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َ
ُُُُْْ وَنَْستََْفرِهُهُ وَنَُِتْ  ُ    بِتهللهللِ ِِتش رُتهُْوأِ َْْنرنسِتَُهلل وَِِتْش       إِنَّ احَلْمدَ هللِ نَْحمَدُهُ وَنَْستََِِ

ِّئَهللتِ َْْعمَهلللَُِهلل َِْش يَْهدِهِ اهللن َفال ُِضِلَّ َلُُ وََِْش يُْضلِْل َفال هَهللدِيَ  َلُُ وََْْرهَدُ َْْن ال إَِلَُ سَ
 إِاّل اهللن وَْحدَهُ ال رَهِْيَك َلُُ وََْْرهَدُ َْنَّ ُِحَمَّدًا عَْبدُهُ وَأَسُْ لنُُ.

اا      ا ] ِِ اا اااا اات  َّاإا َّا اا ا ِم م إِ َّاأاناا    وُّ ق اا ْ اا َّق َّاِاا اا َّق َّ تا قا يما ُوا  َ ااا َّذِاا آل ] [َيا أاياُّها
َ.[102عمران : 

ااا  َيا ]َ ااا  اَّق اها ها ْاق ِا و  َل َّاما ااا ْا اا َل َّاَّق  اا اام نِا ق َ م ما ااال اا  وت  ااا َّذِْااات  َّاِاا اا َّق ماِ ل اا   َّذِاا أاياُّها
ااااإ   ا  ااا  َّ  اااا م  ا ه  ا ْاق اااا   َّا ااااِم و  اااا ا    ا   ا    َّان  ا اااااا م ِ  َّ تا  ا اااا اذ   ا   ااات  َّاَّنامققا َ م اا ا َّاَّاِاا ااا َّق َّ تا َّذِااا

َ.[1اء :النس][عا ايقل  ق ماق يب ا

اااذال  ق َّاياا ق  اا ق ] اا  اق ذال اا ق أاعق ا َّ ي أق  ْ ي  ْ اا ْا ْ اا َّ َّاِاا اا َّ َِّ ا َّاق  ذ اا َّ قاااا قإ   يما ُوا  َ ااا َّذِاا َيا أاياُّها
ْق فاا ا فاا ق  َّ عاظ ي  ا ْ  ذات  فاااا  [.71ـ  70األحزاب : ][ذال  ق ذ ن   ال  ق َّاوام ي ط عق َِّ ا َّاما

ِْدُ: َفإِنَّ َْْصدَ َّهلل بَ ْْتهَ اَدتْديِ هَتْديُ ُِحَمَّتد       َْ   وَرَتهَّ  قَ احلدِْيثِ كََِتهللُُ اهللِ  وَََ
َّهللأِ  .األنُِْ أِ ُِْحدَثَهللتُهَهلل  وَكنلَّ ُِْحدَثَة  بِْدعٌَة  وَكنلَّ بِْدعَة  ضاَلَلٌة  وَكنلَّ ضاَلَلة  فِي ال

  ة                                                        َ          زيكرى خوا عيبادةت وبةختةوةريية بؤ دونيا وقيامةت وهؤكاريَكةة بةؤ وةوون   
         ِ                                          َ                 بةهةشت ورِزطار بوون لة ئاطرى دؤزةخ، زيكةرى خةوا هؤكاريَكةة بةؤ ئةةوةى خةواى       
                   َ                                                 ثةروةردطار ناوت بهيَنآ، زيكرى خوا تةرازووى قيامةةت قةورو ونةةندة دةكةات،     
                                                        ة              زيكرى خوا عيبادةتة ئةو عيبادةتة طةورةيةى كةةوا وةةننيب بةلةدةةى لةة قورئةان      

                  بةةةهؤى اوازى ئي ةةان                  َ  لةنةةةرة بةةةيَ ئيَ ةةة              َ           ونةةوننةتث ثيَمةمبةةةرى خةةوا 
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                                                          ِ       َ       ودةورووبةرةوة بآبةش بووينة لةةو زيكةر وعيبادةتةة طةورةيةة، بةرِانةتث ئيَ ةة زؤر       
                                          َ               َ        بآئاطايب لة زيكرى خةواى ثةةروةردطار كةة هةنةنيَت كةاتث كةةَ نةةبَيت ب مةان         
      َ                       َ                     َ      َ              ناكةويَتةوة، مةطةر لة دواى نويَذة فةرزةكان يةان هةنةنيَت كةاتيَكث تةر ئةطةةري       

                      ة          َ       َ             ؤر ترنناكة ئةطةر موونلة ان بةو شةيَوازة بيَةت زيكةرى خةواى                َ       ب مان بكةويَتةوة، ز
                               َ                                  ثةروةرطار نةكات، كةوا لة مةجلسةيَت دادةنينيةة وةةننيب نةةعات زيكةرى خةوا       

        ناكةيب.

      َ                                  َ         ة              ئايةتيَكث طةورة لةة قورئةانث ثة ؤزدا هةيةة ئَي ةةى موونةلة ان تةةنها ئةةو         
                هةر وةكةو خةواى                                    َ                         ئايةتةمان بةنة بؤ ئةوةى كةوا فةزلَ وطةورةيث زيكرى خوا بزانة

                     ، واتة: ئةةى بةنةنةكا    [152:َّذباَ ]  [فااذق    َِّن  أاذق   ق   ق                     َ    ثةروةردطار دةفةرموويَت: ]
        َ                               َ              َ                   َ   ئةطةر ئيَوة زيكرى مب بكةن ومنتان لة ب بيَت ئةوا مني  ئيَوةَ لة ب ة وبانث ئيَوة 
                                 ِ                  َ  ِ      َ    دةكةَ، موفةن ى قورئةان عةبةنويى كةوِرى عةةباو ة خوايةان َا ِرازى بيَةت ة           

                               (، واتة: ئةطةر خةواى ثةةروةردطار                                  كه اهلل إيهللكم ْكرب ِش  كهكم إيهلله       َ    فةرموويَت: )  دة
       َ           َ           َ                             َ              بانث ئيَوة بكات وئيَوةى لة ب بيَت ئةوة طةورةترة لةوةى كةةوا ئيَةوة زيكةرى خةواى     

                 ثةروةردطار بكات.

                                                            َ  َ       ئةطةر تةماشا بكةيب خواى ثةروةردطار بانث تؤ بكات وناوى تؤ بهيَنيَت ئةةوة  
                              َ                            كة تؤ ناوى خواى ثةروةردطار بهيَنيةت، كةواتةة خةواى ثةةروةردطار                    طةورةترة لةوةى 
  [ أاذق  ا ق   ق                      َ                       [ ئةطةر منتان لة ب بيَت وياد وزيكرى مب بكةةن ] فاااذق    َِّن              وةعنى داوة ]

            َ            َ                           َ                       مني  يادى ئيَوة دةكةَ وئيَوة لة ب ناكةَ، وونكة كةنانيَت هةية خواى ثةةروةردطار  
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                                 َ   ةر وةكةو خةواى ثةةروةردطار دةفةةرموويَت:         ِ                            لة رِؤذى قيامةتنا لةةب يان دةكةات هة   
[ َّ َا ا و ه  ق ها اا نااْق ااه  ق  ا اا نا   َّ ذ اااا ا يااا ق واتة: ئيَوة لة دونيةادا    ،[51:َّنعا َّ ]  [فااذقياا ق

خواى ثةروةردطارتان لة ب كرد ئةةمرِؤ ئيَةوةش لةة بة  دةكةريَب واتةة ِرةآتةان ثةآ         
 ناكريَت.

نة طرنط وثيَويستة هةةر كاتيَةت ئيَ ةة    كةواتة زيكرى خواى ثةروةردطار ئةوةن
بانث بكةيب ئةوي  بامسان دةكات بةيَ وؤن بانكردنيَت، ئةبو هورةيرة ة خةواى اَ   

ُْدَ َظتشِّ عَْبتدِي بِتي    »فةرمووى:  رِازى بيَت ة دةفةرموويَت: ثيَمةمبةرى خوا  َْنَهلل عِ
َكْهتُُُ فِي نَْرسِي وَإِْن  ََكهَنِي فِي ََِلٍإ  ََكْهتُتُُ  وََْنَهلل ََُُِِ إِ َا  ََكهَنِي َفإِْن  ََكهَنِي فِي نَْرسُِِ  َ

ُْهُْم ٍْْه ِِ هةر كاتيَت ناوى منث هيَنةا وزيكةرى منةث كةرد مةب       ، واتة:1«فِي ََِلٍإ ََ
لةطةلةث داَ، جا كآ لة ئيَ ة ثآى خؤشةة خةواى ثةةروةردطار لةنةةروى عةرشةةوة      

زيكرى خوا باو كردنث قورئان  لةطةلَ بيَت با بانث خوا بكات وزيكرى خوا بكات؟!
ونووننةتة وونكة قورئان طةورةتريب زيكرى خواية، هةر ض كاتيَت لة نةاو كؤمةلةةة   

واى فةرموو ئةةوا   كةنيَت ووت خواى ثةروةردطار واى فةرموو وثيَمةمبةرى خوا
 زيكرى خواية، ئةطةر نبحان اهلل بكةيب وقورئان خبويَنة ئةوا زيكرى خواية.  

فةرمووى: خواى ثةروةردطار فةرمووى: هةر كاتيَت  مبةرى خواثاشان ثيَمة
بةننةكةَ بانث منث لة نةفسث خؤى كرد مني  بانث دةكةةَ لةة نةفسةث ثة ؤزى     
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خؤَ، وئةطةر بانث منث لة ناو كؤمةلةيَت كةننا كةرد منةي  لةة نةاو كؤمةةلةيَت      
لة ناويان واتةة   كةننا بانث دةكةَ كة لةوان بةرِيَزتر بيَت كةوا بانث منيان كردووة

لة ناو مةائيكةتةكان بانث دةكات، واتة: هةر كةنيَت ئامؤذطارى خةلةكث كرد جا 
لة هةر رِيَدةيةكةوة بيَت بةووتار بيَت يان لة تةلةفزيَون بيَت يان ئةطةر ئامؤذطارى 
تةنها كةنيَكي  بكةات بلةيَةت خةواى ثةةروةردطار ئةةوةى فةةرمووة وثَيمةمبةةرى        

 ةمان ثآ دةكات.فةرمانث ئةو خوا

إِ َا َْحَبَّ اللَُُّ اْلَِْبدَ نَتهللدَ  ِِْبهِيتلَ   »دةفةرموويَت:  هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
ِِْبهِيتُل فِتي َْْهتِل السَّتَمهللَِّ إِنَّ اللَّتَُ         َُُْتهللِدي  ِِْبهِيتُل َف  ُُ ُُ َفُِْحبُّ َُ يُِحبُّ فنَلهللًنهلل َفَأْحِبْب إِنَّ اللَّ

، واتة: خواى 1«ُْحِبُُُّ َْْهلُ السَّمَهللَِّ ثُمَّ يُ ضَعُ َلُُ اْلَقبُ لُ فِي اْلَأْأضِيُحِبُّ فنَلهللًنهلل َفَأحِبُّ هُ َف
ثةةةروةردطار هةروةةث بةننةيةةةكث خؤشوويسةةت بةةاندث جويةة  دةكةةات وثةةآى     
دةفةرموويَت: ئةى جوي  مب فآلن بةننةَ خؤشنةويَت تؤش خؤشةت بةو ، جةويلي     

ندةواز دةكات ودةفةرموويَت: ئةى ئةهلث خؤشث دةويَت، ثاشان جوي  لة ئامسانةوة با
ئامسان خواى ثةروةردطار فآلن كةنث خؤشةنةويَت ئيَةوةش خؤشةتان بويَةت، ئةةهلث      
ئامساني  خؤشيان دةويَت، ثاشان ئةو كةنة لةاى ئةهلث زةوى خؤشةوويست دةبيَت، 
كةواتة بةختةوةريية كة خواى ثةروةردطار بلةيَت فةآلن كةنةخ خؤشةنةويَت ولةة نةاو      

 ائيكةتةكان بانث بكات.مة
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كةواتة فةزلةيَكث طةورةية وثيَويستة هةولَ بنةيب لةو كةنانة ببة كةةوا خةواى   
ثةروةردطار خؤشيانث دةويَت وهةموو ئةهلث ئامسان دةينانب كةةوا وةةنن كةنةيَكث    
بةرِيَزة ئةمةش فةةزلةث خةواى ثةةروةردطارة بةؤ هةةر كةنةيَت بيةةوَيت هةةر وةكةو          

ا يت  وامق ياشاا   ذاذ  دةفةرموويَت: ]  .[54:َّملائَْ] [كا فاضقل  َّ ِ  يا ؤق

َِهلل عَمِلَ آدََِيُّ عَمَال َْْنجَت  ِِتشَ    »دةفةرموويَت:  هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
؟ َقتهلللَ : وَال اْلجِهَتهللدُ    اْلجِهَهللدَ فِتي سَتبِْلِ اهللِ  اْلَِذَاُِ ِِْش  ِْكهِ اهللِ عَزَّ وََِلَّ   قِْلَ : وَال

َُْقطِتعَ فِي سَبِ َّ  يَ ْْرَِك حَ ، واتةة: هةيك كردةوةيةةي نييةة     1«ْلِ اهللِ   إِلَّهللَْْن تَْضهَُِ بِسَ
كةوا ئادةميزاد ئةجنامث بنات باشرت ووةاكرت ورِزطةارتر بيَةت بةؤى لةة نةزاى خةوا        
ئةوةننةى زيكرى خوا، كةواتة زيكرى خوا طةورةتريب هؤكار ووةنةيلةية بيدرينةبةةر   

اى خوا، هاوةين ووتيان: ئةى جيهاد وتيَكؤشان لة ثيَناوى خواى بؤ رِزطار بوون لة نز
ثةروةردطار باشرت نييةة بةؤ رِزطةار بةوون لةة نةزاى خةوا ئةوةنةنةى زيكةر كةردن،           

فةرمووى: جيهاد وتيَكؤشاني  باشرت نيية لة زيكةرى خةوا بةؤ     ثيَمةمبةرى خوا
جيهةادة تيابضةيَت   رِزطار بوون لة نزاى خوا مةطةر كةنيَت بضيَت بؤ جيهةاد ولةةو   

وشةهين بيَت لة ثيَناوى خواى ثةروةردطاردا بةطويَرةى ئةو كةنةى ثاداشةتث دةنةت   
 بكةويَت كة زيكرى خوا دةكات. 

