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ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئەو ئیسالمەیە کە سەلەفى
صاڵح  -پێغەمبەرى خوا (صلى الله علیه وسلم) و هاوەاڵنى (رضي الله عنهم) لەسەرى بوون -
وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
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
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
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
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت
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َن َْمم د نهللَ تعَيدده َِدست تعَي دهد ْ ِعوَ تعَد ددُُن ِر ِ
إِ َّن احلم د َهلل ِ
َن ِنددس ننددوتِْ َعْد نع ِيددسَ تِنددس ددََِ ِ
نْ
َْ
َ ن َ ْ َ ْ نن َ ْ َ نن َ ن ْ
َ ْ َ
ض َّل لَت تنس ي ْ ِ
ِ
َ ْعم لِسَ  ،نس يد ْه ِهللَِ هللا فَال ن ِ
ي لَتن .
ن ََ ْ ن
ن ن
َْ َ
َ
ضل ْل فَال َه د َ
َ لَددتن َ ،تَ ْند َده نهلل َ َّ
َن نَ َّمددهللا َع َْ د نهللَن َتَْ ن د ْدُلنتن  ،اللَّ نه د َّ
َتَ ْند َده نهلل َ ْن إ إِلَددتَ إِإ هللان َت ْح د َهللَن إ َن د ِويْ َ
ِِ
ٍ
صحَِ ِت ..
ص ِل َعلَى نَ َّمهلل َت َعلَى آلت ت َ
َ
ي تةري لةة لةيَ
ي نةفكرين و برينةكردنةوة واي لةة موسةو الانانان كةردووة كةة بةةب َ
ت َ
ثرسينةوةي خواي طةورة بيدعةت (واتة :شتة زيادكراوةكةان بةؤ ديةن) تيََكةةََ بةة ديةن
بكةن ،ضون هةر موسول اانانيََك تؤزيَ بري لة يةكةمني رِِوكين ئيسالم بكاتةوة زؤر بةباشةي
بؤي وةدةرئةكةويََت كة هةةروةكو ضةؤن شةايةتي دان بةوشةةي ثةريؤزي (إَّ إلَدتَ إإَّ هللا)

هةية و ثيََناسةي ئةهلي تةوحيدة ،هةةروةهاي ئيرراركةردن بةة (َ ْند َه نهلل َن نَ َّمدهللا َْ دُ ن
هللا ) طةةورةترين بةة ال َيَن و ثةنانةة بةؤ دوركةوتنةةوة لةة بيدعةةتي ضةون هةي كةةي بةةة
موسول اانان ناذمي ََرري ََت هةتا ئيررار بة ثيََغةمبةرايةتي ثيََغةمبةر موحةممةد نةةكات  وة
بةو ئيرةرارةي

هةةمو بيدعةةت َيَكي لةة خةؤي ةةدةوةةكردووة ،ضةون كات َيَةك كةة ديةاني

بةوةداهيََنا كة موحةممةد  نيََردراوي خواية ئةبيَ بزانيَ كةة ثيََغةمبةةر موحةممةةد 
لةةة ةيةةةن خةةواوة ئةةة لةةة ئةةايين ثةةريؤزي ئيسةةالم هيسةةي نةةةهيََناوةو ئيسةةالمي
شةةةهادةتي ةورئةةان كام ةةَ بةةووةو ثيََويس ة

بةةة

بةةة كام ةةَ كةةردن نييةةة ،بةةة م بةداخةةةوة

هةمورِِؤذيََك زياتر لةرِِؤذاني رِِابوردوو لةةيةن موسولااناناني نةزانةوة ش

تازة داهيََنةراوة

و تيََكةََ بة دين كراوةو ئةكريََت .
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يةكيََك لةةو بيدعانةة ئاهةةنط طيَرِِانةة بةة بؤنةةي يةادي لةةدايك بةوني ثيََغةمبةةرمان
موحةممةد  كة بةداخةوة لةناو موسولااناناندا بةبةشيََك لة دين ضاوي ليَ ئةكريََت.
سوثاي بؤ خوا كة زاناياني موسولاانان هةر لة سةرةتاي داهيََناني ئةةم بيدعةتةةوة
تا ئي ََستا بةردةوام موسولاانانانيان لةحةةيرةتي ئةم بيدعةتة ئاطاداركردؤتةوة.
ئةم ناميلكةي كة لةبةردةستاناية لة ةيةةن بةراي بةةرِيََز كةاي زريةان سةرضةناريةوة
وةرطيَ ةرِِدراوة بةةؤ سةةةر زمةةاني كةةوردي لةطةةةََ ئةةةوةدا كةةة زؤر كورتةةة بةةة م كؤمةلاةةة
بةل اائةيةكي واني لةخؤ طرتووة .هيوادارم كة خواي طةورة بيكات بةهؤي داضةلااةكاندني
كؤمةلايََك لة موسولاانانان.
بؤ زياتر شارةزابون لةم بابةتة بئةرِيََنةوة بؤ كتيََيب:
" ليَكؤلاينةوةيةكي بابةتي و زانستيانة دةربارةي:
حوكمي يادي مةولود خويَندنةوةو ئاهةنط طيَرِان
بة بؤنةي لةدايك بوني باشرتيين ثيَغةمبةران "
ئامادةكردني مامؤستا :عبد الغفور عبداهلل صاحل .
ِِ
ٍ
تصحَِ ِت .
صلى هللان َعلَى نَ َّمهلل َت َعلَى آلت َ
َت َ
عبدالرمحن حسيَن ثور
يةكةمي رِةبيعي يةكةمي ساَلةي 1431ي كؤضي
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سةرةتا سوثاي و سةتاي

بةؤ خةوداي ياانةةكان ،وة درودو سةةةم لةسةةر

ث َيَغةمبةةةرمان كةةة بةةة ِر َيَزترين دروسةةتكراو َي  .خو َيَنةةةري بةةة ِر َيَز ئةمةةة ضةةةند
(بةلاائة)يةكةةةة بةةةؤ ئةةةةو موسةةةولاانانانةي كةةةة بةبؤنةةةةي لةةةةدايك بةةةوني باشة ة ين
ثيََغةمبةرةوة  ،ئاهةنط دةطيَرِِن ،داواكارم لة خواي طةورة كة سودي ليََببينن:
بةلطةي يةكةم
 -1ثيََغةمبةري خوا  بؤخؤيشي ئةمري ثيََكرراوة كرة يرويََة يرةرهللي ا
بكةويََت :
لة ر ِِاستيدا خواي طةورة فةةرماني كةردووة بةة ثيََغةمبةرةكةةي ي كةة تةةناا
شوي ََن ئةو شةريعةتة بكةويََت كة خؤي بؤي ناردووة ،وة بة هي

