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 وتن بووك دوا كه زای ته غه  له  ی كه ه و س ھاوه ئهچیرۆكی 

ناوی خوای پ  جیھاد کردن له  وتن له دواکه  دیارو ئاشکرایه   

سك  ر که گه بینین ئه ده  ربۆیه ھه  سیفاتی دووڕوانه  دا له وره گه

وا  جیھاد ئه  وت له رعی دوابکه ب عوزری شه  مسومانان به  له

) وسلم  علیه  صلی الله(ی  که ره مبه الی خواو پغه  له  کراوه لۆمه

  ن لهوت دواکه  ی که ه و س ھاوه نجامی ئه ره جا بابزانین سه

لو  ھۆی ھه  به  زایه م غه ئه  چی بوو؟ دیاره) بوك ته(زای  غه

خت بوو بۆ  کی سه یه وه تاقی کردنه  وه تی خۆیه رجی تایبه مه

  وه کرده ڕان جیا ده ب باوه  ئیماندارانی له مسومانان،

تا  وه ، ئه  مرۆڤی ڕاھناوه  میشه ھه  وره کو خوای گه روه ،ھه

َِبيَث  َم ▬: رمووت فه ده
ْ
ََ ال ِِ ّٰ  نَ ُْْ ْع َعلَيِْح َت

َ
َ  َم  ْ َٰ ِمِىَع  ِْ  ِ ْ ِٰ  ِرََاَر اا َن ا ََ

ِلِح َمْن  َِْْب ِمْن ر س  ََ  َ ِٰ ٰن ا َِ
َغيِْو َو�َ 

ْ
َ ا� َٰ ْع   َ ِلَع َْ ِٰ  ِر  َن ا ََ ياِو َوَم   َٰ ِمَن ا�

ِلِح  َو�ِنْ  ِ َور س  ِٰ ُ  ََمِمى وا اِ  ْجٌر َعِظيعٌ  َََش 
َ
ْع ْ  َ ََلَ وا  ْٰق  ََ ِمى وا َو ِْ آل [ ♂ ت 

و  وه خوا ھیچ كات بوادارانی ب تاقیكردنه: واته] .١٧٩/عمران

دووڕوو و   كه(ری،  سه وان له  وه ته و حاه نگاندن، به سه ھه
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ندێ  كو ھه ، به وه ھشتۆته نه) ن مخۆرو پاك تكه دسۆز، خه

و  به  ئارام جۆره پ، ب ئارام و بهجار بۆپاوتنی چاك و خرا

،  وه ك جیا بكاته یه تا پیس و پاك له نرێ ھه تی ده ھامه نه

نگاندن و  سه یش چاكتر ھه)ئوحود(ی  كه بگومان رووداوه

خۆیی و  به) ی بدوی كوڕی ئوبه عه(بوو  وه بوو، ئه وه تاقیكردنه

وابوو  وت ، كه هرك زیی و، نیفاقی ده ی به وره  وه سه د كه س سه

راست وناراست، دسۆزو ناپاك  كلیف له داوای جیھادو ھندێ ته

 . وه كاته لكده

ڕاستگۆکان   نھا ئیمانداره رچوو ته ده  ڕه م شه ی بۆ ئه وه ئه   

ی دووڕوویی  نیشانه  چوون بوو به رنه ك ده یه بوو،تا ڕاده

کرد بۆ  باسیان ده  کان بووایه وتووه دواکه  سك له رکه ،ھه

ویش  دا ئه که ره فه سه له)وسلم  علیه  صلی الله(ر  مبه پغه

ر خری تدا بت خوا پیانی  گه وازی ل بھنن ئه: رموو یفه ده

وا خوا ڕزگاری کردوون  ر ب خریش بت ئه گه نت،ئه یه گه ده

وت یان  که س دوانه کان که سته ده به  ھانه به له  ستی،جگه ده له
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تیان کرد  داوای مۆه  درۆوه به  وانه ئه ووڕوو بوون ،ی د وانه ئه

ندکیشیان باکیان  ھه ڕۆن، تیان بدات دانیشن ونه رفه ده که

چوون بۆ  و نه دینه مه  گرت ودانیشتن له رنه تیشیان وه بوو،مۆه نه

مرۆڤی راستگۆ بوون   سی ئیمانداریش که ،س که زایه و غه ئه

ش  م سیانه وتن،ئه ك دواکه ھۆیهکردوو ب ھیچ  شداریان نه به

ی  وبه و پاشان ته وه خوا تاقی کردنه  بوون که  سانه وکه ئه

 .ورگرتن و لیان خۆش بوول

شاری   وه شته گه) وسلم  علیه  صلی الله(ری خوا  مبه پغه  که   

جا م دووڕکات نوژی کرد ئه وت، مزگه  شریفی برده ته  دینه مه

شتاو  ھه یان ژماره کان که دووڕووه ان دا،ی وره کی ده دانیشت وخه

ك دووڕووی  کۆمه  وانه ئه: رمووت فه ده )واقدی( ،س که نده وه ئه

بني ( عرابی خی کانی ئه سته ده به  ھانه نساری بوون، به ئه

  عبدالله(جام ئه س بوو، که) ٨٢(یان وانی تریش ژماره و ئه )غفار

دا  لره  دا نین، که وانه کانی له وتوه و شونکه )ی کوڕی أبي

 . ])١١٩/٨فتح الباري [ کرت باسیان ده
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یان  ھانه ندین جۆر به چه موویان ھاتن و به ھه  مانه ئه

