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 (٢) وانـــــــــــــــــــــــەی/      األحزاب سورەت فسیریەت
              

 (( الرحـــیم الرحمـن اللە بـــسم)) 
 

 و جار:  واتە ، مناسبا متأخرا فعال يقدر المحذوف اوھذ ، بمحذوف متعلق المجرور و الجار(( :  اللە بسم)) 
 و دواکەوتووە کارەکە وە ، کارە دەکەین دیار شاراوەیەی ئەم ، شاراوەیەک بە پەیوەستە مجرور

 کارەکە تقدیری ، ھەیە خواردنت ویستی تۆ، "  اللە بسم: "  دەلێین نموونە بۆ ،"  اللە"  ناوی دوای کەوتۆتە
 .  دەخۆم خوا بەناوی:  واتە"  اکل اللە بسم: "  شێوەیەیە

 

 :  اللە ناوی دوای دەکەوێتە کە کارەکە دواکەوتنی سوودی
 

 .  اللە ناوی بە کردن تەبەڕوک:  واتە ، الله اسم بتقديم التبرك( ١)
 و ناخۆم کەس بەناوی من:  دەلێیت وایە ئەوە وەک ھەر ، الحصر يفيد العامل تأخير ألن:  الحصر( ٢)

 .  نەبێت خوا ئیال ناکەم لەکەس یارمەتی داوای و ناکەم کەس بەناوی تەبەڕوک
 

"  االسم"  مشتقی بە سەبارەت زانایان نێوان لە ھەیە جیاوازی: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی قرطبی
 :  ھەیە وتە دوو

 

 :  چونکە ، دێت بەرزی مانای بە کە ، یە"  السمو"  مشتەقەکەی االسم:  دەلێن ییەکانربەس/  یەکەم
 .  ناوە بەو بەرزدایە پلەی لە ناو خاوەنی چونکە:  دەلێن زانا ھەندێک( ١)
 .  تر کەسانی لە دەبێتەوە جیا و دەبێتەوە بەرز ناوە بەو چونکە:  دەلێن زانا ھەندێک( ٢)
"  پیتە و کار کە ڕستە تری بەشەکەی ھەردوو لە بەرزترە ناو"  االسم"  چونکە:  دەلێن زانا ھەندێک( ٣)

 لەبەر و بناغەیە ناو چونکە ، دەنگن یەک زانایان ھەموو کە پیت و کار لە بەھێزترە ناو ،"  حرف ، فعل
 " .  االسم"  دەلێن پێی ئەوە لەبەر ھەردووکیان بەسەر بەرزییەکەی

 

  ، کەسەکە بۆ نیشانەیە ناو چونکە ، نیشانە:  واتە ، یە"  السمە"  مشتەقەکەی دەلێن ھەندێک/  دووەم
 

 وەسف گەورە خوای بەردەوام:  دەلێن ، یە"  السمو"  ناو داتاشراوی دەلێن ھەلدەبژێرن یەکەم وتەی ئەوانەی
 دوای وە و کردنی دروست پاش وە ، کراوەکان دروست کردنی دروست پێش تەواو سیفاتی بەناو کراوە

 .  یەسونە ئەھلی وتەی ئەمە کە ، ناکات گەورە خوای سیفەتەکانی لەناو کار شتێک ھیچ ، بردنیشیان لەناو
 

 خوای:  دەلێن ، نیشانە:  واتە ، یە"  السمة"  ناو داتاشراوی:  دەلێن ھەلدەبژێرن دووەم وتەی ئەوانەی بەالم
 دانا خۆی بۆ سیفەتی ناو کرد دروست کراوی دروست کاتێک ، بووە سیفەت ناو بێ سەرەتا گەورە

 ئەمە کە ، معتەزیلەیە وتەی ئەمە کە ، دەمێنێتەوە سیفەت ناو بێ دەبات لەناو کراوەکان دروست ،کاتێک
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 دروست قورئان:  دەلێت کە وتەی لەو ترسناکترە وتەیەیان ئەم ھەروەھا ، ئومەتە دەنگی یەک پێچەوانەی
  ١.... (( ەـ "مخلوق" کراوە

