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پێشەكى نووسەر

سوپاس و ستایش بۆ خوا، صەاڵت و سەالم بۆ سەر خاوەىن ڕوونكردنەوەى 
قورئان پێغەمبەرمان موحەممەد، وە بۆ سەر گیاىن هاوەاڵىن تـــا ڕۆژى 

چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   فەرموویەىت:     دوایی، خوا 

ڤ   ڤ  ڦ   ڦچالنحل، خوا لەسەر زماىن گەورەمان ئیبڕاهیم 
دەكات،  زەمان  كۆتا  پێغەمبەرى  ئەرىك  باسی  دوعاكەیدا  لە  كە   ،

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   چڄ   فەرموویەىت: 

چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌچالبقرة. 

بۆیە سوننەىت ڕاست و دروست ڕوونكردنەوەى قوڕئانەو حیكمەتە 
بۆ بڕواداران.

بێگومان پەروەردگارمان  بەڵێنیداوە قوڕئان بپارێزێ و، بەهەمان 
شێوە ڕوونكردنەوەكەشی بپارێزێ لە یەك سووڕەتدا وەك فەرموویەىت: 

حت    جت   يب     ىب   مب   خب      حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   ی   چ 
بۆ   بەخرشاوە،  پێغەمبەر  بە  یاسادانان  بێگومان مافی  ختچالقيامة، 
وەك خوا  نەهاتووە،  قوڕئاندا  لە  بە وردى  و  درێژى  بە  كە  هەر شتێك 

ژ   ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   چڌ   فەرموویەىت: 
ڑ  ڑ   ڻ چ األعراف.

بۆ  كردوە  دیــاری  ڕێگەى  یەك    خـــوا  بێگومان  دا  كۆتایی  لە 
ڕزگاربوون لە ڕۆژى دوایی و بەدەستهێناىن ڕەزامەندى خوا، ئەویش 
كردوەو  حەاڵڵى  لەوەى  دەبێ،    پێغەمبەر  كردىن  پەیڕەوى  بە  دیارە 
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حەڕامی كردوە، هەروەها مەنهەج و سوننەتەكانیشی، وەك خواى بەرز 
فەرموویەىت: 

چ ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ پ  ڀ  ڀ  ڀٿچاملمتحنة.
كردوە  موفق  زانایاىن  لە  كۆمەڵێك  خوا  سەدە  چواردە  درێژایی  بە 
لە خزمەىت سوننەىت پێغەمبەربن ، هەم لە ڕووى گێڕانەوەو، هەم لە 
ڕووى بەدواداچوون و تێگەیشنت، خواى بەرز پاداشتى زۆریان بداتەوە، 
بۆ  بەدواداچووىن فەرموودەو زانستەكاىن  بە  خوا شەرەفمەندى كردم 
ماوەیەىك دوورو درێژ لەسەر دەستى زانایاىن پایە بەرز لە هەموو واڵتە 
ئیسالمیە جیاوازەكان، خوا سەربەرزى كردم بە داناىن ئەم كتێبە بچوكە، 
بڕواو  دەربارەى  كۆكردۆتەوە،  تێیدا  فەرموودەكانم  لە  پوختەیەك  كە 
زانستى  لە  بووم  فێری  لەوەى  بەرزەكان،  خوڕەوشتە  و  ئەحكامەكان 
زانایاىن  لە  فەرموودەكان  لە  وەرمگرتووە  ئەوەی  وە  تەفسیر،  و  فیقهـ 
)شيخي العالَمة املحقق محمد ُصبْحي َحَسن  تایبەت:  بە  پایەبەرزمەوە، 
َحالَّق َرِحَمُه الله، َوشيخي العالَمة طاهر الربزنجي َرِحَمُه الله، وقايض 
املحقق  الشيخ  وأخي  الله،  َرِحَمُه  إسامعيل  بن  محمد  العالمة  القضاة 

عقيل املقطري حفظه الله(ە، هەروەها سەرجەم زانایاىن پایە بەرزیش.

 بێگومان بۆ هەر دەروازەیەك ئەوەى مەبەست بووە هەڵمبژاردووە، 
پێكابێ،  ڕاستیەكانم  كردبێتەوەو  نزیكم  خوا  پشتیواىن  بە  ئومێدەوارم 
قورسن  فەرموودەكەدا  لە  وشانەى  ئەو  داوە  تەواوم  هەوڵى  بێگومان 
شیكردنەوەكانم  لە  زۆرێكیش  وە  بكەمەوە،  شی  پێویست  كاىت  لە 
خوێنەران  الى  كە  فەرموودەیەك  كۆمەڵە  هۆی  بە  جێهێشتوون،  بە 
كتێبی  لە  تایبەت  بە  شیانكردۆتەوە  تەسەىل  تێرو  بە  زانایانیش  ڕوونە، 
)عمدة األحكام( و، جگە لەویش لە كتێبە بە پێزەكاىن دیكە، پاشان من 
ژیاىن  و  مافەكاىن مرۆڤ  بە  پەیوەستە  كە  بە هەندێ شت  درێژەمداوە 
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كردىن  جێبەجێ  و  خەڵك  نێوان  لە  ئاشتیانە  مامەڵەكردىن  و  خێزان 
دەستم  مەبەست  نیازو  فەرموودەى  بە  وە  نێوانیاندا،  لە  دادگەرى 
پێكردوە، وەك شوێنكەوتنى پێشەوا بوخاریى و زانایاىن دیكە ڕەحمەىت 
خوایان لێ بێ، جا ئەگەر لێكدانەوەو هەڵهێنجانم بۆ دەقەكان ڕاست و 
منەوەیەو  لە  ئەوە  بێ  هەڵە  ئەگەر  وە  تەوفیقی خوایە،  بە  بێ،  دروست 

داواى لێخۆشبوون دەكەم.

ڕێكخستووە،  دیزاینى  جالل(  )نهاد  مامۆستا  برازاكەم  بێگومان 
هەروەها مامۆستا )سیروان كاكە ئەحمەد( هەڵساوە بە وەرگێڕاىن بۆ زماىن 
كوردى و، فەرموودەكانی شیكردۆتەوە، هەروەها چەند جارێكیش لەگەڵ 
مندا دووبارەى كردۆتەوە، وە مامۆستا )مروان الكردي(یش هەڵساوە بە 
بخاتە  كردەوەیە  ئەو  گەورە  عەڕەبیەكە، خواى  نصوصە  پێداچوونەوەى 

سەر پاداشتى چاكەكانیان و، چاكەى مامۆستاكانیان،  ئامین.

6/ جامد األول/ )1441(ى هـ.

1/ كانون الثاين/ )2020(ى م.

محمد الشيخ طاهر الربزنجي
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پێشەكى وەرگێڕ

بسم الله الرحمن الرحيم

َربِّ يَسِّ أَِعن، يَا كَريم

سەر  لە  سەالم  و  صەاڵت  بااڵدەست،  خواى  بۆ  شایستە  ستایىش 
لە  بریتیە  نوورساوە  ئەم   ، موحەممەد  پێشەوامان  و  خۆشەویست 
كۆكردنەوەى كۆمەڵێك فەرمایشتى پێغەمبەر  لە بوارەكاىن: )ئیامن و 
ئەحكام و ڕەوشتە بەرزەكان( كە لەسەر داواى بەندە، زاناى پایەبەرز 
)بەهاى  پڕۆژەى  پێنجەمى  قۆناغى  بۆ  الربزنجي(  طاهر  الشيخ  محمد  )د. 
قوتابخانە  لە  مەنهەج  بكرێتە  دەكرێ  كردوەو،  ئامادەى  فەرموودە( 

شەرعیەكان و حوجرەكان، سوودى لێ ببیرنێ.

سوپاىس خوا دەكەم، كە مۆڵەىت ئەوەى پێدام بتوانم لە خزمەىت ئەم 
كتێبە بە پێزە دابم، كە بریتیە لە دوڕو مروارى و گەوهەر، لە فەرموودە 
موباڕەكەكاىن خۆشەویستامن ، بە وەرگێڕان و شەرح كردىن بەشێك 
دیارە  قورس،  وشەى  هەندێك  ڕوونكردنەوەى  و،  فەرمووودەكان  لە 
ئەمەش بە هاوكارى هەم خودى نووسەرى بەڕێز، وە هەم ئەو مامۆستاو 
بۆ  پێشنیار  پێداچوونەوەو  لە  بوون  هاوكارم  كە  برایانەم،  و  خوشك 
كردن و هەڵە بۆ چاككردنەوەم و ... هتد، خواى بەرز بە باشرتین شێوە 

پاداشتیان بداتەوە.

و  خۆمان  ڕێنامیی  بۆ  چرایەك  بیكاتە  میهرەبان،  خواى  لە  داواكارم 
موسڵامنان لە دونیاو، توێشوویەك بێ بۆ قیامەمتان... اللهم أمین.

سريوان كاكه أحمد

هەولێر  -  2020/1/1



پەرتووكى 

ئیمان و بەشەكانى

)كردەوەى دڵ، كردەوەى زمان،
 كردەوەى ئەندامەكانى جەستە()1(

مفتاح  النية  الجوارح(،  عمل  اللسان،  عمل  القلب،  )عمل  وشعبه،  اإلميان  كتاب   )1(

األعامل(.
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نیاز و مەبەستەكان كلیلی كردەوەكانن

خوا دەفەرموێ: چ ٱ ٻ    ٻ ٻ  ٻ پ پ پ  پ ڀ چالزمر.

واتە: بڵێ: من فەرمانم پێكراوە، بەندایەىت بۆ خوا بكەم بەدڵسۆزیەوە 
بۆی ملكەچ بم.

}عن ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب  َعَل الِْمْنرَبِ قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  يَُقوُل:   

إَِل  َما نََوى، فََمْن كَانَْت ِهْجَرتُُه  اْمِرٍئ  لُِكلِّ  َا  َوإِنَّ ِبالنِّيَّاِت،  َا األَْعاَمُل   »إِنَّ

ُدنْيَا يُِصيبَُها، أَْو إَِل اْمَرأٍَة يَْنِكُحَها، فَِهْجَرتُُه إَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه«{)1(.

لە  گوێم  گوىت:  مینبەر  لەسەر    خەتتاب  كوڕى  عومەرى  واتە: 
پێغەمبەرى خوا  بوو، دەیفەرموو: بێگومان )قبووڵ بوونی( كردەوەكان 
بە پێى نیازەكانە، وە هەموو كەسێك بە پێی نیازەكەی پاداشت دەدرێتەوە، 

بەدەستهێنانی )دەستكەوتێكی( دونیایی  بۆ  جا هەر كەس كۆچ كردىن 
ئەوەیە  بۆ  كردنەكەى  كۆچ  ئەوە  بێ،  ئافرەتێك  مارەكردنی  بۆ  یان  بێ، 
كە كۆچی بۆ كردوە. )مەبەست لەم فەرموودە ئەوەیە كە نیازو مەبەست 

بنچینەو بنەماى هەموو كارێكە(.

)1( )صحيح البخاري ح1(، )صحيح مسلم ح4904(.

1
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چەند نموونەیەك دەربارەى بەشەكانى ئیمان)1(
ئەوانەى پەیوەستن بە دڵ و وتە و كردەوەكان

}َعْن أَِب ُهَريَْرَة ، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »اإِلْيَاُن ِبْضٌع َوَسبُْعوَن، أَْو ِبْضٌع  

َعِن  اأْلََذى  إَِماطَُة  َوأَْدنَاَها  اللَُّه،  إِالَّ  إِلََه  الَ  قَْوُل  أَفَْضلَُها  ُشْعبًَة،  َوِستُّوَن، 
الطَِّريِق، َوالَْحيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإْلِيَاِن«{)2(.

 فەرمووى: ئیامن حەفتاو   دەڵێ: پێغەمبەر  واتە: ئەبو هوڕەیڕە 
وشەى:(  )گوتنى  باشرتینیان  بەشەیە،  ئەوەندە  و  شەست  یان  ئەوەندە، 
هیچ پەرسرتاوێك نیە )بە هەق( جگە لە خوا، وە كەمرتینى البردىن هەر 

شتێكە لە ڕێگەى خەڵك، كە ئەزیەتیان بدات، وە حەیا بەشێكە لە ئیامن.

حەزكردن بە چاكەى خەڵك لە بەشەكانى ئیمانە )3(

}َعْن أَنٍَس ، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »الَ يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما  

يُِحبُّ لَِنْفِسِه«{)4(.

واتە: ئەنەس  دەگێڕێتەوە لە پێغەمبەر  فەرموویەىت: هیچ یەكێك 
لە ئێوە ئیامىن تەواو نیە، تاكو چى بۆ خۆى پێ خۆشە، بۆ برا )و خوشىك 

مسوڵامنیىش( پێ خۆش نەبێ.

)1( أمثلة عىل شعب اإلميان، القلبية والقولية والعملية.

)2( )صحيح مسلم ح151(.

)3( حب الخري للناس من شعب اإلميان.

)4( )صحيح البخاري ح13واللفظ له(، )صحيح مسلم168(.

2

3
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  خۆشویستنى پێغەمبەر

لە تەواوى ئیمانە)1(

}َعْن أَنٍَس ، قَاَل: قَاَل النَِّبيُّ : »الَ يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى أَكُوَن أََحبَّ  

إِلَيِْه ِمْن َوالِِدِه، َوَولَِدِه، َوالنَّاِس أَْجَمِعني«{)2(.

واتە: ئەنەس ، دەڵێ پێغەمبەر  فەرموویەىت: هیچ یەكێك لە ئێوە 
ئیامىن تەواو نیە، هەتا منى لە باوك و دایك و منداڵەكاىن و هەموو خەڵك 

خۆشرت نەوێ.

 خۆشویستنى هاوەاڵن لە بەشەكانى ئیمانە)3(

}َعْن أَنٍَس ، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »آيَُة اإِلْيَاِن ُحبُّ األَنَْصاِر، َوآيَُة النَِّفاِق  

بُْغُض األَنَْصاِر«{)4(.

واتە: ئەنەس  دەگێڕێتەوە، پێغەمبەر  فەرموویەىت: خۆشەویستى 
دووڕووییە. نیشانەى  ئەنصار  لێبوونەوەى  ڕق  ئیامنە،  نیشانەى  ئەنصار 

 

)1(  حب الرسول محمد  من كامل اإلميان

)2( )صحيح البخاري 15 واللفظ له(، )صحيح مسلم ح 166(.

)3( حب الصحابة من شعب اإلميان

)4( )صحيح البخاري ح17 واللفظ له(، )صحيح مسلم ح232(.

4

5
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فراوانى بەزەیی خواو جیاوازى پلەكانى ئیمان)1(

،  َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »يَْدُخُل أَْهُل الَْجنَِّة الَْجنََّة،   }َعْن أَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ

َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر، ثُمَّ يَُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  أَْخِرُجوا َمْن كَاَن ِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل 

نَهر  ِف  فَيُلَْقْوَن  اْسَودُّوا،  قَِد  ِمْنَها  فَيُْخَرُجوَن  إِيَانٍ ،   ِمْن  َخْرَدٍل  ِمْن  َحبٍَّة 

يِْل، أَلَْم  الَْحيَا، أَِو الَْحيَاِة، َشكَّ َمالٌِك، فَيَْنبُتُوَن كَاَم تَْنبُُت الِْحبَُّة ِف َجانِِب السَّ

تََر أَنََّها تَْخُرُج َصْفَراَء ُملْتَِويًَة«{)2(.

فەرموویەىت:    پێغەمبەر  دەڵێ:    ئەبو سەعیدی خودریی  واتە: 
پاشان  دۆزەخ،  دەچنە  دۆزەخیەكانیش  بەهەشت،  دەچنە  بەهەشتیەكان 
ئەندازەى  بە  كەسێك  هەر  دەفەرموێ:  پێیان  پایەدار  زاڵى  خواى 
تۆزقالێك لە خەرتەل ئیامىن لە دڵ دا هەیە دەریانبێنن، کە دەردەهێرنێن 
ڕەش هەڵگەڕاون، دەخرێنە نێو ڕووبارى ژیان، دەڕوێنەوە هەروەك چۆن 
دەنكە تۆوێك لە تەنیشت ئاوێکدا دەڕوێت، ئایا نەتبینیوە ئەم دەنكە چۆن 

چەكەرە دەكات بە ڕەنگى زەردەوە مىل خوار كردۆتەوە.

)1( سعة رحمة الله وتفاوت درجات اإلميان

)2( )صحيح البخاري ح 22 واللفظ له(، )صحيح مسلم ح 456(.
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ڕۆژووگرتنى مانگى ڕەمەزان لە بەشەكانى ئیمانە)1(

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ  خوا دەفەرموێ: چ 

ڦچالبقرة. ڦ  ڦ  ڦ 
واتە: ڕۆژووتان لەسەر فەڕز كراوە، وەك چۆن لەســەر ئەوانەى پێش 

ئێوەش فەڕز كرابوو، بەڵكو پارێز بكەن.

إِْيَانَاً   َرَمَضاَن  َصاَم  : »َمْن  اللَِّه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:    ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

َم ِمْن َذنِْبِه«{)2(. َواْحِتَسابَاً ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

فەرموویەىت:    خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
هەركەسێك ڕۆژووى ڕەمەزان بگرێ و، بڕوای پێی هەبێ و، چاوەڕوانی 

پاداشت بێ، خوا لە گوناهەكانی پێشووى دەبورێ.

ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      ڤ  چ  )1( صيام رمضان من شعب اإلميان، وقوله تعاىل: 

ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ چالبقرة.
الصيام  بني  فقد جمع  مسلم ح 175  له( )صحيح  واللفظ  البخاري ح 38  )2( )صحيح 

والقيام برواية واحدة(.
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چاكە كردن لەگەڵ دراوسێ و ڕێزگرتن لە میوان و نەگوتنى 
قسەى خراپ لە بەشەكانى ئیمانە)1(

}َعْن أَب ُهَريَْرَة  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه : »َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللِه َوالْيَْوِم  

اآلِخِر فاَلَ يُْؤِذ جاَرُه، َوَمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللِه َوالْيَْوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، 

.
َوَمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللِه َوالْيَْوِم اآلِخِر فَلْيَُقُل َخْيًا أَْو لِيَْصُمْت«{)2(

فەرموویەىت:    خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
هەركەسێك بڕوای بە خوا و ڕۆژی دوایی هەیە با دراوسێكەى ئەزیەت 
نەدات، هەركەسێك بڕوای بە خوا و ڕۆژی دوایی هەیە با ڕێز لە میوانی 
با قسەی  بە خوا و ڕۆژی دوایی هەیە  بڕوای  بگرێ، وە هەر كەسێك 

چاك بكات، یان بێ دەنگ بێ. 

ئازاردانى دراوسێ لە ناتەواوى ئیمانە)3(

يٍْح  أَنَّ النَِّبيَّ  قَاَل: »َواللَِّه الَ يُْؤِمُن، َواللَِّه الَ يُْؤِمُن َواللَِّه   }َعْن أَِب ُشَ

الَ يُْؤِمُن، ِقيَل: َوَمْن يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: الَِّذي الَ يَأَْمُن َجاُرُه بََواِيَقُه«{)4(.

واتە: ئەبو شوڕەیح  دەگێڕێتەوە پێغەمبەر  فەرموویەىت: بە خوا 
ئیامن ناهێنێ، بە خوا ئیامن ناهێنێ، بە خوا ئیامن ناهێنێ، گوترا: كێ ئەى 
پێغەمبەرى خوا ؟ فەرمووى: ئەو كەسەى كە دراوسێیەكەى لە زیان و 

زەرەرى دڵنیا نیە.

)1( من شعب اإلميان بر الجار وإكرام الضيف وقول الخري والسكوت عن قول الرش.

)2( )صحيح البخاري ح 6018(، )صحيح مسلم ح 172 ولفظه فليكرم جاره(.

)3( إيذاء الجار من نقص اإلميان

)4( أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه ح 6016(. 
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ئاسانكاری لەسەر خەڵك لە ئاینەكەیان و، 
خۆ دوورگرتن لە تووندى)1(

يَن   ، َولَْن يَُشادَّ الدِّ يَن يُْسٌ }َعْن أَِب ُهَريَْرَة ، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »إِنَّ الدِّ

ْوَحِة  وا، َواْستَِعيُنوا ِبالَْغْدَوِة َوالرَّ ُدوا، َوقَاِربُوا، َوأَبِْشُ أََحٌد إِالَّ َغلَبَُه، فََسدِّ

لَْجِة«{)2(. ٍء ِمَن الدُّ َوَشْ

بەڕاستى  فەرموویەىت:    پێغەمبەر  دەڵێ:    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
بەسەریدا  دین  ئەوە  بکات،  قورس  لەسەری  هەرکەسێك  ئاسانە،  ئاین 
زاڵ دەبێ، دەست بەوە بگرن، كە ڕاستە )بەبێ زێدەڕۆیی(، نزیك ببنەوە، 
مژدە بدەن، ئاسانكاربن، بە بەیانیان و ئێواران پەرستش ئەنجام بدەن، وە 

بەشێىك نیوەى شەویش(.

ڕووداوی ئەم فەرموودە:

یەکێك لە هاوەاڵن داوای کرد لە پێغەمبەر  ڕێگەی پێبدات هەموو 
ڕۆژێك ڕۆژوو بگرێ، لەو کاتە پێغەمبەری خۆشەویست ئەم فەرموودەی  
پێ فەرموو، ئنجا کە ئەم هاوەڵە بەتەمەندا چوو، بینی وەك جاران توانای 

نییە رۆژووەکان بگرێ، کە لە سێ ڕۆژان رۆژێك بە رۆژوو دەبوو.

)1( التيسري عىل الناس يف امور دينهم واالبتعاد عن التشدد، وقوله تعاىل: چ ۇ ۇ  

ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ مت  چالبقرة، وقوله تعاىل: چ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  
ۋ ى چ البقرة.

)2( )صحيح البخاري ح39 (.
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پەرتووكى 
پاك و خاوێنی و دەستنوێژ)1(

خوا دەفەرموێ: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  

ۋ    ۅ  چالبقرة.
واتە: بێگومان خوا تەوبەكاراىن خۆشدەوێ و، 

خۆپاككەرەواىن خۆشدەوێ.

)1( كتاب الطهارة الوضوء، وقوله تعاىل: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ    ۅچ.
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}َعْن أَِب َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  أَنََّ نَِبيَّ اللَِّه  قَاَل: »الطُُّهوُر َشطُْر اإِليَاِن،  

اَمِء  السَّ بنَْيَ  َما  َتأْلُ  أَكْرَبُ  َواللَُّه  اللَِّه،  َوُسبَْحاَن  الِْميَزاَن،  َتأْلُ  لِلَِّه  َوالَْحْمُد 

ٌة لََك  رْبُ ِضيَاٌء، َوالُْقْرآُن ُحجَّ َدقَُة بُْرَهاٌن، َوالْصَّ الَُة نُوٌر، َوالصَّ َواألَْرِض، َوالصَّ

أَْو َعلَيَْك، كُلُّ النَّاِس يَْغُدو فَبَائٌِع نَْفَسُه فَُمْعِتُقَها أَْو ُموِبُقَها«{)1(.

واتە: ئەبو مالیىك ئەشعەریى ، دەڵێ: پێغەمبەری خوا  فەرموویەتی: 
پاك و خاوێنی بەشێكی ئیامنە، )الَْحْمُد للِه( تەرازوو پڕ دەكات، )ُسبَْحاَن 
اللِه، َواللَُّه أَكْرَب( نێوانی ئاسامنەكان و زەوی پڕ دەكەن، نوێژ ڕووناكییە، 
ڕووناكییە،  ئارامگرتن  بۆ خوا(،  )ملكەچییە  بەڵگەى  خێرو چاكەكردن 
زوو  بەیانیان  هەموو  خەڵكی  لەسەرت،  یان  بۆت،  بەڵگەیە  قوڕئانیش 
خوای  )بەگوێڕایەڵی  دەكەن  ڕزگار  خۆیان  و  دەفرۆشن  خۆیان  دەڕۆن 

گەورە(، یاخود خۆیان لە نێو دەبەن )بە سەرپێچی خوای گەورە(.

 يَُقوُل: كَاَن النَِّبيُّ  }َعْن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن ُصَهيٍْب، قَاَل: »َسِمْعُت أَنََساً 

 إَِذا َدَخَل الَْخاَلَء قَاَل: اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن الُْخبُِث َوالَْخبَائِِث«{)2(.

واتە: عەبدولعەزیزى كوڕى صوهەیب، دەڵێ: گوێم لە ئەنەس  بوو 

دەیگوت: هەر كاتێك پێغەمبەر  بیویستایە بچێتە سەرئاو دەیفەرموو: 

خوایە پەنا بە تۆ دەگرم لە جنۆكەى نێرو مێ.

)1( صحيح مسلم باب فضل الوضوء، ح 223.

)2( )صحيح البخاري ح143(. 
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دەستپێكردن بە الى ڕاست 
لە دەستنوێژ و هەرکارێکی دی سوننەتە)1(

ُن فـي   }َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها قَالْت: كَاَن النَّبيُّ  »يُْعِجبُُه التَّيَمُّ

لِِه، َوطُُهوِرِه، َوفـي َشأْنِِه كُلِِّه«{)2(.  لِِه، َوتََرجُّ تََنعُّ

دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێى  )خوا  عائیشە  بڕواداران(  )دایىك  واتە: 
پێغەمبەر  زۆرى پێخۆش بوو بە الى ڕاستى دەست پێبكات كە نەعلی 
یان كە خۆى  لەپێ دەكرد، كە قژى دادەهێنا، كە دەستنوێژى دەگرت، 

دەشۆرد، وە لە هەموو كاروبارێكیدا.

شۆردنى ئەندامەكان لە دەستنوێژدا 
دروستە جارێك، یان دووجار، یان سێ جار بێ)3(

ًة«{)4(. ًة َمرَّ أَ النَّبيُّ  »َمرَّ  }َعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: تََوضَّ

   واتە: ئیبنو عەباس )خوا لێیان ڕازى بێ( دەڵێ: پێغەمبەر ، دەستنوێژی 
گرت یەكجار یەكجار. 

)1( البدء باليمني يف الوضوء وغريه سنة.

)2( )صحيح البخاري ح 168(.

)3( غسل األعضاء يف الوضوء يصح مرة ومرتني وثالثا.

)4( )صحيح البخاري ح541(.
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چۆنێتى دەست نوێژ گرتن بە تێرو تەسەلى)1(

خواى پەروەردگار دەفەرموێ: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      
ٺ  ٺ  ٺ کچ املائدة.

واتە: ئەى ئەوانەى بڕواتان هێناوە! هەر كات بۆ نوێـژ هەڵســــان، 
ڕووتان بشۆن، وە هەردووك دەستیشتان هەتا ئانیشكان، وە دەسـتى تەڕ 

بەسەرتاندا بێنن، وە القەكانیشتان بشۆرن هەتا دوو گوێزینگەكان.

اَن َدَعا ِبِإنَاٍء،  }َعْن ُحْمَراَن َمْوَل ُعثاَْمَن أَْخرَبَُه: أَنَُّه َرأَى ُعثاَْمَن بَْن َعفَّ

اإْلِنَاِء،  ِف  َيِيَنُه  أَْدَخَل  ثُمَّ  فََغَسلَُهاَم،  ِمَراٍر  ثثاَلََث  يِْه  كَفَّ َعَل  فَأَفَْرَغ 

فََمْضَمَض َواْستَْنَشَق، ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُه ثثاََلثًا، َويََديِْه إَِل الِْمْرفََقنْيِ ثثاَلََث 

، ثُمَّ  ِمَراٍر، ثُمَّ َمَسَح ِبَرأِْسِه، ثُمَّ َغَسَل ِرْجلَيِْه ثثاََلَث ِمَراٍر إَِل الَْكْعبَنْيِ

أَ نَْحَو ُوُضوِئ َهَذا، ثُمَّ َصلَّ َرْكَعتنَْيِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه : »َمْن تََوضَّ

َم ِمْن َذنِْبِه«{)2(. ُث ِفيِهاَم نَْفَسُه، ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ الَ يَُحدِّ

ئەو  كە  دەگێڕێتەوە،    مەوالى عوسامن  واتە: حومران خزمەتکاری 
عوسامنی كوڕی عەففاىن بینی، داواى قاپێىك كرد، سێ جار بە قاپەكە 
ئاوی بە دەستیدا كرد و شۆردى، پاشان دەستى ڕاستى خستە نێو قاپەكەو 
شۆردى، ئاوی لە دەم و لووىت وەردا، پاشان سێ جار ڕوخساری شۆرد، 

)1( تفصيل كيفية الوضوء، قوله تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ کچ املائدة.
)2( )صحيح البخاري ح 159(.
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پاشان سێ جار دەستى شۆرد تا ئەنیشكەكاىن، پاشان مەسحى سەری 
كرد، دوایی سێ جار قاچی تا گوێزینگى شۆرد، ئنجا گوتی: پێغەمبەرى 
خوا  فەرمووی: هەر كەسێك دەستنوێژ بگرێ وەك ئەم دەستنوێژەى 
من، پاشان دوو ڕكات نوێژ بكات، خۆى سەرقاڵ نەكات بە شتى دیكە 

تێیدا، ئەوە خوا لە گوناهەكانی ڕابردووى خۆش دەبێ.

