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پێشەکی

ُ ابهلل من ُشرور أنفِسنا ، وسيِّئاِت أعمالنا ، َمن يَهِده  إنَّ احَلمَد هلل ، َنَمُده و نستعينُه وَنستغفرُه ، ونَعوذ 
هللا فال ُمضلَّ له ، وَمن ُيضلل فال هاِدَي له.

بێ  و  تەنها  و  نەبێت  )الله(  تەنها  بێت  پەرسنت  نییە شایستەی  وە شایەتی دەدەم هیچ خودایەک 
نـُْهْم يـَتـُْلو َعَلْيِهْم آَيتِِه َويـُزَكِّيِهْم  يِّنَي َرُسوًل مِّ هاوەڵە ، لە قورئانەکەیدا فەرموویەتی : )ُهَو الَِّذي بـََعَث ِف اْلُمِّ

ئه و  واتە: خوای گه وره   )اجلمعة/2(  مُِّبني(  َضاَلٍل  َلِفي  قـَْبُل  ِمن  َوِإن َكانُوا  َواحلِْْكَمَة  اْلِكَتاَب  َويـَُعلُِّمُهُم 
که    ، بوو   )( محمد  که   ناردن  بۆ  خۆیان  له   پێغه مبه رێکی  نه خوێنده واره کاندا  له ناو  که   خوایه یه  
ئایه ته کانی خوای گه وره یان به سه ردا ده خوێنێته وه ، )به  عه ره ب وتراوه  نه خوێنده وار له به ر ئه وه ی پێشرت 
پێغه مبه ریان بۆ نه ڕۆیشتووه ، یان خوێنده وارییه کی وایان نه بووه و خوێنده واریان که م بووه ( وه  پاکیان 
ده کاته وه  له  کوفرو شیرک و تاوان و ڕه وشتی خراپ، وه  فێره  قورئان و سوننه تیان ده کات )اْلِكَتاَب( واته : 
قورئان )َواحلِْْكَمة( حیکمه تیش واته : سوننه ت، یاخود حیکمه ت فێربوون و شاره زابوونه  له  دین ، هه ر 
چه نده  ئه مان له  پێشرتدا له  گومڕاییه کی زۆر ئاشکرادا بوونه  که  شه ریک دانان بووه  بۆ خوای گه وره  وه  

تاوان و سه رپێچی بووه ())( .

وە شایەتی دەدەم کە )محمد( )( بەندە و نێردراوی ئەوە ، ئەو کەسەی کە خوای گەورە منەتی 
ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ  خۆی رژاندە سەر بەندەکانیدا بە رەوانەکردنی و دەربارەی دەفەرموێت : )َلَقْد َمنَّ اللَّ
ْن أَنُفِسِهْم يـَتـُْلو َعَلْيِهْم آَيتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي  بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًل مِّ
َضاَلٍل مُِّبنٍي( )آل عمران/164( واتە : به دڵنیایى خوای گه وره  نیعمه تی خۆی ڕژاند به سه ر باوه ڕداراندا 
کاتێک که  پێغه مبه رێکی بۆیان نارد له  نه فسی خۆیان له  جنسی خۆیان ئه ویش وه کو ئه وان مرۆڤ بوو ، 
که  ئایه ته کانی خوای گه وره یان به سه ردا ئه خوێنێته وه  ئه وان که  نه خوێنده وار بوون ، وه  پاکیان ئه کاته وه  
له  کوفرو شیرک و تاوان ، وه  فێری قورئان و سوننه تیان ئه کات، حیکمه ت، واته : سوننه ت ، هه ر چه نده  

ئه مانه  پێش هاتنی پێغه مبه ری خوا )( له  گومڕاییه کی زۆر ئاشکرادا بوون( 

اما بعد:

خوای گەورە پێغەمبەرەکەی )محمد( ی )( رەوانە کردووەو هیدایەتێکی روون و دینێکی حەقی لە 
گەڵدا ناردووە ، بۆ ئەوەی خەڵکی لە تاریکستانەوە دەرکات بۆ رووناکی ، وە لە گومڕاییەکی ئاشکراوە 
بۆ هیدایەتێکی تەواو و روون ، ئەو هیدایەتەی کە سنگەکان پێی فراوان دەبنەوە و دڵەکان پێی ئارام 
دەبنەوە ، جا )هیدایەت( بریتییە لە زانستی بە سوود و )دین الحق( بریتییە لە کرداری چاکە ، وە لەسەر 

ئەم دوو پایە مەزنە ژیانی خۆش و ئارام بنیات دەنرێت .

))( هەموو تەفسیری ئایەتەکانی ئەم کتێبە لە تەفسیری )رێبەر(ەوە وەرگیراوە . 
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

هەر  گردووە  خۆی  لە  گەورە  خوای  کیتابەکەی  پێیەتی  پێویستیان  مرۆڤەکان  ئەوەی  هەموو  وە 
بۆ  هاتووە  رەوانەکە  و  پاک  ئەمجار سوننەتە   . رەوشتیان  و  مامەڵەیان  و  پەرستنیان  و  بیروباوەڕیان  لە 
روونکردنەوەی ئەوەی لە قورئانەکەدا بە گشتی باسکراوە و تەفسیری ئەوەی نادیار و ناروونە و وردکردنەوەی 

ئەوەی بە گشتی باسکراوە ، هەروەکو پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی: )َأل ِإّنِ أُوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمثـَْلُه 

َمَعُه())( واتە : خوای گەورە قورئانی پێ بەخشیوم و هاوشێوەکەی لە گەڵدایە )واتە : سوننەت ( .
جا عەقیدەی ئیسالمی کۆڵەکەی ئەم دینەیە ، وە بنەماکەیەتی ، وە نهێنی هێز و دەرکەوتن و زاڵبونی 

بە سەر هەموو دینەکانی تردا ، چونکە چەندین تایبەمتەندی ناوازەی تێدایە ، لەوانە :

یەکەم : تەوحید : یەکتاپەرستی بۆ خوای گەورە بە پەرسنت و بۆ پێغەمبەری خوا )( بە شوێنکەوتن .

دووەم : تەوقیف : چونکە سەرچاوەکەی لە الیەن خوای گەورەوەیە ، نابێت لە قورئان و فەرموودە 
تێپەرکات ، بە هیچ شێوەیەک لە بۆچوون یان لە قیاسەوە وەرناگیرێت .

سێیەم : گونجاندنی لە گەڵ فیرتەتی پاک و ساغدا ، کە خوای گەورە خەڵکی بەو فیرتەتە پاکە گۆش 
کردووە لە پێش ئەوەی شەیتانەکان گومڕایان بکەن و لە خشتەیان بەرن.

چوارەم : گونجاندنی لە گەڵ عەقڵی ساغ و سەلیمدا ، کە لە گومانەکان و شەهەواتەکان پارێزراو و 
سەالمەت بووە .

ئیلال  بوارەکانی ژیان و گەردوون و مرۆڤی نەهێشتووەتەوە  لە  بوارێکی  : هیچ  : گشتگیری  پێنجەم 
روونی کردووەتەوە .

شەشەم : لێکچوون : هەندێکی هەندەکەی تر پشرتاست دەکاتەوە ، بە هیچ شێوەیەک دژ بە یەک و 
جیاوازی لە نێوان وشەکانیدا نییە .

حەوتەم : ناوەندیبوون : جا ئەوە ترازووی میانڕەوییە لە نێوان توندڕەوی و کورترەویدا لە نێوان هەموو 
جۆرە بۆچوونەکاندا .

جا ئەم تایبەمتەندییە ئەم بەرهەمانەی الی خوارەوەی بەرهەم هێناوە :

یەکەم : هێنانەدی پەرسنت بۆ پەروەردگاری جیهانیان ، وە رزگار بوون لە کۆیالیەتی دروستکراوەکان .

دووەم : هێنانەدی شوێنکەوتنی پێغەمبەری خوا )(، وە دەربازبوون لە بیدعە و بیدعەکاران .

و  دانا  و  دروستکار  بە  بتەو  پەیوەندییەکی  بە  ئەویش   ، دڵئارامی  و  دەروون  حەوانەوەی   : سێیەم 
بەڕێوەبەری زەوی و ئاسامنەکان .

))(  رواه ابو داود برقم )4604( من حدیث املقدام بن معِد یکرب.
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چوارەم : رازیبوونی فیکری ، وە یەک لە دوای یەک و رێزبەندی عەقڵی و مەنتیقی ، وە سەالمەتبوون 
لە دژ بەیەک و ئەفسانەکان.

پێنجەم : وەاڵمدانەوەی داواکارییەکانی رۆح و جەستە ، وە تەواوکاری لە نێوان باوەڕ و رەفتاردا .

وە   ، دەخۆن  خەمی  و  کارەکانیان  دەستپێکی  دەکەنە  عەقیدە  ئوممەتە  ئەم  زانایانی  بەردەوام  وە 
هەموو هەوڵ و تێکۆشانیان دەخەنە گڕ بۆ فێربوونی و جێ بە جێکردنی ، وە لەو بارەوە چەندین دەقی 
کورت و راڤەی دوور و درێژیان دەنوسنەوە ، هەندێ جار عەقیدەی پێشین بە گشتی روون دەکەنەوە و 
هەندێ جار مەسەلەیەکی دیاری کراو ، وە هەندێ جار وەاڵمی ئارەزوو پەرستان و بیدعەکارە گومڕاکان 

دەدەنەوە .

رێکی  و  بکەمەوە  روونی  و  بکەمەوە  نزیک  عەقیدە  مەسەلەی  و  بابەت  هەندێ  زانی  باشم  بە  وا 
فەرموودە  لە  کە  ئیامن  بنەماکەی  شەش  بۆ   )( خوا  پێغەمبەری  رێکخستنەکەی  هەروەکو  بخەم 
بەناوبانگەکەی جربیلدا هاتووە ، و تەنها پشتم بە دەقی هەردوو وەحییەکە بەستووە : قورئانی پیرۆز 
و سوننەتی پێغەمبەری خوا )( ، وە بۆ هەر یەکێک لەو بنەمایانە هەموو ئەو باسانەم کردووە کە لە 
خۆی دەگرێت ، پاشان باسی ئەو تاقامنەم کردووە کە لەو باسەدا گومڕا بوون و وەاڵمیانم داوەتەوە بە 

کورتی .

لە ئەنجامدا ئەم عەقیدەیە هاتە کایەوە کە لە نێوان کورتی و درێژیدا خۆی دەبینێتەوە ، وە روونی و 
سووک و ئاسانی لە تایبەمتەندییەکانی ئەم کتێبەیە ، بۆ ئەوەی هەموو تاکەکانی موسڵامنان سوودی لێ 
ببینن ، وە مەبەستەکە بگات کە ئەویش شارەزابوونە لە بیروباوەڕی پێشین بە دەستەواژەیەکی سووک 

و ئاسان و رێکخستنێکی بابەتیانە ، ناوم ناوە :

))عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان((

داوا لە خوای بااڵدەست دەکەم ئەم کارەم تەنها لە پێناوی ئەودا کردبێت و سوودی بۆ بەندەکانی 
هەبێت و صەاڵت و سەالم لەسەر پێغەمبەرمان محمد )( و لەسەر هەموو کەسوکار و هاوەاڵنی .

بە پێنووسی

 د. أحمد بن عبدالرحمن القايض

کۆلێجی شەریعە و دیراساتی ئیسالمی – بەشی عەقیدە

زانکۆی )القصیم(

پێشەکی
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عەقیدەی ئاسان
لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

و  کتێبەکانی  و  فریشتەکانی  و  خوا  بە  باوەڕبوون  لە  بریتییە  ئیسالمی  عەقیدەی  بنمیچی  و  بنەما 
پێغەمبەرانی و رۆژی دوایی و قەدەر خەیر و شەڕەکەی .

َوالنَِّبيِّنَي(  َواْلِكَتاِب  َواْلَماَلِئَكِة  اْلِخِر  َواْليـَْوِم  اِبللَِّ  آَمَن  َمْن  اْلِبَّ  )َولَِٰكنَّ  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 

)البقرة/177( واتە : به ڵکو چاکه  ئه وه یه  که  هه ر که سێک ئیامن بێنێ به خوای گه وره و به ڕۆژی دوایی و 
به  فریشته کان و به  کتێبه  ئاسامنیه کان و به  سه رجه م پێغه مبه رانی خوای گه وره ( .

ۚ ُكلٌّ آَمَن اِبللَِّ  َواْلُمْؤِمُنوَن  ِإلَْيِه ِمن رَّبِِّه  أُنزَِل  ِبَا  هەروەها خوای گەورە دەفەرموێت : )آَمَن الرَُّسوُل 

َوُرُسِلِه( )البقرة/285( واتە : پێغه مبه ری خوا )( وه  باوه ڕداران ئیامنیان به و قورئانه   َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه 
پیرۆزه  هێناوه  که  له الیه ن په روه ردگاره وه  بۆیان دابه زیوه ، وه  به  هه موو ئه و شتانه ی که  له م قورئانه دا 
هه یه  هه موویان ئیامنیان به  خوای گه وره و مه الئیکه ته کانی و کتێبه  ئاسامنیه کانی و پێغه مبه رانی هێناوه(.

َواْلِكَتاِب  َرُسولِِه  َعَلٰى  نـَزََّل  الَِّذي  َواْلِكَتاِب  َوَرُسولِِه  اِبللَِّ  آِمُنوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  وە دەفەرموێت  )َي 

بَِعيًدا(  َضاَلًل  َضلَّ  فـََقْد  اْلِخِر  َواْليـَْوِم  َوُرُسِلِه  وَُكتُِبِه  َوَماَلِئَكِتِه  اِبللَِّ  َيْكُفْر  َوَمن  قـَْبُل  ِمن  أَنَزَل  الَِّذي 
)النساء/136( واتە : ئه ی باوه ڕداران ئیامن بێنن به  خواو پێغه مبه ری خوا )( واته : دامه زراو بن له سه ر 
ئیامنه که تان وه  به رده وام بن له سه ری وه  ئیامن بێنن به و کتابه ی که  خوای گه وره  دایبه زاندووه  بۆ سه ر 
پێغه مبه ره که ی )( که  قورئانی پیرۆزه ، وه  ئیامن بێنن به هه موو ئه و کتێبه  ئاسامنیانه ی تر که  له  پێش 
قورئاندا خوای گه وره  دایبه زاندووه  ، به اڵم هه ر که سێک کوفر بکات به  خوای گه وره و مه الئیکه ته کانی 
و کتێبه  ئاسامنیه کانی و پێغه مبه رانی و ڕۆژی دوایی ئه وه  گومڕاو وێڵ بووه و له  ڕێگای ڕاست الیداوه  

گومڕابوونێکی زۆر دوور( .

وە دەفەرموێت : )ِإنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر( )القمر/49( واتە : ئێمه  هه موو شتێکامن به  قه ده ر 
دروست کردووه و هه موو شتێک بڕاوه ته وه و بڕیارمان له سه ر داوه ( .

 ، ابهلل  تؤمن  ))أن   : لێکرد-  ئیامنی  پرسیاری  -کاتێ  فەرموو  جربیلی  بە   )( خوا  پێغەمبەری  وە 

ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الخر ، وتؤمن ابلقدر خريه وشره((   واتە : - ئیامن - ئەوەیە باوەڕی 
تەواو بهێنیت بە خوای گەورە و فریشتەکانی و کتێبە ئاسامنییەکان و هەموو پێغەمبەران و رۆژی دوایی 

و باوەڕیش بە قەزاو قەدەر بهێنیت چ چاک بێت یان خراپ(())(.

))( رواه مسلم برقم )8( من حديث عمر. 
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باوەڕبوون بە خوا
ئەو  هەر  وە   ، گەورە  خوای  بوونی  بە  بتەو  و  چەسپاو  باوەڕێکی  لە  بریتییە  خوا  بە  باوەڕبوون 
 ، نییە  پەرسنت  شایستەی  ئەو  لە  و جگە  پەرستنە  شایستەی  ئەو  تەنها  و  شتێکە  پەروەردگاری هەموو 
وەصفکراوە بە چەندین وەصفی کامل و تەواو ، پاک راگیراوە لە هەر صیفەتێک کەموکورتی تێدا بێت .

وە باوەڕبوون بە خوا چوار باس و بابەت لە خۆ دەگرێت :

یەکەم : باوەڕ بە بوونی :

ِلَك بَِنَّ اللََّ ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّ  بوونی خوا حەقرتین حەقەکانە : )ذَٰ
ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبرُي( )احلج/62( واتە : وه  به م شێوازه  خوای گه وره  خواو په رسرتاوی حه قه  وه  به ڵێنه کانی 
حه قه  وه  ئه وانه ی که  جگه  له  خوای گه وره  ئه په رسرتێن ئه و په رسرتاوانه  هه موویان پووچه ڵ و به تاڵ و 
بێ بنه مان وه  به  دڵنیایى خوای گه وره  زۆر به رزو بڵنده  له  زاتی پیرۆزیدا وه  له  کرده وه کانیدا، وه  خوای 

گه وره  زۆر گه وره یه (.

فَاِطِر  َشكٌّ  اللَِّ  َأِف  ُرُسُلُهْم  )قَاَلْت    : ناپەسەندە  کارێکی  ناپاکی و  و  بوختان  بوونیدا  لە  وە گومان 
 : واتە  )إبراهيم/10(  مَُّسمًّى(  َأَجٍل  ِإَلٰ  رَُكْم  َويـَُؤخِّ ُذنُوِبُكْم  مِّن  َلُكم  لِيـَْغِفَر  َيْدُعوُكْم  َوالْرِض  السََّماَواِت 
به دیهێنه رو دروستکاری  که   گه وره دا  له  خوای  و گومان هه یه   ئایا دوودڵى  پێیان وتن:  پێغه مبه رانیان 
ئاسامنه کان و زه ویه کانه  که  بانگتان ئه کات بۆ ئیامن هێنان پێی وه  بۆ یه کخواپه رستى خوای گه وره  تا 
تا کاتێکی دیاریکراو، واته : سزاتان نه دات وه   تاوانه کانتان خۆش بێت وه  دواتان بخات  له   به هۆیه وه  

له ناوتان نه بات تا خۆتان کاتی مردنتان دێت( .

ُؤلِء  وە نکۆڵی کردن لە بوونی خوادا فیززلی و تەکەبور و ستەم و کوفرە : )قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أَنَزَل هَٰ
ِإل َربُّ السََّماَواِت َوالْرِض َبَصائَِر َوِإّنِ لظُنَُّك َي ِفْرَعْوُن َمثـُْبورًا( )اإلسراء/201( واتە : موىس فه رمووی: 
ئه ی فیرعه ون به  دڵنیایی تۆ ئه زانی ئه م نیشانه و موعجیزانه  که س داینه به زاندووه  ته نها په روه ردگاری 
ئاسامنه کان و زه وی نه بێ که  به ڵگه ی ڕوون و ئاشکرایه و به چاو ئه بیرنێت وه  من یه قینم هه یه  ئه ی 

فیرعه ون که  تۆ به هیالک چوویت و زه ره رمه ندی( .

