
 نگەت ڵد قەح یوتوەك نێشو ەیئ
 تێل تێب ەمژد كوەڵب....ەبەم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :اهلل وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلمد هلل والصالة وسالم على رسول 

دلَتةنط مةبة ضونكة بيَطومان تؤ لةسةة  ةةة ى     الَحى ) ئةوكةسةى شويَن كةوتووى سةلةفى ص ئةى
........ 

 ويَت:  وبةلَىَ تؤ لةسةر حةقى، ضؤن وانيية؟ لة كاتيَكدا خواى ثةروةردطار دةفةرم

        ژ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

بكات و ليَى جيا بيَتةوة لةة دواى ئةةوةى رَيَىةةى     : ئةوةى دوذمنايةتى ثيَغةمبةر واتة . [١١١النساء:  ]
 رَاستى بؤ رَوون بووةوة، وة شويَنى رَيىةو رَيَبازيَك بكةويَت كة جيا بيَةت لةة رَيَىةةو رَيَبةازى ئياانةداران     

بةةراردووة و رَووى هةلَيبةرنامةيةةةى كةةة   ، ئةةةوا وازى لةةةَ دةهيَةةنل لةطةةةَِ ئةةةو رَيَىةةةو   ()هةةاوة ن
تيَكةةودووة، )لةةة دوارَدذي ةةدا( دةنةينةةة نةةاو ئةةاطوى ددزةخةةةوةو دةي ةةوتيَنل و سةة اى دةدةيةة ، كةةة  

 ئةوةش سةر ئةجناميَكى زدر ناخؤش و سامناكة.
ى نةكودووة، بةلَكو شويَنى كةوتويت، وة شةويَن  بةلَىَ تؤ "ئةى الوى سةلةفى" دذايةتى ثيَغةمبةرت 

و شةويَ  كةةوتوانيانى )خةواى     رَيَىةو رَيَبازى ئياانداران كةةوتويت كةة هةاوة نى بةةرَيَ ى ثيَغةمبةةر      
 بيَت(.     ويان رَازى طةورة لة هةمو

 تؤى طيَوَاوة بة كةسانى رَزطاربوو و سةركةوتوو، هةروةك هاوةلَى بةةرَيَ  مااويةة    وة ثيَغةمبةر  
 ةرموويةتى:  ف ويَت: ثيَغةمبةر ودةفةرم

تتَو   فتتج الَة وتت ا َبَيتتفِ َن فتتج ال  تتَقات بافتَتَرقَتت ا ال و تتََقس َعلتتإ  َعلتتإ إحتتَوس َبَيتتفِيَن فارقَتت    إفتَرقَتت ا الَيدتت    ) َف احا
َو  فج الَة و ات َبال ذي نَفت    ِا لَ  م َحم تو   ثا َتينا َبَيفِيَن فارَق  فاإحوس َبَيفِيَن فارَق  فج ال  َقا َبباحا ْفتَتراَقنو ُ موتتج تتَ بايَتوا

تتَو    َعلتتإ ثَتت     فتتج الَة وتت ا بااثَ تتتَنا َبَيتتفِ َن فتتج ال  تتَقات قايتتَاِ  تتَ َقيتت َا اهللات َمتتن   تتم  قتتََاِ  َبَيتتفِيَن فارقَتت ت باحا



 

 

: (1)(الَةمََعتتتت  ةةةة  يةةةةا ر: ةةةة  : اا   وةةةةا : يتتتت  لَ متتتتَ ُنتتتتَ عَ ، ويف روايةةةةرت ال عةةةةد  هللةةةةع هللوةةةةل اا  ةةةةع هللِةةةة و: وةةةةال؟ ا: و:ع:ةةةةع   
(2)(صتحَبجُبَ 

: جولةكة بةوون بة حةفتاو يةك بةش و كؤمةلَى جياواز تةنها يةك كؤمةلَيان )لةسةر واتة . 
حةق بوون( دةضنة بةهةشتةوة وحةفتا كؤمةَِ وطووثة جياوازةكان دةضنة ئاطوى ددزةخةوة، وة خةا   

َِ وطووثةةة بةةةوون بةةة حةةةفتاو دوو كؤمةةةلَى جيةةاواز حةةةفتا و يةةةك لةةةو كؤمةةة  )طاورةكةةان( ثةرسةةتةكان
جياوازانة دةضنة ئاطوى ددزةخةوة تةنها يةك كؤمةلَيان )كة لةسةر حةةق بةوون( دةضةنة بةهةشةتةوة،     
وة سويَند بيَت بةو خوايةى كة رَوحى منى بةدةستة ئوممةت و شويَ  كةوتوانى منيش دةب  بة حةفتاو 

ددزةخةة، ووتةةةوا: ئةةى     سآ بةشةوة، كؤمةلَيَكيان دةضيَتة بةهةشةتةوة و حةةفتاو دوويةان بةؤ ئةاطوى      
كيَ  ئةو كؤمةلَةى كةدةضنة بةهةشتةوة؟ فةةرمو:: ئةةو كةسةانةن كةة كؤمةةلَى حةةق و        ثيَغةمبةر 

ى كةورَى ئياةامى مومةةرةوة    هللوةلاالةة   ال عد رَاستى موسولَاانان، وة لة رَيوايةتيَكى تةةودا كة ئياامى 
ووتةةةيان: كةيَ  ئةةو كؤمةلَةة؟      ةرَيَ ى ثيَغةمبةةر  )خوايان لةَ رَازى بيَةت( دةيىيَوَيَتةةوة: هةاوة نى بة    

فةرموو:: ئةو كؤمةلَةةن ئةةموَد مة  و هةاوة   لةة سةةر ضةةةى مةنهةةب و َرَيبةازيَكل           ثيَغةمبةريش 
 ئةوانيش لةسةر هةمان مةنهةب و رَيَبازن.

