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 ثيَشةكى

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور 

أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل اهلل فال هادي 

أن حممدًا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد. له

 :ورسوله، وبعد

نا بةناوبانطةكانى جيهانى يةكيَكة لة زا v (بن القيما)زاناى ثاية بةرز 
ها نوسراوو باسى ضةندة ،v (بن تيميةا)قوتابى قوتاخبانةى  ،ىئيسالم
 عدة)ى بةنرخى هةية، وة يةكيَك لةو نوسراوة نايابانة ثةرتوكى ئيسالم

 ،ؤحى و بةتام و ضيَذةنوسراويَكى زؤر رِة (الشاكرين وذخرية الصابرين
ضارةسةرى ضةندةها طريوطرفتى ذيان دةكات بةشيَوةيةكى زانيارى و 

رِوخاندن و بآ ئاوات نةبوونء دروست نةبوونى خةم و  ؤحى كة نةرِ
 هانى غريةت و توانا و هةوأل و ضةندةخةفةت و سستى و دروست بوو

بريق  ؤنةضوونة لةبؤ ماددة و رِى ى ترى ئيمانى وةكو نةكردنى بةندايةتكار
وة ئةم  ،نيادا كة كارى ئةم نوسينةيةتى لةناخى خويَنةرداوو باقةكانى د

نووسراوة بريتيية لة ثيَناسةى ئارامطرتن و ضةندةها بةَلطة و منونةى 
ذارة وة بريوهةست و نةستى هة ،و يارانى استةقينةى ذيانى ثيَغةمبةر رِ

 ؤذى دوايى، وة باوةرِء ويست ورِ وئارامطرةكان دةربارةى دونيا
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اليان تيَكرِا  لةخواترسى دةوَلةمةندة سوثاسطوزارةكان كة هةردوو
وة هةر لةم نوسراوةدا يةكالبوونةوةى  ؤذى دواييان،هةوَلدةرن بؤ رِ

بؤضوونى زانايانى زؤر لةسةر بووة  اوباسيَكمان بؤ بةئةجنام ديَنيَت كة رِ
اسطوزار باشرتةء ثلةى بةرزترة الى خوا يا ئايا دةوَلةمةنديَكى سوث)ئةويش 

هةنديَك بةسةرهات و  كةى لة بابةتة، وة بؤ ثشتطري(؟هةذاريَكى ئارامطر
كردووة لةهةنديَك ثةرتووك لةطةأل دانى سةرضاوةكةدا  دةم بؤ زيادوفةرمو

يَكى دةركردنى زؤر دووبارةبوونةوةى هةنديَك بابةت و نةنووسينى هةند وة
وة ئيرت  ،كة هةموو كةس ثيَويستى ثيَى نيية ييةكى زانستىتر لةبةر وردةكار

 ئةوةندةى بةباش و بةكةَلكم زانيبيَت لةباسةكةدا ليَم وةرطيَرِاوة بة
وة  ،ةزامةندى خواى طةورة بيَتوة هيوام واية شويَنى رِ ،دةستكارييةوة

دوعاى خيَر لةطةأل ئةو كةسانةى كة خويَنةريش بآ بةمشان نةكات لة 
 .اضوونةوة و نووسينةوةيان لةثيَناودا ضةشتووةئةركى ثي

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه

                                                                                         
 سعيدأمحد مال فائق                                                      

                                                                       4  /  /4444 هـ 

 م 4994/  41/  44                                                                      

 

 



 

 كورتةى تويَشووى ئارامطران و سوثاسطوزاران 7

 (الصرب)ئارامطرتن 
 

 .نةهيَشنت طرتن وة (املنع)واتاى  :دا زمانةواني لة( الصرب)
وة زمان لة  ،ةحةتىنارِ واتاى طرتنى دةروون لة :ثَيناسةدا لة
نينةوةى قذ و يةخةدادرِين و رِ وة ئةندامةكانى الشة لة ،سكاآل

 . ...وومةتءرِ
وةك  ،ضةندةها جؤر واتايان ليَكداوةتةوة زانايان بة( صرب)واتاى 

ةوشتيَكى بةرزى دةروونة كة بةربةرةكانى رِ: )هةنديَكيان دةَليَن
 :لةوانةش( ئةكات بةرامبةر هةموو كرداريَكى نارِيَك و ناثةسةند

ضةشتنى تاَلى : دةفةرمويَت v (ى بةغدادىجونةيد) -1
 .بةبآ ثيَناخؤش بوون

دةربرِينى : دةفةرمويَت v (ى ميسرىزونون) -2
 .دا دةوَلةمةندى لةكاتى هةذارى لةطؤرِةثانى ذيان

ئارامطرتن : دةفةرمويَت v (عةمرى كورِى عومسان) -3
 .لةطةأل خوادا بةرامبةر بةآلكانى

ستان بةرامبةر ياساى اوةرِ: دةفةرمويَت v (خواص) -4
 .ننةتقورئان و سو
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باشرتين ذيان : دةفةرمويَت  (عومةرى كورِى خةتاب)  -5
 .بة ئارامطرتن دةستمان كةوتووة

ئارامطرتن لةسةر ثةيرِةوى : دةفةرمويَت v (قيمالبن ا)  -6
 .(1)و فةرزةكانى خواو ئارامطرتن لةسةر ئارةزووى دةروون

 ،بةربةرةكانى كردنى دوو اليةنى بةرامبةر: وة دةفةرموون  -7
 .دين و ئةقأل بةرامبةر ئارةزووى دةروون

: دةفةرمويَت v (طةيالنى عبدالقادرىشيَخ )  -8
 :ئارامطرتن لةسةر سآ شت بةندة

نويَذ و ) :ئارامطرتن لةسةر فةرمانةكانى خوا وةكو :ةميةك
 (.هتد.. .ؤذوورِ

نةكردنى  ئارامطرتن لةسةر ئةوانةى كة خوا فةرمانى بة :دووةم
 .داوة

 .و قةدةرئارامطرتن لةسةر قةزا :سَييةم
ئامؤذطارى كورِةكةى   (لوقمان)وة هةر ئةو سيانةية كة 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ       ې  ې : ]ثيَكردووة

وة فةرمانى  ،[41:  لقامن] [ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ

                                                             

 .454ص4ـمدارج السالكني ج (4)
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ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  : ]خواشى لةسةرة

 .[411:  آل عمران] [ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
ئةطةر  ،ةحةتىواتة خاوةنى نارِ ئارامطر: ةَليَنوة هةنديَك د  -9

 واتة ثيَوةى ديار ،نةكريَتةوة دا بوو ئةبآ ليَيان جيا لةناو كؤمةَليَك
 .نةبيَت

 
 ئايةتة قورئانييةكان لةسةر ئارامطرتن

 

: ةفةرمويَتد v (ئةمحةدى كورِى حةنبةل)بةرز ثاية زاناى 
 شويَن نةوةددا باسى ئارامطرتنى كردووة لة  خواى طةورة لة قورئان

 .دا
 :ك شويَن لةو ئايةتانةهةنديَ وة
كاتى  لة خوا بة ثشتبةسنت بة (األمر) بةشيَوةى فةرمان -1

 .[441:  النحل] [وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ] :دا ئارامطرتن

دا  واتة لةكاتى ئارامطرتن ،(نهيال) نةكردنى ثيَضةوانةيةتى -2

 .[439:  آل عمران] [ھ   ھ  ھ  ے] :دَلطران و خةفةتبار مةبن
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ئةجنامى  كردووة بة زطاربوون و سةركةوتنى ثةيوةسترِ -3

ەئ  ەئ   ائ  ائ  ] :وةك دةفةرمويَت ،ئارامطرتنةوة

 .[411:  آل عمران] [وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ڄ  ڄ  ڄ  ] :جارة بؤ ئارامطرتن ثاداشتى دوو -4

 [ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ
 .[54:  القصص]

 ةوبوون لةسةرى ئةبيَت بة ثيَشةوائةجنامى ئارامطرتن و ثت -5

چ  چ  چ  چ    ڇ  ] :ى ضاكة بؤ خةَلكى(مامةإ)

ڌ  .[44:  السجدة] [ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

مطرانداية، بةدةستهيَنانى لةطةآل خواى طةورة لةطةأل ئارا -6

 .[453:  البقرة] [ېئ  ېئ  ىئ  ىئ] :بوونى خوادا

ضاوديَرى خوا، بةزةيى، : سآ ثلةى بةرز ئةجنامى ئارامطرانة -7

ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ ڤ   ڤ    ] :ييَنمونرِ

ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   

 .[451 - 455:  البقرة] [ڇ  ڍ
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 :ثاَلثشت بؤ باوةرِداران خواى طةورة ئارامطرتنى كردووة بة -8

 .[453:  البقرة] [ۆئ  ۈئ   ۈئ]

وة ئارامطرتن و خواثةرستى ئةجنامى سةركةوتنى  -9

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  : ]موسوَلمانانة

ڈ ڎ    .[445:  آل عمران] [ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 :هةموو فرِوفيََليَكى دوذمن دةثاريَزيَت لةئارامطرتن باوةرِدار  -11

 .[441:  آل عمران] [ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ]

وة  ،دا خوا بةهةشتتان ثآ دةبةخشيَت ثاداشتى ئارامطرتن لة -11

ڱ  ڱ         ڱ  ] :فريشتةكان سآلوتان ليَدةكةن ڳ  ڳ   ڳ  

 .[44 - 43:  الرعد] [ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ۈ  ] :ةييبةرز ثلةوة ثاداشتيان ليَخؤشبوون و  -12 ۆ  ۆ  

 .[44:  هود] [ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ

 :ةوشت داوةتة قةَلةمجوانرتين رِ خواى طةورة ئارامطرتنى بة -13

ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ]  .[43:  الشورى] [ىئ  
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ۅ  ۉ  ] :خواى طةورة مرؤظى ئارامى خؤش دةويَت -14

 .[441: آل عمران] [ۉ

فةرمانةكانى خوا  ئارامطرةكان زؤر سوودء ثةند لة -15

ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ] :وةردةطرن

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ   ڭ  

 .[5:  إبراهيم] [ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

وة ئةَلقةيةكى  ،ئارامطرتن تةواوكةرى فةرمانةكانى ئيسالمة -16

ۓ  ] :نويَذةوة بةستووة ليَيان، وةك ثةيوةندى بة يةنةثضرِاوة

ۆ  ۆ  ] :كردةوةى باشةوة وة بة ،[45:  البقرة] [ڭ  ۓ

ۈ  ٴۇ ڳ  ڱ  ] :خواثةرستييةوة وة بة ،[44:  هود] [ۈ  

ۈ   ٴۇ  ] :سوثاس و ستايشةوة وة بة ، [91:  يوسف] [ڱ  ڱ

 وة ثةيوةندى بة ،[5:  إبراهيم] [ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

:  العرص] [ڀ  ٺ  ٺ  ٺ] :استى و دادثةروةرييةوةرِ

وة  ،[41:  البلد] [ې   ې    ې  ى] :وة دةفةرمويَت ،[3
ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ] :دامةزراندن و ثتةوبوونى باوةرِةوة بة
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ہ  ھ  ] :استطؤيىرِ وة بة ،[44:  السجدة] [ڌ

 .[35: األحزاب ] [ھ   ھ
 

 لةسةر ئارامطرتن  فةرموودةكانى ثيَغةمبةر
 

لةسةر  ةندآ لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر وة ئيَستاش ه
 :ئارامطرتن باس دةكةين

بوو كة دةطريا  دا تيَثةرِ بةالى ئافرةتيَك ثيَغةمبةر  -1
ي» :ةرموولةسةر طؤرِى كورِةكةى، ثيَى ف ئارام : واتة «اتَِّق اهللَ َواْصِِبِ

! تؤ نازانى ضيم بةسةردا هاتووة: ئافرةتةكة وتى بطرة و خوا بثةرستة،
تيَثةرِبوو ثياويَك  كاتآ ثيَغةمبةر  ،(نةناسى ىئافرةتةكة ثيَغةمبةر)

ئافرةتةكة لةتاودا ! ئةوة ثيَغةمبةر بوو قسةى لةطةأل كردى: ثيَى وت
و هةَلسا بةثةلة ضوو بةدوايدا، تا ثيَى طةيى  ،وةك مردووى ليَهات

(. واتة طويَرِايةَليت دةكةم)ئةى ثيَغةمبةرى خوا نةمناسيت : وتى
ََم ا» :فةرمووى  ثيَغةمبةر ْدَمِة األُوَل إِنَّ ِْبُ ِعنَْد الصَّ «لصَّ

(1)
. 

 واتة لةكاتى تازة مردني)داية، يةكةم كات  ئارامطرتن لة :واتة
 (.دا

                                                             

 (.941)ومسلم  ،(4454)البخاري رواه  (4)
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 كة ثيَغةمبةر :ئةَليَتd(أم سلمة)دايكى موسَلمانان  -2
 َما ِمْن ُمْسلٍِم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، َفَيُقوُل َما أََمَرُه اهللُ»: فةرموويةتى :

، اللُهمَّ ْأُجْرِِن ِِف ُمِصيَبتِي، [451:  البقرة] [ڃ      ڄ     ڄ  ڄ    ڃ ]

ا ِمنَْها ا ِمنَْها، إَِّلَّ َأْخَلَف اهللُ َلُه َخْْيً «َوَأْخلِْف ِِل َخْْيً
(1)

. 

هةر موسَلمانيَك بةآليةكى بةسةردا هات ئةو ئايةتة بَليَت كة  :واتة

ئةوا خوا  [451:  البقرة] [ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ] :خوا فةرمانى ثيَداوة
فةرموودةيةكى  وة هةروةها لة. نى بة خيَرء ضاكة بؤ ثرِدةكاتةوةشويَ

ْضُتُه ِمنُْهََم » :تردا دةفةرمويَت ، َعوَّ إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه َفَصَِبَ

«اجَلنَّةَ 
(2)

. 
واتة ) بةندةيةكم سةندةوة خؤشةويستيَكم لة هةردوو ئةطةر :واتة

 .ئارامى طرت ئةوة ثاداشتى بةهةشتةو (هةردوو ضاوى

ضةند ثارةء موَلكيَكى بةش  وة دةطيَرِنةوة كة ثيَغةمبةر  -3
ةم شيَوة بةشكردنة ئ: دا كةسيَك وتى دةكرد بةسةر موسوَلمانان

 يَرِايةوةـيَغةمبةر طـؤ ثـان بـيَك ئةمةيـاتــك يَدا نيية،ـواى تـستى خـوي

                                                             

 (.3449)داود  وأبو ،(949)مسلم  رواه (4)

 .(5153) رواه البخاري (4)
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«اهللَُّ ُموَسى َقْد ُأوذَِي بَِأْكَثَر ِمْن َهَذا َفَصَِبَ َرِحَم » :فةرمووى
(1)

. 

زياتر ئازاريان ئةداء موسا خؤش بيَت لةم شيَوةية  خوا لة :واتة
 .ئارامى طرت

َما ُيِصيُب املُْسلَِم، ِمْن » :دةفةرمويَت وة ثيَغةمبةر  -4

ْوَكِة  َنَصٍب َوَّلَ َوَصٍب، َوَّلَ َهمٍّ َوَّلَ ُحْزٍن َوَّلَ َأًذى َوَّلَ  ، َحتَّى الشَّ َغمٍّ

ا ِمْن َخَطاَياهُ  َر اهللَُّ ِِبَ «ُيَشاُكَها، إَِّلَّ َكفَّ
(2)

. 

خةمء خةفةت و بةآلء  هةركاريَك تووشى موسَلمان بيَت لة :واتة
دا خوا تاوان و هةَلةى ثآ ال  الشةي ئازار، هةتا درِكيَكيش بضيَت بة

 .ئةبات

إَِّلَّ َرَفَعُه اهللُ  ...»: يَرِانةوةيةكى تردا دةفةرمويَتط وة لة -5

ا َدَرَجًة، َأْو َحطَّ َعنُْه ِِبَا َخطِيَئةً  «ِِبَ
(3)

. 

خواى طةورة هةر ثلةيةك بةرزى دةكاتةوةء تاوانيَكى ثآ  :واتة
 .الدةبات

                                                             

 (.49)، ومسلم (5141)رواه البخاري  (4)

 (.4513)ومسلم  ،(5144)رواه البخاري  (4)

 .(4514) رواه مسلم (3)
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َوإِنَّ اهللََّ إَِذا َأَحبَّ َقْوًما  ...» :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  -6

ْخطُ  َضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ « اْبَتََلُهْم، َفَمْن َرِِضَ َفَلُه الرِّ
(1). 

ئةطةر خواى ثةروةردطار خةَلكيَكى خوَش بويَت  :واتة
ناخوَشييةكان دةدات بةسةريان دا، ئةوةى رِازى بيَت ئةوا بةر رِازى 

طةر رِازى نةبيَت ئةوا بةر نارِةزايي خوا  وةبوونى خوا دةكةويَت، 
 .دةكةويَت

إَِذا اْشَتَكى املُْْؤِمُن َأْخَلَصُه اهللَُّ »: دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  -7

ِديدِ  «َكََم ُُيَلُِّص اْلكُِْي َخَبَث اْْلَ
(2)

. 

ثاكى دةكاتةوة لة طةر ئيمانداريَك ئازارى تووش بوو  :واتة
ئاطر ئاسن ثاك دةكاتةوة لة وةكو ضوَن كورةى تاوانةكانى، 

 .ثيسييةكانى

َما ِمْن ُمْسلٍِم ُيِصيُبُه َأًذى، »: دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  -8

َجَرُة َوَرَقَها «َمَرٌض َفََم ِسَواُه، إَِّلَّ َحطَّ اهللَُّ َلُه َسيَِّئاتِِه، َكََم ََتُطُّ الشَّ
(3)

. 

 يان هةرـوَشييةك توشى نةخانيَك نيية لةسةر زةوى ـموسوَلم :واتة
                                                             

 .(4441)، والصحيحة (4134)، وابن ماجه (4391)رتمذي الرواه  (4)

 .(491) "األدب املفرد " لبخاري يف ارواه  (4)

 .(4514)، ومسلم (5149) البخاريرواه  (3)
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وةكو شتيَكى تر بيَت، خواى ثةروةردطار تاوانةكانى ثآ دةسرِيَتةوة 
 .كة طةآلكةى بوةريَتدرةختيَكى وشك بوو 

ُجَل لَِتُكوَن َلُه ِعنَْد » :دةفةرمويَت وة ثيَغةمبةر  -9 إِنَّ الرَّ

َغُه اهللَِّ املَْنِْزَلُة، َفََم َيْبُلُغَها بَِعَمٍل، َفََل َيَزاُل اهللَُّ َيْبَتلِ  يِه بََِم َيْكَرُه َحتَّى ُيَبلِّ

اَها «إِيَّ
(1)

. 

نايطاتآ بة لةيةكى هةية الى خواى ثةروةردطارى، ثياويَك ث :واتة
 .بةآل دةدريَت بةسةر الشةى دا تا دةيطاتآكردةوة، 

 .كةوتن كاتيَكة لةو كاتانةى نزاى تيَدا وةردةطرييَتنةخؤشواتة 

أِلَْمِر املُْْؤِمِن، إِنَّ َأْمَرُه  َعَجًبا» :دةفةرمويَت وة ثيَغةمبةر  -11

اُء َشَكَر،  ، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد إَِّلَّ لِْلُمْؤِمِن، إِْن َأَصاَبْتُه ََسَّ ُه َخْْيٌ ُكلَّ

ا َلهُ  اُء، َصَِبَ َفَكاَن َخْْيً ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه ََضَّ «َفَكاَن َخْْيً
(2)

. 

هةر فةرمانيَك خوا بيدا سويَند بةوةى طيانى منى بةدةستة  :واتة
دا هةر بةخيَرء ضاكة بؤى دةنوسريَت، ئةطةر  بةسةر بةندةيةكي

فةرمانةكةى خوا تووشى خيَرى كردووة سوثاسى خواى لةسةر كرد 
                                                             

، (1195) " مسنده" ، وأبو يعىل يف (4/344)، واحلاكم (4919)رواه ابن حبان  (4)

 .(4599)والصحيحة 

 .(5/41) وأمحد ،(4499) رواه مسلم (4)
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ةحةتى بوو وة وة ئةطةر زيانء نارِ ،ئةوا خواش بةخيَر بؤى ئةنوسيَت
مة ئة ،خيَرء ضاكة بؤى دةنوسيَت ش بةطرت ئةوة خوا ئارامى لةسةر

 .بؤ هيض كةس نيية ئةطةر موسَلمان نةبيَت

 

 و زانايان  وتةى ياوةرانى ثيَغةمبةر
 

ا َوَجْدَنا َخْْيَ » :ئةفةرمويَت عومةرى كورِى خةتاب  -1 إِنَّ

ِِبِ  «َعْيِشنَا بِالصَّ
(1)

. 

 .ةخساندووينذيانى بؤ رِ سةبرء ئارامطرتن خؤشرتين :واتة

ِْبُ ِمَن » :ئةفةرمويَت يب تال عةىل كورِى ئةبى -2 الصَّ

َسِد َمْن ََّل َصِْبَ َلُه ََّل إِيََمَن َلهُ  ْأِس ِمَن اجْلَ يََمِن بَِمنِْزَلِة الرَّ «اْْلِ
(2)

. 

هيض  وة ،الشةدا دا وةك سةر واية لة ئيمان ئارامطرتن لة :واتة
 .تةواو نيية ئةطةر ئارام نةطريَت كةس ئيمانى

َأْنَعَم َما » :دةفةرمويَت  (عبدالعزيزعومةرى كورِى ) -3

ا إَِّلَّ َكانَ  َّا اْنَتَزَع ِمنُْه َصِْبً  اهللَُّ َعََل َعْبٍد ِمْن نِْعَمٍة َفاْنَتَزَعَها ِمنُْه َفَعاَضُه ِِم

                                                             

 .(4/34) "احللية " ، وأبو نعيم يف 441ص "الزهد " أمحد يف رواه  (4)

 .(4519) "اإلعتقاد " ، والاللكائي يف (431) "اإليامن " واه ابن أيب شيبة يف ر (4)
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َّا اْنَتَزَع ِمنْهُ  ا ِِم «الَِّذي َعاَضُه َخْْيً
(1)

. 

 بةندةكةى وةرطرتةوة ئارامطرتنى ثيَ هةر نيعمةتيَك خوا لة :واتة
 .ئةو نيعمةتةشويَنى  دةبةخشيَت لة

وة ئارامطرتنيش نيعمةتيَكى خواية، هةنديَك لة سةلةف 

ئارامطرتنيَك  ماناى ئةوةية بة [49:  يوسف] [ژژ: ]فةرموويانة
 .(2)نارِةزايى تيَدا نةبيَت

ِْبُ » :دةفةرمويَت  (سةعيدى كورِى جوبةير) -4 الصَّ

اُف اْلَعْبِد هللَِِّ بََِم َأَصاَبُه ِمنُْه،  «َواْحتَِساُبُه ِعنَْد اهللَِّ َرَجاَء َثَوابِهِ اْعِِتَ
(3)

. 

 ،خواء داواى ثاداشتة ليَى ئارامطرتن داننانى ئادةميزادة بة :واتة

دةنيَت بةوةى  ى كردبيَت، دان[ڃ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ  ]وةك واتاى 
 ،دةسورِيَنيَت خؤى هةَلي ،خواى طةورة خاوةنى هةموو بوونةوةريَكة

 ئيَمةش ئةيطيَرِينةوة بؤ الى، واتة ئةَلينَي بة [ڃ    ڄ     ڄ  ڄ    ڃ   ]
 .ويستى خواء تاوةكو ثاداشتمان بداتةوة

                                                             

 .(31) "الصرب " ، وابن أيب الدنيا يف (41139) "شعب اإليامن " واه البيهقي يف ر (4)

 .(4/544)الدر املنثور  (4)

 .(443) "الصرب " ، وابن أيب الدنيا يف (444) "الزهد " واه ابن املبارك يف ر (3)
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ثرسياريان كرد لة خواناسيَك تةواوى ئارامطرتن ضؤنة؟  -5
«َأْن َيُكوَن َيْوَم ُتِصيُبُه املُِْصيَبُة ِمْثَلُه َقْبَلَها» :وتى

(1)
. 

يَت هاتووة وةك دويَنآ وابؤذةى بةآلكةى بةسةردا ئةبآ ئةو رِ :واتة
 .كة بةآلكةى بةسةردا نةهاتووة

 

 ئارامطرتن و جياوازى ثلةكانى
 

 :ئارامطرتن بةطويَرةى ثلةء ثاداشت الى خواى طةورة دوو جؤرة
 .(إختياري)ئارامطرتنى هةَلبذاردةيى  -1

 .(إضطراري)ئارامطرتنى بآدةستةآلت  -2
خؤت بيَت ثلة ةزامةندى و هةَلبذاردنى ويستء رِ ئارامطرتنيَك بة

يَزيَكة الى ثةروةردطار، واتة لةبةر بةرزترةء مايةى هةموو ثاداشت و رِ
بيَت  ةزامةندى خوا ثيَت خؤشة ئةو ناخؤشيانةت بةسةرداثاداشت و رِ

تيَدا نيية و لةثرِ بيَت تاوةكو ئارامطرتنيَك كة هيض دةسةآلتيَكى خؤتى 
 .ى لةسةر بطريتناضارى ئارام بيت ليَى ئيرت بة ئاطابةسةرتاو بيَ
لةسةر فيََلى   (يوسف)هةروةك ئارامطرتنى  :منوونة

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ] :سةرى ئافرةتةكان و زيندانى لة

                                                             

 .(444) "الصرب " واه ابن أيب الدنيا يف ر (4)
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ک وة خواى طةورة بة  ،ئةمةيان ثلة بةرزترة. [33:  يوسف] [ک     
ةآلت ئارامى بآ دةس وةسف ناوى دةبات تاوةكو جؤرى دووةم كة بة

هةروةك ئارام طرتنةكةى لةسةر فيََلى براكانى و خستنة  ،طرت لةسةر
 (إختياري)ئةوة ئارامطرتنى  فرؤشتنى بةشيَوةى بةندة، لةبةر ناو بريو

 :كة ئةويش ،سآ بةشةكةى ئارامطرتن دوو بةشة لة
 .(لةسةر فةرمانةكانى خواى ثةروةردطار) مراأل (1

 .(لةسةر قةدةغةكراوةكانى خواى ثةروةردطار) نهيال (2

( ئيرباهيم و موسا و نوح و عيسا)وة هةروةها وةكو ثيَغةمبةران 
 بةسةريان ئاراميان طرت لةسةر ئةو هةموو دذايةتيية كة عليهم السالم

خاوةنى  (ألوا العزم)دا، بؤية ناوبراون بة (توحيد)دا هات لةثيَناوى 
هةَلويَست و ئارامى لةسةر دذايةتى كردنةكان بةرةزامةندى خؤيان 

كة وةك ئةو  بووة، بؤية خواى طةورة فةرمان ئةدات بة حممد 

ەئ    ائ  ائ ] :ةزامةنديت هةبيَتثيَغةمبةرانة هةَلويَستى ئارامى رِ

، ئةمانة هةموويان ئارامطرتنيان [35:  حقافاأل] [ەئ  وئ  وئ  ۇئ
كة وةكو ئةوان  ة فةرمان دةدات بة ثيَغةمبةرةكةى بؤيهةَلبذارد 

ئةوةى  لةبةر ،دا ئاراميان طرت ناضاري وابيَت نةك وةكو ئةوانةى لة

ڌ    ڎ   ڎ  ڈ         ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ] :ثلةى كةمرتة
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 (إختياري)ئارامطرتنى   (يونس)لةبةرئةوةى  ،[49:  القلم] [ڈ
، بةَلكو بةشى (إضطرارى)نةبوو بةَلكو ئارامطرتنى ناضارى هةبوو 

 :ثاداشت هةروةك لةدواى ئةوةوة دةفةرمويَت بةش نيية لةدووةميش بيَ

ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ] ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڱ   ڳ  ڳ  

هةمان ئارامطرتنى   (ئةيوب)هةروةك  ،[91:  نبياءاأل] [ۀ

ٿ  ٹ  ] :هةبوو ٹ  ٹ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

 .[93:  نبياءاأل] [ٹ

ېئ  ]بةهةمان شيَوة دةفةرمويَت   (يةعقوب)وة هةروةها 

ئارامطرتنيَكى كةواتة  .[91:  يوسف] [ىئ  ىئ   ی  ی  ی ىئ 
ةزامةندى خوا، رِ ثاداشت، وة لة بةش نيية لةبيَ (إضطرارى)ناضارى 

ريَت ةزامةندى خؤى هةَليدةبذيَرِ بةَلكو يةكةميان كة خاوةنةكةى بة
واتة  ،ةزامةندى و ثلة بةرزترة الى خواى طةورةو مايةى رِثتةوتر

بةرز و ناوبراون الى  هةردوو جؤرةكةى ئارامطرتن ثاداشت و ثلة
اليان باس دةكات وة  خواى طةورة هةروةك قورئان هةردوو

واى خؤتء داواى الى خدا طةرِانةوةية بؤ لة ئارامطرتن( كمةتيح)
 :وةك دةفةرمويَت ةندايةتى دةربرِينة،و بو الوازى يارمةتى ليَكردنة
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ] :  املؤمنون] [ٺ  

11]. 
لة كارةكانى بةآلكامنان دان بةسةريان دا نةطةرِانةوة  :واتة

لة كوفرو تاوان و ملكةض نةبوون، وة هيض داواو نزايان لة ثيَشوويان، 
 .(1)خوا نةدةكرد

 

 ئارامطرتنئةو هؤيانةى يارمةتى دةدةن لةسةر 
 

 يية، بؤية بؤ(إكتساب) ئارامطرتن كاريَكى بةدةستهيَنان
وونكردنةوةء ثيَشةكى هةنديَك رِ بةدةستهيَنانى ئةو كارة ثيَويستيت بة

هةنديَك لةو  دانى ئةو كارة، بوَيةهةية وةكو هؤكاريَك بؤ يارمةتي
 :لةوانة هؤيانة باس دةكةين

دا كة دةبيَت  زانيارى و ئاطاداربوون بةسةر سروشتى ذيان -1
و دةوَلةمةندى و  ىو ناشريين ىجوان) :و نزمى تيَدا بيَت وةكوبةرز

 .(هتد ...شى و ناخؤشى و زانني و نةزانني وهةذارى و خؤ

هةمووى وة ئةبيَت  ،ئةوةى ذيان بةبآ ئةمانة ثيَكنايةت لةبةر
 َت نْ  أَ ََم بِ  مُ لَ قَ الْ  َجفَّ » :بةسةريا بيَت ئةوةى لةسةرى نووسرابيَت

                                                             

 .444ص5تفسري ابن كثري جـ (4)
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«ٍق َّلَ 
زانى ئةبيَتة مايةى بضووكبوونةوة و سروشتى  كة ئةمةت ،(1)

 .كارةكة
وةكو ثاداشتى ئةو ناخؤشيية تا دروستبوونى باوةرِى تةواو بة -2

هةروةك نةخؤشيَك ضؤن ثيَى  ة،يَتةوتاَلى ناخؤشييةكةت ال كةم ب
ازيية ئةو دةرمانة تاَلة خبوات لةبةر زؤرى سوودةكةى خؤشةو رِ

 النحل] [ڌ  ڎ  ڎ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ]

 .ثاداشتيان بةباشرت لة كردةوةكانيان دةدريَتةوة [91: 

تايى تاهةهة دروستبوونى باوةرِى تةواو بةوةى كة بة -3

 [ۇ  ۇ  ۆ         ۆ] :بةسةريةوة نابيَت بةَلكو ثاش ماوةيةك الدةضيَت

 .[49:  هود] [ہہ  ہ     ہ  ھ]، [5:  رشحال]

كة يارمةتيت بدات ثةنا بردنة بةر ثةروةردطارى خؤت  -4

وئ  ] :لةسةر ئارامطرتن و باشرتين يارمةتى دةرة بؤ ئارامطرتن

ۆئ ڳ  ڱ]، [441:  النحل] [ۇئ  ۇئ  ۆئ       [ڳ  ڳ    
 .و زيكر دةبيَت لةكاتى ناخؤشيةكةدائةمةش بة دوعا، [451:  البقرة]

                                                             

 .(1951)صحيح اجلامع الصغري وزيادته  (4)
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كارء ثاشةرِؤذى  بؤ يارمةتيدانت لةسةر ئارامطرتن ضاو لة -5

ەئ  وئ  وئ  ۇئ ائ  ائ ] :ئارامطران بكة :  حقافاأل] [ەئ   

باسى موسَلمانانى زووى دةكرد بؤ  هةروةك ثيَغةمبةر  ،[35
بن و نةرِوخيَن و  و بةهيَزترمةككةدا تاوةكو ئارامطر ياوةرةكانى لة
 .ثشت نةدةنةوة

يارمةتيدانيَكى تر باوةرِبوونة بةوةى كة بةهؤى كارة  -6
دا دةدات  بةسةر ئادةميزاد خراثةكانةوة خواى طةورة ناخؤشى

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  ] :زؤركات

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  ]، [31:  شورىال] [يئ  جب  حب

بةرينة  ، لةبةرئةوةى باش واية ثةنا[44:  رومال] [يئ               جب  حب
تاوانةكان و وشةى داواى  بةر داواى ليَخؤشبوون و طةرِانةوة لة

 .لةسةر زمامنان بيَت (أستغفر اهلل)ليَخؤشبوون 

 يارمةتييةكى تر سةيركردنى ئةوانةى لةخوار خؤتةوةن لة -7
هتد، كة تؤ هيَشتا زؤر ...رِوانطةى ذيان ياخود الشة يا سامان يا

 باشرتيت لةهةموو اليةنيَك لةوانةوة تاوةكو ناخؤشييةكةت ئاسان بيَت
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«َفَل ِمنُْكمْ ُهَو َأْس  َمنْ اْنُظُروا إَِل »: دةفةرمويَت وةك ثيَغةمبةر 
(1). 

