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 دةستثيَك و رِيَخؤشكارى
 

َوِمْن َسيِّئَاِت إِنَّ الْـَحْمَد لِلَّـِه َنْحَمُدُه َوَنْستَِعيْنُـُه َوَنْستَْغِفُرُه ، َوَنُعْوُذ بِاللَّـِه ِمْن ُشـُرْوِر َأْنُفِسنَا ، 

َوْحَدُه ََل َمْن َيـْهِدهِ اللَّـُه َفََل ُمِضلَّ لَُه ، َوَمْن ُيْضلِْل َفََل َهادَِي لَُه . َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلََه إَِلَّ اللَّـُه َأْعَمـالِنَا ، 

داً َعبُْدُه َوَرُسولُُه .  َشـِرْيَك لَُه . َوأَْشَهُد َأنَّ ُمـَحمَّ
تدا دةبينني ضاكة و فةزأل و بيَطومان ئةطةر برِوانينة هةر ثرس و باسيَكى شةريعة

تايبةمتةندى خؤى هةية ئةوةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة شةريعةتة ثريؤزةكةى ئيَمة لة اليةن 
خواى ثةروةردطارةوة هاتووة و هةر ئةويشة زانستى رِةهايى هةية بةوةى كة خيَر وضاكةية بؤ 

ريؤزةكةيدا ، يان لة رِيَطةى بةندةكانى ، بؤية بةخؤى ئةوةى بؤ رِوونكردينةتةوة لة قورئانةث
ثيَغةمبةرةكةيةوة ئةوةى ثيَرِاطةياندووين ... ئةوةتا خواى دانا و كار دروست لة ئايةتيَك لة 

ن تَُصوُمواْ َخْْيٌ  ] ت :فةرمويَئايةتةكانى قورئانى ثريؤزدا ئاماذة بةضاكةى رِؤذوو دةكات و دة
َ
َوأ

ئةطةر  ضاكرتة بؤتان تانرِؤذووطرتن : بيَطومان واتة،  ( 184 ) البقرة : [ لَُّكْم إِن ُكنُتْم تَْعلَُمونَ 
 .، كةواتة رِؤذووطرتنمان خيَرترة بؤمان لة نةطرتنى بزانن  تانبةو كارة

رِؤذوو  هاتووة كة  ـةدا ( مامةأبو أ ) فةرموودةى لةزياد لةسةر ضاكةى رِؤذووطرتن 

ِه ـَأَتيُْت َرُسوَل اللَّ )) :  تيَفةرمويَتةوة و دةدةطيَرِ، ئةم هاوةَلة بةرِيَزة  ى نيةشهاوشيَوةتةنانةت 

  َك يْ لَ عَ  » : َقاَل ،   ةَ ـَجنَّ ـُيْدِخُلنِي الْ ،  آُخُذُه َعنَْك  َعَمل  ي بِ ـُمْرنِ !  هِ ـَيا َرُسوَل اللَّ :  َفُقْلُت 

ُه ،  مِ وْ الصَّ بِ  ُه ََل َعْدَل ُه  ، ] وفـي رواية : لَ  َل ثْ مِ  ََل َفإِنَّ ة خزمةت هامتواتة : ،  (1)«  [ َلهُ َفإِنَّ
آ بَلآ لة خؤتى كردةوةيةكم ث ئةى ثيَغةمبةرى خوا :  توو، و ثيَم  ثيَغةمبةرى خوا 

 رِؤذوو هاوشيَوةى نية .ضونكة ة بةهةشتةوة ، ئةويش فةرمووى : بةرِؤذوو بة ، باتمبوةرطرم ، و 

                                                
،  2220فـي سننه ، برقم : النسائي  هخرج، أ 22195 ، 22141د فـي مسنده ، برقم : مـحرواه أ (1)

، صحيح وضعيف سنن النسائي ، وصححه األلبانـي فـي  : إسناده صحيح ، وقال شعيب األرناؤوط 2223

 . 1937، برقم : الصحيحة  وفـي ، 4044:  رقم، بجامع ـصحيح ال، وفـي  2220برقم : 



لةم ـ خواى ثةروةردطار و عةونةتى بةثشتيوانى هةموو ئةوانةش ئةوة ثيَويست دةكةن ـ 
ضاكةكانى رِؤذوو و ضاكةكانى  )ضةند خاَليَك ة ب ةمدبدا هةوَلى ئةوة ورِيَخؤشكارية دةستثيَك

 : ئةوةش بةم شيَوةيةى خوايةوة، خبةمةرِوو  ( مانطى رِةمةزانى ثيرؤز
  ئةمةش خؤى لة ضةند خالَيَكدا دةبينيَتةوة : ضاكةكانى رِؤذوو: يةكةم : 
 . رِؤذوو هؤكاريَكة لة هؤكارةكانى دروستبوونى تةقواى خواى ثةروةردطار 
 . رِؤذوو غةل و غةش و رِق و كينة و وةسوةسة لة دلَ و دةرووندا ناهيَليَت 
 . رِؤذوو شكيَنةرى شةهوةتة بؤ كةسيَك كة تواناى ذنهيَنانى نةبيَت  
  حالَ دةبيَت . خؤشجار بة رِؤذووةكةى رِؤذووان دوو 
 كة دواتر دةخريَنةرِوو . و سةثيَضيةكان تاوانلة  يَككةفارةتى هةندكراوةتة  رِؤذوو ، 
 . رِؤذوو شورا و قةآليةكى ثتةوة لة رِووى ئاطرى دؤزةخدا 
  حةفتا ثايز خاوةنةكةى لة ئاطرى  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى

 دؤزةخ دوور دةخاتةوة .
  سةد سالَ ئاطرى دؤزةخ لة خاوةنةكةى  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى

 دوور دةخاتةوة .
  بة ئةندازةى دوورى نيَوان ئةرز و  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى

 ئامسان خاوةنةكةى لة ئاطرى دؤزةخ دوور دةخاتةوة .
 كراوةثاداشتى رِؤذووانان ثاداشتيَكى ديارى نة . 
  لةبؤنى ميسك خؤشرتةلةرِؤذى دواييدا بؤنى دةمى رِؤذووان لةالى خوا .  
 ةتى لةرِؤذى دواييداخاوةنةكةي ارىرِؤذوو شةفاعةتك . 
 يَ  ىدةرطا  وة .رِؤذووانانةةب يبةتةتالةدةرطاكانى بةهةشت  ان () الرَّ
  ئةو كةسةى كؤتايى ذيانى بة رِؤذووى رِؤذيَك بيَت مةبةستى تيَيدا تةنها خواى

 ثةروةردطار بيَت خواى ثةروةردطار دةخياتة بةهةشتةوة .
 رِؤذوو رِؤذوووان دةخاتة بةهةشتةوة . 
  خواى ثةروةردطار ذوورى تايبةتى بؤ ئةو رِؤذوانانة داناوة كة رِؤذووى يةك لةدواى يةك

 مةبةستى : طرتنى رِؤذووة سوننةتةكان زياد لةسةر فةرزةكان ـ . دةطريَت ـ
  ان هةمان ثاداشتى ئةو بةدةست ديَنيترِؤذوو بة خواردندان ثيَدانى . 
 ضاكةكانى مانطى رِةمةزان : 
  قورئانى ثريؤزةرِةمةزانى مانطى دابةزينى مانطى . 



  خواى  ثةيام و ئايينةكانىرِةمةزانى ثريؤز مانطى دابةزينى هةنديَك لة مانطى
 ثةروةردطارة بؤ ثيَغةمبةرانى ترى .

  طرتنى رِؤذووى مانطى رِةمةزان بة باوةرِ و ضاوةرِوانى ثاداشتةوة هؤكارى ليَخؤشبوونى
 تاوان و طوناهةكانة .

  هةر كةسيَك ثاش شايةتومان رِؤذووى مانطى رِةمةزان بطريَت ، ئةوا لةطةلَ رِاستطؤيان
 دةبيَت .و شةهيداندا 
  و ريَن ، خدةودةرطاكانى دؤزةخ دا،  نةوةيَكردة دةرطاكانى بةهةشتلةم مانطةدا
  يَن .كردةكؤت ةكان و ماردة ياخيبووةكانى جنؤكة شةيتان
  لةم مانطةداية كة زيندوكردنةوةى بةثةرستش خيَرى لة ثةرستشى هةزار شةوى قةدر

 مانط زياترة .
 شةوى كؤتايى ئةم مانطةدا سوننةتة . كؤشش و هةوَلدانى زياتر لة دة 
  َثاداشت و خيَرى عومرةكردن لةم مانطةدا وةك خيَرى حةجيَكى تةواوة لةطةل

 . ثيَغةمبةرى خوادا  
  . مانطى رِةمةزان دوعا و ثارِانةوةى تيَدا طريا دةبيَت 
 و تيَيدا بةرِؤذوو دةبيَت  ى ثريؤزرِةمةزانمانطى  ثلة و ثايةى ئةو كةسةى كة دةطات بة

بةرزتر دةبيَت لةو كةسةى كة ثيَش ئةو مردبيَت ئةطةر لة ثيَناوى خواى ثةروةردطاريش لة 
 تيَكؤشاندا شةهيد بووبيَت .

 . مانطى رِةمةزان مانطى خويَندنةوة و ليَكدانةوةى ئايةتةكانى قورئانى ثريؤزة 
بؤ ئةوةى لةم مانطة ثريؤزةدا هةوَليَكى ئةم باسكردنانةش بؤ زياتر هاندانى موسَلمانانة 

بيَت ، بؤ ئةوةى  زياتر بدةن بؤ ئةوةى رِؤذووةكةيان زياتر بةثيَى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 
ئةطةرى وةرطرتنى لةاليةن خواى ثةروةردطارةوة زياتر بيَت ، و ببيَتة تويَشويةك بؤ رِؤذى دوايى ، 

رِؤذوو و قورئان ـ تيَيدا دةبن بةشةفاعةتكارى  ئةو رِؤذةى كة كردةوةكانى مرؤظ ـ لةوانةش
 ومَ يَ  دِ بْ عَ لْ لِ  نِ اْ عَ فَ ْش يَ  نُ آرْ قُ الْ وَ  مُ اْ يَ الصِّ » فةرموويةتى :  ثيَغةمبةرى خوا خاوةنةكةيان ، 



يدا شةفاعةت دةكةن يرِؤذى دوا واتة : رِؤذوو و قورئانى ثريؤز لة،  (1)«  نِ اْ عَ فَّ َش يُ فَ  ...،  ةِ مَ اْ يَ قِ الْ 
 بؤي . كارشةفاعةت بة كاتخواى ثةروةردطار هةردوو دة... يان ، ةخاوةنةكبؤ 

ضاكةكانى رِؤذوو و  ) ثاشان با بزانني بةَلطةى ئةو خاآلنةى سةروة ضني كة باس لة

 دةكةن ، جا بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار دةوتريَت : ( ضاكةكانى مانطى رِةمةزانى ثيرؤز
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 3 : جمع الزوائدـم ي )ـف يوقال اهليثم،  6626: فـي مسنده ، برقم مد ـحأ اإلمام هخرجأ (1)

ِحيْ ـَرانِ ـالطَّبَ  اُل َج رِ وَ  ))( :  رـالكبي ي )ـف يـرانـللطب تهن زاد نسبأ( بعد 181/ ، وصححه  (( ِح يِّ ِرَجاُل الصَّ

 . 3882:  رقم، بجامع ـي صحيح الـف  يـاأللبانالعَلمة 



 
 
 
 

 : ضاكةكانى رِؤذوو
 رِؤذوو هؤكاريَكة لة هؤكارةكانى دروستبوونى تةقواى خواى ثةروةردطار . 
  رِؤذوو غةل وغةش ورِق وكينة و وةسوةسة لةدلَ ودةرووندا ناهيَليَت. 
  رِؤذوو شكيَنةرى شةهوةتة بؤ كةسيَك كة تواناى ذنهيَنانى نةبيَت.  
  حالَ دةبيَت خؤشجار بة رِؤذووةكةى رِؤذووان دوو . 
  و سةثيَضيةكان تاوانلة  يَككةفارةتى هةندكراوةتة  رِؤذوو . 
  رِؤذوو شورا و قةآليةكى ثتةوة لةرِووى ئاطرى دؤزةخدا. 
  حةفتا ثايز خاوةنةكةى لة  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى

 . ئاطرى دؤزةخ دوور دةخاتةوة
  سةد سالَ ئاطرى دؤزةخ لة  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى

 . خاوةنةكةى دوور دةخاتةوة
  بة ئةندازةى دوورى نيَوان  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى

 . ئةرز و ئاسمان خاوةنةكةى لة ئاطرى دؤزةخ دوور دةخاتةوة
 يَكى ديارى نةكراوةثاداشتى رِؤذووانان ثاداشت . 
  لةبؤنى ميسك خؤشترةلةرِؤذى دواييدا بؤنى دةمى رِؤذووان لةالى خوا .  
 ةتى لةرِؤذى دواييداخاوةنةكةي ارىرِؤذوو شةفاعةتك . 
 وةرِؤذووانانةةب يبةتةتالةدةرطاكانى بةهةشت (  انالرَّيَ ) ىدةرطا . 
  بيَت مةبةستى تيَيدا تةنها ئةو كةسةى كؤتايى ذيانى بةرِؤذووى رِؤذيَك

 . خواى ثةروةردطار بيَت خواى ثةروةردطار دةيخاتة بةهةشتةوة
 رِؤذوو رِؤذوووان دةخاتة بةهةشتةوة . 
  خواى ثةروةردطار ذوورى تايبةتى بؤ ئةو رِؤذوانانة داناوة كة رِؤذووى يةك

 . لةدواى يةك دةطريَت
  ثاداشتى ئةو بةدةست ديَنيتان هةمان رِؤذوو بة خواردندان ثيَدانى . 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كانى رِؤذووو فةزلَة ضاكة
 

هانى رِؤذووطرتن دةدةن وةكو  ،ن وئاشكراى قورئانى ثريؤز هاتوون وضةندةها ئايةتى رِو
لةطةلَ ئاماذةكردن بؤ ضاكةكانى ئةم  ،هؤكاريَك بؤ نزيكبوونةوة لةخواى باآلدةست و بةتوانا 

إِنَّ الُْمْسلِمنَِي َوالُْمْسلَِماِت َوالُْمْؤمِننَِي َوالُْمْؤمِنَاِت َوالَْقانِتنَِي َوالَْقانِتَاِت  ] : لةوانةشثةرستنة ، 
ابَِراِت َواْْلَاِشعنَِي َواْْلَاِشَعاتِ  ابِرِيَن َوالصَّ ادِقَاِت َوالصَّ ادِقنَِي َوالصَّ قنَِي  َوالصَّ ِ َوالُْمَتَصد 

َ َكثِْير  اكِرِيَن اَّللَّ ائَِماِت َواْْلَافِِظنَي فُُروَجُهْم َواْْلَافَِظاِت َواذلَّ ائِمنَِي َوالصَّ قَاِت َوالصَّ ِ ا َوالُْمتََصد 
ا ْجررا َعِظيمر

َ
ْغفِرَةر َوأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ اَّللَّ

َ
اكَِراِت أ بيَطومان ، واتة :  ( 35) األحزاب :  [ َواذلَّ

ملكةضكاران بؤ فةرمانةكانى خوا ، و بةرِاستدانةران ، و طويَرِايةآلنى خوا و ثةيامبةر ، و 
رِاستطؤيان ، و ئارامطران لةسةر ئارةزوو و ثةرستش و نارِةحةتيةكان ، و ئةوانةى لة خوا دةترسن 

و  ، و ئةوانةى لة بةخشينة فةرز و سوننةتةكان دةبةخشن ، و رِؤذووانانى فةرز و سوننةت ،
ئةوانةى داويَنيان دةثاريَزن لة داويَنثيسى و هؤكارةكانى و دةرخستنى عةورةت ، و ئةوانةى كة 
زؤر يادى خوا دةكةن بةدلَ و زمانيان ، خواى ثةروةردطار بؤ هةموو ئةوانة ـ ثياوان بن يان 

 . ئافرةتان ـ ليَخؤشبوونى تاوانةكان وثاداشتى زؤر طةورةى بؤ ئامادةكردوون كة بةهةشتة
ى وئافرةتان خواى ثةروةردطار بؤ ثياوانكة : شويَنى مةبةستيش لة ئايةتةكة ئةوةية 

 و داناوون .ن وو ثاداشتيَكى طةورةى بؤ ئامادةكردو،  ى مةزن هةيةليَخؤشبوون انورِؤذو
وة هةر لةو ئايةتانةى كة ئاماذة بةضاكةى رِؤذوو دةكةن ئةو فةرمايشتةى خواي ثةروةردطارة 

ْ َخْْيٌ لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ  ] ى :فةرموويةتكة  ن تَُصوُموا
َ
:  واتة،  ( 184) البقرة :  [ َوأ

 بزانن . تانضاكرتة بؤتان ئةطةر بةو كارة تانرِؤذووطرتن بيَطومان
نكردووينةتةوة كة : ورِو ؤفةرموودةيدا ئةوةى بضةندةها لة  ى خواش هةروةها ثيَغةمبةر

، و ثاريَزةريشة لة ئاطرى دؤزةخ ، و خواى طةورة مرؤظ ية بةرامبةر ئارةزووةكانى آلؤذوو قةرِ
كردووة بة رِؤذوانانةوة ، و رِؤذووطرتن نةفس  دةرطايةكى لة دةرطاكانى بةهةشتى تايبةت

طر ، هةروةها رِاةبيَتة دةروونيَكى ئارام و خؤدتاوان وئةوانةى ئارةزووى دةكات ، تا  دةطريَتةوة لة
ةكاندا ـ ( صحيح ) اداشتة زؤر ضاكانةى كة سةبارةت بة رِؤذووانان هاتووة ، لة فةرموودةئةو ث

 :لةوانةش .. . تةوةكراوةرِوونبة ئاشكراترين شيَوة 
 رِؤذوو هؤكاريَكة لة هؤكارةكانى دروستبوونى تةقواى خواى ثةروةردطار : 

ضونكة خواى ثةروةردطار لة قورئانى ثريؤزدا سةبارةت بة فةرزكردن و نوسينى ئةم 
يَاُم  ]ثةرستشة لةسةر موسَلمانان فةرموويةتى :  ِ ْ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص  ِيَن آَمنُوا َها اذلَّ يُّ

َ
يَا أ



ِيَن مِن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقون ئةى ئةوانةى ، واتة : ( 183) البقرة :  [ َكَما ُكتَِب لََعَ اذلَّ
هيَناوة ، و بةرِاستان زانيون ، و كارتان  باوةرِتان بةخواى ثةروةردطار و ثةيامبةرةكةى 

بةشةرعةكةى كردوة ، خواى ثةروةردطار رِؤذوى لةسةر فةرزكردون ، وةكو ضؤن لةسةر 
ن و ئوممةتنانى ثيَش ئيَوةشى فةرزى كردبوو ، بةَلكو تةقواى خواى ثةروةردطار بكة

ثاريَزكاربن ، بةوةى كة ثاريَزةريَك خبةنة نيَوان خؤتان وسةرثيَضيةكانةوة ، ئةوةش 
  بةطويَرِايةَلى وعيبادةتكردنى خواى شكؤمةند بةتاك و بةتةنيايى .