ؤريََةك نةكةويََتةة

شويََن ويست و بؤضوني خؤي يةان هةواوهةوةسةي كةسةاني تةر ،وةي لةة ةورئةاني
ٍِ
ِ
ِ
ثريؤزدا ثيََي دةفةةرمويََت [:نُثَّ َج َلْسَد ََ َعلَدى َند ِوي َم ن َدس ْاْ َْند ِو فَ ََّْ ْ َهد َتَإ َْدهََّ ْدو َ َْه َدُا َ
َّ ِ
يس َإ يَد ْلَ نمُ َن ] [اجل ثَم . ]18 :
الذ َ
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واتة  :ثاشان ئي ََنة "ئةي موحةممةد" تؤمان خستة سةر شةةريعةتيََكي تةةواو
دةربارةي هةموو كاروبارةكاني دين و دنيات ،دةي تةؤ شةويََين بكةةوةو نةكةةي
بكةويتة دواي هةواو ئارةزوي ئةوانةي كة نازانن .
كةواتة بةة ث َيَةي ئةةم ئايةتةةو ضةةندين ئايةةتي تةري

كةة هاوشة َيَوةي ئةةون،

سةةةر ةم خواثةرسةةةتيةكان (َْددُفَع )ن ،بةةةةو واتايةةةي كةةةة يََئةةةةي ضاكسةةةازي
تيََدانابي ََتةوة و بةبريو بؤضوني هي كةسيََك دةستكاري ناكريََت ،بةلااكو خواثةرس
ثي ََويستة تةناا بة طوي ََرةي ئةو شةرعة بيََت كة خواي طةةورة خةؤي بةؤي دانةاوين،
هةةةر بؤيةةة خةةواي طةةةورة لةةة ضةةةندين شةةو َيَندا فةةةرمان دةكةةات تةنانةةةت بةةة
ثيََغةمبةرةكةشي  ،كة شويََن شةريعةت و وةحي خوايي بكةويََت ،ئةوةتا خةواي
دُحى إِ ََّ] [
طةةةورة دةفةةةرمويََت :ئةةةي موحةممةةةد ث َيَيةةان بلاةيََ[ :إِ ْن َََِّْد ندو إَِّإ َند يدن َ

اْحق ف . ]9 :

واتة  :من تةناا شويَن ئةو شةريعةتة دةكةوم كة بةوةحي خوايي بوَم ديَت.

لة رِؤشنايي ئةم ئايةتانةوة سةر ةم زانايان بؤضونيان وايةة كةة ثةرسةتنةكان
دةبيَت بة شيَوةي (شويَن كةوتن) بن ،نةي (داهيَنان) واتة  ( :اإلَِْ ع إ اإلبْهِهللاع).
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بةلطةي دووةم
 -2خواي طةورة ناردني ثيَغةمبةر بة نيعمةت دادةنيَت نةك لةدايكبووني:
ئةطةةةر بةةة ةةواني وردبينةةةوة لةةة ةورئةةاني ثةةريؤز ،دةبيةةنني خةةواي طةةةورة
بةندةكاني خؤي بةوة منةتبار كردووةكة ثيَغةمبةريَكي لةة خؤيةان بةؤ نةاردون،
نةي منةتباريان بكات بة لة دايك بونةكةي ،خةواي طةةورة دةفةةرمويَت[ :لََقد ْهلل َن َّدس
ِ
ِِ ِ
ِ
اَّلل َعلَ ددى الْمد د ْ ِنسِب إِ ُْ بد د َ ِ
ن َ ََ
َّن
دَ ف ددَ ِه ْ َْ ن ددُإ ن د ْدس َعْد نعيد د ِه ْ يَد ْهدلن ددُ َعلَ د ْدَ ِه ْ آ َ ْ ددت َتيند د َ َ ِه ْ
ِ
ِ
ضال ٍ ننَِ ٍ
ب] [آ عموان.]164:
ب َتا ْحلِ ْك َممَ َتإِ ْن َ عنُا ِن ْس فَد َْ نل لَِع َ
َتيدن َل نم نه ن الْكهَ َ
واتةة  :بةةاوةرِداران منةةةت بةةاري ضةةاكةي خةةودان ،كةةة يةةةكيَكي لةةة خؤيةةان نةةاردووة
ثيَغةمبةريان بيَت ،نيشانةكاني خوايان بةسةردا دةخويَنيَتةوةو بة ثاكي رِاياندةهيَنيَت ،وة
ةورئان و كارزانييان فيَردةكات ،هةرضةندة كة لة ثيَ هاتين ئةو لة طومرِاييةكي ئاشةكرادا
بوون .
بةلطةي سيَ يةم
 -3سةلةيف صالح رِؤذي لة دايك بوني ثيَغةمبةريان برة رِؤذيَكري ئاسرايي
ضاوليَكردوة:
ثيَشينة ضاكةكامنان هةرطيز نةضون لةة رِؤذي لةة دايةك بةوني ثيَغةمبةةردا ،
خواثةرسة ة

و كةةةاري خيَةةةري تايبةةةةتي ئةةةةوام بةةةدةن ،بةةةةلاكو هةةةةروةي رِؤذة
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ئاساييةكاني تر تةماشايان كردووة ،ئةطةةر كةاريَكي وايةان بكردايةة ئةةوا بيَئومةان
ثيَنان دةطةيشت و ليَيان نةدةشةاردينةوة ،هةةمومان دةزانةني كةة ثيَشةينةكامنان
(ئةسةةبابةو شةةويَنكةوتوانيان) زيةةاترين خؤشةويسةة

و بةطةةةورةدانان و شةةويَن

كةوتنيان هةبووة بؤ ثيَغةمبةرمان .
زاناي ثاية بةرز (َبدُ عَدهللهللا احلعد ْ اكد لك "811ك") دةفةةرمويَت( :وةي دةزانةن
كة رِؤذي هةيين باشة ين رِؤذة لةة هةفتةةدا ،وة باشة ين خةوا ثةرسةتي

كةة لةة

رِؤذدا ئةوام بدريَت بةرِؤذو بونة ،كةضي ثيَغةمبةرمان  ليَي ةةدةوة كردوين كةة
رِؤذاني هةيين بةة رِؤذوبةني ،ئةمةة بةلائةةي ئةوةيةة كةة نابيَةت هةي ثةرسةتنيَك
دابايَنني و ثةيوةس

