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ەو ئیسالمەیە کە سەلەفى ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئ
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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.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
 ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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 (1)ثي شةكي

وِمن سيِ ئاِت أعمالِنا، َمن  ،وَنستغفرُُه، ونَعوُذ ابهلِل ِمن شروِر أنُفسنا ،وَنستعيُنهُ  ،ََنَمُدهُ  ،إنَّ احلَمَد هلل
ََ لرُه. ،وأشَهُد أن ال إلَه إال هللاُ  يَهِدِه هللاُ فال ُمضلَّ لُه، وَمن ُيِضلل فال هاِدَي لُه. وأشرَهُد  َوحَدُه ال شرري

 داً َعبُدُه ورسوُلُه .أنَّ ُُممَّ 

ََ احلرديِ  اتراُ   أما بعُد؛ فإنَّ   ، وشررَّ -صرل  هللا عليره وسرل - ُممرد   ُهرَد  اهلُرد  وخر َ ، هللاأصرد
 ضاللة  يف النار. بدعة ضاللٌة، والَّ  األموِر ُمداثهتا، والَّ ُمدثة  بدعة، والَّ 

دووباارة   ةكاناا   اروتجاار ةاة    زؤر، (2)حاجة ثيَشةكية كة ثيَي دةوتريَت خوتبة ئةم
ََ  فإنَّ » :دةكةمةوة  وشرر ،-صرل  هللا عليره وسرل - ُممرد    دَ ُهر د اهلُر خ َ و  ،هللا اتا ُ   احلدي ِ  أصد

 .«، وال ُمدثة بدعة، وال بدعة ضاللة، وال ضاللة يف النارُمداثهتا األمورِ 

                                                           
ك، 1432ي رِةبيعوةئةوةةي ساَةي 8ئةم بابةتة  بةردةستتان وتاريَكي رِؤذي هةينية، ةةبةرو ري  (1)

، ةة شاري كةالر -رمحة  هلل تعاىل-، ةة مزطةوتي قازي موحةممةد 2011-2-11بةر مبةر 
ةوة خر وةتة سةر كاغةز ود خلي «الح  ةاينكاك رِةز  ص»ثيَشكةشكر وة، ثاشان ةةاليةن بر ي بةرِيَزم: 

كؤمثيوتةر كر وة، دو ي دةستكاريكردني ئةوة  كة ثيَويست بوة، ئةمة  بةردةستاني ةيَاةرضوة، وةةسةر 
ئةركي ساييت بةهةشت خو  جةز ي خيَريان با تةوة بة ضاث طةيةنار وة، خو  جةز ي خيَري هةمومان با تةوة 

 وئيخالصمان ثيَ ببةخشيَت.

ووتار وحمازةرة -نةك هةنايَك جار يا هةموجار-ئةمة ئةو خوتبة حاجةيةية كة سوننةت و ية زؤر جار  (2)
خطبة » بةم خوتبة حاجةية دةست ثيَ بكات، برِو نة كتيَيب -بةتايبةت خوتبة  نكاح-ودةرس وهتا.. 
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  ي ثةيامبةرروتا ىشي وة

د ، ةآلر  كاورِ  ةةبااو  ةرموودةكاة  جااب  ف ما  هااتووة ةاة  يسال وةة صاةحيى  م 
 دةفةرموو َ:

َناُه، اْحمَر تم  َخَطبَ  ِإَذا -صل  هللا عليه وسل - هللا َرُسولُ  َاانَ » تُُه، َوَعالَ  َعيرم َتد   َصوم  َحت َ  َغَضُبهُ  َواشم
، ُمنمِذرُ  َاأَن هُ   ٍ ُُ م : يَرُقرولُ  َجريم ََ َّوَخإْ َّّ،هللاّكنتَإب ّ ّّدنيثّناْلَإَّخإْ َّّفَإِن ّ  ،بَرعمردُ  أَم را: َويَرُقرولُ  ..َوَمس راُا م  َصرب 
َبّاأل م ورّنَّوَشرّ .ُّم َم دّ ّه َدىّاْْل َدى  .«َضالََلةّ ّبنْدَعةّ ّوَك لّ .ُّم َْدََثُت 

، ضااوةكاني  بفةرموباية وتاري، -صرل  هللا عليره وسرل -  خو  ثةيامبةر كاتيَك»و تة: 
اطااد ر  خاةَةكيَك   ةوة  ئ، وةكو ئزؤر تورِ دةبوودةنط  بةرز دةبويةوة، ، وسور دةبويةوة

ئاطااار بنا بببدةيفةرموو: ، وناونبَل َ: ئة  خةَةكينة و  سوثايةك هيَرش  بؤ هيَبكاتةوة و
ناشارتي ب ِيطاااببب،بوكةبقو ئاناةببفة مايشتىبخوريةموسوَلمانانب ِرسترتي بفة مايشتب

، -صرل  هللا عليره وسرل - ياةببىب ساو برلب ِيطاابو ِيطباازبومةنهاة ببمةنهةج،بو ِيطبازبو

وهاةمووببب-نندعةياةب-،بوهاةمووبتازةياةدبارهنطناناةببببتازةكان ب،ثرتيينبشتةكانوخرر
ب.«ةيبنندعةيةكنشبطومرِريي

 .  خوتبة حاجة بكةميو دةز من كات  خؤ  هاتووة، شةرحيَك  ئةم بةشة  كؤتا

                                                                                                                                                 

فةرمودةناس، ةاباي ي ئةةباني، ز ناي «احلاجة اليت اان رسول هللا صل  هللا عليه وسل  يعلمها أصَابه
خو ناس، سةرخةري سوننة، مريَنةري بياةة، ئةو كةَةة ثياوة  ةةذيَر شينايي ئامسانا  ئةمرِؤ ةةو شارةز تر بة 

 .فةرمودة نابيين
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مقؤمقؤ  زؤر  ةةسةرة، زؤريَك قسة  ةةسةر كردووة، مةوةود نةبةويةش  ئةم باسي
 .ةقبة ه ارزؤرجار بة ناهةق وكةجم

 مرؤظ دوو بةشة: روح والشة

 .الشةية: روح ودوو بةشة مرؤظ ..خؤشةويستةكان

ئةجنام  كار هةنايَ، ي كردوةمرؤظرِيَنوين   -وتعاىل سبىانة- خو سةبارةت بة الشة 
 :تاا  ،ناةخو ت يش هةناايَك وشات واو ت،    يش ئةجنام نةد ت، هةناايَك هةنايَكوبا ت، 
، كةو تاة رِيَنمويياةكاني باؤ    ةةزيان بة دوور بيَتبكات ورِيَكوثيَكي طةش ومنا بة الشة  

 .ذيانةوة  الشة وجةستة  بةناةكانة بة جو نرتين ورِيَكوثيَكرتين وكامَلرتين شيَوة

توشي زةرةر  طومان بة طويَرة  الد نةكيان بآ ،ئةطةر مرؤظةكان ةةو رِيَنموييانة اليانا جا 
 .جةستةيانو ةة الشة دةبن

ؤ ئةوة  رِؤحا  ثا َ   ب ، هةنايَ رِيَنمويي كردوةنا َ شتيش  د ناوةهة هةمان شيَوةبة
 ث َ ضاك بيَتةوة، ث َ طةش ومنا بكات.ثاك بيَتةوة، 

ئةوسا بة طاويَرة  الد نةكاةيان    ةكان ةة رِيَنموييةكاني اليانا ،مرظئةطةر هاتوو  خؤ
 .ةة رِؤحيان توشي زةرةر دةبن

ذيااني الشاة، شتانيَكيشاي د نااوة     اياة   خو  شتانيَكي د ناوة ئةبيَتة مبة كورتي: 
 روح. ئةبيَتة مايةي ذياني
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َا َياوةك خو ي مةزن دةفةرمويَ: ] ِذينَ  َأُّيه ُسولِ  ّلِلَِِّ اْسَتِجيُبوا آَمنُوا الَّ  ِلَِاا َدَعاُكمْ  إَِذا َولِلرَّ

ِييُكمْ  ئة  ئيمانا ر ن وةآلماي خاو  وثةيامبةرةكاة  باةناةوة ئةطاةر       .[24]األنفال: [ُُيْ
 انطيان كردن بؤ شتانيَك كة ذيانةوة  ئيَوة  تيَا ية.ب

 .حةكانةؤذيانةوة  دلَ والشة ورِ خو  كةو تة شةرةي

 َ ةة خو  نزياك ببيَتاةوة،   بيَتةوة، رِؤح  ثبئةو شتة  كة د يناوة رِؤح  ث َ ثاك جا 
 .سوننةتبريتية ةة قورئان و

ْكرَ  إَِلْيَك  َوَأْنَزْلنَا] َ  الاذك ّك َل  َماا اسِ لِلنَّا لُِتَبا مْ  ُنازك ِِ رئامناان  قو :و تاة . [44]النحا:: [إَِلاْي
 .د بةزيَنر وة كة بؤيان بؤ خةَةك رِون بكةيتةوة تا ئةوة، د بةز ناووة بؤت

َ  إِلَّ  اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  َأْنَزْلنَا َوَما]هةروةها دةفةرمويَ:  ّك ِذي ََلُمُ  لُِتَب ًى  فِيهِ  اْخَتَلُفوا الَّ  َوُها

 .[64]النح:: [ُيْؤِمنُونَ  لَِقْوم   َوَرْْحَةى 

وئةو كتيَبةمان بؤ د بةز ناوي تا ئةوة  جياو زن ةةبارةيةوة ورِون نية ةاةاليان  » و تة:
 «.بؤياني رِون بكةيتةوة، وئةو وقورئانة هيا يةت ورِةمحةتة بؤ ئيمانا ر ن