  رِؤذوو غةل و غةش و رِق و كينة و وةسوةسة لة دلَ و دةرووندا ناهيَليَت : 
دةيطيَرِيَتةوة ، كة ثيَغةمبةرى  ـ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا ـ( ) ابن عباس  لةبةر ئةو فةرموودةيةى كة

ام  ِمْن ُكلِّ َشْهر  : ُيْذِهْبَن َوَحَر  »فةرموويةتى :  خوا  ْبـِر ، َوَثََلَثـُة َأيَّ َصْوُم َشْهـِر الصَّ

ـْدِر  (1) «الصَّ
و رِق  ، واتة : رِؤذووى مانطى ئارامى ، وسآ رِؤذ لة هةموو مانطيَك غةل و غةش 

 و كينة و وةسوةسة و تورِةيى لةدلَ و دةرووندا ناهيَليَت .
 ـدا فةرموويةتى :((  رَ َح )) وَ  لة واتاكردنى ووشةى ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ ) اْبُن اأْلَثِْيـر (ثيَشةوا 

ْدرِ  »ِه فِيْ :  َوَحرَ  )) وُم ُيْذِهُب َوَحَر الصَّ هُ :  ِك يْ رِ التَّْح بِ  ُهوَ  « الصَّ  : َل َوقِيْ  . اِوُسهُ َوَس  وَ  ِغشُّ

((  َغَضِب : َأَشدُّ الْ  َل . َوقِيْ  اَوةُ َعَد : الْ  َل . َوقِيْ  َغْيظُ الْ وَ  ِحْقُد ـالْ 
(2)

، واتة : غةش و وةسوةسةى دأل  
و دةروون ، وة ووتراوة : رِق وكينة و توورِةيى ، وة ووتراويشى : دذايةتى و دووبةرةكى ، وة 

  ثةرِى توورِةيى .ووتراويشة : ئةو 

  رِؤذوو شكيَنةرى شةهوةتة بؤ كةسيَك كة تواناى ذنهيَنانى نةبيَت:  
ئارةزووى  كة ىكةسانة ؤ ئةوبدةكات  رِؤذووطرتن فةرمان بة ثيَغةمبةرى خوا 

رى ئةو ئارةزووانة اسةركوتك تةكردووةئةوةشى  ال بةهيَزة و تواناى ذنهيَنانيان نية ،لةذنهيَنانيان 
تواناى ئةندامةكان كؤت دةكات لة ناردنيان و ئةندامةكان ئارام دةكات و هةموو  ، ضونكة

و دةكات لةسةركةشي . ئةوةش سةمليَنراوة كة رِؤذوو كاريطةريةكى سةرسورِهيَنةرى  هيَزيَك جَلة
 هةية بؤ ثاراستنى ئةندامةكانى لةش و هيَزة دةرونيةكان .

                                                
(1)

، وصححه األلبانـي فـي صحيح  23077،  23070أخرجه اإلمام أحـمد ، فـي مسنده ، برقم :  

 .  3804، برقم : ر وزيادته ـجامع الصغيـال

(2)
 . 160/ 5، َلبن األثيـر :  واألثرفـي غريب الـحديث  النهاية 



 مُ كُ نْ مِ  عَ اْ طَ تَ ن اْس مَ  ِب اْ بَ الشَّ  رَ َشـعْ مَ  اْ يَ » تى : فةرموويةو فةرموودةيةى كة تيَيدا لةئةوةش 

 ةَ ءَ اْ بَ الْ 
(1)

 تَ ْس يَ  مْ ـلَ  نْ مَ وَ  ِج رْ فَ لْ لِ  نُ َص ْح أَ ، وَ  رِ ـَص بَ لْ لِ  ضُّ غَ أَ  هُ نَّ إِ ، فَ  ْج وَّ زَ تَ يَ لْ فَ  
 هُ لَ  هُ نَّ إِ ، فَ  مِ وْ الصَّ بِ  هِ يْ لَ عَ فَ ،  عْ طِ

هةر يةكيَك لة ئيَوة تواناى ذنهيَنانى هةبوو با ذن واتة : ئةى كؤمةَلى الوان ،  (2)«  ء  اْ َج وِ 
ثاريَزةريشة لة كةوتنة داويَن ، و وا ةبهيَنيَت ، ضونكة زياتر ضاو دةثاريَزيَت لة بينينى نارِ

رِؤذووطرتن بةريَتةبةر رِؤذووطرتن ، ضونكة  ثيسيةوة ، ئةوةش تواناى ذنهيَنانى نةبوو ، با ثةنا
 . تىةيسةركوت كةرةوةى ئارةزووةكان

بيَطومان ئةم شةهوةت شكاندنةش كة بةهؤى رِؤذووةوة دةبيَت رِيَطر دةبيَت لةوةى كة 
فةرموويةتى  ثيَغةمبةرى خوا موسَلمان بة كويَرة رِيَطاكانى شةهوةتدا بةرةو دؤزةخ برِوات ، 

 ارِ كَ مَ ـالْ بِ  ةُ ـنَّ َج ـالْ  ِت فَّ حَ  : »
واتة : بةهةشت ثةرذين كراوة بةو ،  (3) « اِت وَ هَ الشَّ بِ  ارُ النَّ  ِت فَّ َح ، وَ  هِ

 .كةضى دؤزةخ ثةرذين كراوة بة ئارةزووةكان  نية ، يَىكردةوانى كة ئارةزووت ل
  حالَ دةبيَت خؤشجار بة رِؤذووةكةى رِؤذووان دوو : 

ةوة كة : يَتدةطيَرِهاتووة   ـدا ( ةرَ يْ رَ و هُ بُ أَ  ) هةروةكو لة فةرموودةكةى ثيَشوى
 َح رِ فَ  رَ طَ فْ أَ  اْ ذَ إِ :  اْ ـمَ هُ حْ رَ فْ يَ  نِ اْ تَ َح رْ فَ  مِ ئِ اْ لصَّ ، لِ ... :  ـهُ اللَّ  َل اْ قَ  »: فةرموويةتى  ثيَغةمبةرى خوا 

، رِؤذووان دوو ...  فةرموويةتى :ى ثةروةردطار واتة : خوا،  (4) « هِ ومِ َص بِ  َح رِ فَ  هُ بَّ رَ  يَ قِ لَ  اْ ذَ إِ ، وَ 
ئةطةر  خؤشحالَ دةبيَت ، وة يَىث يَترِؤذوو بشكيَن: ئةطةر دَلخؤش دةبيَت ثيَيان  خؤشي هةية و

 رِؤذووطرتنةكةى . خواى خؤى كةوت خؤشحاَلة بة ضاوى بة
  و سةثيَضيةكان تاوانلة  يَككةفارةتى هةندكراوةتة  رِؤذوو : 

لةو تايبةمتةنديانةى كة رِؤذوو لة ثةرستنةكانى تر جيادةكاتةوة ، ئةوةية كة خواى يةكيَك 
 :وة بة كةفارةت بؤ وكردؤذووى رِثةروةردطار 
  لةكاتى حةجكردنياندا بةهؤى نةخؤشيةك ، نية  ياننيسةرتاشتواناى ئةو كةسانةى كة

 .يان ئازاريَك كة لةسةرياندا هةية 
 ان نية سةربرِينى هةديكةسانةى كة تواناى  وة بؤ ئةو. 

                                                
 .ـ جةستةيى بيَت يان دارايى ـ : بريتية لة هةموو جؤةر توانايةك بؤ ذن هيَنان  ) الَباَءَة ( (1)

 .  عن ابن مسعود،  1400رقم : ب، ومسلم ،  1905 رقم :، ب يالبخار رواه (2)

 .  ِس ْبِن َمالِك  َأن، عن  2822ي صحيحه ، برقم : ـفمسلم رواه  (3)

 . يواللفظ للبخار،  1151رقم : ب، ، ومسلم  1904رقم : ، ب يالبخاررواه  (4)



  ( املعاهد )وة بؤ ئةو كةسانةى كة بةهةَلة خاوةن ثةميانيَك دةكوذن . 
 هيَنانى سويَند آ نةوة بؤ بةج. 
  داثؤشيوة بؤ كوشتنى نيَضري لةكاتى ئيحرام . 
  تؤ وةكو دايكم  نَليَيان دةواتة : بةخيَزانةكة ـدةكةن  ( ظهار )ئةو كةسانةى كة بؤ وة :

 ـ . وايت
 تاوانئةو بؤ كةفارةتى وهةنديَك ثةرستشى تردا زةكات ودةبيَت لةطةلَ نويَذ  يشوة هاوبةش 

 . ذيانيدا ة جياجياكانىبوارتوشى بةندةى موسَلمان دةبن لةهةَلسوكةوتةكانى لة وهةآلنةن كة
 . رِؤذوو دةبيَت بة كةفارةتى جووتبوون لة رِؤذةكانى مانطى رِةمةزاندا 

 

 : سةرةرةوة بةم شيَوةيةى خوارةوةية انةىهةموو ئةو ىبةلَطة
 

  كة لةكاتى حةجكردنياندا بةهؤى  يةكةفارةتى ئةو كةسانةرِؤذوو
 : ية سةريان دةتاشننةخؤشيةك ، يان ئازاريَك كة لةسةرياندا

ِ  ]ثايةبةرز فةرموويةتى : بةرز و بَلند و خواى  ْ اْْلَجَّ َوالُْعْمَرةَ َّلِل  وا تِمُّ
َ
َوالَ ََتْلُِقواْ  ...َوأ

ِن ُرُؤوَسُكْم َحَّتَّ َيبْلَُغ الَْهْدُي ََمِلَُّه َفَمن ََكَن مِ ِسهِ فَفِْديٌَة م 
ْ
أ ِن رَّ ذرى م 

َ
ْو بِهِ أ

َ
رِيضار أ نُكم مَّ

ْو نُُسٍك 
َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
حةج وعومرة بةتةواوى بةجيَبطةيةنن ، ، واتة :  (196) البقرة :  [... ِصيَاٍم أ

و بةخاَلصى بؤ خواى ثةروةردطار ئةجناميان بدةن ... ، بةآلم لة كاتيَكدا كة لةئيحرام ثؤشيدا 
يةكيَكتان نةخؤش دةبيَت ، يان ئازاريَك لةسةريدا هةبيَت و ثيَويستى كرد سةرى بتاشآ دةبن 

و سةرى تاشى ، ئةوا فيديةى لةسةرة : كة ئةبيَت سآ رِؤذ بة رِؤذوو بيَت ، يان سةدةقة بدات 
 بة لةهةذاران ، يان شةكيَك سةربربِآ .

  ان نيةديسةربرِينى هةكة تواناى  يةكةفارةتى ئةو كةسانةرِؤذوو : 
ِ  ]فةرموويةتى :  ثةروةردطارخواى بةبةَلطةى ئايةتى ثيَشوو كة  ْ اْْلَجَّ َوالُْعْمرَةَ َّلِل  وا تِمُّ

َ
َوأ

يَّاٍم  ...
َ
ْم ََيِْد فَِصيَاُم ثاَلثَةِ أ

ِِف اْْلَج ِ َفَمن تََمتََّع بِالُْعْمَرةِ إََِل اْْلَج ِ َفَما اْستَيََْسَ مَِن الَْهْدِي َفَمن لَّ
ْهلُُه َحاِِضِي الَْمْسِجِد اْْلَرَ 

َ
اِم َواتَُّقواْ وََسبَْعٍة إِذَا رََجْعتُْم تِلَْك َعََشَةٌ ََكمِلٌَة ذَلَِك لَِمن لَّْم يَُكْن أ

نَّ اَّللَّ َشِديُد الْعَِقاِب 
َ
ْ أ حةج وعومرة بةتةواوى ، واتة :  (196) البقرة :  [ اَّللَّ َواْعلَُموا

بةجيَبطةيةنن ، و بةخاَلصى بؤ خواى ثةروةردطار ئةجناميان بدةن ... ، وة هةر كةسيَك لة ئيَوة 
ى توانا ئاذةَليَك سةربرِيَت ، بةآلم جؤرى حةجةكةى حةجى تةمةتوع بوو ئةوا ثيَويستة بةطويَرة

ئةطةر كةسيَك نةيبوو ، ئةوا ثيَويستة لةسةرى سآ رِؤذ بة رِؤذوو بيَت لة مانطةكانى حةجدا 



، و حةوت رِؤذى تريش كة لةكارةكانى حةج بوويةوة و طةرِايةوة نيَو مالَ ومنداَلى خؤى ، 
 .... هتد .ئةوةش دة رِؤذى كاملَ و تةواون كة ثيَويستة بطريدريَن 

  ةكةفارةتى بة هةلَة كوشتنى ثةيمان ثيَدراورِؤذوو  : 
َسلََّمٌة  ]خواى ثاية بةرز فةرموويةتى :  ِيثَاٌق فَِديٌَة مُّ ِإَون ََكَن ِمن قَْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم م 

ْم ََيِْد فَِصيَاُم 
ْؤمِنَةر َفَمن لَّ ْهلِهِ َوََتْرِيُر رََقبٍَة مُّ

َ
ِ َوََكَن اَّللُّ إََِل أ َِن اَّلل  َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ تَْوبَةر م 

ا ا َحكِيمر و ،  آئةطةر بكوذةكة باوةرِداربواتة : لة كوشتنى هةَلةدا ،  ( 92) النساء :  [ َعلِيمر
لة هؤزيَك بوو لة نيَوانتان ثةميان و بةَليَن هةبوو ، ئةوا ثيَويست لةسةر بكوذةكةى كوذراوةكة 
و كؤيلةيةكى باوةرِداريش رزطار بكات . خؤ ، دياريةك بداتة كةس و كارةكةى ئةوية كة 

ئةطةر هةركةسيَك تواناى نةبوو لةسةر رِزطاركردنى كؤيلةيةكى باوةرِدار ، ئةوا ثيَويستة 
، لةسةرى دوو مانط لةسةر يةك بةرِؤذوو بيَت بؤ ئةوةى خواى ثةرورةدطار ليَى خؤشبيَت 

ند وثايبةرةز زانا و بةئاطاية بةهةقيقةتى حالَ و باَلى بةندةكانى ، وة طومان خواى بةرز و بَليَب
 داناية لةوةى بؤى شةرعاندون .

  انى نةهيَن ىَبةجشكاندن و  سويَندكةفارةتى:  
ْيَمانُِكْم َولَِكن  ]خواى بيسةر و زانا دةفةرموويَت : 

َ
ْغوِ ِِف أ

الَ يَُؤاِخُذُكُم اَّللُّ بِاللَّ
ْهلِيُكْم يَُؤاِخُذُكم 

َ
وَْسِط َما ُتْطعُِموَن أ

َ
اَرتُُه إِْطَعاُم َعََشَةِ َمَساكنَِي ِمْن أ ْيَماَن فََكفَّ

َ
دتُُّم األ بَِما َعقَّ

ْيَمانُِكْم إِذَ 
َ
ارَةُ أ يَّاٍم ذَلَِك َكفَّ

َ
ْم ََيِْد فَِصيَاُم ثاََلثَةِ أ

ْو ََتْرِيُر رََقبٍَة َفَمن لَّ
َ
ْو كِْسَوُتُهْم أ

َ
ا َحلَْفتُْم أ

ُ اَّللُّ لَُكْم آيَاتِهِ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  ِ ْيَمانَُكْم َكَذلَِك يُبنَي 
َ
 . ( 89) الـمـائدة :  [ َواْحَفُظواْ أ

مةبةستان  لةسةر ئةو سويَندانةى كة سزاتان نادات ى ثةروةردطارخوا: ئةى موسَلمانان 
وتةى هةنديَكيان كة متاندا ديَت ، وةك دةةدامةزراند و طريَبةندكردنيان نية و سةرزارةكني و ب

 دةسيَنيَت لةسةر ئةو سويَندانةى كةيَ، بةَلكو تؤَلةتان ل ( هـواللَّ  آبةَل،  هـواللَّ  نا ) دةَليَن :
و  نةبردةسةر ان، جا ئةطةر سويَندةكةتمةبةستان دامةزراند و طريَبةندكردنيانة لةدَلدا 

خواى ثةروةردطار بؤى  كةدةسرِيَتةوة  ةفارةتةكتاوانى سويَندةكةتان بةو ئةوا  انشكاندت
كةسى دةست كورت و هةذار كة ئةوةندةيان نية بريتية لة خواردن ثيَدانى دة دياريكردوون كة 

لة  ئازادكردنى بةندةيةكيان ،  انكةلوثةلي، يان بةشيان بكات و ثيَويستيةكانيان ثرِبكاتةوة 
ى ئةوا سةرثشكة وويةتشكاندكردووة و ةكةى نةدسويَن ةكة وةفاى ب شئةو كةسة وة، كؤياليةتى 

، ئةوا  و نةيتوانى ئةطةر هاتوو هيض كام لةم سيانةى بؤ نةكراوة ،  كارةدا آلةنيَوان ئةم س
ئةوانةى كة باسكران بريتني لة كةفارةتى شكاندنى  ئا . رِؤذ بةرِؤذوو بيَت آلةسةريةتى س



بة دووركةوتنةوة لة : ثاريَزطارى لة سويَندةكانتان بكةن  ـئةى موسَلمانان جا ـ ،  سويَندةكانتان
 ياخود ئةطةر شكانتان كةفارةتى بدةنكة خواردتان ، يان وةفاكردن بةسويَندةوة ، سويَندخواردن 

