
 ناونيشاني )وتاري هةينى(
 

 

 خوَيندن ثِرؤسةى سةرخستنى لة طةكؤمةَل ىِرؤَل

 : خؤشةويست باوةرِدارانى

 دةضَيت بةِزَيوة كوزدضتاُ ِةزَيىي  ضةزتاضةزى لة ثسؤضة طسيٍطرتيَ تس ِزؤذَيكي ضةٌد دواى دةشاٌَ وةكو ِةز
 بطات بيةوَيت كة ،يةكةطةكؤوةَل ِةز ٌيوضو ضثَي بةزةو دايٍةوؤى خوَيٍدٌيض ديازة ،ةخوَيٍدٌ ثِسؤضةى ئةويض

 بةزثسضياز بة خؤواُ ئةبَيت شياتس كةس وِةوو لة ىاٌيضَمووض ئَيىةى وة ضةزفساشى، ء ثَيصكةوتَ كازواٌي بة
 ضنيء وِةوو ثَيويطتة بؤية ِةز خواش، شاٌطت شاٌاء ٌةوةيةكي ثَيطةياٌدٌي ء شاٌيازى و شاٌطت  ئاضت لة بصاٌني

 ضازةٌوس ثسؤضة ئةً ضةزخطتٍى ئاضت لة بصاٌَ بةزثسضياز بة خؤياُ كوزدضتاُ ىةطكؤوةَل وٌَي توَيرَيكى
  زواة البخازي. ..(.رَاعٍ َّكُلُّلُهِ مسؤّل عً رَعَِّٔتُِِكُلُّلُهِ ) دةفةزووَيت ثَيغةوبةز ِةزوةك ضاشةدا،

 بؤ شياتس شةويٍةضاشىجصيتء اَلث بؤ دةبَيت قوِزس ضةزشاٌياُ ئةزكي شياتس ِةُ اليةٌَيك ضةٌد بةتايبةت
 :ئةواٌيض خوَيٍدُ ثِسؤضةى ضةزخطتين

 كسدٌي دابني بؤ باشاِزةكاُ دةكةٌةوِزو قوتابياُ قوتاخباٌةكاُ كسدٌةوةى لةدةضتجَيكى :بازرطان براياني: يةكةم
 كازى طئةوة ديازة قوتاخباٌة، بةزطى جنء دةطاتة تا بيطسة كاغةشةوة ءقةلةً لة قوتاخباٌة ثَيداويطتيةكاٌى

  و بةزشبَيت كاالكاُ تىكوالَي ِةً جؤزَيك بة ثَيداويطتياٌة، ئةً دابيٍكسدٌي بة طَِةَل كة دوكاٌدازةكاٌة ء باشزطاُ
 زَيطة ِةويض( ميا فلٔس غش مً) دةفةزووَيت ثَيغةوبةز ضوٌكة فسؤشَ ٌة بةباط خساث شتى ء تَيٍةكسَيت غةشى

 خساثى باشزطاٌى تةِديدى ثَيغةوبةز ضوٌكة ٌسخةكاُ طساٌكسدٌى ةب بَيٍَ قوتابياُ لة فوزضةت ٌةدةُ خؤياُ بة
 فاستجابْا( التجار معشز ٓا: )فقال ٓتبآعٌْ، الياس فزأى املصلى إىل ص الييب خزج قد}: دةفةزووَيت ِةزوةك  كسدوة
 {ّصدق ّبز اهلل اتقى مً إال فجاراّ، القٔامة ْٓو ٓبعثٌْ التجار إٌ: )فقال إلُٔ ّأبصارٍه أعياقَه ّرفعْا ص، اهلل لزسْل

 .صحًح حديث وهى الرتمذي رواه

 لة ذياُ وةيداٌةكاٌى ضةزجةً لة ِةية كازيطةزياُ يِزؤَل  خَيسخواشاُ بَيطوواُ :خَيرخوازان ضيهى: دووةم
 وا ثِسؤضةيةكى لة بؤية ِةز دةكةوُ، لَيقةوواواُ فسياى لَيقةوواٌدا ءثَيويطتى لةكاتى ئةواٌَ ِةز طاداءكؤوةَل

 قوتاخباٌة بةدزوضتكسدٌى ئيٍحا ،دةكسَيت اٌةوة ضاوةِزَىلةو يازوةتي دةضتى دزَيركسدٌى خَيسو ضاوى ٌطداطس
 يازوةتي بة ياٌيض قوتاخباٌةكاُ، بؤ ثَيداويطتى بةدابيٍكسدٌى ياُ قوتاخباٌةكاُ،  ٌؤذةٌكسدٌةوةى ياُ بَيت،
 ضوٌكة بَيت، جنءبةزط كِسيٍى ياٌيض بَيت خوَيٍدُ ثَيداويطتى كِسيٍى بة دةزاوةتةكاُ، كةً ِةذازء قوتابية داٌي

