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 ثيَشةكى

 

ه وصحبه ى نبينا حممد وعلى آلاحلمد هلل والصالة والسالم عل      
 .وسلم
لةسةر داواكارى و بةثيَويست زانني، ئةم رِةشنوسةمان خستة       

ئةم تاوةكو زياتر شارةزاتربن بةهيواى ئةجنام دانى بةردةم عومرةكاران 
مةراسيمة عيبادةتيية بةشيَوةى رِاست و دروستى شةرعى خوَى بة 

 .بةَلطةى ئايةت و فةرموودة صةحيحةكان
داواكارين لة ثةروةردطارى ميهرةبان سةفةرو عيبادةتةكانتان ىلَ       

رِوَذى دوايى و بيَبةمشان و تويَشووى بيكاتة ثاكبوونةوةقبوأل بكات و 
 .نزاو ثارِانةوةكانتاننةكات لة بةشداربوونى 

 
                                                    

 أمحد مال فائق                                                    
 م 2102/  5/  5                                                   
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 ثلةو ثاداشتى عومرة
 

الُعْمَرُة ِإَلى الُعْمَرِة »: َقاَل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة . 0
 .(3131) مسلمو ،(3771) يالبخار.«َكفَّاَرٌة ِلَما َبْيَنُهَما

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

َوالُعْمَرِة، َفِإنَُّهَما َيْنِفَياِن الَفْقَر َوالذُُّنوَب َكَما َيْنِفي الِكرُي َخَبَث احَلِديِد، 
 (.0113) ماجة ابن ،(0307) النسائي ،(3066) الصحيحة ،(056) الرتمذي.« ...َوالذََّهِب، َوالِفضَّة

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

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

 (.0305) والنسائي ،(0113)
 ثةروةردطار الى بؤ نويَنةرن عومرةكار و حاجى و موجاهيد: واتة      
 .دةبةخشيَت ثيَيان دةكةن داوا ضى دايةوة، ميانآلوة كردن بانطى
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ِجَهاُد اْلَكِبرِي، َوالصَِّغرِي، »: َقاَل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اللَِّه . 4
 الرتغيب صحيح ،(0301) النسائي سنن صحيح.«اْلَحجُّ، َواْلُعْمَرة: َوالضَِّعيِف، َواْلَمْرَأِة

(3366.) 
 .عومرةية و حةج ئافرةت، و بضوك و طةورة تةمةن جيهادى :واتة      

 فمات حاجًا خرج من»:  اهلل رسول قال  هريرة أبى عن. 5
 أجر َلُه ُكِتَب فمات معتمرًا خرج ومن القيامة يوم إىل احلاج أجر َلُه ُكِتَب
 (.3333) الرتغيب صحيح.«القيامة يوم إىل املعتمر
 حةجى ثاداشتى مبريَت رِيَطادا لة و حةج بؤ بضيَت كةسيَك: واتة      

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

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

 (.3050) مسلمو ،(3601)ي البخار.«َرَمَضاَن َتْقِضي َحجًَّة َأْو َحجًَّة َمِعي
 مندا لةطةأل وايـة حةجيَك وةكو دان رِةمةزا لة عومرةيةك: واتة      

 .كردبيَتى
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 عومرة رِوكنةكانى

 

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

 

 واجبةكانى عومرة

 

 .ميقاتةوة ثؤشينى ئيحرام لة .0

 .كردنةوة سةر تاشني يان كورت .2

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

 سونةتةكانى عومرة

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(753) الرتمذى( 3513) داود أبي سنن
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 :ئيحرام ثؤشينى .2
 ثارضة هيض داماَلن، خؤيان لة بةرطيَك هةموو دةبيَت ثياوان      

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

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

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

 بةرطى ئيحرامى ثياوان و ئافرةتان نابيَت هيض جؤرة بؤنيَكى ثيَوةبيَت. 

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

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

َواَل َتْنَتِقِب امَلْرَأُة امُلْحِرَمُة، َواَل »، .(3377)مسلم و ،(35330) يالبخار.«...النَّْعَلْيِن،
 .(3616)ي البخار.«َتْلَبِس الُقفَّاَزْيِن
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  تاوةكو عومرة ( عبادة)بة ثؤشينى بةرطى ئيحرام ناضيَتة ناو مةراسيمى
 خوداية ئامادةم عومرة بؤ تؤ بكةم،( لبيك اللهم بالعمرة)بة زمان نةَليَت 

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

 

 التلبية

 

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

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

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

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

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

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

 .(3067) مسلمو ،(5661)
 و زوبيَر كضى زوباعةى الى بؤ ضوو  خوا ثيَغةمبةرى: واتة      

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

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

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

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

 (.3535) يالبخار.«َوَأْصَحاُبُه
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 هاوةَلةكانيدا لةطةلَ دةرضوو مةدينة لة  خوا ثيَغةمبةرى: واتة      
.ضةوركردنى و داهيَنان قذ و ئيحرام لةبةركردنى ثاش
 هيض سونةت وةكو ئيحرام، ثؤشينى ثاش سونةتى نويَذى 

