
 
 يؤكارى بةردةوام بوونى -يؤكارةكانى دابيهكردنى              ج -سودةكانى          ب-أ

 
 بسم اهلل الرمحو الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيها حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومو تببعمم باحسباى   
 اىل يوم الديو،أما بعد:

 سودةكانى-أ

ت دوو غتىطسنط يةية بؤ ئةوةى بة ئاضودةيى و ئازامى ذياى بةضةةز بةةزي   تى بةلة ذياندا مسؤظ ثيويط
ت و ضةونةة مةسؤظ بةةبؤ خةؤزام دةمسي ة      ،ك لةم دووغتة بؤ الغةكةيةتى كة بسيتىية لة خةوازدى يةكي ،

  .تهي نامي  ىذيان
زضةندة ضونةة مسؤظ ية ،وةم غتيؼ بسيتىية لة نيعمةتى ئةمو و ئاضايؼ و ئازامى و ئاضودةيىووة د

ت مةتسضيدا بوو ئةوة ئيطساحةت ناكات و ئاضودة نابي ة ثسِةى ت بةآلم كةلة ذياني ى يةبي باغيػخؤزاكى
 ت . س و نةماى دةضي دي و يةلَو ذيانى بةزة ى نابيهي تػيو ضوود لة خؤزاكةكة

 لَىويطةتة يةةموو اليةةم يةةو    وة ثي  ،ةة تام بو ياى كؤمةة  ية يى طػت كةضي ىداويطتوة ئةم دوو ثي 
 ةت . دةولَ ياخودلةضةز ئاضتى تام ض دابني كسدنى ئةم دوو غتة بدةى 

 ةوا . ك و زِك وثي ي وةيةكى زِى بؤ دابيهةسدنياى بة غي ةةويطتة يةمووال ياوكازى يةكرتى بوة ثي 
ك دةدةى و فيتهةة  ويطتة يةموو اليةم بةزثةزضى ئةو غاآلوانة بدةنةوة كة ئةمو و ئاضةايؼ تي ة  وة ثي 
 ة وئاغوب دزوضت دةكةى . وئاذاو

ت لةة  كازانيؼ دةيانةةوي  ةخساثة دايةة و ةى تي كازي خؤغى يةمووضاكةوسخي و ئاضودةيىضونةة ئاضايؼ و
 او بةةى . زِ لي لَدا ئاوى



ى دةضةت  انيةةك  ايةا يؤكةازة ضةةزةك    ئويطتة بة وزدى بريبةةيهةةوة و وزدبيهةةوة و بةصانني    بةآلم ثي 
ؼ كةة  يوة ئةةو يؤكازانةة   ،ةوةى دةضتةبةزياى بةةيوئضني بؤ كةوتهى ئةمو و ئاضايؼ و ئاضودةيى 

 بةدووز بطسيو .  و ضني تا خؤياى ىل لَئاضايؼ نايي 
 دابيهكردنى يؤكارةكانى -ب

رةى ردراوةكةى و كردنى كردةوةى ضاك بةة طةو َ  است و تةواو بةخواى ثةروةردطار و نيَئيمانيكى رِ -1
  :قورئاى و سونهةت 

ص و توانا ةى بؤ داناوةو بة يي ةى يةية كة ياضا و دةضتوزي ثةزوةزدطازي  وةزةيى طوماى ئةم مسؤظ وبونة
 ك و خؤغى و ناخؤغى و مسدى و ذيانى ئيمةى بةدةضتة . و بة دةضةآلتة لةضةز يةموو غتي 

ئةةوة    ،ت بةزامبةزىة نةبي باشةكةى النةدات و ضجلَي ت و لة زِى ث   بي باوةزِ ي ت وبيهاض ضي كجا يةزكة
ُلل ] وةم ثةةةزوةزدطاز خةةؤى فةزموويةةةتى     ،ت  دةبي ةةخؤغةة ا لَوَعِ هُدد ُم ُِ ِم ُللِ دد لَوَ ُِدد ََ َوَعددَ للَّهُددُلللَُّددِآم

