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 ك:یەپوختە

 ی)وتار ەل ەبوو یتیبر تداەڕەبن ەل ستتەردەب ەیبێکت مە: ئزەڕێب یرەنێخو

ناو  ەل داڵەسا وەئ یجەح ەل ەک یچۆ( ک١٤٣٢) ڵیسا ەیفەرەع یژڕۆ

( خیآل الش بن عبد هللا زی)عبد العز زدارڕێ یزانا نیەال ە(دا لەریمە)ن یوتەمزگ

 ەورەگ ەیستەد یکۆرەو س ێسعود یبستانەرەع ینیشیشان یاڕکێت ی)موفت

اإلسالُم ) یشانیاونن ەو ب ەوەتەو دواتر نووسراو ەشکراوەشکێپ ەو ە(انیزانا
 یلیکە/ و یینماڕێو  وازەبانگو وقافەئ یتەزارە)و نیەال ە( لةايمنھاُج احل

 . ەچاپدراو ەل ەوە(ـیینماڕێو وازەبانگو کانەوتەمزگ یکاروبار ۆب تەزارەو

 واەک یزان ستمانیوێپ ەب ەکەتەباب یسوود ڕو پ یگرنگ رۆز رەبەل شەیمێئ

 . نیریش یکورد یزمان رەس ەنێڕیبگیرەو
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 : ێڕرگەو یکەشێ* پ

دُ  َمح ّ  احلح ، َوَصََّل اهلُل وََسلََم لََعَ  لّلحُمَتّقيَ  الحَعاقّبَةُ ، وَ الحَعالَّميَ  رَب   لِّلَ
ِّلّ  َحابّ  نَّبي نَاَعبحّدّه َورَُسوح صح

َ
َما َبعحدُ حُمََمٍد ولَََعَ آِّلّ َوأ

َ
َ .أ َّعيح مجح

َ
 :ّه أ

 ی)وتار ەل ەبوو یتیبر تداەڕەبن ەل ستتەردەب ەیبێکت مە: ئزەڕێب یرەنێخو

ناو  ەل داڵەسا وەئ یجەح ەل ەک یچۆ( ک١٤٣٢) ڵیسا ەیفەرەع یژڕۆ

( خیآل الش بن عبد هللا زی)عبد العز زدارڕێ یزانا نیەال ە(دا لەریمە)ن یوتەمزگ

 ەورەگ ەیستەد یکۆرەو س ێسعود یبستانەرەع ینیشیشان یاڕکێت ی)موفت

اإلسالُم ) یشانیناون ەو ب ەوەتەو دواتر نووسراو ەکراوشەشکێپ ەو ە(انیزانا
 یلیکە/ و یینماڕێو  وازەبانگو وقافەئ یتەزارە)و نیەال ە( لةايمنھاُج احل

 . ەچاپدراو ەل ەوە(ـیینماڕێو وازەبانگو کانەوتەمزگ یکاروبار ۆب تەزارەو

 واەک یزان ستمانیوێپ ەب ەکەتەباب یسوود ڕو پ یگرنگ رۆز رەبەل شەیمێئ

 . نیریش یکورد یزمان رەس ەنێڕیبگیرەو

 کڵیسا یبوونەڕپێپاش ت ەل ەورەگ یخوا ۆ: سوپاس ب ەکردنێپ ەئاماژ یێج

 رۆزانا ز مەئ یتەخزم ەشتمەی(دا گ١٤٣٣) ڵیسا یجەح ەل داەوتار مەئ رەسەب

 ەل کیو نز رەرامبەب ۆیخ یتەبیتا ەیوانەح ینێشو ەو ل ەزەڕێو ب ەورەگ

 ەیماو ۆ( بهللا ەبن باز رحم زیعبد العز داریەپا یاوەشێزانا و پ یوتە)مزگ

 یکییەشوازێپگرتم وێلـ یزڕێ رۆو ز شتمیدان داەڵیگەل عاتەس وین ەل اتریز

 یخۆبارود یاریو پرس گرتمەدێلـ یێگو ەوەخیەبا ەکردم و بێلـ یرمەگ

 یرێخ یدوعا رۆکردم وزێکوردستاندا لـ ەل یتەسالمیئ یوازەو بانگ مانانڵموس

و  سالمیئ یکردن تەخزم ەکردم ب یژگارۆکوردستان کرد و ئام یکەڵخ ۆب

 . مانانڵموس ەب یاندنەیو گ یرعەش یزانست ەب خدانیەو با یو گرنگ مانانڵموس

و  یمەشتەھ یژڕۆ کوەتاو ەوڵەسا وەئ یانییاجح یمانگ یتاەرەس ە)ل ھاەورەھ

و  ەوت یاڕکێت ەیئاماد شڵەیسا وەئ ی(جەح یبوون واوەت یدوا یژڕۆ ندەچ

 شەیمە، ئومبو کراەد انەیئاراست ەک ەیارانیپرس وەئ ۆب انیزەڕێب ەیوەمدانەاڵو
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 زیعبد العز داریەپا یواەشێزانا و پ یوتەناو )مزگ ەل زۆریپ ەیککەم یشار ەل

 .  کانەرزەف ەژێنو نجێپاش پو شێپ ە( لهللا ەبن باز رحم

سوود  شەیبێکت مەب ە، ونیکردب ڵبوەقێلـ ەیجەح وەئ ەورەگ یخوا ەل داواکارم

و  ەخشندەخوا ب یاستەڕ، ببکات ڵبوەق یمانێو ل مانانڵموس ەب تێنەیەبگ

 . ەبانەھریم

 

ّبهّ  الَِلُ وََصََّل   وََسلََم لََعَ نَّبي نَا حُمََمٍد َوآّلـّه وََصحح
*** 
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ّفُرُه َوَنتُوُب إّّلح  تَغح تَّعيحنُُه َونَسح َد هلّل ََنحَمُدُه َونَسح َمح ّه، َوَنُعوحُذ بّاهلّل إَّن احلح
نحُفّسنَا

َ
ّر أ وح َماِّلَا ّمن ُُشُ عح

َ
ّدهّ اهلُل َفال ُمّضَل َِلُ َوّمنح َسي ئَاّت أ ، َمنح َيهح

ّللح فاَل َهاّدَي َِلُ وَ   .َمنح يُضح

نح ال إَِّلَ إّالَ 
َ
َهُد أ شح

َ
يحَك َِلُ َوأ َدهُ ال َُشّ َن حُمََمَداً َعبحدُ اهللُ وَحح

َ
َهُد أ شح

َ
ُه ، َوأ

ّم  ّلَماً َكّثرَياً إََّل يَوح ّبّه وََسلََم تَسح ُِلُ َصََّل اهلُل َعلَيحّه ولَََعَ آِّلّ وََصحح َورَُسوح
يحّن.  ادل 

 أما بعد:
 :قواەت ەب یژگارۆ* ئام

 :ەنیکەڵخ ەیئ

 تێخوا ب یرێچاود ەئاگاتان ل ە، وەنیقەاستڕ یکێبترسن ترسان ەورەگ یخوا ەل

 ەل تێوەبک ستەد رتانێو خ ەچاک ەیوەئ ۆ، بشداەیپو چ ینێنھ یکات ەل تانۆب

 . ژداڕۆدوا ەل شیرفرازەو س وتنەرکەو س ادایدون

نُتمُّ
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ْ ٱَّللذ ْ ٱتذُقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ۡسلُِمونَ   .(1)َّمُّ

 ەک ەنیقەاستڕ یکێرسن ترسانخوا بت ەل دارنەڕباو ەک ەیسانەک وەئ ەی: ئەوات

 .تێبەن یمانڵموس ەب لالیئ شمرنەن ە، وتێب ید ەب داێت یقواەت یو مافـ قەح

 

د( رەمبەغێپ یناردن ە* ئامانج ل  :)ُمَحمَّ

                                                           
 .102: آل عمرانتی سوره  (1)
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د رەمبەغێپ ەورەگ یخوا  ە: بە]وات قەح ینیو د یینماڕێ ەب ەناردوو ی()ُمَحمَّ

 یگشت یکێامەیپ ەب ەیەوەرەاکیو ور رەدە[ مژدەچاک ەیوەو کرد سوودەب یزانست

 ەوییەاڕو گوم ەڕیباوێب یکانییەکایتار ەل یکەڵخ ەیوەئ ۆ، برەوەبون مووەھ ۆب

 یکانییەکایتار ەل ە، وەڕباومان ویو ئ یرستەکخواپیە یرووناک ۆب تێنێربھەد

 یرستنەپ ەل ە، ویریژو یندەشمۆھزانست و یرووناک ۆب ەویەزانەو ن یفامەن

 ەل ە، وەوەرەپاداشتد یتدارەاڵسەد یخوا یرستنەپ ۆب ەوەتانەیو ش کانەفسەن

 ەب بوونەستەواب ەل ە، وکانییەسالمیئ ەرزەب ەوشتڕە ۆب ەوەکانەڵیەئاژ ەزووەئار

 ییتاەتاھەھ یژڕۆدوا ڵیما ەب بوونەستەواب ۆب ەوەھاتووێپ ییتاۆک یایندو ڵیما

 . شتداەھەب یکانەرزەب ەناو باخ ەل تەعمینازون ڕپو

 :کانۆڤەمر ۆب ەانیژ ەیرنامەب سالمی* ئ

 : مانانڵموس ەیئ

 ەیرنـامـەب ەب تێبب ەیوەئ ۆب ەداناو یسالمـیئ ینیئا ەورەگـ یخوا یاستەڕب

 ـانیانیژ ەویەکانـییەنماڕێو  ارڕیبـ یقـەقـاودەد یێپـ ەب ەک یتەـیـاۆڤمـر یانـیژ

 ینیئا لالیئ ایدون یانیژ یکانەبوار ەل ییەن کێبوار چیھ ە، چونکنەبب ەـوەڕێب

 وەئ کـانەندەب ەیوەئـ ۆ، بەوەـەیبار ەل ەـەیھ داێت ەیوەو روونکردن ارڕیب سالمیئ

 ەورەگ ی، خواـننێبێجەدروستکراون ب ۆیب ەک ەیستـەبەئامانـج و م

نَس إَِلذ ِِلَۡعُبُدونِ  َوَما َخلَۡقُت ُّ:  یتەـیرمووەف نذ َوٱۡۡلِ  .(1)َّ ٱۡۡلِ
 نھاەت ەب ەک تێبەن ەوەئ ۆب لالیئ ەکردووەدروست ن مۆڤو مر ەکۆ: من جن ەوات

 . رستنەمن بپ

روخسار  ەب تێب زراوەدامو استڕو کڕێ انیانیژ یاڕکێت ەیوەئ ۆب ەو

 یبارو وتەسوکەڵھو رستنەپو ەڕروباویبو ەدیقەع یکانەبوار ەل سالمیئ ەیوێشو

، شەوانەل ەجگو رکردنێفو تەاسیسو وشتڕەو خالقەئو ەڵەمامو یتێسەک

ِ  قُۡل إِنذ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمَۡياَي َوَمَماِِت ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ یخوا ِ َرب  َّلِلذ
ُل ٱلُۡمۡسلِِمنيَ  ١٦٢ٱۡلَعَٰلَِمنَي  وذ

َ
نَا۠ أ
َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۥۖ َوبَِذ  .(2)َّ ََل ََشِيَك ََلُ

                                                           
 .56: الذارياتتی سوره  (1)
 .163و162االنعام: تی سوره  (2)
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 ژێنو یاستەڕ: بێڵب یکەڵخ ەب صلى هللا علیە وسلم رەمبەغێپ ەی: ئ ەوات

 مووەھ یردگارەروەپ یخوا ۆب یمووەمردنم ھ و انیو ژ نڕیربەس وانەیحو

 واەک مەدەد شیارڕیبو ەکراوێپ رمانمەف شەیوەو ب ییەن یکیرەش چی، ھەانیھانیج

 .خوا ببم یکانەرمانەف یچەبم ملک سەک مەکیەمن 

 نیترەورەگ ەب ەناکردووێو و ەشتووڕدا ەیەیرنامەب مەئ سالمیئ ینیئا ەو

و  ەکردوو ریگێج یکانەگەڵب ۆیەب رەھ ،ەواژەستەد نیئاشکراترو ەوەروونکردن

 بوونەواشەچ ێب ەب ەکردوو ریگێج ییو بناماکان ەوەتەوونکردووڕ یکانەدروشم

بذُرٓواْ ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خوایزڵۆو ئا َدذ ِ نَزۡلَنَُٰه إَِِلَۡك ُمَبََٰرٞك ِل 
َ
كَِتٌَٰب أ

ۡلَبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
َر أ  .(1)ََّءاَيَٰتِهِۦ َوِِلََتَذكذ

 ەیوەئ ۆب ۆت ۆب ەزاندووەدامانب ەتەکەرەو ب رێخ ڕپ یکێبێکت ەقورئان مە: ئەوات

 ڵد نەخاو ەیوەئ ۆو ب نەبک یتاکانیەئا یفکرانێتو امانێڕت وتووانتەنکێشو

 . ربگرنەوێلـ یندەپ کانییەریژو

ء   ُّ:  یتیەرمووەف ھاەروەھ ۡطَنا ِِف ٱۡلِكَتَِٰب ِمن ََشۡ ا فَرذ  .(2)َّ مذ

 ەشتووێھەنێجەب کمانێشت چیو ھ ەکردووەن مانیمەرخەمتەک داەبێکت مەل ەمێ: ئەوات

 . تێکرابەن مارۆت

ۡۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب تِۡبَيَٰن  ُّ:یتیەرمووەف ھاەروەھ ء   ا ل ُِك ِ َونَزذ  .(3)َّ ََشۡ
 یکانەشت مووەھ ەیوەروونکردن ەک ۆت رەس ەتەزاندووەقورئانمان داب ەمێ: ئەوات

 . یەداێت

 ەیوەو روونکردن ەباسکراو داێت یانیژ یکانەبوار مووەھ المسیئ ینی: ئاەوات

 . تێکردبەن یباس ییەن کێشت چیو ھ ەرداوەسەل

 :یتەسالمیئ ەڕیروباویب یماکانە* بن

                                                           
 29ص: تی سوره  (1)
 . 38االنعام: تی سوره  (2)
 . 89النحل: تی سوره  (3)
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 ەل مانانڵموس ۆب ەوەتەروونکردوو ەڕیروباویب یماکانەبن سالمیئ ینیئا

 یداننجامەئ ە، و ۆیب یرستەکخواپیە ەیوەخوا و پاک کردن ەب بوونەڕباو

 ییەن ەیستیشا کێسەک چیھ ەرستنەپ مەو ئ ەورەگ یخوا ۆب کانەرستنەپ مووەھ

 یکێدراوێپڵواەھ ەخوا و ن ەل کینز یکەیەشتیفر ەن ەورەگ یخوا ەل ەجگ

 . شیردراوێن

 انۆیب یکانەتەفیناو و س ەخوا ب ەیوەکتاکردنیە یتەقیقەو ح یتێاستڕ ەو

 وەب ننێمەڵبس ەورەگ یخوا ۆب کانەتەفیناو و س واەک ەیوەب ەوەتەروونکردوو

 ە، وەوەنانێھ ۆب ەنموون ێب یکێلماندنە، سیتەیەستیشا ەک ەیوازێش

 ەورەگ ی، خوا(بال تعطیل یە  ، وتنـزإثبات بال تمثیل) کخستنەپ ێب یکێاگرتنڕپاک

ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ُّ: یتیەرمووەف ءۖٞ وَُهَو ٱلسذ  .(1)َّ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