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

 ذو) ميقاتى لة كردن نويَذ بةَلكو و بكةيت( احلليفة ذو) مزطةوتةكةى
 :هاتووة فةرموودانةدا لةم وةك بةبةرةكةتة شويَنيَكى و سونةتة (احلليفة
: ِبَواِدي الَعِقيِق َيُقوُل َسِمْعُت النَِّبيَّ : ، َيُقوُلُعَمَر  َعْن      
 يالبخار.«َصلِّ ِفي َهَذا الَواِدي امُلَباَرك: َأَتاِني اللَّْيَلَة آٍت ِمْن َربِّي، َفَقاَل»

(3513). 
 طويَم :ووتى بيَت رِازى ىلَ خواى خةتتاب كورِى عومةرى: واتة      

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

 .بكة
 (.3515) البخارى.«ُمَباَرَكٍةِإنََّك ِبَبْطَحاَء » :له قيل cعمر بنا عن      
 .دايت بةبةرةكةت تةختايى شويَنيَكى لة تؤ :واتة      
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َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرَكُع ِبِذي » :ويف رواية      
 (.3363)مسلم .«اْلُحَلْيَفِة َرْكَعَتْين

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

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

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

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

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

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

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

 (.األسود
  بكريَت( التلبية)دةتوانريَت ئةم جؤرانةش تيَكةَلى: 
ِإَلْيَك َلبَّْيَك َلبَّْيَك، َوَسْعَدْيَك، َواْلَخْيُر ِبَيَدْيَك، َلبَّْيَك َوالرَّْغَباُء » .3

 (.3363)مسلم و ،(3531) يالبخار.«َواْلَعَمل

 (.0571)ي صحيح سنن النسائ.«َلبَّْيَك ِإَلَه اْلَحقِّ» .0

، السنن الكربى للبيهقي (3516)أبوداود .«َوَلبَّْيَك َذا اْلَفَواِضل ،َلبَّْيَك َذا اْلَمَعاِرِج» .1

(1610.) 
بة  بة دةنطى بةرز،سوننةتة ئةم زيكرانة هةر يةكة بؤ خؤى بيكات       

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

 (.3510)صحيح أبي داود .«التَّْلِبَيةوا َأْصَواَتُهْم بَِِمِعي َأْن َيْرَفُع

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

 (.التلبية)
 (.3330)صحيح اجلامع الصغري .«أفضل احلّج و العج ُّ و الثجٌّ». 2
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واتة دةنط بةرزكردنةوةية بة  ،(حةج، العجٌّ)باشرتين : واتة      
 .رِشتنى قوربانييةخوشةى خويَن : الثجٌّوة ، (التلبية)
ما من ُمليب يليب اال لّبى ما عن ميينه و عن مشاله من شجر و حجر ». 3

 .(0/336)صحيح الرتغيب .«حتى تنقطع االرض من هنا و هنا
بَليَت هيض شتيَك نيية الى رِاستى و ( التلبية)هةر كةسيَك  :واتة      

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

 .(300)مسلم و ،(1155) يالبخار.«اهلِل ِبالتَّْلِبَيِة

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

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

 (.13/7) وسعيب بن منصور  ،(1103) شبية الفتح
ئةوةندةى كة خؤيان و هاوةآلنيان بيبيسنت دةنط ئافرةتان دةبيَت       

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

بة  م و تةواف ئةجنام بدةن، هةروةك ثيَغةمبةر ةناو مزطةوتى حةر
َفاْقِضي َما َيْقِضي اْلَحاجُّ، َغْيَر َأْن َلا َتُطوِفي »: عائيشةى خيَزانى فةرموو
 .(3033) ومسلم ،(013)ي البخار.«ِباْلَبْيِت َحتَّى َتْغَتِسِلي

لة )دةبيَت هةموو كاريَك كة حاجى دةيكات ئةجنامى بدةيت : واتة      
بيَجطة لة تةواف نةبيَت هةتا خؤت ( ؤردن و ئيحرام و تةلبيةخؤش

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

 (.770) وإبن ماجة ،(305) أبو داود.«اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك: َوَسلََّم َوْلَيُقِل
ثةروةردطار : بدة و بَلىَ بسم اهلل بكة و سآلوات لة ثيَغةمبةر       

 .دةرطاى بةزةيى خؤمت بؤ بكةيتةوة
 :كرة بكةيياخود ئةم ز      

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

 اللهُّم َأنت السالم و منك السالم فّحينا رّبنا » :بكةيت باشرتة
 .06لباني   لألمناسك احلج .«بالسالم

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

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

 

 تةوافى كةعبة
 

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

  دةست دةكةيت بةم كارانة وة ثاشان ديَت،( التلبية)كؤتايى بة: 
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 شانى رِاستت دةردةخةيت. 
اْعَتَمُروا ِمَن »َوَأْصَحاَبُه  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ،cَعِن اْبِن َعبَّاٍس      

اْلِجْعَراَنِة َفَرَمُلوا ِباْلَبْيِت َوَجَعُلوا َأْرِدَيَتُهْم َتْحَت آَباِطِهْم َقْد َقَذُفوَها َعَلى 
 ( .3051)صحيح سنن أبي داود .«َعَواِتِقِهُم اْلُيْسَرى

