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ەرباز س هەرجێهێشتبوو و ئەوێیان، سەربازی میسڕ  بەرەو الی حەلەب هاتن ٦٩٩وەختێ تەتار ساڵی 
َوسوپای شام لەوێ مابوونەوە؛ شیخ اإلسالم 

 
 وبێگەرد پاك ڕۆحی گارپەروەرد خوای - يةيمَ ت ََبنَ َدَ ْح َأ

 .نووسی نامەی ئەم - ڕاگرێ
 
 

 
  بۆ تەواوی ئەو ئیماندار وموسوڵمانانەی ئەم نامەیان دەگا پێ؛

 
، نیعمەت وبەخششی پەنهان وئاشکرای خۆیانی وتکادا چاکەیان دەگەڵخوا لە دونیا وئاخیرەت

و، لە الیەن خۆیەوە پێشو، سەرکەوتنێکی سەربەرزانەو فەتحێکی گەورەیان بۆ بێنێتە بەسەردا ببارێنێ
کات وڕوو لە ڕێبازی و، دەستیان بە پەتی پتەوی خۆیەوە قایمپشت وپەناو سەرخەریان بۆ بهەنێرێت

 .ڕاستی خۆی بن
 

ٌ..ٌوبراكتهٌاهللٌورمحةٌعليكمٌسالمٌ 
 

سوپاس وستایشتی پەروەردگار دەکەین؛ ئەو خوایەی ئەهلی حەمد وستایشەو هەموو شتێکی لە 
دەپاڕێینەوەو داوا دەکەین دروودی خۆی بەسەر هەڵبژێراو وسەفوەتی خەڵق دەست دێ. لێی 

دروود وساڵو لە خۆی  –وباشترین بوونەوەری خۆی ببارێنێ؛ محمدی بەندەو پەیامبەری 
 .. وخانەوادەوی بێ
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هەناردە دیارە کە خوای گەورە محمدی پەیامبەری خۆی بە ڕێنموونی وهیدایەت ودینی حەق 
ەت بەسەر تەواوی ڕێچکەو دینەکاندا زاڵ بێ وخودا خۆی بەسەر ئەمەوە شای ، بۆ ئەوەیکردووە

 وشەهید بێ.
 

و گەورەی نەوەکانی ئادەمی داناوەو، کتێبەکەی چاودێر هەروا بە کۆتا پەیامبەر ونێردراوانی خۆی
وممەتی وشایەتی کتێبەکانی پێش خۆیەو پشتڕاستیان دەکاتەوەو، ئوممەتەکەی کردووە بە باشترین ئ

دوای  نێو خەڵك، فەرمانی خەڵك ئەدەن بە چاکەو ڕێ لە خراپەو ناڕەوا دەگرن، هەر ئەوانیشن لە
وتەواو  حەفتا پۆلدا باشترین وڕێزدارترینیان الی خوای پەروەردگار. بۆ خۆی ئەو دینەی بۆ کامڵ

بۆ  وەک دین وئاینوئیسالمی  بێ کورتی وکەمایەسی نیعمەتی دەگەڵدا کردوونو کردوون
 ازیز پێی نێردراوەو،ئپەیامبەری  دینەی؛ ئەو وان چاتر بێ ردوون. بۆیە دین وئاین نییە لە دینیهەڵبژا

ئێمەو  یبەڵکو کتێب وپاراوتر. لەوان خێرتر و، وئوممەتیش نییەخاستر بێ ئەوان یلە کتێب کتێب نییە
  چاترن.لە تەواوی کتێب ودین وپەیامبەر وئوممەتان  مانپەیامبەر ودین وئوممەت

 
سوپاسگوزاری و ەبژێرخۆیەتی لەمەڕ ئەم نیعمەتانەی بەسەریدا ڕژاندوون شوکران ئەوجا جێی

َ} پەروەردگار بن، ر يٌم
َك  ٌّ ِن  َغ  ِّب  َر  َف إ نَّ ر  ف  َك  ن م  َو  َۖ ه  َِل  ْفس  ر  َي ْشك  ا َف إ نَّم  ر  ك  َش  ن م   هەر – 1 {و 

 .داڵوایە نیازو بێ من پەروەرندەی ئەوسایە سپڵەبێ، کێش دەکاو بۆخۆی شوکربکا کەسێکی
 

شتی نەکەن پ دەست بەو نیعمەتەوە بگرن، کە هۆکاری سەرفرازی ونیعمەتی دونیا وئاخیرەتتانەو،
، لە جملەی ئەو کەسانە بن کە نیعمەتی ویدالە پاراستن وپارێزگاری لێکردن نلێکەن وکەمتەرخەم ب

داوەتە  خوای پەروەردگاریان بە کوفر گۆڕیوەتەوەو ولە ڕێگەی ڕاستیان هەڵگەڕاونەتەوەو دەستیان
ن ودینداری خۆیان بوونەو مەسڵەحەتی دیئەو ئیشانە و، سەرقاڵی کار وئیشی بێ سوودی دونیایان

 .ان لە قیس خۆ بردووەپێ لەبیرچۆتەوەو، ئاوا هەم دونیا وهەم قیامەتیشی
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و، ئەو وەسفەی ناویەتە پاڵ سوپاسگوزارانە خوای پەروەردگار لەو وەسفەیبێ گومان ئاگاتان 
اوَ }ناوێتییە پاڵ هەڵگەڕاوان کە دەفەرموێت:  دٌََم  ََُم  مَّ وٌلََإ ّلَّ ل ْتََق دََْر س  بْل ه َم نَخ  ََق  ل  ف إ نََۚالرُّس 

 
ات ََأ َمَّ

وَْ
 
ََأ ل بْت مََْق ت ل  َىَانق  مَََْع   اب ك  ْعق 

 
نََۚأ ل ْبََو م  َىَي نق  ق ب يْه ََع   َََّف ل نَع  َ َي ض  يًْئاَاّللَّ ي ْجز يَََ ش  َ َو س  اك ر ينَ َاّللَّ  {الشَّ

موحەممەد پێغەمبەرێکەو چیتر نییە؛ لە پێش ئەویش زۆر پێغەمبەر هاتوون وچوون. ئەگەر بمرێ  – 2
هەرکەسیش پاشگەزببێتەوە، زیانێك بە خودا ناگەینێ، خوا یا بکوژرێ، لە ئیسالم پاشگەز دەبنەوە ؟ 

 .پاداشی سوپاسگوزارانی دەدا
 

 ئوحود وای ئەم ئایەتەی لە شەڕیخوای پەروەردگار ئەم ئایەتەو چەند ئایەتی پێش ئەم ئایەتەو د
ڵحانی پیاوچاك ونموونەی سابەشێك ، وشکان ملسو هيلع هللا ىلصدابەزاند، کە موسوڵمانان هاوڕێ وە پێغەمبەرەوە 

ژمن دوتا  دەسەیەکی کەم لەگەڵییا جێگیر مانەوەخۆی و ملسو هيلع هللا ىلصکوژریان. پێغەمبەر لەوێ ئوممەتە  ئەم
ریندار کرد وکالوی سەریان وڕوومەتیان ب ملسو هيلع هللا ىلصو ددانی پەیامبەریان شکاند دەستی گەیاندنێ

ی ئەودا نموونەو باشترینی ئەسحابی لە پێناو پاراستن چەند ملسو هيلع هللا ىلصتێکشکاندو، لەبەردەستی پێغەمبەردا 
مەڵێکیان ئینجا کۆشەیتان هاوری کرد گوتی: ئەوە محمد کوژریا !  ئەلەوێان وبریندار بوون .. کوژر
رت ڕاگ یانیروەرندەی پەروەردگار کۆمەڵێککۆمەڵەی تر ڕایان کرد وچۆکیان شکاو پەو شێوان

 .وپێ قایم بوون
 

و، پەتی ئاین لە جێ دڵ ودەروونان داچڵەکین ملسو هيلع هللا ىلصئەو ڕۆژەی پێغەمبەر کە وەفاتی کرد هەروا 
ئەبو بەکری  تاشی سەرشۆڕی وزیللەت بوونەوە، تووکۆمەڵێکی ی بوو تخودا وا ویسجوواڵو، 

صدیقیان لێ پەیابوو ڕەزاو ڕەحمەتی خوای لێبێ وگوتی: هەر کەس محمدی دەپەرست ئەوە محمد 
وێندەوە ئەو ئایەتەی خ و،خوا زیندووەو قەت نامرێت مرد، وهەر کەسیش خوای دەپەرست ئەوە

اوَ }کە خوای پەروەردگار دەفەرموێت:  دٌََم  ََُم  مَّ وٌلََإ ّلَّ ل ْتََق دََْر س  بْل ه َم نَخ  ل ََق  ف إ نََۚالرُّس 
 