 
 ناوە ئەم ، نییە ناوەی ئەم گەورە خوای لە جگە تر کەسی ، گەورە خوای ناوەکانی لە ناوێکە(( :  اللە)) 

 .  ناوەکانە بنچینەی
 

 ، دێت بەرفراوانی و زۆری مانای بە ە"  فعالن"  وەزنی لەسەر بەرفراوانە ڕەحمێکی خاوەن(( :  الرحمن)) 
 .  بەرفراوانە و زۆر ڕەحمێکی خاوەن

 

 .  دێت کارەکە ڕوودانی بەمانی ، الفعل وقوع علی الدال ، ە" فعیل"  وەزنی لەسەر((  الرحیم)) 
 

 ڕەحمێکی خاوەن:  الرحمن واتە ، الواصلة الرحمة ذو والرحيم ، الواسعة الرحمة ذو الرحمن ، کەواتە
 .  کارەکەیەتی ڕەحم گەینەرە ڕەحمێکی خاوەن:  الرحیم ، سیفەتە ڕەحم لێرە بەرفراوانە

 

 :  نـــــــــاوە دوو ئــــەم نێـــــــوان جیاوازی
 
 ئیمانداران و دونیا لە دەگرێتەوە کراوەکان دروست ھەموو بەرفراوانە ڕەحمێکی خاوەن:  الرحمن( ١)

 .  قیامەت لە دەگرێتەوە
 

 . ئیمانداران بۆ تەنھا بەزەیی و ڕەحم خاوەن:  الرحیم
 بەو کردووە تایبەت ئیمانداری ئایەتە لەم ، ٢(( رحیما بالمؤمنين وکان: )) ....  دەفەرمووێت گەورە خوای
 .  خۆی ناوەی

 

 بەرامبەر گەورە خوای بێ:  واتە ،((   الرحيم لرءوف بالناس اللە أن: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای بەالم
 .  بەزەییە بە زۆر خەلک

 .  ئیماندارە پێی مەبەست لێرە خەلکیش دەلێن بەالم ، خۆی ناوی بە کردووە تایبەت خەلکی ھەموو ئایەتە لەم
 

 .  دەکات ذات سیفەتی لەسەر دەاللەت:  واتە ، ذاتية صفة علی دال:  الرحمن( ٢)
 

 .  دەکات کار سیفەتی لەسەر دەاللەت:  واتە ، فعلية صفة علی دال:  الرحیم
 

 .  گشتییە مانای و تایبەتە ناوێکی:  واتە ، المعنی عام االسم خاص:  الرحمن( ٣)
 .  تایبەتە مانای و گشتییە ناوێکی:  واتە ، المعنی خاص االسم عام:  الرحیم

 
                                                             

1
 ١٥٦ الپەڕە ١ج القران ماکألح الجامع(  

2
 (٤٣) األحزاب(  



3 
 

ِأهوِ ِٱّلَلهِِٱْدُعواِِْقُلِ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ، دابنێت خۆی لە مرۆڤ کراوە نەھی ناوێکە الرحمن کەواتە

نِهِٱْدُعواِْ ِِٱلَرْحمهَٰ آءُِِفهلههُِِتهْدُعواَِِْماِأهي ًّاۖ  ِِٱْلُحْسنهىَِِٰٱْْلهْسمه  ِۖ له ت كِهِتهْجههرِِْوه َله ِِب صه له اف تِِْوه ٱْبتهغِ ِب ههاِتُخه ِِل كِهذهَِِٰبهيْنِهِوه ب يَلًّ   ١((ِسه

 ناوی نابێت کە بەلگەیە دەلێن ، کردووە باس پێکەوە ی((  الرحمن))  و((  اللە))  ناوی ئایەتە لەم

 .  دابنێیت خۆت لە (اللە) ناوی نابێت چۆن وەک ھەر دابنێیت لەخۆت (الرحمن)

:  دەفەرمووێت گەورە خوای ، رحیم بە کردووە پێغەمبەری وەسفی گەورە خوای((  الرحیم))  ناوی بۆ بەالم

