بناءالذات ()4
بسم هللاالرحمن الرحٌم
(الحمددله رب العددالمٌن* الددرحمن الرحٌم*مالددم ٌدديم الددلٌن*دٌام نعبددل يدٌددام نس د عٌن*د لنا الصددرا
المس قٌم*صرا الذٌن أنعمت علٌهم غٌر المغضيب علٌهم يال الضآلٌن آمٌن) يالصدة يالسدةم علد
خٌر خلقه محمليعل آله يصحبه أجمعٌن يمن بعهم بإحسان ال ٌيم اللٌن.
السةم علٌكم يرحمةهللا يبركا ه ،به هيفٌق خيای لٌسان له لٌقائ چدارهم بده خزمده ان لهگدهم ،ئدهي
هكلٌفه رهببانٌهی كه باری هعاال ايٌش ٌ ه سهرمان لهبهٌن خۆمان به ئدهخدذي عده داء دن شداءهللا،
بهشكي خيلا (جل جةله) بٌكا ه خهٌری سهعاله

لينٌاي ئاخٌره مان لهلٌل

ٌلاٌدهت ي رهشدال (دِ َّنده

َي ال َّسمٌِع ْال َعلٌِم) (الشعراء )222
لدده خزمدده ددان بهحس د ئددهيهمان كددرل ئٌددرالهی خدديای (جددل جةلدده) بهنسددبهت دهنزٌل د ئددهسددمائ
بهينسبه ه بهرزٌه لهسهر مس هيای خٌةفه ،به ئٌدرالهی خدۆی ئٌخ ٌداری مدهخليقدهك كدرل لهضدمن
ئهي هميي مهخليقا انه ،ئدهيٌش ئدالهم بديي ،يٌسد

بٌكدا بده مدهثدهلد ندهيعد بدهٌن خدۆی ي بدهٌن

مهخليقات ،هرچ مياصهفا ه ئٌجابٌهكان به مهي ٌبه لابٌه مهخليقات نسبه هن لهيذا ه به ئهمانهت
لاٌناب  ،لۆٌێ ئهي ذا ه مٌحيهری ئٌرالهی خيای بيي (جل جةله) ،لهي يهخ هی كه خهلق لهكا پاشى
خهلق ئهرض ي سهمايات يه ه ا ئٌس ٌقبال لهكا لٌيم القٌام يٌديم الحسداب ،يه دهيزٌعد لهكدا يفقد
ئٌس ٌجابهی ئهي ذا ه بهنسبهت مهئميرات لۆ جه هننهم ي جهننات.
گي مان باری هعاال ماللهی ميغهٌٌر لهي يجيله كه ئهي ذهيا ه بييه ئهي ذا انده بييٌنده( ،كهلٌمدهی
ئٌنسان ئٌس ٌعمال لهكهم بهبيعلی خٌلق مهخليقٌٌه

نهم بهبيعدلی خيلديق ) .ئٌنسدان كده ئٌنسدان

خهلق كرل پاش هغٌٌری ئهي ذا ه ،ئهي ذا ه بب ه سهبهب

هغٌٌری يجيل ،پاشى ئدهيهی سدرری ئدهي

يجيله به ٌبه بهعه اء لهی لرێ ێ ،ئٌدذهن مداللهی دهغٌٌدر لده كدهين ئٌنسدانه ،ئٌنسدان سدرری ئدهي
دهغٌٌدرهی پێٌدده ئهگددهر ددات(ٌ ْفسِ ددل فٌِ َهددا َي ٌَسْ دفِم الددل َماء) (البقددر  ،)02ببد ئٌنسددان ئد خٌلقد ب ددان
هغٌٌری پێ بكا ،ئهثهری شهٌا ٌن ئد ئٌدنس ي جدن ئٌزاحده بكدا ،كدهٌنێ خدۆی دهغٌٌدر بديي ،ئٌدذهن
ئٌرالهی خيای له هغٌٌری ذا ه به ياس هی هغٌٌری ذا ٌش دهغٌٌدری كدهين كدا ،سدٌمهی ئدهثدهری
شهٌا ٌن لهسهر البلا همكٌن هيرٌث ئٌس خةف بێ ه جێی.
يهگي مان كهٌنێ ئهي حاله ه لهي ذيا انه ضهعٌف بييب باری هعاال ندي ی كر دهيه لده بۆٌدان بده
ئٌ ٌصددال ب دهي ذيا اندده ع دهن دهرٌق د يس ده دداء كددهنايٌان ريسدديل بددييه ،ريئددای ازهٌددان ٌناٌدده
هجلٌلٌ كه له مهصلهر به صيحيف ٌان به كي يب ٌان به رٌساالت نايی دا ب  .لائٌمدهن ئدا ئدهي
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ريسيل ي صيحيفانه ماللهی هغٌٌر بييٌنه يه هرشٌل ي هبٌٌن مٌحيهر ي ئٌ ار لانان له بۆ ذهيات
بگهنه ئهي ئٌراله نهيعٌٌهی كده بداری دهعداال لهٌدهي  .يهسدائٌلٌش دهر ذا دهم لدهي ذهيا اندهی سدهر
كيڕهی ئهرز نهفس كهم به نهفس حهجم بهنهفس مٌعٌار باری هعاال يهسائٌل ئهخذ ئٌم ٌصاص
ئددهي ماللهٌددهی پددێ لاٌدده پێد عده ددا كرلٌدده ،لددۆيهی ب ددان