شتانةى ئةبيَتة هؤى كارى  كةمكردنةوةء دووركةوتنةوة لةو -8
فةرمان  ئارام نةطرتن لةسةر ئةو كارة وةكو ثيَغةمبةرى خوا 

ؤذوو بن وةكو دةدات بةو طةجنانةى كة ناتوانن خيَزان بهيَنن بةرِ
 .خؤرِاطرتن.. يارمةتييةك لةسةر طةجنيةتى

خؤثاراسنت لة بزويَنةرى داواكارييةكان كة سةيركردنة  -9
«يْس لِ بْ إِ  امِ هَ ِس  نْ مِ  ومٌ مُ ْس مَ  مٌ هْ َس  رُ ظَ نَّ الْ » :وةك دةطيَرِنةوة (النظر)

(2). 

ضاوطرتن . تانسةيركردن ترييَكة لة ترية ذةهراوييةكانى شةي :واتة
بن ا)و  ،ة(ضعيف)ماناكةى تةواوة بةآلم ثلةكةى  واتة قةآلى ثاراسنت،

 .باسى ثلةكةى نةكردووة (قيمال

ثاراوكردن و تيَركردنى دةروون لة حةآلَلةكان وةكو بةديل  -11
دا لةبةرئةوةى هةرضييةك دةروونى  حةرامةكان و طؤرِانكارى لة

 .دا هةية حةرام حةآلَلى لةبةردةم ئادةميزاد داواى بكات لة

ذيانى  زيانء خراثى حةرام وة تاوانةكةى لة بريكردنةوة لة -11
تاوانةكة ئةطةر بيَتء بةهةشت و  يادا بةسة بؤ دووركةوتنةوة لةدون

                                                             

 .(5444) ومسلم ،(141) رواه البخاري (4)

 (.4115)سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين  (4)
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ئةبوبةكرء )دؤزةخيش نةبيَت بةآلم ضاوى ئارةزوو كويَرة، وةك 
و نة زيناشيان كردووة لةبةر ن خواردوةتةوةنة ئارةقيا c (عومسان

 .دا زيان و ناشريينى كارةكة لة ئةقَليةتى ثاك

استةقينةى كارةكة كة هةموو رِ ىشيَوازء ويَنة لة بريكردنةوة -12
دةروونيَكى ثاكء بةرز نةفرةتى ليَدةكات و نايةويَت، وةك شاعري 

 :دةَليَت
 

 رفعت يدي ونفسي تشتهيه إذا كثر الذباب على طعام
 غن فيهـلـكالب يـاك الـإذا ك وجتتنب األسود ورود ماء

 

خواردنيَك دةستى لةسةر  ئةطةر ميَش زؤر بوو لةسةر :واتة
ةوة لة شيَر دوور دةكةويَت. ومن داواى دةكاتء دةرو مهةَلدةطر

 .طؤماويَك كة سةط ئاوى ليَبخوات
واتة يارمةتييةك بؤ  بةهيَزكردنى اليةنة دينييةكة، -13

ثياضوونةوةيةكى كارةكة بكات لةسةر  ،تاوان درووكةوتنةوة لة
ادةيةك ليَى دوور بكةويَتةوة، وانطةى دينةكةى تاوةكو بزانيَت تا ض رِرِ

 :يَوازى ثياضوونةوةكان ئةمانةنوة ش
خواى طةورة كة تاوان بكات وة  شةرمكردن لة (أ

دا خواى طةورة ئةبيسيَت و  فةرمانةكانى بشكيَنيَت لةطةأل ئةوةش
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هةست كردن بة ضاوديَرى واتة  ،(حقيقي)ئةبينيَت كارةكةى بة 

ڤ  ڤ  ڤ        ] :كردنى تةواوى خوايي، وة خواى طةورة دةفةرمويَت

ڦ  .[4:  النساء] [ڤ  

بة دَلنيايي يةوة خواى ثةروةردطار سةرثةرشتى كارى  :واتة
لة هةموو جوَلةو وةستان و نهيَنى يةك و بةندةكانى دةكات، 

كة ثيَويستى بة ضاوديَرى بيَت و مايةى ئاشكرايةك و بارودوَخيَك دا 
 .(1)شةرم كردن بيَت

ئةو كارة نةكةيت تؤ  ،نةكردنى كاريَك خوا ثيَى خؤشة (ب
دا تؤ  لةطةأل ئةوةش ،خؤشةويستى خوا ثشت هةَلدةكةيت لة

 (شافيعى)وةكو ئيمامى  ةويستى و خواناسى خوا دةردةبرِيت،خؤش
 :دةفةرمويَت

 

 هذا حمال يف القياس بديع تعصي اإلله وأنت تظهر حبه

 (2)إن احملب ملن حيب مطيع لو كان حبك صادقا ألطعته
ئةمة كاريَكى تاوان ئةكةيت و خؤشةويستى خوا دةردةبرِيت  :واتة

 است بواية طويَرِايةَليتئةطةر خؤشةويستييةكةت رِ نابةجيَية لة عةقأل،
                                                             

 .413تيسري الكريم الرمحن للسعدي ص (4)

 .59ديوان الشافعي ص (4)
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 .وة خؤشةويست طويَرِايةَلآ خؤشةويستييةتى، دةكرد
ة بةسةرتةوة ئايا كسةيرى نيعمةت و بةخشندةكانى خوا ب (ج

ثيَضةوانةى ويستةكانى دا بكات شايستةية  يةكيَك ضاكةت لةطةلَ

ۋ  ۅ   ] :كةواتة ثاداشتى ضاكة هةر ضاكةية ؟تةوةيجبوَليَ

 .[11:  الرمحن] [ۅ  ۉ  ۉ

ضاوةرِيَكردن و ترساندن لة ئةجنامى كارة خراثةكانت كة  (د
ليَت، سةندنةوةى ثةروةردطارة  هةمووى مايةى تورِةبوون و تؤَلة

ۈئ  ۆئ  ] :خؤت بثاريَزة كةواتة لة تورِةء سزاى خوايي

 .[4:  النساء] [ٻ  ٻ]، [49:  آل عمران] [ۈئ
ناوو نازناوى ناشريين ليَيان ئةجنامى كارة خراثةكان بةسة بؤ  (ـه

ئةوةى دووربكةويَتةوة لة تاوان، لةبرى ناوو نازناوى شريين، وةك 
السارق و الفاجر و العاصي و )طؤرِان بؤ  (متقي و مؤمن و حمسن)

 .وة ناوى ضاك بؤ كةسيَك ضاك دةبيَت ،دا لة ئاين (الظامل
ةأل ثةروةدطار لةط ى(رِوو وةرضةرخان)نةبوون َللةطة (و

، بؤ خراثى ئةجنامى كارى تاوان ئةوكةسانةى تاوان دةكةن بةسة

 [ېئ  ېئ  ىئ  ىئ] :هةروةك بة ثيَضةوانةوةية لةطةأل خواناسان
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 [ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب] ،[453:  البقرة]
خواى ثةروةردطار لةطةأل ئارامطران و خواناسان و  .[449:  النحل]

 .ضاكة خوازانداية
سةرثةرشتى و ثاراستنى تايبةتى بؤ كةسانى باوةرِدارء ضاكةكاران، 
داماوى بؤ ئةو كةسةى كة خواى طةورة سةرثةرشتى ناكات و 

و  دا وة دةيداتةوة دةست دةروونى خؤى كارةكاني دا نيية لة لةطةَلي
 .شةيتان
ضؤنيةتى ئارامطرتن دةكات بة سآ بةشةوة  v (القيمبن ا)وة 

 :دا لةبوارى خواثةرستى و تةوحيد
 .الصرب باهلل -1

 .الصرب هلل -2

 .(1)الصرب مع اهلل -3
بةسنت بةخوا لةسةر  واتة ثشت: ئارامطرتن بةخواى طةورة -1

 .(الصرب باهلل). ةوة هةية(توحيد الربوبية)ئةمة ثةيوةندى بة  ،ئارامطرتن

ةزامةندى بطريت لةبةر رِ ئةوةية ئارام: خوائارامطرتن لةبةر  -2
 .(الصرب هلل). ةوة هةية(توحيد األلوهية)ئةمة ثةيوةندى بة  ،خوا

                                                             

 .454ص 4ـمدارج السالكني ج (4)
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رِازى بوون و ثةيوةست واتة : ئارامطرتن لةطةأل خوادا -3
اإلرادة )مةبةستةكانى دينى خوادا  ة ياساو فةرمان وببةندةيةك  بوونى
وة ئارامطرتن بؤ بةجيَهيَنانى فةرمانى خوا بةهةموو شيَوةيةك،  ،(الدينية

هةموويان بةهيَزتر ئارامطرتنة لةبةر خوا كة هةمووى دةبيَتة  لة وة
وة سيَيةم تواناء  ،مايةى خواثةرستى، بةآلم يةكةم داواكاريةء يارمةتيية

تؤى ةزامةندى و تواناء داواى ةزامةندى تؤى تيَدا نيية، بةآلم دووةم رِرِ
 .(الصرب مع اهلل). بةرزترة تيَداية بؤية لة هةردوو بةشةكة

لةبةر  كمان بضيَتةوة سةر خاَلى دووةمكةواتة با هةموو ئارامطرتنيَ
كة  ةزامةندى ئةومان مةبةست بيَتخواى ثةروةردطار بيَت مايةى رِ

 .ةوة هةية(توحيد األلوهية)ثةيوةندى بة 
 

 و ياوةرانى ةر هةنديَك لة ئارامى ثيَغةمب
 

يابيَت ء ئاشكراية كة ضاكرتين سةدةيةك كة ئادةميزادى تيا ذ وونرِ
لةبةرئةوة هةموو  ،ء هاوةآلنى بووة سةدةى سةردةمى ثيَغةمبةر 

بردووة، هةر لة بضووكةوة  فةرمانةكانى خواو ثيَغةمبةريان تيَدا بةرِيَوة
نايةتى لةبةرئةوة منو ،دا هةموو ساتيَك و كاتيَك هةتا طةورة لة

 .بةرِيَوةبردنى ياساو فةرمانةكانى ئيسالميان دةكرد لةسةر زةوى
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وة ئيَستاش ضةند كاتء ذيانيَكيان باس دةكةين كة هةريةكيَكيان 
 و كاتة دَلتةزيَن و سامناكانةىشاخيَكى ثؤآليني بوون بةرامبةر هةموو ئة

 .دا ذيانى رؤذانةيان تووشيان بووة لة
ضوومة : دةفةرموآ  (مةسعودى كورِى عبداهلل )وةك  -1

و تيذى دا تايةكى زؤر توند لةكاتى نةخؤشييةكةي الى ثيَغةمبةر 
 ئةى ثيَغةمبةر تايةكى زؤرت هةية، ثيَغةمبةر : هةبوو، ومت

َذلَِك : ُقْلُت « َأَجْل، إِِنِّ ُأوَعُك َكََم ُيوَعُك َرُجََلِن ِمنُْكمْ » :فةرمووى

َجْل، َذلَِك َكَذلَِك، َما ِمْن ُمْسلٍِم ُيِصيُبُه َأًذى، أَ »: َأنَّ َلَك َأْجَرْيِن؟ َقاَل 

َجَرُة َوَرَقَها ا َسيَِّئاتِِه، َكََم ََتُطُّ الشَّ َر اهللَُّ ِِبَ  «َشْوَكٌة َفََم َفْوَقَها، إَِّلَّ َكفَّ
(1)

. 

دوو : ومت. بةَلآ بةئةندازةى دووانى وةك ئيَوة تام هةية :واتة
بةَلآ سويَند بةو كةسةى طيانى منى : ثاداشتت هةية؟ فةرمووى

وة هةر ئيَش و ئازارء .. .دا بةدةستة هةر مووسَلمانيَك لةسةر زةوي
نةخؤشييةكى توووش بيَت خواى طةورة تاوانةكانى ثيَ الدةبات وةك 

 .دارةوة دةوةريَت ضؤن طةآل بة

 :تـويَـدةفةرمd(يشةـائـع)ان ـانـكى موسوَلمـوة داي -2
 ْيهِ ـلَ ـَلَّ اهللُ عَ ـدَّ ِمنُْه َعََل َرُسوِل اهللَِّ َص ـَع َعََل َأَحٍد َأَش ـَوَج ـُت الْ ـَما َرَأيْ »

                                                             

 .(4514) ومسلم ،(5149) رواه البخاري (4)
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«َوَسلَّمَ 
(1). 

ئازارةكةى  وة وةك ئيَشءيئازاريَكى توندم نةبين و هيض ئيَش :واتة
 .ثيَغةمبةر 

يةكيَك لة : دةفةرمويَت  (ئوسامةى كورِى زةيد) -3
ناردى بةدواى ثيَغةمبةردا كة ثيَى بَليَن  كضةكانى ثيَغةمبةر 

اْرِجْع إَِلْيَها » :ثيَغةمبةر فةرمووى!! كة دةمريَتمنداَليَكم خةري

ى،  ٍء ِعنَْدُه بَِأَجٍل ُمَسمًّ َها َأنَّ هللَِِّ َما َأَخَذ َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ ََشْ َفَأْخِِبْ

َا َقْد َأْقَسَمْت ، َفَأَعا«َفُمْرَها َفْلَتْصِِبْ َوْلَتْحَتِسْب  ُسوَل َأَّنَّ َدِت الرَّ

َم َوَقاَم َمَعُه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة،  َلَتْأتَِينََّها، َفَقاَم النَّبِيُّ َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّ

 ، َا ِِف َشنٍّ بِيُّ إَِلْيِه َوَنْفُسُه َتَقْعَقُع َكَأَّنَّ َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َفُدفَِع الصَّ

ٌة »: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َما َهَذا؟ َقاَل : ْينَاُه، َفَقاَل لَُه َسْعٌد َفَفاَضْت عَ  َهِذهِ َرْْحَ

اءَ  َْحَ ََم َيْرَحُم اهللَُّ ِمْن ِعَبادِهِ الرُّ  «َجَعَلَها اهللَُّ ِِف ُقُلوِب ِعَبادِهِ، َوإِنَّ
(2). 

 خواى طةورة بةدةستى خؤيةتى: سآلوى منى ثيَبطةيةنن بَليَن :واتة

                                                             

، (4949)، وابن حبان (1151)، والنسائي (4391)، والرتمذي (45391)أمحد  رواه (4)

 .إسناده صحيح عىل رشط الشيخني: وقال شعيب األرنؤوط

 .(4919)، صحيح سنن النسائي لأللباين (943)، ومسلم (5155)البخاري  رواه (4)
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وة هةموو كاريَك الى خوا تا كاتى  ،كة دةيبةخشيَتئةوةى 
بةآلم . دياريكراوى خؤيةتى، با ئارام بطريَت تا ثاداشتى بداتةوة

 ثيَغةمبةر .. .دا كضةكةى ثيَغةمبةر دووةجمار نارديةوة بةدواي
ى و ئوبة هةستا لةطةأل سةعدى كورِى عةبادةء موعازى كورِى جةبةل

لةوآ منداَلةكةى طرتة باوةشى  ،ةىدا ضوون بؤ ماَلى كضةك و زةيد
فرميَسك  دا، ثيَغةمبةر  و منداَلةكة هةر دةتاليةوة لةباوةشي

واتة )ئةمة ضيية ئةى ثيَغةمبةر؟ : سةعد وتى. دا هاتة خوارةوة بةضاوي
دا فةرمانت داوة بة نةطريان لةسةر  لةطةأل ئةوةش ،(بؤضى دةطريت

كة خوا دةخياتة دَلى ئةو  ئةمة بةزةيية: فةرمووى مردوو؟ ثيَغةمبةر 
بةندانةى كة دةيةويَت، وة خوا بةزةيى ديَتةوة بةو بةندانةى كة 

 .بةزةييان لة دَلداية

بةسةرهاتيَكى ترمان بؤ   (ئةنةسى كورِى ماليك) -4
  (ئيرباهيمى كورِى ثيَغةمبةر)بينيم  :دةطيَرِيَتةوةء دةفةرمويَت

بوو طيانى دةردةضوو، باوةشى ثيَغةمبةردا خةريك  تةثاوتلى دةدا لة
دا دةهاتة  بووبوون لة فرميَسك و بةضاوي ضاوةكانى ثيَغةمبةر ثرِ

َزُن، َوَّلَ َنُقوُل إَِّلَّ َماـَعْْيَ َتْدَمُع، َوالـإِنَّ ال» :خوارةوة فةرمووى  َقْلَب ََيْ
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ا بِِفَراقَِك َيا إِْبَراِهيُم ملََْحُزوُنونَ  نَا، َوإِنَّ «َيْرََض َربُّ
(1). 

ةحةت دةبيَت و ضاو فرميَسك دةرِيَذيَت و دلَ بريندار ء نارِ :واتة
سويَند بةخوا  ،هيض ناَليَني تةنها ئةوة نةبيَت كة خوا ثيَى خؤش نةبيَت
 .ئةى ئيرباهيم ئيَمة بة دوورى تؤ دَلتةنط و خةفةتبارين

زؤر نةخؤش بوو   (كورِى مةسعود عبداهلل ى)وة  -5
 :سةردانى بينيان زؤر ناساغة وتى هةنديَك لة هاوةآلنى ضوون بؤ

ْجَعُة َواهللَِّ َما » َراقَِف، َوَطاَلِت الضِّ ا بَِصْوٍت َضِعيٍف َبَلَغِت اْْلَ َفَأَجاَِبَ

ِِن َأنَّ اهللََّ َنَقَصنِي ِمنُْه ُقََلَمَة ُظُفرٍ  «َيُُسُّ
(2)

. 

سويَند  ،شك بؤتةوةوو لةشم وجيَطادا دةميَكة كةوتووم لة :واتة
نينؤكيَك ئةم نةخؤشيةم ىلَ  ئةندازةى سةرة ناكةم خوا بةخوا حةز  بة

 .بكاتةوة كةم

ضوون بؤ  ناساغ بوو ياوةرةكان  (ئةبوبةكرى سديق)وة  -6
ثزيشك منى : تىوو ،الى ثيَيان وت با ثزيشكيَكت بؤ بانط بكةين

 (إني فعال ملا أريد)ثيَى ومت : ئةى ضى ثآ وتى؟ فةرمووى: وتيان ،بينيوة

                                                             

 (.4511)، وابن ماجه (4459) ومسلم( 4449)البخاري  رواه (4)

، (413) "الزهد " ، وابن املبارك يف (491) "املرض والكفارات " ابن أيب الدنيا يف  (4)

 .359ص "الزهد " وأمحد يف 
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 .(1)ئةوةى مبةويَت دةيكةمواتة  ،[41:  الربوج] [ۇ  ۆ ۇ ] :لة ئايةتى

دا  لةطةأل كورِةكةي (عوروةى كورِى زوبيَر)هةروةك  -7
، (وةليدى كورِى عةبدوملةليك)الى خةليفة ضوون بؤ (موحةمةد)
الشةء هةيكةل  سيمايةكى جوانى هةبوو بة (حمةمةدى كورِى عوروة)

ئةم كورِةى بينى ( وةليد)بوو جليَكى جوانى لةبةركردبوو، كاتيَك 
لةدواى ئةم قسةية هاتنة . كورِانى قورِةيش جاران ئاوابوون: تىو

ى (عوروة)، وة قاضى ضاوييةوة بوو تاكو مرد دةرةوةء كورِةكةى بة
ئةطةر نةيربِيتةوة ئةيداتة هةموو : تيانو ،تووشى خؤرة بوو باوكيشى

تا هةست شتيَكت نةدةينآ : وتيان ،بيربِنةوة: تىوئةويش  ،لةشت
نةخيَر بةَلكو خوا ئةمةى داوة بةسةرما تا : تىو ؟نةكةيت بة ئازار

كاتيَك مشاريان خستة سةرقاضى دةستيان . ادةى ئارامطرتنمبيبينيَت رِ
ى هاتةوة سةرخؤى و قاضةكةى كة يدوا ،كرد بةبرِينةوة و بورايةوة

 ئةى قاضةكة من تا ئيَستا سويَند بةخوا: يانةوة هةَليطرتء وتىيبرِ
بةتؤوة نةضووم بؤ هيض حةراميَك و تاوانيَك تةنانةت بؤ ئةوةى كة خوا 

دا بنيَذريَت، لةدواى ئةمانة طةرِايةوة  دواى ئةوة فةرماني ،ثيَى ناخؤشة
وكارةكانى ئةهاتن بؤ الى  ءكةس خزم ،بؤ شارى مةدينة هةر خؤى

                                                             

" ، وابن أيب شيبة يف (3/499) "الطبقات " ، وابن السعد يف 599ص "الزهد " أمحد يف  (4)

 .(43/414) "املصنف 



 

 كورتةى تويَشووى ئارامطران و سوثاسطوزاران 17

پ  : ]ئةويش ئةم ئايةتةى دةخويَندةوة ،ئةكرد خؤشيان ليَةسةر

(1) [14:  الكهف] [ڀ  ڀ   پ  پ  ڀ
. 

زؤر هيالك بوو لةو نةخؤشييةدا كة كؤضى  ثيَغةمبةر  -8
دةنطى  ى ء طريا بةكضى هاتة ذوورةوة بؤال (فامتةى) ،كرد دوايى
 ثيَغةمبةر ! دايةهيالكييةكى زؤر ئاى ضةندة باوكم لة: تىوو بةرز

«َلْيَس َعََل َأبِيَك َكْرٌب َبْعَد اْلَيْومِ » :فةرمووى
(2). 

 .دا ناميَنم لةمرِؤ بةدواوة لة هيالكي :واتة
 (فامتة)كؤضى دوايى كرد ناشتيان،  دواى ئةوةى ثيَغةمبةر 

( ئةنةس)ووى كردة ضووة ئةو ذوورةى كة ثيَغةمبةريان تيا ناشت و رِ
يَطة دةدات خؤأل بكةن بةسةر ثيَغةمبةرى ضؤن دَلتان رِ: تىوو 

خوا بةدةست ئةيكةينء دَلمان  سويَند بة: تىو( ئةنةس)! خوادا؟
ضنطيَك خؤَلى لةسةر  d (فامتة)دذايةتيمان دةكات، ئةو كاتة 

 :هةَلطرت و ئةم شيعرةى وت طؤرِى ثيَغةمبةر 

                                                             

 "تأريخ دمشق " ، و(444-439) "املرض والكفارات " ابن أيب الدنيا يف  (4)

أليب نعيم  "احللية " ، ويف (4/431)للذهبي  "سري األعالم " ، و(44/491)

(4/419). 

 (.3/491)وأمحد  ،(4414)البخاري رواه  (4)
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 أال يشم مدى الزمان غواليا ماذا على من شم تربة أمحد

 (1)صبت على األيام عدن لياليا هاـو أنـب لـائـبت علي املصـص
 

بؤنى خؤَلى ئةبيَت حاَلى ئةو كةسة ضى بيَت كة تا ئيَستا  :واتة
دا  بةآليةك بةسةر من ،بةسةردا نةهاتووة سةرطؤرِى ثيَغةمبةرى 

 .شةو رِذاية ئةبوو بةدا ب ؤذانذاوة ئةطةر بيَتء بةسةر رِرِ
نةخؤش كةوت هاوةَلةكانى ضوون  (ءئةبو دةردا)كاتيَك  -9

نةخؤشى تاوان و : تىويةكت هةية؟ يض نةخؤش: الى بؤ ماَلةوة وتيانبؤ
وتيان حةز  ،(نةخؤشيية تاوانةكامن البضيَتواتة ئةمةويَت بةم )طوناهمة 

ئةى ثزيشكت : انوتي ،حةز لة بةهةشت دةكةم: تىولةضى دةكةيت؟ 
 .(2)ئةو منى خستووة لة جيَطةدا: تىوبؤ بانط نةكةين؟ 

ئةوةى كة خوا بةو شيَوةية هاوةَلةكان هةموو دةم حةزيان كردووة 
 .ثيَى خؤشة تووشيان بيَت

 (ةواحةى كورِى رِو جةعفةرء عبداهلل زةيد)كاتيَك  -11
و داواى ليَخؤشبوونى دةستى بةرزكردةوة شةهيدكران ثيَغةمبةر 

دا ئةهاتة خوارةوة دواى ئةوة  دوو ضاويبؤ ئةكردن فرميَسك بة هةر

                                                             

 .(4414) رواه البخاري (4)

 .(4994)، والنسائي (4/449) "احللية " ، أبو نعيم يف (141) "الزهد " أمحد يف  (4)
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كورِى زةيدى )ضوو بؤ ماَلى هةريةك لةوانة كاتيَك ضووة ماَلى 
طريانةوة خؤى خستة  قورِطى ثرِ لة كضة بضكؤلةكةى بة (حاريسة

 .(1)بوو طريادَلى ثرِ وة ثيَغةمبةريش باوةشى ثيَغةمبةر 

كاتيَك باوكم : دةفةرمويَت  (ئوسامةى كورِى زةيد)  -11
الى ثيَغةمبةر، كة منى بينى شةرِى مؤتة ضووم بؤ شةهيد بوو لة

 .(2)دا هاتة خوارةوة فرميَسك بةضاوي

جةنطى  لة  (ى كورِى ئةبوبةكرعبداهلل )هةروةها  -12
ؤذ دواى دا ترييَكى بةركةوت شةهيد بوو، ئةمة بة ضل رِ(تائيف)

دواى   (ئةبوبةكرى سديق)دا،  وويرِ كؤضى دوايى ثيَغةمبةر 
خوا  ئةى كضم سويَند بة: تىوو d(عائيشة)ئةوة ضوو بؤ الى 

ديارة )بيبةمة دةرآ ماأل  هةروةك طويَى مةرِيَك بطرم و لة
ئةى كضم ئيَوة ئةترسن : تىووة  ،(خةفةتى ئةخواردdعائيشة

ڄ     ]ئةى باوكة : تىوزيندوويى خستبيَتة طؤرِ، ئةويش  م بة(بداهللع)

هاتن بؤ الى خةليفة  (ثقيف)كاتيَك نويَنةرى . [ڃ ڄ  ڄ    ڃ  

                                                             

حياة الصحابة ، (441)، والنسائي (4/11)ومسلم  ،(4419)البخاري رواه  (4)

 .419ص3ـج

 .(44/439)رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (4)
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كورِى ثآ ى (بداهللع)ئةويش ضوو ئةو تريةى  (ئةبوبةكرى سديق)
دواى ! خاوةنى ئةم ترية ئةناسنةوة كيَية؟: تىوشةهيد كرابوو هيَناى و 
و دةستى من دروستكراوة ئةم ترية بة: تيَرِوانني يةكيَكيان وتى

بداهلل ع)ئةم ترية بوو : فةرمووى  (ئةبوبةكر). شةرِدا هاويَذراوة لة
تؤدا لةسةر دةستى  سوثاس بؤ خوا كة ،ى كوشت(ى كورِى ئةبوبةكر

وة بةدةستى ئةو تؤ نةكوذراى لةسةر بيَباوةرِى تا  ،شةهيد بوو
 .(1)ةش بيت الى خواوورِرِ

تؤ هيض منداَلت بؤ : تويان و(زةر ئةبو)ؤذيَك بة هةروةها رِ -13
سوثاس بؤ : تىوئةويش  ،(وكورِييةك دايانة ثاَلى وةك كةم)ناميَنيت 

ى بؤم ؤذى دوايرِ دونيا ليَمدةستيَنيَت و لة ئةو خواية لة
 .(2)كؤدةكاتةوة

شةهيد كرا، مامى ثيَغةمبةر   (حةمزة)وة هةروةها كاتيَك  -14
 ثيَغةمبةر  ،دا (ئوحود)جةنطى  لة  ضووة سةرى و بينى

ثيَغةمبةرى ( كردن هةتك)بةشيَوةى  ،لةشيان ثارضة ثارضة كردووة
و بينى ئافرةتيَك بةرةو  مامى بينى بةم شيَوةية ئارامى طرت خوا 

ثيَى . ئةو ئافرةتة.. ئةو ئافرةتة: ىادةكات فةرمووشةهيدةكان رِووى رِ
                                                             

 .(3/411) "املستدرك " ، واحلاكم يف (9/99) "الكربى " رواه البيهقي يف  (4)

 .(9194)العامل ، وكنز 394ص3ـحياة الصحابة ج (4)
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زانيم : تىو (زوبةيرى كورِى عةوام) ،ناخؤش بوو بةو شيَوةية بيانبينيَت
ووى بوو بةرةو رِ ية وة ثورى ثيَغةمبةر (صفية)ئةو ئافرةتة دايكمة 

ة بضيَت تا ئةويش هةر هةوَلى ئةدا ،و ثاَلم ثيَوةنا نةمدةهيَشتامكردرِ
ئةى دايكة ثيَغةمبةر فةرمانى داوة نةهيََلني و : متومةيدانى جةنطةوة تا 

دةباشة : تىوو وةستاء دوو ثارضة قوماشى دةركرد بتطيَرِينةوة، ئينجا
بةم دوو ثارضة كفنى حةمزةى برام بكةن بيستوومة كة شةهيد كراوة 

 .(1)بةآلم ئارام دةطرم

كاتيَك كة بيستى   (عةبدوَلآلى كورِى مةسعود) -15
و دا هاتة خوارةوة ى براى فرميَسك بةضاوي(عوتبة)بةكؤضى دوايى 

ئةوة بةزةييةكة خوا : ئةوة ئةطريت؟ ئةويش وتى: ثيَيان وت
وة ئادةميزاد هيض تواناء دةسةآلتى  ،خستوويةتيية دَلى بةندةكانيةوة

المم دا برام بوو هاورِيَى ئيس لةطةأل ئةوةش (عوتبة)وة  ،بةسةردا نيية
بوو حةزم دةكرد من لةثيَش ئةودا مبرم تا ئةو ئارامى بطرتاية ثاداشتى 

 .(2)بدرايةتةوة لةسةر من

 كاتآ كؤضى (زةينةبى كضى جةحش)وة دايكى موسوَلمانان  -16

                                                             

والبيهقي  ،سنده حسن (4449)أمحد و ،(3/491) "املستدرك " يف  أخرجه احلاكم (4)

 .4415ص 3ـحياة الصحابة جو ،صحيحبسند  (4143)

 .(4/441) "الطبقات " ، وابن سعد يف (4/453) "احللية " بو نعيم يف أ (4)
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 ،(باوكى ئةمحةد): وتدةدوايى كرد برايةكى كويَرى هةبوو ثيَيان 
عومةرى )ى خوشكى طرتبووة باوةش و ئةطريا، (زةينةب)سةرينةكةى 

ئةى باوكى ئةمحةد سةرينةكة دابنآ : فةرمووى  (كورِى خةتاب
ئةى عومةر ئةمة تةسكينيم : وتى ،هيض سودت ثيَناطةيةنيَت

: عومةر فةرمووى ،ثيَدةطةيةنيَت و طةرمايى دَلم سارد دةكاتةوة
 .(1)بيطرة.. .بيطرة

بريندار كرا ثيَش ئةوةى   (عومةرى كورِى خةتاب)كاتآ  -17
ئةطةر مردم نانء خواردن بؤ ئةو خةَلكة : كؤض بكات فةرمووى