ُكمِِْلهقهدِْ))  آءه ُسولِ ِجه نِِْره ُكمِِْمِّ ز يزِ ِأهنفُس  لهْيهِ ِعه اِعه ن تُّمِِْمه ر يصِ ِعه لهْيُكمِحه ن ينِهِعه ُءوفِ ِب ٱْلُمْؤم  يمِ ِره  .٢(( َرح 

 .  رحمان رجل:  ناوترێت بەالم رحیم رجل:  دەوترێت ، بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەرە پێی مەبەست ئایەتە ئەم
 

 (( :  الرحیم الرحمن اللە بسم))  سوودەکانی
 

 اللە بسم دەلێن زانایان ، ھەیە ڕەحمی سیفەتی گەورە خوای کە بەلگەیە ئایەتە ئەم/  یەکەم سوودی
 کە تر سورەتەکانی و فاتحە سورەت لە نییە ئایەت بەالم ، گەورە خوای کتابی لە سەربەخۆیە ئایەتێکی

 ، سورەت جیاکردنەوەی بۆ نەک سورەت کردنی پێ دەست بۆ سەربەخۆیە ئایەتێکی ، ڕاستە وتەی ئەمە
 الرحمن اللە بسم))  التوبە سورەت دەلێین"  سورەتە جیاکردنەوەی بۆ بلێی:  واتە"  بلێیت وا ئەگەر چونکە
 .  نەکردۆتەوە جیا لێک االنفالی و التوبە سورەت کەواتە ، نییە تێدا ی((  الرحیم

 :  بەلگەن نەقل و عەقل ھەیە ڕەحمی سیفەتی گەورە خوای كەواتە
 

 .  ھەیە ڕەحمی سیفەتی گەورە خوای کە ھاتوون ئاشکرا و ڕوون فەرموودەی و ئایەت چەندین:  نقل
 

  .گەورەیە خوای ڕەحمی ئاسەواری ناخۆشییەک ھەر الچوونی وە و خۆشییەک و نیعمەتێک ھەر ھاتنی:  عەقل
 

 مانای بەلکو ، ڕەحم بە ناکەن گەورە خوای وەسفی و دەکەن گەورە خوای ڕەحمی ئینکاری خەلکانێک
 بە بکەیت گەورە خوای وەسفی نابێت دەلێن ھەروەھا ، نیعمەت ویستنی یان نیعمەت بۆ دەیگۆڕن ڕەحم
 نەرم و سۆز ڕەحم چونکە"  بالله اليلق ھذا و ، ورقة ، خضوع و ، لین و ، انعطاف الرحمة ألن"  ، چونکە ڕەحم

 وەسف گەورە خوای ناگونجێت و نییە گەورە خوای شیاوی ئەمەش کە ، تێدایە الوازی و زەلیلی و نیانی و
 .  شێوەیە بەم بکەیت

 
 
 

                                                             
 . اإلسراء(  1
2

 (١٢٨) التوبە(  
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 :  دەلێن زانایان دا وەالم لە
 

 گرینگی بنچینەیەکی ئەمە کە ، کراوەکان دروست بە بچوێنی گەورە خوای سیفەتدا لەناو نابێت( ١)
 . دا سیفەت و ناو بابەتی لە سونەیە ئەھلی

 

 ، نییە زەلیل و الواز کەچی ، ھەیە ڕەحمی سیفەتی بەھێز کاربەدەستی دونیادا لە دەلێین ھەورەھا( ٢)
 سیفەتە ئەم مرۆڤ بۆ ئەگەر کەواتە ، بێت زەلیل و الواز ڕەحمێک خاوەن ھەموو نییە مەرج کەواتە

 .  کراوەکان دروست لەگەڵ ناکرێت بەراورد کە دەگونجێت گەورەش خوای بۆ شێوەیە بە بگونجێت
 

 گەورە خوای کە ئاشکران و ڕوون سونەت و قورئان لە ھاتوون نەقل بەلگەی چەندین دەلێین ھەروەھا( ٣)
 .  ھەیە ڕەحمی سیفەتی

