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  آانی ریه سه وچاره) چاوپیسی (  آردنچاو

  دا ) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه تی پغه قورئان وسوننه  له

  

  :م  آه شی یه به
  بان  ومیھره  وره ناوی خوای گه به

له وصحبه آ ىوالسالم علی نبینا محمد وعل  ةصاللله رب العالمین وال الحمد
  .وسلم 

  :آی  پشه
خۆشی جۆراو جۆری ترسناك  میزاد تووشی نه نی ئادهروو ده  گومانی تدا نیه

  .سوودی  خۆشی حه نه  له  بریتی یه  خۆشیانه و نه آكیش له بت یه ده
ناز   خواز بت آه مرۆڤ ئاواته  دت آه  و واتایه الی زانایان به: د  سه حه
  .منت  ناو بچت ونه ی له آه ره كی تر یان براده خهتی  ونیعمه
،  آانه رزه ها به وشت وبه ی ڕه آی آوشنده خۆشیه ونه  وره وانكی گهد تا سه حه

رمانی خودای  ب فه  ئاسمان آه له   م تاوانكه آه د یه سه حه  ندك پیان وایه هه
  سوژده  یتان آه ئیبلیسی شه  رمانی آرد به ردگار فه روه ی پكرا، آاتك په وره گه
  م ئاماده ی ئاده وپایه  و پله سوودی بردن به ر حه به له الم م به تی ئاده زره رت بۆ حه به
م تاوان  آه یه شكاند، وه  ی وره ی خوای گه آه رمانه رت وفه هی بۆ ب بوو سوژده نه

  سوودی برد به نجام درا، آاتك قابیل حه ویش ئه ر زه سه ك بوو له شیه رآه وسه
صلی الله ( ری خوداش  مبه غهوآوشتی، پ  وه خونیه  ستی چووه هابیلی برای وده

ال تحاسدوا وال : (تی  رموویه وفه  نده سه ناپه  م آاره له  ی آردوه غه ده قه) علیه وسلم 
:   واته ،عليه ، متفق)تقاطعوا وال تباغضوا والتدابروا وآونوا عباد الله إخوانا

ك  یه چنن، لهب آتردا مه نوان یه حم له ی ڕه صله  ن، وه به آتر مه یه سوودی به حه
ی ڕاست  نده به مووتان ببن به هه  ن، وه آه مه آتر هه یه پشت له  بن، وه مه  توڕه
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  .آتر  برای یه ودروستی خودا وبه
ایاآم والحسد فان الحسد تاآل الحسنات : ( رموت  فه آی تردا ده یه رمووده فه له

آتر بردن،  یه سوودی به حه  هل  وه ونه ئامان دوور بكه:   واته) آما یاآل النار الحطب 
ك چۆن ئاگر دار  روه بات هه ناوی ده له  یه و خر هه رچی چاآه سوودی هه حه  چونكه
  .بات  ناوی ده سوتنت وله ده  خته وته

  آات له مرۆڤ تووشی چاوپیسی وچاوآردن ده  آیش آه ره م هۆآاری سه آه جا یه
سوودی پ  د وحه سه بۆ حه  وه ڕته گه ی ده آه آانی هۆآاره ڵ ودراوس وخزمه هاوه

  وه خواته نگ ده سودیدا په یی وحه تووڕه  له  سه و آه بردن، تاوای ل دت دی ئه
ج  ر به رامبه سی به ر آه سه ری خراپ له وآاریگه  وه ره ده  یخاته ده  وه ی چاویه ڕگه وله
  .هت  ده

ی  خۆشیه م نه ری ئه سه ویسته چارهری پ سه ی مرۆڤی موسمان له وه ر ئه به جا له
  تی آه و نازو نیعمه بات له ی نه آه ره رامبه به  د به سه رگیز حه وبدات هه بكات و هه
ز  حه  ی آه وه د بردن ئاوات خواستن به سه حه  چونكه.  خشیووه پی به  وره خوای گه

نی خوادی ل آا ته ت نیعمه آه ت یان دۆسته آه ت یان خزمه براآه  یت آه بكه
و  ی به سانه و آه ئه  گات، چونكه خۆت ده به  وره م جار زیانی گه آه ، یه وه نرته بسه
  وره شی خوای گه به  وان ناڕازین به ئه  نت آه یه گه ده  وه ئه  وه نه آه بیر ده  جۆره

