
 (بةسِيَضةكاُي باهَا ُةثؤشٍ ئاصيضو هةطةيَ خوشلة طفتو طؤيَلي ريشاُة)
 

 ،باوكٍ بةهَاَ ضيبلةَ دايلٍ، ًّ قِاعةمت بة باهَا ثؤشي ٓةية،دةهيَت بياُؤي دووةَ:
دةطةهَامت  ضيبلةَ ُيية، يُاعةتياْ ثيَةقٓاوسِيَلةَ...ٓتذ  ،بشاَ ،ٍخوشل ،َٓاوطةس

حةص ُاكةَ ةجنيَت وًِيض اْ هيٍَ دةسِيئةواْ دهَةسًاُي ئةواْ بصليٍَِ ف ُيية ُاتوامن
 جنيٍَِ !ةدهَياْ بشِ

ء  طشُطرت  (ملسو هيلع هللا ىلص)ثةياًبةسةكةي لشدُي خواي طةوسةءئيٌَة دةثشطني ئايا طويَشِايةهَ
و  ياْ دسوطتلاسةكاً ء بشا؟! ءخوشم ء باون ة ياْ طويَشِايةهَي دايمرتظتيثيَو

ئايا ة و ء رياُي تؤياْ بةدةطتة؟! ًشدْ ةو ء سِؤصيذةسي تؤْ؟! سِصق ء طةسثةسشتياس
 سًاُي ُةكشدُي؟!ةبيَف ء قرتة بة طويَشِايةهَيةئةح ء كاًةياْ هة ثيَصرت

ال طاعَة ملخلوٍق يف معصيةِ   :)ء ئاصيضًاْ فةسًوويةتي ئايا ُةتبظتووة كة طةسوةس
سًاُةكاُي ةبؤٓيض دسوطتلشاويَم ُيية هةطةسكةشي كشدُي فواتةطويَشِايةهَي كشدْ  1(اخلالقِ

 .ء تةُٔاية ي تانكة ثةسوةسدطاس دسوطتلاس
 ،يَلي شةسعيةيظتيء ثيَو طويَشِايةهَيلشدُياْ ئةسن ء باون كة ضاكة كشدْ ء تةُاُةت دايم

 ء ضوُلة ًاف سًاُي كشدُي ثةسوةسدطاسي باهَادةطيت ُةبيَت،ةبيَ ف بةهَاَ بةًةسجيَم هة
وةن ثةسوةسدطاسي كاس بةجيَ ةسًاُيَلة ف ء ي طصت ًافوسًاُي خواي طةوسة هةطةسوةف

)َوإن َجاَهَداَك َعلَى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََل بِِه ِعْلٌم فاَل تُِطْعُهَما(  فةسًوويةتي:

  51لقمان: 

بلةيت  موة ئةطةس )باون و دايلت( ئةوثةسِي ٓةوهَياْ دا هةطةهَت بؤ ئةوةي شتيَ واتة:
 .2(طويَشِايةهَيياْ ًةكة اية ئةوًّ كة ٓيض صاُياسييةكت ثيَي ُي بة ٓاوبةشي

ثريؤصة تةُٔا باطي  ئةطةسضي خواي طةوسة هةَ ئايةتة صاُاياُي شةسعِاس فةسًووياُة
بةهَاَ طصت طوُآيَلي طةوسةء بضوون  دؤصيِةوةي كشدوة، و ٓاوبةط يَةٓاو
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)َوَصاِحْبُهَما فِي  سِيَطش بيَت هة ضاكة كشدْ هة طةهَياْ،بةهَاَ ئةًة ُابيَت  دةطشيَتةوة،

ْنيَا َمْعُروفا    . ضاكةياْ هةطةيَ بلة ء واتة: هة دوُيادا صؤس بة ضاكي ٓاوسِيَتياْ بلة (الدُّ
 بشات، خوشلت، ٓاوطةست، باوكت،  ضؤْ طويَشِايةهَي دايلت،نيدواجاس دةهيَ

هة  سًاُي ثةسوةسدطاسي باهَا دةطت دةكةيت؟!ةطةسكةشي هة ف...ٓتذ دةبيت ء ٓاوسِيَت
و دواسِؤري تؤء ئةواُيض هة  دوُيا و ئةواُيصي دسوطت كشدوةو  كاتيَلذا ثةسوةسدطاس تؤ

