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 پەیىەهضی هاوؾەعگیری  ڕاگغجنی هەؾتی بەعامبەع هۆکاعێک بۆ بەهێزبىووی

 ئاؾۆ ڕەػا ئەخمەص

 ػاهکۆی ؾلێماوی // ن کۆلیجی ػاوؿخە ئیؿالمیەکا     
 

 :پوختە  

ئەم جىێژیىەوەیە جیكک صەزاجە ؾەع هۆکاعێکی گغهگی بەهێزکغصوی ژیاوی   

 هاوؾەعی، کە بغیدیە لە ڕاگغجنی هەؾتی یەکتر.

و فەعمىوصە ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبەعی زىاجىێژیىەوەکە لە ڕواهگەی ژیاوی هاوؾەعگیری   

 پیرۆػییەکاهیەحی کە لەو باعەوە هاجىون.

ڕاگغجنی هەؾذ بە مافێکی هاوبەش ی هەعصووال لەؾەع یەکتر صاصەهغێذ کە 

 پێىیؿخە لە ؾەع هەعصووال ڕەچاوی بکەن.

ئەو مافە زۆی صەبیيێخەوە لەوەصا کە: هاوؾەع قاعەػا بێذ لە پێىیؿخییە   

جا صڵخۆش ی بکاث، یا الیەوی کەم صووع بکەوێخەوە لە  صەعووهییەکاوی بەعامبەع 

 ئاػاعصاوی صەعوووی.

صەوڵەمەهضە بەو همىوهاهە کە ملسو هيلع هللا ىلص  ژیاوی هاوؾەعگیری پێغەمبەعی زىاف 

لەگەڵ ؾەعحەم هاوؾەعە بەڕێؼەکاوی ڕەچاوی کغصوون و کەمخەعزەم هەبىە لە 

 گەڵیان.

ە وجە یا بە کغصاع کە لە گەڵ ئەوەقضا بۆ هاوەاڵوی بەڕێؼی ڕووهکغصوەجەوە ب  

ئەواهیل صەبێذ لە گەڵ یەکترصا بەو قێىەیە بً، وە بە حۆعێک لە 

 زىاپەعؾتی صایىاوە.

 فەعمىوصە وەک همىوهە هێنراوەجەوە. ٤٤لەم جىێژیىەوەیەصا هؼیکەی 
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 پێشەکی

 بە هاوی زىصای گەوعە و ميهغەبان، صعووص و ڕەخمەث بۆ گُاوی پاوی پێغەمبەع و ًاعان و قىێىىەوجىاوی.     

گەعی بەعچاوی بۆ ؾەع واًەواوی       زێزان بىاغەی وۆمەڵە و باقبىووی پەًىەهضًەوان و جۆهمەبىووی ئەو صامەػعاوەًە، واٍع

 ئەو وۆمەڵگەًە هەًە.

هۆواعەواوی بەهێزهغوی صامەػعاوەی زێزان ػۆعن، لەواهە: صامەػعاوی لە ؾەع پاًەو بىەماواوی      گغهگی بابەجەکە:   

ىەوەًەصا باس ی     ئِؿالم، لێىخێگەقتن، ؾىىوع هەبەػاهضوی هُج هەؾێً لە ئەهضاماوی ئەو صامەػعاوەًە...... لەم جىێٍژ

ل: ڕاگغجنی هەؾتی بەعام  بەعە.هۆواعێيی بەهێزهغصوی زێزان صەهەم ئەَو

ً هۆواعی بەهێزبىووی پەیىەهضی هێىان هاوؾەعان لە  گغهگی بابەجەهە  لەوەوە ؾەعچاوە صەگغێذ هە: ًەهێىە لە صًاعجٍغ

 گەڵ هۆواعەواوی جغصا.

ە     اجغ باًەر بە بابەجە ماصصًەوان صەصەن، ئەم بابەجە الی ػۆع هەؽ قاعاوەًە، هەع بٍۆ لە بەع ئەوەی هە هاوؾەعان ٍػ

 ۆعێً لە هاوؾەعان هُەحێگەی باًەدی ػ 

 

 توێژينەوەكانی پێشوو:

ىەوەیەکم لەؾەع ماڵپەڕەوان بەعچاو هەوث بە هاوی:     ىەوەی ؾەعبەزۆ لەو بابەجە هە پەًىەؾذ بێذ بەو بابەجە، هاوهِكاوی جىێٍژ وەن جىێٍژ

ەعۆهەهەًم هەبُيُىە، بەاڵم واصًاعە جەنها الاخاصًث الىاعصة في مغاعاة مكاعغ الؼوحت، لە هىؾُنی: قغوق بيذ مىس ی الخمِـ، هەع چەهضە هاو 

 باس ی ڕاگغجنی هەؾتی ئافغەحی هغصوە لە الیەن پیاوەوە هەک بە پێچەواهەوە.

ل هەًە هە باؽ لە ڕاگغجنی هەؾتی بەعامبەع صەواث لە پەًىەهضًُە وۆمەاڵًەجُەوان بە گكتی لە ڕواهگەی     ىەوەو هىؾغاوو هخێبی جَغ جىێٍژ

 فەعمىوصەواهەوە.

 توێژینەوەکە: میتۆدی

 ئەم زااڵهەم جیا ڕەچاو کغصوە: 

 . کۆکغصهەوەی ئەو فەعمىوصاهەی کە پەیىەؾتن بە بابەجەکە، وە صووعکەوجىەوە لە فەعمىصەی الواػ.١

 . وەعگغجنی ڕای ػاهایاوی فەعمىوصەهاؽ صەعباعەی فەعمىوصەکە و قیکاعیەکاهیان.٢

 صا گێڕاومىەجەوە بۆ ؾەعچاوەکاهیان.. صەقی فەعمىصەکاهم بە کىعصی هىؾیىە و لە پەعاوێؼ ٣

 . ػۆعجغیً فەعمىوصەم لە هۆ کخێبە هاؾغاوەکەی فەعمىوصە هێىاوە.٤

 :پالنی توێژينەوەكە 

 پێً صێذ لە پێكەهُەن و صوو بەف.

