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س٘پاس ٗ ستایص بۆ خ٘ای گٔٗرٓ ٗ ٍیٖرٓباُ ٓٗ ،درٗد ٗ صٔالت
ٗ سٔالً ىٔسٔر ٍحَذی م٘ڕی عٔبذٗاڵ ٗ سٔرجًٔ پێغٍٔبٔراّی
تریص ٓٗ ،بۆ سٔر ئاه ٗ بٔیت ٗ ٕاٗٓڵ ٗ ض٘ێْنٔٗت٘اّی ٕٔتا
ٕٔتایٔ .
کەڵەضاخ گرتِ یاخ٘د حیجاٍە دٓرٕێْإّ ٚێْذێل خ٘ێْە ىٔ
ىٔضٍ ٚرۆڤ ىٔڕێگٔ ٙبریْذارمردّ ٚپێستٔٗٓ ،کە ئەٗ خ٘ێْەی
ىەً ڕێگەیەٗە دەردەٕێْرێت بە خ٘ێْی پیس ّاٗدەبرێت ،مٔ
دٓرمٔٗت٘ٗٓ چّٔذیِ س٘ٗد ٗ قازاّجی ٕٔیٔ ىٔرٗٗٙ
تەّذرٗستیەٗە.

ئەٍیص دٗٗ جۆرە:
 -1مٔڵٔضاخٗٗ ٚضل :کە بٔبێ دٓرٕێْاّ ٚخ٘ێِ دٓبێت ٗ
تّٖٔا بٔ داّاّ ٚم٘پەکاّی حیجأٍ ىٔسٔر پێست ٗ
ٕٔڵگ٘ضیْی پێست بە ٕەٗای ّاٗ ک٘پەکاُ دەبێت ،مٔ ئًٔ
جۆرٓیاُ ىٔ سّْ٘ٔت ٚپێغٍٔبٔردا (صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ)
ّٕٔات٘ٗٓ ٗ تّٖٔا دإێْاّی پزیطنٔ کاُ ٗ کەڵەضاخ گرەکاّە
ٗە ئەً جۆرەیاُ بە ٍەساجییص ّاٗدەبرێت ،مارێن ٚزۆر ئاساُ
ٗ بێ ئازارەٗ ٕاٗکات بٔس٘ٗدٓ ىٔ چارٓسٔر ٙض٘ێْ ٚئازار ٗ
ّٔخۆضیٔماّ ٚجٍ٘گٔماُ.
 -2مٔڵٔضاخ ٚتٔڕ(کەڵەضاخی خ٘ێْیِ) :ئًٔ جۆرەیاُ کە بە
اىحجاٍە االسالٍیە ّاٗ دەبرێت کەڵەضاخی سەرەکییەٗ
سّ٘ەتی پێغەٍبەری خ٘ایە (صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ) ئەٍیص کە
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بە بریْذار مردّێن ٚسەر رٗٗیی پێست ٗ دٓرٕێْاّ ٚخ٘ێِ
ىێیٔٗٓ دٓبێت ،بریْٔماُ دٗای داّاّی ک٘پەکاُ ٗ ٕەڵَژیْی
پێستەکە بۆ ٍاٗەیەك ٗ البردّی ،ئیْجا بە ٍ٘سێل یاخ٘د ّ٘کی
دەرزیەك یاُ کەتەرێل دەک رێت کە تەّٖا دەڕٗضێْرێت ٗەك
ئەٗ ضێ٘ەیەی کە پزیطکەکاُ ىە کاتی خ٘ێِ گرتِ بۆ
تاقیکردّەٗە ىە ّەخۆضی دەگرُ ،دٗاتر دٗٗبارە ک٘پەکاّی
ىەسەر ٕەٍاُ ض٘ێِ دادەّرێتەٗە پێستەکەی پێ
ٕەڵذەگ٘ضررێت تا ٕەرچی خ٘ێْی پیسە دەٕێْرێتە دەرەٗە..
ٗەك باسَاُ ىێ٘ە کرد ئًٔ جۆرٓیاُ سّْ٘ٔتێن ٚگٔٗرٓٙ
پێغٍٔبٔری خ٘ایە (صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ) ٗ کە ىە فەرٍ٘دە
ْ
گەىێکی زۆردا ٕات٘ٗٓٗ ،ەك ىەً فەرٍ٘دەیەدا دەفەرٍ٘ێتِ « :إن
َ َ
َ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ ٌْ َ َ ْ َ َْ َ َْ َ َْ ْ َ َ َْ َْ َ َ
ار »
َكن ِِف َش ٍء ِوي أد ِوي ِخكه خْي ف ِِف َشط ِث َمج ٍه أو َشب ٍث ِوي غس ٍل أو َلغ ٍث ةٌِ ٍ