 . ەرەنیو ب رەسیب شیو خوا ییەخوا ن کوەو کێشت چی: ھ ەوات

 وەئ مووەھ ەل انیردەگێخوا و پاک و ب ەل کانەکینز ەشتیفر ەب بوونەڕباو ەو

 کانەشتیفر ە، وەوەتەروونکردوو ۆب نێد کانداۆڤەمر رەسەب ەک ەیانڕییموکوەک

َمرَُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َماُّ ەو،راونیگێزلڕێ ەیندەب
َ
َ َمآ أ  يُۡؤَمُرونَ  َلذ َيۡعُصوَن ٱَّللذ

و  کاتەدێپ انیرمانەف ەک ەیوەل نەخوا ناک یچێرپەس کانەشتی: فرەوات .(2)َّ

 . نەبد ینجامەئ تێکرەدێپ انیرمانەف ەک نەدەنجامدەئ شەیوەئ
ونَ ُّ: کانەشتیفر ەو َۡل َوٱۡلذَهاَر ََل َيۡفُُتُ  .(3)َّ يَُسب ُِحوَن ٱِلذ

 . انڕدابێب ەب نەکەخوا د یحاتیسبەت وامەردەب ژڕۆ ەو ب وەش ە: بەوات

 یرانەمبەغێپ رەس ەتەزاندووەبیانیدا ەک ەورەگ یخوا یکانەبێکت ەب بوونەڕباو ەو

و قورئان و  لینجیو ئ وراتەو ت بورە: زەل نیتیبر ەک ەوەتەروونکردوو ۆب

، ەتر ریو گشتگ ەباشتر انیمووەھ ەل زۆریپ یقورئان مەاڵ، ب میبراھیئ یکانەاوەڕپ

 ڵباتو ەوەکاتەد کالیە یاستڕو  قەح ،ەوەانیمووەھ رەسەب ەرەاردڕیو ب ڵزا ەو

                                                           
 . 11الشورى: تی سوره  (1)
 . 6التحریم: تی سوره  (2)
 . 20األنبياء: تی سوره  (3)
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 ەورەگ ی، خواەوەکاتەد ەڵیپوچو ەوەتێنێشەوەدەڵھ شیواڕەناو

ق  ُّ:یتیەرمووەف ِ ِ ُمَصد   إَِِلَۡك ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق 
ٓ نَزۡۡلَا

َ
ا ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن َوأ

 .(1)َّ َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ  ٱۡلِكَتَِٰب 

 ۆیخ شێپ ەیبانێکت وەو ئ قەح ەب ۆت ۆب ەزاندووەئانمان دابقور ەمێ: ئەوات

 یکانەبێکت ەل واەک یەداێت یشەانیندەوەرژەب وەئ مووەو ھ ەوەخاتەد استەڕب

 . اندایمووەھ رەسەب ەشیرەاردڕیو ب ڵو زا ەبووەھ شووداێپ

 ۆب بژاردوونەڵیھ ەورەگ یخوا ەخوا ک یرانەمبەغێپ ەب بوونەڕباو ھاەروەھ

و  ەیەھ انیمووەھ رەھ ەب مانەڕ، باویتیەاۆڤمر یتدانیەداین و ھکرد یینماڕێ

 ەل دایتێچاکو ڵزەف ەو ل اوازنیج رانەمبەغێپ ە، وانیوانێن ەل نەیناک یاوازیج

 ەدەموحمم انیرەنێھێپ ییتاۆو ک انیرەروەو س انینیباشتر مەاڵ، بنیئاستدا ن کیە

 ە، ورانەمبەغێپ مووەھ ەب ەبوونەڕباو یێپ بوونەڕ، باوصلى هللا علیە وسلم

 ەورەگ ی، خوارانەمبەغێپ مووەھ ەب ەبوونەڕباوێب یێپ بوونەڕباوێب

نزَِل إَِِلۡهِ ُّ: یتیەرمووەف
ُ
ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنَۚ ُُكٌّ َءاَمَن َءاَمَن ٱلرذُسوُل بَِمآ أ ِمن رذ

 
َ
ُِق َبنۡيَ أ ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ ََل ُنَفر  ِن رُُّسلِهِۚۦَ  َحد  بِٱَّللذ  .(2)َّ م 

 ەویەردگارەروەپ نیەال ەل ەک ەیوەب ناێھ ەڕیخوا باو یرەمبەغێ: پەوات

خوا  ەب ەناوێھ انەڕیباو انیمووە، ھشیماندارانیئ ھاەروەو ھ یرەس ەتەویزەداب

 چیھ وانێن ەل نەیناک یاوازیو ج یرانەمبەغێو پ یکانەبێو کت یکانەشتیو فر

 . یرانەمبەغێپ ەل کێکیە

 کێشت رەھ ەک ەیوەب ە، وەورەگ یخوا یرەدەو ق زاەق ەب بوونەڕباو ھاەروەھ

 ە، وتێنــاب تێبب تێوەیەخوا ن ەک شەیوەو ئ تێبەد تێبب تێویەخوا ب

 یستیو یێپ ەب ەوەرووبدات ئ داەرەوەبوون مەل کێشت رەھ ەک ەیوەب بوونەڕباو

/ اللوح  زراوێارپ یاوەڕ)پ ەل ەک شەیوەئ ڵەگەل ەو گونجاو یەخوا یردوونەگ

 کێشت چی، ھ ەدراو رەسەل یارڕیب ەوەلەزەئ ەل رەو ھ ەمارکراوۆ(دا تظالـمحفو

                                                           
 . 48المائدة: تی سوره  (1)
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 یکانەوتەسوکەڵھ ەل ەو ن ردوونەگ یکانەرووداو ەل ەن تێناب رەدەب ەوەل

  .شۆڤیمر

 ۆیخ یستیو ەب ەک ەندەب ەب ەداو یستیو ەورەگ یخوا ەک شەیوەب بوونەڕباو ەو

 یپاداشت واەئ بژاردەڵھ ەیو چاک رێخ رەگە، جا ئتێوەیەد ەک تێرێبژەڵھ ەوەئ

 تێدرەسزاد واەئ بژاردەڵھ یشەیخراپو ەڕش رەگەئ ە، وەوەتێدرەد رەسەل یرێخ

ا يََرهُۥ ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خوایرەسەل ةٍ َخۡي   ٧َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ
ا يََرهُۥ ة  ََش    .(1)َّ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ

 ەل واەبکات ئ ەو چاک رێبچوک خ یکەیەروولێم یشێک ەب کێسەرکە: ھ ەوات

 ەو خراپ ەڕبچوک ش یکەیەروولێم یشێک ەب کێسەرکەھ ەو ەوەتێنیبەید تداەامیق

 . ەوەتێنیبەید تداەامیق ەل واەبکات ئ

ََٰها ُّ: یتیەرمووەف ھاەروەھ ى ۡفلََح َمن َزكذ
َ
ََٰها ٩قَۡد أ ى  .(2)ََّوقَۡد َخاَب َمن َدسذ

 یستیو ەل ەوەکاتەپاک د ۆیخ یفسەو ن روونەناخ و د ەک ەیسەک وە: ئەوات

 ەوەتێشارەید ەک شەیسەک وەئ ەو تێبەد وتووەرکەو س رفرازەو تاوان س ەخراپ

 ندەرمەرەو ز اوۆڕد واەئ کاتەد اڕگوم ۆیو خ ەوەکردن نێو خاو پاکۆخ ەل

 . تێبەد

 ـکـوەڵ، بدایەایدون مەل ییەـن وامەردەبـ یانـیژ ەک ـتێبەھ ەوەبـ ەڕیباو بـدەعـ ەو

 انی ییەشگوزرانۆخ انی شەیوەئ ی، دواۆڕنـاو گ ۆب ەوەـتـێـزرێگـوەد ەوەـیێلـ

 ە، وکاۆڕەگ ەل ەیەوەرەدەرچوونەدو ەوەندووبوونیز شەیوەئ یدوا ە، وسزا

 داەکات وە، لکانەکردوو یکردن ەشانێکو کانەوەکرد ەینام ەیوەرگرتنەو

، شتداەھەب یشگوزرانۆخ یکانەناو باخ ەل تێوەکەردەب انیخوا ڵیزەف ماندارانیئ

 ەورەگ ی، خواتێوەکەردەب انیئازارو شێئ ەب یسزا شیانەڕباوێبکافر و ەو

ۡزلَِفِت ٱۡۡلَنذُة لِۡلُمتذقِنَي ُّ:یتیەرمووەف
ُ
ِزَِت ٱۡۡلَِحيُم لِۡلَغاوِينَ  ٩٠َوأ  .(3)ََّوُبر 
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 ەل زێپارۆو خ خواترسەل یسانەک ۆب ەوەتەکراو کینز شتەھەب ە: وەوات

 اڕگوم یسانەک ۆب ەوەتێکرەد رزەبو تێخرەردەد شیخەزۆد ەو، کانەتاوان

 . واوێشێرلەسو

 کیخوا نز ەل یێپ ەک ەوەتەروونکردوو یکانەندەب ۆب ەیوەئ ەورەگ یخوا ەو

 ۆب یرستنەپ رۆج نیندەچ ۆیە، بکاتەد زێھ ەب ەویەێپ انیندەوەیو پ ەوەبنەد

 ۆ، بشەیوانەل ەجگو کانەکریزو جەحو وژوڕۆو کاتەزو ژێ: نوەداناون ل

 یکێروونەد ەیوەئ یستەبەم ە، بەخواو ەب تێب وامەردەب یندەوەیپ ەندەب ەیوەئ

 ایدون ەیوەختەبو فسەن ەیوەکردن نێخاوو رێخ ڕپ یکێانیژو ەئاسوود

 . تێنێب ستەدەب ژڕۆدوا یزگاربوونڕو وتنەرکەسو

 :سالمدایئ ەل تێستەوەادڕ رەسەل یزانێخ ەک ەیانیماەبن وە* ئ

 یتەئومم یاڕکێت ۆب تێستەوەادڕ رەسەل یزانـێخ ەک ەیانـیماەبن وەئ سالمیئ

 ەب ە، وگاەڵمۆک یاتنانیبن ۆب ەمەکیە ەیخان زانێخ ە، وەوەتەروونکردوو

 ە، ویرعەش یواجـەز ەب ەوەتەروونکردوو یردێژن و م وانێن یدانێگرەوەکیە

 شەیرکانەئ وەو ئ ەیەھ ردێموژن  ەلـ ـکێکیە رەھ ۆب ەک شەو مافان قەح وەئ

 یکردنەردەروەپ ۆب ەکردوو یانیبانگ ە، وەوەتەروونکردوو یتیەرەسەل ەک

 یکەیەوەن ینانێمھەرھەبو نانێرھەد ۆ، بیمانیئ یکەیەردەروەپ رەسەل ناڵمندا

 یخشت یکانەتاک ە، کەیکەتەئومم ۆب تێب شیسوودەبو داۆیخ یخوود ەل حڵاص

 چاک . یکەیگاەڵمۆک یاتنانیبن ۆچاک بن ب

 انداەڵیگەکردن ل ەچاک ەل یباوکان یمافـو قەح سالمیئ ینیئا ەو

َ َوََل تُۡۡشُِكواْ بِهِۦ َوٱۡعُبُدواْ ٱُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواەوەتەروونکردوو َّللذ
يِۡن إِۡحَسَٰن  اۖ     َشۡي  َِِٰلَ  .(1)َّ اَوبِٱۡلَو

 نەبک ەچاکو  یکیرەش ەب نەکەم کێشت چیو ھ رستنەخوا بپ نھاەت ە: بەوات

 . کدایباوک و دا ردووەھ ڵەگەل

کردن  یینماڕێو کردنەردەروەپ ەل شیناڵمندا یمافـو قەح ھاەروەھ

ْ قُٓواْ ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواەوەتەروونکردوو ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
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ا ۡهلِيُكۡم نَار 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
 ەوناێھ تانەڕباو ەک ەیسانەک وەئ ەی: ئەوات .(1)َّ أ

 . خەزۆد یئاگر ەل زنێبپار سوکارتانەو ک زانێو خ تانۆخ

 یتیەستاۆدو یتیەخزما یندەوەیپ یاندنەیگ ەل یشیخزمان یمافـو قەح ھاەروەھ

و  زێھ ەب یکێزانێخ ەتێبب زانێخ ەیوەئ ۆ، بەوەتەروونکردوو یستیوەشۆخو

 بوون . ەوازەرتەو پ کترازانەیەل ەدوور ل یکگرتوویە

 :سالمدایئ ەل کانیەتیەەاڵمۆک ییەندەوەیپ یماکانە* بن

 یشیکانیەتیەەاڵمۆک ییەندەوەیپ یماکانەبن سالمیئ ینیئا ھاەروە: ھمانانڵموس ەیئ

 ی، خواەاتنراویبن یمانیئ یتیەبراو مانیئ رەسەل شەیمەئ ە، وەوەتەروونکردوو

 :   یتیەرمووەف ەورەگ

ُّ ٞ  .(2)َّ إِنذَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة

 . کنیە یبرا ماندارانیئ نھاە: ت ەوات

، انیوانێن یکخستنیەو کتریە یرخستنەس ۆب ەکردوو یشیماندارانیئ یبانگ ەو

ّمنّيَ  َمثَُل )): یتیەرمووەفصلى هللا علیە وسلم  خوا یرەمبەغێپ حُمؤح  تََواد ّهمح  ّف  ال
ّهمح  ََسدّ  َمثَُل  ّهمح ـَوَتَعاُطفّ  َوتََرامُحّ تََك  إَّذا اْلح و   ّمنحهُ  اشح ََسدّ  َسائّرُ  َِلُ  َداَع تَ  ُعضح  بّالَسَهرّ  اْلح

َُّم   .(3)(( َواحلح

 ۆب انیستیوەشۆخبوون و ەییزەب ەو ب یتیەستاۆد ەل ماندارانیئ ەی: نموونەوات

 تێبەھ یو ئازار شێئ یکێندامەئ رەگە، ئیەوا کێشەل ەینموون کەو کتریە

 . تێگرەیتـــا دو تێبەد وەخ ێب دایناوێپ ەل ەشەل وەئ مووەھ واەئ

 یزڕێو  تەو حورم تەرامەک انیکێکیە رەھ ەک ەیوەئ ۆب داونیشیھان ەو

 ڵیوەھ ە، ویکردنێپ یتیەسووکا ەل تێدوور بگر ەب ۆیخ ە، وتێزێبپار ەیبراک

ّلمُ )):  یتیەرمووەف صلى هللا علیە وسلمخوا  یرەمبەغێ، پبدات یدانیتەارمی حُمسح  ال
                                                           

  6التحريم: تی سوره  (1)
  10الحجرات: تی سوره  (2)
 . (2585: ) ح (1999/  4ه : )صحيحف  مسلمرواه   (3)



13 
 

ُخو
َ
ّلمّ  أ حُمسح ّلُمهُ  الَ   ال ّخيهّ  َحاَجةّ  ّف  ََكنَ  َوَمنح  ّلُمُه،يُسح  َوالَ  َيظح

َ
 َوَمنح  َحاَجّتّه، ّف  الَِلُ  ََكنَ  أ

ّلمٍ  َعنح  فََرجَ  َبةً  ُمسح َبةً  َعنحهُ  الَِلُ  فََرجَ  ُكرح   .(2)((الحّقيَاَمةّ  يَوحمّ  ُكُربَاّت  ّمنح  ُكرح

