ج التــمتُّــع
الـواضح امل ُـمـتع يف حـ ِّ
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حـج التــمتُّــع
الـواضح امل ُـمـتع يف
ِّ
تأليف :الدكتور منذر مهدي محمود الجمعة

حقوق الطبع والنرش محفوظة للمؤلف

الطبعة االوىل 1440هـ 2019 -م

الفهرسة أثناء النرش  -إعداد مكتب التفسري
الجمعة ،منذر مهدي محمود
حـج التــمتُّــع  ،منذر مهدي محمود الجمعة (املؤلف)
الـواضح امل ُـمـتع يف
ِّ
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حـج التــمتُّــع
الـواضح امل ُـمـتع يف
ِّ

تأليف

الدكتور منذر مهدي محمود الجمعة
دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية  -األردن

باللغة الكَردية والعربية

به عهرهبی و كوردی

ثيَداضونةوة
ماموستا ادريس مال سليمان مال عبد اهلل ديرةبروشي
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الر ِحي ِم
الر ْ َ
ْح ِن ه
بِ ْس ِم اَّللهِ ه

[ َو َأ ِّذ ْن ِِف الن ِ
اْل ِّج َي ْأت َ
ني ِم ْن
ُوك ِر َج ااًل َو َع ََل ك ُِّل َض ِام ٍر َي ْأتِ َ
هاس بِ ْ َ
ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق ] [اْلج]27 :
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اإلهداء
ُأهدي جهدي هذا إىل
روح ِّ
يتيّس له اْلج وِف ُمقدِّ متهم
كل من فارقنا ومل ه
بحر اْلنان والديت
رْحهم اَّلل تعاىل رْحة واسعة -
فال تنسوهم من خالص ُدعائكم

شكر وتقدير
لكل من ساندين ولو بدعوة  ،وِف مقددمتهم والددي اْلبيد ،
أسأل اَّلل تعاىل له متام الصحة والعافية والعمر املديد
وأخص بالشكر أيضد اا الددكتور رضدوان عد الددين لدال ،
واملال ادريس املال سديينن الددِّ َير ُبرو؛ لتفضديهن بمراجعدة
هذا الكُتي  ،فج امها اَّلل عنها كل خري ،وكل الشكر والعرفدان
لألستاذ كنل عبد القادر ملساعديت ِف ترمجة هذا الكُتيد

اىل

اليغة الكردية ،فجد ا اَّلل كدل خدري  ،وجعيهدا ر ِف ميد ان
حسنات والد (رْح ُه اَّلل تعاىل).

املقدمة

احلمد هلل ذي اجلالل وا ِإلكرام ،وذي الفضل والطول واملنن
العظام ،الذي هداان لإلسالم ،وأسبغ علينا جزيل نِ َع ِمه وألْطَافِ ِه
وفضلهم على غريهم من األانم ،ودعاهم
كرم اآلدميني ّ
اجلسام ،و ّ
برأفته ورمحته إىل دار السالم ،وأكرمهم مبا َشَر َعه هلم من َح ِّج بيته
سر ذلك يف الدهور واألعوام ،وفرض َحجه على من
احلرام ،ويَ َ
استطاع إليه سبيالً من األانم.
بعد:
أما ُ

حج مكانة عظيمة يف اإلسالم ،فهو أحد أركان
فإن لل ِّ
الدين ،وِمن أعظم الطاعات لرب العاملني ،وهو ِشعار ِ
أنبياء هللا-
َ ْ
َُ
عليهم السالم  ،-وسائر عباد هللا الصاحلني ،وقد حج رسول هللا
(صلى هللا عليه وسلم) فأرى الناس مناسكهم وعلمهم ما حيل هلم
ِ
حجهم وعمرهتم وما حيرم عليهم ،وقد ذكر هللا تعاىل احلج يف
يف ّ
أكثر من موضع يف القرآن الكرمي ،حيث قال عز من قائل:
ِ
اْل هج َوا ْل ُع ْم َر َة َّللهِ] [البقرة]196 :
[ َو َأمتُّوا ْ َ
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ِ
اْل هج َف َال
اْل ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُيو َم ٌ
ات َف َم ْن َف َر َض ف ِيه هن ْ َ
َْ [ 
ِ
َر َف َث َو ًَل ُف ُس َ
اْل ِّج َو َما َت ْف َع ُيوا ِم ْن َخ ْ ٍري َي ْع َي ْم ُه
وق َو ًَل جدَ َال ِِف ْ َ

اَّللهُ و َت َ ودوا َفإِ هن َخري ال ه ِ
اد ال هت ْقوى وا هت ُق ِ
وِل ْاْلَ ْل َب ِ
ون َيا ُأ ِ
اب]
َ َ
َ ه ُ
َْ
[البقرة]197 :

َّأما يف السنة النبوية :
فنجد قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-اي أيها الناس
قد فرض عليكم احلج فحجوا" احلديث  ...رواه اإلمام أمحد
ومسلم والنسائي
وجاء يف املستدرك قول النيب صلى هللا عليه وسلم " :حجوا
قبل أن ال حتجوا" فعلى املسلم أن يُعجل ألداء احلج وال يهمله؛
فرض على كل مسل ٍم ومسلمة ،ابلغ عاقل له
ألن احلج
ٌ

هاس ِحج ا ْلبي ِ
ت
االستطاعة البدنية واملالية ،قال تعاىل [ َوَّللهِ َع ََل الن ِ ُّ َ ْ
ني] (آل
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ايال َو َم ْن َك َف َر َفإِ هن ا هَ
َّلل َغن ِ ٌّي َع ِن ا ْل َعاملَ ِ َ
اس َت َط َ
َم ِن ْ
عمران)97 :

ِ
احلج وإيضاح
لذا فم ْن األمور املُهمة بيان أحكام ِّ
أحببت حجاج بيت هللا احلرام
مناسكه وأقسامه ،وحالله وحرامه ،ف ُ
8

أ ْن أقدم لكم يف هذه الورقات ُملخصاً موجزاً حول حج التمتع
دون ذكر النوعني اآلخرين ومها (اإلفراد ،والقران)؛ فمما دفعين
للكتابة فيه أن هذا النوع هو الذي يناسب حجاج بلدان وكل من
كان خارج بالد احلرمني ،لذهاهبم املبكر إىل هنالك  ،وألنه النوع
الذي أوصى به الرسول (صلى هللا عليه وسلم)( ،)1ومن األسباب
احلج؛ ما وجدته من خ ٍ
لط لدى
اليت دفعتين لذك ِر هذا النوع من ِّ
احلج الثالثة ،مما أدى عند بعضهم إىل
أكثر احلجاج بني أنواع ِّ
الصعوبة يف تعلم املناسك ،واخلوف من التقصري عند األداء ،وهذا
احلج وقد نسي إما واجباً
ما ملسته من البعض فعالً حيث يرجع من ِّ
من الواجبات أوسنة أو يف بعض األحيان قد نسي ركناً.