 

                                                           
 .صحْح الرتغْب والرتهْبيف  حسش لفريه  وقهللل األلبهللني أواه الطرباني يف الصفري واألوسط - 1
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 (أَْكبَرُ اللَّهُ ، واللَّهُ إِلَّا إِلَهَ الَ ، ولِلَّهِ اْلحَْمدُ ، واللَّهِ سُْبحَانَووتنى )

ة خواى اَ رِازى بيَت ة تآثةةرِ     بةاى دايكث هانث رِؤذيَت ثيَمةمبةرى خوا
مب ث بةووَ وتوانةاَ نةةماوة     بوو، دايكث هانث فةرمووى: ئةى ثيَمةمبةرى خوا

فةةرمووى:   زيكريَكخ فيَربكة كةوا بةدانينيتنةوة ئةجنامث بنةَ، ثيمةمبةرى خوا
ِْدِلُ َلكِ ِِهللئََة أََقبَة  » َِِْقَُِْهَهلل ِِتْش وََلتدِ إِْستمَهللعِْلَ     سَبِّحِي اللََُّ ِِهللئََة تَْسبِْحَة  َفإِنَّهَهلل تَ تُ

ْْهَتهلل فِتي        ٍٍ ُِْستهََِة  ُِْلجَمَتة  تَْحمِلِتََ عََل ِْدِلُ َلكِ ِِهللئََة َفتهَ وَاْحمَدِي اللََُّ ِِهللئََة تَْحمِْدَة  تَ
ِْدِلُ َلكِ ِِهللئََة بَدَنَتة  ُِ  َقلَّتدَة  َََُِقبََّلتة  وَهَِللِتي    سَبِْلِ اللَُِّ وََكبِّهِي اللََُّ ِِهللئََة تَْكبِريَة  َفإِنَّهَهلل تَ

َِئِتذ  ِلَأحَتد  َعمَتلا إِلَّتهلل َْْن         ة اللََُّ ِِهللئََة تَْهلَِْل َْْش السََّمهللَِّ َواْلتَأْأضِ وََلتهلل يُْهَفتعُ يَْ  َِهلل َب َتْمَلأن 
ْْتِ بُِِ بةؤ  ( واتة: ثاي وثة ؤزى  اللَُِّ سُْبحَهللنَ، واتة: نةد جار بلةآ )1«يَْأتِيَ بِمِْثلِ َِهلل َْتَ

خواى ثةروةردطار وةكو ئةوة واية نةد كؤيلة وبةننة لة وةوةى ثيَمةمبةر ئيسة اعي   
لةة فةرموودةيةكةنا    ة رِزطار بكات، ثيَمةمبةةرى خةوا    علُْ الصالة والستال  ة 

دةفةرموويَت: هةر كةنيَت بةننةيةةي رِزطةار بكةات خةواى ثةةروةردطار لةة دؤزةخ       
( لِلَّتُِ  اْلحَْمتدُ فةرموو: نةد جةار بلةةآ )   رِزطارى دةكات، ثاشان ثيَمةمبةرى خوا

ئةوا خيَر وثاداشتث وةكو ئةوة واية كةوا نةد ئةنث ئامادة بكةيت بؤ جيهاد ونةةد  
موجاهينى خبريَتة نةر كة لة ثيَناوى خواى ثةروةردطار جيهاد بكةةن ئةوةنةنة خيَةر    

ثاداشةتث وةكةو ئةةوة    ( خيَةر و َْْكبَهُ اللَُُّوثاداشتت بؤ دةنوونريَت، وة نةد جار بلةآ )
واية كة نةد ووشرتى قةلةةو وواي بكةةيت بةةخيَر وخةواى ثةةروةردطاري  قةةبولةث      

                                                           
 .ْب والرتهْبصحْح الرتغ  وحسُُ األلبهللن  يف الطرباني يف الكبري  وابش ِهللُِ  وأواه ْمحد - 1
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( ئةوةى لة نيَوان زةوى وئامسان وةننيَت بيَت ئةوةننة خيَر اللَُُّ إِلَّهلل إَِلَُ اَلكردبيَت، وة )
( قةةبارةى  ُُاللَّت  إِلَّتهلل  إَِلتَُ  اَلوثاداشتت بؤ دةنووريَت، واتة: ئةطةر ثاداشةتث ووتنةث )  

هةبيَت نيَوان زةوى وئامسان ثرِدةبةآ بةةخيَر وثاداشةت، وة لةة رِؤذى قيامةتةنا هةيك       
كةنيَت نيية ئةوةننةى تؤ خيَر وواكةى هةبيَت مةطةر كةنيَت وةكةو تةؤى ووتبيَةت    

 يان زياترى كردبيَت.

 اللَّتُُ   واللَّتُُ  هللإِلَّت  إَِلتَُ  اَل  و لِلَّتُِ  اْلحَْمتدُ    واللَُِّ سُْبحَهللنَكةواتة نةد جار ووتنث )
( خواى ثةروةردطار خيَر وثاداشتث ئةوةت بؤ دةنوونيَت كةوا نةد بةننة وكؤيلة َْْكبَتهُ 

رِزطار بكةيت، وخيَر وثاداشتث ئةوةت بؤ دةنوونريَت كة نةد ئةنث ئامادة بكةةيت  
 بؤ جيهاد ولة ثيَناوى خواى ثةروةردطار جيهادى ثآ بكريَت، وخيَر وثاداشتث ئةةوةت 
بؤ دةنوونريَت نةد ووشرت بكةيت بةخيَر، وخيَةر وثاداشةتث ئةةوةت بةؤ دةنوونةريَت      
نيَوان زةوى وئامسان ثرِ بكريَت بةخيَر، وهيك كةنيَت نةبيَت لةةو رِؤذةدا كردةوةكةانث   
بةرزببيَتةوة بؤ اى خواى ثةروةردطار قورو ونةندة بيَت وةكو كردةوةكانث تؤ ئيلال 

 ووتبآ يان زياترى ووتبيَت.مةطةر كةنيَت وةكو تؤى 

: ِتش قتهللل  »دةفةرموويَت:  هةروةها لة فةرموودةيةكث تردا ثيَمةمبةرى خوا
سبحهللن اهلل واحلمد هلل وال إلُ إال اهلل واهلل ْكرب غهٍ اهلل بكل واحدة ُِهش رتجهة يف  
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 ستبحهللن اهلل واحلمتد هلل وال إلتُ إال اهلل    »، واتة: هةر كةنيَت يةي جار بلةيَت: 1«اجلُة
 خواى ثةروةردطار يةي دارى بؤ دةنيَذيَت لة بةهةشتنا.« واهلل ْكرب

بةرِانتث ئيَ ة زؤر بةكةمث زيكرى خةوا دةكةةيب هؤكارةكةشةث ئةوةيةة كةةوا      
دلة ان رِةق بووة وخؤمان زيكرى خوا كةَ دةكةيب ئةةو كةنةانةش كةة هاورِيَيةةتيان     

قوا بكةيب وونكة هاورِيَيةةتث  دةكةيب وةكو ئيَ ةن ونارِؤيب هاورِيَيةتث كةنانث بةتة
كةنانث بةتةقوا هةمينية بةبينينيان خوامان ب دةخةنةةوة هةةر وةكةو ثيَمةمبةةرى     

ْال َْربكم خبْهللأكم؟". قهللل ا: بل . قهللل: " التذيش إ ا أُووا  كته   »دةةرموويَت:  خوا
 ، واتة: ئايا هةوالةتان ثآ بنةَ باشرتيينتان كةو لة ئيَةوة كآيةة؟ هةاوةيني    2«اهلل

فةرمووى: باشرتيب كةو ئةو كةنانةن هةر كةة   ووتيان: بةلةآ، ثيَمةمبةرى خوا
بينيتان خواتان ب دةكةويَتةوة، هؤكارةكةشث ئةوةية كةوا ئةةَ كةنةانة زؤر زيكةرى    
خوا دةكةن وتةقواى خواى دةكةن، خةواى ثةةروةردطاري  ئةوةنةنة بةةرِيَزى كةردوون      

 نث تر.لةنةر زةوى خؤشةويستث خستؤتة دلةث كةنا

أْيتت ممتد بتش    ئي امث ئةبو عوانة ة رِةآةتث خواى اَ بيَت ة دةةرموويَةت: )    
( واتة: موحةممةةدى كةورِى نة ينخ ة رِةآةةتث       أآه إال  كه اهللسرييش يف الس ق ممهلل 

خواى اَ بيَت ة بينث لة ناو بازارِدا هةر كةنةيَت بيبينايةة زيكةرى خةواى دةكةرد،       
ى زؤر دةكرد وبةردةواَ خةواى لةة ب بةوو، بةةيَ زؤر     وونكة كةنيَت بوو زيكرى خوا

                                                           
 .السلسلة الصحْحة -  1
 .صحْح األدُ املرهد - 2
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بةداخةوة زؤريَت لة ئَي ة كةة دةبينةريَة خةةلةكث بة  لةة ثةارة ونةامان ومةالَ وذن         
 دةكةويَتةوة وونكة ئيَ ة هةر غةمث دونيايب وقيامةمتان لة ب كردووة.

 هةر بؤية هةر كةنيَت زيكرى خوا زؤر بكات وخواى ثةةروةردطارى لةة ب بيَةت   
ئةو كةنة لة ناو مةائيكةتة بةرِيَزةكان باو دةكريَت وثاداشتيَكث زؤرى بؤ ئامةادة  

َّ    يما دةكريَت وخواى ثةروةردطاري  ليَث خؤش دةبيَت هةر وةكو فةرموويةتث: ] َِ َّاَّذا
ااا اا  َّ عاظ ي   َ  َّاأا ق ِْ َِّ   ما اا ق وا ق  اا ا َ  أاعااا َّ   اَّ َِ ، واتةةة: ئةةةو [35:َّنقاابَّ ] [َِّ ا  ا  اا  َّ َّاَّذاا

كةنانةى كةوا زؤر زيكرى خوا دةكةن لة ثياوان وئافرةتان خواى ثةةروةردطار ليَتةان   
خؤش دةبيَت وثاداشتيَكث طةورةى بؤ ئامادةكردووة، جا لةو كةآ كةنةة بةختةةوةرتر    

 ونةربةرز ونةرفرازتر هةية خواى ثةروةردطار ليَث خؤش بيَت.

ب دةبينة خواى ثةروةردطار بانةث ئةةو   ئةطةر تةماشاى ئةَ ئايةتة ث ؤزة بكةي
كةنانة دةكات كةوا زيكرى خوا زؤر دةكةن وةونكة مونافيةةةكاني  زيكةرى خةوا     

َق    َّ ا َِّ ا م ِإ دةكةن بةيَ بةكةمث هةر وةكو خواى ثةروةردطار دةفةةرموويَت: ]  َّاإا ياا
كة خةوا ثةةنامان   ، بةرِانتث زؤربةمان لة مونايةةكانةوة نزي[142:َّذْ اا ] [قا  يل  

بنات، وونكة زؤر بةكةمث زيكرى خوا دةكةيب مةطةر كةنةيَت خةواى ثةةروةردطار    
 رِةآث ثآ كردبيَت.

هةروةها ئةبو هورةيرة ة خةواى َا ِرازى بيَةت ة دةفةةرمووَيت: ثَيمةمبةةرى         
ْهتلَ التذِّْكهِ َفتإِ َا    إِنَّ لِلَُِّ ََِلهللئَِكًة يَطن فن نَ فِي الطُّهُقِ يَْلََمِسُت نَ َْ  »فةرمووى:  خوا
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ُِِْحََِهِْم إَِلت        ًِهلل يَْذكنهُونَ اللََُّ تََُهللدَْوا هَلنمُّ ا إَِل  حَتهللََِِكنْم َقتهلللَ َفَْحُرُّت نَهُْم بِتَأ وََِدُوا َقْ 
ُْهُْم َِتهلل يَقنت لُ عِبَتهللدِي َقتهلللن ا يَقن        لنت نَ  السَّمَهللَِّ الدُّْنَْهلل َقهلللَ َفَْْسَألنهُْم أَبُّهُْم وَهُ َ َْْعَلتمُ ِِت

يُسَبِّحُ نََك وَيَُكبِّهُونََك وَيَْحمَدُونََك وَيُمَجِّدُونََك َقهلللَ َفَْقن لُ هَتْل أََْْونِتي َقتهلللَ َفَْقن لنت نَ َلتهلل      
ْْفَ َلْ  أََْْونِي َقهلللَ يَقن لن نَ َلْ  أََْْوَك َكهللنُ ا َْرَدَّ َلَك عِبَتهللدًَة   وَاللَُِّ َِهلل أََْْوَك َقهلللَ َفَْقن لُ وََك

دَّ َلَك تَْمجًِْدا وَتَْحمًِْدا وََْْكثَهَ َلَك تَْسبًِْحهلل َقهلللَ يَقن لُ َفمَهلل يَْستَألن نِي َقتهلللَ يَْستَألن نََك    وََْرَ
ْْفَ َلتْ    ُِّ َِهلل أََْْوهَهلل َقهلللَ يَقن لُ َفَك ََّة َقهلللَ يَقن لُ وَهَْل أََْْوهَهلل َقهلللَ يَقن لن نَ َلهلل وَاللَُِّ يَهلل أَ اْلجَ

ْْهَهلل حِْهًصهلل وََْرَدَّ َلهَهلل َطَلًبهلل وََْْعَظمَ َْنَّهُْم أََْْوهَ هلل َقهلللَ يَقن لن نَ َلْ  َْنَّهُْم أََْْوهَهلل َكهللنُ ا َْرَدَّ عََل
َّهللأِ َقهلللَ يَقن لُ وَهَْل أََْْوهَهلل َقتهلللَ يَقن لنت نَ    فِْهَهلل أَْغبًَة َقهلللَ َفمِمَّ يََََِ َّ ُونَ َقهلللَ يَقن لن نَ ِِْش ال

ْْفَ َلْ  أََْْوهَهلل َقهلللَ يَقن لن نَ َلْ  أََْْوهَهلل َكتهللنُ ا َْرَتدَّ   َلهلل وَاللَُِّ يَهلل  ِّ َِهلل أََْْوهَهلل َقهلللَ يَقن لُ َفَك أَ
ُْهَهلل فِهَاًأا وََْرَدَّ َلهَهلل َِخَهللَفًة َقهلللَ َفَْقن لُ َفأنْرهِدُكنْم َْنِّي َقْد َغَرْهتُ َلهُْم َقهلللَ يَقنت لُ ََِلتٌك    ِِ

