1      

 (.122)البخاري .«ِباْلَبْيِت، ِإلَّا َأنَُّه ُخفَِّف َعِن احَلاِئِض
تةوافى ماَلى خوا فةرمان درا بة خةَلكى كة كوَتا كاريان : واتة      

 .بيَت بيجطة لة ئافرةتان كة لة سورِى مانطانة دان
َكاَن النَّاُس َيْنَصِرُفوَن ِفي ُكلِّ »: ، َقاَلc َعبَّاٍسَعِن اْبِن . 2      

َلا َيْنِفَرنَّ َأَحٌد َحتَّى َيُكوَن ": َوْجٍه، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم
 (.1127)مسلم .«"آِخُر َعْهِدِه ِباْلَبْيِت

، ثيَغةمبةرى خوا خةَلكى هةريةكةى بة شويَنيَك دا دةرِوَيشنت: واتة      
 تا كوَتا كارى تةوافى ماَلى خوا هيض كةسيَك نةرِوات : فةرمووى

 .نةبيَت
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َحاَضْت َصِفيَُّة ِبْنُت »: َعْن َأِبي َسَلَمَة، َوُعْرَوَة، َأنَّ َعاِئَشَة َقاَلْت. 1      
َأَحاِبَسُتَنا »: َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه ...ََبْعَد َما َأَفاَضْت، ُحَيّي
َفَقاَل َرُسوُل ...َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنََّها َقْد َكاَنْت َأَفاَضْت: َفُقْلُت: َقاَلْت« ِهَي؟

 (.1211)، ومسلم (123)البخاري .«"َفْلَتْنِفْر": اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

كةوتة سورِى  كاتيَك صةفييةى خيَزانى ثيَغةمبةر : واتة      
وتيان تةوايف ...ئةوة بوو بةهوَى رِيَطرميان: فةرمووىمانطانةوة 

 .كةواتة با رِيَكةوين بوَ طةرِانةوة: ، فةرمووىى كردووة(اإلفاضة)
  ياخود شتومةكى كرِى  تةوافى كوَتايى حاجى لة بازار دا طةر دواى

بوَ ضاوةرِىَ كردنى قافَلةو هاوةآلنى مايةوة ماوةيةك هةرضةندة بيَت 
مايةوة بة مةرجيَك نييةتى مانةوةيان نةبيَت، ئةوا دروستةو هيض ثيَويست 

 .ناكات تةواف بكريَتةوة
 
 
 

 ضوَنيَتى حةج كردن كوَتايى هات
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 عومرة كردن
 بةثَيى قورئان و سوننةت
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 ثاداشتى عومرة ثلةو
 

الُعْمَرُة ِإَلى الُعْمَرِة »: َقاَل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة . 0
 .(1131) مسلمو ،(1771) يالبخار.«َكفَّاَرٌة ِلَما َبْيَنُهَما

 .نيَوانيانة سرِينةوةى عومرةيةك تا ةعومر :ةوات      
َتاِبُعوا َبْيَن احَلجِّ »: َقاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل. 2

َوالُعْمَرِة، َفِإنَُّهَما َيْنِفَياِن الَفْقَر َوالذُُّنوَب َكَما َيْنِفي الِكرُي َخَبَث احَلِديِد، 
 (.2113) ماجة ابن ،(2327) النسائي ،(1211) الصحيحة ،(221) الرتمذي.« ...َوالذََّهِب، َوالِفضَّة

 هؤكارى بكةن،هةردووكيان عومرة و حةج يةكدا بةدواى: واتة      
 و ئاسن ثيسى ثاككةرةوةى كة ئاطر ،وةكو تاوانة و هةذارى نةمانى
 .زيوة و ئاَلتون

  احلاج و اهلل سبيل يف الغازى» :قال  يالنِب عنcعمر بنا عن. 3
ة ماج ابن سنن صحيح.«فأعطاهم سألوه و فأجابوه هم دعا:  اهلل فُد و املعتمر و

 (.2322) والنسائي ،(2111)
 ثةروةردطار الى بؤ نويَنةرن عومرةكار و حاجى و موجاهيد: واتة      
 .دةبةخشيَت ثيَيان دةكةن داوا ضى دايةوة، ميانآلوة كردن بانطى
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ِجَهاُد اْلَكِبرِي، َوالصَِّغرِي، »: َقاَل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اللَِّه . 4
 الرتغيب صحيح ،(2321) النسائي سنن صحيح.«اْلَحجُّ، َواْلُعْمَرة: َوالضَِّعيِف، َواْلَمْرَأِة

(1111.) 
 .عومرةية و حةج ئافرةت، و بضوك و طةورة تةمةن جيهادى :واتة      

 فمات حاجًا خرج من»:  اهلل رسول قال  هريرة أبى عن. 5
 أجر َلُه ُكِتَب فمات معتمرًا خرج ومن القيامة يوم إىل احلاج أجر َلُه ُكِتَب

 (.1113) الرتغيب صحيح.«القيامة يوم إىل املعتمر
 حةجى ثاداشتى مبريَت رِيَطادا لة و حةج بؤ بضيَت كةسيَك: واتة      

 لة و عومرة بؤ بضيَت كةسيَك وة دوايى، رِؤذى تا دةنوسريَت بؤ
 واتة ،دوايى رِؤذى تا دةنوسريَت بؤ عومرةى ثاداشتى مبريَت رِيَطادا

 .عومرةدان و حةج لة هةر دوايى رِؤذى هةتا
ُعْمَرًة ِفي » :قال  َرُسوُل اللَِّه نأ: َقاَلcَعِن اْبِن َعبَّاٍس . 6

 (.1222) مسلمو ،(1321)ي البخار.«َرَمَضاَن َتْقِضي َحجًَّة َأْو َحجًَّة َمِعي
 مندا لةطةأل وايـة حةجيَك وةكو دان رِةمةزا لة عومرةيةك: واتة      

 .كردبيَتى
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 عومرة رِوكنةكانى

 

.بالعمرة اللهم لبيك :(التلبية) وتنىو و نيةت :، واتةئيحرام .0
.تةوافى كةعبة .2
 .ةسةعى نيَوان سةفا و مةرو .3
 عومرة بة بىَ ئةمانة هةَلدةوةشيَتةوة: واتة      

 

 واجبةكانى عومرة

 

 .ميقاتةوةثؤشينى ئيحرام لة  .0

 .كردنةوة سةر تاشني يان كورت .2

 .ثرِ دةبيَتةوة (فدية)بةبىَ ئةمانة عومرة ناتةواوة و بة : واتة      
 

 سونةتةكانى عومرة

بيَجطة لة بةشةكانى رِوكن و واجب ضيرت باس دةكريَت سونةتن و       
بة نةكردنيان لة ثاداشت و تةواويى عومرةكة كةم دةبيَتةوة، بةدةر لة 

 .نةزانني و هةَلة و لةبريضوون
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 وَلمان كة دةيةويَت عومرة بكات كاتيَك دةطاتة ميقات وسثيَويستة م
 :ئةم كارانة ئةجنام بدات( ذواحلليفة)
 

 :(لسغ)خؤشؤردن  .0
ة شةرعييةكان خؤى دةشوات، بؤ غوسل خؤى بشوات وةكو ضؤن      

 ئةجنام بدات،كردن  وة ثيَش خؤشؤردن ثيَويستيةكانى موو برِين و نينؤك
 .لةبةر ئةوةى نةكةويَتة ناو قةدةغةكراوةكانى ئيحرامةوة

  تةنانةت ئةو ئافرةتانةى لة وادةى سورِى مانطانةدان ياخود لة دواى
واجبة خؤيان بشؤن و بةرطى ئيحرام بثؤشن و  دان، بوون مندالَ

، بيَجطة لة تةوافى يمى عومرة بنببةشدارى هةموو جؤرةكانى مةراس
ة سورِى سةعى سةفا و مةروة، ئةوانة دواى تةواو بونيان لكةعبة و 

 َعِن اْبِن َعبَّاٍس :وةك لةم فةرموودةيةدا هاتووة ،مانطانة ئةجنام دةدةن
c ََّأنَّ النَِّبي ، اْلَحاِئُض َوالنَُّفَساُء ِإَذا َأَتَتا َعَلى اْلَوْقِت »: َقاَل

 صحيح.«َتْغَتِسَلاِن، َوُتْحِرَماِن َوَتْقِضَياِن اْلَمَناِسَك ُكلََّها َغْيَر الطََّواِف ِباْلَبْيِت

 .(723) الرتمذى( 1213) داود أبي سنن
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 :ئيحرام ثؤشينى .2
 ثارضة هيض داماَلن، خؤيان لة بةرطيَك هةموو دةبيَت ثياوان      

 ثيَى كة ثؤشاكةى ثارضة دوو لةو بيَجطة نةميَنيَت ثيَوة ثؤشاكيَكيان
 .(ئيحرام) دةوتريَت

 رِةنط، و جؤر لة بثؤشن ثؤشاكيَك جؤرة هةموو هةية بؤيان ئافرةتان 
 ضاوى و دةم كة هةرثارضةيةك وة نةبيَت نيقاب و دةستكيَش لة بيَجطة

 دايباتةوة لةسةريةوة قوماشيَك ثارضة ئةطةر بةاَلم هةَلبثيَضريَت، ثيَ
 .دروستة هةَلثيَضان بةبيَ دا ضاوي و دةم بةسةر

 بةرطى ئيحرامى ثياوان و ئافرةتان نابيَت هيض جؤرة بؤنيَكى ثيَوةبيَت. 

  دواى ثؤشينى ئيحرام قةدةغةية ثياوان سةريان داثؤشن بة كاَلو و
ياخود طؤرةوى و خوف و ثيَاَلو لةثيَ  جامانة و هةرثارضةيةكى تر بيَت،
َقاَل  :ة دةبيَت شانى رِاستيشى داثؤشيَتبكةن بيَجطة لة نةعل نةبيَت، و

اَل َيْلَبُس امُلْحِرُم الَقِميَص، َواَل الِعَماَمَة، َواَل السََّراِويَل، » :َرُسوِل اللَِّه 
َلْم َيِجِد  َوْرٌس، َواَل اخُلفَّْيِن ِإلَّا ِلَمْنَواَل الُبْرُنَس، َواَل َثْوًبا َمسَُّه َزْعَفَراٌن َواَل 

َواَل َتْنَتِقِب امَلْرَأُة امُلْحِرَمُة، َواَل »، .(1177)مسلم و ،(12332) يالبخار.«...النَّْعَلْيِن،
 .(1313)ي البخار.«َتْلَبِس الُقفَّاَزْيِن
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  تاوةكو عومرة ( عبادة)بة ثؤشينى بةرطى ئيحرام ناضيَتة ناو مةراسيمى
 خوداية ئامادةم عومرة بؤ تؤ بكةم،( لبيك اللهم بالعمرة)بة زمان نةَليَت 

واتة ثيَش ووتنى ئةمة ئةطةر ثةشيمان بيَتةوة لة عومرةكردن بة هيض 
 .جؤريَك تاوانبار نابيَت و فديةى لةسةر ناكةويَت

 

 التلبية

 

ل ئةبيتة كة ثيَي داخ( التلبية)دةتوانريَت دواى ثؤشينى ئيحرام و       
عومرةكار خؤى بشوات و بةرطى ئيحرام بطؤرِيَت و سةرى  ناو عومرة،