و هاوةآلنى كة عومرةيان كرد  ثيَغةمبةرى خوا  :واتة      
 .ئيحرامةكانيان دا بةسةر شانى ضةثياندا و شانى رِاستيان دةرخست

  برِؤ ئةطةر طوجنا و بؤت رِةخسا دةستى ليَ ( حجر األسود)بةرةو
 .بدة و ماضى بكة و سوجدةى لةسةر ببة

َما : َيَدُه، َوَقاَلَيْسَتِلُم اْلَحَجَر ِبَيِدِه، ُثمَّ َقبََّل »: cُعَمَرإبن  َعْن      
 (.3006)مسلم .«َتَرْكُتُه ُمْنُذ َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْفَعُله

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

  وة ئيمامى عومةر و عبداهلل ى كورِى عباس، كردوويةتىبينيوة 
 (.3330)رواء إلا.سوجدةيان لةسةر بردووة

 دةستى ليَبدة و دةستت ماض بكة،، ئةطةر نةرِةخسا ماضى بكةيت      
ئةطةر ئةوةشت بؤ نةكرا ئةوا دةستى رِاستت هةَلبربِة و هةموو رِووى 
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ياخود ( بسم اهلل اهلل أكرب) جةستةتى تيَبكة وةك سالم ليَكردنى و بَليَ
 (.اهلل أكرب)هةر 
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، » :cَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس      

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

 (.0155)النسائيسنن 
َطاَف َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَبْيِت »: ، َقاَل َعْن َجاِبٍر      

 (.3071)مسلم .«ِفي َحجَِّة اْلَوَداِع َعَلى َراِحَلِتِه َيْسَتِلُم اْلَحَجَر ِبِمْحَجِنِه
كرد دا تةوافى ى وايَلئالة حةجى ما  ثيَغةمبةرى خوا: واتة      

( حجر األسود)بةسةر حوشرتةكةيةوة و بةسةرى طؤضانةكةى دةيدا لة 
 .و ماضى ئةكرد

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

وإال »، «بكة "اهلل أكرب"بدة، وة ئةطةر نا رِووى تيَبكة و  دةستى ليَ
 (.5/66)الرتمذي و إبن خزمية و البيهقى .«فاستقبله و َكبِّر

دا ( حجر األسود)وة عبداهلل ى كورِى عومةريش لة كاتى       
 (.5/71) يالبيهقو ،(6613)عبدالرزاق .«اهلل أكرب ،بسم اهلل» :دةيوت
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َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه » :وة عبداهلل كورِى عباس دةفةرمويَ      
َوَسلََّم َطاَف ِباْلَبْيِت َوُهَو َعَلى َبِعرٍي، ُكلََّما َأَتى َعَلى الرُّْكِن َأَشاَر ِإَلْيِه ِبَشْيٍء 

 (.3031) يالبخار.«ِفي َيِدِه، َوَكبََّر
تةوافى ئةكرد و هةركاتيَك بطةيشتايةتة  ثيَغةمبةرى خوا : واتة      

اهلل )ئيشارةتى ئةكرد بة شتىَ بة دةستيةوة بووة و ( حجر األسود)ئاستى 
 .ى دةكرد(أكرب

جار تةوافى كةعبة ( حةوت)ثاشان كةعبة خبةرة الى ضةثتةوة و       
رِؤشتنى خيَرا ( هةرولة)بة  ثياوان سىَ تةوافى سةرةتا دةبيَت ئةجنام بدة،

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

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

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

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َطاَف »َعْن اْبِن َيْعَلى، َعْن َأِبيِه،       
 (.060)صحيح سنن الرتمذي .«ُمْضَطِبًعا ِبالَبْيِت
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 .هةموو حةوت تةوافةكانى بة شانى رِووت بوو :واتة      
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن َرَمَل َرُسوُل اهلِل » :cُعَمَرإبن  َعْن      

 (.3000)مسلم .«اْلَحَجِر ِإَلى اْلَحَجِر َثَلاًثا، َوَمَشى َأْرَبًعا

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

 .ئاسايىضوارةكةى تر بة رِؤشتنى 

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

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

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

 (.3311) صحيح الرتغيب، (151)
تاوان ( احلجر األسود و الركن اليمانى)دةست ليَدانى : واتة      

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

 (.3007)مسلم و ،(3061)ي البخار.«الَبْيِت ِإلَّا الرُّْكَنْيِن الَيَماِنَيْيِن
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 ئيمامى عومةر دةفةرمويَت نةمبينى ثيَغةمبةرى خوا : واتة      
احلجر األسود و الركن )دةست بدات لة سوضةكانى كةعبة بيَجطة لة 

 .نةبيَت( ياليمان

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

َربَّنا آِتنا يف الدُّْنيا حسنة و يف اآلخرِة حسنة » :نيَوانياندا ئةم زيكرة خبويَنة
عبداهلل ى كورِى عومةر ، هةروةك (.3051) صحيح سنن أبي داود«َوقينا عذاب النَّار