ةوة ئاوهاش نرِوونكرد خواردن و كةفارةتدانى بؤسويَندى ثةروةردطار خواو شيَوةيةى كة بةهةر . 
كة بكةن لةسةر ئةوةى  طوزارى ئةو، بؤ ئةوةى سوثاس دةكاتةوة وونرِيتان بؤ كةةئاينحوكمةكانى 

 بؤ رِيَطةى رِاست . نكردووايى رِيَنم
  ئيحرامدا كاتى لة كةفارةتى رِاوكردن:  

نُتْم ُحُرٌم َوَمن  ]خواى بة توانا و دانا دةفةرموويَت : 
َ
يَْد َوأ ِيَن آَمنُواْ الَ َتْقتُلُواْ الصَّ َها اذلَّ يُّ

َ
يَا أ

ِنُكْم َهْديرا بَالَِغ  ِثُْل َما َقتََل مَِن انلََّعِم ََيُْكُم بِهِ ذََوا َعْدٍل م  ا فََجَزاء م  ِدر تََعم  َقتَلَُه مِنُكم مُّ
ا َسلَ  ِ َعَفا اَّللُّ َعمَّ ْمرِه

َ
َُذوَق َوبَاَل أ ِ ا ّل  و َعْدُل ذَلَِك ِصيَامر

َ
اَرةٌ َطَعاُم َمَساكنَِي أ ْو َكفَّ

َ
ف الَْكْعبَةِ أ

 . ( 95) الـمـائدة :  [ ْن ََعَد َفيَنتَقُِم اَّللُّ مِنُْه َواَّللُّ َعزِيٌز ذُو انْتَِقامٍ َومَ 
هيَناوة و   و ثةيامبةرةكةىى ثةروةردطار خواباوةرِتان بة ئةى ئةوانةى كة واتة : 

كة كاتيَكدا  ، نيَضريى وشكانى مةكوذن لة كردةوة بة شةرعةكةى دةكةن ن ويوزان انبةرِاست
هةركةسيَك  ، وة نبوومرة ثؤشيوة ياخود لةناو حةرةمداوعبؤ حةج يان  بؤئيحرامتان 

ةى ئةوةية كة دةبيَت بةويَنةى ئةو نيَضرية سزاكنيَضرييَك بةئةنقةست بكوذيَت ئةوا هةرجؤرة 
ثياوى  دووخةمآلندنى  ثاش،  بزن و لة ووشرت يان مانطا يان مةرِسةربربِيَت : ئاذةَليَك 

نرخى هاوشيَوةى  ن، وة يامةككة  هةذارانى حةرةمىبيدات بةو  ؤ ئةو طيانلةبةرة ،بدادثةروةر 
 ةو خواردنبةبرِى ئ، يان  خواردن بكرِيَت وبيدات بةهةذارانى حةرةمطيانلةبةرة بدات ئةو 
ئاكامى  ةللةسةر فةرزكردووة سزايةى ئةم  ى ثةروةردطار، خوا بيَت يَك بةرِؤذووانة رِؤذثيَدان

 انثيَش حةرامبوونيو شتانةوة لةكة كةوتبيَتنة هةر شتيَك انةشى كةس . وة ئةوا يدةككردةوة
بةئةنقةست بطةرِيَتةوة بؤ كةسةى  ، بةآلم ئةواوة ليَيان بورى بةرز وبَلند و ثايةبةرز ئةوا خوا

ى سزاى سةختى خوا و ئةوا خؤى دةخاتة بةر تؤَلة،  كردنىحةراميكردن ثاش ثيَضسةر
، و بةتواناية لة موَلك و سوَلتانى خؤيدا و  بةهيَزى بةرز وبَلند وثايةبةرزيش . خواثةروةردطار 

تؤَلة لةو كةسة دةكاتةوة كة سةرثيَضى  يَتةوةية كة هةركات بيةوتواناشى ئ بةهيَزى و لة
 دا .وةلةناتوانيَت رِيَطرى ليَبكات هيض رِيَطريَكيش  و،  اتدةك

 
 

 



   تؤ وةكو دةلَيَت :  ةكةىبة خيَزانواتة : ئةو كةسةى  ـزيهارة كةفارةتى
 :  ـ وايتـ ى كانيان هاوشيَوةـ دايكم 

ِيَن ُيَظاهُِروَن مِن ن َِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما  ]خواى جوانكار و بةتوانا دةفةرموويَت :  َواذلَّ
ا ذَلُِكمْ  ن َيتََماسَّ

َ
ِن َقبِْل أ ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِْيٌ  قَالُوا َفتَْحرِيُر رََقَبٍة م  َفَمن لَّْم  * تُوَعُظوَن بِهِ َواَّللَّ

ا َفَمن لَّْم يَْسَتِطْع فَإِْطَعاُم ِست نَِي مِْسكِينرا ن َيتََماسَّ
َ
ذَلَِك  ََيِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ مِن َقبِْل أ
 ِ ِ َورَُسوِِلِ َوتِلَْك ُحُدوُد اَّللَّ ِّلمٌ ِِلُْؤمِنُوا بِاَّللَّ

َ
 . ( 4ـ  3) الـمجـادلة :  [  َولِلفَْافِرِيَن َعَذاٌب أ

وة ئةوانةى بةزيهاركردن ذنةكانيان لةخؤيان حةرامدةكةن ، و ثاشان ثةشيمان دةبنةوة واتة : 
حاَلةتةدا ـ ئةو ميَردةى زيهارى  وو دةيانةويَت لةطةلَ ذنةكانيان سةرجيَطةيى بكةن ، ئةوا ـ لة

كردووة كةفارةتى حةرامكردنةكةى لةسةر ثيَويستة كة بريتية لة : كؤيلةيةكى موسَلمان ثياو 
يان ئافرةت رزطار بكات ثيَش ئةوةى سةرجيَطةيى لةطةلَ ئةو خيَزانةيدا بكات كة زيهارى 

ت بةوانةى كة زيهاريان لةبةرامبةردا كردووة ، ئةوةية حوكمى خواى ثةروةردطار ـ سةبارة
لةبةرامبةر خيَزانةكانيان كردووة ـ كة ئامؤذطارى ئيَوةى باوةرِدارى ثيَدةكريَت ، بؤ ئةوةى توشى 
زيهار و ووتةى درؤ نةبنةوة ، و كةفارةت بدةن كاتيَك دوضارتان دةبيَت ، وة بؤ ئةوةى جاريَكى تر 

هيض لة كردةوةكانتان لةالى خواى  بارةى نةكةنةوة ، وة بشزانن كةوبؤى نةطةرِيَنةوة و دو
 ثةروةردطار شاراوة نية ، هةر خؤشيَتى لةسةريان ثاداشتتان دةداتةوة .

ئةوةش كة كؤيلةى دةست نةكةوت ئازادى بكات ، ئةوة ثيَويستة لةسةرى دوو مانط وة 
، وة لةسةريةك بةبآ دابرِان رِؤذوو بطريَت بيَش ئةوةى سةرجيَطةيى لةطةلَ خيَزانةكةيدا بكات 

ؤذوو بيَت ، ئةوا ثيَويستة هةركةس بة هؤى عوزريَكى شةرعى نةيتوانى دوو مانطةكة بة رِ
لةسةرى نانى شةست هةذار ـ كة ئةوةندةى نية ثيَويستيةكانى ثرِبكاتةوة و تيَرى بكات ـ بدات 

باوةرِ  كة يةبؤ ئةوةبوو ، ئةو رِوونكردنةوةيةش  ، ئةوةى كة بؤمان رِوونكردنةوة حوكمةكانى زيهار
، و كار بة شةرعةكةى بكةن ،   بةخواى ثةروةردطار بهيَنن وشويَن كةوتةى ثةيامبةرةكةى بن

و واز بهيَنن لةوةى كة لةسةردةمى نةفاميتان لةسةرى بوون، وة ئةو حوكمانةى بامسان كرد 
يَش فةرمان و سنورى خواى ثةروةردطارن جا ئةو سنورانة مةبةزيَنن ، وبشزانن كة سزايةكى بة ئ

 هةية بؤ ئةوانةى نكؤَلى لةو حوكمانة دةكةن .
 
 
 
 

 



  و هةنديَك ثةرستشى تردا زةكات و دةبيَت لةطةلَ نويَذ  يشهاوبةشرِؤذوو وة
توشى بةندةى موسلَمان دةبن لة  و هةآلنةن كة تاوانئةو بؤ كةفارةتى 

 :ذيانيدا  ة جياجياكانىبوارهةلَسوكةوتةكانى لة 
كة ةوة يَتطيَرِيدة  ( انِ ـمَ يَ الْ ) ـةى كورِى  ( ةُ فَ يْ َذ حُ  ) فةرموودةيةى كةبة بةَلطةى ئةو 

،  هِ رِ اْ َج  وَ ، َوَوَلِدِه ،  هِ لِ اْ مَ  وَ ،  هِ لِ هْ أَ ي ـفِ  لِ ُج الرَّ  ةُ ـنَ تْ فِ » فةرموويةتى :  ثيَغةمبةرى خوا 

َّ اْ هَ رُ فِّ كَ تُ  َّوََّ،َّ مُ اْ ـيَ الصِّ وََّ،ََّّة ََّلَّالص  نأَكِرَّ[،َّ]ََّّة َّـقََّدََّالص  ـم  ََّعِنَّالأ ي  وِفََّوالن هأ ر  َّبِالأـَمعأ ر  َمأ ،  (1)«  َواْلأ
وهةآلنةن  تاوانئةو كةفارةتى باس كراوون دا ئةوانةى تر كة لة فةرموودةكةةطةلَ واتة : رِؤذوو ل

نةوة و وكار و  كةسهةَلسوكةوتيدا لةطةأل خانةوادة و بوارى توشى بةندةى موسَلمان دةبن لة  كة
 . (2)، ئةوانةى كة لة بوارى داراييدا تووشى دةبيَت دراوسيَكانيةوة 
 رِؤذوو دةبيَت بة كةفارةتى جووتبوون لة رِؤذةكانى مانطى رِةمةزاندا : 

َفَقاَل :  )) َجـاَء َرُجل  إَِلـى النَّبِىِّ  بة بةَلطةى ئةو فةرموودةيةى كة تيَيدا هاتووة :

ـه ! َقاَل :  . َقاَل : َوَقْعُت َعَلـى اْمَرَأتِـي فِـى َرَمَضاَن .  «َوَمـا َأْهَلَكَك ؟  »َهَلْكُت َيا َرُسوَل اللَّ

َفَهْل َتْسَتطِيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن  ». َقاَل : َلَ . َقاَل :  «َهْل َتـِجُد َمــا ُتْعتُِق َرَقَبـًة ؟  »َقاَل : 

. َقاَل : ََل ، َقــاَل  «َفَهْل َتـِجـُد َمـا ُتطِْعُم ِستِّيـَن ِمْسكِيــنًا ؟  ». َقـاَل : ََل . َقاَل :  «ــابَِعْيـِن ؟ ُمَتتَ 

 فِيـِه َتـْمر  . َفَقاَل :  ُثمَّ َجَلَس َفأتِـَي النَّبِىُّ 
ْق بِـَهَذا  »بَِعَرق  ا ؟ َفَمـا  «َتَصدَّ . َقاَل : َأْفَقَر ِمنَـّ

 َأْحـَوُج إِلَْيــِه ِمنَّا . َفَضِحَك النَّبِىُّ بَ 
 »َحتَّى َبـَدْت َأْنَيــاُبـُه ، ُثمَّ َقاَل :  ْيـَن ََلَبَتيَْها َأْهــُل َبيْت 

و ثيَي فةرموو :  ، واتة : ثياويَك هاتة خزمةتى ثيَغةمبةر  (3) «اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك 
، ئةويش ثيَي فةرموو : ضي لة ناوى برديت ؟ فةرمووى :  تياضووم ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

لةطةلَ خيَزانةكةمدا جووت بووم لة مانطى رِةمةزاندا ، فةرمووى : ئايا دةتوانيت كؤيلةيةك 
رِزطار بكةيت ؟ فةرمووى : نةخيَر ، فةرمووى : ئايا دةتوانيت دوو مانط لة سةر يةك بة رِؤذوو 

وى : ئايا دةتوانيت خواردنى شةست هةذار بدةيت ؟ فةرمووى بيت ؟ فةرمووى : نةخيَر ، فةرمو

                                                
ارة ، ب يالبخار رواه (1) ، كتاب اإليمـان مسلم  و،  1895 رقم :، كتاب الصوم ، باب  : الصوم كفَّ

 . 144: رقم ، باب رفع األمانة واإليمـان من بعض القلوب وعرض الفتن علـى القلوب ، ب

 . ( 605/  6) فتح الباري ، َلبن حجر :  بروانة : (2)

 . واللفظ له،  1111 : ، برقم ، ومسلم1937، برقم  : البخاري متفق عليه (3)



: نةخري ، فةرمووى باشة دانيشة و ضاوةرِآ بكة ، ئةويش دانيشت ، لةو كاتةدا سةبةتةيةك 
فةرمووى : ئةم خورماية بةرةو بيكة بةخيَر ، فةرمووى  خورمايان هيَنا بؤ ثيَغةمبةرى خوا 

ئةم ثةرِ و ئةو ثةرِى ئةم شارةدا كةسيَكى تر نية لة ئيَمة : بةسةر لةخؤم هةذارتر ؟! لة نيَوان 
ثيَكةنى تا دانةكانى دةركةوت و فةرمووى : بيبة ، بة  هةذارتر بيَت ، ثيَغةمبةرى خوا 

 خواردنى خيَزانةكةتى دة .
  رِؤذوو شورا و قةآليةكى ثتةوة لةرِووى ئاطرى دؤزةخدا: 

دةيطيَرِيَتةوة كة  لة ثيَغةمبةرى خواوة   ) أبو هريرة ( لةبةر ئةو فةرموودةيةى كة

ة  ، َوِحْصن  َحِصْيـن  ِمَن النَّاِر  »فةرموويةتى :  َياُم ُجنَـّ (1) «الصِّ
، واتة : رِؤذوو ثاريَزةرة و شورا و  

 قةآليةكى ثتةوة لةرِووى ئاطرى دؤزةخدا .
  حةفتا ثايز خاوةنةكةى  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى

 : دوور دةخاتةوةلة ئاطرى دؤزةخ 
و آل بة رِاشكاوى ئاماذة بةوة دةكريَت كة رِؤذوو قة ى ثيَغةمبةرى خوا لة فةرموودةكان

، و بةهؤيةوة ليَى ةثاريَزيَت لةو ئاطرة دموسَلمان خؤى ثيَ، و ثاريَزةرة لةئاطرى دؤزةخ 
 .. لةوانةش :.دووردةكةويَتةوة 

 ـهُ اللَّ  دَ اعَ  بَ َلَّ إِ  هِ ـاللَّ  لِ يْ بِ ي َس فِـ ماً وْ يَ  ومُ ُص يَ  د  بْ عَ  نْ مِ  امَ » دةفةرموويَت :   ى خوارثيَغةمبة

خواى  انىبةندةكهيض بةندةيةك نية لة واتة : ،  (2)«  فاً يْ رِ َخ  نَ ـيْ عِ بْ َس  ارِ النَّ  نِ عَ  هُ هَ جْ وَ  َك لِ َذ بِ 
ئيلال بة هؤيةوة خواى ، بة رِؤذوو بيَت  ثيَناو خواى ثةروةردطار رِؤذيَك لةثةروةردطار كة 

 ئاطرى دؤزةخ دووردةخاتةوة .  تى لةمةرِوو (واتة : حةفتا ساأل  )ثةروةردطار حةفتا ثايز 

                                                
(1)

ط ، مد ـمسند أح) ، وصحح إسناده مـحققو الـمسند 9225رواه أحـمد فـي مسنده ، برقم :  

،  980التـرغيب والرتهيب ، برقم : ، وحسنه العَلمة األلبانـي فـي صحيح  (123/ 15:  الرسالة 

 .  3880:  رقم، بر وزيادته ـالصغيجامع ـالوصحيح 

عن ،  1153رقم : فـي صحيحه ، بومسلم ،  2840رقم : ب فـي صحيحه ، يالبخار هخرجأ (2)

 هِ لِ وْ قَ : َعْن  ى ـالَعَتَ اللَّـهُ هُمَحِـ رَابن حجر العسقَلنـي  حافظـال لقا،  مسلمـواللفظ ل،   يخدرـسعيد ال يـبأ

 . ( 48/ 6: الباري  فتح )((  ُمَراُد بِِه ُهنَا اْلَعامُ ـَوالْ )) :  « فاً يْ رِ َخ  نَ ـيْ عِ بْ َس  »: 



واتة : رِؤذوو ثاريَزةرة ،  (1)«  ارِ النَّ  نَ مِ  ُد بْ عَ ا الْ ِبَ  نُ جِ تَ ْس يَ ،  ة  ـنَّ ُج  امُ يَ الصِّ » يان دةفةرموويَت : 
 بةندةى موسَلمان خؤى ثيَدةثاريَزيَت لة ئاطرى دؤزةخ . 

باسكران دةربارةى ضاكةى رِؤذوو  ى كةئةم فةرموودانةكة لة زانايان بؤضونيان واية  يَكهةند
، بةآلم ئةوةى ئاشكراية رِؤذوو ئةطةر  (2) ثيَناوى خوادا كاتى جيهاد و تيَكؤشان لة ةب، تايبةتن 

 ى خوانكردنةوانة بيَت كة ثيَغةمبةرودا بيَت و بةثيَى ئةو رِوى ثةروةردطارنها لة ثيَناوى خواتة
 . فةرموويةتى ئةوا لة ثيَناوى خواداية با لةو كاتةشدا نةبيَت 

  سةد سالَ ئاطرى دؤزةخ  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى
 : دوور دةخاتةوةلة خاوةنةكةى 

 لة ثيَغةمبةرى خواوة  ادكيةلة فةرموودة (  عامر)  ـةى كورِى( ة ـبَ قْ عُ ) 

َرَة ـِمنُْه َجَهنََّم َمِسي هُ ـه َباَعَد اللَّ ـي َسبِيِل اللَّ ـَمْن َصاَم َيْومًا فِ )) كة فةرموويةتى :  تةوةرِيَيَطدة

((  ِماَئِة َعام  
ةوا ئ، بة رِؤذوو بيَت  ثيَناو خواى ثةروةردطار ؤذيَك لةهةر كةسيَك رِواتة : ،  (3)

 دووردةخاتةوة .ـآ لى ئاطرى دؤزةخبة مةوداى رِؤشتنى سةد ساأل خواى ثةروةردطار 
 

                                                
ـ العاص  يـبأان بن ـ( عن عثم 22/ 4 ) :فـي  ( عن جابر ، و 296/ 3 : ) مدـحأاإلمام  هخرجأ (1)

 هُ ـاَل اللَّ قَ  »، بلفط :  ، عن جابر  4308، برقم :  جامعـصحيح الفـي  يـاأللبان هحسنو،  رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا ـ

َياُم ُجنَّ  ـ عَالَىتَـ ،  ا اْلَعْبُد ِمَن النَّاِر ـ: الصِّ  . « هِ ا َأْجِزي بِ ــَ ي َوَأنـَوُهَو لِ ، ة  َيْسَتِجنُّ ِبَ
ـه ، وهو مـحمول علـى  فيه :: ))  ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـقال اإلمام النووي  (2) فضيلة الصيام فـي سبيل اللَّ

الـمباعدة  ومعناه :من َل يتضـرر به ، وَل يفوت به حقًا ، وَل يـختل به قتاله وَل غيـره من مهمـات غزوه . 

