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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ

 
تى ماڵپەڕى بەهەشستاف
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دةربارةي بةكارهيَناني سيواك بؤ  اياندانيَوان زاننيية لة يالفيَكهيض خلة رِاستيدا 

 .(1) رِؤذووةوان ثيَش كاتي نييوةرِوَ

بؤ  ةوةبةكارهيَناني سيواك بارةيلةبةآلم دوو بؤضوني جياوازيان هةية 
 . وةلةدواي كاتي نيوةرِؤ رِؤذووةوان

ة رِؤذووةوان بستة بؤ بةكار هيَناني سيواك درو :ئةوةية ؤضوني يةكةمب
ضونةش لةم بةرِيَزانةوة ئةم بؤ دواي كاتي نيوةرِؤش،لةرِةهايي لةثيَش وة

إبراهيم و  .رضي هللا عنهم، وعائشة ، وابن عباسخطابي كورِي عمرطيَرِدراوةتةوة: )
 .(2) زبري ي كورِي النخعي وابن سريين وعروة

بن  وأمحد بن أنس حنيفة ومالك أبو طوتةي ئةم ئيمامانةية:هةروةها ئةمة 
 (6)وابن القيم (5)وشيخ اإلسالم ابن تيمية (4)واختيار النووي (3)يف رواية نبلح

 (.(1)والشوكاين
                                                           

 .1/119، اإلنصاف 1/275، اجملموع 1/392، حاشية العدوي  1/19انظر : بدائع الصنائع )1 (

   .1/139 ، املغين 4/99، طرح التثريب  1/279انظر : اجملموع )2 (

 .1/166، شرح الزركشي  1/118، اإلنصاف  1/139، املغين  1/534، حاشية الدسوقي  1/179، املدونة  1/19، بدائع الصنائع  3/99انظر : املبسوط )3 (

   .1/276انظر : اجملموع )4 (

   .62انظر : االختيارات الفقهية )5 (

   .2/63انظر : زاد املعاد )6 (
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بؤ  )مةكروهة( واتا نيية بةكار هيَناني سيواك باش :ئةوةية ؤضوني دووةمب
 ضونةش لةم بةرِيَزانةوة طيَرِدراوةتةوة:دواي كاتي نيوةرِؤوة، ئةم بؤرِؤذووةوان لة

 .(2))ثور وأبو عطاء وجماهد وإسحاق )

الشافعي وأمحــــد يف املشهور من إمام  وةهةروةها طوتةي ئةم ئيمامانةية:
 (.(3)املذهب

بةلَطةي ئةوانةي كة بؤضوني يةكةميان هةلَبذاردووة ئةمانةي الي 
  خوارةوةية:

رمودانةي كةلةو بارةيةوة هاتوون، بةلَطةيان هيَناوةتةوة بةطشتطريي ئةو فة
كردووةو  سيواكيان سودو ثاداشيت بةكارهيَناني ةهايي باسيهةمويان بةرِضونكة 

 كاتيَكةوةو كاتيَكي تري ليَ بةدةربكات، لةو فةرمودانةش:بةنةكراوة  ثةيوةست

 َعَلى َأوْ  أُم ِت  َعَلى َأُشق   َأنْ  َلْواَل : )قال أن رسول هللا  حديث أيب هريرة -1
 .(5)(ُوُضوء   ُكل ِ   ِعْندَ ) ويف رواية (4)(َصاَلة   ُكل ِ   َمعَ  ِِبلسِ َواكِ  ََلََمْرُُتُمْ  الن اسِ 

                                                                                                                                                 
   .108،  1/107َلوطار انظر : نيل ا)1 (

   .1/138، املغين  4/98، طرح التثريب  1/279انظر : اجملموع )2 (

   .1/117، اإلنصاف  1/101، املبدع  1/138، املغين  1/167، روضة الطالبني  1/82، احلاوي  1/61انظر : اَلم )3 (

  .يف كتاب الطهارة ِبب السواك 1/220معة ، ومسلم واللفظ له يف كتاب اجلمعة ِبب السواك يوم اجل 1/214أخرجه البخاري )4 (

  .تعليقاً يف كتاب الصيام ِبب السواك الرطب واليابس للصائم 2/234أخرج هذه الرواية البخاري )5 (
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يان لةسةر مبزانياية نابيَت بة نارِةحةتي لة سةر ئوممةتةكةم ئةطةر واتة:  
 هةموو لةطةلَدةكردن لةطةلَ هةموو نويَذيَكدا، يان  ئةوا فةرمامن ثيَ ،خةلَك

