
 (بةسِيَضةكاٌي بالَا ٌةثؤشي ئاصيضو لةطةهَ خوشكة طفتو طؤيَكي ريشاٌة)

 

ةتاُ بالَا ثؤشيةكةً بي بة بالَا ثؤط دواتش وةك صؤسيَك لة ئافشدةتشطي بً:دةليََ بياٌؤي ثيٍَضة
 فشِيَبذةً!

دةبيَت  تؤ بري بكةٌةوة ئةوا قىوةٌت ء شيَواصجا ئيَىةط دةليََ جا ئةطةس طصت ووطمىاٌاُ بة
 ء قوسئاُ ثةيوةطتبووُ بة ء طشتَوسِؤرو ء ىاٌيَك دةطت ٌةكات بة ٌويَزكشدُِيض ووطمَ

بميظي ٌةفشةتميَكشاو ئيدياسة  يَك بّيٍَيَت،يا واص لة طةسجةً خواثةسطتٍجئي ةت،ٍطووٌ
 خةيالَي ٌا ء يلَيَك وةِةتي بة كؤوةوييتواٌ ،ةكةكاٌيتةلَ ء فيَنَ ء ُطةسكةوتوو بووة لة ثيال

 بةشت بكات.لة سِيٍَووايي بووُ بيَ ٌاسِاطت ء دسوطت

 يومكةض ء طويَشِايةلَي ء ثةسطيتٌذةكاُ لة خوا بةتة خواي ويّشةباُ ثيَي خؤشة بةِةلَ
ِةسوةك  اجبةكاُ،ءو  ض جاي بؤ فةسص بيَت، يضبةطتةحوء و ةتٍس طووٌئةطة ،بةسدةواً بَ

 1( َأحَبُّ األعنالِ إىل اهللِ أِدومُها و إن َقلَّ ):فةسووويةتي (ملسو هيلع هللا ىلص)ء ئاصيضواُ طةسوةس
لة ئةجناوذاٌي ئةطةس كةويض  وة الي خواي طةوسة بةسدواً بووٌةةيَ كشدرتظتيواتة:خؤشةو

 بيَت.

ئايا بؤضي تؤ بة دوا داضووُ لة ِؤكاسي واصِيٍَاٌي ئةواُ لة  طياسيَك ديَتة ئاساوة،شجا ليَشةدا ث
ئةوطا بةسضاو سِووُ ء ووسيا  بالَا ثؤشي ٌاكةيت؟ بؤ ئةوةي بةِشةوةٌذ بيت لة ئةصوووٌي ئةواُ،

 ء تةلَةكةي شةيتاٌي ٌةفشةت ليَكشاو. ء ثيالُ فيَنَدةبيت، ئاوا بة ئاطاٌي ٌاكةويتة ٌيَو باصٌةي 
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يت بكةُ بؤ ِؤكاسةكاٌي يطياس لة كةطاٌي شةسعٍاس ٌاكةيت بؤ ئةوةي سِيٍَىاشئةي بؤضي ث
ِةسوةك خواي طةوسة  بةسٌاوةي خواي بالَا دةطت، ء داوةصساوةي ثةيوةطت بووُ بة شةسع

  ٦٦النساء:  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : فةسووويةتي

دةطتياُ  و ي ئةو ئاوؤرطاسيياٌةي دةكشاُاُ كاسياُ بكشداية بةثيَوة ئةطةس بةسِاطيت ئةو واتة:
ئةوة  ِةلَبةتة يَزي باوةسِياُ دةضيَصت،ض ء ئةوطا تاً ي بووُ،يبطشتباية بةِؤكاسةكاٌي سِيٍَىا

 .2(باشرت بوو بؤياُ وة داوةصساوتش دةبووُ لةطةس ئاييٍةكةياُ

 ٌبؤية بشِياسً جنيَك ٌاختواصيَت!ثيَي دةليََ ئةطةس بالَا ثؤط بيت ِيض طة ي شةشةً:وبيا
 !ؤطةي ِاوطةسطريي بالَا ثؤط مبداوة دواي ثشِ

