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 هاريكارى ئيسالىم

 

   

 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم ىلع من ال نيب بعده.. أما بعد
طومانى تيَدا نية خواى ثةروةردطار لةثيَناو ثةرستنى خؤيدا دروست كراوةكانى بةدى هيَناوة، ثيَويستة بة تةنها 

ڄ ڄ  ڄ  ڃ  چ ت، وةك دةفةرموويَت: خؤى بثةرسرتيَت و نابيَت بةهيض شيَوازيَك هاوةلَى بؤ برِيار بدريَ

 {جنؤكةو ئادةميزادم بؤ ئةوة دروست كردووة كة بةندايةتى من بكةن.}. واتة: ٦٥الذاريات:  چڃ  ڃ

. ١٢البقرة:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ هةروةها دةفةرموويَت: 
يَوةشى دروست كردووة، بةلَكو بةو ئةى خةلَكينة ثةروةردطارتان بثةرسنت كة ئيَوةو ئةوانةى ثيَش ئ}واتة:

 {ثةرستنة خؤتان بثاريَزن.
خوا فةرمانى كردوة بةو شيَوةية بيثةرستني، لةو ثيَناوةدا ثيَغةمبةرانى رِةوانة كردوةو كتيَبة ئامسانيةكانى 

ڳ  ڳ  ڳ    چدابةزاندون بؤ رِؤشنكردنةوةى ئةو رِاستةقينةيةو بانطةواز كردن بؤى، وةك دةفةرموويَت: 

لة شويَنيَكى  {تةنها خوا بثةرسنت و هيض شتيَكيش مةكةنة هاوبةشى}. واتة: ٦٥النساء:  چڱ  ڱ ڱ 

ثةروةردطارت برِيارى داوة هيض }. واتة: ١٦اإلسراء:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چديكةدا دةفةرموويَت: 
 .{شتيَك نةثةرسنت جطة لة ئةو

ڳ  چ و ئامؤذطارى كردن ديَت. وة دةفةرموويَت: " بةواتاى فةرمان كردن قضىلةم ئايةتة ثريؤزةدا ووشةى"

"لةطةلَ ئةوةشدا" فةرمانيان ثيَ نةدرابوو جطة  }. واتة:٦البينة:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ 
لةوةى خواثةرستى بكةن و بةثاكى و دلَسؤزى ملكةضى بؤ بكةن و خؤيان بةدوور بطرن لة هةموو بريوباوةرِيَكى 

 {خوارو خيَض و 

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچى ديكةشدا فةرمويةتى: لةشويَنيَك

سويَند بةخوا لةناو هةموو طةل و ئوممةتيَكدا ثيَغةمبةريَكمان ناردووة بةمةى تةنها خوا  }. واتة: ٦٥النحل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ هةروةها دةفةرموويَت:  {بثةرسنت و دوور بكةونةوة لة ثةرستنى هةر ثةرسرتاويَكى تر 

ئيَمة نةمان ناردووة ثيَش تؤ هيض }. واتة: ١٦األنبياء:  چپ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺٻ  پ  
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ثيَغةمبةريَك مةطةر نيطامان ناردووة بةوةى بيَطومان جطة لة من هيض ثةرسرتاويَكى رِاست نية، كةواتة بةتةنها من 

ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    چلة شويَنيَكى ديكةشدا دةفةرموويَت:  {بثةرسنت.

ئةمة كتيَبيَكة ئايةتةكانى ثتةو دارِيَذراوةو ثاشان رِوون }. واتة: ١ -٢هود:  چڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  
كراوةتةوة لةاليةن خواى كاردروستى زاناوة، بؤ ئةوةى هيض شتيَك نةثةرسنت بيَجطة لةخوا، بةرِاستى من لةاليةن 

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چهةروةها دةفةرموويَت:  {وة ترسيَنةرو موذدةدةرم.ئةو خوايةوة بؤ ئيَ

 .٦١إبراهيم:  چوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

ئةم قورئانة رِاطةياندن و جارِيَكة بؤ هةموو خةلَك تا ثيَى بيَدار بكريَنةوة، بؤ ئةوةى بزانن بةبيَ طومان ئةو }واتة: 
  {ةن ذيرييةكان بريبكةنةوةو ثةند وةربطرن.خواية ثةرسرتاويَكى تاك و تةنهاية، تا خاو

لةم ضةند ئايةتة ثريؤزةدا ثةروةردطار فةرمان بة بةندةكانى دةكات بةتةنها خؤى بثةرسنت و بةرِاشكاوى هةوالَى 
ئةوةمان دةداتىَ كة مرؤظ و جنؤكةي بؤ ئةو مةبةستة دروست كردوةو، رِةوانةكردنى ثيَغةمبةران و دابةزاندنى 

نييةكانيش هةر لةو ثيَناوةدا بووة بةئاماجنى رِؤشن كردنةوةى ئةو داواكارييةى ثةروةردطارو بانط كتيَبة ئامسا
 كردنى خةلَك بوَ ثةرستنى خواى طةورة. 

بةشيَوةيةكى دلَسؤزانة لة  ": بريتية لة طويَرِايةلَى كردنى خواو ثيَغةمبةر العبادةحةقيقةت و واتاى ثةرسنت "
بةجيَكردنى فةرمانةكانيان و دوركةوتنةوة لةو شتانةى قةدةغةيان كردون و بؤ ئةو هةموو كاروباريَكداو، جيَ

مةبةستة ثيَويستة هةمويان هاوكارى يةكدى بكةن و دلَةكان رِام بكةن و بةرةو الى ثةروةردطار ئارِاستةيان بكةن 
ةوة ئارِاستة بكةن، هةروةك و، هةموو ثيَويستى و داواكاريةكانيان بة ملكةضي و باوةرِو دلَسؤزيي و رِاستطؤيي

ثشت بةسنت و داواكارى و ترسيان دةبيَت لة خواى ثةروةردطار بيَت، لةطةلَ طرتنةبةرى ئةو هوَكارانةى كة 
ثةروةردطار موَلَةتى بةبةندةكانى داوة تا بيانطرنةبةرو مؤلَةتيشى ثيَداون، بةم شيَوازة كاروبارى دين و دونيامان 