) شـرح النووي علـى صحيح سبعيـن سنة ((  والـمراد به :السنة ،  والـخريف :عن النار ، والـمعافاة منها ، 

 . ( 48/ 6) فتح الباري ، َلبن حجر : ، وانظر :  ( 281/ 8: مسلم 

ـِه  »:  فـي قوله  ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـوقال اإلمام القرطبي  : )) أي : فـي  «َمْن َصاَم َيْومًا فِـي َسبِْيِل اللَّ

ـه  ـه (( ، وقد قيل عنه : إن ـ تَعَالَى ـطاعة اللَّـه ، يعني : قاصدًا به وجه اللَّ ) الـمفهم لـمـا ه الـجهاد فـي سبيل اللَّ

 . ( 217/ 3أشكل من تلخيص كتاب مسلم : 

، والطبـرانـي فـي  2574، وفـي السنن الكبـرى ، برقم :  2254رواه النسائي فـي سننه ، برقم :  (3)

لسلة وس،  6330:  رقم، ب جامعـصحيح اله األلبانـي فـي حسن، و 896مسند الشامييـن ، برقم : 

 . 2254 ، برقم : صحيح وضعيف سنن النسائي، و  2565 ، برقم :الصحيحة  األحاديث



  بة ئةندازةى دوورى  ى رِؤذيَك لة ثيَناو خواى ثةروةردطاررِؤذووطرتنى
 : دوور دةخاتةوةنيَوان ئةرز و ئاسمان خاوةنةكةى لة ئاطرى دؤزةخ 

، كة دةطيَرِيَتةوة ثيَغةمبةرى خوا   وةـة ( يـلِ اهِ بَ ة الْ امَ مَ أُ  بوأ) ةَلطةى فةرموودةى بة ب

 اـمَ كَ  قاً َد نْ َخ  ارِ النَّ  نَ ـيْ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  هُ ـاللَّ  َل عَ َج ،  هِ ـاللَّ  لِ يْ بِ ي َس ـفِ  اً مَ وْ يَ  امَ َص  نْ مَ : »  يةتىفةرمو 

بة رِؤذوو  ى ثةروةردطارهةر كةسيَك رِؤذيَك لة ثيَناو خوا واتة :،  (1)«  ضِ رْ اأْلَ وَ  اءِ ـمَ السَّ  نَ ـيْ بَ 
دروست دةكات ،  ى دؤزةخداخواى ثةروةردطار بةو كارةى دؤَليَك لة نيَوان ئةو و ئاطرئةوا بيَت ، 

 . يةدوورى نيَوانيان وةكو دوورى نيَوان ئامسان و زةو
  ثاداشتى رِؤذووانان ثاداشتيَكى ديارى نةكراوة. 
 لُّ : كُ  ـهُ اللَّ  َل اْ قَ  »: فةرموويةتى  يَغةمبةرى خوا : كة ثةوة يَتدةطيَرِ (  ةرَ يْ رَ و هُ بُ أَ  ) 

، م كُ دِ َح أَ  مِ وْ َص  مُ وْ يَ  نَ اْ ا كَ ذَ إِ وَ ،  ة  ـنَّ ُج  مُ اْ يَ الصِّ ، وَ  هِ بِ ي زِ ْج أَ  اْ نَ أَ وَ  ـيْ لِ  هُ نَّ إِ ، فَ  مَ اْ يَ صَّ ال َلَّ إِ  هُ م لَ دَ آ نِ ابْ  لِ مَ عَ 

 م  ئِ اْ َص  ؤ  رُ امْ  ـينِّ إِ ل : قُ يَ لْ فَ  هُ لَ تَ اْ قَ  وْ أَ  د  حَ أَ  هُ ابَّ َس  نْ إِ ، فَ  ُب َخ ْص  يَ ََل وَ ،  ُث فَ رْ  يَ ََل فَ 
 ُس فْ نَ  يْ ذِ الَّ ، وَ  (2)

 مَّ َح ـمُ 
 نِ اْ تَ َح رْ فَ  مِ ائِ لصَّ ، لِ  (3) ِك ْس مِ ـالْ  ِح يْ رِ  نْ مِ  هِ ـاللَّ  َد نْ عِ  ُب يَ طْ أَ  مِ ائِ الصَّ  مِ فَ  وُف لُ َخ ـلَ  هِ دِ يَ بِ  د 

                                                
 صحيح وضعيف سننوصححه األلبانـي فـي  ، 1624 :فـي سننه ، برقم  يرمذـالترواه  (1)

، برقم : الصحيحة ، وفـي سلسلة األحاديث  وقال : )) حسن صحيح (( ، 1624، برقم : رمذي ـالت

 . 6333، برقم : ر ـجامع الصغيـال، وفـي صحيح  563

دةر وشةرِطيَرِ واز لةكارةكةيان بيهيَنن ، يان يَوئةو كارةش بة ووتةيةكى بيسرتاو دةبيت بؤ ئةوةى جن (2)
و وشةرِكردن . ووتةى يةكةم نيَةبيَت بؤ ئةوةى رِؤذووان دوورخباتةوة لة جدووتراوة : ئةم ووتةية لة دةرونى خؤيدا 

 هيضى تر ناطريَتةوة . بةآلم تووتةى زمان نةبيَرِةهاية و  ( ووتة )، ضونكة ووشةى ثةسةندكراوة ووتةى رِوونرتة و 
طيَرِيَتةوة يدة (ة بو هريرأ ) لة فةرموودةيةكدا كة  كراوة ، ثيَغةمبةرى خوادةرونداية تايبةت ئةوةى لة

 مَّ أِلُ  زَ اوَ َج ـتَ  هَ ـاللَّ  نَّ إِ  »دةفةرموويَت : 
،  (ه متفق علي )«  هِ بِ  ْل مَ عْ تَ  وْ أَ ،  هِ بِ  مْ لَّ كَ تَ تَ  مْ ـا لَ ا مَ هَ ُس فُ نْ أَ  هِ بِ  ْت ثَ دَّ ا َح مَ  يتِ

نى وهةَلطرتووة لةو شتانةى كة لةدةرو مةتةكةتاوانى لةسةر ئوممنووسينى واتة : خواى ثةروةردطار قةَلةمى 
نةكةن . بةمةش ئةوة آ كردةوةى ثو ،  ( نةبرِنى زمان دةرواتة : بة  ) خؤياندا دةيَليَنةوة ، ئةطةر بة ووتة نةيَلن

تةنها بة ووتةى بيسرتاو دةوتريَت كة لة شيَوةى دةنط و ثيتدا  ( مطلقـالكَلم ال )رِةها ئاشكرا دةبيَت كة ووتةى 
 بوتريت خواى ثاية بةرزيش زاناترة .

الوابل الصيب من  )ة كتيَبى ـةوة لـارةيــلةم بكة  ابن القيم ( )ثيَشةوا برِوانة ووتةكـانى زانـاى  (3)

 ـدا نووسيويةتى . ( 38ـ  32 : الكلم الطيب



فةرموويةتى ى ثةروةردطار واتة : خوا،  (1) « هِ ومِ َص بِ  َح رِ فَ  هُ بَّ رَ  يَ قِ ا لَ ذَ إِ ، وَ  َح رِ فَ  رَ فطَ أَ ا إِذَ :  اْ ـمَ هُ حْ رَ فْ يَ 
، و تةنها منيش بؤ منة  تبؤ خؤيةتى تةنها رِؤذوو نةبيَ ئادةمنةوةكانى : هةموو كردةوةى 
ثاداشتى ديارى  يَترِؤذوو نةبواتة : هةمووى ثاداشتيَكى ديارى كراوى هةية  )ثاداشتى دةدةمةوة 

رِؤذوو بوو باواز  بةيَك لة ئيَوة هةر يةكجا ئةطةر ئاطرى دؤزةخ ،  ، رِؤذووش ثاريَزةرة لة ( كراوةنة
يان شةرِى ثيَطيَرِا ثيَدا ى ويَنئةطةر كةسيَك ج هاوار نةكات ، وةهاتوو  يَتيَنهلة ووتةى ثرِوثوض ب

ى بةدةستة : بؤنى موحةممةد ةو زاتةى كة نةفسىبيَند  ، سوامنرِؤذووكةسيَكى : من  يَتبا بَل
لة بؤنى ميسك خؤشرتة ، رِؤذووان دوو  ى ثةروةردطارالى خوالة رِؤذى دواييدا لةدةمى رِؤذووان 
ئةطةر  خؤشحالَ دةبيَت ، وة يَىث يَت: ئةطةر رِؤذوو بشكيَندَلخؤش دةبيَت ثيَيان خؤشي هةية و

 بةرِؤذوو طرتنةكةى .ضاوى بة خواى خؤى كةوت خؤشحاَلة 
ي ، ـلِ جْ أَ  نْ مِ  هُ تَ وَ هْ َش وَ  هُ بَ اْ رَ ـَش وَ  هُ مَ اْ عَ طَ  كُ رُ ـتْ يَ » هاتووة : دا ـ (ي رِ اْ َخ بُ الْ  )ثيَشةوا لة رِيوايةتى 

  مُ اْ يَ الصِّ 
 اْ ثَ مْ أَ  رِ ـْش عَ بِ  ةُ نَ َس َح ـالْ ، وَ  هِ بِ  يزِ جْ أَ  اْ نَ أَ ي وَ ـلِ

 خواردنةوةخواردن و  واتة : رِؤذووان واز لة،  « اْ هَ ـلِ
منيش ثاداشتى دةدةمةوة ، رِؤذوو تةنها و  ، رِؤذووطرتن بؤ منة يَتديَن ئارةزووةكانى و

 اوة ، ضاكةش بة دة ئةوةندةى خؤى ثاداشت دةدريَتةوة .رثاداشتيَكى ديارى نةكراوم بؤ دان
 فُ عَ اْ َض يُ  مَ دَ آ نِ ابْ  لِ مَ عَ  لُّ كُ : » بةم شيَوةية هاتووة دا ـ م (لِ ْس مُ  )بةآلم لة رِيوايةتى ئيمامى 

 اْ ثَ مْ أَ  رِ ـْش عَ بَ  ةُ نَ َس َح ـ، الْ 
 اْ نَ أَ وَ ،  ـيلِ  هُ نَّ إِ ، فَ  مَ وْ الصَّ إَِلَّ :  ـى الَعَتَـ  ـهُ اللَّ  َل اْ ، قَ  ف  عْ ِض  ةِ ائَ مِ  عِ بْ ى َس ـلَ إِ ،  اْ هَ ـلِ

  َد نْ عِ  ة  َح رْ : فَ  نِ اْ تَ َح رْ فَ  مِ ئِ اْ لصَّ ، ولِ  ـيلِ جْ أَ  نْ مِ  هُ مَ اْ عَ طَ وَ ،  هُ تَ وَ هْ َش  عُ دَ ، يَ  هِ بِ  يزِ ْج أَ 
 دَ نْ عِ  ة  َح رْ فَ ، وَ  هِ رِ طْ فِ

واتة : هةموو كردةوةيةكى ، «  ِك ْس مِ ـالْ  ِح يْ رِ  نْ مِ  ُب يَ طْ أَ  ـهِ اللَّ  دَ نْ عِ  مِ ئِ اْ الصَّ  مِ فَ  وُف لُ َخ ـلَ ، وَ  هِ بِّ رَ  ءِ اْ قَ لِ 
جارى خؤى زياد دةكريَت ، ضاكةيةك بة دةجار ئةوةندةى  رِؤَلةكانى ئادةم ثاداشتةكةى ضةندةنةوة و

 .خؤى تاوةكو حةوسةد جارى خؤى ، خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : ... هتد 
  لة بؤنى ميسك خؤشترةلة رِؤذى دواييدا بؤنى دةمى رِؤذووان لةالى خوا  : 

 ةوة ثيَغةمبةرى خوا يَتطيَرِيدة  ( ةرَ يْ رَ و هُ بُ أَ  ) بة بةَلطةى ئةو فةرموودةيةى كة
 مَّ َح ـمُ  ُس فْ نَ  يْ ذِ الَّ ، وَ ...  »: فةرموويةتى 

 دِ يَ بِ  د 
 ِح يْ رِ  نْ مِ  ـهِ اللَّ  دَ نْ عِ  ُب يَ طْ أَ  مِ ئِ اْ الصَّ  مِ فَ  وُف لُ َخ ـلَ  هِ

ى بةدةستة : بؤنى دةمى موحةممةد ةو زاتةى كة نةفسىبواتة : سويَند ،  (2) « ...،  ِك ْس مِ ـالْ 
 خؤشرتة لة بؤنى ميسك . ى ثةروةردطارالى خوادواييدا لةلة رِؤذى رِؤذووان 

                                                
 لبخاري .واللفظ ل،  1151رقم : ، بومسلم  ، 1904رقم : ، ب يالبخاررواه  (1)

 . يواللفظ للبخار،  1151رقم : ب، ، ومسلم  1904رقم : ، ب يالبخاررواه  (2)



 ةتى لة رِؤذى دواييداخاوةنةكةي ارىرِؤذوو شةفاعةتك : 
  نِ اْ عَ فَ ْش يَ  نُ آرْ قُ الْ وَ  مُ اْ يَ الصِّ » فةرموويةتى :  ثيَغةمبةرى خوا 

 وُل قُ ، يَ  ةِ مَ اْ يَ قِ الْ  ومَ يَ  دِ بْ عَ لْ لِ

 ينِ عْ فِّ َش ، فَ  لِ يْ اللَّ بِ  ومَ النَّ  هُ تُ عْ نَ : مَ  نُ آرْ قُ الْ  وُل قُ يَ ، وَ  هِ يفِ  ينِ عْ فِّ َش فَ  ةَ وَ هْ الشَّ وَ  مَ اْ عَ الطَّ  هُ تُ عْ نَ مَ  بِّ رَ  أَيْ :  مُ اْ يَ الصِّ 

يدا شةفاعةت دةكةن بؤ يرِؤذى دوا واتة : رِؤذوو و قورئانى ثريؤز لة،  (1)«  نِ اْ عَ فَّ َش يُ : فَ  َل اْ ، قَ  هِ يفِ 
نيادا وقةدةغةكردبوو لة دـآ ثةروةردطارم خواردن و ئارةزووةكامن ليان ، رِؤذوو دةَليَت : ةخاوةنةك

 ـى: منيش شةوان خةوم ل آ، قورئانيش دةَل بكة بة شةفاعةتكار بؤى، خواية من 
ي ، ثاشان فةرمووى : خواى بكة بة شةفاعةتكار بؤ يشخواية من قةدةغةكردبوو ، جا
 ي خؤش دةبيَت .ليَ، و بؤي  كارشةفاعةت بة كاتثةروةردطار هةردوو دة

 يَ  ىدةرطا  : وةرِؤذووانانة ةب يبةتةتالة دةرطاكانى بةهةشت  ان () الرَّ

فةرموويةتى :  وا ـ: ثيَغةمبةرى خكـة ةوة يَتدةطيَرِ  ( دـعْ َس ) ـى كورِى  (ل ـهْ )َس  
اْئُِموَن َيوَم الِْقيَاَْمـِة ، َلَ َيْدُخُل  ةِ ـنَّ َج ـي الْ ـفِ  نَّ إِ »  اُْن ، َيْدُخُل ِمنُْه الصَّ يَّ  د  حَ أَ  هُ نْ مِ َباْباً ُيَقاُْل لَُه : الرَّ

 نْ مَ وَ  َب رِ ـَش  َل َخ دَ  نْ مَ ، وَ  َق لِ غْ أُ م هُ رُ ِخ آ َل َخ ا دَ ذَ إِ ، فَ  د  حَ أَ  هُ نمِ  ْل ُخ ْد م يَ لَ ، فَ  َق لِ غْ أُ وا لُ َخ دَ  اْ ذَ إِ م ، فَ هُ رُ ـيْ غَ 

، و  ( انيَّ الرَّ  ) : دةوتريَت ثيَى دةرطاكانى بةهةشت : يةكيَك لة واتة،  (2) « داً ـَـبأَ  أْ مَ ظْ يَ  مْ ـلَ َشـِرَب 
هيض كةسيَك جطة لة رِؤذووانان لةم و ة ذوورةوة ، يَتى ليَوة دةضانلةرِؤذى دوايدا تةنها رِؤذووان

ة ذوورةوة ، ئةم دةرطاية دواى ضونةذوورةوةى رِؤذووانان دادةخريَت ، ئيرت كةسي يَتدةرطايةوة ناض

                                                
 3 : جمع الزوائدـم ي )ـف يوقال اهليثم،  6626: فـي مسنده ، برقم مد ـحأ اإلمام هخرجأ (1)

ِحيْ ـَرانِ ـالطَّبَ  اُل َج رِ وَ  ))( :  رـالكبي ي )ـف يـرانـللطب تهن زاد نسبأ( بعد 181/ ، وصححه  (( ِح يِّ ِرَجاُل الصَّ

 . 3882:  رقم، بجامع ـي صحيح الـف  يـاأللبانالعَلمة 

كردةوكان دةكات لةسةر شيَوةى يدا باس لةكة تيَ ـ هاوشيَوةكانى و فةرموودةيةوديَك لةم س تيَبينيةك :
: ثيَويستة برِوايةكى تةواومان هةبيَت بةم فةرموودانة ، ئةوةية كة  شوةردةطرييَت ئةوةيـ  بةرجةستةو بينراو 