َ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ
ُ
َ َ
ب أن أكخَ ِِ َى » (رواه مسنه) .
قال َر ُسِل اَّلل َِ ( صىل اَّلل غنيٍ وسنه )  « /ووا أ ِح
5

یاُ فٔرٍ٘ٗیٔتی  « :الضفاء يف ذالذثَ /شبث غسل أو َشطث َمجه ،أو كيث ًار
وإين أًىه أويت غي اليك » [ رٗآ اىبخاری ] .
یاُ فٔرٍ٘ٗیٔتی  « :إن أفضل وا حداويخه ةٍ احلجاوث ،أو َِ وي أورل
دوائكه » [ ٍتفق عيیٔ ] ٗاتٔ :ئٔگٔر ضیفا ٗ س٘ٗد ٕٔبێت ىٔ
دٓرٍأّماّتاّذا ئٔٗٓ ىٔ بریْذاریی مٔڵٔضاخ گرتِ ٗ
خ٘اردّّٕٔٗٓٔ ٙگ٘یِ ٗ داخنردّذا ٕٔیٔ،بەاڵً پێغٍٔبٔر
(صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ) فٔرٍ٘ٗ ٍِ :ٙحٔز ىٔ داخنردُ ّامًٔ.

مٔڵٔضاخ ىٔسٔر زۆربەی ض٘ێْەکاّی ىٔش دەکرێت ىەٗاّەش:
پطتە سەر ،پطتە ٍو ،پطت بە گطتی ،ڕإُ ،ەردٗٗ قاچەکاُ،
باڵ ٗ ٕەردٗٗ دەستەکاُ ،جٍ٘گەکاُ ئٔٗیص بٔپێی ض٘ێْٚ
ئازار ٗ ّٔخۆضیٔماُ دەبێت،بەاڵً باضتریِ ض٘ێِ بۆ حاڵەتی
ئاسایی مٔ ٗٓك سّ٘ەتێل ٗعادٓتێن ٚخۆپارێزیی سااڵّٔ یاخ٘د
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ٗەرزاّە ئّٔجاً بذرێت ٗەك ىە فەرٍ٘ٗدەضذا ٕات٘ٗە کە
باضتریِ ّٔریت ٗ خ٘ٗ مٔڵٔضاخ گرتْٔ ٗە باضتریِ ض٘ێْی
جەستەش بۆ ئەٗ کارە ّاٗضاّە ٓٗ ،ك ىًٔ ڕی٘ایٔتٔدا ٕات٘ٗٓ :
َكن رسِل اَّلل (صىل اَّلل غنيٍ وسنه) « حيخجه يف الاكه ل » ٗاتٔ :پێغٍٔبٔر
(صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ) ىٔ ّاٗضاُ یاُ خ٘ار دٓفٔ ٙضاُ
مٔڵٔضاخ ٚدٓگرت .

