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                                                               إن احلمددهلل حن دمددهللس عيندد ونستغ عيندد عوذسغ عيو شردد حن فددا وددذع   يونددس  عفددا      
                       فدال اد  ل لدتغ ع ودههلل ان                                                      سنئ ت  عم لس غ فا يههللس احن فال فضل لتغ عفا يضلل

                                                       إلت إ  احن عحهللس   وذيك لت ع وههلل  ن حممهللا عبهللس ع س لت.    

ْ ا      ]   اااا ن َّ َن ُا ا ساَّااااَّْون  ن نُاأا اااا َّ  اُّ ا َناااا َاَّ اااامن َاَّ ِها وا ِْا ِ ََّاااا ِْا َِان َنيوا  اا َّاااا ااااَّ ِيناااا أاياُّها            ] ل ع ااااِ     [   ا ا  ُّ ا    ن ن  ا   ا َّ  ا    ن َّ  ا   ها  ا ن   َّ ا  ن ن  ا ا  اَّ  َّ ن  ن ن ا ا  َّ   ُّ ا ن َّ  ا َيا
201     ] 0  

اَّ  ا  ا  ُّ ا     ن  َّ    ن َيا أاياُّهاَّ ِي نَّسَّ َِان   ]  ِن ان ااهَّ ا باا اَّ ُا ُاهاها اَّ وا ٍة ُاخا ااما ان ااها دا َني خا اَاكَّ  اهنو  انفاٍس ُاِون ِْا رابنكَّ َّ ِين ٍ   ا ا ا ا  ن  ا ا   ا ا ا ا   ا ا ن  ن  ا َّ ا  ََّ ٍ   ا  ن ا  َّ  ا  ا ن َّ َّ   ن ن   ا ا ا َّ   هن    ن ا
ااااَّ ا عا ااااا اكَّ ا را ن  ثااااَّ ِها ريا ااااَّقا  ن ن ِ َن ُاِلاراوا ْ ا بناااا ااااَّْيَّ َني َا ا ِها ِيناااا ِْا ِ ََّاااا ااااَّْ ُاَِان انااااسِث ُا ن ا ااااَّ ث ريا      [   ن ا  ث  ا ن ث   ا ن ا    ا   ن َّ  ا   ها   ن ن   ا ا   َّ  ا  ن ن  ا  ا ا ا  ا  ن ن   ها  ا  ا  ا ا ا َّ ا  ا ن  ث رنها

  0 [   2         ]ِي  َّْ  

اااا ا  ا  ا  ُّ َيا أاياُّ    ]   ياا افناااا ا ياكَّ ااااَّياكَّ ا ُا اااا ا أاعا ا ِا ياكَّ اااا ن ِ يَّوا اااادنيدث ْا ث  ا ِْ  اااااا ْيَّاااا ِنا ُا َّ ِ ِْ ََّاااا ِْ َِان َنيوا  اا َّاااا ااااَّ ِيناااا  ا    ن ن  ا   ا َّ      ن َّ     نا  ا َّ  َّ     ا ا ث  ا ن  ث   َّ ا ن ا  ا َّ ا  ا ا ا  ا َّ ا  ا  ا ا ن ا  ا َّ ا ها
ْاوثِ عاظن  ثَّ َادا فاَّوا فاا َّ فاا ْيا ِنا ُارا َّ ْباكَّ ا ُاااو يَّطنعا ِ   0 [  02–    00         ]ِلوِزب           [ َّ َّ  ا َّ ا  ا ا   َّ ن ا   نا  ا ا َّ  ا َّ   ا ا ا  ا  ا   ا ا ث   ا ن  ث ذَّ َّ

                  ف  روهلل ........  
                   عودذ ا فد   حمدهلله ،ه غ                        عخري اهلهللل اهللل حممدهلل                           فإن  صهللق احلهلليث ك  ب احن

                                                عكل حمهللهة رهللعة عكل رهللعة ضاللةغ عكل ضاللة يف الس   .

: الى هةموومان رِوون وئاشكراية كة ئايينى ثريؤزى ئيماندارانى خؤشةويست
ئيسالم لة باشرتين وثاكرتين ورِاسرتين ئايينةكانة لة نيَوان هةموو ئاينةكانى تر كة 

وخةلَك ثيادةى دةكةن، ئةمةش بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة دانةرى ئةم  ئيَستا هةية
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بةرنامة جوانة خواى طةورةو ميهرةبانة كة خؤى مرؤظى دروست كردووة 
وهةرخؤيشى دةزانيَت كة ضى بةرنامةيةك بةكةلَكى ديَت وضى بةرنامةيةش 

وبةرنامة بةكةلَكى نايةت،  لةبةر ئةوةية كةخواى ثةروةردطار ئيسالمى وةك ئايني 
بؤ ئيَمةى مرؤظـ لةسةرانسةرى جيهان داناوة تاكارى ثىَ بكةين و بةهؤيةوة لة 
دنياو دوارِؤذدا بةختةوةرو ئاسودة بني، وة تةنها بة ئيسالم رِازيية كة ئيَمة 

 ثيادةى بكةين وةك بةرنامة وةك دةفةرموويَت: 

ْاقا أاريا ا اتَّ ياكَّ ا دني اكَّ ا ُاأاساا اتَّ عا ا ا ] )امل ئهللة: [كَّ ا  نعا اِتن ُاراضن تَّ ياكَّ َّ ِإلن االاقا دني ثَِّيا اا
2 ). 

واتة: )ئةمرِؤ دينى ئيسالمم بؤ تةواو كردن وة نيعمةتى خؤم رِذاند بةسةرتاندا، 
 وةرِازيشم تةنها ئيسالم دين وبةرنامةتان بيَت ( .

الاقن دني ثَّ فاا هةروةها دةفةرموويَت: ]  ْا ِفن ِآلخن اةن انوا ُاااو ياا اا اغن غاساا ِإلن ا َّ ُاهَّ  او ياََّا الا ان ا
 ( 85)آل عمذان:  [ ِْلااَّ ن نيوا 

واتة: )هةركةسيَك جطة لة ئايينى ئيسالم وةك بةرنامةى ذيانى هةلَبذيَرىَ و 
ى وةرناطرييَت ولةدوارِؤذيشدا يةكيَك دةبيَت لة بةهيالك ثيادةى بكات ئةوة ىلَ

 ضوان وخةسارةومةندان (.  

طى دانة بةئايينى ثريؤزى ئيسالم لة اليةن خـواى ثـةروةردطارةوة بؤئـةوة    ئةم طرن
دةطةرِيَتةوة كة ئيسالم ئايينيَكى طشـتى و هةمةاليةنـة وهـةموو بوارةكـانى ذيـانى      
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مرؤظـــ دةطريَتــةوة دةســتورو ياســاى طوهــاوى بــؤ هــةموو اليةنــةكان دانــاوة بــة   
لة هيض دينيَكى ترى جطـة لـة    باشرتين شيَوةو جوانرتين ورِاسرتين رِيَطة كةئةمةش

ــدةين    ــة هـــةو َ بـ ــت، لةبةرئـــةوة خوشةويســـتان بائيَمـ ئيســـالمدا بـــة دى ناكريَـ
بةشيَوةيةكى جوان ثيادةى ئةم بةرنامة بةرزو طةورةيةمان بكـةين تـا هةسـت بـة     
ــوة بكــةين و     ــةمان بكــةين و شــانازى ثيَ هــةموو خؤشــى وئاســودةييةكانى دينةك

لـة يـةك كاتـدا، ئـةو بـوارو اليةنانـةى كةئيسـالم        بةرطرى وبانطةوازيشى بؤ بكـةين  
طرنطــى ثيَــداوةو ياســاو دةســتورى بــؤ دانــاوة زؤرن،  وة يــةكيَك لةوبوارانــةى كــة 
ئيسالم طرنطى ثيَداوة بريتيية لة شـةرم وشـكؤ يـان اـةياو ايشـمةت، بائـةوةش       
ــة ئيَمــةى ئيمانــدارة، وةئيمــاني     بــنانني كــةئيمان بنوــينةو ئةساســى هةريــةك ل

