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صلى اهللا عليه (رەمبەغێپ ەبكردن  سولەوەحوكمى ت

 )وسلم
 

) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ ەكردن ب سولەوەت/ و 
 :ەكێشەب ندەچ

صلى (رەمبەغێپ ەب نانىێهەڕباو ەبكات ب سولەوەت: مەكیە
 كوەو ەدروست كىێسولەوەت ەمە، ئ)اهللا عليه وسلم

و  ۆتەب نانمێهەڕباو خاترۆب یەخوا: تڵێب ىەوەئ
 ،ەب شۆخ مێل) هللا عليه وسلمصلى ا( تەكەرەمبەغێپ
خواى  ،یەنى  داێت چىيه وەدروست ویە ىیئاسا ەمەئ
 ەك ەكردوو ىەرۆج مەقورئاندا باسى ئ ەل ەورەگ
 :تێرمەفەد

ََّنا فَاْغفِْر { ََ َ�ِْمْ  فَمََنّنا  ْ  مَِنْن ب رَِر
َ
ََااِ  ن ِ

ِْ ِ ََّنا َِّنَنا َمِاْنَنا ْنَنايَِ ا ْنَنايِل � ََ

 ََ رَْربَِ َ�َا ْذنْ 
َ
َنا َنَع بْ� َّ  َََ ََ ََاََِنا  ِ �ّ ِْر َنّنا َم َفف� ََ  .]١٩٣: آل عمران[ }َنا 

 كێوازكارەبانگ ستىيب ێگو ەمێئ ردگارمانەروەپ ىەئ: ەوات
: ەوات( ۆت ەب نانێهەڕباو ۆب كردەد وازىەبانگ نیبوو

 نا،ێه مانەڕباو شەمێئ)) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ
 تەكەرەمبەغێوپ ۆت ەب مانەنانێهەڕباو مەئ خاترىۆب یەخوا

و  ەب شۆخ كانمانەتاوان ەل) صلى اهللا عليه وسلم(
 .ەنێانمربم كارانداەچاك ەڵگەول ەوڕەبس كانمانەگوناه
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) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ ەب نانێهەڕباو ەچونك
بوونى خواى  شۆخێل ۆب یە رعىەش كىێكارۆه وەليسەو
 وەئ كان،ەگوناه ىەوەنڕیو س كانەتاوان ەل ەورەگ
 .رعىەش رىيگێج كىێكارۆه ەب ەكردوو سولىەوەت

صلى اهللا ( رەمبەغێپ ىەوەانڕپا یەكردن  سولەوەت: مەدوو
) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ: ە، وات)عليه وسلم

 مانەه ەب شيمەئ ى،ۆب ەوەتڕێخوا بپا ەبكات و ل ۆدوعاى ب
 رداەمبەغێپ انىیژ ەل نهاەت تێناگونج امەڵب ،ەدروست ەوێش
پاش مردنى  امەڵب ت،ێبەن) صلى اهللا عليه وسلم(

 ێخواى ل( رەعوم مامىيئ نۆچ كوەروەه ،یە نىدروست 
صلى اهللا عليه (رەمبەغێپ فاتىەپاش و ەل) تێب ازىڕ

 مامىيئ ەكرد ب سولىەوەت دايباران ێب ەل) وسلم
صلى اهللا ( رەمبەغێمامى پ) تێب ازىڕ ێخواى ل(عباسى

) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ ەب كەن) عليه وسلم
 :رمووىەف ەدواى كردبوو، و چىۆك ەچونك

الّلُهمَّ إنَّا ُكنَّا َنَتَوسَُّل إليَك ِبَنِبيَِّنا َفُتْسِقينا، وإنا َنَتَوسَُّل [
مشكاة : رواه البخاري، وانظر( ]إليَك ِبَعمِّ َنِبيَِّنا َفاْسِقَنا

 ).١٥٠٩] (١٣/ [١: المصابيح

 ەب كردەد سولمانەوەتر ت شێپ ەمێئ ردگارەروەپ ىەئ: ەوات
بارانت  شۆیت دايانیژ ەل) صلى اهللا عليه وسلم( رەمبەغێپ
مامى  ەب نەیكەد سولەوەت ستاێئ ەو ن،يبارانەد ۆب
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بارانمان  شۆیت) صلى اهللا عليه وسلم( مانەكەرەمبەغێپ
خواى (باسەع مامىيئ ەب كردەد رمانىەف ەو. ەنێببار ۆب
 انيتا باران ەوەتڕێبپا خواەو ل تێسەڵه ەك) تێازى بڕ ێل
 .تێنێببار ۆب

صلى اهللا عليه ( رداەمبەغێپ انىیژ ەكردن ل سولەوەت ۆیەب
نى  داێت كىێشت چيه وەدروست ىەكەوەانڕپا ەب) وسلم

 .یە

صلى اهللا ( رەمبەغێپ خاترىەكردن ب سولەوەت: میە ێس
 اوازىيج تێمرد ب اخودی تێب اندایژ ەل تريئ) عليه وسلم

 ەچونك ،یەدروست نى  ویە دعىيب كىێسولەوەت ویەنى 
 ىۆخ نهاەت تێنيناب ێسودى ل سەك رەمبەغێخاترى پ

 ۆب یەخوا: تڵێب ــۆڤمر ۆب یەدروست نى  ۆیەب ت،ێبەن
 شۆخ مێل) صلى اهللا عليه وسلم( تەكەرەمبەغێخاترى پ

