
 

 

 

یوهوحوكمیئهورهدانانیخوایگهورهگهبه

 ڵێیتیپێدهقسه

لطریفیرزوقئهزیزمهبدولعهعه

رووىىلهوواجبانهترینئهورهگهكێلهیه

بڕیارى)واتهوهقڵیشهرووینهقڵیولهعه

ودرىئه،زانینینقهت(واجبهقورئانوسوننه

نێنبهرداندهوهمووبوونهههكهیهخوایه

فسێكیشلهموونهودا،ههردگارێتیئهروهپه

نكهههىروونىڵگهخودىخۆیدابڕێبه

ندىىءشكۆمهكهرهدیهێنهییبهورهگه

رن،جاههدهدروستكردنوداهێنانىنیشانده

فسیخۆیبۆنهوهڕێتهسخۆیبۆخۆیبگهكه



 

 

 

وهخۆیولێیوردبێتهوردىبڕوانێتهوبه

مزانێتئهردگارىخۆیدهروهدرىپهواقهئه

ورهخوایگهدانانیورهگهباسیبهتهبابه

كات.ڵێیتدهیپێدهیقسهوهوحوكمیئه

https://islamhouse.com/419147

 ڕیئیسالمیبیروباوهكهسێبنچینه

كانیڵگهوبه

o كی:پێشه

o بانومیهرهخشندهناویخوایبهبه

 لهبریتیهم:زانست:كهكهیه

ورهناسینیخوایگه

یوناسینكهرهمبهوپێغه

ئاینیزابوونلهوشاره

.وهڵگهبهپیرۆزیئیسالمبه

 یوزانستهبهم:كاركردندووه

.ستتهێناوهدهبهكه

https://islamhouse.com/419147
https://islamhouse.com/419147


 

 

 

 ڵكیوازكردنیخهم:بانگهسێهه

كاروباریزاكردنیانلهوشاره

یان.كهئاینه

 م:خۆڕاگرتنچواره

ورئهسهوئارامگرتنله

ویلهتیوناخۆشیانهحهناڕه

ێت.ڕدادێنهڕێگایه

o م:ناسینیكهییهماوبنچینهبنه

ردگار)هللاجلجالله(روهپه

o م:ناسینویدووهماوبنچینهبنه

ئاینیپیرۆزیزابوونلهشاره

رچاوسهولهڵگهبهئیسالمبه

ڕوونی.

o م:ناسینیمایسێههوبنهچینهبن

ر)صلیهللاعلیهوسلم(مبهپێغه

ڕیئیسالمیبیروباوهكهسێبنچینه

كانیڵگهوبه



 

 

 

 األصولالثالثةوأدلته

 كی:پێشه

الحمدهلل،نحمدُهونستغفرهونستعینهإن

ونستهدیهونعوذُباهللمنشروِرأنفسناومن

لهومن سیئاِتأعمالنا،منیْهِدهللاُفالمِضلَّ

وأشهدأْنالإلهإالهللاُ  .یضللفالهاديله

محمداًعبدُه وحدهالشریكلهوأشهدأنَّ

مبشراًورسولُه،بعثههللاُرحمةًللعالمینهادیاًو

بلّغالرسالةوأدّىاالمانةونصَحاألّمةَ  .ونذیراً

فجزاهُهللاُخیَرماجزىنبیاًمنأنبیائه.صلواُت

هللاِوسالمهعلیهوعلىجمیعاألنبیاء

والمرسلین،وعلىصحابتهوآلبیته،وعلىمن

.أحبهمإلىیومالدین

ستتانردهیبهرتووكهمپهویستانئهخۆشه

)سێرتووكیكراویپهمهرجهیتهقده

كانی(ڵگهڕیئیسالموبهیبیروباوهكهبنچینه

ستبهمه،ناسراوه)االصولالثالثة(بهكه



 

 

 

ییهوشێوهبهیهورهپێیناسینیخوایگه

كانیحیحهصهرموودهقورئانیپیرۆزوفه

باسیان)صلیهللاعلیهوسلم(ریخوامبهپێغه

ڵناسینیئاینیپیرۆزیگه،لهكردووهلێوه

یكهوبێهاوتاكهبێوێنهتهریعهئیسالموشه

تیكۆتائاینیمرۆڤایهڕازیبووهورهخوایگه

ریخوامحمدمبهبێت،پاشانناسینیپێغه

بێربێتبهسهالمصطفیدرودیخوایله

زیادهمیوهیچرخهمتهفاوكهنواندنیجه

ئاستیدا..كلهڕۆییه

دانراویشێخیئیسالمرتووكهمپهئه

)میمییهدیكوڕیعبدالوهابیتهمهموحه

ئومێدچرۆستانیشتیخوایلێبێت(حمهڕه

رزمانیكوردی،رگێڕانیبۆسهوهبهستاوههه

ندیزامهڕهمایهإنشاءهللاببێتهیوهیوایهبه

ڕێزی،رانیبهوپاشانخوێنهورهگهخوای

رگێرانیشكردنیوهوپێشكهئێســتاشئێوه

.رتووكهوپهئه



 

 

 



بانومیهرهخشندهناویخوایبهبه

فێربوونیكهتیخواتلێبێتبزانهحمهڕه

رمان:سهلهتواجبهچواربابه

ناسینیخوایلهبریتیهم:زانست:كهكهیه

زایوناسینوشارهكهرهمبهوپێغهورهگه

.وهڵگهبهئاینیپیرۆزیئیسالمبهبوونله

ستتدهبهیكهوزانستهم:كاركردنبهدووه

.هێناوه

ڵكیوازكردنیخهگهم:بانسێهه

یان.كهكاروباریئاینهزاكردنیانلهوشاره

ورئهسهم:خۆڕاگرتنوئارامگرتنلهچواره

دادێنهوڕێگایهیلهتیوناخۆشیانهحهناڕه

ڕێت.



 

 

 

ستردگاریبااڵدهروهپه،مهرئهسهشلهڵگهبه

اأِلْنَساَنلِفي}َوالعَتی:رموویهفه ْصِر*إِنَّ

الَحاِت ُخْسٍر*إِالالِذیَنآَمنُواَوَعِملواالصَّ

ْبِر{ َوتََواَصْوابِالصَّ تی]سورهَوتََواَصْوابِالَحّقِ

.[3–1العصر:

كانمان*مرۆڤهكاتوزهواتا:سوێندبێتبه

ردان*تهنهائهوانهیاننهبێترهزیانوزهله

استییئیمانیانهێناوەوکردەوەچاکهکانکهبهڕ

ئهنجامدەدەنوخۆیانلهگوناهوخراپهکاریی

دەپارێزن...وەهانییهکتریدەدەنبۆ

شوێنکهوتنیڕێبازیحهقوجێبهجێکردنی

ههمووکارێکیههقوڕەوا....ههروەهاهانی

یهکتریدەدەنلهسهرخۆڕاگرتنوئارامگرتن

داوێکیناخۆشولهسهرههمووبهاڵوڕو

گرفتهکانیژیانکهدێتهڕێگایان.

لهتیخوایلێبێت(حمه)ڕهئیمامیشافیعی

رگهتی:ئهووتویهوهپیرۆزهتهمسورهیئهباره



 

 

 

تهمسورهئهردگارجگهروهوپهورهخوایگه

بۆزاندایهبهكیتریدانهیهڵگههیچبه

سیانبوو.وابهكانی،ئهدروستكراوه

تیخوایلێبێت(حمه)ڕهئیمامیبوخاری

پێشگوفتارویزانستلهروازهڵێت:دهئه

خوای،تهمبابهرئهسهشلهڵگه،بهیهوهكرداره

}فَاْعلْمأَنَّهُالإِلهَإِالهللاُتی:رموویهفهورهگه

.[19تیمحمد:]سورهَواْستَْغِفْرلذَْنبِك{

یان)صلیهللاعلیهوسلم(واتا:ئهیپێغهمبهر

لهخوداهیچیمرۆڤ!چاكبزانهکهجگهئه

قنیهوداوایلێخۆشبوونههخودایهکیتریبه

كانت.لهخودابکهبۆلێخۆشبوونیگوناهه

زانستدابهپیرۆزهتهمئایهلهورهخوایگه

روپێشگوفتاستیپێكردووهوزانیاریده

كردار.



 

 

 

تیحمه)ڕهڕدارمیخوشكوبرایباوهئه

واجبوپێویستهكهبزانهخواتلێبێت(

متێكیموسڵمانئهمووپیاووئافرهرههسهله

جوانیفێرببێتوپاشانبهتهسێبابه

كرداریشیانپێبكات:

ردگارروهوپهورهم:بێگومانخوایگهكهیه

ڕزقوڕۆزیداوین،وهدروستیكردوینو

ڵكوهێناوین،بهرواوازیلێنهههبزانه

سێكركهكردوین،ههوانهرێكیبۆڕهیامبهپه

رهه،وهوهشتهههبهچێتهڵیبكاتدهگوێڕایه

،وهخهدۆزهچێتهرپێچیبكاتدهسێكیشسهكه

ورهخوایگه،مهرئهسهشلهڵگهبه

}إِنَّاأَْرَسلنَاإِلْیُكْمَرُسوالًَشاِهداًتی:رمــوویهفه

َعلْیُكْمَكَماأَْرَسلنَاإِلىفِْرَعْوَنَرُسوالً*فَعََصى

ُسولفَأََخْذنَاهُأَْخذاًَوبِیالً{ ]فِْرَعْوُنالرَّ

.[16-15تیالمزمل:ســوره



 

 

 

واتا:ئهیبێباوەڕینه!ئێمهپێغهمبهرمانبۆ

ستتاننیشانبداتولهسهرناردن،تاڕێگایڕا

بیروباوەڕوکردەوەکانتانببێتهشایهت،

ههروەکوموسامانبهپێغهمبهرایهتیناردبۆ

سهرقهومیفیرعهون،کهقهومێکیبێباوەڕ

بوون،بهاڵمفیرعهونیشوەکوئێوەملهوڕیی

نواندولهموسایاخییبوو،لهبهرئهوەزۆربه

یزۆرتوندییگرتماننوبهسهرەنجامێک

ناخۆشوقورسلهدەریادانوقممانکردن.

