


 بەرزنجی   ئەحمەدعارف سعدەللا  شێخ  دکتۆر ژیانی  باسێکی کورتە
 زاینی  ی١٩٥٦بە بەرامبەر کۆچی ی١٣٧٥ساڵی سەعدییە ناحیەی عیراقە  دیالەی شاری لەدایکبووی_

  محمد شێخ مامی هەروەها   عارف ئەحمەد شێخ وەرگرتووە باوکی  دەستی لەسەر سەرەتاییەکانی زانیارییە_

 لێبێ  خوایان  ڕەحمەتی مەعسووم

 یەکەم  سەعدییەی قوتابخانەی لە هێناوە سەرەتایی بەخوێندنی کۆتایی_

  کوڕی عبدەللا  حەزرەتی  قوتابخانەی ئەوە دوای لەناحیەی)ابوصیدا( ئاینی بەقوتابخانەی  گەیاندووە  خۆی_

 لەڕەمادی   بێ ڕازی لێی خوا موبارەک 

  بەرامبەر کۆچی ی ١٤٠١ساڵی کۆلێژە  لەو هێنا بەدەس بەکەلۆریۆسی ئاین  بەشی ئاداب لەکۆلێژی وەرگیرا_

 زاینی  ی١٩٨١بە

 بەغدا لەزانکۆی زانستەئیسالمێکان لەکۆلێژی هێنا بەدەس دکتۆرای ئەمجا ماستەر بڕوانامەی_

 زاینی  ی ١٩٩٧بە بەرامبەر کۆچی  ی١٤١٧ساڵی

  کۆچی  ی١٤٠٥ساڵی تکریتی دەبانی عبدالکریم  شێخ گەورە لەزانای   وەرگرتووە  مەالیەتی عیلمی ئیجازەی_

 زاینی ی١٩٨٤بە بەرامبەر

 شێخ پایەبەرز زانای لەالیەن بەخشرا پێ ئیسالمی ڕووحی لەکاری ئیرشادوتەزکییە ئیجازەی هەروەها_

  کۆچی  ی١٤١٥لەساڵی  لێبێ خوایان  ڕەحمەتی هەرشەمی ئەبوبەکر شێخ کوڕی  موستەفا شێخ کوڕی عبدەللا

 زاینی ی١٩٩٥ بە بەرامبەر

  لێبێ خوای  ڕەزای  ئەنەس کوڕی مالیکی ئیمامی  لەمزگەوتی وتارخوێن نوێژو پێش بەسیفەتی امەزراد_

 زاینی  ی١٩٧٨بە بەرامبەر کۆچی ی١٣٩٨ساڵی بەغدا لە  العدل حي  لەگەڕەکی

 بێ  ڕازی لێی خوا  کەرخی  مەعروفی شێخ  قوتابخانەی  بەبەڕێوەبردنی بوو موشەڕڕەف_

  ئیسالمێکان زانستە لەکۆلێژی هەروەها  ئەعزەم ئیمامی لەکۆلێژی)محاضر(  كردووه  وانەوتنەوەی کاری _

 سەنعا  زانکۆی پەروەردەی لەکۆلێژی هەروەها   بەغدا سەربەزانکۆی

 ئوردنی  بەلقای  لەزانکۆی  الدین(  لەکۆلێژی)اصول هەروەها _ 

  تەکانیمزگەو لە ئەکەن  خزمەت  ئەوان ئێستا لەقوتابێکانی بەکۆمەڵێ  بەخشیوە مەالیەتی عیلمی ئیجازەی_

 ئیسالمی  جیهانی و  عیراق

 بەرامبەر ی١٤٢٦ساڵی شەشی مانگی لەماوەی کردووە کردنی  ئامۆژگاری و  نوێژی پێش و وتارخوێندن_

  لەمزگەوتەکانی زاینی ی٢٠١٠ بە بەرامبەر ی ١٤٣١ساڵی شەشی مانگی و  تاوەک  زاینی ی٢٠٠٥بە

  جەمال  کچی  فاتیمەی مزگەوتی هاهەروە  کەرەم  کوڕی دەرویش مزگەوتی لە ئەبوزەبی لەشاری ئیمارات

 بێ  ڕازی لێی خوا عومەیر  کوڕی موسعەبی  حەزرەت مزگەوتی  هەروەها

  نوور مزگەوتی  هەروەها   بێ ڕازی لێی خوا  عازیب کوڕی بەڕائی  حەزرەتی لەمزگەوتی لەشاریقەش

 یەقین  مزگەوتی  هەروەها

  ناوەڕاست  هەتا زاینی ی٢٠١٥بە بەرامبەر بەرامبەر کۆچی ی ١٤٣٦ ساڵی  لەسەرەتای_ 

  ئیسالمی جەمعییەی  لە کردووە  کاری  بەش سەرۆک  وەک  زاینی ی٢٠١٩بە بەرامبەر کۆچی  ی١٤٤٠ ساڵی

 بەحرێن  لە
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 رِيَبازي )تةزكية(  لةةك ثوختةي

 ثيَشةكي

( ملسو هيلع هللا ىلصسوثاس و ستايش بؤ ثةروةردطاري جيهانيان، درود و سالَو بؤ طةورةي سةرةتا و كؤتايي ثيَغةمبةرمان )
 ياروياوةراني بةطشيت و شويَنكةوتواني بة ضاكة تا رِؤذي دوايي،حممد، و لةسةر 

 ثاشان: 

 زمانةوانيدا:ثيَناسةي تةزكية لة زمان و 

 تةزكية لة زماندا: ضةندين واتاي هةية طرنطرتينيان:

 ثاكي و خاوييَن. -1

 زؤري و طةشةكردن. -2

تةزكية لة زاراوةي زاناياندا: بريتيية لة خاويَنكردنةوةي دةرون لة تاوان و خراثةكاري، وة طةشةكردني 
 هيَزي دةرونة.

ي رِؤحي مرؤظ، كةواتة تةزكية كاريَكي رِؤحاني لةبةرئةوةي كة دةرون بريتيية لة توانايةك لة تواناكان
 ئيسالميية.

 رِؤح ضيية؟

َذادروستكراويَكي خوداي طةورةية و كاريطةري مةزني هةية، خوداي طةورة دةفةرميَت: ]
ِ
يُْتهُُ فَإ ِفيِهُُ َونََفْخُتُ َسوَّ

َسإِجِدينَُ فَقَُعوا ُروِحُ ِمنُْ ُ هةركاتيَك رِيَك و ثيَكم كرد و فوم بة بةريدا كرد لة  (، واتة: 29[ )احلجر:ََلُ
ز و تةشريفة( ةبيَ يةكسةر سوذدةي دانةثالَي رِؤح بؤ الي خودا رِيَ رِؤحيَك كة خؤم دروستم كردووة )مةبةست لة

 بؤ بةرن.

يةكي لة قورئاني ثريؤزدا بؤ ضةند واتايةك هاتووة، تةنيا دوو واتايان باس دةكةين، ضونكة ثةيوةنديرِؤح 
 بةهيَزيان لةطةلَ بابةتةكةماندا هةية:
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َذانهيَنيَكي خوداوةندة لةناو شيَوةييةكي جةستةييدا، خوداي طةورة دةفةرميَت: ] •
ِ
يُْتهُُ فَإ ِفيِهُُ َونََفْخُتُ َسوَّ

َُسإِجِدينَُ فَقَُعوا ُروِحُ ِمنُْ (، واتة:  هةركاتيَك رِيَك و ثيَكم كرد و فوم بة بةريدا كرد 29[ )احلجر:ََلُ
ز و تةشريفة( ةبيَ يةكسةر دانةثالَي رِؤح بؤ الي خودا رِيَ لة رِؤحيَك كة خؤم دروستم كردووة )مةبةست لة

 سوذدةي بؤ بةرن.
رِووناكي دلَ، خوداي طةورة دةفةرميَت:   •

دُُ ال] ُِ يُْؤِمنُونَُ قَْوًمُإ ََتِ ونَُ اْلآِخرُِ َوالَْيْومُِ ِِبّللَّ َُ َحإدَُّ َمنُْ يَُوادُّ آَِبَءهُُْ ََكنُوا َولَوُْ َوَرُسوََلُُ اّللَّ خُْ َآوُْ َآبْنَإَءهُُْ َآوُْ آ
ِ
ا

ئِكََُُعِشرَيََتُمُْ َآوُْ َواََنُمُْ مُُ ِفُ َكتَبَُ ُآولَ َٰ ميَإنَُ قُلُوِِبِ
ِ
ََّدهُُْ ااْل كةسانيَك ، واتة: (22المجادلة: [ )ِمنْهُُ ِبُروح ُ َوَآي

دوايي كة دؤستايةتي بكةن لةطةلَ ئةوانةي دذايةتي نابينيت كة باوةرِيان هةبيَت بة خودا و بة رِؤذي 
خوداي و ثيَغةمبةري خودا دةكةن، واتة: )نابيَت باوةرِداران دؤستايةتي و ثشتيواني بيَ باوةرِان بن(، 

هةرضةندة ئةو دوذمنانةش باوكيان بن يان برا و خزميان بن، ئةوانة خودا باوةرِي لة دلَياندا 
 و سةري خستوون بة قورئان و ئيمان لةاليةن خؤيةوة.ضةسثاندووة بةهيَزي كردوون 

ََّدهُُْ] ( )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت( دةلَيَت:بيضاويئيمامي ) [ واتة: لةالي خوداي طةورة، كة ِمنْهُُ ِبُروح ُ َوَآي
 (.5/197) انوار التنزيل وأسرار التأويلرِووناكي دلَة. 

و بةرضاورِوونية بؤ رِؤشنت  رِووناكيةية كة رِاسيت و نارِاسيت لةيةك جيادةكاتةوةمةبةست بةو رِووناكيية، ئةو 
 بةرةو رِيَباز و بانطةوازي خوداي طةورة.