 ەب داتیناو تێنێوتەفیناکات و نا ێل یمە، ستەمانڵموس یبرا مانڵ: موسەوات

بکات  یکیەبرا یستیوێپ ینانێھێج ەب ۆکار ب کێسەک رەھ ە، وەوەدوژمن یستەد

 کیەتەحڕەنا کێسەک رەھ ە، وکاتەد ییستیوێپ ینانێھێج ەب ۆخوا کار ب واەئ

 ەل کێکیەخوا  واەبکات ئ یرەد کەیەنگانەت ەو ل تێرەال ب کێمانڵموس رەسەل

 . باتەالد رەسەل یتەامیق یژڕۆ یکانەنگانەو ت یتەحڕەنا

 ەیوە، بەوەتەروونکردوو یشیکانڵیەو ما یبازرگان ەڵەمام یماکانەبن ھاەروەھ

و  نڕیک ە، وەوەتەروونکردوو انۆیب یکانەرامەو ح ڵەاڵح ەستەبێگر ەک

 یشیرمانەف ە، وکردوون رامەح رەسەل یشیبایکردوون و ر ڵەاڵح ۆب یشتنۆفر

 ەورەگ یوا، ختەمانەئ ەیوەو دان کانەستەبێگر ەب فابوونەوەب ەکردوون بێپ

ِي ُّ یتیەرمووەف ْ ََل َيُقوُموَن إَِلذ َكَما َيُقوُم ٱَّلذ ا َِبوَٰ وَن ٱلر 
ُكلُ

ۡ
ِيَن يَأ ٱَّلذ

َحلذ 
َ
ْْۗ َوأ ا َِبوَٰ نذُهۡم قَالُٓواْ إِنذَما ٱۡۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلر 

َ
َٰلَِك بِأ َۚ َذ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس  َيَتَخبذُطُه ٱلشذ

ِبَ  َم ٱلر  ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذ َْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ٱَّللذ ا ب ِهِۦ فَٱنَتََهَٰ فَلَُهۥ َما َسلََف  م ِ وَٰ ن رذ
ونَ  ۡصَحَُٰب ٱۡلذارِ  ُهۡم فِيَها َخَِِٰلُ

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ِۖ َوَمۡن ََعَد فَأ ۥٓ إََِل ٱَّللذ ۡمُرهُ

َ
 .(1)َّ َوأ

 وەئ کوەو لالیئ ەوەناسنەڵھ تداەامیق یژڕۆ ەل نۆخەد بایر ەک ەیوانە: ئەوات

، ەشاندووەوێلـ یستەو د ەبوو یشەل ەڵیکێت ەکۆو جن تانەیش ەک تێبەن ەسەک

خوا  مەاڵ، ب"یەبایر کوەو شتنۆو فر نڕی: "کەانیوتو ەک ەوەوەئ ۆیھ ەب شەیوەئ

 ەل کێسەرکە، جا ھەرام کردووەح یشیبایرو ەکردوو ڵەاڵح یشتنۆفرو نڕیک

 ەیەھ ۆب یشووێپ ەیوەئ واەئ ناێھ یوازھات و ۆب یژگارۆئام ەویەردگارەروەپ

 ەتاوان وەئ رەس ەوەتەڕێبگ شیکێسەرکەھ ە، ویەخوا یال ۆب یشینجامەرئەو د

 . ەوەننێمەد داێیت ییتاەتاھەھ ەو ب زخنۆد یئاگر یکانەڵخ ەل ەوانەئ واەئ

                                                           

:  ح (1996/  4) هصــحيحف  ( ومسـلم2441: ) ح (1126/  1ه : )صــحيحف ابلخـاري  رواه( 2)
(2580) . 

  275البقرة: تی سوره  (1)



14 
 

 یگرڕێ ە، وشتنداۆفرو نڕیک ەل ۆییاستگڕ ەکردوون بێپ یرمانەف ەو

 ودانیفرو کانڕیەموکوەکو ەبەیع ەیوەکردن و شاردن شەغ ەکردوون لێلـ

 . تاندنەڵەخەڵو ھ کانەشت ەب یزانەنو

، ەوەتەروونکردوو انۆیب یشیکانەوەخواردنو ینەمەخوارد یرامەحو ڵەاڵح ەو

 ێب ەب ەوەنۆو بخ نۆبخ ەیوەئ ۆکردوون ب ڵەاڵح ۆب یکانەپاک ەشت ەک ەیوەب

 رەشکۆرخەس ەو شت رازەب یشتۆو گ بووۆمردار ە، ودانیڕۆفەبو یووەڕەادیز

 رەسەل ــۆڤمر یندروستەت ۆب نەشەڕەھ ەک شەیشتان وەئ مووەھو کانەرەشبۆھو

 کردوون . رامەح

 ۆیە، بکانەباش ەتـیرەنوداب و کـانەزۆریپ ەوشتـڕە ۆکـردوون ب یینمـاڕێ ەو 

 یرەدادوو کردن ەچاکو یزۆسڵدو یازپاکینو ۆییاستگڕ ەکردوون بێپ یرمانەف

 یگرڕێ ەو ،یتەیەخاوەسو ەییخشندەوب یژێپشوودرکردن وێلـ یشۆچاوپو

کردن  تەبەیغ ەل کانەمکراوەزخراپ و ەخووو وشتڕە ەکردوون لێلـ

 ەخراپ بردن ب یو گومان کردنێپەتڵگاو ابواردنڕێپوبردن و نانێھەقسو

 . مانانڵموس

، ەوەانەیورەگبچوک و ەکردوون ب رامەح رەسەل یکانەدەبخراپ و ەکار ەو

و  یسیپ نێو داو نایز ۆیەب رە، ھۆیب شنێکەردەس ەک شەیوانەئ مووەھ ھاەروەھ

 ەیوەمان نھاەت ە: بە، لەکردوو رامەح یێلـ ەوەکاتەد کینز ـۆڤمر ەک شەیوەئ

 ێب ەب تەئافر یرکردنەفەس انی، مداەحرەنامو ەگانێب یتەئافر ڵەگەل اویپ

 رعەش ەیوانەچێپ ەک رەنێوورووژ زووەو ئار یجنس یکیەندەوەیپ انی، مەحرەم

 ەل کەڵخ ەکردن ل مەو ست یژێستدرەدکردن و کوشتن و یزد ھاەروە، ھتێب

 رامەح رەسەل انیو نامووس فەرەو ش انیسامانو ڵو ما انینێخو یکانەبوار

َِٰحَش َما َظَهَر ُّ:  یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواکردوون َ ٱۡلَفَو ِ َم َرّب  ۡل إِنذَما َحرذ
قُ

 .(1)َّ َبَطنَ ِمۡنَها َوَما 

 یکانەدەخراپ و ب ەکار ردگارمەروەپ یاستەڕب:  ێڵب رەمبەغێپ ەی: ئ ەوات

 اریناد ەک یشەوەو ئ یەو ئاشکرا ەوەوتەرکەد ەک ەیوەئ ەکردوو رامەح

 . ەیەشاراوو
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 رەبەگرنەتاوان د یگاڕێ ەک ەیوانەئ ۆداناون ب ۆب یشیکانیەرعەسزا ش ەو

 ەانیسزا وەئ ەیوەئ ۆ، بنێگلەئەوێت ەوەکانەرامەح ەو ب ننێزەبەد کانەسنورو

 ۆب تێب شیندەپ ە، وەوەتاوانان وەناو ئ ەونەکەد ەک ەیوانەئ ۆب تێب رەنێکڵەەاچڕ

 رەرامبەبەل ەکوشتن داناو ەب ەیوەکردنۆڵەت ۆیەب رە، ھونەناکێیت ەک ەیوانەئ

َولَُكۡم ِِف  ُّ:یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواەژکارانێستدرەد یستەنقەئ ەب یکوشتن
ْوِل 
ُ
أ ةٞ َيَٰٓ ۡلَبَٰ  ٱۡلقَِصاِص َحَيوَٰ

َ
 ەوەکردنۆڵەت ە: لەوات .(1)َّ ِب لََعلذُكۡم َتتذُقونَ ٱۡۡل

 نەخاو ەک ەیسانەک وەئ ەیئ تێبەد زراوێپارێپ یانتانیبکوژ ژ یسەک یکوشتن ەب

 تاوان . ەل نەبک یزێپارۆو خ خوابترسنەل ەیوەئ ۆب نیریو ژ ڵد
کردن  ردبارانەکردن و ب جمڕە ەب ەکردوو یارید یسیپ نێو داو نایز یسزا ەو

 رەدەشاربو دانێلـ القەو ش ەدەڵج ەب ە، وو شووکردوو رەنێزانھێخ یسانەک ۆب

 یارید یسزا ە، وکردووەشوون یو کچان ھاوردووەژن ن یسانەک ۆکردن ب

 ەتر ب یسانەک یکردن تبارەتوھم یکراو یارید یسزا ە، وکردن یدز یکراو

 یسزا ە، وەوەخواردن ەیو م شروبەم یکراو یارید یسزا ە، وناکردنیز

 یارید یسزا ە، وتدارنەاڵسەدو مانانڵموس ەل رچووەد یسانەک یکراو یارید

 . ەتەو چ گردڕێو  ەردەج یکراو

 قەح ەیوەرگرتنەو ەبوون ل ژدانیو ەو ب یرەدادو ۆب ەکردوو یینماڕێ ەو

 ەل ەکردوو یگرڕێ ە، وانیکانەنەخاو ۆب کانەمافو قەح ەیوەدان ە، وکانەمافو

 کێکیە یال ەب ەوەالدانکردن و یتەزاوەو ق دانارڕیبو یرەدادو ەکردن ل مەست

: یتیەرمووەف ەورەگ یخوا ،ەوەل ەجگ انی یتیەخزما رەبەل کانەشێک نەخاو ەل

ِ َوََل ُّ ۡرِض فَٱۡحُكم َبنۡيَ ٱۡلذاِس بِٱۡۡلَق 
َ
َيََٰداوُۥُد إِنذا َجَعۡلَنََٰك َخلِيَفة  ِِف ٱۡۡل
 َِۚ ِ لَُهۡم تَتذبِِع ٱلَۡهَوىَٰ َفُيِضلذَك َعن َسبِيِل ٱَّللذ ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱَّللذ  إِنذ ٱَّلذ
 .(2)َّ َعَذاٞب َشِديُدُۢ بَِما نَُسواْ يَۡوَم ٱۡۡلَِسابِ 

 کداەڵخ وانێن ەل ۆیەب دایوەز ەل ەکردوو ێجەشتین مانۆت ەمێداود ئ ەی: ئەوات

 تێوەکەن زووەئارو واەھ ینێو شو ەقەح ەک ەیوەب ەبد ارڕیو ب ەبک یرەدادو
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 یگاڕێ ەل ەک ەیوانەئ یاستەڕ، بخوا یگاڕێ ەل کاتەد اتڕگوم ەوەئ ەچونک

 ەک ەیوەئ ۆیھ ەب ەیەھ ۆب انیتووند یکیەسزا بنەد اڕو گوم نەدەخوا الد

 . ەرکردوویبەل انەیوەنیپرسێلـ یژڕۆ

 بردنەوەڕیەب ەک ەوەتەروونکردوو یشەیوەئ سالمیئ ینیئا ھاەروەھ

 رەسەل ەاتنراویبن مانانداڵموس وانێن ەل تاڵو یکاروبار یکردن یرشتەرپەسو

و  تەریشەعبوون و یتاڵھاو رەسەل کەن یتەسالمیئ ەڕیروباویبو ەدیقەع

 . زەگڕە

 رێژ یانیتاڵھاو رەسەب یشیستانەدەکاربو واڕەرمانەف یکانەمافو قەح ھاەروەھ

 یکردن یەڵیاێڕگو یتێبوون و واجب ستیوێپ ەل ەوەتەروونکردوو ەویەتەاڵسەد

 ەک کێرجەم ەب کاتەد ەیغەدەو ق کاتەدێپ یرمانەف ەک ەیوەل ستەدەکارب

 ە، وکاتەن ەچاک و رێخ ەل یگرڕێو کاتەن رعەش یچێرپەستاوان و ەب رمانەف

 واڕەرمانەف یکردنەن شێشمانکێک ۆب ەداو یمانانڵموس یھان سالمیئ ینیئا

 ادەڵیگەل ستانەو ۆکردوون ب یینماڕێ ە، وەیوەبوونەن رووەرووبو ستەدەکاربو

 . تێزرێپارەدێپ یتەئومم یکانەوتەستکەدتوانا و ەک ەیوەل

 رێژ یانیتاڵھاو وێن ەل یرەدادگ ۆب ەداو یشیستەدەو کارب واڕەرمانەف یھان ەو

 ۆداون ب یشیھان ە، وانۆیب ەزدارانڕێ یکێانیژ ینانێھیدەب ۆب ە، ودایتەاڵسەد

 کردنەن مەست ەو ،اندایوانێن ەل یرەدادگو انەیوەداھاتنێپ ەییزەبو یانیرمونەن

 . انیتر یکێندەھ یندەوەرژەب ەل انیکێندەھ ەبکات ل یشۆچاوپ تێناشبو انێیل

 یاشیورو انیوانێن یکخستنیەو کتریە یکردن یھاوکار ۆداون ب یشیھان ەو

 ینگەد کیە ەکردوون بێپ یفارمان ە، ویاوازیجو یکۆناک ەل ەوەتەکردوون

ِ ََجِيع  َوٱُّ:یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواانەییوت کیەو ا َوََل ۡعَتِصُمواْ ِِبَۡبِل ٱَّللذ
 َْۚ قُوا  .(1)َّ َتَفرذ

و  ەپارچەپارچ ە، وەخواو ەیرنامەو ب نید ەبگرن ب ستەد مووتانەھ ەوێ: ئەوات

 . بنەم ەوازەرتەپ
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: ەوات .(1)َّ َوََل تََنَٰزَُعواْ َفتَۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖ ُّ: یتیەرمووەف ھاەروەھ

شکست  ۆیھ ەتێبەد ەمەئ ەچونک ەوەوانتانـێن ەتـێوەکەن یاوازیو ج یکـۆبا ناکـ

 و تواناتان . زێھ یمانەو ن شتنڕۆیخواردنتان و 

 یکردن یانڕحوکم ەب مانانڵموس ەب ەکردوو یشیرمانەف سالمیئ ینیئا ھاەروەھ

 ەتاک یانیژ یکانەبوار مووەھ ەل یوکردنەیڕەو پ ەادیپ ۆب ەوەانەڕگو رعەش

 رداروەسەل ارڕیب یکێانیژ تەئومم یانیژ ەیوەئ ۆ، بداشیتیەەاڵمۆو ک یسەک

 ەارڕیو ب حکامەئ ەلداناون  ۆیخوا ب ەک ەیوەئ یێپ ەب تێبچ ەوەڕیو ب تێب

و  کانییەرعەش ەرەکخێو ر ماەبن ەداناون ل ۆیب ەک ەیوەئو یکانییەرعەش

 ەک ەیوەو ئ کانییەرعەش ەو سنوور ڵەشخەم ەکردوون ل یارید ۆیب ەک ەیوەئ

 . کانیەکارەو چاک وشتڕە ەداون ل ۆب یھان

 ەل سالمیئ یتەئومم ەیوەستانەبردن و ھ شێوپەرەب ۆکردوون ب یینماڕێ ەو

 . ەویەسازەشیو پ ڵیو کشتوکا یو ئابوور یزانست یروو

 وتنەشکێپ ەک کێکارۆھ مووەھ یرەبەگرتن ۆکردوون ب یینماڕێ ھاەروەھ 

 یکانەریگێج ماەبن ەیانوەچێپ کێرجەم ەب ،تێب رارەرقەب داێت یوتنەرکەسو

 . تێبەن سالمیئ

، انیژ ۆب ەلەسەو ت رێو ت واوەت یکەیەرنامە، بەورەگ یخوا یرعەش ەیەمەئ

و  حۆر وانێن ییھاوتا یاگرتنڕ ۆب ە، ویتیەاۆڤمر یرکردنەوەختەب ۆب ەھاتوو

 ە، ونیزانست و ئا وانێن ە، وییحەو و ڵقەع وانێن یدانێگر ەوەکەیەب ە، وەماد

 وانێن ە، وخالقەو ئ یئابوورو تەبادیع وانێن ە، وتەعیرەو ش ەدیقەع وانێن

اَر ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواژڕۆو دوا ایدون ُ ٱِلذ ََٰك ٱَّللذ َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَى
 ۖ ۡنَيا با  تیداو یێخوا پ ەک ەیوە: لەوات  .(2)َّ ٱٓأۡلِخَرةَۖ َوََل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱِلُّ

 شداەیوەئ ڵەگەو ل ەنێب یکارەب تەامیق ۆو ب تێب ژڕۆدوا ڵیما داێیت ستتەبەم

 . ەکەم ریب ەل ایدون ەل شیتۆخ یشەبپشک و

 :یسالمیئ یەگەڵمۆک یکانیەندەتمەبی* تا
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 ییخوا ەیرنامەب رەسەل ەناویاتیبن سالمیئ ەک یەگاەڵمۆک مەئ یاستەڕ: بمانانڵموس

 ەک ەیانیگاەڵمۆک وەئ مووەھ ەل ەوەکاتەد یایج ەک ەیەھ یکیەندەتمەبیتا ندەچ

 : سالمیئ ینیئا ەب نەناک یندارید

 یئارامو شیئاساو منەئ یرپاکردنە: بیەگاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەـ ل ١

 ەک مانداڵموس ڵید ەل یمانیئ یکێرەنێکەڵەاچڕ یبوونەھ رەبەل شەیمە: ئ یەداێت

 یینماڕێ سالمیئ ینیئا ە، چونکتاوان ینجامدانەئ ەل کاتەدێلـ یگرڕێ

و سامان و  ڵما یتگرتنەحورمو نێخو یتگرتنەحورم ەب کاتەد یوتوانەنکێشو

 ــۆڤمر یستەد یکانەنراوێداھ اسای مەاڵ، بو نامووس فەرەش یتگرتنەحورم

 کێکات رەھ واەئ کدایەگاەڵمۆناو ک ەبکات ل رارەرقەب شیئارامو شیئاسا رەگەئ

و  رێچاود یونبوەھ ێب ەب داتەنجامدەتاوان ئ واەبوو ئ ربازەد یێلـ کێتاک

 بکات . ەوەنیپرسێلـ ەک کێسەک

: ھکانییگشت ەمافو قەح ی: پاراستنیەگاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەل ەـ و ٢

 ھاەروە، ھتێزێپارەکردندا د ڵەگەل ەچاک ەباوکان ل یکانەمافو قەح ۆیەب رەھ

 قەح ھاەروە، ھکردندا یینماڕێو کردنەردەروەپ ەل ناڵمندا یکانەمافو قەح

 یتیەخزما یندەوەیپ یاندنەیگ ەل کینز یسانەخزمان و ک یانکەمافو

 نەمەت ەورەگ یسانەک یکانەو ماف قەح ھاەروە، ھیستیوەشۆو خ یتیەستاۆدو

 ەل میتیەبچوک و  نەمەت یسانەک یکانەمافو قەح ھاەروە، ھگرتنێزلـڕێ ەل

 ەل تانەئافر یکانەمافو قەح ھاەروە، ھنڕیربەد ۆب زۆو س ەوەداھاتنێپ ەییزەب

چاک  ەڵەیمام ەل ێدراوس یکانەو ماف قەح ھاەروە، ھگرتنـێزلڕێو دانێپ خیەبا

 ەل شیمانانڵموس ەل ەجگ یکانەو ماف قەح ھاەروە، ھکردندا داەڵگەو پاک ل

 ی، خواەوەمانانڵموس نیەال ەدراو لێپ تۆڵەو م مانەو ئ مانەیپ نەخاو یسانەک

َْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو   َ َوََل ََيۡرَِمنذُكۡم َشَن ُّ:  یتیەرمووەف ەورەگ َلذ َتۡعِدلُوا
َ
َٰٓ أ اُن قَۡوٍم لََعَ

 ۖ ۡقَرُب لِلتذۡقَوىَٰ
َ
و  کاتەنێواتان لـ کێسانەک ەبوونتان لێلـ قڕ: با ەوات.(1)َّ أ

 ەوەئ ەبن چونک رەدادو کوەڵ، ببنەن رەدادو ەک ەیوەئ رەسەل ناتەن تانەڵھ

 . ەوەخواترسانەو ل قواەت ەل ەکترینز

 ینیئا یکانەدروشم یەگاەڵمۆک مەئ یاستەڕ: بیکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ٣

 جەحو کاتەو ز ژووڕۆو  ژێبانگدان و نو ە: ل یەو ئاشکرا ارید داێت یسالمیئ

                                                           
 8المائدة: تی سوره  (1)
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 ەادیئاشکرا پ ەب انیمووەھ دایانیژ ەل مانڵموس ە، ککانییەسالمیئ ەوشتڕەو

و  دایکانەڕەوروبایبو ەدیقەع ەل ە، نییەن ەشاراو یشت سالمدایئ ەل ە، چونککاتەد

 کانەرەنێووخڕ ەنیئاو بەزھەم ەیوانەچێپ ە، بدایشیکانەرستنەپو تەبادیع ەل ەن

 ەوەشارنەد نەڕۆد یرەسەل ەک ەیانیماەبن وەئو انیکانەڕەروباویب ەک

 . نەخەردەد ەیەھ یێپ انەڕیباو ەک ەیوەئ ەیوانەچێپو

 یەگاەڵمۆک مەئ ەک ەیەوە: ئیەگاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ٤

و  ناتەد یالەو یەسواڕیو ەسووک ەک ەیوەئ ۆیەب رە: ھەوشتڕە ەب یکیەگاەڵمۆک

 . یپاک نێو زمان و دام ستەدو ەییشتۆو پ اەیو ح رمەش ۆب کاتەد ەشەبانگ

 ەک ەیەوە: ئەمانڵموس گاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ٥

و  ەچاک یکردن رەسەل نەکەد کتریە یھاوکار یکانە: تاک ەھاوکار یکیەگاەڵمۆک

َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواو تاوان ەخراپ یکردنەن
ۡوِِلَآُء َبۡعض   

َ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َبۡعُضُهۡم أ

ۡ
    .(1)َّ يَأ

 یوانیپشتو ستۆد انیکێندەھ مانداریئ یتانەئافرو مانداریئ یاوانیپ ە: وەوات

 . ەخراپ ەل نەکەد یگرڕێو  ەچاک ەب نەکەد رمانە، فاننیتر یکێندەھ

ۡبِ ُّ:  یتیەرمووەف ھاەروەھ ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصذ     .(2)َّ َوتََواَصۡواْ بِٱۡۡلَق 

 کتریە یژگارۆو ئام قەح یوتنەنکێشو ەب نەکەد کتریە یژگارۆئام ە: وەوات

 .و ئارام گرتن  برێە ەب نەکەد

 مووەھ وانێن یکردن ستەوەیپ ەل ییەتی: بریکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ٦

 وانێن ەخستووت یتیەبرا سالمیئ ینیئا ۆیەب رە: ھمانیئ یندەوەیپ ەب یکانەتاک

 یانۆیک ەنید مەب ە، وتەریشەو ع زەگڕەو  نگڕە یاوازیج ەب ەوەمانانڵموس

ٞ إِنذَما ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواەوەتەکردوو : ەوات .(3)َّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة

 . کنیە یبرا ماندارانیئ نھاەت یاستەڕب

                                                           
 71التوبة: تی سوره  (1)
 3العصر: تی سوره  (2)
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 یێپ ەب یەداێیت یزدارڕێ ەک ەیەوە: ئیکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ٧

 ەورەگ ی، خواکــانەتاوان ەل ەپاراستنۆخو یکــارەچاکو خواتــرسانەل

ۡتقَ ُّ:  یتیەرمووەف
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللذ

َ
َُٰكۡمَۚٞٞ إِنذ أ  یاستەڕ: بەوات  .(1)َّ ى

 . ەنتانیخواترسترەخوا ل یال نتانیزدارترڕێ

 ەل تێب زترێپارۆو خ کارترەخواترستر و چاک ەل اتریز موانەھ ەل ێ: ک ەوات

 . ەمانانڵموس وێن ینیزترەڕێب ەسەک وەئ واەئ کانەتاوان

و  ستانەدەکارب وانێن یکگرتنیە ەل ییەتی: بریکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ٨

 ەشێک ەب ستەھ اریرشتەرپەو س ستەدەکارب ە: چونکانیتەاڵسەد رێژ یانیتاڵھاو

 ۆب داتەد شڵیوەھ ە، وکاتەد ەیکەتەاڵسەد رێژ یانیتاڵھاو یکانەو گرفت

 یدانیتەارمیو انیکانەنیبر یمارکردنیو ت انیکانەو گرفت ەشێک یرکردنەسەچار

 یستیوەشۆخ داەوەئ رەرامبەب ەل شیانیتاڵھاو ە، وانیکانەدارەنموحتاج و

 ستانەو و ۆیدوعاکردن بو انەیکەاریرشتەرپەسو ستەدەکارب ۆب نڕبەردەد

 . کانداەتڵەبار و حا مووەھ ەل داەڵیگەل

 . تێب ھاەئاو مانڵموس یگاەڵمۆک تێوەیەد سالمیئ

 مەئ ەک ەیەوە: ئ ەمانڵموس گـاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ٩

 یئابوورو یریشنبڕۆو یزانستو یرعەش ەزراوەدام یاڕکێت یەگاەڵمۆک

 یتەخزم ەل انیمووەھ رەو ھ کترنیە یرەواوکەت یکانیەمنەو ئ یرەدادوو

 نەکەد یەگاەڵمۆک مەئ ەیناسنام ەل یزگارێو پار دانەنیئا مەئ یپاراستن

 . یرەژئاواگڕۆو  ەوەشل و خاو بوون ەل زنێپارەیدو

 یەگاەڵمۆک مەئ ەک ەیەوە: ئیەگاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ١٠

چ  خاتەد کڕێ یھکانییگشت ەبوار سالمیئ ینیئا ە: چونکییەخوا یکیەگاەڵمۆک

، ەنیئا مەئ ۆب ەچەملک گاەڵمۆک یانی، ژیئابوور اخودی تێب یاریامڕو  یاسیس

و  نەکەد یزووەئار ەک ەیوەو ئ کەڵخ یکانەزەو ح زووەواوئارەھ ۆب کەن

 . ەشۆخ انێیپ

 کانیەخالقەئو یوەعنەم ھاە: بیەگاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ١١

 ییەندەوەرژەب ینانێھیدەب ۆیەب رە: ھکانیەماد ییەندەوەرژەب ەل شترنێپ ەل داێیت
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 ەراویگ رجەمەب گاداەڵمۆناو ک ەل یزانست یوتنەشکێپ ینانێھیدەو ب کانیەماد

 . کاتەن رعەش یانکەوشتڕەو ھاەو ب ماەبن ەیوانەچێپ ەک ەیوەب

 یەگاەڵمۆک مەئ ەک ەیەوە: ئ یەگاەڵمۆک مەئ یکانیەندەتمەبیتا ەل ھاەروەـ ھ ١٢

 ەوەاکردنیج سالمدایئ ەل ە: چونککاتدا کیە ەل ییەنەدەو م ینیئا یکیەگاەڵمۆک

و  تێگرەد ژووڕۆو  کاتەد ژێنو مانداریئ ۆیەب رە، ھایو دون نید وانێن ەل ییەن

 رەھ وەئ ەک کداێکات ەل ەمەئ کاتەدخوا  یکریو ز اتکەد جەو ح داتەد کاتەز

ناو  ەل انی، یەداەیکەوەنیژیتوو ەیناو بنک ەل انی، یەداەیکیەبازرگان ینێناو شو ەل

،  یەدایئابوور انی یزانست یکەیەزراوەناو دام ەل انی، یەدایحکوم یکەیەرمانگەف

 یکانەبوار ەل ەمانەل ەجگ انی،  یەداڵیکشتوکا انی یشکیپز یکەیەشیناو پ ەل انی

 ەک شەیوەئ ۆب ھاەروەو ھ ەوەئ ۆب کاتەد یبانگ ەیکەنی، ئاانیژ یتر

 ینجامدانەئ ەب تێبسەڵو ھ دایکانەوەکرد مووەھ ەل تێب حڵاص یکێمانداریئ

 . یەھاەئاو مانڵ، موسبکات یێجەبێج ەکراوێلـ یداوا ەک ەیکاران وەئ مووەھ

 :یکانەتاک یانکەرکەو ئ مانانڵموس یەگەڵمۆک یواوکارە* ت

 یواوەت ەب کێکات یاستەڕب یەگاەڵمۆک مەئ ەیانەییوەرەاکیجو یندەتمەبیتا مەئ

 ینیئا یرکەئ ەمێئ یکێتاک مووەھ رەگەئ ەوییەکانەشەب مووەھ ەب تێد یدەب

 :ەک ەیوە، بتێنێبێجەب ۆیخ ەییشیپ یتەمانەئو یتیەەاڵمۆک یتێاریرپرسەبو

 یروو ەل یکانڵەمندا ەب رەرامبەب تێنێبێجەب ۆیخ یرکە: ئـ باوک ١

 .ەوەانیکردن یینماڕێو  انیکردنەردەروەپ

و  تێنێبچ داێت انیرێخ یستیوەشۆخو ربکاتێف یکانییە: قوتابشیستاۆمام ەـ و ٢

 . ربکاتێف انیاستڕ یگاڕێو  کانەسوودەب ەزانست

 یکانەبوار ەل نەبد کەڵخ ۆب تواە: فشیرعزانەش یاوانیپو کانییەموفت ەـ و ٣

 انیکانەشھاتێپگرفت و یمەاڵو ە، ونەبک رەسەچار ۆب انیکانەشێک ە، وناەیکەنیئا

 .رعەش یھکانییگشت ماەو بن تەسوننقورئان و ڵەگەل ەگونجاو ەک ەیوەب ەوەنەبد

 رێخ ۆب نەبک وازە: بانگشیکانەوتەمزگ ینێو وتارخو کاریژگارۆئام ەـ و ٤

 ەل ەوەنەبک ایور مانانڵموس ە، وتاوان ەل پاراستنۆو خ خواترسانەو ل ەچاکو

و  انیزانا ەل ەوەانیکانەرکردەس ەب ەوەستنەبب شیسالمیئ یتەئومم ە، وەخراپ

 .کانەرکردەس

 یاوانیو تاوان و پ ەخراپ یکارەغەدەو ق ەچاک ەب رمانکارەف یسانەک ەـ و ٥

 یکردن یینماڕێ ەل انۆیخ یرکەئ ەب بسنەڵ: ھەوەنیپرسێلـ یرپرسەو ب رێچاود
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 ەب یکردن یینماڕێو  کارەڵەھ یستگرتنەو د کانەڵەھ یو چاک کردن گاەڵمۆک

 ەوەتێوەدوور بک ەیوەئ ۆجوان ب ەیو وت ەچاک یژگارۆو ئام ییو دانا تەکمیح

 رەرەز ەکار مەبکات ئ یرێف ەک ەیوەب ەوەو زانست تەناعەق ەب ەو خراپ ەڕش ەل

 .ۆیب یەداێت یانیو ز

 ەل انۆیخ یرکەئ ەب بسنەڵ: ھشینووسانەژنامڕۆو  اندکارنەیاگڕ ەـ و ٦

 ەوەنەوبکاڵب شەیوەئ ە، وانەیکەتەئومم یکانەپرسو انەیکەنیئا یکردن تەخزم

 ۆییاستگڕ ەب بوونەستەواب ڵەگە، لیەداێت یکەڵخ یایدونو نید ەیچاکو رێخ ەک

 .کانداڵەواەھرووداو و ەیوەگواستن ەل یو ووردکار

 خشنەبب انیکانەو سامان ڵما ە: لشیداریەرماەو س ەپار نەخاو یاوانیپ ەـ و ٧

 ەنەبخ انیکانڵەو ما ەپار ە، ویەداێت یتەئومم یو سوود یتێچاک ەک داەبواران وەل

 یو داھاتوو ستاێئ ۆب یەداێت یتەئومم یرێخ ەک داەبواران وەل ەوەنانێرھەبەو رەب

. 