بيَجطة لةم زيكرة هيض جؤرة زيكر و نزايةكى ، دةيطيَرِيَتةوة
بةَلكو هةموو كةس دةتوانيَت ضى دةزانيَت لة زيكر  دياريكراومان نية،
 .و دوعا بيخويَنيَت

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

الطََّواُف ِباْلَبْيِت َصَلاٌة َوَلِكنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َأَحلَّ ِفيِه اْلَمْنِطَق، َفَمْن »      
 (.0100) النسائي.«َنَطَق َفَلا َيْنِطْق ِإلَّا ِبَخْيٍر
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طةورة رِيَطةى داوة بة  ىتةوافى كةعبة نويَذة بةآلم خوا :واتة      
ئةطةر كةسيَك قسةى كرد با قسةى خيَر نةبيَت  ردن تيَيدا،قسةك

 .نةيكات
 ، ويفرواة الطرباني.«الكالم هفأقلوا في» :وة لة طيَرِانةوةيةكدا فةرمووى      

 .(303) رواءإلإ
 .تيَدا بكةن ىبا قسةى كةم: واتة      
احلجر )بة تةواو كردنى تةوافى حةوتةم و طةيشتنةوةت بة ئاستى       
و دةست ( احلجر األسود)ثيَويست ناكات رِووبكةيتةوة  (األسود

بكةيت، لةبةر ئةوةى ئةمانة كارى سةرةتا  (اهلل أكرب)هةَلربِيت و 
 .حةوتةكة ئةجنام نادةيت لةيَجطة تؤ تةوافيَكى تر ب كردنةوةى تةوافة،

 :ثاش حةوت تةوافةكة ثياوان شانيان دادةثؤشن      
 َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َطاَف» :ُأَميةبن  َعْن َيْعَلى      
 (.0153) إبن ماجةو ،(3053)صحيح أبي داود .«ُمْضَطِبًعا

 .وافةكةى بة شان دةركةوتنةوة بووةةثيَغةمبةرى خوا ت: واتة      
هةنديَك بة هةَلةدا ضوون كة دةَليَن دةبيَت لة دواى سىَ       

شان رِووت  ى تيَدا كؤتايى ديَت،(لةةهةرو)سةرةتا كة تةوافةكةى 
بةَلكو زؤربةى رِاى زانايان لةسةر ، كردنيش تيايدا كؤتايى ديَت
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واتة  (طاف)خويَندنةوةى رِووكةشى فةرموودةكةن كة دةفةرمويَت 
 .تةوافةكةى ئةجنامدا وة تةوافيش بة هةر حةوتى دةوتريَت

 :ن بؤ دَلنيابوونتبرِوانة ئةم سةرضاوانةى زانايا      
 .160  0ج للصنعانيسبل السالم   .3

 .551  3بن قدامة جإل غينامل .0

 .005  33لدائمة جافتاوى اللجنة  .1

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

 .56  يأللبانل حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم .5

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

 ،.]095: البقرة[[ ۉ  ې  ې  ې   ې] ئايةتة خبويَندريَتةوة
قل يا أيها )دا سورةتى  ثاشان دوو رِكات نويَذ بكة و لة رِكاتى يةكةم

قل هو )دا سورةتى  ى تيَدا خبويَنة و لة رِكاتى دووةميش(...الكافرون
 .خبويَنة..( .اهلل أحد

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

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



 ضوَنيَتى عومرة كردن بةثيَى قورئان و سوننةت

 

17 
 

، (3036)مسلم .«"ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُرون" َو "ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد"َيْقَرُأ ِفي الرَّْكَعَتْيِن 

 .56لباني  لأل جة النيب خ
دا نويَذ بكةيت كة كةس بة بةردةم  باش واية لة شويَنيَك      

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

امَلارُّ َبْيَن َيَدِي امُلَصلِّي َماَذا َعَلْيِه، َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعنَي َخْيًرا َلُه ِمْن َأْن َيُمرَّ 
 (.3310) مسلمو ،(536)البخاري .«َيَدْيِهَبْيَن 

دا ضةند  ئةطةر بزانيَت تيَثةرِبوون بة بةردةم نويَذ خويَنيَك :واتة      
 .تاوانبار دةبيَت ضل سالَ بوةستيَت باشرتة لةوةى تيَثةرِبيَت

  دواى ليَبونةوةى نويَذةكة بةرةو ئاوى زةمزةم برِؤ ليَى خبؤرةوة بةهةر
 .بيَت ديَتة دى و هةنديَكى بكة بة سةرتا و تةرِى بكة نييةتيَكى تايبةتيت

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

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

 (.3300،3305)اإلرواء .«"وعماًل متقباًل و رزقًا واسعًا و شفاًء من كل داء
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خواى ثةروةردطار داواى زانستى بةسود و كارى وةرطرياو :واتة      
 .و رِؤزى فراوان و شيفات لة هةموو دةرديَك ليَدةكةم

 (.661) ةالصحيح.«ُشرب لهماء زمزم ملا »      

 .ئاوى زةمزةم بؤ هةر نييةتيَكة :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  :واتة      
 (.3650)الصحيحة .«عم و شفاء سقمطإنها مباركة وهي طعام »      
 .زةمزةم بةبةرةكةتة و خؤراكى برسيية و شيفاى نةخؤشيية: واتة      