 بەش ی ًەهەم: عاگغجنی هەؾتی بەعامبەع وەن مافێيی هاوبەش ی هێىان هاوؾەعان.

 ملسو هيلع هللا ىلص. اوی هاوؾەعێتی پێغەمبەعی زىصابەش ی صوەم: قێىاػەکاوی ڕاگغجنی هەؾذ لە ژی
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 ڕاؾپاعصەوان.

 پێڕؾتی ؾەعچاوەوان.

 بەش ی یەکەم: ڕاگرتنی هەستی بەرامبەر وەک مافێکی هاوبەش

 بەقەوە: ٣ػاهاًاوی بىاعی فُله مافەواوی هُىان هاوؾەعان صەهەن بە 

ڕاًەڵیىغصن و مافی ئامۆژگاعیکغصن و  ىغصوی ئافغەث  لە زإی و ماڵی لە واحی ًەهەم: مافی پُاو بەؾەع ئافغەجەوە، وەن: گٍى ڕاؾخکغصهەوە و پاعێؼگاٍع

 ئاماصەهەبىووی پُاوصا.

 صوەم: مافی ئافغەث بەؾەع پُاوەوە، وەن: مافی بژێىیىغصن و ماعەَی و ؾەعحێی و ...

خُِە لە: هەڵؿىهەحی باف لە گەڵ ًەهتر، پەعوەعصگاعمان صەفەعمىێذ:   (٢()١)َّمصخص حص مسٱُّؾێُەم: مافی هاوبەف، زاڵی ؾەعەوی بٍغ

اجغ بەواع صێذ.     وقەی معاقغة لە ؾەع وەػوی مىفاعەلەًە هە بۆ هغصاعێيی هاوبەش ی هێىان صوو هەؽ و ٍػ

 (٣وە وقەی معغوف واجا: بە قێىەًەن هەڵؿىهەوث بياث هە لە ڕووی قەعع و عىعف و ؾغوقتی هەؾەهەوە عێپێضعاوو گىهجاو بێذ.)   

غ    يي هغصەوە لە زۆی وەن زاوەوی جەفؿیری الخدٍغ غ پێی واًە هە )عاقغ( لە وقەی عەقیرەجەوە وەعگیراوە، واجە: ئەوەهضە هٍؼ والخىٍى

 (٤).هاوعەقغەث و زؼمی زۆی جەماقای هغص

دُە لەوەی هە مافی زۆی بضاحێ لە ماعەَی و بژێىی، وە ڕووی لێ گغژ هەواث بە بێ هإ،     هغاوە كىعجىبی لە جەفؿیری ئەم ئاًەجەصا صەڵێذ:)بٍغ

 (٥بێذ لە گەڵُضا، كؿە ڕەق هەبێذ، وە مەًلِص ی هەبێذ بەالی ئافغەجاوی جغصا(.)

ً قێىاػصا بێذ، زۆی چۆن    هەواجە: ئەم ئاًەجە ڕێىماًُە بۆ هاوؾەعان هە هەڵؿىهەوجُان لەگەڵ ًەهتر بە وجەو هغصاعو زىڕەوقذ لە باقتًر

 مبەعەهەًضا بێذ.پێی زۆقە مامەڵەی لەگەڵ بىغێذ، بەو قێىاػە لە گەڵ بەعا

 صەكەکاوی كىعئان و فەعمىوصەو مافی هەڵؿىکەحی باف لە گەڵ یەکتر:  

ْعُغوِف﴾ پەعوەعصگاع صەفەعمىێذ: .١
َ ْ
ًَّ ِباإلا ْيِه

َ
ِظي َعل

َّ
ُل ال

ْ
ًَّ ِمث ُه

َ
 (٦.)﴿ َول

 ک لە ؾیاقی ئایەجەکەصا صەعصەکەوێذ.پەعوەعصگاع ئاگاصاعمان صەکاجەوە کە: ئافغەجاهیل مافی هەڵؿىکەوحی حىاهیان هەیە بە ؾەع پیاواهەوە وە  

 (٧").فەعمىوصەی " لە زىا بترؾً لە هەڵؿىکەوجان بەعامبەع ئافغەجان .٢

 هاوی پُاوان صەصاث جا لەگەڵ هاوؾەعەواهُان باف بً و پاعێؼگاعی لە مافەواهُان بىەن. ملسو هيلع هللا ىلصلەم فەعمىوصەًەصا پێغەمبەعی زىصا    

يخان ئە ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەعی زىصا  ً هەؽ بێذ.")صەفەعمىێذ: "باقتًر  (٨وەًە هە لە گەڵ هاوؾەعەهەی باقتًر

ئەم فەعمىوصەًە پێمان صەڵێذ هە: هەڵؿىهەوحی باف لە گەڵ هاوؾەعصا واعێيی صاواهغاوە لە صًىضا، هەع هەؾێً ئەو ؾُفەجەی جێضا بێذ،   

ىە. ىە، ًان: هەع هەؽ ئەو ؾُفەجەی جێضا بێذ، لە هغصاعە چاهەواوی جغەوە هٍؼ  (٩)لەو ڕوەوە باقتًر

يخان ئەو هەؾەًە لە هەمىوجان چاهتر بێذ بۆ   .٣ ً بێذ، وە چاهتًر ً ئُماهضاع ئەو هەؾەًە هە زىڕەوقتی حىاهتًر فەعمىوصەی " باوەڕجەواجٍغ

( ئُمان و باوەڕ لە گەڵ ڕەوقخضا گغێضعاون، و پاڵىەعن بۆ هەڵؿىهەوحی باف لە گەڵ ئەواوی جغصا، پُاو لە گەڵ ١١هاوؾەعەهەی.")