وە خوای گەورە دەفەرموێت : )قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي )23( قَاَل َربُّ السََّماَواِت َوالْرِض َوَما 
بـَيـْنـَُهَما ِإن ُكنُتم مُّوِقِننَي )24( قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأل َتْسَتِمُعوَن )25( قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آاَبِئُكُم الوَِّلنَي )26( 
قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي أُْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن )27( قَاَل َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْنـَُهَما ِإن ُكنُتْم تـَْعِقُلوَن 
ًا َغرْيِي لْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننَي )29(( )الشعراء/23-29( واتە : فیرعه ون  )28( قَاَل لَِئِن اتََّْذَت ِإلَٰ
)(فه رمووی:  )23( موسا  کێیه ؟  ئه که ی چیه و  باسی  تۆ  په روه ردگاری هه موو جیهانه ی  ئه و  وتی: 
په روه ردگاری هه ر حه وت ئاسامنه که و هه ر حه وت زه ویه که و ئه وه ی له  نێوانیاندایه  خواو به ڕێوبه رو 
و  سوکایه ىت  وه کو  فیرعه ون  هه یه )24(  یه قینتان  و  دڵنیایی  ئێوه   ئه گه ر  هه موویه تی  هه ڵسوڕێنه ری 
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گاڵته  پێکردن به وانه ی ده وروپشت و ده ست و پێوه نده کانی خۆی وت ئایا نابیسنت و پێتان سه یر نیه  
باوک  په روه ردگاری  ئێوه و  په روه ردگاری  الله  فه رمووی:   )( موسا  ئه ڵێ؟)25(  چی   )( موسا 
ئێوه   الی  بۆ  نێردراوه   که   پێغه مبه ره ی  ئه م  به ڕاستی  وتی:  فیرعه ون   )26( پێشینه یشتانه   باپیرانی  و 
که  موسایه  )( که سێکی شێته ، گاڵته ی پێئه کرد)27( موساش )( فه رمووی: په روه ردگاری من 
په روه ردگاری ڕۆژهه اڵت و ڕۆژئاواو ئه وه ی له  نێوانیاندایه ، وه  هه مووی موڵکی خوای گه وره یه و خۆى 
هه ڵی ئه سووڕێنێ ئه گه ر ئێوه  عه قڵتان هه یه و بیر ئه که نه وه)28( فیرعه ون که  ده مکوت کرا به  به ڵگه  
و قسه ى نه ما په ناى برد بۆ هێزو ده سه اڵىت و هەڕەشەی لێ کردو وتی: ئه ی موسا )( ئه گه ر جگه  

له  من خوایه کی تر بۆ خۆت بڕیار بده ی ئه وه  ئه تخه مه  به ندینخانه وه (.

چەندین بەڵگە هەن بۆ سەملاندنی بوونی خوای گەورە ، لەوانە :

)- غەریزە و رسوشتی ساغ

فێری  کەسێک  هیچ  ئەوەی  بێ  بە  وەرگرتووە  لەسەر  مرۆڤ رسوشتی  کە  فیرتەتەیە  ئەو  ئەوەیش 
کردبێت.

خوای گەورە دەفەرموێت : )فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّ الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها ل تـَْبِديَل ِلَْلِق 
ِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ل يـَْعَلُموَن( )الروم/30( واتە : ئه ی محمد )( تۆ ڕووی خۆت  اللَِّ ذَٰ
به  پاکی ڕابگره و دامه زراو به  له سه ر دین و ته وحیدى خوای گه وره  ئه م دینه  پاکه  ئه و فیرته ته  پاکه یه  که  
خوای گه وره  خه ڵکی خستۆته  سه ری، واته : خه ڵکى که  له  دایک ده بن له سه ر فیرته تی پاکی ئیسالمن، 
دواتر دایک و باوک و ده وروبه ر ده یانگۆڕن و کاریگه ریان لێده که ن هیچ گۆڕانێک به سه ر دروستکراوی 
خوای گه وره دا نایات، واته : ئه وه ی له سه ر فیرته ته که ی خۆی مبێنێته وه  له سه ر ته وحیده ، یاخود خه ڵکى 
له سه ر فیرته ىت پاکى ئیسالم و یه کخواپه رستى المه ده ن و وازیان لێبێنن ئا ئه مه  دینی ڕێک و ڕاست و 

دامه زراوه  به اڵم زۆربه ی خه ڵکی نازانن(.

رَانِِه أَْو  پێغەمبەری خوا )( دەفەرموێت :  َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإل يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه أَْو يـَُنصِّ
َسانِه(()4( واتە : هیچ منداڵێک نییە ئیلال لەسەر فیرتەتی پاکی ئیسالم لە دایک دەبێت ، جا دایک و  ُيَجِّ

باوکی دەیکەنە جولەکە یان دەیکەنە گاور یان دەیکەنە مەجوسی )ئاگرپەرست ( .

وە لەریوایەتێکی تردا کە لە موسلیمدا هاتووە : )ما من مولود يولد إل وهو على امللَّة( واتە : هیچ 
منداڵیک لەدایک نابێت ئیلال لەسەر ئەم میللەتی ئیسالمەیە( .

وە لەریوایەتێکی تردا هەر لە موسلیمدا هاتووە : )) إل على هذه امللَّة ، حىت يبنيِّ عنه لسانه(( 
واتە : ئیلال لەسەر میللەتی ئیسالمە ، تاوەکو بە زمانی روونی دەکاتەوە( وە لە ریوایەتێکی تردا هەر الی 

)4( رواه البخاري برقم )58))( 
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َ عنه لسانه(()5(  واتە : هیچ منداڵێک نییە  موسلیم : ))ليس مولود يولد إل على هذه الفطرة ، حىت يَعبِّ
ئیلال لەسەر ئەم فیرتەتە پاکە لە دایک دەبێت ، تاوەکو بە زمانی دەری دەبڕێت((

جا هەموو دروستکراوێک لە سەر فیرتەتە ئەصڵییە پاکەکەی خۆی مابێتەوە ، لە ناخی خۆیدا باوەڕ 
بە بوونی خوای گەورە دەکات ، ئیلال مەگەر شتێک بێت بەسەر ئەو فیرتەتەدا و تێکی بدات ، خوای 
گەورە لە فەرموودەیەکی قودسیدا دەفەرموێت : )) إن خلقُت عبادي حنفاء كلَّهم وإهنم أتتهم الشياطني 
فاجتالتهم عن دينهم(()6(  واتە : من هەموو عەبدەکانی خۆمم لە سەر دینی پاک دروست کردووە ، بەاڵم 

شەیتانەکان هاتن بۆ الیان و لەسەر دینە پاکەکە دووری خستنەوە و تێکی دان((.

وە رەنگە جاری وا هەبێت پەردەیەک لە گومانەکان و شەهەواتەکان فیرتەتەکەی داپۆشێت ، بەاڵم 
لە کاتی کێشە و تەنگانەدا حەقیقەتەکەی دەرکەوێت ، خوای گەورە دەفەرموێت :  )فَِإَذا رَِكُبوا ِف اْلُفْلِك 
َدَعُوا اللََّ ُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن فَلمَّا َنَّاُهْم ِإَل اْلبـَرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكوَن( )العنكبوت/65( واتە : هاوه ڵبڕیارده ران 
کاتێک که  سواری که شتیه کان ئه بن له ناو ده ریادا کاتێک شه پۆلی ئاوه که  زۆریان بۆ دێنێ نزیکه  نقوم 
بن به وپه ڕی دڵسۆزى و ئیخالسه وه  له  خوای گه وره  ده پاڕێنه وه و ته نها داوای فریاکه وتن له  خواى گه وره  
ئه که ن وه  کاتێک خوای گه وره  دوعایان قه بوڵ ده کات و ڕزگاریان ئه کات بۆ وشکانی دیسانه وه  ئه وان 

شه ریک بۆ خوای گه وره  بڕیار ئه ده ن(.

)- عەقڵی روون و ئاشکرا 

یەکالی  خۆی  الی  و  دەزانێت  ئەویش   ، شەهەواتەکان  و  گومان  لە  پارێزراوە  کە  عەقڵەیە  ئەو 
کردووەتەوە کەوا دروستکراوەکان دەبێت دروستکارێکیان هەبێت ، چونکە ناکرێت بە صودفە دروست 
ناتوانێن  نەبوو  شتێکی  ،چونکە  بکەن  دروست  ناکرێتیش خۆیان خۆیان  وە   ، دروستکار  بێ  بە  و  بن 
بوونێک دروست بکات ، بۆیە دەبێت دروستکارێک هەبێت کە ئەویش )الله(یە پاکی و بێگەردی بۆ 

ئەو خوایە .

بۆ  دان  فیدیە  مەبەستی  بە   )( خوا  پێغەمبەری  الی  بۆ  هات  موتعیم(  کوڕى  )جوبه یرى  کاتێ 
 )( رزگارکردنی دیلەکانی غەزای بەدر – ئەو کاتە کەسێکی مورشیک بوو - ، گوێی لە پێغەمبەری خوا
بوو لە نوێژی ئێوارەدا سورەتی )الطور(ی دەخوێند ، کاتێ گەیشتە ئەو ئایەتەی کە دەفەرموێت: )أَْم 
ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَاِلُقوَن )35( أَْم َخَلُقوا السََّماَواِت َوالْرَض َبْل ل يُوِقُنوَن )36( أَْم ِعْنَدُهْم 
َخزَاِئُن َربَِّك أَْم ُهُم اْلُمَسْيِطُروَن )37( )الطور: 35 - 37( واتە : یاخود ئایا ئێوه  به بێ هیچ شتێک دروست 
کراون و له  هیچ دروست کراون؟ یاخود خۆتان خۆتانتان دروست کردووه ؟ نه خێر هیچیان نیه  به ڵکو 
خوایه ک هه یه  که  ئێوه ی دروست کردووه )35( یاخود ئایا ئێوه  ئاسامنه کان و زه ویتان دروست کردووه ؟ 
نه خێر وانیه  به ڵکو ئێوه  یه قینتان نیه و له  گوماندا ئه ژین)36( یاخود ئایا خه زێنه کانی خوای گه وره  به  

)5( أخرجه البخاري برقم )58))( ومسلم برقم )658)( من حديث أيب هريرة .

)6( رواه مسلم برقم )865)( ضمن حديث طويل ، من حديث عياض بن حامر املجاشعي .
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ده ست ئێوه یه  له  ڕزق و ڕۆزی و باران بارین؟ یاخود ئایا ئێوه  زاڵ و بااڵده  سنت به سه ر ئه م شتانه دا یان 
به سه ر دروستکراوه کانی خوای گه وره دا؟ یان ئایا ئێوه  لێپرسینه وه  له گه ڵ خه ڵکیدا ئه که ن؟ واته : وانیه و 

هیچتان به ده ست نیه ))7( 

 )جوبه یرى کوڕى موتعیم( ده فه رموێت: که گه یشته  ئه م ئایه تانه  نزیک بوو دڵم بفڕێت و ئاگام له  
خۆم نه مێنێت)7( ، وه ئەوەش سەرەتای ئەوەبوو ئیامن بچێتە دڵییەوەو  هۆکار بوو بۆ موسڵامن بووىن.

بوو عەقڵی روون و  اإليادي(  ناوی )قس بن ساعدة  نەفامیدا  کە  لە سەردەمی  وتاربێژی عەرەب 
ئاشکرای کردە بەڵگە و فەرمووی : پاشەڕۆی واڵخێک بەڵگەیە لەسەر واڵخەکە ، وە شوێن پێ بەڵگەیە 
لەسەر رۆیشتنی کەسێک ، جا ئاسامنی خاوەن بورجەکان و زەوی خاوەن رێگا و رێچکەکان ، ئایە ئەوانە 

بەڵگە نین لەسەر دروستکاری شارەزا !؟(.

)- هەستی دیار و بیرناو :

َ َلُْم أَنَُّه احلَْقُّ( )فصلت/53(  خوای گەورە دەفەرموێت :) َسُنرِيِهْم آَيتَِنا ِف الفَاِق َوِف أَنُفِسِهْم َحىتَّٰ يـَتـَبـنيَّ
واتە : ئێمه  نیشانه ی تاک و ته نهایی و گه وره یی و تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره و ڕاستگۆیی قورئانیان 
، وه  له  نه فسی  نیشان ئه ده ین له  لوتکه و ئاسامندا له  خۆرو مانگ و ئه ستێره کاندا، له  شه و و ڕۆژدا 
له و  الفَاِق(  )ِف  یاخود  پێکهێناون،  چۆن  الشه ی  و  کردوون  دروستی  چۆن  گه وره   خوای  که   خۆیاندا 
شوێنانه ی که  لێتان نزیکه  وه کو )غه زای به درو فه تحی مه ککه ( یاخود له و شوێنه  دوورانه دا که  فه تحی 
تا بۆتان ده رکه وێ ئه م قورئانه  پیرۆزه  حه قه و له الیه ن خوای   ، ئه که ن و ئیسالمی تێدا باڵو ده بێته وه  

گه وره وه  هاتووه (.

 وە چەند شێوە و شێوازێکی هەیە ، لەوانە : ئایەتی پێغەمبەران و کەراماتی پیاوچاکان و ئەولیا و 
واڵمدانەوەی ئەوانەی داوای لێ دەکەن .

خوای گەورە دەربارەی )نوح( پێغەمبەر )( دەفەرموێت :)َفَدَعا َربَُّه َأّنِ َمْغُلوٌب فَانـَْتِصْر )10( 
فَفَتْحَنا أَبـَْواَب السََّماِء ِبَاٍء ُمنـَْهِمٍر )11( َوَفجَّْرَن الْرَض ُعُيوًن فَاْلتـََقى اْلَماُء َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدَر )12( َوَحَْلَناُه 
َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر )13( َتْرِي ِبَْعيُِنَنا َجزَاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر )14(( )القمر/10-14( واتە : نوحیش 
)( له  خوای گه وره  پاڕایه وه : ئه ی په روه ردگار ئه وان زاڵ بوونه  به سه ر منداو من تواناى ئه وانم نیه  
تۆ تۆڵه یان لێ بسه نه و دینه که ی خۆت سه رخه  )0)( خوای گه وره ش ئه فه رمووێ: ده رگاکانی ئاساممنان 
کرده وه  به  ئاوێکی خوڕو به لێزمه ، واته : ئاوه کان له  هه وردا نه بووه  وه کو باران بارین به ڵکو ده رگاکانی 
ئاسامنی کرده وه و به بێ هه ور ئاوێکى بێوێنه  ڕژایه  سه ریاندا)))( وه  هه ر هه موو زه ویشامن ته قانده وه  
، هه ردوو  لێهه ڵده قواڵ  ئاوى  کردنیش  نان  ته نورى  ته نانه ت  ده رچوو،  لێ  ئاوی  ته قایه وه و  کانی  وه کو 
ئاوی ئاسامن و ئاوی زه وی یه کیان گرت بۆ کارێک که  خوای گه وره  بڕیاری له سه ر دابوو که  ئه بێ نقوم 
بن)))(وه  نوح )( و باوه ڕدارامنان هه ڵگرت له سه ر ئه و له وح و دارانه  )َوُدُسٍر( واته : که شتییه که  که  

)7( رواه البخاري برقم )050)( ، )))40( ، )4854(.
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له  دارو بزمار پێکهاتبوو )))( وه  که شتیه که  له به ر چاوی ئێمه و به  فه رمان و پاراستنی ئێمه  ئه ڕۆی ئه مه  
وه کو سزایه ک بۆ ئه و که سانه ی که  کوفریان کرد به  پێغه مبه ره که ی خوا )( ، یان وه کو پاداشتێک بۆ 

)(4()( نوح

وە دەفەرموێت : )فََأْوَحيـَْنا ِإَل ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانـَْفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم 
ِف  ِإنَّ  الَخرِيَن )66(  َأْغَرقـَْنا  ُثَّ  َأْجَِعنَي )65(  َمَعُه  َوَمْن  ُموَسى  َوَأْنَيـَْنا   )64( الَخرِيَن  َثَّ  َوأَْزَلْفَنا   )63(
َذِلَك ليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِننَي )67(( )الشعراء/63-67( واتە : خوای گه وره  ئه فه رمووێ: وه حیامن 
به   بوو  بوو،  له ت  ده ریاکه    ، ده ریاکه دا  به   بیده   ده ستته وه یه   به   گۆچانه ی  به و  نارد   )( موسا  بۆ 
زه ویه کی وشک وه  به  ئیزنی خوای گه وره  ئاوه که  به رز بووه وه و هه ر شه پۆلێکی وه کو پارچه  شاخێکی 
گه وره  له  ئاسامن ڕاوه ستاو بوو به  دوانزه  ڕێگا، له به ر ئه وه ی دوانزه  هۆز بوون بۆ ئه وه ی هه ر هۆزێک 
وشکانیدا  به ناو  کردو  وشکی  ناردو  بای  گه وره   خوای  ئاوه که یش  نێوانی  وه   بپه ڕنه وه ،  ئیرساحه ت  به  
تێ ئه په ڕین، وه  تاق و که لێنی له  نێوان ئاوه کاندا کرده وه  تا له  یه کرتى دیار بن و دڵنیا بن هه موویان 
ناو  تا چوونه   له  ده ریاکه   ئه له وێدا فیرعه ون و سه ربازه کانیامن نزیک کرده وه   رزگاریان بووه ))6( وه  
ده ریاکه وه  ئه وانیش به  دوایاندا ڕۆیشنت)64( موساو )( ئه وانه ی له گه ڵیاندا بوون هه موومان ڕزگار 
کردن و له  ده ریاکه  په ڕینه وه )65( پاشان فیرعه ون و سه ربازو وه زیرو ده ست و پێوه ندیامن هه مووی 
موعجیزه یه کی  و  ئایه ت  به ڕاستی  ئه مه   که   نه بوو)66(  رزگاریان  که سیان  کردو  غه رق  ئاوه که دا  له ناو 
که مێکیان  ته نها  نه هێنا  ئیامنیان  به اڵم زۆربه یان  تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره  ده رئه خات  گه وره یه و 

