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

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

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

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

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

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

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

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

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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 بةناوى خواى طةورةوميهرةبان

 ثيَشةكى

الة احلمُد هلل ربِّ العاملني, والعاقبة للمتقني, والعدوان إاّل على الظاملني, والص   
املرسلني, وقائد الغر احملجلني, وعلى آله وصحبِه أمجعني, أما  والسالم على سيد

 بعد.....

بيَ ئاطايي دةرديَكى زيانبةخش وبةئاكامة, نةخؤشيةكى ترسناك وسامناكة, زالَ    
دةبيَ بةسةر دَلةكانداو لةناخ ودةروونةكاندا جيَطريدةبيَ ودةنيشيَتةوة, ثاشان ئةندامةكان 

 كؤت وبةند دةكات. وجةستةش

ورِؤذى دوايي,  زؤربةى خةَلكى ئةمرِؤ لة بيَئاطاييةكى رِاستةقينةدا دةذين لةخوا   
رِازاوةيي ذيانى دونيا تووشى فيتنةيانى كردووة, هيوادريَذى هةَلى خةَلةتاندوون, 
سةرمةشق ورِيَثيشاندةريان بووةتة هةواوئارةزوو شةيتان ونةفسى بةدفةرمان, لةطةلَ 

 !! ادةزانن شتيَكى ضاك ئةجنام دةدةندا وئةوةش
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 خوَينةرى يةكخواثةرست !

كةى لةم بيَئاطاييةت بةخةبةرديَيتةوة؟ كةى لةم خةوةت هةَلدةستى؟ كةى    
دةطةرِيَيتةوة بؤ بيَدارى وهؤش وذيري؟ كةى ضاك دةبيتةوة لةطةلَ ثةروةردطارت؟ كةى 

ة وسلم(؟ كةى ئيش بؤ دوارِؤذت ضاوليَكةرى ثيَغةمبةرةكةت دةبيت )صلى اهلل علي
 دةكةيت؟

كة بيَئاطايي بريتية لة كوشتنى كات لة بةتاَليدا ورِاهيَنانى  -بةرِيَز-ئايا نازانى    
نةفسة لةسةر ئةو شتانةى كة حةزى ليَيةتى وئارةزووى دةكا؟ خواى ثةروةردطار 

 دةفةرمويَت:

واتة: (1األنبياء:) چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  
تى حيساب وليَثرسينةوةى مةردم لةكاروكردةوةيان نزيك بؤتةوةو ئةوانيش لةغةفَلةت كا

َلةكيَن كةخوا ثيَيان ةضاوبيَئاطاييدان لةو رِؤذة, رِوو دةسورِيَنن وطويَيان ليَى نية, لةوة دان
 دةكات!
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 بيَئاطايي زؤربةى خةلَـك

ةطةر بريبكةيتةوة لةحاَلى ئةم ثيَشةوا ابن قيم )رِةمحةتى خواى ليَبيَت( دةَليَت: " ئ   
خةَلكة دةبينيت هةموويان مةطةر كةمرت لةكةميَكيان نةبيَت دَلةكانيان بيَئاطاية لةيادى 
خوا, شويَنى ئارةزوويان دةكةون, بؤية كارووباريان بووةتة هةَلةشةيي وكةمتةرخةمى, 

, بةَلكو سةرقاَلن واتة كةمتةرخةمن لةوةى سووديان ثيَدةطةيةنيَت وبةرذةوةنديانى تيَداية
 بةوةى سووديان ثيَناطةيةنيَت وبةزةرةيان دةشكيَتةوة ئيَستا يان دواتر".

 و بينيـت كة ضؤن زؤربةى خةَلك لةخوا بيَئاطان ! و شويَنكةوتةى حةز   
كاروبارى دينى خؤيان بةآلم بؤ كارى دونيايي  ئارةزووةكانيانن, وكةمتةرخةم وبيَئاطان لة

خب  مب  ىب  يب   چ  يدا, خواى ميهرةبان دةفةرمويَت:زؤرزان و رِؤضوون تيَ

واتة: زؤربةى خةَلك, هةرضةندة تؤ زؤر سووريش  )يوسف( چجت  حت  خت   
 بي وتيَبكؤشى بؤباوةرِهيَنانيان, ئةوان هةر باوةرِناهيَنن.

  ۉۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  يان دةفةرمويَت:

 (.116)األنعام:چ

كانى ئةم سةرزةوية, كةبيَباوةرِن, طويَرِايةَلى وثةيرِةوى بكةيت واتة: ئةطةر لةزؤربةى خةَل
 ئةوا لة رِيَطةى خوا الت دةدةن وضةواشةو سةرليَشيَواوت ئةكةن.
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يونس: ) چڑ  ک  ک  ک  ک ژ  ڑچ  وة هةروةها دةفةرمويَت:
 وغافَلن. واتة: بيَطومان زؤربةى خةَلكى لةنيشانةكانى ئيَمة بيَئاطا(92

وثؤزشة بؤيان؟  بيَئاطايي ئةو خةَلكة لة خواو رِؤذى دوايي بةَلطة بةآلم ئايا   
 رِةحمنية بةدةستيانةوة, بةَلكو بةَلطةية لةسةريان, ضونكة خواى بة نةخيَر....بةَلطة

ثيَغةمبةرانى رِةوانةكردووة ئةوانيش خةَلكيان بانط كردووة بؤثةرستنى خوا بةتاك 
يَضكةكانى طومرِايي, وةهةروةها ثةرتووكيشى وتةنهايي, و وازهيَنان لة بيَئاطايي ورِ

 دابةزاندووة كةتيَيدا وريايي دةداتة خةَلك لةبيَئاطايي وبيَداريان دةكاتةوة. 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  چ  خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:

 چى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ولةسةرخؤ, هةميشة طةورةيي واتة: بةالرةملى وبةترسةوةو بةنهيَنى (.205)األعراف:
هةموو بةرةبةيان ودةماودةمى ئيَوارانيَك وهةرطيز وة خواى ثةروةردطارت يادبكة, 

 لةبيَئاطايان مةبة.

بؤية لةسةر بةندة ثيَويستة كة هةركات ضووة حاَلةتيَكى بيَئاطاييةوة يادى خوابكات 
و رِاكردووةكان و وسووربيَ لةسةرى, بةو شيَوةية وةكو جةنطاوةريَكى ليَديَت لةنيَ

 زيندوويةك لةنيَو مردووةكان". 
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 سـزاى ئةوانةى بيَئاطـان

ئةو كةسانةى كةبيَئاطان و بةو شيَوةية ذيان دةطوزةريَنن, ضةند سزايةكى دونيايي    
 وقيامةتيان بؤ هةية:

  خواى طةورة هةواَلمان دةداتىَ سةبارةت بةوةى كة سزا دونياييةكان بةهؤى
 باوةرِيان ثيَ نةبوو ودرؤخسنت وبيَئاطاييةوةية, بؤية دةربارةى طةىل موسا كاتىَ بة

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے ۓ   چ  ئازارياندا دةفةرمويَـت:

 ( .136)األعراف:چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

خنكان, لةبةر ئةوةى وواتة: ئيَمةش تؤَلةمان ىلَ سةندن ولة دةرياى نيلدا نقوممان كردن 
بؤية  ،دانـاو غافلَ وطيَل وبيَئاطاش بوون ليَيان انى ئيَمةيان بةدرؤئايةت وموعجيزةك

 هةوَلى بةدرؤخستنةوةيان دةدا.

 طيَرِاوة بة دوامؤَلطة -كة جيَطاى سزا قيامةتيةكةيةتى-خواى طةورة دؤزةخى 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ  ونشينطةى ئةوانةى بيَئاطان, دةفةرمويَت:

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   پپ

واتة: زؤريَكمان )األعراف(  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڦٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ
كةضى هةقى ثيَ وةرناطرن وتيَ  ،وئادةمى بؤ دؤزةخ بةدى هيَنا, دَليان هةية لةجنؤكة
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كةضى دةسةآلتى خواى ثيَ نابينن وة هةستى بيستنيان  ،ناطةن لةهةق وضاويان هةية
ن بةَلكو لةئاذةَليش (وبزن و وشرتو طا مةرِ)مانة وةك ئاذةلَ هةية, بةآلم ثيَى نابيسن, ئة

 ويََلتـرن, ئةوانةن غافلَ وبيَئاطا لةئايةتةكامنان. 