ت هيا ياة  ،ياة ثةَةةبايَ  ةاةي  و بايَ  كاملَ وبيَ كاةموكورتي و  ةقورئانئةو  كةو تة
 .رِونكةرةوة ودةةيلي ئةو هيا يةت ورِةمحةتةيةرِ ظةكار و ورِةمحةتة وثةيامبةريش

،بولاةييطربئاةوباورناةاربببب:بهة ضنةدبلةبقو ئانبنةننطتبولةبسوننةتبنةننطتكةورتة
باي .ننطاومانبناننطتبثنطيبناوتريطتبب، نطيبنةننطتةوة
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 ت، بؤية زيادةى كةسي ناوي ةكاملَ دين

، ان ةةضةناين ئايات وفةرمودة  ترد  ئةم و تاياة رِونكر وةتاةوة  بة تايبةت كة ز نيم
 :ةةو نةش هةر بة كورتي

ْساَامَ  َلُكامُ  َوَرِضايُت  نِْعَمتِا  َعَلْيُكمْ  َوَأْْتَْمُت  ِدينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلُت  اْلَيْومَ ] - [ ِدينىاا اْْلِ

 .«ئةمرِؤ دينةكةم بؤ كاملَ كردن». و تة: [3]اِلائًة:

 !تةو وبون بهيَنريَ زيادةية دو ي شهةرضي

 .نية يَكهيض كةس كاملَ بيَت ثيَويسيت بة تةكميلة وتةو وكاري هةرضيشو

 َوَما ،-صل  هللا عليره وسرل - اّلِلَِّ َرُسوَل  نَاَتَركْ »: ئةوةتا ئةبو زةرِي غيفاري دةفةرمويَ -

  ِف  َجنَاَحْيهِ  ُيَقلكُب  َطاِئر  
ِ
ُرَنا وَ َوهُ  إِل اَْلََواء ، ِمنْهُ  ُيَذكك  َماا: -صرل  هللا عليره وسرل - َفَقاَل : َقاَل  ِعْلًمى

ء   َبِقَ   ُب  ََشْ ًُ  اْْلَنَّةِ  ِمنَ  ُيَقرك ًْ  إِل النَّارِ  ِمنَ  وُيَباِع َ  َوَق ّك  .«َلُكمْ  ُب

ز نيااري  ناةياةك باة ئامساناةوة ناةما     ثةيامبةري خو مان بة جيَهيَشات، باةَ »و تة: 
ةاة بةهةشات نزيكتاان     بيَتني، ثةيامبةر دةيفةرموو: شتيَك نةماوةتاةوة ةةبارةوة ثيَ نةد 

مةطاةر بؤتااان رِونكر وةتاةوة وفااةرمانتان ثيَكار وة ئااةجنامي بااةن، وشااتيَك      بكاتاةوة 
 ةيَكار وة  مةطاةر بؤتاان رِونكر وةتاةوة ناةهيتان    ]ةة دؤزةخ دورتان واتاةوة  نةماوةتةوة 
 .«ئةجنامي باةن
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، ةوةةةبااوَةالي كاورِي ةاةمري كاورِي ةاصا     هاتوة ةاة  يىي موسليما  حةةة صو
هُ » فةرمويةتي: صل   هلل ةلية وسلم ثةيامبةر ْ  إنَّ لَّ  أنْ  َعَلْيهِ  َحّقاى  َكانَ  إِلَّ  َقْبِل  َنب    َيُكنْ  َل ًُ  َي

َتهُ  مْ الَ  َيْعَلُمهُ  َما َشَّ  َوُينِْذَرُهم ، ََلُمْ  َيْعَلُمهُ  َما َخْيِ  َعَل  ُأمَّ ُِ». 

شاتيَك   هاةر هةق بوة بةسةريةوة مةطةر  ،نةبوة ثيَش مني هيض ثةيامبةريَك»ة: تو 
بؤياان تيَاا    شاةرِي  يَري بؤ ئوممةتةكة  تيَا  بو بيَت ثيشاني د بيَنت، وهاةر شاتيَكيش   خ

 .«بيَتنةوةئاطاد ري كردبووبيَت 
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 فةرموى:  ايي كردمالَئاو كة

 نةبيدعة مةك

 -صرل  هللا عليره وسرل -بةيانيانيَك ثةيامبةري خو  »ئةَةيَ: رية ةريبازي كورِي سا -

، ئامؤذطارياةكي زؤر كاريطاةري كاردين   رِوي ةيَكاردين و نويَذي بةياني بؤكردين وثاشان 
: ئةي ثيامبةري خاو   ، يةكيَك وتير، ودَةةكاني ترسانفرميَسكي ةة ضاوةكان هيَناية خو 

وةسايةتت ضاية    بايَ،  ريَككاة ماَةئاو ييي وةك ئةوة  ئامؤذطار -صرل  هللا عليره وسرل -

ْمعِ  اّلِلَِّ بَِتْقَو  ُأوِصيُكمْ »: ئةويش فةرموي بؤمان؟ ا َوإِنْ  ،َوالطَّاَعاةِ  َوالسَّ ًى  ،َحَبِشاياا َعْبا

ًِ  ِمنُْكمْ  َيِعْش  َمنْ  َفإِنَّهُ  اا َفَساَيَ  َبْعا ا اْختَِافى   َوُسانَّةِ  بُِسانَّتِ  َفَعَلاْيُكمْ  ،َكثِايى
ِ
 اْْلَُلَفااء

 َّ يك
ًِ
ِْ ينَ  اِلَْ ًِ اِش ي[، الرَّ ًِ ُكوا ]ِمْن َبْع وا ِِبَا َْتَسَّ ا َوَعضه َِ اُكمْ  ،بِالنََّواِجذِ  َعَلْي َثاِت  َوإِيَّ ًَ  َوُُمْ

َثة   ُك:َّ  َفإِنَّ  األُُمورِ  ًَ َعة   ُُمْ ًْ َعة   َوُك:َّ  بِ ًْ  .«َضَاَلة   بِ

   ةَةيبة تةقو ي خو  كردن وطويَرِ يئامؤذطاريتان دةكةم »و تة: 

هةر كاةس ةاة ئيَاوة    ضونكة ، ئةطةر كؤيلةيةكي حةبةشيش بو كردني دةسةآلتا رةكانتان
دةست بطرن بة سوننةتي او زي ودوبةرةكيةكي زؤر دةبينيَت، هةربؤية جيبذيَت دو ي من 

، بيطارن بة كاكيلاةكانتان  و بن ثيَوةيوثابةنا ،رِ ستةكاني دو ي منةوة سةرمن وخةةيفة 
وهةموو د هيَناانيَكيش  تازةيةك د هيَنانة ازةكان بن، ضونكة هةموو تشتة وئامان ورياي 

 .«طومرِ يية
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 ئةم ئايةت وحةديسة شريينانة ضيمان ثي دةلَي ن

باة قورئاان    : دةسات بطارن  جا ئةم هةموة ئايةت وحةديسانة باة موساَلمان دةَةايَن   
، وهايض  ةتاةوة ، ضونكة ئةوة  خيَر وضاكة بيَت بؤتاان رِونكر و نةيَي المةدةوسوننةتةوة و

 . وةتةوةدرنةشار

 :بَليَي وةك ئةوة و ية زيادة د هيَنان وبياةةش

 .رِون نةكر وةتةوةئةمةش خيَرة و -

 ئةم قسةيةش كاوفر وبايَ   ،ز نيوةنةي -صل اّلِل عيه وآله وسلم-يان ثةيامبةر  -

، ضاونكة بياةاة ةاة طومرِ هياةوة     بياةاة با   زياادة د هيَناان و  ورياي هةربؤية ، دينية
 .دةردةكات وطومرِ هيش ةة ئاطرد يةسةر

ئاةوة خر ثاة   ، لةبقو ئاانبوساوننةتببب نطاةىبنةننطتةوةو ،هةرضي بهيَنريَت كةو تة
ثيَاي   -صرل  هللا عليره وسرل - ، ئةطاةر خيَار وضااك بو ياة ثةيامباةر     وخيَر وضااك نياة  

 .رِ دةطةياناين

 باسنةكرابي  ماوةتةوةهيض نة

 !باسنةكر وة وشاردر وةتةوة: خيَرة بةآلم نبَليَئةي خؤ ناشكريَت 
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ًْ  ،َعَلْيهِ  اّلِل َأْنَزَل  ِِمّا َشْيئاى  َكَتمَ  ُُمّمًاى  َأنّ  َزَعمَ  َمنْ »ئةوةتا ةائيشة دةفةرمويَ:   َأْعَظامَ  َفَق

 .«َرّبك ِمنْ  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  ما َبّلغْ  الّرُسوُل  أُّّيَا َيا: اّلِل يقوُل  اّلِل، َعَل  اْلِفْرَيةَ 

ةةوة  خو  بؤي د بةز ناوة شتيَكي شااردؤتةوة،  موحةممةد نيَت هةركةس و بز »و تة: 
، ضونكة خاو  سابىانة دةفاةرمويَ:    كردوة ناو خو وة بةدرؤيةكي طةورةي ئةوة بةرِ سيت 

ئاة  ثةيامباةر ئاةوة بطةيةناة كاة      » و تة: .[َرّبك ِمنْ  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  ما َبّلغْ  الّرُسوُل  أُّّيَا َيا]
 .«بؤت د بةزيَنر وةةةاليةن ثةروةردطارتةوة 

باة ساوننةت،   تاةوة، باة قورئاان و   ز نيمان رِؤمحان بة دوو شات ثااك دةبيَ   ئيَستاجا 
ز نيشامان زياادة    .-صرل  هللا عليره وسرل -  هللرِيَباز  رسول  ،ز نيشمان باشرتين رِيَبازو

 هيَنان ياني تانة د ن ةة ثةيامبةرمان وةةوةشي هيَناي بؤمان.

