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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .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 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.
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سوثاس و ستايش بؤ خواى طةورة صآلوات و سةالم لة سةر نيَراوى خواى  
   .(.......دواى ئةوة) طةورة

بيسكتةاا  لكة    ئكةى طكو    ،فرميَسككةاا  ااووونكة طوفتكار    -خوشكى بةرِيَزم :
؟ رِيَطاى رِؤشكن بكووة   شويَن اةلَهاونيا  لة اوىَية ،؟ رِاستىيةاا  دةراةووناويَن
و او  دةضيت؟ مل بكؤ اكو  دةنيَيكت؟    ؟ ئةى وؤ بةرةرِيَبوارةاةى لة او ية ،وة

؟ ئكةى بكئ ئاطايكت لكةوةى اكةموو ضكراةاانى  يانكت        بؤ بةاةشكت يكا  بكؤ دؤ ة    
يَنككةوة و ضككى بككةدلَتا ديَككت دة انريَككت و     ت و طوفتارةاانككت اككؤ دةار دةنوسككريَ

   .اةلَسواةووةاانت  مارة دةاريَن

 .(1) [                                             َأَيْحَسُب اْلِأْنَساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى   ]

مكرد   وا  .؟ ثرسينةوة وا ى ىلَ دةايَنريَتئايا ئادةميزاد وادة انيَت بئىلَ :واوة  
اؤوكايى   ى ئكةوا نزيك  بوونكةوة   ،والَكة مكووى سك ى    ،يةخةى طروى و اؤوايى  يانتكة 

ةبكئ بكة ناويانك ا وكئ     لةبةر دةمتا ضكةن  ؤؤناييَك  اكة  د    ، يانتة ثئ رِائةطةيةنيَت
 .ةخةوى بئ ئاطايى و ئاطادار بةرةوةدةوؤش رِاثةرِة ل ،ب ةرِيت

                                                           

 { .36}سورة القيامة: (1)
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 )مصيبة(   خكواى طكةورة بكة اارةسكات نكاوى بكردووة       ،مردنكة  -يةاةم ؤؤناغ :
   :فةرموويةوى

  (1) [                                              ي اْلَأْرِض َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوت                           ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِف       ]

يتا  و اارةساوى مكرد   ااوئ بة ةوى ا رِؤيشنت بؤ بةدةست ايَنانى رِؤ : واوة 
)بزانة وون و ويذى  -انيش دةربارةى مرد  وووويانة:. اةن   لة  اناييةخةى طرون

جطكة   ،نةيَت ضؤاةس اةست بة رِاستىيةاةى نااات و نايزان ،ئا ارى طيا  ايَشا 
ئةوانككةش اككة ايَشككتا ئا ارةاككةيا  نةضككة وووة     ،لةوانككةى ئا ارةاككةى دةضككة   

بكة ثيَوانكة اكرد      . انن وةك ئةو ئا ارة جةستةىيانة اة اةسكتى ثكئ دةاكة    وائة
 )اليوح(  ضونكة ئا ارى طيا  ايَشا  ايَرش دةااوكة سكةر طيانةاكةخؤى     .)القباس 

ة لة دةمارو خويَن بةر و خكويَن ايَنكةر   اةموو بةشةاانى ورى جةستةش دةطريَتةو
ةش لكة وكةوؤى سكةرةوة اكةوا بكةرى      و جومطة و بنى مووةاا  و ثيَستى جةستةا

: ئكا ارى طيكا    اكةوا وووويانكة   ،اخؤشكى و ئا ارةاكةى  مةثرسكة لكة طرانكى و ن    ،ثئ
ضكونكة   ،ايَنا  بة مشار و ؤروانك   بكة طكا    ايَشا  وون  ورة لة مششيَر ليَ ا  و دا

داايَنا  بة مشكار و ؤروانك   بكة طكا  و شكيَوةاانيا  ئكا ار        شيَر ليَ ا  وئا ارى مش
و ئككةى ضككؤنة ئةطككةر رِاايَشككراو  ،لةبككةر ئككةوةى ثةيوةسككنت بككة طيانككةوة ئةضككيَذ  

بةرِاستى ىلَ دراو بؤية ااوار دةاات و دةؤيذيَنيَت  ،؟دامالَراوةاة طيانةاة خؤى بيَت

                                                           

 { .106}سورة املائدة: (1)
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آلم ئةوة خةريكة طيانى دةايَشريَت دةنط بة ،كة ايَز لة دأل و دةروونى ا ماوةضون
و ااوارى دةبرِيَت و الوا  دةبيَت و لةثةل و ثؤ دةاةويَت ضونكة طرانكى ئا ارةاكةى   

سكةراةووووة بةسكةر دَليك او ثكةاى دلَكى خسكتووة بكة          ؤر اارى اردؤوة سةرى و
شيَوةيةك ئا ارةاة اةموو جةستةى طروؤوةوة و اةموو بةشكةاانى و ئةن امكةاانى   

ئكا ارى طيكا  ايَشكانة اكة ميَشككى ويَك         ،و ايَزى ااوار اردنى ىلَ برِيكوة    داوةويَ
ئةواةسكةى لكة    بؤية ،لة جوولَة خستووة داوة و  مانيشى الأل اردووة و ضوار ثةىل

اككاواريش بيَككت اككةميَ    طيانةآلدايككة زككة  دةاككات ئةطككةر بتوانيَككت بككة وكككة وكككو   
ةى طيككانى دةايَشككريَت ئةطككةر ايَككزى جككا ئككةو اةسكك ،بككةآلم ناووانيَككت ،حبةويَتككةوة

ويَ امبيَنئ يةر يةرة و دةنط لة ؤورِط و سنطئوة دةبيستى و رِةنطى دةطؤرِيَكت و  
اةوا ضكاوةاانى بكةر     ،ناوةوةو دةرةوةى الشةى طروؤوةوة لةبةر ئةوةى ئا ارةاة

يككةك و سككةر دةبنكةوة بككؤ الى بةشككى سككةرةوةى ثيَىَوةاكانى و  مككانى دةضككيَتةوة   
لكة زكالَى ئكةو جةسكتةية مةثرسكة لكة ااويَكك ا اكةموو          ،سةو  دةبيَكت  ثةجنةاانى

ثاشا  ئةن امةاانى لةش اكةمووى ووردة ووردة   ،دةمارةاانى رِيشةايَش دةاريَن 
لوالؤكةاانى و ثاشكا    دةمر  لةسةرةواوة اةردوو ثكئى سكارد دةبنكةوة و ثاشكا      

دةبيَت اةوا  ناخؤشىاةر ئةن امةش ئا ار دواى ئا ار ناخؤشى دواى  ،اةردوو رِانى
ئةوااوة ضاوى لة دونياو اكةس و اكارى دةبرِيَكت ودةرطكاى      ،طيا  دةطاوة طةرووى
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ئكةى طيكا  دةرايَنكةرى ئكةو اةسكانةى لةسكةرة        ،(1)وةوبةشى لةسكةر دادةخريَكت  
 . وا  لة ئاطرى دؤ ة  مبا  ثاريَزةمةرط دا  ئةى ليَبوردة لة وا

بكااا  ياااُ َّا   ااا    ،ذا وقااال اقااا  قااا   ( اكااااث ان ااااث )  :ؤؤنكككايى دووةم : طكككؤرِة 
يتاا  اا ،فاات ت كاا ،ت اارك   اة اااة وال ااار  فقياا  لاا  : ،ِلح فقااا: : َّث  رساااو:    هاارا   ن  وت  كااا  مح

()    ِح: اخرا ةقا: : َّث  الق  وَّث ل   ،ف اا ب داد    أَّ ا  م ا    ،ا م ا   فانث  ا ،أّو: م   زح:  محن م اا
ااد  م اا    االّ القاا    ،ط  مارأَّاا   م  ر اا ا  ق اا ): ()قااا: : وقااا: رسااو:    ،َّاا    م اا   ف ااا بدااد   أ  

ُ  م ا    ية دةطريكا اكةوا   اةر ااويَ  لةسةر طؤرِيَ  بوةستا ()عثمان  :واوة  ،(2)(أفر ا
اةضكى ناطريكت   ثيَيا  ووت : باسى بةاةشت و دؤ ة  دةاريَكت   ،رِيشى وةرِ دةبوو

القا  او:  ): فةرموويةوى () غةمبةر؟ وووى : بةرِاستى ثيَبؤضى بؤ ئةوة دةطريت
ِ: االرا ة واوككة  ،(3)(ا اد م اا   وَّث ل َّا   ف ااا بداد ،فاانث َّا   م فااا ف اا بدااد  اَّ ا  م اا  م اا

ؤؤنايكةاانى   ،اةر اةس لكة سكزاى طكؤرِ رِ طكارى بكوو      ،طؤرِ يةاةم ؤؤنايي دوايىية
و ناخؤشكى  اةر اةسيَكيش لةسكزا  ،ة ئاسانرت رِ طارى دةبيَت ليَيا ورى دواى طؤرِ ب

((  ؤؤنايةاانى ورى دواى طؤرِ ؤورس ورو طرانرت دةبن لةسكةرى  ،طؤرِ رِ طارى نةبوو
مارأَّاا  م راا ا قااط اال والقاا   :)فةرموويككةوى () . ثاشككا  ووووويككةوى : ثيَغةمبككةر 

لكة   ،وة طكؤرِ ورسكناك ورنكةبووبيَت لىَكى    واوة اةرطيز دميةنيَكم نةبيني ،(4)(أفرُ م ا 

                                                           
 ( .4/461انر  : االيياء لقغزايل )( 1)

 , وأمحد.(4267ي ن, وابن ماجة) (2308ار ج  : الرتمري )( 2)
 ( م  د االمام ان اث بن افاث.456ار ج  : امحد )( 3)

 ( .2345ار ج  : الرتمري )( 4)
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: ثيَغةمبكةر  ( ووووةيكةوى ) ةرِائى اورِى عا يك((دا اكاوووة  زةديسيَكى دريَذى )ب
()  ( :َّسااتديروا  م ماان ااارا  القاا  اةلةسككةر طؤرِيَكك  دادةنيشككت دةى فككةرموو، 

واوة دووجار يا سئ جار دةى فةرموو ثةنا بطر  بة خكواى طكةورة    ،(ما ت  او الات 
جككا  وويككةوى ))فةرم ()اككاوووة ثيَغةمبككةر  داديثيي لككة سككزاى طككؤرِ . اككةر لةوزككة

