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   )صلی الله علیه وسلم (  ر مبه ویستی پغه اجب بوونی خۆشهو

  آانتان بۆ منداه وه نه روون بكه

   

   

   

  .اله وصحبه وسلم إلي یوم الدین الحمد لله رب العالمین والصالة والسالم علی سیدنا محمد وعلی 

ما  بنه له  شكه به) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه ویستی پغه خۆشه: دایكان وباوآانی ئازیز 

ویستی  آو خۆشه تاوه زرت هه ڕی مرۆڤ دانامه باوه ڕی ئاینی پیرۆزی ئیسالم ، وه آانی بیروباوه وبنچینه

ك  ، وه وه آانیشیه ی و دایك وباوآی ومنداهویستی خۆ پش خۆشه خاته ری خوا نه مبه پغه

يؤمن أحدآم حتى أآون أحب إليه من نفسه ووالده : " رموت  فه ده آه حیحدا هاتوه آی سه یه رمووده فه له

خۆی و باوك  آو منی له تاوه واو نابت هه ته ئوه س له ڕی هیچ آه باوه:  واته "وولده والناس أجمعين 

  .وت  خۆشتر نهكی  موو خه وآوڕ و هه

  و جۆره نابت هیچ دوو دڵ و ڕاڕا بین له بین آه وه ووردی ئاگاداری ئه به  زۆر پویسته  وه ر ئه به جا له

صلی (  ره  مبه و پغه ی ئه وه ر ئه به ، له  وه مانه آه ڕه بیروباوه به یه  وی هه ندی بته یوه په دا، چونكه  النه سئه مه

واته  ره  مبه و پغه ویستی ئه ، خۆشه ردگارمانه روه بژراوی په ویست وهه و خۆشهنردرا) الله علیه وسلم 

  . وره ی بۆ خوای گه گوایه و واته  آانی ئه ته وتنی سوننه ، شون آه وره ویستی خوای گه خۆشه 

صلی الله ( مان  آه ره مبه ویستی پغه ی بتوانین واجب بوونی خۆشه وه بۆ ئه: باوآان ودایكانی ئازیز 

تا  ره سه رون وناخیاندا بونین پویسته  دڵ و ده آانمان وپاشان له  بۆ منداه  وه ینه روون بكه) علیه وسلم 

  :ش  وانه ر له به بیگرینه  یه  نگاوك هه ند هه چه

) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه ویستی پغه ی خۆشه و پایه ی پله وه ڕوون آردنه :م  آه یه

صلی الله علیه (  ر مبه پغه آه ت آردوه آی ڕیوایه یه رمووده تی ئیسالمدا، ئیمامی بوخاری فه ریعه هش له
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أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما : ثالث من آن فيه وجد بھن حالوة اإليمان "  :رومت  فه ده) وسلم 

بعد أن أنقذه الله منه آما يكره أن سواهما ، وأن يحب المرء اليحبه إال لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر 

   "يقذف في النار 

چژت، خوا  ی ده آه ڕه ت وتام وشیرینی باوه زه له وه س تیاندا بت ئه رآه هه یه ت هه س سیفه:  واته

ر  به نھا له سكیشی خۆش وویست ته رآه هه  ویستر بت، وه موو شت ال خۆشه هه ی له آه ره مبه و پغه

ڕزگاری آرد  وره ی خوای گه وه ڕی دوای ئه بۆ بباوه وه ڕته پی ناخۆش بت بگه ودا بت، وهندی خ زامه ڕه

  . وه ناو ئاگره بخرته ك چۆن پی ناخۆشه روه لی، هه

صلی الله علیه ( ردا  مبه ڵ پغه گه له: بدوی آوڕی هشام ووتی  عه آه حیحدا هاتووه سه ها له روه هه

صلی الله علیه ( ر  مبه پغه ر ووتی به تتابی گرتبوو، عومه ری آوڕی خه ستی عومه ڕۆیشتین ده ده) وسلم 

بت،  فس خۆم نه نه وت له موو شتك زیاتر خۆشتر ده هه ری خوا من تۆم له مبه ی پغه ئه) : وسلم 

واو  ڕت ته هباو(  سته ده ی گیانی منی به سه و آه نا به: رموو  پی فه) وسلم  صلی الله علیه( ر  مبه پغه

