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عىل نبينا محمد  لله رب العاملني،والصالة والسالم  الحمد

 ..،أّما بْعدوعىل آله وأصحابه وأتباعه اىل يوم الدين 

گەر بەندە بیەوێ دڵی پڕ بکات لە ترسان لە خواى 

 گەورە ئەوا دەبێ ئەم خااڵنە جێ بەجێ بکات : 

بري لة طةورةيي و مةزنى خواى طةورة بكاتةوة,  (1)
  مظ حط مض خض حض ُّٱ وة خواى طةورة فةرمويةتى:

 مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع

ئةو  :ةاتو (67الزمر )  َّ  لك خك حك جك مق
هاوةَلربِياردةرانة بةطويَرةى ثيَويست خوايان بة طةورة 
نةزانيوة و قةدرى خوايان نةطرتووة , لةكاتيَكدا كة شت 
وكةسى تريان لةطةَليدا ثةرستووة ، كة نة سوود 
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دةطةيةنن و نة زيانيش الدةبةن , بؤية دروستكراوى 
يةكسان كردووة بة دروستكارى  بيَدةسةآلتيان هاوتا و

طةورة و بةتوانا , كة يةكيَك لةطةورةييةكاني دةسةآلتى 
لةدوارِؤذدا ئةوةية كة هةموو زةوى بة دةستةوة طرتووة و 
ئامسانةكانيش بةثيَضراوى بةدةستى رِاستةوةيةتى , ثاكى 
وبيَطةردى وطةورةيي بؤ خوا لةوةى هاوةَلربِياردةران 

 . دةيكةن بة هاوبةش بؤى 
لةم ئايةتةشدا بةَلطةى تيَداية لةسةر سةملاندنى 
بةدةستةوةطرتن و الى رِاست و ثيَضانةوة بؤ خوا 
بةشيَوةيةك كة شياو و اليقة لةطةلَ طةورةيي ومةزنيَتى 

 ئةودا وبةبآ ضؤنيَتى بؤدانان و ليَكضواندن .



 لە دڵەکامنان زیاد بکەین؟ترس لە خواى گەورە  چۆن

 4 

 ىي ني مي زي ري ُّٱ هةروةها فةرمويةتى: 

 :ةاتو ( .48إبراهيم ) َّ جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ
تؤَلة سةندنةوةى خواى بةرز و بَلند لة رِؤذى دواييداية 
ئةو رِؤذةى كة زةوى تيايدا دةطؤرِدريَت بة زةويةكى تر 
سثى ثاك وةكو زيو ، وة هةروةها ئامسانةكانيش بة جطة 
لة خؤيان دةطؤرِدريَن ، و دروستكراوةكانيش لة 
طؤرِةكانيان دةردةكريَن بة زيندوويى و ئاشكرايى بؤ 

 بة خواى تاك و تةنااى زا أ بةسةر هةموو طةيشنت
شتيَكدا ، ئةو خوايةي كة تاك و تةنااية لة طةورةيى و 
لة ناو و سيفات و لة كردةوةكانى و لة ملكةض كردنى 

 هةموو شتةكان بؤ خؤي .
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وة لة سيما و نيشانةكانى مةزنى و طةورةيي خواى  
 ثايةبةرز ئةوةية كة لةرؤذى دواييدا سةرةتا و كؤتايي
هةموو دروستكراوةكانى كؤدةكاتةوة ثيَكةوة وةكو 

 جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن ُّٱ دةفةرمويَت:

واتة: دةسا تؤش ـ ئةى  (50-49:الواقعة) َّ  خي حي
ـ ثيَيان بَلآ : بيَطومان بن كة  ثةيامبةرى خوا 

ثيَشينان و ثاشينانى نةوةكانى ئادةم هةر هةموويان 
نةوة ، كة ئةويش لةرِؤذ و كاتيَكى دياريكراودا كؤ دةكريَ

 زيندووبوونةوةية .  رِؤذي
جا بؤية بةرِاستى تةناا خوا طةورة و تؤَلةسيَن و 

  بةدةسةآلتة.
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بريكردنةوة لة مردن و دوا ساتةكان و كؤتا ( 2)
كردةوة: ئةمةش دةبيَتة هؤى ئةوةى كة هةستى ترسان 

لة مردن و  لةخوا زيادبكات لةناخى بةندةدا, كة بري
ساتى رؤح كيَشان و ئةو كاروكردةوةيةى ناخؤشيةكانى و 