ُْهُْم إِنَّمَهلل َِهللََّ لِحَهللَِة  َقهلللَ هُْم اْلجَُلسَتهللَُّ َلتهلل يَْقتَق  بِهِتْم      ِِْش اْلمََلهللئَِكةِ فِْهِْم ْْسَ ِِ فنَلهللنا َل
، واتة: خواى ثةروةردطار كؤمةلةيَت مةائيكةى داناوة كةوا ئي  وكاريةان  1«َِلِْسُهُْم

ئةوةية بةرِيَدا وشويَنةكان دةطةرِيَب بةدواى ئةو مةجلسانةى كةوا بانث خوا وزيكرى 
ى تيَنا دةكريَت )زيكرى خوا تةنها ووتنةث نةبحان اهلل اد ةنهلل ... هتةن نييةة      خوا

بةلةكو هةموو ووتار وبانكردنث توانا ودةنةيتث خواى ثةةروةردطار زيكةرى خوايةة    
وبانكردنث بةهةشت ودؤزةخ وبانةكردنث خةوا نانةث وخةوا ثةرنةتث وبانةكردنث       

نا بيَت ئةوة زيكرى خوايةة( ئةةَ   ئايينث ث ؤزى ئيسالَ وئةوةى لة قورئان ونووننةت
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مةائيكةتانة خواى ثةروةردطار ئةوةى ثآ رِانثاردوون كة لةة هةةر شةويَنيَكنا يةاد     
وزيكرى خوايان كرد، هةر كؤمةلةيَكيان بينةث بانةث زيكةرى خةوا دةكةةن وبانةث       
دةنةيت وطةورةيث خوايان دةكرد مةائيكةتةكان باندث يةكرت دةكةن ودةلةةيَب: وةرن  

 ةجلسث زيكرة، بةيَ ئيَ ة ئاطامان ليَيان نيية ونايانبينة.ئةمة م

هةر بؤية كاتيَت بانث بةهةشت ودؤزةخ حةةي  وحةةراَ ودةنةةيت وطةةورةيث     
خواى ثةروةردطار دةكةيب، مةائيكةتةكان ديَب وبةبالةةةكانيان نةيَبةر بةنةةر ئةةو     

دطار دةكةةيت  مةجلسة دةكةن لةو شويَنةوة لةنةةر زةوى كةة بانةث خةواى ثةةروةر     
هةتاوةكو ئامسان ودةلةيَب ئةمة ئةو شويَنةيةكة ئيَ ة مةبةنةت انة وبةؤى هةاتوويب،    
بةيَ بةداخةوة زؤريَت لة ئَي ة لة مزطةوت بيَةت يةان لةة هةةر شةوَينيَكث تةر كةة        
ووتاريَت دةدريَت هةلةنةنة وئةو مةجلسة بةجآ دةهيَلةة بةهؤى ئي  وكارى دونيةاوة  

ئاطامان لة خؤمان نةبيَت ئينيث دونيا تةةواو نابيَةت، ئةةوة لةة      كة بةرِانتث ئةطةر
كو  بانث زيكرى خوا وقورئةان ونةوننةت وبةهةشةت ودؤزةخ بكريَةت ولةة كةو        

 تةماشاى فليخ وهةوالةةكان بكريَت؟!!!

ثاشان كاتيَت ئةو مةجلسث زيكرة تةةواو دةبيَةت مةائيكةتةةكان دةطةرِيَنةةوة     
ات كة بةننةكا  بانث ويان دةكرد؟ خواى ثةروةردطار وخواى ثةروةردطار ثرنيار دةك

خؤى زاناترة بةهةموو شتيَت دةزانيَت بةننةكانث بانث وث دةكةةن، مةائيكةتةةكان   
دةلةيَب: نوثاو ونتاينيث تؤيان دةكرد، خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: ئةَ بةننانةَ 

ةن، خواى ثةةروةردطار  داواى ويان دةكرد؟ مةئيكةتةكان دةلةيَب: داواى بةهةشت دةك
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دةفةرمووَيت: ئايا ئةمانةة بةهةشةتيان بينيةووة، دةلةةيَب: نةا واللةةى بةهةشةتيان        
نةبينيووة، خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: ئةى ئةطةةر بةهةشةتيان ببينايةة وةيان     
دةكرد؟ دةلةيَب: ئةطةر بيابيناية ئةوا زياتر نوور دةبوون وهةولةيان بةؤ دةدا وداوايةان   

واى ثةروةردطار دةفةرموويَت: ئةى ثةنايان لة وث دةطرد؟ دةلةةيَب: ثةةنايان   دةكرد، خ
لة دؤزةخ دةطرد، خواى ثةروةرردطار دةفةرموويَت: ئايا دؤزةخيان بينيووة؟ دةلةيَب: نةا  

خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: ئةى ئةطةةر بيانبينايةة    واللةى دؤزةخيان نةبينيووة،
اتر خؤيةةان ليَةةث دةثارانةةت، خةةواى ثةةةروةردطار وةةيان دةكةةرد، دةلةةةيَب: ئةةةوا زيةة

 دةفةرموويَت: ئيَوة دةكةَ بةشاهين كةوا مب ليَان خؤش دةمب.

زؤر بةداخةوة زؤريَت لة موونلة انان ئةطةةر كةنةيَت بانةث بةهةشةت ودؤزةخ     
بكات لة وةننةها شويَب غةيبةتث بؤ دةكةن كة فآلن كةةو هةةر بانةث بةهةشةت     

ثاداشتث ئةو كةنانةية كةوا بانث بةهةشت ودؤزةخ وخةوا  ودؤزةخ دةكات بةيَ ئةمة 
نانث وخوا ثةرنةتث بكةةن وةونكة نانةث خةواى عةقيةنة وئي انةة يةكيَكةة لةة          
رِوكنةكانث ئي ان شارةزا بوون وبانةث بةهةشةت ودؤزةخ رِوكنيَكةة لةة رِوكنةةكانث      

هةر بانث دؤزةخ ب ِوباوةرِ، هةننيَت لة موونلة انان دةلةيَة نارِؤيب بؤ اى فآلن كةو 
دةكات ودةمانرتنيَنآ، ئةمةش نةزانينة ئةطةر ئيَ ة دؤزةخ نةنانة ئةى وؤن خؤمان 
ليَث بثاريَزيب، بةرِانتث طةورةتريب زةرةر وزيانة ئةطةةر لةةو مةجلسةانة نةةبة كةة      

 خواى ثةروةردطار مةائيكةتةكان دةكات بةشاهين بؤ ليَ خؤش بوونيان.
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ِتهلل ِلتس قت   يتذكهون اهلل عتز       »ةفةرموويَت: د هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
وِتتل إال نتتهللداهم ُِتتهللد ِتتش الستتمهللَّ : ق ِتت ا ِفرتت أا لكتتم قتتد بتتدلت ستتْئهللتكم     

، واتة: هةر كؤمةلةيَت دابنينيب وزيكر ويادى خوايان كرد وبانث طةورةيث 1«حستُهللت 
ودةنةيتث خوايان كرد ئةوا باندنةريَت لةة ئامسانةةوة بانديةان دةكةات كةة خةواى       

ردطارة ودةفةرموويَت: دةى هةننت خوا ليَتان خةؤش بةووة وخراثةةكانتان طةؤرِا     ثةروة
بةواكة، كةواتة با هةموومان هةولَ بنةيب مةجلسةكامنان بانث يةاد وزيكةرى خةوا    

 بيَت نةوةكو غةيبةت كردنث موونلة انان كة بووة بةثينيةى مةجلسةكامنان.

ت ة ثيةاويَكث زؤر بةتةةقوا    ئي امث مونلي ث خةوةانث ة رِةآةتث خواى اَ بيَ 
وخوا ناو بوو ئةوةننة زيكرى خواى دةكرد تاوةكو رِؤذيَت ثياويَت بينيث كةوا زيكةرى  
خوا زؤر دةكات، بةبرادةرةكانث ووت: ئةو ثياوة شيَت بووة، ئي امث مونةليخ كاتيَةت   
طو ى لةَ ثياوة بوو فةرمووى: ئةى براكةَ ئةمةى مب دةيكةَ شةيَتث نييةة بةةلةكو    

انث شيَتيية، كةواتة هةر كةنيَت خةوا نةنانةيَت وزيكةرى خةوا نةةكات ئةةوة       دةرم
ا اع  عةقلةث لة دةنتناوة هةر وةكو خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: ] َّاقاااذ  َّ ذاا ق   ِْاا نا ق

َاا   َّذِ اع     ا ِْا ِف  أاصق هةر بؤيةة ئي ةامث ئةةلبانث ة       ،[10:َّمل اك] [أاَّق نااعقا ل  واا   
ى َا بَيت ة دةفةرمووَيت: ئةةَ ئايةتةة بةلةدةيةة لةنةةر ئةةوةى هةةر        رِةآةتث خوا

كةنيَت بضيَتة دؤزةخةوة ئةوا عةقلةث نيية، بةيَ دةبةآ ئاطةادارى ئةةوة بةبة كةةوا      
هةننيَت كةو كاتيَت عةقأل لة دةنت دةدةن خةلةكانيَت ثيَيان دةلةيَب: ئةةو كةنةانة   

                                                           
 .السلسلة الصحْحة  وصححُ األلبهللني يف املِجم األوسط - 1
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خةواى كةردووة شةيَت بوونةة ئةمةةش      ئةوةننة قورئانث خويَننووة وئةوةنةنة زيكةرى   
قسةيةكث زؤر خراث ونابةجآية وونكة كةو نةبووة ئةوةننةى ثيَمةمبةرانث خةوا ة    

وثياو واكان وزانايانث ثةيَ    ة وهاوةينث ثيَمةمبةرى خوا  علُْ الصالة والستال  
ئيَ ة زيكرى خوا بكةن وهيك كةنيَت لةوان شيَت نةبووة ض جةاى كةنةانيَكث وةكةو    

 وا زيكرى خوا زؤر بةكةمث دةكةيب؟!!!ئيَ ة كة

 

 (وَبِحَْمدِهِ سُْبحَانَ اللَّهِووتنى )

َِْش َقهلللَ حََِ يُْصبِحُ وَحََِ يُْمسِ  سُْبحَهللنَ اللَّتُِ  »دةفةرموويَت:  ثيَمةمبةر خوا
بُِِ إِالَّ َْحَدا َقتهلللَ ِِْثتلَ َِتهلل    وَبِحَْمدِهِ ِِهللئََة َِهَّة  َلْم يَْأتِ َْحَدا يَْ  َ اْلقَِْهللَِةِ بَِأْفضَلَ ِِمَّهلل َِهللََّ 

ُِْْ نةد جار بلةيَةت:   2واتة: هةر كةنيَت بةيانيان نةد جار وئيَواران ،1«َقهلللَ َْْو زَادَ عََل
( ثاي وث ؤزى بآ كةةَ وكةورِى ونةوثاو ونةتاي  بةؤ خةواى       وَبِحَْمدِهِ سُْبحَهللنَ اللَُِّ)

ت بةةخواى ثةةروةردطار لةةَ    ثةروةردطار، لة رِؤذى قيامةتنا هيك كةنيَت نيية بدةا 
باشرت بيَت مةطةر كةنيَت وةكو ئةمث ووتبيَت يان زياترى ووتبيَةت، رِؤذى قيامةةت   
ئةو رِؤذةى كةوا هةموومان بةرِووتث وئةو رِؤذةى كةوا لة دايت وبةاوي وخوشةت وبةرا    
ومننالةث خؤت ِرادةكةيت بةةهؤى نةةختث وناخؤشةث ئةةو رِؤذة كةةوا هةةر كةنةة        

                                                           
 أواه ِسلم. - 1
بةيانيان لة دواى نويَذى بةيانث تاوةكو خؤر كةوتب وئيَواران لة دواى نويَذى عةنرةوة تاوةكو  - 2

 خؤر ئاوا بوونة.
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نةفسث تةنها خؤَ رِزطارَ بيَت لة نارِةحةتث، ئةةو رِؤذةى كةةوا خةؤر     ودةلةيَت نةفسث
زؤر نزيت دةبيَتةو وهةر كةنة وبةثآى تاوانث خؤى ئارةت دةكةات وهةنةنيَت كةةو    
تاوةكو قولة ثآ وهةننيَت كةو تاوةكو ئةةذنؤى وهةنةنيَت نةوقخ دةبةب لةة ئةارةقث       

كةات وةةنن بةآ تاقةةت     خؤيان، ئةطةر كةنيَت لة ئيَ ةة وةةنن دلةؤثيَةت ئةارةق ب    
ونارِةحةت دةبة ئةى لةو رِؤذةى كةوا خؤر زؤر نزيةت دةبيَتةةوة؟ لةةو رِؤذانةةدا هةيك      
كةنيَت فريامان ناكةوَيت تةةنها كةار وكةردةوةى خؤمةان نةةبَيت كةة لةة دونيةادا         

 ئامادةمان كردووة بةئةجنامنانث ئةَ زيكرانة.