ئةم ئايةتة رِوونى دةكاتةوة كة سةرةجنام و دواشويَنى بيَئاطايان بريتية لة دؤزةخ كة 
رنةطرت, خراثرتين ضارةنووسة, ضونكة ئةوانة سووديان لة هةست وئةندامةكانيان وة

بةَلكو خستيانة خزمةت دونياو سةرثيَضى خوايان ثيَدةكرد, هةَلنةسان بة ثيَدانى مافى 
 بذيَرى ثيَيان.  شوكرانة

دَليان هةية بةآلم دآلنيَكى رِةقة وهيض ئوميَديَكى ليَناكرىَ, ناهةذىَ ونةرم نابيَت,    
ةكو بةردة بةَلكو سوودوثةند لةهيض ئامؤذطارى ووتاريَكى ترس ئاميَز وةرناطرىَ, و

 رِةقتـر !!

وة ضاويشيان هةيةو رِووكةشى شتةكانى ثيَ دةبينـن, بةآلم حةقيقةت وناوةخنى    
رِاستيةكانى ثيَ نابينـن, ناتوانن جياكارى بكةن ثيَى لةنيَوان شتانى سوودبةخش 

 وزيانبةخش.

ديَرن بؤ درؤو ئةاوة طويَيشيان هةية بةآلم شتة ثووض وبةتاَلةكانى ثيَ دةبيسن و طوىَ رِ   
طؤرانى وغةيبةت وفيتنةيي, سوودى ليَ وةرناطرن بؤ بيستنى حةق و رِاستى كة بريتية 
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لة كتيَب وفةرمايشتى خواو سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى)صلى اهلل علية وسلم( وئةوةشى 
 لةوانةوة هةَلدةهيَنجريَن.

ان بيَت ...... تن وئاسوودةيي لةوانةوة ضةند دوورة كة ئةوة حاَليوئاى سةركة   
 رِيَنموونى ودامةزراوى لةسةر دين ضةند دوورة ليَيانةوة كةئةوة رِيَبازو رِيَضكةيان بيَت.  

 :ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 (.)يونس چٿ  ٹ  ٹ  

وليقاى ئيَمة نية  وبرِوايان بة ديدار ا ئوميَدواتة: بيَطومان ئةوانةى وا لة رِؤذى قيامةتد
رِازين وثيَى دَلنيان )واتة ثاَليان ثيَوة  -لةجياتى دوارِؤذ-وبؤ خؤشيان بةم ذيانى دونياية

وئايةتةكانى  داوة وادةزانن هةتاهةتاية تيَيدا دةميَننةوة(, وة ئةوانةش كةلة نيشانة
هؤى ئةو كارة  بة ، طرى دؤزةخةئيَمة بيَئاطان جيَ وشويَنى ئةوانة طشت هةر ئا

 خراثانةوة لةدونيادا كردويانن.

 :ک  چ  وة هةروةرها سةبارةت بة سزاى بيَئاطايان لة دؤزةخدا دةفةرمويَـت

ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  



 

 

 8 ba8.org 

 ..................................................................  ؟ئاطايي هةتا كةي آب

ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

 )األنبياء( . چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

، ئةوسا ئيرت بةَليَنة رِاست ودروستةكةش "بؤهاتنى قيامةت" نزيك دةبيَتةوة  واتة:
هةر ياجوج وماجوج لةو جيَطاى خؤيانةوة هاتنة دةرىَ ئةوة ئيرت قيامةتيش  :واتة

خوانةناس وبيَربِوان ئةبَلةق ئةبيَ و, لةجيَى كة نزيكة, ئةوسا ئيرت ضاوى ئةوكةسانةى 
ةحةتى ئةو رِؤذة ضاويان بؤ ناترووكىَ, هاواريان ىلَ بةرز خؤى ناجوَلىَ, واتة لةبةر نارِ

وئةَليَن: ئةى تياضوو خؤمان ! بةرِاستى ئيَمة لةغةفَلةت وبيَئاطاييدابووين لةم  ئةبيَتةوة
ةو وئ رِؤذة, نةك هةر بيَئاطا بةَلكو ستةمكاريش بووين لةخؤمان, بيَطومان ئيَوة

ودةوةن وسووتةمةنى دؤزةخ هةردةبىَ  ارطشت دةبنة د شتانةش لةجيَى خوا ئةتانثةرست
 لةطةلَ بتةكاندا بضنة نيَويةوة. 

  خواى طةورة هةواَلمان ئةداتىَ دةربارةى ئةوةى كة هةركاتيَك بيَئاطايي باَلى
 و كيَشا بةسةر دَلداو تيَيدا حوكمى كرد سةردةكيَشىَ بؤ رِازى بوون بة كوفرو بيَباوةرِى

هةموو دةرطاكانى رِيَنموونى, و مؤركردن  دلَ ئاسوودةبوون ثيَى, و داخستنى
كةبةو هؤيةشةوة هةرطيز ثشتيوان وسةركةوتوو نابيَ بؤ  -ثةنا بةخوا-وهةَلطةرِانةوةى دلَ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ طةرِانةوةو هيدايةت وةرطرتن, خواى طةورة دةفةرمويَت: 

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

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ  ے     ھہ  ھ  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

 )النحل(. چے  ۓ  

بيَتةوة بيَطومان سزاى توند  بيَباوةرِ واتة: هةركةسيَك ثاش برِواهيَنانى بةخوا كافرو 
دا وتورِةيي خواوة مةطةر كةسيَك زؤرى ليَكرابىَ ولةو كاتةشني ق دةدرىَ ودةكةويَتة بةر

دَلنيابىَ بةئيمان, بةآلم كةسيَك بةثيَخؤشبوونى خؤى سنطى بؤكوفر فراوان وطوشاد بكاو 
ئةوة قارو تورِةيي خوايان لةسةر دةبيَ وسزايةكى طةورةشيان ،كوفرةكةشى ثيَ خؤشبىَ 

 لةدوارِؤذدا بؤهةية, ضونكة ئةوان ذيان وطوزةرانى ئةم دونيايةيان هةَلبذارد بةسةر
ةَلبذاردنى دونيا بةسةر دوارِؤذدا كافربوونة, بيَطومان خواش خةَلكانى ه ثاشةرِؤذدا, وة

وبيَباوةرِ شارةزاو رِيَنويَن ناكات بؤسةر رِيَى رِاست, ئةمانة ئةو كةسانةن كةخوا  كافر
ئيرت هةق وناهةق لةيةك جياناكةنةوة ، مؤرى بةدبةختى بةسةر دلَ وطوىَ وضاوياندا ناوة

 ن, طوىَ بةهيض شتيَك نادةن. وةئةوانة غافلَ وبيَئاطايش
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 بيَئاطايي هؤكارى هةموو خراثةيةكـة

ىَ لةو هةموو تاوان وسةرثيَضيةى كة رِوودةدات, وة لةو نئةطةر بةندة تيَرِابـمـيَ   
بةآلونةهامةتيةى كة دادةبةزيَت, وة لةو خيَروبةرةكةتةى كةهةَلطرياوة, وةياخود ئةو 

نةكايةوة وسةرهةَلدةدةن, دةبينى تةنها بيَئاطايي رِةوشتة نةشازو ناثةسةندانةى كة ديَ
بةتايبةت ئةطةر هاوكات وثةيوةست بيَـت  وة،وثاَلنةريَتى  هؤكارةكةيةتى وهاندةر
 لةطةلَ حةزوئارةزوودا.

