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 يل ىل مل خل ٱ
والسالم عىل رسول الله، أما الحمد لله والصالة 

 بعد:
 قورئان و سوننةتي دروسيت ثةيامبةري خودا برِوانينةطةر 
 وةكو شيفا و   سروشيتدةبينني كؤمةَليك شيت

يَنيَت دواي ضارةسةر هاتوون كة كةسي موسَلمان بة كاري به
 و  ثشت بةستين تةواوي بة خواي طةورة ئةوا دةبيَتة شيفا

، جا بةندةش لةم ضةند ثةرِة لة نةخؤشي ضارةسةر بؤي
لة قورئان  كةمةدا هةموو ئةوانةي كة ثيَش ضاوي كةوتوون

لةبةر  واي طةورةكردونةتةوة، خ يكؤةتي دروستدا نو سون
لة  يَوةشمن و ئ ناوة جوانةكاني و سيفاتة بةرزةكاني

 .اللهم آمني بثاريَزيَت  هةموو نةخؤشي و ثةتا و دةرديَك
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 چارەسەرەكان
  :ئاوی زەمزەم -1 

ه   دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا ُ َماٍء َعََل َوجر  ) َخْير
زَمَ  َن األررض  َماُء زَمر َفاٌء م  ، َوش  م  َن الطُّعر ، ف يره  طََعاٌم م 

م  ( قر  .(1)السُّ
، وة لة ئاويَك لةسةر زةوي ئاوي زةمزةمة نباشرتي :واتـە
  .ي خواردنة، وة شيفاية بؤ نةخؤشيجيَطة

رِيَتةوة ـيَـة عائيشة دةيطـيكوة لة فةرمودةيةكي تردا دا
ُل َماَء َز   كَاَن َرُسورُل الله   ): ويَتـةرمـدةف م  زََم يَحر مر

                                                           

( ، وحّسنه األلباين يف 11167رواه الطرباين يف الكبري برقم ) (1)
 ( .1161)صحيح الرتغيب والرتهيب( برقم )
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رَب   ر األداَوى والق  ، َوكَاَن يَُصبُّ َعََل املَررََض ِف 
مر َويَ  يره  ق       .(1)( سر

ئاوي زةمزةمي هةَلدةطرت لة   ثةيامبةري خودا :واتـە
ثيَي و  دا، وة دةيكرد بةسةر نةخؤشدةفر و قاث و جةوةنة

 .ةوةدةدان بؤ خواردن
 

زََم ل ََم  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خوداوة  ) َماُء زَمر
بؤي  تةيةنييةئاوي زةمزةم بؤ ئةو  :واتـە. (2)ُُش َب لَُه (

      .خوراوة
                                                           

( ، وصّححه األلباين 639رواه البخاري يف تاريخ الكبري برقم ) (2)
 ( . 883يف )صحيح الرتغيب والرتهيب( برقم )

ه األلباين يف )صحيح ( ، وصّحح3062رواه ابن ماجه برقم ) (1)
 ( .2502برقم ) ابن ماجه(

 ( . 393/4زاد املعاد )( 2)



 نەخۆشییەکان مانان بە چارەسەرىڵموسئاشناکردنی 
 

 5 

برُت أَنَا َوَغْير ي ) دةفةرمويَت:  ) ابن القيّم (ئيمامي  َجرَّ
نَ  َ  م  َفاء  ب  ت شر يربةً االسر زََم أُُموراً َعج  َفير اء  زَمر َتشر ُت ب ه  ، َواسر

َراٍض  ة  أَمر دَّ نر ع   . (1)، َفََبَأرُت ب إ ذرن  الله  (م 
تةوة ان تاقيكردؤئاوي زةمزةم خؤم و جطة لة خؤم :واتـە

، وة ن بينيوةسةيرما كؤمةَلة شتيَكي بؤ وةرطرتين شيفا
، بؤ زؤريَك لة نةخـؤشييةكان و شيفا بةكارم هيَناوةـوةك

 ( ابن العريب )ئيماميوة ودا ـضاك بومةتةوة بة ئيزني خ
َهَذا )  :ـويَتةرمـزةم دةفـا بة ئاوي زةمـدةربارةي شيف
،َمورُجوٌد  َياَمة  م  الق  يره  إ ََل يَور تر ن يَُّتُه،  ف  ل َمنر َصحَّ

بَُه  باً، َوالَ َُش  يَُّتُه، َولَمر يَكُنر ب ه  ُمكَذِّ َوَسل َمتر طَو 
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بَاً  َ ، َفإ نَّ اللَه َمَع املُمَجرِّ  ، َوُهَو يَفرَضحُ َتَوكِّل ير
َ (امل ب ير  . (1)َجرِّ

، بؤ دا دةبيَت تا رِؤذي قيامةتتيَ يئةم شيفاية :واتـە
، وة بة ي ثاك بيَتكات و دةرووننييةتي ضاك ب كةسيَك

، ةوة، وة بةنييةتي تاقيكردنةوةي نةخيواتدرؤي نةزانيَت
ثشيت ثيَ ة كة بةرِاسيت خواي طةورة لةطةلَ ئةوانةي

ات كة بؤ ، وة ئةو كةسانةش رِيسوا دةكدةبةسنت
 .تاقيكردنةوةي دةخيؤنةوة

  .) عافية (وة ئةم ئاوة لة نيَو عةرةبدا ثيَي دةوترا  *
 شيفا و لةش ساغي :واتـە

*** 
 

                                                           

 (98/3أحكام القرآن البن العريب ) (1)
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  :كەڵەشاخ -2
ر ثَ ََلثٍَة  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا َفاُء ِف  ) الشِّ

َجٍم ( حر   .(1)... َوَُشرطَة  م 
 –يةكيَك لةوانة  -...  شيفا لة سيَ شت داية  :واتـە

 .كةَلةشاخ
دةفةرمويَت لة فةرمودةيةكي   وة ثةيامبةري خودا

نر  ) إ نَّ أَفرَضَل : تردا َجاَمُة أَور ُهَو م  َما تََداَويرُتمر ب ه  الح 
َثل  َدَوائ كُمر (   .(2)أَمر

باشرتين ئةو شتانةي ضارةسةري ثيَ بكةن بةرِاسيت  :واتـە
         . شاخة يان لة ضاكرتين ضارةسةرةكانتانةكةَلة

                                                           

 ( .5269رواه البخاري برقم ) (1)
 ( . 2952( ، ومسلم برقم )5263رواه البخاري برقم )( 2)
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  وداـثةيامبةري خ ووةـردا هاتـةتيَكي تـوايـة رِيـل

يَت كُمر ) إ نر كَ ويَت:ـةرمـدةف و  نر أَدر ٍء م  ر ََشر ٌ اَن ِف  َخْير
َجٍم ( حر ير َُشرطَة  م   . (1)َفف 

ضارةسةر  ضارةسةرةكانتاندائةطةر لة شتيَك لة  :واتـە
 .شاخدا هةيةهةبيَت ئةوا لة كةَلة

 ود (ـ) ابن مسع ةوةـاخـةشـةَلـةورةيي كـبارةي ط لةوة 
َث َرُسورُل الله   ةرمويَت:ـدةف يرلَة  أُْسر َي َعنر لَ   ) َحدَّ
َن امل أَنَّهُ  :ب ه   إ الَّ أََمُروُه أَن ُمرر َلَئ كَة  لَمر ََيُرر َعََل َمإٍل م 

َجاَمة  ( َتَك ب الح    .(2)أُمَّ

                                                           

 ( .2205( ، ومسلم برقم )6583رواه البخاري برقم ) (3)
( 3462( ، وصّححه األلباين برقم )2052ي برقم ) رواه الرتمذ (1)
 . 
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باسي ئةو شةوةي كرد كة   ثةيامبةري خودا :واتـە
فريشتةيةك لة  كؤمةَلة : بةالي هيضرِةوي ثيَكرا شةو

