
شهرعداله وێنه حوکمی
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 .....وسلم هوصحب هلآ وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد
 وةهةروةها ،ئيسالمدا لة دةكات طرتن ويَنة حوكمى لة باس كة (الفرياد اجلااع ) كتيَبى لة بابيَكة باسة ئةم

 ويَنةة  اليةنى ضونكة ،ويَنةطرةكان بة بةرامبةر دةكات باس خوا سزاى تؤلَةو طةورةيى كردنء ىلَ هةرِةشة
 طةةورة  خةواى  ئةمةيةة  لةبةةر  هةةر  هةية، عةقيدةوة تةوحيدو بة ثةيوةندى بابةتيَكة كيَشان ويَنة طرتنء
 ئةةوة  لةبةةر  ،كيَشةانة  ويَنةة  طةرتنء  ويَنة كاريان كة كةسانةى ئةو بؤ داناوة سةختى زؤر تؤلَةيةكى سزاو

 طةةورة  خةواى  سةةختى  زؤر سةزاى  هةرِةشةةو  تابةر بثاريَزين كارة لةم خؤمان موسلَمان يَمةىئ ثيَويستة
 .نةكةوين
 دار ثةيوةنةدى  خالَى طرنطرتين بة ئاماذة بدويَنيء بارةوة لةم ثوخت كورتء زؤر شيَوةيةكى بة دةتوانني

 .بطات باسةكة لة باشى بة خويَنةر تا وةآلم ثرسيارو  شيَوةى بة ئةويش بكةين باسةكةوة بة
 هةية؟ عةقيدةوة تةوحيدو اليةنى بة يةكىثةيوةندي ض كيَشان ويَنة يان ويَنةطرتن اليةنى :1س
 -مرؤظةةة ) لةبةةريَ   روح ويَنةةى  كاتيَة   ويَنةةكيَش  يان ويَنةطر كابراى كة لةوةداية نيَوانيان ثةيوةندى :ج

 طةةورة،  خةواى  بة وة كردن دروست ةنىالي بة شوبهاندووة خؤى ئةوة دةكيَشيَت يان دةطريَت (حيوانات
 سةيةةتى  ،دةكاتةةوة  دروسةتى  طةةورة  خةواى  وةكةو  ئةميش كردووة دروستى طةورة خواى ئةوةى: واتة

 دةكةةم،  دروسةتى  ئةةو  وةكةو  منةيش  كردووة دروستى ضؤن خوا: دةلَيَت دةكاتء ساز خؤى بؤ خالقيَتى
 ضةونكة  قيدةكةيةةتى، عة بريوبةاوةرِو  ةىثيَضةةوان  ثيشةةكةى  بيَةت  ثيشةةى  ئةمة كةسيَ  هةر ئةمة لةبةر

 شةتيَََََََََكة  واتةة:  ،ة(خلة  ) تةصوير ىةمةسةل ئةوةى لةبةر ،خودادا خالقيَتى سيةةتى لة دةست تيَوةردانة
 ويَنةةطرو  كةابراى  شةيَوةية  بةةو  بةوون  ديَنيَتةة  نةبوونةةوة  لةة  شةتيَ   ضةونكة  ئيبداعةة،  دةكريَتء دروست

: دةلَيَةت  كةة  لةةوةدا  بةةخودا  ثةةنا  دةدات قةةرار  خةودا  بةؤ  شةريكايةتى اليةنى لةبةرةكان رِوح ويَنةكيَش
 .كردووة دروستى طةورة خواى ضؤن دةكةم دروستى منيش

 بؤ ئامادةكراو سةختى سزاى وةلةطةأل ،كيَشان ويَنة طرتنء ويَنة حةراميَتى لةسةر هةية بةلَطة ئايا :2س
 ويَنةكيَشةكان؟ ويَنةطرو

 :.لةسةريان هةية بةلَطة ضةندةها بةلَآ :ج
 : يقول اهلل رسول سمعت :قال عباس ابن عن -1
 .(1)(جهنم في فيعذبه نفسا صورها صورة بكل له يجعل النار في مصور كل)

 ويةتىكيَشةا  يةان  طرتوويةةتى  كةة  ويَنةيةة   هةةر  بةؤ  وة ،ئاطردايةة  لةة  ويَنةكيَشةيَ   ويَنةةطرو  هةموو :واتة
 .ئاطردا لة تادةد ىسزا يَت وكردة دروستبؤ  ىيَكفسنة
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 : يَتفةرمدة هاتووة مةرفوعى بة كة تردا رِيوايةتيَكى لة هةروةها وة 
 .(2)(بنافخ وليس القيامة يوم الروح فيها ينفخ أن كلف الدنيا في صورة صور من)

 قيامةتةدا  لة دةكات ىلَ تةكليةى طةورة خواى دونيادا لة بيكيَشيَت يان بطريَت ويَنةية  كةسيَ  هةر: واتة
 .ناتوانيَت ئةوةشدا لةطةلَ بةبةريدا بكات رِوح كة

 :ية تيَبينى
 ويَنةةةطريَ  هةةةموو لةبةةةرء رِوح ويَنةيةةةكى هةةةموو طشةةتني برِطةةةى دوو ،(عاا )و ،(كاا ) برِطةةةى هةةةردوو

