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د هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت األنبياا  واملسلالني ، نبي اا ماحل
 وعلى آله وصحبه أمجعني ... وبعد : حممد 

رِيَطاى خؤشبةختى وسةرفرازى هةتاهةتايى ئةة  ةةةرو   خوشكى باوةر دار : 
يةةااىى ووىاةا رِازاوةتةةوة ِ رِيَطايةةاى رِاسةتةو       يةة اةاتى   ئةوةةري ةةخؤشى

تولة رِيَي لاَبوةتةوة ، جاخؤشةبةخ  ئةةو اةسةةية اةة اىةااتةةوةو       ضةىدين
ىةرِواىاَتة رِاس  و ضةثي خؤي ، ةةةلكوو ضةاوى لةهةةىطاوةااىى ةةيَ ، ورِاسة       

 ملى رِيَطا رِاستةاة ةطريَ تاوةاو خؤشبةختى ةةوةس  ئةهاَينَ ِ

ئة  ريَطا رِاستةش اةة ررتوتةة وةتباتةة ووايةةمَ ويَ ةتطا اةةةهةشةتى       
رينة ، وةك ضؤن ضةوار وةوري ةةهةشة  ةةةتاوان واةةرا  وشةتى اوةاةى       ةة

ورِةىطاو رِةىط ِرازيَنراوةتةةوة ، ئةةوا ئةة  ةةةرو ئةةو ةةةري ِريَطةاى ِراسةتا          
 ةةتولة رِيَي خراث رِازيَنراوةتةوة ، وةك شاعري وةلكيَ :

 ضوار وةورى ةةهةش  هةر ورِك ووالكة
 الكةةةؤةيَ سةةرةاةةان رةةةةليَ مةةةةاةة

 وةورى جةةةةهةةةةىنة  رةوأل ورولكزارة
 ىةةةفس ثاَي خةةؤشة ضةةون تاواىبارة
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ُحفَّااا اة ااك رمل اااُر ، وُحفَّااا ال َّااار خةةواش ئةفةةةرمويَ :    وةثاَغةمبةةةرى
ةةهةش  ثةرذين اراوة ةةو شتاىةى اة وةروون رِقى  ، واتة : (1)"  رلشَّهوات

ين اراوة ةةو شتاىةى اةة وةرووىةى   لاَااىة و ثآى ىاخؤشن ، وؤزةخا  ثةرذ
 مرؤظ ئارةزووى لاَااىة ِ 

ورياةة ىةاةى شويَن هةواو ئارةزووةااى  اةةوى   خوشكة بةر يَزةكةم : جا
و ةةختواةى شةيتاىى ىةفرةت لاَوراو هةلكخةلكةتاَي وخؤشبةختى هةتاهةةتايي  

دةى وخةؤت توشةى ىاسةؤرو ئةَا  وئازاريَةى ةوةةى اةوةرضةون و        ةة لةوةس  
رةوون لاَي رةليَ مةاالكة جا لةوااتةوا ثةشامان ةووىةوة هاض واوت ىاوات رِزرا

، تةةةى ا ئةوةىةةةةيَ اةةة سةةةراؤىة وسةرزةىبةةتى خةةؤت ةوةةةى ئةةةوةش هةةاض  
سوويَوى ىاةيََ ، ةؤية خوشوى ةرِواوار  ةةوةست اَناىى ةةهةش  هةروا ئاسةان  
ىةةةةى يةةةةة ثاَوي ةةةةتى ةةماىةةةةدوو ةةةةةوون و وازهاَناىةةةةة لةشةةةةويَن اةةةةةوتنى  
هةواوئارةزووةااى  و ثاراستنى سنورةااىى ثةروةرورارت ، ةةثاَضةةواىةوة   
وؤزةخا  ئاساىة ، ضوىوة شةهوةت وخؤشي ااتى ووىاايى وةاىطةوازااراىى 
رِيَطاى خوار و خراث رةليَ زؤرن ، تاواىةاان وسةرثاَضى اروىةي فةرماىةةااىى   

اىةةى اةةخواى   خواى رةورةت اجوان وشةرين ورِازاوةئةاةةن ِ ئةةو ااتةة جو    
ثةةةروةرورار ثاَةةي واوى ةةةؤ ئةةةوةى خوشةةبةختى ىةةةةرِاوة و ةةهةشةةتة جةةوان 

                                                           

َنَّةُ  َوُحِجَبت َواتِ ِِبلشَّهَ  النَّارُ  ُحِجَبترواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري : "  (1  "  ِِبلجَمَكارِهِ  اْلج



 

 

 3 ba8.org 

 ...........................................................    َ                               ر ي طرةكانى خؤشبةختى طول ى كؤمةل طا

ورِازاوةاةةةةى ثةةةةروةرورارتى ثةةةيَ ةةوةسةةة  ةاَنةةةى اةضةةةى هةةةاوريَ خةةةراث 
وشةةةيتاىةااىى ئاةةنس وجةةن وات لةةيَ ئةاةةةن ااتةةةااى  ةةشةةتى ثرِوثةةو  و     

اىى شتةاوةاى يةااىةوة ةةسةرةةري ةؤئةةوةى ةةيَ ئارةات اةةن لةة فرماىةةا      
ثةروةرورار ، و لةو اوةشةوة ةيب ةةياري ضةى وةستى ئةوان تاةةو هؤيةوة 

 ئارةزووة رآلوةااىى خؤياىى ثيَ تاَراةن ِ 

جا اةسي ذير وةةئارا ئةوةيةة اةة ةةةهاض شةاَوةيةك ايةان ةةاوةىةةاات       
 وةةهةشةت لةوةس خؤي ىةوات ةؤ ضةىد ساتاَى خؤشي ةرِاوةى ووىاايي ِ

ئةوةى خؤت ووةستةخوشةوةااى  ةطةىةة اةةىاريَوى    : ةؤ خوشكى شريينم
ئاساي  وهاَمن ، وة ةؤ ئةوةى ةطةىةة خؤشةبةختى يةةاى هةتاهةةتايي ئةةوا      
ثاَوي تة لة سةرتان ئةو اؤسثاىة تاَثةرِيَنن اةة لةة رِيَطاتةان واىةراون هةةر لةة       
شةةةهوةت وخؤشوي ةةتنى ووىاةةا وتةةاوان اةةرون واةةةرا  وقةوة ةةةاراوةاان   

شةرعاة اان ِِِ هتد ِ ةةةيَ ئةوةى هاضاان ئةةاا  ةةدةن   واروار وروفتارةىا
يةةان ةةةاشةةي ةةةزاىن ، وةوةةةةيَ ئةةارامى لةسةةةر ةطةةرى ، ضةةوىوة ئةةارامطرتن    
ووارِؤذيَوى ةاشي لةشةويَنة ، وة اةوتنةة وواى هةةواو ئةارةزووش ووارِؤذيَوةى      

 ىفََأمَّاا َماط َغ َاا] خراثةي لةةيَ ئةاةويَتةةةوة ، هةةةروةك ثةةةروةرورار ئةفةةةرمويَ  
ناحَيا ََياَة الدُّ اَ  الحَماأحَو  َوآثَاَس احلح ِِ  ََ ِحاي َوَأمَّاا َماطح َخااَم َمَمااَم رَب ِاِه َوَاَاى الا اَّفحَ   فَِإنَّ اةَح
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ااَ  الحَمااأحَو  ِِ َ َّااَك  َااَو  فَااِإنَّ اةح َح ، واتةةة : وة سةةةةارةت ةةةةوةى اةةة     (2)[  َعااِط ا
ةيةدا ةةة سةةر    سةراةشة و لة سنورى خؤى وةرضوة ، ووىاا ثاَ  وةخةا و و 

ووارؤذيدا ، ئةوا جاَطا و ئااامى ئةواىة وؤزةخةة ، ةةة   ئةواىةةى اةة ترسةى      
خواى ثةروةروراريان هةية و جلكةوى ىةف ى خؤيان وةاةن لة اروىى خراثةة  
، و شويَنوةوتنى ئارةزووةااىاةان ،ئةةوا ئااةا  و مةةزلكطاى ئةواىةة ةةهةشةتى       

 ةةرينة ِ

اةة ضةةىدين ِريَطةر هةةن اةة ةبنةة هةؤي         ةؤية لاَرةوة ئاراوارت ئةاةمةوة
 ئةوةى لةو رِيَطة رِاستة ات  وةن ثةىا ةبةىة ةةر تولة رِيَطااان ِ

: هةةمو ِريَطايةةك اؤتةاى يةةاى هةيةة ، تولةة ِريَطااةان        خوشكى باوةر دار 
 ِوي وتويناَيت وةرساَتى لة ىاوضونوةتطةيةىنة ةااةان وورِك ومار وورِىدةى ااَ

هةةروةةَي اؤتةاى يةةاى هةةةَي شةويَناَوى هةةةيَ تاَاةدا         رِيَطا رِاسةتةاةش 
حبةساَاتةوة ِ اؤتاى يةاةشي وةتطةيةىاَتة ةةاخاَوى ثةرِ لةةماوةى خةؤش و     

 ئاوي شرين وهةواى فاَنى ِ

ئامان سةوئامان خوشةو  ةةري لةةاوان مةاةةوة ةةؤ ثبةووان ، ئةة  تولةة         
ةلكةة ئةاةةى ملةي رِيَطةا     رِيَطاياىة شويَنى ثبووان ىَ ةةاواى  رِيَطارِاسةتةاة ه 

                                                           
 ( . 41ا  37) ال ازعات :  (2)
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رِاسةةةتةاة ةطةةةرة و ةةضةةةواروةوري خؤتةةةا مةرِواىةةةة تةةةةى ا ضةةةاوةااى  ةةةةا    
لةسةرهةىطاوةااى  ةةيَ ثبوواىةاةشة  رةةرة وواويَ ةتطةى ئةة  رِيَطايةة ،       
ثبوواىةاةت رةساَبةرى ئةو ةةهةشتةى اة لةووىااوا هةوأل وماىدوو ةووىة   

ررتةةووة و شةةويَنوةوتنى هةةةوا  ةةةؤ واوة و ضةةةىدان جةةار لةةة ثاَناويةةدا ئارامةة 
وئارةزووةااىة  ةةةؤ ثبةة  رةةويَ خ ةتووة ئةةةو ةةهةشةةتةش ثةةة اىى خةةواى   

 ثةروةرورارة وضاوةرِواىتة و واةؤي ئةضي ثب  ةةخوا  ِ

رةر ةةةري وهؤشاَوى تةواوةوة ئة  ىوسراوة رويَناتةةوة ،   خوشكةكةم :
ة اةة لةةرِيَطاى راسة     ئةىاساتةو رِيَطراىةئةوا هاض ىةةيَ اؤمةلكيَ لةو اؤسث و 

وخؤشبةخيت وةةهةشتةاةى خواى رةورة ات ئةةوةن ةةةهاواى ئةةوةى تةؤو     
خوشوةااى  سووى لاَةوةرررن وخةواى ثةةروةرورار ثبة  وثةةىا وهادايةةت       

 وةرى هةموومان ةاَ  ِ
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ِيةكةمِر ي طرى

 يةكان كةنال ة ئامسانى

ضةون ووؤرِاىةى   لة ررىطرتين ئةو اؤسةثاىةى اةة وةةنةة هةؤي لةة وةسة        
ى لةةة رِيَطةرِاسةةتةاة ات ئةةةوا و ثةةااى رِيَطراىةةةخؤشةةبةخيت يةةان يةةةااَى لةةةو 

وةاَطةروي  ليَ ئةساَناَتةوة ثةيوةس  ةووىة ةةة اةىالكةة ئانةاىى يةااىةةوةِ     
اة ةةواخاَوى زؤرةوة زؤرينةى خوشوامنان تا ئاَ ةتاش ىةةك ىةةيان تواىاةوة     

وشي ضةىدين رريوررف  واةارى خةراث   ةةةاشي سةتةاي  ةةاار ةاَنن ةةلكوو ت
هاتوون هؤاارةاةشي ئةرةرِيَتةةوة ةةؤ ثاةةىةدةوون و ئالووةةوىبةان ةةاةىالكةة      

 ئاناىى يةااىةوة ِ 

رِةىطة ةلكاَي سةتةاي  زاى تى سةروةمة ضؤن رِيَطرة ةؤ خؤشبةختى ؟  
اَ  رِةىطة ةةووااةوتوو  ةزاىى ، ضؤىى وائةىاَي ئازاوى تةى ا ئةمةةويَ ثاَة  ةلكة   
  ةرايةاتان هةية  ةمتان ئةخواو ثاَي خؤشة ووارِؤذيَوى ثرشنطدارتان هةةيَ ِ

لةةرِؤذيَوا ضةةىدة ةةةويار اةىالكةة ئانةاىى يةااىةةوة        خوشكى بااوةر دار: 
وائةىابى يةك سةعات وووسةعات ضةن فلا  ئةةةانى ضةةن رةؤراىي ئةةا ةي     

 ؟ 
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وةرررتةووة   لةوةتةى هةى رةؤراىى ضةي ةةؤاروووى   ثةىةديَو  لةة فلة       
خان رلةوةىةةيَ ااتةااى  ةةفريِؤ ئةوةى ئةوةىةدةى ااتة  ةةؤ تةلةةفزيؤن تةة     
مةاىطى   اروووة ىاو ئةوةىدة ةؤقورئان خويَندن تةرخان ةوةى ةةاى اةمةةوة 

 ؟  جاريَى قورئان خةمت ئةاةى

اةىالكة ئاناىى يةاان ضاان ثيَ ةةخباوى لةاات ةةةفريِؤوان زيةاتر ، لةة    
ااى  وتةماشةةااروىى اةةةرا  زيةةاتر   سةةوويَواان ةةةة تةةؤ  ماىةةدووةووىى ضةةاوة

رةياىدووة ِ ضةىد جةار ةةؤ فلاماَةى رريةاوى رريةاىاَوى ةةةاوأل ةةؤ ِروواويَوةى         
وروس  اراوى خةةياأل   ةةريت وَي اةةى ةةئايةةتاَوى قورئةان رريةاوى ، ةةؤ        
ِروواويَوى ِراستةقانة ، قةت ةةؤ اةالكي موسةلكماىان رريةاوى ؟ قةةت ةةؤ اةالكى        

وخوشةواى  اةة لةة اةةىاري تااضةون وخنوةاىى وةسةتى شةويَنوةوتنى          خؤت
 ئارةزوو ومؤوةااىااىن ررياوى ؟   

: اة ئةو هةموو ااتة زيَرِينةت ةة تةماشااروىى رؤراىى ةاَذيَوةوة خوشكيَ 
ةةهةةةوةر ئةةةوةى ، يةةان ةةةة تةماشةةااروىى ضةةةىدين اةةةىالكي ئانةةاىى اةةة     

ى اةىالكةااىدا سواايةتى ةةةئافرةت  سواايةتى ةةئاينةاةت ئةاات ، ولةزؤرةة
وجةسةةتةى ئةةافرةت اةةراوة ةةةةرِيو ماَى ةةةؤ رِزاىدىةةةوةى اةىالكةةةاان          
ةةةةاورتى خوشةةوةاة  اةىالكةةةئاناىى يةةةاان ووذمنةةى سةةةرةاى ئةةافرةتن ،  
ووذمين تؤو خوشوةااىنت  ثؤشاااَوى ىاوة رِوت ئافرةتاَى رِيو مى ةؤ عةترو 
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، فلةا  و رةؤراىى ةةرىامةةاان ، ةةربةتى      اةرةستةى خؤجوان اةرون ئةةاات  
 ئافرةت ةووةتة اا يةاى ةازرراىى هةرجارة و اةىالكاَى ةةاارى ئةهاَينَ ِ