كة فةرمانيان ثيَ كردبوو  ئيلال تيَنةثةرِي بوو دافريشتةكان
  ةرمان بة ئومةتةكةت بكة بة كةَلةشاخكردنف

كةَلةشاخي ئةو رِؤذانةي سوننةتة  :تێبينييەكی پێويست
مانطي  ي ( 21،  19،  17) لة تيَدا بكريَت بريتيية 

 . شة لة جطة لةم سيَ رِؤذةش بكريَت، وة دروستيكؤضي
 
 
 
 

*** 
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 :هەنگوين -3

 زي  ري ٰى ين زئٱ    :رمويَتةخواي طةورة دةف
  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي
 .(1)رئ خب

خواردنةوةيةك بؤ ئيَوة هةية كة هةنطانة لة ناو سكي ئةو  :واتـە
 ، وةبؤ خةَلكي ة كة شيفاي تيَدايةهةنطوينة ، وة رِةنطي جياواز

دَلنيايي ئةمانة هةمووي بةَلطة ونيشانةن لةسةر توانا و  بة
رة بؤ كةسانيَك كة بري دةسةالت و تاك و تةنهايي خواي طةو

  .بكةنةوة
ر  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خوداوة  َفاُء ِف  ) الشِّ

بَة  َعَسٍل ( شيفا لة سيَ شت داية  :واتـە .(1)ثَ ََلثٍَة ... َُشر
  ... 

                                                           

 ( . 68سورة النحل ، اآلية )( 1)
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 .هةنطوينخواردنةوةي  –يةكيَك لةوانة  -
ةوة ) أبو سعيد الخدري (وة لة فةرمودةيةكي تردا لة 

نَّ إ   :َفَقاَل     اَء َرُجٌل إ ََل النَّب يِّ جَ ) : ويَتـةرمـدةف
َتطرلََق بَطرُنهُ  ير اسر ه  عَ  :، َفَقاَل أَخ  ق  َسَلً، َفَسَقاُه ثُمَّ اسر

ر َسَقيرُتهُ  :َجاَءُه، َفَقاَل  هُ  إ ِّنِّ ت طرَلَقاً  َفلَمر يَز در ، َفَقاَل إ الَّ اسر
، ، ثُمَّ َجاَء لَُه ثَ ََلَث َمرَّاٍت  ر الرَّاب َعة  ه   :َفَقاَل ِف  ق  اسر

ر َسَقيرُتُه َفلَمر يَ  :َعَسَلً، َفَقاَل  هُ إ ِّنِّ ت طرَلَقاً  ز در َفَقاَل ، إ الَّ اسر
يركَ  َصَدَق  :َرُسورُل الله   ، اللُه َوكََذَب بَطرُن أَخ 
  .(2)َفَسَقاه َفََبَأَ (

  ثةيامبةري خودا  ثياويَك هاتة خزمةتي :واتـە
 ، ثةيامبةري خوداووة: براكةم تووشي سكضوون بفةرموي

                                                                                                               

 ( .5269رواه البخاري برقم )( 2)
 ( .2217( ، ومسلم برقم )5684رواه البخاري برقم )( 1)
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 و ، ئةويش ثيَي دا  ثيَ بدة  هةنطويين :فةرموي
دا كةضي م ثيَمن هةنطوين دواتر هاتةوة و وتي:
يَ جار س  ، ثةيامبةري خوداسكضوونةكةي زيادي كرد

، لة جاري ضوارةم هاتةوة و ثيَي وت هةنطويين ثيَ بدة
 دا كةضي سكضوونةكةي زيادي كرد،م ثيَمن هةنطوين وتي:

 خوا رِاسيت فةرموو وة فةرموي:  ثةيامبةري خودا
ريَكي تر ثيَي دايةوة ئةوة بوو جا، سكي براكةت درؤي كرد

   .ضاك بويةوة
 
 
 
 

*** 
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 :ڕەشـكـە -4
ه  الَحبََّة  ) :دةفةرمويَت  ثةيامبةري خودا إ نَّ َهذ 

نر كُ  َفاٌء م  َداَء ش  ور ام  السَّ َن السَّ َما وَ  :، ُقلرُت لِّ َداٍء إ الَّ م 
اُم ؟ َقاَل   . (1)( ورُت امل :السَّ

 جطة لة ية بؤ هةموو دةرديَكئةم رِةشكةية شيفا :واتـە
ةوةي فةرمودةكة دةَليَت  ومت طيَرِ - ،نةبيَتام ( السَّ )
 .مردن :فةرموي  ؟ضيية ام (السَّ )
 
 
 

*** 
 

                                                           

 ( . 2215( ، ومسلم برقم )5687رواه البخاري برقم )( 1)
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 :ئاوی دۆمەاڵن -5
َن املَنِّ  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا َُة م  ) الكَْمر

َائ يرَل، الَّ  ير أَنرَزَل اللُه تََبارََك َوتََعاََل َعََل بَن ير إْسر ذ 
َفاٌء ل لرَعير  (   .(1)َوَماُؤَها ش 

بؤ طةورة  دؤمةاَلن جؤريَكة لةو طةزؤيةي كة خواي :واتـە
 .، وة ئاوةكةشي شيفاية بؤ ضاوبةني ئيسرائيلي دابةزاند

 
 

*** 
 
 

                                                           

 ( . 2049( ، ومسلم برقم )5708رواه البخاري برقم )( 2)
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  :زەيـتـون -6
ون دةكات لة قورئاندا بة خواي طةورة كاتيَك باسي زةيت

، خواي طةورة داريَكي ثريؤز و موبارةك ناوي ديَنيَت
 .(1) رئ  مس خس حس جس زئٱٱٱٱٱ:دةفةرمويَت

ي وة هةروةها لةبةر طةورةيةكةي سويَندي ثيَ دةخوات ،خوا
وة  .(2)رئٰر ٰذ زئٱٱ:ويَتـطةورة دةفةرم

ير ــوا اللُ ـكُ)  ويَت:ـةرمـدةف  ثةيامبةري خودا َت ـزَّ
ه   نر َشجَ ـإ نَّ ـ، فَ ه  ـُنوا ب  َوادَّ  .(3)ٍة (ـاَركَـَ بـرٍَة مُ ـُه م 

                                                           

 ( . 35سورة النور ، اآلية ) (1)
 ( . 1سورة التني ، اآلية )( 2)
سلة األحاديث ( ، وحّسنه األلباين يف سل1851رواه الرتمذي برقم ) (3)

 . (379الصحيحة برقم )
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، ضونكة كةنب زةيت خبؤن و خؤتاني ثيَ ضةور :واتـە
   .ريَكي ثريؤزةبةرِاسيت لة دا

 :شريی مانگا -7
) َعلَيركُمر ب أَلرَبان  الَبَقر   دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا

نر كُلِّ  نر ُكلِّ َداٍء (رٍ َشجَ الَفإ نََّها تَرُمُّ م  َفاٌء م    .(1)، َوُهَو ش 
لة هةموو  ضونكة وةثةيوةست بن بة شريي مانطا :واتـە

 .، وة شيفاية بؤ هةموو دةرديَكدرةختيَك دةخوات
  وة لة فةرمودةيةكي تردا ثةيامبةري خودا

 َل لَهُ ) إ نَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ لَمر يَنرز لر َداًء إ الَّ أَنرزَ دةفةرمويَت: 

                                                           

( ، 8224( ، والحاكم برقم )9164رواه الطرباين برقم )( 1)
 .  (4059وصّححه األلباين يف ) صحيح الجامع ( برقم )
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َفاًء إ الا الَهرَمَ  نر كُلِّ ش  ، َفَعلَيرُكمر ب أَلرَبان  الَبَقر  َفإ نََّها تَرُمُّ م 
َجر  (  . (1)الشَّ

