
 (ثؤشهبةسِيَضةكاىي بالَا ىة ئاصيضو لةطةلَ خوشكة طفتو طؤيَكي ريشاىة)
ء ئاطيت  نيضكؤمةلَيَك ئافشةتي بالَا ىةثؤش كة لة  طةلَلةكة يَك يلةدةسجنامي  سِاثشط 

بةدي دةكشا، بة  ووبياى لَامةكاىياٌ ىؤلة كؤي وة كشا،ة ئاساطتثشطياسياٌ  داجياواص
و دةكةيً و لة طفتوطؤكاىي ئةواٌ بياىوةدةسباسةي  ةطتشتيواىي خواي بالَا دث

 ةيية سِوو ياخنخالَاىةي خواسةوة دة
بؤ بووٌ بة بالَا ىةبووةدسوطت بؤ شتا قياعةمت بياىؤي يةكةو دةليَت  ٍي

 !!!!!!ثؤش

تةواوي ئايين  ء ةي خواكثةيامبةس و ئيَنة دةثشطني ئايا باوةسِت بة خواي طةوسة 
 ء ىَةجةم ء بةسىامة ء وةك دوا ئايين ٍةلَبزاسدة لة سِووي ثشِؤطشاو ٍةيةئيظالو ي ثريؤص

لةطةس  بةميَشةباٌبةىذةكاىي خواي  طشت وةك سِةمحةتيَك بؤ ؟!كة ي رياٌكةتةلؤك
 صةوي؟!

)بةلَيَ  يَتدةلَ ٍةس صؤس بة خيَشايي ء ئاصيض لَامي طشت خوشكيَكي بةسِيَضٍةلَبةتة لة وة
سِي وةباوة ٍةية، (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) بة وئةي ضؤٌ مً باوةسِي تةواو !بةلَيَ

و  ياطا ء قيذةةع ء باوةسِ ء بري و ٍةية وةك باشيريًتةواوو بة ئايين ثريؤصي ئيظال
 .......ىَةجي رياٌةم ء ثشِؤطشاو ء سِيَظا
 بةخواي بالَادةطت تصيضةكةو ئيَنةش لة بةسِيَضتاٌ دةثشطني باوةسِ بووىخوشكة ئة دةي

 ءثيَكشاوةكاٌ  سماٌةبة ف تششيعةكةي دةبيَت قةىاعةت ء جةىَةم ء ثشِؤطشاو ء
طياسةت لة خؤت ىةكشدوة شث ئايا ئةو ٍةبيَت، قةدةغةكشاوةكاىي ثةسوةسدطاسي كاسصاٌ

تةىَا ٍةبيَت كة ئةو  ء ضؤٌ دةشيَت باوةسِت بة خواي تاك وجنيَت ضؤٌ دةطو
ء  كةضي ممكةض ئةوداية، يسماىةء رياىي تؤ لة ريَش ف مشدٌ سِؤصيذةسي تؤية، ء دسوطتكاس

 ةسماىةكاىي؟!طويَشِايةلَ ىةبيت بؤ ف
 سموويَت ةدةف ء دةكات وةطفي كةطاىي باوةسِداستا ثةسوةسدطاسي كاس بةجيَ ئةوة

ِ َوَرُسىِلِه ِليَْحُكَم بَْيىَُهْم أَن يَقُىلُىا  )إوََّمب َكبَن قَْىَل الُمْؤِمىِيَه إذَا ُدُعىا إلَى َّللاَّ

  15الىىر: َسِمْعىَب َوأََطْعىَب َوأُْولَِئَك ُهُم الُمْفِلُحىَن( 



و  بالَادةطت ي كاتيَك باىط دةكشيًَ بؤ الي خوا ساٌوةسِدااببةلَاو طوفتاسي ) واتة 
تا فةسماىشِةوايي بكات لة ىيَواىياىذا تةىَا ئةوةية كة دةلَيًَ    (ملسو هيلع هللا ىلص) ثيَػةمبةسةكةي

و  طةس فشاص ئةواىةشٍةس ئا  ،ةلنَي بؤ ٍةموو فةسماىيَكي شةسعبيظتناٌ و طويَشِاي
 .1(ٌطةسكةوتوو

تا ةئةطةس بةسِاطيت باوةسِداسي ئةو ،ةتيَيةخؤت مةخةلَ  دواجاس خوشكة صيَذة ئاصيضةكةو
صشة، ةبؤ ح( إنَّمَا) ،ضواس ضيَوةي باوةسِداساىي دياسي كشدوة بشِياس ثةسوةسدطاسي خاوةٌ

ء  سمايشتةكاىي خواي طةوسةةف ء ئةواىة باوةسِداسٌ كة بة حوكه ء تةىَا واتة تةىَا
 تا ضواس ضيَوةي باوةسِداساٌ، و ثةيامبةسةكةي سِاصيً،  دةي فةسموو وةسة ىيَو باصىة

با تؤش يةكيَك ىةبيت  ،ت لة دةطت ىةداوةثةشيناٌ بووىةوة ء وبةةت ء دةسفةتي رياٌ
حةطشةتةوة فشميَظكي ثةشيناىي  ء ئاخ ء مةسط بةداخةلة كاتي طةسكة لةو كةطاىة 

 :ء ضاسة ىووطي ئةواٌ فةسموويةتي ٍةوالَ ٍةسوةك ثةسوةسدطاسي تؤلَة طةٌ لة ،بشِيَزيت
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مشدٌ يةخةياٌ  )خوا ىةىاطاٌ بةسدةواو لةطةس سِيَباصي ضةوتياىً(، ٍةتا ئةو كاتةي واتة 
كو ضاكة بةلَ مبطيَشِةسةوة بؤ دىيايةكةياٌ دةلَيَت  ثةسوةسدطاسا سدةطشيَت، ئةوطا ٍة

دةطته ضووة لةمةودوا لةدةطيت   ةبكةو و ئةو ٍةالىةي كة ل ئةجناو بذةو و كاسي باش
ىةدةو، بةلَاو تاصة كاس لة كاس تشاصاوة، شيت وا مةحالَة، بؤية بة توىذي ثيَي دةوتشيَت  

اىي بةسصةخذا، لة ىيَواٌ ىةخيَش، ئةوة قظةيةكة ئةو بؤ خؤي دةيمَيَت، بةلَكو دةبيَت لة جيَ
 .  2(تا كاتيَك صييذوو دةكشيَيةوة بيَت واٌضاوةسِ مشدٌ و صييذوو بووىةوةدا
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