كة دواهةمني كردةوةتة ولةسةرى دةمريت, ضونكة 
بةرِاستى مردن ناخؤشي و نارِةحةتى خؤى هةية, كة 

بةسةريدا هاتووة, وة   تةنانةت ثيَغةمبةرى خوا 
 يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ ُّٱخواى طةورةش فةرموويةتى: 

سةختى مردن و واتة:  ( 19ق ) َّ نب مب زب رب
و نارِةحةتيةكةى ثيَش هات كة هيض طةرِانةوة و ناخؤشى 

دةربازبوونيَك ليَى نية , ئائةمة بوو ـ ئةى مرؤظ ـ كة تؤ 
 لة دةستى هةَلدةهاتيت .
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َأَحدَُكْم ِإنَّ )  :فةرموويةتى ثيَغةمبةرى خوا   
َنُه َيُكوُن َما َحَّتَّ اْْلَنَِّة أَْهِل ِبَعَمِل لَيَ ْعَمُل  ن َ بَ ي ْ ِذرَاٌع، ِإَّلَّ َها َوبَ ي ْ

النَّاِر أَْهِل ِبَعَمِل فَ يَ ْعَمُل اْلِكَتاُب َعَلْيِه فَ َيْسِبُق 
واتة: هي واتان هةية كاروكردةوةى بةهةشتى ،(7)(فَ َيْدُخُلَها

دةكات هةتا لةنيَوان ئةو و بةهةشتدا ئةندازةى باَليَك 
 دةميَنيَت و كةضي كتيَبةكةى دةهيَنريَتة ثيَشةوة و

 كاروكردةوةى دؤزةخى دةكات و دةضيَتة ئاطرةوة.
لَيَ ْعَمُل اْلَعْبَد ِإنَّ ) :دةفةرمويَت ثيَغةمبةرى خوا  

َويَ ْعَمُل النَّاِر، أَْهِل َلِمْن َوِإنَُّه اْْلَنَِّة أَْهِل َعَمَل النَّاُس يَ َرى ِفيَما 
َا اْْلَنَِّة، َأْهِل ِمْن َوُهَو ِر النَّاَأْهِل َعَمَل النَّاُس يَ َرى ِفيَما  َوِإَّنَّ

واتة: كةسي وا هةية كاروكردةوةى ، (8)(ِِبََواتِيِمَهااْْلَْعَماُل 
                                                           

 4888,وأخرجه مسلم حديث:3051متفق عليه :أخرجه البخاري حديث:(7)
 6138أخرجه البخاري حديث:(8)
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وةها دةكات كة لةثيَش ضاوى خةَلكى وادةردةكةوىَ كة 
بةهةشتية و كةضي لة ئةهلى ئاطرة, و كةسي واش هةية 
كاروكردةوةى دؤزةخ دةكات و كةضي لة ئةهلى 

هةشتيشة, ضونكة بةرِاستى كاروكردةوة بة بة
  كؤتاييةكةيةتى.
دةَليَت: " لةوةى كة مرؤظ كؤتا ابن بطال وة ثيَشةوا 

كاروكردةوةى خؤى نازانيَت حيكمةتيَكى طةورةى تيَداية, 
ضونكة ئةطةر بيزانياية كةوا كؤتا كارى باشةية ئةوا 
سةرسام دةبوو بةخؤى و تةمبةَلى دةيطرت, وة ئةطةر 

نياية كة خراثةية ئةوا سةرثيَضيةكانى زياتر دةبوو وة بيزا
دوورتر دةكةوتةوة جا بؤ ئةوةية كةسةكة لةنيَوان ترس و 

 .ئوميَد دا بذيت "
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بريكردنةوة لة طؤرِ و قيامةت و ئاطر,  (3) 
هؤكاريَكة بؤ دروست بوون و زياتربوونى هةستى ترسان 

 لةخوا لةناخى مرؤظدا: ضونكة ثيَغةمبةرى خوا 
 (9)( ِمْنهُ أَْفَظُع َواْلَقْْبُ ِإَّلَّ َقطُّ َمْنظَرًا رَأَْيُت َما ) :ةرموويةتىف

واتة: هيض دميةنيَكم نةبينيوة ئيال طؤرِ لةوة سامناكرت 
 بووة.

وة طؤرِ تاريكيةكى زؤرى تيَداية وةكو لة 
)إّن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها  فةرموودةدا هاتووة:

ئةم طؤرِانة ثرِن لة تاريكى بؤ سةر واتة: . (10) (
 خاوةنةكانيان. 