بكةين بة كةات و شةويَنيَكي تايبةتيةةوة ئةطةةر لةة شةةرعدا

نةهاتبيَت ،ئي هةر ثةرستنيَك لة شةرعدا نةهاتبوو نابيَت لة خؤمانةةوة ئةةوامي
بةةدةين ،ضةةونكة كؤتةةايي ئةةةم ئوممةتةةة نةةاتوانن شةةتيَكي وا بايَننةةة ئةةاراوة كةةة لةةة
اليدلَ ِ
ل الِد لِ ِ ) ،باشة ين
سةرةتاكةي باش بيَت ... ،كةواتة (تاخلدُن ن لهدتن إ إَِْد ِع َّ
كار ئةوةية كة لة رِيَئةي ثيَشينة ضاكةكانةوة برِؤين( .اك َ ْ اك وب .)99 / 7
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بةلطةي ضوارةم
 -4بؤضي ر ِِؤذي دوانزةي رِِةبيعي يةكةم نةكرا بة سةرةتاي سالي كؤضي؟
ئةطةر تةماشاي زانس

خةليفةي بةرِيَز (عن َمو ي كورِي َخط ب) بكةين ،ئينجةا

تيَدةطةين بؤضي كاتيَك كة ميَذوي ئيسالمي دةستنيشان كرد ،هةستا كةؤ كردنةي
ثيَغةمبةري كرد بةسةرةتاي ميَذوو ،نةي ةسايي طاورةكان بكاتةوةو لة دايك بةوني
ثيَغةمبةةةر  بكةةات بةةة سةةةرةتاي ميَةةذوي ئيسةةالم .ضةةونكة كةةؤ كردنةكةةةي
سةرةتايةي بوو بؤ سةركةوتين دينةكةي ،ئايا دةزانيت بؤضي رِؤذي لة دايك بةوني
ثيَغةمبةري  نةكرد بة سةرةتاي ميَةذوي ئيسةالمل لةة بةةر ئةةوةي كةة رِاسةتيية
ثرِواتاكان خباتة ثيَ

هةنديَك بؤنةي ةوةكي يةوة.

بةلطةي ثيَنجةم
 -5يادكردنةوةي لةدايك بوني ثيََغةمبةر بيدهللةتيََكة كة ييعةكان دايران
هيََناوة :
موسةةةولاناني خؤشةويسةةةت بزانةةةة يةكةةةةم كةةةةي كةةةة ئاهةةةةنئي مةةةةولودي
ثيَغةمبةةةريان داهيَنةةا  ،خةليفةةة (ف طمَدم)ةةكان بةةوون لةةة شةةاري ةةةاهرية كةةة لةةة
سةدةي ضوارةمي كؤضيدا بوو ،نةي هةر بة تةناا لةةدايك بةوني ثيَغةمبةةرمان ،
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بةلاكو شة

ياديان داهيَنا :لةدايك بوني ثيَغةمبةر  ،لةدايك بوني ئينامي عةةلي

و ف طَمدتو حةسةن و حسيَن  وة يادي لةدايك بوني خةليفةي سةردةمي خؤيان،
دل ابددس َ َِند ْدُ اجلنَن د ْدُ
ئةةي ئةةةم بيدعةيةةة لةةة نةةاو موسةةولاناناندا مايةةةوة تةةاكو (َْفْ َ
ضد ن
"515ك" ) بووة مايةي نةهيَشنت و لة بري بردنةوةي لةة نةاو خةلاكةدا ،ئةي ئةةوة
بةةوو لةةة سةةالاي (524ك)دا دوبةةارة لةسةةةر دةس ة

فةةةرمان رِةواكةةان تةشةةةنةي

كردةوة ،لة كاتيَكدا خةريك بوو بة تةواوةتي لةبري خةلاك بسيَتةوة.
كةواتة بةةطويَرةي ئةةم ميَةذووة ،ئوممةةتي ئيسةالم بةة هةي شةيَوةيةي يةادي
مةولوديان نةكردؤتةوة تاوةكو كاتي هةاتين دةسةة تي دةولاةةتي ف طمَدتكةان ،ةا
ئايا ئةو (فد طم )يانة كة شيعة مةزهةبي

بون ،ثيَويسةت دةكةات ئيَنةة شةويَنيان

بكةةةوين و ةسةةاييان بكةينةةةوة ،وة ئةةةوةي ئةةةوان دايةةان هيَنةةا لةةةخؤمان و لةةة
خةلاكيشةةي بكةةةين بةةة ديةةنلل يةةاخود ئةوةنةةدة ثةةريؤز بكريَةةت ،تةةاكو هةنةةديَك لةةة
موسولاناناني ئةمرِؤ دةلايَن شةوي لةدايك بوني ثيَغةمبةةر  لةة شةةوي ةةةدرية
بةرِيَزترة
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بةلطةي يةيةم
 -6بةلطةيةكي ر ِِاست بةدةستةوة نيية لةسةر ئةوةي كة ثيََغةمبرةري ئيالر م
 لة دوانزةي رِِةبيعي يةكةمدا لة دايك بوبيََت:
ئاهةةةنط طيَ ةرِي بةةةرِيَز ئايةةا دةزانيةةت كةةة ميَذونوسةةان ياوازيةةان هةيةةة لةةة
دةستنيشان كردني ئةو مانئةي كة ثيَغةمبةري تيَدا لةةدايك بةووة  ،هةنةديَكيان
دةلايَن لةمانئي رِةمةزاندا لة دايك بووة ،بة م زؤرينةيان لةسةر ئةةو بؤضةونةن كةة
لةمانئي رِةبيعي يةكةمدا لةدايك بوبيَت ،ثاشان ئةةماني

ناكؤكيةان هةيةة لةسةةر

دةست نيشان كردني رِؤذي لة دايك بونةكةي
ِ
بس
بؤية طوتراوة ()2ي رِةبيعي يةكةم لةدايك بووة ئةمة طوتةي ( إ ن
َع َْددهلل الد َّدّ)ة ،وة يةةان ()8ي مةةانط لةةةدايك بةةووة ئةةةم ميَةةذووة ( إبد ندس َح د ْ ) بةةة
صةحيبي داناوة و زؤربةي ئةهلي حةديدَ لةسةةر ئةةم بؤضةونةن ،وة طوتراويشةة
يددس ي عَد َهللتي )و ( َ ددُثَوي ) بةةة
رِؤذي ()9ي مةةانط لةةةدايك بةةووة ئةمةةة ( َبُ ْحلَ َ
رِاستيان داناوة ،وة طوتراوة ()12ي مانط لة دايك بةووة ،ئةمةة ( إب ندس إ ْ دح )
باسي كردووة ،وةطوتراويشة ()17ي مانط يان ()19ي مانط لة دايك بووة . ...