ین ، د  وره ش تووشی گوناهـكی گه مه ردگار، به روه ری په ده قه  وناڕازین به
ر  گه ، جا ئه خه ناو دۆزه  آرت چوونه ی ل نه وبه ر ته گه سزای تاوانیش ئه  شكراشهئا

  وبده هه  وه آانیه نده به آك له ر یه سه ت بینی به وره تكی خوای گه آاتك نیعمه
، خۆ  وه تی ل بگرته و نیعمه ردگار ئه روه په  بیت آه نه  وه خوازی ئه  رگیز ئاواته هه
ئاواتی   وبده هه  وه ت بیت، ئه و نیعمه نی ئه و خاوه ك ئه ت آرد تۆش وهز هر ح گه ئه
آات و  ش نه ی خۆی ب به تانه و نیعمه لهش تۆش  وره خوای گه  بخوازیت آه  وه ئه

تی  ردگار نیعمه روه په  بخوازیت آه  وه ی ئاواتی ئه وه ب ئه تۆش به بیدات به
ی  چوار چوه   چتهنا  هو بوویت ئه  یه م شوه ر به گه ات، ئهناو بب ت له آه ره براده
رام  هوح  رعدا ڕگای پدراوه شه  له  آه) الغبطة ( وترت  كو پی ده به  وه سوودیه حه
  .  نیه
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ناو  ی له وه ڵ ئه گه له  یه سوودی جیاوازی هه بزانین حه  وه بت ئه جا ئه
  ی آه و مرۆڤه آرت ئه سوودی ده هح  وترت چاوپیسی، چونكه واریدا پی ده آورده
ر چاو  به بت وله نه  ئاماده  شكرت آه بت وده  برت ئاماده ی پ ده آه سوودیه حه
  .بت نه

چاوكی  به  سه و آه آرت ئه آاتكدا ده له) العین = چاوپیسی ( م  به 
ماشای   ته  وه روونكی پیسه سوودی پ بردن وده ڵ حه گه هاوآات له  وه سوڕمانه ر سه

ر  به له نت آه یه بگه  سه و آه ی زیانك به و چاوانه ر  بكات وبه رامبه مرۆڤی به
  .تی  چاویه

  
   ئایا چاوپیسی شتكی ڕاسته

  ر ؟ سی بارمبه ر آه سه بت له ری ده و آاریگه
ی خوای  ر وئیراده ده ب قه ردووندا ڕوونادات به گه  هیچ شتك له  گومانی تدا نیه

س  هیچ آه یزانت، وه رخۆی ده هه  تك آه ر بوونی حیكمه به ویش له ، ئه وره گه
سوود و  حه  سی تر دروست بكات نه ر آه سه ری خراپ یان چاك له ناتوانت آاریگه

ندی  زامه ردگار وڕه روه ی په ب ئیراده به.. فاچی و هتد   ساحیر ونه  چاوپیس و نه  نه
قل لن يصيبنا إال ما آتب : ( رموت  فه ده  وره ك خوای گه روه ، هه پیرۆزه  و زاته ئه

ی  ب ئه:   واته)   ٥١ : توبةال) (  الله لنا هو موالنا وعلى الله فليتوآل المؤمنون
ر  سه له  وره خوای گه  بت آه نه  وه ر ئه گه تووشی هچ شتك نابین مه  د ئمه مه موحه

  ر به ڕداران هه وابت باوه ، جا آه یوانمانهویش پاڵ پشت وپشت ر ئه نووسیبین، هه
) صلی الله علیه وسلم ( ریش  مبه ها پغه روه هه. ستن  به به ردگاریان پشت ده روه په
رموت  فه باس وپی ده بدوی آوڕی عه عه  آاته می ده ڕووی ده  آدا آه یه رمووده فه له

بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ( ..... 
أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد آتبه  تبه الله لك ، ولو اجتمعوا علىآ

) دیث حسن صحیحرواه الترمذی وقال ح( )  فعت األقالم وجفت الصحفُالله عليك، ر
وت  بیانه  آه  وه وی آۆببنه ر زه كی سه موو خه ر هه گه ئه  چاك بزانه:   واته

بگهقازانج ری نووسی بیت،  سه له  وره ر خوای گه گه رگیز ناتوانن مه نن هه یه كت پ
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نن دیسان ناتوانن زیانت پ  یه ی زیانكت پ بگه وه بۆ ئه  وه ر آۆش ببنه گه ئه  وه
رز  آان به پنوسه  بزانه  وه ر نوسی بیت، ئه سه له  وره ر خوای گه گه نن مه یه بگه