 خؤدةسخظنت ء ء ئيَىة دةثشطني ئايا طةجنيَك بة طفوسيخوشكة بةسِيَضء طةٌطيٍةكةً : 
 ئاياتؤي دةويَت؟! ثةياوبةسةكةي  ء سواٌي ثةسوةسدطاسي كاسصاُةطةسكةشي كشدُ لة ف

لةطةس  ء ي خؤت غريةتي لةبةساوبةس قةدةغةكشاوةكاٌي خواي طةوسةثياويَك دةكةيتة ِاوطةس
بةشايةٌي خؤتي  ئةو جؤسة طةجناٌة ظتةيثيَو؟!ئةطةس تؤ ئافشةتيَكي باوةسِداسي تؤ ٌةبيَت
 ء بالَادةطتبةدةطتّيٍَاٌي سِةصاوةٌذي خواي  ٍجا ِاوطةسيَك ثالَجصتت ٌةبيَت بؤئي ٌةصاٌيت،

ئاساً و ء بةختةوةس  ثيَي بميَ ضؤُ دلَخؤط خ،ةسِصطاس بووٌت لة دؤص ء شتةِبة ضووٌت بؤ
ي ةيتوسِو ء طةسكةشي  و تاواُـ طوٌاِ ء ُابة ِةس والَيَك لة طةس بٍاغةي الدٍيالَدت؟! دةبي

 وةصُي ثةسوةسدطاس ئةوا ،ابٍيادٌش  (ملسو هيلع هللا ىلص)ء ثةياوبةسةكةي ثةسوةسدطاسي خاوةُ دةطةلَات 
يض دواسِؤر ةء ،لة دوٌيا داوُ بؤي ء ٌاخؤش ء رياٌيَكي تةٌط ء ٌائاساوي بةخيتبشِياسي بةد

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ  :ِةسوةك خواي طةوسة فةسووويةتي، طضايَكي طةختياُ بؤِةية

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ        ڑچ چ چ 

ثيَػةوبةسي  دةبا ئةواٌةي كة طةسثيَضي لة فةسواٌي  واتة: ٦٦النور:  چڳ  ڳ  ڳ  
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دةكةُ برتطَ لةوةي كة تووشي تاقي كشدٌةوةيةكي طةخت، ياُ تووشي خواي بالَا دةطت 
 طضايةكي بة ئيَض بنب.

طوثاططواصاسي ئةً  سية،ظيت بة طوثاططواصيو ثيَو طريي ٌيعىةتيَكةِاوطةس ثشِؤطةي ِةلَبةتة
دياسة  ،بةجيَبؤ فشوايصتةكاٌي ثةسوةسدطاسي كاسبشيتية لة ومكةضبووُ  ٌيعىةتةط

 ٍجا بضاٌة طويٍَذ بةخوايئي ،كاتِلة خيَشءبةسةكةت دة و ِةٌطاوةكاُ ثش طوثاططوصاسي كاس
بكات بيَ طوواُ خريء ةعصيةت دةطتجيَو ء تاكةي بة طةسكةشيةيَك طةسيوةصُ ِاوطةسطري

 بةسكةتي بة دواوة ٌابيَت.

ثيَت دةليَي خوشكي ئةصيضً ئةواٌةي بالَا ثؤشَ صؤس صياتش لة بالَا ٌةثؤشةكاُ خواصبيٍَياُ دواجاس 
بةشي ٌةكشدوُ لة ٌني ثةسوةسدطاسي بالَا دةطت بيَ و جواُ تةٌاٌةت ئةواٌةي بةسضاو ديَت، بؤ

سوايصتةكاٌي ثةسوةسدطاسي خاوةُ ةف ء ومكةضياُ بؤ يٌيعىةتي ِاوطةسطريي بةِؤي طويَشِايةلَ
 طةلَات.دة