ندى دونيايى و دوارِؤذى بةندةكان رِيَك دةخريَت، بيَطومان تةنها بةرِوكردنة بةرنامةكةى دامةزراو دةبيَت و بةرذةوة
ثةروةردطارو بة تةنها ثةرستنى ئةو، بةندةكان ضاك دةكات و  ثشو دةداتة دلَةكانيان و دلَنيايى دةداتة ويذدانيان 

طارى كردن بوَيان بةو شيَوازةو و بةملكةضى بؤ فةرمانةكانى و دوركةوتنةوة لة قةدةغةكراوةكانى و ئامؤذ

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  چ نةبةزاندنى ئةو سنورانةى ثةروةردطار بوَ بةندةكانى داناوة، وةك دةفةرموويَت: 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

خوان و هةركةسيَك طويَرِايةلَى خواو  ئةو ياسايانة سنورةكانى}واتة:  .٢١ –٢٦النساء:  چېئ
بيَت، ئةوة ثةروةردطار دةخياتة ناو بةهةشتانيَك كة رِووبارةكان ديَن و دةضن بةذيَريانداو لةو  ثيَغةمبةرةكةى 
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بةهةشتانةدا بةهةميشةيي دةميَننةوة، ئا ئةوةية سةركةوتنى زؤر طةورة. هةركةسيَكيش سةرثيَضى خواو 
سنورةكانى ثةروةردطار ببةزيَنيَت، دةخياتة ئاطريَكةوةو هةميشة تيايدا دةميَنيَتةوةو  بكات و ثيَغةمبةرةكةى 

  {سزايةكى رِيسواكةرى بؤ هةية.

شتيَكى رِون و ئاشكراية كاروبارى بةندةكان لةناو خؤياندا تةواو نابيَت و بةرذةوةندييةكانيان رِيَك ناخريَت و 
طةر بةو هاريكارية ئيسالميية نةبيَت كة رِاستيةكةى بريتيية لة هاوكارى كؤدةنط نابن و دوذمن ليَيان ناترسيَت، مة

كردنى يةكرتى لةسةر بنةماى ضاكةخوازى و تةقواو هاوبةرثرسيارى و هاوسوَزى و، ئامؤذطارى كردنى يةكدى 
تى بةدلَنياييةوة ئةمة طرنطرتين ئةرك و واجبا لةسةر هةق و شويَن كةوتنى رِاستى و ئارام طرتن لةسةرى.

ثيَداطرى لةسةر ئةوة دةكةن كة هاريكارى  ئيسالميية، ئايةتةكانى قورئانى ثريؤزو فةرمودةكانى ثيَغةمبةر 
ئيسالمى نيَوان موسلَمانان ض لةنيَوان تاك و كوَمةلَ و دةولَةتان و طةالنى موسلَماندا طرنطرتين ثيَويستييةو 

تاو دةسثيَكى كارةكان لةويَوة دةست ثيَدةكةن بوَ بةردةوام موسلَمانان ثيَويستيان ثيَى دةبيَت و، سةرة
ضاكسازى و بةرقةرارى ئاينةكةو ضارةسةركردنى كيَشةو طرفتى موسلَمانان و يةكخستنى رِيزةكانيان دذى دوذمنة 

 هاوبةشةكانيان.

ن، ئةطةر بيَطومان بةلَطةى زؤرمان لةقورئان و سوننةت لةبةردةستاية كة باسى هاريكارى نيَوان موسلَمانان دةكة
" نةكرابيَت، ئةوا لةالى ئةهلى عيلم هةر هةمان واتا التضامن  بة لةفزيش رِاستةوخؤ ئاماذة بة وشةى "

دةطةيةنيَت، بةدلَنياييةوة شتةكان بةثيَى حةقيقةت و واتاكانيان ليَكدانةوةيان بؤ دةكريَت نةك تةنها بة 
 لةفزةكانيان.

امؤذطارى كردنى يةكدى ديَت، هةمانكات فةرمان كردن بةضاكةو : بةواتاى هاريكارى و سةرخسنت و ئالتضامن 
رِيَطرى كردن لة خراثةو بانطةواز كردن بوَ الى خواى ثةروةردطارو رِيَنمايى كردنى خةلَكى بوَ بةرجةستةكردنى 

دةضيَتة  هوَكارةكانى دلَخؤشى و رِزطاربون و هةر شتيَكيش كة ئيسالَحى دونيايى و دوارِؤذى بةندةكانى تيادا بيَت
ئةو ضوارضيَوةيةوة، هةروةها فيَركردنى كةسانى نةشارةزاو هاوكارى و بةدةمةوة ضونى كةسانى دلَشكاو و ثةست 
و سةرخستنى ستةمليَكراو و، رِةتكردنةوةى ستةمى ستةمكارو، ثاراستنى سنورو هيَمنايةتى، طرتنى دةستى 

ى نيَوان موسلَمانان لةناوخؤ و دةرةوةداو فةراهةم خراثةكاران و تيَكدةران و، ثاراستنى شةقامةكانى هاتوضوَ
كردنى هاتوضوَكردن لة رِيَطةى وشكانى و دةريايى و ئامسانييةوةو دابينكردنى هيَلَةكانى ثةيوةندى كردن و 
ئاسانكارى لة هاوكارى نيَوان موسلَماناندا بوَ ثاريَزطارى كردن لة هةق و رِاستى و ضةسثاندنى دادطةرى و 

وةى ئاسايش و هيَمنايةتى و ئاشتى لة هةموو شويَنيَكدا. وة ئاشتكردنةوةو ضاكسازى نيَوان موسلَمانان بالَوكردنة
و ضارةسةركردنى ناكوَكييان و جةنطكردن لةطةلَ تاقمى سةركةشى موسلَماناندا هةتا ئةو كاتةى ملكةض دةبيَت بوَ 

