
 ناونيشاني )وتاري هةيهى(

  

 ةمكارانـــاقيبةتى ستــةم و عــست
 

 ،(بِاِهقِشِطِ اهَِّاضُ هَِٚقََُ٘ َٗاِهٌِٚزَاَْ اِهلِتَابَ ًَعٍَُُٔ َٗأَُِزَِهَِا بِاِهبََِِّٚاتِ زُسُوََِا أَزِسَِوَِا هَقَدِ) :تخواى طةوزة دةفةزموَي
دوٌ ٍةزوةك ىاز ؤوة ٍةزوةٍا كتابيشناٌ بطةو موعجيصةى ئاشكسائَينة ثَيغةمبةزامناٌ ىازدوٌ بةبةَل :واتة

  .ك ببةٌ بةِزَيوةخةَلوز لة ضتةو ودو  دادثةزوةزى ى بؤ ئةوةى بةو، ئةماىة ٍةموتةزاشومشاٌ بؤ داىاوٌ
لة شريك دادثةزوةزى و ضتةو  زوثةزضتيةكى دوى لةىازدىى ثَيغةمبةزاٌ دواى خواواتة ئاماجني ضةزةك

 .كىةكسدىة لة خةَل
يعاى شوَيً كةوتةى ثَيغةمبةزاٌ ي وابَيت موضوملاىة و ئيدبؤية شؤز جَيطةى داخة خةلكَيك ٍةبَيت و ثَي

 .كى خؤى بَيت ياٌ لة طةالىى تسبكات كةضى دةضتى بضَيتة ضتةو كسدٌ جا لة خةَل

ئاوا تى توزكيا بةزامبةز كوزداىى ِزؤذلة بةشَيك لة جيَاىى ئيطالمى بة طشتى و ضتةمى وال ئةوةى
، ضوىكة ئةمة خوداية لة ِزَيطةى زماىى خوداو ثةيامى ثَيغةمبةزاىةاىةى فةِزَيك ثَيضةو بةتايبةتى دةبييني

 (،تَظَاهٌَُ٘اَٙا عِبَادِٜ إُِِّٛ حَسًَِّتُ اهظُِّوٍَ عَوَٟ َُِفشِٛ َٗجَعَِوتُُٕ بََِِٚلٍُِ ًُخَسًَّّا فَوَا ) :فةزمودةى قودضيةوة دةفةزموَيت
 ة لة ئَيوةشه حةزامكسدوة ضتةو لة يةكرت مةكةٌ.ئةى بةىدةكامن مً ضتةمه لةضةز خؤو حةزامكسدو :واتة

واتة تؤشقالَيك بصز ىابَيت ئةى ئةطةز كاز  (فٌّ ٙعٌى ًجقاي ذزٝ طسا ٙسٖ)بةزَيصاٌ خواى طةوزة دةفةزموَيت 
ضةكى قوِزضياٌ بةضةز داببازَيييت و بازاٌ  وةكو ءكوذ بكةيتبطاتة ئةوةى خةلكى والتَيكى تس كؤمةَل

ا ًّ إقتطع أزض) ، مةطةز ثَيغةمبةز ىافةزموَيت:ٍَيكى طةوزة بَيتطوىا ةمة دةبَيت ضخاكياٌ داطري بكةيت ئ
نَيك لةوة طةوزةتس بَيت كة توزكيا دةيةوَيت ئةبَيت ض شوَل. ( رواه مسلهظوٌا هقٛ اهلل ٗٓ٘ عوٕٚ غضباْ

 ش دا طري بكات ؟ ؤذئاوا كؤمةلكوذ بكات و ِزؤذئاواكوزداىى ِز

 :ضتةمكازاٌ دةكةٌ لةواىة لة شامل واٌ ٍةٌ ٍةِزةشة دةياٌ ئايةت وفةزمودةم

 عَرَابْ هٍَُِٔ أُٗهَئِمَ اِهخَقِّ بِغَِٚسِ اِهأَزِضِ فِٛ ََٗٙبِغَُْ٘ اهَِّاضَ َِٙظوٌَُِْ٘ اهَّرَِّٙ عَوَٟ اهشَّبِٚىُ إٌََُِّا) :خواى طةوزة دةفةزموَيت
 .(أَهٍِْٚ