ددهميي ذهيات لدده مسد هيای صددللٌقٌن لدده

مس هيای شدي هلاءي صدالٌحٌن بهياسد هی يهسدائٌل پداش جي ديل لهسدهر ذا د خدۆی ب دان مداللهی
هغٌٌربب يه ماللهی هغٌرٌش لريست بكا.
له ئهخٌر لٌقاء له خزمه ان يهسائٌلهكانمان هحلٌلكرل به سهمع يبه بدهصدهري بدهفؤال ،دهر ذا دهم
مدهشددٌئهی ئٌسد ٌعمال سدهمددع ي بدهصدهري فددؤالی بددييب ئددهي يهخ دده فٌعلدهن دانٌ

خدهٌ د بددهخيا

گهٌش ن سهحبكا ،باس ئهيهمان كرل سهمع ه ا چ حهللهم ئٌش خۆی لهكا ،بهصهر ه ا چ حللهم
قائٌم لهب بهياجٌبا

خۆی ماللی ،فؤال ه ا چهنل له ان

هحيٌل ئهثهری سهمع ي بدهصدهری بكدا

له بۆ ماللهی ئهييهل كهب ان ئٌع ٌمال لهسهر بكا له بۆلريست كرلن صٌغهك عهميلی عٌةقدهم
نهيع لهگهل ذا

رب العالمٌن .ئهيڕۆ لهخزمه ان بهحس ئهيهمانه عٌةقهی ذات له رێد سدهمدع

ي بهصهر ي فؤالهيه لهگهر ئهي يهسه هی كه ێٌلا لهژی( .اهللا) (جل جةله) كه ذا

خهلق كرل بهي

نهيعه جيملهم مهخليقا ٌش له لهيريبهر خهلق كرل ،مهجميعدهم پێشد خدۆی مدهجميعدهم پاشد
خۆی ،لهيانه ئهيهی كهئهي ذا ه عٌةقهی پێيهی هٌه بهصٌفهی ميباشٌر لهمالله له ئهرض ي سهماء
جهمع كدرل لدۆی ،ئدهيهی لده عدالم الغٌدب عٌةقدهی پێد

دهب لده مدهخليقات مهالئٌكده كده لهيلدهب

عٌةقهٌه بهٌن (هللا) ي بهٌن ئٌنسان ئهياندهی دهبييبي لدهلهيری ئهيذا ده جدهمدع كدرل ،كدێ كدرلی؟
(هللا) (جدل جةلدده) ،ددهرچ صددٌفهم لددهي مهخليقا اندده ئٌجدداب بدداری دهعدداال بدده مي ٌممدده به دهلهف
خهلق كرلب لهناي ئهي مهخليقا اندهی لانداب بده ئدهماندهت ،نسدبه دهن لدهناي ذا د ئٌنسدان مدهخلديق
ئٌجددالی كرلٌدده ئهصددلهن ،ددهرچ ميجيلب دييب لدده ئٌجابٌٌددا

مددهخليقات نسددب هن لهنايئددهي ذا دده

مهخليقه مهيجيله ،لۆٌێ ئهرقای مهخليقات يه ئهقرهبد مدهخليقدات ئدهكدرهمد مدهخليقات بهنسدبهت
رب العالمٌن ئا ئهي ذا هبييه كهنايی نا به ئٌنسدان ،پاشدان عٌةقدهم ندهيع ئدهخدذي عده دائ بدهٌن
ئهيذا ه لهگهر كيللً ئدهي مهخليقا اندهی كده لهلهيريبهرٌدلا مدهيجديلن لريسدت كدرل بداری دهعداال،
نايی بنێٌن ميغنا ٌسٌٌهت نايی بنێٌن جازبٌٌهت ميشكٌله نٌٌه ،بهٌن ئهي ذا ه يهبدهٌن ئدهي جيملده
مهخليقا انهی كهلهلهيريبهری هنه عٌةقهم نهيع ئهخذي عه ائ

هٌده ،ئدهصدلهن بداری دهعداال

ئٌجالی كرل لهناي لاخٌل ئهيذا ه لهبۆ هلفهم ميعهٌٌهن ،جيملهم ئدهسدبابٌش هٌده لدهبۆ دهشدكٌل
ئهي حاله جهذبٌٌه بهٌن ئهي مهخليقا انده لهگدهر ئدهي ذا ده ،يهئدهي مهخليقا انده ئدهي ذا ده لدهبۆ خۆٌدان
س دهحددب كددهن ج دهذب كددهن ،لددۆيی بٌگهٌن ده مس د هياٌددهم بهياس د هی ئددهي ج دهذب دهی ئددهي ذا ددهبگا دده
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مدهقصدديلهم ميعدهٌٌدهن ،كددهٌنێ گهٌشد ه ئددهي مدهقصدديله ئٌدرالهم نددهيع لدده ئٌدرالهی بدداری دهعدداال
لێ هجێ ،لۆٌێ له ارٌخ ئهلٌان قهلٌمهن عٌةقدهم دهبييه بدهٌن ذات لهگدهر ئدهي مهخليقا اندهی كده
مهيجيل بييه ،ئهمما لهبهر ئهيهی ذات نهٌ انٌده ليير لده رٌسداله نهٌ انٌده دهفسدٌری ئدهي عٌةقهٌدهی
دهيضددٌح ئددهي عٌةقهٌددهی بكددا لددۆٌێ ييشد ئددهخ ددائ