و ناشتيان و لةدواى ئةوةى وةفاتى كرد. ان كةنئامادة بكةن و بةرِيَي
طةرِانةوة بؤ ماَلةوة خواردن ئامادةكراء هاوةَلةكان هةموويان 

ى مامى (عةباس)دا،  خةفةت بةآلم هيضيان بؤ نةدةخورا لة ،دانيشنت
كؤضى دوايى  ئةى خةَلكينة ثيَغةمبةر : فةرمووى ثيَغةمبةر 

كؤضى  (ئةبوبةكر)كرد لةدواى ئةو خواردمان و خواردمانةوة وة 
دوايى كرد لةدواى ئةويش دةستمان كردةوة بة خواردن و خواردنةوة 

و اكيَشا بؤ خواردنةكةدةستى رِ (عةباس)ئيرت . ئةبيَت هةر خبؤين
 .(2)اكيَشادةستيان رِموسوَلمانانيش 

                                                             

 .(9/443) "الطبقات " ابن سعد يف  (4)

 .(5/491)، جممع الزوائد (4/49) "الطبقات " ابن سعد يف  (4)
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ئةشعةسى )سةرخؤشى لة   (عةىل كورِى ئةبوتاَليب) وة -18
ئةم قةدةرةت : بوو فةرمووىكرد كة كورِةكةى مرد( كورِى قةيس

وة ئةطةر ، بةسةردا هاتووة ئةطةر ئارام بطريت خوا ثاداشتت دةداتةوة
ئةبيت و لةطةأل  باربطريت و هاوار بكةيت ئةوا تاوان ئارام نةطريت و

 .و ناطةرِيَتةوةدا دا كة هةر هاتووة بةسةرت وةشئة

و ضةند هاوةَليَكى   (عومةر)ؤذيَك ئيمامى رِ -19
اليةكى نةعلةكةى ثيَى ئيمامى  ،مردوويةكيان ئةبرد بؤ طؤرِستان

: وتيان. [ڃ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ  ] :ثضرِا ئةويش فةرمووى (عومةر)
بةَلآ : فةرمووى! ئةى خةليفة ئةوةت وت بؤ ثضرِاندنى نةعليَك؟

هةرشتيَك موسوَلمان تووشى بيَت و ثيَى ناخؤش بيَت ئةوة بةآلية 
 .اتى بةآلدا ئةبيَت ئةوة بوتريَتوة لةك (مصيبة)

بةم شيَوةية ئارامى هاوةَلةكان شاخيَكى ثؤآليني بوون بةرامبةر باى 
نةك هةر ثياوان بةَلكو ئافرةتانيش بةهةمان  تاريكى خةم و خةفةت،

شيَوة بوون وةك لةمةوثيَش هةنديَكمان باس كرد وة ئيَستاش هةنديَكى 
 :يان باس دةكةينئارامي تر لة

ئةتةويَت : توى (عطاء)بة   (عةبدوَلآلى كورِى عةباس) -21
اكيَشاء ةش رِئافرةتيَكى بةهةشتيت ثيشان بدةم؟ دةستى بؤ ئافرةتيَكى رِ

من : وتى ةشةية، هات بؤ الى ثيَغةمبةر ئةو ئافرةتة رِ :وتى
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بؤم ( ؤشى ثةركةمى هةبوونةخ)ووت دةكةمةوة ئةبوريَمةءةء خؤم رِ
ئةطةر : فةرمووى ةوة الى خوا لةسةرم البدات، ثيَغةمبةر بثارِيَر

ئارام بطريت ئةوة ثاداشتت بةهةشتة، وة ئةطةر دةتةويَت داوا دةكةم 
ئارام دةطرم قةيناكا بةآلم : تىوئافرةتةكة ! ؟ةخوا لةسةرت البداتل

دوعاى بؤ كرد  ثيَغةمبةريش  ،ووت نةكةمةوةدوعام بؤ بكة خؤم رِ
بوخارى . (1)ووت نةدةكردةوةوة لةدواى ئةو دوعاية خؤى رِ

بوو  (زوفةر)ةشة دايكى ئيمامى ئةو ئافرةتة رِ: وتى (عطاء)ئةفةرمويَت 
 .بووة (ئةبوحةنيفة)كة قوتابى 

ترييَكى  (حارسى كورِى سوراقة)هةروةها لة جةنطى بةدردا  -21
الى ثيَغةمبةر دواى جةنطةكة دايكى هات بؤبةركةوت شةهيد بوو لة

  ئةى ثيَغةمبةر هةواَلم بدةرآ حارسةى كورِم ئةطةر لة: تىوء 
داية با ئارام بطرم و ثيَى دَلخؤش مب وة ئةطةر لة بةهةشتيش  بةهةشت

هيَشتا لةم كاتةدا )خؤكوشنت و طريان  دةست بكةم بة نيية با
: فةرمووى ثيَغةمبةر  ،(خؤكوشنت لةسةر مردوو حةرام نةبووبوو

ئايا تيَكضوويت؟ خؤ يةك بةهةشت نيية ضةندةها بةهةشتة كورِةكةى 
 دايكى كة ئةمةى بيست ،(ريدةوسـف)تة ـرين ثلةى بةهةشـبةرزت تؤ لة

                                                             

 .(4154) ومسلم ،(5344) رواه البخاري (4)
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 .(1)دا طةرِايةوة ثيَكةنينةوة لةخؤشي ئارام دةطرم وة بة: تىو

كؤضى دوايى كرد  (مضعونعومسانى كورِى )وة كاتيَك  -22
دا دةهاتة  ضاوةكاني و فرميَسك بةاوى ماض كردناوض ثيَغةمبةر 

 .(2)وومةتى عومسانواى ليَهات ئةكةوتة سةر رِ خوارةوة تا

ؤذيَك بوو رِ (دايكى سةليم)ئافرةتيَكى باوةرِدار كة ناوى  -23
بوو هةموو جاريَك كة موسَلمان نةبووهاتةوة بؤالى ميَردةكةى 

 ،هةواَليَكم بؤ هيَناوى: ؤذيَك هاتةوة وتىهةواَليَكى بؤ ئةهيَنا، رِ
هةموو جاريَك هةواَليَكى ناسازم بؤ دةهيَنيتةوة الى : ميَردةكةشى وتى

ةواَلى بزامن ه دةي: تىودوايى ( مةبةستى ثيَغةمبةر بوو) ئةو كابراية
ميَردةكةشى  ،عةرةق حةرام بووة: تىو( دايكى سةليم! )ضيت ثيَية؟

دواى  ،باوةرِىن و تؤداء مرد بة بيَنيَوان م ئائةمة جياوازيية لة: تىو
 (دايكى سةليم)ضوو بؤ داواى شووى ثيَبكات،  (تةَلحة ئةبو)ماوةيةك 

تةيةك وة تةخ ،ربِواىوو دةكةم بةتؤ كة تؤ ثياويَكى بيَمن ضؤن ش: وتى
نةخيَر : تىو( ئةبو تةَلحة) ،دةكات دةثةرستى كة بةندةكةم ثيسايى ال

 ،(واتة مةبةستت موسوَلمان نةبوونى من نيية)مةبةستت ئةوة نيية 
 ،مةبةستت ئاَلتوون و زيوة: تىوئةى مةبةستم ضيية؟ : تىئةويش و

                                                             

 .(4113، 4944) "الصحيحة " ، ويف (4444)رواه الرتمذي  (4)

 .(4411)، وابن ماجه (3413)، وأبو داود (999)مذي الرترواه  (4)
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تؤ طةواهى بدة لةطةأل ثيَغةمبةردا ئةطةر : تىو( دايكى سةليم)
بيت شووت ثيَدةكةم وة مارةييةكةم موسوَلمان بوونت موسَلمان 

ئةى ضؤن بضم بؤالى ثيَغةمبةر؟ ئةَليَت كاتيَك نزيك : تىو ،بيَت
ئةوة : طويَى لة قسةكامنان بوو فةرمووى بووينةوة لة ثيَغةمبةر 

 ،دا موسوَلمان بوونى تيا ديارة لةنيَوان هةردوو ضاوي (تةَلحةية ئةبو)
ء سآلوى كردء وتى باوةرِم هةية كة هيض  طةيشتة الى ثيَغةمبةر 

اوى دريش بةندةء نيَر(موحةمةد)وة  ،(اهلل)خوايةك نيية بيَجطة لة 
ى ىلَ مارة كرد (دايكى سةليم)وة ثيَغةمبةر  ،موسَلمان بوو ،خواية

زؤرى خؤش دةويست  ، وة منداَليَكيان بوولةسةر ئيسالم بوونى
ش ضوو (ئةبوتةَلحة)مناَلةكة نةخؤش كةوت  ،بوو ئاواتى زؤرى ثيَ

هةستا  (دايكى سةليم)بوو بؤ سةفةر كاتيَك طةرِايةوة منداَلةكة مرد، 
كاتيَك  ،سووضيَكى ماَلةكةدا دانا سةرى داثؤشى منداَلةكةى لة

ئةمرِؤ خواردنت : تو ثيَى (دايكى سةليم)طةرِايةوة  (ئةبوتةَلحة)
و ئةويش ثرسيارى منداَلةكةى كرد ؟ميان خواردنت بؤ بيَن ،دواكةوت

ئيَستا بيَدةنط بووة بةَلكو : تىو (دايكى سةليم)! ضؤنة؟: تىو
و شةو داهات و بةجوانرتين شيَوة خؤى بؤ ، نانى خواردحبةسيَتةوة

ئةطةر  (تةَلحة ئةبو)ئةى : توندةوة ئةوسا هةواَلى دايةء ثيَى ازارِ
يةكيَك شتيَكى بة ئةمانةت هيَناء ماوةيةك الت بوو دواى ئةوة 
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دَلطران بيت و ثيَت خاوةنةكةى بردييةوة ئايا ثيَويست دةكات 
كورِةكةت خوا بردييةوة : تىودواى ئةوة  نةخيَر،: وتىناخؤش بيَت؟ 

ئةوةتا لةو : تىولةكويَية؟ : الى خؤى و مردووة، ثرسيارى ليَكردبؤ

 ڄ     ڄ  ڄ    ڃ  ]: كاتيَكى بينى مردووة وتى ثؤشيوة، سوضةدا دام

دواى ئةوة ضوو بؤ مزطةوت و دواى نويَذى بةيانى هةواَلى . [ڃ
خوا بةرةكةت خباتة ئةم : ئةويش فةرمووى دا بة ثيَغةمبةر 

ئةم  (ئةنةس) َليَكى ثآ بةخشني،لةدواى ئةمة خوا مندا شةوةتانةوة،
ئةى ئةنةس برِؤ بؤالى : وة فةرمووى هةواَلةى طةياند بة ثيَغةمبةر 

خواناسيَكى  وة ببيَت بة كا، دارى بةرةكةت دايكت ثيَى بَلآ خوا
نةكات هةتا ديَم ئةويش ناوكى برِى  وة ثيَى بَلآ هيضى ليَ ،مةندخيَروَ

ة باوةشى يهات، كاتيَك ثيَغةمبةر هات خستي  و داينا هةتا ثيَغةمبةر
بةَلآ ضةند خورمايةكى لةطةأل : ىتو ؟دايةو فةرمووى هيضى لةطةَل

و ية دةمى منداَلةكةكردي دةنكآ لة خورماكانى دةركردء ثيَغةمبةر 
 ،دةمى شريين كردء منداَلةكةش دةمى دةجوآلند بةدواى شريينييةكةدا

 حةز لة( واتة خةَلكى مةدينة)ئةنصارى : فةرمووى ثيَغةمبةر 
 لة: دةَليَت( فيانوس)وة  ،(عبداهلل)دواى ئةمة ناوى نا  ،خورما دةكةن

نةوةى ئةم كورِة نؤ كورِم بينى هةموويان قورئانيان ئةخويَند دوعاكةى 
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هاتة دى بؤيان نةوةيةكى زؤرء هةموويان باوةرِدارء  ثيَغةمبةر 
 .(1)بؤنةى ئارامطرتنى دايكى سةليمةوة خواناس ئةمةش بة

 (عوبةيدة ئةبو)شام  ةوة لةوبو كاتيَك نةخؤشى تاعون بآلو -24
ةمحةتيَكة ئةى خةَلكينة ئةم نةخؤشيية رِ: تىووتاريَكى ثيَشكةش كردء 

واتة داواى كردووة نةخؤشيمان تووش )بؤمان وة دوعاى ثيَغةمبةرة 
وة مردنى ثياوضاكانة لةثيَش  ،(تاوانةكامنان ثاك ببينةوة ببيَت تاكو لة
ش داوا دةكات ئةم نةخؤشيية بةشى (عوبةيدة ئةبو)ئيَوةدا وة 

 ،دواى ئةمة تووشى بوو كؤضى دوايى كرد ،تيا بيَت ى(ئةبوعوبةيدة)
هةمان شيَوة وتارى ثيَشةواى موسوَلمانان بة بوو بة (مةعاز)دواى ئةمة 

 لةدواى ئةمة دوو ،خواية بةشى مةعازى تيابيَت: تىوثيَشكةش كردء 
بةجآ دواى ئةمة كورِةكةى كضى تاعون ليَي دان و مردن دةست

لة مزطةوت  (مةعاز)كاتآ  ،شى هةمان نةخؤشى بووتوو (عبدالرمحن)

ٺ  ٿ   ]ئةى باوكة : تىوضؤنى؟  (عبدالرمحن)ئةى : تىوطةرِايةوة 

ء دَلطران اليةنى خواية [441:  لبقرةا] [ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ىت  يت   جث  مث  ىث  : ]تىووة باوكى  مةبن مةبةستى بةمة بوو،

                                                             

أحكام " و ،(491، 491، 455)، وأمحد (3/41)ومسلم  ،(4/944)رواه البخاري  (4)

 .41أللباين صل " اجلنائز
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ئةو  ،ئارام دةطرينئيزنى خوا ئيَمةش  وة بة [414:  الصافات] [يث
 ،تاعون و بةيانى ناشتيان كؤضى دوايى كرد بة (عبدالرمحن)شةوة 

خوا كة خؤيشى تووشى بيَت،  داواى كرد لة (مةعاز)دواى ئةوة 
تاعون داى لة دةستى هةموو جار سةيرى ئةكردء ئةيوت ئةمةم 

ئةطريا  (مةعاز)يةكيَك الى  ،رتةتلةهةموو شتيَك بةالوة خؤشةويس
لةبةرئةوة ئةطريم تؤ مبريت زانست : وتى ؟يَكرد بؤ ئةطريتثرسيارى ل

ئةطةر من مردم برِؤن : تىو ،و زانيارى يةكى زؤرت لةطةأل دةرِوات
عةبدوَلآلى كورِى : )بؤ الى ضوار كةس بؤ زانست و زانيارى

 ،(ء، ئةبو دةرداى فارسى، سةملانَلآلى كورِى سةالم، عةبدومةسعود
 .(1)نةخؤشى تاعون دواى ماوةيةك وةفاتى كرد بة

رزى بيَت و دء سآلو لة طيانى ثاكى بةوهةزاران هةزار درو
 .اللهم آمني ،بيَت جيَطةى فريدةوسى بةرين

 
 
 

                                                             

، وأمحد (4/411)، واحلاكم (4/441) "احللية " ، أبو نعيم يف (4/14)تأريخ الطربي  (4)

للهيثمي  "جممع الزوائد " ، و(3144) " كشف األستار" ، والبزار يف (4/495)

(4/344). 
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 كاتى بةآلدا و طريان لةسةر مردووضؤنيةتى ئارامطرتن لة
 

قةدةغةى نةكردووة بةمةرجيَك  ثيَغةمبةر طريان لةسةر مردوو 
كة ئةمانة هةمووى  ،الواندنةوةى تيَدا نةبيَترِنينةوةء هاواركردن و  قذ

 ،ناوى بردووة (جاهلية)كردةوةى سةردةمى نةفامى  ثيَغةمبةرى خوا بة
وة ثيَويستة لةسةر هةموو موسَلمانيَك دوور كةويَتةوة لةو كردةوانةى 

ى طريان لةسةر مردوو كة كة تاوانبار دةبيَت لةسةرى و بةتايبةت
بةضةند  وة ،وةةبؤنةي يَت بةوش ئازارى ثآ ئةضيَذمردووةكة

 :ةم باسة شيتةأل دةكةينةوةئ فةرموودةيةكى ثيَغةمبةر 
كاتيَك باوكم : دةفةرمويَت  (اهللبدجابرى كورِى ع)وةك  -1

هاوةَلةكان ثيَيان ئةومت  ،دا من طريام(دوئوح)جةنطى  شةهيد بوو لة
م دةطريا (فاتيمة)وة ثورة  ،مةطرية بةآلم ثيَغةمبةر هيضى نةدةفةرموو

َتْبكَِْي َأْو َّلَ َتْبكَِْي َما َزاَلِت املَََلئَِكُة ُتظِلُُّه » :فةرمووى ثيَغةمبةر 

«بَِأْجنَِحتَِها َحتَّى َرَفْعُتُموهُ 
(1)

. 

بطرين و نةطرين بةردةوام فريشتةكان بةباَليان سيَبةرى بؤ  :واتة
 .دةكةن هةتا بةرزى دةكةنةوة

                                                             

أحكام  "ويف ،(3/499)وأمحد  ،والنسائي ،(4414)، ومسلم (4444)رواه البخاري  (4)

 .41أللباين صل " اجلنائز
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سةعدى كورِى ): ئةَليَت c(ى كورِى عومةربداهلل ع) -2
ى كورِى عبدالرمحن ء  ثيَغةمبةر) ،ماَلةوة ناساغ بوو لة (عةبادة

( ى كورِى مةسعودبداهلل عةوف و سةعدى كورِى ئةبى وةقاس و ع
 ثيَغةمبةر  ،الى بينيان بوراوةتةوةكاتآ ضوونة ذوورةوة بؤ

 بةو نةخيَر، ثيَغةمبةرى خوا : كؤضى كردووة؟ وتيان: فةرمووى
بينى دةستى كردة طريان و هاوةَلةكان بينيان ثيَغةمبةر طريا  يةشيَوة

ُب بَِدْمِع »: وة فةرمووى ،ئةوانيش طريان َأَّلَ َتْسَمُعوَن إِنَّ اهللََّ َّلَ ُيَعذِّ

ُب ِِبََذا  ، َوَّلَ بُِحْزِن الَقْلِب، َوَلكِْن ُيَعذِّ َأْو  -َوَأَشاَر إَِل لَِسانِِه  -الَعْْيِ

«َيْرَحمُ 
(1)

. 

و خةفةتى دأل  فرميَسكى ضاو ئةى نةتانبيستووة كة خوا بة :واتة
 :اكيَشا بؤ زمانى و فةرمووىوة دةستى رِ !ء سزا نادات كةس ئازار

ء هاواركردن و  ئةوة الواندنةوة لةبةر ،بةآلم بةمة ئازارى ئةدات
 .زمان دةكريَت قيذاندن هةر بة

كؤضى كرد  ى كضى ثيَغةمبةر (وقيةرِ)وة لةو كاتةدا  -3
يش (ى خةتابعومةرى كورِ)وة  ،ئافرةتةكانى ضواردةورى ئةطريان

 :اَل ـ، َوقَ « رُ ـا ُعمَ ـَدْعُهنَّ يَ » :فةرمووى ثيَغةمبةر  ،بيَدةنطى ئةكردن

                                                             

 .(944)، ومسلم (4314)رواه البخاري  (4)
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ْيَطانِ » اُكنَّ َوَنِعيَق الشَّ «َوإِيَّ
(1). 

بطرين بةآلم ئاطايان لةخؤيان  بيَنة ئةى عومةر با وازيان ليَ :واتة
 .نةقيذيَنن و هاوار نةكةن وةك هاوارى شةيتانبيَت 

ُه َمْهََم َيُكوُن ِمَن اْلَعْْيِ »: شويَنيَكى تردا دةفةرمويَت هةروةك لة َفإِنَّ

ْيَطانِ  ِة، َوَما َيُكوُن ِمَن اللَِّساِن َواْلَيِد َفِمَن الشَّ ْْحَ «َواْلَقْلِب َفِمَن الرَّ
(2). 

اليةن  خةفةتى دأل بيَت ئةوة لةطريان هةتا بة فرميَسك و بة  :واتة
اليةن دةست و  وة ئةطةر لة ،ةمحةوةيةبةزةيى و رِ وة لة ،خواوةية

 بيَت لة قذ واتة ئةطةر طريان دوور. شةيتانةوةية اليةن زمانةوة بيَت لة
 ء قيذاندن و هاواركردن و يةخة ء خؤأل كردن بةسةردا نينةوةرِ

ثيَضةوانةوةى  ئةطةر بة وة ،دادرِين ئةوة تاوانبار نابيَت لةسةرى
دةست و زمان  شة بةا تاوانبار دةبيَت وة هةر ئةمانةئةمانةوة بوو ئةو

 .دةكريَت

ئةى  :دا بة ثيَغةمبةريان فةرموو( ئيرباهيم)هةروةها لة مردنى  -4
 تؤ فةرمانت نةداوة كة نةطرين؟ ثيَغةمبةر  ثيَغةمبةرى خوا 

 َوَشقِّ  ْطِم ُوُجوهٍ ـلَ ِصيَبٍة ـِعنَْد مُ ْوٍت ـَوَص  ... كِْن َُّنِيُت ـَولَ »: فةرمووى

                                                             

 .444ص4، ويف مسند لأليب داو الطياليس جـ414ص4تأريخ املدينة إلبن أيب شيبة جـ (4)

 .411ص "حتقيق عدة الصابرين " ، وحسنه سليم اهلاليل يف (4/431) أمحدرواه  (4)
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«... ُجُيوٍب 
(1). 

و  رِنينةوة ء ضاو نةخيَر بةَلكو فةرمامن داوة بة نةكردنى دةم :واتة
 .يةخةدادرِين ء هاواركردن

ك باس دةكةين كة ثيَغةمبةرى خوا ووداويَضةند رِ لةم بارةيةوة وة
  دا طرياوة تيايان: 

و  دا كاتآ مةككةيان طرتةوة ى كؤضيهةشتوةك لة ساَلى  -1
 .(2)ضووة سةر طؤرِى دايكى و طريا

ى كضى كاتآ (زةينةب)ساَلةدا طريا لةسةر  وة هةر لةو -2
 .(3)كؤضى دوايى كرد

ى بداهلل ء ع ء جةعفةر زةيد)لةو ساَلةدا كاتيَك  رهةوة  -3
يةكة  بوون دةستى بةرزكردةوة بؤيان و يةكة شةهيد (ةواحةكورِى رِ

دا  دوعاى خيَرى بؤ دةكردن و فرميَسك بةضاويناوى دةبردن و 
 .(4)خوارةوة ئةهاتة

 لة  (ورِى مةعازـدى كـسةع)ؤ مردنى ـريا بـهةروةها ط -4

                                                             

 (.4914)، والنسائي (4594)، وابن ماجه (4115)الرتمذي  (4)

 (.419)رواه مسلم  (4)

 (.4495)رواه البخاري  (3)

 .(4441)مسلم  رواه (4)
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 .(1)دا ساَلى ثيَنجةمى كؤضي

ينى كؤضى ب (مضعونعومسانى كورِى )كاتيَك ضووة سةر  وة -5
ضاويا ئةهاتة خوارةوة  و فرميَسك بةكردووة ناوضاوى ماض كرد

 .(2)وومةتى عومسانطريا هةتا فرميَسكةكان ئةكةوتنة سةر رِئةوةندة 

كاتآ  طريا لةسةر ثيَغةمبةر   (ئةبوبةكرى سديق) -6
 .(3)كؤضى دوايى كرد

و هةَلدان بةسةر مردوودا مردووةكة طريان بةدةنطى بةرز وة -7
َلْيَس ِمنَّا » :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  كوة ،طؤرِدا سزا دةدريَت لة

اِهلِيَّةِ َمْن َلَطَم  ُيوَب، َوَدَعا بُِدَعاِء َأْهِل اجْلَ ُدوَد، َوَشقَّ اجْلُ «اْْلُ
(4). 

ووى دارِنيَت و يةخة دابدرِيَت و لة ئيَمة نيية هةركةسيَك رِ :واتة
 .هةَلدات بةسةر مردوودا وةك سةردةمى نةفامى

 (موساى ئةشعةرى ئةبو)ناوى  كة هاوةَليَكى ثيَغةمبةر  -8
جاريَك نةخؤش بوو، بورايةوة ئافرةتيَكيش لةوكاتةدا   بوو

                                                             

 .(1/444)رواه أمحد  (4)

( 139) " اإلرواء" ويف صحيح، بسند ( 4494) هابن ماجو ،(3413)أبو داود  رواه (4)

 .ريض اهلل عنها عن عائشة

 .، وصححه األلباين(4944)، والنسائي (4455)رواه البخاري  (3)

 .(413)، ومسلم (4494)البخاري رواه  (4)
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يَت دواى قيذاندى ئةويش سةرةتاى بورانةوةكةى بوو نةيتوانى نةيةَل
من بةريم لةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا : تىوئةوةى كة هؤشى هاتةوة 

 ثيَغةمبةر  ،ليَى بآ بةريية و يةخةقيذاندن و قذرِنينةوة ة لةيبةري 
 .(1)دادرِين

ةى كردةوانة هةمووى بةس لة ئافرةت ئةوةشيَنةوةء كردةو وة ئةم
 كاتيَك ئافرةتةكان هاتن ثةميانيان ليَ ئافرةتة بؤية ثيَغةمبةرى خوا 

ثةميان بدةن كة بت نةثةرسنت و هاوةأل بؤ خوا : دا طرتن فةرمانيئةوةر
دانةنيَن و زينا نةكةن و دزى نةكةن و لةسةر مردوو شني و طريان و 

دا بة ثيَغةمبةر  يةكيَك لةو كؤمةَلة ئافرةتةى ثةمياني. كةنلةخؤدان نة
  و ثةميانانةى كة بوو كة دةَليَت يةكيَك لة (أم عطية)ناوى

نابيَت شني و طريان : ليَى وةرطرتني ئةوة بوو ثيَغةمبةرى خوا 
وة لة هةموو ئةو كؤمةَلة ئافرةتة ثةميانةكةيان  ،لةسةر مردوو بكةين

 .(2)لة ثيَنج ئافرةت نةبيَتنةبردة سةر بيَجطة 
 ثيَغةمبةر  :ئةَليَتc  (ى كورِى عومةرعبداهلل ) -9

ُب بُِبَكاِء َأْهلِِه َعَلْيهِ »: فةرمووى «إِنَّ املَْيَِّت َلُيَعذَّ
(3). 

                                                             

 .31ص " أحكام اجلنائز" و ، (414)، ومسلم (4491)البخاري رواه  (4)

 .49ص " أحكام اجلنائز" و  ،(931)ومسلم  ،(4311)البخاري رواه  (4)

 .49ص " أحكام اجلنائز " و ،(941) ومسلم ،(4491) رواه البخاري (3)
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 .طؤرِدا طريان لةسةرى ئازار دةضيَذيَت لة مردوو بة :واتة

جاريَك ناساغ بوو  (ةواحةى كورِى رِعبداهلل )هةروةك  -11
و ئةى الواندةوة ة خوشكةكةشى بةدةنطى بةرز ئةطريابورايةو

 (عبداهلل)خؤى  سةر كاتآ هؤشى هاتةوة ،هةرجارآ بةشيَوةء وةسفيَك
هةرضييةك وةسفت دةكردم و ئةتالواندمةوة : توخوشكةكةى  بة

ئيرت ئةو خوشكةى وازى  ؟تؤ ئةوةى ؟يةكة ثيَيان ئةومت تؤ ئةوةى يةكة
( مؤتة)ش شةهيد بوو لة جةنطى ( عبداهلل)لةو كردةوةى هيَنا تةنانةت 

 .(1)نةطريا

بةآلم ئةطةر ضةند وشةيةك بةكاربهيَنن و بيَليَن لةكاتى مردنى 
وة  ،يايى دونياوةوةسفء رِ دا كة دوور بيَت لة كةسيَكى خزمي

دا ئةوة  خةَلكي يَت لةناومةبةستى نارِةزايى دةربرِين و الواندنةوة نةب
 .يَطةى دراوةو تاوانبار نابيَت بة ئيزنى خوارِ

كؤضى دوايى بكات ضةند جاريَك  ثيَش ئةوةى ثيَغةمبةر  -11
 شئيَ هاوار باوكم ضةند لة: تىوء  هاتة ذوورةوة (مةطفا)ئةبورايةوة، 

ئيَش و  لةمرِؤ بةدواوة باوكت لة: فةرمووى  ثيَغةمبةر ،ئازارداية ء
 كؤضى دوايى كرد،  ى ئةوة ثيَغةمبةردوا. (2)ئازاردا نابيَت

                                                             

 .49ص " أحكام اجلنائز" و  ،(4/14)والبيهقي  ،(4419، 4411) رواه البخاري (4)

 (.4414)رواه البخاري  (4)
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ئةى باوكة . (1)وةرطرتيت ئةى باوكة خوا داواكةى ليَ: وتى (مةطفا)
 .هاوةَلتة (جوبرةئيل)بةهةشتى فريدةوس جيَطاتة و 

كؤضى  ضووة سةر ثيَغةمبةر   (ئةبوبةكر)كاتآ  وة -12
َواَنبِيَّاْه، »: وتىو كرد ى كردبوو نيَوان هةردوو ضاوى ماضيدوا

«واَخلِيََلْه، َواَصِفيَّاهْ 
(2). 

بؤ  ،بؤ هاورِيَى خؤشةويست ،ئةى هاوار بؤ ثيَغةمبةرى خوا :واتة
 .هةَلبذاردةى خوا

ئةم وشانةى كة بامسانكرد هيضى نارِةزايى دةربرِين و هةَلةى  -13
استى و ضؤنيةتى تيَدا نةبوو لةبةرئةوةى هةمووى وةسفى رِ

شيَوة باسى كرد كة هةموو كةس زانيويةتى  بةو. بوو مردووةكةى تيَدا
  ى كورِى ثيَغةمبةر(ئيرباهيم)هةروةك كاتيَك  ،و هةستى ثيَكردووة

ا بِِفَراقَِك ... »: مرد فةرمووى «َيا إِْبَراِهيُم ملََْحُزوُنونَ َوإِنَّ
(3). 

                                                             

واديارة  ،ئيَش و ئازاردا ناميَنمةوة مةبةستى ئةوة بوو كة ثيَغةمبةر فةرمووى لةمرِؤ بةدواوة لة (4)
 .ؤذة كؤضى دوايى كردووةبؤ سبةينآ ئةو رِ

، (4455)ه بن ماجصحيح سنن او ،(4/411)والنسائي  ،(3/99)البخاري رواه  (4)

 .(41444، 45499)وأمحد 

 .35سبق خترجيه ص (3)
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ء  بةبؤنةى دووركةوتنةوةى تؤوة خةفةتبار (ئيرباهيم)ئةى  :واتة
 .دَلطرانني

 

 رِوونكردنةوةيةك
 

 ثيَغةمبةر  :ئةَليَت c (ى كورِى عومةرعبداهلل ) -1
ُب بُِبَكاِء َأْهلِِه َعَلْيهِ »: فةرموويةتى «إِنَّ املَْيَِّت َلُيَعذَّ

(1). 

 .لةسةرى وو ئازار دةدريَت بةطريانى زيندومرد :واتة
 ،ثيَنج هاوةأل ئةم فةرموودةيةيان طيَرِاوةتةوة بةم شيَوةية بة هةر

موغريةى كورِى  ،ى كورِىعبداهلل و  عومةرى كورِى خةتاب )
بةآلم  ،(موساى ئةشعةرى شةعبةء عةمرانى كورِى حةصني و ئةبو

ةى خيَزانى ثيَغةمبةر طيَرِايةوة كاتيَك هاوةَلةكان ئةمةيان بؤ عائيش

ېئ  ىئ  ] :ئةوة نيية خواى طةورة دةفةرمويَت :تىوو دذايةتى كرد

هيض كةس تاوانى كةسى بؤ : واتة [414:  نعاماأل] [ىئ  ىئ  ی
 بة ناوبراون درؤزنن نة يةكيَكةوة ئةطيَرِنةوة نة بةآلم ئيَوة لة ،ناضيَت
 ،(هةَلة تيَطةيشتنب ةنطة بةواتة رِ)بةآلم بيسنت هةَلة دةكات  ،خراثة
 ةداـكى جولةكـؤرِيَـك تيَثةرِ بوو بةسةر طـاريَـج يَغةمبةر ـبةآلم ث

                                                             

 .55بق خترجيه صس (4)
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ُب َوَأْهُلُه َيْبُكوَن َعَلْيهِ إِنَّ » :فةرمووى «َصاِحَب َهَذا َلُيَعذَّ
(1). 

