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 پەهدوئامۆژگاری وەرگرتن ەلڕوداوەاکن
 

له وصحيه امجعني ومن  بنيع ب حاالنا      ة واللال  لى  بيناا محمد ولى   احلمد هلل رب العاملني والصال
 ، لةثاشاندا:اىل يو  الدي 

لةطرةهَ ةةوةشظر ك كرة    ، طةىل كورد طةليَكى ووسمَىاٌة وِةردةً طاٌازى بةوةوة كرددووة كرة ووسرمَىاٌة   
ور و سرةةويَكى زررى بيٍيرروة بةدةسرل ويممةوررة ووسرمَىاٌةكاٌى دةوروبررةرى وِررةردةً    ووسرمَىاٌة ةررة 

قورباٌى ثيالٌةكاٌى خاض ثةرسةةكاُ و طرةنٌى دةوروبرةرى خربى برووة و ةرةو ةرةورو سرةةوةى لرةً         
وٍريع وةكرو ووسرمَىاٌيَك وكروردشَكى     ، ويممةوة كدكوة بيَ وشٍَةشة لةٌاوضةكةدك وةك ِةوووواُ دةزكٌني 

بب ةاشيٍةكةً وويممةوةكةً وكً بةباغ زكٌى كةةةوةى بةسةر ويممةوةكةور ك ِراوووة لرةرركبددوودك     دلَشبز
ير ك دةيشرَ بةببضروٌيَكى طرةرؤى بربى بةري وِةرضرى كرةً وكوروىيرةكىاُ          وةةوحالَةوةى كةةيَشةا ويَ

كٌني ةرةو  بةرو  طةورةكبوو سةبارةت بةةاشيٍةكةواُ وخوكى طةورة بةطوشَدةى ووكٌا وبةشاروةوى خوكى  وي
كةً وكوروياٌة ٌرةِيَمنَي وثدرشراُ بكةشٍرةوة برب ةرةوةى ةاشٍ ةشرةكى رروٌراك برب ويممةوةكرةواُ بّيٍَيٍرة           

ولةررةزكوةٌ ى خوكى طةورةدك بني بب ةةوةى ةةو رروٌاكى ورررطرٍاشىيةواُ لريَ ةيرا ٌةبيَةرةوة      ، كاشةوة
 )صراط( وِةردةً لةطةلَىاٌ ك بيَل لةٌاو طبررو لةسةر ثددى

  .اهلل  انشاء
 ردادێت ؟ سە سامتان بە اکره  یە ۆی چیه

زرربةى ةةو كارةسات و كيَظاٌةى ةادةويزكد دووضارى دةبيَةرةوة دةوروكٌني لرة سريَ خرالَى سرةرةكي ك       
 كبشاُ بكةشٍةوة: 

خوكى طةورة بةٌ ةكاٌى واقي دةكاوةوة بب ةرةوةى ةرةزكشاُ ب كورةوة برة      -1
 ةرشاٌ ك دشَل . ةاركوى بةٌ ةكاٌى لةو ٌاخبطي و كارةساواٌةى كة بة س شاُ بيَ طوشَدةى ةاركً طدوَ



 

ةةً كارةساواٌة دةبيَةة ِبي سدرشٍةوةى واوكُ ةةطةر بةٌ ة ةاركوطد بيَرل    -2
شرراُ ثمررةى زرر بررةرز دةبيَةررةوة ةةطررةر لةطررةهَ    ،لررة سررةر ةررةو كارةسرراواٌةى كةووطررى دةبيَررل  

 ةاركوطدوٍةكةش ك سوثاض و سةاشظى خوكى لة سةر بكات . 
شرراُ سررزكشةكى   ، تبررةِبي ورراوكٌى بةٌرر ةوة خرروكى طررةورة سررزكى دةدك    -3

شاخود سزكشةكى كاوى ببةةوةى ةةو بةٌ ةشة ِبطريار بييَةرةوة و    ، ِةويظةشى لة دوٌيا و قياوةو ك 
 بيَةةوة سةر خبي و ِةسل بة واوكٌةكاٌى بكات . 

ِةٌ َي ةبرى ودشع ِةشة لة سزك و كارةسات كرة خروكى طرةورة حيكىرةويَكى واشيرةوى ويَ كشرة كرة لرة         
وة ةةطرةر بَيرل و كارةسرات و سرزكى خروكى طرةورة ويممرةوَيك         ، ةطبررشَرل دود  كةسيَكةوة بب كةسيَكى

 لةطةهَ ةةً خانٌَةى كة بامساُ كدد ضةٌ ةِا حيكىةوى ودى ويَ كشة .  بطدشَةةوة ةةوك
ةبٍرة ِربى ةرةوةى  كارةسرات     دةةطةر بيَةو بة ووردى سةرةٌج ب ةشٍة ةةو خانٌَةى بامساُ كردد كرة    

دةبيرٍني كرة ِرةوووى دشَةرةوة سرةر ةرةوةى كرة وراوكُ ِربي          ، ويممةواُ بيَةةوةدووضارى ةادةويزكد و 
 دكدةفةرويَل: شةوى وةكو خوكى طةورة  سةرةكي

  .(1)[ َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نَ ْفِسكَ ]
 ، ة كرررةرةً و ررةىررةوى خوكوةشرررة ةررةوك لرر   ِةرضىةرراكةو خيَدوخبطررريل بررة سررةردك دشَرررل    / وكوررة 

 بة سةردك ِاوييَل ةةوك بةِبى وخدكثةشة كيظلٍاخبطى وِةرضى
 واوكٌى خبوةوة ووطل بووة و وٍيع ببمت وةق شد كددووة . 

ُ   خةلَكىئررةوةى ثرريَ  زرربررةى كةكاشةوةةةدشَطوواٌة ةررةً ليَرردةدك  ِبكررارى ررةد دةكةٌررةوة كررة ورراوك
 كافدةكاُ لةبةرةةوةى كة ، دووضاربووٌةوةى كارةساوة

                                                

 . (  79 / ء)النسا  - (1)
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     ُ ٌىيرة لرة برةر ةرةوةى      واوكٌياُ زرر طةورةشة وِري  كددةوةشةكىةراكةشاُ برب ٌاٌوسردشَل و ثادكطرةيا
ْْ ُأوِح َ   ]: ةفرةرويَل دكوخروكى طرةورة   كوفدةكةشاُ ِةووو كارة ضراكةكةشاُ ِةلَ ةوةطريَةةوة وة   َوَلَق 

 . (2)[ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن 
 ةو ،لةطةهَ ةةوةط ك يشاٌيَكى زرر خبغ دةبةٌة سةر وكارةساوياُ لة ووسمَىاٌاُ كةورت بة سةردك دشَرل 

ةرةوك وةنَورى ةرةً طروبّةشة لرة       []ةةطةر بيَةوضاو خبظيٍَى بة قورةاُ وسوٌٍةوةكاٌى ثيَغةويرةردك 
َ   ]بب منووٌة خوكى طةورة دةفةرويَل : ،ضةٌ  طوشٍَيَك ك بةدى دةكةشَ َْ َوَلْوََل َأْن َيُك وَن النَّ اُس ُأمَّ َة َواِح 

َه  ا َلَجَعْلنَ  ا ِلَم  ْن َيْكُف  ُر بِ  الرَّْحَمِن ِلبُ يُ  و ِ  َه  ا َيْوَه  ُروَن َوِلبُ يُ  و ِِهْم أَبْ َوابَ  ا َوُس  ُررَا َعَلي ْ ِهْم ُس  ُقَفا ِم  ْن َف َّ  ٍة َوَمَع  ارَِ  َعَلي ْ
َْ رَبِّ َك ِلْلُمتَِّق ينَ  يَ تَِّكُئونَ  نْ َيا َواْْلَِخَرُ  ِعْن  ُّْ ر ) ةةطرةر لةبرة  وكورة / .(3)[َوزُْخُرَفا َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَياِ  ال

خروك برة ووسرمَىاٌاُ     دوٌيا بدررُ و ررةىى بنب بة كافدو بةرة و خبطى ةةوة ٌةبوكشة كة ِةووو خةلَكى
وكواُ ليَياُ دةكدد كرة بٍىري  و ثةشر ةى     ،ةةوك ةةو كةساٌةى كةكوفد بة خوكى طةورة دةكةُ، ٌةبوكشا

اُ و ةةوضارثاشةى كة لة ودةرطاى خاٌووةكاٌي، بوكشةُ كة ثيَى دةضٍة ٌّبوةكاٌى ود لةزشوخاٌووةكاٌيا
و ِرةووو ةرةً طةاٌةشظرىاُ برب ةةرركزكٌ ٌرةوة و      ، سةرى دةحةسيٍَةوة بة ِةواُ طيَوة لرة زشرو بوكشرة    

بةنًَ ةةواٌة ِةوووى خبطى دوٌياُ و دوكررريشع ِةر بب لةخوك ودساٌة ( ، ٌةقظيامناُ دةكدد بة ةالَةوُ
لرة برةر خبطةوششرةى    دوٌيا دةبةخظيَل بة كرافد   لةً ةاشةواٌةدك ببواُ دةردةكةوشَل كةخوكى طةورة. 

