لە باڵو کراوەکانى ماڵپەڕى بەهەشت

ضاكة لةطةل
دايك و باوكدا
( بر الوالدين )

نوسيين  /أزهري أمحد حممود
وةرطيَرِاني  /زريان سةرضناري
------------------ ------------------ -------------- ----ماڵپەری بەهەشت
ba8.org

ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئەو ئیسالمەیە کە سەلەفى
صاڵح  -پێغەمبەرى خوا (صلى الله علیه وسلم) و هاوەاڵنى (رضي الله عنهم) لەسەرى بوون -
وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب.
ئامانجمان:
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت
لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و
گەشەی كۆمەاڵیەتی.
خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت  ،وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت
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ﭑ ﭒﭓﭔ
احلمددد ع ىل د م أ د ر د أ ظ د  .زال .ة ددس  .أددال .ال د

.ال د

أ د ال د

الظ هرل .آله .صحبه أهل امل رللل .ب د:
براو خوشكة ئيماندارةكامن :بةرِاسيت خواي طةورة بؤ دروست كردنته متة وو
شتيَك مؤكاريَكه دانتاوة بتؤ وونتة كوتتوكا َل ةتة ةوي ديَتتة دةرةوة بتارا ةتة
ئامسانةوة ديَتةخواريَ ميَلكةش ةة ثةةةوةر دةبيَت

ترظيي

بتة متؤي دايتك و

باوكيةوة ديَتة دنياي بو كةواتة خواي طةورة بؤ مةريةك ةةو شتتانة مؤكتاريَكه
تايبةته داناوة بؤية دروس كردنه رظييوه بةستتؤتةوة بتة متةبونه مؤكاريَتك
كتتة دايتتك و باوكتتة ختتواي طتتةورة دةَتتةر ويَ [ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ]

(يس.)77 :

واتة :ئايا رظي ئةوة نابينيَ كة ئيَمة ةتة دةَؤثتة ئاويَتك دروستتما كتردووة
كةضه"ةة بري شوكرانة بذيَري" دةبيَتة دوذ ين سةرسةخ .
ثاشا بؤ انةوةي ئةو رظية خواي طةورة دةَته دايتك و بتاوكه ثرِكتردووة ةتة
سؤ و بة ةيه تاضاوديَري و سةرثةرشيت رِظةَةكانيا بكة و مةولَ بدة ظرتتري
سود و قا اجنيا ثيَبطةيَن  .بةآلم ئايتا ستةرةرِاي ئتةو متة وو ضتاكةيةي دايتك و
بتتاوك ثيَويةتتتة نتتدالَ كتتة طتتةورةبوو ض تؤ بيَ ت ةةطةةَيانتتداو شايةتتتة ض تؤ
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مةةَةوكةوتيا ةةطةةَدا بكريَ

ةةرِاستيدا دايك و بتاوك شايةتتةي تتةنشا شتتيَك

كة ثيَه دةطوتريَ (ب ُر الوالدين)(.ضاكة لةطةلَ دايك و باوكدا).
ضاكة لةطةلَ دايك و باوكدا واتة ضي؟؟
براي بةرِيَزم خؤشكه ئا يزم :برِواناكةم كةسيَك مةبيَ نكؤةَه ةة ضاكةي دايك
و باوك بكات بةسةريَوة و رِيَزو ثلةوثايةيا نة انيَ ةة ناو دةَدا..
ضتتةندي ستتؤ و بتتة ةيه و ضتتاوديَري و ضتتاكةيا متتةبووة بتتؤ نداةَتتةكانيا .
ميالكيا كيَواوة تا تؤ حةستاوةبي

شةوخنونيا كردووة بؤ ئةوي تؤ خبةوي
ةمحةته ظريا كيَواوة تا تتؤ ئاستودةبي

متة وو ذيانيتا ةتة خز تةتكرد و

طةورةكردنه تؤدا برِاندظتةوة.
ئيرت دةبيَ ضةندة اَيا مةبيَ و ضتةندة رِيَزيتا ةيَبطَيَت و بةطتةورة
دابنريَ !
ضاكةكرد ةةطةلَ دايك وباوكدا ئةو َةر انةيتة كتة تتةنشا ئتةو كةستانة ثيَته
مةةَدةس كة خؤيا بةرِيَز و ذير و رِيَطتاي ستةربةر ي و شتكؤ ةنديا ناستيوة
بؤية مةولَ دةدة بؤ بةدةس ميَنانه بةختياري مةردو دونيا  ...كةسانيَك كة
بةماي كردةوة ضاكةكانيا ةةاليةو تةنشا ضتاكةيا ةيَدةوةشتيَتةوة وة مة يوتة
باشةي دايك وباوكيا ةةبةرضاوة بؤية تةنشا ضاكة ئةجنا دةدة بةرا بةريا .
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ئةي تؤ براو خوشكه وسوةَمامن :ضتةندة ضتاكةكاري ةةطتةلَ دايتك و بتاوكه
خؤت ! ةة خؤت ثرسيوة كة ضةندة توانيوتة ثاداشيت ضاكةيا بدةيتةوة !
ئايا ضه كاريَك ئةجنا داوة بةرا بةريا ةة ثاش طتةورةبو و طةشتةكرد و
ثتةو بونه الشةت !
براي وسوةَمامن خؤشتكه ئيمانتدارم :ئايتا دة انيت (بدر الوالددين) يتا (ضتاكة
ةةطةلَ دايك و باوكدا) ضيية
ئتتةم ثرستتيارةيا ةة(حةستتةنه بةيتتري محدده ه) كتترد ئتتةوي