 دانةبةزاندووة رِاسيت خواي طةورة هيض دةرديَكيبة :واتـە
بؤية  ،اندووة جطة لة ثرييضارةسةريشي بؤ دابةز ئيلال

ختيَك ونكة لة هةموو درةثةيوةست بن بة شريي مانطاوة ض
 .دةخوات

 
 
 

*** 
                                                           

( ، وابن حبان برقم 6863رواه النسايئ يف السنن الكربى برقم )( 2)
( واللفظ له ، وصّححه األلباين 7425( ، والحاكم برقم )6075)

 (. 518يف سلسلة الصحيحة برقم )
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 :عودی هيندی ) قيستی هيندی ( -8

د  ) َعلَيركُ دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا مر ب َهَذا الُعور
يِّ  نرد  َيةَ  ،اله  ف  يره  َسبرَعَة أَشر َن العُ  :َفإ نَّ ف  َتَعُط ب ه  م  َرة  ُيسر ، ذر

نر َذات  الَجنرب  (   .(1)َويُلَدُّ ب ه  م 
وة بةرِاسيت حةوت جؤر ينديةدةست بطرن بة دارة ه :واتـە

بة  ئازاري قورِطدا لة لوتةوةكاتي شيفاي تيَداية : لة 

                                                           

 ( . 2214( ، ومسلم برقم )5692رواه البخاري برقم )( 1)
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، وة بؤ ئازاري ال شيَوةي دَلؤث دَلؤث دةكريَتة ناو لوتةوة
 .(1)تةنيشتةكانيش لة دةمةوة بةكاردةهيَنريَت

: دةَليَت ) ابن حجر (ئيمامي  داري هينديلة سودةكاني 
بَّاءُ )  ط   َوَقدر َذكََر األط  سر نر َمَناف ع  الق  أَنه يَُدرُّ الطامَث  :م 

َعاء  َوالَبوَل  يرَداَن األَمر ُتُل د  ى ، َويَقر مَّ َوُحمَّ َفُع السُّ ، َويَدر

                                                           

) كََذا َوقََع  لة رِاظةي فةرمودةكة دةَليَت:) ابن حجر ( ئيمامي  (2)
ا أَْن يَُكْوَن ذَكََر  بَْعِة إََِل اثْننَْيِ ، فَِإمَّ االقِْتَصاُر يِفْ الَحِديِْث ِمَن السَّ
بَْعَة فَاْختَََصَُه الرَّاِوي أَو اقْتَََصَ َعىَل اثْننَْيِ لِْوُجْوِدِهََم ِحيْنَِئٍذ ُدْوَن  السَّ

 .(149/10َغرْيِِهََم ( فتح الباري )
فةرمودةية لة جياتي حةوت جؤرة شيفايةكة دوواني باس كراوة لةم  واتـە:

باسي حةوت جؤرةكةي   ، ئةمةش يان ئةوةية ثةيامبةري خودا
كردووة بةالم رِاويةكة دوواني باس كردووة يان لةبةر ئةوةي ئةم دوو جؤرة 
باس كراوة ضونكة لةو سةردةمة ئةم دوو جؤرة نةخؤشيية هةبووة و دةرد و 

   ي تر نةبووة . نةخؤشييةكان
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ُن املَوالَورد   ع  بر الرِّ  َدةَ ، َويَُسخِّ َوَة ، ع  َويَُحرُِّك َشهر
ََمع   ُب الكَالج  ه    .(1)( طَلءً  فَ لَ ، َويُذر

لة سودةكاني داري هينديان هةنديَك  ثزيشكةكان :واتـە
هاتنة خوارةوةي خوييَن سورِي : ، لةوانةباس كردووة

كرمةكاني مةعيدة ، وة اتو ميز ئاسان دةكمانطانة 
ةعيدة طةرم ، مذةهر و جؤرةكاني تا ناهيََليَت، دةكوذيَت

دةكات، ئارةزوو بؤ جيماع دةجوَليَنيَت، بةَلةكي رِومةت 
  .ناهيََليَت

: ئازاري دي تريان باس كردووة لةوانةتر سووة هةنديَكي 
، وة هةنديَكي تر دةَليَن هةالمات ناهيََليَتطورضيلةكان و 

 .ةنانةت سودي بؤ لةوزةتيَنيش هةيةت
 

                                                           

 ( .  149/10فتح الباري )( 1)
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 لة جا ئةم جؤرة دةرمانة لة هند و بةتايبةت لة كشمري و
، وة ، تويَكلَ و رِةطةكةي بةكارديَتهةية يش ( صني)

 دةيان هيَنادةريا لة رِيَطاي  بازرطانة عةرةبةكاني ثيَشوو
هةر وةك ضؤن ثيَشي  ) القسط البحري (بؤية ناوي نراوة 

ثيَي سثيةكةي وة رِةنطة ، ) القسط الهندي ( دةوتريَت
وة رِةنطة رِةشةكةشي ثيَي  ( القسط البحري) دةطوتريَت 

وة هةروةها لة  القسط الهندي () ريَت ـوتـدةط
 .هاتووة ( العود الهندي )كاندا بة فةرمودة

 :چۆنيەتی دەستكەوتنی و بەكارهێنانی
ةست ئةم دارة لة بازارِ و لة دوكاني بةهارات فرؤشةكان د

تيَكةلَ بة  ضا ، يةك كةوضكيدةكةويَت كة بة هارِاوي هةية
 . رداخيَك ئاو دةكةيت و دةخيؤيتةوةثة
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*** 
 

 
   :خورما -9

 لَّ يَومٍ َمنر تََصبََّح كُ ) دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا
َوًة لَ  م  ُسم  َسبرَع ََتََراٍت َعجر ر َذل َك الَيور َوالَ  مر يَُُضَُّه ِف 

ٌر ( حر  . (1)س 

                                                           

 . (2047(، ومسلم برقم )5445رواه البخاري برقم ) (1)
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هةركةس بةياني بة حةوت خورماي عةجوة بكاتةوة  :واتـە
 .هر و سيحر زياني ثيَ ناطةيةننلةو رِؤذةدا ذة

  وداـبةري خـثةيامردا ـةكي تـودةيـةرمـة فـوة ل

ر  ) ت:ـويَـةرمـدةف َفاءٌ ِف  َوة  الَعال َية  ش  يَاٌق   َعجر أَو إ نََّها ت رر
َل الُبكررَة  ( جوةي سةرةوةي شاري خورماي عة :واتـە .(1)أَوَّ

 .، يان دذة ذةهرة لة سةرةتاي رِؤذدامةدينة شيفاية
َن وَ )  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خوداوة  َوُة م  الَعجر

َن السُّ  الَجنَّة   َفاٌء م  َي ش    .(2)مِّ (َوه 

                                                           

 .(2048رواه مسلم برقم ) (2)
 
( ، 3453( ، وابن ماجه برقم )2068رواه الرتمذي برقم ) (1)

 ( .2783وصّححه األلباين يف ) صحيح ابن ماحه ( برقم ) 
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ةجوة لة بةهةشتةوةية وة شيفاية لة خورماي ع :واتـە
    .ذةهر

زانايامنان رِاجياوازن دةربارةي ئةوةي ئايا تةنها خورماي     
عةجوةي سةرةوةي شاري مةدينة مةبةستة يان هةموو 
خورمايةك دةطريَتةوة وة باسكردني عةجوةش وةكو 

ئةم  ة رِؤشتوون، كؤمةَليَك لة زانايان بؤ ئةو ؟منونةية
خورماي باسكراوة تايبةتة بة  داثاراستنةي لة فةرمودةكة

، وة كؤمةَليكي تر بؤ عةجوةي سةرةوةي شاري مةدينة
 باسكراوة دائةم ثاراستنةي لة فةرمودةكةئةوة رِؤشتوون  

