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 صلى الله علیه و سلمی خوا تی پێغەمبەرسەردانیکردنی مزگەوكانی ئادابه
 

 بانمیهره و خشندهناوی خوای بههب

 كی :   پێشه  

تی وای مرۆڤایهر پێشهسهالم لهاڵت وسهبان ودروود وصهومیهره ورهسوپاس وستایش بۆ خوای گه  

 . تایهتا ههوتوانی ههڵ وشوێنكهیت وهاوهری ئیسالم وئال وبهمبهمحمدی پێغه

كردندا  حەج كاتیكرێت لههكان دتهسوننه له تێكهسوننه   ی خواسەردانیکردنی مزگەوتی پێغەمبەر  
ردوو ههئەو فەرموودانەی لە ی ڵگهبه ویش بهج كردنیشدا بێت، ئهیری كاتی حهغه كرێت لهوده ،بێت
 ڵێت :و ده وهگێڕێتهت( دهلێ ڕازی بێخوای )ئەبو هورەیرە  ن،هاتوو حیحی بوخاری وموسلیمداسه

 (1){ صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سـواه إال املسـجد احلرام } فەرموویەتی:  پێغەمبەر 

جگە لە مزگەوتی حەرام  ،اشترەـب مزگەوتەکانی تر یلەم مزگەوتەی من لەهەزار نوێژ ێكنوێژا : وات
 . (2) نەبێت

کە پێغەمبەر  ،ی كردووهیوایەتڕ خۆی و باوكی ڕازی بێت()خوا له عومەر بدواڵی كوڕیها عهروههه  

  :اوات (3) {صالة يف مسـجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام } فەرموویەتی  :

  جگە لە مزگەوتی حەرام نەبێت. ،باشترە مزگەوتەکانی تر یلەم مزگەوتەی من لە هەزار نوێژ ێكنوێژ

 هك ڕیوایەتی کردووە  لە پێغەمبەرەوە ڕازی بێت( خۆی وباوكیهل خوا)زوبەیر  ڕیكو بدواڵیهع  

وصالة يف  ،صالة يف مسـجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام  } فەرموویەتی:

ار لەم مزگەوتەی من لە هەز ێكنوێژا : وات (4) { املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا

                                                           
 . تی كردووهئیمامی بوخاری ڕیوایه  (1)
 . یهكانی تری ههوتهزار نوێژی مزگهد ههم خێری سهرهوتی حهمزگه ك نوێژ لهیه چونكه  (2)
 . تی كردووهئیمامی موسلیم ڕیوایه  (3)

 . تیان كردووهبان ڕیویهوئیبن حه د وئیبن خزیمهحمهئیمامی ئه )4 (
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یەک نوێژ لە مزگەوتی حەرام لە سەد  هو ،جگە لە مزگەوتی حەرام نەبێت ،باشترە مزگەوتەکانی تر ینوێژ

 من باشترە. یكههنوێژی ناو مزگەوت

صالة يف مسـجدي  } ڕیوایەتی کردووە کە فەرموویەتی:  وههلە پێغەمبەر لێ ڕازی بێت(خوای ) جابر  

وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف  ،إال املسجد احلرام هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه 

جگە لە   ،باشترە مزگەوتەکانی تر یلەم مزگەوتەی من لە هەزار نوێژ ێكنوێژا : وات (5) { مسجدي هذا

 باشترە. ی من كههیەک نوێژ لە مزگەوتی حەرام لە سەد نوێژی ناو مزگەوت هو ،مزگەوتی حەرام نەبێت

 دینهردانیكردنی مهسه بزانین كه وهبێت ئهاڵم دهن، بهندهبهو زه زۆر وهیهم بارهن لهودەکافەرمو  

ركان و واجبات ئه به كی نیهندیهیوههیچ په ، وهو واجب نیه تهسوننه ری خوا مبهوتی پێغهومزگه

ی كهجهكرد حهشی نهدینهردانی مهج وسهحه سێك هاتهر كهگه، واتا : ئهوهجهكانی حهناسیكهومه

ال تشد الرحال إال إىل  }تی : رموویهری خوا فهمبهپێغه كه یهرموودهم فهی ئهڵگهبه ویش به، ئههدروست

ن وكۆڵ وبار كهگەشت مهواتا :  (6) {ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص

ی من )واتە مزگەوتی پێغەمبەر(، كهوتهبێت، مزگەوتی حەرەم، ومزگهگەوت نهبۆ سێ مز وهپێچنهمه

 بێت .ومزگەوتی ئەقسا نه

                                                           
 . تیان كردووهڕیویه د وئیبن ماجهحمهئیمامی ئه  (5)
 . یهرموودهم فهر ئهسهئیمامی بوخاری وموسلیم هاوڕان له  (6)



 

 

 اری خومبهوتی پێغهتكردنی مزگهزیارهئادابی 
 

 

4 
 

 

 

 
 ردانی كردنی كانی سهئادابه

 دینهشاری مه تی تر لهند جێگایهوچه ر مبهوتی پێغهمزگه

 قاچی ڕاستی تهسوننه  ری خوا مبهی پێغهمزگەوتناو گەیشتە ی كرد ودینهمه سەردانی ێكئەگەر کەس  

أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم  ،بسم اهلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل  }پێش بخات وبڵێت: 

موو بۆ هه م ذیكرهبێت بزانین ئههد ،(7) {وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم امهلل افتح يل أبواب رمحتك

 .  ری خواوهمبهوتی پێغهمزگه ت بێت بهتایبه ییهوترێت وذیكرێكمان نكانی تریش دهوتهمزگه

خێر بۆ خۆی وخزمان ودۆستانیشی دەکات ودوعا ونزای  ی )تحیة المسجد(دوو ڕەکات نوێژپاشان 

ما بني  }: دەفەرموێت  ئەگەر لە ڕەوزەی موبارەک بیکات ئەوە باشترە هەروەک پێغەمبەرخۆ ، كاتده

 ێكهباخنێوان ماڵەکەم ومینبەرەکەم :  واتە  (8) {ومنربي ىلع حويض ة بييت ومنربي روضة من رياض اجلن

  .مهكهوزهر حهسهشم لهكهرهمینبه ،شتهبەه كانیباخه له

ستێت، و وهده ریرامبهوه بهب وئیحترامهدهئهكات، بهده  ری خوامبهی پێغهئینجا سەردانی گۆڕ   

 " السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبراكته "ڵێت : كات ودهالمی لێدهسه ر خۆوهسهنگێكی لهدهبه

  پێغەمبەر کە وهگێڕێته)خوای لێ ڕازی بێت( ده ەیرەرئەبو هو كه ا هاتووهلە سونەنی ئەبی داود چونكه

کەسێک ساڵوم هەر ا : وات (9) { ما من أحد يسلم يلع إال رد اهلل يلع رويح حىت أرد عليـه } فەروویەتی:

 وەاڵمی ساڵوەکەی بدەمەوە. كووهتا ،لەسەر بکات ئەوە خوای گەورە گیانم بۆ دەگێڕێتەوە

ش ساڵوی كردو یهم شێوهر بهگهكات ده ری خوا مبهردانی پێغهسه ی كهسهو كهر ئهگهخۆ ئه  

السـالم عليـك يـا سـيد  ، السالم عليك يا خرية اهلل من خلقـه ،" السالم عليك يا نيب اهلل : ووتی 

أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت األمانة ونصحت األمة وجاهدت يف اهلل حق  ،املرسلني وإمام املتقني 

مان هه، له  وەسفی پێغەمبەرن یهەموو انهئەوەی ئەم نیە لەبەر گرفتێكی تێداو ئەوە هیچ کێشە"  جهاده

                                                           
 . تی كردووهد ڕیوایهبو داوئه  (7)
 . یهرموودهم فهر ئهسهئیمامی بوخاری وموسلیم هاوڕان له  (8)

 . حیحی داناوهكی صهیهرموودهفهویش بهوه، وئیمامی نهتیـان كـردووهبو داود ڕیــوایـهد وئـهحمـهئیمامی ئه(9) 
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ر سهاڵواتدان لهك ساڵو كردن وصهیهشێوهبه ،وڕێگا پێدراون عیکە شەركات ده ونزایانه دوعاو كاتدا ئه

ی پیرۆزه تهو ئایهپێناو كاركردن بهش لهمه، ئهوهكاتهكۆ ده وهپێكه ویستمان محمد المصطفی خۆشه

  َّ يب ىب نب مب زب  رب يئ ُّ  تی :رموویهفه وهیهم بارهله ورهخوای گه كه
 . بۆ بنێرن شیوسەالمی دروودو  ،بدەن  پێغەمبەر صەاڵوات لەسەر ڕدارانوهبائەی ا : ـــوات )10(

 ،)خوایان لێ ڕازی بێت( وعومەری کوڕی خەتاب دەکات ی صدیقئەبو بەکر الم لهسهپاشان   

و هاوەاڵنی  ئەگەر ساڵوی لە پێغەمبەر باوكی ڕازی بێت( خۆی ولهر )خوا لهبدواڵی كوڕی عومههع

"  ،ا بكر " ـا أبـالم عليك يــــ" الس ،ول اهلل " ـ" السالم عليك يا رسبەم شێوەیە دەیوت: بکردبایە، تەنها 

كر، بو بهی ئهالمت لێ بێت ئهری خوا، سهمبهی پێغهالمت لێ بێت ئهواتا : سه ،"السالم عليك يا أبتـاه 

 .دەڕۆیشت پاشان گیان، ی باوكهالمت لێ بێت ئهسه

، بەاڵم ئافرەتان هیچ سەردانێک ناکەن بۆ گۆڕستان وهوانهئه ه بهتایبەتودنە تەنها بۆ پیاوانە ئەم سەردانیکر  

 گۆڕستانردانی سه كه یهئافرەتانو له كردووه ینەفرەت كه  وههلە پێغەمبەر تكراوهڕیوایه چونكه

چراخان و شوێنی نوێژ  ن بهكهان دهكگۆڕه ی كهسانهو كهله فرینیشی كردووهها نهروهن، ههكهده

 بردن . وسوژده

ن ودوعاکرد سەردانیکردنی مەدینە بە مەبەستی نوێژکردن لە مزگەوتی پێغەمبەر ش بزانین وهبێت ئهده  

ش دینهمه له مان شێوههه بهمزگەوتەکانی تر واوی  ته له چۆن ڕێگا پێدراوه وەک وه تێیدا،ونزا وپاڕانه

شروع وڕێگا سێك كارێكی مهموو كهبۆ هه وهتهكردوه ختیان لێوهكان جهرموودهك فه، وهپێدراوهڕێگا 

 . پێدراوه

ی كهرزهفه ر پێنج نویژهكات ههده ری خوا مبهوتی پێغهردانی مزگهسه ی كهسهو كهئه تهسوننه  

وڵ بدات هه نزا بۆ خۆی وخزمان ودۆستانیشی بكات، وهو وهبپاڕێته ورهخوای گهزۆر له وێ بكات، وهله

                                                           
 . 65تی االحزاب : هسور  (10)
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رخان بكات كانی تهی كاتهزۆربه بكات، وه ر مبهوتی پێغهمزگه ر لههه كانیشیتهسوننه ت نوێژهنانهته

 . وهوتهزگهو مبه تهتایبه ی كهورهگه زڵ وخێر وپاداشتهو فهر ئهبهویش لهرستن تێیدا، ئهت و پهبۆ عیباده

 یانهفەرموودە سەحیح وئە یڵگهبه بکات بە كموبارهکە زۆر نوێژی سونەت لە ڕەوزەی  باشتر وایه  

 دەفەرمووێت: ، وەک پێغەمبەر وارید بوون وهگەورەی ئەم شوێنە یبارهلە كهپێشووتر ئاماژەمان پێکرد 

 كانیباخهله ێكهباخنێوان ماڵەکەم و مینبەرەکەم  ا :وات (11) {ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة  }

 . شتهبەه

ی هەوڵی ڕیزی یەکەم نكهده دینهردانی مهسه ی كهسانهو كهئه پێویسته یشنوێژە فەرزەکان ت بهبارهسه  

ی هاندان دەربارە بن، چونكه وت ئامادهمزگه نجامدانی نوێژ لهك پێش ئهیهن، ماوهت بدهماعهنوێژی جه

لو  } :تی یهفەرموو پێغەمبەر  كههاتووە، دا فەرموودە سەحیحەکان له ی نوێژڕیزی یەکەم بوونیوئاماده

ر گهئهواتا :  (12){يعلم انلاس ما يف انلداء والصف األول ثم لم جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا 

ت ماعهی نوێژی جهوهمی پێشهكهڕیزی یه لهبوون  خێر وپاداشتی بانگ وئاماده ڵكی بیانزانیایهخه

وا تیروپشكیان ، ئهبوایهتیروپشك نه به هێنایهستیان نهدهبۆی و به پاشان بچونایه ، وهزنهومه ورهندێك گهچه

 كرد .نێوان خۆیاندا بۆ ده له

تقدموا فأتموا يب ويلأتم بكم  } : وهرموفــه هاوەڵەکانی هب  ی خواپێغەمبەركی تریشدا یهرموودهفه له  

 ری خوا مبهپێغه یهرموودهم فهئه (13) { من بعدكم وال يزال الرجل يتأخر عن الصالة حىت يؤخره اهلل

ون، كهم دوادهكهت و ڕیزی یهماعهنوێژی جه هاواڵنی له ك لهیهستی كرد ژمارههه رمووی كهكاتێك فه

 ئێوهڵكانی تری دوای خۆتان چاو لهی خهوهن، بۆ ئهون و ئیقتدام پێ بكه: پێش بكهرموون پێی فه بۆیه

ش سزایان ورهون، تا خوای گهكهم دوا دهكهت و ڕیزی یهماعهنوێژی جه سانێك لهوام كهردهن، بهبكه

 . وهخاتهتی خۆی دووریان دهحمهزڵ و ڕهفه له خات، وهدات و دوایان دهده

                                                           