ِذهُِ] َه َٰ َلُ َآْدُعو َسِبيِلُ قُْلُ
ِ
ُِ ا َوَمنُِ بَِصرَيةُ  عََلُىُُاّللَّ ََّبَعِنُ َآََنُ ْبَحإنَُ ات ُِ َوس ُ ُُ اّللَّ ِمَن َآََنُ [ )يوسف: الُْمْْشِِكيََُوَمإُ

ين كةةئ ةشة( تؤ بلَيَ: ئا ئةمة رِيَطة و رِيَبازمة، من و شوينكةوتوامن بانطٍملسو هيلع هللا ىلص) ئةي ثيَغةمبةر (، واتة:  108
ةروةردطار لةسةر بنضينة و بناغةيةكي رِوون و ئاشكرا، ثاكي و بيَطةرديش بؤ زاتي ثبؤ الي خوداي 

 لة موشريك و هاوةلَطةران نيم. ثةروةردطارة، من هيض كاتيَك

 
َآوُْ يَْعِقلُونَُ قُلُوبُ  لَهُمُْ فَتَُكونَُ اْلَْرِضُ ِفُ يَِسرُيوا َآفَلَُْ: ]لةم ئايةتةدا رِوون دةبيَتةوة آَذانُ  ِِبَإُ ُُ يَْسَمُعونَُ آ ِِبَإُۖ

َإُاَلُ َنَّ
ِ
ِكنُْ اْلَبَْصإرُُ تَْعَمى فَإ َِِّتُِفُُ الُْقلُوُبُ تَْعَمى َولَ َٰ ُدورُِال ئايا ئةوان بةسةر زةويدا (، واتة: 46حلج: ا)[ الصُّ

)كوان خةلكاني رِابردوو؟ ئةو شارانة بؤ نةرِؤشتوون بة دلَ و دةروونيَكي هؤشيارةوة تا برييَك بكةنةوة... 
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لة ذيان ضية؟؟( يان خاوةني طويَ و دةزطاي بيسنت نةبوون  كاولكران؟ كيَ ئيَمةي دروست كردووة؟ ئامانج
بةسةرهاتةكانيان بيسنت و ليَكي بدةنةوة، جا وةنةبيَت ضاوان كويَربوبيَت، بةلَكو ئةو دالَنة كويَر دةبن كة 

 وان لة سينةكاندا )ضونكة هةر رِوالَةت دةبينن و ناوةرِؤك ليَك نادةنةوة(.
ِذهُِدةفةرميَت: ]خوداي طةورة  َه َٰ ِفُ ََكَنُ ِفُ َآْْعَىىُ َوَمْنُ (، 72[ )اإلسراء: َسِبيًلُ َوَآَضلُُّ َآْْعَىُى اْلآِخَرةُِ فَهَُوُ

جا ئةوةي لةم دونيايةدا )دلَ و دةرون و بريوهؤشي( كويَر بيَت، ئةوة لة قيامةتدا ضاوي كويَرة و زؤر واتة: 
 ةري بؤ بينايي و تيَفكران بةكار نةهيَناوة لة دونيادا.سةرطةردانرت و سةرليَشيَواوترة، ضونكة ضاوي س

 ثةنا بة خوداي طةورة دةطرين لة كويَري دلَةكان.
 ثيَناسةي رِؤح ضية؟

ثيَش ئةوةي وةالَم بدةينةوة ثيَويستة ئةوة بزانني كة ثيَناسةكة ئارِاستةي ماهيةت )خود و هةحيقةقةت(ي 
ةكاني، ثيَناسةكة بة شيَوةي دووةم باشرت  تايبةمتةنيةكاني كراوة )مواسةفات(شتةكة كراوة، يان ئارِاستةي 

 و بةسوودترة لةيةكةم.
باشرتين هاودةمي زانستةكان منونةية، وايدابينَ كةسيَ لة ذيانيدا مؤبايلي نةبينيوة وثرسيارت ليَ دةكات 

ة شوشة و كارنزا )ئةلةمنيؤم( و ئةوة دةلَيَيت: ئةوة شتيَكة ل ئةوة ضية؟ ئةطةر ماهيةتي شتةكة بزانيت
 ثالستيك ثيَك هاتووة.

ئةطةر تايبةمتةنديةكاني بزانيت، دةلَيَيت: ئةوة ئاميَريَكة دةتوانيت ثةيوةندي بكةيت بةو كةسةوة كة 
وسراو بينراو بنيَريت و بؤت بيَت و وةك حاسيبة و سةعات و هاوشيَوةي ئةوةي ثيَوة و نامةي دةنطي و ن

 ئاطاداركةرةوة بةكارديَت.
ليَرةدا تيَبيين ئةوة دةكريَت كة ثيَناسةكة بة تايبةمتةنديةكاني نةزاني ثرسياركةرةكة الدةبات و هةسيت 

 دةجولَيَت و لةوانةية ثيَت بلَيَ: منيش شتيَكي لةوةم دةويَت.
ضونكة نهيَنيةكة و هيض كةس ، زانسيت من بة ماهيةتدا نةيناساندوة خوداي طةورة بةرز و بلَندة و بة طويَرةي

 دركي ثيَ نةكردووة مةطةر كةسيَك خوداي طةورة خؤي بيةويَت.
 بةالَم بة تايبةمتةنديةكانيدا دةناسريَت و شويَنةوارةكاني رِوونن و تواناكاني لةباسكردن نايةن.

نيةكاني، دياردة و )ذيان وةك مردنة ئةمة لة رِاستيدا نهيَنيةكة خوداي طةورة كردويةتي بة شاراوةترين نهيَ
تؤ زيندويت و دةبيستيت و دةبينيت و بؤن و تام دةكةيت و  شويَنةوارةكاني كردووة بة ديارترين بةديهيات،

هةستت هةية، دةخؤيت و كار دةكةيت و هةولَ دةدةيت و دةجولَيَيت، ثاشان ئةطةر تةماشاي جةستةي مرؤظيَكي 
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ستداوة، بوةتة جةستةيةكي بيَ طيان، وةك ثارضةداريَك كة مردوو بكةيت دةبينيت ئةو سيفةتة ديارانةي لةدة
 دةبيَت بة خؤلَ.

 نهيَين ذيان و بزويَنةرةكةي بريتية لة رِؤح، نهيَين مردن جيابونةوةي رِؤحة لة جةستة.
هيوادارم بةدواداضوون بكةيت بؤ وةالَمي ئةو دوو ثرسيارة بة ذمارةكاني  بؤ زانياري زياتر لةسةر رِؤح

 .لة موقيعي كةريم (2683، 2368)
خوداي طةورة تواناي خؤي رِوون كردوةتةوة و زانايانيش هةولَيان بؤ رِوونكردنةوةي داوة، باشرتين قسة لة 

 بارةيةوة:
 فيكر. -1

 نةفس )دةرون(. -2

 دلَ. -3

تيَدةطات و يةكةم: فيكر: هيَزيَكي رِؤحانية و رِؤح بة هؤي ئةوةوة درك دةكات و دةزانيَت و سةرنج دةدات و 
ثةيوةندي فيكر بةجةسةدي خؤلَينةوة بريتية لة دةماغ  شويَينبريدةكاتةوة ياددةكاتةوة و بةرهةم دةهيَنيَت،

 )ميَشك(.
َُآنُْفِسهِمُْ ِفُ يَتََفكَُّروا َآَولَمُْةورة دةفةرميَت: ]طخوداي  ُُ َخلََقُ َمإُ َمإَواِتُ اّللَّ بَيََْنَُمإُُ َواْلَْرَضُ السَّ َوَمإُ

الَُّ
ِ
ى َوَآَجلُ  ِِبلَْحق ُِ ا نَُُُُّمَسمًّ

ِ
مُْ ِبِلقَإءُِ النَّإِسُ ِمنَُ َكثرًِيا َوا ِ ئايا ئةوة لة ناخي (، واتة: 8[ )الروم: لَََكِفُرونَُ َرِب ِ

وة ها بة حةق نخؤياندا برييَكيان نةكردؤتةوة، كة خودا ئامسانةكان و زةوي و هةرضي لة نيَوياندا هةية تة
لة رِاستيدا زؤربةي خةلَكي بيَ باوةرِن بة طةشتنة خزمةتي  ون؟نةبيَت دروسيت نةكردو بؤ كاتيكي دياري كراو

 ثةروةردطاريان.
ثةيوةندي بة  شويَيندووةم: نةفس )دةرون(: بريتية لة هيَزي ثالَنةر بؤ ئارةزو و فرمان كةرة بة خراثة، 

لة نزيك نيَوان هةردوو ضاودا، غودة قابيلي دوذمنايةتي مادي غودةي سيَيةم لة بؤشايي ميَشك  جةستةوة
 سةختة بةبيَ ئةوةي دواجار مبريَت.

ِئُُ َوَمإخوداي طةورة لة ضريؤكي يوسفدا دةفةرميَت: ] نَُُُّنَْفِسُ ُآبَر 
ِ
إَرةُ  النَّْفَسُ ا وءُِ َلَمَّ َمإ ِِبلسُّ ُ الَّ

ِ
ُ َرِحمَُ ا َُرب ِ

نَُّ
ِ
ُ ا (، واتة: يوسف وتي من هةرطيز ثاكانة بؤ خؤم ناكةم، ضونكة بةرِاسيت 53[ )يوسف: َرِحيُ  غَُفورُ  َرب ِ

نةفس زر فةرمان دةرة بة خراثة بيَجطة ئةو نةفسة كة ثةروةردطارم رِةمحي ثيَ كردبيَت، بة رِاسيت 
  ثةروةردطارم ليَبوردة و ميهرةبانة.
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اني ميهرةباني خاوةن برِيارة، ئريادة و كاريطةري زؤري لة دوو هيَزةكةي تردا هةية، هيَزيَكي رِؤحسيَيةم: دلَ: 
هةروةها تايبةتة بة ذيريةك كة دوو هيَزةكةي تر ثيَي ناطةن، شويَين ثةيوةندي بة جةستةي مرؤظةوة 

 بريتية لة ئةنداميَكي سنؤبةري جةستةيي لة بؤشايي سنطدا و ثيَي دةوتريَت دلَ.
دلَ ميهرةبانية رِؤحانيةكةي و ضرِية جةستةييةكةي يارمةتيدةري هةموو ئةندامةكاني جةستةية بؤ ذيان و 