ووي ى، بةلَاً كةي خواي طةوسة سِيٍَي ِةشتةً : دةليَت دةصامن بالَا ثؤشي واجبيَكي شةعيةبياٌو
 ..ثؤطيذايةتي داً ئةوطا دةمب بة بالَاِ ء كشدً

  تؤ ِةٌطاو بينَ ء طةبةبي داٌاوة، ِؤكاس خواي كاسصاُ بؤ ِةووو شتيَك :خوشكة بةسِيَضةكةً
كؤشة دلٍَيابة خواي طةوسةط سيٍَىوويت و تيَب ِةوهَ بذةو اسي ويّشةباُ طثةسوةسد ةوبةس

ِةسوةك   ،خواي بالَا دةطتة بؤ بةٌذةكاٌي بةلَيين و ِيذايةت دةدات، ئةوة دةكات

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  يةتي:وفةسوو
  ٦٦العنكبوت: 

ئيَىة؛ ِةوهَ و كؤشصياُ و بؤ بةدةطتّيٍَاٌي سِةصاوةٌذي  ئيَىةدا  ئةواٌةط لة ثيٍَاوي واتة:
كشدووة و خؤياُ واٌذوو كشدووة، طويٍَذ بةخوا بةسِاطيت ئةواٌة سِيٍَىوويي دةكةيَ بؤ ِةووو 



يةكي ضاك و دسوطيت خؤواُ )كة بةدةطتّيٍَاٌي سِةصاوةٌذي ئيَىةي لةدواية(، بيَطوواُ اسِيَط
 .3(اكةكاساٌةضِةويصة لةطةهَ  وةصُخواي 

ياُ بؤ ِةٌطاو ء ِؤكاسةكاُ بطشة بةسئةوا كة ةطةسِ تءِيذايةتي سِيٍَىووي ئةطةسكةً جا خوشكة
 . بينَ

مب ئةوطا ةتشتؤصيَك طةوس اكامت لةبةسدةوة ب ء دةليَت وَ ِيَصا بضووكي :ًٌؤيةبياٌؤي 
 بشِياسي بالَا ثؤشي دةدةً! ء يَك دةكةًيتؤبة

 ئاوادةكشدُطياُ كيَصاُ ديَت ضاوةسِواٌي خؤ صتةييكاتيَك فش ئيَىةط دةليََ خوشكة ريشةكةً:
ِةسوةك خواي طةوسة  ،ٍاداتتت ثيَبة تةٌاٌةت يةك كاتزويَشيض وؤلَسِاصيبووٌي تؤ ٌاكات! دلٍَيا ء

ہ   ھ  ھ     ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻچ  فةسووويةتي

كاتيَكي دياسي كشاو ِةية )بؤ وشدُ و طضاداٌياُ(  كوة بؤ ِةووو ئوممةتيَ واتة: ٦٣األعراف:  چ
 .4(ٌاكةوُ ثيَض طاتيَكيض ةياُ ِات طاتيَك دوا ٌاكةوُ وـكوشدُ يا طضا( ) ييٍجا كاتيَ واوةئ

ً ضي دةكةيت ئةطةس لةطةس ئةئةي ٌاصاٌيَت.  و ثريي ييطةوسة ء طةجني ء وشدُ بضووكي اٍجئي
ت ييَدةلَ ء دلٍَيابة ئةوطا ثةجنةي ثةشيىاٌي دةطةصيت ؟!و طةسكةشية طياُ بظجيَشيتـ طوٌاِ

ٱ  ٻ   چ  ِةسوةك خواي طةوسة فةسووويةتي: كاسي ضاكةً ثيَض خؤً خظتباية، خؤصطة

 ٤٣الفجر:  چٻ  ٻ  ٻ  

ئيٍجا بة داخء حةطشةتةوة دةليَت خؤصطة لة دوٌيا كاسي ضاكي ثيَض خبظتباية بؤ ئةً )   واتة:
 .5( رياٌةً
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