ڕازینابێتهیچورهم:خوایگهدووه

تیكردنیداندایهرستنوبهپهسێكیترلهكه

كییههیچفریشتهڵی،نهشوهاوههاوبهبكرێته

رونێراوێكیمبههیچپێغهنهخۆی،وهنزیكله

ورهگهخوای،مهرئهسهشلهڵگهتر،به

الَمَساِجدَهللِتی:رموویهردگارفهروهوپه }َوأَنَّ

[18تیالجن:]سورهفاَلتَْدُعوَمَعهللاِأََحداً{

.



 

 

 

واتا:بێگومــانمزگهوتهکانهیخودانو

جێگایپهرستنیئهون،لهوێلهخودازیاتر

پهنابۆکهسێکیترمهبهنوداواییارمهتیله

.کهسێکیترمهکهن

)رمبهڵیپێغهیگوێڕایهوهم:بێگومانئهسێهه

خودایبێت،وهصلیهللاعلیهوسلم(

بۆیرستبێت،دروستنیهكتاییپهیهبه

سێكبكاتكهتیوپشتگیریكهدۆستایه

ن،كهیدهكهرهمبهتیخواوپێغهدوژمنایه

پشتیوانوشیكهسانهوكهرچیئهگهئه

سیشیبن،كاتنزیكترینكهپشتگیریانده

رموێت:فهردگاردهروهپهمهرئهسهشلهڵگهبه

}التَِجدُقَْوماًیُْؤِمنُوَنبِاهللَِوالیَْوِماآلِخِریَُوادُّوَن

َمْنَحادَّهللاََوَرُسولهَُولْوَكانُواآبَاَءُهْمأَْوأَْبنَاَءُهْم

ُهْمأَْوَعِشیَرتَُهْمأُولئَِكَكتََبفِيقُلوبِِهُمأَْوإِْخَوانَ

اأِلیَماَنَوأَیَّدَُهْمبُِروحٍِمْنهَُویُْدِخلُهْمَجنَّاٍتتَْجِري

ِمْنتَْحتَِهااألَْنَهاُرَخالِدیَنفِیَهاَرِضَيهللاَُعْنُهْم



 

 

 

ِحْزَبهللاِهُ ُمَوَرُضواَعْنهُأُولِئَكِحْزُبهللاِأاَلإِنَّ

.[22تیالمجادلة:]سورهالُمْفلُحوَن{

وێتستناكهواتا:تۆهیچقهوموکۆمهڵێكتده

ڕیانبهخوداوبهڕۆژیدواییبهڕاستیباوه

ههبێت،لهههمانکاتداخۆشهویستیو

دۆستایهتیلهگهڵکهسێكیانکۆمهڵێکدا

ببهستن،کهبهکردەوەیاندوژمنایهتیلهگهڵ

)صلیهللاعلیهوسلم(ریخواداخوداوپێغهمبه

بکهن،بائهوکهسانهباوکیشیانبنیان

کوڕەکانیانبنیاخودبراکانیانبنیانله

عهشرەتوڕەگهزیخۆیانبن...جائهوانهی

کهبهوشێوەیهبن،ئهوەخودائیمانیلهدڵیاندا

جێگیرکردووەولهالیهنیخۆیهوەیارمهتی

انخاتهناوباخوداون،لهڕۆژیدواییشدادەی

باخاتیئهوبهههشتهوە،کهچهندەهاڕووبار

بهژێریانداتێدەپهڕێتوههتاههتایهتیایدا

دەمێننهوەوبۆخۆیانڕادەبوێرنوخودالێیان

ڕازیدەبێتوئهوانیشبهونیعمهتو



 

 

 

بهخششانهیکهخوداپێیبهخشیونلهخودا

ڕازیدەبن...ئهوانهحیزبوکۆمهڵیخودان،

ائاگاداربنکهبهڕاستییههرحیزبوج

کۆمهڵیخوداوپهیڕەوانیفهرمانهکانیئهو

سهرکهوتووسهرفرازن..

ردگارروهم:ناسینیپهكهییهماوبنچینهبنه

)هللاجلجالله(

ڕێنومایكاروورهخوایگهوئاگاداربهبزانه

تیخۆی،رستنوعیبادهرتبێتبۆپهڕێنشانده

كهیهوهتیڕێبازیئیبراهیمئهبێگومانپاكیه

كخوایییهبه)هللاجلجالله(ورهخوایگه

دڵسۆزیوئیخالصرستیت،وئاینداریتبهبپه

ورهشخوایگهمهربهوبێت،ههربۆئههه

رڵكی،وههمخهرجهسهبهرمانیكردووهفه

كخوایروهههوستیكردوون،شدرمهبۆئه

َواأِلْنَستی:رموویهفهورهگه }َوَماَخلْقُتالِجنَّ

.[56تیالذاریات:]سورهإِاللیَْعبُدُوِن{



 

 

 

رستنینهابۆپهومرۆڤمتهواتا:منجنۆكه

.خۆمدروستكردووه

)یعبدون(یووشهستلهبهمه

رمانێكیشكهترینفهوره،گهرستیهكخواپهیه

لهبریتیهرمانیپێكردووهفهورهخوایگه

نهانهاوتهستپێیتهبهمهرستی،كهكخواپهیه

ترینورهرستیت،وگهبپه)هللاجلجالله(

ڕێگریلێكردبێتورهخوایگهشتێكیشكه

تپێیسبهمهبۆی،كهڵبڕیاردانههاوه

و،یریئهغهلهیهوههاواركردنوپاڕانه

تی:رموویهفهورهخوایگه،مهشبۆئهلگهبه

تی:]سوره)َواْعبُدُواهللاََوالتُْشِرُكوابِِهَشْیئاً{

.[36النساء:

رستنوهیچنهاخوابپهته(ڵکینهیخه)ئهواتا:

ن.دهیارمهڵێکیبۆبڕریکوهاوهشهجۆره



 

 

 

ماووسێبنهرپێیانووتیت:ئایائهگهئه

مرۆڤواجبوپێویستهنكهكامانهیهبنچینه

زایانبێت؟شاره

ردگاریخۆیروهپهندهاڵمدابڵێ:بهوهله

)صلیهللاعلیهیكهرهمبهوئاینيخۆیوپێغه

چاكبناسێت.وسلم(

؟ردگارتكێیهوهررپێیانوتیت:پهگهئه

كهیه)هللا(ردگارمروهاڵمدابڵێ:پهوهله

واویجیهانویكردووم،وتهردهروهپه

كانیتهنازونیعمهكانیتریشیبهدروستكراوه

رستراویویشپهرئه،ههكردووهردهروهپه

رستراوێكیویشهیچخواوپهلهوجگهمنه

ورهخوایگه،مهرئهسهلهشڵگه،بهترمنیه

]}الَحْمدُهللَِرّبِالعَالِمیَن{تی:رموویهفه

.[1تیالفاتحة:سوره



 

 

 

یوخوایهبۆئهرچیسوپاسوستایشهواتا:هه

موو،ههمووجیهانیانهردگاریههروهپهكه

)هللاجلجالله(ردگارروهپهلهشتێكیشجگه

،منیشیجیهاندایهچوارچێوهدروستكراووله

دان.وجیهانهیلهوانهكێكملهیه

چیشتێكدارپێیانووتیت:بهگهئه

ردگارتناسی؟روهپه

كانیدا،ودروستكراوهنیشانهاڵمدابڵێ:بهوهله

،ووڕۆژوخۆرومانگهوشهكانیئهنیشانهله

كهاسمانهوتئرحهههكانی:دروستكراوهلهوه

نویشیتێیداههوهوئهكهویهوتزهرحهوهه

.نێوانیاندایهیشیلهوهئه

وره:خوایگهمهرئهسهشلهڵگهبه

}َوِمْنآیَاتِِهاللْیلَوالنََّهاُرتی:رموویهفه

َوالشَّْمُسَوالقََمُرالتَْسُجدُواللشَّْمِسَوالللقََمِر

إِْنُكْنتُْمإِیَّاهُتَْعبُدُوَن{َواْسُجدُواهللِ ]الِذيَخلقَُهنَّ

.[37تیفصلت:سوره



 

 

 

اڵتیسهکانیدهڵگهوبهنیشانهواتا:له

،ووڕۆژوخۆرومانگهردگارشهروهپه

بۆخۆر،یانمانگنسوژدهکهرگیزنههه

هنکببهوخوایهنهابۆئهتهڵکوسوژدهن،بهببه

خۆتانبهرئێوهگهدروستیکردوون،ئه

ورئهزاننوههودهیئهقینهیڕاستهندهبه

رستن.پهده

َربَُّكُمهللاُالِذيَخلَقتی:رموویههافهروههه }إِنَّ

اْستََوىَعلى السََّماَواِتَواألَْرَضفِيِستَِّةأَیَّاٍمثُمَّ

َهاَریَْطلبُهَُحثِیثاًَوالشَّْمَسالعَْرِشیُْغِشياللْیلالنَّ

َراٍتبِأَْمِرِهأاَللهُالَخلُق َوالقََمَرَوالنُُّجوَمُمَسخَّ

العَالِمیَن{ تی]سورهَواألَْمُرتَبَاَرَكهللاَُربُّ

.[54االعراف:

کهیه()هللاردگارتانروهواتا:بێگومانپه

شڕۆژداهیشماوهلهویکانوزهئاسمانه

)رشرعهسهوهرزبویهدروستكرد،پاشانبه

ختیستانوتهتییوهچۆنیهتهڵبهئه



 

 

 

