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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

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.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێوەی

 
ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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رع د  ،فددددهلل  نحن ردددد   ددددر   إن احلمدددد، حن د  مدددد،ع د  ، ددددغف    د  ، ددددغ  
د  ر  س ئات أعمال ا د ر  يه، هللا فال رضد  لد  د  رد  يضدال  فدال  دا   أ،   ا

 ل  .

  أ ه، أن ال إل  إال هللا  ح،ع ال  ريك ل  .

  أ ه، أن حمم،اً عب،ع   سهللل  .

 چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ 

 [102]آل عمران : 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ

  [1]النساء :  چ ڦ ڦ

   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  چ 

   چ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ

 [ 71ـ  70]األحزاب: 
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 بعد :أما 

  ددر اورددهلل   ()فدد ن  ددد احلدد،ي   غدداا هللا   ددد اددد،   دد،  حممدد،  
 حم،اثهتاد     حم،ثة ب،عةد     ب،عة ضاللةد     ضاللة  يف ال ا  د  بف، ...

ثالني كـي   دوذمنةكاني ئيسالمء مرؤظايةتي دةمي كي زؤرة لةهةول ي ئـةوةدان  
وةن برِوايةكي بةتنيء خاوةن تؤكمة دابرِي ذن بؤ ئةوةي )كورِان( و )كضاني( خا

( هي ناويــةتي هــةل ي ئيمــاني كي بــةهي د لةدينــة ةوانةكــةيان كــة ثي  ةم ــةر )
بطةرِي ننــةوة ئــةوين بــةناوي تازة ــةري و مــا  تــاكء مــا  مــرؤظ و ئازادييــة  

ئـةوةدا بـةدةيان نـاوي ديكـةيان     .....هتد، لة ةل  ما  ئافرةتءكةسييةكانء 
بؤ سةرلي شي واندني  ةجنامنانةو هيضـي تـر، ضـونكة    يوةتةوة تةنهاو تةنها دؤز

 ةر كةمي ك برِوانينة ئةو مي ذووة ثرِ لةناهةموارييةي كة ئةو نةتةوانـة توويـي   
نابينينـةوة، بـةال م سـةد     تـر  هاتوون ةطة لةخراثةو بةد رِةوييت زياتر هيضي

ــرِو ثووضــ    ــةجنامنان بةتســةو يــتة ث ــة   ــةتي كخمــابك ك  ءةكانيان هةل دةخةل 
، ء زؤريـن باســ كةم  لي ـرةدا هــةول  نـادةم زؤر بنووسـ     ،نيان دةكـةون  يـوي  

كــة  ةئــةوةي مــك نيازمــة لــةم ناميبكةيــةدا بيتةمــة رِوو تــةنها ئةوةيــ بــةل كو 
 ةجنانء الوامنان ض كورِ بي ت يان كض لةكاري بةد رِةوييت دووريان خبةمةوة، 

ارة لــةو كــ يــان هــيض نــةبي ت ئا اداريــان بكةمــةوة بــؤ ئــةوةي مــكء ئــةوانين



 

 

 3 ba8.org 

 ............................................ء عيشق لةئيسالمداحوكمي خؤشةويسيت

ت نايرييكء دوور لةبةها رِةويتي ةطـة لـةوةل لـة خةيـ ء      ، ية رِز ارمان بيـ 
رِةمحةتـة فراوانةكـةيء لة ـةل     تورِةيي خودا رِز ارمـان بي ـتء بكةوينـة بـةر     
ــانء      ــتة ث ــو بةهةي ــة ني  ــدا خناتات ــةوةئةوةي ــةورة   ، بةرينةكةي ــواي   خ

ــةرموي ت  ــريؤزدا دةف ــةتورئاني ث َِ دداَل ]  : ل ُ  َعددُ،   ِإاَل اوأ ِأ لِددبَدفأ َرئِدد   بَدفأُضددُه ء يَدهللأ
 (.67الزخرف: ) [ الأُمَغِقيَ 

واتــة د دؤســتان و خؤيةويســتان لــةرِؤذي تيامةتــدا هــةموو دةبنــة دوذمــين  
 د يةكرتي ةطة لةوانةي كة لةخودا ترساون

ت   –بك القي ( ثي شةوا )ا وة دةفـةرموي ت د ناكري ـت    -رِةمحةتي خـوداي لي  يـ 
يكدا دوو يت كؤبكري تةوة،ئةوين خؤيةويسيت خوداي  ةورةيـة لة ـةل    لةدل 

، ضونكة تةواو ئةو دوو يـتة ثي ضـةوانةي    خؤيةويسيت ئافرةتي كي نامةحرةم
، لةذيانــدا مــرؤظ  يــةكرتيك د.بؤيــة بــرا بــةرِي دةكاة ، خويــكة بةرِةويــتةكاة

نازي ثي وة كاتي ك بةختةوةر دةبي ت كة هةرضي يتي ك بكات دواي ماوةيةك يا
بكات نةك لةتةمةني الوي تيدا هةل  سي ت بةئةجنامـداني ضـةند كردةوةيـةك كـة     

، ضونكة دواي ئةوة خـةمي بـؤ    دوور لةذيريء دوور لةبةها رِةويتييةكان بي ت
بؤية لةثةندي كدا هاتووة كة دةل ي ـت   ، دةخواتء ثةجنةي ثةييماني دة ةزي ت
ارِيشي نةبي ت هـةر رِي ـدو نرخـي خـؤي     د رِةوييت ةوان وةك ئال تون واية ، باز



 

 

 4 ba8.org 

 ............................................ء عيشق لةئيسالمداحوكمي خؤشةويسيت

بائي مةل ثي كةوة هةول  بدةيك ئةو رِةويـتة ةوانـة بـةكردةوةكامنان     هةيةد.
 نايرييين نةكةيك ، ئة ينا لةزةرةرمةندةكان دةبني.

بة وي رةي توانـا   هللا شاء إنوة  ةر لةم ناميبكةيةدا هةندي  يت  باسكرد ئةوا 
رياوة ، وة خؤم ثي ن هيض يتي ك ناخـةم  هةمووي لةتورئانء سوننةتةوة وةر 

لةبةر ئةوة ئةم ناميبكةيةم  وماني تي دا نى ية كة كـةمء كـورِي تي دايـة بـةال م     
 رنط ئةوةية مرؤظ رِؤذانة بةهةل ةكانيدا بضي تةوةو هةول ي رِاستكردنةوةي بدات 

ن ( كاتي ك ثي مـا ، بةو هيوايةي تواني ي ت  يوي نكةوتةي ثي  ةم ةري خودامب )
لةمنةوة بيطةيةنك  ةر  :واتة  .(متفـ  عيهـ )د بال هللا عين  لهلل آية"دةفةرموي ت : 

تةنها ئايةتي كين بي تد، وة داواكارم لةخوداي  ـةورة لةكـةمء كـورِة يـةكاة     
ــوةل خباتــة ســةر رِاســتة يــةتامي ئيســالمةتيء عيبمــي     ــتء مــكء ئي  ب وري 

ردةميانةو السـايي  نافعيشمان ثي  كةرةم بكـات و لةنـةزاننيء ةةهالـةتي سـة    
 ن بةكوي رانة بةدوورمان بطري ت .كردنةوةي تاكةكا

 نــوسيين 

 كةالر/هيوا زيرةك 

 ي زاييين.2010_9_7
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 ماناي خؤشةويسيت :

ت ، لةبنضـينةدا       خؤيةويسيت لةزماني عةرةبيـدا )ابـي(ي ثـي  دةوتريـ 
ؤيةويسـيت  زؤر ماناي لةخؤي  رتووة ، بؤية رِاي زؤر هةيـة لةسـةر مانـاي خ   

بةال م لي رةدا مك بةكورتي باسي لي وة دةكةم بؤئةوةي ثوختةيـةك دةربـارةي   
 خؤيةويسيت بدانني ، ئةوانين :

ك بـاراني كي زؤر دةباري ـت      _1 هةندي ك ثي يان واية لةوةوة وةر رياوة كـة كاتيـ 
بةرِي ذةيةك كة ئاو بةرز دةبي تةوة ، بؤية بةو يتة دةوتري ت )اب اب(، ئةمةل 

ةبةر ئةوة وتراوة ضونكة خؤيةويستين كاتي ك لةدل دا دروسـت دةبي ـت ئـةوا    ل
 بةرِي ذةيةك دةبي ت كة دل  دةست دةكات بةكول ة كول  واتة دل  دةكول ي ت.

هةندي كي تر دل يان بةناوكي يت واتة ناوةرِؤك ثي ناسة كـردووة ، ضـونكة    _2
بـةناوةرِؤكء نـاوكي    دل  ناوةرِؤكي اليةي مرؤظةكانـة ، وة خؤيةويستيشـيان  

 دل  دةست نيشانكردووة.

رِاثةرِينةي ياخود هةندي كي تر ئةوة دةل ي ك كة خؤيةويسيت برييت ية لةو  _3
 كة لةدل ةوة هةل دة ريسي تء دواتر مي شكء دواتر اليةل دا ري دةكات.

ئةو ييكردنةوانةي كة لةسةر مانـاي خؤيةويسـيت دةكـري ك دةتـوانني بب ـي ني      
ارضي وةيةكدا دةخولي نةوة ئةو ضوارضي وةيةل بـرييت يـة لـةوةي    هةموو لةضو
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كـــة خؤيةويســـيت ئـــةو هةســـتةية كـــة لـــةناخي تاكـــدا دروســـت دةبي ـــت   
 بةرِةضاوكردني ئاينيء كؤمةل ي ك ديدو بؤضوونء يي وةو ثةيوةندي يةكرتناسني

 ء تي كةال وي كؤمةل طا...هتد

 جؤرةكاني خؤشةويسيت 

                                    دوو ةؤر خؤيةويسيت دةست نيشان كراوة :                       لةئاييين ثريؤزي ئيسالمدا   

                                                                    يةكةميان : خؤيةويسيت يةكي دروستةو مـرؤظ ثي ـي تاوان ـار نابي ـت ، بـةل كو      
          ثي ـي الواز                                                           ةر ئةجنامي نـةدات ئـةوا زيـان لةئيمانةكـةي دةداتء ئيمانةكـةي      

                                                       دةبي ت ، بؤية بةخؤيةويستى يةكي دروست لةتةل ةم دةدري ت.

                                        حةرامء تةدةغة لي كـراوة كـة زيـان لـةئيماني                              دووةميان : خؤيةويسيت يةكي 
                                                               مــرؤظ دةدات  ــةر تي ــي بكــةوي ت ،وة كاريطةرييــةكي خــراثين دةكاتــة ســةر  
                                                                   ةؤري يةكةم ، واتة ئةو ةؤرة خؤيةويستييانةي كة دروستة ، ثي ي لةكـةدار  
                                                                    دةكري ــتء كاريطــةري لةســةر زؤر بــةهي د دةبي ــت ، بؤيــة لي ــرةدا دي ينــة ســةر  

        وانين :                  هةردوو ةؤرةكة ، ئة

   يـة                                : برييت ية لةو ةؤرة خؤيةويستى                خؤيةويسيت دروست  :             ةؤري يةكةم
                                                                            كة ثي ويستة لةمرؤظدا هةبي تء مرؤظ ثي ي تاوان ار نابي ت وة بةثي ضةوانةوة  ةر 

                                              ثي ي تاوان ار دةبي ـتء بةهؤيـةوة ئيمانةكـةي الواز                                لةهةر كةسي كدا نةبي ت ئةوا
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                              وست ئيمامي ئي نولقةي  ئةجلةوزي                                   دةبي ت ، هةر سةبارةت بةخؤيةويسيت در
ــؤ      ِ                                                        )رِةمحــةتي خــوداي لي  ي ت(ضــوار ةــؤر خؤيةويســيت دروســتء حــةال ل ي ب

            ، ئةوانين : ( 1 )          باسكردويك 

                                                         خؤيةويسيت خوداي  ةورة : ئةم خؤيةويسيت ية واة ة لةسةر هـةموو     _ 1
ت بةيـي وةيةك كـة هـيض                                                                       بةندةيةك دةبي ت بةثبةي يةكةم خودامان خؤل بويـ 

        ئـةو خـؤل                               ةكو خـوداي  ـةورةو هاويـي وةي                  وستكراوي كمان و           كةسء هيض در
        نةوي ت.

دُ     ]  :                                         خوداي  ةورة لـةتورئاني ثـريؤزدا دةفـةرموي ت     ُِ ُ  َ ِردَ  ال َداِ  َرد  يَدَغ  ِ  َ َ    َ  ِ   َ    َ  ِ َ
ِأ َ ُحبِه اّللِه َ اَلِ يَ  آَرُ هللاأ َأَ ،ُّ ُحبهاً ّللِههِ  ُ  ه ً  ِههِ ِر  ُ  ِن اّللِه أَ،َ،ا اً ُيُِبُّهللََنُ  ُّ  َ َ   َ ُ   أ َ    ِ  َ  َ ُ  ِه   ِه  َ ُ أ َ   ُّ ُِ  ً    َ ِ    ِه  َ    ُ              . واتة د ئةو  ( 2 ) [  ِ   

                                                          ةي كة غةيري خودايان خؤل دةوي ت وةكو خؤيويستين خودا ، بةال م      كةسان
ت د. كةواتـة                                                                         كةساني ئيمانـدار خودايـان لةهـةموو كـةس زيـاتر خـؤل دةويـ 

ةكاني ئيمـان لةمرؤظـ                    دا ، بؤيـة زؤر                                                        لي رةدا خؤيويستين خـودا يةكي كـة لةخالـ 
   ي                                ؤل دةوي ت بةيي وةيةك كة هاويي وة خ                              كةس دةبينيت كةسي ك يان يتي كي 

                                                                 خؤيويستين خودا ياخود بطرة زياتر ئةوا ئةو كةسـة ئيمـاني بـةخودا تـةواو     

                                                           
 .226اجلواب الكايف ، ص  (1)

 .165البقرة : (2)
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                                                                   نية ، وةكو يةكي ك لةياعرية مويريكةكاني عةرةب لةيـيعري كيدا بةيارةكـةي   
                                                          دةل ي ت ) خؤيويستين تؤ لةيةكتاثةرسيت زياتر بةالمةوة بةنرخة(.

ــةورة      ــةروةها خــوداي   ــوفري كي رِوونء ئايــكراية، ه ــة ك      ِ                   ِ                                  بةرِاســيت ئةم
                                                                      دووبارة بؤئةوةي تةواو لةسةر بةندةكاني دوثاتي بكاتةوةو تاتييان بكاتةوة 

ــةرموي ت : ]  ــان دةفـ ــةدا ثي مـ ــةتي كي ديكـ ِأ                                         لةئايـ ِأ َ أَبدأ َددد  ُُ  ُ ُ  أ قُددد أ ِإن َ ددداَن آَن ُُ ددد َ  َ  أَ   ُ ُ  أ   َ    َ ُ  أ ِ   َ  
َن  َ  ُغُمهللَ ددددا َ ِ َددددا َ ه َ أَمددددهللأ َفدأ ََ ددددهلَلاوه اقأ ِأ َ َأرأ ِأ َ َعِمدددددَُُْ  ِأ َ َأاأَ اُمُ دددد ددددهلَلاُ،ُ  َ   َ َ ِإ أ َ  أ َ أ َ  ه   َ ِ  َ    َ   ُ َ  أُ  َ   ه   أ َ َ َ  أ ُ  أ   َُ  ِ  َ  َ ُ  أ   ُ   َ َ َ  أ ُ  أ   ُ  َ َ   َ دددداَ َ ا َ ِ  أ  َ   َ

ََنَا َأَحَب ِإلَ أُ ِ رِهَ  اّللِه َ َ ُسهللِلِ  َ ِمَهدا   يف َسدِب اِل ِ  َ  ِ ِ  ِ َ َرَ اِ ُ  َْدرأَضهللأ  ِ      َ  ِ  َ   ِ  ِ  ُ  َ َ َ    ِه  ُ    ِه َ   ِ َ أ  َ  َ  َ َ َ  أ ُ   َ  أ  ِ   َ              . واتة دئةي   ( 3 ) [َ َ 
ــةر ــان وة    )           ثي  ةم  ــان ءة براكانت ــةكانتان ءة كورِةكانت ــي  باوك ــان بب                                   ِ                        ( ثي ي

                                                                  خي دانةكانتان وة عةيريةتء نةتةوةكانتان وة هةموو ئةوسةروةتء سامانةي 
                                                                     ةدةستان هي ناوة وة ئةو بازر انيةي كة دةترسي ك لةدةستتان بضي ت وة ئةو  ب

ي ِرازيـك لـةخوداو ثي  ةم ـةرو ةيهـادكردن لـةثي ناوي خـودا                            ِ                                                 خانووانةي كة ثيـ 
ت هـيض لةوانـةي كةباسـكرا لـةخوداو ثي  ةم ـةرو                     خؤيرت دةوي ت                                                        د. واتـة نابيـ 

                  كة ئيمامنـان بـةخودا                                                   ةيهادكردن لةثي ناوي خودادا زياتر خؤمشان بوي ت ضـون 
                                            ء  ةر بةو يي وة خنريك ئةوا خودا ثـةنامان بـدات                   ياخود نامي ني ت              الواز دةبي ت

                                                 دةضينة دؤزةخةوة لةكاتي كدا خودا لي مان نةبوري ت.

                                                           
 .24 سورة التوبة : (3)
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                              بي طومان ئةمين يةكي كة لةثاية      )*(     ( :                          خؤيويستين ثي  ةم ةري خودا )   _ 2
  ال   ))   :              ( فةرموويـةتي    ا )                                           هةرة بةرزةكاني ئيمان ، ضونكة ثي  ةم ـةري خـود  

         . واتة د    ( 4 )  ((                                 إل   ر   ال،ع   ل،ع  ال ا  أمجفي                       يؤر  أح، ِ حىت أ هللن أحب
ــةباوكيء                                                                  هــيض كةســي ك لــةئي وة ئيمــاني نيــة تــاوةكو مــين خؤيــرت نــةوي ت ل

    ِ                     كورِةكةيء هةموو خةل كي د.

   ون                               دةكاة ، لةكاتي كدا خةل كي نوست                                ِ   كةواتة برا ئازيدةكاة ، خويكة بةرِي 
ــاخود لةكاتي كــ ــني                 ، ي ــان ن ــاداري ني وانت ــاردني                                   دا خــةل كي ئا  ــة خــةريكي ن                  ك

                                                             ميسةةك لةبؤ يـةكرتي وة دةيـانء سـةدان ميسـةن لةناويـدا دةنوسـك )تـؤم        
                                                                   لةهةموو كةس خؤيرت دةوي ( ياخود دةنوسك )ذياة لةثي ناوتدا فيدا دةكـةم(  

           ك لـةو ويـةو              .... زؤري       ياخود       ياخود                                 ) هةموو دونيا دةكةم بةتوربانت(       ياخود
                                                                       نامانةي كةوا تةنها خؤتان دةتوانك باسي بكةن ، بؤية لي تان دةثرسـ  ، ئايـا   

                     ( زيـاتر خؤيـتان دةوي                                               ئةو كةسةي خؤيتان دةوي ت لةثي  ةم ةري خودا )
                                                                ؟! ياخود هاوياني ئةوي دةكةنةوة لةخؤيةويستيدا ؟! يـاخود دينةكـةتان   

      ِ                     را بةرِي دةكاة  وماة نيـة كـة                   ِ                          لةثي ناودا دةدؤرِي نك ؟! خويكة يريينةكاة ، ب
                                                           

ــةنها       )*( ــدا ت ــةخال ي دووةم ــت( ل ــةي  ئةجلــةوزي )رِةمحــةتي خــوداي لي  ي  ــامي ئي نولق ــرةدا ئيم ــيين : لي  تي  
ت( بؤيــة لةبــةر تاي ةتكردنــةوةي خال ةكــةو دةتــي نوسـيويةتي )ئــةو كردارانــةي كــةوا خــودا خؤيــياني دةوي ــ 

 فةرمودةكان كةوا خستومةتة رِوو ئةو ناونيشانةي سةرةوةم بؤي داناو ناونيشانةكةي ئةوم  ؤرِي.

 متف  عيه . (4)
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                   و ئي مة موسول مانني                                                         هةندي كتان تةنها بةدةم دةل ي ك : نةخي ر بةو يي وةيةل نية
                    ئايـا دينةكـةتان لـةبؤ                                                      ، بةال م ئايا لةدل ء كرداريشتاندا وةال مةكةي وايـة؟     !!

                              دووةم كةس لةبايرتيين ئةم ئوممةتة                          ِ        خؤيويستين بةندةيةك نةدؤرِاندووة ؟
           ( : وةال هـي                                      ( كاتي ك بةثي  ةم ةري خوداي فةرموو )        عومةرة )           كة ئيمامي

                                            ( تؤم لةهةموو كةسي ك لةم ةيهانـةدا زيـاتر خـؤل                         ئةي ثي  ةم ةري خودا )
     ( ضـي                                                                 دةوي ت تةنها لةنةفسي خؤم نةبي ت ، ئايا دةزانك ثي  ةم ةري خـودا ) 

      تـةواو                                                                 ثي  فةرموو ؟ سوي ك بةخودا ثي ي فةرموو وةال هي ئـةي عومـةر ئيمانـت   
                                                                 نية تاوةكو منت لةنةفسي خؤت خؤيرت نةوي ت ، بؤية ئـةوين بةثي  ةم ـةري   

                  ( تؤم لةنةفسي خـؤم                                         ( : سوي ند بةثةروةرد ار ئةي ثي  ةم ةر )        فةرموو )
                                 ( ثي ـي فـةرموو : ئي سـتا ئيمانةكـةت                                    خؤيرت دةوي ت ، ثي  ةم ـةر خـودال )  

              شـتماة ئـةي ئـةو                                                     تةواوة ئةي عومـةر ، بؤيـة ئـةي الوةكـاني هـاوديكء هاوني     
                                                                 كةســانةي كــةوا دواي ضــةند ســال ي كي دي هةريةكــةو بــةثي ي بــةهرةو توانــاو  
                                                                  ثسثؤري خؤي لةيتي كدا خدمةت بةديكء نيشتمانةكةي دةكات لـةم وال تـةدا ،   

                                            يةيتان بةفي ب ةكاني لةخشتةمان نـةباتء سـةرمان                      و بةئا ا بي ينةوة          باوريابني
                                 شقمان بكات تاكو وةهامـان لي ـدةكات                                        لي  نةيي وي ني ت بةوةي تويي تاواني عي

وةل لـةو تاوانـة                        ِ                                               تويي زيناو بةدرِةويتين دةبـني ، خـوداي مـةزن مـكء ئيـ 
                           )إ،   يل  لك  القا   عال  (.           بثاري دي ت 
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                                                         خؤيويســتين خــةل كي لةبــةر خــوداي تــاكء تــةنها : ئــةم خال ــةل وةكــو    _ 3
         ةري خـودا                                                            ئةوانةي ثي شووتر ديسـانةوة بةنـدة بةئيمانـةوة ، ضـونكة ثي  ةم ـ     

( فةرموويةتي )              :   ( (  اسدغ م      فقد،   حن       ر د    حن        أعطى   حن        أب ُ   حن     أحب    ر        
ــةر     ( 5 )  ((     اإلميددان ــتء لةب ــةر خــودا خــةل كي خــؤل بوي  ــة دهةركةســي ك لةب                                                      . وات

                                 لةبةر خودا ب ةخشـي تء لةبـةر خـودال                                    خودال حةزي لةخةل كي نةبي ت ، وة 
           و كامبة د.                                              دةست هةل  طري ت لةبةخشني ، ئةوا ئيمانةكةي تةواو

ت ئي مـة كةسـاني ضـاكمان خـؤل                                                                      ئازيدةكاة ، هاودينـةكاة واتـا دةبيـ 
ت ، نـةك لةبـةر ثـارةو ثـول                                                                            بوي ت وة تةنها ئةو خؤيويستنة لةبـةر خـودا بيـ 
                                                               ِ     ياخود ثبةو ثاية ياخود بـؤ كـاري كي دونيـايي ...هتـد ، وة كـاتي كين رِتمـان       

ــةر ثــةروةرد ار       ــةل كي هةل دةســتي ت بــا تــةنها لةب ــت ، نــةك لةبــةر                                                  لةخ                  بي 
                                                                  مةبةستي كي يةخسيء كاروباري دونيايي ، بؤمنونة خةل كي وةها هةية حةزي 
                                                                لــةخوداو ثي  ةم ــةرو ئيســالم نيــة ، نابي ــت تــؤ خؤيــت بوي ــتء بةثياوضــاكي  
ت تـؤ رِتـت                           ِ                                         ِ   دابني يتء دؤستايةتيء رِةفيقايةتي بكةيتء خؤيت بوي ت ، دةبيـ 

          ، هــةروةها       ديكــة       نــةك يــيت                                          لي ــي بي ــتء خؤيــت نــةوي ت تــةنها لةبــةر خــودا
                                      ِ             ( لةباسي ئةو حةوت ةؤرة تاتمةي كةوا لةرِؤذي تيامةتدا                 ثي  ةم ةر خودا )

                                                                   دةضنة سي  ةري عةريي ثةروةرد ارةوة لةكاتي كدا هـيض سـي  ةري ك نيـة ةطـة     
                                                           

 (.5965صحهح اجلامع ، رقم ) (5)
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            )) دوو كةسـك    :            فةرموويـةتي                             دةربارةي كؤمةل ي ك لةوانة                      لةو سي  ةرة نةبي ت ،
 ِ         رِةزامةنـدي                                 يةكرتييان خـؤل دةوي ـتء هـةر لةبـةر                 ِ             كة لةبةر رِةزامةندي خودا

                                                      خودال دوور دةكةونةوة لةيةكرتيء واز لةيةكرتي دةهي نك ((.