دەستنوێژ گرتن مەرجێكە لە مەرجەكانى نوێژ)1(

 }َعْن أَِب ُهَريَْرَة  َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »الَ يَْقبَُل اللُه َصالَة أََحِدكُْم 

أَ«{)2(. إَِذا أَْحَدَث، َحتَّى يَتََوضَّ

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەگێڕێتەوە لە پێغەمبەر  فەرموویەىت: خوا 

نوێژی هیچ یەكێكتان وەرناگرێ، ئەگەر دەستنوێژى نەما، تاكو دەستنوێژ 
دەگرێتەوە.

)1( الوضوء رشط من رشوط  للصالة.

)2( )صحيح البخاري ح 6954(.
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18

17
ئەو شتانەى دەستنوێژ دەشكێنن)1(

}َعْن َعبِْد اللِه بِْن َزيِْد بِْن َعاِصٍم األَنَْصاِريِّ ، أَنَُّه َشَكا إَِل َرُسوِل 

الَِة، فََقاَل: »الَ  َء ِف الصَّ ْ ُجُل الَِّذي يَُخيَُّل إِلَيِْه أَنَُّه يَِجُد الشَّ اللِه ، الرَّ

ْف َحتَّى يَْسَمَع َصْوتَاً أَْو يَِجَد ِريَْحاً«{)2(. يَْنَفِتْل أَْو الَ يَْنَصِ

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕی زەیدى كوڕى عاصیمی ئەنصاریی  دەڵێ: 
پرسیارم كرد لە پێغەمبەرى خوا  دەربارەى پیاوێك كە هەست بە شتێك 
بكات لە نێو نوێژەكەیدا )وەك ئەوەى دەستنوێژى شكاوە(، فەرمووی: با 

نوێژەكەى نەبڕێ تا دەنگێك دەبیستێ، یان بۆنی بایەك دەكات.

اًء، فَأََمْرُت اَلِْمْقَداَد  }َعْن َعِلِّ بِْن أَِب طَالٍِب  قَاَل: كُْنُت َرُجالً َمذَّ

بَْن األَْسَوِد أَْن يَْسأََل اَلنَِّبيَّ  فََسأَلَُه؟ فََقاَل: »ِفيِه اَلُْوُضوُء«{)3(.

واتە: عەلی كوڕى ئەبو تاڵیب  دەڵێ: من پیاوێك بووم مەزیم زۆر 
بوو، بە میقدادى كوڕى ئەسوەدم گوت: پرسیار لە پێغەمبەر  بكات، 
پێویستە  فەرمووى:  وابێ؟(،  كەسێك  )ئەگەر  لێكرد  پرسیاری  ئەویش 

دەستنوێژ بگرێ.

)1( من نواقض الوضوء.

)2( )صحيح البخاري ح 137(.

)3( ُمتََّفٌق َعلَيِْه، َواللَّْفُظ لِلْبَُخاِريِّ ح 132.
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میزى ئەو منداڵەى كە خواردن ناخوات)1( پێویست ناكات 
شوێن میزەکە بشۆردرێ بەڵكو ئاوپرژێن دەكرێ

}َعْن أُمِّ قَيٍْس ِبْنِت ِمْحَصٍن األََسِديَِّة َرِضَ اللُه َعْنَها: أَنََّها أَتَْت ِبابٍْن لََها 

َصِغيٍ، لَْم يَأْكُِل الطََّعاَم، إَِل َرُسوِل اللِه ، فَأَْجلََسُه ِف َحْجِرِه، فَبَاَل 

َعَل ثَْوِبِه، فََدَعا ِبَاٍء، فَنَضَحُه َعَل ثَْوِبِه، َولَْم يَْغِسلُْه{)2(.

واتە: دایكی قەیىس كچی میحصەىن ئەسەدی )خوا لێى ڕازى بێ( 
خوا  پێغەمبەرى  الی  بۆ  هێنا  شیرەخۆری  منداڵێكی  ئەو  دەگێڕێتەوە: 
داینیشاند،  باوەشی خۆیدا  لە   ) )پێغەمبەر  نەدەخوارد،   خواردىن 
منداڵەكەش میزی بە كۆش )باوەش(ى دا كرد، )پێغەمبەر ( داواى 

كرد ئاوی بۆ بێنن، ئاوەكەى پرژاند بەسەر پۆشاكەكەى و، نەیشۆری.

)1( بول الرضيع الذي ال ياكل الطعام، ال يستوجب الغسل بل النضح.

)2( )صحيح مسلم ح 693(.
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پاككردنەوەى ددانەكان 
یەكێكە لە سوننەتەكانى پێش نوێژ)1(

فەرموودەى پێغەمبەر : )سیواك كردن مایەى ڕەزامەندى خــوایە و، 
پاككەرەوەى دەم و ددانە( )2(

ِتي  }َعْن أَِب ُهَريَْرَة ، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  قَاَل: »لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعَل أُمَّ

َواِك َمَع كُلِّ َصاَلٍة«{)3(. أَْو َعَل النَّاِس، أَلََمْرتُُهْم ِبالسِّ

فەرمووی:    پێغەمبەرى خوا  دەگێڕێتەوە:    ئەبو هوڕەیڕە  واتە: 
ئەگەر قورس نەبووایە لەسەر ئۆممەتەكەم، یان لەسەر خەڵك، فەرمانم 

پێدەكردن لەگەڵ هەموو نوێژێك سیواك بكەن.

)1( تنظيف االسنان من السنن قبل الصالة، وقوله عليه الصالة والسالم )السواك مرضاة 

للرب مطهرة للفم(.

)2( )صححه النووي يف املجموع /1267(.

)3( )صحيح البخاري كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة، ح 887(.
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یەكێك لە مەرجەكانى مەسح كردن لەسەر خوفەكان 
دەستنوێژ گرتنە پێش لە پێ كردنیان)1(

َسَفٍر،  ِف    النَّبّي  َمَع  كُْنُت  قَاَل:   ، ُشْعبَة  بِْن  املُِغَيِة،  }َعِن 

طَاِهَرتنَِي  أَدَخلتُُهاَم  فَِإينِّ  »َدْعُهاَم،  فََقاَل:  يِه،  ُخفَّ أِلَنِزَع  فَأَهَويُت 

فََمَسَح َعلَيِهاَم«{)2(.

  دەڵێ: لەگەڵ پێغەمبەری خوا  واتە: موغیرەى كوڕى شوعبە
بووم لە سەفەرێكدا، خۆم شۆڕ كردەوە تا خوفەكانی لەپێ بکەمەوە )تا 
پێم  لە  دەستنوێژەوە  بە  بێنە،  لێ  وازیان  فەرمووی:  بشوات(،  پێیەكانی 

كردوون، ئنجا مەسحی لەسەر هەردووكیان كرد.

فەزڵی نوێژی بە كۆمەڵ)3(

قَاَل:    اللِه  َرُسوَل  أَنَّ  َعْنُهاَم،  اللُه  َرِضَ  ُعَمَر  بِْن  الله  َعبِْد  }َعْن 
ِيَن َدَرَجًة«{)4(. »َصالَُة الَْجاَمَعِة أَفَضُل ِمْن َصالَِة الَفذِّ ِبَسبْعٍ َوِعْشِ

لێیان ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە  واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا 
پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: نوێژی بە كۆمەڵ بیست و حەوت پلە 

چاكرتە لە نوێژی بە تەنیا. 

)1( من رشوط املسح عىل الخفني الوضوء قبل لبسهام.

)2( )صحيح البخاري ح203(.

)3( فضل صالة الجامعة.

)4( )صحيح البخاري ح 645(.
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ماوەى مەسح كردن لەسەر خوفەكان
لە سەفەر و نیشتەجێ بوون)1(

الَْمْسِح  َعِن  أَْسأَلَُها  َعائَِشَة  أَتَيُْت  قَاَل    َهايِنء  بِْن  يِْح  ُشَ }َعْن 

، فََقالَْت: َعلَيَْك ِبابِْن أَِب طَالٍِب فََسلُْه، فَِإنَُّه كَاَن يَُساِفُر  نْيِ َعَل الُْخفَّ

َمَع َرُسوِل اللَِّه  فََسأَلَْناُه، فََقاَل: َجَعَل َرُسوُل اللِه  ثثاَلَثََة أَيَّاٍم 

َولَيَالِيَُهنَّ لِلُْمَساِفِر، َويَْوًما َولَيْلًَة لِلُْمِقيِم{)2(.

واتە: شوڕەیحی كوڕی هانیئ دەڵێ: چووم بۆ الى عائیشە بۆ پرسیار 
كردن دەربارەى مەسح كردن لەسەر خوفەكان، گوىت: بڕۆ بۆ الی عەىل 
پێغەمبەرى  لەگەڵ  ئەو  چونكە  بكە،  لێ  پرسیارى  تاڵیب  ئەبو  كوڕى 
مەسح  دەربارەى  لێكرد  پرسیارمان  ئێمەش  دەكرد،  گەشتی    خوا 
 دایناوە، ئەوەى گەشتیارە سێ ڕۆژو  كردن، گوىت: پێغەمبەرى خوا 
شەوەكانیشی )مەسح بكات(، ئەوەشی دانیشتووە )واتە: لە سەفەر نیە( 

شەوو ڕۆژێك مەسح بكات.

)1( مدة املسح عىل الخفني يف السفر والحرض.

)2( صحيح مسلم باب التوقيت يف املسح عىل الخفني، ح 276.
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سوننەتەكانى فيطرەت)1(

ِمَن  ٌة  »َعْشَ قَاَل:    اللِه  َرُسوِل  َعْن  َعْنَها،  اللُه  َرِضَ  َعائَِشَة  }َعْن 
اِرِب، َوقَصُّ اأْلَظَْفاِر، َوَغْسُل الرَْبَاِجِم، َوإِْعَفاُء اللِّْحيَِة،  الِْفطَْرِة: قَصُّ الشَّ

َواُك، َواإِلْسِتْنَشاُق، َونَتُْف اإِلبِْط، َوَحلُْق الَْعانَِة، َوانِْتَقاُص الاَْمِء«،  َوالسِّ

تَُكوَن  أَْن  إِالَّ  َة  الَْعاِشَ َونَِسيُت  السند«  الرواة  »أحد  ُمْصَعٌب:  قَاَل 

الَْمْضَمَضَة{)2(.

  خوا  پێغەمبەرى  دەگێڕێتەوە،  بێ(  ڕازى  لێى  )خوا  عائیشە  واتە: 
كورتكردن،  سمێڵ  مرۆڤن:  رسوشتى  لە  هەن  شت  دە  فەرموویەىت: 
كورتكردىن نینۆكەكان، شۆردىن ئەو شوێنانەى كە پیسی تێدا كۆدەبنەوە، 
ڕیش هێشتنەوە، بەكارهێنانی سیواك، ئاو لە لووت وەردان، هەڵكەندنی 
مووی بنباڵ، البردنی مووی پێش و پاش، خۆشۆردن بە ئاو، موصعەب )كە 
یەكێكە لە زنجیرەى ڕاویەكان دەڵێ(: دەیەمم بیرچوو، وادەزانم ئاو لە دەم 

وەردانە(.

)1( سنن الفطرة.

)2( )صحيح مسلم ح 261(.
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فەزڵ و چاكەى نوێژى بەیانى)1(

خوا دەفەرموێ: چڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄڃ ڃ  ڃ ڃ   چ       چ چچ اإلرساء.
تاریكایی  تاكو  ئاسامنەوە،  نێوەڕاستى  لە  لە كاىت الداىن خۆر  واتە: 
شەو، نوێژ بەرپا بكە و، قوڕئان خوێندىن )نوێژى( بەیانیش گرنگی پێ 
بدە، بە دڵنیایى قوڕئان خوێندىن بەیاىن بیرناوو لەال ئامادە بووە )واتە: 

فریشتەكان ئامادەى دەبن(.

اللَّيِْل  َمالَئَِكُة  »تَْجتَِمُع  قَاَل:    النَّبيِّ  َعِن    ُهَريَْرَة }َعْن أَِب 

َوَمالَئَِكُة النََّهاِر ِف َصالَِة الَْفْجِر«، ثُمَّ يَُقوُل أَبُو ُهَريَْرَة: فَاقَْرُءوا إِْن 

ِشئْتُْم: چ ڃ  ڃ ڃ   چ       چ چچ{)2(.

فەرموویەتی:    پێغەمبەر  لە  دەگێڕێتەوە    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
فریشتەكاىن شەوو فریشتەكاىن ڕۆژ لە كاىت نوێژى بەیاىن كۆدەبنەوە، 

پاشان ئەبو هوڕەیڕە گوىت: )ئەوە( بخوێننەوە ئەگەر دەتانەوێ: 

چ ڃ  ڃ ڃ   چ       چ چچ.

)1( فضل صالة الفجر، وقوله تعاىل: چ ڃ  ڃ ڃ   چ       چ چ چاإلرساء.

)2( صحيح البخاري فـي كتاب األذان: باب فضل صالة الفجر يف جامعة، ح 648.
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كۆتا كاتى هەردوو نوێژى بەیانى و عەسر)1(

بِْح  }َعْن أَِب ُهَريَْرَة  أَنَّ َرُسوَل اللِه  قَاَل: »َمْن أَْدَرَك ِمَن الصُّ

بَْح، َوَمْن أَْدَرَك َركَْعًة  ْمُس، فََقْد أَْدَرَك اَلصُّ َركَْعًة قَبِْل أَْن تَطْلَُع اَلشَّ

.)2(}» ْمُس، فََقْد أَْدَرَك اَلَْعْصَ ِمْن اَلَْعْصِ قَبَْل أَْن تَْغُرَب اَلشَّ

 فەرموویەتی:  دەگێڕێتەوە پێغەمبەرى خوا    واتە: ئەبو هوڕەیڕە 
هەر كەسێك بە ڕكاتێك بگات لە نوێژی بەیانی پێش ئەوەى خۆر هەڵهاتبێ 
ئەوە بە نوێژی بەیانی گەیشتووە، وە هەركەسێك بە ڕكاتێك بگات لە نوێژی 

عەرس پێش خۆرئاوابوون، ئەوە بە نوێژی عەرس گەیشتووە.

ئەو كاتانەى نوێژ كردن تێیاندا باش نیە)3(

 : تنَْيِ َصالَ َعْن    اللَِّه  َرُسوُل  نََهى  قَاَل:    ُهَريَْرَة }َعْن أَِبـي 

تَْغـُرَب  َحتَّى  الَعْصـِر  َوبَْعـَد  ْمُس،  الشَّ تَطْلَُع  َحتَّى  الَفْجـِر  بَْعَد 

.)4 ْمُس{) الشَّ

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  نەهى كردوە لە نوێژ 
كردن لە دوو كات: لە دواى نوێژی بەیانی تا خۆرهەڵدێ، وە لە دواى 

نوێژی عەرس هەتا خۆرئاوا دەبێ.

)1( آخر وقت صاليت الفجر والعرص.

)2( صحيح البخاري كتاب الصالة ح 579

)3(  األوقات التي تكره فيها الصالة.

)4( صحيح البخاري كتاب موقيت الصالة ح 572.
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مسوڵمان زیندوو بێ، یان مردوو، پاكە)1(

خوا دەفەرموێ: چ ک ک       ک گ ڻچ اإلرساء.

واتە: بێگومان ئێمە ڕێزمان لە نەوەى ئادەم ناوە.

طُُرِق  ِمْن  طَِريٍق  ِف    النَِّبيُّ  لَِقيَُه  أَنَُّه   ، ُهَريَْرَة }َعْن أَِب 

  النَِّبيُّ  َدُه  فَتََفقَّ فَاْغتََسَل،  َوُهَو ُجُنٌب فَانَْسلَّ فََذَهَب  الَْمِديَنِة، 

اللَِّه،  َرُسوَل  يَا  قَاَل:  ُهَريَْرَة«؟  أَبَا  يَا  كُْنَت  »أَيَْن  قَاَل:  َجاَءُه،  فَلاَمَّ 

لَِقيتَِني َوأَنَا ُجُنٌب فََكِرْهُت أَْن أَُجالَِسَك َحتَّى أَْغتَِسَل، فََقاَل َرُسوُل 

اللَِّه : »ُسبَْحاَن اللَِّه، إِنَّ الُْمْؤِمَن الَ يَْنُجُس«{)2(.

لە  گەیشتووە  پێی    پێغەمبەر  دەگێڕێتەوە،    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
لێ  خۆی  بوو،  گران  لەشی  كاتەدا  لەو  مەدینە،  ڕێگاكانی  لە  ڕێگایەك 
شاردەوە، چوو خۆى شۆرد، پێغەمبەر  هەواڵی پرسی، کاتێك گەڕایەوە 
بۆ الی گوىت: لە كوێ بووی ئەى ئەبا هوڕەیڕە؟ گوىت: ئەى پێغەمبەری 
خوا  لەو كاتەى پێمگەیشتى من لەشم گرانبوو، پێم خۆش نەبوو لە 
خزمەتتدا دابنیشم تا خۆم نەشۆم. پێغەمبەری خوا  فەرمووى: پاك و 

بێگەردی بۆ خوا، بەڕاستى مسوڵامن پیس نابێ.

)1( طهارة املسلم حيا وميتا، وقوله تعاىل: چ ک ک       ک گ ڻ چ اإلرساء. 

)2( )صحيح مسلم كتاب الحيض ح 591(.
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چۆنیەتى دەركردنى لەشگرانى و، دەستگرتن
بەئەندازەى ئەو ئاوەى بەكاردەهێنرێ)1(

خوا دەفەرموێ: چ ... ٿ ٿٿ ٹ... ک  چ املائدة.

واتە: وە ئەگەر لەش گران بوون، خۆتان پاك بكەنەوە )بە هۆى خۆ 
شۆردنەوە(.

}َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها، قَالَْت: كَاَن النَّبيُّ  إَذا اْغتََسَل ِمَن 

الِة، ثُمَّ اْغتََسَل، ثُمَّ يَُخلُِّل  أَ ُوُضوَءُه لِلصَّ الَْجَنابَِة َغَسَل يََديِْه، ثُمَّ تََوضَّ

تَُه، أَفَاَض َعلَيِْه الاَْمَء  ِبيََديِْه َشْعَرُه، َحتَّى إَذا ظَنَّ أَنَُّه قَْد أَْرَوى بََشَ
اٍت، ثُمَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه{ )2( ثثاَلََث َمرَّ

 كاتێك خۆى  واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ( دەڵێ: پێغەمبەر 
پاشان  دەشۆرد،  دەستى  هەردوو  )سەرەتا(  لەشگراىن،  لە  شۆردبایە 
دەستنوێژى دەگرت، وەك چۆن دەستنوێژى دەگرت بۆ نوێژ، پاشان خۆى 
دەشۆرد، ئنجا دەستى دەخستنە نێو پرچى تا دڵنیا دەبوو پێستەكەى تەڕ 
بووە، دوایی سێ جاران ئاوى پێدادەكرد، پاشان هەموو الشەى دەشۆرد.

چ ... ٿ  )1( كيفية الغسل من الجنابة ، واالقتصاد يف قدر املاء املستخدم وقوله تعاىل: 

ٿٿ ٹ... ک  چ املائدة.
)2( )صحيح البخاري ح 272(.
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تەیەموم كردن بۆ كەسی لەشگران 
لە كاتى نەبوونى ئاو)1(

خــوا دەفـەرموێ: چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ 

ڇ ڇ ڇکچاملائدة.
واتە: ئاویشتان چنگ نەكەوت، ئەوە ڕوو بكەنە ڕووى پاىك زەوى و 

پاش دەستپێداهێناىن، دەست بە ڕووتان و دەستەكانتاندا بێنن.

ِر بِْن يَاِسٍ َرِضَ اَللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: بََعثَِني اَلنَِّبيُّ  ِف َحاَجٍة،  }َعْن َعامَّ

ابَُّة، ثُمَّ  ُغ اَلدَّ ِعيِد كَاَم َتَرَّ ْغُت ِف اَلصَّ فَأَْجَنبُْت، فَلَْم أَِجِد اَلاَْمَء، فَتََمرَّ

َا كَاَن يَْكِفيَك أَْن تَُقوَل  أَتَيُْت اَلنَِّبيَّ  فََذكَْرُت َذلَِك لَُه، فََقاَل: »إِنَّ

َمَسَح  ثُمَّ  َواِحَدًة،  بًَة  َضْ اأَْلَْرَض  ِبيََديِْه  َب  َضَ ثُمَّ  َهَكَذا«،  ِبيََديَْك 

يِْه َوَوْجَهُه{)2(. اَمَل َعَل اَلْيَِمنِي، َوظَاِهَر كَفَّ اَلشِّ

پێغەمبەر  لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ:  واتە: عەمامڕى كوڕى یارس )خوا 
 ناردمى بۆ پێداویستیەك، لەشگران بووم و، ئاویشم دەست نەكەوت، 
دەگەوزێنێ،  خۆڵ  لە  خۆى  ئاژەڵ  چۆن  وەك  گەوزاند،  خۆڵ  لە  خۆم 
پاشان چوومە خزمەت پێغەمبەر  ئەوەم بۆ باسكرد، ئەویش فەرمووى: 
ئەوەندەت بەس بوو، كە ئاوا بكەى، )پێغەمبەرى خوا ( یەك جار لەپى 
دەستى بە زەوی دادا، فووى لێكرد بە دەم و چاوو پشتى دەستیدا هێنا.

ڃ چ چ چ   چ ڃ ڃ  تعاىل:  وقوله  املاء،  فقدان  عند  للجنب  التيمم   )1

چ ڇ ڇ ڇکچ املائدة.
)2( )صحيح البخاري ح 347(، )صحيح مسلم ح 368( َوهذا اللَّْفُظ لُِمْسلِم.
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سوڕى مانگانەو خوێنى ئیستحاضە)1(

َسأَلَِت  ُحبَيٍْش،  أَِب  ِبْنَت  فَاِطَمَة  أَنَّ  َعْنَها،  اَللَُّه  َرِضَ  َعائَِشَة  }َعْن 

الَة؟ قَاَل: »الَ،  النَِّبيَّ  فََقالَْت: إينِّ أُْستََحاُض فاَل أَطُْهُر، أَفَأََدُع الصَّ

الَِّتي كُْنِت تَِحيِضنَي  الَة قَْدَر األَيَّاِم  َولَِكْن َدِعي الصَّ ِعْرٌق،  َذلَِك  إِنَّ 
)2(}» ِفيَها، ثُمَّ اْغتَِسِل َوَصلِّ

واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ( دەگێڕێتەوە، فاتیمەى كچى ئەبو 

گوىت:   ، پێغەمبەر  لە  كرد  پرسیارى  بێ(  ڕازى  لێى  )خوا  حوبەیش 

من خوێنى )نەخۆشیم( هەیە پاك نامبەوە، ئایا واز لە ئەنجامداىن نوێژ 

بێنم؟ )پێغەمبەرى خوا ( فەرمووى: نەخێر، ئەمە دەمارێكە، تەنیا بە 

ئەندازەى ئەوەندە ڕۆژە واز لە ئەنجامداىن نوێژ بێنە كە تێیدا دەكەویە 

سووڕى مانگانەوە، پاشان خۆت بشۆرەو نوێژ ئەنجامبدە.

)1( الحيض واالستحاضة.

)2( )صحيح البخاري ح 325(، )صحيح مسلم ح 333(. َواللَّْفُظ للبخاري.
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فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150

مسوڵمان پیس نابێ، 
پیاوى لەشگران و ئافرەتى حەیزدار پیس نین)1(

  َعْن َعائَِشَة َرِضَ اَللَُّه َعْنَها، قَالَْت: كُْنُت أَْغتَِسُل أَنَا َوَرُسوُل اللَِّه{

يِن َوأَنَا َحائٌِض،  َِّزُر، فَيُبَاِشُ ِمْن إنَاٍء َواِحٍد، كاِلَنَا ُجُنٌب، َوكَاَن يَأُْمُريِن فَأَت
َوكَاَن يُْخِرُج َرأَْسُه إَلَّ، َوُهَو ُمْعتَِكٌف، فَأَْغِسلُُه َوأَنَا َحائٌِض{.)2(

  واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ( دەڵێ: من و پێغەمبەرى خوا

خۆمان دەشۆرد لە یەك تەشتدا، هەردووكیشامن لەشگران بووین، فەرماىن 

پێدەكردم نێوان ناوك و ئەژنۆم داپۆشم، ئنجا نزیكم دەكەوتەوەو دەستى 

بووم، هەروەها  مانگانەشدا  لە سووڕی  لە كاتێكدا من  بەرم دەكەوت، 

كاتێ ئیعتیكافی دەكرد )لە مزگەوت( سەرى دەهێنایە ژوورەوە بۆ الم، 

منیش )قژیم( دەشۆرد، لە كاتێكدا لە سووڕی مانگانەدا بووم. 

)1( املسلم ال ينجس فالرجل الجنب، واملرأة الحائض ليسا بنجس.

)2( )صحيح البخاري ح 295(.
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ئاسانكاری لەسەر خەڵك 
كاتێ خواردن ئامادە دەبێ لە كاتى نوێژدا)1( 

    ئەویش لە جێبەجێ كردىن فـەرمایشتى خـــوایە: چ ۇ ۇ ۆ 

ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ى چ البقرة.
واتە: خوا ئاساىن بۆتان دەوێ و، نایەوێ سەغڵەتتان بكات.

}َعِن ابِْن ُعمَر َرِضَ اَللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه : »إَِذا ُوِضَع 

ِبالَْعَشاِء، َوالَ يَْعَجْل َحتَّى  الَُة، فَابَْدُءوا  َوأُِقيَمِت الصَّ َعَشاُء أََحِدكُْم، 

يَْفُرَغ ِمْنُه«{)2(.

  واتە: ئیبنو عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمبەرى خوا
فەرموویەىت: ئەگەر خواردن بۆ یەكێكتان دانراو، قامەت بۆ نوێژ كرا، 
سەرەتا دەست بكەن بە نان خواردن، با )ئەو کەسە( پەلە نەكات هەتا 

خواردنەكەى تەواو دەكات.

)1( التيسري عىل الناس اذا حرض طعام العشاء وقت الصالة، ومن تطبيقات قوله تعاىل: 

چۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ىچ البقرة. 
)2( )صحيح البخاري ح 673(.
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ئامادە بوونى ئافرەتان بۆ نوێژی بەكۆمەڵ لە مزگەوت)1(

النَّبيِّ ، قَاَل: »إَِذا  َعْنُهاَم، َعِن  َعبِْد الله بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه  }َعْن 
اْستَأَْذنَْت أََحَدكُُم اْمَرأَتُُه إَِل الَْمْسِجِد، فاَلَ َيَْنْعَها«{)2(

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە لە 
پێغەمبەر  فەرموویەىت: ئەگەر خێزاىن هەر یەكێكتان مۆڵەىت خواست 

بۆ هاتنە مزگەوت، با ڕێى لێ نەگرێت.

دوو ڕكاتى سوننەتى بەرەبەیان)3(

ٍء ِمَن  }َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها، قَالَْت: لَْم يَُكِن النَِّبيُّ  َعَل َشْ

النََّواِفِل أََشدَّ ِمْنُه تََعاُهَداً َعَل َركَْعتَِي الَْفْجِر{)4(.

واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ( دەڵێ: پێغەمبەر  هیچ سوننەتێك 
نوێژى  پێش  )واتە:  بەرەبەیان  ڕكاىت  دوو  ئەوەندەى  سوننەتەكان  لە 
ڕکاتە  دوو  ئەم  بووە  سوور  زۆر  )واتە:  پێیەوە.  نەبووە  پابەند  بەیاىن( 

بکات(.

)1( حضور النساء صالة الجامعة يف املساجد.

)2( )صحيح البخاري ح 4166(.

)3( وركعتي سنة الفجر.

)4( )صحيح البخاري ح 1160(.
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نوێژە سوننەتەكانى دواى نوێژی فەڕز)1(

وەك فەرموودەى قودسی خـوا : )بەردەوام بەندەكەم لێم نزیك دەبێتەوە 
بە سوننەتەكان هەتا خۆشم دەوێ( )2(.

}َعْن َعبِْد الله بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: َصلَّيُْت َمَع َرُسوِل اللِه 

الُجُمَعِة،  بَْعَد  َوَركَْعتنَْيِ  بَْعَدَها،  َوَركَْعتنِْي  الظُّْهِر،  قَبَْل  َركَْعتنَْيِ   ،
َوَركَْعتنَِي بَعَد املَْغِرِب، َوَركَْعتنَِي بَعَد الِعَشاِء{)3(.

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: لەگەڵ 
نیوەڕۆ،   نوێژی )سوننەتم( كردن، دوو ڕكات پێش  پێغەمبەرى خوا 
دواى  ڕكات  دوو  هەینى،  دواى  ڕكات  دوو  نیوەڕۆ،  دواى  ڕكات  دوو 

مەغریب، وە دوو ڕكات دواى عیشا.

)1( الصلوات النافلة بعد الفريضة وقوله عليه الصالة والسالم ) وما يزال عبدي يتقرب إيل 

بالنوافل حتى احبه(

)2( )صحيح البخاري ح 1112(.

)3( )صحيح البخاري ح 1165(.
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بانگدان بە جووت و، قامەت كردنیش بە تاك)1(

}َعْن أَنَِس بِْن َمـــالٍِك  قَـــاَل: أُِمَر ِبالٌَل أَْن يَْشَفَع األََذاَن، َويُوتَِر 
اإِلقَاَمَة{)2(

واتە: ئەنەىس كوڕى مالیك  دەڵێ: فەرمانكرا بە بیالل كە جووت 
جووت بانگ بدات و، بە تاك تاكیش قامەت بكات.

