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بِسْمِ اهللِ الرمحنِ الرحي ِم
هلل ََنـمـ ُده ون ـس ـتـعـِـينـه ونـسـتـ ْغـفـِره ونـعوذُ ِ
ِ
ابهلل مـِـن شــروِر أنفـ ِـسـنَا وسـيـِئ ِ
َّ
ات أعـْ َمـالـِنـَا مـَن َـ ْْ ِـد ِه ُ ـ
ََ
إن احلـَ ْـم َـد ْ َ ُ َ ْ َ ُُ َ ْ َ ُُ َُ
ُُ ُ
ِ
ِ
ِ
د ل ــَهَُ وأشـْْــَ ُد أن َّ إلَــهَ إ َّ َ َوحــْ َدهُ َ ش ـَ ـ ِر َ
ه لــَهُ وأشـْْ ــَ ُد أن ُعـَ َّـم ــدا ع ـَ ـْـ ُـدهُ
م ـُضـ ـ َّـل لــَهُ ومـَــن ـُضـْالـ ـ ْل ــَ ــَاـ َ
ٍ
ِِ
صحِ ِه.
ص ِل َعالَى ُعَ َّمد َو َعالَى آله و َ
َوَرسـُولـُهُ .الالَّ ُْ َّم َ
تيَنةفكرين و برينةكردنةوة واي لة موسوولم انان كوردووة كوة بوةبيَ تور لوة ليَثرسوينةوةي ووواي
طةورة بيدعةت (واتة :شتة زيادكراوةكان بؤ دين) تيَكةلَ بة دين بكةن ،ضونكة هةر موسولم انيَك تؤزيَ بري
لة يةكةمني رِوكين ئيسالم بكاتةوة زؤر بةباشي بؤي وةدةردةكوةويَ كوة هوةروةكو ضوؤن شوايةتيدان بوة
اله)هةيوة و ثيَناسوةي ئوةه ي تةوحيودة ،هوةروةهاش ئيقراركوردن بوة(أشهَْه ه هدااأَنا
وشةي ثوريؤزي( َالاإلَهََاإل ا
ل)طةورةترين بةلميَن و ثةميانة بؤ دوركةوتنةوة لة بيدعةت ,ضون هيض كوة بوة موسوولم ان
هُمهَهمهداًااَرسولهاا ها
ناذميَردريَو هووةتا ئيقوورار بووة ثيَةةم ةرايووةتي ثيَةةم ووةر موحةممووةد نووةكاتﷺ وة بووةو ئيقوورارةش هووةمو
بيدعةتيَكي لة وؤي قةدةغةكردووة ،ضونكة كاتيَك كة دداني بةوةدانا كة موحةممةدﷺ نيَوردراوي ووايوة
ئةبيَ بزانيَ كة ثيَةةم ةر موحةممةدﷺ لةاليةن وواوة جطة لة ئوايين ثوريؤزي ئيسوالم هينوي نوةهيَناوة و
ئيسالميش بة شةهادةتي قورئان كاملَ بووة و ثيَويسيت بة كام مكردن نيية ،بوةمم بةداووةوة هوةمورِؤذيَك
زياتر لةرِؤذاني رِابوردوو لةاليةن موسولم اناني نةشارةزاوة شيت تازةداهيَنراوة و تيَكوةلَ بوة ديون كوراوة و
ئةكريَ  .يةكيَك لةو بيدعةتانة ئاهةنط طيَرِانة بة بؤنةي يادي لةدايك وني ثيَةةم ةرمان موحةممةدﷺ ,كة
بةداوةوة لةناو موسولم اناندا بةبةشيَك لة دين ضاوي ليَ ئةكريَ .
سوثا بؤ ووا كوة زانايواني موسوولم ان هوةر لوة سوةرةتاي داهيَنواني ئوةم بيدعةتوةوة توا ئيَسوتا
بةردةوام موسولم انانيان لةحةقيقةتي ئةم بيدعةتة ئاطاداركردؤتةوة.
ئةم نامي كةي كة لةبةردةستاناية لةاليةن براي بوةرِيَز كواز زريوان سةرضوناريةوة وةرطيَورِدراوة بوؤ
سةر زماني كوردي لةطةلَ ئةوةدا كة زؤر كورتة بةمم كؤمةلمة بةلمطةيوةكي جوواني لوةوؤطرتووة .هيووادارم
كة وواي طةورة بيكات بةهؤي داض مةكاندني كؤمةلميَك لة موسولم انان.
بؤ زياتر شارةزابون لةم بابةتة بطةرِيَنةوة بؤ كتيَيب:
" ليَكؤلوَينةوةيةكي بابةتي و زانستيانة دةربارةي:
حوكمي يادي مةولود خويَندنةوةو ئاهةنط طيَرِان
بة بؤنةي لةدايكبوني باشرتيين ثيَغةمبةرانﷺ"
ئامادةكردني مامؤستا :عةبدولةةفور عةبدولمآل سالمةح

ٍ
ِِ
صحِ ِه.
صالى ُ َعالَى ُعَ َّمد َو َعالَى آله و َ
َو َ
عةبدولرِةمحان حسيَن ثور
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بِ ْس ِم ِ الرمح ِن الرحي ِم
سةرةتا سوثا و ستايش بؤ ووداي جيهانةكان ،وة درود و سةالم لةسةر ثيَةةم ةرمان ُممهد كوة

بةرِيَزترين دروستكراويَيت ،وويَنةراني بةرِيَز! ئةمة ضةند(بةلمطة)يةكة بؤ ئةو موسوولم انانةي كوة بةبؤنوةي
لةدايك وني باشرتين ثيَةةم ةرةوةﷺ ئاهةنط دةطيَرِن ،داواكارم لة وواي طةورة كة سودي ليَ ينن:
بةلَطةي يةكةم
 -1ثيَغةمبةري خواﷺ بؤخؤشي ئةمري ثيَكراوة كة شويَن شةرعي اهلل بكةويَت :
لة رِاستيدا وواي طةورة فةرماني كردووة بة ثيَةةم ةرةكةيﷺ تةنها شويَن ئةو شةريعةتة بكةويَ
كة وؤي بؤي ناردووة ،وة بة هيض جؤريَك نةكةويَتوة شوويَن ويسو و بؤضووني ووؤي يوان هةواوهةوةسوي
ه
هااتَلاعَهْهه ْ ا
اج َعلْنَ َ
اعلَه ا َشه هي ََع م هان َها ْ
اك َ
كةساني تر ،وةز لة قورئاني ثريؤزدا ثيَي دةفةرمويَ [ :ا هُث َ
اام َْنه هياََّاع ْع َه َ
1
أ َْهو ه
َا َالاََه ْعلَ همو َنا]
اءاالذ َ
ََ
واتووا :دواجاا ئەتۆماناا تە ساا ۆەگااۆئەنێکۆوەاائێیینە ۆ ەتاا یۆ؛ەەاائێیکەوۆو ەوەەاائێ ە
ت ئ زوویەتۆوەنۆزان نۆەنۆوۆو  .ە