دهعببدديلی بددييه ،قدهلٌمددهن رۆژ پهرسد ن

ئهس ێره پهرس ن ئاسمان پهرس ن به هير ،پاشان ا ده سدهر كديڕهی ئدهرز ئداي پهرسد ن حدهٌياندات
پهرس ن ئٌنسان پهرس ن ،نهٌ انٌه ئهي عٌةقه نهيعٌه ئهي جاذبٌٌه ه ێبگا هلهف چٌٌه لهيهی كهباری
هعاال به ئهمانهت لهناي عيمق ئهي ذا هی لاناب که پێ

هشخٌص ندهکراب

دهيجٌه کرلٌده لدهبۆ

نهفس د ذات ،لددۆٌێش شددهرٌحهک لددهناي ميج همددهع شددهرٌحهم عدديمق ماللٌددهت دهمثٌددل لهكددهن كدده
عيلهمای فٌزٌداي كٌمٌداي ئهياندهن لده ميخ دهبدهرات لده عالدهمد شده اله بحييثٌدان هٌده ئدهي عٌةقده
نهيعٌٌه لهي قٌممهٌه هفسٌر لهكهن هحيٌل لهكهن لهبۆ ياقٌع ،يهفٌئهك لكه لهناي ميج همهع فٌئهی
ٌان هبهقهی بڵێٌن ئيلهباء ي ئهصحاب فهلسهفه ي فٌكدر كده ئهياندهش لهگدهر عالدهمد غدهٌدر زٌدا ر
عٌةقا ٌان هٌه ،لۆٌێ سهٌرنٌه زۆرجار شديعهڕاء ئديلهبداء ئدهيهی كده بهمدهثدهلد جديان خدۆی كده
پێيهی مي هعهللٌقه قهلبهن ٌاخيل ذٌهنهن شعيرهن هشبٌهً بكا به مدهخليقدهم لدهي مهخليقا اندهی كده
پێ جيانه .مهثهلهن نالر نٌٌه نهزار قدهببان عهشدٌقهی خدۆی دهمثٌدل كدا بدهمانگ ٌدا بده رۆژ ،ئدهيه
قلٌمهن له ئهسا ٌر ي له مهلحهمات مهيجيله .نهفس شت ئهي جاذبٌٌه هی كهبهٌن عدالٌم فٌزٌدائ
ذهڕري لهگهر ذهڕره هفسٌر ناكر ئٌلة لهي بيعلهی نهب  ،نهخۆ ذا هم شهخصهم يهكي ئدهلٌسدۆن
س يحهفت ساڵ له ميخ دهبدهر ناٌبا ده سدهر ئدٌلة ئهگهرعٌةقدهم بدهقييهت رهب د ندهكرلب بدهٌن
خۆی ي بهٌن ئا ئهي مهيزيعهی ماللی كه له صهلهلی بهحث لاٌه.
پرسٌار /لێٌن ئٌس ٌفسار لهكهٌن لۆ باری هعاال ئهي حاله هی خهلق كرلٌه لهي ذا ه؟ ياڵم/جهيابهك
زۆر ميبهسسه لۆيهی فٌعلهن به ياس هی ئهي مهخليقا ه عالدهمد غدهٌدب ي عالدهمد شده اله ذات
مهقصيل بگا ه خالٌق ئهي عالهم غدهٌدب ي شده الهٌه ،ئٌدذهن دهرچ ماعدهلای (اهللا) مدهخليقده.
پرسٌار /كێ خهلق كرلٌنه؟ ياڵم(هللا) ،ئهي ذا ه هرچ جاذبٌٌه هم له لاخٌل جهذب لهكا لدهبۆ ئدهي
ماللهٌهی كه له لهيريبهري يهسه مدهيجيله ،جاذبٌه دهم خٌلقه ٌٌده لدۆيهی فٌعلدهن كدهل ئٌن دٌةق
لهكا لهي نيق ه صفر لهبۆ ئهي مهخليقه ئهي مهخليقده بب ده جسدرهم لدهي مدهخليقدهيه عدهببدر كدا لدهبۆ
ذا

رب العالمٌن ،لۆٌێ هرچ جدهمالده دهرچ ئٌبلاعده دهرچ فدهننده بداری دهعداال بهئهماندهت

لاٌ ٌه ئهي مدهخليقانده ،بده مدهالٌدٌن ئدهمثٌلده له دانٌن بٌندٌن خٌلقده

مالله دهن يهمهعندهن چ عٌةقدهی

ميباشددری بددهمدده نددهب عٌلم دهن ئٌجالٌش د كرلٌدده بدداری دهعدداال خ دهلق د كرلٌدده لددهيجيل ،كٌهانمددان
3