ڀ  ڀ   چدطار كة دةفةرموويَت: فةرمانى خواى ثةروةردطار، وةك ضةسثاندنى فةرمانى خواى ثةروةر

كةواتة خؤتان بثاريَزن و لةخوا برتسن و ثةيوةندى نيَوان خؤتان }.  واتة: ٢األنفال:  چڀ  ڀ  ٺ
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ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ        ڳ  ڱ   ڱچ ، هةروةها دةفةرموويَت: {ضاك بكةنةوةو

ۆ  ۆ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  

ئةطةر دوو }واتة: ٢١ – ٩الحجرات:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې
كؤمةلَ لة باوةرِداران دذى يةكرت جةنطيان كرد، ئةوة لةنيَوانياندا ئاشتةوايي بكةن و ئينجا ئةطةر كؤمةلَيَكيان 

ةلَ ئةوةيان جبةنطن كة دةستدريَذى دةستدريَذييان كردة سةر ئةو كوَمةلَةى تريان، ئةوة ئيَوة "موسلَمانان" لةط
دةكات تا ئةو ساتةى دةطةرِيَتةوة بؤ فةرمانى خوا "ملكةضى فةرمانى خوا دةبيَت"، ئينجا ئةطةر طةرِايةوة ئةوسا 
لةنيَوانياندا بةدادطةرانة ئاشتةوايي بكةن و رِاست و دادثةروةربن لةنيَوانياندا، بيَطومان خوا دادثةروةرانى خؤش 

طومان تةنها باوةرِداران بران، كةواتة ئةطةر لةنيَوان دوو براتاندا "ئاذاوة هةبوو" ئاشتةواييان بكةن و دةويَت. بيَ
 {لةخوا برتسن تا ئةويش رِةمحتان ثيَ بكات.

لةم ئايةتة ثريؤزانةدا ثةروةردطار فةرمان بةموسلَمانان دةكات لة خوا برتسن و بةشيَوةيةكى طشتى ثةيوةندى 
ان ثةرة ثيَ بدةن و، ئةطةر دوو كؤمةلَ لة موسلَمانان كةوتنة جةنط كردنى يةكرتى، ئةوا لةسةر برايانةى نيَواني

موسلَمانان ثيَويستة هةموو هةولَيَكى خوَيان خبةنة طةرِ بوَ ئاشتكردنةوةيان و وةستاندنى جةنط و كوشتار، 
ةو ملكةضبونى خوَى بوَ فةرمانى خواى ثيَويستة جةنط لةطةلَ اليةنى سةركةشدا بكريَت تا ئةو كاتةى دةطةرِيَتةو

طةورة رِادةطةيةنيَت، وة ثيَويستة ثرِؤسةى ئاشتى و رِيَكةوتننامةكةش لةسةر بنةمايةكى دروست و ثرِ لة 
دادطةرى و ويذدان بنيات نرابيَت نةك لةسةر حةزو ئارةزو و ستةم، ئايةتةكان ئةوةش رِادةطةيةنن موسلَمانان 

رى جياوازييان لة رِةنط و شيَوةو زمان و نةتةوةدا، بةدلَنياييةوة ئاينى ئيسالم ئةو هةموويان براى يةكن سةربا
هةموو جياوازييانة يةكدةخات و موسلَمانان دةكاتة يةك جةستةو، ثيَويستة بةشيَوةيةكى دادطةرانة لةنيَواندا 

يةتى يةكدى بكةن و لة وةها دؤخيَكدا برِيار بدةين و هاوكاريان بني، وة رِيَطة نةدةين موسلَمانان لةناو خؤياندا دذا
 لةسةر براكانيان ثيَويستة سولَح و ئاشتةواييان بكةن.

ئايةتةكان ئةوةمشان ثيَ دةلَيَن ئةم جوَرة شةرِو ناكوَكييةى نيَوان موسلَمانان ئةوان لة ئاينى ئيسالم ناباتة 
و موعتةزيلةوة، ثةروةردطار دةرةوة، ئةمةش قسةى ئةهلى سوننةتى و جةماعةية بةثيَضةوانةى خةواريج 

 .چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ دةفةرموويَت: 
ئةطةر لة ئايةتةكة ورد ببينةوة بوَمان دةردةكةويَت هةر بةباوةرِدار ناوى بردون لة كاتيَكدا كوشتارى يةكرتيش 

كار ئةو تاوانة دةكةن، وة زؤربةى تاوانةكان موسلَمان لة بازنةى ئيسالم ناباتة دةرةوة، ما دام كةسى سةرثيَضي
بة حةالَلَ نازانيَت،بةالَم ئةجنامدانى تاوانةكة باوةرِى مرؤظ الواز دةكات، دواتر ثةروةردطار لة كوَتايى ئايةتةكاندا 
بة تةقوا ئامؤذطارى موسلَمانان دةكات و سوَزو ميهرى خوَى دةبةستيَتةوة بةئةندازةى لةخوا ترسانيانةوةو 

ةش بةلَطةى ئةوةية تةقوا لة هةموو كاروباريَكدا هؤكارى سوَزو ئةم چۉ  ې  ې  ې چدةفةرموويَت: 
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ميهرى خواو رِزطاربون و ضاكسازيية لة بارودؤخة ئاشكراو نهيَنييةكاندا. هاوكارى و ئالَوطؤرِى سياسى نيَوان 
دةولَةتة ئيسالميةكان دةضيَتة ضوارضيَوةى هاريكارى ئيسالمييةوة، بةو مةرجةى بةنييةتيَكى باش و وةك 
هاوكارى ئةو كارة ئةجنام بدريَت و بؤ ضارةسةركردنى ئةو طرفتانةى كة لة نيَوانياندا رِوودةدات بة رِيَطايةكى 
دروستى شةرعى و، دةست نيشانكردنى ثياوانى ليَهاتوو لة كاركردن و ئاين و ئةمانةت ثاريَزيياندا بوَ ئةم بابةتة 