تانهوبابهلێشتیلهتیوگهوایهرمانڕهفه

مفسیریئه،تهرهدهبهیبۆچوونیئێمهرادهله

،دپرسیووهحمهوامالیکوئهپێشهیانلهتهئایه

،یهتیههقیقهحهکهستانهوه:انهاڵمداوتوویوهله

،پرسیارکردنیهیشاراوهکهتیهچۆنیه

،(ڕبوونپێیواجبه،باوهیهیبیدعهربارهده

ییشێنهکاتێکدابهپۆشێت؛لهو،ڕۆژدادهشهبه

کانستێرهدوایدا،خۆرومانگوئهبهوداڵهعه

تهوونهوترمانیخواکهفهبهموویان(رهه)هه

رناچن،ئاگاداربنوبزاننرمانیدهفهڕولهگه

،وهربۆئهههرچیدروستکردنوبڕیاردانههه

وبینرداریئهرمانبهمووانفهباههدهواته)که

کوپیرۆزو،موبارهچین(رنهرمانیدهفهوله

ردگاریجیهانیان.روهپه()هللازاتییهورهگه

،رستراوهپه)رب(یووشهتلهسبهمه

تیرموویهفهورهخوایگهمهرئهسهشلهڵگهبه

}یَاأَیَُّهاالنَّاُساْعبُدُواَربَُّكُمالِذيَخلقَُكْمَوالِذیَن:

َّقُوَن*الِذيَجعَللُكُماألَْرَض ِمْنقَْبلُكْملعَلُكْمتَت



 

 

 

لِمَنالسََّماِءَماًءفَِراشاًَوالسََّماَءبِنَاًءَوأَْنزَ

فَأَْخَرَجبِِهِمَنالثََّمَراِتِرْزقاًلُكْمفَالتَْجعَلواهللِ

-22تی:البقرة:]سورهأَْندَاداًَوأَْنتُْمتَْعلُموَن{

23].

یبۆکردوونویهمزهئهیکهوخودایهواتا:ئه

ریداسهئاسانییبهژینوبهخو،تیایدادهڕایهبه

ئاسمانییکهوخودایهچن..ئهدێنوده

ومووئهههکهزراندوهكدامهیهشێوهبه

یاسایکێشکردنبهتیایدایهستێرانهئه

یانکهریهو،ههوهتهستراونهبهوهکترهیهبه

بێدان،بهوهخوالنهیخۆیانلهرخولگهسهله

یکهوخودایهون..ئهکتریبکهریهیبهوهئه

بێتهدهبارێنێت،کهبارانتانبۆدهوهئاسمانهله

ومیوهوزبوونیگشتجۆرههۆیسه

ڕزقوڕۆزیبۆجاتێك،تاببێتهوزهسه

هاوتایخودا،نهکهسمهوابێتکهئێوه،که

زاننندهرنجبدهختێكسهنهرئێوهگهئهچونکه

وزیاترهیچو،لهداتاكوبێهاوتایهخوکه



 

 

 

نیهوهیئهو،شایستهسێكتوانایهیچینیهکه

ونایبۆببرێت،جائهرسترێتوپهبپهکه

زیندووبێتیانمردوو،بتێكبێت،یــانسهکه

بریپیاوچاكێك.قه

لهتیخوایلێبێت(حمه)ڕهثیرابنكه

ڵێت:دروستكارودائهنهتامئایهفسیریئهته

یهوهیئهشایستهشتانهمووهمههخالیقیئه

رسترێت.تیبكرێتوبپهعیباده

ورهخوایگهرستنیشكهكانیپهجۆره

یانرمانیپێكردووه،نمونهردگارفهروهوپه

كانیئیسالموئیمانوئیحسان،كپایهوه

وئومێدپێوهیواوههانزاوپاڕانهروههه

ستنوترسانلێی،ناپێبهبوون،وپشتوپه

ڵكاركردنلهگهشتێكلهزكردنوترسلهوحه

لێی،وخشوعبۆی،وترسوهوتنهپێناودووركه

یورهگهمایدڵنیابوونلهربنهسهلێیله

بۆالیخوا،وهڕانهڵگهگهو،لهاڵتیئهسهدهو



 

 

 

ناگرتنپێی،ولێی،وپهتیكردنوداواییارمه

ربڕینسهدا،وهنگانهكاتیتههانابۆبردنیله

زركردن،وجگهوقوربانیبۆكردن،ونه

نكهرستنههكیتریپهیهیشژمارهمانهله

كهرمانیكردووهجلجاللهفهورهخوایگه

)هللا(عاالیقتهربۆذاتیههموویانهههه

ورهخوایگه،مهرئهسههشلڵگهبن،به

الَمَساِجدَهللِفَالتَْدُعوَمَعتی:رموویهفه }َوأَنَّ

.[18تیالجن:]سورههللاِأََحداً{

واتا:بێگومانمزگهوتهکانهیخودانو

یوهستئهبهجێگایپهرستنیئهون،مه

رستنینهاشوێنیپهكانتهوتهمزگه

لهخودازیاترپهنابۆردگارن،لهوێروهپه

کهسێکیترمهبهنوداواییارمهتیله

کهسێکیترمهکهن.

بۆرستنانهتیوپهندایهمبهشتێكلهسێكركههه

نجامبدات،ئه)هللاجلجالله(یریغه



 

 

 

ڵڕیزیهاوهچێتهدهسهوكهبێگومانئه

،مهشبۆئهڵگه،بهوهڕانهرانوبێباوهبڕیارده

}َوَمْنیَْدُعَمَعتی:رموویهفهورهخوایگه

هللاِإِلهاًآَخَرالبُْرَهاَنلهُبِِهفَإِنََّماِحَسابُهُِعْندََربِِّه

تیالمؤمنون:]سورهإِنَّهُالیُْفلُحالَكافُِروَن{

117].

کیتربڕیاربداتویخوایهسهوکهواتا:ئه

رێت،وهاواروهانایبۆبهریکیخواشهبیکاته

،نیهوهستهدهکیبهیهڵگههیچبهکاتێکداکهله

یالیوهڕاستیحسابولێپرسینهبهوهئه

ڕوخواردگارێتی،بێگومانبێباوهروهپه

رفرازنابن.ناسانسهنه

)ریخودایشداهاتووهمبهیپێغهرموودهفهله

}تی:رموویهفههكصلیهللاعلیهوسلم(

وه(واتا:نزاوپاڕانه[1])الدعاءمخالعبادة{

رسهشلهڵگه،بهرستنهرۆكیپهوناوهكاكڵه

}َوقَالَربُُّكُمتی:رموویهفهورهخوایگه،مهئه



 

 

 

الِذیَنیَْستَْكبُِروَنعَ ْناْدُعونِيأَْستَِجْبلُكْمإِنَّ

تی]سورهِعبَادَتِيَسیَْدُخلوَنَجَهنََّمدَاِخِریَن{

.[60غافر:

منرمووی:داوالهردگارتانفهروهواتا:په

اڵمتان،منیشوهوهمنبپاڕێنهنولهبكه

ورهگهیخۆبهوانه،بێگومانئهوهمهدهده

شۆڕیرسه،بهرستنمداپهررامبهزاننلهبهده

.وهخهدۆزهچنهوڕیسواییده

ورهخوایگهنهالهبێتتهدهشكهوهیئهڵگهبه

ورهخوایگهكهیهتهمئایهئهبترسیت،

}فاَلتََخافُوُهْمَوَخافُوِنإِْنُكْنتُْمتي:رموویهفه

.[175تیالعمران:]سورهُمْؤِمنِیَن{

دوژمنو!لهڵمانینهیموسئهواتا:ئێوه

منرلهڵکوههترسن،بهیتانمهكانیشهدۆسته

ڕاستیئیماندارن.بهرئێوهگهبترسن،ئه



 

 

 

خواییئومیدوهیوابوونبهڵگهبهوه

}فََمْنَكاَنرموێت:فهدهورهخوایگه،ورهگه

الیُْشِرْكیَْرُجوالقَاَءَربِِّهفَلیَْعَملَعَمالًَصالحاًوَ

.[110تیالكهف:]سورهبِِعبَادَةَِربِِّهأََحداً{

واتا:جائهوەیدەیهوێتبهدیداری

پهروەردگاریخۆیشادبێت،باکردەوەیچاك

ئهنجامبداتوجگهلهخوداهیچکهسێکیتر

نهپهرستێتو،لهغهیریڕەزامهندییخودا

ازیاترلهخهمیڕەزامهندییکهسیدیکهد

نهبێت...چونکهههوڵدانبۆبهدەستهێنانی

ڕەزامهندییکهسێکیترلهگهڵڕەزامهندیی

پهروەردگاردا،دەبێتههاوەڵدانانبۆخودا.

،ورهخوایگهستنبهنابهیپشتوپهڵگهبه

}َعلىهللاِفَتََوكَّلواإِْنُكْنتُْمتی:رموویهكفهوه

.[23دة:تیالمائ]سورهُمْؤِمنِیَن{

خودانهاپشتبهترسنوتهمهوایهواتا:جاکه

خوداوواوتانبهڕیتهباوهرئێوهگهستن،ئهببه



 

 

 

تیرموویههافهروههه،یهیههکهرهمبهپێغهبه

تی]سوره}َوَمْنیَتََوكَّلَعلىهللاِفَُهَوَحْسبُه{:

.[3الطالق:

ستێخواببهسێپشتبهرکه:ههواتا

پشتیوانسهكهخوایبهوهكانیدائهكاروبارهله

ریبێت.تیدهویارمه

زلێكردنڕدارحهبێتباوهدهشكهوهیئهڵگهبه

)عاالیقتهربۆذاتیههچیههوترسانوملكه

وهیهمبارهردگارلهروهپهبێت،هللا(

إِنَُّهْمَكانُوایَُساِرُعوَنفِي}تی:رموویهفه

الَخْیَراِتَویَْدُعونَنَاَرَغباًَوَرَهباًَوَكانُوالنَا

.[90تیاالنبیاء:]سورهَخاِشِعیَن{

كهقینهردارانیڕاستهواتا:بێگومانباوه

کردنپێشبڕکێیاندهمهنگیئهرانپێشهمبهپێغه

کدا،وهیهچاکهمووخێرونجامدانیههئهله

توحمهئومێدیڕهکرد،بهکوڵیاندهنزایبه

شمیئێمهخوخهدۆزهولهشتیئێمهههبه



 

 

 

چبوونبۆردنکهگهمیشهههوانهترسان،ئهده

.ئێمه

ورهخوایگهرلهبێتههدهشكهوهیئهڵگهبه

نڕبووڵباوهگهبترسیت،له)هللاجلجالله(

اڵتیسهواویدهییوتهورهگهودڵنیابوونله

ورهخوایگهكهیهتهمئایهئه،پیرۆزهوزاتهئه

]}فاَلتَْخَشْوُهْمَواْخَشْونِي{تي:رموویهفه

.[150تیالبقرة:سوره

ترسنمهمكارانپیالنیستهلهسائێوهواتا:ده

مننهالهڵكوته،بهگرنشیانمهو،گوێبۆقسه

بترسن.