و ثكئ  طيانةاةى دةطيَرِيَتةوة بؤ ناو الشةاةى و دوو فريشكتة ديَكن داى دةنيشكيَنن    
ثكئى دةلَكيَن    ،ش دةلَيَت : ثةروةدطارم )اهلل(يكة ئةوي ،دةلَيَن : ثةروةردطارت ائية

ثئى دةلَيَن : ئكةو ثيكاوةى    ،ةويش دةلَيَت : ئاينةاةم ئيسالمةئاينةاةت ضىية؟ ئ
اشا  ث ،() ئةو ثياوة نيَرراوى خواى طةورةية ؟ دةلَيَت:ن ا ائيةناووا نيَرراوة لة

 ؟ دةلَيَكت : ثةيامةاكةى خكواى طكةورةم خويَنك ةوة و     ثئى دةلَيَن : بةضيادة انيت
جالةئامسانةوة بانط بيَذيَ  بانط دةاات بكة رِاسكتى    ،باوةرِم ايَناو و بةرِاستم  انى

و ثؤشكااى بةاةشكتى لةبكةر     بةن ةاةم رِاستى اكرد لةبةاةشكت جكئى بكؤ رِاخكة      
و بةرامكةى   لكةبؤ   فكةرمووى : جكا   ،بكةنكةوة  بكة  و دةروا ةيةاى لةبةاةشت بؤ

 ،بكككات طؤرِةاككةى بككؤ فككراوا  دةبيَككت اككةوا ضككاوى برِ ،بةاةشككتى بةسككةردا ديَككت 
فةرموويةوى : ثاشا  ثياويَكى رِيَ  و ثيَ  و جكوا  و ثؤشكاك جكوا  و بكؤ  خكؤش      

ةورِؤ ةيكة اكة   ةبيَت ليَكت بكةوةى ثيَكت خؤشكة ئةمكة ئ     ديَتة الى ثكئى دةلَيَكت مكذد   
؟ رِوخسكارت لكة رِووخسكارى    ئكةويش ثكئى دةلَيَكت وكؤ اكئى      ،بةلَيَنت ثكئ درابكوو  

ئةويش دةلَيَكت   ،دةلَيَت: من اردةوةى ضااى وؤم ،ايَنابيَت اةسيَ  دةضيَت خيَرى
و  و سكاما  : ثةروةردطارم رِؤ ى ؤيامةت بهيَنة اةوا بطةرِيَمةوة بؤ ناو اةس و اكار 
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اوةرِ دةاككات اككةوا  ثاشككا  وةصككاى زككالَى طيككا  ايَشككانى بككئ بكك     ،مككالَم .... ((
دوو فريشتة ديَن و داى  ،يانةاةى دةطةرِيَتةوة بة الشةي ادووبارة طدةفةرمويَت : )
ثاشكا    ،ثكئى دةلَكيَن : ثكةروةردطارت ائيكة؟ دةَليَكت : اااكا نكا ا         دةنيشيَنن و

ثئى دةلَكيَن : ئكةى ئكةو     ،؟ دةلَيَت : اااا نا ا ةثئى دةلَيَن ئةى ئاينةاةت ضىي
 لةئامسانةوة بانط خوا يَ  ،وة ائية؟ دةلَيَت : اااا نا ا ثياوةى لة ناووان ا ااوو

لكةئاطر جكئى بكؤ رِاخكة  و دةروا ةيكةاى لكة        ،بانط دةاات: بةرِاسكتى درؤى اكرد  
ةسكةردا و  دؤ ة  بؤ بكةنةوة جكا اكةآلوى طكةرمى و وكةط و طكرِى دؤ ةخكى ديَكت ب       

 ،اانى دةضن بةيةا ا وئ ثةرِ دةاكات طؤرِةاةى لةسةر ديَتةوة يةك اةوا ثةراسووة
ذدة : مك و بؤطة  ديَت بؤالى ثئى دةلَيَت ثاشا  ثياويَكى ناشرين و ثؤشاك ناشرين

 ،ية بةلَيَنت ثكئ دراوة اكة دةيبينكى   ئةمة ئةو رِؤ ة ،بيَت ليَت بةوةى ثيَت ناخؤشة
 ،وت لةسكةرو ضكاوى اةسكيَ  دةضكيَت شكةرِ بهيَنيَكت      ؟ سكةرو ضكا  ى: وؤ اكئ دةلَيَت
روةردطارم رِؤ ى : ثككةدةلَيَككت ئككةويش ،ويش دةلَيَككت مككن اككردةوة ثيسككةاانتم ئككة

 . (1)(ؤيامةت مةايَنة

ئةى خوشكى بةرِيَزم : بةو ثئية ئةاىى بةاةشت لة طؤرِاانيان ا خؤشىيا  ثئ 
لكة طؤرِاانيانك ا ثكةنا    ئةطات و سزا و ئا اريش بةردةوام دةبيَكت بكؤ ئكةاىى دؤ ة     

اةرِةنادا و  ( فودةاات بة) دةطرين بةخواى طةورة اةوا ئةو رِؤ ةى ئيسرافيل
 اةلَسانى رِؤ ى دوايى بآلو دةااوةوة .

                                                           

 ( وهو يدَّث صحيح .4753ار ج  : ابو داوود ) (1)
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طكككو  بطكككرة لةثكككةروةردطارى بكككةوواناو شككككؤمةن  اكككة   خوشككككى بكككةرِيَزم: 
 :دةفةرمويَت

ََا ُُإْم ِيَيإا                                                      َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت   ]                                                                                               َوَمْن ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ُثمَّ ُنفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفإِِ

 .(1) [            َيْنُظُروَن 

فودةاريَككت بةاككةرِةنادا )ال ككور( اككةر اككةس لككةئامسا  و  ةوى دابيَككت  :واوككة 
دةمريَت جطكة لكةو اةسكةى خكواى طكةورة خكؤى ويسكتى لةسكةرة مبَينكئ ثاشكا            

 ،اةموو بكةثيَوة  ضكاوةرِوا  دةاكة     ثيَ ا دةاريَتةوة ااويَ  دة انى فوويةاى ورى
خواى طةورة و بكةووانا و شككؤمةن  لكة سكورةوى )يكو(دا وةصكاى ئكةو ديكاردة          

 :دةاات و دةفةرمويَت

ََا ُُْم ِمَن اْلَأْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلوَن * َياُلوا َيا َوْيَلَن   ]                                                     ا َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرَيِدَنا ََُذا َمإا َوََإَد                                                                                                      َوُنِفَح ِفي الصُّوِر َفِِ

ََا ُُْم َجِميع  َلَدْيَنا ُمْحَضُروَن  .(2) [                                                                                                                       الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن * ِإْن َكاَنْت ِإلَّا َصْيَحًة َواِحَدًة َفِِ

ااوكئ دة انكن اكةموويا  لكة طؤرِاانيانكةوة ديَنكة        ،واوة فودةاريَكت بةاكةرِةنادا  
دةلَيَن وةيل بؤ ئيَمة ئكةوة اكئ  ينك ووى     ،بةرةو ثةروةردطاريا  دةاشيَنةرةوة د

اردينةوة لة طؤرِاامنانةوة ئةمة ئةو رِؤ ةيكة ثكةروةردطارى ميهرةبكا  بكةلَيَنى يكئ      

                                                           

 { .68}سورة الزم : (1)

 .{53-51}سورة َّس:( 2)
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لةو ااوةدا اكي  نابيَكت جطكة     ،ةوالَى رِوودانيا  بةرِاست دابوودابوين و نيَراوةاا  ا
 وويا  لةبةردةممان ا ئامادةاراو .ملة دةنطيَكى بةر  ااويَ  دة انن اة

خةلَ  لةسةر ضى مردوو  لةسةر ئكةوة  ينك وو دةاريَنكةوة و ديَنكة دةرةوة لكة      
ئةطةر  ،ئةطةر لةسةر خيَر مردبوو  لةسةر خيَر  ين وو دةاريَنةوة ،طؤرِةاانيانةوة

ئككةوة ضككااى يككا  خراثككى  ،وةلةسككةر شككةرِ مردبككوو  لةسككةر شككةرِ  ين وودةاريَنة 
 خواىطةورة وشكؤمةن  دةفةرمو َ:،بكاتلةخوا دةخوا ين سةالمةمتا   ،اؤوايىية

 .(1) [                                                                                                           الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّبا ال َيُقوُموَن ِإلَّا َكَما َيُقوُ  الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ   ] 

واوة ئةوانةى سوو دةخكؤ  لكة طكؤرِدا رِاسكت نابنكةوة وةك اةسكيَ  نكةبيَت اكة         
 تا  دةستى ىلَ وةشان بيَت .شةي

بةرامبكةر ئكةوةش باسكى ئكةو صكةزابىيةية اكة ئيبرامكى بةسكتووة لةزكة  و          
َّغ اقو  اااء وسادر وكف او  ب الوبا  والب او  ب يار وال   ا وا  )) دةفةرمويَت ،دةمريَت 

واوة بيشؤر  بةئاوو سي ر و بةرطةاكةى خكؤى    .(2)(( رأس  فنن  َّ دث َّوم القيامة مق يا
ضكونكة رِؤ ى   ،بكة ااكن و بكؤ نىىؤشكى ىَل مكةدة  و سكةرى دامةثؤشكن        بؤ بككة  

 .(ل يك القفم ل يكؤيامةت اة  ين وو دةاريَتةوة دةلَيَت )
 

 

                                                           
 .{275}سورة ال ق ة:( 1)
 (.939(, م قم )1253ار ج  : ال خاري )( 2)
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 ((  احلشر–كؤكردنةوة )) 
 

ليَككرةدا اةرضككى لةسككةرةوا و   ، وو اردنككةوة خككةلَ  اككؤ دةاريَتككةوة دواى  ينكك
سكتةم   ،ةاكةى و راو وبكو اك  ،باوك و اورِ ،اوة اؤ دةاريَتةوةاؤوايى ا دروست ار
 :دلَ ار و دلَربِاوةاةى وةك خواى دةفةرمويَت ،ليَكراو ستةمكارةاةى

 .(1) [                                                                                      ُيْل ِإنَّ اْلَأوَِّلنَي َواْلآِخِريَن *  َلَمْجُموَُوَن ِإَلى ِميَقاِت َيْوٍ  َمْعُلوٍ     ] 

واوة بىَئ ئةوانةى لةسةرةواوة دروست اراو  و ئةوانكةى لكة اؤوايىك ا دروسكت     
 ،شكويَنيَك ا اكؤ دةاريَنكةوة    و  لة ااويَكى ديارى اكراودا لكة رِؤ ى ؤيامةوك ا لكة    ارا

 :اةروةاا خواى ثاك وبيَطةرد دةفةرمويَت

 .(2) [                                                   ََُذا َيْوُ  اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َواْلَأوَِّلنَي    ] 

ئةمة رِؤ ى جيااردنةوةيكة اكة ئيَكوة و ثكَيش ئيَوةمشكا  اكؤ اردؤوكةوة         :واوة 
 وئى ا .