 .دةطريَتةوة
 :فةرموويةتى وة )خواى ىلَ رِازى بيَت ثيَغةمبةرعائيشةلة  هةروةها وة
 .(3)(اهلل بخلق يضاهون الذين القيامة يوم عذابا الناس أشد) 

 اليةةنى  وة ،خوا بة ئةشوبهيَنن خؤيان كة كةسانيَكة بؤ ئامادةكراوةكة  قيامةتدا لة سزا بةهيَزترين: واتة
 لة كيَشانن ويَنة ويَنةطرتنء خةريكى بةردةوام ئةوانةى ويَنةكيَشان ويَنةطرو ئةوة لةبةر وة كردن دروست
 خةواى  بةة  شةوبهاندووة  خؤيان دا خالقى مةسةلةى لة ئةوةى لةبةر راوةدان بؤ سزايان توندترين قيامةتدا
 .طةورة

 ية؟ضى( اهلل بخلق يضاهون) واتاى :3س
 دروسةت  كيَشةانى  ويَنةة  يةان  ويَنةةطرتنى  بةة  دا خةالقى  مةسةةلةى  لةة  طةةورة  خواى بة شوبهاندنة خؤ :ج

 .حةيوانات يان بيَت مرؤظةة جا لةبةرن وحرِ كة طةورة خواى كراوةكانى
 ذهن  ممنن أظلنم ومنن) :تعالى اهلل قال :يقول اهلل رسول سمعت :قال هريرة أبي عن: ئةمة بؤ بةلَطة
 .(4)(شعيرة أو حبة ليخلقوا أو ذرة فليخلقوا ،كخلقي خلقي

 رِوح لةة  كةردووة  دروسةتم  مةن  ئةوانةةى  شةيَوةى  وةكةو  بكةات  دروسةتى  كةة  ترة زالَم كةسة لةو كآ: واتة
 دةنكةة  يةان  ،بكةةن  دروسةت  بضةو   ميَروولةيةةكى  بةا  دةتةوانن  دةكةةنء  رِاسةت  نةئةوا ئةطةر جا لةبةران
 .بةتوانان دةكةنء رِاست ئيَوة طةر جؤية  دةنكة يان ،بيَت سةوز بضيَنريَت كة طةمنيَ 

 هاتووة؟ حةديسةكةدا لة كة يةضى وشانة ئةم واتاى :4س
 .بضوكة ميَروولةيةكى ثيَى مةبةست: الذرة
 .جؤ يان طةمن لة بضو  دةنكيَكى: حبة
 داية؟ضى لة حةديسة لةم مةبةست :5س
 دروسةت  كةارى  لةة  دةسةةييَنآ  ويَنةكيَشةةكان  ويَنةةطرةكانء  دةسةةآلتى  بةآ  حةديسةة  لةم مةبةست :ج

 ةكوبضة  ميَروولةيةةكى  كةةوا  لةبةريَ  رِوح با كة دةكات ىلَ ئةوةى تةكليةى طةورة خواى ثيَشدا لة ،كردندا
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 وةكةو  بضةوكى  شتيَكى فةرموون ناكريَت دروست بؤ لةبةرتان رِوح طةر :ميَتدةفةر ثاشان ،بكات دروست
 بةآ  ئةوان بةآلم ،خؤى ثيَش داواكةى لة سووكرتة داواية ئةم كة بكةن دروست جؤية  يان طةمنآ دةنكة

 .بكةن دروست شتيَ  هيض ناتوانن حالَةتةيشدا لةم دةسةآلتن
 :.توةردةطرييَ فةرموودانة لةم سوودانةى ئةو*
 .طةورةكان تاوانة لة يةكيَكة وة ،دةسةييَنآ كيَشان ويَنة يان ويَنةطرتن حةراميَتى -1
 هةموو لة كة ئةوةى لةطةأل دانراوة كة كيَشةكان ويَنة طرةكانء ويَنة بؤ سةخت زؤر سزايةكى دانانى -2

 .ترة زؤر سزايان خةلَكى

 كةة  دةكات دروست بؤنةفسيَكى  تىويَشاكيَ يان طرتوويةتى كة رِةمسيَ  هةر طرتنى بؤ طةورة خواى -4
 .بةبةريدا بكات رِوح كة دةكات ثآ فةرمانى وة ،جةهةمندا لةناو دةدات ثآ سزاى

 بيَت؟ ضؤن دةبيَت كيَشراوة يان طرياوة كة رِةسم ويَنةو بةرامبةر هةلَسوكةوتت :6س
 يةان  ينوكةردو  فيَةرى  خةودا  ثيَغةمبةةرى  كةة  بيَةت  شةيَوة  بةةو  دةبيَت بةرامبةريان هةلَسوكةومتان :ج

 .بني ضؤن كة كردووين ثآ فةرمانىبة رِوونى  فةرموودةيةدا ملة وة  بني ضؤن كة كردووين ثآ فةرمانى
 قبنرا تندعن ال اهلل رسنول علينه بعثنني منا علنى أبعثن  أال :علني لني قنال) :قال األسدي الهياج أبي عن