ــة ئيمــان، هــةروةك    بريتييــ ــة ضــةندةها بــةش كــة شــةرم وشــكؤش بةشــيَكة ل ة ل
)اإلمي ن رضع عسبو ن ووبة ف فضله  قد ل   إلدت   ( دةفةرموويَت: ثيَشةوامان )

 إ  احن ع  ي ا  اف طة األشى عا الطذيقغ عاحلن ء ووبة فا ا مي ن( )صحنح فنلم(

ة بةشـة، طـةورةترين   واتة: )ئيمان اةفتاو ئةوةندة بةشة، يـان شةسـت وئةوةنـد    
بــةجىَ كردنــى ( وجـىَ   إلددت إ  احنبةشـى ئيمــان بريتييـة لــة ووتـن وكــاركردن بـة )    

مةرجةكانى و كـاركردن بةاوكمـةكانى ووازهيَنـان لةسةرثيَوـييةكانى، وةنـنمرتين      
بةشى ئيمـاني  بريتييـة لـة البردنـى نارِةاةتييـةك لةسـةر ِريَطاوجيَطـاى خـةلَكى         

 ( .شةرم و شكؤش بةشيَكة لة ئيمانوة كةزيانيان هةيةبؤيان، 
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( لة فةرموودةكةدا باسى بةشـةكانى  شةرم وشكؤ زؤر طرنطة بؤية ثيَشةوامان )
ترى ئيمان ناكات بةالَم دةفةرمويَت: )اةيا بةشيَكة لة ئيمان(، واتـاى ئةوةيـة كـة    
شةرم وشكؤ طرنطة بؤية بةتةنها باسى كردوة، لة نيَوان بةرزترين و ننمرتين بةشى 
ئيماندا بة شـيَكى طرنطـى باسـكردوة كـة بريتييـة لـة اـةيا، بؤيـة ئةطـةر كةسـيَك           
اةياى نةبوو ئةوة ئيمان الوازة، وةئةطةر ئيمان الوازبـوو ئـةوة بـىَ اةيايـة، يـان      
ئةطةر هةيشيبوو ئـةوة زؤر كةمـة، شـةرم وشـكؤ لةطـةَ  ئيسـالمداية ئةوانـةى كـة         

لة ئيسالم طةيشتون ئةوانةشـى   ثةيوةسنت بة شةرم وشكؤوة ئةوانةن كة بةراستى
كةبىَ اةياو بىَ ئابرِوون لة ئيسالم دووركةوتونةتةوة، خوشةويستان دةبيَت شةرم 
ــت ئيَمــةى موســؤَمان شــةرم وشــكؤ    وشــكؤواةيامان بةرامبــةر كــىَ هــةبيَت  دةبيَ
واةيامان بةرامبةر خـوداى طـةورة هـةبيَت، اـةيا لةبةرامبـةر خـودا واتـاى سـنور         

سةرثيَوـــى نـــةكردن لـــة فةرمانـــةكانى، واتـــاى بة ســـةكردنى نةبةزانــدن واتـــاى  
فةرمانةكانى واتاى ترسان ىلَ وسوثاس كردنى و نةشكاندنى سنورةكانى، هةركاتىَ 
ــةلَى     ــةكانيت كــردو طويَرِاي ســنورى خــوداى طــةورةت شــكاند وةسةرثيَوــى فةرمان

داى فةرفانةكانيت نةكرد ئـةوة ئةوثـةرِى بـَى شـةرمى وبـَى اةياييـة بةرامبـةر خـو        
طةورة لةوكاتـةدا بـَى اـةياترين كةسـى بةرامبـةر خـوداى طـةورة، ضـونكة هـةواو          
ئـــارةزوو وشـــةيتان ونةفســـت بةســـةردا زا َ بـــووة وخـــؤت وون كـــردوة وخـــواى 
ــاوان    ــة ئةهامــدانى ت ــة دةستريَشــةةرى دةكــةيت ل طةورةيشــت لــةبريكردوة، بؤي

(، شـةوامان) وسةرثيَوى وبةردةوامي  دةبيَـت لةسـةرى، وةاـةيا بةرامبـةر ثيَ    
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واتاى )خؤشويستنى وبةطوىَ كردنى فةرمانةكانى وبـة  سـةكردنى داخوازييـةكانى    
ورِيَنطرتن لة ووتةكانى و بةرز رِاطرتنى كارةكانى وزيندوو كردنةوةى سـوننةتةكانى  
شويَن كـةوتنى بةرنامةكـةى ودووركةوتنـةوة لةسةرثيَوـييةكانى ولةبةرضـاوطرتنى      

هةولَة بةردةوامةكانى بؤ بةختةوةركردنى ئيَمة بؤ  كارة باش و  سةجوانةكانى، وة
ئاســودةكردنى ذيــانى ئيَمــة بــؤ رِزطــاركردنى ئيَمــة بــؤ ســةركةوتنى ئيَمــة بؤجــوان 
ثةروةردة كردنى ئيَمة، كةهةموو ئـةم كارانـةى بـَب بةرامبـةر بـؤ ئيَمـة ئـةهام دا        

بةلَكو لةبـةر  داواى هيض ثو  وهيض ثؤست وهيض ما َ وهيض بينايةكى لةئيَمة نةكرد، 
خاترى ئيَمة هةموو ناخؤشى و نارِةاةتييةكى  بو َ كـرد، دةربـةدةر كـرا لةزيَـدى     
باوك وباثريانى، سوكايةتى ثىَ كرا، بةردباران كرا، ثيسـايى بةسـةردا كـرا، ئـازارى     
دةرونى وبةدةنيشى درا، بة شيَت وسااريو فالَوى وزالَم ودرؤزني  لـة  ةلَـةم درا،   

سؤزيَك وةك رِابةريَك وةك ثيَشةوايةك  بولَى هةموو ئةمانةى كـرد  بةالَم ئةو وةك دلَ
تـةنها لةبــةرخاترى ئــةوةى ئيســالم بةوشــيَوةيةى كــة خــوا ثــىَ ى رازييــة بةئيَمــة  
رِابطةيةنيَت، تا لةدونياو دوارِؤذدا بةختةوةرو سةربةرز بني، بؤية سوكايةتى كـردن  

دنى وشـويَن نةكـةوتنى   (وسـوننةتةكانى وبة سـةنةكر  بةرامبةر خـودى ثيَشـةوا)  
ــاونةطرتنى هـــةو َ وماندووبوونـــةكانى وبـــةطوىَ نـــةكردنى   بةرنامةكـــةل ولةبةرضـ
فةرمانةكانى ئةوة ئةوثةرِى بىَ ئةدةبى وبىَ اةيايى نواندنة بةرامبةر كةسـيَك كـة   
دَلسؤزتةو خؤشـى دةوَييـت وِريَطـاى كامـةرانى ورِاسـتت نيشـان دةدات وئاطـادارت        

ِْ  ا اث، خــواى طــةورة دةفــةرمويَت: ] دةكاتــةوة لــة رِيَطــةى خــر َنيوا  اا َّاا اَّ ِيناا َيا أاياُّها
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هن  ْا ن ِي ناا ن ْا وااا ْا ْاَِاكَّ ا فاااا اا ِْ أاوا ــرات: َاا افااعَّاا ــى خؤتــان بــةرز    0(2[ )احلج واتــة: )دةنط
 (( هةروةها دةفةرموويَت:  مةكةنةوة بةسةر دةنطى ثيَغةمبةردا )

ْلن باا اا اكَّ ا  ] ِْ دَّعاَّْ ِي ن َّ كَّ  بااعاضثَّ ا َتااعا َّ   0(63)الس  : [  ريادَّعاَّْ بااعاضن

( مةكــةن بةوشــيَوةيةى كــة خؤتــان بــانطى يــةكرتى  واتــة: )بــانطى ثيَغةمبــةر)
دةكةن(، هةروةها شةرم و اةياش بةرامبةر ئيمانـداران واتـة: رِيَنطرتنيـان، واتـة:     
ن ثاراستنى مافيان وبةدةنطةوةضونيان لةكاتى نارِةاةتيدا، دلَةؤشبوون بةخؤشيا