ری خوا، ئستا تۆم  مبه ی پغه ئه: ر ووتی  مجا عومه وت، ئه خیشت خۆشتر نه آو منت له تاوه هه) نابت 

       ئا ئستا : رمووی فه) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه وت، پغه خۆیشم زیاتر خۆش ده له

  .ر ی عومه ئه)  واوه ت ته آه ڕه هباو( 

،  تی آردووه سی آوڕی مالك ڕیوایه نه ئه آه وخاری ومسلیم دا هاتووهحیحی ب سه ها له روه هه

ی  ئه: و پرسیاری لكرد ووتی ) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه ت پغه خزمه پیاوك هاته آه

بۆ ڕۆژی  آردوه ی آابرا تۆ چ شتكت ئاماده ئه: رمووی  ویش فه ی ڕۆژی دوایی دت؟ ئه ری خوا آه مبه پغه

صلی الله علیه ( ری خوداش  مبه ی، پغه آه ره مبه ویستی خودا و پغه خۆشه: ش ووتی  ؟ آابراآه دوایی

س  نه ون، ئه خۆشت ده بیت آه دا ده سانه و آه ڵ ئه گه تۆ له واته ی آه ده: رموو  پی فه) وسلم 

خۆشی ری خوا د مبه ی پغه هی رمووده م فه ی ئه هیچ شتك هنده: ت ده ت آردوه ی ڕیوایه آه رمووده فه آه

و  وت، پاشان ئه خۆشت ده بیت آه دا ده سه و آه ڵ ئه گه له) ڕۆژی دوایدا   له( تۆ: وی رمو فه آردین آه نه

واندا خودا  ڵ ئه گه م له آه وت، ئومد ده رم خۆش ده آر و عومه بوبه ری خوا و ئه مبه من پغه: ووتی  آابرایه

  . ناتم نیه سه وانیش آاری خر و حه ی ئه ندازه ئه هند ب رچه شرم بكات هه حه
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ڵ  گه له) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه ویستی پغه زۆر جگا خۆشه قورئانی پیرۆزیشدا له له

ُقل إن آان آباؤآم وأبناؤآم ( : رموت  فه ده وره ك خوای گه ، وه ردگاردا هاتووه روه ویستی په خۆشه

وتجارٌة تخَشون آساَدها  ُتكم وأمواٌل اقترفتموهاوإخواُنكم وأزواُجكم وعشير

سبيِله َفتربَّصوا حتى يأتي  ومساآَن ترضونها أحبَّ إليكم من اِهللا ورسولِه وجهاٍد في

ر باو وباپیرتان  گه د پیان ب ئه مه ی موحه ئه:  واته)  اُهللا بأمِره واُهللا ال يهدي القوَم الفاسقين

،  ستان هناوه ده به ت وهۆزتان وماڵ وسامانك آه شیره رانتان وعه تان هاوسهآانتان وبراآان وه ونه وڕۆه

ز  حه الرك آه وآۆشك نه ره شكان وب بازاڕی ڕووی تبكات وخانووبه ترسن آه ك ده بازرگانیه یاخود له

ی  آه ره همب خوا وپغه ویستتر ونازدارتر بت له چت ودخۆشن پی، التان ب خۆشه ن لتان تك نه آه ده

(  وه آانیه رمانه فه دت به وره تا خوای گه ڕوان بن، هه چاوه وه ئه دا، ده و زاته پناو ڕبازی ئه وتكۆشان له

سنوور  ل وهۆزی یاخی وله ت وڕنمونی گه ردگاریش هیدایه روه وپه وره ، خوای گه)ستنت  تان ل ده تۆه

  .رچوو ناآات  ده

:  واته ..) ُقل إن آنتم تحبون اَهللا فاتَّبعوني يحِبِبُكم اهللا(  :وت رم فه آی تردا ده جگایه له

ون تا خوای  ی شون من بكه وت، ده تان خۆش ده وره خوای گه ر ئوه گه د پیان ب ئه مه ی موحه ئه

  .خۆشی بون  وره گه

ش  پشكه) الله علیه وسلمصلی ( ری خوا  مبه ویست بوونی پغه ك خۆشه یه چ شوه به  ئمه :م  دووه