سزاداية و كةس و كاريشى بؤى  خاوةنى ئةم طؤرِة لة :واتة
 .دةطرين

إِنَّ » :فةرموويةتى دةيطيَرِيَتةوة ثيَغةمبةر  d (عائيشة) -2

«اهللََّ َلَيِزيُد الَكافَِر َعَذاًبا بُِبَكاِء َأْهلِِه َعَلْيهِ 
(2). 

ء  طؤرِدا كاتيَك خزم ربِوا زياد دةكات لةخوا ئازارى بيَ :واتة
 .وكارى لةسةرى ئةطرين كةس

و  (عومةرى كورِى خةتاب)يوايةتةى نيَوان ئةو دوو رِ بوَ بةآلم
 خيَزانى ثيَغةمبةرى خوا  d (عائيشة)ضوار هاوةَلةكان لةطةأل 

هةموو  :دةَليَت v (بن تيميةا)بةرزى ئيسالم ثاية زاناى 
َلمانيَك ئةطةر زانى كاتى مردن شني ئةكةن و ئةطرين لةسةرى وموس

 وة ،ء وةسيةت بكات كة نةطرين لةسةرى ثيَويستة ئامؤذطاريان بكات
وةكو  ،ةزامةندة ثيَىوةسيةتى نةكرد كة نةطرين لةسةرى ئةوة رِ طةر

لةطةأل  ،البردنى نةكات ء فةرمان بة ئةوة واية كة خراثة ببينيَت
وةكو ئةم ضؤن تاوانبار  ،دا بشكيَت اى بةسةريدا كة توان ئةوةش

                                                             

 .(934)، ومسلم (4499)رواه البخاري  (4)

 .(949) ومسلم ،(4499) رواه البخاري (4)
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دةبيَت ئةويش ئاوا تاوانبار دةبيَت، واتة وةكو كردةوةى خؤى ليَديَت 
و سزا دةدريَت لةسةر ئةو كردةوةيةى، بةم شيَوةية لةطةأل ئايةتةكةدا 

 .دةطوجنيَت

 (عائيشة)ةر كردةوةى كةس ئازار نادريَت وةك هيض كةس لةب
d (عومةرى كورِى خةتاب)ةى حةديسةكةى دذايةتى طيَرِانةو 

بووة لة  هيض دوور نيية كة هةنديَك شت دوور دةكات، وة
ئةوةى ئامادة نةبووة  لةبةر وة نةيبيستووة لة ثيَغةمبةر (عائيشة)

وون و ئاشكراية كة هةَلة و لةبريضوونةوة وة شتيَكى رِ ،كاتةدا لةو
ة طةورانة ء ئةو ضوار هاوةَل(عومةرى كورِى خةتاب)دةربارةى 

اى زؤربةى زانايان لةسةر ئةوةية وة رِ، نادروستة ء شتيَكى زؤر دوور
كاتة تاوانبار ئةبيَت و  كة ئةطةر وةسيةت بكات بةطريان لةسةرى ئةو

سزاى لةسةر ئةدريَت، بةآلم وةسيةت بكات كة نةيكةن ياخود نارِازى 
 .(1)بةر ئةم هةرِةشةية ناكةويَت ابيَت ئةو

إَِذا َكاَن َينَْهاُهْم ِِف  :ئةفةرمويَت (ى كورِى موبارةكعبداهلل )هةروةك 

ءٌ  َحَياتِِه َفَفَعُلوا َشْيًئا ِمْن َذلَِك َبْعَد َوَفاتِِه ََلْ َيُكْن َعَلْيِه ََشْ
(2). 

                                                             

 .(414)، وعدة الصابرين إلبن القيم (49/444)جمموع الفتاوى إلبن تيمية  (4)

، هبجة الناظرين رشح رياض (3/453) إلبن حجر رشح صحيح البخاري فتح الباري (4)

 .(3/419)الصاحلني لسليم اهلاليل 
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دواى نةكردنى بكات وة لة دا فةرمان بة ئةطةر لة ذيان :واتة
 .نانوسريَت لةسةرىخؤى ئةو كارانةيان كرد ئةوة بة تاوان 

إذا )ئةم فةرموودةيةى بة ناونيشانى سةرديَرِى ( بوخارى)وة ئيمامى 
ئةطةر لة كارو : داناوة، واتة( 4411)بة ذمارة ( كان من سنته

 .كردةوةى خوَى بوو، واتة ثيَى خوَش بوو فةرمانى بة نةكردنى نةدا
 

 مطرتن و سوثاس و ستايشكردنى خودائارا
 

ئارامطرتن يان )كاميانت ثيَ ببةخشيَت لة ئايا خواى طةورة 
وة ياخود لةكاتى  ،دا سوثاس و ستايشكردنى خودا لةكاتى هةذاري

و دونيا ةزامةندى خوا بيَت لةتاوةكو جيَطةى رِ ،دا دةوَلةمةندي
وة ياخود كاميان دةبيَتة هؤى ثلة بةرزى ئادةميزاد الى  ،دا قيامةت

 ثةريَز بيَت ء بة اطر دوورةسزاى ئ ثةروةردطارى هةموو جيهان تا لة
 !؟بةهةشتى بةرين شاد بيَت

اى زانايان باس يَذةدا سآ رِو لةم وتو (أبي فرج اجلوزي) زانا
 :دةكات

 .باشرتة( الصرب)ئارامطرتن  :يةكةم
 .باشرتة( الشكر)كردنى خوا ء ستايش سوثاس :دووةم
 .هةردووكيان :سَييةم
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ى عبداهلل )وةك  ،كياننوهةردو( ئيمان)بةآلم تةواوى كارى باوةرِو 
يََمُن نِْصَفاِن نِْصٌف ُشْكٌر، َونِْصٌف » :دةفةرمويَت (كورِى مةسعود اْْلِ

«َصِْبٌ 
(1). 

وة نيوةى  ، نيوةى ئارامطرتنةنيوةية باوةرِ دوو :واتة
 .ةيسوثاسطوزراي

، الشورى، سبأ، إبراهيم}سورةتةكانى  هةروةك خواى طةورة لة

ٴۇ  ۋ   ۈ ] :وة ئةفةرمويَت ،كردؤتةوةردووكيانى كؤهة {لقمان

 .[5:  إبراهيم] [ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
ِْبُ » :فةرموويةتى  (عومةرى كورِى خةتاب) َلْو َكاَن اْلصَّ

ََُم َرَكْبُت  كُر َبِعَْيْيِن َما َباَلْيُت اَُّيُّ «َواْلشُّ
(2). 

ئةطةر ئارامطرتن وشرتيَك بيَت و سوثاسكردنى خوا  :واتة
واتة . هةركاميان ببم وةكو يةكة بةالمةوةى اروشرتيَك بيَت سو

ئةطةر  ،ن بؤ الى خوامايةى سةربةرزى موسوَلمان هةردووكيان
ء ئاراميَكى زؤرت ثآ  زمانيَكى ثاراوى شوكرانةت ثيَ ببةخشيَت

                                                             

 .444ص4مدارج السالكني جـ (4)

 .(3/441) البيان والتبني (4)
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 بةآلء خؤشى و اخود كاتىـء دةوَلةمةندى ي ىببةخشيَت لةسةر هةذار
 .ناخؤشى

بةَلطةى  ةو دووانة بةوونكردنةوةى باسةكة هةريةك لبؤ رِ وة
 .تا شارةزابني بةسةر هةردووالدا قورئان و فةرموودةكان باس دةكةين

رين دادةنيَن تاوةكو ئةمانةى كة ئارامطرتن بة ثلة بةرزت
 :ةَليَند سوثاسطوزارى

دا وةسفي باسى ئارامى  زؤر شويَنى قورئان خواى طةورة لة
هةموو كردارةكانى  ء ثةيوةندى بةستووة بة ضةندةها شيَوة كردووة بة

شيَوازى  دا باسى كردووة هةرجارةى بة قورئان جا لة ،ء ضاكةوة خيَر
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ] :ثلة و باسيَكةوة، وةك دةفةرمويَت

ۓ  ] :وة خواثةرستى. [91:  النحل] [ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

 .[45:  البقرة] [ۓ  ڭ
ئةمانةء ضةندةها بةَلطةى ترمان هةية كة بامسانكردووة لةو 

 لةبةر جا ،ثيَشوودا ثيَم واية دووبارةية ئةطةر باسيان بكةينةوةباسانةى 
دان بةخؤداطرتن بووة باسةكةمان وة زياتر ئةم  ئةوةى تا ئيَستا لةسةر

باسى سوثاس و  بضينة سةر كةواتة با ،تةوةوَوون كرداليةنةمان رِ
ادةيةك مايةى ثلة بةرزيية ئةطةر يةكيَك خوا ستايش بزانني تا ض رِ

 .سوثاسطوزارى ثآ ببةخشيَت زمانيَكى
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 (الشكر) سوثاس و ستايشى خودا
 

ش كة سوثاسطوزارى بة ثلة بةرزتر دادةنيَن منوونةى بؤ وة ئةوانة
 :و ئةَليَننةوةدةهيَن

زؤر لة ثارِانةوةكانى ئةوة بووة كة خوا  هةروةك ثيَغةمبةر 
وة سوثاس و ستايشى خوا،  بيَت بة زمانيَكى ثآ ببةخشيَت كة ثاراو

نةضوونى ئةو بةندةية الى  هةر شوكرانةى خواية دةبيَتة هؤى لةبري

وة  ،[454:  البقرة] [ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ] :خوا

ڦ  ڄ] :بوونى ماأل و سامانة هؤى زياد  [ڦ  
 :ةزامةندى خواية دةبيَتة هؤى رِيسوثاسطوزار وة هةر ،[1:  إبراهيم]

ڈ]  :وة ثاداشتى بيَطومانيان هةية ،[1:  الزمر] [ڎ  ڎ  ڈ   

الى خوا شويَنى وة  ،[444:  آل عمران] [ک  ک  ک]

 [ڀ  ڀ  ٺ] :دةفةرمويَت  (موسا) يَزة بؤية بةرِ
 :دةكات دةفةرمويَت ( ئيرباهيم)وة وةسفى  ،[444:  األعراف]

 ،[444:  النحل] [ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ]

 سبأ] [ۈئ  ۈئ   ېئ  ۆئ] :كةم ناوى بردوون دةفةرمويَت وة بة

ائ  ەئ  ەئ    ]و  [41:  األنفال] [ٿ  ٿ]و  [43: 
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نويَذى ئةوةندة شةو ، وة ثيَغةمبةرى خوا [454:  البقرة] [وئ
خيَزانى  d (عائيشة) ،بوون دةكرد تةنانةت هةردوو قاضى ئاوسا

 دةكةيت ئةى ثيَغةمبةر كة خواى طةورة لة تاوانى لةمةو بؤ وا: تىو
: فةرمووى ؟ ثيَغةمبةرى خوا خؤش بووةثاشت  ثيَش و لةمةو

«َأَفََل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا»
(1). 

 .مب ئةى نابآ بةندةيةكى سوثاسطوزارى خوا :واتة

ڻ  ڻ      ڻ  : ]دةفةرمويَت بة ثيَغةمبةر  ى طةورةوة خوا

ڄ]و  ،[44:  الضحى] [ڻ ڦ    ،[1:  إبراهيم] [ڦ  
َلٌة » :دةفةرمويَت  (عةىل كورِى ئةبو تاَليب)وة  إِنَّ النِّْعَمَة ُمَوصَّ

ْكُر ُمَعلٌَّق بِاملَِْزيدِ  ْكِر، َوالشُّ «... بِالشُّ
(2). 

، وة نيعمةتى خوا بة سوثاسطوزارى بةندةكةيةوة بةسرتاوة :واتة
ئةمانة  ،و زؤربوونةوة بةسرتاوة ش بة زيادسوثاسطوزارى خوا

ش دةبيَت خوا بةشيَوة يةكةوة بةسرتاوة، سوثاسكردنى ثةيوةندييان بة
 .دةبرِيَتى دةربربِدريَت وةك زمان و دأل دةر

                                                             

 (.5144)، ومسلم (4114)رواه البخاري  (4)

 .(4444) "شعب اإليامن " ، والبيهقي يف (49) "الشكر " يف بن أيب الدنيا ا (4)



 

 كورتةى تويَشووى ئارامطران و سوثاسطوزاران 66

إَِذا َأْنَعَم اهللَُّ َعََل َعْبٍد أََحبَّ »: دةفةرمويَت وة ثيَغةمبةرى خوا 

«َأْن َيَرى َأَثَر نِْعَمَتُه َعَليْهِ 
(1). 

 ء شيَوةى نيعمةت بة ةنطدانةوةخوا ثيَى خؤشة رِ :واتة
 .بيَت بةندةكةيةوة ديار

َوَمْن ََّل َيْشُكُر اْلَقلِيَل ََّل َيْشُكُر اْلَكثَِْي، َوَمْن ... »: وة دةفةرمويَت

«... ََّل َيْشُكُر النَّاَس ََّل َيْشُكُر اهللََّ
(2). 

كةس سوثاسى شتى كةم نةكات سوثاسى شتى زؤريش  هةر :واتة
 .هةركةس سوثاسى خةَلكى نةكات سوثاسى خواش ناكات ،ناكات

إَِذا »: ى موسوَلمانان دةكات دةفةرمويَتئامؤذطار ثيَغةمبةر 

ْلِق، َفْلَينُْظْر إَِل َمْن ُهَو  َل َعَلْيِه ِِف املَْاِل َواْْلَ َنَظَر َأَحُدُكْم إَِل َمْن ُفضِّ

َل َعَلْيه َّْن ُفضِّ «َأْسَفَل ِمنُْه ِِم
(3). 

 ئةو كةسةى دةيةويَت بزانيَت خوا ضةندآ نيعمةتى ثيَ :واتة
 سةيرى ،ؤيةوةنـوارى خـخ لة ات كةـسةيرى ئةوانة بك شيوة باـبةخ

                                                             

 .(51) "الشكر " يف بن أيب الدنيا ا (4)

، وأمحد (14) "الشكر " ، وابن أيب الدنيا يف (4955)والرتمذي  ،(4944)أبوداود رواه  (4)

 .499ص "حتقيق عدة الصابرين " ، وحسنه سليم اهلاليل يف (4/419) "املسند " يف 

 .(4913)، ومسلم (1491)البخاري رواه  (3)
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 .نةكات ئةوانةى ثيَيان بةخشراوة
( واتة هاوةَلةكان)ئيَمة  :دةَليَت c(عةبدوَلآلى كورِى عومةر)

دا ضةندةها جار بةيةك دةطةيشتني هةواَلى يةكرتميان  ؤذيَكرِ لة
نيعمةتةكانى، وة دةثرسى هةموومان سوثاسى خوامان دةكرد لةسةر 

 .(1)يةكةمشان بةس لةبةر سوثاسكردنى خوا بوويهةواأل ثرس
سوثاسكردن لةسةر ضاو كة : خواناسيَك كرد وتيان ثرسياريان لة

بيَت باسم هةر ضاكةيةكم ثيَ بيني: وتى (2)خوا ثيَى داويت ضؤنة؟
ئةى : وتيان. مةتةوة، وة هةر خراثةيةكم ثيَ بينيبيَت شاردوكردووة
هةر خراثةيةكم  ،هةر خيَريَكم ثآ بيستبيَت بةكارم هيَناوة: وتىطوآ؟ 

شتيَك مافى : وتىئةى دةست؟ : وتيان. ثةريَز بووم ثآ بيستبيَت دوورة
. نةكردووة وة مافى خوام تيَدا قةدةغة ،بووبيَت ثيَم وةرطرتووة خؤم

خوارةوةى بؤ خواردن سةرةوةى بؤ زانست و : تىوئةى سك؟ : وتيان
كؤتايى  وة ،(3)استةقينةنةمانة هةمووى سوثاسطوزارى رِئ ،زانيارى
كةويَت زاريش ئةوةية كة كرِنوش ببات و باستةقينةى سوثاسطوثلةى رِ

                                                             

" ، والبيهقي يف (94) "الشكر " ، وابن أيب الدنيا يف (411) "الزهد " ابن املبارك يف  (4)

 .(4454) "الشعب 

 .بةخشيوين ض شيَوةيةك بكةين كة ضاوى ثيَ واتة سوثاسكردنى خوا بة (4)

 (.3/443) "احللية " ، وأبو نعيم يف (449) "الشكر " ابن أيب الدنيا يف  (3)
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هةروةك ثيَغةمبةرى خوا  ،(سجدة الشكر)دا بؤ خوا  كرِنوش بة
هةواَلى بؤ هيَنا هةركةس  (ربيلج)كرِنوشيَكى زؤر دريَذى برد كة 

 جار سآلواتى ثيَ خواى طةورة دة (1)سةَلةواتيَك بدا لة ثيَغةمبةر
 .دةطةيةنيَت

جيَنشينى ثيَغةمبةر كرِنوشى برد كاتيَك هةواَلى   (ئةبوبةكر)
 .يان بؤ هيَناى درؤزن(موسةيلةمة)كوشتنى 

كرِنووشى برد كة بينى ئةوةى   (عةىل كورِى ئةبوتاَليب)
 .ةكانجيثيَغةمبةر وةسفى كردووة كوذراوة لةناو خةوار

كرِنوشى برد كة هةواَلى   (كةعبى كورِى ماليك)وة 
جةنطى  ليَخؤشبوونى خوايان بؤ هيَنا بةهؤى ئةوةى كة دواكةوتبوو لة

 .(تةبوك)
كرِنوشى برد كاتآ هةواَلى مردنى  v (حةسةنى بةسرى)

 .(2)ن بؤ هيَنايا (حةجاج)
ئةوةى كرِنووش واتاى بةندايةتى و سوثاسطوزارى تيَداية  لةبةر

 .وة واتاى طةورةيى و دةسةآلتدارى خواى تيَداية ،خوا بةرامبةر بة

                                                             

 .سنده صحيحو (45)برقم  أللباينل " فضل الصالة عىل النبي  "كتاب  (4)

، (4/449)وما بعده ( 9444)نف ابن أيب شيبة مص: بوَ ئةم سوجدةى شوكرانة برِوانة (4)

 (.431) "الشكر " وابن أيب الدنيا يف 
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ئةو كرِنوش بةرانةى بامسانكرد كاتيَك كرِنوشيان بردووة كة 
وة ئةوانيش كرِنووشيان بردووة  ،ئةوةى ثيَيان خؤشة هاتووةتة دى

لةسةر ئةو خؤشيية كة ئاواتيان بووة، ئةمة ئةوثةرِى سوثاس و ستايش 
زانايانى ئيسالم ضةندةها وردةكارى  وة ،دةربرِينة بؤ خواى طةورة

 ،ةوة هةموو ثرِ سوودء بةنرخةيبارةى سوثاسطوزاري باس دةكةن لة
وةك هةنديَكيان ئةَليَن  ئيَستةش ضةند وتةيةكى جوانيان ىلَ باس دةكةين

 :سآ ثلة نةبيَت سوثاسكردن تةواو نابيَت و مافى خؤى ثآ نادةيةت بة
 .نيعمةتةكانى خوا دان نان بة -1

 .سوثاس و ستايشكردنى خوا لةسةرى -2

 .ةزامةندييةكانى خوابةكارهيَنانى ئةو ماَلة لةثيَناوى رِ -3

لةثيَناوى  ئةطةر ناتوانيت بةدةست سةرفى بكةيت: هةروةك ئةَليَن
 .سوثاسطوزارى خوا بيَت بة با زمانت ثاراو( ةزيلىواتة رِ)خوادا 

دا سوثاسى تةواوى  لةش سآ شت لة سوثاسكردنى خوا بة
 :ثيَدةكريَت

 (.نيعمةتة بكةيت هةست بةو)دأل  بة -1

 (.سوثاس و ستايشى خواى ثيَبكات)زمان  بة -2

دوور و ةزامةندى خوارِ ئةندامةكانى الشة بةكارى بهيَنيَت لة -3
 .تاوانبارى لة
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وونكردنةوةى ئةم بابةتة كة ئايا ئارامطرتن يان سوثاسطوزارى بؤ رِ
كاميان ثلةيان بةرزترة الى خواى طةورة، زانايان ئةم دوو شيَوازةيان 

لة بةرزترة و ثنيان كة هةذاريَكى ئارامطر باشرتخاوةنةكا بردؤتةوة سةر
ةزانييةكى تيَدا ارِء ن يةكةى كة هيض سكاآلء نةبوونيى لةسةر هةذار

ةزامةندى لةثيَناو رِ ياخود دةوَلةمةنديَكى سوثاسطوزار كة ،دةرنةبرِيَت
يَنيَت و سوثاس و ستايشى خواى ب ء سامانةكةى بةكار خوا ماأل

 ؟لةسةر بكات

ى تر ةاليةك داناوة تا باشرت زاناكان اليةكيان بة هةريةك لة
بن ا)بةآلم  ،بةَلطةكان بةطويَرةى بريوبؤضوونى خؤيان و تيَطةيشنت لة

ثاداشتى بداتةوة هاتووة وةكو كؤبوونةوةيةكى باوةرِداران  خوا (القيم
 وون كردووةتةوة تاهةردووال لةسةر زمانيان بةَلطةكانى رِ تيَكةأل لة

 وة ،بابةتةكةى تيَبطات خويَنةر لة استى بةسةرهاتوةكو شيَوةيةكى رِ
استييةكيان دةربرِينى هةموو رِدواى دارِشتنى باسى هةردوواليان لة

دووبةرةكايةتى هةردووالء  و كؤتايى هاتن بة( صلح)هةَلدةستيَت بة 
هةموو باس  و كؤتايى بةتةكةدااستى دةدات بةسةر بابةى رِ(حكم)ياسا 

شيتةأل كردنةوة ئةيسةمليَنيَت  بة َلينةوةيةكى نيَوانيان دةهيَنيَت،و ليَكؤ
دوو دونياية هةريةكةى ةزامةندى هةرء رِ كة هةردوو اليان مايةى خيَر

 و ئةم فةرموودانةـةويَت وةكـست دةكان دةـيَريـلةى خـث بةشيَوةيةك
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 :شيتةَلى دةكاتةوة
نََّة َقْبَل »: دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  -1 َيْدُخُل ُفَقَراُء املُْْؤِمنَِْي اجْلَ

ِسَِمَئِة َعامٍ اأْلَْغنَِياِء بِنِْصِف َيْومٍ  «، ََخْ
(1( )2). 

هةذارةكانى طةىل من دةضنة بةهةشتةوة لةثيَش  :واتة
 .ساَلة ثيَنج سةدؤذ ئةويش نيو رِ دةوَلةمةندةكانةوة بة

ئةمةش بةَلطة نيية لةسةر ئةوةى كة هةذارةكان ثلةيان بةرزترة وة 
بةَلكو لةبةرئةوةية هةذارةكان زووتر  ،ثلةيان زياترة لة دةوَلةمةندةكان

 ثيَش دةوَلةمةندةكانةوة دةضنة بةهةشتةوة كةلةساأل ثيَنج سةد ياخود 
ضونكة خاوةنى ماأل و  ،زووتر تةواو دةبن (حماسبة)دادطاى خوا  لة

بةآلم  ،خبايةنيَت يي ية كةيان دريَذةسامانيَكى زؤرتر نةبوون تاكو دادطا
ماأل و سامانيَكى زؤرن ئةوةى خاوةنى  دةوَلةمةندةكان لةبةر

ةنطة وة رِ ،درةنطرت ىلَ ئةبنةوةزياتريان هةيةء  ليَثرسينةوةى
و  ة بةهةشتةوةدرةنطرت بضن (حماسبة)دةوَلةمةندةكان لةبةر ليَثرسينةوة 

 .كة زووتر ئةضيَتة بةهةشتةوة هةذاريَك بةرزتر بيَت لة ثلةيان

                                                             

 .(3341) برقم أللباينل "ه بن ماجاصحيح سنن " يف و ،(4354)رواه الرتمذي  (4( )4)

َوإِنَّ َيْوًما ِعنَْد َربَِّك ] :قيامةت هةزار ساَلى ئيَمةية وةكو خوا دةفةرمويَت ىؤذيَكهةر رِ

ونَ كَ  َّا َتُعدُّ  .[49: احلج ] [َأْلِف َسنٍَة ِِم
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ئةى : وتيان كؤمةَليَك هةذار هاتن بؤ الى ثيَغةمبةر  -2
ئةوةوة كة ثارةء سامانيان هةية دةوَلةمةندةكان بةبؤنةى  ثيَغةمبةر 

وة كردةوةيان زؤر دةبيَت  ،خيَرء ضاكة دةكةن و بةندة ئازاد دةكةن
َجاَء » :ثيَغةمبةريش فةرمووى ،ثيَش ئيَمة دةكةون بؤ ضوونة بةهةشتةوة

ْيُتْم، َفُقوُلوا " ...الُفَقَراُء  ًة،: َفإَِذا َصلَّ  ُسْبَحاَن اهللَِّ َثََلًثا َوَثََلثَِْي َمرَّ

ةً  ًة، َواهللَُّ َأْكَِبُ َأْرَبًعا َوَثََلثَِْي َمرَّ ، وِف «...َواَْلْمُد هللَِِّ َثََلًثا َوَثََلثَِْي َمرَّ

َ اهللََّ َثََلًثا َوَثََلثَِْي، »رواية  ََتَاُم : ، ُثمَّ َقاَل  َفتِْلَك تِْسٌع َوتِْسُعونَ َوَكِبَّ

«... ََّل إَِلَه إَِّلَّ اهللَّ: املِْاَئةِ 
(1). 

 كاريَكتان ثيَ بَليَم ئةطةر بيكةن ئيَوةش وةك ئةوان خيَرو :واتة
 33)ةموو نويَذيَك يادى خوا بكةن لةدواى ه :ضاكةتان زؤر دةبيَت

 1)، وة (جار اهلل أكرب 33)، (جار احلمدهلل 33)، (جار سبحان اهلل
الإله إالاهلل وحده الشريك له له امللك وله احلمد وهو على كل جار 

كاتيَك دةوَلةمةندةكان ئةمةيان بيست ئةوانيش دةستيان . (شيء قدير
هةذارةكانيش زانيان بةمة ضوونة  ،هةمان زيكرء ياد خويَندن كرد بة

شيَوةية  بؤيان طيَرِايةوة كة دةوَلةمةندةكانيش بةو الى ثيَغةمبةر 

                                                             

 .(9994) وأمحد ،(4144)الرتمذي  رواه (4)
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: فةرمووى ثيَغةمبةر  ،اى دةوَلةمةندييةكانيانزيكر دةخويَنن سةرةرِ
«ُل اهللِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ َذلَِك َفْض »

(1). 
ئةوة بةخشش و ثلةيةكة خوا دةيبةخشيَت بةو بةندانةى كة  :واتة

 .ويستى لةسةرة
كردةوةى  ليَرةدا مةبةستى هةذارةكان ئةوة بوو كة بطةنةوة بة

ثيَى نيشاندان كة هةريةكةتان   دةوَلةمةندةكان، بةآلم ثيَغةمبةر
 .خؤى هةيةيَطةء كارى خيَرى تايبةتى رِ

ش بزانني دةوَلةمةندى ماأل و سامان هؤيةكة بؤ ئةوة بةآلم با
تاقيكردنةوةى بةندةكانى، هةروةك هةذاريش تاقيكردنةوةية كة بؤ 

مب  : ]وةك دةفةرمويَت ةزامةندى بةندةكانيةتىدةركةوتنى ئارام و رِ

مت  ىت  يت  جث حت  خت    [ىب  يب   جت  

:  نبياءاأل] [ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب]، [415:  نعاماأل]

 [ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ]، [35
 .[1:  الكهف]

ئةمانة هةمووى بةَلطةن بؤ ئةوةى هةذاريى و دةوَلةمةنديى هؤيةكن 
دونيادا وةكو هةموو شتةكانى تر،  بؤ تاقيكردنةوةى ئادةميزاد لة

                                                             

 .(444)مسلم و ،(5915)البخاري  رواه (4)
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 ةِ دَّ شِّ الْ بِ  مْ يكُ لِ تَ بْ نَ »: ئةفةرمويَتc(عبداهلل كورِى عةباس)هةروةك 

، َو امِ رَ اْلَْ وَ  لِ ََل اْْلَ ، وَ رِ قْ فَ الْ ى وَ نَ غِ الْ ، وَ مِ قَ سَّ الْ وَ  ةِ حَّ صِّ الْ ، وَ اءِ َخ رَّ الْ وَ 

«ءٌ َها َبََل ُكلُّ 
(1). 

ساغى و نةخؤشى و هةذارى و  و لةش وَشى و ناخوَشىخ :واتة
 .نتاقيكردنةوة مايةىدةوَلةمةندى و حةآلَلى و حةرامى هةموويان 

سوثاسطوزارى خوا هةموو نيعمةتيَكى مايةى ئارامطرتن و  -3
فةرموويةتى كة خوا   (سولةميان)وةكو ثيَغةمبةر  ،تاقيكردنةوةية

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ] :ئةو هةموو نيعمةتةى ثآ بةخشى بوو

 .[41:  النمل] [ہ  ہ    ہ
ئةى : وت  (عومسانى كورِى عةفانى) ثياويَك جاريَك بة -4

و حةج ضاكة بؤنةى سامانةكانتانةوة خيَرء بةخاوةن ماأل و سامانةكان 
ئيمامى  دن ثاداشتى زؤرتان دةست دةكةويَت،و بةندة ئازادكر

 ئيَمة دةخوازن و ئيَمةش ئاوات بة ئيَوة ئاوات بة: فةرمووى (عومسان)
خوا درهةميَك لةسةر نةبوونى و هةذارى و كةم  ئيَوة، سويَند بة

                                                             

الدر " ، والسيوطي يف (111)كائي لالل "رشح السنة " ، (49/441)تفسري الطربي  (4)

 .(5/149) "املنثور 



 

 كورتةى تويَشووى ئارامطران و سوثاسطوزاران 75

لةسةر ثارةء  درهةمى هةية كةخيَر ثاداشتى هةزار  دةسةآلتى بكةى بة
 .(1)ماَليَكى زؤر بيكةى بةخيَر

ضاكرتين خيَر كامةية؟ : ثرسى مبةريان ةوة لة ثيَغ -5

، َواْبَدْأ بَِمْن َتُعوُل » :فةرمووى «ُجْهُد املُِْقلِّ
(2). 

مةرجيَك بزانيت كة ئارام دةطريت  لةسةر كةم دةسةآلتى بة :واتة
 .لةسةر نةبوونى و هةذارى

دز : تىو  (اهللسةهلى كورِى عبد)يةكيَك ضووة الى  -6
: ئةويش فةرمووى ،هاتووةتة ماَلةكةم هةرضى تيابوو بردوويةتى

ثةرستى خوا( شةيتان)سوثاسى خوا بكة ئةى ئةطةر دز بضوايةتة دَلتةوة 
 .!بدايتاية ضيت دةكرد؟ تيَك ليَ

 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 .(111) "الزهد " ، وابن املبارك يف (3494) "الشعب " البيهقي يف  (4)

، وابن حبان (4444)، وابن خزيمة (4/359)، وأمحد (4111)رواه أبو داود  (4)

 .(4/444)، واحلاكم (3341)
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 وو اليانى هةردكانبةلَطة
 

 :ثلةى هةذارى الى خودابةَلطةى هةذارةكان لةسةر 
ثيَشةكى ئةى : ء دةَليَن يَذيانةوهةذارةكان سةرةى وتو

ء ماأل ناكات  دا باسى ثارة دةوَلةمةندةكان خواى طةورة لة قورئان
 :تةنها بةم شيَوانة نةبيَت

دا بةشيَوةى زةم و مايةى ياخى  قورئان خواى طةورة لة -1

گ    ڳ  ڳ  ] :بوونى ئادةميزاد ناوى دةبات  [ڳ  ڱ    ڱ  ڳگ  

:  الشورى] [ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے] ،[1-1:  العلق]

مةبةستى هةردوو ئايةتةكة ياخى بوونى مرؤظة لةكاتى  .[41
 .دا دةوَلةمةندي

 :هؤيةك بؤ تاقيكردنةوةى موسوَلمانان وة باسى دةكات بة -2

ی  جئ  حئ  ] ،[45:  التغابن] [ڱ  ں  ں   ڻ]

ء  تاقيكردنةوة ىواتة ماية .[35:  نبياءاأل] [مئىئ  يئ  جب
 .هةَلسةنطاندنة

 ان هيض شتيَك لةسةر خاوةنةكةى الناباتءـامـاأل و سـوة م -3
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ھ  ے  ے  ۓ  ] :وةك دةفةرمويَت ،نزيكى ناكاتةوة لة خوا

 .[31:  سبأ] [ۓ  ڭ   ڭ     ڭ

نيادا ود ضيَذى ئةو كةسانةية كة بةس لة ماأل و سامان تام و -4

ڱ   : ]وةك دةفةرمويَت ،بةشنبيَ دا دواييؤذى رِ بةشيان هةية وة لة

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہ  [ڱ  ں  ں     ڻ  

ی  ی] ،[434:  طه] ی   ی   :  قافاألح] [ىئ   ىئ   ىئ  

َأَما » :ى فةرموو(عومةرى كورِى خةتاب)بة  وةك ثيَغةمبةر  .[41

ْنَيا َوَلنَا اآلِخَرةُ  ُم الدُّ «َتْرََض َأْن َتُكوَن ََلُ
(1)

. 