كةواتة بة ثيَي ئةم ئايةتةو ضةندين ئايةتي تريش كة هاومانواي ئوةون ،سوةرجةم وواثةرسوتيةكان

(عَهويفي )ن ،بةو واتايةي كة جيَطةي ضاكسازي تيَدانابيَتةوة و بوةبري و بؤضووني هويض كةسويَك دةسوتكاري
ناكريَ  ،بةلمكو وواثةرسيت ثيَويستة تةنها بة طويَرةي ئةو شةريعةتة بيَو كوة ووواي طوةورة ووؤي بوؤي
داناوين ،هةر بؤية وواي طةورة لة ضةندين شويَندا فةرمان دةكات تةنانوةت بوة ثيَةةم ةرةكةشويﷺ ،كوة

شويَن شةريعةت و وةحي ووايي بكةويَ  ،ئةوةتا وواي طةورة دةفةرمويَ  :ئةي موحةممةد ثيَيوان ب مويَ:ا
2
ل]
وح اإه َا
انااَه َ
[إه ْنااأَعه هاإهل َ
واتا :ن ەھۆئەتۆو ند ە ۆگۆئ ەپۆ ڕ ویەتۆوەفۆئن نۆبمەوۆەپیمەناد گۆ ۆندئێ.

لة رِؤشنايي ئةم ئايةتانةوة سةرجةم زانايان بؤضونيان واية كة ثةرسوتنةكان دةبيَو بوة شويَوةي
(شويَن كةوتن) بن ،نةز (داهيَنان) .واتا ( :اإلعههاعالااإلبْْهداع)
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بةلَطةي دووةم
 -2خواي طةورة ناردني ثيَغةمبةرﷺ بة نيعمةت دادةنيَت نةك لةدايكبووني:
ئةطةر بة جوواني وردبينوةوة لوة قورئواني ثوريؤز ،دةبيونني ووواي طوةورة بةنودةكاني ووؤي بوةوة
منةت ار كردووةكة ثيَةةم ةريَكي لة وؤيان بؤ ناردون ،نةز منوةت اريان بكوات بوة لةدايك ونةكوةي .ووواي
ه
هه
اعلَ االْم ْؤهننهنياإه ْذابهع َ ه
اتَهه َ اهفه ْْا
ار هسهولًان ْهااأَفْه هي هِهه ْْاََه ْْهله َ
اناااَّلله َ ه َ َ َ
طةورة دةفةرمويَ :ا[لََق ْد َ
ثاَّهفه ْْ َ
هواعلَ ْهفه ْْاِ َ عهَ َ
ْكْاباتا ْْله ْكم َاتإه ْنا َ افه ه
ه
ه
اض م
ني]()1ا ا
انه ما
واان ْاايَه ْه هلالَهي َ
الل ه
َتَهه َعل هم هه هْاال َ َ َ َ َ
واتا:ەب و ندائاتەبۆئ نیۆمکەچ وۆیە ئدات؛ەوۆە ۆوینەھۆئە ۆە ا نکەن ئدوو ەپیغۆنبۆئ تە
بێ؛ەن ش نۆو نکە ئدا تەبۆگۆئداەد ئێیی ۆو ەوەبۆەپ وژیەنا تەد گرێەوە ۆەو یبەوەو ئزان داە
نا تەدێیێ؛ەوۆەد پیشداەھ چ تە ۆەھ چەنۆد زانک .ە
ە

بةلَطةي سيَيةم
 -3ثيَشينة باشةكامنان رِؤذي لةدايكبوني ثيَغةمبةريانﷺ بة رِؤذيَكي ئاسايي ضاوليَكردوة:
ثيَشوووينة ضووواكةكا ان(الســالل ال ــاح) هوووةرطيز نةضوووون لوووة رِؤذي لوووةدايك وني ثيَةةم وووةرداﷺ،
وواثةرسوويت و كوواري ويَووري تاي ووةتي ئووةبام بوودةن ،بووةلمكو هووةروةز رِؤذة ئاسوواييةكاني توور تةماشووايان
كردووة ،ئةطةر كاريَكي وايان بكرداية ئةوا بيَطومان ثيَ ان دةطةيش و ليَيوان نةدةشواردينةوة ،هوةمومان
دةزانني كة ثيَشينةكا ان (ئةسحابة و شويَنكةوتوانيان) زيواترين وؤشةويسويت و بةطوةورةدانان و شوويَن
كةوتنيان هةبووة بؤ ثيَةةم ةرمانﷺ.
زاناي ثاية بةرز (أبـو ع ـد احلفـار اكـال

"811ك") دةفوةرمويَ ( :وةز دةزانون كوة رِؤذي هوةيين

باشرتين رِؤذة لة هةفتةدا ،وة باشرتين ووا ثةرسوتيش كوة لوة رِؤذدا ئوةبام بودر َي بوةرِؤذو بونوة ،كةضوي
ثيَةةم ةرمانﷺ ليَي قةدةغة كردوين كة رِؤذاني هةيين بة رِؤذوبني ،ئةمةش بةلمطةي ئةوةية كة نابيَ هيض
ثةرستنيَك دابهيَنني و ثةيوةسيت بكةين بةكات و شويَنيَكي تاي ةتيةوة ئةطةر لة شةرعدا نوةهات يَ  ،ئويرت
هةر ثةرستنيَك لة شةرعدا نةهات وو نابيَ لة وؤمانةوة ئوةبامي بودةين ،ضوونكة كؤتوايي ئوةم ئوممةتوة
هاعاالِهلَ ه ا
نوواتوانن شووتيَكي وا بهيَننووة ئوواراوة كووة لووة سووةرةتاكةي باشوورتبيَ  ...كةواتووة (تاخلهُها ه لهههَهاياإهعهه ه
()2
ح) باشة و ويَر لةوةداية كة لة رِيَطةي ثيَشينة ضاكةكانةوة برِؤين.
الصاله ها
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بةلَطةي ضوارةم
 -4بؤضي رِؤذي دوانزةي رِةبيعي يةكةم نةكرا بة سةرةتاي سالَي كؤضي؟