ئةمةش ةؤ ئةوةى خوشواىى ةيَ ئاراماىى ثيَ لةخبةتة ةةةرن و ثةةروةى    
اابمةت واةيا وشةرةفاان ةبواَنن ووووريان خةىةوة لةئاينةاةةيان ، و ةةة   

يَ ةةااريان ةاَةنن ، ئةمةةش ضةةىدين ثة ن وىاةازى      وي تى خؤيان ضؤىاان ةو
 ر كوى ترى لةذيَروا اةشاروراوة  

ةزاىة خوشوى ةاوةرِوار تااو جوان وجاااَل ةى اةىالكة ئانةاىى يةةاان و   
ةةىاومايف مرؤظ و  ة  خؤرةااى  تؤيان ئةويَ وةايةخ  ثيَ ئةوةن ، لةة اةويَ   

ت يان  ةمى رةوريَ وثاريَزرةارى   ةاناوتة ثريةذىاَى رِيو   ةؤ جل وةةرط ةوا
 لة مافى ةورىَ ِِِ هتد ِ

ضةىد جار لة رؤراىى يةاان رويَ  لةوتةى ثرِوثو  وهاوةأل ةرِياروان ةووة 
   رةةةؤراىى يةةةةاان ثةةةرِن لةةةةهاوةأل ةرِيةةةاروان ةؤثةةةةروةرورار ، فلامةةةةاان  
سواايةتى ةةةئاينى ئا ة   ئةاةةن    ةةرىامةةاان وذ ةةة ةةرىامةةى خةواى        

 رورارة    ثةروة

ئةةةارت   ولكخؤشةةةاةا  ةةةةةو اةىالكةةةة ئاناىااىةةةة هةيةةةة و  خؤشةةةاةك    
لةسةيراروىى ئةةانى وهةموو ااتةااىتى ثيَ ةةهةوةر ئةوةى لةهةةمان ااتةدا   
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ات ، ثةروةرورار لةة ضراةةةضةراةى ااتةةااى  لاَثرسةانةوةت لةة رةلكةدا ئةةا       
لةة  اةارة    ؟   ةؤية ااتى ئةةوة هةاتووة واز  وة م  ضىاة ةؤ ثةروةرورارت

ة اَين وااتةااى  ةةشتى ضاك وةةئةاامةوة ةةسةرةةرى ىةك ةةشتى اوةاى 
 وةيَ ئةاا  ِ

ةةوواوة ااتةااى  ةاش ةةاار ةاَنة وسةوويان لةيَ وةررةرة     خوشو  لةمرِؤ
ثاَ  ئةوةى مةشغول و سةرقاأل ةيب و لةة وةسةت  ةضةيَ وثةشةامان ةاتةةوة      

م باااون فيهماااا  ااااس ماااط ال اااا  :  نعمتاااانئةفةةةةرمويَ :    وةك ثاَغةمبةةةةر 
 ِ (3)   الصحك والفساغ

واتةةة : ووو ىاةمةةةت هةةةن زؤرينةةةى خةةةلكى شةةواراىة ةةةذيَرى خةةواى          
 ثةروةروراريان لة سةر ىااةن ، ئةواىا  : لةش سا ى و وةس  ةةتالكى ِ

ئةةةو هةةةموو ااتةةةى ةةةؤ تةلةةةفزيؤى  تةةةرخان اةةروووة تةةةرخاىى اةةة ةةةؤ  
 ةةسةوو ، وةةةرويَ رةرتن لةة ئامؤذرةارى وشةيت       خويَندىةوةى قورئان واتاَيب

ةةسةةوو ااتةةةااى  ةةسةةةر ةبةةةِ اةىالكةةةئاناىى يةةةاان ضةةاان فاَراةةروووى    
ورؤارون لةة رةةأل رةةورةاان ِِِ خؤشةوي ةتى وخةؤِروت اروىةةوة خااىةةت        

                                                           
 ) رواُ البخاري ( . (3)
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ئازاوى وروس  اراوى خةياأل وضةىدين شيت ترى ةيَ ارون  رالكتةارون ةةئاين 
 ااتة زيَرِينةاةت ةريت لاَورؤتةوة ضؤىى ةةاار ئةهاَنى ؟ ماىاو ىاوةرِؤك ، ئةى

ئةو ىاةمةتة جواىةةى اةةخواى ثةةروةرورار ثاَةي ةةخبةاوي وةةةَي ةةة         
شَاوةية ةةاارى ةاَنةى اةات ئةةو شةتةةةىرخةى اةثةةروةرورار سةويَندى ثةيَ        

اسِ ]  ئةخوا هةروةك ئةفةةرمويَ :  اس   َوالحَعصح نَسااَن َلِفا  ُخسح نَط آَم ُاوا  ِإّلَّ  ِإنَّ اْلحِ ِِ الَّا
ا ِرلصَّا حِ  َقِ  َوتَاَواَصاوح ا ِرحلح ، واتة : سويَند ةاَ  ةة  (4) [ َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَاَواَصوح

زةماىة يان ةة ااتى ىويَةذى عةسةر ، مرؤظةةاان هةةموو لةة خةسةارؤمةىديدان       
و جطةةة لةواىةةة ىةةةةاَ  اةةة ةةةرِوا وةهاَةةنن ، و اةةروار ةةةةو زاىانةةةيان وةاةةةن ، 

وةيطةيةىن ةةة اةسةاىى تةر ، و ئةاراما  وةرةرن لةة سةةر ئةةو شةتاىةى اةة           
 تووشاان وةةاَ  لةو رِيَطايةوا ِ

ئاية ئةةيَ واةةاارى ةاَنى ، ئاوا سوثاسي ئةو ثةروةرورارة ئةاةى اة لةة  
 سةر ةاشرتين شاَوة وروستى اةروووى وةك خةواى ما رةةةان ئةفةةرمويَ :      

نَسااانَ  ااِو    َلَماادح َخَلمح َااا اْلحِ َسااِط تَامح واتةةة : ئاَمةةة مرؤظمةةان لةةة سةةةر    ،  (5)[ ِف َأحح
 ةاشرتين شاَوة وروس  اروووة ِ

                                                           
 . ( 3:  لورة العصس ) (4)
 ( . 4: لورة التني)  (5)
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يةةة ةةقةةةو اةةات رةةرىط ةاَةة  ضةةةىدة  هةةاض شةةتاَى ىةةى خوشااكى بااةر يَزم:
تةرخان اةى ئةوةىدة ورةىط ئةرةيتة جاَطاى  رِيَطرةاانااتةااى  ةؤ اواىى 

وؤزةخ يةان تةةى ا ةانانةى     مةةةس  ِ ةرييب  ىةضيَ ضةراة سةاتاَوى ئةاررى   
ئاررى وؤزةخ هةموو خؤشىاةااىى ووىاات ةةري ئةةاتةةوة ةؤيةة ئامةان خةؤت      

يةةة تاَوةةدةرو ةةورِةوشةةتاةاان واةىالكةةة     ةةةةووور ةطةةرة لةةة فلةةا  ورةةؤراىى   
ئاناىىاةاان وخؤت لةشةرِيان ةثاريَزة ةؤ ئةوةى هةروة  ثاك وخاويَن ةي ، 

 ية رةر ىةيربِي ئةتربِيَ ( ِ) اات وةك مشباَر وا   ةرييب  ىةضيَ

ئةو ىةهامةتااىةى ةةسةر موسلكماىاىدا ويَ  ئةو ئازارةى  خوشكى بةر يَزم :
اةةةثاَوةي ئةةةىالكاَنَ هؤاةةارة سةةةرةااةاةى ثةيوةسةة  ةووىةةة ةةةة اةىالكةةة     
ئاناىىاةااىةوة ، ضوىوة خوشوةاامناىى فاَري خؤرِووت اروىةةوة اةرو لةة    

لةةةيَ ئةةةةاات خؤيةةةان واثؤشةةةن وةك خةةةواى ااتاَوةةةدا ثةةةةروةرورار واوايةةةان 
ِننَي  رةورةئةفةرمويَ :   ِمِ نَي نُادح َح ََ َوِنَساا  الحُما ََ َوبَاَ اتِا ا َِ َزحَوا ََي أَناَُّهاا ال َّاُُّّ لُاِ ألِ 

ُ َغُفورًا رَِّحيًما َذنحَط وََ اَن اَّللَّ َح ََ َأدحََن َأن نُاعحَسفحَط َفاَل نُا اَلبِيِبِهطَّ َذِل ََ   (6)[ َعَليحِهطَّ ِمط 

ةةةة خاَةةزان و اضةةةااى  و ئةةافرةتى   واتةةة : ئةةةى ثاَغةمبةةةرى خةةوا   
ةرِواواران ةلكآ ةا جلباةةااىاان  ) جلباةا  : واتة: عاةا ( ةدةن ةةة خؤياىةدا ،   

                                                           
 . ( 59:  لورة األحزاب ) (6)
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ئةوةش ىزيى ترة ةؤ ئةةوةى اةة ةةة رِةوشة  ةةةرز و ةةة اةةيا و اابةم  و         
، ثةةروةرورارى  قورس و سةىطاين ةناسريَنةوة ، تا ئةزيةةت و ئةازار ىةةوريَن    

 تؤش لىَبووروة و ما رةةاىة ِ

فاَري خؤشةوي تى ةيَ ىاوةرِؤك وعةشقي ارون لةااتاَدا ةرايةاى اةةمتان  
هةيةةة وورِىدةيةةةاى زؤر وةورى واون وضةةاويَوى زؤرتةةان لةةة سةةةرةِ اةىالكةةة     
ئاناىى يةاان خوشوةااىى فاَرى اسايي اروىةةوةى ةةيَ ةةاوةرِان اةرو ،       

ة رِةفتةةار اةةرون وهةلك ةةواةوتوروىدا ، لةةة ااتاَوةةدا     لةةةجل ثؤشةةَ و   لةة  
  ، واتةةةةة :  خااااالفو املشااااس نيئةفةةةةةرمويَ :    ثاَغةمبةةةةةرى ئازيزمةةةةان 

 ثاَضةواىةى ةاَباوةرِان ةبنةوة ِ

فاَري ىةزةر اروىى ارووون لةااتاَودا ثةةروةرورار واواتةان لةيَ ئةةاا اةة      
ِم َااِت  يَ : ضاوتان لة تةماشةااروىى اةةرا  ةثةاريَزن وةك ئةفةةرمو     َح َولُاِ لِ لحُم

ُهطَّ  ََ ، واتة : ةة ئافرةتاىى ةرِواوار ةلكىَ  (7)[ نَا حُضضحَط ِمطح أَبحَصاِرِِطَّ َوََيحَفظحَط فُاُسو
 اة ضاويان لة تةماشااروىى اةرا  ةثاريَزن ، واويَناباان ةثاريَزن ِ

رةووي  وةثاَ  ةلكيَ لةشيت خراث زياتر ضي لة اةىالكة ئاناىىاةااىةوة فاَ
ثبةة  رةةويَ رةةةي    ؟  فاَةةري ارويةة  ق ةةةى خةةوا وثاَغةمبةرةاةةةت   

                                                           
 . ( 31:  ور لورة ال ) (7)
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وةةرويَرةى ةةرىامة وارِيَذراوةااىى ئةوان رِةفتار ةوةى ةةةرويَرةى شةةهوةتى   
 خؤتان رِةفتار ةوةن ِ

ةاَةدار ةةةرةوة اةىالكةة ئاناىاةةاان ةااةةاىاَوى ةةَي ئةاوة         خوشكى خؤم :
ادا ئةةخنوآى ، اةسةا  فريةات ىااةةويَ     واريَوى سةوزى تاَدا ىىاة لةتويناَت

ةؤية تةى ا ةريت رةاى ئةو ةاخة ثةرِ لةةماوة وئاوةشةرينةى لةوواويَ ةتطةى     
 ةاخي رِيَطارِاستةاة ضاوةرِواىتةِ
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ِر ي طرىِدووةم

 تيَكةآلوبوونت بؤ كور ان

 )هةرطيز طورط ومةر  لة قاثيَكا ثيَكةوة ئاو ناخؤنةوة(

اوشةةنداىةى اةةة وواجةةار سةةةرت ئةااتةةة مةةالكى   يَطةةرةرِيةةةااَوى تةةر لةةةو 
روررةاان تاَوة وةووىة لةرةأل ثااواىدا ِ خوشوى ةةةرِوا رِةىطة ةةووااةوتوو  
ةزاىى اة واوات لةَي ةوةة  لةرةةأل اةوِران تاَوةةأل ىةةةي تةؤو خوشوةااىابة          

وىتان ةةهةر شاَوةيةك ىاو  ليَ ئةىَ ةاناَن، توىدرِةو ، راَل ، ووااةوتو ، رةر
ئازاو ةَي لاَتةان ىةارر  ةريوةؤضةوىى تايبةةتى خؤتةان هةيةة ةةة   لةاَ  ةبةورن          
اةثاَتان ئةلكاَ  ةَي ئارةان ةةِراسةتى ةةهةلكةةوا ضةون ئةمةةش وتةةى سةةرزارى        
يةةةااَى لةةة موعكابةةةااىتان ىىاةةة ، ةةةةلكوو وتةيةاةةة لةسةةةرزارى ةرايةةةاى      

وة ةؤتةاىى وةرئةةةرِ  ،   ولك ؤزتاىةوة سةرضاوةى ررتووة و لةةرِيَطاى ىوسةانة  
رِةىطة ةلكاَي فآلىة اورِ هاورِيَمة ، وةك خوشى وةرا واين    لة ئةامؤزا ةاشةرتة   

 ةؤ    

لاَ  ئةثرس  ئايا تؤ و وةستةخوشوةااى  لةثةروةرورار و ثاَغةمبةةرمان  
  ئةفةرمويَةاشرتى ليَ ئةزاىن اةثاَتان : 
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ِ رمسأة إّل و ان الشيطان اثلاه ية  واتة : هاض ااتاَى ىى (8) ما (()) ّل خيلون َر
 اة ثااويَى ةة تةى ا ةاَ  لة رةأل ئافرةتاَودا ئال  شةيتان سآيةماان وةةاَ  

ضةىد جار ةةىاو سةعات لةرةأل اورِيَوا ةةتةةى ايي ثااسةةت اةروووة اةيَ     
ئارةةاى لاَةة  ةةةووة اةةيَ سةةآية  اةسةةتان ةةةووة ؟  شةةةيتاىى ىامةةاقوأل ئةةةو   

ََ واوة لةخبتةتان ةةريَ وةك وتويةةتى :     شةيتاىةى اة ةةلكاَنى ََ فَِبِعزَّتِا لَاا
َح َأمجحَِعنيَ  ، واتة : شةيتان ووتى : سةويَند ةاَة  ةةة عازةتةى تةؤ       (9)[  أَلُغحوِنَا اَُّه