 سيواك بةكار بهيَنن. طرتنيَكدا دةستنويَذ

ئةو فةرمانة هةموو نويَذةكان كة ودةيةدا ئةوةيةبةلَطةش لةم فةرم 
دةطريَتةوة، نويَذي نيوةرِو، نويَذي عةسر، نويَذي مةغرب، ئيرت بؤ رِؤذووةوان و 

  .(1)جطة لةويش

َتهُ  َدَخلَ  ِإَذا َكانَ    الن ِب   َأن  )(ـا)حديث عائشة-2  .(2)(ِِبلسِ َواكِ  َبَدأَ  بـَيـْ

مالَةوة بهاتايةتة   ركاتيَك ثيَغةمبةردةفةرمويَت: هة ـاواتة: عائيشة
 سيواك كردن.يةكةم شت دةسيت دةكرد بة

طشتيية   يَغةمبةرسيواك كردنةي ثلَطة لةم فةرمودةيةدا ئةوةية كة ئةو بة
يان لةدواي ثيَش  رِؤذو بوبيَت يان نا! لةضؤتة مالَةوة ئيرت بةكاتةكان كة بؤ هةموو

 .(3)يَكدا بووةهةموو حالَةت، لةبوبيَت كاتي نيوةرِؤ

 .(1)(لِلر ب ِ  َمْرَضاة   ، ِلْلَفمِ  َمْطَهَرة   السِ َواكُ )  ِب الن   نِ عَ  (ـا)حديث عائشة-3

                                                           
   .1/66، إحكام اَلحكام  2/348انظر : شرح فتح القدير )1 (

  .يف كتاب الطهارة ِبب السواك 1/220أخرجه مسلم )2 (

   .4/158فتح الباري  انظر :)3 (
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 مايةي رِةزامةندي خواي طةورةية. ةو كردن ثاككةرةوةي دةمة: سيواكواتة

هامنان دةدات بؤ زؤر   ثيَغةمبةرمودةية بةلَطةي ئةوةي تيَداية كةئةم فةر
بةتييةوة، كةواتة بيبةستيَتةوة بةكاتيَكي تايناني سيواك بةبيَ ئةوةي كةبةكارهيَ

  . بةرِؤذوش بيَت كةسيَك كةبؤ  دةطريَتةوة كاتي دواي نيوةرِؤشئةم هاندانة 

 َوُهوَ  يـََتَسو كُ  ُأْحِصي ماال  هللاِ  ولَ سُ رَ  رََأْيتُ ):  رَبِيَعةَ  ْبنِ  َعاِمرِ  َحِديثُ  -4
 . (2)(َصائِم  

 سواكي بةكارهيَناوة بةرِؤذوش بووة. بةبيَ شومار ثيَغةمبةرم بينيوة واتة: 
 .(عيفةضهتيَبيين ئةم فةرمودةية )

(ـةوة طيَرِدراوةتةوة َغْنم ي كورِيالر مْحَنِ  َعْبدِ لة)بةسةرهاتةية كة ئةو-5
ك ( سيوا؟ َصاِئم   َوَأنَ  َأَأَتَسو كُ ( طومت )َجَبل ي كورِيُمَعاذدةلَيَت: ثرسيارمكرد لة)

تم لةوةية لة رِؤذوم؟ ئةويش طوتي: بةلَيَ. طومت مةبةسيَنم ئةوكاتانةي كة بةبةكارب
نيوةرِوان بة  : بةياني و ئيَوارةش. طومت خةلَك بؤ ثاشرِؤذدا؟ ئةويش طوتي

                                                                                                                                                 
وتعليقاته بصـيغة اجلـزم صـحيحة ، وأمحـد  1/268تعليقاً بصيغة اجلزم يف كتاب الصيام ِبب السواك الرطب واليابس ، قال النووي يف اجملموع  2/234أخرجه البخاري )1 (

ـــن حبـــان يف كتـــاب الطهـــارة ِبب ال غيـــب يف الســـوا 1/101، والنســـائي  238،  124،  62،  6/47يف املســـند  ـــاين يف إرواء الغليـــل  2/201ك ، واب ، وصـــححه اَللب

1/105.  