ئةطةر تةماشاي زانسيت وةليفةي بةرِيَز (عه َمهيي كوورِيا َخطهاب) بكوةين ئينجوا تيَدةطوةين بؤضوي

كاتيَك كة ميَذوي ئيسالمي دةستنيشان كرد ،هةستا كؤض كردني ثيَةةم ةري كورد بةسوةرةتاي ميَوذووﷺ،
نةز السايي طاورةكان بكاتةوة و لةدايك وني ثيَةةم ةرﷺ بكات بة سةرةتاي ميَذوي ئيسالم .ضونكة كوؤض
كردنةكةي سةرةتايةز بوو بؤ سةركةوتين دينةكةي ،ئايوا دةزانيو بؤضوي رِؤذي لوةدايك وني ثيَةةم وةري
نةكرد بة سةرةتاي ميَذوي ئيسالمﷺ؟ لةبةر ئةوةي كة رِاستيية ثرِواتاكوان ااتوة ثويَش هةنوديَك بؤنوةي
الوةكي يةوة.
بةلَطةي ثيَنجة
 -5يادكردنةوةي لةدايكبوني ثيَغةمبةرﷺ بيدعةتيَكة كة شيعةكان دايان هيَناوة.
موسووولم اني وؤشةويسو ! بزانووة يةكوةم كووة كووة ئاهووةنطي مووةولودي ثيَةةم ووةريان داهيَنوواﷺ،
وةليفة ( اطميـة)كان بووون لوة شواري قواهرية كوة لةسوةدةي ضووارةمي كؤضويدا بووو ،نوةز هوةر بةتوةنها
لةدايك وني ثيَةةم ةرمانﷺ ،بةلمكو شةش ياديان داهيَنا :لوةدايك وني ثيَةةم وةرﷺ ،لوةدايك وني ئي وامي
عةلي و اطيمه و حةسةن و حسيَن وة يادي لةدايك وني وةليفةي سةردةمي وؤيان ،ئيرت ئوةم بيدعةيوة
ضـ ُـل ابــن أ َِمـ ْـي اجلُيُـ ْـو ا"515ك") بووووة مايووةي نةهيَشووو و لووةبري
لووة نوواو موسووولم اناندا مايووةوة توواكو (ألَ ْ َ
بردنةوةي لة ناو وةلمكدا ،تا ئةوكاتةي لوة سوالمي (524ك)دا دوبوارة لةسوةر دةسويت فوةرمانرِةوا("احلـاكم
أبمــر " اخلاليفــة الفــاطم ح ــم م ــر مــن  386إىل  411ـ) تةشووةنةي كووردةوة ،لووة كاتيَكوودا وووةريك بوووو
بةتةواوةتي لةبري وةلمك بنيَتةوة.
كةواتة بةطويَرةي ئةم ميَذووة ،ئوممةتي ئيسالم بة هيض شويَوةيةز يوادي موةولوديان نةكردؤتوةوة
تاوةكو كاتي هاتين دةسةمتي دةولمةتي َّاطمفَكان ،جا ئايا ئةو (َّاطم )يانة كة شويعة مةزهوةبيش بوون،
ثيَويس دةكات ئيَ ة شويَنيان بكةوين و الساييان بكةينةوة ،وة ئةوةي ئةوان دايان هيَنا لوةوؤمان و لوة

وةلمكيشي بكةين بة دين؟ ياوود ئةوةنودة ثوريؤز بكريَو  ،تواكو هةنوديَك لوة موسوو مل اناني ئوةمرِؤ دةلمويَن
شةوي لةدايك وني ثيَةةم ةرﷺ لة شةوي قةدريش بةرِيَزترة!

5

بةلَطةي شةشةم
 -6بةلَطةيةكي رِاست بةدةستةوة نيية لةسةر ئةوةي كةة ثيَغةمبةةري ئيسة مﷺ لةة دوانةزةي رِةبيعةي
يةكةمدا لةدايك بوبيَت:
ئاهةنط طيَرِي بةرِيَز! ئايا دةزاني كة ميَذونووسان جياوازيوان هةيوة لوة دةستنيشوان كردنوي ئوةو
مانطةي كة ثيَةةم ةرماني تيَدا لةدايك بووةﷺ؟ هةنوديَكيان دةلمويَن لوةمانطي (رِةموةزان)دا لوةدايك بوووة،
بةمم زؤرينةيان لةسةر ئةو بؤضونةن كوة لوةمانطي (رِةبيعوي يةكوةم)دا لوةدايك بوبيَو  ،ثاشوان ئوةمانيش
ناكؤكيان هةية لةسةر دةس نيشان كردني رِؤذي لةدايك ونةكةي!.
اع ْهداالّبا)ة.
با َ
بؤية طوتراوة ()2ي رِةبيعي يةكةم لةدايك بووة ئةمةش طوتةي (اإه ه
احه ْ ا) بة صةحيحي داناوة و زؤربوةي ئوةه ي حوةدَهث
إبا َ
وة يان ()8ي مانط لةدايك بووة ئةم ميَذووة ( ه
لةسةر ئةم بؤضونةن.

ِههااي فَه َدتي) و ( َ ههورَيي ) بووة رِاسووتيان
وة طوتراويشووة رِؤذي ()9ي مووانط لووةدايك بووووة ئةمووةش ( أب اوا ْْلَ َ
اإسهقا ) باسوي كوردووة ،وة طوتراويشوة
داناوة ،وة طوتراوة ()12ي مانط لوةدايك بوووة ،ئةموةش (اإب هها ْ
()17ي مانط يان ()19ي مانط لةدايك بووة . ...
ئووةم جياوازيووةش كووة شووةش بووةرواري جيوواوازة تووةنها بةلمطةيووة لةسووةر ئووةوةي كووة ئةسووحابةكان
سورنةبون لةسةر دةستنيشانكردني بةرواري لةدايك وني ثيَةةم ةر و طةياندني ثيَ انﷺ ،جوا ئةطوةر ئوةو
ي جيواوازي ،وة
رِؤذة ئاهةنط و ثةرستين تاي ةتي تيوا بكرايوة ،ئوةوا زؤر بوةجواني ث َي وان دةطةيشو بوةب َ
لةدايك وني ثيَةةم ةريانﷺ زؤر بةوردي دياري دةكرد .ضوونةكة دةبووو بوة بةشويَك لةدينةكوةمان ،وةكوو
دياري كردني رِؤذة ثريؤزةكاني تر.
سةير لةوةداية كة جارانيش هةنديَك لة فةرمان رِةواكاني (ئةربيل) واتا هةوليَري ئيَسوتا ،سوالميَك لوة ( )8و
سالميَك لة ( )12ي رِةبيعي يةكةمدا ئاهةنطي مةولوديان دةطيَرِا ،ضونكة وؤشيان دلمنيوا نوةبوون لوة رِؤذي
()1

لةدايك ونةكةي.