شانة بكات بيَجطة لة نينؤك كردن و موو ليَكردنةوة و بؤنى خؤش 
لةخؤدان و نزيك بوونةوة لة خيَزان نةبيَت كة ئةمانة هةمووى لة 

 .قةدةغةكراوةكانى ئيحرامن
كردنى عومرةكةى بةهؤى ئةطةر  يةكيَك طومانى هةبوو لة تةواو       

مةرج ( التلبية)دةتوانيَت لةكاتى ووتنى ، نةخؤشى و رِووداويَكةوة
ئامادةم ثةروةردطار عومرة بكةم بةمةرجيَك هةركاتيَك )دابنيَت و بَليَ 

ئةوا ئةطةر بؤى تةواو  ،(هؤكاريَكى رِيَطر هةبوو دةرضم لة ئيحرام
نةكرا تاوانبار نابيَت و فديةى لةسةر ناكةويَت وةك لةم فةرموودةيةدا 
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َعَلى ُضَباَعَة ِبْنِت  َدَخَل َرُسوُل اللَِّه : ، َقاَلْتd َعْن َعاِئَشَة :هاتووة
ِني ِإلَّا َوِجَعًة، َواللَِّه اَل َأِجُد: َقاَلْت« َلَعلَِّك َأَرْدِت احَلجَّ؟»: الزَُّبْيِر، َفَقاَل َلَها

ي البخار."اللَُّهمَّ َمِحلِّي َحْيُث َحَبْسَتِني: ُحجِّي َواْشَتِرِطي، َوُقوِلي: " َفَقاَل َلَها

 .(1217) مسلمو ،(2131)
 و زوبيَر كضى زوباعةى الى بؤ ضوو  خوا ثيَغةمبةرى: واتة      

 و نةخؤشم بةردةوام: وتى بيَت، بوو حةجت ويستى رِةنطة :فةرمووى
 ئامادةم :بَليَ و بطرة مةرجى بة و بكة حةج: فةرمووى هةية، ئازارم
.ئيحرام لة دةرضم هةبوو رِيَطريَك هةر مةرجيَك بة بكةم حةج
 ذو) كة( ميقات) ثيَش بثؤشريَت ئيحرام ثؤشاكى دةتوانريَت 

 ميقات دةطةنة تا نابيَت مةرجيَك، بة( علي أبيار) دةَليَن ثيَى ية(احلليفة
 .بيَنن( التلبية) تنىوو و نيةت
 لةبةركردنى ،وةعومرة مةناسيكىناو  ناضنة نةَليَن( التلبية)تاوةكو       

 اهلل) وةكو( التلبية) ووتنى وة نويَذ بؤ واية طرتن دةستنويَذ وةك ئيحرام
 .واية نويَذ نىبةستدا ى(أكرب

اْنَطَلَق النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه »: ، َقاَلcَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس       
َوَسلََّم ِمَن امَلِديَنِة َبْعَد َما َتَرجََّل، َوادََّهَن َوَلِبَس ِإَزاَرُه َوِرَداَءُه ُهَو 

 (.1232) يالبخار.«َوَأْصَحاُبُه
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 هاوةَلةكانيدا لةطةلَ دةرضوو مةدينة لة  خوا ثيَغةمبةرى: واتة      
.ضةوركردنى و داهيَنان قذ و ئيحرام لةبةركردنى ثاش
 هيض سونةت وةكو ئيحرام، ثؤشينى ثاش سونةتى نويَذى 

 دةستنويَذ رِكاتى دوو دةتوانريَت بةآلم نةهاتووة، لةسةر فةرموودةيةكى
 لة بيَت تر سونةتيَكى هةر يان بيَت، مزطةوت ضوونة ياخود بيَت

 ذو) ميقاتى لة كردن نويَذ بةَلكو و بكةيت( احلليفة ذو) مزطةوتةكةى
 :هاتووة فةرموودانةدا لةم وةك بةبةرةكةتة شويَنيَكى و سونةتة (احلليفة
: ِبَواِدي الَعِقيِق َيُقوُل َسِمْعُت النَِّبيَّ : ، َيُقوُلُعَمَر  َعْن      

 يالبخار.«َصلِّ ِفي َهَذا الَواِدي امُلَباَرك: َأَتاِني اللَّْيَلَة آٍت ِمْن َربِّي، َفَقاَل»

(1213). 
 طويَم :ووتى بيَت رِازى ىلَ خواى خةتتاب كورِى عومةرى: واتة      

 الى نيَردراويَك ئةمشةو :فةرمووى  ثيَغةمبةر بوو ليَ
 دارةدا بةرةكةت و بةرِيَز شيوة لةم نويَذ ووتى و هات ثةروةردطارمةوة

 .بكة
 (.1212) البخارى.«ُمَباَرَكٍةِإنََّك ِبَبْطَحاَء » :له قيل cعمر بنا عن      
 .دايت بةبةرةكةت تةختايى شويَنيَكى لة تؤ :واتة      
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َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرَكُع ِبِذي » :ويف رواية      
 (.1133)مسلم .«اْلُحَلْيَفِة َرْكَعَتْين

( احلليفة ذو) لة نويَذى تكارِ دوو ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
 .كرد ميقات

 بكةرة رِوو دا( احلليفة ذو) مزطةوتى سنوورى لة هةر نويَذةكة ثاش  
ئامادةم ( فيها وال مسعة ءال ريا) ،(لبيك اللهَّم بالعمرة) بَليَ و قيبلة

 .ثةروةردطار عومرة بكةم بة بيَ رِيا و دةربرِين
  واجبة وةمةراسيمى عومرة دةضيَتة ناولةدواى وتنى ئةمةى ثيََشوو ،

بة طويَرةى توانا و تيَكةَلكردنى ( التلبية)بةردةوام بوون لةسةر ووتنى 
زيكر و نزا و قورئان خويَندن لة نيَوانياندا، بةمةرجيَك هةر يةكيَك بؤ 

 ،َلَبيَك اللهَّم َلَبيك»ش بريتية لة (التلبية) خؤى بيكات بة دةنطى بةرز،
، ال َشريَك احَلْمَد ّو الِنْعَمَة َلَك َوامُللك ، ِإنَّّلّبيكَلَبيَك ال َشريَك ّلّك 

 .«َلك
ئامادةم خواى ثةروةردطار ئامادةم، هيض هاوةلَ و : واتة      

شةريكيَكت نيية و هةموو سوثاس و ستايش و نيعمةتيَك بؤ تؤية لةطةلَ 
 .هةموو موَلك و بونيَكدا، هيض هاوةلَ و شةريكيَكت نيية
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ئةم زيكرة كة شيعارى عومرة و حةجة، زؤر و بةردةوام دةبيَت       
حجر )ياخود بةردةم ( مةككة)زيكرى سةر زوبانى بيَت تا دةطاتة 

 (.األسود
  بكريَت( التلبية)دةتوانريَت ئةم جؤرانةش تيَكةَلى: 
ِإَلْيَك َلبَّْيَك َلبَّْيَك، َوَسْعَدْيَك، َواْلَخْيُر ِبَيَدْيَك، َلبَّْيَك َوالرَّْغَباُء » .1

 (.1133)مسلم و ،(1231) يالبخار.«َواْلَعَمل

 (.2271)ي صحيح سنن النسائ.«َلبَّْيَك ِإَلَه اْلَحقِّ» .2

، السنن الكربى للبيهقي (1211)أبوداود .«َوَلبَّْيَك َذا اْلَفَواِضل ،َلبَّْيَك َذا اْلَمَعاِرِج» .1

(1112.) 
بة  بة دةنطى بةرز،سوننةتة ئةم زيكرانة هةر يةكة بؤ خؤى بيكات       

 :بةَلطةى ئةم فةرموودانة
َأَتاِني ِجْبِريُل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَمَرِني َأْن آُمَر َأْصَحاِبي َوَمْن ». 0

 (.1212)صحيح أبي داود .«التَّْلِبَيةوا َأْصَواَتُهْم بَِِمِعي َأْن َيْرَفُع

بؤ الم و فةرمانى ثيَدام جربيل سةالمى خواى ليَبيَت هات : واتة      
فةرمان بدةم بة هاوةاَلمن و ئةوانةى لةطةَلمن دةنط بةرزكةنةوة بة 

 (.التلبية)
 (.1112)صحيح اجلامع الصغري .«أفضل احلّج و العج ُّ و الثجٌّ». 2
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واتة دةنط بةرزكردنةوةية بة  ،(حةج، العجٌّ)باشرتين : واتة      
 .رِشتنى قوربانييةخوشةى خويَن : الثجٌّوة ، (التلبية)
ما من ُمليب يليب اال لّبى ما عن ميينه و عن مشاله من شجر و حجر ». 3

 .(2/113)صحيح الرتغيب .«حتى تنقطع االرض من هنا و هنا
بَليَت هيض شتيَك نيية الى رِاستى و ( التلبية)هةر كةسيَك  :واتة      

هةموو وةكو ئةو ضةثى لة درةخت و بةرد و هةرضى لةمال و لةواليداية 
 .دةَليَنةوة( التلبية)
َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى ُموَسى َعَلْيِه السََّلاُم َهاِبًطا ِمَن الثَِّنيَِّة، َوَلُه ُجَؤاٌر ِإَلى ». 4

 .(122)مسلم و ،(1122) يالبخار.«اهلِل ِبالتَّْلِبَيِة

هةروةك ببينم موسا سةالمى خواى ليَبيَت لةسةر : واتة      
 .دةَليَت( التلبية)ةيةك ديَتة خوارةوة و بة دةنطى بةرز تةثؤَلك

ئةوةندة  هاوةآلنى ثيَغةمبةر ) :دةفةرموويَت( ئةبو حازم)وةك       
رواة ابن (.بة دةنطى بةرز دةيانوتةوة نةدةطةيشتنة مةككة دةنطيان دةنوسا

 (.13/7) وسعيب بن منصور  ،(1123) شبية الفتح
ئةوةندةى كة خؤيان و هاوةآلنيان بيبيسنت دةنط ئافرةتان دةبيَت       

 .بةرز بكةنةوة
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 :(مةحةر)ضؤنيةتى ضوونة ناو مزطةوتى  .3
 :ثيَويستة رِةضاوى ئةم شيَوازانةى خوارةوة بكريَت      
بيَطومان حةرامة و نابيَت ئافرةتان كة لة سورِى مانطانةدان بضنة       

بة  م و تةواف ئةجنام بدةن، هةروةك ثيَغةمبةر ةناو مزطةوتى حةر
َفاْقِضي َما َيْقِضي اْلَحاجُّ، َغْيَر َأْن َلا َتُطوِفي »: عائيشةى خيَزانى فةرموو

 .(1211) ومسلم ،(213)ي البخار.«ِباْلَبْيِت َحتَّى َتْغَتِسِلي
لة )دةبيَت هةموو كاريَك كة حاجى دةيكات ئةجنامى بدةيت : واتة      
بيَجطة لة تةواف نةبيَت هةتا خؤت ( ؤردن و ئيحرام و تةلبيةخؤش

 (.واتة تةواو دةبيت)دةشؤيت 
َفْلُيَسلِّْم َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه » :خبة و بَلىَقاضى رِاستت ثيَش       