 . یهرموودهم فهر ئهسهاوڕان لهئیمامی بوخاری وموسلیم ه  (11)
 . یهرموودهم فهر ئهسهئیمامی بوخاری وموسلیم هاوڕان له  (12)
 . تی كردووهئیمامی موسلیم ڕیوایه  (13)
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 } فەرموویەتی : ڕیوایەتی کردووە کە پێغەمبەر  (بێتلێ ڕازی خوای ) یشعائیشەی دایکی ئیمانداران  

ن سانێك ههوام كهرده، واتا : به(14){ يزال الرجل يتأخر عن الصف املقدم حىت يؤخره اهلل يف انلارال 

 . وهنـاو ئاگره یـانـخـاتهده شورهگـهون، تـا خـوای كـهت دوا دهمــاعـهی نوێژی جهوهڕیزی پێشهله

تصفون كما  } : رمووهفهبە هاوەڵەکانی  ری خوا مبهپێغه كه كی تردا هاتووهیهرموودهفه لههەروەها   

قالوا : يا رسول اهلل وكيف تصف املالئكة عند ربها ؟ قال يتمون الصفوف ، تصف املالئكة عند ربها

ستن، بهڕیز ده ورهكان الی خوای گهفریشته ی كهیهو شێوهبه، واتا : (15) { فاألول ويرتاصون يف الص

 ووتیان ئەی پێغەمبەری خوا فریشتەکان چۆن الی پەروەردگاریان ڕیز دەبن؟ فەرمووییش ڕیز ببن، ئێوه

 . وهكهیهن بهدهبن وپاڵ دهجوانی ڕیز ده، و زۆر بهنكهواو دهم تهكهڕیزی یه: 

 رموودانهم فه، ئهمی نوێژكهڕیزی یه بوون له ی ئامادهبارهوه زۆرن، لهیهم بارهلهفەرموودەکان   

پێش فراوان كردن ودوای وگشت مزگەوتەکانی تریش دەگرێتەوە   ر مبهپێغهمزگەوتەکەی 

هانی  میشههه کە، بووه حیح جێگیری صهرموودهفه به   وهی خوایشهپێغەمبەر له فراوانكردنیش، وه

الی ڕاستی  بن، دیاره كهت ئامادهماعهی نوێژی جهوهی پێشهڕاستی ڕیز الی له دا كهئههاوەڵەکانی 

 وهش ئهمه، بهك بووهی موبارهوزهی ڕهوهرهده ریش لهمبهوتی پێغهی مزگهو كاتهمی ئهكهڕیزی یه

گرنگی  له پێشتره وهمی نوێژهكهڕیزی یهالی ڕاست و له نوێژ كردن له گرنگی دان به وێت كهكهردهده

ری خــوادا مبهكـانی پێغــهرمــوودهفــه ڕوونی لـــهش بـهمـهك، ئهی موبارهوزهڕه نوێژ كردن له دان به

 وێت .كهردهده 

 اسەردانی مزگەوتی قوبا بکات و نوێژی تێد كاتمەدینە ده ردانیی سههسو كهئه تهسوننههـا روههه  

و  وهگێڕێتهر دهبدواڵی كوڕی عومه: عه حیحی بوخاری وموسلیمدا هاتووهردوو سههه له بکات، چونكه

                                                           
 . نهسهكی حهیهرموودهفه یهرموودهم فه، ئهتی كردووهبو داود ڕیوایهئه  (14)
 تی كردووهئیمامی موسلیم ڕیوایه  (15)



 

 

 اری خومبهوتی پێغهتكردنی مزگهزیارهئادابی 
 

 

8 
 

 

 

 
واتا :  (16) اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصيل فيه ركعتني"ڵێت : ده

 گەوتی قوبای دەکرد بە سواری یان بە پیادە و تیایدا دوو ڕەکات نوێژی دەکرد.سەردانی مز  پێغەمبەر

من تطهر  } تی :فەرموویه پێغەمبەر  كه وهگێڕێتهبێت( ده ێسەهلی كوڕی حەنیف )ڕەزای خوای ل   

هەر کەسێک لە ماڵەکەی  : هوات (17){ ىف بيته ثم أىت مسجد قباء وصىل فيه صالهً اكن هل كأجر عمرة

دەستنوێژ هەڵبگرێت وپاشان بێت بۆ مزگەوتی قوبا و نوێژی تێد بکات، ئەوە پاداشتی وەک پاداشتی 

 عومرەیەک وایە. 

، وگۆڕی ئیمامی حەمزە بکات لەبەرئەوەی هیدانی ئوحودهسەردانی گۆڕستانی بەقیع و ش تهپاشان سوننه  

زوروا القبور فإنها " تی : رموویهسەردانی دەکردن و دوعای خێری بۆ دەکردن، وەک فه پێغەمبەر 

 بیر دەهێنێتەوە . وه ڕۆژی دواییتـانسەردانی گۆڕەکان بکەن لە بەرئەوەی واتا :  (18) " تذكركم اآلخرة

السالم  } ركاتێك ئەگەر ویستیان سەردانی گۆڕستان بکەن بڵێن :هاوەڵەکانی فێردەکرد هه پێغەمبەر   

سلمني و إنا إن شاء اهلل بكم ال حقون سسأل اهلل نلا ولكم عليكم أهل ادليار من املؤمنني و امل

ڵكی گۆڕستان لە ی خهواتا : ساڵوی خواتان لێ بێت ئەی خەڵکی وواڵت، یان ئه (19) { العافية

باوەڕداران و لەموسڵمانان، بەویستی خوا ئێمەش لە داهاتوو پێتان دەگەین وداواکارین لەخوا لە ئێمە و 

 ئێوەش ببورێت .

 كه وهتیه)خوای لێ ڕازی بێت( گێڕاویه وههبدواڵی كوڕی عەباسلە عه یتيرموذ یەروەها ئیماموە ه 

السالم عليكم }بە الی گۆڕستانی مەدینە تێپەڕی، و ڕووی تێکردن و پێی فەرموون   ی خواپێغەمبەر

ی تان لێ بێت ئهواتا : ساڵوی خوا (20) {القبور يفغر اهلل نلا و لكم، انتم سلفنا و حنن باألثر أهل

                                                           
 . یهرموودهم فهر ئهسهئیمامی بوخاری وموسلیم هاوڕان له  (16)
 . تیان كردووهڕیوایه سائی وئیبن ماجهد ونهحمهئيمامی ئه  (17)
 . تی كردووهئیمامی موسلیم ڕیوایه  (18)
 . تی كردووهئیمامی موسلیم ڕیوایه  (19)
 . تی كردووهئیمامی تیرموذی ڕیوایه  (20)
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یش ڕۆیشتن، وئێمه پێش ئێمه یش خۆش بێت، ئێوهئێوه وله ئێمه له ورهكان، خوای گهڵكی گۆڕهخه

  دا دێین .دوای ئێوهبه

 له وهستی بیركردنهبهمهردانی كردنی گۆڕستان  بهسه وێت كهكهردهده وهئه وهرموودانهم فهكۆی ئهله  

رعی و كان و دوعا ونزا کردن بۆیان كارێكی شهدواڕۆژ وچاکەکردن لەگەڵ مردووهگۆڕ و ژیانی 

 دروسته.