ئیمام هانى نوێژ خوێنان دەدات 
بۆ ئەوەى ڕیزەكانیان ڕێك بخەن)3(

وا َصُفوفَكْم،  }َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك  قَاَل: قَاَل َرُسوُل الله : »َسوُّ

الَِة«{)4(. فوِف ِمْن إِقَاَمِة الصَّ فَِإنَّ تَْسِويََة الصُّ

 واتە: ئەنەىس كوڕی مالیك  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرمووی: 
ڕیزەكانتان ڕێك و ڕاست بكەن، چونكە ڕێك و ڕاستى ڕیز، لە تەواوى نوێژە.

)1( االذان شفعا واإلقامة وترا.

)2( )صحيح البخاري ح 606(.

)3( اإلمام يحث املصلني عىل تسوية الصفوف

)4( )صحيح البخاري ح 723(.
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پێویستە لەسەر نوێژ خوێنان شوێن ئیمــام بكەون 

لە ناو نوێژەكەیدا)1(، بەهیچ شێوەیەك دروست نیە 

بەگوفتار یان بە كردار پێشی بكەون

فََرٍس  َعْن    اللِه  َرُسوُل  َسَقَط  قَاَل:   ، َمالٍِك  بِْن  أَنَِس  }َعْن 

الَُة، فََصلَّ  ِت الصَّ ُه األَْيَُن، فََدَخلَْنا َعلَيِْه نَُعوُدُه، فََحَضَ فَُجِحَش ِشقُّ

َا ُجِعَل اإِلَماُم لِيُْؤتَمَّ  الََة، قَاَل: »إِنَّ ِبنا قَاِعًدا، فََقَعْدنَا؛ فَلاَمَّ قََض الصَّ

َوإَِذا  فاْرفَُعوا،  َرفَع  َوإَِذا  فَاْركَُعوا،  َركََع  َوإَِذا  ُوا،  فََكربِّ  َ كَربَّ فَِإَذا  ِبِه؛ 

َوإَِذا َسَجَد  َربََّنا َولََك الَْحْمُد،  قَاَل: َسِمَع اللُه لَِمْن َحِمَدُه، فَُقولُوا: 

فَاْسُجُدوا«{)2(.

لەسەر    خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:    مالیك  كوڕى  ئەنەىس  واتە: 
ئەسپێك كەوتە خوارەوە الى ڕاستیی بریندار بوو، ئێمەش چووینە الى 
وەك نەخۆش سەردامنان كرد، كاىت نوێژكردن هات، نوێژى بۆ كردین 
بە دانیشتنەوە، ئێمەش دانیشتین، كە نوێژ تەواو بوو، )پێغەمبەرى خوا 
بكرێ،  پەیڕەوی  دانراوە  ئەوە  بۆ  تەنیا  ئیامم  بێگومان  فەرمووی:   )
چووە  ئەگەر  وە  بكەن،  أكرب(  )الله  ئێوەش  كرد  أكرب(ى  )الله  ئەگەر 
ڕكووع بردن ئێوەش ڕكووع ببەن، ئەگەر هەڵساوە هەڵسنەوە، وە ئەگەر 
گوىت: )َسِمَع اللُه لَِمْن َحِمَدُه( ئێوەش بڵێن: )َربََّنا َولََك الَْحْمُد( وە ئەگەر 

سوجدەى برد ئێوەش سوجدە ببەن.

)1(  عىل املصلني ان يتابعوا اإلمام يف صالته، وال يتقدموا عليه بفعل أو قول

)2( )صحيح البخاري ح 734(.
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لە فراوانى ڕەحمەتى خوا ئەوەیە:

هەندێ جار بە هۆی پەرستشێكى ئاسانەوە، وەك گوتنى: 
ئامین لە دواى ئیمام دەیانخاتە بەهەشتەوە

وەك خوا دەفەرموێ: چ ک ک گ        گ گ      گ چ األنبياء)1(

واتـە: ئـەی محــمد  تۆمان نەناردوە مەگەر وەك بەزەییەك بۆ هەموو 
جیهانییان.

ُنوا،  َن اإِلَماُم فَأَمِّ }َعْن أَِب ُهَريَْرَة  أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  قَاَل: »إَِذا أَمَّ

َم ِمْن َذنِْبِه«{)2(. فََمْن َوافََق تَأِْميُنُه تَأِْمنَي الَْماَلئَِكِة، ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

فەرمووى: هەر    پێغەمبەرى خوا دەڵێ:    ئەبو هوڕەیڕە  واتە:   
كاتێك ئیامم گوىت: )آمني(، ئێوەش بڵێن )آمني(، ئەگەر هەر یەكێك لەگەڵ 
ڕابردووى  گوناهەكاىن  هەموو  لە  خوا  ئەوە  )آمني(،  بڵێ:  فریشتەكان 

خۆش دەبێ.

)1(  قوله تعاىل:  چ ک ک گ        گ گ      گ چاألنبياء،  ومن سعة رحمته انه 

سبحانه يدخلهم الجنة احيانا بعبادة يسرية كالتأمني بعد اإلمام

)2( )صحيح البخاري ح 4475(.
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ئیمام كاتێ نوێژ بۆ خەڵكى دەكات، 

نوێژەكەى درێژ نەکاتەوە

ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  فەرموودەى خواى جێبەجێ كردوە: چ 
ۈ ٴۇ  ۋ ى چالبقرة)1(

واتە: خوا ئاساىن بۆتان دەوێ و، نایەوێ سەغڵەتتان بكات.

ِريَن،  ُمَنفِّ ِمْنُكْم  »إِنَّ  قَاَل:    اللَِّه  َرُسوَل  أَنَّ   ، ُهَريَْرة  أَِب  }َعْن 

َوَذا  َوالَْكِبَي،  ِعيَف،  الضَّ ِفيِهُم  فَِإنَّ  ْز؛  فَلْيَُجوِّ ِبالنَّاِس،  َصلَّ  َما  فَأَيُُّكْم 

الَْحاَجِة«{)2(.

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرمووى: بێگومان 

ئێوە هەندێكتان تێدایە كە خەڵىك دووردەخەنەوە )لە دینداری(، با هەر 

یەكێكتان كە پێشنوێژى بۆ خەڵك دەكات نوێژەكەى كورت بێ، چونكە 

خەڵىك بێ توانا و بە تەمەن و خاوەن كاریان تێدایە.

چ  ى  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  قوله  تطبيقات  ( من  1(

البقرة، أن يخفف اإلمام يف صالته بالناس

)2( )صحيح البخاري ح 670(.
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دووعاى دەست پێكردنى نوێژ)1(

إَِذا  كَاَن  أَنَُّه    اَللَِّه  َرُسوِل  َعْن    أَِب طَالٍِب  بِْن  َعِلِّ  42-}َعْن 

اَمَواِت َواأْلَْرَض  ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فَطََر السَّ اَلِة قَاَل: »َوجَّ قَاَم إَِل اَلصَّ

كنَِي، إِنَّ َصالِت، َونُُسِك، َوَمْحيَاَي، َوَماَمِت  َحِنيَفاً، َوَما أَنَا ِمَن الُْمْشِ
يَك لَُه، َوبَذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن الُْمْسلِِمنَي«{.2 لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمنَي، الَ َشِ

واتە: عەلی كوڕى ئەبو تاڵیب  دەگێڕێتەوە، پێغەمبەرى خوا  كاتێ 
دەستى كردبایە بە نوێژ دەیفەرموو: ڕووم كردە ئەو زاتەى بەدیهێنەری 
لە  رسوشتەوەو  و  پاك  مەبەستێىك  و  نیەت  بە  زەویە  و  ئاسامنەكان 
هاوبەشدانەران نیم، بە ڕاستى نوێژ و سەربڕین و ژیان و مردنم تەنیا بۆ 
خواى پەروەردگاری جیهانییانە، هیچ هاوبەشێكی نیە، وە بەوە فەرمانم 

پێكراوەو من لە مسوڵامنانم.

)1( دعاء استفتاح الصالة.

)2( )صحيح مسلم ح 771(.
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خوێندنى سووڕەتى فاتیحە یەكێكە لە پایەكانى نوێژ)1(

ۉ   ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  خوا دەفەرموێ: چ 

ېچ الحجر.
واتە: بێگومان ئێمە حەوت ئایەتە دووبارەكان و قوڕئاىن مەزمنان پێداوى.

اِمِت ، أَنَّ َرُسوَل اللِه  قَاَل: »الَ َصالَة لَِمْن  }َعْن ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
لَْم يَْقَرأْ ِبَفاتَِحِة الِْكتَاِب«{)2(

  پێغەمبەرى خوا   دەگێڕێتەوە،  واتە: عوبادەى كوڕى صامیت 
تێدا  فاتیحەى  سووڕەىت  كەسەى  ئەو  نەكردوە  نوێژى  فەرموویەىت: 

نەخوێنێ. 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل:  وقوله  الصالة،  أركان  من  ركن  الفاتحة  قراءة   )1(

ۉ  ۉ  ې چالحجر.
وجوب  باب   95 األذان:  كتاب  يف:  البخاري  أخرجه   ،)756 ح  البخاري  )صحيح   )2(

القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها.
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 ئەو كەسەى بە هەڵە نوێژى كردو پێغەمبەر
 ڕێنمایی كردو فێری پایەكانى نوێژى كرد)1(

ُجِل: »إَِذا قُْمَت إَِل  }ِمْن َحِديِث أَب ُهَريَْرة  أَنَّ النَّبّي  قَاَل لِلرَّ

َ َمَعَك ِمَن الُْقْرآِن، ثُمَّ اْركَْع َحتَّى تَطَْمِئَّ  ْ، ثُمَّ اقَْرأْ َما تَيَسَّ الَِة فََكربِّ الصَّ

َراكًِعا، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْعتَِدَل قَاِئًا، ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَطَْمِئَّ َساِجًدا، ثُمَّ 
اْرفَْع َحتَّى تَطَْمِئَّ َجالًِسا، ثُمَّ افَْعْل َذلَِك ِف َصالَتَِك كُلَِّها«{)2(

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەگێڕێتەوە پێغەمبەر  بە پیاوێىك فەرموو: 
ئەگەر هەڵسایت بۆ نوێژ )الله أكرب( بكە، پاشان چەند لە قوڕئان )خوا 
بۆى( ئاسان كردى بیخوێنە، ئنجا بڕۆ بۆ ڕكووع هەتا دڵنیا دەبی ڕكووعت 
بردوە، پاشان هەڵسەوە هەتا بە تەواوى ڕێك دەبیت، پاشان سوجدە ببە 
هەتا دڵنیا دەبیت سوجدەت بردوە، ئنجا سەرت بەرزبكەرەوە هەتا دڵنیا 

دەبیت دانیشتووی، پاشان لە هەموو نوێژەكەتدا ئەمە بكە.

)جمهورى زانایان گوتوویانە: خوێندىن فاتیحە مەرجەو، لەگەڵ ئەویش 
نوێژخوێن هەرچەندى ویستى دەتوانێ بیخوێنێ، ئەگەر ئایەتێكیش بێ(.

)1( حديث املىسء يف صالته وتوجيه النبـي الكريم له وتعليمه اركان الصالة، وقوله عليه 

.) الصالة والسالم )صلُّوا كام رأَيتُموين أُصلِّ

)2( صحيح البخاري ح 757(.
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ئەوەى نوێژ خوێن دەیخوێنێ لە دانیشتنى تەحیاتدا)1(

}َعْن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، أَنَُّه قَاَل: كَاَن َرُسوُل اللِه  يَُعلُِّمَنا 

»التَِّحيَّاُت  يَُقوُل:  فََكاَن  الُْقْرآِن،  ِمَن  وَرَة  السُّ يَُعلُِّمَنا  كَاَم  التََّشهَُّد 

َوَرْحَمُة  النَِّبيُّ  أَيَُّها  َعلَيَْك  الَُم  السَّ للِه،  الطَّيِّبَاُت  لََواُت  الصَّ الُْمبَاَركَاُت 

الِِحنَي، أَْشَهُد أَْن الَ إِلَه  الَُم َعلَيَْنا َوَعَل ِعبَاِد الله الصَّ الله َوبََركَاتُُه، السَّ

داً َرُسوُل اللِّه«{)2(. إِالَّ الله َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

  واتە: ئیبنو عەبباس )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمبەرى خوا
فێرى شایەدی تەحیاىت دەكردین، وەكو چۆن سووڕەتێكی قوڕئاىن فێر 
دەكردین، دەیفەرموو: هەرچی گەورەیی و پیرۆزی و پاڕانەوەو وتەى 
بەرەكەت  و  ڕەحمەت  خوایە، ساڵوو  بۆ  تەنیا  پاكە  كردەوەى  و  جوان 
لەسەر تۆ ئەى پێغەمبەر ، ساڵو لەسەر ئێمە و هەموو بەندە چاكەكان، 
شایەدى دەدەم هیچ پەرسرتاوێىك بە هەق نیە جگە لە خوا، وە شایەىت 

دەدەم موحەممەد پێغەمبەری خوایە.

)1( ما يقوله املصل يِف جلسة التشهد

)2( )صحيح مسلم ح 403(.
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چۆنیەتى دانانى پەنجەكانى دەستى ڕاست
لە كاتى تەحیات و جواڵندنى پەنجەى شایەتمان)1(

}َعْن َعبِْد اللَِّه بُْن ُعَمَر َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: كَاَن النَّبيُّ إَِذا َجلََس 

ُه الْيُْمَنى، َعلَـى فَِخِذِه الْيُْمَنى، َوقَبََض أََصاِبَعُه  الَِة، َوَضَع كَفَّ ِف الصَّ

ى َعَل  الْيُْسَ ُه  اإِلبَْهاَم، َوَوَضَع كَفَّ الَِّتي تَِل  ِبِإْصبَِعِه  كُلََّها، َوأََشاَر 

ى{)2(. الْيُْسَ فَِخِذِه 

دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  عومەر  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
پێغەمبەرى خوا  ئەگەر دابنیشتایە بۆ نوێژ لەپی دەستى ڕاستى لەسەر 
ڕاىن ڕاستى دادەناو هەموو پەنجەكاىن دەنوقاند و بە پەنجەى شایەمتان 

ئاماژەى دەكرد، وە لەپی دەستى چەپی لە سەر ڕاىن چەپی دادەنا.

)1( كيفية وضع أصابع اليد اليمنى اثناء التشهد، وتحريك السبابة من عدمها.

)2( صحيح مسلم ح 580(.
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بَّابَِة َوالَ  بَْيِ َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، بلَفظ: كَاَن يُِشُي ِبالسَّ }َحِديث ابِْن الزُّ

كَُها{)1(. يَُحرِّ

بێژە  بەم  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  زوبەیر  ئیبنو  فەرموودەى  لە  واتە: 
هاتوە: بە پەنجەى شایەمتان ئاماژەى دەكرد و نەیدەجواڵندەوە.

ڕیوایەتی دیکە هەیە، کە دەڵێ: دەیجواڵند، ئەوە خیالفی کۆنە لە نێوان 
و  دەیجوڵێنن  ئەوەی  مذهب  هەردوو  شاءاللە  إن  دەبێتەوە،  تازە  زانایان 
کە  زانایانەی  ئەو  بەگوێرەی  سوننەتن،  موافقی  نایجوڵێن  ئەوەی 
بە )ضعیف(  کە جواڵندنیان  ئەوانەش  وە  داناوە  بە صحیح  جواڵندنیان 

دناوە.

)1( عند أحمد وأيب داود والنسايئ وابن حبان يف صحيحه وقال النووي يف رشح املهذب، 

3 454 إسناده صحيح، وقال الحافظ ابن حجر يف التلخيص الحبري426/1، وهذا الحديث 

أصله يف مسلم دون قوله: وال يجاوز برصه إشارته. قلت أصل املسألة ماقترصت عليه الرواية 

يف الصحيح وأعني لفظ مسلم )وأشارة بأصبعه التي تل اإلبهام(. أما زيادة )يحركها( قد 

اعتربها بعضهم شاذة فقد انفرد بها زائدة بن قدامة وحده من بني أصحاب عاصم ابن كليب 

مقبولة،  زيادة  اعتربها  االخر  البعض  ولكن   ،... الحديث  أمئة  كبار  العرش وفيهم  األحد 

وقال: لكن املثبت للتحريك مقدم عىل النايف له قلت: )الربزنجي( وهذا خالف قديم يتجدد 

ولكن الجميع حريص عىل اتباع السنة فنقول وبالله التوفيق نرجو ان قد أصاب السنة إن 

شاء الله سواء من حركها ومن مل يحركها كل عىل مذهب من صحح الزيادة او ضعفها.
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ئەوەى نوێژ خوێن دەیكات 
كاتێ دەچێتە نێو مزگەوتەوە پێش دانیشتن)1(

اللِه  »إَِذا َدَخَل  أَِب قَتَاَدَة األَنَْصاريِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  }َعْن 

، قَبَْل أْن يَْجلَِس«{)2(. أَحُدكُُم املَْسِجَد فَلَْيْكَْع َركَْعتنَْيِ

  خوا  پێغەمـبەرى  دەڵێ:    ئەنصـاڕیی  قەتـادەى  ئەبو  واتـە: 
نوێژ  ڕكات  دوو  با  مزگەوت،  نێو  یەكێكتان چووە  ئەگەر  فەرموویەىت: 

بكات پێش ئەوەى دابنیشێ.

)1( ما يفعله املصل حني يدخل املسجد قبل ان يجلس. 

)2( )صحيح البخاري ح 444(.
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 شێوەى صەاڵواتدان لەسەر پێغەمبەر
 لە دواى شایەتمانى نێو تەحیات)1(

فُقلَْنا:  َعلَيَْنا،  َخَرَج    النَّبيَّ  إنَّ  قَاَل   ، ُعْجَرَة  بِْن  كَْعِب  }َعْن 

َعلَيَْك؟  نَُصلِّ  فََكيَْف  َعلَيَْك،  نَُسلُِّم  كَيَْف  َعلِْمَنا  قَْد  اللِه،  َرُسوَل  يَا 

َصلَّيَْت  كَاَم  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َوَعَل  ٍد  ُمَحمَّ َعَل  َصلِّ  »اللَُّهمَّ  قُولُوا:  قَاَل: 

َعَل إِبَْراِهيَم َوَعَل آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اللَُّهمَّ بَاِرْك َعَل 

ٍد، كَاَم بَاَركَْت َعَل إِبَْراِهيَم َوَعَل آِل إِبَْراِهيَم،  ٍد َوَعَل آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«{)2(.

دەر  هاتە  پێغەمبەر  ڕۆژێك  دەڵێ:    عوجرە  كوڕی  كەعبی  واتە: 
، ئەوە زانیامن چۆن ساڵوت  پێغەمبەرى خوا  بۆالمان، گومتان: ئەى 
لێ بكەین، ئایا ئەدى چۆن صەاڵواتت لەسەر بدەین؟ فەرمووى: بڵێن: 
خوایە! ڕەحمەت بڕێژە بۆ سەر موحەممەد، وە ئاىل موحەممەد )خێزان 
و ئامۆزاكان و شوێنكەوتوواىن دەگرێتەوە(، هەر وەك چۆن ڕەحمەتت 
تۆ  بێگومان  شوێنكەوتوواىن،  و  ئیبڕاهیم  ئاىل  و  ئیبڕاهیم  سەر  ڕژاندە 
سوپاسكراوو خاوەن شكۆو ڕێزیت، خوایە! پێزو بەرەكەت بڕێژە سەر 
پێزو  چۆن  هەروەك  شوێنكەوتووى،  كەساىن  و  خزم  وە  موحەممەد، 
بە  و كەساىن شوێنكەوتووى،  و خزم  ئیبڕاهیم  ڕژاندە سەر  بەرەكەتت 

ڕاستى تۆ سوپاسكراوو خاوەن شكۆو ڕێزیت.

)1( صيغة الصالة عىل النبـي  بعد التشهد.

)2( )صحيح البخاري ح 6357(.
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لەو پاڕانەوانەى كە هاتوون دواى صەاڵواتى
ئیبڕاهیمى پێش سەالمدانەوە)1(

أََحُدكُْم  تََشهََّد  »إِذَا   : اللِه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

فَلْيَْستَِعْذ باللَِّه ِمْن أَْربَعٍ يَُقوُل: اللَُّهمَّ إينِّ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، 

املَِسيِح  ِفتَْنِة  َشِّ  َوِمْن  َوالَْماَمِت،  املَْحيَا  ِفتَْنِة  َوِمْن  الَقرْبِ،  َعَذاِب  َوِمْن 
اِل«{2 جَّ الدَّ

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەڵێ: پێغەمبەری خوا  فەرمووى: ئەگەر 
پەنا بە خوا بگرێ لە چوار شت:  با  یەكێكتان شایەمتاىن خوێند، ئەوە 
بڵێ: ئەی خوایە! من پەنا بە تۆ دەگرم لە سزاى دۆزەخ، وە لە سزای 

ناو گۆڕ، لە بەاڵی ژیان و مردن، لە بەاڵو ئاژاوەی مەسیحی دەججال.

)1( من األدعية املأثورة بعد الصالة االبراهيمية قبل التسليم.

)2( )صحيح مسلم ح 588(.
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سوننەتە ئیمام كە نوێژ بۆ خەڵك دەكات، 
سووڕەتە كورتەكان بخوێنێ)1(

اْسَم  ِبَسبِِّح  َصلَّيَْت  قَاَل ملَعاٍذ: »فَلَْوالَ    النَّبيَّ  أَنَّ   ، َجاِبٍر  }َعْن 

ْمِس َوُضَحاَها، َواللَّيِْل إَِذا يَْغَش، فَِإنَُّه يَُصلِّ َوَراَءَك  َربَِّك األَْعَل، َوالشَّ

ِعيُف«{)2(. الَْكِبُي، َوُذو الَْحاَجِة، َوالضَّ

واتە: جابر  دەگێڕێتەوە، پێغەمبەر  بە موعازى فەرموو: ئەگەر 
ْمِس  نوێژت كرد ئەم سووڕەتانە بخوێنە: )َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعىَل، َوالشَّ
خاوەن  و  تەمەن  بە  كەساىن  چونكە  يَْغىَش(  إَِذا  َواللَّيِْل  َوُضَحاَها، 

پێداویستی و الواز نوێژت لە دوا دەكەن.

)1( من السنة قراءة اإلمام قصار السور عندما يؤم املصلني، كصورة من معاين قوله تعاىل: 

چۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ى چالبقرة. 
)2( )صحيح البخاري ح 701(.
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تێپەڕ بوونى منداڵ و ئافرەت

بەپێشی نوێژ خوێندا نوێژەكەى نابڕێ)1(.

أَنَاُم بنَْيَ يََدْي َرُسوِل اللِه  َعْنَها، قَالَْت: كُْنُت  }َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللَُّه 

قَاَم  فَِإَذا   ، ِرْجَلَّ فََقبَْضُت  َغَمَزيِن  َسَجَد  فَِإَذا  ِقبْلَِتِه،  ِف  َوِرْجالََي   
بََسطْتُُهاَم، َوالْبُيُوُت يَْوِمِئٍذ لَيَْس ِفيَها َمَصاِبيُح{)2(.

بەردەم  لە  دەخەوتم  من  دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێى  )خوا  عائیشە  واتە: 
)بۆ  بوو  ئەو  قیبلەی  بوو  شوێنە  لەو  قاچەكانم    خوا  پێغەمبەرى 
دەدا  قاچمى  لە  بربدبایە  سوجدەى  ئەگەر   ) )پێغەمبەر  نوێژكردن(، 
ئەگەر  كۆدەكردەوە،  دەكێشاوەو  قاچم  منیش  كردنەوە(  ئاگادار  )وەك 

هەڵسابا درێژم دەكردەوە، ماڵەكان ئەو كات چرایان تێدا نەبوو.

)1( مرورالغالم واملرأة بني يدي املصل ال يقطع صالته.

)2( )صحيح البخاري ح 382(.
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ئەوەى دروست نیە لە قسە كردن لە نێو نوێژ)1(

خوا دەفەرموێ: چ پ پ  پ پ چالبقرة.

واتە: بە ملکەچی و بێ دەنگ بۆ خوا بوەسنت.

الَِة، يَُكلُِّم أََحُدنَا أََخاُه  }َعْن َزيِْد بِْن أَْرقََم  قَاَل: كُنَّا نَتََكلَُّم ِف الصَّ

ِف َحاَجِتِه، َحتَّى نََزلَْت َهـــــِذِه اآليَُة: چٱ  ٻ  ٻ  

فَأُِمــــْرنَا  پچالبقرة،  پ    پ   ٻ   ٻ  
ُكوِت{)2(. ِبالسُّ

لە  وابوو(  )عادەمتان  ئێمە  دەڵێ:   ، ئەرقەم  كوڕى  زەیدى  واتە: 

نوێژ لەگەڵ یەكدى قسەمان دەكرد، یەكێكامن لەگەڵ برایەكەى قسەى 

دەكرد ئیشێىك پێبایە دەیدواند، هەتا ئەم ئایەتە دابەزى كە دەفەرموێ: 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ البقرة.
واتە: پارێزگاریى لە نوێژەكانتان بكەن، وە نوێژى نێوەڕاست بە تایبەت، وە 

بۆ خوا بە ملكەچیى بێ دەنگ ڕابوەسنت. فەرمامنان پێكرا بێدەنگ بین.

زانایان دوو بۆچوونیان هەیە دەربارەی نوێژی نێوە ڕاست:

1- هەندێك گوتوویانە: نوێژی نیوەڕۆیە.

2- هەندێك گوتوویانە: نوێژی عەرسە.

)1( ما ينهى من  الكالم يف الصالة وقوله تعاىل: چ پ پ  پ پ چالبقرة.

)2( )صحيح البخاري ح 4260(.
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كەفاڕەتى ئەو كەسەى نوێژێكى لە بیر دەچێ

ئەوەیە: هەر كاتێك بیری هاتەوە نوێژەكەى بكات)1(.

}َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه : »َمْن نَِسَ َصالًَة، 
الََة لِِذكِْري{)2( اَرَة لََها إِالَّ ذلَِك«، َوأَِقِم الصَّ فَلْيَُصلَِّها إَِذا َذكََرَها الَ كَفَّ

واتە: ئەنەىس كوڕى مالیك  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرمووى: 
هەر كەسێك نوێژى لە بیرچوو )لە كاىت خۆیدا بیكات(، ئەوە هەركات 
بیرى هاتەوە با نوێژەكەى بكات، چونكە ئەمە هیچ كەفارەتێىك بۆ نیە، 
الََة  الصَّ )َوأَِقِم  دەفەرموێ:  بەرز  خواى  نوێژەكە،  ئەنجامداىن  لە  جگە 

لِِذكِْري()3( واتە: نوێژ ئەنجام بدەن تاكو یادى منى تێدا بكەن.

)1( كفارة من نيس الصالة ان يصليها حني يتذكرها.

)2( )صحيح البخاري ح 597(.

)3( طه: 14.
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نوێــژى ویتــر)1(

 ، َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها، قَالَْت: كُلَّ اللَّيِْل أَْوتََر رُسوُل اللِه{

َحِر{)2(. وانْتَهى ِوتُْرُه إَِل السَّ

واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ( دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  هەموو 
شەوێك ویرتی دەكرد، ویرتەكەى كۆتایی پێدەهێنا لە پارشێو.

هەندێك  كردوویەىت،  كرابێ،  بۆى  چۆنێك  هەر  ئەوەیە:  مەبەست 
نێوەڕاستى  لە  جار  هەندێك  كردوە،  ویرتەكەى  شەو  سەرەتاى  لە  جار 
شەو ویرتەكەى كردوە، هەندێك جار لە كۆتایی شەو ویرتەكەى كردوە، 
بەیاىن  بانگى  پێش  واتە:  سەحەر،  لە  كردوە  حەزى  جار  هەندێك 
ویرتەكەى تەواو بكات، بەاڵم بە پێى توانا، ئەوەش وەك ئاسانكاریی بۆ 

مسوڵامنان.

)1( صالة الوتر.

)2( )صحيح البخاري ح 996(، كتاب الوتر: باب ساعات الوتر.
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داواى لێخۆشبوون دوای سەالم دانەوە )1(

 ، اللِه  َرُسوَل  أَنَّ  ُث،  يَُحدِّ   اللِه  َرُسوِل  َمْوَل    ثَْوبَان  }َعْن 

الَُم،  َف ِمْن َصالَتِِه اْستَْغَفَر ثثاَلَثَاً، َوقَاَل: اللَُّهمَّ أَنَْت السَّ كَاَن إَِذا انَْصَ

الَُم، تَبَاَركُْت يَا َذا الَْجالَِل َواإِلكَْراِم{)2(. َوِمْنَك السَّ

دەگێڕێتەوە،    خوا  پێغەمبەرى  خزمەتكارى    ثەوبان  واتە: 
داوای  جار  سێ  دەبوو،  تەواو  نوێژ  لە  كاتێ    خوا  پێغەمبەرى 
و  ئاشتى  سەالمی،  تۆ  خوایە  دەیفەرموو:  وە  دەكرد،  لێخۆشبووىن 
سەالمەتیش لە تۆوەیە، بەرزى و پیرۆزی بۆ تۆیە، ئەى خاوەن دەسەاڵت 

و گەورەیی و ڕێز. 