ات ََأ وََْمَّ

 
َأ

َ ل بْت مََْق ت ل  َىَانق  مَََْع   اب ك  ْعق 
 
نَََۚأ ل ْبََو م  َىَي نق  ق ب يْه َََع   َََّف ل نَع  َ َي ض  يًْئاَاّللَّ ي ْجز يَََ ش  َ َو س  اك ر ينَ َاّللَّ  ،{الشَّ
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وەك ئەوەبوو تازە ئەبو بەکر ئەو ئایەتە بڵێتەوەو، خەڵکیش وا تاسا بوون ئەتوت هەر لەوەوە ئەو 
 .ئایەتەیان بیستبوو، کەس پێشتر نەیخوێندبۆوە

 
  ؛سست بوونمەردم هەڵگەڕانەوەو ەو تایفەهایەکی دەست ملسو هيلع هللا ىلص بە وەفاتی پەیامبەریشەوە

  هەڵگەڕانەوەو،لەوانە بەشێك هەر تەواو لە دین 
 ،دەین.گوتیان: نوێژ ئەکەین وەلی زەکات نا بەشێکی دیکەیان لە بڕێک لە دین پاشگەزبوونەوە 
  وەك چۆن بڕوایان بە ، وهەڵگەڕانەوە ملسو هيلع هللا ىلصتریان لە ئیخالس ویەکتایی دینەکەی محمد قەومێ

ٌطٌ درۆزنەکانی وەك موسەیلەمەی درۆزن و ایان بە پێغەمبەرەئاواش بڕو ملسو هيلع هللا ىلصمحمد هێنابوو  لَيَحة 
َسديٌ

َ
 .ودرۆزنەکانی تر هێنااأل

 
 -لەو سات ولەو ڕۆژگارەدا ئەو خەڵكە سوپاسگوزارەی لەسەر دیندا جێگیر وپێ قایم بوون 

ئەو خەڵکەی دوای فەتح موسوڵمان بووبوون وگەردن ەنساڕی هاوەڵی پەیامبەر وموهاجیران وئ
هەستان وجیهادیان کردن؛ خوای  -وئەعرابەکان وئەوانی دوایی وەچاکە شوێنیان گرتن  ئازاکرابوون

اَاي َ}پەروەردگار وەسفیان دەکات ودەفەرموێت:  ه  يُّ
 
ن واَاَّلَّ ينَ َأ نََْآم  مََْي ْرت دَََّم  نََْم نْك  ََد ين ه َع  وْف  َف س 

َ ت 
ْ
َ َي أ ْومَ َاّللَّ مََْب ق  بُّون هَ َُي  بُّه  ي ح  خۆی  دینی لە هەرکەس!  باوەڕانخاوەن گەلی ئەی – 3 {و 

 .ی بوێن؛ ئەوانیش خوایان خۆش بوێبێتەوە، خوا لەمەوال کۆمەڵێ وا دەخاتە ڕوو، خۆشپاشگەز
 

ەرەر ئەوان ئەوە بوون کە بە جیهادی هەڵگەڕاوان هەڵسیان؛ ئەو هەڵگەڕاوانەی کە دیارە هیچ ز
 .ی متعالاندنی زەرەر وزیانیان نەبوو بە خواوزیانێکیان بۆ خوای پەروەردگار نەبوو وتوانای گەی
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قەومێ  هەر ئایەتێکیش لە قورئاندا هاتبێ؛ پێشتر دەستەو کۆمەڵێك ئیشیان پێ کردووەو بێ گومان
گوزار پاستریش پێی هەڵئەستن ودەیخەنە کار لە دوادا. جا هەر کەسە لە کۆمەڵی شوکرانەبژێر وسو

ەورە گکە خوای  بێلە جملەی ئەو کەسانە و بێتدەستی بە دینەوە توند و بێوپێ قایمان وجێگیران 
وەو وپەیامبەرەکەی خۆشیان ئەون؛ جیهاد لە دژی ئەو هەڵگەڕاوانە دەکات کە دینیان وێڵ کردو

 .هەندی تری دەگێڕنەوەو کە قبووڵیشی دەکەن بڕەکی قبووڵ دەکەنو، لێی دەرچوون
 

ونەتەوە، انبار وگەندەڵ وموفسیدەی لە ئەهلی ئیسالم ڕاست بوکەسانێکی وەك ئەو کۆمەڵە قەومە تاو
و وزوبان بە شایەتمانن، وەلی بێ دەست گرتنە کە هێندێکیان هێشتا هەر خۆ بە موسوڵمان دەزانن

 .شەریعەت وحوکمەکانی
 

 - :چوار دەستەو تایەفەن ئەو خەڵکەش سەرباز وکۆمەڵیان
 
 ەو .. کەرەج وئەرمەن ومەغۆالن وە، لەوکۆمەڵێکیان هەر بە کافری ماونەتە 

  کۆمەڵێکی تریان پێشتر موسوڵمان بوونە کەچی لە ئیسالم هەڵگەڕاونەتەوەو پشتیان لە دینی خوا
کردووە؛ لەو کۆمەڵە عەرەب وفارس وڕۆم وقەومانی ترو، تاوانی ئەمانەش لە الی خوا والی 

کافرە ئەسڵی وبە ڕەچەڵەکەکان لە  پەیامبەر وئیمانداراندا گەورەتر ومەزنترەو لە جورم وجنایەتی
ەی لێی خراپترە. ئەمانە بە دڵنیاییەوە پێویستە بکوژرێن؛ یا ئەوەی دێنەوە نێو ئەو دین وەچەندین ڕووە

ئەوەندەی  –بە کۆڕاوە، واتا ئیجماع  -وە. ناشێ وجائیزیش نییە هەڵگەڕاون ولێ پاشگەزبووینە
و، هەمجار زیندان بۆ ببەسترێت 4 مان وئەمانیانلەسەر هەڵگەڕانەوەو ریددەکەیان بن ذیممەت وپەی

وبە پارەو پووڵ وبە خەڵکیش لەگەڵ دوژمن ناگۆڕدرێنەوە .. گۆشتی  وگیراوەکانیان ناشێ بەردرێن
چ شەڕکا یا  -سەربڕاویان ناخورێت وئافرەتانیان ناخوازرێن وبە بەردەش ناگیرێن، هەر کەسیشیان 

 .وچ بەسااڵچوو بێ، بە کۆڕای زانایانەوە؛ چ پیر وچ کوێر تئەکوژرێ -شەڕ نەکا 

 
                                                             

ٌالم يََّسٌ : بۆ پێناسەیەکی کورتی ئەم سێ جۆر پەیمانە دەکرێ سەیری کتێبی)  4 نَةٌالِفقه  ٌچاپیبەوالوە بکرێتەوە؛  20٨ل –ٌِِفٌَضوِءٌالِكتاِبٌَوالسُّ ََمع  ُم 
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 7 

ەیمانی پکەچی کافری ئەسڵی بۆی هەیە  ن؛دەکوژرێ ژنانیشیان دا جمهووری زانایانلە قەولی  اهەرو
دا ەست بەسەربوونلە حاڵەتی د -و ردرێتەەمانی پێ ببەخشرێ، هەروەك ئەشێ بو ئلەگەڵ ببەسترێت

جمهووری زانایانە. وە گەر کابرای کافر لە خاوەن ە ڕەئی ک -لەگەڵ دوژمن بگۆڕدرێتەوە  –
ٌالِكتَابکتێبان بوو ) ْهل 

َ
و، بۆ بنووسرێت ی(َمةذٌِ)اتا جوو ودیان( ئەشێ وئەکرێ پەیمانی و - أ

بنەوە؛ وژنیان بخوازێ. دیارە کە ژنانیشیان دووچاری کوشتن نا بخوا موسوڵمان بۆی هەیە نانیان
ئەمەش هەر بە ئیجماعی  –مەگەر ئەوەی بە قەول وکردارێك شەڕ بکەن وبەشداری شەڕەکە بن 

 .زانایانەوە
 

دا ئاماژەی پێکراوەو جمهووری زانایان باسیان لێوە کردووە تەنها هەروەك چۆن لە سوننەت
و، باقی تریان حوکمی وقیتال وئەهلی قیتال وشەڕ کردن بن دەکوژرێن کەسانێکیان کە خاوەن شەڕ

 .کوشتنیان بەسەردا نادرێ
 

وام بەسەر بۆیە هەم لە دین وهەم لە دونیاشدا کافری هەڵگەڕاوەو مورتەد لە کافری بە ئەسڵ وبەردە
 .کوفرەکەی خۆیەوە بەدتر وناشایەستەتر وخراپترە

 
 .ەدگار خۆی دەزانێ چەندێك مورتەد وهەڵگەڕاوەیان تیایدیارە ئەم دەستەش هەر خوای پەروەر

 
 .. ئەمە دوو کۆمەڵیان

 

 ە ب واشیان تیایە پێشتر کافر بووەو پاشان خۆی نسبەت بە ئیسالمەوە داوە، کەچی دەستی
؛ لە نوێژ وزەکات وحەجی ماڵی خوا ودەسپارێزی لە خوێن شەریعەت وحوکمەکانی نەگرتووە

زیة گرتنە جیهاد کردنەوە لە پێناو خوای گەورە وسەپاندنی حوکمی جوماڵی موسوڵمانان ودەست 
 .وسەرانەی یەهوود ونەسڕانییەکان ... هتد

