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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

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

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

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

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

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

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

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.
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 .......................                            ة هةل بةسرتاوةكةي شي خ ئةمحةدنام      وةسي تبة درؤخستنةوةي 
 

 

 بة درؤخستنةوةى 
             ي شي خ ئةمحةدكة           هةل بةسرتاوة نامة      وةسي ت

                                                                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله إىل يوم الدين :  

كةةة  وة ، بةةؤ هةةةموو كةةةو كةسةةانةى (ة                         عبددد العزيددز بددن عبددد   بددن   )لةةة  
ت لةسةةةر خةةواي طةةةورة بةةةردةوامياب بكةةا  نوسةةراوةياب بةرضةةاو دةكةةةويَ  

اب بثاريَزيَ  و نةفامةك خراثةى نةزاب شةرِ و و كةوانيش لة كيسالمةتي ، كيَمة
 :    آمني... 

 :        بركاته                     السالم عليكم ورمحة   و 

ضةةاو  كةةةوت بةةة نوسةةراويَن كةةة بةةة نةةاوي شةةيَر كة ةةةدى خزمةةةتكاري  
بالَوكراوةتةوة ، بة ناونيشاني  (مزطةوتي حةرةمي ثيَغةمبةري نازدارةوة )

يَكة لة مةدينةى منةوةرةوة لةة شةيَر كة ةةدي خزمةةتكاري     وةسيَتكةمة " 
 " ، تيَيد ا هاتووة : (حةرِةمي مزطةوتي ثيَغةمبةرةوة )

)شةوي هةيين بةوو بةة خةبةةر بةوو  ، هةنةديَن منوركةان خويَنةد و كةة ا         
دةسةت  كةةرد بةة خويَندنةةةوةى نةاوة جوانةةةكاني خةواي بةةةرز و طةةورة ، كةةة      
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بيين و ثيَةي    (يست  خبةو  ، كا لةو كاتةدا ثيَغةمبةري خوا )ليَبومةوة و و
وومت : كةى شيَر كة ةد ! وومت : بةلَيَ كةى ثيَغةمبةري خوا كةى بةرِيَزترين 
دروستكراوى خوا ، فةرمووي : من شةر  لةو كردةوة خراثانةى خةلَن دةكة  

ة لةة هةةيين   ، شةر  دةكة  برِؤمة ديداري ثةروةردطار و فريشتةكاب ، ضةونك 
( )بة كافري بة بآ ديينو شةس  هةزار كةس  رِابردووة بؤ كة  هةينية ، سةد

 . مردووب

دواي كةوةى باسي هةنديَن لةو خراثة و سةرثيَضييانة دةكات كة خةةلَكي  
ة  وةسةةيَتكةةة  رِؤ ة تيَةةي كةةةوتووب ، ثاشةةاب كةةةلَيَ : )فةرمويةةةتي : كةةة     

باسي هةنديَن لة نيشةانةكاني منيامةةت    رِة ةتيَكي خوداية بؤ خةلَن( ، دواتر
ة بةةة خةةةلَن وةسةةيَتدةكةةات ، تةةا كةةةوةى كةةةلَيَ : )كةةةى شةةيَر كة ةةةد كةةة   

بةةةة منةلَةةةةمي منةةةةدةر بؤتةةةاب  )لدددوحمل اظ(ددو  رِابطةيةنةةةة ، ضةةةونكة كةمةةةة لةةةة 
طواسرتاوةتةوة ، جا هةر كةس بينوسيَ  ، لة والَتيَكةوة بؤ والَتيَكي تر و لةة  

نيَكي تةر رِةوانةةى بكةات ، كؤشةكيَكي لةة بةهةشةتدا بةؤ        شويَنيَكةوة بؤ شويَ
دروسةة  دةكريَةة  ، و هةةةر كةسةةيَن نةينوسةةيَ  و نةةةينيَريَ  ، كةةةوا لةةة رِؤ ي  
منيامةتدا لة شةفاعةتي من بيَ بةش دةبيَ  ، جا هةةر كةسةيَن كةة  نوسةراوة     
بنوسيَ  ، خوا دةولَةمةندي دةكات ، و كةطةةر منةةرزار بيَة  ، لةة سةةري الي      

ت و بؤي دةبذيَرَي ، و كةطةةر تاوانبةاريش بةَي كةةوة بةة بةرةكةةتي كةة         دةبا
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ة خوا لة تاواني خؤيي و داين و باوكي خةؤش دةبةيَ ، و هةةر كةسةيَن     وةسيَت
نةينوسيَ  و بةاَلوي نةكاتةةوة كةةوا خةواي طةةورة لةة دونيةا و كةاخ ةت ِروو         

 رِةشي دةكات( .

ا ، يةا خةو  هةمنيقةتةة مة رِاسة  و  : )سويَند بةخوا ة سيَ جار ة كة  ثاشاب كةلَيَ
! هةةةر كةسةةيَن كةة  نوسةةراوة بةةة رِاسةة   كةطةةر درؤ كةكةةة  بةةة كةافري  ةةر   

كةسيَن بة درؤي خباتةةوة  ، وة هةر ة لة كاطري دؤزةخ رِزطاري كةبيَ  خباتةو
 ، كافر بووة(!!!

