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  ند حوآمكی  چه

  ر خوف سحی سه مه ت به باره رعی سه شه

   

   

الم وصواتیش بۆ  بان وسه و میھره وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه

  .وتوانی  ڵ وشوین آه م هاوه رجه یت وسه ری ئیسالم وئال وبه مبه ر پغه سه

خوای  ی آه تانه و ئاسان آاری وڕوخصه له آكه ر خوف یه سحی سه مه

ئاسانی  آانیان به ته تی وعباده ندایه آو بتوانن به نداران تاوهبۆ ئیما دایناوه وره گه

ُيِريُد اهللاَُّ بُِكُم اْلُيْرسَ َوال ُيِريُد بُِكُم { :  رموت فه ده وره ك خوای گه بۆ بكرت، وه

وت شتان  وت ونایه ده ئاسانكاری بۆ ئوه وره خوای گه:  واته) ١(}  اْلُعْرسَ 

  .ر گران وقورس بكات  سه له

: ( رموت  فه ده) صلی الله علیه وسلم (ری خواش  مبه ها پغه روه هه وه

لبوردن و (  ن به بده موژده:  واته) ٢) (بشروا والتنفروا یسروا والتعسروا 

ن  كی ئاسان بكه ر خه سه ئیسالم، شت له تۆرنن له كی مه وخه) حمی خوا  ڕه

  .ریان  سه ن له آه وقورسی مه

ر  سه آانی له حكامه موو ئه ئاینی پیرۆزی ئیسالم هه ش بزانین وه ئه

آان  نده آی بۆ به وهیچ بیانویه ئیمانداران ئاسان وسووك آردوه

  . وه ته هشتوه نه
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ت  و ڕوخصه ئه دگار پی خۆشه روره شدا په مه ر ئه رامبه به له

ن،  نجامی بده ن وئه آانی بیكه نده تی بۆ به آردویه ی آه وئاسانكاریانه

حیحدا  آی صه یه رمووده فه ك له آانی داناون وه بۆ مرۆڤه وره خوای گه نكهچو

إن الله یحب   : (رموت  فه ده) صلی الله علیه وسلم(مبه ری خوا  پغه آه هاتوه

ردگار پی  روه په:  واته )٣() برخصه آما یحب أن یترك معصيته يؤخذأن 

ك چۆن  روه ن، هه ن و بیان آه نجام بده ئه تانه و ڕوخصه آانی ئه نده به خۆشه

  .  آانی واز لبھنن رپچیه سه  پی خۆشه

ئاینی  ی آه و ئاسان آاریانه له آكه ر خوف یش یه سح آردنی سه جا مه

ر  سه هشتنی بارگرانی وقوورسی له پناو نه تی له پیرۆزی ئیسالم آردوویه

  . ئیمانداران

ر  سح آردنی سه تی مه چۆنیه ت به باره ك سه یه و آوورته رموون ئوه بفه

  .خوف 

  :ر خوف  سه سح آردن له شوازی مه     �

م وچاوت  ست وده گریت ده ست نوژ ده ن چۆن ده ته ی عاده وه پاش ئه

ی  وه بری ئه وجا له رت ، ئه سح آردنی سه آانت تا ئانیشكت ومه شۆری وقوه

ر دوو  تا هه ره سه:  هی م شوه یت به آه سحیان ده نھا مه آانت بشرۆیت ته قاچه

رپی ڕاستت  ستی ڕاستت سه ده ناو ئاودا، وپاشان به یت به آه ده ستت  ده

ب  قولی پكانت، به گاته یت تا ده آه سح ده ك جار مه دا یه آه ر خوفه سه به

مان  هه پیشت به یت، پاشان پی چه سح بكه ی پت مه ی ژر پ وپاژنه وه ئه

   . یت  آه دهسح  ی پی ڕاستت مه شوه

  :ر خوف  سه سح آردن له آانی مه رجه مه �
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:  پ آرابت، واته ر پاآی له سه آرت له پ ده له ی آه و خوفه بت ئه ده