( )1عننن ِّأم سننلمة قالننت :وعننت رسننول هللا (صننلى هللا عليننه وسننلم) يقننول( :اي آل حممنند
من حج منكم فليهل بعمرة يف حجه) ،اجلامع الصحيح للسنن واملسنانيد (،)454 /31
رقم احلديث.)3920( :
وقال جابر  -رضي هللا عننه  -يف صنفة ح ِّنج الننيب  -صنلى هللا علينه وسنلم ( :-إن الننيب
 صلى هللا عليه وسلم  -ساق هداي يف حجنه) وقنال( :اي أيهنا النناس ،إين لنو اسنتقبلتمن أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي  ،وجلعلتها عمرة ،فمنن كنان مننكم لني معنه هندي
فليحلل وليجعلها عمرة...فافعلوا منا آمنركم بنه  ،فنإين لنوال أين سنقت اهلندي لفعلنت مثنل
الننذي أمنرتكم بننه  ،ولكننن ال حيننل مننين حنرام حنني يبلننغ اهلنندي حملننه) صننحيح مسننلم (/2
 ،)884رقم احلديث)1216(،
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احلاج:
عزيزي ّ
قد تالحظ يف هذه الورقات ،أهنا تفتقر إىل ذكر بعض
التفصيالت؛ ككيفية الطواف وما يُقال فيه ،وأخطاءه ،وكذلك ما
يتعلق ابلصفا واملروة ،وما يقال عند دخول املسجد وما يقال يف
صالة الطواف ...وغريها من التفصيالت ،والسبب يف ذلك أن
هذه الورقات هي عبارة عن رسالة خمتصرة سريعة وواضحة ألهم
للحاج املتمتع؛ كي ال يغرق يف التفصيالت اآلنفة الذكر
األمور
ِّ
لكن حاولت أن
فهي موجودة وميسرة للجميع بكافة الوسائل ،و ْ
احلاج ،ومضيفاً بعض
أُنبه على بعض األخطاء اليت قد يقع هبا ُّ
املعلومات اليت حيتاج إليها ليزداد معرفة واطالعاً عند أدائه هذا
الركن العظيم ،الذي سيؤديه يف رحلته هذه من عمره وقد تكون
الوحيدة يف حياته ،لذا فليهتم وليلم ابملعلومات الكافية حول هذا
الركن ويتجنب التقصري؛ الن بقية األركان تؤدى كل يوم كالصالة،
وكل سنة كالصيام ،وكل حول كالزكاة ،لكن حجةَ اإلسالم تُؤدى
يف العمر مرة واحدة وتكفي.
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آداب السفر للحجِّ :

بعد أن ِ
ابلتوبَِة ِم ْن
يستَقُّر َع ْزم املسلم ِّ
للحج  ،عليه البدأ ْ
ْ
اصي وامل ْكروه ِ
َجي ِع املع ِ
ِ
ات ،وََيْرج ِمن مظَامل اخلَْل ِق ،وي ْق ِ
ضي ما
َََُ
َ ََ
َ ُُ ْ َ
َ
أ َْم َكنَهُ ِم ْن ُديُونِِهَ ،ويَن ُرُّد الْ َوَدائع ويقضي أمور كل من بينه وبينه
معاملة يف شيء أو مصلحة ،وجيتهد يف إرضاء والديه ،ويكتب
وصيته ويشهد عليه هبا ،ويوكل من يقضي عنه ،ما مل يتمكن من
قضائه من ديونه ،ويرتك ألهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إىل حني
رجوعه ،وليحرص على أن تكون نفقته حالال خالصة من الشبهة،
احلج وهذا فرض عني  ،إذ ال تصح العبادة
وعليه أن يتعلم كيفية ّ
ممن ال يعرفها ،ويستحب أن يستصحب معه كتااب ،واضحا يف
املناسك وأن يدمي مطالعته ويكررها يف َجيع طريقه ،ويستحب أن
يودع أهله وجريانه وأصدقاءه.
فإذا خرج وأراد الركوب فمن السنة أن يقول :بسم هللا،
وإذا استوى على دابته قال :احلمد هلل ثالث مرات مث يقول :هللا
أكرب ثالث مرات مث يقول :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
مقرنني  ،وإان إىل ربنا ملنقلبون ،سبحانك اللهم إين ظلمت نفسي
فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت .للحديث الصحيح يف
ذلك .ويستحب أن يضم إليه :اللهم إان نسألك يف سفران هذا الرب
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والتقوى ومن العمل ما حتب وترضى ،اللهم هون علينا سفران واط ِو
عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل واملال،
اللهم إان نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف
األهل واملال والولد ،للحديث الصحيح يف ذلك .وإذا َرجع قاهل ّن،
عابدو َن لربِنَا ِ
حام ُدون " هذا لفظ رواية
فيهن " :آيِبُو َن اتئبُو َن ُ َّ
وزاد ّ
مسلم.
أحببنا هنا التنبيه على أمور هامة جداً ال َّبد من معرفتها ومراعاهتا :
أوالً :أركان احلج :وهي أربعة أركان ومن ترك واحدة منها ال يتم
حجه حي أييت ابلركن ،وهي:
 -1اإلحرام
 -2الوقوف بعرفة
 -3طواف اإلفاضة
 -4السعي بني الصفا واملروة
احلاج واحدة
اثنياً :واجبات احلج :وهي سبعة واجبات ،وإذا ترك ُّ
منها فعليه دم ُجيرب به هذا النقص ،وهذه الواجبات هي:
 -1االحرام من امليقات  ،ومن كان يف مكة أحرم من مكانه.
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 -2الوقوف بعرفة إىل الغروب ،فمن خرج من حدود عرفة قبل
غروب الشم  ،وجب عليه دم.
 -3املبيت مبزدلفة.
 -4املبيت مبىن أايم التشريق.
 -5رمي اجلمرات.
 -6احللق أو التقصري .
 -7طواف الوداع.
وحجه
اثلثاً :سنن احلج  :ومن ترك سنة من السنن فال شيء عليه ُّ
صحيح.
 -1االغتسال لإلحرام والتطيب قبل اإلحرام.
 -2لب إزار ورداء ابيضني
 -3التلبية من اإلحرام إىل حني رمي َجرة العقبة الكربى.
 -4الرمل واالَضطباع
 -5املبيت مبىن ليلة عرفة
 -6تقبيل احلجر األسود
 -7اجلمع بني املغرب والعشاء يف مزدلفة
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محرمات اإلحرام  ،وهي سبعة:

ِ
صل على أعضاء اجلسم
األول :لب املخيط :وهو كل ما فُ ّ
كاجلاكيت والسروال والقفازين والبنطال ،وغري ذلك من املالب
االعتيادية لإلنسان ،فعليه بنزع ذلك ولب مالب اإلحرام،
ويفضل اللون األبيض ،وعليه جتنب تغطية الرأس ،أما املرأة فكل
ٍ
لباس هلا جائز ما دام شرعيا ساترا.
الثاين :الطيب ،والعطور أبنواعها .
الثالث :دهن شعر الرأس واللحية .
الرابع :احللق وتقليم األظافر .
اخلامس :عقد النكاح .
السادس :اجلماع ومقدماته .
السابع :الصيد .
َّأما سوى ذلك فليس حبرام ،مثل :
 -1االستحمام
 -2خلع مالب اإلحرام ولبسها مرة أخرى
 -3حك الرأس واجلسد ،دون مبالغة كي ال يُسقط شعراً.
 -4لب النظارات ،والساعة اليدوية ،وواعات األذن.
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احلاج:
وإليك عزيزي ّ
بيان خطوات رحلتك املباركة هذه فنسأل هللا تعاىل القبول والتيسري
والتوفيق جلميع حجاج بيته احلرام ،آمني.
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قبل اليوم الثامن من ذي الحجة أي قبل يوم
التروية