ئةطةر لة يارمةتي بوةستيَت ئةوة ذياني مرؤظ كؤتايي ثيَ ديَت و دةمريَت، دلَة ميهرةبانةكة لةطةلَ خؤراك، 
 يَنيَتةوة يان بؤ ئاطر يان بؤ بةهةشت.رِؤحدا دةطةرِيَتةوة بؤ جيهانةكةي تر و لةو جيهانة نويَيةدا دةم

َآوُْ يَْعِقلُونَُ قُلُوبُ  لَهُمُْ فَتَُكونَُ اْلَْرِضُ ِفُ يَِسرُيوا َآفَلَُْخوداي طةورة دةفةرميَت: ] آَذانُ  ِِبَإُ َإُُ يَْسَمُعونَُ آ َنَّ
ِ
فَإ ِِبَإُُۖ

ِكنُْ اْلَبَْصإرُُ تَْعَمى اَلُ ُُ الُْقلُوُبُ تَْعَمى َولَ َٰ ِف َِِّتُ ُدورُِال دةي ئايا ئةوانة بة زةويدا (، واتة: 46[ )احلج:  الصُّ
نةطةرِاون تا دلَيان هةبيَت بريي ثيَ بكةنةوة )لةو ويَران بوونة( يان طويَيان هةبيَت طويَي ثيَ بطرن )بؤ 

 رِاسيت( لة رِاستيدا ضاوةكان كويَرنابن بةلَكو ئةو دالَنة كويَر دةبن كة لة سينةكاندان.
هةرسيَ هيَزةكة نةفس و فيكر و دلَ ثةيوةسنت بةيةكةوة و هةنديَكيان كاريطةري لةسةر هةنديَكي تريان 
دةبيَت، هةرضةندة دلَ كاريطةري تةواو و دةسةالَتي مةزني هةية ضونكة سةرضاوةي ئريادة و برِياري كاريطةرة، 

ت و رِيَنمايي بكات، ئةطةر لة نيطا بةدوور بوو كاتيَك ئةو دةسةالَتةي رِاست دةبيَتةوة ئةطةر نيطاي بؤ دةركةويَ
يان اليدا ئةوة بيَطومان فيكري الدةر بةسةريدا زالَ دةبيَت و نةفسي فةرمانكةر بة خراثة بةرةو هةموو كاريَكي 

 ديار و ناديار دةيانبات كة دلَ تيَيدا دةثضرِيَت و رِؤح تيَيدا خراث دةبيَت.
وةية ملكةض بكريَت و مششيَر و رِمةكاني بشكيَنيت و بؤنةكةي لة ئةندام مايف نةفسي فةرمانكةر بة خراثة: ئة

و فيكر و دلَ دوور خبةيتةوة، دذايةتي بكةيت هةتاوةكو فرِوفيَلَ و برينةكاني بثضرِيَن، كاتيَك كة بؤن و 
بطةرِيَتةوة، لةو كاتةدا ثاشان جيَطريي و ئارامي و سةرفرازي بؤ رِيَبازةكةي رِاست بويةوة بة طويَي بكريَت، 

 ئةوة نةفسي ثاك و خاويَنة و موريدي دلَة لة فرمان و ئاماذةكانيدا.
هةوالَثرسيين هةموو مةعريفةكان فةرزي عةينة و ئةوةي كة طوجناوة و دةكريَت لة فةرزي  فيكر:مايف 

ت و كار و رِووكردنة زانس كيفاية، و ئةوةي كة ئاسانة لة سوننةت و بةلَطة و نزيكةوتنةوة، وة
 ثيَداويستيةكاني ذيان، لةوانة بؤ ثيَداويستيةكان و ثاشان بؤ جوانكاريةكان.
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و درةوشاوة بؤ رِؤحي مرؤظ، ئارِاستةي فيكر بكات بؤ  رِووبكاتة مةبةسيت منونةييدةبيَت مايف دلَ: 
معالم   زامةندي.خؤشي رِةثاككردنةوةي جةستة و ناخ و لةطةلَ رِؤحدا بةرز بيَتةوة بؤ جيهاني خاويَن و 

 .بتصرف يسير 280 – 273الطريق في عمل الروح االسالمي ص 
كة تةزكية ضةندة طرنطيةكي زؤري لة ذياني مرؤظدا هةية، ضؤن نا بيَطومان  بةمة بة جواني رِوون دةبيَتةوة

دةقة ثريؤزةكاني قورئان و سوننةت لة بارةيةوة دواون، لة سةرةتاي دابةزيين قورئانةوة خوداي طةورة 
ُى َوَمنُْدةفةرميَت: ]... ََّمإ تََزّكَّ ن

ِ
ُى فَإ ّكَّ َلُُُِلنَْفِسهُِ يَََتَ

ِ
ُِ َوا هةركةس خؤي ثاك (، واتة: 18 فاطر:[ )الَْمِصريُُ اّللَّ

ها بؤ الي نرِاطريَ )لةتاوان( ئةوة بةرِاسيت )سوودي( خؤثاك رِاطرتنةكةي هةر بؤ خؤيةتي و طةرِانةوةش تة
   خوداية.

ُى]وة دةفةرميَت:   َوتََولَّ ىُى َجإَءهُُ َآنُْ عَبََسُ ُُ يُْدرِيكَُ َوَمُإُُاْلَْْعَ ُ ُىلََعَّلَّ ّكَّ كَّرُُ َآوُُُْيَزَّ ْكَرىىُ فَتَْنَفَعهُُ يَذَّ ِ -1[ )عبس: ال 
رِووي طرذ كرد و ثشيت هةلَكرد، كة كويَريَك )عبداهلل كورِي ئوم مةكتوم( هات بؤ  (ملسو هيلع هللا ىلص(، واتة: ثيَغةمبةر )4

الي، تؤ ضووزانيت؟ بةلَكو ئةو )كويَرة( بيةويَ ثاك بيَتةوة، يان بريي بكةويَتةوة )ئةوةي كة لةبريي 
 ضوةتةوة( ئةجما ئةو بري كردنةوةية سوودي ثيَ بطةيةنيَت.

اَهإوة دةفةرميَت: ] َسوَّ َوَمإُ ُ َهإ َآفْلَحَُ قَدَُُُْوتَْقَواَهإ فُُجوَرَهإ فَأَلْهََمهَُإ َونَْفس  َزَكَّ إَهُإ َخإَبُ َوقَدَُُُْمْنُ َدسَّ [ َمْنُ
زاتةيشي كة رِيَك و ثيَك بةديهيَناوة، ئةجما وة سويَند بة نةفسي ئادةمي و ئةو (، واتة: 10-7الشمس: )

رِيَطةي ضةوت و خراث و ضاك و خواثةرستيشي ثيشاندا، بة رِاسيت رِزطاري بوو ئةوكةسةي كة نةفسي خؤي 
 ثاك كردةوة، بيَطومان نائوميَد بوو ئةو كةسةي كة نةفسي خؤي )بةطوناه( ون و تاوانبار كرد.

 دابةزيون ثيَش ئةوةي فةرزةكان و درومشة مةزنةكاني ئيسالم رِوون بكريَنةوة.ئةم ئايةتة ثريؤزانة لة مةككة 
 
 

 لة سوننةتي ثاكوبيَطةرديشدا ئةمانة دةخةينةرِوو:
)لة جةستةي مرؤظدا ثارضة طؤشتيَك هةية، ئةطةر ضاك بوو ئةوة هةموو جةستة ضاك دةبيَت، ئةطةر  -1

 .)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(يتيية لة دلَ( بوخاريخراث بيَت ئةوة هةموو جةستة خراث دةبيَت، ئةويش بر

خبةرة دةرومنةوة و ثاكي بكةرةوة و تؤ باشرتيين بؤ ئةوةي ثاكي بكةيتةوة،  )تقوى()خوداية طيان ترس -2
 تؤ خاوةن و طةورةي نةفسي( موسلم.
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تي )رِةمحة) موجاهيد ئةو كةسةية كة لةبةر خاتري خوداي جيهادي نةفسي خؤي دةكات( ئيمام ئةمحةد -3
 . خوداي ليَ بيَت(

 .لة موقيعي كةريم (2160، 288بؤ زياتر شارةزابوون بطةرِيَوة بؤ وةالَمي هةردوو ثرسياري ذمارة )
 هةنطاوة زانستيةكان كامانةن بؤ جيَبةجيَبووني تةزكية:

رِؤشنت بةرةو دواي ئةوةي مرؤظ لة رِووي فيكرةوة بةرضاوي رِوونبويةوة بةم واتايانة و تامةزرؤبوو بؤ 
 ثةروةردطاري و دورستكةري خؤي و ضاكةكاني طشتطريبوون، ئةوة ثيَويستة شويَن ئةم هةنطاوانة بكةويَت:

َإُُتةوبةي رِاستةقينة )نصوح(:  خوداي طةورة دةفةرميَت: ] -1 َآُّيُّ ََيُ

ينَُ ِ آَمنُوا الَّ َلُ تُوبُوا آ
ِ
ُِ ا ِري َجنَّإت ُ َويُْدِخلَُكُْ َسي ِئَإِتُكُْ َعْنُكُْ رَُيَُكف ُِ َآنُْ َربُُّكُْ َعَسُى نَُصوًحُإ تَْوبَةًُ اّللَّ ِِتَُإ ِمنُْ ََتْ ََتْ

ِزي اَلُ يَْومَُ اْلََْنَإرُُ  ُُ ُُيْ ينَُ النَِّبَُّ اّللَّ ِ آَمنُوا َوالَّ مُْ َآيِْدُِّيمُْ بَْيَُ يَْسَعىُى نُوُرهُُْ َمَعهُُ آ َّنَإ يَُقولُونَُ َوِبأَيَْمإَِنِ ُُ لَنَإ َآتِْممُْ َرب ن

ُك ُِ َواْغِفرُْ وَرَنَُ ُ عََلى ََّكُ ن
ِ
ا ءُ  لَنَإُُۖ ئةي ئةوانةي كة باوةرِتان هيَناوة  (، واتة:8[ )حتريم: قَِدير ََشْ

بطةرِيَنةوة بؤ الي خوداي طةورة بة طةرِانةوةيةكي ئيَجطاري )رِاست و دروست، كة جاريَكي تر نةطةرِيَنةوة 
سةر ئةو طوناهة( تا ثةروةردطارتان لة طوناهتان خؤش بيبَ وة بتاخناتة ناو باخيَكةوة كة دةرِوات 

و كةسانيَ كة باوةرِيان هيَناوة   (ملسو هيلع هللا ىلصؤذيَكدا كة خوداي طةورة، ثيَغةمبةر )بةذيَرياندا جؤطة ئاوي زؤر لة رِ
لةطةلَيدا سةرشؤرِيان ناكات، رِووناكي )ئيمان(يان دةرِوات لة ثيَشيانةوة و لةالي رِاستيانةوة، دةلَيَن: 

بةسةر ئةي ثةروةردطارمان رِووناكيةكةمان بؤ زياد و تةواوبكة وة ليَمان خؤشبة، بةرِاسيت هة تؤيت 
  هةموو شتيَكدا دةسةالَتداري.