اْ دةتواُّ هة ًشدْ سِصطاست بلةْ ئايا ئةو !سًاُي بةسصي ئةواداية؟ةف ء ريَش دةطةهَات
ئةي  ؟!ةوةدسيَز بلةُ بؤ رياُت ء ةْخبكارًيَش ًشدُت بؤ دوا تةُاُةت يةنياخود 

 خ بتجاسيَضْ؟!ةطضاى دؤص ءي طةخيت سِؤري دواي ء دةتواُّ هة ئاصاسي ُيَو طؤسِ

هة ثيَِاء   دةي كةوابيَت! ٓةهَبةتة ُةن بؤ تؤ تةُاُةت بؤ خؤشياْ ٓيضياْ ثيَ ُاكشيَت
سًاُةي ثةسوةسدطاسي باهَا دةطت ةهة ٓةسدوو رياْ ئةَ ف ء طةسفشاصي خؤت بةختةوةسي

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  جيَبةجيَ بلة كة فةسًوويةتي:

طويَشِايةهَي ، واتاْ ٓيَِاوةئةي ئةو كةطاُةي بشِ واتة:   ٠٢األنفال:  چگ   ڳ  ڳ  
هة كاتيَلذا ئيَوة  ،تيَ ًةكةْ اْو ثصتي  (ملسو هيلع هللا ىلص)ثيَغةًبةسةكةي بّ ء بيَويَِةي خوا

3(تيَذةطةْ و دةبيظنت
  

 ي ثةسوةسدطاسي باهَا دةطت ُةكةيت!تووسِةي ء توشي قاسِخؤت ! ئاًاْ ةيُاُا ُةك
كة خواي  ،ةي ئةَ جؤسة كةطاُة، ُةكةويتة ُيَو كؤًةهَووشياس بة ء وسيا  ليباوةسِداسيَ

ڳ  ڳ   :سباسةياْ فةسًوويةتيةشةي هيَلشدوْ و دةخاوةْ دةطةهَات ٓةسِ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ڻڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ڻ  

 ٠٠ – ٠1األنفال: چہ  ھ  ھ  ھ  
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وةكو ئةواُة ًةبّ كة )بةطةس صاسةكي( وتياْ: بيظتٌاْ هة كاتيَلذا كة ئةواُة واتة:  
 ي طةوسةبةسِاطيت خشاثرتيين ٓةًوو طياْ هةبةساْ هة الي خوا،تيَِاطةْ وٓيض ُابيظنت 

 .4(ئةو كةسِو الهَاُةْ كة بري ُاكةُةوة و ريش ُابّ

َ، ًّ هة باهَا ثؤشةكاْ صؤس باشرتخؤ بة باهَا ثؤشي ُيية! بياُؤي طيَيةَ دةهيَت:
خواي طةوسةط طةيشي  !ء بيَطةسدة ًّ دهٍَ طافصؤسيَم هةواْ ئافشةتي خشاثّ، 

 دهَةكاْ دةكات ُةن سِواهَةت.

 ء باهَا ثؤشي تاج ضؤْ بة باهَا ثؤشي ُيية؟!: ضةكةَ ئيٌَةط دةهيَّ خؤشلة ئاصي
يي تؤ باوةسِت بة كاسبةجيَ ةكءتةُٔايةي  تان ئةو خواية ،ُاطِاًةي ئافشةتي باوةسِداسة

باهَا ثؤشي  ًةصُة ئةوة ثةسوةسدطاسيدةي  ء صاُايي ئةو ٓةية، هيَضاُي ء كاسصاُي ء
طةس تؤط خؤت  داوة، تؤ ئةو بشِياسي باهَا ثؤشي بؤ ء،كشدوة  ثيَوطت ءهةطةستؤ فةسص 

ثشِ هة  و جواْ ء ء بشِياسة بةسص سًاْةف ًولةضي  ء بةباوةسِداس دةصاُيت دةبيَت طويَشِايةيَ
قودوةي تؤ  ء تؤ واصبٔيَِة هة باهَا ثؤشة خشاثةكاْ ئةواْ ثيَصةُط، ئةو بيت ةكةيداُايي
 ء طوُآي خؤياْ بؤخؤياُة.ُني 

 ء كةطيَم طةسكةط، ضؤْ يي بيتبيَ ئاطا ء غةفوةتهةخةوي  تؤ ِجا ثيَذةضيَتئي
دهَي بة طايف   (ملسو هيلع هللا ىلص)ثةياًبةسةكةي  ء سًاُي خواي باهَا دةطتةعاظي بيَت هة ف
 دةًيَِيَتةوة؟!