احلاج قبل يوم الرتوية ،أداء العمرة فقط ،وكيفيتها كما أييت:
على ِّ
احلج).
 -1حيرم أوالً أبن يقول( :لبيك اللهم عمرة متمتعاً هبا إىل ِّ
 -2مث يؤدي طواف العمرة
 -3مث السعي بني الصفا واملروة
 -4حلق الشعر أو تقصريه
 -5التحلل من اإلحرام ،ويبقى متحلالً اىل اليوم الثامن وهو يوم
الرتوية

ناج  :بعنند أن تننؤدي العمننرة  ،سننوف تنتظننر اليننوم الثننامن
عزيننزي احلن ُّ
من ذي احلجة لتبدأ رحلة حجك فيه.
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اليوم الثامن (( يوم التروية ))
اْلاج ِف هذا اليوم باًلغتسال ،والتطي ،
حيث يقوم
ُّ
ثم ييبس مالبس اإلحرام ،ثم حيرم من مكانه إذا كان ِف مكة
وًل داعي أن يذه

اىل امليقات .وكيفية اإلحرام :بأن يقول:

حج اا) ثم يستمر بالتيبية.
(لبيك اليهم ه
-

-

تنبيهات هامة:
وقت ابتداء اإلحنرام يكنون قبنل النزوال؛ أي قبنل الظهنر ،مث
يتوجه اىل مىن
يف (مىن) يكثر من التلبية والدعاء والذكر.
يُسن ننن الصن ننالة يف من ننىن ( ن ن صن ننلوات) الظهن ننر والعصن ننر
واملغرب والعشناء والفجنر للينوم الثناين ،قصنراً منن غنري َجنع،
(تقصر الرابعية فقط(.
جي ننوز عن نندم ال ننذهاب إىل م ننىن يف ي ننوم الرتوي ننة؛ ألهن ننا س نننة
وليسننت واجبننة ،فيجننوز الننذهاب مباشننرة إىل عرفننة  ،ولكننن
األفضل الذهاب ملىن من أجل تطبيق السنة الصحيحة.
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-

-

-

-

ومن السنة اجلهر ابلتلبية واالسنتكثار منهنا إال النسناء ،فإننه
لي عليهن اجلهر ،والتلبينة تكنون يف املسنري واملننزل وخلن
احلج.
الصلوات ،كما فصلنا ذلك سابقاً يف سنن ِّ
املسننتحب االقتصننار علننى تلبيننة رسننول هللا -صننلى هللا عليننه
وسلم-وهي" :لبيك اللهم لبيك لبيك ال شنريك لنك لبينك
إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك
وال يليب يف طواف اإلفاضة بال خالف خلروج وقت التلبية.
ويستحب للرجل رفع صوته ابلتلبية حبيث ال يضر بنفسه ،
وأم ننا امل نرأة ف ننال ترف ننع ص ننوهتا هب ننا ب ننل تقتص ننر عل ننى إواعه ننا
نفسها فإن رفعته كره ومل حيرم.
ويستحب تكرار التلبية يف كنل منرة ثنالث منرات ،وأييت هبنا
متوالية ال يقطعها بكالم وال غريه.
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اليوم التاسع (( يوم عرفـــة ))
اْلاج ِف هذا اليوم العظيم ما يأيت:
عَل
ِّ
 بعد أداء لالة الفجر ِف منى و بعد طيوع الشمساْلاج اىل عرفة بسكينة وخشوع .
يذه
ُّ
 يبقى ِف عرفة اىل غروب الشمس . يصيل فيها الظهر والعرص قرصا ومجعا مجع تقديم . ويسن حضور اخلطبة وأداء لالة الظهر والعرص ِفمسجد نمرة .وإذا مل يتيّس له ذلك لشدة اًلزدحام
فيجوز ان يفعل ذلك ِف مكانه.
 ويكثر من التيبية والدعاء واًلستغفار والتوبة وقراءةالقرآن فمن السنة أن يقولً (:ل إله اًل اَّلل وحد ًل
رشيك له له امليك وله اْلمد وهو عَل كل ؛ء قدير).

يقول سيدنا الرسول (لَل اَّلل عييه وسيم)( :خري
الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أان والنبيون من
19

قبلي ،ال اله اال هللا وحدة ال شريك له ،له امللك وله
احلمد وهو على كل شيء قدير)
 التوجه نحو القبية. وًل يتكيف بالصعود إىل جبل الرْحة ،فعرفة كيهاموقف .والتنبيه من اخلروج عن حدود عرفة فهناك
عالمات تبني ذلك.
 وًل يشغل نفسه كثري اا بالطعام أو الكالم أو النوم ،أوغري ذلك ممها يشغيه عن العبادةْ ،لن هذا اليوم يوم
ُ
حيث يباهي بأهل املوقف مالئكته،
عظيم عند اَّلل،
و ُيشهدهم أنه قد غفر هلم ،إذن فييسأل اْلاج اَّلل العفو
واملغفرة.
 بعد غروب الشمس يكون التوجه إىل م دلفة وهيتبعد عن عرفة  6كييو مرت.
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ليلة العيد وتكون (( يف مزدلفة ))

ويفعل فيها ما يلي:
ِ
ولوله.
 -1لالة املغرب والعشاء مجعا وقرصا عند
 -2املبيت فيها والرشط املكث فيها حتى لو مل ينم.
 -3ذكر اَّلل والتيبية والدعاء واستشعار عظمة اَّلل تعاىل ِف
هذ الييية العظيمة واذا تيّس له الصالة والذكر عند املسجد
( املشعر اْلرام ) فأفضل وإذا مل يتيّس له ذلك فييقف ِف أي
مكان من م لفة .
 -4البقاء ِف م دلفة إىل لالة الفجر (وبعد الصالة يكون
التوجه إىل منى) أي قبل طيوع الفجر .وجيوز ليضعفة
والنساء واًلطفال اخلروج من بعد منتصف الييل أي (بعد
غروب القمر(.

