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هةموو موسَلمانَيكة بة مةرجَي وةكو خؤى بَلاوى بكاتةوةو  : مافى بَلاوكردنةوةى ئةم بابةتة بؤ تَيبينى
 دةستكارى نةكرَيت

 
 ثيَياضةى ثةزتووك

 
 حـــةج و عــومـزة فةسل و ضؤنيةتى و حوكنةكانيان بة طويَزةي بةَلطةكاني قورئان وصونهةت ىاوي كتيَب:

 م.عبداللطيف أمحد مصطفى. ىاوي ىووضةز:
 .رِيَطاى رِاصتيَهناييةكانى ( لة سجنرية ر5ِسجنريةي ) شجنرية:
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 ( ثآ دراوة لة اليةن وةسارةتي رِؤشهبريي حكومةتي هةريَني كوردصتانةوة .346ذمارة ) ذمازةي ضجازدٌ:
 ( .2008هــ /  1429ــ )  دووةم ىؤزة و ضالَي ضاث:

   .(07701236089) كتيَبخانةي صينا / ضةمضةماأل بيكةي بآلوكسدىةوة:
 . نيصينا / صليَنا :ضاثداىة

 .دانة(1000) ترياذ:
مايف ضاثكردن و لةبةرطرتنةوةي ثاريَزراوة 

 
 ىاوةزِؤكى ئةو كتيَبةية بسيتى ية لة :

 ذوكىى ذخ و عووشة  
 فةصلَى ذةد و عووشة  

 عووشةكةػت بكة لة ثيَؽ ذةد 
 ذةجى باؾ كاوةية؟

 ٌيؼاٌةى قةبوهَ بووٌى ذةجةكةت ئةوةية كة 
 ياُ دةدةيت؟ كاسةكاٌى عووشة ضني و ضؤُ ئةجناو

 سِوكٍةكاٌى ذةد 
 باطي سِوكٍةكاٌى ذةد 

 واجبةكاٌى ذةد  
 ِةلَوةػيٍَةسةوةكاٌى ذةد 

 ضؤٌييَت بةجَي طةياٌذٌى كاسةكاٌى عووشةو ذةد9             
 (         ى ذواحلجة8سِؤراٌى ثيَؽ تةسويية)ثيَؽ 

 جؤسةكاٌى ذةد 
 ( ذةجى بيَ عووشة  اإلفساد) -
 او بة عووشة واتة ( ذةجى بةطرت)قِسان -

 ِةسدووكياُ يةك ئيرشاوياُ بؤ دةكشيَت  
 ( ذةجى دوا عووشة بة ئيظشاذةت, دواىتَمَُتع)-

 ئيرشاً ػكاٌى عووشة تةواو بووُ. ئيٍحا ئيرشاويَكى تايبةت دةكةيت بؤ ذةد
 (  ذواحلجةى 7لة سِؤرى ) 

 دواى ئيرشاً كشدُ ضي دةكةيت؟ وة واٌاى
 ةيةٌيَت؟ ( ضيةو ضيؽ دةط)لبيكتةلبية  

 (طواف الكدومتةوايف ِاتَ بؤ والَى خوا)
 ( لة ٌيَواُ طةفاو وةسوة  السعيِاتَ و ضوُ )
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 (  ذواحلجةي 7*سِؤرى يةكةوى ذةد)
 ئيرشاً كشدُ بؤ ذةد 
 *سِؤرى دووةوي ذةد

 (  ذواحلجة ي9كاسةكاٌى سِؤرى عةسةفة ) 
 دةسضووُ بةسةو عةسةفة  

 دواى سِؤر ئاوا بووٌى ئيَواسةى عةسةفة  
 *سِؤرى طيَّةوى ذةد 

 يةكةً كاس لةً سِؤرةدا9  )يوم احلج االكرب(( سِؤرى جةرُ و قوسباٌى ذو احلجةى  01كاسةكاٌى سِؤرى )
 ( زمي مجسة العكبة)

 دووةً كاسى سِؤرى قوسباٌى9
 ) الهحس أو الربح ( 

 طيَّةً كاسى سِؤرى قوسباٌى9
 )احللل أو الكصس( 

 ضواسةً كاسى سِؤرى قوسباٌى9
 ف االفاضة ( ) طوا

 *سِؤري ضواسةوي ذةد
 (  ذواحلجةى 00كاسةكاٌى ػةوو سِؤرى ) 

 *سِؤراٌي ثيٍَحةً و ػةػةوي ذةد
 ( ذو احلجةى   02و01كاسةكاٌى  سِؤرى ) 

 دواى تةواو بووٌى ذةد تةوافى واهَ ئاوايى

 ) طواف الوداع ( 
 قةدةغة كشاوةكاُ بة ِؤى ئيرشاً

 )حمظوزات اإلحسام(  
 طةفةسى وةديٍة؟ ذيكىةت ضية لة 

 قةدةغة كشاوةكاٌى وةككةو وةديٍة
 )حمظوزات احلسمني(  

 *ئةو خويٍَاٌةى كة لة ذةجذا واجب دةب9َ
 )متتع(خويٍَى ذةجي ئيظشاذةت  )دم ُنُسٍك( -

   )الكسان(وة ذةجى يةكخظنت و ِاوتاكشدُ 

 خويٍَى فيذية  -
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 ) دم اجلزاء ( خوييَن طضا  -
  حصاز () االخويٍَى سِيَ ىلَ طرياُ  -
 ) دم الوطء (  -
 

 
 ثيَشةكى

َُ َسَتْعددَْدْ ِفُنَُ َستَدُُددْ ًِ شِددوِ  ِمدد  ُفددُنْسِو أَتْدُفِعددََو َسِمددْ  َ ددي َ وتِ  َُ ُِيدْ َُ َسَتْعددَْ ََْْمددُد َُ ِإنَّ احَلْمددَد ِ   َِ ا ُ َِددل ُمِ دد َّ لَدد ددِد ِْ  أَْعَمولََِددو َمددْ  دَد
. َُ  َسَمْ  ُدْ ِلْ  َِل َهوِدَي َل

َُ.َسأَ  َُ َسَوُ ْ ُل ُد َأنَّ ُُمَمَّداً َعْبُد َِ َُ ، َسَأْف َُ ال َفنِْدَك َل ََ ِإالّ ا ُ َسْحَد ُد َأْن ال إَِل َِ  ْف
ْسلُِمونَ ] قُوْا ّللّاَ َحقَّ ُتَقاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَنُتم مُّ َها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَّ  [ .ٕٓٔ]  وة آل عمنان  [َیا أَیُّ
َد َوَقلَاَق ِمْنَهاا َوْوَثَهاا َوَكا َّ ِمْنُهَماا ِرَثاَیا أَ ] ُد َواِحاَد ا َْ ان نَّ ُماُم الَّاِذل َقلََقُمام مِّ قُاوْا َركَّ ُُ اتَّ اا َها النَّ اـاال  یُّ

ا قاُـوْا ّللّاَ الَِّذل َتَساَءلاُـوَن ِكاـاـِه َواألَْرَحاـاَم إِنَّ ّللّاَ َماَن َعلَْیاـُمْم َرِقیك  ا َوِناـَساء َواتَّ  [ .ٔ]  وة الَعوء : [َمثاـِیاـر 

َِاْر لَُماْم ذُ ] ْْ ا ُیْصلِْح لَُمْم أَْعَماالَُمْم َوَی َ َوقُولُوا َقْوال  َسِدید  قُوا ّللاَّ َها الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ ُناوَكُمْم َوَمان ُیِعاْ  َیا أَیُّ

ا ا َعِظیم  َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَو َفْوو   [ .ٔٚد  ٓٚ]  وة األحزاب : [ّللاَّ

 ُُْد ...أَمَّو شدَ 
َِ َسَ ددلََّ    َِ َسَعلَددى آلِدد ددٍد َْدددلَّى ا ُ َعَلْيدد ددَن اَْددْدِي َهددْدُي ُُمَمَّ َُِْددوُب اِ  َسَايدْ  َِ دد َّ َِددِننَّ َأْدددَدحَل احلَددِدْد و َسُُ َِ َسَفددنَّ األُُمددْ ِو ُُمْددَدهَو ُد

   .ُُمَْدهٍَة ِشْدَعٌة َسُُ َّ ِشْدَعٍة َضلَلٌة َسُُ َّ َضلَلٍة ِف الَّووِ 
 وكنى ذةد و عومسةذ

, ي ئاصادى بةةتواٌا لةة ةػةةو وةاهَ    وكياُ واجنب يةك جاس لة رياٌذا لةطةس ِةووو ووطمَىاٌيَكي بالَؼ بووى عاقمَوذةد و عووشة ِةسد
 9, خواى طةوسة فةسووويةتىوني بيَتكة سِيَطةػي ثيَ بذسيَت و ئة

 .(ْٕٓٔ  وة آل عمنان:  زلَْيِو َسِبيلً َولِّلِو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِ  ]
 واتة9 ذةجى والَي خوا واجبةو ذةقيَكي خوايي ية لةطةس ِةووو ئةو كةطاٌةى تواٌاياُ ِةبيَت. 
ٌاو ذةةد كشدٌةةوة تةا    9 عووشةؾ ِاتؤتة واتة (0)(إن العمرة قد دخلت في الحج إلى ي مم الييام   ) يةتي9وفةسوو وة ثيَػةوبةس  

 كةواتة عووشةؾ واجب بووةو ثيَويظتة ِةسدوكياُ بكشيََ., سَؤري قياوةت
 .؟ (ىل على النساء الجهاد 9 )   ي خواثشطياسي كشد لة ثيَػةوبةس (سِةصاى خواى ليَ بيَت)ؼة يوة عائ
 . ْٔ( والعمرة   الحج نعم عليهن جهاد ال قتال فيو,)    ى9وئايا ئافشةتاُ جيّاد كشدٌياُ لة طةسة؟ فةسوو 9واتة

                                                           
 دحيح معل .   ْٔ
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 9 بةلَيَ جيّاديَكياُ لةطةس واجبة جةٌطى تيَذا ٌية كة ئةو جيّادةؾ ذةد و عووشةية.  ةوات 
وةةسجيَكي تشيؼةى تيَةذا بيَةت كةة       ة, بةةًَ لةطةةهَ ئةةو وةسجاٌةةى ثيَؼةودا ثيَويظةت     ئافشةتيؽ وةكو ثياو ذةجي لةطةسة كةواتة

 بؤي ( بؤ ئةوةى بتواٌيَت طةفةس بكات بؤ ذةد. ئةويؽ بشيتية لة 9 ) لةطةهَ بووٌى ويَشدةكةى ياُ ثياويَكى وةذشةً 
رج ٌل ا امرأة إالّ  ال يخل م) دةيفةةسووو   ى خةوا وتى 9 طةويَي لةيَ بةوو ثيَػةوبةةس    و (سةصاى خواى ليَ بيَت) ى كوسِي عةباغعبذاهلل 

 . ْٔ(محرم       مع ذي إالّ , وال تسافر المرأة ومعها ذو محرم
, وة بةاِيض  تةكة وةذشةويَكي خؤى لةطةهَ بيَةت , ئيمال وةطةس ئافشةتةٌّا ٌةبيَت داتيَكى بيَطاٌةئافشة9 با ِيض ثياويَك لة طةهَ واتة 

  ئافشةتيَكيؽ طةفةس ٌةكات ئيمال بة وةذشةوةوة ٌةبيَت.
, وة وٍةيؽ  وة بةةسةو ذةةد  9 ئةةى ثيَػةوبةةسى خةوا خيَةضاى خةؤى دةسضةو      وتةى ثياويَكيؽ كة ئةو فةسوودةيةى بيظت ِةطةتاو و 

9 بةشِؤ دةسضةؤو بطةة بةة     واتةة . (انطل   فُح جَّ م ع امرأت  ) 9ويفةةسوو   , ثيَػةوبةةسيؽ ٌة غةصوةً كة بؤ جيّاد بضةي ى فالَبةٌياص
 خيَضاٌت و لةطةهَ ئةودا ذةد بكة.

 
 فةشلَي ذةد و عومسة

 
  9وة فةصلَياُ صؤسة, ِةسوةك لةً ذةديظاٌةدا دةسدةكةويَت

 . (0)مبرور ليس لو جزاء إالّ الجن  () العمرة الى العمرة كفارة لما اينهما, والحج ال .0
 واتة9عووشة دواى عووشة كةفاسةت و سِةػكةسةوةى طوٌاِي ٌيَواٌياٌة, وة ذةجيَكي ضاك ثاداػيت ٌية تةٌّا بةِةػت ٌةبيَت. 

9 ذةد و عةووشة  واتة .(1)(الكير خبَث الحديد والذىب والفض  كما ينفي ة, فإنهما ينفيان الذنمب والفير,) تااعما اين الحج والعمر  .1
, ضوٌكة ذةد و عووشة تةاواُ و فةةقريي ةدةبةةُ ِةةسوةك ضةؤُ ئةاطشي كةوسةى ئاطةٍطةس رةٌة  و          بكةُلةدواي ذةد و عووشة 

 ثيظي ئاطَ و صيَشِو صيو ةدةبات.

 .(0), رجع كيمم ولدْتو أمو(فلم يرفث ولم يفس  من حج ) ىذا البيت ()  .2
, يَضاٌى ٌةكات و خشاثةةكاسيؽ ٌةةكات  , وة لة ذةجةكةيذا جيىاعي خلة بةس خاتشي خوابكات بة خاليظي 9 ِةس كةطيَك ذةد واتة 

 بة ثاكى و بيَ تاواُ. ةئةوة دةطةسِيَتةوة لة ذةد وةك ئةو سِؤرةى لة دايك بوو

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

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

 سالَعوئي دحيح على فنط معل .وساَ أمحد  (1)
  
 .ٖٔٗٔ وساَ معل / (1)
 .ٜٖٗٔسمعل / ٖٚٚٔالبخووي/ (1)
 أانجَ الرتمذي ْ دحيح  . (2)
 .ٕٓٛٔالبخووي/ (1)
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 عومسةكةشت بكة لة ثيَش ذةد

 عووشةؾ بةجَي بَّيٍةو لةطةةَه ذةجةكةةت عةووشةؾ بكةة بةؤ ئةةوةى ئةةً ئةةسكى عةووشة          واجيب -بشاى ذةد ويظت  –كةواتة 
لةة ِةةواُ طةةفةسى     -إن فدوءا  –كشدٌةؾ لةطةس ػاٌت ةببةيت و ئةً ِةووو خيَشة صؤسةى عووشة كشدٌةؾ وة دةطت بّيٍَيت 

بة ئةواٌةى كةة تةةٌّا ٌيةةتى ذةةجياُ ِةةبوو,      بيت كة فةسواٌى كشد  ذةجتذا, وة بؤ ئةوةى طوىَ سِايةلَى فةسواٌي ثيَػةوبةس 
   .ْمتْعفةسواٌى ثيَ كشدُ ٌيةتةكةياُ بطؤسُِ بؤ عووشةو جاسيَ عووشةكة بكةُ لة طةسةتادا, وة دواى عووشة ذةد بكةُ بة 

لةة عةووشة   ُ و وةطشةفة دةكةيت عووشةكةؾ بكةو لة تشطي ذةيواُ طةسبشِيَ واص وكةواتة ة بشاى ووطمَىاُ ة ئةً ِةووو واٌذوبو  
بضؤ بؤ ) تةةٌييي ( لةةويَوة ئيرةشاً بكةة بةؤ عةووشةو        وةِيٍَة. وة ئاطاداسبة ٌةخةلَةتيَيت بة قظةى ئةواٌةى كة دةلَي9ََ دواى ذةد

وةسةوة بؤ وةككةو عووشة بكة بيَ ئةوةى ذةيواُ طةسبشيٍيؼت لةطةس واجب بيَت!!, ضوٌكة ئةً ػةيَوة عووشةيةة تايبةةت بةوو     
كة عوصسي ذةيض ِسيَطشى بوو لةةوةى كةة ثةَيؽ ذةةد عةووشة بكةات. بؤيةة ِةيض يةةكيَكى تةش لةة             اى ليَ بيَت()سِةصاى خوبة عائيؼة

ئةً ػيَوة عووشةياُ ٌةكشدووة, وة صاٌاياُ بة طةوٌٍةتياُ داٌةةٌاوة بةةلَكو بةة ٌادسوطةتياُ داٌةاوة. جةا         ِاوةةٌَي ثيَػةوبةس 
 ) ذةةيض ( دابةوو؟! وة ثيَػةوبةةس     ؼة كةة لةة ذالَةةتى بةيَ ٌويَةزى      يبشاي ووطمَىاُ تؤ ضؤُ خؤت قياغ دةكةيت بؤ طةس عائ

 ) تةٌييي (ةوة عووشة بكات بةةًَ تؤى ثياو عوصسةكةت ضيةو كيَ سِوخظةتى ثيَ داويت؟! سِوخظةتى ثيَ دابوو كة لة
 

 ذةجي باش كامةية؟
 (بةتايبةتئاطادازيةك بؤ تؤى ذاجي )

 
ٌر مَّْعُلمَماٌت َفَمن فَ َرَض ِف يِهنَّ اْلَح جَّ فَ لَ رَفَ َث َوالَ ُفُس ماَل َوالَ ِج َداَل ِف ي اْلَح جت َوَم ا تَ ْفَعلُ مْا ِم ْن اْلَحجُّ َأْشهُ 9 ]ويةتىخواى طةوسة فةسوو

َر الزَّاِد الت َّْيَمى َوات َُّيمِن يَا ُأْوِلي األَْلَبابِ   . ْٜٚٔالبقنة:ز َخْيٍر يَ ْعَلْمُو الّلُو َوتَ َزوَُّدوْا فَِإنَّ َخي ْ
خةؤى واجةب   ( جا ِةس كةطيَك ذةد لةطةس  ِساحلجدة وَ دَ ِرؤذلف ال س ِسالقُدة ) ذةد ضةٌذ واٌطيَكة كة بشيتني لة كاتي 9واتة

بةتايبةت تةش   –, ئةوة ئةو كاتة ذةساً دةبيَت لة طةسى جيىاع و ثيَؼةكيةكاٌى وة ذةساً دةبيَت لةطةسى بكات بة ئيرشاً كشدُ
لَي خواو طةسثيَضى كشدٌي فةسواٌةكاٌي و خشاثةو تةاواُ و دً بةةدً و ووجادةلةةى بةيَ طةودو      دةسضوُ لة طوىَ سِاية –لةو كاتةدا 

ِ  بةِؤي ذةدصياُ بةخؽ.وة لة ذةديظةكةى فةصلَي ذةجذا صاٌيت كة بة وةسجيَك خوا لة طوٌاِةكاٌت خؤؾ دةبيَت  و , كةة طوٌةا
يَشو ضةاكةو تةةقواى خةوا بكةةيت بةؤ ئةةوةى ذةجةكةةت        وة ثيَويظتة صؤس خ , وة جيىاع ٌةكةيت.تاواُ ٌةكةيت لة كاتي ئيرشاوذا

 و ضوٌة بةِةػت. ةكاٌتببيَتة وايةى سِةؾ كشدٌةوةى تاواٌ
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 :وة ىيشاىةى قبولَ بوىى ذةجةكةت ئةوةية كة

 
دواى ذةد كشدُ صؤس ذالَت باػرت بيَةت لةة ثةَيؽ ذةةد لةة سِواٌطةةى دوسكةوتٍةةوة لةة تةاواُ و طوٌاِةة, وة طةوَي سِايةةلَى كشدٌةي              

و تةطةميي بةوٌى تةةواو بةؤ قوسئةاُ و طةوٌٍةت, وة وةةٌةاٌى سِاو بؤضةوُ و طياطةةت و ياطةاو            اٌةكاٌى خواو ثيَػةوبةةس  فةسو
 بةسٌاوةيةك كة ثيَضةواٌةى قوسئاُ و طوٌٍةت بيَت.