َ َٗإَِّْ ظُوٌُِ٘ا بِأٍََُُِّٔ ُٙقَاتَوَُْ٘ هِوَّرَِّٙ أُذَِْ): ياٌ دةفةزموَيت  .() ٓى ٙٔوم اال اهقََ٘ اهظاملْ٘  ،( هَقَدِٙسْ َُصِسٍِِِٓ عَوَٟ اهوَّٕ

ِّ سُِوطَاْْ غَظَُْ٘صِِِفَاِْ ًِِّ أًَُّتِٛ هَا تََِاهٌَُُٔا طَفَاعَتِٛ: ): ٍةزوةك ثَيغةمبةز دةفةزموَيت  .(ظَاهٍِْ، َٗغَايٍ فِٛ اهدِّٙ

 .(ًِِّ ذَهِمَ اِهغُىِّ إِهَّا اِهعَدِيُ ًَغِوُ٘هّا هَا َٙفُلُُّٕأًَِريِ عَظَسٍَٝ إِهَّا ُٙؤِتَٟ بِِٕ َََِٙ٘ اِهقَِٚاًَِٞ  ًَا ًِِّوة دةفةزموَيت: )
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موضَمناىاٌ: دةبَى دَلييا بني لةوة كة ضتةوء تةمةىي ضتةمكازاٌ بةزدةواو ىابَيت، بةَلكو تةىَا ضةىد 
َ زوةزدطاز تؤِزةيي خؤي دةزدةخات، ٍةزوةك ثَيغةمبةزى خودا دةفةزموَى: )شةمةىَيكة خواي ثة  هٌَُِٚوِٛإَِّْ اهوَّٕ

 (."َٗكَرَهِمَ أَخِرُ زَبِّمَ إِذَا أَخَرَ اهقُس٠َ ََِٗٓٛ ظَاهٌَِْٞ إَِّْ أَخِرَُٖ أَهٍِْٚ طَدِٙدْ"قَايَ: ثٍَُّ قَسَأَ: « هِوظَّاهٍِِ حَتَّٟ إِذَا أَخَرَُٖ هٍَِ ُِٙفوِتُِٕ

هَا َٙتَخَاطَٟ  َٗفَاجِسََٓاًَِّ خَسَجَ عَوَٟ أًَُّتِٛ َٙضِسِبُ بَسََّٓا ٍةزوةٍا ثَيغةمبةز )دزودى خواي لةضةز بَيت( دةفةزموآ: )
 (عَِّ ًُؤًَِِِِٔا َٗهَا َٙفِٛ هِأَِٓىِ عَِٔدَِٓا فَوَِٚشُ٘ا ًِِِّٛ َٗهَشِتُ ًٍُِِِِٔ

ٍةز بؤية خواي ثةزوةزدطاز دةزطاى ئامساىةكاىى بةزووي ضتةو لَيكساو دةكاتةوةو بؤ داواكسدىى لةىاو 
 دَعََِ٘ٝ اِهٌَِظوَُِ٘ ٘ااتَّقبسدىى ضتةمكاز ٍةزوةك لة فةزموودةى ثَيغةمبةز )دزودى خواى لةضةز بَيت( ٍاتووة: )