يف كتاب الصيام ِبب السواك للصائم ، وال مـذي  2/768، وأبو داود 3/445تعليقاً يف كتاب الصوم ِبب السواك الرطب واليابس، وأمحد  2/234أخرجه البخاري )2 (

وضـعفه اَللبـاين يف إرواء الغليـل : إسـناده حسـن.  1/62حسن . وقال احلافظ ابـن حرـر يف التلخـيحل احلبـري يف كتاب الصوم ِبب السواك للصائم وقال : حديث  3/104

1/107.   
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فةرمويَت: كة دة مةكروهي دةزانن، بة بةلَطةي ئةو فةرمودةيةي ثيَغةمبةر 
 .(اْلِمْسكِ  رِيحِ  ِمنْ  اّلل ِ  ِعْندَ  ْطَيبُ أَ  الص ائِمِ  َفمِ  (1)ََلُُلوفُ )

بؤني وةوانةوة ديَت الي خواي طةورة لةئةو بؤنةي كة لةدةمي رِؤذ واتة:
 ميسك خؤشرتة.

بةكار كاتيَك كة فةرماني ثيَكردون بة ، ثيَغةمبةر اّلل ِ  ُسْبَحانَ ئةويش طوتي:
ةية هةرضةندة هيَناني سيواك حؤي دةيزاني كة دةمي رِؤذووةوان بؤنيَكي ه

بةكاريشي بيَنيَت، بةآلم خؤ فةرماني ثيَنةكردون بةئارةزوي خؤيان بؤني دةمي 
خؤيان ناخؤش بكةن، ضونكة ئةوة هيض خيَريَكي تيَدانيية، بةلَكو زةرةري هةية 

 .(2)بيَت نةتوانيَت ليَي دةربازبيَت ئةونارِةحةتيةمةطةر بؤ كةسيَك كةتوشي 

  هةلَبذاردووة ئةمانةي الي خوارةوةية: دووةمياني بةلَطةي ئةوانةي كة بؤضون

ِ  و ال ذ ى... :)   قال : قال رسول هللا  حديث أيب هريرة -1 ى َ     ِ  نـ ف س   ْ ِ  ِ ب ي د ه    َ   َِ  
ْ  ِ ال م س ك    ِ  ِ ر يح   ِ  ْ م ن      ِ اّلل    ِ ْ  َ ع ن د   َ  َْ  ُ أ ط ي ب        ِ  ِ الص ائ م   َ  ِ ف م   َ ُُ   ُ َل  ل وف    ِ  ْ )(3) . 

                                                           
، طـرح  1/275، اجملمـوع  1/13الطعـام . انظـر : الـنظم املسـتعذب  ُخلـوف بمـم اَلـاء املعرمـة : هـو مابـالا بعـد الطعـام يف الفـم مـن ريـح كريهـة َلـالء املعـدة مـن)1 (

 4/95ب التثري

 1/106وقال احلافظ ابن حرر يف التلخيحل احلبري : إسناده جيد ، وحسنه اَللباين يف إرواء الغليل  20/70أخرجه الطرباين يف املعرم الكبري )2 (

 .يف كتاب الصيام ِبب فمل الصيام 2/807يف كتاب الصوم ِبب فمل الصوم ، ومسلم  2/226أخرجه البخاري )3 (
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 ي كةواتة: سويَند بةو خوايةي كة طياني مين بةدةستة! ئةو بؤنة 
 لةدةمي رِؤذوةوانةوة ديَت الي خواي طةورة لة بؤني ميسك خؤشرتة.

تةوة كة بؤني ئةوةي رِونكردؤ ثيَغةمبةر ةم فةرمودةية ئةوة دةطةيةنيَت ئ
الي خواي طةورة لة بؤني ميسك خؤشرتة، سيواكيش ئةو بؤنة دةمي رِؤذووةوان لة

)ضونكة البردني  .(1)دابنريَت ناهيَلَيَت بؤية ثيَويستة بةكار هيَناني بة )مةكروه(
 شتيَكة كة خواي طةورة ثيَي خؤشة(.

 ِِبْلَغَداةِ  فَاْسَتاُكوا ُصْمُتمْ  ِإَذا: )قال أن النب  حديث خباب بن اَلرت -2
َبسُ  َصائِم   َمنْ  لَْيسَ  فَِإن هُ  ِِبْلَعِشى ِ  َتْسَتاُكوا َوالَ  نَـْيهِ  َبنْيَ  انُورً  َكانـََتا  ِإال   ِِبْلَعِشى ِ  َشَفَتاهُ  تـَيـْ  َعيـْ
  . (2)(اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ 

يَنن بةآلم لةدواي ثيَش نيوةرِؤكةي سيواك بةكاربئةوا واتة: ئةطةر بةرِؤذو بون 
وشك  و ليَوةكاني ذودةبيَتبةرِؤ ئةوةينيوةرِؤوة بةكاري مةهيَنن، ضونكة 

نيدا لة رِؤذي قيامةتدا بؤي دةبيَت بة نوريَك لة نيَوضاوا ،هةلَدةطةرِيَت
 .(عيفةضهتيَبيين ئةم فةرمودةية ) دةدرةوشيَتةوة.