نهاڕووتلهبێتتهدهشكهوهیئهڵگهبه

بۆوهڕانهكردنوگهوبهردگاربێتبۆتهروهپه

}َوأَنِیبُواتی:رموویهفهورهخوایگهو،الیئه

[54تیالزمر:]سورهإِلىَربُِّكْمَوأَْسلُمواله{

.



 

 

 

وهڕێنهتانالیخوابێتوبگهوامدڵردهواتا:به

وبن،سلیمیئهردگارتانوتهروهبۆالیپه

كیكردنیشكهتیوكۆمهیداواییارمهڵگهبه

مئهداوابكرێت،ورهخوایگهرلهبێتههده

تی:رموویهردگارفهروهپهكهیهپیرۆزهتهئایه

تیالفاتحة]سوره{}إِیَّاَكنَْعبُدَُوإِیَّاَكنَْستَِعینُ

رتۆنهاههردگارتهروهیپهواتا:ئه[5:

تییتۆیشداواییارمهرلهنهاههرستینوتهپهده

ین.كهكوپشتیوانیدهوكۆمه

حیحیشداهاتووهیصهرموودهفههالهروههه

)صلیهللاعلیهوسلم(ریخوامبهپێغهكه

واتا}إذااستعنتفاستعنباهلل{تی:رموویهفه

كیتكرد،تیوكۆمهركاتێكداواییارمه:هه

.یداوابكهورهخوایگهرلهنهاههتهوهئه

خودانابهرپهبێتههدهشكهوهیئهڵگهبه

}قُلتی:رموویهفهورهخوایگهبگیرێت،

النَّاِس{ واتا[1:تیالناس]سورهأَُعوذُبَِرّبِ



 

 

 

گرمبهنادهدبڵێ:پهمهیموحه:ئه

ڵكی.مووخهردگاریههروهپه

هاناوهبێتداوایبهدهشكهوهیئهڵگهبهوه

خوابكرێت،رلهوتنهههاتنوفریاكه

}إِْذتَْستَِغیثُوَنَربَُّكْمتی:رموویهرگارفهروهپه

.[9النفال:تیا]سورهفَاْستََجاَبلُكْم{

نگیجهلهكهوهنهبکهوکاتهواتا:یادیئه

ردگارتانروهپهتبوونولهحهدرداناڕهبه

کردكهتیتانلێدهوداواییارمهوهپاڕانهده

بوووهكانتاندا،ئهردوژمنهسهرتانبخاتبهسه

ریخستنوسهوههاناتانهخوایشخێراهاتبه

.

ربڕینوقوربانیبێتسهدهشكهوهیئهگهڵبه

ردگارروهپهبێت،ورهربۆخوایگهكردنهه

َصالتِيَونُُسِكيَوَمْحیَاَيتی:رموویهفه }قُلإِنَّ

َوَمَماتِيهللَِرّبِالعَالِمیَن*الَشِریَكلهَُوبِذَلَك



 

 

 

لالُمْسلِمیَن{ عامتیاالن]سورهأُِمْرُتَوأَنَاأَوَّ

162-163].

ڕاستینوێژور!بڵێ:بهمبهیپێغهواتا:ئه

ربۆجوقوربانییوژیانومردنمگشتههحه

ڵو*هیچهاوهردگاریجیهانیانهروهخوایپه

رمانیفهوهخودایشبه،وهکینیههاوتایه

بهمینموسڵمانمکهکهپێکردووم..منیه

جێکانیبهرمانهخوداوفههمکهواویڕوودهته

دێنم.

)ریخوایشداهاتووهمبهیپێغهرموودهفهله

}لعنتی:رموویهفهكهصلیهللاعلیهوسلم(

وفرینیخوالهواتا:نههللامنذبحلغیرهللا{

خوالهڵوقوربانیبۆجگهئاژهبێتكهسهكه

بڕێت.ردهسه

مرۆڤبڕیاربداتشتێكزریش،كهینهڵگهبه

،ورهرخۆیپێویستبكاتخوایگهسهنهالهته

}یُوفُوَنتی:رموویهقورئانیپیرۆزدافهله



 

 

 

هُُمْستَِطیراً{ ]بِالنَّْذِرَویََخافُوَنیَْوماًَكاَنَشرُّ

.[7تیاالنسان:سوره

كانیخودائهوکهسانهنکهههرواتا:بهنده

سهرخۆیانبڕیاربدەن،بهبێکارێکیخێرله

دواکهوتنوبهڵێنشکاندنئهنجامیدەدەنوله

مهبهستپێیقیامهته()كهڕۆژێكدەترسن

مووشوێنێكداباڵوههشهڕوناخۆشییهکهیبه

.وهبێتهده

زام:ناسینوشارهیدووهماوبنچینهبنه

وڵگهبهیسالمبهئاینیپیرۆزیئبوونله

رچاوڕوونی.سهله

ورهخوایگهسلیمبوونبهتهلهویشبریتیهئه

ندكخوای،وپابهیهرستنیبهدگاروپهورهوپه

ریڵیكردنی،وخۆبهگوێڕایهیبهبوونپێوه

رانڵبڕیاردههاوهلهوهوتنهكردنودووركه

وتوانی.وشوینكه



 

 

 

ستپێیبهئیسالممه:یهلهشسێپمهئه

ڕهێنان،وهڵئیمانوباوهگه،لهموسڵمانبوونه

مكێكلهریهكاری،هههائیحسانوچاكهروههه

.یهوڕوكنیخۆیههشپایهپالنه

كانیئیسالمپێنجن:وڕوكنهپایهم:كهییهپله

هقنیههرستراوێكیبهیهیچپهوهشاهیدیدانبه

دیشمهبێگومانموحهوه)هللا(لهجگه

یاندنیپێنججێگهبه،وهریخودایهمبهپێغه

كاتیماڵكردنیزهدره،وهكهرزهفهنوێژه

زان،ومهوسامان،وڕۆژووگرتنیمانگیره

یكهتلێگراوهڕێزوحورمهجكردنیماڵهحه

خوا.

تیرموویهفهورهخوایگهتومان،یشایهڵگهبه

}َشِهدَهللاُأَنَّهُالإِلهَإِالُهَوَوالَمالئَِكةَُوأُولو:

الِعلِمقَائِماًبِالِقْسِطالإِلهَإِالُهَوالعَِزیُزالَحِكیُم{

.[18تیالعمران:]سوره



 

 

 

ڕاستیهیچبهداکهواتا:خواشاهیدیده

هاروهو،ههئهلهقنیهجگهههرستراوێكیبهپه

)لهکانیشنزانستهکانوخاوهفریشته

کیڕاستیهڕێگهبهکهرانوزانایان(مبهپێغه

دادمیشهلمێننخواههیسهودروستده

کیترخوایهوزاتهلهوجگههایهریڕهروهپه

.ستودانایهکیبااڵدهوخوایهوئهنیه

رستراوێكیهیچپه:یهوهستپێیئهبهمه

مووهه)الإله(،،،)هللا(لهقنیهجگهههبه

وبهوهكاتهتدهڕه)هللا(لهرستراوێكیجگهپه

موویشهه)إالهللا(زانێت،وایدهناڕه

یورهتیكردنێكبۆخوایگهندایهرستنوبهپه

كات،ڵوبێهاوتاثابتوجێگیردهبێهاوه

كچۆنروهرستندا،ههپهلهڵێكینیهوههیچها

اڵتیدا،سهموڵكودهڵێكیشینیهلههیچهاوه

پیرۆزهتهمئایهشئهمهیئهفسیروڕاڤهته

كیترداجێگایهلهورهخوایگهیكاتكهده

}َوإِْذقَالإِْبَراِهیُمألَبِیِهَوقَْوِمِهتی:رموویهفه



 

 

 

اتَْعبُدُوَن*إِالالِذيفََطَرنِيفَإِنَّهُإِنَّنِيبََراٌءمِ مَّ

َسیَْهِدیِن*َوَجعَلَهاَكلَمةًبَاقِیَةًفِيَعِقبِِهلعَلُهْم

.[28-26تیالزخرف:]سورهیَْرِجعُوَن{

یاديوهبیهێنهوکاتهدئهمهیموحهواتا:ئه

یخۆیکهباوکیوهۆزهئیبراهیمبهخؤتکه

یوشتانهرێزملهپهڕاستیمندوورهبهوت:

رستن*منتهنهاخودادەپهرستم،یپهدهئێوهکه

ئهوخودایهیکهلهنهبوونهوەهێناومیهتیه

بوون،بێگومانهیدایهتیشمدەداتوڕێگای

وسائیترڕاستیشمبۆڕووندەکاتهوە*ئه

وئه)سهالمیخودایلێبێت(ئیبراهیم

ناونهوەکانیدابهلهیرستیهکخواپهیهرنامهبه

بهردەوامییهێشتیهوە،تائهگهرههرکهسێك

رستیلێشێواههرچیزووترهكخواپهڕێگاییه

بگهڕێتهوەبۆالی.