و  له ش مباح بت ، واته و خوفه پت آردبن، ئه وجا له ست نوژت گرتبت ئه ده

ن  پ بكه پیاوان نابت خوفك له:  بۆ نموونه حرامه بت آه آان نه شت ومه

بت پاك و خاون بت و  ده ریر یان ئاوریشم دروست آرابت، وه حه له آه

بۆ :  پ آرابت واته ثی بچوك له ده بۆ حه و خوفه بت، دیسان ئه پیس نه

آان  ڕ نه ت په یه و ماوه له ت بت، وه نابه ك بۆ جه ست نۆژ گرتن نه ده

شونی  و له ، یان مقیم وجگیره ردایه فه سه له ی آه سه و آه بۆ ئه دیاری آراوه آه

  .ین  آه ده یه و ماوه پاشتر باسی ئه تی، آه خۆیه

  بۆ موسافر و موقیم ؟ نده سح آردنی خوف چه وآاتی مه ماوه �

بت،  ردا نه فه سه شاری خۆی بت و له جگیر بت و له سك آه بۆ آه

ی دایان  وه ب ئه آانی به ر خوفه سه سح بكات له و ڕۆژك مه توانت شه ئه

سی موسافریش س ڕۆژ  بۆ آه آانی بشوات، وه نت وقاچه بكه

ش  یه وهم ما ئه آانی، وه ر خوفه سه سح بكات له توانت مه ده وه آانیه وه شه به

آانی  ر خوفه گه ئه:  ، واته وه سح آردنه م جاری مه آه یه آات له ست پ ده ده

نویژی  سح آردنی له م مه آه م یه پ آرد، به ڕۆ له آاتی نیوه له

توانت  ر موقیم بوو ده گه ئه وه آانی، ئه ر خوفه سه ست پ آرد له ده وه سره عه

بۆ مسافریش   سح بكات ، وه سر مه عهتا ڕۆژی دواتر وتا آاتی هاتنی نوژی 

  . وه آانیه وه شه به مسافر س رۆژه یه هه نده وه م ئه به ر وایه هه

زای خوای ل  ره(  ئیمامی علی ی آه یه رمووده و فه ی ئه گه به ویش به ئه

صلی الله علیه  -جعل رسول الله: ( رموت  فه ده آه تی آردووه ڕیوایه) بت 

ری  مبه پغه:  واته) يام ولیالھن للمسافر، ویوما ولیلة للمقیم ثالثة أ -وسلم 
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بۆ مسافر بۆ  وه آانیه وه شه ۆژی دانا به س ڕ)  صلی الله علیه وسلم( خوا 

   ) . ٤(و ڕۆژك  بۆ مقیم یش شه ر خف، وه سه سح بكات له ی مه وه ئه

 ر سه سحی آرد بوو له ڕۆژك مه ردا بوو  فه سه سك له رآه جا هه

دیاری  ی آه یه و ماوه ئه وه ی خۆی ئه آه شاره وه ڕایه م پاشان گه آانی،به خوفه

جوآمی موسافری  و وڕۆژك، چونكه شه واته( آات  واو ده بۆ موقیم ته آراوه

ر  سحی سه ر موقیم بوو ڕۆژك مه گه ئه وه شه وانه پچه به وه)  ماوه نه

سحی  دا مه ك آاته له وه ئهر  فه آانی آردبوو، پاشان ڕۆشت بۆ سه خوفه

  ) . آات  واو ده و ته س رۆژ وس شه:  واته( آات  موسافر ده

ر خوف بۆ  سحی سه ی مه ین ماوه آاتكدا ده له: بۆ زانیاری زیاتریش 

توانن  نه نیه وه باسمان آرد، مانای ئه آه یه یه و ماوه موقیم وبۆ موسافر ئه

كو چ  ، به وه نه ی بكه دووباره یه ماوه و پاش آۆتای هاتنی ئه جاركی تر له

واو بوو جاركی  ی ته آه ی ماوه وه توانت دوای ئه موقیم بت یان موسافر ده

)  وه آانیشیه قاچه آانی بشوات به ندامه موو ئه هه واته(  وه ست نوژ بگرته تر ده

  .سحكی نۆی  ، بۆ مه وه پ بكاته آانی له خوفه ر طھاره سه وجا له ئه

  ؟  وه بته تاڵ ده ر خوف به سحی سه چ شتك مه به �

  : وه بنه تاڵ ده به وه ی الی خواره ند شتانه م چه ر خوف به سحی سه مه

  .نران  پ داآه آان له ر هاتوو خوفه گه ئه -١

غوسل وخۆشورین  پویستی به ردا هات آه سه ر هاتوو شتك به گه ئه -٢

یان . ڵ خزانی آرد  گه له) جماعی ( ، یان  وه ته نابه جه وته ی آه وه ك ئه آرد وه

  .رشتكی تر  هه
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ك  واو بوو، وه ی دیاری آراوی ته ر هاتوو ماوه گه ئه - ٣

ی  ماوه ی آه سه و آه ست نوژی ئه م ده  مان پدا به ئاماژه وه ره سه له

نوژ  ست ده بت آه نه و شتانه آك له یه بت ناشكت، به واو ده آانی ته خوفه

  .شكنن  ده

و  آرت، به ر خوف ده سحی سه باسمان آرد مه ی آه یه م شوه به

آانی  حوآمه له وه ی توانیبتمان إن شا الله شتكمان بۆ ڕوون آردبنه هیوایه

  . وه شه وئوه ناتی ئمه سه میزانی حه بیخاته وره خوای گه ئیسالم، داواآارین له

  علی اله وصحبه وسلم وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد و

  :آان  راوزه په

  . ١٨٥ تی تی البقرة ئایه سوره -  ١

، وئیمامی موسلم باب الجھاد ٩٦ ژماره ، باب العلم به تی آردووه ئیمامی بوخاری ڕیوایه -٢

  . ١٧٣٤ ژماره والسیر به

حیح  آی صه هی رمووده فه وابی حاتم والبانی به و ابن خزیمه تی آردوه د ڕیوایه حمه ئیمامی ئه - ٣

  .نن  ی داده

  . ٢٧٦  ژماره به  تی آردوه ی ڕیوایه یه رمووده م فه ئیمامی مسلم ئه -  ٤

  

 
 