ئةم ياوازيةة تةةناا بةلائةةي ئةوةيةة كةة ئةسةبابةكان سةورنةبون لةسةةر
دةستنيشان كردني بةرواري لة دايك بونةكةي و طةياندني ثيَنةان ،ةا ئةطةةر ئةةو
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رِؤذة ئاهةنط و ثةرستين تايبةتي تيا بكراية ،ئةوا زؤر بة واني ثيَنةان دةطةيشةت
بةبيَ ياوازي ،وة لةدايك بوني ثيَغةمبةريان  زؤر بةوردي دياري دةكرد.
سةةةير لةوةدايةةة كةةة ةةاراني

هةنةةديَك لةةة فةةةرمان رِةواكةةاني (ئةةةربية) واتةةا

هةوليَري ئيَستا ،سالايَك لةة ( )8و سةالايَك لةة ( )12ي رِةبيعةي يةكةمةدا ئاهةةنئي
مةولوديان دةطيَرِا ،ضونكة خؤيشيان دلانيا نةبوون لة رِؤذي لةدايك بونةكةي.
((بؤ زياتر ئاشنابون بةم باسانة برِوانة " إبْ نس َخلَك ن . ))"437 / 1
بةلطةي حةوتةم
 -7ثيََغةمبةري خوا لة ر ِِةبيعي يةكةمدا كؤضري دوايري كرردووة ئةطرةر يادكردنرةوة
يةرهللي بي ََت كةواتة ئةو مانطة هةم مانطي خؤيي و ئاهةنطة هةم مانطي دلتةنطي و ماتةمة:

ئةطةر بلايَن باشة با وابيَت ( )12ي رِةبيعي يةكةم ثيَغةمبةرمان لةدايك بووة ،ئةةوا
كتومت ئةو ميَةذووة دةكةات كةة تيايةدا وةفاتيشةي كةردووة( ،رِؤذي دووشةةممة 12ي
رِةبيعي يةكةم)  ،ئي دلاخؤشي و شادي و ئاهةنط طيَرِان لة ثيَشة نييةة لةة خةفةةت و
بةةيَ تاةةةةتي دةربةةرِين ،لةةة رِابوردوشةةدا زؤر لةةة زانايةةان موسةةولانانانيان لةةةم رِاسةةتية
ج ال ِدهللي ِس الْ َع ِ َهد ِِ " 734ك") وة (ابْ ندس ا ْحلدَ ِج ال َْمد لِ ِك ِ
ئاطاداركردؤتةوة ،وةي ئينامي( ََت ن
"  737ك") خةةةةاوةني كتةةةةيَيب (ال َْم د د ْهلل َخل) كةةةةة دةفةةةةةرمويَت( :زؤر زؤر يَئةةةةةي
سةرسورِمانة ،كة موسولانانان لةم مانئةدا يادي لةدايك بووني ثيَغةمبةةر  دةكةنةةوة
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بة طؤراني و خؤشي و شادي دةربرِين وةي لة ثيَشةوة بامسانكرد ،ضونكة لةة رِاسة

دا

ثيَغةمبةري مةزن  لة هةمان مانئدا وةفاتي كردووةو طةرِاوةتةوة بؤةي خواي خةؤي،
بة وةفاتكردنةكةيشي ئوممةتي ئيسالم توشي ناخؤشي و نارِةحةتيةكي وا طةةورةبووة،
كة هي مةينةتيةي بة ئةندازةي وةفات كردنةكةي كاريئةر نةبووة لةسةريان ،بؤية لةةم
مانئةدا ثيَويستة زياتر فرميَسك بة ضاوةكامناندا بيَتة خوارةوة و دلائران بني بة رِوداوي
وةفاتي ثيَغةمبةرمان  ، كةضةي تةماشةا دةكةةيت لةةم مانئةة ثةريؤزةدا موسةولانانان
ضؤن خؤشي و شادي دةردةبرِن و ياري و مةةزا دةكةةن) (ندهللخل الردوع الردويل / 2
.)1()16

بةلطة هةيتةم
 -8ئاهةنط طيَرِِان بؤ لة دايك بوني ثيََغةمبةر ضاوليََكةرية بؤ طاورةكان:
شتيَك يَئاي تيَرِامانة ،ئةوي

ئةوةيةة كةة ئاهةةنئي مةةولودي ثيَغةمبةةر 

زياتر لةو و تانةدا سةري هةلاداوة كة هاوسيَن لةطةََ طاورةكاندا ،بؤ منونةة سةوريا
و ميصر ،ئي ضونكة طاورةكان سا نة ئاهةنئي يادي لة دايك بووني (عيسا )
دةكةنةةوة ،يةةان سةا نة لةةة رِؤذي لةةدايك بةةوني ئةنةداماني خيَزانةةةكانيان ئاهةةةنط
)(1وةرطيَرِ :ا براي بةر ِي ََزم هةركةمسان بينيوة كة يادي لةدايك بوني بؤ منداََ يان خؤشةويستاني خؤي كردبيََت ،ئةمة
تةناا لة كاتيََكدا بووة كة لة ذياندا ماوة ،بةةاام لة دواي مردنيان هةرطيز نةمانبينيوة يادي لةدايك بوني بؤ بكات ،بةلااكو
سالاايادي كو كردن و يادي ماتة ميين بؤ طيَرِِاوة ،دةي موسو الانانان ثةند وةرطرن

).

( مامؤستا عبد الرمحن /مةبةست لةم ةسةية ئةوةية كة خة الاكي وادةكةن نةي شةرعي و ِرِةوا ب َيَةت ،ضةونكة لةشةةريعةتي
خوادا سا الايادي لة دايك بون و كؤ كردن هيسيان رِ َيَئة ث َيَدراو نني.
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دةطيَ ةرِن ،ئةمةةة بوَتةةة هةةؤي خيَةةرا بةةاو بونةةةوةي ئاهةةةنئي مةةةولود لةةة نيَ ةوان
موسولانانانيشدا.
اليد د َ ِتي الرد د ف "902ك")
دا ال د ِدهللي ِس َّ
ئةةةةم بؤضةةةونة (احلد د فح نَ َّمد د نهلل ََشْد ن
ِ
ثشةةتئريي ليَكةةردووةو طوتويةةةتي ( :تإُِا د َن َهددل الِددلِ ِ َّ
ََ ا َددذتا لََلدمَ َنُلد َهلل عََددَِ ِه ْ
َ
ن
ِ
َج َهلل ْْ)
عَهللا َ ْ َّ ،فَأ َْه نل اإل ْ الِ َ َْتىل ِرلهك ِو ِمي َت ْ
واتة  :ئةطةر خا ثةرستةكان شةوي لة دايك بوني ثيَغةمبةرةكةةيان كةردووة
بةةةو ئاهةنئةةة طةورةيةةة ،ئةةةوا موسةةولانانان لةةة ثيَش ة ن كةةة ئةةةو رِيَةةزة بن ةيَن لةةة
ثيَغةمبةرةكةيان  ،ئةم طوتةيةشةي لةة ةيةةن (ال نْم َّدال َعلِد ا الْ َقد ِْي "1014ك")ةوة
تِ :م يَد نود َعلَ َِت إّن َن نأنُْت َن ِِبن لَع ِدم َ َْه ِدل
بةرثةر دراوةتةوة بةوةي كة دةلايَت( :فند ْل ن
ِ
الكه ِ
ب) .
ي دةدريَتةةوة ئةوةيةة كةة
واتة  :دة اليَم  :ئةوةي بةرثةرضةي ئةةو طوتةيةةي ثة َ
ئيَنة فةرمامنان ثيَ كراوة ثيَسةوانةي طةاورو ولةكةةكان بكةةين( .اكدُْد الدوتي إ
اكُلهلل السَُي.)29/
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بةلطةي نؤيةم

