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

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

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

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2
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 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3
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 .هەڵبەسرتاوەکان

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

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 
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ُُُُْْ وَنَْستََْفرِهُهُ وَنَُِتْ  ُ    بِتهللهللِ ِِتش رُتهُْوأِ َْْنرنسِتَُهلل وَِِتْش       إِنَّ احَلْمدَ هللِ نَْحمَدُهُ وَنَْستََِِ

ِّئَهللتِ َْْعمَهلللَُِهلل َِْش يَْهدِهِ اهللن َفال ُِضِلَّ َلُُ وََِْش يُْضلِْل َفال هَهللدِيَ  َلُُ وََْْرهَدُ َْْن ال إَِلَُ سَ
 إِاّل اهللن وَْحدَهُ ال رَهِْيَك َلُُ وََْْرهَدُ َْنَّ ُِحَمَّدًا عَْبدُهُ وَأَسُْ لنُُ.

اا      ا ] ِِ اا اااا اات  َّاإا َّا اا ا ِم م إِ َّاأاناا    وُّ ق اا ْ اا َّق َّاِاا اا َّق َّ تا قا يما ُوا  َ ااا َّذِاا آل ] [َيا أاياُّها
 .[102عمران : 

ااا  َيا ]  ااا  اَّق اها ها ْاق ِا و  َل َّاما ااا ْا اا َل َّاَّق  اا اام نِا ق َ م ما ااال اا  وت  ااا َّذِْااات  َّاِاا اا َّق ماِ ل اا   َّذِاا أاياُّها
ااااإ   ا  ااا  َّ  اااا م  ا ه  ا ْاق اااا   َّا ااااِم و  اااا ا    ا   ا    َّان  ا اااااا م ِ  َّ تا  ا اااا اذ   ا   ااات  َّاَّنامققا َ م اا ا َّاَّاِاا ااا َّق َّ تا َّذِااا

 .[1اء :النس][عا ايقل  ق ماق يب ا

اااذال  ق َّاياا ق  اا ق ] اا  اق ذال اا ق أاعق ا َّ ي أق  ْ ي  ْ اا ْا ْ اا َّ َّاِاا اا َّ َِّ ا َّاق  ذ اا َّ قاااا قإ   يما ُوا  َ ااا َّذِاا َيا أاياُّها
ْق فاا ا فاا ق  َّ عاظ ي  ا ْ  ذات  فاااا  [.71ـ  70األحزاب : ][ذال  ق ذ ن   ال  ق َّاوام ي ط عق َِّ ا َّاما

ِْدُ: َفإِنَّ َْْصدَ َّهلل بَ ْْتهَ اََتْديِ هَتْديُ ُِحَمَّتد      َْ ، وَرَتهَّ  قَ احلدِْيثِ كََِهللبُ اهللِ، وَخَ
َّهللأِ  .األنُِْ أِ ُِْحدَثَهللتُهَهلل، وَكنلَّ ُِْحدَثَة  بِْدعٌَة، وَكنلَّ بِْدعَة  ضاَلَلٌة، وَكنلَّ ضاَلَلة  فِي ال

لةة ةةةرموودة    خواى ثةروةردطار لة قورئانى ثريؤزدا وثيَغةمبةةرى خةوا   
وانةكانيدا باسى سزاى قةبرى بؤ كردووين وةةرمانيشى ثيَكةردووين ثةةنا بيةرين    ج

دةةةةرموويَ:    بةخواى ثةروةردطار لة سزاى قةبر، هةر وةكةو ثيَغةمبةةرى خةوا   



 

 

 2 ba8.org 

 ...........................................................................                            كارانةي دةبنة هؤي سزاي طؤر و ئة

واتة  ئةى مووسَلمانان ثةةنا   ،1«اسَجريوا بهللهلل ِش عذاب القرب فإن عذاب القرب حق»
 ونكة بةرِاستى سزاى قةبر حةق ورِاستة.بيرن بةخواى ثةروةردطار لة سزاى قةبر ض

ليَرةدا باسى هةنديَك لةو تاوانانة دةكةين كةوا هةةر كةسةيَك ئةةىامى بةدا      
تووشى سزاى قةبر دةبيَ:، وة ئيَمةى مووسَلمان كاتيَك دةَليَني خوايةة ثةةنا دةطةرين    

ةكو بةتؤ لة سزاى قةبر دةبيَ: بزانني ض تاوانيَك تووشى سةزاى قةةبرمان دةكةا  تةاو    
 خؤمانى ىلَ بثاريَزين.

باسى كؤمةَليَك تاوامنان بؤ دةكا  كة هةةر مووسةَلمانيَك    ثيَغةمبةرى خوا
ئةم تاوانانةى لة خؤى يان لة مالَ ومندالَ وكةة  وكةارى بةةدى دةكةا  بائاطةادار      
ببيَتةوة بؤ ئةوةى لة رِؤذى قيامة  سةرشؤرِ نةبيَ: ولة ذيانى ناو قةبر تووشى سزاى 

 ةردطار نةبيَ:. خواى ثةرو

 رِؤذوو شكاندن ثيَش خؤر ئاوابوون

ئةةةبو ئومامةةةى بةةاهلى ة خةةواى ىلَ رِازى بيَةة: ة دةةةةةرموويَ:  طةةويَ  لةةة     
َُْْهلل َْنَهلل نَهللئٌِم إِْ  َْتَتهللنِ  أَُُتاَلنِ َفَخخَتذَا بِضَتْبَِ َّ     »بوو دةيفةرموو   ثيَغةمبةرى خوا بَ

: اْصَِْد َفقنْلتُ : إِنِّ  ال ْنطِْقنُُ َفَقهللال : إِنَّتهلل سَُُسَتهِّلنُُ َلتَك    َفَختََْهلل بِ  َُبَاًل وَْعًها َفَقهللال لِ َ
ُْتُ فِ  سَتَ اِِ اْلَجبَتلِ إَِ ا َْنَتهلل َبَخْصتَ ات  رَتدِيَدق  َفقنْلتتُ : َِتهلل هَتِذهِ          ََّ  إَِ ا كن َفَصِِْدُت َح

                                                           
  املعجم الكبري، و صححه األلباني يف صحيح اجلامع.1
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َّهللأِ ، ثُمَّ اْنطنلِقَ  بِ  َفإِ َا َْنَهلل بَِقْ ٍم َُِِلَّقِنيَ بَِِتهَاقِْبِهِْم  األْص َاتُ َقهلللن ا : هَذَا عُ َاُِ َْْهلِ ال
ِِ الَّتذِيشَ            َُ : هَتقاُل ِِ َقتهلل َُ قنْلتُت : َِتْش هَتقاُل ًِتهلل َقتهلل ُِشَقََّقٌة َْْرَداقنُهْم َتسِتُْل َْْرتَداقنُهْم َد

خةةودا  ، واتة  كاتيَك خةوتبووم )خواى ثةروةردطار لةة  1«يُْرطِهُونَ َقْبلَ تَحِلَّةِ صَتْ ِِهِمْ 
داوة كة دوو مةالئيكةةتى بةؤ نةاردووة     كؤمةَليَك شتى ثيشانى ثيَغةمبةرى خوا

كؤمةةَليَك لةة سةزاى نةاو قةةبر       لةسةر شيَوةى مرؤظ بؤ ئةوةى ثيَغةمبةرى خوا
ببينيَ: وبؤ ئيَمةى با  بكا  تاوةكو خؤمانى ىلَ بثاريَزين( دوو ثيةاو هةاتن بةؤ الم    

وبردميةان بةؤ الى شةاخيَكى رِةق وسةةخ: ووتةى       وقؤَليان طرمت ووتيةان  بةابرِؤين   
سةربكةوة، وومت  ناتوامن سةربكةوم بةسةر ئةم شاخةدا، ووتيان  ئيَمةة بةؤ  ئاسةان    
دةكةين، سةركةومت وكاتيَك طةشتمة ناوةرِاستى شاخةكة طويَ  لة هةاوار ودةنييَكةى   

ةم دةنة  وهةاوارة   ، ئ«َِهلل هَذِهِ األْص َاتُ»زؤر ناخؤ  وشيوةنيَكى ناخؤ  بوو، وومت  
َّتهللأِ   هَتذَا عُت َاُِ  »ناخؤشة ضية طويَ  ليَى دةبيَ:؟ ووتيةان    ، ئةمةة دةنة    «َْْهتلِ ال

وهاوارى ئةهلى ئاطرة ئةوانةى كةوا خواى ثةروةردطار سزايان دةدا  وبةةئاطر دةيةان   
 سووتيَنآ.