  ر بناسنین پیان ؟  مبه چۆن پغه ین، وه آانمان بكه منداه به

) صلی الله علیه وسلم (ر  مبه ویستی پغه ك خۆشه یه شوه ر دایكان وباوآان به سه له  پویسته

  --: ن  ی تدا بكه م خانه چاوی ئه ڕه ن آه آانیان بكه منداه ش به پشكه

آانتان  وه بۆنه) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه تی پغه سایه ر ناساندنی آه سه تن لهپداگر - ١

إنا أرسلناك شاهدًا ( رموت  فه ده وره ك خوای گه ، وه یان آراوه قورئاندا به له ی آه یه و شوه به

تۆمان  ڕاستی ئمه ر به مبه ی پغه ئه:  واته ) ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى اهللا بإذنه وسراجًا منيرًا

 خشیت  به ومژده) یاندوون  یامی خوات پ گه په آه وه تی ئیسالمه ر ئومه سه به( ت بیت  شایه آه آردووه وانه ڕه

ڕان  بباوه آه( ریشیت  ترسنه)  ڕوانیانه رین چاوه شتی به هه ندی خوا وبه زامه ی ڕه وه ئیمانداران به به( 

یت بۆ  آه واز ده رمانی خوا بانگه ت وفه مۆه ها به روه ، هه) خ  خوا ودۆزهشم وقینی  خه ترسنیت له ده
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كی  م خه رجه ی بۆ سه وه ره د چرا وڕووناآكه مه ی موحه ها تۆ ئه روه ، هه رزه به و زاته وڕبازی ئه رنامه به

  .وی  ر زه سه

ی  وه ڕووی ئه له ره مبه و پغه نگی ئه نی پشه ی الیه وه ر ئاشكراآردن وڕۆشنكردنه سه پداگرتن له- ٢

ی  م ژیانی نمونه رجه سه آه وه ش ڕوون بكرته وه ی ئیمانداران بت، ئه نگ وقدوه پشه آه وه نھا ئه ته

ی  وه آانی ژیانیاندا بۆ ئه واوی بواره ته نگی خۆیان له پشه ن به ڕداران بیكه ی باوه وه وخرن بۆئه چاآه

  . رفرازی دونیاو دوا ڕۆژ ببن سه

ر چی  به ڕدار له ی باوه ئمه پرسن آه ده وه ینه آانمان بده ی منداه و پرسیاره می ئه وه پویسته- ٣

هۆش  ین به بگه ین آه وڵ بده هه س زیاتر خۆش بووت؟ وه موو آه هه ری خوامان له مبه پغه آه پویسته

آیم وژیر و  ڕداری حه سكی باوه موو آه هبت ه ده ین آه تیان پ بكه ناعه نین وقه یه وبیریان وتیان بگه

هۆآاری  بان آردی به ومیھره وره خوای گه و بوو آه ر ئه هه ی خۆش بووت، چونكه ره مبه و پغه خواناس ئه

ردانی ڕزگاری آردن وڕنمونی آردن بۆ  رگه گومایی وسه ك له یه شوه تی به موو مرۆڤایه تی هه هیدایه

  .ردگار  روه په بانی نووری ئیسالم ومیھره

،  رز وبنده ند به چه وره ری ئایزمان الی خوای گه مبه ی پغه وپایه پله آه وه یان بۆ ڕوون بكرته وه ئه-٤

مان آاتدا گرنگی دان  هه ، له)علیھم السالم (  رانی تروه مبه ت پغه نسبه ی به وپایه ها پله روه هه وه

گشتی و بۆ  تی به واوی مرۆڤایه ت آردنی بۆ ته فاعه شه مان لهویست ری خۆشه مبه زی پغه باسكردنی فه به

  .تدا  قیامه تی له تایبه ی به آه ته ئومه

رانی  مبه موو پغه هه ی آه وه له ویش بریتی یه ر شتكی زۆر گرنگ ئه سه له وه ئكید آردنه ته-٥

م  رك دت به مبه ماندا پغه آۆتا زه له آانیان آه له گه به یان داوه موژده) علیھم السالم ( تانی پشوو  ئوممه

و  واوی جیھانیانه ری ته مبه پغه ره مبه و پغه ئه چونكه  ڕی پ بھنن،  باوه واجبه آه م صیفاتانه وبه شوه