 

 . گەورەیە خوای ڕەحمی ئاسەواری ناخۆشییەک ھەر الچوونی و نیعمەتێک ھەر ھاتنی( ٤)
 

 گەورە خوای لە جگە بکەی کەسێک ھیچ بەناوی تەبەڕوک نابێت کە بەلگەیە ئایەتە ئەم / دووەم سوودی
 و مباڕەکە پێغەمبەران الشەی ڕاستە دەلێین وە ، بکەی پیغەمبەریش بەناوی تەبەڕوک نییە دروست ھەتا ،

 بەلگە ، بکەیت ناویان بە تەبەڕوک نابێت بەالم بکەیت موویان و تف و عەرەق و الشە بە تەبەڕووک دروستە
 :  بەلگە ، بکەیت الشەیان بە تەبەڕوک دروستە کە

 

يِهِأنس وعن (١) ض  نهَُِِللَاُِِره ُسولِأنِعه ِثمِونحرِبمنىًِِّمنزلهِأتىِثمِفرماهاِالجمرةِفأتىِمنىًِِّأتى)ِِملسو هيلع هللا ىلصَِللَا ِِره

لهيهِ ُِمتَفهقِ .ِ(الناسِيعطيهِجعلِثمِاْليسرِثمِاْليمنِجانيهِإلىِوأشار(ِخذ:ِ)للحَلقِقال  .عه
 وە و مینا لە خۆی مالەی ھاتە پاشان ، کرد شەیتانی ڕەجمی و مینا ھاتە بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر:  واتە

 پاشان ، چەپ پاشان و کرد ڕاستی الی بۆ ئاماژەی ،((   بگرە: ))  وت سەرتاشی بە پاشان و بڕی سەر ئاژەڵی
 . خەلک بە دای سەری قژی

 

 مووەکانی کرد طلحەی باوکی بانگی پاشان و بڕی قژی سەری ڕاستی الی سەرتاش.....  ھاتووە وایەتير
 باوکی بە دا ئەمەشی و بڕی سەرتاشیش((  ببڕە: ))  وت پێی سەرتاش بە دای سەری چەپی الی پاشان ، دا پێی

 .  مسلم رواە((  خەلک لەنێوان بکە دابەش: ))  فەرموو پێی طلحە
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ةهِِأن (2) ْسُعودِ ِْبنُُِِعْروه لِهِالحديبيةِ ِزمنِهِوسلمِعليهَِللاِصلىِالنبيِإلىِمكةهِِكفارُِِأرسلههِلماِالثقفيِهِمه عه ِيهْرُمقُِِجه

ابِه لَىِالنَب يِِِّأهْصحه لهْيهِ َِللَاُِِصه لَمِهِعه سه ْينهْيه ،ِوه اَِللَا ِِفهوِه:ِ"ِِقهالِهِب عه ُسولُِِتهنهَخمِهِمه لَىَِللَا ِِره لهْيهِ َِللَاُِِصه لَمِهِعه سه ةًِِّوه امه ِإ َلِِنُخه

قهعهتِْ ُجلِ ِكهفِِِّف يِوه ْنهُمِِْره لهكِهِم  ْجهههُِِب ههاِفهده هُ،ِوه ْلده ج  إ ذهاِوه هُمِِْوه ره هُ،ِاْبتهدهُرواِأهمه اِأهْمره إ ذه َضأهِِوه اُدواِتهوه لهىِيهْقتهت لُونِهِكه ِعه

ُضوئ ه ، إ ذهاِوه لَمِهِوه فهُضواِتهكه اتههُمِِْخه هُ،عِ ِأهْصوه اِْنده مه دُّونِهِوه اِالنَظهرِهِإ لهْيهِ ِيُح  يمًّ عِهِ،"ِلههُِِتهْعظ  جه ةُِِفهره اب هِ ِإ لهىُِعْروه ِأهْصحه