ا هةروةها دةربارةى ئةو كةسانة خواى ثةروةردطار دةةةرموويَ:  ] َا  اانق ناقعاااا  أ َّذائ ا
واتة  ئةوانة وةكو ئاذةَلن بةَلكو لة ئاذةَليش خراثرتن، ، [179:األعتها  ] [ الق ه  ق أاضاالُّ 

                                                           
، وقتهللُ األلبتهللني صتحْ  يف صتحْ  ال  ْت       املِجم الكبري للطرباني   ، و       صحْحهمهلل   يف      حبهللن      وابش      خزمية     ابش      أواه 1

 .وال هْ 
  ( لة زمانى عةرةبيدا واتة  لورةلورى ضةقةلَ ولورةعُ َاُِووشةى )     لورى طورط ولورةلةورى سةةط، هةةر بؤيةة

 (ةى بةكاهيَناوة ضونكة ئةوانيش وةكو ضةقةلَ وطورط وسةط هاوار دةكةن.عُ َاُِووشةى  )
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هةر بؤية دةبيَ: ئاطادارى خؤمان ببني هةر ضةةند ئوميَةدمان بةةخواى ثةةروةردطار     
 هةبيَ: لةهةمان كاتيشدا لة سزاى ثةروةردطارمان برتسني.

ثُمَّ اْنطنلِقَ بِ  َفإِ َا َْنَتهلل بَِقتْ ٍم َُِِلَّقِتنيَ    »:  دةةةرموويَ ثاشان ثيَغةمبةرى خوا
ًِهلل َقهللَُ قنْلتُ: َِْش هَقُالِِ َقهللَُ : هَقُالِِ الَّذِيشَ يُْرطِتهُونَ َقْبتلَ    بَِِهَاقِْبِهِْم تَسِْلُ َْْردَاقنهُْم دَ

ون ورِوومةة   ، واتة  كؤمةَلة كةسانيَك  بينى بةثاذنةوة هةَلواسرا بو«تَحِلَّةِ صَتْ ِِهِمْ 
وشةويَليةيان شةق شةق بوو وخويَنى ىلَ دةهاتة خوارةوة، وومت  ئةمانة كيَن؟ ووتيان  
ئةمة ئةو كةسانة لة دونيادا بةرِؤذوو دةبن بةآلم ثيَش ئةةوةى كةاتى رِؤذوو شةكاندن    
 بيَ: رِؤذووةكةيان دةشكيَنن واتة ضاوةرِيَى ئةوة ناكةن كةوا بةتةواوةتى خؤر ئاوا بيَ:.

استى جيَى سةرسورِمانة ئةمة سزاى كةسيَك بيَ: كةوا بةرِؤذوو دةبيَ: بةآلم بةرِ
تةنها لةبةر ئةوةى كةميَك ثيَش تواوى بوونى رِؤذ رِؤذووةكةيان دةشكيَنن ئةةى دةبةآ   

 سزاى ئةو كةسانة ضى بيَ: كةوا بةبآ هيض عوزريَكى شةرعى بةرِؤذوو نابن؟!!

 

 كوذراوى كافران

ةبو ئومامةةةى بةةاهلى ة خةةواى ىلَ رِازى بيَةة: ة     هةةةر لةةة ةةرموودةكةةةى ئةة
ضةند دميةنيَكى تر لة سزاى قةبر بينيووة وثاشان دةةةرموويَ:   ثيَغةمبةرى خوا

ِ  اْنََِرهللًخهلل، وََْْنََُُِِ أِحًي» ََّ  َِهَْأتُ بَِقْ ٍم َْرَدِّ رَْي َُْظًها ، قنْلتُ:  هللثُمَّ اْنَطَلقَ بِي حَ وََْْس َئُِِ َِ
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َْتلَ الكنَرتهللأ   ؟ قِْلَ: هَتقُالِِ َِْش هَقُالِِ ، واتةة  ثاشةان بةةالى كؤمةةَليَك تيَثةةري       1«َق
وتةماشةةام كةةرد زؤر ئاوسةةان بةةوون وبةةؤنيَكى زؤر ناخؤشةةيان هةيةةة وة دميةةةنيَكى  
ناشريينيان هةية، وومت  ئةم كؤمةَلة كآيةة؟ ووتيةان  ئةمةة ئةةو كةسةانةن كةةوا       

 بةكاةرى كوذران.

ةئاينى ئيسةمم نةاهيَنن ودذايةةتى ئةاينى ئيسةمم      ئةو كةسانةى كةوا باوةرِ بة 
دةكةةةن وئيسةةمم بةةةئاينيَكى دواكةةةوتوو دةزانةةن ئةمةةة    وثيَغةمبةةةرى خةةوا

َّاواامق أاعقا ا ا عاامق سةرئةىاميان دةبيَ:، هةر وةكو خواى ثةةروةردطار دةةةةرموويَ:  ]  
ً  ضااْقل ا ش: هةةلَ بكةا  لةة    واتة  هةر كةسيَك ث، [124:طات][ذ  ق  م فاإ ِ  ذات  واع يشاا

ئةوة بةرِاستى ذيانيَكى  زيكرى من كة قورئانى ثريؤز وةةرموودةكانى ثيَغةمبةرة
 زؤر تةن  وناخؤشى دةبيَ:.

املِْشتة  باسى ذيانى تةن  وناخؤمشان بةؤ دةكةا )   ثاشان ثيَغةمبةرى خوا
ى ( هةر وةكو ئةبو هورةيرة ة خواى ىلَ رِازى بيَ: ة دةةةةرموويَ:  ثيَغةمبةةر    الضُك

ُ  ،اهلل وأس لُ ْعلتم  :قهللل ا ،ْتدأون ِهلل املِْشة الضُك »ةةرموويةتى   خوا  :قتهلل
ْتدأون  :عذاب الكهللفه يف قربه والذي نرسي بْده إنُ يسلط علُْ تسِة وتسِ ن تُُْهلل

، 2«ِهلل الَُني سبِ ن حْة لكل حْة سبع أؤوس يلسِ نُ وخيدرت نُ إ  يت م القْهللِتة   
اخؤ  ضيية؟ هاوةآلنيش وةكو هةميشة بةئةدةبةةوة  واتة  ئايا دةزانن ذيانى تةن  ون

                                                           
 .وقهللُ األلبهللني صحْ  يف صحْ  ال  ْ  وال هْ ، صحْحهمهلل يف حبهللن وابش خزمية ابش أواه  1
 .صحْ  ال  ْ  وال هْ  وقهللُ األلبهللني حسش يف ،وابش حبهللن يف صحْحُ ،أواه ْب  يِل  2
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دةزانيَة:   ووتيان  خوا وثيَغةمبةةرى خةوا   بةرامبةر بةمامؤستا وثيَشةوايان
ذيانى تةن  وناخؤ  ضيية، ةةرمووى  ئةوة سزاى خواى ثةروةردطارة بؤ كةاةران لةة   

ةةةرمووى  سةويَند بةةو خوايةةى كةة       ناو قةبرةكانيان، ثاشان ثيَغةمبةرى خوا
طيانى منى بةدةستة نةةوةدوو نةؤ تةنني زاَل دةكةا  بةسةةر ئةةو كةسةةدا، ثاشةان         
ةةرمووى  دةزانن تنني ضيية؟ هةر تنينيَك حةةتا مارة وهةر ماريَكيش حةو  سةرى 

( مةار هةةر مةاريَكيش حةةو      9970 =6930هةية، ئةطةر ليَكى بدةينةوة )
 سةرى هةية.

ى بؤ كردووين، ضونكة ضةندين باسى مارى تنين هةر بؤية ثيَغةمبةرى خوا
مواصةةاتى تيَداية كة لة هيض جؤرة ماريَكى تردا نييةة هةةر وةكةو ئةمانةةى كةة      

 باسى دةكةين ضةند مواصةةاتيَكى تايبةتى مارى تنينن.

 يةكةم  ئةو مارةية كة وةكو دار خورما دريَذة.

 دووةم  هةر دوو جاوى وةكو خويَن سوورة.

 اوانة وجيَياى زؤر شتى تيَدا دةبيَتةوة.سآيةم  دةم وناو سكى زؤر ةر

 ضوارةم  ئةم جؤرة ئاذةلَ قو  دةدا  وئاذةآلن زؤر ليَى دةترسن.