ء دونيا بؤ ئةوان  ؤذى دوايى بؤ ئيَمة بيَتازى نابيت رِئةى رِ :واتة
 .!بيَت؟

ء  شيَوةى لؤمة كاتيَك باسى دةوَلةمةندةكان دةكات بة -5

 ،[45:  الواقعة] [ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ] :خراثة باسيان دةكات

كةواتة  .[41:  اإلرساء] [وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ]
 .دةوَلةمةندةكان هؤى سةرةكى تياضوونى خةَلكني

                                                             

 .(3351) "ه بن ماجاصحيح سنن " و ،(4419)، ومسلم (4943)رواه البخاري  (4)
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ةخنة ناوى ئةو كةسانة دةبات كة شيَوةى رِ خواى طةورة بة -6

ۆ  ۆ  ۈ  ] :ثارةء ماَليان خؤش دةويَت    ۈۇ  

 .[41-49: لفجرا] [ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ

وة  ،نيايةوخراثة ناوى ئةمانة دةبات كة ئاواتيان ماَلى د وة بة -7

ڦ  ڦ  ڄ   ] :ؤذى دواييةوةسفى ئةوانة دةكات كة مةبةستيان رِ

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  گ  [ژ  
 .[91-19: األحزاب ]

خراثة دةكات كة طومانيان واية  وة تةنانةت باسى ئةوانة بة -8
 :وة هؤيةكى سةرةكيية ،يَتدرو ماأل هةموو شتيَك دةكرِ ثارة بة بةس

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ]

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  

ۀ  .[441:  البقرة] [ۀ  
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دةدات كة ماأل و سامان دةبيَتة مايةى  وة هةواَلمان ثيَ -9

ک    ڑژ  ڑ   ] :ؤذى دوايىرِ سةرقاَلى و بيَئاطايى لة ک  

 .[4-4:  تكاثرال] [ک
نانةوةى فةرموودةكانى بةَلطة هيَ دواى ئةم خاآلنة دةست دةكةن بة

 :و دةَليَنباسةكةبؤ بةهيَزكردنى  ثيَغةمبةر 
ِِن َأْن َّلَ ََتُرَّ َعََلَّ َثََلُث َلَياٍل » َلْو َكاَن ِِل ِمْثُل ُأُحٍد َذَهًبا، َلَُسَّ

ٌء، إَِّلَّ َشْيًئا َأْرُصُدُه  «لَِدْينٍ َوِعنِْدي ِمنُْه ََشْ
(1). 

هةبيَت ثيَم خوَش نيية  ئاَلتوومنطةر هاوشيَوةى شاخى ئوحود  :واتة
نيَت بيَجطة لةوة نةبيَت بوَ سآ شةوم بةسةردا بيَت هيض شتيَكم ال مبيَ

 .دانةوةى قةرز بيَت
ٍد ُقوًتا»: وة دةفةرمويَت ُهمَّ اْرُزْق آَل ُُمَمَّ «اللَّ

(2). 
طويَرةى  ؤزى كةسى موحةمةد بةئةى ثةروةردطار رِ :واتة

 .ثيَويست بيَت
 .دةطرت وةري أل و سامان باش بواية ثيَغةمبةرؤذآ مائةطةر رِ

                                                             

 .(1159، 4443)رواه البخاري  (4)

، وأمحد (4449)والرتمذي ، (5451، 4139)، ومسلم  (1411)البخاري رواه  (4)

(41341 ،44414). 
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ئافرةتيَكى : دةَليَت dعائيشة: دةَليَت v (ئةمحةد)وة ئيمامى 
مةدينةيى هات بؤ الم و ئةو جيَطايةى بينى كة ثيَغةمبةر لةسةرى 

كاتيَك طةرِايةوة بؤ ماَلةوة ثارضةيةك  ،شى بؤتةوة و دادةنيشت كؤنة
هاتةوة بؤ ماَلةوة بينى  ، ثيَغةمبةر اخةرى خورى بؤ ناردينرِ

ةت ئةوةى بؤ ناردوين كاتآ فآلنة ئافر: ئةوة ضيية؟ ومت: فةرمووى
ثيَى  جار دوو: ، ئةَليَتبؤى بنيَرةوة: فةرمووى ،اخةرةكةى بينيوةرِ

دا  ماَلةكةم دةكرد لة بةآلم منيش حةزم ليَ ،ومت كة بؤى بنيَرمةوة
يِه َيا َعائَِشُة، َفَواهللِ َلْو »: سآ جار ثيَى ومت، ئةوسا فةرمووىبيَت، تا  ُردِّ

ةِ ِشْئُت أَلَْجَرى اهللُ  َهِب َواْلِفضَّ «َمِعَي ِجَباَل الذَّ
(1). 

ئةطةر مبويستاية خوا شاخى بؤ دةكردم بة  ئةى عائيشة :واتة
 .دواى ئةخستم وئاَلتوون و زيو

بضوكرتين  لة مةندى باش بواية ثيَغةمبةرى خوا ئةطةر دةوَلة
دةطرت و كؤى دةكردةوة تا طةورةترين  اخةريَكة وةريشتةوة كة رِ

 نةبوونى و كةم ةزامةند بوو بةوة ثيَغةمبةرى خوا هةموو دةم رِ ،شت
دان  بووة بة ةزامةندهةموو كات رِ ،دةستء زؤر كؤنةكردنةوة

                                                             

، (4494) "الصحيحة  األحاديث سلسلة" يف و ،(11) "الزهد " يف  رواه أمحد (4)

 "اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد " ، ويف (4395)" الشعب " والبيهقي يف 

(41/443.) 
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هةروةك لةم  ،بةخؤداطرتن لةسةر برسيَتى و تينويَتى و تيَرنةبوون
 :كؤمةَلة فةرموودانةى خوارةوة بؤمان دةردةكةويَت

َم َفََم » :دةَليَت  (ئةنةس) -1 َأْعَلُم النَّبِيَّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َق بِاهللَِّ، َوَّلَ َرَأى َشاًة َسِميًطا بَِعْينِِه َقطُّ  ًقا َحتَّى َْلِ «َرَأى َرِغيًفا ُمَرقَّ
(1)

. 

هةتا كؤضى كرد نة نانيَكى   من بزامن ثيَغةمبةرى خوا :واتة
 .طةمنى نةرم و نة مةرِيَكى برذاوى قةت نةخواردووة

ٍد َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه » :دةَليَت d(عائيشة) -2 َما َشبَِع آُل ُُمَمَّ

اٍم َحتَّى ُقبَِض  «َوَسلََّم ِمْن َطَعاٍم َثََلَثَة َأيَّ
(2)

. 
كارى هاتوونةتة  و ءكةس لةوكاتةوة خزم ثيَغةمبةر  :واتة

يةك نانى طةمنيان نةخواردووة هةتا كؤضى  مةدينة سآ شةو لةسةر
 .كرد

َوَلَقْد َرَهَن النَّبِيُّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم » :دةَليَت  (ئةنةس) -3

«دِْرَعُه بَِشِعْيٍ 
(3). 

 كةى ة(درع)اسنينى شةرِ ـراسى ئـك وا ـةمبةرى خـيَغـث :واتة
                                                             

 .(5444) رواه البخاري (4)

 .(4911)ومسلم  ،(5441)البخاري رواه  (4)

 .(4519) رواه البخاري (3)
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ثارةكةى بؤ دةبات  لةبرى هةنديَك جؤ الى خاوةنةكةى دانابوو تا
 .نةبوونى ماأل لةبةر
َلَقْد َرَأْيُت » :دةفةرمويَت ( خةتابعومةرى كورِى ) -4

َدَقًَل َيْمََلُ  َرُسوَل اهللِ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَظلُّ اْلَيْوَم َيْلَتِوي، َما ََيُِد 

«بِِه َبْطنَهُ 
(1). 
ؤذى وا هةبوو ئةمايةوة هيض نةبوو رِ ئةمبينى ثيَغةمبةر  :واتة
 .بيخوات

َأنَّ النَّبِيَّ » :دةفةرمويَت c (ى كورِى عةباساهلل عبد) -5

َياِِل املَُْتَتابَِعَة َطاِوًيا، َوأَْهُلُه ََّل  َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيبِيُت اللَّ

«ََيُِدوَن َعَشاءً 
(2). 

ضةندةها شةو ئةمايةوة الى خيَزانةكانى هيض  ثيَغةمبةر  :واتة
 .نةبوو بيخؤن

 ،ؤذآ لةتآ نانى هيَنا بؤ باوكىرِ ى كضى ثيَغةمبةر (فامتة) -6
ئةوة لةتيَك : تىوئةم لةتة نانة ضيية ئةى فامتة؟  :ىووة ثيَغةمبةر فةرمو

                                                             

 .(4919) مسلمرواه  (4)

 .، وحسنه األلباين(3341)، وابن ماجه (4313)، وأمحد (4311) يرواه الرتمذ (4)
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َهَذا » :فةرمووى  ثيَغةمبةر ،نانة دَلم تاقةتى نةطرت تا هيَنام بؤت

امٍ  ُل َطَعاٍم َأَكَلُه َأُبوِك ِمْن َثََلَثِة َأيَّ «َأوَّ
(1). 

دةضيَتة دةمى باوكتةوة ماوةى سآ ئةمة يةكةم خواردنة  :واتة
 .ؤذةرِ

جابرى كورِى ) دةطيَرِيَتةوة لة v (ئةمحةد)وة ئيمام  -7

َفَحاَنْت ِمنِّي اْلتَِفاَتٌة، َفإَِذا َرُسوُل اهللِ َصَلَّ اهللُ ...  » :وة دةَليَت(اهللبدع

«َقْد َشدَّ َعََل َبْطنِِه َحَجًرا: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
(2). 

شةرِى )ضاَلةكةيان هةَلدةكةند   كاتةى ثيَغةمبةرئةو  :واتة
هةتا  ،ووى تيَكردينةكى زؤر رِيدةورى مةدينةدا برسيَتي بة( خةندةق
 .واى ليَهات بةرديَكى لةبرسا بةست بة سكيةوة ثيَغةمبةر 

 (عائيشة)طويَم ليَبوو : دةَليَت (عوروة)وة بةهةمان طيَرِانةوة  -8

d ٍة ِِف إِْن ُكنَّا » :دةيوت َلنَنُْظُر إَِل اَِلََلِل، ُثمَّ اَِلََلِل، َثََلَثَة أَِهلَّ

َم َنارٌ  َشْهَرْيِن، َوَما ُأوقَِدْت ِِف َأْبَياِت َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ  ، اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 رُ ـمْ ـتَّ ـال: َوَدانِ ـاألَْس  ": ْت ـالَ ـُكْم؟ قَ ـيُش ـعِ ـاَن يُ ـَما كَ : اَلةُ ـا َخ ـُت يَ ـلْ ـقُ ـفَ 

                                                             

 .(41431) "الشعب " ، والبيهقي يف (43443) أمحد رواه (4)

 .(44444) أمحدو ،(3191) رواه البخاري (4)
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«َواملَاءُ 
(1). 
ماَلةكانى  ماَليَك لة دا تيَثةرِ ئةبوو لة مانط بةسةرمان :واتة

بةضى دةذيان؟  (2)ئةى ثورآ: تىوعوروة . مبةردا ئاطر نةدةكرايةوةثيَغة
ةشةكة دوو رِ :واتة (األسودان)ناويان دةبرد بة  ،بة خورماء ئاو: تىو

 .لةبةر زؤر خواردنى
وة لةدواى  ،لةبرسا ضوو بؤ مزطةوت ؤذيَك ثيَغةمبةر رِ -9
وة  ،ش ضوون بؤ مزطةوت بةدواى يةكةوة(ئةبوبةكر و عومةري)ئةو 

َما َأْخَرَجُكََم ِمْن ُبُيوتُِكََم َهِذهِ » :بينينى فةرمووى كاتآ ثيَغةمبةر 

اَعَة؟ وُع َيا َرُسوَل اهللِ،، َقاَل : َقاََّل « السَّ ِدهِ، َوَأَنا، َوالَِّذي َنْفِِس بِيَ »: اجْلُ

احلديث «الَِّذي َأْخَرَجُكََم، ُقوُمواأَلَْخَرَجنِي 
(3). 

. دا برسيةتي لة: ؟ وتيانضى لةم كاتةدا هيَناونيةتة دةرةوة :واتة
ئةوة  كةسةى طيانى منى بةدةستة منيش لةبةر سويَند بةو: فةرمووى

                                                             

 .(45933، 45194) أمحدو ،(5411، 4911)ومسلم  ،(4319)البخاري  رواه (4)

هةردووكيان كضى ئةبوبةكرى  ،عوروةى كورِى زوبيَر كورِى ئةمساى خوشكى عائيشة بوو (4)
 .ازى بيَتصديق بوون خوا لةهةموويان رِ

باب  444ص " رياض الصاحلني" ويف  ،(4414) والرتمذي ، (4139) رواه مسلم (3)

 .فضل اجلوع
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دواى ئةوة ضوون بؤ ماَلى . هاتووم كة ئيَوة لةبةرى هاتوون
لةوآ خواردنيان بؤ ئامادةكراء نانيان   (ئةنصارىئةبوئةيوبى )

 .خوارد
كراسيَكى dضووينة الى عائيشة :دةَليَت (بوردة ئةبو) -11

 :تىوةق ء قورس بوو دريَذى تا سةر ئةذنؤى ثيشان داين زؤر زبرء رِ
«ُقبَِض َرُسوُل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف َهَذْيِن الثَّْوَبْْيِ »

(1). 
 .كرد ثيَغةمبةر ئةمانةى لةبةر دةكرد تا كؤضى دوايى :واتة
 ئةطةر دةوَلةمةندى بة سوثاسطوزارى خواوة باشرت بواية لة -11

دةبذارد بؤ خؤى  هةذارى بة ئارامطرتنةوة ئةوا ثيَغةمبةرى خوا هةَلي
وة هيض هةَلنابذيَرآ تا خوا بؤى . ة نةدةذيايبةو ذيانة كةم دةستي

ترتين ضونكة خؤشةويس ،و باشى نةزانآ بؤىيَرخ بةهةَلنةبذيَرآ و 
 .دروستكراويةتى

: دةفةرمويَت ئةطيَرِيَتةوة ثيَغةمبةر  v (ئةمحةد)ئيمامى  -12

ْزِق َما َيْكِفي ...» «َوَخْْيُ الرِّ
(2). 

                                                             

 .(3511)، وأبو داود (44131)، وأمحد (4191)ومسلم  ،(549)البخاري رواه  (4)

خري الرزق » :ولكن بلفظ ،(4991)برقم  " ضعيف اجلامع" يف و ،(4411) أمحد رواه (4)

 .(4934) برقم " الصحيحة األحاديث سلسلة" يف صحيح  .«الكفاف
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 وة ،ئةندازةى ثيَويستى خؤت بيَت باشرتين خؤراك ئةوةية بة :واتة
 .نهيَنى بكريَت بةباشرتين زيكرء يادى خوا ئةوةية كة 

إَِذا َرَأْيَت اهللَ ُيْعطِي اْلَعْبَد »: وة ثيَغةمبةرى خوا دةفةرمويَت -13

، َفإِنَََّم ُهَو اْستِْدَراٌج  ْنَيا َعََل َمَعاِصيِه َما َُيِبُّ «ِمَن الدُّ
(1). 

ئةطةر بينيتان يةكيَك لةسةر تاوان بةردةوام بوو وة خواش  :واتة
 دا نيية كة ثيَي دةبةخشيَت ئةوة لة خؤشةويسيت ماأل و سامانى ثيَ

دواى ئةوة ئةم ( إلستدراجا)دا  ؤضوونة لة تاواندةبةخشيَت بةَلكو رِ

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ] :ئايةتةى خويَندةوة

ضوو وة  ئةطةر يادء فةرمانى خوايان لةبري. [44:  نعاماأل] [جئ  حئ
شتيَكيان بؤ دةكاتةوة ضى بةرِيَوةيان نةبرد ئةوا خوا دةرطاى هةموو 

 .داوا بكةن ثيَيان دةبةخةشآ بؤ ئةوةى سةقاأل بنب تا كاتى مردن
 ؤذيَك ثيَغةمبةر رِ :دةطيَرِيَتةوة v (ئةمحةد)ئيمامى  -14

يةكيَك  بووةوة نويَذةكة لة كة ،نويَذى ئةكرد بةكؤمةأل بؤ ياوةرةكانى
خوا خورما سكى ئةى ثيَغةمبةرى : تىويزى دواوة بةدةنطى بةرز لة رِ

طويَى لةمة   كة ثيَغةمبةر ،سوتاندووين واتة ئةوةندةمان خواردووة

                                                             

 .(443) " الصحيحة"  ، و(4131)، والرتمذي 41رواه أمحد يف الزهد ص (4)
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ًَم : َواهللِ» :وىبوو وتاريَكى بؤ دان فةرمو َلْو َوَجْدُت ُخْبًزا، َأْو َْلْ

أَلَْطَعْمُتُكُموُه، َأَما إِنَُّكْم ُتوِشُكوَن َأْن ُتْدِرُكوا، َوَمْن َأْدَرَك َذاَك ِمنُْكْم 

َفاِن، َوَتْلَبُسوَن ِمْثَل َأْسَتاِر اْلَكْعَبِة َأْن ُيرَ  َيا : َقالُوا .«اَح َعَلْيُكْم بِاجْلِ

َأْنُتُم اْلَيْوَم َخْْيٌ ِمنُْكْم َيْوَمئٍِذ »: َرُسوَل َفَنْحُن اْلَيْوَم َخْْيٌ َأْو َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل 

ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ  «َيْْضِ
(1)

. 
دةرخواردم  هةبواية ئةطةر طؤشت و نامنسويَند بةخوا  :واتة

ثرِ لة ى دا خواردنيَكى زؤر بةآلم كاتيَك ديَت بةسةرتان ،دةدان
وارى وة خانوةكانيان دائةثؤشن وةك دي لةطةن بة بةيانى و ئيَواران دا،

ؤذة باشة بؤ ئيَمة ياخود ئةو رِ  ئةى ثيَغةمبةرى خوا: وتيان .كةعبة
دووجار )ؤذة خيَرء باشرتة لةو رِئةمرِؤ : ؤذة؟ فةرمووىئةم رِ

 دا بآلو ناويان ؤذة كوشنت و برِين لةلةو رِ: وة فةرمووى( فةرمووى
 .دةبيَتةوة

                                                             

، ويف 344ص "حتقيق عدة الصابرين " صححه سليم اهلاليل يف و ،(45999) أمحد رواه (4)

 .(9149) "املستدرك " ، واحلاكم يف (3/444)البن أيب عاصم  "اآلحاد واملثاين " 
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تِي »: فةرموويةتى وة ثيَغةمبةر  -15 ٍة فِْتنًَة َوفِْتنَُة ُأمَّ إِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

«املَاُل 
(1). 

 ،لةناوضوونيانةبؤ هةموو طةليَك فيتنةيةك هةية كة مايةى  :واتة
 .فيتنةء هؤى لةناوضوونى طةىل من سامان و ماَلة

شتومةك و ماَليَكى زؤرةوة  بة  (ئةبو عوبةيدة)ئةطيَرِنةوة  -16
شت و مةكةوة لة  بة (عوبةيدة ئةبو)طةرِايةوة مةدينة خةَلكى بيستيان 

بةحرةين طةرِاوةتةوة هةموويان نويَذى بةيانى لة مزطةوت بوون دواى 
وت زةردةخةنةيةك طرتى و ثيَغةمبةر بينى زؤر هاتوون بؤ مزطةنويَذ 

ٍء؟»: فةرمووى : ، َقاُلوا«َأُظنُُّكْم َقْد َسِمْعُتْم َأنَّ َأَبا ُعَبْيَدَة َقْد َجاَء بََِشْ

وا»: َأَجْل َيا َرُسوَل اهللَِّ، َقاَل  ُكْم، َفَواهللَِّ َّلَ الَفْقَر  َفَأْبِِشُ ُلوا َما َيُُسُّ َوأَمِّ

ْنَيا َكََم َأْخ  َشى َعَلْيُكْم، َوَلكِْن َأَخَشى َعَلْيُكْم َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ

لَِكُكْم َكََم  ُبِسَطْت َعََل َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتنَاَفُسوَها َكََم َتنَاَفُسوَها َوُُتْ

««َأْهَلَكْتُهمْ 
(2). 

                                                             

 449ص " رياض الصاحلني"  و ،(594) "الصحيحة " يف و ،(4331) رواه الرتمذي (4)

 .فضل الزهد :باب

 .(495)ومسلم  ،(1445)البخاري رواه  (4)
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 لة عوبةيدة بة شتومةكى زؤرةوة وابزامن بيستوتانة ئةبو :واتة
: فةرمووى ،بةَلآ ئةى ثيَغةمبةرى خوا: وتيان! بةحرةين طةرِاوةتةوة؟

هةذارى  خوا لة سويَند بة ،خؤشة بيبةن مذدة بدةن وة ضيتان ثيَ
وة ماأل و  ،ناترسم بةسةرتانةوة بةآلم دةترسم دونياتان بؤ بكريَتةوة

ى وةكو هةوَلدان دا بن بؤ سامانتان زؤر بيَت ئيَوةش هةموو دةم لة
 .النى ثيَشوو تياضوون بةهؤى ماأل و دونياوةطة

ؤذيَك ثياويَكى دةوَلةمةند تيَثةرِ بوو بةالى ئةطيَرِنةوة رِ -17

َما َتُقوُلوَن ِِف » :فةرمووى ثيَغةمبةر  ،دا ثيَغةمبةر و ياوةرةكاني

َع، : َقاُلوا« َهَذا؟ َوإِْن َحِريٌّ إِْن َخَطَب َأْن ُينَْكَح، َوإِْن َشَفَع َأْن ُيَشفَّ

ُثمَّ َسَكَت، َفَمرَّ َرُجٌل ِمْن ُفَقَراِء املُْسلِِمَْي، : َقاَل َأْن ُيْسَتَمَع، َقاَل 

َحِريٌّ إِْن َخَطَب َأْن َّلَ ُينَْكَح، َوإِْن : َقاُلوا« َما َتُقوُلوَن ِِف َهَذا؟»: َفَقاَل 

َع، َوإِْن َقاَل َأْن َّلَ ُيْسَتَمَع، َفَقاَل  َرُسوُل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ  َشَفَع َأْن َّلَ ُيَشفَّ

«َهَذا َخْْيٌ ِمْن ِمْلِء األَْرِض ِمْثَل َهَذا»: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
(1)

. 

ئةطةر بضيَت بؤ : ضى دةَليَن دةربارةى ئةم ثياوة؟ وتيان :واتة
داواى ئافرةت دةيدةنآ و تكا بكات تكاى دةطيَرِيَت و هةرضييةكيش 

                                                             

 .(5194)رواه البخاري  (4)
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ثيَغةمبةر  ،ئةوة هةذاريَك تيثةرِ دةبيَتدواى . بَليَت طويَى ليَدةطرييَت
ئةطةر بضيَت بؤ داواى : ضى دةَليَن دةربارةى ئةمة؟ وتيان: فةرمووى

وة هةرضيةكيش بَليَت  ،وة تكا بكات تكاى ناطرييَت ،ئافرةت نايدةنآ
و زياتر زةوى خيَرىثرِ بة ئةمة : ثيَغةمبةر فةرمووى. طويَى ليَناطرييَت

 .هاوشيَوةى ئةو ضاكرتة لة
أهل ) ةذارة مةككييةكانبة ه هةروةك ثيَغةمبةر  -18

َلْو َتْعَلُموَن َما َلُكْم ِعنَْد اهللَِّ أَلَْحَبْبُتْم َأْن َتْزَداُدوا » :ى فةرموو (1)(الصفة

«َفاَقًة َوَحاَجةً 
(2)

. 
حةزتان دةكرد ئةوةندةى تر  ئةطةر ئةتانزانى ضؤنن الى خوا :واتة

 .و كةمدةست بنهةذار
مذدةيةكى داوة بة هةذارةكان كة نةيداوة   ثيَغةمبةرى خواوة 

نََّة َقْبَل » :فةرموويةتى و بة دةوَلةمةندةكان َيْدُخُل ُفَقَراُء املُْْؤِمنَِْي اجْلَ

«َأْغنَِيائِِهْم بَِخْمِس ِماَئِة َعامٍ 
(3)

. 

                                                             

وة  ،دا جيَطاى بؤ كردبوونةوة مةبةست لةو هةذارانةية كة ثيَغةمبةر لة طؤشةيةكى مزطةوت (4)
 .لةبةر بآ كةسى و ثارةو ماأل كؤضةرييةكانى مةككة بوون كةسيان نةدةناسى

 .(544)، رياض الصاحلني(144)، وابن حبان(45414)أمحدو،(4319)يالرتمذ رواه (4)

 .14سبق خترجيه ص (3)
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موسَلمانة هةذارةكان دةضنة بةهةشتةوة ثيَش دةوَلةمةندةكان  :واتة
 .ساَلة ثيَنج سةدؤذ ئةويش نيو رِ بة

مذدةى بةهةشتى  ئةوةندةمان بةسة كة ثيَغةمبةرى خواش 
 :وةك دةفةرمويَت ثيَداوين كة زؤرى دانيشتوانى بةهةشت هةذارةكانن

َلْعُت ِِف اجَلنَِّة َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهلَِها الُفَقَراءَ » «... اطَّ
(1)

. 
 .بةهةشتييةكان هةذارةكاننسةيرى بةهةشتم كرد زؤرى  :واتة
بوو ؤذوو رِبة  (ى كورِى عةوف نعبدالرمح)ؤذيَك رِ -19

ُقتَِل ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْْيٍ َوُهَو َخْْيٌ » :تىوهةنديَك خواردنيان بؤ هيَنا 

َن ِِف ُبْرَدةٍ  إِْن ُغطَِّي َرْأُسُه َبَدْت ِرْجََلُه، َوإِْن ُغطَِّي ِرْجََلُه : ِمنِّي، ُكفِّ

َزُة َوُهَو َخْْيٌ ِمنِّي، ُثمَّ ُبِسَط َلنَا ِمَن : َرْأُسُه، َوُأَراُه َقاَل َبَدا  َوُقتَِل َْحْ

ْنَيا َما ُبِسَط، َأْو َقاَل  ْنَيا َما ُأْعطِينَا، َوَقْد َخِشينَا َأْن : الدُّ ُأْعطِينَا ِمَن الدُّ

َلْت َلنَا، ُثمَّ َجَعَل َيْبكِي َحتَّى  «َتَرَك الطََّعامَ َتُكوَن َحَسنَاُتنَا ُعجِّ
(2( )3)

. 

                                                             

 .(4999) ومسلم ،(3111) رواه البخاري (4)

مةبةستى ئةم   بدالرمحنع .بن عبدالرمحن بن عوفاعن  (4145) رواه البخاري (3( )4)

 .[ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی]ئايةتة بوو 
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شةهيد بوو زؤر لةمن باشرت بوو  (موصعةبى كورِى عومةير) :واتة
 ،كفن كرا بة ثارضة قوماشيَك سةريان ثآ دائةثؤشى قاضى دةردةكةوت

ثارضة  ش بة(حةمزة)وة  ،قاضيان دائةثؤشى سةرى دةردةكةوت
دونيا بؤ قوماشيَك كفن كرا لةمن باشرت بوو دواى ئةوان بةم شيَوةية 

وامان ليَهاتووة ئةترسني ئةم ماأل و سامانة بةش و  ئيَمة زؤر بوو تا
دونيادا دواى ئةمة ئةوةندة طريا  ثاداشتى كردةوةكامنان بيَت لة

 .خواردنةكةى بؤ نةخورا

 كوَلى دةروونى لةم (كورِى عةوف ى عبدالرمحن)نةك هةر 
عومسان و عةىل و ئةبوبةكرو عومةرو )بارةيةوة كوآل بيَت بةَلكو 

 (ء عائيشةاهلل ى كورِى مةسعود ء سةملان و عبدئةبوعوبةيدةء عةممار
 و بوونى سامانى ئةم ؤذرِ هةموويان بةو شيَوةية يادى دوا

 لة و طرياون كةاتووةو كوَلةى دةروونيان هدونيايةيان كردووةتةوة
 :تةكانيان نوسراوتةوة كة دةفةرموونودا و ضةندةها ثةرتوك

  (عطاءدى كورِى حمم)وةكو  ؤذآ لةطةأل رِ: دةَليَت
ُطوَبى َلَك َيا » :يشتني باَلداريَكى بينى فةرمووىدان دا (ئةبوبةكر)

َجِر، ُثمَّ َتْأُكُل ِمَن الثََّمِر، ُثمَّ َتطُِْي َلْيَس َعَلْيَك  َطْْيُ َتطُِْي َفَتَقُع َعََل الشَّ

ْثَلَك، َواهللِ َلَودِْدُت َأِنِّ ُكنُْت ِحَساٌب َوََّل َعَذاٌب َيا َلْيَتنِي ُكنُْت مِ 
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َشَجَرًة إَِل َجانِِب الطَِّريِق َفَمرَّ َعََلَّ َبِعٌْي َفَأَخَذِِن َفَأْدَخَلنِي َفاُه 

«َفََلَكنِي
 (1). 

 تؤ بيَت لةو دارة دةخؤيت و ئةيكةيت بة مذدة هةر بؤ :واتة
خؤزطة من لةشويَنى تؤ  ،و هيض ليَثرسينةوةيةكت لةسةر نييةيقنةرِ

 !بوويت دةَليَيت كة هاورِيَى ثيَغةمبةر  تؤ وا: ومت. بووماية

  هةروةك كاتآ كة سامان و ثارةء ماَلةكةى كيسرايان هيَنا بؤ
كاتآ ئةو هةموو ثارةء ماَلةى بينى دةستى   (عومةر)الى ئيمامى 

َما الَِّذي َيْبكِيَك » :تىو (كورِى عةوف ى عبدالرمحن) ،كرد بة طريان

؟ َفَواهللِ َأنَّ َهَذا َلَيْوُم  ْوٍر َوَيْوُم َفَرٍح، َيا َأِمْْيَ املُْْؤِمنِْْيَ ُشْكٍر َوَيْوُم َُسُ

ْ ُيْعطِيِْه َقْومٌل إِْن َهَذا : َفَقاَل ُعَمرْ  الَْعَداَوُة إَِّلَ َأْلَقى اهللُ ِِبِْم ََل

«َواْلَبْغَضاءُ 
(2). 