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

 .56لأللباني    حجة النيب.«ثم رجع إىل الركن فأستلمه»      
حجر )طةرِايةوة بؤ  ثاشان ثيَغةمبةر : جابر دةفةرمويَت      
 .و دةستى ليَدا( األسود
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 ى نيَوان سةفا و مةروةسةع
 

بةرةو بةرزايى سةفا برِؤ و كة ، تةوافى نيَوانيان حةوت جارة      

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

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

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

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

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

، وة سيَهةم كةدووةميش بيَليَرةوة و لة دواييدا دةست هةَلربِة و دوعا ب
 اهلُل َأَدا َبَمِب ُأَدْبَأ» :جاريش بيَليَرةوة، بةآلم لة دواييدا دوعا مةكة و بَلىَ

 (.3036)مسلم .«هِب
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كة خواى وا دةست ثيَدةكةم  :فةرمووى ثيَغةمبةرى خوا       
( سةفاى ثيَش مةروة)واتة لة باسدا كة ، ثةروةردطار دةستى ثيَكردووة

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

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

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

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

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

 .07احلج لأللباني  

ثةروةردطار داواى ليَخؤشبوون و بةزةييت ىلَ دةكةم، تؤ  :واتة      
 .باآلدةست و بةخشندةيت

  رواية جابر عند " ئايةتةكةبةبىَ خويَندنى  ،(مةروة)طةيشتيتة سةر بةرزايى

رِوو بكةرة كةعبة و زيكرةكة بة شيَوازى ثيَشوو بَليَرةوة "(2994)النسائي رقم 
و لة نيَوان يةكةم و دووةمدا دةست هةَلربِة و نزا و دوعاى تايبةتى 
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بةرةو سةفا بةهةمان  ،لة دواى سيَهةم جار دوعا ناكةيت خؤت بكة و
 طَلؤثة سةوزةكةدا لة هةموو تةوافيَكشيَوة بةرِيَدةكةويت و لة نيَوان 

 .دا رِاكردن و هةرولة دةكات ثياوان
 شةوة بؤ ةروةو لة م ةبةم شيَوةية لة سةفاوة بؤ مةروة تةوافى يةكةم

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

وة حةوت تةوافيش واجبة،  دادةنيَن كة ئةمة دةكاتة ضواردة تةواف،
خواى ثةروةردطار  بة بةَلطةى...و مةروة تةوافيَكةهةموو نيَوانى سةفا 

لة  .]051: البقرة[[ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ] :دةفةرموويَت
حةج )سةفاوة بؤ مةروة يةكيَكة لة نيشانة و شيعار و فةرمانى خوايى بؤ 

 (.و عومرة

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

ۓ  ] :خواى طةورة دةفةرموويَت( كةعبة)تةوافى       

بةآلم بؤ سةفاو مةروة  بة فةرمان، .]29: احلج[ [ڭ
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گ  گ] :دةفةرموويَت كة فةرمان نيية،  .]051: البقرة[ [ک  
ئةوةى فةرمانة حةوت تةوافة و ئةوةى فةرمان نيية ضواردةية ضؤن 

 !دةبيَت كارى وا؟

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

 (.0175) صحيح النسائي.«لصََّفا َواْلَمْرَوِةَحجَِّة اْلَوَداِع َعَلى َراِحَلِتِه ِباْلَبْيِت َوَبْيَن ا
، (حجة الوداع)تةوافى بة كةعبة و سةفا و مةروة كرد لة : واتة      

 .واتة هةردووكيان حةوت تةوافن
دا دوو جار دةكريَت بةآلم تةوافى سةفا ( قران)كةعبة لة تةوافى       

بوونى حةج و ثيَكةوة كةواتة تةنانةت لة  و مةروة يةك جار دةكريَت،
عومرةدا تةوافى سةفا و مةروة يةك جار ثيَويستة و لةسةرت الدةضيَت، 
لة رِووى حوكميش ناطاتة تةوافى كةعبة كة بة دَلنيايى حةوتة و هيضى 

 .ريَتىلَ زياد ناك
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 كردنةوة سةرتاشني ياخود كورت
 

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

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

 .سةرى بتاشيَت

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

 .شيَوازة واجبةكةى ثىَ ئةجنام نادريَت
بة ليَطرتنى قذيان بة ( واجبة)ئافرةتان كورت كردنةوة لة سةريان       

موو خوارووى قذيان ياخود ةهيَندةى نينؤكى ئادةميزاد لة ه
أبو داود .«َلْيَس َعَلى النَِّساِء َحْلٌق، ِإنََّما َعَلى النَِّساِء التَّْقِصرُي» :ثةلكةكانيان

(3710.) 
 .تاشني لةسةر ئافرةتان نية بةَلكو كورت كردنةوةية :واتة      
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ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ]: ؤريان تاشينة بؤ ثياوانباشرتين جوة       

ۉ ۉ    ۅ    ۋ  ۋ  ۅ   : الفتح[[ ۈ  ٴۇ  
خواى طةورة تاشينى ثيَش كورت كردنةوة باس كردووة لةو  .]29

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

َوامُلَقصِِّريَن َيا َرُسوَل اللَِّه، : َقاُلوا "اللَُّهمَّ اْرَحِم امُلَحلِِّقنَي": َرُسوَل اللَِّه، َقاَل
صحيح ابن ماجة .(ثالثًا)ويف رواية ، (3163)، ومسلم (3707)البخاري .«"َوامُلَقصِِّريَن": َقاَل

(1631 ،1631.) 