 فةرموويةتى: ويَت: ثيَغةمبةر ودةفةرم  شعورتكورَى  ىع؟غريةوةهةروةها  
 م متتن لتتذلدم ُب لتتَلفدم حتتتإ  تترتج ُمتتر اهلل ب تتم  تتَ ربن بتترمر اهلل ال   تتر   متتن ُمتتتج قَئمتت    ا طَئفتت   ال تتت ا)

: بةردةوام كؤمةلَيَك لة ئوممةت و شةويَ  كةةوتوانى مة  هةسةتاون بةفةرمانةةكانى      واتة . (2)(علتإ ال تَ 
يان زيانيان ثةَ ناطةيةةنيَت تةا   خواو بةرزيان رَاطوتةووة، ث ت هةلَكودنى كةسانيَك ليَيان و ثيَضةوانةكودن

 رَدذى قيامةت، بةلَكو بةردةوام سةركةتوو و ديارن لة ناو خةلَكيدا بةبةلَىةو ووتةكانيان.
 ويةتى:  وفةرم دةفةرمةويَت: ثيَغةمبةر   ث  انوة  

                                                 

، 4/191، وأ ة  ااوا، كتةاب السةنرت،  ةاب شة ن السةنرت، 1992،   وم 2/121أخ جه ا ع عاجه هبدا اللفظ، يف كتاب الفنت،  اب اف اق األعم،  (1)   
 .2/144األلواين يف صحيح  نع ا ع عاجه، ، وصححه 41،   وم 1/12، وا ع أيب هللاصم، يف كتاب السنرت، 4994  وم 
 

، 1297، وصححه األلواين يف: صحيح اجلاعع الصغري: 2441،   وم 9/24 ده األعرت، ب اإلميان،  اب عا جاء يف اف اق    نع ال عد ، كتا (2)
                                                     .4214وعشكاة املصا يح: 



 

 . (1)(ال تت اا طَئفتت  متن ُمتتتج  تَ ر ن علتتإ الحتم ال   تتر م متن لتتذلدمت حتتإ  تترتج ُمتر اهلل ب تتم  تتذل )

: بةردةوام كؤمةلَيَك لة ئوممةت و شويَ  كةوتوانى م  ديارو ئاشكوان لةسةةر حةةق و رَاسةش ث ةت     واتة
هةلَكودنى كةسانيَك ليَيان و دذايةتى كودنيان زيانيان  ثةآ ناطةيةةنيَت تةا فةةرمانى خةواى ثةةروةردطار       

 ديَت لةسةر ئةو حةق و رَاستيةن. 
 ...بةلَكو مذدة بيَ بؤتبؤية دلَ تةنط مةبةو خةفةت با  مةبة..

 ئةى الوى سةلةفى بة ِاستى تؤ غة يبى.............. دلَ تةنط مةبة
بةلََى تؤ غةريبى لة سةةردةميَكدا كةسةانى لةسةةر حةةق و حةةق وي ةت زدر كةةم ، كةسةانى خةوا  و           

دووة، وة شويَ  كةوتووى خوا  طةليَك زدرن، بةلََى سةةردةميَك رَةشةةباو فيتنةةى لةةناو بةةر هةةلَى كةو       
فيتنةى شوبوهات و هةواو ئارةزووةكان بالَى خؤى دةهاويَت، سةةردةميَك كةسةانى بانىةةوازكارو حةةق     

 رَوون كةرةوة زدر كةم ، كةسانى داني توو و خةم نةخؤر طةليَك زدرن.
 بةلَىَ دلَ تةنط مةبة بة ِاستى تؤ غة يبى...........بةآلم خؤش بةختى و بةهةشت بؤ غة يبةكانة 

 ويةتى:  وفةرم ويَت: ثيَغةمبةر ودةفةرمة       ي ةأ 
َ ت َفا تت بإ لال  َربتتَ ) َ  َبَيتتَيِ    َ متتَ بَتتَوَُ َبر فَتت َ  َبر فَتت : ئي ةة م دةركةةةت و سةةةرى هةلَةةدا واتةةة .(4)(بَتتَوَُ االيتت 

بةغةريبى وة ئي  م دةطةَرَيتةةوة بةؤ غةةريبى، بؤيةة خؤشةبةختى و بةهةشةت بةؤ ئةةو كةسةانةى كةة           
جآبةجآ دةكةن كة بةةالى زدربةةى    : ضةند فةرمانيَكى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر واتة )غةرينب

ةوة عسةع اى كةورَى   هللولاالة  أمحلموسولَاانانةوة غةريب و نامؤية(. وة لة رَيوايةتيَكى تودا كة ئياامى 
( :بؤمان دةطيَوَيَتةوة )( َاا فَئا القَ  نَ ما   اعَ ال    ِقَاَ   بَ رَ ن ال   مَ بَ  ِياَ قا  ِقَا)(9) . 

ووتوا: غةريبةكان كيَ ؟ فةرموو:: ئةو كةسانةى كة كؤضيان كودووة و ولَاتى خؤيان بةجةَ هيَ توة لةة  
  ثيَناوى خواى ثةروةردطار .