رِيَبازى ثياو ضاكانى ثيَشينة و ، ئةم كارةيش رِيَطا بؤيان ( ليْ وِ أْ تَ  )ليَكدانةوةى هةَلة و ( فيْ رِ ْح ـتَ  )بةبيَ طؤرِين 
 )ثتةوترين رِيَطةية ترين و ىزانستسةالمةت ترين وبيَطومان ئةم رِيَطايةش كة ،  ( طريقة السلف الصالح )

ِيَن  ] خواى ثايةبةرز دةفةرموويَت :، مةرجةكانى ئيمان ، جطة لةوةش يةكيَكة لة ( حكمأعلم وأسلم وأ اذلَّ
ا َرزَْقنَاُهْم يُنفُِقونَ  الةَ َومِمَّ  . ( 3:  البقرة)  [ يُْؤِمنُوَن بِالَْغيِْب َويُقِيُموَن الصَّ

ي ـرة َلبن خزيمة فـ، والزيادة اَلخي 1152 رقم :، بومسلم  ، 1896رقم : ب ، يالبخار هخرجأ (2)

 . 1903 رقم :ب ، صحيحة



ية اليَوة ناضيَتة ذوورةوة ، يان : ئةطةر دوا كةسي رِؤذووانان ضووة بةهةشتةوة ئةوا ئةم دةرط
ئةوةش ئةو ئاوة و دادةخريَت ، ئةو كةسةش لةم دةرطاية برِواتة ذوورةوة ئاويَك دةخواتةوة ، 

 ة هةرطيز تيونوى نابيَت .خبواتةو
 دةطيَرِتةوة كة ثيَغةمبةرى خوا   ( ُهَرْيَرة وَأب) وة لة فةرموودةيةكى تردا هاتووة 

 ر  ـِه َهَذا َخيْ ـ: َيا َعبَْداللَّ  ةِ ـَجنَّ ـ، ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب ال هِ ـي َسبِيِل اللَّ ـِن فِ ـَمْن َأْنَفَق َزْوَجيْ  »فةرموويةتى : 

ََل ، َفَمْن  ََل َكاَن ِمْن َأْهِل الصَّ ِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباِب ـ، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل ال ةِ ةِ ُدِعَي ِمْن َباِب الصَّ

انِ  ِجَهادِ ـال يَّ يَاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ َدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب  ، َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصِّ ، َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ

َد  ي َيا َرُسوَل اللَّ ـ: بِأَبِ   ، َفَقاَل َأُبو َبْكر   «َقِة الصَّ ى َمْن ُدِعَي ِمْن تِْلَك األَْبَواِب ـِه َما َعلَ ـي َأْنَت َوُأمِّ

 « َوأَْرُجو َأْن َتُكوَن ِمنُْهمْ ، َنَعْم  »:  ، َقاَل ؟  ، َفَهْل ُيْدَعى أََحد  ِمْن تِْلَك األَْبَواِب ُكلَِّها ُروَرة  ـِمْن َض 
هةر كةسيَك دوو شت لةيةك بابةت بكات بة خيَر و صةدةقة لة ثيَناو خواى  »، واتة :  (1)

ثةروةردطار ، ئةوا لة دةرطاكانى بةهةشتةوة بانطى ليَوة دةكريَت : ئةى بةندةى خوا ئةم دةرطايةت 
بؤ ضاكرتة و ثاداشتى باشرتة ، جا ئةوةى كة ئةهلى نويَذ بيَت ـ واتة سةربارى نويَذةفةرزةكان زياتر 

ةَلكى سوننةتةكان ئةجنام دةدات و ثيَوةى ديارة ـ ، ئةوا لة دةطاى نويَذةوة بانطى ليَوة دةكريَت ، لةخ
وة ئةوةش كة ئةهلى جيهاد و تيَكؤشان بيَت لة ثيَناو خواى ثةروةردطار ، ئةوا لة دةرطاى جيهاد و 

سةربارى رِؤذووة فةرزةكان تيَكؤشانةوة بانطى ليَوة دةكريَت ، وة ئةوةش كة ئةهلى رِؤذوو بيَت ـ واتة 
زياتر لةخةَلكى سوننةتةكان ئةجنام دةدات و ثيَوةى ديارة ـ ، ئةوا لة دةرطاى رِةييانةوة بانطى ليَوة 
دةكريَت ، وة ئةو كةسةش كة ئةهلى زةكات وصةدةقةكردن بيَت ، ئةوا لة دةرطاى زةكات و 

فةرمووى : باوك و دايكم بةقةربانى   ( ر  َأُبو َبكْ )  ، لةو كاتةدا «صةدةقةوة بانطى ليَوة دةكريَت 
دةرطايانةوة  : هيض زةرةر و زيانيَك نية لةسةر ئةو كةسةى كة لةو تؤ بيَت ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

بانط بكريَت ، بةآلم ئايا هيض كةسيَك هةية لة هةموويانةوة بانط بكريَت ؟ ثيَغةمبةرى خواش 
  : يةكيَك بيت لةوانة بةَلـآ، هيواداريشم كة تؤ  »فةرمووى» . 

 

                                                
(1)

 . 1027رقم : ب، ومسلم ،  1897 رقم :، ب يالبخار رواه 

 رِ اجِ وَ هَ ـي الْ ـفِ  مِ وْ الصَّ بِ  انَ َش طْ عَ الْ  نَّ ى أَ ـلَ عَ  هاً يْ بِ نْ تَ  انِ يَّ الرَّ  اُب بَ  يَ مِّ ُس :  ـ رَحِمَهُمُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ اءِ ـمَ لَ عُ الْ َبْعُض  اَل قَ 

  رَ ـيَّ َخ ـيُ  نْ أَ :  عاً يْ مِ ـَج  اأْلَْبَواِب  نَ مِ  هُ تُ وَ عْ دَ وَ  ... يِّ الرَّ  نَ مِ  ق  تَ ْش مُ  وَ هُ وَ ،  هِ يْ لَ إِ  هُ تُ بَ اقِ عَ وَ ، ى وَ رْ ـيُ َس 
 نْ مِ  ولِ ُخ دُّ ي الـفِ

 . وَاللَّـهُ أَعْلَمُله ...  ل  ْض فَ وَ  م  يْ رِ كْ تَ  ُد يْ زِ ا مَ َذ هَ وَ ،  اءَ ا َش هَ ـِّـيأَ 



  ئةو كةسةى كؤتايى ذيانى بةرِؤذووى رِؤذيَك بيَت مةبةستى تيَيدا تةنها
 :خواى ثةروةردطار بيَت خواى ثةروةردطار دةيخاتة بةهةشتةوة 

فةرمووى :  كة فةرموويةتى : ثيَغةمبةرى خوا   ) حذيفة ( لةبةر فةرموودةكةى

ـ  ، َوَمْن َصاَم َيْوماً  ةَ ـَجنَّ ـَها َدَخَل الْ ـِه ـ ُختَِم َلُه بِ ـاْبتَِغاَء َوْجِه اللَّ ـ ُه ـاللَّ ََل إَِلَه إَِلَّ : َمْن َقاَل )) 

َق بَِصَدَقة   ةَ ـَجنَّ ـَها َدَخَل الْ ـُختَِم َلُه بِ ـ ِه ـاْبتَِغاَء َوْجِه اللَّ  ُختَِم َلُه ـ ِه ـاْبتَِغاَء َوْجِه اللَّ ـ ، َوَمْن َتَصدَّ

((  ةَ ـَجنَّ ـَدَخَل الْ َها ـبِ 
(1)

) ، واتة : هةر كةسيَك تةنها لةبةر رِةزامةندى خواى ثةروةردطار بَليَت :  

، و كؤتايى ذيانى بةوةبيَت ، ئةوا دةرِواتة بةهةشتةوة ، وة هةر كةسيَك رِؤذيَك  ( هُ ـََل إَِلَه إَِلَّ اللَّ 
ذيانى بةوةبيَت ، ئةوا دةرِواتة  بةرِؤذوو بيَت لةبةر رِةزامةندى خواى ثةروةردطار وكؤتايى

بةهةشتةوة ، وة هةر كةسيَكيش لةبةر رِةزامةندى خواى ثةروةردطار بةخشني و صةدةقةيةك 
  بكات ، و كؤتايى ذيانى بةوةبيَت ، ئةوا دةرِواتة بةهةشتةوة .

  رِؤذوو رِؤذوووان دةخاتة بةهةشتةوة: 
َيا :  َفُقْلُت  ِه ـَأَتْيُت َرُسوَل اللَّ )) فةرموويةتى :  دةطيَرِنةوة  وة ( مامةأبو أ )لة 

ُه ،  مِ وْ الصَّ بِ  َك يْ لَ عَ  » : َقاَل ،   ةَ ـَجنَّ ـُيْدِخُلنِي الْ ،  آُخُذُه َعنَْك  َعَمل  ي بِ ـُمْرنِ !  هِ ـَرُسوَل اللَّ   ََل َفإِنَّ

ُه ََل َعْدَل َلهُ ُه  ، ] وفـي رواية : لَ  َل ثْ مِ  ، و ثيَم  ، هامت بؤ الى ثيَغةمبةرى خوا  (2)«  [ َفإِنَّ
ة بةهةشتةوة ، باتمبآ بَلآ لة خؤتى وةرطرم ، و كردةوةيةكم ث ئةى ثيَغةمبةرى خوا :  توو

 ئةويش فةرمووى : بةرِؤذوو بة ، رِؤذووش هاوشيَوةى نية .
دةيطيَرِيَتةوة كة ثيَغةمبةرى خوا  ) أبو هريرة ( وة بة بةَلطةى ئةو فةرموودةيةى كة 

  : َمْن َأْصَبَح اْلَيْوَم ِمنُْكْم َصائِمـًا ؟  »رِؤذيَكيان لة ناو هاوةآلنيدا دانيشتوة و دةثرسيَت»  ،

َبَع ِمنُْكُم اْلَيْوَم َجنَاَزًة ؟  »قال أبو بكر : أنا . قال :  َفَمْن  »، قال أبو بكر : أنا . قال :  «َفَمْن اتَّ

                                                
(1)

، وقال مـحققو الـمسند : )) صحيح  23324( ، برقم : ط الرسالة رواه أحـمد يف مسنده )  

 .  985، برقم :  (1/238:رهيب ـرغيب والتـصحيح التفـي )  األلبانـي هصححلغريه (( ، و

فـي سننه ، برقم : النسائي  هخرج، أ 22195 ، 22141د فـي مسنده ، برقم : مـحرواه أ (2)

صحيح وضعيف ، وصححه األلبانـي فـي  : إسناده صحيح ، وقال شعيب األرناؤوط 2223،  2220

، 1937، برقم : الصحيحة  وفـي ، 4044:  رقم، بجامع ـصحيح ال، وفـي  2220، برقم : سنن النسائي 

 . ( 252/ 7: مسانيد ـجامع الصحيح للسنن والـالوانظر : ) 



،  «َفَمْن َعاَد ِمنُْكُم اْلَيْوَم َمِرْيضًا ؟  »، قال أبو بكر : أنا . قال :  «َم ِمنُْكْم اْلَيْوَم ِمْسكِْينًا ؟ َأْطعَ 

ـه  َة  »:  قال أبو بكر : أنا ، فقال رسول اللَّ (1) «َما اْجَتَمْعَن فِـي اْمِرئ  إَِلَّ َدَخَل اْلـَجنَـّ
 ، 

ثرسى : كآ لة ئيَوة ئةمرِؤ بةرِؤذووة ؟ ئةبو بةكر فةرمووى : من ،  واتة ثيَغةمبةرى خوا 
ثاشان ثرسى : ئةى كآ لة ئيَوة ئةمرِؤ شويَنى جةنازةيةك كةوتووة ؟ ئةبو بةكر فةرمووى : من ، 
ديسان ثرسى : ئةى كآ لة ئيَوة ئةمرِؤ خواردنى داوة بة هةذاريَك ؟ ئةبو بةكر فةرمووى : من ، 

ئةى كآ لة ئيَوة ئةمرِؤ نةخؤشيَكى بةسةر كردووةتةوة ؟ بةهةمان شيَوة ئةبو ديسانةوة ثرسى : 
فةرمووى : ئةو ضوارة لة هيض كةسيَكدا  بةكر فةرمووى : من ، لةو كاتةدا ثيَغةمبةرى خوا 

 كؤ نابنةوة ـ لة رِؤذيَكدا ـ ئيلال دةرِواتة بةهةشتةوة .
 انة داناوة كة رِؤذووى خواى ثةروةردطار ذوورى تايبةتى بؤ ئةو رِؤذوان

 :يةك لةدواى يةك دةطريَت 
 كة لة ثيَغةمبةرى خواوة  ) أبو مالك األشعري ( بة بةَلطةى فةرموودةكةى

ِة ُغَرفًا ُيَرى َظاِهُرَها ِمْن َباطِنَِها ، َوبِاطِنَُها ِمْن  »دةيطيَرِيَتةوة كة فةرموويةتى :  إِنَّ فِـي اْلـَجنَـّ

َياَم ، َوأَ  ـُه ـ َتَعاََل ـ لِـَمْن َأْطَعَم الطََّعاَم ، َوَأََلَن الَْكََلَم ، َوَتاَبَع الصَّ َها اللَّ ْفَشى َظاِهِرَها ، َأَعدَّ

ْيِل َوا ـى بِاللَّ ََلَم ، َوَصلَّ (2) «لنَّاُس نَِيام  السَّ
، واتة : لة بةهةشتدا ذوورى وا هةية ، لة ناسكى و  

تةنكى و رِوونى ديوارةكانى لةناوةوةى دةرةوةى ديارة و لةدةرةوةشى ناوةوةى ديارة ، خواى 
ثةروةردطار دايناوة بؤ ئةو كةسانةى ئةم كار و كردةوانةى تيَدا بيَت : خواردن بة هةذاران وكةم 

وانةكانى بدات ، و نةرم ونيان بيَت لةطوفتاريدا ، و رِؤذوو لةدواى رِؤذوو ـ دةرامةت و مي
مةبةستى رِؤذووى سوننةتة جطة لةفةرزةكان ـ بطريَت ، سةالميش لة هةموو كةسيَك بكات ـ 

 ناسراوبن يان نةناسراو ـ ، وة لةكاتى نوستنى خةَلك لة شةودا خةريكى نويَذكردن بيَت .
 

                                                
(1)

، ولفظ  515، والبخاري فـي األدب الـمفرد ، برقم : 1028رواه مسلم ، فـي صحيحه ، برقم :  

،  « ةَ ـنَّ ـَج الْ  َل َخ  دَ َلَّ إِ  م  وْ ـي يَ فِ  ل  ُج ـي رَ فِ  اُل َص خِ ـالْ  هِ ذِ هَ  ْت عَ مَ تَ اْج ا مَ  »البخاري فـي األدب الـمفرد : 

 . 195وصححه األلبانـي فـي صحيح األدب الـمفرد ، ص

(2)
، والتـرمذي عن 641، وابن حبان ) موارد ( ، برقم :  22905رواه أحـمد فـي الـمسند ، برقم :  

، وحسنه األلبانـي 2527، فـي كتاب صفة الـجنة ، باب ما جاء فـي صفة غرف الـجنة ، برقم :  علـيٍّ 

 . 2119وصحيح الـجامع ، برقم :  2527فـي صحيح وضعيف سنن التـرمذي ، رقم : 



 ان هةمان ثاداشتى ئةو بةدةست ديَنيترِؤذوو انى بة خواردندان ثيَد : 
كة فةرموويةتى : ثيَغةمبةرى  ( ُجَهنِّي ـَخالِد ال)  ـى كورِى (َزْيد  )  لةبةر فةرموودةى

ائِِم ُه ََل َينُْقُص ِمْن َأْجِر ــَّ َر َأنـ، َغيْ  َكاَن لَُه ِمثُْل أَْجِرهِ  اً ـَمْن َفطََّر َصائِم : »فةرموويةتى  خوا  الصَّ

(1) « َشيْئاً 
، واتة : ئةو كةسةى خواردن بة رِؤذووانيَك بدات ، ئةوا هاوشيَوةى ثاداشتى ئةوى بؤ  

 هةية ، بةآلم بةبآ ئةوةى هيض لة ثاداشتى رِؤذوونةكة كةم بكات .
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(1)

،  807رواه التـرمذي فـي سننه ، كتاب الصوم ، باب ما جاء فـي فضل من فطر صائمـًا ، برقم :  

، وصححه األلبانـي فـي 1746وابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب فـي ثواب من فطر صائمـًا ، برقم : 

زَ ، اً ـَمْن َفطََّر َصائِم »، وفـي رواية :  6415صحيح الـجامع ، برقم :  ،  « َفَلُه ِمْثُل َأْجِرهِ ؛ َغاِزيًا  َأْو َجهَّ

 . 6414:  رقم، ب جامعـي صحيح الـفصححه األلبانـي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 ضاكةكانى مانطى رِةمةزان
  قورئانى ثيرؤزةرِةمةزانى مانطى دابةزينى مانطى . 
  خواى  رِةمةزانى ثيرؤز مانطى دابةزينى هةنديَك لة ثةيام و ئايينةكانىمانطى

 . بؤ ثيَغةمبةرانى ترى  ثةروةردطارة
  طرتنى رِؤذووى مانطى رِةمةزان بة باوةرِ و ضاوةرِوانى ثاداشتةوة هؤكارى

 . ليَخؤشبوونى تاوان و طوناهةكانة
  َهةر كةسيَك ثاش شايةتومان رِؤذووى مانطى رِةمةزان بطريَت ، ئةوا لةطةل

 . رِاستطؤيان و شةهيداندا دةبيَت

  ريَن خدةودةرطاكانى دؤزةخ دا ، نةوةيَكردة دةرطاكانى بةهةشتلةم مانطةدا
  . يَنكردةكؤت ةكان و ماردة ياخيبووةكانى جنؤكة و شةيتان ،
  كة زيندوكردنةوةى بةثةرستش خيَرى لة لةم مانطةداية شةوى قةدر

 . ثةرستشى هةزار مانط زياترة
 كؤشش و هةولَدانى زياتر لة دة شةوى كؤتايى ئةم مانطةدا سوننةتة . 

