
 
 ثيَشةكى:

إِنَّ احلَْمدَ هللِ نَْحمَُدُه وَنَْستَعِْيُنُه وَنَْستَْغفُِرُه وَنَُعْوُذ بِاهللِ مِن ُشُرْورِ أَْنُفسِنَا 
وَمِْن سَيِّئَاتِ أَْعمَالِنَا مَْن يَْهدِهِ اهلُل فاَل ُمضِلَّ لَُه وَمَْن ُيْضلِْل فاَل هَادِيَ لَُه 

 اهلُل وَْددَُه ال شَرِْي َ لَُه ... وَأَْشهَُد أَنَّ ُمحَمَّدا  ... وَأَْشهَُد أَْن ال إِلَهَ إاِّل
 عَْبُدُه وَرَُسوُلُه .

] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُنوْا اتَُّقوْا الّلهَ دَقَّ ُتقَاتِهِ وآَل تَُموُتنَّ إِآل وَأَنُتم 
 . ) 201آل عمران :   ( [ مُّْسلُِمونَ

رَبَُّكُم الَّذِي خَلَقَُكم مِّن نَّْفٍس وَادِدٍَة وَخَلَقَ مِْنهَا  ] يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَُّقوْا
زَْوجَهَا وَبَثَّ مِْنُهمَا رِجَـاال  كَثـِيـًرا وَنِـسَاء وَاتَُّقـوْا الّلهَ الَّذِي تَسَاءَُلـونَ بِــهِ 

 [ . 2وَاآلْردَـامَ إِنَّ الّلهَ كَانَ عَلَْيـُكْم رَقِيًبا [ ] النساء : 
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُنوا اتَُّقوا اللَّهَ وَُقوُلوا قَْول ا سَدِيًدا ُيْصلِح لَُكْم أَْعمَالَُكْم  ] يَا

 وَيَْغفِْر لَُكْم ُذُنوبَُكْم وَمَن ُيطِْع اللَّهَ وَرَُسولَُه فَقَْد فَازَ فَْوًزا عَظِيًما [

 . ) 02ـ  00األدزاب :  ( 



 (1)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

 دِْيثِ كِتَاُب اهللِ وَخَْيرَ اََْديِ هَْدُي ُمحَمٍَّد أَمَّا بَْعُد : فَإِنَّ أَْصدَقَ احلَ
وَشَرَّ اأُلُمْورِ ُمْحدَثَاُتهَا وَُكلَّ ُمْحدَثٍَة بِْدعٌَة وَُكلَّ بِْدعٍَة ضاَللٌَة وَُكلَّ ضاَللٍَة فِي 

برِواداران و ثيَيان خوداي طةورة لة قورئاندا روو دةكاتة .  النَّارِ
: )دةفةرموويَت                 

                      

                  : 6( التحريم 
ناوة خؤتان و مالَ و منالَتان و كةس واتة : ئةي ئةوانةي باوةرِتان هيَ

و كارةكةتان بثاريَزن لة ئاطريَك كة سوتةمةنيةكةي جةستة و الشةي 
مرؤظي كافر و بةردي طؤطردة , يان ئةو بةردانةي خةلَكي دةيثةرسنت 
مةبةست لةوةية كةزؤر بلَسةدار و بةطرِ و طةرمة. وةك ئاطري ئةم 

كاني هةلَطريسيَ بةلَكو ئةو دونيا نية كةتةنها بة دار و سوتةمةنيية
بةردة زياتر طرِ دةطريَت و بلَيَسة دةسيَينَ , بةلَيَ بةرثرسياريَيت 
بةرامبةر بة خزم و كةس و كار و ذن و مالَ و منالَ بنةمايةكي زؤر 
طرنطة لة ئايين ثريؤزي ئيسالمدا بؤية ثيَغةمبةري خودا )صلى اهلل 

اإلمام  ،م مسؤوٌل عن رعيتهكلكم راٍع وكلك) :دةفةرمويَت  علية وسلم(
 ( ومسؤوٌل عن رعيته، والرجل راٍع يف أهله وهو مسؤوٌل عن رعيته راٍع

 متفق عليه



 (3)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

واتة:بةرامبةر بةخوارتري بةخؤتان هةموو شوانن و بةرثرسن ديارة 
هةريةكةش هةر لة شوانيَكةوة هةتا ئةمري و سةركاريَك دةبيَت 

اني خؤي ئةجنام بةئةندازةي دةسةآلتي خؤي ئةركةكاني سةرش
بدات. بؤية ئةم ضةند ثةرِةي بةردةسيت تؤي خويَنةري ئازيز 
هةرضةندة مشتيَكة لةخةرمانيَك بةآلم دةبيَت لة بريمان بيَت كة 

عين  بلغوا) ثيَغةمبةري خودا )صلى اهلل علية وسلم( دةفةرموويَت : 
 3461ی رواه البخار (ولو آية

كيش بيَت بيَطومان بة هيواي لة منةوة بيطةيةنن ئةطةر تةنها ئايةتيَ
ثاداشيت خوداي طةورةين ئةويش تةنها لة قيامةتيشدا داواكارين لة 
خودا كة ئةم كارةمان ليَ قبوأل بكات و بيكاتة تيَشوويةك بؤ 

 قيامةمتان .
هةر رِاسيت و ضاكةيةك دةبينن لةم نوسراوةدا ئةوة لة خواوةية و 

و كةم و كورِيةك هةبيَت ئيَمة هيض توانيةكمان نية وة هةر هةلَة 
لةاليةن نةفسي خؤم و شةيتانةوةية داواكارم لة هةموو هةلَة و كةم و 
كورتيةكم بيَطومامن كة هيض كاريَكي مرؤظ بيَ كةم و كورتي نابيَت , لة 

 دوعاي خيَر بيَ بةمشان مةكةن.
ئيَستاش ئةي خوشك و دايكاني من لة ثيَناوي ئاطادار كردنةوةيةك و 

نةوةيةكيش بؤ خؤم ئيَوةش وة لة ثيَناو ذيانيَكي ئيماني و بةبري هيَنا



 (4)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

قيامةتيَكي ثرِ ناز و نيعمةت بؤ رِؤلَةكانتان با ضةند خولةكيَكي كةم 
تةرخان بكةين بة تيَرِوانينيَكي رِاسيت ضاوةكامنان بة ئامادةبووني 
دلَةكامنان بؤ خويَندنةوةي ئةم ضةند ثةرِةية و بريكردنةوة لة 

 ورئان و سونةت .بةلَطةكاني ق
هةميشة سروشيت ذياني مرؤظةكان واية كة لة اليةن يةكيَك لة 
خؤشةويستةكانيانةوة خةآلت بكريَن هةرضةندة بضوكيش بيَت هةر 
بةنرخة و وةكو بيناي ضاوةكانيان ئةو ديارية دةثاريَزن لة هةموو 

 شكان و وونبون و لة ناوضونيَك.
طةورة و بةنرخةية كة خوداي  طومانيشي تيَدا نية مندالَ ئةو ديارية

طةورة بة حيكمةتي خؤي بة مرؤظةكاني دةبةخشيَ ,ئةو دياريةشة 
الي هةريةكيَ لة ئةنداماني خيَزان خؤشةويستة بة تايبةتي الي دايك و 
باوك و بةتايبةت تريش لةالي دايك خؤشةويستيةكي وةها كة هاوتاي 

 نية .
هةلَي دةطريَ و  ئةمة هةر ضةندة ئةو دايكة نؤ مانط ضةرمي سك

هةموو ئازاريَكيش قبولَ دةكات جاري وا هةية ئةو دايكة نةخؤش 
دةكةويَ و تووشي ئازاري سةخت دةبيَت لة ثيَناو سةالمةتي 
كؤرثةكةي , ئامادة نيية هيض دةرمانيَكي دذة ئازار بةكار بهييَن 
هةروةها لة دواي لة دايك بووني ئةو كؤرثةلةية دوو سالَ شري ثيَدان و 



 (5)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

ةو خنويين و ئازاري زؤر و ضةرمةسةري دونيا نؤش دةكات لة ثيَناو ش
 طةورة بوون و خؤشحالَ بووني جطةر طؤشةكةي.