وةكرو   ، بةر ةةوةى دوٌيا زرر بيَ ٌدخةو ٌدخى بالَة ويَظولةشةكى ٌييرة نى خروكى طرةورة   ٌيية بةلَكو لة
شوو ةق  وواء  نهووا  اكووا     ىعنووي اج انوواو ةع اووق  وا  وو  تعوويلالووين ا  كانو   لوو :] دةفررةرويَل []ثيَغةويررةر

 ةِيَظل كافد شةةوك ٌة، شةك بالَة ويَظولةشةكى ِةبوكشة نى خوكى طةورة  وكوة/ ةةطةر دوٌيا ٌدخى.(4)[
 ك خبوكوةوة . قوويَك ةاوى ويَ

لة بةر بَي ٌدخي شة دوٌيرا دركوة برة كرافد و لرة برةر برة ٌدخرى بردروك و ةاشٍرة كرة بردروكو ةراشَ دركوة برة              
بةو طيَوةشةى  -ىاٌاُ و بدروكدكركُوة ةةطةر ررةحي و بةزةشي خوكى طةورة ٌةبوكشة بة ووسمَ، ووسمَىاٌاُ 

                                                

 .(65)الز  : -(2)

 .( 35 – 33 :) الزخ ف   - (3)

، ن حييث  هل ةن  عي(.وصححه الش خ االلتاين يف ) لسلق االحاديث الصح حق، 7847ستيرك حاكم ،كتاب ال قاق/،) -(4)
 (.3/3243  ، الرته ب(و)صح ح الرتغ ب و 2/5292لصغري،(و)صح ح اجلا ع ا943و2/686



 

ضروٌكة  ، ةةوك ِةووو دوٌيا دةدرك بةكافدكُ ٌةك ةةً خبطية كةوةى كرة ةيَشرةا وياشر كُ    –بامساُ كدد 
دوٌيا فيةٍةشة و زرر كةسىجيَ ِةلَ ةخةلَةويَل ةةوةشع بةلَطةشةلةسةر ةةوةى كة خوكى طةورة خبطرى  

ضوٌكة خبطى دوٌيا ةادةويزكد فدشرودةدكت و   ، وةٌ شاٌةةخةلَكى شاُ ويممةواُ لةبةر ةةً بةريةبٌادكت 
 بةرةو واوكُ و ِةٌ يَ ةارشع كوفد دةشيات . 

 ، ررككيَظكددٌى)كسرة رك(( كرافدكُ ووراوكُ براركُ دوٌياشراُ دةدكوريَ       وة ِةٌ يَ ةرارشع خوكىطرةورة برب   
رُِجُهْم ِمنْ ] :دةفةرويَلوةكو ْْ بُوا بَِآيَا َِنا َسَنْسَت ِِْ َمتِ ين   َوالَِّذيَن َكذَّ ُُ ََل يَ ْعَلُم وَن َوُأْمِل   َلُه ْم ِإنَّ َكْي  . (5)[َحْي 
) ةةوكٌةى كة ةاشة وةكاٌىخوك بة درر دةخةٌةوة كة بةلَطةشة لة سةر ةةو رركسةى وِي كشةورةى كرة    وكوة/

ةرةوشع برة   ، ةةوك بة وةٌزلرة دوكى وةٌزةلرة ةةشاٌيةشٍرةوة    ، ِيٍَاوشَةى وثيَى قاشن ٌني []ثيَغةويةر
وة وكشاُ ليَ دةكةشَ ، خبطى دكُ بة سةرشاٌ ك لة يُ و كورر و رررزى و ِةووو ةبرةكاٌى ودى بةخظع 

شررةدك ٌوقوويرراُ دةكررةشَ و ررشَررى  كررة سررةاشع و سوثاسررى خرروكى لررة سررةر ٌةكررةُ و لررةٌاو ةةوخبطرري 
    َ بررة ِرةوا وكبرزكٌَ كرة ةرريرت ِرةرطيز ووطرى ٌاخبطرى ٌرابَ و لرة دوٌيرا           ، ِي كشرةوياُ لريَ برزر دةكرةش

بةردةوكوى دةويٍٍَةوة بب ةةوةى زشاود واوكُ بكةُ و ٌوقووى كوفد بَ و لة ةةجناويظ ك سزكشاُ ووٌ  ود 
و زشاٌيَكى زررشاُ بة خبشاُ طةشاٌ  بة بيَ ةةوةى ِةسةى ثيَ بكةُ ةةوشع بةِبي كروفدو برة    ، دةبيَل

برةردةوكً دةكرةشَ و   وة ِةروةِا واوةى خبطىياُ برب زشراد و   ، []دررخشةٍةوةشاُ بب ثيَغةويةر
برةنًَ لرة    ، كزى برووٌى خوكشرة  د وخبطرىية ٌيظراٌةى رر  سزكشاُ ليَ دوك ةةخةشَ وا وكبرزكٌَ كرة ةرةً خيَر    

   .(رركسةى ك ةةً دوٌيا ثيَ كٌة سزك و سةر طبررى لة دوكشة
سرررةشدى كررردد ةةوحةسررر ةى كرررة )خوكى لىَررردركزى بيَرررل( كيررراُ ةيىررراوى ؤوورررةروة ِرررةروةِا ةارشَ

ى و ٌةخظى حةس ةكة سةر ثيَشةةكةىلةسةرى دكةةٌيظل و ةةخةوت كارى كددروة  []ثيَغةويةر
 ، شع)خوكى لىَرردركزى بيَررل( كةةةوررةى بيٍى ةسررةى بررةطدشاُ كرردد ةيىرراوى ؤووررةر ، دةرضررووة لةسةر

:]وا شيكيك؟[وكوة:ضرى دةوطدشٍَيَل؟ةرةوشع فةروووى:سروشٍَ  برةخوكى     فةروووىثيَى[]ثيَغةويةر
وةةرةوكُ لرةض ٌرازو    ، كةٌةزكمن وب بةررشَزودى نى خوكى طةورة لةقةششةروكيشردك  طةورة بب ةةوة ٌاطدشي 

وةنَوررر ك لة .برررةً طررريَوةشة دةوييرررٍي شرررلثيَغةويرررةرى خوكخبطرررىيةكى دوٌيرررادك دةيشرررَ ووررربشع 
] ةةى ؤووةر رركزى  .وكوة:[خ ة ؟لنا اآلا ا ت اى يا عم  أن تك ن ذلم الين ا و  :فةروووى []ثيَغةويةر

                                                

 . (183-182ألع اف:ا) (5)-
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 بةلَىَ. :)خوكى لىَدركزى بيَل(فةروووىبب ةيَىة بيَل ؟[. ةيىاوى ؤووةر شعا بب ةةوكُ ودوكررريٌابيل دوٌي
 .(6)ة(ودوٌيا بب ةةوكٌ شةدوكررري بب ةيَىة.وكوة:بةً طيَوةشةشة)[ انه كذلك:]فةروووى[]ثيَغةويةر

وشو كق توامم، وهو  ن اولئوك قوي عتلو  ذلوم   يواعم  ا]لة ررشوكشةويَكى ورددك ِراوووة كرة دةفرةرويَل :     وة
 ياُاٌةكشر  ]ةةى ؤووةر ةةوكٌة ويممةويَكَ خبطي.وكوة:[خ تناانا ق م قي اخ ت لنا   تاتنا يف آو  ، االن طاع 

بررةنًَ ةيَىررة ويممررةويَكني خبطرري شررةكامناُ برربدوكخدكوة    ، وةٌزشكررة كبورراشى بيَررل  ، برربثيَع خرردكوة 
 .(7)[ببدوكررري

يٍَاوةوة و ضةٌ كُ منوٌةى ودشع ِةشة كة لة بةر درشَ ة ثيَ لةً ضةٌ  ةاشةت و حةدششة كة بة منووٌة ِ
 ٌةدكُ ببوامن ٌةِيٍَاشةوة ثدر بة ثيَشل وةنَوى ةةً طوبّةشةشة . 