وان، یان مانەوە وئیعتكاف كردن الیان، یان بەاڵم سەردانیکردنیان بە مەبەستی دوعا کردن لە الی ئه  

ا لە ڕێگەی یان داواکردن لە خو كان، وهكان وشیفادانی نەخۆشهجێ كردنی پێداویستیهداوای جێ به

ردانیكردنی بیدعی زۆر سه وانهموو ئهر ههوان ههو جاهی ئه وپایهپله خوا به ، یان داواكردن لهوهوانهئه

فی صاڵحی لهسه ، وهداوهنه ردانانهسه م جۆرهڕیگایان به ی كهرهمبهپێغه و نه ورهخوای گه خراپن، نه

نەهی لێکردوە کە  پێغەمبەر و الدانەیە کە ئه ، بەڵکو ئەوهكردووهش كاری وایان نهتهم ئومهئه

واتا :  (21) {  كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فلزير وال تقولوا هجراً  }: فەرموویەتی

با  ردانیان بكاتسه وێت كهیهسێك دهركه، ئێستا ههكانردانی كردنی گۆڕهسهپێشتر ڕێگریم لێكردن له

جێ وخراپیش، داواكردنی ی نابهقسه ست لهبهن، مهكهجێ و خراپ مهی نابهاڵم قسهردانیان بكات، بهسه

 . رعیهموو كارێكی ناشهكانی ناو گۆڕ، یان ههمردووه له كانهپێداویستیه

بیدعەن و شیرک نین،  موویان بیدعەن بەاڵم پلەکانیان جیاوازە، هەندێک تەنهای باسکران ههئەم بابەتانه  

ق ومافی مردووێک، لە خوای گەورە لە الی گۆڕێک، یان داواکردن لە خوای گەورە بە هه وهوەک پارانە

كان وداواکردنی یارمەتی لێیان، پێشووتریش لە مردووه وههەندێکی تریان شیرکی گەورەن، وەک پاڕانە وه

ر ڕێگای ڕاست لە داوای تەوفیق و ڕێنوێنی بۆ سه ئەمە بە تێروتەسەلی ڕوونکرایەوە، بۆیە هۆشیار بە و

هیچ پەرستراوێکی بە هەق نیە جگە لە خوای  خوای گەورە بکە، خوای گەورە خۆی ڕێنوێنیکارە، وه

 گەورە .
                                                           

تی : سائیدا ووتویهنی نهحیحی سونهسه لبانیش له، شێخ ناصر الدین ئهتیان كردووهسائی ڕیوایهد ونهحمهئهئیمامی  (21)
 . حیحهكی سهیهرموودهفه
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 ندێك ئاگاداری و هۆشیاریدانهه

 ن كهده ری خوا مبهوتی پێغهردانی مزگهی سهسانهو كهبۆ ئه 

 ندێك لــههه ن كهرعیانهرپێچی وناشهو سهندێك لهین ههدهی پێدهئاماژه وهوارهخ له ی كهمهئه   

لێی دوور  ی إن شاء الله كهوهئومێدی ئه ن، بهدهنجامی دهئه ری خوا مبهتـكارانی گـۆڕی پێغهزیــاره

 . وهونهبكه

ری خوا و مبهپێغه ی كهانهحوجرو ژوروو وهست بهێنێت بدهکە  کەسێک بۆ هیچ دروست نییه م :كهیه  

هیچ  م كارانهئه چونكه ،بکات دابەدەور انیان ماچی بکات یان تەوافی ی تێدا نێژراون،كهڵهردوو هاوههه

 هە، ویشخراپزۆر بەڵکو بیدعەیەکی  ،نەیانکردووە تهم ئومهڵح وپیاوچاكانی ئهکەس لە سەلەفی سا

 ژیانی یان ناخۆشیەکانی ،بکات کارەکانی بۆ ڕاپەڕێنێت ێک داوا لە پێغەمبەر ە بۆ هیچ کەسینیدروست 

داواكاری لەم شێوەیە، لەبەرئەوەی ئەم  ێكی تریشتر ههیان  ،، یان شیفای نەخۆشی بداتباتلەسەر الب

سێك و هیچ كههیری ئغه بكرێن، وه لە خوای گەورە بێتنها دهنها وتهته وهانا وهاوار بۆ بردنانه وهوپاڕانه

هاوڵدانانە و  كانهداواکردنی ئەم شتانە لە مردوو چاك بزانه هو جێیان بكات،جێ به ی نیهوهتوانای ئه

 : یەکەمیان بنچینە بنیاتنراوەما وبنهئیسالمیش لە سەر دوو  ی پیرۆزیئاین هوا، تنی شتانێک جگە لە خوسپەر

تەنها بەو شێوەیە بێت کە  رستنهو پهئهان ئەوەیە شیدووەمی ئەوەیە کە تەنها خوای گەورە بپەرسترێت، :

ال إله إال الله أشهد أن  "شایەتومانی واوی ته ئەوەش مانای  ،ڕێگایان پێداوه  یكههپێغەمبەرخوا و 

 .. یەأن محمـدا رسـول االله"أشهد و

ت كردن فاعهشه ڕێگادان بهوەی بکرێت، لەبەرئە  ی خوالە پێغەمبەر تفاعهداوای شه نابێت م :دووه   

، وەک خوای گەورە بكرێتداوا  سێكی ترهیچ كه لە یری خواغهنابێت له وه کی خوای گەورەیە،ڵمو

رگرتن بڵێ: تکاکارو تکاوهد پێیان مهی موحها : ئهوات (22) َّ يلام ىل مل يك ُّ  دەفەرموێت:

 . یهیست نده شتێكی بهچ هی سێكی دیكههیچ كه، خوایه بۆمووی ر ههوتکاکردن، هه

                                                           
 . 44تی الزمر : سوره  (22)



 

 

 اری خومبهوتی پێغهتكردنی مزگهزیارهئادابی 
 

 

11 
 

 

 

 
ْع يفَّ ): بڵێیت  بێتده بۆیە    ْع يفَّ مالئكتك وعبادك املؤمنني، امهلل َشفِّ ْع يفَّ نَبيَّك ، امهلل َشفِّ امهلل َشفِّ

تی فاعهر شهبه یتهبمخه ت، خوایهكهرهمبهتی پێغهفـاعـهر شـهبـه یتـهبمخـه واتا : خــوایه (فرايطأ

و تی ئهفاعهر شهبه یتههكانت، خوایه بمخڕدارهباوه ندهتی بهفاعهر شهبه یتهبمخه كانت، خوایهفریشته

مردووان هیچ شتێکیان لێ داوا ت بهبارهسهبەاڵم  ،(23)مردوون وهپێش خۆمانهله ی خۆمان كهمنااڵنه

یش پێغەمبەرانیری غهپێغەمبەران بن یان  و مردوانهئهجا  تیش،فاعهیری شهغهناکرێت، نە شەفاعەت ونە

دونیا لهکەسی مردوو  چونكه ،ڕێگەپێدراو نیە رعداشهله وانهدوعا و نزا وپاڕانه جۆره لەبەرئەوەی ئەم بن،