 



 ٨ 

ەبو ئچۆن  وەکیستە شەڕیان لە دژدا بکرێ؛ ئەم دەستەشیان ئیجماعی موسوڵمانانی لەسەرە کە پێو
ن انە لە چەندیبەکری صدیق شەڕی زەکات نەدەرانی کرد ولە ڕوویانا جەنگی. نەخێر بەڵکو ئەم

 .ڕوو والیەنەوە لەوان خراپتر وبەدترن
 

ڕی بە ئەمری پێغەمبەر لەگەڵ ئەمیری ئیماندارن عەلی کو ملسو هيلع هللا ىلصهەروەك چۆن هاوەاڵنی پەیامبەریش 
 وەسفیان دەکاکە  ملسو هيلع هللا ىلصدا ڕەزاو ڕەحمەتی خوای لێبێ شەڕی خەواریجیان کرد. پێغەمبەر  ئەبو تاڵیب
ٌَدەفەرمێ:  ونٌَ"ت  ر  مٌٌْقِّ مٌٌَْصاَلتِِهمٌٌَْمعٌٌََصاَلتَك  ْرآنٌٌََيْقَرء ونٌٌَ،ِصيَاِمِهمٌٌَْمعٌٌَوَِصيَاَمك  َاِوزٌ ٌَلٌٌالْق  ٌُي 
مٌْ ق ونٌٌَ،َحنَاِجَره  ق ٌٌَكَماٌاْْلِْساَلمٌٌِِمنٌٌَْيْمر  ْينََما،ٌالَرِميَةٌٌِِمنٌٌْالَسْهمٌ ٌَيْمر 

َ
مٌٌْأ وه  مٌٌْلَِقيت م  ٌَقتِْلِهمٌٌِِْفٌٌفَإِنٌٌَفَاْقت ل وه 

ْجًرا
َ
 بە ئەوان ونوێژی ڕۆژوو بەرامبەر خۆتان وڕۆژووی نوێژ - "الِْقيَاَمةٌٌِيَْومٌٌَمٌْهٌ َقتَلٌٌَلَِمنٌٌْاّلَلٌٌِِعنْدٌٌَأ

 لە تیر چۆن وەك خوار، ناچێتە ئەوالتر قورگیان لە بەاڵم دەخوێننەوە قورئان ئەوان نازانن، هیچ
 ێداکو هەر لە ئەبن، ویاغی سەرگەردان ولێی ئەبن ڕەت ئیسالمەوە لە ئاوا ئەبێ ڕەت نێچیرەوە

ی بێ گومان هەر کەس بیانکوژێ لە ڕۆژی قیامەتدا پاداشتی خۆی ال ؛یان بوون بیانکوژنتووش
 .خوای پەروەردگار چاوەڕێیە

 
ْعل مَ َل وَْ” :هەروا دەفەرمێ ات ل ونَ َاَّلَّ ينَ َي  ق  اذ اَي  مََْم  ََل ه  انَ ََع   دَ َل س  نََِْل  َك  واَُم  مَّ لَ َع  م  ئەو کەسانی  –َ"الْع 

ووە، کۆڵیان لە کار بۆ هات ملسو هيلع هللا ىلصشەڕ دەکەن بیانزانیایە چ خێر وموژدەیەکیان لە زاری محمدەوە 
 5 وعەمەل دەدا.

 
"دەشفەرموێت: 

ََُّمَْهَ  ة َاْْل لْقَ َش  اْْل ل يق  ََُّو  ََش  تْل  ََق  ْت  د يمَ ََت 
 
اء َاَأ م  ْيَ َلسَّ ََخ  تْل  نََْق  ت ل وه ََم   شەڕ – "ق 

 بکوژرێ دەستیان لەسەر ئەوەی ئاسمانن، ژێر کوژراوی خراپترین ومەردمن، خەڵق وخراپترین
 .کوژراوە وخێرترین باشترین

 

                                                             

بڵێ هەر ئەوەندە  ی وا گەورەی هەیەزانێ خێرێکۆن کابرا بچ، وەك و بە ڕوویان بجەنگێپیاو شەڕیان بکات واتە خێرەکەی ئەوەندە گەورەیە  5
 خێرەم بۆ بێ بەسمە !
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فەرمان ئەکا  ملسو هيلع هللا ىلص خوا سەرەڕای ئەو نوێژ وڕۆژوو گرتن وقورئان خوێدنەوە زۆرەیان، پێغەمبەری
ڕێی شەڕی وئەمیری ئیمانداران عەلی کوڕی ئەبو تاڵیب وهاوەاڵنی ها ،وشەڕ وقیتالیان دەگەڵ بکرێ

و ناکۆكی ئەو شەڕە بێ؛ بە پێچەوانەی و، نەبووە کەسیان لە شەڕیان دوو دڵ بێتئەو قەومە دەکەن
ەو ئشەڕەکەی ئەهلی بەسڕەو شام کە هاوەاڵن لەو شەڕە دوودڵ بوون ویەکدەستە نەبوون. چونکە 

نیان دەکرد. جا ەستەیەك بوون شەڕ وقیتال ودژایەتی موسوڵماناد –اتا خەواریج و –دەستەو کۆمەڵە 
ەوان خراپترن، ئەو دەستەی ئێستا ئەگەر لە بیر وباوەڕیشدا هاوڕای وان نەبن بەاڵم لە کۆمەڵێ الیەن ل

 .ەجگە لەوەی خەڵكانی وایان تیایە هەمان دیدی خەواریجیان بەرامبەر بە موسوڵمانان لە دڵ
 

 .. ئەمە سێ دەستە
 

  لە وخراپتر، کە قەومێکی بە ناو موسوڵمانن دەستەیەکی چوارەمی تریان هەن لەو سێی تر
 اونەتەوە.عەتەکانی ئیسالم هەڵگەڕناوی ئیسالمەتییەکە هەڵنەگەڕاینە، بەاڵم لە دەست گرتنە شەری

 
تەکانی ۆتە شەریعەتجا ئەو کافر وئەو مورتەدانەو، ئەوانی بە نێو موسوڵمان بوونەو دەسیان نەگر

هەر هەموو  ؛مابنسیماو ڕوخساریشی لەسەر  ەرتەوە ئەگاونەو، ئەوانی لە شەریعەتەکان هەڵگەڕئیسالم
ەوە ا بکرێ تا دەست بە شەریعەتەکانی ئیسالمدبە ئیجماعی موسوڵمانان پێویستە شەڕیان لەگەڵ

و تا ئەو کاتەی فیتنەو ئاشووب وئاژاوە ئەپچڕێت ودین وئاین وبەرنامە هەر هەمووی بۆ دەگرن
مر ونەهی وهەواڵەکانی نێو ئەو کە کتێب وئە -خوای گەورە  و، گوتەیخوای پەروەردگار ئەبێت

 .رز وشەکاوەترینی وشەکان ئەبێبە -کتێبەیە 
 
ن بۆ کەس نەبردبێ، دەی کە یاو دەستش هەموو لەو کاتەیە ئەوان لە واڵتی خۆیان بنانەقس مئە

کە هێرشیان  - ملە عێراق وخوراسان وجەزیرە وڕۆ - دا گرتووەدەستیان بەسەر خاکی موسوڵمانان
َ} ؛بۆ بردوون ودەستیان بە زوڵم وتەعەداوە لێ وااڵ کردوون

 
َأ ات ل ونَ َّل  ث واَق وًْماَت ق  مََْن ك  ان ه  ْيم 

 
واوَ َأ مُّ َه 

اج َ ولَ َب إ ْخر  مََْالرَّس  مََْو ه  وك  ء  ََب د  ل  وَّ
 
ةَ َأ رَّ مََْم  ْون ه  ْش  َت 

 
َ َأ قََُّف اّللَّ ح 

 
نََْأ

 
وْه ََأ ْش  نْت مََْإنَََْت  ْؤم ن يَ َك  مَْق َََم  َات ل وه 
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مَ  بْه  ِذ  ع  َ َي  مََْاّللَّ يك  يْد 
 
ي ْخز ه مََْب أ مََْو  ْك  ي نُْص  ل يْه مََْو  ََع  ي ْشف  ورَ َو  د  ْؤم ن يَ َمَ ق وََْص  ََي ْذه ْبَوَ ََم  يْظ  َغ 

ََق ل وب ه مَْ ي ت وب  َ َو  ََاّللَّ نَََْع   اءَ َم  َ َي ش  اّللَّ ل يمٌََو  ك يمٌََع  کە لە سوێند  ەوانەدا ناچنئ بەگژ ئێوە ئاخۆ - ٦ {ح 
ئەوان کردیان  ەر لەناوخۆدەرکەن؛ دەس پێشکەریش )لەشەڕێدا(پاشگەزبوونەوەو نیازیان وابوو پێغەمب