}قُلیَاأَْهلالِكتَاِبتی:رموویههافهروههه

إِالهللاَتَعَالْواإِلىَكلَمٍةَسَواٍءبَْینَنَاَوبَْینَُكْمأاَلنَْعبُدَ



 

 

 

َِّخذَبَْعُضنَابَْعضاًأَْربَاباً َوالنُْشِرَكبِِهَشْیئاًَوالیَت

ِمْندُوِنهللاِفَإِْنتََولْوافَقُولوااْشَهدُوابِأَنَّا

.[64تیالعمران:]سورهُمْسلُموَن{

علیه)صلیهللارمبهپێغهکاتهڕوودهتهمئایهئه

كانلهننامهخاوهرموێتبهفهوپێیدهوسلم(

رنبۆالیكانبڵێ:وهوگاورهکهجوله

..داوئێوهنێوانئێمهكسانلهكییهیهووته

سێکیترخودازیاترکهلهیهوهویشئهئه

هیچین،وهدهڵیبۆبڕیارنهرستینو،هاوهپهنه

تویعهرنشهخاوهسێکیتربهسێکمانکهکه

چیملکهشایستهزانین،کهرماننهنفهخاوه

ڵبۆخودالههاوهکردنبێتبۆیوببێته

ڵکردووانپشتیانههرئهگهبڕیارداندا..جائه

،وهیخۆیانمانهڵهڕیههربیروباوهسهله

تبن،شایهئێوهوکاتپێیانبڵێ:ئه

ووتمانوهکیهههوشتانهڕمانبهباوهئێمه

خودازیاترهیچڵینولهچوگوێڕایهملکه

رستین.ناپهشتێکیدیکه



 

 

 

دمهموحهیكهوهرشاهیدیدانبهسهشلهڵگهبه

ردگارروهپه،رونێردراویخوایهمبهپێغه

}لقَْدَجاَءُكْمَرُسوٌلِمْنأَْنفُِسُكْمتی:رموویهفه

ْمَحِریٌصَعلْیُكْمبِالُمْؤِمنِیَنَعِزیٌزَعلْیِهَماَعنِتُّ

.[128رتیالتوبة:]سورهَرُؤوٌفَرِحیٌم{

رێکتانلهمبهپێغه!ئێوهڵکینهیخهواتا:ئه

رمانیخوداتانیفهوه،بۆئهخۆتانبۆهاتووه

یپێروزیانیئێوهرهنێت،زهیهپێڕابگه

بهزۆرگات،وهوئازاریپێدهناخۆشه

ڕوویهوهیئهورهمیگهبۆتانوخهرۆشهپه

تتوڕێگایڕاستیهیدایههیدایهنهبکه

و،الیئیماندارانههادڵیلهروهر،ههبهبگرنه

ڵیانداوزۆریشگهلهبانهییومیهرهزهبهزۆربه

وێن.خۆشیده

ریمبهدپێغهمهموحهشاهیدیدانكهستلهبهمه

رمانییفهوهڵیبیتله،گوێڕایهایهخود

واڵییههوهڕاستیبزانیتله،وبهپێكردووه



 

 

 

غهدهیقهوهلهوهویتهدوربكه،وهپێداوه

كیههیچشێوهبه،وهنشیكردووهرزهوسه

ویتبهدهنجامنهرستنئهتیوپهندایهبه

تی.وهێناویهبێتئهنهتهریعهشه

یكاتدانوڕاڤهینوێژكردنوزهڵگهبه

}تی:رموویهفهورهخوایگهرستی،كخواپهیه

یَن َوَماأُِمُرواإِاللیَْعبُدُواهللاَُمْخلِصیَنلهُالدِّ

َكاةََوذَلَكِدیُن ُحنَفَاَءَویُِقیُمواالصَّالةََویُْؤتُواالزَّ

.[5تیالبینة:]سورهالقَیَِّمِة{

یکهوهبهدرابووجگهرمانیشیانپێنهواتا:فه

پاکیودڵسۆزیونوبهرستیبکهخواپه

بنکهرنامهرداریئاینوبهرمانبهچیفهملکه

ندینهاپابهمووئایینێكوتهههنلهوالبده

ڕێكوپێکیئایینیئیسالمبن،نوێژیشبه

مانیانماڵوساکاتیشلهن،زهنجامبدهئه

ڕاستوئاینینامهیهوهن،ئهربکهده

کانیخوا.نرخهبه



 

 

 

ورهخوایگهیڕۆژووگرتنیش،ڵگهبه

}یَاأَیَُّهاالِذیَنآَمنُواُكتَِبَعلْیُكُمتی:رموویهفه

یَاُمَكَماُكتَِبَعلىالِذیَنِمْنقَْبلُكْملعَلُكْم الّصِ

َّقُوَن{ .[183:رتیالبقرة]سورهتَت

!ڕتانهێناوهباوهیکهوانهیئهواتا:ئه

کوروه،ههرزکراوهرفهسهڕۆژووگرتنتانله

رزفهکانیپێشئێوهنئایینهرخاوهسهله

بپارێزنوخراپهکوخۆتانلهکرابوو،تاوه

.نتیخودایخۆتانبکهندایهبه

ردگارروهپهجكردنیش،یحهڵگهبه

البَْیِتَمِنتی:رموویهفه }َوهللَِعلىالنَّاِسِحجُّ

َعِن هللاََغنِيٌّ اْستََطاَعإِلْیِهَسبِیالًَوَمْنَكفََرفَإِنَّ

یبڕیارداوهعبهجیكهواتا:خواحهالعَالِمیَن{

یتوانایرێگایوهرئهسهردم،لهرمهسهله

جهوحهڕیبهسێكیشباوهركهبێت،وهههه

،ڕهكافروبێباوهباچاكبزانێكهوهبێ،ئهنه



 

 

 

ڵكانیجیهان،واویخهتهراستییخوایشلهبه

.وان،بێنیازهرلهنهاههكتهنه

،شهبهفتاوهێندهڕ:حهم:باوهیدووهپله

یه،)الإلهإالهللا(یرزترینیانووشهبه

رسهلهتیهحهوناڕهونزمترینشیانالدانیئازار

شێكهرموشكۆیشبهڵكی،شهڕێگایخه

ن:شدانهڕیششهكانیباوهپایهڕ،باوهله

،به)هللاجلجالله(ورهخوایگهڕتبهباوه

كان،وبهئاسمانیهكتێبونامهكانوبهفریشته

ریدهقهڕۆژیدوایی،وبهران،وبهمبهپێغه

بێت.ههڕخێروشه

ورهخوایگه،شپایهمشهرئهسهشلهڵگهبه

أَْنتَُولواُوُجوَهُكْمتی:رموویهفه }لْیَسالبِرَّ

َمْنآَمَنبِاهللِ البِرَّ قِبَلالَمْشِرِقَوالَمْغِرِبَولِكنَّ

َوالیَْوِماآلِخِرَوالَمالئَِكِةَوالِكتَاِبَوالنَّبِیِّیَن{

.[177بقرة:تی:ال]سوره



 

 

 

اڵتوڕووکردنهڕۆژههڕووکردنهواتا:

کاریینیه،یباشییوچاکهڕۆژئاوانیشانه

وهخودابهلهوهکردنونزیکبوونهڵكوچاکهبه

ڕیبهباوهوهموودڵێکیهههسێكبهبێتکهده

ربۆپاڵنهببێتهڕێكکهبێت،باوهخوداهه

هاروهکانی..ههرمانهفهجێکردنیبڕیاروجێبه

هاتنیڕۆژیدوایی،کهبێتبهڕیههباوه

..وهکرێنهکانیتیادازیندوودهمیزادهمووئادههه

کانوبهفریشتهڕیبههاباوهروههه

بێت..کانیخوداههکتێبهکانوبهرهمبهپێغه

خوایر،دهقهڕبوونبهرباوهسهشلهڵگهبه

}إِنَّاُكلَشْيٍءَخلْقنَاهُبِقَدٍَرتی:رموویهفهرهوگه

.[49تیالقمر:]سوره{

مووشتێکمانههواتا:بێگومانئێمه

یدیاریکراودروستكردووه.خشهونهندازهئهبه

ویشكاری،ئهئیحسانوچاكهم:یسێههپله

تیوندایهبه:لهبریتیهكه،یهكپایهیه



 

 

 

یوهكئهیت،وهكبكهیهشێوهرستیبهخواپه

ورتۆیشئهگهردگارببینیت،خۆئهروهپه

وهیهمبارهلهبینیت،رتۆدهوههبینیتئهنه

هللاََمَعالِذیَنتی:رموویهفهورهخوایگه }إِنَّ

تیالنحل:]سورهاتَّقَْواَوالِذیَنُهْمُمْحِسنُوَن{

128]

کهدایهسانهوکهڵئهگهڕاستیخوالهواتا:به

شوانههائهروهگوناهوههلهخۆیانپاڕاستووه

خوازن.کاروچاکهچــاکهکه

}َوتََوكَّلَعلىالعَِزیِزتی:رموویههافهروههه

ِحیِم*الِذيیََراَكِحیَنتَقُوُم*َوتَقَلبََكفِي الرَّ

تی:]سورهَن*إِنَّهُُهَوالسَِّمیُعالعَلیُم{السَّاِجِدی

.[220-217الشعراء

بانتستومیهرهخوایبااڵدهواتا:پشتبه

بینێكاتێتۆدهیكهوخوایه*ئهستهببه

بینێتتۆدهوزاتهستیبۆنوێژكردن*ئهوهئه

ڵسورانداههبهڕیزیسوژدهچۆنلهکه



 

 

 

زاتێکیوخوایهڕاستیئهیت*بههكوتدهکه

.روزانایهبیسه

}َوَمارموێت:فهكیدهجێگایههالهروههه

تَُكوُنفِيَشأٍْنَوَماتَتْلوِمْنهُِمْنقُْرآٍنَوالتَْعَملوَن

ِمْنَعَمٍلإِالُكنَّاَعلْیُكْمُشُهوداًإِْذتُِفیُضوَنفِیِه{

.[61یونستی:]سوره

شێکلهڵناسی،هیچبههیچکارێکههواتا:به

بین،ئاگادارنهئێمه)کهوهقورئانناخوێنیته

وتێکڵسوکههیچههبه(ڵکینهیخهشئهئێوه

وهریهسهبینبهتنهشایهئێمهڵناسنکههه

چن.نوتیایداڕۆدهدهنجامیدهکاتێکدائهله

،وهیهمسێپلهیئهبارهلهتیشیسوننهڵگهبه

كهئیلهیجوبرهكهناوبانگهبهرموودهفه

كاتتیدهتابڕیوایهریكوڕیخهعومه

بینماجلوسعندرسولڵێت:ودهوهگێڕێتهوده

ذاتیومإذطلع)صلىهللاعلیهوسلم(هللا

علینارجل،شدیدبیاض،الثیابشدیدسواد



 

 

 

علیهأثرالسفر،والیعرفهمناالشعر،الیرى

أحد،حتىجلسإليالنبيصلىهللاعلیهوسلم،

فأسندركبتیهإليركبتیه،ووضعكفیهعلى

أخبرنيعناإلسالم.وقالیامحمد:فخذیه،

}أنتشهدأنالإلهإالهللاوأنمحمداًفقال:

رسولهللاوتقیمالصالةوتؤتيالزكاةوتصوم

تإناستطعتإلیهسبیال{رمضانوتحجالبی

قال:فقال:صدقت.فعجبنالهیسألهویصدقه.