 .(5)(اطمسته إال بيت في صورة وال سويته إال مشرفا
 :فةرموودةكة ووشةكانى لة هةندآ اتاىو*  
 .كردن ثآ فرمان ناردنء: بعثكأ
 .مةيهيَلَة: تدع ال

 .بكةرةوة رِيَكى بكةو نةختى: طمستها
 .بةرز بةرزيةكى: عشرفا
 .زةوى رِووى ئاستى تا كردن يةكسان: هسويت
 :فةرموودةكة واتاى

 خةودا  ثيَغةمبةةرى  كةة  كاريَة   بؤ رمبتنيَ فةرمووم ثيَى على ئيمامى: دةفةرميَت األسادي اهلياج يبأ
 بةةرزة  كةة  تردا قةبرةكانى لةضاو نةبينيت بةرز قةبريَكى هيض كة ئةوةية ئةويش ثيَشرت ناردووة ثآ منى
 لةسةةر  خةانووى  كةة  نةةبينيت  قةةبريَ   هيض يان ،دةبيَت يةكسان تردا ئةوانةى لةطةأل تا بكة تةختى ئيال
 بةةريت  لةةناوى  ئةيال  نةةبينيت  بيَةت  لةبةةر  رِوح كةة  ويَنةيةة   هةيض ةو ،برِوخيَنةى  خانووةكةة  ئيال بيَت كرا
 .ناردووة ثآ منى  خودا ثيَغةمبةرى ثيَشرت كة ئةوها كاريَكى بؤ بتنيَرم ، بيةةوتيَنيتو نةيهيَلَيتو

 انية  مالَدا لةناو نةهيَشتنيانة ،بردنيانة لةناو شكاندنء لةبةرةكان رِوح ويَنة بةرامبةر هةلَويَستمان كةواتة
 .تيَداية رِةمسى ويَنةو كة شويَنيَ  هةر لة
 :وةردةطرييَت فةرموودةيةدا لةم سودانةى ئةو* 
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 .مالَةوة ديوارى بةقةد هةلَواسينى يان مةجليسدا لةناو رِةسم دانانى بوونى حةرام -1
 .توانا ثيَى بة بةةوتيَنرآ بشكيَنرىَء طرياوةكة ويَنة ثيَويستة -2

 ،ديَت ىلَ سوننةتى قةبرى وة  تا زةويدا لةطةلَ بكرآ تةسوية البربيَتء وةبووبةرزة قةبرى ثيَويستة -4
 .ئاطاداريتان بؤ خةلَكى تاكى تا  نة  كاربةدةستانة سةرشانى ئةركى ئةمةش

 بؤضى؟ ويَنةكان فةوتاندنى شكاندنء البردنء اليةنى* 
 طةةورة  خةواى  بةة  هاندووةشةوب  خةؤى  كيَشاوة نةخش يان طرتووة ويَنةكةيان كة كةسانةى ئةو ضونكة-

 ضةونكة  تاوانةكةيةدا  لةة  دةبيةت  بةشةدار  تةؤش  بكيَشيَت يان بطرييَت ويَنةت كة اوةد ثآ رِيَطةت كة تؤش
 .سةرثيَضى خراثء كارى بؤ كردووة هاوكاريت ءىيارمةت

 بؤضى؟ طؤرِةكة اليةنى *
 ديةن  لةة  خةةلَ   ئةاذاوةو  فيتنةةء  بةؤ  سةردةكيَشةيَت  تردا ئةوانى لةضاو طؤرِةكة كردنةوةى بةرز ضونكة-

 وة زيةةاترة تةةردا ئةةةوانى بةسةةةر فةةةزلَى وايةةة ثيَةةت تةةؤ كةةة طؤرِةكةةةوة نةةاو كةةابراى بةةةهؤى الدةدات
 .خودا بؤ برِياردان هاوبةش كوفرء بؤ سةردةكيَشآ

 ،يةة ضةى  مالَةدا  لةة  هيَشةتنةوةى  حةوكمى  وة ية،ضي ويَنةكيَشان ويَنةطرتنء حوكمى زانيمان ئةوةى ثاش
 ية؟ضى كيَشةكة ويَنة يان طرةكة ويَنة حوكمى كة ئةوةى سةر نةديَي ائيَست
 ية؟ضى كيَش ويَنة ويَنةطرو حوكمى :7س
 :ئةمةية كيَش ويَنة ءطر ويَنة حوكمى :ج
 بيَةت  شةوبهاندن  خةؤ  كردووة دروستى يان تىويَكيَشا يان طرتوويةتى كة ويَنةية لةو مةبةستى ئةطةر -1
 دروسةت  بةت  وة  بكريَةت  بةؤ  بةندايةتى بثةرسرتيَتء كة بكات روستىد ئةوة بؤ يان ،طةورةوة خواى بة

 كابراى حالَةتةدا لةم بكةم دروستى دةتوامن شيَوة بةو منيش كردووة دروستى ضؤن خوا  بلَآ كةرةكانء
 .بةخوا ثةنا ،وةرِةكةيةتىبريوبا ثيَضةوانةى ئيشةكةيشى دةبيَتء كافر طرةكة ويَنة