ئێوە دەگژیان    ترسان، خودا لەوان هێژاترە؟ ئێوە لەوان دەترسن ؟! ئەگەر باوەڕووهێناوە، بۆ لێ
تووشی ئازار دەکاو ژێریان داخاو سەروودەخا ڕابچن وشەڕیان بکەن؛ خودا هەر بە دەستی ئێوە ئەوان 

و، خودا حەزکا ڕقی دڵیان ڕادەماڵێ  داو کارێک دەکا کوڵی دڵی باوەڕداران دابمرکێبەسەریان
 .هەڵگرێ، لێی وەردەگرێ. خودا زانای لە کارزانەهەر کەسێکی لە گوناهان دەس

 
لە پێغەمبەرەوە پشتڕاست  ەوەڕێگەندین چکە لە -وای پەروەردگار ئیساڵحتانکات خ -بشزانن 

ََ": ملسو هيلع هللا ىلصفەرمووێتی کرایتەوە کە  ََّل  ال  ةٌََت ز  ائ ف  ََم نََْط  ت  مَّ
 
اه ر ينَ َأ ََظ  ََْْل ِقَ اََع   مََّْل  ُّه  نََْي ض  مََْم  ل ه  ذ  ََخ  ّل  َو 

نَْ مََْم  ه  ال ف  ََخ  ة َق ي امَ َإل  اع   تا دەمێننەوە، دا حەق لەسەر ەمئوممەت ئەم دەستەیەکی بەردەوام - "السَّ
و، زەرەریان یا ناکۆکیان بێ وموخالەفەیان بکا وبکات تێ پشتیان نییە کەس بە پەکیان قیامەت ڕۆژی

 .ەروەك سابیتە کە لە واڵتی شامن ئەو کۆمەڵەه -لەوان پێ ناگا 
 
 

 -ەم فیتنەو ئاشووبە سێ دەستەو کۆمەڵن :مەردم لجا 
 

  ەندژ بەو قەومە گەندەڵ وخراپەکاردەستەی سەرفراز وسەرکەوتوو کە موجاهید وتێکۆشەرانی. 
 کە خۆیان دەستەی موخالیف وپێچەوانەشیان کە بریتین لەو قەومە ناحاڵییەی بەگەریان کەوتوون ،

 .بە موسوڵمان دەزانن
  دەستەیەکی َ لم  ا لە ب؛ ئەو کەسانەی دەستبەرداری جیهادی ئەو قەومەن، وساردکەرەوەیش ِذ 

 .ودروست بنڕووی ئیسالم وبڕواشیانەوە ڕاست 

                                                             

 15 - 13التوبة:   ٦
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، ا پیاو با لە خۆی بڕوانێ ئاخۆ لە پاڵ کۆمەڵە سەرفراز وسەرکەوتووەکەدایە ، یا پشتلێکەر وخاذلج
 ەستەیەکی چوارەم لەم بەینەدا نەماوە !؟ چونکە هیچ د ناکۆک وموخالیفەکەویا 

 
 

ئەوەش بزانن کە جیهاد کردن هەم خێری دونیا وهەم خێری ئاخیرەتیشی پێوەیەو، دەستبەردار بوونی 
َلَْهَ َْلَق َ}جیهادیش دۆڕانی دونیا وئاخیرەتە، خوای پەروەردگار لە کتێبی پیرۆزیدا دەفەرموێت: 

ونَ  بَّص  ََب ن اَت ر  ىَإّلَّ  هەر کە – دووانە لەو یەکێ لە جگە چاوەڕێن ئاخۆ: بێژە – 7 {اْْل ْسن ي ْيَ َإْحد 
 ویا وسەرفرازی سەرکەوتن یا: مەبەست - ؟ ببێ تووش ترمان شتێکی – باشەکانن دووکیان
لە ژیندا بێ ئەوە بەڕێزە وخاوەن پاداشتی دونیا وچاکەی  یشموجاهیدێك هەر وبەهەشتە، شەهیدی

 .پاداشتی ئاخیرەتەوە، هەر کەسێکیشیان بمرێت ویا بکوژرێ ڕێبواری بەهەشتە
 

ٌٌالَشِهيدٌ ٌْعَطى"يٌ َ:دەفەرموێت ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەر  ْغَفرٌ ٌ؛ِخَصالٌٌٍِست  َولٌٌَِلٌ ٌي 
َ
ٌِمنٌٌَهٌ َمْقَعدٌٌََوي َرىٌَدِمهٌٌِِمنٌٌَْقْطَرةٌٌٍبِأ

لَةًٌٌَوي ْكَسٌٌاْْلَنَةٌِ يَمانٌٌِنٌْمٌٌِح  ٌِمنٌٌَنٌ َوي ؤمٌالَْقْبٌٌِفِتْنَةٌٌََويوىقٌالِْعيٌٌِاْْل ورٌٌِِمنٌٌَوََسبِْعيٌٌَثِنْتَْيٌٌَِوي َزَوجٌ ٌاْْلِ
ْكَبٌٌِالَْفَزِعٌ

َ
 خوای خوێنی قەترە یەکەم لەگەڵ دەدرێتێ؛ وکەرامەتی خەسڵەت شەش شەهید - "اأْل

و، بەرگێك ەدرێتومەنزڵگەی خۆی لە بەهەشتا پیشان د، وگوناهەکانی دەبوورێت لە پەروەردگار
و، لە فیتنەو تاقیکردنەوەی حەفتاو دوو حۆری لێ مارە دەکرێ و،باوەڕ وئیمانی بەسەر شاندا دەدرێلە 

عَ الفَ  –ترسی هەرەگەورە و، لە قەبرا سەالمەت ئەبێت ََز  ْكب 
 
 ٨ئەپارێزرێ.  – األ

 
": ملسو هيلع هللا ىلص دەشفەرموێت

ََإنََّ نَّة َف  ةَ َل م ائ ةَ َاْْل  ر ج  اَد  ة ََب ْيَ َم  ر ج  ََادلَّ ة ََإل  ر ج  اَادلَّ م  اء ََب ْيَ َك  م  ََالسَّ رْض 
 
اأْل َو 

ا ه  دَّ ع 
 
َ َأ ان هَ َاّللَّ بْح  ََس  ال  ت ع  ينَ َو  اه د  ج  ََل لْم  ب يل ه َف  ەر یەك لەو ه نێوان هەن، بەهەشتدا لە پلە ەدس - "س 

ئەودا جیهاد  ، کە لە پێناوپەروەردگار بۆ موجاهیدانی داناونئەرز وئاسمانە، خوای  پالنە وەك نێوان
 .ئەکەن وتێدەکۆشن

                                                             

 52التوبة:   7
 "ەکان روایەتیان کردووە(َنٌسٌ )خاوەن کتێبە "  ٨
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 ملسو هيلع هللا ىلصەر کە پێغەمب وەو بڵندی بۆ موجاهیدە !پەنجا هەزار ساڵ لە بەهەشت بەرزبوونەبەقەد کەوایە 
"دەفەرموێت: 

َمَ  اه دَ َث ل  ج  ََالْم  ب يلَ َف  ََاّللَّ ََس  ث ل  ائ مَ َم  ائ مَ َالصَّ ان ت ََالْق  ََاَّلَّ يَالْق  َ َّل  ْفت  ةَ َم نََْي  َل  ََص  ّل  َو 
ي امَ  ، وەك و جیهاد ئەکاروەردگار تێدەکۆشێتپە خوای پێناو لە موجاهیدەی ئەو نموونەی - "ص 

 .نموونەی ئەو کەسەیە کە خەریکی ڕۆژوو ونوێژە قەت لێیان بێ تاقەت نابێ
 

، ە ڕاهی خوادە وەك جیهاد کردن وابێ لهەروەها پیاوێك لێی دەپرسێ: کردارێکم پێ نیشان
، ڵەوە دەرچووفەرمووی: پێت ناکرێ، گوتی: هەر پێم بڵێ چییە ! فەرمووی: کە موجاهید لە ما

دەی  ؟ گوتی: نا، فەرمووی: نەبی وسستەست بدەیتە نوێژ ، دوونەیشکێنیئەتوانی بەڕۆژوو بی 
 .ئەوەیە کە وەك جیهاد کردن وایە لە پێناو خوای پەروەردگار

 
 .ئەم فەرموودانەش لە دوو صحیحی ئیمامی بوخاری وموسلیم وکتێبەکانی ترن

 
زانایان یەکڕای ئەوەن کە هیچ وەك جیهاد لە نێو عیبادەتە  - ئەوەی من ئاگادار بم -هەروا 

ننەت سوننەتەکاندا نییە. جیهاد هەم لە حەج باشترە هەم لە ڕۆژووی سوننەت وهەم لە نوێژی سو
 باشترە.