زؤر جاريش كة ئةو مندالَة نةخؤش دةكةويَت يان شويَنيَكي ئازاري 
دةبيَت ئةو دايكة خةريكة جةرطي بؤي دةبيَت بة ئاو و هيض قةلَغانيَك 

ر لة بةردةم فرميَسكة ثرِ حةسرةتةكاني و هؤكاريَك ني ية بيَتة رِيَط
 ئةو دايكة و نةهيَلَيَت دابباريَت.

خؤ ئةطةر ئةو مندالَة ئةنداميَكي جةستةي بة رِووداو يان بة هؤي 
نةخؤشي يان هةر هؤيةكي تر لة دةست بدات يان هةر لةدايك بوونةوة 
نةيبيَت ئةوة ئةو دايكة ئامادةية بةو ثةرِي خؤشحالَيةوة جةستةي 

شةويست و ئةندامة شريينةكاني خؤي ثيَ ببةخشيَت ئةطةر بكريَت خؤ
 بؤ جطةر طؤشةكةي طوجناو بيَت .

وة ئةطةر ضةند ثارة و زيَرِ و زيو و شيت بةنرخ بةو دايكة ببةخشي لة 
بةرامبةر ئةوةي دياريةكةي خودات ثيَ ببةخشيَت ئةو دايكة رِازي 

دياريةي خوا جوانرتين نابيَت و هةر برييشي ليَ ناكاتةوة ضونكة ئةو 
 ديارية كة ثيَي بة خشراوة بةنرخرتة بةاليةوة لة هةمووشيت دونيا .

شتيَكي تر كة هةر بةخةيالَي دياكاندا ناية و هةر برييشي ليَناكاتةوة 
ئةوةية كةمندالَةكانيان بةدةسيت خؤيان خبةنة بةر ثريشكي ئاطريَك 

مندالَةكانيشيان  ياخود هةر ليَشي نزيك خبةنةوة تةنانةت كةدةسيت



 (6)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

بةر شتيَكي طةرم دةكةويَت ئةوان ثيَش مندالَةكانيان هاواريان ليَ 
 بةرز دةبيَتةوة.

بةالَم ئةوةى جيَطاى تيَرامانةو ناخى من دةهةذيَينَ و دنيايةك 
ثرسيارى ال دروست كردووم كؤمةلَىَ كردارى رؤذانةى  رِؤلَةكانى دايك 

ئةوةية كة بؤضى زؤريَك لة دايك و باوكة و ئةوانيش ليَ ى بيَدةنطن , 
بؤضوونة دؤزةخى جطةر طؤشةكانيان , بؤ   و باوكان رِيَطة خؤشكةرن

 ): ئةو  دؤزةخةى كة خوداى طةورة لة باسيدا دةفةرموويَت    

                 ) : 21الفرقان 
شويَنيَكى دوورةوة ئةو ئاطرة خوانةناسان دةبينىَ  , واتة: كاتيَك لة

مرقنى ليَ دةبيسنت , ئةو دةنطة طةرمةى رةقاويى و  دةنطيَكى 
ئةوةندة ترسناك و توقيَنةرة بة بيستنى هةموو ثيَغةمبةران و 
فريشتةكان نزيكةكان بةسةر ئةذنؤد ا دةكةون و ئاواتيان تةنها رِزطار 

 بوونيانة .
م ووتةيان بةالوة سةير بيَت و بليَن كىَ هةية بتوانىَ لةوانةية دايكان ئة

ببيَتة ريَطة خؤشكةر بؤ ضوونة دؤزةخى رِؤلَةكةى , ئةوةتائيمة 
هةموو هةولَيَكى خؤمان دةدةين تا بضوكرتين ثريشطةى ئاطرى ئةم 
دنيايةشيان ىلَ نزيك نةبيَتةوة بؤية وةالَمةكان بؤ دايكانى ئازيزو 

 خةينة رِوو  و ثيَيان دةلَيَن باوكانى خؤشةويستمان دة



 (0)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

ئةى ئةوةنية لة ثيَناو ئةوةى كة رِؤلَةكةت ضةند خولةكيَك  -يةكةم :
زياتر خبةوىَ و لةو خةوةى  بةيانى نةكةيت , ئامادةنيت هةولَى 
ئةوةى لةطةلَ بدةيت تانويَذى بةيانى لةكاتى خؤيدا ئةجنام بدات 

داى طةورة نؤيَذ لةكاتيَكدا كة خوشةويست ترين كردةوة لةالى خو
 كردنة لةكاتى خؤيدا.

من هةروةها  ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرموويَت: )
 رواة املسلم (صلى الصبح فهو يف ذمة اهلل

هةركةسىَ نويَذى بةيانى بكات  ئةوا لة ذيَر ضاوديَرى خودا داية, ئايا 
ورة ة لة ضاوديَرى خوداى طةدايكى ئازيز ضى ضاوديَريةك هةي

 ؟!ةباشرت
ئةى دايكى من نازانى ئةطةر منالَةكةت رِاهيَنا لةسةر نويَذيَكى باش 
كةتيَبطات ماناى نؤيَذةكةى ضية , وة بزانىَ بؤضى نويَذ دةكات ئةوا 
دةبيَتة رِيَطر لةبةردةمى تا دةست بؤكارى  ناشياو نةباوو وة ليَي 

رمامنان نزيك نةبيَتةوة ضونكة خوداى زانا بةهةموو شيَوةيةك فة
):  ثيَدةكات كة نويَذ بكةين و دةفةرموويَت       

                         

   ) :54العنكبوت 



 (8)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

ى واتة : بة رِاستى نؤيَذى ريَك و ثيَك بةر هةلَستى مرؤظ دةكات لةكار 
خراثةو ناثةسةند و طوناهو تاوان( ، ضونكة رِؤلَةكةى تؤ كاتيَك نويَذ 
دةكات , لةنويَذدا بةرامبةر خوداى طةورة رادةوةستىَ و دةلَيَ )بسم 
اهلل الرمحن الرحيم ( فيَر دةبىَ كة لةهةموو كاريَكدا بةناوى خودا 
دةست ثيَ بكات و هةميشة ناوى خواى لة سةر زمان بىَ , هةروةها 

اتيك دةلَيَت : ) احلمد هلل رب العاملني ( سوثاسى خوداى طةورة ك
دةكات , ليَرةوة فيَر دةبيَت كة سوثاسى خودا بكات لة سةر هةموو 
نيعمةتةكانى و سوثاسى خةلَكيش بكات لة سةر هةر ضاكةيةك كة 
بةرامبةرى دةيكةن تاواى ىلَ ديَت الى خةلَكيش خؤشةويست دةبيَت, 

يَت )الرمحن الرحيم( دةزانيَت و فيَر دةبيَت كة هةروةها كاتيك دةلَ
 خوداى طةورة بة بةزةيى و ميهرةبانة 

بؤية هةم خوداى خؤش دةويَت و ئوميَدى بة بةزيى و ميهرةبانيةكةى 
هةية هةم لةناو خةلَك و خيَزاندا فيَر دةبىَ كة بة بةزةيى بيَت 