ة ٌى جمةكةةى وة لة  ووة منوٌةى ذةد وةك ثؤػاكيَكى ٌوَي واية كة ضؤُ كةطةيَكى ثؤػةاك تةاصة خةؤى دةثاسيَضيَةت لةة ثةيع بةو        
 ة خؤثاسيَضى ٌةدةكشد بؤ جمةكاٌى!ِةووو ػويٍَيَك داٌاٌيؼيَت, بةةًَ ثيَؽ ئةوةى جمة ٌويَكاٌى بكاتة بةس بةو ػيَوةي

 
 كازةكاىى عومسة ضني و ضؤٌ ئةجنامياٌ دةدةيت؟

 
 .) زِوكية (   واتة ٌيةت ِيٍَاٌى عووشةكشدُ, ئةً كاسةػياُ ,ئيرساو كسدٌيةكةو: 

لة ويكاتةوة بيَت, تةٌّا ئةو كةطاٌة ٌةبَ كة لةو ديو ويكاتةةوة بةَ , واتةة لةة وةككةة بةَ يةاخود لةة          ئيرشاً كشدٌةكة واجبة وة
 ٌيَواُ وةككةو ويكات بَ, ئةواٌة ِةس لةػويٍَى خؤياٌةوة ئيرشاً دةبةطنت.

ى عووشةكةةى  ة ئةوة دواى بةجيَ طةياٌةذٌى عووشةكةةى و دةسضةوٌى لةة ئيرشاوة     متْع  وة ئةو ذاجياٌةؾ كة جؤسي ذةجةكةى ) 
 ِةس لةوةككةوة لة ِةس ػويٍَيَك بيَت ئيرشاً دةبةطتيَتةوة بؤ ذةد.ِساحلجة  ي(7سِؤرى )
 . ) زِِِوكية ( ئةً كاسةػياُ  () الطواف              خوالىةوة بةدةوزي كةعبةدا ذةوت جاز: دووةو

 ) زِوكية (. ػياُئةً كاسة) السعي (       ٍاتً و ضوىى ىيَواٌ ضةفاو مةزوة ذةوت جاز ضيَيةو:
 واجبة (.) وة ليَ بشِيٍى بؤ ئافشةتاُ. ئةً كاسةياُ ,بؤ ثياواُ قر تاشني ياٌ كوزت كسدىةوةى ضوازةو:

, وا ين الص فا والم روة, ولييِص ر ,فلَيطُ   االبي ت م ن ل م يك ن مع و َى دٌي,9) وويةةتى فةسو بةلَطةؾ ئةوةية كةة ثيَػةوبةةسي خةوا    
 .(0) وْلُيَحلتل

رياُ ( بكةات, ئةةوة بةا عةووشة     قى ذةةد و عووشةكةةى بةيةكةةوة  بةة)    طيَ ذةيواٌى لةطةهَ خؤي ٌةِيٍَاوة بؤ ئةوة9 ِةس كةواتة 
واتة تةواف بكات و لة ٌيَواُ ؿةفاو وةسوةؾ بيَت و بضيَت و قزيؼى كوست بكاتةوةو بةوة لة ئيرشاوةكةى دةسدةضيَت و  بكات و,

 عووشةكةى تةواو دةبيَت.
 

 
 
 

                                                           
 مْفق عليَ (1)
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 زِوكيةكاىى ذةد

 .) اإلحرام ( ٌيةت .1

 وةطتاُ لة عةسةفة. .2

 خوةٌةوةى دوا سِؤري عةسةفة بة دةوسى كةعبةدا ذةوت جاس.) اإلفاض ( تةوايف  .3

 ضوُ جاسيَكةو طةسِاٌةوةؾ جاسيَك. ؛ِاتَ و ضوٌى ٌيَواُ ؿةفاو وةسوة ذةوت جاسالسعي اين الصفا والمروة (  ) .3

 
 باضي زِوكيةكاىي ذةد

 
 ذساو ( : ىيةت ) اإل زِوكين يةكةمي ذةد

واتة9 ٌيةتى بةجيَ طةياٌذٌي ذةد يا عووشة ياُ ِةسدوكياٌت بيبَ لة بةس خاتشي خوا بة تةٌّا.ضةوٌكة ِةةووو كشدةوةيةةك ٌيةةتى     
 .(ٔ)) إنما األعمال االنيات ( فةسوويةتى 9ثيَويظتة وةك ثيَػةوبةس 

ضوٌكة خوا  يى و طوويةو ِاوةهَ بؤ خوا داٌاُ,لة سِيا , دووسةكةؾ ثيَويظتة تةٌّا بؤ خوا بيَتوة ٌيةتى بةجيَ طةياٌذٌي عيبادةت
اللهم ىذه حج   ال )   زد  فاعبد اهلل مخلصا لو الدفةسواٌى ثيَ كشدويَ كة بة تةٌّا ئةو بجةسطتني بة ثاكى و دووس لة ػةسيكى ] 

  .رياء فيها وال سمع  
  وةضتاٌ لة عةزةفة:  زِوكين دووةمى ذةد

 ثيَػةوبةةةس ى ِس احلجددة   ، ٓٔ ػةةةوى جةةةرُ )كةةة دةكاتةةة     ى,ايةةاُ لةةة ػةةةوى دو حلجددة   ى ِس اْٜ  لةةة سِؤري عةسةفةةة 
 .(ٔ)) الحج عرف  ( فةسوويةتى9

واتة9 طةوسةتشيَ سِوكين ذةد بشيتية لة وةطتاٌى عةسةفة, وة بة فشياكةوتٍى ئةً وةطتاٌة فشيةاى ذةةد دةكةةويَت و بةة لةةكيع      
 وٌى ذةجى لة كيع دةضيَت.وض

بةلَكو لةِةس كةاتيَكى ئةةو سِؤرة   وٌى!بو ةسد ٌية وةطتاٌى عةسةفة تةٌّا دوا ٌيوةسِؤكةى سِؤري عةسةفة بيَت تا خؤس ئاواو: تيَبيهى
 بة بةلَطةى ئةً دوو ذةديظة9  اهللءإن شايا ػةوى دواى خؤى بوةطتيَت ئةوة ذةجةكةى ِةس بةسدةكةويَت 

 .(0) وق  قبل ذل  اعرف  ليلًأو نهاراً, فيد تمَّ حّجو وقضى تفثووق  معنا حتى ندفع, وقد من شهد صلتنا ىذه, و ) يةكةم:
بةةس سِووٌةاك    واتة9 ِةس كةطَي ٌويَزي بةياٌى سِؤري جةةرُ لةة ووصدةليفةة بكةات, وة بوةطةتيَت دواى ئةةوة تةاوةكو تةؤصَي دةوسو        

اتٍى كةاتى ٌويَةزى بةةياٌى سِؤري جةةرُ     دةبيَت ثيَؽ خؤس دةسكةوتَ, ئٍحا بكةويَتة سِيَ بةسةو ويٍا, وة ثيَؼةرتيؽ واتةة ثةيَؽ ِة    

                                                           
 .ٜٚٓٔسمعل / ٔوساَ البخووي/ (1)
  .ٕ/ٛٛٔ/ٜٓٛ  ، ت ْ  ٕٔٗٗدحيح جة ْ (1)
  ٕ/ٛٛٔ/ٕٜٛ  تْ ٕٕٗٗدحيح جَْ (1)
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لةػةودا يا لة سِؤرى عةسةفة وةطتابيَت لة عةسةفات, ئةوة ئةو كةطة ذةجةكةى تةواو كةشدوةو سِوكٍةة طةةوسة بٍةسِةتيةكةةى بةة      
 جيَ ِيٍَاوة.

 .  ْٔ الحج عرف , من جاء ليل  جمع قبل طلمع الفجر, فيد أدرك الحجْ  دووةم :
ةس كةطيَ ػةوى وةطتاُ و كؤبوٌةوة لة ووصدةليفة كة ػةوى جةرٌة بيَتة عةسةفة وة تيايذا بوةطةتيَت  9 ذةد عةسةفةية, ِواتة 

كةويَكيؽ بيَت لةو ػةوةدا ثَيؽ كاتي بةةياٌي سِؤري جةةرُ, ئةةوة فشيةاي ذةجةكةةى كةةوتووة ئةطةسضةى لةة سِؤرى عةسةفةةؾ          
 فشياي عةسةفة ٌةكةوتبيَت.

, وة دةبيَةت  ٌةكةةويَت ذةجةكةةى بةةس ٌةكةةوتووة     سِؤري جةةرُ فشيةاي وةطةتاٌى عةسةفةة    9 ِةكةطيَ ثيَؽ باٌطى بةياٌى كةواتة
  ان فوءا .ذةجةكةى بكاتة عووشةو طالَي دواييؽ بطةسِيَتةوة بؤ ذةجةكةى 

  طواف اإلفاضة: زِوكين ضيَيةمي ذةد
ٍا ئةجناً دةدسيَت لة سِؤري جةرُ يةاُ لةة   واتة9 ئةو خوةٌةوةى دةوسى كةعبة كة دواى طةسِاٌةوة لة عةسةفات و ووصدةليفة و وي 

 سِؤراٌي دواتش.
 َوْلَيطَّمَّفُ ما اِاْلبَ ْي ِت اْلَعِتي  ِ ئةً تةوافةياُ سِوكين ذةجةو بَي ئةجناً داٌةي ذةةد بةتالَةةو بةسٌاكةةويَت. خةواى طةةوسة فةسوويةةتى9 ]       

 .  ْٜٕاحلج:ز
 واتة9 با خبوليٍَةوة بةدةوسى والَة ديَشيٍةكةدا.  

ي ؿةفيةى كضي ذويةى خيَضاٌى ثيَػةوبةةس ( بؤواُ دةطيَشِيَتةوة كة9سِةصاى خواى ليَ بيَتوودةيةكذا ِاتووة كة عائيؼة)ة فةسوة ل
ؼةة ئةةً ذالَةةتى بةيَ     يٌويَزي واٌطاٌةى, دواى ئةوةى كة تةوايف طةسِاٌةوةى كشد لة عةةسةفات, وة عائ  كةوتة ذالَةتى بيَ  خوا

9 , واتةة ( أحااس تنا ى ي, ئةويؽ ٌةيضاٌى كة تةوافةكةى كشدووة بؤيةة فةةسوووى9 )   اغ كشدب ٌويَزيةى ؿةفيةى ةى ثيَػةوبةس 
ئةةو دواى   ةمت كة وئايا ؿةفية دةبيَتة ِؤى واٌةوةواُ و دواكةوتٍىاُ ليَشة تاوةكو ثاك دةبيَتةوةو تةوافةكةى دةكات؟! وٍيؽ و

   .(0)و ِيضي لةطةس ٌةواوةو ذةجةكةى تةواوةوى 9 دةى كةواتة بابشِوات وة, فةسووتةوافةكةى توػى بيَ ٌويَزي بو
ئةوة دةبةو   يةابكشيَت ضوٌكة ئةطةس ؿةفية ٌةيكشددةية بؤواُ دةسكةوت كة تةوايف ئيفاصة سِوكٍةو ِةس دةبيَت وكةواتة لةً فةسوو

 مبيٍَيَتةوة تا دةيكشد.  
ية توػى بيَ ٌويَةزي بةوو ثةيَؽ ئةةوةى تةوافةكةةى      ئايا ئةطةس لة سِؤرطاسي ئةوشِؤواٌذا ئافشةتيَكى دةسةوةى وةَتي طيود تيَبيهى:
 , وة قافمَةكةػى لةطةسى ٌةوةطتيَت تاوةكو ثاك دةبيَتةوة بؤ ئةجناً داٌي , ئايا ذوكىي ضية؟!بذات ئةجناً
  وةالَم:

بةؤ  ٍةةوة  دةطةسِيَدوايةى بةة تةةٌّا خةؤي و وةذشةوةكةةى       و ياُ واٌةوةو خؤدابشِيَ تاوةكو ثاك دةبيَتةوةو تةوافةكةى دةكات. 0
ةَتى خؤياُ بة طةياسة ياُ بة تةياسةيةكى تايبةت!! كة ئةً ضةاسةيةؾ لةة تواٌةادا ٌيةةو صؤس صؤس ٌاسِةذةةت و ٌةةطوجناوة بةؤ        وو

 ئةوشِؤ.

                                                           
   ٜٔٛذي ْ أانجَ الرتم (1)
 مْفق عليَ (1)
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وة ياُ ثيَي دةلَيََ ذةجةكةت ِةلَوةػيٍَةوةو بة عووشة قةٌاعةت بكةو كؤتايي بّيٍَة بة ئيرشاوةكةت و ليَي دةسضؤ بؤ عووشة . 1
ضوٌكة ذةجى ئةً طالَت بةسٌةكةوتووة, وة ثيَويظتة ذةيواٌيَكيؽ بكةيتةة خيَةش لةة وةككةة      ،ي داِاتوو بطةسِيَوة بؤ ذةدوة طالَ

 ضوٌكة ذةجةكةت ٌةطةياٌذة طةس!.

رشاوةذا  وة ياُ ثيَي دةلَيََ ِةس لة ئيرشاوذا مبيٍَةوةو بةً ػيَوةية لةطةهَ قافمَةكةت طةفةس بكةو تاطالَي ئايٍذة ثيَويظتة لة ئي. 2
جا ئةطةس بيَ ِاوطةسبيَت ئةوة ٌابيَت واسة بكشيَيت و ػوبكةيت , وة ئةطةس ِاوطةسيؼى ِةةبيَت ٌابيَةت طةةس جيَيةت      ،مبيٍَيتةوة
, وة طةةالَي ئايٍةةذة وةسةوة ذةجةكةةةت تةةةواو بكةةة!!. وة بيَطووةةاُ ئةةةو دوو ضةةاسةيةى دوايةةيؽ صؤس طةةشاٌَ و  اجلمددو(  )  بكةةات 

 قوسطَ كة خوا لة طةسى داٌةٌاوُ.ٌةطوجناوُ و ئةسكيَكى وا 

كة لة ذالَةةتي بةيَ     ان فدوءا  ) (0)كةواتة تةٌّا ئةو ضاسةية واوة كة بمَيَني وةصعةكةى تؤ صةسوسةتةو ئةوةت بؤ ذةةَهَ دةكات. 3
اوةطنت. بةةةًَ  بكةيت كة صاٌيت كاتي طةفةسى قافمَكةت ِاتووةو لةطةست ٌ (1) ئيفاصة   ٌويَزيؽ دابيت ِةس دسوطتة بؤت تةوايف 

 ثيَويظتة تةواو داوييَن خؤت ببةطتيت و خؤت بة ثاكى و ثتةوى سِابطشيت تاوةكو تةوافةكةت ئةجناً دةدةيت.

 ٍاتً و ضووٌ لة ىيَواٌ صةفاو مةزوة :زِوكيى ضوازةمى ذةد
, واتة9 خوا  كتب عليكم الس ْعيَ اسَعم فإن اهلل  ْوٌةى ٌيَواٌياُ كة فةسوويةتى9وفةسواٌى كشدووة بةو ِاتَ و ض ثيَػةوبةسى خوا 

 .لةطةستاٌى فةسص كشدووة كة بيََ و بضَ لة ٌيَواُ ؿةفاو وةسوةدا
ِةس كةطَي تةواف ياُ طةةعي ٌةةكات ئةةوة ذةجةكةةى تةةواو ٌيةةو بةسٌاكةةويَت . وة ثيَويظةتةو دةبةَي ِةةس بةةجَيياُ            تيَبيهى: 

 ِس احلجة.اتى عةسةفة. بةةًَ ٌابيَت بيَ عوصس دواياُ خبات لة واٌطي بطةيةٌيَت؛ ضوٌكة كاتى ئةو دوواٌة صوو بةطةس ٌاضيَت وةك ك
 .ةٌةكشاُ بةخويََ قةسةبوو ٌاكشيٍَةو سِوكٍةكاٌى ذةدئةطةس : تيَبيهى

 
 واجبةكاىي ذةد

 . ئيرشاً كشدُ لة ويكاتةوة.0

 . واٌةوة لة عةسةفة تا خؤس ئاوا, بة ٌيظبةت ئةو كةطةى كة لةو سِؤرةدا دةطاتة عةسةفة.1

 . دابةصيَ لة ووصدةليفة ػةوى جةرُ و واٌةوة تيايذا تا ٌويَزي بةياٌى دةكات , بة ٌيظبةت ئةو كةطةى كة عوصسي ٌةبيَت.2

,  من شهد ص لتنا ى ذه و وق   معن ا حت ى ن دفع..... في د ت مَّ حج ويةتى9 )وكة فةسوو  ى خوادةكةى ثيَػةوبةسوبةلَطةؾ فةسوو
و ثريو ٌةخؤؾ و بيَ تواٌاياُ و ػواُ و كاطب كاساُ , بؤياُ ِةية كة كاتيَ واٌ  ئةاوا بةوو   بةةًَ خاوةُ عوصسةكاُ وةك ئافشةت 

 يةكظةس ووصدةليفة جيَ بّيَمََ و بكةوٌة سِيَ بةسةو ويٍا.  

لةة  ِساحلجدة (  01. واٌةوةى دوو ػةوى دواى جةرُ لة ويٍا, وة ِةسوةِا ػةوى طيَيةويؽ ئةطةس ثةيَؽ خةؤس ئةاوابوٌى سِؤري )    3
 . (0) ا دةسٌةضيَت. وة تةٌّا خاوةُ عوصسيَكي ػةسعي سِوخظةتى ثيَذساوة كة ٌةويٍَيَتةوةويٍ
 بةسِيض بةً ػيَوةية9 ومي اجلمنات  ، . بةسد ِاويؼتٍة ػويٍَةكاٌياُ ) 4

                                                           
 ال نسوات  بيح احملظ وات

 
 (. 143( و ت )  1191( و د )  3642كِروانة: ص.ثه ) (1)
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اٌى دواى جةرٌيؽ ) وة سِؤرمجدنة الُقبدة  . سِؤري جةرُ ذةوت بةسد بّاويَتة ) ػويٍَى بةسد تيَ ِاويؼتٍى طةوسة ( كة ثيَي دةلَيََ ) 
يةك لةدواى يةك , كة لةةدواى ٌيةوةسِؤوة    ،ِةس يةكىَ لة طيَ ) جةوشة ( كة ذةوت بةسدى بؤ بّاويَت و بيخاتة ٌاوياُأدوم الْشندق   

 كاتةكةى دةطت ثيَ دةكات.