 طرنطة.
وَ ئةو ئاماجنةى لة خزمةتى كؤمةلَطاو بةرذةوةنديية طشتيية دونيايى و وة ئارِاستةكردنى دةزطاكانى رِاطةياندن ب 

دوارِؤذييةكانى كوَمةلَدايةو ثاكذكردنةوةى لةو هةموو شتانةى ثيَضةوانة دةوةستنةوة، ئةمةش هةر دةضيَتة 
قواى ضوارضيَوةى هاريكارى ئيسالمييةوة، هةموو ئةمانةش دةضنة ضوارضيَوةى هاريكارى كردن لةسةر ضاكةو تة

آل عمران:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ خوا، وةك دةفةرموويَت: 

٢١١. 
ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة برتسن لةخوا ترسانيَك كة شياوي ئةو بيَت، وة مةمرن هةر بةموسلَمانى }واتة: 

ى دةكات بةشيَوةيةك ثاريَزطارى لة لةم ئايةتة ثريؤزةدا خواى ثةروةردطار فةرمان بةبةندة باوةرِدارةكان {نةبيَت.
سنورى خوا بكةن كة شياوى ئةو بيَت و لةسةر ئةو تةقوايةش بةردةوام و دامةزراوبن تا ئةو كاتةى دةمرن هةر 
بةو شيَوةية مبيَننةوة، ئةمةش لةبةرئةوةية تةقوا ضاكسازى ناخ و دةرةوةى مرؤظى ثيَوة بةسرتاوةتةوةو هؤكارة 

 و ئامادةكارى بةندةش بؤ ئةوةى ببيَتة بةندةيةكى ضاك و ضاكساز. بؤ كؤدةنطى و يةك رِيزى

هةرضى ئامادةكردنى بةندةشة بوَ ئةوةى كةسيَكى ضاك و ضاكةخوازو رِيَنيشاندراو و رِيَ نيشاندةرو سودبةخش 
ة ثاش بيَت بؤ براكانى و ئازارو ئةشكةجنةيان ىلَ دورخباتةوةو لةسةر خيَرو ضاكة هاوكارييان بكات ، لةبةرئةو

كوَتايى ئةو ئايةتة رِاستةوخؤ ثةروةردطار فةرمان بةباوةرِداران دةكات ثةيوةست بن بةئاينى خواوة، وةك 

 .٢١٦آل عمران:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃچدةفةرموويَت: 

هةمووتان دةست بطرن بةهؤى ثةيوةستيتان بةخواوة كة "قورئانة"، وة ضةند بةرةكةو "ليَك جيا" }واتة:  
 {مةبن

ناردوة، بةدلَنياييةوة  ى خواى طةورة: بريتيية لةو ئاينةى كة قورئانى ثريؤزى دابةزاندوةو ثيَغةمبةرى حةبل 
ثةيوةست بون ثيَيانةوة دةست طرتنة بةئاينى خواوةو كاركردن بةثيَى فةرمايشتةكانيان و بانط كردنى خةلَكى 

هةموو موسلَمانان، وة خولطةيةك بيَت بوَ كؤبونةوةى بوَ اليي و كوَبونةوة لةسةرى، لةثيَناو ئةوةى ببيَتة ئاماجنى 
هةموان لة دةورى و، سةرضاوةى هيَزى موسلَمانانيش ثةيوةست بونيانة بةئاينى خواوةو، ثيَويستة لة هةموو 
كاروباريَكياندا ئةو بكةنة دادوةرو لةذيَر رِوَشنايى نورى ئةودا كيَشةو طرفتةكانيان ضارةسةر بكةن، بةو شيَوازة 

ان يةكطرتو و يةك ئامانج دةبن و، دةبنة النكةى هةموو موسلَمانانى جيهان و فرياى كةسانى دلَشكاو دةكةون ئةو
و دةبنة قةالَيةكى بةهيَزو ثتةو دذى دوذمنان، بةم كوَبونةوةو يةكطرتن و بةدةمةوةبونة، هةيبةتى موسلَمانان 
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سةركةوتن و ثشتيوانى خواى ثةروةردطارن، هةر بةم لةناو دلَى دوذمناندا طةورة دةبيَت و ئيدى ليَرةوة شياوى 
هؤيةشةوة لة ثيالنى دوذمنانيش دةيانثاريَزيَت "هةرضةندة ثيالنةكانيشيان زؤربن"، هةروةك ئةمة بةكردار 

هاوةالَندا رِويداو دةستيانكرد بةرِزطاركردنى والَتان، بةمةش  بةندةكانى خوا  لةسةردةمى زيَرِينى ثيَغةمبةرو 
ةو بة هةق فةرمان رِةواييان كردو ئيدى خواى طةورة بةلَيَنةكةى بوَ جيَبةجىَ كردن، وةك دةفةرموويَت: حةوانةو

ئةى ئةو كةسانةى باوةرِتان هيَناوة، ئةطةر }. واتة: ٧محمد:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 
 {بةسةر بيَباوةرِاندا. ئيَوة يارمةتى "ئاينى" خوا بدةن، ئةوة ثةروةردطار ئيَوة زالَ و سةركةوتوو دةكات

چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  چهةروةها دةفةرموويَت: 

. ١٢ - ١١الحج:  چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ 
بيَطومان خوا يارمةتى كةسانيَك دةدات و سةريان دةخات كة يارمةتى "ئاينى" خوا دةدةن، بةرِاستى خوا }واتة: 
زو باالَدةست و بةتواناية. ئةوانةى ئةطةر دةسةالَمتان ثيَدان لةسةر زةويدا، بة ضاكى نويَذ بةجىَ دةهيَنن و بةهيَ

زةكات دةدةن و فةرمان بة ضاكة دةكةن و رِيَطرى لة خراثةش دةكةن، بيَطومان سةرئةجنامى هةموو كارةكان 

. واتة: ١٧الروم:  چے ھ  ھ  ھ  ے   چهةروةها دةفةرموويَت:  {تةنها بةدةست خواية.
 {يارمةتيدانى باوةرِداران مافيَكة لةسةرمان.}