 
هریرة  هەتاوەك أبو ؛ەدینەو بیت المقدس خێرترەسەرنگەرنشینی لە ڕای خوا لە دانیشتنی مەکەو م

َ"ەحمەتی خوای لێبێ: ڕڕەزاو  -دەفەرموێت 
ََنَْأل   اب ط  ر 

 
ْل ةًََأ َََل  ب يلَ َف  ََاّللَّ ََس  بُّ ح 

 
ََّإَأ نََْم نََْل 

 
اف قَ َأ و 

 
َأ

ْل ةَ  ْدر َََل  ر ََع نْدَ َالْق  ج  ْسو د ََاْْل 
 
 خۆشەویستترە لەکنم بگرم نیسەنگەرنشی خوا ڕای لە شەو یەك – "اأْل

 باشترین عیبادەتی بەر ئەخاتە شەوێك ریباتی!  بەرکەوێت ئەسوەدا حەجەری الی قەدرم شەوی
 .جێگەدا پیرۆزترین لە شەو
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انایەك؛ لە مەدینەدا ئەمانەوە نەك لە مەکە، بۆ کۆمەڵە هۆکار وم وئەسحابەکانی ملسو هيلع هللا ىلصبۆیە پێغەمبەر 

ۆڤە لە شوێنێك مانەوەی مر ب اْطَر َبوون. چونکە  راب ْطَمَ یەکیان ئەوەیە کە لە مەدینەدا سەنگەرنشین و
وێنی لە شدا ترسی لە دوژمن بێت ودوژمنی لێ بترسێنێ، هەر کەسیش بە نیەتی بەرگری لە دوژمنا 

اب ْطَمَ وادا بمێنێتەوە   .کار وکرداری مرۆڤیش بە پێی نیەت ونیازی خۆیەتی ەو؛ر 
 

َر َ"دەفەرمێ:  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەر  ََي ْومَ َب اط  ب يلَ َف  ْيٌََاّللَّ ََس  ََم نََْخ  لْف 
 
اَي ْومَ َأ اه ََف يم  و  ن از لَ َم نََْس   ڕۆژەک - "الْم 

 9. رەباشت دی جێیانی ڕۆژی هەزار لە خوا، ڕای لە رباط
 

کە دەفەرموێت:  ملسو هيلع هللا ىلصارسی نەقڵ لە پێغەمبەر دەکا دا هاتووە کە سەلمانی ف هەروا لە صحیحی موسلیم

َر َ" ْل ةَ َي ْومَ َب اط  َل  ََو  ب يلَ َف  ْيٌََاّللَّ ََس  ي امَ َم نََْخ  ْهرَ َص  ق ي ام ه َش  نََْو  م  ََو  ات  اب ًطاَم  ر  ْجر يَ َم 
 
ل يْه َأ ل هَ َع  م  َع 

ْجر يَ 
 
أ ل يْه َو  نَّة َم نََْر زْق هَ َع  م نَ َاْْل 

 
أ تَّانَ َو  ە ڕۆژوو ل خوا ڕای لە سەنگەرنشینی وڕۆژێك شەو - "الْف 

دا بە سەنگەرنشینی بمرێت؛ کار وکردەوەکانی ونوێژی مانگێك خێرترە. هەر کەسیش لە رباط 
و ، لە بەهەشتەوە ڕزق وڕۆزی بۆ ئەهەنێردرێت10وەنووسرێنبۆی د بە بەردەوامی دەیکردن هەمیشە

 تاقیکەرەوەکەی نێو قەبر سەالمەت ئەبێت.لە 
 

 ! بێ فەزڵی جیهاد چۆن ئەبێوسەنگەرنشینی بێ  ب اطر َئەمە فەزڵی 
 

                                                             

 "ەکان گێڕاویانەتەوەو بە صحیحیان داناوە(َنٌسٌ )ئەهلی کتێبی "  ٩
ٌ: ٌملسو هيلع هللا ىلصدەفەرموێت  ەتردا هاتوو ەیرموودەف ەل كەو 10 ُّ ٌٌٍْتٌيٌِّمٌٌَ"ك  ٌٌمٌ تٌَي  ٌإٌٌِهٌِلٌِمٌَعٌٌَََعَ ٌةٌِامٌَيٌَالقٌٌِمٌِوٌْيٌٌََلٌإٌٌِهٌ ل ٌمٌَعٌٌََلٌ ٌىمنٌْيٌ ٌهٌ نٌَإٌِفٌٌَاهللٌٌِيلٌِبٌِسٌٌَِِفٌٌاًٌطٌَابٌِرٌَمٌ ٌاَتٌمٌٌَياَّلٌٌِل 

ٌيٌَوٌَ
ْ
 یاڕ ەدا ل ینیرنشەنگەس ەل ەک ێبەن ەسەک وەئ نهاەت .ێکرەد رۆم یکانەکار وکردار یرەفتەد ێمرەد ەک كیەمردوو رهە - "ْبٌالقٌٌَةٌَنٌَتٌْفٌٌِنٌ مٌَأ

 . ێبەد تەالمەس برەق ەیوەکردنیتاق ەل و،نێکرەد رۆوز ێدرەد ێپ بۆ انەیشەگ تەامیق یژڕۆتا  یکانەکار وکردار ەسەک وەئ ؛تێمرەخوا د

 
 نید یانیژ ەک ؛ەوەتێدا د مانانڵموسو رەسەب یەهرەبکە  ێشت یقوربان ەکرد یانیگ وەئ ەچونک ،ێگاتەد ەیتاز یکێوپاداشت كێسات رەه ەوات
ٌْ ەل ەوییەستکارەد كڕێب ە. )بانیدوژمن یانکیوموشر رەگەڵهاو ەیوەدان رچەرپەب ەب ەنیوئا ٌٌةٌ فٌَت 

َ
ٌٌعٌِجامٌٌِِحٌَشٌٌِِْفٌٌيذٌِوٌَحٌْاأل ٌچ.  – ٢50ل يمذٌِالّتِّ دار 

 .(الِفكر
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َ"دەفەرمێ:  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەر  ْت م عَ َّل  ب ارٌَََي  ََغ  ب يلَ َف  انَ َاّللَّ ََس  خ  د  نَََّو  ه  ََمَ ج  بْدَ َو ْجه ََف  ب ًداَع 
 
 وخۆڵێ تۆز –َ"أ

 .کۆنابنەوە بەندەیەکدا ڕوومەتی بەسەر پێکەوە هەرگیز جەهەنەم ودووکەڵی خوا ڕای لە
 

"هەروا دەفەرموێت: 
َّتََْنَْمَ  اه ََاْغب  م  ََق د  ب يلَ َف  اَاّللَّ ََس  م  ه  م  رَّ َ َح  ََاّللَّ  ڕاهی لە کەسە هەر - "اِلَّار َََع  

 .ا قاچەکانی تۆزاوی بن خوای پەروەردگار حەرامی ئەکات لە ئاگردا ڕۆچندخو
 

سەرماو ؛ وەك بەفر و، جا ئەوەی لەو زەحمەتتروایە ۆز وخۆڵەی بەر ڕوومەت وقاچ کەوێتئەمە ئەو ت
 د، چۆنێکە ؟!. هتقوڕ ..

 
کە ساردی وگەرمی دەکەنە پاساوی دواکەوتنیان  دەگرێبۆیە خوای گەورە عەیبە لەو مونافیقانە 

ونَ َر حَ ف َ}لە جیهاد ودەفەرموێت:  لَّف  خ  ه مََْالْم  د  ْقع  ََب م  ف  َل  ولَ َخ  واَاّللَّ ََر س  ر ه 
ك  نََْو 

 
واَأ ال ه مَََْي  اه د  ْمو 

 
َب أ

ه مَْ س  نْف 
 
أ ََو  ب يلَ َف  ق ال واَاّللَّ ََس  ََو  واتَ َّل  ََنْف ر  ِر ََف  نَّمَ َن ارَ َق ْلََاْْل  ه  دََُّج  ش 

 
اَأ رًّ ن واَل وََْح  ونَ ََك  ه  ْفق   ئەوانەی – 11 {ي 

 بواردو خۆیان پێغەمبەری خوداو دەگەڵ بوون هاوڕێ لە ومان ماڵەخۆیان لە کە دڵخۆشن بەوە
 لەم: دەیانگوت ووجیهادکەن وتێبکۆشن وکەن بەخت خودا ڕاهی لە گیانیان وماڵ کە ویستنەیان

 ! شتنیان هەبوایە، خۆ ئاگری جەحەندەم زۆر گەرمترەیدەرمەکەون. بێژە؛ ئەگەر تێگە گەرمایەدا
 

 ! ئەوانەشی دەڵێن: لە سەرمادا نەکەن دەرچن ! دەڵێین: ئاگری جەهەنەم لەو ساردترە
 

َت َت كَ اشَْ"َ:کە فەرموویەتی ملسو هيلع هللا ىلصهەروەك ئیمامی بوخاری وموسلیم لە صحیحدا لە پێغەمبەر دەگێڕنەوە 
ََاِلَّارَ  اَإل  ِب ه  ال ْتََر  ق  ََ:ف  ِّب  ل ََر  ك 

 
ََأ ََب ْعًضاَب ْعض 

 
اَنَ ذ َف أ ْيَ َل ه  س  ََب ن ف  س  ََن ف  ت اء ََف  ََالِش  س  ن ف  ََو  ََف  يْف  َالصَّ

دَُّ ش 
 
اَف أ ونَ َم   د 

ْد ََِر َاْْلَ َم نَََْت  الْب  وَ َو  ه  ر ير ََم نََْف  ْمه  هَ َز   بردەوەشەکوای بۆ الی پەروەرندەی  ئاگر - "مَ نََّج 
خوای پەروەردگار مۆڵەتی دا دوو  ! خۆم خەریکم ئەخۆمەوەو وا لە ناوا ئەفەوتێمگوتی: خوایە؛ 

                                                             

 ٨1التوبة:   11
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لە زستان وهەناسەیەك لە هاوینا، جا ئەوپەڕی گەرمی وساردی  هەناسانی بکێشێ، هەناسەکیان
 12 ن لە زەمهەریری جەهەنەمەوەیە.تووشتان دێت

 
گەرمایی ە ، خۆی لجا کەوابێ ئیماندار بە سەبر وئارام گرتنی لە گەرمایی ولە سەرمادا لە ڕای خودا

گەرمای و و دەکەوێتە نێڕادەکاش لە گەرماو سەرمای دونیا مونافیقی .وساردی جەهەنەم پێ دەپارێزێ
 جەهەنەم وسەرمای ئەوێ وزەمهەریری !

