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 بۆ یادگاری  حوكمی گرتنی ونه

 :  ڕی ئیسالم ھاوس كراوه ی ماپه ئاڕاسته  م پرسیاره ئه

ی خۆی بگرت و  سك ونه كه  السالم علیكم، ئایا دروسته :پرسیار 
 لبومدا ؟ ناو ئه ی بگرت له بۆ یادگاری ھه

ت  درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه :م  وه
تا  رانی ھه یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه الم له وسه
 .  تایه ھه

ری  مبه پغه  ی كه یه و ونه بزانین ئه  وه بت ئه تا ده ره سه: م  كه یه
ی  كه گره ونه  له  فرینی كردووه نه) صلی الله علیه وسلم ( خوا 

ی  نویه  م ئامره ئستا به  بت كه  گره  و ونه وای نابینین ئه
( ك شخ محمد بن صاح العثیمین  یگرن، وه كان ده گره ونه

 .  ی پداوه كیدا ئاماژه توایه فه  له) ت تی خوای ل ب حمه ڕه

،  رانه به ی گیان له وینه  رام و یاساغه حه  ی كه یه و ونه ئه: م  دووه
نی شاخ  ی دیمه ك كشانی ونه ی ب گیان وه گینا كشانی ونه ئه

ی یاساغی و  له سئه مه  له  ره ده وزایی و كانی و ڕوبار به و سه
 .رامی  حه

ی  ه ت و پویستی كاروباری مامه روره ر زه به گرتن له ونه: م  سھه
و   زنامه گه رھنانی پناس و ڕه ك ده ت وه كانی حكومه دوائره
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ی  وه دۆرزینه   وه تی شۆفری و ناسینه ر و مۆه فه واز سه جه
و   پدراوه  ك ڕگه یه موو شوه ھه كانی به تاوانباران وھاوشیوه

و  ر ئه به  وته مرۆڤ ناكه  نه مامه  جۆرهم  بۆ ئه  گرتنی ونه به
صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه پغه  ی كه شانه و گوڕه  شه ڕه ھه
  ی ونه سانه و كه گران و ئه و ونه كانیدا كردوونی له رمووده فه  له) 

 .گرن  ده

  گرتنی له ی یادگاری و ھه له سئه گرتن بۆ مه ونه: م  چواره
 :  م ڕایان جیاوازه رده كاندا زانایانی سه لبومه ئه

شخ عبد العزیز بن باز وشخ محمد   ك له ریه ڕای ھه: م  كه ڕای یه
ی  و لژنه) تی خوای ل بت  حمه ره( بن صاح العثییمین 

  پیان وایه   كان كه انستیهی ز وه تودان ولكۆنه ی بۆ فه میشه ھه
ی  ی فۆتۆگرافی بگرت و ھه مرۆڤ بۆ یادگاری ونه  دروست نییه

یان بگرت،  كاندا بۆ یادگاری ھه لبومه ناو ئه بواست یان له
) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه پغه  چونكه

ة بیتا فیھا كالیدخل المالئ« : تی  رموویه كیدا فه یه رمووده فه له
 .ی تدا بت ونه  كه  وه ماكه  ناچته  فریشته: واتا  ] [» صورة 

شخ سید سابق، وشخ الشعراوي و   ك له ریه ڕای ھه: م  ڕای دووه
  شخ نجیب المطیعي و شیخ محمد الحسن الددو الشنقیطي، ــه كه

صلی ( ری خوا  مبه پغه  ی كه شانه و گوڕه  شه ڕه و ھه ئه  پیان وایه
ی فۆتۆگرافی  گران شمولی ونه ونه  كردوونی له) علیه وسلم الله 
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  مه رده م سه ی ئه م ئامرانه به  ی كه یه م ونه ئه  ناكات، چونكه
بوون،  دا ھه مه رده و سه ی له و ونانه گیرن زۆر جیاوازن له ده

  وره خوای گه  كه  وه گوازته ده  یه و ونه نھا ئه گر ته ونه  چونكه
  ی كه و ونانه ی ئه وانه پچه  تی، به ریه دیھنه و به خالق
كان  نگه پنوس و ڕه  ی خۆیان به نجه ست وپه ده كان به مرۆڤه

 .كشاویانن 

ی  كه تی دینه المه مرۆڤ بۆ سه  بینین كه وای ده نك خۆما ش وه ئمه
 .گرت نه  بت ونه ت و پویستی نه روره ر زه به له

 ..  اترهش زان وره خوای گه
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