و باشرتين تاوانكار ئةوانةن تةوبة دةكةن((  دةكةن دةفةرميَت: ))هةموو نةوةي ئادةم تاوان (ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر ) 
 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(ئيمامي ترمزي

، 1643، 1578، 1437، 210،330بؤ زانياري زياتر سةرداني وةالَمي ئةم ثرسيارانة بكة بةم ذمارانة )
 ( لة موقيعي مبارةك.2298، 2112، 2064، 1797

نَُُُِِّبلَْعهْدُِ َوَآْوفُواثةميان وةرطرتن: خوداي طةورة دةفةرميَت: ].... -2
ِ
ئُولًُ الَْعهْدَُ ا َمس ْ  االسراء: [ )ََكَنُ

 (، واتة: وةفا بكةن بة بةلَيَن و ثةميانةكانتان بةرِاسيت )خاوةن( بةلَيَن و ثةميان ليَثرسراوة34
 بةرامبةر بةلَيَنةاني.

ثيَطةي بةلَيَن و ثةميان لة شةرعي خوداي طةورةدا بةرز و بلَندة، طرنطيةكةي مةزنة، شويَنةوارةكةي طرنطة، 
طةورة دةفةرميَت: ريؤكي دروست كردني مرؤظدا، خوداي بؤ ئةو قوالَيية دوورة دةطةرِيَتةوة لة ض
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ذُْ]
ِ
ُّكَُ َآَخذَُ َوا آَدمَُ بَِنُ ِمنُْ َرب ِيََِّتُمُْ ُظهُوِرِهُْ ِمنُْ آ ُۛ قَإلُوُاُِبَرب ُِكُْ َآلَْسُتُ َآنُْفِسهِمُْ عََلُى َوَآْشهََدهُُْ ُذر  َُُشهِْدَنَُ بََلى

َنَُّ الِْقيَإَمةُِ يَْومَُ تَُقولُوا َآنُْ
ِ
َذاُغَإِفِليَُ ُكنَّإ ا ثةروةردطارت  وة كاتي كة (، واتة: 172: األعراف[ )َعْنَُه َٰ

وةريطرت )دةري هيَنا( لة ثشيت ئادةمييةكان وةضة و نةوةكانيان وة كردني بة شايةت بةسةر خؤيانةوة )ثيَي 
وتن( ئايا من ثةروةردطاري ئيَوة نيم؟ )لة وةالَمدا( وتيان: بةلَيَ شايةتيماندا تا نةلَيَن لة رِؤذي دواييدا 

 ثةروةردطارمانة(. بةرِاسيت ئيَمة بيَ ئاطابوين لةمة )كة خودا
 ضةندين ناوي زؤر هاتوون بةم واتاية، لةوانة:

ينَُ)العقد(: ] -أ ِ الَّ َإُ َآُّيُّ آَمنُوا ََيُ (، واتة: ئةي برِواداران بةلَيَنةكانتان 1[ )املائدة: ِِبلُْعُقودُِ َآْوفُوا آ
 ببةنةسةر.

ََّمإ(:  ]...الميثاق) -ب ن
ِ
ينَُُُ اْلَلَْبإِبُُآولُُو يَتََذكَّرُُ ا ِ ُِ ِبَعهْدُِ يُوفُونَُ الَّ -19[ )الرعد: الِْميثَإَقُ يَْنُقُضونَُ َواَلُ اّللَّ

(، واتة: بيَطومان هةر ئةوانة بريدةكةنةوة كة خاوةن ذيرين، ئةوانةي كة ثةمياني خودا دةبةنةسةر 20
 وة بةلَيَن ناشكيَنن و هةلَي ناوةشيَننةوة.

ينَُ(: ]البيعة) -ت ِ لَّ َنَّ
ِ
ُ يَُبإِيُعونَكَُ ا

ِ
ََّمإا َُ يَُبإِيُعونَُ ن ُِ يَدُُ اّللَّ َُآيِْدُِّيمُْ فَْوَقُ اّللَّ ََّمإ نََكثَُ فََمنُُْ ن

ِ
ُُنَْفِسهُِ عََلُى يَْنُكثُُ فَإ

َُ عَلَْيهُُ عَإَهدَُ ِبَمإ َآْوَفُى َوَمنُْ ُيْؤتِيهُِ اّللَّ بيَطومان ئةوانةي ثةميان (، واتة: 10[ )الفتح:  َعِظميًإ َآْجًرا فَس َ
لة رِاستيدا هةر ثةميان بة خودا دةدةن.. دةسيت ثريؤز و بةتواناي خودا   (ملسو هيلع هللا ىلصدةدةنة تؤ ئةي حممد )

لةسةر دةستيانةوةية )بة ثشتطريي و يارمةتي( جا ئةوةي ثةميانةكة بشكيَنيَت و ليَي ثاشطةز بيَتةوة، 
 ئةوة لةسةرخؤي دةكةويَت، ئةوةش كة ثةميانةكة دةباتةسةر و ثاشطةز نابيَتةوة ليَي، خوداي باالَدةست

 ئةجر و ثاداشيت طةورةي ثيَ دةبةخشيَت )لة ئاييندةدا(.

ئةم رِيَنمايية خوداييانة بة شيَوازي جؤراجؤر، هةروةك ضؤن بينيتان هةردوو رِةطةزي مرؤظ دةطريَتةوة، نيَر و 
ميَ، بيَطومان بابةتةكة لةوة طةورةترة كة ثيَشبيين دةكةن، بؤ داخسيت مةجالي تةئويالت خوداي طةورة بؤ 

 رةتانيش دووثاتي كردوةتةوة: ئاف
َإ] َذا النَِّبُُّ ََيَُآُّيُّ

ِ
َآْنُُُعََلُى يَُبإِيْعنَكَُ الُْمْؤِمنَإُتُ َجإَءكَُ ا

ُِ يُْْشِْكنَُ اَلُ  َوَآْرُجِلهِنَُّ َآيِْدُِّينَُّ بَْيَُ يَْفََتِينَهُُ ِبُُبْتَإنُ  يَأْتِيَُ َواَلُ َآْواَلَدُهنَُّ يَْقتُلْنَُ َواَلُ يَْزِنيَُ َواَلُ يَْْسِْقنَُ َواَلُ َشيْئًإ ِِبّللَّ

ُ ِفُ يَْعِصينَكَُ َواَلُ تَْغِفرُْ فَبَإِيْعهُنَُّ َمْعُروف  َُ لَهُنَُّ َواس ْ نَُُّاّللَّ
ِ
َُ ا ئةي  (، واتة:12: الممتحنة[ )َرِحيُ  غَُفورُ  اّللَّ

هةركاتيَك ئافرةتاني ئيماندار هاتن بؤالت كة ثةميانت لةطةلَ ببةسنت لةسةر ئةوةي هيض   (ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةر )
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بة هاوبةشي خودا وة دزيي و داويَن ثيسي نةكةن و وة منداالَني خؤيان نةكوذن وة هيض جؤرة  شتيَك نةكةن
كاريَكي ضاكةدا، تؤش بوهتانيَك هةلَنةبةسنت لة نيَوان دةست و ثيَياندا وة بيَ فةرمانيت نةكةن لة هيض 

 ثةميانيان لةطةلَ ببةستة وة لة خودا داواي ليَ خؤشبونيان بؤ بكة بة رِاسيت خودا ليَخؤشبوو و ميهرةبانة.
لة باخضة رِازاوةكةي قورئاني ثريؤزةوة بؤ هةنديَ لة رِيَنماييةكاني سوننةتي ثيَغةمبةري مةزن، عوبادةي بن 

لة خؤشي  كردني لةسةر طويَرِايةلَي  (ملسو هيلع هللا ىلصبةيعةمتاندا بة ثيَغةمبةر )ت: ))صامت )رِةزاي خوداي ليَ بيَت( دةلَيَ
دذايةتي ئةهلي هيض كاروباريَك نةكةين، كردار و طوفتاري باش ئةجنام بدةين لةهةركويَبني، و ناخؤشيدا، 

 .)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(ئيمامي بوخاري لة بةرخاتري خوداي طةورة لة لؤمةي لؤمةكةران نةترسني((
لةسةر نويَذ   (ملسو هيلع هللا ىلص) لة جةريري كورِي عبدهلل وة )رِةزاي خوداي ليَ بيَت( دةلَيَت: ))بةيعةمت بة ثيَغةمبةردا 

 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(كردن و زةكات دان و ئامؤذطاري كردني هةموو موسلَمانان(( ئيمامي بوخاري
دةبينني لة سوننةتي ثاكوبيَطةردا ضؤن بابةتي ئةو بةيعةتةي كةلة قورئاني ثريؤزدا دةرمان هيَناوة ثيَطة و 

كيفايةتي نةكردووة تةنيا بة بةيعةتي ثياوان و بةيعةتي طشيت كة ثياوان و طةورةيي خؤي هةية، 
 نكردنةوةي زياتر و فراوانرت:ئافرةتانيش دةطريَتةوة، بةلَكو بةيعةتي ئافرةتاني تايبةت كردووة بة رِوو

  (ملسو هيلع هللا ىلصسةيدة ئومةميةي كضي روقةيقةوة )رِةزاي خوداي ليَ بيَت( دةلَيَت: ))هامت بؤ خزمةت ثيَغةمبةر ) لة
  (ملسو هيلع هللا ىلص)، ومتان: ئةي ثيَغةمبةري خودا ثيَ بدةين لةطةلَ ضةند ئافرةتيَكي ئةنصاريدا بؤ ئةوةي بةيعةتي