،ِأهيِْ:ِ"ِِفهقهالِه َللَا ِِقهْوم  فهْدتُِِلهقهدِِْوه لهىِوه ،ِعه فهْدتُِِاْلُملُوك  وه لهىِوه رِهِعه ىِقهْيصه ك ْسره ،ِوه يِّ اش  النَجه َللَا ِِوه أهْيتُِِإ نِِْوه ل كًّاِره ِمه

ابُهُِِيُعهظُِّمهُِِقهطُِّ اِأهْصحه ابُِِيُعهظِّمُِِمه َمدِ ِأهْصحه لَىُِمحه لهْيهِ َِللَاُِِصه لَمِهِعه سه َمدًّا،ِوه َللَا ُِِمحه ةًِِّتهنهَخمِهِإ نِِْوه امه قهعهتِِْإ َلِِنُخه ِف يِوه

ُجلِ ِكهفِِّ نْهُمِِْره لهكِهِم  ْجهههُِِب ههاِفهده هُ،ِوه ْلده ج  إ ذهاِوه هُمِِْوه هُ،أهِِاْبتهدهُرواِأهمهره اِْمره إ ذه َضأهِِوه اُدواِتهوه لهىِيهْقتهت لُونِهِكه ُضوئ ه ،ِعه ِوه

إ ذها لَمِهِوه فهُضواِتهكه اتههُمِِْخه هُ،ِأهْصوه ْنده ِ(2٧٣٣ِِ،2٧٣2)ِالبخاریِرواە.....ِ"ِِع 

 

 پێغەمبەری بەخوا سوێند:  دەلێت ، چاوەکانی ھەردوو بە کرد پێغەمبەری ھاوەاڵنی سەیری بەوردی عورە:  واتە
 مسح پێ خۆیانی پێستی و وچاو دەم ھاوەاڵن لە یەکێک دەستی ناو دەکەوتە ئیال بکردبا تفێکی ھەر خوا

 نزیک ھەلگرتبا نوێژی دەست ئەگەر ، دەکرد یانی بەجێ جێ پەلە بە بکردبا پێ فەرمانی ئەگەر ، دەکرد
 لە دەکرد نزم دەنگیان دەکرد قسەیان کاتێک وە ، پێغەمبەر نوێژی دەست ئاوی لەسەر بکەن شەڕ بوو
 الی بۆ چوویمە وەفد بە من بەخوا سوێند قەوم ئەی:  وتی خۆی ھاوەالنی الی بۆ گەڕاوە عوروە  . پێغەمبەر الی

 ھاوەالنی نەبینیووە مەلیکم ھیچ بەخوا سوێند ، نجاشی و کیسرا و قەیسەر الی بۆ چوویمە من ، مەلیکەکان
 ئیال بکردبا تفی یەک بەخوا سوێند ، پێغەمبەر ھاوەالنی وەک دابنێن بەگەورە خۆیان مەلیکەکەی

 پەلە بە دەکرد فەرمانی کاتێک وە ، دەکرد مەسح پێ پێستی و ڕوخسار و پیاوێکیان دەستی ناو دەکەوتە
 دەست ئاوی لەسەر بکەن شەڕ بوو نزیک ھەلدەگرت نوێژی دەست کاتێک وە ، دەکرد بەجێیانی جێ

 .... .  دەکرد نزم دەنگیان دەکرد قسەی کاتێک وە ، نوێژی
 

 ئیال خوارەوە کەوتبا موویەکی ھەر:  واتە((  أخذوه إال شعرە من یسقط وال: ))  إسحاق ابن زاد روایة وفی
 .  دەگرتەوە ھەلیان

 

 بێجگە بەالم ، تر کەسانی بۆ دەبێت نقل کاریگەرییەکەی و زاتییە پێغەمبەران بە کردن تەبەڕوک کەواتە
 :  بەلگە ، بکەیت پێ تەبەڕوکیان نابێت و نییە زاتییان بەرەکەتی پێغەمبەران لە
 

 فەرموودە ڕاستە دەلێین وە ، بووە ھاوەالنە باشترینی کە نەکردووە ئەبوبکر بە تەبەڕوکیان ھاوەالن* 
 باش کردەوەی کردنی ھی  بەرەکەتەکە بەالم بەرەکەت و مبارەک بە کردووە موسلمانی وەسفی ھاتووە