, هةروةها بةرامبةر بضوكةكان و رِيَز بنويَنىَ بةرامبةر طةورةكان 
كاتيَك دةلَيت ) ملك يوم الدين ( دةزانيَ كةخوداى طةورة خاوةنى 
رؤذى ثاداشت و سزاية , بؤية لةكارةكانيدا هةست بةضاو ديَرى خودا 
دةكات و لة سزاكةى دةترسيَ , لة كارةكانيشدا دلَسوزة و رييا 
 تيَكةلَ بةكارةكانى ناكات و نيةتى هةر بؤ خوداية لة ثيَناو  ثاداشتى



 (9)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

رؤذى دوايى , هةروةها كاتيَك دةلَيَت : ) إياك نعبد وإياك نستعني( 
فيَردةبىَ كة جطة لةخوداى طةورة هيض كةسيَك  شايستةى ئةوةنية 
بثةرسرتىَ و داواى يارمةتى لة كةس ناكات و دةزانىَ كةتةنها خوداية 
بةدةنط و داوا كاريية كانيةوة دىَ و ثيَويستيةكانى بؤ جيَبةجىَ 

بةهاوار كردنة طؤرِو مردوو شيَخ و ثةرِؤ .......هتد .  دةكات ,
كردةوةكانى ثوضةلَ ناكاتةوة و ثةر ستنةكانةى ناداتة بايا , 
هةروةها كاتيَك بةدلَيَكى ثاكةوة هاوار دةكاتة خوداى طةورةو داواى 

( تيَدة طا و فيَر دةبىَ  إهدنا الصراط املستقيمىلَ دةكات  و دةلَىَ : ) 
نمايى رِيَطاى  راست لة خوداى طةورة بكا و دةزانىَ كة داواى رِيَ

كةتاكة رِيَطاى بةرةو بةهةشت ضوون ريَطا ثاك و بيَ خةوشةكةى 
ئيسالمة و بةقسةى الدينةكان  و  بيَ باوةرِ ناكات . وةكاتيَك دةلَيَت : 

( باوةرِى ال دروست دةبىَ كةتةنها رِيطاى  صراط الذين انعمت عليهم)
خيَرو نازو نيعمةتةو رِيَطاى ثيَغةمبةران و  خوداى طةورة ثرِ

غري املغضوب عليهم وال رِاستطؤيان و ثياو ضاكانة وة كاتيَك دةلَيت ) 
(  فيَردةبىَ و باوةر دةكات كة ريَطاى ئةوانةى كة خودا رق و الضالني 

خةمشى ىلَ هةلَطرتوون وةك طةىل )يةهود( يان رِيَطاى ئةوانةى كة  
او بوون وةك ) طةىل طاوران ( بةراستى ريَطايةكى طومرا و سةر ليَشيَو

 تالَة.



 (20)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

ئةى دايكى من بؤ دياريية كةى خوداى طةورة ناثاريَزيت و واى ىلَ 
دةكةيت بضيََتة دؤزةخ و رِيَطةي دؤزةخ بطريَت , ضونكة خوداى طةورة 

):  ويَتدةفةرمو                

       )  : 44املدثر 

واتة : بةتاوانكاران دةلَني : ئةوة ضى بوو ئيَوةى بة رةو دؤزةخ  
راثيَض كرد ؟ وة لةوةالَمدا دةلَيَن : ئيَمة لة نويَذ خويَنان نةبووين , 
هةروةها خوداى طةورة دةفةرموويَت : )فويل للمصلني ( واتة : ئينجا 

الذين هم عن م نؤيَذ خويَن؟ )سزاى سةخت بؤ نويَذ خويَنةكان , كا
( ئةو نويَذ خويَنانةى كةلة نويَذةكانيان غافلَ و بىَ  صالتهم ساهون

ئاطان , واتة : بةدلَ نويَذةكانيان ناكةن و لةماناو مةبةستةكةى 
بريناكةنةوة لة ثيَش ضاوى خةلَكى نويَذ دةكةن و هةر خؤياننب 

( ئةوانةى  ن هم يراءونالذ ينايكةن , ناشزانن فةلسةفةى نويَذ ضية , )
لة نويَذةكانيان رِوو ثامايى دةكةن , لةبةر ئةوة نويَذ دةكةن خةلَكى 
ثيَيان بلَيَن نويَذ خوينن , هةلَبةتة مةبةستيَكى تريشيان هةية 

تل  صالة ثيَغةمبةرى خودا ) صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرموويَت : )
الَ و كوضة و لة جيَى (ئةوة نويَذى منافقة! دةبينىَ هةميشة كاملنافق

خؤيدا نايكات و زؤر بةقورسى و نارِةحةتى و ناضارى ئةجنامي دةدات 
و دادةنيشىَ و ضاوةروانى خؤر دةكات , جاكة بيين خؤر لةنيوان 



 (22)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

دووشاخةكانى شةيتانةوة دةركةوت ئةواهةلَدةستىَ و ضوار دةنوك 
)لةزةوى دةدات زؤر بةكةميش ئاطاى لةخواية            

                       ) 

ى رِؤلَةكةى خؤتت زانى زؤر دلَنيابة كةلة دةى دايكى بة سؤز كة ئيَستاسزا
كاتى نويَذةكان بةتايبةت تريش نويَذى بةيانى ئاطادارى ناكةيتةوة لة 

تةقينة نية , دةى ضيرت كةم خؤشةويستى و دلَسؤزييةكى راس
تةرخةمى مةكةو ئاطاداربةرةوة لة ثيَش ئةوةى كة بطةيتة ئةو رؤذةى 

) كة خوداى طةورة لة باسيدا دةفةرموويَت :        

                      

                 ) : 1حج  
واتة: هةر كة كارةساتى ئةو رؤذة ثيَش هات ئةبينن هةر ذنيَكى 
شريدةر مندالَة شرية خؤرةكةى خؤى لةكاتى شريثيَداندا فةرامؤش 

)دةكا و ىلَ ى غافل دةبىَ لة باوةشى بةردةبيَتةوة ,     

       )ة , لةترس وة هةرضى ميَيةى دووطيان و سكثريش

)ت و لةبارى دةضىَ . و هةيبةتا سكةكة دادةنيَ      )



 (21)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

)وةهةموو خةلَكيش وةك مةست و سةرخؤش دةبينى     

 )  خؤلةرِاستيدا مةست و سةرخؤش نني(    

   ) بةلَكو سزاى خوا زؤر توند و سةختة , بؤية ئاوا
 بريوهؤشيان نةماوة, وةك سةرخؤشيان ىلَ هاتووة , 

دووةم : ئةى بؤ زؤريَك لة دايكانى ئيَمة كضةكانيان  رِووت 
دةكةنةوةلة ذيَر ناوى ) ثيَشكةوتنةوة نامانةوىَ لةو ثيَش كةوتنة 

! ضونكة ثيَشكةوتن و جيَبميَنني ( بةالَم بةداخةوة زؤر هةلَةن 
رؤشنبريى لة خؤ رِووت كردنةوةو لة بةركردنى جلى تةسك و كورت 

(سالَ, 2400نية ضونكة خوداى طةورة لة ثيَش زياتر لة )
  )بةئافرةتانى برِوادارى فةرمووة :         

      )   : 31األدزاب 
اندا خؤتان رِووت مةكةنةوة , هةروةكو ضؤن واتة : لةكاتى دةرضونت

ئافرةتان لة سةردةمي نةفاميدا خؤيان رِووت دةكردةوة , كةواتة 
ئةى دايكى بة سؤز , تؤ بةو شيَوة بري كردنةوةت كة بة ثيَشكةوتين 