بةيعةتت ثيَ دةدةين كة هيض كةس نةكةينة هاوةلَي خوداي طةورة، دزي نةكةين، زينا نةكةين،  بوختان 
فةرمووي: لةو شتانةدا كة دةتوانن و تواناتان  (ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )نةكةين، لة ضاكةدا سةرثيَضي تؤ نةكةين، 

بيَنة با   (ملسو هيلع هللا ىلصةدا، ئةي ثيَغةمبةر )ومتان خوداو ثيَغةمبةرةكةي بة رِةمحرتن لةطةلَ ئيَم هةية، ئةميش وتي: 
بدةين، فةرمووي: من تؤقة لةطةلَ ئافرةتاندا ناكةم، بةلَكو وتةي من لةطةلَ سةد ئافرةتدا بةيعةتت ثيَ 

 .)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(ي نسائيطةلَ يةك ئافرةتدا دةيكةم(( ئيماموةك ئةو وتةية كة لة
 

بة شيَوةيةكي طشيت بؤ هيض كةس نيية با زؤر زاناش بيَت ئةم درومشة ئيسالمية مةزنانة رِةد بكاتةوة يان 
كورتيان بكاتةوة لة بةيعةتي سياسي تايبةت بة وةلي ئةمردا، ضونكة زؤربةي دةقةكان لة ثيَش دروست 

 . (ملسو هيلع هللا ىلص يَغةمبةر )طةورةبووني ئومةتةوة هاتوون بة سةركردايةتي ثبووني دةولَةتي ئيسالمي و 
و ضةندة ثيَويستمان بةوة هةية كة ليَي وردبينةوة و تيَرِاماني بؤ بكةين، ئةوةي كة ضةندة هةوالَيَكي مةزنة، 

  (ملسو هيلع هللا ىلصئةنةسي كورِي ماليكةوة ثيَمان طةشتووة، كة دةلَيَت: ثيَغةمبةر ) (ملسو هيلع هللا ىلصلة خزمةتكاري ثيَغةمبةرةوة )
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فةرمووي: ))ئيماني نيية ئةو كةسةي ئةمانةت ثاريَز نةبيَت، ديين نيية ئةو كةسةي ثةميان و بةلَييَن 
 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(نةبيَت(( ئيمامي ئةمحةد

موجركة ديَنيَت بة جةستةدا، كاتيَك باس لة ثريؤزي ئةو تيَرِامان لة دةقةكاني شةرعةت )قورئان و سوننةت( 
بؤية دلَ لةبةرامبةر ئةو دةقانةدا كارة دةكةن )ثةميان( و مةزني ثاداشتةكةي و مةترسي هةلَوةشاندنةوةي، 

 ئةو واتايانة كةشف دةكات، لةوانة:
َُ عَلَْيهُُ عَإَهدَُ ِبَمإ َآْوَفُى َوَمنُْخوداي طةورة دةفةرميَت: ]...  ُيْؤتِيهُِ اّللَّ (، واتة: 10[ )الفتح: َعِظميًإ َآْجًرُا فَس َ

 هةركةسيش وةفا بكات بة بةو ثةميانةي كة داويَيت بة خودا ئةوة بةرِاسيت خؤا ثاداشيت طةورةي دةداتةوة.
يَك : ))زةماني شةش شت بكةن لة خؤتاندا من زةماني بةهةشتان بؤ دةكةم، كات (ملسو هيلع هللا ىلص) فةرموودةي ثيَغةمبةر 

قسة دةكةن رِاستطؤبن، كاتيَك ثةميانتان دا بيبةنةسةر، ئةمانةت ثاريَزبن، داويَنتان بثاريَزن، ضاوتان 
 .)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(بثاريَزن، دةستدريَذي مةكةن((، ئيمان ئةمحةد

ُُخوداي طةورة دةفةرميَت: ] الَْفإِسِقيَُ يُِضلُُّ َوَمإ... ُ الَّ
ِ
ا بةالَم ديارة جطة لة (، واتة: 26البقرة:  [ )ِبِهُ

 الرولةويَر و ياخي و تاوانباران كةسي تر طومرِا ناكات.
ينَُخوداي طةورة دةفةرميَت: ]هةروةها  ِ ُِ َعهْدَُ يَْنُقُضونَُ الَّ ُُ َآَمرَُ َمإ َويَْقَطُعونَُ ِميثَإِقهُِ بَْعدُِ ِمنُْ اّللَّ ُُِبهُِ اّللَّ

ونَُُُاْلَْرِضُ ِفُ َويُْفِسُدونَُ يُوَصلَُ َآنُْ الَْخإِِسُ ُ ُهُ ئَِكُ خودا  ي(، واتة: ئةوانةي ثةميان27[ )البقرة: ُآولَ َٰ
دةشكيَنن و )هةلَي دةوةشيَننةوة( ثاش بةستين وة ئةيثضرِيَنن ئةو )ثةيوةنديانة(ي كة خودا فةرماني داوة بة 

 ةرةرمةند و رِةجنةرِؤ.بة ثةيوةسيت كردني وة لة زةويدا خراثة دةكةن هةر ئةوانن ز
دةفةرميََت: ))نيشانةكاني دوورِوو سيانن، كاتيَك قسة دةكات درؤ دةكات، كاتيَك ثةميان  (ملسو هيلع هللا ىلص) ثيَغةمبةر 

)رِةمحةتي خوداي ليَ دةدات نايباتةسةر، كاتيَك ئامانةتي ال دادةنيَت خيانةتي ليَ دةكات(( ئيمامي بوخاري
 . بيَت(

ثاداشيت مةزن و ثلةي بةرز لة بةهةشتدا بؤ ئةو كةسانةية كة وةفا بة ثةميان و بةلَيَن بةروبومي ثيَطةشتو و 
 دةكةن.

بؤ ئةو كةسانةية كة ثةميان هةلَدةوةشيَننةوة و هيض  خوداي طةورة و دلَ رِةقي يخراثة و بةدووربوون لة رِةمح
 دةربازبونيَكيان نية.

نةترسي هةلَوةشاندنةوةي سةرداني وةالَمي ئةم ثرسيارانة  اتر لة بارةي حوكمةكاني ثةميان وزانياري زيبؤ 
 ( لة موقيعي مةميوندا.2120، 1877، 1710، 769بكة بة ذمارة )
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 ؟ثةميانة لةطةلَ كيَئةم 
 ةيدلَنيايي ئةو طةشتينة ،سوننةتدا كة رِيَنموني كراين بؤالي بة بةرةكةتي ئةو واتاي دةقانةي لة قورئان

 (ملسو هيلع هللا ىلصكة بة كؤمةلَ ئيمانداراني ثياو ئافرةت لة خزمةتي ثيَغةمبةردا ) وةك ئةوةي بة ضاوي خؤمان بيبينني
 درومشة مةزنة.دانيشتوون بؤ جيَبةجيَكردني ئةو 

 وةفات بكات و بطةرِيَتةوة بؤ خزمةت خوداي طةورة.  (ملسو هيلع هللا ىلصئةمة ثيَش ئةوةي ثيَغةمبةر )
دواي ئةو رِؤلَي مرياتطرة خواناسةكان هاتة ثيَشةوة بؤ ئةوةي هةسنت بة جيَبةجيَكردني درومشة مةزنةكاني 

، ئةمةش لة رِيَطةي ئةو مؤلَةتة طشتيةوة كة ثةيوةستة بة بةلَطةي بانطةوازةوة بؤ ئيسالم لةوانة )بةيعةت(
 طةورة، مةبةستم بة مؤلَةتي طشيت ئةوةية:الي خوداي 

بيَطومان بانطخوازان بؤ الي خودا فرماني خوداي طةورة جيَبةجيَ دةكةن و لةسةر مؤلَةتي ئةو ئةو كارة دةكةن، 
ئةطةر ثيَغةمبةر بن ئةوة مؤلَةتةكةيان رِاستةخؤية لةاليةن خوداي طةورةوة، خوداي طةورة دةفةرميَت: 

الَُّ َرُسولُ  ِمنُْ َآْرَسلْنَإ َوَمإ]
ِ
ْذنُِ ِلُيَطإعَُ ا

ِ
ُ ِِب وة هيض ثيَغةمبةريَكمان رِةوانة  (، واتة:64: النساء[ )اّلل 

 نةكردووة تةنها بؤ ئةوة نةبيَت طويَرِايةلَي بكريَت بة فةرماني  خودا.
        (.عليهم الصالة والسالمئةم دةقة ثريؤزة طشتية بؤ هةموو ثيَغةمبةران )

َإبارةي مؤلَةتي تايبةتةوة دةفةرميَت: ]خوداي طةورة لة  َآُّيُّ َنَُّ النَِّبُُّ ََيُ
ِ
ا َشإِهًدا َآْرَسلْنَإكَُ ا ً  َونَِذيًرُا َوُمبَْش ِ

َلُ
ِ
ا ُِ َوَداِعًيإُ ْذِنهُِ اّللَّ

ِ
اًجإ ِِب بيَطومان ئيَمة   (ملسو هيلع هللا ىلصئةي ثيَغةمبةر )(، واتة: 46-45 األحزاب:[ ) ُمِنرًيا َوِِسَ

( بة شايةت و مذدةدةر و ترسيَنةر، و باخنواز بؤ )رِيَطةي( خوا بة فةرماني ئةو و خةلَكيتؤمان ناردووة )بؤ 
 ضرايةكي رِووناك كةرةوة.
 كؤتا ثيَغةمبةرة هةروةك ضؤن لة قورئاندا ئاماذةي ثيَ كراوة:   (ملسو هيلع هللا ىلصلةبةر ئةوةي ثيَغةمبةر )

دُ  ََكنَُ َمإ] ِكنُْ رَِجإِلُكُْ ِمنُْ َآَحدُ  َآِبَُ ُمَحمَّ ُِ َرُسولَُ َولَ َٰ ُُ َوََكنَُ النَِّبي ِيَُ َوَخإتََُ اّللَّ ءُ  ِبُك ُِ اّللَّ [  عَِلميًإ ََشْ
باوكي هيض يةك لة ثياوةكانتان نية، )نة زةيدي كورِي حاريسة و نة   (ملسو هيلع هللا ىلص حممد )(، واتة: 40: األحزاب)