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

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

 .كورتكردنةوة

ِق ُخْذ َوَأَشاَر ِإَلى َجاِنِبِه ُثمَّ َقاَل ِلْلَحلَّا...»:  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك      
 (.3165)مسلم .«اْلَأْيَمِن، ُثمَّ اْلَأْيَسر
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ليَرةوة واتة الى : بة سةرتاشةكةى فةرموو ثيَغةمبةر : واتة      
 .رِاست ثاشان ضةث

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

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

 .(و ذنوب مغفورة
 

 تةوافى مالئاوايى
 (طواف الوداع)

َلا َيْنِفَرنَّ َأَحٌد َحتَّى َيُكوَن آِخَر َعْهِدِه » :َقاَل َرُسوُل اللَِّه       
 (.3107)ومسلم ، (3755)البخاري .«الطََّواُف ِباْلَبْيِت

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



 ضوَنيَتى عومرة كردن بةثيَى قورئان و سوننةت

 

16 
 

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

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

 .كردووة

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

 .خوادا

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

 .ماَلئاوايى

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

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

 .113  33ج فتاوى اللجنة الدائمة نةبرِوا.كةويَتناشى لةسةر فيدية
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كة دةَليَن بؤ زياتر رِونكردنةوةى رِاى زانايانى تر لةم بارةيةوة       
، رِونكردنةوةيةكى زاناى بةناوبانطى واجبة بؤ عومرة( طواف الوداع)

 .نةقلَ دةكةين( شيخ عثيمني)حيجاز 
و   ،(360  7شرح املمتع ج)لة كتيَبى  شيخ حممد صاحل العثيمني      

بهذا يتبني أن و»: دا دةَليَت( 151  0ج اجلامع األحكام فقة السنة)
القول الراجع وهو مذهب الشافعي و أبي حنيفة أنه واجب و أما مالك 

 .«و احلنابلة فريون أنه مستحب
بةو شيَوةية بؤمان دةركةوت كة رِاى مةزهةبى شافيعى و : واتة      

نى تةوافى وةداع بؤ عومرة تاوةكو وبو ئةبو حةنيفة بةهيَزة لة واجب
 .مةزهةبى حةنبةىل و ماليكى كة دةَليَن سونةتة

بؤ عومرة واجبة بةم  ماَلئاوايىتةوافى  :لة ثاش ئةمة دةفةرمويَت      
 :خاآلنةى خوارةوة

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

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

 (.3366) مسلمو ،(3636) يالبخار.«َحجَِّك

بيَطومان  ،بيكة دا دا دةكةيت لة عومرةش ضى لة حةج :واتة      
 .دا واجبة دا واجبة، كةواتة لة عومرةش لة حةج ماَلئاوايىتةوافى 

عومرةكار سةرةتاى كارةكةى بة تةواف دةكاتةوة، ثيَويستة كؤتا . 3
 .كاريشى بة تةواف كؤتايى بيَت

طةر بيكةن دَلنيابوون و زيادة رِةخساندنيَكة بؤ  ماَلئاوايىتةوافى . 4
 .عبادةتييةكان و لة طةردن نةمانبوونى كارة  كاملَ
َدْع َما َيِريُبَك ِإَلى َما َلا » :ئةفةرمويَت وة ثيَغةمبةريش       
 (.5733)والنسائي  ،(0536)الرتمذي .«َيِريُبك
 .واز لة كارى طوماناوى بيَنة بؤ كارى دَلنيابوون: واتة      
 من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه» :وة دةفةرمويَت      
 (.3511)ومسلم  ،(50)البخاري .«وعرضه

ن و كار و ئةوة دي ئةوةى خؤى بثاريَزيَت لة طوماناوييةكان: واتة      
 .خؤيةتى ثاريَزراوة
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نةبوونى بةَلطة، بةَلطة نية لةسةر نةبوون، بة تايبةت بةَلطة . 5
 .طشتييةكانيش لة ئاراداية

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

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

وة عومرةى جوعرانة كة دةكريَت بة بةَلطة لةسةر تيا نةبوونى . 9
نةمايةوة لة مةككةدا، وة هةركةسيَك  ثيَغةمبةر  ىماَلئاوايتةوافى 

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

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

و بةرِيَز رِاطرتنى بةشيَكة لة بةندايةتى  ماَلى خواى ثةروةردطارة، ئةوةش

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

 .]32: احلج[[ ڦ
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وة عومرةش ناو براوة الى زانايان بة حةجى بضوك، بةآلم تةوافى       
لةسةر ئةو ئافرةتانةى كة لة رِوخسةتى مانطانةدان واجب نية  ماَلئاوايى