 .  نییە زاتی بەالم ھەیە بەرەکەتی موسلمانێک ھەموو کەواتە ، کردنە بانگەوازی و زانست و ھێنان ئیمان و
 الماء مجمع و ، الماء مجمع والبركة ، بالكسر البركة من مأخوذة وھي ، ثبوته و الخير كثرة ھي:  البرکة

 . الثبوت( ٢. ) الکثرة( ١: ) بأمرين الماء مجرى عن يتميز
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 کە البرکە لە وەرگیراوە ، مانەوەی و بوونی جێگیر یان زۆر خێرێکی لە یە بریتی:  بەرەکەت:  واتە
 کە تر ئاوەکەی لە ئاوە ئەم ، دەگرێت لەخۆ و کۆدەبێتەوە تێدا ئاوی کە شوێنەیە ئەو ، لەژێرە کەسرەی

 .  ئاوەکە بوونی جێگیر( ٢. ) ئاوەکە زۆری( ١: ) شت دوو بە دەکرێتەوە جیا دەڕوات لەبەری
 

 :  حالەتانەن چوار ئەم بەرد و دار و گۆڕ بە كردن تەبەڕوك دەلێن زانایان
 

 ئەگەر ھينا خۆيدا بەالشەى بەردى و دار یان بەرد يان دار یان گۆڕ بە كرد تەبەڕوكى كەسێك ئەگەر( 1)
 . گەورەيە شيركى ئەمە كردەوەیە بەم دەبێت نزيك لێی خوا الي بۆ وەسيلەیە بيت ئەوە مەبەستى

 

 وابێت مەبەستى ئەگەر ، ھينا خۆيدا بەالشەى و خۆڵ و بەرد و دار و گۆڕ بە كرد تەبەڕوكى ئەگەر( 2)
 بەم خوا بە دەگات و دەبێت نزيك خوا له نييه ئەوە مەبەستى بەرەکەت ھاتنى بۆ سەبەبێكه ئەمە كه

 .بچووکە شيركى ئەمە دێت خواوە الیەن له بەرەکەت وايه باوەريشى وە ، كردەوەيە
 

 نەبوو مەبەستى ھيج ھەلواسى يان  ھێنا خۆيدا  الشەى بە بەردى و دار یان ھێنا گۆڕدا بە خۆی ئەگەر(3)
 . شيرك ئەھلى به  چوواندنە خۆ چونكه نابێت ئەمەش

 

 و دار  گۆڕو خودى له بەرەكەت وابێت باوڕی...و بەرد و دار و گۆر بە كرد تەبەڕوكى ئەگەر( ٤)
 چونكه ، پەروەردگاريەتيدا له شيركه  و گەورەيه شيركى ئەمە خوا اليەن له نەك دێت بەردەكەوە
 .  دێت خوايەوە اليەن له ھەموو بەرەكەت

 

 نەخۆش بوونەوەی چاک بۆ ھۆکارێکە ئەمە وایە باوەڕیان چاک پیاو گۆڕی الی دەبەنە نەخۆش خەلکانێک
 حالەتانەی ارچو ئەو خەلکە بیرباوەڕی گوێرەی بە وە و شیرکە کە ئەوەیە شت کەمترین:  دەلێین ،

 بەالم ، الحرام بیت وەک شوێن ھەندێک خستۆتە بەرەکەتی گەورە خوای ڕاستە ، کرد باسمان
 گەورە خوای ئەوەی بۆ شوێنە ئەو ببەیتە نەخۆش یان بکەیت مسح ێپ خۆتی نییە ئەوە ھی بەرەکەتەکە

 و تێدایە زۆری خێری کە باشە کردەوەی کردنی ھی الحرام بیت بەرەکەی بەلکو ، بھێنێت بۆ شیفای
 .  دەکرێت الحرام بیت لە تەنھا کە تەواف و عومرە و حەج کردنی وەک ، تە شوێنەکانی لە جیاوازە