  .  وه ته آانیش ووشك بوونه ڕه ر الپه بی سه هآ ره ومه   وه ته آراونه
  

  واری خراپ ری وئاسه آاریگه
  :كراولسی چاو ر آه سه له) چاوپیسی ( ج هشتنی  به
موو  هه  یه هه  نده وه م ئه رناچت، به ی خودا ده ئیراده  له  آه  گومانی تدا نیه

  ك له روه ڕووبدات، هه  وه هۆیه به  آه  یه هۆآارك هه ك پویستی به یه وه آاروآاردانه
  ی آه شه و به ری ڕازی بت به سه له  ڕدار پویسته پشتریش ووتمان مرۆڤی باوه

ت  روه ماڵ وسه  بته رگیزیش چاو نه پاشان هه  خشیوه، دونیا پی به  ردگار له روه په
پاراست  ی نهر خۆ گه م خۆ ئه به ڕزگاری ببت،) چاوپیسی (   كی تا له وسامانی خه

م ئایا  بت، به ده  یه آووشنده  خۆشیه و نه تووشی ئه  گومانی تدا نیه  نهاو هۆآار له
هۆی زیان  بت به هت وده ج ده ری به آاریگه  یه) چاوپیسی ( و  ك ئه یه چ شوه به
لمی پی عی  وره نھا خوای گه و ته  آه یه له سئه مه  وه ر، ئه رامبه سی به آه یاندن به گه
ی  وه ر ئه به ویش له بت، ئه ڕی پی هه ر باوه سه ی له وه نھا ئه ڕدار ته ، باوه یه هه

: رموت  فه حیحدا ده آی صه یه رمووده فه له) صلی الله علیه وسلم ( ری خودا  مبه پغه
(   واته)  مسلمرواه ) (  ... ولو آان شيء سابق القدر لسبقته العين العین حق( 

ری خودا  ده شتك پش قه  ر بھاتایه گه ئه ، وه شتكی ڕاسته) چاوپیسی (  چاوآردن
  . وت  آه پشی ده) چاوپیسی ( بگومان    وه ئه  وتایه بكه

  
  :ر چاوپیسی  هۆآاری آاریگه

  :  وه شكه ن به چه بوون به  یه له سئه م مه زانایان بۆ ئه
 تكآا  مه م ئه ری خودا، به ده قه  له  یهر ن ده به  ریه م آاریگه ئه: ن  ندكیان ده هه
ر  چت وبه رده ده  وه روون پیسه ده  سه و آه چاوی ئه هراوی له هزكی ژه  دات آه ڕوو ده

  .نت  یه گه وت وزیانی پ ده آه ر ده رامبه سی به آه
  هس و آه چاوی ئه ر خۆ له سه نجامی ناردنی تیشككی له ئه له: ن  ندكی تر ده هه
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ر  رامبه سی به آه نت به یه گه هركی پیسی خراپ ده چت وژه رده ده  وه چاوپیسه
  .آات  وتووشی زیانی ده

دات  ری خودا  ڕوو ده ده قه  به  ری چاوپیسیه م آاریگه ئه: ن  كی تر ده آۆمه  وه
و  ئهبی  زهه ش مه مه باسكرا، ئه  آه  وه ره ی سه و هۆآارنه له  وهیچ هۆآاركی نیه

م  ڕاستیشدا ئه آان، له بینراوه ونه  شاراوه  هۆآاره  به  تیان نیه ناعه قه  آه  یه سانه آه
  .  ند نیه سه بۆچونكی په  هبۆچوون

ری چاو  آاریگه: رموت  فه ده  وه الی خۆیه –تی خوای ل بت  حمه ڕه –  ابن القیم
االتصال ( یی  سته ندی جه یوه ر په هس  ته ستاوه وه نھا نه ته ر به رامبه سی به رآه سه له

     مه ت وسروشتدا آه ریعه شه زاییان  له ی شاره سانه و آه ندك له ك هه ، وه) الجسمی 
یی  سته ندی جه یوه په  ری چاو به ندك جار آاریگه كو هه ن، به به وا گومان ده