                                                           

 .(5623ت.ه .ك صحيح اْلامع )(9)
 1639,وأخرجه مسلم حديث:1285عليه أخرجه البخاري حديث:متفق (10)
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وة كاتيَك جةنازة دةخريَتة ناو طؤرِةوة لةو ساتةدا  
دةيطوشيَت و ئةو طوشينةش كةسي ليَ دةرناضيَت 
وكةسي ليَ بةدةر نيية مندالَ بيَ ياخود طةورة, ثياوضاك 

 بيَ يان ثياوخراث, ئةوةتا ثيَغةمبةرى خوا 
َها ََنِجًيا َأَحٌد َكاَن َلْو َضْغطًَة، لِْلَقْْبِ  ِإنَّ ) دةفةرمويَت: ََنَا ِمن ْ

واتة: طؤرِ طوشني وثةستانيَكى هةية,  (11)(ُمَعاذ  ْبُن َسْعُد 
ئةطةر كةس هةبوواية لةوة قوتارى بيَت ئةوا سةعدى 

 كورِى مةعاز لةوة رزطارى دةبوو.
ن ) لو أفلت أحد م :لة فةرموودةيةكى تردا هاتووة 

واتة: ئةطةر يةكيَك  (12)ضمة القْب لنجا هذا الصيب (
                                                           

 (2180رواه أمحد وهو يف صحيح اْلامع )(11)
 (5238صحيح اْلامع )(12)



 لە دڵەکامنان زیاد بکەین؟ترس لە خواى گەورە  چۆن

 11 

قوتارى بيَت لةم طؤرِطوشينة ئةوا ئةم منداَلة ليَى رزطار 
 دةبوو.

وة فيتنةيةكى ترى ناوطؤرِ هةية ئةويش بريتية لة  
ثرسيارى دوو فريشتةكةى ناوطؤرِ كة رِةنط رِةش و ضاو 

النكري( شينن )ترسيَنةرن( كة ثيَيان دةوتريَت )املنكر و 
هاتووة  وةكو لة فةرموودةكةى برائي كورِى عازبدا 

َتِهرَانِِه َشِديَدا َمَلَكاِن فَ َيْأتِيِه ) كة دةفةرمويَت: اَِّلْنِتَهاِر فَ يَ ن ْ
آِخُر َوِهَي ؟ .  نَبُيك: َمْن َربَُّك؟ َوَما له َوُُيِْلَسانِِه، فَ يَ ُقوََّلنِ 

َنة   واتة: دوو فريشتة ديَنة  ، (13) ( نِ اْلُمْؤمِ َعَلى تُ ْعَرُض ِفت ْ
الى كة زؤر سامناك وترسيَنةرن و دايدةنيشيَنن و ثيَى 

                                                           

 . رواه أبو داود واحلاكم(13)
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دةَليَن: خوات كيَية؟ ثيَغةمبةرت كيَية؟ كة ئةمةش 
 دواهةمني فيتنةية تووشي باوةرِدار دةبيَت.

 -رةمحةتى خواى ليَ بيَـت–جا ثيَشةوا ئةلبانى 
موودةية كؤمةَليَك سوودى بةكةَلكى لةسةر ئةم فةر

أحكام نوسيوة و كؤكردؤتةوة لةكتيَبةكةيدا بةناوى )
دا, وة لةناو طؤرِدا سزا وخؤشيش  59(لة الثةرِة اْلنائز

هةية, و بؤ سزاكةش هؤكار و هؤكارى رزطاربوونيش 
  هةن.

بريكردنةوة لة قيامةت و دميةنةكانى و حاَلى  (4)
ت خةَلكى و كؤكردنةوةيان و ليَثرسينةوةيان و ثردى سريا

و جطة لةوانةش كة دةبنة هؤكارى دروست بوون و 
 زيادبوونى هةستى ترسان لةخوا لةناخى بةندةدا.
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 حئ جئ يي ىي ني ُّ: خواى طةورة دةفةرمويَت 

 ئةو رِؤذةى كةواتة:  ( ،103هود ) َّ جب هئ مئ خئ
 ليَثرسينةوة هةموو خةَلكى بؤ كؤدةكريَتةوة بةمةبةستى

 . دةبني ادةهةموو دروستكراوةكانى ئام كة و ثاداشت ،

النَّاُس ُُيَْشُر )  دةفةرمويَت: ثيَغةمبةرى خوا   
، ، قالت عائشة : ُغْرًَّل ُعرَاًة ُحَفاًة  َوالنَِّساُء الّرَِجاُل ََي َرُسوَل اَّللَِّ