ە ئافغەث لە گەڵ مێرصەهەی، هەع چەهضە وجەهەی ڕووی لە پُاواهە، بەاڵم ئافغەجاهِل صەگغێخەوە، چىهىە وەن باؾىغا: ئەوە هاوؾەعەهەی، و 

 مافێيی هاوبەش ی هێىان هەعصووالًە.
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ل لێی پغس ی: مێرصث هەًە؟ وحی: بەڵێ. فەعمىوی: بؼاهە جۆ هەڵؿىهەوجذ لە گەڵُضا چۆهە؟ ئەوە: ملسو هيلع هللا ىلص ئافغەجێً صێخە الی پێغەمبەعی زىصا ، ئەَو

 ( ١١هۆواعی چىهە بەهەقذ ًا صۆػەزخە.)

ئەم فەعمىوصەًەف جەئىُضهغصوی ماهای پێكىە هە حىان هەڵؿىهەوجىغصوی هاوؾەعان لە گەڵ ًەهتر، جاهالًەهە هُە، بەڵيى ئەعن و مافی    

 والًە.هەعصو 

 ئەم صەكاهەو چەهضًً صەقی جغ صووپاحی ئەو مافە صەهەهەوە و ڕووهىەعەوەی پاصاقتی ئەهجامضاوی ئەو ئەعن و مافەقً.      

ل صەچێخە چىاعچێىەی هىاهضوی هەڵؿىهەوحی باف لە گەڵ ًەهترصا هە مافێيی هاوبەش ی هەعصووالًە لەؾەع ًەهتر.     ڕاگغجنی هەؾتی ًەهتٌر

 ؾخەواژەی: ڕاگغجنی هەؾتی بەعامبەع)مغاعاة الكعىع(؟مەبەؾذ چیە لە صە

ەڵکى ئەم صەؾخەواژەیە هىێیە و لە ؾەعچاوەکاوی پێكىوصا هەهاجىە، هە لە كىعئان هە لە فەعمىوصە، وە ػاهایاوی پێكیىیل بەکاعیان هەهێىاوە، ب   

 ػیاجغ )اإلاعاقغة باإلاعغوف( یان باؾکغصوە.

 ئەوەهضەی ئاگاصاع بم.کەواجە: ئەم صەؾخەواژە هىێیە 

 لە بەصواصاچىهم بۆ ئەم صەؾخەواژەًە لەو هىؾیىاهەی بەع چاوم کەوجىون، صوو پێىاؾەم بەصًىغص:  

ان بە بەعامبەعەهەث بگەًەهیذ، بە وجە بێذ ًا هغصاع ًا ئاماژە.  ًەهەم: صووعهەوجىەوە لە هەع قدێً هە ٍػ

ی صڵخإف صەبیذ و لە گەڵُضا ئەهجامی بضەًذ، وە بە چی صلخەهگ صەبێذ جا لێی صوەم: زىێىضهەوەی صەعوووی بەعامبەعە جا بؼاهێذ بە چ

خەوە.  (12)صووعبىەٍو

 هەعصوو پێىاؾەکەم بە گىهجاو ػاوی، چىهکە هەعصوو ماهاکە جەواوکەعی یەکتریً.

خەػو ئاعەػووی چیەو بە چی  جا بؼاهیذ  بۆیە بە ؾىوص وەعگغجً لە هەعصوو پێىاؾەکە پێم وایە کە: بغیدیە لە زىێىضهەوەی صەعوووی بەعامبەع،    

 هیگەعان صەبێذ؟ جا لەؾەع ئەو زىێىضهەوەیە بە حىاهتریً قێىە ڕەفخاعی لە گەڵضا بکەیذ.

 بە ڕاگغجنی هەؾتی بەعامبەع لە پەًىەهضًەواوی بە گكتی: ملسو هيلع هللا ىلصگغهگُضاوی پێغەمبەعی زىصا 

 کەوێذ کە:بە ؾەعهجضان لە فەعمىصەکاوی پەیىەؾذ بەو بابەجە، بۆمان صەعصە 

 خەػیان چیە؟ زىێىضهەوەی ووعصی بۆ صەعوووی زێزاهەکاوی هەبىە، واجە: ػاهیىیەحی بە چی صڵخۆف صەبً، پێىیؿتی و ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبەعی زىصا  

ئەم زىێىضهەوەیەف صیاعە کە لە وەک پێغەمبەعێک و هێرصعاوێکی زىصا پێی وجغاوە، هەهضێکیص ی صەگەڕێخەوە بۆ ؾغوقتی مغۆڤی پێغەمبەعی   

 (13کە لەو بىاعەصا وەکى کەؾێکی قاعەػا ئاگاصاعی ئەو الیەهەی ئافغەجان بىوە.)ملسو هيلع هللا ىلص  ىصاز

 صیاعجغیً همىهەی قاعەػابىووی لە صەعوووی هاوؾەعەکاوی: زاجىو عائكە صەیگێڕێخەوە کە؛
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اهیذ؟ فەعمىوی: ئەگەع ڕاػی بیذ پێی وجم: مً ئەػاهم چ کاجێک لێم ڕاػیذ، وە چ کاجێکیل لێم جىڕەیذ، وجم: چۆوی صەػ ملسو هيلع هللا ىلص  "پێغەمبەعی زىصا  

هیم. مىیل وجم: بەڵێ  لێم، ئەڵێیذ: ها ؾىێىض بە پەعوەعصگاعی مدمض، بەاڵم ئەگەع لێم جىوڕە بیذ، صەڵێیذ: ها ؾىێىض بە پەعوەعصگاعی ئیبرا

 اوؾەعەکەی بىە. قاعەػای صەعوووی هملسو هيلع هللا ىلص ( لەم فەعمىوصەیەصا صەعصەکەوێذ کە: پێغەمبەعی زىصا ١٤هێىم.") بەزىصا جەنها هاوث ها

 گغهگیضان بە ڕاگغجنی هەؾتی بەعامبەع لە پەیىەهضیەکان:

 (15صەفەعمىێذ: "ػەعصەزەهەث بە ڕووی بغاهەجضا نەصەكەًە".) ملسو هيلع هللا ىلص( پێغەمبەعی زىصا ١

هەؾاوی جغ  ئەم فەعمىوصەًە بە ئاقىغا باس ی ڕاگغجنی هەؾتی هەؾاوی صەوعوبەعی جێضاًە، چىهىە: هاهضاهُان بۆ ػەعصەزەهە بەعامبەع بە   