بةةهؤى نةةرقالةي ان بةةمالَ     بةيَ زؤريَت لة ئيَ ة بآ ئاطابووينة لةَ زيكرانةة 
ْ ا َّ إا اا  قه ل ا ق ومننالَ هةر وةكو خةواى ثةةروةردطار دةفةةرموويَت: ]    يما ُوا  َ اا َّذِا َيا أاياُّها

اااااا  َّ ا   ْ اااااا   َّ قاا عااااااالق ذاذ ااااااكا فا  َّذا  ااااااكا ه  اااااا   َّ ِ  َّاوااااااامق ياا ق اااااا ق عااااااامق ذ  ق اااااا اَّذ ل  ق َّاإا أاَّقإا      [أاوق
كةنانةى باوةرِتان هيَناوة بامالَ ومنةنالَ نةةرقالةتان    ، واتة: ئةى ئةو[9:َّملْاافا  ]

نةكات لة زيكرى خوا ئةطةر بةو شةيَوةية بةئ ئةةوا لةة زةرةرمةنةنان دةبةب، بةةيَ        
ٌ  كةنانيَت هةية بةَ شيَوةية نيية هةر وةكو خواى ثةةروةردطار دةفةةرموويَت: ]   اا م  ا

اا   َّ ااااماَ  َّاإا  اايقااع  عااامق ذ  ق اايه  ق َ  و ااا ااا اااا ِاا   إا اا  قه  ااااف   ا ياا ق َا   َ ااا م ي اااا   َّذبِ ا َ  َّا م قااااا  َّذِأاالا  ِ  َّا
ا قأاااام   ، واتةةة: كةنةةانيَت هةيةةة نةةةمالَ ونةمنةةنالَ   [37:َّذْاا م] [ف ياات  َّذقا   اا    َّاَّنق

ونةتيجارةت ونةكار وكانبث لة زيكرى خوا بآئاطايان ناكات لة مزطةةوت ونويَةذى   
ات لةو رِؤذةى كةوا ئةوةننة نةختة واوةكانيان ودلةةكانيان جةماعةت بآئاطايان ناك

هةلةنةطةرِيَب، بةيَ بةداخةوة كةنانيَكث زؤر دةبينة كاتيَت بانط دةدات دلةث نايةت 
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دوكانةكةى بةجآبهيَلةيَت وبيَت بؤ مزطةوت، ئي امث عةمرى كورِى دينار ة رِةآةتث  
كورِى عةبنويى كورِى ئي امث عومةر ة خواى اَ بيَت ة دةفةرموويَت: لةطةلَ ناملث  

بةناو بازارِدا رِؤشتة كة كاتث نويَذ بوو تةماشةامان كةرد    خواى اَ رِازى بيَت ة بووَ 
خةلةكث رِؤشتوون بؤ مزطةوت وشتةكانيان بةجآهيَنيتبوون ئةَ ئايةةتث خويَنةنةوة:   

اا   َّ ِ  ] ااااماَ  َّاإا  اايقااع  عااامق ذ  ق اايه  ق َ  ٌ  إا اا  قه  ااا و ااا م  ا ااااف   ا ياا ق َا   َ ااا م ي اااا   َّذبِ ا َ  َّا م قااااا  َّذِأاالا  َّا
ا قأااام   [ دةلةآ: ئةَ كةنانةن كة خةواى ثةةروةردطار بانةيانث    ااا اااا ِا   ف يات  َّذقا   ا    َّاَّنق

كردووة ئةَ كةنانة بةهؤى ئينيث دونيةاوة بآئاطةا نةابب لةة زيكةرى خةوا ونويَةذى        
وا برتنة ونويَذةكامنان لة مزطةوت ئةجناَ بةنةيب  جةماعةت، كةواتة با ئيَ ةش لة خ

وونكة هةر نويَذيَت بةجةماعةت خيَرى حةجيَكث هةية، لةبةر خاترى مةالَ ومنةنالَ   
ودوكان خؤمان بآبةش نةكةةيب لةةو هةةموو ثاداشةتة لةة رِؤذى قيامةتةنا خةواى        

ئةةى   ثةروةردطار دةفةةرموويَت: لةة كةويَب دراونةيَكا ؟ مةائيكةتةةكان دةلةةيَب:      
ثةروةردطار كآ لةة ئانةتث ئةوةدايةة ببيَةت بةدراونةيَث تةؤ، خةواى ثةةروةردطار:         
دةفةرموويَت: كوان ئةو كةنانةى لة دونيادا مزطةوتةكانيان ئاوةدان دةكردةوة ئةوانة 
دراونيَث منب وشايستةى رِيَز وحورمةتث مةنب، كةواتةة ئةطةةر ثيَ ةان خؤشةة لةة       

بكات وبةدراونيَث خؤى ناومان بةريَت ئةةوا بةا    قيامةتنا خواى ثةروةردطار باند ان
 نويَذةكامنان لة مزطةوت بكةيب.

ا  مُّ َّذقا   ا    خواى ثةروةردطار دةفةةرموويَت: ]  َ  ق   َّ ِ  ااطق ا ، [28:َّذ عاْ] [أاإا   ا
واتة: بيَدومان بةزيكرى خوا دلةةكامنان ئاراَ دةبيَتةوة، ئةطةر ئيَ ةة ثرنةياريَت لةة    
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ايا بؤوث دلةةكامنان هيَ ب وئاراَ نابيَتةوة؟ وةيمةكةشث ئةوةيةة كةة   خؤمان بكةيب ئ
زيكرى خوا زؤر بةكةمث دةكةيب دلةةكامنان ئارامث تيَنا نييةة يةاخود زؤر بةكةةمث    
ئاراَ دةبيَتةوة، ئةو دلَ ئارامث وخؤشث وبةختةوةرييةى لةة اى هةاوةينث ثيَمةمبةةر    

بوو اى ئيَ ةة بةةدى ناكريَةت وةونكة     وزانايان وثياوواكانث ثيَ  ئيَ ة هةة  خوا
ئةوان زيكرى خوايان زؤر دةكرد وئيَ ة زيكةرى خةوا كةةَ دةكةةيب، ئةةوان خوايةان       
بةباشث دةنانث وئيَ ة شةرَ لة خوا ناكةيب تاوانث زؤر ئةجناَ دةدةيب وبآئاطايب لةة  
لة زيكرى خوا، ئةطةر بةبةردةوامث خوامان لة يادبيَت خؤمان بةكةَ دةزانة، ئةطةر 

( تآبدةيب خؤمان دةثاريَزيب لةة تةكةةبور وخؤبةةزلزانة، ئةكةةر     َْْكبَهُ اللَُُّماناى )
ئيَ ة زيكرى خوا بكةيب ئةوا خةواى ثةةروةردطار بةةهؤى ئةةو زيكرانةةوة بةةرزمان       

إِنَّ اللََُّ يَْهَفعُ بِهَتذَا اْلكََِتهللُِ    »دةفةرموويَت:  دةكاتةوة هةر وةكو ثيَمةمبةرى خوا
ًِهلل ، واتة: خواى ثةروةردطار بةهؤى قورئانث ث ؤزةوة كؤمةلةيَت 1«وَيَضَعُ بُِِ آََهِيشَ َْْق َا

كةو بةرز دةكاتةوة وهةننيَت كةو نةزَ ونةرشةؤرِ دةكةات بةةهؤى كارنةةكردنيان      
 .بةفةرمان خوا وثيَمةمبةر خوا

ْال ْنبتتئكم خبتتري ْعمتتهلللكم  »دةفةةةرموويَت:  هةةةروةها ثيَمةمبةةةرى خةةوا
ِلْككم وْأفِههلل يف دأِهللتكم وَري ِش إنرهللق الذهب وال أق وَري لكتم  وْزكهللههلل عُد 

بلت  قتهللل  كته اهلل     :قهللل ا  ِش ْن تلق ا عدوكم فَضهب ا ْعُهللقهم ويضهب ا ْعُهللقكم
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، واتة: ئايا هةوالةتان ثآ بنةَ كة باشرتيب كردةوة وثاي وخاويَب تةريب كةردةوة اى   1«
زتان بكاتةوة وباشرت بيَت لةة بةخنيةينث   خواى ثةروةردطار ويية؟ وكردةوةيةي كة بةر

ئالةتون وزيو وباشرت بيَت بؤ ئيَوة لة طؤرِةثانث جيهاد وتيَكؤشاننان وبةنةن لةة ملةث    
دوذمنانث خوا وئةواني  بنةن لة ملث ئيَوة، هاوةين ووتيان: بةلةآ ئةى ثيَمةمبةةرى  

 خةوا  ئةو كردةوةيةمان ثآ بلةآ بؤ ئةوةى ئةجنامث بةنةيب، ثيَمةمبةةرى   خوا
 فةرمووى: ئةو كردةوةية زيكرى خواية.

كةواتة باشرتيب كردةوة زيكرى خواية وباشرتيب وثاكرتيب كردةوةيةة كةة بةةرزت    
باشرت بيَت لة بةخنيينث مالَ ونامان وثارة وثول وةكو  دةكاتةوة اى خواى ثةروةردطار

انةننث تيَةنا   ئةوة واية لة جيهاد وتيَكؤشادا ببيت، جيهاد وتيَكؤشانيَت كةوا م  ثةرِ
دةفةرموويَت: وؤن ئيَوة لةة دونيةادا تةماشةاى     بيَت، هةروةها ثيَمةمبةرى خوا

ئةنتيَرةكانث ئامسان دةكةةن كؤمةةلةيَت كةةو هةيةة لةة بةهةشةتنا بةةو شةيَوةية         
 لةنةروى ئيَوةدان كة خواى ثةروةردطار ثلة وثايةى بةرز كردؤتةوة.

يَ بيَةت ة كاتيَةت ثيةاويَكث رِةش      عةبنويى كورِى موبارةي ة رِةآةتث خواى ل 
ثيَستث بينث دةنتث بةطريان كرد وبةثةشؤكاوى رِؤشتة خزمةت فوزةي َ ة رِةآةةتث    
خواى ليَ بيَت ة فوزةي َ فةرمووى: بؤوث رِةندت تيَكضووة وثةشؤكاوى، ووتث: ئةةى   
ئي امث فوزةي َ كؤمةلةيَت كةو هةية ثيَ  ئيَ ة كةةوتوون وبوونةتةة خؤشةويسةتث    
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وئيَ ة لةو كاروانة بةجآ ماويب، بةرِانتث دلةةكانث ئيَ ة ئةوةننة رِةق بووة هةولَ خوا 
نادةيب مونافةنةى خةلةكث بكةيب بؤ كارى واكة وبلةيَة فآلن كةةو بؤوةث ئةونةنة    
واكة ولة خوا ترنة ئةوةننة عيبادةتث خوا دةكات وبامني  وةكو ئةو عيبادةتث خوا 

بةجةماعةةت ئةةجناَ بةنةَ ورِؤذانةة هةنةنيَت لةة        زؤر بكةَ نويَذةكا  لة مزطةةوت 
قورئانث ث ؤز خبويَن ةوة بةيَ زؤر مونافةنة دةكةيب بؤ مالةث دونيا وهةةولَ دةدةيةب   

 ئةوةى كةوا خةلةكث بةدةنتث هيَناوة ئيَ ةش بةدةنتث بهيَنة!!

ئةو كةنانةى كةوا زيكرى خوا زؤر دةكةن خواى ثةروةردطاري  رِيَزيَكث زؤريان 
دادةنيَت بةشيَوةيةي دوعا وثارِانةوةكانيان رِةت ناكاتةةوة وقةةبولةث دةكةات هةةر      بؤ

ثالثتة ال يتهد اهلل دعتهللَّهم : التذاكه اهلل     »دةفةةرموويَت:   وةكو ثيَمةمبةرى خةوا 
، واتة: نةآ كةةو هةيةة خةواى ثةةروةردطار      1«كثريا ودع ة املظل   واإلِهلل  املقستط 
وة بةردةواَ دوعاكانيان قةبولةة ئةةوي  يةةكيَت   دوعايان قةبولَ دةكات ورِةتث ناكاتة

لةو كةنة ئةو كةنانةن كةوا زيكةرى خةوا زؤر دةكةةن خوايةان لةة بة ة، ئةمةةش        
ثاداشتث زيكرى خواية كةوا دوعا وثارِانةةوةكانت رِةت ناكاتةةوة وقةةبولةث دةكةات،     

 لسال علُْ الصالة وادةفةرموويَت: ثيَمةمبةر يةحيا ة   هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
آِهكم بذكه اهلل كثريا وِثتل  لتك كمثتل أِتل طلبتُ      »ة بةطةلةكةى خؤى فةرموو: 

، واتةة: فةةرمانتان ثةآ دةكةةَ     2«الِدو ستهاعهلل يف ْثتهه حَت  ْتت  حصتُهلل حصتُْهلل      
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واية  بةزيكرى خوا وونكة منوونةى ئةو كةنةى كةوا زيكرى خوا دةكات وةكو ثياويَت
ةويَت وئةةمي  بةثةلةة برِواتةة نةاو     رِابكات ودوذمنةكةةى بةةخيَرايث بةةدواى بكة    

قةييةكث بةهيَزةوة ئةو كاتة دوذمنةكةى نةتوانيَت ثآى بويَريَت وبةوويسةتث خةواى   
ثةروةردطار خؤى دةثاريَزيَت لةو دوذمنة، جاران قةي زؤر بةكاردةهيَنرا بؤ ثاريَزطةارى  

ة بةةيَ  كردن، كةواتة زيكرى خوا قةي وقةلةمانة بةرامبةر بةشةيتان ثةآى دةوةنةت  
ئةطةر زيكرى خوا نةكةيب ئةوا ئةو قةييةةمان نابيَةت وشةةيتان بةةئارةزووى خةؤى      
يارميان ثآ دةكات وفةرمامنان ثآ دةكات بؤ كارى خراثةة وتةاوان، بةرِانةتث لةبةةر     
ئةوةى زيكرى خوا ناكةيب ئةو قةييةةمان بةؤ خؤمةان دروونةت نةةكردووة، ئةطةةر       

ةدةنتةوة بيَت وبةةرِةندارى شةةيتان ببينةةوة ئةةوا     دةمانةويَت قةي وقةلةمانيَك ان ب
 زيكرى خوا زؤر بكةيب.
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 (أَْكبَرُ اللَّهُ، وَلِلَّهِ اْلحَْمدُ ، واللَّهِ سُْبحَانَووتنى )

ْْهِمَهلل عَْبدا  »دةفةرموويَت:  ثيَمةمبةرى خوا ََْصَلََهللنِ َْْو ََلَََّهللنِ ال يُحَهللفِظن عََل
ِْمَلُ بِهِمَهلل َقلِْلا يُسَبِّحُ فِ  دُبُهِ كنلِّ صَتاَلة  عَْقتًها   ُِْسلِما إِالَّ دَََلَ  ََّة هُمَهلل يَسِريا وََِْش يَ اْلجَ

وَيَْحمَدُ عَْقًها وَيَُكبِّهُ عَْقًها َفذَلَِك ََْمسُ نَ وَِِهللئٌَة بِهلللِلسَهللنِ وََْْلفا وَََْمسُمِهللئَة  فِ  اْلمِْزَانِ 
ًِهلل وَثَاَلثََِ إِ َا َََْذَ َِْضجََُُِ وَيَْحمَدُ ثَاَلًثهلل وَثَاَلثََِ وَيُسَبِّحُ ثَاَلًثهلل وَثَاَلثََِ َفذَلَِك  وَيَُكبِّهُ َْْأبَ