 ەویەئابوور یبوار ەل تەئومم ەک ەیەوەئ انیرکە: ئشیناسیئابوور یاوانیپ ەـ و ٨

 . بایر ەدوور بگرن ل ەب یئابوور یو بوار نەبب شێپ وەرەب

 ەل نەبب شێپ وەرەب تەئومم ەک ەیەوەئ انیرکە: ئشیتر یاوانیپ ھاەروەھ

 . دایشکیو پز ڵیو کشتوکا یسازەشیو پ یزانست یکانەبوار

 مانانڵموس یگاەڵمۆک یبردنەوەڕیەب ەب بسنەڵ: ھشیدارەتمەاسیس یاوانیپ ەـ و ٩

 یکانیەندەوەیپ یبوار ەل ە، وەویەو چاکساز قەح ەبن ل کترینز ەک ەیوازێش وەب

 ە، وھاندایج یتاڵو ڵەگەل نەبک رارەرقەب ەستانۆد یکیەندەوەیپ شداەیوەرەد

 یەاڵو ب ەڕو ش یەداێت یتەئومم یرەوەختەب ەک داەوەھاوکار بن ل انداەڵیگەل

 . ەوەخاتەدوور دێلـ

 منەئ یپاراستن ەل انۆیخ یرکەئ ەب بسنەڵ: ھشیشیو ئاسا منەئ یاوانیپ ەـ و ١٠

، تەئومم یشیئاساو منەئ ەب رەکیاریو  رەکدێتتاوانبار و یسانەک یستگرتنەدو

 .  کانەسنوور رەس یپاراستن ەب بسنەڵھ ەو

 ۆب نەکەد رارەرقەب ژدانیو و یرەدادو یماکانە: بنشیدادگا یاوانیپ ەـ و ١١

 . انیکانەنەخاو ەب کانەو ماف قەح یاندنەیگ

 ەارانڕیو ب ەگڕب وە: ئنەبەدەوەڕێب تاڵو یکاروبار ەک شەیوانەئ ەـ و ١٢

 ەل کێشت چیھ ڵەگەو ل تێگونجەخوادا د یرعەش ڵەگەو ل ەگونجاو ەک نێدابن

 . تێبەن ەوەوانەچێو پ اوازیج سالمدایئ یکانییەنماڕێ
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 یرەرمانبەف ەرکە: ئکاندایەحکوم ەرمانگەناو ف ەل شیرانەرمانبەف ەـ و ١٣

 ەدوور بوون ل ڵەگە، لەوەتەمانەئو ۆییاستگڕ ەب ننێبێجەب انۆیخ یکانەییەشیپو

 .لیرتەو ب ەشوڕە یرگرتنەکردن و و تەمنن

 یکێکردن یتیەراەنێنو ەب تێبسەڵ: ھشیمانڵموس یماسۆبلید یاویپ ەـ و ١٤

و  نیئا ەب تەبارەس ەانۆیاستگڕ یکێامەیپ ە، وەیکەتاڵو ەینیقەاستڕ

 ە، وکانەچاک ەوشتڕەو خالقەئ ەب ەوەتێنێازڕب ۆیخ ە، وتێبگرەڵھ ەیکەتەئومم

 .ەیکەتەو ئومم نیئا یکانەپرس ەبکات ب یرگرەب

 :ەوەتەبوو یسالمیئ یھانیج یووەڕرووب ستاێئ ەک ەینگانەئاست وە* ئ

 یکانەناغۆق نیدارتریسیترەم ەب یسالمیئ یھانیج ڕۆمە: ئسالمیئ یتەئومم ەیئ

 تەحڕەنا ینگەتئاس نیندەچو خۆبارود یووەڕووبڕ ە، وتەڕێپەدێت دایانیژ

 یکانەوەن یکترازانێلو شبوونەداب ستەد ەب ەشیگرفتار ە، وەوەتەگران بووو

 یکێردانەوێت ستەدو ەندانڕد یکێرشێھ ستەد ەب ھاەروە، ھەوەانیوانێن یکۆناکو

 . ەویەدوژمنان نیەال ەل دایکانەکاروبار ەئاشکرا ل

 ەتنیفو ۆییخ ۆب سەرکەھ مەل تێنیبەید ەک ەیوەب تێبەد گرانڵد مانڵموس ەو

 ەب تاڵو یچوونەوەڕێب یکچوونێتو منەئ یمانەن ۆیھ ەتەبوو ەک ەیئاشوبو

 ەیوەئ ە، وتەئومم یکانیەندەوەرژەبو ەژانڕۆ یانیژ یسکانیخلەڵھو یکێکوپڕێ

و  یگشت یو سامان ڵما ینبرد ناڵتا ەو ب تاڵو یبوون رانێو ەل ەھاتوویدەب ەک

 ڵما ەل ەناوێھ انیواز کەڵخ ەک ەیتئاس وە، تا ئتاوانێب یسانەک ینێخو یشتنڕ

 ەل ھاتوونەڵھ یێو لـ ەکردوو انیاڕو انۆیخ یتاڵو و بوونێجەشتین ینێشوو

 . ەساتانەکاروب وئاشوو ەتنیف وەئ ستەد

 یتەریغ داڵید ەل ەک ەژاندووڵش یکێمانڵموس مووەھ یوتنەخیێج شەیمەئ ەو

 وەو ئ ەیکەتەئومم ەب ەوەتێب ەییزەو ب ەیکەڕەروباویبو نیئا رەسەل تێگرتبەڵھ

 . تێژرەڕێد واڕەو نا قەناح ەب ەک ەینێخو مووەھ

 :ەنگانەگرفت و ئاست وەئ ەل ربازبوونەد ۆب کێستانەو ندە* چ

 ەیەھ کمانێستانەو ندەچ داەنانیمگەغو خشەئازارب ەرووداو مەئ ڵەگەل ەمێئ ەو

 ۆیھ ەبنەو د ەکردوو ناێو ەگرفتان مەئ ەل یربازبوونەد یکانەڵەشخەم ەک

 : داەورانەگ ەنگەئاست وەئ رەسەب بوونڵزا

 منەئ یاگرڕو  زێتوانا و ھ ینێنھ ەک ییەن ەوەشار ەوەمانڵموس یال ەـ ب ١

 یردگارەروەپ ەیکەبێکت ەب یگرتن ستە: دەل ییەتیبر یسالمیئ یتەئومم یئارامو
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 یتەئومم کێندەرچە، جا ھصلى هللا علیە وسلم ەوەیەکەرەمبەغێپ یتەو سونن

و  ستەداڵباو  زێھ ەب ەندەھ واەئ ەویەردگارەروەپ ینیئا ەب تێبگر تسەد سالمیئ

 ە، ونەکەد ۆب یسابیحو ترسنەد یێلـ یو دوژمنان تێبەد ندەبەڵمۆو ک ریگێج

 تەھوەناو ش ەتێبچڕۆو تێب ەیکەنیئا یردارەستبەد شیکێندەرچەھ

 شەداب یکانەوەو ن تێبەو الواز د زێھێب ەیگێپ ەندەھ واەئ ەوەکانەزووەئارو

 یرەسەل ەوەکیەموو الەھ ەو ل تێبەسووک د یدوژمنان یچاو شێپ ەو ل بنەد

 . ەوەبنەدۆک

 ـشیئاساو مـنەئ یـکدانـێتو رۆریتو یکاولـکار سـالمیئ یاستەڕـ بـ ٢

 یژێستدرەدوسامان و ڵما یبـردن ناڵتا ەو ب شـتنڕ ـنێخـو ە، وەوەکاتـەتدڕە

 .کاتەد ەغەدەو ق رامەنامووس ح رەس ەکردن

، سالمیئ یتەئومم یکانەو گرفت ەشێک مووەھ ۆب ەرەسەچار سالمیئ یاستەڕب ـ ٣

 یکردن رارەرقەب ەل یەداێت یکانەوەن یکانەاوڕبێچاوت ەکار یھاتنیدەب ەو

 داێت ەیزدارانڕێ یانیژ یکانەتەرفەدو تێب یرەروەس یرەدادو ەک کیەگاەڵمۆک

 مووەھ یکانەمافو قەحو تێبیدەب داێت ەیرانەدادو یبوون یتاڵھاوو تێھاوتاب

 . تێب زراوێپار داێت یکانەتاک

 رە، جا ھیسالمیئ یتانەللیم یاڕکێت ۆب ەیەبژاردەڵھ نھاەت سالمیئ یاستەڕـ ب ٤

 ەل ەجگ کێگرامۆپر ۆب کێوازەبانگ رەھ انی یجاھلو یفامەن یکێدرووشم

 .ەیەتکراوڕەو  ڵپووچ و بات یکێوازەبانگ ەوەئ سالمیئ یگرامۆپر

، خوابترسنەل انداۆیخ یخوود ەل انیمووەھ رەھ مانانڵموس رەسەل ەستیوێـ پ ٥

، انیدوژمنان یردانەوێت ستەد ێب ەب نەبد انیکانەشێک یرکردنەسەچار ڵیوەھ ەو

 دارەکەل انیوانێن ەیمانانڵموس یتیەبرا ەک یفیتا ەیتنیف ەو ئاگادار بن ل ایور ەو

 .  باتەد یێو لـ کاتەد

 یرشانەس یرکەئ ەب ستنەھ واەک تەئومم یانیزانا رەسەل ەستیوێـ پ ٦

 یپاراستن رەسەسووربن ل ە، وکەڵخ یکردن یینماڕێ ەل انیبراوێواپیھ

 ۆب ەانــیواقع یگــرامۆپرو ینــیشبێپ یکردن شەشکێپ ە، ومانڵموس یگاەڵمۆک

 ەتنیف ەل انەیوەدوور خستنو تەئومم یکــانەشێک یرکردنەســەچار

 .  کانەساتەکارو
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 رارەرقەب یرەدادو واەک یسالمیئ یتانەللیم ەیرکردەس رەسەل ەستیوێـ پ ٧

 ە، ونەبک ەڵیندەو گ سادەف یستەڵرھەب ە، وانیکانەتەللیم وێن ەل نەبک

 . انیکانەدراوێپ خیەو با یگرنگ ەکار ینگەشێپ ەنەبخ تانەللیم یکانیەندەوەرژەب

 انیکانەرکردەس یورەچوارد ەل واەک انیتاڵھاو رەسەل ەشیستیوێپ ەـ و ٨

و  تەالمەس گاڕێ ەب نەبد انیکانەشێک یرکردنەسەچار ڵیوەھ ە، وەوەنببۆک

 . ەکردنان رانێو تاڵو و یژڕێ نێو خو نگەج مووەھ مە، دوور لکانەنۆیئێب

 :یریشنبڕۆو اندنەیاگڕ یرشێ* ھ

 :سالمیئ یتەئومم ەیئ

 یاندنەیاگڕ یرشێھ مەئ ەرۆز یکێگرانین یەیما ەک ەیوەل یاستەڕب

 ڵیناو د ەل مانیئو ەدیقەع تێوەیەد ەک ەیەکخراوڕێ ییەریشنبڕۆو

 ەوەخاو بکاتشل و وشتڕەو خالقەئالواز بکات و شتووانداەیگێپەتاز

 .الواز بکات انییتیەساەکو

 شتووانەیگێپەتازو نجانەگ رەسەل ۆییخ یخراپ یرەگیکار ەرشێھ مەئ یاستەڕب

بوون  رسامەس یێج ەتەبوو ەمانانڵنــاموس یتیەساەک ۆیەب رە، ھەشتووێھێجەب

 ەشت ەل نھاەت کەن ەوەنەکەد یی، الساەوەانیکێندەھ یال ەب ەوەکردن ییالساو

 یالنانەوو یخالقەئ ەیوونخاو بوشل و وتەسوکەڵھ ەل کوەڵب کاندایەتڵەواڕ

 .شدایخراپ یو کار یوشتنڕەدەب ەیوەوبووناڵبو اەیحو رمەش

 ەب ەوەتێبکر ووەڕووبڕ ەستیوێپ ەکخراوڕێ ەرشێھ مەئ یاستەڕ: بمانڵموس ەیئ

 نیندەچ ەب ەوەبکات ەرشێھ مەئ یێکانەرەربەبو یستەڵرھەب ەباش ک یکێاندنەیاگڕ

 یزانست وانێن ەبکات ک یرشتەرپەس اندکارەیاگڕ کەیەستەدو یسالمیئ ڵیناەک

 یاندنەیگ ۆب ەوەبکاتۆک شیاندکارەیاگڕ ەیشیواقع و پ ەل شتنەیگێتو یرعەش

 . مووانەھ ەب سالمیئ یامەیپ

 :یتەسالمیئ ەیناسنامو یریھانگی* ج

 زێھەب ینیەال داێیت ەک نیژەد دایریھانگیج یمەردەس ەل ەمێئ یاستەڕ: بمانانڵموس

 ەیناسنام ەیوەنڕیس ڵیوەھالوازدا و ینیەال رەسەب تێنێپەسەد ۆیخ یکلتوور

 .داتەد

 ەیناسنام رەسەل نەبک یزگارێپار ەک مانانڵموس رەسەل ەستیوێپ ۆیەب

 ەل انیکانەکالبوویەو ریگێج ەشت رەسەل زراوبنەمدا ەو،انۆیخ ەیمانانڵموس
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 نەگەڵب ەرموودەفقورئان و ەک ەیوە، لوشتڕەو خالقەئو تەعیرەشو ەدیقەع

 یکانەنیەال ەب تێبەھ یندەوەیپ ەک ەیوەچ ئ کساننیە انیمووە، ھیرەسەل

 انی ەوەتەعیرەش یانڕحوکم انی ەوەرستنەپو تەبادیع انی ەوەڕەروباویبو ەدیقەع

 وشتڕە انی ەوەتانەئافر یبوارو زانێخ یگرامۆپر انی ەوەرامەحو ڵەاڵح

 یکیەزگارێپار نەیبک انیمووەھ رەسەل یزگارێپار ەستیوێ، پەوەھاکانەبو

 رەھ رێژەل انیکێشت چیھ ەل نیبەن ردارەستبەو د نەیکەن نازولەت ە، وەورەگ

 . کانەخۆبارود ەل تێب کێخۆبارود

 ەک تێبەھ مانانڵموس یال کەیەماننامەیپ ەستیوێپ داەوەئ یھاتنیدەب ناوێپەل ەو

 ەتێبب ەیوەئ ۆ، بەانەڕیباو یێج ەک ەانیماەبن وەئ رەسەل ونەبک کڕێ داێیت

 کخراوڕێو  تانەئومم ڵەگەگونجاو ل یکردن ەڵەمام ۆب بارەل یکەیەنیمەز

 ەشەھاوب ڵەخا رەسەکردن ل یھاوکار ۆ، بکانیەتڵەوەودێن ەماننامەیپو

 ەیوانەچێپ ەک ەیناڵخا وەئ ەل پاراستنۆو خ بوونەھ ینیبێت ە، وکانەسوودەب

 . ەسالمیئ یھاکانەو ب ریگێج ەکار

 :یکانەڵەشخەو م تییەفەلە* س

 : مانڵموس ەیئ

پرشنگدار  ەوازێش ەب سالمیئ ۆدروست بو استڕ یشتنەیگێت یاستەڕب

خوا  یرەمبەغێپ یکانەحابەص واەک قەح یتییەفەلەس ەل ییەتیبر ەیکەریگشتگو

 ە، وبوون یرەسەل ەچاک ەب انیوتوانەنکێشوو علیە وسلمصلى هللا 

 .شتنڕۆی یرەسەل وانەئ یدوا ەیوانەئو ەواکەشێچوار پ ەل انیوتوانەنکێشو

 :ەیەھ یکەڵێشخەم ندەچ سالمدایئ ەل ەتییەفەلەس مەئ ەو

 ەک ەیەاستڕ گاڕێو بازڕێ ەاستڕ وەئ تییەفەلەس یاستەڕ: بیکانەڵەشخەم ەـ ل ١

نذ َهََٰذا ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خوایوتنەنکێشو ەب ەکراوێپ رمانمانەف
َ
َوأ