ؤذى خؤشى و رِ موسوَلمانان بؤ دةطريت؟ ئةمةئةى ئةمريى  :واتة
 ثيَغةمبةر : فةرمووى (عومةر)ئيمامى  ،مذدةية وسوثاسى خوا

 هةركؤمةَليَك ئةمانة كةوتنة ناويان خوا هةر): فةرمووى
 .(ق و كينة دةخاتة نيَوانيانبةرةكايةتى و رِدوو

                                                             

 .(3/11) "الشعب " ، والبيهقي يف (441) "الزهد " ابن املبارك يف  (4)

 .443ص "زوائد الزهد " عبداهلل بن أمحد يف  (4)
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بةم شيَوةيةى خوارةوة ثيَغةمبةر ئةمة مايةى ماأل و سامانة هةروةك 
 و ماأل و سامان دةكات، ئةطةر ماأل و سامانى ازى دونياباسى شيَو

كةوتنةوةى و  دوور يَز بواية الى خوا فةرمانى نةدةدا بةنيا شويَنى رِود
 ،ئارامطرتن تيايدا بةَلكو فةرمانى داوة بة ،بوونة مايةى دووبةرةكايةتى

ْنَيا » :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  كوة ،نيا زيندانى موسوَلمانةووة د الدُّ

«ِسْجُن املُْْؤِمِن، َوَجنَُّة اْلَكافِرِ 
(1)

. 
دونيا واتة . بةهةشتى كافرةدونيا بةندخيانةى موسوَلمانةو  :واتة

 .بةهةشتة لةضاو سزاى سةختى دوارِوَذدا بوَ بيَربِواكان
ْنَيا َتْعِدُل » :وة دةفةرمويَت ِعْنَد اهللَِّ َجنَاَح َبُعوَضٍة َما َلْو َكاَنِت الدُّ

َبَة َماءٍ  «َسَقى َكافًِرا ِمنَْها ََشْ
(2)

. 

ميَشيَك ئةندازةى باَلة  يَزى هةبواية الى خوا بةئةطةر رِ :واتة
 .خبوات ت كافر قوميَك ئاوى ليَنةيدةهيَش

َوَقُفوا َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعََل  :دةفةرمويَت وة

ْخَلِة املَيَِّتِة،  ْنَيا َأْهَوُن َعََل اهللَِّ ِمْن َهِذهِ َعََل َأْهلَِها»: َقاَل  ...السَّ «َفالدُّ
(3)

. 

                                                             

 .(4441) يالرتمذو ،(5434)مسلم  رواه (4)

 .(4441) هماجبن اوقال حديث صحيح، و (4341) يرواه الرتمذ (4)

 .وصححه األلباين( 4344) يرواه الرتمذ (3)
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دا  يةك واية كة لة زبَلدانونيا الى خوا وةكو مردارةوةبوود :واتة
 .فرِيَى دةدةن

َعُل َأَحُدُكْم » :دةفةرمويَتوة  ْنَيا ِِف اآلِخَرةِ إَِّلَّ ِمْثُل َما ََيْ َما الدُّ

«إِْصَبَعُه ِِف الَيمِّ َفْلَينُْظْر بََِمَذا َيْرِجعُ 
(1)

. 
 .دةريايةك وةكو دَلؤثيَك ئاو واية لةدونيا  :واتة

ْنَيا َمْلُعوَنٌة َمْلُعوٌن َما » :دةفةرمويَت وة فِيَها إَِّلَّ ذِْكُر اهللَِّ َأََّل إِنَّ الدُّ

«َوَما َواََّلُه َوَعاَِلٌ َأْو ُمَتَعلِّمٌ 
(2)

. 

 خوا بيَجطة لة ية لةيو دوورونيا مايةى زيان و خراثةهةموو د :واتة
 .يادى خواو زاناء زانيارى نةبيَت

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب َأْو َعابُِر َسبِيلٍ » :دةفةرمويَت وة َوَكاَن « ُكْن ِِف الدُّ

َباَح، َوإَِذا َأْصَبْحَت َفَلَ »: اْبُن ُعَمَر، َيُقوُل  إَِذا َأْمَسْيَت َفَلَ َتنَْتظِِر الصَّ

«... َتنَْتظِِر املََساءَ 
(3)

. 
 ايدا ئةطةرـتي يَرِةو وابيَتداوة كة موسوَلمان وةك رِ فةرماني :واتة

                                                             

 .(3341) برقم " هبن ماجاصحيح سنن " ويف  ،(4343) يرواه الرتمذ (4)

 .(4194)وحسنه األلباين، وابن ماجه ( 4344)رتمذي الرواه  (4)

 .(1441)رواه البخاري  (3)
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ماى نةبيَت وة ئيَوارةى كردةوة بةتةبةيانى كردةوة بةتةماى ئيَوارة 
 .بةيانى نةبيَت

ْرَهِم،» :دةفةرمويَت وة ينَاِر، َوالدِّ «... َتِعَس َعْبُد الدِّ
 (1)

. 
 .كردووة لةوانةى بةندةى دونياء درهةمن دوعاى :واتة

ٌة، » :دةفةرمويَت وة ْنَيا ُحْلَوٌة َخِْضَ «...إِنَّ الدُّ
 (2)

. 
 .ويَنةى سةوزيَكى شريين نياى كردووة بةود :واتة

ْنَيا إَِّلَّ َكَراكٍِب اْسَتَظلَّ » :دةفةرمويَت وة ْنَيا، َما َأَنا ِِف الدُّ َما ِِل َولِلدُّ

َت َشَجَرةٍ ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَها «ََتْ
(3)

. 
دونيادا ئةذين وةكو  هةواَلى داوة خؤى يةكيَكة لةوانةى لة :واتة

يى دا تؤزيَك ثشوو دةدات و دوا يَرِةويَك واية لةذيَر سيَبةرى داريَكرِ
 .ن و بةجيَى دةهيََليَتدةرِوَ

«َفْلَينُْظْر إَِل َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمنْهُ ... » :دةفةرمويَت وة
(4)

. 

 خوار رى لةـيادا سةيـانى دونـذي يَت لةـانى داوة دةبـةرمـف :واتة

                                                             

 .(4991)البخاري رواه  (4)

 .(4494)، والرتمذي (4144) رواه مسلم (4)

 .(4419)، وابن ماجه (4311)رواه الرتمذي  (3)

 .(5444)، ومسلم (1431)رواه البخاري  (4)
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 .خؤتةوة بكةيت
و بةآلو خراثة هيض شتيَك ئاماجنى دونيا نيية بيَجطة لة وة

 .دووبةرةكايةتى نةبيَت
ْنَيا... » :دةفةرمويَت وة « ... َفاتَُّقوا الدُّ

(1)
. 

 زطاربوونى ئادةميزاد لة دونيادا بةهةواَلى داوة بة رِ :واتة
 .و ثتةوكردنى ئيمانىدووركةوتنةوة

ْنَيا إِنَّ اهللَ ََيِْمي َعْبَدهُ » :وة هةموو جار دةيفةرموو َوُهَو  املُْْؤِمَن الدُّ

اُفوَن َعَلْيهِ  اَب ََتَ َ ُموَن َمِريَضُكُم الطََّعاَم َوالِشَّ «َُيِبُُّه َكََم ََتْ
(2)

. 

نيا ود خوا ئةطةر بةندةيةكى خؤش بويَت دةيثاريَزيَت لة :واتة
وةكو ضؤن نةخؤشيَك ئةثاريَزيَت لة خواردن و خواردنةوة كة زيانى 

 .ثيَدةطةيةنيَت
ْنَيا َمَثًَل بََِم َخَرَج ِمِن » :دةيفةرموو وة َب لِلدُّ إِنَّ َمْطَعَم اْبِن آَدَم َُضِ

َحُه، َوَملََّحُه، َفاْنُظْر َما َيِصُْي إَِلْيهِ  «اْبِن آَدَم، َوإِْن َقزَّ
(3)

. 
 ؤش كةـيَكى زؤر خـؤراكـايى خـؤتـك رِاوة بةـيَـمنوونةى ط :واتة

                                                             

 .(3994)، وابن ماجه (4144)، والرتمذي (4913) رواه مسلم (4)

 .(44935)، وأمحد (4131)رواه الرتمذي  (4)

 .(394)برقم  "الصحيحة " ، ويف (44439)، وأمحد (141)رواه ابن حبان  (3)
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دا ضةندة بةتام و بؤن  ثيَش ئادةميزاد دةيكات بة ثاشةرِؤك وة لة
دونيا وةك ئةو خواردنة  ،دا ضةندة بؤنى ثيسة كؤتاييش لة ،خؤشة

 .واية
خؤشةويستى  و تاوانيَكسةرى هةموو هةَلة: وة سةلةف فةرموويانة

 .(1)دونياية
ئةمانة هةموو حاأل و ضؤنيةتى ذيانى دانيشتوانى دونيان لةضاو 

 .دا ؤذى دواييرِ
 

 دونيا بةشيَوةى منونة
 

ةشيَوةى سةرةتاو كؤتايى و ئاماجنى دونيا ب v (2)(ابن القيم)
 :بةم شيَوانةى خوارةوة ضةند منونةيةك باس دةكات

 /منونةى يةكةم
ْنَيا إَِّلَّ » :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  ْنَيا، َما َأَنا ِِف الدُّ َما ِِل َولِلدُّ

َت َشَجَرةٍ ُثمَّ َراَح  «َوَتَرَكَهاَكَراكٍِب اْسَتَظلَّ ََتْ
(3)

. 
                                                             

، "الزهد " ، والبيهقي يف "احللية  "، وأبو نعيم يف 94ص "الزهد " عبداهلل بن أمحد يف  (4)

 .(44/911)، و (4/491) "الفتاوى " وابن تيمية يف 

 .395تا  314ص "عدة الصابرين "  لة كتيَبى (4)

 .91سبق خترجيه ص (3)
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 يَبواريَك واية لةذيَر سيَبةرى داريَكمنونةى من و دونيا وةك رِ :واتة
 .دا كةميَك ثشوو بدات و دواى ئةوة هةَلسيَت و جيَى بهيََليَت

و دوايى رة واية كة ماوةيةك ئةميَنيَتةوةدونيا وةك سيَبةرى ئةو دا
كةواتة سيَبةر شايستةى ئةوة نيية خانووبةرةء  كؤتايى ثيَديَت،

 .شتومةكى تيادا بنياد بنريَت
ْنَيا ِِف اآلِخَرةِ إَِّلَّ ِمْثُل َما ََيَْعُل » :وة دةفةرمويَت  َما الدُّ

«َأَحُدُكْم إِْصَبَعُه ِِف الَيمِّ َفْلَينُْظْر بََِمَذا َيْرِجعُ 
(1)

. 
ة وةك ئةوة واية ثةجندا  ؤذى كؤتاييؤذى دونيا لةضاو رِرِ :واتة

دةريبيَنيت و سةيرى بكةيت ضةند ئاوى  خبةيتة دةريايةكةوة دواى ئةوة
 .لةطةألدا ديَتة دةرةوة

بيَطومان دَلؤثيَك و دوو دَلؤثى ئاوى ثيَوة ديَتة دةرةوة واتة دونيا 
 .بةو ئةندازةيةية

 /منونةى دووةم
ْنَيا َمثًََل إِنَّ َمْطَعَم اْبِن آَدَم » :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر  َب لِلدُّ َُضِ

َحُه، َوَملََّحُه، َفاْنُظْر َما َيِصُْي إَِلْيهِ  «بََِم َخَرَج ِمِن اْبِن آَدَم، َوإِْن َقزَّ
(2)

. 

                                                             

 .95سبق خترجيه ص (4)

 .91سبق خترجيه ص (4)
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دونيا واية كة  ازاوةيةىدونيا وةك ئةو خؤراك و خواردنة رِ :واتة
ء  ئادةميزاد ئةى خوات و ئةبيَت بةو ثاشةرِؤكة هةتا خواردنةكة بةتام

 .و بةلةزةترت بيَت زياتر ثامشاوةكةى ثيسرت دةبيَت خؤشرت
برِؤين  با): زؤرجار ئةيانفةرموو ثيَشووة صاَلحةكانوة هةنديَك لة 

ئةيانربدن بؤ سةر زبَلدان و ئةيان وت سةير  ،دونياتان ثيشان بدةين
 .(بكةن ئةوة ميوةء مريشك و هةنطوين و ضةوراييةكانتانة

 /منونةى سيَيةم
يَطةيان واية كؤمةَليَكى تيادا سوار بووبيَت وة رِ وةكو ثاثؤرِيَك

خةَلكةكة بؤ  كة بَليَت بة دوورطةيةكةوة، خاوةن ثاثؤرِ بكةويَتة نيوة
ئةدةينة ئةو دوورطةء وشكانيية بةآلم ئاطاداربن و  ثشوودان كةميَك ال

كاتيَك  ،دوانةكةون لةكاتى خؤى تاوةكو ثاثؤرِةكة بةجيَتان نةهيََليَت
باخ و  اليداية دوورطةكة خةَلكةكة بآلوبوونةوة بةثاثؤرِةكة 

بيَستانةكان و بةرزى و نزمى و كانياوى دورطةكةدا، ماوةيةكى ثيَضوو 
زوو  ترسى ئةوةى ثاثؤرِةكة بةجيَيان نةهيََليَت هةنديَكى كةميان لة

و شويَنى باش و فراوانيان طرت و طةرِانةوة بؤ ناو ثاثؤرِةكة
طوَلزارء  دةنطى  سةيركردنى طوأل و ن بةهةنديَكيشيان سةرقاأل بوو

كؤكردنةوةى بةردى  وة بة ،نةوة كة دةيان خويَندئةو باَلندةكا
بةبريياندا هاتةوة كة ثاثؤرِةكة بةجيَيان  بةآلم لةثرِ ،هةمةرِةنط و جوان
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باوةشيانةوة  و بةبكةون، بةثةلة طةرِانةوة ةطةر دوادةهيََليَت ئ
يوةيان ثيَية كاتيَك  طةرِانةوة بؤ ناو كؤمةَليَك طوأل و بةروبووم و م

ثاثؤرِةكة بينيان شويَنى باشيان بؤ نةماوة تةنانةت ئةو شتانةى ثيَيانة 
 مليان وة جيَطاى نيية دايبنيَن ناضار دةياخنستة باوةشيان و سةر

و بؤطةن  ء زةرد بةهيَنانى ئةو شتانة و سيسثةشيمان بوونةوة 
 كةوتبوونةوة لة ان زؤر دووربةآلم كؤمةَليَكى تري ،هةَلطةرِان
ء  باخ بةردةوام دةطةرِان بؤ سةيركردنى ضرِى ئةو ناو، دوورطةكة

دةنطى بةرز هاوارى  لةم كاتةدا ثاثؤرِةوانةكة بة طوَلزارانةى تيايةتى،
كردء شاورى طةرِانةوةى ليَدا، بةآلم بةهيض شيَوةيةك طويَيان ىلَ 

بؤنى  وة سةرقاأل بوون بة ،كةوتبوونةوة ئةوةى زؤر دوور نةبوو، لةبةر
، وة اكيَشانى ئةم ضأل و هةردةمة تامى جؤرة ميوةيةكئةم طوأل ء رِ

مارء دووثشك و شيَرء  و لةطةأل ترسيَكى زؤر لةطويَطرتن لةو باَلندة
لةدواى ئةوة ثاثؤرِةكة دةميَك  ،ئاذةَلة درِندةكان كة زيانيان ثيَبطةيةنن

ئةم كؤمةَلة هةر نةهاتةوة  كةوتبوةوة بةآلم آ و دووركةوتبووة رِ
تا وايان ليَهات هةنديَكيان هاتنةوة سةر  ،سةفةر برييان نة ثاثؤرِء نة

 ئاطاؤيشتووة ئةوان بيَووبارةكة سةيريان كرد دةميَكة ثاثؤرِةكة رِرِ
وة هةنديَكيشيان لةناو ضرِى  ،بوون ليَى هةتا هةموويان مردن

 سةرء كيشيان بيَـهةنديَنى دوورطةكة درِندة لةناوى بردن، وة دارستا
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 .شويَن بوون
ان ئةوانةى يةكةجمار طةرِانةوة بؤالى ئةمانة هةمووى منونةى دوني

و دونيا نةدا و شويَنى باشيان طرت ئةوانة هيض طرنطييةكيان بةثاثؤرِةكة
شت و  وة ئةوانةش دووةجمار طةرِانةوة بة ،بوون سةرفراز

بوو بةآلم كردةوةى خراثيان زطاريان مةكةكانيانةوة كة هيَنابوويان رِ
 سةروبيَ بة بؤطةن بةسةريانةوة، وة ئةوانةى كؤتايى بة هةبوو كة بوو

 شويَن نةطةرِانةوة تيايدا مردن و لةناوضوون ئةوانة بوون طرنطيان بة
باقةكةيةوة سةرقاَلى  بريق و دونيا ئةدا تا دونيا لةناوى بردن بة

 .هةموو بريكردنةوةيةك كردبوون لة
 /ضوارةم منوونةى
منونةى من و دونيا وةكو كؤمةَليَك : دةفةرمويَت ثيَغةمبةر 

 ناطةنة ئاوةدانى تا شويَنيَكى زؤر دووردا هةر واية كؤض دةكةن بة
وايان ليَديَت هيض هيوايةكيان ناميَنيَت و نان و ئاويان كةميَك ثآ ماوة 

 ،اوةدانىتا بطةنة ئ يَطا ماوة يان نةماوةنازانن بيخؤن ياخود نةخيؤن رِ
لةم كاتةدا ثياويَكيان ىلَ دةردةكةويَت لة دوورةوة ئةوانيش دةَليَن 
ديارة نزيك بووينةتةوة لة ئاوةدانى كة ثياوةكة ئةطاتة اليان ثرسياريان 

ئةَليَت  ،ئةم شيَوةيةين كة ئةمان بينيت :دةكات ئةوانيش دةَليَن ليَ
ئةطةر بتانبةمة شويَنيَك كانياء سةوزة بيَت ضيم دةربارة دةكةن؟ وتيان 
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خوا كة  ئةَليَت باشة ثةميان ئةدةن بة. هةرطيز لة قسةت النادةين
 هيض شيَوةيةك لة خوا بة ئةدةن بة است دةكةن؟ ئةوانيش ثةميانرِ

وةيةك ثاشان ئةيان طةيةنيَتة شويَنى سةوزةء كانياو ما ،قسةى النةدةن
تيايدا دةميَننةوة دواى ئةوة ثيَيان دةَليَت ئةى خةَلكى خؤتان 

: بؤ كوآ؟ ئةويش دةَليَت: ئةوانيش دةَليَن. ئامادةكةن بؤ كؤضكردن
بؤ الى ئاويَك و كانياويَك و سةوزاييةك زؤر خؤشرت و دَلطريتر بيَت 

 زؤربةى كؤمةَلةكة دةَليَن بةخوا شويَنى وامان دةست ناكةويَت ،ليَرة
و بةتةما نةبووين ئةمةمشان دةست كةويَت ذيانيَكمان ناويَت لةمة 

ئةى ئيَوة : و ئةَليَنوةكؤمةَلة كةميَكيان ئةميَننة وة لةو! باشرت بيَت
قسةى ئةم ثياوة دةرنةضن؟ يةكةجمار  خوا لة نةبوون ثةميانتان دا بة

كو وة است دةكاتاستى نةكرد ئيَمةى هيَنا بؤ ئيَرة؟ ئةجمارةش هةر رِرِ
ئةو كؤمةَلة كةمةى بةطويَى ثياوةكةيان كرد لةطةَليا  !يةكةجمار

ش كة مانةوة زؤر بوون ماوةيةك ، ئةوانةيَكةوتن و كؤضيان كردرِ
ئةوةشى كة  ،مانةوة تا دوذمن هيَرشى بؤ هيَنان و زؤريان كوذران

 .(1)مايةوة بةديل طريان
 ةمانى برد بؤو ئةو ثياوة واية كة ئـوةك لةم منونةيةدا ثيَغةمبةر 

                                                             

وأمحد ، (511) "الزهد " وابن املبارك يف  ،99ص "ذم الدنيا " يف  بن أيب الدنياا (4)

 .زار وفيه إنفطاعبين والوالطربا
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استى بةطويَيان كردء دواى وة كةميَك بةرِ ،اوةنةبرِ شويَنى باش و
ش كة بةطويَى ناكةن و باوةرِى ثيَناكةن ، ئةوانةزطاريان بووكةوتن و رِ

 .دونيا وةكو كؤمةَلة زؤرةكةيان بةسةرديَت وة طرنطيان داوة بة
 /منونةى ثيَنجةم

بووم  من لةطةأل ئةوانةدا: دةَليَت (موستةوريدى كورِى شةداد)
ةسةر مردارةوةبوويةك، كة وةستابوون لةطةأل ثيَغةمبةرى خوا ل

، «َأَتَرْوَن َهِذهِ َهاَنْت َعََل َأْهلَِها ِحَْي َألَْقْوَها» :فةرمووى ثيَغةمبةر 

ْنَيا أَ »: ِمْن َهَواَِّنَا َأْلَقْوَها َيا َرُسوَل اهللَِّ، َقاَل : َقاُلوا ْهَوُن َعََل اهللَِّ َفالدُّ

«ِمْن َهِذهِ َعََل َأْهلَِها
(1)

. 
ئةمة دةبينن كة زؤر ثيس و بآ نرخ بووة الى خاوةنةكةى  :واتة

كةسةى طيانى منى بةدةستة دونيا الى خوا  سويَند بةو ،بؤية فرِيَى داوة
 .بووة ثيسرت و بيَنرخ ترة لةم مردارةوة

و ثيَستةكةى يةكيَك  بووة خورى ةنطة لةو مردارةوةئةوة رِ لةبةر
نرخةشى نيية بؤية الى  وةرطريَت بةآلم دونيا ئةو سوودو سوودى ليَ
 .خوا كةمرتة

 

                                                             

 .94سبق خترجيه ص (4)
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 /منونةى شةشةم
منونةى دونيا وةك خةَلك و دةريايةك واية ثيَويستة لةسةر خةَلكى 

بيربِن و بثةرِنةوة ئةوبةر كة ماأل  (سفينة النجاة) زطاربوونثاثؤرِى رِبة 
 ىيَطاكة سوارخةَلكى نةفام تا نيوةى رِ هةنديَك لة ،و شويَنى ليَية
مةلةكردن دةيربِين تا دةطةينة  دا دةَليَن بة نيوةي لة ،ثاثؤرِةكة دةبن

ئةوبةرةوة، ئةكةونة مةلةكردن هةتا هيَزيان تياية دةرِؤن دواى ئةوة 
هيَزيان ناميَنيَت و ناتوانن مةلة بكةن تيا دةضن و ئةخنكيَن، بةآلم 

مةبةستى  وة بة ،زطاريان ئةبيَتسوارى ثاثؤرِةكة بوون رِ ئةوانةى كة
وان كة  دا (نوح)وةكو ئةوانةى لةطةأل ثيَغةمبةر  ،خؤيان ئةطةن

 .زطاريان بووسوارى ثاثؤرِةكة رِ بة
خوا  ،ليَرةدا ثاثؤرِةكة وةكو ثيَغةمبةران سةالمى خوايان ليَبيَت واية

 تياضوون و نوقم بوون لةزطاركردنى ئادةميزاد لة ناردوونى بؤ رِ
مايةى  ؤضيَت ئةبيَت بةرِ دونياش وةكو دةريايةكة ئةوةى تيا، تاوان

 .لةناوبردنى
 /منونةى حةوتةم

ئةدةن  دونيا وةكو جاميَك هةنطوين واية كة ميَش دةورةى ليَ
هةنديَكيان لة ليَوارى جامةكة ئةنيشنةوة ئةوةى مةبةستيانة ليَى 

ليَوارى  و تةماحاوين لةوانةى ويستى زؤرايى ئةفرِن وة ئةدةخؤن و دو
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وايان  جامةكة تيَر ناخؤن دةضنة ناوةرِاستى جامةكة بؤ خواردن تا
 .ليَديَت نوقم دةبن و ناتوانن دةربضن

 /منونةى هةشتةم
دا نيشتةجآ دةبن و ماأل و سامانى زؤريان  شويَنيَك كؤمةَليَك لة

ئةى : دةَلآ كات ودة دةبيَت وة يةكيَك ثةيدا دةبيَت هاواريان ليَ
ثايةكى طةورةى دوذمنم بينيوة ضاوةى خؤم سو خةَلكينة بةم دوو

دةربضني وة ئيَرة بةجآ بيََلني و  ديو ئةو ضاَلة هةتا زووة بالةو
زؤريان ئةَليَن ضؤن ئيَمة ئةم ماأل و سامانة بةجيَ  ،زطارمان بيَترِ

هةنديَكيان بةطويَى دةكةن دةست دةكةن بة كؤض كردن  ؟بيََلني
زطاريان دةبيَت و ئةوةى بؤيان برِوات لةطةأل خؤيان دةيبةن تا رِ

هيَرشيَك ئةدات  بةآلم ئةوانةى كة مانةوة دوذمن لةثرِ دةرئةضن،
 .خؤيان و ماأل و سامانيانةوة و هةموويان لةناو دةبةن بةبةسةرياندا

يةَلى ثيَغةمبةرى خوا ناكةن ئةجنامى كةواتة ئةوانةى طويَرِا
متفق ) دا فةرموودةيةكى لة كارةكانيان تياضوونة، ثيَغةمبةر 

ى و دونيا بةم شيَوةية باس دةكات وةك منونةى خؤ (1)(عليه
ََم َمَثَِل َوَمَثُل َما َبَعَثنِي اهللَُّ بِِه، َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى َقْوًما» :دةفةرمويَت  .«إِنَّ

 
                                                             

 .(4493)ومسلم  ،(1493، 1494)البخاري رواه  (4)
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 /نؤيةممنونةى 
شيَوةى  دونياى لة ثيَغةمبةرى خوا مةسيحى كورِى مةريةم 

 ثريةذنيَكى ثريدا بينى كة هةموو جؤرة خشَليَكى ثيَوة بوو ثرسيارى ليَ
: فةرمووى! لة ذمارة نايةت: تىوكرد ضةند شووت كردووة؟ 

نةخيَر بةَلكو هةموويامن : تىوويان مردن ياخود تةآلقيان دايت؟ هةمو
تياضوون بؤ ئةوانةى لةمةودوا : فةرمووى مةسيح  ،كوشتووة

يةكة  شويان ثيَدةكةيت كة ثةند لةوانةى ثيَشوو وةرناطرن و يةكة
 .(1)تؤ لةناويان دةبةيت و خؤيان ناثاريَزن لة

 دونيا مةكةن بة): دةفةرمويَت  وة لة وتةيةكى تردا مةسيح
غةى هةموو وة بزانن بنا ،بةندةى خؤى نةتان كات بة خواى خؤتان با

ةنطة خؤشةويستى دنيا خةمء رِ ،نيايةوتاوانيَك خؤشةويستى د
ؤذى دوايية، نيا تاَلى رِوخؤشى د ،دا بهيَنيَت دواي خةفةتيَكى زؤر بة

ؤذيَكى يَزطرياوبن، هةموو رِؤذى دوايى رِرِ لة نيا باود مةطرن لة يَزرِ
ماَلةكانتان با  (بةنى ئيسرائيل)ئةى  ،اكيَشانة بؤ تياضوون و لةناوبردنرِ

دونيادا، ئةى هاوةآلمن  يَبوارن لةوةك ماَلى ميوان وابيَت ئيَوة هةر رِ
 تـاأل دروسـو مو وـانـاودا خـؤىل ئـيَت لةسةر شةثـوانـان دةتـيَتـك

                                                             

" ، وأبو نعيم يف 434ص "الزهد " ، وأمحد يف (449) "ذم الدنيا  "ابن أيب الدنيا يف  (4)

 .(4/443) "احللية 
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 .(1)(!بكات؟
دا ثارضة  رِيَطةيةك ثياويَك دةضيَت بة: كرد وتيان وة ثرسياريان ليَ

و هةَلى ناطريَت و ثياويَكى تريش الئةداونيَك ئةبينيَت و خؤى ىلَ ئاَلت
دةطريَتةوة سةرفى دةكات لةثيَناو  يَطةيةدا ئةرِوات و هةَليبةو رِ

ناداتةوةء  ئةوةيان كة ئاورِى ليَ): فةرمووى! خوادا كاميان باشرتة؟
كة حةزى  ئةمة فةرموودةى مةسيحة . (ناطريَتةوة هةَلي

ةنطة ئةوة رِ ونيا لةبةرهيض جؤريَك طرنطى بدريَت بة د نةكردووة بة
ةواى رِخاوةنى ماف ئةو ئاَلتونة ببيَتة هؤى دووبةرةكايةتى و نةدريَت بة

واتة بةكارى  ،ببيَتة هؤى تاوانبارى وة كة ئةياندريَتىَ ،(مستحق)خؤى 
واتة بةهؤى ئاَلتونةكةى ئةمةوة بوو تووشى تاوان  ،دا تاوان بيَنن لة

 .دانةوة ليَى باشرتةنة رِ، كةواتة هةَلنةطرتن و ئاوبوون
سامانى دونياى نةئةويست وة ئةطةر  هةروةك ثيَغةمبةر 

ئةمانة هةموويان  ،ثيَناوى خوادا وةريشى بطرتاية سةرفى دةكرد لة
دونيا  وة بؤ زؤر طرنطى نةدان بة ،ن بؤ ئادةميزاد(الرتهيب)ترساندن 

 ،خةو) هةروةها دونيا منوونة كراوة بة ،يةكجارةكى نةك وازهيَنان بة
و ئاطادار بوونةوة  هؤشكردنةوة وة مردن بة ،خةو بينينةوة وة ذيانى بة

 كيََلطةيةكة كردةوة تيايدا تؤوةكةيةتى كة ئةيضيَنن وة)دونيا  ،(خةو لة
                                                             

 (.35534)ابن أيب الدنيا  (4)
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خانوويةك ) وة منونة كراوة بة ،(ى درويَنة ئةكاتيبةرهةمةكةى دوا
ايةوة ورةوة لةو دةرطهةبيَت لةم دةرطايةوة دةضيَتة ذودوو دةرطاى 

ء بؤن خؤش بةآلم  خواردنيَكى بةتام)وة منونةكراوة بة  ،(ديَتة دةرةوة
 منوونة كراوة بة ةو ،(ذةهراوى كراوة ئةوةى ئةخيوات ئةيكوذيَت

وةردةطريَت ئةطةر  لةش سوودى خؤى ليَ ك دواى ئةوةىخواردنيَ)
و ناخؤشى  ء ئازار دا خاوةنةكةى تووشى ئيَش لةش مبيَنيَتةوة لة

 .(دةكات
 هةموو كةس لة: دةفةرمويَت  (ى كورِى مةسعوداهلل عبد)

ميوان لةسةر  ،اسثاردةكانيةتىدونيادا ميوانة وة ئةوةى هةيةتى رِ
 .(1)خاوةنةكةى ش دةدريَتةوة بةاسثاردةسةفةرة، ئةرِوات و رِ

دةكات ض كردةوةيةك بكةم  وة يةكيَك ثرسيار لة ثيَغةمبةر 
ْنَيا » :بويَم؟ فةرمووىو خةَلكى خؤشيان باشة كة خوا اْزَهْد ِِف الدُّ

«ِدي النَّاِس َُيِبَُّك النَّاُس َُيِبََّك اهللَُّ، َواْزَهْد فِيََم ِِف َأيْ 
(2). 

دوورةثةريَز بة  ،دونيا خوا خؤشى دةويَيت بة لةدوورة ثةريَز  :واتة
 .خةَلكى خؤشةويست دةبى الى خةَلكى لة داواكردن لة

                                                             

 .(41144) "الشعب  "البيهقي يف  (4)

 .(944)برقم  "الصحيحة " ، ويف (4414) هبن ماجا رواه (4)
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  (ئةمحةد)ئيمام v  دةطيَرِيَتةوة ثيَغةمبةر فةرموويةتى :
، َوُأَحدِّ » ا الثَََّلُث  :ُثُكْم َحِديًثا َفاْحَفُظوُه، َقاَل َثََلٌث ُأْقِسُم َعَلْيِهنَّ َفأَمَّ

ُه َما نَ : الَّتِي ُأْقِسُم َعَلْيِهنَّ  َص َماَل َعْبٍد َصَدَقٌة،َفإِنَّ َوََّل ُظلَِم َعْبٌد  قَّ

ا، َوََّل َيْفَتُح َعْبٌد َباَب َمْسَأَلٍة بَِمْظَلَمٍة َفَيْصِِبُ  ا ِعزًّ َعَلْيَها إَِّلَّ َزاَدُه اهللُ ِِبَ

«إَِّلَّ َفَتَح اهللُ َلُه َباَب َفْقرٍ 
(1). 