هٌه ،كێهانمان مانگمان نهلٌ ٌه؟

پهپيلهمان نهلٌ ٌه يهٌه ٌان نا؟ به .عهشهرات ئهصناف ي ئهجناس

يقٌس عل ذلم .لۆٌێ باری هعاال كه لهٌهي ئهرضدٌٌه لدهناي لاخدً لد ئٌنسدان دهفجٌدر كدا لهفعد
نسان ِم َّم خل َِق)(ال ارق )٥
اْل َ
لهكا فلٌنظر أفةٌنظرين أرأٌت( َف ْل ٌَنظ ِر ْ ِ
ين) (الياقعددة َ ( )17ي َكد َدذل َِم ند ِدري
دار الَّ ِددً ددير َ
ين)(الياقعددة ()86أَ َفد َدرأَ ٌْ م ال َّند َ
(أَ َفد َدرأَ ٌْ م ْال َمدداء الَّدذِي َ ْشد َدرب َ
دِب َْرا ٌِ َم َملَك َ
ض) (األنعام )1٥
يت ال َّس َم َايا ِ
ت َياألَرْ ِ
ئهيه سيننهكه كه لهبۆ ئهنبٌاء ،ئهيه ئٌش رب العالمٌن بييه لهگهل ئهيذا ه ،رهب د كدا لهگدهل ئدهي
مهخليقا انده ،ئددهي مهخلهقا اندده كهشددف كددا بهرامبددهری كدده فٌعلدهن ياسدٌ هكن يسدٌلهكن بگهندده بدداری
هعاال ،كهٌنێ ذات هخه

مهخليقا

كرل گهٌش ه ذا

رب العالمٌن.

لددۆٌێ ئددهساسد ئٌع مددالی مدده لهسددهر ئددهخددذ يه دهلدهقق (الك دداب يالحكمددة) .كٌ دداب بدده دهر ٌبد نددزيل
مهبلهئ ٌهكهم :هلهب قٌرائهٌه هلدهبى قٌرائهٌده ،پرسدٌار /لدۆ؟ يهاڵم /لدۆيهی فٌعلدهن ئدهي عٌةقده
نهيعٌدده ئٌس كشدداف ٌدده لريسددت بب د بددهٌن ذات لهگددهر ئددهي ددهميي جيملدده مهخليقا اندده ،كدده ئددهيه
لريست بيي نهيعده ئٌحساسدهم نهيعده شدعيرهم لدهئٌنسدان لهسدت لهكدا بده ئدٌش كدرلن ،بده سدهله ا
ئٌس فسارات لريست لهب لهمێشك ذات ،لۆيهی فٌعلهن بگا ه كينه ئدهي حاله دهی كده فٌعلدهن ئدهي
ماللهٌه پێيهی ئٌبلاع كراٌده عٌةقدهی چد ٌده لدهي نسدبه ه بدهذا

خدۆی ،مدهثدهلدهن چٌدا أفةٌنظدرين

ْف نصِ َب ْ
ت (الغاشٌة  )71عٌةقهم نهيع له لاخٌل ذات كه
ال َكٌ َ
مهق هع مهق هع پاشان ( َيدِلَى ْال ِج َب ِ
همثٌل ئهي چٌاٌهی لهكا هٌه ،ئٌر ٌبا هم نهيع ئهي صهالبه ه ئدهي صديميله ئدهي قييه ده كهئدهي
ين
چٌاٌه هٌ ئٌرالهم نهيع له لاخٌل ذات لريست لهكا ،كهباری هعاال لهفدهرم ( :أَ َف َدة ٌَنظدر َ
اْل ِب ِل) (الغاشٌة  )71نافهرم كهٌفه يلٌلهت كهٌفه شهرهبدهت لهفدهرم كدهٌفده خيلٌقدهت ئهصدل
دِلَى ْ ِ
مالله ئهصل مهقصيل ،ندالێ لٌمده خيلٌقدهت كدهٌفده يدلد السدماء ،يدلد الجبدال ،يدلد األرض ،ئدهي
يهخددت فٌعلدهن ئددهي ٌنٌا ٌددهی كهلددهلاخٌل ئٌنسددان هٌدده بهياسد هی ئددهي قٌرائهٌدده ئددهي ندهظدهره ئددهي
ريئٌهٌه ئٌشباع لهب  ،ئهي چٌاٌه ئهي يهخ
يهخ

ئهللا مي ٌممه ه ي ئهللا ماخيلٌقده لده ،ئدهي ئٌبٌلده ئدهي

يهظٌفهی خۆی ئهلا لهكا ،ئهي سهماءه ئهييهخ

مهسئييلٌه

خدۆی ئدهلا لهكدا ،فٌعلدهن ئدهي

ذا ه ب ان لهي بيعلهيه عٌةقه لهگهر ئٌبل لهگهر جهبدهل لهگدهر سدهمداء لهگدهر ئدهرض لريسدت بكدا
بهي نهيعه بهي مهبلهئهی ،ئهيانه همييی مالله بيين.
لێٌنده سدهر ذهيات دهميي ذا دهم لده لام لدهباب ئٌجددال بدييه ،دهميي ذا دهم .ئدهصدناف يهكد خددۆی
خيشم ي برا سهبرسهبر گهيره بييٌنه لهب ه ئامۆزاي خاڵۆزاي پلم زاي دل آخره ئدهيه همييئهيانده
كددده عٌةقدددا