 با ر استطؤ بني

من ثيَمو نية هيض كةسيَك خيالف  هةبيَت ةةوة  كاة باشارتين   رِ ستطؤ بني،  بابةآلم 
خيالفياان   باةكردةوة زؤريَاك   آلم، بة-ه وسرل صرل  هللا علير- ية  هللرِيَباز  رسول  ،رِيَباز

 ! بانطةشةيةتيَكةوتوون ةةم و هةية

 ةجنام دةدة ؟!ية، ئيرت بؤ بياةة ئ  هللئةطةر ثيَت و ية باشرتين رِيَباز رِيَباز  رسول 

 نةيكردووة؟!-صل  هللا عليه وسل -  هللبؤ كاريَك دةكةيت رسول 



 

 

 10 ba8.org 

 ..                                                                       وتةيةكي مونصيفانة دةربارةى ئاهةنطي ر ان بة مةولودى سةردارى ثةيامبةران

 ! مةولود نةبةوى

 .دةبيَت «و ةبةوةود نةم»ةةسةر   باسةكةم جا بة كورت

شاارةكاني   ياان زؤرباة    ة  كة هاةموو سااَةيَك ةةهاةموو   ا«مةوةود نةبةو »ئةو 
 .وئاهةنطي بؤ دةطيَرِدريَ ياد دةكريَتةوة وزيناو دةكريَتةوةوآلتاني ئيسالمي 

 ثةيامبةرةكةت زيناو بكةيتةوة؟! ياد باشة بؤ دةب َ حةر م ب َ 

ةكاةت دةكةيتاةوة   ةة د يكبوني ثةيامبةربؤ دةب َ شةرِت بطات ةة كاتيَكا  تؤ ياد  
نياة ةاة   ةيَباون   شت  و دةب َ؟ باشاة باؤ؟ ئةماة بةَةطاة  رِق     ؟!-صل  هللا عليه وسرل -

 ؟!-صل  هللا عليه وسل -ثةيامبةري خو  

 ساةر ثيات  خاالَ ةة خزمةتاناا ، و  ئةمة ئةو باسةية كة دةمةو َ رِون  بكةماةوة ةاة  
 .بة تةوفيقي خو  تعاىل د بنيَني

 

 دل  ثاك سود لةم باسة دةبيني ت

، هةرضا  خاو    بونيَاك  ثااك كة دَة  ثاك بيَت،  سودي ةيَاةبينيَتباسةكةشم كةسيَك 
 ن َ.فةرموويانة ةة دَة  د ب -صل  هللا عليه وسل -ةكة  ثةيامبةرو
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ةاة طاةرد    ، دَة  ثارِي بيَات  كة دَة  ثيس بيَت ئةم قسانةم كةسيَك سودي ةيَنابينيَت
 ات.وش  بياةة وخور فةخو

، هةميشاة دةَةايَن:   هةميشاة متابعن ومبتااي ناني    شيعار  ئةهل  ئيمان دروشم و
 رِ ستطؤترين فةرمايشت فةرمايشت  خو ية.

 رمايشتى خوايةطؤترين فةرمايشت فةر است

 ؟ئةو قسةية يان  ض 

فةرمايشايت خاو     ية، يان هةرض  ةاةذيَر  وست نيان  هةرض  خو  نةيفةرمووب َ در
 ية.تةةاال جيَطا  نةبيَتةوة دروست ن

رِ ستطؤ نيت، ئةطاةر   دةكةيت، شبياةةودةكةيت،  بانطةشةي ئةمةئةوة  كة ئة  
-صرل  هللا عليره وسرل -  هلليَباز  رسول رِيَباز، رِباشرتين رِيَطا و»رِ ستطؤبيت ةة وتة : 

وثيَشااينة   هللدةكااةيت بااةوة  رسااول  يااةتفابااازيَك  تاار ناهيَنيتااة كايااةوة، كيرِيَ «
 ثيَكردووة. يانيةتفاكي ةو ياني ضو ر هةزهةبةكةشوثيَبةرزةكامنان 

 مالَي زيادة سةر دةشكي ني تلة شةرعدا 

ا  ميسال وموخاار  و وةكو ةاة ب - دةفةرمويَ -صل  هللا عليه وسرل -  خو  ثةيامبةر

َ   َمانْ ] :-رِةز   خو   ةيَبيَت-هاتووة ةة حةديسةكة  د يك  ئيمانا ر ن ةائيشة  ًَ  َأْحا
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وَ  ،ِمنْهُ  َلْيَس  َما َهَذا َأْمِرَنا ِف  ُِ هةركةسيَك شتيَك  تازة بهيَنيَتاة كاياةوة ةاةم    »و تة:  [َرد   َف
  ِةاباةكريطتةوة.قبو طبناكريطتبو ،-سةرجني ئةم وشةية باة- نةبيَت يبئنطمةاراينة

وسااود هةركةساايَك زيااادة بهيَنيَتااة كايااةوة،   ،ييةكانااا دونياشااتة  كةو تااة ةااة
 دةسيت خؤش بيَت، ئةمة ةة شتة دونياييةكانا .بيَت وبةرذةوةناي خةَةكي تيَا  

 -سابىانة وتعااىل  - خاو   مايشايت فةر مةطاةر  بكاةيت ةة دينا  ناب َ شتيَك بةآلم 
 .ةةسةر بيَت وثةيامبةرةكة 

وَ  َأْمُرَنا َعَلْيهِ  َلْيَس  َعَماى  َعِمَ:  َمنْ » دةفةرمويَ:رِيو يةتيَكي ترد  ةة  ُِ  .«َرد   َف

وَ  ،ِمنْهُ  َلْيَس  َما »جا  ُِ ، ةد دةكريَتاةوة رِ، «ماردود » مصارة بة مانا  مفعاول  « َرد   َف
 كاوردةو ريش وتوياناة    ،ابة ساةري    قبولَ ناكر َ ، بةَةكو ئةشاريَتةوةنةك هةر ةيَ و تة

 ماَةي خر ث سةر بة خاوةنةكةيةتي.

 .تاو ن  ئةجناما وة يان  كةو تة ماَةي زيادة سةردةشكيَينَ ةة شةرةا ،

 ؟!هةر كةس باسي مةولود بكات وةهابية

كاة ةاة بنةرِةتاا  هايض      كؤمةَةيَك بابةتةوة ببةستنةوة بةزؤريَك ئةيانةو َ ئةم باسة 
 .ثيَوة نية ثةيوةنايةكي

ئاهاةن  بطيَارِن، ئاةَةيَن:     نايَك جار هةركةسيَك بَل َ نابيَت ةة يادي ماةوةود د  هة
 ئةوة وةهابية!!
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 -صرل  هللا عليره وسرل - م  هللرساول   وةهاب  نيم، شاويَنكةوتوي   هللنا و ،نا قوربان

 ضاوم. سةرسةر و دةخيةمة سةر بفةرمون  ةكةثةيامبةرهةرض  خو  و ،إن شاء اّلِل

 !هةر وةهابنيئيَوة نةخيَر وبَليَيت  وةش هةر سور بيتخؤ ئةطةر دو ي ئة

وةهابياةت بيَات، ئاةو  هاةموتان       هللئةَةيَم: ئةطةر شويَنكةوتن  ساوننةت  رساول   
 من وةهابيم!شايةت بن 

 -تشري رفر  و  فيره-ةمحاةت بيَات دو ي ئاةوة  ثيَياان وت:     بة رِ (3)ع يشافئيمامي 
 دةفةرمو َ:

ًِ           ُممً آل حبه  َرْفضاى  كان إن  ا َرافِض أين الثقان فليشِ

 هةمو شايةت بن من رِ فيزيم   طةردؤستايةتي ئاةوبةيت رِ فيزةية 

 شيخ  السالم يش بة رِةمحةت ب َ جو ن دةفةرمو َ: 

                                                           
 هةر ةةو شيعرة خؤشانة  دةدريَتة ثالَ ئيمامي شافعي رمحة  هلل: (3)

 العلية بالروايات وجاءوا                 بنيه أو عليا ذكروا إذا

 الرافضية حًيث من فِذا            عنه قوم يا جتاوزوا يقال

 الفاطمية حب الرفض يرون     أناس من اِلِيمن إىل برئت
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ًِ      ًُمم بحْ َص  حبه  َنْصَباى  انكَ  نْ إِ   َناِصبِّ   أين الثقان فليشِ

 بن من ناصبيمهةمو شايةت      طةر خؤشةويست  صىابة ناصبية

 :يةكيَكي تر ةة ز نايان دةفةرمويَ

ً   تابعُ  كان إنْ  با أْح  ايبوهَّ  بأنن  اِلِقره  فأنا               ُمتوهك

 من د ن بةوةدةنيَم كة وةهابيم      طةر أتباةةكان  حمما وةهابني

 .، وةهابي نيمسوننيميةكي موحةممةد ، هللنا و

خزمةتكار  بةر ثيَ    هللية، نا و  هللقيان ةة رسول ةَةيَن: ئةمانة رِئيان هةنايَكي تر 
 .-كةو َب ئةطةر ئةو شةرةفةيشم دةست-، م  هللرسول 

منا َةم خؤشارت دةو َ، رؤحام باة    ومالَ و ةة خؤم ونةفسم،   هللرسول  ، بةَةكو هللنا و
 .-صل  هللا عليه وسل -دةكةم   هللفيا   ساتيَك  رسول 

، ئاةوة ئةكاةم كاة خاؤ      بة جاائيز نااز من   ةة دينةكةيا  بياةة بةخو   ناز من، بةآلم
 .زياتر ةةوة ناكةم -إن شاْ   هلل- كردويةت 

 ؟!ئةم قسةية خراثة «كردويةتي  ثةيامبةربا ئةوةندة بكةين كة»

   ..ذيرةكانخاوةن ةةقلَ و ..يزةكانةرِتوخو  ب

 ؟ان هةَةةنيةكيَك ةةو دوو كؤمةَةة هةَةةية، كامي بينَد  ئيىتيمال
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 كردويةت ؟  هلل: با ئةوةناة بكةين كة رسول َةيَئةكة  ئةوةيان هةَةةية -