نه بێ وه کو )ئاسیای خێزانی فیرعه ون()67(

وە خوای گەورە دەربارەی پێغەمبەرەکەی کە عیسایە )( دەفەرموێت : )َوَرُسوًل ِإَلٰ َبِن ِإْسرَائِيَل 
َن الطِّنِي َكَهيـَْئِة الطَّرْيِ فَأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن طَيـْرًا بِِْذِن اللَِّ َوأُْبرُِئ  َأّنِ َقْد ِجئـُْتُكم ِبيٍَة مِّن رَّبُِّكْم َأّنِ َأْخُلُق َلُكم مِّ
ِلَك َليًَة  اْلَْكَمَه َواْلَبـَْرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتٰى بِِْذِن اللَِّ َوأُنـَبُِّئُكم ِبَا َتُْكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِف ذَٰ
لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي( )آل عمران/94( واتە : وه  ئه یکاته  پێغه مبه رێک و ئه ینێرێ بۆ الی به نی ئیرسائیل 
وه  پێیان ئه ڵێ: من الی خوای گه وره وه  موعجیزه م بۆتان هێناوه  ، من له  قوڕ وه کو شێوازی باڵنده تان 
ئه بێته   ئیزنی خوای گه وره   به   ئه که م  پیا  ئه که م فووی  ئه وه  که  دروستی  ئه که م وه  دوای  بۆ دروست 
باڵنده یه ک و ئه فڕێ به  ئاسامندا ، وه  کوێرو نابینای زکامک و به ڵه ک چاک ئه که مه وه  به  ئیزنی خوا ، وه  
مردوو زیندوو ئه که مه وه  به  ئیزنی خوای گه وره ، خواى گه وره  ئه م موعجیزانه ى پێبه خىش چونکه  له و 
سه رده مه دا زانستى پزیشکى باڵو بوو، وه پزیشکه کان تواناى چاره سه رى ئه م شتانه یان نه بوو ، وه  له  
ماڵه وه  هه ر شتێک ئه خۆن یان هه ڵیده گرن بۆ سبه ینێ من هه واڵتان پێ ئه ده م وه  پێتان ڕائه گه یه نم 
و ئه زانم ، ئا ئه مانه  هه مووی نیشانه و به ڵگه و موعجیزه یه  بۆ ئێوه  له سه ر راستى پێغه مبه رایه ىت من بۆ 

ئه وه ی ئیامن بێنن ئه گه ر باوه ڕدارن (

وە منونەی ئەوانە لە سەر دەستی پێغەمبەرمان )محمد( )( روویداوە :

باوەڕبوون بە خوا
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

فَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍک - رضي هللا عنه - )) أَنَّ َرُجالً َدَخَل اْلَمْسِجَد يـَْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن اَبٍب َكاَن َنَْو َداِر 
اْلَقَضاِء ، َوَرُسوُل هللِا )( قَائٌِم َيُْطُب ، فَاْستـَْقَبَل َرُسوَل هللِا )( قَاِئًما ، ُثَّ قَاَل : َي َرُسوَل هللِا )( ، َهَلَكِت 
اَلْمَواُل ، َوانـَْقَطَعِت السُُّبُل فَادُْع هللَا  يُِغيثـَُنا ، فـََرَفَع َرُسوُل هللِا )( َيَدْيِه ، ُثَّ قَالَ : )) اللًُّهمَّ َأِغثـَْنا ، اللًُّهمَّ 
َأِغثـَْنا ، اللًُّهمَّ َأِغثـَْنا (( قَاَل أََنٌس : ول َوَالَلِ َما نـََرى ِف السََّماِء ِمْن َسَحاٍب َول قـََزَعٍة ، َوَما بـَيـْنـََنا َوبـنَْيَ 
َسْلٍع ِمْن بـَْيٍت َول َداٍر ، قَاَل : َفطََلَعْت ِمْن َورَائِِه َسَحابٌَة ِمْثُل التُـّْرِس . فـََلمَّا تـََوسََّطِت السََّماَء انـَْتَشَرْت 
 )( ُثَّ أَْمَطَرْت، َفال َوَالَلِ َما رَأَيـَْنا الشَّْمَس َسْبتاً ، ُثَّ َدَخَل َرُجٌل ِمْن َذِلَك اْلَباِب ِف اجْلُُمَعِة َوَرُسوُل هللِا
، فـََقاَل : َي َرُسوَل هللِا )( ، َهَلَكِت اَلْمَواُل ، َوانـَْقَطَعْت السُُّبُل ، فَادُْع  قَائٌِم َيُْطُب، فَاْستـَْقبـََلُه قَاِئماً 
هللَا  ُيِْسُكَها َعنَّا ، قَاَل : فـََرَفَع َرُسوُل هللِا )( َيَدْيِه ، ُثَّ قَاَل : )) اللًُّهمَّ َحَوالَيـَْنا َول َعَليـَْنا ، اللًُّهمَّ َعَلى 
الَكاِم َوالظِّرَاِب َوبُطُوِن اَلْوِديَِة َوَمَناِبِت الشََّجِر(( قَاَل : فَأَقـَْلَعْت ، َوَخَرْجَنا َنِْشي ِف الشَّْمِس(()8( واتە : 
لە ئەنەسی کوڕی مالیکەوە  )ڕەزای خوای لێبێ( دەڵێ : ))پیاوێک هاتە مزگەوتەوە لەڕۆژی هەینیدا لە 
دەرگایەکەوە بەرانبەر بە )دار القضاء( بوو وە پێغەمبەری خوا )( بە پێوە وتاری دەخوێندەوە ، ڕوی 
کردە پێغەمبەری خوا )( بە پێوە ئینجا وتی : ئەی  پێغەمبەری خوا )( ماڵ و دەغڵ و دامنان تیاچوو 
وە ڕێگاکان پچڕان )واتە کاروانیەکان نەمان( لە خوا بپاڕێرەوە بارامنان بۆ ببارێنێت ، دەڵێ : پێغەمبەری 
خوا )( هەردوو دەستی بەرز کردەوە پاشان فەرمووی : پەروەردگارا بارامنان بۆ ببارێنە ، پەروەردگارا 
بارامنان بۆ ببارێنە ، پەروەردگارا بارامنان بۆ ببارێنە ، ئەنەس )ڕەزای خوای لێبێ(  دەڵێ : نەخێر سوێند 
بەخوا نەهەورمان دی بە ئاسامنەوە نە پەڵەیەکیش وە لە نێوان ئێمەو کێوی سەلعدا کە لە خۆرئاوای 
مەدینەوەیە هیچ ماڵ و خانویەک نەبوو )واتە ئاساممنان جوان لێوە دیار بوو ( دەڵێ : لە پشتی ئەو 
کێوەوە هەورێک هەڵهات وێنەی قەڵغان ، کاتێک گەشتە ناوەڕاستی ئاسامن ، باڵو بۆوە پاشان بارانی 
ژوورەوە  هاتە  پیاوێک  پاشان     : دەڵێ   ، یەک هەفتە  نەدی  بە خوا خۆرمان  : سوێند  دەڵێ   ، باراند 
ڕوی   ، دەخوێندەوە  وتاری  بەپێوە   )( پێغەمبەری خوا   ، دەرگاوە  لەهەمان  داهاتوو هەر  هەفتەی 
کردە پێغەمبەری خوا )( بە پێوە ئینجا وتی ئەی  پێغەمبەری خوا )( ماڵ و دەغڵ و دامنان تیاچوو 
وە ڕێگاکان بچڕان لە خوا بپاڕێرەوە بیگرێتەوە لێامن ، دەڵێ :  پێغەمبەری خوا )( هەردوو دەستی 
بەرز کردەوە پاشان فەرمووی : پەروەردگارا بیبارێنە بە چوار دەورماندا نەک بەسەرماندا ، پەروەردگارا 
بیبارێنە بەسەر تەپۆڵکەکان و نیمچە شاخەکان و دۆڵ و شیوەکان و شوێنی سەوز بوونی دارو گژوگیاو 
سەوزاییەکان (( ئەنەس )ڕەزای خوای لێبێ( دەڵێ : هەور بە ئاسامنەوە نەما ، ئینجا ئێمە دەرچووین 

لەبەر خۆر دەڕۆشتین (( .

َوَيْكِشُف السُّوَء  َدَعاُه  ِإَذا  اْلُمْضَطرَّ  يُب  وە خوای گەورە بە شێوەیەکی گشتی دەفەرموێت: )أَمَّن يُِ
َوَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَْرِض، أَِإلٌَٰه مََّع اللَِّ ، قَِلياًل مَّا َتذَكَُّروَن( )النمل/62( واتە : کێ هه یه  وه اڵمی لێقه وماو 
بداته وه  کاتێک که  ده پارێته وه و هانا بۆ خوای گه وره  ئه بات جگه  له  خواى گه وره ؟ وه  کێ هه یه  خراپه تان 
له سه ر هه ڵگرێ و الیدات؟ وه  کێ هه یه  ئێوه  بکات به  جێنشین له سه ر زه ویدا هه ر ئه وه نده  جیلێکی 

)8( متفق عليه ، رواه البخاري برقم )4)0)( مسلم برقم )897(
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له ناوبرد جیلێکی تر جێیان بگرێته وه ؟ واته : که س نیه  ، ئایا له گه ڵ الله دا په رسرتاو و خوایه کی تر هه یه  
که  شایاىن په رسنت بێت و ئێوه  بیپه رسنت و بیکه ن به  شه ریک بۆ خواى گه وره ؟ به اڵم زۆر به  که می بیر 

ئه که نه وه و ئه گه ڕێنه وه  بۆ حه ق(.

جا ئایاتی پێغەمبەران و وەاڵمدانەوەی ئەوانەی داوای لێ دەکەن ، وە فریای ئەوانە دەکەوێت کە لە 
تەنگانەدان ، بەڵگەی هەست پێکراون ، کۆمەڵێک خەڵکی بەو روداوانەدا گەیشتوون و کە شایەتن لە 
سەر ئەو کەسەی رەوانەی کردوون و ئەو کەسەی وەاڵمیانی داوەتەوە و فریایان کەوتووە ، پاکی و بێ 

گەردی بۆ ئەو خوایە ، شایەتیدانێکی یەقین و بێ گومان .

4- شەرعی راست و دروست 

ئەویش ئەوەیە کە لە قورئان و فەرموودە راست و دروستەکاندا هاتوون :

خـوای گـەورە دەفەرموێـت :)أَفَـال يـََتَدبَــُّروَن اْلُقـْرآَن َولَـْو َكاَن ِمـْن ِعنـِد َغـرْيِ اللَِّ َلَوَجـُدوا ِفيِه اْخِتالفًـا َكِثريًا( 
)النسـاء/82( واتـە : ئایـا بـۆ بیـر لـه  قورئانـی پیـرۆز ناکه نـه وه و بـۆ لێی ناڕوانن تـا لێی بگـه ن وه  ئه گه ر 
قورئانـی پیـرۆز له الیـه ن جگـه  لـه  خـوای گـه وره وه  بوایـه  ئـه وه  ئه یانبینـی ئیختیـالف و جیـاوازی و دژ 
به یه کیه کـی زۆر لـه  قورئانـدا هه بوایـه  بـه اڵم هیـچ شـتێک لـه م جـۆره ی تیانیـه  به ڵگه یه  له سـه ر ئه وه ی 

کـه  له الیـه ن خـوای گـه وره وه  دابه زیوه ( .

هەروەها خوای گەورە دەفەرموێت : )َي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم بـُْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا( 
)النساء/174( واتە : ئه ی خه ڵکی ئێوه  له الیه ن په روه ردگاره وه  به ڵگه ی ڕوون و ئاشکراتان بۆ هاتووه  
ئه و هه موو موعجیزه یه ى که  به  پێغه مبه راندا ناردوویه تی وه  نوورو ڕووناکییه کی زۆر ئاشکراشامن بۆتان 

دابه زاندووه  که  قورئانی پیرۆزه  که  مرۆڤـ له  تاریکییه وه  ده رده کات بۆ ڕووناکی( .

وە دەفەرموێت : )َي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحٌَة 
بۆ  ئامۆژگاریتان  په ندو  په روه ردگاره وه   له الیه ن  به دڵنیایی  ئه ی خه ڵکی   : واتە  )يونس/57(  لِّْلُمْؤِمِننَي( 
هاتووه  که  قورئانی پیرۆزه  وه  شیفایه  بۆ ئه و دڵه ى که  له ناو سینگه کانه  بۆ هه ر دوو دڵى و گومانێک که  

رووبه ڕووتان بێته وه  قورئان شیفایه  بۆی وه  هیدایه ت و ڕێنامیی و ڕە حمه ته  بۆ باوه ڕداران(.

ِلَقْوٍم  َوِذْكَرٰى  َلَرْحًَة  ِلَك  ِإنَّ ِف ذَٰ َعَلْيِهْم  يـُتـَْلٰى  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  أَنَزْلَنا  َأنَّ  َيْكِفِهْم  وە دەفەرموێت : )أََولَْ 
يـُْؤِمُنوَن( )العنكبوت/51( واتە : خوای گه وره  ئه فه رمووێ: ئایا ئه وه نده یان به س نیه  که  ئێمه  ئه و قورئانه  
پیرۆزه مان دابه زاندۆته  سه رت که  ئه یخوێنیته وه  به سه ریاندا که  گه وره ترین موعجیزه یه  به دڵنیایی ئه مه  
ڕە حمه ت و یادخستنه وه یه  به اڵم بۆ که سانێک که  باوه ڕدار بن و باوه ڕی پێ بهێنن و به ڕاستی دابنێن(.

جا ئەو هەموو هەواڵە غەیبییە راست و دروستانە و بیروباوەرە راستانە و شەریعەتە دادپەروەرانە 
و رەوشتە بەرزانە کە قورئان لە خۆی گرتووە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا لە الیەن خوای گەورەوە 

هاتووە ، وە ناکرێت لە الیەن جگە لە ئەوەوە بێت لە دروستکراوەکان .

باوەڕبوون بە خوا
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بەڵکو   ، نەکردووە  خوایان  بوونی  نکۆڵی  ئادەم  نەوەی  لە  کەسێک  هیچ  راستیدا  لە  بۆیە 
هەندێ مولحید و بێباوەڕ بانگەشەی ئەوەیان کردووە لە کۆن و تازەدا ، بۆ منونە :

)- دەهرییەکان

لەم  وە   ، دەمێنێتەوە  هەر  و  کۆنە  جیهان  وایە  باوەڕیان  کە  دەهرییەکانن  فەیلەسوفە  ئەمانە 
سەردەمەدا کۆمەڵێک بەوان دەشوبهێرنێن کە پێیان دەڵێن مولحیدە تازەکان )املالحدة الجدد(.

دەهرییەکان ئەوانەن کە خوای گەورە لەسەر زاری ئەوان دەفەرموێت :  )َوقَاُلوا َما ِهَي ِإل َحَياتـَُنا 
ِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإل َيظُنُّوَن(  )اجلاثية/24( واتە :  ْهُر َوَما َلُم ِبذَٰ نـَْيا َنُوُت َوَنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإل الدَّ الدُّ
له   دونیا هه یه و  ژیانی  ته نها  ئه یانووت:  زیندووبوونه وه یان ده کردو  نکۆڵی  و ده هرییه کان  کافران  وه  
دونیادا ئه ژین و پاشان ئه مرین وه  هیچ شتێک ئێمه  له ناو نابات ته نها سه رده م و زه مانه  نه بێ وه  زیندوو 
بوونه وه  نیه ، خوای گه وره  ئه م ئایه ته ی دابه زاند، وه  دروست نیه  جوێن به  سه رده م و زه مانه  بدرێت، 
چونکه  جوێندانه  به  خوای گه وره و خوای گه وره یه  رووداوه کانی تێدا به ڕێوه  ده بات و هه موو شتێک به  
ده ستی ئه وه  وه  ئه وان هیچ زانیاریه کیان له م شته دا نیه و ته نها له  گومانه وه  ئه م قسانه  ئه که ن و گومان 

ده به ن(.

باوەڕیان وایە کە ئەم جیهانە لە خۆیەوە دێت و دەچێت ، وە هەر هەبووە و هەر دەمێنێتیشەوە ، 
وە دەڵێن : ئەم جیهانە بریتییە لە سکەکان بەرهەم دەهێنیت و زەوی قوت دەدات، وە هیچ بە شتێک 
ئێمە بە هەالکەتدا نابات تەنها رۆژگار نەبێت ! جا دروستکراوەکانیان لە خوای گەورە داماڵی ، خوای 
گەورە لە قورئانە پیرۆزەکەیدا وەاڵمیان دەداتەوە و دەفەرموێت : )َوَما َلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم( نە لە عەقڵ 
و نە لە نەقڵ )قورئان و فەرموودە( وە نە لە هەستەکان و نە لە فیرتەت ، بەڵکو تەنها درۆ هەڵواسین 

و گومانە : )َوِإْن ُهْم ِإل َيظُنُّوَن(.

)- رسوشتگەرەکان )الطبائعیون( .

ئەوانەی کە دەڵێن : رسوشت ئەم جیهانەی هێناوەتە بوون ، واتە خودی شتەکان لە رووەک و ئاژەڵ 
و بێگیانەکان و تایبەمتەندییەکانیان ، خودی خۆیان خۆیان و جوڵەیانی دروست کردووە!

وەاڵمی ئەوانەش ئاسان و بەڵگەنەویستە : بە هیچ شێوەیەک ناکرێت و نابێت شتەکان دروستکەر 
و دروستکار بن لە هەمان کاتدا ، خوای گەورە دەفەرموێت :  )أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَاِلُقوَن(

)الطور/35( واتە : یاخود ئایا ئێوه  به بێ هیچ شتێک دروست کراون و له  هیچ دروست کراون؟ یاخود 
خۆتان خۆتانتان دروست کردووه ؟ نه خێر هیچیان نیه  به ڵکو خوایه ک هه یه  که  ئێوه ی دروست کردووه (.

وە ئەو رسوشتەی کە هێنانە بوونیان داوەتە پاڵ ، بریتییە لە کۆمەڵێک بێ گیان ، نابیسنت و کەڕن ، 
کوێرن ، اڵڵن ، هیچ هەست و نەست و درکێکیان نییە ، جا ئیرت چۆن دروستکراوێک دروست دەکەن کە 
زیندوون و دەبیسنت و دەبینن و قسەدەکەن و درک دەکەن و هەست بە ئازار و هیوا دەکەن ؟! چونکە 

ئەگەر کەسێک خۆی شتێکی نەبێت ناتوانێت ئەو شتە بە کەسانی تر ببەخشێت .
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)- رێکەوت دۆستەکان )الصدفيون(.

ئەوانەی کە دەڵێن : بوونەوەرەکان لە رێگای صودفەوە هاتونەتە بوون ، بە مانای ئەوەی گەردەکان 
هەموو  ئەو  وە   ، بوون  هێناوەتە  ژیانیان  صودفەوە  رێگای  لە  ئەمجار  و  کۆبوونەتەوە  گەردیلەکان  و 
دروستکراوە جۆراوجۆرەیان دروست کردووە ، بە بێ رێکخسنت و سازاندن و ئیحکامێکی پێش وەختە ! وە 
تەنها بیرکردنەوە لەم بانگەشەیە بەسە بۆ روخان و نەهێشتنی و لە ناوچوونی ، چونکە ئەو دیققەتە 
بە  رێگایەکی  لەسەر  بوونی  بەردەوام  وە   ، سەرسوڕمێنە  سیستەمە  ئەو  و  هەیە  دروستکراوەکاندا  لە 
دوای یەکدا ، وە هاوسەنگییەکی تۆکمە ، هەموو ئەمانە رێگرن لە بانگەشەی صودفە ، خوای گەورە 
دەفەرموێت : )ُصْنَع اللَِّ الَِّذي أَتـَْقَن ُكلَّ َشْيٍء( )النمل/88( واتە : که  ئه مه  دروستکراوی خوای گه وره یه  

که  هه موو شتێکی به  ڕێکوپێکی دروست کردووه  وه  شاخه کانیش ئاوا ده رئه کات(.