ئكةو   ،ووى و ثكئى ثكةوى  بةرِيَزم وؤيش ئةو رِؤ ة اؤ دةاريَيتةوة بكةرِو  خوشكى
ثرسكى : ئكةى نيَكراوى خكواى      ()دةربكارةى لكة ثيَغةمبكةر     () رِؤ ةى عائيشة

ؤ دةاريَنككةوة سككةيرى يككةارتى     و ثيككاو بككةرِوووى بككة يةاككةوة اكك   ()طككةورة 

                                                           
 {.50-49}سورة الواقدة:( 1)

 { .38}سورة امل ستت: (2)
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 راا  بدماافم ا  اياائشااة ارماا  أ ااد ماان أث َّ فككةرمووى )) () ؟ ثيَغةمبككةردةاككة 
ة بيكا  ثكةر يَت سكةيرى    ئكةى عائيشكة اارةاكة  ؤر لكةوة طكرانرت      :واوة ،(1)(( بدض

زةشر دةاريَت اكةوا   اةمووشتيَ  ( ووووويةوى ))) ئينب و عةباس ،يةارت بكة 
   :خواى طةورةش فةرموويةوى ،ميَشيَكيش ((

ََا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت   ]  .(2) [                             َوِإ

 .لةو رِؤ ةدا ،ايَويش اؤ دةاريَنةوةانىةبةرانى واوة ااويَ  طي

ََاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَر   ]                                   ى َوَما ُُْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ                                                                                                                          َيْوَ  َتَرْوَنَها َتْذَُُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة ََمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ 

   .(3) [                       َََذاَب اللَِّه َشِديد  

ر اةيكة ئاطكاى لكةوة ناميَنكئ شكدى ثكئدةدات       واوة لةو رِؤ ةدا اةرضى شكددة 
خكةلَ  سكةر خكؤش دةبينكى      ،اةرضى دووطيا  اةية اؤرثةلةاكةى لكةبار دةضكيَت    

لةرِاستى ا سةرخؤش نني بةلَكو سزاى خواى طةورة ئةوةن ة وون و ويذة سةرى ىلَ 
 .اةر لةو رِؤ ةدا ،شيَوان وو  

 .(4) [                      َوال ُُْم ُيْنَصُروَن                                           َيْوَ  ال ُيْغِني َمْوىًل ََْن َمْوىًل َشْيئًا   ] 

                                                           

 ( .2859( , وسقم )6527ار ج  : ال خاري ) (1)

 { .5ورة التكوَّ :}س (2)

 { .2}سورة اِل : (3)

 { .41}سورة الدراث: (4)
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ئكةو   .واى خكؤى نااكةويَت بكةاي  شكيَوةيةك    طةورة فريكاى ب ك   ،ئةو رِؤ ة :واوة
رِؤ يش نزي  دةبيَتةوة لةو خةلَكةوة مكاوةى   ،رِؤ ة اةموو اةس دةلَيَت خؤم خؤم

ة ثكئى ئكارةق ديَكت اةيكة     اةية اةوا ؤول ،خةلَكةاة نوؤمى ئارةق دةبن ،ميليةك 
ئةطاوككة اككةردوو  ارةقئككاةيككة  ،ة اككةوا سككةر طككؤى مةمكككةاانى اةيكك ،واناوؤككةدى
ئكةو خةلَككةش اكة اؤدةاريَنكةوة سكئ       ،اةية ئارةق وا لغكاوى دةطكات   ،طويَ كةى

 ()( ووووويككككةوى : ثيَغةمبككككةر ) جككككؤر  : لةئككككةبى اككككورةيرةوة اككككاوووة
 ،صاا فا رك ااا   ،صاا فا مشااا   ،  ال اااي َّااوم القيامااة التالااة اصاا ا حيشاا فةرموويككةوى : ))

قاا: َّث الاري أمشااهم  ،و:   كيل ميشاوث اقا  وجاوهفموص فا اق  وجوهفم قي  : ايرس
اقاا  أقاادامفم قااادر اقاا  اث ميشاايفم اقاا  وجااوهفم أمااا ا اام َّتقااوث بوجااوهفم كاا  يااد  و 

 ،واوككة رِؤ ى ؤيامككةت ااوككئ خككةلَ  زةشككر دةاريَككت و اككؤ دةاريَتككةوة  ،(1)((  ااو 
 ،ارى ديَكن وثؤليَكيكا  سكوارة بةسكو    ،ديَكن  وةسئ ثؤلن : ثؤليَكيا  ثيكادة  بكةثئ   

ةر وووكرا : ئكةى نيَكرراوى خكوا ضكؤ  لةسك       ،كيا  لةسكةر رِويكا  ديَكن بكةرِيَوة    وثؤليَ
؟ فةرمووى : ئكةو خوايكةى لةسكةر ؤاضكيا  ئكةى بكرد        رِوويا  ديَن دةرِؤ  بةرِيَوة

اكة دةرِؤ   بةرِاستى ئةوانكة   ،لةسةر رِوويا  بيا  بات بةرِيَوةوواناى اةية  ،بةرِيَوة
 .ىيةك و درِك و دالَيَ  دةثاريَز بةرِيَوة لةسةر رِوو خؤلةاةموو ليَذاي

 

 

 

                                                           
 ( .3143(, والرتمري)2806(,وم قم )4760ار ج  : ال خاري )( 1)
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 ((تطاير الصحف واحلساب-))ثةرش و بآلو بوونةوةى الثةر ةكان و لي ثرسينةوة

 .(1) [  ًا                           َف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسري                                                   َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه * َفَسْو   ] خواى طةورة فةرموويةوى: 

سكووك و  ثاشا  بة ،اةر اةس نامةى اردةوةاانى دراية دةستى رِاستى  :واوة 
   :اةروةاا فةرموويةوى ،ئاسانى لىَى ئةثرسريَتةوة

اِبَيْه   ] ٍة         * َف                                                                                                                          َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َُاُؤُ  اْيَرأوا ِكَتاِبَيْه * ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّإي ُمإٍٍق ِحسإَ                  ُهإَو ِفإي َِيشإَ

                                   ْلَخاِلَيِة * َوَأمَّا َمإْن ُأوِتإَي                                                                                                                            َراِضَيٍة * ِفي َجنٍَّة ََاِلَيٍة *  ُيُطوُفَها َداِنَيٌة *  ُكُلوا َواْشَرُبوا َُِنيئًا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْلَأيَّاِ  ا

                                                                                         َأْدِر َما ِحَساِبَيْه * َيا َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة *َما َأْغَنى ََنِّي َماِلَيْه                                                                                ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَيْه * َوَلْم

ْبُعوَن ََِر ََْرََُهإا سإَ َلٍة  ُلُكوُه                                                                                                                          * ََُلَك ََنِّي ُسْلَطاِنَيْه * ُخُذوُه َفُغلُّوُه * ُثمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوُه * ُثمَّ ِفي ِسْلسإِ                   اَإًا َفاسإْ

 .(2) [                          ْؤِمُن ِباللَِّه اْلَعِظيِم                   * ِإنَُّه َكاَن ال ُي

جا اةر اةس نامةى اردةوةاكانى درايكة دةسكتى رِاسكتى لكة خؤشكيان ا        :واوة 
مكن اكةر ئكةمزانى     ،ئةوة نامةاةمة بيطر  بيىويَننةوةبةوانةى دةورو بةرى دةلَيَت 

 ، يككانيَكى خؤشككى ثككئ رِا ىكك ا دةبيَككتئةطكةم بككةم ليَ رسككينةوةية ئككةو اةسككة لكة   
ثئيكا  دةووريَكت    ،تة بةردارةاانيا  شؤرِبؤوةوة و بىَن دا اة درةخلةبةاةشتى بةر

بكةآلم   ،اردةوانةى لة دونيكادا اردوووانكة   شى طيانتا  بيَت بةوخبؤ  و خبؤنةوة نؤ
ئةوةى نامةى اردةوةاانى دةدريَتة دةستى ضكةثى دةلَيَكت خؤ طكة ئكةم نامةيكةم      

                                                           
 { .8-7}سورة االنشقاق:( 1)

 { .33-19}سورة اِلاقة:( 2)
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 خؤ طكة مردنةاكةم اكةوا    ،تانياية ض ليَ رسينةوةيةام دةبيَك نةدراية دةست و نةم  
ئكةو مكاَل وسكامانةى اكةم بكوو بكةاارم نكةاات         ،سةر بواية وة  ين وونةبوومايكةوة 

ثاشا  بة فريشتةاا  دةووريَت بيطر  و ثةيوةنك ى   ،ودةسةآلوةاةم لةدةست ضوو
بكة  وة فِريَكى ب ةنكة نكاو دؤ ةخكةوة ثاشكا  بكةاؤت و  جنديَك  ثيَكوةنى بككة           

ى بكة خكواى طكةورة و مكة       بيَت ضونكة لة دونيادا بكاوةرِ  دريَذىيةاةى اةفتا باأل
  نةايَنا.