ةتتة وةآل تتدا

طوتويتتتتةته( :أن ىلب ددما ممد د ر د د رأه دديم .أن ىلظ م د د مد د أر د درا ،ب ددهم ون أن يه ددون
ر

ة).
واتتتة( :ضتتي مةيتتة بيبةخوتتي ةتتة ثيَناويانتتدا وة طويَرِايتتةةَه ستتةر ةم

َةر انةكانيا بي تةنشا ةة سةرثيَضه خوادا نةبيَ ) ئائةوةية ضاكة ةةطتةلَ دايتك
و باوك.
بةرِيَزم :وانتا امن كتة نتة اني (بدر الوالددين) يتانه ضته بتةآلم ةتةم نوستراوةدا
تةنشا دة ةويَ سةرجن رِاكيَوم بةاليداو يادت بيَنمةوة تاكو بؤ تةنشا ستاتيَكي
بَت نةضيَتةوة .ضونكة مة وو كةسيَكه ذير دة انيَ ضاكة ةةطةلَ دايك و باوكتدا
ضيية و ضؤنة بةآلم كة يَكيا بةمة يوةيه ةة بَيا !
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بؤية حة دةكة م بزانيت كتة ختواي طتةورة ةتة ضتةندي شتويَندا ةتة قورئتانه
ثتتَظ دا َتتةر انه ثيَكتتردوي كتتة ضتتاكةكارب ةةطتتةلَ دايتتك و باوكمان تدا وةكتتو
دةَتتتتتتتتتتةر ويَ [ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﰃ ]

( األن )151 :ل

واتتتة( :بلَتته :وةر بتتا ئتتةوةي كتتةخوا حتتةرا ه كتتردووة ةةستتةرتا بؤتتتانه
خبويَنمتتةوة متتيش شتتتيَك نةكتتة بةشتتةيريكه وة ضتتاكةكارب ةةطتتةلَ دايتتك و
باوكتاندا).
متتتتةروةما دةَتتتتةر ويَ  [ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮱ]

(اإلسراء.)23 :

واتة ( :ثةروةردطاري تؤ برِياريداوة كة طة ةة خؤي ميضه تر نةثةرسنت وة
ضاكةكارب ةةطةلَ دايك وباوكتا ).
وة دةَةر ويَ [ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭵ ]

( ال

هبوت.)8 :

واتةَ ( :ةر اواندا بة رظي كة ضاكةكاربيَ ةةطةلَ دايك و باوكه).
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دةربارةي واتاي(اإلة د ن) ئيمتا ه قورطووى ( محده ه) دةَتةر ويَ ( :اإلة د ن
وم الوال دددين برو د د م .ة ي م د د م .ص د د نر م م .اررة د د ا أررو د د م .وزال ددة الد ددرا

م د د م .ىلد ددر،

ال أظ ن أ م ).
واتة ( :باشبو بؤ دايك و باوك ئةوةية كة ضاك بي بؤيا وة بيا ثاريَزيت و
ثاريَزطاريتتا ةيَبكتتةي و َةر انتتةكانيا بتتة هَ بيَنيت و رِة ةيَبونتتةوةيا ةةدةَتتدا
نةميَلَي و خؤت بةطةورة نة اني بةسةرياندا).
براي بةرِيَزم! ضاكةكاري ةةطةلَ دايك و باوكتدا ئةوةنتدة طرنطتة دةبينيت ةتة
دوو ئايةتةكةي سةرةوةدا ةة دواي َةر انكردنه خواي طةورة بة تةنشا ثةرسنت و
(ىلوة د)ي خؤي دةس بة هَ َةر انه ثيَكتردوي بتة ضتاكةكاري ةةطتةلَ ئةوانتدا
وا تيَبطة ةةم ةبةستةو ةة بهَ ئاطايا ةبة!
ضاكةكاري لةطةلَ دايك وباوك ضؤن دةبيَت؟؟
انه دةربارةي ضاكةكاري ةةطتةلَ دايتك

براي وسوةَمامن ةةسةرةتادا كة يَك

وباوكدا كة بةكورته بريتيية ةتة( :اإلة د ن ول مد بوهدول الدل .ال دأةم  .دد الر د
يف ة م ).
واتة ( :ئةوثةرِي باشه بؤيا ةةاليةنه ضاكةكاري و ثةيوةندي و ستةردانيا
وة كة تةرخة ه نةكرد ةة بة يَشيَنانه اَةكانياندا).
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ئيَةتاش َةر وو ةةطةلَ مةنديَك اليةنه ضاكةكاري ةةطةلَ دايك و باوكدا:
 -1طويَرِايةلَي فةرمانةكانيان:
بةرِاسيت ةة ئايين ئيةال دا طويَرِايةةَه دايك و باوك وا بة ةةسةر نداةَةكانيا
واتة دةبيَ طويَ ةة طوتةكانيا بطَيَ و َةر انتة كانيا
تةر يَك سةرثيَضته ختواي طتةورةي تيَت دا نتةبيَ

يَبتة هَ بكريَت بتة

ختواي طتةورة دةَتتةر ويَ :

[ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮨ ]

( لقمان.)15 :

واتة ( :ئةطةر مةوةَياندا ةةطةةَ كة ماوةةَم بؤ برِياربدةي كةميش انياريةك
ةيَه نية ئتةوا "تتةنشا ةةوةدا"طو يَرِايتةةَيا