لِدمدَِدهُل ُم لََُّه َُ َِ ِِّ لَوََُّيَ  ُم لقَدبمِهِه َم لِ  ََ َهَفللَُِّآم َتخم َرمِضلَكَ اللسم لِفيللْلم ُم ِهَفُِدُه َتخم للَُّصاََِّحاِتلَََّيسم ُم ََدللََُّهد ُُللَُّدِآ للرمََ
َُنلِبيلَشيمًئاَوََّيُل رُِك ًِالمَدعمُبُ ونَِِيلََللُمشم لَأ م ُم ِفِه ُم لبَدعمِ لَخ َم لِ  ُم ََُِّدُه  ة وثةةاانى خواى طةوزة وةعد / واتة.  (1)[َب ِّ

  كة بةوةى كسدةوةى ضام دةكةى هاوة وياى يي انةى كة باوةزِكةضداوة بةو
ةى ثةي ؼ ئةةمانى   كو ضؤى ئةوانة (، يةزوةواتة دةضةآلت داز دةبو)ػيهى ضةز شةوى يهبيانةاتة جي  *

  دةضةالَت دازو جي هيػني كسدووة.
اشى كة خؤى زِ ةىكازى ثؤ بةةى و حوكمى ثؤ بة كةدةكات  جي طريو دامةشزاو بؤ ديهةيػياىةو ئوة* 
 ياى . بؤلى ى وة وب

  .ئاضودةيى و ئازامىيؼ وةمو و ئاضائ ةتةوة بي دةطؤزِيػياى بؤنائاضاتسع ووة* 
 ك كةبةتاك وتةنًا خواى طةورة بجةرسنت وييض ياوبةشيَكى بؤ دانةنيَو.بةالَم بةمةرجيَ

ئاضةودةيى  ك لةة بةزيةمةة طسنطةةكانى ئيمةاى و كةسدةوةى ضةام بسيتىيةة لةة ئةةمو و         ي كةيكةواتة     
 ئاضايؼ  .  ويي مهى و

                                                

 ( .55) النور / – (1) 
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ٌفلَعَهيملل]تسدا ثةزوةزدطاز فةزموويةتى  ي ةىوة لة ئايةت ُم لََِبَعلُهَ لَ لَفََللَخ َم ُنَلَفَ  َزُن لَمحم ُم لَوََللُه ُم .                                                                                        (2)[ِه

لةة ضةةزة بةؤ دايةاتووى وة      ىةوا نةتسضة ئة ت همايى و بةزنامةى خوا بةةوي ي زِ وغوي  ي كيةزكةض / واتة
 .  لة زِابسدووى غةم و خةفةتيؼ دةخواتنة

 وبةش دانةناى بؤ خواى طةورة لة ثةرستهىدا: يا -2
ُنَل ]  كو خواى طةوزة دةفةزمي توة لََدعمَهُ د ُم لُكِمدُت لِ نم َِ َ م لبِداْلم لَأَقدب  َِ للَّمَفدرِمَييم ُلل، فَدََ   لمَدهمِبُسد ُم ُللَوََّد لَوَ ُِد ََ لَُّدِآم

َتُ ونَل لُ هم ُم َُلَوُه َ م ُُللْلم لُأوََِّئَكلََُّه ٍُ لِبظُهم ُم  (3)[ِ مَ انَدُه
يطتة تسة بةة ئةةمو و   اكام لة دوو طسوثةكة غ / واتة. 

 ياى بؤ باوةزاى ؟ !. طسوثى ئيماندازاى …ئاضايؼ 

و ئةوانةة ئةةمو و   ياى بة تةنًايةتى خوا يةية و ياوة  و غةةزيةى بةؤ دانةاني    طوماى ئةوانةى باوةزِ ب  
 ى كساوى . يهماي يةية و ئةواى زِبؤئاضايػياى 

 ى ئيسالم لةناو خةلَكيدا:بالَوبوونةوة وسةقامطريبوون -3
 دين  ىُاا الُ الل   ن  م  ته ي ُل   والله ] فةزموويةتى (صلى اهلل عليةوضلم)ا غةمبةزى خودا ثي فةزموودةية ملة كووة
ُُ – او ىُُاا ار ُُ    – ُُ ي  ّت  ح  ُُ ب  اكهُُال    ي  سه ُُاىل ح   اء  ع  نُ  ص ُُ ن   ه ُُ ت  و        ض  ُ  ري  ُُن  علُُغ     ب  ئ  والُُا  أ ار الل   ا وه،و لكهن ك م  مه