خوشكى بةِريَزم خؤوكت بَيتكةوة يكاد ااوكئ نامكةى اردةوةاانكت ثكةرش و بكآلو         
دةبنةوة و وةرا وو دادةمة يَنريَت و لةبةر ضاوى ئةو خةلَكة وكؤ بكانط دةاريَيكت و    

يكادى ئكةو    ،ةروةردطارية بابيَت بكؤ بكةردةمى ثك   دةووريَت فآلنى ا ى فآل  لة او 
 ،ليَ رسكينةوة  ااوة بكة اة فريشتةيةك دانراوة بكؤ بردنكت و نزيككت دةااوكةوة بكؤ     

ااويَ  ئةو فريشتةية اةنطاو بة اةنطاو بكة نكاو رِيزةاانك ا     ،بئلىَتيَ  ضوونى ناويَ 
وةسككتيَنئ لةبككةردةم خككواى   بككةرةو ثيَشككانطاى ثككةروةردطارت دةدبككات وة دةت  

وكؤش ىلَ دانكى دلَكت بكةر       ،لَكة اةموو ضاويا  برِيوةوكة وكؤ  ااوئ ئةو خة ،طةورةدا
دةبيَتةوة و ورس وبيميَكى  ؤر دات دةطريَت ضونكة دة انيت بةرةو اويَكت دةبكة    
بكد لككةخؤت بككةرةوة ااويَكك  نامكةى اردةوةاانككت بةدةسكتةوةية و اردةوةاككانى     

ةو ااوكةدا  جالك  وةى طةرديىةيكةاى ىلَ وو  بوبيَكت.  خؤوت ثئ رِادةطةيكةنيَت بكئ ئكة   
 ،لككةبدت ضككؤوةوة ئككةو بككدت دةخاوككةوة   ضككةن ةاا اككردةوةى خراثككت بككووة و   

و ضككةن ةاا  ،بووة زةشككارت داوة ئككةو دةرى دةخككات  وةضككةن ةاا خراثككةت اككة 
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 ،يَنةدا دةدريَتةوة بةسةرو ضكاوو ا اردةوةت بووة بة ضاات  انيوة اة ضى لةو شو
وةرخككةمى اردنككت  ئككاى دلَككت ضككةن ة بةزةسككرةوةو ثككرِ ثة ارةيككة لةسككةر اككةم     

ردةم خكواى  ئكةو رِؤ ةى دةبريَيكت بكؤ بكة     ،دةربارةى ثةرستنى ثةروةردطارةاكةت 
فةرموويةوى : )اةس نىية خكواى طكةورة    () ثيَغةمبةر ،طةورة بؤ ىلَ ثرسينةوة

ااوكئ   ،وةرجومانيَ  اكةبيَت لكة نيَوانك ا    لةو رِؤ ةدا ؤسةى لةطةأل نةاات بئ ئةوةى
ةطةلَكك ا دةاككات وةماشككاى الى رِاسككتى خككؤى ئككةو اةسككةى خككواى طككةورة ؤسككةى ل

دةاات اردةوةاانى نةبيَت اة اردوونى اي كى وكر نابينيَكت و سكةيرى الى ضكةثى      
دةاات لةواردةوانة  ياور اة اردوونى اي ى ور نابينيَت و سةيرى بةردةمى خكؤى  

جا ئيَوةش خؤوا  لة ئاطر ب اريَز  ئةطةر بة  ،دةاات ئاطر نةبيَت اي ى ور نابينيَت
ويَكى وككردا اككاوووة فةرموويككةوى )ئةطككةر لككة رِيوايككة ،رمايككةايش بككووة (لةوككة خو

 .(1)(بةؤسةيةاى خؤش بووة
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 { ()حةوزةكةى ثي غةمبةر  }

دةربارةى ضؤنيَتى ئةو زةو ة  ،زةو يَكى بؤ دانراوة () لةو رِؤ ةدا ثيَغةمبةر
مسكك   ىبؤنةاككةى لككةبؤن ،ووة : )ئاوةاككةى لككة شككد سكك ى وككرة ئككةم وةسككاة اككاو

وةك ئةستيَرةاانى ئامسا  ثةرداخى بةدةوردا دانراوة اكةر اكةس لىَكى     ،خؤشرتة
خوشكى بةرِيَزم ئايكا دة انكى لكةو شكويَنةدا      ،(1)(واوةوة اةرطيز وينوى نابيَتةوةخب

وونة رِ ى ضك  ،دةنريَكت  ةواة  دةست بة رِويانكة  () اةسانيَ  لة نةوةوةى حمم 
تا د ): فةرموويكةوى  () ئكةوةى ثيَغةمبكةر   بكةثئى  ،سةر ئةو زةو ةيا  ىلَ دةطر 

قاالوا ايرساو:  ، ا َّارود ال جا  َّبا  ال جا  اان َّبقا وأ  أذود ال اي ا   ك ،اق   أميت اِلوض
  قااا: : نداام لكاام ساايم لي اا  ريااد غاا كم تاا دوث غ اا ا   قاا  ماان   ر الو ااوء   أتد ف ااا

   مقاك فيقاو: : وها  تادري ماا ولي ص د ث اين طائفة م كم فأقو: اير  هؤالء أصاحا  في ا
لةوااوةدا من خكةلَكى   ،واوة نةوةوةاةم ديَن بؤ الم الى زةو ةاة ،(2)(أيدالوا بداد  

لةسةر دةر دةاةم ضؤ  ثياو ووشرتى ثياويَكى ور لةناو ووشرتةااني ا دةر دةاات 
؟ فكةرمووى بكةلَئ : ضكوونكة    ئةى نيَكرراوى خكوا دةمكا  ناسكيتةوة    ووويا  : ئايا  ،

سيمايةاتا  اةية اةسى ور نىيةوى لةو شكويَنةدا اكة ديَكن دةسكت و ثيَتكا       ئيَوة 
با ووة بة ثامشاوةى دةسكت نويَكذ بكةآلم اؤمكةَليَكتا  ىَل دةر دةاريَكت ناطكة  بكة        

فريشكتةيةك   ،منيش دةلَيَم ئةى ثةروةردطار ئةوانة لكة اكاوةآلنى مكنن     ،زةو ةاة 

                                                           

 .( 5928( , وم قم )6593ار ج  : ال خاري ) (1)
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واوكة :   }ىيا  اكردووة و داايَنكاوة   ديَت دةلَيَت : ئايا نكا انى ئةمانكة دواى وكؤ ضك    
ئةى خوشكى بةرِيَز ئاطكات لكة خكؤت بيَكت نكةبيت بةيكةائ        ،((  {بي عةضىيةاا  

 لةوانةى اة رِ ى ضوونة سةر زةو ةاةيا  ىلَ دةطديَت .
 

 امليزان (( –)) تةرازو 

  :خواى طةروة فةرموويةوى

                                                                                                        َفٍ ُتْظَلُم َنْفس  َشْيئًا َوِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبَّإٍة ِمإْن َخإْرَدٍل َأَتْيَنإا ِبَهإا َوَكَفإى ِبَنإا                                                       َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِ  اْلِقَياَمِة   ]

 .(1) [         َحاِسِبنَي

واوة ئيَمة رِؤ ى ؤيامكةت وكةرا ووةاا  بكة دادثكةروةرى دادةنكَيني بكؤ اَيشكانى        
ئةطكةر   ،ىلَ بكريَكت  سكتةميَكى  اردةوة ضااةاا  و خراثةاا  بئ ئةوةى اةس اكي  

ئكةوة   ،اردةوةاةش ئةوةن ةى وؤوة خةروةلةيةايش بيَت دةى ايَنني بكؤ ايَشكا   
 :فةرموويككةوى () ثيَغةمبككةريش ،ئيَمككة اةلككة بةنكك ةاا  دةثرسككينةوة بةسكة بككؤ 

ِث في  ال  وات واالرض لوساد ف ،َّو ُ امليزاث َّوم القيامة) فتقاو: املتئكاة : اير   ،قو و
فتقاااو: املتئكاااة : سااا حانك ماااا ، : ملااان  اااخ  مااان رقق و:   تداااا ملااان َّااازث هااارا   فيقااا
رِؤ ى ؤيامةت وةرا وو دادةنريَت ئةطكةر ئامسانكةاا     واوة: ،(2)(ا د   يا  ا ادتاك

                                                           

 { .47}سورة االن ياء: (1)

 ( .941انر  : ال ق   ة الصحيحة ) (2)
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فريشكتة دةلَيَكت ئكةى     ،ايَشا  جيَطةيا  دةبيَتةوة وئى او  ةوى خبريَتة سةر بؤ 
ؤ ئةوانكةى خكؤم   ؟ خواى طةورة دةفةرمويَت : بك ةروةردطار ئةم ايَشانة بؤ ايَ يةث

فريشتةش دةلَيَت : ثاك و بئ طكةردى   ،لىَيا  اةية لة دروست اراوةاا  ئارة ووم
جكا ليَكرةدا سكةراةوون و رِ طكار      ،ك شايستةى وؤبيَكت نكةما  ثةرسكتووى   بؤ وؤ وة

اكة  بوو  بؤ اةسيَكة اة ايَشانةاانى ؤورس بيَت و دؤرِا  و وياضوو  بؤ اةسكيَكة  
   :واى طةورة فةرموويةوىخ ،ايَشانةاانى سووك بيَت

                  * َوَمإا َأْدَراَك                                                                                                                              َفَأمَّا َمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه * َفُهَو ِفي َِيَشٍة َراِضَيٍة * َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُنإُه * َفُأمُّإُه َُاِوَيإٌة   ]

 .(1) [                                َما َُِيْه * َنار  َحاِمَيٌة

 يكانيَكى خكؤش و    لكة اةراةس واى وةرا ووى ضااةى ؤورس بيَكت ئكةوة    :واوة 
اةر اةسيش واى وةرا ووى اارى ضااةى سوك بيَت بةسةر سةردا  ،بةختةوةري اية
 .وؤ نا انيت ااوىية ضىية؟ ئاطريَكى بةوينى سوويَنةرة ،وىيةوةفرِ  دةدريَتة اا
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 ((طالصرا –)) ثردي سريات  

وو باريكك  وككرة و دربككارةى شككيَوة و سككياةوى ئككةم ثككردة اككاوووة اككة لككةم  
خككةلَ  بككة اردةوةاانيككا  ؤككوالثى طككةورة طككةورةى لةسككةرة  ،ويككذ وككرةلةمششككيَر 
يَككت بككةآلم اككةموو طيككانى    اككة اىوااةيككة بةسككةالمةوى رِ طككارى دةب    ،دةفككرِيَنن
َّ ما       ()قاا: رساو:   اةيانة ثكاألى ثيَكوةدةنيَن بكؤ نكاو دؤ ة  . )     ،دارِوشاوة