شیان بۆ  وه ئه ، وه وانه آانی ئه ته ریعه ی شه وه ره و سه ی ئه آه ته ریعه وشه ه) محمد، یان احمد ( ناوی 

( ری خوا  به مه پغه رمیان له ران پشوازی گه مبه موو پغه وی ئیسرا ومیعراجدا هه شه له هباس بكرت آ

  .ڕیان پھنا  و باوه) صلی الله علیه وسلم 
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ژیانی  ریان بۆ بكرت له مبه وتنی پغه تی شوت آه باسی چونیه آی ئاسان وساده یه شوه به وه-٦

شتكی خراپ  دین دا آه یان بۆ بكرت له)  بدعه( ڕۆیی  آاتدا باسی زیادهمان  هه له ، وه) االتباع ( دا  ڕۆژانه

  .  نده سه وناپه

ویستی  سپاندنی خۆشه پناو ڕواندان وچه ر له به بگیرته پویسته ندك هۆآار آه هه :م  سھه

  --: آانماندا  وه رونی نه دڵ وده ری ئیسالم له مبه پغه

آی ڕاست  یه شوه به) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه آانی پغه ی موعجزه وه باسكردن وگانه- ١

ربگرت تا  وه وه آانه حیح وڕاسته سه رمووده فه له م باسانه وبدرت ئه هه م، وه ب زیاد وآه ودروست وبه

دا،  ره مبه و پغه قی ئه حه ڕۆیی له زیاده بكرت ودوور بن له رده روه ر په سه یكی جوان مندانی له شوه به

ڕۆیی ببت  ن مرۆڤ تووشی زیاده آه واده ن آه ستراو ودرۆ هه به ی الواز وهه رمووده ندك فه هه چونكه

یب  ر ئاگادرای غه مبه پغه آرت آه ده وه ندك جار باس له هه) صلی الله علیه وسلم ( بردا  مه قی پغه حه له

مووی دوورن  هه هه) نامان بدات  خودا په( آانی دونیادا  گۆڕانكاری وڕووداوه له یه هه ستی و ده بووه هه

) تفریط ( و ) افراط (  ین دووربن له بكه رده روه آانمان په وه ك نه یه شوه به ، جا پویبسته وه ڕاستیه له

  . وه یشه

) صلی الله علیه وسلم (  زیزهئا ره مبه و پغه خالقی جوان وشیرینی ئه وشت و ئه باس آردنی ڕه- ٢

دژ  واندا بووه ڕیزی ئه له میشه وهه وایانی داوه ژاران وب نه ماوان و هه تی لقه ك یارمه یه چ شوه به آه

وت  سو آه هه بۆیان، وه وه ته ندوه آانی سه ی مافه و آاته آو ئه تاوه رچوان هه سنوور ده م آاران وله سته به

أنا وآافل الیتیم فی الجنة ( تی  رمویه آاتكدا فه هتیوان، له ر به رامبیه به ووهبانی چۆن ب وسۆز ومیھره

ی  نجه م دووپه ك ئه شتدا وه هه به تیوان له ری هه خوآه من وبه:  واته) هكذا، وأشار بالسبابة والوسطی 

  ) . بین  ده  وه آه یه  به  واته( شتدا  هه به وابن له تومانه ڕاست وشایه ناوه

و  بۆ ئه) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه نی پغه ویستی هاوه خۆشه آه وه یان بۆ ڕوون بكرته هو ئه- ٣

ند  ش چه سته به م مه ، بۆ ئه ك خۆشیان وویستوه یه ندازه و تا چ ئه چۆن چونین بوه ڕزه وا به پشه

  .  وه رهات وچیرۆآكی واقعیان بۆ بگنه سه به
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آانی  ته سوننه ر بكرت، وله به پ له) صلی الله علیه وسلم ( ریان  مبه آانی پغه رمووده فه- ٤

مرۆڤ  ره مبه و پغه آانی ئه ته جكردنی سوننه چۆن ج به آه وه شیان بۆ ڕوون بكرته وه ئه زا بكرن، وه شاره

  . و ئینسان آانی جنۆآه یتانه آاری شه خراپه پارزت له ده

ر  سه له وه ئكید آردنه پداگرتن وته وه، وه ن دایك وباوآانه الیه آان له ته جكردنی سوننه ج به- ٥