 دةزاني خؤي لة خؤيدا دوا كةوتووية



 (23)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

 وة برييشت نةضىَ ئةطةر ثيَشكةوتن بة خؤ رِووت كردنةوة بواية ئةبىَ
ئاذةلَةكان ثيَشةنطي رؤشنبريان بووناية ضونكة ئةوان لةوةتى كةهةن 

 رِووتن !!
وة زؤريش دايكانى ئيَمة كضة رازاوةكانيان بةتةنيا دةنيَرنة بازارِةكان 

ويَت: و شويَنة قةرة بالَغةكان لةكاتيَكدا كة خوداى طةورة دةفةرمو
(      )33: األدزاب  

ىَ لة مالَةكانتاندا بسرةون و ئؤقرة بطرن , واتة بىَ كارى واتة : دةب
ثيَويست مةضنة دةرةوة, ئةمة نةك هةر زؤر جاربىَ كارى ثيَويست و 
بؤ بيَتاقةتى و زؤر جاريش شتيَكى بىَ نرخ دةكةنة بيانوو, بؤ ضوونة 
دةرةوة , بةلَكو بة شيَوةيةكى ناشةرعيش لةمالَ دةر دةضن بةبىَ 

) رمانةى خودا كة دةفةرموى :طوىَ دان بةو فة        

                    

      )  : 59األدزاب 
واتة : ئةى ثيَغةمبةرى خوا بةخيَزانةكانت و كضة كانت و ئافرةتانى 

انيان بدةن بةخؤياندا , ئاطاداربن و ئةى برِوادار بلَىَ ,  با باالَ ثؤشيةك
دايكانى من , ئةى خوشكة بةريَزةكان باوكة خاوةن دةسةالَتةكانى 
مالَ , خوداى طةورة بة ئافرةتان دةفةرموويَت باالَ ثؤشنب , نةى 



 (24)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

فةرموو سةر ثؤشةكانتان بكةنةوة با ثانتؤلَتان لةثىَ بىَ بةلَكو 
 فةرمووى جلباب واتة عابا ئاطةداربن .

ئةى ئةطةر وايان كرد , ئةوا دةبن بةيةكىَ  لةو دووكؤمةلَةى كة 
ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( باسى كردووة و دةفةرموويَت 

هما. قوم معهم سياط كأذناب البقر اصنفان من أهل النار مل أر): 
يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميالت مائالت، رؤسهن 

جيدن رحيها. وإن رحيها   املائلة، ال يدخلن اجلنة، وال كأسنمة البخت
 3799 صحيح اجلامع الصغري ( ليوجد من مسرية كذا وكذا

واتة : دووكؤمةلَ هةن من نةمبينيون دؤزةخني , يةكىَ لةو دووكؤمةلَة 
ئافرةتانيَكن داثؤشراون بةناو بةالَم لة راستيدا رِووتن , بةلةجنةوالر 

جنى ثياوان بؤالى خؤيان  رادةكيَشن ثرضيان دةرِؤن بةريَطادا سةر
بةشيَوةيةك بةسةر سةريانةوة دةبةسنت وةكو سةرثشتى وشرت واية , 
وةزانايان فةرموويانة : مةبةستى ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية 
وسلم ( , ئةو ئافرةتانة ية كةجل و بةرطى كورت و تةسك و تةنك 

استيدا لةشيان دةر دةخات لةبةر دةكةن , ئةو جؤرة ثؤشاكانة لةرِ
نةك ئةوةى  دايثؤشىَ ئةو جؤرة ئافرةتانة , بةناو داثؤشراون كةضى 
لة رِاستيدا رِووتن , بةرِاستى ئةو ئافرتانة لة رؤذطارى ئةمرِؤماندا 
دةركةوتون هةر زؤريشن , خودا ثةنامان بدا و جل و بةرطى ثياوان و 



 (25)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

ناشياو بكات  طاورو جولةكة لة ثيَش ضاوى دايك و خوشكامنان
من ,ضونكة بىَ طومان ثيَغةمبةر )صلى اهلل علية وسلم (  دةفرموى : )

 9456 صحيح اجلامع الصغري ( بقوم فهو منهم ةتشب
واتا ئةوةى خؤى بةهةر كؤمةلَ و نةتةوة يةك بضويَنىَ ئةوالةوانة , 
بةبىَ طومان هيض كام لةدايك و خوشكان حةزناكةن لةطةلَ طاورو 

لعن اهلل املتشبهني من الرجال )وةها دةفةرموويَت: جولةكةبن , هة
 ( 4459 )رواه البخاري ( بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال

نةعلةتى خودا لةو ثياوانةي خؤيان بة ئافرةتان دةضويَنن و : واتة 
 ئةو ئافرةتانةي كة خؤيان بة ثياو دةضويَنن . 

وةية بثاريَزة دةى دايكى من ثةلةبكة و كضةكانت وةكو ئةو شيَ
كةئافرةتانى برِوادار و ثيَشينى ئيَمة كضةكانيان ثيَ دةثاراست , 

 ضونكة ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرموويَت : 
يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى فيها إال هذا )

 0840صحيح اجلامع الصغري  (وأشار إىل وجهه وكفيه
ئةمساْ  ئةطةر ئافرةت طةيشتة تةمةنى ثىَ طةيشنت نابىَ واتة : ئةى 

( 0804جطة لةدةستةكانى و رِوومةتى دةربكةون ( صحيح اجلامع )
ئةمة زؤريَك لة زانا يان دةفةرموون ئةوة هةر بؤكاتى نؤيَذة دةنا 
ئافرةتان ثيَويستة لة سةريان كةجوانيان دةرنةكةوىَ ضونكة خوداى 



 (26)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

وَلَا ُيْبدِينَ زِينَتهنََّ إِلََّا مَا ظَهَرَ دةفةرموويَت : )طةورة لةقورئانى ثريؤزدا 
 32النور  (مِْنهَا

واتة : بائافرةتان جوانيةكةيان دةرنةكةويَت بؤ جطة لة مةحرةمى 
خؤيان ئةى دايكى من باش دةزانى كة جوانى ئافرةتان لة رِووخسارى 

ثؤشى  داية !! بةالَم زؤر بةداخةوة كة زؤر جار كضةكان حةز بةباالَ
دةكةن كةضى دايك و باوكيان ريَيان ثىَ نادةن و بةتونديش 
هةرِةشةيان ىلَ دةكةن بؤية دةلَيَم ئةى باوك و دايكى من ئاوا خؤت و 

 مالَ ومنالَت لة ئاطر دةثاريَزى !!!
سىَ يةم :  ئةى بؤرِؤلَةكانتان سةرقالَ دةكةن بة كؤمةلَىَ شتى بىَ 

روستى لةشةرعدا نية و زؤر بنةما كةهيض بنةمايةكى رِاستى و د
جاريش ئةو كارة لة شةرعدا نةهي ىلَ كراوةوة بةردةوام بوون 
لةسةرى رِؤلَةكانتان بةرةو دةرئةجناميَكى خراث دةبا لة قيامةت, 
وةكو )خوىل فيَربونى مؤسيقا و طؤرانى و فيَربونى ويَنة كيَشان و 

ا بةوةى .....هتد( لةكاتيكدا كةخوداى دروستكةرى بونةوةر  شارةز
   ) : ويَتكةضى لة سودى مرؤظةكانداية دةفةرمو

                      