 .جؤرةكاني خورما بةدي ديَت بة هةموو
 

َفَع أَنر يَنر  َويُررَجى)  :يُْخ ابُْن بَاز رَِحَمُه اللهقَاَل الشَّ 
َر كُلَّهُ  نر نَصَّ َعََل املب َذل َك التَّمر ل  ، لَك  يرَنة  ل َفضر د 

يره  ََتر  يَّة  ف  يَّة   َويُررَجى أَنَّ ، ر َها َوالُخُصورص  اللَه َينرَفُع ب َبق 
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ر  إ َذا تََصبََّح ب َسبرع  ََتََراٍت  ن َذكََر َذل َك ، َوَقدر يَكُونُ التَّمر
ٍل َخاٍص  ر  املَومَ  ل َفضر لٍَم َخاٍص ل َتمر يرَنة  عر نر  د  الَ ََيرَنُع م 

َرى الَّت ير أََشاَر  ر  األُخر نر أَنرَواع  التَّمر ُوُجود  ت لرَك الَفائ َدة  م 
ر بَعرض   َلَُم، َوأَظُنُُّه َجاَء ِف  ََلُة والسَّ إ لَيرَها َعلَيره  الصَّ

َوايَات   نر َغْير  َقيرٍد (الرِّ نر ََترٍر م    .(1)م 
 

ي ئوميَد دةكريَت خواي طةورة بة هةموو خورماكان :واتـە
باسي مةدينة هاتووة لةبةر  بطةيةنيَت بةاَلم ةدوسو تر ئةو

، وة ئوميَد دةكريَت خورماكةي و تايبةتكردني طةورةيي
ودة بطةيةنيَت خواي طةورة بةهةموو خورماكاني تر ئةو سو

 ، وةبةياني بكاتةوة بة حةوت خورمائةطةر كةسيَك 
خورماي عةجوةي باس   خوادةكريَت ثةيامبةري 

                                                           

 ( . 109/8مجموع فتاوى ابن باز ) (1)
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، ئةمة رِيَطر نيية دبيَت لةبةر فةزَلي و دياريكردنيكر
لةوةي خورماكاني تريش ئةم سودةيان تيَدا بيَت كة 

، وة طومان دةبةم دووةئاماذةي ثيَكر   ثةيامبةري خوا
هاتووة بة خورما بةبيَ  رِيوايةتةكاني تر لة لة هةنديَك
  .جؤرةكةي دياريكردني

 
 

يُْخ ا كَاَن َشيرُخَنا ابرُن  ) :بُْن ُعثَيِْمنْي رَِحَمُه اللهُ قَاَل الشَّ
َمُه اللُه يََرى أَنَّ َذل َك َعََل َسب ي   ي َرح  د  عر ث يرل  س  ، َوأَنَّ ل  التَّمر

ُر ُمطرلَقاً (امل َد التَّمر ُصور  مامؤستامان :واتـە .(1)قر
محةتي خواي ليَبيَت رِة ( عبدالرحمن بن نارص السعدي)

 دني خورماي عةجوة لة فةرمودةكةواي دةبيين باسكر
 .، وة مةبةست هةموو خورمايةكةكة لة جؤري خورمامنونةية

                                                           

 ( . 123/5الرشح املمتع ) (1)
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، هةروةكو لة ئيسالمدا خورما تايبةت كراوة بة طشيت
يَا  ): بة دايكة عائيشةي فةرموو  ثةيامبةري خودا
َياٌع  َعائ َشَة بَيرٌت الَ يره  ج  لُهُ ََترَر ف  ، قالها مرَّتي  أَور أَهر

ئةي عائيشة ماَليَك خورماي تيَدا  :واتـە .(1)ثَ َلَثاً (
دووجار يان سىَ جار ، ئةو ماَلة برسني خةَلكي نةبيَت

 .ئةمةي فةرموو
  وا:ئاردە -10

ٌة  ) التَّلرب يرَنةُ  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا مَّ ُمج 
، ل ُفَؤاد  امل يرض  ه  ر   .(2)( َبعرض  الُحزرن  ُب ب  تُذر

 

                                                           

 ( . 2046رواه مسلم برقم ) (2)
 ( .2216( ، ومسلم برقم ) 5417رواه البخاري برقم ) ( 1)
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ئاردةوا ئارامكةرةوةية بؤ دَلي نةخؤش هةنديَك  :واتـە
   .دةباتالخةفةت 

ئةم شيَوازة خواردنة بةثيَي شويَن و خةَلكةكان ناوةكةي 
، حةلوا ( اوانةي ثيَ دةوتريَت ) ئاردةوا ئةم ن بؤية دةطؤرِيَت

جار الي خؤمان ئافرةت منداَلي  ، وة زؤروة ناوي تريش
بة كاتي ، بةاَلم تايبةت نيية ست ئةكريَتيَت بؤي دروب

دةتوانيت  ليَ بوو منداَلبونةوة بةَلكو لة هةر كاتيَك ويستت
يكة عائشةوة هاتووة لة ا، لة دكةيت و بيخؤيتبدروسيت 

كاتي وةفاتي كةسيَكدا فةرماني بة خزمة نزيكةكاني 
 .(1)مردووةكة كردووة ئةم خواردنة دروست بكةن و بيخؤن

 :شێوازی دروستكردنی ئەم خواردنە
ئاردةكة بة وشكي دةخةيتة سةر ئاطر  :شێوازی يەكەم

قاوةيي  تاوةكو رِةنطةكةي كة رؤني تيَدا بيَت لةناو شتيَكدا
                                                           

 ( .2216( ، ومسلم برقم )5417رواه البخاري برقم ) ( 2)
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تا تيَكةلَ دةكريَت دةبيَتةوة دواتر ئاو شةكري تيَدةكريَت و 
 .ةوة ئةوكات دةخوريَتبة تةواوي خةس ئةبيَت

ئاو شةكرةكة تيَكةلَ دةكريَت و  ئارد و :شێوازی دووەم
لةناو شتيَكدا كة رِؤني تيَدا بيَت لةسةر تيَكةلَ دةكريَت 

 .  خةس ئةبيَتةوة ثاشان دةخوريَتتاوةكو  ئاطر
 . بكريَت هةنديَك جاروة دةكريَت هةنطوينيشي تيَ

 
 

              :ڕەشنت (او كل ) چ -11
لُوار ب اإل ْثر د  اكر)  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا  َتح 
لُوار الَبَصَ  َر (َفإ نَُّه يَجر عر   .(1)، َويُنرب ُت الشَّ

                                                           

( ، وصّححه األلباين يف ) صحيح 1757رواه الرتمذي برقم ) (1)
 ( .2104الرتغيب والرتهيب ( برقم )
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لةبةرئةوةي بينني رِونرت  ) اإلمِثد ( بة تان برِةشنضاو :واتـە
 .دةضيَنيَت و طةشةي ثيَ دةداتبرذانط دةكاتةوة و موي 

لة حيجاز و جؤريَكة لة باشرتين جؤرةكاني كل  :اإلمثد () 
لة ، لة بنضينةدا أصبهان و ئةو شويَنانة هةيةيب و مةغر

 .دةردةهيَنريَت وةسوراوية بةرديَكي رِةشي
  ثةيامبةري خودا وة لة فةرمودةيةكي تردا

َ أَكرَحال كُمُ )  دةفةرمويَت: لُوار الَبَصَ  إنَّ َخْير اإل ْثر ُد يَجر
َعَر (   .(1)َويُنرب ُت الشَّ

              .ة)اإلمثد(ن ابةرِاسيت لة باشرتين كلةكانت :واتـە

                                                           

( ، وابن 5113( ، والنسايئ برقم )3878رواه أبو داود برقم ) (2)
( ، وصْححه األلباين يف ) صحيح ابن ماجه ( 3497ماجه برقم )