 -9ئاهةنط طيَرِِان برؤ لرةدايك بروني ثيََغةمبرةر بةلطرةي خؤيةويالر
ثيََغةمبةر  نيية:
خؤشةويس

دةربرِين بؤ ثيَغةمبةر  بة ئاهةنط طيَرِان نايةتةدي ،بةةلاكو بةة

كاركردن بة سةوننةتةكاني ديَتةةدي ،وة ثة َي

خسةتين طوتةةكاني بةسةةر هةةموو

طوتةيةكداو بةرثةر نةدانةوةي حةديسةةكاني ،وة ثيَويسةتة ئةةوةي

بةزانني كةة

ثيَغةمبةةةرمان  خةةؤي و هاوةلاةكانيشةةي دينةةداريان بةةة ش ةيَوةيةي كةةردووة كةةة
ئاهةنط طيَرِان بة بؤنةي يادي لة دايك بوني تيَدانةبووة ،كةواتةة ئيَنةة هةةر ئةةو
دينداريةمان بةسة كة ثيَغةمبةر  و هاوةلاةكاني كردويانة.
َ فَد ْلََد ْع َو نح ددُا] (ي ددُعا )58
وة كةةةةة خةةةةواي طةةةةةورة دةفةةةةةرمويَت[ :فََِد د َذلِ َ

دلاخؤشبوون بة ثيَغةمبةر  ثةيوةست نيية بة تةناا رِؤذيَكةةوة ،بةةلاكو ثيَويسةتة
موسولانان لة هةموو ساتيَك لة ساتةكاني ذيانيدا دلاخؤ بيَةت بةة ثيَغةمبةرةكةةي
 ،وة ثةيوةست بيَةت بةة فةرمانةةكاني و دوركةوتنةةوة لةةو شةتانةي كةة نةةهي
ليَكردووة ،وة ملكة بيَت بةؤ سةةر ةم ياسةاو شةةريعةتةكةي كةة لةةيةةن خةواي
طةورةوة هيَناويَ  ،كةواتة دلاخؤشي دةربرِين لة يةي رِؤذدا كؤنابيَتةةوة ،بةةلاكو بةا
هةةوََ بةدةين هةةةموو رِؤذيَةك سةةوننةتيَكي تةازة لةة سةةوننةتةكاني فيَةربني و زيةةاتر
ثابةندي فةرمانةكاني بني و بةندايةتي بؤ خواي طةورة ئةوام بدةين ،هةةتاكو بةة
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ثشتيواني خوا ةوازنان بئؤرِيَت بة بةهيَزي ،وة زياتر ياساكاني بريوباوةرِةكةةمان
و بنةماكاني ئيسالم لة نامخاندا بسةسثيَنني .
بةلطةي دةيةم
 -10لة زؤربةي ئاهةنط طيَرِِانةكاندا زيادةرِِةوي لة مةدحي ثيََغةمبرةردا 
دةكريََت:
ئاهةةةنط طيَةةرِي بةةةرِيَز ،موسةةولاناني ئةةازيز بةةؤ زانياريةةت ثيَغةمبةةةرمان 

دةفةةةرمويَت(( :إَ ْنطْددوتِ َ م د َطْددو ْ السَِّ د ْم ابددس نددوَمي فَِع َّبَد َ ََّن عَ د نهللَ فَد نقُلنددُا عَ د نهلل َِّ
اَّلل
َْ ن
َ َ ْ َ َْ َ
َْ
َ َ
ن
َتَْ ن ُلنتن)) (الَ ْي) .
واتة :من زيادةرِةوي مةكةن لة وةسةفكردمندا وةي ضةؤن طاورةكةان زيادةرِةوييةان
كةةرد لةةة (كورِةكةةةي مةريةةةم)دا  ،مةةن بةنةةدةي خةةوام بؤيةةة تةةةناا ثةيَم بلاةيَن  :بةنةةدة و
نيَردراوي خوا.

بةةة م زؤربةةةي ئةةةو ئاهةةةنئي مةولودانةةة ث ةرِن لةةة زيةةادةرِةوي و ثياهةلاةةداني
ناشةرعي بةسةةر ثيَغةمبةةردا  ،تةنانةةت هةنةديَك لةوانةةي كةة خؤشةيان ثشةت
طريي ئاهةنئي لةدايك بون دةكةن دانيان ناوة بةةم رِاسةتييةداو دةلاةيَن كةة ةاري
واهةية طوتةكانيان دةطاتة ثلةي كوفري
بةتايبةتي كاتيَك كة ئةوانةي دةربارةي ئاهةنئي مةةولود شةت دةنوسةن بةةبيَ
تري فةرمودة هةلادةبةسنت بةدةم ثيَغةمبةةرةوة ،بةؤ ثشةت رِاسةت كردنةةوةي
14
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ئةةةم طوتةيةةةمان ئةةةوةتا (عَددهلل هللا ال م د ْي) كةةة يةكيَكةةة لةةة طةةةورةكانيان لةةةم
سةةةردةمةدا دةلايَةةت ( :ئةةةو كتيَبانةةةي كةةة دةربةةارةي مةةةولود نوسةةراون ث ةرِن لةةة
فةرمودةي هةلابةس او ،كة ئةو فةرمودانة بونةتة بريو باوةرِيَكي رِاستةةينة لةةةي
زؤرينةةةي خةةةلاك ،هيةةوادارم خةةواي طةةةورة يارمةةةتيم بةةدات بةةؤ نوسةةيين كتيَبيةةك
دةربارةي مةولودي ثيَغةمبةر  كة دوربيَت لةةدوو شةت ،يةكةةم :فةةرمودة درؤو
هةلابةسةة اوةكان بةةةدةم ثيَغةمبةةةرةوة  ،دووةم :هؤنينةةةوة و رِيَةةك خسةةتين
نادروست و نابة يَ ،وة مةبةستم لةوةية كة ثياهةلاةداني بةيَ سةنور نةخةةوازراوة،

ضةةونكة خةةواي طةةةورة دةفةرمةةةويَت [ :إَْد ْلنددُا ِإ ِديددسِ نك ْ ]

[السي د

 ]171 :واتةةة :

زيادةرِةوي مةكةن لة دينةكةتاندا .