ؿخە لەؾەعی هەوڵی صڵخۆقىغصوی زەڵيی بضاث. گەعی ئەعێنی لەؾەع صەعوووی بەعامبەع صعوؾذ صەواث. مغۆڤی مىؾڵماهِل پێَى  واٍع

اهەوە حێهێكدبىو، پێغەمبەعی زىصاٌل ملسو هيلع هللا ىلص  ( "پُاوێً هاجە الی پێغەمبەعی زىصا٢   ملسو هيلع هللا ىلصجا پەًماوی وإچىغصوی بضاحێ، بەاڵم باووی و صاًيی بە گٍغ

اهضوجً، ئاوا بُاهسەعە پێىەهین".)فەعمىو   (١٦ی: بگەڕێغەوە بۆ الًان، چۆن گٍغ

ئەم فەعمىوصەًەف هاهضاهە بۆ ڕاگغجنی هەؾتی صاًً و باون، چۆن وىڕەهە بىەجە هۆواعی صڵخەهگُان، ئەبێذ ببێخە هإواعیً بۆ    

 صڵخۆقىغصهُان.

صەڕۆقتن، هەؾێىُان زەوی لێىەوث، ملسو هيلع هللا ىلص  ان لە گەڵ پێغەمبەعی زىاصا( عبض الغخمً بً أبي لُلى، صەڵێذ: "هاوەاڵن پێُان وجین هە: ئەو ٣

فەعمىی: بۆ مىؾڵمان ڕەوا هُە هە بغاهەی  ملسو هيلع هللا ىلصًەهێً چىو پەحی پُاوەهەی بغص، هە هەؾخا لە زەو بەجغؾەوە، پێغەمبەعی زىصاٌل 

 ( ١٧بترؾێيێذ".)

گەعی هەعێنی و زغاپی هغصە ؾەع صەعوووی بە     اوی ماصی بە هاوەڵەهەی، بەاڵم واٍع جێبُنی صەهغێذ هە: هەعچەهضە هغصاعەهەی هەبىە ماًەی ٍػ

 فەعمان صەعبياث هە هابێذ مىؾڵمان بترؾێنرێذ ئەگەع بە قێىاػی گاڵخەهغصهِل بێذ.ملسو هيلع هللا ىلص  قێىەًەن هە پێغەمبەعی زىصا

مىعاػو ئەبی مىؾای بۆ واڵحی ًەمەن هاعص، فەعمىوی:" ئاؾاهياعی بىەن و كىعس ی مەهەن، مژصەصەع بً و  ملسو هيلع هللا ىلص. کاجێک پێغەمبەعی زىصا ٤

 (١٨صووعزەعەوە مەبً، جەبا بً و هاوۆن مەبً.")

گەعی  ەواوی بۆ ئەو صوو هاوەڵە پەًىەؾخە بە الًەوی صەعوووی و عەچاوهغصوی: ئاؾاهياعی، مژصەصەعی، جەبابىون، ئەماهە واٍع لە ؾەع  ئامۆژگاٍع

گەعی هەعێنی حێضەهێڵێذ.  صەعوون حێضەهێڵێذ. پێچەواهەهەش ی واٍع

و ملسو هيلع هللا ىلص  . مىحاهُض صەڵێذ: "وۆمەڵێً پُاو لە حەهگی ئىخىص قەهُض بىون، زێزاهەواهُان هە صعواؾێی ًەهتر بىون، هاجىە الی پێغەمبەعی زىصا٥

ە  ً، لە بەًاهُضا صەچُىەوە ماڵی زۆمان، وجُان: ئەی پێغەمبەعی زىصا ئێمە قەوان هەؾذ بە جەهُاَی صەهەًً، بٍۆ الی ًەهتری صەزەٍو

فەعمىوی: بە ئاعەػووی زۆجان الی ًەهتر بً و كؿە بۆ ًەهتری بىەن، بەاڵم واحی هىؾتن هەع ًەهێىخان بچىەوە ماڵی  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەعی زىصاف 

 (١٩زۆی.")

هەًە جا هەؾذ بە جەهُاَی هەهەن، صەجىاهً پێىەوە صاهِكً و ئەم فەعمىوصەًەف وەن ئەواوی جغ لە پێىاوی عاگغجنی هەؾخە ئەو ئافغەجا      

ان بکەن..  گفخىگۆی زٍۆ

 بەش ی دووەم: شێوازەکانی ڕاگرتنی هەست لە ژیانی هاوسەرێتی پێغەمبەری خودا
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ُەواوی پێغەمبەعی زىصا  ؿخە هاوؾەعەوان بُىەهە ؾەعمەقم، لە ملسو هيلع هللا ىلص  هاوؾەعگیًر ە هە پێَى اوی هاوؾەعگیًر بەع چەهض همىهەًەوی بەعػی ٍژ

 هۆواعیً:

ً همىهەی مغۆڤبىوهە بە خىهمی وەحی بۆ هاجنی.ملسو هيلع هللا ىلص  (پێغەمبەعی زىصا١  بەعػجٍغ

 لە گەڵ ئەو زاڵەی ؾەعەوەقضا، بەاڵم هەهضێک حاع جىوش ی هێكە بىەجەوە لە گەڵ هاوؾەعەواهُضا.

و وكێىاهەصا جێضەپەڕێذ، بەاڵم زاڵی گغهگ  هەواجە: ئەگەع هەؾێً لەو ئاؾخەصا هێكەی بۆ صعوؾذ ببێذ، ئەوا هەمىو زێزاهێً بەو هەوعاػ  

ان و وجەواوی پێغەمبەعی  ئەوەًە هە: بە قێىەو ڕێگاًەوی صعوؾذ هەوڵی بەهێزهغصوی هاوؾەعگیری و چاعەؾەعی هێكەوان بضعێذ، ئەوەف لە ٍژ

 زىاصا بەعحەؾخە صەبێذ.

