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 ری خوا صلی الله علیه وسلم مبه نی پغه ی ھاوهز فه

 :انڵ ی هاوهڵز فه •

يَ  (: تێرمو فه ده  وره خوای گه -١ ِ
ّ
صََا رِ َالَ

َ َ
ّالَوَن ِنَ  للََدَا ِجِر�َ  َالَ

َ َ
َاللّس بَِنوَن لَ

َعّ  لََاَ  جَ 
َ
َُ َاح َْ ََ ول  َُ ََْاَ  َاَر ََ  َ ّّ َ ل َِ َس َن َر ََ ََُعوَيَ  بِِْ

َّ َ�َا َر ل
َ َ
َتََا  لَ

َ
َِري ت

َ
َ  َ ّْ

بًَ ل 
َ
يَ  ِ�مَا  ح َعِظم َ  ََۚ ِلِ

َ
َفَوَز لل

َ
لَِك لل

ٰ
 .]١٠٠/التوبة[ )َذ

 ران ده دهیاریو  ران چهۆک  له کان مه که هی  وتووه شکهپ  وه: واتا

 انینو شو  کردووه انیوان ئه یو هی په یچاک به رۆش ز وانه ئه

) خوا(  وه نیازڕخوا  له شیوان ئه  هییازڕ انیوتوون خوا ل که

چن  و ده ند کان ووبارهڕکردوون   ئاماده ۆب یکشتان ھه به

  به شتنی گه  هی وه ئه  وه انهب ب  وه ننهم ده دایت اندایرژ به

 . وره گه یئامانج

بُّ «: صلی اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالو -٢ وا ال تَسُ

ا  دٍ ذهباً مَ ثْلَ أُحُ قَ مِ مْ أَنْفَ كُ دَ وْ أَنَّ أَحَ هِ، لَ ي نَفْيسِ بِيَدِ ذِ الَّ وَ ، فَ ايبِ حَ بُّوا أَصْ ، ال تَسُ ايبِ حَ أَصْ

هُ  يفَ ال نَصِ ـمْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ كَ مُ رَ  .متفق عليه. »أَدْ

صلی الله (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت)( أبو ھریره(: واتا

ن  ده یارانی من، جنو مه ن به ده جنو مه: (رمووی فه) عليه وسلم

ك  ریه گه  سته ده ی گیانی منی به سه و كه یارانی من، سوندم به به
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  خر، ناگات به ئاتون بكات به) أحد(ی  ندازه ئه به  ئوه  له

 ). ی مشتكیش نیوه وان و، به ك له مشتییه

 

 :يت ی ئال وبهڵز فه •

الَتْ  هللا عنهاعن عائشة ريض ا -١ جَ النَّبِيُّ : قَ رَ طٌ )صلی اهللا عليه وسلم( خَ رْ لَيْهِ مِ عَ اةً وَ دَ غَ

دَ  وَ رٍ أَسْ عْ نْ شَ لٌ مِ حَّ رَ اءَ الْ  ،مُ لَهُ ـفَجَ خَ أَدْ ٍّ فَ يلِ نُ بْنُ عَ سَ مَّ  ،حَ اءَ الْ  ثُ هُ ـجَ عَ لَ مَ خَ ُ فَدَ نيْ سَ ثُمَّ  ،حُ

ا لَهَ أَدْخَ ةُ فَ اءَتْ فَاطِمَ اءَ عَ  ،جَ الَ ثُمَّ جَ هُ ثُمَّ قَ لَ أَدْخَ ٌّ فَ ََْ�َ   (« :يلِ ََ َ ِلََذِيَب  ّّ بِّ�َد  يَِر�َ  ل

َََطِاً�ل ِِ َاَ�َطّاَرَ�َ   َمَ
َ
َيَأ لْ

َ
 .أخرجه مسلم .»)للرَّجَ  ح

صلی (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت(  وه) عائشه( له: واتا

ی  ردابوو ونه به رچوو جلكی له ك ده یانیه به) الله عليه وسلم

ش، حسن ی كوڕی علی ھات  مووی ڕه ر كشرابوو به سه ی له ژاوه كه

  مجا فاطمه ی چوو، ئه گه ، دوایی حسین ھات له وه ژووره  بردیه

  وه ، دوای ئه وه ژووره  مجا علی ھات بردیه ، ئه وه ژووره  ھات بردیه

َْ (: رمووی فه ََ َ ِلََذِيَب  ّّ ِِ َاَ�َطّاَرَ�َ  بِّ�َد  يَِر�َ  ل َمَ
َ
َيَأ لْ

َ
َ�َ  للرَّجَ  ح

دا الببات و  ماه بنه وت پیسی له یه ده  وره خوای گه:  واته.()َََطِاً�ل

 ). وه پاكتان بكاته
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يِّ  -٢ ارِ َنْصَ ودٍ األْ عُ سْ نْ أَيبِ مَ الَ ) ريض اهللا عنه(عَ ولُ اهللاَِّ : قَ سُ ا رَ انَ صلی اهللا عليه (أَتَ