ئٌج ٌمددداعٌن .ندددهفسددد ئدددهي ميغنا ٌسدددٌه ه هٌددده بدددهٌن ئدددهي جيملددده ذهيا اندددهی كددده

مهيجييلن ،باری هعاال عٌةقهم صهمٌم بهٌن لاٌم ي بهٌن منلال لاناٌده ،بدهٌن بداب ي بدهٌن
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منلال ،ئهيه مهفهيم ئيمييمدهت ئدهيٌش مدهفهديم ئيبدييهت ،لدۆيهی فٌعلدهن ئدهي جدهذبده نهيعٌده
لهبهٌن لام لهبۆ منلاڵ ٌاخيل باب لهبۆ منلاڵ ،منلاڵ ئٌحساس پێ بكا ،فهراغهك لدهبۆ لريسدت كدا
بهمريری ئهٌٌام ،كه ذات بهس حاجهی ماللی نٌٌه ،حاجهم نهيعٌش
ئهي منلاڵه حاملٌ
حاملٌ

هٌه ،ئهي جهذبده نهيعٌده كده

بده نسدبهت ئدهي لاٌكده بده ميمدارهسدهی ئدهي منلاڵده لدهبۆ ئدهي جاذبٌٌه ده كده خدۆی

نهيعه ئٌشباعهم نهيعه هكيٌنهم نهيعده دهنشدٌئهم نمدييهم ندهيع لريسدت ببد  ،بداری

هعاال ئهيهش هر بهئهمانهت لاٌناٌه لهناي لاخٌل منلاڵ بده نسدبهت بداب بهنسدبهت لام .ئدهي منلاڵده
ل

همه يع بهي حاله هی لهكا ،سهبر سهبر گهيره لهب  ،لهب خۆش بهنهفسد

دهجريبده لا بدريا

نهفس حالهت كه فٌعلهن حاجهكه نهيع  ،شيعير بهي حاجهٌه.
ئهگهر ا يي رب العالمٌن سهحب ذا هم لهي ذهيا انهی كرل فهراغهم نهيع ئٌحساس پدێ لهكدر
فهراغهم نهيع  ،لۆيهی فٌعلهن بهياس هی ئهي فهراغهی ئٌحساس بكا باری هعداال چ قييه دهم چ
فاعلٌه هك

هٌه لهسهر ئهي ذا ه بهبێ ئدهيهی ئدهي ذا ده ئٌحساسد پدێ بكدا لده حدهرهكدهي لده ندهشدا .

غهرٌب ئهيهٌه ئهنبٌاء يه بالذات ريسيل ،به بدهعزه دهجداريب ئٌج ٌمداع لاچييٌنده ،ذا دهم يهكدي
ميسداعلٌه السددةم ،ذا ددهم يهكيعٌسداعلٌهالسددةم ،ذا دهم يهكددي رهسدديل هللا محملصددل هللاعلٌدده يسددلم،
ذا هم يهكينييح فهقلی كيری خۆی بكا ،پرسٌار /لۆ؟ يهاڵم /كهٌنێ له لاخٌدل ئٌحساسد بدهي فدهقدله
كرل ئهي كهممه بلێٌن اقهی جهذب كه له لاخٌل مهيجيله صهرف لهكرل لهبۆلام صهرفد لهكدرل
لهبۆ باب بمٌنێ ێٌلا ،بمٌنێ ێٌدلا يهكدي مداللهی مدهذخير يهکدي اقدهک کامٌنده کدهٌنً بداری دهعاال
بٌهي لهي صهرف کا ،لهي عه ای کا ،لهيى هيجٌه کا ،لۆٌێ مهثهلهن پێغهمبهرمان (صل هللا
علٌددده يسدددلم)ٌ ،اعٌسددداٌ ،اميسدددا ،لهيانددده هرٌدددهک لهيانددده بگدددری ييشددد ئهيحاله دددهی بدددييهٌ .دددان
ۆرلييك فهقلكرلٌه ٌان ٌهكهك فهقل كرلٌه ،سهبهب چ بييه؟ لۆيهی فٌعلهن مهفهيم ئهي جهذبه
ئهي قييه ه ئهي قابلٌٌه ه كه باری هعاال ئهصلهن لهناي ذا

لاناٌه ب دان بده ندهقداءي صدهفدائ خدۆی

ئٌلة لهبۆ رب العالمٌن صهرف كا ،مهثهلهن پێغهمبهرمان (صدل هللا علٌده يسدلم) دٌ يق دهم ندهلێ
ئهبً دٌ يق دهم ندهلێ ئديممى بدهس بلدێ رهببدى رهببدى ،پرسدٌار /لدۆ؟ يهاڵم /چدينك

اقهكده قدييه

خهزٌنهكه لهلاخٌل كهممٌٌهك زۆره ،لٌاره ئهيهنله اقه خهزٌنهی لهي پێغهمبهر (صل هللا علٌده
يسددلم) ،يهكددي كددا

خددۆی لهسددٌره دهشددبٌهمان كددرل بهلاٌنهمۆٌددهم ئٌمددان ب ددان لددهي قييه ددهی لددهي

