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 رصبر گرتن و بسرھاتكی عروەی كوری زوبی

الم  ت وسه درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه 

تا  رانی ھه یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه له

 .  تایه ھه

و تابیعیكان و شوین كوتی منھجی صحابی كیرام 

ئوەش ) وەركرتن بۆ جبجکردن(ئوان منھجك بوە

مفھومی سلفیت ژیان لگل دەقكان دەقی كیتاب و 

سونن. 

: پلكی(كورە ) زوبیر ) ( زوبیری كوری عوام(کوڕی ) عروە(

دایكی ناوی ) صلی الله علیه وسلم(پغمبری خوای ) پوری

ئبو بكری صدیق رەزاو رەحمتی خوایان  ی كچی )ئسما(

بل. 

نمونی زانایایكی پرعیلم و پر عمل بوە، ئاخر ) عروە(

) عائیش(بس بۆی ك قوتابی دایكی برواداران بوە سیدە 

 .وات خوشکی دایکی) پوری: پلكی(كدەكا 
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لیفیری زۆر ) وەلیدی كوری عبدالملك( خعروەی كوری زوب

ی داوای لدەكات سردانی بكات بسفر خۆش ویستوە بۆ

 .بت شام

عروە داواكاریكی خلیف قبوڵ دەكاو كوركی لگل خۆی 

 .دەبا لگل چند كسكی تر و دەكون رێ برەو شام

 ندەگی ( )وادی القری(كر رس تودەک کوادی القری دۆ

ی خوای برینك دەكوت قاچی عروە رەزا )شام ل مدینوە

لسر ب دوای چند رۆژك لسفرەك عروە ناتوانی برواو 

 .بدەست ھلی دەگرن ك دەگات شام بتواوی لپ دەكوێ

 عروە دەبین و حاب وەلیدی كوری عبدالملك ك لیفخ

خم دەیگرێ و بدوای دكتۆرەكان دەنرێ بۆ چارەی قاچی 

 ).عروە(

دەكن بكۆرای دەنگ  چی عروەدكتۆرەكان ك سیری قا

 :دەین

ُة ( ئو برینی كوتۆت قاچی عروە ناوی
َ
 : اآلكلة (  )الِك

برینک توشی دەستو قاچ دەب خون ووشک دەکاتوەو ئو 

دەب خۆشییو نی توشی ئنوە  تشوتبردرر نگئ
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ھدەکش و کسی توش بوو دەکوژێ بو نخۆشی دەگوترێ 

ینوە نب ھیچ چارەی نی تنھا ب  عروه  بۆیه)  الغنغرينا (

درتوە ئوا ھموو گیانی وەئگر بت و زوو قاچی نب

وەو دەیكوژتتدەگر. 

 میوان كی زۆر دایدەگرێ بریاری دكتۆرەكان بمخ لیفخ

نیی رادەگكویستخۆش. 

ورە دەبدەری خوای گقسلیم بقاچی  ت وعروە ت ئامادەی

 .نوەبب

وازی م شا ئیرەی ئو بسر ھات سرنجی راكیشام بت

برینوەی قاچكی ئوە براستی جی سرسورمان و ھر 

 :م ئوەندە دە

رەزاو رەحمتی خوا لصحابی كیرام و تابعی و شوین (

كوتی تابعیكان ب و سلفی ئو ئومتب خوای شاید 

ب ئو كسانمان خۆش دەوێ ك صحابو سلفی صالحیان 

خۆش دەوێ و رقمان لو كسانی ك رقیان لصحابو 

فی صالحلس.( 
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تكی ھۆش بر دكتۆرەكان داوا ل عروە دەكن دەبت ش

بخواتوە تاوەكو ئاگای لخۆ نمن وھست بئازاری 

 .بینوەی قاچی نکات

بم وەوەیمی عروە ئ: 

پنا نابات بر ئامرازكی حرام بۆ البردنی تاقی (

 )كردنوەیك ك بسری ھاتوە

دە من شت: ت بۆیھۆشم كات بوە بك ناخۆم ژم نو

 .كردنك قاچم ببرنوەدەكم لكاتی نویژ 

عروە رەزای خوای لسرب ك نوژی دەكرد ئاگای لو 

براكشی ) عبدالله كوری زوبیری(دونیای ندەما ھروەكو 

بھمان شوە كنوژیان دەكرد ئاگایان ل دونیا ندەما و 

 .دەچون ئو دونیا

دەستدەكن ببرینوە قاچی لسروی گۆزینگ و خوارەوەی 

نن و چۆكی سوە دواتر مشار دەھدەبرن كرەتا گۆشت

 .ئیسككش دەبرنوە ب ئوەی عروە نوژەكی بتاڵ كات
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ئالو كاتی خریكی ئو نشتر گری گورەین ئو 

كورەی عروە كلگلی بوو لسفرەكدا دەگویت بر 

 گیانی دەردەچ نو شور لك و ھی بارگینلوشك. 