ُأِمَر النَّاُس َأْن »: دا دا و نة لة عةمرةش و فيديةشى ناويَت نة لة حةج
ومسلم  ،(3755)البخاري .«َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم ِباْلَبْيِت، ِإلَّا َأنَُّه ُخفَِّف َعِن احَلاِئِض

(3106.) 
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 الدعاء من السنة
 

اللُهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلْح ِلي ُدْنَياَي ». 3   
َوَأْصِلْح ِلي آِخَرِتي الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل اْلَحَياَة الَِّتي ِفيَها َمَعاِشي، 

 (.0706) مسلم.«ِزَياَدًة ِلي ِفي ُكلِّ َخْيٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة ِلي ِمْن ُكلِّ َشر

 (.0703) مسلم.«اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلُهَدى َوالتَُّقى، َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى». 0   

 (.1533) الرتمذي.«الَعاِفَيَة ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرة َكَأْسَأُلم ِإني اللََّه». 1   

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

 الرتمذي.«َوَسلََّم، َوَأْنَت امُلْسَتَعاُن، َوَعَلْيَك الَبَلاُغ، َوَلا َحْوَل َوَلا ُقوََّة ِإلَّا ِباللَّه

 .(1360)إبن ماجة ، و(1503)

َبَصِري، َوِمْن َشرِّ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َسْمِعي، َوِمْن َشرِّ ». 5   
 .(5363)، والنسائي (3553) أبوداود.«ِلَساِني، َوِمْن َشرِّ َقْلِبي، َوِمْن َشرِّ َمِنيِّي

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اأَلْخَلاِق، َواأَلْعَماِل ». 0   
 (.3016)، صحيح اجلامع (1513) الرتمذي.«َواأَلْهَواء
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 (.1531) الرتمذي.«اللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي». 7   

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِِّه َعاِجَلُه َوآِجَلُه، َما َعِلْمُت ِمْنُه ». 6   
َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َوَما َلْم َأْعَلُم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِّ ُكلِِّه َعاِجَلُه َوآِجَلُه، 

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

َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما َقرََّب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل َوَعَمٍل، َوَأْسَأُلَك َأْن َوَعَمٍل، 
 (.3070)، صحيح اجلامع (601) صحيح إبن حبان.«َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه ِلي َخْيًرا

َوَبْيَن َمَعاِصيَك، َوِمْن اللَُّهمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيُحوُل َبْيَنَنا ». 1   
َطاَعِتَك َما ُتَبلُِّغَنا ِبِه َجنََّتَك، َوِمَن الَيِقنِي َما ُتَهوُِّن ِبِه َعَلْيَنا ُمِصيَباِت الدُّْنَيا، 
َوَمتِّْعَنا ِبَأْسَماِعَنا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَِّتَنا َما َأْحَيْيَتَنا، َواْجَعْلُه الَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل 

ْأَرَنا َعَلى َمْن َظَلَمَنا، َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا، َوَلا َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي َث
ِديِنَنا، َوَلا َتْجَعِل الدُّْنَيا َأْكَبَر َهمَِّنا َوَلا َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َوَلا ُتَسلِّْط َعَلْيَنا َمْن َلا 

 (.1560)الرتمذي .«َيْرَحُمَنا

مَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َوَجْهِلي، َوِإْسَراِفي ِفي َأْمِري، َوَما َأْنَت اللَُّه». 36   
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َهْزِلي َوِجدِّي َوَخَطاَياَي َوَعْمِدي، َوُكلُّ . َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي
 (.0111) البخاري.«َذِلَك ِعْنِدي
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َكِثرًيا، َواَل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا اللَُّهمَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما ». 33   
َأْنَت، َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَحْمِني ِإنََّك َأْنَت الَغُفوُر 

 .(0765)، ومسلم (613) البخاري.«الرَِّحيُم

َوَأُعوُذ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهَلْدِم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن التََّردِّي،». 30   
ِبَك ِمَن اْلَغَرِق، َواْلَحَرِق، َواْلَهَرِم، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َيَتَخبََّطِني الشَّْيَطاُن ِعْنَد 
اْلَمْوِت، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت ِفي َسِبيِلَك ُمْدِبًرا، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت 

 .(5513)والنسائي ، (3550) أبوداود.«َلِديًغا

اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسل و اجلنب و البخل و ». 31   
اهلرم والقسوة والغفلة والعيلة و الذلة واملسكنة وأعوذ بك من الفقر و 
الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من 

 صحيح اجلامع.«الصمم والبكم و اجلنون و اجلذام و الرب  وسيء األسقام

(3065.) 