                                                           
   .1/139، املغين  1/13انظر : املهذب )1 (

 القصار عمر أيب كيسان  طريق من" 5/89" "بغداد اتريخ" يف واَلطيب" 4/90" "الكبري" يف والطرباين" 2/204" قطين والدار الصوم كتاب"  4/274" البيهقي أخرجه)2(

وأقـره النـووي  .وضـعفاه والبيهقي قطين الدار رواه": 1/326" "اَلالصة" يف امللقن ابن وقال ِبلقوي ليس عمر أبو كيسان:  قطين الدار وقال .به علي عن بالل بن يزيد عن

 حبـان ابـن وثقـه عمـر أبـو كيسـان  وفيـه علي عن يرفعه ومل خباب عن ورفعه الكبري يف الطرباين رواه: وقال" 3/167" "اجملمع" يف اهليثمي ذكره واحلدث . 1/279يف اجملموع 

 .1/106َللباين يف إرواء الغليل وضعفه ا ".2/460" "الراية نصب" يف الزيلعي أيماً  وضعفه. هـ.ا غريه وضعفه
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 .....................................................................  ؤذوةوان ِر اني سيواك بؤ ن َي كارهبةكمي حو

 َلنه أثر عبادة مشهود له ِبلطيب فكره إزالته كدم الشهيد. -3

 شايةتي ئةوةي بؤدراوة كة وةك  وضونكة ئةو بؤنة شويَنةواري ثةرستنيَكة

كة ئةويش  وايةخوييَن شةهيد وبؤية البردني مةكروهة وةكبؤني عةتر واية، 
 .(1)ة بؤني عةترضويَنراوة ب

جا ئةوانةي كة بؤضوني دووةميان هةلَبذاردووة بةوة بةرثةرضي بةلَطةي 
 سيواك هيَنانيةو بةلَطانة هةموي طشتني و بةكارئئةواني تريان داوةتةوة كة 

 .(2)نةبيَت رِؤذو بة لةدواي كاتي نيوةرِؤ مةبةست ثيَي كةسيَكة كة

ةم شيَوةية بةرثةرضي بةلَطي وة بة بؤضوني يةكةميان هةلَبذاردووة ئةوانةي ك
 ئةواني تريان داوةتةوة:

ابن ئةو بيانووة كة طواية سيواك كردن بؤني دةمي رِؤذووةوان الدةبات ) -1 
 ( لة شةش رِوةوة بةرثةرضي داوةتةوة:القيم

رِاستيدا دةمي رِؤذووةوان الدةبات، كة لة ئاو لةدةم رِادان زياتر بؤني -أ
كؤرِاي زاناياني لةسةرة كة بؤ رِؤذووةوان دروستة ئاو واتا:  ( لةسةرةإمجاع)

 لةدةمي رِابدات.

                                                           
   .1/139، املغين  1/367، فتح العزيز  1/13انظر : املهذب )1 (

   .1/279انظر اجملموع )2 (
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 .....................................................................  ؤذوةوان ِر اني سيواك بؤ ن َي كارهبةكمي حو

راوة كة نابيَت زيادةرِةوي تةنها رِيَطري لةوة ك ،)لة ثيَش وة لةدواي نيوةرِؤش
بةرئةوةي نةك ئاوةكة بضيَتة قورِطي و رِؤذووةكةي بشكيَت تيَدابكات، ئةويش لة

 نةك لةبةر ئةوةي بؤني دةمي الدةبات(.

ثيَخؤش بوني بة بؤني دةمي  ثيَشرتة ةزامةندي خوا طةورةترة لةرِ -ب
 رِؤذووةوان.

كردن دةفةرمويَت سيواك  )ضونكة لة فةرمودةكةي سةرةوةدا ثيَغةمبةر 
 مايةي رِةزامةندي خواي طةورةية(.

انةوةي بؤني دةمي مكو ة سيواك كردني زياتر ثيَخؤشة تاخواي طةور -ج
 رِؤذووةوان.