لةةيَ بشِيٍةةى بةةؤ  ةو ثيةةاواُ يةةاُ كةةوست كشدٌةةةوة بةةؤواتةةة9 قةةز تاػةةني احللدق أس الْقصد(  .  . قةةز تاػةةني يةةاُ كةةوست كشدٌةةةوةى )5
 .(1)ئافشةتاُ

واتة9 طةسبشِيٍى ذةيواٌيَك لةطةس ئةةو كةطةةى كةة تواٌةاى ذةةيواُ       هددي اتْمْدع سالقدوون   . دياسي ذةجى تةوةتوع ياُ قرياُ )6
 ) دة ( سِؤر بةسِؤروو دةبيَت.كشِيٍى ِةية, ئةطيٍا لةبشى ئةوة 

ئيظشاذةت دةكات ) املتىتع (, يةاُ لةطةةهَ عةووشة بةيةكةةوة بةة )       . دياسي ئةو كةطةى كة خةلَكى وةككة ٌيةو ذةجةكةى بة7
) ذةةسةً ( وة  , يةاُ لةة ويٍةا واتةة لةة     قرياُ ( دةيكات. كة دياسيةكةؾ بشيتية لة طةسبشِيٍى ذةيواٌيَك ) وةسِ ياُ بضُ ( لة وةككة
ٌةبوو ئةوة ثيَويظتة طيَ سِؤر بةةسِؤروو   دابةؾ كشدٌى بةطةس ِةراساٌى ذةسةوذا. وة ِةس كةطيَكيؽ تواٌاى كشِيٍى ئةو ذةيواٌةى

َعٍ  بيَت لة وةككةو ذةوتيؽ كة طةسِايةوة والَي خؤى, خواى طةوسة فةسووويةتى9 ]  َفَم ن لَّ ْم َيِج ْد َفِص َياُم ََلََ ِ  َأيَّ اٍم ِف ي اْلَح جت َوَس ب ْ
    .ْٜٙٔالبقنة:ز ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَ  َعَشَرٌة َكاِمَل ٌ 

اوايي 9 ئةوةؾ واجبة تةٌّا لةطةس ئافشةتى بيَ ٌويَز ٌةبيَت. وة ئةةو رُ و ثيةاوو وٍذاةٌَةةؾ كةة خؤيةاُ ٌةةتواٌَ       . تةوايف واهَ ئ8
 ئةوة تةوافياُ ثيَ دةكشيَت بة ِةلَطشتَ ياُ ليَ خوسِيَ ياُ ِةس ػيَواصيَكى تش لةةيةُ كةطيَكى تشةوة. ،تةوافةكة بكةُ

ُ خوةٌةوة بيَةت بةةدةوسى   ( فةسواٌياُ ثيَ كشا كة كؤتاتشيَ كاسيا)واتة ذاجيةكا9ُ خةلَكى ىوفةسوو عبذاهلل ى كوسِي عةباغ
 .(0) ك كشاوة لةطةس ئافشةتى بيَ ٌويَز, وة لةطةسى داٌةٌشاوةو, بةةًَ ئةً ئةسكة طوكةعبةدا

و ثيَويظةةتة , ئةةةوة ئةطةةةس بةويظةةيت خةةؤى ٌةةةيكات ئةةةوة طوٌاِبةةاس دةبيَةةت  كيَ لةواجبةةةكاُ ٌةةةكاتِةةةس كةطةةيَ يةةةتيَبيهىىى: 
, بةةًَ ئةطةس بةويظيت خؤى ٌةبوو ئةوة طوٌاِباس ٌابيَت بةةًَ خويٍَةكةى ِةس لةطةةس  كيؽ طةسبشِيَت بؤ ِةراساٌى وةككةذةيواٌيَ

 دةويٍَيَت بؤ قةسةبوو كشدٌةوةى لة كيع ضوٌى واجبةكة.
 

 ٍةلَوةشيَيةزةوةكاىى ذةد
 ْ مبطلت احلج  

 مجنة الُقبة  . )   جيىاع كشدُ ثيَؽ بةسد ِاويؼتٍة     .0

 واصِيٍَاُ لة سِوكٍيَكى ذةد. .1

 
 ضؤىيـةتـي  بةجيَ طةياىدىـى كازةكاىـى عومسةو ذةد

 ) ضؤن حةج و عومرة دةكةيت؟ (
                                                           

 ال جيز ِف ِقَ العَة سالكْوب الُزدز. كِروانة: (2)
 مْفق عليَ (1)
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 ؤذانى ثيَش تةروييةرِ

 ذو احلـجّة( (ى8) ) ثيَش هةشىتى
 

ُ         )ئيرـساو كـسدٌ(:  بةةو ٌيةتةة صؤس ػةتى     عةووشة, وة  بشيتى ية لةٌيةةةت و وةبةطةةةةت بةووٌى ضةوٌة ٌةاو عيبةادةتى ذةةد يةا
لةبٍةسِةتذا ذةَةلَى لةطةس ذةساً دةبيَت, وةك9 جيىاع كةشدُ و بةؤُ لةةخؤداُ و قةز ضةاكشدُ و سِاو كشدُ...بؤيةة ثيَةى دةوتشيَةت         

ةى ئيرةشاً  طوٌٍةتة بؤ ئةةو كةطة  ى ذةةَهَ تيايذا ذةساً دةبيَةت, ئيرةةةةةةشا9ً واتة ضوٌة ٌاو دائةريةى عيبادةتيَك كة ضةٌذ ػتيَك
دةكات ) واتة ٌيةةةتي دةطت كشدُ بة ذةد ياُ عووشةى ِيٍَا ( طوٌٍةتة بؤى 9 خؤى بؼوات ثيَؽ ئيرشاً كشدُ بؤ ئيرشاوةكةى 

 ( داُ. و نفاس حيـــض )          وة ئةً طوٌٍةتة بؤ ئةو رٌاٌةػة كة لة ذالَةتى بيَ ٌويَزى 
تةةٌّا   رٌاُبذسيَت. وة  لة خؤياُ بذةُ ثيَؽ ئيرشاً, بةةًَ ٌابيَت ثؤػاكى ئيرشاً بؤٌى ليَة بؤٌى خؤؾ بؤ ثياواُ  ة وة طوٌٍةتة            

ٌابيَةةةت خؤيةاُ بؤٌةذاس بكةةُ و عةةتش لةة خؤيةاُ        بؤياُ ِةية كشيَي و سِؤٌى طةةةةود بةخؽ و ةػة ٌةسً كةس لةخؤياُ بذةُ, بةةًَ
ساو بةؤ لةبةةس كةشدُ لةبةةس بكةات,      وئةوة ٌابيَت ِيض جميَكةى د  _او بوو ئةطةس ثي_بذةُ, ضوٌكةةةةة ذةساوة لةطةسياُ. دواى ئةوة

بةلَكو تةٌةةةةةةّا بةدوو ثاسضة قوواؾ خؤى دادةثؤػيَت, ثاسضةيةكياُ لةةة ٌاوكةوة تا ئةرٌؤى ثيَ دادةثؤػيَََت و لةدةوسى خةؤى 
(, وة وداء)دادةثؤػيَت ثيَى دةوتشيَةت   ةكاٌى ثيَثؼت و طةس ػاٌ وة ثاسضةى دووةويؽ طك و دةئالَيٍَيَت ثيَى دةوتشيَت ) إصاس (

ةى داٌةثؤػيَت, وة طوٌٍةتة دوو ثؤػاكةكةى طجى بيَت ٌٌةعمةكاٌى ياُ ثيَالَوةكاٌى خؤى دةكاتةوة ثيَى بة وةسجيَك طويَضيٍطةكا
ةةةطةةس طةسيةوة بيَت وةك خوا, بةةًَ ِةسػتيَكى تش لةة وة ٌابيَت ِيض ػتيَك بكاتة طةسى, وة ثيَويظتة طةسى سووت بكات لةبةس

كةة ساطةتةوخؤ بةطةةسيةوة بيَةت,      ) ضةتشو طةقفى طةياسةو خيَىةةةة( صةسةسى ٌيةو دسوطتة, ضوٌكة تةةٌّا ئةةو ػةتة قةدةغةيةة    
ةى وة دسوطتة جاٌتا بكشيَتة وةن و طةةعات بكشيَتةة    ك(ة) إصاسدسوطتة ثؼتيََ ببةطرتيَت لةطةس   ) كالَو و ويَضةس....(. وة  وةك9 
جمةكاٌيةوة دةضيَتة ئيرشاوةوة بةةةًَ ٌابيَةت ٌيكةةةةةاك بكةات و      ةت بةةًَ ئافةةشةت ِيض لة جمةكاٌى خؤى داٌاٌيَت و ِةةةس بةدةط

  ً ) كةواتةةةةة طةوٌٍةتة ئةافشةت بةؤ دةسةوة وة ِةسوةِةةةةةا لةة بةساوبةةس ثيةاوى          دةطتةواٌةؾ ٌابيَت بكاتة دةطتى كةاتى ئيرةشا
ئيرشاويؼةذا دسوطةتة بةةيةةكى    ةةةى  ت(. وة لةكاتواٌةػةةةى لةدةطةت بيَةت ئةطةةس لةة ئيرشاوةذا ٌةةبيَ      بيَطاٌة ٌيكاك بكات و دةطتة

ٌيكةةةةاك ببةطةةتيَت, وة دسوطةةتيؽ ٌيةةةة دةً و  ضكةةةةةةةكةى يةةاُ بةةةةثاسضة ثةسؤيةةةك دةً وضةةةةةةاوى دابجؤػةةيَت بةةةةًَ ٌابيَةةت لة
 (0)واجبة ئيرشاً بكةات لةةويَ   (0)ةرشاً بةطنت()ػويٍَى ئية        كاتضةةةاوى خؤى خباتة ثيَؽ ضاوى بيَطاٌةةةة. وة كة طةيؼتة وي

ةد بيَةت, يةاُ تةةٌّا    بة دهَ و بةصواُ و بةكةشدةوةة بةدهَ ٌيةةةةتى بيَت كةدةطت دةكات بةو عيبادةتةى كةة بةؤى ِةاتووة جةا ذة     
ةكات ياُ عةووشة و ذةةد بكةات    ت تةٌّا عووشة بةئةطةس بيةويَ ( لَّبي  اللُه َم عم رة) 9بةصواُ بةدةٌطى بةسصةوة دةلَيَت ة وةةشة  عوو

                                                           
(ية ئيَطتا بووة بةميكاتى  ِساحلليفدة(.وة ئةو شويَيـــة كة ) أشيدووعليبةٍةلَة ىاوياٌ ىاوة ) كةخةلَكى( سادي الُْيدق) ية, لة(ِساحلُليفة ئةٍمى مةديية ميكاتياٌ (1)

وبازةكـة, وة ضـوىيةتة دوو زِةكتـةت ضـوىيةت بكسيَـت      ( شـويَييَكى شؤز ثـــريؤشو م  ِساحلليفدةئةٍمى عيَـساقيش, ضـوىكة بةمةدييـةدا دةزِؤٌ بـؤ مةككـة, وة        
 ئةو دوو زِةكتةت ضوىيةتةى كسدووة. ( لة بةز ثريؤشى شويَيةكة ىةك لةبةز ئيرساو كـــسدٌ. وة ثيَغةمبةز ِساحلليفةلةمصطةوتى)

 .دزوضت ىية ثيَش  ميكات ياٌ دواى ميكات ئيرساو بكات (1)
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لَّبي   اللُه َم عم رة )  ةةةشاذةت, ئةةوا دةلَيَةت9   ئيظةبةئيظشاذةت ) متتع (. بةةًَ ئةطةس ويظتى بةيةكةوة بيةةةةةاٌكات )قشاُ ( بةبةيَ 
  . َّالّبي  اللهم حجْوة ئةطةس بيةويَت تةٌّاذةد بكات بةبيَ عووشة ئةةةةةةةوة دةلَيَت9 (اّ وحج َ 

 
 :جؤزةكاىى ذةد

 
 ِةية9د كشدُ طيَ جؤس ذة ووطولَىاٌى ذةد ويظت,

  (0)ذةجى بيَ عووشة ) اإلفراد (: -0
 (0)دةكشىَ. كياُ يةك ئيرشاوياُ بوَوذةجي بةطرتاو بة عووشة. واتةة ِةسدو )قــران (: -1
ُ   ئيرشاً ػكاٌى عووةةةشة ةةةت, دواى ذةجى دوا عووشة بةئيظشاذة) تَمَتُّع (:  -2 ةا ئيرةةةةشاويَكى تايبةةت   ٍحة , ئيتةةواو بةوو

كةشدويَ   ثةيَ  فةةسواٌى  وة باػرتيني و خيَشتشيٍياُ ئةوةية كةة ثيَػةوبةةس        (0)(. ى ِساحلجدة ٛدةكةيت بؤ ذةد لةسِؤرى9 )
 يةتةةةةةةةةةةى9وفةسوو ى خوا كةذةجى ) تةوةتوع(ةة. ضوٌكة ثيَػةوبةس

بةةسص   ةةةا دةٌطةى  ىَ لةةئيَوة ذةةجى كةشد, ئةةوة بة    ِةةس كةطة   واتةة9  .(0)( عم رة ف ي حج  يا آل محمد من حج م نكم, فليه ل اِ )  -0
ةشدُ بةة عووشةيةةك كةة بةئيظةةةةشاذةت بيطةيةةٌَى بةذةةةةجةةةكة واتةةةةةةةة ئةةى ئةاىل          ية كشدُ بةٌيةتى  ئيرشاً كبكاتةوة بةتةلب

                                                           
(1) 

العدُي

طدد اا ااِوضددة

لبي   الله م 
حّج   وعم رة

لةضةزى ذةيواىيَك ضةزبربِيَت و بيكاتـة ديـازى بـةيت و     
 .ـــةز ٍةذازاىـى ذةزةمدا تةوشيتى بكات, لة ثاداشتى ئةوةى كةبةتةىَا يــــةك تةواف وضةعى دوو عيبادةتةكةى ذةد وعومسةى لةضةز الضووةبةضــ

الْمّْدع

ى ٛ
ِساحلجدة
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ةةد كشدٌةيةذا, واتةة بةا طةةسةتا ئيرةشاً بةؤ       ةو ذة ة بيٍَيَت لة حمىذ ِةةةةةةةةسيةكىَ لةئيَوة ذةةةةةةد بكات با يةكةً جاس ٌيةتى عووش
ةيَت اوةكةةى دةسدةضةةة  يرش, لةة ئ ةةةةى ضواس كاسةكاٌى عةووش (. وة دواى ئةٌةةحاوذاٌةةلَّبي  اللُهَم عمرة 9 )ة ببةطةتيَت و بمَيَتعووش

ةاوةسىَ دةكات تا سِؤرى اذةت ضةةوة بة ئيظش اً كشدُ,ةى ذةةَلَى ثيَؽ ئيرشو دةطةسِيَتةوة طةسذالَةت ة تةواو دةبيَتضوٌكة عووش
( وة دةطةةت دةكةةات بةةةةةةةةةةة ئةجناوةةذاٌى لبي    الله  م حج  ااً دةكةةات بةةةةةؤ ذةةةد و دةلَيَةةت9 ) كاتةةة ئيرةةش ( ئةةةو ى ِساحلجدة ٛ)

ئيرةشاً  وة لةة  ةةةيٍَيَتة وة واجبة ٌيةتى ذةةد ِةلَوةػ ئةكاسةكاٌى ذةد, وة ِةس كةطيَك يةكةً جاس ئيرشاوى كشد بة ٌةةةاوى ذةد 
 . (0)اوةكةيةةةةةةذا ئةطةس ذةيواٌى لةطةهَ خؤى ٌةِيٍَابيَت بؤ وةككةبةطتٍةكةى, وة ٌيةتى عووشة بيٍَيَت لة ئيرش

ة ضةؤتة ٌةاو ذةةد تةا سِؤرى قياوةةةةةةةت. كةواتةةةةة       واتة9 عووش.(1)( مدةَدَخَلِت العمَرُة في الَحجت الي يمم اليي ا)  9ىوةفةسووويةت -1
 اوى تايبةت.ة بكةةةةةةةات طةسبةخةةؤو بةئيرشثيَؽ ذةجذا عووش دةبيَت لة

ةو دوايةى بةةةةة ئيظةشاذةت    ش, ئةوة ذةجةكةى دةطؤسِى بؤ عةوو ايةذةيواٌى لةطةهَ خؤيةةةةذا ٌةبشد  وة ئةطةس ثيَػةوبةسى خوا
 ( ذةةةةةجةكةى دةكشد, وةك خةةةةؤى فةسوووى. متْعبة ) 
 .(1)( حّلما     ماُسيُت الهدَي حتى أشتريو َم أحل كماُت من أمرى         مااستدارت, للم أني استيب) 9ىوةفةسووويةت .2

     بةةةَةً ئةطةةةس كةطةةيَك ٌيةةةتى عةةووشةى َِيٍةةا لةةة ئيرةةةةةةةةةشاً بةطةةتٍةكةى, وة بةةةِؤى ِسيَطشيَةةك ٌةةةيتواٌى تةةةواف و طةةةعى         
ةةةةةةةى  اوةطةتاٌى عةسةفةة ئةةوة ٌيةةتى عووشةكةةةةة    ؽ سِ( بكةات ثةيَ  طةةعى ٌيَةواُ طةةفاو وةةسوة     سِاٌةوة بةدةوسى كةعبة ووطو)

يؼى, كةواتةة  ةة بؤ ئةوةى تةٌّا يةك جاس تةواف و طةةعى بكةات لةةبشى عووشةكةيؼةةةةى و ذةةةةةجةك     دةطؤسِيَت بؤ ذةد و عووش
 .(1)(, وة بةيةك ئيرشاً بةجيَياُ دةِيٍَيَت قددنان( بؤ )  متْددع) ذةجةكةى دةطؤسِيَت لةجؤسى 

 

 ؟ئيرساو كسدٌ ضى دةكةيتدواى 
 ؟!( ضية و ضيش دةطةيةىيَت لَبَّيكَ وة ماىاى تةلبية )

 
 دواى ئةوة دةكةويتةة سِىَ بؤ ) وةككة (و بةةةةسدةواً بةدةٌطى بةسصةوة تةلبية دةكةيت واتة دةلَيَيت9