 شةتيَكى  هةر بؤ يان حةز بؤ يان يان جوانى بؤ تةنها نةبوو خؤشوبهاندن ةويَنةي لةو مةبةستى ئةطةر -2
 تةاوانيَكى  كيَشةان  طةرتنء  رِةسةم  ضةونكة  فاسةقة،  ويَنةطرةكةة  كةابراى  كاتةةدا  لةةو  ئةوا بوو مةبةستى تر

 بةةوو بةةردةوام  طةةر  بةةخوا  ثةةةنا دةبيَةت  فاسة   بةدات  ئةةةمام طةةورة  تةاوانى  هةركةسةيَكيش  ،طةورةيةة 
 بةةؤ تةةؤلَى تونةةدو بةةةهيَزء عقوبةيةةةكى بكريَةةتء ىلَ هةرِةشةةةى كةةة ئةوةيةةة ايسةةتةىش وة ،لةسةةةرى

 .بةكاربهيَنرآ

 دانراوة؟ بؤ دذوارى سةختء زؤر سزايةكى بكةرةكةى كة كامانةية حةرامةكان ويَنة لة مةبةست :8س
 ء مرؤظةة) وة ،طشتى شيَوةيةكى بة تيَداية رِوحيان كة ويَنانةن ئةو كراوةكان حةرام ويَنة لة مةبةست :ج

 بيَةت  ظيةديؤ  كةاميَراى  بةة  يةان  بطرييَت ويَنةى كاميَرا بة ويَنانة ئةم جا تايبةتى شيَوةيةكى بة (حةيوانات
 بة بكريَت دروست مواد بة يان هةلَبكؤلَريَت دار لةسةر يان بكريَت دروست دةست بة يان بيَت موبايل يان

 شةيَوةو  بةهةةر  هةرشتيَ ء بة ة:وات ،بكريَت روستد بت ثةيكةرو شيَوةى بة يان هةيكةل جسمء شيَوةى
 دةلةيلن  بةلَطةةكانيش  هةةموو  وة يةة، طشة   بةؤ  حوكمةكةةيش  حةرامةء هةمووى قيامةت رِؤذى تا شكلَآ



 

 ضةؤن  يةة ىئاسةاي  دروستةو تر ويَنةيةكى هةموو (حيوانات ء مرؤظةة) ويَنةى لة جطة بةآلم هةمووى لةسةر
 .دراوة ثيَ رِيَى دروستةء هةمووى ةبةستآم ض بؤ دةيطرى بؤضى دةطرى ويَنةى
 واتا ناميَنيَت كاريطةرى رِةمسةكة كات ئةو ئةوا بكةيتةوة ىلَ رِةمسةكة سةرى ئةطةر كاتيَ  هةر :تيَبينى
 مشةوىل  حوكمانةة  ئةم ديَتء ىلَ وحيَكىرِ بىَ وةكو نةما ثيَوة سةرى كاتيَ  هةر رِةمسة سةرةوة بة رِةسم
 .ناكات
 يةة؟ ضةى  هؤكارةكةةى  كةراوة؟  حةةرام  لةبةةر  رِوح كردنةى  دروسةت  كيَشانء طرتنء نةويَ ضى لةبةر :9س

 دانراوة؟ بؤ قورسةى سزا ئةو بؤضى
 خةةؤ طةةةورةو خةةواى ئيشةةى لةةة يَوةردانيكةةةت دةسةةت ئيشةةة بةةةو هةلَسةةان كةةة ئةوةيةةة هؤكارةكةةةى :ج

 خةالقى  طةةورة  خةواى  ةضةونك  خةودا،  بةة  بةرامبةةر  نواندن ئةدةبى بىَ لة جؤريَكة وة ئةو، بة شوبهاندنة
 رِؤزميةان  رِزقء وة ،دةبةخشةيَت  ثةىَ  شةكلَمان  شةيَوةو  دةكةاتء  دروست ئيَمة وهاائ بيةويَت ضؤن ئيَمةية
 خؤيشةى  دةكيَشيَتء دروستكراوةكانى ىويَنة خؤى طةورة خواى مريَنيَت دةمان ئةمانذيَنيَتء وة دةدات
 دروسةتكراوةكانى  بيَةت  ئاوها شيَوةيان يواناتحة بيَت، ئةوها شيَوةى مرؤظةة بةسةرياندا دةكات دابةشى

 ئةةةوا دروسةةتكراوةكانيدا لةةة طةةةورة خةةواى كردنةةةوةى السةةايى ئةةةم لةبةةةر بيَةةت ئاوهةةا شةةيَوةيان تةةر
 شةيَوةو  بةهةةمان  ئةةميش  كةردووة  دروسةتى  ضؤن طةورة خواى لةوةى طةورةوة خواى بة خؤشوبهاندنة

 كةة  كاتيَة   هةةر  ويَنةةكيَش  ويَنةةطرو  كةابراى  كةة  ةئةمةية  لةبةةر  هةةر  ،دةكاتةةوة  دروستى قةبارة شكلَء
 بكةات  رِوح كةة  دةكريَت ىلَ داواشى دةدريَتء ثآ ئازارى يَ فسنة بة دةبيَت ىبؤ دةكات دروست ويَنةية 
 لةة  وةتةة مبيَنيَ دةبيَةت  تىويَكيَشةا  دونيةا  لةة  ويَنةيةةى  ئةةو  بةقةةدةر  ئةةوة  لةبةر ناتوانآ بةآلم بةبةريدا،
 .طةورةية ىكةتاوانة ضونكة زياترة كةس هةموو هى لة سزاكةى وة ،ئاطردا