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  چوة دةفةرموويَت: 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  

تان كة باوةرِيان و كةسانةخوا بةلَيَنى داوة بة}. واتة: ٦٦النور:  چک  ک   ک  ک  گ  گ  
هيَناوةو كردةوةى ضاك ئةجنام دةدةن كة بيَطومان دةيانكاتة جيَنشينى "خةلَكى تر" لة زةويدا، هةروةك ئةوانى 
"باوةرِدارانى" ثيَش ئةمانى كردة جيَنشني و ئاينةكةيانى بؤ دةضةسثيَنيَت، ئةو "ئاينة" ى خوا ثيَى رِازى بووة 

يَت بة ئاسايش و هيَمنايةتى، "لةو كاتةدا" ئيرت هةر من دةثةرسنت و هيض بؤيان، وة ترس و بيميان بؤ دةطوَرِ
هاوبةشيَكم بؤ برِيار نادةن، وة هةركةس بيَ برِوابيَت دواى ئةوة "بةدى هاتنى بةلَيَنةكان" ئةوة بةرِاستى هةر 

  {ئةوانةن دةرضوو لة رِيَطةى خوا.

آل  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ چ هةروةها دةفةرموويَت: 

ئةطةر ئيَوة بةئارام بن "لةسةر طويَرِايةلَى خوا" و لة ثةروةردطار برتسن، بةدلَنياييةوة }تة: وا .٢١١عمران: 
ثيالنى ئةوان هيض زيانيَكتان ثيَ ناطةيةنيَت، بةرِاستى خوا تةواو ئاطادارة بة هةر شتيَك كة ئةوان ئةجنامى 

 {دةدةن.

دا ثةروةردطار موسلَمانان هان دةدات و داوايان ىلَ دةكات دةست بطرن بة ئاينةكةيانةوةو لةم ضةند ئايةتة ثريؤزة
سةرى خبةن، ئةوةية سةركةوتنى خواى ثةروةردطار، بيَطومان خواى طةورة زؤر دةولَةمةندة لة بةندةكانى، 
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ردطاريش سةرخةرى ليَرةدا مةبةست لةوشةى "النصر" سةرخستنى ئاين و شةريعةت و دؤستةكانى خواية، ثةروة
ئةو كةسانةية كة دينةكةى سةردةخةن و ئةوانةش زةليل دةكات هةولَى ملكةض كردنى موسلَمانان و ئاينةكةى 
دةدةن؟ ضونكة ئةو بةهيَزو بةتواناية. هةروةها لة ئايةتةكاندا خوا موذدةيةكى طةورةمان دةداتىَ بةوةى هةموو 

نكات بةجيَنشني لةسةر زةويداو تواناو دةسةالَتيان ثيَ ئةو كةسانة سةردةخات سةرخةرى ئيسالمن و دةيا
 دةبةخشيَت و، لة ثيالنى دوذمنان دةيانثاريَزيَت.

لةبةرئةوة موسلَمانان لةهةر شويَنيَك بن ثيَويستة دةست بطرن بةئاينى خواوةو يةكدةنط و يةكطرتوو بن و لةسةر 
جيابونةوةو جياوازى بثاريَزن و، بؤ ضارةسةركردنى ضاكةو تةقوا هاوكارى يةكرتى بكةن و خؤيان لة هؤكارةكانى 

، بؤ بةردةوامبونيان لةسةر هةق و رِاستى كيَشةو طرفتةكانيان بطةرِيَنةوة بؤ قورئان و فةرمودةكانى ثيَغةمبةر 
و خؤرِاطرى و ئارام طرتن، لةطةلَ ئةوةى ثيَويستة وريابن لةطويَرِايةلَى كردنى نةفس و شةيتان، بةو شيَوازة 

ركةوتو و سةرفراز دةبن و، لة فيَلَى دوذمنان ثاريَزراو دةبن، ئيدى خواى ثةروةردطار شكؤ و سةركةوتنيان ثيَ سة
دةبةخشيَت و، لةسةر زةوى جيَنشينيان دةكات و سةرئةجناميَكى باشيان دةبيَت و دلَةكانيان يةكدةخات و، 

ى رِزطاريان دةكات، دةربارةى ئةمةش ثيَغةمبةرى دوذمنايةتى و كينةيان ىلَ دادةمالَيَت و، لة سزاى رِؤذى دواي
إن هللا يرضى لكم ثالثا: أن تعبدوه وال تشركوا به شیئا، وأن تعتصموا دةفةرموويَت: )) خؤشةويست 

 . (1)((بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله هللا أمركم

هاوبةشى بؤ برِيار مةدةن، دةست بة ئاينى خواوة بطرن  واتة: خواى طةورة لة سىَ شت ليَتان رِازيية: بيثةرسنت و
و ثةرتةوازة مةبن، وة ئامؤذطارى ئةو كةسانة بكةن كة كاربةدةستانن و بؤ ئةمة خوا فةرمانى ثيَ كردون.  هةر 

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  چ دةربارةى ئةو ئايةتانةى هيَمان بؤ هاريكارى ئيسالمى ثةروةدطار دةفةرموويَت: 

 .١المائدة:  چېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ۆئ   ۈئ  ۈئ     

كؤمةكى يةكرتى بكةن لةسةر ضاكةو ثاريَزطارى و كوَمةكى يةكرت مةكةن لةسةر تاوان و دةست دريَذى، }واتة: 
، ئةم ئايةتة ثريؤزة بةرِوونى داواى هاريكارى ئيسالمى دةكات و {لةخوا برتسن، بيَ طومان خوا تؤلَةى بةتينة.