 . ( لبَّي  اللهم لبَّي , لبي  الشري  ل  لبَّي , إن الحمد والنعم  ل  والمل , الشري  ل ) 
داواكاسيةةكاٌت بةةجَى دةطةةَيٍي و فةسواٌةةكاٌت جةَى بةةجَى دةكةةً بةة          واتةة9 ئةى ثةسوةسدطةةةاسً وةةَوةى تةوَ دةدةوةةةةةةةوةو     

كشدٌةت دةمب ضةوٌكة    بةسدةواوى و ثاثةٌذ دةمب بة طويَشِايةلَى تؤ جاس لةدواى جاس. وة وةةَوى تؤ دةدةوةوةو ثاثةٌذى عيبةةادةت 
ةة لة ثةسوةسدطاسيةتيذا وة ٌة لةٌاوو طيفاتة  ةٌة لةثةسطرتاويةتيذا وة ٌ يَكت ٌيةةةةة لة ِيض سِواٌطةيةكةوةتؤ ِيض ػةسيك و ِاوبةػ

                                                           
قدنانإِناد

   . ٔٔٔ_ٓٔٔ/ٚ-الشنح اتمْع)كِروانة:   ْٕ
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وةية. وة وولَك و ىةت و خيَشو بيَشيَكيؽ ِةس لة تؤةةسصو جواٌةكاٌتذا. وة ِةووو طوثاغ وطتايؼيَك ِةس بؤ تؤيةةةو ِةووو ٌييبةةةة
 ؤيةةةةةةة.دةطةةَت و خاوةٌيَتيؽ ِةس بةةةةؤ ت

ِيض ػةسيكيَكت ٌية لة وولَةةةكايةتى و ٌييىةت سِػتةةَ بةطةس بةٌذةكاٌذا, كةواتة تةٌّا تؤ ػةةةايظتةى ئةةوةى طةوثاغ بكشيَيةت   
و وةةَوت بذسيَتةوةو ثةسطةةةةةتٍت بؤ بكشيَت و ِاواست بكشييَتَ و داواى ياسوةتيت ىلَ بكشيَت و ثؼةتت ثةىَ بجةطةرتيَت و بةة طةةوسة      

ضةوٌكة تةةٌّا تةؤ    يَيت و خؤؾ بويظرتيَيت و ومكةضيت بؤ بٍويٍَشيَت و وةاهَ و طياٌةت بةؤ ببةخؼةشيَت وقوسباٌيةت بؤبكشيَةت,       دابٍش
وةك ثيَػةوبةةساُ  )    ةشاوو ئيالِى ذةقيت. وة ِيض يةكيَكى تش ِةسضةٌذة ثمةػةةى بةسصبيَت و ةى خوا خؤػةويظت بيَتثةسطتةة

بويظةرتيََ   ٌني و ٌابيَت لةطةهَ خوا بةطةوسة دابٍشيََ و وةك ئةو خؤؾ ةو عيبادةتاٌةى ثيَؼوػايظتةى ِيض كاً ل (و ثيةاوضاكاُ 
ياُ ثةىَ  اُ ثةَى بوخشيَةت و ِاواسيةاُ بكشَيتةَى و داواى فشياكةوتٍيةةاُ ىَل بكشيَةت و ثؼةت       ٍشيَةت و ٌابيَةت طةويٍَذي   ُ بؤ بٍويَو صةليميا

ةةس كةطيَك ئةواٌة بكات بةؤ ثيَػةوبةةساُ يةاُ بةؤ     . وة ِةة( تدذو) بؤ لةخؤ بطرييَتةةاُ بؤ بكشيَت و خيَشياُ ببةطرتيَت و طةسبشِيٍيةة
ةو ت وةَ دةيةاُ كةوةة واطةيتةو وةطيمةة     وػى كوفش بةةةةةووة ئةطةةس بؼةمَيَ  وئةوليةةةاو ثياو ضاكاُ ئةوة ػةسيكى بؤ خوا داٌاوةو ت

 اهلل ِإلَ ى ِإالَّلِيُ َيرتاُمن ا م   َمانَعُبُدىُ  ] ت9وؤُ كةةدةياُ و ةى ووػةشيكة كافشةكةاٌى كة   كوفشةو بشيتية لة ِةواُ ػريكة ػةفاعةت كاس ِةس
ضاكاُ تةٌّا بؤ ئةوة ٌةبيَت كة لة خوا ٌضيكىةةاُ  واتة9 ئيَىة ثةسطنت و ِاواسكةةشدُ ٌاكةيَ بؤ ثيَػةوبةساُ و ثياو . ْٖالزمدن:ز زُلَف ى

   .(ى ؤالء  ش فعاؤنا عن  داهلل )وة دةياُ وت9!!بكةٌةوة
ئةً  وة بةِةؤى !واٌةى ئيَىة ِاواسيةةةاُ دةكةيٍىَ و داواياُ ىلَ دةكةيَ بؤواُ لةخوا دةثاسِيٍَةوةو ػةفاعةمتاُ بؤدةكةُواتةة9 ئة
, ضوٌكة دةبيَت تةةٌّا ِةاواس بةةةةكشَيتة خةوداو داوا لةةو بكشيَةت, بةةس        ػةفاعةت داٌاٌةوة خوا بةكافةش و ووػشيكى داٌاُ واطيتة و

داواى ػةفاعةت لةئةواُ بكةيت ضوٌكةةةة ئةوة ِةةواُ   يَػةوبةساٌت خبات, ٌةك ئةواُ بكةيتة واطيتةوث ػةفاعةتى ثياوضاكةةاُ و
خواى طةوسة وةك ئةو كاسبةدةطتة طتةوكاسو بةىَ دةطةةَت و بىَ ئاطاياٌةى دوٌيةا ٌيةة    كوفشو ػريكةكةى ووػشيكاٌة وةِةسوةِا

وا بكةةيَ بةة ئةةواُ و كةوفشة بمَةَيني9 ضةؤُ لةة دوٌيةا ثيَويظةتيىاُ بةة           بة واطيتة بكات, وة ٌابيَت تةػبيّى خة  تاوةكو ثيَويظتى
بةؤ   ٌابيَةت ئييتيكةادت وابيَةت. كةواتةة بةشاى ذةاجى وسيابةة لةة ػةةسيك          !ِةية بؤ ةى كاس بةدةطتاُ ئاواؾ بؤ ةى خوا واطيتةةة

ٌةكةيتة ئةواُ  تشيؽ وة ِاواس ةىضاكاٌةة عبذالكادسو ثياوو ػيَخ  خواداٌاُ لة ِاواسكشدُ و داواى فشياكةوتَ كشدُ لةثيَػةوبةس
ة يا وةشدوُ و ِةيض ػةتيَكياُ لة    ئةةوليا بةووُ لةةدوٌ    و داواى ِيض ػتيَكياُ ىلَ ٌةكةيت, ضوٌكة ئةواٌة ِةسضةةٌذة كةة ثياوضةةةاك و   

ػةريكة, وة   ئةةواُ و ِةاواسكشدُ و خيَةشو ٌةةصس كشدٌةت بةؤ ئةةواُ كةوفشو         دةطةةَتذا ٌية بؤ تؤى بكةُ. وة ئييتيكةاد بوٌةت بةةةةةة   
وسيابة لةو ٌةثاسِيَيتةوةو ِاواسى ٌةكةيتىَ ضوٌكة ئةوة كوفشو ػريكة جا بةِةس ٌاويَك   ِةسوةِا لةطةس طؤسِى ثيَػةوبةسى خوا 

و)  ثيَػةوبةةةس ةة تةةؤ كةةة بةةةس ػةةةفاعةتىة تةةؤ دةثاسِيَىةةةوةو ِةةاواس دةكةوةةبيَةةت, بةةةلَكو بمَةةى9َ ئةةةةةةى خةةواى ثةةةسوةسدطاس لةة 
وةس(ً خبةيت, طةةوياُ ىَل بكةو دوعاى خيَشياُ بؤ بكةة بةةَةً ئةطةةس ِةاواس بكةيتةة ثيَػةوبةةساُ و ثياوضاكةةةاُ        ئةبوبةةةةةكشو عو

دواى وشدٌياُ ئةوة ػريكت كشدوةو ذةجةكةت ىلَ قبةةوهَ ٌاكشيَت, ضوٌكة ػريك ِةةووو كشدةوةكاٌةةت ىلَ ِةلَذةوةػةيٍَيَتةوة, وة    
لَ ِِْن َأْش رَْكَت  ]وبوٌت بةؤ دةويٍَيَتةةوة لةذةجةكةةت وةك خةواى طةةوسة فةسووويةةتى 9       لة صةسةسوةٌةذاُ دةبيةةةت و تةةٌّا واٌةذو    
 ئةو كاتة ذالَت وةكةةو ذةالَى ئةةو ووػةشيكاٌةى ىَل ديَةت كةةثَيؽ ثيَػةوبةةس        . ْ٘ٙالزمدن:[لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَ  َولََتُكمَننَّ ِمَن اْلَخاِس رِينَ 

)       9ةيةاُ وت بةٌاوى واطةيتةو ػةةفاعةتكاس داٌاٌةةوة, وة لةة تةلبيةةى ذةجةذا د      ذةجياُ دةكشدو ػريكيؼياُ بؤ خوا دادةٌا 
 ( .لبَّي  اللهم لبَّي , لبَّي  الشري  ل  لبَّي , إال شريكا تملكو ومامل 
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واتة ووػشيكةكاُ دةياُ ووت9 وةةَوى تؤ دةدةيٍةوة ئةى ثةةسوةسدطاس بةؤ ذةةد, وة تةؤ ِةيض ػةسيكةةةت ٌيةة تةةٌّا ػةةسيكيَك          

ٌةةوة لةة تةؤ وة ػةةفاعةت     وبيَت كة ئةويؽ ِةس وولَكةى خؤتةو لة تؤ ٌضيكة بؤية ئيىة دةيكةيٍة واطةةيتةى خؤوةاُ بةؤ ٌضيكبو  ٌة
الش ري  ل   إال ش ريكا )   ثةسطت بةةدةً وة كةو ووػةشيكةكاُ ٌالَيَيةت9      كشدُ بؤواُ ةى تؤ بةةًَ تؤى ووطولَىاٌى تةٌّا خةةةةوا

ىَ و ئييتيكادت بةغةيشى خوا ٌةبيَت و بةدةويؽ ِةاواس وةكة غةيشى خوا يكاديؽ ػةسيكى بؤ داوةٌئييت( كةواتة بة تملك  ومامل  
شاى ذةاجى بةة   ) تةةةةةبةسِوك (! كةواتة ب  ػةفاعةت ( و ) وةطيمة ( و وةٌةةىَ و بةٌاوى ) واطيتة ( و)بةكشدةوة ػةسيك بؤ خوا دا

اً خةوا بةة   ة دةٌطةى بةةسص بةةسدةواً دواى ئيرةش    خواو ئييتيكاد بوو بة خواو , بخالَيظو تةٌّا خواثةسطت و سِوو لة  ةكىبريوباوةسِيَ
وة (  لبَّي   الله م لبَّي  , لبَّي   ال ش ري  ل   لبَّي   إن الحم د والنعم   ل   والمل  , ال ش ري  ل  تةٌّا و بىَ ػةسيك دابٍىَ وبمَى9َ ) 

(ة وة كةة طةيؼةتة ػةاسى وةككةةو والَةةكاُ وة       وئن احلدجفدُطوٌٍةتة بةدةٌطى صؤس بةةسص ئةةً تةلبيةة بكةات و تةلبيةةكشدُ لةة )       
دةسكةوتَ كؤتايى ديٍَيَت بةة تةلبيةكشدُ بؤ ئةوةى دةطت بكات بةً كةةةةةاساٌةى داِةاتوو 9 وة طةوٌٍةتة ئةطةةس بةؤت بطوجنيَةت       

وة ِةةس سِيَطايةكةة  وة لةة ِةةس ةيةةو     ثيَةؽ ضوٌة ٌاوػاسى وةككة خؤت بؼؤسيت و بة سِؤريؽ بضةيتة ٌةاو ػةاس وةك ثيَػةوبةةس    
ساطةتت ثةيَؽ خبةةو ئةةو دوعايةة       قاضياتعجد احلنام    يظتت بضيتة ٌاو وضطةوت )ووة كة وةة ِةس دسوطتة بضيتة ٌاوػاسى وةككة

يت بةةؤ روسةوةى وضطةةةوت و كةعبةةةت بيٍةةى   وووة كةةة ضةة  ، , الله  م اف  تح ل  ي أا  ماب رحمت   الله  م ص  ل عل  ى محم  د وآل  و)9 بكةةة
 كزد.دوعاى خيَش بكة ئةطةس ذةصت دةطتةكاٌت بةسص بكةسةوةو 

 
 تةوايف ٍاتً بؤ مالَي خوا

 
( وة سووى تيَذةكةةةيت و لةةة ئاطةةتى بةسدةكةةة    احلجددن اال دد د)           يةكظةةةس دواى ئةةةوة دةضةةيَت بةةةسةو بةةةسدة سةػةةةكة    

بةةةدةويؽ واضةةى دةكةةةيت ( وة دوايةةى بةدةطةةتت دةطةةت دةِيٍَيةةت بةةة بةسدةكةةةدا,  اس م اهلل, اهلل اكب رلةبةساوبةةةسى دةليَةةت9 )
 وطوجذةى لةطةس دةبةيت ئةطةس بؤت طوجنا.

وة ئةطةس ِيض كاً لة طوجذة لة طةس بشدُ و واض كشدُ و دةطت ليَ داٌيؽ ٌةةتواٌيت, ئةةوة تةةٌّا لةة دووسةوة لةة بةساوبةةسى       
ة وة يةكةذا بةةدةوسى كةعبة   خؤى دةطتى ساطتت بةسص دةكةيتةوةو ئيؼاسةتى ثيَ دةكةيت بؤ ةى بةسدةكة. وة لة ِةووو طوسِاٌة

وة  ً طوٌاِة ئاصاسى خةلَكى بذةيت و ٌاسِةذةتياُ بكةيت بؤطةيؼنت بة بةةسدة سةػةةكة.  بةةَ .ئةوةى ثيَؼوو دووباسة دةكةيتةوة
بة ضوٌكة ثالَةثةطتؤى رٌاُ وثياواُ  ،بةتابيةتى صؤس طوٌاِة بؤ رٌاُ كة بةٌاو ثياواٌذاو ثالَة ثةطتؤ بكةُ بؤ طةيؼنت بة بةسدةكة

يةكةوة ذةساوة طوٌاِيَكى طةوسةية, بةَلاً دةطت ليَةذاُ و وةاض كشدٌةى بةسدةكةة تةةٌّا طةوٌٍةتة ٌةةك واجةب. كةواتةة ضةؤُ بةؤ            
 طوٌٍةتيَك خؤت توػى ذةساويَكى طةوسة دكةيت؟.

كةتذا, وة كة ( بة دةوسى كةعبةداو كةعبة دةخةيتة ةى ضةثتةوة لة طوسِاٌةوة طد اادواى ئةوة دةطت دةكةيت بة طوسِاٌةوة ) 
بةةلَاً واضةى    _طةيؼتية سِوكٍى يةواٌى ) واتة ئةو طوضةى ديواسى كةعبة كةة بةةسةو ولَةاتى يةوةٌةة ( دةطةتى لةَي دةخؼةَيٍيت       

وة ِةةسوةِا كةدةطةتت    ٌاكةيت, وة ئةطةس ئيضدحياً بوو ثالَةثةطتؤ وةكة بؤ دةطت ليَذاٌى, ضوٌكة تةٌّا طوٌٍةتةو واجب ٌية.
(. وة دسوطت ٌية دوو سِوكٍةكةى تشى كةعبة كة سِووياُ  حجدن اال د دلة دووسةوة ئيؼاسةتى بؤ بكةيت وةك)ليَ ٌةدا طوٌٍةت ٌية 
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ران ا آتن ا ف ي بمَيَيةت9 )   حجدن األ د دلة ػاوة واض بكةيت يادةطتياُ ثيَذا بّيٍَيت. وة طوٌٍةتة لة ٌيواُ سِوكٍةى يةةواٌى و سِوكٍةى    
(. وة كة طةيؼتيتةوة ئاطتى بةسدة سِةػةكة ئةوة خولت تةواو كشد لة تةواف, وة ن ارالدنيا حسن  وفي اآلخرة حسن  وقنا ع ذاب ال

 (0) بة ِةواُ ػيَوة ػةؾ جاسى تشيؽ دةخولَيتةوة.
بةَةً طوٌٍةتة لةطَى خوىل يةكةً تؤصيَك بةخيَشايى و بة ثةلةة بظةوِسَييتةوة لةةٌيَواُ سِؤيؼةتٍى ئاطةايى و سِاكشدٌةذا بيَةت, وة بةةو         

(, بةةةةًَ لةضةةواس جةةاس طةةوسِاٌةوةكةى دوايةةى بةةة سِؤيؼةةتٍيَكى ئاطةةايى دةطةةوسِيَيتةوة.وة  النمد ٍةؾ دةووتشيَةةت9 ) ػةةيَوة سِؤيؼةةت
(ى ئيرشاوةكةةت خبةيتةة ريَةش بةالَى سِاطةتت , وة       وداءِةسوةِا طوٌٍةتة ػاٌى سِاطتت سِووت بكةيت و ٌاوةسِاطتى جمى طةةسةوة)  

 (. و(بااضط) ةً ػيَواصةؾ دةلَني9. وة بدوو ةكةيؼى بيخةيتةوة طةسػاٌى ضةثت
وة طوٌٍةتة دةطت ٌويَزت ِةبَيت  بؤ تةواف كشدُ, وة صؤس لة صاٌاياُ دةَلةيََ وةسجةةو تةةواف بةَى دةطةت ٌوَيةز دسوطةت ٌيةةو بةةس          

 ٌاكةويت.
ِةيض جةؤسة   ة (دا ِةس دوعايةك بكةةيت دسوطةتة بةة وةةسجيَك تةةٌّا ِةاواس بكةيتةة خةواو داوا لةةو بكةةيت. و           ط ااوة لةكاتى )  

بكةةيَ. وة ٌابيَةت ئةافشةت لةةكاتى بةىَ ٌويَةزى        تايبةةت ( ٌيةو ٌابيَت بىَ بةلَطة ِةيض دوعايةةكى بةؤ     ط اا) دوعايةكى تايبةت بة 
 (0) (دا تةواف بكات. حيض)

د( و طةيؼةتةوة ئاطةتى بةسدةكةةو )    ( ط ما  ) وة كة جاسى ذةوتةوى تةواو كشد لةة  ةو بةة  ٌاكةات و دةطةت بةةسص ٌاكاتةةو     ا  ُا
ضةوٌكة ئةةً ػةتاٌة تةةٌّا لةطةةسةتاى خوةٌةةوةُ ٌةةك لةةكؤتايى. وة ػةاٌى ساطتيؼةى            بةسدةكةى دا ٌاِيٍَيَت و واضى ٌاكات,

َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْي َت َمثَااَ ً   (. وة ئةً ئايةتة دةخويٍَيَتةوة9]مقوم اشدناهي دادةثؤػيَتةوةو دةضيَتة ثؼت ػويٍَى سِاوةطتاٌى ئيرباِيي ) 
اَ ْيتِ     َي لِلطَّ     ااِِفيَن َواْلَع     اِكِفيَن َوالرُّكَّ     ِع نَّ     اِس َوَأْمن     اً َواتَِّخ     ُذوْا ِم     ن مََّي     اِم ِإاْ      َراِىيَم ُمَص     لِّى َوَعِه     ْدنَا ِإلَ     ى ِإاْ      َراِىيَم َوِإْس     َماِعيَل َأن َطهت     َرا لتل

( لة ٌيَواُ تةؤو كةعبةةدا دةبيَةت لةة كةاتى دوو       اشدناهي مقوم لةثؼت )وة دوو سِةكيةت ٌويَزى طوٌٍةت دةكات   ْٕ٘ٔالبقنة:زالسُُّجمدِ 
 سِكات ٌويَزةكةت. وة دسوطت ٌية ٌويَزى قةةَ بطيَشِيتةوة لةجياتى طوٌٍةتةكاُ.
خبويٍَيةت. وة لةة     ْٔالكدوِنسن:ز ق ل ي ا أيه ا الك افرونوة طوٌٍةتة لة سِةكيةةتى يةكةوةذا لةة دواى خويٍَةذٌى فاتيرةة, طةوسةتى9]       

بةشِوات بةة   . وة لة دواى يةكيَكةوة ٌويَزةكةت بكةو وةِيَمَة كةةغ لةةٌيَواُ تةؤو ئةةودا      ْٔااالص:ز أحد قل ىم اهلل دووةويؼذا ]
ضةوٌكة سِؤيؼةنت بةةثيَؽ ٌويَةزى      ؛, وة تؤؾ بة ثيَؽ ٌويَزى كةطذا وةسِؤ با لة وضطةوتى وةككةو وةديٍةةؾ بيَةت  ثيَؽ ٌويَزةكةت

وضطةوتةؾ وةك وضطةوتةكاٌى تش وايةو ِيض ذةديظيَكى سِاطتيؽ ٌية كة ئةً  خةلَكيذا طوٌاِيَكى  صؤس طةوسةيةو ذوكىى ئةً دوو
دوو وضطةوتة جيا بكاتةوةو بَميَةت دسوطةتة بةة ثةَيؽ ٌويَةزدا بشِؤيةت, كةواتةة وسيابةة. وة دواى ئةةً دوو ِسكاتةة, طةوٌٍةتة بضةيتة             

 كى ثريؤصةو ػيفاى ٌةخؤػة.خواسةوة بؤ ةى ئاوى صةوضةً و ليَى خبؤيتةوةو بيكةيت بةطةستذا, ضوٌكة ئاويَ

                                                           
يـى لـةكوىَ   ئةطةز لةكاتى ضوزِاىةوة بة دةوزى كةعبةدا يا لةىيَواٌ ضةفاو مةزوة قامةت كسا بؤ ىويَر ئةوة تـؤش لةطـةلَ جةماعـةت ىويَرةكـةت بكـةو دوا      (1)

 وةضتابوويت لة ويَوة دةضت ثىَ بكةوةو تةواوى بكة.
حيض

حديض ددون تفدو ِساحلجدة
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دواى ئةوة دةطةسِيَيتةوة بؤ ةى بةسدة سِةػةكةو ئةطةس تواٌيت دةطتى دةكةيتىَ و واضى دةكةيتةةوة, ئةطةةس ئيضدحيةاويؽ بةوو     
 اس م اهلل , اهلل اكب ر) و ئيؼاسةتى بؤ دةكةةيت و دةلَيَةت9  دةضيتة طةس خةتة سةػةكةو بةساوبةس بةسدةكة دةطت بةسص دةكةيتةوة

ة دسوطتة طٍ  و دةً و ضاوو دوو دةطتةكاٌت بةو ة ديواسةدا بّيٍَيت كة لة ٌيَةواُ دةسطةاى كةعبةةو بةةسدة سِكةػةةكةدايةو      (. و
لَْدَزم)        ثيَى دةوتشيَت 9

ُ
 (. ات

طى وة دسوطتة لةو كاتةدا دوعا بكات و وة دسوطتيؼة لةئاطتى دةسطاى كةعبة بوةطتيَت و دوعا بكات  بىَ ئةوةى دةطةت و طةٍ  
 بةةًَ ئةطةس لة ئاطتى دةسطا تيَجةسى بؤى ٌاطةسِيَتةوةو ئاوسِى بؤ ٌاداتةوة. .بة ديواسةكةوة بٍيَت

 
 (السعيٍاتً و ضووٌ )

 لة ىيَواٌ ضة فاو مةزوة
 

َفا ِإنَّ الصَّ  ئيٍحا لة دةسطاى طةفا ) الـفا (وة دةسِؤيت بةسةو تةثؤلكةى طةفا, وة كة ٌضيك بويتةوة ئةً ئايةتةة دةخويٍَتةةوة9]  
وة   ْٛ٘ٔالبقدنة:ز َتَطمََّع َخْيراً فَِإنَّ الّلَو َش اِكٌر َعِل يمٌ َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآاِِر الّلِو َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفلَ ُجَناَح َعَلْيِو َأن َيطَّمََّ  ِاِهَما َوَمن 

عى(. ئٍحا دةضيتة طةةس تةثؤلكةةى طةةفا تةاوةكو     )طة    دةكةً  بة ( واتة لةطةفاوة دةطت ثىَ  نبدأ اما ا دأ اهلل ا وِ دةلَيَيت9 ) 
اهلل اكب ر, اهلل اكب ر, اهلل اكب ر ال إل و إال اهلل وح ده الش ري  ل و, ل و كةعبةت ىلَ دةسدةكةويَت .وة سِوو دةكةيتةة كةعبةةو دةلَيَيةت9   )    

ال ش ري  ل و, أنج ز وع ده ونص َر عب َده وى َزم االح زاَب المل  و لو الحمد, يح ى ويمي ت وى م عل ى ك ل ش ٍى ق دير ال ال و اال اهلل وح ده 
(. طىَ جاس ئةً صيكشة دةكةيت و طوٌٍةتة لة ٌيَواُ ئةً طىَ جاس صيكشة دوعاى خيَش بكةيت. لة ثاػةاُ ػةؤسِ دةبيتةةوة لةة     وح ده

خيَشايى و بةثةلة دةسِؤيةت  وة طةيؼتيتة خةتة طةوصةكة بة كة لةً سِيَطاى ٌيَواُ طةفاو وةسوة. وة بةسةو  تةثؤلَكةى وةسطةفاوة 
 تا دةطةيتة خةتة طةوصةكةى دووةً .

بةةًَ ئافشةتاُ ثةلة ٌاكةُ لة سؤيؼنت لة ِيض ػويٍَيَك وةطةس ضؤه بيَت و لة ثياواُ دياس ٌةبَ, ئةو كاتة دسوطتة بؤ ئةواٌيؽ لةً 
طةسى, ئةو كاتةة ضةيت كةشد كةاتى طةيؼةتٍة       وة تا طةسدةكةويتةاػاُ بةئاطايى دةسِؤيت بةسةو وةسػويٍَاٌة بة ثةلة بشِؤُ. لة ث

(. بةةًَ ِيض جاسيرت  دسعدو س، هلل اكبر وال إل و إال اهللاطةفاو لةطةس طةفا, ِةواُ ػتيؽ دةكةيت و دةلَيَيت9 ) لةسِوكشدٌة كةعبةو, 
ةطةسِيَيتةةوة بةؤ طةةفاو بةةً ػةيَوةيةى      دةٌشيَةت لةة طةةعى. وة دوايةى د     دا (فد طئايةتةكة ٌاخويٍَيتةوة. وة ئةوة بةيةك جةاس ) 

( تةةواو دةبيَةت. وةبةةً    فد طٕوة. وة كة طةيؼتيتةوة طةةفا وةك جةاسى ثيَؼةوو دةكةيتةةوةو بةوةة دوو جةاس )      كةِاتيت بؤ وةس
لةة  وة تةةواو دةبيَةت. وة طةوٌٍةتة    جةاسى ذةوتةةً لةطةةس تةثؤلكةةى وةةس      ػيَوةية ثيٍَخ جاسى تشيؽ دةسِؤيت لة ٌيَواٌياٌذا, وة

اس سِؤيؼةتٍةكةى  (. وة كة ذةوت ج رب اغفر وارحم إن  أنت األعز األك رموة ئةً دوعاية بكةيت9) ؤيؼتٍةكةى ٌيَواُ طةفاو وةسسِ
( و ) ) طةوسِاٌةوةى دةوسى كةعبةة        وةت تةواو كشد قزت كوست دةكةيتةوة. بةةً ضةواس ئيؼةةكة) ئيرةشاً ( و    ٌيَواُ طةفاو وةس

وة بةوةة ئيرشاوةكةةت دةكةيتةةوة ِةةووو ئةةو      . و ) قز كوست كشدٌةوة (بوو عووشة تةواو دةبيَتوة ( سِؤيؼتٍى ٌيَواُ طةفاو وةس
 (.ِساحلجة ىٛػتاٌةى كة كاتى ئيرشاً ليَت ذةساً كشابووُ بؤت ذةةَهَ دةبٍةوة تائيرشاً بةطتٍةوةت بؤ ذةد سِؤرى )
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 زِؤذى يةكةمى ذةد

 ( ئيرساو كسدٌ بؤ ذةد. ذواحلجةى 8زِؤذى ) 
( لة ػوَيٍى خؤتةةوة لةة وةككةة ئيرةشاً دةبةطةتيت بةؤ ذةةد, بةةً          د م الرتسدة) ( كة ثىَ دةوتشيَت9 ِساحلجةلة سِؤرى ِةػتةوى ) 

ػيَوةيةى كة لة ويكةات ئيرشاوةت كةشد, واتةة9 خةؤت دةػةؤسيت و ثيةاواُ بةؤٌى خةؤؾ لةة خؤيةاُ دةدةُ و, دوايةى دوو ثاسضةة              
(  لبي   الله م حج اتى ذةد دةِيٍَيت لةة دلَتةذاو, بةة دةٌطيَكةى بةةسصيؽ دةلَيَيةت9 )       قوواػةكةى ئيرشاً دةكةيتة بةست, وة ٌية

واتة9 ئةى خواية وةةَوى تؤ دةدةوةوة بؤ ذةد كشدُ و, بةسدةواً  دةمب لةطةس وةةًَ داٌةوةى تؤو ثاثةٌذ دةمب  بةةطويَ سِايةةلَى   
(. واتة9 ئةى خواية ئةوة ذةجيَكة تةٌّا بؤ سِةصاوةٌذى ا وال س مع اللهم ىذه حج  الرياء فيه)اٌةكاٌى تؤ. دواى ئةوة دةلَيَيت9فةسو

تؤ دةيكةً, ِيض سِيايى و ثيَؽ ضاويَتى خةلَكى و ٌاوباٌ  دةسكشدُ و ػوِشةت ثةيذاكشدٌى تيَذاٌية. واتةة بةؤ ئةةوة ذةةد ٌاكةةً      
مت لةةً ذةجةة وةةًَ داٌةةوةى فةةسواٌى تةؤو      تاوةكو خةلَكى بة ذاجى مب بيٍَ ٌاو باٌطي بالَو بيَتةوة. بةلَكو بةة ثةاكى تةةٌّا ٌيةة    

سِةصابووٌى تؤية بؤ ئةوةى لةة طوٌاِةةكاى ثةاك ببىةةوةو بةِةػةتي بةة ٌظةيب بكةةيت. دواى ئةةوة دةكةويتةة  سَِى بةؤ ويٍةا, وة             
النعم   ل   لبي   الله م لبي  , لبي   ال ش ري  ل   لبي  , إن الحم د و بةسدةواً بةدةٌطى بةسصةوة تةلبية دةكةيت. واتة دةلَيَيت9 ) 

تاوةكو سِؤرى جةرُ سِةوى دةكةيت, ئةو كاتة تةلبيةة  _بةطويَشةى تواٌا  _(. وة بةسدةواً تةلبية دةكةيت  والمل , ال شري  ل  
زة كشدُ تةواو دةبيَت. لة ويٍا ٌويَزى ٌيَةوةسِؤو عةطةشو وةةغشيب و عيؼةا و بةةياٌى دةكةةيت و ػةةو لةةوَى دةوَيٍيتةةوة. وة ٌويَة          

ةكةيتةوة بؤ دوو سِةكيةت بةةًَ كؤكشدٌةوةى دوو ٌويز بةيةكةوة ) واتةة9 عةع ( ٌيةةو ِةةس ٌويةزةى لةةكاتى       ضواسيةكاُ كوست د
 خؤيذا دةكةيت.

 زِؤذى دووةمى ذةد

 ( ذواحلجةى 9كازةكاىى زِؤذى عةزةفة ) 
 

د(لبية دةكةةيت يةا9ُ )   ةفة, وة لة سِيَطا تةؤرى عةسةفة دةكةويتة سِىَ بؤ عةسُ بةسةو عةسةفة9 ئةطةس خؤس ِةةَت سودةسضو  ا  ُا
وة تةاوةكو  _ئةطةةس بةؤت طوجنةا   _ (ٍيَك دادةبةصيت كةثيَي دةلَيََ )ٌةةورية ةفات لةػويَ. وة لةسِيطا ثيَؽ طةيؼنت بة عةس(دةلَيَيت

) عوسةٌةة (  دةلَةي9ََ   ثيَؽ ٌيوةسِؤ لةوىَ دةويٍَيتةوة. دوايى كة ٌيوةسِؤ داِات تؤصيَكى تش دةسِؤيةت و دةطةيتةة ػةويٍَيَكى تةش ثةىَ     
ةفةية, وة لةويَؽ ةدةدةيت و خةتيب وتاس دةدات و ٌويَزى ٌيوةسِؤو عةطش دوو سِكةات دوو سِكةات بةجةواعةةت لةطةةهَ     لةثيَؽ عةس

خةلَكى دةكات لةكاتى ٌيوةسِؤو كوستيؼياُ دةكاتةةوة بةؤ دووِسكةات, وة ِةيض طةوٌٍةتى ثةَيؽ و ثاػةى لةطةةَه ٌاكةةُ. وة ِةةس           
جةواعةت سِابطات, ئةوة خؤى ِةسدوو ٌويَزةكة بة كةوست كشاوةيةى لةةكاتى ٌيةوةسِؤدا دةكةات, جةاخؤى        كةطيَكيؽ بؤى ٌةكشا بة

 بةتةٌّا بيَت, ياُ بةجةواعةت  لةطةهَ ئةو كةطاٌةدا كة وةكو ئةوُ.
ى بةسدةكاٌى ريَش بؤ ة وة ئةطةس تواٌيت بضؤ, (0)ةفةة جىَ دة ِيَمَيت و دةضيت بؤ عةسةٌة (ى ٌاودواى ٌويَز ئةو ػويٍَة كة ) عوس
ةفةة  ٍيَكى تةشى عةس ةفة ( وة لةوىَ بوةطتةو مبيٍَةوة, ئةطةس ٌةطةيؼتيتة ئةويَؽ ئةوة لة ِةس ػةويَ ػاخى عةسةفة ) داويٍَى عةس

                                                           
 ةوةى كة لةىاو ضيوزى عةزِةفاتدا بوةضتيت, ضوىكة ئةطةز لةىاو خاكى عةزِةفة ىةوةضتابيت ئةوة ذةجةكةت بةزىاكةويَت وبةتالَة.دلَييايى تةواو لبكة ل (1)
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يت . وة ةفات و لةةوىَ بوةطةت  يتة طةةس كيَةوى ) سِة ةة ( لةة عةةس     ية طةةسكةو س وةطتاٌةو دسوطتة. وة طوٌٍةت ٌيبوةطتيت ِة
كةيتة قيبمةو دةطةت بةسصدةكةيتةةوةو دوعةا دةكةةيت وتةلبيةة دةكةةيت. وة بةة        دة ةفة وةطتايت سِووشى عةسلةِةس ػويٍَيَكى ت

(. وة بةةسدةواً ئةاوا   ال الو اال اهلل وحده الشري  لو, لو المل  ولو الحمد, وى م عل ى ك ل ش ٍى ق ديرصؤسى ئةً تةِميمةية دةلَيَيت9 ) 
كةيت تا سِؤر ئةاوا دةبيَةت. وة صؤس داوا لةةخوا بكةة ئةاصدت بكةات و سِصطةاست بكةات لةة          صيكشو  تةِميمةو دوعاو تةلبيةو ثاسِاٌةوة دة

دؤصةخ, ضوٌكة ِيض سِؤريَك ٌية بةئةٌذاصةى سِؤرى عةسةفة خوا بةٌذة لةئاطش ئاصاد بكات. وة لةو سِؤرةدا ثةسوةسدطاس فةخش دةكةات  
وةو ليَةى دةثاِسَيٍةةوة. جةا بةشاى ذةاجى و خوػةكى ذةاجى        ةفة دةطتياُ بةسصكشدؤتةشيؼتةكاٌى بةو بةٌذاٌةى كة لةعةسلةطةس ف

ً    وطوىَ وةدة واٌذو بو ةفةة لةدةطةت ٌةةدةيت بةقظةة كةشدُ و      كاتةة ثةريؤصةى عةس   ُ و بةسدةواً بةةو بجةاسِيَوة, وة ِةةسوةِا ئةة
وو ٌةبيت كة بؤ ذةةد  ؤرداٌيؼنت و خةوتَ و طةسِاُ و طواهَ كشدُ و ويٍَة طشتَ و طواسى وػرت بووُ!! وة طوٌٍةتة ئةً سِؤرة بةسِ

فةة يةاُ ػةةوى جةةرُ لةة      ةكةطةيَك لةة بةػةيَكى ئيَةواسةى عةس     ةفة سِوكٍيَكةى ذةجةةو ِةةس   ضوويتة عةسةفة. وة سِاوةطتاٌى عةس
ؤس ئةاوا بةووُ, وة   بوو ئةةوة ثيَويظةتة لةةوىَ مبيٍَيَتةةوة تةاخ      ةفات سِاٌةوةطتيَت ذةجةكةى بةتالَة. كة وةطتاٌةكةت لةسِؤرداعةس

كيؽ بةذات  يةة دةبيَت  داواى ليَخؤؾ بووُ لة خوا بكةات و فيذية اوةو ِةسكةطىَ وابكات ئةوة ئةو كاتة ذةسةفة ثيَؽ سجيَّيَؼتٍى عة
 ةً بؤ ِةراساٌى ئةوىَ.اٌيَكة لةذةسيٍى ذةيوكة طةسبشِ

 
 دواى زِؤذ ئاوا بووىى ئيَوازةى عةزةفة

 
صدةليفة (, وة صؤس بةة ِيَىٍةى و لةطةةس خةؤيى دةسِؤيةت و ثةلةةو       ) وو       ئيٍحا دةكةويتة طةسِاٌةوة بةسةو ػويٍَيَك ثيَى دةلَني 