دوو نيفةت هةية هةر كةنيَت ثاريَزطةارى   ، واتة:1«ِِهللئٌَة بِهلللِلسَهللنِ وََْْلفا فِ  اْلمِْزَانِ
ةجنامث بةنات  اَ بكات خواى ثةروةردطار دةخياتة بةهةشتةوة، واتة: بةبةةردةوامث ئة  

نةوةكو رِؤذيَت بيكات ورِؤذيَت نةيكات، ئي امث موبارةي ة رِةآةتث خواى اَ بيَت ة   
دةفةرموويَت: ئةمة مذدةيةكث زؤر خؤشة تيَناية بؤ موونلة ان هةر كةنيَت زيكةرى  

فةةرمووى: ئةةَ    خوا بكات كؤتاييةكةى بةخيَر دةويَت، ثاشان ثيَمةمبةرى خوا
بةيَ ئةوانةى كردةوةى ثيَنةكةن وبةردةواَ دةبب لةنةةرى  زؤر   كردةوانة كةَ وئانانب

كةمب، واتة كةَ كةةو دةتوانةآ بةةردةواَ بيَةت لةنةةر ئةةواني  لةة دواى نويَةذة         
( لِلَّتُِ  اْلحَْمتدُ ( جةار بلةيَةث )  10( جةار و) اللَّتُِ  سُتْبحَهللنَ ( جار بلةيَث )10فةرزةكان )

( زيكةر لةنةةر زمةان، وةونكة لةة      150( كةة دةكاتةة )  َْْكبَهُ اللَُُّ( بلةيَث )10و)
( جةار ئةةَ   30( نويَذى فةةرزمان هةيةة لةة دواى هةةموو نويَةذيَت )     5رِؤذيَكنا )

( زيكةةرة كةةة كردووتةةة 150( بةةةيَ ئةةةَ )150=30×5زيكرانةةة دةخةةويَنث و)
( خيَر وثاداشتت بؤ دةنوونةريَت وهؤكاريَكينيةة بةؤ وةوونة بةهةشةت،      15000)
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فةرمووى: كاتيَت رِؤشتيتة نةر جيَداكةةت بةؤ خةةوتب     رى خواثاشان ثيَمةمبة
( بلةيَةث  34( و)لِلَّتُِ  اْلحَْمتدُ ( جار بلةيَث )33( جار و)اللَّتُِ  سُْبحَهللنَ( جار بلةيَث )33)
( زيكر لةنةر زمان بةةيَ لةة تةةرازووى عةدالةةتث     100( كة دةكاتة )َْْكبَهُ اللَُُّ)

 وثاداشت. ( خيَر1000رِؤذى قيامةتنا دةكاتة )

َِْش سَبَّحَ اللََُّ فِ  دُبُهِ كنتلِّ صَتاَلة     »دةفةرموويَت:  هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
ُِ نَ ثَاَلًثهلل وَثَاَلثََِ وَحَمِدَ اللََُّ ثَاَلًثهلل وَثَاَلثََِ وََكبَّهَ اللََُّ ثَاَلًثتهلل وَثَاَلثِتََ َفَِْلتَك تِْستٌَِة وَتِْست     

إَِلَُ إِالَّ اللَُُّ وَْحدَهُ ال رَهِيَك َلُُ َلُُ اْلمُْلكن وََلُُ اْلحَْمدُ وَهُ َ عََلت  كنتلِّ    وََقهلللَ تَمَهلل َ اْلمِهللئَةِ ال
، واتة:هةةر كةنةيَت لةة دواى    1«رَْ َّ  َقدِيها غنرِهَْت َََطهلليَهللهُ وَإِْن َكهللنَْت ِِْثلَ زَبَدِ اْلبَْحهِ

( لِلَّتُِ  اْلحَْمتدُ ( جةار بلةيَةت )  33( و)اللَّتُِ  سُتْبحَهللنَ ( جار بلةيَت )33نويَذة فةرزةكان )
( كة دةكاتة نةةوةدنؤ جةار ثاشةان نةةدهةَ تةةواو بكةات       َْْكبَهُ اللَُُّ( بلةيَت )33و)

َلُُ اْلمُْلكن وََلُُ اْلحَْمدُ وَهُ َ عََل  كنلِّ رَتْ َّ     ال إَِلَُ إِالَّ اللَُُّ وَْحدَهُ اَل رَهِيَك َلُُبةووتنث: )
ةردطار لة تاوانةكانث خؤش دةبيَت ئةطةر وةكو كةفث دةريةاش  ( ئةوا خواى ثةروَقدِيها

بَيت، بةِرانتث زيكةرى خةوا خيَةر وثاداشةتيَكث طةةورةى هةيةة هةةر وةكةو خةواى          
َ ا  ا ثةروةردطار دةفةرموويَت: ] ، واتةة:  [10:َّجل عا ] [َّاَّذق  ا  ََّّ َِّ ا  ا  ا  َّ ذاعاِ ل ا ق اا  ق  

كةن بؤ ئةةوةى نةةرفةراز بةب، زيكةرى خةوا      ئةى ئي انناران زيكر ويادى خوا زؤر ب
بةبةردةوامث بكةن وونكة رِزطارتان دةكات وبةبةهةشةتث بةةريب شةادتان دةكةات،     
رِزطارتان دةكات لة دؤزةخ ونارِةحةتييةكانث رِؤذى قيامةةت ولةة نةزاى نةاو قةةبر،      
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كةواتة زيكرى خوا هؤكاريَكة بةؤ رِزطةار بةوون لةة هةةموو ناخؤشةيةكانث دونيةا        
، ئةو كةنةى زيكرى زؤر بكات بةردةواَ دلةث خؤش وشادومانة بةةيَ ئةةو   وقيامةت

كةنةى زيكةرى خةوا ناكةات بةةردةواَ بةآ تاقةةتث وغةةَ وخةفةةت دايدرتةووة،          
بةختةوةرى ئادةميزاد لة مالَ ونامان ونولةتة ودةنةيتنا نييةة بةةلةكو بةختةةوةرى    

ئةو كةنانةى زيكرى خوا تةنها لةوةداية كة خالةث خؤت بنانت ولة يادى نةكةيت، 
 زؤر دةكةةةن بةةةدةورى عةرشةةةوة دةنةةورِيَنةوة هةةةر وةكةةو ثيَمةمبةةةرى خةةوا   

إن ممهلل تذكهون ِش ِالل اهلل الَستبْح والَهلْتل والَحمْتد يتُِطرش      »فةرموويةتث: 
ح ل الِهش دش دوي كدوي الُحل تذكه بصهللحبههلل ِْهلل حيب ْحدكم ْن يك ن لُ ْو ال 

( دةكةةن  اللَّتُِ  سُتْبحَهللنَ اتة: ئيَوة كاتيَت زيكرى خوا دةكةن )، و1«يزال لُ ِش يذكه بُ
( هيك خوايةي نييةة  اللَّتُُ  إِلَّهلل إَِلَُ َلهللوطةورةيث بؤ خواى ثةروةردطار دةردةبرِن ودةلةيَب )

( لِلَّتُِ  اْلحَْمدُبةحةق شايستةى ثةرننت بيَت ئيلال زاتث ث ؤزى )اهلل( نةبيَت وكاتيَت )
ثةروةردطار دةكةن ئةمانةى هةةمووى طةةورةيث ودةنةةيتث    نوثاو ونتاينيث خواى 

خواى ثةروةردطار دةردةخات، ئةَ زيكرانة بةدةورى عةرش دةنةورِيَنةوة وهةةر وةكةو    
هةنط وؤن دةندث ديَت، ئةو زيكرانةى ئيَوة دةوةيَتة خزمةةتث خةواى ثةةروةردطار     

انةتث ئةمةة رِزطةار    وبةدةورى عةرشةوة دةنورِيَتةوة وناوى خاوةنةكةى دةهيَنيَت، بةرِ
بوونة هةموومان ثيَ ان خؤشة بةو شيَوةية ببة، ئيَ ة بؤية ذيامنان ثرِة لةة ناخؤشةث   
وبآ تاقةتث كة زؤريَت لة ئيَ ة لة مالَ ونةروةت ونامان زؤرى هةية بةيَ بةةردةواَ  
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غةمبار ودلَ تةندة هؤكارةكةشث ئةوةية زيكرى خوامان نةكردووة بةثينيةى خؤمةان  
َ  ق   َّ ِ  ااطق ا  مُّ َّذقا       ] لةةكامنان ئؤقرة بدريَتبؤ ئةوةى د  [.أاإا   

 

كةسيَك و( أَْكبَرُ اللَّهُ ، واللَّهُ إِلَّا إِلَهَ الَ، و لِلَّهِ اْلحَْمدُ ، واللَّهِ سُْبحَانَ) ووتنى
 مندالَى مبريَت

 إلتُ  بخ بخ خلمس ِهلل ْثقلتهش يف املْتزان ال   »دةفةرموويَت:  ثيَمةمبةرى خوا
إال اهلل وستتبحهللن اهلل واحلمتتد هلل واهلل ْكتترب وال لتتد الصتتهللم يَتت ف  للمتتهَّ املستتلم       

، واتة: ثَينك شةت هةيةة زؤر قورنةة لةة تةةرازووى عةدالةةتث خةواى        1«فْحَستبُ 
ثةروةردطار، ئةو تةرازووةى ئةوةننة طةورةية ئةطةةر حةةوت تةبةقةةى ئامسةان تيَةنا      

ةشةةنا هةةةموو شةةتيَكث طةةةورة وبضةةووي  بكةةةيت جيَدةةاى دةبيَتةةةوة لةطةةةلَ ئةو 
 اللَّتُُ    واللَّتُُ  إِلَّتهلل  إَِلتَُ  اَل  و لِلَّتُِ  اْلحَْمتدُ    واللَُِّ سُْبحَهللنَدةخويَنيَتةوة، ئةوي  ووتنث )

( كةنةيَكي  منةنالةيَكث يريَةت وئةاراَ بدريَةت ونةوثاو ونتاينيةث خةواى         َْْكبَهُ
ئةَ ئةاراَ طرتنةة دةبيَةت لةة       ثةروةردطار بكات بةتةماى ثاداشتةكةى ببيَت، بةيَ

نةرةتاى موصيبةتةكة بيَت نةوةكو دواى وةنن رِؤذيَت بلةيَةت نةوثاو بةؤ تةؤ ئةةى      
ثةروةردطار خؤَ ومننالةةكةَ مةولةكث خؤتةة، ئةةَ كردةوانةة لةة تةةرازووى خةواى        
ثةروةردطار لة رِؤذى قيامةتنا زؤر قورو ونةندينة، كةواتة زيكرى خوا نيع ةتيَكث 
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ى ثةروةردطارة بؤ ئيَ ة لة دونيا وقيامةتنا، لة دونيادا ئةو كةنةى كةة  طةورةى خوا
زيكرى خوا زؤر دةكات بةردةواَ هةنت بةدلَ خؤشث وئةارامث وبةختةةوةرى دةكةات    
ولة قيامةتينينا لة تةةرازووى عةدالةةتث خةواى ثةةروةردطار ثةِر دةبيَةت لةة خيَةر         

ةتةةكانث خةواى ثةةروةردطار،    وثاداشت، هةروةها مننالةث واي يةكيَكث ترة لة نيع 
مننالةث واي نيع ةةتث خةواى ثةةروةردطارة بةؤ موونةلة ان بةةيَ منةنالةث خةراث         

بةةيَ ئةةمرِؤ كةوتينةتةة رِؤذيَكةةوة كةةوا ثةِرة لةة         موصيبةتة بؤ دونيا وقيامةت،
ِتهلل  »دةفةةرموويَت:   موصيبةت وفيتنة وخراثةكارى هةر بؤية ثيَمةمبةرى خةوا 

، واتة: هيك نالةيَت نيية ئيلال لةة  1«ره ُُِ حَ  تلق ا أبكم ِش عهلل  إال الذي بِده
نالةةكةى ثيَ  خؤى خراثرتة تاوةكو رِؤذى قيامةةت ديَةت، ئةطةةر تةماشةا بكةةيب      
ئةوةى ووار ثيَنك نالَ ثيَ  ئيَستا ناشةةرعث وعةةيب بةوو ئيَسةتا بةووة بةةمؤديَ        

 كث تر دةبيَت بةمؤديَ .وثيَنيكةوتب، كؤمةلةة شتيَكي  ئيَستا عةيبةية وةنن نالةيَ

ئةبو قيالبة ة رِةآةتث خواى اَ بيَت ة ثياو واكيَكث ئةَ ئوممةتة بوو كةة هةةر   
دوو واو ودةنت وقاوث نةبوو وطو ى قورو بوو، مننالةيَكث هةبوو خزمةتث دةكةرد  
رِؤذيَت ئةَ مننالةةى ديارى نةما وبةثياويَكث فةرموو برِؤ بةدواى مننالةةكةَ بدةرِ  

وث بةنةر هاتووة؟ ثياوةكو دةلةآ: كة رِؤشةتخ بينةيخ مننالةةكةةى درِةننةيةةي      بزانة
خواردوويةتث ثاشان رِؤشت ةوة وومت: ئةى ئي امث ئةةبو قيالبةة وةيت اَ بنيةارمةوة     
مننالةةكةمت بينث لة ناو هةننيَت ملنا ودرِننةيةي خواردوويةتث خواى ثةروةردطار خيَر 
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وصةبر وئاراميت ثةآ ببةخنيةيَت، ئةةبو قيالبةة      وثاداشتيَكث طةورةت بؤ بنوونيَت
( نوثاو ونتاي  بؤ تةؤ  احلمد هلل الذي مل جيِل يف قلبُ َسهة ِش الدنْهللفةرمووى: )

ئةى ثةروةردطارَ هيك غةَ وثةذارةيةي لة دلة نا نةما بؤ دونيةا، ثاشةان فةةرمووى:    
ونتاي  بؤ تةؤ  ( نوثاو احلمد هلل الذي مل خيلق ِش  أية َلقهلل يِصُْ ويِذبُ بهلللُهللأ)

ئةى ثةروةردطارَ كةوا هيك وةوةيةكخ نيية لة دونيا كةوا نةرثيَضةث وتةاوان بكةات    
ونزاى بنةيت بةئاطرى دؤزةخ، ئةمة موونلة انة كةوا وةننيَت غةَ وثةذارةى هةةبووة  
بؤ قيامةتث مننالةةكةى خؤى بةيَ زؤريَت لة دايكان وباوكةان تةاوةكو نيةوةى شةةو     

ث دةكةن ئةبآ مننالةةكامنان وؤن دةربضيَت!! ئةطةر تةماشةاى  تةماشاى فليخ وطؤران
خؤت بكةى بزانة لة رِؤذيَكنا وةننيَت تةماشاى فلةيخ وبةرنامةةى تةر دةكةةى كةة      
حةراَ ناشةرعة ووةننيَت طو  لة ووتار ووةننيَت قورئان دةخويَنث وةنن فةرموودة 

 دةخويَنث وكردةوةى ثآ دةكةى كة ثيَويستة لةنةرمان؟؟.

