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 ن كامانه  شتیان پدراوه ھه ی به موژده  ی كه نه و ھاوه ئه

 
  شتیان پدراوه ھه ی به موژده  ی كه نه و ھاوه ئه :پرسیار
سانكی تر  ن ؟ یان كه ه ھاوه  و ده ر ئه ئایا ھه  ن ؟ وه كامانه

شتی  ھه ی به موژده) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه ن پغه ھه
 پداوون ؟ 

 .الحمد لله وكفی والصالة والسالم علی رسول الله  :م  وه

تی خۆیانن  ی تایبه وپایه زڵ وپله نی فه كان خاوه ڕزه هب  ه ھاوه
زی  ندكیشیان فه بگومان ھه  موویشیان عادل بوون، وه رھه وھه

سانكیش  ندكی تریاندا، باشترین كه رھه سه به  یه زیاتریان ھه
تای  ره سه له  بوون كه  سانه و كه كاندا ئه رزه به  ه ناو ھاوه له

وانیش  كان موسمان بوون، دوای ئه وھاجیرهم له  وه ئسالمه
دریان  نگی به شداری جه به یان كه وانه مجا ئه ، ئه كانه نصاریه ئه

نگی  شداری جه به  ی كه نه و ھاوه وانیش ئه ، دوای ئه كردووه
تی ڕضوانیان دا  یعه ی به وانه ، پاشان ئه قیان كردووه نده خه
ی پش  وانه مجا ئه ، ئه) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه پغه به
پناوی خوای  وله  دینه كۆچیان كرد بۆ مه  ككه تحی مه فه
پاش   كه  رزتره به  سانه و كه یان له وپایه نگان پله دا جه وره گه
نگان،  پناوی خوادا جه خشی و له مایان به  ككه تحی مه فه
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لنی زۆر چاكی  یمان وبه په  وره مویشیان خوای گه رھه ھه
 . شته ھه به  اوون  كهپد

كانی  لیفه كانیش خه رزه به  ه ھاوه  سانی ناو باشترین كه
ری فاروق، وعثمانی ذي  كری صدیق، وعومه بوبه ڕاشدینن، ئه

صلی الله علیه (ر  مبه ی پغه زاكه النورین، وباوكی دووخوشكه
وف،  بوطلب، پاشان عبدالرحمن ی كوڕی عه علي كوڕی ئه) وسلم
ر،  مبه ویستی پغه واری وخۆشه وام حه كوڕی عهیری  وزوبه
ست  قاص، وده بو وه ی كوڕی عبیدالله، وسعدی كوڕی ئه طلحه

عیدی  ڕاح، وسه ی كوڕی جه یده بوعوبه ئه  ته م ئوممه پاكی ئه
موویان ڕازی  ر ھه ھه له  وره خوای گه(فیل  ید كوڕی نه كوڕی زه

 .شت ناسراوون  ھه به به  كه پدراوه  موژده  سه كه  ده  به  كه)  بت

گشتی باسی  لك به گه  رمووده یشدا فه سانه م كه زی ئه فه له
صلی (ر  مبه تر پغه تایبه ندكیشیان به ھه  ، وه كردووه  مانه له

د  حمه ،  ئیمامی ئه زیانی كردووه باسی فه) الله علیه وسلم
  وه یه م باره یان له یه رمووده م فه ن ئه وأصحابی سونه

ع  س ي  ا  ) رض بهللا عنه( ع  عد  بلرح  ا  بألخنس:   تكردووه ڕیوایه

 :ه� سم ته نلو يقول)  ص� بهللا عليه نسلع( هد   ع رسـول بهللا: ز�  قجل

ج بلنةا نهاو ارـر ج بلنةا نعمر )  ص� بهللا عليه نسلع( عوم ج بلنةا بيب«

بلنـةا نـل ـة ج بلنةا نبلز�  ا  بة وبم ج  ج بلنةا نعيمج  ج بلنةا ن  ج

ا نلو دئت )بلنةا نس   ا  مجلا ج بلنةا نعد  بلرح  اـ  عوي ج بلنة
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لو ( :؟ فقجل م  لو: فقجلوب: ؟ فسـكت قجل م  لو: فقجلوب: قجل. لسميت بة جش

�سن  ا نهص جب بلسن )١٨٨/  ١(رنب  هح   [  ») س ي  ا  ز�  رض بهللا عنه

خوای ل ڕازی (س  خنه عبدالرحمن ی كوڕی ئه:   واته   ] ص يح

: تی  ووتویه  وه، كه ته گاویه  وه یده عیدی كوڕی زه سه  له) بت
صلی (ر  مبه م بۆ پغه ده شاھیدی ده  وره ر خاتری خوای گه به له