بـَيـْنـَُهنَّ  يـَتـَنـَزَُّل الْمُر  ِمثـَْلُهنَّ  َوِمَن الْرِض  َسَاَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي   ُ خوای گەورە دەفەرموێت :  )اللَّ
لِتـَْعَلُموا َأنَّ اللََّ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما( )الطالق/12( واتە : خوای گه وره  
ئه و خوایه یه  که  حه وت ئاسامنی دروست کردووه  وه  له  زه ویش هاوشێوه یان، واته : حه وت زه ویشی 
دروست کردووه  وه کو له  فه رمووده ی سه حیحی پێغه مبه ریشدا )( هاتووه  ، ئه مرو فه رمانی خوای 
گه وره  دائه به زێ له  نێوان هه ر حه وت ئاسامن و هه ر حه وت زه ویه که  ، تا بزانن خوای گه وره  تواناو 
ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا هه یه  ، وه  به  دڵنیایی زانست و زانیاری خوای گه وره  ده وری هه موو 

شتێکی داوه و هیچ شتێک نیه  که  خوای گه وره  زانیاری پێ نه بێ و ئاگای لێ نه بێت، والله اعلم(.

4- شیوعییەکان )الشیوعیون(

ئەوانیش شوێنکەوتەی )کارل مارکس(ن ، کە دەڵێن : هیچ خودایەک بوونی نییە و ژیانیش بریتییە 
لە ماددە )توخم( .

و  وێرانە  کەندەاڵنە  و  الپاڵ  ئەم  سەر  لە  سۆڤیەت(  )یەکێتی  دامەزران  دەوڵەتەکەیان  کاتێ  وە 
بیروباوەرە پووچەڵە ، لە ماوەیەکی کەمدا هەرەسی هێنا و رووخا ، وە ئەو دەوڵەتە  پارچە پارچە بوو ، 

بووە چەند دەوڵەتێکی بچووک بچووک .

5- چەند تاکێکی نامۆ و دەگمەن بە درێژایی مێژوو .

اْلَعاَلِمنَي(  َربُّ  )َوَما   : وتی  و  نییە  گەورە  خوای  بە  باوەڕی  کە  دەریخست  کەوا  فیرعەون  وەکو 
)الشعراء/23( واتە : ئه و په روه ردگاری هه موو جیهانه ی تۆ باسی ئه که ی چیه و کێیه ؟(

ئەمجار بانگەشەی ئەو خوایەتییەی بۆ خۆی کرد و وتی :  )أََن رَبُُّكُم الْعَلٰى( )النازعات/24( واتە : من 
په روه ردگاری هه ره  به رزی ئێوه م، نه مزانیوه  جگه  له من په روه ردگارو خوایه کى ترتان هه بێت(.

باوەڕبوون بە خوا
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ِإلٍَٰه َغرْيِي(  ْن  َلُكم مِّ َعِلْمُت  پاشان زیادەڕەوی کرد و بانگەشەی خوایەتی بۆ خۆی کرد و وتی: )َما 
)القصص/38( واتە : وه  فیرعه ون وتی: ئه ی پیاوماقواڵن و خانه دانان من نه مزانیوه  ئێوه  جگه  له  من 

خوایه کی ترتان هه بێ(.

اْلَمْسُجوِننَي(  ِمَن  لْجَعَلنََّك  َغرْيِي  ًا  ِإلَٰ اتََّْذَت  )لَِئِن   : وتی  داو   )( موسا  لە  هەڕەشەی  وە 
)الشعراء/29( واته : فیرعه ون که  ده مکوت کرا به  به ڵگه  و قسه ى نه ما په ناى برد بۆ هێزو ده سه اڵىت و 
هه ڕە شه ی لێ کردو وتی: ئه ی موسا )( ئه گه ر جگه  له  من خوایه کی تر بۆ خۆت بڕیار بده ی ئه وه  

ئه تخه مه  به ندینخانه وه (.

هەروەها وەکو نەمرود کە حوججە و بەڵگەی بۆ ئیرباهیم )( هێنایەوە دەربارەی پەروەردگارەکەی 
َ الَِّذي ُيِْيي َوُيِيُت قَاَل  ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ و وتی :  )أَلَْ تـََر ِإَل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم ِف َربِِّه َأْن آَتُه اللَّ
َأَن ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـْرَاِهيُم فَِإنَّ اللََّ َيِْت اِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت ِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر 
ُ ل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي( )البقرة/258(  واتە :  ئیرباهیم فه رمووی: په روه ردگاری من ئه و )الله( یه  که   َواللَّ
ژیان و مردنی به ده سته  خه ڵکی ئه ژێنێت و خه ڵکی ئه مرێنێ ،)نه مرودیش( وتی: منیش ئه توانم خه ڵک 
بژێنم و خه ڵک مبرێنم دوو که سی هێنا یه کێکیانی کوشت و یه کێکیانی نه کوشت وتی: ئه وه م مراندو 
ئه وه م ژیاند ، ئیرباهیم فه رمووی: په روه ردگاری من خۆر له  خۆرهه اڵته وه  هه ڵدێنێ و له  خۆرئاواوه  ئاوای 
ئه کات، ئه گه ر تۆ ڕاست ئه که یت با بۆ سبه ینێ خۆر له  خۆرئاواوه  هه ڵبێت، )نه مرودی( کافری ده مکوت 
کرد وه  هیچ به ڵگه ی پێ نه ما وه  سه رسام بوو ، به ڕاستی خوای گه وره  هیدایه تی که سانی زاڵم و سته مکار 
نادات، خوای گه وره  به  مێشێک سزای دا که  چووه  ناو لوتیه وه  ده بوایه  به  چه کوشی ئاسن له سه ری خۆی 

بدایا تا هێور بوایه ته وه  وه  هه ر به و مێشه  کوشتی(.

فیرتەتی  لە  کردووە  نکۆڵیان  و  ئینکاری   ، خۆیانن  بۆچوونی  بە  دژ  خۆیان   ، ئەوانە  هەموو  وە 
خۆیان ، هەروەکو خوای گەورە شایەتی ئەوەی داوە لەسەریان و دەفەرموێت : )َوَجَحُدوا ِبَا َواْستـَيـَْقنـَتـَْها 
أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن( )النمل/14(  واتە : وه  له  رووکه شیدا ئینکاری و 
نکۆڵیان لێ کرد به اڵم له  نه فسی خۆیاندا یه قینیان هه بوو که  موسا )( ڕاست ده کات و پێغه مبه رى 
خوایه و )( موعجیزه ی پێیه  به اڵم زوڵمیان له  خۆیان ئه کرد، یان به هۆی شه ریک دانانیان بۆ خوای 
گه وره ، وه  به هۆی لووت به رزیان ئیامنیان به  موسا )( نه هێنا ، ئه ی محمد )( ته ماشا بکه و بزانه  

سه ره نجامی ئاشووبگێڕان چۆن بوو چۆن خوای گه وره  له ناوی بردن(.

بۆیە هیچ پایەیەکیان بە پێوە نەما و هیچ شوێنەوارێکیان نەما .

دووەم : باوەڕهێنان بە پەروەردگارێتی خوای گەورە .

ئەو  هەر   ، تەنها  و  تاک  خوای  کەوا  یەکالکەرەوە  و  بتەو  و  چەسپاو  باوەڕهێنانێکی  لە  بریتییە 
 : لە  بریتییە  پەروەردگاری  مانای  وە   ، رەوایە  فەرمان  و  موڵک  خاوەن  و  دروستکارە  و  پەروەردگارە 
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گەورە و موڵکدار و بەڕێوەبەر و کە هەموو جیهانی پەروەردە کردووە بە نیعمەتەکانی ، خوای گەورە 
دەفەرموێت : )قَاَل َفَمن رَّبُُّكَما َي ُموَسٰى )49( قَاَل َربُـَّنا الَِّذي َأْعَطٰى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثَّ َهَدٰى )50(( 
)طه/49-50( واتە : فیرعه ون له به ر ئه وه ی خۆی به  خوا ئه زانی وتی: ئه ی موسا )( په روه ردگاری 
ئێوه  کێیه ؟)49( موىس )( وتی: په روه ردگاری ئێمه  ئه و خوایه یه  که  هه موو شتێکی دروست کردووه  

پاشان ڕێنامیى کردوون بۆ ئه و شته ی که  سوودو به رژە وه ندی خۆیانی تێدابێت )50( .

جا تەوەر و باسی پەروەردگارێتی لە سەر سێ باس بەندە :

)- دروستکردن )الخلق(:

گەورە  خوای   ، دروستکراوە  ئەو  لە  جگە  وە   ، کردووە  دروست  شتێکی  هەموو  گەورە  خوای 
ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل ( )الزمر/62( واتە : خوای گه وره  دروستکاری  دەفەرموێت : )اللَّ
هه موو شتێکه  وه  خوای گه وره  تواناو ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا هه یه و خۆى ئه م بوونه وه ره  

به ڕێوه  ده بات و هه ڵسوکه وىت تێدا ده کات(.

: وه  هه موو شتێکی دروست  واتە  )الفرقان/2(  تـَْقِديرًا(  َرُه  فـََقدَّ َشْيٍء  )َوَخَلَق ُكلَّ   : وە دەفەرموێت 
کردووه  له م بوونه وه ره  وه  به  حیکمه تی خۆیشی ته قدیری هه موو شتێکی کردووه و ئه ندازه ی بۆ داناوه و 

کاتی بۆ دیاری کردووه (.

وە لە هەر جێگایەکی تردا دروستکردن درابێتە پاڵ جگە لە خوا ئەوە دروستکردنێکی رێژەییە بە 
نەبوونەوە  لە  بوون  هێنانە  و  دروستکردن  نەک   ، دانان  ئەندازە  بە  و  کۆکردنەوە  و  رێکخسنت  مانای 
ُ َأْحَسُن اْلَاِلِقنَي( )املؤمنون/41( واته : ئه و )الله( یه ی که   وەکو خوای گەورە دەفەرموێت :  )فـَتـََباَرَك اللَّ

باشرتین دروستکاره  خێرو به ره که تی یه کجار زۆره ، وه  شایه نی ئه وه یه  که  به  گه وره  بزانرێ(.

)- موڵکداری )امللک(.

تـَْعَلْم َأنَّ اللََّ  خوای گەورە خاوەن موڵکە و جگە لە ئەو مەملوکە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )أَلَْ 
َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َوالْرِض َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اللَِّ ِمن َوِلٍّ َول َنِصرٍي( )البقرة/ 107( واته :   ئایا نازانی 
که  خوای گه وره  موڵکی ئاسامنه کان و زه وی هه یه و هه مووی موڵکی خوای گه وره یه و خۆی به  ته نها 
هه ڵسوکه وتی تیا ئه کات وه  ئێوه  جگه  له  خوای گه وره  که س نیه  که  دۆست و سه رخه رو پشتیوان و 

یارمه تیده رتان بێت(.

ُ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( )آل عمران/189( واته :  وە دەفەرموێت : )َوللَِِّ ُمْلُك السََّماَواِت َوالْرِض َواللَّ
وه  هه رچی موڵکی ئاسامنه کان و زه وی و ئه وه ى له  نێوانیاندا هه یه  هه مووی موڵکی خوای گه وره یه  به  

دڵنیایى خوای گه وره  تواناو ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا هه یه (.

)آل  َتَشاُء(  ِمَّن  اْلُمْلَك  َوتَنزُِع  َتَشاُء  َمن  اْلُمْلَك  تـُْؤِت  اْلُمْلِك  َماِلَك  اللَُّهمَّ  )ُقِل   : دەفەرموێت  وە 
عمران/26( واته : ئه ی محمد )( بڵێ: ئه ی په روه ردگار ته نها تۆ خاوه نی هه موو موڵکه کانی موڵک به  
هه ر که سێک ئه به خشی که  ویستت لێ بێت وه  له  هه ر که سێکی وه رئه گریته وه  که  ویستت لێ بێت(.

باوەڕبوون بە خوا



24

عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

وە دەفەرموێت : )َولَْ َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِف اْلُمْلِك( )اإلسراء/111( واته : وه  له  موڵکیشدا که س نیه  که  
شه ریکی خوای گه وره  بێ(.

ُ َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما َيِْلُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي( )فاطر/  ِلُكُم اللَّ وە دەفەرموێت : )ذَٰ
13( واته : ئا ئه م)الله(یه  په روه ردگاری ئێوه یه  که  ئه و کرده وانه  ئه کات و هه موو موڵکى هه یه  به اڵم 
ئه و خوایانه ی تر که  ئێوه  جگه  له  )الله( لێیان ئه پاڕێنه وه و ده یانپه رسنت ئه وانه  موڵکی )قیتمیر(ێکیان نیه  

)قیتمیر(: ئه و په رده  ته نکه یه  که  له  ناوکی خورمادا هه یه ، ئه وه نده  موڵکیان نیه (.

وە هەر موڵکدارییەک دراوەتە پاڵ لە جگە لە خۆی ئەوە موڵکێکی رێژەییە و کاتییە و جوزئییە ، 
هەر وەکو خوای گەورە دەفەرموێت : )ي قـَْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليـَْوَم ظَاِهرِيَن ِف اْلَْرضِ( )غافر/29( واته : 
ئه ی قه ومی خۆم ئێوه  ئه مڕۆ موڵکتان هه یه  له سه ر زه ویداو ئاشکراو بااڵده سنت بۆ سوپاسی خوای گه وره  

ناکه ن و باوه ڕ به  پێغه مبه ره که ی )( ناهێنن(.

وە دەفەرموێت : )أَْو َما َمَلَكْت أَْيَاُنُكْم( )النساء/3( واته : یاخود جاریه و که نیزه ک کاتی خۆی که  
هه بووه  ئه توانن ئه وانیش بێنن(.

بەاڵم موڵکی تەواو و رەها ئەوا تەنها بۆ خوای تاک و تەنهایە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )ِإنَّ َنُْن 
نَِرُث الْرَض َوَمْن َعَليـَْها َوِإلَيـَْنا يـُْرَجُعوَن( )مرمي/40( واته : ئێمه  خۆمان ئه بین به  میراتگری زه وی و هیچ 
وه   بێلێت  به جێ  دونیا  و  مبرێت  هه مووی  ئه بێ  له سه ریه تی  ئه وه ی  نامێنێ،  زه ویدا  له سه ر  که سێک 

هه مووشیان بۆ الی ئێمه  ئه گه ڕێنه وه  له  ڕۆژی قیامه ت تا پاداشت یان سزایان بده ینه وه (.

)- فەرمان و دەسەاڵتداری )األمر( .

خوای گەورە تەنها خۆی فەرمانرەوایە و جگە لە ئەو فەرمانپێکراوە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )ُقْل 
( )آل عمران/ 154( واته : ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: سه رکه وتن هه مووی به ده ست  ِإنَّ الْمَر ُكلَُّه للَِِّ

خوای گه وره یه و به ده ست که س نیه (.

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي( )العراف/54( واته : ئایا دروست کردن  وە دەفەرموێت : )َأل َلُه اْلَْلُق َوالْمُر تـََباَرَك اللَّ
و فه رمان ده رکردن هه ر بۆ خوای گه وره  نیه ، واته : چۆن له  دروست کردندا که س شه ریکی خوا نیه  له  
فه رمان ده رکردن و ئه حکامی شه ریعه و یاسادانانیشدا نابێت که س شه ریکی خوای گه وره  بێ ،)الله( که  

په روه ردگاری هه موو جیهانه  خێرو به ره که تی یه کجار زۆرو فراوانه (.

وە دەفەرموێت : )َوُقِضَي الْمُر َوِإَل اللَِّ تـُْرَجُع الُموُر( )البقرة/210( واته : وه  خوای گه وره  بڕیاری 
داوه  که  کافران له ناوبدات و کۆتایی پێ هاتووه  وه  هه موو کاره کان بۆ الی خوای گه وره  ئه گه ڕێته وه (.

وە بە پێغەمبەرەکەی )( دەفەرموێت : )لَْيَس َلَك ِمَن الْمِر َشْيٌء( )آل عمران/128( واته : ئه ی 
محمد )( هیچ شتێک به ده ست تۆ نیه (.
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ئەی چۆنە کەسێک لە خوار ئەوەوە بێت ؟ 

وە دەفەرموێت : )للَِِّ الْمُر ِمن قـَْبُل َوِمن بـَْعُد( )الروم/4( واته : پێش ئه م سه رکه وتن و زاڵ بوونه و 
خوای  به ده ست  هه ر  تێکشکان  و  سه رکه وتن  بوونه وه ره و  ئه م  به ڕێوه بردىن  و  فه رمان  ئه وه ش  دوای 

گه وره یه (.

جا خوای گەورە تەنها خۆی فەرمانرەوایە لە دروستکراوەکانیدا و ئەو فەرمانانەی دراوەتە پاڵ لە جگە 
لە ئەو ، وەکو ئەو ئایەتەی کە دەفەرموێت : )فَاتَـّبـَُعوا أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد( )هود/97( واته 
: خه ڵکی شوێنی ڕێگاو ڕێبازی فیرعه ون که وتن  له  کاتێکدا ڕێگاو ڕێبازی فیرعه ون ڕێگایه کی ڕاست و 

هیدایه ت نه بوو به ڵکو گومڕایی و کوفرو نه زاىن بوو(.

بێت  لێ  ویستی  ئەگەر   ، گەورەیە  خوای  مەشیئەتی  و  ویست  داخلی   ، رێژەییە  فەرمانێکی  ئەوە 
جێبەجێ دەبێت و ئەگەر ویستی لێ بێت رێگر دەبێت لێی.

وە فەرمانی خوای گەورە – پاکی و بێگەردی بۆ ئەو زاتە پیرۆزە – فەرمانی گەردوونی و شەرعی 
دەگرێتەوە ، جا ئەو فەرمانەی فەرمانی گەردوونییە بە دڵنیاییەوە روو دەدات و هیچ رێگرێک نییە لە 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد  پێشیدا ، ئەوەش هاوواتا و هاومانای ویست و مەشیئەتە ، خوای گەورە دەفەرموێت :)ِإنَّ
َشيـًْئا َأن يـَُقوَل َلُه ُكن فـََيُكوُن( )يس/82( واته : که  خوای گه وره  بیه وێ شتێک دروست بکات فه رمانی 

ته نها ئه وه نده یه  که  ئه فه رمووێ: ببه  یه کسه ر ئه و شته  به  فه رمانی خوای گه وره  دروست ده بێ(.