 ئةةاَ  هةموويان لة خبتة ةةر  و تووشى رومرِاياان ةوة  ِ

  ثاشةةان لةسةةةر   ةنةوايةةةك اةةورِان ةةةةةراى خؤتةةان ئةةةزاىن ؟  اةةيَ ئةةة 
ُااَ مِ ااَط اةقةةةى ثاَةةداون ، ثةةةروةرورار ئةفةةةرمويَ :     ََ َح ُرااسََ ا  َرااَسُعوا  ُاا ََ َأمح 

نِط َمااا  َح ذَحَذن بِااِه اَّللَُّ  ، واتةةة : ئايةةا ئةةةو جةةؤرة اةسةةاىة اةسةةاىاَوى  (10)[  الادِ 
تريان ةة هاوةلكى خواى ثةروةرورار واىاوة ةؤ ئةوةى شةرعاان ةؤ واةرِيَذن لة 

 ة خواى ثةروةرورار لاَاان رِازى ىىاة شتاَلاَودا ا

سا ىةوة ئةيناسي    ةاشة ضؤن ئةة    ( 18) اورِى واش هةية لة وواى 
؟  تا ئاَ تا ىةت زاىاوة ئةة   داوىاورِةت اروة ةراي خؤت ؟  ايَ رِيَطةى ثاَ

                                                           
 ( . 430:  ) صححه العالمك األلباين ِف : السلسلك الصحيحك ، بسلَ (8)

 . ( 82:  لورة ص ) (9)
 . ( 21:  لورة الشور  ) (10)
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اارةت هةلكةية و وذةةو ياساو رِيَ ايةيةاة ثةروةرورار وايناوة؟ يةان ئةتةةويَ   
 ى ئا    لة شةو و رِؤذيَودا ةطؤرِي؟  ياسا ورِيَ ا

ئةى ئةو اةسةى ةاوةرِت ةةقةةوةر هةيةة : اورِيَةى ةةةةراى خةؤت ئةةزاىى       
رةىطة قةوةرى تؤ و ئةةو اةورِة ةةيةاةةوة ةةيَ و ةاَتةةخوازةاَنا  ورِازي ةاة        
ةاشة ئةو هةموو ساتةوةختاىة ضؤن لةةري ئةاةى اة ةةةرات زاىاةوة و ئاَ ةتا   

ين     رةةةر ةةةرا ةةرِاسةةيت ةراةةةيَ ضةةؤن وةضةةاَتة خةةوازةاَين لةةة مالكاَوةةدا ئةةةذ
خوشوى خؤي ئةمة ئةرةر واةيَ و سةرةاامةاةشي ةةذن وماَروايةةتى ةطةات   
، ئةوا ضاك ةزاىة اة زؤر زةمحةتة ئةةو ذن و ماَروايةتىاةةى اةة ةةسةؤزوارى     
ةةيةك ئةرةن ةةروةوا  ةيَ ، زؤر اض هةةووة اة اةورِيَوى خةؤش وي ةتووة و    

ةرِي ةةةة وتةةة رآلوةاةةاىى اةةروووة و خةةةريوى رؤرِينةةةوةى وتةةة وىامةةةى   ةةةاو
سؤزوارى ةووة لة رةلكادا اةضي تةى ا مةةةستى رِاةةوارون ورالكتةةارون ةةووة    
ةةئافرةتان وخوازةاَنى يةااَوى ترى اروووةو ئةو اضةش اةماوةيةك لةرةلكادا 

وىةى ىةاروؤتةةوة   ةووة وضاوةرِواىى ئةو ةووة تائاَ تا ةرييبى لةخوازةانى ار
ةةلكوو هةموو ثة اىةااىى تةى ا ةؤ زياتر فريوواىى ئافرةتاىى ةيَ ئارا و خؤش 

 ةاوةرِ ةووة وهاضي تر    

: ةؤيةة ئةمةةت ئةخةمةة ثةَا  ضةاو ضةوىوة زؤر ةةةىاو         خوشكى باوةر دارم
خوشى وةراى زؤرى لة  شةاَوةيةمان ةانةى ىةةك ئةةاامى ةةةذن وماَروايةةتى       
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ةلكوو ئةةاا  تةةى ا اضةي ةةَي ئارةاى تاَةدا ةووةتةة قورةةاىى         اؤتايي هاتيبَ ةة 
وةستى روررة ةرساةااىى شةهوةت وئارةزوو و اورِي  وةك ئةوةى ماَبةاَى  
ماواىى ىةةووةيَ   ةؤية ئة  جؤرة ةرا وخوشةوى يةة هةاض ئةةااماَوى ةاشةي      
ىةةاةيَ ، ضةةوىوة لةسةةةر ةنةمايةةةاى خةةراث ةناةةات ىةةراوةِ ئةةة  ضةةريؤاةى       

لة اوروستاىى خؤمان رِويداوة وةةسةر يةااَى لةخوشوةااى   خوارةوةش اة
 هاتووة ةاشرتين ةةلكطةية لة سةر ئةو ووتةيةى اة وةيلكاَ  ِ

ئافرةتاَى لةوواى سةَي سةاأل ثةَي ئةةىَي ةةجةةررى خؤيةا وووا ةِريةار ئةةوا         
اةِراستى ةةدراايََن سةَي سةاأل ذيةان لةةترس لةة ولكةة ِراواةآ وخؤاةشةار وان          

سيَ ساأل لة ورؤارون ةؤ وواجار ةرِيار ئةوا رةر ةابةي اةوذن هةةر    لةرِاسيت ، 
 رِاسيت ةدرااَنى ِ

ايَ ةاووذآ ؟   رِاستى يةك ةدرااَنآ ؟ رِاستى يةاى ةةئازارى ىةة ةةرِاوة   
ئافرةتاَى لةوواى سآ سالَ ئةضاَتةاى مةايةك وثاَي ئةلكآ مامؤستا رةر ةبة   

 ِاوذي ئة  جارةيان رِاستى يةاةى ئةلكاَ  

مامؤستا من سآ منالك  هةية ررفتةاة  لةوةواية ىازامن منالكى ماَروةاةةمن  
 يان منالكي ةراى ماَروةاةمن ِ
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خوشوى ئاماىدار ةؤجارى يةاة  ئةو روررة ورِىدةية ةةةزؤرى ةةازوو ضةي    
وي   اروى وذىى ةرااةيي خ تة ذيَر رِااَفى خؤيةوة ثاشان وواى سآ سةالَ  

 منالكى ماَروةاةين يان ةراى ماَروةاةى    ئةمة ئةاامةاةيةتى ىازاىىَ

رةر ئةمة االكي ةراي ماَرو ةيَ ئاخؤ   ةةاورِاىاَى ئةلكاَى اة ةةؤ ماوةيةةاى   
اةةة ئةةوايةةة شةةةرةو وىاموسةةي اةمةةة ئةيناسةةي ؟  رةةةر ةةةراي ماَةةرو واةةةيَ  

ةرااةيي ةثاراستاية اةضي خؤي يةاةة  اةسةاَى ةةووة اةة ئةاةرِووى ةرااةةيى       
 ةروووة     

ة خوشوى ةةِريَز  ورياةةة لةة ةةراى ماَةرووو اةسةاىى تةري  ، ضةوىوة        ةؤي
ِ ماط ئةفةرموآ :  ثاَغةمبةرمان  )) إَي َ والدخَو على ال سا  ، فماَ َر

، واتةة : ئامةان    (11) األنصار َيرلاَو   أرأناا احلماو ا لااَ : احلماو املاوت ((
الكةااىاان ، ثااويَى لة ورياةن ئةرةر ئافرةت ةة تةى ا ةوو ىةرِؤىة ذوورةوة ةؤ م

ئةىصاريةاان ووتى : سةةارةت ةة خزماىى ثااو ضى وةفةةرمووي  ؟ ئةةوي    
 فةرمووى : خزماىى ثااو مروىة ِ 

ةأل ةةراى ماَةروى ئةةو ئافرةتةةيا ةةوو      رة : ئةوشةةيتاىةى لة خوشكى ذيارم  
اةلةااتى تةى ايى يةان سةآية  اةسةاان ةةوو هةةمان ئةةو جةؤرة شةةيتاىاىة         

                                                           
 ) متفق عليه ( . (11)
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ىدايةةة و هةةةر جةةارةى جةةؤرة ختورةيةةةك لةةةولكي اورِاىةةدا وروسةة  لةرةةةأل اورِا
 ئةاةن ةةرامبةر ةةئاَوةِ 

ئةمة االكى ةراى ماَرو ةيَ اةة ةةااى لةشةةرةفى ةرااةةى ىةةةيَ    تةةى ا       
ةريى اى خالكى اروىى شةهوةتةاةى خؤي ةيَ   ةةاورِاىاَى ئةلكاَى اة رِةىطةة  

وةيَ يةا هةاوةرِيَى خويَنةدى  ةةيَ     خاوةن ووااىاَى ةيَ ةؤش  ارِين سةرواى  ار
 ةلكاا ةي ؟   روضةىد سةعاتآ لة 

ةةةراى ماَةةرو خةةةمى اضةةاَوى ىةةةةيَ اةةة ةرايةةةاى رِاسةةتةقانةية ئةةةى        
ةةةةاورِاىاَى ئةةةلكاَى اةهةةةر لاَةة  واةةةرِان ةرييةةان ىااةويتةةةوة تاجةةاريَوى وى      

 ىةتباننةوة ؟  

رورار ئةمةةة جطةةة لةةةو رِةفتةةارةى هةىةةدآ لةخوشةةوان ئةيوةةةن ثةةةروة    
هادايةتاان ةدات جطة لة تاَوة و ةووىاةان ةةةثااوان زؤر لةخوشةوان جلةي وا     
لةةةر ئةاةن اةهاَندةى تر سةراى اورِان رِائةااَبن يان ةةشاَوازيَى ةةةرِيَوة  
ئةضن اورِان ووايان ةوةون يان ةة شاَوازيَى ق ةيان لةرةةأل وا ئةاةةن اةورِان    

    هاَندةى تر ئالووة ئةةن ةةةاناناان 

 ةةةآ ئةوةى ةرييان اروةاَتةوةلةةوةى اةثةةروةرورارمان ئةفةةرموآ :     
ُهطَّ َوَّل نُابحااِدنَط زِن َاااتَاُهطَّ  ََ ااَط ِمااطح أَبحَصاااِرِِطَّ َوََيحَفظحااَط فُاااُسو ِم َاااِت نَا حُضضح َح  ... َولُااِ لِ لحُم
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ََ َما خُيحِفنَي ِمط زِنَ ِتِهطَّ  ِلِهطَّ لِيُاعحَل َُ ِم ُاوَن َوَّل َنضحسِبحَط ِبَِرح َح يًعاا أَناَُّهاا الحُم َوُتوبُوا ِإََل اَّللَِّ مجَِ
ِلُحونَ  َح تُافح واتة: ةة ئافرةتان رِاةطةيةىة اة ضاوةااىاان لة ئاسةتى   (21) [  َلَعلَُّ 

اةرامدا ةثاريَزن ، و واويَن ثااا  ةن ، جواىاةااىاان وةرىةخةن ، ِِِ ، و ةة 
ثاَاان وةىطةى لاَةوة ةاَة  ، ةةةو      شاَوةيةاا  ةة رِيَوة ىةضن اة خرِخالكةااىى

اارةيان جواىىاةة شةاراوةااىاان وةررةةن ، و ئةةى ةةِرواواران هةةموو تؤةةة        
 ةوةن و ةطةرِيَنةوة ةؤ اى ثةروةرورارتان ةةلكوو سةرفراز ةنب ِ  

ةؤية هاض اورِيَى ةراتان ىاة وىاةنة ةراتان تةى ا ئةو اورِاىة ىةةيَ اة خواى 
ن ، رةر ةةوواى ةراى رِاستةقانةوا ئةرةرِيَن ئةةوا ثاَتةان   رةورة ةةةراتاىى واىاو

ئةلكاَ  ئةو اةساىة ةراتاىن اةةةةآ ئةوةى لةرةلكتاىةدا ةووةسةنت و ثاَوي ةتاان    
ةةةئاماوة ةووىتةان هةةةيَ ، و ةةةةآ ئةةوةى لةةاثالكاَوا ئامؤذراريتةان ةوةةةن ،        

اةةن وىاياىةةويَ   وةاو ةرايةاى ولك ؤزتان لةرِيَطةى ىوسانةوة ئامؤذراريتان ئة
ةةوةمتاىةةةوة ةووةسةةنت ، ضةةوىوة رِيَطةيةةةاى تريةةان هةيةةة ةةةؤ ئامؤذراريتةةان  
ئةوي  ىوسانة ةؤية هاض ىةةيَ هةراتاَبآ ئامؤذرةاري اةرون و سةووى ةؤتةان     
هةةوو ئةوا ئةو اتاَبة ةةةراى خؤتان ةزاىن هةراتاَبآ رِيَطاى رِاسيت ثاباىدان 

و اتاَباىةة ةاشةرتين ةةران ةةؤ ئاَةوة      ئةة  و وتةى خوا وثاَغةمبةةرى تاةاةوو   
 ةةلكوو لةةراش ةاشرتن ِ

                                                           
 . ( 31:  لورة ال ور ) (21)
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ِر ي طرىِسي يةم

 تةليفؤن ومؤبايل

مببةةورة ضةةةىد خولةةةااَى لةةةااتى زيَرِينةة  ئةةةرر   خوشااكى باااوةر دارم : 
 مببةخبة وةك ةرايةك ووو واواااري  لاَ  هةية :

: ةةؤ ضةةىد خولةةااَى مؤةايلةاةةت واخةةو ضةاوةِرواىى جةرةسةي        يةكةم 
 اةس مةاة ِ

: ئة  ىوسانةى خةوارةوة رويَنةةرةوة وةريوهؤشة  ةوةة ماةواىى       دووةم
 ثاشان خؤت ةرِيار ةدة وة مى اآ ئةوةيتةوةو وة مى اآ ىاوةيتةوة ؟ 

: تةةةلافؤن ومؤةايةةل يةةةااَون لةةةو ىاةمةتاىةةةى اةةةخواى خوشااكى ئااا يز 
وووريان ةؤ  ثةروةرورار رِذاىدويةتى ةةسةر ةةىدةااىى خؤي ةؤ ئةوةى رِيَطاى

ئاسان ةواتةوة و اةارى قورسةاان لةسةةر ئاسةان ةوةات اةاتاَوى زؤريةان ةةؤ         
ةطةرِيَتةةةوة اةضةةي ةةواخةةةوة زؤر لةخوشةةوان ىةةةك ىةةةيان زاىاةةوة سةةووى     

ىاةمةتة ىةاروووة ةؤية لةوان واية لاَوةرررن ةةلكوو هةستاان ةةرةورةيي ئة  
واتةة وسةؤزوارى وروسة     تةلافؤن ومؤةايل تةى ا ةؤ ئةالكورؤرِ اروىةى ق ةةو ى   

 اراوة   
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اااىى طةؤية سةةير ىةةةَي ةةاتةةوة رةةر ثاَة  ةلكةاَ  مؤةايةل يةااَوةة لةةِرَي         
اروىةوةى وةرراى وؤزةخ ، رِيَطايةاة ةؤ فةسةاو ةةةهؤي مؤةايلةةوة ضةةىدين     
اارى خراث ئةاا  ورا ضةىدين خاَزان شةريازةى تاَةى ضةوو ضةةىدين اةض ةةة       