 :.بةشيَكةوة ضةند بة دةكريَن رِةمسةكان :قسة ثوختةى
.... مةان   رِؤذء سةةيارةو  خةانوو  دةريةاء  شاخء دارو وينةى وة  دراون ثآ رِيَطة جائزنء هةنديَكيان -1

 زؤر سةزاى  كةة  حةةيوانات  يةان  تبيَة  مرؤظةةة  لةة  لةبةةرة  وحرِ ويَنةةى  نةةدراون  ثةآ  رِيَطة  يشىئةوانة ،هتد
 .دانراوة بؤ سةختى

يةكدةنطى  تيَكرِاى بة نةدراون ثآ رِيَطة حةرامنء ئةمانةش هةموو يا ثتةما بتء ثةيكةرو رِةمسى وة -2
 .زانايان

 دروسةت  بؤيةة  بة :واتة نةكراون دروست هةيكةل شيَوةى بة يان ،يةنى سيَبةريان كة رِةمسانةى ئةو -4
 .بةلَطةكان طشتى لةبةر كانةوةزانا زؤربةى اليةنى بة حةرامن كراون

 كةة  جنسةية  هةويةةء  معامةالتء كارى بؤ بضوكة طرتنيَكى رِةسم كة طشتى بةآليةكى بؤتة كة ئةوةى -4
 تةةواو  مةبةسةتةكةت  كةة  ئةوةندةى دروستة زةرورةتةء اليةنى ئةمانة بةآل لة جؤريَكة ئةمةش رِاستى بة

 .دراوةيَثيَ ر دروستةو بكات



 

ئةطةر ويَنة بةسةر رِاخةر يان فةرشيَكةوة بوو خةةلَكى بةسةةريدا دةرِؤيشةة ئةةوا دروسةتةو هيضةى        -5
ية، ضونكة بؤ بآ رِيَزى وإهانةيةو بآنرخة لةالت وبةسةريدا دةرِؤيت، يةاخود هةنةدآ جةار ويَنةة     تيَدا   نى

شةيَوة بةؤ بةآ رِيَةزى ئةةو       ى مندالَةةوة ئةةميش بةهةةمان    )حفاظاه(بة ثؤشاكى ذيَرةوةية بة تايبةةتى بةة   
 ية ضونكة منداأل ميز وثيسى بةسةردا دةكات.ويَنةيةية وئاسايى

هةروةها دروستة لة مالَدا بؤ كيذؤلَة بضوكةكان كة بووكة شووشةةيان هةةبيَت بةؤ ئةةوةى يةارى ثةآ        -1
ثةةروةردة  بكةن وخؤيانى ثآ سةرقاأل بكةن، هةروةها وةكةو رِاهَينانيَة  بةؤ داهاتويةان كةة ضةؤن منةداَل        

 بكةن، بةلَطةيشمان بؤ ئةم قسةية دوو فةرموودةية:
عائيشة )خواى ىَل رازى بيَت( دةفةرموويَت: )من لةة مالَةةوة بووكةة شوشةةم هةةبوو بةؤ يةارى كةردن،          -

]أخرجاه البخااري وعسالم دةضوو هاوِريَكامنى بةان  دةكةرد بةؤ ئةةوةى لةطةلَمةدا يةارى بكةةن(         ثيَغةمبةريش
 .وأمحد[
ى حمةةرم( هةةةوالَى نةةارد بةةؤ  15بةةةيانى رِؤذى عاشةةورا) دةفةةةرميَت: ثيَغةمبةةةر   بناام ععااو ربياالةةة  -

دَيهاتةكانى دةوروبةرى مةدينة وثَييةانى فةةرموو: )هةركةسةيَ  لةة ئيَةوة كةة رِؤذى ىَل بؤتةةوة وبةةرِؤذوو         
ةسةةةر نةةةبووة بةةا ئةةيرت شةةت نةةةخوات هةةةتا ئيَةةوارة، وة ئةوةيشةةى كةةة بةةةرِؤذووة بةةا بةةةردةوام بيَةةت ل   

ئيَمةيش بةرِؤذوو دةبووين ومندالَةكانيشمان بةرِؤذوو دةبوون، دوايى دةضوين بؤ مزطةوت  (6)رِؤذووةكةى(
لة خورى بووكة شووشةمان بؤ دروست دةكردن بةؤ ئةةوةى كاتيَة  ئةةو منداَلانةة بطرينايةة يةان برسةيان         

 تيان بري بضوايةتةوة.بوواية، ئةو بووكانةمان ثآ بداناية بؤ ئةوةى ذيرةوة بوونايةو وبرسيَ

 :تيَبينية  ضةند
 ضونكة ،كارة ستةم كةسة ئةو دةكيَشيَت يان دةطريَت ويَنةية  كاتيَ  كيَش ويَنة يان ويَنةطر كةسى -1