  بت، وه ا دهد وه ڕووبونه آاتی ڕوبه ندك جاریش له هه  بت، وه وخۆ ده ڕاسته
  ندك جاریش به ك هه بت، وه ده  ریه م آاریگه آاتی بینیدا ئه ندك آاتیش له هه

  ....بت  ده  خۆشه نه  چاوپیسه  سه و آه آردنی ڕۆحی ئه ئاراسته
ر  سكی بینه آه  چاوپیسه  سووده حه  سه و آه ئه  رج نیه ش بزانین مه وه بت ئه ده

  وناشبینت، بۆیه  آوره  خۆشه نه  سه و آه ئه  یه اههكو جار و وچاوساغ بت، به
و  ر ئه سه به تی آه و ناز ونیعمه یان ئه  و شته صف آردنی ئه نھا وه ته ر به بینین هه ده
ری  آاریگه  وه روونیه فس و ده ڕگای نه له  چاوپیسه  آوره  سه و آه ، ئه یه هه  وه سه آه

  ....ر  امبهر سی به ر آه سه بت له خراپی ده
: رموت  فه ده) تی خوای ل بت  مه حه ره( ئیمامی حافظ ابن حجر العسقالنی 

چۆن چاو   باشه: ن  وده  س ئیشكالی دروست آردوه ندك آه الی هه  یه له سئه م مه ئه
وزیانی پ   چاوی لكراوه  ی آه سه و آه ر ئه سه بت له ری ده آاریگه  وه دووره له
كی  تی خه بیعه هتروون و  فس و ده نه  آه:   یه و شوه ش به مه می ئه ؟ وهنت یه گه ده

  سه و آه چاوی ئه له  بت آه ده  وه هركی پیسه ڕگای ژه  ندك جار له جیاوازن، هه
  ی آه سه و آه ی ئه بۆ ناو الشه  وه گوزرته وادا ده ناو هه چت و به رده ده  وه سووده حه

   وه چاوپیسانه  هس و آه ندك له می هه ده  له  وه یه م باره ر له ، هه اوهی لكر آه چاوه
  م به آه ست ده بینم هه ر ده ر سوڕهنه آاتك شتكی سه: ن  ده  آه  نق آراوه
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  .....چت  رده ده  وه آانمه چاوه ك له رماییه گه
ی  قسه: تی  وتویهسی چاو لكراو و ر آه سه ری چاو له ی آاریگه باره طابیش له خه

ربت  ده آه به واسه ئیدراآی پنج حه رشتك له ن هه ده  آه  تاه به  سانه و آه ئه
  .  تی نیه قیقه حه

سی  ن آه به س وا گومان ده ندك آه هه: ت  ریش ده ها ئیمامی مازه روه هه
ن و  آه ده یان آه ره رامبه ی به هرك ئاراسته ژه  وه آانیانه ڕگای چاوه چاوپیس له

یرآردنك  سه  نھا به ی بیت مارك ته وه ك ئه ژن، وهویانك ن یان ده به ناویان ده له
  الوه ی به وه ری ئه سك بكات وبیكوژت، جا مازه ی آه ی ئاراسته آه هره بتوانت ژه

و  ئه  نده رچه صر بكرت، هه حه  یه م شوه نھا به ری چاو ته آاریگه  آه  ند نیه سه په
ت  هلی سوننه ی ئهب زهه ی مه وه ئه: ت  ده  وه هآۆتایدا ئ  دوور نازانت، له ش به آاره
سی  ر آه سه ری خراپ له سی چاوپیس آاریگه آه  یه وه ئه بت ر سه تی له ماعه و جه

  تك آه عاده  ویش به وتنی ئه وپكهچاآاتی بینین و  هت له ج ده چاولكراو به
  وه م ئایا ئه بت، به تووشی زیان ده  سه و آه وئهآات  رای دهئیج  وره خوای گه

سی  ر آه ربچت وبه ده  وه سه و آه چاوی ئه تیشكك له  بت آه ده  وه وه ڕگای ئه له
وا   یه وا بت ئیحتمالیشی هه  یه ئیحتمالی هه  ش شتكه مه وت، ئه ر بكه رامبه به
  .خۆی بزانت   وره نھا خوای گه ك بت ته یه شوه كو به بت، به نه

  
  ی له سئه مه  ی آه گانه و به ئه

  لمنن سه آانی ده ریه چاوپیسی وآاریگه
  :قورئانی پیرۆز   له
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق : رموت  فه ده  وره خوای گه - ١