 .: نة، بياةةش هةر ضاكةكة ئةَةيَ ي تريانئةويا  -

وة  ئاة  ن؟ان هةَةاة كاميا  ياةكيَكيان هةَةاةن  ئةم دوو وتةية ئةطةر طرمياناة د بنايَني   
 ؟تيَئاخنيوة يياترز ئةوة  ، يارِؤيشتوة بةرِيَوة -إن صح  ةتعبري- كةةةسةر كةتةةؤكةكة

 هي منانةطفتوطؤيةكى 

 باةو ، ئاةب َ  -صرل  هللا عليره وسرل -  هللخؤشويساتن  رساول    ..موسوَةمانة بةرِيَزةكان
ء   َبِقَ   َما»دةفةرمو َ:  وةك كة خؤ  فةرمويةت ، بيَت شيَوةية ُب  ََشْ ًُ  اْْلَنَِّة، ِمنَ  ُيَقرك  وُيَباِع

ًْ  إِل النَّاِر، ِمنَ  َ  َوَق ّك شتيَك نةماوةتةوة ةة بةهةشت نزيكتان بكاتةوة، وةة »و تة:  .«مْ َلكُ  ُب
 .«دؤزةخ دورتان واتةوة مةطةر بؤتان رِونكر وةتةوة

شاات، ثةيامبااةري خو مااان بااة جيَهيَ»ئاةوةتا ئااةبو زةرِي غيفاااري دةفااةرمويَ:   -
 .«اةد ينباَةناةيةك بة ئامسانةوة نةبو بة باَةةكاني بفرِيَت مةطةر ز نياري ةةبارةيةوة ثيَ

اَك  َكاانَ  َوَما]، جا يةك شت نةماوةتةوة ثيَمان نةطوتر  بيَت  ثاةروةردطارت [ َنِساياا َربه
 .خر ثة بؤ  رِونكردونةتةوة، هةرض  ضاك وفةر مؤش نةكردوةهيض  

 اتةوة؟كاتةوة يان دوورمان دةةو  ةة خو  نزيكمان دةكبةن وةودةئيَستا دةثرسم: م

 ةب َ بَليَن: ةةخو  نزيكمان دةكاتةوة!وة ئئةو نة  دةيكةن بة دَةنيايية
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كاتاةوة  ب باشة من دةثرسم: ئايا رسوىل خو  نة  فاةرموو هةرضا  ةاةخو  نزيكتاان    
 ثيشامن د ون؟

 بةَة َ فةرمويةت !  

 ؟!كردؤتةوةنةمةولوديان زيندو  سةلةف وضوار مةزهةبةكةثةيامبةر و

 ناو كردؤتةوة؟و  زيةبةن وةودةم -صل  هللا عليه وسل -  هللباشة رسول 

 نةخيَر. :-مةطةر زيادةرِؤكانيان-وهةمو اليةك  ئةو نبة كؤدةنطي ئيَمة و

 وةودةما  -ريض اّلِل عنِم أمجعّ-باشة صةحابةكان، خؤشةويستةكاني ثةيامبةر 
 زيناو كردؤتةوة؟ ويانةبةن

 : نةخيَر.-مةطةر زيادةرِؤكانيان- بة كؤدةنطي ئيَمة وئةو ن

مااةوةود  -أمجعاّ رْحِاام اّلِل- وئاةتباةي تاابعينيش  تابعياة بااةرِيَزةكان  باشاة  

 نةبةويان زيناو كردؤتةوة؟

 : نةخيَر.-مةطةر زيادةرِؤكانيان- بة كؤدةنطي ئيَمة وئةو ن

 ئة  ئيمامي ماةك خاوةن مةزهةبي ماةكي؟

 .ئةويش نةيكردوةبة كؤدةنطي ئيَمة وئةو ن: 
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 ئة  ئيمامي ئةبو حةنيفة خاوةن مةزهةبي حةنةيف؟

 نطي ئيَمة وئةو ن: ئةويش نةيكردوة.بة كؤدة

 ؟عييشافئة  ئيمامي شافيعي خاوةن مةزهةبي 

 بة كؤدةنطي ئيَمة وئةو ن: ئةويش نةيكردوة.

 حةنبةةي؟ مةزهةبيئة  ئيمامي ئةمحةد خاوةن 

 بة كؤدةنطي ئيَمة وئةو ن: ئةويش نةيكردوة.

رِي ةةبااوةآلي كاو   ؟ ئاة  موساةي   كاورِي  حةسةني بةصري؟ ئاة  ساةةياي  ئة  
 ئة  خااوةن  ؟ئة  سوفياني سةوري؟ ئة  ةةيسي كورِي سةةائة  ئةوز ةي؟ ؟ موبارةك

 مةزهةبةكاني تر؟ ئة  ئيمامة بةرزةكاني تر؟

 نةيكردوة.يان بة كؤدةنطي ئيَمة وئةو ن: هيض كام

 

 ؤتةوة؟كرد بؤ يةكةمني جار كى   زيندويئةى كي  

ية باتنيةكاناةوة   «يميفات»ن ةوبةياي ة  ميَذونوسان ةةاليةيا زؤرب  نبة رِ ي هةمو
 د هيَنر وة.
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رمحة - ةوة د هيَنر وةا«كؤكبوري» هةوةيَر (4)ةن مةةيك موزةفةرةكةيةةالي :َليَنشئة
 .د يهيَناوة سةدةي شةشا  ةة دةوروبةري، - هلل تعاىل

هةنايَكيش ئةَةيَن: ةة موسَلا  ثياويَكي ةابا وز هياا هاةبوة، باة نااوي ةوماةري      
حةممةدي مةال، ةاة هاةمو ماانطيَكي ماةوةود د  دةةاوةتيَكي رِيَكاةخسات،       كورِي مو

 ادة  دةباون وباةو بؤنةياةوة ئاهاةنطيان    وثادشاكان وئةمريةكان وز ناكان ووةزيرةكان ئام
 دةطيَرِ .

 .شويَين كةوت ودةسيت كرد بة زيناوكردنةوة  مةوةود مةةيك موزةفةرئةوةبو 

                                                           
 أحً ،تبكتكّ بن عل الًين زين ابن كوكربي سعيً أبو اِلظفر اِللك» ئي  كةسري ةة بارةيةوة ئةَةيَ: (4)

، الول ربيع ف الرشيف اِلولً يعم: وكان ..حسنة آثار له ،دالجما واِللوك ،الكرباء والسادات ،الجواد

 ألف ومائة ،دجاجة آلف وعرشة مشو  سأر آلف مخسة السًمط ف يمً كان.. وهائا احتفال به وُيتف:

 عليِم فيخلع والصوفية العلًمء عيانأ اِلولً ف عنًه ُيرض وكان.. حلو  صحن ألف وثاثّ ،زبًية

 مجيع ف صًقاته وكانت، معِم بنفسه ويرقص ،الفجر إىل الظِر من سًمعا لصوفيةل ويعم: َلم ويطلق

 إياها زوجه قً وكان- أيوب بنت خاتون ربيعة زوجته قالت ..وغيمها احلرمّ عل والطاعات القرب

 فقال بذلك فعاتبته ،دراهم مخسة يساوي ل قميصه كان :قالت -عكا عل معه كان ِلا الًين صاح أخوها

 عل يرصف وكان ،اِلسكّ الفقي وادع ،مثمنا ثوبا لبسأ أن من خي   بالباق  واتصًق ،بخمسة ثوبا يسلب

 صًقات سو  دينار ألف ثاثّ احلجاز بًرب واِلياه احلرمّ وعل ..دينار ألف ثاثًمئة سنة ك: ف اِلولً

 .« عل بمشًِ فًفن يتفق فلم مكة إىل ُيم: أن وأوىص إرب: بقلعة وفاته وكانت تعاىل اّلِل رْحه الرس
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ناكات هةر ةوبةيايةكانن يةكةجمار د يان هيَنااوة   بةآلم ئةوة  كة رِ ستة وهةَةة قبولَ
 وهيض خيالفيَكيش نية:

، باوة  ةةاليةن ةوبةيايةكانةوةئةوةن كة  ةةسةر يان بة زؤري ميَذونوسان كؤدةنطن ضونكة
 وةوبةيايةكانيش ةة ثيَش سوةتان وشيَخ ةومةرةوةن.

 بو وهايض كاام ةاة    زةون بون وةة دين اليان دبةآلم ضونكة ةوبةيايةكان خةَةكيَكي قيَ
دةسةآلتا رةكان ئةو سوننةتة خر ثة  ةوبةيايةكانيان زينااو ناةكردةوة، تاا ساةردةمي     

بة زؤرياش و هلل  ةة ةوبةيايةكان و ضاو ، مةةيك موزةفةر، ئةويش كة زيناوي كردؤتةوة
كة مةشاهور باوة باة زوهاا وخو ناساي، هاةروةها        شيَخ ةومةري مةال برِيوة،أةلم بة 

و  بة رِةمحةتي بكا، ثياويَكي دينا ر بوة، و ي ز نياوة كااريَكي باشاة    سوةتان خؤيشي خ
 بؤية زيناوي كردؤتةوة.