 .(1)َّ ُعوُهۖ ا فَٱتذبِ ِصَرَِِٰط ُمۡسَتقِيم  

 . ونەبک ینێو شو رەب ەگرنیو ب ەمن یاستڕ یگاڕێ ەمە: ئەوات

                                                           
  153األنعام: تی سوره  (1)
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 ەیرچاوەس تەقورئان و سونن یاستەڕ: بیکانەڵەشخەم ەل ھاەروەـ ھ ٢

 یرووشاندن تییەفەلەس یستاەڕب ە، وییەاریو زانست و زان تدانانەعیرەش

 ینۆڕیو گ ەڵەھ ەیوەکدانێل انی تەقورئان و سونن یزۆریو پ تییەقودس

 . ەوەکاتەتدڕە تێبگونج کانداۆڤەمر ڵیقەع ڵەگەل ەک ەیوەئ ۆب یواتاکان

 یاستەڕب ەک ەیەوە: ئحڵاص یتییەفەلەس یکانەڵەشخەم ەل ھاەروەـ ھ ٣

 ەل کردنەڵەھ ەل ەزراوێپار نکاۆڤەمر ەل کێسەک چیھ تێنیوا ناب تییەفەلەس

 کەیەپل رەھ ەتێشتبەیگ ەسەک وەجا ئصلى هللا علیە وسلم خوا  یرەمبەغێپاش پ

 انیز یترسەم ەیشتان وەل پاراستنۆو خ خواترسانەو ل یستیوەانیدون ەل

 کردنەڵەھ ەل زراوبوونێپار ە، چونکتداەامیق یژڕۆ ەل تێکرەدێلـ انیبوونەھ

 ( .ەوەدەممە)موح ەب ەتەبیتا نھاەت

 ەک تێنیبەوا د تییەفەلەس یاستەڕ: بتییەفەلەس یکانەڵەشخەم ەل ھاەروەـ ھ ٤

 ەکردن لێپ ستەد ۆیەب رە، ھەکانەشت ینیگرنگتر یرستەکخواپیەو  دیوحەت

 ناوێپەل ە، چونکەکانەستیوێپ ەکار ینیستتریوێپ ەل ەویەرستەکخواپیەو  دیوحەت

 یکانەبێکت داەمەئ ناوێپەل ەو، ەدروست کردوو یرەوەبوون ەورەگ یخوا داەمەئ

 یال ەب ۆیەب رە، ھەناردوو یرانەمبەغێپ داەمەئ ناوێپەل ە، وەزاندووەداب

 دەرقەم ەب بوونەستەو واب ەفسانەئو اتیخورافو وپووچڕپ یشت ەوەتییەفەلەس

 . ییەن انیبوون ەوەکانەجادووبازو کانەتانەیشو ەکۆجنو

 ەب ستنەپشت ب ەل ییەتی: برحڵاص یتییەفەلەس یکانەڵەشخەم ەل ھاەروەـ ھ ٥

 ڵیقوو رەبەل شەیمە، ئتەقورئان و سونن یکانەقەد ۆب ەحابەص یشتنەگێت

صلى هللا علیە وسلم  ەخواو یرەمبەغێپ ەل انۆیوخەاستڕ یرگرتنەو و انیزانست

 . انیزمان یتێاستڕو  انیناخو ەکھاتێو پ تەتریف یتێو پاک یتەالمەس ڵەگەل

و  ریگشتگ یکێشتنەیگێت ەل ییەتی: برتییەفەلەس یکانەڵەشخەم ەل ھاەروەـ ھ ٦

 مووەھ ەل ەلەسەروتێتو واوەت یکێگرامۆپر سالمیئ ە، وسالمیئ ۆب نیەالەمەھ

 ەگرامۆو پر خالقەو ئ ھاکانەبو رعدانانەو ش رستنەو پ ەڕروباویب یکانەبوار

 ەل ییەن کترازانێل سالمدایئ ەل ە، چونککانیەتیەەاڵمۆو ک یو ئابوور یاسیس

 . ەوەانیتر یکێندەھ ەب ستنەوەیپ انیکێندەھ کوەڵ، بداەو بواران شەب مەئ انوێن

 یکانیەێنو ەتەبابو وتنەشکێپ ڵەگەو ل ەوەتێبەد ێنو ەکڵێجموجو تییەفەلە* س

 :واتەڕد مداەردەس



28 
 

 تییەفەلەس واەک تڕێربەو واد تێواب یچوونۆب کێسەک رەھ ەمەئ رەبەل

 کێگرامۆپرو جەنھەم ینەخاو ە، وانیژ ۆب ییەروون ن یکێوانێڕو ت دید ینەخاو

و  نانێکھێپ ۆب ییەن کەیەرنامەب ینەخاو ە، وگاەڵمۆک یچاکساز ۆب ییەن

 ەڵەیھ داەیچوونۆب مەل ەسەک وەئ واەئ کیەگاەڵمۆو ک تڵەوەد یکردن رارەرقەب

 . ەکردوو

 :ەوەنێبکر استڕ ەستیوێپ ەک کێشتنەیگێو ت مکەچ ندە* چ

 دایسالمیئ یتاناڵو ەل کێندەناو ھ ەل ەیەھ وازەبانگ کێندە: ھمانانڵموس

 یدروشم رێژ ەل یکسانیەو  یرەو دادو یئازاد ۆب نەکەد ەشەبانگ

 !تدایەموکراسید

 اتریز ەب ەوتووەک ەانیماەبن وەئ شێپ سالمیئ یاستەڕ: بنەڵێید ەوانەئ ەب شەیمێئ

 ەکردوون ل یوەڕەوەیپ شدایواقع یوەز رەسەل ە، ونەمەز ەل ەدەس ەچوارد ەل

، دایشیکانەندەشمۆروھیژ ەنیشینێجو صلى هللا علیە وسلمخوا  یرەمبەغێپ یانیژ

 ەک ییەن ەانیواتاو شتنەیگێت وەب سالمدایئ ەل ەمکانەچ وەئ یواتاو شتنەیگێت مەاڵب

 . یەکانداۆڤەمر یکانەستکردەد ەگرامۆپر ەل

 یرستنەپکردن و یتیەنداەب ەل ەندەب یئازادکردن ەل ییەتی: برسالمدایئ ەل یئازاد

و  زووەواوئارەھ یتیەنداەب ەو ل کانۆڕەو گ دەرقەم یرستنەپ ەو ل کانۆڤەمر

 . ردگارەروەپ یخوا ۆب حڵاص یکەیەندەو ب بدەع ەتێبب ەیوەئ ۆب کانەتەھوەش

ناکات  یکسانیە ە، وسالمیئ ینیئا ەل ەجگ تێتردا نان یکێنیئا چیھ ەدان ب سالمیئ

و  ەچاک وانێن ەل ە، وەڵیندەو گ یسازچاک وانێن ەل ە، وڵو بات قەح وانێن ەل

 یتەورەو ع شەل یوتنەرکەو د ەخراپ رۆو ز اڵناقو ەک ەیوەئ ە، وەخراپ

 . کاتەد ەغەدەو ق رامەح ییەاڵرەو ب یو رووت انەیوەازاندنۆڕو خ تانەئافر

 ێپ یرمانەقورئاندا ف ەل ەورەگ یو خوا یرەدادو ۆب کاتەد وازەبانگ سالمیئ ەو

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَسَٰنِ إِنذ ٱُّ یتیەرمووەف ەروەگ ی، خواەکردوو
ۡ
َ يَأ  .(1)َّ َّللذ

 . یکارەو چاک یرەروەدادپ ەب کاتەد رمانەخوا ف یاستەڕ: بەوات

                                                           
  90النحل: تی ورهس  (1)
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 ەل یرەدادو ە، چونکەیەھ یفراوان یکیەواتا سالمدایئ ەل یرەدادو یمکەچ ەو

 ڵەگەل یدنکرەڵەمام ەل ە، وەیەھ دایردگارەروەپ ڵەگەل ەندەب یکردنەڵەمام

 .داەیگاکەڵمۆک ڵەگەل یشیکردنەڵەمام ەل ە، وداۆیخ یخوود

 تێبەخوا ن یرعەش یوکردنەیڕەپ ەب لالیئ تیەنا یدەب سالمدایئ ەل یرەدادو ەو

 .اندایژ یکانەبوار مووەھ ەل تێبەن یکانەسنوور یوکردنەیڕەپ ەو ب

 وانێن ەل ەکردوو یکسانیە سالمیئ یاستەڕب واە: ئشیکسانیە ەب تەبارەس ەو

 :یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواکانداۆڤەمر مووەھ

نَثَٰ ُّ
ُ
ِن َذَكر  َوأ َها ٱۡلذاُس إِنذا َخَلۡقَنَُٰكم م  يُّ

َ
أ  ەنیکەڵخ ەی: ئەوات  .(1)َّ َيَٰٓ

 . ەدروست کردوو کەیەنییێو م ەنیرێن ەل مانەوێئ ەمێئ یاستەڕب

 َوآَدمُ ، آَدمَ  َبنُو ُهمح ُكل  اِلَاُس )): یتیەرمووەف صلى هللا علیە وسلم شیرەمبەغێپ ەو
 ڵۆخ ەل شیمەئاد ە، ومنەئاد ەیوەن انیمووەھ یکەڵ: خەوات .(2)((تَُراٍب  ّمنح  ُخّلَق 

 . ەدروستکراو

 یتەمەو حور زڕێ ەل داەنییێو م ەنیرێن وانێن ەل ەکردوو یکسانیە سالمیئ

 ەرکەئ ەل ە، وداەزدارانڕێ یانیژ ەل نینیژبێچ ەل ە، وبووندا یتیەاۆڤمر

وا  سالمیئ شداەیوەئ ڵەگەل مەاڵ، بشدایژڕۆدوا یسزاکان ەل ە، وکانداییەعرەش

 ەل کێندەھ ەل ەیەھ ۆییخ یندەتمەبیتا تەو ئافر اویپ ەل کێکیە رەھ ەک تێنیبەد

 یدروست کردن ەیکھاتێپ ڵەگەل تێگونجەو د ەبارەل ەک ەیوەب کانداەحکامەئ

 . انیکێکیە رەھ یروونەو د یتیەەاڵمۆک ینیەو ال ەییستەج

و  ەاویش ەک داونێپ ەیەیگێو پ ەپل وەو ئ ەداو یتانەئافر یو مافـ قەح سالمیئ ەو

 . انۆیب یەداێت ەیخراپ ەک ەیشتان وەئ مووەھ ەل یپاراستوون ە، وانۆیب ەبارەل

بخوازن  ەوێپ یرەروەو س نەبک ەوێپ یشاناز ەتانەکەنیو ئا نید ەمە: ئمانانڵموس

 یشۆو خ رێخ واەک شزاننیب ە، وبگرن ەوێپ یستەو د تێبەھ یێپ تانەو متمان

 ەک تانۆب یەداێت ەیوەئ سالمیئ ە، وتانۆب ەوەکردووتۆک یژڕۆو دوا ایدون

 . ــۆڤمر یکانەستکردەد ەگرامۆپر ەل ۆیخ ەل ەجگ ەبکات ل ستتانیوێپێب

                                                           
  13الحجرات: تی سوره  (1)
 ( .4568( وصحيح الـجامع الصغري ح : )3955صحيح سنن الرتمذي ح : )  (2)
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 :مانانڵموس یاڕکێت ۆب کێوازە* بانگ

 : مانانڵموس

 سالمیئ یتیەبرا رەسەل ەوەتەکردوون ۆیک ەورەگ یخوا ەک ەیوانەئ ەیئ

 وەئ یکانەپالن ەل ابنیخوابترسن و ور ەل تانداۆخ یخوود ە: لمانیئ یندەوەیپو

 تێوەانەید ەک ەیوانە، ئەوەواتانێن ەتەسکاندوویخل انۆیخ ەک تانەدوژمنان

 کانتانداەرکردەسو ەوێئ وانێن ەل یتیەدوژمنا ەیتیو پل ننێوشڕب تانیتیەبرا

 .نەربدەبێتڕگ

و  ڵو ما نێخو ەل تەو حورم زڕێخوابترسن و  ەل تانداۆخ یودخو ەل ۆیەب

 یرووەس ەنەبخ تەئومم یکانەرزەب ییەندەوەرژەب ە، وبگرن کانەنامووس

 چوونداۆبو ریب ەل کییەاوازیج مووەھ داەوەئ ناوێپ ەل ە، وەوەکێرەوێپ مووەھ

 .ننەڕێپێت

، ەوییەناداو تەکمیحو یریژ ەب نەبد کانتانەشێک یرکردنەسەچار ڵیوەھ ەو

 .یگشت ڵیما یو کاولکردن شتنڕ نێخو ەب کەن

 :مانانڵموس یکانەرکردەس ۆب کێوازە* بانگ

 : کانەرکردەس ەیئ

 ەپرسو ەشێک یرەسەچار ە، وکانتانەتەللیئاست م ەخوابترسن ل ەل

 ابنیور ە، وشبوونەبێو ب یکارێبو یزانەنو یژارەھ ەل نەبک انیکانیەتیەەاڵمۆک

دوژمنانتان  ۆب ەگرتوو تانتانۆخەل ەک ەیکانەچ وەئو ننێقۆانتیب ەک ەیوەل

کوشتار  یوتەسوکەڵھ ەک ەیوەل ابنیور ە، وکانتانەتەللیم یروو ەنەبک انیروو

 ەمە، ئانیکردن نگەدێب ناوێپ ەل ننێکاربەکردن ب یبرسکردن و شەبێبکردن و

 . تێناب یازڕ یێپ ەورەگ یخواو یەواڕەناو ڵبات یکێکار

 :کانییەئاسمان ڵەناەک ینەخاو ۆب کێوازە* بانگ

 : کانییەئاسمان ڵەناەک ینەخاو ەیئ

ئاست  ەل ەوێئ یتێاریرپرسەب ەبشزانن کخوابترسن و ەل تانداۆخ یخوود ەل

سووربن  ۆیە، بەیەورەگ یکیەتێاریرپرسەب تانەگاکەڵمۆئاست ک ەو ل تانەکەنیئا

 ە، وەوەبکات ۆیکو کخاتیە تەئومم ەیوت کانتانڵەناەک ەک ەیوەئ رەسەل

 ەک ەیوەل ابنیور ە، وەویەکۆو ناک یاوازیناو ج ەوتنەک ەل ەوەبکات انیایور
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 سەرکەھ ۆکردن ب وازەو بانگ تەئومم یکردن ەوازەرتەپ ۆب ننێب یکارەب