   .بؤ وةالمى ئةم ثرسيارة دوو بؤضون هةية : 
ٍاوة وا رركدةشةك ةةً دكط  كددٌرة دةدكورة   ِةٌ شَك كةض لةوكٌةى كة زكٌشةى ةاشيٍياُ بة دةسل ِيَ -1

و ةرةً دكطر  كددٌرة برة لوووكرةى كارةسرات       ، كردد  وةكو لةوةو ثيَع بامساُ ، خبواُ وكٌةكاٌىواثاهَ 
 .دكدةٌيََ 

زرربةى ِةرة زررى خةلَكى كوردسرةاُ ةرةً دكطر  كددٌرة سرةربازى و ب وبراوةرري شرة لرة نشرةٌى           -2
  ةبةُ ! ! ! د) ثدرسةى ةازكدى ( ٌاو كافدكٌةوة بب ونَوةكةواُ بة 

كى ةوشَل ووبلَةى لة دويوٍاٌى كددةوة و كافدشَدبةوةى دكةةٌيََ كة خوكى طةورة ويممةوى كوردى خبغ 
لةبةرةرةوةى طرةىل كوردطرةليَكى زرر ووسرمَىاٌة وةرةور وسرةةوى زررى        ، ببرزطار كددٌرى  كاركددة ِب

 زطار بووٌة . ليَكدكوة وخوكى طةورة ثادكطةى دكشةوة بةً رر
شرةكى وَير ك بَيرل كرة خروكى طرةورة ةرةً كافدكٌرةى          لةوكٌةشة ةةً ببضوٌةشع كةً و زرر ةربرة رركسر   
لةطررةهَ ةةوةشظرر ك كررة كررافد ةةوررةى ةررةجناً دكوة  ، كددبيَةررة ِبشررةك كررة ةاشيٍةكررةى ثرريَ سررةرخبات  
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وة بةسةر ووسمَىاٌاٌ ك و بةلَاً بة قةدةرى خوكى طةورة بةسود دةطةررشَةة، بببةريةوةٌ ي شةكاٌى خبى 
دك ٌةبوو ود ةبرة بويكٌ ٌةوةشةكى بةخبة بيٍى كة لة ثيَع []طة رركسةةكةى ثيَغةويةرباٌطةوكزى ررشَ

وكورة /خروكى   (8)[. هوذا الويين ةال اول الفواا  ل ؤيويان اج ] دةفرةرويَل :  []وةكو ضبُ ثيَغةويرةر ، 
 و واوكٌيارةوة .  طةورة ةةً ةاشيٍة بةرز دةكاوةوة بةِبى ثياوى خدكث

ةةطةر بيَةو ةيىة ةةً ببضوٌة بة رركسل بزكٌني ةةوك دةبيَل ةةوةواُ لة ب  ٌةضيَل كرة خوكىطرةورة لرة    
قورةرراٌى ثرر رزدك باسررى بةسررةرِاوى ضررةٌ ةِا ويممررةواٌى ثرريَع خبوامنرراُ بررب دةكررات بررب ةررةوةى     

و بة ِةلَةى ةةوكٌرةى ثيَظرودك    ةةطةركةوويٍةٌاو ِةواُ كيَظة و كارةساوةوة سودوثةٌ ى ليَ وةربطدشَ
 ٌةضني . 

بة ببضوٌى وَ ٌزشكرتشَ رروودكو كة بةسةر طةىل كوردك ِاوووة بة دةسةى بةؤشري شرةكاُ لرة كوطر  و     
ةةو ةةور و سةةواٌةشة كة بةٌى ةيشدكةين برة دةسرل ف ؤةوٌرةوة برة سرةرشاٌ ك      ، بدرشَ و بة كةً زكٌني

درخرى شرةِودي شرةكاٌى برةٌى ةيشردكةين براغ ويَيطرةشَ و        بب ةةً وةبةسةةشع دةبيَل لة برارو  ، ِات 
 :] دةفةرويَل كة دةرسى ليَ وةربطدشَ و بزكٌني خوكى طةورة لة قورةاٌى ث رزدك ضبُ باسياُ دةكات
َْرِه َويَ  َذَرَ  َوَ ِلَهتَ  كَ  ُْوا ِف    اَْ قَ  اَ  َس  نُ َقتُِّل أَبْ نَ  اَ ُىْم  َوقَ  اَ  اْلَم  َمُ ِم  ْن قَ   ْوَِ ِفْرَع  ْوَن أَ َ  َذُر ُموَس  ى َوقَ ْوَم  ُو ِليُ ْفِس  

 َ ْرَه ِللَّ  ِو يُورَُِ َه ا َم  ْن َوَنْس َتْحِي  ِنَس اَ ُىْم َوِإنَّ  ا فَ  ْوقَ ُهْم قَ اِىُروَن قَ  اَ  ُموَس ى ِلَقْوِم ِو اْس  َتِعيُنوا بِاللَّ ِو َواْص ِبُروا ِإنَّ اَْ
كى زررشراُ بيٍرى برة    دوكى ةرةوةى شرةِودي شرةكاُ ةرازكرشَ    : وكورة . (9)[َيَشاُ  ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقبَ ُة ِلْلُمتَِّق يَن 
وِي  ووكٌاشاُ ٌةبوو بب طبررشٍى وةٌّا ثظل بةس  و دكوكىكبوةك ، ظادةسل ف ؤةوٌةوة ودرشَ ةى كيَ

ةاوبيطاري شاٌى كدد كة ثظل بة خوك بيةس  []لةبةر ةةوة ووسى ، كددُ ٌةبيل لة خوكى طةورة
وةِرةروةِا دكُ برة    ، ربووٌيراُ لرة كيَظرة و كارةسرات و ٌاخبطرى      بب ِيٍَاٌةدى خيَد وخبطرى و رزطا 

برةلَكو   ، و زةوشع ورولَكى ف ؤرةوُ و قةووةكرةى ٌىيرة     ، خبشاٌ ك بطدُ و ضاوةررشَى دةرفةوى خوك بَ
وكُ بةٌ ةكاٌي ك ةالَوطبرري ثيَ ةكات ودوكررريشرع ِرةر   وولَكى خوكشة و بة دكٌاشى و بة وششةى خبى لة ٌيَ

ة كار بب وة بةٌ ةشع دةبيَل بةً طيَوةشة كار بكات لة كاويَك ك ووكٌاى ِةبوو ةةخياو، ساٌةبب لة خوك ود
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وة لرة   ، سر  برة خروك   نشةُ كةساٌى ودةوة دوكى ثظل بة كة ووطى بووة لةندكٌى ةةو ضةوساٌةوةى 
خوكى طةورة كاوى بيَ دةسةلَاويظ ك دةبيَل ةاركً بطدشَل و ثظل بة خوك بيةسةيَل و ضاوةررشَى دةرفةوى 

 بكات.
لةبةر درشَر ة كيَظراٌى    -ووت  []وة لة ةاشةوى دووةو ك شةِودي شةكاُ بةبيَزكرىيةوةبة ووساشاُ 

: ةيىة ةازكر و ؤةزشةت و ةةطكةجنةواُ دةخروكرد ثريَع    -ساٌةوةشاُ لة نشةُ ف ؤةوٌةوةواوةى ضةو
ٌياُ لرة كراوى لرة دكشرك برووٌى      ةةوةى كة وب بييرل برة ثيَغةويرةرواُ )ةرةوشع برة سرةربدرشٍى وٍاَلرةكا       

وة دوكى ِاوٍيظل ةازكرةكامنراُ ِرةر بةردةوكورة ورا ةيشرةا )ةرةوشع برة كوطرةٍى         ، ( []ووساوة
فةروووى : وكاً وكشة لة خروكى   []ووسا ، كوررةكاٌياُ لة بةر ةةوةى كة طوشٍَى ووسا كةوووووُ(

كرة ف ؤرةوُ دةسرةنَوى ِةشرة برة       طةورة دويوٍةكةواُ لة ٌاوبرةرشَل و ِةلَشرورركٌ ٌى ةرةو زةوي شرةى    
 سةرش ك بي كت بة ةيَوة لة دوكى ف ؤةوُ و قةووةكةى . 