 .....(ذه  ممن أظلم ومن): دةفةرميَت قودسيةكةدا حةديسة لة طةورة خواى

 ئةةم  ...(كةردووة  دروسةتم  مةن  كةة  ئةوانةةى  وةكةو  بكةات  دروسةتى  كةة .... كارترة ستةم لةوة كآ: واتة
 دةيكةات  كةة  كةارةى  ئةةو  بةةهؤى  زالَمةة  كةيَش  ويَنة طرو ويَنة كةسى كة دةسةييَنيَت ئةوة فةرموودةية

 .سةختة تاوانيَكى ئةوةندة كة بكةويَتةوة دوور ليَى بزانيَتء يةىرِاست  كةئةو ئةوةية بؤ ئةمةش
 تةحةةداو  بةؤ  هةةم  ،كردنةة  رئةم بؤ هةم زاراوةية ئةم ...(ذرة فليخلقنوا): دةفةرميَت حةديسةكةدا لة -2
 طةةورة  خةواى  ناشةتوانن  كةة  هةلَبةذاردووة  خؤيةان  بةؤ  يانخالقيَتى ئيشى ئةوان ضونكة ية،ىدةسةآلت بيَ

 فةةةرموون دةكةةةين دروسةةت شةةت ئيَمةةةش دةلَةةيَن ئيَةةوة كةةة :يَتفةةةرمدة ثيَيةةان دةكةةات تةحةةةدايان
 دةنكةة  فةةرموون  ئاسةانرت  لةةوة  نةاتوانن  ئةطةةر : يَتفةةرم دة نثاشةا  بكةةن،  دروست بضو  ميَروولةيةكى

 خةةريكى  ئةوانةةى  كةواتةة  ،داداهاتو لة بيَت سةوز بيضيَنيت كاتيَ  كة بكةن دروست جؤية  يان طةمنيَ 
 .داتيَي سةركةوتووبن ناتوانن كة داوة كاريَ  شانى لة خؤيان دةسةآلتن بىَ كيَشانن ويَنة طرتنء ويَنة

                                                 

 (.1345يح سن  اب  عاجة: ( ) صح1) 



 

 مةبةسةتم  يةان  يةنى خؤشوبهاندن مةبةستم تبلَيَ دةكات ويَنةكة كاتيَ كيَش ويَنة يان نةطرويَ كابراى -4
 داوةء رِووى كةة  ئيشةةكةية  دةرةمةامى  طةرن   يةة نةى  جيةاوازى  هيض كارةمدا لةو خؤشية حةزو بؤ تةنها

 بكةاتء  رلةبةة  ناشةةرعى  كةوفرو  ثؤشاكى كة واية كةسيَ  وةكو ضونكة تى،يَكيَشاو يان طرتووة ويَنةكةى
 يةة ناشةرعى كردووة لةبةر ثؤشاكةكةت ئةوةية طرن  تؤ ،ئةوانةوة بة يةنى خؤشوبهاندن مةبةستم بلَيَت
 خةواوة  بةة  خؤشةوبهاندنة  طةرتن  رِةسةم  مةسةةلةى  ئةةوة  لةبةةر  نةبيَت ئةوة يان بيَت ئةوة مةبةستت جا

 لةسةةر  حةوكم  ئةطةةر  ،بيَتنةة  ئةةوة  يةان  بيَةت  ئةةوة  تمةبةسةت  ،نةةزانى  يان بزانى جا دا خالقى لةكارى
 .دةبيَت وون تاوانباريش دةكريَتء حةآلأل حةرام شتى زؤر ئةوا كات ئةو بدريَت مةبةست

 بيَةت  يةكةةى هيَلَكةاري  تةةنها  يةان  ،بيَترةن  كردن  تةنها ئةطةر بكيَشريَت يان بطرييَت ويَنةية  هةر -4
 .حةرامة هةر ئةميش

 لَىمةا  بةؤ  هاتةةوة  خةوا  ثيَةمبةرى كة ثاشان ،دةطريَتةوة  ويَنةطريَ هةموو فةرموودةكة ئةوةى لةبةر
 ثارضةة  بة ضاوى ثاشان ،دةبينى ثيَغةمبةر ضةوانى نيَو لة بوونى توورِة )خواى ىلَ رازى بيَت(عائيشة

 ؟!كةةردووة ميَكتةةاوان ووتةةى  )خواى ىلَ رازى بيَةةت(عائيشةةة بةةوو تيةةا رِةمسةةى كةةة كةةةوت قوماشةةيَ 
 ثيَشةيان  لةسةةرىء  دةدريَةن  سةزا  كةردووة  وسةت در رِةمسانةةيان  ئةةم  نةةى ئةوا :فةةرمووى  ثيَغةمبةر
 .قيامةتدا لة بةرياندا بة بكةن رِووح دةووتريَت

 رِةمسةكةة  ناكةات  فةةرق  كةواتة جسميش نة هةبوو سيَبةرى نة بوو قوماشةكة لةسةر رِةمسةى ئةو خؤ 
 .بيَت هةرضؤنيَ 