 هيض كةسيَكي تر( بةلَكو ئةو نيَردراوي خودايةو كؤتاهةميين ثيَغةمبةرانة وة خوا بة هةموو شتيَك زاناية.
كيش بة فةرموودةي خؤي مؤلَةتي طشيت داوة بة ئومةتةكةي: ))بطةيةنن لة منةوة با ئايةتيَ  (ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )

بيَت، باسي بةني ئيسرائيل بكةن و شةرم مةكةن، هةركةس بة قةسيت درؤي بة دةمي منةوة كرد، با شويَين 
 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(خؤي لة ئاطردا ئامادة بكات((، ئيمامي بوخاري
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ئةو بنةماية ثاشان مؤلَةتي تايبةتي داوة بة وتة و كردةوة و رِيَنمايي و بارودؤخةكان كة رِيَنمونيكةرن بؤ 
 لةوانة:

هاتة مالَي من فةرمووي: فةرمان بة   (ملسو هيلع هللا ىلصوتةي خاتوو عائيشة )رِةزاي خوداي ليَ بيَت(: ))كاتيَك ثيَغةمبةر )
ئةبوبةكر ثياويَكي دلَ ( ملسو هيلع هللا ىلصئةبوبةكر بكةن نويَذ بؤ خةلَكي بكات، عائيشة وتي: ومت ئةي ثيَغةمبةري خودا )

ت فرميَسكةكاني رِابطريَت، فةرمان بةكةسيَكي تر بكة بيَجطة لة نةرمة كاتيَك قورئان دةخويَنيَت ناتواني
تةنيا ئةوةم ثيَ ناخؤش بوو كة خةلَكي رِقيان لةو كةسةبيَتةوة كة ئةبوبةكر، عائيشة وتي: سويَند بة خودا 

نويَذ بكات، عايشة وتي: دوو جار يان سيَ جار ليَم دووبارة  (ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةردا )يةكةم كةس بيَت لة شويَين 
هاوةالَني يوسفن(( ئيمامي  ي ذنانبا ئةبوبةكر نويَذ بؤ خةلَكي بكات، ئيَوة: كردةوة، فةرمووي

 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(موسلم
ورِي بؤ دةداتةوة و كاتيَك ثياويَك سواري ثشيت مانطايةك دةبيَت، ئةويش ئادةفةرميَت: ))  (ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )

ئةويش دةلَيَت: من و ئةبوبةكر و عمر ، من بو خاك كيالن دروست كراوم دةلَيَت: من بؤ ئةوة دروست نةكراوم
باوةرِمان بةوة هةية، طورطيَك مةرِيَك دةبات و شوانةكةي دواي دةكةويَت، طورطةكة بة شوانةكة دةلَيَت: كيَ بة 

رِة نية جطة لة خؤم، شوانةكةش دةلَيَت: من و ئةبوبةكر و عمر هاواري ديَت كاتيَك كةس شواني ئةو مة
باوةرِمان بةوة هةية، ئةبو سةملة دةلَيَت: ئةو كاتةدا ئةو دوانة لةناو قةومةكةدا بونيان نية(( ئيمامي 

 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(بوخاري
لة نيَو قةوميَكدا بووم، دوعايان بؤ عمري دةلَيَت: ))لة عبداهلل ي كورِي عةباسةوة )رِةزاي خودايان ليَ بيَت( 

دةيوت: رِةمحةتي خوات ليَبيَت، كاتيَك خرابوية سةر مردوشؤرةكة، ثياويَك لة دوامةوة كورِي خةتاب دةكرد، 
  (ملسو هيلع هللا ىلصهيوادارم خوداي طةورة لةطةلَ دوو هاوةلَةكةت وةرت بطريَت، ضونكة من زؤرجار كة طويَم لة ثيَغةمبةر )

ةيفةرموو: من و ئةبوبةكر و عمر، من و ئةبوبةكر و عمر ئةو كارةمان كرد، من و ئةبوبةكر و عمر دةبوو د
رِؤشتني، هيوادارم خوداي طةورة لةطةلَ دوو هاوةلَةكةت وةرت بطريَت، عبداهلل دةلَيَت: ئاورِمدايةوة دةبينم علي 

 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(كورِي ئةبو تالبة(( ئيمامي بوخاري
ضوو بؤ ( رِؤذيَكيان لةمالَ هاتة دةرةوة و ملسو هيلع هللا ىلص: ))ثيَغةمبةر ))رِةزاي خوداي ليَ بيَت( عمري كورِي خةتابةوةلة 

رتيشيان لةالي ضةثيةوة و ، يةكيَكيان لةالي رِاستيةوة و ئةويمزطةوت و ئةبوبةكر و عمري لةطةلَدا بوو
شيَوة زيندوو دةكريَينةوة(( ئيمامي دةسيت هةردووكياني طرتبوو، فةرمووي: لة رِؤذي قيامةتدا بةم 

 .)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(ترمزي
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)رِةزاي خوداي ليَ بيَت(: ))ئةبو موساي ئةشعةري هةوالَي ثيَدام، كة ئةو لة لة سةعيدي كورِي موسةييبةوة 
ودا دةمب، ( دةكةوم، ئةمرِؤ لةطةلَ ئةملسو هيلع هللا ىلص مالَةوة دةستنويَذي شؤردووة، ثاشان دةرضووة، ومت: دواي ثيَغةمبةر )

( ثرسي، وتيان: بةو ئارِاستةيةدا ضوةتة دةرةوة، ضووم بة ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةري )وتي: هات بؤ مزطةوت و هةوالَي 
، دةرطاكةي دانيشتم بووة بريي ئةريس، لةالي دةرطاكةرِؤشت دوايدا و ثرسيارم لة بارةيةوة دةكرد هةتاوةكو

تي و جيَبةجيَ كردو دةستنويَذي شؤرد، رِؤشتم بؤ خزمة( ثيَويسيت خؤي ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةر )حةسريبوو، هةتاكوة 
لةسةر بريي ئةريس دانيشتبوو، دةلوةكةي خستبووة ناوةرِاست و قاضي هةلَكردبوو و خستبوية ناو بريةكة، 

(، ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةر )ةمبة دةرطاواني ئسالَوم ليَ كرد و ثاشان رِؤشتم بؤ الي دةرطاكة و دانيشتم، ومت ئةمرِؤ 
و ثالَي بة دةرطاكةوةنا، ومت ئةوة كيَية؟ وتي: ئةبوبةكرم، ومت: بة يارمةتيت، ثاشان ئةبوبةكر هات 

( و ومت ئةوة ئةبوبةكرة داواي مؤلَةت دةكات؟ فةرمووي مؤلَةتي ثيَ بدةو مذدةي ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )رِؤشتم بؤ الي 
ةشتت ثيَ دةدات، ( مذدةي بةهملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )بةهةشيت بةريَ، هامت و ومت ئةي ئةبوبكر وةرة ذوورةوة و 

هةردوو قاضي هةلَكرد و خستة ناو  ئةوو وةكو  ( دانيشتملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )ئةبوبكر هاتة ذوورةوة و لةالي رِاسيت 
بريةكةوة، ثاشان طةرِامةوة و دانيشتم، وازم لة براكةم هيَنا دةستنويَذ بشوات و بيَت بة دوامدا، ومت: ئةطةر 

هةبيَت ئةوة براكةي دةويَت و ديَت بؤ الي، دةبينم كةسيَك دةرطاكة  خوداي طةورة ويسيت ضاكةي لةطةلَ فالَندا
وتي: عمري كورِي خةتامب، ومت: بةيارمةتيت، ثاشان هامت بؤ خزمةت دةجولَيَنيَت، ومت: ئةوة كيَية؟ 

(  و سةالمم ليَ كرد و ومت: ئةوة عمري كورِي خةتابة و داواي مؤلَةت دةكات، فةرمووي: مؤلَةتي ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )
( مذدةي بةهةشتت دةداتي، هات و ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )ثيَ بدة و مذدةي بةهةشيت بةريَ، هامت وت: وةرة ذوورةوة و 

ثاشان طةرِامةوة و دانيشتم، ( لةسةر بريةكة دانيشت و قاضي خستة ناو بريةكة، ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةر )لة الي ضةثي 
ومت: ئةطةر خوداي طةورة ويسيت ضاكةي لةطةلَ فالَندا هةبيَت ئةوة دةيهيَنيَت، كةسيَك هات دةرطاكةي 

ثيَغةمبةر جوالَندةوة، ومت ئةوة كيَية؟ وتي: عومساني كورِي عةفامن، ومت: بة يارمةتيت، هامت بؤ خزمةت 
و مذدةي بةهةشيت بةريَ لةسةر ئةو بةالَ و نارِةحةتيانةي كة  ةتي ثيَ بدةو ثيَم وت، فةرمووي مؤلَ( ملسو هيلع هللا ىلص)

( مذدةي بةهةشتت ثيَ دةدات لةسةر ئةو بةالَ و ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )توشي دةبيَت، هامت و ثيَم وت: وةرة ذوورةوة و 
ي نارِةحةتيانةي كة توشت دةبيَت، هاتة ذوورةوة دةبينيَت سةر بريةكة ثرِة و لةاليةكي ترةوة دانيشت، شةريك

كورِي عبداهلل و سةعيدي كورِي مسيب دةلَيَن: ئةمةمان تةئويل كرد بة طؤرِةكانيان(( ئيمامي 
 .)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(بوخاري
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( ئةبوبةكري ثيَش خست بؤ ئةوةي نويَذ ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةر )لة علي كورِي ئةبوتاليبةوة )رِةزاي خوداي ليَ بيَت(: ))
شويَين مين دةبيين، نة غائيب بووم و نةنةخؤش، ئةطةر بيويستاية ثيَشي خبرستماية بؤ خةلَكي بكات، 

( ثيَي رِازية بؤ دينمان((  ئيمامي ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةر )ئةوة ثيَشي دةخستم، لة دونياماندا رِازين بةو كةسةي كة 
 .)رِةمحةتي خودايان ليَ بيَت(نةعيمي ئةصبهانيئةجةري و ئيمامي ئةبو 