 

 ؟  دروستە ئەمە ئایا دەپرژینن خۆیان شەی بەال دەكەن زەم زەم ئاوی بە تەبەروک خەلكانێک// پ
 

 سەالمی پێغەمبەر نەخۆشی بۆ شیفایە خواردنەوەی و موبارەكە زەم زەم ئاوی یە نی تێدا گومانی//  وەالم
 زەم زەم ئاوی:  واتە ،( 2٤۷3) مسلم رواە((  طعم طعام نهاٳ ، مبارکة نهاٳ: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای

 . خواردنیشە و موبارەكە ئاویكی
فهاءُِ):   دەفەرمووێت ھاتووە ریوایەت ش   دیارە فەرموودەكە ڕوكەشی ، نەخۆشی بو چارەسەرە واتە (ُسْقمِ ِوه

 : بەلگە ، خواردنەوە بە نییە تایبەت چارەسەرەكە
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 ابن ، گرت منی تا نەخۆشی مەككە لە عباس ابن الی لە دانیشتبووم من:  دەفەرمووێت الضبعی جمرة ابی
    : دەفەرموێت بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر چونكە زەم زەم ئاوی بە بكەوە سارد تایە ئەو گوتی عباس
نِِْاْلُحم ى))ِ ههن مِهِفهيْحِ ِم  اءِ ِفهأهْبر ُدوههاِجه  بكەیتەوە سارد دوزەخ ھەناسەی لە تا:   واتە( زمزم بماء)  قال أو .((ب اْلمه

 . زەم زەم ئاوی یان بەئاو
 

 نزمكردنەوەی یان تا نەخوشی چارەسەری مەبەستی بە بهێنی بەكار تر ئاوی و زەم زەم ئاوی دروستە كەوایە
 ئەمە موبارەكە ئاوێکی كە ئەوە بەمەستی و خۆی الشەی بە پرژاندن زەم زەم ئاوی بەالم ، تا گەرمی
 . باشترە نەكرێت

 

 پڕژاندنی وەكو بكەم شتێک ئایا بلێت یەكێك ئەگەر: ))   دەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی عثیمین ابن
 و ھەروەك كفن بە بیكەن ئەوەی بۆ بشۆین پێ قوماشی یان بەرگ و جل یان الشە بەسەر زەم زەم ئاوی

  ؟ ئێمە پێش كردووە ئەمەیان خەلكانێک
 

 ئەمەیان ، بووە جێگیر پێغەمبەرەوە لە كە زیاتر لەوە تێناپەڕین ناكەوین پێش ئێمە نەخێر دەلێن ئێمە:  وەالم
 لە ئەوەی تێناپەڕين و ناكەوین پێش ئێمەش نەبووە جێگیر بێت لەسەر خوای سەالمی پێغەمبەرەوە لە

 ١. (( ناگرین وەری نا ئەگەر دەگرین وەری بووبێت جێگیر بێت لەسەر خوای سەالمی پێغەمبەرەوە
 

 زەم ئاوی بە كردن تەبەڕوك بە داوە ڕێگەی گەورە خوای: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی باز ابن
 بپارێزێت خۆی بگرێت پێغەمبەرەوە شەریعەتی بە دەست واجبە ئیماندار لەسەر بەالم كردووە موبارەكی زەم
  ٢(( كردنی پێچەوانە لە

 

 جیاوازە و مبارەکە کە زەم زەم بەئاوی بهێنی الشە کردنی سحەم لە واز وایە باشتر بڵێین ئەگەر کەواتە
 . تەبەڕوک وەک دامەھێنە خۆتی بەالشەی و بهێنە لێ وازی لەپێشترە باران ئاوی ، تر ئاوی لەگەڵ

 

ابهنها:ِ)ِِقهالِهِعنهَِللاِرضيِأهنهسِ ِعن نهْحنُِِأهصه عِهِوه ُسولِ ِمه لَىَِللَا ِِره لهْيهِ َِللَاُِِصه لَمِهِعه سه طهرِ ِوه ِِقهالِهِ،ِمه سهرِه: ُسولُِِفهحه َِللَاِ ِره