ةررةوشع ورراقى كددٌررةوةى  ، ي شررةشةررةً دةسررةنَت ثيَ كٌررةشع بررة شررةِودي شررةكاُ حيكىررةويَكى خرروك  
و خروكى طرةورةشع وةواطراواُ    ، بةٌ ةكاٌيَةى لة خبطى وٌاخبطرى ولةبرة ووكٌراشى و لرة بريَ ووكٌراشى       

ةاشا سوثاسى دةكةُ لة سةر ةةً كرارة ةرةوشع برة ةريَ برةةيَكددٌى فةرواٌرةكاٌىو ٌرةكددٌى        دةكات 
 شاُ كوفد دةكةُ ةةوشع بة طبيَ ثيٍَةدكُ بة فةرواٌةكاٌى و رريَ خبغ كددُ بب واوكٌكددُ . ، واوكُ

 شررةكاُ ةاشةورة ث رزةشررع كرة باسررى قبٌاةيَرك لررة قبٌاةرةكاٌى شررةِودي     دوكى ويَطةشظرةٍىاُ لررةً دوو 
دةبيَل بة ووردى واوةلَةى لة طةلَ ك بكةشَ و سودى لريَ وةربطردشَ برب ةرةوةى وةك ةرةوكمناُ       ، دةكات

 بةسةر ٌةشات .
لة بارو درخيَكى ِاوطيَوةدك طةىل كورد ةةور و سةةويَكى زررى بيٍرى و دوكى ةةورةشع خروكى طرةورة     

ار بوومناُ ض ةةركيَك دةكةوشَةرة  رزطارى كدد ) بة ببضوٌى دووةً (  دةبيَ لة خبواُ بجدسني دوكى رزط
 سةر طامناُ ؟ 

بيَطوورراُ دةبيَررل سوثاسررىخوكى طررةورة بكررةشَ و سرروة ةى طرروكدى بررب بررةرشَ و ضرراو بررة خبواٌرر ك  
ِةرضرىكةً و كروروي   و، ةخبظيٍَيٍةوة و سةشدى ةةركةكامناُ بكةشَ كة لرة رركبرددوودك ةرةجنا اُ دكو   

ى ووكٌاشع واوكٌةكامناُ كةً بكةشٍةوة و بةطيَوةشةكى شةكىاُ ِةبيَل ضارةسةرى بب ب رزشٍةوة و بةثيَ



 

برةر ةرةوةى ةيَشرةا    ،  لة[]كسرةةكةى ثيَغةويرةر  زكٌشةياٌة و بيَ ووضراُ بطةررشَيٍرةوة سرةر ررشَطرا رر    
طةشظةني دوكى رركظة كددٌى ةةً دووةاشةوة ث رزة كة خوكى طةورة ويَىاُ دةرروكٌيَ و سةشدواُ دةكات ويَ

  .ة! بة ض طيَوةشةك كاردةكةُ؟ةةً طةلة ررزطاركدكو
 چۆن اکرمان کرد؟  !گاری زدوای ڕ   ێمەئ 

وة فةرواٌةكاٌى خوكى برةةيَ  ، خوك بوو رروو لة كة يشَد دةسةة بوو زشاود رركسةى طةىل كورد لة كاويَك كبة
بةنًَ دوكى ةةوةى كة ةةً دةرفةوةى بب ررةخشا زشاود بةرةو دوٌيا ومى ٌاو حيزبيَكى زرر ِاوة ، ةةِيٍَا

وة ، شة بب ثارضة ثارضة برووٌى ووسرمَىاٌاُ و ررشَرك ٌةكرةووٍياُ      كاشةوة كة ةةوةشع ِبشةكى سةرةكي
ثيَع بدركيَ شةكى بيَ ووضاُ ِاوة كاشةوة بب ثمة وثاشرة و ورانٌَى و دزى و دةسرل درشَر ى كددٌرة سرةر       

ٌةك وةٌّا ةاشٍى ث رزى ةيشالً ٌةفدةوىميَ دةكات بةلَكو لةطرةهَ دك    كٌةةةً كددةو، وافى كةساٌى ود
شرةى كرة    ةوطرل ٌزوري  ضروٌكة ةرةً رر  ، ةلَطاىكوردةوكري برة طةرةفيظرىاٌ ك ٌاطوجنيَرل    وٌةرشةى كبور 

ِرةرطيز لرة ٌراو طرةىل كروردى ووسرمَىاٌ ك       وبالَوببوةوة لة ٌاوواٌ ك لة وونَواٌى كوفدةوة ببوراُ ِراوووة   
وى شٍة و دشاردةشةكى ٌاوبشرة و ديكشرةوى ٌرةك برة ورةٌّا ةراشٍى ةيشرال        بةلَكو طةيَكى زرر ٌاط، ٌةبووة

ضوٌكة ِةر ويممرةويَك دةسرةى كردد برة      ، ث رزى ثيَ دةكدشَل بةلَكو ويممةوى كوردشظى ثيَ دةفةوويَل
بررةرةو  وةبرشرراُ ةةجناورر ك وورراوكٌى ةرربركو، ويَكررةنَو كددٌررى يُ وثيرراو وزشٍررا كررددُ و خوكردٌررةوة   

ورةوياُ دةكرات و   ةرةوك لةطرةَه ةرةوةى خروكى طرةورة رروو ررةطرى دٌيراو قيا        ، ةارةزووةكاٌياُ رررشظ 
ةوة و ةرةوك ة ةويظرياُ ليَ ةسريٍَيَة    ، كارةساوياُ بة سةردك دشٍَيَل و ووطى سزكى سرةخةياُ دةكرات  

وة باطرتشَ منوٌرةشع برب ةرةً     ،خاك و طةرةفيظياُ بكةُ وةٌاٌةت ٌاووكٌَ بةرطدى لةخبشاُ و ونَت و
ضوٌكة خةلَكى فةرةٌشا لرةو   ،مةر وةبةسةة ررووخاٌ ٌى ةولَةوى فةرةٌشا بوو بةركويةر ِيَدطةكةى ِية

(  22ةشاُ وروكٌى ورةٌّا )   ٌر بةرة و ةارةزووةكاٌياُ ضرووبووُ،  سةردةوةدك لة ِةووو وونَواٌى ود زشاود 
كات يويَد بةرطدي بكةُ لة وونَوياُ و ِةووو طةيَكياُ دكشة دةسةةوة و كةووٍة يشراٌيَكى ثردر لرة سرةر     

ساشى ِةووو طةليَكة كة بكةوشَةة دوكى ةارةزووةكاٌياُ برة بريَ   ضوٌكة ةةً رروودكوة ةةجناوى ةا، طبررى 
ورب برب لةشرةك نشةٌرةوة سرةشدى      وبمَيََ سٍور. لةوكٌةشة كةساٌيَك ِةبَ كة لةً ببضوٌةدك لةطةلَى ك ٌةبَ 

كبوةلَطةكةواُ دةكةشل ؟ ةةى ببضى سةشدى وزطةووةكامناُ ٌاكةشل كة بةواشيةوى لة ٌوشَ ى ةووعةدك 
ةةوة بب ٌوشَ  كةركُ وا ٌوشَ ى ليَ بكةُ وةٌاٌةت لة كوضة و كبنٌَةكاٌيظ ك بةرواهَ دكخدكوة طوشََ ٌاويٍَيَ
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بب ٌوشَ  كددُ ؟لة وةنَو ك دةلَيَي : ةةوةى ةيَوة دةشمَيََ رركسةة و لةوكٌةشة زرر خوكثةرسةيى ودشع ِةشة 
( و ٌةفاوى خوك ةةثةرسرةني و لرة    ) بيدعةبةنًَ ةيَىة بة طةى دكِيٍَدكو  ، كة ةيَىة ةةجناوياُ دةدةشَ 

 سةر سوٌٍةت ٌني و ِةٌ يَ ةارشع بة ٌةفاوى بة كوفدشظ ك دةضني ) ثةٌا ةةطدشَ بة خوك ( . 
( برةبيَ لرة خوكودسراُ ) كلة روى (      ) عبااة  وة دةبيَل ةيَىة ةةوةشع لة شاد ٌةكةشَ كة خروك ثةرسرةى   

وة لررة ، ووو ووسررمَىاٌيَكى رركسررةةقيٍةُ سرودشَكى ةررةو ورربى ٌرري شرة بررةلَكو ةررةً دووكٌررة كبلَةكرةى ِررة   
خوكودسرراُ ) كلة رروى ( ةةوةشررة كررة دووركةوشٍررةوة لررة ِررةووو ووررةو كددكرشَررك كررة خرروكى طررةورة و      