 
 

 
 

کۆتایی ئەهلی ئیمانە وسەرەنجام بۆ  کە سەرکەوتن -انکات حتخوای گەورە ئیساڵ -ئەوەش بزانن 
 لە خواترس گەورەیش هاوەڵی خەڵكیخوای  ،لەخواترس وخۆپارێزی نێو خەڵکانەو ئەهلی تەقواو

بێ گومان  گەورەشخوای ئەو قەومە هەر شکاوەو ژێرکەوتوون ! وخۆپارێز وچاکەکارە. کەچی 
 هیچ حەول وقوەتێك بە غەیری خوای گەورەسەریخستووین وتۆڵەمانی لێ سەندوون ودیارە کە 

 نییەو نابێ.
 

َوَ } ن؛مەك وپشتیوانی خوای گەورەو پاشەڕۆژی چاکی ئەو بدڵنیا ودڵ ئارامی کۆ بۆیێ کە َت ه ن واَّل 
َ ّل  ن واَو  ْز  نْت مَ ََت 

 
أ ْعل ْونَ َو 

 
نْت مََْإنََْاأْل ْؤم ن يَ َك   هەر. مەخۆن خەمیش نەکاوتێ ڕووتان سستی با – 13 {م 

 .گەر بڕواو بە خوا هەیەئە دەکەون، سەر کە ئێوەن
 

 .سوپاس بۆ خوالێی نییە وشک وگومانمان شتێکە لێی دڵنیاین  دیارە ئەوەش کە

                                                             
ٌدا: "...  ەیکییەتاۆک ەل تێرموەفەد ەک ەتر هاتوو یکێفزەل ەدا ب حیصح ەل ەکەرموودەف  12

َ
ٌٌ،رٌ اْلٌٌَنٌَمٌٌِدونٌََتٌٌِماٌدٌُّشٌَفأ

َ
" ريرهٌَمٌْالزٌٌَنٌَمٌٌِدونٌََتٌٌِماٌدٌُّشٌَوأ

فەرموودەی  – ابل خاريٌمامٌِاْلٌٌِحيِحٌَصٌٌبََِّشِحٌٌابلاريٌتحٌ فٌَ. )یتییەریرەمهەز ەل رماشتانەس نیخترەس و،یتەیرماەگ ەل ننیبەید یرماەگ نیخترسە -
  .(الَسلَِفيَةٌاملكتَبة. چ - 330ل - 32٦0ژ
 سەرماو سەرمای توندە.یش سەختی (َزْمَهِرير)
 13٩آل عمران:   13
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اَاي َ} ه  يُّ
 
ن واَاَّلَّ ينَ َأ لََْآم  مََْه  لُّك  د 

 
ََأ ةَ ََع   مَََْت  ار  يك  نْج  ََم نََْت  اب  ذ  مَ َع  َل 

 
ول  ََب اّللَّ ََْؤم ن ونَ ت َََأ ر س  َو 

ونَ  َت  اه د  ََو  ب يلَ َف  مََْاّللَّ ََس  ْمو ال ك 
 
مََْب أ ك  س  نْف 

 
أ مََْو  ْيٌََذ ل ك  مََْخ  نْت مََْإنََْل ك  ونَ َك  مََْْغف رَْيَ ََت ْعل م  َل ك 

مَْ مََْذ ن وب ك  لْك  ي ْدخ  ََو  نَّات  ْر يَج 
اَم نَََْت  ْت ه  ارَ ََت  نْه 

 
نَ َاأْل اك  س  م  ِي ََو  ََةًَبَ ط  نَّاتَ َف  ْدنَ َج  ْوزَ َذ ل ك ََع  َالْف 

يمَ  ظ  ىوَ ََالْع  ْخر 
 
اَأ تْحٌََاّللَّ ََم نَ َن ُْصٌَََت  بُّون ه  ف  ب ِش  ََق ر يٌبََو  ْؤم ن يَ َو  اَاي َََالْم  ه  يُّ

 
ن واَاَّلَّ ينَ َأ ون واَآم  َك 

ارَ  نْص 
 
اَاّللَّ ََأ م  ََق ال ََك  ْري مَ َابْنَ َع يس  ار ِي يَ َم  و  نََْل لْح  ََم 

 
ار يأ ََنْص  ار يُّونَ َق ال ََاّللَّ ََإل  ْنَ َاْْل و  ارَ ََن  نْص 

 
َاّللَّ ََأ

ن ْتَ ةٌََف آم  ائ ف  ََم نََْط  ََب ِن  ائ يل  ر ْتََإْْس  ف  ك  ةٌََو  ائ ف  يَّْدن اَط 
 
ن واَاَّلَّ ينَ َف أ ََآم  ِو ه مَََْع   د  واَع  ْصب ح 

 
اه ر ينَ َف أ  14َ{ظ 

 
رووکا ؟ کە لە ئازارێکی بەژان ڕزگائەی گەلی خاوەن باوەڕوان ! دەتانەوێ مامڵەیەکتان پێ بێژم 

بکۆشن؛ ئەمە و گیانی خۆتان لە ڕای خودا تێو بە داراییئەو بێنن یبڕوا بە خواو بە پێغەمبەر 

و دەتانباتە ناو باغاتێک جۆباریان بەبەردا دەڕواو لە گوناهانوو دەبوورێ  بۆ ئێوە باشترە گەر بیزانن

   و خاوێنتان لە بەهەشتی هەمیشەییدا دەداتێ؛ ئەمە دەسکەوتی گەورەیەخانووی زۆر خۆش
یاریدەدانێ لە خوداوەو سەرکەوتنێکی نزیکیش. ئەم مژدەیە  –لێدەکەن ێوە حەزیکە ئ –تریش شتێ

باوەڕان ! یاریکارانی خودابن، وەکوو عیسای کوڕی ئەی گەلی خاوەن   بە باوەڕدارەکان بدە
تیان: ومەریەم بە یارانی حەواری گوت: کێ بەرەوخوا دەبێتە یاریدەری من ؟ دەستەی حەواریەکان 

باوەڕ ەر بێخوداین. ئەوسا لە بەرەی ئیسرائیل هێندێکیان بڕوایان هێناو هێندیکیش ه ئێمە یاریدەری
 .مان. ئیتر ئێمە خاوەن باوەڕەکانیانن یارمەتی کرد، تا دەرۆستی دوژمنانی خۆیان هاتن
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گەورە دینی  خواینی کەسێك وگەشتنی بەم زەمانەی کە ژیا -خوای گەورە ئیساڵحتانکا  -بشزانن 
و وەزعی ئیمانداران وموجاهیدانی تێدا ندوو دەکاتەوەو، دروشمی موسوڵمانان وحاڵزی ی تێخۆی

یەکێك  وهاجیران وئەنساڕی کاتی خۆی لێبێ؛ئەژیێنێتەوە، بۆ ئەوەی وەك پێشکەوتووانی ئەوەڵی م
لە گەورەترین نیعمەتەکانی خوای پەروەردگارە بۆ ئەوانەی خێر وچاکەی بۆ ویستوون. بۆیە هەر 
کەس لەم ڕۆژگارە پێی هەڵسێ؛ لە شوێنکەوتووە سەر ڕاست وبە خێرەکانی ئەوانە، کە خوا لێیان 

هەتایە ڕازییەو ئەوانیش لەو ڕازین وبەهەشت وباغاتی بۆ سازداون جۆباریان بەبەردادەڕواو تا 
و ئەمەیە دەسکەوتی گەورەو مەزن وگرینگ. ئەشێ ئیماندارانیش لەمەڕ ئەم میحنەتەیا تێدادەبن

شوکرانەبژێری خوای گەورە بکەن کە لە ڕاستیدا بەخششێکی خوایە، لەمەڕ ئەم فیتنەو ناخۆشییەی 
کانی ر وئەنساڕەئەگەر موهاجی – بە خوا –تا  .رەو مەزنی لە نێو خۆدا هەڵگرتووەنیعمەتێکی گەو

لەم سەردەمەی ئێمەدا  -وەك ئەبو بەکر وعومەر وعثمان وعەلی وئەوانی تر  - پێشکەوتووی
یەکێ لە باشترین کار وکرداریان موجریم وتاوانبارە  دیارە کە جیهادی ئەم خەڵکە ؛وایەحزووریان ب

 بوو.
 