)1( اإلستغفار بعد الصالة.

)2( )صحيح مسلم ح 591(.
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كۆكردنەوەى نوێژ لەنێوان 
نیوەڕۆ و عەسر و، مەغریب و عیشا)1(

هەروەها كورتكردنەوەى ئەو نوێژانەى چوار ڕكاتن لە سەفەردا

خوا دەفەرموێ: چی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب حج  چالنساء.
واتە: وە )ئەى بڕوادارینە!( هەركات بەزەویدا ڕۆیشنت ئەگەر ترسان 
ئەوانەى بێبڕوان ئازارتان بدەن، گوناهتان ناگات ئەگەر لە نوێژەكەتان 

كورت بكەنەوە.

}َعْن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: كَاَن َرُسوُل اللَِّه  يَْجَمُع بنَْيَ 

، إَِذا كَاَن َعَل ظَْهِر َسْيٍ، َويَْجَمُع بنَْيَ الَْمْغِرِب  َصالَِة الظُّْهِر َوالَْعْصِ

َوالِْعَشاِء{)2(.

خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێیان  )خوا  عەبباس  ئیبنو  واتە: 
 نوێژى نیوەڕۆو عەرسى كۆدەكردنەوە، كاتێك لە سەفەر بووایە، وە 

نوێژى مەغریب و عیشاى كۆدەكردنەوە.

)1( الجمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء، وقرص الصالة الرباعية يف السفر، وقوله 

تعاىل: چ ی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب حج  چ النساء.

)2( صحيح البخاري كتاب تقصري الصالة ح 1107.
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 : َعْن َعبِْد الله بِْن َعبَّاس َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه{

»إِنَّ اللََّه يُِحبُّ أَْن تُْؤَت ُرَخُصُه، كَاَم يُِحبُّ أَْن تُْؤَت َعزاِئُُه«{)1(.

دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێیان  )خوا  عەبباس  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: بێگومان خوا حەز دەكات و پێى خۆشە 
مۆڵەتەكاىن وەربگیرێن، هەروەك چۆن پێى خۆشە ئەرکە قوڕسەکانیشی 

جێبەجێ بكرێن.

هۆكارەكانى گواستنەوەو بە جێهێنانى نوێژ)2(

  َعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: كَاَن َرُسوُل اللَِّه{

َهْت، فَِإَذا أََراَد الَْفِريَضَة نََزَل فَاْستَْقبََل  يَُصلِّ َعَل َراِحلَِتِه َحيُْث تََوجَّ

الِْقبَْل{)3 (.

واتە: جابرى كوڕى عەبدوڵاڵ )خوا لێیان ڕازى بێ( دەڵێ: پێغەمبەرى 

خوا  نوێژى دەكرد لەسەر سواریەكەى ڕووى لە هەر كوێ بووایە، 
بەاڵم كاتێ بیویستایە نوێژە فەڕزەكان بكات دادەبەزى و ڕووى دەكردە 

ڕووگە )قیبلە(.

)1( أخرجه أحمد برقم )5866(، والبزار كام يف كشف األستار برقم )988(، والطرباين 

يف األوسط برقم )5302(، قال الهيثمي )162/3(: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، 

والبزار والطرباين يف األوسط وإسناده حسن، وأخرجه إبن حبان برقم: 345، واللفط له، 

قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.

)2( وسائط النقل وأداء الصالة.

)3( )صحيح البخاري ح 400(.
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خۆشۆردن )لە ڕۆژى( هەینى)1(

}َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  قَاَل: »َمْن 

َجاَء ِمْنُكُم الُجُمَعَة فلْيَْغتَِسْل«{)2(.

دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێیان  )خوا  عومەر  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
)نوێژى(  بۆ  هات  ئێوە  لە  یەكێك  هەر  فەرمووى:    خوا  پێغەمبەرى 

هەینى با خۆى بشۆرێ.

وتـــارى هـەینى)3(

  َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: كَاَن َرُسوُل اللِه{

يَْخطُُب ُخطْبَتنَْيِ يَْقُعُد بَيَْنُهاَم{)4(.

دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێیان  )خوا  عومەر  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
نێوان  لە  و  دەدان  وتارى  دوو  هەینى(  ڕۆژى  )لە    خوا  پێغەمبەرى 

هەردووكیان دادەنیشت.

)1( غسل الجمعة.

)2( )صحيح البخاري ح 854(، )صحيح مسلم ح 1989(.

)3( خطبة الجمعة.

)4( صحيح البخاري كتاب العيدين ح 928.
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نوێژى هەردوو جەژن پێش وتار خوێندن)1(

}َعْن َعبْدِ اللِه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: كَاَن النَّبيُّ  َوأبُو 

بَْكٍر َوُعَمر يَُصلُّوَن الِْعيَديِن، قَبَْل الُْخطْبَِة{)2 (.

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمبەر 
 و ئەبو بەكرو عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ( نوێژى جەژنەكانیان دەكرد 

پێش وتاردان.

دەرچوونى ئافرەتان بۆ نوێژى هەردوو جەژن)3(

}َعْن أُمِّ َعِطيََّة »نَُسيْبََة األَنَْصاِريَِّة، َرِضَ اللُه َعْنَها، قَالَْت: كُنَّا نُْؤَمُر 

تَْخُرَج  ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى  الِْبْكَر  نُْخِرَج  الِْعيِد، َحتَّى  يَْوَم  نَْخُرَج  أَْن 

َذلَِك  بََركََة  يَْرُجوَن  ِبُدَعائِِهْم،  َويَْدُعوَن  ِبتَْكِبيِِهْم  َْن  فَيَُكربِّ الُْحيَُّض، 

الْيَْوِم َوطُْهَرتَُه{)4(.

واتە: ئومم و عەتیە نوسەیبەى ئەنصاڕیى )خوا لێى ڕازى بێ( دەڵێ: ئێمە 

لەگەڵ  كچانیش  تەنانەت  دەربچین  جەژندا  ڕۆژى  لە  پێدەكرا  فەرمامنان 

بوون  مانگانەدا  سووڕى  لە  كە  ئافرەتانەش  ئەو  هەروەها  ببەین،  خۆمان 

بە  وە  بكەن،  تەكبیر  ئەوان  تەكبیری  بە  و  بوەسنت  ڕێك  لە دواى خەڵكەوە 

پاڕانەوەى ئەوانیش بپاڕێنەوە، ئومێدى پێزو بەرەكەت و پاىك ئەو ڕۆژە بكەن.

)1( صالة العيدين قبل الخطبة.

)2( صحيح البخاري كتاب العيدين ح 963.

)3( خروج النساء لصالة العيدين.

)4( صحيح البخاري كتاب العيدين.ح 971.
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خۆرگیران و مانگ گیران لە نیشانەكانى خوان)1(

نوێــژى خۆرگیران و مــانگ گیران دوو ڕكاتە لە هەر ڕكاتێكدا دوو 
ڕكوعی تێدایە.

ْمَس َخَسَفْت َعَل َعْهِد َرُسوِل  }َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللَُّه َعْنَها، أَنَّ الشَّ

وا،  اَلَة َجاِمَعًة، فَاْجتََمُعوا َواْصطَفُّ اللَِّه  فَبََعَث ُمَناِديَاً يَُناِدي: أَِن الصَّ
فََصلَّ ِبِهْم أَْربََع َركََعاٍت ِف َركَْعتنَْيِ َوأَْربََع َسَجَداٍت{)2(

واتە: عائیشـــە )خـــوا لێى ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە لە ســـەردەمى 

پێغەمبەرى خوا  خۆرگیرا فەرمان كرا بە بانگدەر بانگ بدات: )أَِن 

الََة َجاِمَعًة( واتە: بێگومان نوێژ كۆكەرەوەیە، خەڵكەكە كۆبوونەوەو  الصَّ

ڕیزیان بەست، دوو ڕكات نوێژى بۆ كردن، لە هەر ڕكاتێكدا دوو ڕكوعی 

تێدابوو، لەگەڵ چوار سوجدە.

)1( الخسوف من آيات الله، وصالة الكسوف ركعتان يف كل ركعة ركوعان.

)2( صحيح البخاري كتاب الكسوف ح 1066، وأخرجه النسايئ يف سننه ح 1465.
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ْمُس َعَل َعْهِد َرسوِل  }َعِن الُْمِغَيِة بِْن ُشْعبََة  قَاَل: كََسَفِت الشَّ

لَِمْوِت  ْمُس  الشَّ كََسَفِت  النَّاُس:  فَقاَل  إبَْراِهيُم،  َماَت  يَوَم    اللَِّه 

يَْنَكِسَفاِن  الَ  والَقَمَر  ْمَس  الشَّ »إِنَّ   : اللَِّه  َرُسوُل  فَقاَل  إبَْراِهيَم، 

لَِمْوِت أَحٍد َوالَ لَِحيَاتِِه، فَِإَذا َرأَيْتُْم فََصلُّوا، َواْدُعوا اللََّه«{)1(.

پێغەمبەرى  لە سەردەمى  دەڵێ:   ، كوڕى شوعبە  موغیرەى  واتە: 
تێیدا   ) پێغەمبەر  ئیبڕاهیم )ى كوڕى  لەو ڕۆژەى   خۆرگیرا،  خوا 
پێغەمبەرى خوا  ئیبڕاهیم،  لەبەر مردىن  مرد، خەڵك گوتیان: خۆر گیرا 
 فەرمووى: بێگومان خۆرو مانگ لەبەر مردن و ژیانی هیچ كەسێك 

ناگیرێن، ئەگەر ئەوەتان بینى نوێژ بكەن و لە خوا بپاڕێنەوە.

نوێـژە بــارانـە)2(

  َّقَاَل: َرأَيُْت النَِّبي ، َِّعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َزيٍْد بِن َعاِصٍم الـَمـاِزيِن{

َل إَِل النَّاِس ظَْهَرُه، َواْستَْقبََل الِْقبْلََة  يَْوَم َخَرَج يَْستَْسِقي، قَاَل: فََحوَّ
َل ِرَداَءُه، ثُمَّ َصلَّ لََنا َركَْعتنَْيِ َجَهَر ِفيِهاَم ِبالِْقَراَءِة{.)3( يَْدُعو، ثُمَّ َحوَّ

دەڵێ:   ، مازینی  زەیدى كوڕى عاصمی  واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى 
پێغەمبەرم  بینى ڕۆژێك هاتە دەرەوە بۆ نوێژە بارانە، پشتى لە خەڵكەكە 
پۆشاكەكەى  پاشان  دەپاڕایەوە،  خوا  لە  قیبلەو  كردبووە  ڕووی  كرد، 
هەڵگەڕاندەوە و، دوو ڕكات نوێژی بۆ كردین دەنگى تێدا بەرز كردەوە. 

)1( صحيح البخاري كتاب الكسوف ح 1043.

)2(  صالة االستسقاء.

)3( صحيح البخاري كتاب االستسقاء ح 1025.
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نوێژى جەنازە و حوكمەكانى)1(

، ثُمَّ  }َعْن أَِب ُهَريَْرَة  قَاَل: نََعى النَّبيُّ  إِل أَْصَحابِه النََّجاِشَّ
َ أَْربََعاً{ )2(  وا َخلَْفُه، فََصلَّ َعلَيِْه، َوكَربَّ َم فََصفُّ تََقدَّ

 دەڵێ: پێغەمبەر  هەواڵى مردىن نەجاشی  واتە: ئەبو هوڕەیڕە 
لە  بوون  ڕیز  ئەوانیش  پێشیانەوە،  پاشان چووە  ڕاگەیاند،  هاوەاڵىن  بە 

دواى، نوێژى لەسەر كردو چوار تەكبیری كرد.

اَلِة َعَل الَْجَناَزِة أَْن يَْقَرأَ  نَُّة ِف الصَّ }َعْن أَِب أَُماَمَة  أَنَُّه قَاَل: السُّ

َ ثثاََلثَاً، َوالتَّْسلِيُم ِعْنَد  ِف التَّْكِبَيِة اأْلُوَل ِبأُمِّ الُْقْرآِن ُمَخافَتًَة، ثُمَّ يَُكربِّ
اآلِخَرِة{.)3(

دواى  مردوودا  نوێژى  لە  سوننەتە  دەڵێ:    ئومامە  ئەبو  واتە: 
تەكبیرە )الله أكرب(ی یەكەم سووڕەىت فاتیحە بە نهێنى بخوێرنێ، پاشان 

سێ جار تەكبیر )الله أكرب( بكرێ، لە كۆتاییش دا سەالم بدرێتەوە.

)1(  صالة الجنازة واحكامها.

)2( صحيح البخاري كتاب الجنائز ح 1318.

النووي يف املجموع 233/5 إسناده عىل  النسايئ يف سننه ح1989، وقال  )3( أخرجه 

رشط الشيخني.
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)1( كفنی پێغــەمبـەر

}َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللَُّه َعْنَها، َدَخلُْت َعَل أَِب بَْكٍر ، فََقاَل: فـِي كَْم 

ْنتُُم النَّبيَّ ؟ قَالَْت: ِف ثثاَلَثَِة أَثَْواٍب بَيٍْض َسُحولِيٍَّة، لَيَْس ِفيَها  كَفَّ
قَِميٌص َوالَ ِعاَمَمٌة{ )2(

چوومە  من  دەڵێ:  دەگێڕێتەوە،  بێ(  ڕازى  لێى  )خوا  عائیشە  واتە: 
ژوورەوە بۆ الى ئەبو بەكر )خوا لێى ڕازى بێ(، گوىت: لە چەند پارچە 
  قوماش(دا پێغەمبەرتان كفن كرد؟ )عائیشە( دەڵێ: )گوتم:( پێغەمبەر(
كفن كرا لە سێ پارچە قوماشی یەمەنی سپیدا، نە كراس و نە مێزەری 

تێدا نەبوو.

)1( كفن النَّبـي صىل الله عليه وسلم.

)2( صحيح البخاري كتاب الجنائزح 1387.

69



فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150 68

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

شۆردن و كفن كردنى مردووى خاوەن ئیحڕام)1(

}َعْن َعبِْد اللِه بِن َعبَّاٍس َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: بَيَْناَم َرُجٌل َواِقٌف 

ِبَعَرفََة، إْذ َوقََع َعْن َراِحلَِتِه، فََوقََصتُْه، فََقاَل َرُسوُل اللَِّه : »اْغِسلُوُه 

ُروا َرأَْسُه، فَِإنَُّه  ُنوُه ِف ثَْوبَـنْي، َوال تَُحنِّطُوُه، َوال تَُخمِّ ِبَاٍء َوِسْدٍر، َوكَفِّ
يُبَْعُث يَْوَم الِْقيَاَمِة ُملَبِّياً{.)2(

دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  عەبباس  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
كەوتە  سواریەكەى  لەسەر  بوو،  وەستا  عەڕەفە  لە  پیاوێك  كاتێكدا  لە 
ئاوو  بە   فەرمووی: بیشۆرن  پێغەمبەر  خوارەوەو مىل شكاو )مرد(، 
سیدر، كفنى بكەن لە دوو پۆشاكدا، وە بۆنی خۆشی لێمەدەن و سەری 
تەلبیە)3(  دەكرێتەوە  زیندوو  کە  دواییدا  ڕۆژی  لە  چونكە  دامەپۆشن، 

دەكات.

 

)1( غسل وتكفني امليت املحرم.

)2( صحيح البخاري كتاب الجنائز ح 1265.

يَك  يَك لََك لبًّيَْك. إنَّ الَحْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َوالُْملَْك. ال رَشِ )3( )لَبَّيَْك الّلُهمَّ لَبَّيَْك. لَبَّيَْك ال رَشِ

لَك(.
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پەلە كردن لە ناشتنى مردوو)1(

ُعوا بالَجَناَزِة، فَِإنََّها إِْن  }َعْن أَِب ُهَريَْرَة  َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »أَْسِ

ُمونََها إِلَيِْه، َوإِْن تَُك ِسَوى َذلَِك، فََشٌّ تََضُعونَُه  تَُك َصالَِحًة، فََخْيٌ تَُقدِّ

َعْن ِرقَاِبُكْم«{)2(.

پەلە  فەرموویەىت:    پێغەمبەر  دەگێڕێتەوە   ، ئەبو هوڕەیڕە  واتە: 

بكەن لە بەڕێ كردىن مردوودا، ئەگەر )كەسێىك( باش بێ، باشرتە زوو 

بەو خێرەی بگەیەنن، خۆ ئەگەر واش نەبێ )كەسێىك خراپ بێ( ئەوە 

بەاڵیەكە لەسەر خۆتانی الدەدەن. 

)1( االرساع بدفن امليت.

)2( صحيح البخاري كتاب الجنائز ح 1315.
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پاداشتى ئەو كەسەى شوێنى جەنازە دەكەوێ تا دەنێژرێ)1(

َجَناَزًة  َشِهَد  »َمْن   : اللَِّه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:    ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

َحتَّى يَُصلَّ َعلَيَْها فَلَُه ِقَياٌط، َوَمْن َشِهَد َحتَّى تُْدفََن فَلَُه ِقَياطَاِن، 
)2( }» ِقيَل: َوَما الِْقَياطَاِن؟ قَاَل: ِمثُْل الَْجبَلنَْيِ الَْعِظيَمنْيِ

فەرموویەىت:    خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 

هەر كەسێك ئامادەى مردوویەك بێ هەتا نوێژى لە سەر دەكرێ، ئەوە 

هەتا  بێ  ئامادەى  كەسێكیش  هەر  هەیە،  بۆ  قیراىت  یەك  )پاداشتى( 

دەنێژرێ ئەوە )پاداشتى( دوو قیراىت بۆ هەیە، گوترا: ئەو دوو قیراتانە 

چین؟ فەرمووى: وەك )یان ئەوەندەى( دوو كێوى گەورەن.

)1( أجر من تبع الجنازة حتى تدفن.

)2( صحيح البخاري كتاب الجنائز ح 1325.
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ئارامگرتن لە كاتى لەدەستدانى مردوو 
قەدەغەكردن لە خۆ بێزاركردن و سنگ دادڕین)1(

}َعْن َعبِْد اللِه بِْن َمْسعوٍد  قَاَل: قَاَل النَِّبيُّ : »لَيَْس ِمنَّا َمْن 

َب الُْخُدوَد، َوَشقَّ الُْجيُوَب، َوَدَعا ِبَدْعَوى الْجاِهلِيَِّة«{)2(  َضَ

  پێغەمبەر  دەگێڕێتەوە،    مەسعوود  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
فەرموویەىت: لە ئێمە نیە هەر كەسێك لە ڕوومەىت خۆى بدا، ڕوومەىت 
خۆى بڕنێتەوە، وە یەخەى خۆى دابدڕێ، وە وەك سەردەمى نەفامى بە 

مردوو بالوێتەوە.

مامۆستا ئیبنو باز ڕەحمەىت خواى لێ بێ، دەربارەى ئەم فەرموودە 
كە دەفەرموێ: )لیس منا ...( دەڵێ: بە زۆرى ئەم فەرموودانە بۆ هەڕەشە 
باس  تێیاندا  كە  گوناهانەى  ئەو  بۆ  ترساندنە،  وریاكردنەوەو  و  كردن 

دەكرێ، ئەگەرنا خاوەنەكەى لە بازنەى ئیسالم ناچێتە دەر)3(.

هەروەها ئەمە، بۆچووىن مامۆستا )عبدالكریم بیارە(ش بوو ڕەحمەىت 
خواى لێ بێ.

)1( الصرب عىل فقد امليت والنهي عن الجزع وشق الجيوب.

)2( صحيح البخاري كتاب الجنائز 1294.

)3( قال إبن باز رحمه الله هذه األحاديث التي فيا )ليس منا ...( يف الغالب واألكرث أنها 

من باب الوعيد، والتحذير، والرتهيب، مام ذكر فيها من املعايص، وال تخرج صاحبها من 

اإلسالم.
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كار و كەسابەتى حەاڵڵ و 
زەكات و خەرجیەكان)1(

ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ېچ  چ  تعاىل:  وقوله  والنفقات:  والزكوات  الحالل  الكسب   )1(

تعاىل:   وقوله  املؤمنون،  ٿچ  ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   چ  تعاىل:  وقوله  املنافقون، 

چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇھچ املزمل.

خوا دەفەرموێ: چ ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ېچ املنافقون، 

واتە: وە ببەخشن لەوەى پێامن بەخشیون. 

دەفەرموێ: چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿچ املؤمنون، 
واتە: ئەوانەی زەکاتی ماڵیان دەدەن بەکردەوە. 

فەرموویەىت: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇھچ املزمل، 

كەسانێىك دیكەش هەن بەسەر زەویدا دەڕۆن بۆ بەدەستهێناىن 

فەزڵ و چاكەى خوا.
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پێشخستنى بەخشینى لەتە خورمایەك 
بەسەر قسەیەكى چاكدا)1(

}َعْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم  أَنَّ النَِّبيَّ  قَاَل: »اتَُّقوا النَّاَر، َولَْو ِبِشقِّ 

َتَْرٍة، فََمْن لَْم يَِجْد فَِبَكلَِمٍة طَيِّبٍَة«{)2(.  

واتە: عەدیی كوڕی حاتەم  دەڵێ: پێغەمبەر  فەرمووى: خۆتان 
ئەگەر  بێ،  خورمایەكیش  لەتە  بەخشینى  بە  ئەگەر  بپارێزن،  ئاگر  لە 

ئەوەشتان نەبوو، ئەوە بە وتەیەىك پاك و چاك.

بڕوادار فەرمان پێكراوە، داوا لە غەیری خۆی نەكات3(

}َعْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم، ، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »الْيَُد الُْعلْيَا َخْيٌ ِمَن 

َدقَِة ما کان َعْن ظَْهِر ِغًنى،  ْفَل، َوابَْدأْ ِبَْن تَُعوُل، َوَخْيُ الصَّ الْيَِد السُّ
ُه اللَُّه، َوَمْن يَْستَْغِن يُْغِنِه اللَُّه«{)4(. َوَمْن يَْستَْعِفْف يُِعفَّ

واتە: حەكیمى كوڕى حیزام  دەگێڕێتەوە، پێغەمبەر  فەرموویەىت: 
دەستى بەرز لە دەستى نزم چاكرتە، )ئەگەر شتێكت هەبوو بۆ خەرجكردىن 
تۆیە،  لەسەر  بژێویان  كە  بكە،  پێ  دەست  لەوانەوە  سامانەكەت(،  و  ماڵ 
لە  چاوى  هەركەسێك  وە  دایە،  هەبووىن  كاىت  لە  بەخشین  باشرتین  وە 
خۆپاكڕاگرتن بێ، خوا پاىك دەكات، وە هەركەسێكیش چاوى لە بێ نیازى 

و دەوڵەمەندى بێ، خواى پەروەردگار بێ نیازو دەوڵەمەندى دەكات.

)1( تقديم شق التمرة عىل الكلمة الطيبة.

)2( )صحيح البخاري ح 3595(.

)3( املؤمن مامور بأن يتعفف واليستجدي غريه، والله يعني من استغنى.

)4( )صحيح البخاري ح 1427(.
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بڕوادار دڵسۆزە بۆ هەموو مسوڵمانێك

}َعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اللِه  قَاَل: بَايَْعُت َرُسوَل اللِه  َعَل إِقَاِم 

كَاِة، َوالنُّْصِح لُِكلِّ ُمْسلٍِم{)1(. الَِة، َوإِيتَاِء الزَّ الصَّ

  دەڵێ: پەیامنم دا بە پێغەمبەر  واتە: جەریرى كوڕى عەبدوڵاڵ
بۆ  كردن  ئامۆژگارى  و  زەكات  دەركردىن  و  نوێژ  ئەنجامداىن  لەسەر 

هەموو مسوڵامنێك.

ئەندازەى زەكات لە هەندێ لە جۆرەكان)2(

}َعْن أَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوَل اللَِّه : »لَيَْس ِفيْاَم 

ِمَن اإلِبِْل  ِمْن َخْمَسٍة  أَقَلَّ  أَْوُسٍق َصَدقٌَة، َوالَ ِف  ِمْن َخْمَسِة  أَقَلُّ 
ْوِد َصَدقٌَة، َوالَ ِف أَقَلَّ ِمن َخْمِس أََواٍق ِمَن الَوِرِق َصَدقٌَة«{ )3( الذَّ

واتە: ئەبو سەعیدى خودریی  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: 

لە دەغڵ و دان و خورمادا پێنج ویسق كەمرت بێ زەكاتی لێناكەوێ، هەروەها 

كەمرتیش بێ لە پێنج حوشرت زەكاىت لێناكەوێ، هەروەها كەمرتیش لە 

پێنج ئوقیە لە زیو زەكاىت لێناكەوێ.

)1( )صحيح البخاري ح 57(.

)2( مقادير الزكاة يف بعض األصناف

)3( )صحيح البخاري ح 1484(.
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ڕوونكردنەوە:

)صاع(ێك  صاعە،   )60( شەست  ویسق  یەك  بار،  واتە:  )الوسق(: 
)صاع(ێك  وە  گرام،   )560( بە  یەكسانە  مشت  یەك  مشتە،   )4( چوار 
بریتیە لە )2240(گم گەمنى چاك، جا ئەندازە بە یەك كیلۆگرام یەكسانە 

بە )672( كیلۆگرام لە گەمنى چاك.

وە چل )40( ئوقیەى شەرعی بە پێوانەو كێشاىن مەككە لە سەردەمى 
پێغەمبەرى خوا ، بەرانبەر بە یەك دەرهەم بووە، جا یەك ئوقیە الى 

زۆربەى زانایان بریتیە لە دوو سەد )200( گرام)1(.

}َعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »ِفيْاَم 

ِبالنَّْضِح  ُسِقَي  َوَما  الُْعْشُ  َعَثِيَّاً  كَاَن  أَْو  َوالُْعيُوُن،  اَمُء  السَّ َسَقِت 
)2(}» نِْصُف الُْعْشِ

لێیان ڕازى بێ(،  واتە: عەبدوڵاڵى كوڕی عومەر دەگێڕێتەوە )خوا 
پێغەمبەر  فەرموویەىت: ئەو )میوەو دانەوێڵەى( بە باران و كانیاو ئاو 
درابوو، یان باران ئاوى دەدا، بەاڵم تێر ئاو نەدەبوو دەیەىك )لە دە یەىك 
زەكات دەدرێ(، وە ئەوەی بە هەر ئامێرێك ئاودرا بوو نیوەى دەیەىك 

)زەكاىت لێ دەدرێ(.

والصاع  560 جراما،  وزناً  يساوي  واملد  أمداد،  أربعة  والصاع  الوسق: ستون صاعا،   )1(

كيلو   672 تقريباً  يساوي  جرام  بالكيلو  قالنصاب  »تقريباً«  الجيد  الرب  من  جراماً   2240

جراماً من الرب الجديد. واألوقية الرشعية : )بوزن مكة يف العرص النيوي صىل الله عليه 

وسلم( تساوي 40 درهام، فاألوقية عند الجهمور 200 غرام تقريباً.

)2( )صحيح البخاري ح 1483(.
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هەندێك لە حوكم 
و 

ئادابەكانى ڕۆژوو)1(

)1( الصيام وبعض أحكامه وآدابه.
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ُموا َرَمَضاَن  }َعْن أَب ُهَريَْرة ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه  »الَ تََقدَّ
، إِالَّ َرُجالً كَاَن يَُصوُم َصْوَماً فَلْيَُصْمُه«{)1( ِبَصْوِم يَْوٍم، َوالَ يَْوَمنْيِ

واتە: ئەبو هوڕەیڕە ، دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: ڕەمەزان 
پیاوێك ڕۆژێك  بە دوو ڕۆژان، مەگەر  نە  بە ڕۆژێك،  نە  بە پێش مەخەن 

ڕۆژوو بگرێ و ڕۆژێك ڕۆژوو نەگرێ، ئەوە با ڕۆژووى تێدا بگرێ.

}َعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه 

ُغمَّ  فَِإْن  فَأَفِْطُروا،  َرأَيْتُُموُه  َوإَِذا  فَُصوُموا،  »َرأَيْتُُموُه  يَُقوُل:   
َعلَيُْكْم فَاقُْدُروا لَُه«{)2(.

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ( دەڵێ: گوێم لێ 
بوو پێغەمبەرى خوا  دەیفەرموو: كاتێك مانگتان بینى بە ڕۆژوو بنب، 
وە كاتێك بینیتان )واتە: لە كۆتایی مانگى ڕەمەزاندا( ئەوە بیشكێنن، وە 

ئەگەر هەور بەرچاوى گرتن ئەوە بژمێرن و ئەندازەگیرى بۆ بكەن.

روا، فَِإنَّ  }َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه : »تََسحَّ
ُحوِر بََركًَة«{)3( ِف السَّ

واتە: ئەنەىس كوڕى مالیك  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: 
پارشێو بكەن، چونكە لە پارشێودا بەرەكەت هەیە.

)1( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1914.

)2( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1900. 

)3( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1923..
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}َعْن َعائَِشَة َوأُمِّ َسلََمَة َرِضَ اللُه َعْنُهاَم: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  كَاَن 

يُْدِركُُه الَْفْجُر َوُهَو ُجُنٌب ِمْن أَْهلِِه، ثُمَّ يَْغتَِسُل َويَُصوُم{)1( 

واتە: عائیشەو ئوم سەلەمە )خوا لێیان ڕازى بێ( دەگێڕنەوە پێغەمبەرى 
وە  بوو،  هاوسەرەكاىن  الى  لە  و  بەیاىن  نوێژى  دەگەیشتە  كە    خوا 

لەشگران بوو، خۆى دەشۆردو بەڕۆژوو دەبوو. 