 ثيَنجةم  ضاوةكانى ئةدرةوشيَتةوة.
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ةةرمووى  ئةم مارانة بةةو كةسةةوة دةدةن تةاوةكو     ثاشان ثيَغةمبةرى خوا
 رِؤذى قيامة . 

سيَكى بضووك ئةو هةموو مارة لةوانةية كةسيَك ثرسيار بكا  وبَليَ: ضؤن كة 
ثيَوةى دةدا ، ئةبو هورةيرة ة خةواى ىَل ِرازى بيَة: ة دةةةةرمووَي:  ثَيغةمبةةرى         

ُْكِبَْي اْلَكهللفِهِ َِسِتريَقن ثََلهللثَتةِ َْيَّتهللٍم للهَّاكِت ِ اْلمُْستهِ ِ     »ةةرمووى   خوا ْْشَ َِ ، 1«َِهلل بَ
 ى كةسيَكى خيَرا.واتة  ناوشانى كاةران ئةوةندةى سآ رِؤذة رِيَية بةرِآ

 

 ذن وثياوى زيناكار

هةر لة ةةرموودةكةى ئةبو ئومامةى باهلى ة خواى ىلَ رِازى بيَ: ة هاتووة كة   
ِ  اْنََِرهللًختهلل،    »ةةرمووى   ثيَغةمبةرى خوا ََّ  َِهَْأتُ بَِقْ ٍم َْرَتدِّ رَتْي ثُمَّ اْنَطَلقَ بِي حَ

َُْظًها، وََْْنََُُِِ أِحًيهلل أِحين ُهْم أِيتُ  اْلمَتَهاِحِْ،، قنْلتُت: َِتْش هَتقاُلِِ؟ ِقْتَل: هَتقاُلِِ        وََْْس َئُِِ َِ
واتة  ثاشان تآثةرِي  بةالى كؤمةَليَكى تردا ئةمانيش بةهةمان  ،2«الزَّانُ نَ وَالزَّوَانِي

شيَوة هةَلئاوسا بوون وبؤنيَكى زؤر ناخؤشيان ىلَ دةها  كة وةكو بؤنى ئاودةس: بوو، 
ن  ئةمانة ئةو ذن وثياوانةن كةوا لة دونيادا زينايان كرددوة وومت  ئةمانة كيَن؟ ووتيا

 وبةو شيَوةية مردوون وتةوبةيان نةكردووة.
                                                           

 أواه البخهللأي وِسلم. 1
، وقهللُ األلبهللني صحْ  يف صحْ  ال  ْ  املِجم الكبري للطرباني، وصحْحهمهلل يف حبهللن وابش خزمية ابش أواه 2

 .وال هْ 
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َفهللْنَطَلْقَُهلل، »لة ةةرموودةيةكى تردا دةةةرموويَ:   هةروةها ثيَغةمبةرى خوا
َُِْهلل َلفًَطهلل وََْْص َاًتهلل، َقهللَُ ُُّ أِ، َفسَمِ َّ ِ  ِِْثلِ ال َُْْهلل عََل  بُهلل َُِْهلل فِْتُِ، َفتإِ َا فِْتُِ    َفَختَ : َفهللطََّل

ُُْهْم، َفتإَِ ا َْتَتهللُهْم  َلِتَك اللَّهَت ُ         ٌِ عَُهاٌق، وَإَِ ا هَُ  َيْخِتِْهْم َلَهٌ  ِِتْش َْْستَرَل ِِت ٌُ وَِنَسهلل َُهلل ِأ
، واتة  ثاشان رِؤشتني بؤ شويَنيَك بينايةك بوو لةسةر شيَوةى تةنوور بةوو  1«ضَْ ضَتْ ا 

بوو ولة سةروة  ةراوان( طويَ  لة دةن  وهاواريَكى زؤر بوو،  )واتة  لة بنةوة تةسك
تةماشاى ناو تةنوورةكةمان كرد كؤمةَليَك ثياو وئةاةرةتى رِووتةى تيَةدابوو، ئةاطرى     
تةنوورةكة لة بنةوة تاوةكو سةرةوة بةرز دةبويةوة، لة كةاتى بةةرز بوونةةوةى طرِةكةة     

 ة ناو ئاطرةكة.دةيانةويَ: بيَنة دةرةوة بةآلم دووبارة دةكةنةو

 ئةو دايكانةى شري بةمندالَةكانيان نادةن

هةر لة ةةرموودةكةى ئةبو ئومامةى باهلى ة خواى ىلَ رِازى بيَ: ة هاتووة كة   
ِ   ثُتمَّ اْنَطَلتقَ بِتي َفتإِ َا َْنَتهلل     »ةةةرمووى    ثيَغةمبةرى خةوا  ُْهَشُ بِثَتْديِهِشَّ  يَت ، بُِِسَتهلل

َّهللتُ، قنْلتُ:  ِْشَ َْْوالدَهُشَّ َْْلبَهللنَهُشَّهَقُال َِهلل بَهللُاْلحَ ، واتة  2«ِِ؟ َقهلللن ا: هَقُالِِ اللَّ َاتِي يَْمَُ
ثاشان منيان برد كؤمةَليَك ئةاةرةمت بينةى خةواى ثةةروةرطار كؤمةةَليَك مةارى بةؤ        

                                                           
، وقتهللُ األلبتهللني صتحْ  يف صتحْ  ال  ْت       املِجم الكبري للطرباني   ، و       صحْحهمهلل   يف      حبهللن      وابش      خزمية     ابش      أواه 1
 .ال هْ و
، وقتهللُ األلبتهللني صتحْ  يف صتحْ  ال  ْت       املِجم الكبري للطرباني   ، و       صحْحهمهلل   يف      حبهللن      وابش      خزمية     ابش      أواه 2

 .وال هْ 
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ئامادةكرد بوون، ئةم مارانة  مةمكى ئةم ئاةرةتانةى دةطةةزى وثيَةانى دةدا، وومت    
 ية؟ ووتيان  ئةم ئاةرةتانة شرييان نةدةدا بةمنداَلةكانيان.ئةم ئاةرةتانة تاوانيان ضي

بةرِاستى جآى داخة زؤريَك لة ئاةرةتان لةبةر خةاترى ئةةوةى مةةمكيان تيَةك     
نةضيَ: وبةرِيَكى بوةستيَ: شريى خؤيان لة منداَلةكانيان حةرام دةكةن كة ثيَويسةتة  

َلةكةةى، وة ئةطةةر   لةسةر هةموو دايكيَك بةؤ مةاوةى دوو سةالَ شةري بةدا  بةمندا     
تةماشاى رِاثؤرتة ثزيشكيةكانيش بكةن شريى قةتوو با  نيية بؤ مندالَ وةكو شريى 
دايك بةتايبةتى تاوةكو شة  مان  نابيَ: شةريى قوتةوو بةدريَ: بةمنةدالَ، بةةآلم      

 ئاةرةتيَك كةشريى نةبيَ: تاوانبار نابيَ:.

ريدانة بةمنةداَلى  هةروةها دياردةيةكى خراث هةية لةناو كؤمةَليا ئةةويش شة  
خةَلكى كة هةندآ جار كيَشةةى كؤمةآليةةتى ىلَ دةكةويَتةةوة، هةنةدآ جةار هةيةة       
كةسيَك ئاةرةتيَك مارة دةكا  بةآلم لة دوايدا رِوون دةبيَتةوة كةوا خوشكى خؤيةةتى  
ئةويش بةهؤى ئةوةى كةةوا لةة منداَليةدا يةةكيَكيان شةريى دايكةى ئةةوى تريةان         

يَك شريى ئاةرةتيَك خبوا  ئةو ئاةرةتةة دةبيَة: بةةدايكى    خواردووة، ضونكة هةر كةس
ومنداَلةكانيشةةى دةبيَةة: بةخوشةةك وبةةراى، هةةةر بؤيةةة هاوةَليَةةك هاتةةة خزمةةةتى  

ووتى  دةمةويَ: ئاةرةتيَك بهيَن  بةآلم خةَلكى دةَلةيَن  ثيَكةةوة    ثيَغةمبةرى خوا
تى وا  ةةةرمووى  ضةؤن دةيهيَنةى كةة شة      شريتان خواردووة، ثيَغةمبةرى خةوا 

كردووة واتة وازى ىلَ بهيَنة ضونكة ئيَوة هةردوكتان خوشك وبراى يةكرتن بةهؤى شري 
 خواردنةوة.
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خواى ثةروةردطار زوَل  وستةم لة هيض قةوميَك ناكا  تاوةكو ئةو قةومة خؤيان 
اا ا بةرةو خراثة وزيَدةرِةوى نةرِؤن، هةر بؤية خواى ثةةروةردطار دةةةةرموويَ:  ]   َّاوااا  ا