بەاڵم فەرمانە شەرعییەکانی ئەوە جێگای تاقیکردنەوەیە ، ئەوەش هاومانای خۆشویستنە ، جا رەنگە 
روو بدەن و رەنگە روو نەدەن ، وە هەموو ئەوانە داخلی مانای گشتگیری ویست و مەشیئەتی خوای 
ُ َربُّ  گەورەیە ، هەروەکو دەفەرموێت :)ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيَم )28( َوَما َتَشاُءوَن ِإل َأن َيَشاَء اللَّ
و  دامه زراوى  و  هیدایه ت  ویستی  که   ئێوه   له   که سێک  هه ر  بۆ   : واته  )التكوير/28 -29(  اْلَعاَلِمنَي( 
جێگیرى هه بێت)28( به اڵم ئێوه  هیچ ویستێکتان نیه  مه گه ر خوای گه وره  په روه ردگاری هه موو جیهان 

ویستی لێ بێت، وه  ویستی ئێوه  تابیعه  بۆ ویستی خوای گه وره (.

 ، باسە  سێ  ئەم  بۆ  دەگەڕێتەوە  گەورە  خوای  پەروەردگارێتی  تری  صیفاتەکانی  دوای  ئەو  وە 
دروستکردن ، موڵکداری ، فەرمانڕەوایی ، وەکو ریزق و زیندووکردنەوە و مراندن و دابارینی باران و 
سەوزکردنی زەوی و هێنان و بردنی با و رۆیشتنی کەشتییەکان لە دەریاکاندا و هاتنی شەو و رۆژ و 
دووگیانبوون و دانانی ئەوەی لە سکی دووگیاندا هەیە و تەندروستی و نەخۆشی و عیززەت و زەلیلبوون 

و جگە لە ئەوانە .

وە ئەم باوەڕە بە پەروەردگارێتییەی خوای بااڵ دەست ، هەر لە فیرتەتەوە بە مرۆڤ بەخرشاوە و بە 
عەقڵێکی سادە درکی پێ دەکرێت ، لە گەردووندا هەستی پێکراوە ، لە دەقەکاندا بە زۆری هاتوون ، وە 

لە منونەی ئەو بەڵگانەی کە لە قورئانی پیرۆزدا هاتوون :

باوەڕبوون بە خوا
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 ئەو ئایەتەیە کە خوای گەورە دەفەرموێت : ) ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َوالْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر 
ُ ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء فََأْحَيا ِبِه الْرَض بـَْعَد َمْوِتَا َوَبثَّ  َواْلُفْلِك الَِّت َتْرِي ِف اْلَبْحِر ِبَا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اللَّ
ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الّرَِيِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـنَْيَ السََّماِء َوالْرِض لَيٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلوَن( )البقرة/ 
164( واته : به ڕاستی له  دروست کردنی ئاسامنه کان و زه وی وه  جیاوازی شه و و ڕۆژ که  شه و تاریک 
و فێنکرته  وه  ڕۆژ ڕووناک و گه رمرته ، وه  درێژی و کورتیان وه  ژێربار کردنی ده ریاکان بۆ هه ڵگرتنی ئه و 
که شتیانه ی که  له ناو ده ریاکاندا ئه ڕۆن که  سوود به  خه ڵک ئه گه یه نن وه  ئه و ئاوه ی که  خوای گه وره  له  
ئاسامنه وه  دای ئه به زێنێته  خواره وه  که  به هۆی ئه و بارانه وه  ئه و زه وی یه  مردووانه  زیندوو ئه کاته وه  وه  
هه موو جۆره  ئاژە ڵێکی له سه ر ڕووی زه وی باڵو کردۆته وه  وه  گۆڕانکاری بایه کان با هه یه  سارده و هه یه  
گه رمه ، هه یه  هێمن و ئارامه ، هه یه  گه رده لووله ، یان بای باکور و بای باشور هه یه ، یان بایه ک که  عه زاب 
و سزایه ، وه  بایه ک خوای گه وره  به  ڕە حمه ت ئه ینێرێ وه  هه ورانه ی که  خوای گه وره  ژێرباری کردووه  
له  نێوان ئاسامن و زه ویدا ئه مانه  هه مووی ئایات و نیشانه و به ڵگه یه  له سه ر تواناو ده سه اڵت و تاک و 

ته نهایی خوای گه وره  به اڵم بۆ که سانێک که  عه قڵیان هه بێت و بیر بکه نه وه (.

اْلَميِِّت َوُتْرُِج  اللَّْيِل َوُتْرُِج احلَْيَّ ِمَن  النَـَّهاَر ِف  النَـَّهاِر َوتُوِلُج  اللَّْيَل ِف  هەروەها دەفەرموێت: )تُوِلُج 
ڕۆژە وه ،  ناو  ئه خه یته   : شه و  واته  عمران/27(  )آل  ِحَساٍب(  ِبَغرْيِ  َتَشاُء  َمن  َوتـَْرُزُق  احلَْيِّ  ِمَن  اْلَميَِّت 
زیندووش  له   وه   ده رئه که ی  زیندوو  مردوو  له   وه   ئه که ی  تێکه ڵیان  شه وه وه و  ناو  ئه خه یته   ڕۆژ  وه  
مردوو ده رئه که یت وه ک ئه وه ی که  له  دڵۆپه  ئاوێک که  مردووه  مرۆڤێکی زیندوو ده رئه که یت وه  به  
پێچه وانه یشه وه ، وه  له  هێلکه  مریشک ده رئه که ی وه  به  پێچه وانه وه ، وه   له  تۆوێک جۆره ها به روبووم 
ده رئه که ی وه  به  پێچه وانه وه ، یاخود مرۆڤی موسڵامن له  کافر ده رئه که ی وه  به  پێچه وانه وه  وه  ڕزقی 

هه ر که سێک ئه ده ی که  خۆت ویستت لێ بێت به بێ حیساب و به بێ ژماره (.

ِمَن احلَْيِّ  اْلَميِِّت  َوُمْرُِج  اْلَميِِّت  ِمَن  َوالنَـَّوٰى ُيْرُِج احلَْيَّ  فَاِلُق احلَْبِّ  هەروەها دەفەرموێت : )ِإنَّ اللََّ 
تـَْقِديُر  ِلَك  َواْلَقَمَر ُحْسَباًن ذَٰ اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس  تـُْؤَفُكوَن )95( فَاِلُق اإلْصَباِح َوَجَعَل  فََأنَّٰ   ُ ِلُكُم اللَّ ذَٰ
اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )96( َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتـَْهَتُدوا ِبَا ِف ظُُلَماِت اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا الَيِت ِلَقْوٍم 
يـَْعَلُموَن )97( َوُهَو الَِّذي أَنَشَأُكم مِّن نَّفٍس َواِحَدٍة َفُمْستـََقرٌّ َوُمْستـَْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا الَيِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهوَن 
)98(  َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا نُّْرُِج ِمْنُه َحبًّا 
ُمَتَشاِبٍه  َوَغيـَْر  ُمْشَتِبًها  َوالرُّمَّاَن  َوالزَّيـُْتوَن  َأْعَناٍب  ْن  مِّ َوَجنَّاٍت  َدانَِيٌة  ِقنـَْواٌن  طَْلِعَها  ِمن  النَّْخِل  َوِمَن  مُّتـَرَاِكًبا 
ِلُكْم لَيٍت لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنوَن( )النعام/95-99( واته : به  دڵنیایى خوای  انظُُروا ِإَلٰ َثَرِِه ِإَذا أَْثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ ِف ذَٰ
گه وره  دانه وێڵه و ناوک و تۆو ئه وه ى که  له ناو زه ویدایه  هه ر هه مووی له ت ده کات، وه  دارو دره ختی 
جۆراوجۆرى لێ ئه ڕوێنێ زیندوو ده رده کات له  مردوو، واته : مرۆڤـ دروست ده کات له  دڵۆپه  ئاوێک، 
یاخود باڵنده  دروست ده کات له  هێلکه ، یاخود مرۆڤێکى موسڵامن له  باوکێکى کافر دروست ده کات به  
پێچه وانه یشه وه  له  زیندوو مردوو ده رده کات ، ئه وه ی ئه م کارو ئیشه  سه رسوڕهێنه رانه  ده کات ته نها 
خوای گه وره یه  ئیرت بۆچی ئێوه  له  حه ق الئه ده ن بۆ باتڵ له  کاتێکدا که  ئه م تواناو ده سه اڵته ی خوای 
گه وره  ئه بینن وه  ئه زانن)95( وه  خوای گه وره  ڕووناکی ده رده کات و له ت ده کات له ناو تاریکی شه وه وه  
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وه  شه ویشی وا گێڕاوه  که  هێمن و ئارام بێت و خه ڵک تیایدا پشوو بده ن له  ماندوو بکه ن به هۆی خۆرو 
مانگه وه  ڕۆژژمێرو کاتی خۆیان بزانن ئه م ته قدیرو ڕێکخستنه  جوانه  هی خوایه که  که  زۆر به عیززه ت 
و بااڵده ست و زانایه )96( وه  خوای گه وره  ئه و خوایه یه  که  بوونی ڕۆژ وه  خۆرو مانگیشی وا داناوه  که  
خه ڵکی حسابی خۆیانی پێ ئه ستێره کانیشی بۆ ئێوه  دروست کردووه  تا ڕێگای خۆتانی پێ بدۆزنه وه  
له  تاریکیه کانی شه ودا له  وشکانی و ده ریادا، هه روه ها بۆ جواىن ئاسامن و ره جمکردىن شه یتانه کانیشه  
وه  ئایه ته کانی خۆمان ڕوون کردۆته وه و درێژە مان پێداوه  بۆ که سانێک که  بزانن و زانیاریان هه بێ)97( 
خوای گه وره  ئه و خوایه یه  که  ئێوه ی دروست کردووه  له  یه ک نه فس که  ئاده مه  وه  جێنشین و جێگیرتان 
ڕە حمی  له ناو  ئاوه   دڵۆپه   ئه و  یاخود  زه وی،  ناخی  بۆ  ئه تانگه ڕێنێته وه   و  زه وی  ڕووی  له سه ر  ده کات 
ئافره تدا جێگیر ئه بێت وه  له  پشتی پیاواندا ده رده چێت ئایه ته کانی خۆمان درێژە  پێداوه  بۆ که سانێک 
که  تێ بگه ن)98( وه  خوای گه وره  ئه و خوایه یه  که  له  ئاسامنه وه  باران بۆ ئێوه  دائه به زێنێ که  به هۆی 
ئه و بارانه وه  جۆره ها ڕووه ک بۆ ئێوه  ده رئه که ین و ئه ڕوێنین وه  به هۆی ئه و بارانه وه  سه وزایى و دارى 
سه وزتان بۆ ئه ڕوێنین وه  هه ندێک دانه وێڵه ی که ڵه که  بوو له سه ر یه ک ده رده که ین وه کو گوڵه گه نم 
که  له ناو ئه و گوڵه دا چه ندێک گه نم له سه ر یه ک کۆبۆته وه  وه  له  په له کانی دارخورما که  ئه و هه موو 
خورمایه ی پێوه یه  وه  نزیکن و ئه توانن لێی بکه نه وه  وه  جۆره ها باخ له  ترێ و زه یتون و هه نار که  ته ماشا 
بکه ی له  قه باره دا یان له  ڕە نگدا له وانه یه  لێک بچن به اڵم له  تامدا لێک ناچن و هه ر یه که و تامێکی 
جیاوازی هه یه  ئه میش دیسانه وه  تاک و ته نهایى و تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره  ده رئه خات ته ماشاى 
به رهه مه که ی بکه ن کاتێک که  دێته  به رهه م و پێ ئه گات بزانن چۆنه  دیسانه وه  هه موو ئه مانه ی که  
باسکرا به ڵگه و نیشانه یه  له سه ر تاک و ته نهایى و تواناو ده سه اڵت و حیکمه ىت خواى گه وره  بۆ که سانێک 

که  ئیامندار بن )99( .

هەروەها دەفەرموێت : )اللَُّ الَِّذي َرَفَع السَّـَماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تـََرْونـََها ُثَّ اْسـتـََوٰى َعَلى اْلَعْرِش َوَسـخََّر 
ـُل الَيِت َلَعلَُّكـم بِِلَقـاِء َربُِّكـْم تُوِقنُـوَن )2( َوُهـَو  الشَّـْمَس َواْلَقَمـَر ُكلٌّ َيْـِري لَجـٍل مَُّسـمًّى يَُدبِّـُر الْمـَر يـَُفصِّ
الَـِّذي َمـدَّ الْرَض َوَجَعـَل ِفيَهـا َرَواِسـَي َوأَنـَْهـاًرا َوِمـن ُكلِّ الثََّمـَراِت َجَعـَل ِفيَهـا َزْوَجـنْيِ اثـْنـَـنْيِ يـُْغِشـي اللَّْيـَل 
ـْن َأْعنَـاٍب َوَزرٌْع  ـُروَن )3( َوِف الْرِض ِقطَـٌع مَُّتَجـاِوَراٌت َوَجنَّـاٌت مِّ لِـَك لَيٍت لَِّقـْوٍم يـَتـََفكَّ النَـَّهـاَر ِإنَّ ِف ذَٰ
لِـَك لَيٍت  ـُل بـَْعَضَهـا َعلَـٰى بـَْعـٍض ِف الُكِل ِإنَّ ِف ذَٰ َونَِيـٌل ِصنـْـَواٌن َوَغيـْـُر ِصنـْـَواٍن ُيْسـَقٰي ِبَـاٍء َواِحـٍد َونـَُفضِّ
لَِّقـْوٍم يـَْعِقلُـوَن( )الرعـد/2-4( واتـه : اللـه ئـه و خوایه یـه  کـه  ئاسـامنه کانی بـه رز کردۆتـه وه  به بێ ئه وه ی 
کۆڵه که یـه ک لـه  ژێـره وه  ڕایگرتبـێ کـه  ئێوه یش ده یبینن پاشـان پـه روه ردگار بـه رزو بڵند بوه وه  بۆ سـه ر 
عه رشـی پیـرۆزی خـۆی بـه رز بوونه وه یـه ک کـه  شـایه ن و شـیاو و گونجـاو بێـت بـه  گه وره یـی و مه زنی 
خـوای گـه وره  لـه  به رزبوونـه وه ی هیچ لـه  دروسـتکراوه کانی ناچێت، وه  چۆنیه تیه که شـی خـوای گه وره  
خـۆی نه بێـت کـه س نایزانێـت، وه  خـۆرو مانگـی ژێربـار کـردووه  بـۆ به رژە وه نـدی به نده کانـی هـه ر 
یه کێـک لـه  خـۆرو مانـگ ئـه ڕۆن تـا کاتـی دیاریکـراوی خۆیـان کـه  ڕۆژی قیامه تـه ، یاخـود ده ڕۆن بـۆ 
شـوێنی دیاریکـراوی خۆیـان کـه  ژێـر عـه رىش خـواى گه وره یه  ، خوای گـه وره  کاروبـاری ئـه م بوونه وه ره  
هه ڵئه سـووڕێنێ بـه  هـه ر شـێوازێک کـه  خۆی ویسـتی لـێ بێـت ئایه ته کانـی ڕوون ئه کاتـه وه و درێژە  ی 

باوەڕبوون بە خوا
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پـێ ئـه دات به ڵکـو ئێـوه  یه قینتـان هه بـێ بـه  گه یشـنت بـه  خـوای گـه وره  لـه  ڕۆژی قیامه تـدا))( خـوای 
گـه وره  ئـه و خوایه یـه  که  زه وی ڕاخسـتووه و درێژ کـردووه ، وه  شاخه کانیشـی وه کو مێـخ داکوتیوه  له ناو 
زه ویـدا بـۆ ئـه وه ی جێگیـر بـن، وه  ڕووباریشـی دانـاوه  تیایـدا وه  لـه  هه مـوو به رووبوومێکیـش خـوای 
گـه وره  نێـرو مێـی دروسـتکردووه  به  شـه و ڕووناکـی ڕۆژ دائه پۆشـێ به  دڵنیایـى هه موو ئه مانـه  به ڵگه و 
نیشـانه ن له سـه ر تـاک و ته نهایـى و توانـاو ده سـه اڵتی خـوای گـه وره  بۆ که سـانێک که  بیـر بکه نه وه ))( 
وه  له سـه ر زه ویشـدا پارچـه  پارچـه  زه وى هه یـه  کـه  لێـک نزیکـن هه یانـه  باشـه و روه ک و دانه وێڵـه ى 
لـێ ده ڕوێـت و هه یشـه  شـۆره و هیچـى لێناڕوێـت، وه  هه یـه  خاکه کـه ى ره شـه و هه یـه  سـوره و هه یـه  
سـپیه  وه  جۆره هـا بـاخ و بێسـتان هه یـه  لـه  تـرێ و جۆره هـا کشـتوکاڵ و به رووبـووم و دارخورمـا کـه  
هه ندێکیـان لێکئه چـن و یـه ک بنچینه یـان هه یـه ، وه  هه ندێکیشـیان لێکناچـن و بنچینه یـان جیـاوازه  
له گـه ڵ ئـه وه ی هـه ر هه موویـان بـه  یـه ک ئـاو ئـاو ئه درێـن بـه اڵم تـام و ڕە نـگ و قه باره یـان جیـاوازه  
وه  فه زڵـی هه ندێکیـان ده ده یـن به سـه ر هه ندێکـی تریـان لـه  خواردنـدا هه یـه  شـیرینه  و هه یـه  ترشـه  
و هه یـه  مـزره  و هه یـه  تاڵـه  بـه  دڵنیایـى هه مـوو ئه مانـه  ئایـه ت و به ڵگـه و نیشـانه ن له سـه ر تـاک و 
ته نهایـى و توانـاو ده سـه اڵت و گه وره یـی خـوای گـه وره  بـۆ که سـانێک کـه  عه قڵیـان هه بێـت و بیـر 

بکه نـه وه  )4( .