فاعٌلٌٌه هی عه اء بكا لهبۆ كيللً بهشرٌٌهت هر لهخۆٌهيه ال ئاخٌر ئٌنسان لهسهر يجيل ،ئهگهر
فٌعلهن لاخٌل ئهي قييه ه ئهي جهذبه كه رب العالمٌن خۆی بێ به ڕبيبٌه

خۆی لۆی پركا ،ئهگهر

بهي نهيعهی نهب نا ان ميح مهلهن پێغهمبهر (صل هللا علٌه يسلم) عه ائهكهی لدهي ميسد هياٌهی
ب  .يه كذلم ميسا يهكذلم عٌسا ،ه انيح علٌه السةم ئٌحساس بده فدهقدل ندهكرل مدهيزيعدهم لدهناي
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لاخٌلد عددٌة نددهبيي .ئددا ئددهي جهذبهٌدده ئددهي ميغنا ٌسددٌه هٌه بددهٌن ذات لهگددهڵ كديللً مددهخليقات،
بهياس هی سهمع يبهصهرنهم ئيذن يعهٌن يهفؤال ،ئهمه ئٌر ٌبا مان هٌه لهگهر ئهي هميي كديل
مهخليقا انه .مهشٌئهش له لاخٌل ئهيه ميحهررٌكدً جٌهداز جٌهدازي سدهمدع ي بدهصدر ،ندهم ئديذن ي
عهٌن سهمع يه بهصهر ،كه هقسٌمان كرل لٌقائ پێش ر بهصهر لهبۆ رؤٌهي نهظهر ي ئٌس ٌبصار.
گي مان ئهصدل فدؤالٌش فٌ رهكهٌده ،فٌ ڕهكدهش ئدهي دهميي كديللً ئٌدرالهی خديای ێٌدلا دهثبٌدت
كراٌه به مهفهيمً هعلٌم ،بارى هعاال ئهي ذا ه كهيٌةلهی بيي ئيذن

هٌه عهٌن

هٌه فٌ ڕهشد

هٌه به مريری ئدهٌٌدام ئدهي ئيذندهی لدهبۆ حيٌدل لهكا ده سدهمدع ئدهي عدهٌندهی لدهبۆ دهحيٌدل لهكا ده
بهصهر ئهي فٌ رهٌهش

هحيٌل لهبێ لهبۆ فؤال ،ئهصلهن فٌ رهكه كيلل ئٌرالا د خياٌده كهلده نداي

لاخٌل بهئهمانهت لانلراٌه ،ئهيٌشه ئهي هميي عٌةقه نهيعٌٌه ميغنا ٌسٌه ئٌر ٌبا ده بدهٌن خدۆی
ي بدهٌن كديلل ئددهي مهخليقا انده مدهيجيله .لددۆٌێش (سدهٌٌلی ئدهي كدهيندهٌده) يهخدهلٌفهٌده لهسددهرئهي
يجدديله ،يهكيلٌقددائ ٌهكددهم بهياس د هی ئٌس ٌكشدداف كددينه ئددهي ميغنا ٌسددٌه ه ي ئهيعٌةقهٌدده ئددهي
ماللهی ميقابٌلً لهبۆ هسخٌر كراٌه ئٌمانٌٌهن پاش كهشف ميفرهلا
عٌلم ،ئهي يهخ

ب ان

ئهلغازی فٌ ڕه بده مدهفهديم

هسخٌری ئهي كهينه بكدا يه لهفعدً بكدا نحدي درال هللا العظمد ئدهيٌش دهر

مؤمٌنه .ئهيه عٌةقهی ذات لهگهر كيلل مهخليقات.
فٌ دڕه يهخ د خۆش د بهحسددمان كرلٌدده لددهبۆ ب دهع دزهم بددرا دهشددبٌهمان كددرل بدده لٌسددم ،لٌسددك
كۆمپٌي هری ٌاخيل شرٌ

هسجٌل كه بداری دهعداال چد بده ضدريرهت بده ئده مدم يمدي ٌم زانٌبد

لهناي ئا ئهي جٌهازه هثبٌ

خۆی ئهگدهر شدرٌت بد مدهثدهلمدان بند

كرلٌه ،يه يهكي گي مان يهخ

شرٌ هكانٌش شكانلٌه لۆيهی ٌ مهخليقهم نهٌ انى بێ هئسٌر له فٌ ڕهی ذات بكا ،دٌ قييه دهم
له يجيل نٌٌه ماعهلای(هللا) ب ان فٌ ڕه بگۆڕی ٌ قييه هم نٌه ،يهباری هعداال دهرچ يٌسد ب
له جيملهی مهعليمات به كهلٌمهی عٌلم لهناي ئهيفٌ ڕهٌهی هثبٌت كرلٌه ،يه ئدهي جٌهدازه فٌ ڕهٌده
لهناي لاخٌل ئٌنسان لاناٌه .لدۆٌێ لده لدهحدهظدا

