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 ثَيشةكى  
سوثاسء ستايشى بآ ثايان  بؤ ثةروةردطارى جيهان و دروودو سآلويش لةسةر 

 ..طيانى سةردارى ثيَغةمبةرانء يارو ياوةرو هاوةآلن
، (خ.د)خواو ثيغةمبةر دةدات بة خؤشةويستىم زؤر طننىى ئايينى ثريؤزى ئيسال

 …بةجؤريَك كةلةنةفسى  خؤمان خؤشرتمان بويَن ء هةردةم طيان فيدايان بني 
كةسةينى ذياننامةى ثنِ بةرةكةتى ثيَغةمبةرو هاوةآلنى بةرِيَزيش دةكةين، بةئاشكنا 

ان هةست بةو سؤزو خؤشةويستىية بآ سنوورة دةكةين كة دينةمؤى هةوألء تيَكؤشاني
بووة لةذيانى ثنِ خةباتء رةجنيانداو، زؤريَك لةو تابلؤ جوانانةى ذيانيان بنِوادارى دأل 

 ..لةبةردةميانا فنميَسك نةرِيَذآ و زيندوو خؤى بؤ ناطريآ
ئةمنِؤش كة طنِوتينى خؤشةويستى كزبووةو مادديةت عالةمى سةرقاأل  كندووة، 

ثيَويستة هةَلويَستةيان ببيَت لةبةردةم  موسَلمانان  بةطشتىء بانىخوازان بةتايبةتى زؤر
ثيَوةرى قورئانء سوننةت  و بةىةداو ضاوآ بةدَليانا خبشيَننةوةئةم مةسةلة طنن

 .خؤشةويستىيةكةيان ثيَوانة بكةن

كاريَكى ئاسان نية، كةسانى شارةزاو  (خ.د)باسى خؤشةويستى خواو ثيَغةمبةر 
ريز بكات بةَلكو  بةواقيعى خؤى تيايا  ثسثؤرِو دأل ئاوةدانى دةويَت، كة نةك هةر قسة

 . بذى
كة بةوةش زياتن باسةكة لة دَلى بةرامبةردا جآى خؤى دةكاتةوةو لةذياندا رةنط  

 .ئةداتةوة
ديَنِ هؤنناوةى بةثيَزى لةسةر ( 001)خواناسيَكى عاريفى وةك مةحوى شاعري 

ندووة، ئينجا ية جوانةى تيا ك داناوةو ئةو هةموو وردةكارى (خ.د)حةزرةتى حممد
 : دةَلىَ 
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 ( ياخري خلق اهلل )بكةم الئيق بةتؤ  تض مةدحيَك
 منى بآ خيَنى ناالئيق كة جيربليت ئةنا خوانة         

.. ةوة ئةمةوآ تيشكآ خبةمة سةر ئةوباسةكةمكةبةم هةوَلة .. ئةبآ من ضى بَليَم
دةكةم،  (خ.د)خوا بووردن و مةعزةرةت لة ثيَغةمبةرى يَبةهةر حاأل لة ثيَشدا داواى ل

 …يةك كة لةباسةكةدا بيَتنةرى بةرِيَزيش لةهةر كةمء كورتئينجا  لةخويَ
خواى طةورة خؤشةويستى خؤتء ثيَغةمبةرةكةت و موسَلمانانء هةموو كاريَكى 

 …ضاك ببةخشة ثيَمانء  لةطةأل ثيَغةمبةرانء  ثياوضاكانء شةهيداندا حةشنمان بكة
 .منيئا

 
 0101ى حمنم   ( 0)                                            
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 : (خ.د)خؤشةويستى خواو ثَيغةمبةر 
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : قورئانى ثريؤز دةفةرمويَت

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڎ       ڎ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ہ   ہ  ہ  ھ  

 چۅۉۉېې  ۅۆ ۈ ۈٴۇۋ  ۋ  ۆڭ     ۇ  ۇ

  ٥٦١-٥٦١:البقرة

مةردوومى وا هةية كة هاوبةشى زؤر بؤ خوا ثةيدا دةكاتء، خؤشىى ئىةويَن    :واتة
وةك خؤشةويستى خوا، ئةوانةى كة بنِوايان هةية بىة خىوا، خوايىان لةهىةموو شىتيَك      

 ..خؤشرت دةوآ
ئةوانةى ستةميان كندووة : ةورة هةرِةشةيان ىلَ دةكاتء دةفةرمويَتئينجا خواى ط

لةخؤيان بةهاوبةش  ثةيداكندن بؤ خوا، ئةطةر ببينن لةو كاتةى كة لةبةردةمى خىوادا  
ئةطةر ئةمانة ببينن دةزانن، كة ! رادةطرييَن، وةلةو دةمةى كة سزاى خوا بةدى دةكةن

يىة   خواية، وةكةس هيضى بةدةست نىى هةرضى هيَزو دةسةآلت هةية هةمووى هةر بؤ 
 ..تةنيا ئةو نةبآ، وةسزاى خوا زؤر سةختة

دوبارة ئةطةر ببينن ئةو سىتةمكارانة، كاتيَىك ثيَشىةواكانيان يةخىة هىةتَ ئةتىةكيَنن       
ئةمنِؤ ئيَمة هيضىمان بةدةسىت   : يان دةَليَنيَلةوانةى كة لةجيهانا دوايان كةوتوون، وةث

ةين، وةهىةر بىةَليَنيَكمان ثىآ داون  لىةجيهانا درؤمىان      نىية، وناتوانني يارمىةتيتان بىد  
ِمتُ  اَسب تَب بُ   ] كندوو، ْ  ِه ى وةضىاويان بةسىزا  ،  611البقرة   [ َوَرَأُوْا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعت

يانىةى كىة لىةجيهانا بةسىتبونى بةيةكىةوةو مايىةى       دؤزةخ كةوت وثضنِا ئىةو ثةيوةند 
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لةدا خواردةستةكان، ئىاوات دةخىوازن   ئينجا لةم حة.. بةهنةمةندىيان بوو لةيةكرتى
كة خؤيان ء سةرؤكةكانيان بىةرِانايةتةوة بؤ جيهان،  تا ئةمانيش يةخةى خؤيىان هىةأل   

خؤزطة ئيَمة بىةرِاينايةتةوة بؤ جيهىان تىا يةخىةمان    : بتةكاناية لة طةورةكانيان ودةَليَن
 !.هةَلبتةكانداية، هةروةك ئةوان يةخةيان لة ئيَمة هةَلتةكان

يىةيان نيشىان دةدات، كندةوةكانيشىيان نيشىان     ةروةك ئةم سىزاى رؤذى دواي جا ه
 .. ية لةئاطنى دؤزةخوةئةوان دةرضوونيان ن.. خةفةتياندةدات، تا ببآ بةمايةى داخء 

يستى خوا لةسىةروو  قورئانى ثريؤز بةم شيَوةية دةيةويَت تآيان بىةيةنآ كة خؤشةو
كات ئةوة سىةرةجنام و ضارةنووسىيَتىء   وة ئةوةى كةوانا.. يةكةوةيةهةموو خؤشةويست

 .  هةرضى بكا بةهاوبةشى خوا مسقاَلة زةرِةيةك فنياى ناكةوآو نايةت بةهانايةوة
خواى طةورة نيعمةتى زؤرى بىآ شىومارى ثآبةخشىيوين، بؤيىة دةبىآ بىةوةفابنيء       
خوامان لةهةموو شتيَك ال خؤشةويسترت بيَت وة ثيَغةمبةرى خوامشان لةبةر ئىةو خىؤش   

 ..بوآ
أحبوا اهلل ملت  غذتذو    تع هع تأح وأحبتوها  ت  اهلل       ) دةفةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر 

خواتان خؤش بوآ لةبةر ئةو : واتة طيَنِاويةتةوة، (ىذتر ) (حدغث حسع غرغ )(إغ ي 
هةموو نيعمةتةى كةثآى بةخشيون ومنيشتان خؤش بوآ لةبةر ئةوةى كة خوا خؤشىى  

 …دةويَم
لةسىىةروو هىىةموو   (خ.د)واو ثيَغةمبةرةكىىةى بىىةَلىَ ئةطىىةر خؤشةويسىىتى خىى   

خؤشةويستىيةكةوة بوو ئةو كاتة ئةو بنِوادارة تامى خؤشى ئيمان دةضىيَذآ، هىةروةك   
أن غكتون اهلل  : ثالث  ع  ع فيأ وجد ِِع حالوة االمي ن ) :دةفةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر 

غكره أن غعود يف الكفتر  وربولأ أح  إليأ مم  بواه  ح وأن حي  املرء الحيبأ إال هللح وأن 
 . خب رى و سل ( ِعد أن أهقذه اهلل  نأ     غكره أن غقذف يف الن ر

 هةر كةسآ ئةم سآ شتةى تيا بآ تامى شريينى باوةرِ دةضيَذآ،  :واتة
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 .تن ال خؤشةويسترت بيَت يةكةم، خواو ثيَغةمبةرى لةهةموو شتيَكى
 .هةركةسيَكى خؤش دةوآ، لةبةر خوا خؤشى بوآ/ دووةم
ضؤن حةزناكا بيخةنة ناو ئاطنةوة ئىاواش حىةز نىةكات كىة جىاريَكى تىن       / سآيةم

 …دا بضيَتةوة سةر كوفنو بآ باوةرِى ثاش ئةوةى كة خوا رزطارى كندو هيدايةتى
دار وشك دةبيَتةوة، تةرِو بنِى ئيمانى ناميَنآ، هةروةك ضىؤن نىةخؤش   زؤر جار بنِوا

يَك ناكات، ئاوةهاش بةهؤى نةخؤشى دألء تامى دةمى تاتَ دةبيَتء هةست بةشريينى شت
دةروونةوة، تامى شريينى ئيمان ناكات، هةَلبةتة هؤكارةكىان زؤرن بىةآلم سةرضىاوةى    

بؤيىة ضىاك وايىة    . هةموو هؤكارةكان  ئةم سيانةية كة فةرموودةكة ئاماذةى ثآ دةكات
ىيَنني بةخؤماندا بضينةوةو ئيمانء باوةرِ بةثآى تىةرازووى قورئىانء سىونةت هةَلسىةن    

ان دةسىت  ينةوة بؤ ناو طؤرِو طةشتى قيامىة  ثيَش ئةوةى كار لةكار برتازآء شؤرِ بكنيَ
 ..بكات ثىَ

زؤر طننىى داوة بةمةسىةلةى خؤشةويسىتى و رىل ىلَ بىوون، كىة      (خ.د)ثيَغةمبةر 
وةتةواوى .. دةبيَت هةردووكيان لةبةر خوا بن، نةك لةبةر هةواو ئارةزوو بةرذةوةندى

 ع أح  هلل وأِذت  هلل وأططتا هلل   ) :ى ثيَوةبةستؤتةوة هةروةك دةفةرمويَتئيمانء بنِوا
 . طيَنِاويةتةوة ئةبو داود (و نع هللح فقد ابتك ل االمي ن

هةركةسآ خؤشةويستى لةبىةر خىوا بىآو رىل ىَل بىوونى لةبىةر خىوا بىَى ء         :واتة
ندنى ثلةكانى بةخشينى لةبةر خوا بآء نةبةخشينى لةبةر خوا بآ، ئةوة هةوَلى تةواو ك

 …ئيمانء باوةرِى خؤى داوة
فيَنى دوعايةكمان دةكات، كة هىةردةم لةبىةر بارةطىاى     (خ.د)هةروةها ثيَغةمبةر 

ئىةويش ئىةو   ) خوادا ثآى بثارِيَينةوة سا بىةَلكو بىةينىة ثلىةى بىةرزى خؤشةويسىتى      
 اللتِ  إهتا  ) :بىآ دةيكىندو دةيفىةرموو    كة حةزرةتى داود سةالمى خواى ىلَ يةدوعاية
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أبألك حبكح وح   ع حيُبكح والع ل الذي غبلذين حبكح اللِ  اجعل حبك أح  إلت   
 . طيَنِاويةتةوة تر ذى( ع هفس  وأهل  و ع امل ء الب رد

ثةروةردطارا خؤشةويستى خؤمت بةيتآ، وةخؤشةويسىتى ئةوانىةش كىة تؤيىان      :واتة
، خىىؤش دةوآ، وةخؤشةويسىىتى ئىىةو كىىارةش كةدةمىةيةنيَتىىة خؤشةويسىىتىيةكةت  

ةكةت وا ىلَ بكة لةدَلما، تاوةكو خؤشةويست تن بيىت لىةالم   يثةروةدطارا خؤشةويست
 ..لةنةفسم وكةسء كارو ماألء مناَلم ء ئاوى ساردى سةر تينوويَتى

 :واتىة . تر تذى ( اللِ  ارزقين حبكح وح   ع غنفعين حبتأ طنتد   ) يان دةفةرمويَت
ى كةسىىيَكيش كىىة ثىىةروةردطارا خؤشةويسىىتى خىىؤمت ثىىآ ببةخشىىى، وةخؤشةويسىىت  

  .بكة (منزلةاحملبة/مدارج السالكني ) سةينىخؤشويستنةكةى سوودى هةبىَ بؤم لةالى تؤ 
 

 : خؤشةويستى هاوةآلن
يان بةديل طنتبوو، وةبنديان زةيدى كورِى دةسينة كاتيَك خةَلكى مةككة :يةكةم 

كةيت ئيَستا حةز دة: لةطةردنى بدةن، ئةبو سوفيان كة هيَشتا بآ باوةرِ بوو لىَى ثنسى
 دا بويتاية؟ حممد لةجآى تؤ لةطةردنى بدراية و تؤش لةناو ماألء مناَلى خؤت

بةخوا حةز ناكةم حممد لةجيَىاى خؤيدا درِكيَكى ثيا بضآء منيش لةناو : وتى زةيد 
 .. ماألء مناَلم دامب

لةناو خةَلكا كةسيَكم نةديووة يةكيَكى خؤش بوآ بةهيَندةى : ئةبو سوفيان وتى
 …ى كة هاوةآلنى حممد، حممديان خؤش دةوآئةوة

ئافنةتيَكى ئةنصارى لةغةزايةكدا، باوكء بناو ميَندةكة شةهيد دةبن، كة  :دووةم 
  …ضؤنة؟ (خ.د)ئةى ثيَغةمبةرى خوا : هةواَلى شةهيد بوونيانى ثآ دةطات، دةَليَت

 .. لةسايةى خواوة سةالمةتة: دةَليَن
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ةبوونى تؤو بةمانى تؤ ضةند طةورةش بيت هةموو بةآلو موسيبةتيَك ب: دةَليَت
 . (خ.د)بضووكة و هيض نية ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

لةسةرةمةرطدا بيالت لةهؤش خؤى ضوو، ذنةكةى لةذوور سةرى بوو  :سآيةم 
بيالت هاتةوة هؤش  …ئاى لةم موسيبةتة طةورةية: وةيزانى مند، هاوارى كندو وتى