 ( . 2819برقم )
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دةضيَنيَت  بينني رِونرت دةكاتةوة و موي برذانط لةبةرئةوةي
 .و طةشةي ثيَ دةدات

  ثةيامبةري خوداوة لة فةرمودةيةكي تردا 

، َعلَيركُمر ب اإل ْثر د  َفإ نَُّه  ) دةفةرمويَت: ر  عر َمنرَبَتٌة ل لشَّ
َهَبٌة ل لَقَذى َفاٌة ل لَبَص  (َمذر  . (1)، َمصر

 
 اإلمثد ( )جؤري  كلةوة لة دةست بطرن بة :واتـە

 ،دةضيَنيَت و طةشةي ثيَ دةدات موي برذانطلةبةرئةوةي 
بينني رِؤشن  ثاككةرةوةية بؤ ضاو، الدةري ثيسي ضاوة

 .  دةكاتةوة

                                                           

( ، وحّسنه املنذري 183رواه الطرباين يف الكبري برقم ) (1)
والعراقي وابن حجر ، وحّسنه األلباين يف ) سلسلة األحاديث 

 ( . 665( برقم )الصحيحة 
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ئةطةر وةكو ضارةسةر بةكار بيَت بيَ جياوازي زانايان كل 
ئةطةر وةكو  ، خؤبؤ ثياوان و ئافرةتان دروستة و سوننةتة

بؤ ئافرةتان بيَ رِاجياوازي زانايان  جواني بةكار هات ئةوا
  .دروستة بةاَلم بؤ ثياوان جيَطةي رِاجياوازي زانايانة

يُْخ ُمحَ ـقَ   :نـْ يـمِ ـيْ ـثَ ـِح العُ ـالِ ـُد بُن صَ ـمَّ ـاَل الشَّ
َعان  َواال) ، كِْتَحاٌل لِتَْقِويَِة البَََصِ ا :أََحُدُهََم  :كرت َحاُل نَور

وِن ِبدُ  َوتَطِْهرْيَُها، َوتَنِْظيُْفَها الَُء الِغَشاَوِة ِمَن الَعنْيِ َوجَ 
، فََهَذا الَ بَأَْس ِبِه ، بَْل إِنَُّه ِمَمَّ أَْن يَُكْوَن لَُه َجََمٌل 

كَاَن يَْكتَِحُل يِفْ َعيْنَيِْه     أِلَنَّ النَِّبيَّ يَنْبَِغي ِفْعلُُه 
 .ِباإِلمْثِدِ يَََّم إِذا كَاَن َوالَ سِ 
ر  يْنَُة فََهَذا للنِّ  :الثَّاِّن  َساِء َما يَْقِصُد ِبِه الَجََمُل والزِّ

َل ْرأََة َمطْلُوٌب ِمنْ ، أِلنَّ املَمطْلُْوٌب  َها أَن تَتََجمَّ
ا الرَِّجاُل لِزَْوِجَها ، َوقَْد فََمَحلُّ نَظٍَر، َوأَنا أَتََوقَُّف ِفيْهِ ، أَمَّ
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ابِّ الَِّذْي يُْخََش ِمْن اكِْتَحالِِه  يَُفرَُّق ِفيِْه بنَْيَ  ِفتْنٌَة الشَّ
اكِْتَحالِِه  الَِّذْي الَ يُْخََش َذلَِك ِمنَ فَيُْمنَُع َوبنَْيَ الَكِبرْيِ 

 . (1)فاَلَ ُُيْنَُع (
ضاو رِةشتنيَكة بؤ  :ميانەكەيضاو رِةشنت دوو جؤرة،  :واتـە

و ثاك  ش ضاوبةهيَز كردني بينني و الداني بةربةستيَك لة ثيَ
، ئةمة كيَشةي تيَدا هةبيَت جواني ئةوةي كردنةوةي بةبيَ

 , ضونكة ثةيامبةري خودابةَلكو باشرت واية بكريَت نيية
 بة جؤري  ئةطةر بةتايبةتي هةردوو ضاوي دةرِشت
 .بيَت اإلمثد ()

، ئةمة بؤ ئافرةتان مةبةست ثيَي جواني بيَت :مدووە
 ليَ كراوة بؤ ثياوةكةي رةت داواي، ضونكة ئافداواكراوة

رِوانينة، وة ، جيَطةي تيَخؤي جوان بكاتةوة، بةالم بؤ ثياوان

                                                           

 ( . 73/11مجموع الفتاوى للشيخ العثيمني ) (1)
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لة نيَوان  كريَتكاري بادةكريَت جي ، وةمن تيَيدا دةوةستم
فيتنة ئةوا رِيَطري ليَ  طةجنيَك كة ضاو رِةشتنةكةي دةبيَتة

طةورة كة ضاو رِةشتنةكةي نابيَتة  وة كةسيَكي  ،دةكريَت
 . طري ليَ ناكريَتا رِيَفيتنة ئةو

 
 

*** 
 

  :خەنەكردن -12
  وداـثةيامبةري خخزمةتكاري  وة ى (ـ) َسلرمَ ة ـل

ر إ ََل َرُسورل  الله   ت:ـويَـدةفةرم َتِك  ) َما كَاَن أََحٌد يَشر
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مر َوجَ  َتج  ه  إ الَّ َقاَل: احر ر َرأرس  لَيره  ، َوالَ َوَجعَ َعاً ِف  ر ر جر اً ِف 
برُهََم (إ الَّ َقاَل  ض    .(1): اخر

ثةيامبةري  هيض كةس نةبووة نارِةحةتي بردبيَتة الي :واتـە
اريَك لة سةريدا ئةوا ثيَي وتووة: لة ئاز  خودا

 :اريَك لة قاضيدا ئةوا ثيَي وتووة، وة لة ئازكةَلةشاخ بكة
 .هةردوو قاضت بطرة لة خةنة

وُن ـا يَكُـ) مَ وة دةَليَت:  ى (ـَسلرمَ  )وة هةروةها هةر لة 
ر َرُسورُل ـإ الَّ أَمَ ٌة َوالَ نَكرَبٌة ـُقررحَ  ب َرُسول  الله   َرِّن 

   .(2)اَء (ـنَّ ـا الح  ـهَ ـير ـلَ ـالله  ن أَنر أََضَع عَ 

                                                           

( ، وحّسنه األلباين يف ) صحيح أيب 3858رواه أبو داود برقم ) (1)
 داود ( بالرقم املذكور . 

( ، وصّححه األلباين يف ) صحيح الرتمذي ( 2054رواه الرتمذي برقم ) (2)
 بالرقم املذكور . 



 نەخۆشییەکان مانان بە چارەسەرىڵموسئاشناکردنی 

 36 

برينيَكي قورس يان   هةركات ثةيامبةري خودا :واتـە
شويَين  سوكي تووش بوواية ئةوا فةرماني ثيَ ئةكردم

 .برينةكة بطرم لة خةنة
كةواتة لة مياني ئةم دوو فةرموودةيةوة بؤمان 

خةنةي وةكو ضارةسةر   ثةيامبةري خودادةردةكةويَت 
 .بةكارهيَناوة

ايبةمتةندي دةست و قاض لة خةنة طرتن ت :تێبينييەكی گرنگ
، بؤية دروست نيية بؤ ثياويَك دةست و ئافرةتانة نةك ثياوان

كة  خؤ شوبهاندنة بة ئافرةتانة بطريَت وة قاضي لة خةن
، تةنها ثرض و قذي نةبيَت كة لةبارةوة هاتووة لةعنةتي

ت بة بةَلطةي ئةو فةرموودةيةي كة دروستة لة خةنةي بطريَ



 نەخۆشییەکان مانان بە چارەسەرىڵموسئاشناکردنی 
 

 37 

َ ب ه  دةفةرمويَت:   خودا ثةيامبةري َسَن َما ُغْيِّ ) إ نَّ أَحر
نَّاُء والكَترُم ( يرُب الح    .(1)الشَّ

رتين شتيَك كة قذ و ثرضي سثي ثياواني ثيَ باش :واتـە
ئةطةر ثياويَك  خؤ بةاَلم ،(2)ومسةية بطؤرِدريَت خةنة و

وةكو ضارةسةر بةكاري هيَنا بؤ قاضي ياخود دةسيت ئةوا 
     . كة باسكرا ى (ـ) َسلرمَ دروستة بةبةَلطةي فةرموودةكةي 

 :شريی وشرت -13

                                                           

( ، وصّححه األلباين يف ) صحيح الرتمذي ( 1753رواه الرتمذي برقم ) (1)
 بالرقم املزكور .