ثيَشةوا ابن قيم )رِةمحةتى خواى ليَبيَت( دةَليَت: " كاتيَك كة بيَئاطايي لةخواو رِؤذى    
وئارةزووةوة هةموو شتيَك  بيَت بة شويَنكةوتنى حةزدوايي هاوكات وثةيوةست دة

لةنيَوانياندا لةدايك دةبيَت ودروست دةبيَت, وة زؤر جاريش يةكرتدةطرن وجيانابنةوة 
ورد بيَتةوة بةشيَوةيةكى كضوونى حاَلى ئةم دونياية لةيةكرت. وةئةوةى لة خراثى وتيَ

بنضينةيةية كةبريتني لة :  طشتى بؤى دةردةكةويَ كة هةمووى دةرهاويشتةى ئةم دوو
 بيَئاطايى و شويَنكةوتنى ئارةزوو :    

واي ليَدةكات ،بيَئاطايى دةبيَتة لةمثةريَك لةنيَوان بةندةو تيَطةيشنت و زانينى حةقدا 
بؤية دةبيَتة يةكيَك لة طومرِاكان. بةآلم  شويَنكةوتنى ئارةزوو  ،كةحةق نةناسيَت 

بؤية دةبيَتة يةكيَك لةوانةى كة ، نى حةق نةكةويَت دةبيَتة هوَى ئةوةى كة بةندة شويَ
 توورِةى خوايان لةسةرة".
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 نيشانةكانى بيَئاطـايـي

خويَنةرى خؤشةويست بيَئاطايي ضةند نيشانةيةكى هةية, جا هةركاتيَك يةكيَك    
ةوةى خؤت لةونيشانانةت هةست ثيَكرد لةخؤتدا ئةوا بزانة كةلة مةترسيدايت, وليَثرسين

بكة وفرياى ئةوة بكةوة كةلةدةستت ضووة, وةدةست بكة بةبةرةنطاربوونةوةى ئةم 
 نيشانانة بةرِيَطةى شةرعى ودروست بؤئةوةى هةتاهةتاية رِزطارت بيَت. لةو نيشانانةش:

 برِياردان بؤخوا, كةلة طةورةترينى نيشانةكانى بيَئاطايية. هاوبةش -1
 بيَباوةرِى ودوورِويي. -2

نيَربازى وخواردنةوةى مةى وجطة  زةونةكانى وةك زيناوقيَ كارة ئةجنامدانى -3
 لةوانةش.

 لةدةستدانى نويَذةكان ونةكردنى لةكاتى خؤيداو لةمزطةوت بةكؤمةلَ. -4

 كةم يادكردنى خوا. -5

 كةم خويَندنى قورئان. -6

 .ى طةورةخوا وثارِانةوةو رِووكردنة دوعا وازهيَنان لة -7

 وهةَلطرتنى. بؤ كؤكردنةوةخؤشويستنى دونياو هةولَ وليرَبِاوى  -8

 خؤضوواندن بة دوذمنانى خوا لةجل وبةرط وشيَواز و رِيَضكةياندا. -9

 هاورِيَيةتى كردنى كةسى خراث وئةوانةى خوا يادت ناخةنةوة. -10
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  كات بةسةربردن لةشتى ثرِوثووض وبيَسووددا. -11

ؤ زؤر خواردن وخواردنةوةو خةوتن وتيَكةآلوى, ضونكة سةردةكيَشىَ ب -12
 خراثبوونى دلَ وتةمةَلى ئةندامةكان لة ثةرستش.

 طويَطرتن لةطؤرانى وسةيركردنى كةناَلة ذةهراويةكانى فةساد.-13

 خؤنةثاراستـن لة حةرام وحةآللَ. -14

ئةجنامدانى حةرامكراوة رِووكةشيةكانى وةك: بةكارهيَنانى مادةى  -15
ني و, سفورى ئافرةت )ثياوان(و رِيش تاش شةروالَ شؤرِى بيَهؤشكةرو جطةرةو

 ودةرضوونيان بؤ شويَنان بةجوانى ورِازاوةيي و بؤندارى وجطةلةمانةش.

 يا أسري الغفــالت

 قد مضى العمر وفات     يا أسيـر الغفـــالت

 حّصـل الزاد وبـــادر     مسرعًا قـل الفـــوات

 فإىل كــم ذا التعامي     عن أموٍر واضحــات

  حبـار الشهـــواتوإىل كـم أنت غارق     يف

 لـم يلن قلبــك أصاًل     بالزواجر والعظــات
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 بينمـا األنسان ُيسـأل     عن أخيه..قيل مـات

 وتــراه حـملـــــوه        سرعــًة للفلــــوات

 أهلُه يبكــوا عليـــِه     حســرًة بـالعبـــرات

 أين من قد كـان يفـ     خر باجلياد الصافنـات

 اٌل جزيـــٌل     كاجلبـال الراسيـــاتولــُه مــ

 سار عنها رغـم أنــٍف     للقبور املوحشـــات 

 فاغنم العمـر وبـادر     بالتقـى قبـل املمـــات

 وأنب وارجع واقلـع     عن عظيـم السيئــات

 واطلب الغفـران ممن     ترتـجى منه اهلبــات

 ثم ناِد يف الدياجـي     يامـجيب الدعـــوات

 اعـف عنا يا رحيمـًا     وأقــلنـا العثـــرات

واتة: ئةى يةخسريى بيَئاطايي وا تةمةن رِؤيشت ولةدةست دةرضوو .... هةستة     
تويَشوو كؤبكةرةوة بةخيَرايي ثيَش ئةوةى مبريت.... هةتا كةى بيَئاطاى لة كاروكردةوةى 

ئارةزووةكان.... هةرطيز  رِوون وئاشكراى شةرع.... وةهةتا كةى نغرؤ بويتة لةدةرياى
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دَلت نةرم نابيَ بةثةندو ئامؤذطارى.... لةكاتيَكدا مرؤظ ثرسيار دةكا سةبارةت بةبراكةى 
وةآلمى دةدةنةوة بةوةى كة مردووة.... دةبينى هةَلى دةطرن بةرةو طؤرِستان.... كةس 

كةس وكارى بؤى دةطرين وبةئاخ وسويَن بؤى.... كوا ئةو كةسةى كةشانازى دةكرد بة 
وكارو لةشى خؤى.... مالَ وداراييةكى زؤرى وةكو شاخةكانى هةبوو.... كةضى ئيَستا 
بةناضارى بووةتة خؤراكى طؤرِو تةنهايي..... دة بطةرِيَوةو ثةشيمان بةرةوةو وازبيَنة 
لةتاوان وطوناه..... داواى ليَخؤشبوون بكة لةو خوايةى كة ئوميَدى ىلَ دةكريَت..... 

و ليَى بثارِيَرةوة لةشةوةزةنطى تاريكيدا وبَلىَ ئةى وةآلمدةرةوةى ثاشان بانطى بكة
 داواكان.... مبانبوورة وليَمان خؤشبة ئةى بةسؤز وبةبةزةيي وميهرةبان....

 

 ةت بة بيَئاطايي دةَليَت:سةبار كى كورديششاعرييَ وة

 لةناكةس كارييا, خاكم بةسةر, رِؤيـي بةبـا عومرم

 لةبــةر قاثى كةسىَ دةمـــرمخودا! تــؤ بـمذيَنة تا 

 

 بة زايع ضوو لة)ماال يعنى(يا وةقتم هةموو, يةعنى

 دةبىَ وةقتىَ لة)بو الوقت(ىَ بـخوازم دا تيا بـمـرم
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 ئةجةل دةورم دةدا: حازربــة وادةى دةورو تــةسليــمـة

 منى غةفَلةت زةدة هيَشتا خةريكى مةسئةلةى دةورم

 

 ضــــاوةودَلمـى ثيَـ ى دنيـا وا دةمــاغخةياَلى ثووض

 قيامةت, هةر مةطةر رِؤذى قيامةت بيَتــةوة فكــرم

   )زيادكراوى وةرطيَرِ(                                                            
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 مالَـى بيَـئاطا

 ئايا خويَنةرى بةرِيَز ئةم ماَلة دةزانى ضية؟

هةرضةندة رِازيَنرابيَتةوة بةطرانبةهاترين رِاخةرو  تاريكة وةكو طؤرِ ... ئةوة ماَليَكى
 ئاميَرو ثيَداويستى.