ل و  ِه ُتُ ع  بةواز لةة   ي ت زِدي ة  تةاواى ىل  ت تةةواو ضةةمامطري دةبي ة    (ديهةى ئيطة م   )طةوزة ئةم ديهةة تةةواو دةكةات     خواى /واتة   (4)[ت س 
  وةيةزوةيا مةطةز مةتسضى ،تخوانةبي  ىت تةنًا تسضييضى نابي  ىطا دووزة تسضي لةم يةموو زِ تَْومَرَْضحَوات بؤ نعاوة دةزِةض

 .  بةالَم ئي وة ثةلةدةكةى ةكةىت لةمةزِطى ببي طوز
 تى تةواو و ضةمامطري بوونى تةواوى ئايهى ئيط م . تةواو بةندة بة ديهدازي  ىةمو و ئاضايػئكةواتة 

 ،تةةةوةي ةوة ئةةمو و ئاضةايؼ شيةاتس بآلودةب   تةةةوة ئة بي تى بآلوبتةةواوي  زِاضةتى و كو ئيطة م بة وةتةاوة   
فيتهة و ئاذاوة و ئاغوب طسى و كوغتاز ودشى وي ةوا زِئت لةناو كؤمةلَطادا واش بي وةتاوةكو ئيط مةتى ال

 ت .هي تةوة و ئاضايؼ نامي بآلودةبي 
 يؤكارى بةردةوام بوونى -ج

                                                

 (.38)البق ة /  – (2)

 ( .82-81)األنعام / –( 3)

 ( .6943و 3852و 3612)رواه البخاري يف صحيحو(،)–( 4)



و  ت كة ضوثاضى خوا بةةيودةكسي  صطازى ل  ت و ثازي بةآلم نيعمةتى ئةمو و ئاضايؼ بةوة شياد دةكسي 
 ت . فس و دووزى لةخوا لةدةضت دةضي وة بةكو ،ثةزضتهى بؤ بةةيو

ُت اءه و ال  ُُي  ه ]خةةواى طةةةوزة دةفةةةزمي ت    ِ ل ُُِّ  ال ُم  رهح  ْه ِه ُه  ُ ُُ  ي  إ  َلهيا  يُا  ا ال بُ ي ُله ال ُُاهي ِلهه ُُا  ُِ ل يُ ع ب ُد وا ر َّ  ى 
ُإ  ُُو  ُُن     ْ م   ه ُُنُ     َ ُُوَإ و   ٍ ُُن   ُُم   ه  ْ نةةدا بةةؤ باشزطةةانى ياىمةةوزةيؼ لةضةةةزدةمى نةفام واتةةة /.  (5)[أ ط ع م 

لةشضتاندا دةزدةضوى بؤ يةمةى ولة ياويهدا بؤ غام ، وة لةو كاتةدا عةةزةب دةيانةدا بةضةةز يةةكرتدا     
ومالَى يةكرتياى بةةتالَاى دةبةسد ويةةكرتياى دةكةسد بةة كؤيلة،بةةالَم ئةةم غةتانةياى لةطةةد  موزةيػةدا           

وزةيؼ ثي يةةاى دةفةةةزمي ت بةةا  نةةةدةكسد لةبةةةز زِي ةةصو ثلةةةو ثايةةةى كةعبةةةى مةةالَى خةةوا، خةةواى طةةة   
ثةزوةزدطازى ئةو كةعبةية بجةزضنت كة بةيؤيةوة ثازي صزاو بوونة لةدةضت دزي رى خةةلَةانى تةس، ئةةو    

وةئةةميهيانى  ثةزوةزدطازةى كة بةيؤى ئةم دوو كازوانةوة تي سيانى كسدووة لةبسضي تىيةكى ضةخت، 
 ، وسةامانياى نىيةة بةةيؤى كةوةةةوة    كردووة ولةييَمهى وئاسا شدا دةذ و وترسةى خؤ ةاى ومةا َ    