ية سبةينآ  ئاى لةم خؤشى: ، بةَلكو بَلىَوامةَلىَ من بةريم لةو قسةية: خؤىء وتى
 …دةطةمةوة بة خؤشةويستان حممدو هاوةآلنى

 : بةتاعومةرى كورِى خ :  ضوارةم
والذي هفسا ِيده الغؤ ع أحد   حتا ) فةرمووى (خ.د)رِؤذيَك ثيَغةمبةرى خوا 

بةو خوايةى طيانى منى : واتة (أ ون أح  اليأ  ع هفسأ و  لأ ولده والن س أمجعني
ةدةستة هيض يةكآ لة ئيَوة بنِواى تةواوى نية  تاوةكو خؤشةويست تن نةمب لةالى ب

اب كةطوآى لةمة بوو ةتعومةرى كورِى خ..لةخؤى ء ماألء مناألء هةموو خةَلكى
 ..(بةخوا تؤ لةهةموو كةس الم خؤشةويسرتى تةنها لةخؤم نةبيَت:)فةرمووى

دةبيَت لةخؤتيش خؤشرتت  نةخيَن ئةى عومةر : فةرمووى  (خ.د)ثيَغةمبةريش 
.. بةخوا ئيَستا لةخؤمء لة هةموو كةس الم خؤشةويسرتى: ئةويش فةرمووى..بويَم

 .ئيَستا ئيمانء بنواكةت تةواوة ئةى عومةر: فةرمووى  (خ.د)ثيَغةمبةريش 
 وية بةدةم بوتنآ، بةَلكو ثلة روا قسةيةكى رووت نىية هة ئةو خؤشةويستى

خوا، ضونكة ئادةمى وا دروست  مةطةر بةلوتف ء يارمةتى ى بةرزة دأل نايىاتآثايةيةك
يةكيش بةسرتابآ بةخؤىو ذيانيةوة،  كناوة تاداو ثلة  خؤى خؤش بويَتء هةرضى

 .!  يةكى تندان ثآ ناخنآ لة ثيَناوى خؤشةويستية ذيَ بةئاسانى ئةو خؤشةويستى
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دا يكارو فيدا زؤر كةس وا دةزانآ جَلةوى نةفسى خؤى طنتووةو لةخؤشةويستى 
هيضى نةهيَشتؤتةوة كةضى بةداخةوة هةر خةياآلتةو هيَشتا وا لةئةلفء بآى 

 . مةسةلةكةدايةو رةجنى زؤرو هةوَلى ثةى دةرثةى دةويَت بؤ ئةوةى بيىاتآ
اب رؤذيَك بةدةم داخء خةفةتى زؤرى كؤضى يةكجارى ةتعومةرى كورِى خ

باوكم بةقوربانت بن  ئةى خؤشةويستى خوا دايكء: دةَليَت (خ.د)حةزرةتى حممد 
دارخورماكةى  خوتبةت لةتةنيشتةوة دةدا  قةدىهةقمانة لة دووريت بناَلني، مةطةر 

، وة لةناَلني نةكةوت تا (مينبةرةكةت)نةيناآلند كاتآ بةجيَت هيَشت ء ضويتة سةر 
 .. دايدةستى موبارةكت هيَنا بةسةر

واندا باست دةكات، ئةى خؤشةويستى خوا تؤ دوا ثيَغةمبةرى ء خوا لةثيَش هةم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ :مةطةر نافةرمويَت

                         : األحزاب چٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ
كاتة بكة كة ئيَمة ثةميامنان وةرطنت لة ثيَغةمبةران، وة لة تؤو لةنوح ء باسى ئةو:واتة 

ةرطنتن ثةميانيَكى طةورةى بةتني، ئيرباهيمء موساو عيساى كورِى مةريةم، وةليَمان و
 .كة بةضاكى ثةيامى خوا بىةيةننء شةوو رؤذى بؤ بدةنة دةم يةك

ىلَ دةرهات، كةضى  دا بة بةردا ئاوى ئةى خؤشةويستى خوا موسا كةدارى دةستى
 .تؤ لةنيَوان ثةجنةكانتةوة ئاو هةَلقوآلو سوثايةك ئاوى خواردةوة

بةفةرمانى خوا مندووى زيندوو ئةى خؤشةويستى خوا، حةرزةتى عيسا   
دةكندةوةكةضى تؤ نةك هةر مندوو بةَلكو  بةفةرمانى خوا ثارضة طؤشتيَكى كوآلو  

 …ةهنم ثيَوة كناوةذهةواَلى دايتآ كة مةم خؤ 
ةبآ ئةى ثيَغةمبةرى خوا ئةطةر عادةت بواية، كةس لةطةأل هاو كوفئى خؤيدا ن

 …لةطةأل ئيمةدا دانيشى يةكى ثاية بةرزدانةنيشآ، ئةوا هةىل نةبوو تؤ
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 (:اءأ رِكورى  تةَلحةى) :ثَينجةم  
ساأل بوو، لةطةأل دايكء باوكىء 01الويَكى تةمةن  ءى كورى بةرِاتةَلحة

لةنزيك شارى مةدينة، خؤشرتين رؤذى ئةو رؤذة بوو كة ( ءقوبا)هؤزةكةيدا دةذيا لة 
كؤضى  (خ.د)مبةرى خواكة تازة ثيَغة( ءقوبا)ثيَغةمبةرى خواى بينى بؤيةكةم جار لة 

 . كندبوو بؤى
ضووة دَليةوة، حةزى دةكند دةمء  (خ.د)خؤشةويستى ثيَغةمبةر  تةَلحةلةم رؤذةدا 

دةست موسَلمان ببآ، بةآلم لةاليةكى تنةوة نةيدةويست  قسةى دايكء باوكى 
 …بشكينآ كة هيَشتا موسَلمان نةبوو بوون

وةى دةتاليةوة، تا سةرةجنام خؤى كيَشةيةكى دةروونى بؤ دروست بوو، ماوةيةك ثيَ
ئةمةوآ بةيعةتت لةطةَلدا : و وتى (خ.د)ضوو بؤ خزمةت ثيَغةمبةر ويةكاليى كندةوة

تا ئيَستا بآ : ثنسيارى دايكء باوكى ىلَ كند، ئةويش وتى (خ.د)بكةم، ثيَغةمبةريش 
باشة بةيعةت دةدةى بةطوآ رايةَلى ئةطةر : فةرمووى (خ.د)باوةرِن، ثيَغةمبةر 

ةرمانيشت ثآ بدةم بة وازهينان ء بةطوآ نةكندنى دايكء باوكيشت؟ ئا ليَنةدا تاقى ف
ناتوامن : كندنةوةكة قورس بوو الى، ضونكة دايكء باوكى زؤر خؤش دةويست، وتى

 …وازى ىلَ هيَنا (خ.د)كارى وا بكةم ء ثيَغةمبةريش 
تت لةطةَلدا دةستت بيَنة با بةيعة: هاتةوة طوتى( تةَلحة)ثاش ماوةيةكى ديكة 

ئةطةر فةرمانيشت ثآ بدةم دةست لةدايكء باوكت : فةرمووى (خ.د)بكةم، ثيَغةمبةر 
جاريَكى تن تاقى كندنةوةكةى ال قورسء طنان ( تةَلحة)،هةَلىنى هةر ثةميان دةدةى 

 .. بوو وةخؤشةويستى دايكء باوكى زاأل بوونةوة بةسةرياو نةيتوانى بةيعةت بدات
لةسةر  (خ.د)دا بة ثيَغةمبةر لةمزطةوتدا بةيعةتى(  ةَلحةت)ثاش ماوةيةكى ديكة 

 .باوكيشى تيَدا بيَتدايكء نافةرمانىانيَك ئةطةر طويَنِايةَلى تةواو بؤ هةموو فةرم
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ةوةكةى بؤ هؤى تاقى كندن (خ.د)ثاش تةواو بوونى بةيعةت دانةكة، ثيَغةمبةر 
لةدايكء باوك هةَلناطريآ  لة ئايينى ئيَمةدا دةست( تةَلحة) :روون كندةوةو فةرمووى

ء بنِواكةت  يمانناكنيَت، بةآلم حةزم كند تاقيت بكةمةوةو ئ( صيلةى رةحم قطعا)و 
 .طومانى تيا نةبيَت

بةم فةرمايشتةى حةزرةت زؤ دَلخؤش بوو، رؤذانة سةرى ئةدا لة ( تةَلحة)
  .سرت بوو، تا واى ىَ هات خواو ثيَغةمبةرى لةهةموو كةسىَ ال خؤشةوي(خ.د)ثيَغةمبةر 

بةطةرمى باوةشى ثيا كندو دةستى ثريؤزى  (خ.د)رِؤذيَك هاتة خزمةتى ثيَغةمبةر 
بةضى فةرمامن ثآ دةدةي بةطويَت دةكةم ء هةرطيز لةفةرمانت : وتى وماض كند
 ..دةرناضم

دةباشة بنِؤ باوكت : ويستى ئةم جارةش تاقى  بكاتةوة فةرمووى (خ.د)ثيَغةمبةر 
 …بكوذة
ةى ىلَ دووبارة نةكندةوةو يةكسةر هةستا بضآ فةرمانةكةى قسةك ( تةَلحة)

زؤر دَلشاد بوو بة ئيمانء باوةرِى دامةزراوى، بؤية   (خ.د)ثيَغةمبةريش ..  بةجآبكايَج
 …خيَنا موسَلمانيَكى نارد بةدواياو لة دةرةوةى مزطةوت بانىيان كندةوة

هةردوو شانى بةنةرمى و دةستى خستة سةر  ثيَكةنى (خ.د)كة طةرِايةوة ثيَغةمبةر 
من فةرمان بةثضنِانى ثةوةندى رةحمء خزمايةتى  ثيَم نةوتى: رايوةشاندو فةرمووى

 .نادةم
ش موسَلمان بوون ء هةموو رؤذ لة ( تةَلحة)ثاش ماوةيةك دايكء باوكى 

 . (خ.د)ةوة دةهاتن بؤ مةدينة  بؤ زيارةتى خؤشةويستى خوا حممد (ءقوبا)
يةكى قورسى طنت و لة جيَىةدا كةوت،  نةخؤشى( تةَلحة)ثاش ضةند مانىيَك 

دا  هاتنة سةردانى، بةآلم ضونكة يرؤذيَكى ساردو سةرما بوو، حةزرةت لةطةأل هاوةآلن
بآ هؤش كةوتبوو نةيتوانى بةديدارى ثنِ نوورى شاد بيَت، ثيَغةمبةريش كة ( تةَلحة)
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كندو بةكةسء خيَنى بؤ حاَلةكةى بينى  زؤر دَلى ثآ سوتاو  ثاش ئةوةى دوعاى
زوو طيان بسثيَنآ، ئةطةر وةفاتى كند هةواَلم ( تةَلحة)وا ئةبينم : كارةكةى فةرموو
 .ةسةر بكةم ء ئامادةى ناشتنةكةى مببدةنآ، تا نويَذى ل

هاتةوة ( تةَلحة)طةرِايةوة بؤ مةدينة، لةنيوة شةودا  (خ.د)ثاش ئةوةى ثيَغةمبةر
 (خ.د)ثيَغةمبةرى خوا : ارةكةى وتهؤش خؤىء ضاوةكانى هةَلهيَناو ء بةكةسء ك

زوو : سةرى نةدا، وتيان بةَلىَ سةرى داو  دوعاى خيَنى بؤ كنديت ء فةرمووى
 ..بدةنآتةَلحةم هةواَلى 

نجا بةدايكء باوكى ران، ئزؤر دَلخؤش بوو بةهاتنى سةردارى  ثيَغةمبة( تةَلحة)
و بىةرِيَمةوة الى ئةوةندةم  نةماوة دةمنم، ئةطةر مندم زوو مبنيَذن، با زو: وت

نةوةكو زةمحةت  (خ.د)دا هةواأل نةدةن بة ثيَغةمبةر  ثةروةردطارم، لةم شةوةش
بكيَشآء بيَتء ماروو ميَنوو ثيَوةى بدةن، يان تووشى شتيَك ببيَت، من دةتنسم بةهؤى 

وةئةطةر مندم سةالمى منى ثآ بىةيةنن، ثآى .. منةوة جوولةكة زيانيَكى ثآ بىةيةنيَت
ثاش سةعاتيَك الوى خواناس طيانى ثاكى .. اداواى ىلَ خؤش بوومن بؤ بكاتب: بَليَن

سثارد، لةسةر وةسيةتةكةى خؤى هةر زوو بةضاوى ثنِ فنميَسكء دَلى ثنِ خةمةوة 
 . (خ.د)شتيانء كفنء دفنيان كندو هةوَاَليان نةدا بة حةزرةتى حممد 

ياندة حةزرةت، ئةويش زؤر هةواَلى مندنى طة  ( تةَلحة)بؤ نويَذى بةيانى، خزميَكى 
دوعاى بؤ كندوو ثاشان خؤىو ضةند هاوةَليَكى ضوونة سةر طؤرِةكةىو نويَذيان 

خواية : )دا فةرمووى لةسةر كندوو دوعاى زؤرى تنى بؤ كند، لةيةكآ لةدوعاكانى
بكة، تا ئةويش لةخزمةتتدا ثآ ( تةَلحة)بةرِووى خؤشء ثيَكةنينةوة ثيَشوازى لة 

حممد على  7ص( قصص  ع حي ةالربول وأصح ِأ)( ء دَلشاد بيَتبكةنآو رووى خؤش
 .ولةةد
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 :ثياويَكى دةشتةكى  : شةشةم
ئةنةس خواى ىلَ رازى بآ بؤمان دةطيَنِيَتةوة كة عارةبيَكى دةشتةكى هاتة خزمةت 

باشة ضيت بؤ ئامادة كندووة؟ : كةى قيامةتة؟ ئةويش فةرمووى: ثنسى (خ.د)ثيَغةمبةر 
وو خيَنو ضاكةى زؤرم ئامادة نةكندووة بؤى، بةآلم دةست مايةى نويَذو رؤذ: وتى

دةتؤ لةطةأل : دةستم ئةوةية كةخواو ثيَغةمبةرى خوام خؤش دةوآ ئةويش فةرمووى 
 ..ئةو كةسانةدا دةبى كة خؤشت دةويَن

ن بيست لةخؤشىدا خةريك بوون يةكةو هاوةآلنيش كة ئةمةيا ةشتةكىئيرت ثياوة د
 ..دةدا َلثىويةكةيان ئةوةندة زؤر بوو ق هةموويان خؤشةويستىضونكة .. باأل بىنن 

 : منوونةيةك لةخؤشةويستى هاوةَلَيك بؤ حةزرةت : حةوتةم 
،  (خ.د)بوو هات بؤ مةجليسى ثيَغةمبةر( جنين)رؤذيَك هاوةَليَك كةناوى 

جليَكى  (خ.د)لةبةرئةوةى جيَىا نةبوو لةناو دةرطاكةدا ويستى دانيشىَ ، حةزرةتيش 
ؤى بؤ هةَلدا كةلةسةرى دانيشىَ ، ئةويش جلةكةى طنت و ماضى كند و رازى خ