ةبة"بتةآلم" ةتة كاروبتاري دونيتادا

ماوةةَيَكه باشبة بؤيا ).
تةنانةت مةنيَك ةة انايتا طوتويانتة ئةطتةر دايتك و بتاوك رِيَطريتا كترد ةتة
نداةَةكانيا بةوةي كة نابيَ رِظذوي سوننةت بطر ئةوا ثيَويةتة طويَرِايتةةَيا
بكة و ةة َةر انيا دةرنةض بةآلم ئةم طويَرِايةةَيية رِظذوي َةر ناطريَتةوة.
ةة ئيما ه (أمحدي كورِي حنبل) يا ثرسه كةسيَك دةيةويَ رِظذوي سوننةت
بطريَ و باوكه يا دايكه داواي ةيَدةكة كة بةرِظذو نةبيَ ضته بكتات باشتة
ئةوي

َةر وي (:يروى نرا سن را أقرل راط :يلهرو ىلرل أ رو سلرلص ىأ رو سل ر

س

أفهو) .واتة  ( :ةة حةسةنةوة طيَرِدراوةتةوة كة طوتويةته :دةبيَ بةرِظذو نةبيَ
وة ثاداشتتيت طويَرِايتتةةَه كردنةكتتةي و ثاداشتتيت رِظذوةكةيوتته بتتؤ دةنوستتريَ
مةرضةندة نةيوه طريَ ).
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 -2دةنط بةرز نةكردنةوة بةسةرياندا و بانط كردنيان بة لةسةرخؤيي:
ئةوةي يَطةي داخة ئةوةية كة ظرينةي خةةَك كاتيَك ةةطةلَ مةريةك ةة دايك
و باوكيتتتدا ططتوطؤ دةكتتتات دةبينيتت دةنتتتا بةر دةكاتتتتةوة ةةطةةَيتتتداو متتتيش
ئةدةبيَكيا ةةطةةَدا نانويَنيَ  .ئةم كردةوةيةش بيَطو ا دةضيَتة ناو با نةي ئةو
كردةوانةي كة ثيَغة بةر ا  ناوي بردو بة نارِةحةت كترد و ئة يتةت دانته
دايك وباوك وة ئاطاداري كردوينةوةتةوة ةيَه.
خواي طتةورة ثيَمتا دةَتةر ويَ  [ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ] (سإلسوسء.)23 :
واتة  ( :ئةطةر يةكيَكيا يا مةردوكيا كاته ثتَي ةتةالي تتؤ بتوو
ئؤَيَكي

دادو

ةكة ةيَيا وة ةضؤ بةطذيانداو بةنةر ونيانه ةةطةةَياندا بدويَ ).

دةربتتتتارةي واتتتتتةي [ﮯ ﮰ ](س ر ر دي كتتتتورِي سمل ر ر )(رمحر ررل ه)
َةر ويةته ( :ط سل بد سملتذلل لل د سللظ).
واتة :باشرتي شيَوةي قةة نةر ه ةةطةةَياندا ئةوةية وةكو بةندةيةكه دا او
ضؤ ةةطةلَ خاوةنةكةي دةدويَ بةو شيَوةية بيَ .
وة ةة ثيَويين ئيَمةدا ثياوي وةك ( با ن ن) مةبووة(رمحل ه) كة اريَكيا
دايكه بة دةنطيَكه بةر بانا دةكات ئيرت ئةوةندة خؤي بة تاوانبار دة انيَ بؤ
سرِينةوةي ئةو تاوانةي دوو كؤيلة ئا اد دةكات!
-3رِيَزطرتنيان و خؤ بةكةم زانني لة ئاستياندا:
7
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ئة تتة ش يةكيَكتتة ةتتة ثيَويةتتتيةكانه ضتتاكةكاري ةةطةةَيانتتدا كةضتته
كةسانيَكه وا دةبيني خؤيا

ظر بة طةورةتر دة انت ةتة دايتك و باوكيتا بتة

شيَوةيةك ئةطةر يةكيَكيا َةر انيَكه ثيَبكات وا دة انيَ سوكايةته ثيَكردووة!
بةتايبةته ئةطةر ئةو كةسة خاوةنه ؤريَك ةة ثلةوثاية بيَ .
ئةوةش نة انية ضونكة ئةو كةسانة نا ان ةة طويَرِايةةَه دايك و باوكدا ميش
ؤرة سوكايةته و بهَ رِيَزيةك نيية بةةَكو بهَ رِيَزي رظي ةةوةداية كة طويَرِايةةَه
دايك و باوكه نةكات!
خواي طتةورة دةَتةر ويَ [ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯟ

](

سإلسوسء)24 :

واتة (:بة لكةضييةوة دةسيت يار ةته و سؤ يا بؤ دريَذبكة).
ةة واتتاي ئتةم ئايةتتةدا (نروىة) (رمحرل ه) دةَتةر ويَ ( :هر أن نن ممرا را
شيء أرسدسه).
واتة:مةرضيةكيا وية
وة (طراى )ي

ةيَيا قةدةغة نةكةي و ثيَيا ببةخوي .

(رمحرل ه) َة ويتةته ( :ن را سل رنأ أن قر و أرب رأ :سل را،ص ى ى

سلش بأص ىسل لهانص ىسل سلد).
واتة  :رِيَزطرتين ضوار كةس ةة سوننةتدا ماتووة  :انا و سةرو رِيت

ست ه و

ثادشا و دايك وباوك.
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اريَكيتتا (أبر هويرروة)دوو كتتابراي بتتيين بةيتتةكيَكيانه طوت:ئتتةم ثيتتاوة

ضيتة ئةوي

طوته:باوكمة .ئيرت ثيَه طوت :كةواتتة متةرطيز بتةناوي خؤيتةوة

بانطه ةكة وة ةة ثيَويةوة ةرظ وة ةة ثيَ

ئةوةوة دا ةنيوة.