سآ شت هةية سويَندى لةسةر دةخؤم وة هةندآ شتتان ثيَ  :واتة
هةر ماَليَك  (1)دةَليَم لةبةرى بكةن ئةو سيانة سويَندى لةسةر ئةخؤم

و بةندةيةك كرد بكريَت كةم نابيَتةوة، هةر ستةميَكيان لة خيَرى ليَ
ئارامى لةسةر طرت خواى طةورة هةر سةرى دةخات و دةسةآلتى ثآ 

بةندةية داواى كرد لةهةر كةسيَك بؤ شتيَك خواى  هةر ،دةبةخشيَت
 .طةورة هةر دةرطاى ثيَويستييةكى ترى ليَدةكاتةوة

بةندةيةك : دونيا بؤ ضواركةسةوة ئةو شتانةش كة ومت لةبةرى كةن 
ثيَناوى خوا  َلةى لةخوا سامان و زانينى ثآ دةبةخشيَت ئةو ما

و يارمةتى خزمةكانى ئةدات، وة ئةزانيَت ضةندة مافى ئةبةخشيَتةوة
خواى تيَداية ئةى بةخشيَت ئةم بةندةية باشرتين شويَنى هةية الى خوا، 

                                                             

 .(49149)، وأمحد (4449)، وابن ماجه (4445)رواه الرتمذي  (4)

 .سيانةيةواتة ثيَغةمبةر سويَندى لةسةر دةخوات كة بيَطومان واية ئاماجنى ئةو  (4)
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اَلى ثآ نابةخشيَت وة بةندةيةك خوا زانستى ثآ دةبةخشيَت بةآلم م
، ثيَغةمبةر ئةَليَت ئةطةر ماَلم هةبواية وةك فآلن كةس ئةم بةخشيةوة

 وة بةندةيةك خوا  ،دا يةكسانن ثاداشت ئةم دووانة لة: فةرمووى
زانستى ثآ نابةخشيَت ماَلةكةى هةروا سةرف  دةبةخشيَت و ماَلى ثيَ

ت ئةمة ء كةسى نادا ء يارمةتى خزم دةكات مافى خواى تيا نادات
وة بةندةيةك خوا ماأل ء زانستى ثآ  ،خراثرتين شويَنى هةية الى خوا

نةبةخشيوة ئةَليَت خؤزطة ماَلم ببواية وةكو فآلنة كةس مب 
 دا بةشدارة لةطةأل دةوَلةمةندةكان"بةخشيايةتةوة مبربداية بةرِيَوة 

 .(1)"بةطويَرةى نييةتى

َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى  ََّل َتُزوُل َقَدَما» :دةفةرمويَت ثيَغةمبةر 

ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرهِ فِيََم َأْفنَاُه، َوَعْن ِعْلِمِه فِيَم َفَعَل، َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْيَن 

«اْكَتَسَبُه َوفِيَم َأْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم َأْبََلهُ 
(2). 

 ى ليَؤذى دوايى تا ثرسياررِ زطارى نابيَت لةئادةميزاد رِ :واتة
 :دا ضوار شت نةكريَت لة

 .تة سةرةدا بردوو ثيَناوى ضي تةمةنى لة -1

                                                             

 .(3411) هبن ماجاوصحيح  ،(4345)والرتمذي ، (4599)مسلم رواه  (4)

 .(941) "الصحيحة " ، ويف صحيح حسن وقال حديث (4441)رواه الرتمذي (4)
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 .هيَناوة دا بةكار ثيَناوى ضي كاتى طةجنيةتى لة وة -2

 ثيَناوى ضي ء لة ماَلةكةى لة ض سةرضاوةيةك ثةيداكردووة -3
 .كردوة دا سةريف

 .كردووة ةى ئةتزانى تا ضةندآ كردةوةت ثيَيوة لةو زانياري -4

حةسةنى )و   (ئيمامى عةىل)فةرموودةيةكى  ئيَستةش بة
 :كؤتايى ثآ ديَنني  (بةسرى
 (عةىل كورِى ئةبوتاَليب)  ئةفةرمويَت نياداووةسفى د لة: 

، نَ زَ ا َح هَ يْ فِ  رَ قَ تَ افْ  نْ مَ ، وَ مَ َد ا نَ هَ يْ فِ  مَ قَ َس  نْ مَ ، وَ نَ مَ ا أَ هَ يْ فِ  حَّ َص  نْ مَ  ارٌ دَ »

«ارٌ نَّ ا الْ هَ امُ رَ َح  نْ مِ وَ  اٌب َس ا حِ َلَُ َلَ َح  نْ ، مِ نَ تَ فَ  اهَ يْ فِ ى نَ غْ تَ ْس اِ  نْ مَ وَ 
(1). 

وة  ،دونيا خانوويةكة هةركةس تيَيدا طةنج بيَت ثري دةبيَت :واتة
بيَت تيَيدا  و هةركةس هةذارركةس نةخؤش بيَت ثةشيمانة تيَيداهة

وة هةركةس دةوَلةمةند بيَت تيَيدا تووشى بةآلو ناخؤشى  ،خةفةت بارة
وة لة  ،حةآلَلةكانى دونيادا ليَثرسينةوة هةية وة لة ،دةبيَت

 .دا سزاى ئاطرة حةرامةكاني

  (رىحةسةنى بةص)وة v عومةرى )دا بؤ  نامةيةك لة
ْنَيا َداُر َظْعٍن َلْيَسْت بَِداِر إَِقاَمٍة،ـَفإِنَّ ال» :ئةنوسيَت (كورِى عبدالعزيز  دُّ

                                                             

 .(49) "ذم الدنيا " ابن أيب الدنيا يف  (4)
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ََم ُأْنِزَل إَِلْيَها آَدُم ُعُقوَبةً  «إِنَّ
(1). 

وة  ،دونيا شويَنى كؤضكردنة نةك شويَنى داكوتان و مانةوة :واتة
 .دراوةتة دونيالة سزاى هةَلةكردنةكةيةوة نيَر  (ئادةم)ثيَغةمبةر 

لةئةجنامى سزادا خبريَتة ناوى ئةبيَت ض خؤشى  كةواتة شويَنيَك كة
شويَنى سزا  نيادا بةود بةَلكو لة !و حةواندنةوةيةكى تيَدا بيَت

 منونةى دنياى بة بؤية ثيَغةمبةرى خوا  (سجن)دةوتريَت بةندخيانة 
 .(2)تةوة بؤ موسَلمانانةبةندخيانة ليَكداو

 

 لةسةر ثلةى دةولَةمةندى الى خودابةلَطةى دةولَةمةندةكان 
 

 ،و بيَدةنطييةكى تةواودواى طويَطرتنيَكى دوورو دريَذ
و  فةرموودةء  وتاردان ضةند ئايةت دةوَلةمةندةكانيش هةَلسان بة

دةستيان  ان ثيَشكةش كرد بةجمؤرةى خوارةوةكردنةوةيةكيشيتةَل
 :ثيَكرد

ئةى هةذارةكان : تىوانةوة يةكيَكيان هةستا بةناوى دةوَلةمةندةك
باشرتين بةَلطةء منونةتان بؤ هيَناينةوة ئيَمةش ئةزانني ئةوةندةء 

                                                             

 .(4/434)حلية األولياء  (4)

 .94سبق خترجيه ص (4)
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ثيَدا وة خؤتان هيَناية سةر ئةو  ،ضةندةهاى ترتان هةية بةآلم دريَذةتان
تةواوى سةركةوتنء خاوةنى ثلةى بةرزن و  اليةنةى كة بة

ش هةموو بةَلطةء نةهيَناوة، بةآلم ئيَمةبةرامبةرةكةتان ثلةى بةدةست 
منوونةكامنان ئةهيَنني لةطةأل منوونةء بةَلطةكانتان ئةخيةينة تةرازووى 

 لة بةآلم با ،باشرت لةيةوة تا بؤمان دةركةويَت باش يشةرع و ذير
دا دةربكةويَت و دةرضيَت ئةو كةسةى كة شيَوةى خؤى  نيَوامنان

هةرضييةك ثةيدا ئةكات  دةست يةكيَكى زؤر هةذارء كةم كردووة بة
و بآ سوود بؤ خؤى و خزم و ( ثيسكة)يةك و رذدى  ئةخياتة سةر

زياتر ئةطةر خوا  ىبةرطى هةذارى ثؤشيوة بؤ كؤكردنةوة وة ،خةَلكى
 ئاطا لةةزاية، بيَنارِ ، ئةطةر ليَى بطريَتةوةثيَى ببةخشيَت ثيَخؤشحاَلة

ياخود هةذاريَكى  ،خوداء دواى ئارةزووةكانى دونياى كةوتووة
زمان و  ةزايى دةردةبرِيَت بةيةكةى بةردةوام نارِيازى لةسةر هةذارنارِ

وة ئةطةر ليَى  ةةزامةندئةطةر خوا شتيَكى ثآ ببةخشيَت رِ ،شيَوة
ةزاية، وة بةهةموو كاتيَك هةوأل دةدات بؤ دونيا، بةآلم بطريَتةوة نارِ

كة بكةين ( و ياوةرةكانىكاتى ثيَغةمبةر)ا ثيَشووةكامنان سةيريَكى بر با
ؤذى كؤتايى هةر ةزامةندى خواو رِبووة بؤ رِ هةموو ذيانيان ثيَشربِكيَ

وادارةكامنان كة خةَلكى ئةوانة برا برِ: هةذارء دةوَلةمةندييةوة بة
 ،كاميان يان بةرزترة لة، دةربارةيان دةَليَن كاميان بةرِيَزترين ثلة
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بةآلم ئةوان خؤيان سةيرى ئةوةيان ! هةذارانيان يا دةوَلةمةنديان؟
كاميان بةَلكو سةيرى ئةوةيان  نةكردووة كاميان ثلةيان بةرزترة لة

 .ؤذداة ثلةء سزاى دوارِخوار كاميانةوةن ل ئةكرد تا بزانن كاميان لة
دا باسى كردةوةى باش  ضةندةها شويَن دا لة بةآلم لة قورئان

ثارةء  وة ئةو كردةوانةش بة ،وة وةسفى خاوةنةكةى ئةكات ،دةكات
سةرفكردنى  زةكات، يارمةتى هةذاران،)ةكو ماأل نةبيَت نايةتة دى و

 ،ثيَناوى خوا بةماأل وة خؤبةختكردن لة ،يَطةى ضاكةدارِ لة
خواردن بةخشينةوة  ،بةندة ئازادكردن ،ئامادةكردنى ثيَداويستى شةرِ

ئارامى هةذار لةكويَية ئةطةر دةوَلةمةند يارمةتيان  ،(دا لةكاتى طراني
برسييةتى و تينوييةتى و بآ ثؤشاكى و  زطاريان نةكات لةنةدات و رِ

ية بةرامبةر سوودى دةوَلةمةند كة ئارامى هةذار لةكويَ! ؟ماندوويى
و دوذمن لةناو بردن و سةركةوتن ئةدات لة ثيَناوى خواداوَلى هة

بةرزكردنةوةى ئاين و دامةزراندنى وآلت بؤ بةرِيَوةبردنى فةرمان و 
 !؟ياساكانى ثةروةردطار

  شوكرانةى  لةكوآ لةسةر هةذارى و (زةر ئةبو)ئاراميى
 ء ئازادى ئةكرد لة لةكوآ؟ كة ضةندةها بةندةى ئةكرِى (ئةبوبةكر)

ثيَناوى سةركةوتنى  وة سةرفكردنى ماأل لة! دا باوةرِةكانسزاى بيَ ذيَر
 َفَعنِيـاٌل َما نَ ـَفَعنِي مَ ـَما نَ » :دةفةرمويَت وةك ثيَغةمبةر ! دا ئيسالم
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«َماُل َأِِب َبْكرٍ 
(1). 

 .ماَلى هيض كةس بةكةَلكم نةهات وةك ماَلى ئةبوبةكر :واتة

 لةكوآ و ئةو هةموو  (أهل الصفة)ى هةذارانى ئارام
يَكخستنى سةربازانى ئيسالم بؤ ثاراستنى ثيَناوى رِ سةرفكردنى ماَلة لة

دةوَلةتى ئيسالم و بآلوكردنةوةى ئاينى ثريؤز لةكوآ؟ وةك ثيَغةمبةر 
  ماَلةكةى سوثايةكى زؤرى  بة كة (ئيمامى عومسان)دةربارةى

اَن َما» :يَكخست دةفةرمويَترِ «َعِمَل َبْعَد اْلَيْومِ  َما ََضَّ اْبُن َعفَّ
(2)

. 

 .بةدواوة زيان ناكات هةرضى بكات عومسان لةمرِؤ :واتة
ليَت خؤش بيَت ئةى عومسان ئةوةى بة  خوا: وة فةرموويةتى

 .نهيَنى ئاشكرا ئةيكةيت و وة ئةوةى بة

  ئةطةر سةيريَكى قورئان بكةين ئةبينني ئةوةندةى باس و
وةسفى هةذارء ئارامطر ناكات، وةسفى ضاكةكاران دةكات ئةوةندة 

ْفََل،ـَيِد الـْْيٌ ِمَن الـُعْلَيا َخ ـُد الـيَ ـال» :دةفةرمويَت يَغةمبةر ـوةك ث  سُّ

                                                             

، وأمحد يف (94)باسناد صحيح، وابن ماجه ( 45)إلمام أمحد "فضائل الصحابة  "كتاب  (4)

وقال ( 1959)، وابن حبان (5/31) " الكربى" ، والنسائي يف (1439) " املسند" 

 .إسناده صحيح عىل رشط البخاري (:شعيب األرنؤوط)حمققه 

، وأمحد وصححه( 3414)واحلاكم  ،(4941) لأللباين " الرتمذي سنن صحيح"  (4)

(41131). 
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ْفََل : َفالَيُد الُعْلَيا ائَِلةُ : ِهَي املُنِْفَقُة، َوالسُّ «ِهَي السَّ
(1)

. 

 .خوارةوةية لةى لةسةرةوةية باشرتة لةو دةستةى ئةو دةستة :واتة

 ثيَغةمبةر  وة خوا بة ،مةندةكةيةوَسةرةوة دةستى خيَردةستى 

هةذارء كةمدةست  [9:  الضحى] [گ  گ  گ: ]دةفةرمويَت
ةكةوة ثيَغةمبةر يبوويت دةوَلةمةندى كرديت، بيَطومان خوا لة ضؤنيةتي

ت، واتة هةذارى بؤ يةكى تر ئةطةر باشرت نةبيَينابات بؤ ضؤنيةت
 .دةوَلةمةندى

 (عةمرى كورِى عاص)بةآلم  ،ء باشرتة خيَرة كةواتة دةوَلةمةندى
: تةفسريى ئةم ئايةتة بةم شيَوةية ناكات و بةرثةرضى دةداتةوة و دةَليَت

، ئةمة (ئةو كاتة عةرةب بةطشتى بآ دةسةآلت و هةذار بوون)
 .ةكة كة تيَكةَلى باسةكةمان كردينيتيَبي

 ِيَزو وة دةوَلةمةندى لةطةأل سوثاس و ستايشى خوادا ر

ىئ ۆئ ۆئ ۈئۈئېئېئ ېئىئ]يية بةزة

ةزامةندةكان دةبنة هؤى وة هةر دةوَلةمةندة رِ ،[415:  البقرة] [ىئ
ئةوةى كة هةذارة ئارامطرةكان خواثةرستى بكةن بة يارمةتيدان و 

وة بيَطومان  ،وة يارمةتيدانيان بؤ خواثةرستى ،ضاكةكردن لةطةَلياندا
                                                             

 .(4133)ومسلم  ،(4449)البخاري رواه  (4)
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ثاداشتى ئةوان كةم  ثاداشتى دةوَلةمةندةكانيشى تيَداية بةبآ ئةوةى لة
دؤزةخ و  زطاربوونة لةةوانيَك رِوؤذوشكاندنى رِ ،ؤذووبيَتةوة وةك رِ

 .ةوانةكةيةوؤذوليَخؤشبوونى هةية الى خوا وة ثاداشتى وةكو رِ

 (عومةرى كورِى خةتاب)  خيَرات  خيَرء: دةفةرمويَت
 .ثاراستنى ئادةميزادة لة ئاطر

  وة ثيَغةمبةر ََم كَ  ةَ ئَ يْ طِ اْْلَ  ئُ فِ طْ تُ  ةُ قَ َد صَّ الْ وَ » :دةفةرمويَت 

«ارَ نَّ اُء الْ املَْ  ئُ فِ طْ يُ 
(1). 

دةبات وةك ئاو ئاطر خيَرو خيَرات هةَلةء خراثة ال :واتة
 .دةكوذيَنيَتةوة

 وة ئةطةر خوا  ،هةموو خيَرء ضاكةيةك بةآل دةطيَرِيَتةوة وة
ى تيَر ئاو ويةكيَك لةبةر ئةوةى سةطيَكى تينو خؤش بووبيَت لة

 كردبيَت دةبيَت ثاداشتى ئةوانة ضؤن بيَت كة ضةندةها ئادةميزاديان لة
 !؟زطار كردووةبرسيةتى و تينويةتى و بآ بةرطى رِ

  وة ثيَغةمبةر اَر َوَلْو بِِشقِّ ََتَْرةٍ،ـنَّ ـوا الـقُ ـاتَّ » :ويَتـةرمـدةف 

                                                             

، (941) "الصحيحة " ، و(4911) "صحيح الرتغيب والرتهيب " صححه األلباين يف  (4)

، 4144) "صحيح األذكار " ، وصححه سليم اهلاليل يف (43) "تراجعات األلباين " و

113). 
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«َفَمْن ََلْ ََيِْد َفبَِكلَِمٍة َطيَِّبةٍ 
(1). 

لةتة خورمايةكيش بيَت  دؤزةخ ئةطةر بة لة خؤتان بثاريَزن :واتة
ماأل ئةوة  ئةطةر نةيان بوو بة ،ئةطةر نةتان بوو بة وتةء قسةيةكى باش

 .بة قسة بيَت با

كةواتة ماأل لة ثيَشرتة سةرةراى ئةوةى كة ضةندةها جار خوا 
خؤشةويستى خؤى دةردةبرِيَت بةرامبةر بة خيَركردن و يارمةتيدان وة 

 .ماَلةوة برايةتى و دؤستايةتى ثيَك ديَتهةر بةبؤنةى 

 سووديَكى زؤرى تيَداية كة دا  يارمةتيدانى خةَلكي وة لة
خيَرو خيَرات : دةَليَت  (عىةئيرباهيمى نةخ)يَت وةك دررناذميَ

وة  ،وة ماأل دةثاريَزيَت ،دةباتوة تاوان ال ،ستةم لةسةرت الدةبات
وة دةبيَتة شويَنى برِواو  ،وة دَلت خؤش دةكات ،ؤزى زياد دةكاترِ

هةروةك  ،خراثة طومانى باشى خةَلكى و دوورت دةخاتةوة لة
ى ئةبيَتة هؤى شويَنى طومانى خراثى خةَلكى وة هةموو يثيسكة

 .(2)تةنط دةبيت دةبات و دَلطران و بةرضاو ضاكةيةكت لةناو

  نت ، دأل و دةروضاكةكردن شةيتانت ىلَ دوور دةكةويَتةوةبة
وة  ،خةَلكىالى  ثاشان ؤشةويست ئةبيت الى خواثاك دةبيَت و خ

                                                             

 .(4141)، ومسلم (1513) رواه البخاري (4)

 .393عدة الصابرين ص (4)
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وة تةمةنت زياد دةكات  ،دةبيَتة هؤى شاردنةوةى هةموو ناتةواويةكت
وة داواى  ،دا ؤذى دواييرِ و ئةبيَتة نزاى خيَرى خةَلكى بؤت لة
وة دةبيَتة هؤى  ،إن شاء اهللليَخؤشبوونت بؤ دةكات الى خوا 

وة هانت دةدات  ،دا دواييؤذى و رِدونيا البردنى هةموو خراثةيةك لة
ضاكةيةكى ثآ  اى ئةوةى هةروة سةرةرِ ،بؤ كردنى ضاكةى زياتر

 .دا بةو ويَنةية ثاداشتت دةدريَتةوة ؤذى دواييبكةيت لة رِ

  وة ثيَغةمبةر ضةندةها فةرموودةدا ئاطادارمان  لة
ُيْسلُِمُه، َوَمْن َكاَن ِِف املُْسلُِم َأُخو املُْسلِِم َّلَ َيْظلُِمُه َوَّلَ » :كة دةكاتةوة

َج اهللَُّ  َج َعْن ُمْسلٍِم ُكْرَبًة، َفرَّ َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اهللَُّ ِِف َحاَجتِِه، َوَمْن َفرَّ

ُه اهللَُّ َيْوَم  َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَِتَ ُمْسلًَِم َسَِتَ

«الِقَياَمةِ 
َأْعَتَق َرَقَبًة ُمْسلَِمًة، َأْعَتَق اهللَُّ بُِكلِّ ُعْضٍو ِمنُْه ُعْضًوا َمْن »، (1)

«اِر، َحتَّى َفْرَجُه بَِفْرِجهِ ِمَن النَّ 
َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن »، (2) َمْن َنفَّ

َس اهللُ َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن يَ  ْنَيا، َنفَّ َ َعََل ُكَرِب الدُّ ُسَّ

ُه اهللُ ِِف  ْنَيا َواآْلِخَرةِ، َوَمْن َسَِتَ ُمْسلًَِم، َسَِتَ َ اهللُ َعَلْيِه ِِف الدُّ ، َيُسَّ ُمْعُِسٍ

                                                             

 .(4444)رواه البخاري  (4)

 .(1145)رواه البخاري  (4)
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ْنَيا َواآْلِخَرةِ، َواهللُ ِِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِِف َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن  الدُّ

نَِّة، َوَما َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس فِيِه ِعلْ  َل اهللُ لَُه بِِه َطِريًقا إَِل اجْلَ ًَم، َسهَّ

اْجَتَمَع َقْوٌم ِِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللِ، َيْتُلوَن كَِتاَب اهللِ، َوَيَتَداَرُسوَنُه 

ْتُهُم املَََْل  ُة َوَحفَّ ْْحَ كِينَُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ ئَِكُة، َبْينَُهْم، إَِّلَّ َنَزَلْت َعَلْيِهِم السَّ

َأ بِِه َعَملُ  ْع بِِه َنَسُبهُ َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدُه، َوَمْن َبطَّ «ُه، ََلْ ُيُْسِ
(1). 

هةركةس ثؤشاكيَك بؤ موسوَلمانيَك بكات خوا لة ثؤشاكى  :واتة
وة هةركةسيَك برسييةك تيَر بكات خوا  ،ازاوةى بةهةشت ئةيثؤشآرِ

ئازاد  وة هةركةسيَك بةندةيةك ،ميوةى بةهةشت تيَرى دةكات لة
زطار دةكات لة بكات خوا هةموو ئةندامةكانى لةشى ئةو كةسة رِ

ةك يةحةتيوة هةركةسيَك نارِ ،قاض دؤزةخ دةست بةدةست و قاض بة
ؤذيى ةحةتى دونياء رِنارِ ئاسان بكات لةسةر موسوَلمانيَك خوا لة

سوَلمانيَك وة هةركةسيَك بةآليةك لةسةر مو ،زطارى دةكاتدوايى رِ
خوا لةطةأل ئةو كةسةداية كة  ،البدات خوا لة قيامةت ئةيثاريَزيَت

ئةمانة هةمووى فةرموودةء وتة . بةردةوام لةطةأل براكةيداية بة يارمةتى
وة ئةمانة هيضى بةماأل و سامان نةبيَت نايةتة  جوانةكانى ثيَغةمبةرن 
بةآلم  ،اكةيندا ئيَمة دذايةتى ئارامى هةذاران ن دى، لةطةأل ئةوةش

                                                             

 .(4199)رواه مسلم  (4)
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بؤنةى دةسةآلتى  ئارامطرتن لةكوآ و ئةم ثلة بةرزانة لةكوآ كة بة
 !دونياوة ديَتة دى؟

  ثيَغةمبةر َرُجٌل آَتاُه : ََّل َحَسَد إَِّلَّ ِِف اْثنََتْْيِ » :دةفةرمويَت

ْيِل، َوآَناَء النََّهاِر، َوَرُجٌل  آَتاُه اهللُ َماًَّل، اهللُ اْلُقْرآَن َفُهَو َيُقوُم بِِه آَناَء اللَّ

ْيِل، َوآَناَء النََّهارِ  «َفُهَو ُينِْفُقُه آَناَء اللَّ
(1). 

ثياويَك قورئانى  ،دا نييةدوو شت  ى لة(حسود)ضاوتيَربِين  :واتة
وة ثياويَك  ،ؤذ نويَذ بكات وة تيَيدا بيخويَنيَتو رِشةء لةبةر بيَت بة

خةريكى بةخشينةوةى ؤذ و رِامان و ماَلى ثيَ ببةخشيَت و شةوخوا س
 .ثيَناوى خوادا بيَت لة

ثيَناوى خوا  دةوَلةمةندى و بةخشينةوةى لة ليَرةدا ثيَغةمبةر 
 بيَطومان هةروةك لة ،ةوةيزى قورئان و شةونويَذخستوةتة رِ

باستان كرد كة دةوَلةمةند  فةرموودةكةى ثيَشوودا كة
نى بوو دةوَلةمةندييةكةى بة زانستةكةى بةكار ئةهيَناء باشرتين شويَ

دةخواست و  زانستةكةى خؤزطةى ثيَ كة بةبةآلم هةذارة ،الى خوا
ليَرةدا  ،نيةتى وابوو ئةطةر ئةويش دةوَلةمةند بواية وةكو ئةو ئةبوو

ش ئةوة وة ،هةردووكيان ثاداشتيان وةك يةكة لةسةر كردةوةء نيةت

                                                             

 .(3393) "صحيح سنن ابن ماجه " ، ويف (945)، ومسلم (5145)رواه البخاري  (4)
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بةآلم هةذارةكة  ،بزانني دةوَلةمةندةكة كردةوةء نيةتةكةى هةية
كةواتة  ،زمان ئيرت كردةوةى نيية داية بة هةية لةطةأل وتين تةكةىةني

دا ثاداشتيش هةية  بنةرِةتى ثاداشت بؤ دةوَلةمةندةكةية لةطةأل ئةوةش
بةآلم ثاداشت الى خوا ثلةى زؤرى  ،بؤ هةذارةكة لةسةر نيةتةكةى

هةية هةروةك يةكيَك نيةتى هةبيَت بضيَت بؤ حةج وة بةتةواوى 
ليَرةدا  ،دا نيةتى هةبووة دا لةثيَش ئةوةشحةجةكة بكات لةطةأل 

ئةوةى ضووة بؤ حةجةكة بة نيةتةكةوة ثاداشتى زياترة لةوةى كة بةس 
 ثيَغةمبةر  ،كردن حةج بؤ نيةتةكةى هةية و ماَلى نيية ثيَى برِوات

َغُه اهللُ َمنَاِزَل » :دةفةرمويَت َهاَدَة بِِصْدٍق، َبلَّ َهَداِء، َمْن َسَأَل اهللَ الشَّ الشُّ

«َوإِْن َماَت َعََل فَِراِشهِ 
(1)

. 
ثلةى  دَليَكى تةواو ئاواتى ئةوة بيَت بة ئةو كةسةى بة :واتة

خوا ثلةى شةهيدى ثآ دةبةخشيَت ئةطةر لةسةر  شةهيدى بطات بة
 .جيَطادا بيَت

دةبةخشيَت كة سةد ثلةية  واتة ثلةيةك لة ثلةكانى شةهيدى ثيَ
يةكةوة تا  ان ثآ ئةدات ثاداشتى خيَر لةـَلميَغةمبةر هةواـيرت وةك ثـئ

 رةىويَـش بةطـريـاتـةد زيـةوت سـا حـةدةوة تـس لة ،ةدـا سـت ء دة

                                                             

 .(4919)رواه مسلم  (4)
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 .(1)نيتةكةى

 الى ثيَغةمبةر ا كاتيَك هةذارةكان طةرِانةوة بؤهةروةه 
ئةو زيكرةى بة ئيَمةت ثيَشاندا لةدواى نويَذةكةوة بيكةين : تيانو

ئيَستا  ،دةوَلةمةندةكان ثاداشتمان هةية وةك ثاداشتى كردةوةى
اى كردةوةكانيان ئةم دةوَلةمةندةكان ئةمةيان بيستووة ئةوانيش سةرةرِ

َذلَِك َفْضُل اهللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن »: فةرمووى زيكرانة دةخويَنن، ثيَغةمبةر 

هةركةسيَك ويستى  يَزو ثلةيةكة خوا دةيبةخشيَت بةئةوة رِواتة  «َيَشاءُ 
دواى ئةوة ثيَيان   طيَرِانةوةيةكى تردا ثيَغةمبةر بةآلم لة ،هةبوو

نََّة َقْبَل اأْلَْغنَِياِء بِنِْصِف َيْومٍ » :دةفةرمويَت ، َيْدُخُل ُفَقَراُء امْلُْؤِمنَِْي اجْلَ

«ََخِْسَِمَئِة َعامٍ 
(2). 

ثيَش ةدةمآ كة هةذارة موسَلمانةكان لةئةى مذدةتان ن :واتة
 .(3)ثيَنج سةد ساأل دةضنة بةهةشتةوة بة ةوةدةوَلةمةندة موسوَلمانةكان

                                                             

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ] :هةروةك ضؤن خوا دةفةرمويَت (4)

 : البقرة}[ ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڎ  ڎ

414}. 

 .14سبق خترجيه ص (4)

وَن ]  :وةك خواى طةورة دةفةرمويَت (3) َّا َتُعدُّ  .{41 :ج احل}[ َوإِنَّ َيْوًما ِعنَْد َربَِّك َكَأْلِف َسنٍَة ِِم
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كةواتة ليَرةدا هةذارةكان لةجياتى ئةو كردةوةى دةوَلةمةندانة 
خاَليَكى تريان هةية ئةويش ئةوةية لةثيَش دةوَلةمةندةكانةوة دةضنة 

بةآلم لةبةر نةبوونى دادطايى و ليَثرسينةوةى  ،سةالمةتى بةهةشتةوة بة
بؤية خوا  ،ةرزى دةوَلةمةندى مايةى خيَرةقورس بةسةريانةوة نةك ثلة ب

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ] :بةخيَر ناوى دةبات

دا ثارةو  سةرةمةرط ئةطةر يةكيَك لة [491:  البقرة] [ې  ې
: وة دةفةرمويَت. هيَشت بؤ ئةوانةى دواى خؤى ماأل و خيَريَكى بةجيَ

هؤيةكى  وة ئةطةر ثارةء ماأل [9:  العاديات] [ۓ  ۓ    ڭ  ڭ]
سةرةكى نةبيَت بؤ هةَلسوراندنى ذيان خوا فةرمانى نةدةدا كة 

 بة وةك ثيَغةمبةر  ،دةستى مندأل و شيَت و تيَكضوو بيثاريَزيَت لة
الِِح ، َيا َعْمُرو » :فةرموو ى(عةمر) الُِح لِْلَمْرِء الصَّ «نِْعَم املَْاُل الصَّ

(1). 
 .ماَلى باش بؤ ثياوى باش :واتة

ََّل َخْْيَ فِيَمْن ََّل »: دةَليَت  (كورِى موسةييبسةعيدى )وة 

هِ ِريـيُ  هُ ، َهُه َعِن النَّاسِ َوْج  ُكفُّ بِهِ ـيَ ، ُد ََجَْع املَْاِل ِمْن ِحلِّ  ،َوَيِصُل بِِه َرِْحَ

                                                             

األدب " ، و(454) " املرامغاية " ويف  ،(3441)، وابن حبان (49414)رواه أمحد  (4)

 .(4491) "الشعب " ، والبيهقي يف (499) "املفرد 
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هُ  «َوُيْعطِي ِمنُْه َحقَّ
(1)

. 
ئةو كةسة خيَرى تيَدا نيية كة نايةويَت ثارةو ماأل كؤبكاتةوة  :واتة

 وة مافى خواى ليَ ،بدات وكارء خةَلكى ثيَ خزم و كةستا يارمةتى 
 .بدات

ى خستؤتة ثيَش كارة ضاكةكانى يوة خواى طةورة خيَرو بةخشندة

ی  جئ    حئ  مئ  ىئ] :ترةوة ی   :  احلديد] [ی  

49]. 
َماِن ِسََلُح »: دةفةرمويَت  (سوفيانى سةورى) املَْاُل ِِف َهَذا الزَّ

«املُْْؤِمنِ 
(2). 
 .ماأل لة ئةمرِؤى ئيَمةدا ضةكى موسَلمانةسامان و  :واتة

ئةمانة هةمووى  ،واتة وةكو ضةك بةكاردةهيَنريَت بؤ خؤثاراسنت
بةآلم نةك دةوَلةمةندييةك نةزانيَت  ،بةَلطةن لةسةر باشى دةوَلةمةندى
وة هةردةم  ،استى خؤىخاوةنى رِ ضؤن سةرفى بكات وة ئةيدات بة

ى ةوة، بيَئاطانةبيَت بيَت تا ليَى كةم دةوَلةمةندييةكةيةوة بةسرتاو دَلى بة

                                                             

، وابن (4/413)، وأبو نعيم يف احللية 494ص " تلبس إبليس" يف  بن الفرج اجلوزيا (4)

 .(55) "إصالح املال " أيب الدنيا يف 

 .(1/394)، وأبو نعيم يف احللية 494ص " تلبس إبليس" يف  بن الفرج اجلوزيا (4)
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ثيَناوى  وة هةر سةرفى بكات لة ،ؤذى دوايىخواو رِ كردووة لة
 .نياداونةفس و ئارةزووةكانى د

ينَاِر، » :دةفةرمويَت هةروةك ثيَغةمبةرى خوا  َتِعَس َعْبُد الدِّ

ْرَهمِ  «َوالدِّ
(1). 