ِ والَّاتكم َّومخار  َّالّ ال س ا  ودااو  الص اط ب  ظفا ا  جفا م فاأكوث أ  وا م ايت أو: مان  او 
  نا   او  ال ادداث ها  رأَّاتم ال ادداثوب جفا م كتليار م ،ال س   َّومخر  القفم سقم سقم 

أنا  ال َّدقام قادر ار فاا قاا: :فن اا منا  الشاو  ال ادداث غا   ، ()قالوا ندم ايرساو:   
ِي ياااُ َّ  ااا ومااا ف ،ف ااا فم املوبااا  بد قااا  ،ي أبا اااا م َّتخ ااال ال اااا ،َّالّ    ،(1)( م اجملاااا
فةرموويكككةوى : )ثكككردى سكككدات لةسكككةر ثشكككتى دؤ ة    ()ثيَغةمبكككةر  :واوكككة 

لكةو   ،ةسكيَ  دةبكني بةسكةريا وكئ دةثكةرِين     دادةمة ريَت من و نةوةوةاةم يةاةم ا
دةلَككيَن خوايككة  ثيَغةمبككةرا  نككةبن اككة   ،ااوككةدا اككةس ووانككاى ؤسككةاردنى نىيككة  

والط اةيكة وةك  لكةناو دؤ ةخيشك ا ؤك    ،ا  بككة سكةالمةمت خوايكة   ،سةالمةمتا  بككة 
ئكةى نيَكرراوى    ،ئايا ئيَوة سةع انتا  بينيوة؟ ووويكا  : بكةلَىَ   ،درِاى سةع ا  واية

الثانة وةاو درِاى سةع ا  وا  بةآلم طةورةيى ئةوانة وفةرمووى : ئةو ؤ ،()خوا 
ةيا  فكرِيَنن    ئئةو ؤوالثانة ثةالمارى خةلَ  دةدة ،نا انئ ضةن ة خوا نةبيَت اةس
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جااةيكة بةاردةوةاكةى وكئ دةطىيَكت و اةيكة بةسكةربا دةرِوات        ،بة اردةوةاانيا 
 .(دةبيَت اةوا رِ طارى

ااوى رِؤيشتنيا  بةسةر ئةو ثردةدا ثكؤل ثكؤل : لةناويانك ا اةسكانيَ       خةلَكيش
ون  حاي ك م قاائم ) ،وةك بكا ثاشكا  وةك بالَنك ة ...     ،يَتاةية وةك بروسككة وكئ دةثكةرِ   

ااقمقاا  الصااا ااقّحم س  يااُ تد ااز أا ااا: الد اااد يااُ  اا ء ال جاا  فاات  ، اط فيقااو: : ّر ّح س س 
ِيفاااا  أترااار مااان  ، الصااا اط كتليااار م دققاااة. ماااأمورةقاااا: : وب ياااافيت ،َّ ااات يُ ال ااا  َّالّ 

ف خدوش  ج  ومكدوي ب ال ار. واّلري نفس أ  هورَّ ة بيد  س َّث  قدا  جفا م  ،أم ت ب  
ةسكتاوة دةلَيَككت :  لةسكةر ثردةاكة و   () ثيَغةمبكةرى ئيَكوةش    ،(1)(ل ا دوث ر َّفاا  

اككةوا ثيككاوى واديَككت ووانككاى   ،سككةالمةمتا  بكككة ،)ثككةروةردطار سككةالمةمتا  بكككة 
لةاكةردوو الى ثردةاكةوة ؤكوالط اةيكة      ،تنى نىية وةنها لةسةر سنط نكةبيَت رِؤيش

 ،رونيا  دةدريَكت طكر  اكة فكةرما  بكةط    اةلَواسراو  و فةرمانيا  ثئ دراوة ئةوانة ب
اةيكة ثكالَى ثيَكوة دةنكيَن بكؤ نكاو        ،اةية رِ طارى دةبيَت اةموو طيكانى دارِووشكاوة  

ؤكوآليى دؤ ة    (سويَن  بةو خوايةى طيانى ئةبى اورةيرةى بةدةستة ) .دؤ ة 
   :ئةوةية اة خواة طةورة دةفةرمويَت ،(.…زةفتا ثايزة 
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           ِفْر َلَنا                                                                                                                             ِذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُُْم َيْسَعى َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغ                                      َيْوَ  ال ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَّ   ]

 .(1) [                                  ِإنََّك َََلى ُكلِّ َشْيٍء َيِدير 

و ئةوانةى باوةرِيا  ايَناوة لةطكةلَيا   () واوة ئةو رِؤ ة خواى طةورة ثيَغةمبةر
ةر شؤرِ نااات رِؤشكناىيةاا  لةبةردةميانك ا الى رِاسكتيانةوة دةدرةوشكيَتةوة و     س

دةلَكيَن ثككةروةردطارما  ئككةم رِؤشككناىيةما  بككؤ بككةردةوام بكككة و لككة واوانككةاامنا   
 ببورة ضونكة اةر وةنها وؤ ووانات بةسةر اةموو شتيَ  دا اةية.

 (( اجلنة –)) بةهةشت 

وةالريَككة و   ،ورِحيانةيكة ودةلةريَتكةوة   ،ةوةشت )رِؤشنايىيةو دةدرةوشكيَت بةاة
 نكة ثكاك داويَكن و     ،تووةميوةيكة وكةواو طةيشك    ،رِوباريَكة بكةردةوام  ،وست اراوةدر

خشككتيَكيا   يككوة بةمسكك  و ئة خككةر   وخانووةاككانى )خشككتيَكيا   يَككرِة  ،جككوا (
 اكةر اكةس   ،خؤلَةاةى  ةعاةرانة ،ضةو و  خيةاانى دورِ و ياؤوون ،رِوواةش اراوة

بكؤ اةميشكة وئىك ا دة ى و     ،يَنيَتكةوة بكئ وةرِس بكوو    ب يَتة ناوى وكئى دا دةم 
ؤ  بيَكت و الويَتكى بةسكةر    مردنكى بؤنىيكة بكئ ئكةوةى جكل و بةرطةاكةى اكةرطيزا       

ضككيَذى ىلَ وةربطريَككت وككئى اةرضككى ئككارة ووى بككؤى تولَيَككت و ضككاوى  ناضككيَت( )

                                                           
  { .8}سورة التح مي:( 1)
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ةطو  نةبيسكرتاوة و بكةدلَى   شتى وةااى ويَ اية بةضكاو نكةبينراوة و بك   ) ،(1)(دااةية
   :اي  اةسيش ا نةااوووة وةك خواى طةورة دةفةرمويَت

 .(2) [                                                                                                َفٍ َتْعَلُم َنْفس  َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُيرَِّة َأَُْيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن   ]

اةس نا انيَت ضكئ بكؤ اكةلَطداوة لكةو شكتانةى ضكاوطةش دةاةنكةوة لكة          :واوة
خواردنةاككةيا  : خككواى طككةورة دةربككارةى    ،نككةاارانككةى اردوويا ثاداشككتى ئككةو 
   :فةرموويةوى

 .(3) [                                                                   َوَفاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَن * َوَلْحِم َطْيٍر ِممَّا َيْشَتُهوَن   ]

ميوةااوي  ؤريش خؤيكا  اكةلَى دةبكذيَر  و طؤشكتى ئكةو باَلن انكةش اكة         :واوة
خواردنةوةاكةيا  : خكواى طكةورة     ، وويا  لىَيةوى و زة ى ىلَ دةاكة  خؤيا  ئارة

   :دةربارةى فةرموويةوى

 .(4) [             ا َتْفِجريًا                                                                                                                          ِإنَّ اْلَأْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا * ََْينًا َيْشَرُب ِبَها ََِباُد اللَِّه ُيَفجُِّروَنَه   ]

ةاةى اكافورى  بةرِاستىبئ طوناااينش لة ثةرداخيَ  دا ئاو دةخؤنةوة ئاو :واوة
دةخؤنككةوة لةاككةر   سةرضككاوةيةاة بةنكك ةاانى خككواى طككةورة ىلَ   ،كككةأل اككراوة ويَ

                                                           

 ( .4780ار ج  : ال خاري ) (1)

 { .17}سورة ال  دة: (2)

 { .21}سورة الواقدة: (3)

 { .6-5}سورة االن اث: (4)
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جكل و بكةرطيا  : خكواى طكةورة      ،اةلَى دةؤولَيَنن بة اةلَقوآلن  شويَنيَ  ويستيا  
   :فةرموويةوى

ٍَََُب َوُلْؤُلؤًا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِرير      ]  .(1) [                                                                                       ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن 

اةاانيا  دةرِا يَنريَتكةوة و ثؤشكا   ليوء  لوء دةستيا  بةدةست بةن ى  يوو :واوة
  :اةروةاا فةرموويةوى ،لة ئاوريشم دروست اراوة

ٍَََُب َوَيْلَبُس   ] رًا ِمإْن      وَن                                                                                                                            ُأوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت ََْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْلَأْنَهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن                        ِثَيابًا ُخضإْ

 .(2) [                                                                                                      ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق ُمتَِّكِئنَي ِفيَها َََلى اْلَأَراِئِك ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفقًا

بةاةشتىيةاا  لةناو بةاةشكت ا بكا نط و دةسكت بةنك ى  يَكرِ لةدةسكت        :واوة 
وكةن  لكةناو    دةاة  و ثؤشااى سةو ى دوووو  دةثؤشن لة ئاوريشمى ئةسكتوور و 

تى ضككاك و ئائةوةيككة ثاداشكك  ،ر ؤةنةفككةى رِا اوة شككانيا  داداوة بةاةشككت ا لةسككة 
 .رِاخةرةاانيا  ،جئوشويَنى ضاك لةطةلَيا

   :خواى طةورة دةفةرمويَت 

 .(3) [                                                                                                        ِفيَها ُسُرر  َمْرُفوٌََة * َوَأْكَواب  َمْوُضوٌََة * َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌة * َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثٌة    ]

                                                           

 { .23}سورة اِل : (1)

 { .31}سورة الكفل: (2)