يًعا،  ؟ِإََل بَ ْعُضُهْم يَ ْنظُُر َجَِ ََي َعاِئَشُة، اْْلَْمُر َأَشدُّ »قَاَل:  بَ ْعض 
واتة: لة رؤذى  .(14) ( «ظَُر بَ ْعُضُهْم ِإََل بَ ْعض  ِمْن َأْن يَ نْ 

دواييدا خةَلكى بة ثيَى ثةتى و بةرِووتى و بةخةتةنة 
نةكراوى حةشر دةكريَن, عائيشةش وتى: ئةى 
ثيَغةمبةرى خوا ئةى ئايا ثياوان وئافرةتان سةيرى 

                                                           

 . 5212,وأخرجه مسلم حديث:3187متفق عليه :أخرجه البخاري حديث:(14)
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يةكرتى ناكةن؟ ئةويش فةرمووى: ئةى عائيشة 
ذوارترة كة تةماشاى يةكرت حاَلةتةكة لةوة نارِةحةترت ود

 بكريَت.
 جع مظ حط مض خض حض ُّٱخواى طةورة دةفةرمويَت:   

ئا ئةو ساتةية كة واتة:  (10-9) املدثر َّ جف مغ جغ  مع
رِؤذيَكى زؤر سةختة لةسةر بيَباوةرِان ، و دةرباز بوونيان 
ئاسان نية لةوةى كة تيَيدان لة موناقةشةكانى 

 كانى ئةو رِؤذة .ليَثرسينةوة و جطة لةوانةش لة دذوارية
 خض حض جض مص ُّٱخواى طةورة دةفةرمويَت:   

جا ئةطةر ئيَوة واتة: ( 17املزمل ) َّ مع جع مظ  حط مض
هةروا بيَباوةرِ بن ئيرت ضؤن لة سزاى ئةو دوارِؤذة خؤتان 
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دةثاريَزن كة لةبةر سةختى ترس و ناخؤشيةكانى مناَلى 
 ساوا تيَيدا ثري دةبيَت ؟

 مظ حط مض  خض حض ُّٱ : خواى طةورة دةفةرمويَت 

واتة: ( . 101املؤمنون )َّ  حف جف مغ جغ مع جع
جا كاتيَك كة دوارِؤذ ديَت ، و ئةو فريشتةيةى كة 
رِاسثيَردراوة بة فووكردن بةكةرِةنادا فووى ثيَدادةكات ، و 
خةَلكى لةقةبرةكانياندا زيندودةبنةوة ، ئةوا لةو كاتةدا 
 شانازى ناكريَت بة رِةضةَلةك هةروةكو ضؤن لةدونيادا

شانازيان ثيَدةكرد ، و هيض كةسيَك ثرِسيارى كةسى تر 
 ناكات .
 خس حس جس ُّٱ خواى طةورة دةفةرمويَت:  

 ( . 4املعارج:)  َّ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس
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فريشتةكان و جربيل بةرز دةبنةوة بؤ الي لة واتة: 
رِؤذيَكدا كة ماوةكةي ثةجنا هةزار ساَلي دونياية ، و 

 ي ماوةي نويَذيَكي فةرزة .لةسةر باوةرِداران بة ئةندازة
َأْن َسرَُّه َمْن )  دةفةرمويَت: ثيَغةمبةرى خوا   
 جن يم ىم ُّٱَعْْي  فَ ْليَ ْقَرْأ رَْأُي َكأَنَُّه اْلِقَياَمِة يَ ْوِم ِإََل يَ ْنظَُر 

. (15) (َّ حي جي يه ىه ُّٱ َّ يل ىل مل خل ُّٱ َّ حن
واتة: ئةوةى ثيَى خؤشة سةيرى قيامةت بكات وةكو 

 يم ىم ُّٱ) ضاو ئةوا با ئةم سورةتانة خبويَنيَتةوة:بينينى 

 .(َّ حي جي يه ىه ُّٱ َّ يل ىل مل خل ُّٱ َّ حن جن
الشَّْمُس َتْدنُو )  دةفةرمويَت: ثيَغةمبةرى خوا  