بوو ثيَى خؤشةء  و درهةم ئةطةر زيادلةناوضيَت بةندةى دينار :واتة
 .ةزايةئةطةر كةمى كرد نارِ

بؤنةى ماَلةوة دةتوانيت خواثةرستى بكةيت و حةج و  هةر بة
ماأل  هةر بة وة ،خؤبةختكردن و مزطةوت كردنةوةء بةندة ئازادكردن

بهيَنيت كة يارمةتيت ئةدات بؤ ئةوةى ئيمانت ثيَى  ئةتوانيت ذنى ثيَ
بؤنةى  وة هةر بة ،دامبةزريَت وة باشرتة لة نويَذى سوننةت

وة ئةبيَتة  ،دةوَلةمةندييةوة سيفةتى بةخشندةيى و سةربةرزى ئةبيَت
وة هؤى طةيشنت بة ثلةى بةرزى  ،هؤى دؤستايةتى و خؤشةويستى

 .ةزامةندى خوارِ
ثلة بةرز الى خوا ) :هةروةك هةندآ لة سةلةف فةرموويانة

ماأل  س بةوة كردةوةش بة ،بةدةست ناهيَنيت ئةطةر بةكردةوة نةبيَت
ئةى خواية من لةو بةندانةمت ) :وة هةنديَكيان فةرموويانة. (1)(دةكريَت

                                                             

 .(3331) هبن ماجاصحيح سنن  ،(4991)رواه البخاري  (4)
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قةيسى كورِى )هةروةك . 1(2)(كة بةس دةوَلةمةندى بةكةَلكم ديَت
و زةر ئةبو)بةآلم هةنديَكيش وةكو . ئةم داواكارييةى وتووة (سةعد

 .ييان هةَلبذاردووة بؤخؤيانكةمدةستى و هةذار (هاورِيَكانى
، وة هةر بةو هةر بةو ماَلة ئةضيَتة بةرزترين ثلةى بةهةشتةوةوة 

ش ئةكةويَتة ناوةرِاستى دؤزةخةوة وةكو ئةو سيانةى كة خوا ماَلة
لة ئةجنامدا تةنها  (3)(كويَرةكةء طولةكةء كةضةَلةكة)تاقيكردنةوة 

وة ئةيزانى ئةمة  ،ئةوةى سوثاسى خواى كرد كويَرةكة دةرضوو لةبةر
 .ةخوا ثيَى بةخشيو

 ،بةرهةمى هةرة لوتكةى كردةوةية( جهاد)خؤبةختكردن 
 ،دا ماأل و سامان دةكريَت لةطةأل دةروون بة( جهاد)خؤبةختكردن 

ئيمامى )هةروةك (. نفس)هةندآ جاريش ماأل باشرتة لة دةروون  وة
كة زووتر   (ئيمامى عةىل)ثلةء ثايةى بةرزترة تا   (عومسان

 ،وة بةردةواميش بةشدارى جيهادى كردووة ،موسَلمان بووة
ماأل سةدةها خؤبةختكةرى  ثارةء بة  (ئيمامى عومسان)لةبةرئةوةى 

ازاندةوة بةهةموو يَكدةخست بةَلكو سوثايةكى ئةرِى رِ(جماهد)
 .ثيَداويستييةكانى شةرِةوة

                                                             

 .411عدة الصابرين ص ( 4) ،( 4)

 .(4914) ومسلم ،(3414)رواه البخاري  (3)
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 (زوبيَرى كورِى عةوام)  زؤر  (كورِى عةوف عبدالرمحن ى)و
 و هةذارةكانى مةككة( أصحاب)ى هاوةَلةكان بةرِيَزتر بوون لة زؤر

زوبيَر )لةبةر ئةوة  ،لة سوضيَكى مزطةوتةكةدا بوون كة (أهل الصفة)
و بةرزكردنةوةى وَلةمةند بوون و لةثيَناوى خوادادة (عبدالرمحنو 
 .و هةوَليان دةدادا سةرفيان ئةكردني ئاي

  هةروةك ثيَغةمبةر  ى(سةعدى كورِى ئةبى وةقاص)بة 
َأْن َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغنَِياَء، َخْْيٌ ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة ... » :فةرموو

ُفوَن النَّاَس  «... َيَتَكفَّ
(1). 

ت باشرتة بهيََلي دةوَلةمةندى بةجيَ ئةطةر خيَزانةكةت بة :واتة
وة دةست لة خةَلكى ثان  ،تهةذارى بةجيَيان بهيََلي لةوةى بة

 .بكةنةوة

 جاريَك باسى ثياويَكيان بؤ ثيَغةمبةر  وة  طيَرِايةوة كة
خةريكى  شةويش شةونويَذ دةكات هةر وة بة ،ؤذوو بووبةرِ

: كآ خزمةت و خواردنى ئةدات؟ وتيان): فةرمووى ،خواثةرستيية
ر و ضاكةى زياترة واتة خيَ(. براكةى باشرتة لةو: فةرمووى ،براكةى

هيض ) :دةفةرمويَت (سةييبسةعيدى كورِى مو) وة. لة براكةى ترى

                                                             

 .(4149)ومسلم  ،(4144)البخاري رواه  (4)
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ماأل ناكات تاوةكو  كةسةدا كة حةز لة باشة و ضاكةيةك نيية لةو
 يارمةتى خزمةكانى بدات و ثآ سثاردةكانى ثآ بداتةوة وة ثيَويستى بة

 .(1) (نةميَنيَت يارمةتى بةندةكانى خوا

خوا كردووة لة  زؤر ثارِانةوةدا داواى لة لة وة ثيَغةمبةر 
 رِ فْ كُ الْ  نَ مِ  َك بِ  وذُ عُ  أَ ِِن إِ  مَّ لهُ الَ »: هةذارى بيثاريَزيَت وةك دةفةرمويَت

«رِ قْ فَ الْ وَ 
(2). 
 .بيَباوةرِى و هةذارى خواية مبثاريَزيت لة: واتة

 .باوةرِىة ئةبيَتة هؤى بيَيوة هةر هةذاري
هةذار  ايةتى ئةوة ناكةين كة ثيَغةمبةر دا دذ لةطةأل ئةوةش وة
وة دةرطاى بةزةيى بؤ كردوةتةوة،  ،و خوا دةوَلةمةندى كردووةبووة

 هةروةك خواردنى ساَليَكى ئةدا بة خيَزانةكانى وة بةشى هةبووة لةو

ژ  ژ  ڑ  : ]شةرِدا طرياوة وةك دةفةرمويَت لة شتانةى كة ڈ  ڈ  

ک  ک  .[1:  احلرش] [ڑ  ک  ک  
َأْن ََّل ُُّيْلَِكَها  ... » :كةخواى خؤى ثارِايةوة  لة وة ثيَغةمبةر 

ةٍ  «... بَِسنٍَة َعامَّ
(3). 

                                                             

 .(4/413) "احللية " ، وأبو نعيم يف 55ص "إصالح املال " ابن أيب الدنيا يف  (4)

 .(5444) رواه مسلم (3)  .(4419)صحيح سنن أيب داود  (4)
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 .نةضن طرانى لةناو موسوَلمانان بة :واتة

ة لةسةر ذيان و ئةطةر دةوَلةمةندى سوثاسطوزار بةَلطة بيَنيَتةو
كردةوانة ليَى تيَناطات و نايةتة دى هةتا ئةو  حاَلى ثيَغةمبةر 

وة ئةطةر هةذارى ئارامطريش  ،كردوويةتى نةكات كة ثيَغةمبةر 
ليَى تيَناطات و نايةتة  ة لةسةر ذيان و حاَلى ثيَغةمبةر بةَلطة بيَنيَتةو

 .كات كة ثيَغةمبةرى خوا كردوويةتىدى تا ئةو كردةوانة نة
تان  (زهد) ارانى ئارامطر باسى دووركةوتنةوةهةذ: هاورِيَيانى بةرِيَز

خراثة  دووركةوتنةوةى دةوَلةمةند لةء (زوهد)دونيا بةآلم  كرد لة
ايةتى و دةسةآلتى هةية بةسةريا يئةوةى لةبةردةست ثلةى بةرزترة لةبةر

 طرنطى بة ،بةآلم هةذار نيةتى و دةسةآلتى بةسةردا نيية ،و نايكات
 .دات لةبةرئةوة كة نيةتىاليةنى دونياش نا

 (ئيمامى ئةمحةد)ن كرد لة ياثرسيار v : ئةطةر يةكيَك
بةَلآ بةمةرجيَك ئةطةر : تىوارى هةبيَت ئايا زوهدى تيَداية؟ دينهةزار 

 .(1)بوو ثيَى خؤش نةبيَت وة كةم بوو ثيَى ناخؤش نةبيَت زياد

  (ابن تيمية)وة زاناى بةرز v زوهد ئةوةية : دةفةرمويَت
وة وةرعيش ئةوةية  ،دووربكةويتةوة لةوةى كة بةكةَلكت نايةت

 .(2)دووربكةويَتةوة لةوةى زيانت ثآ دةطةيةنيَت

                                                             

 .415عدة الصابرين ص (4)  .415عدة الصابرين ص (4)
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 خاوةنى زوهد ئةو كةسةية كة: وةهةنديَك دةفةرموون 
يان وة ئاطايى لة سوثاسطوزارى زؤربوونى حةآلأل نةبيَتة هؤى بيَ

 .ووتيَكردنى زؤرى حةرام نةبيَتة هؤى نةمانى ئاراميانرِ

خؤشةويست و ضاكرتة الى هيَزو توانا كةواتة برِوادارى بة
 ثةروةردطار، وة ئيرت بزانني ض اليةك بةتوانا و كارمةندترة لة

خواى طةورة يارمةتى هةموو اليةك بدات بؤ كارى  ،دا كارةكانيان
 .خيَرو ضاكةء وةرطرياو

 

 هةلَسةنطاندنى باسةكة
 

هةردووالدا  دريَذ لة دواى باسى بابةتةكة بةشيَوةيةكى دوورو لة
دا ياخود ئارامطرتن و  هةذارةكان و دةوَلةمةندةكاننيَوان  لة

بيَتةوة كام  التى بةوة هةية كة خويَنةر بؤى يةكسوثاسطوزارى ثيَويس
 ؟ياخود باشرتة لةوى تريان اليةن ثلةى بةزترة

طوجناندن و  هةَلدةستيَت بة v (ابن القيم)ئيمامى 
كردنةوةى  هةَلسةنطاندنى بابةتةكة وةكو ئةجناميَكى زانيارى بؤ يةكال

 :كارى هةردووالدا وة دةفةرمويَت ةضاوكردنى ثلةءباسةكة لةطةأل رِ
يَطةيةكى يَطةى هةذارى و نةدارى رِرِ: نهيَنى بابةتةكة ئةوةية كة

يَطةى دةوَلةمةندى سةالمةت و دوور لة هةموو ئاَلؤزييةكة، وة رِ
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فى وة ئةطةر بيَتء ما ،يَطةيةكى ثرِ ئاَلؤزى و ليَثرسينةوةيةبوون رِ
ات ئةوا رمةتى نةداران و ليَقةوماوان بدخواى تيَدا بدات و يا

يَطةية زطاربوون و بةدةستهيَنانى هةموو خيَريَكة كة ئةم رِيَطةكةى رِرِ
 يَطةكة ثرِة لةبةآلم رِ ،يَطةى سةالمةتى هةذارةكانةوةيةلةسةروو رِ

ترسناكى وة ئاطاليَبوونيَكى وردى دةويَت بؤ كؤكردنةوةى سامان و 
كةواتة هةذارةكة وةكو نةخؤشيَك واية كة  ،سةرفكردنى

وة دةوَلةمةندةكة وةكو  ،ةكةى نايةَليَت تووشى تاوان ببيَتينةخؤشي
دا واية ثيَويستى بة  موجاهيديَك و مامؤستايةكى خيَر لةناو خةَلكي

 .ؤر وردةكاريى و بةئاطابوون هةيةز
ئةمة وةكو وة ثرسياريش بكريَت كاميان ثلة بةرزترة و باشرتة، 

كةواتة  ،خواردن و خواردنةوة كة بةبآ يةك نابن ثرسياركردنة لة
وة  ،نةبيَت (صرب و شكر)بةجيَهيَنانى فةرمانةكانى خوا نايةتةدى بة 

صرب و )هةروةها خؤثاراسنت لة قةدةغةكراوةكانى خوا نايةتة دى بةبآ 
 بةآليةك بةسةر وة هةر ،ئارامطرتن و سوثاسكردنى خوا نةبيَت (شكر
ةر دا بيَت ئارامى لةسةر طرت ماناى سوثاسى خواى لةس كةسيَك هةر

كةواتة هةرسآ بةشةكةى  ،يةكةى شوكرةكردووة، واتة ئةجنامى ئارامي
صرب و ) ،(أمر و نهي و مصائب)كة ئةم سيانةى ثيَشوو بوو ( صرب)

ئارامى و سوثاسكردن تيَكةَليانة وة ثةيوةست و نةثضرِاون  (شكر
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بةيةكةوة، دةركةوت دوو بابةتةكة زؤر لةيةكةوة نزيكن جياوازيان 
ديَتة  ئةوةندة نيية بةَلكو تةواوكةرى يةكن، بةآلم ثرسياريَكى تر

دا بوون  يَنةى يةكرتيو ء هاو يَكئايا ئةطةر هةردووكيان لةرِ: ثيَشةوة
بوو خواناس بوو  واتة دةوَلةمةند كة كةسيَكى باوةرِدار ؟كاميان باشرتة

دا و هةذارةكةش بةهةمان شيَوة كةسيَكى باوةرِدار و  كردةوةكاني لة
 كردةوة و ذيان دا ئايا كاميان ثلةء ثايةيان بةرزترة؟ خواناس بوو لة

فةرمان و  ئةو كةسةيانة كة زؤر طرنطى دةدات بة :وةآلم
و ، واتة زياتر فةرمانةكانى خواتيايداسونةتةكانى واجب و مندوب 

وةك خوا  ،ةضاو دةكاتتيَدا رِ  ىةمبةرسوننةتةكانى ثيَغ

وة ثلة  ،[43:  احلجرات] [ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ] :دةفةرمويَت
ةتى الى خواى طةورة ئةطةرِيَتةوة بؤ بةرِيوةبردنى كارةكة بة يبةرزي

فةرموودةيةكى  لة ةكان وةكو ثيَغةمبةر (جب و مندوبوا)
َّا »: دا دةفةرمويَت قودسي ٍء َأَحبَّ إَِِلَّ ِِم َب إَِِلَّ َعْبِدي بََِشْ َوَما َتَقرَّ

ُب إَِِلَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَّهُ  ْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ «اْفَِتَ
(1). 

فةرمان  ويَنةى ئةوانةى كة من نزيك نابيَتةوة بة بةندةيةك لة: واتة
 يَتةوة بةك دةبـزيـمن ن وة بةردةوام لة ،ةرىـردووة لةسـبم كـو واج

                                                             

 .(1514)رواه البخاري  (4)
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 .كردنى سوننةتةكان هةتا خؤشم دةويَت
 بةرِيَوة ىتر فةرمان و سووننةتةكان كةواتة هةر كاميَكيان زياتر ورد

ڇ    ] :و ثلةى بةرزترة لةوى تريانو خواناسرتة( تقوى)د ئةوةيان بة بر

بوون  (تقوى)ةردووكيان بة وة ئةطةر ه ،[ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
ئةوا هةردووكيان باش و ثلة بةرزن، وة بةَلطةيةكى بةهيَزترمان بؤ ئةم 

كة   (سولةميان)بابةتة ذيانى دوو ثيَغةمبةرى خوان كة يةكةميان 
ؤ ى ب(جن)بوو تةنانةت باَلندةء جيهانى  و دةسةآلتدارء بةهيَزثاشا

اى ئةم هةموو بوون ء دا سةرةرِ بوو لةذيَر دةسةآلتيتةرخانكرا
خواى طةورة  ،دةسةآلتة ثيَغةمبةريَك و خواناسيَكى ثةروةردطار بوو

ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     : ]وةسفى دةكات دةفةرمويَت چ  چ  ڇ

باشرتين بةندة بوو لةبةرئةوةى  (سولةميان)واتة  .[31:  ص] [ڌ
 ،باشرتين خواناسى و طويَرِايةَلى و ثشت بةسنت بةخواى خؤى تيَدا بوو

ہ  ہ    ہ: ]يفةرموووة ئة ۀ  ۀ      :  النمل] [ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

 ،و بؤ تاقيكردنةوةيةتىى نيعمةتى خوايةدانى بةوةدا نا كة هةموو [41
باشى ئةوا وةكو  دةوَلةمةنديَك خواناس بيَت بة ئةطةر هةر

 . ة(سولةميان)
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 هةذدة ساألكة خاوةنى   ة(يوبأ)ان وة ثيَغةمبةرى دووةمم
وة خواى  ،بةآلو ناخؤشييةكانى ذيان بوو ئارام طريَكى بةناوبانط بوو

طةورة وةسفى ئارامة ثرِ خواناسييةكةى دةكات بةهةمان شيَوازى 

ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ] :وة دةفةرمويَت ( سولةميان)وةسفى 

 .[44:  ص] [ڤ  ڤ
منوونةى هةذارة خاوةن بةآلو ناخؤشيةكانى ذيانة،   (أيوب)

هةردووكيان الى خواى  (صرب و شكر)ليَرة بؤمان دةردةكةويَت كة 
دا  خواناسي ؤضوو بيَت لةوة كاميان زياتر رِ ،طةورة ثلةء ثاية بةرزن

وة ئةطةر  ،و خواناسةن بةندةباشرتي ئةوةيان الى خواى طةورة
وكيان وةك بينيمان خواى طةورة هةردووكيانى هةبيَت ئةوا هةردو

مان بؤ دةكات كة (سولةميان و ئةيوب)ء وةسفى  بةيةك شيَواز باس
بؤ هةردووكيان ئةم شيَوة  (نعم العبد إنه أواب)باشرتين خواناس بوون 

هؤكاريَكن بؤ تاقيكردنةوةى ( صرب و شكر)كةواتة  ،بةكاردةهيَنيَت
وة  ،ى طةورةئادةميزادء بةدةست هيَنانى ثلةى بةرز الى خوا

يَطةيةكن بؤ كؤمةَلة كةسيَك وةكو هةموو جؤرةكانى هةريةكةيان رِ
 (أشكرءليبلوني ) :فةرمووى  (سولةميان)وةك  (عبادة)ثةرسنت 

 خواى طةورة تاقيم دةكاتةوة تاكو سوثاسى خوا ئةكةم يان نا؟
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گ   ] :تاقيكردنةوة باسكردووة خواى طةورة هةردووكيانى بة وة

ں   ڻ  ڻ    ںگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

 :وة دةفةرمويَت ،[41-45:  الفجر] [ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

 [ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ]
 .[1:  الكهف]

ُه »: دةفةرمويَت وة ثيَغةمبةر  َعَجًبا أِلَْمِر املُْْؤِمِن، إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ

«... َخْْيٌ 
(1). 

 ،كارى موسوَلمان هةموو كاريَكى بؤ ئةو خيَرة سةرسامم لة :واتة
ئةطةر نيعمةتى بةسةردا برِذيَت سوثاسى خواى لةسةر دةكات بةخيَر 

وة ئةطةر ناخؤشى بةسةردا بيَت ئارام دةطريَت و  ،بؤى دةنوسريَت
 .هةر بؤ ئةو خيَرة

كةسيَك شارةزا نيية لة :دةفةرمويَت  (سوفيانى سةورى)وةك 
وة خؤشى ذيان و  ،بةخشندة نةزانيَت نيعمةت و بة ةآل بةدين كة ب

 .(2)نيعمةت بة موصيبةت و بةآل نةزانيَت

                                                             

 .(4999) مسلمرواه  (4)

 .(1/55) "احللية " ، وأبو نعيم يف 94ص "الشكر " ابن أيب الدنيا يف  (4)
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وو هةرد كةواتة هةردووكيان مايةى ثاداشنت لةبةرئةوة ئةبينني لة
 وةك سةردةمى مةككة لة ،هةبوو جؤرةكة لة ذيانى ثيَغةمبةردا 

هةردوو جؤرةكةدا  لة. دا وة سةردةمى مةدينة لة خؤشي ،دا ناخؤشي
 ويستى تيَدا بةرِيَوة بردووة، وة لة يارةكانيشي ةزامةندى و خواتةواو رِ

ئةبو زةرو هاورِيَكانى وةك )دا هةردوو جؤرةكةى تيَدا بووة وةكو 
دا، وة وةكو  لة هةذاري  هتد.. ء(هورةيرةء سةملان بيالل و ئةبو

كورِى عةفان و ى كورِى عةوف و عومسانى بدالرمحن ئةبوبةكر و ع)
 .دا لة دةوَلةمةندي (زوبيَرى كورِى عةوام

ٺ  : ]دا خواى طةورة دةربارةيان دةفةرمويَت شلةطةأل ئةوة

ازيية لةبةر خواثةرستى و خوا ليَيان رِ. [9:  البينة] [ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 .دا بوارى خؤي خواناسييةكةيان هةريةكةيان لة

ى و زاناية بةسةر بةزةي اى ئةمانةش خواى طةورة خؤى بةوة سةرةرِ
ء  هةذارى دا كة هةريةكةيان ضى بةكةَلكى ديَت لة بةندةكاني

زانا و دانا  (، حكيمخبري، عليم)وة هةر ئةو  ،دونيادا دةوَلةمةندى لة
 .دا ئاطاية بةسةر بةندةكاني بةجيَية و بة و كار

 اليةكى ترةوة بةَلطةية كة ئيسالم هيض اليةنيَكى بةر ش لةوة ئةمة
هةموو اليةك كة  ء طرنطى داوة بة ذيان و دونيادانةداوة لة 
خواى طةورة يارمةتى هةموو اليةك ئادةميزادى تيَدا بيَت،  بةرذةوةندى
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ؤذ ثاداشتى رِ بةمشان نةكات لةو بيَ بدات بؤ كارى ثةسةندء وةرطرياو
لةسةر ئةو  ان بداتيارمةتى هةذاران و دةوَلةمةند وة ،دوايى

 .يةتاقيكردنةوةيةى لة رِيَيان دا
 
 يئًاَش فيِه حٍدأَل جتعلُه الَو صًااِلَخ لُهواجَع وابًالي َصَمَع ْلَعاْج مَُّهاللَّ

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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 وتة بةنرخةكان
 

ََلِل »:  قال بعض الصحابة -1 ُكنَّا َنَدُع َسْبِعَْي َباًبا ِمَن اْْلَ

َرامِ ََمَاَفَة َأْن َنَقَع  « ِِف َباٍب ِمَن اْْلَ
(1)

. 

لة ترسى ئةوةى ئيَمة وازمان لة حةفتا رِيَى حةآلأل دةهيَنا  :واتة
 .نةكةوينة بةشيَكى حةرامةوة

. ِرَياءٌ : َتْرُك اْلَعَمِل ِمْن َأْجِل النَّاسِ »: v قال الفضيل -2

كٌ : َواْلَعَمُل ِمْن َأْجِل النَّاسِ  ْخََلُص . َِشْ ُيَعافَِيَك اهللَُّ َأْن : َواْْلِ

«ِمنُْهََم 
(2)

. 

 كردةوةى ضاك لةبةر خةَلكى وازهيَنان لة ئةجنامدانى كارو :واتة
نيةت ثاكى ئةوةية هاوبةش دانانة، و كردنيشى لة ثيَناو خةَلك دا  رِياية

 .لة هةردووكيان سةالمةت بيت
املُْْؤِمُن َيْعَمُل بِالطَّاَعاِت َوُهَو »: v قال احلسن البرصي -3

«ُمْشِفق َوِجل َخائٌِف، َواْلَفاِجُر َيْعَمُل بِاملََْعاِِص َوُهَو آِمنٌ 
(3)

. 

                                                             

 (.4/45)مدارج السالكني  (4)

 (.4/94)مدارج السالكني  (4)

 .(4/95)تفسري إبن كثري  (3)
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و بةردةوام لة ئيماندار كارى ضاك و خواثةرستى دةكات  :واتة
بةآلم تاوانبار كارى ضاك و خواثةرستى ترسى وةرنةطرتنى داية، 

 .نةترسة لة ثةروةردطارىناكات و 
ْخََلُص َعَدُم اْنِقَساِم املَْْطُلوِب  »: v بن القيماقال  -4 . اْْلِ

ْدُق َعَدُم اْنِقَساِم الطََّلِب  « َوالصِّ
(1)

. 

واتة بةس بوَ خوا )مةبةستةكةتة، نيةت ثاكى دابةش نةبوونى  :واتة
بةس واتة )داواكاريةكانة رِاستطوَيي دابةش نةبوونى و  (بيَت

 (.داواكاريةكانى خوا جيَبةجآ بكريَت

ةً »: v قال اجلنيد -5 ادُِق َيَتَقلَُّب ِِف اْلَيْوِم َأْرَبِعَْي َمرَّ . الصَّ

«َواملَُْرائِي َيْثُبُت َعََل َحاَلٍة َواِحَدةٍ َأْرَبِعَْي َسنَةً 
(2)

. 

 ئةمالوال ئةكات بوَرِاست رِوَذى ضل جار نيةت ثاك و  :واتة
 .لةسةر يةك شيَوةية ضل ساألثاراستنى نيةتةكةى، رِيابازيش 

قِّ بََِل َخْلٍق »: v عبدالقادر اجليالينقال  -6 َوَمَع . ُكْن َمَع اْْلَ

ْلِق بََِل َنْفسٍ  «اْْلَ
(3)

. 

                                                             

 (.4/94)مدارج السالكني  (4)

 (.4/95)مدارج السالكني  (4)

 (.4/341)مدارج السالكني  (3)
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واتة هاوةأل بوَ خوا قةرار ) لةطةأل خوا بة بةبآ خةَلكى :واتة
 (.واتة داواكارى و ويستى)وة لةطةأل خةَلك بة بةبآ نةفس ، (مةدة

َوى، َأْنُتْم ِِف َزَماٍن »:  بن مسعوداقال  -7 قُّ اَْلَ َيُقوُد اْْلَ

قَّ  َوى اْْلَ «َوَسَيْأِِت َزَماٌن َيُقوُد اَْلَ
(1)

. 

حةق ويست و لة كاتيَك دان ( واتة صةحابة)ئيَوة  :واتة
كاتيَك ، (الدانتان تيَدا نييةواتة )خوَى دةدات  ئارةزووةكانتان ثيَش

 .حةقةكان ثيَش خوَى دةدات وديَت هةواو ئارةزو
ْرَهُم َأَخَذُه إِْبلِيُس »: c بن عباساقال  -8 َب الدِّ ُل َما َُضِ َأوَّ

تِِه َوَقاَل بَِك َأْطَغى َوبَِك َأْكُفرُ  «َفَقبََّلُه َوَوَضَعُه َعََل َعْينِِه َوَُسَّ
(2)

. 

و ماضى  يةكةجمار ثارة كة سكة كرا ئيبليس وةرى طرت :واتة
بة توَ خةَلك طومرِا دةكةم و : كردو خستية سةر ضاوى و وتى

 .بيَربِوايان دةكةم
ْدِق َعْبٌد َداَهَن َنْفَسُه »: قال بعض السلف -9 ََّل َيَشمُّ َرائَِحَة الصِّ

هُ  «َأْو َغْْيَ
(3)

. 

                                                             

 .(41/411)القرطبي تفسري  (4)

 .349صتلبيس إبليس  (4)

 (.4/495)مدارج السالكني  (3)
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خوَيي و بوَنى حةق ناكات كةسيَك هةوَلى رِازيبوونى  :واتة
 .خةَلكى بيَت

ازُ  قال -11 ُل اْضطَِراٌب بََِل ُسُكوٍن، »: َأُبو َسِعيٍد اْْلَرَّ التََّوكُّ

«َوُسُكوٌن بََِل اْضطَِراٍب 
(1)

. 

بةكارهيَنانى هوَكارةكانة بةبآ ثشت بةستنى تةواو بة خوا  :واتة
ئاورِدانةوة خوا بةبآ وة ثشت بةستنى دَلى بة ثيَى،  ى دَلىثشت بةستن

 .بةالى هوَكارةكانةوة
ْيَطاِن فِيِه »: قال بعض السلف -11 َما َأَمَر اهللَُّ بَِأْمٍر إَِّلَّ َولِلشَّ

ْفَراطُ  ا إَِل ُُمَاَوَزةٍ، َوِهَي اْْلِ ا إَِل َتْفِريٍط، َوإِمَّ «َنَزَعَتاِن، إِمَّ
(2)

. 

شةيتان تياى دا ويستى بة هيض فةرمانيَكى خوايي نيية ئيلال  :واتة
 .كردن و كةمرِةوى كردنيةتىزيادةرِةوى 

اْقتَِصاٌد ِِف َسبِيٍل َوُسنٍَّة، َخْْيٌ ِمَن »: قال بعض السلف -12

«اْجتَِهادٍ ِِف ِخََلِف َسبِيٍل َوُسنَّةٍ 
(3)

. 

 .مانةوة لةسةر سوننةت باشرتة لة كارى زوَرى بيدعة :واتة
                                                             

 (.4/444) السالكني مدارج (4)

 (.4/415) السالكني مدارج (4)

 (.4/415)مدارج السالكني  (3)
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َكَفى بِاملَْْرِء ِعْلًَم َأْن َُيَْشى اهللََّ، َوَكَفى بِاملَْْرِء »: قال مرسوق -13

«َجْهًَل، َأْن ُيْعَجَب بِِعْلِمهِ 
(1)

. 

بةسة خاوةنى زانستى تةواو بيت كاتيَ لةخوا ترساندنت  :واتة
 .سامة بة كارةكانىرنةزان بيَت كاتيَك سةوة بةسة بوَ كةسيَك هةبيَت، 
ُه ِشَفاٌء، »:  وقال عمر بن اْلطاب -14 َعَلْيُكْم بِِذْكِر اهللَِّ َفإِنَّ

ُه َداءٌ  اُكْم َوذِْكَر النَّاِس َفإِنَّ «َوإِيَّ
(2)

. 

، وة دوور بن لة باسى يادى خوا بيَت ئةوة شيفايةئاطاتان لة  :واتة
 .خةَلكى ئةوة دةردة

ملََُصاَنَعُة َوْجٍه َواِحٍد َأْيَُسُ َعَلْيَك ِمْن »: قال بعض السلف -15

إِنََّك إَِذا َصاَنْعَت َذلَِك اْلَوْجَه اْلَواِحَد َكَفاَك . ُمَصاَنَعِة ُوُجوهٍ َكثَِْيةٍ 

َها «اْلُوُجوَه ُكلَّ
(3)

.  
رِووكردنة يةك رِوو كارئاسانرتة تاوةكو رِوو دةكاتة ضةندةها  :واتة

 .ئةوة يةك رِووة كارى رِووةكانى ترت بوَ ئاسان دةكاترِوو، 

                                                             

 .إسناده صحيح :وقال حمققه( 395، 344)رواه الدرامي  (4)

 (.413) "الصمت " ابن أيب الدنيا يف  (4)

 (.4/495)مدارج السالكني  (3)
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