                                                             خؤيويستين هاوسةرو خي دان : بي طومان ئةم ةؤرة خؤيةويسيت ية ثي ي    _ 4
                                                             دةوتري ت )خؤيةويسيت سروييت( ، ضونكة مـرؤظ زؤربـةي سـاتةكاني ذيـاني     

                                           كء باوكء خويكء براكانيدا دةذي بؤية بـةحوكمي                            لة ةل  هاوسةرو مندال ء داي
                                   كة خؤيةويستييةكي بةرفراواني هـةبي ت                                    ئةو لي ك نديكية وا لةو كةسة دةكات 

                                      ِ                               لةبؤ ئةوان ، وة ئةم ةؤرة خؤيةويستيةل رِي طة ثي دراوو دروستة وة لة ـةل   
                                                 ئةو كةسانةي خؤل نـةوي ت كـة بانـانكرد ئـةوا تاوان ـار                       ئةوةيدا  ةر مرؤظ 

  (                                             ِ       كاري كي ناثةسةندي ئةجنامـداوة ، بؤيـة عـةمري كـورِي عـا  )              دةبي تء
       ال دا     أ    هللا       سدهللو   اي )   :                (ء ثي ي فةرموو                              ثرسياري لةثي  ةم ةري خوداكرد )

                                                    واتـة د كـي  لـةالي تـؤ زؤر خؤيةويسـتة ؟ ثي  ةم ـةري خـودال          (     إل ك     أحب
(  ثي ي فـةرموو )               :      واتـة دئـةي                )رد  الرمداو(   :                       )عائشـة( ئـةوين فـةرمووي          
             واتـة دبـاوكيد            )أبوهـا(         فـةرموو :         ( ثي ـي                               ةثياوان ؟د ثي  ةم ةري خودال ) ل



 

 

 13 ba8.org 

 ............................................ء عيشق لةئيسالمداحوكمي خؤشةويسيت

                      ( كـة ئـةبو بـةكري قـديقة                                            كة بايـرتيك هـاوةل ي ثي  ةم ـةري خـودا بـوو )     
( ) ( 6 )   .    

ــةي ثي شــوو كــة     ــةو خاال ن ــاني خــؤم خويــكة ئازيدةكــاة هــةموو ئ                                                         براي
             وان ـار دةبـنيء                                                            بانانكرد واة ة لةهةمووماندا هةبي ت ، بة نةبوونيشي ثي ي تا

                                                                    زيان دة ةيةني ت بةئيمامنان ، بؤية لي رةدا ثي ن ئةوةي باسـي ةـؤري دووةم   
                                                                بكةيك كة خؤيةويسيت يةكي نادروستةو لةئيسالمدا حةرامة ثي ويستة تيشـك  
                           ِ                                       خبةينة سةر خال ي ك ئةوين لةرِووي يـي وازو ةـؤرةوة هاوتايـة لة ـةل  ةـؤري      

                                 ي زانايانء بطرة ضةند فةرمودةيـةكي                                      ِ دووةمدا بةال م ئةم خال ة دروستة بةكؤرِا
ــةوين      ــةكامنان ، ئـ ــةمناندني وتـ ــةبؤ سـ ــتداية لـ ــمان لةبةردةسـ                                                         دروستيشـ
                    ِ                                              )خؤيةويسيت ني وان كورِانء كضان(ة، بي  ئـةوةي ثةلـة بكـةيك لةبابةتةكـةدا     
                                                                    ثي ويستة ئي وةي ئازيد بدانكء تي  طةن كـة مةبةسـتمان ض خؤيةويسـتييةكة ،    

                             ِ       ك كة ئينبء عـةباس بؤمـاني دة ي رِي تـةوة                                 سةرةتا باسي فةرموودةيةك دةكةي
      أسدهلل       عبد،ا       بريدر      ا ج      دان       قداو      عبدا      اب       ع                           ئةمين دةتي فةرموودةكةية ))

      ْ د            رهللع       يب ي        امل،ي ة     س ك   يف        ال ها      يطهللف      إل        أ،ظر      أين        ر       ل       يقاو
    حدب    رد       ْفجدب    أال      عبدا    اي        لالفبدا        سدالِ      عال     هللا     صالى      ال يب      فقاو      حل غ      عالى

                                                           
 (.177صحهح اجلامع ، رقم ) (6)
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         امفغد     لدهلل       سدالِ      عال     هللا     صالى      ال يب      فقاو   ؟       ر  ثا       برير      ب ُ      ر    ؟       برير       ر   
  .   ( 7 )  ((     ف     يل      حامة   ال      قالت      أ        إمنا     قاو   ؟      أتررين   هللا       سهللو   اي       فقالت

                  ِ              (بوو كةبةندةيةكي رِةل ثي ست بـوو،       )مغيث                              واتة د )بةريرة( ثياوةكةي ناوي 
ــةرِي طا   ــاوة ل ــةو ثي ــةريرة(دا دةرِؤ     كان             ِ    ئ ــةدواي )ب ــة ب ــا                                ِ ي مةدين ــتء دة ري             يش

ــةرِكردبوو لةبــةر ئــةوةي زؤر ئــةو        ــي وةيةك كةفرمي ســكةكاني رِيشــي ت                            ِ       ِ                           بةي
                                                                ئافرةتةي خؤل دةويست بةال م لةيةكرت ةياب وونةوة ، ثي  ةم ـةري خـودال   

(  بة عةباسي فةرموو : ئايا سةرت سورِ نامي ين  لةو خؤيةويستييةي كةوا )                               ِ                                  
                    ضـوو بـؤالي )بـةرةيرة(و      (                                       ( بؤ )بةرةيرة(ي هةية؟ بؤية ثي  ةم ـةر )     مغيث )

ــةرموو : ئــةي        ــةوين ثي ــي ف ــةوة بــؤالي ، ئ ــرد دووبــارة بطةرِي ت                          ِ                                      داواي لي ك
       ( ثي ـي                                         ( فةرماة ثي  دةكةي ؟ ثي  ةم ةري خـودال )                  ثي  ةم ةري خودا )

                                                                  فــةرموو : نــةخي ر بــةل كو تكــات لي دةكــةم ، ئــةوين ثي ــي فــةرموو : مــك هــيض 
                                       ثي ويست  بةو نية ، واتا خؤي  ناوي  د. 

  مل    ))    :                              ( لةفةرموودةيةكـدا فةرموويـةتي                        وةها ثي  ةم ةري خـودا )  ر  هة   
                                      . واتــة د نــةم ينيوة بــؤ خؤيةويســتان وةكــو     ( 8 )  ((                      يددر لالمغدداحبي رثدد  ال  ددا 

                                                           
( ، 2075( ،وصحهح أبو داود ، وصحهح سنن ابن ماجة برقم )7936)رواه البخاري ، وجاء يف الصحهح اجلامع برقم  (7)

 (.5417وصحهح سنن النسائي برقم )
 (.1847( ، وصحهح سنن ابن ماجة برقم )624السيسية الصحهحة ، رقم ) (8)



 

 

 15 ba8.org 

 ............................................ء عيشق لةئيسالمداحوكمي خؤشةويسيت

                                                               مارةكرند واتة بايرتيك ضارةسةر بؤ خؤيةويسيت ئةوةتا تؤ مارةي بكـةيت  
ــةةؤر     ــاس ل ــة ب ــب ي باســةكةمان ك ــة ئي ســتا  ةيشــتينة ســةر ئةس   ي                                                           ، كةوات

                            ِ                                   خؤيةويسيت دةكةيك لةني وان كورِانء كضاندا كة خؤيةويسـتييةكي دروسـتة   
                     ِ            ِ                                      بةو ثي يةي كة  ةر كورِي ك ئاكارو رِةويتء ديين كضي كي بةدل  بي ت بي  ئةوةي 
                                                                  ثةيوةندي خؤيةويسيت ب ةستي ت لة ةل ي دا وة بي  ئـةوةي نـةزةرو تةمايـاي    

                 ي كةوتكء دانيشـتين                                                  نادروستء حةرامي بكات ، وة بي  ئةوةي تبيفـؤنء ضـاوث  
                                           ِ                         نادروسيت لة ةل دا بكات وة بي  ئةوةي مةبةسـيت رِابـواردنء  ال تـة ثي كـردنء     
    ِ                                   ِ                                  ئابرِوو بردني بي ت هةموو ئةمانة دةبي ت رِةضاوبكات ، وة دواتر دةبي ت بضـي تة  
                                              ِ                    خوازبي ين ئةو كضة  ةر كضةكةو خانةوادةكةي ثي ـي رِازي بـوون ئـةوا مـارةي     

                             ِ                 ةر كضةكةو خانةوادةكةي ثي ي رِازي نةبوون ئةوا                           دةكات ، وة بةثي ضةوانةوة
                                                                       دةبي ت دةست هةل  طري ت لـةو خؤيةويسـتييةو وازي لي  هي ني ـت ، واتـة نابي ـت      
ت ضـونكة ئـةو                                                                          لةدل يدا بةيي وةيةك ةي طريي بكات كـة دةرضـووني مـةحال  بيـ 
                                                                       كاتة دةضي تة ةؤري دووةمةوة كة دةبي تة  وناه و بةتاوان بؤي دةذمي ردري ـت  
                                                                 ، بؤية بةو يي وةيةي كة بانكرد سةبارةت بةوةي كة خؤيةويسيت لةني وان 
   ِ                                                             كــورِانء كضــاندا دروســتة وة ةطــة لــةو مةرةانــةي كةباســكران ئــةوا دةبي تــة 

                    نادروست ، واهلل أعب .
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                                                         بؤيــة بــرا خؤيةويســتةكاة ، خويــكة ئيمانــدارةكاة لــةم ســةردةمةدا  
                           يت بـال و دةكةنـةوة سـةبارةت                                                كؤمةل ي كي زؤر لي رةو لةوي  هةل دةسنت هةندي 

                                                           بةعيشــ ء ســةبارةت بةخؤيةويســيت بــؤ ســةمناندني تســةكانيان كؤمــةل ي ك  
                                                          ِ    ييعري ياعريان ياخود نوسنيء وتةي كؤمـةل ي ك كـةس كـة ئةسـب ةن لـةرِووي      
        ِ     ِ                     ِ                               بريوباوةرِةوة رِوخاون ةطة لةوةل لةو رِوةيةوة هةل دةسنت بةبال وكردنةوةي 

                                  حـةال لكردني ئـةو يـتة خراثانـة ، خـودا                                      كؤمةل ي ك يوبهةو يـيت نابـةةي  بـؤ   
                                                 ِ        ، بؤية با بةتسةي هيض كةسي ك هةل نةخةل تي نيء باوةرِ بةتسـةي                ثةنامان بدات

  (                                                          هــيض كةســي ك نةكــةيك تــاكو فــةرموودةي خــوداو ثي  ةم ةرةكــةي  مــد)
                                                            ِ   وةســتاوة ، ضــونكة تــةنها ئــةو دوو يــتة دةبي تــة مايــةي ئــةوةي كــة لــةرِي   

                                       يت ثي ــوة بطــريك ، بةثشــتيواني خــودا لــةثاري                       النــةدةيك  ــةر بةضــاكي دةســ
          دةدةينـةوة                       ِ         ةكورتي وةال مـي ئـةو رِةينوسـكارة                          دووةمي باسي )عيش ( دا بـ 

                ِ                                                   بؤئةوةي ضيدي كورِانء كضاني ئيمانـدار بةيـتة نابةةي يـةكان نةكةونـة داوي     
                                                                     تاوانة  ةورةكانةوة كة هةموو تاواني كي بضووك بةردةوام وون لةسةري سةرت 

                                         ِ         انـةوة دةردةكـات ، بـةو هيوايـةي بتـوانني يـتة ِراسـتةكاني                       لةتاوانة  ةورةك
                                                   ِ               ئيسالمء ديوة ةوانء ثاكةكاني ئـةم ئايينـة لـةبؤ خـةل كي رِوون بكةينـةوة ،      
                                                                لة ةل  ئةوةيدا بةدري ذيي باسي ماناي عيش ء حوكمي عيش ء ضةنديك ييت 
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              ِ       ِ            و خوي نـةري بـةرِي دين رِوون بي تـةوة                             ةيك بؤئةوةي بـؤ ئـةو نوسـةرة           ديكة دةك
                        مي عيش ء خؤيةويسيت ضية؟.   حوك

                              برييت ية لةو ةؤرة ثةيوةندي يةي    :                  خؤيةويسيت نادروست              ةؤري دووةم :
ـك لة ــةل  كضــي كي نامةحرةمــدا دةي ةســتي ت تادة اتــة ئــةوةي               ِ                                                       كــة كوِريـ 
                                                               كةتي كــةال ويء ثةيوةنــدي نهــي ينء كورتــة نامــةو يــةكرت بيــننيء نــةزةركردنء 

ت )عيشـ ( ،                 ويسـيت يـةل دةوتر      خؤية   ة                            ضةنديك تاواني ديكة ، بـةم ةـؤر                يـ 
                                            ياسـايةمان بـؤ دةركـةوت كـة )هـةموو خؤيةويسـيت يـةك                            كةواتة لي رةدا ئةو

                                                              عيش  نية ، بةال م هـةموو عيشـقي ك خؤيةويسـيت يـة( واتـة عيشـ  بةيـي كة        
                                                  ئةو بةيةية كة بةهيض يي وةيةك دروست نيـة ، وة ئـةوةل                 لةخؤيةويسيت ،

              ِ                     ة لةفةرموودة رِاستةكاني ثي  ةم ةردا                                    دوثات دةكةمةوة نة لةتورئاني ثريؤزو ن
                                                                     عيش  نةهاتووة ، تةنها يةك فةرموودةي هةل  ةسرتاو نةبي ت كة بةم يـي وةية  

       . واتــة    ( 9 )  ((    شننهي      فهنن       فمننا      وعنن       وكنن       عشنن     منن                   بــؤي هةل  ةســرتاوة ))
ت ئـةوا                                                                          دهةركةسي ك عيشقي ك بكات بةثـةنهانيء بـةثاكي يتء بـةو يـي وة خنريـ 

                                            د. وة ةطة لةم دةتة ضةنديك دةتي ديكـةل هـاتووة                        بةيةهيد دةذمي ردري ت 
                         ديسـانةوة لـةوةال مي نوسـةري               ( يان هةيـة       م ض ع                       بؤية هةرهةموويان ثبةي )

                                 ا( بةدري ذيي باسي لي وة دةكةيك .                            )عيش  لةني وان عةتل ء ئاييند   ِ      رِةينوسي
                                                           

 (.587حديث موضوع ،السيسية الضعهفة ليشهخ لعالمة األلباين ، برقم ) (9)
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                                        ِ        ئةوةي كة مةبةسـتمان بـوو بـةكورتي خسـتمانة رِوو وةكـو                    بؤية لي رةدا
                                                ةتاوة خؤيةويسيت دوو ةؤرةوة ةؤري يةكةميان دروستةو               بانانكرد لةسةر

ــي                                                                 ةــؤري دووةميــان ئــةم خال ةيــة كــة دروســت نيــة ، وة ئــةم ةؤرةيــان ثي 
                                                              دةوتري ت )عيش ( كةواتة بةكورتي خؤيةويسيت دروستء نادروسـت هةيـة ،   
                                                                    بةال م عيش  تةنها يةك حوكمي هةية ئةوين نادروستة ، بؤية تةنها ئةوةنـدة  

                                                   وةم دةدوي ك بةو ئاماجنـةي كـة زوو بضـينة بابةتـةكاني تـر                   لةخؤيةويسيت دو
                                                               تاكو دواي تةواوبووني هـةمووي بطةينـة سـةر باسـي )عيشـ ( بةيـي وةيةكي       
ــيء دوورمــان خباتــةوة     ــت لي  ــوةل بثاري دي                                                                شــيت ، خــوداي  ــةورة مــكء ئي 

                        ِ        لةهةموو يتي ك كة ثي ي رِازي نية.
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 )*(ن خؤشةويسيت )عيشق( لةني وان كورِان و كضا

 ةر وردبينةوة لةئايين ثريؤزي ئيسالم دةبينني هةموو يتي كي بؤ رِوون 
كردووينةتــــةوة تةنانــــةت بةزيادةيــــةوة لي ــــرةدا ثي ويســــتة لةســــةرمان  
يوي نكةوتووي ئةو دينة بني  ةر خؤمان بة موسول مان لةتةل ةم دةدةيك، بؤية 

ة لة خةم و ماتـةم و  لي رةوة رِوو دةكةمة ئةو برايانةي كةوا هةموو ذيانيان ثرِ
ئي ن و ئـازاري لـةبك نـةهاتووي خؤيةويسـيت كـة كـض اليـان بووةتـة هـةموو          
ذيانيان كة بةرِاسيت رِؤذانيان سةرتال  وونة بةيوي نكةوتين كضان لةخوي ندنطاو 
زانكؤو ثةميانطاكان هةروةها يةوانين بة ناردني نامةي ثرِ لة عيش  و سؤزو 

، هـةروةها بـةو    اسـيت سـةري لـي  يـي واندوون    ثةيوةنديية حةرامةكان كة بةرِ
خويكانةل دةل ي   كةوا لةناو خؤيةويستيدا غةرق بوونةو خؤيان بةو كارةوة 
سةرتال  كردووةو تادواتر وايان لي  دي ت ثةنا دةبةنة بـةر خؤكويـنت و دواتـر    

؟! بائي مة ئـةوة بـدانني كـة    ييان يؤرِ دةكةن ئةمةية عيش سةري خي دانةكة
لةســةر ضــي بنةمايــةك بنيــات دةنــي ني ضــونكة خــواي  عيشــ  ءخؤيةويســيت

                                                           
(ي بال وكراوةي زانست بال وكراوةتةوة ، كةبال وكراوةيةكي ئاييينء 2010_2009ي )(ي وةرزي خوي ندن7لةذمارة ) )*(

ــدن        ــةرمانطي كي وةرزي خوي ن ــةموو س ــدكارةوة ه ــتاو خوي ن ــتةيةك لةمامؤس ــةن دةس ــة ، لةالي ــن ريي ي ــيتء رِؤي زانس
 دةردةضي ت.
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ُ  َعدُ،   ]  :  ةورة لةتورئاني ثريؤزدا دةفةرموي ت ِأ لِدبَدفأ َرئِد   بَدفأُضدُه َِ اَلء يَدهللأ اوأ
 . (10)[ ِإاَل الأُمَغِقيَ 

واتة د دؤستان و خؤيةويستان لةرِؤذي تيامةتدا هةموو دةبنة دوذمـين  
 د. خودا ترساونيةكرتي ةطة لةوانةي كة لة

ئايا ئي مة ئةو خؤيةويستيية دةكةيك ئايا لةبةر رِةزامةندبووني خودايـة  
ــةر )   ــا ثي  ةم  ــاخود ئاي ــاوةال ن و    ؟ ي ــان ه ــداوة؟ ي ــارةي ئةجنام ــةو ك ( ئ

يـوي نكةوتوان بـةو كـارة هةل سـاون؟ بي طومـان هةرهـةمووي نـةخي رة ضـونكة         
ئـابرِوي ئيمانـداري تيـادا    ( ضؤن بةكاريك ئةمر دةكات كة ثي  ةم ةري خوا )

بطري تة بةر ئةوا رِي طـاي   ء عيش بضي ت. بؤية  ةر كةسي ك رِي طاي خؤيةويسيت
زيناكردني  رتووةو بةخؤي نازاني ت بةرِاسيت لةم سةردةمةدا هةر كورِو كضي ك 
 دةبينيت بةئارةزووي خؤيان ضاويان بةرةال  كردووة لةتةماياكردني يةكرتيـدا 

: )الفدي ْد ين  اا دا ( دةفـةرموي ت  ي  ةم ـةري خـودا)  ث ، سةرةرِاي ئـةوةل 
 . (11)ال ظر(

 كات زيناكةيي تي رِوانيين حةرامةد.واتة دضاو زينا دة

                                                           
 .67 :الزخرف  (10)

 البخاري و مسيم. (11)
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وة يةكي ك لةياعرية عةرةبةكان لةدي رِة ييعري كدا ةوان باسي دةكـات   
 و دةل ي تد

 فكالم فم ع  فلقاء نظرة فاب سامة فسالم 
ــوان و ســال وكردني ك واتــةد تة  فتو ؤيــةك و  مايــاكردني ك و بدةيــةكي ســةر لي 

 .ثةميان بةستني ك و يةكرتبينيني كد 

ناوةسـتي ت تـاكو توويـي     وةواتة كة ضاو تةمايايةكي كـرد ئـيرت بـةوة   
زينات ئةكات و لة ةل يدا كاري بةدرِةوييت ئةجنام دةدةيت خوا ثةنامان بدات 

ة ي رِي تةوةو دةل ي تدرِؤذي ك لةنوي ذ بوومـةوةو ضـوومة   يةكي ك لةبانطتوازةكان د
ــاوةرِي        ــتاوةو ض ــةي رِاوةس ــت ئؤتؤم يبةك ــةجني ك لةتةنيش ــي    دةرةوة بين

خ( دةمةوي ت تؤبـة بكـةم   وم ئةي )يي دةكات منين نديك بوومةوة ثي ي فةرمو
منين وام زاني ثياوي كويتووة ياخود تاوانة  ةورةكاني ئةجنامداوة بةال م ، 

ثي ي ومت كة هةموو ذياني الوي يت لـة سـةرتال  بـوون بـة كضـان و عيشـ  بـازي        
تةواو كردووة بؤية دةيةوي ت لةو كارة تةوبة بكات و ئيرت نة ةرِي تـةوة سـةري   
ةاري كيرت. بؤية بةرِاسيت كةوتنة ناو داوي خؤيةويسيت وات لي  دةكات لةديك 