بةخريايى دةسِؤيت. جا كة طةيؼتيتة ووصدةليفةة بةاٌ  دةدةيةت ئةطةةس بةتةةٌّا       ثالَة ثةطتؤ ٌاكةيت, بةةًَ ئةطةس ضؤةَيى ِةبوو
كاتةةة لةةة  وةةةت دةكةةات و ئةةةوبوويةةت لةةة طةيؼةةتٍذا, وة ئةطةةةس كؤوةةةلَيَكيؽ بةيةكةةةوة بةةووُ ئةةةوة يةةةكيَكياُ بةةاٌ  دةدات وقا

ووصدةليفةوة ٌويَزى وةغشيب دةكةُ طىَ سِةكيةت, وة دوايى تةٌّا قاوةت دةكةيت وٌويَزى عيؼا دةكةيت بة كوست كشاوةيةى بةؤ   
ةفةة, وة ِةيض طةوٌٍةتياُ لةطةلَةذا ٌاكةةيت, وة دواػةياُ       وةغشيب لة كةاتى خةؤى بكةةيت لةة عةس    دوو سِةكيةت, وة ٌابيَت ٌويَزى 

 ٌيوةى ػةو. ٌاخةيت بؤ
وة قاوةت دةكةةيت و  _ئةطةس بةتّا ٌويَز بكةيت_دواى ٌويَزى عيؼا دةخةويت تاوةكو بةياٌى, وة كة بةياٌى بؤوة باٌ  دةدةيت 

ٌويَزى بةياٌى دةكةيت لةكاتى خؤيذا لة ووصدةليفة. وة ٌويَزكشدٌى بةةياٌى لةة ووصدةليفةة واجبيَكةى ذةجةةو دةبيَةت ِةةس لةةوَى         
و ثةك كةوتةكاُ ٌةبَ كة دسوطتة بؤ ئةواُ دواي ٌيوةى ػةو ووصدةليفة جىَ بّيَمََ و بطةسِيٍَةةوة  ) ويٍةا ( لةة     بكشيَت تةٌّا رٌاُ

تشطى ئيضدحياً و ثالَة ثةطتؤى كاتى طةسِاٌةوةى خةلَكى لة ووصدةليفةوة بؤ ويٍا. دواى ٌويَزى بةياٌي ئةطةس تواٌيت دةضيت بةؤ  
 ة لة ووصدةليفةو وضطةوتى ووصدةليفةى لةطةس دسوطت كشاوةو بةة كيَوةكةة دةلَةيََ ) قةةصة  (    بضوك _( كة كيَويَكى  اتشدُن احلدنام)

( اتشدُن احلدنام ( و دوعةاو صيكةشى خةوا دةكةةيت لةة )       الحم دهلل, اهلل اكب ر وال  ال و ال و اهلل) يَوةكة سِوو دةكةيتة قيبمةو وة لةطةس ك
( ئةوة دسوطتة لة ِةس ػويٍَيَكى ووصدةليفة مبيٍَيتةوةو صيكةشو   اتشُن احلدنام)ووٌاك دةبيَت. وة ئةطةس ٌةػضيتةتاوةكو دةوسوبةس سِ

دوعا بكةيت. وة ثيَؽ خؤس دةسكةوتَ دةكةويتة طةسِاٌةوة بؤ ) ويٍا ( بة لةطةس خؤيى و ئاساوييةوة بة تةلبيةة كشدٌةةوة. وة كةة    
ضةوٌكة لةةو ػةويٍَة     ؛ت خيَةشا دةكةةيت ئةطةةس وةةجالت بةوو     ( سِؤيؼتٍةكة شط  ُمعَّنطةيؼتيتة ئةو ػويٍَةى ويٍا كة ثىَ دةلَيََ ) 
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بة ثيَضةواٌةى ئةةواُ بةة    فيمةكاٌى ئةبشةِةى كافش وةطتاُ و واٌذوو بووُ, وة لة جاِيميةتذا لةوىَ وةطتاُ, بؤية ثيَػةوبةس 
 خيَشايى و ئاصايى لةوىَ دةسِؤيؼت, ٌةك واٌذوو بيَت و بوةطتيَت.

( كة ئةاخش   مجنة الُقبدة( كة ثيَى دةوتشيَت )  اجلمنة الك(ىتةبةس كة دةطةسِيَتةوة بؤ )ويٍا( بؤ طةس ) ئيٍحا سِيَطةى ٌاوةسِاطت دةطشيَ
 جةوشةيةو لة ِةوووياُ ٌضيكرتة لة وةككةوة.

 
 ذةدزِؤذي ضيََةمي 

 (ذو احلجةى  10كازةكاىى زِؤذى )

 )زِؤذى جةذٌ و قوزباىى( يوو احلخ االكرب
 يةكةو كاز لةو زِؤذةدا: 

 (ي مجرة العكبةرم)
 

ةوةت لة ووصدةليفة يةكةً كاست لةو سؤرةدا سِةوى جةوشةى عةقةبة دةبيَت بة ذةوت بةسدى تؤصيَك طةوسةتش لة دةٌكة  دواى طةساٌك
وة لة ويٍا بةسدةكاُ كؤدةكةيتةةوة بةؤ بةةسد بةاساُ        اهلل أكبر ٌؤك يةك لة دواى يةك وة لةطةهَ ِاويؼتٍى ِةس بةسديَك دةلَيَيت )

(, واتةةة ِاويؼةتٍياُ بةؤ ٌةةاو ذةوصةكةة. وة لةةة كةاتى ِاويَؼةةتٍى بةةسدةكاُ سِوو دةكةيتةةة ذةوصةكةةو ةى ضةةةثت       ومدي  ) كشدٌةى 
دةكةوَيتة ةى وةككةو ةى سِاطتيؼت دةكةوَيتة ةى ويٍةا. بةةً ػةيَوةية طةوٌٍةتة.  وة سِةوةى و بةةسد ِاويؼةتٍة ٌةاو ذةوصةكةة          

ذا بةَةً ذاجى ومكةضةى خةؤى دةٌوَيٍيَةت و ئةةً عيبادةتةةؾ دةكةات و خةواؾ بةة         عيبادةتيَكة خوا دةصاٌيَت ذيكىةت ضية تياي
  . اهلل أكبرْ طةوسة دادةٌيَت و لة طةهَ ِةووو بةسد ِاويؼتٍيَكيؽ دةلَيَت9

وة بيَ ػةسعية كة بةسدى طةوسةو تاكة ٌةعن بّاويت. وة دسوطت ٌية ثيَؽ خؤس ِةةَتَ بةسدةكاُ بّاويت وةطةس لةواٌة بيةت كةة   
وخظةتياُ ثيَذسابوو دواى ٌيوةى ػةو لة ووصدةليفة بطةسِيٍَةوة بؤ ويٍا لة ئافشةتاُ و ةواصاُ و خاوةُ عوصسةكاُ. وة كة سِةوى س

كشد ) واتة بةسدةكاٌى ِاويؼنت ( كؤتةاييؽ دَيٍيَةت بةة تةليبةة كةشدُ, ضةوٌكة دواى سِةوةى لةة ئيرةشاً دةسدةضةيت, دةسضةوُ و            
تاوةكو لة دواى سِةوةى9 طةستاػةني يةاُ طةةس بةشِيٍيؽ       (0)(, بةةًَ باػرت واية ئيرشاً ٌةكةيتةوةل الْحلد  األس  كشدٌةوةى يةكةً )

وة ةبيَةت لةة كاسةكةاٌى ئةةو سِؤرة.    ٌةكةيت, ضوٌكة ِةٌذيَك لة صاٌايةاُ فةسوووياٌةة 9 ئيرةشاً كشدٌةةوةى يةكةةً بةةً دوو كةاسة د       
بةةسد  ةطةةس ثةيؽ ئةةو كاتةة ٌاسِةذةةت بيَةت. دواى تةةواو بوٌةت لةة          دسوطتة سِةوى دوا خبةات بةؤ دواى ٌيةوةسِوَ و تةاوةكو ػةةو ئ     

وة ثؤػةاكى   اوت بؤ ذةةَهَ دةبيَتةوة تةٌّا ضةوٌة ةى خيَضاٌةت ٌةةبيَت.   اً كشاوةكاٌى كاتى  ئيرشِاويؼتٍةكةت. ِةووو ػتة ذةس
بةةًَ بؤ . (0)و قزيؼت ٌةتاػيبيَت اً ة دةبةيت و جمة ئاطييةكاٌى خؤت لةبةس دةكةيتةوة ئةطةس ذةيواٌيؼت طةس ٌةبشِيبيَتئيرش

ٍيتةوةو لة ئيظشاذةتذابيت, ئةوة لةو سِؤرى قوسباٌيةدا دةبيَةت بطةسِيَتةةوة بةؤ كةعبةةو ذةةوت      ئةوةى ئاوا لة جمةكاٌى خؤتذا مبيَ
ً     طد اا االِوضدة  جاس بظوسِيتةوة بة دةوسى كةعبةدا واتة )  تةةوافى   بكةيت ثيَؽ وةغشيب, ضوٌكة ئةطةس ثةيَؽ ػةةو داِةاتَ ئةة

ٌةكةيت ئةوة دةبيَت جمةى ئيرةشاً بكةيتةةوة بةةست, وة ثةَيؽ بةةسد ِاويؼةتٍةكةت دةضةيتةوة ذالَةةتى           ْ االِوضدة  طةسِاٌةوةية 
                                                           

 واتة لة ئيرساو دةزىةضيت. (1)
 (.365-364 /7بسِواىة الشسح املنتع ) (1)
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ان ىذا يمم روخ   لك م اذا ان تم رمي تم الجم رة ان تحل ما م ن ك ل م ا ح رمتم من و اال ْ 9 فةسوويةتى ثيَػةوبةس ئيرشاوةوة, ضوٌكة 
    . ْٔ بل تطمافما ىذا البيت صرتم حرما لهيتكم قبل ان ترمما الجمرة قبل ان تطمفما اوالنساء, فاذا أمسيتم ق

  
 قوزباىى زِؤذى دووةو كازى

 ( الَحن أس الذشح ) 

 
( و لةةوىَ وةةسِيَك طةةسدةبشِيت يةاُ ذةةوت كةةغ        الَحدن ذةةيواُ طةةسبشِيَ )   بةؤ ػةويٍَى   بضةيت  طةوٌٍةتة  ِاويؼةتٍةكة  بةسد دواى

 ُ.كشِيٍى وػرتيَك ياُ واٌطايةك و طةسى دةبش بةػذاسى دةكةُ لة
وة لةة ِةسػةوَيٍيَكى ويٍةا و وةككةةة طةةس بربِدسيَةت ِةةس دسوطةةتةو ئةطةةس بةؤ خؤػةت طةةةسى ٌةةبِشيت و وةكيمةى لَيبطشيةت ِةةةس              

!, ضةوٌكة  دسووطتة, بةَةً دسووطت ٌية لة ػوَيٍيَكى تش طةسبربيَت وةك ئةواٌةى كةة دةلَةيََ لةة وةَتةى خؤوةاُ طةةسى دةبةِشيَ!       
 ػويٍَى طةس بشِيَ تةٌّا ويٍاو وةككةية.

وة ِةسوةِا ٌابيَت ثيَؽ سِؤرى  قوسباٌى طةسبربدسيَت, ضوٌكة كاتى طةسبشِيَ تةٌّا سِؤرى قوسباُ و طىَ سِؤرةكاٌى تةشى دواييةةتى   
دةتواٌيت دواى  خبةيت بةؤ ِةةس   (. وة كة فشيا ٌةكةوتيت ياُ ذةصت ٌةكشد سِؤرى قوسباٌى طةسبشِيٍةكة بكةيت ئةوة  أدوم الْشندق) 

 سؤريَكى تش لة طىَ سؤرةكاٌى تشى دواى جةرُ.  
وة كاتى طةسبشِيَ, ذةيواٌةكة دةخةيتة طةس ةى ضةثى و سِوى  ثيَ دةكةيتة قيبمةو قاضةى  سِاطةتت دةخةيتةة طةةس ةى سِاطةتى      

 شِيت, ِاوكات لة طةهَ طةسبشِيَ دةلَيَيت )ذةيواٌةكةو بة دةطتى ضةث طةسى دةطشيت و بةسِاطتيؽ بة ضةقؤيةكى تيز طةسى دةب

ئةً ذةيواٌة طةسدةبشًِ و خوا طةوسةتشة لة ِةةووو   اهللواتة9 بة ٌاوى   اسم اهلل, واهلل أكبر, اللهم ىذا من  ول , اللهم تيب ل من ي 
ٍاوى تؤ, ئةةى خوايةة لةيَي    ػتيَك, ئةى خواية ئةً ذةيواٌة ٌييىةتيَكى تؤية ثيَت بةخؼيوً و وٍيؽ ِةس بؤتؤى طةس دةبشًِ لة ثيَ

 قةبوهَ بكة.
كةواتة طةس بشِيٍى ذةيواُ دةبيَت تةٌّا لة ثيٍَاوى خوادا بيَت و بة ٌاوى ئةوةوة بيَت, وة ٌابيَت لة طةس قةبشى ثياو ضةاكاُ يةاُ   

ْ دةفةةسوويَت   9بة ٌاوى ثياو ضاكاُ و بؤ ئةواُ طةس بربِدسيَت, ضوٌكة ئةوة ػريكةو بةس لةعٍةتى خوا دةكةةويَت, ثيَػةوبةةس   
 ؤراٌى تش.وة بؤت ِةية لة ذةيواٌةكةى خؤت خبؤيت و بشِيَكيؼى ليَ ِةلَبطشيت بؤ سِ  ْٔ  لعن اهلل من ذاح لغيراهلل

                                                           
ىة بةالَو شؤزبةياٌ لة ضةز ئةوةٌ كة ئةو ذديطة شاشةو مةقبولَ ىية ضـوىكة ئةطـةز   (. ئةمة زِاى ٍةىديَك لة شاىايا 372/ 7)  بسِواىة الشسح املنتع -صريح  (1)

 مةقبولَ بواية, ئةوا لة ىاو ٍاوةالَىى و شويَيكةوتةكاىيدا ئيشى ثيَدةكسا.

يت, بؤ ئـةوةى  لـةو خيالفـة زِشطازبيـت و     ( بكةاِوضدة)بةالََو بساى مطولَناٌ باشرت واية ئيرتيات بكةيت و ٍةولَى ئةوة بدةيت لة ٍةماٌ زِؤذدا تةوافى دابةشيًَ 
 كازيشت بة ذةديطةكة كسدبيَت واهلل اعمه.

 
 .ٜٛٚٔوساَ معل / (1)
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وة ئةطةس تواٌاى كشِيٍى ذةيواٌت ٌةبو, ياُ دةطتت ٌةكةوت ئةوا طيَ سِؤرى دواى جةرُ  ويظتة بةػى ِةراساٌى ليَ بذةيت.وة ثيَ
ايتةوة بؤ وةَتةى خةؤت ذةةوت سِؤرى تةش بةةسِؤرو      ةفة طيَ سِؤروةكة بطشيت, وة كة طةسِسوطتيؼة ثيَؽ سِؤرى عةسدةبيت و دبةسِؤرو 

 بشِيٍةكة.سِؤر لة بشى ذةيواُ طةس 01دةبيت كة دةكاتة 
 

 ضيََةو كازى زِؤذى قوزباىى
 (احللق أس القصن)

 
ة تاػيٍى خيَشتشة بؤ ثياواُ, بةةًَ رٌةاُ بةة ئةٌةذاصةى    دواى ذةيواُ طةسبشِيٍةكة قزى خؤت كوست دةكةيتةوة ياُ دةيتاػيت, و

 طةسة ثةجنةيةك دةبشُِ لة قزياُ بة طؼتى.
 

 ضوازةو كازى زِؤذى قوزباىى
 ْ ط اا االِوضة  

 
( بةؤ ئةجناوةذاٌى    اتعدجد احلدنام )ِةةسدووة دةطةسِيٍَةةوة بةؤ    دواى ئةوة لة ِةواُ سؤردا ثياواُ بؤٌى خؤؾ لة خؤياُ دةدةُ, وة 

 وة.ضوٌى ) طةعى ( ٌيَواُ طةفاو وةس افى ئيفاصة واتة تةوافى طةسِاٌةوة بة دةوسى كةعبة, وة ِةسوةِا بؤ ِاتَ وتةو
( بةة ِةةواُ   طد ااوا, لةة ) ة دةوسى كةعبةةو ٌيَةواُ طةةفاو وةةس    وة ضؤُ لة كاتى ِاتٍت بؤ كةعبةة يةكةةً جةاس دةطةوسِايتةوة بة     

وة. بةةًَ لةً جاسةياٌذا ػةاٌى سِاطةتت   ة دةوسى كةعبةو ٌيَواُ طةفاو وةسةوة ب( دةكةيت, وة دةطوسِيَت ط اا االِوضة ػيَوةؾ )
دةسٌاخةيت وة بة جمة ئاطايةكاٌى خؤت تةواف دةكةيت و, لة طيَ خوىل                ) طوسِاٌةوةى ( طةسةتاػتذا ثةلة ٌاكةيت 

 لة سِؤيؼتٍتذا.
( بكةيت, ئةوة تةٌّا بة دةوسى كةعبةدا تةواف دةكةيت, بةةةًَ  قدنان  )    (, ياُ ِاوتا لة طةهَ عووشة  اِدناد وة كة ذةجى تةٌّا )

( طةةعى و سِؤيؼةتٍى ٌيَواٌياٌةت     القددسمئةجماسة طةعى و سِؤيؼتٍى ٌيَواُ طةفاو وةسوةت لة طةةسٌية, ئةطةةس لةة طةةهَ تةةوافى )      
 كشدبيَت.

قةدةغةةكشاو بةة ِةؤى ئيرشاوةت بةؤ ذةةةََه دةبَيتةةوةو         ِةةووو ػةتيَكى لةيَ   ْ طد اا االِوضدة   وة دواى ئةً تةةوافى طةسِاٌةوةيةة   
 دةتواٌيت بضيتة ةى خيَضاٌيؼت.