 .ية ةةم ثرسة و هلل تعاىل أةلمئةمة تةحقيقي ئيَمة

ةاة دةوروباةري    ،ية باتنيةكانةوة د هيَنار وة  «فامتي»جا بيَطومان ةةاليةن ةوبةياي 
 .ردوةوةكو ميَذونوسان باسيان ةيَوة ك ضو رسةدةكانا 

و ياة ثيَياان    باشارت  آلم، باة وفامتيةكانيش ناويان هااتوة  ييةكانةوبةيا بة ةة ميَذود 
رِةز ي خاو ي ةيَبيَات،    فرِياان باة فاتيماةوة نياة     ةةبةرئةوة  !(5)يةكان: ةوبةياريَتبطو

ب.يةهوايةكاناة ِورتةوةبسة بنةَلكوبنةسةننانب
                                                           

 ئةمةشم ةة شيَخي بن باز وجطة ةةويشةوة ةة ميَذونوسان وةرطرتوة. (5)
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بزيندوىبنةكةينةوة.ئةمةبنةسةبنؤبئةوةىب

كة  كةةباةيان دز  باؤ   نةوة  ئةو نةن كة بةردة رِةشاة  ةةةوبةيايانة ئةم هةروةها 
 رِؤذ. شازدة 16ماوة  

 زيناو كردةوة. يان ةة والت  ئيسالما ةة د يكبوني مةسيىياد  ئةمانة بوون 

 يان د هيَنا رِةز   خو   ةيَبيَت. زةهرِ فاتيمةيكة ياد  ةةد يك بوون   ئةمانة بوون

يان د هيَناا رِةز    د يك باوون  ةاةةي وحةساةن وحوساةين    ئةمانة بوون كة ياد  ةة
 ةيَبيَت. خو يان

 .د هيَنا (6)ئةمانة بوون كة ياد  ةةد يك بوون  خةةيفةيان

 ئةمانة بوون كة مةوةود نةبةويان د هيَنا.

 ؟كةى لة دايكبوة   ثةيامبةرئايا دةزاني 

 كة  ةة د يك بووة؟  هللمن دةثرسم رسول  بةآلم

 :رِ يةكةة نيَو ن ز نايانا ، بؤ شةش حةوت خيالف هةية 

 .ولربيع األ  2: هةنايَك ئةَةيَن

 .ربيع األول  8: وتر وة
                                                           

 هةمو ساةيَك يادي ةة د يكبوني خةةيفةكةي خؤيان دةكردةوة. (6)
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 .ربيع األولي 12: وتر ويشة

 .ربيع األول  17وتر وة: 

 .ربيع األول  18وتر وة: 

 ةبان ةة د يك بووة.ةةة ش :هةنايَكيان دةَةيَن

 بووة.ةة رِةمةز ن د  ةة د يك  :ةَةيَنهةنايَكيش ئ

 .ن  بطيَرِيَتهةاكام ةةم رِؤذ نةد  ئ ةة ،ئةطةر كةسيَك بيةويَ ئاهةن  بطيَرِيَت باشة

 كةى وةفاتي كردوة؟   ئايا دةزاني ثةيامبةر

 :برِو ننة ئةم موصيبةتة طةورةز ني،  كة ئةوةي ثيَشوت

 وجطاة ةاةو نيش   كةساري  ئاي  حةجاةر و  د، وةكو ئي ةممةحوئوممةت  م كؤدةنطيبة 
 يربيعع األو ع    12 يدووشاةممة رِؤذي  ةة -صل  هللا عليره وسرل -  هللرسول  :باسياةكةن

ةة دونيا كردوة بةرةو رفيقي ئةةال كؤضي دو يي كردوة وماَةئاو يي  كؤضي،يازدة  ساَةي 
 .رِؤيشتوة

 رؤح ود يك وباا  - بة ئيجماي وةفاتي كردوةخو  خؤشةويسيت جا برِو نة ةةو رِؤذةي 
 .ةة د يكبونةوة ئاهةن  دةطيَرِنبةناوي  ان دةرِؤنئةم -بة قوربان  ب َ

 .كويَوة دةردةكات سةرمان ةةونةز نني هل ةبز نن ج ، جا هللسبىان 
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*************** 

 

 !؟لة سالي كدا ر ؤذي ك دانراوة بؤ يادكردنةوة

، ئاةوة  يَتاةوة بكر  هللية ةة ساَةيَكا  يةك جار ياد  رساول  ي  نو  شورةخثاشان توخ
هةميشة يااد  ةاة دَةماناا  زينااو با َ، ئاةب َ         هللشورةيية بة خو ، بةَةكو دةب َ رسول 

ئاةو   خيَار وضااكةية   هةرضاي ، مان ب َثيَش ضاو ةةكرد ر وطوفتارة شريينةكاني هةميشة 
ةاة سااَةيَكا  ياةك رِؤذ يااد       ين.ورِةمحةتاة ئاةو باؤ  هيَناا     هةرضاي يان،  وثيشان  د 
   بيَوةفاين بةر مبةر . و تةكة ؟بكةينةوة!

باؤ ياةك    بةرة ةة هةموو رِؤذيَكةوةيادكردنةوة  ثةيامثاشان ئةمة بضوك كردنةوة  
 رِؤذ.

هاةموو رِؤذيَاك سااوننةتةكاني   ، ياادي بكةيناةوة   دةبا َ هاةموو سااات َ   ،ناا  آلمباة 
 .زيناوبكةينةوة

   . َدةو َ كة سوننةتةكان  هةَةطر خؤش دةكةو َ و  هللكةسيَك شويَن  رسول 

 

*************** 
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 فةرمان -ةسبحان-خوا لة كاتي خيالفدا 

 بطةر ي ينةوة بؤ قورئان وسوننةتت دةكا 

ةة هةر شتيَكا  جياو زي ودووبةرةكي كةوتة ثيَاةكات  انثاشان خو ي تةةاال فةرمامن
ِذينَ ]: ، وةك دةفةرمويَنيَو منانةوة بطةرِيَينةوة بؤ قورئان وسوننةت َا الَّ  آَمنُوا َأطِيُعاوا َيا َأُّيه

ُسوَل َوُأوِِل ا يُعوا الرَّ
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم آلماّلِلََّ َوَأطِ وُه إىَِل اّلِلَِّ َوالرَّ  َفُرده

 
ء ِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِف ََشْ

 [ ُتْؤِمنُوَن بِاّلِلَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخْي  َوَأْحَسُن َتْأِوياى 

انتاان  ز ناكثةيامباةر و  ياةَةي  رِطويَرِ ياةَةي خاو  وطويَ   ئة  ئةو نة  ئيمانا رن»و تة: 
بيطيَرِناةوة باؤ    ئةو  و نتانةوةدووبةرةك  كةوتة نيَوشتيَكا  ناكؤك   ةة ، خؤ ئةطةربكةن
ئةطاةر ئيَاوة بةرِ سايت     ،-ياان  باؤ قورئاان و باؤ ساوننةت     - ةكة ثةيامبةرخو  والي 

 .دو يي هةية وبة رِؤذيبة خو  باوةرِتان 

بهونَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  ُقْ: ]ةاىل دةفةرمو َ: ةخو   ت هةروةها
بُِعويِن  اّلِلََّ ُُتِ بِْبُكمُ  َفاتَّ  َوَيْغِفرْ  اّلِلَُّ ُُيْ

رِ ستاةكةن ئيَوة : ئةطةر ئة  موحةممةد ثيَيان بَليَ»و تة:  [َرِحيم   َغُفور   َواّلِلَُّ ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ 
خاؤ   ةاة تاو ناةكانتان  خو  خؤشي دةويَان و  شويَين من بكةون،ئةو  ، خو تان خؤشاةويَت

 .«دةويَت

بُِعويِن ]باشرتين تةرازو:   [َفاتَّ
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تا بز نريَت كيَ رِ ساتاةكات وكايَش درؤ دةكاات وباة دةم     ئةمة باشرتين تةر زويةكة 
 .دةيَليَ

ئيَماة  كيَشاةكة ةةوةد ياة    رِ سات ناةكات،   -بةخو ثةنا -كيَشةكة ةةوة نية قورئان  
ةاة ماَةةكاناا  خاؤلَ    ، ةةسةر رِةفاة بةرزةكاة،   كةةرِؤ سةوزةو ثةةنيَ ئان ناخويَنينةوة،قور

 .طرتويةتي

دةخةنةوة، بة خاةَةك دةَةايَن قورئاان زؤر     دوور رئانةَةك ةة قوبةتايبةت هةنايَك، خ
  .زيكر زؤر بكة ،مةخويَنة

 :ان ومتثييا  -و هلل-وتاي  ، ويساتبوي تةريقاةت وةربطاريَ    ،بؤي طيَرِ ماةوة كةسيَك 
 زيكر زؤر بكة.   ،قورئان كةم وويَنة

هةقيقاةتيان  قورئاان  ، ئابرِويان دةباات ةز نن قورئان ضونكة ئ، ئاخر ناهةقيشيان نية
 .دةردةخات

بهونَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  ُقْ: ]جا دةفةرمويَ: 
ثيَيان  -صل  هللا عليره وسرل -  هللئة  رسول [ اّلِلََّ ُُتِ
بُِعويِن ]ةو َ، بَل َ: ئةطةر ئيَوة خو تان خؤش د  شويَين من بكةون. [َفاتَّ

 ، يان زيادة بهيَنن؟!؟ شويَنكةوتوو بنو ةبتا، يان إو عتبإ

بُِعويِن ]: رمويَدةفة بِاْبُكمُ ]شويَن  من بكةون، [ َفاتَّ خاو   متعاال خؤشاتان     [ اّلِلَُّ ُُيْ
 دةو َ.
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ردووة باة  خؤشويستن  خو  هةموو خةَةك ئياةا  كا  كة ةيَرةوة بؤمان رِون دةبيَتةوة
رِ ستطؤية ك َ بة ضيةوة بز نني  ضي تةر زوة؟ ض  سةنط  مةحةكة؟ آلمكافرةكانيشةوة، بة

 ؟وكيَش درؤزن

تبااي، شاويَنكةوتن    ةاة: إ  ، ئةويش بريتيةبؤي د ناوينخؤي تةر زوةكةش هةر خو  
 ،ةب اةريثعئة :قورئان دةفةرمويَ بةَةكو ،نةهيَينزيادة  .-صرل  هللا عليره وسرل -  هللرسول 