َصائٌِم،  َوُهَو  نَِسَ  »َمْن  قَاَل:    النَِّبيِّ  َعِن    ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 
َا أَطَْعَمُه اللَُّه َوَسَقاُه«{)2( َب، فَلْيُِتمَّ َصْوَمُه، فَِإنَّ فَأَكََل أَْو َشِ

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەگێڕێتەوە لە پێغەمبەر  فەرموویەىت: هەر 
كەسێك بە ڕۆژوو بوو، لە بیرى چوو، )شتێىك( خوارد یان خواردەوە، 
ئەوە با ڕۆژووەكەى تەواو بكات، چونكە ئەوە خوا ئەو بژێوەى پێ داوە.

قَاَل  األَْسلَِميَّ  َعْمٍرو  بَْن  َحْمَزَة  أَنَّ  َعْنَها:  اللُه  َرِضَ  َعائَِشَة  }َعْن 

يَاِم« فََقاَل: »إْن ِشئَْت  َفِر؟ »َوكَاَن كَِثَي الصِّ لِلنَِّبيِّ : أَأَُصوُم ِف السَّ

فَُصْم َوإِْن ِشئَْت فَأَفِْطْر«{)3(.

واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە حەمزەى كوڕى عەمڕى 
ئەسلەمی بە پێغەمبەرى ى گوت: ئایا لە سەفەردا بە ڕۆژوو بم؟ »ئەو 
كەسێك بوو زۆر بە ڕۆژوو دەبوو«، فەرمووى: ئەگەر ویستت بە ڕۆژووبە، 

ئەگەر ویستت بە ڕۆژوو مەبە.

)1( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1925.

)2( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1933.

)3( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1943.
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  َعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: كَاَن َرُسوُل اللِه{

َهَذا؟  فََقاَل: »َمـا  َعلَيِه،  َوَرُجالً قَْد ظُلَِّل  ِزَحاَمـاً  فََرأَى  َسَفٍر،  فـِي 
َفِر«{)1( ْوُم ِف السَّ فََقالُوا: َصـائٌِم، فََقاَل: لَيَْس ِمَن الرِبِّ الصَّ

واتە: جابرى كوڕى عەبدوڵاڵ )خوا لێیان ڕازى بێ( دەڵێ: پێغەمبەر 
 لە سەفەرێك بوو قەرەباڵغییەىك بینى، پیاوێكیش سێبەرى لێكرابوو، 
فەرمووى: ئەوە چییە؟ گوتیان: ئەوە بەڕۆژووە، فەرمووى: لە چاكەكاریى 

نیە لە سەفەردا )مرۆڤ( بە ڕۆژوو بێ.

َماَت  اللِه  قَاَل: »َمْن  أَنَّ َرُسوَل  َعْنَها،  اللُه  َعائَِشَة َرِضَ  }َعْن 
َوَعلَيِْه ِصيَاٌم، َصاَم َعْنُه َولِيُُّه«{)2(

  واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە پێغەمبەرى خوا 
لە  بوو، خاوەنەكەى  لەسەر  مردو ڕۆژووى  فەرموویەىت: هەر كەسێك 

جیاىت دەیگرێتەوە.

قَاَل: »الَ    اللِه  َرُسوَل  أَنَّ   ، اِعِديِّ  السَّ َسْعٍد  بِْن  َسْهِل  }َعْن 
لُوا الِْفطَْر«{)3( يَزاُل النَّاُس ِبَخْيٍ، َما َعجَّ

پێغەمبەرى  ، دەگێڕێتەوە  واتە: سەهىل كوڕى سەعدى ساعیدی 
پەلە  مادام  چاكەدان  خێرو  لە  خەڵك  بەردەوام  فەرموویەىت:    خوا 

بكەن لە زوو ڕۆژوو شكاندن.

)1( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1946.

)2( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1952.

)3( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1957.
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»الَ  يَُقوُل:    اللِه  َرُسوَل  َسِمْعُت  قَاَل:    ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

يَْوَماً  أَْو  قَبْلَُه،  يَْوماً  يَُصوَم  أَْن  إالَّ  الُْجُمَعِة،  يَْوَم  أََحُدكُْم  يَُصوَمنَّ 

بَْعَدُه«{)1(.

بوو،    خوا  پێغەمبەرى  لە  گوێم  دەڵێ:    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
دەیفەرموو: با هیچ یەكێكتان ڕۆژى هەینى ڕۆژوو نەگرێ، مەگەر ڕۆژێك 

پێىش، یان پاىش بە ڕۆژوو بێ )لەگەڵى(.

شەونوێژ كردنى ڕەمەزان و، 
ئیعتیكافی دە شەوی كۆتایی)2(

ْوا لَيْلََة  }َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها، أَنََّ َرُسوَل اللِه  قَاَل: »تََحرَّ

الَْقْدِر ِف الِْوتِْر ِمَن الَْعْشِ األََواِخِر«{)3(.

  واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە پێغەمبەرى خوا 
فەرموویەىت: بە دواى شەوى قەدر بگەڕێن لە شەوە تاكەكاىن دە شەوى 

كۆتایی )ڕەمەزان(. 

)1( صحيح البخاري كتاب الصوم ح 1985.

)2( قيام رمضان واعتكاف العرش األواخر.

)3( صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر ح 2017.
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ِف  يَْعتَِكُف  كَاَن    اللِه  َرُسوَل  أَنَّ  َعْنَها،  اللُه  َرِضَ  َعائَِشَة  }َعْن 

، ثُمَّ اْعتََكَف  الَْعْشِ األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، َحتَّى تََوفَّاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

أَْزَواُجُه بَْعَدُه{)1(.

  واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ( دەگێڕێتەوە، پێغەمبەرى خوا 
بەرزى  خواى  هەتا  ڕەمەزان،  كۆتایی  شەوى  دە  لە  دەكرد  ئیعتیكاىف 
پایەدار گیاىن كێشا، پاشان دواى خۆى هاوسەرەكاىن ئیعتیكافیان تێدا 

دەكرد.

)1( صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر ح 2026.
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خــــوا دەفەرموێ: چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  

ڭ  ڭۋچ آل عمران.
واتە: خوا بڕیارى داوە لەسەر خەڵك حــــەجى بەیت )بیت 

الحرام( بۆ هەر كەسێك تواناى ماددیی و مەعنەوى هـــەبێ

وە دەفەرموێ: چڳ   ڳ  ڳ  ھچالحج.

واتە: بۆ ئەوەى سوودى ماددیی و مـەعنەوى بەدەست بێنن و 

بیبینن. 

فەڕیزەى حەج و 
هەندێك لە ئەحكام و 

ئامانجەكانی)1(

)1( فريضة الحج وبعض أحكامها ومقاصدها، وقوله تعاىل: چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  

ڭ  ڭ  ڭۋچ  آل عمران، وقوله تعاىل: چڳ   ڳ  ڳ  ھچالحج. 





89

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150

}َعْن َجاِبٍر  قَاَل: َرأَيُْت النَِّبيَّ  يَْرِمي َعَل َراِحلَِتِه يَْوَم النَّْحِر 

ِتي  َويَُقوُل: »لِتَأُْخُذوا َمَناِسَكُكْم، فَِإينِّ الَ أَْدِري لََعلِّ الَ أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ
َهِذِه«{)1(

بەردهاویشتنى جەمەرەى  بینى    پێغەمبەرم  دەڵێ:    واتە: جابر 
دەیفەرموو:  كردن،  قورباىن  ڕۆژى  لە  حوشرتەكەیەوە  بەسەر  دەكرد 
خواپەرستیەكانم لێوەربگرن و )لێم فێربن(، ڕەنگە لە دواى ئەم حەجە، 
ئاماژەیەك دەكات كە كۆچى دوایی  )واتە:  نەدەم  ئەنجام  دیكە  حەجى 

دەكات(.

اللَُّه َعْنُهاَم، قاَل َسِمْعُت النَّبيَّ  يَْخطُُب  }َعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَ 

، وَمْن لَْم يَِجْد إَزاَراً  نْيِ بَعَرفَاٍت: »َمْن لَْم يَِجِد النَّْعلنَْيِ فَلْيَلْبَِس الُخفَّ
اِويَل لِلُْمْحِرِم«{)2( فَلْيَلْبَْس َسَ

اَزيِْن{)3(. وللبخاري رحمه الله: }َوال تَْنتَِقْب الَْمْرأَُة، َوال تَلْبَْس الُْقفَّ

  واتە: ئیبنو عەبباس )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: بیستم پێغەمبەر
لە عەڕەفات وتاری دەدا، فەرمووى: هەر كەس نەعلی نیە با خوفەكان لە 
پێ بكات، وە هەر كەس پەشتەماڵی نیە )خۆی پێ داپۆشێ( با شەرواڵ 

بپۆشی، بۆ ئەو كەسەى ئیحڕام دەپۆشێ.

و  نەكات  پەچە  ئافرەت  با  هێناویەىت:  الله(  )رحمە  بوخاری  وە   
دەستكێش لە دەست نەكات.

)1( )صحيح مسلم ح 1297(.

)2( )صحيح البخاري ح 1841(.

)3( صحيح البخاري كتاب الحج ح 838.
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وەستان لە عەڕەفە یەكێكە لە پایەكانى حەج

وەك پێغەمبەرى خوا  فەرمووی: )حەج عەڕەفەیە( )1(

ِس  أَنَّ النَّبيَّ  قَاَل: »َمْن َشِهَد َصالَتََنا  }َعْن ُعْرَوَة بِْن ُمَضِّ

َهِذِه، َوَوقََف َمَعَنا َحتَّى نَْدفََع، َوقَْد َوقََف ِبَعَرفََة قَبَْل َذلَِك لَيْاًل أَْو 

ُه َوقََض تََفثَُه«{)2(. نََهاًرا، فََقْد أَتَمَّ َحجَّ

واتە: عوڕوەى كوڕی موضەڕیس  دەڵێ: پێغەمبەر  فەرمووی: 
هەر كەسێك ئەم نوێژەمان لەگەڵ بكات، وە لەگەڵامن بوەستێ هەتا دێینە 
خوارەوە، پێش ئەوەش لە عەڕەفە وەستا بێت، شەو بێ یان ڕۆژ، ئەوە 
حەجەكەى تەواو كردوەو، بۆی هەیە پیسیەكان لە خۆی بكاتەوە )وەك: 

نینۆك بڕین، بۆن لە خۆدان، بەرسمێڵ كورت كردن(.

الرتمذي ح 889،  )الحج عرفة( أخرجه  الحج وقوله  أركان  بعرفة ركن من  الوقوف   )1(

وقال: حسن صحيح.

)2( سنن الرتمذي ح 891، قال أبو عيىس هذا حديث حسن صحيح.
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بەرد هاویشتنى جەمەرەكان بە كردەوە)1(

خوا فەرموویەىت: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
ىچ البقرة.

واتە: خوا ئاساىن بۆتان دەوێ و، نایەوێ سەغڵەتتان بكات.

}َعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل ِل َرُسوُل اللَِّه  َغَداَة الَْعَقبَِة، 

َوُهَو َواِقٌف َعَل َراِحلَِتِه »َهاِت الُْقْط ِل«، فَلََقطُْت لَُه: َحَصيَاٍت ُهنَّ 

َحَص الَْخْذِف فََوَضَعُهنَّ ِف يَِدِه، فََقاَل: »ِبأَْمثَاِل َهُؤاَلِء، َوإِيَّاكُْم َوالُْغلُوَّ 
يِن«{)2( َا َهلََك َمْن كَاَن قَبْلَُكْم ِبالُْغلُوِّ ِف الدِّ فَإِنَّ

)دەڵێ:(  دەگێڕێتەوە  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  عەبباس  ئیبنو  واتە: 
پێى  بوو  حوشرتەكەیەوە  بەسەر  عەقەبە  بەیانی  لە  سەر    پێغەمبەر 
فەرمووم: )پێم بدە، بۆم كۆبكەوە(، منیش هەندێ بەردم بۆی كۆكردەوە، 
ئەوانەیش بەردى بچوك بوون )بە قەد دەنكە نۆكێك( كاتێ خستمە نێو 
دەستى، فەرمووی: )بەڵێ، با وەك ئەوانە بێ، داواتان لێدەكەم زێدەڕۆیی 
بە  نێوچوون  لە  ئێوە  پێش  ئەوانەى  بەڕاستى  چونكە  ئایندا،  لە  نەكەن 

هۆی زێدەڕۆییان بوو لە ئایندا(. 

ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چۇ   تعاىل:  لقوله  العملية  والرتجمة  الجمرات  رمي   )1(

ٴۇ   ۋ  ىچالبقرە.
)2( سنن النسايئ ح 3057 بسند صحيح.
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تەوافی ماڵئاوایی و ئاسانكارى بۆ ئافرەتى حەیزدار)1(

}َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعبَّاٍس َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: أُِمَر النَّاُس أْن يَكوَن 
َف َعِن الَحائِِض{)2( آِخُر َعْهِدِهْم بالبَيِْت، إِالَّ أَنَُّه ُخفِّ

دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  عەبباس  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
فەرمان بە خەڵك كراوە كە دوا كاریان خوا حافیزى بێ لە كەعبە، جگە 

لەوانەى لە سووڕى مانگانەدان لەسەریان سووك كرابوو.

)1(  طواف الوداع والتيسري عىل املرأة الحائض.

)2( )صحيح البخاري ح 1755(.
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جوانترین نمونەى ئاسانكارى 
لەسەر خەڵك لە حەجدا)1(

  النَّبيَّ  َشِهَد  أنَُّه  َعْنُهاَم،  اللَُّه  َرِضَ  َعْمرٍو  بِْن  اللِه  َعبِْد  }َعْن 

كََذا  أنَّ  أْحِسُب  كُْنُت  فََقاَل:  َرُجٌل  إلَيِْه  فََقاَم  النَّْحِر،  يَوَم  يَْخطُُب 

قَبَْل كََذا، ثُمَّ قَاَم آَخُر فََقاَل: كُْنُت أْحِسُب أَنَّ كََذا قَبَْل كََذا، َحلَْقُت 

 : ُّقَبَْل أْن أنَْحَر، نََحْرُت قَبَْل أْن أْرِمَي، وأَْشبَاَه َذلَِك، فََقاَل النَّبي

إِالَّ قَاَل:  «، فاََم ُسِئَل يَْوَمئٍذ َعْن َشٍء  »افَْعْل َوالَ َحَرَج لهنَّ كُلِِّهنَّ

افَْعْل َوالَ َحَرَج{)2(.

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عەمر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە ئەو 
پێغەمبەر ى بینى لە ڕۆژى قوربانی كردن وتاری دەدا، پیاوێك هەڵسا 
بۆ الى گوىت: من پێم وابوو فاڵنە شت پێش فاڵنە شتە، پاشان پیاوێىك 
سەرم  شتە،  فاڵنە  پێش  شت  فاڵنە  وابوو  پێم  من  گوىت:  هەڵسا  دیكە 
تاشی پێش ئەوەى قورباىن بكەم، قوربانیم كرد پێش ئەوەى بەرد باران 
هیچ  بدە  ئەنجامى  فەرمووى:    پێغەمبەر  ئەوانە،  هاوشێوەى  بكەم، 
گرفتێك لەوانەدا نیە، ئەو ڕۆژە هەر پرسیارێىك لێ كرا ئیلال دەیفەرموو: 

ئەنجامى بدە هیچ گرفتێىك تێدانیە.

)1( من أروع امثلة التيسري عىل الناس يف الحج

)2( صحيح البخاري كتاب الحج ح 1737.
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كڕین و فرۆشتن)1(

)1( املعامالت املالية وبعض احكام البيوع.
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سەرپشك كردن 
لە كڕین و فرۆشتندا)1(

 : اللِه  َرُسوُل  قَاَل  َعْنُهاَم،  اللَُّه  َرِضَ  ُعَمَر  بِْن  اللِه  َعبِْد  }َعْن 

فَِإْن  قا«  يَتََفرَّ َحتَّى  قَاَل:  »أْو  قا،  يَتََفرَّ لَْم  َما  بالِخيَاِر  »البَيَْعاِن 

َصَدقَا َوبَيَّنا بُوِرَك لَُهاَم ِف بَيِْعِهاَم، َوإِْن كَتاََم َوكََذبَا، ُمِحَقْت بََركَُة 
بَيِْعِهاَم«{)2(

دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  عومەر  كوڕی  عەبدوڵاڵى  واتە: 

پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: كڕیارو فرۆشیار سەرپشكن مادام لێك 
ڕاستگۆو  ئەگەر  جیادەبنەوە«  لێك  تا  فەرمووى:  »یان  جیانەبووبنەوە، 
ڕوون بوون، بەرەكەت دەكەوێتە مامەڵەیانەوە، وە ئەگەر درۆیان كردو 

فێڵیان كرد، ئەوە بەرەكەىت مامەڵەكەیان دەڕوات.

)1( خيار البيع.

)2( )صحيح البخاري ح 2079(.
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ماناى سەلەمى حەاڵڵ چیە؟)1(

من  دەڵێ:  جوتیارێك  بە  دێ  بازرگانێك  سەلەم:  وێنەى  ئاسانرتین 
تەنێك  دەكەى،  دروێنە  هاوین  لە  كە  تۆ  دەدەمێ،  دۆالرت  دەفتەرێك 
لە  ئاوا بێ )وەسفى بكات(، ئەنجا  گەمنم بدێ، بەاڵم جۆرى گەمنەكە 
لە كاىت  پارەكە وەردەگرێ،  دەکەون جوتیارەكە  ڕێك  هەمان مەجلیس 

دیاری كراویش كابراى بازرگان گەمنەكە وەردەگرێ.

}َعْن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: قَِدَم النَِّبيُّ  الَْمِديَنَة َوُهْم 

ٍء فَِفي  أَْسلََف ِف َشْ فََقاَل: »َمْن  َوالثَّاَلَث  َنتنَْيِ  السَّ ِبالتَّْمِر  يُْسلُِفوَن 

كَيٍْل َمْعلُوٍم، َوَوْزٍن َمْعلُوٍم، إَِل أََجٍل َمْعلُوٍم«{)2(.

 هات  پێغەمبەر  دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێیان  ئیبنو عەباس )خوا  واتە: 
بۆ مەدینە، خەڵىك سەلەمیان دەكرد لە خورمادا بۆ دوو ساڵ و بۆ سێ 
ساڵ فەرمووی: هەر كەسێك سەلەم لە شتێكدا دەكات، ئەوە با سەلەم 
ماوەیەكی  بۆ  دیاریكراو،  كێشێكی  وە  بكات،  دیاردا  پێوانەیەكی  لە 

دیاریكراو بیكات.

)1( ما معنى السلف الحالل؟

)2( صحيح البخاري ح 2086، واخرجه الرتمذي يف سننه، ثم قال حديث ابن عباس حسن 

صحيح والعمل عىل هذا عند اهل العلم من اصحاب النبـي وغريهم اجازوا السلف يف الطعام 

والثياب وغري ذلك مام يعرف حده وصفته )سنن الرتمذي ح 1311 (
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ئەو كڕین و فرۆشتنانەى قەدەغەكراون 
لەپێناو پاراستنى مافەكانى خەڵك)1(

كْبَاَن، َوال  ْوا الرُّ }َعْن أَِب ُهَريَْرَة ، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  قَاَل: »الَ تَلَقَّ

يَِبْع بَْعُضُكْم َعَل بَيْعِ بَْعٍض، َوال تََناَجُشوا، َوال يَِبْع َحاِضٌ لِبَاٍد، َوال 

وا الَْغَنَم، َوَمْن ابْتَاَعَها فَُهَو ِبَخْيِ النَّظََريِْن، بَْعَد أَْن يَْحلُبََها، َوإِْن  تَُصُّ

َرِضيََها أَْمَسَكَها، َوإِْن َسِخطََها َردََّها َوَصاعاً ِمْن َتٍْر«{)2(.

واتە: ئەبو هـورەیرە  دەگێڕێتەوە پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: 
مامەڵەیان  شار  دەرەوەى  لە  )تا  مەچوون  كارواىن  قافڵەو  ڕووى  بەرەو 
لەگەڵ بكەن و، لە كاتێكدا ئەوان بێئاگان لە نرخی بازار(، وە با هەندێكتان 
مامەڵە لە سەر مامەڵەى هەندێكتان نەكات، وە نرخى شت لەسەر یەكرت 
نرخى  هەبێ  كڕینى  نیازى  ئەوەى  بەبێ  )واتە: كەسێك  مەكەنەوە،  بەرز 
كااڵكە بەرز بكاتەوە(، وە با شار نشینێك )وەكو دەاڵڵ( شتو ومەك بۆ گوند 
نشینێك نەفرۆشێ، وە گواىن حوشرتو مەڕو مااڵت مەبەسنت )بۆ ئەوەى 
شیری زۆری بێتێ لە كاىت فرۆشنت( هەر كەسێك ئەوەى كڕی )واتە: ئەو 
جۆرە مەڕو مااڵتانە( دوو ڕێگاى لە بەردەمدایە دواى ئەوەى كە دۆشی، 
بۆ  بیگەڕێنێتەوە  با  ویستى  ئەگەر  وە  بیهێڵێتەوە،  با  ئەوە  ویستى  ئەگەر 

خاوەنەكەى، لەگەڵ صاعێك خورمادا )لە بری ئەو شیرەى دۆشیویەىت(.

)1( البيوع املنهية عنها ضامنا لحقوق الناس.

)2( )صحيح البخاري ح 2150(.
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}َعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَّ َرُسوَل اللِه : نََهى 

َعْن بَيْعِ الثََّمَرِة َحتَّى يَبُْدَو َصالَُحَها{)1( 

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە پێغەمبەر 
 قەدەغەى كردوە لە كڕین و فرۆشتنى بەروبووم هەتا تەواو پێ دەگات.

}وَعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَّ َرُسوَل اللِه  قَاَل: 
»َمِن ابْتَاَع طََعاَماً فاَلَ يَِبْعُه َحتَّى يَْستَْوِفيَُه«{)2(

لێیان ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە  واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا 
با  كڕی،  خواردنێكی  كەسێك  هەر  فەرموویەىت:    خوا  پێغەمبەرى 

نەیفرۆشێ هەتا وەریدەگرێ.

تَِبيُعوا  }َعْن أَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ ، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  قَاَل: »الَ 

وا بَْعَضَها َعَل بَْعٍض، َوالَ  َهِب إاِلَّ ِمثاْلً ِبِثٍْل، َوالَ تُِشفُّ َهَب ِبالذَّ الذَّ
تَِبيُعوا الَْوِرَق ِبالَْوِرِق إاِلَّ ِمثاْلً ِبِثٍْل، َوالَ تَِبيُعوا ِمْنَها َغائِبًا ِبَناِجٍز«{)3(

  خوا  پێغەمبەرى  دەگێڕێتەوە   ، خودریی  سەعید  ئەبو  واتە: 
فەرموویەىت: زێڕ بە زێڕ مەفرۆشن مەگەر وەك یەك بن، فەزڵی هەندێكیان 
مەدەن بەسەر هەندێكیاندا، زیو بە زیویش مەفرۆشن مەگەر وەك یەك 

بن، وە لەوانەدا كڕین و فرۆشتنى دوورو نادیار بە حازر مەكەن.

)1( )صحيح البخاري ح 148(.

)2( )صحيح البخاري ح 2136(.

)3( )صحيح البخاري ح 2177(.
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مامەڵەكردن لەگەڵ نامسوڵمانان
)1( لە سەردەمى پێغەمبەر

}َعْن َعائَِشـــَة َرِضـَي اللُه َعْنَها، أَنَّ النَّبيَّ  اشـَْتَى طََعاًما ِمــن 
يَُهوِدّي إل أََجٍل َوَرَهَنُه ِدْرَعاً ِمْن َحِديٍد{)2(

  پێغەمبەر  دەگێڕێتەوە  بێ(،  ڕازى  لێى  )خوا  عائیشە  واتە: 
خواردنێىك لە جوولەكەیەك كڕى بۆ ماوەیەىك دیارى كراو، قەڵغانێك 

كە لە ئاسن بوو بە بارمتە الى دانا.

}َوَعْن َعبْداللِه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَّ النَّبيَّ  َعاَمَل َخيْرَبَ 
بَشطِْر ما يَْخُرُج ِمْنَها ِمْن َثٍَر أَْو َزْرٍع{)3(

لێیان ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە  واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا 
پێغەمبەر  مامەڵەى كرد لەگەڵ خاوەن زەویەكاىن خەیبەر، بە نیوەی 

بەروبووم یان كشتوكاڵەكەى.

. 1(  التعامل املايل مع غري املسلمني عىل عهد النبـي(

)2( )صحيح البخاري ح 2386(.

)3( )صحيح البخاري ح 2328(.
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هەندێ لە حوكمەكانى 
خواردن و خواردنەوە)1(

         بنچینە لە خواردنەكاندا حـەاڵڵییە، جگە لەوانەى كە 
      دەقێك هاتووە بە قەدەغەكردنیان)2(

    خوا دەفەرموێ: چڈ  ڈ   ژ  ڻچ األعراف

    واتە: )شتە( خراپ و زیانبەخشەكانیان لێ قەدەغە دەكات.

)1( بعض احكام األطعمة واألرشبة.

والبازي،  )عقاب،  بالتحريم.  نص  فيه  ورد  ما  سوى  الحل  املطعوم  يف  األصل  وان   )2(

والصقر، والشاهین، والبومة(.
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}َعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَ اللُه َعْنَها، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  نََهى َعْن كُلِّ 
بَاِع، َوَعْن كُلِّ ِذي ِمْخلٍَب ِمَن الطَّْيِ{)1( ِذي نَاٍب ِمَن السِّ

پێغەمبەرى  دەگێڕێتەوە  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  عەبباس  ئیبنو  واتە: 
دڕندەى  گۆشتى  لە  كام  هەر  خواردىن  لە  كردوە  قەدەغەى    خوا 

كەڵبەدار، وە پەلەوەرو باڵدارى چڕنووكدار.

مردارەوەبووى دەریا پاكە

خوا دەفەرموێ: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ ٹچ املائدة)2(.

واتە: )ڕاوكردىن( نێچیرى دەریاو خواردنەكەیتان بۆ حەاڵڵ كراوە.

الطَُّهوُر  »ُهَو   : اللَِّه  َرُسوَل  قَاَل  قَاَل:    ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

َماُؤُه، الِْحلُّ َميْتَتُُه«{)3(  

فەرموویەىت:    خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
)دەریا( ئاوەكەى پاكە، مردارەوە بووىش حەاڵڵە.

)1( )صحيح مسلم ح 1933(. 

)2( قوله تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ ٹچ املائدة. 

)3( رواه الشافعي وأصحاب السنن، وصصحه البخاري والرتمذي وكثري من الحفاظ فنقل 

البيهقي يف معرفة السنن واالثار، أن البخاري قد صصحه 230/1، وكذلك قال الرتمذي حسن 

ح  صحيح )سنن الرتمذي ح 69(، وقال ابن حجر يف ترجمة الراوي املغرية بن أيب بردة )وصحَّ

حديثه عن أيب هريرة يف البحر: ابن خزمية، وابن حبان، وابن املنذر، والخطايب، والطحاوي، 

وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق، وآخرون )تهذيب التهذيب 10/ 257(.
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گۆشتى مریشك و كەروێشك لە خواردنە پاكەكانن)1(

خوا دەفەرموێ: چڌ  ڎ  ڎ  ڻچ األعراف.

واتە: شتە باش و بە سوودەكانیان بۆ حەاڵڵ دەكات.

فََسَعى  الظَّْهَراِن  ِبَرِّ  َونَْحُن  أَْرنَبًا،  أَنَْفْجَنا  قَاَل:    أَنٍَس  }َعْن 

الَْقْوُم فَلَِغبُوا فَأََخْذتَُها فَِجئُْت ِبَها إَِل أَِب طَلَْحَة، فََذبََحَها فَبََعَث 
ِبَوِركَيَْها، أَْو قَاَل ِبَفِخَذيَْها إَِل النَِّبيِّ  فََقِبلََها{)2(

)َمرِّ  لە  ئێمە  كەروێشكێكامندا  پەالماری  دەڵێ:    ئەنەس  واتە: 
الظَّْهَراِن( بووين، خەڵكەكە بۆی چوون نەیانتواىن بیگرن، منیش ڕۆیشتم و 
گرتم و هێنام بۆ الی ئەبو طەڵحە، ئەویش سەری بڕی و ڕانەكەى، یان 

سمتەكەى بە مندا نارد بۆ پێغەمبەر  ئەویش وەریگرت.