هەروەها دەفەرموێت : )َخَلَق السََّماَواِت َوالْرَض اِبحلَْقِّ تـََعاَلٰ َعمَّا ُيْشرُِكوَن )3( َخَلَق اإلنَساَن ِمن 
نُّْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي )4( َوالنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـَْها َتُْكُلوَن )5( َوَلُكْم ِفيَها َجَاٌل 
ِحنَي تُرُِيوَن َوِحنَي َتْسَرُحوَن )6( َوَتِْمُل أَثَقاَلُكْم ِإَلٰ بـََلٍد لَّْ َتُكونُوا اَبِلِغيِه ِإل ِبِشقِّ النُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف 
رَِّحيٌم )7( َواْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتـَرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيُْلُق َما ل تـَْعَلُموَن )8( َوَعَلى اللَِّ َقْصُد السَِّبيِل َوِمنـَْها 
ْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن  َجائٌِر َوَلْو َشاَء َلََداُكْم َأْجَِعنَي )9( ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء لَُّكم مِّ
ِلَك ليًَة لَِّقْوٍم يـَتـََفكَُّروَن  )10( يُنِبُت َلُكم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َوالْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ ِف ذَٰ
ِلَك لَيٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلوَن  )11( َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَـَّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت ِبَْمرِِه ِإنَّ ِف ذَٰ
ِلَك ليًَة لَِّقْوٍم َيذَّكَُّروَن )13( َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر  )12( َوَما َذرَأَ َلُكْم ِف الْرِض ُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ ِف ذَٰ
لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلًَْما َطرِيًّ َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولِتـَبـْتـَُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم 
َوَعالَماٍت  تـَْهَتُدوَن )15(  لََّعلَُّكْم  َوُسُبال  َوأَنـَْهارًا  ِبُكْم  َتِيَد  َأن  َرَواِسَي  َوأَْلَقٰى ِف الْرِض  َتْشُكُروَن )14( 
َواِبلنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدوَن )16( أََفَمن َيُْلُق َكَمن ل َيُْلُق أََفال َتذَكَُّروَن )17( َوِإن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّ ل ُتُْصوَها 
ِإنَّ اللََّ َلَغُفوٌر رَِّحيٌم( )النحل/3-18( واته :  خوای گه وره  ئاسامنه کان و زه وی به حه ق دروست کردووه  
بڕیار ئه ده ن))(  بڵندتره  که  هاوبه شبڕیارده ران هاوه ڵ بۆ خوای گه وره   خوای گه وره  زۆر له وه  به رزو 
خوای گه وره  ئه و خوایه یه  که  مرۆڤی له  دڵۆپه  ئاوێک دروست کردووه  به اڵم کاتێک که  گه وره  بووه  بووه  
به  دوژمن و خه سمێکی ئاشکرای خوای گه وره و به  ئاشکرا دژایه تی خوای گه وره  ده کات )4( وه  خوای 
گه وره  ئاژە اڵنیشی بۆ ئێوه  دروست کردووه ، وشرتو مانگاو مه ڕو بزن ئه مانه  ئه نعامیان پێ ئه ووترێ که  
به  سوف و خوریه که یان پۆشاک دروست ده که ن و خۆتان گه رم ئه که نه وه  وه  سوودی تریشیان بۆتان 
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هه یه  له  شیرو گۆشت و به رهه میان، وه  هه یانه  بۆ سواربوونه و هه یانه  بۆ زه وى کێاڵنه و چه نده ها سودى 
تر وه  هه یشه  گۆشته که ی ئه خۆن)5( وه  هه یانه  بۆ جوانی به کاریان دێنن جوانه  بۆ ته ماشاکردن که  به  
ئێواره  له  له وه ڕگا ئه یانگه ڕێننه وه  وه  کاتێک له  به یانیان ده ریان ئه که ن بۆ له وه ڕگا)6( وه  باری قورسی 
ئێوه  هه ڵئه گرن بۆ شارو واڵتانێکی تر که  ئه گه ر به هۆی ئه مانه وه  نه بوایه  ئێوه  نه تانئه توانی بگه ن به و 
ئێوه   په روه ردگاری  دڵنیایى  به   نه بێ   ناڕە حه تیه کی زۆر  و  به  زه حمه ت و مه شه قه ت  شوێنانه  مه گه ر 
زۆر به  ڕە ئفه ت و ڕە حمه ت و سۆزو به زه یی و میهره بانه )7( وه  ماین و هێسرتو گوێدرێژی بۆ دروست 
کردوون تا بۆ سواری به کاریان بهێنن وه  جوانیشن وه  خوای گه وره  له  داهاتوودا شتی وایش دروست 
ده کات که  ئێوه  نایزانن وه کو فڕۆکه و ئه و شتانه )8( وه  دیاری کردن و ڕوون کردنه وه ی ڕێگاى راست و 
ئیسالم له سه ر خوای گه وره یه  وه  هه یشه  له و رێگایانه  چه وت و گێڕە و له  ڕێگا ڕاسته که  التان ئه دات و 
وێڵتان ئه کات وه  ئه گه ر خوای گه وره  ویستی لێ بوایه  هیدایه تی هه مووتانی ئه دا بۆ ڕێگا ڕاسته که )9( 
خوای گه وره  ئه و خوایه یه  له  ئاسامنه وه  بارانی بۆ دابه زاندوون له و بارانه  ئێوه  بۆ خۆتان و ئاژە ڵه کانتان 
بۆ خواردنه وه  به کاری دێنن وه  داریشی لێ ئه ڕوێ که  ئه و دارانه  ئه بێ به  له وه ڕ بۆ ئاژە ڵه کانتان)0)( 
هه ر به هۆی ئه و بارانه وه  زه رعاتتان بۆ ئه ڕوێنێ له  دار زه یتون و دارخورما و دارمێو)ترێ( وه  له  هه موو 
جۆره  به رووبووم و میوه یه ک خوای گه وره  به هۆی ئه و بارانه وه  بۆتان ئه ڕوێنێ به  دڵنیایی ئه م باران 
باراندن و ده رکردنی ڕووه ک و دانه وێاڵنه  هه مووی نیشانه یه کی گه وره یه  له سه ر ده سه اڵت و گه وره یی 
و تاک و ته نهایى خوای گه وره  به اڵم بۆ که سانێک که  بیر بکه نه وه  له  دروستکراوه کانی خوای گه وره)))( 
وه  خوای گه وره  شه و و ڕۆژو خۆرو مانگ و ئه ستێره کانی بۆ ژێربار کردوو ن و له  ژێر فه رمانی خوای 
گه وره دان به  گوێره ی به رژە وه ندی ئێوه  دێن و ئه ڕۆن به  دڵنیایی هه موو ئه م دروستکراوه  گه ورانه ی 
خوای گه وره  نیشانه ن له سه ر ده سه اڵت و گه وره یی و تاک و ته نهایى خوای گه وره  که  تاک و ته نهاو بێ 
شه ریکه  به اڵم بۆ که سانێک که  عه قڵیان هه بێ و بیر بکه نه وه  )))( وه  له سه ر زه وی جۆره ها شتی ڕە نگ 
جیاوازی بۆ سوودو به رژە وه ندی ئێوه  دروست کردووه  له  ئاژە ڵ و کانزا و رووه ک ، به  دڵنیایی ئه مانه یش 
که سانێک  بۆ  گه وره   خوای  ته نهایی  و  تاک  و  گه وره یی  و  ده سه اڵت  تواناو  له سه ر  به ڵگه ن  نیشانه و 
بۆ  ژێربار کردوون و  بۆ  ئه و ده ریا گه ورانه یشی  ئه و خوایه یه  که   )))( خوای گه وره   بکه نه وه  بیر  که  
به رژە وه ندی ئێوه  دروستی کردوون تا گۆشتی ماسی و نه هه نگه کان به  تازه یی بخۆن وه  له  ده ریاشه وه  
خشڵ و مروارى و مه رجان و ئه وانه  ده رکه ن و خۆتانی پێ بڕازێننه وه و له به ری بکه ن وه  که شتیه کان 
ئه بینی که  ئاوی ئه و ده ریایه  ئه بڕێت وه  تا ئێوه  به هۆی فه زڵی خوای گه وره وه  بازرگانی به و که شتیانه  
بکه ن و داوای فه زڵی خوای گه وره  بکه ن وه  به ڵکو شوکرانه  بژێری نیعمه ته کانی خوای گه وره  بکه ن)4)( 
وه  له  زه ویشدا ئه و شاخانه ی چه قاندووه  وه کو مێخ بۆ ئه وه ی که  زه وی نه جووڵێت و نه هه ژێت وه  
ڕووبارو ڕێگایىش بۆ داناون بۆ ئه وه ی له  گه شته کانتاندا به و ڕێگایانه دا بڕۆن به ڵکو ڕێگای خۆتانی پێ 
بدۆزنه وه )5)( وه  جۆره ها نیشانه ی داناوه  که  ڕێی خۆتانی پێ بدۆزنه وه  وه  به هۆی ئه ستێره یشه وه  به  
شه وان ئه توانن ڕێگای خۆتان بدۆزنه وه  له  گه شته کانتاندا)6)( ئایا خوایه ک که  ئه م هه موو دروستکراوه  
گه ورانه ی دروست کردبێ وه کو که سێک وایه  که  هیچ شتێکی دروست نه کردبێ یه کسانن وه ک ئه وانه ی 

باوەڕبوون بە خوا
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که  ئێوه  ئه یانپه رسنت ئه وه  بۆ بیر ناکه نه وه  چۆن که سانێک ئه که نه  شه ریک بۆ ئه و خوایه  گه وره یه  که  
گه وره   خوای  نیعمه ته کانی  بتانه وێ  ئێوه   ئه گه ر  وه   کردووه )7)(  دروست  دروستکراوه ی  هه موو  ئه و 
بژمێرن ئه وه  له  ژماردن نایه ن له به ر زۆری نیعمه ته کانی خوای گه وره  به سه رتانه وه  به  دڵنیایى خوای 

گه وره  زۆر لێخۆشبوو به  به زه ییه )8)( 

هەروەهـا دەفەرموێـت : )َوَلَقـْد َخَلْقنَـا اإلْنَسـاَن ِمـْن ُسـالَلٍة ِمـْن ِطـنٍي )12( ُثَّ َجَعْلنَـاُه نُْطَفـًة ِف قـَـرَاٍر 
َمِكـنٍي )13( ُثَّ َخَلْقنَـا النُّْطَفـَة َعَلَقـًة َفَخَلْقنَـا اْلَعَلَقـَة ُمْضغَـًة َفَخَلْقنَـا اْلُمْضغَـَة ِعظَاًمـا َفَكَسـْوَن اْلِعظَـاَم حلًَْمـا 
ِإنَُّكـْم  ُثَّ   )15( َلَميِّتُـوَن  َذلِـَك  بـَْعـَد  ِإنَُّكـْم  ُثَّ   )14( اْلَاِلِقـنَي  َأْحَسـُن   ُ اللَّ فـَتـَبَـاَرَك  َآَخـَر  َخْلًقـا  أَْنَشـْأَنُه  ُثَّ 
يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة تـُبـَْعثُـوَن )16( َوَلَقـْد َخَلْقنَـا فـَْوَقُكـْم َسـْبَع َطرَائِـَق َوَمـا ُكنَّـا َعـِن اْلَْلـِق َغاِفلِـنَي )17( َوأَنـَْزْلنَـا ِمـَن 
ـَماِء َمـاًء ِبَقـَدٍر فََأْسـَكنَّاُه ِف الْرِض َوِإنَّ َعلَـى َذَهـاٍب بِـِه َلَقـاِدُروَن )18( فَأَْنَشـْأَن َلُكـْم بِـِه َجنَّـاٍت ِمـْن  السَّ
ْهـِن  نَِيـٍل َوَأْعنَـاٍب َلُكـْم ِفيَهـا فـََواِكـُه َكثِـريٌَة َوِمنـَْهـا َتُْكلُـوَن )19( َوَشـَجَرًة َتْـرُُج ِمـْن طُـوِر َسـيـَْناَء تَنبُـُت اِبلدُّ
َوِصْبـٍغ ِلألِكلِـنَي )20( َوِإنَّ َلُكـْم ِف النـَْعـاِم َلِعبـْـَرًة ُنْسـِقيُكْم ِمَـّا ِف بُطُوهِنَـا َوَلُكـْم ِفيَهـا َمَنافِـُع َكثِـريٌَة َوِمنـَْهـا 
َتُْكلُـوَن )21( َوَعَليـَْهـا َوَعلَـى اْلُفْلـِك ُتَْملُـوَن( )املؤمنـون/12-22(  واتـه : وه  بـه  دڵنیایـى ئێمـه  مرۆڤامن 
دروسـت کـردووه  له )سـوالله ( کـه  بریتییـه  لـه  ده رکردنـی شـتێک لـه  شـتێکی تـر، کـه  ئاده مـامن لـه و 
قـوڕە  ده رکـردووه و دروسـت کـردووه )))( وه  پاشـان مرۆڤیشـامن لـه  دڵۆپـه  ئاوێک دروسـت کـردووه و 
لـه  شـوێنێکی جێگیـردا داماننـاوه  کـه  ڕە حمـی ئافره تـه )))( پاشـان ئـه و دڵۆپه  ئـاوه  ئه بێ بـه  خوێنێکی 
مه یـوو پاشـان ئـه و خوێنـه  مه یـووه  ئه بێتـه  پارچـه  گۆشـتێکى ڕێکنه خـراو وه  دواتریـش ڕێکئه خـرێ 
پاشـان ئـه و پارچـه  گۆشـته  ئه که یـن بـه  ئێسـقان و ئێسـقانی لـێ دروسـت ئه که یـن بـۆ ئـه وه ی الشـه ی 
ئـه و مرۆڤـه  ڕابگـرێ پاشـان ئـه و ئێسـقانه یش بـه  گۆشـت دائه پۆشـین پاشـان ڕوح ئه که ینـه  بـه ری وه  
ئەیکەیـن بـه  مرۆڤێکـی تـر ئـه و اللـه یـه ی که  باشـرتین دروسـتکاره  خێـرو به ره که تـی یه کجـار زۆره ، وه  
شـایه نی ئه وه یـه  کـه  بـه  گـه وره  بزانـرێ)4)( لـه  پـاش ئه وه  کـه  خوای گـه وره  دروسـتتان ئـه کات و دێنه  
ژیانـه وه  لـه  دوای ئـه وه  مردنتـان به سـه ردا دێـت و ئه بـێ بگه ڕێنـه وه )5)( پاشـان لـه  ڕۆژی قیامه تـدا 
زینـدوو ئه کرێنـه وه  بـۆ لێپرسـینه وه )6)(وه  له  سـه رووی ئێوه شـه وه  حه وت ئاسـاممنان دروسـت کردووه  
یـه ک له سـه ر یـه ک وه  ئێمـه  بـێ ئـاگا نیـن لـه  دروسـتکراوه کانی خۆمـان وه  ئه یانپارێزیـن و نایه لیـن 
به ربێتـه وه  سـه ر زه وی)7)( وه  لـه  ئاسامنیشـه وه  بارامنـان بـۆ دابه زانـدوون بـه  ئه ندازه یه کـی دیاریکراو 
کـه  به رژە وه نـدی ئێـوه ی تیابێـت وه  ئـه و ئاوه مـان جێگیـر کـردووه  له نـاو زه ویـدا وه  هـه ر کاتێـک 
ویسـتامن لـێ بێـت ئـه وا ئاوه کانتـان له نـاو ئه به یـن کـه  سـوودی لێ نه بینـن)8)( به هـۆی ئـه و بارانه وه  
بـاخ و بێسـتانی چڕوپڕمـان بـۆ دروسـت کـردوون له  دارخورمـاو مێو که  میـوه ی زۆری بۆ ئێـوه  تیایه  که  
تـام و چێـژی لـێ ئه کـه ن وه  هه یشـه  لێـی ئه خـۆن)9)(وه  دارێکیـش کـه  داری زه یتونـه  لـه  کێوی)طـور 
لـه  سـه یناء( لـه وێ زۆرتـر ئه ڕوێـت کـه  زه یتـی زه یتونی لـێ ده رئه کـرێ وه  زه یتـى زه یتـون و رسکه و ئه و 
شتانه یشـی لـێ دروسـت ئه کـرێ بـۆ خـواردن ، ئـه وه ى ده یخـوات نـاىن تێهه ڵده کێشـێت و وه کـو بۆیاخ 
ره نگـى ده کات)0)( وه  ئـه و ئاژە اڵنه یـش کـه  بۆمـان دروسـت کـردوون هه مـووی په نـدو عیربه تـی تیایه  
بـۆ ئێـوه ، وه  به ڵگـه ن له سـه ر توانـاو ده سـه اڵتی خـوای گـه وره  لـه و شـیره ی کـه  له نـاو سـکیدایه  وه کـو 
خواردنه وه یـه ک وایـه  بـۆ ئێـوه  وه  سـوودی زۆری تریشـی بـۆ ئێـوه  تیایـه : بـۆ سـواری و بارهه ڵگرتـن و 
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شـیره که ی و گۆشـته که ى و موه کـه ى و بـۆ جـواىن و بـۆ هه مـوو ئه و شـتانه ی تـر که  خۆتان سـوودی لێ 
ئه بینـن وه  هه یشـه  بـۆ خـواردن بـه کاری دێنـن)))( وه  له سـه ر ئـه و ئاژە اڵنـه  ئـه ڕۆن و هه ڵتانده گـرێ 
لـه  وشـکاىن، وه  له سـه ر که شـتیش له نـاو ده ریاکانـدا ئه میـش هه مـووی نیعمه تـی خـوای گه وره یـه  بـۆ 

ئێوه )))(.

هەروەها دەفەرموێت : )أَلَْ تـََر َأنَّ اللََّ يـُْزجي َسَحااًب ُثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـَْنُه ُثَّ َيَْعُلُه رَُكاًما فـَتـََرى اْلَوْدَق َيْرُُج 
ِمْن ِخاللِِه َويـُنـَّزُِل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسَنا 
ُ َخَلَق ُكلَّ  ُ اللَّْيَل َوالنَـَّهاَر ِإنَّ ِف َذِلَك َلِعبـَْرًة لوِل الْبَصاِر )44( َواللَّ بـَْرِقِه َيْذَهُب اِبلْبَصاِر )43( يـَُقلُِّب اللَّ
َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمنـُْهْم َمْن َيِْشي َعَلى َبْطِنِه َوِمنـُْهْم َمْن َيِْشي َعَلى رِْجَلنْيِ َوِمنـُْهْم َمْن َيِْشي َعَلى أَْرَبٍع َيُْلُق 
ُ َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( )النور/43- 45( واته : ئایا نابینی خوای گه وره  ئه و هه ورانه   اللَّ
به ڕێ ئه کات بۆ هه ر شوێنێک که  ویستی لێ بێت پاشان ئه و په ڵه  هه ورانه  هه موویان کۆ ده کاته وه و 
هه ورانه وه   ئه و  له ناو  باران  ده بینیت  وه   یه کدا  به سه ر  ئه کات  که ڵه که یان  ئه وه   دوای  ده گرن  یه ک 
دێته  خواره وه  وه  خوای گه وره  له  به رزی ئاسامنه وه  بۆ شاخه  به رزه کانیش ته رزه  ئه بارێنێ، یاخود له  
دایده به زێنێت  ته رزه  هه یه   ئاسامن شاخى  له   یاخود  ده بارێنێت،  ته رزه   ئه ندازه ى شاخ  به   ئاسامنه وه  
ویستی لێ بێت له  هه ر شوێنێک دایبه زێنێ دای ئه به زێنێ وه  ویستیشی لێ بێت له  هه ر شوێنێکی تر 
الیدات الیئه دات وه  تیشکی ئه و هه وره  بروسکه یه  نزیکه  که  له  چاو بدات و چاو به رێت له به ر به هێزی 
تیشکه که ی ))4(خوای گه وره  خۆی شه و و ڕۆژ ئه مدیو دیو ئه کات و ئه یگۆڕێت و گۆڕانی به سه ردا دێنێ 
به  ساردی و گه رمى و تاریکی و ڕووناکی و درێژی و کورتی به  دڵنیایى هه موو ئه م شتانه  په ندو عیربه ت 
و ئامۆژگاریه  بۆ ئه و که سانه ی که  بینان و چاویان حه ق ئه بینێ)44( وه  خوای گه وره  هه موو ئاژە ڵێکی 
دروست کردووه  له  ئاو، یاخود له و دڵۆپه  ئاوه  که  مه نییه  جا هه یانه  له سه ر سکی ئه ڕوات وه کو مارو 
کرم و نه هه نگ وه  هه یشه  له سه ر دوو پێ ئه ڕوات وه کو مرۆڤ و باڵنده  وه  هه یشانه  له سه ر چوار پێ 
ئه ڕوات وه کو ئاژە ڵه کان خوای گه وره  ویستی له  هه ر شتێک بێ دروستی ئه کات به  دڵنیایى خوای گه وره  

تواناو ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا هه یه )45(.