 (.772) وإبن ماجة ،(322) أبو داود.«اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك: َوَسلََّم َوْلَيُقِل
ثةروةردطار : بدة و بَلىَ بسم اهلل بكة و سآلوات لة ثيَغةمبةر       

 .دةرطاى بةزةيى خؤمت بؤ بكةيتةوة
 :كرة بكةيياخود ئةم ز      

َأُعوُذ ِباللَِّه اْلَعِظيِم، َوِبَوْجِهِه اْلَكِريِم، َوُسْلَطاِنِه اْلَقِديِم، ِمَن »      
 (.331)أبو داود .«الرَِّجيِمالشَّْيَطاِن 
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ئةطةر كةعبةت ليَدةركةوت بوةستة و هةردوو دةستت هةَلبربِة و       
وة ئةطةر دوعاكةى عومةرى كورِى خةتتاب  رِووة و كةعبة دوعا بكة،

 اللهُّم َأنت السالم و منك السالم فّحينا رّبنا » :بكةيت باشرتة
 .21لباني ص لألمناسك احلج .«بالسالم

خواى ثةروةردطار تؤ ناوت سةالمة و سةالمةتى هةر الى : واتة      
 .نة بة سةالمةتىيَتؤوةية، مبان ذي

دةستيان   بةم شيَوةية ئيمامى عومةر و عبداهلل ى كورِى عباس      
 .تةوة و دوعايان كردووة لةكاتى بينينى كةعبةدابةرز كردوَ

 

 تةوافى كةعبة
 

كاتيَك  دةرِؤيت تا دةطةيتة بةردةمى،( حجر األسود)بةرةو       
 لةسةر رِاى عبداهلل ى كورِى عباس( حجر األسود)طةيشتيتة بةردةم 

  دةست دةكةيت بةم كارانة وة ثاشان ديَت،( التلبية)كؤتايى بة: 
 شانى رِاستت دةردةخةيت. 
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اْعَتَمُروا ِمَن »َوَأْصَحاَبُه  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ،cَعِن اْبِن َعبَّاٍس      
اْلِجْعَراَنِة َفَرَمُلوا ِباْلَبْيِت َوَجَعُلوا َأْرِدَيَتُهْم َتْحَت آَباِطِهْم َقْد َقَذُفوَها َعَلى 

 ( .1221)صحيح سنن أبي داود .«َعَواِتِقِهُم اْلُيْسَرى
و هاوةآلنى كة عومرةيان كرد  ثيَغةمبةرى خوا  :واتة      

 .ئيحرامةكانيان دا بةسةر شانى ضةثياندا و شانى رِاستيان دةرخست
دةبيَت هةر حةوت تةوافةكة شانى رِاستت دةركةويَت و 

َأنَّ النَبَي »لة باوكيةوة دةيطيَرِيَتةوة ( ابن يعلى)دانةثوَشريَت، هةروةك 

 (.286)صحيح سنن الرتمذي  .«ُمضطبعا   َصََل اهللُ َعَليِه َوَسَلْم َطاَف بِالَبيِت 
تةوافى بة ماَلى خوادا بة شان رِووت  ثيَغةمبةرى خوا  :واتة

، ئةمة بةرثةرض دانةوةى ئةو (هةر حةوت تةوافةكة)كراوى بوو، واتة 
قسةية كة دةَليَن دةبيَت لةدواى سىَ تةوافى هةروةلةكةى كةعبة شان 
داثوَشريَت، لةبةر ئةوةى هةروةلة تةواو بوو شان داثوَشينيش تةواو 

 .88 صلأللباين حجة النبي برِوانة  .بوو
  برِؤ ئةطةر طوجنا و بؤت رِةخسا دةستى ليَ ( حجر األسود)بةرةو

 .بدة و ماضى بكة و سوجدةى لةسةر ببة
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َما : َيْسَتِلُم اْلَحَجَر ِبَيِدِه، ُثمَّ َقبََّل َيَدُه، َوَقاَل»: cُعَمَرإبن  َعْن      
 (.1223)مسلم .«َوَسلََّم َيْفَعُله َتَرْكُتُه ُمْنُذ َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه

( حجر األسود)دةستى دةدا لة   عبداهلل ى كورِى عومةر :واتة      
م و ماضى دةكرد و دةيوت وازم ليَنةهيَناوة لةو كاتةى ثيَغةمبةر 

  وة ئيمامى عومةر و عبداهلل ى كورِى عباس، بينيوة كردوويةتى
 (.1112)رواء إلا.سوجدةيان لةسةر بردووة

 دةستى ليَبدة و دةستت ماض بكة،، ئةطةر نةرِةخسا ماضى بكةيت      
ئةطةر ئةوةشت بؤ نةكرا ئةوا دةستى رِاستت هةَلبربِة و هةموو رِووى 

ياخود ( بسم اهلل اهلل أكرب)جةستةتى تيَبكة وةك سالم ليَكردنى و بَليَ 
 (.اهلل أكرب)هةر 
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، » :cَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس      

صحيح .«َكاَن َيُطوُف ِباْلَبْيِت َعَلى َراِحَلِتِه، َفِإَذا اْنَتَهى ِإَلى الرُّْكِن َأَشاَر ِإَلْيِه

 (.2122)سنن النسائي
َم ِباْلَبْيِت َطاَف َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ»: ، َقاَل َعْن َجاِبٍر      

 (.1271)مسلم .«ِفي َحجَِّة اْلَوَداِع َعَلى َراِحَلِتِه َيْسَتِلُم اْلَحَجَر ِبِمْحَجِنِه
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دا تةوافى كرد ى وايَلئالة حةجى ما  ثيَغةمبةرى خوا: واتة      
( حجر األسود)بةسةر حوشرتةكةيةوة و بةسةرى طؤضانةكةى دةيدا لة 

 .و ماضى ئةكرد

ئةى » :بة عومةرى كورِى خةتتابى فةرموو ثيَغةمبةرى خوا       
بوو ئةوا  ئةطةر ضؤلَ عومةر تؤ ثياويَكى بةهيَزى ئازارى الواز مةدة،

وإال »، «بكة "اهلل أكرب"بدة، وة ئةطةر نا رِووى تيَبكة و  دةستى ليَ
 (.2/31)الرتمذي و إبن خزمية و البيهقى .«فاستقبله و َكبِّر

دا ( حجر األسود)عبداهلل ى كورِى عومةريش لة كاتى وة       
 (.2/71) يالبيهقو ،(3313)عبدالرزاق .«اهلل أكرب ،بسم اهلل» :دةيوت

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه » :وة عبداهلل كورِى عباس دةفةرمويَ      
َأَتى َعَلى الرُّْكِن َأَشاَر ِإَلْيِه ِبَشْيٍء َوَسلََّم َطاَف ِباْلَبْيِت َوُهَو َعَلى َبِعرٍي، ُكلََّما 

 (.1211) يالبخار.«ِفي َيِدِه، َوَكبََّر
تةوافى ئةكرد و هةركاتيَك بطةيشتايةتة  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      

اهلل )ئيشارةتى ئةكرد بة شتىَ بة دةستيةوة بووة و ( حجر األسود)ئاستى 
 .ى دةكرد(أكرب
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جار تةوافى كةعبة ( حةوت)خبةرة الى ضةثتةوة و ثاشان كةعبة       
رِؤشتنى خيَرا ( هةرولة)بة  ثياوان سىَ تةوافى سةرةتا دةبيَت ئةجنام بدة،

وة لة هةر  ئةجنامى بدةن و ضوار تةوافةكةى تر بة رِؤشتنى ئاسايى،
 .حةوت تةوافةكةدا دةبيَت شانى رِاستيان دةركةويَت

دةست ثيَدةكات و دةبيَت هةر ( سودحجر األ) هةموو تةوافيَك لة      
لةويَش كؤتايى ثيَبيَت، وة سةرةتاى هةموو تةوافيَك دةبيَت هةموو 

و دةستى رِاستت هةَلربِيت وةك سةالم ( حجر األسود)رِووت بكةيتة 
 (.اهلل أكرب)كردن بؤى و بَليَ 

َعَلْيِه َوَسلََّم َطاَف  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه»َعْن اْبِن َيْعَلى، َعْن َأِبيِه،       
 (.232)صحيح سنن الرتمذي .«ُمْضَطِبًعا ِبالَبْيِت

 .هةموو حةوت تةوافةكانى بة شانى رِووت بوو :واتة      
َرَمَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن » :cُعَمَرإبن  َعْن      

 (.1222)مسلم .«َأْرَبًعااْلَحَجِر ِإَلى اْلَحَجِر َثَلاًثا، َوَمَشى 

تةوافى كةعبةى ئةجنامدا شانى  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
رِؤشتنى خيَرا تةوافى ئةجنامدا و ( هةرولة)وة سىَ جار بة  دةركةوتبوو،

 .ضوارةكةى تر بة رِؤشتنى ئاسايى



كردن بةثيَى قورئان و سوننةت و عومرة ضوَنيَتى حةج  

 

96 
 

  كة دةكةويَتة سوضى رِاستى ثيَش ( يركن اليمان)طةيشنت بة ئاستى
اهلل )سونةتة دةستى ثيا بهيَنيت بةبىَ ماضكردن و وتنى  ،(حجر األسود)

، ئةطةر نةتتوانى بةجيَى دةهيََليت بةبىَ دةست هةَلربِين و وتنى (أكرب
 (.اهلل أكرب)

 الرتمذي.«اْلَخَطاَيا َحطًّا انَوالرُّْكِن اْلَيَماِنيِّ َيُحطُّ األسود َمْسُح اْلَحَجِر»      

 (.1111) صحيح الرتغيب، (121)
تاوان ( احلجر األسود و الركن اليمانى)دةست ليَدانى : واتة      

 .دةسرِيَتةوة
َلْم َأَر النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِلُم ِمَن »: َقاَل ُعَمَر  َعْن      

 (.1227)مسلم و ،(1211)ي البخار.«الَبْيِت ِإلَّا الرُّْكَنْيِن الَيَماِنَيْيِن
 ئيمامى عومةر دةفةرمويَت نةمبينى ثيَغةمبةرى خوا : واتة      

احلجر األسود و الركن )دةست بدات لة سوضةكانى كةعبة بيَجطة لة 
 .نةبيَت( ياليمان

 .دا ئةجنامى بدات ئةم دةست ليَدانة دةتوانيَت لة هةموو تةوافيَك      
لة  (األسود احلجر)بةرةو  (يركن اليمان)كاتيَك تيَثةرِ بوويت لة       

َربَّنا آِتنا يف الدُّْنيا حسنة و يف اآلخرِة حسنة » :نيَوانياندا ئةم زيكرة خبويَنة
، هةروةك عبداهلل ى كورِى عومةر (.1221) صحيح سنن أبي داود«َوقينا عذاب النَّار
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بيَجطة لةم زيكرة هيض جؤرة زيكر و نزايةكى ، دةيطيَرِيَتةوة
و كةس دةتوانيَت ضى دةزانيَت لة زيكر بةَلكو هةمو دياريكراومان نية،
 .و دوعا بيخويَنيَت