 1بؤ زياتر ئاشنابون بةم باسانة برِوانة " إبْ ُن َخالَ ان "437 / 1
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بةلَطةي حةوتةم
 -7ثيَغةمبةري خواﷺ لة رِةبيعي يةكةمدا كؤضي دوايي كردووة ئةطةر يادكردنةوة شةرعي بيَت ئةوا ئةو
مانطة مانطي خؤشي و ئاهةنطة هةم مانطي دلَتةنطي و ماتةمة:
ئةطةر ب ميَن باشة با وابيَ ()12ي رِةبيعي يةكةم لوةدايك وني ثيَةةم ةرمانوةﷺ ئوةوا كتومو ئوةو
ميَذووة دةكات كة تيايدا وةفاتيشي كردووة ( رِؤذي دووشةممة  12ي رِةبيعي يةكوةم )ئويرت دلمؤؤشوي و
شادي و ئاهةنط طيَرِان لة ثيَشرت نيية لة وةفةت و بيَ تاقةتي دةربرِين ،لة رِابوردوشدا زؤريَوك لوة زانايوان
هاجا
جاال ههدَ هااالْ َيا ه َههاهها " 734ز")وة(ابْ ها
موسولم انانيان لةم رِاسوتية ئاطاداركردؤتوةوة ،وةز ئي وامي( َات ها
ها ا ْْلَ ه
ال َْمههاله هك ه ا"  737ز") ووواوةني كت ويَيب (ال َْمه ْد َخل) كووة دةفووةرمويَ (:زؤر زؤر جيَطووةي سةرسووورِمانة ،كووة
موسولم انان لةم مانطةدا يادي لةدايك بووني ثيَةةم ةرﷺ دةكةنةوة بة طؤراني و وؤشي و شادي دةربرِين
وةز لة ثيَشةوة بامسانكرد ،ضونكة لةرِاستيدا ثيَةةم ةري مةزنﷺ لوة هوةمان مانطودا وةفواتي كوردووة و
طةرِاوةتةوة بؤالي وواي وؤي ،بة وةفاتكردنةكةشي ئوممةتي ئيسالم توشي ناوؤشي و نارِةحةتيةكي وا
طةورةبووة ،كة هيض مةينةتيةز بة ئةنودازةي وةفوات كردنةكوةي كاريطوةر نوةبووة لةسوةريان ،بؤيوة لوةم
مانطووةدا ثيَويسووتة زيوواتر فرميَسووك بووة ضوواوةكا اندا بيَتووة ووووارةوة و دلمطووران بووني بووة رِوداوي وةفوواتي
ثيَةةم ةرمانﷺ كةضي تةماشا دةكةي لةم مانطة ثريؤزةدا موسولم انان ضؤن وؤشي و شادي دةردةبرِن
و ياري و مةزاق دةكةن(.))1
بةلَطة هةشتةم
 -8ئاهةنط طيَرِان بؤ لةدايكبوني ثيَغةمبةرﷺ ضاوليَكةرية بؤ طاورةكان:
شتيَك جيَطاي تيَرِامانة ،ئةويش ئةوةيوة كوة ئاهوةنطي موةولودي ثيَةةم وةرﷺ زيواتر لوةو ومتانوةدا
سةريهةلمداوة كة موسولم انان هاوسيَ بوون لةطة َل طاورةكانودا ،بوؤ ونوة سووريا و ميئور ،ئويرت ضوونكة

طاورةكان سامنة ئاهةنطي يادي لوةدايك بوووني (عيسواا )دةكةنوةوة ،يوان سوامنة لوة رِؤذي لوةدايك وني
ئةنداماني ويَزانةكانيان ئاهةنط دةطيَرِن ،ئةمةش بوَتة هؤي ويَرا بآلوبونةوةي ئاهةنطي مةولود لة نيَووان

موسولم انانيشدا.
( 1مدخل الشرع الشر ل  ( .)16 / 2وةرطيَرِ :جا براي بةرِيَزم هةركةمسان بينيوة كوة يوادي لوةدايك وني بوؤ منودالَ يوان وؤشةويسوتاني
وؤي كردبيَ  ،ئةمة تةنها لة كاتيَكدا بووة كة لة ذياندا ماوة ،بةالمم لة دواي مردنيان هةرطيز نوةمان ينيوة يوادي لوةدايك وني بوؤ بكوات،
بةلمكو سالميادي كوض كردن و يادي ماتة ميين بؤ طيَرِاوة ،دةي موسولم انان ثةند وةرطرن!).
( مامؤستا ع د الرمحن /مةبةس لةم قسةية ئةوةية كة وةلمكي وادةكةن نةز شةرعي و رِةوا بيَ  ،ضونكة لةشةريعةتي ووادا سوالميادي
لةدايك ون و كؤضكردن هينيان رِيَطة ثيَدراو نني.)..
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هاَُّماُمَم ه هدا ََشْه ه االه ههدَ هااالِ ه َ ا هتياالشههاَّع "902ز" ) ثش وتطريي ليَكووردووةو
ئووةم بؤضووونةش(اْله ه
فبااَّتَذتاالَفل َ ه
ه
ه
ااإلساله اأ َْت ه
َهلاالصله ه
أج َاد ْار)!!
ات ْ
انول َدافَهفه ه ْْاعف ًدااأَ ْ َّب،اََّأ َْه هل ْ
َ
ىلاِبلْك هي همي َ
طوتويةتيَ (:تإذاا ا َناأ ه
واتا :ئةطةر واض ثةرستةكان شةوي لةدايك وني ثيَةةم ةرةكةيان كردووة بوةو ئاهةنطوة طةورةيوة،

ئةوا موسولم انان لة ثيَشرتن كة ئةو رِيَزة بنيَن لة ثيَةةم ةرةكةيان.
اعلهه ْ االْ َقهها هرياا"1014ك")ةوة بةرثووةرض دراوةتووةوة بووةوةي كووة
ئووةم طوتةيةشووي لووة اليووةن (ال هْمههال َ
دةلميَ  ( :يهاهْال ها ه
فَاإّنانأنورت َن هاِبه الَي هاأ َْه هل ه
:امااَهيد َ ه
ْاب).
االك ها
اعلَ ا َ ه
ت ا َه
واتا :دةلميَم ئةوةي بةرثةرضي ئةم طوتةيةي ثيَ دةدريَتةوة ئةوةيوة كوة ئيَ وة فوةرما ان ثيَكوراوة
()1

ثيَنةوانةي طاور و جولةكةكان بكةين.