 -4ثرس ثيَكردنيان ئةطةر ويستت سةفةري دريَذ بكةيت بؤ خويَندن يان بؤ
هةر كاريَكي تر:
يةكيَك ةة ضاكةكاري ةةطةلَ دايك و باوكدا ئةوةية ئةطتةر ويةتت بضتي بتؤ
شويَنيَكه دور كتة اوةيتةكه ظرت ثتهَ بضتيَ دةبيَت بةثرسته ئتةوا بضتي .
ضونكة رِة ا ةندي دايك و بتاوك ةتةم كاتانتةدا ثيَويةتتةو دةبيَت ئتةوة بزانيت
تةنانةت بؤ كةسيَكي كة بيةويَ بضيَ بؤ يشاد وا بة ةةسةري بةرِة ا ةندي
دايك و باوكه بضيَ .
ةة (طلحأي كورِي اىيأ سل ُّ رلمم ةوة ) دةةَيَ  :ضوم بتؤالي ثيَغة بتةرو
ثيَم طوت :ئةي ثيَغة بةري خوا دة ةويَ بضم بؤ يشاد ةة رِيَه خوادا ئةوي
َتتةر وي (أ ررح ح ررأ )دايكتت

تتاوة ةتتة ذيانتتدا نتتي

طتتوو بتتةةَهَ ئتتةوي

َةر وي ( :لز ر لما فثم سجلنأ!)( .)1ةةخز ةت ثيَيةكانيدابةو بةمةشت بؤختؤت
ةؤطةربكة.
اريَكيا كابرايتةك ماتتة الي ثيَغة بتةرو ثيَته طتوت :متاتوم بتؤالت كتة
ثةميان ثيَبدةم ةةسةر كؤضكرد

باوك و دايكم ةة اةَةوة بة يَشيَآلوة دةطري

. [ 1ال الظلاين /صح ح الرتغ ب لأللب ين]2483 :ل
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ئيرت ثيَغة بةرَ ةر وي( :سر ع لم م مما فمأمضحكم مما مك مما أمب مك رتمرم مما) .واتة( :ةةطةلَ
ندا ميجرةت ةكت ة) بتةةَكو بطتةرِيَرةوة بؤاليتا ضتؤ ئتةوان خةتتة طريتا

بياخنةرةوة ثيَكةن .

()1

 -5يارمةتي دانيان و مةسرةف كردنيان.
ئة ةش يةكيَكه ترة ةةو كردةوانةي كة رظي دةبيَ ثيَه مةستيَ بةرا بةر
دايك وباوكه واتة رظي دةبيَ خةر ه دايك و باوكه بدات و ل و بةرطيا بتؤ
بكرِيَ ةة كاتيَكدا ضونة تة ة نةوةو دةستيا كورتبوو ضونكة ةة شةرعدا الَ و
سا انه مة وو كةسيَك وةك مه باوك و دايكه واية.
ةتتة ( ررابوي كتتورِي نبررد ه وة) طيَرِدراوةتتتةوة كتتة كابرايتتةك متتات بتتؤ الي
ثيَغة بةر طوته:ئةي ثيَغة بةري خوا

الَ و نداةَه خؤم مةية وة باوكم

دةيةويَ بةبهَ ثرسه خؤم ةة الَ و سا انةكةم ببات ثيَغة بةري  ةة وةآل دا
ح! ) .
ح ألمب م
ت مىمال م
َةر وي( :أمق م

واتة  :خؤت و سةروةت و سا انةكةش مه باوكنت.)2(.

ةة َةر ودةيةكه تتردا متاتووة كتة ثيَغة بتةرَ ةر ويتةته( :ون أ.ندكد ردن
أط ب ك به م هأوا رن ك ب أ.ندك )(.)3

. [ 1ال أبو دا.د .ال ئي .ابن ر هه /صح ح أيب دا.د لأللب ين]2528 :ل
. [ 2ال أبو دا.د .ابن ر هه .غ و ]ل
[ 3و .اء الغأ ل لأللب ين]838 :ل
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واتة ( :نداةَتةكانتا باشترتي دامتات و كةستابةته ئيَتوة دةي ئيَتوةش ةتة
داماته كةسابةته ئةوا خبؤ ).
 -6دوعاو ثارِانةوة بؤيان،لة ذياندا يان لةدواي مردنيان:
يةكيَكه تر ةةو كتردةوة ضتاكانةي ترظي دةبيَت بةرا بتةر بتة دايتك و بتاوكه
بيكات ئةوةية كة دةبيَ مة يوة دوعاي خيَريا بؤ بكات

ا ئةطةر ةة ذيانيودا

ب ميش ياوا يةك نيية ضونكة ثيَغة بةر ا  ةة ضةندي َةر ودةدا مانه داوي
دوعاي خيَر بكةي بؤ كةستانيَك كتة ضتاكةياكيا ةةطةةَتدا كتردب
كرد بؤ دايك وباوك ةة ثيَ