 ثيَىاٌياُ رركطةشاٌ ووة كة ليَى دوور كةوشٍةوة .  []ثيَغةويةر
كةُ لة ويَكةنَو ٌرةبووُ  ةيشالً ٌا ىةيَىة ٌوشَ  دةكةشَ بةنًَ زرربةى ةافدةوامناُ ثةشدرةوى ةاشٍى ث رز

ةطة لةوةشع زرربةواُ ة ةمتاُ ٌىية بةركويرةر واوكٌيراركُ و    ،لةطةهَ ثياوكٌ ك و لة ثبطاك و حيجاب ك 
طويَ ٌةدةركُ بة سٍورى خوكى طةورة كة فةرواٌياُ ثيَ بكةشَ برة ضراكة و بةرِةلَشرةىياُ بكرةشَ لرة      

ِةر ووسمَىاٌيَك خبى ضاك بوو ) ػاحل وة، واٌةخدكثة كة ةةوةشع لة خبش ك كبلَةكةى سةرةكى ةاشٍةكة
ى ٌاووودشَرل ) وؼرم( ( ضراك    ( بوو بةنًَ فةرواٌى ٌرةكدد برة ضراكة و قةدةةرةى ٌرةكدد لرة خدكثرة ثَير        

 . كةرةوة
 بيت ؟. يشح (ىِصْمُئايا بؤ خؤت ضاك ) صاحل ( بيت بةسة ياخود دةبيَت ضاك كةرةوة ) 

ةريَ   []بب ثيٍَاسةى ةةً دووةبرة دةلَيَني : ثياوى ضاك ةةوكةسةشة كة فةرواٌى خوك و ثيَغةويرةر 
بةنًَ كةوةةرخةوي شةكةى لةوةدكشرة   ، بةةيَ دةكات و ةةوةشظى ٌةِى ليَ كدكوة ليَى دور دةكةوشَةةوة

ةى كةِةشرةوى  وكورة ةرةو ضراكة و زكٌشرل و طةجنيٍةشر     ، كة فةرواُ بة ضاكة و ٌةِى لرة خدكثرة ٌاكرات    
 ويٍَاثةررشَل ليَيةوة بب ووسمَىاٌيَكى ود . 

ضاك كةرةوةشع ) وؼم( ( ةةو كةسةشة كرة خربى لرة خبشر ك ضراكةو ِرةووو ةرةو طرةة ضراكاٌةى كرة           
ِةووو ةةو ووسمَىاٌاٌةىكة كارشاُ بةً طةجنيٍةشة ِةشة و  دةشطةشةٌيَةة و، ةةشزكٌيَل و كارى ثيَ دةكات

 ةررةوي شرةك  و ِةر كةً و كوروي شةك شاُ كةوةةرخةوي شةك شاُ زشَ، وىِةردةً خةً خبري ةاشٍةكةشة
بييٍَيل لة بدكى ووسمَىاٌى شاُ لرة كبوةلَطاكرةى ةرةوك برة ثةلرة و بريَ دوككرةووَ برة زكٌشرةةوة بدكشراٌى           

 كبوةلَطاكةى ةاطادكر دةكاوةوة.



 

ةةورةشع   ، ةواُ زرر كةورة بيَطوواُ لة كبوةلَطةى كوردةوكرمياُ ثياو ضاكىاُ ِةشة بةنًَ ضاك كةرةو 
شاخود كةوةةرخرةوى و طرويَ ٌرةدكُ و     ، شاُ دةرفةت ٌةدركوة بة ثياو ضاكامناُ  ، شاُ لةبةر ٌةزكٌى شة

  .كةً ة ةوىية بةركويةر ةاشٍى ث رزى ةيشالً
دةبيَرل ةرةوة   ، ةةطةر بيَل و ِةر ثياو ضاكيَك بيَل و بمَيَل: وَ ضاكي و ِرةقي برة سرةر كةسرةوة ٌىيرة     

ضوٌكة فةرواُ ٌةكددُ بة ضاكة و بةرطدى ٌةكددُ ، ل كة ةةً كددكرةى ةاواجنى سةرةكى طةشةاٌةبزكٌيَ
، لة خدكثة ِبى سةرةكى ٌاررةزكوةٌ ى خوكى طةورةو وبلَرة سرةٌ ٌى لرةثياو ضراك و كبوةلَطةكةشظريَةى     

شرور  ىررةٌطلةخةوِةسرةا  []دةردةكةوشَل: ررريشَكياُ ثيَغةويرةر  دك ِةروةكوضبُ لةً فةرووودةشة
ا ج أا ج و وأدم يو وتح ال و م  ون ر  ،ويول للعو ب  ون شو  قوي اقورتب ال الوه اال اج ] دةشفةرووو: ، ِةلَطةرركبوو

  . (10)[الصاحل ن؟! قال: نعم اذا كث  اخلتث و  نا اهنلك ق ل واليت تل ها( هباماالعه تصحلق ةاو  ) ثل هذا؛
ةةودرر لة بةربةسةةكةى ، وةوةبثةشةك كة ٌزشك بوكوة/ ِاوكر بب ؤةرة  لة ٌاخبطى و ةيَع و ةازكر و خدك

   . روسل كددةكةى وةةوةى وةٌيظةى بازٌةشةكىشةةجو( ووةةجو( ةةوةٌ ة كدكشةوة؛ بةثةجنة كةلَ
 :ثيَى فةرووو )خوكى لىَدركزى بيَل(خيَزكٌى زةشٍةبىدوكى ةةوة

 كشرة  او ضاكيظرىاُ ويَ ةاشا ةيَىة ووطى كارةسات و فةوواٌ ُ دةبرني و ثير   []ةةى ثيَغةويةرى خوك 
 ؟! فةروووى : بةلَىَ ةةطةر خدكثة كار وواوكٌيار زرر بوو.

لةً فةرووودةشةدك ةةوةواُ بب دةردةكةوشَل كة ةةطةر ويممةويَك خدكثةكاربَ و واوكٌياربَ ةرةوك سرزكى    
اُ ةةورةشع لرة برةر ةةوةشرة فرةرو      ، خوكى طةورة دةشاُ طدشَةةوة ةةطةر ضى ثياو ضاكيظياُ ويَ ك بيَل

ٌاكةُ بة ضاكة و ٌةِى ٌاكةُ لة خدكثة .وة لة منوٌةشةكى زرر ةاطكدك و ررووٌ ك كة لة قورةاٌى ثر رزدك  
خوكى طةورة ببواُ دةطيَدرشةةوة لةةولةكةكاٌةوة زرر بة ةوكٌى دةردةكةوشَل كرة ةيراوكزي شرةكى زرر    

َعِن اْلَقْريَِة الَِّت  َكاَنْت َحاِضَرَ  اْلَبْحِر  َواْسأَْلُهمْ ] خوكى طةورة دةفةرويَل  ، ِةشة لة ٌيَوكُ ةةً دوو ةبرةدك
ْبِت ِإْذ  َْأ ِيِهْم ِحيَتانُ ُهْم يَ ْوََ َسْبِتِهْم ُشرََّعا َويَ ْوََ ََل َيْسِبُتوَن ََل  َْأ ِيِهمْ  ُْوَن ِف  السَّ ُلوُىْم ِبَما َكانُوا ِإْذ يَ ْع  َكَذِلَك نَ ب ْ

ا قَ اُلوا َمْع ِذرََ  ِإلَ ى رَبُِّك ْم يَ ْفُسُقوَن َوِإْذ َقاَلْت ُأمَّة  ِمن ْ  َْ ِْي بُ ُهْم َع َذابَا َش  ُهْم ِلَم َ ِعوُ وَن قَ ْوَم ا اللَّ ُو ُمْهِلُكُه ْم َأْو ُمَع ذِّ
َهْوَن َعِن السُّوِ  َوَأَخْذنَا الَّذِ  َنا الَِّذيَن يَ ن ْ ُروا ِبِو أَْنَجي ْ ٍٍ بَئِ يٍ  ِبَم ا  يَن ظََلُم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكِّ وا ِبَع َذا
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:خوكى طةورة لةً رروودكوةدك ةةوةواُ بب باض دةكات كة ضبُ رركوكددٌى واسى وكوة. (11)[َكانُوا يَ ْفُسُقونَ 
ولةِرةواُ كاويظر ك وراقي شراٌى     ، لةررريى طة ةدك لة ةولةكةكاُ حةركً كدد بة ِربي واوكٌةكاٌياٌرةوة  