سكی  تی آه ژیان وسوننه  یاندا  آه ناو خزانه له مندان ببین آه ك آه یه شوه ، به وه پیانه ند بوون  پابه

لك  گه یه رده روه په م شوه ئه آرت، چونكه ج ده ج به) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه ك پغه وه

) التربیة االسالمیة ( نی آتبی  خاوه وه شه یه م باره ، له وه باسكردن وچیرۆك بۆ خوندنه له رتره آاریگه

ر  سه ك یان پرۆگرامك له یه نووسینی آتبك یان نامیلكه بست به مرۆژ هه آه زۆر ئاسانه: " ت  ده

ر  گه ئه وه مننه ز ده ر آاغه  بی سه آه ره مه ر به هه  و پۆگرامه رده روه م په ئه م  آردن، به رده روه تی په چۆنیه

ن  بكه انه) نظریات ( و  بن ئه سانك هه آات آه پویست ده ی خۆماندا، بۆیه ژیانی ڕۆژانه له وه نه ده نگ نه ڕه

و  یاندا، ئهند ت سه وشت و خوی جوان وپه ڕه ن، وببن به جیان بكه ژیانی خۆیاندا ج به واقع و له به

  .آان  رتووآه ڕاو په ی ڕاست ودروستی نو په رده روه په بینت له سوود ده گه آۆمه آاته

دا  وه ره ی سه جكردنی ئوخانه آاتی ج به آات له پویست ده ندك تبینی گرنگ آه هه :م  چواره

  --: چاو بكرن  ڕه

آانتاندا،  ڵ منداه گه بت له وه و ڕاگۆڕینه هش شوازی موناقه ووتمان به  ی آه وه وبدرت ئه هه- ١

و  ئه ت گۆت بۆ بگرت، چونكه آه یت و منداه بكه قسه میشه تۆ هه قلیدی آۆن آه شوازی ته ودووربن له

  .گۆێ گرتن ناآات بۆت  ز به آات و حه ده ه وصه ت و ب حه ت بتاقه آه منداه شوازه

آاتكدا  آانتان به ن الی منداه آاننان بكه كردنی قسهویست چاوی شوازی هاندان وخۆشه ڕه- ٢

ی جار  وه ویش به ، ئه وه گنه بۆ ده) صلی الله علیه وسلم ( ری خوایان  مبه رهاتی پغه سه چیرۆك وبه آه

  .ویست بت یان ال خۆشه آانی ئوه آو ووته آیان بۆ بكن تاوه دیاریه جاره

خۆمان ڕازی  ی له آه ره مبه توانین خوا وپغه ڕدار چۆن ئه باوهی  ی ئمه وه ر ئه سه پداگرتن له- ٣

  . وه بخۆینه) ر وثه آه( ئاوی  و له ستی ئه ده و بژمررین و له تی ئه ئوممه ڕۆژی دوایدا له ك له ین، تاوه بگه



9 
 

ی  وه به آانیان، هره وبه آردنی توانا وووزه سته رجه ر به سه تی مندان بدرت و هان بدرن له یارمه-٤

صلی ( ری خوا  مبه آانی پغه زه ر فه سه خشان بنوسن له وپه ووتاری آورت وهۆنراوه تی بدرت آه یارمه

ری خوا  مبه ویستی پغه خۆشه ی آه تانه و بابه ر ئه سه پشبآیان بۆ ساز بكرت له ، وه) الله علیه وسلم 

  .آات  زیاد ده) صلی الله علیه وسلم ( 

ی  آان، ئه وی وئاسمانه ی خالقی زه ردگاری جیھانیان، ئه روه ی په بان، ئه ومیھره وره ی خودای گه ئه

ری  مبه پغه ی آه سانه و آه ڕیزی ئه  ڕۆژدا بمانخه پاشه ویستی خۆت له میھر وخۆه پادشای ڕۆژی دوایی به

  .آات إن شاء الله تیان بۆ ده فاعه شه) صلی الله علیه وسلم ( خوا 

   

  ش خۆش ببت گوناهی من وئوه له هور خوای گه

  .سپرم  بانتان ده ومیھره وره خودای گه به وه

   

  

 