 ثرِة لةخراثةكارى وسةرثيَضى ئاشكرا لةدينى خوادا. ئةوة ماَليَكة

داناوةو بيَضووى هةَلهاتووة ... لةطةَلياندا بةيانى  شةيتان هيَلكةى تيَدا ئةوة ماَليَكة
 ونيوةرِؤو ئيَوارة بةشدارة.

طى نادرىَ تيَيدا بة ثةروةردةى منداَلةكانيان لةسةر داويَنثاكى و رِةوشتى طرن ماَليَكة
 بةرزو جوان.

طرنطى نادرىَ بةكاتةكانى نويَذ, نيوةرِؤ لةطةلَ عةسردا دةكريَت, مةغريب  ماَليَكة
 لةطةلَ عيشادا دةكريَت, ئةوة نويَذى بةيانى هةر مةثرسة !

 ثةكارى و بانطةشة بؤ نةنطى و ئاكارى ناباو.ثرِة لة هؤكارى بآلوبوونةوةى خرا ماَليَكة

 ثرِة لة ويَنةى هةَلواسراوى طيان لةبةر ومرؤظ و ثةيكةرو هاوشيَوةكانى. ماَليَكة

شةوانى تةرخانكراوة بـؤ سةيركردنى ئةوةى كة دةبيَتة هؤى تورِةبوونى خوا,  ماَليَكة
 ان.رِؤذةكانيشى بؤ خةوتن و ثشوودان و لةدةستدانى فةرزو واجباتةك
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 تيَكةآلوى كورِوكضى نيَوان خزمان و دراوسيَكانى تيَدا ئةجنام دةدريَت.ماَليَكة 

 زيادةرِؤيي تيَدا دةكريَت لة خواردن وخواردنةوةو كةلوثةلدا. ماَليَكة

كؤرِو مةجليسى غةيبةت ودرؤ و طاَلتةكردن وسووكايةتى بةنامووسى خةَلكى  ماَليَكة
 وبةندةكانى خواى تيَدا دةكريَت.

كة خزمةتكارو شؤفيَرو ئةندامةكانى بةكورِوكضةوة بةتةنها دةكةون لةثيَض اَليَكة م
 وثةناو شويَناندا.

ونيَرطةلةى تيَدا  طويَبيستى دةنطى بةرزى طؤرانى دةبيت و دووكةَلى جطةرة ماَليَكة
 بةرزدةبيَتةوة.

فةرمان طويَبيستى قورئان نابيت كة خبويَندريَت, يان زيكرويادى خوا, نة ماَليَكة
 بةضاكةو نة نةهى لة خراثة.

داب ونةريتى تيَدا بةثريؤز رِادةطرييَت وطرنطى دةدريَت بة مؤديَلى جلوبةرطى  ماَليَكة
ثيَضةوانةى شةرع, ئافرةتةكانى رِاهاتوون بةثؤشني ولةبةركردنى جلى رِازاوةو تةسك و 

وةرةق ودؤمينة  تةنك و كراوةو كورت بةرانبةر بة نامةحرةم, ثياوانيش بةيارى كردنى
 وشةترةنج و ثؤشينى ئاَلتون وئاوريشم و لووتبةرزى نواندن بةرانبةر بةندةكانى خوا.

 تيَيدا ئازارى دايك وباوك دةدريَت و سيلة وثةيوةندى رِةحم ناطةيةنريَت. ماَليَكة
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 هةتيوى تيَدايةو ئةشكةجنةى دةدريَت ومافى نادريَتىَ. ماَليَكة

 دا دةكرىَ لةموسَلمانان و ئامؤذطارى تيَدا نية.غةش وخيانةتى تيَ ماَليَكة

 سةرؤك وسةرطةورةى نيةو هةموو بةويستى خؤى هةَلسوكةوت دةكات. ماَليَكة
 ماَلةكةت يةكيَك نةبيَت لةو ماآلنةو لةوانيش نةضيَـت. ئامان ئةى خويَنةرى ضاكةخواز

 
 جياوازة لةوانة بةرِاستى ماَلى موسَلمان

 ....ثاكى وثاكداويَنيةماَلى 
 رِيَزو وةفاوثياوةتية....ماَلى 
 ناوةندطريية وزيَدةرِؤيي نةكردنة لةشتةكاندا....ماَلى 
 زيكروقورئان خويَندنة....ماَلى 
  نويَذو رِؤذووة.....ماَلى 
 زانست وزانينة.....ماَلى 
 ضاكةكردن وسيلةى رِةمحة....ماَلى 
 .....تةقواو خواثةرستيةماَلى 

 ى دونيا.ودةيي دةكات لةجةجناَلى و ذاوةذاوهةست بةئاسو دةروونتئاوها ماَليَك  
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 بـانطـيَك لة كانطاى دلَـةوة

ئةى بيَئاطا.... ئةى ئةوكةسةى كة لةسةر رِيَطةى بيَئاطايي و كات كوشتنى... ئةى    
ئةو كةسةى كة طوىَ نادةى بةحةآللَ وحةرام, ئةمرو نةهى, طويَرِايةَلى وسةرثيَضى, 

 ى وخراثةكارى.ضاكةكار

هةركاتيَك حةزو ويستت ئارةزووى شتيَك بكات ئةجنامى دةدةى.... وة هةركاتيَك 
دةطيَرِى.... وة هةركة ى نامةحرةميَك بكات رِووى بؤ وةرضاوت تامةزرؤى بينيـن

دةستت ئارةزووى بةركةوتنى حةراميَك بكات ئةجنامى دةدةى.... وة قاضةكانت حةزيان 
يَنيَكى نةشياو ثيَيان دةرِؤيت.... ورطت حةزى بةخواردنى تةنانةت لة رِؤيشنت بيَت بؤ شو

 حةراميَكيش بيَت خؤثاريَزى ناكةى !!

 ئايا شةرم ناكةى لةبينينى خوا بؤت؟

 چڳ  ڳ    ڳ   ڳچ  ئايا لة تؤَلةو سزاى خوا ناترسى؟ كةبةرِاستى سةختة:

 .بةهيَز و توندةخوا ئيَش ثيَطةيةنةرو  طرتنىواتة: بةرِاستى سزاو  (.102)هود:

ِإَذا  َحتَّى ِإنَّ اللََّه َلُيْمِلي ِللظَّاِلِم وة ثيَغةمبةرى خوا)صلى اهلل علية وسلم( دةفةرمويَت"
 )رواه مسلم(" َأَخَذُه َلْم ُيْفِلْتُه
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واتة: خواى طةورة مؤَلةتى ستةمكار دةدات هةتا دةيطرىَ ولةناوى دةبات بةشيَوةيةك 
 كةلة دةستى دةرناضيَت.

 ةى براو خوشكانى داويَنثاك !ئ   

 هةتا كوىَ دةتةوىَ برِؤى لةم رِيَطةى بيَئاطاييةدا وثشت كردنة ثةروةردطارت ؟

 ئايا هةست بة نامؤيي وزؤرى تاوان و طوناه ناكةيت؟

 ئايا ناتةوىَ بطةرِيَيتةوة بؤ الى ثةروةردطارت؟

ئايا غريةت ناتطرىَ كة دةبينى بةندةكانى ترى خوا ثيَشربِكيَيانة لة خواثةرستيداو تؤش 
 نوقمى تاوان وسةرثيَضى بوويتة و يةخسريى ئارةزووةكانتى؟

ئةى لةخؤبايي! هةَلمةخةَلةتىَ بة ليَبوردن وضاوثؤشى خوايي بؤت, ضونكة تؤ تؤَلةوسزا 
دوور نية لة ئايندةيةكى نزيكدا سزاى  نابينى وهةست ثيَناكةيت لةسةر تاوانةكانت,

تاوانةكانت بضيَذيت, وة لةوانةية سزابدريَيت بةهؤى تاوانةكانتةوةو هةستيشى ثيَ 
 نةكةيت, ئايا نازانى كة رِووكردنة تاوان وئاجنامدانى طوناه خودى سزاى تاوانةكانتة؟

 تة؟نةكردنى ضاكة سزاى تاوانةكان و ئايا نازانى كة ثشت كردنة خواثةرستى

 ئايا نازانى كة بيَئاطاييت لة خوا لةطةورةترينى سزاكانة؟
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واتة: ئةوةى خراثةوطوناه  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ خواى طةورة دةفةرمويَت:
 بكات دةبيَـت ئاكامى بضيَذيَت.