کرد بۆ  یان ده خواردو پاکانه و سوندی درۆیان ده وه ھنایه ده

کانی  ڕوو قسه ویش به ئه ،)وسلم  علیه  صلی الله(ر  مبه پغه

کردن  دان و داوای لیبوردنی بۆ ده تی ده یعه گرتن و به رده لوه

م  به ، وره ستی خوای گه ده  دایه کانیشیانی ده و نھنی ده

 : بریتی بوون له  که  ڕاستگۆکه  ئیمانداره  سه س که له

 .عبی کوڕی مالک هک: م  كه هي

 .ی کوڕی ربیع راره هم :م  دووه

 .یه الل ی کوڕی ئومهیھ: م  سھه

ستن،  به نه کی درۆ ھه یه ھانه ستگۆ بن و ھیچ بهبیاریان دا ڕا

یارانی   رمانی دایه فه )وسلم  علیه  صلی الله(ری خوا  مبه پغه

دابینکی زۆر توندیان   کات،قسه ڵ نه گه یان له س قسه که

کرد  ده یان نه ه کی مامه دا کراو خه گه له

یان  جگهوی دا  زه و له سک بووه رچاویان ته یاندا،به گه له
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یان  ناسه واوی ھه ته گرت و به ده خۆیان نه به

چل ڕۆژ   کاتك که یان زیاتری کرد که تیه سوارببوو،بتاقه

ڵ  گه له رمانیان پدرا که ڕی فه دا تپه که دابینه  ر قسه سه به

نجا ڕۆژی  په  که ،تادابانه وه نه جیا بکه  کانیان دا جگه ژنه

: تی ئایه  لیان خۆش بوو به  وره واوی خایاند پاشان خوای گه ته

ّٰ  إِ  ▬ وا َت لاف   ِ نَن  ِ
ٰ

َ اثَٰة َِا اي َٰ بَْت وََض  َْت َو َِ  رَت   اِ
رْض 

َ ْ
َذا َض  َْت َعلَيِْهع  األ

 َ ِٰ ّ ٰع تَ َع َعلَيِْهْع ِرَْ وو وا  إِٰن ا  إَِرِْح 
ٰ

ِ إِي ِٰ  ِمَن ا
َ
 َملَْن 

َ
ْن ي

َ
ْع َوَأْىوا ْ ه   َ ُْف 

َ
َو َعلَيِْهْع ْ  ه 

ش  سه و س كه ی له وبه خوا ته:  واته] ١١٨/التوبة[  ♂ اٰوٰواع  ااٰرِتيع  

  دینه مه  له:  ، واته دواوه  گرته  زاكه غه  خۆیان له رگرت كه وه

تدا وای لھات  فه خه بووك تا له نگی ته جه  چوونه و نه وه مانه

گیانی   تا له فه م و خه خه نگ بوو له یان الته فراوانه  وییه م زه ئه

  علیه  صلی الله(ری خوا  مبه پغه  خۆیان بزار بوون، چونكه

تی سویشیان ل  نانه سك ته بیاریدابوو ناب ھیچ كه)وسلم

ھیچ   ئیتر زانییان كه!! رمانی خوا دت تا فه بكات، ھه

پاشان خوا  رن له خوا به نا به ر په ر ھه گه ، مه ماوه كیان نه نایه په



 

8 

وانیش  ن، ئیتر ئه بكه  وبه ته  وه ی كردن، بۆئه وبه ڕنمایی ته

  و خوایه نھا ئه ڕاستی ته خشینی به كردو خوا بهیان  وبه ته

، زۆریش دلۆڤان و  و، لبورده وبه بووكاری ته قه

مسومانان دیان خۆش بوو . بانه میھره

دخۆش بوون پیان   نده وه ش ئه که ،سیانه ولخۆشبوونه به

باری و  داو ڕوویان خۆشی لده یان ده وی،مژده زه  وته که ده نه

  ڕۆژه  وه ، ئه وه خشینه خرکردن و دیاری به  به ستیان کرد ده

 .خۆشترین ڕۆژی ژیانیان بوو

  وره ھاتبوون خوای گه ك نه یه ھانه ر به به له ش که وانه ئه

َ  ▬: رمووی فه  وه یانه باره له َٰ  
َ

َٰ  َوي ْر َِ ْ َ اا َٰ  
َ

ُِ َوي َعَف  َْ َ اا َٰ   َََْ�

ىْفِ  وَن َم  �  د  ِ
ََ  

َ
نَن ي ِ

ٰ
نَِع ِمْن َسِبيٍل  اي َِ ْة  ِ ْ َ اا َٰ ِ َم   ِِ و ِ َورَس  ٰ ِِ وا  ٌِ إَِذا نََبة  وَن َتَر ق 