ضةىدين ذن تة ق ورا ، سةير ىةةيَ ةةاتةةوة   ةةهاترين شيت لة وةس  ضوو ،
رةةةةرثاَ  ةلكةةةاَ  ضةةةةىدين تةةةاوان لةرِيَطةةةةى تةلافؤىةةةةوة ئةةةةاا  ئةةةةوريَ ،   
هؤاارةاةشي ىارةرِيَتةوة ةؤ مؤةايلةاة اةشةتاَوى ةةيَ رااىةة ةةةلكوو هؤاةةى      

 ئةرةرِيَتةوة ةؤ خراث ةةاار هاَناىى لةايةن اورِان واضاىةوة ِ

خولةك ق ةارون لةرةأل اورِيَوةا ةةسةة ةةؤ ئةةوةى      ( 5)  خوشكي خؤم :
 سبةى ةةسةعات ق ةى لةرة  ةوةى تا ئةراتة رِوواىى اارةساتى رةورةتر ِ

ةاشةةة قةةةت لةةةخؤت ثرسةةاوة مؤةايةةل   سةةوويَوى هةيةةة ئايةةة اةةراوة ةةةؤ 
 وةمةتةقاَي اورِان ؟ 

 ضةىدين اض ةةساويلوةيي لة رةأل اورِاىدا جارى يةاة  تةى ا سةا  ارون
وهةةةواأل ثرسةةَ لةىَاواىااىةةدا هةةةةوو ةةةؤ وواجةةار ق ةةة ووةمةتةةةقاَي ىاَةةو        
تةلةفؤىاان رةشتة ثرساار ارون لةيةارت لةسةر رِةىطى جةل وةةةررى واخلةى    
وىاوهاَناىى وشوة اىدىى ئةىدامةااىى يةارت ةةشيت ترو    تا وةراتةة رِاوةى  
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تة رةورةاةة و لةة   ما  اروىى يةارت اةووا جار يةارت ةاةنَ ورِوواىةى اارةسةا   
 وةس  ضوىى شةرةو وىاموس ِ

 ئاية تةلافؤن ةؤ ئةو مةةةستة وروس  اراوة ؟  

 ِاوة ىىاة اضي ىاو تةلافؤن روازآخوشوى خؤ  ولكنااةة هاض اورِيَى ئام

ةى تةلافؤىةةوة ةةيَ ئاخرةاةشةي ةةةخراثي ةةسةةر      طة يةارت ىاسةاينَ لةرِيَ 
رِان لة تةلافؤن ةةاضاىي ئةةلكاَن  ئةضيَ ، ئةوةش  لةةري ىةضيَ ئةو ق اىةى او

يان ةةىامة ةؤياىى ئةىاَرن ىاويَرن ةةرامبةر ثاَاةاىى ةلكةاَن ، ةةتةلةةفؤن ق ةةت     
لةرةأل ئةةاا ِرازى ةةووى ةةاش ِرازى ىةةةووى ئةةوا اةآ شةايةتتة ئةةو ق ةةى          

 خراثي وتيبَ ِ

: تةلافؤن لة رِويةاةوة زؤر جار ئةراتة االكةةتى ئا ةراو اةة     خوشكى من
اسُِفواح ِإنَّاُه َّل َيُِا ُّ ] رورار ثاَي خؤش ىىاة هةروةك ئةفةةرموآ :  ثةروة َوَّل ُتسح

سِِفنيَ  ، واتة : زياورِةوى و ئا ةراو مةاةةن ، خةواى ثةةروةرورار      (13)[  الحُمسح
 اةساىى موسرفى خؤش ىاويَ  ِ

ضوىوة زؤر اضاَى ثارةى موضةاةى ىاوةى لةسةر اارتى مؤةايةل وائةةىآ   
    

                                                           
 . ( 31:  لورة األعسام ) (13)
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يبةوة اةات ةةفرِيؤواىةة ، ةةةىاو سةةعات لةة رةةأل اوِريَوةا ،        لةايةاى تر
رِؤذي ىاو سةعات ق ة ةوةى ، لةة رِؤذيَوابةدا ىاةو سةةعات قورئةان رةويَنى       
ااماةةان ةةسةةووة لةةةثاش سةةالكاَى اةةورِة ةةةةجاَيت هاَبةةتووة ضةةوىوة تؤاضةةي  
 تةلافؤىى ، ةيَ ئةمرى ثةروةروراريب  اروووةِ ةة   لةوواى سالكاَى لةةرِؤذي 
ىاو سةعات قورئان خويَندن وةةانى ولك  هاَندةى تر فراوان و ئاسةووة ةةووة   
، و هاَندةى تر خؤت ئةثاريَزى لةةيَ فةةرماىى ثةةروةرورارت وزيةاتري  ووور    
ئةاةويتةوة لةوؤزةخ زياتري  ىزيى ئةةاتةةوة لةرويَرِايةةلكى خةواى ةةةةةزةيى     

تى وسةةرفرازى هةةتا   وةةهةشتة ثرِ لة ىةاز وىاةةةت وىةةرِاوةاةةى وخؤشةبةخ    
هةةةتايي ، رةةةر ئةتةةةويَ رِاسةةتى جا ةةاىى مؤةايةةل وتةةةلافؤن ةزاىةةى ئةةةوا ئةةة   

 :ىطة ةؤ ةةئارا هاَناىةوةى خوشوانضريؤاةى خوارةوة رويَنةوة ةاشرتين زة

 زةىطاََََََََََََََََََََََََََََى ِِِ 

 اورِ : ئةلو ِ

 اض : ةةلكيَ ِ

 اورِ : يةك وةقاقة ةة ئاكازةت ِ

 : ضا  ئةوآ ِاض 
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 اورِ : من لة ولَ رِاواآ وىاطةراىى ئةذي  وةري لة ووارِؤذ ئةاةمةوة ِ

 اض : خاَرة ضاتة ؟

 اورِ : لة رِاستادا من اضاَو  ئةويَ ثاشان لة ووارِؤذيبدا خواستين ِ

 اض : هةروةها منا  رةر اورِيَوى رِاستطؤ ةدؤزمةوة ِ

ثاَى ةةخباوى اة رةويَ   ئاوا شوارى ئةو ىاةمةتة ئةاةى اة ثةروةرورار
ية ؟ ةؤية خوشوي خةؤ  ئامةان سةةو ئامةان ةزاىةة ضةؤن مؤةايلةاةةت ةةةاار         

 ئةهاَنى ِ

هةةةةموو ثاَوةةةة ىاناَوةةةى ىاَةةةو مؤةايلةاةةةةت هةةةةموو ىواتةيةةةةك هةةةةموو  
وةمةتةقاَاةةةا  لةرةةةأل اةةورِان و ةةةة تةةةلافؤن لةسةةةرت ا ةةا  ئةةةارآ و      

ر هةموو اارةااى  ثاَوةىَ ئةىوسريَ لةثاش مروىا  لاَثرسانةوة هةية لةسة
وىواتةةة و وتةةة سةةؤزوارى و ةةةةىازةوة ق ةةةاروى  و ِِِ هتةةد لاَثرسةةانةوةت  
لةرةةةأل وا ئةةةارآ ، ئةةةو اورِاىةةة لةةةاويَن تةةا ئةةةو ااتةةة يةةةك ضةةراة لةةةئازارى 

 :  ووو فريبتةيةى سةرشاى  ةتطةرآ اةة   قاامةت  اة  اةىةوة شةرمى ئةو



 

 

 26 ba8.org 

 ...........................................................    َ                               ر ي طرةكانى خؤشبةختى طول ى كؤمةل طا

َ  ِإّلَّ َلدَ  ، واتة : هاض ووتةيةك ىايةت ةةة   (14)[   نحِه َرِليٌ  َعِتيادٌ َما نَالحِفُظ ِمط لَاوح
 وةمدا ئال  رِةقاباَوى ةة سةرةوةية 

لةة ثةى اىىاةةاان ةةة ئارةاى اةةوا ولكناةاى ئةةو اةورِةى         خوشكى خاؤم :   
 ةةتةلافؤن ق ةى لةرةأل ئةاةى رِاس  رؤية ِ

ة ووورة ةةة  ةاشة ثاَ  ضؤىة سةرقالكي ق ةاروىى لةرةأل اورِيَوا اةلاَتةةو 
ضاو ىايبانى ، اةضي جةىاةابي لة ىاو وةستة هاورِيَواىي واويةتة سةةماعةى  
خارجي وهاورِيَواىابى وةىطاان لة وتةى تةؤ ئةةةيَ اةورِةش رةةز رةةز ةةا ى       
ئةاا لةىاو هاورِيَواىي ثؤزي ثاَوة ليَ ئةةوا اةاضةاَى تةةلافؤىى ةةؤ ئةةاا قةةت       

اوا تةؤ لةة اةويَي ثاَةي ةزاىةى ،      ةريت لة  ساتةوةختة اروؤتةةوة ، رةةر ةابة   
رِةىطة ىاويب  ةاَينَ و ىاويب  ةزرِيَ ِ يان ثاَ  ضؤىة لةرةرمةةى ق ةةارىاى   
ق ةى سؤزوارى لةرةأل اورِيَوا ئةرؤرِيتةوة جةىاةابةي وةىطةى تةؤ تةسةكال     
ئةاا ، ئةو اات االك  ضؤن ئةةيَ ، ثاَ  ئةلكآ يان وةرضوون ةؤ ثااسةة اةرون   

وةىطةااى  ئاوار ئةاةمةوة ئةةو اةات ئةاةويتةة واويةةوة     يان مالكتان ةةىامةو 
ئةةاتة ويلي ذيَر وةسيت و وةةاتةة اؤيلةةى و    ثاشان جاريَوى تر وةرضوون تا

واواى رةورةترين شت  ليَ ئةاا ، و مةل اةضابةى وةةاة  ، ضةوىوة ىةاتواىى      

                                                           
 . ( 18:  لورة ق ) (14)
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ةةررري ليَ ةوةى ضوىوة وةىط  تةسكال اراوة ، و ىامةااىاب  ايةةتى اةة   
رين شتابى لةيَ سةةىدى و ئةارةزووى رةآلوى خةؤى ََ تاَراةروى وةك       رةورةت

 خةسارىااا ِ تويَولكة شوتاةك تةىةاةى زةلك  ثاَوة
ةةةلكوو فريَة  ئةواتةةة سةةرجاوة وةةةرثاَي خةةةلكوى لةة اؤتايابةدا ةازرراىاةة        

 ةةسةرةوة ئةاات ِ
هةموي لةضاةوة وةسيت ثاَورو جةرةساَى ئةلو ، ضةؤىى ، ةاشةي ِِِ تةا    

ة خراثرتين االَ ، لة وةس  ضوىى ثااى وةاَطةروى ، ةا اَنةة ةةرضةاوى   رةشت
 خؤت قةت ئةمةت ةةخةيالكدا هاتووة زؤر شتى تري  ِ

ةؤية ةةرلةوةى وات ةةسةرةيَ ةاشرت واية خؤت ةثاريَزى لة شةرِ وخراثةةى  
مؤةايل وتةلافؤن ورياةة ةاش ةةااريان ةاَنة ةةؤ ئةةوةى تةؤش ىةاةويتةة ئةة       

ةوة و ةةةةووةروةوة ىةتلاَاتةةةوة ئاشوراشةةة ) خؤثاراسةةنت لةةة    جةةؤرة واواىةة 
ضارةسةر ةاشرتة ( ، ةؤية خوشوى ذير  قةت مةلكيَ من وةاو ئةو اضةاىة ىةا    

 خؤ  ئةثاريَز  رةورة ةوو  تواىاى ةرِيارواىى ةاش  هةية ِ
: ئةةةواىا  هةةةمان ئةةة  ق ةةاىةيان ةةةؤ خؤيةةان وووةةةارة    خوشااكى خااؤم

وتةسلامى هةواو ئارةزوو ةوون ، ئةو شةيتاىةش ئةاروةوة تا لة وةس  ضون 
اة ئةواىى لةخبتة ةرو هةمان ئةو شةيتاىةشة لةرةأل تؤواية ةؤية ئامان خؤت 

 لةشةرِي تةلافؤن ةثاريَزة ِ
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ِضوارةمِر ي طرى

 ثؤشاكى مؤدة

: قةةت لةةخؤت ثرسةاوة ةؤضةي وروسة  اةراوى ؟          خوشكى بةئيمامن
ناَ  ِإّلَّ  رة ئةفةرموآ :  ئةرااَو  لةسةرة ؟ خواى رةو ِاطَّ َواْلحِ اُا اةح َوَماا َخَلمح

، واتةةة : جنؤاةةو مرؤظابةة  ةةةؤ ئةةةوة ورووسةة  اةةروووة ةةةؤ   (15) [ لِيَاعحبُاُدونِ 
 ئةوةى ةة تةى ا مبثةرسنت ِ

ةؤيةة ئةة  ئةراةةى خراوةتةة ئةسةتؤى تةؤو خوشةواى  واى اةروووة اةةة         
ةةؤ اةروىةى    رِيَطةيةةك وةى ووذمناىى ئا    هةرجارة وثةىا ةبنة ةةر وؤزينةة 

ئةو ئةراة ثريؤزةى اة خراوةتة سةرشاى  واواى  لةسةر رِيَطا رِاسةتةاة اةة   
ئةتطةيةىاَتة ةةهةش  ورِةزامةىدى ثةةروةرورارت ، ئةة  جارةيةان ووذمنةاىى     
ئا    ثةىايان ةروة ةةرثؤشااى مؤوة ةؤ لةخبتةةروىى ئافرةتاىى ئاماىةدار  

لةياسةةا ثةةاك وةاَطةروةاةةةى ثةةةروةرورار تةةا ةةةةو  و ةةةيَ ئارةةاارون واواىاةةان 
يَ و ةؤ هةر مةةةسةتاَوى تةرى خؤيةان ةةةااريان ةاَةنن ةةؤ       وهؤيةوة ضؤىاان ة

رِوشاىدىى خورِةوشتى اؤمةلكطاى ئا  مى ضوىوة وةك خؤيان ئةةلكاَن ئةةوةى   

                                                           
 . ( 56:  لورة الِارَيت ) (15)
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ةةهةةزاران   ناة ئافرةت وثةرواخاَى مةى وةيوات وراريطرة لة سةر موسلكماىا
 رة ىااريَ    تؤث و تةيا

ئةزاىى مؤوة ضى ية : واتة اةوتنة شويَن يان ئالووة ةوون ةةةىويَرتين  
جؤرى ثؤشاك ةةةيَ رويَداىة ئةةوةى ئةة  ثؤشةااة شةةرعى يةةيان ىاشةةرعى       
    ةؤية سةةرةِراى ئةةوةى زؤرةةةى ثؤشةااة ىويَاةةاان وذ ةةةو شةةريةةت        

ةى خوشةوان رةويَي   وياسا و رِيَ اياىةن اة ثةروةرورار واينةاوة اةضةي زؤرةة   
ىاوةىيَ وهةر ئةيثؤشن رةرضي ثاَضةواىةى ئةو فةرماىةةى ثةةروةرورارةيَ اةة    

ََي  فةرماىى اروووة ةة خؤواثؤشانى ئافرةتاىى ئاماىةدار وةك ئةفةةرمويَ :    
 ََ ِننَي َعَليحِهطَّ ِمط  ِمِ نَي نُدح َح ََ َوِنَسا  الحُم ََ َوبَاَ اِت َِ َزحَوا ََ أَناَُّها ال َُُّّّ لُِ ألِ  اَلبِياِبِهطَّ َذلِا