 تةةة ثةةاأراوةةية كةةة بةةة درؤوة نوسةةراوة و وةسةةيَتكةمةةة ثوختةةةى كةةةو 
 . (ثيَغةمبةرى خواوة )

ة هةلَبةسةةرتاوة وةسةةيَتكةةة   كةةةوةى رِاسةةَ بةةيَ كةمةةة ضةةةند جاريَكةةة   
ني ! ضةند سالَيَكة بة بةردةوامي لة نيَو خةلَكدا بةينا و بةين و ليَرة و دةبيس

)بةآ كاطةا و نةةفا  و     لةويَ بالَودةبيَتةوة ، زياتريش لة نيَةو خةةلَكي عةوامةدا   
 ت .رِةواج ثةيدا دةكا نةزاب و نةخويَندةوارةكاب(

ةكةى وةسةيَت  ساالَني ثيَشوو وةسيََجياوازيةكي كةميش هةية لة نيَواب 
يشةةووتردا دةيةةووت :  ةكة لةةة جارةكةةاني ث وةسةةيَتكةةة  سةةالَدا ، خةةاوةنى   

لة خةودا بينيوة ! ( ، بةالَ  لة بالَوكراوةى كة  جارةيدا كة  ()ثيَغةمبةر  )
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لةة   ()مبةةري خةواي   كةةو ثيَغة كابراي دة  هةلَبةس  كةةلَيَ : )  بامساب كرد
( ، نةك لة كاتي خةوتندا ! كةواتة كةة   يَكدا ويستويةتي خبةويَ  بينيووةكات

ئةة  درؤنةةة لةة     بينيوة ، هةةروةها   ()بةخةبةر بووة ثيَغةمبةري خواي 
 . ةيدا شيت نؤر ئةل ي  كة بةرِاسيت درؤي نؤر ئاشكرا و رِووةنوةسي ت

هةنةديَن لةةو درؤ و دةلةسةة     ليَةرةدا كامةا ة بةؤ   ة بةة ويسةَ خةوا ة      جا   
من لة ساالَني ثيَشوتريشدا خةةلَك  كاطةادار كردؤتةةوة    دةكة  ،  هةلَبةستانةى

 كةة  جارةيةان بةردةسة     وةسيََكةسلَي نية ! كة  ة درؤية ووةسيَتكة كة  
 كاشكرايي درؤكاني و هؤي رِووني و كةوت ، دوو دلَ بوو  لة رِةتدانةوةى ، بة

 ةكةي بؤ درؤكردب .بويَري دة  هةلَبةست

بةرِاسَ ثيَ  وانةبوو هةرطيز الي كةسيَكيش كة كةةمرتين بةرضاورِؤشةين   
هةبيَ  بة كيسال  بازارِ ثةيدا بكات ، بةالَ  هةنديَن لة براياب ثيَياب رِاطةيانةد   
كة رِةواجي ضاكي ثةةيا كةردووة و كةة  دةسة  و كةةو دةسةَ ثيَةدةكريَ  و        

سةري   دةزانن ، بؤية بة ثيَويستماب زاني لةخةلَكيَكيش وةسيتةكة بة رِاسَ
كةوةى نارِاسَ  بؤ كاس  خبةينة رِوو ،بنوسني و رِوونكردنةوةى ثيويسَ لة 

دة  ثيَغةمبةةري   ة بؤ خةلَن رِوب ببيَتةوة كةة كةمةة درؤكردنةة بةة    وةسيَتكةو 
 ، بةو هيوايةى ضي تر كةس طويَي ثيَ نةدات . (خواوة )
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خاوةب زانس  و كيماب يا فيرتةتيَكي ثاك و عةمنلَيَكي  كةسيَن كةلَيَ  : هةر
لةة  نوسةراوة وورد بيَتةةوة ، هةمنيقةةتي كةة  بوهاتةنةةى لةة زؤر         ساغ بةيَ و 

 اليةنةوة بؤ دةردةكةويَ  .

خؤ  ثرسيار  لة هةنةديَن لةة خزمةاني كةة  شةَير كة ةةد كةرد كةة كةة           
نةاوى شةيَر    تانةة و بةة  بوهتانةى بؤ هةلَبةسرتاوة ، ثيَياب وومت : كة كةوة بوه

كة ةةةدةوة هةلَبةسةةرتاوة و شةةيَر كة ةةةد هةةةرطيز شةةَ واي نةةةووتووة ،  
 تةنانةت شيَر كة ةدى ناوبراو دةميَكة وةفاتي كردووة .

جا طرمياب شيَر كة ةدي ناوبراو ياب هةر كةسيَكي لةو ثايةةدار تةر ، وا   
ةى بةؤ  وةسةيَت   نيةووة و كةة  خةبةةر بي  و يةاب بةة   بةخةة  ()بزانيَ ثيَغةمبةر 

كةوةى كةمةةى  ، بةلَكو  كةمة درؤيةكةوا بة دلَنياييةوة كةلَيَني : كة  كردووة !
 : لةبةر ضةند هؤيةك : لةوانة () ثيَوتووة شةيتاب بووة نةك ثيَغةمبةري خوا

لةة دواي مردنةي هةةرطيز بةخةبةةر      ()بيَ طوماب ثيَغةمبةةري خةوا   ة   1
 ()زانةكاب وابزانيَ كةو ثيَغةمبةري خواي كا  لة سؤفية نة هةر نابينريَ ، و

بينيووة و بةخةبةر بووة ، يا كةوةى كة هةنديَن كةيلَيَني كة خودي ثيَغةمبةةر  
()   لة مةولودنامةدا بةشداري دةكا و كامادة دةبيَ ، يا هةر منسةيةكي تةري

هةلَةة ضةووة و ليَةي     خراثيش بة،  كةوا بةرِاسَ بةهةلَةدا ضووةلة  جؤرانة ، 
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 ، ضونكة ثيَضةةوانةى منوركةاب و   هةلَةيةكي زؤر طةورةي كردووة ! و يَكضووةت
موخالةفةى كيجماعي عولةماي كةردووة ، ضةونكة مةرؤ      حةديسي ووتووة ، و

نا لة دونيةادا  كةطيكة مرد مةطةر لة رِؤ ي منيامةتدا لة طؤرِةكةى دةربهيَنريَ ، 
ثُمَّ إِنَّكُمم   ]ةرمويَ : اي ثةروةردطار خؤي دةفوةوك خو زيندوو نابنةوة ، هةر

 .بَع دَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُم  يَو مَ اْلقِيَامَةِ تُب عَثُونَ[ 

واتة : بيَطوماب سةرة امي كيَوة هةر مردنة ، ثاشاب بيَطومةاب لةة رِؤ ي   
 منيامةتدا زيندوو دةكريَنةوة .

