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 ثيَويستى طرنطيدان بة برايةتى نيَوان موسلَمانان ض وةك تاك و كوَمةلَ

    
 

وعلى آله وصحبه،  الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وبارك على خیر الخلق أجمعین، نبینا محمد 

 بهداه الى يوم الدين...أما بعدومن اهتدى 

ئةى ئةو كةسانةى لةبةر خوا بوينةتة براى يةكرتى، سالَو و رِةمحةتى ثةروةردطارتان لةسةر بيَت، خوا 

 .٢المائدة:  چ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچدةفةرموويَت: 

آل عمران:  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ هةروةها دةفةرموويَت: 

 چک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ   چ هةروةها:  .٢٢

 .٧الحديد: 

مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم }فةرمويةتى:  لة فةرموديةكى سةحيحدا ثيَغةمبةرى خواش 

واتة: منونةى  .(1){وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
باوةرِداران لة خؤشةويستى بؤ يةكرتو هاوسؤزى و بةزةييةكدا هاوشيَوةى يةك جةستة وةهان، ئةطةر ئةنداميَكى 

 ئازاريَكى هةبوو ئةوا دةنالَيَنىَ لةتاو بيَ خةوى و طةرمة تا.

بعضه المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد }دةفةرموويَت: هةروةها لة فةرموودةيةكى ديكةدا خؤشةويست 

 وشبك بین أصابعه.  (2){بعضا

واتة: باوةرِدار بؤ باوةرِدار وةك بينا وةهاية، هةنديَكى هةنديَكى تر بةيةكةوة دةبةستيَت. وةك ئاماذةيةك 
لة فةرمودةيةكى ديكةدا  هةروةك ثيَغةمبةرى خؤشةويست  ثةجنةكانى خؤى دةخستنة ناو يةكرتييةوة.

 . (3){كان هللا في حاجتهمن كان في حاجة أخیه }دةفةرموويَت: 

واتة: هةركةسيَك بضيَت بة هاناى ثيَويستى براكةيةوة، ئةوة خواى طةورةش ديَت بةدةم ثيَويستى ئةوةوةو بؤى 
  جيَبةجىَ دةكات.

                                                           
 (.6852مسلم: كتاب البر والصلة وااآلداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم ) أخرجه (1)
داب، بهاب تهراحم المهؤمنین (، ومسهلم كتهاب البهر والصهلة واآل2266البخهار:: كتهاب ابدب، بهاب تعهاون المهؤمنین بعضههم بعضها، رقهم ) أخرجهه (2)

 (.6858وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم )
(، ومسلم: كتهاب البهر والصهلة واآلداب، بهاب تحهريم 6446البخار:: كتاب المظالم والغصب، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه، رقم ) أخرجه (3)

 (.6852الظلم، رقم )
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ئةم ئايةت و فةرمودانةو ضةندين بةلَطةى تريش لة قورئان و سوننةتدا بانطمان دةكةن بوَ طرنطيدان بة برا 
ةك تاك و وةك كؤمةلَ لة هةموو شويَنيَكى ئةم سةر زةوييةداو، ثيَويستة لة بارودوَخ و موسلَمانةكامنان و

طوزةرانيان شارةزا بني و هةست بة ذان و نارِةحةتييان بكةين و شارةزاي ثيَويستى و داواكارييةكانيان بني و 
ا طرنطرتينيان ثيَش ئةوانى تر بةثيَى توانا هاوكارييان بكةين، لةطةلَ ئةوةى ثيَويستة لة ثيَداويستيةكانياند

جيَبةجىَ بكةين . بيَطومان موسلَمانان لة والَتى خوَيان و والَتانى ديكةشدا ثيَويستييان بة خوَراك و جل و بةرط 
هةية، ثيَويستيشيان بة فيَركردن و رِاهيَنان و كتيَب و قوتاخبانة هةية، لة والَتاندا موسلَمانان ثيَويستيان 

ةتا نويَذةكانى تيَدا ئةجنام بدةن و زيكرى خواى ثةروةردطارى تيادا بكةن، وة ثيَويستيان بة بةمزطةوت  هةية ه
ماموَستاو رِيَنيشاندةر هةية تا بةرةو الى خوا بانطيان بكات و ثةروةردطاريان بري خباتةوةو حةقيقةتى ئاينى 

بوَ رِون بكةنةوة، بة ئاماجنى ئةوةى بة  ئيسالميان بوَ رِون بكاتةوة، تا لةو رِوانطةوة ئةحكامةكانى ئاينةكةيان
 بةرضاو رِونيي و هيدايةتةوة ثةروةردطاريان بثةرسنت.