نابيَت سةرقالَ بيت بة قسة و بابةتى دونياييةوة لة كاتى ئةجنامدانى       
 .دايت( عبادة) لةبةر ئةوةى لة ناو حةوت تةوافةكةدا،

ِفيِه اْلَمْنِطَق، َفَمْن الطََّواُف ِباْلَبْيِت َصَلاٌة َوَلِكنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َأَحلَّ »      
 (.2122) النسائي.«َنَطَق َفَلا َيْنِطْق ِإلَّا ِبَخْيٍر

طةورة رِيَطةى داوة بة  ىتةوافى كةعبة نويَذة بةآلم خوا :واتة      
ئةطةر كةسيَك قسةى كرد با قسةى خيَر نةبيَت  قسةكردن تيَيدا،

 .نةيكات
 ، ويفرواة الطرباني.«الكالم هفي فأقلوا» :وة لة طيَرِانةوةيةكدا فةرمووى      

 .(121) رواءإلإ
 .تيَدا بكةن ىبا قسةى كةم: واتة      
احلجر )بة تةواو كردنى تةوافى حةوتةم و طةيشتنةوةت بة ئاستى       

و دةست ( احلجر األسود)ثيَويست ناكات رِووبكةيتةوة  (األسود
كارى سةرةتا بكةيت، لةبةر ئةوةى ئةمانة  (اهلل أكرب)هةَلربِيت و 

 .حةوتةكة ئةجنام نادةيت لةيَجطة تؤ تةوافيَكى تر ب كردنةوةى تةوافة،
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 :ثاش حةوت تةوافةكة ثياوان شانيان دادةثؤشن      
 َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َطاَف» :بن ُأَمية َعْن َيْعَلى      

 (.2123) ماجةإبن و ،(1223)صحيح أبي داود .«ُمْضَطِبًعا
 .وافةكةى بة شان دةركةوتنةوة بووةةثيَغةمبةرى خوا ت: واتة      
هةنديَك بة هةَلةدا ضوون كة دةَليَن دةبيَت لة دواى سىَ       

شان رِووت  ى تيَدا كؤتايى ديَت،(لةةهةرو)تةوافةكةى سةرةتا كة 
بةَلكو زؤربةى رِاى زانايان لةسةر ، كردنيش تيايدا كؤتايى ديَت

واتة  (طاف)ويَندنةوةى رِووكةشى فةرموودةكةن كة دةفةرمويَت خ
 .تةوافةكةى ئةجنامدا وة تةوافيش بة هةر حةوتى دةوتريَت

 :برِوانة ئةم سةرضاوانةى زانايان بؤ دَلنيابوونت      
 .132ص 2ج للصنعانيسبل السالم   .1

 .221ص 3بن قدامة جإل غينامل .2

 .222ص 11لدائمة جافتاوى اللجنة  .1

 .17ص 1عبداهلل بسام جللتوضيح األحكام شرح بلوغ املرام  .3

 .23ص يأللبانل حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم .2

  سونةتة ئةم ( مقام إبراهيم)دةرِؤن، كة طةيشتنة ( مقام إبراهيم)بةرةو

 ،.]045: البقرة[[ ۉ  ې  ې  ې   ې] ئايةتة خبويَندريَتةوة



كردن بةثيَى قورئان و سوننةت و عومرة ضوَنيَتى حةج  

 

99 
 

قل يا أيها )دا سورةتى  يةكةم ثاشان دوو رِكات نويَذ بكة و لة رِكاتى
قل هو )دا سورةتى  ى تيَدا خبويَنة و لة رِكاتى دووةميش(...الكافرون
 .خبويَنة..( .اهلل أحد

خبةرة نيَوان خؤت و كةعبةوة، ئةطةر ( مقام إبراهيم)ئةطةر طوجنا       
وة ئةطةر نا لةهةر شويَنيَكى مزطةوت بيَت  دووريش بيت ليَى،

 ُثمَّ َنَفَذ ِإَلى َمَقاِم ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السََّلام، َفَقَرأ» : برحلديث جا، دروستة
َكاَن فَفَجَعَل اْلَمَقاَم َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَبْيت  ،"َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى"

، (1213)مسلم .«"اْلَكاِفُرونُقْل َيا َأيَُّها " َو "ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد"َيْقَرُأ ِفي الرَّْكَعَتْيِن 

 .23لباني صلأل جة النيب خ
دا نويَذ بكةيت كة كةس بة بةردةم  باش واية لة شويَنيَك      

دا  دا تيَثةرِ نةبيَت، وة هةولَ بدة بة بةردةم هيض نويَذ خويَنيَك نويَذةكةت
َيْعَلُم َلْو » :تيَثةرِ نةبيت، لةبةر ئةم هةرِةشةيةى لةم فةرموودةيةدا هةية

امَلارُّ َبْيَن َيَدِي امُلَصلِّي َماَذا َعَلْيِه، َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعنَي َخْيًرا َلُه ِمْن َأْن َيُمرَّ 
 (.1112) مسلمو ،(211)البخاري .«َبْيَن َيَدْيِه

دا ضةند  ئةطةر بزانيَت تيَثةرِبوون بة بةردةم نويَذ خويَنيَك :واتة      
 .ضل سالَ بوةستيَت باشرتة لةوةى تيَثةرِبيَتتاوانبار دةبيَت 
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  دواى ليَبونةوةى نويَذةكة بةرةو ئاوى زةمزةم برِؤ ليَى خبؤرةوة بةهةر
 .نييةتيَكى تايبةتيت بيَت ديَتة دى و هةنديَكى بكة بة سةرتا و تةرِى بكة

شيَوازةكةى عبداهلل ى  باشرتين شيَوازى خواردنةوة و نييةت،      
ئةطةر خواردت رِوو بكةرة قيبلة » :كة دةفةرمويَت cكورِى عباسة 

وة كة ليَبويتةوة  و ناوى خواى لةسةر بيَنة و بة سيَ جار بيخؤرةوة،
 اللهُّم إني أسألك علمًا نافعًا" :وة بَلىَ...،سوثاسى خوا بكة لةسةرى

 (.1122،1122)اإلرواء .«"وعماًل متقباًل و رزقًا واسعًا و شفاًء من كل داء
خواى ثةروةردطار داواى زانستى بةسود و كارى وةرطرياو :واتة      

 .و رِؤزى فراوان و شيفات لة هةموو دةرديَك ليَدةكةم
 (.331) ةالصحيح.«ماء زمزم ملا ُشرب له»      

 .ئاوى زةمزةم بؤ هةر نييةتيَكة :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  :واتة      
 (.1122)الصحيحة .«سقمعم و شفاء طإنها مباركة وهي طعام »      
 .زةمزةم بةبةرةكةتة و خؤراكى برسيية و شيفاى نةخؤشيية: واتة      

  ئةطةر  دةستى ليَدة و ماضى بكة،( حجر األسود)ثاشان بطةرِيَرةوة بؤ
 .بكة( اهلل أكرب)نةتتوانى لة دوورةوة دةستى بؤ هةَلربِة و 

 .23لأللباني ص  حجة النيب.«ثم رجع إىل الركن فأستلمه»      



كردن بةثيَى قورئان و سوننةت و عومرة ضوَنيَتى حةج  

 

010 
 

حجر )طةرِايةوة بؤ  ثاشان ثيَغةمبةر : جابر دةفةرمويَت      
 .و دةستى ليَدا( األسود

 

 ى نيَوان سةفا و مةروةسةع
 

بةرةو بةرزايى سةفا برِؤ و كة ، تةوافى نيَوانيان حةوت جارة      

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ]: طةيشتيتة سةر بةرزايى سةفا ئةم ئايةتة خبويَنة

ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ    ڈ  ژژ   ڑ

 .]058: البقرة[[ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں
اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل » :رِوو بكةرة كةعبة و ئةم زيكرة خبويَنة      

أكرب، ال ِإلَه ِإال اهلل َوحدُه ال َشريَك َله، َلُه امُللُك َو َلُه احَلمُد ُيحي َو 
َقدير، ال ِإلَه ِإال اهلُل َوْحدُه َأْنِجز َوْعَدُه َو َنَصَر  ُيميُت َوُهَو َعلى ُكِل َشٍئ

 .«َعْبَدُه َو َهَزَم اأَلْحزاب َوْحدُه
ثاشان دةست هةَلربِة و نزا و دوعا بؤ خؤت بكة، و جارى       

، وة سيَهةم كةدووةميش بيَليَرةوة و لة دواييدا دةست هةَلربِة و دوعا ب
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 اهلُل َأَدا َبَمِب ُأَدْبَأ» :دواييدا دوعا مةكة و بَلىَجاريش بيَليَرةوة، بةآلم لة 
 (.1213)مسلم .«هِب

وا دةست ثيَدةكةم كة خواى  :فةرمووى ثيَغةمبةرى خوا       
( سةفاى ثيَش مةروة)واتة لة باسدا كة ، ثةروةردطار دةستى ثيَكردووة

 .باس كردووة منيش لة ثيَشدا دةضمة سةر سةفا و ثاشان مةروة

  بكةوةرة رِىَ بة شيَوازى ئاسايى تا دةطةيتة ( مةروة)ثاشان بةرةو
ئاستى طَلؤثة سةوزةكة، دةبيَت ثياوان لة نيَوان هةردوو طَلؤثة 

و رِاكردنى هيَواش بكةن بيَجطة لة ئافرةتان، لة ( لةةهةرو)سةوزةكةدا 
دواى كؤتايى طَلؤثة سةوزةكة بة شيَوازى ئاسايى رِيَ بكة تا دةطةيتة 

 (.مةروة)بةرزايى  سةر
اريكراو نيية، لة نيَوان سةفا و مةروة هيض زيكر و نزايةكى دي      

 ى مسعود و عبداهلل ى كورِى عباسعبداهلل ى كورِبيَجطة لة نزاكةى 
 مناسك .«مَرْكاأَلاألَعّز و َتْنإَنَك َأ ْمَحَربِّ اغِفر َواْر» :كة دةيانووت

 .27احلج لأللباني ص

ثةروةردطار داواى ليَخؤشبوون و بةزةييت ىلَ دةكةم، تؤ  :واتة      
 .باآلدةست و بةخشندةيت
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  رواية جابر عند " بةبىَ خويَندنى ئايةتةكة ،(مةروة)طةيشتيتة سةر بةرزايى

رِوو بكةرة كةعبة و زيكرةكة بة شيَوازى ثيَشوو بَليَرةوة "(2474)النسائي رقم 
ربِة و نزا و دوعاى تايبةتى و لة نيَوان يةكةم و دووةمدا دةست هةَل

بةرةو سةفا بةهةمان  ،لة دواى سيَهةم جار دوعا ناكةيت خؤت بكة و
 شيَوة بةرِيَدةكةويت و لة نيَوان طَلؤثة سةوزةكةدا لة هةموو تةوافيَك

 .دا رِاكردن و هةرولة دةكات ثياوان
  َثيَشةكى و سةرةتا كردنةوةى يةكةجمارى سةر سةفاو ( إفتتاح)بو

دةخويَندريَت، بوَ جارةكانى ترى هاتنةوةى سةر سةفاو مةروة  مةروة
نيية هةرجاريَك طةيشتيتةوة ( حجر األسود)نابيَت خبويَنريَت، ئةمة وةكو 