هةروةها مةدح كردني ثيَغةمبةر  بة وةسف و سةنايةي كةتيايدا نةبيَت ئةوا
دةبيَةةةت بةةةة هةلابةسةةةتين درؤ بةةةؤي ،كةواتةةةة ئةةةةو هةرِةشةةةةيةي ثيَغةمبةةةةر 
ب َعلَد َّ ننهَد َ ِمددهللا فَد ْلََدهَدََ د َّدَُْ َن ْق َد َهللَن ِند ْدس السَّد ِْ))
دةيئريَتةةةوة كةةة دةفةةةرمويَتَ (( :ند ْدس َ د َذ َ
(نيل ) .
واتة :هةركةي بة ئارةزوي خؤي درؤم بةدةمةةوةبكات ئةةوا بةا شةويَين خةؤي
خؤ بكات لة ناو ئاطري دؤزةخدا .
وة فةزََ و باشةكاني ثيَغةمبةر  نابيَت تيَكةََ بكريَت بة رِيوايةتي ةوازو هاو
شةةيَوةكانيان ،ضةةونكة ثةيوةنةةدي بةةة خةةاوةني شةةةريعةتةكةمان و ثيَغةمبةةةري
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ئوممةتةكةمانةوة هةية  ،كة هةر خؤي درؤدانةة ثةالاي لةيَ حةةرام كةردوين و بةة
تاوانةطةةةورةكاني دانةةاوة ،تةنانةةةت (ََبدندُ نَ َّمددهلل ي ا ْجلدن َدُيِْ ه شةةافعي بةةاوكي ئينةةامي
َحد َوَنب"438ك") طوتويةةةتي هةركةةةي درؤ بةةةدةم ثيَغةمبةةةرةوة  بكةةات ثيَةةي
كافر دةبيَت.

بؤية ئةو كتيَبانةي كة دةربارةي مةولود و رِوداوي ئيسراو ميعةرا نوسةراون و
ثرِن لة زيادةرِةوي و ش

ي بنةةما دةبيَةت بسةوتيَنريَن ،لةبةةر ئةةوةي نوسةةرو
بة َ

خويَنةرانيشي نةسوتيَنريَن لة ئةاطري ةهةنةمةدا ،خةوا ثةةنامان بةدات) (ندس عقدهللَ
لّدة الَُصُي) ص . 75
ئي ئةوة

بةووة بةةباو لةة ناوخةلاكةدا كةة ئاهةةنئي مةةولود كؤتةاي دةهيَةنن بةة

هةنديَك دةستةواذةي داهيَنةراو و داواي يارمةةتي و ثةةناطرتن ثيَةي كةة دةبنةة شةريي و

هاوةلادانان بؤ خواي طةورة ،ئيَنة دةلايَني  :تإ حُ تإ فُة إإ رَن .
بةلطةي يازدةيةم
 -11ياد كردنةوةي مةولود كؤمةليََك خراثةي لة خؤي طرتووة:

هةنديَك لة خراثةكاني ئاهةنئي مةولود كةة بةة داخةةوة لةةناو موسةولاناناندا بةاوة :
ئةوانةي كة ئاهةنئي يادي مةولود دةطيَرِن ،بةو كةسانةي كة لة سوننةت تيَئةيشتون و
ئةو كارةناكةن دةلايَن  :ئةمانة خؤشةويستيان نيية بؤ ثيَغةمبةر  ئةةوةيان لةةبريني
16
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ية يان لةبريخؤياني دةبةنةوة كة خؤشويستين ثيَغةمبةر  بة شةويَن كةةوتين دةبيَةت
نةي بة داهيَناني ش

تازة بؤ دينةكةي ،وة نةي بةو هةلاس و كةوتة سةيرو سةمةرانةي

كة لة ئاهةنئي يادي مةولوددا دةكريَت وةي  :كوذانةوةي يان كةم كردنةوةي رِؤشةنايي
و سةربادان و شةان هةلاتةكانةدن و سةرودو طةؤراني و لةةم بابةتانةة  ..وة ئةة لةةوة
زيكرو ويردي هةلابةس او و ضةريؤكي نارِاسةت ،بؤيةة (الردَ علد عدُأل اْيهدوي اكِدوي
الرد ف "1361ك") دةفةةرمويَت ( :فَِهد إِ دواف تَْد َْ ِدذيو لِمندُا ِ  ،تإِضد عم لِمَتفد ِ فَِمد إ
ف ئِ َهلل َة ِن ْستن تإ َخُ فَِت) .

واتة  :لة مةولود طيَرِاندا ئيسراف و ثارة بة فريِؤداني تيَداية ،وة كات كوشتين تياية
بة ش

بيَ سودو بيَ خيَرةوة (اإلبهللاع .)324 /

وة ئةطةر وامان دانا كة مةولود ( ننَد )ي
ئةوا ئيَنة ياسايةكي شةرعينان هةيةة كةةة دةفةرمويَت( :اكَ إُا َدم إىل دو  ،فععدت ردو

بيَت واتة  :رِيَثيَدراوبيَت لة شةرعةةةدا ،

نس رب هلل الذْائ ِو).