دەربارەی کاتی گرتْی کەڵەضاخ ٕەٍ٘ٗ کاتێل دەکرێت ٗ
زۆریص ئاساییە ئەٍَا بۆ ئەٗەی زیاتر س٘دی ٕەبێت باضتر
ٗایە پێص ٗەرزی گەرٍا بکرێت ٗاتە ىە بەٕاردا کە دەکاتە
ٍاّگەکاّی (  )6 ٗ 5 ٗ 4ئەٍیص بە دەىیيی ئەً فەرٍ٘ٗدەیەی
پێغٍٔبٔری خ٘ا (صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ ) کە دٓفٔرٍ٘ێت:
إستعيْ٘ا عي ٚضذة اىحرٗ .اتٔ :پطت ببٔستِ بٔ حیجأٍ بۆ
بٔرّٓگار بّ٘ٗٔٗٓ ٙگٔرٍا ٙزۆر ،مٔٗاب٘ٗ پێص ٕاتْٓٗ ٚرزٙ
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گٔرٍا دەکات کە ٕاٗیْە ،باضتریِ ئەٗ ڕۆژاّەش کە تیایذا
ئەّجاً بذرێت ڕۆژەکاّی 21 ٗ 19 ٗ 17ی ٍاّگەکاّی کۆچییە،
ئەٍیص بە دەىیيی ئەً فەرٍ٘ٗدەیەی تری پێغەٍبەری خ٘ا
(صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ ) غي أيب َريرة  -ريض اَّلل غٌٍ  -قال  /قال رسِل
اَّلل (صىل اَّلل غنيٍ وسنه)  « /وي احخجه لستع غرشة وي الضُر وتسع غرشة
وإحدى وغرشيٌاكن هل صفاء وي لك داء » [ صحيح اىجاٍع ىألىباّي رقٌ
اىحذيث ] 5968

حیجأٍ ت٘ێژیْٔٗٓ ٙتەّذرٗستی زۆر ٙىٔسٔرمراٗٓ ىٔ ئٍٔرینا
ٗ ئەٗرٗپاٗ ٗ صیِ ٗ یاباُ ٗ ٍیسر ٗ چّٔذیِ ض٘ێْ ٚتر ٗ
چّٔذیِ بیرۆکەی ىەسەر داّراٗە ىٔٗأّ :بیردۆزٕٔ ٙژاّذّٚ
مۆتاییٔ دٍٓارییٔماُ ٗ چاالمنردّیاُ ،بیردۆز ٙماریگٔریی
ىٔسٔر ب٘ار ٙمارۆٍ٘گْاتیسی ىٔش (ٗٓك مردار ٙدٓرز ٙئاژّٚ
صیْ ،)ٚبیردۆز ٙزیادمردّ ٚرژاّذٍّ ٚاددٓ ٙئۆمسیذّ ٙیتریل
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(مٔ دٓبێتٔ ٕۆ ٙزیادمردّ ٚرژاّذٍّ ٚاددٓ ٕێَْنٔرٓٗٓماّٚ
ىٔش ٗٓك :ئّٔذرۆفیِ ٗ ئیْنیفاىیِ بۆ ضناّذّ ٚئازار).

بەپێی دٗایِ ت٘ێژیْەٗەکاُ دەر کەٗت٘ٗە کە حیجاٍە یاخ٘د
کەڵەضاخ س٘ٗدگەىێکی ئێجگار زۆری ٕەیە ئەٍەی الی
خ٘ارەٗەش کۆٍەڵێل ىەٗ س٘ٗد ٗ قازاّجاّەیە:

 -1دابٔزاّذّ ٚرێژٓ ٙخ٘ێِ ٗ دابٔزاّذّ ٚچٔٗر ٙىٔخ٘ێْذا ٗ
چاالمنردّ ٚخ٘ێْبٔرٓماُ.
 -2دابٔزاّذّ ٚپٔستاّ ٚخ٘ێِ  ،ىٔ فٔرٍ٘ٗدٓیٔمذا ٕات٘ٗٓ« :
ُ
إحخَجىِا… اليتتيَّؼ ةكه ادلم فيقخنكه » ٗاتٔ :مٔڵٔضاخ بنُٔ ّٔٗٓم٘
خ٘ێْتاُ ت٘ٗض ٚزیادبُ٘ٗ ٗ ىٔسْ٘ٗردٓچُ٘ٗ ببێت (ٗاتٔ فطارٙ
بٔرزببێتٔٗٓ) ٗ بتاّن٘ژێت.