ا

ا
بةلَطةي نؤيةم
 -9ئاهةنط طيَرِان بؤ لةدايكبوني ثيَغةمبةرﷺ بةلَطةي خؤشةويسيت ثيَغةمبةرﷺ نيية:
وؤشةويسوويت دةرب ورِين بووؤ ثيَةةم ووةرﷺ بووة ئاهووةنط طيَ ورِان نايةتووةدي ،بووةلمكو بووة كوواركردن بووة
سوووننةتةكاني ديَتووةدي ،وة ثيَشؤسووتين طوتووةكاني بةسووةر هووةموو طوتةيةكوودا و بةرثووةرض نةدانووةوةي
حةديسةكاني ،وة ثيَويسوتة ئوةوةيش بوزانني كوة ثيَةةم وةرمانﷺ ووؤي و هاوةلمةكانيشوي دينوداريان بوة
شيَوةيةز كردووة كة ئاهةنط طيَرِان بة بؤنوةي يوادي لوةدايك وني تيَدانوةبووة ،كةواتوة ئيَ وةش هوةر ئوةو
دينداريةمان بةسة كة ثيَةةم ةر و هاوةلمةكاني كردويانةﷺ.
وة كووةوواي طووةورة دةفووةرمويَ ََّ[ :هه َذله َ اََّه ْلفَه ْي َي هحههوا] ــون  58دلمؤؤش و وون بووة ثيَةةم ووةرﷺ
ثةيوةس نيية بة تةنها رِؤذيَكةوة ،بةلمكو ثيَويسوتة موسوولم ان لوة هوةموو سواتيَك لوة سواتةكاني ذيانيودا
دلمؤؤش بيَ بة ثيَةةم ةرةكةيﷺ وة طويَرِايوةلَ بيَو بوؤ فةرمانوةكاني و دوركةويَتوةوة لوةو شوتانةي كوة
نةهي ليَكردووة ،وة م كةض بيَ بؤ سةرجةم ياسا و شةريعةتةكةي كة لةاليةن وواي طةورةوة هيَنواويَيت،
كةواتة دلمؤؤشي دةربرِين لة يةز رِؤذدا كؤنابيَتةوة ،بةلمكو با هةولَ بدةين هةموو رِؤذيَك سووننةتيَكي توازة
لةسوننةتةكاني فيَربني و زياتر ثابةندي فةرمانةكاني بني و بةندايوةتي بوؤ ووواي طوةورة ئوةبام بودةين،
هةتاكو بة ثشتيواني ووا الوازميان بطؤرِيَ بة بةهيَزي ،وة زياتر ياساكاني بريوباوةرِةكةمان و بنوةماكاني
ئيسالم لة نامخاندا بنةسثيَنني.

 1اكورـ الرود يف اكولد الن ود29/
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بةلَطةي دةيةم
 -10لة زؤربةي ئاهةنط طيَرِانةكاندا زيادةرِةوي لة مةدحي ثيَغةمبةرداﷺ دةكريَت:

ئاهةنط طيَرِي بةرِيَز ،موسولم اني ئازيز! بؤ زانياري ثيَةةم وةرمانﷺ دةفوةرمويَ (:لَاعهطْ ههيته اا َ َمهاا
()1
ه
اتَر هسولهاَه).
أَط َْي ْ
اع ْه هدههاََّه هقوله َ
ان ْيَميَاََّهإَّنَااأ ََّن َ
تاالن َ
ص َارىاابْ َاا َ
وااع ْه هدااَّلل َ
واتا :من هةلم ةنيَن وةز ضؤن طاورةكان كورِةكةي مةريةميان هةلمنا ،مون بةندةيوةكي وووام ،توةنها
ثيَم ب ميَن بةندة و نيَردراوي ووا.
بةمم زؤربةي ئوةو ئاهوةنطي موةولود طيَرِانوة ثورِن لوة زيوادةرِةوي و ثياهةلموداني ناشوةرعي بةسوةر
ثيَةةم ةردا ﷺ ،تةنانةت هةنديَك لةوانةي كة وؤشويان ثشو طوريي ئاهوةنطي لوةدايك ون دةكوةن دانيوان
ناوة بةم رِاستييةدا و دةلميَن كة جاري واهةية طوتةكانيان دةطاتة ث ةي كوفريش!
بةتاي ووةتي كاتيَووك ئةوانووةي دةربووارةي ئاهووةنطي مووةولود ش و دةنووسوون بووةبيَ توور فووةرمودة
هةلمدةبةسو بوةدةم ثيَةةم وةري ووواوةﷺ ،بوؤ ثشرتِاسو كردنوةوةي ئوةم طوتةيوةمان ئوةوةتا (عههدالا

الغمهاري) كة يةكيَكة لوة طوةورةكانيان لوةم سوةردةمةدا دةلميَو  ( :ئوةو كتيَ انوةي كوة دةربوارةي موةولود
نووسراون ثرِن لوة فوةرمودةي هةلم ةسورتاو ،كوة ئوةو فةرمودانوة بونةتوة بريوبواوةرِيَكي رِاسوتةقينة لوةالي

زؤرينووةي وووةلمك ،هيوووادارم وووواي طووةورة يارمووةتيم بوودات بووؤ نووسوويين كتيَ يووك دةربووارةي مووةولودي
ثيَةةم ةرﷺ كة دوربيَ لةدوو ش  ،يةكوةم :فوةرمودة درؤ و هةلم ةسورتاوةكان بوةدةم ثيَةةم وةرةوةﷺ،
دووةم :هؤنينووةوة و رِيَكؤسووتين نادروسو و نابووةجيَ ،وة مةبةسووتم لةوةيووة كووة ثياهةلمووداني بويَ سوونور
وااي ه
نةووازراوة ،ضونكة وواي طةورة دةفةرمويَ [ :لعَهغْله ه
ادَهنه هك ْاْ](النسـا  )171واتا :زيادةرِةوي مةكةن

لة دينةكةتاندا.