-5

التقاط اْلىص لرمي مجرة العقبة الكربى وهي 7

حصيات.
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مالحظات:
-

-

-

يكننون حجننم احلصننى أكننرب مننن حبننة احلمننص بقليننل ،أي بقنندر
حبة الباقالء ال أكرب
جتم ننع فق ننط احلص ننى للي ننوم األول وه نني  ) 7 ( :حص ننيات ،أم ننا
حص ننى بقي ننة األايم فتجم ننع م ننن (م ننىن ) ،وال ح ننرج إذا َجع ننت
حصى بقية األايم كلها من هنالك.
واحلصى إما أن تكون متوفرة فالتقطها أو بتكسري حجر كبري
ال يش ن ننرتل يف الرم ن نني أن يص ن ننيب احل ن ننائط ب ن ننل يش ن ننرتل أن تق ن ننع
احلصى يف احلوض.
وال جيوز الرمي بغري احلصى كالنعال أو حبجر كبري
إذا تننوهم أو غلننط يف الع ن ِّد عننند الرمنني عننندها يبننين علننى األقننل
ويكمل الباقي.
يك ننون الرم نني جلم ننرة العقب ننة من نن بع نند ص ننالة الفج ننر إىل غ ننروب
الشم من نف اليوم وأجاز العلماء الرمي يف الليل إىل الفجنر
من اليوم الثاين ملن مل يتيسر له الرمي ابلنهار ،هذا ابلنسبة جلمنرة
العقبة.
أما بقية أايم التشريق فيكون الرمي بعد الزوال أي بعد الظهر.

 جتوز اإلانبة يف الرمي للضعاف واملرضى وكبار السن.22

اليوم العاشر(يوم النحر) أول أيام العيد
-1

اْلاج (  ) 4أمور مهمة وهي :
بعد م دلفة عَل
ِّ

-2

الرمي جلمرة العقبة الكربى

-3

ذب اهلدي

-4

اْليق أو التقصري ← واْليق باملوس أفضل لورود

اْلديث ِف ذلك ،وبالنسبة ليمرأة تأخذ من شعرها بقدر
أنمية فقط.
-5

وبفعل هذ النقاط الثالث يكون التحيل اْللغر

-6

اإلفاضة والسعي ← وبفعل هذا يكون التحيل

اْلكرب.

مالحظة هامة جداً  :جيوز التقندمي والتنأخري بنني هنذه األربعنة أمنور،
ولكن األفضل فعلها على الرتتيب املذكور.
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كيفية التطبيق يف هذا اليوم
(أول يوم العيد)
أوًلا  /عندما خيرج من م دلفة يستمر ِف التيبية إىل أن يصل
ثم يقطع التيبية و يرمي مجرة العقبة الكربى بسبع
مجرة العقبة ه
حصيات ويكرب مع كل حصاة ،واْلفضل أن ترمي وجتعل مكة
من وراءك أو من أي جهة كانت فجائ  ،وبعد اًلنتهاء ليس
هناك توجه إىل الكعبة ليدعاء ولكن أبدأ بتكبريات العيد
والتكبري بعد الصيوات اخلمس أيض اا.
ثاني اا /نحر اهلدي
اْلاج ِف إحرامه و
بعد رمي مجرة العقبة الكربى يبقى
ُّ
يذه إىل ذب اهلدي وهو واج  ،وإما يشرتهيا من الرشكات
أو يذه

بنفسه إىل حمل بيعها ويبارش بذبحها ويأكل منها،

ليصي السنة الصحيحة ِف ذلك.
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ثالث اا /حيق الشعر أو تقصري .
اْلاج بحيق رأسه
فبعد رمي مجرة العقبة وذب اهلدي يقوم
ُّ
أو تقصري وهبذا يتحيل من اًلحرام وييبس ثيابه ،ويسمى هذا
التحيل اًللغر أي حيق له فعل كل ؛ء كان حمرما وقت
اإلحرام إًل اجلنع.
رابع اا /طواف اإلفاضة والسعي
اْلج وينوي بقيبه ه
أن هذا
ومها ركن من أركان
ِّ
ليحج .وعندها يصب
الطواف والسعي هو
ِّ

متحيال حتيل

أكرب أي حيق ليمحرم فعل كل ؛ء كان ُحمرم اا عييه ِف إحرامه
حتى اجلنع ،وجيوز ليحاج أن يؤخر طواف اًلفاضة مع
طواف الوداع برشط أن ينوي أن هذا الطواف طواف اًلفاضة
فيدخل طواف الوداع ضمن اا معه ،ثم يسعى بعد الطواف سعي
اْلج.
25

مالحظات:
ال يشننرتل يف ط نواف اإلفاضننة لننب مالب ن اإلح نرام ،إذا كننان قنند
حتلل التحلل األصغر ،حيث جيوز الطواف بثيابه االعتيادية.
ال وجود للرمل واالضطباع يف طواف اإلفاضة والوداع.
جيوز للحاج أن يقطنع ويفصنل بنني األشنوال يف الطنواف لالسنرتاحة
أو جتدي نند الوضن ننوء أو النن ننوم إذا كن ننان متعب ن ناً وجين ننوز ذلن ننك أيض ن ناً يف
السعي بني الصفا واملروة.
جيننوز أن يطننوف ويننؤخر السننعي إىل وقننت آخننر لالس نرتاحة ،فمننثالً
يطوف صباحاً ويؤخر السعي إىل الليل.
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أيام التشريق وهي أيام
( الثاني والثالث والرابع من أيام العيد )
عَل اْلاج ِف هذ اْليام ما ييل:
أوًلا  /املبيت بمنى .وهو واج  ،ومن تركه فعييه دم ،وعَل
املذه اْلنفي جيوز عدم املبيت ِف حاًلت الرضورة ْلهنا سنة
عندهم ًل واجبة .
ثاني اا /رمي اجلمرات الثالث ( الصغرى والوسطى والكربى )
ويكون الرمي بعد ال وال بسبع حصيات لكل واحدة و يكرب
مع كل حصاة .ويسن الدعاء بعد رمي اجلمرة الصغرى
والوسطى متوجها إىل الكعبة وليس هناك دعاء بعد الكربى.
ثالث اا /املتعجل إذا هتيء ليرحيل من ( منى ) جيوز له عدم رمي
مجرات اليوم اْلخري .أما لو بقي ِف منى ليال فوج عييه أن
يبيت لرمي مجرات اليوم الرابع.
اْلاج
رابع اا  /طواف الوداع  :ويكون الطواف بعد أن يكمل
ُّ
كل املناسك واستعد ليسفر وطواف الوداع واج
27

ومن تركه

فعييه دم  .وإذا طاف فينوي أن هذا الطواف ليوداع ويسأل اَّلل
أن ًل يكون هذا آخر عهد بالبيت ،وًل مانع من البقاء ِف مكة
بعد طواف الوداع ولكن إن عاد مرة ثانية إىل اْلرم فعييه أن
يعيد الطواف مرة أخرى إًل إذا رجع ْلمر رضوري كالبحث
عن ألحابه أو لصالة فريضة فال إعادة عييه.
هذا ما انتهت إليه هذ الورقات وَّلل اْلمد واملِنهة ،وًل نده عي
مهي فيه
الكنل فيها ،فالكنل َّلل وحد  ،وإنهن هو جهد جعيت ِّ
فقت فيه
خدمة اإلسالم لنيل رضا اَّلل سبحانه وتعاىل ،فن ُو ُ
فمنه تبارك وتعاىل ،وإن كنت أخطأت فأسأله سبحانه أن
هيديني سواء السبيل ،وأن يغفر ِل زلتي وتقصريي ،وأن يتق هبل
عميل هذا خالص اا لوجهه الكريم.