نُ ) وسلم نَحْ دٍ  وَ عْ ريُ بْنُ سَ هُ بَشِ الَ لَ قَ ، فَ ةَ بَادَ دِ بْنِ عُ عْ ْلِسِ سَ اىلَ أَنَّ : يفِ جمَ ا اهللاَُّ تَعَ نَ رَ أَمَ

؟ قَالَ  لَيْكَ يلِّ عَ يْفَ نُصَ ولَ اهللاَِّ، فَكَ سُ ا رَ لَيْكَ يَ َ عَ يلِّ ولُ اهللاَِّ : نُصَ سُ تَ رَ كَ صلی اهللا عليه (فَسَ

ْ ) وسلم هُ ملَ َنَّيْنَا أَنَّ تَّى متَ ولُ اهللاَِّ  حَ سُ مَّ قَالَ رَ ، ثُ هُ أَلْ سْ مَّ : قُولُوا): (صلی اهللا عليه وسلم(يَ اللَّهُ

ىلَ  لَّيْتَ عَ امَ صَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ يمَ ] آلِ [صَ اهِ رَ ، . إِبْ دٍ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ بَ وَ

اهِ  رَ ىلَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ امَ بَارَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ يدٌ وَ ِ ِيدٌ جمَ ِنيَ إِنَّكَ محَ املَ عَ مُ . يمَ يفِ الْ الَ السَّ وَ

تُمْ  لِمْ امَ قَدْ عَ  رواه مسلم).كَ
  ئمه:  ده) خوای ل ڕازی بت) (ابو مسعود االنصارى(: واتا
صلی (ری خوا مبه دانیشتبووین، پغه)  عباده(كوڕی ) عد سه(الی  له

: پی وت) سعد( كوڕی) بشر(ھات بۆ ناومان، ) الله عليه وسلم
ی  ین ئه ر بده سه سواتت له  رمانی پكردووین كه فه  وره خوای گه

ر  سه ، چۆن سواتت له)صلی الله عليه وسلم(ری خوا مبه پغه
ی  نده وه نگ بوو، ئه بده) صلی الله عليه وسلم(ر مبه ین؟ پغه بده

ئینجا كرایا  ی لنه و پرسیاره ئه  خواست كه مان ده پ چوو خۆزگه
اللھم صلى على محمد وعلى ال محمد، كما : بن : (رمووی  فه

صليت على ابراھيم وبارك على محمد، وعلى ال محمد كما باركت 
على ال ابراھيم في العالمين انك حميد مجيد والسالم كما قد 

 ). علمتم

دٍ  -٣ عْ لُ بْنُ سَ هْ ولَ اهللاَِّ ): ريض اهللا عنه(عن سَ سُ مَ ) عليه وسلمصلی اهللا (أَنَّ رَ وْ الَ يَ قَ
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 َ يْربَ ِبُّهُ اهللاَُّ : (خَ حيُ ، وَ هُ ولَ سُ رَ ِبُّ اهللاََّ وَ ، حيُ هِ يْ دَ ىلَ يَ تَحُ اهللاَُّ عَ فْ الً يَ جُ ةَ رَ ايَ هِ الرَّ ذِ َّ هَ طِنيَ ُعْ ألَ

هُ  ولُ سُ رَ الَ : قَالَ ). وَ ا، قَ طَاهَ عْ ُمْ يُ مْ أَهيُّ تَهُ يْلَ ونَ لَ وكُ دُ بَاتَ النَّاسُ يَ لَامَّ : فَ ا  فَ وْ دَ بَحَ النَّاسُ غَ أَصْ

ولِ اهللاَِّ  سُ ىلَ رَ الَ ) صلی اهللا عليه وسلم(عَ قَ ا، فَ طَاهَ عْ ونَ أَنْ يُ جُ رْ مْ يَ لُّهُ ُّ بْنُ أَيبِ : (كُ يلِ نَ عَ أَيْ

الِبٍ  وا). طَ الُ قَ يْنَيْهِ : فَ تَكِي عَ شْ ولَ اهللاَِّ يَ سُ ا رَ وَ يَ الَ . هُ يْهِ : (قَ لُوا إِلَ سِ أَرْ َ بِهِ ). فَ أُيتِ قَ فَ بَصَ ، فَ

ولُ اهللاَِّ  سُ ، ) صلی اهللا عليه وسلم(رَ عٌ جَ نْ بِهِ وَ ْ يَكُ أَنْ ملَ تَّى كَ أَ حَ َ ، فَربَ هُ ا لَ عَ دَ يْنَيْهِ وَ يفِ عَ

ةَ  ايَ اهُ الرَّ طَ أَعْ  رواه مسلم.... فَ

ملََّا  لَتْ  وَ هِ  نَزَ ذِ ةُ  هَ يَ َ�َْ َءَ� َ ( اآلْ
َ
َ�َْ َءصَ  َاح

َ
َََع لََول صََ َع ح ا ،]٦١/ عمران آل[ )َ�َنَأ  عَ  دَ

ولُ  سُ ةَ  لِيّاعَ   )صلی اهللا عليه وسلم(هللا ا رَ فَاطِمَ نًا وَ سَ حَ يْنًا وَ سَ حُ الَ  وَ قَ مَّ « :فَ ءِ  اللَّهُ الَ ؤُ  هَ