 ثاروويةكةوة لة بةهةشت دةركرا !! ئةوة باوكة ئادةمة)علية السالم( كة بةهؤى -
سالم( كة رِؤيشت وئيزنى خواى وةرنةطرت, خراية ئةوة يونس ثيَغةمبةرة)علية ال -

 ناو دةرياوةو نةهةنط قووتى دا !!

يةكىَ لة خواثةرستان سةيرى طةجنيَكى بيَ تووكى كرد, مامؤستاكةى ثيَى ووت:  -
 ئةم سةيركردنة ضية؟ دةبيَ سزاكةى بضيَذيت, دواى ضل سالَ قورئانى بريضوويةوة !!

عةيبةم لة كةسيَك طرت كة هةندىَ لة ددانةكانى هةندىَ لة ثيَشينان وتوويانة:  -
هةَلوةرى!! وة سةيرى ئافرةتيَكم كرد كة حةآللَ نةمابوو, كةضى دواتر هةموو ددانةكامن 

 نةبوو بؤم, سةيرى خيَزامن كرا !!

 ابن سرين دةَليَت: باسى ثياويَكم كرد بة نةبوونى, خؤم ئيفالس بووم ! -

نديَك غةمبةران وخواثةرستان وزانايانن كةهة: ئةوانة ثيَخويَنةرى خؤشةويست   
كردووة كةضى ليَيان نةبووراوة, زوبةزوو ثاداشتةكةيان  جار بيَئاطايي رِووى تيَيان

 وةرطرتووة.
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ئةى تؤ لة ض حاَليَكداى لةكاتيَكدا بيَئاطايي رِةطى كووتاوة لة دَلتدا؟ ثةيوةست بووة 
 ثيَتةوة؟ 

ى كة تووشى لةخؤبايي بوون بويتة.... وات لةطةلَ ئةوةشدا تؤ لةو خةَلكانة   
داناوة كةهةرضى دةكةيت لة تاوان وطوناه وسةرثيَضى وثاشان بةسارديةكةوة بَليَيت : 
خواية ليَم خؤشبة بةدَليَكى بيَئاطاوة, يان دوورِكات نويَذت كرد, هةرضيت كردووة 

ونة وسوودت دةرِوات و خراثةكانت دةطؤرِيَت بة ضاكة؟ نةخيَر ئةمة لةخؤبايي بو
ثيَناطةيةنيَت, ضونكة خوا هةرضى ثيَناخؤش بيَ تؤ ئةجنامى دةدةيت, كةضى تؤش 

 هةرضيت ثيَخؤش بيَت دةتةويَت خوا ثيَتى بدات !

    

 ئـــامؤذطـــارى

بةرِيَزان ! وةكو دَلمـان نةبيَت واية, وةكو بَليَى ئةم قسانة بؤ جطة لة خؤمان 
 دةكريَت...

 لية السالم( الى ثيَغةمبةر سولةميان)ع كيَمانكة كةميَسل خؤشةويستان! ثةثوولة

واتة دةبيَت سزاى بدةم. جا لةو كةسةى  چىچ  وتى:غايب بوو, سولةميان 
 .كةبةدريَذايي ذيانى غايب وثشت لةخواية..... ئايا ناترسى لةسزاو تورِةبوونى خوا
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  َلة  خضرداموسا)علية السالم( سىَ جار رِاجياوازى هةبوو لةطةل

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈچ  وت : يَيةتيةكةيدا, كةضى خضر ثيَىهاورِ

واتة: خدر وتى جا ئيَستا لةيةكرت جيادةبينةوة. ئةى ئةو كةسةى ( 78)الكهف:
    كةضةندين جار سةرثيَضى خوا دةكةيت ناترسى ثيَت بووتريَت لة خوا جيابةرةوة؟

  ,لةسةر ئةوة  لؤمةيان كردحةسةنى بةصرى كةسيَك بوو كة زؤر دةترساو دةطريا
وتى: كىَ دَلنيام دةكات لةوةى ئةطةر خوا سةيرى تاوانةكامن بكات وبفةرمويَت: ئةويش 

 بـرِؤ ليَـت خؤش نابـم !

 

 ساتـيَك لةطةلَ ئةوانةى يـادى خـوادةكةن

ثيَشينةضاكةكان حاَليَكى تريان هةبوو, ئةوان بةبةردةوامى خوا  خويَنةرى ئازيز!   
ةرستنيشدا بوون, و تيَكؤشانيَكى بةردةواميان دةكرد لةياديان بوو هةميشة لة ث

بةرانبةر دوذمنانى خوا, كةضى لةطةلَ ئةوةشدا دةترسان لةوةى ليَيان وةرنةطرييَت 
 وبدريَتةوة بةسةرياندا !! 

  حةسةنى بةصرى بةالى طةجنيَكدا تيَثةرِى كة جليَكى جوانى لةبةردابوو, كة
يَت: ئةى نةوةى ئادةم تؤ سةرسامى بة ثيَى سةرسام بووبو, حةسةنى بةصريش دةَل

طةجنيَتيةكةت, سةرسامى بة جوانيةكةت, كةضى طؤرِ جةستةت دادةثؤشيَت ودةطةيت 
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بةكردةوةكانت و رِووبةرِويان دةبيتةوة, هاوار بؤتؤ ضارةسةرى دَلت بكة, ضونكة ئةوةى 
 خوا ئةيةوىَ لة خةَلك ضاكبوونى دَلةكانيانة.

 نةوةى ئادةم ئيزنى ثيَدراوة بةكؤض كردن)مردن(  ت:وتةيةكى تريدا دةَليَلة وة
كةضى ئةوان لةسةرةتايانةوة تا كؤتاييان دانيشتوون خةريكى ياريكردن و خؤيان 

 سةرقاَلكردووة.

  ئةبو عمرانى جونى دةَليَت: ئةى خةَلكينة بة مؤَلةتدان ودواخستنى خوايي فريو
 مةخؤن, ضونكة سزاوطرتنى خوا سةخت وبةتينة.

 حى قيسى دواى مةغريبان كة رِيَطاكان ضؤلَ دةبوو, دةهات ودةرِؤيشت ئةبو ريا
ودةيوت: ئةى شةو ورِؤذ تاكةى ديَن ودةضن ولةتةمةمن دةخؤن لةكاتيَكدا من بيَئاطام 

 لةوةى ليَم داوا دةكريَت, إنا للة وإنا إلية راجعون..... إنا للة وإنا إلية راجعون.

