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  ج وعومره كانی حه هز فه

 ذو احلجة( انييحاج ینهيمۆن یژانۆ ڕ یڵز فه:( 

ا «: أنه قال )صلی اهللا عليه وسلم(عن ابن عباس ريض اهللا عنهام عن النبي   مَ

هِ  ذِ ا يفِ هَ نْـهَ لُ مِ امٍ أَفْضَ لُ يفِ أَيَّ مَ وا »العَ الُ ؟ قال: قَ ادُ هَ ال اجلِ ادُ إالَّ «: وَ هَ ال اجلِ وَ

هِ  سِ اطِرُ بِنَفْ ـخَ جَ يُ رَ لٌ خَ جُ ءٍ  رَ ْ عْ بِيشَ جِ ـمْ يَرْ لَ الـِهِ فَ مَ Iأخرجه البخاري. »وَ
0F

QH. 

ت الی ێ بويسرت شهۆخ  ی چاكه وه ايدا كردهێت  ك نييهێژڕۆهيچ :  واته

! ؟ يه وهێو ش ناوی خوادا بهێپ  جيهاديش له  ، وتيان نه ژهۆ ڕ  م ده خوا له

  ك بهێس ر كه گه ، مه يه وهێم ش ناوی خوادا بهێپ  جيهاديش له  نه: رمووی فه

 . وه تهڕێ گه نه  وه كهێهيچ شت  جيهاو به ۆت بێرچوب ده  وه يهڵی ماۆخ

 جی پاك وپوخته ی حهڵز فه : 

: يقول )صلی اهللا عليه وسلم(سمعت النبي : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -١

جَّ « نْ حَ ـهُ أُ  ٬مَ تْ دَ لَ مِ وَ يَوْ عَ كَ جَ قْ رَ سُ فْ ـمْ يَ لَ ، وَ فُثْ رْ ـمْ يَ لَ هُ فَ Iمتفق عليه. »مُّ
1F

RH. 

 ی وه ئه: (یتهيرموو فه) اهللا عليه وسلم یصل( رمبهغهێپ: ڵێ ده) رهيأبو هر(:  واته

دات،  نجام نه كات، گوناه و تاوان ئه نه ێج نابه یو گوفتار فتارهڕ  وهج بكا،  حه
                                                           

 ).٩٦٩(برقم  أخرجه البخاري) ١(

 ).١٣٥٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٥٢١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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 )تێبوب كيدا  له  كو تازه وه یخهۆو د ئه وهتهڕێ گه ده

ئِلَ النَّبِيُّ :  هريرة ريض اهللا عنه قالعن أيبو -٢ أَيُّ  )صلی اهللا عليه وسلم(سُ

الَ  ؟ قَ لُ لِ أَفْضَ امَ هِ «: األَعْ ولـِ سُ رَ نٌ بِاهللا وَ ا؟ قَالَ  »إيامَ اذَ مَّ مَ بِيلِ «: قِيلَ ثُ ادٌ يفِ سَ هَ جِ

ا؟ قَالَ  »٬ا اذَ مَّ مَ ورٌ «: قيل ثُ ُ ربْ جٌّ مَ Iمتفق عليه. »حَ
2F

SH. 

صلی اهللا (ر مبه غهێپ  پرسياركرا له: تی رمويه فه  هاتوه  وه هڕی هڕبو هو ئه  له: واته

خواو  نان بهێه ڕ باوه: رموی ؟ فه چاكرتينه  وه كام كرده  كه )عليه وسلم

  پاشان جيهاد كردن له: و چی تر؟ فرمووی دوای ئه: ر، ووتيان مبه غهێپ

كی ێج پاشاندا حه  له: رمووی فهپاشاندا چی؟   له: ی خوادا، ووتيان گهڕێ

 . رگرياه وه

 

 تان چاكرتين جيهادی ئافره: 

ادَ : عن عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها أهنا قالت هَ  اجلِ ولَ اهللا نَرَ سُ ا رَ يَ

، قَالَ  لِ مَ لُ العَ ورٌ «: أَفْضَ ُ ربْ جٌّ مَ ادِ حَ هَ لُ اجلِ نَّ أَفْضَ Iأخرجه البخاري. »لَكُ
3F

TH. 

   به  كه  ت، هاتوهێازی بڕی ێدايكی ئيامنداران خوا ل  هو عائيشه  له: واته

زانی جيهاد چاكرتين خوا  ك ئه رراوی خوا وهێی ن ئه:  ری ووتوه مبه غهێپ

                                                           

 ).٨٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٥١٩(جه البخاري برقم ، أخرمتفق عليه) ٣(

 ).١٥٢٠(برقم  أخرجه البخاري) ٤(
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تان  ئافره  وهێئ ۆب: رمووی ين؟ فه كه يش جيهاد نه مهێئ ۆی ب ، ئه پرستيه

 .  هڕوڕب جی مه چاكرتين جيهاد حه

 كردن ی عومرهڵز فه: 

ةُ «: قال )صلی اهللا عليه وسلم(ريض اهللا عنه أن رسول اهللا عن أيب هريرة  رَ مْ العُ

اءٌ إال اجلَنَّةُ  زَ ـهُ جَ يْسَ لَ ورُ لَ ُ احلَجُّ املَربْ ، وَ ـامَ يْنَـهُ ةٌ ملا بَ ارَ فَّ ةِ كَ رَ مْ متفق . »إىلَ العُ

Iعليه
4F

UH. 

صلی (ری خوا  مبه غهێپ: ڵێ ده) تێازی بڕ ێخوای ل) ( ابو هريره(:  واته

تی  فاره كی تر كه يه مره عه ۆب  وه كه يه مره عه  له: (رمووی فه) ليه وسلماهللا ع

 .) شته هه هنا به رگرياويش پاداشتی ته جی وه ، حه وانيانهێگوناهی ن

                                                           

 ).١٣٤٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٧٧٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٥(