  ثاداشت و خيَرى عومرةكردن لةم مانطةدا وةك خيَرى حةجيَكى تةواوة
 . لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا  

 مانطى رِةمةزان دوعا و ثارِانةوةى تيَدا طيرا دةبيَت .  
 و تيَيدا ثيرؤز  ىرِةمةزانمانطى  ثلة و ثايةى ئةو كةسةى كة دةطات بة

بةرِؤذوو دةبيَت بةرزتر دةبيَت لةو كةسةى كة ثيَش ئةو مردبيَت ئةطةر لة 
 . ثيَناوى خواى ثةروةردطاريش لة تيَكؤشاندا شةهيد بووبيَت

 ِةمةزان مانطى خويَندنةوة و ليَكدانةوةى ئايةتةكانى قورئانى ثيرؤزةمانطى ر . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ضاكةكانى مانطى رِةمةزان
 

و فةزَلى ئاشكراى ثيَ  و بةرةكةتة ، خواى ثةروةردطار ضةندين ضاكة رِةمةزان مانطى خيَر
 : ئةوةش ئةم شيَوانةى خوارةوةيةبةخشيوة ، 
  قورئانى ثيرؤزةرِةمةزانى مانطى دابةزينى مانطى : 

خةَلكى ، ةرى رِيَنيشاندئةوةى ببيَتة قورئانة ثريؤزةكةى ناردؤتة خوارةوة بؤ ثةروةردطار خواى 
 تو رِونكردنةوةش بيَ،  بؤ رِاسرتين كار تبيَموكاريش بؤ برِواداران و رِيَن توة بؤ ئةوةى شيفاش بيَ

و  لةمانطى رِةمةزانى خيَر،  خوارةوةشةرفرازى ، ئةم ناردنةى سيةكو رِيَطا بؤ رِاسرتين كار
نزَِل فِيهِ الُْقْرآُن  ]:  يَتدةفةرموطةورة خواى خاوةن عةرشي  ،بوو بةرةكةت 

ُ
َِي أ َشْهُر َرَمَضاَن اذلَّ

َِن الُْهَدى َوالُْفرْقَاِن  ى ل ِلنَّاِس َوبَي ِنَاٍت م  واتة : مانطى رِةمةزان ئةو ،  ( 185) البقرة :  [ُهدر
و ، مانطةية كة قورئانى ثريؤز تيَدا هيَنراوةتة خوارةوة ، بؤ ئةوةى ببيَتة رِيَنيشاندةرى خةَلكى 

 لة يةكرت . يىو نارِةوايى و جياكردنةوةى رِةوا، ضةندةها رِونكردنةوةى تيَداية بؤ رِيَنيشاندان 
كو ئاشكراية لة الى هةمووان ـ لة شةوى وة ئةو دابةزينةش بةشيَوةيةكى ديارى تر ـ هةروة

ثريؤزى قةدردا بووة ، ئةوةش لة دة شةوى كؤتايى ئةم مانطة ثريؤزة ، خواى ثةروةردطار لةو 
نَزنْلَاهُ ِِف َّلْلَةِ الَْقْدر ] بارةيةوة فةرموويةتى :

َ
، واتة : ئيَمة قورئانى ثريؤزمان  (1) القدر :  [ إِنَّا أ

بَاَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِين ] دووة ، وة فةرموويةتى :لة شةوى قةدردا دابةزان نَزنْلَاهُ ِِف َّلْلٍَة مُّ
َ
 [ إِنَّا أ

، واتة : ئيَمة ئةو قورئانةمان لة شةوى قةدرى ثريؤزى ثرِ لة خيَر و بةرةكةتدا  ( 3) الدخان : 
خةَلكمان ئاطةداركردةوةتةوة ناردوةتة خوارةوة ، كة لةمانطى رِةمةزانداية . وة بة رِاستى ئيَمة 

بةوةى كة سوديان ثيَدةطةيةنيَت ، و بةوةش كة زةرةيانيان ثيَدةطةيةنيَت ، ئةوةش لةريَطةى 
، بؤ ئةوةى بةَلطةى خواى ثةروةردطار  ناردنى ثةيامبةران و دابةزاندنى ثةرتوك و كتيَبةكانةوة

 بةسةر بةندةكانةوة جيَطري ببيَت .
وةسفكردنى  ،اى ثةروةردطار بةرةكةتى خؤيت بةسةردا برِيَذيَت ئةوةش بزانة براى خؤم خو

لة رِستةى يةكةمدا و  ( بةوةى كة قورئانى تيَدا هيَنراوةتة خوارةوة )مانطى رِةمةزانى ثريؤز 
َفَمن  ] :يَت واتاى هؤكار و سةبةب دةطةيةن (ـ ف )دةست ثيَكردنى رِستةى دواى ئةو بة ثيتى 

ْهرَ  ئةم ئايةتة ئةوة دةطةيةنيَت بةرِيَطةى ئاماذة كردن بؤ هؤكارةكة  [ فَلْيَُصْمهُ  َشِهَد مِنُكُم الشَّ
يدا بة رِؤذوو بن ئةوةية اموسوَلمانان تي كةبؤ ئةوةى كة هؤى هةَلبذاردنى مانطى رِةمةزانى ثريؤز 
 كة قورئانى ثريؤزى تيَدا هيَنراوةتة خوارةوة .

 



  خواى  نديَك لة ثةيام و ئايينةكانىرِةمةزانى ثيرؤز مانطى دابةزينى هةمانطى
 :ثةروةردطارة 

لة ثيَغةمبةرى   ) اأْلَْسَقع ( ـةى كورِى) َواثَِلة ( بة بةَلطةى ئةو فةرموودةيةى كة 

ِل َلْيَلة   ـ عَلَيْهِ السَّالمُ ـُأْنِزَلْت ُصُحُف إِْبَراِهْيَم  »دةيطيَرِيَتةوة كة فةرموويةتى :  خواوة  فِـي َأوَّ

ْنِجْيُل لَِثََلِث َعْشـَرة  َخَلْت ِمْن  ِمْن َرَمَضان ، َوُأْنِزَلْت التَّْوَراُة لِِستٍّ َمَضْيـَن ِمْن َرَمَضان ، َواإْلِ

(1) «َرَمَضاَن ، َوُأْنِزَل اْلُقْرآُن أِلَْرَبع  َوِعْشـِرْيَن َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن 
 اِهْيم () ُصُحف إِْبرَ ، واتة :  

يش لة شةشةم شةوى  ) التَّْوَراُة (لة يةكةم شةوى رِةمةزاندا دابةزيَنراوة ، وة  ـ عَلَيْهِ السَّالمُ ـ

ْنِجْيُل (رِةمةزاندا دابةزيَنراوة ، وة  يش لة شةوى سيَنزةيةمى رِةمةزاندا دابةزيَنراوة ، وة  ) اإْلِ
 دابةزيَنراوة . قورئانى ثريؤزيش لة بيست و ضوارةم شةوى رِةمةزاندا

  طرتنى رِؤذووى مانطى رِةمةزان بة باوةرِ و ضاوةرِوانى ثاداشتةوة هؤكارى
 :ليَخؤشبوونى تاوان و طوناهةكانة 

خواى ثةروةردطار لة قورئانى ثريؤزدا ئاماذةى بةضاكةى رِؤذوو كردووة ئةوةش لةو 
ن تَُصوُمواْ َخْْيٌ لَُّكْم  ] فةرموويةتى :فةرمايشتةى كة 

َ
 ( 184) البقرة :  [ إِن ُكنتُْم َتْعلَُمونَ َوأ

 بزانن . تانضاكرتة بؤتان ئةطةر بةو كارة تانرِؤذووطرتن : بيَطومان واتة، 
هةنديَك لةضاكةكانى باسكردووة ، و بةو كارة  وة لة سوننةتى ثيَغةمبةرى خواشدا 

هانى موسَلمانانى داوة بؤ طرتنى رِؤذووى مانطى رِةمةزان ، يةكيَك لةو فةرموودانةى كة لةو 
بارةيةوة هاتووة ئةوةية كة ئةطةر رِؤذووان تاوانةكانى ثيَشووى ضةندة زؤر بيَت خواى ثةروةردطار و 

 كةوة ليَي خؤشدةبيَت .ثاية بةرز بةهؤى ئةم ثةرستشة موبارة
 دةطيَرِنةوة ، ئةويش لة ثيَغةمبةرى خواوة  ـةوة  ) أبو هريرة (ئةوةتا لة 
َم ِمْن َذْنبِهِ » فةرموويةتى :  ، واتة :  (2)«  َمْن َصاَم َرَمَضان إِيَمـانًا ، َواْحتَِسابًا ، ُغِفَر َلُه َما َتَقـدَّ

بةمةرجيَك برِواى بةفةرزيَتى ئةم كارة هةبيَت و  هةركةسيَك رِؤذووى مانطى رِةمةزان بطريَت ،
                                                

، وحسنه األلبانـي فـي سلسلة األحاديث 16984رواه اإلمام أحـمد فـي مسنده ، برقم :  (1)

 ، وقال : )) وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات (( .1575الصحيحة ، برقم : 

 . 759، ومسلم ، برقم :  1901برقم :  أخرجه البخاري ، (2)

واتة : برِوا بوون بة فةرزيَتى رِؤذووةكة ، وة حةز بوون لة ثاداشتةكةى و « :  إِْيـَمـانًا َواْحتَِساباً » واتاى : 
 لة دةرونيشدا رِازى بيَت بةو كارة و رِؤذوو طرتنى ثيَ ناخؤش نةبيَت .



ضاوةرِوانى ثاداشتى رِؤذى دوايى بيَت ، ئةوا خواى ميهرةبان لة هةموو ئةو طوناهانةى كة 
 كردوويةتى خؤش دةبيَت .

َلَواُت اْلـَخْمِس ، » فةرموويةتى :  دةطيَرِنةوة كة ثيَغةمبةر  وة هةر لةوةوة  الصَّ

َرات  لِـَمـا َبْينَُهنَّ إَِذا اجُتنَِبت اْلَكبَـائِرُ َواْلـُجْمَعـُة إِلَ   ـى اْلـُجَمَعـِة ، َوَرَمَضـان إَِلـى َرَمَضـان ، ُمَكفِّ
، واتة : ثيَنج فةرزةى نويَذ و نويَذى هةينى بؤ نويَذةكةى تر ، وة رِؤذووى رِةمةزان بؤ  (1)« 

رِةمةزانةكةى تر ، طوناهةكان دةسرِنةوة كة لة نيَوانياندا ئةجنام دةدريَت ، بةمةرجيَك موسَلمانان 
 خؤى لةطوناهة طةورةكان بثاريَزيَت .

 ِةمةزان بطريَت ، ئةوا لةطةلَ هةر كةسيَك ثاش شايةتومان رِؤذووى مانطى ر
 :رِاستطؤيان و شةهيداندا دةبيَت 

ة اْلـُجَهنِـّي (ـى كورِى  ) َعْمرو (لة   اءَ َج )) دةطيَرِنةوة فةرموويةتى :  ـةوة  ) ُمرَّ

 َلَّ إِ  هَ ـلَ  إِ ََل  نْ أَ :  ُت ْد هِ َش  نْ إِ  َت يْ أَ رَ أَ !  هِ ـاللَّ  وَل ـُس ا رَ : يَ  اَل قَ فَ ،  ة  اعَ ـَض قُ  نْ مِ  ل  ُج رَ   هِ ـاللَّ  وَل ـُس رَ 

،  انَ َض مَ رَ  ُت مْ قُ وَ ،  رَ هْ الشَّ  ُت مْ ُص وَ ،  سِ مْ َخ ـالْ  واِت لَ الصَّ  ُت يْ لَّ َص وَ ،  هِ ـاللَّ  وُل ـُس رَ  َك نَّ أَ وَ ،  هُ ـاللَّ 

ْيِقْيـَن َو  انَ ا كَ َذ ى هَ ـلَ عَ  اَت مَ  نْ مَ » :   يُّ بِ النَّ  اَل قَ ؟ فَ  اةَ كَ الزَّ  ُت يْ ـَـآتوَ  دِّ َهَداءِمَن الصِّ  (( « الشُّ
و فةرمووى : ئةى  هاتة خزمةت ثيَغةمبةرى خوا  ( ةاعَ َض قُ ) ، واتة : ثياويَك لة هؤزى  (2)

ئةطةر شايةتى ئةوة بدةم كة هيض ثةرسرتاويَك نية لة بووندا شايستةى  ثيَغةمبةرى خوا 
، و شايةتى ئةوةش بدةم كة تؤ ثيَغةمبةرى خوايت ، و ثيَنج فةرزةش  ثةرسنت بيَت جطة لة 

                                                
(1)

 . 233أخرجه مسلم ، برقم :  

يِقي ي َفْضِل ِقيَاِم َرَمَضانَ ـَباب فِ ه ، صحيحأخرجه ابن خزيمة فـي  (2) دِّ َن ـ، َواْستِْحَقاِق َقائِِمِه اْسَم الصِّ

َهَداِء إَِذا َج  َلَواِت الْ  اً ـ، َوَكاَن ُمِقيم َهاِرهِ ـَمَع َمَع قِيَاِمِه َرَمَضاَن ِصيَاَم نَ ـَوالشُّ ياً  َخْمسِ ـلِلصَّ َكاةِ  ، ُمَؤدِّ  َشاِهداً  ، لِلزَّ

لنَبِيِّ  ، ُمِقّراً  ِه بِالَْوْحَدانِيَّةِ ـلِلَّ 
َسالَةِ   لِ  ، 3438ان ، فـي صحيحه ، برقم : حب، و ابن  2212، برقم :  بِالرِّ

: ، برقم  ي صحيح ابن خزيمةـي فـوصححه األلبان،  2939، برقم : ن ـمسند الشامييوالطبـرانـي فـي 

 ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ ـقال األلبانـي و،  12ص، وقيام رمضان ،  749 :، برقم  ْرِهيبـلتَّ ْرِغيِب َواـَصِحيح التَّ و،  2212

:  (18ص ، اعة فيه ومعه بحث قيم عن اَلعتكاف ـجمـروعية الـقيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشفـي ) 

 ابن خزيمة) ى ـعل، انظر تعليقي  رمها بسند صحيحـوغي، ا ـي صحيحيهمـأخرجه ابن خزيمة وابن حبان ف)) 

 ( (( . 1/419/993 : رغيبـصحيح الت)  و( ،  2262/ 340/ 3: 

 . ( 426/ 21: مسانيد ـجامع الصحيح للسنن والـالوانظر : ) 



نويَذ ئةجنام بدةم ، و زةكاتيش بدةم ، لةطةلَ بة رِؤذوو بومن لة مانطى رِةمةزاندا ، و كردنى نويَذى 
فةرمووى : هةر كةسيَك لةسةر  ، لة ض كؤمةَليَك دةمب ؟ ثيَغةمبةرى خواش  (تةراويح  )

 ؤمةَلى رِاستطؤيان و شةهيدان دةبيت .ئةوة مبريَت لة ك
  و دةرطاكانى دؤزةخ  ، نةوةيَكردة بةهةشت  دةرطاكانى :لةم مانطةدا

  :يَن كردةكؤت ةكان و ماردة ياخيبووةكانى جنؤكة و شةيتان ،ريَن خدةدا
ة ياخى ـ ( مارد )شةيتانةكان و : لةسةر زةويدا كةم دةبيَتةوة كةدا خراثة رةلةم مانطة موبا

دةكريَن بة زجنري و ثاوةند ، بةوةش تواناى زيانيان نية بة بةندةكانى خوا كؤت بووةكانى جنؤكة 
بةو شيَوةيةى ضؤن لةثيَشدا زيانيان ثيَدةطةياندن ، ئةوةش بةهؤى خةريكبوونى موسَلمانان 

ةوةى قورئانى بةهؤى خويَندن ةبةرِؤذووةوة ، ئةو رِؤذووةى كة هؤى سةركوتكردنى ئارةزووةكانة ، و
و ثاك بوونةوةى دةرونن ، خواى ثاية  هةموو ضةشنة ثةرستةكانى تر كة هؤى ثةروةردة ثريؤز و

ِيَن مِن  ]بةرز دةفةرموويَت :  يَاُم َكَما ُكتَِب لََعَ اذلَّ ِ ْ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص  ِيَن آَمنُوا َها اذلَّ يُّ
َ
يَا أ

واتة : رِؤذووتان لةسةر فةرز كراوة هةروةكو ضؤن ،  ( 183:  ) البقرة[  َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ 
 لةسةر ئوممةتانى ثيَش ئيَوة فةرز كراوة بؤ ئةوةى لة خوا برتسن و خؤتان بثاريَزن لة سزاى خوا . 