ُهْم َتُكوَن حَّتَّ اخلَْلِق ِمَن الِقياَمِة يَ ْوَم الشَّْمُس  كِمْقداِر ِمن ْ
                                                           

 .( 6293رواه أمحد و الرتمذي وهو يف صحيح اْلامع )(15)
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 ، واتة:  .(16) (الَعَرقِ يف أَْعماهلِْم َقْدِر على النَّاُس فَيكوُن ِميل 
خؤر لة رؤذى دواييدا لة خةَلكى نزيك دةبيَتةوة هةتا بة 
ئةندازةى ميليَك ليَيانةوة دوورة و خةَلكى لةو كاتةدا 
هةريةكةو بةطويَرةى كاروكردةوةكانى خؤى لةناو 

 عارةقداية.
النَّاُس يَ ْعَرُق ) دةفةرمويَت: ثيَغةمبةرى خوا   

ِذرَاًعا، َسْبِعَْي اْْلَْرِض يف َعَرقُ ُهْم َيْذَهَب َحَّتَّ اْلِقَياَمِة َم يَ وْ 
ُلَغ َحَّتَّ َويُ ْلِجُمُهْم  واتة: خةَلكى لة رؤذى  .(17) (آَذاََنُمْ يَ ب ْ

دواييدا عارةق دةكةنةوة هةتا عارةقةكةيان حةفتا بالَ 
دةضيَتة ناخى زةويةوة و ئةمانيش هةتا الى طويَيان 

 نوقمى عارةق دةبن.
                                                           

 (2933رواه مسلم وهو يف صحيح اْلامع )(16)
 متفق عليه(17)
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يةكيَكى تر لة هؤكارةكانى زياتركردنى  (5)
هةستى ترس الى بةندة بريتية لة بريكردنةوة لة 

 ُّٱ دةفةرمويَت: دميةنةكانى رؤذى دوايي: خواى طةورة

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

واتة: لةو  ( .49الكهف ) َّ زن رن مم ام يل ملىل
كاتةدا نامةى كردةوةى هةر كةسيَك دادةنريَت الى رِاستى 
يان الى ضةثى , جا لةو ساتةدا تاوانبار و 
سةرثيَضيكاران دةترسن لةو نووسراوةى ناوى بةهؤى ئةو 

انانةوة كة ثيَشيان خستووة و كاتيَك دةيبينن طوناه و تاو
دةَليَن : لةناوضوون بؤ خؤمان ! ئةمة ضؤن ثةرتووكيَكة 
كة هيض كردةوةيةكى بضووك وطةورة نية ئيلال تيَيدا 
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نووسراوة و تؤماركراوة بة جوانى ؟! و هةموو ئةوةى كة 
ئةجناميان دابوو لة دونيادا وا ئيَستا لةبةر ضاويانة و 

. وة ثةروةردطارت بة ئةندازةى كيَشي ميَرولةي ئامادةية 
بضوكيَكيش ستةم لةكةس ناكات , بةوةى كة ثاداشتى 
ضاكةكار كةم بكاتةوة ياخود سزاى تاوانبار زياتر بكات 

 لةو تاوانةى كة كردوويةتى .
 
جا بةندة بريلةوة دةكاتةوة كة ستةمكار تؤَلةى ليَ  

 مبةرى خوا دةكريَتةوة لةنيَو خةَلكيدا, وةكو ثيَغة
َحَّتَّ اْلِقَياَمِة يَ ْوَم أَْهِلَها ِإََل احْلُُقوُق لَتُ َؤدَّنَّ ) فةرموويةتى:

واتة: هةموو (18) (اْلَقْرََنءِ الشَّاِة ِمَن اْْلَْلَحاِء لِلشَّاِة يُ َقاَد 
                                                           

 (  2582أخرجه مسلم )(18)
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مافيَك بؤ خاوةن ماف دةطةرِيَتةوة لةرؤذى دواييدا 
ى بؤ ليَ دةكريَتةوة لة تةنانةت ئاذةَلى بيَ شاخ تؤَلة

 ئاذةَلى شاخدار.
اق ُْتصَّ ظُْلًما ِبَسْوط  َضَرَب َمْن ) هةروةها دةفةرمويَت:

واتة: ئةوةى بة قامضى بةنارِةوا وستةم  (اْلِقَياَمةِ يَ ْوَم ِمْنُه 
لةكةسيَك بدات ئةوا لة رؤذى دواييدا تؤَلةى ليَ 

 دةكريَتةوة.
يُ َقاُم ِِبلّزََِن، ََمُْلوَكُه َقَذَف َمْن ) هةروةها دةفةرمويَت:

واتة:  (19) (قَالَ َكَما َيُكوَن َأْن ِإَّلَّ اْلِقَياَمِة، يَ ْوَم احْلَدُّ َعَلْيِه 
ئةوةى تؤمةتى زينا بداتة ثالَ كؤيلةيةك ئةوا لةرؤذى 

                                                           

 .(6250(واحلديث اْلول يف صحيح اْلامع )1660أخرجه مسلم )(19)
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دواييدا حةدى لةسةر جيَ بةجيَ دةكريَت مةطةر ئةوةى 
 ووتبيَتى رِاست بيَت.