بوونةةوةى  اي طةةورة لةة  كايةتةةدا كةةو ِرووب دةكاتةةوة كةة زينةدوو        خو
 مردووةكاب لة منيامةتدا دةبيَ نةك لة دونيادا .

بؤية هةركةسيَن ثيَضةوانةى كةة  كايةتةة بلَةيَ درؤي كةردووة و ليَةي تيَةن       
 كةو رِاستيةى نةزانيوة كة سةحابة و تابعني زانيويانة . ضووة ، و

شةةةريعةتي  شةةتيَن نالَيَةة  كةةة ثيَضةةةوانةى رِاسةةَ و ()ثيَغةمبةةةر ة    2
، نة لة  ياني و لةة ثةاش مردنةي ، جةا كةةوةى لةة          بيَ و طةورة بةزرخواي 
يعةتي خواية ، لة زؤر رِوانطةوة ة وةكو دواتر ة هاتووة ثيَضةوانةى شةروةسيَت

لةةة خةةةودا دةبينةةريَ ، وة  ()، ثيَغةمبةةةري خةةوا  باسةةي ليَةةوة دةكةةةين ة   
 تابهةركةسيَ بيبيينَ لةسةر شيَوازي خةؤي كةةوة بينيويةةتي ، ضةونكة شةةي     
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، هةةةروةك لةةة فةةةرموودةى   ()نةةاتوانيَ خةةؤي بكاتةةة شةةيَوةى ثيَغةمبةةةر   
َ صةحيحدا هاتووة ، بةآل  مةسةلةكة لة كيمةاب و رِاسةتطؤيي و    و  دامةةزراويَ

تةا ضةةند كةةو     ةكةوةى خةوةكةى بينيووة    ةكةمانةت و ديانةتي كابراكةداية  
يَوازي خةةؤي لةسةةةر شةة ()شةةتانةى تيَدايةةة ، وة كايةةا ثيَغةمبةةةري خةةواي  

بينيووة ، ياب كةو شيَوازةى كةةو بينيوويةةتي لةة خةوةكةةدا يةةكيَكي تةرة ،       
لةة  كةة  بيطيَرِدريَتةوة  ()تةنانةت كةطةر فةرمودةيةك لة ثيَغةمبةري خواوة 

و جيَةي  بةن  عةادل  نةا   ياندا ووتوبيََ ، بةآل  لة رِيَطةى خةلَكانيَكةوة بيَ كةة  
 و كاري ثيَ ناكريَ .  ناط يَر نةبن وة دامةزراويََة و متمان

وة ثةآكراوة  متمانة كةسيَكيتةنانةت كةطةر هاتوو حةديسةكة لة رِيَطةى 
ي لةة خؤيةاب   اورِيوايةت كرا ، بةالَ  لةبةركردنياب بة هيَز نةبوو و ثيَضةوانةى رِ

كةةوا   باشرت بكةب ، وة نةتوانرا جةةمعي نيَةواب هةةردوو حةديسةةكة بكةةين ،     
ريَ ، كةوةكةى تر دةبيَتة )ناسر( ( و كيشي ثيَ ناك)منسوخيةكيَكياب دةبيَتة 

 بة كؤمةلَيَ مةرج واياب ليَديَ ، بةالَ  كةطةر كةمانةشة و و كاري ثيَ دةكريَ ،
، كةوا ثيَويستة رِيوايةتى كةو رِاوية كة لةة   رِيَي تيَنةضوو و نة نةسرنة جةمع 

رةدا حةديسةةكة دةبيَتةة   بةركردنى الوازترة و عةدالةتي كةمرتة وةالنيَني ، ليَ
 شاز و كارى ثيَناكريَ  .
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كة  هةموو رِيَطاية دةط يَتة بةر لةة كاسة  فةرمودةيةةك لةة ثيَغةمبةةري      
 طيَرِدراوةتةوة و لة  ياب بووة . ()خواوة 

ناسةريَ  وا لةة ثيَغةمبةةرى    يَن كة كةةو خاوةنةةى نةا    وةسيَتكةمة ض جاى 
كةسةايةتى دةزانريَة  ضةؤنة ؟ نةة     رِيوايةتي كردووة ؟ نةة بةارى    (خواوة )

ا بة  هةي  حيسةابيَكي بةؤ نةاكرىَ ة       بارى كةمانةتى ؟ بؤية كةمة بةال دةنريَ  و
ي ك كة كؤمةةل ي كي نؤر  وةسي تكةى ض جاى  موخالفةى شةرعيشي تيَدا نةبيَ ة ، 

ة وةسةيَت ، بةلَطة و نيشانةى نارِاسَ و ثوضةى كةةو   درؤ و دةلةسةى تي دا بي ت 
لة كاتيَكةدا كةةو    ()وة وترابي ت بة دة  ثي غةمبةرى ةاندارةوة درؤ بةبن . كة 

دينيَكةي دانةاوة كةة     نازدارة شَ واي نةوتووة و درؤى بة دةمةوة كةردووة و 
 خوا رِيَطةى ثيَنةداوة .