دەھنن و )رۆنی داغ(نشترگریك دوای تواو بونی

كنن بۆ وەستانی خوداخ دەك ی عروەی پكبرین. 

ئینجا عروە قاچكی خۆی دەبین لنو تشتیكداو 

 ی دەلكقاچب :) ُّ
َ
ََة  َ ِِ

ْص ََ  
َ
َصُ  كِِ  ىَِ م َشَي ََ  

م
 
َ
ِ �ُ
َ
ُ ْص َْ  :  واته )ىِاهللا اَ� 

ام نداوە ، ئینجا ھوای خوا دەزانی بتۆ ھیچ تاوانكم ئنج

ك وەشی دەدەنئ: 

 )كورەكی بروداوك کوژرا(

ئویش دەست بدوعاو پارانوە دەكاو حمد و سوپاسی خوا 

َخْذَت رَ «  :تودەكا و دەفرم
َ
َن ِل َ�نُْوَن َسبَْعٌو، فَأ ََ َُ ا  ََ ِل ب لا ْْ ََ �ْ

َ
بِةدب  َ

َاو   ْرَاَعوٌ  .ِس
َ
ْطَربٌف َ

َ
َن ِل َ ََ ْد َر ََ ََ لَ ، َرلَِئْ بْ�ََلَْْ ََ رََالرَو  ْْ ََ �ْ

َ
َخْذَت َطَرف   َرَ

َ
، فَأ

 ََ ْْ ََ �ْ
َ
ْد َ ََ َخْذَت لَ

َ
، َرلَِئْ َ ََ ْْ ََ خوای حوت كورم ھبوو :   واته»  ََ

ل دوو دەست و دوو  یككیانت بردەوە ششت بۆ بجھشتم

 .ت بۆ بجھشتوم  )س(قاچیش یكیكت بردوو 

 )تنایانناس)لفی صالحن ئوەی ئوان س
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قمان ڕخوای سلفی صالحمان خۆش دەوێ و ( :ئمش دەین

ح یان دژایتی قی لسلفی صاڕك لھر كس

منھجکیان داکا خوای لگل سلفی صالح و لژر 

 ).مینئارایتی ئوان حشرمان بک اللھم 

 