            ) : 6لقمان 



 (20)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

سى بىَ سود دةكرِيَت , جابة واتة : هةندىَ لةخةلَكى هةية كة قسةو با
هؤى كرِينى ئةو قسةو وتةبىَ بايةخانةوة خؤى و خةلَكى ضةواشة 
دةكات )طومرِادةكات( بةبىَ ئةوةى علم و زانستيَكى هةبىَ , وةشويَن 
كةوتنى دينى خواو ئايةتةكانى قورئانيش دةكاتة جىَ ى طالَتة, 

يسوايان ئةوانةي ئةو كارانة دةكةن سزايةكيان بؤهةية سوك و ر
دةكات و ئابرِويان دةبات , عبداهلل ى كورِى مسعود كة يةكيَكة لة 
هاوةلَةديارةكانى سةردةمى ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( 

)َو لة تةفسريى ئةم ئايةتدا دةلَىَ : سويَند بةخوا مةبةست لة 
سيَ جار ئةم دةستةواذةيةى دووبارة  طؤراني و مؤسيقاية احلديث(

 كردةوة بؤ دلَنيا بوون لة حةرام بوونى .
دايكاى ئازيز و باوكى بةريَز ئاطةداربن كة خوداى طةورة سزاكةى بؤ 
ديارى كردوون بؤية هيض ثيَويست بة خؤ هةلَخةلَةتاندن ناكات وة 

ى ئاطاداريش بن لة شةرعدا شتيَك نية و ئاينى ثريؤزي ئيسالميش باس
شتيَكى نةكرددوة بلَىَ دةتوانى مؤسيقا و طؤرانى بؤ كارى باش بةكار 
بيَنى يان بؤ شتىَ بةناوى ) سرودى ئيسالمى ( حةرام هةر حةرامة و 

 هيض سوديَك لة حةرامدا نية.
هةروةها لةباسى ويَنة كيَشان و ويَنة طرتندا هاوةلَى بةرِيَز )عبداهلل ى 

 )صلى اهلل علية وسلم ( كورى مسعود( لة ثيَغةمبةرى خواوة
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دةيطيَريَتةوة كة ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( فةرمويةتى 
 ( رواة البخاري إن أشد الناس عذابا عند اهلل يوم القيامة املصورون)

ويَنة واتة : سةخرتين سزا لة رؤذى قيامةتدا الى خواى طةورة بؤ 
 طرةكانة 

رسني كة بؤضى رِيَطةى ئةو كارانة ئةطةر لةو دايك و باوكة بةريَزانة بث
بة رِؤلَةكانتان ثيشاندةدةن و رِيَطة خؤشكةرن بؤبةردةواميان ؟ 
بيَطومان خؤ ئةوان نالَيَن دةمانةوىَ رِيَطة ى ضوونة دؤزةخيان بؤ 
خؤشكةين , بةلَكو دةلَيَن دةمانةوىَ بةختةوةربني ))ئيَمةش ثيَيان 

 )ةرة دةفةرموويَـت: دةلَيني خوداى طةورة كةدروستكةرى بوونةو

              )   : 24امللك 
ثةروةردطاريَك ئةو دينةى ناردووة كة دةزانيَت مرؤظةكان ثيَوستيان 

 )  بة ضى ية , ئةو خوداية ثيَمان دةفةرموى :      

          ) 18: رعد 
واتة : ضاك بزانن بةيادى خودا دلَةكان ئؤقرة دةطرن و ئاسودة دةبن 

 , بؤية برِوادارانيش هةردةم ئاسودة و دامةزراون . 
ضوارةم : بؤ طويَ يان ثىَ نادةن و كةم تةرخةمن لة ىلَ ثرسينةوةى 
مندالَةكانتان لة كردار و طوفتارى رؤذانةياندا , بةبيانوى ئةوةى 
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يان هةية , دايكى بة سؤزم خؤ كةس بة مندالَى  كةمتمانةتان ثيَ
خؤى نالَىَ خراث , بةالَم ثيَويستيان بة ليَثر سينةوة هةية لة ثيَناو 
ئايندةيةكى طةش و قيامةتيَكى خؤش , ئةى ئةطةر ليَثرسينةوة نةكرا 
, ئةوا ئةو منالَة ئةو هةلة دةقؤزيَتةوة و لة مندالَيةوة  بةرةو 

ةبوونى , تاواى ىلَ دىَ لة طةورةييدا ضار ناكرىَ هةلَديَرى دةبا تاطةور
و ئامؤذطارى و سزادان سوديَكى وةهاى ثىَ ناطةيةنىَ بؤية ليَرةدا 
باسى ضةند هةلَة يةك لة هةالَنة دةكةين, كةضةند لقيَكن لة لقةكانى 

 دارى خةم ساردى 
/ هاورِىَ يةتى كةسانى خراث و الرِى َ كة ئةم  هاورِىَ يةتيةش 2

رؤذطارى  تالَ و ناخؤشى دةباو زيانى ثىَ دةطةيةنيَت و بةرةو 
كاريطةرى خراث لة سةر بريو باوةرِ و هةلَسةكةوتى دادةنىَ , ئةوة تا 

املرء على دين )ثيَغةمبةر ى خوا)صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرمووى 
 .90السلسة الصحيحة (   فلينظر أددكم من ُيخَالِل خليله

اورِىَ كةيةتى جا با هةريةكىَ لة ئيوة واتة : مرؤظ لةسةر دينى ه
بزانيَت برادةرى و هاوريَيةتى كىَ دةكات , بؤية دايك و باوكانى 
خؤشةويست منالَةكانتان لة هاورِىَ ى خراث دوورخبةنةوة لة ثيَش 
ئةوةى بطةيةنة  ئةو رؤذةى كة خوداى طةورة دةفةرموى لة باسى 

كةن لةذيانى دونيا دا ئةو كةسانةى كةهاورِىَ يةتى كةسانى خراث دة
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)وكاتيَك دةطةنة قيامةت دةلَيَت :                  

                      

         ) 19_ 18الفرقان 
ؤم خؤزطة فالَن كةسى طومرِاكةرم نةكرداية بة واتة : ئةى تياضوون خ

دؤستى خؤم , ضونكة بةرِاستى لة ئاستى ئةم قورئانة منى طومرِا كرد 
 و سةرى ىلَ تيَك دام , ثاش ئةوةى رِيَبازى رِاستيم بؤهات , بيَطومان
شةيتان هةميشة و بةردةوام بؤ مرؤظ شةرمةزاركةرو نا ثشتطريى 

 اوة و بةرةو هةلَديَر بردوويةتى . بووة , لة ريَطةى رِاست اليد
/ يةكيَكى تر لةو هةالَنةى كة رِؤلَةكان لة مندالَيةوة فيَرى دةبن و 1

رِةط و ريشةى طةورةدةبىَ بؤ داهاتووى بة ئاسانى الى نارِويَتةوة 
بريتية لة درؤ  زؤر بةداخةوة كة ئةم كارة زؤر جار دايكان زووتر 

مندالَةكانيان خةريكة خوى ثيَوة دركى ثىَ دةكةن و ثىَ ى دةزانن كة
دةطريَ , بةالَم نةخؤيان ئامؤذطارييةكى زيَرين و كاريطةريان دةكةن 
نة باوكى منالَةكانيشيان ىلَ ئاطادار دةكةنةوة , بة بيانوى ئةوةى كة 
سزاى باوكةكان قورسرتةو بىَ ئاطا لةوةى كة ئةطةر ئةم كارةى الى 

طةوىدةبىَ ضونكة خوداى طةورةتر بىَ توشى سزاى سةختى خوداى 
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):  ةرموويَتطةورة لة بارةى درؤونانةوة دةف      