وة دسوطتة تةوافى طةسِاٌةةوة لةة سِؤرى قوسباٌيةذا ٌةكةةيت و كةاتى  طةةفةس كةشدُ بيكةةيت بةة يةةكحاسى لةة جيةاتى تةةوافى بةة               
( ٌةكات ثةيَؽ وةةغشيب ئةةوة دةبيَةت دواى وةةغشيب      ِوضدة طد اا اال (. بةةًَ ئةطةس لة سِؤرى قوسباٌيذا )ط اا الد دا(  ؼنت )جيَّيَ

 جمى ئيرشاً بكاتةوة بةسى تاوةكو تةواف دةكات و ئةو كاتة  ِةووو ػتةكاٌى بؤ ذةةَهَ دةبٍةوة. وةك لة ثيَؼرت بامساُ كشد.  
 وومتاُ طوٌٍةتة سِؤرى جةرُ ئةً ضواس كاسة يةك لة دواى يةك بكةيت9

 ةوىيةكةً جاس س   -    
 دووةً جاس طةسبشِيَ  -    
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 طيَّةويؽ قز تاػني  -    
 , بةةًَ ئةطةس ثاؾ و ثيَؼياُ بكات و بةً تةستيبة ٌةياُ كات ِةس دسوطتة.لة ثاػاُ تةواف -    
 

 زِؤذي ضوازةمي ذةد
  (ذواحلجةى 11 ) كازةكاىى شةوو زِؤذى

 
ٍيَتةةوة, وة لةة ِةسطةيَ سِؤرةكاٌةذا ) دواى     سِؤر لةوىَ دةويَ (0)وة دواى تةوافى ئيفاصةو طةعى دةطةسِيَتةوة بؤ ويٍا, وة طيَ ػةوو

ةويةت دةكةشدو بةةسدت    ( بةةً ػةيَوةيةى  كةة سِ    اجلمدناتٌيوةسِوَياُ ( بةسد دةطشيَتة ٌاو ِةسطيَ ذةوصةكاٌى بةةسد تيَةذا فشِيَةذاُ )    
 دةِاويؼت9

(. جةا   ايدف)    ة ٌضيكرتيَ ذةةوصة لةة وضطةةوتى    ( كاجلمدنة االس  .يةكةً جاس دةطت دةكةيتة بةسد ِاويؼتٍة ذةوصى يةكةً ) 0
كة لة بةسد ِاويؼتٍةكة بويتةوة تؤصيَك بةةى سِاطتذا دةضيتة ثيَؼةوةو سِووةو قيبمة واوةيةكى صؤس سِادةوةطتيت و دةطةت بةةسص   

 دةكةيتةوةو دوعا دةكةيت. وة ئةطةس ٌةػت تواٌى صؤس بوةطتيت ئةوة كةويَك ِةس بوةطتة بؤ دوعا كشدُ.

( وة ذةوت بةسدةكةى  بؤ دةِاويت, ئةجماس ةى ضةةث دةطشيةت و سِووةو قيبمةة    اجلمن ة الثوتية وايى ديَيت بؤ ذةوصى دووةً ) .د1
كيؽ بيَت ِةس دوعا بكة.دةوةطتيت واوةيةكى  صؤس و دةطت بةسص دةكةيتةوةو دوعا دةكةيت. ئةطةس ٌةتتواٌى با كةويَ

(, وة بة ِةواُ ػيَوة )سِةوى( دةكةيت بة ػيَوةيةك كة كةعبة بكةويَتةة ةى ضةةثت   ُقبة مجنة ال .لة كؤتايذا بؤ ذةوصى طيَّةً )2
 و ويٍاؾ بكةويَتة ةى سِاطتت. وة دوايى سِاٌاوةطتيت و يةكظةس دةطةسِيَيتةوة بؤ ويٍا.

 
 زِؤذاىي ثيَيحةو و شةشةمي ذةد

 (ذو احلجةى   13و12كازةكاىى  زِؤذى ) 
 

 ِس احلجددة(ى  00وةك يةكةةةً سِؤرةكةةةى  )  ِس احلجددة  (ى 02,01ةويؽ لةةةو طةةيَ سِؤرةى دواى جةةةرُ )  ؤرى  دووةً و طةةيَّوة سِ

 دةكةيت.
وة دسوطتيؼة تةٌّا دوو سِؤر مبيٍَيتةوة لة ويٍا بؤ سِةوى  كشدُ و دوايى بطةسِيتةوة وةككةو, ػةوو سِؤرى طيَّةً ٌةويٍَيَتةةوة بةؤ   

ٌةِيَؼةت,   ئةاوا ويٍةات بةةجىَ    تاوةكو خؤسِس احلجدة   (ى 01)بةةًَ ئةطةس سِؤرى دووةً ة.سِةوى. بةةًَ واٌةوةت طوٌٍةتةو خيَشتش
 مبيٍَيتةوةو ِةواُ كاسى سِؤرى ثيَؼرت بكةيتةوة. ِس احلجةى 02ئةوا واجبة طيَّةً ػةوو سِؤريؽ 

دةوسى كةعبةةدا بكةةيت, ذةةوت    ( بكةيت و تةواف بة اتعدجد احلدنام وة دسوطتة ئةو ػةواٌةى كة لة ويٍا دةويٍَيتةوة طةسداٌى ) 
جةةاسو دوو سِةكيةةاتى طوٌٍةتيؼةةياُ  لةةة دوا بكةةةيت لةةة ثؼةةت وةةةقاوى إبةةشاِيي, ضةةوٌكة خيَشيَكةةى صؤس طةوسةيةةة. وة بةةةً جةةؤسة   

 تةوافةؾ دةوتشيَت تةوافى طةسبةخؤ بؤ لةخوا ٌضيك بوٌةوة, وة تةٌّا طوٌٍةتةو بة جمى ئاطييةوةؾ دةكشيَت.
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( بيَت ئةطةس تواٌيةت.   ايدف)  ويٍا ٌويَزة فةسصةكاٌت بة جةواعةت بكةيت و باػرتيؽ واية لة وضطةوتى وة ثيَويظتة ئةو سِؤراٌةى
 وة.وٌؤيَزياُ ليَكشدثيَػةوبةس   61ضوٌكة 

وة كة دوو ياُ طىَ سِؤرةكةى  ويٍا تةواو بوو ئةوا واجباتةكاٌى ذةد تةواو بوُ و دةطةسِيَتةوة بؤ وةككةو بة طةويَشةى  طوجنةاٌى   
( طةةد ِةةصاس   011,111دةويٍَيتةوة, وة ِةوهَ بذة ئةو واوةية ِةس لة وضطةوت بيت, ضةوٌكة يةةك ٌويَةزى ئةةو وضطةوتةة بةة )      خؤت 

 ٌويَزى ػويٍَى تش ِةية وة صؤس تةواف بكة.
 ى ذةدىدواى تةواو بوو

 تةوافى مالَ ئاوايى

    ْ ط اا ال دا(
 

ئةوة ثيَويظتة لة طةةست ئةاخش ػةت بةة دةوسى كةعبةةدا ذةةوت جةاس         كة كاتى سِويؼتٍةوةت ِات و ويظتت وةككة جيَ بّيَمَيت,
 وة.بةبيَ طةعى لة ٌيَواُ طةفاو وةس ( بكةيت,ط اا ال دا(  تةوةو تةوافى واهَ ئاوايى )ييَبظوسِ

 جيَ بّيَمَيَت.( دا بوو, ئةوا سِوخظةت دساوة بةبىَ تةوافى واهَ ئاوايي وةككة  حيض دون تفو  بةةًَ ئةطةس ئافشةت كة لة ذالَةتى )
اللِد  دد  علدى ُممدد س دل ، اللِد  إك أ دولك مد  ِ دلك  ْ بمَةى9َ وة لة كؤتايذا قاضى ضةثت ثيَؽ خبةو لة وضطةوت وةسة دةسةوة  

.  
 وة طوٌٍةت ٌية بضيت بؤ ئةو وضطةوتاٌةى  تشى وةككةو دةوسى وةككة.

 تش. ( و ػويٍَةواسةكاٌىحناءوة ِةسوةِا طوٌٍةت ٌية بضيت بؤ ئةػكةوتى )
 وة طوٌٍةت ٌية بة تايبةت بؤ ٌويَز بضيت بؤ وضطةوتى عائيؼة لة )تةٌييي(.

 كى بيَ خيَشةو كاسيَكى داِيٍَشاوةو بيَ بةلَطةية.ةفيَو ضوٌاٌةت ِةوووى بيَ طودةو وةطشبةلَكو ئة
 

قةدةغة كساوةكاٌ بة ٍؤى ئيرساو

 احنام ا وات ظُْم
  

 لة ئيرشاوذا ضةٌذ ػتيَك ذةساً دةب9َ
 يٍى ووى قزو ةػة, ياُ كوست كشدٌةوةى..تاػ0
 .ٌيٍؤك كشدُ.1 
 .عةتشو بؤٌى خؤؾ بةكاسِيٍَاُ بؤ ةػةت و ثؤػاكت دواى ئيرشاً بةطنت.2
 .سِاوكشدُ لة دةػت و خواسدٌى ئةو ٌيَضشةؾ كة بؤ تؤ سِاو كشابيَت.3
 .جيىاع كشدُ.4

  ةِوةت. .واض كشدٌى خيَضاُ و دةطت ليَذاٌى بة ػةِوةت و طةيشكشدٌى بة ػ5
 .داخواصى ئافشةت و واسة كشدٌى.6
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 بيحاوةو ػؤست.....بؤ ثياواُ وساو بؤ ةػة, وةك فاٌيمةوو.لةبةسكشدٌى جمى د7
 .طةس داثؤػني سِاطتةوخؤ بة ويَضةس ياُ كالَو ..... بؤ ثياوا8ُ

 .داثؤػيٍى دةً و ضاو بة ٌيكاك بؤ رٌاُ.01
 .لة دةطت كشدٌى دةطت كيَؽ بؤ رٌاُ.00
, ئةوة ٌة تاواٌى لة طةسةو ٌة صؤسى ليَكشاُياُ  ُولة بريضو ياُ ٌةصاٌني ةطيَك يةكيَك لةً ػتة قةدةغة كشاواٌة بكات بةوة ِةسك 

 فيذية.
خؤى ػتيَك لةواٌة بكات, ئةوة تةاواٌى كةشدووةو ثيَويظةتة دةطةت ِةةلَطشيَت لةة       عةوذى بة ئيختياسى بةةًَ ئةطةس دواى صاٌني بة 
 ةػى بةً ػيَوةيةى خواسةوةية بة كوستى9قةدةغة كشاوةكةو ذوكىةك

ئةطةس جيىاعى كشد ثيَؽ سِةوى جةوشةى عةقةبة لة سِؤرى جةرُ, واتة ثيَؽ لةة ئيرةشاً دةسضةوٌى يةكةةً, ئةةوة فيذيةيةةكى       -0
 قوسطى لةطةسة كة بشيتية لة طةسبشِيٍى وػرتيَك وة ذةجةكةيؼى بةتاهَ بؤتةوة.

 يةتى.ويَت ئةوة فيذيةكةى بشيتيية لة طةسبشِيٍى ويٍَةى ئةو ذةيواٌةى كة كوػتوئةطةس سِاوى كشدبيَت و ذةيواٌى كوػت ب-1
ئةطةس قزى كوست كشدبيَتةوة, ياُ تاػى بيَتى, ياُ ٌيٍؤكى كشدبيَت, ياُ طةسى داثؤػي بيَةت, يةاُ بةؤٌى خؤػةى لةة خةؤى        -2

دبيَت و دةطتى كشدبيَةت بةة ػةةِوةت و طالَتةةى     دابيَت, ياُ ضوبيَتة ةى خيَضاٌى دواى لة ئيرشاً دةسضوٌى يةكةً, ياُ واضى كش
ساو بؤ ةػةى لة بةس كشدبيَت, ئةوة فيذيةكةةى بشيتييةة لةة ِةَلبةزاسدٌى يةةكيَك لةةً طةَي        ولةطةهَ كشدبيَت بةو جؤسة, ياُ جمى دو

 ػتة9
     ا.بةخؼيٍى طيَ )ؿاع( واتة دواٌضة وؼت خؤساك بة ػةؾ فةقري, واتة ِةس دوو وؼت بؤ فةقرييَك.

 ياُ طيَ سِؤر بة سِؤرو بوُ..ك

 .ياُ طةسبشِيٍى وةسِيَك.د

 وة ئةطةس داخواصى ئافشةتى كشد, ياُ واسةى كشد, ئةوة ِيض فيذيةيةكى لة طةس ٌية. -3
وة ضةٌذ ذوكىيَكى تشيؽ ِةية طةباسةت بة كشدٌى ئةً قةدةغة كشاواٌة بؤ صاٌيٍياُ بشِواٌة كتابة طةوسةكاُ ياُ ثشطياس بكة لةة   

 .بةةًَ لة بةس كوستى و بة ثةلةيى ليَشةدا دسيَزةواُ ثيَ ٌةداوة صاٌاياُ,


 ذيكنةت ضية لة ضةفةزى مةديية؟
 

ضةوٌكة يةةك ٌويَةز لةةو وضطةوتةةدا خيَةشي ِةةصاس         ، طوٌٍةتة طةفةس بكةى بؤ ػاسي وةديٍة لةبةس خاتشى وضطةوتى ثيَػةوبةس 
ضةوٌكة   ،و ِةاوةةٌَى طةةفةسى وةديٍةة بكةةيت     تى قةبشي ثيَػةوبةس ٌويَزي ِةية, بةةًَ دسوطت ٌية بةتايبةت بة ٌيةتى صياسة

وضطةوتةكةيةتى ٌةك بؤ قةبشةكةى. بةةًَ كة لةبةس وضطةوتةكةى طةفةست كشد ئةو كاتة دواى دوو سةكيةت طوٌٍةتى )  طةفةس بؤ
وة ِةةسوةِا قةةبشي    ػةوبةةس  ) ياُ دواى ٌويَةزى فةةسص كةة قاوةةتى بؤكشابةوو (, دةضةيت بؤصيةاسةتى قةةبشى ثَي        حتية اتعجد   
وة طةةوياُ ليَ دةكةيت, بةةًَ وسيابة لة ِاواس ليَ كشدٌيةاُ و داواى ياسوةةتي و ػةةفاعةت     (سِةصاى خواياُ ليَ بيَت)أبوبكشو عىش 

وةطةتيت. وة  كشدُ ليَياُ و طوسِاٌةوة بة دةوسياٌذاو دةطت لةطةس دةطت داٌاُ كاتي سِاوةطتاُ بةساوبةسياُ وةك لة ٌويَةزدا سِادة 
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بة تايبةت سِوو وةكة ئةواُ لةكاتي ٌويَزو دوعا, وة ثالَة ثةطتؤ دسوطةت وةكةةو خةةلَكي ئةصيةةت وةةدة لةة دةوسى قةبشةكةةو لةة         
و ويٍبةسةكةى (, وة ٌويَزي سِةوصة ِيض تايبةةت وةٌذيةةكى تيَةذا ٌيةةو خيَشتةش ٌيةة لةة ٌويَةزي          سِةوصة ) ٌيَواُ روسى ثيَػةوبةس

ضطةةوت, بةةلَكو ِةوَلبةذة لةة ِسيةضي ثَيؼةةوة ٌويَزةكةةت لةطةةَه جةواعةةت بكةة, ئةةوا خيَشتةشة. وة كةة ضةويتة               ػويٍَيَكى تةشى و 
الله م دةسةوةى وضطةوت ثاػةو ثاؾ و سِوو لةقةبش وةضؤسة دةسةوة , بةلَكو بةئاطايي خةؤت قاضةي ضةةثت ثةيَؽ خبةةو بمَةي9َ )       

دةٌة  بةةسص ٌةكةيتةةوة, وة دةطةت بةة       ة لةوضطةةوتي ثيَػةوبةةس   وة وسيابة  . صلت على محمد , الله م إن ي أس  ل  م ن فض ل 
 ثةجنةسةو ديواسى روسةكةدا وةِيٍَة بؤ بةسةكةت.

بةة طةةد ِةةصاس ٌويَةز     اتعدجد احلدنام   ضةوٌكة ٌويَةزيَكى وضطةةوتى وةككةة )      ،وة باصياتش واٌةوةكةت لة وةككة بيَت ٌةك لة وةديٍة
 ِةية.

بكات ئةوة سِصطاسي دةبيَت لةة ٌيفةاو و لةة     ت9 ِة كةطيَك ضن ٌويَز لة وضطةوتى ثيَػةوبةس وة ئةو ذةديظة سِاطت ٌية كة دةلَيَ
 عةصاك. وة دسوطت ٌية بةِؤي ئةً ذةديظة ةواصة ِةفتةيةك خؤت بّيَمَيتةوة لة وةديٍة!!.

ةفةس ٌةةكات بةؤ وةديٍةة    بؤية ِةس كةطيَك طة  ، وة ذةد و عووشة ِيض ثةيوةٌذيةكياُ ٌية بةػاسي وةديٍةو قةبشي ثيَػةوبةس 
ذةجةكةى ِيض صياٌى لَي ٌاكةويَت. وة ئةو ذةديظةى كة دةطيَشٌِةةوة دةَليَةت9 ِةةس كةطةيَك ذةةد بكةات و صيةاسةتى قةةبشى وةَ          

خؤيؼةي   ٌةكات ئةوة ليَي دووس كةوتؤتةوةو ذةقي بةجيَ ٌةطةياٌذوً. ذةديظيَكي دسؤو ِةلَبةطرتاوة. وة ِةسوةِا ثيَػةوبةس 
 كة!.دةضوو بؤ وةك

بكةيت, ٌةةخيَش   كةواتة وا وةصاٌة كة ذةد بةبيَ ضووُ بؤ وةديٍة تةواو ٌابيَت, ياُ ذةد بؤ ئةوةية صياسةتى قةبشي ثيَػةوبةس 
 .ذةد ِةس بووة ثيَؽ ثيَػةوبةسيؽ 

ٍةتى تيَةذا  (  وة دوو سِةكيةةت طةوٌ   ق شدوءوة ئةو كةطةى دةضيَتة وةديٍة طوٌٍةتة كة بةدةطةت ٌويَةزةوة بضةيَت بةؤ وضطةةوتى )      
 بكات. ضوٌكة ئةوة ثاداػتى عووشةيةكى ِةية.