:   واته)  ٥ -١: الفلق ) (  إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
هنت،  یان ده به ره به  ی آه ردگاره روه و په گرم به نا ده د په مه ی موحه تۆ ب ئه

  و آاتك آه ی شه ڕ وخراپه شه ه، ل ردوستی آردوه ر شتك آه ی هه هپڕ وخرا شه له
و  ی ئه هڕ وخراپ شه له  نگ، وه زه  وه شه بت به بت وده دادت ودونیا تاریك ده

ڕ  شه له  ن، وه آه ادهین وفوی پ ده زوو گرێ ده ت و ده هن و پ آه ی جادوو ده سانه آه
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  .بات  خیلی ده سوودی وبه حه  خیل آاتك آه سوود وبه ی حه وخراپه
 و ر ئه سه له  یه رییان هه خیل آاریگه بهسوود و وت حه آه رده بۆمان ده  وه مه له

  .ن  به هسوودی پ د حه  ی آه سه آه
ڕۆشتن بۆ میصر   آانی آرد آه عقوب ئامۆژگاری آوڕه تی یه زره یان آاتك حه -٢

  وه عقوبه انی یهــــر زم سه له  وره ، حوای گه خل ودان و ئازووقه بۆ هنانی ده
وقال يا بني ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما  : (رموت  هــــف ده

)  وعليه فليتوآل المتوآلون ُله من شيء إن الحكم إال لله عليه توآلتأغني عنكم من ال
  وه ژوره  چنه مه  رگاوه ك ده یه مووتان له ر هه آانم هه ی آوڕه ئه:   واته)  ٦٧ :یوسف ( 

بزانن   وه ئه  ، وه وه ژووره  بچنه  وه آی جیاوازه رگایه ند ده چه كو له به) میصر ( بۆ 
  ره سه بیاری خودای له  ی آه  و پشھاتانه و به ك لههیچ شتمن ناتوانم 

 بت،  نھا بۆ خودا نه ته  س نیه رمان وبیارك بۆ آه ، هیچ فه ئوه له  وه بیگمه
پاپشت وپشتیوانیان   ی آه وانه ، جا با ئه وه ر ئه نام هه وپه  ستوه و به ر به پشتم هه

  .ستن  و ببه ئه ر پشت به وت هه ده
علیه ( عقوب  آانی یه آاتك آوڕه:ت دا ده ته م ئایه فسیری ئه ته  بی لهقورط
بوو چاوی چاو  ی هه وه عقوب ترسی ئه بچن بۆ میصر یه  زمیان آرد آه عه) السالم 

  رگاوه ك ده یه موویان له هه  رمانی پكردن آه فه  وه ر ئه به پیس لیان بدات، جا له
  وه ترسی ئه  وه ر ئه به ر له بوو، هه ی هه روازه چوار دهمیصر   ناو شار، چونكه  چنه نه

تی جوان  آه شان وشه آوڕی به  آانی یازده آوڕه  دایگرت چاویان ل بكرت، چونكه
ندكی  و هه  تاده حاك و قه باس وضه بدوی آوڕی عه ش ڕای عه مه خاس بوون، ئه

  .  تریشه
هفدا باسیان  تی آه سوره له  ی آه هس آه و دوو  چیرۆآی ئه  له  وره خوای گه -٣
ڵ  گه له  باخ وبستانكی زۆرهون ماڵ وسامان  ند وخاوه مه وه آكیان ده یه  آات آه ده
پاڵ  له  یه آی هه یه نھا باخچه وته  ژاره وی تریشیان هه و ئه  ڕه شدا بباوه وه ئه

ولوال إذ دخلت  (: وت رم فه ده ، ڕداركی قانعه م باوه وی تردا به ی  ئه آه باخچه
ئامۆژگاری   آه ڕداره باوه  سه آه: )  الكھف (  ) جنتك قلت ما شاء الله ال قوة إال بالله

  بوایه هد: ت  نازت وپی ده ده  وه ت وسامانیه وه ر ماڵ وسه  به  آات آه ده  آه ڕه بباوه
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) ء الله شا ما: (   یهوبتوتا  شوآری خودات بكردایه  وه ته آه ناو باخه  آاتك چویته
  ته موو ناز ونیعمه م هه پش دت وئه  وه ر ئه ر بت هه سه رچی خودا وویستی له هه
  .خشت پی  یبه وت ده سی بیه رآه هه به  خششی خودایه به