ِهلل ِش سهللعة مته بهللبش آد  مل يكتش  كته اهلل   »دةفةرموويَت:  مةمبةرى خواثيَ
، واتةة: هةيك كةات ونةاتيَت نييةة بةنةةر       1«فْههلل خبري إال َسه عُدههلل ي   القْهللِة

ئادةميزادا تآبثةرِيَت زيكرى خواى تيَنا نةكات لة رِؤذى قيامةتنا دةبيَت بةخةفةةت  
لة دونيةادا بةةبآ زيكةرى خةوا بةةرِ ى       وبآتاقةتث بؤ خاوةنةكةى، ئةو كاتانةى كة

دةكةيب لة رِؤذى قيامةتنا ثةشي ان دةبينةوة بةيَ ئةةو شةويَنث ثةشةي ان بوونةةوة     
نيية ودادمان نادات، ئيَ ة وةنن نةعات ووةننيب هةزار نةعات بةبآ زيكرى خةوا  
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دةبةينة نةر ووةننيب نةعات تةماشث فليخ وطو  لة طؤرانث دةطريب كة لةة رِؤذى  
مةتنا رِووبةرِووى كردةوةكانث خؤمان دةبينةوة ئةطةر تةوبة نةكةيب وبةو شةيَوازة  قيا

 يريب، مردنيَت كة كةو نازانيَت لة ض كات وناتيَت يةقةمان ثآ دةطر ؟!   

 

 (سُْبحَانَ اللَّهِ اْلعَظِيمِ سُْبحَانَ اللَّهِ وَبِحَْمدِهِ) ووتنى

ََرَِْرََهللنِ عََل  الِلسَهللنِ ثَقَِْلََهللنِ فِتي  َكلِمَََهللنِ »دةفةرموويَت:  ثيَمةمبةرى خوا
دوو  ، واتةة: 1«اْلمِْزَانِ حَبِْبَََهللنِ إَِل  الهَّْحمَشِ سُْبحَهللنَ اللَُِّ اْلَِظِْمِ سُْبحَهللنَ اللَُِّ وَبِحَْمتدِهِ 

ووشة هةية لةنةر زمان زؤر ئانان بةةيَ لةة تةةرازووى ثةِر لةة عةدالةةتث خةواى        
ندينة ولةة اى خةواى ثةةروةردطاري  زؤر خؤشةويسةتة     ثةروةردطار زؤر قورو ونة

 (.سُْبحَهللنَ اللَُِّ اْلَِظِْمِ سُْبحَهللنَ اللَُِّ وَبِحَْمدِهِئةوي  ووتنث )

 

 (نَبِيًّا وَسَلَّمَ عَلَْيهِ اللَّهُ صَلَّى وَبِمُحَمٍَّد دِيًنا وَبِاْلإِْسلَامِ رَبًّا بِاللَّهِ رَضِيتُووتنى: )

ِتش قتهللل إ ا ْصتبح : أضتْت بتهللهلل أبتهلل       »ةرموويَت: دةفة  ثيَمةمبةرى خةوا 
، واتة: هةةر  2« وبهللإلسال  ديُهلل ومبحمد نبْهلل فأنهلل الزعْم آلَذن بْده حَ  ْدَلُ اجلُتة 

ًُتهلل  وَبِهللْلإِْستَلهلل ِ  أَبًّهلل بِهللللَُِّ أَضِْتُ»كةنيَت بةيانث كردةوة بلةيَت:   اللَّتُُ  صَتلَّ   وَبِمُحَمَّتد   دِي
                                                           

 أواه البخهللأي. - 1
 .السلسلة الصحْحة -  2



 

 

 28 ba8.org 

َ فةزَل َ َ َ.................................................................................يَخواَييَزيكروَطةورةََ

ُِْْ ًّ وَسَلَّمَ عََل رِزايخ بةوةى كةة )اهلل( ثةةروةردطارَ بيَةت وئيسةالَ ئةايينخ بيَةت        «هللنَبِ
ثيَمةمبةرَ بيَت زةمانةتث ئةوةى دةكةَ كةة دةنةتث دةطةرَ تةاوةكو      وموحةممةد

دةخيةمة ناو بةهةشتةوة، بةيَ رِازى ببث كة تةةنها )اهلل( بثةرنةتيت وتةةنها داواى    
منةنالةت نابةآ تةةنها داواى منةنالَ      يارمةتث لةو بكةيت وتةنها لةو بثارِيَيتةوة كة

بوون لةو بكةيت نةوةكو برِؤيتة نةر قةبريَت يان ثةرِؤيةي بهيَنيت بةئوميَنى مننالَ 
بوون ئةطةر بةو شيَوةية بكةيت نينيانةى ئةوةية رِازى نيت كةة )اهلل( ثةةروةردطارت   

ى كةة تةةنها   بيَت ورِازى بوون تةنها بةدةَ نيية بةلةكو بةكردةوةشة، رِازى ببةث بةةوة  
ئايينث ث ؤزى ئيسالَ بةرنامةت بيَت وهيك بةرنامةيةكث تر وةكو بةرنامةى ئايينث 

ثيَمةمبةةرت بيَةت    ئيسالَ بةباش دانةةنيَيت، ورِازى ببةث بةةوة كةة موحةممةةد     
ونوننةتةكانث جآبةجآ بكةيت وقسةى كةو ثةيَ  قسةةى ئةةو نةكةةيت وئةطةةر      

ردووة نةةلةيَت وةؤن وبؤوةث بةتةةواوةتث     ئةو فةرمانةى ك ووترا ثيَمةمبةرى خوا
 طويَرِايةلةث بكةيت.

 

 قورئان خويَندن

طةورةتريب زيكريَت كة موونلة ان بيكات قورئةان خويَنننةة وةونكة قورئةانث     
ث ؤز ووتةى ث ؤزى خواى ثةروةردطارة، بةيَ قورئان خويَنةنن بةةجؤريَت كةة خةواى     

رى موونلة انان قورئانيان ثنيت طةو   ثةروةردطار داواى كردووة، بةرِانتث زؤربةى زؤ
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خستووة وكردةوةى ثآ ناكةيب، ئايا خواى ثةروةردطار قورئانث دابةزاننووة بةؤ ئةةوةى   
موونلة انان بيخةنة ناو ثةرِؤيةكث نةةوزةوة لةة شةويَنيَكث بةةرزةوة دايبنةيَب يةان       
موونلة انان ماوث بكةن يان بةةديوارةكان هةلةوانةب يةان قورئةان فرؤشةةكان لةة       

ةعزيَكاننا بيخويَنب يان لة ذوور نةةرى منةنالَ وئةافرةتث زةيسةانث دابنريَةت؟؟؟      ت
بيَدومان نةخيَر، ئةمة حيك ةت نيية لة دابةزانننث قورئانث ث ؤز بةلةكو قورئةانث  

َ  ث ؤز بؤ ناو دلَ دابةزيوة هةر وةكو خةواى ثةةروةردطار دةفةةرموويَت: ]     االق ه ا ا َُيا
ْ َّم  َّ َ  ِف  ص  يما أ َّا  َّ َّذقع  ق ا  اايت ْاا  َ ، واتة: قورئانث ث ؤز كؤمةلةيَت [49:َّذعْلباَ ] [ِذ

ئايةتث رِوون وئاشكراية لة ناو دلَ ونندث خاوةن عيل ةكانناية، كةواتة ئةو كةنانة 
 خاوةن عيلخ وفوزلةب كةوا قورئانث ث ؤز لة نةاو دلةةكاننايةة، ثيَمةمبةةرى خةوا    

 ال ِْثهللدتهلل  بِقته  واحلستُة  حستُة   فلتُ  اهلل هللُكَت  ِش حهفهلل قهْ ِش»دةفةرموويَت: 
واتةة: هةةر   ، 1«حهفتهلل  وِتْم  هلل تحهفت  وال  هلل تحهفت  ْلتف : ولكش هف تح [التم]:  ْق ل

كةنيَت ثيتيَت لةة قورئةانث ثة ؤز خبوَينيَةت، بةهةةموو ثيتيَكةث وةاكةيةكث بةؤ         
ن دةنوونريَت، واكةى اى خةةةواى ثةةةروةردطار بة دة ئةةةةوةننةى خؤيةةتث ووةةن  

( بة تةنها ثيتيَكةة  ألفثيتيَت دةذميَريَت، بةلةكو )بة  [الةخجار دةكريَتةوة، نالةيَخ: ]
، هةموومان دةزانةة ئةمةة خيَةر وثاداشةتث       ثيتيَكة(يميخ)( ي  ثيتيَكة واَ)و

قورئان خويَنننة بةيَ وةننمان كردةوةى ثآ دةكةيب ووةننمان لة رِؤذيَكنا دوو نآ 
 ئةمةة بةؤ كةنةيَت خوَينةنةوارى بيَةت بةةيَ كةنةيَكي          جوزئث قورئان دةخويَنة
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ْ  خويَنةةنةوارى نةةةبيَت دةتوانيَةةت نةةآ جةةار نةةورِةتث )ا خةةال :  اا  1(ق االق ه ا ا َِّ   أاقا
خبويَنيَت خ  وثاداشتث خةمتةيةي قورئانث بؤ دةنوونريَت، هةر بؤيةة ئيَ ةة ئةوةنةنة    

يَنث نةفسةةث خؤمةةان دةكةةةويب ئي امنةةان اوازة دلةةةةكامنان رِةق بةةووة وبةةةدواى شةةو
نةفيسي  بةرةو خراثة وتاوان دةرِوات هةر وةكو خةواى ثةةروةردطار لةنةةر زمةانث     

ذ ُّا    ة دةفةرموويَت: ]  علُْ الصالة والستال  ثيَمةمبةر يونف ة   اِوااماَ  ل  َا نا م ِ  َّذاِْا ق
ي    ف] [ م ِإ واا ماق  ا ماّبت  م ِ  ماّبت  غا   م  ماق  بةرِانةتث نةفسةةكان زؤر ئةةمر     ،[53:يْ 

 وفةرمان بةخراثة دةكةن ئيلال مةطةر كةنيَت خواى ثةروةردطار رِةآث ثآ كردبيَت.

جييَّ صهللحب القهآن يت   القْهللِتة   »دةفةرموويَت:  هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
فْق ل القتهآن يتهلل أُ حلتُ فْلتبس تتهللر الكهاِتة ثتم يقت ل يتهلل أُ زده فْلتبس حلتة            

ُ الكهاِة ثم يق ل  ئةو كةنةةى كةة قورئةانث     ، واتة:2«يهلل أُ اأض عُُ فريض  عُت
: بةثلةى يةكةَ ئةو كةنةية كة صهللحب القهآنلةبةركردووة وقورئانث زؤر خويَننووة )

قورئانث لةبةركردووة وبةثلةى دووةَ ئةو كةنةية كة زؤر قورئان دةخويَنيَت( كة لةة  
خواى ثةروةردطار جة  وبةةر    رِؤذى قيامةت ديَت قورئانث ث ؤز دةفةرموويَت: ئةى 

وتاجث رِيز وحورمةتث ثآ ببةخنية خةواى ثةةروةردطاري  ثةآى دةبةخنيةيَت ثاشةان      

                                                           
ئةو فةرموودةيةى كةوا لةنةر خيَر وثاداشتث خويَنننث نورةِتث )ا خال ( هاتووة تايبةت نيية تةةنها بةؤ    - 1
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قورئانث ث ؤز دةفةرموويَت: ئةى ثةروةردطار لةَ بةننةى خؤت رِازى ببة وونكة منث 
 زؤر خويَننووة لة دونيا خواى ثةروةردطاري  ليَث رِازى دةبيَت.

الصِّتَْهلل ُ وَاْلقنتْهآنُ يَْقتَرَِهللنِ لِْلَِْبتدِ     »فةرموويَت: دة هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
ُِِْي ِفْتُِ         َُّهَتهللأِ َفقَتِر َُِْتُُ الطََِّتهلل َ َوالقَّتهََ اتِ ِبهللل َُ َِ  ُِّ َْهلل ُ َْْي َأ َْهللَِةِ يَقن لُ الصِّت يَْ َ  اْلِق

ُِِْي فُِِْ َقهلللَ ْْلِ َفقَِر َُّْ  َ بِهللللَّ َُُُِْ ال رِؤذوو وقورئان  ، واتة:1«َفُْقَرََِّهللنِ وَيَقن لُ اْلقنْهآنُ ََُِ
لةةة رِؤذى قيامةتةةنا شةةفاعةت بةةؤ بةنةةنةكان دةكةةةن، رِؤذوو دةفةةةرموويَت: ئةةةى  
ثةروةردطار ئةَ بةننةية خؤى لة خواردن وشةهوةت دةطردةوة بةرِؤذ بةرِؤذوو دةبوو مب 

زؤر  بكة بةشفاعةتكار وقورئان دةفةرموويَت: ئةى ثةروةردطار ئةةَ بةننةيةة بةشةةو   
قورئةةانث دةخويَنةةنةوة مةةب بكةةة بةشةةفاعةتكار خةةواى ثةةةروةردطار شةةفاعةتيان   

اْقهََُّوا اْلقنتْهآنَ َفإِنَّتُُ يَتْأتِ      »دةفةرموويَت:  وةردةطريَت، هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
ًِهلل ألْصتحَهللبُِِ   ، واتةة: قورئةان خبةويَنب وةونكة قورئةان لةة رِؤذى       2«يَْ  َ اْلقَِْهللَِةِ رَترِْ

شفاعةتكارة بؤ خاوةنةكةى، هةر بؤية قورئانث ثة ؤز كاريدةةرى لةنةةر     قيامةتنا
دلةث ثيَمةمبةران وثياوواكانث ثيَ  ئيَ ة هةبووة وداوايان كردووة كة ببيَت بةةهارى  

، 3«َْْن تَْجَِلَ اْلقنْهآنَ أَبِْعَ َقْلبِتي »دةفةرموويَت:  دلةيان هةر وةكو ثيَمةمبةرى خوا
رئانث ث ؤز بكة بةبةهارى دلةخ، ئةطةر تةماشا بكةةيب لةة   واتة: ئةى ثةروةردطار قو
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بةهاردا زةوى خؤش دةبيَت ونةر لة نو  درختةكان زيننوو دةبنةةوة بةةمان شةيَوةش    
دلةةكانث ئيَ ة بذيَنريَتةوة بةقورئانث ث ؤز، ئي امث ئةبو هوماَ ة رِةآةتث خةواى اَ   

: ض ئاواتيَكت هةية لة دونيةادا  بيَت ة دةفةرموويَت: بةعيساى كورِى وةرد  فةرموو 
بيَتة دى؟ دةنتث كرد بةطريان وفةرمووى: ئاواتث مب لة دونيادا يةي شةتة ئةةوي    
خواى ثةروةردطار كةاريَكث واى بكردايةة نةندخ شةةق بكردايةة ودلةةخ دةربكردايةة        
وتةماشاَ بكرداية وبزا  قورئان ض كاريدةرييةةكث لةنةةر درونةت كةردووة، بةزا       

منةث ذيانةنووة يةان دلةةكةةَ مةردووة، ثاشةان ئي ةامث ئةةبو هومةاَ           قورئان دلةث
فةرمووى: عيساى كورِى وةرد  دةبينث كاتيَت قورئانث دةخويَنةن زؤر جةار بةآهؤش    
دةكةوت بةشيَوةيةي وامنةزانث طيانث دةردةويَت، بةرِانتث ئةوة كاريدةرى قورئانةة  

 بةنةر ثياو واكانةوة.