واتة  :ئةو بابةتانةي كة لةة شةةرعدا موبةاحن ،ئةطةةر بونةهؤيةةي بةؤ كةوتنةة نةاو
حةرامةوة ئةوا خؤشيان حةرام دةكريَن ضونكة دةبنة هؤي كردنةوةي دةرطايةي لةسةر
حةرام كراوةكان(.)2

( )2وةرطيَرِ  /وة كةخيَرو ةورباني دةكةن لة بري ناوي(اهلل) ليَايَنان دةلايَن :لة رِيَي خواو مةولودي ثيَغةمبةر ،كة ئةمةة شةريي و
هاوةلادانانيَكي ئاشكراية ،ئي ضؤن ئاهةنئي مةولود رِيَئة ثيَ دراوة كة ئةو هةموو خراثةيةي لةخؤ طرتووة.
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بةلطةي دوازدةيةم
 -12هةموو موسولمانان تةنانةت ئاهةنط طي َرِِةكانيش ئةو يادكردنةوةية بة بيدهللرةت
دائةنيََن:
لة رِاس

دا سةر ةم موسولانانان يةي رِان لةسةر ئةوةي كةة ئاهةةنط طيَةرِان بةة بؤنةةي

مةولودةوة بيدعةية ،بة م لةوةدا ياوازن كة ئايا بيدعةيةكي باشة يان بيدعةيةةكي خراثةة
بؤية هةنديَكيان وةي (ابدس حردو تاليدَُط تاليد تي) ئةة لةةواني  ،بةة باشةيان زانيةوة،
لةبةر بةدةست هيَناني هةنديَك سودو ةازانج كة بةطوماني خؤيان ديَتةدي
بة م زانا ليَكؤلاةرةوةكان ،لة كةؤن و نويَةدا ،فةةتواي حةةرام بةوني ئاهةةنئي مةةولوديان
داوة ،بةةةو بةلائةةة شةةةرعيانةي كةةة لةزيانةةةكاني بيدعةةة و زيةةاد كردنةةي شةةت بةةؤ دينةكةةةمان
ئاطادارمان دةكةنةوة ،وةكو زانراويشة ةذن و شادي دةربرِين تيايدا بةة شةيَكة لةة كاروبةاري
ئاييين ،بؤية ئةو زانايانة رِيَئريان كردووة لة كردنةوةي دةرطاي خراثةيةكي بةر ةستةو ديار،
نةةةي ضةةاو برِينةةة سةةوديَكي ناديةةار ،ضةةونكة كةةا ي بةدةسةةت هيَنةةاني ئةةةو سةةودة ناديةةارة،
كردةوةيةكة كة ثيَغةمبةر  و هاوة ني و شويَن كةوتوانيان لةة ضةةندين سةةدةي سةةرةتادا
نةيان كردووة ،وةهةروةها ثيَغةمبةرمان  هةةرطيز يةاوازي نةةكردووة لةة نيَةواني بيدعةةي
ضاللَم) سةر ةم بيدعةكان طومرِايني.
با و بيدعةي خراث ،بةلاكو فةرموويةتي( :إِ َّن ن َّل بِ ْهلل َع ٍم َ

ِ
ع إ ا ِإل ْ ددالِ
بؤيةةة ئينةةامي ( ن لددَ ي كةةورِي َعَددا"179ك" ) فةرمويةةةتيَ ( :ند ْدس إِبْدهَد َهلل َ
ِ
الو د لَمَ أأ ِْ َّ
يددسَم ،فَد َق د ْهلل َي َع د َ َ َّ
َن نَ َمددهللا  خ د َن ِ
دت
َن هللاَ يَد نقددُ ن "الََْ د ْدَُ َ ْ َم ْلد ن
ب ْهللعددم يَواه د َح َ
ِ
ن الََُ َ ِديس ) (اإعهِ للر طيب).
ُنِ ٍذ ِديس فَال يَ نكُ ن
لَ نك ْ ديسَ نك ْ " فَم ََلْ يَ نك ْس يَ َ
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واتة  :هةركةسيَك بيدعةيةي بؤ ئةم ئيسالمة زياد بكات و وابزانيَت كة ئةةو بيدعةيةة
باشة ،ئةوا ثيَي واية كة موحةممةد  خيانةتي كةردووة لةة ثةيامةكةةي خةوا ،ضةونكة
خواي طةورة دةفةرمويَت [ :وا لةمرِؤوة دينةكةتامن كامةَ كرد] بؤية ئةوةي كة ئةوسةا
دين نةبوبيَت ،ئةمرِؤ نابيَت بة دين بؤمان .

هةندي َك لةو زانايانةي كة فةتواي حةراميَ

ئاهةنطي مةولوديان داوةو بة

بيدهللةيان زانيوة:
ِ
بس َْد َْ ِمَم"728ك" ) رِةمحةتي خواي ليَبيَةت ،لةة كتةيَيب
 -1شيَخي ئيسالم ( إ ن

(إفهض الِواط اكيهقَ )دا دةلايَت( :هةنديَك لة خةلاك دايان هيَناوة).

ج الد ِدهللي ِس الْ َع ِ َه د ِِ " 734ك") رِةمحةةةةتي خةةةواي
 -2ئينةةةام ( َبددُ حع د ََت ن
ليَبيَت طوتويةتي ( :ئاهةنئي مةولود بيدعةيةة و كتيَبيَكةي سةةربةخؤي دةربةارةي
حةراميَ

مةولود نوسيوة).

 -3ئينةةامي( ن د طيب"790ك" )رِةمحةةةتي خةةواي ليَبيَةةت ،طوتويةةةتي :كةةة
ئاهةنئي مةولودي ثيَغةمبةر  بيدعةية .لة كتيَيب ( اإعهِد ) دا باسي هةنةديَك
لةةة ؤرةكةةاني بيدعةةةي كةةردووة ،وة ئاهةةةنئي يةةادي مةولوديشةةي بةيةةةكيَك لةةة
بيدعةكان ذماردووة ،ثاشان بة خراثي داناوة.
 -4زاناي ثايةبةرز (ابْ نس ا ْحلَ ِج ال َْم لِ ِك ِ "  737ك") رِةمحةتي خةواي ليَبيَةت،
هللخل ) دا ئاهةنئي مةولودي بة بيدعة ناوبردووة.
لة كتيَيب (الْ َم َ
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رُ ع د د "1250ك" ) رِةمحةةةةةتي خةةةةواي ليَبيَةةةةت،
 -5بةةةةةرِيَز ئينةةةةامي (ال َ
فةرمويةةةتي ( :موسةةولانانان كةةةؤرِان لةسةةةر ئةةةوةي كةةة خويَندنةةةوةي مةةةولود
بيدعةية).
 -6زانا ( مهلل عَهلل اليال خضو الردقُي ) لة كتيَيب ( اليدسس تاكهدهللع ) دا
دةلايَت( :ئاهةنط طيَرِان بةو بؤنةيةوة بيدعةيةكي خراثةو طومرِايية).
 -7زانةةاي ثايةةة بةةةرزي هنةةد (َبُطَددَ َشددا احلددي ال دددَ آردي"1329ك")
طوتويةتي ( :ئاهةنئي مةولود بيدعةية).
 -8هةروةها مامؤستا بةرِيَزةكةشي ( برُ الهلليس فِس ِ
َُّج
َ
بةخؤي لةو بارةيةوة نوسيوة بةناوي ( غ يمن الكالِ إ إِبطد ِ