جؤريَكة لة رِووةك لة يةمةن هةية كاتيَك سةر و رِيشي ثيَ رِةنط ( 1)
دةكريَت رِةنطيَكي رِةش بةرةو سور دةردةضيَت ، بةالم رِةنطي خةنة 
سوور دةردةضيَت ، خؤ ئةطةر خةنة و ومسة تيَكةلَ كرا رِةنطيَك 

 .   ت لة نيَوان رِةش و سووردةردةضيَ
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 ا ليَي رِازي بيَتخو ) مالك (كورِي  ى) أنس (
نر ُعكرٍل أَ دةفةرمويَت:  َم أُنَاٌس م  َتَووا ور ُعَريرَنةَ ) َقد  ، َفاجر

يرَنةَ امل نر   ، َفأََمرَُهُم النَّب يُّ د  بُوار م  َ ب ل َقاحٍ َوأَن يَْشر
 .(1)أَبرَوال َها َوأَلرَبان َها .. الحديث(

 ( ) عوڕەينە يان ) عوكل (خةَلكانيَك لة هؤزي  :واتـە
و ، كةش و هةواي مةدينةيان ثيَ نةكةوت اتن بؤ مةدينةه

فةرماني ثيَ كردن   ثةيامبةري خودا  نةخؤش كةوتن
 .برِؤن بؤ الي وشرتة شريدةرةكان و لة شري و ميزي خبؤنةوة

 :ەوەيەكی پێويست لەسەر ميزی وشرتونكردنچەند ڕ 
و طومان لة   ئةمة فةرموودةي ثةيامبةري خوداية -1

ة هةردوو ـة لـضونك ،ة نييةـوودةكـةرمـفرِاستييةتي 
كة  دا هاتووةم ( ـسلـمـاري ( و ) الــخـبـ) ال يووكـثةرت

                                                           

 ( . 1671( ، ومسلم برقم )233رواه البخاري برقم )( 2)



 نەخۆشییەکان مانان بە چارەسەرىڵموسئاشناکردنی 
 

 39 

وة ئوممةتي  ي ثريؤزدوو رِاسترتين كتيَنب لة دواي قورئان
 ئةو دوو كتيَبة .  و دروسيترِاسيت  لةسةر نئيسالم كؤدةنط

جطة لة ميزي  بنضينة لة ميزي مرؤظ و ئاذةَلدا ثيسيية -2
، بةاَلم بؤ خواردنةوة ئةو ئاذةالنةي طؤشتيان دةخوريَت

   .تةنها ميزي وشرت دروستة بوخريَتةوة ئةويش بؤ ضارةسةر
 ) الرضورة (ويسيت خواردني ميزي وشرت لة كاتي ثيَ -3

، نةك هةركات تةوة بؤ نةخؤشييةك كة توشت بووةدةخوريَ
ابيَت وةكو ر نويستت ليَبيَت بيخؤيتةوة و بَليَي شيفاية نةخيَ

 . زانايامنان دةَلني
مليَندراوة وة لة رِووة تةندروسيت و بزيشكيةكةشةوة سة -4

 .كة ميزي وشرت ضارةسةري تيَداية
 
 

 : ەڕی عەڕەبیم گیدو  -14
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رق  النََّسا ) دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا َفاُء ع  ، ش 
َراب يٍَّة أَلر  ي ) أَلريَ  –وِف رواية  -َيُة َشاٍة أَعر  ُة كَبرٍش َعَرب 

َودَ  ْي  ( أسر غ  يرم  َوالَ بالصَّ تَُجزَُّأ  ، ثُمَّ ، تَُذاُب (1)لَيرَس ب الَعظ 
زَاءٍ  َُب َعََل الثَ َلَثَة أَجر ي، ثُمَّ يُْشر ٍم رِّ ر كُلِّ يَور ق  ِف 

) ئةم  ِعرق النَّسا  ضارةسةري نةخؤشي :واتـە .(2)(ُجزرءٌ 
د لة خوارةوةي برِبرِةي ئازاريَكي توننةخؤشيية بريتيية لة 

 رِان و دواوةي تا (مست)اسولكةي دانيشنت ثشت تا م
 ضارةسةرةكةي دريَذ دةبيَتةوة ( سقاني ثيَخوارةوةي ئيَ

كة نة زؤر طةورة بيَت نة  رِةش مةرِيَكي عةرةبي ي (دوط)

                                                           

( ، وقال محققو املسند : إسناده صحيح عىل 13295رواه أحمد برقم ) (1)
 رشط الشيخني . 

( ، وصّححه األلباين يف ) صحيح ابن ماجه ( 3463رواه ابن ماجه برقم ) (2)
 بالرقم املذكور . 
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لة  و ةوةسيَ بةشة دةكريَت ثاشان، يَنريَتةوةودةت زؤر بضوك
 .دةخوريَتةوة هةر رِؤذة و بةشيَك لَي بةتابة سك سةرةتاي رِؤذ

 :لەسەر ئەم باسەك ەیەو ڕونكردنە
) شاة : دةفةرمويَت  ثةيامبةري خودا كاتيَك -1

واتة ئةو مةرِةي لة دةشت بةخيَو دةكريَت و بة  أعرابية (
لةوةرِي سروشيت دةذيت و لة جؤرةكاني رِووةكي سروشيت 

ان نةنة رِةق ئاليك يان طةمن يان جؤ ي نةك مةرِيَك دةخوات
 . اوةي خواردني ئادةميزاد دةخواتيان ثامش

ثيَويستة مةرِةكة مام ناوةند بيَت ضونكة ئةطةر زؤر  -2
ناتوانريَت  طةورة بيَت دوطةكةشي طةورة دةبيَت ئةوكات

بضوكيش بوخريَت و خواردني دةبيَتة زيان وة ئةطةر زؤر 
 .بيَت مةبةستةكة ناثيَكيَت

دروست بووني ئةم نةخؤشيية وة دةربارةي ضؤنييةتي 
رََض يَْحُدُث فَِإنَّ َهَذا امل) : دةَليَت) ابن القّيم ( ئيمامي 
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، فَِعالَُجَها َماّدٍة َغلِيظٍَة لَزَِجةٍ ، َوقَْد يَْحُدُث ِمْن ِمْن يُبٍْس 
:لْيَُة ِفيَْها ، واألَ ِباإلِْسَهالِ  يَّتان  ُ  ، اإل نرَضاجُ  الَخاصِّ ، والتَّلري ير

، َوَهَذا املَرَُض يَْحتَاُج ِعالَُجُه اإلِنَْضاُج واإلِْخرَاجُ يَْها فَفِ 
 مياني ئةم نةخؤشيية لة :واتـە .(1)إََِل َهَذيِْن األَْمَريِْن...(

، وة هةنديَك جار بةهؤي دروست دةبيَت وةوشكبوونةوة
 ،دروست دةبيَت ةوةلينجي توند بووني مادةيةكي

 دوطي ئاذةَلي ، وةشلبونةوةي ماسولكةكانةبة ضارةسةري
بوذانةوةي ماسولكةكان و  :عةرةبي دوو تايبةمتةندي تيَداية