ُ َغُفورًا رَِّحيًما َذنحَط وََ اَن اَّللَّ َح ، واتة : ئةى ثاَغةمبةرى  (16)[ َأدحََن َأن نُاعحَسفحَط َفاَل نُا
واواران ةلكةآ ةةا جلباةةةااىاان     ةة خاَةزان و اضةةااى  و ئةافرةتى ةةرِ     خوا 

ئةوةى اةة   جلباةا  : واتة : عاةا ( ةدةن ةة خؤياىدا ، ئةوةش ىزيى ترة ةؤ)
ةة رِةوش  ةةرز و ةة اةيا و اابم  و قورس و سةةىطاين ةناسةريَنةوة ، تةا    

 ئةزيةت و ئازار ىةوريَن ، ثةروةرورارى تؤش لىَبووروة و ما رةةاىة ِ

                                                           
 . ( 59:  لورة األحزاب ) (16)
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: ئامااى ئا    لة ثؤشاك ، واثؤشانى عةورةتى تةؤ   خوشكى ئيماندار
زرارى اروىى ئاَوةية وخوشواىتةو وووراةوتنةوةتاىة لةخؤرِوت اروىةوة وثاريَ

ةؤ ئةةوةى هةمابةة رةشةاوة وةةؤن خةؤش ةةن ، وة ووورخ ةتنةوةتاىة لةةو         
 وةستاىةى اة ئةياىةوىَ ةةىاازى رآلويان ثااى و رةشي ئاَوة ةرِوشاَنن ِ

ئامااى ووذمناىى ئا  ما  وةرخ تنى عةورةتى ئاَوةى ةاَطةروة ةؤية 
ئةةانَ هةرجارة و مؤويَلاَى ئةخةىة ةةروةستى ئافرةتاىى ئاماىدار لةرِاستادا 

 جاَطةى واخة اضاىاَى هةن ةووىةتة سةرضاوةى تاوان    ةؤضي ؟ 

ضةةوىوة هةةةرجارة وجةةؤرة ثؤشةةاااَى ئةثؤشةةن وةةنةةة هةةؤي سةةةرةى       
اىى اوان وهةر لة تاَثةرِيناةدا ةةةاى وةسةتةيةك اووا ضةاويان ئةخةىةة      رِاااَب

سةرى تا لة ضاو  ون ئةةةَي     لةة ايةةاى تةرةوة هاواةارى ئةاةةن لةةزؤر        
 ةووىى ثؤشااى ىاشةرعي وخراث و رِةواج ثاَداىى ِ

ئةماىة ضؤن ؟ رةر ةاَ  وئافرةتان ةةيةاكارى وةس  لةةارِينى ثؤشةااى   
لكطرن و ىةيورِن ووذمناىى ئا    ثةىا ىاةةىة ةةةر وورينةى   مؤوة وىاشةرعي هة

مؤوةيةاى تر ، ةة   تاوةاو ةازارِى رريفان ثرِ اروىاان رةر  ةآ هاَندةى تر 
 ثؤشااى ىويَ تر وخراثرت ئةخةىة ةازارِةوة ِ
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: رةر اضةاَى مةالكاَوى جةواىى ثتةةوى هةةةَي مالكاَةى لةضةاوى        خوشكى خؤم 
خاَزاىاَوى ةةختةوةروا ةذى لةرةةأل ئةمةشةدا مالكةاةةى     خةلكوى ةاثاريَزآ لةىاو

ةواتة اةاوةيةاى وارِوخاو وخاَزاىةاةشي ثةرتةوازة ةوات تؤضي ثيَ ئةلكاَى ، 
ةيَ عةقلكة ، ساويلوةية ، قةورى ئةو ىاةمةتة ىازاىآ ِِِ هتد ئةزاىى ئةو اضةة  

 اآية ؟

اةورت وجةارآ   ئةوة اضاَوة وهةر جارة وجؤرة ثؤشاااَى ئةثؤشيَ جاريَى 
قؤأل وسنطى ئةخاتة وةر جةاريَوا  ثؤشةاااَوى تةسةى وتةةىى ئةثؤشةيَ زؤر      

 جاري  جلى ثااوان ئةثؤشيَ وئةىدامةااىى لةشي ةةوةر ئةاةوآ ِ

: ثؤشةةةااى ثؤشةةةتة مالكةةةة جةةةوان وثتةوةاةيةةةة    خوشاااكى باااةئيمان
وموسلكماىاىا  خاَزاىة ةةختةوةرةاة ةة لةةةراروىى ئةو ثؤشاااىةى ةانةان  

ثؤشااة شةرعى يةاةت ويَران ئةاةى ئةو ثؤشةااةى لةضةاوى شةةهوةت     ارو
ةازان ئةتثاريَزآ ، ةة ثؤشانى ثؤشااة مؤوة وىاشةةرعى يةةااىا  شةريازةى    
ئةو خاَزاىة تاَى ئةضيَ اة موسلكماىاىة ، ضةوىوة رةةر هةةر اضةاَى ثؤشةاااَوى      
ثؤشةةتة ةثؤشةةيَ ىةةةاوِران ضةةاويان ئةخةىةةة سةةةرى و ىةةةوواى ئةاةةةون و        

 ولكاباان ختورة ئةاا ِىة



 

 

 32 ba8.org 

 ...........................................................    َ                               ر ي طرةكانى خؤشبةختى طول ى كؤمةل طا

ةؤية خوشوى ةةرِيَز ئامان خؤت لةو ثؤشااى مؤوة وىاو رِوتاىة ةثاريَزة ةا 
لةة ةارةياىةةوة ئةفةةرموآ :       ىةضاتة رِيزى ئةو ئافرةتاىةةى ثاَغةمبةةر   

، ممايالت مااتالت ، ونساا   الايات عاارَيت : ... ص فان مط أِاِ ال اار   أر اا 
وإن رَيهاااا ، ّل نااادخلط اة اااك وّل هااادن رَيهاااا ، لاااك رؤولاااهَ  ألااا مك البخاااا املات
د مط مسسة  اِا و اِا  ، واتة : ووو اؤمةأل هةةن لةة ئةةهلى وؤزةخ     (17)  لتَو

ىةمباناون : ِِِ ، وة ئافرةتاىاَى اةة ثؤشةتةن ةةةىاو و لةة رِاسةتادا رِووتةن ،       
ااَبةن ،  ةةىاز و ارولةاةوة وةرِؤىة رِيَوة ، و سةراى ثااوان ةؤ خؤيان رِاوة

بةةتى ووشةةرت ةةةةرز وةاةىةةةوة ، ئةواىةةة ىارِؤىةةة ثثرضةةى سةةةريان وةاةةو ةةةان 
ةةهةشتةوة ، و ةةؤىى ةةهةشةتا  ىااةةن ، سةةرةِراى ئةةوةى اةة ةؤىةاةةى        

 وورةرِآى ئةوةىدة و ئةوةىدة وةرِوات ِ

هةروةها اة  خؤت ةةةثااوان ةضةويَنة ، وجلاةان لةة ةةةر مةاةة ، ضةوىوة        
املتشااابهات  لعاااط رلاااَو   رمويةةةةتى :   فة ثاَغةمبةةةةرى ئازيزمةةةان 

اَ مط ال سا    ، (18)   ...رلَس

ىةفرينى اروووة لةو ئافرةتاىةةى اةة خؤيةان     واتة : ثاَغةمبةرى خوا 
  ِوةضويَنن ةة ثااوان

                                                           
 ( . رواُ مسلَ)  (17)
 ( . 2784المك األلباين ِف صحيح ل ط أيب داود ، بسلَ : ) صححه الع (18)
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ةؤيةةة ئةرةةةر ثاَةة  خؤشةةة قاامةةةت  لةةة وةسةة  ضةةيَ وةضةةاتة رِيةةزى ئةةةو  
ئةارةزوت لةضةي هةيةة     ةاساوروون ئةةوا  ئافرةتاىةى اة ثاَغةمبةرى خوا 

 ةاوة و ئؤةالكي خؤت ةةستؤى خؤت ِ

:   سةوويَو  لةة ثؤشةانى ىاةوة رِوت اةروووة ، ةةرِاسةيت        خوشكى خؤم
جاَطةى واخة خوشوىَ رةر ةةهؤي ثؤشاااَوى ةيَ رااىةوة ةضاتة وؤزةخةةوة  
ةةرِاسيت جاَطةى واخة  رةر ةرياروىةوةت تةى ا ةرِي اى ئةو ثؤشااة مؤواىةة  

 ا لةوؤزةخ ىزيو  ئةاةىةوة رولكي اؤمةلكطا ضؤن ئةةيَ واةيَ  ةوات ئةو

رولكي اؤمةلكطا ئةةيَ تؤوى روأل ةناَذيَ وئاوى ةاخضة ةةدا وةةؤىى اؤمةةلكطا    
خؤشبوةىةوة ، ىةك ةاخضةةيةاى ثةِر لةةورِك ثةةروةروة ةوةا اةة ةةؤىى ىىاةة         

 وتةى ا ئازارى خؤى وضوار وةورةاةى ئةوا ِ 

ةوا ااَلكطةى ورِاةاان ةوة ةةةاخضة و اةاوةاان رةر خؤت ةةروأل ئةزاىى ئ
ئةاوةوان ةوةةرةوة وخاَزاىةةاان ةةختةةوةر ةوةة ، ئةمةةش تةةى ا ةةثؤشةةانى        
ثؤشةةااآ ئةىدامةةةااى  واثؤشةةيَ ىةةةك ثؤشةةاايَ وةاةةو ئةةةوة وايةاةةة هاضةة    

 ىةثؤشايبَ ِ

ةةر لة اؤتايي ئةمةوَى لاَ  ةثرس  اةة لةة مةاأل وةرئةضةي ةةؤ اةآ خةؤت        
ؤش ئةاةةةى ؟    ةةةؤ اةةيَ جلةةي مةةؤوة لةةةةةر ئةاةةةى ةةةؤ   جةةوان وةةةؤن خةة 
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لةخؤثؤشَ ئةترسي ، ئةترسي اورِان تةماشات ىةاةن واةساَى ىةةاَ  ةاَتةة  
 خوازةاَنا  وهةر ةةاضي مباَناتةوة ، لة مةياىدا لةرةلكتا ىا  ِ

: هةةر اوِريَةى تةؤى ةةةجلى مةؤوة وثرضةي زةرو و رِةىطةا         خوشكى خاؤم 
ىاوآ جةوهةرى تؤي ىاوىَ ةةلكوو تةى ا جةسةتةتى   ورِةىطةوة وي   ئةوا تؤى

ئةويَ    ةاش واية خؤت ةثؤشي ةزاىة اورِاىاَى هةن سةيرى جةوهةةرى تةؤى   
اض ةوةن ثَا  ئةوةى سةةيرى ِروخ ةارت ةوةةن ، ةؤيةة رةةر ثاَة  واةةَي تةا         
ةةرِواةش جوان ةي زوتر ماَرو ئةاةى ئةةوا زؤر هةلكةةي  رةةر اورِيَةى سةةيري      

وا وجةوهةرى تؤ لة ياو ةوات وووسبةى ةة رِواةشي اضاَوى تر رِواةشي تؤ ة
 هةأل ئةخةلكةتيَ 

وئالووةى رِواةشي يةااَوى تر ئةةيَ اورِيَوا  جةوهةرى تؤى ةوآ ثاَوي ة   
 ىااات خؤتى ةؤرِوت اةيتةوة وخؤت ةنويَنى لة ثاَ  ضاوى ِ

وت خةةؤرِ رِيَطةةرىةؤيةةة ئامةةان خةةؤت لةةةتورِة ةةةووىى ثةةةروةرورار ةثةةاريَزة 
 اروىةوةش ةةجيَ ةاَلكةو ملي رِيَطا رِاستةاة ةطرة ِ

ةةساةتى ضارت مةةة ثروى رةشتنة تةاوان رةةر جلةى ىاةوة رِوت وتةسةى      
وتةىوى  اضان ىةةيَ ضارت اورِان وةستة وئةذىؤ وائةىابن وئةةو ثروةيةان لةة    

 وةس  ئةضيَ اة ةة هؤيةوة ئةرةىة ئةو ةةرى تاوان لاَاةوة ِ
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ِمثي نجةِر ي طرى

 هاور يَى خراث

: زؤر جار ثةروةروةى خاَزان والة خوشوان ئةاات هةر خوشكى ئيماندار 
لةةة منالكاةةةوة ئةةالووةى رِيَطةةاى رِاسةة  ئةةةةآ لةةة  ااتةةةوا خةةواى ثةةةروةرورار  
هاَندةى تر رِيَطاى ةؤ رِؤشن ئةااتةوة وةةانى ةةةيَ هاض ااَبةيةك ملةى رِيَطةا   

ىاوات تا ئةو رِؤذةى يةةااَى لةة    طرةاان ةة رِيَرِاستةاة ئةررآ وهاض ةايةخاَى 
ثرِيَوا ويَ  و قؤأل ئةاا ةةقؤلكاا وئةلكآ : ئةرىَ وةرِز ىةةةووى لةرِاسة  رِؤيبةنت    

هةلكبذيَرين تةى ا ةؤ تاقي اروىةةوة   رِيَطراىةماىدوو ىةةووى وةرة ةا يةااَى لة  
و رِيَطا و ةؤ هة  ثبو ئةوةي  و هة  رِيَطايةاى تر ئةىاساتةوة لة  رِيَطا ةؤ ئة

تولةةة رِيَطايةةةاى تةةر تةةا سةةةرةاا  لةةةتاريوى وا ئةةةماَينَ و رِيَطةةا رِاسةةتةاة     
 ىاوؤزيَتةوة ِ

ئة  اةسة اوتوثرةش هاورِيَى خراثةة ، اةة ثاَوي ة  ئةةاات خةؤتى لةيَ       
ةثاريَزى ، لة من مةثرسة ىاسةانةوةيان ئاسةاىة ثاَوي ة  ىااةا لةةىاو ضةاواىاا       

ثاَة  ئةةلكَي جلةة ىاةوة ِروتةةااى  جةواىن هةةر        ةنوسرآ هاورِيَى خراث جةاريَ  
لةخؤت ويَن جاريَى وةعوةت  ئةااو اؤمةلكيَ رةوررى ورِىةدةت ثةيَ ئةىاسةاَنآ     
وجاريَ ااساَتاَوى رؤراىى واتاَباَوى خؤشةوي ةتا  ةةؤ ئةةهاَينَ وجةاريَوا      
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ث ى  ةؤ وائةِريَذآ رةر ورةىةط ضةويتةوة ةةؤ مةاأل   ورؤيةةك ةوةةي  ِرؤذيَةى        
اات  ةةفريِؤ ئةوا رِؤذيَ ةةضوىة ةازارِ رِؤذآ ثاَ  ئةةلكيَ ةةاوك ووايوة     ةةىواتة 

ةرييان تةسوة ةة ق ةيان مةاة و رِؤذيَوةا  ئةةلكيَ ووو سةبةى ئةةمري تةؤزآ      
لةذيان رِاةويَرة  ئا ئةماىة هاورِيَى خراثن و ثاَوي تة زؤر خؤتاان ليَ ةةة ووور  