                                                 

 .1927،   وم 2/1921“ ال تزا  طائفرت عع أعيت ظا  يع هلللى احلق ال يض  م عع خالفهم”: م، كتاب اإلعارة  اب و له صحيح عسل (1)   
 

 .149،   وم 1/117عسلم، كتاب اإلميان،  اب  يان أن اإل الم  لأ غ يواً و يع ا غ يواً،  (4)   
 .1933  وم  2/1127 نع ا ع عاجه،  بوَوانة:، ويل :اون وا وا  الشيخ األلواين: صحيح ، 1/193إلعام أمحل، املسنل ل (5)   

 



 

 

بؤمان دةطيَوَيَتةوة، ووتوا:  هللةا كورَى  هللِ وى كورَى  هللولاالة  أمحلوة لة رَيوايةتيَكى تودا كة ئياامى  
 و::  و؟ فةرم  ئةى ثيَغةمبةرى خوا غةريبةكان كيَ

ِ د م  ُنَ   صَلح َن فج ُنَ   ي     ) : غةريبةةكانى ئوممةةتى مة     واتةة  . (4)(َ ثير َمن  َِ يدام َُ ثر مامون   اتي
كةسانيَكى ضاك و بؤخوا سولَحاون لةناو كةسانيَكى زدرى خواثدا، ئةو كةسانةى كة سةرثيَضيان دةكةن 

ك زدرتون لةو كةسانةى كة بةق ةيان دةكةن و شويَنيان دةكةةون. وةهةةروةها   و شويَنيان ناكةون طةليَ
غةريبةةكانى  : واتةة  .(1)(الذ ن   لح ن إذا فسو ال َ ) ويةتى: وفةرم لة رَيوايةتيَكى تودا ثيَغةمبةر 

: هةم خؤيةان ثةيوةسة    واتةئوممةتى م  كةسانيَكى ضاك  و ضاك ازي   كاتيَك خةلَكى خوا  دةب  )
دينةوة و ضاكةكارن وةهةم بانىةوازى خةلَكيش دةكةن بؤ الى ضاكة(. بؤية ئةهلى سوننةو جةمامةة  بة 

كةسانيَكى غةرينب لةناو كؤمةة نى ئةةهلى بيةدة  و شةويَ  كةةوتوانى هةةواو ئةارةزوو كؤمةةة و طووثةة          
 جياوازو ثارضة ثارضةكاندا.

 ؤتبةلَكو مذدة بيَ ب بؤية دلَ تةنط مةبة................
 ئةى الوى سةلةفى بة ِاستى كةسانى لةسة  ةةق زؤ  كةمن ..............

 بؤية دلَ تةنط مةبة
بةةةلَىَ بةرَاسةةتى كةسةةانى لةسةةةر حةةةق زدر كةةةم ، ضةةؤن وانييةةة لةةة كاتيَكةةدا خةةواى ثةةةروةردطار         

 ] ژ  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې     ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆژ دةفةةةرموويَت: 

ئةطةةر تةةؤ طويَوَايةةلَى زدربةةةى خةةلَكى سةةةر زةوى بكةةةويت و     : ئةةى ثيَغةمبةةةر  ةواتةة . [١١١األنعةام: 
بةق ةةةيان بكةةةيت، ئةةةوا طةةوموَاو سةرليَ ةةيَواوت دةكةةةن و لةةة رَيَىةةةى رَاسةةتى خةةواى ثةةةروةردطار الت  

 خب ژويَت: ووة  دةفةةرم  ئةدةن، ضونكة ئةوان شويَنى حةق و رَاستى ناكةون جىة لة طومةان نةةبيَت.   

: زدربةةةى خةةةلَكى ئياانةةدارو موسةةلَاان نةةل،   واتةةة. [١٠١ي  ةة :  ] ژخت حت جت يب ىب مب
 " بة ثةردش بيت هةوَِ بدةيت تا ئياان بيَن .ئةى ثيَغةمبةرهةرضةندة تؤش "

                                                 

 .1419،   وم 4/191، وصححه العاّلعرت األلواين يف السلسلرت الصحيحرت، 222و 2/111إلعام أمحل، لاملسنل  (6)   
 .1211  وم  1/241 صححه العاّلعرت األلواين يف السلسلرت الصحيحرت،، و  4/111عسنل اإلعام أمحل،  (7)   



 

ال هللةل:  ] ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ژويَت: ووة هةروةها دةفةةرم 

رئانى ثريدزة، وة ئةوةى لة سةران ةرى ئةم قورئانةدا بؤ : ئةوةى لةم كتيَبةدا هةية ئايةتى قوواتة. [١
" دابةزيَنواوة لة اليةن ثةروةردطارتةوة هةموو: رَاستى و حةقيقةتة، بة م سةر تؤ "ئةى ثيَغةمبةر 

 زدربةى خةلَكى ئياان ناهيَن .

( وة بةة  بؤية زدر جار خواى ثةروةردطار لؤمةو سةرزةن ةتى زدرى دةكةات )ئةطةةر لةسةةر حةةق نةةب       
 ژ ويَت:وباشة باسى كةسانى شويَ  كةوتوى حةةق دةكةات هةرضةةندة كةةميش بة ، هةةروةك دةفةةرم       

ثيَغةمبةةر داود   ئةى نةوةو شويَ  كةوتوانى: واتة. [١١ ةو::  ]  ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ  وئ
   كةةم لةة   در ئيَوة بة كودارو بة طوفتار سوثاسىوزارب  )ضاكة لةطةَِ خةلَكيدا بكةن(، هةةر ضةةندة ز

 )زدربةيان بآباوةرَن، يان ئةطةر موسلَاانيش ب  ئةوا كةم سوثاسىوزارن(. بةندةكا  سوثاسىوزارن
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ           ۓ ے ے ژويَت: ووة هةةةةروةها خةةةواى ثةةةةروةردطار دةفةةةةرم   

اوكةارن زولَة    : لة رَاستيدا زدربةى ئةو كةسانةى كةة شةةريك و ه  واتة. [ ٤٢ :  ]ژ ائ ۋۅ ۋ  ٴۇ ۈ
وستةم لة يةكرتى دةكةن، تةةنها ئةوانةة نةةبيَت كةة باوةَريةان هَينةاوةو كةودةوةى ضةاكة دةكةةن، كةة           

: ئةوانةى ئياانيان هةيةو كارى ضاكة دةكةن و زولَ  وستةم ناكةن كةسةانيَكى زدر  واتةئةوانيش كةم  )
 كةم (.