وة طوٌٍةتة بؤ ئةو كةطةى ضووة بؤ وةديٍة صياسةتى قةبشطتاٌى ) بةقيع ( و قةبشطةتاٌى ػةةِيذةكاٌي كيَةوى ئوذةذ بكةات بةؤ       
ؾ وةشدووُ و دوٌيايةاُ   ئةوةى وشدٌى بيَتةوة يادو ثةٌذو ئاوؤرطاسي وةسبطشيَت كة دةبيٍيَةت ئةةً ِاوةلَةة بةةسِيَضة خؤػةويظةتاٌة     

 بةجيَ ِيَؼت دواى خضوةتيَكي صؤس بة ئيظالً و تيَكؤػاٌيَكى صؤس.
بةةًَ دسوطت ٌية ػتيَكى طةس قةبشةكاٌياُ بةبةسةكةت ِةلَبطشيت, ٌة طنَ و ٌة بةسد , وة طةةةوياُ لةيَ بكةةو دوعايةاُ بةؤ بكةة       

 ٌكة ئةوة ػريكة.ٌةك داواياُ ليَ بكةيت و بياُ كةيتة واطيتةو ػةفاعةت كاس , ضو
داوى خةٌةذةو, وة  وووة طوٌٍةت ٌية صياسةتى ِةيض ػةوَيٍيَكى تةش بكةةيت لةة وةديٍةة, وةك ئةةو ذةةوت وضطةوتةةى كةة ٌضيةك ِس            

و كيَوى ئوذذ... وة ضوُ بؤ صياسةتى ئةةً ػةوَيٍاٌة بةة تايبةةت ِةيض بةلَطةيةةكى لةطةةس        قبلْد     ِةسوةِا وضطةوتى دوو قيبمة )
 ٍشاوةو واٌذووبووُ و وةطشةفيَكى بيَ طودة.  ٌيةو كاسيَكى داِيَ
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 قةدةغة كساوةكاىى مةككةو مةديية

  ُْمظ وات احلنم 
ثةسطةيت لةة    خواى ثةسوةسدطاس ضةٌذ تايبةت وةٌذيةكى بةخؼيوة بةػاسي وةككةو وةديٍة, بةػيَوةيةكى وةِةا كةة خيَةشي خةوا    

اٌى تةش ذةَةلَةة كشدٌيةاُ بةةَةً لةةً دوو ػةاسة ذةساوةة ئةةجناً         دوو وضطةوتةكة صياتش لة ػاسةكاٌى تش, وة ِةٌذيَك ػت لةػةاسةك 
داٌياُ, ئةوةؾ ِسيَضيَكى طةوسةية كة خواى طةةوسة لةةً دوو ػةاسةى ٌةاوة, ئةةً ػةتاٌةؾ كةة قةدةغةةُ لةةً دوو ػةاسة بةشيتني            

 لةواٌة9 
 كشدُ لةطةس ئةو كاسة.كشدٌي ئارةهَ و بالٍَذة ,  ِةسوةِا سِاوٌاٌياُ و ِةلَفشِاٌذٌياُ ياخود ِاوكاسي  سِاو .0
 بشِيٍى سِووةك ياُ دسِك تةٌّا ئةوة ٌةبيَت كة بشِيٍى صةسوسى بيَت. .1

 ِةلَطشتين ضةك تياياٌذا. .2

 ِةهَ طشتٍةوةى ػيت ووُ بوو بة ٌيظبةت ذاجي دسوطت ٌية. وةك ثيَالَوو ٌةعن و جاٌتاو ػيت تشيؽ... .3

, وة ئةطةةس  ظتة داواى ليَ بوسدُ بكةات لةة خةوا   ِباس دةبيَت و ثيَويجا ِةس كةطيَ ِةس كاً لةً قةدةغة كشاواٌة بكات , ئةوة طوٌا
 سِاوكشدٌةكة لة ةيةُ كةطيَكةوة بيَت كة لة ئيرشاوذاية ئةوة خويٍَى كةوتؤتة طةس.

واتة ئةةو دوو ػةاسةى كةة ِةٌةذيَ ػةتياُ      احلدنم    كةواتة ضوٌكة ئةو ػتاٌة قةدةغةكشاوُ لةو دوو ػاسة بؤية ثيَياُ دةوتشيَت ) 
 يَذا ذةساً كشاوةو سِيَضيَكى تايبةت و بةسصياُ ليَ ٌشاوة.ت
 

 
 ئةو خويَياىةى كة لة ذةجدا واجب دةبً:

 خويٍَى9  دم ُتُعٍك   ) .0
ئةو خوَيٍةة بشيتيةة لةة طةةس بِشيٍةى ذةةيواٌيَك لةةيةةُ ئةةو ذاجيةةى كةة لةة واٌطةةكاٌى ذةجةذا              : متْع  ذةجي ئيظشاذةت )  -أ

ى تةواو كشدٌي عووشةكةى ئيظشاذةت دةكات ئٍحا ئيرشاوى تش دةكات بؤ ذةد واتةة ذةةجى )   ئيرشاوةكةى بة ذةد بةطتوةو دوا
 تةوةتوع ( بكات.

, واتةة 9 ئيرةشاً   دةكةات حدج القدنان   وة ِةسوةِا لةطةس ئةو كةطةػة كة ذةجى يةك خظنت و ِاوتاكشدٌى لةطةةهَ عةووشة )    -ك
 (. قنان)  ُ ) بة ذةد و عووشة بةيةكةوة دةكات بؤ ِةسدوكيا

َعٍ  ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَ  َعَشَرٌة َكاِمَل ٌ ] خواى ثةسوةسدطاس فةسوويةتى 9  . ْٜٙٔالبقنة:ز َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم ََلََِ  أَيَّاٍم ِفي اْلَحجت َوَسب ْ
ي بةِشةوةٌةذ بةوو بةة    واتة ئيرشاوي بةطت بة عووشة وة دواية  –واتة9 ِةس كةطيَ ويظتى بةِشةوةٌذ بيَ لة عووشة تا كاتى ذةد  

ئةةوة   ،ئيظشاذةت كشدُ و سِابواسدُ تا كاتى ئيرشاً بةطنت بةة ذةةد ِةةس لةة وةككةةوة بةَي ئةةوةى بؼةطةِسَيتةوة بةؤ ) ويكةات (          
, ثيَويظةتة ضةى   اٌى دوو عيبادةت لة طةةفةسيَكذا ( ) بة ئيظشاذةت ئيرشاً بةطنت لة وةككةو بةجيَ ِيٍَ     بةساوبةس بةو ٌييىةتى

) بشيتيةكةةى (   , بةةًَ ئةطةس ضوو بؤ ويكات و ئيرشاوى بةطت ئةةوة بةدةلةكةةى  ُ طةس بربِيَسِاو لة دةطتى ِات ذةيوابؤ ِةلَظو
 لةطةس ٌية.
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ئةو ذةيواُ طةسبِشيٍة لة بةساوبةس ئةو ٌييىةتة طةوسةيةةى خوايةة كةة ِةةسدوو عيبادةتةكةةى ذةةد و عةووشة لةة تةةٌّا          تيَبيهى : 
ت بَي ئةوةى بؤ عيبادةتى دووةويؽ بطةِسَيتةةوة بةؤ ويكةات بةةجيا لةة جةاسي يةكةةً. كةواتةة ذةةجى          طةفةسيَكذا بةجيَ دةِيٍَيَ

ةتى ذةةيواُ  جؤسي قرياٌيؽ ذةيواُ طةةسبِشيٍى تَيذايةة. بةةَةً ذةةجى تةةٌّاو بةَي عةووشة ئةةو خوَيٍةةى تيَةذا ٌيةةو ئةةو عيبةاد             
 , ضوٌكة عيبادةتى عووشةػى تيَذا ٌية. طةسبشِيٍةى تيَذا ٌية

9 ئةو خويٍَةياُ واجب دةبيَت لةطةس ئةو ذاجيةى كة لة ذالَةتى ئيرشاوةذا قةزي دةتاػةيَت بةةِؤى ٌةخؤػةيةك      يٍَى فيذيةخو .1
يَ تيايةذا. خةواى   كةوا ثيَويظتى كشد طةس بتاػيَ , ياُ بةِؤي ئاصاسيَك كة لة طةسيذا بوو, يةاُ بشيٍيَةك يةاُ ثةيةذابوٌى ئةطةج     

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّ ُو َفَم ن َك اَن ِم نُكم مَّرِيض اً َأْو اِ ِو َأًذى مت ن رَّْأِس ِو َفِفْديَ ٌ  مت ن ِص  َواَل َتْحِلُيماْ ]  9 طةوسة فةسوويةتى َياٍم ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يَ ب ْ
واتة9 طةستاُ وةتاػةَ) واتةة ئيرةشاً وةػةكَيٍَ ( تةاوةكو قوسباٌيةكةة ئةةطا بةةجيَي خةؤي           . ْٜٙٔالبقنة:ز  َأْو َصَدَقٍ  َأْو ُنُس ٍ 

 . ئٍحا ئةطةس يةكيَ لة ئيَوة ٌاضاس بوو طةسى بتاػيَت بة ِؤى ٌةخؤػيةك كة ئةبوو طةس بتاػةيَ, يةا ئاصاسيَةك   (0)سِؤري جةرُلة
, ياُ بشيَ ياُ ئةطجيَ ( ئةوة ئةطةس طةس بتاػيَ ئةبيَ لة باستةقاي ئةةو طةةس تاػةيٍة )    ) طةس ئيَؼة     لةطةسيا بوو, وةك9 

 9شيتية لةةك ( فيذيةيةك بذات كة ببشيتي
 بةسِؤروو بوٌى طيَ سِؤر. - أ
 ِةس ِةراسةى دوو وؼت (.خيَشيَك كة خؤساكى ػةؾ ِةراسة ) ياُ - ب

 ياُ طةسبشِيٍى وةسِيَك ياُ بضٌيَك. - ت

 بةةًَ باػرتيٍى ئةً طيَ فيذيةية بشيتية لة طةس بشِيٍةكة, ئٍحا سِؤرووةكة , ِةسضةٌذة ِةس كاويَكيؼياُ بكات ِةس دسوطتة.
ةتى ئيرشاوذا ثيَويظتة ووطمَىاُ صياتش لة ذالَةتةكاٌى تشى ون كةض و صةليمةى خةواى ثةةسوةسدطاسي بيَةت و طةويَ      كةواتة 9 لة ذالَ 

 ُ , وة ِةةسوةِا  ِةيض ػةويٍَيَكى ٌةتاػةيَت و ٌةةيكات    لةبةةس ئةةوة ثيَويظةتة وةوى      ،ٌةدات بة خؤ جواُ كشدُ و خضوةتى خؤ كةشد
بوو بؤ ِةس يةكيَ لةً قةدةغة كشاواٌةة ئةةو    كاتة بةسى. بةةًَ ئةطةس ٌاضاسٌيٍؤكى ٌةكات و بؤٌي خؤؾ لةخؤى ٌةدات و ثؤػاك ٌة

 دسوطتة بيكات بةةًَ ثيَويظتة فيذية بذات لة بشى.
( 9 ئةو خويٍَة دةكةويَتة طةس ئةو كةطةى كة لة ئيرشاوذا سِاوى ٌيَضرييَكى وػكاٌى بكات , بةةةًَ سِاوى   دم اجلدزاء)  خوييَن طضا .2

يَ ا َأي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ مْا اَل تَ ْيتُ لُ مْا الصَّ ْيَد َوَأن ُتْم ُح ُرٌم َوَم ن قَ تَ لَ ُو ِم نُكم مُّتَ َعمت داً َفَج َزاء 9 ] وويَتواى طةوسة دةفةةس دةسيا قةيٍاكات. خ
طََع اُم َمَس اِكيَن َأو َع ْدُل َذلِ َ  ِص َياماً لتيَ ُذواَل َواَ اَل َأْم رِِه   متْثُل َما قَ َتَل ِمَن ال ن ََّعِم َيْحُك ُم اِ ِو َذَوا َع ْدٍل مت نُكْم َى ْدياً اَ اِلَغ اْلَكْعبَ ِ  َأْو َكفَّ ارَةٌ 

  .  ْٜ٘اتوئدة:ز
َ  ،واتة9 ئةى ئةو كةطاٌةى كة بشِواتاُ ِيٍَاوة , وة ئةطةةس كةطةيَ لةةئيَوة    (0)ٌيَضريي كيَوى وةكورُ لةكاتيَكذا ئيَوة لة ئيرشاً دابة
سيةتى بزاسدٌي ئةو ٌيَضرية بة بشيتيةك لة وػرتو سِةػة وةَخ و وةسِوبضُ بة ويٍَةةى ئةةو   ئةو ٌيَضرية بكوريَ بة قةطيت , ئةوة لةطة

                                                           
ي كات و شويَيى خؤي ٍةية, كاتةكـةى لـة زِؤذي جةذىـةوة دةضـت ثـيَ      تيَبيين/ئةو ئايةتة بةلَطةية لةضةز ئةوةى كة ضةزبسِييى ذةيواٌ بة ىيطبةت ذاج (1)

بسٌِ ئـةوة لـة   دةكات وة شويَيةكةشى ذةزةمة, كةواتة ئةو ذاجيةى كة ثيَش زِؤذي جةذٌ ياٌ لةشويَييَكى تسى غةيسي ذةزةو ) مةككةو مييا ( ذةيواٌ ضـةزدة 
 ضوىيةت الياٌ داوة.
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دميةةُ و   ٌيَضريةى كة كوػتويةتى, واتة وةك ٌيَضريةكة وابيَت لة دميةُ و قةةباسةدا , يةاُ لةِةةس طةيفةتيَكى تشيؼةذا ئةطةةس لةة       
ةى ئةرويَشدسيَت. بةػيَوةيةك كة دوو ثياوى عاده لة خؤتاُ ئةةو  , وة ئةطةس ويٍَةى ٌةبوو ئةوة بةٌشخةكقةباسةدا وةك يةك ٌةبوُ

بشيتية دابٍيََ و بشِياس بذةُ لةطةس ئةوةى كة ئةوة ويٍَةى ٌيَضرية كورساوةكةية ئةو بشيتيةؾ ) فيذيةؾ ( دياسيةكى ٌيَشدساوة كةة  
ى دياسيةكة خاكي ذةسةً بيَت. خؤ ئةطةس لةةو  , واتة ثيَويظتة ػويٍَى طةسبشِيٍى و دابةؾ كشدٌبطاتة ثةٌاو دةوسوبةسى والَي خوا
 ػويٍَة ٌةيكات ئةوة بةس ٌاكةويَت.

تية لة قيىةتى ٌيَضةرية  , وة ئةٌذاصة خؤساكةكة بشيبشيتية لة خؤساكى ضةٌذ ِةراسيَك ز ياُ كةفاسةتىَ كةَأْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَس اِكيَن ] 
 خؤساك دةكشِدسيَت و بؤ ِةراسيَك وؼتيَك دادةٌشيَت. , ياُ قيىةتى ِاوػيَوةكةى , وة بةو قيىةتةكورساوةكة

 ز يا لةبشي خؤساكةكة بةِاوتاى خؤى بةسِؤروو بيَت, واتة9 لةبشي خؤساكى ِةراسيَك سِؤريَك بةسِؤروو بيَت. ًً َأو َعْدُل َذِلَ  ِصَياما] 
تةكة ئةوةية كة ئةو بكورة بضيَزيَت طةس ئةجناوى تةالَي  ز واتة ِؤى داٌاُ و ثيَويظت كشدٌى بزاسدُ و كةفاسة لتَيُذواَل َواَاَل َأْم رِهِ ] 

 كاسة قةدةغة كشاوةكةى, كة بشييت بوو لة ػكاٌذٌى سِيَضي ئيرشاوةكةى , ياُ سِيَضى ذةسةً.
ئةً طضايةى باطكشا بؤ كةطيَك بوو كة بةقةطيت طٍوسى ذةسةً و ئيرشاً دةػكيٍَيَت و سِاوى ٌيَضةريي كيَةوى دةكةات كةة     تيَبيهى: 
 ػي دوو ػت بوو9 طضاكة

 يةكةً 9 خؤي ػايظتةى عةصابى خوا كشد.
 دووةً 9 كةفاسةتيَكى كةوتة طةس.

بةَةً طةباسةت بةو كةطةى كة ئةو طٍوسة دةػكَيٍيَت بة ِةلَة ٌةةك بةة قةطةيت , ئةةوة لةة قوسئاٌةذا باطةي ٌةةكشاوة, بةةَةً لةة           
 ية, بةةًَ تاواٌباس ٌابيَت.طوٌٍةتذا ِاتووة كة يةكيَ لة دوو طضاكةى لةطةسة كة كةفاسةتةكة

واجب دةبيَت لةطةةس ذةاجى بةةِؤى ٌةةتواٌيٍى تةةواوكشدٌى ذةةد لةبةةس ٌةخؤػةى, يةاُ           االحصوو   :)  خويٍَى سِيَ ىلَ طرياُ .3
ُأْحِص ْرتُْم َفَم ا  َوَأتِمُّ مْا اْلَح جَّ َواْلُعْم َرَة لِلّ ِو فَ ِإنْ ] تةش بيَةت . خةواى طةةوسة فةسوويةةتى9      تشطي دوروَ, ياُ لةبةةس ِةةس سِيَطشيَكةى    

 .ز ِمَن اْلَهْديِ             اْستَ ْيَسرَ 
ةتاُ كة دةطت ثَي كشد تةواوى بكةُ, ئٍحا ئةطةةس ِسَيتةاُ ىَل طةريا لةة تةةواوكشدٌى ذةةد و عووشةكةةتاُ دواى        ذةد و عووش واتة9

ة ضةيتاُ بةؤ ِةلَظةوسِا لةة قوسبةاٌى      ٍحةا ثيَويظةت  يئ ,ئيرشاً بةطتٍةوة بةِؤي دوروَ, ياُ ٌةخؤػى, ئةوة ئيرشاوةكةتاُ بؼكيٍََ
, لةةكوىَ سِيَتةاُ ىلَ   ػرتو طا لةبشي ذةةوت كةةغ دةبيَةت (   , بةةًَ ) ذوياُ طا , ياُ وةسِ ,  ياُ بضُ ( طةسى بربُِ, ) ذوػرت بيَ ,

 و ِاوةةٌَى لة ذودةيبية طةسياُ بشِي. طريا لةوىَ ذةيواٌةكة طةسبربُِ ِةسوةك ثيَػةوبةس 
 دةتاػيَ , ياُ كوستي دةكاتةوةو بةوة لة ئيرشاوةكةى دةسدةضيَت.(   ذةيواٌةكةى طةس دةبشِيَ و قزيؼى ) سِيَ ليَ طرياو 

ئيٍحةةا لةةة  (0)) ووتةوةةةتيع ( وة ئةطةةةس ذةيواٌيؼةةياُ دةطةةت ٌةكةةةوت ئةةةوة لةةةجياتي ئةةةوة ) دة ( سِؤر بةةةسِؤروو دةبيَةةت وةك  
 ئيرشاوةكةى دةسدةضيَت.

                                                           
ا بـوو ,  ىلَ ثةيـد تيَبييى: كاتيَك ئةو خويَية لةضةز ذاجي واجب دةبيَت كة لةكاتي ئيرساو كسدىدا مةزجى ئةوةى داىةىابيَت كة ئةطةز ىةيتواىى و زِيَطـسى   (1)

ةكـةى دةزدةضـيَت   ئةوة لة ئيرسامةكةى دةز بضيَت. بةالَو كة ئةو مةزجةى بؤخؤى داىابيَت ثيَش وةخت ئةوة ٍيض خويَيى ىاكةويَتة ضةزو بةئاضـايي لـة ئيرسام  
 .ٍةزضةىدة ذةجةكةيشي تةواو ىةكسدووة



 30      ..............................................................................ذةد و عومسة فةشلَ و ضؤىيَيت و ذوكنةكاىياٌ  .....

ؤى جيىاع كشدٌةوة دةكةوَيتةة طةةس ئةةو كةطةةى كةة لةة ئيرشاوذايةة. وة لةثَيؼةرت بةدسيَةزي          ئةو خويٍَةية كة بةِ: دم الد طء .4
 بامساُ ليَ كشد.
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