
 :سةرةتا ئةم كارانة ئةجنامبدة

 {بِسْم اللَّهِ توكَّْلتُ عَلَى اللَّهِ، وال حوْلَ وال قُوةَ إالَّ بِاللَّهِ  }سةرةتا كة لة مالَ دةرضووى ئةم زيكرة دةخويَنيت  - 1

 {استودعكم اهلل الذي التضـيع ودائـعـه }وة ئةم زيكرة دةخويَنيت لة كاتى مالَ ئاوى كردن لة كةس و كارت  -2

سُبْحانَ الََّذِي سَخََّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنََّا لَهُ   ،هلل بسم اهلل احلمد }وة ئةم زيكرة دةخويَنيت دواى سةركةوتن بؤناو سةيارة و تةيارة -3
احلمد هلل، احلمد هلل، احلمد هلل، اهلل اكرب، اهلل اكرب، اهلل اكرب، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي  ، مُْقرِنِنيَ * وَإِنََّا إِلَى رَبَِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

 {"فاغفر لي،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت

سُبْحَانَ الّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُْقرِنِنيَ* وَإِنَّا  اهلل اكرب, اهلل اكرب, اهلل اكرب }:    ئةم زيكرة دةخويَنيت بؤ سةفركردن ثاشان -4
وَمِنَ اْلعَمَلِ مَا تَرْضَىَ. اللّهُمَّ هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. وَاْطوِ عَنَّا بُعْدَهُ.  .اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اْلبِرَّ وَالتَّْقوَىَ .إِلَىَ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

نْقَلَبِ، فِي اْلمَالِ وَاْلخَلِيفَةُ فِي األَهْلِ. اللّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ اْلمَنْظَرِ، وَسُوءِ اْلمُ .اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ

 آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون }وة ئةطةر طةرايةوة لة سةفةر دةيلَيَتةوةو ئةمةى بؤ زياد دةكات{  ."وَاألَهْلِ



 

 :كارةكانى كاتى ئيحرِام كردن

سةفةر دةكةن دةبيَت هةر لة ( ئةوا ئةم كارانةى خوارةوة ئةجنام بدة،بةالَم ئةوانةى بة تةيارةوة ذواحلليفةئةطةر طةيشتية )
 بدةن  فرِؤكةخانةوة ئةو كارانة ئةجنام

 

 سوننةتة ثيَش ئيحرِام كردن خؤت بشؤيت -1
سوننةتة بؤثياوان بؤنى خؤش لة الشةيان بدةن،وة بؤ ئافرةتان كريَم و رِؤنى بةسوود لة الشةيان بدةن وةنابيَت جلى لةبةر  -2 

 كراو بؤ ئيحرِام كردن بؤنى ليَبدريَت 
كة دةدريَت بةسةر هةردوو شان و (رداء)دواى ئةوةى جلى ئيحرِام لةبةردةكةيت،بؤثياوان دوو ثارضةى سثى بةيةكةميان دةوتريَت -3

كة لة ناوكةوة تا ئةذنؤى ثيَ دادةثؤشيَت،بةالَم ئافرةت جليَكى )ئيزار(سك و ثشتدا تا ناوك،وة ئةوةى دووةميان ثيَى دةوتريَت 
 كة هةموو الشةيان دادةثؤشيَت جطة لة هةردوو قاث و رومةتيان نةبيَت داثؤشراو لةبةر دةكةن

 دوو رِكعات نويَذ بكةيت ضونكة شويَنيَكى ثريؤزة (ذواحلليفة)وة سوننةت واية لة -4
بةتةيارة سةفةر ،بةالَم ئةوانةى {لبيك اللهم عمرة  }ئيحرِام كردن:وة لة دواى ئةمانةوة رِوو لةقيبلة دةكةيت و بةثيَوة دةلَيَت -5

 دةكةن كة نزيكى ميقات بو نةوة ئيحرِام دةكةن



وة سوننةتة  {لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك، الشريك لك }:ئينجا دواى ئةوة دةلَيَني -6
 بة دةنطى زؤر بةرز ئةمة بلَيَيتةوة

ديَتة ثيَش ضاوت ، ئينجا واز دةهيَنني لةم زيكرةو ، ئةم كارانةى خوارةوة ئةجنام  بةردةوام ئةم زيكرة دةلَيت تامالَةكانى مةككة -7
 :دةدةين