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژويَت: ووة هةروةها دةفةةرم 

: )ئةم كيَ ةية بةردةوام بوو، لةة نيَةوان ثيَغةمبةةر    واتة. [ ٢٠ ة ا: ] ژ  ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ  ڍ
 ( (و طةلةكةيةةدا( هةةةتا ئةةةو كاتةةةى فةةةرمان و بَويارمةةان هةةات )بةةة لةةة نةةاوبودنى        الس     یەعل  نةةو )

ودنى تؤلَةى خةواى  )كة ئةوة ني انةى دةست ثةَ ك )*(بآباوةرَةكان( و لة تةنورةكةوة ئاو بةرز بووةوة
ثةروةردطار بوو( ئةوسا وومتان: ئةى نو) لة هةموو نيَوو ميَيةك دووان هةلَبىوة لة نةاو كةشةتيةكةدا وة   
مةةاَِ و خيَ انةةت، جىةةة لةوانةةةى كةةة بوَياريةةان لةسةةةر دراوة توشةةى سةة او تؤلَةةةى خةةوا بةةنب بةةة هةةؤى     

                                                 

ةجو دةركةوت و )فار التنور( واتة: ففةرموويانة:  لةطةَِ ئةوةشدا هةنديَك لة هاوةلَان ة ووتةى زدرينةى رَاظةوانانى قورئانى ثريدزة،ئةم *
                                                      واتة: رَووى زةوى.( التن رش فةرموويانة: ) هللك عرت والز   ) بووة، وةدونيا رَوناك 



 

 

نةةكودوو لةة    وة، كةس بوَواى بة نةو)  بآباوةرَييانةوة، وة ئةو كةسانةش هةلَبىوة كة ئياانيان هيَنا
 طةلَيدا نةبوو جىة لة كةسانيَكى كةم نةبيَت.

شةةويَ  كةةةوتوانى حةةةقة طيَةةوَاوة بةةة يةةةك تةةاق  و كؤمةةةة، وة باسةةى كةسةةانى          وة ثيَغةمبةةةر  
ا سةرلَي يَواوى كودووة و طيَوَاويةانَيتى بةة حةةفتاو دوو كؤمةةة و طووثةة نةاكؤك و جيةاواز، لةة ثَي ةرتد         

 باسى ئةو فةرموودةيةمان كود. 
ويَت: ]ئةى موسلَاان شويَنى ئةةو رَيَىةا رَاسةتة    ودةفةرم بيَت( )رَةمحةتى خواى لةَ هلليةا  كورَ:  فضيل

بكةوة كة هيدايةت و رَيَناونى تياية، كةمى شويَ  كةوتوانى رَيَىاى رَاست هيض زيانت ثةَ ناطةيةنيَت، وة 
شويَ  كةوتنى رَيَىاى طوموَاو سةرليَ يَواوى، لة خؤت بةاية مةبةة بةة    ئاطادار بةو خؤت بة دوور بىوة لة 

 ذمارةى زدرى لة ناو ضوان "زدرى شويَ  كةوتوانى رَيَىاى طوموَاو سةرليَ يَواوى"[.
 ويَت: ودةفةرم بيَت( )رةمحةتى خواى لةَ إ ع القّيموة زاناى ثايةبةرز 

  انةصار واألهللعع ولرت األن         وال خت  ةواصلع مبا وا  ال  

  :عةةةانه واا كاف هللول     فاا ناص  اينه وكتا ةةةةةةه

 : إىل أن وا 

(3)وذ ا ه أختاف عع ذ ةةةان     رىةخش كث هتم فهم مهج الةالت
. 

 بؤية دلَ تةنط مةبة 
 بةلَكو مذدة بيَ بؤت.

ة هيدايةت نةدانى خةلَكيش هة  بةدةست خؤيةتى ئةى طةجنى سةلةفى تةنها خواى ثة وة دطا  هيدايةت دة ة، و
............ 

 بؤية دلَ تةنط مةبة
بؤية نةف ى خؤت بة هي ك مةبة لةسةر باوةرَ نةهيَنانى زدربةةى خةةلَكى....... خةواى ثةةروةردطار        

: ئايةةةا  واتةةةة . [٨٨النسةةةاء:  ] ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژويَت: ودةفةةةةرم
لَى( كةسيَك هيدايةت بدةن و رَيَناونى بكةن كة خواى ثةروةردطار طوموَاى كودووة؟!! )بة ئةتانةو:َ )د

َِ و دةروونةى نةخؤشةييةوة( بآطومةان هةركةسةيَك خةواى ثةةروةردطار          هؤ: بةاوةرَى دانةمةةزراوى و د
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طوموَاى بكات )بة هةؤى كةوفوو كةارى ناثةسةةندييةوة( ئةةوة هةةرطي  َريَىةيةةكت دةسةت ناكةةويَت بةؤ           
 رَيَناونى كودنى.