، يةةزوةكو ضةؤى ثي ػةرتيؼ     لةكاتيَكدا كةخةلَكانى تةر لةةترو ودلَةةرِاوكىَ ونائارامىةدا دةذ ةو     
 .ئةميهيانى كسد لةتسض  حةبةغةو فيلةكانياى

بةؤ   ىثام و تةنًا بةةة ةوزةية بةندايةتى و ثةزضتهى طدوو نيعمةتة ئةو ويطتة لة ضوثاضى كةواتة ثي  
                                                                                                                                                   ازى خاوةى دوو نيعمةتةكة .ثةزوةزدط
طةةز  ئة تلةدةضةتماى دةضةي    تمةةوجوديؼ بي ة  ت وكةة لةة ئازاغةدا بي ة     ي كضةوانةوة نيعمةتبةآلم بة ثي 

لَوِ َِدً ل]  ضوثاضى خواى طةوزةى لةضةز نةكةيو، خواى طةوزة دةفةزمي ت ًَََللقَدرممَدً لَكانَدآم َوَضَرَبللَُّهُللَ د
للَّهُدِللَفَََ لقَدَهداللَّهُدُللَِّبَداَ للَّمُ د ُِ ُع لبِدََندم َفدَرتم َِ داٍنلَف َِ لُكدكِّلَ  َم َمَِيَهدالِرْمقُدَهدالرَدَدً للِ د ِفلِبَ دُ طمَ ِئًُِ لَم ُم لَولَّمَخد ُللُِِ الَكداُن

ُنَل َِدُع / خواى طةوزة منونةى دى يةم )مةكةة( بةؤ خةةلَةى مةكةةة دةيي هي تةةوة كةة لةة       واتة .  (6)[َمصم
ئةازامى يي مهةى وئاضايػةدا دةذيةةاى، وةخةواى طةةوزة ِزؤشى فساوانةى دةِزذانةةد بةضةةزياندا لةة يةةةموو         

وثاضةطوشازياى نةةكسد،خواى   غوي هي ةةوة،بةالَم كاتي ك كوفسياى كسد بةبةخػػةكانى خةواى طةةوزةو ض  
                                                                                 طةوزة توغى بسضي تى وتسضي ةى شؤزى كسدى بةيؤى كسدةوةى خساثى خؤياى.

                                                

 ( .4-1)  ي  / –( 5)

 ( .112)النحل / –( 6)
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كةواتةةة ضةةوثاع طةةوشازى بةةؤ خةةواو ثابةنةةد بةةووى بةةة غةةةزعةكةى نيعمةةةتى ئةةةمو و ئاضةةايؼ و        
بةزامبةةز خةوا   بةآلم ضجلَة بةووى   ،صطازى ل   دةكاتوة بؤماى ثازي  ،ماى بؤ دابني دةكاتخؤغطوشةزاني

 .   (7)ك دةداتنيعمةتةكامناى لةدةضت دةدات و وةشعماى تي 
 ت . ت كة ثيادةكسدنى ئيط مى لةطة  نةبي صيؼ ئاضودةيى و ئاضايؼ بةزثا نابي      وة بةشةبسى يي 

لةضةزى  ىياوةآلن( وصلى اهلل علية وضلم)غةمبةز ئةو ئيط مةية كة ثي  بةتة مةبةضتيؼ لة ئيط ميةلَ
 ةغةكوذى . تى و حيصبايةتى و زِةوي زِنةم ئيط مى توند ،بووى

 سانة .يى كسدنةوةى كوي اى و غةخظ ثةزضتى و الضتي فيا ئيط م  خوزا
 

 وصلى اهلل وسلم على نبيها حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
 

 امحد عبداللطیف دکتۆر ئامادەکردین

   رمووده ڕی فه ماڵپه
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 دةكات،وةثازي صطازى لةنيعمةتة بوونةكاى  و دةضتةبةزى دةكات،بووى دةيي هي تةوة ضوثاع طوشازى نيعمةتى ووى بوو  -( 7)
 دةضت دةدات . وةنيعمةتة بوونةكانيػت لة بةغت دةكات لة نيعمةتى ووى بوو، ضوثاضى بى  وةكوفسكسدى ونا

http://www.fermude.com/
http://www.fermude.com/