 كةة  ئةةوةى  ،دةطرييَةت  كةاميَرا  بةة  رِةسةم  زؤرتةرين  رِؤئةةم كة  ئةوةى وة  ئالةية  بة ةكةويَن اليةنى -5
 ثةيكةةر  يةان  دةسةت  بةة  كيَشةانة  ويَنةة  حةديسةةكان  لةة  مةبةسةت  :دةلَةيَن  دةزانن حةآلأل بة طرتن رِةسم

 ،كيَشةان  رِةسةم  بةدةسةت  لةطةةأل  جيةاوازة  طةرتن  رِةسةم  كةاميَرا  بةة  :دةلَةيَن  ،دةسةت  بةة  كردنة دروست
 فليميَكةى  دةهيَنريَت كاميَرا كاتيَ  باشة قسةكانيان سةياندنى بؤ يةىن ثآ بةلَطةيةكيان هيض هةرضةندة

 دةسةت  بةة  ئةمانةة  هةةموو  دةيشةؤريَتةوة  دةضةيَت  كةة  ثاشان دةطريآ ثآ ويَنةكانى ثاشان دةكريَت تآ
 ئاراسةتةى  جولَةةء  بةؤ  يةة ىن دةست هةر ،طرتن بؤ دوطمةكةدا بة دةنيَت ثةمة يةىن دةست هةر ناكريَت

 دةكةات  كارانةة  ئةةم  خةؤوة  لةة  كةاميَرا  نةةبيَت  دةسةت  ئةطةةر  باشةة  ،بؤطرياوةكة ويَنة رِووى بؤ كاميَراكة
 .كراويشة كة طرتنة رِةسم كردنى حةآلأل بؤ بةلَطةكان لة كردنة ثشت رِاكردنء ئةم هةموو

 تةصةويرى  بةؤ  هةيةتى كة سيةةتانةى ئةو هؤى بة هةية حوكمى هةمان ظيديؤيش كاميَراى هةروةها -1
 شةةرعىء  كةارى  بةؤ  تةصةويرة  ئةةو  ئةوةيةة  درابيَةت  ثآ رِيَطةى تصويردا لة شتيَ  تةنها لةبةرةكان حرِو

 زيةان  كةارى  بةؤ  بةةآلم  ،دروستة ديسان رِوح بىَ تةصويرى بؤ ،بةكاربهيَنريَت موسلَمانان بة طةياندن سود
 لةةة بةةةئاطابني زؤر ثيَويسةةتة بؤيةةة ،هةيةةة ويَنةةةطرى حةةوكمى سةةزاء هةةةمان حةرامةةةو كةةةلَ  بةةىَ بةةةخشء

 سةةختى  هةرِةشةةى  سةزاو  ربةة  تةا  دةهيَنيةت  بةةكارى  مةبةسةتيَ   ض بةؤ  بزانى ئاميَرةدا ئةم بةكارهيَنانى
 .نةكةوى ثةروةردطار



 

 دةبيَةت  شةويَنيَكدا  هةةر  لةة  يةان  تةدا ةدووكانةك لة يان مالَةكةتدا لة هةبيَت لةبةر وحرِ رِةمسى ئةطةر -3
 وةكةو  يةان  ،بيَةت  كيَشةرا  دةسةت  بةة  يةان  ،بيَةت  طةريا  كةاميَرا  بةة  ةرِةمسةك جا نةيهيَلَيت بةريتء لةناوى
 هةلَواسةرابآ  يان كرابآ دروست منداآلن دةستى لةعابةى وةكو يان ،بيَت كرا دروست جسم بتء ثةيكةرو
 بةة  يةان  مالَةةوة  ثةردةى وة  ،بيَت ثؤشاكةوة بة رِةمسةكة يان ،ميَز لةسةر دانرابآ يان ،ديواردا بةقةد

 ء قةاث  وةكةو  ،بيَةت  مالَةةوة  نةاو  ئةشياى بة يان بيَت رِاخةريَكةوة بة يان بيَت نوستنةوة ةةىليَ بةتانىء
 بةؤ  يةان  زانةني  بةطةةورة  بةؤ  يةان  بيَةت  يادطةارى  بؤ رِةمسةكة بيَت مةبةستيَ  هةر بؤ ماأل ثيَويستى شتى
 لةةناوى  توانىئةة  ئةةوةى  بةدة  هةةوأل  بيَةت  قةبارةيةة   شةكءء  شيَوةو هةر بة ،بيَت دةروونى ةتىحارئيس
 شةيَوةى  تةا  بكة لةسةر تةشويشى نةتوانى ئةطةر ،بكةرةوة ىلَ كةلةسةرةكةى بةس نةتوانى ئةطةر بةرة
 شيَوةى كةرتةوة دوو بة كرد بؤ قوماشةكةيان ثارضة ثيَغةمبةر ضؤن وة  ،دةطؤرِيَت كةىرةسةلةكة

 ئةةو  هةةبوونى  بةة  ضةونكة  ،انةشةت  ئةةو  سةةرينء  بؤ طيَ ربة وةكو هيَنا بةكارى نةماو لةسةر رِةمسةكةى
 دةفةرميَت:  ، وةكو ثيَغةمبةرى خوالَداابةم نايةن  خوا رِةمحةتى مةالئيكةى رِةمسانة

 . (7)(صورة وال كل  فيه بيتا المالئكة تدخل ال)
 واتة: مةالئيكةى رةمحةت خوا ناضنة مالَيَكةوة كة سةط يان ويَنةى تيَدا بيَت.