َت َبا  ق َّاأانقتا ف ايه  ق َِّ    هةةتاوةكو   واتة  ئةى ثيَغةمبةرى خةوا ، [33:َّنن اا ] [ ذ يا عا
تؤ لة ناويان ببي: سزايان بؤ نةانيَرم، هةةر بؤيةة كابرايةةك هةةبوو لةة سةةردةمى        

وةةةاتى   بآباوةرِ بوو بةآلم كاتيَك بيستى ثيَغةمبةةرى خةوا   ثيَغةمبةرى خوا
ك ثيَيان وو   بؤضةى لةسةةردةمى ذيةانى ثيَغةمبةةرى     كردووة مووسَلمان بوو، كاتيَ

مووسَلمان نةبووى؟ ووتى  ئيَستا دةترس  خواى ثةةروةردطار سةزا برِذيَنيَة:     خوا
سةةزا دانةدةبةةةزى ضةةونكة  بةسةةةرماندا بةةةآلم لةسةةةردةمى ثيَغةمبةةةرى خةةوا

ا َّاواالةناودا بوو هةر وةكو خواى ثةروةردطار ةةرموويةتى  ] ثيَغةمبةرى خوامان
َت َبا  ق َّاأانقتا ف يه  ق   .[33:َّنن ا ] [ اا ا َِّ   ذ يا عا

يةكيَك لةو سزايانة كة خواى ثةروةردطار بؤ ئيَمةى نةاردووة ئةةويش نةةبارينى    
بارانة، ضةونكة بةِراسةتى خةةَلكانيَكى زؤر بيَةزار بوونةة بةةهؤى نةةبارينى بةاران         

يشمان لة تةوبة وثةشيمان بوونةوة بةطويَرةى ثيَويس:، ضونكة تاوامنان زؤر بوون وواز
هيَناوة ضونكة تةوبة وثةشيمانى دةبيَتةة هةؤى ئةةوةى خةواى ثةةروةردطار رِة ةةتى       

ة   علُْ الصالق والستالم خؤميان بؤ بباريَنى هةر وةكو لةسةر زمانى ثيَغةمبةر نوح ة  
اا ا راِ اام َّ دةةةرموويَ:  ] ا اا ق    ََّّ ماِ ل ا ق م نِات   ا ْق ماَّم َّ *فااا  قات  َّ ْق ا ال  َّذِ ا اا ا عا اايقل  ق و   ْ  [يا  ق

واتةةة  داواى ىلَ خةةؤ  بةةوون لةةة خةةواى ثةةةروةردطار بكةةةن   ، [11 - 10:ناا  ]
وبيةرِيَنةوة وتةوبة بكةن وثةشيمان ببنةوة بةرِاستى خواى ثةروةردطار لة تاوانةةكان  
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ردطاريش دةبووريَ:، ئةطةر بيةرِيَنةوة وتةوبة بكةن ئةوا بةدَلنياييةةوة خةواى ثةةروة   
 بارانى رِة ةتان بؤ دةباريَنآ.

بينيةووة بةةناوى    زانايةكى بةرزى تابعى كةة هةاوةَلى ثيَغةمبةةرى خةواى    
)حممدى كورِى موكةندير( ة رِة ةتى خواى ىلَ بيَ: ة بةسةرهاتيَكى واقعةى خؤميةان     
بؤ دةطيَرِيَتةوة ودةةةرموويَ:  ساَليَك لة شارى مةدينة ووشكة سةاَلى بةوو خةةَلكى    
ضةند جاريَك نويَذة بارانةيان كرد بةآلم خواى ثةروةردطار بارانى نةدةبارانةد، شةةويَك   

دواى نويَةذى عيشةا مامةةوة بةؤ خةوا ثةرسةتى        لة مزطةوتى ثيَغةمبةرى خةوا 
وعيبادة  كاتيَك شةو تةواو تاريك بوو ولةنيوة شةودا ثيةاويَكى رِة  ثيَسة: هاتةة    

ةيةدةزانى كةة كةسةيَك لةة نةاو مزطةتةة       بةآلم ن ناو مزطةوتى ثيَغةمبةرى خوا
ضونكة ضراكان كوذرابوونةوة ورِووناكى تيَدا نةبوو، منيش ثشت  دابةووة يةةكيَك لةة    
ثايةكانى مزطةو  ثاشان ثياوةكة هةستا دوو رِكعا  نويَذى كرد وثاشةان هةةر دوو   

تؤ دةستى بةرةو ئامسان بةرزكردووة لة خواى ثةروةردطار ثارِايةةوة ووتةى  سةويَند بةة    
ئةى خواى ثةروةردطار دةبآ باران بؤ ئةو خةَلكة بباريَنى، كاتيَك طويَ  لة قسةةكانى  
ئةم ثياوة بوو وومت  ديارة ئةم ثياوة شيَ: بووة ضؤن خةَلكى بةةو شةيَوةية لةة خةواى     
ثةةةروةردطار دةثارِيَتةةةوة، ثيةةاوة رِة  ثيَسةةتة دةسةةتةكانى دانةةةطر  تةةاوةكو خةةواى 

ى باراند تاوةكو زؤريَك لة رِيَيةةكان طةريا، ثاشةان ثياوةكةة     ثةروةردطار ئةوةندة باران
سوثاسيَكى خواى ثةروةردطارى كرد سويَند بةخوا تاوةكو ئيَستا كةس  بةةو شةيَوةية   
نةبينووة سوثاسى خةواى ثةةروةردطار بكةا ، ثاشةان ثياوةكةة ووتةى  ئةةى خةواى         
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ةو نويَةذ تةاوةكو   ثةروةردطار من ضي  دوعام قةبولَ دةكةي:، ثاشان دةستى كرد بةشة 
 بانيى بةيانى.

دةةةةرموويَ:  سةآيةكى كؤتةايى شةةو خةواى       هةر بؤية ثيَغةمبةرى خوا
ثةروةردطار دادةبةزيَتة ئامسانى دونيا )دابةزينيَك كة شايستةى طةورةيى ودةسةةآلتى  
خؤى بيَ:( ودةةةرموويَ:  كآ داواى ىلَ خؤشبوومن ىلَ دةكا  تاوةكو ليَى خؤ  بةب   

ثيَويستة تاوةكو ثآى ببةخش ؟ بةآلم بةداخةوة زؤربةةمان لةةو كاتةةدا    وكآ شتيَكى 
خةوتووين، ثا  نويَذى بةيانى ئةو ثياوة رِؤشتةوة بةؤ ماَلةةوة ومنةيش دواى كةةومت     

 بةآلم ليَ  بزر بوو.

شةةةوى دووةمةةدا ضةةاوةرِيَ  كةةرد ئةةةو ثيةةاوة بيةرِيَتةةةوة بةهةةةمان شةةيَوة لةةة  
رِكعةا  نويَةذى كةرد وسوثاسةيَكى زؤرى خةواى      درةنيانيَكى شةودا طةرِايةةوة ودوو 

ثةروةردطار كرد وثاشان دةستى كرد بةشةو نويَذكردن تاوةكو بةانيى بةةيانى، ثةا     
نويَذى بةيانى طةرِايةوة بؤ ماَلةوة ومنيش شويَنى كةةومت وبينةي  رِؤشةتة ماَليَكةةوة     

كة وتةماشةام  ومن ئةو ماَلةم لة مةدينة دةناسى، ثاشان بةيانى رِؤشت  بؤ الى ثياوة
كرد ثياويَكى ثينةضيية، بةةآلم رِيَةزدارى بةشةيَوة وثيشةة نييةة هةةر وةكةو خةواى         

ْا َّ ِ  أاااقااااا   ق ثةةةروةردطار دةةةةةرموويَ:  ] ْقاا اا اوال  ق ع  واتةةة  ، [13:َّحلجاا َّ ] [م ِ  أا ق
ئةوةى تةقواى زياتر بيَ: جا باثيشةكةشى لةالى خةَلكى بةةرِيَز نةةبيَ:، تةماشةاى    

كةم كرد )بةآلم ئةو نةيدةزانى كةوا من ضاوديَرى ئةو دةكةم ضونكة ئةو ثياويَةك  ثياوة
 نةبوو كةوا حةز بةخؤدرحسنت وناو وشورة  بكا (.
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ثاشان ثياوةكو ووتى  )حممدى كورِى موكةندير( خوةيَك: بؤ درووس: نةكةةم،  
وو شةةوةى  منيش وومت  نةواهلل من ثيَويست  بةخوف نيية بةآلم تؤ ئةو برادةرةى ئةو د

من نةبووى؟ ثياوةكو رِةنيى تيَكضوو وزؤر بآتاقة  بوو، ووتى  ئةوة تؤ ضةى دةَليَةى   
من كةى ئةوةندة لةالى خواى ثةروةردطار بةريَزم تاوةكو دوعام قبولَ بكا  )ضةونكة  

 لةالى خةَلكى ئاشكرا دةبيَ: كة ثياويَكى بةرِيَزة ودوعاى قبول دةبيَ:(.