 دةبَيت بؤية كةُ، دابني وٍدالةكاٌياُ بؤ قوتاخباٌة ثَيداويطتى ٌاتواٌَ ِةُ خاٌةوادة ِةشازاُ دةشاٌني ِةووواُ
 دةضٍة  ِاوكازياٌةط ووِةو ئةً خؤياٌَ، ِي ضتاٌةكوزد ئةً كوِزي ء كض كةوا بةزضاو بَيٍٍة وا ثَيداواُ خوا
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 الدىٔا كزب مً كزبة مؤمً عً ىفس مً:  )دةفةزووَيت ثَيغةوبةز ِاوكازياٌةط جؤزة ئةً بؤ (جازية ضةدةقةى) خاٌةى
 يف اهلل سرتِ مسلناّ سرت ّمً ّاآلخزة الدىٔا يف علُٔ اهلل ٓسز معسز على ٓسز ّمً القٔامة ْٓو كزب مً كزبة عيُ اهلل ىفس

  وطمي زوى( أخُٔ عٌْ يف العبد كاٌ ما العبد عٌْ يف ّاهلل حاجتُِ يف اهللُ كاٌ أخُٔ حاجةِ يف كاٌ ّمً ّاآلخزة الدىٔا

 كة ِزاطةياٌدٌةكاٌَ، ثِسؤضةية لةً بَ ِاوكاز ةثَيويطت كة تس ضيٍَيكي :هدكارانَيِراطةي ءِراطةياندن: ةميسَي
 بةزٌاواٌَيك زةجؤ لةضةز كاز ءبكةُ خوَيٍدكازاُ بازءدؤخي ِزةضاوى خوَيٍدٌدا وةزشى لة لةضةزياُ ثَيويطتة

 ووِةو ئةبَيت ثَيضةواٌةوة بة بةَلكو قوتابياُ، دةزوٌى بازى ءخوَيٍدُ دؤخى طةَه لة ٌني طوجناو كة ٌةكةُ
 ٍبريىِزؤش ءشاٌطتى ئاضتى بةزشكسدٌةوةى ءخوَيٍدُ ثِسؤضةى بة طةياٌدُ خصوةت بؤ طةِز خبةٌة َيكياُِةوَل

لةو  زاطةياٌدٌةكاُ توٌدى كسدٌى ضاوديسى بة طَيتِةَل كة صةٍبرييِزؤش وةشازةتى ئةزكى ئةوةياُ كة قوتابياُ،
 طةٌخ ِزةوشتى وٌىوتَيكض وايةى ببَيتة كة بكسَيت ثةخض شتَيك كوزدضتاُ ِزاطةياٌدٌةكاٌى لة ٌةَِيمَيت وة ،بازةوة

ٌَُٓ الَّذًَِٓ إٌَِّ ﴿: دةفةزووَيت خوا ةضوٌك  ئةواُ شَيِسيٍةكاٌى كاتة فرِيؤداٌى بة و الوةكامناُ و  فِٕ اِلفَاحِشَةُ تَشِٔعَ أٌَِ خِبُّْ

ُ َّاِلآخِزَةِ الدُّىَِٔا فِٕ أَلِٔهٌ عَذَابٌ لََُهِ آمَيُْا الَّذًَِٓ  بة تةِزوجيداُ ِةزوةك[  91: الٍوز] ﴾ تَعِلَنٌَُْ لَا َّأَىِتُهِ َٓعِلَهُ َّاللَُّ
 لة قوتابياُ شياتسى دوزكةوتٍةوةى ايةىو دةبٍة ،جيّاٌيةكاُ ثَيى تؤثي يازيةكاٌى ءثؤجبى ِاوشَيوى يازيةكاٌى

 .خوَيٍدُ

 كؤوةَلطةي زَيكخساوةكاٌي و ضاالكواُ ضةزجةً ئةزكي :مةدةني كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني: ضوارةم
 لةضةز كاز وؤزكصؤثةوة ضيىيٍازو لةزَيي و ثاَلجصيت و ِاٌداُ بة بدةُ ِةوَهة كة زؤَلي خؤياُ ببيٍَء وةدةٌي

 َيٍدُخو ثسؤضةي بة بايةخداُ ِةضيت بةزشكسدٌةوةي بازةو لةو كؤوةَلطة ِؤشيازي ئاضيت و خوَيٍدُ بة ثةزةداُ
 .بكةُ قوتابياُ الي