           )  : 22املزمل 
واتة : ليَم طةرِىَ , بؤ ئةو خاوةن سامان و نيعمةتانةى كةبةرنامةى 

بامن تؤلَة يان ىلَ وةرطرم  خوا بة درؤدةخةنةوة , تؤ تكايان بؤمةكة
هةروةها خوداى طةورة ضةندين جار لة سورةتى )املرسالت ( دا 

: )  ويَتدةفةرمو         ) 
ال )هةروةها ثيَغةمبةرى خوا)صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرمووىَت : 

 1001 امع اجلصحيح  (تقوم الساعة دتى تظهر الفنت ويكثر الكذب
نة دةر نةكةويَت و درؤزن زؤر واتة : قيامةت هةلَناسىَ هةتا فيت 

ئةم كارةش زؤر جار الى مندالَ كة سةرةتا دروست دةبىَ  نةبيَت .
درؤ نازانىَ  و نازانى درؤ ضية بةالَم دةبينىَ و طويَ ى ىلَ دةبىَ دايكى 

ى بؤ بازارِ يان ميوانى دةضىَ كاتيَك كة ئةم مندالَة دةيةويَت  لةطةلَ
بضىَ لة ثيَناو ئةوةى كة ئةو منالَة نةضىَ لةطةلَى ثىَ ى دةلَىَ من 
دةضم بؤالى دكتؤر يان دةضم بؤ دةرزى دان ئةو مندالَةش لة 
داهاتووةدا لةناو طةرِةك و لةناو هاورِىَ كانى هةمان درؤ دووبارة 
دةكاتةوة ياخود  كاتيَك كة بانطى منالَة كة دةكةن ناضيَتة اليان 

ةرة ها بزانة ضى شتىَ جوامن لة ناو دةستداية كاتيَك منالَةكة دةلَيت و
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ديَت  و دةبينىَ ئةم شتة بيَ بنةماية هيض شتيكى لةناو دةست نية 
وردة وردة فيَر دةبىَ ، ياخود لةكاتى تارِادةيةك طةورةبونيدا بةلَينى 
شتى ثىَ دةدةن و بؤى ناكرِن يان ثىَ ى دةلنَي دةت بةين بؤ فالَن 

نايبةن  ئةويش فيَردةبىَ و ئةم كارة قيَزةونةى ال ئاسان  شويَن و
 دةبىَ . 

بؤية دايك و باوكانى بةريَز ئاطةداربن نةمنالَكانتان فيَرى ئةم 
نةخؤشتان خؤتانى ىلَ نزيك بكةنةوة ضونكة  وة رِةوشتةبكةن

كؤتاييةكةى خراث  دةكةوىَ خودا ثةنامان بدا و ئاطاداريش بن هةموو 
وة كة لة ثيَناو بةرذةوةندييةكى كاتى خؤتان دةكةن ئةو قسانةى ئيَ

بة درؤ لةسةرتان حسابةو سزاى درؤ مشان باس كرد  لة ثيَشرت , 
) ئةوةى : ضونكة ثيَغةمبةرى خوا)صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرموويَت

بانطى منالَةكةى بكاو بلَىَ شتيَكت ثىَ دةدةم و ثىَ ى نةدا ئةوا بة 
 درؤ دةنوسرىَ (. 

روةها دزى كردن يةكيَكة لةو كارة نةشياوانةى كة مندالَ لة هة -3
مندالَيةوة فيَرى دةبىَ و ئةطةر دايكان و باوكان كةم تةرخةم بن و 
طوىَ ى ثيَنةدةن , جا ئةو طوىَ ثيَنة دانة لة بةر كةمتةرخةمى دايك و 
باوك بىَ يان بةكةم سةيركردنى ئةو شتةى كةمندالَةكةيان دةيهيَنيَت 

لةطةورةبوونيدا رِةطى طةورةدةبىَ دةطاتة حالَةتى زؤر , ئةوا 
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نةخوازراو بةئاسانى ضارة ناكريَ و سزاى قيامةتيش بةدواي خؤيدا 
دةهيَنىَ , ضونكة ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم (  

لقد جيء بالنار و ذل  دني رأيتموني تأخرت خمافة   : ) وويَتدةفةرم
ه يف يت فيها صادب احملجن جير قصبأن يصيبين من لفحها و دتى رأ

صحيح النار و كان يسرق احلاج مبحجن و ان غفل عنه ذهب به ( 
  6677اجلامع الصغري 

منتان بينى هامتة دواوة , ئةوة ئاطريان هيَنا لة ترسى  واتة : كة
ئةوةى نةوةكو هةلَم و طرِو بلَيَسةكةى مبطاتيَ تةنانةت خاوةن 

ةدا رِخيؤلَةى خؤى رِادةكيَشا لةناو طؤضانةكةم بينى لةناو ئاطرةك
ئاطرةكةدا ضونكة طؤضانةكةى بةكار هيَناو دزى لة حاجية كان دةكرد 
ثىَ ى , جا ئةطةر ئةو كةسةى كةدزى ىلَ دةكرد ئاطاداربواية ئةوة 
دةيوت نوساوة  بةطؤضانةكةمةوة من ئاطةدار نةبووم , خؤ ئةطةر بىَ 

 ئاطابوناية ئةوا دةيدزى . 
ر جار يش ئةم دزية دايك و باوك هؤكارى سةرةكني لةم هةروةها زؤ

كارة ضونكة كاتيَك لة مندالَى لةطةلَ مندالَةكانى هاورِىَ ى يارى 
دةكات و ياريية كان مندالَةكانى هاورِىَ ى دةهيَنيَتة مالَةوة  دايك و 
باوك بةكةمى دةزانن و ىلَ ثرسينةوةى لةطةلَ ناكةن ياخود ئةو 

باوكى ثارة دةرديَنىَ بة دزي بىَ يان جطة لة دزى دايكةى لة طريفانى 
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بةالَم كة بةتةنها دةرى ديَنىَ  ئةو مندالَة ضاوى ىلَ يةو هةمان هةلَة 
لةطةورةبوندا دووبارة دةكاتةوة خؤى توشى سزاى سةختى قيامةت 
دةكات , ئةوةتا ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرموى : 

         البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل  لعن اهلل السارق يسرق)
  رواة البخارى (فتقطع يده

واتة : لةعنةتى خودا لةدزيَك بىَ كة هيَلكةيةك دةدزىَ و دةستى 
دةبرِنةوة بةهؤى دزيةكةيةوة , لةعنةتى خوا لة دزيَك بىَ كة 

 طوريسيَك دةدزىَ و دةستى دةبرِنةوة  بةهؤى دزييةكةيةوة (. 
 لة قةرئانى ثريؤزدا دةفةرموويَت :ضونكة خوداى طةورة 

 (                        

            ) : 38املائدة 
ذنى دز بربِن لةتؤلَةى دزى كردندا, برياريَكةو لة و واتة: دةستى ثياو 

اوة دةبىَ ئةجنامى بدةن و خواش زؤر بة توانا و باالَدةست خواوة در
 و كاربةجىَ و كارزانة , هةموو شتيَكى ثرِة لة حيكمةت .