يَااىةةت ىةةةيَ اةة رِيَطةاى     ةطرى ضوىوة ئةماىةة ووذمنةى تةؤن تةةى ا ئةةو هاورِ     
رِاست  ثابان ئةوةن يارمةتى وةرتن لةة رويَرِايةةلكى اروىةى فةةرماىى خةواى      

َِخاالَّ   رةورة رِؤذي ووايا  ياو ئةخاتةوة وةك خواى رةورة ئةفةرمويَ :   األح
ُ  َعااُدول ِإّلَّ الحُمتَِّماانيَ  َح لِاابَاعح ِ  بَاعحُضااُه َمئِاا وةران ، واتةةة : وؤسةةتان و ةةةرا  (19)[  نَاوح

 هةمو لةو رِؤذةوا ووذمنى يةان جطة لة لةخوا ترسان ىةةاَ  ِ

ةةلكآ هاورِيَى خراث تةةى ا جاريَةى قاامةةت  وةةةري ىاهاَناَتةةوة ئايةةتاَوى       
قورئان ةةسةرتا ىاخويَنآ لةااتى ىويَذةااىتا تةلافؤى  ةةؤ ئةةاات وسةةرقالك     

ثةةرِؤ وا ةثؤشةة   ئةاا ثاَ  ئةلكيَ ثرض  واجوان اةة رِةىطةاةةى زةرواةة ةةة     
ضراة ساتاَى ةاسي رِؤذووت ةؤ ىااا ةاسي جواىى فآلىة اورِت ةؤ ئةااو ةاسةي  
ئةو اورِةى ترت ةؤ ئةاا و ةة ربتى هاورِيَى خةراث لةة هةةموو شةتاَوى ةةاش      
ووورت ئةخاتةوة ورِيَطرتة لةة رةيبةتن  ةةرِةزامةىةدى ثةةروةرورارت وفاَةرى      

 ِةوشتى ىزيو  ئةااتةوة ثةىا ةةخوارِ ةةولة وؤرِان وورؤ ارون واارى خراث و
                                                           

 . ( 67:  لورة الزخسم ) (19)
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هاورِيَي ضااا   ة  خؤرتة و ثاَي خؤشةة رِاسة  رةؤ و رِةوشة  ةةةرز و      
يةأل ةي ةؤ فةرماىى ثةةروةرورارت تةا ةةةو هؤيةةوة ةطةيتةة رِةزامةىةدى       ارويَرِ

 خواى مةزن و ةةهةشتةاةى ةةيارمةتى خواى ما رةةان ِ

رة خةةراث وىاةةةةجاَواىى ئةماىةةةى ةاسةة  اةةرون مبةةتاَون لةخةةةرماىى اةةا  
هةةاورِيَى خةةراث ، ئةةة  فةرموووةيةةةى خةةوارةوةش وةك زةىطاَوةةى ئارةةاوار     
اةرةوةية ةؤ خوشوان اة هاورِيَى خراث ةناسنةوة و لة هاورِيَي ضاك جاايةان  

مااِ َلاي  الصااا واةلاي  الساو  :  فةرمويةةتى :     اةىةوة ثاَغةمبةةر  
: إماا أن َياِنَ وإماا أن تبتااه م اه  حامِ املسَ وانفخ ال س ، فحامِ املساَ 

وإماا أن دااد م ااه رَياااً غيبااك . وانفااخ ال اس : إمااا أن َيااسق ثيابااَ وإمااا أن دااد م ااه 
، واتة : منووىةى هةاووة  و ةةراوةرى لةالك ان و هةاووة  و      (20) " رَياً خبياك

ةراوةرى خراث : وةاو عةتر فةرؤش و اورةضةى وايةة ، عةةتر فرؤشةةاةيان :      
و  ثآ وةةةخباَ  ، يان لىَى وةارِي  ، يان ةةؤىاَوى خؤشة  وآ   يان عةتريَ

ةة سةروا ، وة اورةضاةاةش : يان ثؤشةااةااى  وةسةووتاَنآ يةان ةةؤىاَوى     
 ىاخؤشى وآ ةة سةرتدا ِ 

                                                           
 ) متفق عليه ( . (20)
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اِ علاى دناط : " فةرمويةةتى   ثاَغةمبةرى خوا  خوشكى ئيماندار: الَس
ة سةةر ئةايانى ةةراوةر و    ، واتة : مرؤظ لة  (21)"  خليله فلي ظس أحد َ ماط خيالاِ

وؤستةاةيةتى ، جا هةر يةك لة ئاَوة ةرِواىاَ  ةراوةرى و وؤستايةتى لة رةةأل  
 ااَدا وةاات ِ

ئالاَرةوة ةزاىة اةيَ ةةةهاورِيَ هةلكبةةةذيَرى ةؤيةة هةلكبةذاروىى هةاورِيَ واتةة        
هةلكبذاروىى خوشى وةرا ، خوشواَوى ولك ؤز هاورِيَاةك ةاَة  هةلكةةااى  راتةة    

  ضاوت ةؤ ئةةوةى ِراسةتى ةوةيتةةوة ىةةك ِريَطةاى هةلكةةت ثابةان ةةدات         ثاَ
هاورِيَى ضاك ئةو هاورِيَاةية اة ثاَ  ةرِيَو  لةرةأل ئةاا لة خويَنةدىى قورئةان   
وواوات ليَ ئةاات ىويَذةااى  لةااتى خؤيدا ةوةى وثاَب  ئةلكآ خةؤت جةواىى   

هاورِيَى ةاش اتاَة   ئة  ااكاةةش اة ئةيثؤشي هاَندةى تر جواى  ئةااتةوة 
و ااساَتى ةةسووت ةؤ ئةهاَينَ لةواوى اورِان وورت ئةخاتةوة لة اارى خةراث  
سةرزةىبةةت  ئةةةاات لةتةىطاىةةة هاورِيَاةةةتا  ئةةةاات ولةخؤشةةي وىاخؤشةةادا  
ةةشدارتة و خةمى قاامةةت  ئةةخوات لةة رةؤراىى وتاَوةة و ةةوون ئةةتثاريَزىَ        

 ةطرى ِ  طرةاانرِيَوةست  توىد ئةررآ وىاهاَلكيَ ملى 

                                                           
 ( . 927) حس ه العالمك األلباين ِف السلسلك الصحيحك ، بسلَ :  (21)
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ئة  هاورِيَاة ةاشة ئةمةيان ثاَي ئةوترآ هاورِيَ ضوىوة ئة  هاورِيَاةتى يةة  
ةةروةوامةةة و ثبةة  ةةةةخوا لةةةذيَر سةةاَبةرى عةرشةةي ثةةةروةرورار ئةةةةن وةك  

لاابعك نظلهااَ   تعاااَل ِف ملااه نااوم ّل مااِ إّل : "  فةرموويةةةتى  ثاَغةمبةةةر
اااالن  اااار ِف   اَتمعااا ملاااه ، واتةةةة :  (22)" ا علياااه وتفسلاااا علياااه ... : ... وَر

اةوت اؤمةأل هةن خواى ثةروةرورار لة ذيَر سةاَبةرى عةرشةى خؤيةدا وايةان     
وةىاَ  ، لة رِؤذيَودا اة ساَبةر ىىاة جطة لة سةاَبةرى عةرشةى ئةةو ىةةةاَ  :     
ِِِ ووو اةس لة ةةر رِةزامةىدى خواى ثةروةرورار يةارتيان خؤش ةويَ  ، لة 

شةوي ةةتاة اةةؤ ةبنةةةوة ، و هةةةر لةةة سةةةر ئةةةو خؤشةوي ةةتاة  سةةةر ئةةةو خؤ
 مباَننةوة تااو وةمرن و لة يةارت جاا وةةنةوة ِ

ةؤية زؤر اضاَى ةةهاورِيَ ئةزاىا  لةااتاَودا يةك اتاَيب ةةسوو سةو وةاو 
 ئةو جؤرة اضة ئةهاَناَآ ِ

: ووو ةاَضةةوة ئاسةةى لةة وارسةةتاىاَوى ةاَةةوةى وةةةيَ ورِىةةدة   خوشااكى خااؤم
اان ئةةروةسةر يةااَواان ئةالووةى وايةى وهةاورِآ ئاسةوةااىى تةرى ةةوو       ذياى

ئةوى تريان اةزى ليَ ةوو ةزاىآ ضي لةوةرةوةى وارستان هةيةة سةةرئةاا    
ةووة هاوريَي ضةىد ضةقةأل ورورراَى لةثاَ تى ئاسودا خؤيان وةر خ ةتبوو ،  

                                                           
 ) متفق عليه ( . (22)
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رِؤشةن  ةاسي خؤشي وةرةوةى وارستاىةاةيان ةؤ ئةارو ةاسي ماةوة و ئةاوى   
وشرييناان ةؤ ئةارو ِ ةاَضوة ئاسوى ةةسةتةزمان اةوتةة شةويَن ئةة  هةاورِيَ      
رااىى ةةرااىااىةى ئةماىا  ةرويان ولةةااةاىاَوا ةةتةى ا ةةجاَاان هاَبة  ووا  
جار هةرضي رورط وورِىدةي ئةو ىاوة ةوو ئاراواريةان اةروةوة خؤيةاىا  لةة     

لاَةوةر ئةةررو ، ئاسةوةاةى      وورةوة تةماشاى ئة  فلامةيان ئةةارو وضةاَذيان  
 تري  ةةئاسووةيى لةرةأل وايى و لةىاو هاورِيَ ئاسوةااىى ترى مايةوة ِ 

: ذياىى تؤو خوشةوةااى  جاةاوازى لةرةةأل ذيةاىى ئةةو       خوشكى ئيماندار
ئاسةةواىة ىةةى يةةة هةةاورِيَ ئاسةةوةاان هةةاورِيَى ةاشةةن وضةةةقةأل و رِيَويةةةااىا   

تووة ئاسوةاان لةو ضةقةأل و رِيَوياىة جةووا  هاورِيَى خراث ِ ةؤية ااتى ئةو ها
ةوةيتةوة اة لةثاَ تى ئاسى خؤيان وةرئةخةن ئة  ضةريؤاة وروسة  اةراوى    

 خةيالكي خؤمة ةة   لةىاو خوشواىدا شتى وا زؤر رِو ئةوا ِ 

 لاَرةوا ةاضةىد ثرسااريَو  ئاراستةاة  :

وةرماىى يةاةماان ثاَة  ئةةلكَي ثَا ةت  ةةسروشةتى جواىةة ثَاوي ةتى ةةة       
خؤجوان اروىةةوة ىااةات ، وووة  ثاَة  ئةةلكآ ووااةةوتوو مةةةة مواةاج ةوةة         

 ااماان ةاشرتة ؟
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يةاةماان ثاَ  ئةلكآ ااكا  ةوةو ةيَ ئةمرى ثةروةرورارت مةاة ، وووة  
ثاَ  ئةلكآ ئة  ثةرِؤية ضى  ية ةةسةرتةوة واخؤت واثؤشاوة ئةلكاَي ثريةذىةى  

شاَوةية اةورِان تةماشةات ىااةةن ، ااماةان      ، ثرض  ئازاواة زؤر جواىة ، ةة 
 هاورِيَاةاى ةاش وولك ؤزة ؟

يةاة  ثاَة  ئةةلكآ ثؤشةااى ىاةوة ِروت لةةةةر مةاةة خةؤت ةثؤشةة مةةةة          
سةرضاوةى تاوان وةيَ فةرماىى ثةروةرورارت مةاةة ، وووةماةان ثاَة  ئةةلكيَ     

ةاةةى  ئةمة ضى ية ئةوةىدة ووااةوتووى ئة  ثؤشااة اؤىاىة ضَ لةةةريان ئ
وةرة ةضانة ةازارِ ثؤشاااَوى مؤوة ةورِة ةا خةلكى سةيرت اةن خؤ ىات خةؤن  

 ، ةةرِاي تؤ ااماان ةاشة ؟

يةاةماان فاَري قورئان خويَندن وةاسي ررىوةى اةات و خؤثاراسةتن  ةةؤ     
 ئةاا ، وووةماان ىويَرتين رؤراىا  ةؤ ئةىوسيَ واات  ةةفريِؤ ئةوات ِ

وشةتى جةوان وةةةرزت ئةةاات ، هةاورِيَى      ةماان فاَةري رِاسة  رةؤيى ورِة   ئة 
خراثا  فاَري ورؤارون و رِةوشتى خراث  ئةاا ، ةةربتى هاورِيَي ضاك  ةة   
خؤرتة و يارمةتى وةرتة و فاَرى رويَرِيةلكى اروىى خةوا و ثاَغةمبةةرت ئةةاا و    

فةرماىة شةرعى يةااى  ا جوان وشريين ئةاات وثاَي خؤشة ةطةيتةة  و ئةرك 
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ةرورار و خؤشبةختى هةتا هةةتايى لةة ةةهةشةتةاةى خةواى     رِةزامةىدى ثةرو
 رةورة ِ 

هاورِيَي خراثا  ةةثاَضةةواىةوة سةةرت لةةرِق وتةورِةيى خةواى رةةورةوة       
ضارةرِةشةى هةةتا هةةتايى    وةرئةاات وسةةرئةااما  ثةةىا ةةةخوا وؤزةخ و    

 خواى رةورة من و تؤش ةثاريَزآ لة وؤزةخ ِ

لكبةةةذيَرى اةا  سةةرةاام  ثةيَ     جا خوشةو  خةؤت ةرِيارةةدة ااماةان هة    
 خؤشة ِ

: سبةى اة مروي تةةى ا خةؤت ةةرثرسةاارى هةاض اةا  لةةو        خوشكى خؤم
هاورِيَ خراثاىةت فريات ىااةون ، ةة   هةاورِيَى ةةاش ةةة ئامؤذرةارى يةةااىى      
ثاَ  مرون فريات ئةاةوآ ةؤية وووراةوة لةة هةاورِيَ خراثةةااى  ةلكةيَ ضةارت      

وشوى ئازيز ااتى ئةوة هاتووة اة ماأل ئةاوايى لةةهاورِيَ   ئاَوة هاورِيَ  ىَ ، خ
ةوةي  وتوىد وةستى ئةو هاورِيَااىةت ةطرى رِيَطرةااىى خؤشبةختا  ى سةر 

اة لة سةر رِيَطا رِاستةاةن لة رةلكاان ةرِؤ ثبة   ةةةخوا ةةةرةو ةةختةةوةري      
تا طرةاان رِيَئةةةن ضوىوة ئةوان رِاس  ئةرِؤن ليَ ىارةرِيَن تؤش اوةيتة سةر 

ئةرةيتة شويَنى مةةةس  اة ةةهةشتةاةى خةواى رةورةيةة ةةرِاسةتى ئةواىةة     
  سةراةوتو و سةرفرازن ِ
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ِشةشةمِر ي طرى

 نة ةركردن

 هةس  ةةضي ئةاةى ؟ضاوةااى  توىدةبةستة  خوشكى ئيماندار:

تاريوى وهاضي تر ِ ةا اَنة ثاَ  ضاوت ئةو ضاوةى اة ئة  ووىاا رِةىطا و 
ثيَ ئةةانى ئةو ضاوةى ةاوك ووايى و هاورِيَواىتى ثيَ ئةةةانى ، شةةو   رِةىطةى 