و ئاة  ناة كاةمرت ةاة   وناة زيااتر   ، ةنطاو ةةطةَةيا  برِؤ، هةنطاو بة هبة ثيَي ثةيامبةر ث َ
 .ئةجنام مةدة

باااة ، باااة زيناوكردناااةوةي شاااةريعةتةكةيةتيشاااويَنكةوتين ثةيامباااةر باااةَةيَ 
بااة جاايَ بااةجيَكردني فةرمانااةكان ، بااة طويَرِ يااةَةي كردنيااةتيبةرِ ستخسااتنةوةيةتي، 

 .يةتيةكانةة نةهي ودوركةوتنةوة

 ؟! اةةتجةمنايةيت بؤ نويَذي و مةوةود دةطيَرِيئاهةنطي 

 ؟!ئةوة خؤشويستين ثةيامبةرة ،ئاهةنطي مةوةود دةطيَرِي ورِةشوة دةخؤيت

ثةنتؤأل ةةثيَاةكةن، ساةر رِوت   ،رِوت بونةتةوةئاهةنطي مةوةود دةطيَرِي وكضةكانت 
 ان خؤشاةويَت!؟تدةكةن، ئا ئةوةبوو ثةيامبةر

وةةذيَريشاةوة قاؤَةي   هةَةو سيوة  كؤآلنةكةت ةةسةر ،ةر دوكانةكةتةكت ةةسالفيتةي
 ؟!خةَةك دةبرِي، خؤشةويسيت ثةيامبةر ئاوهاية
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 َأْكَمْلاُت  اْلَياْومَ ]خو ي تةةاال ةة سورةتي مائياةد  ةة ئايةتي سايَيةم، دةفاةرمويَ:   

ْسَامَ  مُ َلكُ  َوَرِضيُت  نِْعَمتِ  َعَلْيُكمْ  َوَأْْتَْمُت  ِدينَُكمْ  َلُكمْ  ئاةمرِؤ  ». و تة: [3]اِلائاًة:[ ِدينىا اْْلِ
، ورِ زي بوم كة ئيسالم رِشنت سةرد بة نيعمةتي خؤممبةتةو وي دينةكةم بؤ كاملَ كردن، و

 .«دينتان بيَت

 .نوقصانية كاملَ بونيشدو ي 

 هةرضيش كاملَ بيَت ثيَويسيت بة تةكميلة  هيض كةس نية.

ثةيرِةوي و دينةوة، ئةب َ يَنيَتة نيَهبياةة ب وة،نةمامةجاىل هيض موبتةديعيَك  :يان 
 كة كامَلمان كردووة.ئةو دينة بكا 

و  تيا بوو يان تيا  ناةبوو؟  ةبةن وةودةمن دةثرسم ئةو رِؤذة  كة دين كاملَ بوو، م
 نةبوة! بة كؤدةنطي هةردوالمان

 يَي نابيَتةوة.. ةة ذيَريشي جتيا  نةبوة وزيادةية ،ةكاملَ بوكةو تة كاتيَك دينةكة 

 ةسيَك دَةي زيناو بيَت.ئةمةش بةس بيَت بؤ ك

 

*************** 
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 مةرجي وةرطرتين هةر عيبادةتي ك

ةاة   وتعااىل  ادةتيَاك خاو   سابىانة   ةيب ضيه ثاشان بز نن رِةمحةتي خو تان ةيَبيَت،
 :دوو مةرضي تيَا  نةبيَت ا، تطر َوةرنا كةسي

مةبةسيت  ،  بيَت جل جالةة بة تاك وتةنهابؤ خو و تة:  ئيخالصة،: مة  ىبيةكةم
 .شتيَكي تر نةبيَتهيض 

وةك ئايةتةكاة   بكاات، موتابةةة  ثةيامباةر   ،ةةسةر سوننةت بيَت: مة  ىباووةم
ةاة  ئةبيَت ئةو كار وةيبادةتاة  دةيكاات   ، ياني باسيان ةيَوة كردوة ئايةتي تر وضةناين

 شةرة  كردبيَت. -صل  هللا عليه وسل - شةرةا  هاتبيَت وثةيامبةر

   .تيَا  نةبيَت وةرناطرييَت ثيَكةوة ئةم دوو مةرجةيجا ئةطةر 

   هةر وةرناطرييَ.ي تيَا  بيَت يشياني ئةطةر يةكيَكيان

 ناةبيَت  -جال جالةاة  -ياني ئةطةر ئيخالصي هةبيَت، بةآلم بة ثيَي شةرةةكة  خو  
   .وةرناطرييَت

يَات، وئيخالصاي تيَاا  ناةبيَت     ب -جل جالةاة -بة ثيَي شةرةةكة  خو  ياني ئةطةر 
 .وةرناطرييَت

 كؤ ببيَتةوة.ثيَكةوة تيَا   ئةبيَت هةردوو مةرجةكةكةو تة 

بنؤبمنونة:
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فاةرزة،  هاتن بؤ نويَذي جومعة ا  يشومعة، ةة شةرةجنويَذي ئيستا ئيَوة هاتوون بؤ 
 .-جل جالةة-بةثيَي شةرةةكة  خو ية كةو تة هاتنةكةتان 

- ، ةةباةر هاورِيَكاة  ديَات   بؤ رِيا نويَذي جومعة دةكات ،يَتدبؤ رِيا كةسيَك  آلمبة
 ئةمة خيَر  دةطات؟ !-بؤمنونة

 ية ةيَ  وةرناطري َ.بؤ خو   ن كةخيَر  ناطات، با ةةشةريعةتيشا  هاتبيَت، نةخيَر 

ب:بيةكيبترمنوونة

، نيةتيشاي باؤ   ئاهةنطي تيَا  بطيَرِيَو ،زينا وبكاتةوة و ةبةن وةودةم يادي ككةسيَ
 .-سبىانة-و ية خ

 ةوة،وةكو ضةناين جار دوبارةمان كرد، شيت و  هةية شةرة  ئيسالما بةآلم ئايا ةة 
 نية.

 .كةو تة قةبولَ ناكريَت

 

 ؟هةية «نةحةسة بيدعة»ئايا 

 !ية«باةة حسنة» ضاكة كيئةَةيَن: زيادةيةئةو ن ئةوةناة هةية 

بئنطمةشبئةَلنطني:ب
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 بدعرة، ُمدثرة   وارل  » ثةيامباةر دةفاةرمويَ:   ، وةكاو خر ثة هةربيَت  بياةةئةوة   -
هاااةمو هاااةموو زيادةياااةك بياةةياااة،   ،«النرررار يف ضررراللة   وارررل ضررراللٌة، بدعرررة وارررل

باةرةو ئااطر دةرِو .   وو طومرِ يياةكيش دوو ثيَا  هةياة و   وهةم، طومرِ هية يشبياةةيةك
 .-مةطةر رمِحي خو - هةر رؤذيَك ب َ دةكةويَتة نيَو ئاطرةوةو

 نةخيَر هةرض  زيادة بوو خر ثة. ني:هةر بؤية ئةَةيَ

، ياان  ضاك وبياةةي خر ثبياةةي وة كة بياةة دةكةنة دوو بةشةثاشان ئةو نة   -
، هايض  حةر م وموبااح بياةة  فةرز وسوننةت ومةكروه ووة هةنايَك دةيكةنة ثيَنج بةشة

ركاةس  وشافيعيش ئةفةرمويَ هة .وتةنها  ستىساني هةنايَك ز نا بووة نية بةَةطةيةكيان
 ستىسان بكات شةرةي كردوة، شةري كردنيش بةَةطة  ثيَويستة نةك بة ضااك ز نايين   

 ز نايةك.

 ة وةك شةرع بي تر وةو  هةر عيبادةتي ك ئةبي ت لة ضوار

 : بيَت ئةورِوةوة وةك  ضو رئةبيَت ةةب َ،   هللشةرة   َليَني وةكشكة ئة

 ةك شةري بيَت..، ئةبيَت و«الكيفية» ضؤننةتنةكةيدرةة  :ر وي يةكةم

، ةيَاي  نويَاذ ناةكات ةاة ضاؤنيةتيةكةيا      شاةري ، ئةطاةر وةك  كةسيَك نويَذ دةكاات 
ةاةوة  شاةري وبشاز نيَت     ةكة  جياو ز بيَات ركوةسوجاة وضؤنيَيت وةرناطرييَت، ئةطةر 

  ةكةيا  وةك شةري بيَت.نويَذةكة  بةتاَةة، ئةب َ ةة ضؤنيةتي
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ئاةبيَت وةك شاةري    ، و تة ةاة ذماارةد   «ةكميال»بضةنديةتنةكةيدرةة : مر وي دووة
 ..بيَت

ةيَاي   ذمارةكةياا  كةسيَك نويَذ دةكات، ئةطةر وةك شةري نويَذ نةكات ةة ضةنايَيت و
مان سايان    :دةَةا َ باةآلم ئاةو   ، ةاتنويَذ  هةين  دوو ركو َ: دةفةرمشةري  وةرناطرييَت،

مة وةك شاةرة   ئة !ةري نيةزةرو نويَذة ئاو  ضاكة حةز دةكةم زياتر بكةم،قةيناكات  ،دةكةم
  بؤية ةيَي وةرناطرييَت. وذمارةد  ضةنايَت نةكرد ةة 

 ..ئةبيَت وةك شةري بيَت، «الزمان»ب:بلةبكاتدرر وي سي يةم

كةسيَك نويَذ دةكات، ئةطةر وةك شةري نويَذ نةكات ةة كاتةكةيا ، ةيَي وةرناطرييَت، 
 ةةناو جةرطةي ئامسانةوةر خوَكة ات: نيوةرِؤ دةست ثيَاةكنويَذ  كاتي شةري دةفةرمو َ: 
 ، ةيَي قبوَ ناكريَت.بيكات ةوةختئةو هةسيتَ ثيَش : بةآلم كةسيَك، دةسيت كرد بة الد ن

، ةيَي ، كةسيَك ةة مانطي شةةبان بيطريَتةة مانطي رِةمةز ن فةرز كر وة ،يان رِؤذو
 قبوَ ناكريَت.