، بؤية ئةم دوطة ةرم بووني ئةو وشكيةي دروست بووةن
، ئةم ئيشي بوذانةوة و دةركردني ئةو مادة لينجة توندةية

 .نةخؤشيةش ثيَويسيت بةم دوو ضارةسةرةية

*** 
                                                           

 .(4/66عاد )زاد امل (1)
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  :ئاوی سارد -15
نر َفيرح  )  ةفةرمويَت:د  ثةيامبةري خودا ى م  الُحمَّ

َها ب امل ،َجَهنَّمَ   . (1)اء  (َفأَبرر ُدور
، دؤزةخةوةيةتا و طةرم بووني لةش لة طةرمي  :واتـە

 .بة ئاوساردي بكةنةوة 
أَنََّها كَانَْت  :َعْن أَْسََمءَ )  :هاتووةلة فةرموودةيةكي تردا 
اِء، فَتَُصبُّه يِفْ ِبامل، فَتَْدُعو ْوُعوكَةِ تُْؤََت ِباملْرأَِة امل

هَ  :اَل ـقَ  َوَل اللِه ـإِنَّ رَسُ  :، َوتَُقْوُل َجيِْبَها ا ـابررُُدور
نر َفيرح  َجَهنََّم (ـ: إ نَّهَ اَل ـ، َوقَ اء  ـمـب ال   .(2)ا م 
 

                                                           

 ( . 2209( ، ومسلم برقم )3264رواه البخاري برقم ) (1)
( واللفظ له 2211( ، ومسلم برقم )5724رواه البخاري برقم )( 1)
 . 
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كة تاي  بؤ الي ئافرةت دةهيَندرا :لة ئةمسائةءة :واتـە
 دا )و دةيكرد بة سنطي، داواي ئاوي دةكرد ايةهةبوو

   ثةيامبةري خودا: (، وة دةيوت يةخةي كراسةكةي
 :، وة دةيفةرمووبة ئاوساردي بكةنةوة  :دةيفةرموو

  .دؤزةخةوةيةبةرِاسيت ئةم طةرميية لة طةرمي 
 دةفةرمويَت:  لة فةرموودةيةكي تردا ثةيامبةري خودا

َث لََياٍل ثَ ََل  مَّ أََحُدكُمر َفلرُيَسنَّ َعلَيره  املَاُء الَبار دُ إ َذا حُ  )
َحر  ( َن السَّ   .(1)م 

هةركةس لة ئيَوة تاي هةبوو با ئاوي ساردي  ئةطةر :واتـە
  .بكريَت سيَ شةو لة ثارشيَودا دابةسةر

ّب طِّ ال ) سةردةم زيشكيهةربؤية ئيَستا زانسيت ث
ئةوةي ئاشكرا كردووة كة ئاوي سارد ضارةسةرة  ( الحديث

                                                           

 . (497صحيح الجامع الصغري ( برقم )حّسنه األلباين يف ) ( 2)
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ة بؤ َليَن ضارةسةربؤ نةخؤشي ثيَست تةنانةت هةنديَك دة
، وة ئةطةر ديقةتي قورئان سةرِةتان و شيَرثةجنةي مةمك

يامبةر ئةيوب بة ئاوي بدةين دةبينني خواي طةورة شيفاي ثة
بة ثةيامبةر  ويَتـةورة دةفةرمـواي طـ،  خسارد دةدات

 .(1)رئ  مئ هي مي خي جيحي ٰه زئٱ: وبـئةي
ساردت بؤ  يبة قاضةكانت لة زةوي بدة ئاويَك :واتـە

 .يَت خؤتي ثيَ بشؤ و ليَي خبؤرةوةدةقوَلهةَل
 
 
 
 
 

                                                           

 . (42سورة ص، اآلية ) (1)
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 داخكردن: .16

ر ثَ ََلثٍَة  دةفةرمويَت:  ثةيامبةري خودا َفاُء ِف  ) الشِّ
ت ير َعن  الَِكِّ (...  . (1)كَيَُّة نَاٍر َوأَنرَهى أُمَّ

 -يةكيَك لةوانة  -شيفا لة سيَ شت داية ...   :واتـە
اطر دةكةم لة كردن بة ئداخكردن بة ئاطر وة رِيَطري داخ

  .ئومةتةكةم
دةفةرمويَت:  لة فةرموودةيةكي تردا  ثةيامبةري خودا

نر  ٍء م  ر ََشر يَت كُمر أَور يَكُوُن ِف  و  نر أَدر ٍء م  ر ََشر ) إ نر كَاَن ِف 
ير  ٌ َفف  يَت كُم َخْير و  اَء َوَما ...  أَدر َعٍة ب َناٍر تَُواف ُق الدَّ لَذر
َي ( بُّ أَن أَكرَتو    .(2)أُح 

                                                           

 .(5269رواه البخاري برقم ) (1)
 .(2205، ومسلم برقم )(5683برقم ) رواه البخاري (2)
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ضارةسةر  ةكانتاندائةطةر لة شتيَك لة ضارةسةر :اتـەو 
 لة داخكردنداية بةر نةخؤشييةكة بكةويَت... هةبيَت ئةوا 

  . بيكةم دن نيةوة من حةزم لة داخكر
 :ی پێویستكەیەو ڕونكردنە

 هاتووة دادانةي لةم باسةفةرموو لة رِاظةي ئةوزانايان 
ن لة داخكردن هةموو ئةو فةموودانةي رِيَطري دةكة دةَليَن

ئةطةر توانرا بة جطة بةو مانايةي  ) كةراهةتة (بة ئاطر بؤ 
خؤ ئةطةر  ةسةر بةكار بيَت باشرت و ضاكرتة،ضارلة داخكردن 

ئةوا ) الحاجة ( بةكارهات لة كاتي ثيَويسيت داخكردن 
ضارةسةر و شيفاي  ةدروستة و هاوةاَلن بةكاريان هيَناوة و

 .بإذن اللهتيَداية 

 
*** 
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ەگەڵ لۆڵ و خ ليكی مرۆڤ ەڵ كردىنتَيك .17
      :داڕوقيە

كَاَن ) أَنَّ النَّب يَّ  لة دايكة عائيشةوة دةفةرمويَت:
يرض   يَُقورُل  َنا: ل لرَمر  بَُة أَررض  م  الله  تُرر َناب سر ض  يرَقة  بَعر  ،، ب ر 

يرُمَنا ب إ ذرن  َربَِّنا ( َفى َسق    .(1)يُشر
لة رِوقيةي نةخؤشدا   دابةرِاسيت ثةيامبةري خو :واتـە

 ، بةوي خوداي طةورة خؤَلي زةويةكةمان: بةنادةيفةرموو
نةخؤمشان بة ، دةبيَتة شيفا و ضارةسةر بؤ هةنديَكمان ليكي

 .ئيزني ثةروةردطارمان
وون ـةرمـدةف و زانايانـوةك ەـەکوودـرمەـای فـانـوە م
يرث   :يَوازةيةـبةم ش َنى الَحد  يرق   أَنَُّه يَأرُخذُ  ) َوَمعر نر ر   م 

َاب   بَّابَة  ثُمَّ يََضُعَها َعََل الُّتُّ ه  السَّ ُبع  ه  َعََل أُصر س  نَفر

                                                           

 ( . 2194( ، ومسلم برقم )5745رواه البخاري برقم ) (1)
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نُه ََشر  لَُق ب َها م  َسُح ب ه  َعََل املَفَيعر يرح  ٌء َفَيمر ع  الَجر  ورض 
ر َحال  امل، َويَُقورُل َهَذا الكَََلم  أَو  الَعل يرل   ح  (ِف   .(1)سر