اة خةوتى اة ةةخةةةر هاتاتةوة ، ثاَ  ضؤىة لةوةستى ةدةى ئةو اات تةى ا 
تاريوى ئةةانى ئارةزووى ضراة ساتاَى رِوىااى ئةاةى ِ ئةمةة اةالكي زؤريَوةة    

ر ثاَةةي ى ثةةةروةروراالةةةو خوشةةواىةى تةةا ئةةةو ىاةمةتةةة رةورةيةةةى اةةة خةةو 
ةةخباون لة وةستى ىةوةن قةورى ىازاىن ، لاَ  ئةثرس  خةواى ثةةروةرورار   
ضاوى ةؤ وروس  اروووى ةؤ ئةوةى سةيرى اةرامى ثيَ ةوةةى ؟ ةةؤ ضةاوى    
ثيَ ةةخباوى ؟ ةؤ ئةوةى ةنةوارِي ةةةرِيَي خةؤت تةاوةاو ةةهؤيةةوة ةطةيتةة       

وي ةتةاةتدا  شويَنى تاوان ؟ يان ةؤ ئةوة ضاوى ثيَ ةةخباوى ةةوواى خؤشة
ةطةرِيَى ، يان ةةوواى عةي  وعارى  خةلكودا ةطةةرِيَا  ؟ خوشةو  خةؤ ىةاارآ     

 ئة  ىاةمةتة رةورةية ةةةيَ مةةةس  وروس  اراةيَ ِ

: ئةو ثةروةرورارةى ضاوى ثةيَ ةةخبةاوي لةة هةةمان ااتةدا       خوشكةكةم
ااطَ ] فةةةرماى  ثةةيَ ئةةةاات وثاَةة  ئةةةلكيَ :  ِم َااِت نَا حُضضح َح ِماطح أَبحَصاااِرِِطَّ  َولُااِ لِ لحُم
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ُهطَّ  ََ ، واتة : ةلكةىَ ةةة ئافرةتةاىى ةةِرواوار ضةاو لةة ئاسةتى         (23) [ َوََيحَفظحَط فُاُسو
 ىامةارة  ةثؤشن ، واويَناباان لة تاواىى زينا ةثاريَزن ِ

اةواتة ضاو ةثؤشن لة تةماشا اروىةى اةةرا  رِةىطةة ةثرسةي اةة تواىةاى       
 ةثؤشَ ؟ةانانمان ثيَ ةةخبراوة ةؤ وةةيَ ضاو 

؟ خوشةو   وةىدى يةاى ةةخؤشةبةختى يةةوة هةيةة   ضاو ىةثاراسنت   ثةي
 ثةيوةىةةدى يةةةاى زؤرى هةيةةة وةك لةةة  فةرمووةيةيةةةى ثاَغةمبةةةروا      

اِ  تا  علاى اباط آدم  ةةجواىى وةرئةاةةوآ اةة وةفةةرموآ :      إن   عاز َو
لسااان زانُ وال، واألذانن زان ااا اّللااتماه ، ماادرذ ذلااَ ّل حمااا مااط الاازان ،  نصاايبه
ااِ زانِااا ا طااا ، ) وِف روانااك اللماا  ( ، والياادان زان ااا الاابط  ، ال ااالم  ، والَس

   ِ (24) "والمل  نهو  ونتمىن ونصدق ذلَ الفسج ون ِبه ، والفَ زانُ المبِ 

لة فةرمووةاةى ةةزيناى ضةاو وةسة  ثاَوةروووة     ئةةانَ ثاَغةمبةر 
 رةتة ِ ضوىوة ةنةواى زيناى وةس  وقا  و وأل وعةو

ةوة  ) ال ظاااس (اةةةةواةوو خوشةةةو  ورياةةةةة تاواىةةةةاان لةةةة تةماشةةةاارون  
سةرضةةاوة ئةةةررآ ، هةرئةمةةةش واى اةةروووة ااتةةآ جةةةريرى اةةورِى عبةةدا  

                                                           
 . ( 31:  لورة ال ور ) (23)
 ) رواُ مسلَ ( . (24)
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) نظاسة سةةارةت ةة ةةرضاو اةوتنى لة ىااةاو   ثرساارى لة ثاَغةمبةر ارو 
 ( وةلكاَ  : فةرماىى ثاَورو  اة ضاومى لة سةر اةة  ِ الفجأة 

ئةمةش ئةوة ئةرةيةىآ اة ضاو ىةثاراسنت رِيَطرة لة خؤشبةختى ضةوىوة  
( جؤريَى ةاَ  لةة جؤرةاةاىى زينةا اةرون ئةةوا خؤشةبةختى وزينةا        ) نظر رةر 

ثاَوةةةوة ىايةةان رواةةآ هةرئةمةةةش واى اةةروووة ااتةةآ هةةاوةلكي ثاَغةمةةةةةر  
اةاو  ارو سةةارةت ةة ةةرضاو اةوتنى لةة ىا  ثرساارى لة ثاَغةمبةرى خوا 

 ثاَي فةرمو : ضاوى لة سةر اةة ِ لةوة مدا ثاَغةمةر 

ضاو ثؤشني وثاراستنى لة تةماشاكردنى حةرام سودى  ؤر طةورةى هةياة  
 لةوانة : 

       ةةجاَ اَناىى فةرماىى خواى ثةةروةرورارة اةة هةؤي خؤشةبةختى يةة
َُ الحَفااتُِزونَ َوَمط نُِطِع اَّللََّ َوَرُلوَلُه َوخَيحَ  اَّللََّ وةك ئةفةرموآ :    ا ُِ  ََ لَئِا ِه فَُأوح   َونَاتاَّمح

، واتةةةة : ئةةةةو اةسةةةةةى اةةةة رويَرِايةةةةةلكى خةةةواى ثةةةةةروةرورار و      (25)[ 
، لةةةة خةةةواش ةرتسةةةاَ  ، ئةةةةوا ئةواىةةةةن اةةةة    ثاَغةمبةرةاةةةةى ةاَةةة  

 سةراةوتوون  ِ

 ِ ئةو وةررايةى وأل وائةخا اةشةيتان لاَاةوة ويَتة ىاو ولكتةوة 
                                                           

 . ( 52:  لورة ال ور ) (25)
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 فةت رِزرارت ئةةاات ، ضةوىوة هةةر اةسةاَى ةةةروةوا       لة ةاَزارى وخة
 ضاوى اراوة ةاَ  هةروة  لةخة  وثةذارةوا ئةذى ِ

 ِ لة تاوان ووورت ئةخاتةوة 

     ضارت ااتى زيَرِين  ةةهةوةر ىاضيَ ضوىوة ضاو ىةثاراسةنت واتةة اةات
 ةةفريِؤ وان ِ

  خةوا اةارى   ضارت شةيتان جاَطاى لةولكتا ىاةاَتةوة وىاتواىآ ةةيارمةتى
 خراث  ثيَ ئةاا  ةدات ولة زؤر شيت تري  ئةت ثاريَزآ ِ

: ضةاوةااى  رةةرة خزمةةت قورئةان خويَنةدن و خزمةةت        خوشكى خاؤم 
اروىى وايى وةاوك و خويَندىى واىةااى  ةؤ ئةوةى سالكاَوى زوتةر قؤىا ةةااىى   

 خويَندن ةربِي ِ

ةرة ثرويَةى ةةؤ   ضاوةااى  مةاةةرة هؤااريَةى ةةؤ ارِينةى وؤزةخ ةةةلكوو ةاوة      
   ِرةشتنة ةةهةش 
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ِحةوتةمِر ي طرى

 طاؤرانى و مؤسيقا

هةراة رويَى لةوةىطة ةةوو لةذوورةاةةى تةرةوة اتاَبةةااىى فةرِيَ ئةةوا و       
 سةعى اروىى ةري ئةضيَ ووةىطى ) رِاويؤ يان تةلةفزيؤىةاة( ةةرزااتةوة    

وة ةؤ ةا تنى ئةةو  يان ئا  واارى ىاوماأل ةةجى ئةهاَلكآ ةةسةروايوى ية
وةىطة زو لكةى ئالووةى ةووة هةةر لةة رةةأل ةا ةتنى وةىطةى ضةاواىى ثةرِ لةة         

ورةوآ  رريان ئةةيَ و ةةاةسرةتةوة تاتةواو ةووىى وةستةو ئةذىؤ وائةىابةآ  
 ؟ى ليَ ئةررآ روآ لةاآ ئةررآ

روآ لةو رؤراىى ةاَذة ئةررآ اةة هةةموو رِؤذآ ةةةةيَ ئةارامى ضةاوةرِواىى      
ن اةىاأل ئةةرؤرَِي ةةؤ رةؤراىى يةةااىى    ئةة  اةسةة ااَاةة اةة         ئةااو ضةىدي

وةس  لةسةعي ارون هةأل ئةررآ وثب  رةويَى ئةةخات ةةؤ رةؤراىى يةةااىى      
؟   ئةمة االكي زؤرةةى ئةو خوشواىةية اة ةةةبا تنى قورئان وئامؤذرةارى  
، وةرِز ئةةن ولة ااتى ئامؤذراريدا سةعى اروىى هةيةو اارى ىاو مالكاان هةية 

لة ااتى رؤراىابدا تةىاىةت يارمةةتى ئةةو وايوةة ىةاوةن اةةخواى رةةورة لةة        
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ُُ َوِرلحَوالِااااااَدنحِط   :ةارةياىةةةةةةةوة ئةفةةةةةةةرموآ ََ َأّلَّ تَاعحبُااااااُدواح ِإّلَّ ِإَيَّ َوَلَضااااااى رَبُّاااااا
َساانً    (26)[ِإحح

واتة : ثةروةرورارى تؤ فرماىى اةروووة ، و ةرِيةارى واوة اةة جطةة لةةو       
 ، و ضااة ااري  ةوريَ  لة رةأل وايى و ةاوادا ِ  ىةثةرسرتيَ 

ةةواخةوة : خواى ثةروةرورار رويَي ةةخوشةوان واوة ةةة   زؤرتريناةان    
لةةةةةرى ئةةةةوة سوثاسةةةي خةةةواى رةةةةورةى لةسةةةةر ةوةةةةن و رويَرِايةةةةلكى      
ثةةةروةروراريان ةةةن اةضةةي ةةةاشةةي ةةةةاارى ىةةاهاَنن   قةةةت ةةاةسةةاَى       

ضةةةىد جةةارآ ووتةيةةةاى ةةةؤ وووةةةارة     ىةرةيبةةتووى رةةويَي رةةران ةووةاَةة   
 ئةاةيتةوة تا تيَ ئةرا ِ

وةةِرؤرة شويَناَوى قةةرة ةةالكو و رويَاةةااى  توىةد ةطةرة تةةى ا جولكةةى         
وةمى خةلكوى وةةاين وهاض تاَنارةى وهاضا  ىاةا تى ئةى ىاترسةي خةواى   
رةةورة رويَاةةااى  لاَب ةةىاَتةوة واةةِرةا  ، ىازاىاة  رةؤراىى اةرامةة رةةوآ        

تن لة ةيبةت اةرامة ئةى ئةو زاتة رةورةيةى رويَي ثيَ ةةخباوى ىاتواىآ رر
 لاَ  ة ةىاَتةوة ئةى ئةو ااتة ضي ئةاةى ؟    

                                                           
 . ( 23:  لورة اْللسا  ) (26)
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ةةةؤ ىاترسةةي لةثةةةروةرورارت زؤريَةةى هةةةن تةةا خةةواى رةةةورة ئةةةو ىاةةتةةة       
رةورةيةيان ليَ ىةسةىاَتةوة هةستى ثيَ ىااةن ثةىا ةةةخوا ةةرِؤ لةةو اةسةاىة     

 رين ىاةةتاان لةوةس  واوة اة ضاوةااىااىة ِةثرسة اة رةورةت

: رويَطرتن  ةؤ رؤراىى سةقافةت وزاى ةت  ثةيَ زيةاو     خوشكة بةر يَزةكةم
ىااات وةولكةمةىدت ىااات رِيَزوار و ةةشوؤت ىااات وة ىة تانويتا  ئةشواَنآ 

ئةاات ، ةةثاَضةواىةوة تةةى ا  ةة  ةةارت ئةةاات و     و ىةةةختةوةر و ولكخؤش  
 ؤ ئةوات ِ اات  ةةفريِ

ئةفةةرموآ :   ثةروةروراري  لاَ  تورِة ئةةآ ، و ثاَغةمبةرى خواش 
، واتة :  (72)   لي ونط مط أميت ألوام نستحلون احلس واحلسنس وا ماس واملعاازم  

واويَن ثا ى و ثؤشانى اةرير و خواروىةوةى اةساىاَى وةةن لة ئوممةتى من 
 ِ ( 82)مةى و مؤساقا ةة اة أل وةزاىن 

ةةؤ ىةاتواىى ةةيَ ئةةمرى مامؤسةتااةت ةوةةى ، ةةؤ ىةاتواىى ةةيَ فةةةرماىى          
هاورِيَواىةة  و ةةةرا و ماَروةاةةةت ِِ هتةةد ةوةةةى ، ئةةةى ضةةؤن ةةةيَ فةةةرماىى      

                                                           
هةروةاو ضؤن وةةانَ لة  سةروةمةى خؤماىدا ، لة سةر اةىاأل و رِاويؤ و تةلةفزيؤىةااىةوة ،  (72)

ساقا ؤاةساىاَوى سةرة ىةزان ، خؤ ةةزاىا واىةر ، ةة ىاو ئاين و زاى تى شةرعى يةوة فةتوا ةة اة لكاَتى م
 رآلوةااىى خؤيان ِوةوةن ، ةؤ رةشنت ةة مةةةستة 

 ( . 91، بسلَ :  186:  1) صححه العالمك األلباين ِف : السلسلك الصحيحك :  ( 82)
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ثةروةرورار ئةاةى اة رةورةى تؤ و ئةواىةشة اة تؤ ىةاتواىى ةةيَ فةةرماىاان    
 ةوةى ِ

ى يةة اةة   : ئةراى رويَى ةا تنى رؤراىى وق ةى ثةرِو ثةو  ىة    خوشكى من
ىةمامى ذةهراوى لةولكتا ئةىاَذآ وولك  رِةق وةيَ ئارا ئةاات لةة رةوآ ةا ةتنى    

 قورئان و ئامؤذرارى ِ

: ئةراى رويَى ةا تنى ئامؤذرةارى و قورئاىةة ةا ةتنى ئةةو      خوشكى خؤم
 واىاىةى اة مامؤستااةت ئةيلكاَتةوة ةا تنى ق ةى وايى و ةاوااةتى ِ

وخوا اة ئةضاتة ماواىى هاورِيَاةا  يان خوشوةاة  لة ذياىا ماواىى جا ت
خزماَو  ضةىد هةوأل ئةوةى ةيَ وةىط ةا  وسةراى وةوروةةر رِاااَبةى ةةؤ   
اى رِةوش  ةةرزي  ِ هاض ىةةيَ ىاةو ئةوةىةدة هةةوأل وة لةة ماةواىى ووىاةاوا       

 خؤت ةثاريَزة ةا لة اؤتايي وا ةةةاشي ةاس ةوريَا  و ثاواش  ةدريَاتةوة ِ
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ِيواندوايةمنيِم