 { .16-13}سورة الغا ية: (3)
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آلو لةبةاةشككت دا شككويَنى خككةوونى بككةر ى ويَ ايككة و ثككةرداخى ويَكك ا بكك   :واوككة 
ايككةخى جككوانى ويَكك ا   ثالَ شككتى رِيككز اككراوة رِ   اراوةوككةوة بككؤ ئككاو خواردنككةوة و   

 .بآلواراوةوةوة

  :اةروةاا فةرموويةوى

 .(1) [                                                        ُمتَِّكِئنَي َََلى ُفُرٍش َبَطاِئُنَها ِمْن ِإْسَتْبَرٍق   ]

تة خؤشةدا بةاةشكتىيةاا  لةسكةر رِاخكةريَ  شكانيا  داداوة     لةو بةاةش :واوة 
  :رِوبارةاانى خواى طةورة دةربارةيا  فةرموويةوى،اة ناو ئاخنةاةيا  ئاوريشمة

                                          َطْعُمإُه َوَأْنَهإار  ِمإْن َخْمإٍر َلإذٍَّة   ْر                                                                                                                          َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوََِد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهار  ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَهار  ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّ   ]

ُقوا َمإاًء                                                                                                                         ِللشَّاِرِبنَي َوَأْنَهار  ِمْن َََسٍل ُمَصّفًى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرة  ِمْن َربِِّهإْم َكَمإْن ُُإ                                       َو َخاِلإد  ِفإي النَّإاِر َوسإُ

 .(2) [                               َحِميمًا َفَقطََّع َأْمَعاَءُُْم

ئةو بةاةشتةى بةلَيَن دراوة ب ريَت بةلة خكوا ورسكةاا  اةضكةن ةاا     ئايا :واوة 
رِووبارى ئاوى سا طارى ويَ اية بئ ئةوةى واميا  ويَ  ب كيَت و ضكةن ةاا رِوبكاريش    
لةشد اةوام و ضيَذيا  ناطؤرِيَت و ضةن ةاا رِوبار لة اةنطوينى ثالَاتكة و لةاكةموو   

وةك  ،بككوردنى ثككةروةردطاريا ش دا ىلَ ميوةاككاويَكى ويَ ايككة بؤيككا  لةطككةأل ئةوانككة

                                                           

 { .54}سورة ال محن: (1)

 { .15}سورة   د: (2)
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ئةوانة وا  اة بؤ اةميشة لة ئاطردا  و ئاوى لكةاوأل دةاريَكت بةدةميانكةوة ااوكئ     
درةختكةاانى : خكواى    ،؟خيؤلَة اانيكا  ثارضكة ثارضكة دةاكات    دةطاوة ناو  طيا  رِ

 :طةورة دةربارةيا  فةرموويةوى

وٍد *                    * ِفي ِسْدٍر َمْخ                                             َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي   ]                             َوِظإل  َمْمإُدوٍد *  َوَمإاٍء                              ُضوٍد * َوَطْلٍح َمْنضإُ

   . (1 ) [          َمْسُكوٍب 

دةسككتةى رِاسككتةاانيش نككا انى دةسككتةى رِاسككتةاا  لككة اككويَن لككة يَر     :واوككة 
سيَبةرى درةختى بئ درِا ا  و لة يَر دارمؤ ى بةرضني ضني دا  و لكة يَر سكيَبةرى   

ئةوانكة دةضكنة نكاو     .وةنيشت واظطةو ئكاوى زكةو  و فكوارةدا    دوورو دريَذ دا  و لة
ئككةو بةاةشكككتةوة بككؤ اكككةوا اةوايككة وئىككك ا دةميَنيَتككةوة وةك خكككواى طكككةورة     

   :فةرموويةوى

 .(2) [                  َن ََْنَها ِحَواًل                                                                                                                        ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوََِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل * َخاِلِديَن ِفيَها ال َيْبُغو   ]

بةرِاسككتى ئةوانككةى باوةرِيككا  ايَنككاوة و اككارة ضككااةاانيا  اككردووة        :واوككة 
بكؤ اةميشكة و    ،امكادةاردو  اكة وكئى دا حبةويَنكةوة    بةاةشتى فددةومسا  بكؤ ئ 

 .بكة  بطويَزريَتةوة بؤ اليةاى وربةردةوام وئى ا دةميَننةوة بئ ئةوةى داوا 

                                                           
 {.31(}سورة الواقدة:1)

 { .108}سورة الكفل:( 2)
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 كفيخااةح كاا   َّ ااؤت   ملااوتح ):  ()قااا: : قااا: رسااو:   ( ااان أ  سااديد ا اادري )
هارا  فيقولااوث : فيقاو: : هاا  تد فاوث  ،أها  اة اة فيشاا  ئح  وث وَّ را وثاي ،في اادي م اااد ،أمقاح
فيقاو: ها   ،فيشا  ئح  وث و َّ را وث ،  ال اارمث َّ  اادي : اي أها ،وكقفام قاد ر   ،هرا املوت ،ندم

 ،مث َّقاو: : اي أها  اة اة ،فياربح ،وكقفام قاد ر   ،ا املاوتهار ،را   فيقولاوث : ندامتد فوث ه
                                                                                                                                                                                                                                                                                        .(1)(رقود فتموت ،رقود فتموت. واي أه  ال ار

فةرموويكةوى : )رِؤ ى دوايككى مككرد  لةسككةر   ()خككوايش  ىثيَغةمبككةر  :واوكة   
ةلَكى شيَوةى بةرانيَكى با وو دةايَكنن جكاِر ضكىيةك جكارِدةدات دةَليَكت : ئكةى خك       

ا دةلَيَكت : ئايكا ئةمكة    جك  ،سكةر اكةلَ دةبكرِ  و وةماشكا دةاكة       بةاةشت ئةوانيش
 ،اةموويا  ئكةو مردنكةيا  بينيكوة    ،ئةوانيش دةلَيَن بةلَىَ ئةوة مردنة ،دةناسنةوة

ئككةوانيش سككةر  ،ةدات دةلَيَككت : ئككةى خككةلَكى دؤ ة ثاشككا  جككارِ ضككىيةك جككارِ د
؟ ئككةوانيش يَككت : ئايككا ئةمككة دةناسككنةوة  دةلَاةلَكك ةبرِ  و وةماشككا دةاككة  ثئيككا

لةبةر ضكاويا  لكة نيَكوا  بةاةشكت و      ، ئةوة مردنة اةموويا  بينيويانةدةلَيَن بةلَىَ
دؤ ةخ ا سةر دةبرِيَت ثاشا  دةلَيَت : ئةى خةلَكى بةاةشت مانةوةى اةميشكةيى  

لكةو   ،نةوةى اةميشةيى بئ لكةناو ضكوو (  بئ لةناو ضوو  و ئةى خةلَكى دؤ ة  ما
وَينةدا رِؤ يَك  ثاداشكتى  ؤر وكر دةدريَكت بةبةاةشكتىيةاا  وةك خكواى طكةورة        ش

   :فةرمويةوى

                                                           
   (.    7110           ( , وم قم )   548 6-    4730                 ار ج  : ال خاري )  ( 1 )
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 .(1) [                                                        ُوُجوه  َيْوَمِئٍذ َناِضَرة  * ِإَلى َربَِّها َناِظَرة    ]

لكةو رِؤ ةدا رِوخسكارةاا  وكةرِو ناسك  دةبكن ضكونكة بكة ضكاوى خؤيكا            :واوة 
َّذا )قاا: :  ()اان ال ا   ،ير  اان ص افثةروةردطاريا  دةاة  و دةى بيكنن.   سةيرى

َّاد كم  فيقولاوث : أل قاا: : َّقاو:   ت  اار   ،در  أه  اة ة اة اة و تداا  : ت َّادوث  ايخا  أ 
  قاا: : فيكشال اِل اا  ف اا أا اوا  ايخا  تدرق ا اة ة وت  ّح ا من ال ار   ألت يض وجوه ا

 .(2)(( أير َّليفم من ال ر  ا  رهبم از  وج 

ااوئ خةلَكى بةاةشكت دةضكنة   )فةرموويةوى :  ()يَغةمبةرى خوايش ث :واوة 
شكتيَكى وروكا  بكؤ    دةوانكةويَت  ى بةوواناو شككؤمةن  دةفكةرمويَت   بةاةشتةوة خوا

؟ ئةوانيش دةلَكيَن ئكةى رِووت سك ى نكةاردووين ئكةى نكةت خسكتوينةوة         ياد بكةم
 وويككةوى :؟ فةرملككةوة  يككاور ضككى اةيككة ،رت نككةاردووينبةاةشككت لككة ئككاطر رِ طككا

بةرِاسككتى شككتيَكيا  ثككئ   ،دةدات خككواى طككةورة خؤيككا  نيشككا   ثككةردةالدةدريَت
ثاشا  ئةم  ،(نةبةخشراوة خؤشةويست ور بيَت اليا  لةسةيراردنى ثةروةردطاريا 

   :اة خواى طةورة فةرموويةوى () غةمبةرئايةوةى خويَن ةوة ثيَ

 .(3) [                                             ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدة    ]

                                                           

 { .23}سورة القيامة: (1)

 ( .2552( , والرتمري )448ار ج  : م قم ) (2)

 { .26}سورة َّونس:( 3)
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بكؤ ئةوانكةى ضكااةيا  اكرووة ثاداشكتى ضكاارت و  يادةشكيا  اكة سكةير           :واوة 
 اردنى خواى طةورةو بةر  و شكؤمةن  ئامادةاردووة .