 .اتةوة دواتر زينات ثي  كاتدوورت خب
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كاتي ك  د:  )رِةمحةتي خواي لي  بي ت( دةفةرموي ت قي  اجلوزيوة ابك ال 
خواي  ةورة ئةمر دةكات ضاومان داخبةيك لةئاسيت نامةحرةمـدا ئـةوة ئـةمر    
كردنة بة ثاراستين دامي نمان بةال م كاتي ك ضـاومان بـةرةال  دةكـةيك بةويسـيت     

ت بؤمــان و خــؤي ضــي بوي ــت بي يني ــت ئــةوا لة ةل يــدا دامي نيشــمان ناثاري دري ــ
د. سـوي ند بـةخوا كةسـي ك  ـةر لةئاسـيت نامةحرةمـدا        ئةوين بةرةال  دةبي ت

ضاوي داخبات مةحال ة توويي تاوان ب ي ت وةةطة لةوةل هةست بـةعيدزةتي  
نةفس و ئيمان دةكات لةدل  و دةروونيدا لي رةدا ثرسياري ك دي تة ئاراوة ئةوين 

ت يـاخود   ئةوةية بؤضي هيض كورِي ك كضي كي خؤل ناوي  ت كة ضاوي كي كوي ر بيـ 
تاضي كي يةل بي ت ياخود هةر كةم و كورِيـةكي اليـةيي ثي يـةوة دياربي ـت؟!     
وة هــيض كضــي كين نابينيــت دواي كورِي ــك كــةوت ي ت فــةتريو دةســت كــورت و 

دا بكـات         داري و عيشـ  بـازي لة ةلـ  ت و ئـةمين دلـ  ؟! وة  يةالل و كـوي ر بيـ 
ضـاويان  تي ـرِوانيين  ئةم ئوممةتة زؤربـةي كـات    دةبي ت ضاك بدانني كةثي شيين

لةني وان هةردوو ثي يان دا بووةو لةوةل زياتريان نةبينيوة ئايـا ئـةوان دل يـان    
نــةبووة؟ يــاخود ئــارةزووي ةنســييان نــةبووة؟ يــاخود ئــةوان تــامو ضــي ذي  
دونيايــان ال هــيض نــةبووة؟ بــةل ي  هــةموو ئةمانــةيان هــةبووة بــةال م لــةرِؤذي   

ك لةبةرام ـةر خـوداي تـاك و تـةنها دةوةسـنت         ةرِانةو ةيان ترساون كـة كاتيـ 
ت دةضـي تة دةرةوة    منوونةل وةكو )حسان بك أبي سنان( رِؤذي ةةذن دةبيـ 



 

 

 23 ba8.org 

 ............................................ء عيشق لةئيسالمداحوكمي خؤشةويسيت

ضةند ئافرةتي ةوانت  كاتي ك دة ةرِي تةوة مال ةوة هاوسةرةكةي ثي ي دةل ي ت :
 . ئةمرِؤ بيين؟ ئةوين ثي ي دةل ي ت : خوا ثةنامان بدات

ــت  هاوســةر ــي دةل ي  ــةخؤيان   : ةكةي ثي  ــيين ك ــت ب ــةند ئافرةت ــةي ض ئ
 رِازاندبووةوة؟ ئةوين بةتوورِةييةوة ثي ي دةل ي ت: بي  دةنط بة سوي ند بةخوا

ضاوم ةطة لةبينيين ني وان هـةردوو ثـي   هـيض يـوي ني كي كـةي نـةبينيوة لـةو        
 . ساتةوةي ضوومة دةرةوة تاكو كاتي  ةرِانةوةي 

ــت ئي مــة  لــةزانكؤو ثةميانطاكانــدا ئةوةنــدة ضــاومان بــةرةال   بؤيــة دةبي 
ت دواتـرين        نةكةيك كة بة ويسـيت خـؤي لةكضـاني رِووت و نامـةحرةم برِوانيـ 
لةدل ــدا ةــي طري ب ي ــت تــاواي لــي  دي ــت وي ــل  دةبــني بــةدواي كضــاندا هــةروةها  
خويكان ضاوي ئي ـوةل سةرضـاوةي زيناكردنـة مـةهي ب ك لـةذي ر كؤنرتؤل تانـدا       

 وت و بةئارةزووي خؤي كورِان  ـومرِاو سةرلي شـي واو بكـات بةدواتانـدا    دةربضي 
 خؤتانين ثي يةوة مال  وي ران بنب.
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 )*(ئةو هؤكارانةي كة دةبنة هؤكاري عاشقبووني كورِان وكضان 

لي ــرةدا باســي ئــةو هؤكارانــة دةكــةيك كــة وا لــةكورِان و كضــان دةكــات 
لةدينـة ثاكةكـةي ئيسـالم بهي نك.ئـةوانين      بةدواي عيش  بازيدا بطةرِي ك و واز

ــةميانطاو     ــةزانكؤو ث ــانة ل ــورِان و كض ــةال وي ك ــةميان تي ك ضــةند بةيــي كك يةك
خوي ندنطاكان بةرِاسيت هؤكاري سةرةكي ئـةو تي كـةال و بوونةيـة ضـونكة كـةم      
كةس هةية بتواني ت بةئاساني لـةم سـةردةمة ثـِر لـة ئـارةزووة بازييـة خـؤي        

ت بـة ضـاكي ضـاوي خـؤي         تورتار بكات و لةد ةسـيت هـةل  ي ت ضـونكة ناتوانيـ 
لةئاســيت نامةحرةمــدا داخبــات وةكــو خــواي  ــةورة فــةرماني ثي كــردوويك و  

ِأ : ] دةفةرموي ت ِأ َ َُيأَ ُظهللا فُدُر َمُه ِرِ َي يَدُ ضُّهللا ِر أ أَبأَصا ِِ   . (12)[ ُق أ ِلالأُمؤأ

ــي  بــةثياواني ئيمانــدار كــةوا ضــاوواتةدئــةي  مــد) يان داخبــةنء (بب 
َ قُد أ : ] دةفةرموي ت دامي نيشيان بثاري دند وة لةئايةتي كي ديكةدا بةئافرةتان

ِرَ اِت يَد أُضضأَ  ِر أ أَبأَصا ِِ َ  َ َُيأَ ظأَ  فُدُر َمُه ه   . (13)[ ِلالأُمؤأ

(وة بب ــي  بــةئافرةتاني ئيمانــدار كــةوا ضــاويان واتــة د ئــةي  مــد ) 
 .د  دنداخبةنء دامي نيشيان بثاري 

                                                           
 بال وكراوةتةوة. (ي بال وكراوةي زانست8لةذمارة ) )*(

 .30 النور (12)
 .31 النور ، (13)
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ت لةني وامنانـدا ةي  ـةةي ي         بةِراسيت ئـةم فةرمانـةي خـواي  ـةورة دةبيـ 
بكـــةيك بؤيـــة ئة ـــةر المانـــدا لـــةم دينـــة ئـــةوا بي طومـــان دةكةوينـــة داوي  

ابـك القـي    ي تاوانـة  ـةورةكان دةبـني وةكـو )    خؤيةويستييةوةو دواتر تووي
يةكـةم ةـار   دئة ةر كةسـي ك  :  ( رِةمحةتي خواي لي  بي ت دةفةرموي تاجلوزي

سةيري كةسي كي نامةحرةمي كردو ئاسانكاري كرد بؤ ةـاري دووةم و زيـادي   
كــرد ئــةوا تــريي ذةهــراوي بــةري دل ــي دةكــةوي ت تــا دواتــر يــةيتان لةدل يــدا  
وةسوةسةو دوودل ي دةخاتة دل يةوة تاوانةكةي ال ةوان دةكاتةوة تالةدواييدا 

 .د كي شة نيةثي ي دةل ي ت زينابكةو دواتر تؤبةي لةسةر بكة 

ــة رِؤذي كيــان   مــدي كــورِي واســ  ) ــةم ئوممةت ( يةكي كــة لةثي شــيين ئ
ــافرةتي كي       ــةدةر ا دةدات ئ ــك ل ــات كاتي  ــةهاوةال ني دةك ــةكي ك ل ــةرداني ي س
خدمةتكار دةر اكة دةكاتةوة ئةمين ضاوي خـؤي دادةخـات و بةئافرةتةكـة    

دةكـات و  دةل ي ت بانطي  ةورةكةت بكـة ئـةوين دةضـي ت بـانطي  ةورةكـةي      
ثي ي دةل ي ت هاورِي  )كوي ر(ةكةت لةدةر ايةو كاري ثي تة ئةو ئافرةتة وادةزاني  
ــؤي        ــةحرةم خ ــيت نام ــتيدا لةئاس ــةال م لةرِاس ــوي رة ، ب ــاوي ك ــاوة ض ــةو ثي ئ

  كوي ركردووة ئة ينا ضاوي ساغ بووة.
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يةكي كي ديكة لةهؤكارةكان تةماياكردني فبي  و دراماي خؤيةويستيية 
خويـك و بـرا الوةكـان زؤربـةي كـاتي يـةوانة تـةرخان دةكـةن بـؤ          بةرِاسيت 

ــة     ــةوةي برِوانن ــي  ئ ــةراميات وة ب ــاي عيشــ  و غ ــي  و درام تةمايــاكردني فب
ــةر      ــةر دل  و دةروون و لةس ــراَ لةس ــاري كي خ ــي هؤك ــدانك ض ــةي و ب تاوانةك
رِةويتمان دروست دةكات ئةم كارةل زياتر خويـكان دة ري تـةوة بةرِاسـيت    

ي ك بي ت كة تي كـةال وي تي ـدا هـةبوو ئـةوا تةمايـاكردني حةرامـةو       هةرضي فيبم
ــوان       ــان و ة ــةالت ئاس ــةكان ل ــارة حةرام ــات و ك ــتيت دةك ــي بةدرِةوي توي
دةكاتــةوة بؤيــة دووركةوتنــةوة لةتةمايــاكردني ئــةو ةــؤرة فــيب  وزجنريانــة 
ةكان و لـةتاواني عيشـ  و خؤيةويسـتين        دةبي تة هؤي ئـارام بةخشـني بةدلـ 

ــةهؤكارةكان تي كــةل  بــووني كةســاني كة كــة   دوورت دة خاتةوة.يــةكي كي تــر ل
دوورن لة دينةوة ياخود ديك سةرضاوةي يةكةمي ذيانيـان نيـة بؤيـة زؤربـةي     
ت هـةر باسـي كـض          كاتةكانيان هةر باسي عيشقةو هيضي تـر ةـا  ـةر كـوِر بيـ 
دةكات و كضين بي ت خؤي بةباسكردني كورِانـةوة خـةريك دةكـات بةرِاسـيت     

انيشنت و تي كـةال وي ئـةو باسـانةي كـةباس دةكـري ك هـةمووي لـةئاكاري        ئةو د
ــيض      ــة كةســانة ه ــةو كؤمةل  ــة ئ ــة ك ــدا ني ــاني تي  ئيســالميةوة دوورةو وة  وم
خي ري كيان دةست ناكةوي ت ةطة لةتاوان بةد بةخيت زياتر.تةنانةت يةكي ك لةو 
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يـــاعرية عةرةبانـــةي كـــةوا ديـــك لـــةالي هـــيض نرخي كـــي نـــةبووة لةباســـي 
 خؤيةويستةكةيدا كةئافرةتي كي رِةل ثي ست بووة دةل ي ت:

 وم  أجلها أحببت ماكان أس دا أحب الكالب الس د م  أجل حبها

واتــــة )ســــة ي رِةيــــ  خــــؤل دةوي ــــت لةبــــةر خــــاتري خؤيةويســــيت 
خؤيةويستةكةم..هةر لةبةر خاتري ئةو هةموو ئةو يتانةيـ  خـؤل دةوي ـت    

 . كةيي وةيان رِةية(

زؤر كـــةس الي ئي مـــةل ئـــةم ئاكارةيـــان هةيـــةو تةنانـــةت بةرِاســـيت 
ئامادةيك ديين خؤيان بدؤرِي نك لةثي ناو بةدةست هي ناني دل ي كضي كدا يـاخود  

 بةثي ضةوانةيةوة.

يةكي كي ديكة لةهؤكارةكان بةكارهي ناني ئامي رة تازة داهي نراوةكانة )لة 
ك كـةس زؤر بةضـاكي و   نتةرني ت(بةنةزانني ضونكة هةنـدي  يمؤبايل و تبيفؤن وئ

بةةواني بةكاري دةهي ني ت لةيوي ين ضاكدا بؤيـة بةرِاسـيت ئـةو ئامي رانـة الي     
 زؤر كةس بةخراثة بةكاردةهي نري ت.

ك         دة ي رِنةوة د ِرؤذي كيـان بـة ِري كـةوت لـةِري طاي مؤبايبـةوة كـض و كوِريـ 
ؤل ثي كةوة تسة دةكةن لةدواييدا كورِةكـة دةنطـي كضـةكةي بـةالوة زؤر خـ     

دةبي ت و ثي ي سةسام دةبي ت بؤية ثةمياني لي  وةردة ري ت بؤئةوةي بي يني ت 
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ــت   ــك كورِةكــة دةبيني  ــك دادةنــي ك و لةةي طايةكــدا يــةكرتي دةبيــنك كاتي  كاتي 
ــت        ــت دةل ي  ــةم ار دةبي  ــةت و غ ــي بي تات ــة زؤر ثي  ــريينة بؤي ــةكة زؤر ناي كض

ضـةكةل دةل ي ت:كـةي   ضاوةرِواني ئـةوةم نـةدةكرد ئةوةنـدة نايـرييك بيـت ك     
بةرِاسيت خويكي  تؤ ئةخالتتين نيـة نـةك   .ئةوة كي شةية  رنط دئةخالقدة 

 . ةواني

ــةم       ــاري ديك هي شــتا هــةر كةمــة ضــونكة ل ــان بث ــاتر خؤم ــاكو زي ــة ت بؤي
سةردةمةدا هةموو يت دذي ئي مةي ئيمانـدارةو هـةموو لـة سـةنطةردا بؤمـان      

ي و ناميبكـة يـيعرييةكان     وةستاوة.يةكي كي تر لةهؤكارةكان ئةوةية كة كتيـ 
كة رِةوان بةخؤيةويسيت دةدةن بةرِاسيت ئةمرِؤ زؤر نرخي هةية الي كضان و 
ــدا خـــةريكي   كـــورِاني بـــةناو موســـول مان دةبينيـــت لةخوي نـــدنطاو زانكؤكانـ
خوي ندنةوةي رِؤمان و ييعري غةرامياتي و ضريؤك و كورتة ضـريؤكةكان كـةوا   

ة ضاكةكةي ئةم دينة ون بكةن بؤيـة ئامؤذ ـاري   لة  ةجناني ئي مة دةكةن رِي ط
مــك بــؤ ئــةو كةســانة ئةوةيــة كــة بــةهيض يــي وةيةك ئــةو كتي ــي و ناميبكانــة  

ئة ـةر حـةز بةخوي ندنـةوة دةكـةن ئـةوا ثي ويسـتة لةسـةرتان         ، مةخوي ننةوة
ثي شرت لةدينةكةي خؤتان يارةزابك نةك خةريكي ييت البةالو نابةةي  و لةرِي  

بةفي رِؤ دةرِوات وة هةم دينةكةتان كة بةرِاسيت هةم كاتةكانتان الدةر بك ضون
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ال بي  ايــةد دةبي ــت وةهــةم ةطــة لــةتاوان كؤكردنــةوة زيــاتر هــيض خي ري كتــان 
 دةست ناكةوي ت خوا ثةنامان بدات. 

ة         بؤية هؤكـار زؤرة بـةال م )مشـتي ك منونـةي خةرواري كة(ئـةم ضـةند خالـ 
دةر بؤمك و دواتر بؤئي وةل بؤ ئـةوةي زيـاتر   بةويسيت خوا دةبي تة رِي  نيشان

 دةست بةدينةكةوة بطريك تاكو لةرِي  النةدةيك.

 

 )*(اتةوة لةتاواني عيشق و خؤشةويسيتئةو هؤكارانةي كةطةجنان دوور دةخ

باسـي حـوكمي عيشـ  و دواتــر باسـي ئـةو هؤكارانـةمان كــرد        لةثي شـدا 
تةدا بةثشتيواني خوا باسي كةوات لي  دةكات توويي ئةو تاوانة بيت لةم بابة
 ئةو خاال نة دةكةيك كة دوورت دةخةنةوة لةو تاوانة

خال ي سةرةكي داخستين ضاوة لة ئاسيت نامةحرةمدا ةا ض كورِ بي ت يان  _1
ِرِ َي ]:كض بي ت وةكو خواي  ةورة فةرماني ثي كردوويك و دةفةرموي ت قُد أ ِلالأُمدؤأ

ِأ َ َُيأ َ  ِأ يَدُ ضُّهللا ِر أ أَبأَصا ِِ    (14)[ُظهللا فُدُر َمُه

                                                           
 (ي بال وكراوةي زانست بال وكراوةتةوة.9لةذمارة ) )*(

 .30 )النور( (14)
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ء (بب ـي  بـةثياواني ئيمانـدار كـةوا ضـاويان داخبـةن      )واتةدئةي ثي  ةم ـةر   
 .د دامي نيشيان بثاري دن 

ــةئافرةتان   ــةدا ب ــةتي كي ديك ــةرموي ت وة لةئاي ِر َدداِت : ]  دةف َ قُدد أ ِلالأُمؤأ
 . (15)[ يَد أُضضأَ  ِر أ أَبأَصا ِِ َ  َ َُيأَ ظأَ  فُدُر َمُه ه 

بب ــي  بــةئافرةتاني ئيمانــدار كــةوا ضــاويان  () د ئــةي ثي  ةم ــةر واتــة
 . دء دامي نيان بثاري دن داخبةن

بةرِاسيت يةكةم هؤكار بؤئةوةي دوورت خباتةوة داخستين ضاوة ضونكة 
 . (16))الفي ْ ين  اا ا ال ظر( : ( دةفةرموي تثي  ةم ةري خودا)

 ي رِوانيين نامةحرةمةد. واتة دضاو زينا دةكات زيناكةيي نةزةرو ت 

بؤيــة كاتي ــك كةســي كي نامــةحرةمت بــيين دةســت ةةي  ضــاوت دابطــرة  
 بؤئةوةي لةدل تدا يي وةكةي ةي طري نةبي ت و دواتر نةيةتةوة يادت.

خــؤ نديــك خســتنةوة لــةخواو تي كــةل  بــووني كةســاني ك كــةخوات بــةبري    _2
انةدا دابنيشي كةوا زياتر دةهي ننةوة وة دةبي ت زياتر لةناو ئةو كؤمةل  و كةس

باسي فةزل  و نيعمةتةكاني خوات بـؤ دةكـةن و زيـاتر باسـي خـؤل ويسـتين       
                                                           

 .31 سورة )النور( (15)
 البخاري واملسيم. (16)
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(ت بؤدةكةن يـان باسـي زيكـرو فـةرموودة سـةحي ةكان      ثي  ةم ةري خوا )
دةكةن وة ةبي ت ورياي هةر ثي نج فةرزة نوي ذةكان و زيكرةكاني ثـال نوي ـذو   

بيت ضونكة وات لـي  دةكـةن تاانـت ال     زيكري بةياني و ئي وارةو زيكرةكاني تر
ت         تي دةون دةكةن و ئيمانـت ال يـرييك دةكـةن وة ئـةو ةـؤرة كةسـانة دةبيـ 
دةستيان ثي وة بطريت بؤئةوةي لةدةستت دةرنةضك ئة ينا دواتر هاورِي يـةتي  

 . كةساني ك دةكةي كة هةر خةريكي عيش  و غةرامك

 (17)إال رؤر دا....()ال ْصداحب ( دةفـةموي ت  وة ثي  ةم ةري خودال )
 واتة دتةنها هاورِي يةتي ئيماندار بكةد.

ت كةسـاني ك بـةهاوِري ي          ت رِةضـاوي ئـةوة بكـةيت كـة دةبيـ  لي رةدا دةبيـ 
خؤت هةل  ذي ريت بةرِاسيت دل نيا بيـت لةدينةكـةي ئـةو وة تةنانـةت دينةكـةي      
ــي       ــات و ســةرت ل ــومرِات دةك ــةوة   ــةبوو ئ ــال ن ــةر ب خــؤتين ضــونكة ئة 

 ني ت.دةيي وي 

دووركةوتنــةوة لةتةمايــاكردني ئــةو فبيمانــةي كــة تي كةال وييــةكي زؤري   _3
كورِان و كضاني تي داية وة تةمايانةكردني ئةو فبيمانةي كة رِةوان بةعيشـ  و  
دل داري و داوي ك ثيسي دةدةن وة دةبي ت كتي ي يان ناميبكـةو  ؤظـارو كورتـة    

                                                           
 سنن أيب داود.صحهح  (17)
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ة وات لــي  دةكــةن ئــةو ضــريؤكي عيشــ  و خؤيةويســيت نةخوي ننــةوة ضــونك
تاوانةت بؤ حةال ل  دةكةن و زؤر بةةواني تورل و خوي  ثي كراوةي بؤت بـاس  
دةكةن دواتر تؤل وا دةزاني يتي كي ئاساييةو تاي ةتة بةذياني خؤتةوة بؤية 

 ثةناي بؤ دةبةيت و دةخيوي نيتةوة.

ال و كاتة بةتال ةكان وئةو كاتانةي كةبةتـةنهاي هـةول  بـدة بةيـتي كي بـ      _4
سوود بةخن ثرِي بكةرةوة يان هةول  بدة كتي يب ثرِ لـة زانسـت و ناميبكـةي    
ئاينيي خبوي نةرةوةبؤئةوةي بتواني بةبايي لةدينةكةت يارةزا ب يت و كةس 
ة بريوِرايـةكت في ربكــات         ت كؤمةلـ  نـةتواني ت بةئاسـاني بةسـةر دينتـدا زال  ب يـ 

اواني  ـةورةتر ب يـت خـوا    كةدوايي ئاكارو رِةويتين تيا بضـي ت و توويـي تـ   
ثةنامان بدات ضونكة ئةو كاتانة كة بةييت ضاك ثرِت نةكردةوة دوايـي يـيت   

 خراثت دي تة بةردةست و تؤل ناتواني بةئاساني خؤتي لي  البدةي.

زوو ذنهي نان ياخود زوو يووكردن يةكي كـة لـةهؤكارة  رنطـةكان بـؤ دوور      _5
ــ  و د   ــةتاواني عيش ــ وون ب ــةوة لةتووي ــي ك   كةوتن ــةر كةس ــونكة   ــداري ض ل 

هاوسةري نةبي ت ئةوا خةل كي هةول  دةدةن بةناوي خوازبي ين بوون بةهاوسةر 
دوارِؤذ مسؤ ةركردن هةل ت دةخةل تي نك و لةخشتةت دةبـةن ثي  ةم ـةري خـوا    
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(لة فةرموودةيةكدا ثي مان دةفةرموي ت ) : ( نلبداء        عالد  ِ        المدباا      رفمدر   اي        
  .   (  18 ) (     لال رج        أحص        لالبصر     أغُ      ف ،          فال غ  ج

                                          هةركةسي ك لةئي وة توانـاي ذن هي نـاني هـةبوو                            واتة دئةي كؤمةل ي الوان
  .     ي ك د                                                             ئةوا با ذن بهي ني ت ضونكة دةبي تة هؤي داخستين ضاوو ثاراستين دام

    إذا  )   :              ( دةفةرموي ت                                            لة فةرموودةيةكي تر ديسانةوة ثي  ةم ةري خوا )
                               هفعيـــــوا هكـــــن  تنـــــة يف األر  و ســـــاد                                    أاتكــــم مـــــن هرضـــــون خيقـــــ  ودينـــــ   زوجــــوه، إا

  .   (  19 ) (    عريض

                                                   ِ             واتة د ئة ةر كةسي ك لةئي وة هاتة خوازبي نيتان و لةرِةويـت و لـةديين     
 ِ                                                                 ِرازي بوون ئـةوا يـووي ثي  كـةن ئة ـةر نـا ئـةوا فيتنـةو ئايـووبي كي  ـةورة          

                بال ودةبي تةوةد.