يلِ   متفق عليه »أَهْ

ری  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت)(سعد(ی كوڕی )هلسَ (: واتا

  م ئایه ئه: (رمووی ر فه یبه ڕۆژی خه )صلی الله عليه وسلم(خوا 

وتن  ركه و سه ستی ئه ر ده سه ستی پیاوك خوا له ده  مه ده ده

ریش  مبه وێ و، خواو پغه ری خۆشده مبه دات، خوا و پغه نجام ده ئه

و  به  وه یان ڕۆژ كرده وه و شه ك ئه خه:  ده). وت خۆشیان ده

ڕۆژیان  ك ی بدرت، كات خه و ئایه ب كامیان ئه ده:  وه باسه

صلی الله (ر  مبه تی پغه یانی زوو ڕۆیشتن بۆ خزمه ، به وه لبوویه

یان بدرت،  وئایه بوون ئه  وه موویان خوازیاری ئه ھه) عليه وسلم

ی  ئه: وتیان). ؟ كویه  علی كوڕی أبو طالب له: (رمووی فه
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. نان ردوچاوی ده س ئازاری ھه ده و له ری خوا ئه مبه پغه

صلی الله عليه (ر  مبه ھنایان پغه) دوایدا  بنرن به: (ویرمو فه

ك  روه ، چاك بو ھه وه ردووچاوی و بۆی پاڕایه ھه  تفی كرده) وسلم

  ...ستی ده  ی دایه بوبت، ئاكه ئازاری نه

َ�َْ َءَ� َ (زی دابه  ته م ئایه كاتك ئه  وه
َ
َ�َْ َءصَ  َاح

َ
َََع لََول صََ َع ح آل [  )َ�َنَأ 

ن  سه وحه  لی وفاتيمه ری خوا صلی اهللا عليه وسلم بانگی عه مبه غهێپ "]٦١/ رانعم

 )).سی منن كه  مانه ردگارم ئه روه ی په ئه: (( رمووی نی كرد وفهێوحوس

ةَ  -٤ ائِشَ نْ عَ ا(عَ نْهَ َ اهللاَُّ عَ يضِ الَتْ ) رَ اجُ النَّبِيِّ : قَ وَ نَّ أَزْ ْ ) صلی اهللا عليه وسلم(كُ ، ملَ هُ نْدَ  عِ

ةُ  بَلَتْ فَاطِمَ أَقْ ، فَ ةً دَ احِ نَّ وَ نْهُ ادِرْ مِ غَ ا(يُ نْهَ َ اهللاَُّ عَ يضِ يَةِ ) رَ شْ نْ مِ ا مِ يَتُهَ شْ ْطِئُ مِ ا ختُ ، مَ ْيشِ متَ

ولِ اهللاَِّ  سُ الَ ) صلی اهللا عليه وسلم(رَ قَ ا فَ َ بَ هبِ حَّ ا رَ آهَ لَامَّ رَ يْئًا، فَ نَتِي: (شَ بًا بِابْ حَ رْ مَّ ). مَ ثُ

ا عَ  هَ لَسَ ا أَجْ هَ ارَّ ا سَ هَ عَ زَ أَ جَ لَامَّ رَ ا، فَ يدً دِ اءً شَ تْ بُكَ بَكَ ا، فَ هَ ارَّ مَّ سَ ، ثُ لِهِ امَ نْ شِ ينِهِ أَوْ عَ مِ نْ يَ

َا لْتُ هلَ قُ ، فَ تْ كَ حِ ، فَضَ ولُ اهللاَِّ : الثَّانِيَةَ سُ كِ رَ صَّ ائِهِ ) صلی اهللا عليه وسلم(خَ ِ نِسَ نيْ نْ بَ مِ

بْكِ  مَّ أَنْتِ تَ ، ثُ ارِ َ ولُ اهللاَِّ بِالرسِّ سُ امَ رَ لَامَّ قَ ؟ فَ ا) صلی اهللا عليه وسلم(نيَ تُهَ أَلْ الَ لَكِ : سَ ا قَ مَ

ولُ اهللاَِّ  سُ الَتْ )صلی اهللا عليه وسلم(رَ ولِ اهللاَِّ : ؟ قَ سُ ىلَ رَ نْتُ أُفْيشِ عَ ا كُ صلی اهللا عليه (مَ

هُ ) وسلم َّ الَتْ . رسِ ولُ اهللاَِّ : قَ سُ َ رَ يفِّ لَامَّ تُوُ لَيْكِ بِامَ : قُلْتُ ) عليه وسلم صلی اهللا(فَ مْتُ عَ زَ عَ

ولُ اهللاَِّ  سُ الَ لَكِ رَ ا قَ تِنِي مَ ثْ دَّ َقِّ ملََا حَ نَ احلْ لَيْكِ مِ الَتْ ). صلی اهللا عليه وسلم(يلِ عَ ا : فَقَ أَمَّ

َينِ  ربَ أَخْ ُوىلَ فَ ةِ األْ ينِ يفِ املَْرَّ ارَّ نيَ سَ ا حِ ، أَمَّ مْ نَعَ نَ فَ يلَ : (اآلْ ِ ربْ آنَ يفِ  أَنَّ جِ رْ هُ الْقُ ضُ ارِ انَ يُعَ كَ