 ى طةورةئةطةر ئيَوةش بيَئاطابن ئةوا خوا ثياوضاكيَكى تر دةَليَت: ئةى خةَلكى 
 رِؤذ لةثةرستنيدان.و  نابن وشةو بةندةطةليَكى هةية كة ليَى بيَئاطا
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 وازبـهـيَنة لةبيَـئاطايـيت

بةَلىَ هةرئيَستا وازبيَنة لةو بيَئاطاييةت كة تيَيدايت و دواى مةخة بؤكاتيَكى تر,    
يرت ناطةرِيَتةوة, وة هةروةها تةمةن لةوة بةنرخرتة ضونكة كات بريتية لة هةناسةو ض

 بةفريِؤ بضىَ لة يارى وشتى بيَسووددا.وبدرىَ  كةبةهةدةر

  يةكىَ لةثيَشينان وتويةتى: شةوو رِؤذ ئيش لة تؤ دةكةن, دةتؤش ئيشيان تيَدا
 بكة.
  يةكيَكى تر دةَليَت: شةوو رِؤذ سةرمايةى باوةرِدارة, قازاجنةكةى بةهةشتةو
 زيانةكةيشى دؤزةخة. و زةرةر

  َيةحياى كورِى مةعاز دةَليَت: بيَئاطاية ئةو كةسةى رِؤذطارةكانى لةشتى بي
بايةخدا بةسةردةبات, وة ئةندامةكانيشى تووشى نةهامةتى دةكات, دةمريَت وثيَش 

 ئةوةى بةخةبةربيَتةوة لةوةى كة دةيكات.

 نية ئةوةندةى كات ودلَ  رى دةَليَت: لة دونيادا هيض شتيَكةوةئةبو عةباسى دةين
 وضاك بن لةكاتيَكدا تؤ لة دةستيان دةدةى. بةرِيَز

  ئيرباهيمى كورِى شةيبان دةَليَت: ئةوةى كاتةكانى ذيانى بثاريَزيَت
 تيَدانةبيَت دين ودونياى بؤ ثاريَزراودةبيَت. ونةيفةوتيَنيَت لةوةى رِةزامةندى خواى

ثيَشينان وةكو ئيَمة كاتةكانى ذيانيان خويَنةرى بةرِيَز ئابةم شيَوةية بوو حاَلى 
الى كةسى ذيرةوة نامؤ نية, ضونكة خودى كات بريتية لة ةبةسةرنةدةبرد, ئةمةش ب
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ن شتت بةبىَ تةمةن, وةتةمةنيش طرانبةهاترين كاآلية الى مرؤظ, ئةدى ضؤن طرانبةهاتري
 سوود لةدةست دةدةيت؟

أن ينجينا من طرق أهل الغفلة نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من عباده الطائعني, و
 اخلاسرين, وأن يوفـقنـا إىل ما فيه اخلري والصالح يف الدنيا. آميـــــــن.

 وآخـر دعوانـا أن احلمـُد هلِل رب العــالـمـني

 والصالة والسالم على امللقب بالصادق األمني
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 ثاشكؤ     

 

 بي  ئاطايى كوشندة

 

 

 

 بةدةستكاريةوة  ىوةرطيَرِان  

 إدريس حممود 
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 بيَ ئاطايى كوشندة 

 وبعد:.على من ال نـبـي بعده احلمد هلل وحده، والصالة والسالم  

) [  اْقَتَرَب ِللنَّاِس ِحَسـاُبُهْم َوُهـْم ِفـي َغْفَلـٍة مَّْعِرُضـونَ     ] خواى طةورة دةفةرمويَت:
)زؤربةى ( ئـةوان  واتة : ليَثرسينةوةى خةَلكى نزيك بووةتةوة لة كاتيَكدا  ( 1األنبياء : 

 .بيَئاطان وثشتيان لة ئايينى خوا كردووة 

ئةوةى بريبكاتةوة لة حاَلى خةَلكى ئةم سةردةمة ئةوا دةبينيَت ئةم ئايةتة بةتةواوى 
جيَبةجآ دةبيَت بةسةر زؤرينةى زؤرى خةَلكيدا ، ئةمةش بة هؤى ثشتكردن لـة ئـايينى   

ةبةسـتةى كـة   لة بريكردنى ئـةو ئامـانج و م  خوا و بيَئاطابوون لة دوارِؤذ و بيَئاطابوون و 
وست كراوة ، وةكو ئةوةى كة دروست نةكرابن بؤ خواثةرستى بـةَلكو  مرؤظ لة ثيَناويدا در

 درووست كرابن بؤ دونيا و ئارةزووةكانى!!!

ئةوانة ئةطةر بريبكةنةوة ئةوة هةر بري لة دونيـا دةكةنـةوة ، ئةطـةر كةسـيَك يـان      
ةر لةبةر دونياية ، ئةطةر كاربكةن هـةر بـؤ دونيايـة ، لـة     شتيَكيان خؤش بويَت ئةوا ه

شةرِ و دةمةقاَلىَ دةكةن ، وة بةهؤى دونيـاوة كةمتةرخـةمى دةكـةن يـان      ثيَناو دونيادا
بةشيَكى زؤر لة فةرمانةكانى خوا وازىلَ دةهيَنن ، تةنانةت هةنديَكيان ئامـادةن لةبـةر   

نويَذةكـةى ئـةجنام نـةدات يـان      ن هتد ...كؤبوونةوةيةكى دونيايى يان ياريةكى تؤثيَن يا
 دواى خبات و لة كاتى خؤيدا ئةجنامى نةدات !!
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هةموو شتيَك شويَنى خؤى هةية لة ذيانيدا ، كار ، وةزيفة ، وةرزش ، بازرطـانى ،  
طةشتكردن ، خةوتن ، خواردن ، خواردنةوة ، جطة لة قورئان و فةرمانة ئاينةكان نةبيَت 

 دةرةوةى بازنةية !!!كة بىَ جيَطاية و لة 

دةبينيت كةسى وايان تيَداية كة لة كاروبارى دونياييدا زؤر عاقأل و زيرةكـة كةضـى   
بةَلكو وةكـو  ،هيض سووديَكى لةم عاقَلى و زيرةكيةى خؤى وةرنةطرتووة لة بوارى ئاينيدا 

)  كةسيَكى نةزان و نةخويَنـدةوار هةنـدَيك لـة فةرمانـة ئايينيـةكان جيَبـةجآ دةكـات       
 يش ئةطةر بيكات ( !!!ئةو

 َيْعَلُموَن َظاِهًرا مَِّن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعِن اْلآِخَرِة ] خواى طةورة دةفةرمويَت : 

 واتة : ئةوان هةر رِواَلةت لة ذيانى دونيا بةدى  ( 7) الروم : [  ُهْم َغاِفُلوَن

 دةكةن لة بةرامبةر قيامةتيش بيَئاطان .

ةسـانة بكـات كـة ضـةند بـة بويَريـةوة سـنورةكانى خـوا         كةسيَك تةماشاى ئـةو ك 
دةبةزيَنن و تاوان ئةجنام دةدةن لةوانةية بَليَت: ئةوانة برِوايان بة دؤزةخ نيـة يـان ئـاطرى    

 دؤزةخ بؤ ئةوان دروست نةكراوة !!!

سةرقاَلن بة طرنطيدان بة تةندروستى الشة و بةختةوةركردنى بةآلم وازيان هيَناوة لة 
 تةوةركردنى!!!رِووح و بةخ



 

 

 30 ba8.org 

 ..................................................................  ؟ئاطايي هةتا كةي آب

الى كةسى خواناسيش ئاشكراية كة بةختـةوةركردنى رِووح تـةنها بـة خواثةرسـتى     
 [  َأاَل ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب]  دةبيَت

ئةو كةسانة كاتةكانيان بة كارى خراثة و سةرثيَضى بة فريِؤ دةدةن ، هـةر ئةمةشـة   
بةختةوةرنةبوون بةهؤى ئةو كارانةوة ) وةكـو  بؤية نةك ،هؤكارى بيَتاقةتبوونيان لة ذيان 

 بيَتاقةتى كردن !!!دَلةرِاوكآ و ثيَيان وابوو ( بةَلكو زياتر تووشى 

ََ َعـن ِذْكـِرَ َفـِإنَّ َلـُه َمِعيَشـًة َضـنًكا        ]  خواى طةورة فةرموويةتى: َوَمْن َأْعـَر
وةيش رِوو وةربطيَرِيَـت لـة   : ئـة واتـة  (  124طـه :   [ ) َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمـى 

بيَطومان بؤ ئةو جؤرة كةسانة ذيانيَكى تـرش و  ،بةرنامة و يادى من و ثشتى تآ بكات 
 . تحةشر دةكريَ تاأل و ناخؤش ثيَش ديَت لة رِؤذى قيامةتيشدا بة كويَرى

، يـان تيَـدا نـةماوة    ( بالـذنب  شـعور )  ئةو كةسانة زؤريَكيان هةست بةتاوانكردن
كيان ثيَشيان واية لةسةر خيَر و ضاكةن و داكؤكى لـة كـارة ثووضـةكانيان    تةنانةت هةنديَ

 دةكةن و ثيَيان واية بةهةشت ثيَش كةسانى تر دةرطاكانى بؤ ئةوان واآلكراوة!!!