)1( لحوم الدجاج واألرنب من الطيبات، وقوله تعاىل: چڌ  ڎ  ڎ  ڻچ 

األعراف

)2( )صحيح البخاري ح 5215 (.
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ُموَس  أَِب  ِعْنَد  كُنَّا  قَاَل:    الَْجْرِميِّ  ٍب  ُمَضِّ بِْن  َزْهَدِم  }َعْن 

األَْشَعِريِّ ، فََدَعا ِبَائَِدٍة، َوَعلَيَْها لَْحُم َدَجاٍج، فََدَخَل َرُجٌل ِمْن 

فََقاَل:  ، فَتَلَكَّأَ  بَِني تَيِْم اللَِّه، أَْحَمُر، »َشِبيٌه ِبالَْمَواِل« فََقاَل: َهلُمَّ
، فَِإينِّ َرأَيُْت َرُسوَل اللَِّه  يَأْكُُل ِمْنُه{)1( َهلُمَّ

واتە: زەهدەمى كوڕى موضەریبی جەرمی  دەڵێ: ئێمە لەالى ئەبو 
موساى ئەشعەرى بووین ، داواى سفرەیەىك كرد، گۆشتى مریشىك 
لەسەر بوو، پیاوێىك سوور لە نەوەكاىن )تَيِْم اللَِّه( هاتە ژوورەوە گوىت: 
بیهێنن، كەمێك دواكەوت، پاشان گوىت بیهێنن، من بینیم پێغەمبەرى خوا 

 لێی دەخوارد.

)1( )صحيح البخاري ح 3485 (.
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ئارەق و سەرجەم سەرخۆشكەرەكان 
خواردنەوەیان حەڕامە)1(

 خوا دەفەرموێ: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ 

ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ   ڄ 

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ چ املائدة.
كە(  )بزانن  یەوە  دڵنیایی  بە  هێناوە!  بڕواتان  ئەوانەی  ئەی  واتە: 
شەیتانن،  كردەوەی  لە  پیسن  زەلەمەكان  و  بتەكان  قومارو  و  شەڕاب 
دەجا لێیان دووربكەنەوە بەڵكو سەرفرازبن. بێگومان شەیتان دەیەوێ 
بوغــــزو  و  دوژمــنایەتیی  كردنەوە،  قومار  و  مەیخۆریی  میانەی  لە 
ئایا  جا  بتانگێڕێتەوە،  نوێژ  یادی خواو  لە  وە  نێوان،  بخاتە  غەرەزتان 

دەست هەڵدەگرن!. 

وە فەرمانبەریی خواو پێغەمبەرەكەی بكەن، وە وریا بن، ئنجا ئەگەر 
ڕوونی  گەیاندنی  تەنیا  پێغەمبەرەكەمان  بزانن  ئەوە  هەڵكرد،  پشتتان 

)پەیامى خوای( لەسەرە.

ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقوله  املسكرات:  وجميع  الخمور  رشب  حرمة   )1(

پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ... چ املائدة.
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أَْسَكَر  اٍب  النَِّبيِّ : »كُلُّ َشَ َعِن  َعْنَها،  اللُه  َعائَِشَة َرِضَ  }َعْن 

فَُهَو َحَراٌم«{)1(.

  خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێى  )خوا  عائیشە  واتە: 
فەرموویەىت: هەر خواردنەوەیەك سەرخۆشكەر بێ حەڕامە.

)1( )صحيح البخاري ح 5585 (.
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قەدەغەكردنى خوێنى مرۆڤ و 

بەهەدەردانى ڕووحی مسوڵمان، 
یان نامسوڵمان بە ناهەق)1(

)1( حرمة دم االدمي وإزهاق روحه بالباطل مسلام كان أو غري مسلم، چ پ ڀ  ڀ 

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ چ چ املائدة.





113

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  دەفەرموێ:  پەروەردگار  خواى 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  

ڤڤ چ چ املائدة.
واتە: لە سۆنگەى ئەوەوە، لەسەر وەچەى ئیسڕائیلامن پێویست كرد، 
كە هەر كەسێك بەبێ كوشتنى كەسێك )لە تۆڵە(دا یان كە خراپەكاربێ 
لە زەویدا، كەسێك بكوژێ، وەك ئەوە وایە تێكڕای خەڵىك كوشتبێ، وە 
هەر كەسێكیش یەكێك زیندووبكاتەوە )لە مردن دەربازى بكات( وەك 

ئەوە وایە تێكڕای خەڵىك ژیاندبێتەوە.

}َوَعْن َعبْداللِه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه 

َدًما  يُِصْب  لَْم  َما  ِديِنِه،  ِمْن  املُْؤِمُن فـي فُْسَحٍة  يََزاَل  : »لَْن 
َحَراًما«{)1( 

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمبەر 
 فەرموویەىت: بەردەوام بڕوادار لە فراواىن )لێخۆشبووىن خوایە( لە 

دینەكەیدا، مادام تووىش خوێن ڕشتنێىك حەڕام نەبووبێ. 

)1( )صحيح البخاري ح 6862(.
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ُل َما  }َعْن َعبِْد اَللَِّه بِْن َمْسُعوٍد  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه : »أَوَّ
َماِء«{)1( يُْقَض بنَْيَ اَلنَّاِس يَْوَم اَلِْقيَاَمِة ِف اَلدِّ

  خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:   ، مەسعوود  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
فەرموویەىت: یەكەم شت لە ڕۆژى دوایی كە لێ پرسینەوەو دادوەرى 

لەسەر دەكرێ: خوێنە )واتە: كوشنت و خوێن ڕشتنە(.

نْيَا  }َعن الرَْبَاِء بِْن َعاِزٍب  أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  قَاَل: »لََزَواُل الدُّ
)2(}» أَْهَوُن َعَل اللَِّه ِمْن قَتِْل ُمْؤِمٍن ِبَغْيِ َحقٍّ

  دەگێڕێتەوە، پێغەمبەرى خــــوا  واتـە: بەڕائی كوڕی عـــازیب
فەرموویەىت: تێكچووىن دونیا الی خوا ئاسانرتە لە كوشتنى ئیامندارێك بە 

ناهەق(.

)1( متفق عليه واللفظ ملسلم ح 1678 .

)2( أخرجه إبن ماجه ح 2615، وأخرجه الحفاظ كالنسايئ والبيهقي وغريهام، عن غري 
واحد من الصحابة، بالفاظ متقاربة، وهو حديث حسن.
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قەدەغەكردنى كوشتنى نامسوڵمانان)1(

ۈئ   ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چ خــوا دەفەرموێ: 

ېئیچ البقرة.
واتە: بجەنگن تەنها لە دژى ئەوانەى لە دژتان دەجەنگن، وە دەستدرێژیی 

مەكەن )چونكە جەنگ كردن لەگەڵ غەیرى ئەوانە دەستدرێژییە(

لێكدەرەواىن  هەموو  بۆچووىن  تەبەڕیی  پێشەوا  املفرسین(  )شیخ 
قوڕئاىن هێناوەو موناقەشەى كردوون، بە تایبەت پێشەوایاىن تابیعیین، 
كە مەشهور بوون بە تەفسیر كردىن قوڕئان، وە پێى وایە: ئەم بۆچوونە 
ئەو  دژى  لە  دەكات  جەنگ  مسوڵامن  كە  كردوە  تەرجیحی  تەواوەو 
نامسوڵامنەى كە دەیەوێ پەالمارى بدات و، لەگەڵى بجەنگێ و بیكوژێ.

}َعْن َعبِْد اللِه بِْن َعْمٍرو َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه 
: »َمْن قَتََل نَْفَساً ُمعاَهَداً لَْم يََرْح َرائَِحَة الَجنَِّة«{)2(

واتە: عـــەبدوڵاڵى كوڕى عـــەمڕ )خـــوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: 
پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: هەر كەس كەسێك بكوژى كە پەیامىن 

لەگەڵ مسوڵامنان هەیە، ئەوە بۆىن بەهەشت ناكات.

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ   تعاىل:  وقوله  غرياملسلمني   قتل  حرمة    )1(

ېئیچالبقرة
)2( )صحيح البخاري ح 6914(.
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دادوەر كەس و كارى كوژراو سەرپشك دەكات)1(

لە نێوان وەرگرتنى خوێن بایی، یان تۆڵەكردنەوە لە بكوژ

}َعْن أَِب ُهَريَْرَة  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه : »َمْن قُِتَل لَُه قَِتيٌل 
ا أَْن يُْفَدى«{)2( ا أَْن يَُقاَد َوإِمَّ فَُهَو ِبَخْيِ النَّظََريِْن، إِمَّ

هەر  فەرمووی:    خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
یان سزاى  دوو شت:  نێوان  لە  كوژرا، سەرپشكە  لێ  یەكێىك  كەسێك 

بدات، یان قەرەبوو وەربگرێ.

كۆدەنگى فوقەهاو زانایان لەسەر ئەوەیە: كە دەسەاڵت و حكومەىت 
شەرعى سزاى كوژەر دەدات، نەك كەس و كارى كوژراو.

     

)1( أهل القتيل يخريهم القايض، بني القبول بالدية أو القصاص من القاتل، وعموم قوله 

تعاىل )والصلح خري( و )ولكم يف القصاص حياة يا اويل األلباب(

)2( )صحيح البخاري ح 6486(.
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دادوەرى سەربەخۆ و، گوێ گرتن 
بۆ ئەو دوو الیەنەى كێشەیان هەیە)1(

خوا فەرموویەىت: چ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ېۈئ چ النساء.

واتە: وە ئەگەر دادوەریتان لە نێوان خەڵىك دا كرد، بڕیار بە دادگەرى 
بدەن.

}َعْن َعِلٍّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه : »إَِذا تََقاَض إِلَيَْك َرُجالَِن، 

كَيَْف  تَْدِري  فََسْوَف  اآَْلَخِر،  كاَلََم  تَْسَمَع  َحتَّى  ِل،  لأِْلَوَّ تَْقِض  فاَلَ 
: فاََم ِزلُْت قَاِضيًا بَْعُد{)2( تَْقِض«، قَاَل َعِلٌّ

واتە: عەىل  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرمووى: ئەگەر دوو كەس 
كێشەى خۆیان هێنایە الت، دادوەرى بۆ یەكەمیان مەكە، تاکو گوێ لە 
چۆن  دەزاىن  و(  دەردەكەوێ  )بۆت  كات  ئەو  دەگری،  دیكە  ئەوەى 

دادوەرى دەكەى، عەىل دەڵێ: دواى ئەوە بەو شێوەیە دادوەرییم دەكرد.

)1( القضاء املستقل وقوله تعاىل چ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ېۈئ چ النساء، 

االستامع إىل طريف النزاع

)2( سنن الرتمذي ح 1331، وقال: حديث حسن.
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}َحِديث َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها، ِف َشأْن املَْرأَِة املَْخُزوِميَِّة، َمْرفُوَعاً: 

يُف  ِ الشَّ ِفِيهُم  َق  َسَ إَِذا  كَانُوا  أنَُّهْم  قَبْلَُكْم  الَِّذيَن  أَْهلََك  َا  »إِنَّ
)1(}» ِعيُف، أَقَاُموا َعلَيِْه الَحدَّ َق ِفيِهُم الضَّ تََركُوُه، َوإَِذا َسَ

واتە: فەرموودەى عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ(، دەربارەى ئافرەتێىك 
  خوا  پێغەمبەرى  لە  دەگێڕێتەوە  كردبوو(  دزى  )كە  مەخزومى 
)فەرموویەىت(: ئەوانەی پێش ئێوە بەوە فەوتان كاتێك گەورەو خاوەن 
بێ  بێهێزو  كاتێك  وە  دەهێنا،  لێ  وازیان  دەكرد  دزى  دەسەاڵتێكیان 

دەسەاڵتێكیان دزى دەكرد حەددیان لێ دەردەكرد. 

دادوەر كە بڕیار دەردەكات 
پێویستە ئارام و بە ئاگا بێ)2(

}َعْن أَِب بَْكَرَة  قَاَل: فَِإينِّ َسِمْعُت النَِّبيَّ  يَُقوُل: »الَ يَْقِضنَيَّ 

َحَكٌم بنَْيَ اثَْننْيِ َوُهَو َغْضبَاُن«{)3(.

واتە: ئەبو بەكرە ، دەڵێ: بیستم پێغەمبەرى خوا  دەیفەرموو: با 
هیچ کامتان بڕیار لە نێوان دوو كەسدا نەدات لە كاتێكدا، كە تووڕەیە.

پێشەوا شافیعی )ڕەحمەىت خواى لێ بێ(، گوتوویەىت: مەبەســــت 
لێرەدا ئەوەیە: سەرقـــاڵ بوون و تەشـــویش بووىن دادوەرە، كەواتە: 
ئەگەر تینووى بێ، یان برســی بێ، نابێ لەو كاتانەدا بڕیارى كۆتـــایی 

بدات، تاكو ئاو دەخواتەوەو نان دەخوات.

)1( )صحيح البخاري 6593 (.

)2( اصدار قرار الحكم عندما يكون القايض مستجمع العقل غري مشوش الذهن.

)3( )صحيح البخاري ح 6739(.
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هەندێ جار تۆمەتبار، بێ تاوان دەردەچێ، 
خۆشی چاك دەزانێ ئەو تاوانبارە)1(

}َعْن أُمِّ َسلََمَة َرِضَ اللُه َعْنَها، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل اللِه : »إِنَُّكْم 

ِتِه ِمْن بَْعٍض،  تَْختَِصُموَن إَِلَّ، َولََعلَّ بَْعَضُكْم أَْن يَُكوَن أَلَْحَن ِبُحجَّ

َحقِّ  ِمْن  لَُه  قَطَْعُت  فََمْن  ِمْنُه،  أَْسَمُع  ِمامَّ  نَْحٍو  َعَل  لَُه  فَأَقِْضَ 

َا أَقْطَُع لَُه ِبِه ِقطَْعًة ِمَن النَّاِر«{)2(. أَِخيِه َشيْئَاً، فاَلَ يَأُْخْذُه، فَِإنَّ

پێغەمبەرى  واتە: دایىك سەلەمە )خوا لێى ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە، 

ڕەنگە هەندێكتان  من،  دێننە الى  كێشەتان  ئێوە  فەرموویەىت:    خوا 

لەسەر  منیش  بەڵگەهێنانەوە،  بۆ  دیكە  هەندێىك  لە  بێ  پاراوتر  زماىن 

مافی  لە  شتێك  كەسێك  هەر  جا  دەدەم،  بۆ  بڕیارى  دەیبیستم  ئەوەى 

براكەیم پێیدا، با وەرینەگرێ، چونكە بەشێك لە ئاگری بۆ دەبڕم و پێ 

دەدەم.

)1( قد يخرج املتهم بريئا وهو يعلم يف قرارة نفسه انه مذنب

)2( متفق عليه وهذا لفظ مسلم يف صحيحه كتاب األقضية ح 3333. قد يكون الحكم 

غري صحيح بسبب  فصاحة املتهم او محاميه )احن بحجته( أو شهادة زور أوعجز املدعي 

من إثبات دعواه
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بەڵگە بۆ ئەو كەسەیە كە 
بانگەشە بۆ شتێك دەكات )هی ئەوە()1(

يُْعطَى  »لَْو  قَاَل:    النَِّبيَّ  أَنَّ  َعْنَها،  اللُه  َرِضَ  َعبَّاٍس  ابِْن  }َعِن 

النَّاُس ِبَدْعَواُهْم الَدََّعى نَاٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوأَْمَوالَُهْم، َولَِكنَّ الْيَِمنَي 
َعى َعلَيِْه«{)2(. َعَل الُْمدَّ

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عەبباس )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەگێڕێتەوە 
پێى  دەكات  داواى  خەڵك  هەرچى  ئەگەر  فەرموویەىت:    پێغەمبەر 
درابووایە، ئەوە خەڵك داواو بانگەشەى خوێنى پیاوان و ماڵەكانیشیان 

دەكرد، بەاڵم سوێند لەسەر ئەو كەسەیە كە داواى لەسەرە.

)1( البينة للمدعي.

)2( )صحيح مسلم ح4567(.
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شایەد نابێ شایەدیەكەى بشارێتەوە، پێویستە ڕاستگۆ بێ لە 
شایەتیداندا، وە نابێ زیان لە شایەدەكان بدرێ)1(

خوا دەفەرموێ:  چٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦڦ ڃچالبقرة.
واتە: شایەدیەكان مەشارنەوەو پەنهاىن مەكەن، وە هەر كەسێكیش 
شایەدیی پەنهان بكات و نەیڵێ، بە دڵنیایی دڵى تووىش گوناهو خراپە 

بووە.

ِبأَكْرَبِ  أُنَبِّئُُكْم  : »أاَل  اللَِّه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:    بَْكَرَة  أَِب  }َعْن 

ِباَللَِّه  اُك  »اإِلْشَ قَاَل:  اللَِّه،  َرُسوَل  يَا  بََل  قُلَْنا:  »ثاَلثَاً«  الَْكبَائِِر«؟ 

َوُعُقوُق الَْوالَِديِْن«، َوكَاَن ُمتَِّكئاً فََجلََس، َوقَاَل: »أاَلَ َوقَْوُل الزُّوِر، 

ُرَها َحتَّى قُلَْنا: لَيْتَُه َسَكَت{)2(.  َوَشَهاَدُة الزُّوِر«، فاََم َزاَل يَُكرِّ

واتە: ئەبو بەكرە ، دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  سێ جار فەرمووى: 
ئەى  با،  گومتان:  گوناهەكان؟  گەورەترینى  بە  پێنەدەم  هەواڵتان  ئایا 
پێغەمبەرى خوا ، فەرمووى: هاوبەش بۆ خوا دانان، وە ئەزیەتداىن 
دایك و باوك )بە گوێڕایەڵى نەكردن و سووك تەماشا كردن و حیساب 

)1( عدم كتامن الشاهد لشهادته والصدق يف الشهادة وعدم اإلرضار بالشهود، وقوله تعاىل: 

چٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   البقرة، وقوله تعاىل:  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئمئچ  چ 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ ڃچ البقرة

)2( )صحيح البخاري ح 5976(.
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بۆ نەكردن و، ئازارداىن دڵیان(، پاڵى دابۆوە دوایی دانیشت، فەرمووى: 
دووبارەى  بەردەوام  درۆ،  شایەدیداىن  و  درۆ  قسەى  وە  ئاگاداربن! 
دەكردەوە، هەتا گومتان: خۆزگە چى دیكە دووبارەى نەكردبایەوە و بێ 

دەنگ بووبایە، )واتە: ئەوەندە خۆى ئەزیەت نەدابا(.



بنەماى حوكم و سیاسەت و 

دادپەروەرى و ڕاوێژ و هەست كردن

 بە بەرپرســــیارێتى بەرانبەر خـــەڵكى:

 سەرچاوەى حوكمى دادپەروەرانە و
سیاسەتى ژیرانەیە)1(

أساس  الناس،  تجاه  باملسؤولية  والشعور  والشورى  العدل  والسياسة،  الحكم  مبادئ   )1(

الحكم العادل والسياسة الرشيدة، وقوله تعاىل: چ چ چ چ ڇ  ڇ ڑ چ 

النحل، وقوله تعاىل: چں ں ڻ ۀچ الشورى.
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خوا دەفەرموێ: چ چ چ چ ڇ  ڇ ڑ چالنحل.

واتە: بێگومان خوا فەرمان دەكات بە دادگەری و چاكەكاریی.

هەروەها خوا دەفەرموێ:  چ ں ں ڻ ۀ چالشورى.

واتە: )بڕواداران( كاروباریان بە پرس و ڕاوێژە لە نێوان خۆیاندا.

}َعْن أَب ُهَريَْرَة ، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اللُه ِف ِظلِِّه 

يَْوَم الَ ِظلَّ إِالَّ ِظلُُّه: اإِلَماُم الَْعاِدُل،...{)1( 

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەگێڕێتەوە، پێغەمبەر  فەرموویەىت: حەوت 
جۆرە كەس لە ژێر سێبەرى خوان، لە ڕۆژێكدا كە هیچ سێبەرێك نیە، 

جگە لە سێبەرى خۆى، )یەكێكیان بریتیە لە( پێشەواى دادگەر...

}َعْن أَب ُهَريَْرَة  أَنَُّه: َسِمَع َرُسوَل اللَِّه  يَُقوُل: »كُلُُّكْم َراٍع 
وَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاإِلَماُم َراٍع َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«{)2(

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەڵێ: بیستم لە پێغەمبەرى خوا  دەیفەرموو: 
كۆمەڵگاو  بەرانبەر  بەرپرسیاریشە  چاودێرەو،  ئێوە  لە  كامێك  هەر 
بەرپرسیاریشە  چاودێرەو،  كاربەدەست  پێشەواو  وە  دەوروبەرەكەى، 

بەرانبەر كۆمەڵگاو دەوروبەرەكەى.

)1( )صحيح البخاري ح 660(.

)2( )صحيح البخاري ح 2409(.
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ڕەچاوكردنى بەرژەوەندى خەڵك و 

نەرمونیان بوون لەگەڵیان

لەوانەش دوورخستنەوەى سـەپاندىن سنوورەكان )ســــزاكان( بە 
گومانەكان، هەروەك زۆرینەی زانایان لەسەری یەكدەنگن.)1(

}َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسوُل اللِه  »اللَُّهمَّ 

ِتى َشيْئَاً، فََشقَّ َعلَيِْهْم، فَاْشُقْق َعلَيِْه، َوَمْن  َمْن َوِلَ ِمْن أَْمِر أُمَّ
ِتى َشيْئَاً، فََرفََق ِبِهْم، فَاْرفُْق ِبِه«{)2( َوِلَ ِمْن أَْمِر أُمَّ

  خــوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێى  )خوا  عـائیشــە  واتە: 
ئۆممەتەكەم  بەرپرسیارێتى  لە  شتێك  كەس  هەر  خوایە  فەرموویەىت: 
دەگرێتە ئەستۆی و لەسەریان گرانی دەكات، لەسەری گران بكە، وە هەر 
كەس شتێك لە بەرپرسیارێتى ئۆممەتەكەم دەگرێتە ئەستۆی و لەسەریان 

ئاساىن دەكات، لەسەری ئاسان بكەیت.

)1( رعاية مصالح الناس والرفق بهم ومنها درء الحدود بالشبهات كام اتفق الجمهور

)2( )صحيح مسلم 1828(، وقد نقل اإلجامع عىل درء الحدود بالشبهات ابن املنذر، وقد 

املتقدمني أصحاب املصنفات والسنن كالرتمذي والبيهقي  العلم  بوب عليه كثري من اهل 

وابن ماجة وابن أيب شيبة، ومل نعلم من اهل العلم املتقدمني من قال بخالف ذلك، وقال 

العالمة املباركفوري يف تعليقه عىل سنن الرتمذي: ما يف الباب وإن كان فيه املقال املعروف 

الذي  املحتملة...وهذا  بالشبهات  الحدود  درء  مرشوعية  عىل  به  لالحتجاج  يصلح  فإنه 

السلطان  يخطئ  أن  و  بالناس  وارفق  للحاكم  إحوط  قبله  من  والعلامء  ذكرهواملباركفوري 

يف العفو خري من أن يخطئ يف العقوبة وحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات يتأيد بأحاديث 

صحيحة كثرية عنه عليه الصالة والسالم انه كان يدفع تنفيذ العقوبات بالشبهات.
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حــوكم 

ئەمانەت و تاقیكردنەوەیە

ئاگاداركردىن كەسی الواز لە گرتنەدەستى ئەمــــانەىت حـوكم، وە 
كەراهەىت سوربوون لەسەر ئەمانەىت حوكم)1(

}َعْن أَِب ُهَريَْرَة  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه : »إِنَُّكْم َستَْحِرُصوَن 

اَلُْمْرِضَعُة،  فَِنْعَم  اَلِْقيَاَمِة،  يَْوَم  نََداَمًة  َوَستَُكوُن  اإَْلَِماَرِة،  َعَل 
َوِبئَْسِت اَلَْفاِطَمُة«{2

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرمووی: بە دڵنیایی 

دەسەاڵت،  گرتنەدەستى  سەر  لە  دەبن  سوور  نزیكدا  داهاتویەىك  لە 

دواییدا،  ڕۆژى  لە  پەشیامىن  مایەى  دەبێتە  دەسەاڵتەش  ئەو  بێگومان 

خۆشرتین سەرەتا و، خراپرتین كۆتاییە بۆتان()3(. 

)1( الحكم أمانة واختبار وتحذير التقي الضعيف من تويل مسؤولية امانة الحكم، وكراهة 

الحرص عىل اإلمارة.

)2( )صحيح البخاري ح 6729(.

و  سامان  و  ماڵ  و  دەسەاڵت  بەدەستهێنانی  لە  دنیایە  دەستكەوىت  چاكرتین  )واتە:   )3(

دەرنجامیشی  خراپرتین  وە  دنیا،  لەزەىت  خۆشی  بەدەستهێنانی  و  فەرمان  جێبەجێكردىن 

یان هەر شێوەیەىك دیكە، چونكە  بە مردن  نامێنێ  هەیە كاتێ دەسەاڵتەكە تەواو دەبێ و 

لێپرسینەوەى لەسەر دەكرێ(.
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پێویستە لەسەر خاوەن دەسەاڵتى دادوەر،

 

خەڵىك خاوەن توانا و سپاردە پارێز هەڵبژێرێ، وە خەڵكی خراپ 
لە خۆی دووربخاتەوە)1(

}َعْن أَِب َسِعيٍد ، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه : »َما اْستُْخلَِف َخلِيَْفٌة 

ُه َعلَيِْه، وِبطَانٌَة تَأُْمُرُه  إالَّ لَُه بطَانَتَاِن: بطَانٌَة تَأُْمُرُه بالَخْيِ وتَُحضُّ
ُه َعلَيِْه، واملَْعُصوُم َمْن َعَصَم اللَُّه«{)2( ِّ وتَُحضُّ بالشَّ

هیچ  فەرموویەىت:    پێغەمبەرى خوا  دەڵێ:    ئەبو سەعید  واتە: 
كەسێك نەكراوە بە جێنشین )دەسەاڵتدار، لێپررساو(، مەگەر دوو هاوەڵى 
دەبن، هاوەڵێك فەرماىن پێدەكات بە خێر و چاكە وە هانیىش دەدات لەسەر 
چاكەكاریی، وە هاوەڵێك فەرماىن پێدەكات بە خراپە و هاىن دەدات لەسەر 

خراپەكاریی، پارێزراویش ئەو كەسەیە خوا پاراستوویەىت. 

)1( عىل الحاكم أن يختار البطانة الصالحة من اصحاب الكفاءات وأصحاب االمانة ويبعد 

البطانة السيئة عن مجلسه.

)2( )صحبح البخاري 6612(.
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مافە ئاساییەكانى مرۆڤ

لە ژیانێىك خۆش و دابینكردىن پێویستیەكاىن ڕۆژانە لە ئاوو وزەو 
جگە لەوانە، وە فەرموودەى: )خەڵىك بەشدارن لە سێ شت()1(

 : قَاَل قَاَل: َرُسوُل اللَِّه  َِّعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَِّبي{
كَاُء ِف ثثاَلٍَث الاَْمِء َوالَْكَلِ َوالنَّاِر«{)2( »الُْمْسلُِموَن ُشَ

واتە: یەكێك لە هاوەاڵىن پێغەمبەر ، دەگێڕێتەوە، دەڵێ: پێغەمبەرى 
خوا  فەرموویەىت: مسوڵامنان هاوبەش و بەشدارن لە سێ شت: ئاو، 

پەرێز، ئاگر.

لەم سەردەمەى ئێستاماندا وشەى: )النار( وزە دەگرێتەوە.

ماء  من  اليومية  الحياة  مستلزمات  وتوفري  الرغيد  العيش  املادية يف  االنسان  حقوق   )1(

وطاقة وغري ذلك وحديث )الناس رشكاء يف ثالث(.

)2( - وقال االمام الشوكاين يف الفتح الرباين )8/3768( هذا حديث ثابت باسناد صحيح، 

ورجاله  صحيح  إسناد  هذا  الزوائد  يف  الله  رحمه  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  االستاذ  وقال 

حاتم  أيب  وابن  النسايئ  وثقه  امليك  يحيى  أبا  يزيد  بن  الله  عبد  بن  محمد  موثقون. ألن 

الطاقة  توفر  ان  الدولة  واجب  فمن  الشيخني.  اإلسناد عىل رشط  رجال  وباقي  وغريهام. 

الالزمة العداد الطعام والتدفئة والقدر الرضوري من استخدامه لوسائل النقل بال مقابل 

وما زاد عن اال حتياجات الرضورية فله شأن آخر وكذلك توفري املياه الصالحة للرشب يف 

البيوت وغريها من املرافق العامة بال مقابل مايل وقد حرص رسول الله  عىل توفري املياه 

الصالحة لرشب اهل املدينة جميعا وحث اغنياء املسلمني عىل الرشاء.
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خــوا فـەرمـوویەىت: چ ڳ ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں 

ۓچ الحرش. 
واتە: بۆ ئەوەى ئەو مـــاڵ و سـامانە تــــەنیا لە دەسـتى 

دەوڵەمەندەكانتاندا نەبێ.