ضؤن من لةسةر جلى تؤ (خ.د)ئةى ثيَغةمبةرى خوا : نةبوو لةسةرى دانيشىَ و وتى 
 . خوا رِيَزت ىلَ بىنيَت وةك رِيَزت لةمن طنت !!دادة نيشم 

ةش شةرميان خؤش دةويست و ئةوةند (خ.د)بةَلىَ هاوةالن ئةوةندةيان حةزرةت 
لىَدةكند ضاويان تيَن نةدةبوو لةسةينكندنى بؤية ئةطةرليَت بثنسيناية كةوةسفى 

: تةنها دةيان وت و، زؤريان نةيان دةتوانى (خ.د)رةنط و رووى حةزرةت بكةن 
 …رووى نورينى وةك مانىى ضواردة دةدرةوشايةوة 

 

 :قباتئيدكتؤر حممد  :هةشتةم 
بةدريَذايى ميَذووى ئيسالم دألء دةروونى  (خ.د)ا خؤشةويستى خواو ثيَغةمبةرى خو

ية لةذمارة نايةت، بؤية  موسَلمانانى ئاوةدان كندؤتةوة، منوونةش لةسةر ئةم راستى
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سةدةكانى ثيَشو واز ىلَ دةهيَننيء ديَينة سةر سةدةى بيستةم ء دةضينة حزمةتى 
دا ئاواتى يةموو ذيانشاعريو فةيلةسوفى موسَلمانى هيندى، كة لةه (قباتئيحممد )دكتؤر

ئةوة بوو سةردانى مةككةو مةدينة بكاتء شاد بيَت بةماَلى خواو جآ نزرطةى 
بةآلم بةهؤى بارى قورسى ذيانىء سةرقاَلى زؤرىء الوازىء .. (خ.د)حةزرةتى حممد 

دا  نةخؤشى دوا رؤذةكانى تةمةنى نةطةيشت بةو ئاواتةى كة لةسةرتاسةرى ذيانى
 ..خةوى ثيَوة دةبينى

و برباية دَلى ثنِ دةبو (خ.د)دا هةر ناوى ثيَغةمبةر يية لةدوا ساَلةكانى تةمةنبؤ
يةكى دةهةذا و زؤرى لةخؤى دةكند  كة  لةطنيانء هةستء سؤزو خؤشةويستى

 …فنميسكةكانى بشاريَتةوة
قبات شاعرييَكى هةست ناسكى بةتوانا بوو، بةخةياتَ ضوو بؤ زيارةتى ئيدكتؤر حممد 

دا هاتوو  بةكامى دأل بةمةنزألء مةقامء جآو رآى ثيَغةمبةرو يارانمةككة و مةدينةو 
ضوو، ئةم طةشتة خؤشة ثنِ جؤشةى بةهؤنناوةيةك دةربنِى، كة يةكيَكة 

ش كةش بةدؤستء ، تاوةك ديارى يةك ثيَ(ديارى حيجاز)لةشاكارةكانىء ناوى نا 
 …هاوةآلنء طشت موسَلمانانى بكات
ن دةداتة حةزرةتء ضةند اليةنيَكى ذيانيانى بؤ باس دكتؤر ئيقبات هةواَلى موسَلمانا

 : دةكاتء دةَليَت 
ضيت بؤ باس بكةم ئةى ثيَغةمبةرى خوا، لةبارةى ئازارو نارِةحةتى موسَلمانانةوة، 

يةكى زؤر بةرزةوة كةوتونةتة خوارةوة، لةو بةسة كة بَليَم، ئةوان لةبةرزاي ئةوةندة
ديارة هةرضةندة ئةو شويَنةش .. لةسةر دةستابةرزاييةوة كة موسَلمانان طةيشنت ثآى 

كة طةورةتن دةبيَت، جا مةطةر لوتفى خوا ( صدمة)بةرز تن بيَت ئازارى زياتن دةبيَتء 
 .فنياى ئةم ئوممةتة بكةويَت كة لةو لوتكة هةرة بةرزوة كةوتؤتة خوارةوة
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شكء ئةى ثيَغةمبةرى خوا موسَلمانان سةرطةردان بوون لةبيابانى كاكى بةكاكى و
دا، بةهؤى ئةوةى كة ئةو ثةرِاوةى فةحتى  دنيايان ثآ كند، ئةمنِؤ لةكةالوة  بننط

ى داوو جاَلجاَلؤكة  كؤنيَكدا و لةسةر تاقيَك دايان ناوة، تؤزو خؤأل خواردويةتى
 …بةدةوردا تةنيوة

ئةى ثيَغةمبةرى خوا جاران كةموسَلمانان ثيشةوايان هةبوو، وةدةيان زانى ضؤن 
ةحزورى خوادا بوةسنت، توانيان يةخةى ثاشايانى دنيا بىننء بيانهيَن بةرةو بةيةك ريز ل

هةىلء راستى، بةآلم ئةمنِؤ ئةو طنِو تنيء توانايةيان نةماوةو بآ ثيَشةوا 
لةتاريكىيةكاندا ثةت دةكوتن، هةر كةسةو بؤ خؤى كوجنى قةناعةتى طنتووةو دةستى 

 .طنتووة بةكآلوى خؤيةوة با نةيبات
بةرى خوا بةرِؤذهةآلتء رؤذئاوادا طةرِام، بينيم شارو ديَهاتةكان مجةيان ئةى ثيَغةم

يان يَديَت لةو موسَلمانانةى كة لةمندن دةتنسن، ئةو موسَلمانانةش كة مندن ل
 .دةتنسآ هةر ضيم كندو طةرِام نةم بينني

قبات  سةربوورديَكى خيَنايى ميَذووى موسَلمانان باس دةكات ئيثاش ئةوةى دكتؤر 
 : يَتدةَل

 ..(خؤالسةى قسة  ئةوةية ئيَمة شايانى تؤ نني ئةى ثيَغةمبةرى خوا)
من نةفسء ويذدامن )ئينجا دكتؤر باسى خؤى بؤ ثيَغةمبةرى خوا دةكاتء دةَليَت

نةفنؤشت بةكةس، ثشتم نةبةست بةكةس بؤ ضارةسةرى كيَشةكامن، ضونكة من تةنها 
 ..ؤم دابةزيمء سةد جار سزادرامجاريَك ثشتم بةغةينى خوا بةست، لةثلةو ثايةى خ

من بةئاطنى شةوىلء خؤشةويستى دةسوتيَم، سةرم سورِ دةميَنآ لةم سةردةمةى كة 
تيانةماوةو تةنها باوى ماددياتة، من غةريبم لةرِؤذهةآلت و (دَلسؤزى)تيا دةذيم ء هيض 

 رؤذئاوادا، بةتةنها دةذيم، بؤخؤم طؤرانى خؤشةويستى دةَليَم، لةطةأل خؤمدا قسة
 ..دةكةم، بةمةش ئازارو ئةشكةجنةكامن كةم دةكةمةوة
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ثآ  جاويدانيانتؤ ئةى ثيَغةمبةرى خوا فةرمانت بةمن دا، كة نامةى ذيانء 
رابىةيةمنء بةهؤنناوةكامن طيانى هةوألء كؤششء كؤأل نةدانيان تيا سةوز بكةم، كةضى 

 ...دا ئةودأل رةقانة  داواى الوانةوةى مندوو لةمن دةكةن لةهؤنناوةكامن
يةوة فيَنى يَوةردةطنآو ل(جالت الدين رومى)دا زؤر سوود لة يدكتؤر ئيقباأل لةذيان 

ئينجا كة سةينى خناثى حاَلى .. ماناى خؤشةويستىء رؤح بةرزى دةبيَت
موسَلمانانيش دةكات هةمووى دةطيَنيَتةوة بؤ ئةوةى كة لةماناى خؤشةويستى 

ئةوة ثوختةيةكى  .(ابو حسن الندوي /غنةالطرغق اىل املدثةرِاوى . )نةطةيشتوونتيَ
باسةكانى دكتؤر  ئيقباأل بوو، ديارة ئةوةى كة خؤى بةهؤنناوة وتوويةتى زؤر بةهيَز 

  (…تنو بةثيَز تنة
 

 ضةند ئايةتَيكء  هةَلوَيستةيةك
 (خ.د)دةطيَنِيَتةوة بؤ ثيَغةمبةر (لوط)خواى ثةروةردطار كة باسى ضريؤكى طةىل  -0

، سويَند دةخوات بةذيانء تةمةنى ء لةكاتى باسةكةدا

پپڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ:دةفةرمويَت 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

سويَند بةذيانء : واتة: احلجر ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃڃچ
و طومنِايى خؤياندا، لةكاتيَكدا  وان لةسةر خؤشي ، ئةوانة(حممد)تةمةنى تؤ ئةى 

بؤية لةناومان بندن بةدةنىيَكى طةورة ..نء ضاوىدَليان نابينايةسةرطةردان
دا، وة ذيَنةو ذوورمان كندنء، وردة بةردمان بةسةردا باراندن،  لةكاتىخؤرهةآلتن

ئةمة بةرِاستى بةَلىةو نيشانةية بؤ كةسانيَك كة بري بكةنةوةو ورد ببنةوة، وة بيَىومان 
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نةوةو بةرِاستى ئايةتء بةَلىةو ثةندة بؤ جآو رآيان كةوتؤتة سةر ريَىاى كاروانةكا
 .بنِواداران

هةروةها خواى ثةروةردطار ئةمةنىدة دَلىى ثيَغةمبىةرى المةبةسىتة، بؤيىة سىويَند        -0

ىئ  ىئ  ی    :دةيكاتء دةفىةرمويَت   (خ.د)دةخوات بةو طلةيىيةى كة ثيَغةمبةر

 : الزخرفخب  مب  ىب     حبی  ی         ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

 : دةيكات لةطةلةكةىء دةفةرمويَت ( حممد)يَند بيَت بةو طلةيىيةى كة سو: واتة
ثةروةردطارا بةرِاستى ئةمانة طةليَكن باوةرِ ناهيَنن، ئةى حممد طويَيىان مىةدةرآ و        

 (.دةزانن ضييان بةسةر ديَت  دوالىَيان طةرِآ، لةمةو
ةى كىندى لىةو   ئينجا خواى طةورةى خاوةن دةسةآلت ثاش  ئةو هةرِةشة سىةخت      

دازؤر   كؤمةَلة بةدبةختة، لةغةزاى بةدرو غىةزاكانى ديكىةدا لىةماوةى ضىةند سىاَليَك     
بةيانى لةناو بند، ئةمىة دنيايىان، ئاشكناشىة قيامةتيشىيان زؤر سىةخت تىنو دذوارتىن        

 ..دةبيَت

ڍ  ڌ    ڌ    ڍچ  چ  چ چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ : قورئانى ثريؤز دةفةرمويَت -1

: المائدةک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    کڑژ  ژ    ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ

بؤت، وةئةطةر ئةى فنوستادةى خوا راطةيةنة بةمةردومان هةرضى نيَنراوة : واتة
طةيةنيت ماناى واية ثةيامةكةت نةطةياندووة، باكت لةكةس هةمووى بةضاكى رانة

لةدةستى ضةثةَلى تاوانباران ء ثيالن  ونةبيَت ضونكة خوا تؤ دةثاريَزيَ لةخةَلكى
 …نِانطيَ

 …بةرِاستى خوا هيدايةتى طةىل كافنان نادات ء سةريان ناخات
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ئةم ئايةتة موغجيزةيةكى طةورةية سةينى ذياننامةى حىةزرةت بكىة بزانىة ضىةند جىار      
 ..هةوَلى كوشتنى دراوةو خوا ثاراستويةتى 

كاتيَك ئةم ئايةتة هانىة خىوارةوة حىةزرةت ثاسىةوانى هىةبوو ، هىةموويانى ئيىزن داو        
خوا بؤ خؤى دةمثاريَزيَت ،ئةمةش بووة هؤى موسىَلمانبوونى ثيىاويَكى بيىانى     فةرمووى

لةم سةردةمةدا كةوتى ئةمة بةَلىةى طةورةية لةسةر ثيَغةمبةرايةتى ضونكة كىةس نيىة   
 !!!ثاسةوانةكانى ئيزن بدات 

ئةركيَكى زؤر طنانء سىةخت بىوو، بىةآلم     (خ.د)ئاشكناية كة ئةركى ثيَغةمبةر  -1
دطار  دةستى داية باَلى، كارى بؤ ئاسان كند، كؤأل نةدانء ئارام طنتنى خواى ثةروةر

 .ثآ بةخشى
لةو كاتانةى  كة ئيرت منؤظ دةستةو سانةو هؤكارة دنيايىيةكان تيايا دةوةسنت، 
خواى طةورة بة ئاشكنا سةربازانى كةس نةديوى خؤى دةنارد، ئاشكناشة كةضى 

ۀ  ہ   : قورئانى ثريؤز دةفةرمويَت.. لةئامسانةكانء زةوىدان  سةربازى خوان

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

   ائۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ

  ٠٤: التوبةۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ

سةر نةخةن، ئةوة خوا هةر خؤى  سةرى  (خ.د)ئةطةر ئيَوة ثيَغةمبةر : واتة 
 :خات، هةروةك ضؤن دة
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دا  لىةماَلى خىؤى لةمةككىة لىةكاتى      سةرى خست لةكاتى دةرضىوونى  (يةكةم)
دا كة كافنةكان بةمششيَنةوة دةورى ماَلَةكةيان تةنى بوو، خواى طةورة كةرِو  هيجنةت

 …كويَنى كندنء بةسةالمةتى بةناوياندا تآثةرِى
ى، كىةكافنةكان  سةرى خست لةناو ئةشكةوتةكةدا خىؤى و هاوةَلةكىة  ( دووةم)

كىابناى  ..بةهؤى كةسيَكى شارةزا لةناسينةوةى جآثآدا هاتنىة بىةردةم ئةشىكةوتةكة   
ثآكىةى ئيرباهيمىة لةسىةر     ة كىة هىةروةك جىآ   (حممىد )شارةزا وتىى ئةمىة جآثىآى    

لةبةردةم كةعبةدا، وةئةمةى تنيشيان جآثآى ئةبوبةكنة يىان  ( مقامى ابناهيم)بةردةكة
ويَنة نىةتنازاون، يىان ضىوونةتة ئامسىان، يىان ضىوون       جآ ثآى كورِةكةيةتى، جا لةم ش

دا بووونء سةينى بةرثآى  بةناخى زةوىدا، بةمةرجيَك لةناو ئةشكةوتةكةى بةردةميان
ى بينينى تواناض ضاويَك …بةآلم كة خوا ويستى نةبيننيَت .. خؤيان بكنداية دةيان بينني

 !؟هةية
دابووى بة ثيَغةمبةرةكةى سةر خستنيشى ئةو ورة بةرزة بوو كة خوا   (ةميسآ)