كةواتتة دوعتا

مة وو كةسيَكةوةية ضونكة ضاكةي ئتةوا ظر ظرة

بةسةر انةوة ميش كةسيَك بة ئةندا ةي ئةوا ضاكةكار نةبو ةةطةةَماندا.
دوعاكرد بؤ دايك و باوك مةرضةندة كاريَكه ئةوةنتدة طترا نييتة بتةآلم تتؤ
ئتتةي وستتوةَمانه بتتةرِيَز! بتتةو دوعتتا كردنتتةت بؤيتتا ئتتةركيَكه ئتتايين بتتة هَ
دةميَنتي .
خواي طةورة ةة ئايةتةكةدا َةر اوا ثيَتدةكات دوعايتا بتؤ بكتةي و داواي
رِةمحةت و بتة ةييا بتؤ بكتةي ةتة ختواي طتةورة [:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ]( اإلسراء.)24 :
واتة( :وة بلَه :خواي طةورة رِةمحيا ثيَبكةي وةك ضؤ ئتةوا بتة بضتوكه
نيا ثةروةردةكرد).
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وة ةتتة دواي ردنيوتتيا متتةر ثيَويةتتتة دوعتتاي خيَريتتا بتتؤ بكتتةي ئتتةوةتا
ثيَغة بةر دةَةر ويَ ( :ون الرهل لرت ع د هره يف اجل دةم دوا :أين ه هدماي د ا:
ابسرغ

()1

.لد ،لك)

واتة :كابرايةك سةير دةكات ثلةي ظر بةر بؤتتةوة ةتة بةمةشتتدا "خؤيوته
كردةوةيةكه واي نيية كة خؤي بة شايةتةي ئةو يَطةية بزانيَ " بؤيتة ثرستيار
دةكتات دةةَيَ ت  :ئتتةوة ضتتؤ ت ئتتةم ثلتتة بتتةر ةم ثيَتتدراوة ةتتة وةآل تتدا ثيَتته
دةطوتريَ  :ئةوة بةمؤي ئةو دوعتاي ةيَؤتؤش بونانةوةيتة كتة نداةَتةكان بؤيتا
كردوي .
ةتتة رِوانطتتةي ئتتةو ئايةتتتةوة كتتة ختتواي طتتةورة دةَتتةر ويَ  [ :أن اشد ُهر ه

ه الم ُ ] مةنديَك ةة(اتب دن) طوتويانتة :مةركةستيَك رِظذي ثيَتنج تار
.لوالديك و َّ
دوعا بؤ دايك و باوكه بكتات ئتةو ا تاؤ خؤيتانه ثيَتداو ضتونكة ةتةو ئايةتتةدا
ختتواي طتتةورة باستته شتتوكرانة بتتذيَري ختتؤي و شتتوكرانة بتتذيَري دايتتك وبتتاوكه
بةيةكةوة كردووة

ا ضونكة شوكرانة بذيَري ختواي طتةورة ئةوةيتة ةتة رِظذيَكتدا

ثيَنج ار نويَذي بتؤ بكتةي كةواتتة بةمتة ا شتيَوة ثيَويةتتة ةةستةر ا رظذي
ثيَنج اري

دوعاي خيَر بؤ دايك وباوكما بكةي .

مةنديَك ةة ئةستاابةكا  طوتويانتة( :ىلدر ،الدد ء لأوالددينض ي د ا ال د

أد

الولد).
. [ 1ال أمحد .ابن ر هه .غ و  /ال أ أة ال ح حة]1598 :ل
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واتتتة :وا ميَنتتا ةتتة دوعتتاكرد بتتؤ دايتتك و بتتاوك دةبيَتتتة متتؤي متتةذاري و
تةنطةبةري ذيا بؤ كتورِ .مةةَبةتتة كضتي

بةمتة ا شتيَوةية .وة ةةوانةيتة ئتةم

رِاستيةيا بةضاوي خؤيا بينيبيَ .
سودةكاني ضاكةكردن لةطةلَ دايك وباوك:
بتتراي وستتوةَما  :ضتتاكة ةةطتتةلَ دايتتك و باوكتتدا متتة وي ستتود و قتتا انج و
بةرةكةتتتة ...بؤيتتة مةركةستيَك ختتواي طتتةورة يار تتةته دةري بيَت بتتؤ مةستتتا
بةوكارة ة نة ئةوا خيَرو ثاداشتتيَكه ظري ثتهَ بةخوتيوة و ميدايتةته داوة بتؤ
رِيَطاي سةرَرا ي..
كةواتتتة ئتتةي ئةوكةستتةي كتتة دةتتتةويَ بزاني ت ضتته ثاداشتتتيَك ضتتاوةرِيَتة
بةرا بةر ضاكةكاري ةةطةلَ دايك و باوك

َةر و تتؤو ضتةند طتوةَيَكه بؤنتدار ةتة

باخجةي ئةو سودانة-:
ضاكة لةطةلَ دايك و باوك نزيك ترين رِيَطاي طةيشتنة بة بةهةشت:
ئةي وسوةَمانه ذيتر ئايتا تتاكو ئيَةتتا انيوةتتة ضتاكة ةةطتةلَ دايتك و بتاوك
نزيكرتي رِيَطاية بؤ ضونة بةمةش

ئة ةش ووتةي خؤم نيية بةةَكو َةر ودةي

ثيَغة بةري ئا يز انة طويَ بطرةو بَي ةيَبكةرةوو!
ةتتة( بددد هي كتتورِي ر د ودةوة )دةةَيَتت  :طتتوو ئتتةي نيَتتردراوي ختتوا
كردةوةيةك نتزيكرتي كتارة ةةبةمةشتتةوة َتةر وي(:ال َّد ُ أد رواي ر د )(نويَتذ
كتترد ةةستتةرةتاي كاتتتةكانه خؤيانتتدا) طتتوو دواي ئتتةو َتتةر وي(:بددر الوالدددين)
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(ضتتتاكة ةةطتتتةلَ دايتتتك وبتتتاوك) طتتتوو دواي ئتتتةو َتتتةر وي( :اجل د ُد س س ددب ل
()1