: هةركةسيَك خواى ثةروةردطار واتة. [١١ال هللةل:  ] ژ جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ ژويَت: ووة هةروةها دةفةرم
طوموَاو سةرليَ يَواوى بكات )بة هؤى كوفوو كارى ناثةسةندييةوة( ئةوة هيض كةسيَك ناتوانيَت رَيَناونى 

 بكات و هيدايةتى بدات.
: واتة. [١١الكهة :  ] ژ ژ ژ ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژت: ويَووة هةروةها دةفةرم

هةركةسةيَك خةةواى ثةةةروةردطار هيدايةةتى بةةدات ئةةةوة بةرَاسةتى هيدايةةةت دراوةو رَيَناةةونى كةةواوة، وة    
هةركةسيَك خواى ثةروةردطار طوموَاو سةرليَ يَواوى بكات )بة هؤى كوفوو كارى ناثةسةندييةوة( ئةةوة  

 دةست ناكةويَت كة ث تيوانى بكات و رَيَناونى بكات. هةرطي  كةسيَكت
 [٧١اإل ةةةة اء:  ] ژ ڦ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژويَت: ووة هةةةةةروةها دةفةةةةةرم 

: هةركةسيَك خواى ثةروةردطار هيدايةتى بدات ئةوة بةرَاستى هيدايةت دراوةو رَيَناونى كواوة، وة واتة.
و سةرليَ يَواوى بكات )بة هؤى كوفوو كارى ناثةسةندييةوة( ئةةوة  هةركةسيَك خواى ثةروةردطار طوموَا

  هةرطي  كةسيَكى دةست ناكةويَت كة ث تيوانى بكات و رَيَناونى بكات و رَزطارى بكات.

 [٤١الزعةةةة :  ] ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژويَت:ووة هةةةةةروةها دةفةةةةةرم
اةونى خوايةة كةة هةةر كةةس شاي ةتة بيَةت هيدايةةتى دةدات و         : بةرَاستى ئا ئةوة هيدايةةت و رَيَن واتة.

رَيَناونى دةكات بؤ ئةو ثلةو ثاية بةرزانة، ئةوةى رَيَىاى رَاستى خواى ثةروةردطار ب ر بكات ئةوة هةيض  
 كةس نيية هيدايةتى بدات و رَيَناونى بكات.

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ ژ( فةرموويةةتى:  الس    یەعل وة خواى ثةروةردطار لةسةر زمةانى ثيَغةمبةةر موسةى )   

( فةرمووى: نةخيَو وانيية )كاتيَك قةومةكةى وتيةان:  الس   یەعل: ثيَغةمبةر موسى )واتة. [١٤الشةع اء: ] ژ  ٺ
يةة  ةرَاستى خواى ثةروةردطارم لةة طةلَدا دارو دةستةى فريمةون ثيَاان طةي   و لةناومان ئةبةن( م  ب

ابوون( وة هيدايةة  دةدات و رَيَناةوني    ئاطبي   وبيةنل وبةة  )بة هيَ و دةسة ت و ميل  و زانيارى و بة 
 دةكات بؤ رَزطارى و سةرفوازى.  



 

 

 .   [١٨الشةع اء:  ] ژ ائ ى ى ې ې ژفةرموويةةتى:  وة هةروةها لةسةر زمانى ثيَغةمبةر إبةواهي   

 : تةنها ئةو خواية دةثةرست  كة دروستى كودووم و هيداية  دةدات و رَيَناوني  دةكات.واتة
 ڱ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژفةرمووة:  بة ثيَغةمبةرى خؤمانى وة هةروةها 

هيدايةتى ناو دلَى ئةوان لةسةةر شةانى تةؤ نييةة، بةةلَكو خةواى        : ئةى ثيَغةمبةرواتة. [٤١٤الوقة ة:  ] ژ
 ثةروةردطار هيدايةتى كةسيَك دةدات و رَيَناونة دةكات كة خؤى وي تى ليَية.

القصةة : ] ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ     گ گ گ ک ک ک ژوة هةةروةها ثيَةةى فةةةرمووة:  

هيدايةتى كةسيَك بدةيت كة زدرت ثةَ خؤشة هيدايةت بدريَت  تؤ ناتوانة : ئةى ثيَغةمبةر واتة. [ ١١
)هيدايةتى نةاو دة و ئياةان خ ةتنة نةاو دلَةى(، بةةلَكو خةواى ثةةروةردطار هيدايةةتى كةسةيَك دةدات و           

ية، وة خواى ثةةروةردطار زدر زانةاو شةارةزاتوة بةةو كةسةانةى كةة       رَيَناونة دةكات كة خؤى وي تى ليَ
 هيدايةت دراون و رَيَىاى هيدايةتيان طوتؤتة بةر.

النحةةل:  ] ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژوة هةةةروةها ثيَةةى فةةةرمووة:  

ة ناتوانيةت  ئةطةةر زدر سةوريش بيةت لةسةةر هيدايةةتى ئةةوان، ئةةو        : تؤ ئةةى ثيَغةمبةةر   واتة. [١١
)هيدايةتى ناو دلَيان بدةيت( ضونكة بةرَاستى خواى ثةروةردطار رَيَناونى كةسيَك ناكات كة ئةةو كةسةة   

 خةلَك طوموَا بكات، ئةو كةسانة )لة قيامةتدا( هيض جؤرة سةرخةرو ث تيوانيَكيان نيية.