بةلَىَ ئةوان ثيَويستيان بة دكتؤرو نةخؤشخانة هةية بوَ ضارةسةركردنى نةخوَشةكانيان و ثيَويستيان بةشويَنى 
 رؤظ بون و كةرامةتيان بيَت.حةوانةوةى ئةوتوَ هةية لة طةرماو سةرما بيانثاريَزيَت و ثاريَزةرى م

براكامن: ئةو هةموو كارةساتانةى برا موسلَمانةكامنان بةدةستييةوة دةنالَيَنن لةوالَتانى جيهاندا لة كةس شاراوة 
نية، ئةوان طريوَدةن بةدةست هةذارى و نةزانى و بيَكارى و نةخوَشى و نةشارةزايى بةرامبةر ئةحكامة 

تة لة هةولَى بةردةوامدابني بؤ ثاراستنى مرؤظى موسلَمان و رِزطاركردنى لة ئاينييةكان. لةسةريشمان ثيَويس
هوَكارةكانى لةناوضون، ئةم دامةزراوة ثريؤزةش "دةزطاى خيَرخوازى ئيسالمى جيهانى" كة دامةزراوةيةكى 

ييةوة ئاماجنى ئةم خيَرخوازي بةتواناو ليَهاتوةو ثيَويستى بة هةموو هاوكارى و كوَمةك و هاندانيَك هةية، بةدلَنيا
دةزطا خيَرخوازيية رِون و ئاشكرايةو بريتيية لة طرنطيدان بةئيَش و ذانى موسلَمانان و ضارةسةركردنى كيَشةو 
طرفتةكانيان و ثاريَزطاريكردن لة شوناسى ئيسالمييان و بةخشينةوةى بة هةموو جيهانى ئيسالميدا ئيدى لة هةر 

ئةم دةزطاية: ئةو ثةيوةست نيية بة ئينتيمايةكى ناوضةيي، يان ثةيوةست  شويَنيَك بن. لة طرنطرتين سيفةتةكانى
بيَت بة اليةنيَكى دياريكراو جا هةر جؤرة اليةنيَك بيَت، تةنها بريتيية لة دةزطايةكى خيَرخوازى هةلَهيَنجراوى 

ةروةت و سامانى ثيَ قورئان و سوننةت، لةبةرئةوة داوا لةهةموو ئةو كةسة خيَرخوازانة دةكةم كة ثةروةردطار س
بةخشيون، دةست ثيَشخةرى بكةن بوَ هاوكارى كردنى ئةم دةزطا خيَرخوازية لةثيَناو خواى ثةروةردطاردا، 
ئةويش بة بةشدارى كردن لة ثرِوَذة هةمة جؤرةكانيدا، ئةمةش لةو ثيَناوةداية هةتا دةزطاكة بتوانيَت بة كارو 

ةسودةكان بةرجةستة بكات، ضونكة ثةروةردطار بةلَيَنى طرنطى بةو ثرِؤذةكاني هةستيَت و ئاماجنة ئيسالميية ب
كةسانة داوة كة لةثيَناويدا سةروةت و سامانيان دةبةخشن، بةوةى قةرزةكةيان بؤ زياد بكات لة دونياو دوارِؤذدا 

وة ئيَوة  }:واتة. ٩٢سبأ:  چی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب  چوةك دةفةرموويَت: 
 {خشن ئةوة ثةروةردطار جيَطةى ثرِدةكاتةوة، وة ئةو "خوا" ضاكرتينى رِؤزي دةرانة.هةرشتيَك ببة
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 چڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چهةروةها دةفةرموويَت: 

 . ٢٢المزمل: 
ضاكرتو طةورةترة لةرِووى  هةر ضاكةيةك ثيَش خبةن بؤ خؤتان الى خوا دةستتان دةكةويَت ئةوة الى خوا}واتة: 