                          كة  ـةر كةسـي ك يـووي نـةكرد                                        لةم فةرموودةدا ئاماذةكردنة بؤ ئةوةي 
ت ثـةنا بؤكـاري نايـةرعي و حـةرام ب ـات لـةثي ناو                ئةوا لة                                                                دواييدا واي لـي  ديـ 

                                                                 بةدةست هي نـاني ئارةزووةكاني.بؤيـة داوام لـةخواي  ةورةيـة مـك وئي ـوةل       

                                                           

 جامع الرتمذي وصححة الشهخ ألباين. (18)
 (.702صحهح اجلامع ، رقم ) (19)
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                 خباتـةوة لـةتاوان و      ِ                                            بةرِي طة ثاك و ضـاكةكةي ئيسـالم يـاد بكـات و دوورمـان      
              لةكاري خراثة.

 ماناي عيشق :

مـان ثي كـرد خؤيةويسـيت ةيـاوازة لةعيشـ  ، ضـونكة       وةكو لةثي شـدا ئاماذة 
خؤيةويسيت بةكاردةهي نري ت بؤخودا وة هةروةها بؤثي  ةم ةرء هاوةال ن ، وة 
بةكارين دةهي نري ت بؤ دايكء باوكء خويكء براو دؤسـتء رِةفيقـان ...هتـد،    

ية ، بةال م عيش  تـةنها يـةك ةـؤر دة ري تـةوة ،      كةواتة خؤيةويسيت  شتى
رييت يـة لـة ثةيوةنـدي نادروسـيت لـةني وان كـضء كـوِري كي بي طانـةو         ئةوين بـ 

 نامةحرةمدا ثي ن ثرؤسةي هاوسةر ريي .

 (فنر  ابنب  بؤية عيش  لةزمانةوانيدا بةماناي )خؤيةويسيت لةرِادةبـةدةر( ) 
 .دي ت 

يةيــة كــة  وة هــةروةها ســةبارةت بــةماناي عيشــ  وتــراوة : ئــةو ثةيوةنــدة 
 اوازدا هةية.لةني وان دوو رِة ةزي ةي

ــؤ مةعشــوتةكةي     ــة كــة كةســي عايــ  ب ــةو سةرســام بوونةي ــراوة : ئ وة وت
 هةيةتي.
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ــدي      ــاو داوي ثةيوةن ــة ن ــة لةكةوتن ــرييت ي ــي ني : عيشــ  ب ــوانني بب  ــة دةت بؤي
 خؤيةويسيت كورِي ك لة ةل  كضي كي نامةحرةمدا.

 بةال م عيش  لةرِووي يةرعةوة ثي  دةوتري ت : )عش  الصور( ، واتة )عيشـقي 
وي نة( ، ضونكة كةسي عاي  وي نةي مةعشوتةكةي لةمي شـكء دل ء دةروونيـدا   

 ئةودا وي ب ة. دةكي شي تء هةردةم ئةوي لةبريةو هةر بةدواي بينيين

كةواتة لي رةدا بؤمان دةركةوت كة دةكري ت بةعيش  بووتري ت خؤيةويسـيت ،  
ــي      ــونكة عيشــ  بةي ــت عيشــ  ، ض ــت بةخؤيةويســيت بوتري  ــةال م ناكري  كة ب

ــةني وان دوو      ــؤزداري ل ــدي س ــؤ ثةيوةن ــةنها ب ــ  ت لةخؤيةويســيت ، وة عيش
ت بو   ت ئـةو كـورِة    ورِة ةزي ةياوازدا بةكاردةهي نري ت ، بؤمنونـة ، دةكريـ  تريـ 

عايقي فال نة كضة ، وة دةكري ت ويةي عيش  البربي تء بوتري ـت : ئـةو كـورِة    
ت ، بؤيـة هـةردوو يـي وازي بةكار       هي نانةكـة لـةرِووي   فال نة كضـي خـؤل دةويـ 

 واتاوة تةواوةو بةهةردوو يي وةكةل بةكاردي ت.

ت عيشـ  ، بـةثي ي ئـةوةي خؤيةويسـيت       بةال م ناكري ت بةخؤيةويسيت بوتريـ 
ويةيةكي  شتطريةو بؤ هةموو يـتي ك بـةكاردةهي نري ت ، بؤمنونـة ، دةكري ـت     

ت ئـةو   بوتري ت ئةو  ةجنة خوداي  ةورةي خؤل دةوي ت ، بةال م ناكري  بوت ريـ 
 ةجنـة عايـقي خـودا بـووة ، ضــونكة ئـةو وتةيـة ئةوثـةرِي بةدرِةويـيت يــة         
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ــةالي هــةل طراني    ــةو ويــةية ل ــةوةي ئ بةرام ــةر بةثــةروةرد ار ، ســةرةرِاي ئ
ــةواتاو     ــري لـ ــؤري كين بـ ــةهيض ةـ ــةكاردةهي نري تء بـ ــةور بـ ــةيرِةوي تةسـ ثـ

دةكري ـت  ، هـةروةها   مةبةستةكةي ناكري تةوة ، خوداي  ةورة ثـةنامان بـدات  
( خـؤل دةوي ـت ، يـاخود دايكـي     تري ت ئةو  ةجنة ثي  ةم ةري خوداي )وبو

ت ، بـةال م هـيض         خؤل دةوي ت ، ياخود بـاوكء خويـكء براكـاني خـؤل دةويـ 
( بـووة ، وة عايـقي دايـكء بـاوكء     مةنتي  نية بوتري ت عايقي ثي  ةم ةر )

ة ،  ية خويكء براكاني بووة ، ضونكة ئةو كاتة لةرِووي واتايى وة دةبي تة هةلـ 
ضونكة ئي مة لـةكاتي نوسـيين هـةر رِسـتةو دةتي كـدا ثي ويسـتة رِةضـاوي دوو        
اليةن بكةيك ،  ةر يةكي كيان هةل ةبوو ئةوا ئةوي ديكةييان سودي نامي ني ـتء  
ة لـةخؤبطري ت ،      بةهةل ة حسي يب لةبؤ دةكري  ، هةربؤية مةرةـة ئـةو دوو خالـ 

 ئةوانين :

 ني.اليةني رِي دما _أ

 اليةني واتايي. _ب

يةكانـةوة ،   بؤية لةوة زياتر حةزناكةم بضـمة ني ـو بابـةتي واتـاييء رِي دمـانى      
بةال م هةر ئةوةندة حةزمكرد زياتر خوي نةر بةوة ئاينابكةم كة ويةي عيشـ   
ــةنها ماوةيـــةكي        ــةكاردةهي نري تء وة تـ ــةزي بةرام ـــةر بـ ــؤ رِة ـ ــةنها بـ تـ
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ثي ن مارةبرِيك ، ئـة ينا دواي مـارة بـرِيك    دياريكراويشي هةية ، ئةوين تاكو 
يوةندي خؤيةويسـيت نـةك   رِاستةوخؤ دةبي ت ويةكة بطؤرِدري تء بكري ت بةثة

 عيشق ازي. 

 حوكمي عيشق لةئيسالمدا :

ثي يــةي كــة كؤتــا ئايينــةو هــةموو ئــاينيء  وئــاييين ثــريؤزي ئيســالم بة
ــ      ( ودال )كتي  ــةكاني ثــي ن خــؤي نةســتكردؤتةوة ، وة ثي  ةم ــةري خ

دواهةمني ثي  ةم ةرةو دواي ئـةو كةسـي ديكـة نايـةت تـاوةكو يـةريعةتي كي       
ــان ،      ــاني خؤي ــي ذي ــةنء ثرؤ رام ــة مةنه ــةل كين بيكةين ــذي تء خ ــة دابرِي  ديك
كورتةي ئةم وتةيةي مك لةوةدا خؤي دةبيني تةوة كة  ةر كرداري ك هةبي ت لةم 

تء حوكمي لةسةري نـةدابي ت  ذيانةدا ئةوا مةحال ة ئيسالم ئاماذةي ثي نةكردبي 
ــة    ، وةكــو لةزؤربــةي كتي  ــة فيقهــى  ــك ثرســيار ل ــدا هــاتووة كــة  اوري  يةكان

وة ثي  ةم ةرةكـةتان هـةموو          ت ئايـا ئيـ  ي دةل يـ  سةمناني فارسـي دةكـاتء ثيـ 
ــي دةفــةرموي ت بــةل ي  ـ تةنانــةت ضــوونة      يــتي كي في ركــردوون ؟ ئــةمين ثي 

ــؤني يت خؤثاككردنةوةيــي في   ــة   ســةرئاوو ض ــةوة مةحال  ــةر ئ ــردوويك ، لةب رك
 وبكةوي تـة نـا  كـة دةبي تـة هـؤي ئـةوةي خاوةنةكـةي       حوكمي كي وةكو عيش 

تاواني داوي ك ثيسيء سنوور بةزاندني رِةفتارو دروستكردني كي شةو يريك بـؤ  
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، بؤيـة   ، بةال م بـاس نـةكرابي ت   خودا دانانء ....هتد ، وة  ةلي ك تاواني ديكة
ة حوكمي كي رِوونء ئايكراي هةية لـةالي ئيسـالمء زانايـان     وماني تي دا نية ك

بةثي ي مروري زةمةن هةر تسةيان لةسةر كردووةو  ةر برِوانينـة فـةتواكانيان   
دةبينني زؤربةيان وةهايان لي كردووة بةكبيبي دةر اي تاوانة  ةورةكان وةكو 

بؤيـة حـوكمي عيشـ  حـوكمي كي  ةورةيـة ضـونكة        )زينا( وةسـفيانكردووة ، 
َ  َأ َأَيأدَت ] : ، خوداي  ةورة لةتورئاندا دةفةرموي ت بةيي كة لةئارةزوو ثةرسيت َ  َ َ أ

َ   ُ َرِ  اَ ََ  ِإَدَُ  َ هلَلاعُ   َ   َُ  َ  ِ  َ َ َ    ِ  َ](20) . 

هةروةها خوداي  ةورة كاتي ك لةتورئاندا فةرمان بةني رو مي ي ئيماندار دةكـات  
ِرِ َي يَدُ ضُّدهللا ِرد أ أَبأَصدا ِ ِ   ] : بةوةي كة دةفةرموي ت ِ  ِ ُق أ ِلالأُمؤأ   َ ُ  ُّ   ِ  أ  َ أ  َ   َ  ِ ِ ُ  أ ِأ ُ  أ ِ  أ ُ  أ ِأ َ َُيأَ ظُدهللا فُددُر َمُه  َ   ُ  ُ     ُ  َ َ أ  َ    أ 

](21)  . 

ِر َداِت   وة لةئايةتي كي ديكةدا خوداي  ةورة فةرموويةتي : ] ِ  َ ُق أ ِلالأُمؤأ   َ ِ ُ  أ َ ُ  أ ِ  أ
ُ  َ يَد أُضضأَ  ِر أ أَبأَصا ِِ َ  َ َُيأَ ظأَ  فُدُر َمُه َ   َ   ُ  ُ   َ َ  أ َ أ  َ   َ  ِ ِ   َ َ  ِ  أ  َ أ ُ  أ  .  (22)[   َ  أ

ية ؟ ئايا كـا  نيـة بـةوةي     ئايا ئةوة فةرماني كي رِوبةرِوو رِاستةوخؤ نى
ت ؟ ئيـدي بـراي خـؤم حيكمـةت         تةنها بةيةك ت كاربكريـ  ت دةبيـ  ي كيشـيان بيـ 

                                                           
 .43 سورة )الفرقان( (20)

 .30سورة )النور(  (21)

 .31سورة )النور(  (22)
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ية كة مرؤظ بةدواي ييت ثرِو ثوضء بي  بةل طة دة ةرِي ت بؤئةوةي  لةوةيدا ضى
ئـةوة ض فةلسـةفةيةكة كاتي ـك     دئارةزووة خراثةكاني ثـي  تي ـر بكـات ؟ يـاخو    

ئاراسـتة  دةوتري ت : ئة ةر وا بوو وا بـوو ....؟؟. كؤمـةل ي ك وتـةي نايـريينت     
دةكا، وة بؤئةوةي تةنها عيشقةكةي بؤحةال ل  بكةي دةيان ييت بـي  كـةل كت   

عي ربؤ دةهي ني تةوة ، لةو كاتةيدا برا ئازيدةكةم ، خويكة ئيماندارةكةم ية
( ية؟ ثي  ةم ـةري خـودا )   ئيسالم هةر ضارةسةري بؤ داناوي ، دةزاني ضى

.واتة د نةبينراوة وةكـو مـارة    (32)(مل ير لالمغاحبي رثد  ال  دا ) : دةفةرموي ت
برِيكء هاوسةر ريي بؤ خؤيةويستان د ، كةواتة وةال مةكةت بةرِووني دةست 
كةوت ، ئةوين ئةوةتا ، برا ئازيدةكةم بضؤرة خوازبي ين كضةكةو مارةي بكـة  
، بي  ئةوةي ثي شرت هةول ي مةوعيدو ضاوثي كةوتكء رِابواردنء ضوونة دةرةوةو 

نـةوة ، ضـونكة   نامة بي  ماناكانتـان لة ـةل  يةكرتيـدا بطؤرِ    ثةيوةندي يةوانةو
ــي تــةنها مارةكردنــة ،  يــضارةســةري ئــةو خؤيةويســيت ةي كــةتؤ ثــي   دةل ي 

ديسانةوة ثرسياري كي ديكة دي تة ئاراوة ئةوين ئةوةية كة ،  ةر مال ي كضةكة 
ــك بضــيتة خــوازبي ين     ــت ضــةند ةاري  ــةم دةتواني ــرا ئازيدةك ــةبوون ؟ ب رِازي ن
بةيي وةيةكي يةرعي ، وة ئة ةر هةر نةبوو ئةوا دةيـان كضـي ديكـة هةيـة ،     

 لـةدل ت   ةر تؤ رِاست دةكةي ضؤن سةرةتا بةدل ت بـووة ئي سـتال بةئاسـاني   
                                                           

 (.5200صحهح اجلامع ،رقم ) (23)
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ةوةل   ةل لـي      دةري هي نة بي  ئةوةي سةر لةخؤتء مالـ  بشـي وي ين ، وة بةهةلـ 
سي ئةوة دةكةم  ةر تي مة ة نةم وتووة :  ةر ثةيوةنديتان هةبي ت ، بةل كو با

رِةويتء ئـاييين كضـي كت بـةدل  بـوو بـي  ثةيوةنـدي دروسـتكردنء تبيفـؤنء         
 ميسجء دةيان ييت بي  ماناي ديكة.

دةكةم ، ئي ستا مك ثرسـياري كتان  هةروةها برا ئازيدةكةم ، خويكة بةرِي 
ئايـا سـةرةتاي عيشـ  ضـؤن      ئاراستة دةكةم ، ئايا ضؤن وةال م  دةدةنـةوة؟ 

ــت ؟ كــةوابوو يــتي ك بــةتاوان   ثةيــدا دةب ــت ؟ ئايــا لةنــةزةرةوة ثةيــدا نابي  ي 
ء لةئيسـالمدا حةرامـة ، خـوداي  ـةورة     ةثةيدابووبي ت ئةوا حوكمةكـةي تاوانـ  

ــةرموي ت  ــدا دةف َ  َ الأَبَصددَر َ الأُ ددَؤاَ  ُ دد ُّ ُأ لَئِددَك َ دداَن َع أددُ  ] : لةئايةتي ك ُ  ِإَن الَ ددمأ َ  أ   َ   َ  َ  َِ   ُ ُّ  ُ  َ   َ َ   أُ    َ  َ َ   أَ    َ َ  أ     َ  ِ
ُئهللاًل   . (24)[َ  أُ   ً َر أ

َعأُيِ َ َرا ُ أِ ي الصُُّ،  ُ دةفةرموي ت : ]وة خوداي  ةورة  ُِ َ ائَِ َة اوأ ُ   ُ يَدفأاَل ُ أِ      ُّ    َ َ َ أ ُِ  َ    أ  َِ   َ   ُ   (25)[ َ  أَ 

       ال ْغبد       عالي  اي  )( بةعةلي كورِي ئةبو تال ييب فةرموو: وة ثي  ةم ةري خودا )
  .   (  26 ) (                                        ال ظر  ال ظر  ف ن لك او ىل  ل  ت لك اآل ر 

                                                           
 .36سورة )اإلسراء( ( 24)

 .19سورة )غا ر(  (25)

 ( .2777( ، ويف اجلامع الرتمذي برقم )2149حسن  العالمة األلباين يف سنن أيب داود برقم ) (26)
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       ديكـة       ِ                             ِ                    سـةرةِراي ئـةوةي هـةموو ئةمانـةم خسـتة ِروو بؤيـة ثي ويسـت بةيـيت        
                                                            ناكــات ، ضــونكة وةكــو وتــراوة د كةســي ئــةهبي ئــةهواء و نــةخؤل ســةدان 
ي نيـة ، بـةال م لةبةرام ـةردا                                               ِ                                  بةل طةيي لةبؤ بهي نيتةوة هي شـتا هـةر بـِرواي ثيـ 

            ِ                               يةكاندا بطةرِي ت ئةوا تةنها بةل طةيةكي بةسـة                           ِ    كةسي ك كة بةدواي هةقء رِاستى
          ِ              خستؤتة رِوو ةطـة لـةوة                                             د.وة لي رةدا ضةنديك ئايةتء فةرموودةي قةحي 

                                                  ئيدي ئةوة دةل ي   )وما عبى الرسول إال ال الغ امن ني(.

 

 وتةي زانايان دةربارةي عيشق :

ت( دةربـارةي      يةخيي  ئيسالم ئيمام ئي نو تةميييـة )رِةمحـةتي خـوداي لي  يـ 
عيشــ  فةرموويــةتي : د عيشــقكردن لة ــةل  كةســي كي بي طانــةو نامةحرةمــدا 

يانةيـة   لةو نةخؤيـى  عيش  ةر خودا بيداني ت ضةندة ، وةتاواني كي هةية مة 
ــتء      ــةوةل مي شــكي ناهي ب ي  ــات ، دواي ئ ــران دةك ــةي وي  ــين خاوةنةك ــة دي ك

 . (27)اليةيي وي ران دةكات د

                                                           
 (.10/132ع الفتاوى )جممو  (27)
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هةروةها ئيمام ئي نولقةي  )رِةمحةتي خوداي لي  ي ت( فةرموويةتي : د ناكري ت 
ك  ي بب ندو علةدل ي كدا خؤيةويسيت ثةروةرد ار كؤبكري تـةوة ،   يشـقي ئافرةتيـ 

 ضونكة ئةو دووانة زؤر ثي ضةوانةي يةكرتنء دذي يةكرتين دةوةستنةوة د.

  لـةالم  ويةتي : د  ةر توويي تاواني ك بـ  هةروةها يةكي ك لةثياوضاكان فةرمو
ك مب ، ضـونكة عيشـقةكة دل ـ         بايرتة وةكو لةوةي توويـي عيشـقي ئافرةتيـ 

 دةخاتةوة لةزيكرو يادي خودا د.بةندايةتي دةكاتء وة دووري 

هــةروةها ئيمــامي ئــينب ع ــدالرب فةرموويــةتي : ثرســياركرا لةضــةند دانايــةك  
 دةربارةي عيش  ؟ ئةوانين فةرموويان : دعيش  كاري دل ي كي بةتال ةد.

ية بؤ ئةوةي مشتي كي نوسني كة لةخـةرباري كي   بؤية ئةوةندةل لي رةدا كافى
دةسـت   ةيشـتووة بـال وي بكةمـةوة ، بـةهيواي      يـةكان بة  كتي  تانة ئيسالمى

تء نيـةمت ثـاكء ئـيتال  بكـات لـةبؤ         ئةوةي خوداي تاكء تةنها لـي   وربطريـ 
كء         وةل دوورخباتـةوة لةهـةموو كرداريـ  كرداري ضـاكء بةسـود ، وة مـكء ئيـ 

 ية .  وفتاري ك كة خؤي ثي ي رِازي نى
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 زيانةكاني عيشق :

يانـةكاني عيشـ  دةكـةيكء ةـةخت     لي ـرةدا بـةكورتي باسـي هةنـدي  لةز    
دةكةينةوة لةسةر ئةو خاال نةي كـة لـةمرِؤدا لـةناو كؤمـةل طاي كـوردةواري دا      
بةدي دةكري ت ، بي  ئـةوةي بطةِري نـةوة سـةر هةنـدي  بـاس كـة بـووني هةيـة         
لةوال تاني ديكةو دةتوانني دةيةها منونـةي زينـدوو لةوبارةيـةوة بهي نينـةوة ،     

ندني ثةيامةكانء خوي ندنةوةي حال ي حازري ئةو تاوانة بةال م بةمةبةسيت  ةيا
لةم ناوضةيةدا تةنها سةرخال ةكان باس دةكةيكء ئاماذة بةو زيانانـة دةكـةيك   

 كةتوويي كةسي عاي  دةبي ت يان توويي مةعشوق ، ئةوانين :

دووركةوتنــةوة لةخؤيةويســيت خــوداو كةوتنــة نــاو داوي خؤيةويســيت   _1
 بةندة.

ــا _2 ــةي ك ــةو يــي وةيةل توويــي   زؤرب ــتء ب ت مــرؤظ توويــي يــريك دةبي 
 ةورةتريك تاوان دةبي ت ،  ةر بةو يي وةيةل خنري تء تةوبـةي لةسـةرنةكات   

 ئةوا سداي ئا ري دؤزةخي توول دةبي ت.

عيش ء دل ـداري  ـةورةتريك هؤكـارن بؤئـةوةي الوان بةهؤيـةوة توويـي        _3
زيناية ، كة دةبيـنني زؤربـةي   يةكي كي ديكة لةتاوانة  ةورةكان بنب ، ئةوين 
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زؤري ئةوانــةي خــةريكي ئــةو كــارة خراثــةن توويــي زينــا هــاتوون ، مة ــةر 
 كةسي ك خوداي  ةورة رِةمحي ثي  كردبي ت.

ئةو كةسانةي كة ئةو كارة ئةجنام دةدةن رِؤذانة توويي سـةدان يـاخود    _4
 هةزاران نةزةرو توماياكردني حةرام دةبك.

كك لــةو هؤكارانــةي كــةمرؤظ تي كــةل  ب ي ــت لة ــةل  عيشــ ء دل ــداري يــةكي  _5
رِة ــةزي بةرام ــةرداو وة ومــاني تي ــدا نيــة هــةموو ئــةو كاتانــةي كةثي كــةوة  
بةسةري دةبةن بةتاوانء خراثةكاري بؤيان دةذمي ردري ت ةا ض بةيـي وةيةكي  
رِاستةوخؤ بي ت كةثي كةوة بوةسنت لةيوي ين  شيت ياخود تاي ـةتي ، يـاخود   

ت ، ضـونكة هـةو     ض لةرِي  طةي مؤبايلء تبيفؤنء ضاتي ثي طة ئينتةرني تـةكان بيـ 
ئةمانة اري حةرامكء بةتاوانين دةذمي ردري ك لةبؤ الوان ةا ض كورِ بي ت ياخود 

 كض.