9

 -3بۆ ئٔٗأّّٔ ٙخۆضیٔماّ ٚدڵیاُ ٕٔیٔ ٗٓك ّۆرٓماّ ٚدڵ ٗ
سْگٔم٘ژٓ ٗ دڵ پٔىٔپٔى.ٚ

 -4سیستَ ٚبٔرگر ٙىٔش بٕٔێزدٓمات بٕٔۆ ٙزیادبّ٘ٗٚ
ٍاددٓ( ٙئیْتٔرفیرۆُ ٗئیْتٔرىی٘میِ) دٗا ٙحیجأٍ.

 -5بۆ ٕٔٗمردّ ٚجٍ٘گٔماُ ٗئازار ٗ رۆٍاتیزٍ ٚجٍ٘گٔماُ
(ىٔت٘ێژیْٔٗٓیٔمذا بۆ بٔدٓستٖێْاّ ٚبڕٗاّأٍٍ ٙاستٔر
ىٔالیُٔ د.صٖباء ٍحَذ ىٔ مۆىیج ٚپزیطن ٚزاّنۆ ٙئٔزٕٔر
ىٔسٔر ماریگٔریی حیجأٍ ىٔسٔر ّٔخۆضی رۆٍاتیزٍٚ
جٍ٘گٔماُ دٓرمٔٗت مٔ

ّٔ ٙ %80خۆضٔماُ س٘ٗدیاُ ىٔ

مٔڵٔضاخ ٗٓرگرت بۆ چارٓسٔر ٗ مٍٔبّ٘ٗٔٗٓ ٙئازارٙ
جٍ٘گٔماّیاُ).
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 -6یارٍٔتیذاّ ٚالٗاز ٙبیرمردّٔٗٓ ٗ بیرچّ٘ٗٔٗٓ ٗ زیادبّ٘ٗٚ
تٔرمیز ٗ رێگرتِ ىٔ ت٘ٗضبُ٘ٗ بٔ جٔڵتٍٔ ٙێطل ٗ دٗٗبارٓ
بّ٘ٗٔٗٓ ٙىٔٗأّدا مٔ ت٘ٗضبُ٘ٗ.

 -7بۆ سٔرئێطٔ ٙدرێژخایُٔ ٗ سٔرئێطّٔ ٙی٘ٓیی (ضٔقیقٔ)
زۆر بٔس٘ٗدٓ (ىٔ فٔرٍ٘ٗدٓیٔمذا ٕات٘ٗٓ  « :احخجه رسِل اَّلل (صىل
اَّلل غنيٍ وسنه) وَِ َمرم ِف رأسٍ وي صقيقث َكًج ةٍ » [ رٗآ اىبخاری ] ،
ٗاتٔ :پێغٍٔبٔر (صي ٚاىئ عيئ ٗسيٌ) مٔڵٔضاخ ٚگرت
ىٔسٔریذا بٕٔۆ ٙضٔقیقٔیٔمٔٗٓ مٔ ت٘ٗضی ب٘ٗ.

کەڵەضاخ بۆ ٕەٍ٘ٗ کەسێل ىەبارەٗ دەکرێت جگە ئەٗاّەی
ّٕٔذێل بار ٙتایبٔت ٚیاُ ّٔخۆضیاُ ٕٔیٔ مٔ قٔدٓغٔیٔ
بۆیاُ مٔڵٔضاخ بگرُ ٗٓك :ئافرٓت ىٔمات ٚس٘ٗڕٍ ٙاّگأّدا،
یاُ ئافرٓت ٚدٗٗگیاُ ٗ ضیردٓرٍْ ،ذاڵ پێص باڵغبُ٘ٗ
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(کەڵەضاخ گرتِ بۆ ٍْذاڵ یاخ٘د کەساّی خ٘ار تەٍەُ  20ساڵ
ّەگّ٘جاٗە ىٔگٔڵ مٔساّ ٚبٔتٍُٔٔ) ٕەرٗەٕا ئٔٗ مٔسأّٙ
مٔ رّٗٗبّ٘ٗٔٗٓ ٙخ٘ێِ یاُ خ٘ێْبٔربُ٘ٗ یاُ مٍٔخ٘ێْیاُ
ٕٔیٔ.