  :ثيَش ضوونة ناو مةككةوة
 

سوننةتة ثيَش ضوونة ناو مةككةوة خؤت بشؤريت ئةطةر بؤت كرا ، وة سونةتة بة رؤذ بضيتة ناو مةككةوة ، وة ضاكرت واية لة 
 سةرووى مةككةوة بضيتة ذورةوة 

 {وَالسَّالمُ عَلى رَسولِ اهلل، اللّهُـمَّ اْفتَـحْ لي أَبْوابَ رَحْمَتـِك ،بِسْـمِ اهلل، وَالصَّالةُ } ئينجا بلَىبة قاضى راست دةضيتة ذورةوة   -1

 )بسم اهلل ، اهلل اكرب(   تيَدةكةيت و دةلَيَيتوة رِووى  (احلجر األسود)ئينجا يةك سةر برِؤ الى بةردة رِةشةكة   -2

ئةطةر بؤت كرا دةست دةهيَنيت بة بةردةكةداو ، بة دةميش ماضى دةكةيت،سوجدةى لةسةر دةبةيت ،وة ئةطةر بؤت نةكرا ماضى  -3
بكةيت ئةوة دةست دةهيَنيت بة بةردةكةداو ئينجا دةستت ماض دةكةيت ،وة ئةطةر ئةويشت بؤنةكرا ئةوا بةدةستى رِاستت لة دوورةوة 

 وة هيضى تر مةكة. )اهلل اكرب(      ة و دةستت بةرز بكةوة و بلَىَرِوو بكة بةرةو بةردة رِةشةك



ئةوجا ثؤشاكى سةرةوةى ناوكت دةكةيتةوة و ناوةرِاستةكةى دةخةيتة ذيَر بالَى رِاستت و بؤ ئةوةى شانى رِاستت بةدةرةوة بيَت ،وة  -4
 هةردوو سةرى ثؤشاكةكة دةدةيت بةسةر شانى ضةثتةوة

رِةشةكةوة لةسةر خةتة رِةشةكةوة دةست دةكةيت بة تةواف كردن بةدةورى كةعبةداو كةعبة دةخةيتة الى ئينجا لة ئاستى بةردة -5
 ضةثتةوة

وة كة طةيشتية رِوكنى يةمانى وة دةست دةهيَنى بةسةريداو بةالم نابيَت ماضى بكةيت،وة ئةطةر بؤت نةكرا دةست بهيَنى -6
 تيش ئيشارةتى بؤ بكةيت ضونكة بيدعةية.بةسةريدا ئةوا ئازارى كةس مةدة و نابيَت بة دةس

ْنَيا َحَسَنًة َوفِي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوقَِنا  }وة سوننةتة لة نيَوان رِوكنى يةمانى و بةردة رِةشةكة ئةم زيكرة خبويَنيت -7 َنا آِتَنا فِي الدُّ َربَّ

ةنيَوان دةرطاى كةعبة و بةردة رِةشةكةدا هةية ،وة دوعاى وة دروستة سينط و رِوومةتت بةو ال ديوارةدا بلكيَنيت كة ل{َعَذاَب النَّارِ 
 خيَريش زؤر بكة

وة سوننةتة لة سىَ تةوافى يةكةمدا تؤزيَك بة خيَرايى و بةثةلة بسورِيَيتةوة، وة سوننةتة دةست نويَذت هةبيَت بؤ تةوافكردن  -8
وة دروستة قورِئانيش خبويَنيت،وة كة تةوافى  ،وة لةكاتى تةواف كردن هةر دوعايةك يان هةر زيكريَك بكةيت ئةوا دروستة

حةوتةمت تةواو كرد ئةوا ماضى بةردةكة مةكةو دةستيشت بؤ دريَذ مةكة ضونكة بيدعةية،ئينجا دواى تةواو بوونى تةوافى حةوتةم 
ئينجا { مُصَلًّى اهِيمَ ا مِن مَّقَامِ إِبْرَوَاتَّخِذُو }       شانى رِاستت داثؤشةو يةك سةر برِؤ بؤ الى مةقام ئيرباهيم وة ئةم ئايةتة خبويَنةوة

ونَ  قُلْ يَا أَيُّهَا اْلكَافِرُ }  لةثشت مةقامى ئيرباهيمةوة دوو رِكعات نويَذى سوننةت دةكةيت، وة سوننةتة لة ركعاتى يةكةم سورِةتى 