عيش  هؤكاري كة بؤ لةدةسـتداني رِةويـتء بـةها ثريؤزةكـاني ئيسـالم ،       _6
سالمدا عيش  نايهي ب ي ت ضونكة ئةو ثبةو ثاية  رنطةي كة رِةويت هةيةتي لةئي

، لةبةر ئةوةي ثةيوةندي يةكي نادروست ثةيدا دةكت لةني وان كـضء كـورِي كي   
نامةحرةمدا لةكاتي كدا ئيسالم رِي طةي بـةو ثةيوةنـدي يـة نـةداوةو ثي ـي رِازي      

 نية.
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هؤكاري كـة بـؤ لةناوضـووني بـةهاو رِةويـتة كؤمةال يـةتي يـةكان ،          عيش _7
ابةند بي ت بةرِةويتة ئـاييين يةكانـةوة هـيض كـات رِي طـا       ضونكة كؤمةل ي ك  ةر

ــت      ــةرعيء نادروس ــدي ناي ــة ثةيوةن ــةو كؤمةل طاي ــداماني ئ ــادات ئةن ــةوة ن ب
لةناوضـووني ئـةو   ب ةسرتي ت ثين مارةبرِيك ، ضـونكة دةبي تـة هـؤي ثضـرِانء     

 ثةيوةندي يةي كة لةني وان ئةو دوو بنةمال ةيةدا هةية.

ــداري كويــنتء يــةرِو ئــاذاوةي لــي   هةنــدي  ةــار ثةيوةنــد _8 ي عيشــ ء دل 
دةكةوي تةوة ، بةمةل لةبةر كاري كي بةد رِةويـيت ضـةنديك كـةس لةهـةردوو     
بنةمال ةي كورِةكةو كضةكة دةكوذري ك كة خؤي لةخؤيدا كويتين مرؤظ يةكي كة 

 لةتاوانة هةرة  ةورةكان.

ي يـة ، لةبـةر   يةكي كي تر لةزيانـةكاني عيشـ  ثضـرِاني ثةيوةنـدي خي دانـ      _9
ئــةوةي كــة ثياوي ــك ذنــي هةيــةو لــةو ساتةيــدا ثةيوةنــدي نايــةرعي لة ــةل  
كةسي كي ديكةدا بةناوي عيش ء خؤيةويسـيت دةبةسـتي تء بـةو هؤيةيـةوة     
دواي ئا ـــابوون لةاليـــةن خي دانةكةيـــةوة تـــةال قء لي ـــك ةيابوونـــةوةي لـــي   

ي  كـةس دةبـك   دةكةوي تةوة ، ةطة لةوةل منـدال ء نةوةكانيشـي بـي  نـازو بـ     
بةوةي كةسي ك ني ية بةضاكي ضاودي رييان بكات لةكاتي كدا كـة بوكيـان ئـةوة    
رِةويـــيت بي ـــت دةبي ـــت ضـــؤن رِةويـــتي ك في ـــري مندال ـــةكاني بكـــات ، وة  
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ردي          بةثي  ك ميـ  ضةوانةيةوة بـؤ ئافرةتـانين هـةر ئـةو زينـةي هةيـة كـة كاتيـ 
 كردووة بةال م خةريكي عيشق ازي ية لة ةل  كةسي كي ديكةدا.

كؤتا خال  لةسةر زيانـةكاني عيشـ  ئةوةيـة كـة دةبي تـة هـؤي نـةماني         _10
ت يـاخو كضـان ، ضـونكة دايـكء بـاوك زؤر          دل نياييء ثـاكي يت ض الي كـوِران بيـ 

ــة    دل ن ــةم هةل ــةال م كضــانء كــورِان ئ ــان ب ييــان لةرِةويــتثاكي كــضء كورِةكاني
دةتؤزنةوةو لة ةل  ئةوةيدا خيانةت لةو رِي ـدو دل ثـاكي يـةي دايـكء باوكيـان      
دةكةنء رِةويتييان بةو كارة نابةةي ية دةدؤرِي نك ، ئةمةو دةيان خـال يرت كـة   

دا ال م ئةوةنـدة بايـة   لةم كوردستانةدا بووني هةية لةئةجنامي يش ء دل داري 
ــداري يــةوة        ــة لةعيشــ ء دل  ــةو زيانانــةي ك ــاندنء رِوونكردنــةوةي ئ بؤناس
سةرضــاوةي  رتــووة ، بؤيــة داواكــارم ثــةروةرد اري مــةزنء خــاوةن رِةحــ   

  خنان ووري تء لةو زيانانةل بةدوورمان بطريت.
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 طفتوطؤيةكي هي منانة لةطةل  )قانع خورشيد( .

ة ئةوة بب ي   مكء تان  خورييد نة لةدوورو نة لةنديكيشةوة سةرةتا ثي   خؤي
يةكرتي ناناسني ، بةل كو هةر ئةوةندةية كة مك دواي ئةوةي خوي ندنةوةيةكي 

بةناوي )عيش  لةني وان عةتل ء  تي روتةسةمل كرد لةبؤ يةكي ك لةرِةينوسةكاني
تي دايـةو   و بؤم دةركةوت كة ئةو رِةينوسة كـةمء كـورِي يـةكي زؤري   ئاييندا(

ة بةل طةيـةك      سةرةرِاي ئةوةل دةبين  كة كاكي رِةينوسـكار ثشـيت بةكؤمةلـ 
بةستووة كـة هيضـيان نابنـة هؤكـاري ئـةوةي كـة عيشـ  لةئيسـالمدا حـةال ل           
بكــةنء لة ــةل  ئةوةيــدا  ــةر بــةةواني برِوانينــة ئــةو كتي  ــة دةبيــنني تــان   

ــ     ــي وةيةكي عةتب يانـ ــات بةيـ ــ  دةكـ ــي عيشـ ــاتر باسـ ــيد زيـ ةو دوور خوريـ
لةرِاوبؤضووني يةرعي ، وة  ةر كةسي كين حةزيكرد بؤدل نيابوون ئةوا لة ةل  
هةمووخال ي كــدا ذمــارةي الثةرِةكــةم نوســيوة بــؤ ئــةوةي كةســي ك حــةزيكرد   
بةدوايدا بطةرِي تء بةراوردي ك لةني وان هةردوو نوسينةكةدا بكات ، بـةال م تكـام   

وة بؤ بةل طةكان هـةر لـةخؤوة تونـدرِةو    واية كة خوي نةران بي  ئةوةي بطةرِي نة
ــةوة      ــؤ رِوون دةبي ت ــتةكانيان ب ــاوةكو ي ــةدركي نك ت ــةةي  ن ــةي ناب ــةبكء وت ن

، بؤية بةثشتيواني خودا لةضةند خال يكـدا وةال مـي    بةثشتيواني خوداي مةزن
ضــةند بةيــي كي كتي  ةكــة دةدةمــةوة بــةو هيوايــةي ضــيدي خوي نــةري كــورد 

بةحوكمي عيش  لة ـةل  حـوكمي خؤيةويسـيت دا    نةكةونة هةل ةوة سةبارةت 
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ةو كـةمء كورتيانـة ضارةسـةر بكـري ك كـة          هةروةها بؤئةوةي هـةموو ئـةو هةلـ 
لـةدوو تــوي ي ثةرتوكــة كــوردي يةكانــدا بــةدي دةكــري ك ســةبارةت بــةحوكمي  

 خؤيةويسيتء باسةكانيان.

 ي كـورتء ثوخـت وةال مـي ئـةو رِةينوسـةو     بؤية لي رةدا بةضـةند خـال ي ك  
 ةر خودا ويسيت لةسةر بي ت بةال م دري ذةي ثي نـادةم  رةكةي دةدةمةوة نوسة

لةبةر ئةوةي ئةو رِةينوسة نةك ئةم بةية ناميبكةية بةل كو ثي ويست دةكـات  
بةكتي  ي كي  ةورة وةال م بدري تةوةو بؤ خوي نةرو رِةينوسكارين رِون كري تةوة 

ةكانين بـريتني   و ،كة حوكمي عيش ء داوي ك ثيسي ضي ية لةئيسالمدا  ة خالـ 
 :لة 

ــان  خوريــيد لةنوســينةكةيدا  _1 ــةني وان    ت ــةكردووة ل ــةكي ن ــيض ةياوازيي ه
)عيش  و خؤيةويسيت( ض لةرِووي واتاوة بي ت ؟ يان لةرِووي ةؤرةوة ؟ يـان  
لةرِووي حوكمي يةرعييةوة ؟ هةموو ئةمانةي تي كةل  بةيـةك كـردووة لةهـةر    

شـ (ي بـةكارهي ناوةو لةبةرام ةريشـدا هـةر     يوي ني كدا ويست ي يت زاراوةي )عي
 يوي ني ك كة دري ذةي ثي دابي ت زاراوةي )خؤيةويسيت و ئةويك(ي بـةكارهي ناوة 

، يــايةلال ي ئــةم تســةيةي منــة  ينناء، كتي  ةكــةل بةدري ــذي لةئةلفــةوة بــؤ 
ئةمةل خؤي لةخؤيدا زول مي كـي  ةورةيـة دةرهـةق بـةو دوو زاراوة ، ضـونكة      
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مة بةيةك واتـا تةمايـاي ئـةو دوو زاراوةيـة بكـةيك ئـةوا تويـي         ةر بي توو ئي 
هةل ةيةكي زؤر  ةورة دةبـني ، بؤمنونـة كةسـي كي ئيمانـدار خـوداي  ـةورةي       
خؤل دةوي ت ، ئايا دةكري ت بب ي ني عايـقي خـودا بـووة ؟ بي طومـان نـةخي ر ،      

ــاو نديكي    ــة ئينتيم ــةو كةســانةن ك ــاوةرِة هــي ئ ــةو بريوب ــضــونكة ئ ــةبؤ ي ان ل
، ئةمةل بي طومان ثةيوةندي بةخواثةرسيت يةوة هةيـة ،   ؤفيطةري يت هةيةس

 ةر كةسي كين خودا ثةرسيت بكات ثي ويستة بةل طةي هةبي ت تاوةكو بداني ـت  
ضؤنء بةضي يي وةيةك ئـةو خوداثةرسـتيية ئـةجنام دةدات ، بؤيـة دةثرسـ       

ــدا خــوداي  ــةورة فةرموويــةتي ثي  ة   ــةهيض ئايــةتي كي تورئان ــا ل م ــةرانء ئاي
ئةولياو ثياوضاكان عايقي مـنكء منـين بةهـةمان يـي وة عايـقي ئـةواة ؟!       
ــةو ةؤرةمــان نيــة ، هةركةســي ك     ــةتي كي ل ــةخي ر ضــونكة هــيض ئاي بي طومــان ن
بةويستء مةبةستء مي شـكي خـؤي تةفسـريي ئايةتـةكان بكـات بـي  ئـةوةي        

 ـومرِايي   ويـي بطةرِي تةوة بؤ فةرموودةو تةفسريي هـاوةال ن ئـةوا بي طومـان ت   
اسـتةكةي ئيسـالمين دوور دةكةوي تـةوةو نـةك هةرخؤيـي      دةبي تء لـةرِي طا رِ 

  ـومرِايي دةكـات ، يـاخود ثرسـياري كي    بةل كو كةساني دةوروبةريشي تويـي  
ت كةسـي ك عايـقي دايـكء بـاوكي بـووة ؟! بي طومـان          ت بوتريـ  ديكة ، دةكريـ 

عيشـقدا بانـانكرد   ئةمين وةال مةكةي هةر نةخي رة ، ضونكة وةكو لـةماناي  
كة عيش  لةو خؤيةويسيت ية لةرِادةبـةدةرة ثي كهـاتووة كـة لـةني وان كـورِو      
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تـاو مةبةسـيت عيشـ  زؤر دوورة    كضي كداية ، كةواتـة بؤمـان دةركـةوت كـة وا    
نــاوبراو لــةهيض كــام  مةبةســيت خؤيةويســيت . بؤيــة رِةينوســكاري اولــةوات

، بـؤ   وان ئـةو دوو ويـةيةدا  بةيةكاني ئةو كتي  ةدا ةيـاوازي نـةكردووة لـةني    
 زانياري بةرِي ديشتان دةتوانك ئةو كتي  ة بةدري ذي خبوي ننةوة.

ئــةم بابةتــةي بةردةســيت ةــةنابت يــتي كي نوســيويةتي د  ينوســكارةرِ _2
 ةورة نية ، بةال م تازةية ، تازةية ... لةبةر ئةوةي لةناو ئيسالميةكاندا كةم 

دني بابـةتي كي وةهايـان هةيـة ، ترسـان     كةساني كك ئةوانةي ةورئـةتي وروذانـ  
لةتسةي خةل كء لةو بريورِا ناتةواوانـةي لةكؤمةل طـةدا ةي طريبوونـة واي لـةزؤر     
ديندار كردووة سةرةرِاي زانيين رِاسيتء هةتيقةت دةمي خؤي بطري تء بانطي 

 .(1)د بؤنةكات

دين لي رةدا دوو خـال  هةيـة ثي ويسـتة نوسـةري ئـةو كتي  ـةء خوي نـةري بـةِري         
 ئا اداربكري نةوة ، ئةوانين :

ئةو وتةية بةيي سةرةتاكةي زؤر تةواوة ، ضـونكة لـةناو ئـةهبي سـوننةو      _أ
ةةماعةتدا كـةم كـةس هةيـة هةسـتي ت بةحـةال ل كردني كـاري فاحيشـةو بـةد         
رِةوييت لي رةدا مةبةسـت  عيشـقةكةي نوسـةري بـةرِي دة ضـونكة لةخال ـةكاني       

                                                           
 .17)عيش  لةني وان عةتل ء ئاييندا( ، ال  (1)
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اني خودا بةوةي ضـؤن ةـةنابي نوسـةر عيشـقي     دواتردا دي مة سةري بةثشتيو
يعاي يــةهيدبوونين دئةوةنــدةل بــةل كو ئيــد بــةالوة ثةســةندة ، نــةك هــةر

دةكات بؤكةساني كي عايي  كة بةمةعشوتةكةيان نة ةن ! بةرِاسيت سـةيرة  
، ديسانةوة رِاست دةكات ، ضونكة لةم سةردةمةداو تةنانةت ثي شرتين لةناو 

ــوردة ئيســال   ــة ك ــةم ميببةت ــدار   ئ ــي كي ئيمان ــيض كةس ــةدا ه ــةتريةي ئي م مة ف
نةيتوانيوة بةويسيت خؤيء بةبي  ئةوةي ثشـت بةيـةك ئايـةت يـاخود بةيـةك      
فةرموودةي دروست ب ةستي ت لةبؤ حةال ل كردني عيشـ  !! بةرِاسـيت هـةموو    
ئةم وتانة وةستاني دةوي ت تابةةواني لةماناكةي تي  طةيك ، بةرِاسيت نوسـةر  

رئةت دةزاني ت لةبةرام ةر بةوةي عيشقي بةحـةال ل  زانيـوة   خؤي بةخاوةن ةو
،  وماني تي دا نية ئةو نوسينة دةبي تة هؤي واال كردني ضةنديك دةر اي ديكـة  
لـةبؤ ضــوونة ذوورةوةي دةيــةها تــاواني بضـووكء  ــةورةي تــر بــةبي  ئــةوةي   

ت   خـةل كين بـةو يـي وةيةي ئي سـتاو بطـرة زيـاترين        ، خةل كي بـةخؤي بدانيـ 
 هةرئةوةندة بةسة بؤئةوةي بةكورتي وةال مي بدري تةوة. مرِا دةبي ت ، و

تسةي نابةةي ي تي داية لـةبؤ   ئةو وتةية دةبينني بةيي كؤتايي نوسينةكة _ب
خاوةن زانستة يةرعييةكاني ئةم ميببةتة لة ةورةوة دةسـت ثي  كـة تـاوةكو    

ةوا ةـةنابي  بضوكرتيك كةس ، ضونكة ئةو ثي ي وايـة ئـةو عيبمـة ناعيبمـةي كـ     
لةخةل كي دةيشاري تةوة  ءدةيداني ت خةل كي ديكةل دةيداني ت بةال م دةترسي ت
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بةال م كاكة تاني  ناترسي تء بةةورئةتةو باسي حةال ل ي عيش  دةكـات !!!  ، 
ال تـة ، ضـونكة  ـةر    تانةية دراوةتة ثال  ئـةهبول عيبمـي ئـةم و    ةبةرِاسيت ئةم

كي كوردسـتان لـةرِؤذي دوايـي دا تويـي     رِاست بفةرموي ت ئةوا سي  ية نوسةر
ــةو       ــ  حةال ل  ــة كةعيش ــؤن زانيويان ــةوةي ض ــةبارةت ب ــك س ــينةوة دةب لي ثي ض

بـؤ تـةنها تـان  خوريـيد وتـةي هـةتي دركانـدووةو        بةحةال ل يان دانةناوة؟؟! 
ــتيتان        ــةقء رِاس ــةي ه ــاونء وت ــوة ترس ــةال م ئي  ــوة ب ــةال ل  زاني ــقي بةح عيش

دةبي ت لةكاتي نوسيين هةر ويـةيةكدا   تاني  نةدركاندووة ؟؟!! ، بؤية كاكة
ــي       ــت دةل  ــة ثي  ــي بكؤل يتــةوةو بدانيــت ضــي دةنوســيت بؤي  ــةر بةبايــي لي 

مةبةستت ئةوة نةبووة لةنوسينةكةتدا ئةي ئةو دي ـرِة ض مانايـةكي هةيـة ؟!    
ــكة        ــة خوي ــةيت ؟؟ بؤي ــريي دةك ــةو تةفس ــتنمان رِاظ ــةبؤ تي طةيش ــبؤن ل ض

دارةكاة  ـةر كةسـي ك ويسـيت هةنـدي  يـتتان لـةبؤ       بةيةرمةكاة ، برا ئيمانـ 
حةال ل  بكات ئةوا يةرم مةكةنء دةستةوسان رِامةوةسنت يةكسةر ثي ـي بب ـي ك   
دةتي كمان بؤ بهي نةرةوة لةتورئان ، يـاخود فةرموودةيـةكي قـةحي مان بـؤ     
بهي نــةرةوة ، يــاخود فةتوايــةكي زانايــاني ئــةهبي ســوننةو ةةماعــة ان بــؤ   

ت ، دةنـا سـةرت   ا ثي ويستة وتةكاني بةالوة بني ي؟  ةر نةي وو ئةوبهي نةرةوة 
 خـوداي  ـةورة مـكء ئي ـوةو رِةينوسـكارين     لةئا ري دؤزةخةوة دةردةكات 

 لي ي بةدوور بطري ت .



 

 

 53 ba8.org 

 ............................................ء عيشق لةئيسالمداحوكمي خؤشةويسيت

( بكةيك دةبينني كؤمةل ي ك وتـةي تي دايـة   22_21 ةر تةماياي الثةرِة ) _3
دةكري ـتء  وجناويشـة   ي د بةرِاسيت ةي طاي سةرسورِمانة ، وةكـو نوسـيويةت  

مرؤظي ديندارو مولتةزم يةيداو عاي  بي ت بـةبي  ئـةوةي موسـول ماني تيةكةي    
 د!!!!. لةكةدار بي ت

منين دةل ي   د ئةمة ض ةؤرة ئيبتيدامي كة كة ةةنابت باسـي لي ـوة دةكـةي ؟    
نةدةكرا لةبؤ سةمناندني وتةكانت منونةيةكمان لةبؤ بهي نيتء تـاكو وتـةكانت   

ــ  (و ةوة يــي بكةيتــةوة؟ ديســانةوة نــةدةكرا باســي ثي  ةم ــةر )      بةهؤي
هاوةال نيت بكردايـة كـة ضـؤن عايـ  بوونـةو لةكاتي كيشـدا وابةسـتة بوونـة؟         
ئة ةر ييت وامشان لةبةردةسـتدا نيـة ئـةي ضـؤن بـةِري دت يـيت وا لـةخؤوة        
ــت بوتري ــتء بنوســري تء بةحــةال ل    دةل ي يــت ؟! ضــونكة بةرِاســيت يــتي ك نابي 

 نري ت  ةر بةل طةيةكي رِوونء ئايكرات لةبةردةستدا نةبي تد.داب

هــةر بؤيــة ديســانةوة دةيب ــي   بــةهيض يــي وةيةك نــةبينراوةو نةبيســرتاوة كــة 
ت بةمد ـةوتء وابةسـتة بي ـت ،       كةسي ك لةخوداترس بي تء دل ي ثةيوةسـت بيـ 
لةبةرام ةريشــدا عايــ  بي ــتء كضــي ك دل ــي دا ريبكــاتء هــةر خــةريكي كــاري  

يةويسيت بك بةرِاسيت ئةمة سةد دةر سةد ثي ضـةوانةي يـةكرتنء ثي كـةوة    خؤ
(دا ئاماذةي بؤئةوة كردووة كة 21نا وجني ك ، ياخود هةر ةةنابي لةالثةرِة )
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د ةر بوتري ت عيش  لةئيسالمدا حةرامة ئـةوا خـةل كي واز لةئيسـالم دي ني ـت ،     
 عايقين بي تد. بؤية نابي ت وا بوتري ت بؤئةوةي خةل كي ئيسالم بي تء

ئةمةل ديسانةوة ياسايةكي هةل ةيةو ثي ضةوانةي يـةرعي ئيسـالمة ، ضـونكة    
 ةر بةثي ي ئةو تسةيةي تؤ بي ت ئةوا نابي ت ئي مة رِؤذانة بب ـي ني دتكايـة كـةس    
نةزةر نةكات د ياخود د تكاية كةس مةي نةخواتةوة د ياخود د تكاية كةس 

.......هتدد. ضونكة ئـةم يـتانةل    ةطةرة نةكي شي تد ياخود د تكاية كةس
ت ئةمانـة بوتري ـت     كؤمةل ي كي زؤر لةموسول مانان ئةجنامي دةدةن ، ئايا ناكريـ 

يان ديسانةوة  ضونكة دواي ئةو ةؤرة كةسانة لةئيسالم دوور دةكةونةوة!!!
ئةمين بةل طةيةكي عةتب ي ةةنابتةو دةتةوي ت بةسةر ئيسـالمء موسـول ماناندا   

، دةنا هيض بةل طةيةكت ثي  نية لةبؤ حةال ل كردني عيشـ  ، وة  تةت يقي بكةيت 
لة ةل  ئةوةيدا هيض بةل طةيـةكي ديكـةت بةدةسـتةوة نيـة بـؤ ئـةوةي كـةس        
باسي حةرامي يت عيشـ  نـةكات ، بؤضـي ؟ لةبـةر ئـةوةي خـةل كي دوايـي واز        
 لةئايين ئيسالم دةهي نك ؟ وةال هي برا ئازيدةكةم  ةر لةم سـةر رِووي زةمينـة  

هةموو بةمكء تؤيـةوة موسـول مان بـني ئـةوا هـيض لـةمول كي خـودا زيـاد          هةر
ناكات ، وة  ةر ئةم سةر زةمينة بةمكء تؤيةوة خودا ثةنامان بدات بي  اوةرِ 

، ئيدي ضؤن مك لةبةر تسـةي بـي     بني ئةوا هيض لةمول كي خودا كةم ناكاتةوة
 ة بهي ن  ؟.ماناي خةل كي نةزان واز لة ئةمر بةضاكةو نةهي لةخراث
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بؤية برا خؤيةويستةكاة خويكة ئازيدةكاة  ـةر ئي مـة بؤحـةال ل كردني يـتة     
حةرامةكان موسول مان بوينة ئةوا ديين خودا زؤر لةوة  ـةورةترة كةسـاني وا   
ــوة    ئيــدديعاي ئيســالمةتي بكــةن بؤيــة تكــام وايــة مــكء نوســةري بــةرِي دو ئي 

ؤي بطةيــةننيء لةلؤمــةي ئيمانــدارين هــةول  بــدةيك دينــة ثاكةكــة وةكــو خــ 
لؤمةكارانين بةهيض يي وةيةك نةترسـنيء هـةول ين بـؤرِازيكردني هـيض كـةس      

 نةدةيك غةيري خوداو دينةكةي نةبي ت بةثشتيواني خودا.