 َ دِ اقْرتَ لَ إِالَّ قَ َجَ  األْ إِينِّ الَ أُرَ ، وَ ِ تَنيْ رَّ نَ مَ هُ اآلْ ضَ ارَ هُ عَ إِنَّ ، وَ ِ تَنيْ رَّ ةً أَوْ مَ رَّ نَةٍ مَ لِّ سَ ، فَاتَّقِي كُ بَ
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كِ  ا لَ لَفُ أَنَ مَ السَّ هُ نِعْ إِنَّ ي، فَ ِ ربِ اصْ الَتْ ). اهللاََّ وَ يْتُ : قَ بَكَ أَ فَ لَامَّ رَ ، فَ أَيْتِ ي رَ ذِ ائِي الَّ بُكَ

ي عِ زَ الَ : جَ قَ ينِ الثَّانِيَةَ فَ ارَّ ، أَوْ : (سَ نِنيَ مِ اءِ املُْؤْ ةَ نِسَ يِّدَ وينِ سَ ْ أَنْ تَكُ يضَ ا تَرْ ةُ أَمَ اطِمَ ا فَ : يَ

ةِ  ُمَّ هِ األْ ذِ اءِ هَ ةَ نِسَ يِّدَ الَتْ ). سَ أَيْتِ : قَ ي رَ ذِ كِي الَّ حِ تُ ضَ كْ حِ  . عليه تفقم ..فَضَ

ر  مبه كانی پغه خزانه:  ده) خوای ل ڕازی بت)( عائشه(: واتا

موویان الی بوون ھیچ كامیان  ھه) صلی الله عليه وسلم(

ڕوی تكردین و ھات ) خوای ل ڕازی بت)( فاطمه(چوبوو،  رنه ده

ر  مبه ڕۆیشتنی پغه بوو له ی ھیچ جیاواز نه كه بۆالمان، ڕۆیشتنه

: رمووی بای كرد و فه رحه ، كات بینی مه)ه وسلمصلی الله علي(

یان   وه الی ڕاستیه پاشدا داینیشاند له  له) م كه با كچه رحه مه(

كوڵ،  گریانكی به كی بۆ كرد، گریا به یه ، دوایی چپه وه پیه چه

مجا  كی تری بۆ كرد، ئه یه ، چپه ت بووه كاتی بینی زۆر بتاقه

ت  تۆی تایبه) صلی الله عليه وسلم( ر مبه پغه: نی، پم وت پكه

گریت؟ كات  چی تۆ ده نھنی كه  كانیدا به ندی خزانه نوه  كرد له

ر  مبه پغه: ستا لم پرسی ھه) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه پغه

ر  مبه من نھنی پغه: رمووی؟ وتی چی پفه) صلی الله عليه وسلم(

صلی الله (ر  مبه غهنادركنم، كات پ) صلی الله عليه وسلم(

ی  و مافانه خۆم به سوندت لده: فاتی كرد پم وت وه) عليه وسلم

صلی الله عليه (ر  مبه پغه  و ڕۆژه ئه: رت پم بی سه له  مانه ھه
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ی بۆ  م چپه كه ، كات جاری یه ئستا به: چیپ وتی؟ وتی) وسلم

جار جبریل سای جارك یان دوو   كه: (وای دام كردم ھه

،  وه م ئستا دو جار پی خوندمه ، به وه خونته قورئانم پده

و   خوا بترسه ، له وه ته لم نزیك بوه جه بینم ئه ڕاستی من واده به

ی  و گریانه گریام به:  ده) من باشترین پشینم بۆتۆ  خۆبگره

: گومدا  م جار چپانی به تی منی بینی دووه دیت، كات بتاقه

ڕداران  تانی باوه ی ئافره وره ی گه وه ڕازی نابیت به) اطمهف(ی  ئه(

نیم  منیش پكه). بیت ته  م ئوممه تی ئه ی ئافره وره بیت، یان گه

 .ی دیت نینه و پكه به

 : ران وپشتيوانان چكهۆی كڵز فه •

رَِجول ِن َ ( :تێرمو فه ده  وره خوای گه -١ ََ
َ
يَ  ح ِ

ّ
ِديَ رِِيَ   لِلََفَنَرلِء للََدَا ِجِر�َ  لَ

 َ
َ
َ َارََسول ّّ اَن ل َ َُ َولصً  َاَ�َْ َُ ِ َاِر ّّ َمَوللِِاَ  يَغَتََغوَن اََئًال ِنَ  ل

َ
َِك َيَ  للّا ِدقَونَ ۚ َاح

ٰ ََ ا
َ
 ح

َ اَن ِف   ¶ ِ�َ 
َ
ُنوَن َنَ  َي َجَر بَِلَِاَ  َاَ َُِلِاَ  َبِ

َْ يَد َن ِنَ   ِ
َ
َََُّوَءال لّللَر َالإل يَ   ِ

ّ
َالَ

َا َاٌة  ََ َ�َفِسِاَ  َالََو َكَن بِِاَ  
َ
ٰ ح َ ََ َُِراَن  َِ ارَول َاَ�

َ
ََ َجًة ِمّد  ح َّ ۚ َاَ ارِِيَ   َُ  ََ َاَنَ  يَو

 ِ
ٰ ََ ا
َ
ُِ اَُ  .]٩-٨/احلرش[ )Ø َك َيَ  للََدَفِلَبونَ َ�َفِس

و  نهيد مه  بوون له ێجشتهين رانداچكهۆک شێپ له  كه ی ژارانه و هه ئه ۆب  وه: واتا

  ن له شك نابه وه  ێو ده انيشۆخ انيال ۆبكات ب چۆک یو ئه ڕ باوه یگا باره  به انيكرد
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  درا، وه رانچكهۆک  به ی وه ئهر  به له كهيليخ و به یسوود حه رهۆج چيه اندايۆخ یڵد