وٌر رَِتيعٌ  ِٰ  َ�ف  ْع *  َوا  َ ل  ْحِ
َ
ِجد  َم  ْ

َ
ْ 

َ
ْع   لَْت ي لَه  ِِ تَوَْك ِوَْة

َ
نَن إَِذا َم  ْ ِ

ٰ
َ اي َٰ  

َ
َوي

ْع تَِفيض  ِمَن ا ْ�ي ى ه 
َ
ونَ َعلَيِْح تََو�ْٰوا َوْ ىِْفق  وا َم  �  د  ِ

ََ  
ٰ

ي
َ
ِِ َتَزنا  َ ْم ّٰ  ♂ 

یان  سته ش و جه ی له ی بونیه سانه وكه ئه:  واته] ٩١/٩٢التوبة[

ی ھیچیان  وانه ئه  خۆشن وه بارو نه ش به ، یان له الوازو ب ھزه
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  كردن بۆچوونه ن بۆ خۆ ئاماده ختی بكه وێ به ست ناكه ده

  چنه دانیشن و نه  ر نیه سه كیان لهھیچ گوناھ  مانه جیھاد، ئه

خواو   رج راساڵ و سوحاوو دسۆزبن به مه زا به غه

ن بۆ جیھادو،  كانی تر بده ی و، ھانی خه كه ره مبه پغه به

ن و،  كه ر پی موسماناندا دروست نه به م و گرێ له سته ئه

كانی پۆزشدارو  خه  ، بۆیه وه نه كه شیمانیان نه جیھاد په له

بۆ   ك نیه جیھاد، ھیچ ڕیه  شچنه ر نه  خرخواز ئه گه

تیان  سه ی ده ندازه ئه به  كه  وانه ئه:  سزادانیان، واته

زا، سووچكیان  خه  له  وه و، خۆشیان نادزنه ن بۆ چاكه ده وده ھه

پی  ، به بانه ، دلۆڤان و میھره یه و خوا گوناحپۆش و لبورده  نیه

و  ش جیھاد نیه وانه ر ئه سه نت،له رك داده ت وتوانا ئه سه ده

الت وداوایان  كات ھاتنه: زا  غه  چنه نه  گوناحیان ناگات كه

یت بۆ جیھادو، وخی سوارییان  ڵ خۆت بیانبه گه له  كرد كه

تانگرێ  م ھه ھیچ شتك شك نابه: یت تۆیش ووتت یدا بكه بۆپه

و،  وه ڕانه ی تۆ گهال  وه وحاه وانیش به و سواری ببن ئیتر ئه
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  ڕشت كه لشاو فرمسكی ده  به -تا فه م وخه خه له -چاویشیان

رخستنی دینی ئیسالمدا  ری خواو سه بوو له شتكیان نه

كلیف  دینی ئیسالمدا داواو ته  له..  به. ن رجی بكه خه

  كه  سانه وكه ئه  كرێ ،راسته ت ده سه ی تواناوده ندازه ئه به

ب   وه ، ئه  نیه  ربازی پوه سه  كی چوونه یان كه هو الش سته جه

كو پاداشتیشیان  زا، به غه  كیان ل ناكرێ بچنه شك ھیچ داوایه

) صلى الله عليه وسلم(ر مبه پغه  الی خوا، بۆیه  یه ھه

/ بو داود ئه[ »…�قد ترمْع ا ددنىا ْ وام  م ستع مَ�ا « : ترمو فه ده

ئستا :  واته ])٢٨٣٩(: بخاری فی الجھادوال، )٢٥٠٨(فی الجھاد 

 –كك  ش خه ) دینه مه(  پانی جیھاددان و، له گۆڕه  له  ئوه

ی  سه ره بوونیی كه ندامیی و نه م ئه خۆشیی و كه ھۆی نه به

  شتدا، چونكه ھه به  شتانن له جماون، دنیابن ھاوبه  وه نگه جه

وان  ووتیان ئه، ھاتن دهر بۆیشیان كرابا  گه و، ئه التانه دیان له

دا  دینه مه دا له وکاته  له به :رمووی ش دان؟ فه دینه مه  له

 .بوون
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ن  ران وھاوه مبه ڵ پغه گه له  وه پاڕینه ده  وره خوای گه له

 .شرمان بكات  وڕاستگۆیان و پیاوچاكاندا حه

 : رچاوه سه

نوسینی صفی الرحمن مبارک فوري ـــــ : رحیق المختوم

 .صدیق  بکرحمه :رگانی بۆ کوردی وه

 حموود مه  د کاکه حمه نوسینی مامۆستا ئه :فسیری ڕامان ته
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