دم أقله فليتبدوأ من قال علي ما ل"دةفةرمويَ :  (هةروةها ثيَغةمبةري خوا )
وتيبَ كةوة من نةم بلَيَ و يَن بةدة  منةوةكةس شت هةرواتة :  "مقعده من النار

 . ا شويَين خؤي لة دؤزةخ خؤش بكاتب

ووتووة بة دة  شَ واي  ي هةلَبةستووةةوةسيَت كةو كةسةي كة كة  جا
 خةتةريشي بةة  درؤيي نؤر نل وكة نةيفةرمووة ، وة  (ثيَغةمبةري خواوة )

سةةختةية، كةطةةر    ، كة بةرِاسَ هةر زؤر شايستةى كةو سةزا  دةمةوة كردووة
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بؤ خةلَكى رِوب نةكاتةوة كةة كةةو درؤى    تةوبة نةكات و ثةشيماب نةبيَتةوة و
هةلَواسةيوة ، ضةونكة    ()ةكةى بة دة  ثيَغةمبةرى خةواوة  وةسيَت كردوة و

 بيداتةة ثةاأ   خراثيةك لة نيَو خةلَكدا بالَوبكاتةةوة و  هةر كةسيَن نارِةواييةك و
دروس  نابيَ  تا هةلَنةسََ بة كاشكرا كةردب   كردنةكةى دينةوة ، كةوا تةوبة

دةلةسانة ، بؤ كةوةى خةلَن بزانن لةة    كةو درؤ ويََبالَوكردنةوةى نادروست و
لةبةةر كةةو   كةمةةش   خةؤي بةة درؤ دةخاتةةوة ،    درؤكةى ثةشيماب بؤتةةوة و 
نَا مِمنَ  ] إِنَّ الَّذِينَ يَْكتُمُونَ مَا أَن زَْلكة دةفةرمويَ :  فةرمايشتةى خواي طةورة

َِ أُوَللِمَك َيْسعَمنُُهُم السَّم ُ            ُِ ِلسنَّماِي لِمِ اْلكِتَما اْلَبيَِّناِت وَاْلهُدَى مِمن  بَع مِد مَما َبيَّنَّما
وَيَْسعَنُهُمُ السَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَص سَحُوا وَبَيَّنُوا لَأُولَلِكَ أَتُوَُ عَسَي هِم  وَأَنَما  

 . [١٦0البقرة:] يمُ [التَّوَّاَُ الرَّحِ

رِيَنماييةة رِةوانةة كراوةكةاني     بيَطوماب كةوانةى كة كايةتة رِؤشةن و  ة :وات
كيَمةةة دةشةةارنةوة ، دواي كةةةوةى كةةة بةةؤ خةةةلَكيماب رِووب كردؤتةةةوة لةةة      

نةفرينكةةةرانيش   انةةدا ، كةةا كةوانةةة خةةودا نةةةفرينياب ليَةةدةكات و     ةمكتيَبةك
ب اب نةبيَ  كة تةوبةياب كردبيَ و ثةشيمانةفرينياب ليَدةكةب ، مةطةر كةوانةي

 بةةوو بيَتنةةةوة و كةةةوةى كةةة ثيَشةةرت بةةة هةلَةةة كردبوويةةاب رِاسةةَ كةنةةةوة و  
 ، كا كةوانة ثةشيمانياب ليَ ط ا دةكةة  و  بكةب كة هةلَةياب كردووة كاشكراي

 . هةر من  تةوبة ط ا دةكة  و ميهرةباب
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رِووب دةكاتةةةوة كةةةوا  خةةواى ثةةةروةردطار لةةة  كايةتةةة ثةة ؤزةدا بؤمةةاب 
كةوا تةوبةكةى دروس  نيية تا  هةركةسيَن شتيَن بشاريَتةوة لة هةق و رِاسَ

 ضاكسازي نةكات و كاشكراي كةوانة نةكات كة شاردوويةتيةوة .

دينةكةةى كامة َ كةرد و     (طةورة بة ناردنى ثيَغةمبةرةكةةى ) وة خواي 
كةةو شةةريعةتةش كةة بةة     ناز و نيعمةتى خؤى رِشاندة سةر بةنةدةكانيا ، وة  

وةحي بؤي دابةزاندووة كاملَة و بيَ كة  و كورتيةة و كةةليَين تيَةدا نيةة ، كةة      
 كةليَين تيَدا نةبوو ض ثيَويسَ بة ثرِكردنةوة دةكات ؟!

نةبردةوة و رِوحي نةكيَشا تا  (هةروةها خواي طةورة ثيَغةمبةرةكةى )
] ةردطار دةفةةرمويَ  :  دينةكةي كام َ كرد و رِووني كةردةوة ، خةواى ثةةرو   

 [3املائددة:] أَْكمَْستُ لَكُم  دِينَكُم  وَأَت مَم تُ عَسَي كُم  نِع مَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ اْلإِس سَامَ دِينًا[
 . 

نيعمةةتي خةؤم  بةة     كةمرِؤ دينةكةةتان بةؤ كامة َ كةردب و ضةاكة و      واتة :
 . تاب بيَ ازي بوو  كة كيسال  دينتةواوي رِشتووة بةسةرتاندا ، وة رِ

ضةواردةي  لةة سةةدةى    ةي هةلَبةسةتووة وةسةيَت كةو كةسةةي كةة كةة     جا  
نيَكةى  دي كؤمةلَىَ شَ هيَناوة كةيةوىَ دينةكة لة خةلَكى بشةيَويَنىَ و  كؤضيدا

كةة هةركةسةيَن بةِروا بةةو شةةريعةتةى كةةو بكةات         نويَياب بةؤ دا ةةزريَنيَ  ،  
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 ت كةرِواتةة دؤزةخةةوة !!!  اي ثةيَ نةةكا  كةرِواتة بةهةشتةوة و هةركةس بةرِو 
منوركةةاب مةةةزنرت و  وة لةةةبةسةةتوةى كةةة هةلَيوةسةةيَتهةةةروةها كةيةةةوىَ كةةة   

هةركةسةيَن  كةةلَيَ : )  هةةروةكو خةؤي تيَيةدا نووسةيويةتى و     ضاكرتي دابينَ ،
كةمة بنوسيَ و لة والَتيَكةوة بؤ والَتيَكى تر يا لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى تةر  

هةركةسةةيَن  و كى لةةة بةهةشةةتدا بةةؤ دروسةة  دةكةةريَ ،بينيَةةريَ كةةةوا كؤشةةكيَ
منيامةةت شةفاعةتى ثيَغةمبةةرى    نةينوسيَتةوة و بالَوي نةكاتةوة كةوا لة رِؤ ى 

 ( .لة سةر حةرامة!!! (خواى )

، وة يةكيَكةة لةة رِوونرتيةن    درؤيةكى تةا بَ ي ةي زيوةوةةة    بةرِاستى كةمةة  
كةةةو كةسةةةي كةةة  مى ةكة و بةةىَ شةةةر وةسةةيَتبةلَطةةةكاب لةةة سةةةر نارِاسةةَ   

كةسةيَن منوركةاب بنوسةيَ  و     ، ضةونكة هةةر   بكةات  درؤ هةلَيبةستووة و بويَرآ
بينيَريَ  لة والَتيَكةوة بؤ والَتيَكى تر ياب لةة شةويَنيَكةوة بةؤ شةويَنيكي تةر ،      

و فةزلَة طةورةيةى دةس  ناكةويَ كةطةر كيش بة منوركاب نةكات كة  ثاداش  
لَ و ثاداشتة دةستى نوسةةر و رِةوانةكةةري   كةى باشة ضؤب كة  هةموو فةز ،

دةكةويَ ؟! تةنانةت كةطةر كةسيَن منوركةاب نةنوسةيَ  و    ة درؤينةوةسي تئة  
ةوا لة شةفاعةتى ثيَغةمبةةرى خةوا   لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى تر نةينيَريَ  ك

()       مةةةةحرو  نابيَةةة  ، كةطةةةةر كيمةةةانى بةةةة ثيَغةمبةةةةر()  هةةةةبيَ  و
 يعةتةكةى بيَ  .شويَنكةوتةى شةر
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ة بةلَطةى كةوةية كة هةلَبةسرتاوة و وةسيَتجا تةنها كة  درؤيةي نيَو كة  
وة ، هةةروةها نيشةانةى كةوةيةة كةة     كةردو  كةوةى بالَوى كردوةتةوةوة درؤي

 (طةمذةية و لة ناسينى ثيَغةمبةةر )  بيَ كابرِوو و كةو كةسةي هةلَيبةستووة
 ؤر دوورة .ز و شةريعةتةكةى و رِيَنموييةكانيوة

شةتى تةرى    ينجطة لةوانةةى كاما ةمةاب ثيَكةرد ضةةند     ةدا ة وةسيَتوة لة  
كةةو كةسةةش كةة    بةا   ةكة ة ، وةسيَتدرؤيي  تيَداية كة بةلَطةب لةسةر بةتاىلَ و

هةزار سويَند و لةوة زياتريش خبوات لة سةر كةوةى كة رِاسةتة   هةلَيبةستووة
وندترين كازار كة كةو راِستطؤية ت دوعا لة خؤى بكات بة طةورةترين سزا و ، و

سةويَند بةة   بةةلَكو   ة كةسلَي نية ،وةسيَت، هةر راِس  ناكا و درؤ كةكات و كة  
ة لةةة طةةةورةترين درؤكانةةة وة لةةة  وةسةةيَتكةةة  خةةوا كةةة ا سةةويَند بةةة خةةوا  
 منيزةونرتين نا رِةواييةكانة . 

ةش كةة  كةوان تانةى كة كامادةب وفريشكةو  بيَطةرد و جا من خواى ثاك و
شةايةتيةك لةة    لة موسةولَماناب بةة شةاهيد دةطةر  ة       كة  نامةيةماب ثيَدةطات

دة   ة درؤيةة و بةة  وةسةيَت كةوا كة   ةمنيامةت ثيَي بطةمة ليقاى ثةروةردطار   
 هةلَبةسرتاوة .  ()ثيَغةمبةرى خواوة 
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كة كة  درؤيةةى كةردووة    كةو كةسة سةرشؤرِ و رِيسوا بكات خواى طةورة
 كة شايستةية خوا ثاداشَ بداتةوة .بةو سزايةى  ،

ة بةلَطةب لةسةر نارِةوايي و ثوضةلَي وسيةتةكة   كة هةروةها لةو شتانةى 
 : طة لةوانةى ثيَشرت ةبيَج

 160: لة وسيةتةكة كةلَيَ: ) لة هةينيةكةوة بؤ هةةينيكي تةر    يةكةمياب
  هةزار خةلَكى بة كافريََ مردووب( !!!

ة دواى مردنيةةوة وةحةى   لة  (ةرى خوايش )ثيَغةمب، عيلمي غةيبةكةمةش 
كةةى ض جةاى دواى    ،نةةزانيووة كة لة  يانيشدا بووة عيلمى غةةيبى   ،ليَربِاوة 

 مردنى؟!  

] قُل  لَا أَقُولُ لَكُم  عِن مدِ  ََمزَانِنُ السَّم ِ    بيَطةرد دةفةرمويَ :  خواى ثاك و
 .  [٥0األنعام:] وَلَا أَع سَمُ اْلغَي بَ [

نةى خوا لةة  خةزيَثيَياب بلَيَ : من ثيَتاب نالَيَ   (غةمبةر )ثيَواتة : كةى 
 .  منة ، وة من عيلمى غةيب نازان الى

] قُل  لَا يَع سَممُ مَمن  لِمِ الََّممَاوَاتِ     هةروةها خواي ثةنهانزاب دةفةرموىَ : 
 .  [٦٥:]النملوَاْلأَر ضِ اْلغَي بَ إِلَّا السَّ ُ [ 
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يةةاب بلَةةيَ : هةرضةةي لةةة كامسانةةةكاب و    ثيَ () واتةةة : كةةةى ثيَغةمبةةةر 
 .  نازانىَ تةنها اهلل نةبيَ زةويداية غةيب 

 (حيحدا هةةاتووة كةةة ثيَغةمبةةةرى خةةوا ) هةةةروةها لةةة حةديسةةي صةةة 
ةوة ، خةلَكانيَن لة رِؤ ي منيامةتدا لةسةر حةوز دوور دةخريَنة "فةرموويةتي : 

وتريَ : تؤ نازاني ، ثيَ  دةلةَكان ، هاوةلةَكان هاوة منيش كةلَيَ  : ثةروةردطار
دد عيسدى  دواي تؤ ضياب كرد ، كا لةو كاتةدا كةةوة كةةلَيَ  كةة بةنةدة صةالَحةكة     

]وَكُن تُ عَسَي هِم  شَهِيدًا مَا دُم تُ لِيهِم  لَسَمَّا تَوَلَّي تَنِِ كُن تَ أَن تَ ووتي :  عليه السالم د
 . [١١7:ائدةملا] شَهِيدٌ [الرَّقِيبَ عَسَي هِم  وَأَن تَ عَسَى كُلِّ شَِ ءٍ 

وة من شايةت بوو  بة سةريانةوة هةتا لةة ناويانةدا بةوو  ، بةةالَ      واتة : 
و كاطةادار   كاتيَن من  لةة نَيويانةدا هةةلَطرت ، كةيرت هةةر تةةنها خةؤت ضةاوديَر        

 .ش شايةتي  بةسةر هةموو شتيَكةوة بووي  ليَياب ، هةر تؤ

درؤيةى كةة     لة سةر نارِاستى و دووة  : هةروةها لةو شتانةى كة بةلَطةب
كةةةو منسةةةيةيةتى كةةة دةلَةةيَ : ) هةركةسةةيَن هةةةر اربيَ و كةمةةة      ة ،وةسةةيَت

رزار بيَ منةرزةكةى بؤ دةبةذيَرىَ  بنوسيََتةوة خوا دةولَةمةندى كةكا و كةطةر منة
ة لةة خةؤي و   وةسةيَت يا كةطةر تاوانى هةبيَ خواى طةورة بة بةرةكةتى كةة    ،

  بيَ ... هتد ( !!!كى و باوكى خؤش دةداي
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ن بةلَطةيةةة بةةؤ درؤزنةةى  رِونرتيةة ا كةمةةة درؤيةةةكي هةةةر زؤر طةورةيةةة ، كةة
نيشانةى بيَشةرميةتى بةرامبةر خةوا و بةنةدةكانى ، ضةونكة     و خاوةنةكةى ،

ها بؤ هي  كةسيَن بة دةس  نايةت كة  سيَ شتة بة نوسينى منوركانيش بة تةن
ئةة   بة دةس  ديَ  ؟! بةةلَكو  ة درؤينة وةسيَتكةى ضؤب بة نووسينى كة   ،

ثةيوةسةتياب بكةات بةة      كةيةةويَ  سةةر لةة خةةلَن بشةيَويَينَ و      ةةفس ثيسة
تا  الَياب بكا بة  فةزلَة درؤينةوة ،سةرمن بؤ كةوةى بينوسنةوة و ةوة ،وةسيَت

خةلَن دةس  بةردارى كةو هؤكار و كةسبابانة بن كة خواى طةورة بؤ خةةلَكى  
رز بذاردب و لةة تةاواب خةؤش بةووب     لَةمةندبوب و منةداناوة كة كةبنة هؤي دةو

خواي طةورة واي دانةوة مرؤ  بة هةولَداب و كاسيب كردب دةولةَمةند دةبيَ ، )
هة اريش بةهةماب شيَوة تا ثارةيةك دةر كةكا و منةرزةكةةى ثةيَ كةداتةةوة ،    

وا لة تاواب خؤش دةبيَ وة بة خواثةرسَ و دوعا و ثارِانةوة و تةوبةكردب خ
جا ثةنا كةطرين بة خوا لة سةرشؤرِى و طويَرِايةلَى كردنى هةوا و كارةزو و ،  (

 شةيتاب .

هةركةسةةيَن نةينوسةةيَ خةةواى طةةةورة رِوو رِةشةةي كةةةلَيَ  : ) سةةيَيةمياب :
لةةة رِوونرتيةةن   و كةةاخ ةت( ، كةمةةةش درؤيةةةكى بيَفةةةرِة   دةكةةا لةةة دونيةةا و 

 ة و درؤزنةى خاوةنةكةةى ،  وةسةيَت كةة   بةلَطةكانة لةة سةةر هةلَبةسةرتاويةتى    
ة بنوسريَتةوة كة ثياويَكى وةسيَتكة كة   ضؤب كةبيَ لة عةمنلَي عامنلَيَكداكاخر 
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نةازدار  دةيداتةة ثةالَ ثيَغةمبةةرى     نةناسراو لة سةدةى ضواردةدا هيَناويةتى و
() كةاخ ةت   كةلَيَ  هةركةس نةينوسيَ  خوا رِوو رِةشي دةكا لة دونيا و و

هةي  منةةرزى لةة سةةر      و بينوسةيَتةوة دةولَةمةنةد دةبةيَ   ن وة هةركةسيَ !!!
وة هةةةةموو تاوانةةةةكانى  دواى كةةةةوةى لةسةةةةرى كةلَةكةةةة بةةةووة ،ناميَنيَةةة  

 دةسرِيَتةوة !!