کەسێك کە  ئەچوێنێت؛غەزایەکی وا لە قیس خۆی دیارە کە تەنها کەسێكی دۆڕاو ونەزان شەڕ و
 ؛عوزری بۆ دانابن مەگەر کەسانێك خوا ،ەلە بەش وپشکێکی مەزنی دونیا وئاخیرەت بێ بەش بوو

با لە ڕووی بەدەن  -نەخۆش وفەقیر وکوێر وهاوشێوەیان. ئەگینا ئەگەر کابرا هەبوون بوو  وەك
لە صحیحین  بێتن؛ ڵ وسامانی بەشداری شەڕ وغەزاکەبا بە پارەو پوو -وجەستەوە بێ تواناش بێ 

"کە فەرموویەتی:  ملسو هيلع هللا ىلصدا لە پێغەمبەرەوە گێڕدراوەتەوە 
زَ َنَْمَ  هَّ ز ًياَج  دَََْغ  ق  اَف  ز  نََْغ  هَ َو م  ل ف  ََخ  ْهل هَ َف 

 
َأ

دََِْب  ْي َ ق  اَف  ز  ئەوەی لە دوای خۆی و، بکات شەڕکەرێك ئامادەکات وپڕچەکی کەس هەر -َ"غ 
 .بەشداری شەڕ وغەزاکەی کردووەئاگاداری ماڵ ومناڵ وخانەوادەکەی ئەبێت، 

 
، با خۆی بە پارەو پووڵی موسوڵمانان -هەیە بەاڵم تاقەت وتوانای شەڕی  – ەنەداریشئەوەی 

یا هەر پارەو پووڵێکی  بوو یا لە بیت المال بەخشش وخەاڵت بوو،ت بوو یا ئامادەکات، چ زەکا
یان بێ ، چ ئەوەی لێبیگەینێتەوە خاوەنەکانیبوو وبۆی نەکرا ال حەرامی هەتا ئەگەر پارەی تر. 

 یا سپاردەی لەبەر دەست بوون یا ئەوەتا ئەمانەت وبارمتە بوو، ولەم جۆر هۆکارانە خەبەر بوو
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کە  دیارە ، چونبا لە پێناو خوای پەروەردگاردا بیانبەخشێت ؛ونەیتوانی خاوەنەکانیان بناسێتەوە
 .نەسەرف کردنیا بەخشینیان لە ڕای خوا ڕێ وجێی

 
وای خرمانییەتی، چون واو دەدە باشترینهەر کەسیش ئەهلی گوناه وتاوانی زۆر بوو جیهاد کردن 

َْغف رَْيَ }، خوای تعالی دەفەرموێت: دەبەخشێخۆی باسی کردووە گوناهەکانی پەروەردگار وەك 
مَْ مََْل ك   .ن دەبوورێتگوناهەکانتا لە – {ذ ن وب ك 

 
انی بۆ خاوەنەک پاكکاتەوەو تۆبە بکات ونەیتوانی شتەکەام خۆی لە حەر هەر کەسیش گەرەکی بوو

 ێت، ئەوەشاوەنەکانی وەك ئەجر وپاداشت بیبەخشبگێڕێتەوە، با لە پێناو خوای پەروەردگار لە بڕی خ
ە پاداشتی جیهادەی کسەرەڕای ئەو ئەجر و ڕێ وجێیەکی چاک وخێری نەجات ودەرباز بوونیەتی،

 بۆی دەنووسرێ.
 

وەردگار لەوەی خۆشبێ کە دەمارگیری جاهیلیەتی بووەو خوای پەر ووێ ویستی بهەروا کەس
ئەوانی لەسەر دەمارگیری هۆز چون  .ا ڕوو لە جیهادکاتب ؛بانگەشەی جاهیلیەتی گوتۆتەوە

ن وهیالل وئەسەد ەمەقەیس ویعەشایری وەك  -وعەشیرەت وهەر دەمارگیرییەکی ترا بن 
وەك لە صحیحدا لە پێغەمبەرەوە  ؛ئەمان بکوژ وکوژراویان لە ئاگرن هەموو -وهاوشێوەیان 
"کە فەرموویەتی:  ملسو هيلع هللا ىلصگێڕدراوەتەوە 

ََاإذَ  انَ َاْْل ق  ْسل م  اَالْم  يْه م  يْف  ََب س  ات ل  ََف الْق  ْقت ول  الْم  ََو  َق يل ََ.َاِلَّار ََف 
ََي اَ: ول  اَاّللَّ ََر س  ذ  ََه  ات ل  اَالْق  م  ََف  ْقت ولَ َب ال  ََ-َالْم  نَ َإنَّهَ َ:َق ال  ر يًصاََك  ََح  تْلَ ََع   يه َق  خ 

 
 دوو ئەگەر –َ"أ

اگرە. گوتیان: ئەی ئ لە کوژراویان وهەم بکوژ هەم بنەوە، یەك ڕووبەڕووی شمشێر بە موسوڵمان
فەرمووی: ئەو پەرۆشی ئەوە  !ئەوە بکوژەکە حاڵی بووین، ئەی کوژراوەکە بۆ ؟ پێغەمبەری خوا؛

 15. اکەی بکوژێبوو بر
 

                                                             

 )لە صحیحین دا هاتووە(  15
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"دەفەرموێت:  اهەرو
ََنَْمَ  ََق ت ل  ْت  اي ةَ ََت  يَّةَ عَ َر  َيَ َ:َِم  ب  ب يَّة َْغض  ص  وَل ع  ي ْدع  ب يَّةَ َو  ص  وَ َل ع  ه  ََف   – "اِلَّار ََف 

کوژرا: بە دەمارگیری وبۆ خزم وکەسوکار  نادیار وگومڕادا مەبەستێکی ئااڵو ژێر لە کەس هەر
، ئەوە سەرەنجامی و، بانگەشە بۆ دەمارگیری قەوم وقیلەو کەسوکاری خۆی بکاوقەوم وقیلە هەڵچێ

 1٦. لە ئاگرە
 
ْهلٌٌِبَِعَزاءٌٌَِتَعَزىٌنٌْ"مٌَ: ملسو هيلع هللا ىلصفەرموێت شدە

َ
وهٌ ٌاْْلَاِهِليَةٌٌِأ ِعضُّ

َ
بِيهٌٌِبَِهِنٌٌفَأ

َ
َبٌٌُّفََسِمعٌَ،ٌتَْكن واٌَوَلٌٌأ

َ
ٌَكْعٍبٌٌْبنٌ ٌأ

اًلٌ ٌٌرَج  ول  اَلنٌٌِيَا:ٌٌَيق  يْرٌٌَْضٌاْعض ٌ:ٌٌاَلٌَفقٌٌَِلف 
َ
بِيكٌأ

َ
بَاٌيَا:ٌٌَفَقاَلٌٌأ

َ
نِْذرٌٌِأ نْتٌَما;ٌٌالْم  ٌبَِهَذاٌَفَقاَلٌ.ٌٌفَاِحًشاٌك 

َمَرنَا
َ
ٌٌأ ول   17 ."ملسو هيلع هللا ىلصٌاّلَلٌٌِرَس 

 
بڵێن: بچۆ عەورەتی باوکت  ،ئەهلی جاهیلیەتەوە بات کەسە خۆی وەپاڵ ڕیشەو بانگەشەیهەر 

َ. دی ناوی ئەو ئەندامە بێنن ڕاشکاوانە، بە سەرناو مێژنیبگەزە، 
 
َُّأ ْعبَبنَ َب  ڕەزای خوای لێبێ  – ك 

، وتی: بچۆ کێری باوکت بگەزە فاڵنی، هاوار بۆ فاڵنیبۆ هۆ گوێی لە کابرایەك بوو دەیگوت:  –
رمَ ! کابرا گوتی: بابی  ئاوای  ملسو هيلع هللا ىلصخۆ تۆ بەدەڕەوشت وزمانپیس نەبووی ! فەرمووی: پێغەمبەر َنذ 
 18فەرمان پێکردووین. 