بكةيت، ئةوة تايبةتة بة ( اهلل أكرب)سةرى رِوى تىَ دةكةيت و سةالم و 
 .اجلامع ألحكام 692ص 6و جـ 67ص 7رشح املمتع للعثيمني جـ برِوانة (.حجر األسود)
 شةوة بؤ ةروةو لة م ةبةم شيَوةية لة سةفاوة بؤ مةروة تةوافى يةكةم

 .تاوةكو حةوتةم جار لةسةر مةروة كؤتايى ديَت سةفا تةوافى دووةمة،
لة سةفا و ضوونةوة سةر سةفا بة تةوافيَك  هةنديَك بةهةَلةدا دةضن      

وة حةوت تةوافيش واجبة،  دادةنيَن كة ئةمة دةكاتة ضواردة تةواف،
خواى ثةروةردطار  بة بةَلطةى...و مةروة تةوافيَكةهةموو نيَوانى سةفا 
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لة  .]058: البقرة[[ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ] :دةفةرموويَت
حةج )سةفاوة بؤ مةروة يةكيَكة لة نيشانة و شيعار و فةرمانى خوايى بؤ 

 (.و عومرة

اى تةوافى نيَوان سةفا و حةوتة كة رِوكنة ض ج( كةعبة)تةوافى       
 .مةروة كة واجبة لة الى كؤى زانايان

ۓ  ] :خواى طةورة دةفةرموويَت( كةعبة)تةوافى       

بةآلم بؤ سةفاو مةروة  بة فةرمان، .]24: احلج[ [ڭ

كة فةرمان نيية،  .]058: البقرة[ [ک  گ  گ] :دةفةرموويَت
ئةوةى فةرمانة حةوت تةوافة و ئةوةى فةرمان نيية ضواردةية ضؤن 

 !دةبيَت كارى وا؟

بؤ كةعبة و سةفا و مةروة بة يةك شيَوة رِيوايةتةكان دةفةرموون       
َطاَف النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي » :تةوافى كرد ثيَغةمبةرى خوا 

 (.2172) صحيح النسائي.«لصََّفا َواْلَمْرَوِةاْلَوَداِع َعَلى َراِحَلِتِه ِباْلَبْيِت َوَبْيَن اَحجَِّة 
، (حجة الوداع)تةوافى بة كةعبة و سةفا و مةروة كرد لة : واتة      

 .واتة هةردووكيان حةوت تةوافن
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دا دوو جار دةكريَت بةآلم تةوافى سةفا ( قران)تةوافى كةعبة لة       
بوونى حةج و ثيَكةوة كةواتة تةنانةت لة  مةروة يةك جار دةكريَت،و 

عومرةدا تةوافى سةفا و مةروة يةك جار ثيَويستة و لةسةرت الدةضيَت، 
لة رِووى حوكميش ناطاتة تةوافى كةعبة كة بة دَلنيايى حةوتة و هيضى 

 .ىلَ زياد ناكريَت
 

 كردنةوة سةرتاشني ياخود كورت
 

بوونى تةوافى سةفا و مةروة واجبى كؤتايى عومرة لةثاش تةواو       
واتة نابيَت ئيحرام البربيَت  ماوة ثيَش لةخؤكردنةوةى بةرطى ئيحرام،

تاوةكو سةرتاشني ياخود كورتكردنةوةى ئةجنام دةدريَت، ئةطةر 
كةسيَك بة هةَلة و نةزانني اليربد، دةبيَت لةبةرى بكاتةوة و ثاشان 

 .سةرى بتاشيَت

  ئةطةر سةر بتاشريَت ياخود كورت بكريَتةوة، لة هةموو سةر ثيَويستة
بطرييَت ياخود بتاشريَت نةك ضةند تةَليَك لة مووى سةر بربِىَ، ئةم 

 .شيَوازة واجبةكةى ثىَ ئةجنام نادريَت
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بة ليَطرتنى قذيان بة ( واجبة)ئافرةتان كورت كردنةوة لة سةريان       
خوارووى قذيان ياخود موو ةهيَندةى نينؤكى ئادةميزاد لة ه

أبو داود .«َلْيَس َعَلى النَِّساِء َحْلٌق، ِإنََّما َعَلى النَِّساِء التَّْقِصرُي» :ثةلكةكانيان

(1712.) 
 .تاشني لةسةر ئافرةتان نية بةَلكو كورت كردنةوةية :واتة      

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ]: باشرتين جؤريان تاشينة بؤ ثياوانوة       

: الفتح[[ ۉ   ۉ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 
خواى طةورة تاشينى ثيَش كورت كردنةوة باس كردووة لةو  .]27

 .ئايةتةدا
َوامُلَقصِِّريَن َيا : َقاُلوا "اللَُّهمَّ اْرَحِم امُلَحلِِّقنَي"»: َقاَل َرسوَل اهلل       

َوامُلَقصِِّريَن َيا َرُسوَل اللَِّه، : َقاُلوا "اللَُّهمَّ اْرَحِم امُلَحلِِّقنَي": َرُسوَل اللَِّه، َقاَل
صحيح ابن ماجة .(ثالثًا)ويف رواية ، (1111)، ومسلم (1727)البخاري .«"َوامُلَقصِِّريَن": َقاَل

(1131 ،1131.) 

( دا سىَ جار لة رِيوايةتيَك)دوو جار  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
بكة بةوانةى سةريان  خواى ثةروةردطار رِةحم و بةزةيى: فةرمووى

 .تاشيوة لة كؤتا جاردا دوعاى بؤ ئةوانة كرد كة لة سةريان طرتووة
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وة سونةتة لة الى رِاستةوة دةست ثىَ بكريَت بة تاشني ياخود       
 .كورتكردنةوة

ُثمَّ َقاَل ِلْلَحلَّاِق ُخْذ َوَأَشاَر ِإَلى َجاِنِبِه ...»:  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك      
 (.1112)مسلم .«اْلَأْيَمِن، ُثمَّ اْلَأْيَسر

ليَرةوة واتة الى : بة سةرتاشةكةى فةرموو ثيَغةمبةر : واتة      
 .رِاست ثاشان ضةث

بةم شيَوةية ديَتة كؤتايى مةراسيمى عومرة و ثاشان ئيحرام لة       
 .خؤت دةكةيتةوة

ثاداشتى تةواف و خواى ثةروةردطار عومرةكةت ىلَ قةبولَ بكات،       
عمرة مقبولة و سعي مشكورة ).كارةكانت بداتةوة و تاوانت بسرِيَتةوة 

 .(و ذنوب مغفورة
ثاش تةواوبوونى مةراسيمى عومرةو حةج، بوَ عومرةكار و حاجى 
هةية بة جلةكانى خوَيةوة هةرضةندة دةتوانيَت لةهةركاتيَك دا بيَت بة 

ةوافيَك و دوو رِكات نويَذ شةوو رِوَذ با تةواف بكات، هةموو حةوت ت
 .لة دوايةوة بكات
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ئةم تةوافانة هةروةلةو ئاوى زةم زةم خواردنةوةى تيَدا نيية، بةَلكو 
حجر )بة رِوَشتنى ئاسايي خوَى، بةآلم لةهةموو طةيشتنةوة ئاستى 

يان ( اهلل أكرب)رِووى تىَ بكات و دةست هةَلربِيَت و بَليَت ( األسود
بيَجطة لة كوَتايي حةوتةم جاردا نةبيَت بةجيَى ، (بسم اهلل اهلل أكرب)

 .دةهيََليَت

 تةوافى مالئاوايى
 (طواف الوداع)

َلا َيْنِفَرنَّ َأَحٌد َحتَّى َيُكوَن آِخَر َعْهِدِه » :َقاَل َرُسوُل اللَِّه       
 (.1127)ومسلم ، (1722)البخاري .«الطََّواُف ِباْلَبْيِت

دةرنةضيَت تاوةكو كؤتا كارى تةوافى كةس لة مةككة : واتة      
 .كةعبة نةبيَت

واجب بوونى تةوافى  دا رِاى جياواز هةية لةسةر لة نيَوان زاناكان      
لةسةر كةسيَك كة عومرة دةكات، هةنديَك لة زانايان رِايان  ماَلئاوايى

 :لة عومرةدا واجب نية بةم بةَلطانة ماَلئاوايىواية كة تةوافى 
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دا  لة مةراسيمى حةج ماَلئاوايىتةوافى   ثيَغةمبةرى خوا .0
 .واجب كردووة

واجب نةكردووة لةسةر  ماَلئاوايىتةوافى  ثيَغةمبةرى خوا  .2
ئةو ئافرةتانةى كة لة سورِى مانطانةدا بوون لة كاتى 

 .بةجيَهيَشتنى ماَلى خوادا

ى حةجى (إضافة)زانايان رِايان واية كة ئةطةر كةسيَك تةوافى  .3
كرد، دةتوانيَت كةعبة بةجىَ بهيََليَت بةبىَ كردنى تةوافى 

 .ماَلئاوايى

بؤ عومرة رِاى كؤى زانايانى لةسةر نية،  ماَلئاوايىكةواتة تةوافى       
دةرضوون لة خيالفى  ةم كارة ئةجنام بدريَت بؤلةم حاَلةتةدا باش واية ئ

بة ئاسانى ئةجنامى دا، نيَوان زانايان، ئةطةر عومرةكار بؤى رِةخسا و 
، نة تاوان و نة طةر نا ئةوة هيض كار لة عومرةكة ناكا و تةواوة

 .113ص 11ج فتاوى اللجنة الدائمة برِوانة.كةويَتناشى لةسةر فيدية
كة دةَليَن بؤ زياتر رِونكردنةوةى رِاى زانايانى تر لةم بارةيةوة       

رِونكردنةوةيةكى زاناى بةناوبانطى ، واجبة بؤ عومرة( طواف الوداع)
 .نةقلَ دةكةين( شيخ عثيمني)حيجاز 
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و   ،(312ص 7شرح املمتع ج)لة كتيَبى  شيخ حممد صاحل العثيمني      
بهذا يتبني أن و»: دا دةَليَت( 121ص 2ج اجلامع األحكام فقة السنة)

القول الراجع وهو مذهب الشافعي و أبي حنيفة أنه واجب و أما مالك 
 .«احلنابلة فريون أنه مستحب و

بةو شيَوةية بؤمان دةركةوت كة رِاى مةزهةبى شافيعى و : واتة      
نى تةوافى وةداع بؤ عومرة تاوةكو وبو ئةبو حةنيفة بةهيَزة لة واجب

 .مةزهةبى حةنبةىل و ماليكى كة دةَليَن سونةتة
بؤ عومرة واجبة بةم  ماَلئاوايىتةوافى  :لة ثاش ئةمة دةفةرمويَت      

 :خاآلنةى خوارةوة

بةطشتى فةرمانى داوة مةككة بةجيَنةهيََلن تا كؤتا كاريان تةوافى . 0
كةعبة نةبيَت بؤ هةركةسيَك بة نيةتى حةج ياخود عومرة بيَت بةبىَ 

 .جيابوونةوة

بةو ثياوةى فةرموو كة ثرسيارى كرد ضى بكةم  ثيَغةمبةرى خوا . 2
اْصَنْع ِفي ُعْمَرِتَك َما َأْنَت َصاِنٌع ِفي » :لة عومرةدا؟ فةرمووى