و  ئه  وه ی ێبن پ ستيوێپ رۆز انيشۆبا خ اندايۆر خ سه به نده وان ئه ئه یباو

 ¶ ر فرازان وانن سه ر ئه هه) یاستڕ به( تێزێبپار یروون ده یژدڕ  له یۆخ ی سه كه

ركران  ده  كه ی وانه ئه رانهچكهۆک یداران نه ۆب اريگ ريض نه ین به  له ی وته سكه و ده ئه

خوا و  یتارمهي  ن وه ده و ده ئه یندزامههڕخوا و  ی هره به یڵو هه انيو سامان انيڵما  له

 .انيۆاستگڕوانن  ر ئه ن هه ده خوا ده یرمبهغهێپ

ِ  ( :تێرمو فه ده  وره خوای گه  وه -٢ ّّ يَ  ََنَْول َاَي َجَرال اََج َيَ ال ِف َسِغمِأ ل ِ
ّ
َالَ

 ِ
ّ
ّن  َالَ ََ ِنَْوَن  َِ َِك َيَ  للََد

ٰ ََ ا
َ
ال ح َ َُ ٌَ َكِر� ٌ  ۚيَ  ََاَال َاصَ )   À لََاَ  َنَغِفَرٌة َاِرَز

 .]٧٤/االنفال[

خوادا  یگهڕێ  له شانۆکێكرد و ت انيچۆو ک ناێه انيواڕب  كه ی وانه ئه  وه: واتا

ن  وانه ر ئه هه یتاسڕ كردن به انيكمهۆو ک انيۆخ  گرته) انيكانرهچهۆک(ش  وانه ئه

 .نرخ چاك و به یكهي یزڕۆو  بوردنێل هي وانه ئه ۆب نهيقاستهڕ یوادارڕب

الِكٍ  -٣ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ا ( قال رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم : قال) ريض اهللا عنه(عَ يَ

تَ  يَا، وَ نْ بَ النَّاسُ بِالدُّ هَ ذْ نَ أَنْ يَ وْ ضَ ا تَرْ ارِ أَمَ َنْصَ َ األْ رشَ عْ دٍ مَ مَّ حَ بُونَ بِمُ هَ صلی اهللا عليه (ذْ

مْ ) وسلم يُوتِكُ هُ إِىلَ بُ ونَ وزُ ُ وا). حتَ الُ ينَا: قَ ضِ ولَ اهللاَِّ رَ سُ ا رَ الَ . بَىلَ يَ الَ : قَ قَ لَكَ : (فَ وْ سَ لَ

ارِ  َنْصَ بَ األْ عْ تُ شِ ذْ َخَ بًا، ألَ عْ ارُ شِ َنْصَ تِ األْ لَكَ سَ ا، وَ ادِيً  .متفق عليه ).النَّاسُ وَ

ری  مبه پغه : ده) خوای ل ڕازی بت) (كوڕی مالك انس( :واتا
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ی پشتیوانان،  ی كۆمه ئه(: رمووی فه) صلی الله عليه وسلم(خوا 

موو ب  ھه). ؟ یشتووه پم گه  وه الی ئوه كه  چییه  و باسه و قسه ئه

ن  كه ز ده ی كۆڕی پشتیوانان، ئایا حه ئه: (رمووی نگ بوون، فه ده

) صلی الله عليه وسلم(محمد   م ئوه ت، بهر كی دنیا به خه

ری  مبه ی پغه  ئه به: موو وتیان ھه). كانتان بۆ ناو ماه  وه رنه به

: رمووی ئینجا فه. ڕازین  وه به  ئمه) صلی الله عليه وسلم(خوا 

كی  یه ر و پشتیوانان ڕگه به ی دۆك بگرنه كی ڕگه ر خه گه ئه(

 ).ر به  گرمه ان دهی پشتیوان تر، من ڕگه

 

 :فای راشدين ی خولهڵز فه •

الَ  -١ يَّبِ قَ يدِ بْنِ املُْسَ عِ نْ سَ يُّ : عَ رِ عَ َشْ ى األْ وسَ َينِ أَبُو مُ ربَ أَ ): ريض اهللا عنه(أَخْ ضَّ هُ تَوَ أَنَّ

الَ  جَ فَقَ رَ مَّ خَ يْتِهِ ثُ ولَ اهللاَِّ : يفِ بَ سُ نَّ رَ مَ زَ َلْ ونَ ) صلی اهللا عليه وسلم(ألَ َكُ ألَ ي وَ مِ وْ هُ يَ عَ نَّ مَ