 
هةروةها بريكردنةوة لةوةى كةلة رؤذى حةشردا  (6)

يان بؤ بةهةشتة ياخود بؤ ئاطر ئةوةش دواى ئةوةى 
 ليَثرسينةوة تةواو دةبيَ . 

        دةفةرمويَت: هةروةها ثيَغةمبةرى خوا 
) وُيضرب جسر جهنم ، فأكون أول من ُيوز ، ودعاء 

ل شوك الرسل يومئذ  : اللهم سلِّم سلِّم ، وبه كالليب مث
فتخطف الناس أبعماهلم، منهم املوَبق بعمله … السعدان 

واتة: ثرديَك دادةنريَت بةسةر ثشتى  .(20) ومنهم املخردل (
                                                           

 متفق عليه(20)
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دؤزةخدا و من يةكةم كةسم كةبةسةريدا تيَثةرِدةمب, وة 
ثيَغةمبةران لةو رؤذةدا دةَليَن: خواية سةالمةتى خواية 

رِكى سةالمةتى, وة ضةندين قوالثي لةسةرة وةكو د
سةعدان وةهان و بةثيَى كردةوة دةكةن بة مرؤظةكاندا و 
جا هةية بةهؤى كردةوةكةيةوة رزطارى دةبيَت و هةشة 

 تيادةضيَت و دةيبات.
مث  … ) فيمر أوُلكم كالْبق هةروةها دةفةرمويَت:  

 كمرِّ الريح مث كمرِّ الطري وشدِّ الرجال جتري هبم أعماهلم (

ا بةسةر ثردةكةدا وةكو واتة: جا كةسانى سةرةت .(21)
هةورةبروسكة بةسةريدا تيَثةرِدةبن .... وثاشان وةكو با و 

                                                           

 (195رواه مسلم )(21)
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ثاشان وةكو خيَرايي باَلندة و خيَرا ريَكردنى ثياويَك و 
 بةطويَرةى كردةوةكانيان.

جا ئةطةر بةندة بريى لةئاطر وشيَواز وسيفةتةكةى و 
سةختى سزا وطةرميةكةى و نارِةحةتى ئةوةى تيَيداية 

ة ئةوا بيَطومان هةستى ترسي ال توند و زؤر كردةو
 مق حق ُّٱٱدةبيَت, وةكو خواى طةورة دةفةرمويَت:

يَطومان بواتة:  ( 66الفرقان: )  َّ خك حك جك
 طاية .قةراشويَن وخراثرتين دؤزةخ 

 حس جس مخ جخ مح ُّٱٱهةروةها دةفةرمويَت:

ئةي ئةوانةي كة واتة:  ( .6التحرمي ) َّ خف... مس  خس
روةدطار و ثةيامبةرةكةي هيَناوة و باوةرِتان بة خواى ثة

بةرِاستان زانيوون ، و كردةوةتان بة شةرعةكةي كردووة . 
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خؤتان بثاريَزن بة ئةجنامداني ئةوةي كة خوا فةرماني 
ثيَكردوون و بة وازهيَنان لةوةشي كة ياساغي ليَكردوون 
، وة مالَ و مناَلتان بثاريَزن بةوةي كة خؤتاني 

ك كة سووتةمةنيةكةي مرؤظ و ثيَدةثاريَزن لة ئاطريَ
 .بةردة

 َّىل مل خل ُّٱٱهةروةها دةفةرمويَت:
 .لةو رِؤذة طةورةدا دؤزةخيش هيَنرا :ةاتو ( .23الفجر)

ِِبََهنََّم يُ ْؤَتى )دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا 
ُعوَن هَلَا يَ ْوَمِئذ   ، أَْلَف َسب ْ ُعوَن زَِمام  ُكلِّ َمَع زَِمام  أَْلَف َسب ْ

واتة: لةو رؤذةدا دؤزةخ دةهيَنريَت كة حةفتا  (22) (َمَلك  
                                                           

 رواه مسلم(22)
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هةزار رةمشةى ثيَوةية و هةر رةمشةيةكيش حةفتا هةزار 
 فريشتة طرتوويةتى.