 (.1131) مسلمو ،(1333) يالبخار.«َحجَِّك
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بيَطومان  ،دا بيكة دا دةكةيت لة عومرةش ضى لة حةج :واتة      
 .دا واجبة دا واجبة، كةواتة لة عومرةش لة حةج ماَلئاوايىتةوافى 
ثيَويستة  عومرةكار سةرةتاى كارةكةى بة تةواف دةكاتةوة،. 3

 .كؤتا كاريشى بة تةواف كؤتايى بيَت

طةر بيكةن دَلنيابوون و زيادة رِةخساندنيَكة  ماَلئاوايىتةوافى . 4
 .بوونى كارة عبادةتييةكان و لة طةردن نةمان بؤ كاملَ

َدْع َما َيِريُبَك ِإَلى َما َلا » :ئةفةرمويَت وة ثيَغةمبةريش       
 (.2711)والنسائي  ،(2213)الرتمذي .«َيِريُبك
 .واز لة كارى طوماناوى بيَنة بؤ كارى دَلنيابوون: واتة      
من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه » :وة دةفةرمويَت      

 (.1211)ومسلم  ،(22)البخاري .«وعرضه
ن و كار و ئةوة دي ئةوةى خؤى بثاريَزيَت لة طوماناوييةكان: واتة      

 .خؤيةتى ثاريَزراوة
نةبوونى بةَلطة، بةَلطة نية لةسةر نةبوون، بة تايبةت بةَلطة . 5

 .طشتييةكانيش لة ئاراداية
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كراو حةجى ( واجب)دا  ثاشان تةوافى وةداع لة حةجى ماَلئاوايي. 6
ماَلئاوايى كؤتا هةواَلى حةج و عومرةية و سرِةرةوةى ثيَشوةكانيةتى، 

بة بةَلطة لةسةر  كة هةنديَك لة زانايان كردويانة كة ئةو عومرانةية
 .تيايدا ماَلئاوايىنةبوونى تةوافى 

وة عومرةى جوعرانة كة دةكريَت بة بةَلطة لةسةر تيا نةبوونى . 7
نةمايةوة لة مةككةدا، وة هةركةسيَك  ثيَغةمبةر  ماَلئاوايىتةوافى 

 رِاستةو خؤ ماَلى خواى بةجيَهيَشتمةراسيمى عومرةى تةواو كرد و 
 .ةيثيَويست ني ماَلئاوايىئةوا تةوافى 

ة و متمانةيةكى (عبادة)زيادة  ماَلئاوايىكةواتة بة طشتى تةوافى       
و ( عبادة)تةواوة بؤ مةراسيمى عومرةكة و بةرِيَز و بة بةها رِاطرتنى 

و بةرِيَز رِاطرتنى بةشيَكة لة بةندايةتى  ماَلى خواى ثةروةردطارة، ئةوةش

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ]: شيعارةكانى خوا

 .]32: احلج[[ ڦ
وة عومرةش ناو براوة الى زانايان بة حةجى بضوك، بةآلم تةوافى       

لةسةر ئةو ئافرةتانةى كة لة رِوخسةتى مانطانةدان واجب نية  ماَلئاوايى
ُأِمَر النَّاُس َأْن »: دا دا و نة لة عةمرةش و فيديةشى ناويَت نة لة حةج
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ومسلم  ،(1722)البخاري .«َعْهِدِهْم ِباْلَبْيِت، ِإلَّا َأنَُّه ُخفَِّف َعِن احَلاِئِضَيُكوَن آِخُر 

(1123.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوَتايى هات كردن ضوَنيَتى عومرة
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 الدعاء من القرآن
 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ] .0   

 .]211: البقرة[[ ې  ې
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 .]3: آل عمران[[ ىئ

پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ]. 3   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 .]127،123: البقرة[[ ڄ

آل [[ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ]. 4   
 .]13: عمران
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 الدعاء من السنة
 

اللُهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلْح ِلي ُدْنَياَي ». 1   
الَِّتي ِفيَها َمَعاِشي، َوَأْصِلْح ِلي آِخَرِتي الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل اْلَحَياَة 

 (.2721) مسلم.«َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة ِلي ِمْن ُكلِّ َشرِزَياَدًة ِلي ِفي ُكلِّ َخْيٍر، 

 (.2721) مسلم.«اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلُهَدى َوالتَُّقى، َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى». 2   

 (.1213) الرتمذي.«الَعاِفَيَة ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرة َكَأْسَأُلم ِإني اللََّه». 1   

اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َما َسَأَلَك ِمْنُه َنِبيَُّك ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه ». 3   
َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما اْسَتَعاَذ ِمْنُه َنِبيَُّك ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

 الرتمذي.«َلاُغ، َوَلا َحْوَل َوَلا ُقوََّة ِإلَّا ِباللَّهَوَسلََّم، َوَأْنَت امُلْسَتَعاُن، َوَعَلْيَك الَب

 .(1112)إبن ماجة ، و(1221)

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َسْمِعي، َوِمْن َشرِّ َبَصِري، َوِمْن َشرِّ ». 2   
 .(2333)ئي ، والنسا(1221) أبوداود.«ِلَساِني، َوِمْن َشرِّ َقْلِبي، َوِمْن َشرِّ َمِنيِّي

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اأَلْخَلاِق، َواأَلْعَماِل ». 2   
 (.1213)، صحيح اجلامع (1211) الرتمذي.«َواأَلْهَواء
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 (.1211) الرتمذي.«اللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي». 7   

َأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِِّه َعاِجَلُه َوآِجَلُه، َما َعِلْمُت ِمْنُه اللَُّهمَّ ِإنِّي ». 3   
َوَما َلْم َأْعَلُم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِّ ُكلِِّه َعاِجَلُه َوآِجَلُه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما 

ُدَك َوَنِبيَُّك، َوَأُعوُذ ِبَك َلْم َأْعَلُم، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر َما َسَأَلَك َعْب
ِمَن الشَّرِّ َما َعاَذ ِبِه َعْبُدَك َوَنِبيَُّك، َوَأْسَأُلَك اْلَجنََّة َوَما َقرََّب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل 
َوَعَمٍل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما َقرََّب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل َوَعَمٍل، َوَأْسَأُلَك َأْن 

 (.1272)، صحيح اجلامع (321) صحيح إبن حبان.«ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه ِلي َخْيًراَتْجَعَل 

اللَُّهمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيُحوُل َبْيَنَنا َوَبْيَن َمَعاِصيَك، َوِمْن ». 1   
َعَلْيَنا ُمِصيَباِت الدُّْنَيا، َطاَعِتَك َما ُتَبلُِّغَنا ِبِه َجنََّتَك، َوِمَن الَيِقنِي َما ُتَهوُِّن ِبِه 

َوَمتِّْعَنا ِبَأْسَماِعَنا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَِّتَنا َما َأْحَيْيَتَنا، َواْجَعْلُه الَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل 
َثْأَرَنا َعَلى َمْن َظَلَمَنا، َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا، َوَلا َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي 

َوَلا َتْجَعِل الدُّْنَيا َأْكَبَر َهمَِّنا َوَلا َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َوَلا ُتَسلِّْط َعَلْيَنا َمْن َلا  ِديِنَنا،
 (.1212)الرتمذي .«َيْرَحُمَنا

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َوَجْهِلي، َوِإْسَراِفي ِفي َأْمِري، َوَما َأْنَت ». 11   
مَّ اْغِفْر ِلي َهْزِلي َوِجدِّي َوَخَطاَياَي َوَعْمِدي، َوُكلُّ اللَُّه. َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي
 (.2111) البخاري.«َذِلَك ِعْنِدي
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اللَُّهمَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِثرًيا، َواَل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا ». 11   
ِإنََّك َأْنَت الَغُفوُر َأْنَت، َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَحْمِني 

 .(2712)، ومسلم (313) البخاري.«الرَِّحيُم

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهَلْدِم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن التََّردِّي، َوَأُعوُذ ». 12   
ِعْنَد  ِبَك ِمَن اْلَغَرِق، َواْلَحَرِق، َواْلَهَرِم، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َيَتَخبََّطِني الشَّْيَطاُن

اْلَمْوِت، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت ِفي َسِبيِلَك ُمْدِبًرا، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت 
 .(2211)والنسائي ، (1222) أبوداود.«َلِديًغا

اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسل و اجلنب و البخل و ». 11   
وأعوذ بك من الفقر و اهلرم والقسوة والغفلة والعيلة و الذلة واملسكنة 

الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من 
 صحيح اجلامع.«الصمم والبكم و اجلنون و اجلذام و الربص وسيء األسقام

(1232.) 

يف النسائي .«اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِعْلًما َناِفًعا، َوَعَمًلا ُمَتَقبًَّلا، َوِرْزًقا َطيًِّبا». 13   

 (.1321) سنن الكربى

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َقْلٍب َلا َيْخَشُع، َوِمْن ُدَعاٍء َلا ُيْسَمُع، ». 12   
 .(1133)، وصحيح أبي داود (1332) الرتمذي.«َوِمْن َنْفٍس َلا َتْشَبُع، َوِمْن ِعْلٍم َلا َيْنَفع
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نعلمه ونستغفرك ملا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ». 12   
 (.12) صحيح الرتغيب.«ال نعلمه

اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق، َأْحِيِني َما َعِلْمَت ». 17   
اْلَحَياَة َخْيًرا ِلي، َوَتَوفَِّني ِإَذا َعِلْمَت اْلَوَفاَة َخْيًرا ِلي، اللَُّهمَّ َوَأْسَأُلَك 

اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة، َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحقِّ ِفي الرَِّضا َواْلَغَضِب،  َخْشَيَتَك ِفي
َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى، َوَأْسَأُلَك َنِعيًما َلا َيْنَفُد، َوَأْسَأُلَك ُقرََّة 

َوَأْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد َعْيٍن َلا َتْنَقِطُع، َوَأْسَأُلَك الرَِّضاَء َبْعَد اْلَقَضاِء، 
اْلَمْوِت، َوَأْسَأُلَك َلذََّة النََّظِر ِإَلى َوْجِهَك، َوالشَّْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر 
َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوَلا ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ َزيِّنَّا ِبِزيَنِة اْلِإمَياِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة 

 (.1112) النسائي.«ُمْهَتِدين

النسائي يف سنن .«اللُهمَّ ِقِني َشرَّ َنْفِسي، َواْعِزْم ِلي َعَلى ُرْشٍد َأْمِري». 13   

 (.11722) الكربى

اللُهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اْلَأْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َربََّنا ». 11   
َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواْلِإْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، َفاِلَق اْلَحبِّ 

َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتِه، اللُهمَّ َأْنَت اْلَأوَُّل َفَلْيَس 
َفْوَقَك  َقْبَلَك َشْيٌء، َوَأْنَت اْلآِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس
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َشْيٌء، َوَأْنَت اْلَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّا الدَّْيَن، َوَأْغِنَنا ِمَن 
 (.2711) مسلم.«اْلَفْقر

اللُهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها، َوَزكَِّها َأْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها، َأْنَت ». 21   
 (.2722) مسلم.«َوِليَُّها َوَمْوَلاَها