 نەبێت کە خوای گەورە داتەنها لەو شتانەنامێنێت  دونیاوهندی بهیوهبچڕێت وپهده کارەکانی رچوووده

 . ر مبهپێغهكرێت لهی دهالمانهاڵوات وسهو صهی ئهوهاڵمدانهك وه، وهکردووەان اریدی ر مبهوپێغه

 :  پێغەمبەر ڵێت ئه لێ ڕازی بێت( خوای)ئەبو هورەیرە  كهلە سەحیحی موسلیمدا هاتووە    

أو ودل صالح  ، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث : صدقة جارية أو علم ينتفع به } : فەرموویەتی

چڕێن جگە لە سێ شت نەبێت، پکاتێک مرۆڤ دەمرێت گشت کارەکانی دەا : وات (24){ يـدعو لـه

 . ح دووعای بۆ بکاتڵیان منداڵێکی سا ،یان زانستێکی سوودبەخش ،خێرێکی بەردەوام

لەگەڵ  ،لەو کاتە بووە کە لە ژیاندا بووە بووە لە داواکردنی شەفاعەت لە پێغەمبەر دروست ئەوەی   

 كه ڕۆژی قیامەت بەهۆی ئەوەی دەتوانێت پێشبکەوێت و داوا لە خوای گەورە بکات، بەاڵم لە دونیادا

 ین،تی لێ بكهفاعهی وداوای شهكهر گۆڕهسه نابێت بچینه فاتی كردووهری خوا وهمبهپێغه كاتێك كه

 كی تر.مردویهئەمەش تایبەت نیە بەڵکو گشتگیرە بۆ ئەو و گشت 

عام بۆ و: الی خوا شەفاعەتم بۆ بکە، بەو مانایەی د بە براکەی بڵێت ێكموسڵمان دروسته دونیادا اڵم لهبه  

داوا لە  ویشئه ،دوعام بۆ بكه بۆ ئەو کەسەی پێی ووتراوە ردا دروستهرامبهبه لهبکە الی خوای گەورە، 

ل بێت، بەاڵم لە ڕۆژی قیامەت هیچ بۆ براکەی بکات ئەگەر هاتوو ئەو داواکاریە حەاڵ خوا بکات

                                                           
ستن وهشتدا دهههرگای بهم دهردهبهڕداران لهتی : مناڵی باوهرموویهری خوا فهمبهپێغه ، كهكدا هاتووهیهرموودهفه له چونكه  (23)

 .  وهژووره چنهكو دایك وباوكیشمان نهتاوههه وهشتهههبه ڵین : ناچینهن و دهكهڕوان دهوچاوه
 . تی كردووهئیمامی موسلیم ڕیوایه  (24)
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کەسێک بۆی نیە شەفاعەت بکات تەنها دوای ئەوەی خوای گەورە مۆڵەتی دەدات، وەک خوای گەورە 

ت فاعههشتوانێت( بکێیه ) وهئها : وات (25)َّ خسمس حس جس مخ جخ مح جح ُّ  : دەفەرمووێت

  عاال خۆی .ق تهذاتی هه تیبێ مۆڵه، بهورهخوای گهتکا بکات له الی و

ژمار ئه یان دوای زیندوو بوونەوە ،بەاڵم حاڵەتی مردووان تایبەتە ونابێت هاوشێوەی کەسانی زیندوو  

 دونیاوه كی بهندیهیوهموو پهاڵتی نامێنێت و ههسهمرد ئیتر ده ی مرۆڤ كهوهر ئهبهله ویشبكرێت، ئه

ی و كارانهكانی، ئهچاكه وهر كاروكردهسهله ستاوهری خۆیشی وهوهتهخبه سهو كهئه بچڕێت چونكهده

شتە جیاکراوەکان نیە  ولە یش، داواکردنی شەفاعەتوهتهر جودایان كردوهمبهوپێغه ورهخوای گه بێت كهنه

لە بەرزەخدا دوای وەفاتی  ە کە پێغەمبەر ینی ی تێداهیچ گومان وهونابێت داوای شەفاعەتی لێ بکرێت، 

وەک شێوەی  بێت بزانین ژیانێكهده باشترینە لە ژیانی شەهیدەکان بەاڵم ،خیانهرزهژیانێكی به یههه ژیانی

ی چۆنیەت ه، بەڵکو ژیانێکدالە ڕۆژی قیامەت ی نییهوەک ژیانی دوای زیندوو بوونەوە هو ،ژیانی دونیای نیە

ورە دەیزانێت، ئەمەش لە فەرموودە ئاماژەی پێکراوە، وەک تەنها خوای گەڵكو ازانرێت، بهن یكهوشێوه

واتا :  (26) { ما من أحد يسلم يلع إال رد ااهلل يلع رويح حىت أرد عليه السالم } دەفەرمووێت: پێغەمبەر 

 سهو كهاڵمی ئهی وهوهبۆ ئه وهكاتهردا دهبهگیانم به ورهالمم لێ بكات، خوای گهسێك سهركههه

  ی لێكردووم .كهالمهسه كه وهمهبده

بەاڵم بۆ  ،مردووە وگیانی لە جەستە جیا بۆتەوەری خوا مبهپێغه یوهر ئهسهله یهڵگهش بهیهرموودهفه ئەم  

قورئان  له یشئەو دەقانە ،هەونێتدەگەڕێ بۆی كهگیانه ورهخوای گه رانیالم لێكهی سهوەاڵمدانەوەی سەالم

 قانهده بەاڵم ئەم، لەسەرەزانایانی کۆدەنگی  تێكهبابه، ونندهبهزۆر وزهلەوەفاتی دەکەن  باس ت كهوسوننه

مردنی شەهیدان ڕێگری لە  ك چۆنروه، ههڕێگری لە ژیانە بەرزەخیەکەی ناکات مان پێداك ئاماژهوه

 مم  ام يل ىل مل يك ُّ :  ئاماژەی پێکراوە داپیرۆزه ژیانی بەرزەخیان ناکات، وەک لەم ئایەتە

پێناوی ی لهوانهنێن ئهزانن و وادامهرگیز وامههها : وات  )27(َّ ري ٰى ين ىن نن زنمن رن
                                                           

 . 566تی البقرة : سوره  (25)
 . حیحی داناوهكی صهیهرموودهفهویش بهوه، وئیمامی نهكـردووهتیـان بو داود ڕیــوایـهد وئـهحمـهئیمامی ئه (26)
 . 951تی ال عمران : سوره  (27)
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ردگاریان له روهوانه زیندوون، الی پهڵکو ئه، بهخێر وانیه، نهوان مردبنئههید بوون وکوژران، خوادا شه

 ندن .همهرهت( بهمه جۆرو تایبهڕزق و ڕۆزیی )هه

ی وهر ئهبهویش لهئه دیاره؛ دادڕی پێوهمێك درێژهكه یهلهسئهم مهت بهبارهشمان سهكهوهنهڕوونكرد  

ڵ بڕیاردان كێشن بۆ شیرك وهاوهردهسه ڕوو، كه خرێتهده وهیهم بارهلێك لهگومانگه پێویست بوو، چونكه