ْْتكَ     » دةفةةرموويَت:  ثيَمةمبةرى خةوا  ، واتةة:  1«وَاْلقنتْهآنُ حُجَّتٌة َلتَك َْْو عََل
قورئان يان دةبيَتة بةلةدة بةدةنتةوة شفاعةت دةكات ولة دؤزةخ رِزطارت دةكات يان 
هؤكاريَكة بؤ ئةوةى بضيتة ناو ئاطرى دؤزةخ، لةوانة كةنيَت بلةيَت: مب نازا  قورئان 

يَت نآ جار نورِةتث )ا خال : خبويَنخ وؤن ئةو ثاداشتةَ دةنت بكةويَت؟ هةر كةن
  ْ ا ( خبوَينَيت ئةةوا خيَةرى خةمتةيةةي قورئةانث بةؤ دةنوونةرَيت، يةان        ق الق ه ا ا َِّ   أاقا

مننالةةكةى بنيَريَت بؤ شويَنيَت فيَرى قورئةان خويَنةنن بيَةت وةونكة ثيَمةمبةةرى      
ِتة  ِش قهْ القهآن وتِلم وعمل بتُ ْلتبس والتداه يت   القْهلل     »دةفةرموويَت:  خوا
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تهللِهلل ِش ن أ ض وه ِثل ض َّ القتمس ويكست  والتداه حلتََ ال يقت   دمتهلل التدنْهلل        
، واتةة: هةةر كةنةيَت قورئةان     1«فْق الن مب كسُْهلل هذا فْقهللل بأَذ ولتدكمهلل القتهآن  

خبوَينَيت وخةلةكث فيَةر بكةات وكةردةوةى ثةآ بكةات خةواى ثةةروةردطار لةة رِؤذى         
وكث كةة رِوونةاكث ئةةو تاجةة وةكةو      قيامةتنا تاجيَكث نور دةخاتة نةر دايةت وبةا  

رِووناكث خؤر واية وج  وبةرطيَكيان لةبةر دةكات كة لة دونيةا نرخةكةةى طةرانرتة،    
دايت وباوكةكة ثرنةيار دةكةةن ودةلةةيَب: بؤوةث ئةوةنةنة رِيَزمةان لةيَد اوة ثَييةان         

 دةووتريَت: لةبةر ئةوةى مننالةةكةتان قورئانث زؤر خويَننووة.

ْْتتهُكنْم َِتتْش تََِلَّتتمَ اْلقنتتْهآنَ   »دةفةةةرموويَت:  رى خةةواهةةةروةها ثيَمةمبةةة ََ
، واتة: باشرتينتان ئةةو كةنةةية كةة قورئةان فيَرببيَةت وكةنةانث تةري         2«وَعَلَّمَُُ

ْْتت       »دةفةرموويَت:  فيَربكات، هةروةها ثيَمةمبةرى خوا ََِْمَتعَ َقتْ  ا فِت  بَ وََِهلل ا
َْلنتت نَ كََِتتهللَُ ْْهِمُ السَّتتكَُِْةن ِِتتْش بُُْتت تِ اللَّتتُِ يَ ْْتتَُهُْم إِالَّ نَزََلتتْت عََلتت  اللَّتتُِ وَيَََدَاأَسُتت نَُُ بَ

ُْتدَهُ  َْهُمُ اْلمَاَلئَِكةن وَ ََكهَهُمُ اللَُُّ فِْمَْش عِ َْهُمُ الهَّْحمَةن وَحَرَّ هةر كؤمةلةيَت  ، واتة:3«وََغقَِْ
، ئةيلال  يةكرتى بلةيَنةةوة ة لة مالةيَت لة مالةةكانث خوا وقورئان خبويَننةوة وبةكؤببنةو

ورِةآةت داياننةثؤشيَت، وفرينيتةكان دةوريان دةدةن،  ،ةنةردا دادةبةزيَتئارامييان ب
، هةننيَت كةو هةيةة قورئةان   اى فرينيتةكان بانيان دةكات ثةروةردطاري خواى و
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خويَننن لةنةر زمانيان قورنة بؤية هةننيَت جةار قورئةان نةاخويَنب بةةيَ ئةطةةر      
 بةئ ئةةوا خيَةر وثاداشةتث زؤرى هةيةة هةةر وةكةو ثَيمةمبةةرى خةوا          بةردةواَ

ََِْتعُ   »دةفةرموويَت:  ْن اْلقنتْهآنَ وَيَََََ اْلمَهللهِهُ بِهللْلقنْهآنِ َِعَ السََّرهَةِ اْلكِهَا ِ اْلبَهَأَةِ وَالَّذِ  يَْقهَ
ِْتهَانِ  ُِْْ رَهللقٌّ َلُُ َْ وجوانث دةخويَنيَتةوة  ئةوةى قورئان بةدرونتث واتة:، 1«فُِِْ وَهُ َ عََل

ئةوة لةطةلَ فرينيتة بةريَزةكانث خواداية، ئةو فرينيتانةى كة نةف ن لة نيَوان خواى 
وبةننةكانث، وئةةوةى قورئةان دةخويَنيَةت ودةوةنةتيَت وتيايةنا وقورنةة        ثةروةردطار

 .لةنةر زمانث ئةو كةنة دوو ثاداشتث هةية

 

 خويَندنى سورِةتى )اإلخالص(

ثةروةردطار هةموومان بةخويَننةوار ونةخويَننةوارةوة نةورِةتث  نوثاو بؤ خواى 
)ا خال ( دةزانة بيخويَب، ئةَ نورِةتة وةةننيَت كورتةة بةةيَ خيَةر وثاداشةتيَكث      

ْيِجز ْحتدكم ْن يقتهْ يف   »دةفةرموويَت:  زؤرى هةية هةر وةكو ثيَمةمبةرى خوا
ثلتث   تعةنل  هةو اهلل أحةن  قة   لْلة ثلث القهآن قهللل ا وكْف يقتهْ ثلتث القتهآن قتهللل     

، واتة: ئايا ناتوانب نآ يةكث قورئان خبويَنب، هةاوةين ووتيةان: وةؤن نةآ     2«القهآن
ْ  فةةرمووى: )  يةكث قورئان خبويَنب؟ ثيَمةمبةرى خةوا  ا ( خبةويَنب  ق الق ه ا ا َِّ   أاقا
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ْ  يةكسانة بةنآ يةكث قورئان، كةوتة ئةطةر كةنةيَت نةآ جةار )    ا  (ق الق ه ا ا َِّ   أاقا
خبويَنآ خيَر وثاداشتث خةمتةيةي قورئانث بؤ دةنوونةريَت، بةرِانةتث كةنةيَت فةةزلَ     
وطةورةيث ئةَ نورِةتة بزانيَت وجآبةجآى نةةكات ئةةوا زةرةرمةنةن دةبيَةت وةونكة      
كاتيَكث زؤر كةمث دةويَت ئةطةر لة ناو مالَ بيت يان لة ناو نةيارة يةان بةرِيَدةةوة   

 ى قورئان بكةى بةخويَنننث ئةَ نورِةتة.ببيت دةتوانيت وةنن جار خةمتة

 

 كردن داواى ليَخؤش بوون

وهةاوةين   زيكريَت خواى ثةروةردطار زؤر طرندث ثيَناوة وثيَمةمبةةرى خةوا  
وثياو واكانث ثيَ  ئيَ ة طرندث ثيَناوة بةيَ ئيَ ة ثنيةت طويَ ةان خسةتووة، خةواى     

يما م ذاَّ فااعا  ا َّ : ]ثةروةردطار بانث كةنانث لةة خةواترو دةكةات ودةفةةرموويَت      َ َّاَّذِا
ن   ا م ِإ َِّ    َُّ ن  م   ق َّاواامق ياا ق  ا   َّذاا  َ ا اا ق ا  ََّّ ذ اا ْق ااه  ق ذا اا  ََّّ َِّ ا فاا َا ا  ا َّ أاناق   ا شاا   أاَّق  َّاَلاق  فااق 

اااا ََُّّّ عا اااااَ واااااا فااعا  اااا َّ َّاه اااا ق يااعق ا  اااا  ا  ، واتةةةةة: خوانانةةةةان [135:ٌُ ع اااا َّ ] [ي أ 
ئةو كةنانةن هةر كاتيَت خراثة وتاوانيان كةرد وزولة يةان لةة نةفسةث      وخؤثاريَزةران

خؤيان كرد دلةةكانيان رِادةوةلةةكيَت وخوايان ب دةكةويَتةوة دةنت بةجآ دةلةيَب: ئةى 
ثةروةردطار ليَ ان خؤش ببة، ليَرةوة دةردةكةويَت هةر كةنيَت تاوان بكات ئةوا زلة ث 

ت بةهؤى تاوان ونةرثيَضث بةرةوة دؤزةخ برِوات لة نةفسث خؤى كردووة وونكة كةنيَ
 ئةوا بيَدومان زلة ة لة نةفسث خؤت.
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كةواتة كةنانث لة خوا ترو ئةو كةنانةن كةةوا هةةر تاوانيَةت بكةةن دةنةت      
بةجآ خوايان ب دةكةويَتةوة وهةنت خةفةت وغةمبارى دةكةةن وداواليَخةؤش بةوون    

سَْبٌَِة يُظِلُّهُْم اللَُُّ فِي ظِِلتُِ يَتْ  َ   »: دةفةرموويَت دةكةن هةر وةكو ثيَمةمبةرى خوا
َُِِلَّتقا فِتي              ُُ ُِ وَأَُِتلا َقْلبُت ٌُّ َنقَتَأ فِتي ِعبَتهللَدِة أَبِّت ُُ اْلإَِِتهللُ  اْلَِتهللدُِل َورَتهلل َلهلل ظِلَّ إِلَّهلل ظِلُّ

ْْتُِ  ُِْْ وَتََرهََّقهلل عََل ََِْمََِهلل عََل ِْتهٌََْة  َاتُ     اْلمَسَهللِِدِ وَأََُِلهللنِ تَحَهللبَّهلل فِي اللَُِّ ا َْتُُ ا وَأَُِتلا َطَلبَ
ُْرِتقُ   َِْلمَ رِمَهلللنُُ َِهلل تُ ََّ  َلهلل تَ ََْر  حَ ُْصِب  وََِمَهللٍل َفَقهلللَ إِنِّي َََْهللفُ اللََُّ وَأَُِلا تَصَدَّقَ َْ َِ

َُْْهللهُ ًْهلل َفَرهللضَْت عَ حةوت كؤمةلَ كةةو هةيةة لةة     ، واتة:1«يَمُُُُِْ وَأَُِلا  ََكهَ اللََُّ ََهلللِ
ذى قيامةتنا لة ذيَر نيَبةرى عةرشث خوان لةو رِؤذةى هيك نيَبةريَت نييةة جدةة   رِؤ

لةو نيَبةرة، يةكةَ: ثاشا وئي اميَكث عادل ودادثةروةر، دووةَ: طةجنيَت كة طةجنيَتث 
خؤى لة عيبادةتث خواى ثةروةردطار تةةواو بكةات، نةآيةَ: كةنةيَت دلةةث هةؤطر       

اَ لة مزطةوت بيَةت وكاتيَةت لةة مزطةةوت     وثةيوةنت بيَت بةمزطةوتةوة كة بةردةو
دةردةويَت ب ى لة اى ئةوة بيَت كةى بدةرِيَتةوة بةؤ مزطةةوت، وةوارةَ: دوو كةةو     
يةكرتيان لة ثيَناوى خواى ثةروةردطار خؤش بويَت ويةكرت بينينيةان وجيابوونةةوةيان   

ى خراثةةى  تةنها لة ثيَناوى خوا بيَت، ثيَنضةَ: ثياويَةت ذنيَةت داواى اَ بكةات كةار    
لةطةلَ بكات بةيَ ئةَ بلةيَت: مب ئةو كارة ناكةَ وونكة لة خةوا دةترنةخ، شةشةةَ:    
كةنيَت خيَر وصةدةقة بكات بةةنهيَنث بةشةيَوةيةي بةدةنةتث رِانةتث بيبةخنيةيَت      
دةنتث وةثث ثآى نةزانيَت، حةوتةَ: كةنيَت كاتيَت لة شويَنيَكث وةؤلةناية ويةادى   
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نث بيَتة خوارةوة، كةواتة يةكيَت لةو كةنانة لةة ذيَةر   خوا دةكات فرميَست بةواوةكا
نيَبةرى عةرشث خواى ثةروةردطارة ئةو كةنةية كةوا ياد وزيكرى خةوا دةكةات لةة    

 ترنث خواى ثةروةردطار فرميَست بةواوةكانث ديَتة خوارةوة.