س  كه  ده: تی  رموویه ، فه من لم بیستووه  كه) الله علیه وسلم
) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه شتدان، پغه ھه به له
ر  ، عومه شتدایه ھه به كر له بوبه ، ئه شتدایه ھه به له
،   شتدایه ھه به لی له ، عه شتدایه ھه به ،  عثمان له شتدایه ھه به له

  ، شتدایه ھه به وام له یری كوڕی عه ، زوبه شتدایه ھه به له  طلحه
، عبدالرحمن ی كوڕی  ایهشتد ھه به عدی كوڕی مالیك له سه
مینیشم  ھه ناوی ده  ر بمویستایه گه ئه  ، وه شتدایه ھه به وف له عه
مجا  نگ بوو، ئه ؟ بده كیه  سه و كه ئه: ووتیان : ت  ھنا، ده ده

عیدی  سه  سه و كه ئه: رمووی  ؟ فه كیه  سه و كه ئه:   وه ووتیانه
 ) .ن ڕازی بتموویا ھه له  وره خوای گه(  یده كوڕی زه

یری  غه له) صلی الله علیه وسلم(ر مبه شدا پغه وه ڵ ئه گه له
ك  سانی تریش، وه كه به  شتی داوه ھه ی به یش موژده مانه ئه

ی  كاشه باح، وعه سعود، وباللی كوڕی ره عبدالله ی كوڕی مه
مانیش  له  بوطالب، جگه ری كوڕی ئه عفه كوڕی محصن، وجه

ھلی  ، ئه شتیان پدراوه ھه ی به موژده  هن ك سانی تریش ھه كه
  رمووده قی فه ده به  دنن كه  وانه ت ناوی ئه ماعه ت و جه سوننه



 

6 

  ی بۆداوون كه وه شاھیدی ئه) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه پغه
شتیان  ھه ی به موژده  یش كه وانه یری ئه غه  شتن، وه ھه ھلی به ئه

  ، چونكه وره ن الی خوای گه كه ، ئومدی خریان بۆ ده پدراوه
ك  روه موویان، ھه ھه به  شتی داوه ھه یمانی به ردگار په روه په

كان  ڕزه به  ه زی ھاوه ی باسی فه وه دوای ئه  وره خوای گه
زترن  فه ندكیان به ھه  كه  وه كاته كات و ڕوونی ده ده

� وََعَد ٱَوُ�ّٗ ﴿: رموت  فــه مجا ده ندكی تریان، ئه ھه له ُ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َّ﴾] 
لنی  یمان وبه په  وره ه موویان خوای گه ر ھه ھه:   واته  ] ٩ : النساء

 .  شته ھه ست پی به به مه  باش وچاكی پداوون كه

ت  ماعه ت وجه ھلی سوننه گشتیش ئه ت موسمانان به باره سه
شت  ھه به ھلی ی ئه وه به  وه دنیاییه ن به س ناده شاھیدی بۆ كه

كار   سانی چاكه  كه  كو ئومدیان وایه خ بن، به یان دۆزه
یش  وه ترسن له ، و ده وه درنه وموحسنیان پاداشتی خر ده

،  وه خ ببنه كاریان دووچاری سزای دۆزه سانی گوناھبار وخراپه كه
وحید  ر ته سه ی له ڕدارنه باوه  و دا دنیان ئه وه ڵ ئه گه له

تایی نایان  تا ھه ھه به  وره ی مردبن خوای گهرست كخواپه ویه

َ َ�  ﴿: تی  رموویه فه  وره خوای گه  ، چونكه وه خه دۆزه  خاته َّ ّّ ٱ َ ن
َّ َ�ٰلََك  َك بَهَۦ َوَ�ۡغفَُر َما ُدو َ�ُۡ� ّ

َ
ۚ  َ�ۡغفَُر أ :   واته ]١ :النساء [ ﴾لََمن �ََشآُء

یان بۆ  ھاوه  خۆش نابت كه  سانه و كه له  وره بگومان خوای گه
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موو  ھه له  وره ڵ بیاردان خوای گه یری ھاوه الم غه ، به بیارداوه
 .وت  خۆی بیه  سك كه ركه بت بۆ ھه تاوانك خۆش ده

 .  ش زاناتره وره خوای گه

 