ا ذَ الَ . هَ نِ النَّبِيِّ : قَ أَلَ عَ ، فَسَ دَ جِ اءَ املَْسْ وا) صلی اهللا عليه وسلم(فَجَ الُ قَ هَ :فَ جَّ جَ وَ رَ خَ

الَ  نَا، قَ اهُ ، قَالَ : هَ يسٍ لَ بِئْرَ أَرِ خَ تَّى دَ نْهُ حَ أَلُ عَ هِ أَسْ رِ ىلَ أَثَ تُ عَ جْ رَ نْدَ : فَخَ تُ عِ لَسْ فَجَ

 َ بَاهبُ ، وَ بَابِ ولُ اهللاَِّ الْ سُ تَّى قَىضَ رَ ، حَ يدٍ رِ نْ جَ أَ، ) صلی اهللا عليه وسلم(ا مِ ضَّ تَوَ تَهُ وَ اجَ حَ

َا يفِ  مهُ دَالَّ اقَيْهِ وَ نْ سَ فَ عَ شَ كَ ا، وَ طَ قُفَّهَ سَّ تَوَ يسٍ وَ ىلَ بِئْرِ أَرِ لَسَ عَ وَ قَدْ جَ ا هُ إِذَ يْهِ فَ تُ إِلَ مْ قُ  فَ

الَ  ، قَ بِئْرِ يْهِ : الْ لَ تُ عَ لَّمْ لْتُ فَسَ ، فَقُ نْدَ الْبَابِ تُ عِ لَسْ ، فَجَ فْتُ َ مَّ انْرصَ ولِ : ، ثُ سُ ابَ رَ ونَنَّ بَوَّ َكُ ألَ
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رٍ ) صلی اهللا عليه وسلم(اهللاَِّ  اءَ أَبُو بَكْ ، فَجَ مَ يَوْ لْتُ ) ريض اهللا عنه(الْ ، فَقُ بَابَ فَعَ الْ نْ : فَدَ مَ

الَ  قَ ا؟ فَ ذَ لْتُ : هَ قُ ، فَ رٍ ، : أَبُو بَكْ لِكَ سْ ىلَ رِ لْتُ : قَالَ عَ قُ بْتُ فَ هَ مَّ ذَ ا : نعم، ثُ ذَ ولَ اهللاَِّ، هَ سُ ا رَ يَ

الَ  قَ ؟ فَ تَأْذِنُ سْ رٍ يَ َنَّةِ : (أَبُو بَكْ هُ بِاجلْ ْ بَرشِّ هُ وَ نْ لَ ذَ الَ ). ائْ رٍ : قَ َيبِ بَكْ لْتُ ألِ تَّى قُ بَلْتُ حَ أَقْ : فَ

ولُ اهللاَِّ  سُ رَ لْ وَ خُ َ ) صلی اهللا عليه وسلم(ادْ كَ بِاجلْ ُ بَرشِّ نْ : قَالَ . نَّةِ يُ لَسَ عَ رٍ فَجَ لَ أَبُو بَكْ خَ فَدَ

ولِ اهللاَِّ  سُ نيِ رَ مِ نَعَ ) صلی اهللا عليه وسلم(يَ امَ صَ ، كَ بِئْرِ يْهِ يفِ الْ لَ جْ دَىلَّ رِ ، وَ فِّ قُ هُ يفِ الْ عَ مَ

يْهِ ) صلی اهللا عليه وسلم(النَّبِيُّ  اقَ نْ سَ فَ عَ شَ كَ دْ . وَ قَ ، وَ تُ لَسْ تُ فَجَ عْ جَ مَّ رَ ي ثُ تُ أَخِ كْ رَ تَ

لْتُ  قُ نِي، فَ قُ لْحَ يَ أُ وَ ضَّ تَوَ نٍ : يَ الَ دِ اهللاَُّ بِفُ رِ اهُ -إِنْ يُ يدُ أَخَ رِ كُ  -يُ َرِّ انٌ حيُ ا إِنْسَ إِذَ ، فَ أْتِ بِهِ ا يَ ً ريْ خَ

لْتُ  قُ ، فَ بَابَ الَ : الْ قَ ا؟ فَ ذَ نْ هَ َطَّابِ : مَ رُ بْنُ اخلْ مَ لْتُ . عُ قُ ئْتُ إِ : فَ مَّ جِ ، ثُ لِكَ سْ ىلَ رِ ىلَ عَ

ولِ اهللاَِّ  سُ لْتُ ) صلی اهللا عليه وسلم(رَ قُ ، وَ يْهِ لَ تُ عَ لَّمْ الَ : فَسَ قَ ؟ فَ تَأْذِنُ سْ رُ يَ مَ ا عُ ذَ نْ : (هَ ذَ ائْ

َنَّةِ  هُ بِاجلْ ْ بَرشِّ هُ وَ رَ ). لَ مَ ئْتُ عُ لْتُ ) ريض اهللا عنه(فَجِ قُ ولُ اهللاَِّ : فَ سُ كَ رَ ُ بَرشِّ يُ صلی اهللا (أَذِنَ وَ