ىە ئێستادا ئاٍێری ّ٘ێی کەڵەضاخ گرتِ ٕەیەٗ دەست
دەکەٗێت کە ٗا باضە ئەً جۆرە ئاٍێراّە بەکاربٖێْرێت ّەك
گاڵسی ض٘ضە کە بە ئاگر دەکرێت چّ٘کە ّا تەّذرٗستەٗ زیاُ
بەخطە ،ىە کاتی ئەّجاٍذاّی کەڵەضاخذا پێ٘یستە ڕەچاٗی
پاکژی ض٘ێْی ئەّجاٍذاّی ٗ ئاٍێرەکاُ بکرێت ،پێ٘یستە ئەٗ
ٍ٘س ٗ کەتەرٗ دەرزییەی کە بۆ بریِ کردّەکە بە کار دێت
تازە بێت ٗ بۆ کەسی کە بەکار ّەٕێْذرێت ٗ دٗای تەٗاٗ ب٘ ّی
فڕێ بذرێت ٕەرٗەٕا ىۆکەٗ کيێْسی تەڕٗ دەرٍاّی پاککەرەٗەی
بریِ ٗ ٍەڵٖەٍی چەٗرکردُ بۆ دٗای تەٗاٗ بُ٘ٗ ٗ
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پاککردّەٗەی بریْەکاُ بەکار بٖێْرێت ،پێ٘یستە دٗای ّی٘ە
بّ٘ٗی ک٘پەکاُ ىە خ٘ێِ ىێبکرێتەٗە گەر پێ٘یستی کرد دٗبارە
دابْرێتەٗە ٗە داّاّی تەّٖا چ٘ار ک٘پ کیفایەتە بۆ کەساّی
ئاسای ئەٍَا زیاتر بە پێی پێ٘یستی کەسەکە ئاساییە.

ئەٗ کەسەی کە کەڵەضاخەکەی بۆ دەکرێت ٗا باضە پێطتر خۆی
ضۆردبێت ٗ بۆ ٍاٗەیەك ّاّی ّە خ٘اردبێت ٗە دٗای تەٗاٗ
بّ٘یطی یەکسەر ّاُ ّەخ٘ات ٗا باضە ٍاٗەیەك بە سل بە
تاڵی بَێْێتەٗە بۆ زیاتر چاالکبّ٘ی خ٘ێِ بەرٗ خ٘ێِ
ٕێْەرەکاُ ٗە دٗاتر ضيەٍەّی زۆر بخ٘اتٕ ،ەٗڵیص بات زٗٗ
ض٘ێْی بریْەکاُ تەڕ ّەکات ..بە گطتی کەڵەضاخ گرتِ
کارێکی ئاساّە ٗ ئازارێکی ئەٗ تۆی ّییە ٗ بەتایبەت کاتێل
کەسەکە ضارەزا بێ ٗ خ٘ىی تایبەتی بەٗ ب٘ارە بیْیبێت.
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ىە کۆتایذا ڕێَْای ٕەٍ٘ٗ برایەکی ٍس٘ڵَاُ دەکەً کە ٕەٗڵ
بات کەڵەضاخ بگرێت بە ٕی٘ای ئەٗەی ىەٗ ٕەٍ٘ٗ س٘د ٗ
قازاّجەی بێ بەش ّەبێت ئەٍە سەرەڕای ئەٗ سّ٘ەتەش کە
زیْذٗٗی دەکاتەٗە.
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