 تێبەد ەليسەو ەچونك ،ەخشەبب ێشتم پ ەانڵف اخودی ،ەب
ماناى  ەب ەراويرگەو ەوە)وسل(ەل ەليسەو ەو ت،ێب كارۆه
 .كێشت ەب شتنەیگ

 رەگەئ ەو ،ەكەشت ەب تێنەیەبتگ ەكەليسەو تێبەد ۆیەب
 .ەسوود ێب كىەیەليسەو واەئ ەكەشت ەب اندەیگ یتەن

 ەكردن ب سولەوەت: نەڵێيد ەیەنيبنچ مەئ رەسەل
 :ەشەب ێس) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ
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و  ىێپ نانێه ەڕباو ەكردن ب سولەوەت: مەكیە شىەب
 .مردنى پاشەو ل انىیژ ەل ەدروست ەمەئ وتنى،ەك نێشو

 ەداوا ل: ەوات ى،ەوەانڕپا ەكردن ب سولەوەت: مەدوو شىەب
بكات،  ۆبكات دوعاى ب) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ
 ەپاش مردنى چونك ەل كەن ەدروست دايانیژ ەل انەیمەئ
 .تێو ناش تێمردنى ناگونج پاشەل

 ىیەپا وەخاتر و پل ەكردن ب سولەوەت: میە ێس شىەب
 ،ەورەالى خواى گ ەل) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ
پاش مردنى،  ەلەن ەو دايانیژەل ەن یەدروست نى  انەیمەئ

 ستىەبەم ەب تێنەیەناگ ــۆڤومر یەنى  ەليسەو ەچونك
: تڵێب كێسەك رەگەئ. یەنى  ىۆخ ىەوەكرد ەل ەچونك

الى ) صلى اهللا عليه وسلم( رەمبەغێالى پ ۆهاتوم ب
 ۆب شبوونمۆخێداواى ل ەكردوو ێداوام ل ەو ى،ەكۆڕەگ

 نا؟ انی ەدروست ەشت مەئ ایئا ەورەخواى گ ەبكات ل

خواى  یەنى  ەوەئ: تڵێب رەگەئ ،یەدروست نى : نەڵێيد
َب ب{: تێرمەفەد ەورەگ نْْفَسْهْ  َجاْءََك فَاْمَتْغَفْر

َ
ّنْهْ  َِذْ َظلَْا ب �

َ
�  َْ� ََ َ َّ

ا ََِحيا  َ ََّ بر ا  َّ َب ب بْمَتْغَفَر �َْهْ  ب�ّرْم ْ  �َ ََجْو  .]٦٤: النساء[ }ََ

 نجامەو تاوان ئ نەكەد انۆیخ ەل مەست ەك كێكات: ەوات
 رەگەئ ن،ەبەد ەورەخواى گ ەل ەالى جگ ۆو حوكم ب نەدەد
) صلى اهللا عليه وسلم(محمد  ىەئ ۆالى ت ۆب نێب
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داواى  شۆیت نءەبك ەورەخواى گ ەل نشبووۆخێوداواى ل
 ننيبەد واەئ ەورەخواى گ ەل تەیبك ۆب انيشبوونۆخێل

 .یە ىەیزەب ەب شبووۆخێل ەورەخواى گ

 امەڵب ت،ێرمەفەوا د ەورەخواى گ ەڵێب: نەڵێيد ىێپ
ّنْهْ  َِذْ َظَلْا ب{: تێرمەفەد

َ
�  َْ�  ەابردووڕ ۆب ە] ِإْذ [  مەئ ەو. }ََ

ّنْهْ  َِذْب {: ەرمووەفەین ەورەواى گداهاتوو، خ ۆب كەن
َ
�  َْ� ََ

باسى  ەكەتیە، ئا}َِذْ َظلَْا ب{: تىیەرمووەف كوەڵب. }َظلَْا ب

صلى اهللا عليه ( رداەمبەغێپ انىیژ ەل ەك كاتەك دێشت
صلى ( رەمبەغێپ شبوونىۆخێداواى ل ەو ،ەداویووڕ) وسلم

 اويشەن كىێپاش مردنى شت ەل) اهللا عليه وسلم
 مووەه تێبمر ــۆڤمر رەگەئ ەچونك ،ەگونجاوەون

 وەقەدەس: تێبەشت ن ێس نهاەت تڕێبچەد كانىەوەكرد
 اخودی سود،ەب كىیە ارىيزان اخودی ،ەاوڕبەن كىێرێخ

. بكات ۆب رىێدوعاى خ ىۆخ پاشەچاك ل كىڵێمندا
: تىیەرمووەف) صلى اهللا عليه وسلم(رەمبەغێپ كوەروەه
ْنَتَفُع ِبِه، أو َوَلٌد َصاِلٌح َيْدُعو أو ِعْلٌم ُي ية،ڕَصَدَقٌة َجا(

 )٧٩٣/ ١: صحيح الجامع الصغير()َلُه

پاش مردنى  ەل كۆڤێمر چيه تێناش ویەگونجاو نى  ۆیەب
داواى  تەنانەت كوەڵبكات، ب سەك ۆب شبونۆخێداواى ل

 كانىەوەكرد ەبكات، چونك شىۆیخ ۆب شبوونۆخێل
 .ەاوڕبچ
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 )).١٠٢ -٩٩ص: ةفتاوى مهمة لعموم األم((:  رچاوه سه