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهَلمِّ َواحَلَزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، ». 21   
 (.2311) البخاري.«َوالُبْخِل َواجُلْبِن، َوَضَلِع الدَّْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجاِل

وِء ِمْن َجْهِد الَباَلِء، َوَدَرِك الشََّقاِء، َوُس اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك». 22   
 (.2212) البخاري.«الَقَضاِء، َوَشَماَتِة اأَلْعَداِء

اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنوًرا، َوِفي َبَصِري ُنوًرا، َوِفي َسْمِعي ُنوًرا، ». 21   
َوَعْن َيِميِني ُنوًرا، َوَعْن َيَساِري ُنوًرا، َوَفْوِقي ُنوًرا، َوَتْحِتي ُنوًرا، َوَأَماِمي 

 (.721)، ومسلم (2112) البخاري.«َوَخْلِفي ُنوًرا، َواْجَعْل ِلي ُنوًراُنوًرا، 

اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َوَجْهِلي، َوِإْسَراِفي ِفي َأْمِري، َوَما َأْنَت ». 23   
َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي، اللُهمَّ اْغِفْر ِلي ِجدِّي َوَهْزِلي، َوَخَطِئي َوَعْمِدي، َوُكلُّ َذِلَك 
ِعْنِدي، اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، 
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َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي، َأْنَت اْلُمَقدُِّم َوَأْنَت اْلُمَؤخُِّر، َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 
 .(2711)، ومسلم (2113) البخاري.«َقِدير

ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك  اللُهمَّ». 22   
اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة، ِفي ِديِني، َوُدْنَياَي، َوَأْهِلي، َوَماِلي، اللُهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي، 

َخْلِفي، َوَعْن َيِميِني،  َوآِمْن َرْوَعاِتي، اللُهمَّ اْحَفْظِني ِمْن َبْيَن َيَديَّ، َوِمْن
أبوداود .«َوَعْن ِشَماِلي، َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي

 (.11122) النسائي يف سنن الكربىو ،(2173)

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك و مبعافاتك من عقوبتك ». 22   
صحيح .«أثنيت على نفسك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما

 (.1231) اجلامع

اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، ُمْذِهَب الَباِس، اْشِف َأْنَت الشَّاِفي، اَل َشاِفَي ». 27   
 (.2732) البخاري.«ِإلَّا َأْنَت، ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر َسَقًما

 (.121) حبانصحيح إبن .«اللَُّهمَّ َحسَّْنَت َخْلِقي َفَحسِّْن ُخُلِقي». 23   

 صحيح اجلامع.«اللهم إني أسألك اهلدى و التقى والعفاف والغنى». 21   

(1272.) 

صحيح اجلامع .«اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 11   

(1121.) 
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اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوِمْن َتَحوُِّل َعاِفَيِتَك، ». 11   
 (.2711) مسلم.«َفْجَأِة ِنْقَمِتَك، َوِمْن َجِميِع َسَخِطَكَوِمْن 

 صحيح إبن حبان.«اللُهمَّ َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب، َثبِّْت ُقُلوَبَنا َعَلى ِديِنك». 12   

(131.) 

أغنين بفضلك عمن و ،حرامكاللهم اكفين حباللك عن ». 11   
 (.222) الصحيحة.«سواك

  (.2711) صحيح اجلامع.«املعافاة يف الدنيا واآلخرةاللهم إني أسألك ». 13   
 (.323) صحيح إبن حبان.«اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَجنََّة، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّار». 12   

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ». 12   
ِإْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل 

 (.1121) البخاري.«ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

 
 

دواكارين خواى ثةروةردطار سةفةرى عيبادةتتان ثرِ لة 
و  ثاداشت و رِةزامةندى خؤى بكات و بة سةالمةتى رِؤيشنت

 طةرِانةوةتان بيَت
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 نويَذى مردوو
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 ثاداشت و خَيرى نوَيذى مردوو
 

من صَل عَل جنازة ومل »: قال عن النبي  عن أيب هريرة 

: وما القرياطان؟ قال: يتبعها فله قرياط فإن تبعها فله قرياطان، قيل

 (.2588)صحيح اجلامع الصغري  .«أصغرمها مثل ُأحد

ا، َوَكاَن َمَعُه »: ويف رواية ا َواْحتَِساب  بََع َجنَاَزَة ُمْسلٍِم، إِيََمن  َمِن اتَّ

 ، ُه َيْرِجُع ِمَن األَْجِر بِِقرَياَطْْيِ َحتَّى ُيَصَلَّ َعَلْيَها َوَيْفُرَغ ِمْن َدْفنَِها، َفإِنَّ

ُه ُكلُّ قِرَياٍط ِمْثُل ُأُحٍد، َوَمْن َصَلَّ َعَليَْها ُثمَّ َرَجَع قَ  ْبَل َأْن ُتْدَفَن، َفإِنَّ

 (.978)، ومسلم (77)متفق عليه، البخاري  .«َيْرِجُع بِِقرَياطٍ 

بة نيةتى بوَ خواو )هةركةسيَك نويَذ لةسةر مردوويةك بكات  :واتة
لةطةَليدا نةضيَت تا بةخاك سثاردنى، ثاداشتى ( ضاوةرِيَى ثاداشت

دوو )ة، وة طةر لةطةَليدا بيَت تا بةخاك سثاردنى ثاداشتى (قريِاتيَك)
: فةرمووى دوو قريِات ضيية؟ ثيَغةمبةرى خوا : ة، ووتيان(قريِات

 .كو شاخى ئوحود وايةبضوكةكةيان وة
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 مردوو خوَينانىنوَيذذمارةى 
 

ما من ميت يصيل عليه أمة » : قال أن النبي  d عن عائشة

 .«من املسلمْي يبلغون مائة كلهم يشفعون لُه إال شفعوا فيه إال غفر له

 (.2882)، صحيح النسائي (2269)، الرتمذي (977،6298) مسلم
موسوَلمانان ذمارةيان بطاتة هةر مردوويةك كوَمةَليَك لة : واتة

واتة داواى )كةس نويَذ بكةن لةسةرى و تكاى بوَ بكةن ( 011)
بةدَلنياييةوة تكايان ىلَ وةردةطرييَت و بةر ليَخوَشبوون ( ليَخوَشبوون

 .دةكةويَت
َما ِمْن »: يقول سمعت رسول اهلل : قال c عن ابن عباس

ُكونَ َرُجٍل ُمْسلٍِم َيـُموُت، َفـَيُقوُم َعََل  ، اَل ُيـْْشِ  َجنَاَزتِِه َأْرَبـُعوَن َرُجًل 

َعُهُم اهللُ فِيهِ   (.6292)مسلم  .«بِاهللِ َشْيئ ا، إاِلَّ َشفَّ

هةركةسيَكى موسوَلمان مبريَت و لةسةر جنازةكةى ضل ثياو  :واتة
كة هاوبةشيان بوَ خوا دانةنابيَت نويَذى لةسةر بكةن و ( بريوباوةرِ ثاك)
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ليَخوَشبوونى بوَ بكةن، تكايان وةردةطرييَت و الى ثةروةردطار تكاى 
 .رِةت ناكريَتةوة

َة قال َ َما ِمْن َميٍِت َيُموُت » قال رسول اهلل : عن مالك بن ُهَبرير

، (5282،778)أبوداود  .«َفُيَصيلي َعَلْيِه َثًَلَثُة ُصُفوٍف ِمَن امْلُْسلِِمَْي، إاِلَّ َأْوَجَب 

 .222، اجلنائز لأللباين ص(2792)ابن ماجة ،(2255)الرتمذي 

هةركةسيَك مبريَت و سىَ رِيز لة موسوَلمانان نويَذى لةسةر  :واتة
 .بكةن، بة دَلنياييةوة تكاى ليَخوَشبوونيان وةردةطرييَت

 .ماليكى كورِى هوبةيرة نويَذخويَنانى جةنازةى دةكردة سىَ رِيز
نويَذى لةسةر جةنازةيةك  ثيَغةمبةرى خوا : ئةبو ئومامة دةَليَت

كرد لةطةلَ حةوت كةس دا، سيانيانى كرد بة رِيزيَك، وة دوانيانى كرد 
قال النووي يف ( 8/292)الطْباين الكبري  .بة رِيزيَك، وة دوانةكةى تريش بة رِيزيَكى تر

 (.5/278)وأقُره احلافظ يف الفتح ( حسن)املجموع 
 

 ضَونَيتى نوَيذى مردوو
َرةَ َعنر َأيبي ُهرَ  َم َصَلَّ َعََل »  ير َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َ عَ ـكَ ـاَزٍة فَ ـنَ ـجِ  َم تَ ـا َأْرَبع  ـَليْهَ ـَّبَّ  َدُة َعََل ـَواحِ ـُة الْ ـتَّْسلِيمَ ــْسلِيَمة  الـا، َوَسلَّ
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نَاَزةِ    .268، اجلنائز لأللباين ص(7/75)، البيهقي (2/522)احلاكم  .«اْْلِ

ا...»: ويف رواية عنه َ َأْرَبع  ، َفَصفَّ ِِبِْم َوَكَّبَّ  .«َفَخَرَج إََِل امُلَصَلَّ

 (.2796)، ابن ماجة (982)، مسلم (2678)البخاري 

َف  ُ »: َوَعني ابرني َأيبي َأور َم، َكاَن ُيَكَّبي َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا  .276، أحكام اجلنائز لأللباين ص(2272،2957)صحيح البيهقي بسند  .«َأْرَبع 

اهلل )نويَذى لةسةر جةنازةيةك كرد، ضوار  ثيَغةمبةرى خوا  :واتة
 .ى كردو يةك سةالمى دايةوة( أكرب

 

 شَيوازى نوَيذةكة
 

 .دةبيَت دةسنويَذى هةبيَت و رِووى لة قيبلة بيَت
نويَذةكةية، دةستى تيَدا يةكةم بوَ دةست ثيَكردنى ( اهلل أكرب حتريم) -1

ناخويَنريَت، رِاستةوخوَ سورةتى ( استفتاح)هةَلدةبرِى، دوعاى 
ثيَشنويَذو نويَذخويَنان بة دةنطى نزم دةخيويَنن، وة طةر ( الفاحتة)

خويَند دروستة لةبةر ( الفاحتة)سورةتيَكى ترى لة دواى 
كة خويَندوويةتى و فةرموويةتى  cرِيوايةتةكةى ابن عباس 
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ٍف، َقاَل  (.ننةتةو حةققةسو) َصلهيرُت : َعنر َطلرَحَة برني َعبردي اهللهي برني َعور

ةي الكيتَابي  َ
َ اهللهُ َعنرُهََم َعََل َجنَاَزٍة َفَقَرَأ بيَفاِتي

َخلرَف ابرني َعبهاٍس َرِضي

هي َقاَل  ُت بيَيدي َمَعنَا، َفَلَمه َفَرَغ َأَخذر يَْعَلُموا لِ »: َوُسوَرٍة َوَجَهَر َحتهى َأسر

َا ُسنَّة    (.5286)، وأبوداود (2922)، والنسائي (2558)البخاري  .«َأَّنَّ

ى دووةم دةكريَت، سآلوات دةخويَنريَت بة (اهلل أكرب) ثاشان -2
دا ( حتيات)جوَريَك لة جوَرةكانى سآلواتى ئيرباهيمى كة لة 