واحلمد هلل أوالً ،آخرا
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أَجعني
وال تنسوان من خالص دعائكم
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املصادر:
اْلج والعمرة ،ليعالمة أ زكريا
 -1اإليضاح ِف مناسك ِّ
حمي الدين حييى بن رشف النووي ( ،ت676هد )– .
رْحه اَّلل تعاىل -
اْلج والعمرة ،ليدكتور الشيخ عبد امليك
 -2منهجك ِف ِّ
السعدي.
اْلج والعمرة ،ليعالمة املال سيينن
 -3كتاب اخلمرة ِف ِّ
املال عبد اَّلل الديربرو؛(( ،)1ت 1432هد ) – رْحه
اَّلل تعاىل-

( )1العنامل الشنيا املنال سننليمان املنال عبندهللا املنال حممنند الديربروشني ،يكنون جن ِّدي لوالننديت
(رمحه ننم هللا تع نناىل) ،فه ننو م ننن علم نناء ومش ننايا أربي ننل املع ننروفني ،ول نند س نننة ( 1930م)،
س على يَ ِند والنده ( املنال عبند
وهوعامل يف الفقه والتفسري واللغة والعلوم الشرعية ،حيث َد َر َ
هللا ) وأج ننازه ابلعل ننوم الش ننرعية ،وم ننن َمث أج ننازه الع ننامل اجللي ننل احل نناج ( م ننال ص ننال الك ننوزه
ابنكنني ) ،ويف سنننة (1956م) قننام مقننام والننده بعنند وفاتننه يف املسننجد املعننروف يف أربيننل
الديربروش نني) الواق ننع يف حمل ننة الع ننرب القد ننة ،عل ننى ت نندري العل ننوم الش ننرعية
مبس ننجد ( َ
واإلمامننة واخلطابننة ،حنني توفنناه هللا تعنناىل سنننة( 2011م املوافننق 1432هن ن ) ،وقنند َّننرج
علننى يننده الكثننري مننن علمنناء أربيننل ،وقننام مكانننه ومننا زال ابإلمامننة واخلطابننة ابنننه ( املننال
إدري ) وفقه هللا تعاىل.
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بةناوي خواى بةخشندةى ميهربان
ثيَشةكي
سوثاس وستايش بؤ ثةروةردطاري جيهان ،سوثاس بؤ خودا كة
( املسجد احلرام )كة كةعبةى تيَداية كردؤتة باشرتين شويَنى زةويية،
َمانانة ،وخؤشةويسترتين شويَنة لة الي خوداي
وبة (قبلة )ى مسول
َاو لةسةر
َمانانة ،ودرودو سل
ثةروةردطار ،وةجيَطةى كؤبوونةوةى مسول
ثيَغةمبةري خؤشةويست بيَت.
حاجي بةريَز:
حةج وعومرة فةزلَ وضاكةيان لةالي خودا زؤر طةورةية ،بؤية
ثيَويستة بةتةواوى ئةجنامى بدريَن ،وةك لة قورئان وفةرمودةى
ثيَغةمبةر (صلى اهلل علية وسلم) داهاتوة ،خوداى تعاىل دةفةرميَ:
ِ
اْل هج َف َال َر َف َث َو ًَل
اْل ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُيو َم ٌ
ات َف َم ْن َف َر َض ف ِيه هن ْ َ
[ َْ
ِ
ُف ُس َ
َّلل
اْل ِّج َو َما َت ْف َع ُيوا ِم ْن َخ ْ ٍري َي ْع َي ْم ُه ا هُ
وق َو ًَل جدَ َال ِِف ْ َ
و َت َ ودوا َفإِ هن َخري ال ه ِ
اد ال هت ْقوى وا هت ُق ِ
وِل ْاْلَ ْل َب ِ
ون َيا ُأ ِ
اب]
َ
َ
َ ه ُ
َْ

[البقرة ،]197 :وثيَغةمبةر (صلى اهلل علية وسلم) دةفةرميَ:
( من أتى هذا البيت فيم يرفث ومل يفسق ،رجع كن ولدته أمه )
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َة ( كةعبة ) وقسةى
رواة مسلم ،واتا هةركةسيَك بيَتة ئةم مال
ناشريين وطوناة نةكات ،كاتيَك دةطةريَتةوة خوا لة طوناهةكانى
َةى ليَدىَ  ،كة هيض طوناهو تاوان
خؤش دةبيَت ،وةك ئةو مندال
وسةرثيَضى نةكردووة.
حاجي بةريَز:
َمانيَكى بالغى
حةج ثيَنجةمني رِوكنى ئيسالمة ،ولةسةر طشت مسول
َى واجبة ،طةر مالَ وساماني هةبيَ وجةستةو لةشةى بؤ حةجةكة
عاقل
لةبارو طوجناو بيَت ،دةبيَت لة تةمةنيدا يةك جار ئةجنامى بدات.
حاجي بةريَز:
َدةبذيَري ،هةر كاميان
حةج ( سيَ ) جؤرة كة حاجي يةكيَكيان هةل
بكات ،حةجةكةى رِاستة ،وئةم جؤرانة ئةمانةن ( :ئيفراد و تةمةتوع
و قريان ) وتةمةتوع واتا :حةجي خؤشي وةرطر وسودوةرطرتن دواى
عومرةية ،بؤية ثيَى دةطوتري (تةمةتوع) ضونكة لة تةواوبونى
عومرةوة تا ئيحرام بةستنى حةج ،خؤشي وةرطرتووة ،كة هةموو ئةو
شتانةى ليَ قةدةغة كراوة بؤي حةَاللَ بووة ،وحةجي (تةمةتوع)
َى بؤ ( هةدي ) نية ،ضونكة
باشرتين خواثةرستية بؤ ئةو كةسة ئاذةل
ثيَغةمةبر(صلى اللة علية وسلم) فةرمووى ( :من كان منكم ليس
معة اهلدي فليحل وجيعلها عمرة)رواة البخاري .بؤية تةنها باسي ئةم
جؤرةى دةكةين لةم كتيَبة ،لةبةر ئةوةى ئةم جؤرة باشرتة بؤ هةموو
َاتي سعودية بؤ حةج دةضن.
ئةم كةسانة لةدةرةوةى ول
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لةخودا داواكارين:
حةج وعومرةى هةموان قبولَ بكات ويارمةتى هةموان بدات ،لةخودا
دةثارِيَينةوة ،باشرتين كردةوةمان ثيَ ببةخشيَت .امني