الشَّْمَس  َجَعْلَنا  ُثَّ  َساِكًنا  جَلََعَلُه  َشاَء  َوَلْو  الظِّلَّ  َمدَّ  َربَِّك َكْيَف  ِإَل  تـََر  : )أَلَْ  هەروەها دەفەرموێت 
َعَلْيِه َدلِيال )45( ُثَّ قـََبْضَناُه ِإلَيـَْنا قـَْبًضا َيِسريًا )46( َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِباًسا َوالنَـّْوَم ُسَباًت َوَجَعَل 
َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا )48(  النَـَّهاَر ُنُشورًا )47( َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الّرَِيَح ُبْشرًا بـنَْيَ َيَدْي َرْحَِتِه 
لُِنْحِيَي ِبِه بـَْلَدًة َميـًْتا َوُنْسِقَيُه ِمَّا َخَلْقَنا أَنـَْعاًما َوَأَنِسيَّ َكِثريًا )49( َوَلَقْد َصرَّفـَْناُه بـَيـْنـَُهْم لَِيذَّكَُّروا فََأَب َأْكثـَُر 
النَّاِس ِإل ُكُفورًا )50( َوَلْو ِشئـَْنا لَبـََعثـَْنا ِف ُكلِّ قـَْريٍَة َنِذيرًا )51( َفال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاًدا 
َوِحْجرًا  بـَْرَزًخا  بـَيـْنـَُهَما  َوَجَعَل  ُأَجاٌج  ِمْلٌح  َوَهَذا  فُراٌت  َعْذٌب  َهَذا  اْلَبْحَرْيِن  َمرََج  الَِّذي  َوُهَو   )52( َكِبريًا 
َمُْجورًا )53( َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن َربَُّك َقِديرًا( )الفرقان/54-45( 
تا خۆرکه وتن( ئه گه ر  نابینی په روه ردگارت چۆن سێبه ری درێژ کردۆته وه  )له  به ره به یانه وه   ئایا   : واته 
بێت  به ڵگه یه ک  وه کو  گێڕا  پاشان خۆریشامن  ده کرد  به رده وام  سێبه ره که ى جێگیرو  بوایه   لێ  ویستی 

باوەڕبوون بە خوا
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له سه ر ئه و سێبه ره  له به ر ئه وه ی زیادو که م ئه کات به هۆی خۆره که وه)45( پاشان سێبه ره که یشامن که م 
 )46( کردۆته وه   که م  شاردۆته وه و  یان خۆره که مان  نه مانی خۆره که وه ،  به هۆی  شاردۆته وه   کردۆته وه و 
خوای گه وره  ئه و خوایه یه  که  شه وی بۆ ئێوه  وه کو پۆشاکێک لێکردووه  که  داتانئه پۆشێ به  تاریکیه که ى 
وه  خه ویشی بۆ ئێوه  داناوه  تا پشووی تیا بده ن و له  جوله  بکه ون وه  ڕۆژیشی وا لێ کردووه  که  تیایدا 
که   ئه و خوایه یه   گه وره   وه  خوای   )47( بده ن  به رژە وه ندی خۆتان هه وڵ  بۆ  و  بن  به خه به ر  ئاگاو  به  
ئه و بایانه  ئه نێرێ وه کو موژده ده رێک له  پێش خۆیانه وه  که  ڕە حمه تی خوای گه وره ی هه ڵگرتووه  که  
بارانیان پێیه  وه  له  ئاسامنیشه وه  ئاوێکی پاک دائه به زێنینه  خواره وه )48( تا به هۆی ئه و بارانه وه  چه ند 
شوێنێکی زه وی مردوو زیندوو بکه ینه وه  به  ڕواندنی گژوگیاو دانه وێڵه و ڕووه ک وه  به هۆی ئه و بارانه وه  
له و دروستکراوانه ی که  دروستامن کردووه  له  ئاژە اڵن و له  خه ڵکانێکی زۆری پێ ئاو بده ین)49( وه  ئه م 
گۆڕانکاریانه  ئه که ین له  سێبه رو با و باران بارین تا له  زیندوکردنه وه ى ئه و زه ویه  مردوانه  بیر له  مردن 
ڕە تیان  وه   هه ڵبژارد،  گه وره یان  خوای  نیعمه تی  کوفرانه بژێری  ته نها  خه ڵکی  زۆربه ی  به اڵم  بکه نه وه  
کرده وه  که  دان بنێن به  نیعمه تی خوای گه وره  به سه ریانه وه  )ناڵێن به  هۆى فه زڵ و ره حمه ىت خواى 
گه وره وه  بارامنان بۆ بارى، به ڵکو ده ڵێن به  هۆى ئه ستێره و بورجه کانه وه  بارامنان بۆ بارى()50( وه  ئه گه ر 
ویستامن لێ بوایه  بۆ هه موو دێ یه ک ده مانتوانی پێغه مبه رێک بنێرین وه  ئاگاداریان بکاته وه ، به اڵم 
محمدمان )( بۆ تێکڕاى خه ڵکى ناردووه ))5( ئه ی محمد )( گوێڕایه ڵی کافران مه که  وه  به و قورئانه  
پیرۆزه  جیهادێکی گه وره ی کافران بکه ))5( وه  خوای گه وره  ئه و خوایه یه  که  دوو ده ریای گه یاندووه  
به  یه ک که  یه کێکیان ئاوێکی شیرینی سازگاره  که  ده ڕوات وه  ئه وه ی تریشیان ئاوێکی سوێرو شۆره  که  
راوه ستاوه و ناڕوات وه  له  نێوانیشیاندا په رده یه کی داناوه  که  تێکه ڵ به یه ک نابن وه  ئه و په رده یه  ڕێگری 
ئه کات ئه و دوو ئاوه  له  ناوه وه  تێکه ڵ به یه ک بن و ئه و دوو ئاوه ی لێک جیا کردۆته وه ، به اڵم له  بانه وه  
یه که ، ئه ویش موعجیزه یه کی خوای گه وره یه ، یاخود زه وى وشکاىن خستۆته  نێوانیانه وه))5( وه  خوای 
گه وره  ئه و خوایه یه  له  دڵۆپه  ئاوێک که  مه ىن یه  مرۆڤی دروست کردووه  وه  به هۆی ئه و دڵۆپه  ئاوه وه  
مرۆڤ زیادی کردووه  له  نه سه ب و ڕە چه ڵه کدا وه  له  ژن و ژن خوازیدا وه  په روه ردگارى تۆ زۆر به تواناو 

ده سه اڵته )54( .

هەروەها دەفەرموێت : )َفُسْبَحاَن اللَِّ ِحنَي ُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحوَن )17( َوَلُه احلَْْمُد ِف السََّماَواِت 
َوالْرِض َوَعِشيًّا َوِحنَي ُتْظِهُروَن )18( ُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوُيِْيي الْرَض بـَْعَد َمْوِتَا 
وََكَذِلَك ُتَْرُجوَن )19( َوِمْن َآَيتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُثَّ ِإَذا أَنـُْتْم َبَشٌر تـَنـَْتِشُروَن )20( َوِمْن َآَيتِِه َأْن َخَلَق 
َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـَْها َوَجَعَل بـَيـَْنُكْم َمَودًَّة َوَرْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك لَيٍت ِلَقْوٍم يـَتـََفكَُّروَن )21( 
َوِمْن َآَيتِِه َخْلُق السََّماَواِت َوالْرِض َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِف َذِلَك لَيٍت لِْلَعاِلِمنَي )22( َوِمْن 
َآَيتِِه َمَناُمُكْم اِبللَّْيِل َوالنَـَّهاِر َوابِْتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِف َذِلَك لَيٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن )23( َوِمْن َآَيتِِه يُرِيُكُم 
اْلبـَْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َويـُنـَّزُِل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُيْحِيي ِبِه الْرَض بـَْعَد َمْوِتَا ِإنَّ ِف َذِلَك لَيٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن 
)24( َوِمْن َآَيتِِه َأْن تـَُقوَم السََّماُء َوالْرُض ِبَْمرِِه ُثَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن الْرِض ِإَذا أَنـُْتْم َتُْرُجوَن )25( َوَلُه 
َمْن ِف السََّماَواِت َوالْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتوَن )26( َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل 



33

الْعَلى ِف السََّماَواِت َوالْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم( )الروم/17-27( واته : وه  پاک و مونه ززه هی بۆ خوای 
گه وره ، خوای گه وره  به  پاک ڕابگرن و زیکرو ته سبیحاتی خوا بکه ن له  کاتی ئێواره و به یانیاندا، واته : 
زیکره کانی به یانیان و ئێواران بخوێنن)7)( وه  حه مدو سه ناو ستایش بۆ خوای گه وره یه  له  ئاسامنه کان 
و زه ویدا وه  به  ئێواران و نیوه ڕۆیان، یاخود وتراوه : ئه مه  مه به ست پێی پێنج نوێژە  فه رزه که یه : )ِحنَي 
ُتُْسوَن( ئێواره ، مه به ست پێى: نوێژی مه غریب و عیشایه  )َوِحنَي ُتْصِبُحوَن( مه به ست پێی نوێژی به یانییه 
 )َوَعِشيًّا( مه به ست پێی نوێژی عه رصه )َوِحنَي ُتْظِهُرون( مه به ست پێی نوێژی نیوه ڕۆیه ، ئا له و کاتانه دا 
دروست  و  ده ردێنێ  زیندوو  مردوو  له   بااڵده سته   ئه وه نده   گه وره   خوای  بده ن)8)(  ئه نجام  نوێژە کان 
ئه کات: وه کو له  دڵۆپێک ئاو مرۆڤ دروست ده کات، له  هێلکه  باڵنده  دروست ده کات، له  کافر موسڵامن 
دروست ده کات وه  به  پێچه وانه یشه وه  له  زیندوو مردوو ده ردێنێ و دروست ده کات، مرۆڤـ که  زیندووه  
مه نی و دڵۆپه  ئاوی لێ ده ردێنێ، باڵنده  که  زیندووه  هێلکه ی لێ ده ردێنێ، موسڵامن که  زیندووه  جاری 
وا هه یه  له  نه وه ی ئه و کافر ده بێ وه  له  پاش ئه وه ی که  زه وی مردووه  خوای گه وره  به هۆی بارانه وه  
زیندووی ئه کاته وه و ئه یژیه نێته وه  چۆن ئه و زه ویه  مردووه مان زیندوو کرده وه  ئێوه ش به و شێوازه  له ناو 
قه بره کانتان ده رئه کرێن و زیندوو ده کرێنه وه  )9)( وه  یه کێک له  نیشانه کانی تواناو ده سه اڵتی خوای 
پاشان  باوکتان  ئاده می  واته :  له  خۆڵ دروست کرد،  ئێوه ی  ئه وه یه  که   بوونه وه   زیندوو  له سه ر  گه وره  
له   تر  یه کێکی  له سه ر زه ویدا باڵو کردۆته وه و زۆر بوونه )0)( وه   ئاده مى  نه وه ى  ئێوه ى  خوای گه وره  
نیشانه کانی تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره  له سه ر زیندوو بوونه وه  ئه وه یه  که  له  نه فسی خۆتان خێزانی 
بۆ دروست کردوون، واته : له  په راسوى چه پى ئاده م حه وای دروست کردووه  بۆ ئه وه ی ئه و خێزانانه  
وه کو سوکناو هێمنی و ئارامی و پشوویه کی ده روونی بێت بۆ ئێوه  وه  خۆشه ویستی و ڕە حم و سۆزو 
به زه یی خستۆته  نێوانتانه وه ، یان )َمَودًَّة( واته : جیامع )َوَرْحًَة( واته : منداڵ ئا ئه مانه  هه مووی به دڵنیایی 
به ڵگه یه  له سه ر تاک و ته نهایى و تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره  به اڵم بۆ که سانێک که  بیر بکه نه وه و 
تێیبفکرن )))( وه  یه کێکی تر له  به ڵگه و نیشانه کانی تاک و ته نهایى و تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره  
دروست کردنی ئاسامنه کان و زه ویه ، وه  زمانی ئێوه ی لێک جیاواز کردووه  هه ر یه کێک به  زمانێک قسه  
ئه که ن، وه  ڕە نگ و شێوازیشتان لێک جیاوازه  هه ر یه که و شێوه یه کتان هه یه  به  دڵنیایى هه موو ئه مانه  
زانا  که   که سانێک  بۆ  به اڵم  گه وره   خواى  ده سه اڵىت  تواناو  و  ته نهایى  و  تاک  له سه ر  نیشانه ن  به ڵگه و 
بن)))( وه  یه کێکی تر له  به ڵگه و نیشانه کانی تاک و ته نهایى و تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره  ئه وه یه  
به  شه و و به ڕۆژ ئێوه  ئه خه وێنێ، به  شه و ئه خه ون هه ندێک جاریش به  ڕۆژ کاتی)قه یلوله ( بۆ ئه وه ی 
پشوویه ک بده ن وه  به  رۆژیش ئه گه ڕێن به دوای ڕزق و ڕۆزی خۆتان و کاسبی ئه که ن به  دڵنیایى هه موو 
که سانێک  بۆ  به اڵم  گه وره   خواى  ده سه اڵىت  تواناو  و  ته نهایى  و  تاک  له سه ر  نیشانه یه   به ڵگه و  ئه مانه  
که  ببیسنت وه  په ندو ئامۆژگاری وه ربگرن )))( وه  یه کێکی تر له  به ڵگه و نیشانه کانی تاک و ته نهایى 
لێی  ئه دات که  هه ندێک جار  نیشان  ئه وه یه  که  هه وره  بروسکه تان  تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره   و 
ئه ترسێن که  زه ره رو زیانتان پێ بگه یه نێ، وه  هه ندێک جار ئومێدتان پێیه  که  دوای ئه وه  باران ببارێ و 
سوودی لێ ببینن وه  له  ئاسامنیشه وه  بارانتان بۆ ئه هێنێته  خواره وه  وه  ئه و زه ویه ی که  له  دوای ئه وه ی 

باوەڕبوون بە خوا
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وشک و مردووه  خوای گه وره  به هۆی بارانه وه  زیندووی ئه کاته وه و ڕووه ک و دانه وێڵه ی لێ ئه ڕوێنێ، 
چۆن ئه و زه ویه  مردووه ى زیندوو کرده وه  به و شێوه یه یش ئێوه  زیندوو ده کاته وه  به  دڵنیایى هه موو 
که سانێک  بۆ  به اڵم  گه وره   خواى  ده سه اڵىت  تواناو  و  ته نهایى  و  تاک  له سه ر  نیشانه یه   به ڵگه و  ئه مانه  
له  به ڵگه و نیشانه کانی تواناو ده سه اڵتی خوای گه وره   تر  تێبگه ن )4)( وه  یه کێکی  بیر بکه نه وه و  که  
ئه وه یه  که  ئاسامنه کان و زه وی به  فه رمانی خوا ڕاوه ستاوه  به بێ ئه وه ی هیچ شتێک ڕایگرتبێ پاشان 
ئه گه ر خوای گه وره  له  ڕۆژی قیامه ت بانگتان بکات کاتێک که  ئێوه  مردوونه و له ناو زه ویدان ئێوه  هه ر 
هه مووتان ده رئه چن و فه رمانی خوای گه وره  جێبه جێ ئه که ن)5)( وه  هه رچی له  ئاسامنه کان و زه وی 
هه یه  هه مووی موڵکی خوای گه وره یه و هه موو ملکه چ و گوێڕایه ڵی خوای گه وره ن)6)( وه  خوای گه وره  
له  دوای مردنیش سه رله نوێ زیندوویان  پاشان  ئه و خوایه یه  سه ره تا دروستکراوه کان دروست ده کات 
ئه کاته وه  که  ئه مه یان ئاسانرته  الی خوای گه وره ، ئه وه ی یه که میش هه ر ئاسانه  به اڵم سه باره ت به  عه قڵ 
و تێگه یشتنی ئێمه  ئه مه یان ئاسانرته  وه  منوونه ی هه ره  به رز بۆ خوای گه وره یه  له  ئاسامنه کان و زه وی، 
خوای گه وره  له  که س ناچێت و که س له  خوای گه وره  ناچێت و تاک و ته نها و بێ هاوه ڵه  وه  خوای 

گه وره  زۆر به عیززه ت و بااڵده سته ، وه  زۆر کاربه جێیه  له  وته و کرده وه یدا )7)( .