 : لاَرةوا ضةىد ثرسااريَوى ررىط يةخةت ئةررآ :  خوشكى بةر يَزم

خوشو  ئايةا ةةة  شةَاوةية و لةة سةةر ئةة  االكةتةة ثَابةوازى لةة مةرون           
 ئةاةي  ؟ 

ةةتاَة وةووىى اورِان ثاَبوازى لةة مةرون ئةاةةي  ؟  وةةةا ئةةو اورِاىةة       
   اةىةوة ِضراة ساتاَى مروىةاةت وواخةن يان لة ئازارى مروىةاةت اة

ئةتةوآ لة ااتى ق ةارون ةة مؤةايل ثاَ  وازى لة مرون ةوةي  ؟  يان 
ةةجلى ىاوة رِوتةوة ؟  ياخوو ةةثب  ةةستن  ةةةهاورِيَ خراثةةااى  ثةاَ     

 وازى ليَ ئةاةى ؟ 

 يان ةة ىةزةر ارون و روآ ررتن لة رؤراىى ؟  

ة ئةةةوا ئةرةةر لةة سةةر ئةة  االكةتةة خراثاىةة مبةرى ثةةىا ةةةخواى رةةور          
ةةخراثي اؤتايا  ةةذياى  هاَناوة ضاك ةزاىة و لة خواى رةورةت ةرتسة رةةر  
لة سةر ئة  االكةتةت مبةرى ئةةوا ةةة هةةمان شةَاوة زينةدو ئةاريَاتةةوة وةك        

ئةراَرِيَتةوة  عبدولكآلى اورِى عومةر خوايان ليَ رِازى ةآ لة ثاَغةمبةرةوة 
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، واتةةة : هةةةموو  (29)"  علياه نبعا   اِ عباد علااى ماا مااتاةة ئةفةةةرموىَ :    
ةةىدةيةك لة ةةىدةااىى خواى ثةروةرورار لة سةر   شاَوةيةك مبريَ  ، هةةر  

 لة سةر ئةو شتة زيندوو وةاريَتةوة ِ

 جا ئةو ااتة ضي ةة ثةروةرورارت ئةلكاَي ؟

ئا ةة  شاَوةية سوثاسي ثةروةرورارت ئةاةي  ؟ ثاواشتى ئةةو جةسةتة   
ىاوة رِوت سوثاسي ىاةمةتة ااىى ئةاةى ؟ ةة خةؤ   رِيَوةى ثاَى واوى ةةجلى

رِوت اروىةةةوة ثاواشةةتى ئةوةيتةةةوة ؟ ةةةة تةةا ىاةةوة شةةةو ق ةةة اروىةةى ىةةاو  
تةلافؤن سوثاسةي ثةةروةرورارت ئةاةةي  ؟ رويَاةةااى  ةةؤ رةويَ رةرتن لةة         
اةرا  وروس  اةراون ةةؤ هةةلكطرتنى تةةلافؤىى اةوِران و رؤِرينةةوةى وشةةى        

اتة و ق ةى ثرِوثو  وروس  اةراوة ؟ ةةة  ضةشةنة    سؤزوارى ؟ زماى  ةؤ ىو
 سوثاسي ثةروةرورارت ئةاةي  ِ

سبةى ضؤن رِوت ويَة  لةة تةىطاىةةوا وةسةتةااى  ةةرزاةيتةةوة و واواى      
يارمةتى لة ثةروةرورارت ةوةةى ؟ لةة ااتاَةى وا زماىة  وتةةى خاَةر و ضةااى        

ضاوةااىاب  ثااوا ىايةت رويَ يةااى  تةرخان اروووة ةؤ  ةيبةت و رؤراىى 
ةةةؤ ئاَبةةى رةةرى سةةةتةاي  و اةةارى ررياىةةة ةةةؤ فلامةةةاان قاضةااىابةة  ةةةؤ  

                                                           
 ( . 8015) صححه العالمك األلباين ِف : صحيح اةامع ، بسلَ :  (29)
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رِؤيبنت ةؤ ةازارِ و ثااسةى ىاو ثاراةاان ِ ةة  شاَوةية ثاواشةتى ضةااةااىى   
ثةروةرورار ئةوةيةتةوة اة لة سةر جواىرتين شةاَوة وروسةتى اةروووى وةك    

نَسااااَن ِف أَ وةفةةةةرموآ :    اااِو   َلَمااادح َخَلمح َاااا اْلحِ َساااِط تَامح ، واتةةةة : ئاَمةةةة  (30)[ حح
مرؤظمان لةة سةةر جةواىرتين شةَاوة وروسة  اةروووة ، و ِريَةزى لاَنةاوى وةك         

َ ا بَاِي آَدمَ وةفةرموآ :    واتة : ئاَمة رِيَزمان لةة ىةةوةااىى    ، (31) [َوَلَمدح َ سَّمح
 ئاوة  ىاوة ِ

ى ثاَةةى ئةةةو هةةةموو شةةتاىةى ثةةةروةرورار ثاَةةى ةةخبةةاوى رةةةر مرؤظاَةة  
 ةبةخباتاية تا مرون سوثاس روزارى وةةووى ِ 

خوشةةوآ خةةؤت ةةضةةي ئةةةزاىى ؟ ةةةيَ ئةةةمرى ثةةةروةرورارت ئةاةةةي  لةةة 
اؤتةةايي وا هةةةموو ووىاةةا و اةسةةةاان ةةةةجاَ  ئةةةهاَلكن و ئةرةرِيَتةةةوة اى     
ثةروةرورار ، خوشوى من ةةساةتى ةيَ ئارةايى ةةسةاةتى وةك ئةاذةأل ذيةان     

خواروىةوة و رِاةوارون ىى ية هةرراز مرؤظ ةةةيَ مةةةس  ووىاا هةر خوارون و 
وروس  ىةاراوة ئةةيَ ةؤ مةةةستاَى وروس  اراةيَ مةةةسةتةاةش ثةرستبةة   

ناَ  ِإّلَّ لِيَاعحبُاُدونِ  هةروةك خواى رةورة ئةفةرموآ :   ِاطَّ َواْلحِ اُا اةح  [ َوَماا َخَلمح

                                                           
 . ( 4: لورة التني ) (30)
 . ( 70:  لورة اْللسا  ) (31)
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وة ةؤ ئةوةى ةة تةى ا ، واتة : جنؤاة و مرؤظاب  ةؤ ئةوة ورووس  اروو (32)
 مبثةرسنت ِ

: ااتى ئةوة هاتووة لة ةيَ ئارايى ةاَدار ةاتةوة ةا ىةضةاتة  خوشكى ئا يز 
ََ رِيةةزى ئةةةو اةسةةاىةى اةةة ثةةةروةرورار لةةة ةارةياىةةةوة ئةفةةةرموآ :   لَئِاا ُأوح

َُ الح َااِفُلونَ  ا ُِ  ََ لَِئ ُِّ ُأوح َح َأَض ُِ ِح  ةاةو ئةاذةأل   ، واتة : ئةواىة و (33)[  َ األَناحَعاِم َب
 وان ةةلكوو ةطرة لة ئاذةلكا  رومرِاترن ، ئا ئةواىةن اةساىى ةآ ئارا ِ

ااتى سةرخةو شواىدن و خةياأل و ةرياروىةةوة ةةة سةةر ضةوو هةسةتة ،      
ةاَةةدار ةةةةرةوة ضةةاوةرِواىى ماواىةاةةةت ةةةة ، هااةةا خةةؤى اةةرو ةةةة ذورا مةةةلكيَ 

ة ، مةلكيَ رةا  ةا ثري مب فةقري  ةا وةولكةمةىد مب مةلكيَ ىةخؤش  ةا ضاك مبةو
، اآ ئةةلكآ ئةة  ماواىةة وةرفةةتى ئةةوةت ئةةوات ةةؤ ثةارة و ويةارى ويَة  ،           
وةولكةمةىدى ضي ةؤ خواز ةاَنا  ىايةت ، رةاي و ثريى ضي ، ةةؤ ثااسةةى   
ةاخضةاان ىايةت ىةخؤشي و سا ى ضةي ةؤيةة خوشةو  ةةا ضةاواى  لةة سةةر        

ار هؤشاب  رة خزمةت وؤزينةوةى رِيَطاى رِاس  ةاَ  ولكاب  اى ثةروةرور
  ةاشرتين رِيَطا ةؤ ثاَ  وازى اروىى ماواىةاةت اة مروىة ِ

                                                           
 . ( 56: لورة الِارَيت ) (32)
 . ( 179:  عساملورة األ ) (33)
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ِوتةىِكؤتايى

  غةمبةةةرى خةةوا : اضةةيَ خةةؤش ةةختةةة ثاَ خوشااكى باااوةر دار  و
 هاوة ىى اروةاَتة ثاَبةوا ىةك رؤراىى ةاَذ و ئةاتةرةااىى اروةاَتة ثاَبةوا ِ

 ةخويَندىةوة ورويَ ررتن لة قورئان ةطرى ةةؤ اةالكى   اضيَ خؤشبةتة ة
خوشواىى ةطرى ةةختةوةر ىاةيَ ئةو اضةى ةةؤ رِوواوى زاةرية تةلةةفزيؤن و    

 فلامةاان ئةررآ ِ

  اضيَ خؤشبةختة رويَي خ تباَتة خزمةت ئامؤذرارى و ضاوةااىابى
ة خ تباَتة خزمةت قورئان واتاَبى ةةسوو ، ىةةك اضةيَ رويَاةةااىى خ ةتباَت    

خزمةت  ةيبةت وق ةى ةيَ ماىا وتةلافؤن وضاوةااىابي خ ةتباَتة خزمةةت   
 سةتةاي  ِ

     اضةةيَ خؤشةةبةختة شةةةواىى ةةةة ىويَةةذ وقورئةةان خويَنةةدن وثارِاىةةةوة
 لةثةروةرورارى ةةسةر ةةريَ ىةك ةةسةتةاي  وتةلافؤن وق ةارون ِ

         اضَي خؤشةبةختة جلةةااىى قة يةةاى ئةسةتور ةةن و ةاثةاريَزن ىةةك
 ِخا و هةموو خةلكى ةزاىآ ضي تاايةاةاوةيةاى وارِو
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      اضيَ خؤشبةختة اتاَبى ةةسةوو و ئامؤذرةارى ةةسةةر هاورِيَوةاىى وا
واةةش ةوات ، ىةك وةك هةىدآ اض  ةيبةت و رؤارىى و وتةى خراث وىاشرين 

 ةةسةرياىا واةةش ةوات و ةآلوى ةواتةوة ِ

 ةلكبذار وةةيَ مةةةسةتاَوى   اضيَ خؤشبةختة اة رِيَطاى ثةروةرورارى ه
هةةَي لة ذيان ِ ىةةك اضةَي تةةى ا ئةاواتى ئارةزووةاةاىى ةاَة  ، و اى رةرىط        

ةةةةةيَ  ىةةةةاَ  ةةهةةةر  شةةاَوةولةهةر   رِيَطةيةاةةةوة ةةةآ ثاَةةى ةطةةات ، يةةان  
 ِمةةةس  لة  ووىااية ةذيَ 

هةرراز خؤشبةخ  ىاةاَ  ئةو اضةة رؤذيةى ةةؤ تاواىةةااىى ىةةررياةيَ ةةؤ       
اىى ااتة زيَرِينةااىى ىةةررياةىَ هةةرراز خةةمى فةةوتاىى ىويَةذةااىى      ةةفريؤ و

 ىةةاَ  ئايا مرؤظ ةؤ ئة  مةةةستة خولكقاَنراوة ؟ 

ةة واخةوة ةؤ ئةو خوشةواىةى ئاسةتى ةرياروىةةوةيان تةةى ا ةةرِاى ئةةو       
ثؤشةةااةى ئةةةاا اةئةةةى ثؤشةةاَ  ةةرِاسةةتى سةةاويلوةن وجاَةةى ةةةةزةيى ثاَةةدا 

ىةياىتواىاوة ئةو جةستةية ةثاريَزن اة ثةةروةرورار ةةة    هاتنةوةن اضاىاَى اة
ئاماىةت واوياىةتىَ لة ذياىاَوى اويَرةوةرى واات ةةفريؤوان ئةذين  ة  ىاخؤن 

 اةرا  و اة أل ىااةن و رويَى ىاوةىىَ ِ
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ةؤ هةموو ئافرةتاىى ووىاا ةؤ خؤشةوي تاىى ووىاا ئةى اضاىى مؤةايةل و  
اضاىى رؤراىى ةاَذ وخؤ رِووت اةرةوةااىى مؤوة اةىالكة ئاناىاةااىى ، ئةى 

، تا اةى ىارةرِيَنةوة ؟    اضةاَى خؤشةبةتة تةةى ا مةةرط لةة خواثةرسةتى       
وايةةربِىَ مةةن وةك ةرايةةةاى ولك ةةؤزى خوشةةوةاان ةةةؤ خةةوا ئةةة  ىوسةةانةتان   
ثاَبةةوةش ئةاةةة  ضةةةن رِيَطةةريَو  ةؤتةةان رِوون اةةروةوة اةةة ةووةتةةة اؤسةةث 

وةسةة  رِيَطةةريَو  تاتان ةةةؤ هةةةتا هةةةتايى ، ضةةةن لةةةةةروة  ئاَةةوة و خؤشةةبة
 ىابان ارووة اة لة رِيَطاى رِاس  اتان ئةوةن ِ

وة ئاَوةش ملى رِيَطا رِاستةاة ةطرن وسةيرى وواوةى خؤتان مةاةن ضى 
تاواىتان اروووة تةوةةيةاى ةةوأل هةمووى ئةسرِيَتةوة ثاَوي   ىااات سةةير  

ا رِاستةاة ةاَ  هةر ضؤىاَى ةاَة  هةةر ووو   وواوة ةوات تةى ا ضاوت لةسةر رِيَط
ئةتباتةة   اةان رِيَطرةااىا  اؤتاياان ويَ  ةة   اؤتاياى رِيَطرةرِيَطاى رِاس  و

مالكى رورط وورِىدةااىى شةهوةت ةازان ، ئةتباتة ةااةاىاَوى ةيَ ساَبةر و ةةيَ  
خةؤت  ئاو تةى ا ورِك ئةةانى ، ئةةيَ هةواى رةر  وسوتاَنةر هةلكمذى وئةارةقي  

 رؤيتةوة ِ 

ِريَطا ِراسةتةاةش ئةتباتةة ةةاخاَوى سةةوزى فاَنةى ئةاوى سةارو و هةةواى         
فاَنوةةى تاايةةة وارى سةةةوز و ماةةوةى جةةؤرا و جةةؤرى تاايةةة ةةةؤ ووا جةةاري    

 رِيَورون ىاماَينَ و ئةاةساَاتةوة ِ
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 ...........................................................    َ                               ر ي طرةكانى خؤشبةختى طول ى كؤمةل طا

ثبوواىةاةش  رة  اانرِيَطرةئامان خوشويَ ةؤ ثبوواىا  امةوة سةر 
اىتة ةؤ ئةوةى اات ةةفريِؤ ىةوةى هةر ئاَ تا تةوةة ةوة و ئةو ةاخةى ضاوةرِو

 خؤت ةثاَضةوة وةةرِيَوةوة خوشوةااىى تريب  ضاوةرِواىنت ِ 

 [ َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ناَوآِخُر َدْعَوا ]