لَى لهْيهِ َِللَاُِِصه لَمِهِعه سه تَىِثهْوبههُِِوه ابههُِِحه نِِْأهصه ُسولِهِيها:ِِفهقُْلنها.ِِاْلمهطهرِ ِم  نهْعتِهِل مِه!َِِللَا ِِره هنَهُِ:ِِقهالِهِ؟ِههذهاِصه يثُِِْل  د  ْهدِ ِحه بِّهِ ِعه ِب ره

الهى ِمسلمِرواە(ِِتهعه

ِ

ِبارانمانِکهِبووينِوسلمِعليهَِللاِصلِخواِپێغهمبهریِلهگهڵِئێمه:ِِدەفهرمووێتِِمالکِکوڕیِئهنهسی:ِِواته

:ِِووتیِ؟ِکردِواتِبۆچی:ِِوتمانِئێمهِبکهوێتِلشهیِبهرِتابارانِلداِخۆیِجلیِدەڵێتِئهنهسِداباریِبهسهر

ِ.ِهاتووەِپهروەردگارەوەِلیِتازەِبارانهِئهو))ِ

ِ

ِ.المطرِمنِاصابهِحتیِرفعهِيعنی(ِثوبهِفحسر)

ِ

                                                             
 3٤۸ الپەرە  ۷ج الممتع شرح(  1
 12٥ الپەڕە ٥۷ ژمارە االسالمیة البحوث مجلە(  2



۸ 
 

ِِدەفهرمووێتِبێتِلێِخوایِرەحمهتیِعثيمينِابن ((ِ ِلهوانهيهِ،ِنهکراوەِدياریِبهرگِوِجلِلدانیِشوێنی:

ِناوکیِسهروویِدياربێتِئهوەیِچۆکهکانِلهژێرەوەیِلدابێتِخوارەوەیِلهوانهيهِ،وەِلدابێتِناوکیِسهرووی

......ِِ((ِِههڵگرتووە
1
ِِ

ِ

ِِدەفهرموێتِبێتِلێِخوایِرەحمهتیِالنوویِئيمام ((ِ ِسونهتهِکهِهاوەاڵنمانِبۆِبهڵگهيهِفهرموودەيهِئهم:

.((بهرکهوێتِِبارانیِئهوەیِبۆِبخهيتِبهديارِورەتهلهعِبێجگهِبارينِبارانِسهرەتای
2
ِ

ِ

ِبهبارانِتهبهڕوکیِکهِبێتِلێِخوایِسهلمیِلهپێغهمبهرِئهمهی:ِ))ِِدەفهرمويتِبێتِلێِخوایِڕەحمهتیِقرطبی

ِکردوويهتیِپاککرەوەِوِپاکِوِمبارکِوِبهڕەحمهتِناوەِبارانیِناویِگهورەِخوایِچونکهِ،ِچارەسهرِبۆ

...ِ(ِژيانِبههۆکاری
٣
ِ

ِ

ِترِهاوەڵیِچهندِوِعباسِابنِوِعوثمانِ،ِبهربارانِداوەتهِانخۆيِبارينِبارانِکهسهرەتایِکراوەِنقلِهاوەاڵنِله

ِ.ِهاتبێتِبهڵگهِئيَلِبارينِبارانِپاڵِنادەينهِشيفاءِبهاڵمِ،ِکراوەِنهقل

ِ

ِكردنِتهبهڕوكِبێتِلێِخواِسهلمیِپێغهمبهرِمهبهستی:ِ))ِِدەفهرمووێتِبێتِلێِخوایِڕەحمهتیِعثيمينِابن

ِبارانهكهِكهِبووەِئهوەِمهبهستیِبهلكوِ،ِفهرموويهتیِگهورەِخوایِكهِموبارەكهِبارانِوەلهوِ،ِبارانِبهِيهِنی

.....((ِبكهوێتِلشهیِبهرِلێبووەِحهزیِهاتووەِپهروەردگارەوەِلهليهنِوِتازەيه
4
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