هةروةها مةدحكردني ثيَةةم ةرﷺ بة وةسفوسةنايةز كةتيايدا نةبيَ ئةوا دةبيَ بوة هةلم ةسوتين
انَْه َع همه ًداا
ب َ
درؤ بؤي ،كةواتوة ئوةو هةرِةشوةيةي ثيَةةم وةرﷺ دةيطريَتوةوة كوة دةفوةرمويَ َ ( :ن ْهاا َ ه َذ َ
اعلَه ه
ه ()2
ان ْق َع َدهه هان ْااالنا ار)
ََّه ْلفَهَْههَهوأْ َ
واتا :هةركة بة ئارةزوي وؤي درؤم بةدةمةوةبكات ئةوا بوا شوويَين ووؤي ووؤش بكوات لوة نواو ئواطري
دؤزةودا.
وة فووةزلَ و باشووةكاني ثيَةةم ووةرﷺ نابيَو تيَكووةلَ بكريَو بووة رِيوايووةتي الواز و هاوش ويَوةكانيان،
ضونكة ثةيوةندي بة واوةني شةريعةتةكةمان و ثيَةةم ةري ئوممةتةكةمانوةوة هةيوةﷺ ،كوة هوةر ووؤي

 1ال خارد
 2مسالم.
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ناالشهاَّع ابواوكيا
واُمَمدياا ْالهَوَْه ها
درؤدانة ثالمي ليَ حةرام كردوين و بة تاوانةطةورةكاني داناوة ،تةنانةت (أَبه ه

ئي اميا َح َيَنني"438ك") طوتويةتي هةركة درؤ بةدةم ثيَةةم ةري وواوةﷺ بكات ثيَي كافر دةبيَ .

بؤية ئةو كتيَ انةي كة دةربارةي مةولود و رِوداوي ئيسرا و ميعراج نووسراون و ثرِن لة زيوادةرِةوي

و شيت بويَ بنوةما ثيَويسوتة بسووتيَنريَن ،لةبوةر ئوةوةي نوسوةر و وويَنةرانيشوي نةسووتيَنريَن لوة ئواطري
جةهةنةمدا ،ووا ثةنامان بدات(.))1
ئيرت ئةوةش بووة بةباو لة ناووةلمكدا كة ئاهةنطي مةولود كؤتاي دةهيَنن بة هةنديَك دةسوتةواذةي
داهيَنووراو و داواي يارمووةتي و ثووةناطرتن ثيَووي كووة دةبنووة شووريز و هاوةلموودانان بووؤ وووواي طووةورة ،ئيَ ووةش
دةلميَني:اتلاحولاتلايوةاإلاِبهللا.
بةلَطةي يازدةيةم
 -11ئاهةنطي يادكردنةوةي مةولود كؤمةلَيَك خراثةي لة خؤي طرتووة:
لة وراثةكاني ئاهةنطي مةولود كة بة داوةوة لةناو موسولم اناندا باوة :ئةوانةي كة ئاهةنطي يوادي
مةولود دةطيَرِن ،بةو كةسانةي كة لةسوننةت تيَطةيشتون و ئةو كارةناكةن دةلميَن :ئةمانة وؤشةويستيان
نيية بؤ ثيَةةم ةرﷺ!! ئةوةيان لةبرينيية يان لةبريوؤياني دةبةنةوة كوة وؤشويسوتين ثيَةةم وةرﷺ بوة
شووويَنكةوتين دةبيَوو نووةز بووة داهيَنوواني شوويت تووازة بووؤ دينةكووةي ،وة نووةز بووةو هووةلمو و كةوتووة
سةيروسةمةرانةي كة لة ئاهةنطي يادي مةولوددا دةكريَ وةز :كوذانةوةي يان كةم كردنوةوةي رِؤشونايي
و سةربادان و شان هةلمتةكاندن و سرود و طؤراني و لةم بابةتانة ...
وةجطة لةوةش زيكر و ويردي هةلم ةسرتاو و ضوريؤكي نارِاسو  ،بؤيوة (الشهف اعله اُميهوألااميههييا
هاتااَّهفمهاالاَّا هه َاد َاةا
ألَتي ها
هوال،اتاإهضهاع االه ا
املصيياالشهاَّع ا"1361ك") دةفوةرمويَ  (:اَّهفههاااإهسهيا ااتعَاه ْهه هاذَيااالهألن ها
ُاَّهفَ).
هانْان اَهاتلا َاخ ا
واتا :لة ئاهةنطي موةولود ط َيرِانودا ئيسورا و ثوارة بوة فريِؤدانوي تيَدايوة ،وة كوات كوشوتين تيايوة
بةشيت بيَ سودو بيَ ويَرةوة(.)2
وة ئةطةر وامان دانا كة ئاهةنطي مةولود ( هنههااحا)يش بيَ واتا :رِيَثيَدراوبيَ لة شةرعدا ،ئةوا ئيَ وة

ياسايةكي شةرعي ان هةية كة دةفةرمويَ ( :املهاحاإذااأدىاإىلاُمي ،اَّإفَاحيي انااِبباسداالذرا ها).

واتا :ئةو بابةتانةي كة لة شةرعدا موباح و رِيَثيَدراون ،ئةطةر بونةهؤيةز بوؤ كةوتنوةناو حةراموةوة

ئةوا وؤشيان حةرام دةكريَن ضونكة دةبنة هؤي كردنةوةي دةرطايةز لةسةر حةرام كراوةكان(.)1
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بةلَطةي دوازدةيةم
 -12هةموو موسولَمانان تةنانةت ئاهةنط طيَرِةكانيش ئةو يادكردنةوةية بة بيدعةت دائةنيَن:
لة رِاسيت دا سةرجةم موسولم انان يةز رِان لةسةر ئةوةي كة ئاهةنط طيَرِان بة بؤنوةي موةولودةوة
بيدعةية ،بةمم لةوةدا جياوازن كة ئايا بيدعةيةكي باشة يوان بيدعةيوةكي وراثوة! بؤيوة هةنوديَكيان وةز
(ابااحجياتالِهفوط اتالِه اتي) جطة لةوانيش ،بة باشيان زانيوة ،لةبةر بةدةستهيَناني هةنوديَك سوود و
قازانج كة بةطوماني وؤيان ديَتةدي!