كاتيَك بةهاوةَلةكةى فةرموو مةتنسة، تؤ رات ضىية بةرامبةر دوو كةس كة  (خ.د)
ئنجا خواى طةورة دَلى ئةبوبةكنى ئارام كندو سةرى …خواى طةورة سيَهةميانة

خواى طةورة وشةو ثيالنى …خسنت بةلةشكنو سةربازيَك  كة ئيَوة نةتان ئةبينن
بةرِاستى .. شةى خواو بةرنامةى خواش هةميشة بةرزو بَلندةكافنانى ذيَن خستء، و

 ..خوا زأألء بةدةسةآلتء كار دروستة
بةرِاستى هةموو هةذارو داماوينء ئاتامجان بةيارمةتى خوا هةية، خوا دةوَلةمةندو 

ية ئةدات بةطوآى  بةدةسةآلتةو ثةكى لةكةس نةكةوتووة، قورئان زؤر جار ئةم راستى
سَلمانان بةتايبةتى، تاوةكو بزانن كةئةمان كاسبى بؤ خؤيان خةَلكى بةطشتىو مو

غ  أغِ  الن س أهت  الفقراء : ] هةروةك دةفةرمويَت. دةكةن، قيامةتى خؤيان باش دةكةن
اىل اهللح واهلل هو الذين ا  يدح إن غشأ غذهبك  وغأت  خبلق جدغد و   ذلك طلا اهلل 
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ن بآ نةواو داماو كة هةردةم ثيَويستيتان خةَلكينة هةر ئيَوة: واتة .71/ف طر[ ِعزغز
بةخواية، وةتةنها خواية دةوَلةمةندى رأستةقينة كة ثةكى لةكةس نةكةوتوةو هةردةم 

ئةطةر بيةوآ  ئيَوة لةناو دةباتء  …سوثاس كناوة لةسةر بةخششى زؤرى
ةسةر وةئةوةش  ل.. طؤرِةثانى ذيانةوة، كة لةئيَوة ضاكرت بن رخةَلكانيَكىرت ديَنيَتة سة

ةر مةطةر بةردةوام نةوةيةكى نوآ جآى نةوةكانى ثيَشوو ناطنيَتةوةو ه.. خوا طنان نية
لو دامت لغريك ما )وة هةروةك وتناوة .. سيَكةوة نيةرؤذةى دنيا بةدةست كؤمةَلة كة

دةى ئيرت بؤ .. ئةطةر بؤ ئةوانةى ثيَش تؤ مباية دةست تؤ نةدةكةوت( وصلت إليك
 !..ثةند وةرناطنن ؟

ثريؤز لةثةروةردةكةيدا طننىى زؤر دةدات بةرِيَز طنتنى  قورئانى (ارةمضو)

چچڇڇ       :لةاليةن موسَلمانانةوة هةروةك دةفةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر

ڑ    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڌڍ  ڍ             ڇ  ڇ

  ٣٦: النورک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  
بانط مةكةن،  (خ.د)كرتى بانط دةكةن ئاواش ثيَغةمبةرهةروةك ضؤن ية: واتة 

( بةناوى خؤيةوة بانىى مةكةن، دةنط بةرز مةكةنةوة لةخزمةتيا)ريَزى زؤرى بىنن، 
بةرِاستى خوا ئاطادارة بةو كةسانةى كة خؤيان دةدزنةوة لة ئيشء كارو مؤَلةت 

كةمؤَلةت  ، وةخؤيان دةدةنة ثاأل ئةو كةسانةى(خ.د)وةرناطنن لة ثيَغةمبةر 
جا ئةوانةى كة سةرثيَضى دةكةن .. وةردةطننء بةدزىيةوة خؤيان قوتار دةكةن

ضاريان دةبآ موسيبةتةيان لةبةرضاو بآ كة دوو ، با ئةو بةآلو(خ.د)لةفةرمانى ثيَغةمبةر 
 …دا، وةبا خؤيانى ىلَ بثاريَزن لةدونياو لةقيامةت
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 : (خ.د)سةآلوات دان لةسةر ثَيغةمبةر 
حبخبمبىبيبجتحت  خت  : فةرمويَتقورئان دة

 األحزابجث  مث  ىث  يث     يتمت  ىت

كانيشى داواى ىلَ تةدا، مةالئيكة خواية كة رةمحةتء بةزةيى دةرِذيَنآ بةسةرتان: واتة
بوردنء سنِينةوةى طوناهو تاوانيان بؤ دةكةن لة خوا، ئةمةش بؤ ئةوةى  لة 

بةبةزةيىو ميهنةبان بووة تاريكايىيةكان دةرتان بهيَنن بةرةو  رووناكى، وةخوا هةميشة 
 . بةرامبةر بةموسَلمانان 

يان دةوآ؟ ئايا ض رادةو ثلةيةك لةوة زياد بآ، ئايا  بةندةكانى خوا  ضلةخوا بة
 بةرزو  بَلند تنة؟ 
ناتةواوىو ثيَويستى،  كة هةموو طيانء لةشى ثنِة لةوازة بآ دةسةآلتة،ئةم بةندة ال

وةهةروةك .درودو سآلويان بؤ بنيَننةكانى خوا باسيان بكاتء خؤىء مةالئيكةت
خواى ثةروةردطار )لةحةديسى قودسىدا هاتووة كة بوخارى بؤمان دةطيَنِيَتةوة

هةر كةس لةدةروونى خؤىدا باسء يادم بكات، منيش الى خؤم باسى : دةفةرموآ
ئةكةم، هةر كةس لةناو خةَلكء كؤمةألدا باسم بكاتء ناوم ببات، منيش لةناو طةتء 

 …(دا باسى دةكةم كة ضاكرتن لةطةتء كؤمةَلةكةى ئةو  كؤمةَليَك
 :  ى ثةروةردطار قورئان دةفةرموآ(صلوات)بؤ طةيشنت بة 

ڤ     ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  

 ٥١١ - ٥١١: البقرةڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ
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دةكةينةوة بةكةميَك لةتنسء بنسيَتىء كةم بوونةوةى دارايىء  يتاناستى تاقبةرِ: واتة
لةطةأل تووشى سةختى ء  مةردومء بةروبووم، وةمذدة بدة بةخؤرِاطنان، ئةوانةى كة

ئيَمة هى خواين، هةر ئةو خاوةمنانة، بةفةرمانى ئةو هاتوينةتة  :يةك دةبن دةَليَننارِةحةت
ةرِيَينةوة، ئةوانة درودو بةخششى خواى خؤيانيان دونياوةو هةر بؤالى ئةويش دةط

ئارامىنى ريَىاى كةواتة . لةسةرة، وة هةر ئةوانن كةرِآى راستيان دؤزيوةتةوة
 ..بؤ طةيشنت بةدروودو بةخششى خوايى يةكةمة

، كة بةهةر (خ.د) سةآلوات دانة لةسةر حةزرةتى حممدرِيَىةى دووةميش 
دةجار دروودو بةخششى خؤميان بةسةرا  سةآلواتيَك خواى طةورةى باآل دةست،

  …دةباريَنآ 

ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ :قورئانى ثريؤز دةفةرموآ

 األحزابچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

بةرِاستى خواى ثةروةردطارو مةالئيكةتةكانى سةآلوات ئةدةن لةسةر : واتة 
ةرى و سةالمى ىلَ كةبنِواتان هيَناوة سةآلوات بدةن لةس ئةى كةسانىَ (خ.د)ثيَغةمبةر 

سةَلةواتى خوا لةسةر ثيَغةمبةر وةسفء سةناو ..بكةن بةسةالم ىلَ كندنيَكى طننط
داو بارينى رِةمحةتء  باس كندنيةتى بةضاكة لةناو كؤمةَلى هةرةبةرزى مةالئيكةت

 .ميهنةبانىية بةسةرىدا، وةثايةدار كندنيَتى لةدونياو قيامةتدا
بؤى الى خوا كة هةردةم ثاية بةرزى بكاتء  سةآلواتى مةالئيكةش نزا كندنيانة

كة داوا لةخواى سةآلتء سةالمى ئيماندارانيش ئةوةية .. دايرةمحةت بباريَنآ بةسةر
دا  كةسةآلتء سةالم بنِذآ بةسةر طيانى ثيَغةمبةرداو لةدنياو قيامةت ثةروةردطار بكةن
 .ثاية بةرزى بكات
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ئازارى ثيَغةمبةر بدات وةك  ئةمة ثلةى بةرزى ثيَغةمبةرة الى خوا، هةر كةس
داو  ئةوةية  ئازارى خواى دابيَت، بةوةش  خوا لةعنةتى ىلَ دةكات لةدنياو لة ئاخريةت

ڎ  ڎ   ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ :سزايةكى سةختى دةدات، هةروةك دةفةرمويت 

  ١١: األحزابڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  
 

 : دةفةرموَيتباسى طرنطى سةآلوات دامنان بؤ دةكاتء  (خ.د)ثَيغةمبةر 
 …  سل (  ع صلا طلَ  صلا اهلل طليأ ِِ  طشرا) -أ

هةر كةسآ يةكجار سةآلوات لةسةر من  بدات خواى طةورة دةجار  :واتة 
 . سةآلوات لةسةر ئةو دةداتء رةمحةتء بةرةكةت دةباريَنآ بةسةريا

 .  تر ذى( أوىل الن س ِ  غوم القي  ة أ ثره  طل  صالة ) -ب
دا ئةوانةن كة سةآلوامت زؤر  نء نزيكرتين كةس لةمنةوة لةقيامةتلةثيَشرتي: واتة

 . لةسةر دةدةن
 .ئةبو داود ( صلوا طل ح فإن صالتك  تبلذين حيث  نت )  -ج

كوآ بن، نزيك  يان دوور سةآلواتةكانتان  سةآلوامت لةسةر بدةن، دَلنيا بن لةهةر
 ..ثيَم دةطات

  .ئةبو داود( روح  حتا أرد طليأ السالم    ع أحد غسل  طلَ  إال رد اهلل طل  ) -د
دا رؤح دةكاتةوة  هةر كةسآ سةالمم ىلَ بكات، خواى طةورة لةقةبنةكةم: واتة

 . بةبةرمدا تاوةآلمى سةالمةكةى بدةمةوة

إن  ع أفضل أغ  ك  غوم اجل عةح فأ ثروا طل   ع الصالة فيأح فإن صالتك  ) -هـ
:  غقول: تعرض صالتن  طليك وقد أر ْ؟ ق لغ ربول اهلل  يف :  عروضة طل ح ق لوا 

 .ئةبوداود (ان اهلل حرم طل  االرض أجس د االهبي ء: ِليْ ق ل
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رؤذى هةينى لة رؤذة هةرة باشةكانتانة، سةآلوامت زؤر لةسةر بدةن ضونكة : واتة
ئةى ثيَغةمبةرى : يارانيش فةرموويان …سةآلواتةكانتان ثيَم دةطاتةوةو رادةنويَننآ بؤم

 ضؤن سةآلواتء دروودى ئيَمةت ثآ دةطاتةوة؟  نةماتؤ لةطؤرِدا جةستةت خوا؟ 
خواى طةورة جةستةى ثيَغةمبةرانى لةزةوى حةرام كندووةو : ئةويش فةرمووى

لةبةر ئةمةشة  كة ثيَنج جار هةوَلى دزينى الشةى ثريؤزى ) …لةشيان لةخاكا نارِزآ
 (.، هةروةك لةدوايدا باسى دةكةينثيَغةمبةر دراوة خوا هةوَلةكانى ثوو ضةأل كندؤتةوة

 

 :  (خ.د)طةورةيى ثَيغةمبةر 
ِعثْ  ع خت  قترون ِتين    ) باسى خؤميان بؤ دةكاتء دةفةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر  -0

 . خب رى( آدم قره  فقره ح حتا  نْ  ع القرن الذي  نْ فيأ

 ضةرخ بة ضةرخ ء ثشت بةثشت بةثاكىو باشى هاتوومةتىة خىوارةوةو بىاوو   : واتة
باثريم لةهةموو سةردةميَكدا لةباشىرتين ضىينى ئىادةميزادى ئىةو سىةردةمة بىوون، تىا        

  .طةيشتوومةتة ئةم ضةرخةى خؤم كة خوا رةوانةى كندووم و كندوومى بة ثيَغةمبةر
أه  بيد ولد آدم غوم القي  ةح وأول  ع غنشق طنأ القربح وأول ) هةروةها دةفةرمويَت -0

لةرِؤذى قيامةتدا من سىةرطةورةى سىةرجةم نىةوةى    : ةوات.  وبلي (ش فع وأول  شفع
ئادةمم، وةيةكةم كةسيشم كىة دةمىى طىؤِرم بىؤ دةكنيَتىةوةو لىةطؤِر ديَمىة دةرةوة،        

  ،وةيةكةم تكا كاريشم، وةيةكةم كةسيشم كة لةالى خوداى طةورة تكام طريا دةبآ
والغراهاح ث  والذي هفس حم د ِيده ليأتني طلا أحد   غوم ):  هةروةها دةفةرموآ -1

 .  سل (سن غراه  أح  إليأ  ع أهلأ و  لأ  عِ 
بةوةى كة طيانى حممدى بةدةستة، رؤذآ دآ بةسةر يةكيَكتانا كة نامبينآ، : واتة

 …ئينجا حةز دةكات هةموو كةسء كارو ماَلى ببةخشآو ضاويَكى بةمن بكةويَت
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أه  : فسأ أمس ء فق لغس ا لن  ه (ص)  ن ربول اهلل ):   قال أبو موسى األشعةى  -1
 . موسليم(حم د وأه  أمحد واملقفا وا  شر وهبا التوِة وهيب الرمحة

هةندآ  (خ.د)ثيَغةمبةر : رازى بيَت وتى ىيَخوا ل)ئةبو موساى ئةشعةرى 
من ناوم حممدة، وةناوم ئةمحةدة، : لةناوةكانى خؤى باس دةكند بؤمانء دةيفةرموو

يَغةمبةرم وةناوم كؤكةرةوةية، وةناوم ثيَغةمبةرى وةناوم دوا هةمينة ضونكة دوايني ث
 . تةوبةو ثيَغةمبةرى رةمحةتة

 

 :ئيسراو ميعراج وطةورةيى حةزرةت 
لةباسى طةورةيى و بةريَزى و ثايةدارى حةزرةتدا دةضينة خزمةت مةولةوى 

 : دا دةَلىَ يكة رضيأخواناسى خؤمان ، كةلةضةند ديَنِ هؤنناوةيةكدا لةعةقيدةى 
 حةىل ، داطيية بةم خاكة ؟  يكهضلض فة 

 ! ئةصلة بؤ ئةم طشت ، طةوهةرى ثاكة                        
 ئامسان لةروتبةى عولوى ضىكةم بوو ؟  

 ! مةدفةن بؤ عيسا ، ئةم بوو  نةبوو بة                            
ةتة بؤ ئةم ئةمة ض بةهنة و طةورةييةكة خوا داوية بةخاكى ئةم زةويية كة بنةرِ: واتة 