وغــةمباربوون بةغــةميان، غةيبــةت نــةكردنيان وبوختــان بؤنــةكردنيان، جنيــوَ ثــىَ 
نةدانيان وثاراستنى ناموسـيان، يارمـةتى وكؤمـةك كردنيـان لـة كـاتى فة رييانـدا،        
هةروةها بةرطرل كردن لَييـان، اـةيا بةرامبـةر بـاوك ودايـك واتـة: بة سـةكردنيان        

ر بؤكردنيـان ودلَةـؤش كردنيـان وبـىَ     ئازارنةدانيان ويارمـةتب دانيـان ودوىـاى خيـَ    
ئةدةبى نةكردن بةرامبـةريان، اـةيا بةرامبـةر خـنم وكةسـةكانت واتـة: سـةردانى        
كردنيان وبةدةنطةوة ضونيان لة خؤشى وناخؤشيدا، اةيا بةرامبةر دراوسىَ واتـة:  
رِيَنطرتنيان وئازارنةدانيان، اةيا بةرامبةر هاورِيَكـةت واتـة: خيانـةت ىلَ نـةكردنى،     

لةطة َ نةكردنى، فيَلَ ىلَ نةكردنى، رِيَطـاى خـراث نيشـان نـةدانى، ثشـت طـوىَ        رؤد
نةخستنى، ثشت بةرنةدانى، اةيا بةرامبةر موسـؤَمانان بةطشـتى واتـة: ثاراسـتنى     

خؤشةويسـتان بـنانن كـة شـةرم     وشكؤيان،   ماف وثاراستنى رِيَنو اورمةت وشان 
ــت ئــيال جــوانى دةكــات، هــ   ( ةروةها ثيَشــةوامان )واــةيا لــة هــةر شــتيَكدا بيَ

 دةفةرموويَت:  
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واتة:)اــةيا هــةرخيَرى بــةدوادا ديَــت  )احلندد ء  يددإ،  إ  ر صري()صددحنح الب دد  ل(
وتةنها خيَرى ثيَوةية(، بةرِيَنان ئةوةش بنانن كة سيفةتى شـةرم واـةيا مرؤظــ لـة     
طوناه وتـاوان دةثاريَنيَـت، ضـونكة كـةتؤ شـةرمت كـرد لـة خـواى طـةورة نـاتوانى           

بةرامبةريدا تـاوان بكـةيت وبةالتـةوة ئاسـايى بيَـت، هـةروةها كـةخاوةن شـكؤو         لة
( و ووتــةو بةشــةرم واــةيابيت رِووت نايــات بةرامبــةر ســوننةتةكانى ثيَشــةوا )

ئاكارةكانى بىَ ئةدةبى بكةيت، ناتوانى بةرامبةر دايك وباوكت بىَ ئـةدةبى بكـةيت   
كانت بىَ ئـةدةبى بكـةيت، ضـونكة    ناتوانى بةرامبةر خنمةكان ودراوسيَكانت وهاوريَ

اةياوشةرم وشكؤ وةكو ضاوديَريَك واية بةسةرتةوة بؤية ئةو سيفةتة جوانة وةكـو  
 ةلَغانَى دةتراريَنيَـت لةهـةموو تـاوان وسةرثيَوـييةك كـة نامؤيـة بـة هةَلسـوكةوت         
وئاكارت، كـةتؤ كةسـيَكى بةاـةياو بةشـةرم وشـكؤبيت هـةرطين ئامـادة نيـت درؤ         

بكةيت خيانةت بكةيت سـتةم بكـةيت داويَـن ثيسـى بكـةيت جنيـؤ        بكةيت بوختان
بــدةيت غةيبــةتى نااــةت بكــةيت ئــازارى خــةلَك بــدةيت بةووتــةو بــةكردةوةكارى  
نةشياو بكةيت خيانةت لة دايك وباوكت بكةيت غةش وفيَـلَ بكـةيت سـويَند بـةدرؤ     

ناودينةوة كة خبوَيت هاوبةش بؤ خوادا دابنيَيت لة ىيبادةتةكانتدا كاريَك بكةيت بة
ــة هــةزارةها كــارو كــردةوةل تــري ، ســيفةتى شــةرم وشــكؤ ثاســةوان     ديــن نيي
وضاوديَرة بـة سـةرتةوة وثاريَنطاريـت ىَل دةكـات ناهيََؤيَـت ئـابرووت بوـىَ، نـاهيَؤََى         
خةجالَةت ورِوو رِةش بيت ناهيَؤَيَت بدؤرِيَيت ئةطةر بةشيَوةيةكى جوان هةستت بـة  

( طـةورةترين  ىَ خـراوة كـرد، ثيَغةمبـةر يوسـ )    ئةم سيفةتة ناوازةو ثشت طـو 
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منوونةية بؤ ئيَمة كـة ضـؤن كـاتى خـؤى خيَنانةكـةى ىـةزينى ميسـر داواى داويَـن         
ْ ا ن ( فـةرمووى: ]  ثيسى ليَكرد بةالَم يوس ) عَّ وَّ أاوااإُّ  ن ان انناَّ ياادا انا  ااَّلا رابهن ِي هن

َن   (33)ي سف: [  نيا ا

ة لةوةى ئةوانـة داوام ىلَ دةكـةن( ئافرةتةكـة ثيَـى     واتة: )خواية سجنم ثىَ خؤشرت
ووت يان دةبيَت سجنى بكةم يان دةبيَت داويَن ثيسيم لةطة َ بكات، بةالَم يوسـفى  
خاوةن شكؤ واـةيا سـجنى هةَلبـذاردو لـة ترسـى خـودا ئـةوكارةى نـةكرد، باشـة          

ة َ بكـة  ئيَستا تؤ خؤت بكة جيَطاى ئةو وئافرةتىَ داوات ىلَ بكـات وةرة زينـام لةطـ   
وةالَمى تؤ بؤ ئةو ضيية  ئايا ئةوةنـدة شـةرمت هةيـة كـة ئـةو كـارة نةكـةى يـان         
وةكو كةسيَكى بىَ شةرةف و بىَ ئابرِوو دةضيتة ثيَ  ودةلَيَيت بيسـتم وبة سـةت   
دةكةم، هاوار بؤ ئيَمةى ئيمان الواز كـةناتوانني بةرامبـةر ئافرةتـانى سـفورو رِووت     

)حندا  جاى بةرامبةر زيناو داويَـن ثيسـى، لـة ئيمـامى    نةزةركردن واز ىلَ بهيَنني ض 
يان ثرسى بؤ ئةوةندة زاهيدو لةخواترسـى ودنيـات ثـىَ كةمـة  فـةرمووى       رصذل(

(، واتـة:  علمد  ردإن احن يذايد  حدع املوصدنة     لةبةر ضةند هؤكاريَكة يـةك لةوانـة: )  
طوناه )زانيم لةكاتى طونـاه كردنـدا خـودا دةمبينـَى بؤيـة شـةرمم ىَل كـردو وازم لـة        

هيَنا( بةرِاستى ئةطةر ئينسان شةرم لة خودا بكـات وازلـة طونـاه وتـاوان ديَنيََـت و      
نايكات بة تايبةتى ئةطةر هةر خؤى وخوا بـوون، لةوكاتـةدا بتـوانى تـاوان نةكـةى      

( لـة  باشرتين اةيات بةرامبةر خـواى طـةورة ئـةهام داوة، بؤيـة ثيَشـةوامان )     
ةوت كؤمةلَـة كةسـانة دةكـات كـة لـةذيَر      فةرموودةيةكى صـةايددا باسـى ئـةو اـ    
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سيَبةرى ىةرشى خواى طةورةدان لة رِؤذى  يامةتدا يةك لةواةوت كؤمةلَـة كةسـة   
) جل  ع دت افدذاة شات فسصدمج ع د ل قد ل إيد   خد ص احن( )صدحنح         ئةوانةن كة 

 الب   ل(

 واتة: )ثياويَك كة ئافرةتيَكى خاوةن جوانى وشكؤ داواى طوناهى لـبَ بكـات، داواى  
داويَن ثيسى بكات لة طةَليدا وة ئـةو ثيـاوة خـؤى وخـواى خؤيـةتى كةسـى تريـان        
لةطة َ نيية بةالَم ثيَى دةلَيَت ئةى ئافرةت من لة خوا دةترسم وئةو كـارة ناكـةم (   
واتة: لةشةرمى خوا ئةو كارة ناكات، بةرِاستى لةوكاتانةدا كة هيض كةس ديار نيية 

