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ن وذآر ویادی خوداآردندا زمان آاتی قورئان خوند له  رجه ئايا مه
 بجوت؟

   

   

ك ده :پرسيار  ت یه مانه ئایا آات ك له و نين مه ذیكره  آ م وزمانمان  ده  رجه آان بخو

ت؟ بۆ نموونه ت ته مامدا ده رئاو حه سه  آاتی چوونه له  بجو بيرو هۆش  نها ذیكر به آر

ت به ین یان ده بكه ت؟ هه زمان وده ب ندنی یاد  ها له روه ميشمان ب آاتی خو

واراندا ؟ آانی به وذیكره   یانيان و ئ

رگيانی  تيش بۆ سه حمه ، درود وڕه وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه: ام  وه

غه   . تایه تا هه انی هه ر وهاوه مبه پ

  : م  آه یه

كه ردگار یه روه یاد وذیكری په ك آه وره گه له  آ مان  ترین وباشترین آار موس

ته ردگاریش ته روه امی بدات، یاد وذیكری پهنج ئه كو  زماندا، به له  وه نها آوورت ناآر

ت به ده ت  روه ش یاد وذیكری په آانی الشه ندامه ئه زمان و به دڵ وبه آر   .ردگار بكر

خ عبد الرحمن السعدی  ت  حمه ڕه( ش بی   له) تی خوای ل ب الریاض ( آت

ك به: ت  دا ده ٢٤٥  ڕه الپه)  النضرة وه آات باشی یاد وذیكری ) مطلق ( ها  آی ڕه یه ش

ته ده  وگوفتارانه  وه و آاروآرده موو ئه هه  وه آرا، ئه  وره خوای گه ی  به مه  آه  وه گر ست پ

اتی خودا  سه ده له  وه حيح وبيرآردنه ڕی صه بيروباوه ردگار، له روه په له  یه وه خۆ نزیك آردنه

ر بوونی  روه وسوپاس وستایشی په  والشه  سته جهآانی دڵ و وآاره ردگار، یان ف

كی به رآردن، ئه سوود وآه زانست موویان  هه  یش آه مانه له  وجگه  مانه سانی تریش ف

وه  چنه ده   .  وه اته سه ده ی یاد وذیكری خوای به چوار چ

خ محمد بن صالح العثيمين یش  ت   تی خوای حمه ڕه( ش فسيری  ته  له) ل ب

دگار  روه یاد وذیكری په: ت  دا ده ١٦٨،  ١٦٧  ڕه الپه/  ٢رگی  تی البقرة به سوره
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ت به ده ت یان به  آر ت، ئه آانی له ندامه ئه زمان یان به دڵ بكر يش وایه ش بكر ذیكر   ص

ت، هه ویادی خودا به غه روه دڵ ب آی  یه رمووده فه له) صلی اهللا عليه وسلم ( ر  مبه ك پ

ت  فه حيحدا ده صه أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد آله ؛ وإذا : ( رمو

هۆشيار بن :   واته }رواه البخاري ومسلم{)  فسدت فسد الجسد آله ؛ أال وهي القلب

م  رجه وا سه ر چاك وباش بوو ئه گه ئه  یه ك گۆشت هه یه دا پارچه سته وجه  الشه  له  آه

ت، خۆ ئه ش باش وچاك ده الشه م  رجه وا سه ش خراپ وفاسد بوو ئه یه و پارچه ر ئه گه ب

ه یه و پارچه بن، ئه ی مرۆڤ خراپ وفاسد ده والشه  سته جه   .  ش د

يش له باس آردنی یاد وذیكری خوداآردن به ی  رچاوه سه  وه پيرۆزه  ته و ئایه د

ت  فه ده آه  گرتووه  }٢٨/ الكهف{)  واتبع هواهوال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا : (رمو

ی ئه به:   هوات مان ب ئاگا آرد له) ر الساریی خۆی به له  آه(   آه مه  وه گو یادی  د

نی هه  ری آردۆته سه  ميشه هه  خۆمان، بۆیه و   وتووه زووی خۆی آه واو ئاره دنيا وشو

ناوه  وره رمانی خوای گه فه  وازی له   .  ه

ب یاد وذیكری  به  آانی الشه ندامه ئه زمان یان به نها به یاد وذیكرآردن ته  ربۆیه هه

  .  آی ب گيان وایه یه ك الشه ، وه واوه آجار ناته دڵ یه ردگار به روه په

يش وه  ردگار به روه تی یاد وذیكری په صيفه امان له  وه ك بيرآردنه د اتی  سه ده وت

  .آانی  ردگار ودروستكراوه روه یی په وره گه

یی  وره ویستی وگه خۆشه له  وه ، بيرآردنه وره آانی خوای گه اته سه ی ده يشانهن له

ی  ڵ ترس وپشت به گه چ بوون بۆی له ردگار وملكه روه په ستن پ

دگارن  وره آانی په یاد وذیكره یش له مانه یری ئه وغه  مانه آاندا، ئه رمانه مووآاروفه هه له

  .دڵ  به

ت آه ده  وگوفتارانه  و ووته ئه زمان به ام یادی خودا آردن به به مرۆڤ خۆی پ  ب

كی به هيچ په)  ال إله إال اهللا( ك ووتنی  ، وه وه دگار نزیك بكاته روه په له   ق نيه هه رستراو

  .اهللا   له  جگه
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  وانه ردهو آاروآ موو ئه هه به  آانی الشه ندامه ئه  ردگاریش به روه یاد وذیكری په

ت آه ده نانی  ستان بۆ به ك هه ردگاری، وه روه په له  وه ردار خۆی پ نزیك بكاته باوه ب ه ج