واوی موسـڵمـانـانیش وتـه ئێمه كه وهپاڕێینهده ورهخوای گهكانیان، لهكان وگۆڕهرستنی مردووهوپه

 ەتەکەیەتی. ـەریعـەی شـەوانـەی پێچـتانــەو شــەدوور بگرێت لـب

، وهنهكهرز دهنگیان بهن دهكهده  ی خواگۆڕی پێغەمبەر ردانیی سهسانهو كهندێك لههه م :سێهه  

ڕدارانی باوه لهخوای گەورە  چونكه ،یرۆزی ئیسالمهئاینی پپێچەوانەی  ش، ئەمەستنوهوێ دهوزۆر له

و ڕێگری لێكردوون به ، وه  ری خوادامبهنگی پێغهر دهسهبه وهنهبكه بەزرنگیان ده كه كردووه غهدهقه

 یاننها ه، ونبكه ری خوادا قسهمبهڵ پێغهگهله یهو شێوهر بهن ههكهكتری دهڵ یهگهله ی قسهیهشێوه

، وەک ونن كاتێك الی ئهكتریدا گفتوگۆ بكهنێوان یهر خۆ  لهسهنگێكی هێمن و لهدهبه كه داتده

 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّ  : خوای گەورە دەفەرمووێت

 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب

ا : وات (28) َّ مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ

 وهوه، نهکهرز مهبهدا  رمبهنگی پێغهر دهسهنگتان بهکاتی گفتوگۆدا دهله، هێناوه ڕتانی باوهوانهی ئهئه

 ڕوو قسهرزو، رووبهنگی بهدهكترییدا بهڵ یهگهك چۆن لهوه  ،ڕوویدان لهكهمه ردهرز و بێ پهی بهقسه

خۆیشتان و به وهڵ ببنهتاڵ وپووچهكانتان بهوهدهكر وهو هۆیهك بهوهنه، وهنهكهرز ئهنگ بهن و دهكهئه

ن سانهو کهئه وانهری خوادا، ئهمبهت پێغهخزمهله وهنهکهنگیان هێواش دهدهی کهوانهڕاستی ئهبه* زانننه

 ان لهشیورهلێبوردن وپاداشتێكی گه هوقواو خواناسین، ته هب کانیانی زاخاو داوهدڵه ورهخوای گهکه

  .یههه شتدا بۆههبه

                                                           
 . 3 – 5تی الحجرات : سوره  (28)
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سەالم لێکردنی دەبێتە هۆی دروست بوونی زۆر و  ری خوا مبهی پێغهزۆر مانەوە لە الی گۆڕ چونكه  

، ئەمەش پێچەوانەی ئایەتەکەیە ،قەرەباڵغی و ژاوەژاو وبەرزکردنەوەی دەنگ لە نزیک گۆڕەکەی 

نابێت بڕوادارن لە  هیش دەبێت ڕێزی لێ بگیرێت، وهەم بەزیندوویی وهەم بە مردووی  پێغەمبەر چونكه

 . بێت پیرۆزی ئیسالم نزیک گۆڕەکەی شتێک بکەن پێچەوانەی ئادابی ئاینی

ی دەیکەن لەدوعاکردن بەدەنگی بەرز وڕووکردنە گۆڕەکە تكارانزیارهلهئەوەی هەندێک  م :چواره   

، ەر ـەمبـاوەاڵنی پێغــلەه ،ڵحــهلەفی ساەـپێچەوانەی کاری س مانهئه هەموو دەست بەرزکردنەوە،و

 پێغەمبەر  ه، وئاینی پیرۆزی ئیسالمدا له داهێنراوەکانە( و بیدعە)بەڵکو ئەمە لە ، تهم ئومهوپیاوچاكانی ئه

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها  }: فەرموویەتی

پەیڕەوی سونەتی ا : وات (29) {اللةـة ضــدثات األمور فإن  ل حمدثة بدعة و ل بدعبانلواجذ وإياكم وحم

من وسونەتی خولەفای ڕاشیدینی دوای من بکەن، دەستی پێوە بگرن و خۆتان لە داهێنراوەکان بە دوور 

 . بگرن، لە بەرئەوەی هەموو داهێنراوێک بیدعەیە و هەموو بیدعەیەکیش گومڕاییە

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو  } :تی رموویهفه پێغەمبەر كی تردا یهرموودههف ها لهروههه  

 .. هەر کەسێک شتێک لەم ئاینەمان دابهێنێت کە بەشێک نەبێت لێی ئەوە ڕەت دەکرێتەوەا : وات (30) { رد

 (31) { من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد} : هاتووە داموسلیم یلە ڕیوایەت هو

 خوای گەورە) ،ناسراوه )زين العابدين( به كه  بو طالبلی كوڕی ئهی كوڕی عهينهسوح ی كوڕیەلع  

 پێیو ڕێگری لێكرددوعای دەکرد،  کەسێکی بینی لە نزیک گۆڕی پێغەمبەر  موویان ڕازی بێت(ههله

  یپێغەمبەر له ویشئه وهمهستوومە و ئەویش لە باپیرەیووت فەرموودەیەکت پێ بڵێم کە لە باوکم ب

ال تتخـذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا يلع فإن تسليمكم يبلغين } : بیستووە کە فەرموویەتی

                                                           
 . تیان كردووهن ڕیوایهسهدیكی حهنهسه سائی بهبو داود ونهئه  (29)

 . تیان كردووهئیمامی بوخاری وموسلیم ڕیوایه  (30)
 ، تی كردووهموسلیم ڕیوایه ئیمامی  (31)
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واتم لەسەر اڵگۆڕەکەم مەکەن بە جەژن و ماڵەکانیشتان مەکە بە گۆڕستان، سەواتا :  (32) { أينما كنتم

 .  بە من دەگات ساڵوتان لە هەر شوێنێک بن چونكهبدەن، 

بەوەی دەستی  دەیکەن لە کاتی سەالمکردن لە پێغەمبەر  تكارانزیارهئەوەی کەسانێک لە : م پێنجه  

کات، ئەم ده نوێژچۆن وەک  ی،وههیان دەیخاتە ژێر ،لەسەر سینگی دادەنێتوڕاستی دەخاتە سەر چەپی 

 ،تر سێكیكه هیچ بۆ ، نهسەرۆکەکان بۆ نه ە، نە بۆ پێغەمبەر و نە بۆ پادشا وینی دروستشێوەیە 

کەس هیچ بۆ  ستانهوه م جۆرهئه نابێت ، بۆیهو پەرستنە لیلی نواندنوزه لەبەرئەوەی هێمای ملکەچی

ووردی ڕای به دا (الباريء )فتح كتێبی بکرێت جگە لە خوای گەورە، وەک ئەوەی حافیز ئیبن حەجەر لە

ن، بەاڵم وح بکەڵئەوانەی دەیانەوێت شوێنی سەلەفی سابابەتەکە لێرە زۆر ڕوونە بۆ  ...زانایانی باسكردووه

هەواو ونەفس وتەقلیدی کوێرانە وگومانی خراپ بە بانگخوازان بەسەری زاڵ بووە  مارگیریده ئەوەی