لَكُمْ دِينُكُمْ  ﴾٥﴿دُ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُ ﴾٤﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ  ﴾٣﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  ﴾٢﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  ﴾١﴿

وَلَمْ يَكُن لَّهُ  ﴾٣﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  ﴾٢﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ  ﴾١﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) دووةمدا سورةتىوة لة ركاتى خبويَنيت.{ ﴾٦﴿وَلِيَ دِينِ 

ئينجا دةضيتة خوارةوة بؤ الى ئاوى زةم زةم وة ليَى دةخؤيتةوةو هةنديَكيش بكة بةسةر سةرتدا، دواى ئةوة  ( ﴾٤﴿كُفُوًا أَحَدٌ 
بطةرِيَوةوة بؤ الى بةردة رِةشةكةو وة ئةطةر توانيت دةستى ثيَدا دةهيَنيت وة ماضى دةكةيت ، وة ئةطةر قةلَةبالَغى هةبيَت ئةوة 

بسم اهلل ، اهلل )    بؤ دةكةيت و دةلَيَيتردة رِةشةكة دةست بةرز دةكةيتةوة وةئيشارِةتى دةضيتة سةر خةتة  رِةشةكةو بةرامبةر بة
 اكرب(

 سةعى نيَوان سةفا و مةرِوة:

 لةسةعى نيَوان سةفا و مةرِواوة ئةم كارانة ئةجنام دةدةيت:

َفا َواْلَمرْ : )ئةم ئايتة دةخويَنيت كيَوي سةفا ، وة كةنزيك بوويتةوة ئينجا لة دةرطاى سةفاوة دةرؤيت بةرةو -1 َوَة ِمن  إِنَّ الصَّ

هِ   َشَعاِئرِ  َف ِبِهَما  َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمرَ   اللَـّ وَّ َع َخْيرً  َفََل ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّ َه َشاِكر   َوَمن َتَطوَّ ئينجا بلَيَ   ( َعلِيم    ا َفإِنَّ اللَـّ
 ( نبدا مبا بدا اهلل به  )

ئينجا سيَ جار ئةم زيكرة  )اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب( وة دةلَيَيتئينجا دةضيتة سةر كيَوى سةفا وة رِوو لة كة عبة دةكةيت و  -2
ده، صدق ا إله إال هللا، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال هللا وح)دةخويَنيت 
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وة تيَيدا هاتووة كة )ضي لةسةر سةفا كرد ئةواشى لةسةر مةروا كرد(  وة سوننةتة (.وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده
 لةنيَوان ئةم زيكرانةدا دوعاى خيَر بكةيت 

 ئينجا شؤرِ دةبيتةوة لة سةفاوة بةرةو كيَوى مةرٍِِوا.-3

 وة لةئاستى بةيداخة سةوزة كةدا بةخيَرايو بةثةلة برؤ تا ئاستى بةيداخة سةوزةكةى تر  -4

 ئينجا بة لةسةر خؤ و بة لةريَ كردن بةسةر مةروادا سةر كةوة.-5

وان سة ئينجا لةسةر كيَوى مةروةدا رِوو لة كةعبة بكةو ئةم زيكر خبويَنة كة لةسةر كيَوى سة فادا خويَندت ، وة سوننةتة لةنيَ -6
 (. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وأنت األعز األكرم)فاو مةروادا ئةم زيكر بلَيَي 

 سةر تاشني يان كورت كردنةوة :

ضونكة دواى تةواو بوونى سةعى نيَوان سةفا و مةروا ، ئينجا سةرت بتاشةو يان كورتى بكةوة )سفر كردن باشرتة لة كورت كردنةوة )
سيَ جار دوعاى بؤئةم كةسة كردووة كةسةرى سفر دةكات ، بةآلم يةك جار دوعاى بؤ ئةم كةسة كردووة كة ()ثيَغةمبةرى خوا

 بؤكردووين قبول  خواى طةورة عومرةكةى إنشاء اهلل تةنكى دةكات( ثاشان ئةر كانةكانى عومرة تةواو دةبيَت 

  

 



 )لة دوعاى خيَر بيَ بةمشان مةكةن(

لەباڵوکراوەکانی ماڵپەڕی 

 فەرموودە

www.fermude.com 
 