ا ثدر دةبوو لة واسرى وررريةكراٌى وردشع شرةك واسرى لرة       كددةوة بةوةى كة ررريى طة ة كةٌارى دةرش
   ُ ٌرةطدت لرة سرةر ةرةً واقيكددٌةوةشرة و ِةسرةاُ        دةرشادك ٌةدةبيٍدك!! زرربرةى ةولةكرةكاُ ةاركويرا

دكٌاُ لة ٌاوشاٌ ك  ةةوشع بة ِةلَكةٌ ٌى ضةٌ  ةبطاشةك و وبرر ،فيَمَيَكياُ درزي شةوة بب رركو كددٌى واسى
واسي شةكاُ دةِاوٍة ٌاو ةةً وبرركٌةوة بةلَاً دةسرةكاري شراُ ٌرةدةكدد ورا      و كة ررريى طة ة دةِات

ةولةكرةكاُ لرةً رروودكوةدك برووُ برة سريَ       ، ررريى شةك طرة ة ةرةو كاورة واسرىيةكاٌياُ دةردةكردد     
كبورةلَيَكى   ،كبوةلَةوة :زرربةشاُ فةرواٌىخوكشاُ طكاٌ  و رركوشاُ كدد بةً طريَوةشةى كرة بامسراُ كردد    

شررةويع ٌررة رركوشرراٌكدد و ٌررة ةاوبيطرررارى      وكبوةلَىشررريَ ، وبيطررارى رركوكررةرةكاٌياُ كرردد   ودشرراُ ةا 
 رركوكةرةكاٌياُ كدد كة سٍورى خوكشاُ طكاٌ  .

ثياو ضاكةكاُ ) ػاحل ( ةكاُ بة ضاككةرةوةكاٌياُ ) وؼم( ( ةكاٌياُ ووت : ةيَوة ببضى ةاوبيطرارى  
وة شاُ سزكشةكى ، كى طةورةشع لة ٌاوشاُ دةبات كبوةلَيَك دةكةُ كة فةرواٌى خوكشاُ طكاٌ ووة و خو

( وراُ ِرةبيَل نى    ) عار  ووٌ  و وي شاُ دةدكت؟ ضاك كةرةوةكاُ لة وةنَو ك وووياُ : لة برةر ةرةوةى   
و لةبرةر ةرةوةشع    ، خوكى طةورة كة فةروامناُ كددووة بةضراكة و بةرِةلَشرةيىاُ كرددووة لرة خدكثرة     

 ةطكيٍََ.بةلَكو لةخوك برتسَ و فةرواٌةكةى ٌ
لة دوكى ةةوةى ةةو كبوةَلةى كرة فرةرواٌى خوكشراُ طركاٌ  و طوَشدركشرةلَى ةاوبيطراري شةكرة ٌرةبووُ و          

خوكى طةورة سزكشةكى ووٌر شاٌى دكو ِرةوووشاٌى كردد برة ورةميوُ و      ، بةردةوكً بووُ لة سةر رركوكددُ 
رة لررةو سررزكشة  وة ةررةو كبوةَلررةى ةاوبيطرراري شرراُ دةكرردد ) وؼررم( ( ةكرراُ خرروكى طررةو        ، بررةركز

 ، بةنًَ كبوةلَىشيَ شةً كة ) ػاحل ( ةكاٌَ خوكى طةورة باسى ضارةٌوسرياُ ٌاكرات  ، بةدورشاٌىخشل 
لةبةر ةةوة زكٌاشاٌى رركظة ِةٌ شَكياُ فةروووشاٌة ةةواٌيع ووطى سزك بووُ لة بةر ةةوةى  وكزشراُ ِيٍَرا   

كى ود لرة زكٌاشراُ دةفرةروووُ : ٌرةخيَد     بةنًَ ِةٌ شَ ، لة فةرواُ كددُ بة ضاكةو قةدةةةكددٌى خدكثة
اكةوقةدةةةكددُ زطار بووُ لة سزك لةبةر ةةوةى كبوةلَيَك ِةسةاُ  بةفةرواُ كرددُ برة ضر   ةةواٌيع رر

                                                

 .(165-163)األع اف: -(11)



 

 فرض كفاية)ثةسةر ةةواُ نضوو ضوٌكة فةرواُ كددُ بة ضاكة و ٌةِى كددُ لة خدكلةخدكثة،  ةةوك لة
 ةةوك لةسةر ةةوكٌى ود ندةضيَل .  وكوة/ةةطةر كبوةلَيَك ثيَ ى ِةسةيَل.(شة

) كبَ ؤياض ( )خوكى ليَ رركزى بيَل( فةروووى :) ةةوكٌةى فةرواٌياُ كدد بة ضاكة و قةدةةةشاُ كدد لة 
وكهلل ةةطرةر برزكمن ةرةو     ، وة ةةوكٌةى كةرركوشاُ كدد ووطرى سرزكى سرةخل برووُ     ، خدكثة ررزطارشاُ بوو

زطارشرراُ بررووة  رر ()وكوررة/ثياو ضرراكةكاُ )ػرراحل(ةكاُ(  ) )مل تعظاا ق م  ااا ( كبوةلَررةى كررة وويرراُ   
 خبطةوششل ودة لةنً لة وطرتى سور

 عكر ااة () ، ضراك وردشَ ورراهَ برووة نى ؤررةرة  ( برةنًَ دةودسرري سرزككة ةةوكٌيظررى طدوييَةرةوة       ) كة
ىةوى خوكى لَي بَيل (دةفةروَيل : ةةوةٌ ة ِرةولَي دك كرة زةشٍرى رررطرَ كةورةوة وراوةكو زكٌيرى        ة)رر

 وةلة ثادكطةى ةةوةشظ ك ثبطاكيَكىجيَى ك. ،كةررزطارشاُ بووة
دوكى ةررةوةى كررة ةررةً بةلَطررة ررووُ و ةاطرركدكشةواُ برراض كرردد بررة ةرروكٌى دةركررةوت كررةوك طةرضررى     
وزطةووةكامناُ ثدر بيَل لة ٌوش  كةر و ررريووطد وحة( كةر بةنًَ ةةوة سزكى خوكى طةورة لة سةرواُ ن 

ةر بيَةو و ِةوهَ ٌةدةشَ كةساٌى ودشع ضاك بكةشٍةوة و ةاوبيطارشراُ بكرةشَ.   ٌادكت و دوكى ٌاخات ةةط
خوكى طةورة بيَ ووضاُ ووررة بوو لةةولةكةكاُ لةبةر كةً وةرخرةوي شراُ لرة ةةجناور كٌي ةرةً ةةركرة       

باسى ةةوةواُ بب دةكات  كة ضبُ ٌةفدةت لة كافدةكاٌى ) بٍى كسدكةين ( ة وةكوخوكى طةور ، ث رزة
لة بةر ةةوةى زشادة ررةوي شاُ دةكردد و   (عليهما الصال  والساال  ةسةر زواٌى دكود و ؤيشى)كدكوة ل

ُلِعَن الَِّذيَن   : ]وافى خةلَكياُ دةخوكرد و بةرِةلَشةىياُ ٌةدةكدد لةو كددكرة خدكثاٌةى كة دةشاُ كدد 
ُْوَن َك انُوا ََل يَ تَ نَ اَىْوَن َكَفُروا ِمْن بَِن  ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن مَ  ْريََم َذلِ َك ِبَم ا َعَو ْوا وََك انُوا يَ ْعتَ 

  .(12)[َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه َلِبْئَ  َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ 
وة ةرةو   ،لة بةر ةةوة دةبَيل لة ٌاو خبواٌ ك ثَيع بدركيَ بكرةشَ برب ةرةجناً دكٌرى ةرةً ةةركرة ثر رزة        

 كةسةى كة
ةوى دةبيَل بة ِةووو طيَوةشةكى طةرؤى ِةوهَ ب كت كة ةيَع و ةازكرو سزكشاُ ليَ كةً دلَشبزى طةلةكةش

و لة كارةسات ررزطارشاُ بكات و ِةوهَ ب كت كة ويممةوةكةى لة ررةزكوةٌ ى خوكى طةورةدك بَ ، بكاوةوة 
 َ وكى خر ، ةرةوشع برة ةرةجناً دكٌرى ةرةً ةةركرة ثر رزة دشَةرة كاشرةوة         ، و سةرفدكزى دوٌياو قياوةت بر

                                                