) كةة كتيَبيَكةي سةةر
عم ِدل اكُل ِدهلل تالقَد ِ )،

ث إ َند ِوّن
وة دةتوانيت تةماشاي تيَبينيةكاني بكةيت لةسةر فةرمودةي ( َن ْس ََح َهلل َ
هذا ن لَ ِ
هُ َْد) كة لة( ن سَ ْس الهلل َاْفنط ) نوسيويَ .
َا نستن فَ َ
َ
 -9زاناي ثايةبةرز ( َبُ عَهلل هللا مهلل احلع ْ اكد لك " 811ك " ) كة يةكيَكةة
لة زاناياني و تي مةوريب ،دةفةرمويَت ( :شةوي مةولود ثيَشينة ضاكةكامنان "كة
مةبةستنان ثيَي ئةسبابةو تابيعينةكانة" تيايدا كؤ نةدةبونةوة بؤ خوا ثةرسة ،
وة هي ثةرستنيَكيان تيا ئةوام نةداوة زياتر لة شةوةكاني تر ،ضونكة ثيَغةمبةةر
 هةرطيز لةوة بة طةورةتر دانانريَت كة لة شةرعدا هاتووة" ناخريَتة ثلةةو رِيَةزي
خوايةتيةوة" هةرضةندة بةطةورة زانةيين ثيَغةمبةةر  يةكيَكةة لةة هؤكارةكةاني
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نزيك بونةوة لة خوا ،بة م ثيَويستة تةناا بةو شيَوازانة لة خوا نزيةك ببينةةوة كةة
لة شةرعدا هةيةو زيادةرِةوي تيَدانةكةين ()...اك َ ْ اك وب .)99 / 7
 -10زاناي كةم ويَنةةو فةةرمودةناي ( مدهلل ّنصدو الدهلليس اإلَد "1419ك")
دةلايَت :ثيَويستة نةهي بكريَت لةو كارةو وازي ليَبايَنريَت .
 -11زانةةةاي ثايةبةةةةرزو مةةةوف

ئوممةةةةت ( عَ ددهلل ال يد د ب ددس عَ ددهللهللا ب ددس ري

"1420ك") دةلايَت( :ئاهةنط طيَرِان بةبؤنةي يادي لة دايك بوني ثيَغةمبةةرو هةي
كةسيَكي ترةوة دروست نيية ،ضونكة بيدعةية و ثيَغةمبةر  نةيكردووة).
ص لِ ال نثَد َْ ِمب"1421ك" ) دةفةرمويَت:
 -12زاناي ثايةبةرز ( نَ َّم نهلل بْ نس َ
(ئةوشةوة زيندو دةكةنةوة وةي خؤيان دةلايَن ،لة بةر خؤشةويس

ثيَغةمبةةر 

وة دةيانةةويَت يةادي ثيَغةمبةةةر  بةةرز رِابئةةرن ،ئيَنةة ثيَيةةان دةلاةيَني :يةةاخوا
بةخيَربيَن ئةطةر ثيَغةمبةرتان خؤ دةويَت ،ياخوا بةخيَربيَن ئةطةةر دةتانةةويَ
يادي ثيَغةمبةر  بةرز رِاطرن ،بة م ليَرةدا ثيَوةريَكنان هةية ،كة ئةو ثيَةوةرة
َح َك ن احلْد ِ ِمِب) دايناوة ،خؤ ويسةتين ثيَغةمبةةر  ثيَةوةري تايبةةتي
خوداي (َ ْ
دل إِ ْن
خؤي هةية ،ئةوي ئةةو فةرمايشةتةي خةواي طةورةيةة كةة دةفةةرمويَت [:فن ْ
اَّللَ فَ ََِّْ نُِ نْرََِْ نك ن َّ
ن ْسدهن ْ نُِتَهُ َن َّ
اَّللن ]
واتة( :ئةي موحةممةد  -بلايَ ئةطةر ئيَوة خواي خؤتةان خةؤ دةويَةت ،دةي
شويَن رِيَبازي من بكةون با خوا ئيَوةي خؤ بويَت).
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ا ئةطةةر مةرؤر رِ اسةتئؤبيَت لةةو بانئةشةةيةي كةة دةيكةات و دة اليَةت خةوا و
ثيَغةمبةرةكةيم خؤ

دةويَت  ،دةي با شويَنكةوتةي شةرعةكةي خوا بيَت ،وة

شويَن كةوتةي ئةو دينة بيَةت كةة ثيَغةمبةةر  هيَنةاويَ  ،ئةي هةركةةي شةويَن
كةوتةي ئةو ثيَغةمبةرة  نةبيَت ئةوا بانئةشةكةي درؤيةة ،ضةونكة ئةةو ثيَةوةرة
ثيَوةريَكي رِاست و دروستة ،باشة ليَرةدا بةا تةماشةا بكةةين ،ئاهةةنئي شةةوي لةة
دايةةك بةةوني ثيَغةمبةةةر  كةةة داهيَنةةراوة ،ئايةةا لةةة شةةةرعي خةةوادا هةةاتووةل ئايةةا
ثيَغةمبةر  ئةوامي داوةل ئايا خولةفاي رِاشيدين كردويانةل ئايا ئةسبابةكان و
تابيعينةةةةكان كردويانةةةةل ئايةةةا تة ةابيعي تابيعيةةةةكان كردويانةةةةل وة مةةةي ئةةةةم
ثرسيارانة هةمووي ،بيَئومان نةخيَرة وة هةركةسيَكي بانئةشةي ئة لةمة
ِِ
ب ] [الَقدوة
صد دف َ
دةكات دةبيَت بةلائةي شةرعي ثيَبيَتَ [:ه ْنُا بدن ْوَه عَ نك ْ إِ ْن ن ْسددهن ْ َ
. ]111
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كؤتايي

لة كؤتايدا داواكارم لة خواي طةورة كة لةسةر نوسيين ئةم ضةند بةلائةية
ثاداش

خيَرمان بداتةوة ،وة سودمةندي بكات بؤ موسولانانان ،ضونكة نيةمتان

تةناا سود طةياندنة ،وة هي ئوميَديَكنان نية ئة لة سؤزو بةزةيي خؤي ،دةي
خواية تةناا خؤت وة مي داوكاريةكامنان بدةرةوة ،وة كارةكامنان واليَبكة كة
تةناا لةبةر رِةزامةندي خؤت بيَت ،خواية طيان هةر خؤت هيدايةت دةرمانيت بؤ
سةر رِيَئاي رِاست.
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