( بةيعةتي بة حسن ملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةر )لة حممدي كورِي علي كورِي حسينةوة )رِةزاي خودايان ليَ بيَت(: ))بةرِاسيت 
و حسني  و عبداهلل ي كورِي عةباس و عةبداهلل ي كورِي جةعفةر كرد كة ئةوان مندالَ بوون، رِيشان نةهاتبوو، 

)رِةمحةتي وون، بةيعةتي بة هيض مندالَيَك نةكردوة تةنيا ئيَمة نةبيَت((. ئيمامي تةبةرانيبالَغ نةبوب
 .خوداي ليَ بيَت(

 نلة دةقةكاندا باس كراكة كة ئةم بةيعةتة ثريؤزة بؤ ئةو كةسة مةزنانةي -خودا زاناترة -من ثيَمواية 
 اهاتوودا. دبنةمايةكة بؤ ئةو مؤلَةتة تايبةتة لة  )رِةزاي خودا لة هةموويان بيَت(

هةروةها بة نيسبةت ئةوانةي كة مذدةي بةهةشتيان ثيَ دراوة، لة سةعيدي كورِي زةيدةوة )رِةزاي خوداي ليَ 
ةس لة بةهةشتدان، (  طويَم ليَبوو دةيفةرموو: دةكملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )بيَت( دةلَيَت: ))شايةتي دةدةم لةسةر 

ثيَغةمبةر لة بةهةشتة، ئةبوبكر لة بةهةشتة، عمر لة بةهةشتة، عومسان لة بةهةشتة، علي لة بةهةشتة، 
تةحلة لة بةهةشتة، زوبةيري كورِي عةوام لة بةهةشتة،  سةعدي كورِي مالك لةبةهةشتة، عبدالرمحن ي 

هيَنا، وتي: وتيان: ئةوة كيَية؟  بيَدةنط كورِي عةوف لة بةهةشتة، ئةطةر مبويستاية ناوي دةيةميشي دة
 .)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(بوو، وتي: وتيان: ئةوة كيَية، وتي: ئةوة سةعيدي كورِي زةيدة(( ئيمام ئةبوداود
( كيَ بةيعةت ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )ئةم دةقة ثريؤزانة و ضةندين دةقي تريش ئةوة رِوون دةكةنةوة كة دواي وةفاتي 

 وثاتي ئةوة دةكةنةوة كة ثيَشرت باسم كرد.دةكات، هةموويان دو
 )هيض كةس ناتوانيَت بةيعةت لة ذياني ئومةتدا رِةد بكاتةوة(

)دةست دريَذ بكة ئةو بةيعةتة بؤ هةموو مرؤظيَك دةميَنيَتةوة،رِيَنموني عبداهلل هةرشةمي دةلَيَت: شيَخ دكتؤر 
( باقية و دةميَنيَتةوة هةتاوةكو خؤرهةالَت و خؤرئاوا مبيَنيَتةوة، تةنيا تؤ ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )بؤ الي خودا و 

دةكات و ئةوةت لةسةرة كة دةست بة حةبلي خوداي طةورةوة بطريت، ئيدي خوداي طةورة لة دونيادا سةرفرازت 
 .182 معالم الطريق في العمل الروحي االسالمي صلة قيامةتيشدا ثاداشيت مةزنت دةداتةوة( 
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 طارةكان نارِؤنذطار دةرِوات بةبيَ ئةو شتةي كة بؤ ثيَغةمبةرمان هةية       بةوةي كة هةيةتي رِؤذرِؤ
 ئةوة        نيشانةكاني ثةرجوو بريتية لة قورئان و ئيسالم ثةرجوةكان )معجيزة( ئةطةر بيانذيَري

 دوو كةس لة ثةناو ثاريَزطاري خوداي طةورةدان    مادام نةوةي ثيَشينةكان بةردةوام بن

 .92 معالم الطريق في العمل الروحي االسالمي ص
( 2645، 2331، 17ني )بؤ زانياري زياتر لةسةر بةيعةت سةرداني وةالَمي ئةم ثرسيارانة بكة بة ذمارةكا

 لة موقيعي موبارةك.
( بةيعةتي ثيَ دةكريَت بريتية لة )زاناي خواناس يان ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )ئةو كةسةي كة دواي خؤشةويست  

كة ثيَشرت باسي كةسايةتيةكةي كرا، بؤ ئةوةي مرياتطري حممدي يان ثةروةردةكار يان مورِشيدي تةواو( 
 زياتر رِوون كردنةوة دةلَيَم:

 ةوة.لة رِووي رِؤحي و زانستي (ملسو هيلع هللا ىلص بريتية لةو شيَخة كاملةي كة بة سةنةد بطاتةوة بة ثيَغةمبةر )
( مرياتطريَكي ضةنديةتي كة لةطةلَ ثيَطةي واليةتدا بطوجنيَت، ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )مورِشيدة بةرِيَزةكان مرياتطري 

ثاشان هةنديَكيان فةزلَيان بةسةر هةنديَكي ترياندا هةية بة ثيَي هةولَ و ماندوبونيان و منةتي خوداي 
 .51ص الرابطة القلبيةداي طةورة هةية. طةورة بةسةريانةوة، ئةوان ضةندين ثلة و ئاستيان لةالي خو

ثةيوةندي بة ئامادةبوني مورِشيدةوة لة طرنطرتين هؤكارةكاني بةرزبونةوةي رِؤحيية، بة ثةيوةستبوون و 
ثةيوةندي رِؤح بةرز دةبيَتةوة بؤ ثيَطةي ئةو رِيَزةي كة سنور بؤ بةرةكةت و دياريةكاني نية، خوداي طةورة 

َِّبعُْدةفةرميَت: ].... َلَُّ َآََنَبُ َمنُْ َسِبيلَُ َوات ِ
(، واتة: شويَين  رِيَبازي ئةوانة بكةوة كة بؤ 15[ )لقمان: ....ا

 الي من طةرِاونةتةوة.
( فةرمووي: هةوالَتان بدةمي بة ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )لة ئةمساي كضي يةزيدةوة )رِةزاي خوداي ليَ بيَت(: ))

دا، فةرمووي: ئةوانةي كاتيَك دةبينريَن يادي خودا بريي مرؤظ ي خوثيَغةمبةرباشرتينتان، وتيان: بةلَيَ ئةي 
 . )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت(ديَننةوة(( ئيمامي ئةمحةد

ثاشاي ثاشاكان دةلَيَن: )سةرفراز نابيَت كةسيَك كة  لةم دةقة ثريؤزانة ئةهلي ريطا  بةرةو بة دةرهيَنان
 سةرفراز بووة مةطةر بة هاوةلَي كةسيَك كة سةرفرازبووة(

 وتويانة: )رِاستطؤيي بدؤزةرةوة مورِشيد دةدؤزيتةوة(.
 دةلَيَت: ليبيت)رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت( شيَخ دكتؤر عبداهلل 

 دةميانة    دلَةكان دةثيَضيَتةوة و يادي نةفسةكان لةبري دةكاتئةويش هاوخةلَكانيَك ملكةضن بؤ يادي خودا و 
 .مةكة بؤ ئيسالم بانطةوازكةرة      بانطةواز دةكات بؤ خودا لة ثةنهان و ئاشكراداومورِشيدي قة



16 
 

 .158 نفحات الحياة ص
، 736، 267، 11،117بؤ زانياري زياتر لةسةر ئةم بابةتة سةرداني وةالَمي ثرسيارةكاني ذمارة )

 ( لة موقيعي أعزدا.2673، 1755، 1654، 1477
لةبةرخاتري خوداي طةورة، لة رِةط و ديَت خؤشةويسيت بةرهةم  ئةم بةيعةتة ثةيوةندييةكي رِؤحاني لةسةر

( بؤي ملسو هيلع هللا ىلصرِيشةي بريوباوةرِي سةليمةوة سةرضاوةي طرتووة لةو دينة ثتةوة تؤكمةيةوة كة ثيَغةمبةر )
ي بة سةنةدي مؤلَةت دةطات و رِيَمايي هةموو مورشيديَكدا يةك دةطريَتةوة كة ةهةناسلةطةلَ  هيَناوين،

دةبيَتة تويَشووي ئةوانةي ثةميان دةدةن و بةرةو رِةزامةندي خوداي طةورة هةنطاو دةنيَن، بة بةناوبانط، 
 جيَبةجيَكردني ئةركةكاني ئيسالم و ثةنابردن بؤ ثةروةردطار.

َلُى]خوداي طةورة دةفةرميَت: 
ِ
ا ِمنُْ َوَآْسِلُموا َرب ُِكُْ َوَآِنيُبواُ ُ ونَُ الَْعَذاُبُ يَأْتَِيُكُُ َآنُْ قَْبلُِ ََلُ تُْنََصُ اَلُ [ )الزمر: ُُثَُّ

(، واتة: بةو مةرجةي كة بطةرِيَنةوة بؤ الي ثةروةردطارتان وة طةردنكةضي ئةوبن بةر لةوةي سزاتان بؤ 54
 )لةاليةن هيض كةسيَكةوة(.بيَت ثاشان يارمةتي نادريَن 

ي هةلَقوالَو لة ضوارضيَوةي خؤشةويستيةوة هيَلَةكاني ذياني شكؤمةندانة دةدورين و بة هاوةلَي و بةيعةت
جيهانيَكي مةزني تيَدا بونياد دةنيَني و لة دارِمان و رِوخان دةيثاريَزين، بة يارمةتي و رِةمحةتي خوداي 

 تا ثشت بة خودا كاروانةكةمان دةطاتة بةهةشت. طةورةوة بة رِيَطةي رِاستدا دةرِؤين
َمإدةفةرميَت: ] خوداي طةورة َذاُ ُ ِلُك ُِ تُوعَُدونَُ َه َٰ اب  َٰنَُ َخِشَُ َمنُْ * َحِفيظ  آَوَّ ْحَ ُُمنِيب ُ ِبقَلْب ُ َوَجإءَُ ِِبلْغَْيِبُ الرَّ ُُ*

ِلَُُُبَِسَلمُ  اْدُخلُوَهإ ُُُُُُالُْخلُودُِ يَْومُُ َذَٰ يْنَإَُمزِيدُ  يََشإُءونَُ لَهُْمَُمإ* ثيَيان دةوتريَت ئةمة  (، واتة:35-32[ )ق:  ِفهيَإَُوََلَ
ئةو بةهةشتةية كة بةلَيَنتان ثيَدرابوو بة هةموو رِوو لة خوايةكي خؤثاريَز، ئةوةي لة خوداي ميهرةبان 