 النار(( –))ئاطر 

ئكككاطريش سكككزاى خوايكككة بكككؤ دو منكككةاانى ئةوانكككةى سةرثيَ كككى خكككؤى    
 ،نك ووة وى اةن   لكة ثيَشكينانى  رِا  بةرِاستى يادى ئاطر خة ،ى دةاة ونيَرراوةاان

اكةوا سكةعي ى اكورِى جوبكةير )رِة كةوى       ،ةن يَكى لة بزةى سةر ليَؤ خسكتووة ا
خواى ليَبيَت( وووويةوى : ضؤ  ثئ بكة  لة ااويَك ا ئكاطرى دؤ ة  اىَ كةى ديَكت و    

نانة جا ضؤ  ئةوثيَشي ،دةاراو ثيَوةن ةاانى دامة راو  و ااربةدةستةاانيش ئاما
 ()قاا: : قاا: رساو:    ،(ال د ااث بان ال شا  ) ان ،بةو شيَوةية نابن اة دة انن

ااا اكاث ماان  رَّث أهااوث أهاا  ال اااار ااارا):  ك اااا   ،َّغقاا  م ف اااا دماغاا  ،  ماان لااا  ندااتث و  ح
سكوك وكرين   واوة: ) ،(1)(َّغق  امل ج  ما َّ   أث أيدا أ  د  م   ارا  و َّن  رصو م ارا 

رينى لة ثيَ اية ميَشكى ثيَوةى سزاى دؤ ة  اة دةدريَت اةسيَكة جووئ سؤلَى ئاط
دةاولَيَنيَت وةك ضؤ  مةجنةلَى سةر ئاطر دةاولَيَت و وادة انيَت اةس لةو وونك ور  

ضكؤ  بكةو شكيَوةية     لة اةموواةس سكزااةى ئاسكا  وكرة(.   سزا نادريَت لة ااويَك ا 
وووكى :   ئةو ئاطرة ااوارى خؤى بةر  اكردةوة بكؤ الى ثكةروةردطارى   دة انن )نابن 
اةناسكةيةك   ،طةورةش رِ ى دا دوو اةناسة ب ات خواى ،كم اةن يَكمىىوارداةن يَ
طككةرمرتين رِؤ  اةاةسككتى ثككئ بكككة  لككة  ،سككتا  دا و اةناسككةيةك لككة اككاوين دالة 

                                                           

 ( .516( , وم قم )6561ار ج  : ال خاري ) (1)
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وة سكاردورين رِؤ  لكة  سكتان ا لكة سكةاؤأل       ، ا لة طرِ و بىَيَسةى دؤ ةخةوةيةااوين
ية نككابن ضككؤ  بككةو شككيَوة .(1)( {اككةناوى  ةمهككةريرة}دؤ ةخةوةيككة  بةن انةاككةى

رِؤ ى ؤيامةت دؤ ة  دةايَنن زةفتا اة ار لغاوى اةية اكةر  لةااويَك ا دة انن اة )
ضكككؤ  وانكككابن اكككة دة انكككن  ،(2)(زكككةفتا اكككة ار فريشكككتة رِاى دةايَشكككنلغكككاوةى 

   :خواى طةورة فةرموويةوى ،يَشريَن بةرةو ئةو ئاطرةرِادةا

َُوُيوا َمسَّ َسَقَر                                   َيْوَ  ُيْسَحُبوَن ِفي النَّاِر َََل   ]  .(3) [                                 ى ُوُجوُِِهْم 

ئاى لةو رِؤ ةى بةسةر رِوودا رِادةايَشكريَن لكةناو ئكاطرداو ثئيكا  دةلَكيَن       :واوة 
 .ى بي يَذ  واآلو و سزاى ئاطردة

ةى ثؤشككااةاانى دؤ ةخىيككا  رضككؤ  بككةو شككيَوةية نككابن دة انككن خككوا دةربككا 
   :فةرموويةوى

ُموا    ] َماِن اْخَتصإإَ ِهُم                               َُإإَذاِن َخصإإْ بُّ ِمإإْن َفإإْوِق ُرُؤوسإإِ                                                                                                    ِفإإي َربِِّهإإْم َفالَّإإِذيَن َكَفإإُروا ُيطَِّعإإْت َلُهإإْم ِثَيإإاب  ِمإإْن َنإإاٍر ُيصإإَ

 .(4) [          اْلَحِميُم

                                                           

 ( .1400ار ج  : م قم ) (1)

 ( .2842ار ج  : م قم )( 2)

 { .48}سورة الق  :( 3)

 { .19}سورة اِل :( 4)
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اوى جككا ئةوانككةى بككئ بككاوةرِبوو  ثؤشككاايا  لككة ئككاطر بككؤ دةبرِيَككت و ئكك   :واوككة 
   :اةروةاا خواى طةورة فةرموويةوى ،لةاولَيش دةاريَت بةسةريان ا

 .(1) [                                                    يُلُهْم ِمْن َيِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَُُهُم النَّاُر       َسَراِب   ]

ضؤ  وانابن  ،وئاطريش سةرو ضاويا  دادةثؤشيَت اراسةاانيا  لةؤةورانة :واوة 
   :اة دة انن خواردةمةنىيةاانيا  خواى طةورة دةربارةى فةرموويةوى

 .(2) [                                               َيْغِلي ِفي اْلُبُطوِن * َكَغْلِي اْلَحِميِم                                                           ِإنَّ َشَجَرَت الزَّيُّوِ  * َطَعاُ  اْلَأِثيِم * َكاْلُمْهِل   ]

 ،بةرِاستى خواردنى واوا  بارا  لة دؤ ةخ ا بكةرى درةختكى  ةؤنةبوووكة    :واوة 
ت وةك ضكؤ  ئكاو دةاولَيَكت و ؤولَكت     اة وةك ؤورِؤومشى وواوة لةناو  ط ا دةاولَيَك 

   :اةروةاا خواى طةورة فةرموويةوى ،دةدات

 .(3) [                                                         َيْوَ  َُاَُُنا َحِميم  * َوال َطَعا   ِإلَّا ِمْن ِغْسِلنٍي                 َفَلْيَس َلُه اْل   ]

ضكؤ  ئكةوة    ،خواردنةاةشيا  اكيَم و  وخكاوة   ،: ئةمرِؤ ليَرةدا بئ دلَسؤ  واوة 
دنةوةاككةيا  خككواى طككةورة دةربككارةى  رزالَيككا  نابيَككت لككة ااويَككك ا دة انككن خوا  

   :فةرموويةوى

                                                           

 { .50اب اهيم: }سورة( 1)

 }سورة الدراث{ . (2)

 { .36-35}سورة اِلاقة: (3)
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 .(1) [                                                                             َماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقًا                                 َوِإْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِب     ]

ئةطككةر وينويككا  بيَككت و اككاوار بكككة  بككؤ ئككاو ئاويَكيككا  دةدريَتككئ وةك    :واوككة 
طةيكةاى  جيَ كخواردنةوةيكة  خراثرتين ،ؤورِؤومشى وواوة واية سةرو ضاو دةبر يَنئ

ةو شككيَوةية نككابن دة انككن طور يككا  بككؤ    ضككؤ  بكك  ضككةن ة نككاخؤش و ثككرِ ئككا ارة.  
   :ئامادةاراوة خواى طةورة دةربارةى فةرموويةوى

 .(2) [                                َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد    ]

ضكؤ    بةو اووةاانة لىَيكا  دةدة .  ،بؤ ئامادةاراوة واوة : اووةايا  لة ئاسن
   :موويةوىوانابن دة انن اة  جند دةاريَن بة  جنديَ  خواى طةورة دةربارةى فةر

ََْرََُها َسْبُعوَن ََِراًَا َفاْسُلُكوُه   ]  .(3) [                                                             ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة 

ةاا  دةووريَت ثاشا  بة  جنديَ  دريَذيةاةى زكةفتا بالَكة بيكا     بةفريشت :واوة 
   بةستنةوة.

موفةسدةاا  دةربارةى ئةو ئايةوكة وووويانكة : ئكةو  جنكدة لةثاشكيَوة وكئى       
ش  دةاريَت بة شيشةوة يَوة ديَتة دةرةوة وةك ضؤ  مرياةلَ ةايَشن اةوا لة دةم

                                                           

 { .29}سورة الكفل: (1)
 { .21}سورة اِل : (2)
 { .32}سورة اِلاقة: (3)
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ضؤ  وانابن دة انن ئاواوةاا  و داوااانى خةلَكى دؤ ة  اةرطيز نايةوة  ،بؤ بر ان  
 :ةى فةرموويةوىردى اة خواى طةورة دةربا

                                                                  َنْعَمُل َأَوَلإْم ُنَعمِّإْرُكْم َمإا َيَتإَذكَُّر ِفيإِه َمإْن َتإَذكََّر                                                                                        َوُُْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َربََّنا َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلحًا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا   ]

 .(1) [                                                                َوَجاَءُكُم النَِّذيُر َفُذوُيوا َفَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َنِصرٍي

بئ باوةرِةاا  لةناو دؤ ةخ ا ااوار دةاكة  دةلَكيَن ثكةروةردطارما  لكةم      :واوة 
دونيا بؤ ئةوةى اكردةوةى ضكاك بككةين    دؤ ةخة دةرما  بهيَنة مبا  طيَرِةرةوة بؤ 

ثئيا  دةووريَت ئايا ئةوةنك ةما  وةمكة  ثكئ     ،نةك ئةو اارة خراثانةى اردوومانة
؟ لةطةأل ئةوةشك ا  بدى ويَ ا بكاوةوة بد بكاوةوةنةدا  لة دونيا اةراةس بيةويَت 

 ،دة ب كيَذ  سكزاى ئكاطر    ،سكت نةبوونكةوة  نيَرراوى ورسكيَنةرما  بكؤ نكارد  اكةر رِا    
 اكةروةاا خكواى طكةورة    ،م اكارا  يارمكةوى دةر و دؤسكت نىيكة    ةرِاستى بؤ سكتة ب

   :فةرموويةوى لةسةر سزاى دؤ ةخيةاانةوة

 .(2) [                                                                               َربََّنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلحًا ِإنَّا ُموِيُنوَن   ]

ا  ثةروةردطارما  بة ضاوى خؤمكا  بينيمكا  و بكةطو ى خؤمكا  بيسكتم      :واوة 
ةين دةمبا  طيَرِةوة بؤ دونيا اةوا اردةوةى ضاك بك ،ئةوةى باوةرِما  ثئى نةبوو
  :وةاةروةاا خواى طةورة فةرموويةوى ،ضونكة ئيَستا ئيَمة دلَنياين

                                                           

 { .37}سورة الفاط : (1)

 { .12}سورة ال  دة: (2)
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 .(1) [                            َُْدَنا َفِِنَّا َظاِلُموَن                                   َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِِْن                                                                          َياُلوا َربََّنا َغَلَبْت َََلْيَنا ِشْقَوُتَنا َوُكنَّا َيْومًا َضالِّنَي *    ]

مرِايى ئةطةر طةرِاينةوة بكؤ طكو   ،ثةروةردطارما  لةم ئاطرة دةرما  بهيَنة واوة :
 دةدريَتكةوة  لكةو ااوكةدا وةآلمكى دةم اكوت اكةريا       ،بةرِاستى ئةوة سكتةم اكارين  