خوايةطياب ثاكى وبيَطةةردى بةؤ تةؤ كةمةة      [سُب حَانَكَ هَذَا بُه تَانٌ عَظِيمٌ]
 بوهتانيَكى طةورةية ؟ 

ب لةسةةةر درؤزنةةى خةةاوةب  يدجةةا تةنانةةةت بةلَطةةةكاب و وامنيعةةيش شةةاه  
بةرامبةةر خةوا و خةةلَكي ،     ةكة و زؤر بويَرى و بيَشةةرمى خاوةنةكةةى  وةسيَت

يوةتةوة و رِووشةياب رِةش نةةبووة   نةياب نوس ةببةلَكو كةوة خةلَكيَكي زؤر ه
ةر خةوا بةؤ خةؤى بزانةيَ ضةةند      طةلَ كةوةشدا كةوةتا خةةلَكيَكي زؤر مةطة   لة ،

و تا  ةوة كةضي منةرزةكانياب هةروةك خؤيةتيضةندين جار نووسيويانةت كةبن
جةةا ثةةةنا كةةةطرين بةةة خةةوا لةةة الدانةةي دلَ و      كيَسةةتايش هةةة ار و دامةةاوب ،  

 تاواب . رِازاندنةوةي

هةروةها كة  وةسف و ثاداشةتانة ، شةةرعى ثة ؤز بةؤ كةسةيَكيش كةة        
مةزنرتين كتيَب بنوسيَ  كة منوركانة نةةيهيَناوة ! كةةى ضةؤب كةةو      باشرتين و
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و دةلةسةةة  يَكى ثةةرِ درؤوةسةةيَتاشةةتة دةسةةتى كةسةةيَن دةكةةةويَ كةةة     ثاد
كةوفري ؟!   ضةندين رِستةى ويَكهاتووة لة جؤرةها نارِةوايي كة ث بنوسيَتةوة

بةرامبةر كةسةيَ كةة جوركةةت     لة سةر خؤيةبيَطةردى بؤ خوا ضةند  ثاكى و ة
 . درؤى بة ناوةوة كةلَيَ ة كةكات و

يَن بةرِاسةةتى بزانيَةة  ، لةةة سةةزاى كةةاطر   هةركةسةةكةةةلَيَ : )ضةةوارةمياب : 
 ( . سيَن بة درؤي بزانيَ  كافر كةبيَهةركة رِزطارى كةبيَ ، و

واييةةكي  وة نارِة بويَرية لةسةر درؤكردب.. ، كةميش ديسانةوة كةو ثةرِي
كة  دة  هةلَبةستة بانطى هةموو خةةلَن دةكةات   زؤر منيزةوب و ناش ينة ، وة 

واش دةزانيَ هةر كةةس بةة درؤى خباتةةوة     بيَنن ، ؤ كةوةى برٍِِوا بة درؤكةىب
 ةةاوى خةواوة    ئةة  درؤنةةة درؤيةةكى رةةورةي بةة     كافر دةبيَ ، دة بة خةوا  

 بة ناهةق كةيلَيَ .  خوا ة سويَند بة كة كةشلَيَ : ة . ووةبةستهةل 

كةو كةسةى برِواى ثيَبكات كةوة شايستة ترة ثيَي كافر بيبَ ، لة رِاستيدا 
ة درؤيةة و هةلَبةسةرتاوة و   وةسيَتدرؤي خباتةوة ، ضونكة كة   نةك كةوةى بة

ناهةمنية و هي  كةساسيَكي نيية ، هةر بؤية كيَمة خةوا كةكةةين بةة شةاهيد لةة      
درؤزنةة . كةيةةوىَ    سةةش هةلَيبةسةتووة  كةكةو سةر كةوةى كة كةمة درؤية و 

ة شةتانيَن  و يَن بؤ خةلَكى دابهيَينَ كة خواي طةورة رِيَطةى ثيَ نةداوة ،شةرع
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بةةةآل  خةةواى   نييةةة ،بهيَنيَتةةة نيَةةو ديةةين موسةةلَمانانةوة لةةة ديةةين كةوانةةدا     
 ثةروةردطار ثيَش كة  درؤية بة ضواردة سةدة دينى بؤماب كام َ كردووة .

جا بؤية كاطاداربن ، خويَنةراب و براياب ، كاماب سةد كامةاب بةرِوا بةة كةة      
بةرِاسةتى   دا نةكات لة نيَوانتةاب ، ةواج ثةيرِ جؤرة درؤية نةكةب ، وة كاماب با

ليَي ناشةيَوىَ   كي ثيَوةية بؤ كةو كةسةى بيةويَرِاستى نور و رِؤشنايية هةق و
 ، هةر شةتيَن رِووب نةةبوو  ، بؤية بة بةلَطةى رِاستةوة بة دواى رِاس  بطةرِيَن ,

بة سةويَندى  كاماب  كاني شارةزا و خاوةب زانس  بكةب ،التاب ثرسيار لة خةلَ
 لة ب تاب نةضيَ  شةيتانيش سويَندى خوارد بؤ دايةن و  اب نةخةلَةتيَن ،درؤزن

بةةالَ  خةؤي طةةورةترين     حةوا كة كةو لة سةةر منازا يانةة ،   باوكتاب كادة  و
وةك خواى ثةةروةردطار لةة سةورةتي    هةر  درؤزنرتيين درؤزنةكانة ، خاكينة و
إِنِِّ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِمحََِ  ] وَقَاسَمَهُمَا باسى دةكا و دةفةرمويَ :  دا)األعدرا( 

شةيتاب سويَندى بؤ هةةردوكياب خةوارد كةة مةن لةة      واتة :   [2١]األعدرا(:[ 
 .  كامؤ طارى كةرتان سةر منازا تان و

 خةؤي و  تووة درؤزنةةكاني بةن ،  بن ، وة وورياي شويَنكة شةيتاب وورياي
اني ثةةةمي دار و دةسةةتةكةى ضةةةندةها سةةويَندى درؤيةةاب خةةوارد ، ضةةةندةها  
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 منياب ووتةةووة بةةؤ لةةة رِيَ الداب وبةةةرة ق ودرؤيةةاب دا ، ضةةةندةها منسةةةى زرة
 كردب ! طومرِا