/ يةكيَكى تر لةو هةالَنةى كةمندالَ توشى دةبىَ بةهؤى كةم 4
تةرخةمى دايك و باوك و بةبيانووى متمانة بوون  لةذيَر ناوى خؤشة 

ةماشاكردنى زجنرية دراماكان كةثرن لة ويستى و طوىَ ثيَنةدانيان لة ت
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دميةنى ناشةرعى كةهةريةكىَ لةو زجنريانة ذةهريَكى كوشندةية و 
دايك و باوك بة دةستة ثر سؤزو ميهرةكانيان بةنيةتى هةنطوين 
ثيَشكةشى رِؤلَةكانيان دةكةن , ثاشان بةتةماشاكردنيَكى سادة 

دةرونى ئةو  كؤتايى نايات و كاريطةرى خراث لةسةر خوو رةوشت و
الوانةى جىَ دةهيَلَن و دةبيَتة هؤى شكاندنى فةرمانى خوداى طةورة 

) كة الة قورئانى ثريؤزدا دةفةرموويَت :         

                       

        )  ( 30) النور 
واتة ئةى حممد )صلى اهلل علية وسلم ( بةثياوانى برِوادار بلَىَ باضاو 
يان بنو قيَنن لة ئاستى ذنانى نامةحرةم دا ضونكة لة ضاودا خستندا 
دةرطارى هةموو خراثةيةك دادةخريَت , هةروةها خوداى طةورة 

)تايبةت بة ئافرةتان دةفةرموويَت:           

    ) (32)النور 
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واتة: بةذنانى برِوا دار بلَىَ باضاوانيان داخبةن لة تةماشاكردنى  
  )نامةحرةمدا هةروةها خوداى طةورة دةفةرموويَت :    

                    )  : 36اإلسراء 
واتة: ضونكة بةراستى هةموو ئةمانة )طوىَ و ضاو دلَ( هةريةكةيان لة 

 رؤذى قيامةتدا خاوةنةكانيان بةر ثرسيارن ىلَ ى.
هةروةها خوداى طةورة دةفةرموويَت : )         

                        

                   11( فصلت 
واتة : ئةوةى ئيَوة لة خودا نةدةترسان كة ئةندامةكانى الشةتان 
)بينني و بيسنت و ثيَستةكان تان ( شايةتيتان لة سةربدةن كةلة 

 كاتيَكدا ئةو تاوانةتان ئةجنام دةدا . 
ؤشةويست ئةو سةيركردنة بةكةم مةزانن و بؤية دايك و باوكانى خ

مةلَيَن ئةمانة شتى بضوكن ضونكة بضوكنني ئةوة تا ثيَغةمبةرى 
العينان تزنيان وزناهما )خوا)صلى اهلل علية وسلم ( دةفةرموويَت : 

 4250صحيح اجلامع الصغري  (النظر
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 واتة زيناى ضاوةكان تيَرِوانينة , وة ئةطةر بضوكيش بىَ ئةوا دلَنيابن 
دةرياكان  لة دلَؤثة وردةكانى ئاوةوة دروست بوون و شاخةكان  لة 
وردة بةردةكان و الفاويَكيش كة ضةندين كةس و مالَ لةناو ئةبات لة 
منةى دلَؤثى باران دروست دةبىَ , بؤية ئةى دايكى ئازيز باوكى بةريَز 
وةكو لوقمانى حةكيم ئاطادارى جطةر طؤشةكانتان بن ئةوةتا 

دةفةرموويَت : ئةى كورِم خؤم بةرِاستى دنيا كةمة لةو بةكورِةكةى 
 كةمةشدا تةمةنى  تؤ كةمة كةواتة كةميَك لة كةمى كةم  ماوة . 

د/ يةكيَكى تر لة لقةكانى دارى خةم ساردى دايك  و باوك لة ذيَر 
( او بةناوى ) دلَثاكى دايك و باوكسيَبةرى دةستة واذةيةكى زولَم ىلَ كر

ةالَوى و ثةيوةندية ناشةرعيةى كة لة نيوان كورِان و بريتى ية لةو تيَك
كضاندا هةية بة تايبةتى لة ناوةندةكانى خويَندن و فةرمانطةكاندا , 

ئةمة طةشتووةتة رِادةيةك كة زؤر جار كضانى داثؤشراو كاتيَك  
دةطةنة زانكؤ كان لة ضكةكانيان فرِىَ دةدةن ئةمة لة ثيَناوى ئةوةى 

 ةلَن و بؤ ئةوةى  جوانرت دةربكةون !! كة لةطةل كورِان تيَك
) بةراستى سةيرة ئيَمة كاتيَك دةضينة بازارِةكان ئةطةر شرينيةكان 
ببينني سةرى دانة ثؤشراوة بىَ  نايكرين دةلَيَني شتى ثيسى 
بةسةرةوة نيشتووةتةوة بةخواردني توشى نةخؤشى دةبني ,  ياخود 

ةر شوستةكة دانرابيَت بؤ ئةطةر بةرِيَطايةكدا برِؤى ئالَتونةكان لة س
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فرؤشنت و لةناو شوشةى تايبةت نةبن نايكريت و دةلَىَ ى ئةوة 
!!! ئيَمة شتةكان ثيَضةوانة دةكاتةوةئالَتون نية جانازامن  بؤ خةلَكى 

) ياخود لة مالَةكاندا دايكان و باوكان هةرطيز  لة تةنيشت نةوت ئاطر 
ان دةبيَت بة رِاستى سةيرة داناطريسيَنن دةلَني طرِ دةطرىَ و مالَ ويَر

ئةى بؤ كضةكانتان و كورِةكانتان لةطةلَ  كض و كورِى خةلَكى دةبن و 
ترسى مالَ ويَرانيتان نية , لةكاتيَكدا مالَى دنيا لة جىَ ى دةبيَتةوة و 
دةتوانى دروستى بكةيت , بةالَم كضان يان كورِانتان هةلَةيةكيان كرد 

 .ةوانيَت ئةو مالَ ويَرانية ضاك بكاتةومالَ ويَرانيان كردن هيض كةس نات
زؤر سةيرة كة ليَشيان دةثرسى دةلَيَن دلَمان ثاكة , بةراستى ئةو دلَ 
ثاكى نية ضونكة هيض دلَيَك لة دلَى ثيَغةمبةرى خوا)صلى اهلل علية 
وسلم (  ثاكرت نةبووة لة هةمان كاتدا هةرطيز رِيَطةى نةداوة رِوو 

ى لةطةلَ ثياوانى نامةحرم طفتو طؤ بكةن بةرِوو كضةكان و خيَزانةكان
ئةوة تا كاتيَك ثياويَكى نابينا ديَتة الى ثيَغةمبةر ى خوا  )صلى اهلل 
علية وسلم ( ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( بة خيَزانةكانى 
دةفةرموويَت خؤتان داثؤشن , ئةوانيش دةلَيَن خؤ ئةو ثياوة نابيناية 

 لةوةالَمدا دةفةرموويَت خؤ ئيَوة ئةو دةبينن . ئيَمة نابينى , ئةويش 
زؤر جاريش كة دةثرسى لةو دايك و باوكة بةريَزانة ئةو كورِةكىَ ية 
لةطةلَ  كضةكةت دةوةستىَ يان ئةو كضةكىَ ية لةطةلَ كورِةكةت 
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دةلَيَن , ئةوة هاورِيَن وةكو خوشك و برا وان , بةداخةوة زؤر جاريش 
ية دةبيَتة هؤى لة خشتة بردنيان , كضان  هةر ئةو خوشك و براية تية

و كورِان بةتايبةت زؤر جار كضان دةبنة قوربانى ئةم بةناو دلَثاكة و 
شوشةى ئيمان و ئةخالقيان درزى تىَ دةكةوىَ . بىَ ئاطا لةوةى 
كةخواى زاناو دانا بة بونيادى مرؤظة كان لةقورئانى ثريؤزدا 

)دةفةرموويَت :                