ى ثيَويست دةكات، كرؤك و واتاكةيشى بريتيية لة هاوكارى كردنى يةكرتى لةسةر ضاكةو تةقوا لةسةر موسلَمانان
وةك لة ثيَشةوة ئاماذةمان ثيَ كردو، هوَشدارى دةداتة موسلَمانان و ئاطاداريان دةكاتةوة لةوةى لةسةر خراثةو 

زيان بةخش هةيةو، بةو هؤيةوة تاوان و دوذمنايةتى هاوكارى يةكرتى نةكةن و، لةوةشدا خراثةو سةرئةجنامى 
رِووبةرِووى رِق و تورِةيى ثةروةردطار دةبنةوةو، دوذمنان بةسةرياندا زالَ دةبن و، دوضارى ثةرتةوازةيى و ناكؤكى 

 و جياوازى دةبن و، ئةمةش سةر دةكيَشيَت بؤ شكست و خوزالن. داوا لة خوا دةكةم ئيَمة بثاريَزيَت. 

                                                           
 (.7171أخرجه مسلم: كتاب االقضیة، باب النهي عن كثرة المسائل من غیر حاجة، رقم ) (1)
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هؤشدارى دةداتة موسلَمانان ئةطةر  چېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  چ وويَت:كؤتايى ئايةتةكةشدا دةفةرم لة
سةرثيَضى فةرمانةكانى ثةروةردطاريان كرد، ئةوة سزاى خوايان بؤ دادةبةزيَت، سزايةك كة بةرطةى ناطرن.لةو 

ک  گ  گ   گ  گڳ  چئايةتانةى تريش كة باس لة هاريكارى ئيسالمى دةكةن، وةك: 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

. واتة: ثياوان و ئافرةتانى باوةرِدار هةنديَكيان ٧٢التوبة:  چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ
يارمةتى دةرو خؤشةويستى هةنديَكى تريانن، فةرمان دةدةن بة ضاكةو بةرطرى دةكةن لة خراثةو، بة رِيَك و 

دةكةن،  رِايةلَى خواو ثيَغةمبةرةكةى ثيَكى نويَذ جيَبةجيَ دةكةن و زةكاتى "سامان" يان دةدةن و طويَ
 ئةوانة لةداهاتودا خوا رِةمحيان ثيَ دةكات، بةرِاستى خوا بةدةسةالَتى كار دروستة.

ئةم سيفةتة طةورانة هةمويان خيَرو ناونيشانى شادى و كامةرانني و هؤكارى ضاكى كاروبارة دونيايى و 
نى خؤى بةو سيفةتة بةرزانةوة دةبةستيَتةوة وةك دةفةرموويَت: دوارِؤذيةكانن، لةبةرئةوةية خوا رِةحم و ميهرةبا

 . چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھچ

بةم ئايةتة رِوون دةبيَتةوة ميهرو سةركةوتنى خوا بةسةر دوذمنداو عاقيبةت خيَرى..، هةموو ئةمانة ثةيوةسنت 
تةنها بة هاريكارى و يةكطرتن  بةجيَبةجيَكردنى مافى خواو مافى بةندةكانى خواوة، ئةمةش بةتةواوى نايةتة دى

نةبيَت، وة ثيَويستة رِاستطؤبني لة هةولَدان بؤ رِوَذى دوايي و بةوة رِازي ببني كة لةالى ثةروةردطارةوة ديَت و 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ: دادطةربني لةطةلَ نةفسداو، دةربارةى ئةمةش  ثةروةدطار دةفةرموويَت

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

 . ٢٦٦النساء:  چڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ

ئةى كةسانيَك كة باوةرِتان هيَناوة بةردةوام زؤر دادطةربن، لةبةر خوا شايةتى بدةن و تةنانةت ئةطةر }واتة: 
شتان بيَت، ئةطةر "شايةتى لةسةر شايةتيدانةكة دذ بةخوَشتان بيَت، يان دذى دايك و باوك و خزمة نزيكةكاني

دراوةكة" دةولَةمةند بيَت يان هةذار "ئةوا شايةتييةكة هةر بدةن" ضونكة خوا بةوان لةثيَشرتة "قازاجنييان 
ضاكرت دةزانيَت"، كةواتة شويَن ئارةزوو مةكةون بوَ ئةوةى لة هةق و رِاستى النةدةن، وة ئةطةر "شايةتييةكة" 

 {يدةن و طويَى نةدةنىَ، ئةوة بةرِاستى خوا هةميشة بة كارةكانتان ئاطادارة.ثيَضةوانة بدةن ياخود نة

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چهةروةها دةفةرموويَت: 

 . ٨المائدة:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې
هةسنت بةئةجنامدانى فةرمانةكانى خواو، شايةتى ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَناوة زؤر بةرِيَك و ثيَكى }واتة:  

دةربن بةدادو رِاستى، با رِق و كينةتان لةدةستةو كؤمةلَيَك هانتان نةدا لةسةر ئةوةى رِاست نةرِؤن و دادطةر 
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نةبن، دادطةربن ضونكة ئةوة نزيكرتة لة ثاريَزكارييةوةو لةخوا برتسن بيَطومان ثةروةردطار ئاطاية بة 
 {كردةوةكانتان.

لةم دوو ئايةتةدا فةرمان بة باوةرِداران كراوة كة دادطةربن، سةبارةت بةمافى دؤست و دوذمن و خزمان و .. بة 
دادوةرى برِيار بدةين، دةبيَت وريا بني و  رِيَطة بة هةواو هةوةس و رِق و كينة نةدةين كة برِياريَكى ثيَضةوانة 

ة لة تةقواو لةخوا ترسانةوة. هةر دةربارةى فةرِزبونى بدةن، وة خوا ئةوة رِوندةكاتةوة دادثةروةرى نزيك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ هاريكارى ئيسالمى خوا دةفةرموويَت: 

 .٦ - ٢العصر:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 سويَندبيَت بة كات. بيَطومان هةموو خةلَكى لة زياندان. مةطةر ئةوانةى كة برِوايان هيَنابيَت و كردةوة }واتة:  
ضاكةكانيان كردبيَت و ئاموَذطارى يةكرتيان كردبيَ بة ئاينى رِاست و ئامؤذطارى يةكرتيشيان بة ئارامطرتن 

  .{كردبيَت.