 . یگشت ڵیما یو کاولکردن شتنڕ نێو خو ۆییخۆب

 :کاندایەتڵەوەودێن ەکخراوڕێناو  ەل ارڕیب یدروستکار یسانەک ۆب کێوازە* بانگ

 شتگایدانو کانیەتڵەوەودێن ەکخراوڕێناو  ەل ارڕیب یدروستکار یسانەک ەیئ

 :کانەییەوەتەن

 انیستبوونەوەیپ ەل ەیەھ انیکیەندەتمەبیچ تا مانانڵموس ەک ییەن ەشاراو ەوەالتان ەب

 ەستیوێپ ۆیە، بەوەانەیکەتەعیرەش یکانەریگێج ماەبنو انەیکەنیئا یکانەحکامەئ ەب

 ژنەڕێدیداو ننێھەداد کیەاسای ەک کداێکات ەبگرن ل نرچاوتاەبەل ەمەئ رتانەسەل

 ەب نەکەناچار ن سالمیئ یتەئومم ەک ەیوە، بیەخوا یرعەش ەیوانەچێپ ەک

 ەیوەئ ۆب انیکردن ڵبوەق ناوێپەل رەسەتێخرەن یفشار ە، وەویەێبوون پ ستەوەیپ

 . ەانەیکەڕەروباویبو نیئا ەیوانەچێپ ەک

 :تێد یدەب داێت یکێسوود ندەچ شەیمەئ ەو

 ەب انیبوون ستەوەیپ ەل یسالمیئ یتانەللیم یستیو ەل زگرتنڕێ: مەکیە

 .ەوەانەیکەنیئا یکانەحکامەئ

 ۆب نەبخ ستەد ەب مانانڵموس ەیمتمان ەکخراوانڕێ مەئ ەک ەیوە: ئمەدوو

 نەبک داەڵگەل انیھاوکار ە، واندایئاست ەل تێبەھ انیجابیئ یکێنیوانێڕت ە، وانۆیخ

 پاراستنۆخو بوونەھ ینیبێت ڵەگە، لکاتەد سالمیئ یتەوممئ یتەخزم ەک ەیوەل

 .یەخوا یرعەش ەیوانەچێپ ەک ەیناڵخا وەئ ەل
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 :نراوێلـ تەحورم یخوا ڵیما یانییحاج ۆب کێوازە* بانگ

 : نراوێلـ تەحورم یخوا ڵیما یانییحاج

 ەتاڵو مەئ ەب یاندوونەیگ ەک ەیوەئ یتەعمین رەسەل نەخوا بک یو سوپاس شوکر

 یسوپاس ۆیە، بەمانەو ئ منەئ ەک ەنوتانیو ب یناو ەتەھاتوون شەیوێو ئ ەزۆریپ

 . ەتەعمین مەئ رەسەل نەخوا بک

 ەک ەیوەئ رەسەـ سووربن ل رتانداەسەب تێژڕێب یتەکەرەسووربن ـ خوا ب ەو

 ەیکەبێکت ەیوتەنکێشوو نەبد نجامەئ ەویەازپاکینو یاستەڕب ەدروشم مەئ

 بن . صلى هللا علیە وسلم تانەکەرەبمەغێپ یبازڕێو  ردگارتانەروەپ

 : نراوێلـ تەحورم یخوا ڵیما یانییحاج

 رەسەب ەکردوو یتەخوا منن ەک نەبک ەوەئ یرەیس ەویەشنڕۆرچاوەب یچاو ەب

 ستانەدەکارب وانێن یەیندەوەیو پ راربوونەرقەب مەو ئ منەئ مەئ ەل داەتاڵو مەئ

و  یئاسانکار ەل ەکراو نشتاەشکێپ ەک نەبک ەوەئ یرەی، پاشان سانیتاڵو ھاو

و  ەنیدەو م ەککەم یمەرەح ردووەھ یفراوان کردن ەل ەنجامدراوەئ ەک ەیوەئ

 یەتگوزارەخزم مووەھ وەو ئ ەو عومر جەح یکانەکار ینجامدانەئ یکانەنێشو

پاشان  ەخوا بوو ڵیزەف ەب ەمانەئ مووە، ھەکراو شتانەشکێپ ەک ەیرانۆراوجۆج

 انیقەموف ەورەگ یخوا ەبوو ەتاڵو مەئ یکانەردرکەس یدانێپ خیەو با یگرنگ ەب

 . یەازڕ یێو پ تێوەد یشۆخ ەک ەیوەئ ۆبکات ب

 : نراوێلـ تەحورم یخوا ڵیما یانییحاج

 وانێن ەتەخزاندوو انۆیخ سالمیئ یتەئومم یدوژمنان ەل کێسانەک واەک بزانن

 ەب ستنەھ تێوەانەیو د ەتاڵو مەئ ۆب تێوەد انیەاڵو ب ەڕش ە، وەوەکانتانیەزڕێ

ببن  ە، وتووەخەنو ئاگاەب یکێچاو ەببن ب ۆیە، بکدانێو ت ێڕیگەئاژاو یکردار

 .ەرانەکدێت وەئ رەرامبەب ەل گرڕێو  ەکمۆت یکێستەربەو ب ستەد کیە ەب

 وپووچڕپ ەیقس ینڕیربەد ۆب ەنراوەدان سالمدایئ ەل جەح یاستەڕ: بمانانڵموس

 ینانێھیدەبو یفامەن یکانەدروشم ەیوەکردن رزەبو ساباتیح ەیوەکالکردنیەو

 کوەڵ! بکانەبووێقلڕ ەشەبانگو کانییەاسیس ەستەبەمو کانییەخسەش ییەندەوەرژەب

 ە، ویێلـ ەوەکردن کینزۆخو ەورەگ یخوا یرستنەپ ۆب ەدانراو جەح سالمدایئ ەل

 یتەئومم یزڕیکیەو  کانڵەد ەیوەکخستنیەو  مانانڵموس ەیوت ەیوەکردنۆک ۆب

 دوژمنان . یپالن ەل ابنیور ۆیە، بسالمیئ
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 ینڕیربەد یرەنبیو م یاسیس یرەنبیم ەتێبب ەیوەئ ۆب ەھاتووەن جەح ەواتەک

 ۆیە، بکاتەدێلـ یگرڕێ سالمیئ ەک ەیەکاران وەل ەمانەئ مووە، ھوپووچڕپ ەیقس

 خوابترسن . ەل تانداۆخ یخوود ەل

 نەدوعا بک ە، وەتەعمین مەئ رەسەل نەخوا بک یسوپاس: شوکر وخوا یکانەندەب

 رەس ەانخاتیببکات و انیقەفەخوا مو ەک ەیوەب ەتاڵو مەئ یستانەدەکارب ۆب

 ەخستووڕگەب انڵیوەھ ندەچو ەویخشەب انەیچاک ەل ندەچ وانە، ئیاستڕ

 ەئاماد انیکانیەتگوزارەخزم مووەھو ەئارام کردووو شیئاسا انیگاوبانڕێو

 .کاندایەحاج ەییئاسوود ناوێپەل ەکردوو

 :ەفەرەع یژڕۆ ڵیزە* ف

 : نراوێلـ تەحورم یخوا ڵیما یانییحاج

 ەژڕۆ وە، ئەیەفەرەع یژڕۆ ەک کانەژڕۆ نیباشتر ەل کدانێژڕۆ ەل ەوێئ ڕۆمەئ

 یسالمیئ یتەعمیو ن ەکردوو ڵکام ینید داێیت ردگارەروەپ یخوا ەک ەیەیەورەگ

 ەورەگ ی، خواتێب نمانیو ئا نید سالمیئ ەک ەبوو یازڕو  ەکردوو واوەت داێت

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِِت  ُّ:تیەرمووەف
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ٱِۡلَۡوَم أ

ۡسَلََٰم ِدين   ُكُم ٱۡۡلِ
َۚ َورَِضيُت لَ کرد و  ڵکام ۆب تانمەکەنیمن د ڕۆمە: ئەوات .(1)َّ ا

و  نید ەب تێبووم بب یازڕ شیسالمیئ ەو ب رتاناەسەداب یواوەت ەب ممۆخ یتەعمین

 . نتانیئا

صبلى هللا  رەمببەغێپ کوەروەھ ەیەفەرەع یژڕۆ یدوعا دوعا نیباشتر ەو

ُ )): یتیەرمووەفعلیە وسلم  ََعءّ  َخريح مّ  ُدََعءُ  ادلل ُ ، َعَرفَةَ  يَوح نَا قُلحُت  َما وََخريح
َ
 َواَِلّبيلونَ  أ

َدهُ  الَِلُ  إاّلَ  إَِّلَ  الَ   :َقبحّل  ّمنح  يَك  الَ  وَحح حُملحُك  َِلُ  ،َِلُ  َُشّ ـدُ  َوَِلُ  ال َمح  ءٍ َشح  ُك   لََعَ  َوُهـوَ  ،احلح
 .(2) ((قَّدير  

من  ەک کیەوت نیباشتر ە، وەیەفەرەع یژڕۆ یدوعا دوعا نی: باشترەوات

ــَدهُ ، الَِلُ  إاّلَ  إَِّلَ  الَ ): ەیوت ەل ییەتیبببر تمببانێمببن وتب شێپبب یرانببەمبەغێو پ  الَ  وَحح
                                                           

 3یت املائدة: سوره )1( 
 ( .3585( ح : ) 464/  5رواه الرتمذي ف سننه : )  (2)
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يَك  حُملحُك  َِلُ  ،َِلُ  َُشّ دُ  َوَِلُ  ال َمح  کێرستراوەپ چی: ھەوات.( قَّدير   ءٍ َشح  ُك   لََعَ  َوُهوَ ، احلح

و  کڵب، موەکیرەشب ێو بب یەنھباە، تخبوا ەل ەجبگ تێبب رسبتنەپ ەیسبتیشا ییەن

 . یەتوانا ەب کداێشت مووەھ رەسەب شیوەئ ە، و ەوەئ ۆب نھاەت شیستا

ًما الَشيحَطانُ  ُرّئَ  َما)): ەک ەیەژڕۆ وەئ ەمەئ ـَغرُ  ّفيـهّ  ُهـوَ  يَوح صح
َ
دحَحـرُ  َوالَ  أ

َ
 َوالَ  أ

َقرُ  حح
َ
يَُظ  َوالَ  أ غح

َ
مّ  ّف  ّمنحهُ  أ  .(1) ((َعَرفَةَ  يَوح

بچوکتر و لووت شکاوتر و  تێنرابیب داێت یتانەیش ییەن کێژڕۆ چی: "ھەوات

 " .ەفەرەع یژڕۆ ەل کەو تێب ترڵدەو داخ ل خنترۆو پ سواتریسووک و ر

 رەبەنەبد تانۆخو نەبخ ستەد ەب وتەستکەد کەو ەزۆریپ ەژڕۆ مەئ ۆیەب رەھ

 ۆب ەوەنەپاک بک ازتانین ە، وردگارتاەروەپ یخششەو ب یبانەھریو م تەحمڕە

تاوان و  وەل نەبکێلـ یبوردنێو ل یشۆچاوپ یداوا ە، وکانتانەوەکرد ەخوا ب

، نەبکێلـ ۆییخ یخششەبو ڵزەف یداوا ە، وەابووردووڕ ەک ەیانڕییموکوەک

 ەو ب شبووۆخێلـو ەبووردێو لـ ەستکراوەو د ەخشندەخوا ب یاستەڕب ەچونک

مٍ  ّمنح  َما)):  یتیەرمووەف علیە وسلم صلی هللاخوا  یرەمبەغێ، پەیییەزەب كحَثَ  يَوح
َ
 أ

نح  ّمنح 
َ
ّتَق  أ مّ  ّمنح  اَِلارّ  ّمنَ  َعبحًدا ّفيهّ  الَِلُ  ُيعح نُو َوإّنَهُ ، َعَرفَةَ  يَوح حَمالَئَّكةَ  بّّهمُ  ُيبَاّه  ُثمَ  َلَدح  ال

َرادَ  َما :َفيَُقوُل 
َ
 .(2)؟(( َهُؤالَءّ  أ

 کوەئاگر و ەئازادبکات ل ەندەب داێیت ەورەگ یخوا ەک ییەن کێژڕۆ چی: ھەوات

 ەب کاتەد یشاناز نجاەو ئ ەوەتێبەد کینز ەورەگ یخوا ە، وەفەرەع یژڕۆ

 انیچ ەوانە: ئتێرموەفەدو ەوەکانەشتیرەف رەسەب ەوەفەرەع یبووانەئاماد

 ؟ تێوەد

 کاتەد یشانازو ایدون یئاسمان ۆب تێزەبەداد ادێیت ەورەگ یخوا ەکێژڕۆ ەمەئ

 إََّل  انحُظُروا)): تێرموەفەو د ەوەکانەشتیرەف رەسەب ەوەفەرەع یبووانەئاماد ەب
ّن  يّعبَادّ  تَوح

َ
ثاً  أ اً  ُشعح ّهُدُكمح  َعّميٍق، فَج   ُك   ّمنح  َضاّحيَ  ُغْبح شح

ُ
ّن   أ

َ
 ((لَُهمُ  َغَفرحُت  قَدح  أ

                                                           
 ( .4069( ح : )461/  3: )( ، وابليهيق ف "شعب اإليـمان" 621/  3رواه مالك ف "الـموطأ" : ) )1( 
 ( .1348( ح : )982/  2رواه مسلم ف صحيحه : ) )2( 
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 ەو ل یزاوۆو ت ڵۆخشپرز و مایو س رەس ەب نەبک نمکاەبدەع یرەی: سەوات .(1)

 ەب مەکەد ەوێ، ئھاتوون ەوەدوور یکێگاوبانڕێ مووەھ ەل رەبێسێو ب رۆخ شێپ

 . شبوومۆخ انێیمن ل واەک تیەشا

ـ  رتانداەسەب تێژڕێب یتەکەرەـ خوا ب ستنەبو داێیت ەیەورەگ یکێژڕۆ ەمەئ

وورد  ە، وەستانەو ینێشو ەفەرەع یسنوور مووەھ ە، وتێبەرئاوادۆخ کوەتاو

 یچەملکخوا و ۆبن ب ازپاکین داەژڕۆ مەئ ەل ە، ویکانەشانیسنوور و ن ەل ەوەببن

 یسزاو ۆڵەت ە، لبن یتەحمڕە یوارەدێ، ئومدایستەد رەبەل ربِرنەد تانۆخ

 یچەو ملک ەیوەانڕپاێلـو یکردن کریز ەب ەوەنەبک کیخوا نز ەل تانۆ، خبترسن

 .ەیەوەرەمدەاڵو و ەکیخوا نز یاستەڕب ەچونک، دایستەد رەبەل رِبرنەد

 :ەوەئ یدوا یکانەژڕۆو  ەفەرەع یژڕۆ ەل جەح یکانەوە* کرد

 یژێنو ردووەھ داەفەرەع ەل ە، ورئاوابوونۆخ کوەتاو ستنەبو داەفەرەع ەل

" ـ رصەوق معە"ج ەوەکورت کردنو ەوەکردنۆک ەب نەبک سرەعو ەڕۆوین

 ەفەرەع رئاوابوونۆپاش خ ەل نجاە، ئنەیدەد ینجامەئ إن شاء هللا نۆچ کوەروەھ

 .   نەڕۆئاوابوون ن رۆخ شێپ ەل مەاڵب نڕۆو ب نێڵبێج ەب

 یژێنو ردووەھ ێوەل ێوەئ ەشتنەیگ کێکات رەھ ە، وەفیلەموزد ۆب نڕۆب

 ە، و"رەێو ق معە"ج ەوەو کورت کردن ەوەکردنۆک ەب نەبک شایو ع بیغرەم

 مەالواز و ک یسانەک ە، ویانەیب یژێنو کوەتاو ەوەننێو بم ونەبخ ێوەل وەش

 انیتوانا ەک ەیسانەک وەئ ۆب ە، ونڕۆب ێوەل وەش ەیوین یدوا ەل تواننەتوانا د

و پاشان  نەکەد داێت یانەیب یژێنو کوەتاو ەوەننێبم ێوەل ەک یەباشتر وا ەیەھ

 . نڕۆب

 یوزەناو )ح ەژنێبھاو ردەب ێوەو ل نایم ۆب ەوەنەڕێبگ ەوەفیلەموزد ەل پاشان

 ەل ە، وەوەنەبک یکورت انیبتاشن  رتانە، پاشان س(ەکەورەگ ەوزە/ ح ەبەقەع

 وافە، پاشان تتەئافر ەل ەجگ تێبەد ڵەاڵح ۆب کتانێشت مووەھ ەوەمەئ یدوا

 یدوا ەل ە، ونەبک ەوەرەو م فاێە وانێن یعەخوادا و س ڵیما یورەد ەب نەبک

                                                           
 ( .284( ح : )263/  4رواه ابن خزيـمة ف صحيحه : ) )1( 

ثاً قوِل : " َ غُ " ، لشعورهم مرجلي غري أي : : "ُشعح  وأداء السـفر جهد من بارالغُ  همـأصابأي : :  "اً ْبح
 ك مـن:  أي" َعّميـٍق  فَـج   ُك   ّمـنح ، " ءش يظلهـم ال للشمس رزينباأي : :  "َضاّحيَ " ، املناسك