ى تةماشةام كةرد ثياوةكةة نةةماوة وسةةرى خةؤى       جاريَكى تر طةرِامةوة بةؤ ال 
هةَليردووة، ثرسيارم كرد ئةو ثياوة ثينةضيية ضى ليَهاتووة؟ ووتيان  بؤضى ثرسيار  

 ليَكرد واللةى دواى قسةكةى تؤ سةرى خؤى هةَليرد ونازانني بؤ كوآ رِؤشتووة؟!!!.

 

  غةيبةت كردن

غةيبة  كردن ئةو تاوانةى كة زؤريَك لةة مووسةَلمانان طةريؤدةى بوونةة، ئةةو      
تاوانةى كةوا لة قيامةتدا سزايةكى سةختى هةية لةو دونياشدا وازهيَنان ليَةى زؤر  
سةخ: وقورسة، غةيبة  واتة  باسكردنى مووسَلمان بةشيَوةيةك ثآى ناخؤ  بيَ:، 

واإلمجهلل  عل  ْنهتهلل ِتش   دةةةرموويَ:  ) ( ة رِة ةتى خواى ىلَ بيَ: ة  قهطيبئيمامى)
(، واتة  كةؤرِاى زانايةان لةسةةر ئةةوةن     الكبهللئه وْنُ جي  الَ بة ُِههلل إ  اهلل تِهلل 

كةوا غةيبة  حةرامة ويةكيَكة لة تاوانة طةورةكان وثيَويسةتة غةيبةةتكار تةوبةة    
 بكا  وبيةرِيَتةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار.
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كة وبةنويَذ وعيبادة  لةسةةر  الناضةيَ: تةةنها    ئةو تاوانةى كةوا حةقى خةَل
بةطةردن ئازادى ئةو كةسة نةبيَ: كةوا غةيبةت: كردووة، بةرِاستى غةيبة  كةردن  
زؤر ئاسانة لةسةر زمان بةآلم مالَ ويَرانيية لةة رِؤذى قيامةة ، خةواى ثةةروةردطار     

ْ  دةةةةةةرموويَ:  ] ااا ُ اااا أاَ  ااابُّ أاقا ُ ااال  ق  ااعق يااات  واياق  اااا َّاإا ياا ق اااابق  ااعق    ق أا ق َياق  ااالا حلاقااا ا أام 
واتة  با هةنديَك لة ئيَوة غةيبةةتى هةنةديَكى ترتةان    ، [12:َّحلج َّ ] [فالا  هق     ه  

نةكا  ئايا كةسيَك لة ئيَوة ثآى خؤشة طؤشتى براكةى خبوا  بةمردووى بيَيومةان  
ؤ ئةوةى غةيبةمتان لة نةخيَر، بةرِاستى خواى ثةروةردطار منوونةيةكمان بؤ ديَنيَتةوة ب

ثيَش ضاو قيَزةون بكا  بةآلم بةداخةوة ئيَمة دَلةكامنان بةخةبةر نايةن وداناضةَلةكيَن، 
ئةى ئةو مووسَلمانةى كةوا رِوو لة خواى ثةروةردطار دةكا  وئةى ئةو مووسةَلمانةى  

دةزانيَ: وئةى ئةو مووسةَلمانةى كةةوا خةؤى     خؤى بةئوومةتى ثيَغةمبةرى خوا
ى جومعة وجةماعة  دةزانن، كآ لةة ئيَمةة ثةآى خؤشةة طؤشةتى براكةةى       بةئةهل

خبوا  بةمردووى جا براى شريى بَي: يةان بةراى دينةى بيَة:، هةةر يةةك لةة ئَيمةة         
بيهيَنيَتة بةرضاوى خؤى كة براكة  مردووة وجةنازةكةى كةةوتووة وضةةقؤيةك بةدةن    

اى ثةةةروةردطار بةدةسةةتةو وبَلةةيَن  ثارضةةة طؤشةة: لةةة براكةةة  بةة ِة وبي ةةؤ، خةةو 
[ بيَيومان ئةو ئيشة ناكةن، هةةر كةسةيَك ثةآى خؤشةة     فالا  هق    ا ه  دةةةرموويَ:  ]

ثارضة ثارضة طؤشتى براكةى بةمردووى خبةوا  ئةةوا ئةةو كاتةة ثةآى خةؤ  بيَة:        
َّاإا ياا ق اابق غةيبة  بكا ، هةةر لةة ئايةتةكةة خةواى ثةةروةردطار دةةةةرموويَ:  ]      

ُ ا أاَ    ُ ل  ق  ااعق ٌ   ااعق يت  واياق  ا فالا  هق     ه  َّاَّاِاا  َّ َِّ ا م ِ  َِّ ا ااااِ َّ ْ    ق أا ق َياق  لا حلاق ا أام  بُّ أاقا
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اي    [، ثا  ئةةوةى خراثةى غةيبةةتى بةؤ بةا  كةرد ةةةرمووى  تةةقواى خةواى          ماق 
ثةروةردطار بكةن كةواتة ئيَمةى مووسَلمان كاتيَك غةيبة  دةكةين نيشانةى ئةوةية 

 تةقواى خوامان نيية، هةر بؤية خواى ثةروةردطار ةةرمامنان ثآ دةكا  تةةقوا  كةوا
 بكةين.

ثيَناسةى غةيبةمتان بؤ دةكا  بؤ ئةوةى ئيَمةى مووسَلمان  ثيَغةمبةرى خوا
بزانني غةيبة  ضيية وخؤمان بثاريَزين لة غةيبةة  كةردن، هةةر وةكةو لةة ئةةبو       

ةةةرمووى    وة كةة ثيَغةمبةةرى خةوا   هورةيرةوة ة خةواى ىلَ رِازى بيَة: ة هةاتو      
قِْتلَ   ،« ِْكتهََُ َْخَتهللََ بِمَتهلل يَْكتهَهُ    »َقهلللن ا اللَُُّ وَأَسُ لنُُ َْْعَلمُ. َقتهللَُ  « َْتَْدأُونَ َِهلل اْلفِْبَةن»

 يَكنتْش  إِْن َكهللنَ فُِِْ َِهلل تَقن ُُ َفَقدِ اْ ََْبََُُ وَإِْن َلْم»ََْفهََْْيتَ إِْن َكهللنَ فِ  َْخِ  َِهلل َْقن ُُ َقهللَُ 
َُُّ ، واتة  ئايا دةزانن غةيبة  كردن ضيية؟ هاوةآلنيش بةئةدةب ورِيَزةوة 1«فُِِْ َفَقْد بَهَ

دةزانن غةيبة  ضيية، هةر لة خؤيانةوة بةبآ  ةةرموويان  خوا وثيَغةمبةرى خوا
عيل  هةر يةكة وقسةيةكيان نةكرد بةَلكو بةئةدةب وبةئةخمقةوة طوآ لة مامؤستا 

ةةرمووى  غةيبة  ئةوةية  ، ثاشان ثيَغةمبةرى خواخؤيان دةطرنوثيَشةواى 
 كة باسى برا وخوشكى خؤ  بكةى بةشيَوةيةك كة ثآى خؤ  نيية.

كاتيَك بةكةسيَك دةَليَن ةمن كويَر وةآلن دريَةذ وةةآلن درؤزن ضةةندين ةآلنةى     
يَك تريش ئةو وةصفةى كة ثآى ناخؤشة ئةوة غةيبةتة ونابيَ: بةهيض شيَوةيةك كةسة 

                                                           
 .تةقوا بريتيية لة جآبةجآ كردنى ةةرمانةكانى خواى ثةروةردطار وخؤدوورخستنةوة لة نةهييةكانى 
 أواه ِسلم.  1
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بان  بكةي: كة ثآى خةؤ  نييةة، كةواتةة قاعيدةيةةكى رِوون وئاشةكراية هةةر       
كةسيَك هةرضييةكى ثآ ناخؤ  بيَ: لة ثا  ملة باسى بكريَ: ئةوة غةيبةتة ئةيرت  
باسكردنى الشةى بيَ: يان هةر شتيَك كة ثآى ناخؤ  بيَ: وةصةفى بكريَة: ئةةوة    

 غةيبةتة ضونكة خؤى  حاز وئامادة نيية.