 جم يل ىل مل خل ُّٱ خواى طةورة دةفةرمويَت:

كاتيَكيش  :ةاتو (.12الفرقان: ) َّ يم ىم مم خم حم
ئةوانةى كة باوةرِيان بةدوارِؤذ نية ئاطرى دؤزةخ دةبينن 
وضاويان ثيَى دةكةويَت لةشويَنيَكى دوورةوة , ئا لةو 
كاتةدا طويَبيستى دةنطى طرِ و كَلثة و هةناسةدانى دةبن 

 , ئةوةش لةبةر زؤر تورِةيي وبيَزارى دؤزةخ ليَيان .
جا ثيَويستة موسَلمان زؤر وريا وئاطادارى ئةو  

تاوانانة بيَت كة هةرِةشةى ئاطريان لةسةرة وةكو ريبا و 
و ستةم و جطة  بةناوى ثيَغةمبةرى خواوةدرؤ 
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لةوانةش, و هةروةها نةبوونى ئيخالص لة فيَربوونى 
 زانستدا:

اْلِعْلَم تَ َعلَُّموا ََّل )دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةرى خوا 
ُوا ِبِه ِبِه لِتُ َباُهوا  اْلُعَلَماَء، َوََّل لُِتَماُروا بِِه السَُّفَهاَء، َوََّل ََتَريَّ
 .(23) (َس، َفَمْن فَ َعَل َذِلَك فَالنَّاُر النَّارُ اْلَمَجالِ 

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱخواى طةورة دةفةرمويَت:

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

واتة: بيَطومان بةروبومى دارى ( 46-43الدخان )َّ
زةقوم ـ كة لةبنى دؤزةخدا دةرِويَت ـ خؤراكى ئةوانةية 

انيش كة تاوانى زؤر ئةجنام دةدةن ، وة طةورةترينى تاوانةك
هاوةَلربِياردانة بؤ خواى ثةروةردطار . بةروبومى دارى 

                                                           

 (7370رواه ابن ماجه وابن حبان وهو يف صحيح اْلامع )(23)
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زةقوم وةكو كانزاى تواوةية لةطةدةى هاوةَلربِياردةراندا 
جؤشدةدا و دةكوَليَت ، وةكو كؤآلنى ئةو ئاوةى كة 

 طةشتؤتة ئةوثةرِى بةرزى ثلةى طةرما .
ِمَن َقْطَرًة َأنَّ َلْو ) دةفةرمويَت: ثيَغةمبةرى خوا 

نْ َيا َداِر يف ُقِطَرْت قُّوِم الزَّ  نْ َيا َأْهِل َعَلى َْلَْفَسَدْت الدُّ الدُّ
واتة: ئةطةر يةك  (24)(طََعاَمُه؟َيُكوُن ِبَْن َفَكْيَف َمَعاِيَشُهْم، 

دَلؤث لة زةقوم  بكةويَتة سةر ئةم دونيا ئةو طوزةرانى 
هةموو خةَلكى تيَك دةدات ض جاى ئةطةر خواردن 

 ؤراكيان بيَت.وخ
حاَلى ثيَغةمبةران و فريشتة و ثياوضاكانى ثيَشوو  

  لةطةلَ ترس وبيمى خواى طةورةدا:
                                                           

 (5250ي والنسائي وغريهم وهو يف صحيح اْلامع )رواه أمحد و الرتمذ(24)
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) أن  دةَليَت: -رةزاى خواى ليَ بيَت –لة عائيشةوة 
رسول هللا كان إذا تغري اهلواء وهبت ريح عاصفة يتغري وجهه 
فيقوم ويرتدد يف احُلجرة ويدخل وخيرج ، كل ذلك خوفا من 

واتة: ثيَغةمبةرى خوا ئةطةر هةوا .(25) هللا( عذاب
بطؤرِيايةت و باى توند هةَلى بكردايةت دةموضاوى 
دةطؤرِا و دةهات ودةضوو لة ناو ذورةكةدا و دةضوة دةرةوةو 
  دةهاتة ناوةوة, هةموو ئةوانةى دةكرد لةترسي سزاى خوا.