لةم سورةتة كورتة ثريؤزةدا ثةروةردطار رِونى دةكاتةوة هيض رِيَطايةك بوَ سةركةوتن و قازانج و سةرئةجناميَكى 
ةندى نيية، تةنها بةباوةرِو كردوةوةى ضاك و ئامؤذطارى كردنى باش و دووربون لة هةموو جؤرةكانى خةسارةمت
 يةكرتى لةسةر هةق و سةبرو ئارامطرى نةبيَت.

ناردوة تا دةطاتةوة بةم سةردةمةى ئيَستامان، هةموو ئةو  لة رِاستيدا لةو كاتةوةى خوا ثيَغةمبةرى 
تةقينانة دةدةن كة سورةتةكة ئاماذةى ثيَ رِوداوانةى لةو كاتةوة رِويانداوة شاهيدى لةسةر ئةو بةلَطةو رِاس

كردون. لةالى كةس شاراوةنية، دواى ئةوةى لةثاش سةردةمى يةكةم موسلَمانان وازيان لةم فةرمانة خوايية 
هيَنا، ئيدى دوذمنايةتى و تةفرةقةو ناكوَكى لةنيَوانياندا دروست بوو، هيض ضارةسةريَكيش بؤ ئةوة نيةى جطة لة 

ئاينى خواو ثةيوةست بون ثيَوةيى و كارثيَكردنى و،  ثيَويستة لةكاتى كيَشةو طرفتةكاندا  طةرِانةوة بوَ الى

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  چئاينةكةى ثةروةردطار بكةينة دادوةر لة هةموو ناكؤكييةكدا، وةك دةفةرموويَت: 

 .٥٦النساء:  چۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

ية كة خؤيان بة باوةرِدار نيشان دةدةن" سويَند بة ثةروةردطارت برِوادارنني تا تؤ نةكةنة نةخيَر"وان}واتة: 

دادوةر لة هةر ئاذاوةو دووبةرةكييةكى نيَوانياندا، لة ثاشان هةست نةكةن لة دةرونياندا بةهيض بيَزارييةك لةو 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چيَت: وة دةفةرموو {برِيارةى كة تؤ داوتةو ملكةض نةكةن بة ملكةضييةكى تةواو.

ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  

 ئةى كةسانيَك باوةرِتان هيَناوة، طويَرِايةلَى خواو طويَرِايةلَى ثيَغةمبةر }واتة:  .٦٩النساء:  چجث  مث

ى" خؤتان بن، جا ئةطةر لةشتيَكدا دووبةرةكيتان هةبوو، بن، ثاشانيش طويَرِايةلَى كاربةدةستة "دادثةروةرةكان



 
 هاريكارى ئيسالمى

ئیسالمدا له  

 

10 

، ئةطةر ئيَوة باوةرِتان هةية بةخواو بة رِؤذى دوايى، بيَطومان ئةوة ئةوة بيطيَرِنةوةو بوَ الى خواو ثيَغةمبةر
  {ضاكرتةو ئاكام و ئةجنامى باشرتة.

يةكرتى لةسةر ضاكةو تةقوا باس كراوة،  هةر دةربارةى هاريكارى ئيسالمى لة فةرمودةكاندا وةك هاوكارى كردنى
هلل ولكتابه ؟ قال: )) ((، قيل: ملن يا رسول اهلل الدين النصیحة )) دةفةرموويَت:  وةك ثيَغةمبةرى خوا 

، . واتة: ئاين ئامؤذطاريية، وتيان: بؤ كىَ ئةى ثيَغةمبةرى خوا (2)(( ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم
لة  طشتى موسلَمانان. هةروةها ثيَغةمبةرى خوا  ئان و ثيَغةمبةرةكةيي و فةرمووى: بؤ خواو قور

. وة وشبك بین أصابعه. (3)((المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد بعضه بعضا))فةرمودةيةكدا دةفةرموويَت: 
مثل المسلمین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا ))دةفةرموويَت:  خؤشةويست 

 . (4)((منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر اشتكى
ئةم فةرمودانةو هةموو ئةوانةي ديكةش ئةم واتاية دةبةخشن، بةلَطةيةكى رِون و ئاشكران لةسةر فةرز بونى 
هاريكارى ئيسالمى لةنيَوان موسلَماناندا لة بةزةيى هاتنةوة بةيةكداو هاوسوَزى و هاوكارى كردنى يةكدى لةسةر 

ضاكةيةك، لة ضواندنيشيان بةيةك بيناو جةستةيةك، ئةوة دةطةيةنيَت ئةوان بةيةكطرتنيان و هاوكارى و هةموو 
بةزةييان كؤ و يةكدةنط دةبن، وة رِيزةكانيان رِيَك دةخريَنةوةو لة خراثةى دوذمنةكانيان ثاريَزراو دةبن، 

ڻڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ںچ سةبارةت بةمةش دةفةرموويَت: 

ئةبيَت لةناو ئيَوةدا كوَمةلَيَك بنب كة بانطةواز بكةن بؤ ضاكةو }. واتة: ٢١١آل عمران:  چڻ  ۀ
  {فةرمان بدةن بة هةموو ضاكةيةك و بةرطريش لة هةموو خراثةيةك بكةن، ئا ئةوانة خؤيانن سةركةوتوو.

، ئةو او ثيَغةمبةرة خؤشةويستةكةمان باشرتين ثيَشةوا لةم بانطةوازة ثريؤزةدا، بريتيية لة طةورةو ثيَشةو
يةكةمني كةسيَكة ئةم ئوممةتةى بوَ يةكتاثةرةستى بانط كردوةو، داواى كردوة دةست بةئاينى خواوة بطرن و، 
لةسةر هةق و رِاستى كؤببنةوةو، لةيةك رِيزدا بوةسنت دذى دوذمنة هاوبةشةكةيان لة بةرجةستةكردنى 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  چ طةكاندا، وةك كاركردنيَك بةثةيامى خوا: بةرذةوةنديةكانيانداو بابةتة طرن

 }. واتة: النحل چ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
"خةلَكى" بانط بكة بؤ رِيَبازى ثةروةردطارت بةليَزانى و دانايى و ئامؤذطارى ضاك و شريين، وة لةطةلَيان 

ين شيَوة، بيَطومان ثةروةردطارت خؤى ضاك دةزانيَت بةوانةى طومرِابوون و بدوىَ"موجادةلة بكة"بة ضاكرت

ڇ  ڇ   چوة دةفةرموويَت:  {اليانداوة لة رِيَطاكةى، هةر خوَيشى زاناية بةوانةى كة لةسةر رِيَطاى رِاسنت.