	سوپاس بۆ خوای گهوره ومیهرهبان، وه درود و صهڵات وسهلام لهسهر محمد المصطفی وئال وبهیت ویار ویاوهرانی ههتا ههتایه .
	مەنهەجی صەحابەی كیرام و تابیعیەكان و شوین كەوتەی ئەوان مەنهەجێك بوە(وەركرتن بۆ جێبەجێکردن) ئەوەشە مەفهومی سەلەفیەت ژیان لەگەل دەقەكان دەقی كیتاب و سوننە.
	(عروە) کوڕی (زوبەیری كوری عەوامە) ( زوبەیر ) كورە (پلكی: پوری) پێغەمبەری خوایە (صلی الله علیه وسلم) دایكی ناوی (ئەسما) ی كچی ئەبو بەكری صدیقە رەزاو رەحمەتی خوایان لێبێ.
	(عروە) نمونەی زانایایەكی پرعیلم و پر عەمەل بوە، ئاخر بەسە بۆی كە قوتابی دایكی برواداران بوە سەیدە (عائیشە) كەدەكا (پلكی: پوری) واتە خوشکی دایکی.
	خەلیفە (وەلیدی كوری عبدالملك) عروەی كوری زوبەیری زۆر خۆش ویستوە بۆیە داوای لێدەكات سەردانی بكات بەسەفەر بێتە شام.
	عروە داواكاریەكەی خەلیفە قبوڵ دەكاو كورێكی لەگەل خۆی دەبا لەگەل چەند كەسێكی تر و دەكەونە رێ بەرەو شام.
	كەدەگەنە (وادی القری) (وادی القری دۆڵێکە دەکەوێتە سەر رێی شام لە مەدینەوە) برینێك دەكەوێتە قاچی عروە رەزای خوای لەسەر بێ دوای چەند رۆژێك لەسەفەرەكە عروە ناتوانی برواو بەدەست هەلی دەگرن كە دەگاتە شام بەتەواوی لەپێ دەكەوێ.
	خەلیفە وەلیدی كوری عبدالملك كە بەو حاڵە عروە دەبینێ خەم دەیگرێ و بەدوای دكتۆرەكان دەنێرێ بۆ چارەی قاچی (عروە).
	دكتۆرەكان كە سەیری قاچی عروە دەكەن بەكۆرای دەنگ دەڵین:
	ئەو برینەی كەوتۆتە قاچی عروە ناوی (الآكِلَةُ ) ( الآكلة :  برینێکە توشی دەستو قاچ دەبێ خوێن ووشک دەکاتەوەو ئەو شوێنەی توشی ئەو نەخۆشییە دەبێت ئەگەر نەبردرێتەوە هەڵدەکشێ و کەسی توش بوو دەکوژێ بەو نەخۆشیە دەگوترێ (الغنغرينا )  بۆیه عروه هیچ چارەی نیە ...
	خەلیفە خەمێكی زۆر دایدەگرێ بریاری دكتۆرەكان بە میوانە خۆشەویستەكەی رادەگەیەنێ.
	عروە تەسلیم بەقەدەری خوای گەورە دەبێت و ئامادەیە قاچی ببڕنەوە.
	تا ئیرەی ئەو بەسەر هاتە سەرنجی راكیشام بەڵام شێوازی برینەوەی قاچەكەی ئەوە بەراستی جێی سەرسورمانە و هەر ئەوەندە دەڵێم :
	(رەزاو رەحمەتی خوا لەصەحابەی كیرام و تابعی و شوین كەوتەی تابعیەكان بێ و سەلەفی ئەو ئومەتەبێ خوایە شایەد بە ئەو كەسانەمان خۆش دەوێ كە صەحابەو سەلەفی صالحیان خۆش دەوێ و رقمان لەو كەسانەیە كە رقیان لەصەحابەو سەلەفی صالحە).
	دكتۆرەكان داوا لە عروە دەكەن دەبێت شتێكی هۆش بەر بخواتەوە تاوەكو ئاگای لەخۆ نەمێنێ وهەست بەئازاری بڕینەوەی قاچی نەکات.
	بەڵام وەڵامی عروە ئەوەیە:
	(پەنا ناباتە بەر ئامرازێكی حەرام بۆ لابردنی تاقی كردنەوەیەك كە بەسەری هاتوە)
	بۆیە دەڵێت : من شتێك ناخۆمەوە بێهۆشم كات بەڵام نوێژ دەكەم لەكاتی نویژ كردنەكە قاچم ببرنەوە.
	عروە رەزای خوای لەسەربێ كە نوێژی دەكرد ئاگای لەو دونیایە نەدەما هەروەكو (عبدالله كوری زوبەیری) براكەشی بەهەمان شێوە كەنوێژیان دەكرد ئاگایان لە دونیا نەدەما و دەچونە ئەو دونیا.
	دەستدەكەن بەبرینەوە قاچی لەسەروی گۆزینگ و خوارەوەی چۆكی سەرەتا گۆشتەكە دەبرنەوە دواتر مشار دەهێنن و ئیسكەكەش دەبرنەوە بێ ئەوەی عروە نوێژەكەی بەتاڵ كات.
	ئالەو كاتەی خەریكی ئەو نەشتەر گەریە گەورەیەن ئەو كورەی عروە كەلەگەلی بوو لەسەفەرەكەدا دەگەویتە بەر لوشكەی بارگینێك و هەر لەو شوێنە گیانی دەردەچێ .
	دوای تەواو بونی نەشتەرگەریەكە(رۆنی داغ)دەهێنن و برینەكەی عروەی پێ داخ دەكەن بۆ وەستانی خوێنەكە.
	ئینجا عروە قاچەكەی خۆی دەبینێ لەنێو تەشتیكداو بەقاچەكەی دەلێ : (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنِّي مَا مَشَيْتُ بِكِ إِلَى مَعْصِيَةٍ قَطُّ) واته : خوا دەزانی بەتۆ هیچ تاوانێكم ئەنجام نەداوە ، ئینجا هەواڵی ئەوەشی دەدەنێ كە:
	(كورەكەی بەروداوێك کوژرا)
	ئەویش دەست بەدوعاو پارانەوە دەكاو حەمد و سوپاسی خوا دەكا و دەفەرموێت: « اللَّهُمَّ كَانَ لِي بَنُوْنَ سَبْعَةٌ، فَأَخَذْتَ وَاحِداً أَبْقَيْتَ لِي سِتَّةً. وَكَانَ لِي أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ، فَأَخَذْتَ طَرَفاً وَأَبْقَيْتَ ثَلاَثَةً، وَلَئِنْ ابْتَلَيْ...
	ئەوانە سەلەفی صالحن ئەوەی (نایانناسێت)
	ئێمەش دەڵێین: (خوایە سەلەفی صالحمان خۆش دەوێ و ڕقمان لەهەر كەسێكە ڕقی لەسەلەفی صاڵحە یان دژایەتی مەنهەجەکەیان داکا خوایە لەگەل سەلەفی صالح و لەژێر رایەتی ئەوان حەشرمان بکە اللهم ئامین).