) صلی الله علیه وسلم ( ری خودا  مبه پغه: رموت  فه سی آوڕی مالك ده نه ئه
ه َّفأعجبه فقال ما شاء الله ال قوة إال بالله، لم يضر ًمن رأى شيئا( : رموت  فه ده

: ( و بوو با بت  ئه یر سوڕمان سه یجگا  س شتكی بینی آه ر آه هه:   هوات ) عين
  .نت  یه هیچ آاتك چاو زیانی پ ناگه) ء الله ال قوة إال بالله ما شا
  ) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه تی پغه سوننه  له
) متفق علیه(  )العین حق (  :رموت  فه ده) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه پغه - ١
  .آانی ڕاستن  ریه چاوآردن وآاریگه:   واته
: ( م قالـوعن ابن عباس رضي الله عنھما عن النبي صلى الله عليه وسل  -٢

) (  لتم فاغسلواِغسُتْالعين حق، ولو آان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا اس
ری خودا  ده شتك پش قه  یهر بھاتا گه ئه  ، وه آردن ڕاسته چاو:   واته) اه مسلم رو
رآاتك داوای  رهه ریدا، وه سه هوت ب آه بگومان چاوآردن پش ئه  وه ئه  وتایه بكه
رآردنی  سه بۆ چاره  یه وه ست ئه به مه_ ردن خۆتان بشۆن ۆیان لكردن بۆ خۆش وه ئه
خۆی بشوات و   ی آردوه آه چاوه  ی آه سه و آه بت ئه و دهچا سی تووش بوو به آه

  . - خۆی بشوات شیفای بۆ دت   و ئاوه و به چاوی ئه وتوو به رآه سی به پاشان آه
أآثر من : ( وعن جابر رضي الله عنھما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  -٣

 األلبانيوحسنه  از،أخرجه البز( )  يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره باألنفس
تی من  ی ئوممه زۆرینه:   واته)  ٧٤٧رقم الحديث  ٢/٢٧٢الصحيحة  األحاديثسلسلة 
  .مرن  روونی پیس ده فس و ده نه  ری خودا به ده زا وقه پاش قه
أمر  أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أو: "عن عائشة رضي الله عنھا قالت -٤

خوای ل ڕازی بت   تی عائشه زره حه:   واته) عليه متفق (  ) ـ أن يسترقى من العين
رمانی  رمانی پكردم یان فه فه) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه رمووی پغه فه –

  .بخونرت بۆ چاوآردن   ڕوقیه  آرد آه
) صلى الله عليه وسلم ( ضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي ن أبيوعن  -٥
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من آل شيء يؤذيك  َبسم الله أرقيك: ( نعم، فقال : ؟ فقال  َيا محمد اشتكيت: فقال 
:   اتهو) رواه مسلم ( )  َالله يشيفك بسم الله أرقيك ،آل نفس أو عين حاسد ِّمن شر
ئازارت : رموو  پی فه) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه ئیل هات بۆالی پغه جوبره

  ناوی خوداوه هب: رمووی  ئیل فه جوبره مجا ، ئه  به: رمووی  ویش فه ؟ ئه یه هه
فسك یان  موو نه هه له  ت، وهائازارت بد  موو شتك آه هه خونم له ت بۆ ده ڕوقیه

  .خونم  ت بۆ ده ڕوقیه  ناوی خوداوه سوود، خودا شیفات بدات، به چاوكی حه
ف نيُرأى عامر بن ربيعة سھل بن ح: "قال نيفُسھل بن حبن وعن أبي أمامة   -٦

فلبط سھل، فأتى : عذراء؛ قال ٍآاليوم وال جلد مخبأة ُوالله ما رأيت: يغتسل، فقال
آم أخاه؟ ُعالم يقتل أحد: ، فتغيظ عليه، وقالًالله صلى الله عليه وسلم عامرا ُرسول
، اغتسل له؛ فغسل له عامر وجھه، ويديه، ومرفقيه، ورآبتيه، وأطراف َآتَّأال بر

:   هوات)  أحمدرواه (  )عليه، فراح مع الناس  ّدح، ثم صبرجليه، وداخلة إزاره في ق
هلی  سه  بیعه عامری آوڕی ره: ت  یف ئه هلی آوڕی حونه سهی آوڕی  بو ئومامه ئه