لةبرييان ضووة يان رِاسترت بَليَني لة بريى خؤيان بردووةتةوة كة ئةوان رِؤذانة دةيةها و 
رؤ و بوهتـان و غةيبـةت و تةماشـاكردنى نامـةحرةم و     سةدةها تاوان ئةجنام دةدةن لة د

رِؤذووى  رِيش تاشني و ئازاردانى دايك و باوك و دراوسآ و دواخسـتنى نويَـذ و نـةطرتنى   
 رِةمةزان و ضةندةها تاوانى ت
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بةآلم ئةوان بة سووك سةيرى دةكـةن و بـة بضـوكى    ، ريش كة الى خوا زؤر طةورةن 
" إيـاكم  كة فةرموويـةتى:    نرخةى ثيَغةمبةرى خوا دادةنيَن بيَئاطا لةو فةرموودة بة

) السلسـلة الصـحيحة :   وحمقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت على العبـد أهلكتـه "   
389 )   

 بة رِاستى مرؤظى خواناس و ذير لةو كةسانة سةرسام دةبيَت :

خؤيـان   ئايا ئةوانة لةو ذيانة ثرِ لة تاوانة بيَزار نةبوون ؟! ئايـا ثرسـيار لـة نةفسـى    
 ناكةن ؟! ئايا ئةو كةسانة بيَئاطان لةوةى ضى لة ثاش ئةو تاوان و طوناهانةوة هةية ؟!

مردن ثاشان طؤرِ ثاشان زيندووبوونةوة ثاشان حةشر و حيساب ثاشان يان سـزاى بـة   
 .ئيَشى خوايى يان خؤشى نةبرِاوةى ناو بةهةشت 

 ؟ئايا بؤ ضيَذ و خؤشيةكى كةم ئةو شتانةت لة بريكردووة 

بةرِاستى ئةطةر حاَلةكةت وابيَت ئةوا ثيَويستة بطريةيت بؤ مردنى دَلت دَليَـك كـة   
  ( 74)البقرة : [ َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفَيْخُرُج ِمْنُه اْلَماء] ضونكة ،لة بةرد رِةقرتة 

بـةئاطر دةتويَتـةوة   كـةمرتة و  وة لة ئاسنيش رِةقرتة ضونكة ئاسن لة بةردرِةقيةكـةى 
 ةالم بةرد كة ئاطرت ليَدا ثةرت دةبيَت و ناتويَتةوة !!ب

 ئاى بؤ كةسيَكى ذير بريبكاتةوة و ثةند وةربطريَت و خؤى ئامادةبكات بؤ رِؤذيَك  



 

 

 32 ba8.org 

 ..................................................................  ؟ئاطايي هةتا كةي آب

كة ضاوةكان تيايدا ئةبَلةق دةبن ، كورِ لة باوك ، دايك لة منداأل هةَلـديَت خـةَلكى   
رِؤذةدا هـةموو رِاسـتيةك رِوون   لة ترسدا وةكو سةرخؤش وان ئةزانيت بؤ ؟ ضـونكة لـةو   

دةبيَتةوة وطويَيان لة سزا و نركة و ناَلةى دؤزةخ دةبيَت بؤية لة ترسـدا نـازانن بـؤ كـو      
 بضن، ئاى لةو رِؤذة سةختة) خواية ثةنامان بدة و مبان ثاريَزة(.

 ُل َفَسْوَف َيْعَلُموَنَذْرُهْم َيْأُكُلوْا َوَيَتَمتَُّعوْا َوُيْلِهِهُم اأَلَم]  خواى طةورة دةفةرمويَت:
، واتة: وازيان ىلَ بهيَنـة بـا خبـؤن و رِابـويَرن و هيـوا و ئاواتيـان       (  3) الحجر : [ 

 سةرطةرم و بيَئاطايان بكات ، سةرةجنامى خؤيان دةبيننةوة ) ضيان بةسةرديَت ( .

ئايا كاتى ئةوة نةهاتووة هـةموو موسـَلمانيَك حةقيقـةتى ذيـان و ئـةو ئامـانج و       
 ة بزانيَت كة لة ثيَناويدا درووستكراوة ؟مةبةست

 أمـا واهلل لـو علم األنام       ملـا خلقوا ملا غفلوا وناموا

 لقد خلقوا ملا لو أبصرته      عيون قلوبهم تاهوا وهاموا

 ممـــات ثم قرب ثم حشر      وتوبيخ وأهـــــوال عظام

ويَنيتةوة كةميَك لةسةر ئةى ئةو كةسةى ئةم نوسراوة دةخ:  برِوادارى خؤشةويستت  
ديَرِةكانى بوةستة و ثرسيار لة نةفسى خؤت بكة و برِوانة بزانة تؤ ضـؤنيت لـةم ذيانـةدا    
ئايا تؤ لةو كةسة بيَئاطايانةيت كة لة سةرةوة بامسان كردن يان نا ؟ وة ئايـا تـؤ لةسـةر    
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بـة ثـآى    ئةو رِيَطا رِاستةيت كة طةيةنةرتة بة رِةزامةندى خوا و بةهةشـتةكةى؟ يـاخود  
 ئارةزووةكانت هةَلسوكةوت دةكةيت و فةرمانة ئاينيةكانت بة الوة طرنط نية؟

بؤيـة خـةمى خبـؤ و    ، وا نازامن شتيَكت هةبآ لة نةفست طـرنطرت و بـةنرخرت بيَـت    
 هةوَلى رِزطاركردنى بدة لة ئاطرى دؤزةخ و توورِةيى خواى بةدةسةآلت .

ى تةواو و بآ كةم و كورتية و نابآ بةش برِوادارى خؤشةويستم : ئايينى خوا ئاينيَك
بةش بكريَت ، بؤية ثابةندبوون بة بةشيَك لة دين و وةالنانى بةشيَكى ترى نادروستة و 

َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب ] :هةرِةشةى توندى خوايى لةسةرة ، وةكو فةرموويةتى
ٌَ ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم  َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاء َمن َيْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ِخْز

 ( . 85) البقرة : [ اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن

موسَلمانى رِاستةقينة لة هةموو كاتيَكدا خـواى لـة بـرية و ثةرستشـى بـؤ ئـةجنام       
ةنهايى بة ثيَضةوانةى كةسـانى بيَئاطـا و نةفامـةوة كـة هـةر لةسـةر       دةدات بة تاك و ت

بةرماأل يان لة ناو مزطةوتدا خوايان لة برية و كاتةكانى تر لـة نـاو بيَئاطاييـدا دةذيـن ،     
ئةمةش بةَلطةية لةسةر كاَلفامى و خراث تيَطةيشـتووى ئـةو كةسـانة ) خـواى طـةورة      

ةويستم : ئـةى ئـةو كةسـةى سةرثيَضـى خـوا      لةوانة بةدوورمان بطريَت ( برِوادارى خؤش
دةكةيت تا كةى ئةم بيَئاطايى و سةرثيَضية ؟! تاكةى ثشتكردن لة ئـايينى خـوا ؟! ئايـا    
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كاتى ئةوة نةهاتووة دَلة بةردينةكةت نةرم ببيَت و لة ثةروةردطارى جيهانـةكان برتسـيَت   
 ؟!