بةمم زانا ليَكؤلمةر ةوةكان لة كوؤن و نويَودا ،فوةتواي حوةرام بووني ئاهوةنطي موةولوديان داوة ،بوةو
بةلمطة شةرعيانةي كة لةزيانةكاني بيدعة و زيادكردني شو بوؤ دينةكوةمان ئاطادارموان دةكةنوةوة ،وةكوو
زانراويشة جةذن و شادي دةربرِين تيايدا بةشيَكة لة كاروباري ئاييين ،بؤية ئةو زانايانوة رِيَطريوان كوردووة
لة كردنةوةي دةرطاي وراثةيوةكي بةرجةسوتة و ديوار ،نوةز ضواو برِينوة سووديَكي ناديوار ،ضوونكة كوامي
بةدةس هيَناني ئةو سودة ناديارة ،كردةوةيةكوة كوة ثيَةةم وةر وﷺ هواوةمني و شوويَن كوةوتوانيان لوة
ضةندين سةدةي سةرةتادا نةيان كردووة ،وة هوةروةها ثيَةةم وةرمانﷺ هوةرطيز جيواوازي نوةكردووة لوة
ٍ
الـ لَة) واتوا :بةرِاسويت سوةرجةم
نيَواني بيدعةي باش و بيدعةي وراث ،بةلمكو فةرموويةتي( :إِ َّن ُك َّـل بِ ْد َعـة َ

بيدعةكان طومرِايني .

ئوويرت نووازانني ضووؤن هةنديَكووة لةبووةر رِاي طشوويت بةرثةرضووي ئووةو فةرمودةيووةي ثيَةةم ووةرمانﷺ
دةدةنةوة و دةلميَن وانيية هةنديَك بيدعة طومرِايي نيني!
ه
ع يف ا ِإل ْسـ ِم بِ ْدعـة َرا ـا َح َسـنَةَ
بؤية ئي امي ( نال ي كورِي أَفَه "179ك"ا) فةرمويةتيَ ( :مـ ْن إِبْـتَـ َد َ
ه
َـ َق ْد َز َعم أَ َّن ُعَ َمداﷺ خا َن ِ
ومئِ ٍذ ِـ نا َ َ ُ ـو ُن
الرسالَةَ !! ِألَ َّن َ َـ ُق ُ
ول "الْفَه ْوَاأَ ْ َمل ه
ْتالَ هك ْْادَنَ هك ْاْ" َما َلْ َ ُ ْن َ َ
َ
وم ِـ نا(.))2
اليَ َ
واتا :هةركةسيَك بيدعةيةز بؤ ئةم ئيسالمة زياد بكات و وابزانيَ كة ئةو بيدعةية باشة ،ئوةوا ثيَوي

واية كة موحةممةدﷺ ويانةتي كوردووة لوة ثةيامةكوةي وووا ،ضوونكة ووواي طوةورة دةفوةرمويَ  [ :واە

ۆنڕۆو ەد یۆوۆم نمەمۆواوەورد] بؤية ئةوةي كة ئةوسا دين نةبوبيَ  ،ئةمرِؤ نابيَ بة دين بؤمان).

 1وةرطيَرِ  /وة كةويَرو قورباني دةكةن لة بري ناوي( ) ليَهيَنان دةلميَن :لوة رِيَوي وووا و موةولودي ثيَةةم وةرﷺ ،كوة ئةموةش شوريز و
هاوةلمدانانيَكي ئاشكراية ،ئيرت ضؤن ئاهةنطي مةولود رِيَطة ثيَ دراوة كة ئةو هةموو وراثةيةي لةوؤ طرتووة.
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هةنديَك لةو زانايانةي كة فةتواي حةراميَيت ئاهةنطي مةولوديان داوة و بة بيدعةيان زانيوة:
بااعَاهْاف هامف "728ك") رِةمحةتي وواي ليَ يَو  ،لوة كتويَيب (إيْضهاءاالصهياطااملِهْقفْ)دا
 -1شيَؤي ئيسالم( إه ه

دةلميَ  :هةنديَك لة وةلمك دايان هيَناوة.
جااله ههدَ هااالْ َيا ه َهههاهها " 734ك") رِةمحووةتي وووواي ليَ يَ و  ،طوتويووةتي ئاهووةنطي
 -2ئي ووام ( أبه اوحيصا َت ها
مةولود بيدعةية و كتيَ يَكي سةربةوؤي دةربارةي حةراميَيت مةولود نوسيوة.
 -3ئي امي(شهاط""790ك")رِةمحوةتي ووواي ليَ يَو طوتويوةتي :كوة ئاهوةنطي موةولودي ثيَةةم وةرﷺ
بيدعةيووة .لووة كتويَيب (العْصهها ) دا باسووي هةنووديَك لووة جؤرةكوواني بيدعووةي كووردووة ،وة ئاهووةنطي يووادي
مةولوديشي بةيةكيَك لة بيدعةكان ذماردووة ،ثاشان بة وراثي داناوة.
هاجاال َْمههاله هك ه ا"  737ك") رِةمحووةتي وووواي ليَ يَ و  ،لووة كت ويَيب(االْ َم هد َاخل)دا
 -4زانوواي ثايةبووةرز(ابْه ها
ها ا ْْلهَ ه
ئاهةنطي مةولودي بة بيدعة ناوبردووة.
شهو ا "1250ك") رِةمحةتي وواي ليَ يَ  ،فةرمويوةتي موسوولم انان كوؤرِان لةسوةر
 -5بةرِيَز ئي امي(ال َ
ئةوةي كة وويَندنةوةي مةولود بيدعةية.
اخضياالشقُي ) لة كتيَيب ( الِنااتاملهْهدعات) دا دةلميَ  :ئاهةنط طيَرِان بوةو
ا
 -6زانا (ُممداعهداالِال
بؤنةيةوة بيدعةيةكي وراثة و طومرِايية.

 -7زاناي ثاية بةرزي هيند( أبوطفباَش ااْلقاالعظفْاِِبدي"1329ك" ) طوتويةتي كة ئاهةنطي مةولود

بيدعةية.