ئةطةس ضي  !ُةبيظتووة؟ تء دايلة حوا ئايا طةسطوصشتةي باوةكة ئادةَ
سًاُي بة ةف ء ثةسوةسدطاسي كاسصاْ باوةكة ئادةًي بة دةطتةكاُي خؤي دسوطتلشد

ةواُي خظتة خؤشي بةسفشاواُي وة ئ ،ُووشي سِيَضي بؤ بةسْ صتةكاْ كشد كشِيفش
بةهَيَين  كة فةسآةَ كشد، كةضي كاتيَمياُي بةختةوةسي بوو بؤ ء ٓةسضي سِيَضو  ،بةٓصت

اس بةجيَ  هةَ داسةياْ خواسد كة خواي ك ءثةسوةسدطاسياْ هة ياد ضوو  و خؤياْ ُيَواْ
ء خؤياْ  ياْ دةكشداشةسًا سِ هةء بةسطياْ هة بةس بويةوة و  جى هيَياُي قةدةغة كشدبوو
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 ء ثةمشاُي ء ثاسِاُةوة ء دواجاس بة طشياْ دةثؤشي،دابة طةهَاي داسةكاُي بة ٓصت 
بةهَاَ  هيَياْ خؤشبوو، بةصةيي بة ي ثةسوةسدطاس  ئةطةسضي ،وةداواي هيَخؤشبووُي صؤس

 ء صةوي ئاصاسطةس كة رياُي  ئاشلشايةدابةصْ بؤ طةس صةوي!  ()اهبطواياُي ووت يَث
 ذاية.ٓيالكي صؤسي تيَ ء ًاُذوو بووْ ء يِةتيةً ء ُاخؤشي ء ُةخؤشي

الداُي كشد هة  ء كة ئادةَ طةسكةشيو بضاُة كاتيَم باو طةسُج بذةخوشلة ئاصيضةكةَ جا
بةهَاَ  يض بوو،جاس يةكةَ ئةطةس ضي تاكة طوُآـ بوو و ،سًاُي خواي طةوسةةف

بةَ شيَواصة  بةهَلو ُةيفةسًوو) دهَي طافة(! ء دادطةس ضاو ثؤشي هيَ ُةكشدثةسوةسدطاسي 

چ   : دةفةسًوويَت ءدةكاتضريِؤكي ئةوامناْ بؤ ءجناَةطةس ء خواس ء باسطوصاسشت هة

ۓ ﮲  ﮳     ۓۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے

﮻ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀        ﯁﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   

 – 1٠1طه:  چ                            

1٠١ 

ٓؤيةوة  بةوو خواسد  قةدةغةكشاوةكةياْ بةسوبووًي دسةختةةئيِجا ٓةسدووكياْ ه واتة:
وة دةطتياْ كشد بة  دةسكةوت، عةيب و عةوسةتياْ ئيرت( )جى و بةسطياْ داًاهَذسا

ئادةَ طةسثيَضي فةسًاُي  ،بةٓةشت بة طةهَاي )دسةختةكاُي(داثؤشيين هةشياْ 
ٓةهَيبزاسد )بؤ  طاسثاشاْ ثةسوةسد .ثةسوةسدطاسي كشد ئيرت هةسِيَطاي سِاطت الي دا

فةسًووي  ي طةوسةخوا، و سِيٌَِووُي كشد ثيَغةًبةسييَت( و تةوبةي هيَ قبوويَ كشد
ٓةسدووكتاْ بشِؤُة خواسةوة هةويَ  بةيةكةوة )ُةوةكاُتاْ( دةبِة دورًين يةكرتي جا 

ئةطةس ثةياًتاْ بؤ ٓات هةاليةْ ًِةوة ئةوطا ئةوةي شويَين سِيٌَِووُي ًّ بلةويَ ئةو )هة 
 .5(ُابيَ يدُيادا( طوًشِا ُابيَ و )هة سِؤري دواييذا( تووشي ُاخؤشي و صةمحةت