ى ثةيدا ئةبن و بؤيشى ئةطةرِيَنةوة ، ئامسان بةو يَطشت طةوهةرى ثاكى ثيَغةمبةرانة ، ل
هةموو بةرزىيةوة ضى لىَكةم بوو ، نةبوو بةئارامىاى عيسا ئةم زةويية بوو 

دا يكةلةخاكةوبةزيَتةوة و لةسةر زةوى دةمنيَت بةئارامىاى كةلة نزيك قيامةتدا دادة
 ( . (خ.د)لةالى قةبنةكةى ثيَغةمبةرةوة ) ، دةنيَذريَت

 ى دى لةزةميندا ثيَفةلةك نةقشى 
 خويَى طنينى هات وة رِووى بنيندا                               
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 ضاوطةى ضاوةكةى ليَلَ و حةسنة ةند 
 ! ى دةخؤند ( ليتنى كنت تنابا)                              

 

حةزرةتى دى لةسةر زةوى طنيانى بةرووى بنيندا هاتة ئامسان جىَ ثىَى : واتة 
خوارةوة و فنميَسكى سةربنينيش طةىلَ بةئازار و سؤية و لةبةر زؤرى طنيان ضاوطةى 

ى ( ليتنى كنت تنابا)ضاوى ليَلَ و ، دَلى ثنِداخ و ناسؤر بوو ، بؤية ئامسان هةر 
 : دةخويَند و ئاواتى بةزةوى ئةخواست و لةدَلى خؤىدا ئةيووت 

 هةرضى ريفعةت و عيزز و هةستى وىَ 
 فيداى نةبوونى و خوارى و ثةستى وىَ                         

ببىَ بةقوربانى نزمى ( كةمن هةمة)هةرضى بةرزى و دةسةالت هةية : واتة 
 .يةك كة زةوى هةيةتى  وبيَضارةيى و نةبوونى

 حةىل رةمحى ئاورد بةو سؤز و تاودا 
 دةقيقىَ  ثةردةى  البند   لةناودا                             

 ى كيَشاوة ضاودا يَسورمةى طةردى ث 
 بةوضاوى ثنِ ئيَش دوورى و بيَخاودا                           

 

 ئيَشى ضاوى ضوو نةختىَ ثنِ خةوبوو 
 لةحيكمةت ميعناج ئةويةكىَ ئةوبوو                           

يةى ئامساندا و ماوةيةكى كةم ثةردةى بةو سؤز و دَلىةرم بةزةيى هاتةوةخوا : واتة 
دا و ئةوضاوة ثنِ لةسؤو يى ثيَغةمبةرى هيَنا بةضاويَالبند لةنيَواندا و ، كلى طةردى ث

( ميعناج)بيَخةوى ئامسان لةطل كةوت و تيَن خةوبوو ، بةَلىَ يةكىَ لةحيكمةتةكانى 
 …وضوونى حةزرةت بؤ ئامسان ئةمة بوو 
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ةمحةت لةطؤرِى مةولةوى بيَت ، ضةند جوان بةضةند ديَنِ هؤنناوةيةك هةزاران ر
ئةسثى خةياَلى تاوداوة و لةباسى ميعناجةوة دةضيَتة سةرباسى ثاية بةرزى و ريَزدارى 

هةَلبذاردةيةك )  ( .هةزاران هةزار درودوساَلوى لةسةر بيَت ) سةردارى ثيَغةمبةران 
 ىل شيَخ عومةر قةرةداغىبابة عة( مةولةوى  ى  رضيألةعةقيدةى 

 

 :  (خ.د)ى ثَيغةمبةر وولةش ء الرو رةنطء ِر
ثياويكى باآل بةرزى مام ناوةندى  (خ.د)ثيَغةمبةرى خوا : ئيمامى على دةفةرموآ

بووة، قذى نةزؤر لوتء نةزؤر خاو بوو، سوورو سثى بوو، كة دةرِؤيشت ثآى 
كة ئاورِى دةدايةوة بةتةواى  هةَلدةطنت وةك لةسةر بةرةو ذيَنةوةدا داثةرِآ وابوو،

رووى تآ دةكندى، مؤرى ثيَغةمبةرايةتى بةناو شانيةوة بوو، خؤى دوا هةمني ثيَغةمبةر 
بوو، هةتا بَليَى دةست بةخيَنو سةخى تةبيعةت بوو، هةتا بَلآى دألء دةروونى طةورة 
د بوو، راستىؤو قسة راستى وةك خؤى نةبوو، بؤ نةرمء نيانيش ويَنةى نةبوو، ضةن

بَلآى روو خؤشء رِةفتار شريين بوو لةطةأل خةَلكا، ئةوةى لةناكاو دةيدى يةكسةر 
!  سامى ىلَ دةكند، بةآلم ئةوةى ناسياويىو دؤستايةتى لةطةأل بىنتاية خؤشى دةويست 

نةبةر لةخؤىو نة : ئةوةى بيةوآ باسى ناونيشانى ئةو بكا كورتء ثوخت دةَلىَ 
 …نةى  ئةو ئاوا شيَوةى شريينء رةفتار جوان بيَتلةثاش خؤى كةسى تنم نةديووة ويَ

 .درودو سآلوى خواى لةسةر بآ
هةندآ مووى سثى لة ثيَشة : طوتى(خواى ىلَ رازى بآ)جابريى كورِى سةمورة 

هةبوون، كة ضةورى دةكند ديار نةبوون، بةآلم  (خ.د)سةرو ريشى ثيَغةمبةردا 
ريشى ثنِ بوون، رووى وةك يةكان دةردةكةوتن، مووى يكةسةرى دةذاكا مووة سث

 . خؤرو مانط خنِو طةشء جوان بوو
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هةرطيزاو هةرطيز بؤنى هيض شتيَكم : طوتى( خواى ىلَ رازى بآ)ئةنةس 
خؤشرت  (خ.د)كة بؤنى لةبؤنى ثيَغةمبةر ( نةعةنبةرو نةميسك ونةهيضى تن)نةكندووة

كة ( نةشتى تن نةديباج و نةئاوريشمء )بووبآ، وةهةرطيز دةستم لة هيض شتيك نةداوة 
 ..نةرمء ناسك بآ (خ.د)وةك جةستةى ثيَغةمبةر 

هات بؤ ماَلمان لةوآ  (خ.د)ثيَغةمبةر : دةَلىَ( خواى ىلَ رازى بآ)ئةنةس 
سةرخةوى نيوةرِؤى شكان، كةخةوى ىلَ كةوت ئارةقى دةردا، جا دايكم شوشةيةكى 

خةبةرى بؤوة  (خ.د)هيَناو بةدةستى عارةقةكةى دةضؤرِانة ناو شوشةكةوة، ثيَغةمبةر 
ئةمة ئارةقى تؤية، دةيكةينة : ضى دةكةى؟ طوتى ةئةو: ئةى دايكى سولةيم: فةرمووى

لةطةأل  (خ.د)ثيَغةمبةر .)ناو طوآلوى خؤمانةوة، ئةمة لةطوآلو طةىلَ بؤنى خؤشرتة
ئةوةدا كة عةرةقةكةشى بؤنى خؤش بووة كة بنِوا ناكةم هيض كةس وا بوو بآ، بؤنى 

دا لةخؤى، ئةمةش بؤ ئةوةى سةرمةشق بيَت بؤ موسَلمانان ء ئةم خؤشيشى زؤر دة
 (.اليةنةش بةطننط بىنن

قسةى بةشيَنةيى دةكند، بوارى  (خ.د)ثيَغةمبةر : دةَلىَ( خواى ىلَ رازى بآ)عائيشة 
 . دةدا، بةشيَوةيةكى وا قسةى دةكند ئةوى لةالى دادةنيشت لةبةرى دةكند

زؤر بآ  (خ.د)ثيَغةمبةر : دةَلىَ( رازى بآخواى ىلَ )جابريى كورِى سةموورة 
دةنطء كةم دوو بوو، كةميش ثآ دةكةنى، ثيَكةنينيشى زةردةخةنة بوو، كة تةماشات 

 ..دةكند لة تؤ وا بوو كة ضاوى ريَذاوة، بةآلم خؤى ضاو رةش بوو
لةهةموو كةسآ ضاكرت بوو،  (خ.د)ثيَغةمبةر : دةَلىَ(خواى ىلَ رازى بآ)ئةنةس 
كةسآ بةخشندة تن بوو، وةلةهةموو كةسآ ئازاتن بوو، دةساَلى رةبةىل وةلةهةموو 

خزمةمت كند، هةرضيم كندبآ، نةيفةرمووة ئةمةت بؤ وا كندووةو ئةوةت بؤ وا 
 …نةكندووة
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 سةرتاش سةرى دةتاشى، يارانى خةرمانةيان ىلَ (خ.د)ثيَغةمبةر : هةروةها دةَلىَ
ةيان قؤستةوةو دةكةوتة ناو دةستى بؤوة ياران ددابوو، هةر تاَلة موويةك بةردة

فى ةحتةئيَستاش ضةند تاَلة موويةكى لة م..بؤ ثريؤزى هةَليان دةطنت)يةكيَكيانةوةو 
توركيا هةية هةَلىرياوة، وةلةبةرئةوةى الشةى ثيَغةمبةران نارِزيَ،بؤية تا ئيَستا 
مووةكان وةك خؤيان ماون، هةرضةندة موو تةمةنيَكى ديارىكناوى خؤى هةيةو 

خؤش بةختانة لةكوردستانى ئازيزى خؤيشماندا ضةند تاَلة (…ئةويش دةبواية نةماية
 .موويةك لةرِيشى ثريؤزى ئةو زاتة هةية لة هةورامانءتا ئيَستا ثاريَزراوةو هةَلىرياوة 

 

 : (خ.د)دَلسؤزى ثَيغةمبةر 
َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم ] :خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت 
بةرِاستى هاتووة بؤتان لةاليةن : واتةح  ٥21 التوبة [َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم 

خواوة، ثيَغةمبةريَك لةخؤتان، زؤر ناخؤشء طنانة لةسةر دَلى ئازارو نارِةحةتيةكانتان، 
 …يش دَلسؤزو ميهنةبانةزؤر بةثةرؤشة بؤتان ءبؤ هةموو بنِواداريَك

دطوة  ستج ِةح فتعجل  ل هبا دطوتأ  ينبلكل ): خؤى دةفةرموآ (خ.د)ثيَغةمبةر 
 يت الغشر  أ ع   ت  ع  -ن ش ء اهللإ-  طة س يت غوم القي  ة فِ  ه ئلةوإه  أختبأت شف

 .خب رى و وبلي  و تر ذى(.ِ هلل شيئ 
ايبةتى هةية، كة خوا طرياى دةكات هةموو ثيَغةمبةريَك نزاو ثارِانةوةيةكى ت: واتة

لىَى، هةمووان نزاكةى خؤيانيان لةدنيادا كندووةو طريا بووة، بةآلم من نزاكةى 
خؤمم هةَلىنتووة بؤ رؤذى قيامةت، لةوآ تكاى ثآ دةكةم، بؤ ئوممةمت، ئيرت ئةوةى لة 

ئةوة  -خودا حةزكا - مبنآ و هاوبةش بؤ خوا ثةيدا نةكئوممةمت لةسةر ئيمانء باوةرِ 
 ..ئةو كةسة بةر ئةم تكاو شةفاعةتةى من دةكةوآ
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ئةم (خ.د)ثيَغةمبةر : طوتى( خواى ىلَ رازى بآ)هةروةها عةبدوَلآلى كورِى عةمن 
 :تياى دا دةفةرمويَ( سةالمى خواى ىلَ بيَت)ئايةتةى خويَندةوة كة حةزرةتى ئيرباهيم 

 [ ڇ چ  ڇ  ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ]
خواية ئةو بتانةو ئةم ثةرسرتاوة ناهةقانة خةَلكيَكى زؤريان طومنِاو : واتة

سةرطةردان كندووة، دةى هة ركةسآ كة ثةينِةوى من دةكا ئةوة لةدةستةى 
منة،وةئةوةى لة من ياخى دةبآ  ئةوة بةرةو رووى خؤتى دةكةمةوة و تؤش 

ئينجا  …ئةوة مةيلى خؤتة تاوانبةخشء ميهنةبانى، لىَى خؤش دةبى يان سزاى دةدةى
 :كة دةفةرموآ ( سةالمىخواى لىَبآ)فةرموودةكةى حةزرةتى عيساشى خويَندةوة

بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تَ ْغِفْر ََلُْم فَِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم إ] : واتة ، 771 :امل ئدة[ن تُ َعذِّ
ةندةو عةبدى خؤتن، ئةطةر سزاو ئازاريان خواية، ئةمانة هةرضةند تاوان بارن، بةآلم ب

بدةى ئةوة رةواية بؤ تؤ، وةئةطةر بةكةرةمء لوتفى خؤت تاوانيان بثؤشى ئةوة بةرِاستى 
هةردوو دةستى خؤى  (خ.د)ئينجا حةزرةت  …تؤ باآل دةستء كار دروستيت

نجا دةستى كند ئ..واية، ئوممةتةكةم، ئوممةتةكةمخ: بةرزركندةوةو فةرمووى
 … بةطنيان

هةرضةند )ئةى جوبنائيل بضؤ بؤ الى حممد: خواى ثةروةردطاريش فةرمووى 
جا كة جوبنائيل هاتء .. ى بثنسة بؤضى دةطنىيَخوداى تؤ خؤى باشرت دةزانآ ىى ل

ديارة خوا خؤى باشرت  -( ئوممةتةكةم، ئوممةتةكةم)آى طوتى ثنسى، حةزرةت ثيَل
: بنِؤ بؤالى حممد ثآى بَلىَ! نائيل ئةى جوب: ئةوجا خوا فةرمووى  -دةزانآحاَلةكة 

كة خوا دةفةرموآ خةفةت مةخؤ ئيَمة دةربارةى ئوممةتت رازيت دةكةينء دَلت 
 . يةوة موسليم طيَنِاويةتى. ناشكيَنن

 



 

 34 

 :سؤزو ميهرةبانى حةزرةت
كند ساَلةكةى ناونا ساَلى خةمبارى ئةبىَ ضى  كة خةدجيةو مامى وةفاتى : يةكةم

دا بوو بؤ هاوسةرةكةى ئةو هاوسةرةى كة يةلةضَلةثؤثةى وةفادارطنيابىَ بةتايبةت ك
 …هةميشة بةخيَن يادى دةكندةوةو تةنانةت دَلى دةكنايةوة بةهاوةَلةكانى

با بيَت سةرمان ىلَ بدات مناَلةكةم طيان : كضيَكى دةنيَنيَت بةدواياو دةَلىَ : دووةم
فةرمانى ثىَ ئةدات كة ئارام ناكنىَ بضيَتء سةالمى بؤ دةنيَنىَو  دةدات ئةويش بؤى

كضةكةى دةنيَنيَتةوة بةدواياو سويَندى دةدات كةبضيَت ئةويش لةطةتَ …بىنىَ
و مناَلةكةى دةخةنة باوةشةوة كة طيان ئةداتء  دةضىَ داموعازسعدى كورى عبادةو 