منونةيةكي هي ناوةتةوة بةبةل طة ئةوين ئةوةيـة كـة    هةروةها كاكة تاني  _4
 ـةدا هةل واسـي وو   ئةبو سائييب مةخدومي رِؤذي كيـان خـؤي بةثـةردةي كةع   د 

دوعــاي دةكــردو دةي فــةرموو : خودايــة رِةحــ  بةعايــقان بكــةيت ، دل يــان   
بةهي دبكةيت ،وة دل ي مةعشوتةكانيان بةرام ةر سؤزدار بكةيت ، بؤيـة ثي يـان   
ــقان      ــاكردن بؤعاي ــةخودا دوع ــوي ند ب ــي : س ــت ؟؟! وت ــةوة ض دةل ي ي وت : ئ

 . (2)دبؤي  خي رترة لةعومرةيةك كة لة )ةيعرانةوة( بي يت

مةبةسـيت ضـي يـة لةباسـكردني      بةرِاسيت مك تي نا ةم كة كاكي رِةينوسـكار 
ئةم منونة بي  ماناو بي مةنتيقة ؟ ضونكة نةك هـةر وتةيـةكي نابـةةي ء باتب ـة     
بةل كو لةوانةية تويي تاواني كي  ةورةل بي ت ، لةبةر ئةوةي زانـيين خـةيرو   

                                                           
 .38)عيش  لةني وان عةتل ء ئاييندا( ، ال  (2)
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سـيان لي ـوةكردووة ، ئيـدي نـازاة     ( باحوكمةكاني تةنها خوداو ثي  ةم ةر )
عاريفةي كةتؤ بةبةل طة دةيهي نيتةوة لةض سةرضـاوةيةكةوة ئـةو   نا وزانانا ئةو 

ةي وا    كةسـي كي خـاوةن عـةتب ي    دةتةي فةرمووة ؟ ضـونكة هـيض   ئـاييين هةلـ 
 ةورة ناكات لةبـةر ئـةوة الي هـةموان ئايـكراية كـة حـوك ء فـةزل ي عـومرة         

ويست ناكات مك لي رةدا بةدري ذي بؤ ةةنابيت رِوون ضةندة  ةورةية ، ئيدي ثي 
بكةمةوةو باسي عومرةت لةبؤ بكةم ، بؤية  ةر كةسي ك بيةوي ت باسي فةزل ء 
ــة     ــةكرداري كي ديكـ ــات بـ ــةراوردي بكـ ــات وة بـ ــك بكـ ــةكاني كرداري ـ ئةحكامـ
لةخوداثةرسيت دا دةبي ت ثشت بةضةنديك بةل طةي بةهي دو رِاست ب ةستي ت وة 

تــةنها دةبي ــت لــةتورئانء فــةرموودة رِاســتةكانةوة سةرضــاوةي  هةموويــيان
ك بـةثي ي  رانـيء تورسـي خـةيري زيـاد          رت ي ت ، لةبةر ئةوةي هـةر حوكميـ 
ت دةكاتء فةزل ي هةية بةسةر كـارة ضـاكةكاني ديكـةدا ، مـك تـةنها يـةك يـ       

ئةوين ئةوةية ئةوةنـدة ثشـت بـة يـيت ثرِوضـوضء بـي         دةل ي   بة كاكة تاني 
وة نةبةستي ت لةبؤ حةال ل كردني حةرامةكانء دواترين خؤي لي  بي ئا ـا  سةرضا

عاريفء ياعريةكانة ، ضـونكة تـاكو ئايـةتي    نابكات لةبةر ئةوةي وتةي زاناو 
خــوداو فــةرموودة رِاســتةكان وةســتابك هــةموو ئةوانــة يــيت ثوضــةل ك  ــةر   

 ثي ضةوانةي بك.
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و نـارِي كي زؤري نوسـيوة   تان  خورييد لةةي طةيةكي تـردا يـيت بـي  مانـا     _5
بةال م مك ئةم ثارضةيةم بةكا  زاني تاكو بيتةمة بةرديدي خوي نـةري ئـازيد ،   
وة  ةر حةزيشيانكرد بةتةواوي بي ينك ئةوا لةثةراوي دةكةدا ئاماذةم بةهةموو 

مي كـــي كـــورتي دةدةمـــةوة ، كـــاكي الثـــةرِةكان كـــردووة كـــة لي ـــرةدا وةال 
ــةوةنوســيويةتي د  رِةينوســكار ــةئ ــةو  روث ــا   ي ئ ــةو زان ــي ئ )مةبةســت لي 

بةرِي دانةية كة عيشقيان بةالوة حةرامةو عيشقيان بةبةزاندني سـنوري خـوداو   
ياســا يــةرعي يــةكان زانيــوة ، وة عيشــقيان بــة كــاري بدي ــوء بةدرِةويــيتء 
ئةجنامداني نةزةري حةرام داناوة ، وة لـةحوكمي عيشـقدا بـةرِووني بانـان     

ــردووة ــوة ك ــؤي دة(  لي  ــةنها   ب ــةو ت ــةكي خــةيال ي ي ــةوي ت دونياي ضــكء دةيان
تء دةتقـي كتي  ـةكان ئـةزموون       لةوال تي كدا ثيادة دةكري ت كةكيتاب حـاك  بيـ 

( و خةليفـــة بكـــري ك ، ئة ـــةر نـــا خـــؤ لـــةكاتي حـــوكمرِاني ثي  ةم ـــةر ) 
ةي  ـةةي    -لةدووريء تي كةل  نـةبوون  –رِايدينةكانيشدا ئةوي ئةمان دةيب ي ك 

ضونكة تابيبي ةي  ةةي كردن ننيء مةحال ك ، وة تةنها كاري عالةمي نةكراوة ، 
 . (3)دخةيال ك 

بةرِي داة خويكة ئيماندارةكاة ، برا خؤيةويستةكاة ، ئايا  ةر كةسي ك 
 كري ت ئايا دةكري ت بةويسـيت خـؤي  لةوال تي كدا بذي كةكار بةكيتابء سوننة نة

                                                           
 . 43عيش  لةني وان عةتل ء ئاييندا ، ال  (3)
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ــ  ــك ئ ــةموو تاواني  ــداته ــة  ةجنام ب ــةي ئ ــو بةبةهان ــةكيتابء س ــة ب ننة وةوة ك
مامؤسـتا تـاني  ، تـؤ بةمي شـكي خـؤت يـتةكان دةثي ويـت نـةك          كارناكري  ؟

ــةريعةتي ئي ــض   بةي ــورِو ك ــةال وي ك ــونكة تي ك ــالم ، ض ــة س ــداريء  حةرام ، دل 
ــةل       ــت لة  ــدي نادروس ــة ، ثةيوةن ــةزةركردن حةرام ــة ، ن ــق ازي حةرام عيش

تابء سوننة كـار بكري ـت   ئيدي بةكي يةرةرء ناموسي موسول مانان حةرامة ،
وال تي ئيسالمي هةبي ت يان نا ، حاك  موسول مانء ديندار بي ت يـان نـا   يان نا ، 

، ئيدي بةسة ضةوايةكاري ، بةرِاسيت ئي وة وا لـةم كوردزمانـة تي طةيشـتوون    
كة كةساني كي هةل تةل ةفاوو  ي بكء هيض لةدونيا تي نا ةن !!! باسي هةريتي ك 

ــوة يةك ــت ئي  ــي ك : حــاك  موســول مان نيــة ،   دةكري  ــدةبرِنء دةل  ســة ســةر هةل 
ــاك  حــاك  ..... بةرِاســيت     ــة ، ح ــاكري  ، حــاك  زال م ــةكيتابء ســوننة كارن ب
وتةيــةكي زؤر نايــريينة كــةفي ري بــوونء وةكــو تــوتي ئاســا هــةر دووبــارةي  

ئةمة كةي ثي وةرة بؤ بةحةال ل  داناني كاري بةدرِةوييتء دةكةنةوة ، ئة ينا 
وة ئـةو بةحـةال ل  دانانـةي تـؤو هاوبريةكانـت كـة لةهـةموو بؤنـةو          ؟!عيش  

ئاهةنطةكانتاندا تي كةال وي يةكي ئي جطار زؤري كورِانء كضان هةية كة يةكي كـة  
لةبال وكردنةوةي فةسادو بةدرِةوييت لةئةم وال تـةدا كـةي لـةكيتابء سـونةدا     

يتابء سـوننة  هةية ؟؟ ئايا  ـةر حـاكمي موسـول مان هةبوايـة كـة كـاري بـةك       
بكرداية ضؤن دةيهي شت ئي وة بةو يي وةية ثي  رِابكي شكء بةويستء ئارةزووي 
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 خؤتان ضؤن دةتانةوي  ئاوةها ئيسالم لة ةل  عـةتب ي خؤتانـدا بطـوجني نك ؟؟   

ئةم  بؤية كاكي رِةينوسكار ئةم خال ةل وةكو ئةواني ثي شوو نةتثي كا ضونكة
نةبي ت تةماياي يوي نةكان دةكات ةطـة  دينةي ئي مة لةهةندي  حوكمي كةمدا 

لةوة لةهةموو يوي ني ك حةرام هةر حةرامـةو كةسـي كين هـةول ي حـةال ل كردني     
 . حةرامي ك بدات ئةوا لةستةمكارانة خودا ثةنامان بدات

وة دواتــر تــؤ تانــة لةوتــةي زانايــان دةدةيء وتــةكانيان بــةوة وةســف 
ت ! بـةل كو ئـةوان لةعالـةمي    دةكةي كة ئةوان لةواتيعـدا نـاذيك وةكـو ةـةناب    

ــةوةي كــة عيشــ  حةرامــة ،     ــةو فتوايــة دةدةن ب ــة ئ ــك بؤي خــةيال ي دا دةذي
ديسانةوة ئةوةت بؤ رِون دةكةمةوة كة ئةو عالةمةي تؤ ثي ي دةل ي ي خـةيال ي  

يايـةكي  دون المي ثاكةو كاريطةري هيض حيدبي كي بةناو ئيسـالميء عالةمي ئيس
، ئةوان بؤ بةرذةوةندي حيـدبء كورسـي    ةنةبوو عيبمانيء عةولةمةي لةسةر

، بـةل كو ئـةوان    ثارةو خةل ك كؤكردنةوةو رِي كتراوو دونيا ويسيت فةتوا نادةن
، وة  ـةر ةـةنابت وةال مـت     بؤ هةموو يتي ك دة ةرِي نةوة بؤ كيتـابء سـوننة  

هةبواية لةبؤ فـةتواكانيان ئـةوا رِووبـةري كي فراوانـي رِةينوسـةكةت تـةرخان       
وةال مدانــةوةيان  ــةر ئــةوان ثشــتيان ب ةســتاية بةفــةرموودةي   بكردايــة بــؤ

زةعيفء الواز وةكو ةةنابت ، بةال م بةداخةوة تؤو ئةوانـةي كـة تـؤ ثشـتيان     
ثي  دةبةسيت لة تؤمةتء بوهتانء وتةي نابـةةي  زيـاتر نـاتوانك بـةوةال مي كي     
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كـةيان  ئاينيء زانسيت وةال ميان بدةنةوة ، ضونكة سوثاس بؤ خودا دينة ثاكة
ــةن يــان ثشــتتان    ــوة هةل  ــت ئي  ــدين نيــة لــةرِووي يــةرعةوة بب ي  ثــي  يــةو هي 

ة بةسـتووة ،    ضـك وةكـو ةـةنابت عـةتل  ثةسـةند      نا ة ئـةوان وبةبريورِاي هةلـ 
برييت ية لة )عيشـ    ئاييندا وةكو ناوو ناوةرِؤكي رِةينوسةكةتبةسةر  بكةن

خؤيةويست سةمناندووتة لةني وان عةتل ء ئاييندا( بةرِاسيت خؤت بؤخوي نةري 
ن ئةوةي ئاييين بك ، دةنا بةهةموو ثي وةري ك دةبواية كة وتةكانت عةتب ني ثي 

بتنوسي اية )عيش  لةني وان ئاينيء عةتل (دا ، بةال م بةداخـةوة مةبةسـتةكةت   
ئةوة بووة وا نوسيوتة ، دةنا ئةمك زؤرم حةز لي  وو بةوةي تـةنها وةال مي كـي   

يةيتةوة ض لةرِووي رِي دماني يةوة بي ت ياخود لةرِووي واتايي ئي جطار فراواة بدا
ـت ســةبارةت بةناونيشــاني          ـت يــاخود لــةِرووي ئــاييين يــةوة بيـ  يــةوة بيـ 
رِةينوسةكةت ئاه ضةندم ثي تؤي وو كـة بةتـةواوي ثي داضـوونةوةت بكردايـة     
ــةوان       ــي كي زمانـ ــاثكردنةكة كةسـ ــي ن ضـ ــا ثـ ــةو بريـ ــةو رِةينوسـ ــةبؤ ئـ لـ

ضونكة دةزاني ئةو هةل ةية لة هةل ةي هـةموو  دا بضووبايةتةوة بةرِةينوسةكةت
 ناوةرِؤكةكة  ةورةترة ؟؟.

ــةروةها _6 ــان  ه ــة ت ــةو فة   ي كاك ــةي ئ ــنني زؤرب ــةوة دةبي ــةي بةداخ رمودان
ــةوة  ــاخود ) عيف ضننكةهي ناويةتي ــيان ( م ضنن عي ــة هيض  هةل  ةســرتاون ، وات

ريي كء ثشـتيان ثـي    لةثبةي )قةحيح(و )حسك( دا نني ، واتة هيضـيان وةرنـا   
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يـاخود   ئيدي نازاة خؤي بةدواي هةقء رِاسـتيةكاندا نة ـةرِاوة؟   نابةسرتي ت ،
بةهةل ــةدا ضــووة ؟ يــان مةبةســيت ضــاكة بــووةو بــةال م نــةيثي كاوة ؟ يــاخود  
بةتةواوي بؤ ئةو كةسـةي نةخوي ندووةتـةوة كةثي داضـوونةوةي بـةم كتي  ـةدا      

بةيان نةكردووة ؟ ياخود ئةسب ةن  كردووة ؟ ياخود سةنةدي حةديسةكةي بؤ
ــيهضننقــةحيح و  ــةنها      عيف ــةو ت ــارة الي ئ ــةل كو دي ــة ، ب ــرنط ني ــةالوة   ب

هي نانةوةي فةرموودةكة بي تء بةو يي وةية خوي نةري فةتريو بي ئا ـا ضةوايـة   
بكات ؟ ئيدي مك بةتةواوي نازاة مةبةسيت ضية ؟ ضونكة تـةنها نوسـيويةتي   

كةيدا هي ناويــةتي ، بؤيــة دةثرســ  ئايــا ئــةو ئيمــامي ئةمحــةد لــة )امنســند(ة
فةرموودة قةحي ة ؟ يان الوازة ؟ يان ض ثبةيةكي هةية؟ ضـونكة ئةمانـةتي   
عيبمي دةبي ت بـي  يـاردنةوةو بـي  غةيـكردن بطةيةندري تـة خوي نـةري بـةِري د        

ــات،   ــتةكان بط ــةواوي لةي ــةوةي بةت ــةرِة )  بؤئ ــة لةالث ــي يب 52بؤمنون (ي كت
( هةروةك لة )امنسند(ي ثي  ةم ةري خودا )ي نوسيويةتي د ناوبراودا بةرِي د

                    حبك الشيء يعمي ويصن  ثي شةوا ئةمحةد بة )مرفوع(ي هاتووة دةفةرموي  )
) ( 4 )   .  

                                     ِ         واتة د خؤيةويستيت بؤيتي ك كوي رو كةرِت دةكاتد.

                                                           
( ، وجـاء يف السيسـية 8826( ، وجـاء يف الضـعه  اجلـامع بـرقم )5130هذا حديث ضـعه  ، ضـعف  الشـهخ األلبـاين يف سـنن أيب داود بـرقم ) (4)

 ( .1868الضعهفة ليشهخ العالمة األلباين برقم )
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      بـةال م    ه     ضنعيف   ِ                       ةرِاي ئةوةي كـة ئـةو حةديسـة                           بؤية منين دةل ي   : سةر
                               ِ                مةبةستء ئارةزووي خؤي ضووة لةو رِووةوة كؤمةل ي ك                        كاكة تان  بؤ  ةياندني

                                                              دةقء منونـةو منونــةي يــيعريء وتــةي ئـةم الو ئــةوالي هي نــاوة وةكــو بب ي ــي   
                      ِ                  كاكة تان  تـؤ دةبوايـة رِاسـتيةكةت لةخـةل كي                              ةتويةي حةديسةكة دةكات ، ت

ــي  بينيــون وةكــو                                                                   نةيــاردبايةتةوة ضــونكة لــةو كتي  انــةي كــة تــؤ ســودت ل
                                            يـةرحي حةديسـةكةيان كـردووةو ثبـةي حةديسةكةيـيان                     سةرضاوة هـةموو 

                                                ِ                 باسكردووة ، ئيدي ضؤن ةةنابت لةم هةتةل دةتةوي ت رِابكةيتء خـؤتي لـي    
                                                                ا بكةيت؟! ، دةبواية ةةنابت هةول ت بداية وةكو نوسةر يتةكانت وةكو      بي ئط

                              ِ                                    خؤي نةتل  بكرداية ، ضونكة بطةرِي رةوة بـؤ تـةخر ي ئـةو فـةرموودة بدانـة      
                                                     وي بـةةواني باسـكراوة ، يـاخود خـؤت ضـاكي دةزانيـت ، بـةال م                ضـؤن هـةمو  

                                                                 بةالتــةوة وتــةي ئــةو زانايانــة مــةردوودةو كاريــان ثي ناكــةي ، ضــونكة  ــرنط 
        ِ                   ِ                                         ئةوةية رِاستة عيش  كوي رو كرِت دةكات ، ئيدي فةرموودة بي ت يان نـا وةكـو   
                  ِ                                                خؤت وتةني )بيشفرِي ت هةر بدنة( وايـة براكـةم ؟ تكايـة ثـي ن نوسـيين هـةر      

                                                      فةرموودةيةك بةةواني تةخر ي بكةو دواتر بال وي بكةرةوة .

                تان  خورييد ثشيت    (  87 _  85             ِ   ديكةدا لةالثةرِة )                     ديسانةوة لةةي طايةكي    _ 7
ــتووةو بــــ  ــتيكردووة  ة                                 بةفــــةرموودةي هةل  ةســــرتاو بةســ ــةما دةســ                       بي  بنــ

                                                    ، ئاخر براي خؤم تؤ بنضينةي خانووةكةت دروسـت نـةكردووة               بةييكردنةوة 
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                              نةك هةرئةوةندةل بةل كو ةـةنابي                          ي ديوار دروست دةكةي ؟!             ئيدي ضؤن دي 
                         بـةالوة دةني ـتء عـةتب ي خـؤي                                              بووة بةفةرمودةناسي سةردةمء وتةي زانايان

                                                                        دةكاتة ثي وةر بؤيتةكان ،ديسانةوة هةر دةيب ي   وةكو ثي شرت ئاماذةم ثي كـرد  
     شــاني                                                 ِ            مــك ئــةم خال ــةيان بةيــتي كي ســةير نــازاة ضــونكة  ــةر برِوانينــة ناوني 

                                                                   كتي  ةكة دةبينني )عةتل (ي ثي ن )ئايني(خستووة ئيدي ضؤن بةبةل طةو وتةي 
         ِ                                                              زانايان رِازي دةبي ت تاوةكو لة ةل  عةتب ي ئةودا نة وجني ت ؟! ، ئةوين ئـةو  

                             مك عش  فكت  وعف وقرب فمـات فهـو                                       فةرموودة هةل  ةسرتاوةية كة دةل ي  )) 
  .   ( 5 )  ((      يهيد

                                    اتـة عيشـ  بكـات بةيـي وةيةكي ثـةنهانيء      و                             واتة د هةر كةسي ك عيش  بكات

ت  ـةر مـرد ئـةوا ثبـةي يـةهيدي                                                                         بةيي وةيةكي ثاكء لةسةريشي ئـارام بطريـ 
        هةية د.