كة النادات بةكار هيَناني سيواك ئةو بؤنةي دةمي رِؤذووةوان لة رِاستيدا  -د
 .ة رِؤذي دوايدا لةالي خواي طةورةضويَنراوة بة عةتر ل

بؤني دةمي رِؤذووةوان بة بةكار هيَناني سيواك الناضيَت ضونكة  -هـ
 خؤراك.هؤكارةكةي بةردةوامة ئةويش خالَي بوني طةدةية لة 
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فيَري ئوممةتةكةي كردووة شتانةي هةمو ئةو ثيَغةمبةر  -و
(ـن، لةبؤ رِؤذووةوان. وة بةكارهيَناني مكروه(ـة وة ئةوشتانةش كة)ستحب)مكة

  .(1)(ـةكانمكروهسيواكي نةكردووة بةيةكيَك لة)

( طيَرِاويَتيةوة الوازة، وةك أرت ي كورِيخباب )ئةو فةرموةيةي كة -2
 لةسةرةوة رِومنانكردةوة، بؤية ناكريَت بةبةلَطة.

 .إنه أثر عبادة مشهود له ِبلطيب فكره إزالته كدم الشهيد: دةلَيَنة كةو -3

 وةآلمةكةي ئةوةية:

ثيَضةوانةي ية بشاردريَتةوة بةباشرتواشويَنةواري ثةرستنيَكة كةبؤنة  ئةو 
و شةهيدةوة، ضونكة مةبةسيت خواي طةورة لة مانةوةي خوييَن شةهيد بة الشة

دوايدا شايةتي بؤبدةن لةسةر دوذمنةكةي،  رِؤذيجلو بةرطةكةيةوة ئةوةية كة لة
نةبريَت، ضونكة ئةو شةهيدة يد دةقي لةسةرهاتووة كة الوة هةروةها خوييَن شةه

ِم، َلْونُ  الل ْونُ ضؤن مردووة هةر بةوشيَوةية زيندو دةكريَتةوة)  رِيحُ  َوالر ِيحُ  الد 
ؤني عةتري بةرِةنط وةك خويَن ماوة بةآلم بؤنةكةي ب خويَنةكةي( 2()ِمْسك  

                                                           
   .324،  4/323انظر : زاد املعاد )1 (

 (1876)  ومسلم( 2803) البخاري رواه (2) 
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ميسكة، بة ثيَضةوانةي بؤني دةمي رِؤذوةوانةوةية كة هيض دةقيَك نةهاتووة 
 .(1)لةسةري كة بلَيَت الي مةبةن

كاتةكان سيواك هةمودروستة رِؤذووةوان  كة: بؤضؤن ئةوةيةرِاسترتين كةواتة 
 ي، ضونكة ئةو فةرمودانةدواي كاتي نيوةرِؤلةلةثيَش وة بهيَنيَت، بةكار

 كاتيَكة بةطشيت.بؤ هةمو ةوة هاتوونبارةيولة

َصح  َعْنُه َأن ُه ََنَى الص ائَِم َعْن الس َواِك َأو َل َواَل دةفةرمويَت: )( رمحه هللا)(ابن القيم)
 .(2) (.ْل َقْد ُرِوَي َعْنُه ِخاَلفُهُ النـ َهاِر َواَل آِخَرُه بَ 

كة رِيَطري  هيض فةرمودةيةكي صةحيح نةطيَرِدراوةتة واتة: لة ثيَغةمبةروة 
بكات لةرِؤذووةوان سيواك بةكاربهيَنيَت، لةسةتا و لةكؤتاي رِؤذيشدا، بةلَكو لة 

  رِاستيدا ثيَضةوانةكةي ليَوة طيَرِدراوةتةوة.

دروستييَت بةكار فةتواي لةسةر ( رمحه هللا) (مساحة الشيخ عبد العزيز بن ِبزوة)
 بةرِاسيتوة  ي رِؤذيشدا،هيَناني سيواكي داوة بؤ رِؤذووةوان لةسةرتاو كؤتاي

 . (3)داناوة

                                                           
   .1/393، حاشية العدوي 2/349القدير  ، شرح فتح 3/99انظر : املبسوط )1 (

   .2/63انظر : زاد املعاد )2 (

   .164،  2/163الفتاوى -انظر : كتاب الدعوة )3 (
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هةمان بؤضوني  (رمحه هللا)(يشفميلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمنيهةروةها ) 
 .(1)هةبووة 
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