 لە گەڵ هاوؾەعەکاوی:ملسو هيلع هللا ىلص  ( زاڵێکی جغی جایبەث بە مامەڵەی پێغەمبەعی زىصا٢

ئەو هەڵؿىکەوجاهە بۆ ئێمە صیىەو پاصاقتی لە ؾەع وەعصەگغیً، ئەبێذ قىێىکەوجەی ئەو هەهگاواهە بین، بە هەعصوو ڕەگەػەکەوە، واجە؛ چۆن   

 صەبێذ پیاو لەو حۆعە هەڵؿىکەوجاهە ؾىصمەهض بێذ، ئافغەجیل پێىیؿخە ئەو حۆعە هەڵؿىکەوجاهە لە گەڵ هاوؾەعەکەیضا بىىێىێذ.

 ملسو هيلع هللا ىلص نی هەستی هاوسەر لە ناو خێزانەکانی پێغەمبەری خوداباس ی یەکەم: ڕاگرت

 لە ژیاهیضا چەهض هاوؾەعگیریەکی کغصوە، بەو قێىەیەی کە باس ی صەکەیً:ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبەعی زىصا   

کە لە کاحی جەهگاهەو هاڕەخەجیضا ببىە پەهاگەیەک بۆی وەک لە ؾەعەجاکاوی ملسو هيلع هللا ىلص  زاجىو زەصیجە: یەکەم هاوؾەعی پێغەمبەعی زىصا -یەکەم

 (٢١صابەػینی وەخیەوە صەعصەکەوێذ کاجێک پێغەمبەعی زىصا صەگەڕێخەوە ماڵەوە و صەفەعمىێذ: صامپۆقً، صامپۆقً.)

کغص، پەعوەعصگاع ؾەالمی بۆ هاعص و بە کۆقکێک لە بەهەقخضا ملسو هيلع هللا ىلص  لە کاعیگەعی ئەو هەڵىێؿخاهەیەحی کە ڕەچاوی هەؾتی پێغەمبەعی زىصای    

 (٢١ەصا هاجىە.)پاصاقتی صعایەوە وەک لە فەعمىوص

 ملسو هيلع هللا ىلص. زاجىو ؾەوصەی کچی ػەمعه: لە صوای وەفاحی زاجىو زەصیجە بىە هاوؾەعی پێغەمبەعی زىصا -صوەم

 لەو هەڵىێؿخاهەی کە لە ؾەع ئەم هاوؾەعگیرییە جۆماعکغاوە و ئەچێخە چىاعچێىەی ئەم بابەجەوە س ێ همىوهە باؽ صەکەم:   

جا پێل ئەوەی كەعەباڵغی صعوؾذ بێذ ئەم کاعەکاوی زۆی ملسو هيلع هللا ىلص  لە پێغەمبەعی زىصا. کاجێک لە ؾەفەعی خەحضا صاوای مۆڵەث صەکاث ١

 (٢٢ڕەچاوی باعوصۆدی صەکاث و مۆڵەحی صەصاث.)ملسو هيلع هللا ىلص حێبەحێبکاث، پێغەمبەعی زىصا 

غجً ( گىێگ٢٣گىێی بۆ صەگغێذ. )ملسو هيلع هللا ىلص  . کاجێک قکاحی خاڵی زۆی صەکاث بۆ هەبىووی قىێيێک بۆ صەؾذ بە ئاو گەیاهضن، پێغەمبەعی زىصاف٢

 لە ؾکااڵ، صڵضاهەوەی کەؾەکەیە.

. کاجێک ؾەعضی کىڕی ئەبی وەكاؽ صەعباعەی حێگیرکغصوی هەؾەبی مىضاڵێک کێكە صەکەوێخە هێىاهیان، ؾەعض صەڵێذ: مىضاڵی بغاکەمە، ٣

ێذ کە لە بۆی صەعصەکەو ملسو هيلع هللا ىلص  بەاڵم پێغەمبەعی زىصاملسو هيلع هللا ىلص.  عەبضیل صەڵێذ: بغای مىە، واجە: بغای ؾەوصەی زێزاوی پێغەمبەعی زىصاقە

زاهەواصەی ؾەعضەوە هؼیکترە، بڕیاعەکە لە بەعژەوەهضی ئەو صەعصەکاث، وە بە زاجىو ؾەوصەف صەفەعمىێذ: ئەی ؾەوصە ئەوە بێگاهەیە بە جۆ، 

( ئەم ٢٤ئەویل صوای ئەوە لە بەع ڕاگغجنی هەؾتی پێغەمبەعی هاوؾەعی حاعێکی جغ کىڕەکەی هەبیيیەوە وەک زۆی صەفەعمىێذ.)

زاجىو ؾەوصە بەڵگەی ئەوەیە کە: صەبێذ ئافغەث کەؾێک هەهێىێخە ماڵەوە کە هاوؾەعەکەی پێی هازۆف بێذ، ئەویل بۆ هەڵؿىکەوجەی 

 ڕاگغجنی هەؾتی.
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ػۆع صڵی  ملسو هيلع هللا ىلصزاجىو عائكه هچی ئەبىبەکغ: لە جەمەهێکی بچىکضا هاوؾەعگیری کغص، بە هۆئ بچىکی جەمەهیەوە پێغەمبەعی زىصا  -ؾێیەم

 کغص، لەو هەڵىێؿخاهەف:صەصایەوە و صڵىەوایی صە

لە هەعصوو قێىەکەصا ڕەچاوی ئاعەػوەکاوی هاوؾەعەکەی ملسو هيلع هللا ىلص  گەهج خەػی لە یاعییە زۆی بیکاث یا ؾەیغی ئەواوی جغ بکاث، پێغەمبەعی زىصا

 کغص:

یل ؾەیغی ئەواهم بینی، ئەخباقەکاهیل لە مؼگەوجضا یاعیان صەکغص، مىملسو هيلع هللا ىلص  زاجىو عائكه صەڵێذ: لە بەع صەعگای ژوعەکەم پێغەمبەعی زىصا   

 (٢٥صەکغص.)