ضونكة لةم مانطةدا ، بؤية دةرطاكانى دؤزةخ دادةخريَن و دةرطاكانى بةهةشتيش دةكريَنةوة 
 زؤر دةبيَت .و ووشةى شريين  كارى ضاكة

 (1) ةِ ــنَّ َج ـالْ  اُب وَ ـبْ أَ  َح تِ فُ  انُ َض مَ رَ  اءَ ـا َج ذَ إِ » دةفةرموويَت :  ثيَغةمبةرى خوا 
 ْت قَ لِّ غُ وَ ، 

واتة : كة مانطى رِةمةزان بةسةردا ديَت ،  (2) « نُ ْيـطِ ـايَ الشَّ  ِت َد ـفِّ ُص ، وَ  انِ رَ ـيْ النِّ  اُب وَ بْ أَ 
زجنري كؤت وو شةيتانةكان ، و دةرطاكانى دؤزةخيش دادةخريَن ، دةرطاكانى بةهةشت دةكريَنةوة 

 دةكريَن .
  هةموو ئةوانةش لة شةوى يةكةمى ئةم مانطة ثريؤزة دةبيَت ، ضونكة ثيَغةمبةر

 لَ يْ لَ  ُل وَّ أَ  انَ ا كَ ذَ إِ » دةفةرموويَت : 
،  نِ جِّ ـالْ  ةُ دَ رَ مَ وَ  نُ ْيـطِ ايَ الشَّ  ِت َد فِّ ان ، ُص َض مَ رَ  رِ هْ َش  نْ مِ  ة 

،  اب  ا بَ هَ نْ ق مِ لَ غْ يُ  مْ لَ فَ  ةِ ـنَّ َج ـالْ  اُب وَ بْ أَ  ْت َح تِ فُ ، وَ  اب  بَ ا هَ نْ ح مِ تَ فْ يُ  مْ لَ فَ  ارِ النَّ  اُب وَ بْ أَ  ْت قَ لِّ غُ وَ 

 نَ مُ  يادَ نَ يُ وَ 
 ة  لَ يْ لَ  لَّ كُ  َك لِ ذَ وَ  ارِ النَّ  نَ مِ  اء  قَ تَ عُ  هِ ـلِّ لِ ، وَ  رْ ـِص قْ أَ  رِ ـالشَّ  يَ اغِ بَ  ايَ وَ  ْل بِ قْ أَ  رِ ـيْ َخ ـالْ  يَ اغِ ا بَ يَ  اد 

                                                
 . « ةِ مَ ـْح الرَّ  اُب وَ بْ أَ  ْت َح تِ فُ  »سلم : مُ ـي رواية لـف (1)
 . 1079 رقم :، ب، ومسلم  3277 ،1899، 1898رقم : ب ، يالبخار هروا (2)



ماردة ديَت لةمانطى رِةمةزانى ثريؤز ، شةيتانةكان و  واتة : كة رِؤذى يةكةم بةسةردا،  (1)« 
 يانزجنري دةكريَن و دةرطاكانى دؤزةخ دادةخريَن و هيض دةرطايةككؤت و ياخى بووةكانى جنؤكة 

داناخريَت ، وة  يانناكريَتةوة ، وة دةرطاكانى بةهةشتيش دةكريَنةوة و هيض دةرطايةك
بكة ، وة  ى زياتر: ئةى ئةو كةسةى ضاكةت دةويَت ضاكةو دةَليَت يَك بانط دةكات ةوازكاربانط

، ـ ضونكة مانطةكة مانطى تةوبة و ليَخؤشبوونة ـ ئةى ئةو كةسةى خراثةت دةويَت وازبيَنة 
ةس رِزطار دةكات خواى ثةروةردطاريش هةموو شةويَك لةشةوةكانى ئةم مانطة ثريؤزة ضةندةها ك

 .لة ئاطرى دؤزةخ 
 فةرموويةتى : ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى  ـ) الـمباركفوري ( ثيَشةوا 

ائِِميـ، َكْي ََل ُيَوْسِوُسوا فِ  اْلحِْكمَةُ فِي تَْقيِيدِ الشَّيَاطِنيِ وَتَصْفِيدِهِمْ : قِيَل ))  َن ، َوَأَماَرُة َذلَِك ـي الصَّ

ُه َأْكَثِر  ْغَياِن َعْن الْ ـَن فِ ـُمْنَهِمكِيـالْ َتنَزُّ ْوَبِة إِلَ ـَمَعاِص ـي الطُّ  . ـ تَعَالَىـ ِه ـى اللَّ ـي َوُرُجوِعِهْم بِالتَّ

ا َما ُيوَجُد ِخََلَف َذلَِك فِ  يَاطِيـَها َتأْثِيــَّ ي َبْعِضِهْم َفإِنـَوَأمَّ ي ـِن َأْغَرَقْت فِ ـَرات  ِمْن َتْسِويََلِت الشَّ

يَرِة وَ ـالنُُّفوِس الشِّ  ُعْمِق تِْلَك   . اهَ وِس ؤُ ي رُ ـفِ  ْت اَض بَ رِّ

َدْت  ؟ : كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَاْلمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِرياً فَإِنْ قِيلَ: ...  َقاَل الُْقْرُطبِيُّ  ، َفَلْو ُصفِّ

يَاطِي  . ْم َيَقْع َذلَِك ـُن لَ ـالشَّ

مَ َها ــَّ: َأن َجَواُب ـَفالْ  ائِِميـإِنَّ ْوَم الَِّذي ُحوفَِظ َعلَ ـا َتِقلُّ َعْن الصَّ  . ُروطِِه َوُروِعَيْت آَداُبهُ ـى ُش ـَن الصَّ

َياطِيـَأْو الْ  ُد َبْعُض الشَّ ُهْم ـ، َوُهْم الْ ... ن ـُمَصفَّ ْحُسوس  َفإِنَّ ُوُقوَع َذلَِك ـ، َوَهَذا َأْمر  مَ ... َمَرَدُة ، ََل ُكلُّ

َر ـَغيْ  أِلَنَّ لَِذلَِك َأْسَباباً  ؛ر  َوََل َمْعِصَية  ـِميِعِهْم َأْن ََل َيَقَع َش ـِرِه ، إِْذ ََل َيْلَزُم ِمْن َتْصِفيِد َج ـِمْن َغيْ فِيِه َأَقلُّ 

َياطِي َياطِيـِن ، َكالنُُّفوِس الْ ـالشَّ ْنِسيَّةِ ـَخبِيَثِة ، َواْلَعاَداِت اْلَقبِيَحِة ، َوالشَّ  (( ِن اإْلِ
(2)

 . 

واتة : ووتراوة : حيكمةت و دانايى لة بةستنةوة و كؤتكردنى شةيتانةكان ، لةبةر ئةوةية 
كة وةسوةسة بؤ رِؤذووانان نةكةن ، بةَلطةى ئةوةش ئةوةية دووركةوتنةوة و خؤثاك رِاطرتنة لة 

يان تاوان لةالى زؤريَك لةوانةى كة رِؤذضوون لة سةركةشى و تاوان ، و طةرِانةوةيان بة تؤبةكردن
 بؤ الى خواى ثةروةردطارى بةرز و بَلند و ثايةبةرز .

                                                
وصححه اإلمام األلبانـي فـي صحيح وضعيف سنن ،  682 رقم :فـي سننه ، ب يرمذـالت هخرجأ (1)

[ ، وحسنه فـي صحيح الـجامع ، 5] 1960، وفـي مشكاة الـمصابيح ، برقم :  682التـرمذي ، برقم : 

 . 759برقم : 

(2) 
 . ( 292ـ  291/ 3: حفة األحوذي ـت) 



بةآلم سةبارةت بةوةى كة ثيَضةوانةى ئةوة دةبينريَت لة هةنديَكيان ، ئةوا بيَطومان 
 كاريطةرى ئةوةية كة شةيتان لة دةروون خراثةكار و ميَشكياندا ثيَشرت دروستى كردووة .

فةرموويةتى : وة ئةطةر ووترا ضؤن خراثةكارى و تاوانى زؤر دةبينني لة  ( الُْقْرُطبِيّ ) ثيَشةوا 
 رِةمةزاندا رِوو دةدات ؟ ، خؤ ئةطةر شةيتانةكان كؤت بكرايةن ئةوا هةموو ئةوانة رِؤى نةدةدا .

لة وةآلمى ئةوةدا دةووتريَت : بيَطومان ئةو كارة لة رِؤذووانان كةم دةبيَتةوة ، ئةو رِؤذووةى كة 
انى تيَداية و ئادابةكانى تيَدا رِةضاوكراوة . يان دةوتريَت : كؤت و زجنريكراوةكان هةنديَكن مةرجةك

لة جنؤكةكان ... كة ئةوانيش ماردة سةركةشةكانن ، نةك هةموو جنؤكة ... ، وة ئةوةش شنيَكى 
ة بينراوى بةرجةستةية كة دةبينريَت لةم مانطة ئةو كارانة كةمرتن لة مانطةكانى تر ، ضونك

تةنانةت كؤتكردن و بةستنةوةى هةمووشيان ئةوة ناطةيةنيَت كة كة هةر خراثة و تاوان نةكةويَتةوة 
، ضونكة خراثة و تاوان هؤكارى ترى جطة لة شةيتانةكانى هةية ، وةك دةروونة ثيسةكان ، داب و 

 نةريتة ناقؤآلكان ، شةيتانةكانى مرؤظيش .
  نةوةى بةثةرستش خيَرى لة لةم مانطةداية كة زيندوكردشةوى قةدر

 : ثةرستشى هةزار مانط زياترة 
نَْزنْلَاهُ ِِف َّلْلَةِ الَْقْدرِ  ]خواى ثةروةردطار لة قورئانى ثريؤزدا فةرموويةتى : 

َ
َوَما  * إِنَّا أ

ْدَراَك َما َّلْلَُة الَْقْدرِ 
َ
لِْف َشْهرٍ  *أ

َ
ئيَمة ، واتة :  ( 3 ـ 1:  القدر)  [ َّلْلَُة الَْقْدرِ َخْْيٌ مِْن أ

 دا ناردؤتة خوارةوة ، كة شةويَكة لةـ ـ ضاكة رِيَز وقةدر ـ شةوى قورئانى ثريؤزمان لة شةوى 
تؤ  بة شةوةىئةو هةواَلى ـ  ةمبةرى خوا يَغجا ض شتيَك ـ ئةى ث، شةوانى مانطى رِةمةزان 

لةو شةوةدا لة ضاكةى شةوى قةدر شةويَكى ثريؤزة ، و ئةجنامدانى كردةوةى ضاك  ؟رِاطةياندووة 
هةزار مانط كة ئةو شةوةى تيَدا نةبيَت ضاكرتة . ئةوةش بةخشش و ضاكاكاريةكة لةاليةن خواى 

 بةرز وبَلند و باآلدةستةوة بؤ ئةم ئوممةتة .
َأَتاُكْم  »دةطيَرِيَتةوة كة فةرموويةتى :  لة ثيَعةمبةرى خواوة   ( ُهَرْيَرةَ  وَأب) وة 

مَ ـ، ُتْفَتُح فِي هُ ـامَ ـُكْم ِصيَ ـَعَليْ  ـعَزَّ وَجَلَّ ـ ُه ـَفَرَض اللَّ ، اَرك  ـبَ اُن َشْهر  مُ ـَرَمَض  ،  اءِ ـِه َأْبَواُب السَّ

َياطِيـ، َوُتَغلُّ فِي َجِحيمِ ـِه َأْبَواُب الْ ـَوُتْغَلُق فِي ، ـِه َلْيَلة  َخيْ ـِه فِيـ، لِلَّ  نِ ـِه َمَرَدُة الشَّ ر  ِمْن َأْلِف َشْهر 

، واتة : مانطى رِةمةزانتان بةسةردا هاتووة كة مانطيَكى  (1) « ْد ُحِرمَ ـَرَها َفقَ ـُحِرَم َخيْ َمْن 

                                                
، وصححه  2106ي سننه ، برقم : ـفنسائي الو،  7148ه ، برقم : مسندي ـمد فـرواه اإلمام أح (1)

مشكاة ، و 69/ 2: التعليق الرغيب ، و 2106، برقم : صحيح وضعيف سنن النسائي ي ـفي ـاأللبان



ثريؤز و موبارةكة ، خواى ثةروةردطار رِؤذووطرتنى ئةو مانطةى لةسةر فةرزكردوون ، جا بةرِؤذوو 
، و دادةخريَن تيَدا  ىو دةرطاكانى دؤزةخ، دةكريَنةوة  ئامسانى تيَدادةرطاكانى بن تيايدا ، 

، شةويَكى تيَداية خيَرتر وضاكرتة لةهةزار مانط ،  زجنري دةكريَنكؤت و ماردةكانى تيَدا شةيتانة
 ئةو كةسةى لةخيَر وضاكةى ئةو شةوة بآ بةش بيَت ئةوا لة هةموو خيَريَك بآ بةشة . 

مانطةدا  ئةم شةويَكىلةو ثةروةردطار مانطى رِةمةزانى هةَلبذاردوة ، جا بةوةى كة خواى 
ئةوة بزانريَت كة دةبيَت شةوانى  « قياس » رِيَطةىةدةتوانريَت بقورئانى ثريؤزى ناردوةتة خوارةوة 

م بة شئةوةئةم مانطة بةطشتى و شةوى قةدر بةتايبةتى ثةرستشيَكى زياترى تيَدا بكريَت ، 
 :خوارةوة  انةىرِيَط

اوةتة دركة قورئانى تيَدا نيَر يةالى خواى ثةروةردطار لةم مانطةدالةثريؤزترين رِؤذ أ / 
 بةزيادكردنى كردةوةى ضاك .كريَت خوارةوة ، بؤية ثيَويستة تايبةمتةند ب

شةوى قةدرة لةاليةن  بةدواطةرِانىكة ثاَلثشى ئةم تيَطةيشتنة بكات باشرتين بةَلطةش 
 وـ ، خواى ثةروةردطار لة هةموويان رِازى بيَت ـ  يةتىنآلو هاوة ى خوا ثيَغةمبةر
بةشةكانى ترى ئةم كتيَبةدا  لة ـ إِنْ شَاءَ اللَّـهُ ـباسي ئةمةش ، بة كردةوةى زياتر  كردنيَتىتايبةمتةند
 دا باس دةكريَت . ـ ( القدر ةليل) لة باسي 
، وا ثيَويست دةكات كردةوةى زؤر ت موسَلمانان هةر نيعمةتيَكيان دةست كةوتبيَ /ب 

كة ثيَيان بةخشراوة ، بةَلطةش ئةم ووتةية ئةوةية كة خواى بؤ شوكرانةبيَذى ئةو نيعمةتةى  ةنبك
واْ اَّللَّ  ]ثةروةردطار دواى بةسةربردنى مانطى رِةمةزان فةرموويةتى :  ُ ِ ةَ َوِِلَُكّب  ْ الْعِدَّ َوِِلُْكمِلُوا

 . (185) البقرة :  [ لََعَ َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
: بؤ ئةوةى رِؤذةكانى رِةمةزان تةواو بكةن و خواى خؤتان بة طةورة بزانن لةبةر ئةو  واتة

 خوا بكةن .نيعمةتةكانى بؤ ئةوةى شوكرانة بذيَرى وة رِيَنيشاندانةى كة كردوونى 
فَإِذَا قََضيْتُم  ]وة خواى ثاية بةرز دواى كؤتاى هاتنى نيعمةتى حةج دةفةرموويَت : 

نَاِسَكُكْم فَاذْ  امَّ َشدَّ ذِْكرر
َ
ْو أ
َ
 . ( 200) البقرة :  [ ُكُرواْ اَّللَّ َكِذْكرُِكْم آبَاءُكْم أ

كرى خوا بكةن و خواتان لة ياد بيَت ي: ئةطةر هةموو كردةوةكانى حةجتان تةواو كرد ز واتة
 ضؤن باوكانتان لةيادة يان لةوةش زياتر .

 

                                                                                                                                       

 حقيقه للمسند :ـي تـمد شاكر فـ، وقال أح 55، برقم : جامع ـصحيح الو،  1962، برقم : مصابيح ـال

 . ( 7ـ  6/  7: مد ت شاكر ـسند أحم (( ) إسناده صحيح)) 



 ا سوننةتة كؤشش و هةولَدانى زياتر لة دة شةوى كؤتايى ئةم مانطةد: 

ـ خواي ثةروةردطار بةرةكةتي خؤيت بةسةردا برِيَذيَت و سةركةوتووت كات  ى موسَلمانبرا
ئةم شةوة ض شةويَكي طةورةية ، كةوابوو دة شةوي كة  ثاش ئةوةى زانيتبؤ طويَرايةَلي خؤي ـ 

بكة بة  ركةوتنةوة لة ئافرةتان ، و فةرمانوكؤتايي هةستة و زيندووي بكةرةوة بة ثةرسنت و دو
 خيَزانةكةت بةو شتانة و ثةرستين زياتر بكة لةم شةوةدا .

  بيُّ النَّ  انَ كَ  » وة ـ رِةزاي خواي ليَبيَت ـ دةطيَرِنةوة ، فةرموويةتي: ( عائشة ) دايكةلة 

 َشدَّ ِمْئَزَره رُ ـْش ا َدَخَل العَ إذَ 
  ى خواثيَغةمبةرواتة : ،  (2) « هُ لَ هْ أَ  ظَ قَ يْ أَ ُه ، وَ لُ يْ يى لَ ، وَأْح  (1)

 سةرجيَطةيكردن واتة : دوورئةكةوتةوة لةةوة ـ شةوي كؤتاي بهابتاية ثشيت ليَدةبةست ئةطةر دة
 شةوةكاني زيندو دةكردةوة خيَزانةكانيشي بة خةبةر دةهيَنا . و لةطةلَ خيَزانةكانيدا
ي ـفِ  ُد هِ تَ ْج ـيَ   هِ ـاللَّ  وُل ُس رَ  انَ كَ  »وة دةطيَرِنةوة فةرموويةتي :  ) عائشة (هةروةها لة 

لة دة رِؤذي  واتة : ثيَغةمبةري خوا ،  (3) « اهَ رِ ـيْ ي غَ ـفِ  ُد هِ تَ ْج ـ يَ ا ََل مَ  رِ اِخ وَ األَ  رِ ـْش العَ 
 كؤتايدا زياتر هةوَلي خواثةرسيت دةدا بة شيَوةيةك ئةو هةوَلةي لة رِؤذاني تردا نةدةدا .