ثيَيان  بيَتةوة بؤ المان،ترسابيَت لة ثةنهاندا و خؤي لة طوناه ثاراستبيَت وة بة دلَيَكي رِوو لة خواوة طةرِا
هةميشةيي و  دةوتريَت هةمووتان برِؤنة ناو بةهةشتةوة، دلَنيا و بيرَتس بن لة سزاو ناخؤشي ئةم رِؤذة رِؤذي

 نةمرية، لةو بةهةشتةدا هةرضيان بويَت بؤيان ئامادةية لةوة زياتريشمان هةية كة بينيين خوداي طةورةية.
لةبةر ئةم ويَنة ثةيوةستة درةوشاوة بؤخنؤشة بة بؤني رِيَنموني قورئان و سوننةت و بارودؤخي ثياوضاكاني 

 ئوممةت، زاراوةي )رِابيتة( دانراوة. 
نكردنةوةي ناوةرِؤكي ئةم زاراوةية وتةي مورِشيد و مامؤستامان شيَخ دكتؤر عبداهلل ي كورِي بؤ زياتر رِوو

بريتية لة ئامادةيي فيكريَك مستةفاي كورِي ئةبوبةكري هةرشةمي وةردةطرين كة دةلَيَت: )رِابيتةي رِؤحاني: 
يكر يان ضاكةكاري، ئةم كردارة يان دلَيَك كة بيةويَ ثةيوةست بيَت بة يادي خوداي طةورةوة لةسةر ثيَطةي ز
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رِؤحية دةست ثيَ دةكات كاتيَك لة شةو و رِؤذدا كاتيَكي بؤ دياري دةكات، بة ثةيوةندي بة رِؤحي 
مامؤستاكةيةوة بةو هيوايةي سوود لة هيَزي بلَندي ئةو وةربطريَت و بؤ بةدةستهيَناني ثةيوةنديةكي ضاك و 

ني ئةو شويَن و ثيَطةية، ، هةركاتيَك ئةو كةسة طةشتة ثيَطةي لةسةر ثلةكا وداي طةورةوةخخيَرا بة يادي 
يادي دلَ لة رِيَبازي مةقامدا ئيدي ئاطايي سةرةتايي خؤي ئارِاستةي مورِشيدةكةي دةكات لة سةرةتاي 
دانيشتنةكةيةوة و ضةند خولةكيَكي كةم يان بة ئةندازةي ضةند ضركةيةك دواي ئةوة دلَ دةست دةكات بة 

ةورة، كةسي زيكركةر بة تةواوي رِؤدةضيَت لة يادي خوداي طةورةدا و لةو كاتةدا هةموو شيتيَك يادي خوداي ط
 .306 معالم الطريق في العمل الروحي االسالمي صجطة لة خوداي تاقانة لةبري دةكات( 

َذاخوداي طةورة دةفةرميَت: ] 
ِ
َُ فَإْذُكُروا َمنَإِسَكُكُْ قََضْيُتُْ فَإ آَِبَءكُُْ َكِذْكرِكُُْ اّللَّ ُُِذْكًرا َآَشدَُّ َآوُْ آ

َّنَإ يَُقولُُ َمنُْ النَّإِسُ فَِمنَُ آتِنَإ َرب نَْيإ ِفُ آ ُِفُ اَلُّ (، واتة:  ئةجما  200[ )البقرة: ِمْنَُخَلقُ  اْلآِخَرةُِ َوَمإََُلُ
ريانتان يان زؤرتر كاتيَك ئةركان و واجباتي حةجتان تةواو كرد يادي خوا بكةن وةك ناوبردنتان بؤ باو و باث

لة ناوي ئةوان ئةجما هي وا هةية لة خةلَكي هةر داواي دونيا دةكات و دةلَيَت خواية مباندةريَ لة دونيادا وة 
 ئةوانة هيض بةشيَكيان نية لة رِؤذي دواييدا.

)وةك ئةوةي ئةم ئايةتة لةسةر شيَوةي ضنني بونياد نرابيَت، شيَوةكةي: يادي خودا بكةن وةك ناوبردنتان بؤ 
باو و باثريانتان يان زؤرتر وةك يادكردنتان بؤ زاتيَك كة زؤر يادي دةكةن لة باو وباثريانتان زياتر، بة 

شاندةري مرؤظ كة شيَخةكةيةتي، لة كاتيَكدا هةردوو شيَوةكة ئةم ئايةتة طشتطرية بؤ دروسيت يادي رِيَطة ثي
الروحي زياترة لة يادي باوك و تةواوترة(  ركة يادي رِؤحاني رِيَطةثيشاندة العمل  في  الطريق  معالم 

  .307 االسالمي ص
( لة موقيعي 2702بؤ زانياري زياتر لةسةر كاري ضنني و بةيةكةوة بةسنت سةرداني وةالَمي ثرسياري ذمارة )

 أعزدا.
: ))بة تةواوي رِكوع و سوذدة ببةن، سويَند بةخوا لةدواي (ملسو هيلع هللا ىلصسوننةتي خاويَنيشدا فةرمايشيت ثيَغةمبةر ) لة

 خؤم يان لة ثشتةوة دةتانبينم كاتيَك رِكوع يان سوذدة دةبةن(( ئيمامي بوخاري.
حافيزي كورِي حةجةري عةسقةالني )رِةمحةتي خوداي ليَ بيَت( دةلَيَت: )ثرسياري ليَ كرا لة بارةي  

( دةيان بينيَت نةوةك ئاطادار كردنةوةيان بةوةي كة خودا ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )حيكمةتي ئاطاداركردنةوةيان بةوةي 
ووني هاتووة هةروةك ضؤن لة كتيَيب دةيانبينيَت، ئةوة بريتية لة مةقامي ضاكة كة لة ثرسياري جربيلدا بة رِ

ئيماندا ثيَشرت باسكراوة، خودا بثةرستة وةك ئةوةي بيبينيت، ئةطةر تؤ ئةو نةبينيت ئةوة بيَطومان ئةو تؤ 
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بةوةي  ئاطادار كردنةوةي ئةوانة بؤ ئةوان (ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )دةبينيَت، لة وةالَمدا وتي: بيَطومان هؤكاري بينيين 
( دةيانبينيَت و ئةمةش ئةوان ملسو هيلع هللا ىلصثيَغةمبةر )ت، ئةطةر بة باشي نويَذ بكةن ضونكة كة خوداش دةيان بينيَ

 (.2/226بةخةبةرديَنيَت لة ضاوديَري خوداي طةورة( فتح الباري )
بؤ زانياري زياتر لةسةر حوكمةكاني ثةيوةست رِابيتة ئةوة هيوادارم كتيَيب )رِابيتةي دلَ( خبويَنيتةوة و 

، 1180، 1116، 1048، 1039، 226، 219يارانة بكةيت بةم ذمارانة )سةرداني وةالَمي ئةم ثرس
 ، لة موقيعي كرميدا.2476، 1663، 1636، 1630، 1368

 كؤتايي بةم مةتنة ديَنم بةم رِستانة:
طةورة دواي ئةوةي بريو فيكرت رِووناك بويةوة بةم رِؤشنبريية رِؤحانية و تةوبةكردنت لةسةر دةسيت 

مورِشيديَك كة رِيَنموني كراوة بؤ ئةو كارة، هةروةها وةفاكردنت بةو ثةميانةي كة بة خوداي طةورةت داوة، 
ئيدي هةنطاونانت بؤ رِةزامةندي ئةو زاتةي كة دروسيت كردويت و رِيَكي خستيويت ئاسان دةبيَت، لة هةر 

ت دةكريَت دةضينة ناو باخضةي سوثاسي شكؤمةنديشيَوةيةك كة خؤي ويستويةتي دروسيت كردويت، 
 ثياوضاكانةوة و ضيَذ لةو بانطةوازة ميهرةبانة وةردةطريت:

آَيَُِّتَإخوداي طةورة دةفةرميَت: ] ُُُُالُْمْطَمئِنَّةُُ النَّْفُسُ ََيُ َلُى*
ِ
ا َُُُُمْرِضيَّةًُ َراِضَيةًُ َرب ِكُِ اْرِجِعيُ ِعَبإِدي* ِفُ ُُُُفَإْدُخِلُ َواْدُخِلُُ*

(، واتة: لةو رِؤذةدا بة خواثةرست دةوتريَت ئةي نةفسي بة ئارام،بطةرِيَوة بؤ الي 30-27)الفجر: [  َجنَِِّتُ
ثةروةردطاري خؤت بة رِةزامةندي و ليَ رِازي بوون، ئةجما بضؤرة ناو بةندة ضاكةكاني من، و بضؤرة ناو 

 بةهةشيت منةوة.
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 ي هاورِيَي خويَنةر.ئةمة وةبريهيَنانةوية بؤ من و تؤ و هاوشيَوةي من و تؤ ئة
َمإ] تَْذُكُروَنُ ُۚ آَقُولُُ فَس َ ُِضُ لَُكْ َلُ آَْمِري َوآُفَو 

ِ
ُِ ا نَُّ اّللَّ

ِ
ا ُ ۚۚ َُ (، واتة:  جا لةمةودوا 44[ )غافر: ِِبلِْعَبإدُِ بَِصريُ  اّللَّ

بيناية ئةوةي من ثيَتان دةلَيَم بريتان دةكةويَتةوة وة من كاري خؤم بة خوا دةسثيَرم بة رِاسيت خوا 
 بةبةندةكاني.

سةركردةي سةرفرازي و نيَراو بة رِةمحةت بؤ هةموو جيهان  و درود و سالَو بؤ طةورةي سةرةتا و كؤتايي 
سوننةتةكةي بوةتة ضرا بؤ خةلَكي و تايبةتة بة كؤكردنةوةي هةموو وشةكان و ليَبوردةيي دين، 

 ثاس و ستايش بؤ ثةروةردطاري جيهانيان.( حممد و لةسةر يارو ياوةراني بة طشيت، سوملسو هيلع هللا ىلص ثيَغةمبةرمان )
 


