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 بشتئان صابر غزيز: مراجػة
 

 
 

 

 

2014 - 1435 



 

 

 

 ڕۆژی دواییدا ؟  له  ڵكی چیه شركردنی خه حه  ست له به مه
 

 :  ڕی ئیسالم ُاّس كراٍّ ڵپَهای  ئاڕاسخَ  م پرسیارٍ ٍئ

كاًیاًذا باسی  ّّحارٍ  زۆر جار هاهۆسخایاًی ئايٌی لَ :پرسیار 

ڵكی  هّْ خَ َُ  ٍٍّ پاش هردى ّ زيٌذّّ بّْى  ى كَ كَ دٍ  ٍّ ئَ

  ڵكی چیَ ضركردًی خَ حَ  سج لَ بَ كرێي، ئایا هَ ضر دٍ حَ

.   ٍّ پاداضخی خێرحاى بذاحَ  ّرٍ ڕۆژی دّاییذا ؟ خْای گَ لَ

اڵث  درّد ّ صَ  باى، ٍّ ّهیِرٍ  ّرٍ سْپاس بۆ خْای گَ :اڵم  وه

راًی  یج ّیار ّیاٍّ ر هحوذ الوصطفی ّئال ّبَ سَ الم لَ ّسَ

.   حایَ حا َُ َُ

كاى پاش  ًذٍ ی بَ ٍّ ر كۆكردًَ سَ ى لَ ڵگَ كاى بَ قَ دٍ  

هّْیاى  ر َُ َُ  ر كَ حطٍَ پاًی م یاى بۆ گۆڕٍ ٍّ زیٌذّّكردٍ

م  لَ  ّرٍ كراّّى، خْای گَ ًَ  ًَ حَ حی ّخَ ڕّّث ّپێ پَ

َحدا }:رهْێج فَ دٍ  ٍّ یَ بارٍ
َ
ً أ ُٓ ِ ٌِ ً فَيًَ ُنَغاِدر  ُٓ َٰ سورة  ] {وََحرَشَُ
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  ّ حاكَ  ٍّ یٌَ كَ هّْیاى كۆدٍ ر َُ َُ:   ّاحَ  [ 47: الكهف آية 

 .جێ ًاُێڵیي  سێكیطیاى بَ كَ

ُل  }:رهْێج فَ ُا دٍ رٍّ َُ رُض َغرَي ٱئََم ُتبَدَّ
َ
رِض وَ ٱأل

َ
َُٰت  ٱأل َٔ َٰ ٍَ لسَّ

ِ َوَبَرُزواْ  َِٰحِد ٱ ِ َّ َٔ ارِ ٱل َّٓ   لَ:   ّاحَ [ 48:  سْرة إبراُين آيت ] {ىَل

ُا  رٍّ کی حرّ َُ ّیَ زٍ  گۆڕێج بَ دٍ  ّیَ م زٍ ئَ  ڕۆژێکذا کَ

ّ  هّْ ئَ ّ ضێْازێکی حرّ َُ ضێٍْ  گۆڕێي بَ کاًیص دٍ ئاسواًَ

م دادگای خْای حاك ّ  ردٍ بَ  ى لَ ّى ّ ئاهادٍ کَ ردٍ دٍ  ڵکَ خَ

 . کافراى  ضیوگیر لَ اڵث ّ خَ سَ دٍ بًَِاّ  حَ

 (صىل اهلل غييّ وسيً) سٍػت رسٔل اهلل: غَ اعئشة ريض اهلل غِٓا كاىت

! اهلل يا رسٔل: كيت  ،حيشـر انلاس ئم اىلياٌة حفاة غراة ُغْرال »: يلٔل

صىل اهلل غييّ ) ؟ كال اىنساء والرجال مجيًػا، يِظر بػضًٓ إىل بػض

هخفق  ] « يا اعئشة األمر أشد ٌَ أن يِظر بػضًٓ إىل بػض:  (وسيً

، ّصحيح هسلن برقن  (6527)صحيح البخاري برقن :  عليَ
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خْای لێ ڕازی )ڕداراى  ی دایكی باٍّ عائیطَ:   ّاحَ  [ (2859)