اّلل)(تيَكؤشا ةة ثيَناوي خواي طةورةدا).
َّ

رِةزامةندي دايك وباوك هؤيةكة بؤ رِازي بوني خواي طةورة لة بةندةكةي:
ئاي دةستكةوتيَكه ضتةندة طةورةيتة كتة ضتاكةكار ةةطتة َل دايتك و بتاوكه
رِة ا ةنتتدي ختتواي طتتةورة بةدةست بيَنيَت

بتهَ طو تتا ختتواي طتتةورة ةتتة متتةر

بةندةيةكه خؤي رِا ي بيَ ئةوا بةختيارو سةركةوتوي مةردوو دونياي دةكات!
ئتتةوةتا ثيَغة بتتةر ا َ ةر ويتتتةته ( :ض د ه يف ض د الوالدددم .س د
س

الوالد)

ه يف

()2

واتة( :رِة ا ةندي خواي طةورة ةة رِة ا ةنتدي دايتك و باوكدايتة وة تتورِةيه
خواي طةورة ةة تورِةيه دايك و باوكةوةية).
ضاكة لةطةلَ دايك و باوك هؤي تةمةن دريَذي و زيادبوني رِؤزيية:
ثيَغة بةر ا  دةَةر ويَ ( :رن سرل أن ميد له يف مدرلم .يدداد يف زيدهض أ دل
()3

.الديهم .ل ل محه)

واتة( :مةركةس حة دةكات تة ةنه دريَذبيَ و رِ ة ورِظ ي َراوا بيَت

ئتةوا

با ةةطةلَ دايك و بتاوكه ضتاكة بكتات و ستيلةي رِةحتم بطةيةنيَ ).واتتة ستةردانه
1
2
3

.ال الب ي .ر أ م .الأ س مل أ
.ال الرترميم .ابن ةب نم .احل ك  /صح ح الرتغ ب لأللب ين2501 :
.ال أمحد /صح ح الرتغ ب2488 :
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كةسوكاري بكات.
ضاكةلةطةلَ دايك و باوك نزيكمان دةكاتةوة لة خواي طةورة:
مةةَبةتة كردةوة ضاكةكا

ياوا

ةة ثلةو ثاداشتتدا مة وشتيا دةبنتة

مؤي نزيك بونةوة ةة خواي طةورة بةآلم ضتاكة ةةطتةلَ دايتك و بتاوك كتورت تتري
رِيَطاية بؤ نزيك بونةوة ةة خواي طةورة بؤية (ابن بد

)( ضدي ه

مد ) دةةَيَ (:وين

ن أ أ م ً أيرب وم ه رن بر الوالد ).
( ميش كاريَك نا امن بةئةنتدا ةي ضتاكة ةةطتة َل دايتك و بتاوك بةنتدة ةتة ختواي
طةورة نزيك بكاتةوة ).
ضاكةلةطةلَ دايك و باوك هؤي سرِينةوةي تاوانة:
ئةم بةستةرماتة يتاتر ئاشتنات دةكتات بتةم رِاستتيية كابرايتةك ماتتةالي
ثيَغة بتتتةر طتتتوته :ت ت تتتتاوانيَكه طتتتةورةم كتتتردووة ضتتتؤ تةوبتتتة بكتتتةم
ثيَغة بةري َ ةر وي( :هل لك رن أ ي) واتتة( :دايكت
ئةوي

تاوة ) طتوته نتةخيَر

َةر وي ( :ل لك ردن لدةي) واتة (:ئةي ثورت مةية ) طوته بةةَهَ ئتيرت

ثيَه َةر و ( :لهد ) .واتة( :دةي ضاكةي ةةطةةَتدا بكتة) وة رِيَتزي بطترة تتا ببيَتتة
()1

مؤي سرِينةوةي تاوانةكان .

براو خوشتكة وستوةَمانةكامن! توا تة اشتاي ئتةو ستودانةبكة كتة كةسته
1

.ال الرترمي – .الأ س له – .ابن ةب ن .احل ك  /صح ح الرتغ ب لأللب ين2504 :
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ضاكةكار ةةطةلَ دايك وباوك بةدةسيت دةميَنيَ

وريتاب نةكتة خؤتتانه ةتهَ بتهَ

بةش بكة .
ضاكة لةطةلَ دايك و باوك لة ثرييداو لة ثاش مردنيشيان:
بتتراو خوشتتكه ئيمانتتدارم! بتتهَ طو تتا كاتيَتتك تتتؤش دةضتتيتة تة ةنتتةوة
حة دةكةي كة كةسيَك خز ةت بكات و يار ةتي بدات ...وة ببيَتتة ايتةي ثترِ
كردنةوةي الوا يةكان  ...باشرتي كةسيَكي

كة بةوكارة طرنطتة مةستتيَ رِظةَتة

كانتة ...ضونكة ندالَ ثاشةكةوته دايك و باوكةو مةةَطَاو بؤ ئةو رِظذة...
ئايا بؤضون ضؤنة دةربارةي باوكيَك كة ثَ بتووةو ضتؤتة ستاةَةوةو ئيَةتكه
الوا بووةو تواناي نة اوةو نداةَةكانيوه وا يا ةيَشيَناوة!
ئتتاخؤ نا اني ت ضتتةندي