ةي شايةتوماني بة ةجنوةية ثئةماناي فةرموودةكة  :واتـە
سةر  خاتةثةجنة تةرِةكةي دة ، ثاشانخؤي تةرِ دةكاتليكي 

، ثاشان دةيهيَنيَت يَتهةنديَك خؤَلي ثيَوة ب بؤ ئةوةي خؤلَ
ئةو قسةية دةَليَت  ، وةدابة شويَين برين يان نةخؤشييةكة

 . هيَنانةكةدا لة كاتي ثيَ
ن ثةيامبةري خوداثرسيار ئةوةية ئايا ئةم كارة تايبةتة بة 

تايبةتة بة  ؟ وة ئايايان طشتيية و بؤ هةموو كةسيَكة
  ؟ةهةموو خؤَليَك دةطريَتةو خؤَلي مةدينةوة يان

 

                                                           

( ، فتح الباري 14/184رشح النووي عىل صحيح مسلم ) (1)
 ( . 187-4/186( ، زاد املعاد البن القيم )10/208)
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وتةي  بؤ وةالمي ئةم دوو ثرسيارة دةرِؤينة خزمةت فةتوا و

    :   زانايامنان لةسةر ئةم باسة
) اللجنة الدامئة للبحوث العلمية ثرسيار لة  /1

 :  كراوة كة ثيَك هاتبوون لة (واإلفتاء 
 . سةرؤكي ليذنة  -عبد العزيز بن عبدالله بن باز 

 .نةجيَطري سةرؤكي ليذ -عبد العزيز آل الشيخ 
 .ئةندام  -صالح الفوزان 
 .ئةندام –بكر أبو زيد 

 :دەقی پرسيارەکە
  َورََد يِفْ َصِحيِْح البَُخاِري َعْن َعائَِشة أَنَّ النَِّبيَّ 

يرَقة   :يَُقْوُل لِلَْمِريِْض  كَانَ  َنا، ب ر  بَُة أَررض  م  الله  تُرر ب سر
َنا ض  يرُمَنا ب إ ذرن  رَ بَعر َفى َسق   . بَِّنا، يُشر
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َنا ( هُ ـَوَهل قَْولُ  ض  يرَقة  َبعر تَُدلُّ َعىَل تَْخِصيِْص  ) ب ر 
كَََم آَمُل ِمْن َسََمَحِتُكْم  البَْعِض ُدْوَن البَْعِض اآلَخِر ؟

ِحيَْحِة لِ رَشْ   . يَّا  تَطِْبْيِق َهذا الَحِديِْث َعَملِ ُح الطَِّريَْقِة الصَّ
 

 لة سةحيحي بوخاريدا هاتووة لة دايكة عائيشةوة :واتـە
، ئايا وتةي ) تفي دواتر فةرموودةكة دةهيَنيَت ()

ة هةنديَكةوة هةنديَكمان ( بةَلطةية لةسةر ئةوةي تايبةتة ب
رِيَطاي  ةوارين لة بةريَزتانئوميَد؟ جطة لة هةنديَكي تر

ةمان بؤ رِاظة بكةن بؤ جيَبةجيَكردني ئةم فةرمودةيدروسيت 
 .لة رِووي كردارييةوة
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 :وابالج
، َوُهَو أَْن يَْعِمَد الرَّاِقي إََِل َهَذا الَحِديُث َعىَل ظَاِهرِهِ 
َاَب بُلِّ أُْصبُِعِه ِبِريِْق نَْفِسِه  مَّ َُيَْسُح ثُ ، ثُمَّ َُيَسُّ ِبَها الرتُّ
َعاءَ ِبأُْصبُِعِه َعىَل َمَحلِّ الوَ  ، َوأَكََْثُ َجعِ قَائِال  َهَذا الدُّ

ةٌ  َفَة َعامَّ لُِكلِّ َراٍق َولُِكلِّ  الُعلَََمِء َعىَل أَنَّ َهِذِه الصِّ
، َوَذَهَب بَْعُضُهْم إََِل أَنَّ َذلَِك َمْخُصْوٌص أَرٍْض 

حِ ةِ ِديْنَ َوِبأَرِْض املِبرَُسْوِل اللِه  يُح ُهَو األوَُّل ، والصَّ
ِص لَِعَدِم امل  .(1) َخصِّ

، ئةويش فةرموودةية لةسةر رِوكةشةكةيةتي ئةم :واتـە
تةرِ ليكي خؤي ئةوةية ئةو كةسةي رِوقية دةكات ثةجنةي بة 

، ثاشان ثةجنةي ات و ثاشان دةيهيَنيَت بة خؤَلدادةك

                                                           

( 78-1/77اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء ) (1)
 املجموعة الثانية .
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و ئةم دوعاية  ئازارةكةدادةهيَنيَت بةسةر شويَين 
، زؤرينةي زانايان لةسةر ئةوةن ئةم شيَوازة ةخويَنيَتد

كة رِوقية دةكات و هةموو طشتطرية بؤ هةموو كةسيَك 
، وة هةنديَكيشيان بؤ ئةوة رِؤشتوون ئةمة تايبةتة زةوييةك

، وة وة بة زةوي مةدينة  بة ثةيامبةري خوداوة
رِاستيش وتةي يةكةمة لةبةر نةبووني بةَلطةيةك تايبةتي 

 .كاتب
 :داێرەل ڕونكردنەوەیەكی گرنگ

دةبيَت ئةوة بزانريَت كة ئةمة تةبةرِوككردن نيية بة ليَكةوة 
ليكي ئادةميزادة لةطةلَ خؤَلدا  بةَلكو تةنها تيَكةلَ كردني

وةك  -بة ويسيت خودا ضونكة كة جؤرة شيفايةكي تيَداية 
  ثةيامبةري خوداوةئةمة تايبةت نيية بة  –زانرا 

سيَك بؤي هةية ئةو كارة ئةجنام بدات بةَلكو هةموو كة
، وة ئةطةر بوتريَت ئةمة ئةمةش زؤر رِوون و ئاشكراية
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ئةوكات   ثةيامبةري خوداتةبةرِوك بووة بة ليكي 
ئةبيَت بوتريَت ئةم كارة تايبةتة بةوةوة وة هيض كةسيَكي تر 

ثةيامبةري بؤي نيية ئةجنامي بدات ضونكة تةنها ليكي 
   . نةك ليكي تر بؤ تةبةرِوكة  خودا

ئةم  زؤرينةي زانايان لةسةر ئةوةن :پوختەی باسەکە
 و خؤَلي  تايبةت نيية بة ثةيامبةري خودا شيَوازة
بةَلكو طشتطرية بؤ هةموو كةس و هةموو  مةدينة شاري

وة كؤمةَليَكي كةمينة لة زانايان لةسةر ئةوةن  ،زةويةك
 يشار و خؤَلي  ئةمة تايبةتة بة ثةيامبةري خودا

 .والعلم عند اللهمةدينة 
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 م:لە كۆتايیدا دەڵێ
خالَ بوون لةسةر ئةو  (17) هةموو ئةوانةي باسكرا     

شتة سروشتتيانةي كة ثةروةردطار وةكو شيفا و ضارةسةري 
بؤ ئيَمةي موسَلمان كة بةكاري  لة قورئان و سوننةت داناوة
لةطةلَ ثشت بةستين تةواومان بة خواي طةورة  بهيَنني

هةستا بة  -بةندةش  - ،بإذن اللهةبيَتة شيفا د
 . .. كؤكردنةوةي و ئامادةكردني بةم شيَوازة

دواكارم لة ثةروةريَين مةزن ئةم نوسراوة بضوكةمان ليَ 
ليَ بيَبةش  دايك و باوكماني وةربطريَت و تةرازووي ضاكةي

  .اللهم آمني، نةكات
 مدوصَلا الله وسلام عَل نبيانا محمد وعَل آل مح

 ماڵپەڕی بەهەشت و وەاڵمەکان
 