 .يَي وةرناطرييَتبؤية ة ا كاتةكةيوةك شةرة  نةكرد ةة  م كةسةئة جا

 وةك شةري بيَت.. ئةبيَ، «كانمـال»لةبشويطندرب:بر وي ضوارةم

، ةيَااي شااويَنةكةيا نااةكات ةااة  حااةب، ئةطااةر وةك شااةري حااةب بكاااتكةساايَك 
ئةرِو  ةة كةربةال بةآلم كةسيَك: دةكريَت، ة ةة كةةبحةب وةرناطرييَت، شةري دةفةرمو َ: 
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!؟ حةب دةكات ةيَاي وةر دةطرييَات   ري طةيالنييان الي مةز ري شيَخ ةةباوةقاد ونةجةف
 ةيَي قبوَ ناكريَت.بيَطومان 

بكةورتةبخؤشةويستةكان..

، وةكاو شاةري باني، نااب َ ةاةوة       ئةب َ ةة ضؤنيَت  وضةنايَت  وةة كات وةة شاويَنا  
 ي ديار  كردووة الباةين.شةر

 

 ؟!بؤ نابي ت زياتر بكةين

 بة منونةيةك رِوني دةكةمةوة..

 ان بؤ دةكةم!من ئةمرِؤ س َ رِكعات آلمكعاتة، بةرِ ن  دوونويَذ  هةي

 .كعات بكريَس َ رِ نابيَت: ئيَوةش ئةَةيَن

ساوجاة دةباةم،    ؟!بؤ نابيَت، رِكاتيَكي نويَذة، خؤ كاريَكي خر ث نياة ئةَةيَم: منيش 
 ،، صاةآلو ت دةدةم تاةحيات دةخاويَنم   رِكوي دةبةم، فاتيىا دةخويَنم، قورئان دةخاويَنم، 

 بؤ دةب َ دروست نةب َ؟! ،بؤ ئةمانة كاريَكي خر ثن ردةبرِم،يل  خؤم بؤ خو  دةزةة

 ، ئاةويش: ثايَ نياة   بيَطومامن زؤربةتان ةة يةك وةآلم زياترتان: ةة وةآلما  ضي دةَةيَن
 .-  -نةيكردووة   هللضونكة رسول 
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 ةو  دروست نية.بةوةود نة: ممدةَةيَ منيشبكةورتة:

، ياد  ، زيكر  خو  دةكةينصالو ت دةدةينوةود نةبةويا : من ةة مة: ئةويش ئةَةيَ
 ..نيقورئان دةخويَن ةوة،زيناو دةكةين

 ؟هاتوة ا شةرةةة  آلمدةَةيَم: بةمنيش 

 :: بز ننيئادة  ثيَمان بَليَ ،ئةطةر هاتوة

 ؟«شويَنةكة » ةة كويَ دةكريَ -

 ؟«كاتةكة » كة  دةكريَ -

 ؟«ضؤنيةتيةكة » ضؤن دةكريَ -

 ؟«ضةنايَتيةكة » دةكريَ جارضةنا  -

   ؟بةَةكو تةنانةت يةكيَكيشي ةةمانة دياريكردوة ديار  كردووة؟ئةمانة  

 دينةي تؤمةتباركردن زيندوكردنةوةى

، باة  ياان ناةز نيَت   خاؤ  بز نيَات  باة  و  بكاات،  ةبةن وةودةم  ئةو كةسة ..ثاشان
 ! !تانة ةة صةحابة دةد ت ...ئةنقةست  بيَت يان نة.

 .ضؤن تانة  ةيَاةد ت مةوةرِون بكة تا بؤشتاني

 يان خؤش ويستووة؟  هللهةية كة صةحابة ةة ئيَمة زياتر رسول  كةمسان طوماني



 

 

 33 ba8.org 

 ..                                                                       وتةيةكي مونصيفانة دةربارةى ئاهةنطي ر ان بة مةولودى سةردارى ثةيامبةران

 .يانكردوة وة؟ نةباشة صةحابة ئةم كارةيان كرد

 ت خؤشاةو َ؟!  هللكةو تة تؤ ةة صةحابة زياتر رسول 

 .ويستوةخؤش نةكة باش ثةيامبةري خو يان  صةحابةتؤمةتباري تيَا ية بؤ 

ةاة سااَةيَكا     ، باةآلم ناةيانتو ني  بآلوبكةنةوةة رِؤذهةآلت ورِؤذئاو  دين ببؤ تو نيان 
 بطيَرِن، جا:ئاهةن  بة يادي ةة د يك بونيةوة ضةنا ساتيَكي كةم بؤ تةنها  يةكجار

 .زياتر ثةيامبةرت خؤش دةويَتيا تؤ ةةو ن  -

 (7) وأحالهما مر.، ةة خؤشويستين ثةيامبةر ئةو ن كةمتةرخةم بونيا  -

باةوة   ، -صرل  هللا عليره وسرل - بةَةكو تؤماةتي تيَا ياة باؤ خاودي ثةيامباةري خاو       
 .شتيَكي تري ضاك هةبوة ونةيطةياناوة

                                                           
 -كة صةحابيةكة-هةنايَكيش ئةَةيَن ةة نيَو ن ئي  جيهاد -رِؤذيَك طةجنيَكي خةَةكي كوفة بة حوزةيفة  وت  (7)

: ئة  ئةبو ةةباوَةآل! ثةيامبةرتان بيين وهاوةَةيشتان كرد؟! وتي: بةَةيَ: ئة  كورِي بر م، وتي: -كورِةكةيا  رِويا وةو
ئة  ضيتان دةكرد؟ وتي: و هلل زؤرماناو دةبوين، طةجنةكةش وتي: ئةطةر ئيَمة بطةيشتيناية نةمان دةهيَشت بةسةر 

 بيده نفسي فوالذي َأِخي ابمنَ  يَ طرِمان دةد . ئةَةيَ: حوزةيفةش وتي:  زةويا  ريَبكات ودةماخنستة سةر ملمان وبةمل
 أحد الناس من قام فما ؟ القيامة يوم رفيقي هللا جعله خبربه  فيأتيين يذهب من:  يقول وهو اخلندَ يوم معه رأيتنا لقد
ديسةكة  ئي  جيهاد ةةبةر سةرةتاكة  حةديسةكة  حوزةيفةية وكؤتايةكةشي حة.. والقر اجلوع من بنا ما صمي  من

 كورتربِي..
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 مان»: يفاةرمو  -خاوةن مةزهةبي ماةيكي-ةيك بو : طويَم ةة ما بن  ملاجشون ئةَةيَ

 الرسالة، خان -صل  هللا عليه وسرل - ُممًاى  أن زعم فقً ،حسنة يراها بًعةى  اْلسام ف ابتًع

 اليوم يكون فا ديناى  يومئذِ  يكن ل فًم [3]اِلائًة: [ِدينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلُت  اْلَيْومَ ] :يقول اّلِل ألن

 . «ديناى 

ئاةوةببضااكة،بببورنزرننطاتبب،نندعةيةدبلةبئنسالمدربنهنطننطةبكايةوةهة كةسب و تاة: 
ةبضونكب،لةبثةيامةكةبكراوةخنانةتيب -صإى ّهللاّعىهإوّومإى -بكةبموحةممةايزرننوةبور

ايا بب،ب ابهة ضيبلاةوب ِؤيطاا ةارببب:ب]ئةمرِؤباينةكةمبنؤبكاملطبكران[خورباةفة مويط
 .شباي بننةئةمرِؤننطتببنةنو

 فةرمايشتة شريينة  ماةيك. هلل أكرب ةةو 

باةوة   ، بةَةكو تؤمةتي تيَا ية بؤ خودي خو ي مةزن جال جالةاة وتقاسات أمسااْ ة    
 .ثيَي رِ نةطةياناوين يةوةةوةة رِيَي ثةيامبةرةوةك ري ضاك هةبوةشتيَكي ت

كةضا  تاؤ   نةيانفاةرمووة و  ، ضاونكة ئاةو ن  ئةو ناة  تيَا ياة باؤ هاةمو    جا تؤمةتي
 دةيكةيت ودةَة َ   باشة.

ياان تاؤ    تاؤ ةةشاةري زيااتر دةز نا ؟!    وةةقَل  تؤ ةةشةري زياتر برِدةكاات؟!  يان  
 .مبتايعي
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باةَةكو باؤ هاةموو    ، باؤ ماةوةود نةباةوي نياة باة تاةنها       ةاة  شم تاةنها ئةم قسانة
 ئةو قسانة هةر دةشيَت بكريَن. شتيَكي تر كة ةة دينا  نةبيَتهةر بؤ ، ةبياةةيةك

 

 

 

 

 

 

 

  سةالمةترت عاقيبةتي كي كةمرت وبيدعةيةكي 

 ..جا بةرِيَزةكان

زياتر باني، ناة    هللبا وةكو سوننةت  رساول  : ئةم قسانة ئةَةيَقسة  ضاكن،  وتانةئةم 
كاةمت  ضيتة بةهةشتةوة، ضاونكة زيااد و  ، تا ةةثيَش هةركةسيَك  تريشةوة برتنة كةمو

 نةكردووة.