دابەش كردنى 

سەروەت و سامانەكان 
بە دادپەروەری و یەكسانى)1(

ڳ          ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  تعاىل:  وقوله  واملساواة،  بالعدالة  الرثوة  توزيع   )1(

ۓچ الحرش، وعىل الدولة ان تجعل لكل فرد يف املجتمع راتبا سنويا من ثروات البالد 
بعدد افراد ارسته )العطاء السنوي(، بل عىل الدولة اداء دينه بعد مامته وتخفيف اللعبء 

عن عائلته.
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لە ئەركەكانى دەوڵەت ئەوەیە:

هەر تاكێكى كۆمەڵگا بمرێ و قەرزى لە ئەستۆ بێ و،

نەبوون بێ، پێویستە قەرزەكەى بگرێتە ئەستۆ

ُجِل  ِبالرَّ يُْؤَت  كَاَن    اللَِّه  َرُسوَل  أَنَّ   ، ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

قََضاٍء«؟  ِمْن  لَِديِْنِه  تََرَك  »َهْل  فَيَْسأَُل:  يُْن،  الدَّ َعلَيِْه  الَْميِِّت 

َعَل  »َصلُّوا  قَاَل:  َوإِالَّ  َعلَيِْه،  َصلَّ  َوفَاًء  تََرَك  أَنَُّه  َث  ُحدِّ فَِإْن 

أَْوَل  »أَنَا  قَاَل:  الُْفتُوَح،  َعلَيِْه  اللَُّه  فَتََح  فَلاَمَّ  َصاِحِبُكْم«، 

قََضاُؤُه،  فََعَلَّ  َديٌْن  َوَعلَيِْه   َ تُُوفِّ فََمْن  أَنُْفِسِهْم  ِمْن  ِبالُْمْؤِمِننَي 
َوَمْن تََرَك َماالً فَُهَو لَِوَرثَِتِه«{)1(

كاتێك    خوا  پێغەمبەرى  دەگێڕێتەوە   ، هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 

ئایا شتێىك  دەیپرسی:  بووایە  لەسەر  قەرزى  دەهێرنا،  مردوو  پیاوێىك 

نوێژى  )بەڵێ(،  گوترابا:  ئەگەر  بداتەوە؟  پێ  قەرزەكەى  بەجێهێشتووە 

لە سەر  نوێژ  دەیفەرموو:  )نەخێر(،  گوترابا:  ئەگەر  وە  دەكرد،  لە سەر 

هاوەڵەكەتان بكەن، كاتێك خوا دەرووی لێكردەوەو باری ئابووری باش 

بوو، فەرمووى: من لە پێشرتم بۆ هەموو بڕواداران لە نەفسی خۆیان، هەر 

هەركەسیش  دەدەمەوە،  بۆى  من  بەجێهێشتووە  قەرزى  مردوەو،  كەس 

ماڵ و سامانی بەجێهێشتووە با بۆ میراتگرەكاىن بێ.

)1( )صحيح مسلم ح 1619(.
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لە ئەركەكانى دەوڵەت ئەوەیە 

سوپایەكى بەهێز ئامادە بكات 

بۆ بەرگری كردن لە خەڵك و لە سنوورەكاىن واڵت و ترســــاندىن 
ئەو دوژمنانەى لە مەاڵسدان تا چاویان تێنەبڕن)1(

خوا دەفەرموێ: چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ىئچاألنفال.

واتە: وە هەرچى لە تواناتاندا هەیە ئامادەى بكەن بۆ بەهێزكردىن سوپا 

  ََّعْن َعبِْد اللِه بِْن َعْمٍرو َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل َسِمْعُت النَِّبي{
يَُقوُل: »َمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فَُهَو َشِهيٌد«{)2(

بیستم  لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ:  واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عەمڕ )خوا 
پێغەمبەر  دەیفەرموو: هەر كەس لە پێناو ماڵەكەیدا بكوژرێ شەهیدە.

وثغورها  البالد  العباد وعن حدود  للدفاع عن  تهيئة جيش قوي  الدولة  )1( من واجبات 
واخافة العدو املرتبص يك ال يطمع فيهم، وقوله تعاىل: چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ىئچ األنفال واعداد الجيش للدفاع عن الحدود واالعراض واالنفس واألموال ... 

ويعترب ذلك جهادا(.

)2( )صحيح البخاري ح 2348(.
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يَُقوُل:    الله  َرُسول  َسِمْعُت  قَاَل:   ، َزيٍْد  بِْن  َسِعيِد  }َعْن 

»َمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فَُهَو َشِهيٌد، 

فَُهَو  أَْهلِِه  ُدوَن  قُِتَل  َوَمْن  َشِهيٌد،  فَُهَو  ِدينِه  ُدوَن  قِتَل  َوَمْن 
َشِهيٌد«{)1(

  خوا  پێغەمبەرى  بیستم  دەڵێ:   ، زەید  كوڕى  سەعیدى  واتە: 
بكوژرێ  كارى(  و  كەس  )و  خێزان  پێناو  لە  كەس  هەر  دەیفەرموو: 
شەهیدە، هەر كەس لە پێناو خوێنى خۆى بكوژرێ شەهیدە، هەر كەس 
لە پێناو دینەكەى بكوژرێ شەهیدە، هەر كەس لە پێناو ماڵ و منداڵى 

بكوژرێ شەهیدە.

)1( سنن الرتمذي ح 1421، وقال أبو عيىس: هذا حديث حسن صحيح.
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ژیانى ئاشتیخوازانە لە نێوان 

مسوڵمانان و نامسوڵمانان

وە پاراستنى گیان و ماڵی نامسوڵمـانـان، جا بنچینە لەوەدا بریتیە لە 
پێكەوە ژیان و مامەڵەى چاك و تەندروست)1(

خوا دەفەرموێ: چ ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    کچ املمتحنة.
دادگەربن  لێناكات كە چاكەكارو  ئەوەتان  نەهى  دڵنیابن خوا  واتە: 
ئاینییان  دژایەىت  و  نەكردوون  دژ  لە  جەنگیان  كە  ئەوانەدا  لەگەڵ 
خوا  بێگومان  نەكردوون،  دەریان  خۆتان  شوێنى  لە  وە  نەكردوون، 

دادگەراىن خۆش دەوێن.

)1( التعايش السلمي بني املسلمني وغري املسلمني فـِي املجتمع واملحافظة عىل ارواح غري 

چڃ  بالرب والحسنى، وقوله تعاىل:  التعايش واملعاملة  املسلمني وممتلكاتهم، فاألصل هو 

چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 
ک    کچ املمتحنة.
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حوزەیفە )خــــوا لێى ڕازى بێ( دەگێڕێتەوە: وەفــدى 
نەجڕان )كە نەصڕاىن بوون( هاتن بۆ مزگەوىت پێغەمبەر 
، دواى گفتوگۆ كردن لەگەڵ پێغەمبەر ، دوایى پێیان 
گوت: }إِنَّا نُْعِطيَك َما َسأَلْتََنا، َوابَْعْث َمَعَنا َرُجالً أَِميَناً...، فََقاَل 
احِ، ثُمَّ قَاَل: َهَذا أَِمنُي  َرُسوُل اللَِّه  قُْم يَا أَبَا ُعبَيَْدَة بَْن الَْجرَّ

ِة{)1(. َهِذِه اأْلُمَّ

پیاوێىك  تۆش  دەدەین،  پێت  دەكەى  داوا  لێامن  ئەوەى  واتە: 

ئەمیندارمان لەگەڵ ڕەوانە بكە ...، بۆیە پێغەمبەرى خوا  فەرمووى: 
هەڵسە ئەى ئەبو عوبەیدەى جەڕڕاح، پاشان فەرمووى: ئەوە ئەمیندارى 

ئەم ئۆممەتەیە.

پوختەى ئەم بەسەرهاتە، ئەوەیە: ئەوان كە نەصڕاىن بوون، هاتوون 
لەگەڵ پێغەمبەرى خوا  ڕێككەوتن، لەسەر ئەوەى دراوسێی باش بن 
و هەندێك لە ماڵى خۆشیان بدەن وەك مەرجێك بۆ صوڵح و ئاشتەوایی 
لە  پیاوێكیان  كە  لێكرد  داوایان  وە  ئاشتیانە،  ژیاىن  پێكەوە  و  كردنیان 
سامانە  و  ماڵ  ئەو  بێ،  ئەمیندار  و  دەستپاك  بنێرێ  لەگەڵ  هاوەاڵىن 
مامەڵەیان  دادگەرى  بە  وە  ڕێككەوتبوون،  لەسەرى  كە  كۆبكاتەوە 
و  بوون  پەرتەوازە  خۆیان  نێوان  لە  ئەوان  ئەوە،  لەبەر  بكات،  لەگەڵدا 

كێشەیان هەبوو.

 جەختى كردوە  پێغەمبەر  بە چەند ساڵێك  جا پێش ئەم ڕووداوە 
بۆ خاىك  بچن  با  دەسەاڵتن  بێ  الوازو  كەسانەى  ئەو  ئەوەى،  لەسەر 
پیاوێىك  بوو،  نەصڕانی  دەسەاڵتدارى حەبەشە  كات  ئەو  كە  حەبەشە، 

)1( )صحيح البخاري ح 4389(.
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بە    پێغەمبەرى خوا  بۆیە  دەكردن،  بوو حوكمى  نەصڕاىن  دادگەرى 
لە كەس  لێیە ستەم  پادشایەىك  لە خاىك حەبەشە  فەرموو:  مسوڵامناىن 

ناكات، بڕۆن بۆ واڵتەكەى تا خوا دەرووتان لێدەكاتەوە)1(.

كە  هاتوە  صەحیحى  بە  دەڵێ:  الجوزية(  القيم  )إبن  هەروەها  وە 
و  صەاڵت  خەریىك  بەیانیش  تا  وە  نوستوون،  مزگەوت  لە  وەفدە  ئەم 
  خوا  پێغەمبەرى  نەصڕانی،  دینى  لەسەر  بوون  خۆیان  عیبادەىت 
ساڵە،  ئەم  لێنەگرتوون،  ڕێگەى  نەكردوون،  قەدەغەى  جۆرێك  هیچ  بە 
ساڵى وەفدەكان بوو، دەڵێ: خەڵك ویستیان ڕێگەیان نەدەن لە مزگەوت 
مبێننەوە، پێغەمبەر  فەرمووى: وازیان لێ بێنن، ئەوانیش ڕوویان لە 

ڕۆژهەاڵت كردو، دەستیان بە نوێژى خۆیان كرد)2(.  

)1( أخرجه البيهقي يف سنن الكربى ح 18190، إسناده صحيح.

)2( أحكام أهل الذمة: ج1، ص397. زاد املعاد يف هدي خري العباد ج3، 549، ط مؤسسة 

الرسالة. 



چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ژچ  ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ  

الحجرات.

واتە: ئەى خەڵكینە! ئێوەمان لە نێرو مێ یەك هێناوەتەدى، 

)واتە: باب و دایكێك(، دوایى گێڕامانن بە چـــەند گـەل و 

هۆزێك، تاكو پێك ئاشنابن، پێكەوە هاوكار بن، بەڕێزترینتان 

لەالى خوا پارێزكارترینتانە، بێگومان خوا زاناى شارەزایە.

ژیانى خێزانى و هەندێ 
لە حوكم و ئادابەكانى)1(

)1( الحياة األرسية وبعض احكامها وآدابها.
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هاندان لەسەر هاوسەرگیری

 
پێكهێناىن خێزان و خۆبەهێزكردن لە ڕووى توانا)1(

}َعْن َعبِْد اللِه بِْن َعْمٍرو َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الله 
ْج«{)2( بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم الْبَاَءَة فَلْيَتََزوَّ : »يَا َمْعَشَ الشَّ

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕی عەمڕ )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمبەرى 
خوا  فەرموویەىت: ئەى كۆمەڵی گەنجان! هەر كەس لە ئێوە تواناى 

هەیە با ژن بێنێ.

مەبەست لە توانا لێرەدا: تواناى ماددیی و، هێزى جەستەو، تەواوى 
عەقڵ و، ئامادەیی دەروونیشە.

)1( الحث عىل الزواج وبناء األرسة والتمكن من الباءة. 

)2( )صحيح البخاري ح 1905(.
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دینداریی و ڕەوشت بەرزى ئافرەت 
پێش جوانى و ماڵ و سامان دەخرێ)1(

}َعْن أَِب ُهَريَْرَة  َعِن النَِّبيِّ ، قَاَل: »تُْنَكُح الَْمْرأَُة َألْربَعٍ: 

تَِربَْت  يِن،  الدِّ ِبَذاِت  َولِِديِنَها، فَاظَْفْر  َوَجاَملَِها  َولَِحَسِبَها  لاَِملَِها 
يََداَك«{)2(

فەرموویەىت:    پێغەمبەر  لە  دەگێڕێتەوە    هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
ئافرەت لەبەر چوار شت مارە دەكرێ: لەبەر ماڵ و دارایی، لەبەر بنەماڵەو 

ڕەچەڵەكی، لەبەر جوانی، لەبەر ئاینی، دەست بگرە بە خاوەن ئاینەوە...

كچ مافی هەڵبژاردنى هەیە لەڕووی شەرعەوە، 
وە ڕازی بوون بەو كەسە داخوازى كردوە)3(

}َعْن أَِب ُهَريَْرَة ، أَنَّ َرُسوَل اللِه ، قَاَل: »الَ تُْنَكُح األَيُِّم 

َحتَّى تُْستَأَْمَر، َوالَ تُْنَكُح الِْبْكُر َحتَّى تُْستَأَْذَن« قَالُوا: يَا َرُسوَل 
اللِه َوكَيَْف إِْذنَُها؟ قَاَل: »أَْن تَْسُكَت«{)4(

واتە: ئەبو هوڕەیڕە  دەگێڕێتەوە، پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: 
مۆڵەىت  تا  ناكرێ  مارە  كچ  پێنەكرێ،  پرسی  تا  ناكرێ  مارە  بێوەژن 
لێوەردەگیرێ، گوتیان: ئەى پێغەمبەرى خوا مۆڵەت لێوەرگرتنى چۆنە؟ 

فەرمووى: بێدەنگ بوونیەىت.

)1( تدين املراة وحسن خلقها مقدم عىل الجامل واملال.

)2( )صحيح البخاري ح 5090(.

)3( الفتاة لها حق االختيار رشعا والرضا باملتقدم لخطبتها.

)4( )صحيح البخاري ح 5136(.
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بەرەكەت لە ئاسان كردنى مارەییەكاندایە)1(

وە خوا فەرموویەىت: چڻ   ۀ  ۀ  ہڭ  چ النساء.

واتە: مارەیی ئافرەتان مافێىك ڕەوای خۆیانە، لەسەر مێرد پێویستە 
)دابینى بكات و( پێیان بدەن.

َداِق  }َعْن ُعْقبََة بِْن َعاِمٍر  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه : »َخْيُ اَلصَّ
ُه«{)2( أَيَْسُ

واتە: عوقبەى كوڕى عامڕ  دەڵێ: پێغەمبەرى خوا  فەرموویەىت: 
خێزان  ئەرىك  و   ( بێ  كەم  ئەوەیە  مارەیى  بەرەكەترتین  بە  و  باشرتین 

قورس نەكات(.

نیە پارەى  زۆربەى زانایان لەسەر ئەو بۆچوونەن: باوىك كچ بۆى 
كچەكە بخوات.

)1( الربكة يف يرس املهور، وقوله تعاىل: چڻ   ۀ  ۀ  ہڭ  چ النساء.

)2( )أخرجه الحاكم يف املستدرك ح 2742، وقال صحيح عىل رشط الشيخني ومل يخرجاه، 

وقال ابن كثري اسناده جيد )إرشاد الفقيه 171/2(.
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خاوەندارێتى بۆ پاراستنى مافەكانى ئافرەتە لە كاتى 
هاوسەرگیری نەك بۆ تەسككردنى ئازادیەكانى)1(

}َعْن أَِب ُموَس األَْشَعِريِّ  أَنَّ َرُسوَل اللِه  قَاَل: »الَ نَِكاَح 

إِالَّ ِبَوِلِّ«{)2(.

)1( ويل األمر لضامن حقوق املراة عند الزواج وليس لتقييد حريتها.

العلامء يف وصله وإرساله وقد فصل  فيه والحديث وقد اختلف  )2( هذا حديث مختلف 

)استنبط  بويل  إال  نكاح  قال ال  من  باب  )قوله:  فقال  الفتح  ذلك يف  ابن حجر  الحافظ 

الحديث  لكون  التي ساقها،  واألحاديث  اآليات  من  الحكم  هذا  البخاري(  )أي:  املصنف 

بلفظه  مرفوعا  موىس  حديث أيب  فيه  واملشهور  رشطه،  غري  عىل  الرتجمة  بلفظ  الوارد 

أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، لكن قال الرتمذي بعد 

أن ذكر االختالف فيه: وأن من جملة من وصله إرسائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن 

أبيه، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب بردة ليس فيه أبو 

موىس رواية، ومن رواه موصوال أصح ألنهم سمعوه يف أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن 

كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أيب إسحاق لكنهام سمعاه يف وقت واحد، ثم ساق 

إسحاق  الثوري يسأل أبا  »سمعت سفيان  قال:  الطياليس عن شعبة  داود  طريق أيب  من 

أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله  ال نكاح إال بويل ؟ قال نعم« قال: وإرسائيل ثبت 

يف أيب إسحاق، ثم ساق من طريق ابن مهدي قال: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري 

وأخرج ابن  أتم،  به  يأيت  كان  ألنه  عىل إرسائيل  به  اتكلت  ملا  إال  إسحاق  عن أيب 

أثبت من شعبة وسفيان  قال : إرسائيل يف أيب إسحاق  بن مهدي  الرحمن  عدي عن عبد 

أنهم  وغريهم  طريق البخاري والذهل  املديني ومن  بن  طريق عل  وأسند الحاكم من   .

صححوا حديث إرسائيل، ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله مل يستندوا يف 

ذلك إىل كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن املذكورة املقتضية لرتجيح رواية إرسائيل الذي 

وصله عىل غريه(.

قلت: والخالف بني جمهور الفقهاء وأيب حنيفة يؤكد ما قلناه آنفا من ان اشرتاط ويل األمر 

لضامن حقوق املراة إذ ان أبا حنيفة اتفق معهم عىل اشرتاطه يف حالتني األوىل ان يشعر 
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  پێغەمبەرى خوا  دەگێڕێتەوە    ئەشعەریی  ئەبو مووساى  واتە: 
فەرموویەىت: مارەیی دروست نیە بە بێ سەرپەشتیارى )كچەكە(.

پێشەوا ئەبو حەنیفە ڕەحمەىت خواى لێ بێ، كۆدەنگە لەگەڵ زۆرینە 
)جمهور(ى زانایان كە )ويل أمر( مەرجە لە دوو حاڵەت:

یەكەم: ئەگەر باوىك كچەكە، یان برای، یان دادوەر )ئەگەر كچەكە 
باوك  و، براى نەبێ( هەست بكات ئەم كوڕە هاوشاىن كچەكە نیە.

دووەم: یان هەست بكات فێڵى لێ دەكات، ئەو مارەیی و خەرجیەى 
بۆى دەكات، شایستە نیە لەگەڵ مارەیى ئەم سەردەمە.

لەوبارەوە  زانایان  جمهورى  حەنیفەو  ئەبو  نێوان  ڕاجیایی  كەواتە: 
ئافرەتە،  پاراستنى ماىف  بۆ  بابەتەدا  لەم  ئەمر  دەگەیەنێ ویالیەىت  ئەوە 

نەك بۆ فەڕز كردىن ڕەئی باوك و برا بەسەر كچەكە.

ويل األمر ان الخاطب ليس كفؤا لبنته وهي ال تدرك ذلك او انه يخدعها فال يعطيها ما 

تستحق قيمة املهر كأقران عرصها.
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خەرجی ژن پێویستە لەسەر پیاو)1(

خــــوا فەرمـــوویەىت: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  چ النساء)2(.
خوا  كە  ئەوەوە  سۆنگەى  لە  ژنانن  مشوورخۆرى  پیاوان  واتە: 
هەندێكیاىن )لە هەندێك ڕووەوە( بەسەر هەندێكیاندا هەڵبژاردوەو، بە 
هۆى ئەوەوە كە پیاوان لە ماڵى خۆیانیاندا خەرج كردوە )بۆ مارەیى و 

مەرسەىف ماڵ و خێزان(.

ُجُل  الرَّ أَنَْفَق  قَاَل: »إَِذا    النَِّبيِّ  َعِن   ،  َمْسُعوٍد أَِب  }َعْن 
َعَل أَْهلِِه يَْحتَِسبَُها فَُهَو لَُه َصَدقٌَة«{)3(

واتە: ئەبو مەسعوود  دەگێڕێتەوە پێغەمبەر  فەرموویەىت: ئەگەر 
ئەوە  بوو،  پاداشت  چاوەڕواىن  كردو  منداڵەكەى  و  ماڵ  پیاو خەرجى 

بۆى بە خێر دەنوورسێ.

)1( النفقة واجبة عىل الزوج: وقوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  چ النساء.
شؤونهم  وإدارة  يعول  من  مصالح  برعاية  القيام  وإمنا  التسلط  تعني  ال  القوامة   )2(

اما  النفقة عىل األرسة  هو  القوامة  هذه  أسباب  احد  ان  العبارة  ولقد ذكرت االية برصيح 

العامل الثاين فجاءت بصيغة العموم ) مبا فضل بعضكم عىل بعض( وهذه اشارة إىل ان 

الرجل يفوق املراة يف أمور وتتفوق عليه يف بعض األمور الخرى كصربها عىل تربية األجيال 

منذ الصغر وهذه مراعاة كرمية لشعور النساء يف كتاب الله نغفل عنها احيانا كثرية.

)3( )صحيح البخاري ح 55(.
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كەواتە: خەرج و مەرسەف كێشاىن ماڵ و خێزان، لەگەڵ ئەوەى فەڕزە 
لەسەر پیاو، بەاڵم لە هەمان كاتدا، خواى گەورە پاداشت و خێریشی بۆ 
دەنووسێ، یاىن: وەك شتێىك سوغرە ئاسا نیە، بەڵكو ڕەزامەندى خواى 

پەروەردگارى تێدایە.

}َعْن أَِب ُهَريَْرَة ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه : »ِديَناٌر أَنَْفْقتَُه 

ِبِه  قَْت  تََصدَّ َوِديَناٌر  َرقَبٍَة،  ِف  أَنَْفْقتَُه  َوِديَناٌر  اللِه،  َسِبيِل  ِف 

أَنَْفْقتَُه َعَل أَْهلَِك، أَْعظَُمَها أَْجًرا الَِّذي  َعَل ِمْسِكنٍي، َوِديَناٌر 
أَنَْفْقتَُه َعَل أَْهلَِك«{)1(

فەرموویەىت:    خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:   ، هوڕەیڕە  ئەبو  واتە: 
دینارێك، كە خەرجى دەكەى لە پێناوى خوا، وە دینارێك كە خەرجى 
خێرو  دەیكەیە  كە  دینارێك  وە  كۆیلەیەك،  كردىن  ئازاد  بۆ  دەكەى 
دەیبەخشی بە نەدارێك، وە دینارێك، كە خەرجى دەكەى بۆ خێزانەكەت، 
ئەوەى كە بۆ خێزانەكەت خەرجكردوە، پاداشتى لە هەموویان گەورەترە.

)1( )صحيح مسلم ح 995(.
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دروستە بۆ ژن لە ماڵی مێردەكەى خەرج بكات

بەشێوەیەىك چاك، بەبێ ئەوەى بزانێ، ئەگەر مێردەكەى ڕەزیل بوو)1(

ُعتْبََة  ِبْنُت  ِهْنُد  َدَخلَْت  قَالَْت:  َعْنَها،  اللَُّه  َرِضَ  َعائَِشَة  }َعْن 

»اْمَرأَُة أَِب ُسْفيَاَن« َعَل َرُسوِل اللَِّه  فََقالَْت: يَا َرُسوَل اللَِّه، 

إنَّ أَبَا ُسْفيَاَن َرُجٌل َشِحيٌح، ال يُْعِطيِني ِمَن النََّفَقِة َما يَْكِفيِني 

َعَلَّ  فََهْل  ِعلِْمِه،  ِبَغْيِ  َمالِِه  ِمْن  أََخْذُت  َما  إالَّ   ، بَِنيَّ َويَْكِفي 

َمالِِه  ِمْن  »ُخِذي   : اللَِّه  َرُسوُل  فََقاَل  ُجَناٍح؟  ِمْن  َذلَِك  ِف 
ِبالَْمْعُروِف َما يَْكِفيِك َويَْكِفي بَِنيِك«{)2(

واتە: عائیشە )خوا لێى ڕازى بێ(، هیندى كچى عوتبەى هاوسەرى 
ئەبو سوفیان هاتە الى پێغەمبەرى خوا ، گوىت: ئەى پێغەمبەرى خوا 
بەشی خۆم  ناداتێ  هێندەم خەرجى  ڕەزیلە،  پیاوێىك  ئەبو سوفیان   ،
و منداڵەكانم بكات، جگە لەوەى من خۆم لێى دەردێنم و ئەویش پێى 
نازانێ )واتە: بە پەنهانی(، ئایا لەسەر ئەوە گوناهبار دەبم؟ پێغەمبەرى 
و،  خۆت  بەىش  ئەوەندەى  پەسند  شێوەیەىك  بە  فەرمووى:    خوا 

منداڵەكانت دەكات لێى دەربێنە. 

)1( للمرأة ان تاخذ من مال زوجها بغري علمه باملعروف  لو كان بخيال.

)2( متفق عليه، واللفظ ملسلم ح 1714.
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دادپەروەری كردن لە بەخشین 
لە نێوان منداڵەكان و، فەزڵ نەدانیان بەسەر یەكتر)1(

َق َعَلَّ أَِب  }َعِن النُّْعاَمِن بِْن بَِشيٍ َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَاَل: تََصدَّ

َحتَّى  أَْرَض  الَ  َرَواَحَة:  ِبْنُت  َعْمَرُة  ي  أُمِّ فََقالَْت  َمالِِه،  ِببَْعِض 

لِيُْشِهَد    فَانْطَلََق أَِب إَل َرُسوِل اللَِّه  تُْشِهَد َرُسوَل اللَِّه

ِبَولَِدَك  اللِه : »أَفََعلَْت َهَذا  لَُه َرُسوُل  َعَل َصَدقَِتي، فََقاَل 

كُلِِّهْم؟ قَاَل: الَ، قَاَل: اتَُّقوا اللََّه َواْعِدلُوا ِف أَْوالِدكُْم، فََرَجَع أَِب، 
َدقََة«{)2( فََردَّ تِلَْك الصَّ

بابم  دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێیان  )خوا  بەشیر  كوڕى  نوعامىن  واتە: 

كچى  عومڕەى  كە  دایكیشم  دامێ،  دیارى  بە  ماڵەكەى  لە  هەندێك  لە 

ڕەواحە گوىت: ڕازى نابم هەتا پێغەمبەرى خوا  شایەد نەبێ لەسەرى، 

بابیشم چوو بۆ الى پێغەمبەر  بۆ ئەوەى شایەد بێ لەسەر ئەو ماڵەى 

بە منى داوە، پێغەمبەرى خوا  پێى فەرموو: ئایا ئەو كارەت بۆ هەموو 

پارێز  فەرمووى:     پێغەمبەریش  نەخێر،  گوىت:  كردوە؟  منداڵەكانت 

گەڕایەوەو  باوكم  دادگەربن،  منداڵەكانتان  نێوان  لە  و،  بكەن  خوا  لە 

دیارییەكەى لێ وەرگرمتەوە.

)1( العدل يف االنفاق عىل األوالد وعدم التفاضل  بينهم.

)2( متفق عليه، واللفظ ملسلم ح 1623.
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چاكترین پیاو، ئەو پیاوەیە 
بۆ هاوسەرو خێزانەكەى چاكە)1(

}َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل اللِه : »َخْيُكُْم 
َخْيُكُْم ألَْهلِِه، َوأَنَا َخْيُكُْم ألَْهِل«{)2(

  خوا  پێغەمبەرى  دەڵێ:  بێ(،  ڕازى  لێى  )خوا  عائیشە  واتە: 
لە  من  وە  خاووخێزانەكەى،  بۆ  باشرتینتانن  باشرتینتان  فەرموویەىت: 

هەمووتان باشرتم بۆ خاووخێزانەكەم.

ڕەچاوكردنى هەستى ئافرەت 

حەز كردىن لە خۆڕازاندنەوە، هەروەها لە دواى سەفەرێىك درێژ لەپڕ 
خۆی نەكات بە ماڵدا)3(

 : َعْن َجاِبَر بَْن َعبِْد اللِه َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه{
»إَِذا أَطَاَل أََحُدكُُم الَْغيْبََة، فاَلَ يَطُْرْق أَْهلَُه لَيْالً«{)4(

واتە: جابری كوڕی عەبدوڵاڵ )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمبەر 
 فەرموویەىت: ئەگەر یەكێك لە ئێوە لە سەفەرێكیدا زۆری پێچوو با لە 

شەودا لە پڕ نەچێتە ژوورەوە بۆ الی هاوسەرەكەى.

)1( خري الرجال من كان احسنهم لزوجته وعياله.

)2( أخرجه الرتمذي يف سننه ح 3895 وقال حسن صحيح.

)3( مراعاة شعور املراة ورغبتها يِف التزين، وعدم مباغتتها بعد سفر طويل.

)4( )صحيح البخاري 1891(.
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كەى  بكاتەوە،  ئاگادار  خۆى  خێزانەكەى  پێویستە  پیاو  یاىن: 
لەم  بڵێ: من  با  وێنە:  بۆ  بە ژوور،  نەكات  پڕ خۆى  لە  وە  دەگەڕێتەوە، 
ئەوەندە، چونكە هۆكارەكاىن  كاتژمێر  دەگەڕێمەوە  ڕۆژە  لەم  بەروارو، 

ئاگادار كردنەوە لەم سەردەمە ئاسانرتە، وەك جاران نیە.