)  [َن اْلَحـقِّ  ــــ ا َنـَزَل مِ ـــ ْم ِلِذْكِر اللَِّه َوَمَأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُه] 

واتة : ئايا ئيرت كاتى ئةوة نةهاتووة بؤ ئةوانـةى كـة باوةرِيـان هيَنـاوة      ( 16احلديد : 

دَلةكانيان بة نوورى ئيمان ملكةض و رِووناك ببيَتةوة و ترسى خواى تيَدا برِويَنن بة هـؤى  
 ى كة رِةوانةكراوة .يادى بةردةوامى خوا و ئةو قورئانة

ئايا كاتى ئةوة نةهاتووة بطةيت بة كاروانى تةوبةكاران ؟! ئايا تؤ لةوان كةمرتيت؟! 
 ؟ةوةت ناويَت كة ئةوان دةيانةويَتنةخيَر . ئايا ئ

ئايا ئةوان ثيَويستيان بة ثاداشتى خواية و تؤ ثيَويستت ثآى نية ؟! ئايا ئـةوان لـة   
خوا ناترسيت ؟! ئايا بةهةشتت ناويَت ؟! بريبكةرةوة لة خوا دةترسن و تؤ بةهيَزيت و لة 

 بينينى خواى طةورة لة بةهةشتدا .

و هاوةَلةكانيـدا   بريبكةرةوة كة تؤ لةبةهةشتدا تةوقة لةطةأل ثيَغةمبةرى خـوا  
 ( . رضي اهلل عنهم)  دةكةيت

الّلـُه َعَلـْيِهم مِّـَن النَِّبـيِّنَي      َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرَُّسـوَل َفُأْوَلِئـَك َمـَع الَّـِذيَن َأْنَعـمَ     ] 
واتـة :  (  69) النسـاء :  [ َوالصِّدِّيِقنَي َوالشَُّهَداء َوالصَّاِلِحنَي َوَحُسَن ُأوَلِئـَك َرِفيًقـا  
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بكات جا ئةوانة لةطةأل ئةو كةسانةدا دةبـن كـة    ئةوةى طويَرِايةَلى خوا و ثيَغةمبةرةكةى
ا لـة ثيَغةمبـةران و رِاسـتطؤيان و شـةهيدان و     خوا ناز و نيعمةتى رِذاندووة بةسـةرياند 

 ثياوضاكان ، ئاى كة ئةوانة هاورِ  و هاودةميَكى ضاك و بآ ويَنةن !

خةياَلى ئةوة بكة كة تؤ لـة نـاو باخـةكانى بةهةشـتدايت ، ئـةو بةهةشـتةى كـة        
 رِووبارى ئاوو رِووبارى شري و رِووبارى مةى و رِووبارى هةنطوينى ثاَلفتـةكراو و ضـةندين  

سثى رِووبارى ترى تيَدا هةية ، هةر لةو بةهةشتةدا حؤرى ضاوطةشى تازة سنط كردووى 
 هةميشة كضى تيَداية .

بري لةوةش بكةرةوة كة دؤزةخيَك هةية خواى طةورة بـؤ تاوانبـارانى ئامـادةكردووة    
اُدوا ُكلََّمـا َأرَ ] كة ثرِة لة نارِةحةتى و ئيَش و ئازار و ئةشكةجنة ) خوا ثةنامان بدات ( 

 ( 22) احلج : [ ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق  َغّم َأن َيْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن

واتة : هةر كة هةوأل بدةن و بيانةويَت خؤيان رِزطار بكةن و لةو سزاية هةَلبيَن ) بة  
ى سـووتان و  قامضى و تيَهةَلدان ( دةطيَرِدريَنةوة ناوى و ثيَيـان دةوتريَـت : بضـيَذن سـزا    

 .ئاطر

ضونكة دونيا هةر بـةو   ،وريابة نةكةى بة دونيا و خؤشية كاتيةكانى هةَلبخةَلةتيَيت
َواْضـِرْب َلُهـم مََّثـَل اْلَحَيـاِة     ] شيَوةيةية كة خواى طةورة لةم ئايةتةدا باسى كـردووة : 

َِ َفَأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرَِّيـاحُ الدُّْنَيا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن السََّماء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت اْل  َأْر
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 واتـة : ئـةى ثيَغةمبـةر     ( 45) الكهف : [  َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدًرا
 منوونةيان بؤ بهيَنةرةوة كة ذيانى دونيا وةك ئةو ئاوى بارانة واية كة لة ئامسانةوة 

 ةكدا ديَن ، لةدواى ماوةيةكى كةم ) هةر دةيباريَنني و رِووةكى زةوى بة هؤيةوة بةي

الوالدا ئةو رِووةك و طذوطياية ( دةبيَتة ثووش و ثةآلشيَكى ورد و خـاش ، رِةشـةبا بـةم    
بآلوى دةكاتةوة ، خواى طةورة هةميشة و بةردةوام دةسةآلتى بةسـةر هـةموو شـتيَكدا    

 هةية .

لـة  ، ى دونيـايى بيَـت   سويَند بة خوا بؤ كةسى ذير شياو نية خةريكى طاَلتة و طةث
بيَـت ، بـري لـةو كةسـانة      يَىكاتيَكدا ئةو هةموو نارِةحةتيةى قـةبر و قيامـةت ضـاوةرِ   

بكةرةوة كة مردن و دونيايان بةجآ هيَشت ، سويَند بة خوا تؤش وةكو ئةوان دونيـا بـة   
جآ دةهيََليت ، بؤية وريابة و هةَلةى ئةو كةسـانة دووبـارة مةكـةرةوة كـة بـة خراثـى       

يان بة جآ هيَشت ، ضونكة دوايى ئةو سزايةى ئةوان دةيضةذن هةمان سزاش بؤ تـؤ  دونيا
 هةية، خؤت رِزطاربكة ثيَش ئةوةى بَليَيت:  

واتة  ( 100 ،99) املؤمنون :[َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكُت  َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن] 

ةجنام بدةم و ئةو هةالنةى لة دةستم ضووة : ثةروةردطارا مبطيَرِةوة بؤ دونيا بةَلكو ضاكة ئ
 لةمةودوا لة دةستى نةدةم .
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 كؤتايى

ئةى برِوادارى خؤشةويست : زيرةكبة و برِيارى تةوبةيةكى رِاستةقينة بدة، تةوبةيةك 
كة فرميَسكى ضاو و كوَلةى دأل و ضةكةرةكردنى تؤوى ئيمان و كردةوةى ضاكى 

يَنن ، ئاى ضةند خؤشة ئةو فيَنكييةى لة كاتى ئةندامةكانى لةشت رِاستيةكةى بسةمل
تةوبةكردندا بة دَلى مرؤظدا ديَت ، لة ثاش تةوبةكردنيَكى رِاستةقينة ذيانيَكى نو  
دةست ثيَدةكات ، دَلةكةت بةرطيَكى سثى دةثؤشيَت ، و نةرم و ناسك دةبيَت ، كاتيَك 

ت ، ئةو كاتة دَلة منداَليَكى هةتيو ببينيت فرميَسكى بآ باوكى لة ضاو دةباريَ
ناسكةكةت هانت دةدات بةدةستت يارمةتى بدةيت و بةزمانت دَلنةوايى بكةيت و بة 
ضاوت فرميَسكى ميهرةبانى بؤ هةَلربِيَذيت و بةدَليشت خؤشت بويَت، ئةمةية ئيمان ، 

ئةوةنية تؤ نــويَذ بكةيت) هةرضةندة نويَذ زؤر طرنطة ( بةَلكو ئيمان دةيةها ئيمان هـةر 
، بؤية با لة ثاأل ئةوةى نويَذيش دةكةين با يارمةتى هةتيو و بيَوةذن و  ى هةيةبةش

 ئةطةر بة لةتة خورمايةكيش بيَت .هةذار و نةخؤشةكامنان لة برينةضيَت 

 َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ناَوآِخُر َدْعَوا