 -8هةروةها مامؤستا بةرِيَزةكةشي ( بَشُاالدَاايهن او هج ) كة كتيَ يَكي سةربةوؤي لةو بارةيةوة نوسويوة
هلااملوله هاهداتالقفههاها)اوة دةتوانيو تةماشوواي تيَ ينيووةكاني بكووةي لةسووةر
هالاعمه ها
بووةناوي (غاَه اهاالكههالهاايااإهبطه ها
ه
اردا) كة لة( هسنَ ْااالد َاريهطن) نوسيويَيت.
اه َاذ َا
اياأ ْاَن هيَاّن َا
ث هها
فةرمودةي ( َن ْااأ ْا
َح َد َ
ااناالَْاف َ انْانَهاََّه هاه َو َ
 -9زاناي ثايةبةرز ( أبواعهدالاُممدااْليارااملالك " 811ز " ) كة يةكيَكة لة زاناياني ومتي مةغريب،
دةفةرمويَ  ( :شةوي مةولود ثيَشينة ضاكةكا ان "كة مةبةست ان ثيَي ئةسحابة و تابيعينةكانوة" تيايودا

كؤ نةدةبونةوة بؤ وواثةرسيت ،وة هيض ثةرستنيَكيان تيا ئةبام نةداوة زياتر لة شةوةكاني تور ،ضوونكة
ثيَةةم ةرﷺ هةرطيز لةوة بة طةورةتر دانانريَ كة لة شةرعدا هاتووة" ناوريَتة ث ةو رِيَوزي ووايةتيوةوة"
هةرضةندة بةطةورة زانيين ثيَةةم ةرﷺ يةكيَكة لة هؤكارةكاني نزيك بونةوة لة ووا ،بةمم ثيَويستة تةنها
بةو شيَوازانة لة ووا نزيك ب ينةوة كة لة شةرعدا هةية و زيادةرِةوي تيَدانةكةين) )1(...
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 -10زانوواي كووةم ويَنووةو فووةرمودةنا (ُممههداّنصههياالههدَاااللههها "1419ك") دةلميَ و  :ثيَويسووتة نووةهي

بكريَ لةو كارة و وازي ليَ هيَنريَ  .وة دةفةرمويَ باشورتين يواد كرنوةوةي لوةدايك وني ثيَةةم وةرﷺ بوة

رِؤذو بونة لة رِؤذاني دووشةمماندا.
 -11زاناي ثايةبةرزو موفيت ئوممةت ( عهداالع َ ابااعهدلابااِبيا"1420ك") دةلميَ  :ئاهوةنط طيَورِان

بةبؤنةي يادي لةدايك وني ثيَةةم ةر و هيض كةسيَكي ترةوة دروس نيية ،ضونكة بيدعةية و ثيَةةم وةرﷺ
نةيكردووة.

حاالعهثَاهْاف هامني"1421ك"ا) دةفةرمويَ  :هةنديَك كة (ئةوشةوة زينودو
ص االه ا
 -12زاناي ثايةبةرز (ا هاُمَما هاداابْ هااا َا
دةكةنةوة وةز وؤيان دةلميَن ،لة بةر وؤشةويسيت ثيَةةم ةرﷺ وة دةيانوةويَ يوادي ثيَةةم وةرﷺ بوةرز

رِابطرن ،ئيَ ةش ثيَيان دةلميَني :ياووا بةويَربيَن ئةطةر ثيَةةم وةرتانﷺ ووؤش دةويَو  ،يواووا بوةويَربيَن
ئةطةر دةتانةويَ يادي ثيَةةم وةرﷺ بوةرز رِاطورن  ،بوةمم ليَورةدا ثيَوةريَك وان هةيوة ،كوة ئوةو ثيَووةرةش
ني)ادايناوة ،وؤشويستين ثيَةةم ةرﷺ ثيَوةري تاي وةتي ووؤي هةيوة ،ئوةويش ئوةو
ووداي (اأَ ْاح َكه هاْااْلْها اه هامه ا
فةرمايشتةي وواي طةورةية كة دةفةرمويَ  [:يهلاإه ْنا ه ْناهْهْ هه
ااَّلله ]
احيهْه هك هْ ا
اُتهو َنااَّللَاََّاعهعهوه هْ
ْ
ْ
واتا:ە بیژ ەتیئ ەتۆگۆئە ئدام تە اشەد وێ،ەەئێ ەن ەوۆوتەھۆم ە ئداشە اەکەبئێ  .ە
جا ئةطةر مرؤظ رِاستطؤبيَ لةو بانطةشةيةي كة دةيكوات و دةلميَو وووا و ثيَةةم ةرةكوةيم ووؤش
دةويَ ﷺ ،دةي با شويَنكةوتةي شةرعةكةي ووا بيَ  ،وة شويَن كةوتةي ئةو دينة بيَ كة ثيَةةم وةرﷺ
هيَناويَيت ،ئيرت هةركة شويَن كةوتةي ئةو ثيَةةم ةرةﷺ نةبيَ ئةوا بانطةشوةكةي درؤيوة ،ضوونكة ئوةو
ثيَوووةرة ثيَوووةريَكي رِاس و و دروسووتة ،باشووة ليَوورةدا بووا تةماشووا بكووةين ،ئاهووةنطي شووةوي لووةدايك وني
ثيَةةم ةرﷺ كوة داهيَنراويَكوة ،ئايوا لوة شوةرعي وووادا هواتووة؟ ئايوا ثيَةةم وةرﷺ ئوةبامي داوة؟ ئايوا
وولووةفاي رِاشوويدين كردويانووة؟ ئايووا ئةسووحابةكان و تابيعينووةكان كردويانووة؟ ئايووا تووابيعي تابيعيووةكان
كردويانة؟ وةممي ئةم ثرسيارانةش هةمووي ،بيَطومان نةويَرة! وة هةركةسيَكيش بانطةشةي جطة لةمة
دةكات دةبيَ بةلمطةي شوةرعي ثيَ يَو [ :ا َههاعهواابهيَههافَ هكْاإه ْنا ه ْنههْهْاص ه
نيا( .])1بةلمطوةكانتان بيَونن طوةر
هاديه َا
ْ َ
هْ ْ
ئيَوة رِاس دةكةن.
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كؤتايي
لة كؤتايدا داواكارم لة وواي طوةورة كوة لةسوةر نووسويين ئوةم ضوةند بةلمطةيوة ثاداشويت ويَرموان
بداتةوة ،وة سودمةندي بكات بؤ موسولم انان ،ضونكة نيةمتان تةنها سود طةياندنة ،وة هيض ئوميَوديَك ان
نيووة جطووة لووة سووؤز و بووةزةيي وووؤي ،دةي ووايووة تووةنها وووؤت وةممووي داوكاريووةكا ان بوودةرةوة ،وة
كارةكا ان واليَ كة كة تةنها لةبةر رِةزامةندي وؤت بيَ  ،ووايوة طيوان هوةر ووؤت هيدايةتودةرماني بوؤ
آخر ـعواان أَ ْن ْ ِ ِ
ِ
يا.
سةر رِيَطاي رِاس َ .و ِ ُ َ ْ
احلَ ْم ُد َّّلِل َر ِب الْ َعالَم َ
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