                                                           
(  ال ال دالة 5698_5697مداء يف الضدف ا امدار  بدرقمي )(،  فةرموودةيـةكي هةل  ةسـرتاوة  هذا ح يث م ض ع )  (5)

ــةال م بة    (409الضددف  ة لالمدد ع الفالرددة اولبدداين بددرقِ ) ــةو نوســيويةتي )وقــرب( ب ــةل  ئةوةيــدا ئ ــةهيض  ، لة  داخــةوة ل
سةرضاوةيةكدا ئةو ويةيةي لة ةل دا نةبوو هةرضةندة خؤي فةرموودةيةكي هةل  ةسرتاوة ئيدي هةبي ت يان نـا ئـةوا مـك    
دةي ةستمةوة بةتسةكةي كاكة تاني  ئيدي ضي بؤزياد دةكات ياخود كةمي دةكاتـةوة بـةس لةبـةر ئـةوةي كةيـتةكة      

ــةر حةديســي الو   ــةك ه ــةو ن ــين  ، ئ ــاي    بةحــةال ل  داب ــةكارهي ناوة بةرِاســيت ةي ط ــة ب ــو بةل ط ــةل كو مةوزوعيشــي وةك از ب
سةرسورِمانةو نازاة مةبةسيت ضية؟ هةروةها سةرةرِاي ئةوةين ئةو حةديسة تةنها بـةو يـي وةية هـاتووة )مـك عشـ       

ي بـؤ  فكت  وعف فمات فهو يـهيد( هةرضـةندة هةل  ةسرتاويشـة بـةال م ئـةو بةوةنـدةوة نةوةسـتاوة بـةل كو )وقرب(ةيـ         
 زيادكردووة!!. 
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ــة  ــي                             ـــةر تةمايـــاي ثةراوي دةكـــة بكـ                  وةيةكي ةـــوان ثبـــةي               ن هـــةموو بةيـ
      ِ                                      تؤتة رِوو كـــة فةرموودةيـــةكي هةل  ةســـرتاوة بـــةدةمي               فةرموودةكـــةم خســـ
       ِ                          ا هــيض رِاســيت يــةكي تي دانيــة ، ضــونكة            ( لةبنضــينةد                   ثي  ةم ــةري خــوداوة )

                           ِ                                    مومكني نية كةسـي ك يـوي ين ئـابِروو ناموسـي خـةل كي بكـةوي تء هـةموو دةم        
                    ي ئاييين ثريؤزي ئيسالم                                 كردن بي ت بؤكةسي كي نامةحرةم كةض            خةريكي نةزةر

                                       كـة  ـةورةتريك ثبةيـة لـةدواي ثي  ةم ـةرانء                                  ثبةي يةهادةتي ثـي  ب ةخشـي   
                                                ة تان  تةنها بـةوةوة نةوةسـتاوة بـةل كو دواي ئـةوةي      ِ                    رِاستطؤيان ، بةال م كاك

 ِ                                                                  رِاي ضةند كةسي ك وةردة ري ت دةربارةي الوازي هةل  ةسرتاوي فةرموودةكة ، 
                        ي عةباس(ة بـةال م بةهةل ـة                                                 ِ وة هةندي كيان ثي يان واية كة وتةي )ع داهلل ي كورِ

ــال           دراوةتـــة ــة            ثي  ةم ـــةر )     ثـ ــي   وانيـ ــان  دةل ي ـــت ثـ ــةال م كاكـــة تـ                                         ( ، بـ
                                                                   لةمةسةلةيةكي وةها هةستيارو  رنط ئينبء عةباس تسة بكات ، بؤية دةل ي ت 

       ِ                                                       ئةمةل رِي ك ئةو ةؤرة عيشقةية كة بةدري ذي بانـان لي ـوةكردوو و ـان        : د 
ــي   مــةرةي ســةرةكي    ــت !، ئــةوة مــاوة بب  ــت بــةخراَ نــاوزةد بكري                                                                   ناتوانري 

             وال بـوو ئــةوة                                                       لـةخؤ رتكء داوي ـك ثاكيةكــةدا ئةوةيـة بؤخــوا بي ـت ، ئة ــةر     
                                                                  حةتقة خاوةنةكةي بطا بةثبةي يةهيد ، ضونكة ئي نء ئازاري ضـةند سـال ةي   
                                  ِ               ِ            ئا ري عيش  لةئي شي ضةند دةتيقـةي  ـرِي سـوتان يـان نارِةحـةتي خنكـان       
                                                         ِ      كةمرت ني ية ئة ةر هـاتوو ئـةوان بةيـةهيد حيسـاب كـران لةبـةر نارِةحـةتي        
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                ة ـا بـةو ثبةيـة ،                               ئـةوة عايـقين بـةو ئازارانـةي د                          ثي ن  يـان دةرضـوونيان  
                                                           ئةوةمشان لةبري نةضي ت بةمـةرةي سـةرةكي دةزاة بؤ ةيشـتين عايـ  بـةم      

   .  ( 6 ) د                                                                   ثبة بب ندة ثي ويستة عيشقةكةي نةويستةكيء ناضاري بي ت نةك ثي ضةوانة

                                                                       لي رةدا  ةر بةةواني لةوتةكاني كاكة تان  وردبينةوة ضةند خال ي كمان دةسـت  
                             دةكةوي ت ، ئةوين ئةوةية كة :

                                                           بــةكورتيء بــةثوخيت الي كاكــة تــاني  عيشــ  دروســتةو ناكري ــت بــةتاوان    _ أ
                     ِ     ِ                                           لةتةل ةم بدري ت ! بةرِاسيت رِةخنة رتنة لةيةرع ضونكة بةعةتب ي كاكة تـاني   
ت ئيـدي نـةزةركردنء دةمةتـةتي ء                                                                            مرؤظ تةنها داوي ك ثاك بي تء لةبؤ خودا بيـ 

          رعي هـةموو                                                      وةستان لة ـةل  كضـي ك كـة نامـةحرةمي تؤيـةو ثةيوةنـدي نايـة       
ِرِ َي                                                        ئةمانة بؤكوي  ضوو كاكة تاني  ؟ خوداي  ـةورة فةرموويـةتي ]   َ  قُد أ ِلالأُمدؤأ  ِ ِ ُ  أ ُ  أ ِ  أ

ِأ  ِأ َ َُيأَ ُظهللا فُدُر َمُه ُ  أ يَدُ ضُّهللا ِر أ أَبأَصا ِِ   َ   ُ  ُ     ُ  َ َ أ  َ ِ ِ  أ    َ ُ  ُّ   ِ  أ  َ أ  َ ] ( 7 )   .  

                                            ( بب ــي  بــةثياواني ئيمانــدار كــة ضــاويان لةئاســيت  )           ثي  ةم ــةر           واتــة د ئــةي 
   د.                                         نامةحرةمدا داخبةن وة دامي نيشيان بثاري دن 

                                                           
 .87عيش  لةني وان عةتل ء ئاييندا ، ال (6)
 .30سورة )النور(  (7)
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ــةرموي ت : ]      ــةتي كي دواي ئــةوةدا دةف ــةورة لةئاي ــةروةها خــوداي   َ ُ  أ َ قُدد أ                                                           ه
ِرَ اِت يَد أُضضأَ  ِر أ أَبأَصا ِِ َ  َ َُيأَ ظأَ  فُدُر َمُه َ  ُ  َ ِلالأُمؤأ  َ   ُ  ُ   َ َ  أ َ أ  َ   َ  ِ ِ   َ َ  ِ  أ  َ أ ُ  أ ِ   َ  أ  َ  ِ ُ  أ   .   ( 8 ) [ِ  أ

                                               ( بب ي بةئافرةتاني ئيماندار باضـاوي خؤيـان داخبـةن     )         ثي  ةم ةر            واتة د ئةي
         ي دن د.                                      لةئاسيت نامةحرةمداو دامي ين خؤييان بثار

ــودا )    ــةري خ ــةرموي ت                  ثي  ةم                                 ال خيالددهللن  مدد  نرددرأ  إال  ددان اثلثهمددا  )             ( دةف
  .   ( 9 ) (       الم طان

ــةيتان        ــيبال ي ــابك ئ ــةنها ن ــةوة بةت ــك ثي ك ــكء ئافرةتي  ــةر يد ثياوي  ــة ده                                                                  وات
              سي هةميانة د.

                                                                     دواي ئةو دوو ئايةتةو ئةو فةرموودةية ئايا كاكة تاني  تـؤ هـةر عيشـقت ثـي      
                                                   دةزاني ئةمة ضي ية داويك ثيسي ناكةنء لةبؤ خودال ئـةو                بايةو بةدروسيت 

                                                                   عيشقة دةكةن ؟ ئايا خودا واي ثي  فةرموون ؟ ب ورة خوداي  ةورة سةرةتا 
                                                                        دةفةرموي ت ضاوتان داخبةن دواتر دةفةرموي ت دامي نتان بثاري دن ، ئايا كةسي 
                                                         ِ    عاي  تةماياي مةعشوتةكةي ناكات؟ ب ورة بـرا خؤيةويسـتةكةم بةرِاسـيت    

                                                       ِ         هةل ةيةكي زؤر  ةورةداي خودا ثةنامان بدات ئيدي ضـؤن سـةرةرِاي هـةموو      لة

                                                           
 .31سورة )النور(  (8)
 ( وغريه.1171(.وصحهح جامع الرتمذي برقم )2546صحهح اجلامع ، رقم ) (9)
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دا ري لةسـةر                                                                            ئةو ئايـةتء فةرموودانـة كـة بةحـةرامي دادةنـي ك ضـؤن تـؤ ثيـ 
                                                                   حةال ل  بووني دةكةي تةنها يةك ئايةتء يةك فةرموودةي قةحي   بـؤ بهي نـة   

        اعريي ك                                                           باية ؟ بةال م لةبري ئةوانة نةضـي وتـةي مويـريكي ك يـان يـيعري يـ      
                                                              بةبةل طة بؤبهي نيت ضونكة لةيةرعدا ئةو يتانة ةي طةي نابي تةوة.

                                                               هةروةها دةل ي ت ئة ةر وال بوو ئةوة حةتقة بطات بةثبةي يـةهيد ؟؟!     _ ب
                            ( حةق نـازانك تـؤ دةيدانيـت ؟؟                                           ئايا مامؤستا تان  خوداو ثي  ةم ةرةكةي )

  (                ثي  ةم ةرةكةي )                                                    خودا ثةنامان بدات ، ضؤن بةيتي ك دةل ي ي حةقء خوداو
                                                                ِ    بةحةتيان نةزانيوةو بةرام ةر بـةوةل بـةتاوانيان لةتةل ةمـداوة ؟! بةرِاسـيت     

                                            وتةيةكي زؤر نايريينةو هةل ةيةكي زؤر  ةورةية.

                                                            هةروةها نوسيويةتي ضونكة ئا ري ضةند سـال ةي عيشـ  لـةئا ري ضـةند        _ ن
          ئازيدةكةم                          ِ                               دةتيقةيةكي سوتانء يان نارِةحةتي خنكان كةمرت نية !!!!. برا 

                                                                   ثي ويستة ئةم ثرسيارة لةيةرع بكةيت ، ضـونكة تـؤ ئـةم وتانـة كـة دةل ي يـت       
   ِ                                                               بةرِاسيت تانةية بؤ خودي يةرع ضونكة ئةو بةو ئاستةي نة ةيانـدووة ؟ ئـةو   
                                                                 نةيطةياندووة بةثبةي يةهادةت ، هـةر بـؤ وةال مدانـةوةي ةـةنابت بـةكورتي      

                     اسـي ئـةو كةسـانةمان بـؤ                        ( لةفةرموودةيةكـدا ب                          دةل ي   ثي  ةم ـةري خـودا )  
ت وةكـو                                                                       دةكات كة بةو يي وةية  ةر خنرن ئةوا ثبةي يةهادةتيان ثي  دةدريـ 
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                                                    المها   سدب  سدهللا القغد  يف سدب   هللا املقغدهللو يف سدب   هللا  ده ،  )           دةفةرموي ت 
                                                            املطفدددهللن  ددده ،  ال ريدددا  ددده ،  صددداحب  ات ام دددب  ددده ،  املبطدددهللن  ددده ، 

                         اددددد،ي  دددده ،  املددددرأ   ددددهللت  مدددد                                  صدددداحب احلريددددا  دددده ،  الدددد   ميددددهللت  ددددت
  .   (  10 ) (     ه ،

                                                         حةوت ةؤرة كةس يةهيدن ةطة لة كوينت لةثي ناوي خودا ، كةسي ك         واتة د
ت يـةهيدة ،   ت ، كةسـي ك                                           كة لةثي ناوي خوادا بكوذريـ                                كةسـي ك بـةتاعون خنريـ 

                                                                  لةئاودا خبنكي ت ، ئةو كةسةي كة دومةل  لةتةنيشيت يةوة دةردةضـي تء بـةو   
ت ، ئـةوةل                   هؤيةوة دةمري                                                     ت ، وة كةسي كين بةئي نء ئـازاري سـكةوة خنريـ 

ــة       ــةل ك ــةو ئافرةت ــدا خنري ت،ئ ــةذي ر دارِوخان ــة ل ــةوةل ك ــوتي ت ، ئ ــة بس                                 ِ                             ك
   د.                            بةمندال  وونةوة خنري ت يةهيدة

                                                                   ئايا برا ئازيدةكةم بؤضي ثي  ةم ةري خودا باسي كةسي عايـقي نـةكردووة ؟   
    ِ                     طي رِاوةتـةوة ؟ يـاخود بؤضـي                                            ياخود كةباسيشي كردووة بؤضي هـاوةال ن نةيان 

                                                                   هيض لةفةرموودةناسةكان باسي عيشقيان نةكردووةو بب ي ك كةسي عاي  ثبةي 
                                                                يةهادةتي هةية ؟ ياخود هةية بةال م تـةنها تـؤ بيسـتووتة غـةيري تـؤ كـةس       
ــيت       ــةلي كك بةرِاس ــيار   ــةموو ئةمانةثرس ــةبردووة ؟!! ه ــيت وا ن ــةي بةي                                                        ِ    ث

                                                           
 (.3739صحهح اجلامع ، رقم ) (10)
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      ب ةسـنت                           كة ثشت بةتورئانء سوننةت                                     ثي ويستيان بةوةال مطةلي كي وةها هةية
  .   تؤ                           نةك بةمي شكي سةردةميانةو

                                                           لةســةرةتاي نوســينةكةدا نوســيويةتي لةمةســةلةيةكي وةهــا هةســتياردا     _ د
                                                                 ناكري ت ئي نو عةباس تسةي تيـادا بكـات ، ئـةي كاكـة تـان  كةسـي كي وةكـو        
                                                                ئي نــو عــةباس كــةوا يةكي كــة لــة هــةرة يــارةزاكاني ئــةم ئوممةتــةو يةكي كــة 

                ِ                                                  ةقةحابة هةرة بةرِي دو زيرةكء ضاكةكان بـؤي نـةبي ت لـةوةها مةسـةلةيةكدا      ل
                      كـة تسـةي تي ـدا دةكـةيتء        ة                                       تسةبكات ئيدي ةـةنابت لـةكوي ي ئـةو ثبةيـةدا    

                                                                 بةئارةزووي خؤت فةرموودةكة دةهي نيتء دةي ةي بي  ئةوةي كةس ئيجازةي 
       ةتي كي                                                               زانايةتي ثي ت بةخشي ي ت لةزانسـيت فةرموودةناسـي دا ، وة  ـةر مؤل ـ    

                                                               لةو ةؤرةيت هةبي ت )هةرضـةندة يـيت وات نيـةو لـةو مةسـةلةيةدا ئةسـب ةن       
                                                               ِ  يارةزاييت نية( ئـةوا ديسـانةوة هـةربؤت نيـة لـةو مةسـةلةيةدا بريوبـاوةرِي        

                                       ، بؤية ثي   خؤية هةر ئةوةنـدة لةسـةر ئـةم                                خؤتت هةبي ت تسةي تي دا بكةي 
ــي ن  بةن     ــةر نةئي ش ــةري خوي ن ــاتر س ــاكو زي ــ  ت ــة بنوس ــؤو                                                    خال  ــينةكاني ت               وس

  .               وةال مةكاني مك

                                                                هةروةها كاكة تان  وةكو خؤي لةكتي  ةكةيدا ئاماذةي بؤ ئـةوة كـردووة      _ 8  
                                                            كؤمــةل ي ك هـــةن بةهــةموو يـــي وةيةك عيشــقيان ال تةدةغةيـــةو بةحـــةرامي    
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                                                        وة كؤمةل ي كي ديكة هةن عيشـقيان بـةثريؤزو عي ـادةت لةتةل ـةم        (  11 )        دادةني ك
                       ، وة لـةني واني ئـةم دوو      (  12 )                    بؤ ياسا يةرعي يـةكان           ِ              داوةو  ةرِاندوويانةتةوة 

ـي ك : عيشــقي دروســتء عيشــقي                                                                      كؤمةل ةيــةدا كؤمــةل ي كي ديكــة هــةن دةلـ 
                                                                نادروستين هةية ، عيشقي دروست مرؤظ ثادايت دةدري تةوة لةسـةريء  ـةر   
ــةال م عيشــقي      ــت! ، ب ــةم دةدري  ــةوا بةيــةهيد لةتةل  ــرد ئ ــةو يــي وةيةل م                                                               ب

ت                      نادروست مرؤظ ثي ي تـا                             ِ    .بـةال م سـةير لةوةدايـة كـة بـةرِي د         (  13 )              وان بـار دةبيـ 
                                             تاي كتي  ةكةيةوة تاكو كؤتايي هةر بةبايي باسي  ة                       مامؤستا تاني  هةر لةسةر

                                                                  عيش ء كةسي عاي  دةكات دةل ي ت نـابي  سـدا بـدري  بـةل كو دةبـي  ثادايـت       

                                                           
ي سوننةتء ةةماعةتةو هةموو بةل طـةكانيان لـةتورئانء   ئةو كؤمةل ةي بةيي هةرة زؤرينةي زاناياني ئةهب (11)

ــدني     ــةوةو بةبةزان ــةي دووةمء ســي هةم دةدةن ــي كؤمةل  ــدين وةال م ــووةو بةتون ســوننةتةوة سةرضــاوةي  رت
 سنووري يةرعيان لةتةل ةم دةدةن. )هيوا زيرةك(.

ضاولي كةري رِةوافيدة دةكةن ، ئةم كؤمةل ةيةل بريوباوةرِي كي سؤفيطةرايةتييان هةيةو وة هةندي كيشيان  (12)
هةموو ئاكارو كردارةكاني ثي شينانيان بةيةرع دادةني كء الساييكردنةوةييان بةواةيء خواثةرسيت دةزانك ، 
سةرةرِاي هةموو ئةمانةل ثشت دةبةسنت بةكؤمةل ي ك ييعرو بةسةرهاتء ضريؤكء ئةفسانةي بي  بنضينةو بـي   

 ماناو ثرِو ضوض ، )هيوا زيرةك(.

ئــةمين بريورِاكــةي كاكــة تــاني ء كؤمــةل ي كي ديكــةي هــاوبريي ئــةون ، بــةال م دةثرســني ةطــة لــةو دوو    (13)
ض بةل طةيـةكتان بةدةسـتةوةية    فةرموودةية كة يةكي كيان الوازةو ئةوي ديكةيان لةو خراثرتة كة هةل  ةسرتاوة

كؤ توويت بووة لة ةل  رِةفيقةكانتاو ئـةو  ؟ ئايا ئةو ييعرانةو ئةو وتة نابةةي يانةو ئةو بةسةرهاتةي كة لةزان
 طـة لةسـةر حـةال ل ي يت ئـةو اليةنـة     ةياوازيء ئةو رِاثرسييةي )م.هي مك بابان رِةحـي ( ئايـا ئةوانـة دةكري نـة بةل     

بايانةي كـةتؤو هاوبريةكانـت وةسـفيان دةكـةن ؟ بي طومـان هـةموو ئةمانـة ثي ويسـت دةكـات لـة دوو تـوي ي            
 م بدري تةوة .كتي  ي كي  ةورةدا وةال 
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                                           ِ                         بكري تء بطاتة ثبةي يةهيدي !! بةال م  ـةر برِوانينـة ئـةو خاال نـةي كـة ئـةو      
                      ( خـال ي نوسـيوة سـوي ند      23                                       بةنيشانةكاني عايقي وةسف كردووة دةبينني )

ــةدا تــةنها خال ي كيشــي لة ــةل  ئيســالمء         ــةخودا لــةو بيســتء ســي  دانةي                                                              ب
                                                                     يةرعةكةيدا نا وجني ء بةتاوان دةذمي ردري ت ، بةال م ديسانةوة وةكو ثيشـةي  

         ريي ك يــان                 ِ                                        هةميشــةيي ئــةو بــةرِي دة بــؤ هــةر خال ي ــك لــةو خاال نــة يــيعري يــاع
                                                                    بةسةرهاتي ني و ذياني بةية ناوخؤيي خؤي يان وتةي بي  بنضـينةو وتـةي بـي     

  (   23                                            ِ                       بنةماي هي ناوةتةوة ، بؤ ئةوةي زياد لةسةر نةرِؤيك بؤية نةمتواني هةر )
                                                                       خال ةكة يةك بةيةك بنووس ء وةال ميان بدةمةوة ، بةال م تةمايامكرد زؤر زؤرة 

   ِ                                 ِ  ي رِي كي بؤ تةرخانكردووة واتة لة الثـةرِة        ِ ( الثةرِة  30                      ، ئةو تةنها ئةو بةية )
                                                          (ي تةرخانكردووة ، بؤية هةر ئةوةندة دةل ي   بؤكةسي خوي نةر    141 _   111 )

                                                                      بريا هةموو كةسي ك تةماياي خال ةكاني دةكردو بةل طةكانيشي دةخوي ندةوة ، 
ــدي كيان دةنوســ  بةثشــتيواني خــودا ،     ــةكورتي ســةردي رِي هةن ــرةدا ب                           ِ                                      كــة لي 

          ئةوانين :

                                                       مرؤظــي عايــ  بةضــاوي دةردةكــةوي ت كــة عايــقة ، بةتاي ــةت نديــك           _ أ
ــة      ــاوةكاني دةبرِي تـ ــةردةوام ضـ ــ  بـ ــوتةكةي ، عايـ ــةوةي لةمةعشـ                                                     ِ     كةوتنـ

  .                             مةعشوتةكةيء ةي طاي مةعشوتةكةي
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ــةزؤري باســي       _ ب ــيين  ب ــرؤظ لةتســةكاني عايــ  وردبي تــةوة ، دةب                                                           ئة ــةر م
                  ا زال ة ، وة ثي ي                                                  مةعشوتةكةيء هةل سء كةوتي خؤيةويستةكةي بةسةر زماند

  .                                                بكري ت لةباسي ثةيوةند بة ئةو زاتر باسي هيض ناكات

                                                           عاي  بةبةردةوامي حةز لةنديكي مةعشـوتةكةي دةكـاتء هـةول  دةدات       _ ت
  .                   ِ                        بةرةو ئةو يوي نة برِوات كة مةعشوتةكةي لي  ية

                                                           لةنيشــانةكاني عيشــ  ئةوةيــة كــة بــةردةوام حــةز لــة وي طرتك لةتســةي     _َ 
                                        هةموو بريو هؤل بؤ وتةكاني  وي  يل بكةيت.                مةعشوق بكةيتء بة

ت كـة ئة ـةر          _ ن           ِ                                                  عاي   وي رِايةل يكردني مةعشـوتي ئةوةنـدة ال خـؤل دةبيـ 
  .                                                    رانرتيك كاري بؤ ئةجنام بدات وادةزاني ت هيضي نةكردووة

                                                             يــةكي كي تــر لةنيشــانةكاني عايــ  حةزكردنــة لةتــةنهاييء بــي  دةنطــي ،     _ ح
                                    نــدار بةتــةنها لةذووري كــدا دانيشــتووةو                             زؤرةــار دةبــيين كةســي عايــ ء ئةوي

ــةدونياي خــةيال ء     ــووة ل ــرِفي ين خســتؤتة ســةرو ن ــرؤ ب ــاوازي كي هــي مين دل                      ِ                                            ئ
  .          ئةندي شةدا

  .                                                    ريان يةكي كي ترة لةنيشانة هةرة ديارةكاني كةسي عاي    _ د



 

 

 73 ba8.org 

 ............................................ء عيشق لةئيسالمداحوكمي خؤشةويسيت

                                                             يةكي كي تر لةنيشانةكاني كةسي عايـ  ئةوةيـة تسـةي ثـةرتء بـال و زؤر         _ د
                       ةندييان بةيةكرتةوة نية.                   دةكاتء تسةكاني ثةيو

  .                                          يي يت يان نيوضة يي يت نيشانةيةكي تري عايقانة   _  ر 

                                                         نيشانةيةكي تري خؤيةويسيت ئةوةيـة كـةمرؤظ بـةبي  خؤيةويسـتةكةي        _  ز 
                                                    ضي ذ لةهيض وةرنا ري تء هةموو ذياني لي  تال  دةبي ت.

  .            ِ                                        لةيي الوازو رِةنطي زةردو ئةندامي سست نيشانةي ئةويندارة   _ س

  .                            توني خةسب ةتي كي تري عايقانة   يةو   _ ل

                               ِ                              عاي  بةسةردانء بيننيء تسةكردنء رِاوةستان لة ةل  خؤيةويستةكةيدا    _ ع
ـي ثــةذارةو ئازارةكــاني                                            ِ                           خــةمء خةفــةتء ثــةذارةي نــامي ين ء بــةدابِران ليـ 

  .     ِ                 دة ةرِي نةوة ةي ي خؤيان

  .                                     بةد وماني سيفةتي كي تري ئةظيندارانة   _ غ

  .                    ةي خؤيةوييسيتء ئةظينة                      غريةكردن ديارتريك نيشان   _ ر

ــرِي          مــك تــةنها   ــةم نوســيوة  15     ئــةم )           ِ ســةرة دي                     ئــة ينا خــؤي زؤر زؤر                  ( خال 
         خـؤي وةكـو                                                        ِ      ييكردنةوةي لةسةر ئةم وتة بي  بنةمايانة كردووة ، لةرِاسـتيدا 

                                                          ِ   ( خال ة ، بؤية ديسانةوة دةثرس  ئايا ئةو خاال نـةي كـة خسـتمة رِوو      23    ومت )
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                                     يةرعي لةسةرة؟ يـاخود ئايـا ئـةو خاال نـةي                                    ئايا كام خال ي دروستةو بةل طةي 
                    ِ                                                 كاكة تاني  كةخستمة رِوو سةد دةر سةد ثي ضةوانةي كاري ئيماندارو وابةستة 
                                                                           ني ية ؟ ئايا ئةو خاال نة لةكةسي كدا هةية كة ثي ي بووتري ت يةهيد ؟ ئايا ئايـا  
                                                                   ئايا ......هتـد. وةال مةكـةي دادةنـي   بـؤ كاكـة تـاني  بـؤ ئـةو بـراو خويـكة           

                        ِ           ِ                           نة بؤئةوةي بةدواي هةقء رِاستيدا بطةرِي كء ئيكتيفا نةكةن بـةكتي يب   ا    ندار    ئيما
ــوةل      ــان ء ئي  ــكء ت ــةورة م ــةماي يــةرعي ، خــوداي   ــةتال نيء دوور لةبن                                                             ع

                    ِ                    لةتاواني عيش ء بةدرِةوييت بةدوور بطري ت .