    ) : 53األدزاب  
واتة : خؤ ئةطةر داواى شتيَكتان كرد لةذنانى ثيَغةمبةر ى خوا  

)صلى اهلل علية وسلم ( , ئةوا لة ثشتى ثةردةوة داوايان ىلَ بكةن , 
 واتة : ئةدةب لةمالَى ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( و تيَكةلَ

نةبوون لةطةلَ خانةوادةكةيدا ياسايةكى خوايية و دةبىَ هةمووكات  
 ثيَش ضاو بطيَرىَ )         ئابةو شيَوةية )

ثاكرتة بؤ دلَى ئيَوة و ئةوانيش نةك تيَكةلَى ذن و ثياو كة 
 ( طيحممد أمني شنقيدةرئةجنامى شتى خراثى ىلَ دةكةويَتةوة وة ) 

دةفةرموويَت ئايةتى )                 

   ئةطةر ضى هةندىَ  لةزانايان دةلَيَن : ئةو ياساية تايبةتة )
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بةخيَزانةكانى ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( بةالَم سةيرى 
هؤو عيلةتةكةى بكرىَ )            )

بةرِاشكاوى  ئةوة دةطةينيَت كة حوكمةكةى طشتطريةو بؤ هةموو 
مسولَمانانة , ضونكة هيض  كةسيَك نية بلَى , ئافرةتانى تر جطة لة 
ئافرةتانى خيَزانى  ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( 

ليَرةوة بة ثيَويستيان بة ئاسودةيى  و ثاكى دلَ و دةرون نية , 
هةموو  ئةو خوشك و برايانة , دةلَني  بةبريى دايك و باوكانى بةريَز و 
دلَسؤز ى دةهيَنينةوة كة نةئافرةتانى ئيَستا دةطةن بة ئافرةتانى 
خانةوادةى ثيَغةمبةرى خوا )صلى اهلل علية وسلم ( وة نةثياوانى ئةم 

دةبن سةردةمى فيتنةيةش  وةكو ثياوانى سةردةمى ثيَغةمبةر خوا
)صلى اهلل علية وسلم ( بؤية ثيَويستة لة سةر هةموو اليةك  كةرِاضلَة 
كيَن لة ثيَش ئةوةى  رؤذيَك بيَت رِاضلَةكيَن سودى نةبىَ  و بذين بة 
ئيمان  تا ئةو رؤذة نةهاتووة كة ئاواتى مةرط خبوازين بةهؤى ئةم 

نية  كارانةوة  , ضونكة ئةوة سروشتى ذيانةو خؤهةلَخةلَةتاندن سودى
, ئةوة تا خوداى ئاطةدار بةوةى كةضى لة دلَ و دةرونى هةموو اليةك 

 داية دةفةرموويَت : )          )



 (32)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

 ثياوان واتة حةزوو ئارةزووى ذنان لةالي  ,  24آل عمران :
 رِازيَنراوةتةوة ( 

ي خؤم و ئيَوةى ئازيزيش بؤية لة كؤتايدا ئةم فةرمانةى خودا بة بري
) ديَنمةوة كة دةفةرموويَت :                

                          

                  )36ب : األدزا 

   واتة : بؤ هيض ثياو ذنيَكى برِوادارنية )      )

   كاتىَ كة خواو ثيَغةمبةرةكةى بريارى كاريَكيان دا )

          , سةر ثشككرانيان بؤ هةبىَ  لة كارة كةياندا  ) 
باريَك هةلَبذيَرن , بةلَكو دةبيَت بىَ بريىلَ  ة خؤياني واتة : بؤيان ني

 .كردنةوة فةرمانبةرو ملكةض بن 
: ئةم ئايةتة هةموو  بوارةكانى ذيان  فةرموويَت( يش دةإبن كثري) 

دةطريَتةوة , كةواتة هةركات خواو ثيَغةمبةرةكةى )صلى اهلل علية 
ىَ هةر ئةو وسلم ( بريارى شتيَكيان فةرموو لة هةر بواريَكدا , ئيرت دةب

ثيادة بكرىَ , ئةطينا ياخيبوون و سةر ثيَضية )     



 (31)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

                 و هةركةسيَك سةرثيَضى )
بكات لة فةرمانى خواو بة ثيَغةمبةرةكةى )صلى اهلل علية وسلم ( بة 

ةلَبذيَرىَ بؤخؤى شيَوةيةك كةجطة لة برِيارةكانى ئةوان كاريَكى دى ه
 ئةوة بيَطومان طومرِابووة , بةطومرِابوونيَكى ئاشكرا. 

بؤية ئةى ئةو دايك و باوكانةى كة ناتانةوىَ بةرهةمى ماندوبونتان 
بضيَتة دؤزةخ و لة ذيانيشدا سةر فرازبن ئاطادارى رِؤلَةكانتان  بن  

يةوة رِيَطاكانى ئيسالم و قورئانيان بؤ ئاسان بكةن و هةر لة مندالَ
رِايان بهيَنن لةسةر خوا ثةرستى و خؤشتان ببنة سةرمةشقيان , تا 
هةموو اليةك لة ذيَر ساباتى ئةم قورئانة ثريؤزةدا بة دةرونيَكى ثر 
خؤش و كامةرانيةوة بذين ضونكة خوداى  طةورة لة قورئانى ثريؤزدا 

دةفةرموويَت : )                 

              : 214(   طه      
واتة هةر كةسيَك رِوو لةو قورئانة وةرطيَريَت  ئةوة بيَطومان  ذيانيَكى 
سةختى دةبىَ  هةرضةند خاوةن دنياش بىَ , بةلَىَ مرؤظ هةرضةندة 

طة , بضوكة , خاوةنى دنياش بىَ كة ثةيوةندى لة خوا بضرِا دلَى تةن
بىَ  ئارامة , هةرطيز تيَر نابىَ )           وة لة )



 (33)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

رؤذى دوايشدا دادطاى  دةكريَ , بيَطومان ذيان لةطةلَ قورئان 
 بةختياريية سةركةوتنة ثيَشكةوتنة , بؤ ية دةلَيم : 

 
 بةختـةوةريش زؤر ئاسـانة ئةطةر ريَبـازت قــورئـانة
 ئيسالميش طةر بةرنامةت بىَ دوا ناكةويت باش بزانة

 
 

 و آخر دعوانا أن احلمداهلل رب العاملني
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

                         



 (34)      ان دؤزةخم ناويَت تؤش هاوكارم بةداية طي     

 )بؤدايكان(
 رِؤ بؤئازارم بة ئازارىـيان كةتؤئةمـئةى داية ط

 بؤطريامن دلَ ثرِخةم و بؤ ذيانيشم وةك بةهارى
 

 ةتةوىَ دايةطيان بة ئاطرى دؤزةخم شادكةى؟ئةى بؤ ئ
 !امةت كة ئةو رِؤذة ليَم رِائةكةىرِوو رِةشم كةيت بؤ قي

 
 كة ؤدةلَيَم ئةى داية باالَ ثؤشمـكةمن ئةمرِؤ بةت

 دلَخؤشم كة ةة ئيسالمـب مةـيمامن بـدارى ئاـاطـئ
 

 مـازارِبـرؤشى بـةرزان فـاالَ هـو كـةوةى وةكــئؤ ـب
 ةير بكريَم و وةكو بىَ ئيمانىَ ديارمبثيَشةنطا س كوة

 
 داية جوانى ئةمرِؤم ناوىَ ئامادةم كة بؤذيانىَ

 لة خؤشى و جوانى مةلَىَ حيجابةكةت دانىَ كةثرة
 

 من نالَيَم دايكى من واية بة ثؤ شاكم دلَ طرانة
 بةلَكو ئةم وتانةى ناخم بؤتةواوى دايكانة

 