  ثاداشت و خيَرى عومرةكردن لةم مانطةدا وةك خيَرى حةجيَكى تةواوة
 : لةطةلَ ثيَغةمبةرى خوادا  

: َِلْمَرَأة  ِمَن  َقاَل  َأنَّ النَّبِيَّ )) :  ـ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا ـ(  اْبن َعبَّاس)  لةبةر فةرموودةى

: َناِضَحاِن  َقاَلْت ،  « ؟ َمَعنَا ـيي َحَجْجتِ ـَما َمنََعِك َأْن َتُكونِ  »ـ : ُأمُّ ِسنَان  : َها ـُيَقاُل لَ ـ اأْلَْنَصاِر 

(4)
  ِ اـُه َعلَ ـَحجَّ ُهَو َواْبنُ  ـَزْوِجَها  ـي ُفََلن  ـَكاَنا أِلَب ،  ، َوَكاَن اْْلَخُر َيْسِقي َعَلْيِه ُغََلُمنَا ى َأَحِدمِهَ

ًة ـي َرَمَضاَن َتْقِض ـفِ  َفُعْمَرة   »َقاَل :  ًة َمِعي »َأْو  «ي َحجَّ َفإَِذا  »، ] َوفِـي َلْفظ  لِـُمْسلِم :  « َحجَّ

                                                
و خؤسةرقاَلكردنيَكى زياتر  انلة ئافرةت ىةوةنر كةوتودوكينايةية بؤ  « َشدَّ ِمْئَزَرهُ  »ئةم برِطةية :  (1)

 .ى لةو شةوانةدا خوا ثةرستعيبادةت و بة 

(2)
 . 1174 : رقم، بمسلم و ، 2024 : رقمب ، أخرجُه البخاري 

 . 1174 : رقمي صحيحه ، بـفخرجُه مسلم أ (3)

(4)
، ُر ـاْلَبِعي :النَّاضِحُ  ( قوله : )) بن َبطَّال  عن ) ا ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـنقل الـحافظ ابن حجر العسقَلنـي  

ي َداُوَد ـِرَواَيِة َأبِ ... ي ـِحِه فِ ـِريـلَِتْص ُر ـُمَراَد بِِه ُهنَا اْلَبِعيـَلكِنَّ الْ ، اُر الَِّذي ُيْسَتَقى َعَلْيِه ـِحمَ ـَأِو الْ ، َأِو الثَّْوُر 

 . ( 604/ 3) فتح الباري ، َلبن حجر : ((  َمَلً ـبَِكْونِِه َج 



ةً  َجاَء َرَمَضاُن َفاْعتَِمِري َفإَِذا َكاَن  »[ ، ] َوفِـي َلْفِظ لِْلُبَخاِريِّ :  « ، َفإِنَّ ُعْمَرًة فِيِه َتْعِدُل َحجَّ

ة  ي َرمَ ـ، َفإِنَّ ُعْمَرًة فِ  َرَمَضاُن اْعَتِمِري فِيهِ  (1)[  « َضاَن َحجَّ
 ، واتة : ثيَغةمبةرى خوا  

بةئافرةتيَكى ثشتيوانانى ـ كة ثيَى دةووترا : دايكى سنان ـ فةرموو : ضى رِيَطرى ليَكردى 
لةوةى كة حةجت لةطةَلماندا بكرداية ؟ ئةويش فةرمووى : دوو ئاذةَلمان هةبوو ـ لة هةنديَك 

ردةكةى رِيوايةتدا هاتووة دوو ئاذةَلةكة ووشرت بوون ـ ئاومان ثيَدةدا ، هي باوكى فآلن بوون ـ ميَ
ـ خؤى وكورِةكةى بةسةر يةكيَكيانةوة حةجيان كرد ، دووةميشيان بةندةكةمان ئاوى ثيَدةدا ، 

فةرمووي : ئةطةر مانطى رِةمةزان هات ئةوا عومرةى تيَدا بكة ،  ثيَغةمبةرى خواش 
 ضونكة عومرةيةك لة رِةمةزاندا هاوشيَوةى حةجيَكة لةطةأل مندا .

 ارِانةوةى تيَدا طيرا دةبيَت مانطى رِةمةزان دوعا و ث:  
خواى ثةروةردطار باسى لة دوعا و ثارِانةوة كردووة لة ناو ئةو ئايةتانةى كة باس لة رِؤذوو 

اِع إِذَا َدََعِن  ] دةكةن فةرموويةتى : ِجيُب َدْعوَةَ ادلَّ
ُ
لََك عِبَادِي َعّن ِ فَإِّن ِ قَرِيٌب أ

َ
ِإَوذَا َسأ

ْ َِل َوّْلُ  ْ ِِب لََعلَُّهْم يَرُْشُدونفَلْيَْستَِجيبُوا ، واتة : وة ئةطةر ـ ئةى  (186) البقرة :  [ ْؤمِنُوا
ـ بةندةكامن ثرسيارى منيان ليَكردى ، ئةوا ثيَيان بَلآ : بيَطومان من  ثةيامبةرى خوا 

نزيكم ليَيانةوة ، و وةآلمى داواى دوعاكار دةدةمةوة كاتيَك داوام ليَدةكات ، دةسا با طويَرِايةَليم 
بكةن لةوةى فةرمامن ثيَكردوون و لةوةش كة ياساغيم ليَكردوون ، وة باوةرِ بة من بهيَنن ، بةَلكو 

 رِيَنمايى وةربطرن بؤ بةرذةوةندى ئاين و دونيايان .
إِنَّ  »فةرموويةتى :  هاتووة ، ثيَغةمبةرى خوا  ـدا  ) أبو هريرة (لة فةرموودةى 

، واتة : بيَطومان خواى  (2) « ، لُِكلِّ َعْبد  ِمنُْهْم َدْعَوة  ُمْسَتَجاَبة   ي ُكلِّ َيْوم  َوَلْيَلة  ـِه ُعَتَقاَء فِ ـلل
ثةروةردطار لة هةموو رِؤذ و شةويَكدا ئازادكراوى هةية ، هةموو يةكيَكيش لةوانة دوعاو 

 ثارِانةوةيةكى وةآلمدراوةى هةية .

                                                
(1)

، ومسلم ، كتاب الـحج ، 1782رواه البخاري ، كتاب العمرة ، باب عمرة فـي رمضان ، برقم :  

 .1256باب فضل العمرة فـي رمضان ، برقم : 

(2)
: ))  األرناؤوط، وقال  7450، برقم :  12/420:  ط الرسالة،  هدـسند فـي مـأحـماإلمام رواه  

،  2169، برقم :  َجاِمعـَصِحيح الْ (( ، وصححه األلبانـي فـي  نـرط الشيخيـى شـإسناده صحيح عل

 . (1/130: مسانيد ـجامع الصحيح للسنن والـلوانظر : ) ا



) َجابِر (  ئاشكراشة ـ هةروةك دةردةكةويَت ـ ئةم فةرموودةية طشتية ، بةآلم لة رِيوايةتى

ةكاتى بةربانطدا دةبيَت لة هةموو رِؤذيَكدا ، هةروةك هاتووة كة ئةو ئازادكردنة ل ـدا 
ـِه ِعنَْد ُكلِّ فِْطر  ُعَتَقاَء َوَذلَِك فِـي ُكلِّ َلْيَلة   » فةرموويةتى : ثيَغةمبةرى خوا  ،  (1) «إِنَّ لِلَّ

واتة : بيَطومان خواى ثةروةردطار لةكاتى هةموو رِؤذوو شكاندنيَكدا ئازادكراوى هةية ، ئةوةش 
 هةموو شةويَكدا دةبيَت .لة 

 وة لةوةش زياتر و بةوردةكاريةكى زياتر كة باسى ئةم ثرس و باسةى كردبيَت فةرموودةكةى

كة تيَيدا هاتووة : ئازادكردن و ثارِانةوة وةآلمدراوةكة لةمانطى  ـة  ) َأُبو َسِعيْـد  الْـُخْدِرّي (
فةرموويةتى  رِةمةزاندا دةبيَت ئةوةش لة هةموو رِؤذ و شةويَكدا ، هةروةكو ثيَغةمبةرى خوا 

اَن ـ ، َوإِنَّ لُِكلِّ ُمْسلِم  فِـي ُكلِّ ُعتََقاَء فِـي ُكلِّ َيْوم  َولَيَْلة  ـ َيْعنِي : فِـي َرَمَض  ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَـى ـ إِنَّ لِلَّـه »: 

، واتة : ، واتة : بيَطومان خواى ثةروةردطار لة هةموو رِؤذ و  (2) « َيْوم  َولَيَْلة  َدْعَوًة ُمْستََجاَبةً 
شةويَكدا ئازادكراوى هةية ـ واتة : لة مانطى رِةمةزاندا ـ ، وة بيَطومان هةموو موسَلمانيَكيش 

 شةويَكدا دوعاو ثارِانةوةيةكى وةآلمدراوةى هةية .لة هةموو رِؤذ و 
  ثلة و ثايةى ئةو كةسةى كة دةطات بةرِةمةزان و تيَيدا بةرِؤذوو دةبيَت

بةرزتر دةبيَت لةو كةسةى كة ثيَش ئةو مردبيَت ئةطةر لة ثيَناوى خواى 
 : ثةروةردطاريش لة تيَكؤشاندا شةهيد بووبيَت

  ) عبيداللَّـه ( ـةى كورِى ) طلحة ( فةرموودةيةية كةبةَلطةى ئةم ووتةيةش ئةو 
، فَكاَن  ِه ـى َرُسوِل اللَّ ـيٍّ َقِدَما َعلَ ـِن ِمْن َبلِ ـَأنَّ َرُجَليْ )) دةيطيَرِيَتةوة و دةفةرمويَت : 

ا َأَش ـ، وَكاَن َأَح  عاً ِميْ ـا َج ـإِْسََلُمُهمَ  ،  ا َفاْستُْشِهَد ـُمْجتَِهُد ِمنُْهمَ ـالْ ، َفَغَزا  ِمْن اْْلَخرِ  دَّ اْجتَِهاداً ـُدمُهَ

،  َجنَّةِ ـ: َبيْنَا َأَنا ِعنَْد َباِب الْ  َمنَامِ ـي الْ ـ: َفَرأَْيُت فِ  . َقاَل َطْلَحةُ  يَ ـ، ُثمَّ ُتُوفِّ  ُثمَّ َمَكَث اْْلَخُر َبْعَدُه َسنَةً 

، ُثمَّ َخَرَج َفأَِذَن لِلَِّذي  اـَر ِمنُْهمَ ـَي اْْلِخ ـلِلَِّذي ُتُوفِّ َجنَِّة َفأَذَِن ـ، َفَخَرَج َخاِرج  ِمْن الْ  اـِهمَ ـإَِذا َأَنا بِ 

                                                
(1)

 ، وقال1643رواه ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ما جاء فـي فضل شهر رمضان ، برقم :  

 .( : )) َحَسن  َصِحْيح  ((  59/ 2العَلمة األلبانـي فـي ) صحيح ابن ماجه : 

(2)
َيامِ ، عن زوائد البزار أخرجه البزار فـي كشف األستار   ،  َباُب َفْضِل َشْهِر َرَمَضانَ ،  كَِتاُب الصِّ

، وذكره الـحافظ ابن حجر فـي مـختصـر زوائد مسند  3142، برقم :  ُمْسلِمِ ـَباُب ُدَعاِء الْ ، و 962برقم 

 . 586/ 1البزار علـى الكتب الستة ، و صححه األلبانـي فـي صحيح التـرغيب والتـرهيب ، 



ُث النَّاَس ـ، َفأَْصبََح َطْلَحُة يُ  ْم َيأِْن لََك َبْعُد ـ، َفإِنََّك لَ  عْ ـ: اْرجِ  يَّ َفَقاَل ـ، ُثمَّ َرَجَع إِلَ  َد ـاْستُْشهِ  ،  َحدِّ

ُثوُه الْ  ِه ـاللَّ  ، َفبََلَغ َذلَِك َرُسوَل  َفَعِجبُوا لَِذلَِك   ِمْن َأيِّ َذلَِك َتْعَجبُونَ  »:  ، َفَقاَل  َحِديَث ـ، َوَحدَّ

ُجَليْ !  هِ ـ: َيا َرُسوَل اللَّ  َقالُوا «؟  ، َوَدَخَل َهَذا اْْلِخُر  اْستُْشِهَد  ، ُثمَّ  ِن اْجتَِهاداً ـ، َهَذا َكاَن َأَشدَّ الرَّ

 »:  . َقاَل  ىـ: َبلَ  َقالُوا «؟  ةً ـَألَيَْس َقْد َمَكَث َهَذا َبْعَدُه َسنَ  »:  ِه ـاللَّ ! َفَقاَل َرُسوُل  َة َقبَْلهُ ـَجنَّ ـالْ 

نَةِ ـى َكَذا َوَكَذا ِمْن َسْجَدة  فِ ـ، َوَصلَّ  َوَأْدَرَك َرَمَضاَن َفَصامَ  . َقاَل َرُسوُل  ىـ: َبلَ  َقالُوا «؟  ي السَّ

مَ ـا َبيْ ـمَّ ـمِ  ا َأْبَعُد ـا َبيْنَُهمَ ـَفمَ  »:  ِه ـاللَّ  ((  « اِء َواأْلَْرضِ ـَن السَّ
(1)

 . 
، و هةردووكيان موسَلمان بوون ، و  واتة : دوو ثياو هاتنة خزمةت ثيَغةمبةرى خوا 

يةكيَكيان كؤششى لةويرتيان زياتربوو ، ئةوةيان كة كؤششى زياترى دةكرد و شةهيدبوو ، ثاشان 
دةَليَت : لةخةومدا بينيم : لةبةر  ( َطْلَحة) كرد ،  ئةويرتيان ساَليَك مايةوة ، و كؤضى دوايى

دةرطاى بةهةشتم ، و بينيم ئةمة دوو ثياوةكةية ، و يةكيَك لة بةهةشتةوة هاتةدةرةوة و رِيَطةيدا 
بةوةيان كة دواتر مردبوو ، ثاشان رِيَطةيدا بةوةيان كة شةهيدبوو بوو ، ثاشان هاتةالى من و ثيَى 

ـةش بةيانى باسةكةى بؤ خةَلك  ( َطْلَحة) تت نةهاتووة ، و وومت : تؤ بطةرِيَرةوة ، ضونكة هيَشتا كا
دةطيَرِايةوة ، و ئةوانيش تووشى سةرسورِمان بوون لةو كارة ، و تاكو باسةكة طةشتة ثيَغةمبةرى 

، و باسةكةيان بؤ طيَرِايةوة ، ئةويش فةرمووى : لة ضيةكى ئةو باسة سةرتان سورِماوة ؟  خوا 
غةمبةرى خوا ! ئةمةيان لةو دووة زياتر كؤشش و هةوَلى دةدا ، و ثاشان ئةوانيش ووتيان : ئةى ثيَ

فةرمووى  شةهيديش بوو ، كةضى ئةوةى تريان ثيَش ئةو ضووة بةهةشتةوة !! ثيَغةمبةرى خواش 
: ئايا ئةمةيان ثاش ئةو ساَليَك زياتر نةماوةتةوة ؟ فةرموويان : بةَلآ . ثاشان فةرمووى : وة 

ةمةزان ، و بةرِؤذووش بوو تيَيدا ، ئةوةندة و ئةوةندة نويَذ كردووة وة ئةوةندةش طةشتة مانطيَكى رِ
فةرمووى : بؤية  سوجدةى بردووة لةو ساَلةدا ؟ فةرموويان : بةَلآ . ثيَغةمبةرى خواش 

 نيَوانيان لة نيَوان ئامسان و زةوى دوورترة .
 ةكانى قورئانى ثيرؤزة مانطى رِةمةزان مانطى خويَندنةوة و ليَكدانةوةى ئايةت: 

وابوو هةموو ساَليَك لة هةموو شةوانى مانطى رِةمةزاندا  ـ عَلَيْهِ السَّالمُ ـ ) ِجْبـِرْيل (عادةتى 
خواش  دةطةشت ، و مودارةسةى قورئانى لةطةَلدا دةكرد ، و ثيَغةمبةرى بة ثيَغةمةرى خوا 

  ابن ـدا دةخويَندةوة ، ئةوةش بة بةَلطةى فةرموودةكةى  ) ِجْبـِرْيل (قورئانى بةسةر (

ـِه ، كة تيَيدا فةرموويةتى :  ـ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا ـعباس (  َأْجَوَد النَّاِس ،  )) َكاَن َرُسوُل اللَّ

                                                
(1)

 . 284/ 3: ، وصححه األلبانـي فـي صحيح سنن النسائي  3925رواه ابن ماجه ، برقم :  



ة  ِمْن َرَمَضاَن ، َفُيَداِرُسُه َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن فِـي َرَمَضاَن ِحْيـَن َيْلَقاُه ِجْبـِرْيُل فِـي ُكلِّ َلْيلَ 

ـِه  ْيِح اْلـُمْرَسَلِة ، ] َوفِـي َلْفظ  : َفإَِذا َلِقَيُه  اْلُقْرآَن ، َفَلَرُسوُل اللَّ َأْجَوُد بِاْلـَخْيـِر ِمَن الرِّ

ـِه  ْيِح اْلـُمْرَسَلِة ((  ِجْبـِرْيُل َكاَن َرُسوُل اللَّ َأْجَوَد بِاْلـِخْيـِر ِمَن الرِّ
(1)

، واتة : ثيَغةمبةرى  
لة هةموو خةَلكى بةخشندةتربوو ، وة بةخشندةترين كاتى لة رِةمةزاندابوو ، كاتيَك كة  خوا 

ثيَيدةطةشت لة هةموو شةويَكى رِةمةزاندا ، و مودارةسةى قورئانى  ـ عَلَيْهِ السَّالمُ ـ) ِجْبـِرْيل ( 
 خشندةييدا لة با توندتربوو .لة ضاكةكارى و بة لةطةَلدا دةكرد ، ثيَغةمبةرى خوا 

، دةطيَرِيَتةوة  ـ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَا ـ) َفاطَِمة (  لة ـ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَا ــةوة  ) َعائَِشة ( وة لة دايكة

ُه  »:  )) أََسـرَّ إِلـيَّ النَّبِيُّ فةرموويةتى :  َأنَّ ِجْبـِرْيَل َكاَن ُيَعاِرُضنِي بِاْلُقْرآِن ُكلَّ َسنَة  ، َوإِنَّ

َتْيـِن ، َوََل َأَراُه إَِلَّ َحَضـَر َأَجلِـي  ((  «َعاَرَضنِي اْلَعاُم َمرَّ
(2)

 ، واتة : ثيَغةمبةرى خوا  

هةموو ساَليَك  يْهِ السَّالمُ ــ عَلَ) ِجْبـِرْيل ( نهيَنيةكى لةال باسكردم ، ئةويش ئةوةبوو كة فةرمووى : 
جاريَك مودارةسةى قورئانى لةطةَلدا دةكردم ، بةآلم ئةم ساأل دوو جار ئةو كارةى ئةجنام داوة ، جا 

 جطة لة نزيكبوونةوةى مردمن نةبيَت هيضى ترى تيَدا نابينم .
 

 

     
 

                                                
(1)

يكون فـي رمضان ،  رواه البخاري فـي صحيحه ، كتاب الصوم ، باب أجود ما كان النبي  

، وكتاب فضائل القرآن ، باب  3554، برقم :  ، وكتاب الـمناقب ، باب صفة النبي  1902برقم : 

، ومسلم فـي صحيحه ، كتاب الفضائل ،  4997، برقم :  كان جبـريل يعرض القرآن علـى النبي 

 . 2308، برقم :  باب جوده 

(2)
، برقم  روا ه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب  : كان جبـريل يعرض القرآن علـى النبي  

 :4997  ،4998 . 


	(
	ضاكةكانى رِؤذوو :
	ضاكةكانى مانطى رِةمةزان
	ضاكةكانى مانطى رِةمةزان