ة جـوانرتين اـةياو شـةرمت هةيـة بةرامبـةر      جطة لة خوا ئةطةر تاوان نةكـةى ئـةو  
 خوداى طةورةو ميهرةبان، خواى طةورة دةفةرموويَت:  

  ُهاهَّ ا    َّ  َّل ِْ فاَّ َّ ِْ انوا أاباواَّرنهن ا ُاَياافاظَّ       هن ا َّ ا ن ن ا   ا َّ ُّ    ن ا  ا ا ا  ن ن ا  ا اا ا َّ     َّ َّ  ا َّ ا يهن ا َّؤاان ننيا ياا َّضُّ

واتة: )ثيَيان بؤَىَ بةئيمانداران باضـاويان لةئاسـتى ئـافرةتى نامةارةمـدا بطرنـةوة      
اوا أاباوااَّرنهنون ُا َّل يهن ا  وة بـة ئيمانـدارانى ئـافرةت و    ( 30)الس  :   َّؤاان اَّ ن ياا اضَّضااوا ان

ــةوةو       ــدا بطرن ــاوانى نامةارةم ــتى ثي ــة ئاس ــاويان ل ــىَ ض ــؤَمان بؤَ خوشــكانى موس
نةزةريان نةكةن(، بةرِاستى نةزةر هةر نةزةرة ض ثياو لة ئافرةتى بكات ض ئافرةت 

ى ثيـاو بـؤ ئـافرةت وئـافرةت بـؤ ثيـاو ئـةوة بـَى         لة ثياوى بكات، بة رِاستى رِوانين
شةرميية ئةوةى شةرمى هةبيَت نةزةر ناكات ضونكة خـواى طـةورة ثـىَ ى دةلَيَـت     
مةرِوانــة ئــةوي  بــة  ســةى خــوا دةكــات ونــةزةر ناكــات، ئــةوة ضــاوديَرى خــواى  
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طةورةية كة والة ئينسان دةكات خؤى تووشى نةزةر نةكات ولةطوناه بطةرِيَتـةوة،  
ان كاتدا بىَ شةرمى وبىَ اةيايى ئينسان رِادةكيَشـيَت بؤطونـاه، ضـونكة لـة     لةهةم

)إن ممدد       ( كــة دةفــةرموويَت: اةديســى صــةايدى ثيَشــةوادا هــاتووة ) 
   الس س فا كالم السب ة األعىل إشا مل ،ن ح ف صسع ف  وئ ( )صحنح الب   ل(

اتـة: ئـةوةى كـة    واتة: )ئةطـةر ئينسـان اـةياى نـةبوو هةرضـى دةكـات بابيكـات و       
ــة دةيكــات و      ــةوةى كةتاوان ــة: ئ ــةوة )وات ــيض شــتىَ ناطةرِيَت ــة ه ــةبيَت ل اــةيال ن
ــةكى     ــة بةرِاســتى اــةيا زةخريةي بةاليشــيَوة ىــةيي نييــة وشــوورةيى نييــة(، بؤي
طةورةيةو نابيَت ئينسانى موسؤَمان لة دةست خؤى بدات وبةردةوام دةبيَـت هـةو َ   

شةرم واـةيا ضـؤن اـةيا بةدةسـت بهيَنيَـت       بؤئةوة بدات ضؤن ببيَتة كةسيَكى بة
وةضؤن ثاريَنطارى ليَبكات، ئازينةكامن اةياو شةرم و شكؤ زؤر ناسكة هةركة شكا 
يان زرِا هةرطين ضاك نابيَتةوة وتارِؤذى مردن وةكو ديَوزمةيـةك بةدواتـةوة دةبيَـت    
ــديَكى        ــت، ثةن ــي  دةمري ــة زةليؤ ــت وب ــؤرِى دةذي ــةوة، بةسةرش ــت جيانابيَت وليَ

ردميــان هةيــة دةلَيَــت: )اــةيا دةرِذىَ، ســومعة دةشــكىَ(، بةرِاســتى  ســةيةكى كو
جوانة سومعةى ئينسان بةنرخة ئةطةر بشكىَ زؤر زةمحةتة ضـاك ببيَتـةوة، بـةالَم    
هةر هيوايةك هةية كة ضاك ببيَتةوة، بةالَم دةوتريَت اةيا دةرِذىَ واتة: اةيا كاتىَ 

وةكو ضؤن ئاو كاتىَ دةرِذىَ ئيرت جـاريَكى تـر   ضوو يان رِذا هةرطين ناطةرِيَتةوة هةر
ــيَؤَني      ــت به ــة ونابيَ ــة بةرِاســتى اــةياو شــةرم وشــكؤ زؤر طرنط ــةوة، بؤي كؤناكريَت
َِيَـت، ضـونكة كـاتَى اـةياى كةسـيَك          لةدةستمان برِوات يان ِريَطـة بـدةين ليَمـان ب
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لـة هـةموو   دةرِوات ئيرت ئةو اةيا ضوونة بالَو دةبيَتـةوة بةهـةموو شـويَن واليةكـدا     
شويَنان ناوى دةزرِىَ اةيا زؤر بةنرخة تويَشوو وسةرمايةية بـؤ ئينسـان بؤيـة زؤر    
ناسكة وثيَويستة ثاريَنطارى ىلَ بكريَـت، بـةرِيَنان بؤيـة زؤر جـةخت لةسـةر طرنطـى       
اةياو شةرم وشكؤ دةكةينةوة ضونكة بة شيَكى سـةرةكيية لـة ئيمامنـان، ئةطـةر     

ــةويَت ئيمامنــان ســةالمةت   ــت   دةمان ــت دةبيَ ــت اــةيامان ســةالمةت بيَ ــت دةبيَ بيَ
( اـــةيامان زيادكـــةين بةرامبـــةر خـــودا بةرامبـــةر ثيَشـــةوا دلَســـؤزةكةمان ) 

وةبةرامبةر ئيمانداراني  بةشيَوةيةكى طشتى بؤ ئـةوةى بةرِاسـتى ببينـة كةسـيَك     
كة خةلَكى بةاةياو شةرم و شكؤمان سةرسـام بـن وشـويَنمان بكـةون بـؤ ئـةوةى       

لَطةكةمان رِزطاربكةين لةو بىَ شةرمى وبىَ اةياييـةى كـة تيَيـدا بـالَو     ثيَكةوة كؤمة
بؤتةوة كةبةرِاستى نةخؤشييةكى طةورةو سامناكة دةرديَكى ذةهراويية كة زؤريَـك  
لة خةلَكى طرتؤتةوة بةتايبةتى تويَذى الوان لة كوـان ولـة كـورِان، بـةلَىَ طـةهانى      

ذؤلَةى ئيَسـتاو كوـانى سـبةى ودايكـانى     ئةمرِؤ والوانى سبةى وثياوانى داهاتوو، كي
داهاتوو، بةرِاستى زؤريَك لة طةهان وكوامنان اةيايان رِذاوة يان خةريكة اةيايان 
ــت ئةمــةش بــؤ كؤمــةلَيَك هؤكــار دةطةرِيَتــةوة كــة طرنطرتينيــان ئةوةيــة كــة     برِذيَ
لةمنداَلييةوة بة ثةروةردةيـةكى جـوان وبـاش ثـةروةردة نـةكراون واـةياو شـةرم        

ؤيان بة طرنط بؤ باس نةكراوة لـة اليـةن دايكـان وباوكانـةوة بؤيـة كـاتيَكي        وشك
دةطاتة ئةو تةمةنة طوىَ بةشةرم وشكؤ نـادات و بـىَ طويَدانـة هـيض شـتىَ ئازادانـة       
رِةفتار دةكات وضؤنى بويَت بةوشيَوةية هةلَسوكةوت دةكـات، كـة بةرِاسـتى ئةمـة     
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ان بةم شيَوةية ثةروةردة بكـريَن،  وكوةكامن مةئساتيَكى طةورةية كة طةهةكامنان
وة يةكيَكى تر لة هؤكارةكانى بالَوبوونـةوةى ديـاردةى بـىَ شـةرمى وبـىَ اـةيايى       
زؤربـوون وبالَوبوونـةوةى سـةتةاليت وتةلـةفنيؤن ورِاديؤكـان وهـةروةها واالَكردنــى       

ثةلة نةشيياو وناشـةرىيانةى كـة بـة    سنورى ووالَتة بؤ هاتنة ذوورةوةى ئةو كة  و
خةالَت بؤمانيان دةنيَـرن كـة كاريطةرييـةكى زؤر بـةهيَنى دروسـت كـردوة لةسـةر        
ىة لَ وتواناو بريكردنةوةى الوةكامنان كة وايان ىلَ هاتووة هـيض شـتيَكيان الىـةيي    
نةبيَت كة هةركاتىَ ئةو بريكردنةوةية دروست بوو ئةوة ووالمَتـان بـةرةو فةسـادى    

ال ى هةنطاو دةنيَت وضارةنووسيَكى ناديار هةرِةشة لة داهاتووى ووالَتةكـةمان  ئةخ
دةكات، هةروةها يةكيَكى تر لة هؤكارةكانى بالَوبوونةوةى بىَ شةرمى لة والَمتاندا 
هةلَةةلَةتاندنى ئافرةتامنانة لة اليةن دوذمنانى ئايينةكةمانةوة ئةمةش بةهؤى زوو 

ثيالن وضةواشةكارييةكانى دوذمنـانى ئيسـالم، هـةر     تةسؤيم بوونى ئافرةتامنان بة
لة رِؤذئاواوة هةتا زؤر شوينى ديكـةى دونيـا زؤريَـك لـة ئافرةتـان اـةيايان رِذاوة،       
بوونةتــة مايــةى شــةرمةزارى بــؤ ميؤؤــةتان رِيَــنم بــؤ خوشــكانى موســؤَمان زؤريــان 

ريَــت، اـةيايان نـةماوة لــةم سـةردةمةى خؤمانـدا ئــةوة رِاسـتييةكةو دةبيَـت بووت      
ئةمرِؤ لة ووالَتانى ئيسـالميدا ووالَتـانى رِؤذئـاواو دوذمنـانى ئيسـالم يـارى بةشـةرم        
واةياى ئافرةتامنانةوة دةكةن وجؤوبةرطى تةسـك وتـةنك وكـورت كـة لـة ئيسـالم       
ــيَت      ــؤَمانان بوـ ــابرِؤى موسـ ــا ئـ ــرن تـ ــانى دةنيَـ ــيَتةوة بؤمـ ــؤَمانان ناوةشـ وموسـ

هؤكارةكــان زؤرن كــة دةبنــة هــؤى   وئافرةتانيشــمان بــىَ اــةياو بــىَ شــةرم بــن، 
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بالَوبوونةوةى بىَ شةرمى وبىَ اةيايى لةووالَمتاندا، بةالَم هةرضؤنيَك بيَت خؤمشان 
يةكيَكني لة هؤكارةكان كة بةرِاستى ىةيبة بؤ ئيَمةى موسؤَمان كـة ثشـت لـة ديـن     
وئةخال ى خؤمان بكـةين وشـوَينى بةرنامـةو ِرَيبازيَـك بكـةوين كـة دروسـت كـراوى         

تى مرؤظة، ئةوةش رِاستييةكةو دةبيَت بووتريَت ئيَمـة و كؤمةلَطةكـةمان دوور   دةس
كةوتووينةتةوة لة طويَرِايةلَى كردنى دينةكـةمان، طـةورةو بوـوك ذن وثيـاو منـدا َ      
والو بة جاريَك خؤمان مةشغو َ كردووة بة دونيادا وةك ئةوةى بؤهةتاهةتاية ذيـان  

ئـةوةى ئيَسـتا ئيَمـة خةفـةتى بـؤ نـاخؤين        هةر دةميَنيَت وهةرطين كؤتايى نايـات، 
دينةكةمانةو تةنها دينمان كورت كردؤتةوة لة نويَـذو رِؤذو خيَرواةجـدا وازمـان لـة     
ناوةرِؤك وئةساسى دينةكةمان هيَناوةو نازانني ضـى دةكـةين سـةرمان لـة خؤمـان      
 وخةلَكي  شيَواندووة، رِؤذانة هةزارةها تـاوان وسةرثيَوـى دةكـةين وزؤر ئاسـايية    

ئةمـة  المان بة سـاَلي  داواى ليَةـؤش بـوون لـة خـودا ناكـةين، بـةلََى موسـؤَمانان         
هةركةسـيَكمان بـؤ خؤمـان دةذيـن نامانـةويَت هـيض كةسـيَك        وا يعى االَى ئيَمةيـة  

بةشدار بيَت لةطـةلَمان بـؤ دروسـت كردنـى بينـاى دوا رِؤذمـان تةنانـةت ئةطـةر لـة          
بؤخـؤى دةذى هـةموو غـةم وهـةميَكى      بةرذةونديشماندا بيَت، بؤية دةبينيت بـاوك 

ئةوةية ضؤن ثارة كؤبكاتةوة ضؤن بذيت ضؤن خبوات ضى برؤشيَت ضـؤن ئاسـودة   
بيَت، ئةى باوكى بةرِيَن ئةى مندالَةكانت بؤ بريلة ئةوان ناكةيتةوة كاتىَ كورِةكـةت  
جطــةرة دةكيَشــيَت ىــارةت دةخــوات خــةريكى كــارى خراثةيــة بــةدواى نامووســى 

ــؤ    موســؤَماناندا د ــؤ موااســةبةى ناكــةيت  ب ــؤ ئامؤذطــارى ناكــةيت  ب ةكــةويَت ب



 

 

 14 ba8.org 

 ...........................................................                   َ          شةرم و شكؤ وةك بةشي ك لة ئيمان

ــؤ طرفتــةكانى ضارةســةر    ــؤ لةكيَشــةكانى ناكؤلَيتــةوة  ب ثــةروةردةى ناكــةيت  ب
ناكةيت  بؤ دةهيَؤَيت بىَ شةرم وبىَ اةيا بيَت  بؤ دةهيَؤَيت لةبرى ئـةوةى ببيَتـة   

 يامةتـدا ضـؤن    طولَى طؤمةلَطـة دةبَيتـة ذةهـرو دةرد بـؤ كؤمةلَطـة  ئـةى لـةرِؤذى       
جوابى خواى طـةورة دةدةيتـةوة كـاتَى ثيَـت دةَليَـت منـدالَم ثـَى بةخشـيت ضـؤن          
ثةروةردةت كرد ضؤن ثيَت طةياند، ئةى بؤ لةكوةكةت ناثرسيتةوة ئةرآ كوـم بـؤ   
ئةو جؤة تةسك وتةنكانة دةثؤشى  كاتىَ دةضيت بؤ بـازارِ ضـى دةكـرِى  لـةزانكؤ     

نت كيَن  بؤ دةضيت بؤ شايى ورِةشـبةلَةك  بـؤ   وثةميانطادا ضى دةكةيت  هاورِيَكا
دةضيت بؤ سةفرةو سيااة لةطـةَ  كـورِانى نامـةارةم  كوـم بـؤ نويَذناكـةى  بـؤ        
لةكيَشةكانى ناكؤلَيتةوة  بؤ يارمةتى نادةيت تا لة دينةكةى شارةزا بيَت  بؤضـى  
 ناميؤكةو كاسيَتى ئيسالمى سودبةخشى بؤ ناكرِيت لةبرى ئةوةى سيدى وكاسـيَتى 
طؤرانى وفيؤمى بؤ بكرِيت  خؤزطةكانى بؤ جىَ بةجىَ ناكةيت، ضونكة باوكى بةرِيَن 
دلَنيابة ليَررسينةوةت لةطة َ دةكريَت، وةدواى مردنيشـت مندالَـةكانت هـةركاريَكى    
خراث بكةن بةشيَك لةو خراثةيةش بؤ تؤ ديَت لةبةر ئةوةى بة شيَوةيةك كـة خـوا   

وة هةروةك ضؤن ئةطةر بةشيَوةيةكى جـوان  ثىَ ى خؤش بووة ثةروةردةت نةكردو
ثةروةدةى بكةيت هةركاريَكى باش كةئةيكات بةشيَكى ئةو ضاكةيةش بؤ تؤ ديَت، 
كةواتة ثياوى ضاك بة وبةخؤتـدا بوـؤرةوة ضـى تـر مندالَـةكانت فـةرامؤش مةكـة،        
ديســان بــاوكى بــةِريَن دايــك مندالَكانيشــت فــةرامؤش مةكــة و يارمــةتى بــدةو         

ــةكانى ــىَ جــىَ داخوازيي ــة ث ــةجىَ بك ــات   ب ــةروةردة بك ــةكان جــوان ث ــىَ مندالَ ى بؤَ
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بةثةروةردةيةكى ئيسالمانة وهةر ضـييةكى ثيَويسـت بـوو بـؤ ئـةو مةبةسـتة بـؤى        
بةجَى بكةو بةردةوام ناميؤكةو كاسـَيتى ئيسـالميان بـؤ بكـرِة تـا لةمالَـةوة بـؤ        جىَ

وودا كةســيَكى خؤيــان طــوىَ ى ىلَ بطــرن وســودى لــبَ ببيــنن بــؤ ئــةوةى لــة داهــات 
بةشةرم وبىَ اةيا نةبن، تةماشا دةكةى كورِي  يان طةهان بةشيَوةيةكى طشـتى  
هةو َ بؤ خؤى دةدات وباوك ودايك وخوشك وبـرا هـةموو فـةرامؤش دةكـات وتـةنها      
خؤى بةالوة طرنطة وطوىَ بة سةى كةس نادات ودةيـةويَت بـؤ خـؤى ضـؤنى بويَـت      

نةلَيَت لة كويَـوة ديَيـت وبـؤ كـوىَ دةرِؤى باشـة      ى لةم ذيانةدا رِابويَريَت وكةس ثىَ
طةهى بةرِيَن كىَ تؤى فيَرى ئةوة كردوة كة طـوىَ بـةهيض نـةدةيت وضـؤنت بويَـت      

ى داويـت ئةمانةتـة   ئاوا هةلَسوكةوت بكةيت  ئةى نازانى ئةو تةمةنةى كة خوا ثـىَ 
ت لةسةر شانت وئةوكاتانةى كة بـة كـارى خـراث وسةرثيَوـييةوة بةسـةرى دةبـةي      

ئةمانةتـةو لَيررسـينةوةت لةسـةر دةكريَـت، داوات ىَل دةكـةم ئـةى طـةند بةخؤتـدا         
بوؤرةوةو بنانة كةتؤ كيَييت وةبؤضى دروست كراوى كارو وةزيفـةت ضـيية، بنانـة    
تةمةنى طةهى يـانى تةمـةنى خـوا لـةخؤ رِازى كـردن، تةمـةنى بةدةسـت هَينـانى         

ــةن    ــةبوون، تةم ــةرخؤدان وماندوون ــةنى ب ــت، تةم ــاوةتى،  بةهةش ــةتى و ثي ى ئازاي
تةمةنى هيَنو دةسةالَت، تةمةنى تواناو ضاالكى تةمةنى زيرةكـى وبـويَرى، تةمـةنى    
هةو َ نةدان وكؤ َ نةدان، نةك تةمةنى خـؤ وون كـردن وتةمـةنى كـات بةسـةربردن      
ــةنى       ــنؤكى وتةم ــى وترس ــىَ دةنط ــةنى ب ــةزيان وتةم ــةكردن ب ــت ن ــةنى هةس وتةم

الَت كردن وماندوو بوون وئارام نةطرتن، طةهانى خؤنةناسني وتةمةنى خؤبىَ دةسة
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خؤشةويســت بةرِاســتى زؤر ىــةيي وشــورةيية كــة ئيَــوة لةوتةمةنةتانــدا خــةريكى  
بةرِةالَيى وكارى خراث وبةدرِةوشتى بن وخةلَكى ثيَتان بؤَيَت بىَ ئـابرِوو بـىَ شـةرم    

هةرضــى بـىَ اــةيا، وةبــنانن كةتةمـةنى طــةهى هــةمووى ماوةيةكـةو ناطةرِيَتــةوة    
سيفةتى باش وضاك هةية لةطة َ خؤى دةيبات وئةوكاتةش ثةشيمان بوونةوة هيض 
سوديَكت ثىَ ناطةيةنيَت، بؤية ثيَويستة بةرِيَنان ئيَوة لةو تةمةنةدا زؤر هةسـت بـة   

( وئايينةكةتان وةبةرامبةر دايك بةرثرسياريَتى بكةن بةرامبةر خوداو ثغةمبةر )
ــك وب  ــةر خوشـ ــان وةبةرامبـ ــت  وباوكتـ ــتاو هاورِيَكانـ ــةر مامؤسـ ــت وةبةرامبـ راكانـ

وةبةرامبةر خنم وكةس وكارت وةبةرامبـةر دراوسـىَ ودؤسـتةكانت، دةبيَـت هـةو َ      
بدةيت جوانرتين شةرم واةيات هـةبيَت تاببيـت بـة منوونـةو مامؤسـتا بـؤ هـةموو        
ــةموو         ــةوة لةه ــةن وبطةِرَين ــاوت ىَل بك ــة تاض ــةيايان نيي ــةرم وا ــة ش ــةى ك ئةوان

اشريين وخراث، براكةم بنانة ئةم داواكاريانة هـيض  ـورس وطرانييـةكى    سيفةتيَكى ن
يـان بكـةيت بـةلَكو تـةنها برِيـاريَكى رِاسـتطؤيانةى       بـةجىَ تيَدا نييـة تانـةتوانى جـىَ   

دةويَت بةيارمةتى خواى طةورةو ميهرةبـان، اـةياو شـةرم وشـكؤ بةدةسـت ديَـت       
ــار    ــةورةو ك ــواى ط ــييةكانى خ ــة سةرثيَو ــةوة ل ــةكانى بةدووركةوتن كردن بةفةرمان

كةئةمةش بؤ طةند برِياريَكى  ورس نيية، ضونكة طةند بةتوانايةو زيرةكـةو كـةمرت   
ــةنى       ــةوانةى تةم ــدا بةثيَو ــى هةرىيبادةتيَك ــةهام دان ــةكاتى ئ ــت ل ــدوو دةبيَ مان
ثريييةوة كة ناتوانى خؤت ماندووبكةيت وكـارى ضـاكةو ضـاكةخوازى زؤر بكـةيت،     

ذطـارةدا بـؤ خـؤى بؤتـة دةم سـرى و كويَةـاى خـؤى        وةهةرضى ئافرةتيشة لةم رِؤ
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ضؤنى بويَت هةَلسوكةوت دةكات ضـى بويَـت ئاوهـا دةكـات بـَى طـوَل دانـة  سـةى         
باوكى يان براى يان دايكى يان خنم وكةس وكـارى، ئـافرةت لـةخواى دةويَـت كـة      
كةسيَك نةبيَت ضاوى لَب سـوركاتةوة بـؤ ئـةوةى بـةئارةزوى خـؤى ضـى ثيَةؤشـة        

ةطةر زيانيشى هةبيَت بؤى،  دةضيَت بؤ بازارِ دةضيَت بؤ ثارك دةضيَت ئةوةبكات ئ
بؤ سةفرة لةطـةَ  كـورِانى نامـةارةم، رِةسـم دةطريَـت لةطـةَ  كـورِانى نامـةارةم         
لةطة َ كورِاندا لةزانكؤو ثةميانطاكاندا بؤخؤى هةلَسوكةوت دةكات وطالَتةو طـةثيان  

ة ســةىات ثيَكــةوة دةبــن ئــةوةى لةطـة َ دةكــات ولةطــةلَى دةضــيَت بــؤ كافرتيــا بــ 
 سةوباسة دةيكـةن ثيَكـةوة لـة اـةفالتى يةكرتناسـيندا هةَلدةثـةرِن بةهةوةسـى        
خؤى هـةر رِؤذةو جؤيَكـى تـةنك وتةسـك وكـورت لةبـةردةكات هـةتا بتـوانَى خـؤى          
ــابتوانن     ــةواني  ت ــؤ دةردةخــات وئ نيشــانى خــةلَكى دةدات وجســم والشــةيانى ب

 وربـانى دةكـةن هـةررِؤذة بةشـيَوةيةك  ـذيان      تةماشاى دةكةن، سةدجار خؤيـان  
دادةهيَنن وبةشيَوةيةك مكياج وداودةرمان دةكةن ئائةمةية االَى كوةكامنان بؤية 
شةرم وشكؤ لةناوماندا نةماوةو بارطةى ثيَواوةتةوةو رِؤشتووة ئـيرت اـةيا لةضـى    

رى ضـى  مبيَنيَت اةيا لةضى بكريَت كوانى بةرِيَن بؤ وا لـةخؤتان دةكـةن لةبـةرخات   
بؤض مةبةستىَ خوا لةخؤت زووير دةكةيت  بـؤ بة سـةى ناكـةيت كـاتىَ ئـةو تـؤى       
خؤش دةويَت وئازارت نادات تـؤش بةوشـيَوانة ضـاكةى خـواى طـةورة دةدةيتـةوة       
ئةو هةرضاوةرَِى ئةوةية كـة داواى ىَل خـؤش بـوونى ىَل بكـةيت تاليَـت خـؤش بيَـت        

ليَت خؤش بيَت  بـةالَم تـؤ هـةر    دةرطاى سؤزو ميهرةبانى خؤى بؤكردويتةتةوة تا 
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بةردةوامى لةسةر خراثةكانى خؤت ناطةرِيَيتةوة وباشة هةندىَ ثرسيارت ىلَ دةكةم 
تابنامن ئةطةر وةالَمـتم دايـةوة هَيشـتا هةربـةردوام دةبيـت لةسـةر خراثـةكارى يـا         
وازدةهيَنيت ودةطةرِيَيتةوة بؤالى خواى طةورةو ميهرةبان، ئةطةر بؤئـةوة واخـؤت   

دةكةل كة ثيَت بؤَيَن جوانة ئةوة من ثيَت دةلَيَم زؤر زؤر جـوانى، ئةطـةر بـؤ    جوان 
ئةوةتة ثيَت بؤَيَن الشةيةكى جوان ولةهةوالرت هةية ئةوة من ثيَت دةلَـيَم الشـةت   
زؤر جوان ولةهوالرة، ئةطةر بؤ ئةوةتة ثيَت بؤَيَن دةولَةمةندة وا هةر رِؤذةو جؤيَك 

زؤر دةولَةمةندى، ئةطةر ضؤن طومـان بـةخؤت بـةرى     دةثؤشى ئةوةمن ثيَت دةلَيَم
مني  بةهةمان طومانى خؤت مةدام كردى ئايا هـةموو وةالَمـةكانى مـن و هـةموو     
ئةوانةى كة وةك من برِيارت لةسةر ئةدةن دةطاتـة ئـةوةى كـة كةسـيَك ثيَـت بؤَـىَ       
)ئـةى بـَى شــةرمى بـَى اـةيا( ئايــا دةطاتـةى ئـةوةى كــةالى خـواى طـةورة بــةبَى         

اوبىَ شةرم باس بكريَيت  ئايا دةطاتـة ئـةوةى الى فريشـتةكانى خـوا بـة بـىَ       اةي
ــا        ــىَ شــةرم مبــرى  ئاي ــةياو ب ــةبىَ ا ــةى ب ــة اةزدةك ــت  ئاي ــاس بكريَي ــةيا ب ا
اةزدةكةى بةبىَ اةيايى زيندوو بكرييَتـةوة  ئايـة اةزدةكـةى تـؤ كةسـيَكى بـىَ       

وئـةوي  ااسـةبةت   اةيا بيت كاتىَ بةرامبةر خواى طةورةو ميهرةبان وةستاويت 
بكات  بيَطومان نةخيَر دةى كةواتة ضاوةرِآى ضيتة ئةى خوشكى موسـؤَمان ئـةى   
ئةوكةسةى كةتائيَستا بىَ شةرم بوويتة ئةى ئةو كةسةى تـا ئيَسـتا لـة سةرثيَوـى     
خوداية دةذياى ئةى ئةو كةسةى تا ئةم سـاتة وةختـة هةسـتت بـة كةمتةرخـةمى      

رم وشــكؤدا دةرطــاى تةوبــةو ثةشــيمان خــؤت نــةكردوة لــة بةدةســت هيَنــانى شــة
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بوونةوة كراوةيةو ثيَشوازى لـة ميوانـة بـةرِيَنةكانى دةكـات، خوشـكة بـةرِيَنةكامن       
ــةيت         ــة دةيك ــةى ك ــةم كرداران ــةوة ل ــيمان بيت ــت ثةش ــك دَي ــةخوا رِؤذَي ــوَيند ب س
ــانى     ــةرةو ذي ــةوة و زوو ب ــة زوو بطةرِيَيت ــة باشــرت واي بةشــيَوةيةكى ناشــةرىى بؤي

نطاو هةلَنيَيت، ضونكة ئةمة بؤ تؤ باشرتين رِيَطةو جـوانرتين برِيـارة   بةختةوةرى هة
لة ذياندا، خوشكى بةرِيَنم ئيَوة زؤر كاريطةرن لةسةر طةهى داماو طـةند دةتـوانىَ   
بةرامبةر هةموو فيتنةيةك خؤرِاطر بيَت كةبةسـةريدا تيَدةثـةرِيَت بـةالَم بةئةسـتةم     

بيَــت وتووشــى تــاوان وسةرثيَوــى نــةبيَت دةتــوانىَ بةســةر فيتنــةى ئافرةتــدا زا َ 
)ف ،ذك  روهللى ف سة اضذ على الذج ل فدا  ( دةفةرموويَت: هةروةك ثيَشةوامان )

 السن ء( )صحنح الب   ل(

واتة: )هـيض فيتنةيـةك لـةدواى مـن جَينـةماوة لـة ئـافرةتى خـراث طـةورةتر بيَـت            
ياضـوون دةبـات   لةسةر ثياوان(، واتـاى وايـة طـةورةترين فيتنـة كـة ثيـاو بـةرةو ت       

فيتنةى ئافرةتة، دةى كةواتة ئـافرةت بنانـة هـةر كةسـيَك بـةهؤى تـؤوة تووشـى        
تياضوون وطـومرِايى بيَـت ئـةوة بةشـيَك لةتاوانةكةشـى بـؤ جـةنابت دةطةِرَيتـةوةو         
لةسةرت دةنوسريَت وةهةتا بةردةوامي  بيَت لةسةر ئةو تاوانةى كةبةهؤى تـؤوة  

وات، دةى ئـافرةتى ئـازاو بةجـةرة دةتـوانى     توشى بووة ئةوا تاواني  بؤ تـؤ دةرِ 
باجى تاوانةكانى خؤت وئةو طةهانـةش بـدةى كةبـةهؤى تـؤوة تووشـى طـومرِايى       
وبىَ شةرمى وبىَ اةيايى بوونة    وةئةوةش بنانة كةئةطةر ئيَوةبـاش وبةاـةياو   
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ــةدونيادا هــةروةك ثيَشــةوامان )   ( بةشــةرم وشــكؤبن ئــةوا باشــرتين خؤشــني ل
 (رواة مسؤم)الهللين  ف  ع عخري ف  عه  املذ ة الص حلة(  ): دةفةرموويَت

)دونيا خؤشيية باشرتين خؤشى لـةدونيادا ئـافرةتيَكى صـالَيدةية( كةواتـة     واتة:  
تؤ كاميـانى )طـةورةترين وكاريطـةرترين فيتنـة لةسـةر ثيـاوان(،  يـان )خؤشـرتين         

كـة شـةرم وشـكؤ    خؤشى لةدونيادا(، بؤية لةكؤتايدا دةمـةويَت بيهيَنمـةوة يادتـان    
بةشيَكى سةرةكى ئيمانى هةريةك لة ئيَمةية بؤية ثيَويستة بـةردوام هـةو َ بـدةين    
بؤ ئةوةى اةياوشةرم وشكؤى خؤمان زياد بكـةين ئـةوةش بـةوة دةبيَـت كةئيَمـة      
بةتةواوى شويَنى ئايينة ثاك وجوانةكـةمان بكـةوين وطرنطـى بةهـةموو بةشـةكانى      

امان هـةو َ بـدةين بـؤ فـةرمان كـردن بةضـاكةو       دينةكةمان بدةين بةئةندازةى توان
رِيَطـرل كـردن لةخراثــة، وةبـةدواى هــةموو تاوانيَكـدا ضـاكةو باشــةيةك بكـةين بــؤ       

 ن ن : ] ئةوةى ضـاكةكة خراثةكـة بسـِرَيتةوة، ضـونكة خـواى طـةورة دةفـةرموويَت       
ا ِي نا هنئاَّ ن  هنْبا  (114)ا  : [  ِْلاا ا اَّ ن يََّا

ــة   ــردن خراث ــاكة ك ــة: )ض ــاريَكى     وات ــوانني ب ــةش دةت ــرِيَتةوة( بةئةم ــردن دةس ك
هاوســةنطى دروســت بكــةين لــةنيَوان كردةوةكامنانــدا بةمــةش دةبــني بةكةســيَكى 
بةشــةرم وبةاــةياو خؤشةويســت دةبــني الى خــواى طــةورةو ثاشــان الى هــةموو    
خةلَكي ، بابراكامن تةماشاى ئيمامى )ىومسـانى كـورِى ىةففان(بكـةين خةليفـةى     

( لـة اةديسـيَكدا كـة دايكمـان )ىائيشـة()خواى ىلَ رِازى      ةوامان )سيَيةمى ثيَش
( شـؤردبوو،  بيَت(دةطيَرِيَتةوة ودةفةرموويَت: )رِؤذيَكيان جؤةكانى ثيَغةمبةرم )
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ئةوي  كراسيَكى ترى لةبةر كردبوو نةطةشتبؤية سةر ضؤكى وطؤشتةكةى بسـتيَك  
اتنة ذوورةوةى لةثيَغةمبـةر  دياربوو، باوكم واتة: )ابوبكر صديق( هاتةو ئيجازةى ه

(   ( ــةالَم ثيَغةمبــةر ــرت و دانيشــت ب ــؤكةكةى دانةدايــةوةو  ( وةرط ( سةرض
ــة ذوورةوةى وةرطــرت     داينةثؤشــى ثاشــان ئيمــامى )ىمــر( هــات وئيجــازةى هاتن
وديسان سةرضؤكةكةى دانةدايةوةو داينةثؤشى، بةالَم كاتىَ ئيمامى ىومسان هاتة 

ــةر )  ــرا ثيَغةمب ــة   ( ذوورةوةو خيَ ــى، ىائيش ــةوةو دايرؤش ــؤكةكةى داداي سةرض
)خواى ىلَ رِازل بيَت( ئةمةى بةالوة سةير بوو دواى كةئةوان رِؤشـنت )ىائيشـة( لـة    

) فدال  سد ح  فدا     ( ثرسى ئةمة بؤضى  فـةرمووى ئـةى ىائيشـة   ثيَغةمبةرى )
)من ضؤن شةرم لة ثياويَـك نةكـةم كـة مةالئيكـةى     واتة  جل ،ن ح  فست املالئكة(

رمى ىلَ دةكــات (، ئةطــةر ضــؤكى خــؤم دانةثؤشــياية نةدةهاتــة ذوورىَ، خــودا شــة
ــكةكامنان      ــةكامنان وخوشـ ــووة، بائافرةتـ ــا بـ ــان ئاوهـ ــامى ىومسـ ــةيايى ئيمـ اـ
ــةر      ــةردةمى ثيَغةمبـ ــةن لةسـ ــةون بكـ ــى فريىـ ــاى خيَنانـ ــةكامنان تةماشـ وخيَنانـ

ك (كة داواى لة خوا كرد كة لةبةهةشتدا خانوويةكى بؤ ئامادةبكـات وة موسادا)
(  خيَنانـى فريىـةون لـة    11)حتـريم: [  رابهن ِبااون  ن عن ادا ا باا اا ثاَّ ِفن ِناا نا ن ] فةرمووى: 

ــةت       ــى ورِاا ــةلةكة خؤش ــةر مةس ــات ئةط ــوو وا داواى بةهةشــت دةك ــةم ب ــى ك ض
وخؤشطوزةرانى دونيا بووية لةمالَى فريىةون هةموو شتيَك هةية بةالَم ثيَـى خـؤش   

ةكـات خـؤى لـةطوناه و تـاوان ثاراسـتووة وخـؤى       نيية لةبةر ئةوة شـةرم لـةخوا د  
ــةرموويَت:    ــةروةها دةف ــت وةه َن ]دةثاريَنيَ ْا ا ُاعا ا ناا ااو فن اعااا اا ن ان ــةروةردطارم ُاناهن [ ث



 

 

 22 ba8.org 

 ...........................................................                   َ          شةرم و شكؤ وةك بةشي ك لة ئيمان

ْاقن ِيظنااَّين ننيا ] رِزطــارم بكــةيت لةفريىــةون وكردةوةكانيشــى اا َا ااوا ِيا اا ن ان )حتددذيم: [ ُاناهن
زطـارم بكـةيت، دةبيَـت ئافرةتـان     ( وةلةطةىل ستةم كاري  كةطةىل فريىةونة ر11ِ

وخوشكانى موسؤَماني  ئاوا بؤَيَن نةك تةسؤيمى ويست وئـريادةى ميَردةكـةى يـان    
براكــةى يــان بــاوكى بيَــت وةختــىَ كةبيانــةويَت بــةرةو شــويَنيَكى ناشــةرىى ببــةن 
ئةمي  يةكسةر بةطويَيان بكات وئريادةى لةدةستى كةسيَك دةنيَت كة بؤ شـويَنى  

ت كةتيايــدا غــةر ى طونــاه وتــاوانى دةكــةن، بؤيــة دةبيَــت       شــةهوات وشــوبها 
ئافرةتاني  خاوةنى ئريادةو برِيارى خؤيان بن لة ئـةو مةسـةالنةى كةتايبةتـة بـة     
خؤيةوة ناكرىَ كةهةركاتىَ برا يان ميَرد داواى شتيَكيان ىلَ كرد يةكسةر بة سةيان 

ة بىَ فةرمانى خوادا بكات، خواى طةورة رِازى نيية كةبة سةى دايك وباوك بكةيت ل
ا ن ا  ن ض جاى  سةى برا يان ميَرد، هةروةك دةفةرموويَت:] ِ ا عا اأ أا  َّرا ادا ُا ن  هاَّها

َّ  [ ااَّ يا اسا ياكا بنَن عن اٌ  فاالا َّطنعاهَّ ا

( ئةطةر داوايان ىلَ كردى كةشةريك وهاوبةش بؤ من برِيار بدةى نابيَـت  15)لقمان: 
)  ط عدة مل لد ق يف   ( دةفـةرموويَت  ةوامان )بة سةيان بكـةل، هـةروةها ثيَشـ   
 ( فوصنة اص لق()فنسهلل اف م امحهلل

واتــة: ) طويَرِايــةلَى خــةلَكى مةكــة لــة بــىَ فــةرمانى خــوادا (جالــةخواى باالَدةســت 
دةثاِرَيينةوةو دةلَـَيني خوايـة طيـان بـؤ خـاترى نـاوة جوانـةكانى خـؤت وسـيفةتة          

ــؤ زيــاد بكــ  ةيت بــؤ خؤمــان ومنــدا َ وكــورِو  بــةرزةكانت اةياوشــةرم وشــكؤمان ب
كوــةكامنان هــةروةها بــؤخنم وكــةس وكــارو دراوســبَ وهاورِيَيامنــان هــةروةها بــؤ  
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 ...........................................................                   َ          شةرم و شكؤ وةك بةشي ك لة ئيمان

.......  نةتـةوةو ووالَتةكـةمان هـةروةها بــؤ هـةموو ئيمانـدارانى ســةر رِووى زةوى     
 . اللهم امين

 ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا
صلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله و وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 وصحبه وسلم .