َ ) عليه وسلم ، قَالَ بِاجلْ ولِ اهللاَِّ : نَّةِ سُ عَ رَ لَسَ مَ لَ فَجَ خَ فِّ ) صلی اهللا عليه وسلم(فَدَ قُ يفِ الْ

بِئْرِ  يْهِ يفِ الْ لَ جْ دَىلَّ رِ هِ، وَ ارِ سَ نْ يَ ا . عَ ً ريْ نٍ خَ الَ دِ اهللاَُّ بِفُ رِ لْتُ إِنْ يُ قُ ، فَ تُ لَسْ تُ فَجَ عْ جَ مَّ رَ -ثُ

اهُ  نِي أَخَ عْ اءَ إِنْسَ  -يَ ، فَجَ أْتِ بِهِ لْتُ يَ قُ ، فَ بَابَ كَ الْ رَّ الَ : انٌ فَحَ قَ ا؟ فَ ذَ نْ هَ ، : مَ انَ فَّ نُ بْنُ عَ ثْامَ عُ

لْتُ  قُ الَ : فَ ، قَ لِكَ سْ ىلَ رِ ئْتُ النَّبِيَّ : عَ جِ الَ ) صلی اهللا عليه وسلم(وَ ، فَقَ تُهُ ْ ربَ ، : (فَأَخْ هُ نْ لَ ائْذَ

يبُهُ   تُصِ لْوَ عَ بَ ، مَ َنَّةِ هُ بِاجلْ ْ بَرشِّ الَ ). وَ لْتُ فَجِ : قَ قُ ولُ اهللاَِّ : ئْتُ فَ سُ كَ رَ ُ بَرشِّ يُ ، وَ لْ خُ صلی (ادْ

، قَالَ ) اهللا عليه وسلم يبُكَ  تُصِ لْوَ عَ بَ َنَّةِ مَ لَسَ : بِاجلْ ، فَجَ لِئَ فَّ قَدْ مُ قُ دَ الْ جَ لَ فَوَ خَ فَدَ

رِ  خَ قِّ اآلْ نَ الشِّ مْ مِ هُ اهَ جَ يكٌ . وِ ِ الَ رشَ يَّبِ : قَ يدُ بْنُ املُْسَ عِ الَ سَ قَ مْ فَ : فَ هُ بُورَ ا قُ تُهَ لْ متفق . .أَوَّ

 .عليه
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خوای ل )(أبو موسی االشعري: ( ده) بّمسی(ی كوڕی )سعید(: واتا
ستنوژی گرت و،  مای خۆیان ده  له وای دام كه ھه) ڕازی بت
صلی (ردا  مبه تی پغه خزمه  مۆ له ب ئه ده: رچوو وتی پاشان ده

وت و  مزگه  ھاته:  ، ده وه بمه ببم و لی جیانه) الله عليه وسلم
دوایدا  به:  ، ده و ئاوا ڕووی ناوه  رچووه ده: پرسیاری كرد وتیان

الی ) أریس(بیری   یشته تا گه كرد ھه ڕۆیشتم پرسیارم ده
نرابوو،  لقی دارخورما ته  یشی له رگاكه یدا دانیشتم، ده رگاكه ده
جھنا  راوی به هستی س ده) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه تا پغه ھه

  كه ر بیره سه ستام چووم بۆالی له مجا ھه ستنوژی گرت، ئه و ده
ردو قولی  دا و ھه كه كۆی بیره ڕاستی سه ناوه دانیشتبوو له

المم لكرد و، دوایی  ، سه كه ناو بیره  وه ڕووتكردبوو شۆڕی كردبوونه
وانی رگا مۆ ده ب ئه دانیشتم و وتم ده  رگاكه ڕۆیشتم و الی ده

خوای ل ڕازی )(ابو بكر(، )صلی الله عليه وسلم(ربم  مبه پغه
: ابوبكرم وتم: ؟ وتی كیه: وتم  وه رگاكه ده  ھات پای نا به) بت
  وه یارسول الله ئه:  پاشان ڕۆیشتم وتم به: ، وتی كه مه له په

ی  و موژده  تی بده مۆه: (رمووی كات؟ فه ت ده ، داوای مۆه أبوبكره
  وه ژووره  ره وه: ابوبكرم وت  به  وه ھاتمه) رێ شتیشی بده ھه به
شتت  ھه ی به موژده) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه كاتكدا پغه له
صلی (ر  مبه الی ڕاستی پغه  وه ژووره  أبوبكر ھاته:  ده. دات ده

دانیشت و،   كۆكه ر سه سه ر له ودا ھه نا ئه په له) الله عليه وسلم
صلی (ر  مبه ی پغه ونه و، به  كه ناو بیره  وه كانی شۆڕ كرده قاچه

دانیشتم، كات   وه ڕامه دیسان گه. قولی ڕووتكرد) الله عليه وسلم
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دوامدا  ستنوژ بگرت و به م جھشت ده ماڵ ھاتم براكه من له
ستی  به مه–فن بب  ی به ر خوا ویستی چاكه گه ئه: وتم  بت، بۆیه

ی جون،  رگاكه كك ده ناكاو یه ، له یھن بۆ ئره ده -ی بوو براكه
،  كه مه له په: ، وتم ه)خطاب(ی كوڕی )عمر: (؟ وتی كیه  وه وتم ئه