" بلَىَ ئةمة رِيَطاى منةو بانطى "خةلَكى}. واتة: ٢١٨يوسف:  چڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
                                                           

 (.11حة، رقم )أخرجه مسلم: كتاب االيمان، باب بیان أن الدين النصی (2)
(، ومسالم: كتااب البار والصالة وا،داب، بااب تاراحم الماؤمنین 7201أخرجه البخاري: كتااب االدب، بااب تعااون الماؤمنین بعضاهم بعضاا، رقام ) (3)

 .لة ثيَشةوة ئاماذة بة ماناكةى كراوة، (0151وتعاطفهم، رقم )
(، ومسالم: كتااب البار والصالة وا،داب، بااب تاراحم الماؤمنین وتعااطفهم، 7277م )أخرجه البخارى: كتاب االدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقا (4)

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة ماناكةى كراوة. (.0157رقم )



 
 هاريكارى ئيسالمى

ئیسالمدا له  

 

11 

هاوةلَة بةرِيَزةكانى ثيَغةمبةرى خوا  {دةكةم بؤ الى خوا لةسةر بةلَطةى رِوون، من و ئةوانةش شويَنم كةوتوون..
  ئةو ثةيامة ثريؤزةيان ثةيرِةو كرد، لةوةشدا سةركةوتنيان بةدةستهيَناو بةئامانج طةيشنت و، ثةروةردطاريش

و سةركةوتن ثيَيان بوَى بةرجةستة كردن، هةروةك لة  ئةو بةلَيَنةى ثيَى دابون لة بةخشينى عيزةت و شكوَ
سةرةتادا ئاماذةمان بةمة كرد. بةدلَنياييةوة ئةوان بةهوَى باوةرِى دروست و جيهادو كردةوةى ضاك و ئارامطرى و 
رِاستطوَيى لة كردارو طوفتارياندا بوو كة خوا ئةو ئاماجنانةى بؤ بةرجةستة كردن، ئةوانةى بامسان كردن بةهؤى 

ھ  ے  ے  چ ئةو هؤكارانةوة هاتونةتة دى نةك بةهوَى سامان و نةسةبيانةوة بيَت، وةك دةفةرموويَت: 

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 . ٦٧سبأ:  چ
ى باوةرِى هيَنابيَت و سامان و مندالَتان شتيَك نني الى ئيَمة كة ثلةو ثايةتان نزيك بكةنةوة، مةطةر ئةوة}واتة: 

كردةوةى ضاكى ئةجنام دابيَت، بؤ ئةوانةش ثاداشتى دوو بةرابةر هةية ئةمةش بةهؤى ئةو ضاكانةى كة 
 وة ثيَغةمبةر  {ئةجناميان داون، ئةوان لة كؤشكة بةرزةكانى "بةهةشتدا" لة ئاسايش و هيَمنيدان.

 . (5)((الكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمإن هللا ال ينظر إلى صوركم وال إلى أمو))دةفةرموويَت: 
واتة: خواى طةورة سةيرى رِوخسارو مالَ و سامانتان ناكات، بةلَكو سةيرى ناو دلَ و كردةوةكانتان دةكات. 
هةركةسيَكيش لةسةر رِيَضكةو رِيَبازى هاوةالَن برِوات، ئةوة ثةروةردطار هةموو ئةو بةخششانةى كة بةهاوةالَنى 

ٿ  ٹ    چةوانيشى دةدا، هةرضؤن ئةوانى سةرخست ئةمانيش سةردةخات وةك دةفةرموويَت: بةخشي بوو ب

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 . ٦١ - ٦٢غافر:  چچ  چ
و وة لةو بةرِاستى ئيَمة ثيَغةمبةرامنان و ئةوانةى باوةرِيان هيَناوة سةركةوتوو دةكةين لة ذيانى دونيادا}واتة: 

رِؤذةى "قيامةت" كة شايةتةكان هةلَدةسنةوة. رِؤذيَك ثاكانةكردنى بيَباوةرِييان سوديان ثيَ ناطةيةنيَت و، 

ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  چ وة دةفةرموويَت  {هةموويان نةفرةتيان ليَكراوةو خراثرتين جيَطايان هةية.

سويَند بةخوا بيَطومان ثيَشرت } . واتة:٢٧٦ - ٢٧٢الصافات:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ
برِيارمانداوة بؤ بةندة نيَردراوةكامنان. كة بيَطومان هةر ئةوان سةردةخةين. ئاشكراية هةر سةربازانى ئيَمة 

واتة:  .١٧الروم:  چھ  ھ  ھ  ے   ے   چ لة شويَنيََكى ديكةشدا خوا فةرمويةتى: {سةردةكةون
داوا لةخوا دةكةين موسلَمانان لةسةر هيدايةت كؤبكاتةوةو لة  {سةرمان.وة يارمةتيدانى باوةرِداران مافيَكة لة}

ئاينةكةى شارةزايان بكات و كاربةدةستةكانيان ئيسالَح بكات و هةموويان خباتة سةر رِيَطاى رِاست و، 

                                                           
 (.0172أخرجه مسلم في صحیحه: كتاب البر والصلة واالداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم ) (5)
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ئاذاوةو  رِاستطوَييان ثيَ ببةخشيَت و لةسةر هاوكاريكردنى يةكرتى ئامؤذطارييان بكات و، لة تةفرةقةو جياوازى و
 فيَلَى دوذمنان بيانثاريَزيَت.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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