ية ئةى  ة ضىوئة: هؤن هؤن فنميَسك دةرِيَذيَت، سةعد وتى (خ.د)حةزرةتيش 
 ثيَغةمةرى خوا؟ 

هذه رمحة جعلِ  اهلل يف قلوب طب دهح وامن  غرح  اهلل  ع طب ده ) : ةويش فةرمووىئ
 .خب ري ( الرمح ء 

كاتيَك كضةكةى لةطيانةالدابوو، حةزرةت باوةشى ثياكندو لةباوةشى  : سَىيةم
 . .رِيوايةتى كندووة نسائي –باوكيا طيانى سثاردو ، حةزرةت طنيا بؤى 

كورِى لةطيانةالدا بىوو حىةزرةت طنيىا، عبىدالنمحن      كاتيَك ئيرباهيمى : ضووارةم 
غت   ) : تؤش دةطنيت ئةى ثيَغةمبةرى خوا ؟ ئةويش فةرمووى: كورِى عةوف فةرمووى

ان العني تد ع ح والقلت  حيتزن وال هقتول اال  ت      ) ئنجا فةرموى  (اهِ  رمحة! ِع طوف 
 .خباري  (غرض  رِن ح واه  ِفراقك غ  اِراهي  حملزوهون 

ى هاوةَلى لةطيانةالدابوو وة حىةزرةت  ( عدى كورى عوبادةةس)كاتىَ  : مثَينجوة 
سةردانى كند، طنيا بىؤى وةئةوانىةى لةويَىدابوون هىةموو دةسىتيان كىند بىة         (خ.د)

 .طنيان
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كاتيَك حىةزرةت ئىةم ئايةتىةى خويَنىدةوة كىة دوعاكىةى حىةزرةتى         : شةشوةم 

چ  ڇ  ڇ    چچ  ڃ  ڃ  چ   ڃڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ] ،ة (ئيىىىىىىرباهيم)

( سىىةالمى خىىواى ليَبيَىىت ) وة ئىىةو ئايةتىىةى كىىة عيسىىا   .13/ابىىناهيم [ڇ  ڇ

[  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  :]دةفىىىىىىىىىىىىةرموىَ
 . 771/امل ئدة

دةستى بةرزكندةوةو بةطنيانةوة كةوتة دوعا كندنء  (خ.د)ئنجا حةزرةت 
 ( .امتي  يامت! اللهم ) : فةرمووى

بنِؤ بؤ الى حممد، كة ثةروةردطار باشرتيش : ةجوبنائيلى فةرمووخواى طةورة ب
 دةزانىَ، ثنسيارى ليَبكة بؤضى دةطنى؟ 

بؤ ثاشة رؤذى ئوممةمت : كة جوبنةئيل هات ثنسيارى ليَكند، حةزرةت فةرمووى  
 …دةطنيم و خوا خؤى باشرت دةزانىَ

ئيَمة رِازيت : بَلىَ ىيَبنِؤ بؤ الى حممدء ث! ئةى جوبنائيل : خواى طةورة فةرمووى
 مسلم . دةكةين لة ئوممتةكةتداء دَلت ناشكيَنني 

كاتىَ حةزرةت نويَذىدةكندو قورئانى دةخويَند هاوةاَلن طويَيان  : حةوتةم
دا  ، هةروةها كة عبداهلل ى كورى مةسعود قورئانى بؤ يلةقوَلثى طنيانى بوو لةسنى
َنا ِبَك َعَلى َه ُؤالء َفَكْيَف ِإَذا جِ  ]خويَند كة طةيشتة ئايةتةى  َنا ِمن ُكلِّ أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ ئ ْ

 .مسلم/ سةينى كند دةطنى . 17: النس ء[ َشِهيدا  
ئيزمن لةثةروةردطار وةرطنت : ) دةفةرموىَ (خ.د)حةزرةت  : هةشتةم

كةسةردانى قةبنى دايكم بكةم،  ئيزنى دام و سةردامن كند، ئيَوةش سةربدةن لةسةر 
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زؤر طنياو  (خ.د)حةزرةت لةسةر قةبنى دايكى(..دةخاتةوة بريتان قةبنان مندن
 ( .مسلم) هاوةاَلنيش طنيان 

زةيدو جةعفةرو عةبدوَلاَلى كورِى رةواحة  داأ  ؤتكاتيَك كةلة غةزاى  : نؤيةم
دا بةهاوةاَلن ، بينيان حةزرةت دةطنىو ئنجا يشةهيدكنانء ئةم لةمةدينةوة هةواَل

 .ئااَلكةى طنتة دةستء سةركةوتن ( يوف اهللسيف من س)فةرمووى ئةوة 
 .وةفاتى كند حةزرةت ناوضةوانى ماض كندو طنيا  ظعونعومسانى كورى  : دةيةم

بةخوا : رؤذيَك بة مةعازى كورى جةبةىل فةرموو (خ.د)حةزرةت  : يانزةيةم
طين أاللِ  ) :  ىيَئةى مةعاز من تؤم خؤش دةويَت، بريت نةضىَ دواى نويَذةكانت بَل

 (.طلا ذ ر  وشكر  وحسع طب دتك
جا ئةو رؤذةى كة مةعازى نارد بؤ يةمةنء خواحافيزى ليَكند ، باوةشى ثياكندو 

 ! رةنىة ئيرت نةتبينمةوة و هةردووكيان زؤر طنيان: فةرمووى
حةزرةت بؤ شةهيد بوونى حةمزة زؤر بة كوتَ طنياء خةمبار بوو  : ةميدوانزة

 …بؤى
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 : (خ.د)غةمبةر دارو بةردو خؤشةويستى ثَي
وردة وردة رابهيَنآء  (خ.د)خواى ثةوةردطار هةروةك بيةوآ لةسةرةتاوة ثيغةمبةر 

ئامادةى بكات بؤ وةرطنتنى وةحى، زؤر خةوى ثيشان دةدا وةك رؤذى رووناك دةهاتنة 
 ..بةشى وةحى(13)بةشيَكة لة ( مستقبلى) استىدى، ئاشكناية كة خةوى رِ

دةرؤيشت بةردو شاخ سةالميان ىلَ دةكند، ئةمةش بؤ هةروةها كاتيَك بةرِيَىادا 
ئةوةى لةثلةو ثايةى خؤى تآ بىاو بزانآ كةلةم بوونةوةرةدا هةموو شتيَك بةندةى 

 ..خوانء تةسبيحاتى خوا دةكةن
مبكة   ن غسل  طل  قبل أن أِعث  إه  سطرف حجرًا) دةفةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر 

بةردآ هةية لة مةككة : واتة. ريوايةتيان كندووة  وبلي  و تر ذى( اه   سطرفأ اآلن
دةيزامن، بةر لةوة بكنيَم بة ثيَغةمبةر ئةو بةردة سآلوى ىلَ دةكندم، ئيَستا دةزامن كام 

 .بةردةية
جارآ لة مةككة لةخزمةتى : دةفةرموآ( خواى ىلَ رازى بآ)هةروةها ئيمامى عةىل 

تووشى هةر شاخء هةر درةختآ دةبوو، دةرضووين بؤ شويَنآ، لةرِيَىة  (خ.د)ثيَغةمبةردا
 تر ذى...)اسآلوت ىلَ بآ ئةى ثيَغةمبةرى خو: بةزمانيَكى رةوان دةيىوت

وةرطريِانى مامؤستا نورى فارس، ( لألصولالتاج اجلامع ) 083-011ت( طيَنِاويةتيةوة
 .بةرطى ضوارةم

ةتدا ضوينة هةروةها جابريى كورِى عبداهلل دةَليَت، لةسةفةر هاتينةوة لةطةأل حةزر
ةوة، كة حوشرتيَكى تيا بوو، بةلةسة بوو بوو هةرضى (النجار ِين)باخء بيَستانيَكى 

وتء داواى ضارةسةريَكيان  (خ.د)بضواية بةالىدا ثةالمارى دةدا، ئةمةيان بة ثيَغةمبةر 
ىلَ كند، ئةويش ضووة باخء بيَستانةكةوةو بانىى حوشرتةكةى كند، حوشرتةكة هاتة 

ئينجا حةزرةت فةرمووى لغاوةكةيم بؤ ..كا هاتء ملى كةض كندبةردةمىء بةضؤ
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 :بهيَنن، بةو جؤرة لغاوةكةى كندةوة ملىو دايةوة دةست خاوةنةكةىو فةرمووى 
 (إهأ ليس ش ء ِني الس  ء واسرض اال غعل  أه  ربول اهللح إال ط ص  اجلع واالهس)
ية لةنيَوان  بةرِاستى هيض شتيَك نى: واتة.. طيَنِاويانةتةوة( طرباهائيمام ئةمحةدو دارمى )

دا مةطةر دةزانآ كة من نيَنراوى خوام، تةنها سةرثيَضى كةرانى جنيء يئامسانء زةو
وة لةبارةى خؤشةويستى شاخى ئوحودةوة ،  بهحمبة الن( 08)الثةرِة . ئينس نةبآ

استى بةرِ: خبارى طيَنِاويةتيةوة واتة( حدًا جبل حيبن  وحنبأأ إن): حةزرةت دةفةرموآ
 . ئوحود شاخيَكة ئيَمةى خؤش دةوآء ئيَمةش ئةومان خؤش دةوآ

بةثيَوة وتارى  (خ.د)دروست بكةن، ثيَغةمبةر  (خ.د)ثيَش ئةوةى مينبةر بؤ ثيَغةمبةر 
كة لةالى راستى )دةداو دةستى موبارةكى دةخستة سةر بنكة دار خورمايةك 

 (.ميحنابةكةى ئيَستاى ثيَغةمبةرةوة بووة
نبةريَكيان بؤ حةزرةت دروست كند، جا رؤذى جومعة كة حةزرةت هاوةآلن مي

و ضووة سةر  لةماَلةوة هاتة ناو مزطةوت ء بةالى بنكة دار خورماكةدا تآثةرِى
مينبةرةكة، بنكة دار خورماكة غوربةتى هةستاو دَلى ثنِ بوو، وةك منداأل بةدواى 

وى طشت نويَذكةرةكان ، لةبةر ضا(خ.د)دايكيدا بىنى، ئاوا بةدواى ثيَغةمبةردا 
لةدوانىةكةى  (خ.د)دةستى كندة طنيانء كوَلى طنيانى نةنيشتةوة هةتا حةزرةت  

 …دابةزىء ضوو بؤالىو دةستى كندة ملىء ئاشتى كندةوة
بنكة دار خورمايةكى وشكى بآ طيان بناَليَنآ بؤ دوورى ..ئةى هاوار بؤ حاَلى ئيَمة

سةر بةرز بكةينةوةو خؤمان بة ئوممةتى فةخنى عالةم، ئةبآ ئيَمة ضؤن روومان بآ 
دا كةخوا ويستويةتى فيَنى موسَلمانانى يية لةخؤشةويست بزانني، ئايا ئةمة وانةية ك نى

ية بؤ موسَلمانان تا لةهةموو كاتء شويَنيَكداو   بكا ؟ ئايا ئةمة ثةندو عيربةت نى
 : بَليَن لةيادى ئةم باسةدا بةخؤشةويستىيةكةياندا بضنةوةء هةروةك بيَخود 
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 اقى تؤ ريحةياتى منء ويصاىل تؤ مةماتى من  ف
 بىةتىيىكة تيىىكةبآ دَلىَ كة نةيبآ اشتياقى تؤ 

موسَلمانينة، بنكة دارخورمايةك دةناَليَنآ بؤ : شيَخ حةسةنى بةصنى دةفةرموآ
، وةشةوقى هةية بؤ ديدارى، مةطةر ئيَوة لة ثيَش تن نني كة شةوقتان  (خ.د)ثيَغةمبةر  

 .(خ.د)آ بؤ طةيشنت بة ديدارى ئةو خؤشةويستة هةب
خواى طةورة بنكة داريَكى واىلَ كند كة بؤ حممد : دةفةرمويَت  ئيمامى شافعى

سةالمى خواى )بناَليَنآ، كة ئةمةش بةرِاستى لة مندوو زيندوكندنةوةكةى عيسا  (خ.د)
 (..وط طتأ نباحمبة ال 61ل )…زؤر طةورة تنة( بآ  ىلَ

 

 : زرةت  و فةرموودةكانى رَيزطرتن لةحة
ۉ  ۉ   ې  ې    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ] 

  ةوانة كندووة ئةى حممدئيَمة تؤمان رِ: واتة  ,٩ - 1: الفتح [ېېى
بؤ ئةوةى ئيَوة . شايةت و مذدةدةر و بةئاطاهيَنةربيت بؤ طنؤى ئادةميزاد  كة ،

ةن و ريَزى شايستةى باوةرِبهيَنن بةخوا و ثيَغةمبةرةكةى و ثشتيوانى لةثيَغةمبةر بك
 .خؤى ىلَ بىنن و تةسبيحات و ستايشى خوا بكةن لةبةرةبةيان و عةسناندا 

َنُكْم َكُدَعاء بَ ْعِضُكم بَ ْعضا  َقْد يَ ْعَلُم اللَُّه ] هةروةها دةفةرمويَت اَل ََتَْعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل بَ ي ْ
َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب الَِّذيَن يَ َتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواذا  فَ ْلَيْحَذِر الَّ  ِذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه أَن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

نةكةن بانىى ثيَغةمبةر بكةن ، وةك ئةوةى يةكرتى بانط : واتة ،  ٦6: النور  [ أَلِيمٌ 
، بيَىومان خوا ( تايبةتى بيَت (خ.د)ضونكة دةبيَت ريَز و قةدرى ثيَغةمبةر ) دةكةن 

وانةى كةخؤيان دةدزنةوة لةكار و فنمان ، دةبا ئةوانةى كةسةرثيَضى دةزانيَت بة
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لةفةرمانى دةكةن برتسن لةوةى كةتووشى تاقيكندنةوةيةكى سةخت ، يان تووشى 
 .سزايةكى بةئيَش و ئازاربنب 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  :  يشدا دةفةرموىَ(احلجنات)لةسوورةتى

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڱڳ   ڳ  ڳڳ

ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  

ې     ېۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې

ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ئةى ئةو كةسانةى باوةرِتان هيَناوة لةبنِيار و ثيَشنيار دا ثيَش : واتة  ،٤ – ٥: احلجرات ۈئ
ى خوا مةكةون ، لةخوا برتسن و ثاريَزكاربن ، ضونكة بةراستى خوا بيسةرة ثيَغةمبةر

 .بةطوفتارتان و زاناية بةنياز و نهيَنيةكانتان 
 (خ.د)ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة ، دةنىتان بةسةر دةنىى ثيَغةمبةردا 

بةرزمةكةنةوة لةكاتى قسةكندندا ، هةروةك ضؤن قسة لةطةتَ يةكرتى دا دةكةن ، 
نةوةكو بةو دةنط بةرزكندنةوةيةتان خواليَتان بنِةجنىَ و كندةوةكانتان ثووضةتَ ببيَتةوة 