 :ءطةُطيِةكةَبةسِيَضخوشلة 
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 ء ًةصُي خؤي دةوهَةًةُذ ء صسعةسشي بة ء ئامساْ ةوتطةسووي ح خواي طةوسة هة 
ظتٌاْ يبةهَلو ئيٌَة ثيَو ،تؤ ُيية ء باهَا ثؤشي ًّ ء ظيت بة خواثةسطيتيثيَوو  بيَِياصة

ةهة هةطةيَ ٓيض جاًووة بضاُة خواي طةوسة ً ،باهَا ثؤشية طويَشِايةهَيء ء بة خوا ثةسطيت
يَم بةثيَي يٓةس بةُذة هةطةيَ ًئشةباْ ء ةي ثةسوةسدطاسي دادطةسهَةًاًكةطيَم ُاكات، 

خواي طةوسة ٓةسوةن  ،تاواُةكاُيةتي وـ طوُآو  سكةشيءطةهَيطويَشِاية ء ًولةضي

  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      چ  فةسًوويةتي:

 1٠٢طه:  چٴۇ  ۋ  

ثصيت تيَ بلات، بيَطوًاْ بؤ  ءسِوو وةسبطيَشيَت هة بةسُاًة و يادي ًّ  يشئةوة واتة:
يصذا يادوثيَض ديَت، هة سِؤري  ي بؤئةو جؤسة كةطاُة رياُيَلي تشط و تايَ و ُاخؤش

 .6(بةكويَشي حةششي دةكةيّ

:دةهيَّ ئاواءٓةوا صؤس طةسًة،ًّ ُاتواَ باهَا ثؤط مب دةطوتيٍَ هة َي ضواسةبياُو
 طةسًاْ!

و داوةتةوة  يي تؤوةهَاًي ئةَ بياُوة ي بيظةسثةسوةسدطاس :خوشلي ئاصيض

  ١1التوبة:  چڎ   ڈ        ڈ  ژ    ڎڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌچ  فةسًوويةتي:

: ئاطشي دؤصةخ صؤس طةسًرتة)هةَ طةسًاية( ثيَياْ بويََ (ملسو هيلع هللا ىلص)ثةياًبةسي خوا ئةي  واتة:
 .7(ريشبّو ئةطةس ئةواُة تيَ بطةْ 

طةيشة ضؤْ طةسًاي دوُيا بةساود دةكشيَت هةطةيَ ئاطشي دؤصخ؟!دياسة بةسِاطيت 
بضاُة  ،كةي شةيتاُي ُةفشةت هيَ كشاوةتةهَ ءفيَىَ ُيَو داو ء كةوتوُةتة خوشلاُيَم

 بة ٓؤي ثيالُذاية بؤ ئةوةيء فيَىٓةًيصة هة و  شةيتاْ دورًين تؤيةكةوا 
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كةيت ُةُا ُا  ُةكةي بلات،ت طةسًاي دوُيا طريؤدةي ئاطشي دؤصخبة تتشطاُذُ
طةكاُي فشيوت ةطوةو ء بةهيَّشةيتاْ بة  ،ُاريش بيت ء طادة ء ئةوةُذة الواص

 بةباهَا ثؤشي هة تواُاي طصت ئافشةتيَلة، دهَِيا بضاُة خؤسِآيَِاْ هةطةس بذات،
 ء كاسبةجيَ ء صاُا يثةسوةسدطاس ئةطةس هةتواُاي طصت ئافشةتيَم ُةبواية ٓةسطيض

 ،ُةدةكشد صسةفء ظتيثيَوباهَا ثؤشي هةطةس ئافشةتاْ  ًئشةباْ ء كاسصاْ
خ ةبضاُة ئاطشي دؤص وةياسًةتي دةست دةبيَت  ٓةهَبةتة ثةسوةسدطاسي كاسصاْ

ء  ظيت دةَيَءٓةهَاوةكةي ث بةس بة ٓةهٍَ ٓا جاس هة طةسًاي سِؤر طةسًرتة،ةضةُذ
 ء سِووت دةٓيَِيَتة خواس. ضاو

 