تتار دايتتك و بتتاوك شتتةوخنونييا كيَوتتاوة بتتةمؤي

نةخؤشتته تتتؤوة ئتتاخؤ نا انيت ضتتةندة ةمحتتةتيا كيَوتتاوةو متتيالك بتتو بتتؤ
تيَركردن و بؤ ئةوةي بة ئاستودةيه خبتةوي  .ئتاخؤ نا انيت رِظذيَتك بتوو ئتةوا
مةةَدةسا بة مة وو كاريَكه سودبةخ

بؤت كة خؤت نةتدةتوانه متيش ستوديَك

بةدةس بيَني يا ميش يانيَك ةة خؤت دور خبةيتةوة !
ئايا دةطوجنيَ ئيَةتا تؤ ئةو مة وو ضاكةية ةة بَ خؤت بةريتةوة !
ئة رِظ ثيَويةتة ةةسةرت كة :بةدياريانةوةبي و ضاكةيا ةةطتةلَ بكتةي ,
بةسؤ بي ةةطةةَيا وةك ضؤ ئةوا بةديارتةوة ئة انتةوةو بةةيَوتاو ضتاكةيا
نةكتتةي بيَزاربيت ةتتة خز تتةتكردنيا

ةةطةةَتتتدا دةكتتردوو بةستتؤ بتتؤ ةةطتتةةَ
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ضونكة ئتةوا متةرطيز بيَتزار نتةدةبوو ةتة خز تةت كردنته تتؤ ...ختواي طتةورة
دةَتتةر ويَ [ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ

](اإلسراء)23 :

وة ثيَغة بةر ا َ ةر ويةته "( :غد أند ُدهُ ََُّّ غد أند ُدهُ ََُّّ غد أند ُدهَُ ي دل ردن
()1
اّلل ي اَرن أد . ،الديه د الهل أةد ُو أ .كأ م ََُّّ َل يد ُ ل اجلَّة")
ُسوا َّ
واتة( :ةوته بةخؤةَداضهَ ةوته بةخؤةَداضهَ ةتوته بةخؤةَداضتهَ طوتيتا كتهَ
ةوته بةخؤةَداضهَ ئةي ثيَغة بةري خواَ ةر وي :ئةوةي بطات بة ثتَي دايتك
وباوكيدا يا يةكيَكيانداو"خز ةتيا نةكات و بةومؤيةوة"نةضيَتة بةمةشتةوة).

وة ضاكة لةطةلَياندا لة دواي مردنيان بةم شيَوةية دةبيَت:
دوعتتتاكرد بؤيتتتا داواي ةيَؤؤشتتتبو بؤيتتتا وة متتتاوةةَه و رِيَزطتترت ةتتتة
ماورِيَكانه .ثيَغة بةر ا َ ة ويتةته( :ون الرهدل لرت دع د هرده يف اجل دةض دوا :أىن
ه هماي!

1
2

ا :ابسرغ

()2

.لد ،لك)

.ال ر أ
.ال أمحد .ابن ر هه .غ و  /ال أ أة ال ح حة1598 :
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ةة (أيب برد )وة ئةوي

ةة(أيب روس األش

ري)( ضي ه

مد ) طوتويةته :ضوم بؤ

شاري ةدينة ( بد هي كتورِي مدر) متات بتؤالم و طتوته :دة انيت بؤضته متاو
بؤالت ضونكة طويَم ةة ثيَغة بةري خوا بووَ ةر وي( :رن أةدب أن ي دل أابل يف
يللض أ ل و وان أب ه ب دل).
واتة( :مةركةس دةيةويَ ةةناو قةبرةكةيودا سةردانه باوكه بكتات ئتةوا بتا
ةة دواي ردنه سةردانه براو"ماورِيَكانه" بكات) تا ضتونكة ةتة نيَتوا عو تةري
باوكم و باوكتدا برايةتيةكه ثتةو مةبوو ني

حة م كرد ئةو ثةيوةندية بطةيتةمن

()1

و بةردةوا ه بكةم.

براي وستوةَمامن ئة تةش ميَوتتا كة تة ثيَوكةشتيا بكتةي ضتونكة دايتك و
ظريا يار ةته داوي كاتيَك تؤ ميَوتا بضوك بؤي

باوك

تةنانةت بة طةورةي

مةر ضاكةي ئةوان ثيَطةيوتووة بؤية ضتاكةبكة ...ضتاكةبكة ...ئتةي خوا يتاري
سةرَرا ي ةة دونياو قيا ةت!
أط د د د د د د د د د ددع اإلل د د د د د د د د د دده كمد د د د د د د د د د د أر د د د د د د د د د ددر

.ارد د د د د د د د د د د د د د د ددأل د د د د د د د د د د د د د د د د اد ،ابحلد د د د د د د د د د د د د د د ددم

.أطد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع أاب ،ن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دده

اب ،يف د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددد ال د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددغر

.ا

1

وي د د د د د د د د د د د د د د وة د د د د د د د د د د د د د ددد اله د د د د د د د د د د د د د ددل

د د د د د د د د د ددع ألر د د د د د د د د د ددك .ا ضد د د د د د د د د د د

.ال ابن ةب ن /صح ح الرتغ ب لأللب ين2506 :
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ض ةند منونةيةكي زيندوي ضاكة لةطةلَ دايك و باوك:
براو خوشكه وسوةَمامن! ئة تةي ختوارةوة ضتةند وونةيتةكه رِاستيت ئتةو
رِظآلنة كة ضاكة كار بو ةةطةلَ دايك وباوكيا

بةرِاسيت باشترتي كتةس بتوو

بؤية ئةو كارةيا بؤت ة وونةو وةضة بةوةضة دةيطيَرِنتةوة! َتةر و تتؤو ضتةند
وونةيةك:
(حممد با سملنكدر رمحل ه) دةةَيَت ( :بترت أممرز ر رل أ ريص ىخي أمري نمرو ي رليص ى را

ي وين أن ل ليت بل لتل!).
واتة( :شةويَكيا

قاضه دايكمم دةشيَال وة براكةم شةو نويَذي دةكترد

وة ثيَم واية كاري ئةو شةوةي

ةةوي ئةو ئة رو ثاداشيت ياتر بيَ ).