جربيل )سةالمى خواى ىلَ بيَةت( هةات بةؤ    }دةفةرميَت:  غةمبةرى خوا هةروةها لةفةرموودةى تردا ثيَ
الم وثآى ومت: دوَينآ شةو ويستم بيَم بؤالت بةةآلم ئةةوةى ِريَطةر بةوو لةة نةةهاتنم ئةةوة بةوو ثةيكةةريَ           
لةسةر دةرطاكةتان بوو، وة لة مالَيشةوة ثةردةكةتان ويَنةى ثيَوة بةوو، لةهةةمان كاتةدا سةةطيَكيش لةة      

ندا هةبوو،جا فةرمان بكة ئةو ثةيكةرة سةرةكةى ىلَ بكريَتةوة تا وةكةو داريَكةى ىلَ ديَةت، هةةروةها     مالَتا
ئةو ثةردةية بكة بة دوو ثارضةوة وبؤ بةرطة ثشتى)باليف( بةةكارى بهيَنةة، ثاشةان سةةطةكةيش لةةماأل      

{بكة دةرةوة
(8) 

 مالَةةةوة بةةؤ هيَناتةةةوة كاتيَةة  وةيةةةثيَ رِةمسةةى كةةة كتيَبانةةةى ئةةةو يةةان رِؤذنامانةةةى ئةةةو بةةدة هةةةوأل وة
 بيهيَنيتةةوة  رِؤذنامةكةة  طرنطةى  شتى يان ناوى بابةتةكانى لةبةر بةلَكو ،نةبيَت رِةمسةكة ثيَى تمةبةست

 .باشرتة بكةيتةوة ىلَ رِةمسةكانى ئةيشتوانى تا
 ئيسةالمة  رِاستى بةرنامةى حةقء شويَنكةوتةى رِاستى بة ئةطةر كةسيَ  هةر :بلَيَني ماوةتةوة كؤتايدا لة
 ء دةكةةات خةةوا ثيَغةمبةةةرى خةةواو رمانىةفةة طويَرِايةةةلَى دةكةةاتء قةناعةةةت رِاسةةت ىطةةةبةلَ يةةة  بةةة

 ئةوانةةى  بةةآلم  ،ثيَغةمبةرةكةةى  خواو فةرمانى بة بوون تةسليم ئةمامى لة سةرفرازة ء خؤشبةخت
 ناكةاتء  قةناعةةت  بكةةيت  سبةا  بةؤ  بةلَطةيشةى  سةةد  ئةطةةر  هةلَنايات حةقدا بة ضاويان نةخؤشةو دلَيان

 بةرِاسةتى  كةة  ةبطيَةرِ  لةوانةةمان  خوايةة  دةسةا  رِاسةتى،  حةةقء  كردنةى  دذايةةتى  لةسةر دةبيَت بةردةوام
 ،ينيزةثةاك  رِاسةتىء  رِوونةاكىء  دذى كةة  كةسةانةى  لةو بدة ثةنايشمان وة ،رِاستني حةقء شوينكةوتةى

                                                 

 (.3212( )صحيح اجلاع  الصغري: 3)
 (.4515( )صحيح الرتغيب والرتهيب: 4)



 

 ضةةةند لةطةةةأل ئيسةةالمدا لةةة نةةةويَ حةةوكمى لةسةةةر كةةرد بامسةةان كةةة بةةوو بةلَطانةةة ئةةةو كةةؤى ئةمةةة
 سةوود  ئوميَةدى  بةة  باسةكراو  ثوخت ورتءك شيَوةيةكى بة كة كةوةةبابةت بة ثيَويست رِوونكردنةوةيةكى

 ئيزافةيةةكى  ضةةند  لةطةةأل  وةرطةرياوة  (11 بةابى  ،الفرياد جااع ) لةة  بابةتةة  ئةم وة ،هةمووان بة طةياندن
 هةةردوو  ضةونكة  ،بيةت  طةرياو  بةؤ  ويَنةة  نةة  ،يتبيَنةةطر و نةة  بةدة  هةةوأل  كؤتاييدا لة ،باسةكة بؤ ثيَويست
 لةةم  كةسةيَ   هةةر  وة ة،مةميَنة  دا رِوو لة تاواندا ئاست لة كات هيض وة يةىن ثةسةند يةوىن باش كارةكة
 بةة  خؤشةوبهاندن  لةة  طرتةووة  دوور بةة  خةؤى  ضةونكة  ،تةواوة ئيمانى عةقيدةو اليةنى بيَت دوور بة كارة
 .رِاطرتووة ثا  طةورةى خواى خالقيَتى يةنىال وة ،رِووةوة لةو خواوة

 
 .ليكإ توبأو  استغفرك ،نمأ الإ هلإ وال وحبمدك اللهم سبحانك

 
 قادر محمد عبدالكریم مامۆستا ئامادەکردنی

 مزگهوتی وخهطیبی ئیمام
 سلێمانی له ئیمان

 

 

 ماڵپەڕی فەرموودە
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