 .بۆ صڵخۆقغصوی عێگەیضاوە کە کچان بێن و لە ژوعەکەی ئەوصا گۆعاوی بڵێن، هەجا ئەبىبەکغ پێی هازۆف صەبێذ 

صەفەعمىێذ:" ئەبىبەکغ هاث بۆ الم و صوو کیژۆڵە گۆعاهیان بە حەهگی بىعاؾضا صەوث، ئەبىبەکغ فەعمىوی؛ ئەوە مؼماعی قەیخاهە لە ماڵی    

؟ عۆژەکەف حەژن بىو، پێغەمبەعی زىصا فەعمىوی: ئەی ئەبىبەکغ هەمىو کۆمەڵێک حەژوی زۆیان هەیە، ئەمەف ملسو هيلع هللا ىلص پێغەمبەعی زىاصا

 (٢٦حەژوی ئێمەیە".)

صەمەجەقێ و وجىوێژ لە گەڵ هاوؾەعصا، زۆقەویؿتی ػیاص صەکاث و صڵضاهەوەقە بۆ هەعصووال، بە جایبەث ئافغەجان کە پێىیؿخە ڕەچاوی ئەو 

 لە ؾەفەع بىبێذ یا لە هاو قاع، لە گەڵ زاجىو عائكه وجىوێژیان کغصوە. ملسو هيلع هللا ىلصخاڵەجەیان بکغێذ، پێغەمبەعی زىصاف 

 ( ٢٧صەڵێذ: " کاحێ هىێژی صەکغص ئەگەع مً بە زەبەع بىمایە، كؿەی لە گەڵ صەکغصم، ئەگەع ها، پاڵضەکەوجەوە.")

 (٢٨لە ؾەفەعیكضا ئەگەع لە گەڵیضا بىایە، قەوان پێکەوە كؿەیان صەکغص.)   

ەعی زىصا ئەگەع چىیخە قىێيێک و صعەزخێکذ كؿەکغصەکاهیكیان ػۆع حاع بۆ زۆش ی و پێکەهین و صڵضاهەوە بىوە، وەک صەڵێذ:" ئەی پێغەمب   

بینی کە کەؽ لە بەعەکەی هەزىاعصبىو، لە گەڵ صعەزخێکضا کە لە بەعەکەی زىعابىو، الی کامیان صاصەبەػیذ؟ )مەبەؾتی ئەوە بىوە کە 

 (٢٩فەعمىوی: ئەو صعەزخەی کە لێی هەزىعاوە.") ملسو هيلع هللا ىلصزۆی کچ بىەو زێزاهەکاوی جغ بێىەژن بىون( پێغەمبەعی زىصاف 

  صڵضاهەوەی لە کاحی ؾىڕی ماهگاهەصا کە لەو کاجەصا ئافغەث ػیاجغ پێىیؿدیان بە ڕاگغجنی هەؾخە، لە کاجێکضا هاهیان لە گەڵ هەصەزىعا و

 لەگەڵیان صاهەصەهیكتن.

ەصایەوەو كىعئاوی لەو کاجاهەی کە زاجىو عائكەی پیا جێضەپەڕی، پێکەوە زۆیان صەقذ، لە باوەقیضا پاڵی ئملسو هيلع هللا ىلص صەبیىین پێغەمبەعی زىصا     

، ئەویل صەمی صەها بەو قىێىەی کە ئەو صەمی پێىە ملسو هيلع هللا ىلص صەزىێىض، کاجێک ئاوی صەزىاعصەوە، پاقان حامەکەی ئەصا بە پێغەمبەعی زىصا

 (٣١هاوە.)

 :صڵضاهەوەی یەکتر لە کاحی هەزۆقیضا 

فەعمىێذ: مً ػیىضوو بم بۆث صەپاڕێمەوەو صاوای صەملسو هيلع هللا ىلص  لە فەعمىوصەیەکضا هاجىە: "زاجىو عائكە صەڵێذ: ئای ؾەعم، پێغەمبەعی زىصایل    

 (٣١لێسۆقبىوهذ بۆ صەکەم")

 (.٣٢وەؾخاهضوی لەقکغێکی جەواو لە بەع زاجغی کۆکغصهەوەی ملىاهکەیەک کە پچڕابىو، ئەویل لە ڕوصاوی ئیفکضا) 

ەویؿتی زۆی بۆ ئەو زاجىوهە زۆقملسو هيلع هللا ىلص  ئافغەث پێی زۆقە کە هاوؾەعەکەی بە زەڵکی ڕابگەیەهێذ کە زۆش ی صەوێذ، پێغەمبەعی زىصایل

 ڕاگەیاهض:
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 (٣٣صەپغؾێذ: کێ زۆقەویؿتریً کەؾە الث؟ فەعمىوی: عائكت.") ملسو هيلع هللا ىلص" عەمغی کىڕی عام لە پێغەمبەعی زىصا 

 وە لە چەهض قىێيێکی جغیل ئەو زۆقەویؿدیە صووپاث صەکاجەوە.

 (٣٤زۆی بە جەهیا بە قەو چۆجە صەعەوە.)پێی زۆف هەبىە کە لە زەو هەڵی بؿێيێذ و  ملسو هيلع هللا ىلصلە هەهضێک کاجضا  پێغەمبەعی زىصا 

 زاجىو خەفهەی کچی عىمەع: -چىاعەم

  گىماهبرصوی باقە بە یەکتر لە هاو هاوؾەعان و صووعکەوجىەوە لە گىماوی زغاپ، چىهکە گىماوی زغاپ صڵەکان لەیەک صەکاث و

 پەیىەهضیەکان الواػ صەکاث.

لە صەهگێک صەبێذ لە ماڵی زاجىو خەفهە، عائكه صەڵێذ: ئەوە پیاوێکە صاوای  " پێغەمبەعی زىصا لە ماڵی زاجىو عائكه صەبێذ، گىێیان

 (٣٥خەفهە بێذ.") مۆڵەحی هاجىە ژوعەوە صەکاث. ئەویل فەعمىوی: وای صەبیىم مامی قیری 

 ئەوە ئەو پەڕی مخماهە بىوهە بە یەکتری کە صەبێذ لە هاو هاوؾەعاهضا هەبێذ.