 جع مظ حط مض ُّٱٱخواى طةورة دةفةرمويَـت: 

  مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع

  َّ مل خل  حل جل مك لك خك حك جك
ئةو خوايةية كة لة نيشانةكانى واتة: ( ، 13-12الرعد )

                                                           

 متفق عليه( 25)
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دةسةآلت و بوونى خؤيتان ثيشان دةدات وةك ئةو هةورة 
بروسكةيةي كة دةيبينن ـ كة بريتية لةو رِووناكية 
ثرشنطدارةى كة لةنيَوان هةورةكانةوة دةردةضيَت ـ كة 

سوتيَنةر  ئيَوة دةترسن بةهؤى ئةوةوة بروسكةى ئاطر و
ليَتان بدات ، و لةاليةكى تريشةوة بةتةماى بارينى 
بارانن ليَيةوة وضاوةرِانى رِةمحةتن , وة بة توانا و 
دةسةآلتى ئةو خوا ثاك و بيَطةردةية كة هةورى قورسى 
ثرِ لةئاوتان بؤ ثيَك دةهيَنيَت بؤ سوود و بةرذةوةندى ئيَوة 

كات . هةورة بروسكة ستايشى خواي ثةروةردطار دة
بةشيَوةيةك كة ملكةضى وزةليلى خؤي دةنويَنيَت بؤ 
ثةروةردطارى خؤي ، و فريشتةكانيش خواي ثةروةردطار 
ثاك رِادةطرن و هةميشة ياد و زيكرى دةكةن لةبةر بيم 
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وترسيان لةثةروةردطاريان , هةر ئةويشة كة هةورة 
تريشقةى لةناوبةر دةنيَريَت بؤ سةر زةوى و هةركةسيَكى 

دات لة دروستكراوةكاني كة ويستى لة سةرة , ثآ لةناوب
بةآلم دةبينيت بيَباوةرِان دةمةدةم دةكةن لةسةر تاك 
وتةناايى خواي ثةروةردطار و دةسةآلتى بةسةر 
زيندووكردنةوةدا , لةكاتيَكدا كة ئةو خواية هيَز و 
دةسةآلت و ليَدانى زؤر سةخت و لةناوبةرة بؤ ئةوانةي كة 

 سةرثيَضي دةكةن .
ثياويَك بوو طريانى زؤر  ئةبوبةكرى صديق وة  

بؤ  بوو لةترسي خوادا و بةشيَوةيةك كة نةيدةتوانى نويَذ
  خةَلكى بكات لةبةر زؤرى طريانةكةى.
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ئةطةر ئايةتيَكى  وة عومةرى كورِى خةتتاب  
هةرِةشة ئاميَزى ببيستاية لة قورئاندا دةبورايةوة و لة 

هؤى زؤرى دةموضاويدا دوو خةتى رةش هةبوون بة
فرميَسكةوة, رؤذيَك بةسةر طويَدريَذةكةيةوة ئةم ئايةتةى 

الطور: )  َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب  ُّٱ خويَندةوة:
لةسةر طويَدريَذةكةى دابةزى و ثاَلى دا  (7-8

  بةديواريَكةوةو بؤ ماوةيةك بةو شيَوةية مايةوة.
لة نةخؤشيةكةيدا دةطريا  وة ئةبوهورةيرة  

؟ ئةويش وتى: " من بؤ ئةم دونيايةتان ووتيان بؤ دةطرى
ناطريم, بةَلكو بؤ دوورى طةشتةكةم و كةمى تويَشووم, 
وا من بةرةو دوو شويَن بةرِىَ دةكريَم يان بةهةشت يان 

  ئاطر: جا نازامن لةكامياندا دةمب".
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رةمحةتى خواى ليَ  –وة موساى كورِى مةسعود  *
نى سةوريدا دةَليَت: ئيَمة كاتيَك لةطةلَ سوفيا -بيَت

دادةنيشتني وةكو بَليَى ئاطر ضواردةورمانى داوة لةبةر ئةو 
  ترس ونارِةحةتيةى دةمان بيين لة دةموضاويدا.

جا سةلةيف صاحل بةو شيَوةية بوون كة ترس  
كاريطةرى كردبووة سةريان و بةوهؤيةوة دامةزراو 

 ودينداربوون لةسةر ريَطاى رِاست. 
 وآله وصحبه وسلم .وصىلى الله عىل نبينا محمد 

------------------------------- 

 رگێڕانىوه
 ستافی ماڵپەڕی بەهەشت و وەاڵمەکان

walamakan.com  -    ba8.org 