ةةرمووى  باسكردنى براكةتة بةشيَوةيةك كة ثةآى   يَغةمبةرى خواثاشان ث
ناخؤ  بيَ:، هاوةآلن ةةرموويان  ئةى ئةطةر ئةو وةصفةى ئيَمة كردمان وئةو شتةى 

ةةرمووى  ئةطةر ئةو وةصفةى  ئيَمة وومتان لةو كةسة بةديكرا، ثيَغةمبةرى خوا
بكريَ: ئةةوة غةيبةتةة بةةآلم    ئيَوة لةو كةسةدا هةبوو بةآلم ثآى ناخؤ  بيَ: باسى 

ئةطةر تيَدا نةبيَ: ئةوة بوهتانة، بوهتانيش يةكيَكة لة تاوانة طةورةكان، هةر وةكةو  
ََْْ فِْتُِ َْْستَكَُُُ اللَّتُُ     »ةةرموويةتى   ثيَغةمبةرى خوا وََِْش َقهللَُ فِ  ُِْقٍِِش َِهلل َلت

ََّ  يَْخهُجَ ِِمَّهلل َقهللَُ ٍُ حَ ، واتة  هةر كةسةيَك شةتيَك بداتةة ثةا      1«عَزَّ وََُلَّ أَْدَ َة خَبَهلل
مووسَلمانيَك وبَليَ: ةآلن كة  واى كردووة وةآلن كة  واى ووتووة ئةطةر ئةو كةسة 
واى نةكردبيَ: واى نةووتبيَ: ئةوا خواى ثةروةردطار دةخياتة جيَيايةكةةوة لةة دؤزة    

ٍُ»كة ثآى دةووتريَ:  وزوخةاوى ئةةهلى    واتة  ئةو جيَيايةى كةةوا كةيَ   « أَْدَ َة خَبَهلل
دؤزةخى تيَدا كؤدةبيَتةوة، ئةطةر تةوبة نةكا  والى ئةو كةسة طةردنى خةؤى ئةازاد   
 نةكا  ، كةواتة با ئاطامان لة زمانى خؤمان بيَ: رِامان نةكيَشيَ: بؤ ئةو جيَياية.

                                                           
 .السُش الكربى للبْهقي 1
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باسى سزاى ئةةو كةسةانةمان بةؤ دةكةا  كةةوا       هةروةها ثيَغةمبةرى خوا
ةر وةكو لة ئةنةسى كورِى مالك ة خواى ىلَ رِازى بيَ:  غةيبةتى كةسانى تر دةكةن ه
َلمَّهلل عُهِجَ بِ  َِهَْأتُ بَِقْ ٍم َلهُْم َْْظَرتهللٌأ  »ةةرمووى   ة دةةةرموويَ: ثيَغةمبةرى خوا

شَ ِِْش نُحَهللٍس يَْخمِشُ نَ وُُُ هَهُْم وَصُدُوأَهُْم َفقنْلتُ َِْش هَقُالِِ يَهلل ُِْبهِيلُ َقتهللَُ هَتقُالِِ الَّتذِي   
َّهللسِ وَيََقُِ نَ فِ  َْْعهَاضِهِْم ، واتة  كاتيَك لة شةوى ئيسرا وميعراج 1«يَْخكنلن نَ لنحُ مَ ال

بةةةرمانى خةواى ثةةروةردطار ةةةرمانى شةةوِرةوى بةةمن كةرا بةؤ ئامسةان بةةالى          
كؤمةَليَك ثآثةرِ بووم بيني  نينؤكيان بؤ درووس: كراوة لة مس دةم وضةاو وسةنيى   

ة ئةمة ض كؤمةَليَكن كةةوا  علُْ الصالق والسالم وومت  ئةى جي يل ة  خؤيان دةرِنى، 
بةنينؤكى مس دةم وضاو وسنيى خؤيان دةرِننةوة؟ ووتى  ئةمة ئةةو كةسةانةن كةةوا    
لة دونيادا غةيبةتى مووسةَلمانيان دةكةرد وطؤشةتةكةيان دةخةوار، ضةونكة خةواى       

ةى خبةوا  بةةمردووى،   ثةروةردطار ةةرمووى  كآ لة ئيَوة ثآى خؤشة طؤشتى براكة 
كةواتة غةيبة  كردن واتة خواردنى طؤشتى براكة  بةمردووى، ئايا كآ لةة ئيَمةة   

 تةحةمووىل ئةو سزاي قةبرة دةطريَ: ئةى سزاى قيامة  ضى بيَ:؟!!!

كةواتة غةيبة  مووسَلمان دووضارى سزاى قةبر دةكا ، هةر وةكو ئةبو بةكرة  
ِه الُيب صل  اهلل علُْ و سلم بقربيش . فقهللُ »:  ة خواى ىلَ رِازى بيَ: ة دةةةرموويَ 

ُ    ،وِهلل يِذبهللن يف كبري ،) إنهمهلل لِْذبهللن وِْتهلل اخخته    ،ِْهلل ْحتدهمهلل فِْتذب يف البت 

                                                           
 .سُش ْب  داود، وقهللُ األلبهللني صحْ  يف صحْ  وضِْف داود  ْبأواه  1
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بةالى دوو قةبر تآثةرِى وةةرمووى   ، واتة  ثيَغةمبةرى خوا1«فِْذب يف الفْبة
كى زؤر ئاسةان  خاوةنى ئةم دوو قةبرة سةزا دةدريَةن لةبةةر دوو تةاوان كةة الى خةةلَ      

وئاسايية وبةآلم الى خواى ثةروةردطار زؤر طةورةية ئةوانيش  ئةو كةسةى كةة خةؤى   
 لة ميز ناثاريَزيَ: وئةوى تريش ئةو كةسةى كة غةيبة  دةكا .

ِِتْش َْْأبَت  الهِّبَتهلل الِهللْستََِطهللَلةن فِتي       »ةةرموويةةتى    هةروةها ثيَغةبةرى خةوا 
ْْهِ حَّق واتة  طةورةترين بةشى رِيبا ئةوةية كةوا غةيبةتى كةسيَك ، 2«عِْهضِ ُِْسلٍِم بِفَ

دةةةةرموويَ:    بكةي:، كةواتة غةيبة  تاوانيَكى زؤر طةورةية ثيَغةمبةرى خوا
رِيبا حةةتا وسآ بةشة بضووكرتينيان ئةوةية كة لةطةلَ دايكى خؤ  زينةا بكةةي:،   

ةى ضى بيَ: كةة  ئةطةر بضووكةكةى زيناكردن بيَ: لةطةلَ دايكى خؤ  ئةى طةورةك
 غةيبة  كردنة؟!!!  

ئيمامى ماليك ة رِة ةتى خواى ىلَ بيَ: ة دةةةرموويَ:  كؤمةَليَك مووسةَلمامن    
دةناسى هيض عةيب وعاريَكيان نةبوو بةآلم بةهؤى ئةوةى كةوا غةيبةةتى خةةَلكيان   
دةكرد خةَلك  دةبينى عةيبيان ىلَ دةدؤزينةوة، ضونكة خؤيان غةيبةتى زؤريان دةكرد 
وهةر كةسيَك بةدواى عةيب وعةارى مووسةَلمانيَك بكةةويَ: خةواى ثةةروةردطاريش      
سزاى دان بةوةى كةوا عةةيب وعةارى خةؤى بةؤ خةةَلكى ئاشةكرا كةرد، هةةروةها         
دةةةرموويَ:  كةسانى تريش  دةناسى عةيب وعاريان زؤر بوو بةةآلم بةةهؤى ئةةوةى    

                                                           
 .صحْ  ال  ْ  وال هْ و صحْ  وضِْف سُش ابش ِهللُة ، وقهللُ األلبهللني حسش صحْ  يفابش ِهللُُأواه  1
 .صحْ  ال  ْ  وال هْ  وْب  داود، وقهللُ األلبهللني صحْ  يف ْمحد أواه  2
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ان دةشاردةوة ودادةثؤشةى  كةوا غةيبةتى كةسيان نةدةكرد وعةيب وعارى مووسَلماني
 خواى ثةروةردطاريش هةموو عةيب وعارةكانيان دادةثؤشى.