ٌهكدهم مندلاڵ بده فٌ دڕه دهعداميل لهكدا ،ده ا ئدهي

حاله هی كه فٌعلهن شعيري ئٌحساس ذٌهن ب ان مالله ئٌس ٌكشاف بكا ي كينه ئهي ماللهٌه كهشف
كا له مس يای خۆی هعاميل لهگهر بكا.
ِدم الدلٌن ْال َقدٌم)
هللا) َذل َ
دق ( َّ ِ
هللا الَّ ِدً َف َ َدر ال َّن َ
باری هعداال فدهرمييٌ ِ ( :ف ْ َدر َ َّ ِ
داس َعلَ ٌْ َهدا َال َ بْدلٌِ َل ل َِخ ْل ِ
(الريم  )02سێ كهلٌمه رهب لهكا بهٌهم ٌهكهمٌن فٌ ره پاشان خهلق هللا كهلٌمهی سێٌهم ذلدم الدلٌن
القٌم ،ئٌذهن باری هعاال ئهگهر جائٌزب حهزره

ئالهم

هعلٌم كرلب بده فٌ دڕه ،بدهند ئدالهمٌش

نهفس شت مهف يڕن لهسهر كديلل ئدهي مدهعليما اندهی كده بدارى دهعداال يٌسد ٌ  .دهعلٌمدٌش کده
ماللهی مهعليمى مهعليمدا

لده عدهالمه دهيه يهرگٌراٌده عدهالمده ٌدهعندً نٌشدان كدرلن ئدهثدهر ،كدي
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شييشهی سهعا

ئاسنهك بهبهركهيی ئهثهر بهجێ لێلد خدهلهشد پدێ لهگدي ر ئدهيه عدهالمه ده،

يهخ د خددۆی ق دهلٌم دهن ،ئهگددهر ح دهٌيانددات ێكددهر باٌدده يٌس د بٌان يٌس د باٌان لێكٌددان ف دهصددل كرلبددا
عةمه ٌان پێيه لهنا بهئاگر ٌان غالٌبهن گێٌان قيت لهكرل بهنهيعهم ميعهٌٌهن.
ئهصلً كهلٌمه له عهالمهيه ا ٌٌه نٌشان ،الٌهزالٌش ئهي كهلٌمهٌه لهي بيعله غێدر قٌرائد يكده بد
مددهيجيله لدده حدهٌا مددان ،مدهثلدهن هرلهيڵه ددهم عهلددهم خددۆی هٌدده .عهلددهم عٌددراق سدێ نجمهٌدده
لهبهٌن سێ رهنگان كهلٌمهک لهبهٌن نييسراٌه ،كابرای ئيممٌش كهرسم ي رهنگهكهی لٌت لهزانێ
ئهيه عهلهم عٌراقه .كابرای ئديمم كدهعهلدهمدى ئدهمرٌكا لهبٌند لهزاند ئدهيه عهلدهم ئهمرٌكاٌده
بهبێ ئهيهی قٌراءهي ك ابهی هبى ،ئهي هعلٌمه له حهٌدا مده زۆره دهبعدهن ئهمثٌلدهی پدێ نداي .
هرچ باری هعاال يٌس ب لهذات لدهناي فٌ دڕهی دهعلٌمد كرلٌده ،لدۆٌێ( َي َعلَّد َم آلَ َم األَسْ د َماء كلَّ َهدا)
(البقر  )07عههمه نهفس شت ناس ميعههمن فٌ ڕه هن ،لۆٌێ ئهگهر مةحدهزهي لٌقده ان لابٌ دێ
منلاڵ پداش لدهلاٌم بديين بده له لهقٌقده سدٌنگ لاكد خدۆی لهگدری ،دهعلدٌم كراٌده فٌ ره دهن ئدهيه
سٌنگ لاك خدۆٌ  ،يه قابلٌٌه دهم ي قيلره دهك ميعٌٌدهن لراٌ ده لێيهكدان ب دان شدٌری سدٌنگ
لاك خۆی بمژی ،پێش ئهيهی چايی بكرێ هيه چايی بب هيه لاك خۆی له ئافره

لٌكه فهصل كدا،

كهٌنێ چييه بايهش لاك خۆی كڕبب بێ لهنگ بكهيی ،ئهمما ئهگهر لهبايهش ئافرهت ٌان پٌايی
لٌكه هب گرٌان

دهر ميسد همٌدر بد  ،ئدهيه دهمييی دهعلٌمده بده فٌ دڕه ،ئهمثٌلدهی ئدهي ا زۆره

بهمهالٌٌن ئهمثٌلهی ئدهي امان هٌده لدهحدهٌدات .همييشدمان بدهي فٌ ڕهٌده فێدری زۆر شدت بدييٌن،
پرسٌار /لدۆ؟ كديي انٌمدان ياندای ئدهيهمان دهبييب فێدری ئدهي دهميي شد ه بدييبٌن؟ يهاڵم /لهبدهر
ئهيهی ئهصلهن ئهرضدٌٌهی ئدهي دهعلٌمده لدهناي لاخٌلمدان مدهيجيله .ئٌدذهن عٌةقدهی ندهيع بدهٌن
مهخليقات كديهن ئهيمهخليقا انده بدهي مياصدهفا انهعٌةقدهى مده لهگدهرٌان عٌةقدهم فٌ ڕٌٌده ،دهر
مهخليقهم صٌفهك مي همهٌٌزی هٌه ،لهبۆ هلهفدهم ميعدهٌٌدهن خدهلدق كراٌده ،عٌةقدهك ندهيع
هٌه لهگهرمهيلهگهر ئائهي هلهفهی كهئهي لۆی خهلق كراٌده ،بهياسد هی كدهشدف ئدهي حاله دهی كده
نايمدان ناميغنا ٌسدٌٌهت ،بهياسد هی كدهشددف