لةطرنطرتين  {ثاداشتةوة، وة داواى ليَخؤش بوون لة ثةروةردطار بكةن، بةرِاستى خوا ليَخؤشبوويةكى ميهرةبانة.
ئةو هؤكارانةش هاندةرن بوَ ثالَثشتى ئةم دةزطا خيَرخوازية ئةوةية دامةزريَنةران و كار رِاثةريَنةرةكانى بريتني لة 

ن متمانةو خؤيان و سامانيان لةو ثيَناوةدا نةزر كردوةو كاتى خؤيان تةرخان كردوة بؤ كةسانى دلَسؤزو خاوة
طةياندنى كوَمةك و يارمةتى و هاوكارييةكان بةزؤرترين ذمارة لة كةسانى هةذارى موسلَمانان، ئةمةش هؤكارو 

دةنة دةست كةسانى دةستثاك ثالَنةريَكى سةرةكييةو دلَنيايى دةداتة موسلَمانان هةتا سةروةت و سامانةكانيان ب
 بةئاماجنى طةياندنى بة كةسانى شايستة.

براكامن: بةم بؤنةيةوة خوَم و ئيَوةش ئاموَذطارى دةكةم بة ترسان لة خواى ثةروةردطارو هةستكردن بة ضاوديَرى 
نة دةكةم سةبارةت ئةو لة ئاشكراو ثةنهاندا، ئامؤذطارى برايانى سةرثةرشتيارو رِاثةريَنةرانى ئةو دةزطا خيَرخوازيا

بةسامانى ئةو دةزطايانة لةخوا برتسن و بةشيَوةيةكى دروست و شةرعى هةلَسوكةوتي تيادا بكةن، خوَشيان 
بةدوور بطرن لة وةرطرتنى هةموو ئةو شتانةى نزيكن لة رِيباو ئةو كرِين و فرؤشتنة قةدةغانةى ثيَضةوانةن لةطةلَ 

 شةريعةتى ئيسالميدا. 
إن هللا تعالى طیب ال يقبل إال طیبا }دةفةرموويَت:  ةكى دروستدا ثيَغةمبةرى خوا هةروةك لة فةرمودةي

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ وإن هللا تعالى أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین فقال تعالى: 

ثم ذكر الرجل يطیل السفر أشعث أغبر ، ٢٧٢البقرة:  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ 

رب، يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذ: بالحرام، السماء يا  يمد يديه إلى

 . (4){فإنى يستجاب لذلك

واتة: بةرِاستى ثةروةردطارى ثاية بلَند ضاك و ثاك و بيَطةردة، شتى ضاك و ثاك و بيَطةرد نةبيَت الى ئةو ثةسةند 
ان ئةو فةرمانةشى داوة بةباوةرِداران و نية، ئةو زاتةمان هةمان ئةو فةرمانةى كة داويةتى بةثيَغةمبةران،هةم

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ چ فةرمويةتى: 

ئينجا باسى ئةو ثياوةى كرد كة سةفةرى توالنى دةكات و قذ بذو تؤزاوى، دةستةكانى بةرةو  ،٢٧٢البقرة: 
كدا خؤراكى حةرامة، خواردنةوةى حةرامة، ئامسان بةرز دةكاتةوةو دةلَيَت: ثةروةردطارا، ثةروةردطارا، لةكاتيَ

 ثؤشاكى حةرامة، بة حةرام طةورة بووة، ئيرت ضؤن نزاى طريا بووة. 

                                                           
 (.0208لكسب الطیب، رقم )أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من ا (4)
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خواى ثةروةردطار هةموان سةركةوتوو بكات بوَ بةدةسهيَنانى رِةزامةندى خؤي، ثاداشتى هةموو ئةو كةسانة 
 .(5)لة هةموانى وةربطريَت بداتةوة كة لةو دةزطا خيَرخوازيةدا بةشدارى دةكةن و ثةروةردطار

سالم علیكم و رحمة هللا وبركاتهوال

                                                           
 .(288 -6/286مجموع الفتاوى ومقاالت متنوعة ) )5(



 
ثيَويستى طرنطيدان بة برايةتى نيَوان موسلَمانان ض وةك تاك 

 و كوَمةلَ

ئیسالمدا له  

 

1 

 