   :لةالية  ثةروةردطارةوة ثئيا  دةفةرمويَت

                                                                                                                  ُموِن * ِإنَُّه َكاَن َفِريق  ِمْن ََِباِدي َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفإاْغِفْر َلَنإا َواْرَحْمَنإا َوَأْنإَت َخْيإُر                                  َياَل اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلِّ   ]

 .(2) [                                                                                                        الرَّاِحِمنَي * َفاتََّخْذُتُموُُْم ِسْخِرّيًا َحتَّى َأْنَسْوُكْم َِْكِري َوُكْنُتْم ِمْنُهْم َتْضَحُكوَن

ضكةونكة لكة دونيكادا     ،مةاكة  لكةناو ئاطرةاكةدا    خكة  و ؤسكة  دةمتكا  دا  :واوة 
 ،وؤ ايَنكاوة  اؤمةلَيَ  لة بةن ةاا  دةيا  ووت : ثةروةردطارما  ئيَمة باوةرِما  بة

رِة ما  ثئبكة ضونكة وؤ لةاكةموو خكاوة  رِة كةاا      وؤش ليَما  خؤش ببة و
طالَتكة   بةرِةزم ور و ميهرةبا  ورى اةضى ئيَكوة طالَتكةوا  ثكئ دةاكرد  اكةوا ئكةو      
ااوككئ  ،ثئاردنككةوا  يككادى منككى لككةبد بردنككةوة وبككةردةوام ثئيككا  ثئدةاككةنني  

دؤ ةخىيككةاا  داوا لةسككةر ثةرشككتىكةرانى دؤ ة  دةاككة  نككةختئ سككزا اككةيا    
وةك خواى طةورة لىَيانةوة بؤما  دةطيَرِيَتةوة  ،لةسةر سوك بكاوةوة ثةنا بةخوا 

 :دةفةرمويَت

 .(1) [                                                                                اِر ِلَخَزَنِة َجَهنََّم اْدَُوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف ََنَّا َيْومًا ِمَن اْلَعَذاِب                          َوَياَل الَِّذيَن ِفي النَّ   ]
                                                           

 { .107-106}سورة املؤم وث: (1)

 { .110-108}سورة املؤم وث:( 2)
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ئةوانةى لةناو دؤ ة  دا  بةفريشتة بةرثرسةاانى دؤ ة  دةلَكيَن داوا لكة    :واوة 
فريشكتةاانيش   ،ثةروةردطاروا  بكة  واؤةيةك رِؤ  سزاما  لةسكةر اكةم بكاوكةوة    

   :وةآلميا  دةدةنةوة

 .(2) [            ا ِفي َضٍٍل                                                                                                                             َياُلوا َأَوَلْم َتُك َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَِّناِت َياُلوا َبَلى َياُلوا َفاْدَُوا َوَما ُدََاُء اْلَكاِفِريَن ِإلَّ   ]

روا  بةبةلَطكةى رِوو  و  نكةااون بكؤ سكة    ثيَغةمبكةرا  ثئيا  دةلَيَن : ئايا  :واوة 
ثارِانكةوةى بكئ    ،دةلََكيَن : دةثارِيَنكةوة   ،ااووو ئةوانيش دةلَيَن : بةلَىَ  ،ئاشكراوة
  .  يش جطة لة طومرِايى اي ى ور نىيةباوةرِان

ئاواوةاانيا  بةدى نايةت وةمكةناى مكرد  دةاكة  داوا     دةبن  وااوئ ئوميَ  برِاو
لة ليَ رسراوى دؤ ة  دةاة  داوابكات لكة خكواى طكةورة بؤيكا  لكةناويا  بكةريَت و       

  :بيا  مريَنئ

َِ َََلْيَنإإا َربُّإإَك َيإإاَل ِإنَُّكإإْم َمإإاِكُثوَن * َلَقإإْد ِجْئَنإإاُكْم ِبإإاْلَحقِّ َوَلِكإإنَّ َأْكَثإإَرُك    َوَنإإ   ]             ْم ِلْلَحإإقِّ                                                                                                                          اَدْوا َيإإا َماِلإإُك ِلإإَيْق

 .(3) [          َكاِرُُوَن

يَت و رِ طارما  ااوار دةاة  دةلَيَن ئةى مالي  با ثةروةردطارت مبا  او  :واوة 
ضكونكة   ،يَكت : دةبكئ اكةر مبيَننكةوة وئىك ا     يكا  دةلَ ئكةويش ثيَ  ،ببيَت لةم سزاية

                                                                                                                                                 
 {.49}سورة الغاف :( 1)

 { .50}سورة الغاف :( 2)

 { .78-77}سورة الزر  :( 3)
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. ثكؤ ش  ى  ؤر وا  رِؤتا  لةاكةق دةبكووةوة  بةرِاستى اةؤما  بؤ ايَنا  بةآلم بةش
ئةوانةى لة دونيكادا خكةلَ  شكويَنيا  دةاكةويَت      ,نانةوة لةناو ئاطردا وةرناطديَتايَ

خكؤى بكةرى    خؤيا  لة شويَن اةووووةاانيا  بةرى دةاة  بكة شكيَوةيةك شكةيتا    
وة وسةثيَ ككى خككواى دةاككات لككةو شككويَن اةوووانككةى فةرمانككةاانيا  بككةجئ ايَنككا 

ئككةوةوا شككةيتا  لةسككةر دوانطةيككةك لككةناو دؤ ة  دا رِاسككت     ،طككةورةيا  دةاككرد 
دةبيَتةوة و بةشويَن اةووووةاانى خؤى دةلَيَت : وةك خواى طةورة وةصكاي ئكةو   

  :شويَنة دةاات و دةفةرمويَت

              َلإْيُكْم ِمإْن                                                                                                                         ْيَطاُن َلمَّا ُيِضَي اْلَأْمُر ِإنَّ اللََّه َوَََدُكْم َوَْإَد اْلَحإقِّ َوَوََإْدُتُكْم َفإَأْخَلْفُتُكْم َوَمإا َكإاَن ِلإَي ََ            َوَياَل الشَّ ]

                                              ْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّإي َكَفإْرُت                                                                                                                    ُسْلَطاٍن ِإلَّا َأْن َدََْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفٍ َتُلوُموِني َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم َما َأَنا ِبُمْصِرِخُك

 .(1) [                                                                         ِبَما َأْشَرْكُتُموِن ِمْن َيْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلُهْم َََذاب  َأِليم 

اكةرانى و  ثكةيرِةو   ااوئ اةموو شتيَ  دةبرِيَتةوة و شكةيتا  رِوو دةااوكة   :واوة 
منكيش ثكةميانى    ،ى رِاسكتى ةميانى ثيَ ابوو  ثةمياندةلَيَت بةرِاستى خواى طةورة ث

 ،اةضى ئيَوة اةر شويَنم اةوون اةرضةن ة مكن دةسكتةآلب بةسكةروانا نكةبوو     ،درؤ
جكا   ،النكة اكاون بكةدةم بانطةوا ةاةمكةوة    ئةوةنةبئ بانطةوا م ىلَ ارد  ئيَوةش طيَ

ئيَسكتاش مكن ووانكاى     ،كو لؤمةى خؤوا  بكة  لةسكةر ئكةوة  لؤمةى من مةاة  بةلَ
وةم نىيكةو ئيَكوةش ووانكاى بةدةمكةوة اكاونى منتكا  نىيكة        بةدةمةوة اكاونى ئيَك  

                                                           
 { .22}سورة اب اهيم:( 1)
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بةرِاستى من اةر بكاوةِرم بكةوة نكةبووة اكة منتكا  اردبكووة ااوبكةش لكة دونيكادا          
 اى وون  و ويذيا  بؤ ئامادةاراوة.بةرِاستى ستةم اارانيش سز

ئةوانكةى لكةناو    خوشكى بةرِيَزم ئايةوةاانى ؤورئا  دةربكارةى وةصكاى ئكاطر و   
بةآلم بدخستنةوةيةك ثالَى ثيَوة ناين بكؤى لةورسكى مةورسكى     ،ؤر  ؤرةئاطردا   

 () بةدروستيش ااوووة لكة ثيَغةمبكةرةوة   ،ئاطر و سزاى خواى طةورة لةسةروا 
سككةيرى نككاو  :واوككة  ،(1)(َّطقداا  ب ال ااار فوجاادت أكناا  أهقفااا ال  اااءفةرموويككةوى : )

 ةوانن .ئاطرى دؤ ةخم ارد بينيم بةشى  ؤرى خةلَكةاةى ئافر

 :واوكة   ،(2)(تصادقن فان  رأَّاتكن أكنا  أها  ال ااراةروةاا بة ئافرةوانى فكةرمووة ) 
ئافرةوا  خيَر و صةدةؤة  ؤر بكة  ضكونكة بينيومكة بةشكى  ؤرى دؤ ةخىيكةاا      

 لة ئيَوة  .

بكة نيشكانةاانى اكاونى رِؤ ى    بزانكة اكةوؤ ئةطكةر نةطةيشكتى     -خوشكى بكةرِيَزم 
جا ااوئ ااوى مرد  اات ئةوة طةيشكتنة   ،وؤ مردنتة رِؤ ى دوايى بةثةلةى ،دوايى

   :بةرِاستى خواى طةورة فةرموويةوى  ،بةورِؤ ةدا

ََا َجاَءْتُهْم َِْكَراُُْم     ]  .(3) [                                                ا َفَأنَّى َلُهْم ِإ

                                                           

 ( .6873( , وسقم )6449ار ج  : ال خاري ) (1)

 ( .238ار ج  : م قم ) (2)

 { .18}سورة   د:( 3)
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ضؤ  بؤيا  اةية بدبكةنةوة و وؤبة بكة  ااوئ رِؤ ىك وايى بيَكت اكةروةاا     :واوة 
  يَت و وؤبةيةك نىية بةدةست بيَت.بوورلةسةرةمةرط دا اةلَنووانيَ  نىية 

سةرنج ب ة اكام رِيَطايكا  دةطريَكت؟    باش  ،رِيَطاى بةاةشت و رِيَطاى دؤ ة  ئةوش
   .؟بؤ او  دةضيت

 

 وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم


