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 ثيَشةكى مامؤستا على خان

 كتَيبةكةم خوَيندةوة

واحلمدددد ب رل املنيدددا ب زور بةسدددود بوودةةسدددتي ندددةدةكرد كتَيبَيكدددي    
ََ بدوو نةمردةر ا    وةرطَيِردراو دةخوَينمةوة ئةطةرضي ماوةيةكي  زور ملدةما

تةماشاي بكةم بةملام ةةركدة ةةنددَيكيي خوَينددةوة سدةرِي ِراكَيودام و      
ناضاري كردم ةدةمووي ووَينمةوةدئدةو شوَينانةشدي ئامدا ةم ثَيكدردوة      
بددا ضددار بكرَيدديدخوداي مي رةبددان بةرةكةتددداري بكدداو ثاداشدد  خَيددري  

 ةةمواليةر بداتةوة .

                        

 احلمد هلل رب العاملنيو 

 علي خان
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 ثَيوةكي

 لةطةلَ كيَمة !!

وتةكامن  لةطةلَ كةسانيَك دةست ثيَدةكةم كة سسيت ئةنويَنن لةكردني نويَذ،  دننذي   
تة ثيشذة   هيَناوة  درؤيان كردؤزةكات بة زيان دندةنيَن  ونزيان لة قورئان خويَندن 

خؤيان دنيك و باوكيان ثشتطو َ خستووة  لذة ديذن دووركةوتونةتذةوة  لذةدةريا      
. شذةونن بذة طذويَطرتن لذة قوسذيقا و تةقاشذا   ذي   و        طوناه و تاونن نقوم بوون

بيَئاطايي ئةخةون و بةيانيانيش هةر بةم حاَلةوة بةخةبةر ديَنةوة  نويَذ،  بذةيانيان   
قورباني زيندووكردنةوة و كؤبوونةوة  شةونن  وتذةكامن لةطذةلَ كةسذانيَ ي     ةئةبيَت

نقووم بووة كةناو  ياريزننذةكاني يياذان و رذؤ   لذةدنيك بوونيذان لةبذةركردووة و      
 ( و هاوةَلةكاني بيَئاطان.ئةونن باش ئةناسن و لة  ياني ثيَغةقبةر )

تةنيا بؤ دونيا  هيضذة  قسذةكامن   كة خةم وخة ةتيان  لةطةلَ كةسانيَ ي بيَئاطاقة 
بؤ كةسانيَ ي بيدعة ضيية كة ئيسالم لةونن بيَزنرةو ئةوننيش لة ئيسالقةوة دوورن  

بةدةسيت خؤيان هاورذيَ انيان بةخاك ئةسذييَرن و خؤيذان   قسةكامن بؤ كةسانيَ ة كة 
 لة طؤرذ و قةرط بيَئاطان  لةطةلَ ثيذاونن و ئا رةتانيَ ةذة كذة ي وبذةرطي يذونن و     

 طرننبةها ئةثؤشن و بيَئاطان لة ي وبةرطي ناو طؤرذ.
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بةَليَ  لةطةلَ كةسانيَك كة بذؤ  يذاني دونيذا تويَشذوو كؤئةكةنذةوة و لةتويَشذوو        
ئاخريةت بيَئاطان  لةتوورذةيي بةنذدةكان ئةترسذن و لذة توورذةبذووني خذودن  زنلَ و      

نوةكذاني ئذةو رذؤ ة  بذة    بةتوننا بيَئاطان  بة طؤرذ و سزن  طؤرذ   بة قياقةت و رذوود
 حيساب و تةرنزوو  باوةرذ و ئيةانيان هةية بةَلام هةوَلنادةن بؤ ئةو رذؤ ة.
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 هةوالَ

 ئايا بيستووتة؟؟ كاك....... تووشي  رذوودنو  هاتوضؤ بووة......
 نا!!!!

  چ                        ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ      چبةدنخةوة كؤضي دونيي كردووة .... 

 ار  زؤر ئيَةة ئةيوَليَينَ و  ئيَةة بةئاطا ئةهيَنيَتةوة......بريكردنةوة و ثرسي
هاورذيَ ةم هة تة  ثيَشوو  نا  هةر دويَينَ لةطةلَ قن بوو  سةالقةت و تةندروست  

 ئيَستا لة كويَية؟
بذذريم كذذردةوة بريكردنةوةيذذةكي قذذوولَ لذذةو ضذذركة سذذاتانة  كذذة دةخريَةذذة نذذاو   

تة  لةترسذناكي تذةنيايي  لذةوة  كذة هذي       طؤرذةوة لةتاري ي و بيَدةنطي ئةو سذا 
هاودةم وهاورذنزو رذة يقيَك بووني نابيَت  لة ثرسيار  نةكريوقون ةر  ئايذا ئذةتونمن    

ضاَليَك لة دؤزةخ يان ثارضةيةك لة بةهةشذت  لذة   وةَلام بدةقةوة؟ لةقةبر كةدةبيَتة 
ئةكةن و  ياني خؤيان خانووة يوننةكةم كة ئةبيَت ييَي بايََ    لةخيَزننيَك كة لةبريم 

ئةدةن بةبيَ قن  لة نةوةكامن كذة سذاقان و ثارةكذةم ضذؤن و لذةكو َ سذةر        دريَ،ة ثيَ 
 ئةكةن.
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بةَليَ! لةو هاورذ َ ئازيزننةم كةلةبةرخاتر  ئةونن ونزم لة ثةرستشي خودن هيَنا  قالَ 
 و كاتي بةنرخي خؤق  بة دَلخؤشي و طاَلتةو طةث وخونردن بةسةربرد.

دون  قن ضي ئةكةن ئايا هةقوو رذؤ يَك ياد  قذن ئةكذةن و قنيذان لذةبرية  بذؤم      
قةنسةب و قةقام و كوورسذيةم كذة    ئةطرين  يان طاَلتةم ثيَئةكةن. بريق ردةوة لةو

ييَي ئةهيََ   و ئةيدةم بةكةساني تر  بة قالَ و ناوبانطيَك كة لةم كورسية بةدةسذت   
ةكامن كة ئةقطرتنة باوةشي خؤقةوة و لةئةقرذؤوة هيَناو سوودم ليَ نةبيين. بةقندنَل

باوةشي قنيان بؤ ناكريَتةوة  و ثيَ ةنينةكانيان نابيستةةوة و خؤشي و يارييةكاني 
 ئةونن نابينةةوة.

بريم كردةوة لةو كات و هةالنة  كةبةسادةيي بة ريذؤم دنو سذوودم لذيَ نذةبينؤ بذؤ     
ويَ،م كردبا  رذؤ ووم طرتبا  وة بةو نةوننذة   ئاَلتونيانة  كة دةبوو ن ئةقرذؤ  بةو هةلة

 كةدةبوو زننست   يَركردبذان بذةَلام  َيذرم نذةكردن  بةحذةقَيك كذة ومن كذرد و بذةو        
كؤبونةوننة  كة غةيبةتي تيَدن دةكرنو بةو قسانة  خذؤم كةنذةدةبوو بي ذةم  بذةو      

انة  كذة  هةتيوننة  كة دةبوو  هاوكاري  كردبان  بةَلام نذةق رد  بذةو  قوسذوَلةان   
دةبوو كيَشةكانيان ضارةكةم بةَلام  طويَ  ثيَنذةدن  بذةخيَزنن و كضذةكامن كذة دةبذوو      

 حيجاب و ئيسالق   يَركردبان و نةق رد.
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بةَليَ قندنَلةكامن  يطةر طؤشةكامن  يا باشرت بَ يَ  دو قين قالَ و سذةروةتةكةم كذة   
حذي باوكيذان ناكةنذة    لةدون  قن هةقوو  تاَلان ئةكةن و يةك دينار  بؤ شاد  رذؤ

يذذة ضذذةند ينيَويَ يشذذ  بذذؤ بنيَذذرن كذذة بؤضذذي سذذاقاني زيذذاترم بذذؤ  خيَذذر   لذذةوة
كؤنةكردونةتةوة  نازنمن ئيرت بري لةضي ب ةقةوة  لة كارننيَك كة ئةقتونني ئةجناقي 

 بدةم بةَلام ئةجناق  نةدن.
ردةوة  ضذةن  لَ و ساقانيَك كة بة سويَند  درؤ  هةَلخةَلةتاندن و كَ اونت كؤق بةقا

قوسيبةت و قوشذ ي ة  زؤرم تةحذةقك كذرد لذةثَيناو كؤكردنذةوة  ئذةو قذالَ و        
ساقانةدن  ضةند سةرقاو طةرقام تةحةقول كرد  ئيَسذتا ئذةونن بذيَ هذي  رذةنذ  و      
هيالكيةك ئةبنة خاوةني ئةو قالَ و ساقانة  خؤزطة ئةكرن ئةوننيشيان لةطذةلَ قذن   

رذؤشتوون  خوولةكانيَك كة ئذيرت لةبةردةسذت    د ن كردبا  بةهةقوو ئةو ساَلانة  كة
نذذؤ  بذذةو طذذةجني و هيَذذزة  كةهذذةم بذذوو  بذذة قذذووة رذةش و دةقوضذذاوة سذذا ة   
درةخشاوةكة  طةجني   كة  ريو  ئذةم شذتانةم خذونردو ونطوقذامن ئذةبرد كذةكاتي       

 طةجنيَيت  قردن نايةتة خزقةمت.
ةبيين لةم بريكردنةوننذة  شرييت  يامن لةثيَش ضاوم بوو  هةقوو كردةوةكاني خؤق  ئ

بووم لةناكاو دنضَ ةكام  بةخةبةرهامت  بةخؤشحاَليةوة سوثاسي خودنم كردوو طذوومت   
تا بؤال  خذودن بطةريَةذةوة  تؤبذة ب ذةم لةوشذتانة       هيَشتا زيندووم و كامت هةية 
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رذنبردووم و ئارنستة   ياني خؤم بطؤرذم بةشذيَوةيةك كةلةبريكردنذةوةكاني ثيَشذووم    
 ني نةضيَ،م.ثةشيةا

 
 بة دلَنياييةوة ئةو رِؤذة ديَت

بةَليَ ئةو رذؤ ة ديَت كةثةردة  غةيب لةثيَش ضذاوننت الئةبذةن   ريشذتة  قذةرط     
)ق ك نملوت( بة هةيبةتةوة بؤ كيَشاني رذؤحي تؤ دندةبةز َ  بذةَليَ بذري لذةو سذاتة     

ن وة الشذةو  ب ةوة كةضؤن ثيََ ذو  ضذاوةكانت بذؤ هةقيشذةيي لةسذةريةك دنبنذريَ      
َلةو وشك بوو  )ياقد ( تؤ بؤ شويَين قردوو شذؤرنن ببذةن ئذةو    يةستة  بيَ يوو

 رذؤ ة تؤ هي  توننات بةسةر الشة  خؤتدن نابيَت  كةساني تر ئةتشؤن.

ئةو رذؤ ة ديَت كة كفنت لةبةركةن و ي ي  ةخرو  يذز و يوننيذت لةبذةر دنكذةنن و     
لةناو طؤرذدنية  رذنسيت لةو رذؤ ةدن كارةبا و بتخةنة ناو  ضاَليَ ي تةنط و تاريك كة 

رذؤشنايي لةبريب ة  هةتا درز و بؤشايية بضوكةكانيش بذة خشذت و قذورذ ئذةطرن و     
زيذزت كذة لةهذةقوو كاتذة سذةختةكاندن      ئةبةسنت  هاورذ َ و برنو هةتا هاوسةر  ئا

ةترسذيَت  لةطةَلتدن بووة بةييَت ئةهيََ يَ بةتةنيا  تةنانةت لذة طذؤرذ ويةسذتةكةت ئ   
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 دون  ئةوة  ضاَلي قةبرةكة ثرذ كرنيةوة بة خؤلَ هةقوونن ئةَليَن خذودن ليَذي خذؤش    
طؤرذةكة  بةتةنيا خؤت و كردةوةكانت  خؤت و  بيَت و تةناا خؤت ئةقيَنيتةوة لةناو
 نةكريو قون ةر  تةناا خؤتي و خؤت.

رذؤشتوو  تؤية  دون  ئةوة  ضةند رذؤ يَك ثرسة هةتا لةكاتي ثرسةكةتدن كة بؤ رذؤحي
باس لة خرنثةكاريةكانت و دنبةش كردني قاَلةكةت دةكر َ  دون  ئةقذة تذؤ لذةبري    

ئيَستا بةحالَ و كردةوةوة  خؤتةوة طر تار   ليَرة ئاطر  سذوتيَنةر   ئةكةن  بةَلام تؤ
ئةبيين يان كؤقةَلة باخيَ ي سةوز و دَلطري  ئةطةر خرنثةكاربي ليَرةدن بانط ةريَك  

ئةطةر بذاش و  يَت خؤت ونت لةخؤت كردو ئةقةت بةدةسيت خؤت ضاند  و بةتؤ ئةَل
ضاك بيت خؤشطوزةرنني. بةرذنست  لةو رذؤ ةدن ض وةَلاقيَ ي خذودن ئةدةيتذةوة كذة    

 دةربارة  تةقةنت بيرسيَ؟ دةربارة  زقانت كة شايةتيت لةسةر ئةدنت؟

 شان ئةدريَن؟دةربارة  كردةوة رذةش و ثيس و خرنثةكانت كةبؤ رذيسونيي تؤ ثي

دةربارة  ئةندنقةكانت كة دةست ئةخةنة ناو دةست يةك بؤ شايةتيدنن لةسذةرت و  
 لةناو بردنتت؟
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بةَليَ ئةو رذؤ ة ديَت  قةرط ديَت و ضارةسةر و دةرقاني  ثزيشك دةربازت ناكذا  و  
 هاونر و طرياني دؤستان و قاَلةوةتيش  هي  دةوريَ ي نابيَت. هةستة لةخةو  كذة  

طةيشذتين قذةرط ثيَذت  لةوةيذة     ظيَال  ثذارةو ونسذيتة  رذيَطذر نذابن لذة       خانو و 
بةيانيةكي د  بووني نةبيَت  كيَ ناَليَت ثذيَش تذةونوكردني ئذةم كتيَبذة ناقريذت؟      
بطةرذيَوة بوال  كار  ضاكة و طويَرذنيذةَلي خودن قورئذان نذوور و رذؤشذنايي طذؤرذة و      

ببةخشذة بذة هذة نرةكان ضذون ة      نويَ،يش رذيَطذة  كاقذةرنني و خؤشذطوزةرننيية    
لةخةزيَنة  دونرذؤ دن ضاكةت بؤ ئةنوسر َ و هةلَ ئةطري َ  رذكاتيَك نويَذ،  وةرطذرينو   

 بؤ كاقةرنني ئاخريةتت بةسة.

ئةتةويَت ضةنيَك ب،يت؟ حة تا سالَ؟ هةشتا سالَ؟ نةوةد سالَ؟ سةد سذالَ؟ دووسذةد   
و نةقان و  د ذن كذردن  دون    سالَ؟ هةزنر سالَ؟ دون  ئةوة ضي؟ دون  ئةوة قردن 

 ئةوة...قياقةت.

وةكو ضؤن  ريشتة  قردن )ق ك نملوت( هاتووةتة خزقةتي كةسذاني تذر بةهذةقان    
شيَوة ديَتة خزقةتي تؤش  ضون ة  يان ضةنيَك بةردةونم بيَت هةر بةقردن كؤتذايي  
ديَت  هةقوو  ئةقريَت  ضاكةكارنن و خرنثةكارنن  لذةخون ترسذان و طوناه ذارنن     

اَلةوننةكان و الونزةكذان   ترسذنؤكةكان و بذويَرو نةترسذةكان  ئةوننذة  دونيايذان       ث
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خوشدةوَ  و ئةننة  دونرذؤ يان خؤشةو   هيةةت بةرزو بيَ هيةةتذةكان  هذةقوو    
 دةقريَت:

     ٦٢       الرمحن:    چ          ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ       ٹ ٹ چ 

 ونتة:هةرضي بةسةر ثشيت زةويةوةية  هةرهةقو  لةناو دةضيَ.

      ٥٨١          آل عمران:    چ          ں ں ڻ ڻڻ        ٹ ٹ چ 

 ونتة:هةقوو كةسيَك بيَ يياونز  تاقي قردن دةضيَ، َ.

هةقوونن بؤال  ئةو ئةطةريَنةوة و تذؤ بيَئاطذا      ئة  بيَئاطا  كةونتة سةيركة ضؤن
 ثيَش تؤ كةسانيَك ئةم رذيَطةية  تؤيان طرتؤتةبةر 

ةرنقبذةر  تؤ ئاسا بة خؤبذةزلزنني  بةرذنسذت خؤبةطذةورة زننذؤ بةرنقبذةر بذة كيَ؟ب      
ثةروةردطارت؟ بةرنقبةر ئةوة  كة تؤ  لة نةبوونةوة دروست كرد؟ بة نويَذ،يَك كذة   
ناخيويَين وةكاتيَك ئةخيويَين بةسسيت و لةكاتي خؤ  اليذدنوة؟ بذةكردةوةكانت كذة    
هةقوو  رذياية؟ بة رذؤ وويذةك كذة ثارشذيَوةكة  بذة حذةرنم و بةربانطةكةشذي بذة        

ثيَغةقبذةر ثيشذاني ئذةدةيت و كذردةوة بذة       غةيبةتة؟ بةو خوشةويستية  كة بذؤ 
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سونةتةكاني ناكة ؟ بة دوعا و ثارذننةوةيةك كة بة زقذان ئذةيَ يَي   بذةَلام ناطاتذة     
 دَلت؟

 بةرذنسيت بةرننبةرةكةت طةورة و بة دةسةَلاتة.

 )هادم اللذات( لةناوبةري خؤشيةكان 

زننايذان قسذةيان لةبارةيذةوة كذردووة      ئةقة هةقان ئةو ساتةية كةضذةندةها يذار   
 هةقان ئةو ساتة  كة قورئان باسي لة دَلنيا  رذوودنني ئةكرد

      ٥٨١          آل عمران:    چ          ں ں ڻ ڻڻ        ٹ ٹ چ 

 ونتة:هةقوو كةسيَك بيَ يياونز  تاقي قردن دةضيَ، َ.

قذذردن ونتذذة كؤتذذايي هذذةقوو خؤشذذي و لةزةتذذةكان  كؤتذذايي هذذةقوو رذةنذذ  و   
 هةقوو ئوقيَدةكان.قوصيبةتةكان  كؤتايي 

ون  دننيَ كة  ريشتة  قةرط )ق ك نملوت( رذؤحي تؤ  كيَشاوةو تؤ لة يةنازةيذةك  
زياتر هي  نيت  تؤيان شوشتووةو خةَلك و خزقان و قالَ و قنالَ لةسةرت ئذةطرين   
تؤش طرياني ئةونن ئةبيين و ئةبيسيت بةَلام توننا  قسذة و يوَلذةت نييذة و دون     

و طؤرذستانت ئةبةن  ئةو شويَنة  كة رذقت ليَي بوو وة ليَي بةرة ضةند كا يَريَ ي د 
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رذنتدةكرد  بةَلام قةبر ضاوةرَيي تؤيذة و ئذةو ضذاَلةيان تذةنيا بذؤ تذؤ هةَل ةنذدووة         
يةكةقؤ شتيَك كة ئةكةويَتةوة بريت لةو كاتةيا تةنيايي و بيَ هاودةم بوونة  ئذيرت  

و ثيَب ةني   و تؤ لةطةَلي طاَلتة ب ةيت هي  هاورذيَيةك نية لةطةلَ تؤدن قسة ب ات
لة تةنيشتت دنبنيشيَ و لةتةنيا  دةرت بذيَينَ  وة بةرذنسذيت تذةنيايي سذةختة وة     

 هةقيشةيي بيَت. خرنثرت لةوةش ئةوةية  

بةَليَ : ئةكر َ و ئةتوننؤ ئةم قوسيبةتانة  ثيَشوو ئاسان ب ةين  بةشذيَوةيةك كذة   
ةكةين و لةثرسيار   ريشتةكان و تذاري ي و سذزن    لةناو طؤرذدن هةست بةتةنيا  ن

ناوطؤرذ لةئةقيندن بؤ  ئةوةش  كاتيَك دةكر َ كة لةطةلَ خؤقاندن بينذا و سذةروةت   
ببةينة ناو طؤرذ بةو ثيَية  كذة باشذرتين و باَلذاترين سذةروةت و دنرنيذي ئيةانذة و       

 دن دون  قردن.باشرتين هاورذنز و هاودةم بووني يةقؤ و دَلنيايية بة رذةمحي خو

ئةقرذؤ ئةتونني هةر كاريَك بتةو َ ئةجناقي بدة   هةر تاوننيَك بتةو َ بي ة   هةر 
قاَليَك كة بتةو َ دنطري  ب ةيت و كةس رذيَطر نةبيَت و كذةس ليَذت نةثرسذيَتةوة     
 ةرقاني كوشتين هةر قرؤظيَ ي بيَتاونن دةركةيت و كةسذيش ليَذت نةثرسذيَتةوة     

تاج بة ناحةق خبؤيت و كةس نةويَر َ بةرنقبةرت قسة ب ذات   قاَلي هةتيو  و قوح
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هةر تاوننيَك ب ةيت و كةس حةقت ليَنةسذيَنيَتةوة بذةَلام قذردن كؤتذايي هذةقوو      
 تونناكانة.

                                         ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ          چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ    چ     ٹ ٹ 

                                                ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ              ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ 

  ق   چ                گ گ گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ 

ون بيَاؤشي و سةخيت و بورننةوة  قرؤظي طيانةَلا ثيَش هذات  ئذةويا ثيَذت     ونتة:
ئةوتريَت: ئةقة ئةوةية كةكاتي خؤ  خؤتت ليَ الدةدنو نةتدةويست دوضار  بيذت   

 خةَلك ئذةو  زيندوبونةوة  بؤ دن( صور) بة ئةكر َ  وو ثاشان( 1٩ئايا رذنست نية؟)
ة كةكاتي خؤ  خودن لذة بذيَ برذونكذاني    بةَليَنانةي هةرذةشةو ئةو هاتين كاتي نة خة
 لةطةَلذدن   ريشذتة   دوو ديَذت  قةحشذةر  كةبؤ هةركةسيَك رذؤ ةدن لةو( ٢٠ئةكرد)
 شذايةتي  تريذان  ئذةو   قةحشةر  ئةيطةيةنيَتة دنوةو خؤ  ثيَش يةكيَ يان ئةبيَت 
 تذؤ  بيَطوقذان : ئةَليَن بيَباوةرذنن يةكة  يةكة بة( ٢1) بةكردةوةكاني لةسةر  ئةدن
دونيادن لةقة بيَئاطاو غا كَ بويت  ثيَت وننةبو هةرطيز ئةم رذؤ ة ديَت  يا ئذةوة   لة
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ئيَستا ثةردة  غة َ ةمتان لةسةرت الدن وة ئةقرذؤ بينايي ضاوت تي،ةو ئةوة  يذارنن  
 (٢٢نةتدةبيين ئيَستا ئةيبيين)

 ئةطةر بلَيَن بةياني ئةمريت ، ضي ئةكةيت؟

 ئةطةر سةروةت و خانووةكاني يةك شارت ثيَببةخشن ئايا خؤشحالَ ئةبيت؟

 ئةطةر بت ةن بة حاكةي ئةم قةق ةكةتة قبووَلي ئةكةيت؟

 ئةطةر باشرتين ساتةكان و خؤشرتين بةرناقةت ثيَش ةش ب ةن دَلخؤش ئةبيت؟

 ئةطةر باشرتين خونردن و خونردنةوةت بؤ ئاقادة ب ةن ئةخيؤ ؟

 ي   و قؤسيقا بيَنن طويَي ليَ ئةطر ؟ئةطةر باشرتين  

 ئةطةر باشرتين شيَوة و رذوخسارت ثيَببةخشن لة ئاويَنة سةير  ئةكة ؟

 ون  دننيَ قردوويت  خةَلك و نةوةكانت ئةطرين بؤت.

 ون  دننيَ لة شويَين قردوو شؤرنن خةري ن ئةتشؤن.

 بيايَنة ثيش ضاوت سيدر و كا ورت ثيَدن ئةكةن و بؤخنؤشت ئةكةن.

 بيايَنة ثيَش ضاوت ي ةكانيان لةبةر دنكةندو  و كفنيَ ي سييان لةبةركردوو .
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و بذةرةو  بيايَنة ثيَش ضاوت تؤيان كردووةتة ناو تابووتةوة و لة ضونرالوة هةَلطرينوة
 طؤرذستانت ئةبةن.

بياَينذة ثذيَش ضذاوت قاقؤسذتا نوَيذ،  قردنذت لةسذةر ئذةخوَينيَت و ون لذذةكؤتا         
 .تةكبريةكانة

 بيايَنة ثيَش ضاوت تؤيان خستؤتة ناو قةبرةوة و بةخشت دنتدةثؤشن.

 بيايَنة ثيَش ضاوت خؤلَ دةكةن بةسةرتدن.

 لةتاري ي قةبردن  و تةنيا و بيَ كةس رذنكشاو . ون  دنبينَ ئيَستا 

 بري لةو كاتة ب ةوة كة نةكريوقون ةر ثرسيارت ليَئةكةن

هذةروةكو ضذؤن     سةرةوةو تاقي ئةكةيتذةوة  دَلنيابة رذؤ يَك ديَت ئةطةيتة ئةوشتانة
لةثيَش تؤ هاورذيَ انت و ثادشاكان و بذةهيَزةكان ثيَذي طةشذنت و تاقيذان كذردةوة  ئيَةذة       

 حةمتية نزيك ئةبينةوة  هةنطاوبة هةنطاو  سالَ بةسالَ  قذانط  هةقوو رذؤ يَك لةم رذؤ ة 
كة...و لةكؤتاييذدن ثيَذي   بةقانط  هة تة بةهة تة كات،قيَر بة كات،قيَر   ضركة بذة ضذر  

 ئةطةين.

    ٨     جلمعة:   چ                     ۉ ۉ     ې ې ې ې ى ىائ       ٹ ٹ چ 
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 ونتة:

ئة  ثيَغةقبةر )ص ي نهلل ع ية وس  ( ثيَيان بَ ذيَ : ئذةو قردنذة  كذة ئيَذوة ليَذي       
 رذندةكةن و ئةترسن ثيَي بطةن  بيَطوقان هةر ثيَتان دةطا.

 

 يةكةم شةوي ناو طؤرِ

رذؤ  لة يانتدن بةسةر ئةبةيت و لةدوو رذؤ  زياتر نيذة   هاورذيَي ئةزيزم: تؤ تةناا دوو 
شةو  يةكذةم لةطذةَل قاَلذةوة و هاوريَ انذت بةثيَ ذةنؤ وشذاد  و لذةش سذاغي         
بةسةردةبةيت  بةخؤشي و سةرخؤشي بةثيَ ةنؤ و قاقذا. شذةوةكة  تذر  يةكذةقؤ     

رسذيار و  شةو  ناو طؤرذ  شةويَك كة بة ترس و دَلةرذنوكيَ بةسةر  ئةبةيت لةترسي ث
وةَلام   شةويَك كة تةنيا  و نة خيَزننت نة قندنَلةكانت لةطةلَ نابيَذت  بذةَليَ ئذةوة    
يةكذذةم شذذةو  نذذاوطؤرذة  شذذةويَك كةثشذذيت زننايذذاني رذةبذذاني و طذذةورةكاني      
ضذذةقاندووةتةوة و دَليذذاني هيَناوةتذذة لذذةرزة  شذذةويَك كذذةون  لذذة ثةياقبذذةرنن و  

طريذذان و طةرذننذذةوة بذذن بذذؤال  خذذودن   نيَردرنوننذذي خذذودن كذذردووة كذذة خذذةري ي 
بةبةردةونقي  شةويَك كة ئةطةر كردةوة ضاكةكانيان وةرنةطرتي بةدبذةخت ئذةبيت    
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شةويَ ة كة دنهاتوو  هةقيشةيي تؤ  تيَدن ديار  ئةكر َ  شةويَ ة كة بةياني ئةو 
 .و خؤرهةَلاتنيَ ي تر  بةدونوة نايةتشةوة قياقةتة 

 ( دةفةرموويَ :    ـما( ) اْبُن ُعَمرهةر وةكو )

 ََ َتِظِر اْلَمَساَء ، َوُخْذ ِمْن ِصححَِّت َتِظِر الصََّباَح ، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفالَ تَحنحْ )ِإَذا َأْمَسْيَت َفاَل تَحنحْ
) ََ ََ ِلَمْوِت ََ ، َوِمْن َحَياِت  ِلَمَرِض

 ( .٢4٥٢صحيح البخاري رقم : )

ي بذةياني قةكذة   وة ئةطذةر    ونتة :  ئةطةر ئيَونرةت بةسةردن هذات ئذةون ضذاوةرذيَ   
بةيانيشت بةسةردن هات ئةون ضاوةرذيَي ئيَونرة قةكة   وة لة لةش ساغيت بطذرةوة  

 . بؤ نةخؤشيت   وة لة  يانت بؤ قردنت
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 يةكةم شةوي ناو طؤرِ، شةوي ترسان يان شةوي ئاسودةيي

قذرذؤوة هذي    بةياني بانط نادنت  ئيرت و لة ئذة شةويَ ة كة ئيرت بانطبيَ، بؤ نويَ،  
نابيت  شةويَك كة بانطبيَ،  بةيانيةكة   «الصالة خري من النـم »كات طويَبيسيت 

و هةركة بانطي  ةرقوو ئيَسقانة رذزيوةكان لذة طؤرذةكذان بذةرز ئةبنذةوة     ئيسرن ي ة 
 .و بةرذ َ ئةكةون بؤ بةردةم و خزقةتي خودن  طةورة )زيندو دةبنةوة(

   ٩٩       الكهف:    چ                 ڤ ڤ ڤ     ڦ  ڦ ڦ       ٹ ٹ چ 

ونتذذة : دون  ئذذةوة لذذة نة خذذة  دووةقذذدن  ذذوو بذذة شذذةييوردن ئذذةكر َ و هذذةقوو 
 كؤئةكةينةوة بؤ حساب و كيتاب.

 بةَليَ نويَ، و رذؤ وو تةونو بوو  لة ئةقرذؤوة ثارشيَو و بةربانط كردن نية.

 ئايا تا ئيَستا قةبرت بينيوة؟

 برة وة هةروةها طؤرذيشي ثيَدةَليَن.ناو  ئةم شويَنة قة

ئيَرة نيشتةان و قاَلي هةقوو زننذاو نذةزننيَك  هذةقوو دةوَلةقةنذدو و هذة نريَك       
   هةقوو ثادشا و  يَردةستةيةكة.هةقوو لوتبةرز و الونزيَك
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 و لةناوبةر  خؤشيةكانة.ئيَرة شويَين ثةند وةرطرتن 

هذةقوو هذاونرو   اقاكان  وةكؤتايي ديَت بة ليَرةدن كؤتايي ديَت بةهةقوو ثيَ ةنؤ و ق

 شةرذةكان.

 ئيَرة شويَين ئةو قيَروو  و كرقانةية كة خونردنيان الشة  قرؤظة.

 ليَرةدن ئاطر  دؤزةخ و سزن هةية.

 و نيعةةتي  رنونن هةية .ليَرة بةهةشت 

 و ئاقؤ طاري اريَ ي بيَدةنطة.ئيَرة ييَطة  ثةند وةرطرتنة 

 لةبري ئةكريَن.نةوة و لةبريكردني شتةكانة كة هاورذيَ انت ليَرةدن ئيَرة شويَين بريضوو

بذريتؤ لذة الشذة     ئيَرة ئةوشويَنةية كة  ذةرش و كوقبارةكذة  خوَلذة  دننيشذتوننةكة      
 قرؤظةكان و كرقةكان.

 كردةوة  خيَر هةية.ليَرةدن كةسانيَك ثيَويستيان بة يةك رذكات نويَ، و  ثيَويستيان بة يةك 

 يان قالَ و شويَين سزنية. قاَلي رذيَزليَنان ئيَرة يان

 ئيَرة كؤتا قةنزَلطة  دونيا و يةكةقؤ قةنزَلطة  دونرذؤ ة.
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 ئيَرة كؤتايي و ئاخري  هةقوو ئارةزووةكانة.

 ئيَرة قةبرة  ئةو شويَنة  كة نة رةتي ليَدةكةين  و ليَي بيَئاطاين   بةَليَ ئيَرة طؤرذة.

تا ئيَستا قةبرت بينيوة؟ ئايا تا ئيَستا هةستت بة تاري يةكة  كذردووة؟  بةرذنست  
ئايا دةربارة  ترسناكي ناوطؤرذ ئاطادنر  و هي  زننياريت هةية؟ ئايا سذةرجنت دنوة  
كة ضةن تةسك و بضووكة؟ ئايا كرم و قيَرووةكانيت بينيوة؟ تائيَستا بريت لة كرم و 

 حةشةرنتةكاني ناوطؤرذ كردووةتةوة؟

 د  ئةو رذؤ ة ب ةوة كة هةقوو ئازيزننت  ةرنقؤش ئةكة .يا

يذذاد  ئذذةو رذؤ ة ب ذذةوة كةتذذةرنزوو  دندثذذةروةر  ئيالهذذي دندةنريَذذت و خذذؤت و 
 كردةوةكانت بؤ ئةو َ ئةبةن.

 كة ثيَت ئةَليَن بةسةر ثرد  سرينت بيةرذيَوة. بريكةوة   بري  رذؤ يَك

انطذدةكريَي بذؤ ئذةوة  حيسذاب و     ياد  ئةو رذؤ ة ب ةوة كذة بذةناو  باوكتذةوة ب   
 ليَيرسينةوةت لةطةلَ ب ر َ.

ياد  ئةو رذؤ ة ب ةوة كة ئيَس ةكان ليَك ييادةبنةوة و دةنطي ترسذناكي نذؤرذة  دؤزةخ   
 دَلةكان رنبضةَلةكيَنيَت و قووةكان سيي ب ات.
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 ياد  ئةو رذؤ ة ب ةوة كة بة تؤزنو  و رذووتي و ضاوةكانت ئةبَ ةقن وهةَلدةستيتةوة.

ياد  ئةو رذؤ ة ب ةوة كذة كيتذابي كذردةوةت دنخذرنوة و سذةبةبةكان رذنطذرينون وة       
   يةببار و دةسةَلاتدنر.قةزنبةتةنيا خؤت دةقيَنيتةوة بةرنقبةر ثةروةردطاريَ ي 

بريكةوة لة رذؤ يك كة بانط ب ريَي و يطة لةتؤ كةس وةَلام نادنتةوة  سةرشذؤرذ  و  
 لةبري قةكة.نوكيَي ئةو رذؤ ة الونز  ئةو رذؤ ة  ترس و دَلةرذ

ياد  ئةو رذؤ ة ب ةوة كة دةربارة  تةقةنت ثرسيارت ليَئةكةن   ئةطةر خودن ثيَذت  
بَ يَت قن ئةم هةقوو ضاكةم لةطةلَ كرد  تؤ ضؤن سوثاسي قنت كذرد  ضذؤن وةَلذام    

 ئةدةيتةوة؟

   چ                                 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ې ې ې ى ى       ٹ ٹ چ 
بؤال  خودنوةندتان و ق  ةضذي  ذةرقاني ئذةوبن ثذيَش ئذةوة       ونتة:بطةرذيَنةوة   ١4       الزمـر: 

 سزنكةتان بؤ بيَ  دونتر لةاليةن هي  كةسيَ ةوة يارقةتي نادريَن.

 مةرط )مردن(

قرؤظ لةقردن رذنئةكات كاتيَك نةخؤش ئةكةويَت لةترسي ئةوة  نةوةك مبريَت خيَذرن  
يَذد َ نزي ذي   ضارةسةر  خؤ  ئةكات  شويَنيَك كة هةست ئةكات بذؤني قردنذي ل  
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نابيَتةوة  بةَلام قردن لةشويَين ترةوة ديَت و هةرضذةن زيذرةك بيذت قذردن لذة تذؤ       
زيرةكرتة  هةرضةن قك ئةستوور و ثذارةدنر بيذت ئذةو ئيشذي خذؤ  ئذةكات  ئذةو        

ئةوة  قؤَلةتي  هاتنة  وورةوة وةربطريَت  هةرطيز لةدةرطا  هي  قاَليك نادنت بؤ 
نابيَت لةهاتنة  وورةوة   وة هذي  ييَطذرةوةو بذةديك و    هي  رذيَطر وديونريَك رذيَطر 

ب،نردة  تر قبوولَ ناكات  كة ي ي ناو َ  يياونز  لةنيَونن بضووك و طةورة ناكذات   
ثذذارة و سذذاقاني قذذرؤظ رذيَطذذر نابيَذذت لةئةجناقذذدنني كارةكذذة  و هذذي  بذذةرتي يَك 

 اكا.وةرناطريَت و قبوولَ ناكات  ونسيتة  كةس وةرناطر َ و قبوولَ ن

خؤشيةكان لةناو ئةبات و كردةوة  قرؤظ كؤتا ثيَ ديَذينَ  بةرذنسذيت قذردن حةقذة      
قيوننيَ ة بيَ ئاطادنركردنةوة  خاوةن قالَ ديَتة  وورةوة  ثيَ ةنيين سذةر ليَوةكذان   
وشك ئةكاتةوة  قاقاكان لةقورطدن بيَذدةنط ئذةكا  كورسذي و ثؤسذتةكان ئذةدنت      

ةت و قاَلةكةيان ييا ئةكاتذةوة  الشذةكان لذة    بةكةساني د   ئينسانةكان لة سةرو
يووَلذذة ئةوةسذذتيَينَ  ق ذذاوورذةكان سةرشذذؤرذ ئذذةكا  هاورذيَ ذذان ييذذا ئةكاتذذةوة   
هاونركةرنن و بانط ةرنن بيَدةنط ئةكا  ثرؤطرنم و بةرناقة رذيَ،يةكان هةقوو  تيَذك  

 ئةدن  كؤتايي بة شةرذ و خرنثةكار  و زؤربيَ،  و ستةم ئةهيَينَ.
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رذنستيةكة  قن ليَي رذندةكةم شةربةتيَك كة طوناه ارنن و طويَرنيةَلاني خذودن  قةرط 
تاقيان كردووة  كاسةيةك كذة نذةبي و ثةياقبذةرنن ضةشذتوويانة  رذنسذتييةك كذة       

  رذنسذتييةك  دو قناني خودن و دؤستاني خودن دننيان ثيَذدن نذاوةو  ق  ذةض بونذة     
 ةيت و ليَي رنب ةيت.كةناكر َ لةبةرضاو نةطري َ و حسابي بؤ نةك

    ٨      اجلمعة:   چ                     ۉ ۉ     ې ې ې ې ى ىائ       ٹ ٹ چ 

ونتة: ئة  حمةد)ص ي نهلل ع ية وس  ( ثيَيان بَ ذيَ : ئذةو قردنذة  كذة ئيَذوة ليَذي       
 رذندةكةن و ئةترسن ثيَي بطةن   بيَطوقان هةر ثيَتان دةطا.

دوونن بينينذت لةهةرشذويَنيَك بيذت  زينذدووةكان لةسذةر قذر       بةَليَ  ئةو ديَت بذؤ 
ئةطرين  ناو  ئينسانةكان لذةبري ئذةكريَن  كورسذييةكان ضذؤلَ ئذةبن و ثؤسذتةكان       
ئةطويَزرينةوة بؤ دونتر  هاورذيَ ان  درنوسيَ ان  خيَزنن و قناَلةكان بةييَ ئةهيََ يت  
دةست و ثيَ يوَلاوةكان لةيووَلة ئةوةسنت  ي وبةرطة يونن و سةرن  رذنكيَشةكان بذيَ  

و طةردةلولي قةرط بةرناقة و ئوقيَدةكان لةطةلَ خؤ  ئذةبات و  خاوةن ئةقيَننةوة 
 كيتابي كردةوةكان )باش و خرنث( دندةخر َ.
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و رذيَطر الدةبريَذت  ئايةتذةكاني قورئذان رذوودةدةن و ديَنذةد       ثةردة دةخريَتة الوة 
شذذرييين  يذذان تذذالَ ئذذةبيَت و تذذاَلي  يذذان شذذريين ئذذةبيَت  شذذةقةندة ةر   يذذان  

ت و طةشذيت كؤتذايي دَيذت و شذوَين و ييَطذا  تذؤ ديذار  ئذةكريَت و         رذندةوةستيَ
بذة   بةَليَنةكاني خودن ديَنة د   رذوح طويَرنيةَلي الشة ناكات  بةَليَ ئةو رذؤ ة ديَت و

 دَلنيايةوة هةر ديَت.

ئارةزووةكان لةناو دةضذن و نذابووت ئذةبن  و بيناكذان ئذةرذوخَين و تَيذك ئةضذن و        
نئةرذزيَن و دةقوضذاوةكان و يوننيذةكان تيَذك ئةضذن و الشذة      الشةكان لة يَر خاك د

 بؤخنؤشةكان ئةطؤرذين بؤ الشةيةكي طةنيو و ئةبنة خؤرنكي كرم و قيَروو.

 لة مردووان بثرسن

نورننيةكةتان ضي ليَاات؟ كون الشة نةرم  ضيان ثيَ ردن؟ دةقوضاوة سةرن  رذنكيَش و
 بةم شتانة كرد؟ و يوننةكةتان؟ خؤلَ و قيَروو  طؤرذ ضيان

ددننة سيي و يوننةكةتان كون؟ ضذاوة طذةورة و قذووة بريقذةدنر و ثرذةكذةتان كذون؟       
بريؤكة و سياسةت و خويَندةونر  و ثؤستةكةتان ضي لذيَ بةسذةرهات؟ بيَذدةنطي و    
هاونر  ئةقرو نةهي  زؤربيَ،  و  زوَل  و ستةقي ئيَوة كون؟ درةخيت قيوةدنر و يك 
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ئيَوة ضي بةسةرهات  بؤ  عةتر و بؤخنؤش ةرةكان كذة بذة    و بةرطي نةرم و حةرير 
و هاوينة  ئيَوة   دةنطذي هذاونر و قذريذة     خؤتاندن دةكرد كون؟ ي وبةرطي زستانة 

ئيَوة ضي ليَ بةسةرهات؟ كون ئذةو رذؤ ة  كذة ئيَذوة وةَلذاقي سذةالقي ئينسذاني       
كذة بذة ئيشذتياا و    هة نرتان نة ئةدنيةوة؟ لةكويَية سفرة رذةنطذؤ و رذنزنوةكانتذان   

لةزةتةوة ئةتاخنونرد؟ كونن ئةو  نة يونن و نازكةرننة  كذة يارقةتيذدةرتان بذوون و    
بةنةرقي و لةسةرخؤ دةست و ثايان بؤ ئةشيَالن؟ كونن لةكويَن؟ ئؤتؤقبيَ ة قؤديَذك  
بةرزةكان كة تةنانةت رذنز  نةدةبوون يةك شوخيت بضووكيشذي ثيَذوة بيَذت؟ كذونن     

ريةتةكةتان كة شانازيتان ثيَوة ئةكردن؟ كونن دةسذتة بذةهيَز و   خزقان  قةوم و عةش
و  ئاسنينةكانتان كة ئيَسك و ددنني الونز و بيَتونناكانتان ثيَ ئةش اند؟ كونن ضذةك 

ناحةق لة سةر و الشة  ئينسذاني بذيَ بذةرطر     تفةنط و قةغزةنة ثرذةكانت كة بة 
د و ئارةزووةكانتان؟ كذون لةكويَيذة   كويَية ئوقيَخاَليتان ئةكردةوة؟ بة رذنست كون لة 

 .....؟!
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 دوورطةي ترس

دونيا بة هةقوو  رذةنط و ئارنيش و يوننيةكة  رذوو  تيَ ردووين  بةشيَوةيةك كذة  
دين و ئذاخريةتي خؤقااذان بذة خؤشذيةكي كذةم و كذاتي ئذةم دونيذا  رؤشذتووة           

ةكاني لذةاان و هذةقوو   خؤشةويسيت دونياقان بةشيَوةيةك نؤشيوة بة هةقوو بةش
دةقارةكاااندن رذؤيشتووة  دَلةان ثةيوةست كردووة بة رذةنط و بريقذة و ئؤتذؤقبيَ ي   

و يذونني كاَلاكذاني دونيذا    شذرييين و بريقذة   يونن و بذة بينذا  قةرذقذةرذ  وة بذة    
هةَلخةَلةتاين  دَلةان بةست بة خؤشي و لةزةتةكاني ئذةم دونيايذة  ئوقيَذدقان بذة     

اني دونيا هةبوو  لةطةلَ ئةو قؤسيقاية  سةقاقان ئةكرد كة دونيا بؤ  وةعد و ثةمي
ليَ ئةدنين  بةو  ثارووة حةرنقانة  كة ئةقان خونرد خؤقااان لة بةزةيي و  رذةمحي 
خون بيَبةش رد  ثيَشونزميان لة طوناهةكان ئةكرد و بةرةو  رذوو  ئةضذووين  طرنطذي   

ةست هيَناني ثؤست و ث ةوثاية خويَين قرؤظي لةثيَناو بةد زؤرقان بة دوونيا ئةدن  
بيَطوناهةان رذشت و بة خؤشي دونيا هةَلخةَلةتاين  بينا بةرزةكاني دونيا  درةخت و 
سةوزنيي و رذووبارةكاني دونيا  نةوة و توننا و ثؤسيت دونيا ضاو  دَلةاني كذويَركرد  

ةها طةن  و زنون  بةشيَوةيةك كة يطة لةدوونيا هيضةان نةئةد    ئةم دونيا هةزنر
لةخودن دوورخستةوة  لةناو طوناهةكان نقووم بذوين  شذةيتان هذةَلي خةَلةتانذدين      
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خذذودن و دينةكذذةميان بةطاَلتذذةيارذ  وةرطرتبذذوو  لذذةثيَناو  رذنزي ردنذذي نة سذذةاندن 
خودنقان لةخؤقان توورذةكرد  لةثيَناو  يذانيَ ي ضذةند رذؤ ة  ئذةم دوونيذا  يذاني       

خؤقااان لةناو برد و  ةوتاند  لةثيَناو خؤشي دوونيا خؤشذي   هةقيشةيي ئاخريةتي
هةقيشةيي ئاخريةمتان لةدةستدن  لة ثيَناو شاد  و هاورذ َ و نذةوةكااان خؤقااذان   

 لةشاد  دون رذؤ   بيَبةش رد 

بةدنخةوة  زؤر بةدنخةوة ثةشيةانؤ لةو شتانة  كةدةبوو لةدونيا  ئةجناقي بدةين و 
 ئةجناممان نةدن.
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 تا كةي بيَئاطايي !

ئايا تا ئيَستا طوَيذت لذةدةنطي قذةرط هذةبووةو قذةبرت ديوة؟دؤسذت و كذةس و        
لذة   كارةكاني خؤتت بة دةسيت خؤت ناشتووة و قةرطي ئذةوننت بينيذوة  كةضذؤن   

بؤ طؤرذةكان طويَزرننذةوة  لذةرذووناكي قاَلةكانذةوة بذؤ تذاري ي نذاو        كؤش ةكانةوة
قي قالَ و قناَليان بؤ باوةشي كرم و قيَرووةكان رذؤشنت  لة طؤرذةكان  لةباوةشي طةر

سةر دؤشةكي نةرقةوة بو سةر خاكي زبر  قةبر طويَزرننذةوة   ال  ئيَذوةوة بذؤال     
قردوونن كؤضيان كرد  رذؤ يَك بضؤ بؤال  طؤرذةكانيذان و هذاونر ب ذة و ثرسذياريان     

ة  دةربارة  زقانيذان ليَيذان   ليَب ة  دةربارة  سوثا و دنرنييةكةيان ثرسياريان ليَب 
بيرسة كة قسةيان ثيَئةكرد  دةربارة  ضاويان بيرسة كة ضيَ، و خؤشيان ليَئذةبيين   
دةربارة  هيَز و توننا  دةربارة  توورذةيي و هاونريان ليَيان بيرسة  دةربارة  زقاني 
ة ضةور و قسةزننيان ليَيان بيرسة  دةربارة  تةكذةبوور و خؤبذةزلزننييان بيذرس  بذ    

دَلنياييةوة بة ئاه و ثةشيةانيةوة ئةَليَن : ئيَةة هةَلذةقان كذرد  زةرةرقذان كذرد و     
 بيَئاطا قاينةوة تا قردين.
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كةونتة هاورذيَي ئةزيزم   برن  قن   خوش ي قن   كورذ  خؤم   كضي خؤم! تاكة  
لة بيَئاطا  و دوور  لة خودنوة؟ تاكة  طويَرذنيةَلي شةيتان و نة س كردن  ئايا 

 تي ئةوة نةهاتووة دَلة رذةقةكااان بة تةوبة نةرم كةينةوة؟كا

احلديد:  چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٹ ٹ چ 

٥٢ 

ونتة:ئايا كاتي ئةوة نةهاتوة بؤ ئةوننة  ئيةانيان هيَناوة دَلةكانيان نةرم بيَ بؤ 
 ياد  خودن  وة بؤ ئةوة  كةلة قورئاندن دنبةزيوة.

 قالَ يونني  طذةجني  ثؤسذت رذيَطذر نابيَذت     (1)قردن تةنيا يةكجار ديَتة خزقةتت 
لذذةقردن  سذذونر  شذذةقةندة ةر  تةوبذذة بذذة ثذذيَش ئذذةوة  لذذة ويَسذذتطةكة دوور  

 كةويَتةوة.

 ريذو   لةتةقةنت رذؤشتووة و ئةوةشي كة قذاوة و خذودن ثيَذي دنو    بةو رذؤ ننة  كة 
بةم شيَوةية دةرذون بؤية ثةلة ب ة نةوةك خذةوتبيت و  قةخؤ  ئةوةشي كة قاوة هةر 

                                                           
 قريت()قةبةست ئةوةية تةنيا ياريَك ئة (٥)
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  ضون ة ئينسذان  كاتيَك بةخةبةر بيَيتةوة كة درةنط بووبيَت و كار لةكار ترنزنبيَت
 كة قرد دنون  طةرذننةوة لةخودن ئةكات و طويَي لةم وةَلاقة ئةبيَت :

 ٥٠٠املؤمنمن:    چ                             ۇۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې      ٹ ٹ چ 

  ئذةوة هذةر قسذةيةو ئذةي ات   تذارذؤ َ  كذة زينذدوو ئةكرَينذةوة         ونتة: نذةخيَر  
 لةقيةريَ ي طةورةيان لةثيَشدنية ناتوننن بطةرذيَنةوة بؤ دونيا.

زيزم : هةر ئةقرذؤ  نةخيَر  هةر ئةم ساتة  ئيَستا كة ئةم كةونتة ئة  هاورذيَي ئا
لةسةر  و بطةرذيَوة  كتيَبة ئةخويَنيتةوة بطةرذيَوة  لة دَلةوة برذيار بدة و سووربة

بؤال  ثةروةردطار  لةو تةقةنة  كة بيَسوود بة ريذؤت دنوة تةوبة ب ة  تؤبةب ة لةو 
تاوننانة  ثيَشووت ضون ة زؤريَك لة تؤبة و ئستيغفارةكان )دنون  ليَخؤشبوونةكان( 

 .ثيَويستيان بةدنون  ليَبوردن كردن هةية

تة خونرةوة تا بطات بة دلَ  تؤبة ئةكةين تؤبة و طةرذننةوة  ئيَةة لة طةرووقان ناضيَ
كةضي دَلةان ثرذ لة كينةية  تؤبة ئةكةين كةضي بري لة دونيا ئةكةينةوة  بة زقان 

و تؤبةية نيية.خودن لةطةلَ كةس تؤبة ئةكةين كةضي دَلةان ئاطا  لةم طةرذننةوة 
شي بؤ دو قنايةتي نيية  هةقوو ئةوننة  كة ثةرستشي خودن ناكةن و نةخؤشي هيَر
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هيَناون وة لةكةقي رذزقيان توورذةن و خةم و خة ةت و كيَشةكان ئةويان كؤت 
 كردووة  ئةجناقي ئةو تؤوة بووة كة هةر خؤيان ناشتويانة

 چی ی ی جئ  حئ  مئ ىئ يئ جب حب   خب ٹ ٹ چ 

 ٣٠الشمرى: 

ونتة: هةر بةَلايةكتان تووش بوو ئةوة بةهؤ  كردةوة  خؤتانةوةية  لةزؤريك لة 
 تان ئةبور َ و سزنتان نادن لةسةر .طوناهةكان

 بةَليَ  كةسي عاقكَ زوو هةست بةشتةكان ئةكات  تيَئةطا  حةقي ئةكاتةوة   ريو
ناخونت  نويَ، ئةخويَينَ  رذؤ وو ئةطر َ  زةكات ئةدن  دة  تؤش ئازن بة  برتسة 
لةوة  بةم دونيا كةقة  ئيَستا قةغرور بيب  ئةطةر ئاخرين كةسي دونيا تؤ بيت 

ردن هةر ديَتة خزقةتت ئة سوس و حةسرةت لةو رذؤ ة  كة قردن بطات و تؤبة ق
نةكة   ئة سوس بؤ تؤ كة بانط ب ريَي بؤ تةوبة و وةَلام نةدةيتةوة  بة رذيَطة  
خودن ئاشنا بيت و تةوبة نةكة   هي  عاقَ يَك لةبةر خاتر  دونيا دونرذؤ   خؤ  

وة  خؤرذنطر و بةهيَز بة ئوقيَد و هيةةتي ويَرنن ناكات  كةونتة هةر ئيَستا بطةرذيَ
بةرزةوة  بة يةقيين كاقَ ةوة بؤال  خودن  قيارةبان و ضاوةرذونني خؤت بطةرذيَوة  
دَلنيابة كةباشرتين كاتةكاني  يانت كاتي ييابوونةوة و دووريتة لة طوناهةوة  
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رذكوعة    كاتي دوورطرتنتة لة هاورذيَي خرنث  وة باشرتين كاتةكانت كاتي سويدة و
كاتي دوعا و ئةجناقدنني كار  ضاكة و قسةكرنة لةطةلَ برن قوسوَلةانةكانت  
و باشرتين كات ئةو كاتةية كة دوعاكانت قبولَ كةن  و ناوت لةليسيت ثياوضاكان 

سوثاسطوزنرنن بنوسن. لةليسيت كةسانيَك كة ضاو   ريوخونردن دنخبةن و لةطةلَ 
تةوقة دةكةن و دةست لةقك يةك  اوةَلة بةرذيَزةكانحمةد )ص ي أهلل ع ية و س  ( و ه

 ئةكةن :

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ٹ ٹ چ 

 ٢٩النساء:  چڌ ڎ ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ 

( بيَ دةبيَتة هاورذيَي ئذةو  ونتة:هةركةسيَك طويَرذنيةَلي  ةرقاني خودنو ثةياقبةر)
ثةياقبذةرنن و  كةسانة  كة خذودن ضذاكةو نيعةذةتي خذؤ  بةسذةردن رذشذتوون لذة        

رذنستطؤيان و شةهيدنني رذيَطة  خودنو ساَليحان و ضاكةكارنن وة ئةقانةش باشرتين 
 هاورذيَن.

لة ليسذيت كةسذانَيك كذة نيعةةتذةكاني بةهةشذت  )حذورنلعؤ( و رذووبارةكذان و        
يؤطةكاني هةنطوين و شري ضاوةرذوننيانن  دة كةونتة ئاقادةبة  بذة عذةتر  ئيةذان    
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رنسي تةقون بيؤشة و بة ئاو  تؤبة و ثةشيةاني خؤت بشؤ و بة خؤت بؤخنؤشب ة  ك
كردةوة  ضاك خؤت يونن ب ة و ثشت بة ثشتيَنة  تاعةت ببةستة ضون ة بينذيين  

 ثةروةردطار نزي ة.

هةقوو ضركةو ساتيَك ترسي ئةوةت هةبيَ كة ثادشا  ثادشاكان )خودن(  دنون  تذؤ  
ط ثةرذيو لة بةردةم ئةودن ئاقادة بيذت  ب ات  يونن و طوجناو نية كة خؤَلاو  و رذةن

برتسة لةوة  كة بةم شيَوة و هةيبةتةت رذنز  نةبن و قبووَلت نةكةن  ضذون ة تذؤ   و 
لة كاتي قيونني دؤستةكانت بةيك و بةرطي يوننةوة ئاقذادة ئذةبيت بذةَلام بذةبيَ     

 ئاقادةكار  بةرةو بارةطا  خودن هةنطاو ئةنيَي.

ترسناكة و شةيتانةكان لة كةقينن  كاتي قياقةت قةترسيدنر و  رذيَطةكه زؤر
 قياقةت نزي ة :و زةو  لةرزة  نزي ة و تةرنزوو دننرنوة و رذوودنوة طةورةكة 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ٹ ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 الزلزلة:  چگ  گ  
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 بار  هةرضي وة(1كة زةو  تةكاندرنو كةوتة لةرزةلةرزو يوَلةيوولَ)كاتيَ  ونتة:
 بةسةر بيَباوةرذ قرؤظي كاتةدن لةو(٢)دةرةوة دنية  ريَي هةبوو وقورسي طرنن

 خؤ  هةونَلةكاني زةو  لةورذؤ ةدن(3)دةكات؟ ون ضيةتي زةو :ئةَليَ سورذقانيَ ةوة
ةوة كة ثةروةردطارت وةحي و ئةو بةهؤ  ئةويش(4)رذندةطةيةنيَت خرنثةوة و بةضاك

 لةطؤرذةكانيان بَ او  و ثةرش بة خةَل ي لةورذؤ ةدن(٥ ةرقاني كردوة بةو زةلزةلةية)
 ثيشان كاروكردةوةكانيان تؤَلة  و ثادنشت ئةوة  بؤ حيساب  شويَين بؤ دةردةضن

 دنبيَ  ئةجنام ضاكة  وردي ةيةك كيَشي بةئةندنزة  هةركةسيَك(٦)بدر َ
 خرنثة  وردي ةيةك كيَشي بةئةندنزة  هةركةسيَك وة(7بينيَتةوة)ئة ثادنشتةكة 

 ( .٨)ئةبينيَتةوة دنبيَ تؤَلةكة  ئةجنام

ئةم ئايةتة   هةونَلة لةاليةن ثةروةردطارتةوة  تؤ ئةو رذؤ ة بؤ كو َ رذنئةكذة ؟ ثذةنا   
 بؤ كام خزم و ناسيارت ئةبة  وة كام زةوية هةَلئةب،يَر  بؤ خؤشاردنةوة؟
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 ةي نةفس!ئ

ضةن هيالك  لةدةست تؤ  ونت ليَ ردم لةبةر تذؤ تةحذةقوولي كيَشذة  زؤر ب ذةم      
لةبةرخاتر هةَلةكاني تؤ  يامن لةخؤم تةنط كرد  لةبةرخاتر ثؤشؤ و تيَركردني سذك  
و خؤشيةكاني تؤ تووشذي رذيبذاو طونذاه و كَ ذاونت بذووم  خذةو و ئيسذرنحةمت ونز        

ب ةم  شةو و رذؤ م ببيَت بة يةك  هةست بة سذةرقا و  ليَبيَن   حةرنم و حةَلال لةبري 
 طةرقا نةكةم.

ئة  نة س بةطوناه و وةسوةسة هيالكت كردم  لة بةزةيي و رذةمحي خودن بيَبةشت 
كردم  لةبةهةشيت هةقيشةيي و نيعةةتةكاني خودن و لة رذنزيبووني ثةروةردطار 

تةقةني ئازيز  خؤم دوورت خستةةوة  ئة  نة س  تاكة   تاكة   بريكردنةوة و 
لةثيَناو خؤشيةكاني تؤ بةسةر بةرم و لةبةرخاتر تؤ طر تار  دؤزةخ و سزن  خونيي 
مب  بة طاَلتةو طةث  كاقةرنني ئاخريةمتت لةناو برد  بويتة هؤ  ئةوة  كة لة 
كؤكردنةوة  تويَشوو  ثيَويست بؤ قياقةت ييَبةيَن  و بة ئاطريَك بسووتيَ  كة 

ر يطة لة طؤشت و خويَن قن ضي   ضةنيَك توننام هةية؟ ئة  بةرطة  ناطرم  قةطة
نة س! ئة  ستةق ار! ئة  دو قين خودن! بيَضارةت كردم  زةليك و سةرشؤرذت 
كردم   يَر  حةسوود  و قسة  ثووضت كردم  وةسوةسةت بؤ دروست ردم بؤ ئةوة  
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برن  ئابرذوو  برن  قوسوَلةامن ببةم  وةسوةسةت بو دروست كردم تا طيان لة
 قوسوَلةامن بسيَن  و بي و م.

ئا   ئة  نة س ئةطةر تؤ نةبوويتاية هةقوو قرؤظةكان ثيَ ةوة كؤك و تةبا 
 ئةبوون.

 ئةطةر دنونكار  و طاَلتةو طةثي تؤ نةبونية  دز  و تاَلان ردن نةدةبوو.

ئةطةر هيون و و دنونكارية لةرذندةبةدةرةكاني تؤ نةبونية برنكو   و تاَلان  
 ةتاندن و كَ اونت نةدةبوو.هةَلخةَل

خؤت بة قوسوَلةان ئةزنني لةكاتيَ دن ئيسالم لةتؤ  بيَزنرة؟ ضؤن قوسوَلةانيَ ي كة 
 يَيت و دَلت ثيَي ئةكريَتةوة بةَلام كةالم و قسة  طويَت لة قوسيقا ئةبيت ئةوروو

اطا ثةروةردطار كارت ليَناكات و ناجتووَليَينَ؟! ثةند و ئاقؤ طار  ئةبيسيت و بةئ
نايةيتةوة  حةق ئةناسي و دون  حةق ناكةو   قورئانةكة  خودن ئةخويَنيتةوة 
كةضي دَلت وةكو ئاسنة  نويَ، ئةكة  بةَلام لة دنوين ثيسي و خرنثةكار  

 ناتطةرذيَنيَتةوة؟!
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ئؤ   ئة  خؤبةزلزنني قةغروور  لةكارونني ضاكةكارنن و بةندة ثاك و بؤ 
قةوة بةشيَوةيةك رذيَطةكةم ون كرد و هي  خونسوَلحاوةكاني خودن دوورت كرد

نيشانةيةكي ئةو كاروننة نابين  و نادؤزقةوة  لة رذةح  و بةزةيي خودن بيَبةشت 
كردم بةشيَوةيةك هةرضي دوعا ئةكةم  هي  كاريطةر  نيية. دونيات شريين و 

 خؤشةويست كرد لةالم بةشيَوةيةك حةرنقةكاني لةسةر زقامن تالَ نؤ.

شويَين تؤ  يَر ثيَيةكان بوو وة قن حسامب بؤ كرد .تاكة ؟ تاكة  ثةشيةامن  كة
 دةبيَت قن تةحةقوولي يةورو ستةقي تؤ ب ةم؟

 ئة  نة س تؤبة ب ة و بطةرذيَوة بؤال  ثةروةردطارت.

ئة   ةرقان ةر  سةركةش  ونز لة بيَفةرقاني بيَنة و  هيونو ئاونتي بوون بةخاوةن 
ة   ئةطةر كةساني تر ناتناسن ئةون قن باشت بينا و سةروةت و دنرنيي لةبريك

 و طةرذننةوةت ؟ئةناس    ئةطةر ئةَليَي تؤبةم كردووة  كون نيشانة  تؤبة

 ئةَليَي ثةشيةامن و تؤبةم كردووة  كوننيَ  رقيَس ي تؤبة و نيشانة  ثةشيةاني؟
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نيذة و  ئةَليَي قن  قن  تةنيا قن   لةكاتيَ دن كة هي  نيت  هي  رذيَز و ثيَطةيةكت 
بةبيَ هي  شتيَك خؤت بةطةورة دن ئةنيَي و كردةوةكانت لة ثيَش ضذاو  خذةَلك بذة    

 طةورة و طرنط ثيشان ئةدةيت.

 هةرطيز تؤم بؤ رذنز  نةكرنو و هةطيز تيَر نةبوو .

ئةَليَ : تاعةت و خونثةرسيت؟ ئةَليَي: بةياني! ئةَليَ  نويَ،  بةياني؟ ئةَليَي: تؤزيَذك  
 ئةَليَي: نيةة  ئةَليَ : رذؤ وو؟ ئةَليَي: توننام نيية . رو سةدةقة؟خبةوة  ئةَليَ  :خيَ

ئةَليَ : ييااد؟ ئةَليَي: ئةقرم! ئةَليَ : قردن و قةبرقان لةثيَشة؟ ئةَليَي: هيَشتا كات 
ئذةَلَيي: هيَشذتا زووة  ئذا  لذة تذؤ  كذة  بَيذت و         قاوة! ئةَليَ : تؤبة و طةرذننةوة؟

 بةسةر طؤناتةوة ببين ؟! و تؤبة رقيَس ي طةرذننةوة
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 حالَي نقووم بووان

كة نذووقةي  قن دةربارة  نقووم بوونني دةريا و ئاو قسة ناكةم  لةطةلَ كةسانيَ ةة 
كذة  بةسذةيركردني  ذي   و زجنذرية      دةريا  طوناه و سةرثيَضؤ! لةطةلَ كةسانيَ ةة

شةونن بةسةر ئةبةن و كاتي نويَ،  بةياني لةخةودنن  لةطذةلَ كةسذانيَ ةة كذة لذة     
رذووقةت و تويََ يان بة سويدةبردن و ثشتيان بة ركوع بذردن هذيالك   قزطةوتةكاندن  

ئةكةن   بةَلام لةدةرةوة  قزطةوتةكان هاوكار  شةيتانن  لةطذةلَ كةسذانيَ ةة كذة    
اكةرةكان و ئا رةتاني طورننيبيَ،ننيان لةبةرة  ناو  هونةرقةندنن  ئةكتةرةكان  سةق

بةَلام لة ناو و نازناو  رذنبةر  قرؤظايذةتي و  يانناقذة و هاوةَلذاني و خيَزننذةكاني     
 بيَئاطان!
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 ئةي داماوي نقووم بوو لةطوناه، تؤ كيَي؟

ئايا ئةزنني تؤ سةرثيَضي خودنيةك ئةكةيت كة سةرةتا و كؤتايية  بةهيَز و 
ة و هي  كاريَك بةبيَ ئيزني ئةو رذوونادنت  ئة  الونز  بيَتوننا تؤ بةتونناي

 ئةو ثاشا  بةتوننا و بةدةسةَلاتة.سةرثيَضي خودنيةك ئةكةيت كة 

ئة  خؤبةزلزنني قةغروور برتسة لةوة  كة خون قسةكانت ئةبيسيتَ و شويَنةكةت 
 تؤية :باش ئةزننيَ و ش ايةتةكانت ئةبيسيتَ و ئاطا  لة هةقوو شتيَ ي 

 ٧٧البقرة:  چٻ پ پ پ پ ڀ  ٹ ٹ چ 

 ونتة:بيَطوقان هةرضي لةدَلا ئةيشارنةوةو هةرضيش ئاش رن  ئةكةن خودن ئةيزننيَ.

سةيرة كار و كردةوة ناشرينةكانت لة بةندةكان ئةشاريتةوة بةَلام لة خودن 
ثةروةردطار  بةندةكانة شةرم ناكة  ؟ قسة و ضاوديَر  و بينيين كةبةرذيَوةبةر و 

ضاوديَر  خودن بة كةم نرخ ئةزنني  بةرذنست ئةطةر بةندةكان بة طةورة رذنئةطر  و 
ئةو ليَت توورذة بيَت لة يَر كام ئامسان دنئةنيشي  لة كام زةو  ييَطة و شويَنت 

 ؟ئةبيَتةوة  وة لةكو َ ئةقؤ و ثاريَزرنو ئةبيت
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قةطةر ئةو نةبوو لةنةبوونةوة دروسيت كرد   ي وبةرطت لةبةر نةبوو ي وبةرطي 
 لةبةر كرد   برسي بوويت تيَر  كرد   تينوو بوويت ئاو  ثيَدن ؟

ئة  ضؤن نيعةةتةكاني بة ثيَنةزننؤ و بيَباوةرذ  وةَلام ئةدةيتةوة  ثادنشت و 
 بةخششةكاني بة طوناه و سةرثيَضي وةَلام ئةدةيتةوة؟

لةسةر قوَلك و زةو  ئةو  لة يَر ئامساني ئةو ئة ييت و لة كةش  و هةون  ئةو و 
 لةسفرة  ئةو ئةخؤيت و ناشوكر  و سةرثيَضي ئةو ئةكةيت؟

قةشغولي و لةبان  ثيَئةكةني  دَلخؤش و سةرقاَلي  بة  يان و طاَلتةوطةثةوة
  ئةبيت لة ناو قوَلك سةريشتةوة خودن و ثةروةردطارت توورذة و نارذنزيية؟  ئايا رذنز

و قاَلي تؤ ثالنطيَرذ  ب ةن و تؤ ئارنم بيت؟ بةَلام خؤت لةناو قوَل ي خودنكةت 
خةري ي طوناهيت و بةطوناهةوة قةشغووَليت. طوناه ئةكةيت و ئوقيَدت بة رذةمحي 

 ئةوة: 

ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې    ى ى ٹ ٹ چ  

ونتة: ئاخؤ ئةوننة   چائ ائ ەئ ەئوئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ 
نيةو تاوننيش ئةجنام ئةدةن ثيَيان ونية وةكو ئةوننةيان دن ئةنيَؤ كة  كةبرذونيان
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برذونيان هيَناوةو كار  ضاكة ئةجنام ئةدةن"هةرطيز شيت وننابيَ" وة ثيَيان ونية  يان 
 و قردنيان يةكسانة  بةرذنسيت ئةو دندوةرية  ئةي ةن خرنثة.

  تةرنزوو ديقةتي هةية و ئايا نازنني كة قردن رذووح كيَشاني هةية  طؤرذ تاري ة
حةشريش زؤر ترسناكة و تؤ لةم دونيا لة ئيةتيحان و تاقي ردنةوة  خودندنيت  

؟ ونئةزنني ئةوننة  كة طوناه يةهةقوو تاقي ردنةوةيةكيش دةرضوون و كةوتين تيا
ناكةن توننا  ئةجناقدنني طوناهيان نية؟ ئةطةر ئةقرذؤ نةطةرذيَيتةوة ئة  ئيرت كة  

 يتةوة؟ ئةو رذؤ ة  كة بتةو َ بطةرذيَيتةوة و نةتتونني؟ ئةو رذؤ ة  كة بَ يَي :ئةطةرذيَ

 املؤمنمن چٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٹ ٹ چ 

ونتة: ثةروةردطارقان لةم ئاطرة دةرقان بيَنةو مبان طيَرذةوة بؤ دونيا ئةطةر ئةجمارةش 
 طةرذنينةوة بة بيَ برذونيي  ئةون بةرذنسيت ئيَةة ستةق ارين.

 وةَلاقةكةت ئةقة ئةبيَت :  ئةوكات

        املؤمنمن   چ                ڤ ڤ ڤ  ڦ    ڦ ڦ       ٹ ٹ چ 

)خون  طةورة لة وةَلاقياندن بة توورذةييةوة( دة ةرقويَت: بيَ دةنذط بذن و دةقتذان    
 دنخةن  قسةش  لة طةَلدن قةكةن.
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خيَذرن دةطوزةريَذت  قذاَلي     نيية. دونيذا زوو و دةقت دنخة و بيَدةنط بة! طةرذننةوة 
دونيا تيائةضيَت و ناقيَنيَت  ثادنشت وةردةطرييَت بؤ ئةو كذارة بذاش و حةَلاَلانذة     

و سذزنش ئةدرَيتذةوة لةسذةر ئذةو حةرنقانذة  كذة ئةجناقذدرنوة          كة ئةجناقدرنوة 
 قندنَلةكان طةورة ئةبن و طةجنةكانيش ثري ئةبن و ئةقرن.

ان درةنط هةر تةونو دةبيَت   بذة خؤشذي يذان دَلتذةنطي و ناخؤشذي       دونيا زوو ي
بةطويَرذنيةَلي يان سةرثيَضي  بةهة نر  بيَذت يذان دةوَلةقةنذد  هذةر دةطوزةريَذت       
دونيا وةكو قةقةرذيَ ة نةك قاَلي قانذةوة  هةتاهذةتايي  هةركذة كفنيذان لةبذةر      

ةكانت و سذاقانةكةت  كرد  و ناقة  كردةوةكانت دنخرن هذةقوو ئذارةزووة دونيايذ   
بةييَ ئةقيَين  هةركة ثيََ وةكانت دنخرنن قذةبر ثيَذت ئذةَليَت : قذن تاكذة قذاَلي       
تاري ي تؤم ئةطةر بةخونثةرةسيت و ئاقادةكاريةوة هاتوو  بةخيَر بيَيت و سذَ اوت  

 تؤ. ليَيبَ وة ئةطةر بةسةرثيَضي و طوناهةوة هاتوو  ون  بؤ

ؤرذ بة زقانيَ ي نةبيسرتنو ئاقؤ طاريت ئذةكا بذةَلام   بةال  طؤرذدن تيَبةرذ ئةبيت طكة 
تؤ نايبيسيت  دؤستانت ئةخةيتة سةرشان و لةناو قةبر ئةيانيَذ،يت و  رقيَسذك بذؤ    

 ليَجيابوونةوة و دنبرذنن لييَيان ئةرذيَ،  بةَلام خؤت هي  ثةند  ليَ وةرناطر .

ؤ بةئةجناقطةياندني بؤ ئةجناقدنني كارةكانت بةياني زوو لةخةو هةَلدةسيت بةَلام ب
ضاوديَر  بةندةكان ئةترسي بةَلام لة  ةرزيي خونيي هةَلناسي  لةقورنقةبة و 
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بة ئةجنام  قورنقةبة و ضاوديَر  خودن هي  ناترسي كارة تايبةتيةكاني خؤت بة ورد 
ئةطةيةني بةَلام هةركة وةستا  بؤ نويَ، خةياَلت ئةرذون  شويَن و قاَلي دونيات 

رذةنطاورذةنط ئةكةيت و لة ضاك ردن و يونن ردني قاَلي دونرذؤ  و  ئاويَنةكار  و
 قةبرت بيَئاطا .

لة دؤزةخ ناترسي  لة بيَ ئيةان بوون ثيَش قردن  لة ئاخريشةرذ   لةرذؤ يَك كة دلَ و 
زقانت خيانةتت ليَب ةن و بتةو َ لة سةرة قةرطدن  شايةتوقان بَ يَي و دووبارة  

رذيبا و طوناه كة ديونريَك دروست ب ةن و ببنة ديونريَك لة كةيتةوة و نةتتونني  لة 
 نيَونن تؤ و  وشة  يةكتاثةرسيت.

 ئامؤذطاري عومةري كورِي عبدالعزيز و ئامؤذطاري بالَولَ

رذؤ يَك عوقةر  كورذ  عبدنلعزيز لةطؤرذستان ئةطةرذنيةوة رذوو  كردة دؤسذتةكاني و  
 بؤتان بطيَرذقةوة؟طووتي : قةبر شتيَ ي وت ئايا ئةتانةويَت 

ئذةوننيش وتيان:بذةَليَ   ذةرقوو  : قذةبر وتذي كفنذةكان شذيبوونةوة و الشذذةكان        
ثارضةثارضة بوون  خويَنةكان وشك بوونةوة  طؤشيت قرؤظةكان خورنن  قسذتي ةكان  
لة دةست و قةضةك ييابوونةوة  قةضةكةكان لةالق و ساقةكان لة ئانيشك و دة ة  

ن ش ان  دونيا كذةقي قذاوة و دةسذةَلاتدنر  ئذةم دونيذا      شان ييابوونةوة  برذبرذةكا
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زةليك و طةجنةكاني ثري ئةبن و زيندووةكاني ئةقرن  ضةندين يةستة  تةندروست و 
يوَلاو  دةقوضاو  طةش و نورنني و زقاناني وتاربيَ، ئةقرذؤ لة  يَذر زةويذن  لذة يَر    

ة دةنذاَلينن و  سةدةها تةن خاكدن خةوتوون و بذؤ ئذةو كاتانذة  لذة دةسذتيان ضذوو      
 ثةشيةانن.

زؤريَك لةدةوَلةقةندنن ثيَويستيان بةخيَرة كةلةدونيا كردبيَتيذان  لذةيياتي  ةرشذي    
 ئاوريش  ضينيَك لة خؤلَ و بةرد رذنخرنوة.

رذؤ يَك هاروونة رذةشيد دنون  ئاقؤ طار  و نةسيحةتي لة بالول كرد  بذالول وتذي :   
 ؟ان لة كويَية؟  لةكويَية قةبرةكانيان كون باوباثريننت لةكويَن؟ كون كؤش ةكاني

 هاروونة رذةشيد وتي : ئةقة كؤش ةكة  ئةوننة و ئةوةش قةبرةكانيان.

 هي  سوديَك بةم قةبرننة ئةطةيةنن. بالول وتي : ئايا ئةم كؤش انة 

 خؤزطة لةيياتي ئاوةدنني ئةم كؤش انة  قةبرةكانيان ئاوةدنن ئةبوو.
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 ئةي دانراوي ناو طؤرِ، وة ئةي مرؤظي بيَئاطا

كة خرنيتة ناو طؤرذةوة ثيَت دةوتريَت: ئة  نةوة  ئادةم كون طويَت كة ببيسيتَ؟ كون 
ضاوت كة ببييَن؟ كون زقانت كذة زقذان درَيذ،  ب ذة ؟ قذالَ و دنرنيةكذةت ضذي        

كذرد   بةسةرهات؟ تؤ دونيات كؤكردةوة يان دونيا تؤ  كؤكردةوة؟ تؤ دونيات تةرك
يان دونيا تؤ  تةرك كرد؟ لةخاك دروست بوويت و طةرذنيتةوة بؤ خاك  بةبيَ طونذاه  
لةدنيك بوويت و بة باريَذك طوناهذةوة قذرد   بذة الونز  و بيَتوننذا  و طريانذةوة       

 هاتيتة دونياوة و بة لوتبةرز  و غوروور لة دونيا رذؤيشيت.

  و سزنكة  لةبري ئةكةيت؟ئا  قرؤظي ئازند و عاقكَ لةبةر  خاتر ض كةسيَ طؤرذ

لةبةر دؤستان وهاورذيَياني خرنث و بةد كة طؤرذةكةيان لةوة  تذؤ ييايذة و بذةييَت    
 ئةهيََ ن ؟

لةبذذةر خذذاتر دوورذوونن و زيناكذذةرنن  سذذتةق ارنن و رذيذذاخؤرنن  نويَ،ةكذذة  خذذؤت 
 ئة ةوتيَنيت!؟

ڤ   ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ  ڃ ٹ ٹ چ 

 الماقعة چچ چ چ چ 
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 ئةكةن سةير  ئيَوةش(٨3ونتة:يا بؤضي كاتيَ طياني يةكي تان طةشتة طةروو)
ئيَوة  بةَلام ئيَوة  ريشتةكان  لة ليَيةوة نزي رتين ئيَةة وة(٨4)دةرئةضيَ طياني ضؤن

 نابينن.

( يياكةرةوة  هاد  اللذاتئةقة قردنة لةناوبةر  ضيَ،و خؤشيةكان )
ييابوونةوة. رذؤ   هاونر و ؤ   ليَ رتنزنن و كؤقةَلةكان هةتيو كةر  كضان و كورذنن  رذ

بيَدةنطي  رذؤ   طرياني ئةوننة  كة ئةطرين و رذؤ   شاد  شادي ةرنن  رذؤ   سزن و 
تؤَلةسةندنةوة  رذؤ   ثادنشت  رذؤ   حيساب  رذؤ   سةخترتين كاتةكان  نةيات 

بوون   ئا  ض ده يان تؤَلة  رذؤ   لةت بووني يطةرةكان   رذؤ   رذزطاربوون يان طريؤ
 رذؤ يَ ة رذؤ   قردن؟!

دو قنذةكان زؤرن و   كةونتة تيَ ؤشة  ضون ة ثرسةكة قةترسيدنرة و رذيَطاكة دريَ،ةو
دؤستةكان كةقن  رذؤ يَك كة تؤقار  كردةوةكان ئةثيَضريَتةوة و تةرنزوو دندةنر َ و 

رذؤ ة  دةست و ثَييةكان ئةكةونة لذةرزة  ئذا  ضذةند بةدبةختذة ئذةو كةسذة  ئذةم       
 ةرنقؤش ب ات و ببيَتة بةندة  ئارةزووةكاني  بةردةونم بيَذت لذة طونذاه كذردن و     
و بري  بضيَت كة لة تاقي ردنةوةدنية و كاتيَذك بيَتذةوة هذؤش كذة درةنذط بذووة       

 عوزرةكان قبولَ ناكريَن و هةلةكان) رسةتةكان( ناطةرذيَنةوة.
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 داستاني ماسيية بضكؤلةكة

ئذذةَليَن: رذؤ يَذذك قاسذذييةك ئاقؤ طذذار  بةضذذ ةكة  خذذؤ  ئذذةكرد و ئذذةيطوت :  
دني ةكةم  هةرطيز لةسةر رذوو  ئاوةكة و نزيك كةنار  دةريا قةلذة قةكذة  ضذون    
لةويَدن بونةوةريَك بةناو  ئينسانةوة هةية  ئةونن بةتؤرذ قاسيةكان رذنو دةكةن و كذة  

رنتي ثيَدن ئةكةن و بةرذؤني طذةرم سذوور    برديانة قاَلةوة زكي ئةدرذن و خو َ و بةها
ئةكةنةوة يان ئةي ةن بة شيش و لةسةر ئاطر ئةيرب يَنن  قاسية بضذ ؤلةكة طذويَي   
بةم ئاقؤ طاريانة نةدن و خؤ  طةياندة كةنار  دةريا   ضةن ساتيَك دون  ئةوة خؤ  

بوويذةوة  لةتؤرذ  رذنوضيةكان بينيةوة  كة لة ئاوةكة دةريذان هيَنذا و لةدةرياكذة ييا   
بةقالو ئةوالدن خؤ   رذ َ ئةدن و هةقوو ئاقؤ طاريةكاني دني ي بةرذنسيت و ونقيعي 

   رذؤن و سيخ و ئاطر و بر نندن.بؤ رذوون بووةوة  درذيين س ي  خو َ و بةهارنت

بذةَليَ: بةسذةرهاتي ئينسذذانيش رذيَذك بذةم شذذيَوةيةية  ثيَغةقبذةرنن و ثياوضذذاكان      
ئينسذان تؤبذة    ني دون  قردن ئاطذادنر ئةكةنذةوة كةضذي   ئينسانةكان لة رذوودنوةكا

ناكات  بةَلام  هةركة قردن و رذؤشنت بؤ بةرزةخ ئةوكات ئةوشتانة  كة ثيَغةقبةرنن 
 لة دونيا ئاطادنر  ئةكردنةوة ليَي بؤيان رذوون ئةبيَتةوة و دَلنيا ئةبنةوة.
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دونوةيذة  دة   و هذةر  يانيَذك قردنيَ ذي بة   هةقوو دةستييَ يَك كؤتاييةكي هةيذة 
كةونتة خبويَنةوة و دَلنيابة لةوة  كة ئةقريت و لةناو قالَ و كؤش ةوة بؤ ناو س ي 

 طؤرذت ئةبةن.    

       النساء   چ                          ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ       ۉ ۉ ېې       ٹ ٹ چ 

ونتة: دَلنيابن قردن هةر ثيَتان ئةطات  ئةطذةر لذةناو كؤشذك و قذةَلا  سذةخت و      
 قامييشدن بن.
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 كؤتايى

 ثاش سوثاس و ستايشي خودا ئةلَيَم ....وةرطيَرِ: 

 برن  قن   خوش ي خؤم ....

با ضيرت كاتي خؤقان بة ريذؤ نةدةين و هةر ئيَستا برذيار بدةين و خؤقذان بذؤ كذاتي    
 قردن ئاقادةب ةين و هةر كاريَك باشة بؤ دون  قردن ئةو كارننة ب ةين .

نز  ب ذةين   ضذون ة هذي     با ضيرت ونز لةقسة  خةَل ي بيَنؤ و خودن لةخؤقان رذ 
 كةسيَك نةيتوننيوة هةقوو خةَل ي رذنز  ب ات تاكو ئيَةة بتوننؤ رذنزيان ب ةين.

 بةرذيَزم : 

با ضيرت خؤقان هةَلنةخةَلذةتيَنؤ و بطةرذيَينذةوة بذؤ باوةشذي ئيسذالم و  يذانيَ ي        
بيَت زؤر ديندنريانة بةسةربةرين  باوةرذب ة  يانيَك كة هةقيشة خودن و قردنت لةبري

 خؤشرتة لة  يانيَك كة دووربيت لة ياد  خودنو قردن.
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 ئةزيزم :

سةيريَ ي دنثري و باثريت ب ة  سةيريَ ي دنيذك و باوكذت ب ذة ! ئيَسذتا تؤزيَذك       
رذؤ يَك بوةستةو ونز لةخويَندنةوة بيَنةو بري ب ةوة..............بريب ةرةوة لةوة   

لةرذؤ نن ئةوننيش لةم تةقةنة  ئيَستا  تؤدن بوون و  ياني ئاسايي خؤيانيان بذةرذ َ  
ئةكرد بةَلام ئيَستا لة كويَن !؟ رذووقةتيَ ي سا  و يونن و هيَزيَ ي وةك و ئيَستا  
تؤيان هةبوو   كةضي ئيَستا ضؤنن؟ ئيَستا ثشتيان ضةقاوةتةوةو رذوقذةتيان ضذرض و   

ثرضذيان سذيي بذووة   وة بذري ب ذةوة كذة ئايذا بذاوك و دني ذي          لؤض بووة   ق، و 
)باثريت دنثريت( كونن؟ضيان ليَاات؟ رذؤشنت بؤ كذو َ؟ ئايذا ئذةيان تذونني نةضذن و      

 لة يان مبيَننةوة ؟!

 ليَت ئةثرس  ئايا تؤش ثري نابي"ئةطةر خودن تةقةن بدن" ؟! 

ة دنيذك يذان بذاوك دون     ئايا رذؤ يَك لة رؤ نن تؤش ناطةيتة تةقةني ئةونن و نابيتذ 
 سذالَ  1٠ئةوة دنثري يان باثري؟ برييَك لة ضةند ساَليَ ي ثيَش ئيَستا  خؤت ب ةوة)

 ! ؟ ضي ئيَستا بةَلام بويت قسةخؤش و يونن قندنَليَ ي كة....(يان سالَ 1٥ يان
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بزننة كة  يان و دونيذا ضذاوةرذَيي كذةس ناكذةن و كذاتيش رذَيذدةكات  ئذةوة  كذة         
و ضاوةكانة وة سةركةوتووترين دةم و ياو ئةوةية كة خؤ  بذؤ قذردن   ئةطؤرذيَت دةم 
 ئاقادة ب ات .

هةند َ ياريش شةيتان بةندةكان  ريو ئةدنت و ثيَي ئةَليَت : تازة خؤئاقذادةكردني  
ضي بؤ قردن  تؤ طوناهبار  و تازة خودن لةتؤ خؤش نابيَ و تؤ ضي و ضيت كذردوة  

 و ليَخؤشبووني خودن بؤتؤ نية !

 زم : ئةزي

خودنو ثةياقبةر)ص ي نهلل ع ية وس  ( ق،دةيان دنوة بةو كةسانة  كة طوناهبارن و 
تةوبة ئةكةن كة ليَيان خؤش بذن و دةرطذا  تةوبذة كرنوةيذةو خذودن  طذةورة زؤر       
دَلخؤشة بةطةرذننةوةو تةوبة  بةندةكة   بؤية بطةرذيَوةو ضاكة ب ةو  ياني ئاسذايي  

  هي  رذيَطر نية لةبةردةم  ياني ئاسذايي تذؤو ئذةو    خؤت بةرذيَ ة  ئيسالم و ديندنر
 شتانةش دنونت ليَ ئةكات لة سوودو قازنجني خؤتة.  
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ونز لة لةكةدنركردني ئابرذوو  خةَلك بيَنة خؤت خوشك و دني ذت   بؤية براي من :
هةية   ونزبيَنة لة دووبةرةكي و شويَين سوننةت ب ةوةو ونزبيَنذة لةشذويَن ةوتين   

ةكان  بةشويَن ةوتين كةس دةست خؤشي دونيايت دةست ئةكةو َ و شةخس و كةس
بةشويَن ةوتين سوننةت دةستخؤشي ئاخريةت و سةر رنز  هةردوو دونيات دةسذت  
ئةكةويَت  بةرذنسذيت رذيَطذة  رذنسذيت ئيسذالقةتي رذوونذة بذؤ كةسذَيك بيذةويَت و         

بذرؤ هذةَلطرتن و    خبويَنيَتةوة   خوش ي قن ونزبيَنة لة خؤرذنزنندنةوة  ناشذةرعي و 
لةبةركردني ي ي تةسك و سفور قةَليَ يار َ زووة خوش ةكةم كيَ ئةَليَ ئةقيَنيت  
قةَليَ دلَ حسابة   ضون ة ئةوة ئةقر  خودنية  ئاخر ثيَ  ناَليَي بؤ ي يَ ي شةرعي 

 لةبةر ناكة ؟

ئايذذا لةبذذةركردني ي ذذي شذذةرعي ئةوةنذذة قذذورس و ئةسذذتةقة ! بذذؤ كذذيَ خذذؤت  
 وة!ئةرذنزيَنيتة

ئايا تا ئيَستا كةسيَك هاتوةو دةست خؤشيت ليَب ا! بةَلام بذة لةبذةركردني ي ذي     
شةرعي دةست خؤشي خودن بةدةست ئةهيين! بةرذنسيت رذيَطة  رذنسيت ئيسالقةتي 

 رذوونة بؤ كةسيَك بيةويَت و خبويَنيَتةوة.
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 لةكؤتايدا :

مباخناتة سذةر رذيَطذة    دنونكارم لة خودن  طةورة كة هيدنيةتي قن و ئيَوةش بدنت و 
رذنستةكة  خؤ  و ديندنرميان لةال خؤشةويست ب ات و ئةو كاتة مبذان قذريَينَ كذة    

و  (علـيهم الصـالة و السـال )خؤ  ليَةان رذنزية و لة بةهةشتيشدن لةطةلَ ثةياقبةرنن 
و ثياوضاكاندن كؤقان ب اتةوةو شةرةيف بينيين خؤميان ثذيَ   )رضي هللا عنهم(هاوةَلان
 و لةو كةسانة بؤ كة ئاو  كةوسةر بةدةسيت رسول نهلل )صذ ي نهلل ع يذة   ببةخشيَ

 وس  ( ئةخؤنةوة.

 لة دوعا  خيَر بيَ بةاان قةكةن

 ئةندنزيار باوكي ئاسيا

 (3٠/1/ ٢٠1٥) 

 كةالر

 