دهلهفٌٌده

ئددهي مدهخليقدده سهبرسددهبر پددهٌژه لايێدٌن

خه دهيات لريسدت لهكدهٌن ٌداخيل سدهری خدێ لهگدرٌن لده بدۆ لريسدت كرلند عٌةقدهك ندهيع
لهگهرذا ى رب العالمٌن ،كهٌنێ هلهف ئهي مهخليقانهمان زان بهي نسبه هی كه عٌةقهی لهگهر مه
هٌه ئهي يهخ

له انٌن فٌعلهن هعاميلً نهيع لهگهر ئا ئهي مهخليقا انهش بكهٌن ،پرسٌار /ئدهيه

كي لهكرا؟ يهاڵم /بهياس هی سهمع ي بهصهر ي فدؤال ،كده هرسدێكٌان يهسدٌلهبديين لدهناي لاخٌلمدان
ڕهب مان كهن بهي مهخليقا انه ،پرسٌار /باشه مهخليقا دهكان ميجديلن ئهمدهش يهسدائٌلهكانمان هٌده
لهلاخٌل خۆمان فارٌغٌن خۆمان ئهيحاله ه لريست لهكهٌن؟ يهاڵم /گي مان نهخێدر ،ئدهرضدٌٌه لدهناي
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لاخٌلمان هٌه ئهيٌش فٌ ڕهٌه ،فٌ ڕهٌه لافٌعه لهفعد ئهيذا ده لهكدا لدهبۆيهی ئهيعٌةقهٌده لريسدت
بكر  ،پرسٌار /باشه فٌ ڕهكه كي ئهي حاله دهی لهكدا ،لدهخۆی ڕا ئدهي ئٌشدهی لهكدا؟ يهاڵم /لدهجياب
نهخێر ،چينك ئهصدلهن فٌ دڕه ميعدههمده فٌ دڕه دهعلدٌم لراٌده دهعلدٌم كراٌده ،كدێ دهعلٌمد ئدهي
فٌ ڕهٌهی كرلٌه؟ ذا

رب العالمٌن (جل جةله) ،هر بهياس هی ئهي فٌ ڕهٌهشه لهكر ئٌس ٌعاب

ي ئٌس ٌجابهی رٌساال

ريسيل بكدر  ،بدهي فٌ ڕهٌهٌده حدهالل ي حدهرام لێدم فدهصدل لهكدر  ،بدهي

فٌ ڕهٌهٌه ئٌفعهل يال هفعهل ئٌس ٌجابه لهكدر  ،لدۆٌێ ٌهكدهمٌن مدهبدلهء لدهناي لٌدن لاخٌلدهٌ .هكدهمٌن
مهقصيلی هغٌری لٌن هلف له صهمٌمد ذات بدلا لاخٌلٌ د  ،حدهلٌثدهكد زۆر مدهشدهير هٌده لده
ت »البخدداري.
پێغهمبددهر (صددل هللا علٌدده يسددلم) لهگێرنددهيه كدده فددهرمييٌ  « :دِ َّن َمددا األَعْ َمددال ِبالن ٌَّددا ِ
خه دددددهم لدددددهبن كهلٌمدددددهی أعمدددددال نهٌفدددددهرميي دنمدددددا األقددددديال دنمددددداال فكٌر دنماال صدددددير دنمددددداالفهم
نهخێردنمااألعمال .چينك فٌعلهن نٌٌهت عهمهله نٌٌه هكه عهمهله ،هركه نٌٌه

كرل ئٌشد كرلٌده،

ئددهيهش ئٌح ٌدداج بدده م دهشددٌئه هٌدده .بدداری دهعدداال بدده لي ددف ي ك دهرم د خددۆی دن شدداءهللا ئددهيٌش
ين دِ َّال أَن ٌَ َشددا َء َّ
ٌِن)(ال كدديٌر  )21بدده م دهشددٌئهی ف دهضددل
هللا َربَ ْال َعددالَم َ
مهشددٌئهی ددهب ( َي َمددا َ َشدداؤ َ
يكهرهم خدۆی لهسد مان بگدری ،خدۆی مديهففٌقمدان بد  ،لهفعمدان بكدا لدهبۆ چاكده ،مدهنعمدان بكدا لده
خراپهٌ ،لاٌه

نهبهيي ي رٌسالٌمان به نسٌب كا ،ئٌمدان صدللٌقٌنمان بده نسدٌب كدا ،لدهگدهر خدۆی

صالٌقمان بکا ميخلٌص بٌن لهگهری ،صهرٌح بٌن لهگهری ،لهي ذهيا انه بٌن كه ه ا ئٌجال نهكرێن
لهسهر كيرهی ئهرز يعيلی هر بهميعههق له ئاسمان لهمٌنێ ،لهيانه بٌن كه ميس هخلهفن لهسهر
ئددهرض ،ددهيرٌث ك ديرهی ئددهرزٌان پددێ لهلر  ،دهمكددٌن لهكددرێن لهسددهر ئددهرز( .اندده ددي السددمٌع
البصٌر).
سبحان ربم رب العز عما ٌصفين يسةم عل المرسلٌن يالحمله رب العالمٌن.
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