 ہ ہ ہ ۀ    ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ژوة هةروةها ثيَى فةرمووة: 

: تةنها خواى ثةروةردطار ئةو كةسانة طةوموَا دةكةات )بةة هةؤى بآبةاوةرَى و كةارى       واتة. [٨فاط : ]ژ  ہ
خواثيةوة( كةة خةؤى وي ةتى لَييةةتى، وة هيدايةةتى كةسةانيَك دةدات و َرَيناونيةان دةكةات كةة خةؤى           

نةة لةسةةر بةاوةرَ    تؤ نةف ى خةؤت بةة خةةم و ثةةذارةوة مةفةوتيَ     وي تى ليَية، بؤية ئةى ثيَغةمبةر 
نةهيَنانيان، ضونكة بةرَاستى خواى ثةروةردطار زانايةو زدر بة ئاطاية بةو كودةوانةى كة ئةوان ئةجنامى 

 دةدةن.   

تةؤ هةيض    ئةةى ثيَغةمبةةر   : واتة.[١٤٨آ  هللِة ان: ]ژ  ڭ ھ ھ ہ    ہ ہ ژ وة هةروةها ثيَى فةرمووة:
ةموو شةت تةةنها بةة دةسةت خةواى ثةةروةردطار خؤيةةتى(        كارو بارى ئةوانت بة دةست نيية )بةةلَكو هة  

 هيدايةتيان بدات يان نا.



 

 متن  دتوِ اهلل)فيَو دةكود دةيفةرموو:  لةسةرةتاى وتارةكانيدا كة هاوة نى بةرَيَ ى وة ثيَغةمبةر 
: هةركةسةةيَك خةةواى ثةةةروةردطار هيدايةةةتى بةةدات ئةةةوة  واتةةة. (فتت  م تتا لتت  بمتتن   تتلا فتت   تتَ ي لتت 

اسةةتى هةةيض كةةةس ناوانيَةةت طةةوموَاو سةرليَ ةةيَواوى بكةةات )دلَةةى بىؤرَيَةةت(، وة هةركةسةةيَك خةةواى     بةرَ
ثةروةردطار طوموَاو سةرليَ يَواوى بكات )بة هؤ: تاوان و خواثةى خؤيةةوة( ئةةوة هةيض كةةس ناوانيَةت      

 هيدايةتى بدات )ئياان خباتة ناو دلَييةوة(.
انيَت ئياان و باوةرَ خبةيتة ناو دلَى هيض كةسيَكةوة، بةلَكو بؤية ئةى الوى شويَ  كةوتووى حةق تؤ ناتو

 تةنها ئةوةندةت لةسةرة بانىةواز بكةيت و خةلَكى رَيَناونى بكةيت بؤ الى رَيَىاى رَاست: 
نيية )لة ئياان خ تنة  : هيض لةسةر ثيَغةمبةر واتة. [١٨العنكو ت: ]ژ  گ گ      ک ک  ک ک ڑ ژ

 كو تةنها طةياندن و رَونكودنةوةى ئاشكوا ئةركى سةرشانيةتى و هيضى تو.ناو دلَى خةلَكى(، بةلَ
 بؤية دلَ تةنط مةبة
 بةلَكو مذدة بيَ بؤت.

 ئةى الوى سةلةفى ئةوةى ئةوان دةيلَيَن تةنها مةبةستيان ثيَى خةفةتبا  كردن و بآتا ةت كردنى تؤية  .....
 بؤية دلَ تةنط مةبةو خةفةت مةخؤ.

 .بةلَىَ، ئةوة كارو ثي ةى هاوةة بوَياردةران و بآباوةرَان بووة لة طةة ثيَغةمبةرى خوادا 
لة كاتيَكدا ثيَيان دةووت: دردزنة، شامرية، شيَتة، فاَِ ضيية، )طةةورةيى و سةةربةرزى بةؤ ثيَغةمبةةرى     

 .خوا 
وتنةى ئةةم ق ةانة تةةنها خةفةةتبار      بةلَىَ ثيَيان دةووت: بةدرد قورئانى هةلَبةستووة، مةبةسةتيان بةة و  

 بوو. كودن و بآتاقةت كودنى ثيَغةمبةر 
 [٨٨احلجةة :  ] ژ ۈئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ژويَت: وخةةواى ثةةةروةردطار دةفةةةرم 

تؤ نةكةيت ضاوةكانت بربَيتة ئةو كةسانةى كة هةنديَك لة ذيانى دونيامان ثةةَ   : ئةى ثيَغةمبةر واتة.
 ةدارمان كودوون، خةفةت مةخؤ ليَيان )كاتيَك دةبينيت شويَنى حةق ناكةون(.بةخ يون و بةهو

  ژ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژويَت: وهةةةةروةها دةفةةةةرم 

، ئةى ئيااندار( ئارام طوبة، خؤطوى و ئارام طويةكةشت تةةنها بةة   : )ئةى ثيَغةمبةر واتة. [١٤١النحةل: ]



 

 

ت، بة كةسى تو ناكويَت، غةمبار مةبةو خةفةت مةخؤ لة بآباوةرَان كة كؤمةكى خواى ثةروةردطار دةبيَ
 باوةرَ ناهيَن ، وة دة تةنط مةبة لة بةرامبةر ئةو فيَأل و ثي ن و نةخ انةى كة دوذمنان دةيىيَوَن.