و تة بةهةشتيشةوة هاةر  ئةطةر برِ ،يان كةمرت دةكات كات،دةتر كةسيَك  تريش زيا
 ، ضونكة ئةو ةيَثرسينةوة  زياترة:دو   تؤ دةرِو ت
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 بؤ كردت؟ -

 ت  بيكة؟ك َ و -

 ؟يةفةرمودة كامو ةكام ئايةت -

ناةبيَت  دو ي ةيَثرسينةوةش  دو   ةيَثرسينةوة ةةفو دةكريَت، ، هةرئةطةر ةةفويش بكر َ
 .هةر زيادةيةكت كردوة ثيَويستت بة ضاوثؤشي ةيَكردن هةية

 تةيشا  هةر دةكةويَتة دو ي تؤوة.ةةم حاَةة

، ماَةي ان بنطةرنا بيَطوم، وةهةق بنةةسةر  رئةطةر هةردوالش هة ،طرميانة د دةنيَمئةمة 
 .ةة شةرةا زيادة سةر دةشكيَينَ 

 اننيبةخواي ناز  بةآلم  تخؤش دةوي   ثةيامبةرمان

ةةكةد ر  -صل  هللا عليره وسرل -  هللهيض كةسيَكيش و نةز ن َ ئيَمة جةناب  رسول  با

 :نكرد رِ دةطرين، وةكو ةةرز  خزمةمت يبةكةمدةكةين و

كةسةيشا  ديَتاة    ، ئاةو -صرل  هللا عليره وسرل -ين   هللثيَ  رسول  خزمةتكار  بةر

-  هللباش دةز ن َ ضاةناة رِساول    ،وميان دةكاتتيَكةآل، ووتار ودةرس وموحازةرةمانةوة

صرل  هللا -و ت  ةةسةر دةدةين الة، ضةنا صطةورة وطر ن رِ دةطرين -صل  هللا عليره وسرل 

 .-عليه وسل 
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بايَ    هللني، نااَةيَني ياا رساول      ناكةين، باةخو   نااز ن  يزيادةرؤ ئةوةناة هةية آلمبة
 .، هاو ر  ثيَناكةيند دمانةوة

 يريبوصة كةىبوردة لة هةندي ك

 :-وةكو ئةو ن ةة ئاهةنطي مةوةودد  دةيَليَن-ئةوةناة هةية ناَةيَني 

 مااان رضورة الاااًنيا إىل تاااًعو وكياااف
 

 العاااااًم إىل الاااااًنيا ختااااار  ل لاااااوله
 

 نباااايِم ف النصااااار  أدعتااااه مااااا دع
 

 واحاااتكم فياااه ماااًحا شااائت باااًم واحكااام
 

 ِباااا الكااارام الرسااا: أتااا  آي وكااا:
 

 ِبااااام ناااااوره مااااان اتصااااالت فاااااإنًم
 

 ملااااتمس اّلِل رسااااول ماااان وكلِاااام
 

 الاااًيم مااان رشااافا أو البحااار مااان غرفاااا
 

 لاااااه أن اِلنشاااااق باااااالقمر أقسااااامت
 

 القساااام مااااربورة نساااابة قلبااااه ماااان
 

 باااه واساااتجرت ضااايًم الاااًهر ساااامن  ماااا
 

 يضااااام ل مناااااه جاااااوارا ونلااااات إل
 

 ياااًه مااان الاااًارين غنااا  لتمساااتا ول
 

 مستلم خي من النً  استلمت إل

 سااااحته العاااافون يمااام مااان خاااي ياااا
 

 الرساااام األينااااق متااااون وفااااوق سااااعيا
 

 بااااااه اسااااااتقي: بمااااااًي  خًمتااااااه
 

 واْلاااًم الشاااعر ف مضااا عمااار ذناااوب
 

 مصااااااربمن حااااابل ول النبااااا  مااااان بمنااااتقض عِااااًي فااااًم ذنبااااا آت إن
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 بتسااااااميت  منااااااه ذمااااااة ِل فااااااإن
 

 بالاااااذم اْللاااااق أوىف وهاااااو ُمماااااًا
 

 بيااااًي آخااااذا معاااااد  ف تكاااان ل إن
 

 القااااًم زلااااة يااااا فقاااا: وإل فضااااا
 

 مكارمااااه الراجاااا  ُياااارم أن حاشاااااه
 

 ُماااا م غااااي منااااه اْلااااار يرجااااع أو
 

 مًائحااااه أفكاااااري ألزماااات ومنااااذ
 

 ملتاااااازم خااااااي ْلاااااااي وجًتااااااه
 

 تربااات ياااًا مناااه الغنااا  يفاااوت ولااان
 

 األكااااام ف األزهاااااار ينبااااات احلياااااا إن
 

 باااه ألاااوذ مااان مااااِل اْللاااق أكااارم ياااا
 

 العمااام احلااااد  حاااًو  عناااً ساااواك
 

  يب جاهااااك اّلِل رسااااول يضاااايق ولاااان
 

 منااااااتقم باساااااام جتاااااال الكااااااريم إذا
 

 ورضهتااااا الااااًنيا جااااودك ماااان فااااإن
 

 (7)والقلم اللوح علم علومك ومن

 هةندي ك لة شريكةكاني ئةهلي بيدعة

 دةفةرمويَ: هةر من خو م.خو   تعاىل 

: فريادي باؤ  بةكردةوة دةيَليَن آلمبة، بةدةم نةشَليَن: ثةيامبةر خو ية جا ئةطةر ئةو ن
 .دةبةن، ةة كاتيَكا  خو  دةفةرمويَ: هةر من فرياد رِةسم

                                                           
 .                              ِ  ةةو شيعرةوة  كة مةشهورة بة بور دة 248 -240لبرِو نة ديو ني بوصةيري   (7)
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 .هةر بؤ من بةرنةة كاتيَكا  خو  دةفةرمويَ: هاو ر  هاو ري ثيَاةكةن،

 .، ةة كاتيَكا  خو  دةفةرمويَ: هةر ةة من بثارِيَنةوةةيَي دةثارِيَنةوة

 .، ةة كاتيَكا  خو  دةفةرمويَ: ثشت هةر بة من ببةسنتثشيت ثيَاةبةسنت

دةَةيَن: ةيلمي ةةوح وقةةةم دةز نيَت، ةة كاتيَكا  خو  دةفةرمويَ: هةر مان ةيلماي   
 .ةز مندةةوح وقةةةم 

، ةاة كاتيَكاا  خاو     ثةيامباةر دروساتكردوة  ئةو ن ئةَةيَن: خو  دونياي ةةبةر خاتري 
 .دروستكردوة خؤمةةبةر ةيبادةتي  دونيام دةفةرمويَ:

، ةة كاتيَكاا  خاو  دةفاةرمويَ: تاةو ف     تةو ف بة دةوري طؤرِي ثياوضاكانا  دةكةن 
 هةتا كؤتايي ئةوشتانةي كة دةيكةن..كةةبةد  بكةن.. تةنها بة دةوري 

 ؟؟ثياوي ئيسر ائيلة ي  مةولود نيةئايا ئةوةى بلَ

ارةكاة  ت، وةكاو دو ي و بة كافرمان دةز ننقسانةمان ئةم ةة كؤتاييا  هةنايَك ةةسةر 
   !!!؟ن: ثياوي ئيسرِ ئيلةوتاربيَذ وتبويا هةنايَك

نااز نن بياةةياة   من ئةو بة كافر ناز من، ئةو نةش ةة خةَةكي ةةو م دةيكاةن و بةآلم 
ئةوساا ئايرت    طةيشات  ، كة ثيَيانخيَريان بطات، تا ثيَيان دةطات بياةةية ئوميَا دةكريَ

 ..ضاكة  بؤ نانوسريَ كةس ةةسةر بياةة
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ئةهلي بياةةة ةاة  سوننةتة، بةآلم ئةوةش ستةم وبيَ رِةمحي ئةمة ةةدل ورِةمحةتي ئةهلي 
 .ئاست نةيارةكانيان

نةخيَر ئيَماة   ،كافر منيش بةو بَليَم كافر ةةبةرئةوة  ئةو بة مين طوتوة،ثيَشي ناَةيَم كافر
 ..دينا ري دةكةين نةك رِقة بةر يةتي

ة، ، بةَةكو باساي ديان دةكاةم وديان رِون دةكةماةو     دذي هيض كةس نية ئةم قسانةشم ةة
 .-إن شاْ  هلل-رِقيشمان ةةكةس نية، ةةهةركةسيش رِقمان هةبيَت ةةبةر خو ية 

 اللِم ه: بلغت.. اللِم فاشًِ

وة ةةسةر سوننةتي رسول  هلل مباناذيَنيَت، ةةساةر ةةساةر ساوننةتي ئاةو      ةة خو  دةثارِيَمة
، ثةيامباةرمان ةاة دلَ خؤشةويسات بكاات     ةسةر سوننةتي ئةو حةشرمان بكاات مبامنريَنيَت، ة

و نيش باا ت كاة ةاة    ، وهيا يةتي ئةةة طيامنانا  رِةن  با تةوة ئةو وبةةةمةةي خؤشةويسيت
، ئاةوةش دوةااي خيَاري    وبيانطيَرِيَتةوة سةر رِ ستة شةقامي ئيسالمةتي، دةدةنرِيََبازةكة  ال

  ... ةة سوذدةشا  دوةاي هيا يةمتان بؤ كردون وبؤيان دةكةين، و هللئيَمة بؤ ئةو كةسانة

َك  ُسْبَحانَ  ةِ  َربك  َربك َّ  َعَل  َوَسَام   َيِصُفونَ  َعًمَّ  اْلِعزَّ ًُ  اِلُْْرَسلِ َّ  َربك  ّلِلَِِّ َواحْلَْم ِ  اْلَعاِلَ
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 : بؤ زانيارى زياتر لةسةر ئةم بابةتة دةتوانى لة مالَثةر ى بةهةشت ئةم كتي بانةش خبوي نيتةوة

حوكمي يادي مةولود خوَيندنةوةو ئاهةنط طَيِران بة بؤنةي لةدايك بووني باشرتيين  -1
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