وة (ظب ان برا نلري) باشرتي رِيَزي دايكه طرتووة بؤية شتةويَكيا الي دايكته
دةبيَ ئةوي

كة دةخةويَ شتيَكه ئةو دةدات بةخؤيدا ئتة ي

مةةَدةستيَتة

سةر ثهَ و حة ناكات دانيويَ وة نايتةويَ خةبةريوته بكاتتةوة تتا بةتتةواوي
ميالك دةبيَ بؤية ئيوكةريَكه ديَ ئة ي

ثاةَه ثيَوةدةداتةوة تاكو دايكه تيَر

خةو دةبيَ و خؤي خةبةردةبيَتةوة!
كابرايةك دةضيَ بؤ الي (حممد ي كورِي سرييا) كةالي دايكه دةبيَ
دةةَيَ ئةوة وحةممةد ضيةته خؤ نةخؤش نيية ئةواني

ئيرت

دةةَيَ  :نةخيَر بةآلم

كة ةة خز ةته دايكيدا دةبيَ ئابةوشيَوة الوا ي دةنويَنيَ !
وة (زيا سل ابدياي كورِي سن ني رضي ه ننممرا) ئةوثةرِي ضاكةكار بووة ةةطةلَ
دايكيدا كةضه مةرطيز نةيانبينيوة ةةطةلَ دايكيدا ةة دةوريةكدا نا خبوات بؤية
ثيَه دةوتريَ  :تؤ كةسيَكه ظر باشي بؤ دايك كةضه مةرطيز نة ا بينيوي
19

ba8.org

ضاكة لةطةأل دايك و باوكدا ...................................................................................

نانه ةةطةةَدا خبؤي

ئةوي

دةةَيَ ئاخر ةتةوة دةترستم ت دةست بتةرم بتؤ

تيكةيتتةك كتتة ئتتةو ثيَوتترت حتتة ي ضتتوبيَتة ستتةري و بتتةوة نارِةحتتةته بكتتةم و
تاوانبارمب!
وة ( ري كورِي نمو كورِي ر ) ظر كةسيَكه باش بووة ةةطةلَ باوكيدا بؤية
ةةكاته شةودا مة يوة ةة ثتيَ
دوايةوة د ةرِظيو

باوكيتةوة دةرِظيوت وة ةتةرِظذدا مة يوتة ةتة

وة مةرطيز نةضؤتة سةربانيَك كة باوكه ةة ذيَردا بوبيَ !

مةروةما ( لي كورِي حيدىي بررهدي) ظر ضاكةكار بووة بةرا بةر بة بتاوكه
وة حيددىي بتتاوكه بتتةئاوي طتتةرم نتتةبيَ نةيتتدةتوانه دةستتنويَذ بطريَتت

ئتتيرت

اريَكيا يندا دةكريَ و نةيانشيَال شتيَك ببةنة ناو يندانةكة تتا ئتاوي ثيَطتةرم
بكة ئةوي

كةباوكه بةتةواوي خةوي ةيَكةوت مةستتا قتاثيَكه كتانزايه ثرِكترد

ةةئاوو نزيكه كردةوة ةة ضراخه ناو يندانةكةو تاكو بةيانه بة ثيَوة رِاوةستا بتؤ
ئةوةي ئاوةكة بؤ باوكه طةرم بكات دواتر كة بة ةيا انه قةدةغةيا كترد كتة
ضرا بربيَتة ناو يندانةكةيا بؤية ( دل) قاثةكةي ثرِدةكرد ةة ئاوو تاكو بتةيانه
دةينا بة سك و سينطه خؤيةوة ئيرت ئاوةكة تؤ يَك ستارديةكةي نتةدة او بتةيانه
دةسنويَذي بؤ باوكه ثيَدةطرت.
وة (ةجري كورِي دي كورِي األدبدر)يت

توا بةدةست نويَنتةكانه دايكته

دةطةرِا يا ثويت رِوت دةكتردو توا ختؤي ةيَدةخوتا دةيطتوت نتةك شتتيَكه
تيابيَ ئا اري دايكم بدات ثاشا دايكه ثاةَدةخة ةةسةري.
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براو خوشكة ئا يزةكامن! ئةوةي سةرةوة ضتةند وونةيتةكه ئتةو رِظآلنتة بتوو
كة ةةطةلَ دايك و باوكيا باش بو و ضاكةكار بو دةي ئيَوةش مةولَ بدة ةتةو
ؤرة كةسانةب ضونكة باشي بؤ دايك و باوك رِيَطةيةكة بؤ بةدةست ميَنتانه
رِة ا ةندي خواي طةورة ...وة ختواي طتةورة ثوت و ثتةنات دةبيَت ةتة دونيتاو
قيا ةتتدا.
.احلمد ع ىل مم .ال

.ال

أ نب حممد .آله .أصح به .الر ب نللل
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