ثياوضاكان زؤر خؤيان لة غةيبة  دةثاراس: هةر وةكو ئيمامى ابةراهي  كةورِى   
ئةدهةم ة ِرة ةتى خواى ىَل بَي: ة رِؤذيَك بةؤ دةعوةتيَةك بةان  كةرا بةةآلم كاتيَةك         

يان  ةآلن كة  نةهاتووة با جاريَةك ضةاوةرِوانى   دانيشنت ضاوةرِيَيان كرد نان خبؤن ووت
بكةين، يةكيَك لةوانةى كةوا لة مةجلسةكةدا دانيشتبوو ووتى  ةةآلن كةة  خةؤى     
بةطةورة دةزانيَ: ولة خؤى ناطريَ: بيَ: بؤ الى ئيَمة مةطةر كةسيَك بضيَ: بةشويَنى 

ى لةةم كةسةة بةوو    دا، ابراهي  كورِى ئةدهةم ة رِة ةتى خواى ىلَ بيَ: ة كاتيَك طوآ 
كةوا غةيبةتى مووسَلمانيَكى كرد هةستا ومةجلسةكةى بةجيَهيَش: نةانى نةةخوار،   
لة ماَلةوة  تاوةكو سآ رِؤذ نانى نةخوارد ضونكة كةسيَك غةيبةتى مووسةَلمانيَكى  
كرد وئةويش لةو مةجلسة دانيشتبوو، ئةمة حاَلى كةسيَكة كة تاوةكو سآ رِؤذ نةان  

ة تاوةكو ضةند رِؤذ نةان نةةخؤين كةة غةيبةة  كةردن بةووة       ناخوا  ئةى ئةبآ ئيَم
 بةشتيَكى زؤر ئاسان ومةجلسيَكمان نيية كةوا غةيبةتى تيَدا نةكريَ:.

( ة رِة ةتى خواى ىلَ بيَ: ة يةكيَكةة لةة زانةا      داود الطهللئيهةروةها ئيمامى )
رِؤذيَةك  بةرزةكان وزانايان زؤر مةدحى ئةم ثياوة دةكةن كة ضةند لة خوا تر  بةووة،  

بةجيَيايةكدا تآثةرِى تةماشاى جيَياكةى كرد ولةة هةؤ  كةةو ، هةةَليان طةر       
( بؤضى كةة  داود الطهللئيوبرديانةوة بؤ ماَلةوة كاتيَك كة هؤشى هاتةوة ووتيان  ئةى)

تةماشاى ئةو جيَياية  كرد بآ هؤ  كةوتى؟ ووتى  سةويَند بةةخواى ثةةروةردطار    
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م كردةوة كةوا رِؤذيَةك لةةو جيَيايةةدا غةيبةةتى     كاتيَك ضوومة ئةو جيَياية بري ئةوة
مووسَلمانيَك  كردووة، بريم كردةوة لة رِؤذى قيامةتدا خواى ثةروةردطار دةةةرموويَ:  

( بؤضى لة ةآلن جيَيادا غةيبةةتى مووسةَلمانيَك: كةرد ومنةيش     داود الطهللئيئةى)
مة ضى بيَة: كةة   هيض ووآلميَك  ثآ نيية بؤ خواى ثةروةردطار، ئةى ئةبآ ووآلمى ئيَ

 هةزاران غةيبةمتان كردووة؟!!!!.

ئيمامى بوخارى ة رِة ةتى خواى ىلَ بيَ: ة دةةةرموويَ:  ئوميَدم هةيةة بيةةم     
بةخواى ثةروةردطار وليَثرسينةوةم لةطةلَ نةكا  لةسةر ئةوةى كةوا هيض غةيبةتيَك  

ن ثاراسةتووة لةة   نةركردووة، بةرِاستى ثياوضاكان بةو شيَوةية بوونة وزمانى خؤيانيةا 
غةيبة  كردن، بةآلم هةر يةكة لة ئيَمة بريبكةينةوة تةنها لةة يةةك رِؤذدا ضةةندين    

 غةيبةمتان كردووة.

 

 رِيبا خواردن

رِيبا يةكيَكةة لةةو تاوانانةةى كةةوا هةِرةشةةيةكى زؤرى لةسةةرة وبةهؤيةةوة        
خوايةان  خاوةنةكةى تووشى سزاى قةبر دةبيَ:، هةر وةكو عةبدوآلى كورِى عةبا  ة   

إِ َا َظهَتهَ الزِّنَتهلل   »ةةرموويةةتى    ىلَ رِازى بيَ: ة دةطيَرنةوة كةوا ثيَغةمبةرى خوا 
، واتة  هةر كؤمةَليَك زينا ورِيباى 1«عَذَابَ اللَُِّوَالهِّبَهلل فِي َقْهيَة  ، َفَقْد َْحَلُّ ا بَِخْنرنسِهِْم 
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د ئةوا بةرِاستى سزاى خةواى  تيَدا بآلوببيَتةوة كةوا مامةَلة وئيش وكاريان بةرِيبا كر
ثةروةردطار بؤ خؤيان حةةآل  دةكةةن، ئةةو كةسةانةى لةبةةر خةاترى مةاَل ومنةدالَ         
وسةروة  وسامان وخانوو رِيبا دةخةؤن خةواى ثةةروةردطار سةزايةكى قورسةيان بةؤ       
ئامادةكردووة، هةةر وةكةو لةة ضةةندين شةوَيندا لةة قورئانةدا خةواى ثةةروةردطار          

ادةةةرموويَ:  ] ٌل أاذ اي ل فااباشت  َّ َا ئةو كةسانةى  [، واتة  ئةى ثيَغةمبةرى خوا قه  ق   عاا
دةكةةن مةذدةى ئةاطرى بةةئيَش      كةوا تاوان وسةرثيَضى خوا وثيَغةمبةةرى خةوا  

وئازاريان بدةرآ، جا هةر كةسيَك ئةم تاوانةى كردووة ئةوا با تةوبةيةكى رِاسةتةقينة  
خواى ثةروةردطار بكا  داواى  بكا  وهةر كةسيَكيش ئةىامى نةداوة ئةوا سوثاسى

 يارمةتى وتةوةيقى ىلَ بكا  كة بيثاريَزيَ:.

هةروةها لة ةةرموودةيةكى تردا كة سةمورِةى كورِى جوندب ة خةواى ىلَ رِازى    
لة خةويدا دوو مةالئيكة هةاتن   بيَ: ة بؤمان دةطيَرِيَتةوة كةوا ثيَغةمبةرى خوا 

 ةر وةكةةو ثيَغةمبةةةرى خةةوابةةؤ الى وبرديةةان وضةةةند سةةزايةكيان ثيشةةاندا هةة
فهللنطلقُهلل فختُْهلل عل  نهه ْمحه ِثتل التدم وإ ا يف الُهته أُتل ستهللب       »دةةةرموويَ:  

يسب  وإ ا عل  رط الُهه أُل قد مجع عُده حجهللأق كتثريق وإ ا  لتك الستهللب  يستب      
ِهلل يسب  ثم يختي  لك الذي قد مجع عُده احلجهللأق فْرفه لُ فهلله فْلقمُ حجها فُْطلق 

، واتة  ثاشان طةشتينة 1«يهُع إلُْ كلمهلل أُع إلُْ ففه لُ فهلله فخلقمُ حجهايسب  ثم 
سةر رِووباريَكى سوور كة وةكو خؤيَن بوو لة ناو رِووبارةكةدا ثياويَك مةلةةى دةكةرد   

                                                           
 أواه البخهللأي. 1
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بةآلم مةلةكردنةكةى بةوويستى خؤى نيية، ئةطةر كةسيَك دةسةةآلتى هةةبيَ: ضةؤن    
! لة ليَةوارى رِووبارةكةشةدا ثياويَةك وةسةتاوة     لة ناو رِووباريَكى خؤيَن مةلة دةكا ؟

وكؤمةَليَك بةةردى زؤرى ثآيةة بةةآلم خةواى ثةةروةردطار كةاريَكى ثةآ سةثاردووة         
بةرامبةر ئةو ثياوة تاوانبارةى كة لة ناو رِووبارة خويَنةكة مةلة دةكا  بةهؤى رِيبةا  