المم  سه) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه پاشدا چووم بۆ الی پغه له
: رمووی كات؟ فه ت ده داوای مۆه  ه)عمر(  وه ئه: لكرد و وتم

: الی عمر وتم  وه ھاتمه) رێ شتی بده ھه ی به ژدهو مو  تی بده مۆه(
:  ده. دات شتیشت ده ھه ی به تی دایت و موژده مۆه  مبه پغه
الی  و له  كۆكه ر سه سه ر له مبه ڵ پغه گه ژوور دانیشت له  ھاته

  وه دیسان ھاتمه.  كه ناوبیره  وه ردوو قاچی شۆڕكرده و، ھه  وه پیه چه
یھن  بت ده فن ھه  ی به ر خوا ویستی چاكه هگ ئه: دانیشتم وتم

ی جوند،  رگاكه ك ھات ده یه -ی بوو ستی براكه به مه–  بۆئره
،  كه مه له په: وتم) عفان(ی كوڕی )عثمان: (؟ وتی كیه  وه ئه: وتم

وام دای،  ھه) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه تی پغه ھاتم بۆ خزمه
ڵ  گه رێ له شتی بده ھه ی به و، موژده  تی بده مۆه: (رمووی فه
ریش  مبه و پغه  وه ژووره  ره وه: ھاتم وتم) ب كدا تووشی ده یه به

:  ده. توشت دێ  كدا كه یه ڵ به گه دات له شتت ده ھه ی به موژده
ر  رانبه به  وه ره و به مابوو، له نه  جگه  كۆكه رسه سه  وه ژووره  ھاته

: وتی) مسیب(سعیدی كوڕی :  ی ڕاوی ده)شریك(. وان دانیشت ئه
 .  كانیانه گۆڕه  وه ئه  وام ماناكرد كه

ولُ اهللا : عن سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه قالو -٢ سُ لَّفَ رَ َّ بْنَ أيبِ  ملسو هيلع هللا ىلصخَ يلِ عَ
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الَ  قَ ، فَ بُوكَ ةِ تَ وَ زْ ، يفِ غَ الِبٍ ولَ ا: طَ سُ ا رَ الصِّ ! هللايَ اءِ وَ نِي يفِ النِّسَ لِّفُ ـخَ الَ تُ قَ ؟ فَ ا «: بْيَانِ أمَ

ى؟ وسَ نْ مُ ونَ مِ ارُ ةِ هَ لَ نْزِ نِّي بِمَ ونَ مِ ـكُ ىضَ أنْ تَ  .متفق عليه .»تَرْ

كات :  ده) خوای ل ڕازی بت)(أبو وقاص(ی كوڕی )سعد(: واتا

) تبوك(نگی  چوو بۆ جه) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه پغه

،  دینه ر مه سه لهجنشینی خۆی   ی كرد به)أبو طالب(كوڕی )علی(

ئایا : (رمووی ڵ ژن ومندادا؟ فه گه یارسول الله جم دی له: وتی

 ).ك ھارون بیت بۆ موسی ڕازی نابیت تۆ بۆ من وه

ةَ  -٣ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولَ اهللاَِّ ): ريض اهللا عنه(عَ سُ بَلِ ) صلی اهللا عليه وسلم(أَنَّ رَ ىلَ جَ انَ عَ كَ

الَ  قَ ، فَ كَ رَّ تَحَ اءٍ فَ رَ ولُ اهللاَِّ  حِ سُ لَيْكَ إِالَّ نَبِيٌّ ): (صلی اهللا عليه وسلم(رَ ، فَامَ عَ اءُ رَ نْ حِ كُ اسْ

يدٌ  هِ يقٌ أَوْ شَ دِّ يْهِ النَّبِيُّ ). أَوْ صِ لَ عَ ٌّ )صلی اهللا عليه وسلم(وَ يلِ عَ نُ وَ ثْامَ عُ رُ وَ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ ، وَ

قَّ  دُ بْنُ أَيبِ وَ عْ سَ ُ وَ بَريْ الزُّ ةُ وَ طَلْحَ مَ (اصٍ وَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ يضِ  .أخرجه مسلم).رَ
ری خوا  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت) ( ابو ھریره(: واتا

  كه بوو، كوه)حراء(ركوی  سه له) صلی الله عليه وسلم(
: رمووی فه) صلی الله عليه وسلم(ری خوا  مبه ، پغه وه جویه ده
یان   ركه مبه پغه  یه  ر تۆوه سه ی به وه ، ئه وه حراء بسره(

صلی الله (ر  مبه غهَپي  شایانی باسه)  ھیدكه یان شه  كه ڕاستگۆیه
، و ابوبكر و عمر و عثمان و علي و، طلحة و زبير و )عليه وسلم
 . )خوایان ل ڕازی بت(ر بوو  سه ى ابو وقاصى لهِسعدى كور
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 :  رچاوه سه

 .فیقھی ئیسالمی ی پوختهكتبی  -١

 .ی قورئان ی پوختهفسیر ته -٢

نگی  ی سایتی ده رموده ی قورئانی پیرۆز وساباتی فه رنامه به -٣

 . ئیسالم
 

 