و : ووتی  –ری سوڕما  سه – شۆرد خۆی ده  آه )باوآی   واته(  یفی بینی آوڕی حونه
ی  اوهشار  پستكی  رگیز  هه ، وه مبینیوه رگیز نه هه  ۆ بینیومهم ی ئه وه الله ی ئه
( ری خوا  مبه خۆشی بوو ، پاشان پغه هل تووشی نه سه: ت  ، ئه   بینیوه ئاوام نه

: رمووی  مجا فه بوو، وئه  هات بۆالی عامر وزۆر لی تووڕه) صلی الله علیه وسلم 
بۆ داوای   وه ئه !ی؟ آوشتنی براآه  ستت به ده هه  ئوه  آك له ر چی یه به له  وه ئه
مجا عامر  بۆی، ئه  رهۆبچۆ خۆت بش  سته ؟ هه وره خوای گه  آرد له تت بۆ نه آه ره به
ناو   ی بۆ شورده آه ژنۆی ودامانه آانی تا ئه موچاو ئانیشك و پیه ست وده ستا ده هه
 ڵ گه وله -  وه ریدا باش بویه سه ی آرد به و ئاوه ل ئهه سه –مجا  ، ئه وه فركه ده
  .ڕان  گه  ستی آرد به كیدا ده خه

   )  إن العين لتدخل الرجل القبر، والجمل القدر( :ًوروي عن الحسن مرفوعا -٧
:   واته)  ١٢٤٩رقم الحديث  ٢٥٠/  ٣سلسلة االحاديث الصحيحة حسنه االلبانی ( 

  واته -  وه ه نجه ناو مه  خاته وووشتریش ده  وه ناو گۆڕه  خاته چاوی پیس پیاو ده
بۆ   وه ه نجه ناو مه  تهی بخر آه ری ببن وگۆشته قۆدا وسه چه آات بگات به وای ل ده

  .-  لنان
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  :  دوو جۆره چاو
  ) العین اإلنسي ( چاوی مرۆڤ  :م  آه یه
تووشی مرۆڤ   وه خیلی و ڕژدیه د و به سه نجامی حه ئه  له  آه  یه و چاوه میش ئه ئه

  .مان پدان  آانیشدا ئاماژه رمووده فه یاسمان آرد ولهپش   وه وه ك له بت، وه ده
  ی آه و چاوه له  ویش بریتی یه ئه) :  يالعین الجن( یی  چاوی جنۆآه: م  دووه

الی زانایان   ڕوانینی جنۆآه(   به  آه  آی نامۆی تدایه یه تیشكك یان نیشانه
  ) .  ناوبانگه به

عن أم سلمة رضي الله عنھـا أن النبـي  َّما صح  :   یه له سئه م مه ر ئه سه ش له گه به
اسـترقوا لھـا، : "صلى الله عليه وسلم رأى في بيتھا جارية في وجھھـا سـفعة، فقـال

خـوای لـ ( ان ی دایكـی موسـمان لمه ئوم سـه:   هوات) مسلم رواه ( ) فإن بھا النظرة 
ــه پغه :ــت ده) ڕازی بــت  ــه وســلم ( ری خــوا  مب ــه علی ــهمــای  لــه) صــلی الل  ودا ئ

ی بـۆ بخـونن  رمووی ڕوقیـه بوو، فـه تیدا خاـك هـه ڕوومه  له  آی بینی آه یه جاریه
  .  یه آانیدا تیشكك و ڕوانینیك هه چاوه له  چونكه

: ت  ئـهء ڕا ینی آـوڕی فـه حوسـه: ـت  ده) تی خـوای لـ بـت  حمـه ڕه( ابن القـیم 
  هیـ چاوه و سـت لـه به ، مهوترت پی ده  ی جنۆآه ڕوانین له) النظرة :  (   هة واتالسفع

  .ری ڕم وتیر  سه  له  بشتره به،  بووه  تووشی ڕوانینی جنۆآه  آه

  دوو جۆرن  انچاوپیس

ش  مــه ســت له به مه:   چــاوی پیسـه  تی آـه وویســتی خۆیــه به  چاوپیســك آـه :م  آـه یه
دوای نھنـی  و بـه  كـه ست و ماڵ وسـامانی خه ده چاوی له  میشه هه  سه و آه ی ئه وه ئه
سانی تـر،  آه  تی به خشیویه ردگار به روه په  وت آه آه ده  تانه و ناز ونیعمه ك وئه خه
ئاخ   میشه هه  بگره  خشیوه پی به  وره ی خوای گه شه و به به  ڕازی نیه  سه م آه م ئه به