ُ هَِٚصَ بَََِِٚٔا َٗبََِّٚ اهللِ حِجَابْ اوبسدىى شاَله تةىَا كاتي دةوَيت، ٍةزوةك ثَيغةمبةز )دزودى خواى بةآلو لةى (.فَإَُِّٕ
ُ فَِ٘قَ اهغٌََاَِ ََِٗٙفتَحُ هََٔا  )يةكَيك لةواىة ( هَا تُسَدُّ دَعَِ٘تٍُُِٔثَوَاثَْٞ لةضةز بَيت( دةفةزموَي: ) دَعَُِ٘ٝ املَِظوَُِ٘ َٙسِفَعَُٔا اهوَّٕ

 (. "َٗعِزَّتِٛ هَأَُِصُسََُّمِ َٗهَِ٘ بَعِدَ حِنيٍ" سَّبُّ: أَبَِ٘ابَ اهشٌََّا١ِ ََٗٙقُ٘يُ اه

شياد لةمةش خواي طةوزة ىصاي ضتةو لَيكساو قةبول دةكات ئةطةز ئةٍمي خساثةش بيت ض جاي خةَلكَيكي  
، َٗإِِْ دَعَُِ٘ٝ اِهٌَِظوَُِ٘ ًُشِتَجَابَْٞ)موضَمناىي ضتةو ديدةي وةك زؤذئاواي كوزدضتاٌ، وةك لة فةزمودة ٍاتووة: 

 .(كَاَْ فَاجِسّا فَفُجُ٘زُُٖ عَوَٟ َُِفشِِٕ

بؤية لةكاتى زووداىي شوَلهء ضتةو ثَيويطتة تةواوى موضَمناىاٌ لة جيَاىى ئيطالميء ضةزجةو 
مسؤظايةتيش بةدياز شاىؤي ضتةمةكة داىةىيشًء ضَير لة دميةىة تساذيديء ىاَلةو ٍةىطكي ميداَلء 

ضةزخطتيى  لة" ض وةكو باوةِزداز ض وةكو موضَمناٌ" ةبَيت زؤَلياٌ ٍةبَيت لَيقةوماواٌ وةزىةطسٌ، بةَلكو د
ظَاهٌِّا أَِٗ  اُِصُسِ أَخَانَ)ٌ، ٍةزوةك ثَيغةمبةز دةفةزموَيت: بةطرداضووىةوةي ضتةمكازا ءضتةممَيكساواٌ

ِ، َٓرَا َُِِصُسُُٖ ًَِظوًُّ٘ا، فَلَِٚفَ َُِِ«ًَِظوًُّ٘ا   (.تَِأخُرُ فَِ٘قَ َٙدَِِٕٙ»صُسُُٖ ظَاهٌِّا؟ قَايَ: ، قَاهُ٘ا: َٙا زَسُ٘يَ اهوَّٕ

إن اهلل يقيه الدولة العادلة وان كاىت كافرة، وال "لة كؤتاييدا ئينب تةميية وتةيةكي جواىي ٍةية كة دةَلَيت: 
الدىيا تدوو مع العدل والكفر وال تدوو مع الظله . ٍةزوةك طوتساوة )"يقيه الدولة الظاملة وان كاىت مسلنة

( بؤية ئَينة دَلييايً لةخواي خؤماٌ كة كؤشكي ضتةمكازاٌ ٍةز دةزوخَي ئةمسؤ بَيت ياٌ ضبةى، االسالوو
اىي خؤي دةطات شوو بَى ياٌ دزةىط، ٍةمووماٌ منوىةي ضتةمكازاىي وة ميممةتي كوزديش بة مافة زةواك

ضةكَيكي لةطةَلناٌ  ىاوضةكةماٌ بيين ضياٌ بةضةزٍات! ضةداو ضي ىةما لةطةَل طةلي كوزد ىةكات و ض
 تاقيكسدةوة، ئايا ئةو طةلةي ثى لةىاو ضوو؟ 

خوداية بؤ خاتسي ىاوة جواىةكاٌ ٍةزضي ضتةو لَيكساوة ضةزي خبةيت و ٍةزضي شاَلنيشة لةىاوي ببةيء 
 دةزفةتي ىةدةيت.

 