 .نةكةن يَو هةستيشى ث
قسةدةكةن ، ئةوانة  (خ.د)بةرِاستى ئةوانةى بةدةنىى نزم لةخزمةت حةزرةتدا 

ئةوكةسانةن كة خواى طةورة دَلةكانيانى زاخاوداوة بؤ تةقوا و خواناسني ، ئةوانة 
 .شبوون و ثاداشتى طةورة ئامادةية بؤيان ليَخؤ
دةكةن ، ئةوانة زؤربةيان يَبةرِاستى ئةوانةى لةدةرةوةى ذوورةكانةوة بانىت ل 

َوَلْو أَن َُّهْم َصبَ ُروا َحَّتَّ ََتْرَُج إِلَْيِهْم َلَكاَن َخْْيا  َلَُّْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم ]نةفامن و ذينى وةرناطنن 
ؤ ئةطةر ئةوانة خؤطنبووناية ، هةتا دةضوويتة دةرةوة بؤاليان ، خ ، ١: احلجرات[ 
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لةئةجنامى ئةم ريَنمايىيانةوة …ئةوةضاكرت بوو بؤيان ، خوا ليَخؤشبوو ميهنةبانة 
دةطنت و بةدةنىى نزم و لةسةرخؤ  (خ.د)هاوةاَلن تادوا ثلة ريَزيان لةحةزرةت 

نت ، هةروةك ئةوةى كة باَلندة قسةيان لةطةَلدادةكند و لةخزمةتيا بىَدةنط دادةنيش
 …بةسةر سةريانةوة بيَت و نةيانةوىَ بفنِيَت لةسةريان 

وتارى بؤدةدان ، لةطةتَ ئةوةدا كةسةريان داخستبوو  (خ.د)زؤريان كة حةزرةت 
هةزاران رِةمحةت و ميهنةبانى خوا !! هؤن هؤن فنميَسك بةضاوياندا دةهاتة خوارىَ

 …بنِذىَ بةسةرياندا 
زيان دةكند شتىَ بكةن ، يان شتيَك ببىَ ، كةمايةى دَلخؤشى ئةوبيَت ، هةميشة حة

حةزم دةكند : كاتيَك باوكى حةزرةتى ئةبوبةكن موسَلمان بوو ، ئةبوبةكن فةرمووى 
موسَلمان ببواية ، ضونكة ئةوة زياتن ضاوى  (خ.د)لةجياتى باوكم ، مامى ثيَغةمبةر 

 .ؤشى ئةبوو بؤى حةزرةتى ثىَنِوون دةبؤوة و ، مايةى دَلخ
ريَزطنتن ثيَويستة لةفةرموودةكانى،  (خ.د)ئاشكناشة كة دواى كؤضى حةزرةت 

  …هةروةها سةَلةوات و سةالم ، لةدواى ناوهيَنانى 
زانا ثاية بةرزة خواناسةكانى ئةم ئوممةتة ، زؤريان بةبىَ دةستنويَذ ، يان بةثيَوة ، يان 

ية بؤ  اوةتةوة ، ديارة ئةمةش ريَز و ئةمةكدارىبةرِيَىاوة فةرمايشتى حةزرةتيان نةطيَنِ
 …تن هيض دايكيَك ويَنةى ئةوى نابيَت  ئةو حمةممةدةى كةجاريَكى
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 :  (خ.د)خةوبينني بة ثَيغةمبةر ةوة  
هةر كةسىآ لةخةويىدا مىن ببينىآ، ئىةوة خىةويَكى       )دةفةرمويَت  (خ.د)ثيَغةمبةر  

ويةتى من بىووم، ضىونكة شىةيتان    راستء دروستى ديوة، ئةو كةسةى لةو خةونةدا دي
 …بوخارى طيَنِاويةتيةوة( خؤى بؤ ناكنيَت بةمنء ناتوانيَت بضيَتة شيَوةى منةوة

لةخةوندا  دادةننآ بةرِاست، كىة   (خ.د)بةمةرجآ ديتنى ثيَغةمبةر  )زانايان دةَليَن 
كاتى لىة  (خ.د)لةو خةونةدا  نزيك بآ لة شيَوةى ثيَغةمبىةر    (خ.د)شيَوةى  ثيَغةمبةر  

 (. ذيانىدا، وةك لةسوننةتء سريةت دا روون كناوةتةوة
خواى طةورة زؤر مةبةستيَتى كة ثةيوةندى موسَلمانان  بةتني بيَت بىة ثيَغةمبىةرةوة   

رةنىة لةبةر ئةمىةش بيَىت كىة     …و لةسةرو ماَلىخؤيان  زياتن خؤشيان  بوآ (خ.د)
بةخىةو دةيىدات    (خ.د)ةربةفةرمانى خواى ثةروةردطار  زؤر مذدةو بةشىارةت ثيَغةمبى  

 …بةموسَلمانان
 : ئةمةش ضةند منونةيةكة لةسةر ئةو جؤرة خةوانة

مامؤستا صاحل رشيد كةماجسىتيَنى هةيىة لىةزمانى عةرةبىىداو ئيَسىتا لىةزانكؤى       
لةميسىن، بةرِاسىتى   ( عبدالباقي فوئادحممد )ضوومة خزمةتى : هةوليَن مامؤستاية دةَليَت

ى دانىا، ديىارة   (املعجم املفهةس أللفاظ القرةن  )  ، كاتيَك كةى بؤ خوا سوَلحاو بوويَكثياو
جىىار ضىىووة (01)(خ.د)كىىة كىىاريَكى زؤر طىىةروةو ثىىريؤزو طىىنان بىىوو، ثيَغةمبىىةر   
 …دا كندبووىيخةوىيةوةو ئةو هةآلنةى بؤ راست دةكندةوة كة لةثةرِاوةكة

( د عبىدالباقي اوئحممد ف)بوو بةمامؤستا  ( متأثة) شايانى باسة مامؤستا صاحل ئةوةندة
 …كة ئةمةى طيَنِايةوة ضاوةكانى  ثنِ بوون لة فنميَسك 

ى خىؤش بيَىت، ثيىاويَكى ثياوانىةو     يَى مزطةوتى طةورة، خوا ل مامؤستا مةال عبداهلل
 …موسَلمانيَكى زؤر ضاكء خواناس بوو، بةآلم بنِوانامةى مةالى دوانزة عيلمى نةبوو
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فةرمانآ دةردةكات، طواية هةرضى مةالى  ى ئةوسا(بةرِيَوةبةرايةتى شئونى ئةوقاف)
دوانزة عيلم نةبآ نابآ ببآ بةئيمامء دةبآ مةالكان لةتاقى كندنةوةى تايبةتدا لة بةغىدا  

ش  مامؤستا مىةال عبىداهلل   ..ئامادةبن بؤ بةدةست هيَنانى ئةو بنِوانامةية ئةطةر نةيان بيَت
نةوةكىة دةردةضىآ بةثلىةى    ناضار دةضيَت بؤ بةغداو ثاش دةرضوونى ئةجنامى تاقى كند

 …يةكةم
مةال عبداهلل ضؤن ثلةى : ى دةثنسيَتيَكةديَتىةوة سليَمانى، مامؤستا مةال عينايةت ل

 :ىوتى ئىةويش  .. يةكةميت بةدةست هيَنا، خؤ تؤ زؤر لةو تاقى كندنةوةيىة دةتنسىايت  
شىىةوى تىىاقى كندنةوةكىىة هاتىىة خىىةوم و هىىةموو ثنسىىيارو  (خ.د)ثيَغةمبىىةر ى خىىوا 

 ..انى ثآ ومتوةآلمةك
ئةوةنىدة   0881دؤستيَكم كة حةز ناكات  ناوى بةرم بؤى طيَنِامةوة كة تا سىاَلى  

 (خ.د)اليىىةنى رؤحىىى ضىىاك بىىوو، هىىةموو شىىةوى جومعةيىىةك بةخزمىىةت ثيَغةمبىىةر   
 …دةطةيشت لة خةوداو بةديدارى موبارةكى ثنِ نوورى شاد دةبوو

 (خ.د)يَغةمبىىةر ناصىىف حىىةوت سىىاأل فىىةرموودةكانى ث  مامؤسىىتا منصىىور علىىى 
دةضيَتة خةوىو داواى ىلَ دةكات كة شةرحيشيان  (خ.د)كؤدةكاتةوة، ثاشان ثيَغةمبةر 

 بكات ئةويش حةوت ساَلى تن خةريكى نووسينى شةرحةكةى دةبيَتء بةمةش ثةرِاوى

ضاوى بةدنيا هةَلهانىء تا ئيَستا موسَلمانان سىوودى  ( التاج االصول يف أحاديث الةسرول  )
طيَنِاية سةر زمانى  يش خوا ثايةدارى بكات وةرى(نورى فارس)نء مامؤستا ىلَ وةردةطن

 .كوردى 
لةخىةودا فىةرمانى    (خ.د)كةفةرماندةيةك بوو لة سوريا ثيَغةمبةر  (قطز )  سوَلتان 

ثيَدا كة بضيَتة ميصنو، ئةويش ضوو، سةرةجنام ثاش ضةند ساَليَك  لةوآ ثلة ثلة بىةرز  
وسَلمانانى رِزطىار  طنتة دةستء تةتةرةكانى تيَك شكاندو مبؤوة تا كاروبارى دةوَلةتى 

 .مذة داطريكةرانة كند لةو خويَن
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هةنديَك لةفةرماننِةوايانى  صليبيةكان ثيالنيَكيان دانا بىؤ دزينىى الشىةى ثيَغةمبىةر     
بىةهؤى دوو طىاورى   ..دا(نورالدين حممود زنكى)ك، لة زةمانى117، لةساَلى  (خ.د)

ةجلء بةرطى حاجى موسَلمانى مةغنيبىيةوة ضىونة مةدينىةو   ةوة كة ل(مغنب)خةَلكى 
زؤر يارمىىةتى  …خىىانوو يىىةكيان بىىةكنآ طىىنت (خ.د)لىىةنزيك مزطىىةوتى ثيَغةمبىىةر

يىةوة لىةناو    خةَلكيان دةداو خؤيان بةخواناسء ثياو ضاك نيشان دةدا، بةشىةو بىةدزى  
و قىةبنى  ىلَ دان بىوون لىة ذيَىن زةوىيىةوة بىةرة     (نفىق )ذورةكةى  خؤيانةوة خةريكى 

، وةئةو خؤألء طَلةى دةريان دةدا دةيان كندة برييَكى طةورةى قوَلةوة (خ.د)ثيَغةمبةر 
 ..كة لةناو حةوشةى خانووةكةدا هةبوو

 (خ.د)نورالدين حممود ثاش شةو نويَذ كندن لةخةودا بةخزمةت حةزرةت دةطات 
يةوة ثنزةينورالىدين بةشى  .. م دوو كةسىة  و ثآى دةفةرمويَت رِزطارم كة لةدةست ئىة 

خةبةرى دةبيَتةوة دةست نويَذ دةشواتةوةو نويَذ دةكىاتء دةخةويَتىةوة، هىةمان خىةو     
دةبينيَتةوة ، ئة م جارةش زياتن ئةثةشؤكآ ء دةست نويَذ دةشواتةوةو ثىاش نويَىذكندن   

 …دةخةويَتةوةو هةمان خةو بؤ سآيةم جار دووبارة دةبيَتةوة
مجىات الىدين   )زينةكةىىدا كىة نىاوى   ئةويش هةر ئةو شىةوة دةنيَنيَىت بىةدواى وة   

بوو، وةخةوةكةى بؤ دةطيَِنيَىىةوة، ئىةويش دةَليَىت قوربىان هىةر ئيَسىتا بىا        ( املوصلى
لةطةأل كؤمةَليَك سةربازدا بكةوينىة رِآ بىةرةو مةدينىةو ثارةيىةكى زؤريىش لةطىةأل       

دةنيَنيَىىت بىىةدواى (نورالىىدين)رِؤذ دةطةنىىة مةدينىىةو ( 03)ثىىاش .. خؤمانىىدا بىىةرين
زؤر ( نورالىدين )هةرضى ديَت بؤ ثارة وةرطىنتن  .. كىدا كة بيَن يارمةتى وةرطننخةَل

لىَيان ورد دةبيَتةوة ئةو دوو كةسة نابينآ كة لةخةوةكةىىدا بينيىونى، بؤيىة ثنسىيار     
خواناس ماون ثيَويستيان بةيارمىةتى   دةكات كة ئايا كةس ماوة بيَت ؟ دةَليَن دوو ثياوى

ؤاليىان سىةين   بكىة نورالىدين دةضىيَت    . َلك دةكىةن  نىيةو ئةوان دةست طريؤيى خة
دةكات ئةو دوو كةسةية كة لةخةوةكةيدا بينيونى، ضى ثنسياريان ىلَ دةكىات راسىتى   
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ناَليَن ئينجا دةياخناتة ذيَن سزاوة، بؤية ناضار رِاستى دةَليَنء دان ئةنيَن بةوةدا كةنيَنراون 
ذيَن زةوىيةوة بدزن، نورالىدينيش   بةهؤى نةفةقةوة لة (خ.د)الشةى ثريؤزى ثيَغةمبةر 

هةردوو هاوةَلةكةيىدا   (خ.د)هةردووكيان دةكوذآو ثاشان بةدةورى قةبنى ثيَغةمبةرو
سآ ديوارى قاميى قوأل لةبةردوقورقوشم دروست دةكات تا كةس زاتىى ئىةوة نىةكات    

حممرا الاراس   / ترأيي  املجرجا الوبرول الفرةي     ) كة جاريَكى تىن بىري لةشىتى وا بكاتىةوة    
 (. الغينعبا

 

 :خؤشةويستى واتة شوَين كةوتنء طوآ رايةَلى كردن 
 .41/النست ء [َوَم ا أَْرَس ْلَنا ِم ن رَُّس وٍل ِإالَّ لُِيََ اَإ بِ ِإْذِن الل  هِ ]:  قورئانى ثىريؤز دةفىةرمويَت  

هيض ثيَغةمبةريَكمان نةناردووة مةطةر بؤ ئىةوة نىةبآ كىة بةفىةرمانى خىوا طىوآ       : واتة
ُِِبُّ وَن الل  َه فَ اتَِّبُعوِْ ُبْبِ ْبُكُم ]: هةروةها دةفىةرمويَت   …رايةَلىيان بؤ بكنآ قُ ْل ِإن ُكن ُتْم 

ثيَيىان بَلىىَ ئةطىةر ئيَىوة     : تىة وا. 10/آل ط تران  [الل ُه َويَ ْغِفْر َلُك ْم ُذنُ وَبُكْم َوالل  ُه َغُف وٌر رَِّح يمٌ 
ؤشى دةويَنء خواتان خؤش دةوآ دواى من بكةونء طويَنِايةَلى من بكةن، بةوة خوا خ