وخةؤى رِزطةار بكةا     خورادنةوة، ثياوة تاوانبارةكة دةيةويَ: بيَتة ليَوارى رِووبارةكةة  
ولةو رِووبارة خويَنة كةم كةم خؤى لة ثياوى سةر رِووبارةكة نزيك دةكاتةوة بؤ ئةةوةى  
لةو رِووبارة خويَنة دةربضيَ: كة نزيك دةبيَتةوة بةةبآ وويسة: ئةريادةى خةؤى دةمةى      
دةكاتةوة وثيةاوى سةةر رِووبارةكةة بةةرديَك ةةِرَي دةداتةة نةاو دةمةى ودةطةرَِيتةةوة          

ى رِووبارةكة ثاشان دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى رِزطارى ببيَ: بةهةمان شيَوة ثياوى ناوةرِاست
سةر رِووبارةكة بةرديَك ةرِآ دةداتة ناو دةمى ثياوة رِيبا خؤرةكة ورِزطارى نابيَة: بةؤ   
هةموو جارةكان بةو شيَوةية دةبيَ: وئةمة سزاى ناو قةبرة بؤ ئةو كةسةى كةوا رِيبةا  

 يامة  سزا دةدريَ:.  دةخوا  تاوةكو رِؤذى ق

هةروةها لة رِيوايةتيَكى تردا كة ئيمامى بوخاري لة صةحيحةكةيدا هيَنايةتى 
َّهَتهِ َفتإِ َا َْأَادَ َْْن     »دةةةرموويَ:   كة ثيَغةمبةرى خوا َفَخْقبَلَ الهَُُّلُ الَّتذِي فِتي ال

ْْثُ َكهللنَ َف جََِلَ كنلَّمَتهلل َُتهللَِ لَِْْختهُجَ أََِت  فِتي      يَْخهُجَ أََِ  الهَُُّلُ بِحَجٍَه فِي فُِِْ َفهَدَّهُ حَ
ئةو ثياوةى كة لة ناو رِووبةارة خويَنةكةدايةة رِوو    ، واتة «فُِِْ بِحَجٍَه َفَْْهُِعُ َكمَهلل َكتهللنَ 

دةكاتة ئةو ثياوةى كة لة ليَوارى رِووبارِة خويَنةكةيةة وةسةتاوة، كاتيَةك ثيةاوة رِيبةا      
بكةا ، ئةةو ثيةاوةى كةةوا لةة ليَةوارى       خؤرةكة دةيةويَ: دةربضةيَ: وخةؤى رِزطةار    



 

 

 23 ba8.org 

 ...........................................................................                            كارانةي دةبنة هؤي سزاي طؤر و ئة

رِووبارةكةةة وةسةةتاوة بةةةرديَك دةهاويَذيَتةةة نةةاو دةمةةى ودةطةرِيَتةةةوة بةةؤ ناوةرِاسةةتى 
رِووبارةكة، هةموو جاريَك كة دةيةويَ: دةربضيَ: وخةؤى رِزطةار بكةا  ثيةاوى سةةر      

، ئةمةة  ليَوارى رِووبارةكة بةرديَك دةهاويَذيَتة ناو دةمى ودةطةرِيَتةةوة جيَيةاى خةؤى   
سزاى كةسيَكة كةوا لة دونيادا رِيباى خواردبيَة: ومامةَلةةى بةةرِيبا كردبيَة: جةا      

 ئةطةر خوادبيَتى يان نةخيواردبآ ئةمة سزاكةيةتى.

بؤية دةبآ ئاطادارى خؤمان ببني لةبةر خاترى مةالَ ومنةدالَ خؤمةان تاوانبةار     
ئيَمةة   نةكةين وسةزاى قةةبر بةؤ خؤمةان مسةؤطةر نةكةةين، ئةطةةر كةسةيَك لةة         

بةبةردةوامى وبةبآ ثضرِان لة ناو رِووباريَك خويَن مةلة بكا  وبةةرد بةدريَ: بةةناو    
دةممان دةبآ ض جؤرة ذيانيَك بيَ:، ئةطةر كةسيَك لة ئيَمة دةسةآلتداريَك ثآى بَليَة:   
ئةطةر ةآلن تاوان ئةىام بدةي: ئةةوا هةةموو رِؤذيَةك بةةرديَك دةدةمةة نةاو دةمة:        

بني، بةآلم لةبةر خاترى ثارة وسةروة  وسامان زؤريَك لة ئيَمة سزاى بيَيومان رِازى نا
 قةبر بؤ خؤى مسؤطةر دةكا  كة تاوةكو رِؤذى قيامة  بةردةوام دةبيَ:.

َِْلتمُ   »دةةةرموويَ:   هةروةها ثيَغةمبةرى خوا دِْأهٌَم أًِبهلل يَْخكنلنُُ الهَُُّلُ وَهُت َ يَ
َّة  وَثََلهللثِنيَ زَْن ، واتة  ئةطةر مووسةَلمانيَك يةةك درهةةم رِيبةا خبةوا       1«ًَْةَْرَدُّ ِِْش سِ

وبزانيَ: ئةمة رِيباية ئةوا الى خواى ثةةروةردطار لةة سةى وشةة  زينةا طةةورةترة،       

                                                           
 .صحْ  ال  ْ  وال هْ أواه ْمحد، وصححُ األلبهللني يف  1
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كةواتة ئةطةر زانيمان مامةَلةيةك رِيباى تيَدا بوو وازى ىلَ بهيَةنني خؤمةان تووشةى    
 كراوة.ئةو سزا طةورةية نةكةين كةوا بؤ رِيبا خؤران ئامادة

الهبتهلل  »دةةةةرموويَ:    هةروةها لة ةةرموودةيةكى تةردا ثيَغةمبةةرى خةوا   
، واتةة  رِيبةا حةةةتا وسةآ     1«ثالثة و سبِ ن بهللبهلل ْيسهههلل ِثل ْن يُك  الهُل ُِْ

بةشة وبضووكرتين بةشى ئةم حةةتا وسآ بةشة ئةوةية كة كةسيَك دايكى خؤة مةارة  
 بكا  وبضيَتة الى.

كى تردا هاتووة كةوا جابر ة خواى ىلَ رِازى بيَ: ة هةروةها لة ةةرموودةية
آكِلَ الهِّبَهلل وَُِ كَِلُُ وََكهللتِبَُُ  ت صل  اهلل علُْ وسلمت َلَِشَ أَسُ ُُ اللَُِّ »دةةةرموويَ:  

ٌِ لةعنةتى كردووة لةو كةسةى  ، واتة ثيَغةمبةرى خوا2«وَرَهللهِدَْيُِ وََقهللَُ هُْم سَ َا
دةبيَتة وةكيلى وئةوةى رِيباكة دةنووسيَ: وئةوةى دةبيَتة  كةوا رِيبا دةخوا  وئةوةى

شاهيد هةر هةموويان وةكو يةكن، هةنديَك مووسَلمان هةية خؤى دةثاريَزيَ: لة 
خواردنى رِيبا بةآلم دةبيَ: بةوةكيلى كةسيَك لة ئيشيَكدا كةوا رِيباى تيَدا كة 

ةَلةكانيان رِيباى تيداية هةر بةرِاستى لةم رِؤذطارةدا لة زؤريَك لة كؤمثانياكان مام
بؤية كةسيَك مامةَلةى لةطةلَ ئةو كؤمثانيانة كرد ئيَمة خؤمان نةكةين بةوةكيلى 
تاوةكو تووشى سزاى قةبر نةبني، كة لة رِؤذى قيامةتدا لة دةستى دايك وباوك 

اا يا   ُّ ومنداَلى خؤمانيش رِادةكةين هةر وةكو خواى ثةروةردطار دةةةرموويَ:  ] ياا ق
                                                           

 ة.صحْ  وضِْف سُش ابش ِهللُ ، وابش ِهللُُ، وصححُ األلبهللني يفاملسَدأَ 1
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يت   ت  َّاأا  يت   *َّذق ا ق   و مق أام  با  ت  َّا اْ يت   *َّاأ وت  َل شاأق   يا  قْ يت   *َّاصااق  وائ  ه  ق ياا ق ْاق  [ذ ل لت  َّوق  ئل و 
، واتة  كة رِؤذى قيامة  ها  لة براى خؤ  رِادةكةي: ولة دايك [37-34:عبَ]

ة هةمووى وباوكى خؤ  رِادةكةي: ولة خيَزان ومنداَلى خؤ  رِادةدةي: ضونك
 سةرقاَلى تاوانى خؤيةتى.

 