 .( 79 – 78 /) ادلائية   - (12)
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ثةمياٌى دكوة ِةر طةليَك شاُ طارشَك ضاككةرةوة )وؼم( ( شاُ ويَ ك بوو ةةوك سرزكشاُ ٌرادكت    طةورةشع
َْرِه ِإَلَّ َقِل يَ   :] وةكو دةفرةرويَل  َه ْوَن َع ِن اْلَفَس اِد ِف   اَْ فَ لَ ْوََل َك اَن ِم َن اْلُق ُروِن ِم ْن قَ  ْبِلُكْم ُأولُ و بَِقيَّ ٍة يَ ن ْ

َنا ُهْم َوا  ََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْ رُِفوا ِفيِو وََكانُوا ُمْجرِِميَن َوَم ا َك اَن رَبُّ َك ِليُ ْهِل َك اْلُق َر  ِبوُ  ِممَّْن أَْنَجي ْ ْل ٍم َوَأْىُلَه ا ِمن ْ
ببشة ةةو طةنٌةى ثيَع ةيَوةواُ سزكدك لةبةر ةةوةى ) وؼم( ( ضاك كرةرةوةشاُ   وكوة/. (13)[ُمْو ِلُحونَ 

لةبرةر ةرةوة خدكثرةكاركمناُ سرزكدكو      ، ِةوووشاُ خةرشكى دوٌيا و خدكثة كارى بووُ ةو ، زرر كةً بوو
وة خوكى طةورةشع ِي  طرارشَك ٌافرةوويٍَيَل ةةطرةر بيَرل و خةلَكةكرةى رروو       ،ضاكةكاركمناُ ررزطار كدد

ل لرة برةر ةرةوة دةبيَر     ، لةخوكبَ و ضاكة كار بَ و فةرواُ بكةُ بةضاكة و بةرِةلَشةى بكةُ لة خدكثة
 []ثياو ضاكامناُ ِيىىةت بكةُ بب باٌطةوكز كددٌى طةلةكةشاُ بب ررشَطا رركسةةكةىجيَغةويةرةكةشاُ

وةوكز ٌةِيٍََ بةوةى كةخبشاُ ضاكَ لةبةر ةةوةى ةةطةر خدكثة و واوكُ زرر بروو وةكةسريع ٌرةبوو    ، 
ٌةدةكات بةرركددةشرةك  ةةوك وردة وردة خدكثةو واوكُ وةطة، بةرثةرضياُ ب كوةوة وةاوبيطارىياُ بكات 
) كرة ةرةو ةاشةورةى سرورةوى      ووةليَدةدك كراوى ةرةوة ِراو    ، كةثياو ضاك و واهَ و وٍالَيظى دةطدشَةةوة

( بّيٍَىةوة شادى ةةو باٌطةوكز كةركٌةى كة سشل بووٌة و ررووشاُ لرة دوٌيرا كرددووة كرة خروكى       البقر 
ٍِ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما ] طةورة دةفةرويَل :  نَّاُه ِللنَّ اِس ِف   اْلِكتَ ا ِْ َما بَ ي َّ َْ  ِمْن بَ ْع َناِت َواْلُه أَنْ َزْلَنا ِمَن اْلبَ ي ِّ

نُ  وا َفُأوَلئِ  َك أَ ُ   ِعنُ  وَن ِإَلَّ الَّ  ِذيَن  َ  ابُوا َوَأْص  َلُحوا َوبَ ي َّ ٍُ ُأوَلئِ  َك يَ ْلَع  نُ ُهُم اللَّ  ُو َويَ ْلَع  نُ ُهُم ال َّ ٍُ َعلَ  ْيِهْم َوأَنَ  ا الت َّ  وَّا و
 . (14)[الرَِّحيمُ 

ةررةً ةاشةورررة طةرضرررى لررة سرررةر ةولةكرررةوطاور دكبررةزشوة لرررة برررةر ةررةوةى سررريفات و ٌاسرررٍاوةى      
طاردروةوة بةنًَ حوكىةكةى ِةووو كةسيَك دةطدشَةةوة كةوك ِةر زكٌشةيَكى ةاشٍى []ثيَغةويةرشاُ

 طاودةٌيَل بةرةوبةِةطل.ةةوة وِةٌضوٌكة بةً زكٌشةة خةلَكى ررشَى رركسل دةدرزشَ ،ِةبيَل بيظارشَةةوة 
خوكى طةورة زكٌاشاٌى ثابةٌر  كرددووة برب ةرةوةى زكٌشرةى قورةراُ و سروٌٍةت بطةشرةٌَ برة خرةلَكى و           

شةكةً: طاردٌةوةى ةرةو   ، ضوٌكة ةةوة خبى لة خبش ك دوو خدكثة كارى ةةجناً دةدكت ، بيَ ةٌط ٌةبَ
 ، ددُ و ةةغ كددٌة لة بةٌر ةكاٌى خروك  دووةويظياُ: فيَنَ ك، زكٌشةةشة كة خوكى طةورة دكشيةزكٌ ووة 

                                                

 .(  117 – 116 /) ه د  - (13)

 .(163 -159/ )الت  ة - (14)



 

وة ِةر كةسيَكيع ةةوة حرالَى بَيرل ةرةوك خروكى طرةورة دورشراُ دةخاوةوةلرة سربز و برةزةشى خربى           
لةبررةر ةررةوةى زكٌشررةياُ  ، وٌررةفدةوياُ لرريَ دةكررات و ِررةووو زشٍرر ةوةركٌيع ٌررةفدةوياُ لرريَ دةكررةُ

وة ِةر كةسيَكيع ِةٌ شَك زكٌشةى ، مَىاٌاُ طاردروةوة كةةةوةشع دةبيَةة ِبي ريَ ليَ ويَك كُ لة ووس
لةطةهَ ةةوةي كةكارى ثيَ بكات وةكو ةةواٌة وكشة كة خوكى طرةورة لرةً    ، نبيَل وباٌطةوكزى بب ٌةكات

 ضةٌ  ةاشةوةدك باسياُ دةكات . 

 ر: ەس چاره
دوكى دةسل ٌيظاُ كددٌى زرربةى ٌةخبطىيةكاٌى كبورةلَطاى كوردةوكرميراُ برة ةرةركى سةرطرامنى      

كة ةةً ٌةخبطياٌةواُ بب ضارة سةر بكةً بب ةرةوةى ِرةر كةسريَك لرةنى خبشرةوة برةطوشَدةى       دةزكمن 
وشاروةوى بدكشاٌى ووسمَىاٌى بر كت برب ةرةوةى لرة وراوكُ دووركةوٌرةوة ةةطرةر         ، ووكٌاةيَ بةةيَى بكات
بب بدكشاٌى  ةةوةى بنب بة رريَ ٌيظاٌ ةر ةطةر ثياو ضاكيظَ ِاٌياُ ب كت ببوة ة ،واوكٌيار و خدكثة كارُ

 ودى.
وة ةةطرةر برب ويممرةوى كرورد      ، بدكى ووسمَىامن: ةةطةر بب ةاشيٍةكةت ِةوهَ دةدةشرل ؛دةبيَرل وك بيرل    

ِةوهَ دةدةشل دةبيَل ضاك بزكٌيل كة ةيَىةى سةلةفى زرر لة وب دلَشبز وردشَ برب ويممةوةكرةواُ و زرر    
شرة وةكرو ضربُ     ٌري  شَر ةررةوى ويَر ك  بةنًَ خبطةوششرةى ةيَىرة ز   ، زررشع طةىل كوردواُ خبغ دةوشَل

ةةو زشَ ة ررةوي شةى كةوكواُ ليَ بكات سةةً ، لةِةووو نشةٌةكاُ ودى ةاشٍةكةواُ زش ةررةومياُ ٌي شة 
شة ةةطةر بيَةو ِرةر   ٌى لةدةوارط ي وة ، لة طةنٌى ود بكةشَ وةكو ضبُ ةةوكُ سةةوياُ لة ةيَىة كدد

و دةوررارط ى ةةوةشررة كررة شاروررةوى طةلةكررةت برر ةشل   بررةلَك، كةسرريَك طةلةكررةىخبى خرربغ بوشَررل  
 ُ.ددسةةً كلةسةر

شة ةةطرةر   ةةوةواُ بب دةردةكةوشَل كة خبطةوششةى ودرظ بب طةلةكةى طةيَكى قةدةةةكدكو ٌيليَدةدك 
وة طةورةودشَ خزورةت برب   ، ةاركسةةى خزوةت كددٌى بكدشَل لة ضوكر ضيَوةى ةاشٍى ةيشالوى ث رزدك 

برة كرب   وُ ِةر كوردشَكى دَلشربزةوة ةةوةشرة كرة ِرةر كةسرة ونى خبشرةوة برة وراك         طةىل كورد لة نشة
لة طبرر ثةرسرةى وطرةخص    ردةكاٌى ِاوبةغ بدرشاردكُِةسةني بة ٌةِيَظ  و كةً كددٌةوةى ِةووودشا