 زۆشخاڵکغصوە: ملسو هيلع هللا ىلص ئىم ؾەلەمە هیىضی کچی ئىمەییە: زاوەوی کەؾایەجیەکی بەهێز بىەو پێغەمبەعی زىصای  -پێىجەم

" بە عىمەعی کىڕی زەجاب صەڵێذ: ؾەیغە جۆ زۆث لە هەمىو کاعوباعێک وەعصەصەیذ، هەجا هێىاوی پێغەمبەع و هاوؾەعەکاهیص ی، پێغەمبەعی 

 (٣٦صەبێذ") ػەعصەزەهە صەیگغێذ و پێی زۆفملسو هيلع هللا ىلص  زىصاف

  بىووی ئافغەث وەک پەهاگەیەک، قاعەػا بىووی ئافغەجەکە لە باعوصۆدی هاوؾەعەکەی، پغؾکغصن بە یەکتری مایەی صڵخىش ی و بىووی

 مخماهەیە:

 لە ڕوصاوی ؾىڵخی خىصەیبییەصا کاجێک هاوەاڵن بە كؿەی پێغەمبەعی زىصا هاکەن، ئىم ؾەلەمە پێكيیاع صەکاث کە پێغەمبەعی زىصا لە   

 (٣٧بەعچاوی زەڵکەکە ئاژەڵەکان ؾەعببڕێذ، ئەویل بە كؿەی صەکاث.)

صەکاث، ئەویل ڕێی ملسو هيلع هللا ىلص  هەهضێک ئافغەث پێیان زۆقە زۆیان بژێىی زۆیان بکێكً، کاجێک ئىم ؾەلەمە ئەو صاوایە لە پێغەمبەعی زىصا

 (٣٨).صەصاث

 زاجىو ػەیىەبی کچی حەخل: -قەقەم

گەوعەجغ وحیاواػجغ بىو، ملسو هيلع هللا ىلص  وعە بێذ، ئەوەی زاجىو ػەیىەبێل لە زێزاهەکاوی جغی پێغەمبەعی زىصائافغەث پێی زۆقە کە ػەماوەهضەکەی گە   

 وەک ڕێؼێک بۆی.

ئەهەؽ صەیگێڕێخەوە کە: "زىاعصن صعوؾخکغصهەکەی ػەماوەهضی زاجىو ػەیىەب وەک هیچ لە هاوؾەعەکاوی جغ هەبىو، یەک مەڕی بۆ    

 ( ٣٩ؾەعبڕصعا".)

 دەربارەی ڕاگرتنی هەستی هاوسەران:ملسو هيلع هللا ىلص  پێغەمبەری خوداباس ی دووەم: وتەکانی 

پێغەمبەعی زىصا، ئەم باؾەف جایبەجە بە فەعمىوصەکاوی لەو باعەیەوە، ملسو هيلع هللا ىلص  لە باس ی یەکەمضا باس ی ڕاگغجنی هەؾخەکان بىو لە ژیاوی زێزاوی   

 ئەویل لە چەهض زاڵێکضا ئاماژەی پێ صەکەم.

 جۆعە، یا باؾکغصوی کەم و کىڕی حەؾخە:. صووعکەوجىەوە لە كؿەی هابەجێ و هاو ها١

 (  ٤١صەفەعمىێذ:"وجەی زغاپی پێ مەڵێ.") ملسو هيلع هللا ىلصلە باس ی مافەکاوی ئافغەجضا پێغەمبەعی زىصا   

 . صەهگبەعػهەهغصهەوە هەجا لە هىێژەواهضا.٢
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ە گەڵ یەکتر، یا کەؾاوی جغ بە لە ڕاگغجنی هەؾتی بەعامبەعە کە صەهگ بەعػ هەکغێخەوە و هاوؾەعەکەی بێزاع هەکاث، لە کاحی كؿەکغصن ل   

 جەلەفۆن، هەجا کاحی كىعئاهسىێىضن و هىێژەکان صەبێذ بە قێىەیەک بێذ کە ئاػاعی بەعامبەع هەصاث و ئیص ی لێدێک هەصاث.

لە قەوصا هەؾخاوە، ؾەالمکغصهەکەی بە قێىەیەک بىە کە کەس ی هىؾخىو زەبەعی هەصەبىەوە، وە کەس ی ملسو هيلع هللا ىلص کاجێک پێغەمبەعی زىصا   

 (٤١اعیل ؾەالمەکەی صەبیؿذ.)ئاگاص

 . ػەعصەزەهەو ڕووی زۆف، صڵی بەعامبەع زۆف صەکاث و قایاوی پاصاقذ وەعگغجىە:٣

 (٤٢صەفەعمىێذ:" ػەعصەزەهەث بە ڕووی بەعامبەعەکەث، ؾەصەكەیە".) ملسو هيلع هللا ىلص لەو باعەیەوە پێغەمبەعی زىصا  

گەعی هابێذ لە ؾەع . ؾاڵوهغصن لە واحی گەڕاهەوە لە صەعەوە هۆواعی ئاعامی بەزكِىە و ٤ صڵىُاًُە بۆ بەعامبەع هە هاڕەخەجُەواوی صەعەوە واٍع

خەوە بۆ الی  ؿتی و ڕێؼ، فەعمىوصەهەف ئاماژە بەم زاڵە صەواث واجێً بە ئەهەس ی وىڕی مالًُ صەفەعمىێذ:" وىڕەهەم، ئەگەع چٍى زۆقەَو

 (٤٣هضا".)زێزاهەهەث، ؾەالمی لێبىە، ئەو ؾەالمىغصهە هۆواعی ڕژاوی بەعەهەجە بەؾەعجا

 . ڕەواهضهەوەی هەع مەجغؾیەک کە هەعصووال لە یەکتری چاوەڕێی صەکەن:٥

 ئافغەث جغس ی لە حیابىهەوەو هاوؾەعی صووەمە، بۆیە باف هیە ئەگەع پیاو وەک چەکێک بەکاعیان بهێىێذ و زێزاهەکەی پێ بترؾێيێذ.   