صلى اللَ عليَ  )ر هبَ پێغَ  گْێن لَ: ڵێج  ّئَ  ٍّ گێڕێخَ ئَ (بێج

  ٍّ كریٌَ ڕۆژی دّاییذا كۆدٍ ڵكی لَ خَ :رهّْ  یفَ بّْ دٍ  (ّسلن 

كراّّى،  ًَ  ًَ حَ حی ّخَ هّْیاى ڕّّث ّپێ پَ ر َُ َُ  كَ

حاى ّ پیاّاى  ری خْدا ئافرٍ هبَ ی پێغَ ّّحن ئَ: ڵێج  دٍ  عائیطَ

ی  ئَ: رهّْی  ى ؟ فَ كخری ًاكَ یری یَ ، سَ ٍّ هّْیاى پێكَ َُ

ًذێك  َُ  كَ  حرٍ ّرٍ حر ّگَث  حَ ًاڕٍ  ٍّ زۆر لَ  كَ كارٍ  عائیطَ

 .ى  ًذێكی حر بكَ یری َُ سَ

كاًی خْای  هّْ گطج درّسخكراٍّ یص بۆ َُ ٍّ م كۆكردًَ ئَ

ی   ٍّ ر ئَ سَ ى لَ ڵگَ كاى بَ قَ ، بێگْهاى دٍ یَ ّرٍ گَ

خ،  دۆزٍ ضخذا یاى لَ َُ بَ یاى لَ  یَ یكی حر َُ ٍّ كۆكردًَ كَ

ّ  رٍ برێي بَ ّدٍ  ٍّ كرێٌَ كۆدٍ  سخَ دٍ  سخَ دٍ ڕداراى بَ باٍّ

تَِّلنَي إِىَل ٱئََم ََنرُشُ  }:حی رهّْیَ فَ  ّرٍ ك خْای گَ ٍّ ضج، َُ بَ ٍُ ل

َِ َوفداٱ
  ڕۆژێک دێج ئێوَ:   ّاحَ  [ 85:  سْرة هرين آيت ] { لرََّحَٰ
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  باى بَ پارێزکاراى بۆ الی خْای هیِرٍخْاًاس ّ   سخَ دٍ  سخَ دٍ

 . ٍّ ضخَ َُ بَ  دیذاری ضادببي ّ بیاًخاحَ حا بَ)یي  کَ ڕێ دٍ

،  خریجی كردٍّّ حَ (خْای لێ ڕازی بێج)  ٍّ لیَ عَ  ری لَ بَ طَ

تَِّلنَي إِىَل ٱئََم ََنرُشُ  }: ٍّ حَ م ئایَ ی ئَ بارٍ لَ ٍُ َِ َوفداٱل
 ] { لرََّحَٰ

ّ  خْا ئَ سْێٌذبێج بَ »: حی  رهّْیَ فَ  [ 85:  سْرة هرين آيت

سْاری  ڵكْ بَ ر، بَ بَ  ًادرێٌَ  ، ٍّ ٍّ پێیاى كۆًاكرێٌَ بَ  فذاًَ ٍّ

یاًی  اّاًی خْدا ًوًَّْدرّسخكر ُیچ لَ برێي كَ ّّضخرێك دٍ

  زّبْرجذٍ)كاًیاى  ضٍْ ، ّڕٍ ئاڵخًَْ كاًیاى لَ ، كْرحاًَ بیٌیٍْ ًَ

كاى سْاریاى  ضخیَ َُ بَ ( فافَ ًرخی جْاًی ضَ ردێكی بَ بَ  كَ

حفسير  ] «ضج  َُ رگاكاًی بَ م دٍ ردٍ بَ  ًَ گَ كْ دٍ حاٍّ بي َُ دٍ

  . [ (380/  8)الطبري 

ڕی ّالڵێ  كْێری ّكَ هْچاّیاى ّبَ ر دٍ سٍَ ڕاى ب اڵم بێباٍّ بَ

َٰ ٱ } :رهْێج  فَ ش دٍ ّرٍ كرێي، خْای گَ ضر دٍ حَ وَن لََعَ ََ حُيرَشُ ي ِ َّلَّ

 
َ
َ ُا َوأ ٌَّ َِم َ ّ 

َٰ
ْوَ 
ُ
ًَ أ َِّ َٓ ً إِىَلَٰ َج ِٓ ِْ سْرة الفرقاى  ] {َسِبيال  َ وُّل وُُجٔ

برێي  ر ڕّخساریاى دٍ سَ  ی لَ ّ حاّاًباراًَ ئَ :  ّاحَ  [ 34:  آيت
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یاى  ًاخۆضخریي جێگَ  ّاًَ ئا ئَ،  ٍّ كرێٌَ ّێ كۆدٍ خ ّ لَ بۆ دۆزٍ

، ر بَ  گْهڕاحریي ڕێبازیاى کاحی خۆی گرحبٍّْ  ، چًْکَ یَ َُ

ً ئََم }:حی رهّْیَ ُا فَ رٍّ َُ ُْ ً ُغٍيا ٱَوََنرُشُ ِٓ ِْ َٰ وُُجٔ ِة لََعَ ٍَ
َٰ ىِليَ

ا ٍّ ڕۆژی  لَ:   ّاحَ [ 97:  سْرة اإلسراء آيت ]{َوُبكٍا َوُص

كْێری ّ الڵی  بَّ حیاى ر ڕّّهَ سَ بَ ( ڕاى بێباٍّ )حیطذا قیاهَ

 .  ٍّ یٌَ كَ كۆ دٍهّْ  ڕی َُ ّكَ

.   ش زاًاحرٍ ّرٍ خْای گَ

 

 