ثةرسررةى و ِرراوكر كررددُ بررب ثياوضرراكاُ و دكوكى كبوررةك كررددُ ليَيرراُ و سررورركٌ ٌةوة بررة دةورى         
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( لررة  ) عقياد  و اجها السالل الصاا     وشع برة: برالَو كددٌرةوةى ررشَيررازى ثيَظرني     قةبدةكاٌياٌر ك ةرة  
و وورشاكددٌررةوةى ، وزطةووررةكاُ و طبظررار و ررريٌاوررةكاُ و لررة ِةووودةرفةويَكرر ك كررة بدرةخشرريَل      

 طةلةكةواُ لةً دشاردة ودسٍاكة . 
اُ ةرةوشع ِةولََ كٌرة برب    وة دةبيَل ةةوةشظىاُ لة شاد ٌةضيَل كةوكةةكيَكى طةورة كةووبوة سرةر طرامن  

لةبةر ةةوةى يشاُ و بةرزى ، ِةلَكةووٍى ضةٌ  زكٌاشةكى ةاشٍىكورد كة لةسةر بدروك و ررشَيازى ثيَظني بَ 
وة برة برووٌى ةرةً ةربرة زكٌاشاٌرة      ، ِةر ٌةوةوةشةك بة زررى و كرةوى يورارةى ةرةً ةربرة زكٌاشاٌرةُ      

وة ةيَىة كرةدةلَيَني )   ،ى ثةٌا طدوَ بة خوكى طةورةدشاردةى كوفدي ٌاويٍَيَل و ررشظةكيَع دةكدشَل دوك
لةطةهَ ررشَزواُ برب ضراكة كاٌيراُ و     ، زكٌاى ةاشٍى ( وةبةسةىاُ ةيىاً و وووار خوشٍَى وزطةووةكاُ ٌىية

كددمناُ لة خوكى طةورة بب خدكثة كاٌياُ بةلَكو زكٌا ةةو كةسةشة كة لة واٌاى قورةاُ و  دكوكى ِي كشةت
نسا    ه ناسيخ و  ا بةوةوكوى ويَ دةطات و زكٌشةى وةوكوى ِةشة بة  []غةويةرفةرووودةكاٌى ثيَ

زكٌياري شةكى وةوكوى ِةبيَل لة بدروك و ررشَيرازى   ، وو عا  و خاص و  طلق و قيد و حن  و صرف 
لةطرةهَ ةةواٌةشظر ك دةبَيرل زكٌرا طرةورةكاٌى ةيشرالً كرة         ، ثيَظني و ةيجةيّادةكاٌياُ و ببضوٌةكاٌياُ

ب ةُ كةزكٌاشة و ةاواية بب ليَ ِاوووشى بكرةُ كرة طاششرةةى ةةوةشرة كةفرةووك       بب ىوخني طاشةِاوضةر
 ب كت . 

ةةطةر بيَل و بةً طيَوةشةي بامساُ كدد زكٌا لة ويممةوةكةواٌ ك دةركةوشَل ةطة لةوةى دشاردة كروفدي  
 شةكاُ

فةووكدكُ ٌني كة بة ٌةفاوى  وبلَةت بةو كةساٌةشع ٌادرشَل كة طاششةةى، كةً دةبٍةوة شاخود ٌاويٍََ 
 فةووك ب ةُ لة سةر ضةٌ  طةيَك كة ضارةٌووسى ويممةويَكة و ةايكوة و بظيَوى بٍيٍَةوة . 

وة بب ضارةسةر كددٌى ِةووو ةبرةكاٌى واوكُ دةبيَ ضاو بة خبواٌ ك خبظيٍَيٍةوة و دةسل بكةشَ بة 
دكوكى ِي كشرةت لرة خروكى طرةورة     ٍرةوة و ِراوررشَى خردكث دوور بكةوش   و لة ،خوك ثةرسةٍيَكى رركسةةقيٍة

بكةشَ و لة كبوةلَى ووسرمَىاٌاُ دوورٌةكةوشٍرةوة برب ةرةوةى طرةشةاُ زكهَ ٌرةبَيل بةسرةرواٌ ك و دكوكى        
  .زكٌشةى طةرؤى بكةشَ و فيَدى ٌزك و دوؤاكاُ بيني و بب ةةوةى ثارشَزركو بني لة طةشةاٌى ةَ وودرظ 

 .ةوة بب ةةوةى بةرركسةى طاشاٌى رشَزليٍَاُ بَ وة دةبيَل ةمَةوى ةافدةوةكامناُ بطدشٍ



 

لة كبواشى باسةكةو ك دةوةوشَل ةةوة بةِةووو كوردشَكى دلَشربز بطةشرةمن ةةطرةر برةرزى طرةىل كروردت       
   َ ، وةبةسةة ةةوك دةبيَل ِةولَى ةةوة ب ةشل كة خبت و ويممةوةكةت ثابةٌ ى ةاشٍى ثر رزى ةيشرالً بر

ٌيا وقياوةو ك بة طوشَدةى ثةشدرةوى كددٌياٌة برب ةرةً ةاشٍرةث رزة؛    ضوٌكةبةرزى ِةووو ويممةويَك لة دو
ل كمل ر ض ( برب ةرةوةى بيكاورةوة     ببشة كاويَك ةيىاوى ؤووةر )خروكى ىلَ رركزى بيَل(كةوورةرريَ برب ) بير    

ُ لة ( )خروكى ىلَ رركزى بيَل(برة ةيىراوى     ابا  عبياد   كاويَرك طةشظرةة ٌزشكيراُ )   ، سةر خوكسةى طاورةكرا
ود بةيةة نى طاورةكاُ ) لة  و : ضاكرت وكشة ةمةكاٌل بطبررشل و بة طيَوةشةكى ررشَك وثيَكؤووةرى فةروو

ثيٍةى ثيَوة بوو ( ةيىاوى ؤووةر)خوكى ىلَ رركزى بيَل( لة وةنَو ك وة ، بةر ةةوةى ةمة كاٌى قورركوى بوو
وكورة /  .  (15)[اذلنوا اج ا أعزنوا اج والعوز ةغري  نطلوب زنوا اج ةاال و،م،  مهمواع أقو م  انوا كنوا أذل ]:  فةروووى

خوكى طةورة برةرز و طركبوةٌ واٌى كردد برة ثرةشدرةوى      زةلين ودشَ وسةرطبررودشَ ٌةوةوةبووشَ ، ةيَىة
وةِةركاويَك دكوكى بةرزى وطكبوةٌ ى بكةشَ بةةطة لةةيشالً ةةوك خوكى طةورة ، كددمناُ بب ةيشالً 

  .ررششوكواُ دةكات سةرطبررو
شة زررةكاٌى ويممةوةكرةوي دةسرل ٌيظراُ كددبيَرل و ضارةسرةر       ة كة ِةٌ شَك لة ٌةخبطيوةِيوكً وكش

وة  ، وة ِةرضى طةيَكى رركسل و ضراكي ٌووسري بَيرل ةرةوك لرة خروكى طةورةوةشرة        ، كددٌيامن ثيَكابيَل
 ِةرضى ِةلَةشةكيظى ويَ ك بيَل ةةوك لة وَ و طةشةاٌةوةشة و ررشَيا ز و بدروكى ثيَظني

 لة خوكى بة سبزً دةكةً .  خبطيووُ و دكوكى ليَ ليَى بةرشَ
 

ا  اريد اال االصالح ما استطعت وما بوفنقي اال حاهلل لىنه بوكىت والنه 
 . ابنب. الى ب هل حىغت الى ب فا ش د

 
 
 
 

                                                

 (.3/5193)،()صح ح الرتغ ب والرته ب – (15)



www.fermude.com 

 

 
 اکن رچاوه سە

 
  .قورئانى ثريؤز  -1
  .محمد سىنما  ليداهلل االشقر –زحد ة التفلري م  فتح القدير  –تةفسريى    -2

باصر  ح  ليدالرمح  – بنلري الكريب الرمح  يف بفلري كال  املاا -فسريىتة  -3
 .اللعدي

 شنخ االسال  اح  بنمنة . – خمالفة أصحاب اجلحنب صراط امللتقنبالاقتضاء  -4
 فتاوى كيار لىماء املعاصري  . -5

 هوسیین مامۆس تا لقامن حسن امنی

www.fermude.com 