 

                                                             

 )ئیمامی موسلیم ریوایەتی کردووە(  1٦
 )ئیمامی ئەحمەد لە موسنەد دا ریوایەتی کردووە(  17
ادەتی هاواری کردووە، کە عگەورەو گرنگ زانیوەو کە هاواری کردووە بەو ڕیشەو فیزەوە ئەلەوێ ئەو ڕەگ وڕیشەی زۆر بە کابرا   1٨

سەیەکی ق، جێگەی خۆی بووە وهۆ فاڵنی وڕۆ فاڵنی دەکرد جاهیلییەکان بووە کەسێك لە هۆزێك با هاواری بۆ هۆز وعەشرەتی خۆی دەبرد
 .خۆیێدا بدرێ تا زەینی بێتەوە سەروا توندی بە گو

 بەخۆ باشترە - بوون هاتۆتە لەوەوە کە ئەندامەی ئەو - ئالێرە باوکی ەتیعەور باسکردنی: دەفەرمێ لێبێ خوای ڕەحمەتی ميٌِّالقٌٌَبنٌ اٌِ وەك ئیمامی
ٌالَمعادٌِفٌَهدِيٌَخرِيٌزبزانێ کە ناشێ پێگەو جێگەی خۆی تێپەڕ بکاتن. ) ،وبە گەورە نەزانێ ونەفامی جاهیلیەت بانگەشەی خۆی وە بێتەوەو اد 
  (.2/43٨ – الِعباد

 وانەب یوناز زیوف خرەوف تەشرەوع زۆه ڵپا ەتەداو ۆیخ ەک یتەیەوەئ یبر ەل شەزەناح ەفزەل مەئ یئاشکرا وتن: تێرموەفەد یوەغەب یمامیئ
ن ةٌحٌ َشٌْ. )ەداوێل  (.13/121: السُّ
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"مانای ئەوەی کە دەفەرموێت: 
ىَنَْمَ  زَّ زَ َت ع  اه ل يَّة َاء َب ع  هەر کەسە خۆی وەپاڵ ڕیشەو َ–َ"اْْل 

 هۆیەمەن،  هۆقەیس،  هۆواتە وەك جاهیلیەکان هاوارکات وبڵێ:  -جاهیلیەتەوە بات  بانگەشەی
 1٩ ئەسەد ... ! هۆهیالل، 

 
ار ونزیك کەسوکبۆ یا مەزهەب وڕێچکەو بۆ بۆ ئەهلی واڵتی خۆی یا  دەمارگیری هەر کەسەشی
مری ئە وەك چۆن خوای گەورە ئیمانداران تا !هەڵگرتییە جاهیلیەتی  سیفەتەکی بوووهاوڕێکانی 

. بندەولەسەر کتێب وسوننەتی پەیامبەر قایم دەگرن دەست بە پەتی خۆیەوە  ووا دەبنکردووە 
ەکەو جگە چونکە کتێبیان یەك کتێبە ودینیان یەك دینەو پەیامبەریان یەکەو خواو پەروەردگاریان ی

و لە قیامەتیش سوپاس هەر تایبەتی ئەوە؛ لە دنیاشلەو هیچ خوداو پەروەردگارێك بوونی نییە، 
 .برێنەوەفەرمان هەر فەرمانی ئەوەو بۆ الی ئەویش دە

 
اَاي َ}خوای پەروەردگار دەفەرموێت:  ه  يُّ

 
ن واَاَّلَّ ينَ َأ واَآم  َ َاتَّق  قَََّاّللَّ ات ه َح  ََت ق  ّل  وت نَََّو  ََت م  نْت مََْإّلَّ

 
أ َو 

ونَ  ْسل م  واوَ ََم  م  َََج  يًعاَاّللَّ ََِب  بْلَ َاْعت ص  ّل  ق واَو  رَّ ف  واَت  ر  اذْك  ةَ َو  مََْاّللَّ ََن ْعم  ل يْك  نْت مََْإذََْع  اءًََك  ْعد 
 
ََأ لَّف 

 
َف أ

مََْب ْيَ  ْصب ْحت مََْق ل وب ك 
 
ت ه َف أ انًاَب ن ْعم  نْت مََْإْخو  ك  ََو  اََع   ف  ةَ َش  ْفر  مََْاِلَّار ََم نَ َح  ك  ذ  نْق 

 
َكَ م نْهَ َف أ ل ك َا َ َذ  ب ِي  َي 

 َ مََْاّللَّ مََْآي ات ه َل ك  لَّك  ونَ َل ع  ْهت د  نَْوَ ََت  مََْْْل ك  ةٌََم نْك  مَّ
 
ونَ َأ ََي ْدع  ونَ َاْْل ْي ََإل  ر  م 

ْ
ي أ ََو  وف  ْعر  َب الْم 

ْونَ  ي نْه  نَ َو  ر ََع 
نْك  ول ئ ك ََالْم 

 
أ مَ َو  ونَ َه  ْفل ح  َوَ ََالْم  ون واَّل  َّلَّ ينَ َت ك  ق واََك  رَّ ف  واوَ َت  اَب ْعدَ َم نََْاْخت ل ف  مَ َم  اء ه  َج 

ول ئ ك ََاْْل ِي ن ات َ
 
أ مََْو  اٌبََل ه  ذ  يمٌََع  ظ  ََوْمَ ي َََع  وهٌََت بْي ضُّ ت ْسو دََُّو ج  وهٌََو   20. {...َو ج 

 
  و هەر بە موسوڵمانی بمرنئەی گەلی خاوەن باوەڕان ! چۆن پێویستە، ئاوا لە خوا بترسن

و باڵو مەبن. بیر لەو چاکە بکەنەوە کە خودا هەمووالتان دەس دەڕشتەی پەیمانی خوا وەرێنن
دەربارەی کردن: کە ئێوە دژ بە یەکتر بوون، بە دڵ کردوونی بە هۆگر؛ لە سایەی چاکەی ئەمەوە، 

انی ئێستا لێکتر بوونە براو لەسەر لێواری ئاگر بوون هەر ئەو بوو ڕزگاری کردن. خوا ئاوا نیشان
                                                             

 قەیس ویەمەن وهیالل وئەسەد ناوی عەشرەت وهۆزن.  1٩

 10٦ - 102آل عمران:   20
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دەبێ لە نێو ئێوەدا کۆمەڵێك ببن، فەرمان   خۆی بۆ ئێوە ڕوون دەکاتەوە؛ بەڵکوو ڕێگا بدۆزنەوە

نەکا وەك ئەوانە بکەن کە لێکتر   و ڕێ لە خراپە ببەستن؛ هەر ئەوانەش ڕزگاردەبنبە چاکە بدەن
ئەوانە ئازارێکی کەوت. بۆ جیابوونەوە لە دوای ئەوەی نیشانەی ئاشکرایان دیت، ئەوسا کێشەیان تێ

 ... تر ڕەش داگەڕاونلەو ڕۆژەدا کە هێندێک ڕوویان سپی وهێندێك  گەورە هەیە
 
َت َ": بن عباس ڕەزاو ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرموێا وه ََبْي ضُّ ْهلَ َو ج 

 
نَّة ََأ ة َوَ َالسُّ اع  ت ْسو دََُّاْْل م  وه ََو  َو ج 

ْهلَ 
 
رْق ة َأ ة َالْف  اْْل ْدع  ڕووی ئەهلی ناکۆکی سونەت وجەماعەت سپی دەبن وی ئەهلی ڕوو - "و 

 .وبیدعەت ڕەش هەڵدائەگەڕێن وپەرتەوازەیی
 

جیهاد وپەیامبەر و فەرمانبەرداری خوالە  بۆیە بۆ خاتری خوا دەستتان بە جەماعەت ویەکیەتیتان
ولە گوناه وتاوانتان  بە دڵ هۆگروو دەکاو پێکدێن و، خوای گەورەشڕای خوادا قایم بێکردن لە 

 ەکات.وخێری دونیا وئاخیرەتتان بە نسیب د خۆش دەبێ
 

لە ڕێچکەو  و،بین دای وعیبادەتی ئەوە فەرمانبەردارش یارمەتیدا لخوای پەروەردگار ئێمەو ئێوە
و، پارێزێتب لە دونیا ولە ئاخیرەتدا چاکەمان بکاتە بەش ولە سزای ئاگرمان ،وڕێبازی تاوانمان الدا

 خوای .هەڵگرتوونلێیان ڕازییەو بەهەشتی نیعمەتی بۆ  ئێمەو ئێوەش بخاتە نێو ئەو خەڵکەی
وپەنامان  وبە توانایەو خودامان بێ بەسمانەو چاترین پشتزاڵ  ەروەردگار خۆی بەسەر هەموو شتێکاپ

 .تەنیا ئەوە
  

21ٌٌ.واْلمدٌهللٌوحدهٌوصىلٌاهللٌَعٌسيدناٌونبيناٌحممدٌوآلٌوصحبهٌوسلم

                                                             

 .(تاوىالفٌٌَموعٌ َُمٌْ) تيميةٌابنٌاْلسالمٌشيخ فەتواکانی کۆکراوەی: سەرچاوە  21
ٌ ؛2٨ ڵدیج  اِْلهاد: هەشتەمین بەشی - الِفقهٌِكتاب 
املةٌاملكتبة بەرنامەی پێی بە) 423ل - 410ل ٌَچاپی؛ چاپەکەیە موافقی کە - الش  ٌالَمِلِكٌَفْهٍدٌلِِطبَاَعِةٌالم ْصَحِفٌالََّشِيفُم   .(َمع 