هةنديَك لة ئامؤذطاريةكانى سةفةري حةج
َانة طرنطى ثيَ بدة:
حاجي بةريَز  :كةبريارتدا حةج بكةيَت ئةم خال
 -1تةوبة كردن لة هةموو طوناهةكانى لة نيَوان خؤت وخودا،
ولةنيَوان خؤت وخةلك ،وطةردةن ئازابوون.
 -2حةج كردن بة ثارةيةكى حةالل.
 -3دانةوةى هةموو ئةو قةرزانةى لةسةرتة يان (وةسيةت كردن)
بةدانةوةى قةرزةكان.
 -4شارةزابوون لة مناسكى حةج كردن.
 -5رةزامةندى دايكو باوك بة دةست بينى.
 -6دابني كردنى هةنديَك ثارة بؤ مالَ و منالَ تا لةسةفةري حةج
دةطةريَتةوة.
 -7شارةزا بوون لة ئادابي سةفةركردن .وئةمةش باس كراية بةدريَذي
لة ( اداب السفر ) لةثيَشةكي ئةم كتيَبة.
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ثيَشى رؤذي هةشتةمى (ذي احلجة )
واتا ثيَشى رؤذي ( تةروية )
ئةركي حاجي ثيَش رؤذي (تةروية) تةنها ئةجنام داني ( عومرة ) ية
وعومرة بةم شيَوازة ئةجنام دةدريَت:
 -1خؤشووشنت وثؤشيين جلي ئيحرام ،ونييةتى عومرة دةيين بةم
شيَوةية  ( :لبيك اللهم عومرة مُتمتعن بها إىل احلج ).
 -2ثاشان ئةجنام داني تةوايف عومرة .
 -3ثاشان سةعي كردن لة صفا ومروة.
 -4ثاشان تةحلل دةكات لة ئيحرام بةسةرتةراشني يان كورت
كردنةوةى قذ.
 -5ثاش ئةجنام داني عومرة جاوةريَ رؤذي هةشتةمي (ذي احلجة)
واتا (يوم الرتوية) دةكةي
كةواتا مناسكي حةج لةو رؤذة دةسثيَدةكات .
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رؤذي هةشتةم ( رؤذى تةروية )
حاجي بةريَز:
لة شويَين مانةوةت خؤت دةشؤي و وبؤني خؤش لة خؤت دةدةى،
ثاشان جلي ئيحرامي دةثؤشي و نيةتي ئيحرامي حةج دةيين كة
دةليَ ( :لبيك اللهم حجاً ) ودةست ثيَ دةكةي بة تةلبية واتا طؤتين:
( لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك
وامللك ال شريك لك ).
تيَبيين:

 -1كاتي نيةتي ئيحرام ثيَش نويَذي نيووةرؤ دةسوثيَدةكات ،واتوا
لة ضيَشتةنطاو( ضحى )
 -2ثاشان حاجي بةريَ دةكةويَت بؤ ( مينا )
 -3ولة (مينا) ،زؤر دوعا وتةلبية وزكري دةكات،
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 -4وسونةت واية لوة مينوا ثيَونض نويَوذ ئوةجنام بودات  ( :نويَوذى
نيوةرؤ وعةسر ومغريب وعيشا وبوةياني رؤذي دووةم) ونويَوذةكان
كورت دةكريَتةوة وكؤ ناكريَتةوة  .واتا :قصراً بدون مجع.
 -5وجايزة حاجي نةضيَت بوؤ مينوا ،ضوونكة( سوونةتة ) واجوب
نية ،ودةتوانيَت راستةوخؤ بضيَت بؤ ( عةرةفة ).
 -6وبةرز كردني دةنط بة تةلبيوة لوة سوونةت دايوة ،توةنها بوؤ
ثياوان .ووتنوى تلبيوة لةهوةموو كاتوةكان بوة تايبوةت لوة ثواش
نؤيذةكان وكاتى رؤيشنت و وةستان.
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رؤذي نؤيةمني ( رؤذي عةرةفة )
حاجي بةريَز :رؤذي عةرةفوة رِؤذيَكوى ثوريؤزة كوة خوودا لوة قورئانودا
لةبةر خيَري زؤرى ودابوةزينى مةالئيكوةت ودابوةزينى بوةزةيي خوودا
لةو رِؤذةدا كة خوا سويَندى ثيَ خواردووة كةدةفةرمى( :والفجر وليالٍ
عشورٍ والشووفع والوووتر) شووةيتان هوويض كاتيَووك وةك رِؤذي عةرةفووة بووة
بضوكيي وناشرينيى نابينريَ.
حاجي بةريَز لةم رؤذة ثريؤزة دةبيَت ئةم ئةركانة جيَ بةجيَ بكةى:
َتن،
 -1ثاش ئةجنامداني نؤيَذي بةياني لة ( مينا ) ولةثاش رؤذ هوةال
حاجي بةريَ دةكةويَت بؤ عةرفة بةئارامى و خواترسى وميهرةباني.
 -2لة عةرةفة حاجي دةمينيَتةوة تا رؤذ ئاوابوون ( مغريب ).
 -3نؤيَذى نيوةرؤ ونويَذى عةسور لوة عةرةفوة ئوةجنام دةدات بوة كوؤ
كردنةوة وكورت كردنةوة (:قصور ومجوع ) ،ئاموادة دةبوي لوة ووتواري
رؤذي عةرةفة ،ئةطةر بتوانيَ لة مزطةوتي ( نةمرية ) ئةطةر نوا لوة
شويَين خؤي .
 -4لةو رؤذةدا حاجي خؤي زؤر بة نزاو ثارانةوة وداواي ليَخؤشوبون
وتةوبة لة خودا طةورة دةكوات ،وخوؤي بوة خويَنودنى قورئوانى ثوريؤز
وطؤتنى ( ال الة اال اللة وحدة ال شريك لة ،لة امللك ولوة احلمود وهوو
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على كل شوي قودير) ثيَغةمبةر(صولى اهلل عليوة وسولم) دةفوةرمىَ:

( خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ماا لتاأ ا اا والون او ما
لنتي ،ال إله إال اهلل وحدة ال شريك له ،له املتاك ولاه احلماد وواو
عتى كل شيء لدير).
 -5وسونةت واية رِووي حاجي بةرةو قيبلة بيَت.
 -6وثيَويسووت ناكووا حوواجي خووؤي بووة خووواردن وخواردنووةوة مشووغول
بكات ،تةنها عيبادةتى خوداي بكات ،ضونكة لةم رؤذة دوعوا قبولوة
( ا شاء اهلل ) ،وزؤر داواى ليَبوردن لة خودا بكات.
 -7ثاش خؤر ئاوا بوون بؤ موزدةليفة بةريَ دةكةوىَ .
 -8مزدليفة  6كيلو مرت دورة لة عةرةفة .
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شةوى جةذن ( لة موزدةليفة)
حاجي بةريَز ئةم كارانة ئةنضام دةدات :
 -1كاتي طةيشتنى حاجي بؤ موزدةليفة نويَذي مةغريب و عيشا كؤ
وةكورت دةكاتةوة.
 -2مانةوة لة موزدةليفة بةمةبةسيت نوسنت ،وئةطةر حاضي خةوى
ليَ نةكةوت دروستة.
 -3ثيَويستة حاجي لةم شةوة ثريوزة زؤر يادي خوداي طةورة بكات،
ونزاو ثارانةوة وتةلبية بكات ،وطؤتين  ( :ال إلة إال اللة )
 -4مانةوة لة (موزدةليفة) تا كاتي نويَذى بةياني ،وثاش نويَذي
بةياني بةرةو رةمى جةمةرةى عةقةبة دةروات ،ئةويش دةكةويَتة
(مينا ).
 -5ولة شةرع جايزة ئةوانةى نةخؤشن ومنالن و بيَ هيَزن وئافرةتان
بضنة رةمي جةمةرةى عةقةبة ثاش نيوةى شةو ،واتا لةدواى
ئاوابونى مانط .بؤ ئةوةى ثيَش نويَذى بةيانى شةيتاني طةورة رِةجم
بكةن.
39

تيَبيين :حاجي بةريَز:
َطري ،بووؤ
 -1لوة موزدةليفةسووونةت وايووة تووةنها (  ) 7بووةرد هووةل
رةمي جةمةرةي عةقةبةى طةورة(.شويتانى طوةورة) لوة يةكوةم رِؤذي
جةذن ( يوم النحر).
َدةطريتوةوة باشورتة .ولوة
 -2بةردةكاني رؤذةكانى تر لة ( مينا ) هةل
َطريتةوة دروستة.
هةر شويَنيَكى تريش هةل
 -2بةردةكانى بةقةدةر دنكة ثاقلة بيَت طةورةتر نةبيَت .
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رؤذي دةيةم ( رؤذي نةحر ) يةكةم رؤذي جةذن
ثاش موزدةليفة ضوار ئةركى طرنط سةر شاني حاجي هةية :
 -1رةمجي شةيتا نى دةكات ( رةمجى جةمةرةى عةقةبة).
-2ثاشان :ئةجنام داني هةدى ( واتا حةيوانيَك سةر دةبريَت).
َم سةرتاشوني
 -3وثاشان :سةرتاشني يان بريين كوةميَك لوة قوذ .بوةال
بةموس بؤ ثياوان خيَرترة.
وئافرةتيش لة ثةرضوةمي بوة ئةنودازةى سوةرى ثةجنةيوةك مووي قوذى
كورت دةكاتةوة.
َة ( التحلل االصغر) دةتوانيَت حواجي
 بةئةجنام داني ئةم سىَ خال
هةموو قةدةغة كراوةكاني ئيحرام لي حةالل دةبيَت ،توةنها جووت
بوون لةطةل خيزانى .جا ئةوكاتة بؤت هةية خوؤت ثواك كةيتوةوةو
خؤت بؤخنؤش بكةيت ،وباشرتين ثؤشاكت بثؤشى.
 -4ئةجنام داني تةوايف ئيفازة وسةعي لة صفا ومروة .
وبةئةجنام داني ئةم خالة (التحلل االكرب) هةموو قةدةغةكراوةكانى
ئيحرام حةالل دةبيَت .
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َة باشرت وخيَرترة كة يةك لةدواي يةك
حاجي بةريَز :ئةم ضوار خال
بيَت ،وجايزة ثاش وثيَش لةنيوانيان بكري ،ئةمةش ئاسانكاري
وبةزةيي خواية بؤ بةندةكاني.

تيَبينيةكانى رِةمجي شةيتان :حاجي بةريَز:
 -1لة كاتي رِةمجى شةيتان مةرض نية بةردةكة بة ديوارةكة بكةويَت،
تةنها بكةويَتة حةوزةكة بةسة ،ورِةمجوي شوةيتان توةنها بوة بوةردة ،
وبة شيت تر نابيَت.
 -3لةكاتي رةمجي شةيتان ئةطةر نةتزاني ضةند بةردت هاويَشتية ،بؤ
منوونة ( )6بةرد يان ( )7حيسابي كةمرت دةكةيت واتا ( )6وثاشان
تةواو دةكةى .
 -4كاتي رةمي جةمةرةي عةقةبةى طةورة لوة ثواش نويَوذي بوةياني
دةست ثيَ دةكات تا رؤذ ئاوا بوون.
 -5رؤذاني دوةةم وسيَ يةمى وضوارةمى جةذن كاتي رةمجي شوةيتان
لة ثاش ( زةوال دةست ثيَ دةكات واتا ( ثاش نويَذى نيوة رؤ ).
دةتوانيَت لةجياتي خؤي كةسوي ديكوة توةكليب بكوات بوؤ رةمجوي
شةيتان ،تةنها بؤ نةخؤش و بيَ تواناكان.
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تيبينيةكانى تةواف :حاجي بةريَز:
 -1لة كاتي تةوايف ئيفازة ئةطةر شكاندني يةكةم ( التحلل االصغر)
كووردوو دةتوانيَووت تووةوايف ئيفووازة وسووةعي بكووةيَت بووةجلي تايبووةتي
خؤت.
 -2حاجي بةريَز  :دةتوانيَت لة كواتي توةوايف ئيفوازة و سوةعي صوفا
ومةروة ثشوو بدات ،يان دةست نويَوذ نوويَ كاتوةوة ،وثاشوان توةواوي
بكات.
 -3حاجي بةريَز :لة ثاش ئةجنام داني تةوايف ئيفوازة دةتوانيَوت ثشووو
بوودةيت ثاشووان سووةعي صووفا ومووةروة بكووةيَت ،بووؤ منوونووة  :تووةوايف
ئيفازةت كرد بةيانيان دةتواني سةعي صفا ومةروة تاخريي كةي توا
شةو وبة شةو ئةجنامي بدةي.
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رؤذةكاني ( تةشريق ) رؤذي :
دووةم و سيَةم وضوارةمى جةذن
بريتية :لة رِؤذى يازدةو دوازدة وسيَزدةى (ذي احلجة )

حاجي لةم رِؤذانةدا هةنديَك ئةركى لةسةر شانة وةكو ئةمانةى
خوارةوة:
يةكةم :سيَ شةو لة ( مينا ) دةمينيَتةوة .
زؤربةي شةوةكةى مبينيَتةوة لة سةرةتاى شةو يوان لوة كؤتوايي شوةو
َم هةموو شوةةوةكة لوة (مينوا ) مبيَنيتوةوة وبوةرِؤذيش،
(جايزة ) بةال
وليَى دةرنةضيَ خيَرتورة ،مةطوةر بوؤ توةواف وسوةعي دربضويَ ئنجوا
بطريَتوةوة .ومانووةوة بةشووةو لووةمينا واجبووة وهةركسويَك جويَ بووةجيَ
نةكات دةبيَت (فدية) بدات.
دووةم  :رِةجم كردني هةر سيَ شةيتان ( بضووك وناوةرِاست وطةورة)
كاتي رةموي جةموةرةكان دةسوت ثو َي دةكوات لوة ثواش زةوال ( واتوا
لةثاش نويَذي نيوةرؤ ،وبؤ هةر رةمجيَك حةوت بةرد رةمجوي دةكوةى،
واتا دةكاتة (  ) 21بةرد لة رؤذيَوك ،كوة يوةك لوةدواى يوةك بيَوت،
ولةطةلَ هةربةرديَك دةَليَ ( اهلل أكرب ) ،وثاش رةمجي شةيتانى بضووك
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وناوةرِاست روو لة قيبلة دةكةيت ونزا وثارانةوة دةكوةى ولوة رةمجوى
َكو دةطةرِيَيةوة شوويَنى مانوةوةت
شةيتانى طةورة دوعا ناكريَت ،بةل
هةتا داهاتنى رِؤذى دوواتر.
سيَ يةم :تةوايف وةداع
لةكاتى تةواوبوونى مةناسكى حةج وخؤ ئامادةكردن بؤ دةرضووون لوة
شاري مةكة  ،تةوايف وةداع ئةنضام دةدةيت.
وتةوايف وةداع واجبة  ،وئةوكةسوة نوةيكات فديوةي لوة سوةرة .ولوة
كاتى تةواف كوردن نيوةتى توةوايف وةداع دةينوى  ،وداوا لوة خووداى
َي خووَا (
طةورة دةكةيت كة ئةو هاتنةت ئاخري هاتن نةبيَت بؤ موال
البيت احلرام ).
حاجي بةريَز  /هةنديَك لة كارة طرنطةكان ثيَويستة بيزاني
أ :بنضينةكانى حةج :
حةج لة ضوار ثنضينة ثيَك هاتووة هةر كاتيَك يةك لوةم ثنضوينانة
حاجي جيَ بةجيَي نةكات ئةوا حةجةكةى توةواو نيوة  .و ثنضوينةكان
ئةمانةن:
 -1نيةتى ئيحرام كردن.
 -2ئامادةبوونت لة شويَنى عةرةفة لة رؤذي عةرةفة.
 -3تةوايف ئيفازة.
45