كةواتة ئةوة طرندة خواى ثةروةردطارمان لة ب نةويَت ئةطةر خواى ثةروةردطار 
كةةيب ئةةوا ئَي ةةش لةة رِؤذى قيامةةت لةة ب دةكةريَة هةةر وةكةو خةواى           لة ب ب

َّ ]ثةةةةةروةردطار دةفةةةةةرموويَت:   َا اااا و ه  ق ها ااااا نا  اااا َّ ذ ااااااا ا ياااااا ق اااااه  ق  ا ا اا نااْق ا   [فااااااذقياا ق
واتة: ئيَوة لة دونيادا خواى ثةروةردطارتان لة ب كرد ئةمرِؤ ئيَوةش   ،[51:َّنعا َّ ]

ت ئيَ ة تاوانيَت ئةجناَ دةدةيب دةنت بةجآ تةوبةة دةكةةيب،   لة ب  دةكريَب، ئايا كاتيَ
 ئةبو بةكرى صنيق ة خواى اَ رِازى بيَت ة دةفةرموويَت: طويَخ ثيَمةمبةرى خةوا   

ِهلل ِش أِل يذنب  نبهلل ثم يق   فَْطهه ثتم يصتلي ثتم يستَفره اهلل إال     »دةيفةرموو: 
يما م ذاَّ فااعا ] لُ ثم قهْ هذه اآليتة  غره اهلل  َ َا ا  ا َّ أاناق   ااه  ق ذا اا  ََّّ َِّ ا َّاَّذِا شاا   أاَّق    ا َّ فااق 

اااااا ق  ااااا ََُّّّ عا ااااااَ واااااااا فااعا  ااااا َّ َّاه  ن   ا م ِإ َِّ   َّاَلاق ي أ  َُّ ن  م   ق َّاوااااااامق ياا ق  ااااا   َّذاااااا  َ ااااا اا ق ا  ََّّ ذ ااااا ْق فاا
، واتة: هةر بةننةيةي تاوانيَةت بكةات وثاشةان هةنةتيَت دةنةت نويَةذ       1«[يااعق ا  ا  ا 
ودوو رِكعات نويَذ بكات وداواى ليَخؤش بوون لة خةواى ثةةروةردطار بكةات    بدريَت 

ئيلال خوا ثةروةردطار ليَث خؤش دةبيَت ثاشان ئةَ ئايةتةى خويَننةوة، ئايا وةةننيَت  
لة ئيَ ة بةو شيَوةيةمان كردووة، عةبنويى كورِى عةمر ة خواى اَ رِازى بيَت ة زؤر    

نةرنةاَ بةوو بةةطريانث، عةبةنوي ووتةث: نةةرت       دةطريا ثياويَت لةطةلةث بوو زؤر 
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نورِماوة بةطريانث مب وتةماشاى ئامسانث كردوو ووتث: ئةو ماندة لة ترنةث خةواى   
 ثةروةردطار دةطرى ئةى وؤن مب نةطريخ.

اايا   َّ ِ  هةةةروةرها خةةواى ثةةةروةردطار دةفةةةرموويَت: ] ِ  و امق ماشق اب  ااا يااهق اا ذا ا ها ْاق م ِ  و  [، َّا
كانةوة بةرد دةكةويَتة خوارةوة لة ترنث خواى ثةروةردطار ئاراَ نةاطر   واتة: لة شاخة

بةو بةرزايةوة، خؤشةويستان خوا وموتةقيةكان بةو شيَوةن، ثاشان خواى ثةةروةردطار  
ن   ا م ِإ َِّ   فةرمووى: ] َُّ [، واتة: غةيرى خواى ثةروةردطار هيك كةنيَت َّاوامق ياا ق     َّذا

تاوانث هيك كةنةيَ داناثؤشةيَت، ثاشةان خةواى ثةةروةردطار      لة تاوان خؤش نابيَت و
[، واتة: ئةوان بةردةواَ نابب لةنةر َّاَلاق ي أ  ََُّّّ عا اَ واا فااعا  ا َّ َّاه ا ق يااعق ا  ا  ا فةرمووى: ]

تاوان وونكة دةزانب ئةمة نةرةجنامث قيامةتيَكث نةخت ودذوارة، هةر بؤية كةنيَت 
ياتر لة خواى ثةروةردطار نزيت دةبيَتةوة، هةةر بؤيةة   عيلخ وزانيارى زياتر بيَت ئةوا ز

زاناكان زياتر لة خواى ثةروةردطار دةترنب هةر وةكو خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت: 
واتة: بةرِانةتث زاناكةان زيةاتر لةة      ،[28:فاط ] [م َّنِاا َاقشاَ َِّ ا و مق ع باا  ه  َّذقع  ا اا   ]

ثاشةةان خةةواى ثةةةروةردطار ايةةان نانةةيووة، خةةواى ثةةةروةردطار دةترنةةب وةةونكة خو
[، كةنانث موتةقث ولة خوا تةرو  َّاَلاق ي أ  ََُّّّ عا اَ واا فااعا  ا َّ َّاه ا ق يااعق ا  ا  ا فةرمووى: ]

ئةوانةن كةوا هةر نةرثيَضيةي بكةن وتاوانيَةت ئةةجناَ بةنةن دةنةت بةةجآ ب يةان       
ردةواَ نةابب لةنةةر ئةةو    دةكةويَتةوة كةوتوونةتة ض حالةةتيَكث ناخؤش ودذوارةوة وبة

تاوانة وونكة بةردةواَ بةوون لةنةةر تةاوان نةزايةكث نةةختث هةيةة هةةر وةكةو         
وَْيلا لِْلمُصِهِّيشَ الَّذِيشَ يُصِهُّونَ عََل  َِهلل َفَِلن ا وَهُْم »دةفةرموويَت:  ثيَمةمبةرى خوا
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َِْلمُت نَ  نةةر خراثةة   تياووون ودؤزةخ بؤ ئةو كةنانةى كةوا بةةردةوامب لة  ، واتة:1«يَ
وتاوان ودةزانب ئةوة خراثةية، ئةو ئافرةتانةى كةوا نفورن وخؤيان داناثؤشب لة خواى 
ثةروةردطار برتنب وتةوبة بكةن وةونكة تةؤ نازانيةت لةة ض كاتيَةت مةردن يةقةةت        

 دةطريَت ولةوانةية لةكاتيَكنا بيَت نفوور ببيت؟؟!

ةفةةرموويَت: كاتيَةت   دايكث ئي انناران عائينية ة  خةواى اَ رِازى بيَةت ة د      
تووشث ئةو نةخؤشية بوو كة وةفاتث كرد، دةنةتخ طةرت بةةيَ     ثيَمةمبةرى خوا

اللتهم   »نةخؤشيةكةى زؤر قورو وطران بوو ودةنتث لة دةنتخ كةردةوة وفةةرمووى:   
، واتة: ئةى ثةروةردطار ليَخ خؤش ببة ويدةيةنةة  2«اغره لي وْحلقين بهلللهفْق األعل 

ن بةرزة، هةننيَت كةو هةية وادةزانب تةنها ثيَنيينان لةة خةوا   بةو كةنانة كة ثلةيا
ترو بوون بةيَ كةنانث لة خوا ترو لة هةموو كةات وشةويَنيَت هةيةة كةة خةواى      
ثةروةردطار خؤشيانث دةوَيت: موونةلة انيَت بةؤى بةاو كةردَ لةة شةارى كةةركوي        

خةومةنا   طةجنيَكث لة خوا ترو ورِوو لة خوا شةةويَت خةةويَكث بينيةث ووتةث: لةة     
بردميان بؤ جيَدايةي ووتيان دةرِؤيب بؤ فآلن شويَب لةو  خواى ثةروةردطار دةبيةنة،  
رِؤشتخ وهةلةيان طرمت وطويَخ لة دةنديَت بوو لة دةشتيَكث وؤلةنا ووتث: ئةى بةننةكةَ 
تؤ نالةيَكث تر دةطةرِيَيتةوة بؤ اى مب، خؤى شارةزا بوو لة خةو ثةرذيَب بةيَ رِؤشت 

مامؤنتايةي ووتث: خةويَكث بةو شيَوةية بينيووة يان ئةوةتا دةرِؤَ بةؤ حةة     بؤ اى
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يان دةمةرَ، نةالةةكة نزيةت بوويةةوة وكةات ومةةومسث حةة  نةةبوو هةات بةؤ اى           
مامؤنتاكة وخواخافيزى ليَكردوو ووتةث: مةب دةمةرَ ودةطةرِيَ ةةوة بةؤ اى خةواى       

كة خةوةكةى تيَنا بيين لةطةةلَ  ثةروةردطار، دةفةرموويَت: نويَنن بةخوا ئةو شةوةى 
ئةو رِؤذةى كة نةيارة ليَث دا ووفاتث كرد يةي نالةث رِيَت بةوو بةةبآ رِؤذيَكةث كةةَ     

 ورِؤذيَكث زياد.

إِْن »عةبنويى كورِى ئي امث عومةر ة خوايان اَ رِازى بيَت ة دةفةةرموويَت:     
ُِْْ وَ َّهلل َلَُُِدُّ لِهَسُ لِ اللَُِّ صَلَّ  اللَُُّ عََل ِّ اْغرِتْه لِتي وَتُتْب       كن سَلَّمَ فِتي اْلمَْجلِتسِ يَقنت لُ أَ
ََّ َّاُُ اْلفَرن أُ ِِهللئََة َِهَّة  ، واتة: ئيَ ة لة هةةموو مةجلسةيَكنا كةة    1«عََليَّ إِنََّك َْْنتَ ال

ِّ اْغرِْه لِي وَتُتْب  »( جار دةيفةرموو 100دادةنينيتة ) لةطةلَ ثيَمةمبةرى خوا أَ
ردطار لَيخ خةؤش ببةة وتةوبةةَ قةةبوَل بكةة وةونكة تةؤ تةوبةةى         ئةى ثةروة «عََليَّ

بةننةكانت قةبولَ دةكةيت، ئةمة كةنيَت وادةلةيَت كةة بةةرِيَزتريب ئةادةميزادة ئةةى     
عةبنويى كورِى ئي امث عومةر ة خوايان اَ رِازى  ئيَ ة ثيَويستة وةنن جار بلةيَب؟؟! 

ريننار كرا لة نةرةمةرطنا بوو ش مان بيَت ة دةفةرموويَت: كاتيَت باوكخ ليَث درا وب 
ثيَنا ش ةكة لة ناو ندث دةرووو وونكة برينةكةى زؤر نةخت بوو، ئي امث عومةر 
فةرمووى: كوِرةكةَ نةةرَ خبةةرة نةةر خؤلةةكةة ومنةي  بةقسةةيخ نةةكرد جةارى         
دووةمي  فةةرمووى: نةةرَ خبةةرة نةةر خؤلةةكةة ومنةي  بةقسةةيخ نةةكرد وومت:         

لة خؤى نةبيَت وونكة برينةكةى زؤر قورو بوو، بةؤ جةارى نةآيةَ    لةوانةية ئاطاى 
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فةرمووى: نةرَ خبةرة نةر خؤلةةكة مني  نةةريخ خسةتة نةةر خؤلةكةة، ئي ةامث      
عومةر قسةةى دةكةرد ودةطريةا خؤلةةكةةى ذيَةر خةؤى كردبةوو بةةقوِر بةةيَ ليَةث           

خةؤت ئةةى    تيَنةطةشتخ وث دةلةيَت بؤية طويَخ نزيت كردةوة فةرمووى: تياوةوون بةؤ  
عومةر كورِى خةتاب ئةطةر خواى ثةةروةردطار ليَةت خةؤش نةةبيَت ورِازى نةةبيَت،      
بةرِانتث ئةمانة كةنانث لة خوا تةرو وموتةةقة ئيَ ةة تةةنها شةةرمةزارميان بةؤ       
دةميَنيَتةوة، كةواتة با زيكرى خوا بكةيب وخوامان لة ب نةويَت وونكة ئةطةر خةوا  

يامةت لة ب  دةكريَة، هةر بؤية كةنيَت زيكرى خةوا  لة ب بكةيب ئةوا ئيَ ةش لة ق
زؤر بكات ئةوا جيَداى بةهةشتة ونيع ةتث خواى ثةروةردطار دةرِذيَت بةنةرينا، جةا  
نيفةتث كةنانث لة خوا ترو وموتةقث ئةوةية ئةطةةر تةاوانث كةرد دةنةت بةةجآ      

 تةوبة دةكات وبةردةواَ نابيَت لةنةرى.

ةزيز ة رِةآةتث خواى اَ بيَت ة هةر كاتيَت ئي امث نةعينى كورِى عةبنولع
نويَذيَكث جةماعةتث بفةوتاية دةنتث دةكرد بةطريان وونكة دةيزانث شتيَكث 
طةورةى لة دةنت وووة، بةردةواَ داواى ليَخؤشبوونيان دةكرد لة خواى ثةروةردطار 

 دةيفةرموو: هةر كةنيَت ثآى خؤشة لة رِؤذى قيامةتنا بؤية ثيَمةمبةرى خوا
( خباتة ناو نامةى اللََُّ َْْسََْفرِهُنامةى كردةوةكانث دلةخؤشث بكات با زؤر )

ط ب  ملش وِد يف »دةفةرموويَت:  كردةوةكانث، هةروةها ثيَمةمبةرى خوا
، واتة: خؤشبةختث وبةختةوةرى بؤ ئةو كةنةى كة لة 1«صحْرَُ اسَفرهللأا كثريا
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(ةث زؤرى تيَناية، هةروةها اللََُّ ََْفرِهَُْْسرِؤذى قيامةتنا لة ناو نامةى كردةوةكانث )
إِنَُُّ َلُْفَهللنُ عََل  َقْلبِ  وَإِنِّ  أَلْسََْفرِهُ اللََُّ فِ   »دةفةرموويَت:  ثيَمةمبةرى خوا
، واتة: جارى واهةية بآئاطاى ديَت بةنةر دلة نا وةنن ناتيَت 1«اْلَْْ  ِ ِِهللئََة َِهَّة

 (.اللََُّ َْْسََْفرِهُ( جار دةلةيَخ: )100ؤكارةوة )زيكرى خوا ناكةَ بةهؤى هةننيَت ه
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