}أنتؤمنباهللقال:فأخبرنيعناإلیمان.

ومالئكتهوكتبهورسلهوالیوماآلخروبالقدر

فأخبرنيعنقال:قال:صدقت.خیرهوشره{

}أنتعبدهللاكأنكتراهفإنلمقال:اإلحسان.

ال:فأخبرنيعنالساعة.قتكنتراهفإنهیراك{

قال:}ماالمسؤولعنهابأعلممنالسائل{قال:

}أنتلداألمةربتهاقال:فأخبرنيعنأمارتها.

وأنترىالحفاةالعراةالعالةرعاءالشاء

قال:فمضىفلبثناملیا.یتطاولونفيالبنیان{

قلت:هللا}یاعمرأتدريمنالسائل{فقال



 

 

 

}هذاجبریلأتاكمیعلمكم:قالورسولهأعلم.

[.(1)رقم]رواهمسلمأمردینكم{

)صلیهللاعلیهرمبهواتا:كاتێكالیپێغه

یدادانیشتبووین،پیاوێكالمانپهوسلم(

یزۆرسپیبوون،پرچكهرگهجلوبهبوو،

واریشبوون،ئاسهكانیزۆرڕهومووه

هیچینرا،وهبدهنهوهرهسهریشیبهفهسه

یالیوكاتهناسی،تائهیدهنهئیمهسێكیشلهكه

دانیشت،و)صلیهللاعلیهوسلم(رمبهپێغه

ژنۆكانیئهژنۆكانینوساندنبهردووئههه

پیخستهردووناولههه،وهریخواوهمبهپێغه

دمهیموحهئهپاشانووتی:كانی،رڕانهسه

ویشئه،واڵمپێدهههوهیئیسالمهبارهله

یتشاهیدیبدهتانێكهوهئیسالمئهرمووی:فه

)هللالهجگهقنیهههرستراوێكیبههیچپهكه

ریمبهدپێغهمهموحهیتكهشاهیدیشبده،وه(

كاتییت،وزهنجامبدهكانتئهنوێژه،وهخوایه

زانمهمانگیڕهیت،ووهربكهسامانتدهماڵو



 

 

 

یتجیماڵیخوابكهحهڕۆژووبیت،وهبه

ئیلمجاجوبرهئهبوو،رهاتووتواناتههگهئه

زۆرڵێت:ردهعومهیت،كهڕاستدهووتی:

كاتوپاشانپرسیاریلێدهرمانسوڕما،سه

ئیلپاشانجوبرهیت،كهڕاستدهڵێت:پێیشیده

واڵمانههوهڕهیئیمانوباوهبارهلهوتی:و

كهیهوهئیمانئهرمووی:ویشفهئهرێ،بده

كانكانوكتێبهخواوفریشتهڕتبهباوه

ریخێردهرانوڕۆژیدواییوقهمبهوپێغه

یت،كهڕاستدهپاشانووتی:بێت،ڕههوشه

یئیحسانبارهلهئیلووتی:مجاجوبرهئه

اڵمداوهویشلهئهرێ،واڵمبدهههوهوچاكسازیه

كرستیت،وهكخوابپهیهشێوهبهرمووی:فه

رتۆگهردگارببینیت،خۆئهروهیپهوهئه

دواتربینیت،رتۆدهوههبینیتئهویشنهئه

واڵمههئیلپرسیاریكردوووتی:جوبره

اڵمداوهله،وهیڕۆژیدواییهبارهرێلهبده

كرێتپرسیاریلێدهیكهسهوكهئهرمووی:فه

كات،پرسیاردهكهزاترنیهشارهسهوكهله



 

 

 

ێرواڵمبدهههئیلووتی:مجاجوبرههئه

رمووی:ویشفهئه،وهكانیهینیشانهبارهله

بێت،یخۆیلێدهكهنهوخاوهورهكگهنیزهكه

كانببینیتڕهروشوانیمهژاتیوههپێپهوه

یوهرزكردنهبهنلهپێشبڕكێبكهكه

ئیلمجاجوبرهئهڵێت:ردهعومهكاندا،خانهباڵه

ڕیمانكرد،كچاوهیهیشماوهڕۆشتوئێمه

رمووی:فه)صلیهللاعلیهوسلم(رمبهپێغه

كێبووسهوكهزانیتئهرئایادهیعومهئه

ووتم:ڵێت:ردهعومهكرد؟یدهكانپرسیاره

رموویفهزانن،یباشتردهكهرهمبهخواوپێغه

یوهئیلبووهاتبووبۆئهجوبرهسهوكهئه:

زاتانبكاتلێی.تانفێربكاتوشارهكهئاینه

)رمبهم:ناسینیپێغهمایسێههوبنهبنچینه

علیهوسلم(صلیهللا

)صلیهللاعلیهدهمهحهتانموحهكهرهمبهپێغه

دیكوڕیعبدهللایمهویشموحه،ئهوسلم(



 

 

 

،هاشمیشكوڕیعبدالمطلبیكوڕیهاشمه

،بهرهعهیشیشله،قوڕهیشههۆزیقوڕهله

كانیئیسماعیلیوهونهوهچهوهبیشلهرهعه

،چاكترینوباشترینلیلنكوڕیئیبراهیمیخه

ریمبهوانوپێغهرئهسهالملهاڵتوسهصه

،ستوسێساڵبووهنیشهمهخۆیشمانبێت،ته

،وبیستتیبووهرایهمبهچلساڵیانپێشپێغه

،واڵپێدراوونێرراوبووهوسێساڵیتریانهه

)إقرأتیتایسورهرهسهبهواڵپێدراوبووههه

)تیتایسورهرهسهبهیشبووهونێرراو(

،وپاشانبووهككهڵكیشاریمه،خهالمدثر(

وره،خوایگهدینهبۆشاریمهكۆچیكردووه

لهوهڵكیئاگاداربكاتهیخهوهتیبۆئهناردویه

وازیڵبڕیاردانبۆخوا،وبانگهترسیهاوهمه

شڵگهبهرستی،كخواپهڵكیشبكاتبۆیهخه

}یَاتی:رموویهفهورهخوایگهمهرئهسهله

أَیَُّهاالُمدَّثُِّر*قُْمفَأَْنِذْر*َوَربََّكفََكبِّْر*َوثِیَابََك

ْجَزفَاْهُجْر*َوالتَْمنُْنتَْستَْكثُِر* ْر*َوالرُّ فََطّهِ

.[7-1تیالمدثر:]سورهَولَربَِّكفَاْصبِْر{



 

 

 

هوکهسهیبهجلوبهرگهکانیواتا:ئهیئ

خۆیداپۆشیوە!ههستهفهرمانهکانیخودابه

خهڵکیڕابگهیهنه*ناویپهروەردگارتبه

گهورەییبهێنهوبهبهرزییوبڵندییڕایبگرە،

چونکهگهورەییتهواوههربۆخودایه*جلو

بهرگهکانتبهخاوێنیوبهپاکییڕابگرە...

رمانهئهوەیهکهههندێكدەڵێنمهبهستلهمفه

دڵتلهههمووجۆرەگوناهێكبهدوور

ڕابگرەوباههمیشهدڵتپهیوەستبێتبه

خودایپهروەردگارتهوە*خۆتلهههموو

کارێكولهههمووقسهوگوتارێكکهگوناهی

بهدواوەبێت،بهدووربگرە*ئهوەی

دەیبهخشیتبهههژاران،منهتیلهگهڵدامهکهو

اخودخۆتدووربگرەلهبهزۆریمهزانه،ی

منهتکردنبهرانبهرڕێنماییکردنیخهڵکی

بۆسهرڕێگایخوداوکردەوەکانیخۆتبه

زۆرمهزانه*خۆتلهسهرئهوفهرمانانهیکه

لهالیهنخوداوەبۆتدێتڕابگرەوبهچاکیی



 

 

 

ئهنجامیانبدەوبهبێسستیودواخستن

ڕایانبگهیهنهبهخهڵکی..