ةي نوسـيوة ، بـةال م                         لةةي طايةكي ديكةدا   _ 9                                              تان  خورييد يـتي كي زؤر هةلـ 
                         كةثي داضـوونةوةي بـؤكردووة                         مي ني ت كة ئةو كةسـةي    ِ   سورِ دة              سةرم لةوة زؤر 

                         ِ                                       ضؤن ييت واي بةسةردا تي ثةرِيوةو دةنطي نةكردووة ؟ ياخود ضؤن ييت واي 
   بـؤ                      ِ                ِ         دةل ي   لةوانةيـة رِةينوسـكار هـةموو رِةينوسـةكةي                          ثي  ت ول ة ؟ بؤية مك

     ؤئةو                      خؤي ويسيت لةسةر بي ت ب                                             نةخوي ندبي تةوةو بةل كو ضةند بةيي كي كةم كة
     واهلل  ،                       ِ                 كةثي داضــوونةوةي بــة رِةينوســةكةدا كــردووة               خوي ندبي تــةوة       كةســةي

                                     ييت وا دةل ي ت ؟ ياخود ياخود ....هتد.                        ، ياخود ضؤن ئةو نوسةرة      أعب 

   ِ                                  ِ                         بةرِاســيت كاتي ــك خوي ندمــةوة زؤر ســةرم ســورِما بــةو وتــة نايــريينة ، ةطــة   
   ِ              بةرِاسـيت ئـةم هةل ـة                                                     لةوةي ئةو نوسةرة يـتة ثي شـووةكاني  لـةبريكرد بـةال م    
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                                         ِ                                    ةورةية نابي ت بةسةر هيض كةسي كدا تي  ثةرِي تء لي ي بي دةنط بي ت ، بؤية تان  
                                            ئة ةر هاتوو نـةكرا ثةيوةنـديء خؤيةويسـيت ني ـوان                        خورييد نوسيويةتي د 

                        ِ                                        عاي ء مةعشوق بةتاةي زي ـرِيين زةوان ةـوان بكـةيكء هـةموو هـةول ي ك لـةم       
                                          ة مةعشوق ئافرةتي كي خاوةن مي رد بـوو ، يـان                   سوود بوو بؤمنون              ثي ناوةدا بي 

                                                                    كةسي ك بوو كة بةثي ي يةرع مارةي نةدةهات لةعاي ء بة ) رم( دادةنـرا ، 

                              ِ                                  يان باوكء كةسوكاري كضة يـان كـورِة بةرهةل سـتكاربوون لةبةيـةك  ةيشـتين      
                                              ِ     ئيرت بةهؤيةكي عةتب ي بي ت يان هةر لةبةر كةلبـة رِةتـيء                        ئةم دوو ئةويندارة ،

                                                                ةتب ي ، هةروةها نةيدةتواني ذن بهي ين ء دل ي نةدةضووة سةر كةسي تر      كةم ع
                                                            ئــةوة ئــةو كــات بايــرتيك ضارةســةر بؤئاســوودةكردني عايــ ء لــةيادبردني  

  .   (14 ) د   ة      مةعشوت

ت يـان نـا ، هـةر                                                                      ييكردنةوةي وتةكةي تان  خورييد  ةر مةبةسيت ئةوة بيـ 
               عشـوتةكةي بطـاتء                                                    ئةوة دة ري تةوة كة  ةر كةسي كي عايـ  نـةيتواني بةمة  

                                                                  نةيتواني ثرؤسةي هاوسةر ريي لة ةل دا ب ةستي ت بةهؤي ئةوةي كة ، كةسي 
ت بةكةسـي كي                                     كـةو حـال ي حـازر لـةمال ي مي ردةكـةي        دي                             مةعشوق يوي كردبيـ 

            خؤيدابي ت .

                                                           
 .182عيش  لةني وان عةتل ءئاييندا ، ال  (14)
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                                                                منين دةل ي   : كاكة تـاني  ئـةو خؤيةويسـتة ثاكـةي كـة تـؤ بانطةيـةي بـؤ         
ــ    ــدا بكري  ــةل  ذن ــتة لة  ــا دروس ــةي ئاي ــةوة                                       دةك ــةنها بةكض ــؤ ت ــونكة ت                           ت؟ ض

                                                                 نةوةســتاوي وةكــو لةســةرةتادا ئامــاذةت ثي كــردووةو بةدري ــذي باســت لي ــوة 
                                                                    كردووة ، بةل كو ئي ستا بؤمان دةركةوت بـةم وتةيـةي ةـةنابت كـةوا ئاسـايية      
                                                                    كةسي ك عيش  لة ةل  كةسي كي ديكةدا بكات بةال م لي ـرةدا مةبةسـتت ئةوةيـة    

ت ؟ ئايـا                                كة كةسي مةعشوق ئي ستا خاوةن                                          مي ردةو لةوانةية مندال يشي بوبيـ 
                                                              ِ      بة ض مةنتيقي ك تؤ ئةم تسـة بـي  مانايـة دةكـةيت ؟ ئايـا ئـةوة ئةوثـةرِي بـي          

       ؟ ئـةوة                                      كةكةسي ك عيشـق ازي لة ـةل  ذنـدا بكـات                             ئةخالتيء داوي ك ثيسي نية
ـي يــايةني ثبــةي يــةهادةتة؟ بــرام                                                                    عيشــقة ثاكةكةيــة كةةــةنابت دةل يـ 

                                  ِ               هةةي ذيانت ، لةخودا ترسان بكة ثةيرِةوي ك بؤ هـةموو                     لةخوداترسان بكة مةن
                                                              نوسينةكانت ضونكة تؤ هةر بةوةوة نةوةستاوي كـة كةسـي عايـ  دةكري ـت     

            نـال ي ي ئـةم                  بـةال م ئـةي ثـي         ،                                           لة ةل  كضي كدا عيش  بكـاتء دل ـي لي ـي بضـي ت    
                                                    وتةيةت ياني ضيء ضين دة ري تةوةو مةبةستت لي ي ضي ية؟

                                    ةر كةسي مةعشوق كةسي ك بةثي ي يـةرع           دةل ي  د      ني                     دواتر ةةنابي كاكة تا
    د .                            مارةي نةدةهات واتة ) رم( بوو
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                                                                     برا ئازيدةكةم نةدةكرا ئةم وتةيةت يي بكردايةتـةوة؟ بؤيـة منـين دةل ـي   :     
                                               ِ                بي  زةمحةت كاكة تـاني  سـةرةتا ئـةوةمان زانـي كـة بـةِراي تـؤو هاوبريانـت         

                           ةتدا بؤمان دةركةوت بةالتةوة                                         عيش  دروستة ، دواتر لةضوارضي وةي نوسينةك
ت ،                                                                          ئاسايية كة كةسي ك لة ةل  ئافرةتي كدا عيشق ازي بكات كةخاوةن مي ردبيـ 
                           ِ                                     بةال م ئةوة كام ئةدةبء كام رِةويتة كـة كةسـي ك عيشـق ازي لة ـةل  كةسـي      

ــا ــدا بك ــا ةــةنابت تائي ســتا دةزانيــ              مةحرةم ــي                                  ت ، ئاي ــةحرةم ك                   ت كةســي م
                                يكي نوسـيين يـيت بـي  بنـةماي نـاتواني                       ياخود ئةوةنـدة خـةر    ؟            دة ري تةوة 

                                                                   ساتي ك ضاو بةوتةكانتدا خبشي نيتء بةةواني لي ي تي  طـةي ، كةسـي مـةحرةم    
                                                                  برييت ية لة )دايك ، خويك ، ثور ، نةنك ، كضي خويك ، كضي برا ، خويكء 

              مــةحرةم ، بؤيــة                             ( هــةموو ئةمانــة بــريتني لةكةســي           .....هتــد           دايكــي يــريي
                                             ايا دروستة لة ـةل  ئةمانـةدا ثةيوةنـدي عيشـق ازي                            دةثرس  لةكاكة تاني  ، ئ

                                                                           هةبي ت ؟ يان كاكة تاني  نةتدانيوة بب ي ي ضيء نةتثي كاوة ؟ ئة ينا ئةو وتةية 
                                                                 زؤر بــي  مانــاء يــتي كي زؤر نايــريينة ، ضــونكة ســةير لةوةدايــة تــؤ وتةيــةك  
  ت                                                                     دةدركي نيت بةال م هيض بري لةماناكةي ناكةيتةوة ، بةل كو تـةنها دةتدانـي يـ   

                      ِ                                             بنوسي بةبي  ئةوةي بطةرِي يتةوة بؤمانـاي يـتةكة ، ئـة ينا يـيت وا مةحال ـة      
ــةتؤ       ــتةي ك ــةم ي ــري ت ، ئ ــايينين بنوس ــةيرة ئ ــاييينء غ ــةرِة ئ ــةر الث           ِ                                                لةس
                                                                    بانطةيةي بؤ دةكةي مةحال ة لةكؤمةل طةيةكي ئةوروثيء ئـةمريكي دا هـةبي ت   
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             مةبةسـتت ئـةوة                           ِ      ِ                        ، ضونكة ئةو يتة ئةوثةرِي بةدرِةوييت ية ، بةال م هيوادارم
ت كـةتؤ ئامـاذةت ثي كـردووة ، وة                                                                            نةبي تء تةنها هةل ةيةكي ماناييء حةر  بيـ 
                     ِ                                                   ةرنا مك خوي نةري بةرِي دو ئازيدو مامؤستاياني ئاييينء زمانةوانـةكان دةكـةم   
                                                                 بةداوةر بةسةر نوسينةكةتةوة بؤئةوةي هةموويت بةةواني بؤ يي بكةنـةوة  

ــة لةنو    ــاري كي ك ــؤل ة ــةوةي ت ــةهيواي ئ ــيتء                                    ب ــةدا نةض ــينةكانتدا بةهةل                              س
                                                                 كاتي كين يتي كت نوسي هةول  بدةي بـةةواني ثي يـدا بضـيتةوةو كةسـي كين     
ــةةواني      ــةمووي ب ــةوة هةره ــرد بةئامانةت ــينةكانت ك ــوونةوةي بؤنوس                                                               ثي داض
                                                             ِ         خبوي ني تةوة نةوةكو هةل ةيةكي  ةورةي لةو ةؤرةي بةسةردا تي  ثةرِي تء ئـةو  

                                           لي  بي تء خؤي لةمةسةلةكة بشاري تةوة ، بؤيـة                               ئا اي لي  نةبي ت ياخود ئا اي 
                                                                     داوام لةخوداي  ةورةية سةرةتا مكء دواتر تؤو دواي ئةوةل خوي نةري ئازيد 
ــتء نةكةوينــة داوي يــةيتانةوةو   ــةي زمــانء دل ء ضــاو بثاري دي                                                                      لةخراثــةو هةل 
                                      ِ                  نةبينـــة بـــانطتوازي يـــةيتان لـــةبؤ كـــاري بةدرِةويـــيتء حـــةال ل كردني       

   .                 ذلك والقادر عليه         إنه ولي          حةرامةكان.

     ِ                                                    ســةرةرِاي ئــةوةي كــة ئــةو فــةرموودةي ثي شــوو كــة ئاماذةمــان ثي ــدا    _  10  
ــةدةمي ثي  ةم ــةري خــوداوة )   ــةوةي كــة فــةرموودةي هةل  ةســرتاوة ب   (                                                          ب

                                                                      لةبنضينةدا زؤر بي  بنةمايةو هةروةها درؤيةكي  ةورةية بـةدةمي ثي  ةم ـةري   
  (    221                    ِ   ستاوة بةل كو لة الثـةرِة )                                 ( ، بةال م كاكة تاني  بةوةوة نةوة       خوداوة)
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                                                 ( بةس خةريكي ييكردنةوةي ئةو فةرموودة هةل  ةسرتاوة    226         ِ   تاكو الثةرِة )
                                                                بووة )مـك عشـ  ......( ، ديسـانةوة زؤر بةالمـةوة سـةيرة لـةهيض كـام ئـةو         
    ِ                                                           الثةرِانةدا نةهاتووة بؤثشتطريي تسةكانيء ثشتطريي فةرموودةكةل ئايةتء 

                                    ضـووة ضـةنديك يـيعري يـاعرياني هي نـاوة ،                                   فةرموودة بهي ني ت ةطة لـةوةي 
   ِ                                                                   بةرِاسيت مك دةثرس  ، ئايا دةكري ت ييعري ياعريان بكري تة بةل طة بؤحةال ل ء 
                                                                حةرامي يت ؟ .ياخود كاكة تاني  ضووة ويةي )كتمان(ي بةيي وةيةكي  شـيت  
                                                             يــيكردؤتةوةو يــان بةيــاني ئــةوةل هــةول ي داوة ض لةســوودي وتةكانيــدا   

                     ِ                              اويةتية ثال ي عيش ء رِاستةوخؤ بؤئةوةي زيـاتر وتـةكاني                    دةبينري ت ئةمين د
ــاعريي كي       ــيعري ي ــةر ي ــةمني ني ت يةكس ــاييين بس ــةك ئ ــةتب ي ن ــةي ع                                                             بةبةل ط

                           هي ناوةتةوةو يي كردؤتةوة .

                                                 ِ                     برا ئازيدةكاة ، خويكة ئيماندارةكاة ئةم بةية كة برِياربوو تاي ةت بكري ت   
ــان  خوريــ  ــة ل  )ت ــةك ل       )عيشــ          ِ      ســةري رِةينوســي            يد( دا كــة نو                            بة فتو ؤي

                                                                         لةني وان عةتل ء ئاييندا(ية ،لي رةدا كؤتايي ثي  دي ـن  بـةهيواي ئـةوةي خـوداي     
ت ، وة خوي نـةري                                                                          ةورة لةهةل ةو كةمء كورتيةكاني مكء تان  خورييد ب وريـ 
   ِ                                                               بةرِي دين يادومان كات بةخوي ندنةوةي ئـةو كتي ـيء بال وكراوانـةي كـة ثشـت      

                      ِ             قةحي ةكان دةبةسـنت ، بةرِاسـيت زؤر حـةزم                                بةبةل طةي تورئانء فةرموودة
                                      ِ                         نــةكرد دري ــذة بةوةال مــةكاة بــدةم وة ســةرةرِاي ئــةوةل هــةموو وةال مــةكان 
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    ضـاك                        ِ         ة كة هةل ةكاني ئةو رِةينوسـكارة                                سوثاس بؤخودا بةو نيةتةوة نوسيوم
                        ِ                                             بكةمء هيواداريش  ئـةو بـةرِي دة بةنوسـينةكانيدا بضـي تةوةو كـاتي كين يـتي ك       

           كـةس يـايةني                                            بدات بةةواني ثي يدا بضي تةوة ضونكة هـةموو                   دةنوسي ت هةول 
                                                                 هةل ةيــة ، ةــا  ــرنط ئةوةيــة كةســي هةل ةكــةر بةخؤيــدا بضــي تةوةو بــةزوويي  
ةي ئـةوةوة كةسـي ديكـةل                                                                     هةل ةكاني ضارةسةر بكات بؤئةوةي بـةهؤي هةلـ 

              توول نةبي ت. 
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 دوا وتة :

ــةتي دام    ــةوةي مؤل  ــةم ب ــةنها دةك ــاكء ت ــوداي ت ــةني                                                    زؤر سوثاســي خ          ء تةم
                                                                      دري ذكردمء اليةساغي كردم تاوةكو تواني  لةو ماوةيةدا ئةم ناميبكة بضـووكة  
                                                                   ، هةرضةندة يتي كي وانية ، خبةمة بةرديدةي خوي نةراني كـورد زمـانء نـةوة    
                                                                     تازة ثي طةيشتواني ئةم نيشتيمانة يـريينة ، بـةو هيوايـةي تـواني ي ت  يـتي ك      

ت يـاخود كـض يـةيداي                                          بةيتي ك بكةم بؤئةوةي  ةجنةكامنان ، ةـا        ِ                      ض كـورِ بيـ 
                                                          ِ  بكةم بةحوكمة يـةرعي يـةكان سـةبارةت بةمةسـةلةيةكي  ـرنط كـة ئـةمِرؤ        
     ِ                                                      لــة ؤرِةثاني وال تــاني ئيســالمي بة شــيتء كوردســتاني خؤمشــان بةتاي ــةتي  
                                                                بووني هةيةو تورساييةكي  ةورةيي دروستكردووة لةسةر ئاسيت ثةروةردةو 

                            بةست بةثشـتيواني خـودا ئةوةيـة     ِ                                  رِةوييت كؤمةل طاي ئيسالمي ، وة تاكة مة
     ِ         ِ                                            ِ        لةم رِؤذ ارة ثرِ مةترسيدارة ةا ض ي وهات بي ت ياخود يةهةوات رِاسـتةوخؤ  
                                                                مي شكي الوامنان دا ريدةكاتء بةو يي وةيةل هـةنطاوي ك لةيـةرعة ثاكةكـةي    
ــا     ــةول ي رِي ط ــتء ه ــةدووري دة ري            ِ                                              ِ     ئيســالمء لةرِاســتة يــةتامةكةي ئيســالم ب

                                       ل دةبي ت وا لـة الوانـي ئـازيد بكـةيك يـوي ين                                 ونكردني دةدات ، بةو مةبةستة
                                                                 كارة بدي وةكـاني يـةيتان نةكـةوي ت بؤئـةوةي بةهةيـيت ثـانء بـةريك ب ي تـة         
                     ِ                                           ئارامطاو نشـينطةي دوارِؤذي ، وة الوانـي ئـازيدين خؤيةويسـيت ئـافرةتي كي      
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                                                                نامةحرةم وايان لي  نةكات لةخؤيةويسـيتء زيكـرو يـادي خـودا غافـل  بـنب ،       
                                         ضةوانةوة دذ بةيةكرت لةدل ي كدا كؤنابنةوة.                 ضونكة دوو ييت ثي 

ــةرِي دةكاة  ــةورةتريك هؤيــةك كــة    ــرا ب ــدارةكاة ، ب                                     ِ                           هــةروةها خويــكة ئيمان
                                                              ِ      كاريطةري هةبي ت بؤ سةر الوانء توويي تاواني عيشقيان بكات ، لـةم رِؤذةدا  
                                  ِ                                    برييت ية لة )تةلةفديؤنء مؤبايل( بةرِاسيت زياني هةريةكي كيان تةمايا بكةيك 

                                                  ِ             نني لةوي ديكةيان خراثرتةو زياترة ، ضونكة تةلةفديؤن رِؤذانة سـةدةها      دةبي
                             ِ                                  ؤرانيء ضةنديك فـيب ء درامـاي ِرؤمانسـي يـةت ثي شـكةل دةكـاتء دةيـةها        
                ِ                                               كضي يؤدء يةنطء رِازاوة دةخاتة سةر يايةء بةرنامة ثي شكةل دةكـات ،  

ة كـورد           ي يـةكان                              ِ                                   وماني تي دانية لي رةدا مك رِووي دةم  دةكةمة هةموو كةنالـ 
                                        ِ                   بةئيســالميء عيبمــاني يــةوة ، ضــونكة كضــي ســةر رِووت لةهةردووكيانــدا       
                          ِ                                         دةبينري ت ، دراماو فبيمة رِؤمانسي يةكان هـةردووكيان ثي شكةيـي دةكـةن ،    
                                                          كضي يؤدء يةنط هـةردووكيان دةخيةنـة سـةر يايـةو بةرنامـة ثي شـكةل       

       هةيـة ،                                                              دةكةن ئيدي هيض ةياوازي يةك نية لةنـةزةرداو وةكـو يـةك تاوانيـان     
ك لةنـةزةرةوة دةسـت ثـي                                                                        وةكو باسيشمانكرد سـةرةتاي هـةر عايـ  بوونيـ 
                                                                      دةكاتء دواتر ثبة بةثبة تاوانـةكان بةرزدةبنـةوة تـاكو دة اتـة زينـاو داوي ـك       
                                                               ثيسي ، ةطة لةهةموو ئةمانـةل مـك بةثي ويسـت  زانـي ئـةو نوسـينة لةسـةر        

                ورييد(بنوسـ  ةطـة                                            ِ           كتي يب )عيش  لةني وان عةتل ء ئايينـدا(ي بـةرِي د )تـان  خ   
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                                                                لةوةل خوانةخواستة مك هيض تةيـهريي ك بـةو بـرا ئـازيدة ناكـةم هةرضـةندة       
                                                                   لةنديكةوة يةكرتين ناناسني بةال م تكام لةو براية ئةوةية تةنها يـيت ةـوانء   
                ِ                                                     بةبةل طة خباتة رِوو خوداي  ةورةل لةتاوانء هةل ةكاني مكء ئةوين ب وري ت.

                                  مةزنء خاوةن  ـةردوون ئةوةيـة سـةرةتا                                    لةكؤتايي دا داوام لةثةروةرد اري   
                    ِ                                ِ             مــكء دواتــر ئي ــوةي بــةرِي دين لــةو تاوانــة بــةدووربطري تء رِةويــتء ئاكــاري  
                                                                    موسول مانةمان بةنسيي بكاتء دوورمان خباتةوة لةهةموو يتي ك كة ئةو ثي ـي  
   ِ                                                                نارِازي ية ، وة ئةم ناميبكةيةل هةرضي تـةواوة يـةكي تي ـدا هـةبوو  ومـاني      

                         ِ                            ل ي خوداية بةسةرمةوةو لةرِؤذي دواييدا موحاسةبةي لةسةر                   تي دا نية ئةوة فةز
                     ِ                                               دةكري  ء هةر كةمء كورِييةكيشي تي دابوو ئـةوا نةفسـي خؤمـة كـة بةهةل ةمـدا      
                                ِ                                  دةبــاتء  ومــاني تي ــدا نــي يــة لــةدوارِؤذدا لةســةري ســدا دةدري ــ  ، هةربؤيــة 

ك دةثارِايـةوة لـةخوداي  ـةورة دةيفـةرموو د ئـةي       ئيمامي عةلي ) ( كاتيـ 
ةروةرد ار خراثةكاني مك هيض كات زيانـت ثـي  نا ةيـةني ت ، وة رِةمحـةتء     ث

ميهرةبانيت بؤمك هيض كات لةتؤ كةم ناكاتةوة ، بؤيـة ئـةي ثـةروةرد ار لـي       
خؤل بة لةوةي زيانـت ثي نا ةيـةني تء ثـي   ب ةخشـة لـةو يـتةي لـةتؤ كـةم         

            ر بؤمـانء بـؤ                ِ       ِ                        وة ئي وةي بةرِي دين رِةزيبي مةكـةن لـةدوعاي خي ـ     ناكةتةوة د.
                           هةموو ئيمانداري كي ديكةل .
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 وأخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني

 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى أله وصحبه وسلم أمجعني
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