النسائي يف .«اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِعْلًما َناِفًعا، َوَعَمًلا ُمَتَقبًَّلا، َوِرْزًقا َطيًِّبا». 33   

 (.1656) سنن الكربى

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َقْلٍب َلا َيْخَشُع، َوِمْن ُدَعاٍء َلا ُيْسَمُع، ». 35   
 .(3163)، وصحيح أبي داود (1360) الرتمذي.«َلا َيْنَفع َوِمْن َنْفٍس َلا َتْشَبُع، َوِمْن ِعْلٍم
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اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ملا ». 30   
 (.10) صحيح الرتغيب.«ال نعلمه

اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق، َأْحِيِني َما َعِلْمَت ». 37   
َخْيًرا ِلي، َوَتَوفَِّني ِإَذا َعِلْمَت اْلَوَفاَة َخْيًرا ِلي، اللَُّهمَّ َوَأْسَأُلَك اْلَحَياَة 

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

َعْيٍن َلا َتْنَقِطُع، َوَأْسَأُلَك الرَِّضاَء َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد 
اْلَمْوِت، َوَأْسَأُلَك َلذََّة النََّظِر ِإَلى َوْجِهَك، َوالشَّْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر 

َوَلا ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ َزيِّنَّا ِبِزيَنِة اْلِإمَياِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة  َضرَّاَء ُمِضرٍَّة،
 (.3165) النسائي.«ُمْهَتِدين

النسائي يف سنن .«اللُهمَّ ِقِني َشرَّ َنْفِسي، َواْعِزْم ِلي َعَلى ُرْشٍد َأْمِري». 36   

 (.36705) الكربى

اللُهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اْلَأْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َربََّنا ». 31   
َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، َفاِلَق اْلَحبِّ َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواْلِإْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، 

اللُهمَّ َأْنَت اْلَأوَُّل َفَلْيَس  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتِه،
َقْبَلَك َشْيٌء، َوَأْنَت اْلآِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك 
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َشْيٌء، َوَأْنَت اْلَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّا الدَّْيَن، َوَأْغِنَنا ِمَن 
 (.0731) مسلم.«اْلَفْقر

اللُهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها، َوَزكَِّها َأْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها، َأْنَت ». 06   
 (.0700) مسلم.«َوِليَُّها َوَمْوَلاَها

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهَلمِّ َواحَلَزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، ». 03   
 (.0611) البخاري.«َوَغَلَبِة الرَِّجاِلَوالُبْخِل َواجُلْبِن، َوَضَلِع الدَّْيِن، 

ِمْن َجْهِد الَباَلِء، َوَدَرِك الشََّقاِء، َوُسوِء  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك». 00   
 (.0030) البخاري.«الَقَضاِء، َوَشَماَتِة اأَلْعَداِء

َسْمِعي ُنوًرا،  اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنوًرا، َوِفي َبَصِري ُنوًرا، َوِفي». 01   
َوَعْن َيِميِني ُنوًرا، َوَعْن َيَساِري ُنوًرا، َوَفْوِقي ُنوًرا، َوَتْحِتي ُنوًرا، َوَأَماِمي 

 (.701)، ومسلم (0130) البخاري.«ُنوًرا، َوَخْلِفي ُنوًرا، َواْجَعْل ِلي ُنوًرا

َأْمِري، َوَما َأْنَت  اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َوَجْهِلي، َوِإْسَراِفي ِفي». 03   
َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي، اللُهمَّ اْغِفْر ِلي ِجدِّي َوَهْزِلي، َوَخَطِئي َوَعْمِدي، َوُكلُّ َذِلَك 
ِعْنِدي، اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، 
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اْلُمَقدُِّم َوَأْنَت اْلُمَؤخُِّر، َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي، َأْنَت
 .(0731)، ومسلم (0116) البخاري.«َقِدير

اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ». 05   
َوُدْنَياَي، َوَأْهِلي، َوَماِلي، اللُهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي، اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة، ِفي ِديِني، 

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

 (.36105) النسائي يف سنن الكربىو ،(5673)

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك و مبعافاتك من عقوبتك ». 00   
صحيح .«وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 (.3066) اجلامع

اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، ُمْذِهَب الَباِس، اْشِف َأْنَت الشَّاِفي، اَل َشاِفَي ». 07   
 (.5730) البخاري.«ِإلَّا َأْنَت، ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر َسَقًما

 (.151) صحيح إبن حبان.«اللَُّهمَّ َحسَّْنَت َخْلِقي َفَحسِّْن ُخُلِقي». 06   

 صحيح اجلامع.«اللهم إني أسألك اهلدى و التقى والعفاف والغنى». 01   

(3075.) 

صحيح اجلامع .«عبادتكاللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن ». 16   

(1601.) 
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اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوِمْن َتَحوُِّل َعاِفَيِتَك، ». 13   
 (.0711) مسلم.«َوِمْن َفْجَأِة ِنْقَمِتَك، َوِمْن َجِميِع َسَخِطَك

 صحيح إبن حبان.«يِنكاللُهمَّ َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب، َثبِّْت ُقُلوَبَنا َعَلى ِد». 10   

(131.) 

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

  (.5761) صحيح اجلامع.«اللهم إني أسألك املعافاة يف الدنيا واآلخرة». 13   
 (.606) صحيح إبن حبان.«اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَجنََّة، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّار». 15   

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ». 10   
ِإْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل 

 (.1101) اريالبخ.«ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

 
دواكارين خواى ثةروةردطار سةفةرى عيبادةتتان ثرِ لة 

ثاداشت و رِةزامةندى خؤى بكات و بة سةالمةتى رِؤيشنت و 
 طةرِانةوةتان بيَت
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