: ئةةى ثيَغةمبةةر   واتةة . [١٠النِةل: ] ژڭ ۓ ۓ ے ے ھ    ھ ھ ھ ہ ژويَت:وهةروةها دةفةرموة 
 ةت مةخؤ ليَيان )كاتيَك باوةرَ ناهيَن ( و غةمىل مةبةة لةةو ثةي ن و تةلَةكةةو فيَ نةةى كةة       تؤ خةف

 ئةجنامى دةدةن.  
 ] ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ   ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژويَت: وهةروةها دةفةةرم وة 

قةةتى و  : بةرَاستى باش دةزانل كة ق ةو طوفتارى نادروستى خوانةناسان تووشةى بآتا واتة.[ ١١األنعةام: 
بة دردزن ب ان ، بةلَكو  ضونكة بةرَاسى ئةوان وة نةبيَت تؤ )ئةى ثيَغةمبةر  خةم و خةفةتت دةكات،

 ستةمكاران ئايةتةكانى خواى ثةروةردطار بة درد دةزان  و ئينكارى لةَ دةكةن و دانى ثيا نانيَ .
 . [٧١احلج : ]ژ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژويَت: وهةروةها دةفةرموة 
: بةرَاستى ئيَاة باش دةزانل كة دلَى تؤ تةنط دةبيَت و خةفةتبار دةبيَةت بةةو ق ةةو طوفتارانةةى     واتة

 كة خوانةناسان دةيلَيَ .
       ... إر ةةةةةةايب  ،  ئ ةةةةةة ج  ع؟  ، ل  لخ: ، ع:ةةةةةةجةةةةةةاع  ،ايبّ ةةةةةةو: : بةةةةةةةلَيَ، ثيَةةةةةةت دةلَةةةةةةيَن 

)رَةمحةةتى خةوى    ناصة  الّسةعل الّشةيخ بة م دلَىوان مةبة، بةلَكو ئةم ووتة بةة نوخةةى زانةاى ثايةبةةرز     
ويَت: ]فيَأل و تةلَةكةيان بة سةر خؤياندا دةطةرَيَتةةوة، تةؤ "الوى شةويَ     وليَبيَت( خبويَنةوة كة دةفةرم

كةوتوى حةق" لةو كةسانةى كة لة خوا توسة  و ضةاكةكارن، وة خةواى ثةةروةردطار لةة طةةة لةة خةوا         
ناةةونى كودنيةةان، وة ضةةاك سةةاز كودنةةى ووتةةةو     توسةةان و ضةةاكةكارانة، بةةة يارمةةةتى دانيةةان، وة رَيَ   

كودةوةكانيان، ئةو كةسانةى كة خؤيان ثاراستووة لة بآباوةرَى و تاوانةةكان، وة زدر ضةاكة كةارن لةة     
ثةرسةةتنى خةةواى ثةةةروةردطاردا، وةكةةو ئةةةوةى كةةة خةةواى ثةةةروةردطار ببيةةن ، خةةؤ ئةطةةةر خةةواى       

ئةةةوان دةبينيَةةت، وة ضةةاكةكودن لةطةةةة  ثةةةروةردطاريش نةةةبين  ئةةةوة بآطومةةان خةةواى ثةةةروةردطار 
بةندةكانى خواى ثةروةردطاردا بةوة دةبيَت كة لة هةموو رَوويةكةوة سوديان ثآبىةيةةنيت، داواكةاري    

 .لة خواى ثةروةردطار كة مبان طيَوَيَت لةو كةسانةى كة ليَى دةتوس  و ضاكةكاري  [
 بؤية دلَ تةنط مةبة



 

 بؤت. بةلَكو مذدة بيَ
 بةلَام دأل طران مةبة...............يتنةو ئاشوب زؤ ةئةى الوى سةلةفى ف

كان( ضةةند  دةفةرمويَت: "ئيَةوة )ئةةى تابايةة    ( عالة (ى كورَى أنة ) هاوةلَى بةرَيَ ى ثيَغةمبةر 
ئيَاةى  كاريَك دةكةن، لة تيَوَوانينى خؤتاندا وةكو تالَة مويةك واية "بة ضاوى سوكةوة سةيوى دةكةن"

ئةةو كودةوةيةةمان وا حي ةاة دةكةود كةة ئةطةةر هةركةسةيَك         صةحابة لةة سةةردةمى ثيَغةمبةةردا    
 .(9)بيكات ئةوا لةناوى دةبات و بة هي كى دةبات"

بةلََى ئةةم ووتةيةةى بةرامبةةر تابايةةكان كةود لةة كاتيَكةدا ئةةوان لةة باشةرتي  سةةردةمدا ذيةاون دواى             
 آ سةردةمى ئيَاةى ببينياية ضى بوتاية؟، ئةى ئةبسةردةمى ثيَغةمبةر 

بةلَةَ فيتنةى شوبوهات و هةواو ئارةزووةكان زدر بوونة، بة م تؤ دة طوان مةبةة، ضةونكة تةؤ لةة تةاقى      
كودنةوةدايت، ئايا رَاستىؤ دةردةضيت يان نا؟ ئايا ئارام دةطويت يان ئارام ناطويت و بآباوةرَ دةبيةت؟  

يندارى يان بةردةواميت نابيَت و ثاشةو ثاش دةك يَيتةوةو واز لة ديندارى ئايا بةردوام دةبيت لةسةر د
 ديَنيت.

 ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژويَت:وخةةةواى ثةةةةروةردطار دةفةةةةرم 

: ئايا خةةلَكى وا دةزانة  تةاقى ناكويَنةةوةو     واتة [١ –٤العنكوة ت: ] ژ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ
  كاتيَةةك بلَةةيَ  ئيَاةةة باوةرَمةةان هيَنةةاوة، بآطومةةان ئيَاةةة ئةوانةةةى ثةةيَش تووشةى ئةةازارو نارَةحةةةتى نةةاب 

ئةوامنان تاقى كوددتةوة بة جؤرةها شيَوة، تةا خةواى ثةةروةردطار رَوونةى بكاتةةوةو دةرى خبةات كةآ        
 نيَت كآ دردزنة.ارَاستى كودووة و ديندارى بة رَاستى كودووة، وة تا دةرى خبات و ب 

  كةوتوى حةق ئةموَد سةردةمى هةموو جؤرة فيتنةو خواثةو تةاقى كودنةوةيةكةة،   بؤية ئةى الوى شويَ
 .  بيَت لة اليةن ثيَغةمبةرةوة  لةَ تبؤية مردة

 ويَت: ثيَغةمبةةةةرى خةةةوا و( دةفةةةةرم عالةةة (: كةةةورَى أنةةة ) هةةةاوةلَى بةةةةرَيَ ى ثيَغةمبةةةةر 
قتَل ا  تَ  تُنتتم عليت  ُ تر لمستين مت كم ذ بمتَإن من بقائكم ُ ََ ال فر للمتمس  فيدن   مئ)فةرموويةتى: 

لةةة دواى ئيَةةوة رَدذطاريَةةك ديَةةت، لةةةو    : ئةةةى هةةاوة  واتةةة.  (17)(متت كم بتتا ِقتتَا تنفتتج اهلل ُب متت دم
                                                 

                        (.4121 ) :الوخار    ومرواه  (9)

         (.494) الصحيحرت   وم:السلسلرت : صحيح (17)



 

 

رَدذطارةدا ئةو موسلَاانةى كة ئارام دةطويَت و دةسةت دةطويَةت بةةو مةنهةةب و َرَيبةازو ديندارييةةى كةة        
 داشتى بة ويَنةى ثةجنا كةس لة ئيَوةى بؤ دةنوسويَت، هاوة نى بةةرَيَ  ئيَوةى لةسةر بوونة خيَوو ثا

: واتةة ئايا خيَوو ثاداشتى بة ويَنةى ثةجنا كةس لة خؤيانى بؤ دةنوسةويَت )  ووتيان: ئةى ثيَغةمبةر 
فةةرموو:: نةةخيَو، بةةلَكو خيَةوو ثاداشةتى بةة وَينةةى         لة موسلَاانى سةردةمى خؤيان(، ثيَغةمبةةر  

 كةس لة ئيَوةى بؤ دةنوسويَت.  ثةجنا 
: واتة. (11)(...بقائكم ُ ََ ال فر فيدن مثا القفض علتإ الةمترن فإن م)لة رَيوايةتيَكى تودا فةرموويةتى: 

لة دواى ئيَوة رَدذطاريَك ديَت، ئارام طوت  لةسةر خةوا ناسةى و دينةدارى تيايةدا، وةكةو       ئةى هاوة  
 ديندارى كودنى رَاستةقينة زدر قورس و نارَةحةتة(. :واتةم ت طوتنة بة ث كؤى ئاطودا )

الدتتر ت  دةتتر   الِفتتَ   فتتج) فةرموويةةةتى: ويَت: ثيَغةمبةةةر ودةفةةةرم يسةةار  كةةورَى  ععقلةة وة
(12)(إلتج  

و كوشتارو فيتنةدا وةكو كؤ  كودن واية بؤالى طارى شةرَذ: ميبادةت و خواثةرستى لة رَدواتة. 
مةككةوة بؤ مةدينة(، لةو سةردةمةدا بؤية ميبةادةت و خواثةرسةتى ئةوةنةدة    : كؤ  كودن لة واتةم  )

خيَوة ضونكة خةلَكى زدر بةآ ئاطةان ليَةى، وة كةةس خةؤى يةةك يى ناكاتةةوة بةؤ خواثةرسةتى مةطةةر           
 كةسانيَكى زدر كةم.

كةةة خةةةم و خةفةةةت و ثةةةذارةت   بؤيةةة ئةةةو مةةردة طةورةيةةةت بةةؤ هةيةةة لةةة اليةةةن ثيَغةمبةةةرةوة    
 ةويَنيَتةوة.رَدة
ئايا كةةس هةيةة لةة ئيَاةة باشةرتو ضةاكرت        ويَت: وو : ئةى ثيَغةمبةر ودةفةرم اجلة ان كورَىهللويلة   أ 

           َِ َِ تةؤدا جيهةادى بآبةاوةرَان و هةاوة بيَت )لة دينداريدا(؟ لة كاتيَكةدا ئيَاةة موسةلَاان بةووي  و لةة طةة
 فةرمووى:   ثةيداكةرامنان كود، ثيَغةمبةر 

 . (11)(بج بلم  ربنج َ  ك ن ن من بِو م  ؤم  ننِم ق  )
: بةلَىَ موسلَاانى لة ئيَوة باشرت هةية ئةوانةش ئةوانةن دواى ئيَوة ديَ  باوةرَيان بة ثيَغةمبةرايةتى واتة

 م  هةية لة كاتيَكدا مني يان نةبينيوة.
                                                 

           (.1112)ال غيب وال  يب   وم: صحيح  (11)

                          (.2943)رواه عسلم   وم:  (12)

  (.4232) :صححه العالعرت األلواين يف املشكاة   وم (11)



 

 بؤية دلَ تةنط مةبة................
 بةلَكو مذدة بيَ بؤت.

: مجال بن عبد العزيز الربيعي 
      وة طيَرِانى: م/ شاخةوان جةواد
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