تـی  ی نـاز ونیعمـه هكـ و خه ئـه  خـوازه  و ئاواتـه  رونـی مانـدوه تی وده و داخ و ئۆفیه
ر  گـه ر تیابچـت ئه م یـان هـه ئـه ناو بچـت وخـودا بیـدات به لـه  یه وه ره سـه خودای به

وویسـتی خۆیـان   بـه  سـانه آه  م جـۆره ین ئـه رنج بـده ر سـه گـه بت، ئه بۆخۆیشی نه
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ویش  ن ئــه ری خۆیــان بكــه ســه تــوانن چاره رنا ده گــه  ، وه ســوودن وچاویــان پیســه حه
كی وئـاوات  مـای خـه  بنـه ن وچاو نه بكه  وبه بھنن وته  خراپه  و خوه ز لهی وا وه به
  .كانی تر  تی خه تیاچوونی ناز ونیعمه  خوازن به نه

ی خـۆی  وه ب ئـه بـه،  ر چـاوی پیسـه بعی خـۆی هـه سروشت وطه به  سك آه :م  دووه
م  ، ئـه م آـه ۆری یهج لـه   چاوپیسـان زۆر خراپتـر وترسـناآتره له  م جۆره وت، ئه بیه
آـوڕ ومـاڵ ومنـای   خۆی یـان لـه چـاویش لـه  یه ی هه وه ئیمكانی ئه  چاوپیسه  سه آه

  ی آه سودیه موو حه و هه نجامی ئه ره زی پ بكات، ده ی خۆیشی حه وه ب ئه بكات، به
  .ی  سته خون وجه  شك له به به  بووه  وه خواره  ته چووهرونیدا  دڵ وده

  

ر سه ری له راتر آاریگهچاوپیسی خ  

  انــــآ وره هـــگ  ا لهـــــات تــــــآ ت دهــــان دروســمن 

ن دروسـت ر منـدا سـه ری له چاو خراتـر آاریگـه ی وه ر ئه سه لیل له وده  گه به
قول أسماء بنت عميس رضي الله عنھـا عـن أبنـاء جعفـر   :   یه ته و ڕیوایه آات ، ئه ده

مـالي أرى أجسـام : "ما قال لھا رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلمرضي الله عنه عند
، وإقـرار "ال، ولكن تسرع إليھم العين: "، قالت"بني أخي ضارعة؟ أتصيبھم الحاجة؟

:   هواتـ)  مسـلم البخـاري أخرجه(  "ارقيھم: "الرسول صلى الله عليه وسلم لھا بقوله
آـانی  ر آوڕه سـه له  آـه) ـت خـوای لـ ڕازی ب( میس  سـمائی آچـی عـه آی ئه یه ووته
ی  الشـه  چیـه  وه ئـه: رموو  پی فـه) ه علیه وسلم لصلی ال( ر  مبه ر آاتك پغه عفه جه

: سما ووتی  ژاری بوون؟ ئه ستی وهه م ده الوازن ؟ ئایا تووشی آه  بینم آه برازاآانم ئه
( ر  مبـه مجا پغه هآات، ئ م چاو خرا آاریان ل ده ری خوا، به مبه ی پغه خر ئه نه

یان  ڕوقیـه: رمووی  ڕاسـت زانـی وفـه ی به وه ئیقراری آـرد وئـه) صلی الله علیه وسلم 
ر دیـاری  مبـه پغه  بـت آـه ده  و ووردانـه قورئان و ئـه  ش به ڕوقیه( ردا بخونن  سه به

  ) .آردون 
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منـان   لـه چـاو خراتـر  وزووتـر آـار: رموت  فه ئه  وه یه م باره ئیمامی قورطوبی له

  .آان  وره گه  ك له آات وه ده

  لـه  وره تی خوای گـه یارمه هنین به واز ده  نده وه دا به مجاره شی ئه به ویستان له خۆشه

  .چاو  وچاوپیسی  ری وخۆپاراستن له سه ر چاره سه  چینه مدا ده شی دووه به

  .الله وبرآاته  ةوالسالم علیكم ورحم

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  
  
 
 