پێغەمبەر  لێدانى ئافرەتانی قەدەغە كردوە

 فەرماىن كردوە بە هەڵسوكەوىت جوان و سۆزداری لەگەڵیان)1(

}َعْن َعبِْد اللِه بِْن َزْمَعَة ، َعِن النَِّبيِّ  قَاَل: »الَ يَْجلُِد أََحُدكُْم 
اْمَرأَتَُه َجلَْد الَْعبِْد ثُمَّ يَُجاِمُعَها ِف آِخِر الْيَْوِم«{)2(

  دەگێڕێتەوە پێغەمبەرى خوا ، واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى زەمعە
لێداىن  وەك  نەدات  هاوسەرەكەى  لە  یەكێكتان  هیچ  با  فەرموویەىت: 

كۆیلە، پاشانیش بچێ لە كۆتایی ڕۆژەكەدا، لەگەڵى جووت بێ،

وە هەمان ڕیوایەت الى ئیبنو سەعد هاتوە، دەڵێ: ئایا پیاوێك لە ئێوە 
شەرم ناكات لە سەرەتاى ڕۆژ دەست بەرز بكاتەوە لە خێزانەكەى و، 

ئێوارەش دەست بكاتە مىل! 

)1( نهي النبي عن رضب النساء وحسن املعارشة معهن والرفق بهن.

)2( )صحيح البخاري ح 4908(.
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}َعْن إِيَاِس بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن أَِب ُذبَاٍب ، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

لَيَْس   ، أَْزَواَجُهنَّ يَْشُكوَن  كَِثٌي  نَِساٌء  ٍد  ُمَحمَّ ِبآِل  »لََقْد طَاَف   :
أُولَِئَك ِبِخيَاِركُْم«{)1(

دەڵێ:   ، زوبـــاب  ئەبو  كوڕى  عەبدوڵاڵى  كوڕى  ئیاىس  واتە: 
پێغەمبەرى خــــوا  فەرمــووی: بە ڕاستى ئافرەتانێك هاتن بۆ الی 
لێیان  لە هاوسەرەكانیان دەكرد كە  سكااڵیان    پێغەمبەر  خێزانەكاىن 

دەدەن، ئەوانە كەسانێىك باش نین.

ئەو هاوسەرگیریەى كە قەدەغەكراوە)2(

}َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  نََهى 
َغاِر{)3( َعِن الشِّ

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمبەرى 

خوا  قەدەغەى كردوە ژن بە ژىن بكرێ.

)1( أخرجه أبو داود برقم: 2148، صححه األلباين.

)2( األنكحة املنهي عنها.

غاُر: أن يزوَِّج الرَُّجُل ابَنتَه عىل أن يزوَِّجه اآلَخُر  )3( )صحيح البخاري ح 5112(، والشِّ

ابَنتَه، ليس بينهام َصداٌق.
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پیاوان و ئافرەتان بنەماى مرۆڤایەتین و 

بەشدارن لە چاكەكاریی

}َعْن َعائَِشَة َرِضَ اللُه َعْنَها، قَالَْت: قَاَل: َرُسوُل اللَِّه : »النَِّساُء 
َجاِل«{)1( َشَقائُِق الرِّ

  واتە: عائیشـــە )خـــوا لێى ڕازى بێ(، دەڵێ: پێغەمـــبەرى خوا
فەرموویەىت: ئافرەتان نیوەو لەتىك پیاوانن.

پێغەمبەرى خوا  زۆر منداڵی خۆشویستوون و ڕێزى گرتوون، بە 
تایبەت كچەكاىن بێ جیاوازى، وە بە شێوەى كردارى پیشاىن عەڕەبی 
داوە، ئەو تێگەیشتنەیان هەڵەیە كە خراپ مامەڵە كردن و بە سووك سەیر 
فَِإنَُّهنَّ  الْبََناِت  تُْكِرُهوا  }الَ  فەرموویەىت:  هەروەها  وە  ئافرەتە،  كردىن 
واتە:  األلباين(.  َحُه  َوَصحَّ  ،16733 برقم:  أحمد  )رواه  الَْغالِيَاُت{  الُْمْؤنَِساُت 

تۆبزى )فشار( لە كچان مەكەن، چونكە ئەوان ناسك و بە نرخن.

}َعْن َعِلِّ بِْن أَِب طَالٍِب ، أَنَّ النَِّبيَّ  نََهى َعْن نَِكاِح الُْمتَْعِة 

يَْوَم َخيْرَبَ، َوَعْن لُُحوِم الُْحُمِر األَْهلِيَِّة{)2(.

واتە: عەلی کوڕی ئەبو تاڵیب  دەڵێ: پێغەمبەر  لە ڕۆژی خەیبەرد 
هاوسەرگیری موتعەو، خواردنی گۆشتی گوێدرێژی ماڵی قەدەغەکرد.

)1( أخرجه اإلمام أحمد يف باقي مسند األنصار من حديث أم سليم بنت ملحان ح 5869، 

باز  ابن  العالمة  وقال  وهو حديث حسن صحيح.  ح 105،  الطهارة  كتاب  والرتمذي يف 

رحمه الله تعاىل هذا حديث صحيح واملعنى والله أعلم أنهن مثيالت الرجال إال ما استثناه 

الشارع، كاإلرث والشهادة وغريهام مام جاءت به االدلة.

)2( )صحيح مسلم ح 3499(.
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هەندێ لە یاساو ڕێساكانى 

تەاڵق و خولع)1(

}َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَُّه طَلََّق اْمَرأَتَُه َوِهَي 

َحائٌِض، فََذكََر َذلَِك ُعَمُر لَِرُسوِل اللَِّه ، فَتََغيََّظ ِمْنُه َرُسوُل اللَِّه، 

ثُمَّ قَاَل: »لُِيَاِجْعَها، ثُمَّ لِيُْمِسْكَها َحتَّى تَطُْهَر، ثُمَّ تَِحيَض فَتَطُْهَر، 

ُة، كَاَم  َها، فَِتلَْك الِْعدَّ فَِإْن بََدا لَُه أَْن يُطَلَِّقَها فَلْيُطَلِّْقَها قَبَْل أَْن َيَسَّ

.)2(}» أََمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، هاوسەرەكەى 
تەاڵقداو لەو كاتەش لە سووڕى مانگانەدا بوو، عومەر )خوا لێى ڕازى 
لێى    پێغەمبەرى خوا   ، پێغەمبەرى خوا  بۆ  باس كرد  ئەوەى  بێ( 
تووڕە بوو، دوایی فەرمووى: با بیگێڕێتەوەو الى خۆى بهێڵێتەوە تاكو 
ئەگەر  ئنجا  دەبێتەوە،  پاك  و  حەیزەوە  دەكەوێتە  پاشان  دەبێتەوە،  پاك 
ویستى تەاڵقی بدات، با تەاڵقی بدات پێش ئەوەى لەگەڵی جووت بێ، 

ئەوە عیددەیە، وەك چۆن خواى زاڵى پایەدار فەرماىن پێ كردوە.

)1( بعض أحكام الطالق والخلع.

)2( )صحيح البخاري 4908(.
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}َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَّ َرُجالً َرَمى اْمَرأَتَُه، 

َوانْتََفى ِمْن َولَِدَها ِف َزَمِن َرُسوِل اللَِّه  فَأََمَرُهاَم َرُسوُل اللَِّه 

َق  َوفَرَّ لِلَْمْرأَِة،  ِبالَْولَِد  ثُمَّ قََض  تََعاَل،  اللَّه  قَاَل  كَاَم  فَتاَلَعَنا،   
)1(} بنَْيَ الُْمتاَلِعَننْيِ

لە  دەڵێ:  بێ(  ڕازى  لێیان  )خوا  عومەر  كوڕى  عەبدوڵاڵى  واتە: 
سەردەمی پێغەمبەرى خوا  پیاوێك خیزانەكەى تۆمەتبار كرد، گوىت: 
نەفرینیان  پێكردن  فەرماىن    پێغەمبەرى خوا  نیە،  من  لە  منداڵە  ئەو 
كرد  فەرماىن  پاشان  فەرموویەىت،  بەرز  خواى  وەك  كرد،  یەكدى  لە 

منداڵەكە بۆ ئافرەتەكە بێ و، ژن و مێردەكەى لێك جیاكردنەوە.

)1( )صحيح البخاري ح 4471(.
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ئافرەت بەرپرسیارە لە ماڵی مێردەكەى)1(

}َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َرِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، أَنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ  يَُقوُل: 
»الَْمْرأَُة َراِعيٌَة ِف بَيِْت َزْوِجَها، َوِهَي َمْسئُولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها«{)2(

واتە: عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر )خوا لێیان ڕازى بێ(، بیستوویەىت 
پێغەمبەر  دەیفەرموو: وە ئافرەت بەرپرسیارە لە ماڵى مێردەكەى، وە 

بەرپرسیاریشە بەرانبەر ئەنداماىن خێزان.

)1( املرأة هي املسؤولة  يف بيت زوجها .

العالقات  والتوازن يف  والعدل  الوسطية  دين  البخاري ح 2409(، االسالم  )2( )صحيح 

وأنا أرى والله أعلم ان يف هذا النص النبوي زورق نجاة ملن حار بني مداراة زوجته وامه 

فاقول وبالله التوفيق ان طاعة االم واجبة  لقوله تعاىل ) وبالوالدين إحسانا( وحسن معارشة 

الزوجة كذلك لقوله تعاىل )وعارشوهن باملعروف( فعليه والله أعلم أن يبني )أي: الزوج( 

لزوجته ان طاعة امه واجبة وان يبني ألمه ان زوجته هي سيدة البيت واملؤمتنة عىل رعاية 

من يف البيت كام كانت االم يف شبابها وأنها أي األم مصونة الكرامة مستجابة الطلبات 

مخدومة عزيزة ولكن املسؤولة يف البيت هي الزوجة بنص قول النبـي .أي أنها مديرة 

شؤون البيت والراعية لها، والله تعاىل أعلم.
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150

 )كۆتایی كتێب()1(

ئامۆژگارى خوێنەر بە زۆر یادى خواو 

سوپاسكردن و بە پاكگرتنى

َعَل  َخِفيَفتَاِن  »كَلَِمتَاِن   : النَِّبيِّ  َعِن   ، ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

اللِه  ُسبَْحاَن  ْحَمِن،  الرَّ إَِل  َحِبيبَتَاِن  الِْميَزاِن،  ِف  ثَِقيلَتَاِن  اللَِّساِن، 

َوِبَحْمِدِه ُسبَْحاَن اللِه الَْعِظيِم«{)2(.

فەرموویەىت: دوو    پێغەمبەر  ، دەگێڕێتەوە  ئەبو هوڕەیڕە  واتە: 
وشە هەن زۆر سووكن لە سەر زمان، گران و قورسن لە تەرازوو )ى 
كردەوەكان(، خۆشەویسنت لە الى ڕەحامن )واتە: خوا(، كە بریتین لە: 
و  بێگەردى  و  پاىك  واتە:  الَْعِظيِم(،  اللِه  ُسبَْحاَن  َوِبَحْمِدِه  اللِه  )ُسبَْحاَن 

ستایش بۆ خواى گەورەو مەزن.

َوآِخُر َدْعَوانَا أَِن الَحْمُد للِه َربِّ الَعالَِمْي

)1( خامتة الكتاب: نصيحة القارئ باإلكثار من ذكر الله وحمده وتسبيحه.

)2( ُمتََّفٌق َعلَيِْه، صحيح البَُخاِري ح 6043(، )صحيح ُمْسـلِم ح 7021(.

 )كۆتایی كتێب()1(

ئامۆژگارى خوێنەر بە زۆر یادى خواو 

سوپاسكردن و بە پاكگرتنى

َعَل  َخِفيَفتَاِن  »كَلَِمتَاِن   : النَِّبيِّ  َعِن   ، ُهَريَْرَة  أَِب  }َعْن 

اللِه  ُسبَْحاَن  ْحَمِن،  الرَّ إَِل  َحِبيبَتَاِن  الِْميَزاِن،  ِف  ثَِقيلَتَاِن  اللَِّساِن، 

َوِبَحْمِدِه ُسبَْحاَن اللِه الَْعِظيِم«{)2(.

فەرموویەىت: دوو    پێغەمبەر  ، دەگێڕێتەوە  ئەبو هوڕەیڕە  واتە: 
وشە هەن زۆر سووكن لە سەر زمان، گران و قورسن لە تەرازوو )ى 
كردەوەكان(، خۆشەویسنت لە الى ڕەحامن )واتە: خوا(، كە بریتین لە: 
و  بێگەردى  و  پاىك  واتە:  الَْعِظيِم(،  اللِه  ُسبَْحاَن  َوِبَحْمِدِه  اللِه  )ُسبَْحاَن 

ستایش بۆ خواى گەورەو مەزن.

َوآِخُر َدْعَوانَا أَِن الَحْمُد للِه َربِّ الَعالَِمْي

)1( خامتة الكتاب: نصيحة القارئ باإلكثار من ذكر الله وحمده وتسبيحه.

)2( ُمتََّفٌق َعلَيِْه، صحيح البَُخاِري ح 6043(، )صحيح ُمْسـلِم ح 7021(.



فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150 158

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

نـــاوەڕۆك

پێشەىك نووسەر.................................................................................. 5

8 ................................................................................... پێشەىك وەرگێڕ

كردەوەى  زمان،  كردەوەى  دڵ،  )كردەوەى  بەشەكاىن  و  ئیامن  پەرتووىك 

9 .......................................................................... ئەندامەكاىن جەستە(

11 ................................................. نیازو مەبەستەكان كلیلی كردەوەكانن

چەند نوونەیەك دەربارەى بەشەكاىن ئیامن ئەوانەى پەیوەسنت بە دڵ و وتە 

و كردەوەكان...................................................................................... 12

حەزكردن بە چاكەى خەڵك لە بەشەكاىن ئیامنە.................................... 13

13 ....................................... خۆشویستنى پێغەمبەر  لە تەواوى ئیامنە

13 ........................................... خۆشویستنى هاوەاڵن لە بەشەكاىن ئیامنە

فراواىن بەزەیی خواو جیاوازى پلەكاىن ئیامن......................................... 14

15 .................................. ڕۆژووگرتنى مانگى ڕەمەزان لە بەشەكاىن ئیامنە

چاكە كردن لەگەڵ دراوسێ و ڕێزگرتن لە میوان و نەگوتنى قسەى خراپ لە 

16 ................................................................................. بەشەكاىن ئیامنە

ئازارداىن دراوسێ لە ناتەواوى ئیامنە.................................................... 16

17 ..... ئاسانكاری لەسەر خەڵك لە ئاینەكەیان و، خۆ دوورگرتن لە تووندى

پەرتووىك پاك و خاوێنی و دەستنوێژ................................................... 19

22 ......... دەستپێكردن بە الى ڕاست لە دەستنوێژ و جگە لەویش سوننەتە



159

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150

شۆردىن ئەندامەكان لە دەستنوێژدا دروستە جارێك، یان دووجار، یان سێ 

22 .............................................................................................. جار بێ

23 .......................................... چۆنێتى دەست نوێژ گرتن بە تێرو تەسەل

دەستنوێژ گرتن مەرجێكە لە مەرجەكاىن نوێژ....................................... 24

ئەو شتانەى دەستنوێژ دەشكێنن......................................................... 25

جێگایە  ئەو  ناكات  پێویست  ناخوات  خواردن  كە  منداڵەى  ئەو  میزى 

بشۆردرێ بەڵكو ئاوپرژێن دەكرێ........................................................ 26

پاككردنەوەى ددانەكان یەكێكە لە سوننەتەكاىن پێش نوێژ.................... 27

فەرمـــوودەى پێغـــەمبەر : )سیواك كردن مایەى ڕەزامەندى خــوایە و، 

پاككەرەوەى دەم و ددانە(.................................................................. 27

فەزڵی نوێژی بە كۆمەڵ...................................................................... 28

یەكێك لە مەرجەكاىن مەسح كردن لەسەر خوفەكان دەستنوێژ گرتنە پێش 

28 .................................................................................... لە پێ كردنیان

ماوەى مەسح كردن لەسەر خوفەكان لەكات سەفەرو نیشتەجێ بوون... 29

30 ......................................................................... سوننەتەكاىن فيطرەت

فەزڵ و چاكەى نوێژى بەیاىن............................................................... 31

32 .............................................. كۆتا كات هەردوو نوێژى بەیاىن و عەس

32 ............................................... ئەو كاتانەى نوێژ كردن تێیاندا باش نیە

مسوڵامن زیندوو بێ، یان مردوو، پاكە................................................. 33

ئاوەى  ئەو  بەئەندازەى  دەستگرتن  و،  لەشگراىن  دەركردىن  چۆنیەت 

34 .................................................................................... بەكاردەهێرنێ



فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150 160

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

35 ......................... تەیەموم كردن بۆ كەسی لەشگران لە كات نەبووىن ئاو

سوڕى مانگانەو خوێنى نەخۆشی........................................................ 36

مسوڵامن پیس نابێ، پیاوى لەشگران و ئافرەت حەیزدار پیس نین......... 37

ئاسانكاری كردن لەسەر خەڵك كاتێ نان ئامادە دەبێ لە كات نوێژدا ئەویش 

38 .................................................. لە جێبەجێ كردىن فەرمایشتى خوایە:

ئامادە بووىن ئافرەتان بۆ نوێژی بە كۆمەڵ لە مزگەوت......................... 39

دوو ڕكات سوننەت بەرەبەیان.............................................................. 39

نوێژە سوننەتەكاىن دواى نوێژی فەڕز فەرموودەى پێغەمبەر : )بەردەوام 

40 ...... بەندەكەم لێم نزیك دەبێتەوە بە سوننەتەكان هەتا خۆشم دەوێ(.

41 ...................................... بانگدان بە جووت و، قامەت كردنیش بە تاك

41 ......... ئیامم هاىن نوێژ خوێنان دەدات بۆ ئەوەى ڕیزەكانیان ڕێك بخەن

پێویستە لەسەر نوێژ خوێنان شوێن ئیامم بكەون لە ناو نوێژەكەیدا، بە هیچ 

شێوەیەك دروست نیە بەگوفتار یان بە كردار پێشی بكەون.................. 42

لە فراواىن ڕەحمەت خوا ئەوەیە: هەندێ جار بە هۆی پەرستشێىك ئاسانەوە، 

43 ..................... وەك گوتنى: ئامین لە دواى ئیامم دەیانخاتە بەهەشتەوە

ئیامم كاتێ نوێژ بۆ خەڵىك دەكات و، نوێژەكەى سووك بكات............... 44

دووعاى دەست پێكردىن نوێژ.............................................................. 45

خوێندىن سووڕەت فاتیحە یەكێكە لە پایەكاىن نوێژ................................ 46

ئەو كەسەى بە هەڵە نوێژى كردو پێغەمبەر  ڕێنامیی كردو فێری پایەكاىن 

نوێژى كرد.......................................................................................... 47

48 ............................ ئەوەى نوێژ خوێن دەیخوێنێ لە دانیشتنى تەحیاتدا



161

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150

جواڵندىن  و  تەحیات  كات  لە  ڕاست  دەستى  پەنجەكاىن  داناىن  چۆنیەت 

پەنجەى شایەتان............................................................................... 49

ئەوەى نوێژ خوێن دەیكات كاتێ دەچێتە ناو مزگەوتەوە پێش دانیشنت.... 51

شێوەى صەاڵواتدان لەسەر پێغەمبەر  لە دواى شایەتاىن نێو تەحیات.. 52

پێش  ئیبڕاهیمى  صەاڵواتداىن  دواى  لە  هاتوون  كە  پاڕانەوانەى  ئەو 

سەالمدانەوە...................................................................................... 53

54 .. سوننەتە ئیامم كە نوێژ بۆ خەڵك دەكات، سووڕەتە كورتەكان بخوێنێ

تێپەڕ بووىن منداڵ و ئافرەت بەپێشی نوێژ خوێندا نوێژەكەى نابڕێ...... 55

ئەوەى دروست نیە لە قسە كردن لە ناو نوێژ...................................... 56

بیری  كاتێك  هەر  ئەوەیە:  دەچێ  بیر  لە  نوێژێىك  كەسەى  ئەو  كەفاڕەت 

57 ..................................................................... هاتەوە نوێژەكەى بكات

نوێــژى ویتــر.................................................................................... 58

داواى لێخۆشبوون دوای سەالم دانەوە................................................. 59

هەروەها  عیشا،  و  مەغریب  عەسو،  نیوەڕۆو  لەنێوان  نوێژ  كۆكردنەوەى 

60 .......................... كورتكردنەوەى ئەو نوێژانەى چوار ڕكاتن لە سەفەردا

هۆكارەكاىن گواستنەوەو بە جێهێناىن نوێژ............................................. 61

62 .............................................................. خۆشۆردن )لە ڕۆژى( هەینى

وتـــارى هـەینى................................................................................. 62

نوێژى هەردوو جەژن پێش وتار خوێندن............................................. 63

63 ....................................... دەرچووىن ئافرەتان بۆ نوێژى هەردوو جەژن

خۆرگیران و مانگیران لە نیشانەكاىن خوان............................................ 64



فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150 162

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

ڕكاتێكدا دوو ڕكوعی  لە هەر  ڕكاتە  گیران دوو  نوێژى خۆرگیران و مانگ 

64 ................................................................................................ تێدایە

نوێـژە بــارانـە.................................................................................... 65

66 ................................................................. نوێژى جەنازەو حوكمەكاىن

67......................................................................... كفنی پێغــەمبـەر

68 ...................... شۆردن و كفن كردىن ئەو مردوەى كە ئیحڕامی بەستووە

69 ............................................................... پەلە كردن لە ناشتنى مردوو

پاداشتى ئەو كەسەى شوێنى تەرمى مردوو دەكەوێ هەتا دەنێژرێ...... 70

و  بێزاركردن  خۆ  لە  قەدەغەكردن  مردوو،  لەدەستداىن  كات  لە  ئارامگرتن 

71 ..................................................................................... سنگ دادڕین

73 .................................. كار و كەسابەىت حەاڵڵ و زەكات و خەرجیەكان

پێشخستنى بەخشینى لەتە خورمایەك بەسەر قسەیەىك چاكدا.............. 75

بڕوادار فەرمان پێكراوە پاك بێ، داوا لە غەیری خۆی نەكات، خوا هاوكارى 

75 ...................................................................................... كەس بێنیازە

بڕوادار دڵسۆزە بۆ هەموو مسوڵامنێك................................................. 76

ئەندازەى زەكات لە هەندێ لە جۆرەكان............................................. 76

79 ................................................ هەندێك لە حوكم و ئادابەكاىن ڕۆژوو

شەونوێژ كردىن ڕەمەزان و، ئیعتیكافی دە شەوی كۆتایی...................... 84

فەڕیزەى حەج و هەندێك لە ئەحكام و ئامانجەكانی.......................... 87

وەستان لە عەڕەفە یەكێكە لە پایەكاىن حەج........................................ 90

بەرد هاویشتنى جەمەرەكان بە كردەوە............................................... 91



163

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150

92 ............................... تەوافی ماڵئاوایی و ئاسانكارى بۆ ئافرەت حەیزدار

93 ........................... جوانتین نونەى ئاسانكارى لەسەر خەڵك لە حەجدا

مامەڵە داراییەكان و هەندێك لە حوكمەكاىن كڕین و فرۆشنت.............. 95

97 ................................................... سەرپشك كردن لە كڕین و فرۆشتندا

ماناى سەلەمى حەاڵڵ چیە؟................................................................ 98

مافەكاىن  پاراستنى  لەپێناو  قەدەغەكراون  فرۆشتنانەى  و  كڕین  ئەو 

99 ................................................................................................ خەڵك

101.............. مامەڵەكردن لەگەڵ نامسوڵامنان لە سەردەمى پێغەمبەر

هەندێ لە حوكمەكاىن خواردن و خواردنەوە......................................103

بە  هاتووە  دەقێك  كە  لەوانەى  جگە  حەاڵڵییە،  خواردنەكاندا  لە  بنچینە 

قەدەغەكردنیان......................................................................103

مردارەوەبووى دەریا پاكە...................................................................105

گۆشتى مریشك و كەروێشك لە خواردنە پاكەكانن.................................106

ئارەق و سەرجەم سەرخۆشكەرەكان خواردنەوەیان حەڕامە...................108

یان  مسوڵامن،  ڕووحی  بەهەدەرداىن  و  مرۆڤ  خوێنى  قەدەغەكردىن 

نامسوڵامن بە ناهەق.........................................................................111

قەدەغەكردىن كوشتنى نامسوڵامنان....................................................115

دادوەر كەس و كارى كوژراو سەرپشك دەكات لە نێوان وەرگرتنى خــوێن 

بایی، یان تۆڵەكردنەوە لە بكوژ..........................................................116

دادوەرى سەربەخۆ و، گوێ گرتن بۆ ئەو دوو الیەنەى كێشەیان هەیە....117

دادوەر كە بڕیار دەردەكات پێویستە ئارام و بە ئاگا بێ.......................118



فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150 164

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

هەندێ جار تۆمەتبـــار، بێ تـــاوان دەردەچێ، خۆشی چاك دەزانێ ئەو 

تاوانبارە............................................................................................119

بەڵگە بۆ ئەو كەسەیە كە بانگەشە بۆ شتێك دەكات )هی ئەوە(.........120

شایەد نابێ شایەدیەكەى بشارێتەوە، پێویستە ڕاستگۆ بێ لە شـایەتیداندا، 

وە نابێ زیان لە شایەدەكان بدرێ......................................................121

بنەماى حوكم و سیاسەت و دادپەروەرى و ڕاوێژ و هەســــــــــت كردن بە 

بەرپرسیارێتى بەرانبەر خەڵىك: سەرچاوەى حوكمى دادپەروەرانە و سیاسەىت 

ژیرانەیە............................................................................................123

ڕەچاوكردىن بەرژەوەندى خەڵك و نەرمونیان بوون لەگەڵیان................126

حـــوكم ئەمانەت و تاقیكردنەوەیە....................................................127

پێویستە لەسەر خاوەن دەسەاڵت دادوەر، خەڵىك خاوەن توانــا و سپاردە 

پارێز هەڵبژێرێ، وە خەڵكی خراپ لە خۆی دووربخاتەوە...................128

مافە ئاساییەكاىن مرۆڤ.....................................................................129

دابەش كردىن سەروەت و سامانەكان بە دادپەروەری و یەكساىن........131

لە ئەركەكاىن دەوڵەت ئەوەیە: هەر تاكێىك كۆمەڵگا بـمرێ و قــــەرزى لە 

ئەستۆ بێ و، نەبوو بێ، پێویستە قەرزەكەى بگرێتە ئەستۆ..................133

لە ئەركەكاىن دەوڵەت ئەوەیە سوپایەىك بەهێز ئامادە بكات................134

ژیاىن ئاشتیخوازانە لە نێوانسوڵامنان و نامسوڵامنان............................136

ژیاىن خێزاىن و هەندێ لە حوكم و ئادابەكاىن......................................139

هاندان لەسەر هاوسەرگیری و پێكهێناىن خێزان و خۆبەهێزكردن لە ڕووى 

توانا..................................................................................................141



165

5پـرۆژەی بەهـای فـەرموودە 

فەرموودەی پێغەمبەری خۆشەویست 150

دینداریی و ڕەوشت بەرزى ئافرەت پێش جواىن و ماڵ و سامان دەخرێ...142

كچ مافی هەڵبژاردىن هەیە لەڕووی شەرعەوە، وە ڕازی بوون بەو كەســـە 

داخوازى كردوە.................................................................................142

بەرەكەت لە ئاسان كردىن مارەییەكاندایە............................................143

خاوەندارێتى بۆ پاراستنى مافەكاىن ئافرەتە لە كات هاوسەرگیری نـــەك بۆ 

تەسككردىن ئازادیەكاىن.......................................................................144

خەرجی ژن پێویستە لەسەر پیاو........................................................146

دروستە بۆ ژن لە ماڵی مێردەكەى خەرج بكات بەشێوەیەىك چـــاك، بەبێ 

ئەوەى بزانێ، ئەگەر مێردەكەى ڕەزیل بوو.........................................148

دادپەروەری كردن لەبەخشین لەنێوان منداڵەكان و، فەزڵ نەدانیان بەسەر یەكت....149

چاكتین پیاو، ئەو پیاوەیە بۆ هاوسەرو خێزانەكەى چاكە....................150

ڕەچاوكردىن هەستى ئافرەت و حەز كردىن لە خۆڕازاندنەوە، هــەروەها لە 

دواى سەفەرێىك درێژ لەپڕ خۆی نەكات بە ماڵدا................................150

پێغــــەمبەر  لێدانـى ئــافرەتانی قـــەدەغە كردوە، فەرمانـى كردوە بە 

هەڵسوكەوت جوان و سۆزداری لەگەڵیان............................................151

ئەو هاوسەرگیریەى كە قەدەغەكراوە.................................................152

پیاوان و ئافرەتان بنەماى مرۆڤایەتین و بەشدارن لە چاكەكاریی.........153

هەندێ لە یاساو ڕێساكاىن تەاڵق و خولع...........................................154

ئافرەت بەرپرسیارە لە ماڵی مێردەكەى...............................................156

)كۆتایی كتێب(ئامۆژگارى خوێنەر بە زۆر یــادى خـــواو سوپاســـكردن و 

بە پاكگرتنى......................................................................................157