 -4سةعي كردن لة سةفا ومةروة.
ب :ئةركةكانى حةض كردن:
وئةركووةكانى حووةض كووردن حووةوت ئةركووة  ،ئةطووةر حوواجي يووةك لووة
ئةرك وةكان نووةكات دةبيَووت فديووةى بوودات تووا حووةجي تووةواو بيَووت ،
وئةركةكان ئةمانةن:
 -1ئيحرام كوردن لوةمياات ،وئوةو كةسوةى لةمةككوة لوة شوويَنى
خؤي ئيحرام دةكات.
 -2ئامادةبوونوت لووة عةرةفوة تووا خوؤر ئوواوابوون ،وئوةو كةسوةى لووة
سنووري عةرةفة دةربضيَت ثيَش خؤر ئاوابوون فديةى لةسةرة .
 -3مانةوةت لة شةوى موزدةليفة لة موزددةليفة .
 -4مانةوةت لة ( مينا ) لة شةوانى تةشوريق ،واتوا  ( :شوةواني ،2
 )4 ،مي جةذن.
 -5رةضم كردنى شةيتان.
 -6سةرتاشني وكورت كردنةوةى قذ.
 -7تةوايف وةداع.
جو :سونةتةكاني حةج  :وئةطةر حاجي سوونةتةكاني نوةكات هيضوي
لةسةر نية .وسونةتةكان ئةمانن.
 -1خؤشوشنت ،وبؤن خؤش كردن بؤ ئيحرام.
 -2ثوَشيين جلي ئيحرام رةنطى سثي.
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 -3تةلبية كردن لة كاتى ئيحرام تا كاتى رةمجى شةيتانى طةورة.
 -4مانةوة لة ( مينا ) لة شةوى عةرةفة .
 -5ماض كردنى بةردى ( حةجةري ئةسوةد )
 -6كؤ كردنةوى نويَذي مةغريب وعيشا لة موزدةليفة .
َن:
 قةدةغةكراوةكانى ئيحرام كردن  ،ئةوانيش هةشت خال
 -1لةبووةركردنى كووراس يووان هووةر شووتيَك دوورابيَووت وةك :فانيلووة،
َويش ونابيَت سةر داثوَشي بةكالو يان
وبانتول ،وكراس ،هةروةها ثيَال
جةمةدانى تةنها بؤ ثياوان ،وئافرةتيش بة ضلي خؤي ئيحرام دةكات.
 -2دواي ئيحوورام بةسوونت ،نووابي بووؤن بووةكار بيَنووى لووة ثؤشوواكى يووان
لةشى.
َم دروستة سةرى خبوريَنى ،طةر
 -3سةرتاشني والبردنى موو ،بةال
ثيَويستى كرد جا ئةكةر بةبيَ مةبةست يان لةبريى كرد يان
حوكمةكةى نةدةزانى ،مووى بكةويَت ،ئةوا هيضى لةسةر نية و
طوناة نية.
 -4ضاكردنى نينوؤك.
 -5مارةبرين.
 -6جوت بوون وهوَكارةكانى.
 -7راوكردن.
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َطريَتةوة ،مةطةر بؤ ئةوةى
 -8وةلةحةرِةمدا نابيَ هيض شتيَك هةل
بيناسيَنيَتةوة.
 ئةوشتانةى ( جايزة ) بةكاري بيَنى لة كاتى ئيحرام:
 -1خؤشوشنت.
 -2لةبةركردنى ضاويلكة.
 -3بةكار هيَنانى مساعةى كوىَ ( هيتفؤن )
 -4بةكار هيَناني كات ذميَر ( سةعات ).

واحلمد للة أوالً واخراً
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى الة وصحبة امجعني
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ناوةرؤك
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هةنديَك لة ئامؤذطاريةكانى سةفةري حةج33.....................
ثيَشى رؤذي هةشتةمى (ذي احلجة ) 34..........................
رؤذي هةشتةم ( رؤذى تةروية ) 35..............................
رؤذي نؤيةمني ( رؤذي عةرةفة )37..............................
شةوى جةذن ( لة موزدةليفة ) 39..............................
رؤذي دةيةم ( رؤذي نةحر ) يةكةم رؤذي جةذن 41.................
رؤذةكاني ( تةشريق ) رؤذي  :دووةم و سيَةم وضوارةمى جةذن 44
ناوةرؤك 49....................................................
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خمطط للمشاعر احملرمة

السهم األسود :طريق البداية للحج ( .دةست ثيَ كردني حةج)

السهم األبيض :الرجوع من عرفة .

معلومات للفائدة:

املسافة بني الصفا واملروة  375مرت أي جمموع األشوال السبعة
 2625مرت
بني عرفات وم دلفة  6كييو مرت
بني م دلفة ومنى  3كييو مرت
بني منى ومكة  7كييو مرت
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بني مكة وعرفات  21كييو مرت
املسافة بني مجرة الصغرى إىل الوسطى  150مرت
واملسافة بني الوسطى واجلمرة العقبة الكربى  125مرت

أول اجلمرات من جهة املزدلفة هي الصغرى أما الكربى فهي تقع
من جهة احلرم.
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املؤلف يف سطور:

االسم  :منذر مهدي حممود اجلمعة,

اتريخ امليالد وحمل الوالدة ,1979 :انحية الكوير ,التابعة لقضاء خممور

املهنة  :تدريسي.

التحصيل الدراسي:

 -بكلوريوس كلية الرتبية  /قسم علوم القرآن  /جامعة املوصل2001 /

 ماجستتتري 2010و دكتتتورا  2016يف التفستتري وعلتتوم القتترآن /جامعتتة العلتتومعمان  -األردن .
اإلسالمية العامليةَّ /
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