یش ڕێنوێنمان سانهكه ئەو و ئێمهداوا لە خوای گەورە دەکەین ، الی خوای گەورەیەی وهلێپرسینهئەوە 

  ری .سهلهتەوفیقمان بدات  تی وق وڕاسر ههبۆ سه بکات

و لێوەکانیان  ری خوا مبهپێغه گۆڕی شەریفی نهكهده ڕوو وهدوورههەندێک کەس لە  م :شهشه  

، ئەمە هەمووی لە داهێنراوەکانە و نابێت نكهده پاڕانەوە ن ونزا وكهساڵوی لێده یهو شێوه، بهدەجوڵێنن

ووشكی و  له خۆیدا جۆرێكهخۆی له م كارهئهکە ڕێگەی پێنەدرا بێت،  موسڵمان شتێک لە ئاین دابهێنێت

هەروەک ئیمام مالیک دەربارەی ئەم کارە و  ،ری خوادا مبهر پێغهرامبهبه می نواندن لهرخهمتهفا وكهجه

حاڵ  ورهوای گهخ بێت كهنه و شتهانی باش نابێت بهرحاڵ وگوزه تهم ئومهئه تی :ووتویههاوشێوەکانی 

رانی حاڵ وگوزه ئەوەی کە ی پێ باش كرد ... ئاشكرایهتهم ئومهمی ئهكهی یهستهرانی  دهوگوزه

  ی خوالە پابەند بوون بەسوونەتی پێغەمبەر بوو بریتی ی باشكرد،تهم ئومهمی ئهكهی یهستهده

 به بێت كهنه وهبه باش نابێت شەم ئوممەتە، کۆتایی ئوههوخولەفای ڕاشیدین وهاوەاڵن وشوێنکەوتوانی

ز و بهرسه موسڵمانانواوی تهخوای گەورە ...  ر بووهسهفی صاڵحی لهلهی سهوهست بگرن بهتوندی ده

  .دا لە دونیا و قیامەت بوونیان و بەختەوەربوون ڕزگار  هۆی بێتهی دهوهست گرتن بهده لهات كب رفرازسه

                                                           
 . تی كردووهرتـووكی )االحـادیث المختـارة( ڕیـوایهپـهقـدیسـی لـهحافظ عبد الواحـدی مـه  (32)
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وەک  ،یش نییهحەج كان و واجباتیرئه له هو ،ەیواجب نی سەردانیکردنی گۆڕی پێغەمبەر  م :وتهحه  

دەبەن، بەڵکو ئەو کەسەی  گومانوا  نهاوشێوەکانیاڵكی بێ ئاگا وخه ڵهوار وكۆمهخوێنهنهکەسانێکی 

 . بکاتشی كهردانی گۆڕهسه تهكات سوننهده  سەردانی مزگەوتی پێغەمبەر 

ی كهتكردنی گۆڕهنها زیاره، تهدینهردانی كردنی شاری مهسه ستی لهبهمرۆڤی موسڵمان نابێت مه  

اڵم ی بێت، بهكهوتهردانی كردنی مزگهكی سهرهستی سهبهبێت مهڵكو دهبهبێت،  ری خوا مبهپێغه

بكات،  ، ی خواپێغەمبەر گۆڕی دەتوانێت سەردانی وپاش نوێژ كردن، ئەگەر گەیشتە مزگەوتی مەدینە

كری صدیق و بو بهی ئهكهرێزهبه ڵهردوو هاوههه ساڵوی لێ بكات، پاشان ساڵو له وهب و ڕێزهدهئه به

 تابیش بكات ) خوایان لێ ڕازی بێت( .ری كوڕی خهعومه

ال تشد الرحال إال إىل }:  فەرموویەتی ئەوەی لە سەحیحەیندا هاتووە کە پێغەمبەر  یڵگهبه ش بهمههئ   

ن و كۆڵ وبار كهشت مهواتا : گه (33){ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص

و  ،مەدینەوتی من، واتا : مزگه یهمزگەوتم ئهو  ،مزگەوتی حەرام ،سێ مزگەوت نەبێت بۆ وهپێچنهمه

گۆڕی پێغەمبەر  یكهردانی كردنهسه هل كیرهسه ئەگەر کەسەکە مەبەستی خۆ .. بێتهن مزگەوتی ئەقسا

، بۆ  وهوانهشتكردن و كۆڵ وبار پێچهگه ئەگەر چونكه، دروست نییهگۆڕێکی تر بێت ئەوە  رهه یان

 ئەمری پێدەکرد و ڕێنوێنی ری خوا مبهپێغه ائەو وایهێدراو بگا پڕێ رعی وكان كارێكی شهالی گۆڕه

و لە  ،ناسیوه لە هەموو کەسێک زیاتر خوای گەورەی  ری خوا مبهچونكه پێغه، بۆ دەکرد یكهتهئومه

ڕاگەیاندووە، و ئوومەتەکەی ڵكی خهی بهكهئاینهبە ڕوونی  ، وهزیاتر لە خوا ترساوە یشهەموو کەسێک

ۆ ەموو خراپەیەک و چۆنیەتی خــخۆی ئاڕاستە کردووە بۆ خێر و چاکە وئاگاداری کردوونەتەوە لە ه

 . دوورگرتن لێی

خۆیان بۆ نابێت موسڵمانان  كه ی كردووهوهكدا باسی ئهیهرموودهفه زیاتر له نیه له وهی ئهچۆن ئه   

كی یهرموودهفهله ه، ومان پێداك ئاماژهبێت وهنه جگە لە سێ مزگەوتەکە ن،بكهشوێنێک ئامادە  یزیارەت

                                                           

 . یهرموودهم فهر ئهسهئیمامی بوخاری وموسلیم هاوڕان له  (33)
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  وهشوێنی كۆبونهن بهكهی نهكهی گۆڕهوهله وهتهگادار كردوهی ئاكهتهزۆر ڕوون وئاشكرادا ئومه

وصلوا يلع فإن صالتكم  ،وال بيوتكم قبوراً  ،ال تتخذوا قربي عيداً }:  فەرموویەتی كنگ گێران، وهئاهه

 هو نگ گێران،وئــاهه ەژنــجو وهشــوێنی كۆبونــهمەکەن بە مكههگۆڕواتا :  (34) { تبلغين حيث كنتم

من  سەاڵواتی ئێوە لە هەر شوێنێک بن بە ، چونكهواتم لەسەر بدەناڵسە وه ،ە گۆڕـماڵەکانتان مەکەن ب

 . دەگات

 ری خوا مبهبۆ الی گۆڕی پێغه وهشتكردن وكۆڵ وبار پێچانهگه تدان بهرعیهشه چونكه  

نگێران، وڕوودانی ژن وئاههجهجێگا وشوێنی ن بهی بكهكهڵكی گۆڕهی خهوهكێشێت بۆ ئهردهسه

ی كـهتـهئومـه ی كهوه، لهزۆر لێی ترساوه ری خوا مبهپێغه شروع، كهرپێچی وكاری نامهسه

ی بۆ پله وهنهرزی بكهتی بهرایهمبهی پێغهوپـایـه ئـاسـت پلـهن و لـهقیـدا بكـههــه ڕۆیی لــهزیــاده