 .266أحكام اجلنائز ص .دةخويَنريَت

ى سيَهةم دةكريَت و دووعا بوَ مردووةكة (اهلل أكرب)ثاشان  -3
دةكريَت، باشرتين جوَرى ئةوةية كة لة ثيَغةمبةرى خواوة 

  لةبةر ئةوةى ثيَغةمبةر)طيَرِدراوةتةوة كة لةسةر مردووةكان خويَندوويةتى 

طةر نويَذتان لةسةر مردوويةك كرد  :واتة (.86)أبوداود . «إذا صليتم عَل امليت فأخلصوا له الدعاء» :دةفةرمويَت

 :وةكو .(بة دَلسوَزى دووعاى بوَ بكةن
ْع » -أ ُه َوَعافِِه َواْعُف َعنُْه، َوَأْكِرْم ُنُزَلُه، َوَوسي ، اْغِفْر َلُه َواْرََحْ اللُهمَّ

َطاَيا َكََم نَ  ِه ِمَن اْْلَ ِد، َوَنقي اِء َوالثَّْلِج َواْلََّبَ
ْيَت ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه بِامْلَ قَّ

ا ِمْن َداِرِه، َوَأْهًل   ا َخرْي  َنِس، َوَأْبِدْلُه َدار  الثَّْوَب اأْلَْبَيَض ِمَن الدَّ
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نََّة َوَأِعْذُه ِمْن  ا ِمْن َزْوِجِه، َوَأْدِخْلُه اْْلَ ا َخرْي  ا ِمْن َأْهلِِه َوَزْوج  َخرْي 

 (.75)، والنسائي (2822)، وابن ماجة (925)مسلم  .«َعَذاِب اْلَقَّْبِ َوَعَذاِب النَّارِ 

يينَا َوَمييتِنَا، َوَشاِهِدَنا َوَغائِبِنَا، َوَصِغرِيَنا َوَكبرِِيَنا، » -ب ُهمَّ اْغِفْر ِِلَ اللَّ

ْسًَلِم، َوَمْن  ُهمَّ َمْن َأْحيَْيَتُه ِمنَّا َفَأْحيِِه َعََل اْْلِ َوَذَكِرَنا َوُأْنَثاَنا، اللَّ

ُه  ْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَّ نَا َتَوفَّ ِرْمنَا َأْجَرُه، َواَل ُتِضلَّ ُهمَّ اَل ََتْ يََمِن، اللَّ َعََل اْْلِ

 (.2627)، صحيح ابن ماجة (827)، صحيح الرتمذي (6772)صحيح أيب داود  .«َبْعَدهُ 

تَِك وَحْبِل ِجَواِرَك َفَأِعْذُه ِمْن فِْتنَِة » -ت اللهم إن فًلن ابن ُفًَلٍن ِِف ِذمَّ

ُهمَّ َفاْغِفْر َلُه َواْرََحُْه اْلَقَّْبِ َوَعَذاِب النَّاِر َأْنَت  قي اللَّ َأْهُل اْلَوَفاِء َواِْلَ

 (.2628)، صحيح ابن ماجة (6776)صحيح سنن أيب داود  .«إِنََّك َأْنَت الغفور الرحيم

اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إَل رَحتك، وأنت غني عن » -ث

 عذابه، إن كان حمسنا فزد ِف حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز عنه

وال تفتنا  ،اللهم ال َترمنا أجرة ،(268)، اجلنائز (2/589)الكبري الطْباين يف 

 (.268)، اجلنائز (667-2)مالك  .«بعده
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 :ئةطةر مردووةكة مندالَ بوو ئةم دوعاية دةخويَنريَت ۞
ا» ا َوَأْجر  ا َوَسَلف  ُهمَّ اْجَعْلُه َلنَا َفَرط   (.28معلقَا باب )البخاري  .«اللَّ

ُهمَّ َأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقَّْبِ » ، ابن أيب شيبة يف املصنف (2/688)مالك يف املوطأ  .«اللَّ

 (.8/587)، صححه األرناؤوط يف رشح السنة للبغوي (7/9)، البيهقي (5/627)

ُهمَّ » ا، اللَّ ا َوَأْجر  ا َوَسَلف  ا لَِوالَِدْيِه، َوُذْخر  ُهمَّ اْجَعْلُه َفَرط  ْل بِِه اللَّ َثقي

ْقُه  ُهمَّ اْجَعْلُه ِِف َكَفاَلِة إْبَراِهيَم َوَأِْلِ ا، اللَّ َمَواِزينَُهََم، َوَأْعظِْم بِِه ُأُجوَرمُهَ

ِحيِم، َوَأْبِدْلُه  بَِصالِِح َسَلِف املُْْؤِمنَِْي، َوَأِجْرُه بَِرَْحَتِك ِمْن َعَذاِب اْْلَ

ا ِمْن َداِرِه، َوَأْهًل  َخرْي   ا َخرْي  ُهمَّ اْغِفْر أِلَْسًَلفِنَا َدار  ا ِمْن َأْهلِِه، اللَّ

يََمنِ   (.5/677)املغني إلبن قدامة  .«َوَأْفَراطِنَا َوَمْن َسبََقنَا بِاْْلِ

 .ياخود بةجوَريَك لة دووعاكانى ثيَشوو دووعا بكريَت
دةتوانريَت ليَرةش دا دووعا . ى ضوارةم دةكريَت(اهلل أكرب)ثاشان  -4

كردوويةتى بة  بكريَت وةكو يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر 
 .262، اجلنائز ص(7/58)البيهقي  .(أبي أوفىعبداهلل ى كورِى )ناوى 

 .ثاشان سةالم دةدريَتةوة -5
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 :سةالم دانةوة بةالى رِاست و ضةث دا - أ
ثًلث خًلل » cلةسةر فةرموودةكةى عبداهلل ى كورِى مسعود 

كان رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن 

 .267، اجلنائز ص(7/75)البيهقي  .«التسليم عَل اْلنازة مثل التسليم ِف الصًلة
دةيكرد خةَلكى نايكةن، يةكيَكيان  ثيَغةمبةر سىَ كار  :واتة

بيَطومان سةالم . سةالم دانةوة لةسةر جةنازة وةكو سةالم دانةوةى نويَذ
 .دوانةدانةوةى نويَذ 

 :دانةوة بةالى رِاست دا سةالميةك  - ب
َرةَ  َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم َصَلَّ َعََل »: َعنر َأيبي ُهَرير

ا َوَسلََّم َتْسلِيَمة   َ َعَلْيَها َأْرَبع   ، اجلنائز(2/522)، واحلاكم (75/7)البيهقي  .«ِجنَاَزٍة َفَكَّبَّ

 .268ص

( أكرب اهلل)كى جةنازةى كردو ضوار ويَذيَن وا ةمبةرى خيَغث :واتة
 .ى تيَدا كردو يةك سةالمى دايةوة
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 :تيَبينى
وة لة مزطةوتيش دا دةتوانن نويَذى جةنازة بكةن، ئافرةتانيش  .1

 .دةكريَت
سعدى )نويَذى جةنازةيان لةسةر  ثيَغةمبةر خيَزانةكانى  ۞

، أبوداود (2889)، صحيح النسائي (975)مسلم  .كرد لة مزطوت دا( كورِى أبي وقاص

(5292.) 
لة  (أبو طلحة)نويَذى لةسةر كورِةكةى  ثيَغةمبةرى خوا  ۞

لةثشت ( أبو طلحة)لة ثيَشةوة بوو،  ماَليان دا، ثيَغةمبةرى خوا 
أبو )ثيَغةمبةرةوة بوو لة رِيزى دووةم، وة دايكى سةليم لةثشت 

 .وة بوو(طلحة
واتة دةتوانريَت طةر سىَ كةس بوون بة ئيمامةوة سىَ رِيز بن، وة 

 .يش نويَذى جةنازةى كردووة(سليمأم )
 اشانيَشةوةو ثريَنة ثدةخ اوانان زوَر بوون ثيازةكئةطةر جةن .2

 (.2829)ن ابن عمر رِض اهلل عنهَم، صحيح النسائي ع .منداآلن و ثاشان ئافرةتان

ئيمام لةئاستى سةرى رِادةوةستيَت، وة ئةطةر جةنازةكة ثياو بوو  .3
ئةطةر ئافرةت بوو لة ناوةرِاستى دا، وةكو ئةنةسى كورِى ماليك 
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، (862)، صحيح الرتمذي (6758)سنن أيب داود ، صحيح (2627)صحيح ابن ماجة  .دةيطيَرِيَتةوة

 (.927)، مسلم (2556)وعن سمرة بن جندب عند البخاري 

لة  (تكبرية اإلحرام)دواى ةكةى (اهلل أكرب)دةست هةَلربِين بوَ سىَ  .4
 .نويَذى جةنازةدا

ى يةكةم دةست هةَلدةبرِدريَت، بوَ ئةوانى تر (اهلل أكرب)بوَ  ۞
َأنه َرُسوَل اهللهي َصَله اهلُل َعَليرهي ، َعني ابرني َعبهاٍس دةست هةَلنابرِدريَت، 

ِل َتْكبرَِيٍة ُثمَّ اَل َيُعودُ » َوَسلهمَ  نَاَزِة ِِف َأوَّ أخرجه  .«َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِه َعََل اْْلِ

 .222، اجلنائز ص(2228)الدارقطني 
ثاشان  ةم دا هةَلربِيوة وةكى ي(اهلل أكرب) دةستى لة يَغةمبةر ث :واتة

 .هةَلينةبرِيوةتةوة
أن رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم كَّب عَل » :  عن أيب هريرة

 (.889)صحيح الرتمذي  .«ِف أول تكبريةجنازة فرفع يديه 

ى يةكةم دا دةستى (اهلل أكرب)لة  ثيَغةمبةرى خوا  :واتة
 .هةَلربِيوة
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لة هةموو بةرزبوونةوةو نزم بوونةوةى  (اهلل أكرب)وة لةبةر ئةوةى 
املحَل  .نويَذدا دةكريَت، لةم نويَذةدا بةرز بوونةوةو نزم بوونةوةى تيَدا نية

 (.8/268)إلبن حزم 
ُه َكاَن »دةطيَرِنةوة  cلة عبداهلل ى كورِى عومةرةوة  بةآلم  «َأنَّ

َنَائيزي  بيريي اجلر نر َتكر
بيرَيٍة مي هي َعََل ُكلِّ َتكر َفُع َيَدير سنده صحيح، اجلنائز ( 7/77)البيهقي  .َيرر

 .227ص
 ثيَغةمبةرى خواي  شويَنكةوتةى ووردى( ابن عمر)بيَطوومان 

( ابن عمر)كردووة لة زوَر كار دا، لةبةر ئةوة الى زاناكان كارةكانى 
 كاريَك و ضوَنيةتيةكى كردبيَت لةدا هةر ( عبادات)بةتايبةت لة 

واتة بةرز . ى هةية( حكم الرفع)وةرى طرتووةو  ثيَغةمبةرى خواوة 
 .ثيَغةمبةرى خوا بوونةوة بوَ 

 .واتة دةتوانريَت هةردوو شيَوازةكة ئةجنام بدريَت
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