عائكه صەڕەوێىێخەوە کاجێک پێی صەفەعمىێذ: " ئەبىو   غؾیە لە ؾەع زاجىو ئەو مەجملسو هيلع هللا ىلص  لە فەعمىوصەی هاؾغاو بە ئىم ػەععضا پێغەمبەعی زىصا   

 (٤٤ػەعع هاوؾەعەکەی جەاڵق صا، بەاڵم مً جەاڵكذ هاصەم")

صەفەعمىێذ: " ملسو هيلع هللا ىلص  . پاعاؾخنی نهێنی یەکتر، چىهکە ئەگەع ئەو نهێيیە باڵو بێخەوە، ػیاوی صەعوووی بە هەعصووال صەگاث. پێغەمبەعی زىصا٦

 (٤٥کەؽ الی زىصا لە پلەو پایە کەؾێکە کە صەچێخە الی هاوؾەعەکەی، پاقان نهێيیەکەی بۆ زەڵک باؽ صەکاث.")زغاپتریً 

. لۆمەهەهغصن و ؾەعػەوكذ هەهغصن: بێگىمان لە هێىان هاوؾەعاهضا هەڵە ڕووصەصاث، بەاڵم لۆمەکغصوی هەڵەکاع ػۆع حاع مەبەؾتی زۆی لە ٧

کغص، ملسو هيلع هللا ىلص  ؾاڵ زؼمەحی پێغەمبەعی زىصام ١١هەوە، لە بەع ئەوەیە کە ئەهەس ی کىڕی مالیک صەڵێذ: " چاککغصهضا هاپێکێذ، بەڵکى بە پێچەوا

 (٤٦ؾىێىض بە زىصا ڕۆژێک وقەی ئۆفی پێی هەوجم، هەعگیز هەیىجىوە بۆ ئەو کاعەث کغص، یا بۆ هەجکغص")

یاؾایەکیكە لە پەیىەهضیە کۆمەاڵیەجیەکان لە هەع چەهضە بەڵگەی ڕەوقتی بەعػیەحی، بەاڵم ملسو هيلع هللا ىلص  ئەم هەڵؿىکەوجەی پێغەمبەعی زىصا   

 پێكیاهەوە پەیىەهضی هێىان هاوؾەعان کە: ػۆع لۆمە کغصن صػع صەزاجە هێىان پەیىەهضیەکاهەوە.

 ە،. پغؾکغصن یا ئاگاصاعکغصهەوە لە هاجىەوە لە صەعەوە یا لە ؾەفەع، هەجا بەعامبەع جىش ی باعوصۆزێکی هەزىاػعاو هەبێذ لە عووی صەعووهیەو ٨

 (٤٧ڕێگغی کغصووە کە بە قەوصا و لە پڕصا پیاو زۆی بکاث بە ماڵضا جا بؼاهێذ چی ئەکەن")ملسو هيلع هللا ىلص  "پێغەمبەعی زىصا

 هاهسىاعصن پێىەوە جا هەؾذ بە جەنهاَی هەهەن:. ٩

ئافغەجاهیل کە ػۆع پیاو هەیە کە لە ماڵەوە بە جەنها هان صەزىاث، یا لە صەعەوە لەگەڵ هاوڕێ و صۆؾخەکاوی هان صەزىاث، هەعوەها     

 چاوەڕواوی هاوؾەعەکاهیان هاکەن جا پێکەوە هان بسۆن و ئەو هاهسىاعصهە ببێخە هۆکاعی بەهێزی پەیىەهضیەکەیان.

صەفەعمىێذ؛" ئەگەع زؼمەجکاعەکەجان زىاعصوی بۆ هێىان، ئەگەع هەکغا لە گەڵیان صابىیكێذ، با چەهض پاعویەکیان بە  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەعی زىصا   

 (٤٨.)صەؾتی زۆی بضاحێ"
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 . واػهێىان لە هەڵؿىکەوجێک ئەگەع ػاهیذ بەعامبەع پێی هازۆقە:١١

لە ڕێگەصا صەیبیىێذ و صەیەوێذ ؾىاعی واڵزەکەی ملسو هيلع هللا ىلص  کاجێک ئەؾمای کچی ئەبىبەکغ لە ؾەع ؾەعی زىاعصن صەگىاػێخەوە، پێغەمبەعی زىصا   

 (٤٩بکاث، ئەویل لە بەع غیرەی ػوبەیغی هاوؾەعی ؾەعهاکەوێذ.)

ڵىێؿدێکی حىاوی ئەو زاجىوهەیە کاجێک صەػاهێذ هاوؾەعەکەی پێی هازۆقە لە گەڵ کەس ی بێگاهەصا بێذ، ئەویل ڕێؼ لەو هەؾخە ئەوەف هە  

 ئەو کەؾە بىوە کە ویؿخىویەحی یاعمەحی بضاث. ملسو هيلع هللا ىلص صەگغێذ، هەع چەهضە ػۆع ماهضوو بىوەو پێغەمبەعی زىصاف 

 دەرئەنجام و ڕاسپاردە

 یەکەم: دەرئەنجام

 صامەػعاوەیەکی گغهگەو پێىیؿخە پاعێؼگاعی لێبکغێذ بە هەمىو قێىاػێک.زێزان  .1

 ەعچاوەیەکی گغهگە بۆ هاوؾەعان جا ژیاهێکی ئاؾىصە بەؾەع ببەن.پێغەمبەعی زىصا ؾژیاهىامەی  .2

 ژیاوی هاوؾەعگیری بە بێ جێگەقتن لە یەکتر ئاؾخەمە بەعصەوام بێذ.  .3

 ڕاگغجنی هەؾتی یەکتر لە هاوؾەعگیریضا کاعێکی پێىیؿخە بۆ هەعصوو ال.  .4

 دوەم: ڕاسپاردە

 پێغەمبەعی زىصا کە جایبەجً بە ژیاوی هاوؾەعگیری.گغهگیضان بە ژیاهىامەو فەعمىصەکاوی  .1

 .لە زىلی جایبەث ڕووهکغصهەوەی ئەو ژیاهىامەیە بۆ ئەو کەؾاهەی بە هیاػی هاوؾەعگیریً   .2
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