ژه نووش وسوژده نو ناو خوادا، هه آات دان له بردن وجهاد وتيكۆشان و زه  آان، و آ ر  پ

ك تۆ ئه وه ر ئه به یاد وذیكری خودان، له  مانه موو ئه هه نجام  ئه  اآانهباش وچ  م آاره ی آات

ایه ده ده نجام  آانت ئه آاره  ش تۆ یاد وذیكری خودات به مه ردگارتيت، به روه ی په یت گو

ت  فه قورئانی پيرۆزدا ده له  وره بينين خوای گه ده  ر بۆیه ، هه داوه وأقم الصالة إن : ( رمو

كر اهللا أكرب ڕاستی  به:   واته } ٤٥/العنكبوت{)  الصالة تنىه عن الفحشاء واملنكر و

ژ به گومان یادی خوا له گوناهو تاوان ونادروستی ده ستی له رهه نو موو  هه  آات، ب

ت له ده  آه(   نرختره تر و به وره شت گه ژ و آاتی تریشدا بير وهۆشی   ب آاتی نو

ت    ) .ئيماندار، دابگر

نای خودا و  د وثهم سبيحات وحه ك ته زمان وه ردگار به روه یاد وذیكری په :م  دووه

ندنی ذیكره واران آانی به اهللا أآبر آردن، وخو ر ئاو  سه  وتن وچوونه وخه  یانيان وئ

بوونه به پۆشاك له ی وجگه  وه رآردن ونان خواردن ول ت زمانيشی  یش ده مانه ئه  ل ب

ت، چونكه گه له ت آه وه هه مرۆڤ به  دا بجو ت آانی آرد م یاد وذیكره ئه  ژمار ناآر ب

ت  دا نه گه ر زمانيشی له گه ئه ن   .جو

بی   ابن رشد له   وه ئيمام ماليكه  له) ٤٩٠ ڕه الپه/ ١رگی به) ( البيان والتحصيل( آت

ی آردووه نه ت  حمه ڕه(   آه  ق ی  رباره ده  پرسياری ل آراوه  آه) تی خوای ل ب

ندنی ئه ژه له  ی آه سه و آه خو ی ل یدا آه آه نو ت ته س گو ی  نانه ناب ت خۆیشی گو

ژه له ندنی نو ت ؟  ی خۆی نيه آه خو ن   ، وزمانی ناجو

ندن چونكه  مه ئه: ت  امدا ئيمام ماليك ده وه له ژ خو ت نو ی ناوتر ندن   پ ژ خو نو

ت  گه زمانی له  آه  یه وه ئه   .دا بجو

كه یه هي آئيمامی آاسان بی  فی له نه بی حه زهه آانی مه زانا ناوداره  له  آ ( آت

ندنش له: ت  دا ده ١١٨  ڕه الپه/  ٤ررگی  به  له) البدائع والصنائع  ژدا ج  خو ناو نو

ت به به ت آه نه  وه ج ناب ت، ئایا نابينيت آه آان ده زمان پيته  ب ك آه ربب توانای  س

ت به له  ی واجبه وه ئه  یه هه نر ژدا بخو ين ام زمانی نه نو ژه ت لهجو یدا  آه آاتی نو
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ژه رنه آان ده وپيته ت نو ندی خوارد  ر آه گه ها ئه روه ، هه ی دروست نيه آه ب ك سو س

ك له سوره  آه  ت، به ت ن گه نها سه ام دواتر ته قورئان ناخو یشت  یری قورئانی آرد وت

نده آانی به سته به مانا ومه له اندنی زمانی، سو ت ی ناآه آه ب جو   . و

ندوه ی نه وه ر ئه به له   .  یری آردوه نها سه كو ته به  وه ته یخو

هلی عيلم  زانایان وئه  یه وه ووتمان ئه ی آه م ڕاستيه ر ئه سه له  یه گه ش به وه ئه

گری ئه ك له آه  آه  یان آردوه وه ڕ نيته س ت قورئان بخو وزمانی   وه شی پيس ب

ت، به ن گه بجو دڵ  بكات وبه  آه فی قورئانه صحه ماشی مه ته  آه  یان داوه ام ڕ

ته ن اندنی زمانی، ئه به  وه بيخو وان ئه ر جياوازی له سه له  یه گه ش به مه ب جو و دوو  ن

ه اندن به زمان نه  دا، آه ته حا ندنه  جو ت   وه خو   .دانانر

خ محمد صالح العثيمين   وه شه یه م باره له تی خوای ل  هحم ڕه( پرسيار آرا ش

ت  ویست ده  آه) ب ژه آات له ئایا پ ندنی نو ژدا بۆ خو ت، یان ته  آه نو نها  زمان بجو

  ؟ سه دڵ به به

خيش  ت  حمه ڕه( ش ژ ده: امدا ووتی  وه له) تی خوای ل ب ندنی نو بيت  خو

ت، ئه به ژه ر مرۆڤ به گه زمان ب ی نو ند به آه د اندنی زمانی ئه ی خو   وه ب جو

ن، به نها به ته  آانی تریش دروست نيه ها ذیكره روه ، هه دروست نيه ت  كو ده دڵ بكر ب

وه نيت، له گه آانيشی له زمان ول ش ج  مه و گوفتارن، ئه  ی ووته وه ر ئه به دا بجو

ت جگه به ت آه نه  وه به  ج ناآر وه  ب نيت  گه آانی له زمان و ل مجموع { دا بۆ بجو

  .}  ١٥٦  ڕه الپه/  ١٣رگی  ی البن عثيمين بهفتاو

  .  زاتره س زانا و شاره موو آه هه له  وره خوای گه

په:   رچاوه سه   .ام  ڕی ئيسالم پرسيار و وه ما

 