ڵبڕیاردانبۆشیركوهاوهڵكیلهخهمانای

وازیشیانوبانگهوهئاگاداربكاتهورهخوایگه

ستیشلهبهمهرستی،وهكخواپهبكاتبۆیه

رزوبڵندردگارتبهروهرستیپهكخواپهیه

كانتلهوهكاروكردهستلهبهمه،وهڕابگره

مانایوه،وهرهڵبریاردانپاكبكهشیركوهاوه

پشتلهواتا:،كانهستلێیبتهبهالرجز:مه:

رستن،وهیانپهدهكهشبكهسانهوكهكانولهبته

رێزبوونودابڕانپهودوورهوهوتنهدووركه

رستن.بتپهشكهڵكانهوخهله

یماوه)صلیهللاعلیهوسلم(ریخوامبهپێغه

وازكردنبۆبانگهرسهوامبوولهردهساڵبهده

ساڵهودهدوایئهرستی،وهكخواپهیه

یكهكان،وپێنجنوێژهبۆئاسمانهوهرزكرایهبه

رسهرخۆیولهسهله–رزكرارفهسهله



 

 

 

ككهشاریمهدواترسێساڵله–یكهتهئومه

رمانیپێكراكۆچبكاتۆنوێژیكرد،پاشانفه

.دینهشاریمه

لهوهتواتا:كۆچكردنوگواستنههیجره

بۆوواڵتیوهڵبڕیاردانهوواڵتیشیركوهاوه

شلهمكۆچكردنهئیسالموموسڵمانان،ئه

بۆوواڵتیوهڵبڕیاردانهوواڵتیشیركوهاوه

تیرئومهسهلهكهیهریزهئیسالموموسڵمانانفه

یتاكوهاتنیڕۆژیدوایشههمهئیسالمی،ئه

رسهشلهڵگهبهبێت،وامدهردهمێنێتوبهده

الِذیَنتی:رموویهفهورهخوایگهمهئه }إِنَّ

تََوفَّاُهُمالَمالئَِكةَُظالِميأَْنفُِسِهْمقَالوافِیَمُكْنتُْم

قَالواُكنَّاُمْستَْضعَِفیَنفِياألَْرِضقَالواأَلْمتَُكْن

تَُهاِجُروافِیَهافَأُولِئَكَمأَْواُهْمأَْرُضهللاَِواِسعَةًفَ

َجَهنَُّمَوَساَءْتَمِصیراً*إِالالُمْستَْضعَِفیَنِمَن

َجالَوالنَِّساِءَوالِولدَاِنالیَْستَِطیعُوَنِحیلةًَوال الّرِ

یَْهتَدُوَنَسبِیالً*فَأُولئَِكَعَسىهللاُأَْنیَْعفَُوَعْنُهْم



 

 

 

تیالنساء:]سورهاًَغفُوراً{َوَكاَنهللاَُعفُوّ

97-99].

داموسڵمانککهمهیلهوانهندێكلهواتا:هه

یتهروهوماڵوسهرئهبهبووبوون،له

وکۆچیانوهدامابوونهککهمهرلهیانبووهههه

یموسڵمانانوێژماره،تالهدینهکردبۆمهنه

ررانبهڵیاندابهگهدازیادبێتولهدینهمهله

وژیانهڕازیبوونبهستن،وهدوژمنبوه

کاندالهرستهناوبتپهلهیکهدژواروناخۆشه

حاڵێکداکهلهمهیانبوو،ئهههککهمه

رپێویستکرابوو،بێگومانسهکۆچکردنیانله

،خۆیانکردووهمیانلهستهسانهکهوجۆرهئه

کاتیله،وهتهکانداماونهرستهبتپهناویلهوهبه

ڵێن:كانپێیاندهیاندافریشتهوهندنهگیانلێسه

ووهکاندامانهرستهناوبتپهلیلیلهزهبۆچیبه

تانکهویئایینهیڕهباشیپهکرد،تابهکۆچتاننه

بێتواناواڵمداووتیان:وهوانیشله!ئهبن؟

كانووتیان:ینجافریشتهئربووین..سهستبهده



 

 

 

ویرزهلیلیقایلبوون،ئایاسهزهبۆچیبه

نتالهبووکۆچبکهخودافراواننه

رگهئهوانهکانڕزگارتانببێت؟!ئهرستهبتپه

کۆچکردنلهیانقایمبوایهکهئایینهڕیانبهباوه

کۆچپێویستحاڵێکداکهمان،لهدهجێنهبه

،کهخهیاندۆزهجێگهریان..بۆیهسهکرابووله

وخراپترینئاکامهنجامێکیزۆرناخۆشهرهسه

ڕاستییبێهێزوبهکهبێتنهیانوانهئهجگه*

تانومندااڵن،پیاوانوئافرهبێتوانانله

وبۆیاننالوێت،ڕێگایکۆچکردنیانئاساننیه

بۆنوڵێكبدههیچههتوانایاننیهوه

سزاوانهڕزگارکردنیخۆیان*ئه

ربهونهبکهو،ئومێدوایهوهنایانگرێته

وخودازۆرلێبوردهلێخۆشبوونیخودا،چونکه

.لێخۆشبووه

}یَاتی:رموویهفهوهیهمبارههالهروههه

أَْرِضيَواِسعَةٌفَإِیَّاَي ِعبَاِدَيالِذیَنآَمنُواإِنَّ

.[56تیالعنكبوت]سوره{فَاْعبُدُونِ



 

 

 

گیریانیكهندانهوبهبهورهخوایگه

یرموێت:ئهفهڕاندادهناوبێباوهلهخواردووه

ویزهڕتانهێناوهیباوهوانهیئهكانمئهندهبه

نوخۆتانڕزگاربكهبۆكۆچكردنمنفراوانه

رستن.رمنبپهنهاههتهبهم،وهزوڵموستهله

تیخوایلێبێت(حمه)ڕهویغهئیمامیبه

بووهوهئهتهمئایهزینیئهڵێت:هۆكاریدابهده

ككهشاریمهلهیكهموسڵمانانانهوڵێكلهكۆمه

خوایكردبوو،بۆیهكۆچیاننهوهمابوونه

و-بانگیكردوون،وهڕهناویباوهبهورهگه

:-نكۆچبكههانیداوونكه

وت،ئهسوننهركۆچكردنلهسهشلهڵگهبه

)صلیهللاریخوامبهپێغهكهیهیهرموودهفه

}التنقطعالهجرةتی:رموویهفهعلیهوسلم(

حتىتنقطعالتوبةوالتنقطعالتوبةحتىتطلع

واتا:كۆچكردنكۆتاییالشمسمنمغربها{

وهڕانهوگهوبهتهیكهوڕۆژهتائهت،ههنایه



 

 

 

ووبهت،تهیهكۆتایینهورهبۆالیخوایگه

یكهوكاتهتائهتههشكۆتایینایهوهڕانهگه

ت.یهڵنهههڕۆژئاواوهڕۆژله

علیهوسلم)صلیهللاریخوامبهجاكاتێكپێغه

رمانیپێكراجێگیربوو،فهدینهشاریمهله(

كتیئیسالم،وهریعهكانیتریشهحكامهئهبه

جوجیهادوبانگوكاتوڕۆژوووحهزه

وخراپهوڕێگریكردنلهچاكهرمانبهفه

تیئیسالم،ریعهكانیشهحكامهئهزۆرێكیترله

دوایساڵیپێچوو،لهیدهشماوهمقۆناغهئه

)صلیهللاعلیهوسلم(ریخوامبهپێغهوهئه

وتائێستاشوهیمایهكهاڵمئاینهفاتیكرد،بهوه

تی،هیچكارێكییهكهشئاینهمهوئهوامهردهبه

)صلیهللاریخوامبهئیالپێغهنیهخێروچاكه

یكردووهكهتهڕێنوماییئومهعلیهوسلم(

وهتهمانكاتدائاگاداریشیكردوونهههبۆی،له

وئهند،وهسهوكارێكیناپهمووخراپهههله

یبۆڕێنوماییكهتهیكهئومهیهخێروچاكه



 

 

 

واویرستیوتهكخواپهیهلهبریتیهكردووه

وێتووپێیخۆشیدهورهخوایگهیكهوهئه

یكهتهئومهیكهیههڕوخراپوشهئه،وهڕازیه

شیركوله،بریتیهوهتهلێئاگاداركردوه

)خوایشیكهوهواویئهڵبڕیاردانوتههاوه

وێت..ونایهپێیناخۆشهجلجالله(

)صلیهللاعلیهوسلمریمبهپێغهورهخوایگه

ڵیگوێڕایهڵكی،وهبۆگشتخهناردووه(

واویرتهسهلهرزكردووهویفهتیئهوطاعه

میئهڵگهبهویشبهئهكان،ومرۆڤهجنۆكه

رموێت:فهدهورهخوایگهكهپیرۆزهتهئایه

}قُلیَاأَیَُّهاالنَّاُسإِنِّيَرُسولهللاِإِلْیُكْمواتا:

.[158تیاالعراف:]سوره.َجِمیعاً{

یبڵێ:ئهوسلم(هعلی)صلیهللارمبهیپێغهئه

رومبهڕاستیمنپێغه!بێگومانبهڵکینهخه

گشتی.بهیخوامبۆئێوهفرستاده



 

 

 

وربهئاینیپیرۆزیئیسالمیههورهخوایگه

كامڵو)صلیهللاعلیهوسلم(رهمبهپێغه

تیرموویهفهمهرئهسهشلهڵگهبهواوكرد،ته

ُكْمِدینَُكْمَوأَتَْمْمُتَعلْیُكْمنِْعَمتِي}الیَْوَمأَْكَملُتل:

تیالمائدة:]سورهَوَرِضیُتلُكُماأِلْسالَمِدیناً{

3].