 ب وفيتنةى طومرِاكةةرا  و نثباريَزيَ لة شةرِى شةيتانةكابخواى طةورة  ا
ليَ شيَواندنى دو منةةكاب ، كةوانةةى كةة كةيانةةويَ       و هةق الدةراب الداني لة

ويَنن و ة دة  بكو يَننةوة و سةر لة خةةلَكي بشةيَ  ب طةورةرِوناكى خواي  نور و
رِونةاكى خةؤى هةةر تةةواو      بةالَ  خواى طةورة نور و دين لة خةلَكى تيَكدةب ،

شةةةيتاب و  ةدينةكةةةى خةةؤي سةةةردةخات بةةا دو منةةانى خةةوا          دةكةةات و
ثيَيةةاب  و رِمنيةةاب بيَتةةةوةهةةةر   ةبةةيَ دينةةةكاب    شةةويَنكةوتوةكانى لةةة كةةافر و

 ناخؤش بيَ .

باسةى دةكةات لةة دةركةةوتن و      يةةاوهةل بةسرتارةت بةوةى كة كة  سةب
 وة منوركةاني ثة ؤز و   خراثةةكارى ، كةةوة كةةمري وامنعةة ،     زؤربووني تةاواب و 

حةديس كةوةندة ووريايياب لةسةري داوة كة بةس بيَ  و ثيَويسة  بةة درؤي   
اك كة  و كةو نةكات ، جا داواكار  لة خواى بةخشةندة حةالَى موسةولَماناب ضة    

بكات و بيانكاتة شويَنكةوتووى هةق و دامةزراوياب بكا و تةوبةياب لةيَ منبةولَ   
بيانطيَرِيَتةوة سةر رِاستة  لة هةموو خراثة و تاوانيَكياب خؤش ببيَ  ، وو بكا 



 

 

 20 ba8.org 

 .......................                            ة هةل بةسرتاوةكةي شي خ ئةمحةدنام      وةسي تبة درؤخستنةوةي 

كةى خوَي ، بةرِاستى هةر خوا تةوبةط اكةري ميهرةبانة و تواناي بةسةر رِيَطا
 هةموو شتيَكدا دةشكيَ .

ت لةةبارةى نيشةانةكاني منيامةتةةوة ،    ت بةةوةى باسةي دةكةا   سةبارةوة 
مةةتي رِووب  جةواني نيشةانةكانى منيا   بةة  (كةوة فةةرموودةكاني ثيَغةمبةةر )  

كياب كردووة وة منوركاني ث ؤزيش كاما ةى بؤ هةنديَ كردؤتةوة و ضي دةبيَ ،
جا هةركةسيَن كةيةويَ  دةربارةى نيشانةكانى منيامةت ش  بزانيَة  ، كةةوا    ،
 و ، نووسةراوي زانايةاب لةةو بةارةوة ،     ا بطةرِيَتةوة بؤ كتيَبةكانى فةةرموودة ب

ق خةلَن هي  ثَيويسةتياب بةة ِروونكردنةةوة و سةةر لَيشةَيواندب و هةةق و ناهةة       
هةةر خوامةاب بةسةة و هةةر كةةويش باشةرتين        تيَكةلَكردني كة  درؤزنة نييةة ، 

 ثش  و ثةناية .

ني ا وصدددلى   هلل رب العدددامل حمددالعظددديم ا والددد  هلل العلدددي قدددوة إالا  الحدددول و  وال
وأتباعه إبحسان إىل يوم وعلى آله وأصحابه  وسلم على عبده ورسوله الصادق األمنيا

 *.الدين ..

                                                           
نامة هةَلبةسرتاوة ضةند ساَلَيكة لة كوردستاني خؤمانيشةدا بةةينا و بةةين دةكةوَيتةة بةازارِةوة و بةة ضةةندين شةيَوازي         تكةو وةسيَ *
! بةةآل   انيَكي نةخويَنةدةوار و نةشةارةزاب  ! هةرضةندة كةو كةسانةي كة بآلوي دةكةنةوة زيةاتر خةةلَك  و و جؤر بآلو دةكريَتةوةؤراج

كةوةي كة زياتر جآي سةرسةوِرماب و كةسةةفة كةوةيةة كةةوا كةة  جةؤرة درؤ و دةلةسةانة لةة نةاو منوتابييةاني زانكةؤ و ثةةميانطا و             
وة بةلَطةيةكي زؤر رِووب لة سةر درؤيةتي و هةلَبةسرتاويََ كةة  وةسةيَتنامةية كةوةيةة كةةوا كةةو       !!!ةوةمنوتاخبانةكاندا بآلوبكريَت
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كةردووة بةؤ    ية دووةميانةدا باسةي ديرهةةم   باسي روثيَيةي هندي دةكات و لة  ةوة لة كوردستاندا لة يةكيَكيندانوسخانةي بآلوكراونةت

 منازانج كردب !!!
فةرموودةيةةكي هةَلبةسةرتاو بآلوكراوةتةةوة بةة حيسةاي باسةي وتووَيةذيَن         يَةن لةة مؤبايلةدا    ثيَش ضةند رِؤ : ورياكردةةوةيةك* 

كةةة  فةرموودةيةةة كةصةةس و كةساسةةي نىيةةة و  لةةة هةةي  كتيَبيَكةةي     !!! (دةكةةات لةةة نيَةةواب شةةةيتاب و ثيَغةمبةةةردا )  
ثيَغةمبةر و ئيبليسي لة رِةمحةةتي خةوا   نيَوان  وتوويَذيَكي هةلَبةسرتاو لةباوةرِثيَكراودا نةهاتووة ، برِوانة بآلوكراوةي : )

 ( .دةركراو