 ..لةطوناهتان خؤش دةبيَت، وةخوا ىلَ بوردةو ميهنةبانة
طةيشىىىنت بةهيدايىىىةتء خؤشةويسىىىتى تىىىةواو هىىىةوألء كؤشىىىشء خىىىةباتء  

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللَّ َه ]:  دةويَت، قورئان دةفةرمويَت(موجاهةدةى)
ََ اْلُمْحِس ِننيَ  كاتيَك تؤوى خؤشةويستى لة دألء دةرووندا دةرِويَت ح  4٩عنكبوتال [َلَم 

وةك هةموو تؤويَكى تنى سةر زةوى ضاوديَنى و ئاودانى دةوآ تا ضىةكةرة دةكىاتء   
 . سةوز دةبيَتء  بةرهةم دةدات

يةكيَك لةبةر هةر هؤيةك كة طوناهيَكى بضووك يان طةورة دةكات، ماناى وانىيىة  
نية، رةنىة هةبيَت، بؤية ضاكرت واية بآ هيوا نةكنآ و هان هيض خؤشةويستىيةك لةدَليا
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 وةخىواش ثىآى خؤشىة كىة دةسىتى بىىريآء      ..بدرآ لةسةر زيادكندنء ثةرةثيَىدانى 

 ..بةرةآلنةكنآ بؤ شةيتان كة زياتن زةفةرى ثآ بباتء لةخشتةى بةريَت
بىىوو لةسىىةر مىىةى (مىىدمن) (خ.د)يىىةكآ لىىةهاوةآلن لةسىىةر دةمىىى حةزرةتىىدا  

هةرضى دةكند بؤى تةرك نةئةدرا، بةسةر خؤشى ضةندجار ئةيانهيَنايىة الى   خواردنةوة،
لةعنةتى خواى ىلَ بىآ،  : حةزرةتء ئةويش جةَلدةى ىلَ دةدا، هاوةَليَك جاريَكيان وتى

لةعنةتى ىلَ مةكةن، شةيتان بةسىةريا زاأل  : فةرمووى(خ.د)ثيَغةمبةر  …ئةمة نةبنِايةوة 
 …دةويَت مةكةن، ئةو خواو ثيَغةمبةرى خؤش

تؤ ض سووديك لةوة وةردةطنى كة بةلةعنةت كندن لىةرِةحمء ميهنةبىانى   .. واتة
بؤ دوعاى خيَنى بؤ ناكةى، راستة هةَلخليسىكاوة بىؤ دةسىتى    …خوا بآ بةرى بكةى

يةتى بؤ هاوكارى ناكةى زياتن ببيَتء اخؤ تؤوى خؤشةويستى لةدَلي..ناطنى هةستيَتةوة
 . طيَنِاويةتيةوةِوخ رى (   طل ْ أهأ حي  اهلل وربولأالتلعنوه فواهلل )؟؟ضاكرت ببيَت

 : دا دةَليَت( الطةيق اىل املايوة)  لة ثةرِاوى( ئةبواحلسن نةدةوى)مامؤستا 
شىاعرييَكى بىةرزى هينىدى بىوو، لةطىةأل ئىةوةدا كىة         (ئةختةر شىريانى ) مامؤستا 

انةت بةسىةر  ئالوودةى مةى خواردنةوة بوو بوو، خواو ثيَغةمبةرىخؤش دةويست، تةن
رِؤذيَىك لةمةجليسىى مىةى خواردنىةوةدا     ..خؤشيش بآ ئةدةبى نةدةكند بةرامبىةريان 

دانيشىتبوون باسىى شىيعنو ئىةدةبيان     ( ئةختةر شىريانى )كؤمةَلىَ الو لةدةورى مامؤستا 
ى ثنسىى  يَى دةكند، لةطةرمةى باسةكاندا الويَكى كؤمؤنيست ويستى بيخاتة هةَلةوة، ل

ية؟ئةويش وتىىى تكايىىة بىىا لةباسىىى شىىيعنو ئىىةدةب   ين ضىىرات بةرامبىىةر ثيَغةمبىىةرا
جاريكى تن كةوتنةوة باسى جيهانى شيعنو ئىةدةبء ثنسىيارى راى تايبىةتى    ..دةرنةضني

ئةويش يةك يىةك وةآلمىى   ..مامؤستايان دةكند لةبارةى فآلن شاعريو فيسارو شاعريةوة
بىوو، ئالىةم   يىةوة   دةدانةوة، هةرضةند تةواو سةرخؤش بوو وة ثيَكآ مىةيش بةدةسىتى  

؟ ئىةويش سىوور   (حممىد )ية بةرامبةر يرات ض: ى ثنسىيَكاتةدا الويَكى كؤمؤنيستى تن ل
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يىىة دةرةوة  بىىووةوةو زؤر تىىورِة بىىوو، ثيَكىىة عةرةقةكىىةى طنتىىة الوةكىىةو كىىندى   
 و بىةدةم فنميَسىكى ثةشىيمانى     ثاشان شةوآ مامؤستا بةتةنها دانيشىت ..لةمةجليسةكة
تةواو بآ ئةدةبن، دةيانةوآ بةتةواوى دامان ماَلن لةوةى ئةم موحليدانة : يةوة دةيووت 

كة شانازى ثيَوة دةكةين، دةيانةوآ بآ بىةرميان بكىةن لةخؤشةويسىتى خىوا ثيَغةمبىةر      
بىةآلم ئةمانىة دةيانىةوآ    ..دةنيَم دابآ طومان دان بةتاوامن..وناهبارمرِاستة من ط..(خ.د)

كة ئيَمىةش بىةخوا هىةرطيز بىةوة     بةتةواوى ملوانكةى ئيمان ئيسالم لةملمان داكةنن 
 …رازى نني

يىة لىةدألدا، راسىتة خىواى طىةورة       بةَلىَ ئةمة تنوسىكايى ئيمىانء خؤشةويسىتى   
بةهيَندةى سةرثيَضىء طوناهةكةى لة دؤزةخدا سزاى دةدات ئةطةر تةوبةى يةكجارى 

ببىآو هىةتا هىةتا    (خاليىد )نةكات، بةآلم مسقاَلة زةرِةيةك ئيمانء خؤشةويستى نايىةىلَ  
كىىة ئةمىىةش بؤضىوونى ئىىةهلى سىىوننةو جةماعةتىىة كةموسىىَلمان  .. ةدؤزةخىدا بيَىىت ل

 ..كافن نابيَت(معاصى)بةطوناهكندن 
فىارسء  :  ئةم باسة لةوةوة دةهيَنيَت كىةدةَليَت (ئةبو احلسن على نةدةوى)مامؤستا 

طةىل موسَلمانى هيندستان، زؤر ثيَغةمبةر يان خىؤش دةويَىت زؤر تامىةزرؤى ديىدارين     
 ..عةرةبيشن زمانى ة موسَلمانة عةرةبةكان كة شارةزاىزياتن ل

ئةمةندةى كة موسَلمانانى فارس هيندى هؤنناوةيان لةسةر خؤشةويستى :وةدةَليَت 
حةزرةت داناوة ئةوةندة شاعرية  عةرةبة موسَلمانةكان دايان نةناوة، هةروةها مامؤسىتا  

كةمشان بآ ئةدةبى بةرامبةر يةوة ئيَمةى عةجةم سةرخؤشة بةشانازى: دةَلى( أبو احلسن)
انى ئيَمىةى كىورديش دةسىتيكى    ريية كىة شىاع   جآى شانازى)ناكات (خ.د)ثيَغةمبةر  

 (.باآليان لةو بوارةدا هةية
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 بةردةوامبوونى شوَينكةوتوانى
 ..ثيَغةمبةرم  …فنوستادةى جيهانةكةم 

 …ئةى ريَبةرم  …هةوارطةى رىَى تاوسامن 
 …يةكىةم هىةنىاوى كىاروان     …سىةرةتاى رىَ   …ن ئةمنِؤ ذيان هةروةك جارا

لةرِامانى طةشت  …لةتةرزى ئاسايى تةمةن  …بةش كنان لةخوانى ذيان يَهاوةالنت ب
  …و ضةمةن 

 يادت بةخيَن تاظىةى زواَلتَ…لوتكةى ضيام …ئةى ثيَشةوام  
 …شةثؤىل دةرياى موحيبةت ، ساَلو لةسةحةرى شةماتَ 

و خةنسا و كاروانى ثاكيزةكانى باالثؤشى ، خؤيىان  جاران سومةيية …هةناسةكةم  
لةئةَلمانيا هةشت هةزار  …ئةمنِؤش هةروا  …بةهوردوى شويَن هةنىاوى تؤ ئةزانى 

دا  خؤيان ( خوشكانى موحةممةد)لةكؤمةَلةى …سةرثؤش بةسةر …ئافنةتى روسوور 
  …انن خؤيان بةدَلؤثى بارانى ميهنةبانى تؤ ئةز …بةمنوارى كؤشكى تؤ ئةزانن 

  …ئةى فةخنى سةرطنؤى جيهان ، بارانى كةذانى ساكؤ ساَلو لةمنةى ميهنةبان 
 ..ئةى ثيَغةمبةر  …ئةى ستوودةى بةختيارى 

فنؤبىوو هيَشىتا   …مناَلبوو..ئةوسا كةثيَشةوا عةىل..كةرى طنؤى بةشةرئةى رزطار
 …سةردةسىتةى هىوردوى الوان بىوو   .. جوان بىوو …ميوةى بةهةشت بوو…كاَلبوو

لىةكاريَزى   …دوانىزة سىااَلن   …رةواَليَكى ثاك و جوان  …ؤش هةر لةئةَلمانيا ئةمن
هاتىة نىاو ئةَلقىةى ئيمىان و بىةزةنىى تةلىةفؤنيَك       …زوالَلتان تينووشىكيَنى بنِوابىوو   

ئىةخوازم   …ىى بةَلىَ قوربان منيش عاشق بةريَىاى خىوام : بةمامؤستاكةى باوكى وت 
 …و، بةميوانيَكى بانىنة كناوقبوَلم بكةن بة شاطندى ئة م مةدرةسة 
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ئةم مناَلة بةم ناوةختة …زرنىةى شادى ديَتة طوىَ …ثريى خواناس لةزةنط راما 
بؤيىىة هىىيَمن هىىةروةك ثنوشىىةى بىىةفنى شىىادى     ! بىىةرةو كىىوىَ ئةكةويَتىىة رىَ ؟  

 : وتةكانىدابارانة سةر رؤحى ثاكيزةى ئةو منداَلة خويَن شريينة 
وامةزانىىة دوا قؤناغىىة و ئيَمىىة …زووة  هيَشىىتا…ىىىى رؤَلىىة بةنىىدى جىةرةكىىةم 

تةمةنت كةمى رؤشتووة و هيَشىتا   …بةَلكو زؤر دوورتن بنِوانة  …طةيشتووينة مةنزتَ
 .زؤرتنينى ماوة 

ىىىى مامؤستاكةم ليَم ببوورة كاتىَ ثيَشةوا عةىل كةوةك ئيَستاى من مناتَ بوو عاشىق  
ئىةم ئايينىة ، كىةس رىَىى      بةئايينى خوابوو وةك ثةثوولة بوويىة ثةروانىةى شةمضىناى   

 ! ثيَيووت بوةستة ئةى مناتَ ؟ …ثيَغةمبةر نارديةوة بؤماتَ …لىَىنت 
وشةيةكى ثىَ نةوتنا بيَجىىة  ( ئيدى وةستا )ثريى خواناس كة ئةم الفاوى عيشقةى دى 

  111املعجزة املتجددة ل  (0)لةثريؤزبايى هيضىرتى ىلَ نةبيسرتا 
 

 :  دوا وتة
قُ   ْل ِإن َك   اَن كبَ  اؤُُكْم َوأَبْ نَ   ِؤُُكْم َوِإْخ   َواُنُكْم َوأَْ َواُجُك   ْم ]:  مويَتقورئىىىانى ثىىىريؤز دةفىىىةر

ََ  ْونَ َها َأَح   َّ ِإلَ  ْيُكم مِّ   َن الل   ِه َوَعِش  ْيَُتُكْم َوأَْم  َواٌل اقْ تَ َرفْ ُتُموَه  ا َوَِتَ  اَرٌة ََتَْش  ْوَن َكَس  اَدَها َوَمَس  اِكُن تَ ْر
  .41/التوِة[فَ تَ َربَُّصواْ َحَّتَّ يَْأِتَ الل ُه بَِأْمرِِه َوالل ُه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِه 

ئىةى حممىد ثآيىان بَلىَى ئةطىةر باوكتىانء مناَلتىانء بناتىانء هاوسىةرتانء          : واتة
يىةك كىة دةتنسىن كىةم      عةشريةتتانء ماألء سامانيَك كة ثةيداتان كندووةو بازرطىانى 

تان كىة دَلتىان ثىآى خؤشىة، لىةالتان خؤشةويسىرتة لىةخواو        اوة خانوو جيَى بكات،
ثيَغةمبةرو جيهاد لةرِآى خوادا، ئةوة ضاوةرِآى سزاى خوابكةن،و خىواش هيدايىةتى   

 ..طةىل فاسق نادات
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بةرِاستى هةرِةشةيةكى طةورةية، ئةطةر خؤشةويستى خواو ثيَغةمبةر لة ثيَش نىةفس  
سةرو ماأل نةكةن بةقوربانى، ئةوة ضاوةرِآى سزاى خوابن،  و ء هةموو شتيَكةوة نةبيَت

( طتذاب ألتي    )و (  ِتني  ) ض سزايةك ئةو سزايةى كة لةضةندةها شويَنى قورئانىدا بىة  
و (عزيىز )هتىد بىاس كىناوة لةاليىةن ئىةو ثىةروةردطارةوة كىة         …و( طذاب طظي )و
 .ة (قهار)و ( منتقم)و (جبار)

ة بةسة كة هاندةرو ئاطادار كىةرةوةء بةَلىىةو   ئةم ئايةت: دةفةرمويَت  ق ضا طي ض
 . (خ.د)حوجة بيَت لةسةر فةرز بوونى خؤشةويستى ثيَغةمبةر 

دا (بيَخىود )لةكؤتايى ئةم بىةخؤدا ضىوونةوة خيَنايىةدا لةطىةأل شىاعريى خوانىاس       
 ظِور هىةتىىا تىةجىةىل خوا لةعالةما بكا : دةَليَني 

  طورةن ضيا ببيَتة كيَوى بةئاطنى طوَلى ضةم                     

 فنيشتةو ئادةمى دةَليَن    هةتا ئةبةد لةخوارو ذوور  

 صةآلتى حةىل لةسةر شةهآ كة شةىل ئةكا قةمةر لة دوور                                      

 سةالمى حةىل لةسةر مةهآ كة ئةسثى خؤر لةغار دةكات   
 

هةر شادو  ،نتان بةخواتان دةسثَنينعاى خيَتا بةيةك طةيشتنةوةيةكى تن بةهيواى دو
 ..سةرفناز بن 
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