تانمبۆکهکانیئاینهرمانهمووفهمڕۆههواتا:ئه

كۆتایی،وڕێگاییاندمبهواوکردنوگهته

واویبۆئاشکراتهکانمبهتهریعهخواناسیوشه

خششیخۆیشمبۆزڵوبههافهروهههکردن،

یئاینیئیسالمببێتهوهڕازیمبهواوکردن،وهته

موووبۆههیخودایهرنامهدوابهئاینتان،که

گونجێت.کاتوشوێنێكده

)صلیریخوامبهرمردنیپێغهسهشلهڵگهبه

تُوَن*ثُمَّ}إِنََّكَمیٌِّتَوإِنَُّهْمَمیِّهللاعلیهوسلم(

]إِنَُّكْمیَْوَمالِقیَاَمِةِعْندََربُِّكْمتَْختَِصُموَن{

.[31-30تیالزمر:سوره



 

 

 

مرنوانیشدهمریتوئهڕاستیتۆشدهواتا:به

)صلیهللاجائهیپێغهمبهرسنامێنێت*وکه

لهوڕۆژەداتۆوئهوکهسانهیکهعلیهوسلم(

وبهدرۆزنیانباوەڕیانپێنهدەکردیت

دادەنایت،لهالیخودایپهروەردگارتان

دەکهونهموحاکهمه،ئهوکاتهدەردەکهوێتکه

کامالتانلهسهرحهقوڕاستییبوون؟

،وهكــرێنهڵكیشپاشمردنزیندوودهخه

ورهیخوایگهوهیئهڵگهبهویشبهئه

نُِعیدُُكْمَوِمْنَها}ِمْنَهاَخلْقنَاُكْمَوفِیَهارموێت:فهده

.[55تیطه:]سورهنُْخِرُجُكْمتَاَرةًأُْخَرى{

دروستمانکردوندووبارهویهمزهواتا:له

جارێکیتروی،وهبۆناوزهوهتانگێڕینهده

وزیندوتانوههێنینهرتاندهدهویهوزهله

.(وه)بۆلێپرسینهوهینهكهده



 

 

 

}َوهللاُأَْنبَتَُكْمِمَنتی:رموویههافهروههه

األَْرِضنَبَاتاً*ثُمَّیُِعیدُُكْمفِیَهاَویُْخِرُجُكْمإِْخَراجاً

.[18-17تینوح]سوره{

خاکیلهرخواخۆیئێوهواتا:هه

یاندوون*پاشانوپێیگهدیهێناوهبه

کاتیشرناویههوهتانخاتهتانمرێنێتودهده

.وههێنێتهرتاندهوێتدهبیه

ڵگهتانلهوهیشلێپرسینهوهپاشزیندووكردنه

كانتانوهكرێتوپاشانپاداشتیكردهده

خوایمهرئهسهشلهڵگهبه،وهگرنهردهوه

}َوهللَِمافِيالسََّماَواِتتی:رموویهفهورهگه

ِذیَنأََساُءوابَِماَعِملواَوَمافِياألَْرِضلیَْجِزَيال

تی]سورهَویَْجِزَيالِذیَنأَْحَسنُوابِالُحْسنَى{

.[31النجم:

رههیهویداههکانوزهئاسمانهرچیلهواتا:هه

یوهبۆئه(وهکاته)تاقیتاندهتی،نیهخواخاوه

یانخراپهیکهوانهبسێنێتلهتۆڵه



 

 

 

پاداشتیکانیان،وهوههیکردگوێرهبهکردووه

چاکترینشێوهبهیانکردووهچاکهشکهوانهئه

.وهبداته

درۆبزانێتبهوهسێكیشزیندووبوونهركههه

خوایمهشبۆئهڵگهبه،ڕبووهبێباوهوهئه

}َزَعَمالِذیَنَكفَُرواأَْنلْنرموێت:فهدهورهگه

بَِماَعِملتُْمیُْبعَثُواقُلبَلىَورَ لتُنَبَُّؤنَّ ثُمَّ بِّيلتُْبعَثُنَّ

.[7تیالتغابن:]سورهَوذَلَكَعلىهللاِیَِسیٌر{

واتا:بێباوەڕەکانگومانیانوابووکهله

دوایمردنیانههرگیززیندووناکرێنهوە،ئهی

بهوانهبڵێ:ئێوە)صلیهللاعلیهوسلم(پێغهمبهر

سوێندبهخودایبهههڵهداچوون...

پهروەردگارمبهبێهیچگومانێكئێوەزیندوو

دەکرێنهوەوژیانێکینوێتانپێدەبهخشرێت،

پاشایئهوەیکهلهدنیاداکردووتانهوه

بهبیرتاندەهێنرێتهوەوئهوزیندووکردنهوەیش

لهالیخوداکارێکیزۆرئاسانه.



 

 

 

ۆبرانیناردووهمبهمپێغهرجهسهورهخوایگه

كارانبهخواناسوچاكهنبههبدیموژدهوهئه

،وهبڕاوهشتینهههندیخواوبهزامهڕه

سزایكارنیشبترسێننبهڕانوخراپهبێباوه

ورهخوایگهمهشبۆئهڵگهبهخ،دۆزه

ِریَنَوُمْنِذِریَنلئاَلتی:رموویهفه }ُرُسالًُمبَّشِ

ُسل{یَُكوَنللنَّاِسَعل ةٌبَْعدَالرُّ ]ىهللاُِحجَّ

.[165تیالنساء:سوره

نێرراونتاڕێگایرانهمبهمپێغهواتا:ئه

ینو،موژدهڵکیپیشانبدهخهخواناسینبه

ڕانوبێباوهکاران،وهچاکهنبهخۆشیبده

ڵکیتاخهکارانیشبترسێنن،مکاروخراپهسته

ئێمهخودایهیخوداوبڵێن:بێتالیاننهڵگهبه

.یهمانزانیڕێگایڕاستکامهنه

مینكهیهالمیخوایلێبێت()سهنوحوه

دیشمه،وموحهرانهمبهوپێغهلهرهمبهپێغه

یكهوهرئهسهشلهڵگه،بهكۆتاودواینیانه



 

 

 

المیخوایلێبێت()سهمینیاننوحهكهیه

}إِنَّاأَْوَحْینَاإِلْیَكتی:رموویههفورهخوایگه

]َكَماأَْوَحْینَاإِلىنُوحٍَوالنَّبِیِّیَنِمْنبَْعِده{

.[165تیالنساء:سوره

حیمانبۆتۆوهدئێمهمهیموحهواتا:ئه

رانیدوایمبهكبۆنوحوپێغهروه،ههناردووه

.ویشمانناردووهئه

ورهكیشخوایگهیهوهتههلونمووگههه

كوتاوهوهنوحهرێكیبۆناردوون،لهمبهپێغه

ورهخوایگهرمانیپێكردوونكهد،فهمهموحه

رستن،وڕێگریشینهاییبپهتاكوتهبه

خواهیچشتێكیترلهجگهلێكردوونكه

ورهخوایگهمهشبۆئهلگهبهرستن،بپه

ٍةَرُسوالًأَِن}وَرموێت:فهده لقَْدبَعَثْنَافِيُكلأُمَّ

تی]سورهاْعبُدُواهللاََواْجتَنِبُواالطَّاُغوَت{

.[36النحل:



 

 

 

رناوههلهخوابێگومانئێمهواتا:سوێندبه

رێکمانمبهکداپێغهیهوهتهلونهگه

پێیانکهیاندووهوپێمانڕاگهکردووهوانهڕه

رێزپهرستن،خۆتاندوورهنهاخوابپههبڵێت:ت

)هللالهرستراوێکیترجگهمووپهههبگرنله

).

واویرتهسهلهرزیكردووهفهورهخوایگه

رشتیكجگهههبێتبهڕیاننهباوهكانیكهندهبه

رمانیمانكاتدافهههرسترێت،لهخۆیبپهله

نهازاتیخوایتاكوتهڕبهباوهپێكردوونكه

)بهێنن،ابنالقیم)هللا(عاالیقتههه

رڵێت:تاغوتههئهتیخوایلێبێت(حمهڕه

ڕێنێت،لهسنووریخۆیتێپهلهندهبهكهشتێكه

ڵیبۆكراو..رستراو،وچاولێكراوگوێرایهپه

كانیانرهوسهركردهسهكانزۆرن،جاتاغوته

فرینیخوایلێبێت،وهیتاننهشهپێنجن:

ورسترێتوڕازیبێتبهسێكیشبپهركههه



 

 

 

ڵكیبانگخهسێكیشكهركههه،وهرستنهپه

سێكیشركهههرستنیخۆی،وهبكاتبۆپه

یبوزانستیغهیزانینیشتێكلهشهبانگه

سێكركهههكانبكات،وهنهێنیوشاراوهشته

خواییكهوهلهێكبكاتجگهشتحوكمبه

مهرئهسهشلهڵگهبه،زاندووهدایبهورهگه

}الإِْكَراهَفِيتی:رموویهفهورهخوایگه

ْشدُِمَنالغَّيِفََمْنیَْكفُْر یِنقَْدتَبَیََّنالرُّ الدِّ

بِالطَّاُغوِتَویُْؤِمْنبِاهللِفَقَِداْستَْمَسَكبِالعُْرَوةِ

]ثْقَىالاْنِفَصاَملَهاَوهللاَُسِمیٌعَعلیٌم{الوُ

.[256تیالبقرة:سوره

ملێئایینهیچزۆرهڕهێنانبهباوهواتا:

زۆربێت،خوداو،نابێتبهکیتیادانیهیه

،وهوتجیاکردۆتهڕێگایچهڕێگایڕاستیله

ر)ههتاغوتڕبێتبهسبێباوهركهجاهه

ڕباوهوهرسترێت(خوابپهلهجگهشتێك

ستیگرتووهبێگوماندهوهخودا،ئهبهێنێتبه

،كهوهرستیهكخواپهییهكهگرێتوندوتۆڵهبه



 

 

 

،،زراوهوودامهپتهمیشهبچڕانیبۆنیهوهه

ر،ههروزانایهشبیسهورهخوایگهوه

یه.هللا()الإلهإالواویشمانایتهمهئه

كهریخوایشداهاتووهمبهیپێغهرموودهفهله

}رأساالمراالسالم،وعمودهرموێت:فهده

الصالة،وذروةسنامهالجهادفيسبیلهللا{

و،وپایهمووشتێكئیسالمهریههواتا:سه

رهیههلوتكه،وهكانیشینوێژكردنهكهكۆڵه

یجهادوتێكۆشانهكهپۆپهرزیئیسالموچڵهبه

،،،شزاناترهورهڕێگایخوادا،خوایگهله

وصلیهللاوسلمعلینبینامحمدوعلیآله

وصحبهوسلم.





}الدعاءهوالعبادةیراستبێتوه(ئه[1])

}.