 وهم هۆیهوار بهخوێنهزان ونهڵكی نهخه ندێك لهك چۆن ههروه(، ههورهگه خواینا بهتی )پهخوایه

ڵ بڕیاردان بۆ شیرك و هاوه به وت كهڵسوكهندێك ههنجامدانی ههرعی وئهناو كاری ناشه تهوتونهكه

بپارێزێت،  و كارانهواوی موسڵمانانیش لهو ته داواكارین ئێمه ورهخوای گهنرێت، لهداده ورهخوای گه

 وه لێی .وزیاتر هۆشیارمان بكاته

ی رموودهكانیان یان فهبۆ كاره ڵگهبه نهكهده رموودهندێك فهس ههندێك كهمان كاتدا هههه اڵم لهبه  

ناسانی رموودهزانایان و فه ر بۆیههه ، ری خواوهمبــهم پێغهدهستراون بهڵبهر درۆ وههزۆر الوازن، یان هه

ڵیك زانای تر، قی( و )حافظ ابن حجر( و كۆمهیههك زانای خواناس )دار قطني( و )به، وهتهم ئومهئه

ری مبهكانی پێغهحیحهسه رموودهی فهوانهواو پێچهته ، كهوهتهئاگادار كردووه رموودانهو فهموسڵمانانیان له

ستی بهمهبه وهشت بكات وكۆڵ وباری بپێچێتهرۆڤی موسڵمان گهكات مده وهڕێگری له ، كهخوان 

 مان پێدا وباسمانكردن .پێشتر ئاماژه ی كهوتهو سێ مزگهله ك جگهردانیكردنی هیچ جێگایهسه

                                                           

 . تی كردووهبو داود ڕیوایهئه  (34)
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 ندێكهه له وهئاگادار بوونه

 اونسترڵبههه  ری خوامبهم پێغهدهبه زۆر الوازن یان ی كهرموودانهو فهله

زۆر الوازن، یان  ن كهرموودانهو فهڵێك لهین كۆمهدهی پێ دهئاماژه وهخواره ی لهوهویستان ئهخۆشه  

ری خوا ناژمێررێن، مبهی پێغهرموودهفه ك بهیههیچ شێوهستراوون، واتا : بهڵبههه ری خوا مبهم پێغهدهبه

  وهرهمبهم پێغهدهصد درۆی بهنقهست ئهده ر بهگهئه ایناوهشی دوهنابێت كاریان پێ بكرێت، ئه وه

تی : رموویهحیدا فهكی سهیهرموودهفهله  ری خوا مبهپێغه ، چونكهخهكردبێت بێگومان جێگای دۆزه

 ت .ئاگردا دیاری بكا با جێگای خۆ له وهبكات، ئه وهم منهدهصد درۆ بهنقهئه سێك بهركههه

 :پێیان  ت و هەڵنەخەڵەتێیتیئاگاداریان ب بێتده یهبۆ  

زیارەتی گۆڕەکەم نەکات وهەر کەسێک حەج بکات ا : وات " من حج ولم يزرين فقد جفاين"  : یەكەم 

 ئاست مندا . له می كردوووهرخهمتههو ك ،ئەوە تەرکی منی کردووە

ئەو کەسەی دوای وەفاتم سەردانم بکات ا : وات " يف حيايتمن زارين بعد ممايت فكأنما زارين "  : دوووەم 

 . وەک ئەوە وایە لە ژیانمدا سەردانی منی کرد بێت

هەر کەسێک زیارەتی  ا :وات " من زارين وزار أيب إبراهيم يف اعم واحد ضمنت هل ىلع اهلل اجلنة"  : ەمهسێ  

   . هەشتی بۆ دەکەم الی خوای گەورەی بەتهمن و باوکم ئیبراهیم بکات لە یەک ساڵدا  ئەوە زەمان

هەر کەسێک سەردانی گۆڕەکەم بکات ئەوە شەفاعەتم ا : وات " من زار قربي وجبت هل شفاعيت"  : چوارەم 

 بۆ ئەو واجب دەبێت.

تی حمه)ڕه حافظ ابن حجر  ،نەبوونە جێگیر ئەم فەرموودانە وهاوشێوەکانیان هیچیان لە پێغەمبەرەوە  

 الوازن .: کۆی ئەم فەرموودانە هەر هەمووی  دەڵێتناوی )التلخیص( رتووكێكی بهپه لە خوای لێ بێت(

 حیح وڕاست ودروست نین .سه رموودانهم فهك لهیهرموودهفه : هیچ دەڵێت یش حافظ العقيلي  
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دانە هەر ئەم فەرمووڵێت : ده وهدڵنیایه ( زۆر بهڕەحمەتی خوای لێ بێت)شێخی ئیسالمیش ئیبن تەیمیە   

بۆیە زانستت دەربارەیان هەبێت و  ، ری خواوهمبهم پێغهدهستراون بهڵبهو درۆ وهه هەمووی مەوزوع

 .وهڵهناو هه ویتهكهی نهوهبۆ ئه ئاگاداریانبە

 (بێت زیاڕ)خوایان لێ سەلمێنراو بوایە ئەوە هاوەاڵنی بەڕێز  رموودانهناو فهبه ئەگەر هیچ یەکێک لەم  

، دەکردبۆ  لە هەموو کەسێک ئەنجامیان دەدا وئەمەیان بۆ ئوممەت ڕادەگەیاند و بانگی خەڵکیان ێشپ

لە هەموو کەسێک زاناترن دەربارەی سنورەکانی  هو ،ئەوان باشترین خەڵک بوون دوای پێغەمبەران چونكه

...  ورهندی خوای گهزامهر ڕهبهن لهن وئامۆژگاریان بكهبۆ بكهخەڵکی ڕێنمونی  خوای گەورە بۆ ئەوەی

 كارێكیلەسەر ئەوەی  یهنەگواستراوەتەوە، ئەوە بەڵگە بۆ ئێمه وهیهم بارهلهمادام هیچ شتێک لەوانەوە 

 ستهبهو مانا و مهبێت بهده وهلما ئهكی سهحیحیهكیش سهیهرموودهفه ەر ـەگــئ ، وهشەرعی نیە

 رعی و دروست و دوور لهكی شهیهشێوه كان بهردانی كردنی گۆڕهسه به كه ڕێگا دراوه وهلێكبدرێته

 وهكردن و كۆڵ وبار پێچانهك خۆئامادهی مردن و ڕۆژی دوایی، نهوهبیرهێنانهستی وهبهمه ڕۆیی، به زیاده

 .. ش زاناترهورهی،،،، خوای گهكهردانی كردنی گۆڕهستی سهبهمهنها بهته

ر بۆ سوپاس وستایش هه وها شت بوو کە ویستمان باسی لێوە بکەین، لە سەرەتا و لەکۆتایشهئەمەش دو  

هاوەڵ م رجه، وسهری ئیسالم موحەمەد المصطفی مبهر پێغهسهسەاڵوات وسەالم له خوای گەورە، وه

 .. تایهتا ههوتوانی ههوشوێنكه

 سلمله وصحبه وآوصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی 
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