 . بعيد طريق
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 تەنانەت رتانەسەل کرابوو رامەح ەک تێبەد ڵەاڵح ۆب کتانێشت مووەھ ەوەمەئ

 .شیتەئافر

 کانەردەئاسمان ب یاستەڕناو ەل رۆخ یپاش الدان ەل داەکەژڕۆ ێس رەھ ەل پاشان

 ۆب (1)ەمەشێسو ەمەدووش یژڕۆ ردووەھ ە، لەکەوزەح ێس رەناو ھ ەژنێبھاو
 ەک کێسەک ۆب شەیمەچوارش یژڕۆ ە، وبکات ەلەپ تێویەب ەک کێسەک

 .تێوەدوابک

 .ەوەنەڕێبگ ەویەئارامو یتەالمەس ەبخوا و ڵیما ەل نەبک ییئاوا ڵما پاشان

 :کەیەوەنانێرھیبەو و یژگارۆ* ئام

ُُكُّ ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواەکیەندوویز مووەھ ییتاۆمردن ک یاستەڕب
ۡيَها فَان  

ۡكَرامِ  ٢٦َمۡن َعلَ َلَِٰل َوٱۡۡلِ : ەوات    .(2)َّ َوَيۡبََقَٰ وَۡجُه َرب َِك ُذو ٱۡۡلَ

 دگارتەروەپ یزدارڕێو ەورەگ یتەوومڕ ەوپێدێت،  ییتاۆک کێسەک مووەھ

 . ەوەتێنێمەد

ُجوَرُكۡم يَۡوَم  ُُكُّ َنۡفس  ُّ: یتیەرمووەف ھاەروەھ
ُ
َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ ِإَونذَما تَُوفذۡوَن أ

     .(3)َّ ٱۡلقَِيََٰمةِ  

 تداەامیق یژڕۆ ەل ەوێئ یاستەڕب ە، وتێژێچەمردن د کێسەک مووە: ھەوات

 . ەوەگرنەردەو تانۆخ یپاداشت

 تێدیدەو پاداشت ب ەوەنیپرسێلـ نجاەو ئ ەوەتڕێبەد یکانەوەکرد ــۆڤمر یمردن ەب

. 

                                                           

 انییحاج یمانگ یمەیەانزی یژڕۆ داڵەسا مەل ە، چونکدایچکۆ( ١٤٣٢) ڵیسا ەل ەمەئ  (1)

 مەیەانزیس یژڕۆ ە، وبوو ەمەشێس مەیەدوانز یژڕۆ ە، وبوو ەمەدووش یژڕۆ
 .بوو ەمەچوارش

 27و26الرحمن: تی سوره  (2)
 185ال عمران: تی سوره  (3)
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 یریبەو یەایدون مەئ ەل تەوەابوونیو ج رگەمەرەس یختەوە: ساتمانمڵموس یبرا

 :یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواەوەنێبھ تۆخ

َٰلَِك مَ ُّ ِ  َذ      .(1)َّ ا ُكنَت ِمۡنُه ََتِيدُ وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ٱلَۡمۡوِت بِٱۡۡلَق 

 یتوانەتدەن ەک ەیەوەئ ەوە، ئھات یاستەڕمردن ب یکات یکانیەتەحڕە: ناەوات

 .تەیالبدێلـ یتۆخ

 انی برەق یاستەڕب ە، وەوەنێبھ تۆخ یریبەو برەق یکیتارو برە: قبرام

 .خەزۆد یئاگر یکانڵەچا ەل ەکڵێچا انی شتەھەب یکانەباخچ ەل ەکەیەباخچ

 وەو ئ ەورەگ ەفیوقەم وەئ ەل داەورەگ یخوا یستەردەبەل ستانەاوڕ: برام

 تۆخ یریبەو ڵەسا زارەھ نجاەپ ەیکەندازەئ ەک کداێژڕۆ ەل داەرۆز ییەترسەم

و  ەرووت کانمانەشەل نیستەوەادڕخوادا  یستەردەبەل داێیت ەک کێژڕۆ، ەوەنێبھ

 .ەقڵەبەئ کانمانەو چاو یەتەپ شیکانمانیەێپ

 ەل ەوەتێبەد کینز رۆخ داێیت ەک ەوەنێبھ تۆخ یریبەو ەەیورەگ ەژڕۆ وەئ

 ەوەانۆیخ یقەئار وێن ەنێخرەد شیوانە، ئلیم کیە ەیندازەئ ەب کانەندەب یرەس

 انیواش یھ ە، ویێپەقول ردووەھ کوەتاو ەیەھ انیوا ی، ھانیکانەوەکرد یێپ ەب

و  ەوەاتدەد یقووت قەئار ەیەھ انیواش یھ ە، وەیکەلەالک ردووەھ کوەتاو ەیەھ

  . (2)تێشۆپەید
 یخوا  ەوەننێبھ تانۆخ یریبەو ەورەگ یخوا ۆب کانەندەب یکردن شینما یژڕۆ

:  ەوات  .(3)َّيَۡوَمئِذ  ُتۡعَرُضوَن ََل ََتََۡفَٰ ِمنُكۡم َخافَِيةٞ ُّ:یتیەرمووەف ەورەگ

 .تێناب ەلـآ شاراو کتانێشت چیو ھ نێکرەد شینما داەژڕۆ وەل

                                                           
 19ق: تی سوره  (1)
 ( .7330( ح : )325/  16ورد معنـى ذلك ف الـحديث اذلي رواه ابن حبان ف صحيحه : )  (2)
 18الحاقة: تی سوره  (3)
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: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواەوەنێبھ تۆخ یریبەو کانەوەکرد یکردن ەشانێک

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ُّ
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ َٰزِيُنُهۥ  ١٠٢َفَمن َثُقلَۡت َمَو ۡت َمَو َوَمۡن َخفذ

ونَ  نُفَسُهۡم ِِف َجَهنذَم َخَِِٰلُ
َ
ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلذ

ُ
 .(1)َّ فَأ

[ قورس بوو یکانەچاک ەوەکرد انی] یکانەچاک یرازووەت کێسەرکە: ھەوات

 یرازووەت شیکێسەرکەھ ەو ېئ نەو براو وتووەرکەس ەسانەک وەئ واەئ

 انیانۆیخ ەک نەسانەک وەئ ەوانە[ سووک بوو ئیکانەچاک ەوەکرد انی] یکانەچاک

 .ەوەننێمەد ییتاەتاھەھ ەب خداەزۆد ەو ل ەاندووۆڕد

 ماندارنیئ ەب تێدرەد تۆڵەم داێیت ەک ەوەنێبھ تۆخ یریبەو ەژڕۆ وە: ئبرام

 ەک ەوەنێبھ تۆخ یریبەو شەیژڕۆ وەئ ە، وەوەشتەھەناو ب ەنڕۆب ەک ەیوەب

نح  لَُكمح  إّنَ )): شتەھەب یھلەئ ەی: ئتەڵێدو کاتەبانگ د کێرەبانگک
َ
وا أ  تَّصحل

َقُموا فاَلَ  بًَدا تَسح
َ
نح  لَُكمح  َوإّنَ ، أ

َ
بًَدا َتُموتُوا فاَلَ  ََتحيَوحا أ

َ
نح  لَُكمح  َوإّنَ ، أ

َ
َرُموا فاَلَ  تَّشبلوا أ  َتهح

بًَدا
َ
نح  لَُكمح  َوإّنَ ، أ

َ
بًَدا تَبحتَئُّسوا فاَلَ  َتنحَعُموا أ

َ
 .(2)((أ

ساغ بن و  شەل ەشیمەھ ەک ەیەھ ۆب تانەوەئ ەوێ: ئشتەھەب یھلەئ ەی: ئەوات

 زیرگەھو نیبژ ەشیمەھ ەک ەیەھ ۆب شتانەوەئ ە، وونەکەن شۆخەن زیرگەھ

بوون  تەحڕەنا زیرگەھو دابنیشۆخ ەل ەشیمەھ ەک ەیەھ ۆب نشتاەوەئ ە، ومرنەن

 . ننیبەن یمبارەو غ

 ەی: ئتەڵێو د کاتەبانگ د کێرەبانگک ەک ەوەنێبھ تۆخ یریبەو ەژڕۆ وەئ ەو

نح  يُّريدُ  َموحّعًدا الَِلّ  ّعنحدَ  لَُكمح  إّنَ )): شتەھەب یھلەئ
َ
لَمح ؟  ُهوَ  َوَما: قَالُوا ، ُينحّجَزُكُموهُ  أ

َ
 أ

نَا، وُُجوَهنَا بَي ضح يُ  ّخلحنَا، اَِلارّ  ّمنَ  َوُينَج  َنَةَ  َوُيدح َشُف ، بَََّل  :قَالُوا؟ اِلَارّ  ّمنَ  نَاَويُنحج  ، اْلح  َفيُكح
َّجاُب  هّ  إََّل  َفيَنحُظُرونَ ، احلح ُطوا الَِلّ  وَجح عح

ُ
 .(3) ((اَِلّعيم َهَذا ّمثحَل  ًمانَّعيح ، َفَما أ
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خوا  یال ەیەھ کتانێنەڵێو ب عدەو ەوێئ یاستەڕب: شتەھەب یھلەئ ەی: ئەوات

 ەوە؟ ئەیەکام ەنەڵێو ب عدەو وە: ئنەڵێد شیوانە، ئتێنێبێجەب یتانۆب ەک تێوەیەد

ناو  ەتێخستوومان ە، وەوەتەکردوو یسپ یتمانەرووم ەورەگ یخوا ییەن

 وە، لێەڵ: بنەڵێ؟ دنیکردوو یزگارڕ شیخەزۆد یئاگر ەو ل ەوەشتەھەب

 یاستەڕ، بنەکەخوا د یتەوومڕ یرەیس شیوانەو ئ تێبرەالد ەردەپ داەختەوەسات

 . ییەشۆخ مەئ کوەو ەدراوەنێپ انیکیەشۆخ چیھ

 ەی: ئتەڵێو د کاتەبانگ د کێرەبانگک ەک ەوەنێبھ تۆخ یریبەو ەژڕۆ وەئ ەو

َل  يَا)): شتەھەب یھلەئ هح
َ
ََنةّ  أ َل  َوَيا، َموحَت  الَ فَ  ُخلُود   اْلح هح

َ
 .(1) ((َموحَت  الَ فَ  ُخلُود   اِلَارّ  أ

 ەیئ ە، وماەو مردن ن یییەتاەتاھەھ یانیژ تریئ ەوە: ئشتەھەب یھلەئ ەی: ئەوات

 .ماەو مردن ن یییەتاەتاھەھ یانیژ تریئ ەوە: ئئاگر یھلەئ

 یکەیەوبەت کانتانەخراپ ەوەو کرد ەوت ەل نەبک ەوبەخوا و ت یال ۆب ەوەنەڕێبگ

ِيَن ُّ: یتیەرمووەف ەورەگ ی، خواکانەتاوان مووەھ ەل کجاریەپاک و َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ تَۡوَبة  نذُصوًحا  تانەڕباو ەک ەیسانەک وەئ ەی: ئەوات .(2)َّ َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إََِل ٱَّللذ

 ەل کجاریەپاک و  یکەیەوبەخوا ت یال ۆب ەوەنەڕێو بگ نەبک ەوبەت ەناوێھ

 . کانەتاوان مووەھ

 ژووڕۆو  کاتەو ز ژێنو ەل سالمیئ یکانەرزەف رەسەل نەبک یزگارێپار ەو

 یرامەخوا ح ەک ەیوەدوور بگرن ل ەب تانۆخ ە، وکانەزۆریپ ەوشتڕەو جەحو

 .رتانەسەل ەکردوو

 :ەوەانڕ* دوعا و پا

 شینیکیموشرو رکیش ە، وەبک ستەداڵباو زەربەس مانانڵموسو سالمیئ یەخوا

 ەبدەع ە، وەبد کێو پ کێت نید یدوژمنان ە، وەبک سواڕیو  لیلەز

 منەئ مانانڵموس یتاناڵو یاڕکێتو ەتاڵو مەئ یە، خواەربخەس کانتەرستەکخواپیە

 .انیھانیج مووەھ یردکارەروەپ ەیئ ەبک ەئاسوودوئارام و رارەرقەب شیئاساو
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 ە، وەشببۆخ تەئافرو اویپ یمانانڵموس ەو ل تەئافرو اویپ یماندارانیئ ەل یەخوا

 تۆخ یدوژمن رەسەب ەبخ انیرەس ەو، ەچاک بک انیوانێن ە، وەکبخیە انیکانڵەد

 .شیوانەئ یو دوژمن

 وانەئ وانێن ە، وەبک حاڵصیئچاک و مانانڵموس یکانەرکردەس یەخوا

 ەتنیف ەل ە، وڵحا نیباشتر رەسەل ەوەرەبکۆک انیتەاڵسەد رێژ یانیتاڵھاوو

 .ەاریو ناد ەشاراو ەک یشەوەو ئ ەارید ەیوەئ ەبگر انیدوور ەئاشووب بو

 :ییتاۆ* ک

و  تێوەد یشۆخ ەک ەیوەئ ۆبکات ب قەفەمو شەیوێمن و ئ ەک مەکەخوا د ەل اداو

 . ییەازڕ یێپ

ۡنَيا َحَسَنة  ُّ        .(1)َّ َوقَِنا َعَذاَب ٱۡلذارِ  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنة   َربذَنآ َءاتَِنا ِِف ٱِلُّ

 مانەچاک شدایژڕۆدوا ەلوێ رەبد مانەچاک ادایدون ەل ردگارمانەروەپ ەیئ

 .ئاگر یسزا ەل ەزێو بشمانپار ێرەبد

 وصلی هللا وسلم علی نبینا محمد وعلی آلە وصحبە وسلم

 شتەھەب ەڕیپڵما /یکانەوکراواڵبەل

                                                           
 201البقرة: تی سوره  (1)