هەروەها دەفەرموێت : )الرَّْحَُن )1( َعلََّم اْلُقْرَآَن )2( َخَلَق الْنَساَن )3( َعلََّمُه اْلبـََياَن )4( الشَّْمُس 
ِف  َتْطَغْوا  َأل   )7( اْلِميزَاَن  َوَوَضَع  َرفـََعَها  َوالسََّماَء   )6( َيْسُجَداِن  َوالشََّجُر  َوالنَّْجُم   )5( ِبُْسَباٍن  َواْلَقَمُر 
فَاِكَهٌة  ِفيَها   )10( ِلألَنِم  َوَضَعَها  َوالْرَض   )9( اْلِميزَاَن  ُتِْسُروا  َول  اِبْلِقْسِط  اْلَوْزَن  َوأَِقيُموا   )8( اْلِميزَاِن 
َوالنَّْخُل َذاُت الْكَماِم )11( َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْيَاُن )12( فَِبَأيِّ َآلِء َربُِّكَما ُتَكذِّاَبِن )13( َخَلَق 
ُتَكذِّاَبِن  َربُِّكَما  فَِبَأيِّ َآلِء  ِمْن َنٍر )15(  َمارٍِج  ِمْن  اجْلَانَّ  َوَخَلَق  ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر )14(  اإلْنَساَن 
)16( َربُّ اْلَمْشرِقـنَْيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبـنَْيِ )17( فَِبَأيِّ َآلِء َربُِّكَما ُتَكذِّاَبِن )18( َمرََج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَياِن )19( 
بـَيـْنـَُهَما بـَْرزٌَخ ل يـَْبِغَياِن )20( فَِبَأيِّ َآلِء َربُِّكَما ُتَكذِّاَبِن )21( َيْرُُج ِمنـُْهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن )22( فَِبَأيِّ 
ُتَكذِّاَبِن(  َربُِّكَما  فَِبَأيِّ َآلِء  اْلَبْحِر َكالْعالِم )24(  اْلُمْنَشَآُت ِف  اجْلََواِر  َوَلُه  ُتَكذِّاَبِن )23(  َربُِّكَما  َآلِء 
)الرحن/1 - 25( واته : الرحمن: ناوێکه  له  ناوه  پیرۆزه کانی خوای گه وره ، واته : خوای گه وره  زۆر به ڕە حم 
و سۆزو به زه یی و میهره بانه ، ئه و خوایه ی که  ))( فێره  خوێندنه وه ی قورئانی کردوون ))( وه  مرۆڤیشی 
دروست کردووه ))( وه  مرۆڤی فێری ناوی هه موو شته کان کردووه ، یان فێری هه موو زمانه کانی کردووه ، 
وه   ئاسانکردووه )4(  بۆى  کردووه و  پیته کاىن  ده ربڕینى  فێرى  یان  کردووه ،  شتێکی  هه موو  فێری  یان 
خۆرو مانگیش له  شوێنی دیاریکراوی خۆیان ئه ڕۆن وه  به هۆیانه وه  مانگ و ساڵ ئه ژمێردرێت )5( وه  
ئه ستێره کان و داره کان هه موویان سوجده و کڕنوش بۆ خوای گه وره  ئه به ن وه  ملکه چی خوای گه وره ن، 
یاخود وتراوه : )َوالنَّْجمُ( هه موو ڕووه کێکه  که  قه دی نه بێ )َوالشََّجُر( هه موو ڕووه کێکه  که  قه دی هه بێ، 
هه موویان سوجده و کڕنوش بۆ خوای گه وره  ئه به ن و ملکه چی فه رمانی خوای گه وره ن )6( وه  خوای 
داناوه   له سه ر زه وی  ته رازوویشی  به سه ر زه ویدا وه   ڕایگرتووه   به رز  به رز کردۆته وه و  ئاسامنی  گه وره  
له   یاخود  ته رازووه دا،  له و  مه به زێنن  سنوور  ئێوه    )7( یه کرتیدا  له گه ڵ  بن  دادپه روه ر  که   ئه وه ی  بۆ 
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دادپه روه ریدا )8( وه  با ته رازووه که یشتان دادپه روه ر بێ وه  که م به  خه ڵکى مه ده ن کاتێک که  شتیان بۆ 
ئه کێشن، یان خۆتان دادپه روه ر بن)9( وه  خوای گه وره  زه ویشی داناوه و ڕاخستووه  بۆ مرۆڤه کان)0)( 
که  له سه ر زه ویشدا خوای گه وره  جۆره ها میوه ی تام و بۆن و ره نگ و قه باره  جیاوازى بۆ ئێوه  داناوه  
له ناو به رگه که دایه و  که  چێژی لێ ئه که ن، وه  دارخورمایش که  به رگی هه یه  پێش ئه وه ی که  ده رچێ 
دواتر ده رئه چێت و ده رئه که وێت، )له به ر زۆرى سووده که ى به تایبه ت باىس خورماى کردووه  )))( وه  
هه موو دانه وێڵه یه کیش که  گه اڵکه ى وشک ده بێت و ده بێت به  کا و ئاژە ڵ ئه یخوات، وه  ره یحانیش 
ئه ى گرۆى   )((( ئه که ین  بۆنی  که   بۆنخۆشه یه   ڕە یحانه   ئه و  مه به ست  وتراوه :  یاخود  گه اڵکه ی،  واته : 
ئاده میزادو جن ئێوه  چ نیعمەتێک له  نیعمه ته کانی خوای گه وره  به درۆ ئه زانن و باوه ڕتان به  کامیان 
نیه  له و هه موو نیعمه ته  زۆرانه ی که  خوای گه وره  پێی به خشیوون)))( خوای گه وره  مرۆڤی دروست 
کردووه  واته  ئاده م له  قوڕی سووره وه کراو که  قوڕێک به  ئاگر سوور ئه کرێته وه  وه کو چۆن ئه وانه ی که  
کوپه ڵه و گۆزه و شتیان لێ دروست ئه کرێ)4)( وه  جنیشی دروست کردووه  له  گڕو بڵێسه ی ئاگر، یاخود 
له  ئاگره که  خۆی جنی دروست کردووه )5)( ئه ى گرۆى ئاده میزادو جن ئیرت ئێوه  کام له  نیعمه ته کانی 
خوای گه وره  به درۆ ئه زانن و باوه ڕتان پێ نیه )6)( خوای گه وره  په روه ردگاری هه ردوو ڕۆژهه اڵته که و 
هه ردوو ڕۆژئاواکه یه ، ڕۆژهه اڵت له  زستان و هاوین وه  ڕۆژئاوایش له  زستان و هاوین، وه  به  کۆیش 
هاتوه  )املشارق( مه به ست پێى ئه وه یه  که  هه موو رۆژێک خۆر له  شوێنێکى جیاوازه وه  ده رده که وێت 
و ئاوا ده بێت)7)( ئه ى گرۆى ئاده میزادو جن ئیرت ئێوه  کام له  نیعمه ته کانی خوای گه وره  به درۆ ئه زانن 
و باوه ڕتان پێ نیه )8)( دوو ده ریا هه یه  که  به  یه ک ئه گه ن له  پێش چاو کاتێک ته ماشا ئه که ی به  یه ک 
گه یشتوون و تێکه ڵ بوونه  به اڵم )9)( له  نێوانیاندا په رده و به ربه ستێک هه یه  که  نایه لێ تێکه ڵ بن، ئاوی 
ده ریاکه  شوێرو سوێره ، وه  ئاوی ڕووباره که  سازگاره و تێکه ڵ نابن )0)( ئه ى گرۆى ئاده میزادو جن ئیرت 
ئێوه  کام له  نیعمه ته کانی خوای گه وره  به درۆ ئه زانن و باوه ڕتان پێ نیه )))( له و ده ریایانه وه  جۆره ها 
دوڕڕو مرواری و گه وهه ر ده رئه چێت)))( ئه ى گرۆى ئاده میزادو جن ئیرت ئێوه  کام له  نیعمه ته کانی 
خوای گه وره  به درۆ ئه زانن و باوه ڕتان پێ نیه )))( وه  له ناو ده ریاکانیشدا ئه و که شتیانه  هه یه  که  دار 
گرۆى  ئه ى  ئه ڕۆن)4)(  ده ریادا  له ناو  وان  شاخ  وه کو  کراونه ته وه   به رز  و  کراون  دروست  دار  له سه ر 

ئاده میزادو جن ئیرت ئێوه  کام له  نیعمه ته کانی خوای گه وره  به درۆ ئه زانن و باوه ڕتان پێ نیه  )5)(.

هەروەها دەفەرموێت : )أَلَْ َنَْعِل الْرَض ِمَهاًدا )6( َواجْلَِباَل أَْوَتًدا )7( َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواًجا )8( َوَجَعْلَنا 
ِشَداًدا  َسبـًْعا  فـَْوَقُكْم  َوبـَنـَيـَْنا   )11( َمَعاًشا  النَـَّهاَر  َوَجَعْلَنا   )10( لَِباًسا  اللَّْيَل  َوَجَعْلَنا   )9( ُسَباًت  نـَْوَمُكْم 
)12( َوَجَعْلَنا ِسرَاًجا َوهَّاًجا )13( َوأَنـَْزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصرَاِت َماًء َثجَّاًجا )14( لُِنْخرَِج ِبِه َحبًّا َونـََباًت )15( 
َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا( )النبأ/6-16( واته : ئایا ئێمه  زه ویامن بۆ ژێربار نه کردوون و ڕانه خستووه  وه کو بێشکه ی 
منداڵ، وه  هێمن و ئارام و جێگیرمان کردووه  بۆیان تا له سه رى بژین)6( وه  شاخه کامنان وه کو سنگ 
داکوتیوه  به  ناخی زه ویدا بۆ ئه وه ی نه جوولێت و هێمن و ئارام بێت)7(وه  ئێوه مان دروست کردووه  
به  نێرو مێ بۆ ئه وه ی وه چه  بخه نه وه و ژیان به رده وام بێت)8( وه  خه وی ئێوه شامن کردووه  به  پشوو 
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بۆ الشه تان و جووله ی تیادا نه مێنێ له به ر ئه وه ی به ڕۆژ زۆر ئه گه ڕێن و ماندوو ئه بن بۆ ئه وه ی به شه و 
پشوو بده ن)9( وه  به  تاریکی شه ویش داتانئه پۆشین بۆ ئه وه ی له  شه ودا پشوو بده ن، وه  شه ومان وا 
لێ کردووه  که  هێمن و ئارام بێ )0)( وه  ڕۆژیشامن وا لێ کردووه  که  ڕووناک بێ تا خه ڵکی بتوانن له  
ڕۆژدا بێن و بڕۆن بۆ بازرگانی و کاسبی و بژێوى ژیانیان)))( وه  له سه رووی ئێوه یشه وه  حه وت ئاسامنی 
تیادا  تێی کردووه )))( وه  خۆرمان  ئه ستێرانه یشامن  ئه و  به رزمان دروست کردووه و  به هێزو فراوان و 
داناوه  که  سه رچاوه ی ڕووناکی و گه رمییه )))( وه  له  هه وره کانه وه  ئاوێکتان بۆ دائه به زێنین که  ئه و ئاوه  
زۆر به لێزمه و به خوڕ دێته  خواره وه  به رده وام)4)( تا به هۆی ئه و بارانه وه  دانه وێڵه تان بۆ ده ربکه ین له  
زه وی بۆ خۆراکی خۆتان، وه  گژو گیاش بۆ خۆراکی ئاژە ڵه کانتان )5)( وه  به هۆی ئه و بارانه وه  باخ و 

باخاتی زۆر چڕو پڕتان پێ ئه به خشین )6)(

خوای گەورە دەفەرموێت : )أَأَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السََّماُء بـََناَها )27( َرَفَع َسَْكَها َفَسوَّاَها )28( َوَأْغَطَش 
لَيـَْلَها َوَأْخرََج ُضَحاَها )29( َوالْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها )30( َأْخرََج ِمنـَْها َماَءَها َوَمْرَعاَها )31( َواجْلَِباَل 
ئێوه  سه خترتو  کردنی  ئایا دروست   : واته  )النازعات/33-27(  َولنـَْعاِمُكْم(  َلُكْم  َمَتاًعا   )32( أَْرَساَها 
به   که   ئاسامنێک  کردوون؟،  دروستی  گه وره   خوای  که   ئاسامنانه   ئه و  کردنی  دروست  یاخود  قورسرته  
چاوی خۆتان ئه یبینن که  چه ندێک گه وره یه  خوای گه وره  دروستی کردووه و له  بان سه ری ئێوه  ڕایگرتووه  
دروستکردىن  بێگومان  مردن؟،  دوای  له   ئێوه   کردنه وه ی  دروست  یاخود  سه خترته   قورسرتو  ئه مه   ئایا 
ئاسامنه کان گه وره تره  ئیرت بۆ باوه ڕ به وه  ناکه ن که  خوای گه وره  له  دوای مردن توانای هه یه  سه رله نوێ 
زیندووتان بکاته وه )7)( وه  ئاسامنی له  بان سه رتان وه کو بینایه ک به رز کردووه و ڕێک خستووه )8)( 
وه  شه وه که ی تاریک کردووه  بۆ ئه وه ی تیایدا پشوو بده ن وه  ڕۆژە که یشی ڕووناک کردووه  بۆ ئه وه ی 
بگه ڕێن به دوای بژێوی و ڕزقی خوای گه وره و بازرگانیدا)9)( وه  له  دوای ئه وه یش زه ویشی ڕاخستووه ، 
)ابن جه ریر( ئه فه رموون: یه که مجار خوای گه وره  زه وی دروست کردووه  پێش ئاسامن،  )ابن كثري( و 
پاشان ئاسامنی دروست کردووه ، پاشان له  دوای دروست کردنی ئاسامن زه وی ڕاخستووه ، ئه گه رنا وه کو 
ده رکردووه   ئاوی  زه ویه شدا  له و  ئاسامن)0)(  پێش  کردووه   دروست  زه وی  سه ره تا  کردنه که   دروست 
وه کو ده ریاو زه ریاو ڕووبارو ده ریاچه و کانی و کارێزو بیره کان وه  گژو گیاو له وه ڕیشی بۆ ئاژە ڵه کانتان 
ده رکردووه )))( وه  شاخه کانیشی وه کو سنگ و مێخ به  ناخی زه ویدا داکوتیوه  بۆ ئه وه ی که  ئه و زه وییه  
جێگیرو چه سپاو بێت و نه جوولێت و نه هه ژێت )))( ئه مانه  خواردنن بۆ خۆتان و ئاژە ڵه کانیشتان بۆ 

ئه وه ی له سه ر زه ویدا سوود ببینن خوای گه وره  ئه و شتانه ی بۆ ژێربار کردوون )))(.

خوای گەورە دەفەرموێت : )فـَْليـَْنظُِر اإلْنَساُن ِإَل َطَعاِمِه )24( َأنَّ َصبـَبـَْنا اْلَماَء َصبًّا )25( ُثَّ َشَقْقَنا 
الْرَض َشقًّا )26( فَأَنـْبـَتـَْنا ِفيَها َحبًّا )27( َوِعنـًَبا َوَقْضًبا )28( َوَزيـُْتوًن َوَنْال )29( َوَحَداِئَق ُغْلًبا )30( 
َوفَاِكَهًة َوَأابًّ )31( َمَتاًعا َلُكْم َولنـَْعاِمُكْم( )عبس/24-32( واته : با مرۆڤ ته ماشای خواردنه که ی خۆی 
بکات که  خوای گه وره  چۆن خواردنی پێ به خشیووه  له  ڕووه ک و دانه وێڵه  له سه ر زه ویدا، واته : چۆن ئه و 
زه وییه  مردووه  زیندوو ئه کاته وه  به و شێوه یه ش ئێوه  زیندوو ئه کاته وه )4)( ئێمه  له  ئاسامنه وه  ئاومان 
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به  لێزمه  و به خوڕ ناردۆته  خواره وه  بۆ سه ر زه وی)5)( پاشان ئه و ئاوه مان خستۆته  ناو زه وییه وه ، پاشان 
زه ویامن له ت کردووه  بۆ ده رچوونی ئه و ڕووه ک و دانه وێاڵنه )6)( وه  هه موو جۆره  دانه وێڵه یه کامن له  
زه ویدا ڕواندووه  ئه وه ی که  خۆراکی مرۆڤ بێ)7)( وه  ترێ وه  ئه وه یشی که  گژوگیای ئاژە ڵه کان بێت، 
یاخود ئالیکی ئاژە ڵه کان)8)( وه  زه یتون و دار خورما)9)( وه  باخ و بێستانی چڕو پڕو درێژو ئه ستوورو 
 ) کۆمه ڵ، خوای گه وره  هه موو ئه و شتانه ی پێ به خشیوون)0)( وه  جۆره ها میوه ی پێ به خشیوون )َوَأابًّ
نه کردووه و گژو  له بیر  ئاژە اڵنیشی  ئاژە ڵ، خوای گه وره   به   تایبه ته   و  نایخوات  گیایه که  که  مرۆڤ  گژو 
گیای له  زه وی بۆ ده رکردوون، وه  له وه ڕگای بۆ داناون )))( ئه مه  بژێوی ژیانی خۆتان و ئاژە ڵه کانتانه  له  

دونیادا تا ڕۆژی قیامه ت)))(.

جا نەوەی ئادەم بە شێوەیەکی گشتی دان دەنێن بە پەروەردگارێتی خوای گەورەدا ، بەوەی 
مورشیکەکانی  تەنانەت   ، بەڕێوەبەرە   ، ئاسامنەکانە  و  زەوی  موڵکی  خاوەنی   ، دروستکارە  کە 
شوێن  چەندین  لە   ، دەکات  پیانانە  دان  ئەو  باسی  گەورە  خوای   ، ناوە  بەوەدا  دانیان  عەرەب 
تـَْعَلُموَن  ِإن ُكنُتْم  ِفيَها  َوَمن  الْرُض  لَِّمِن  )ُقل   : ئایەتەی کە دەفەرموێت  ئەو  ، وەکو  کتێبەکەیدا  لە 
اْلَعِظيِم )86(  اْلَعْرِش  ُقْل َمن رَّبُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ  َتَذكَُّروَن )85(  ُقْل أََفال  )84( َسيـَُقوُلوَن للَِِّ 
ِإن ُكنُتْم  َعَلْيِه  ُيَاُر  رُي َول  َوُهَو يُِ َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء  بَِيِدِه  ُقْل َمن  تـَتَـُّقوَن )87(  أََفال  ُقْل  َسيـَُقوُلوَن للَِِّ 
پێیان   )( محمد  ئه ی   : واته  )املؤمنون/89-84(  ُتْسَحُروَن(  فََأنَّٰ  ُقْل  للَِِّ  َسيـَُقوُلوَن   )88( تـَْعَلُموَن 
زانیاریتان هه یه  و  ئه گه ر  بڵێن  پێم  له سه رێتى موڵکی کێیه   تیایه تی و  ئه م زه وییه و ئه وه ی که   بڵێ: 
ئه زانن؟)84( ئه ڵێن: هه مووی موڵکی خوای گه وره یه  ، ئه ى محمد )( پێیان بڵێ : که  ئه مه  موڵکی 
ناکه نه وه و  بیر  بۆ  ئه ی  موڵکدا  له   ته نهایه   و  تاک  و  به ده سه اڵت  ئه وه نده   خوایه کی  گه وره یه   خوای 
ئیامنی پێ ناهێنن و به  تاک و ته نها نایپه رسنت؟)85( ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: کێ په روه ردگاری هه ر 
حه وت ئاسامنه که و په روه ردگاری عه رشی گه وره یه ؟)86( ئه ڵێن: هه مووی موڵکی خوایه و خوای گه وره  
په روه ردگارو خاوه نێتی ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: ئه ی بۆ ته قوای خوا ناکه ن و خۆتان له  ئاگری دۆزه خ 
ناپارێزن به وه ی که  ئیامنی پێ بێنن و به تاک و ته نها بیپه رسنت و شه ریکی بۆ دانه نێن؟)87( ئه ی محمد 
)( پێیان بڵێ: موڵکی هه موو شتێک به ده ست کێیه و هه ڵسوکه وىت تیادا ده کات؟ که  په نای هه موو 
که س و شتێک ئه دات وه  ئه گه ر سزای که سێک بدات که س ناتوانێ په نای ئه و که سه  بدات ئه گه ر ئێوه  
ئه زانن)88( ئه ڵێن: موڵکی هه موو شتێک ته نها به ده ست خوایه  ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: ئه وه  چیتانه  

ئه ڵێی سیحرو جادووتان لێکراوه ، که  هه موو ئه م شتانه  ده زانن ئه ى بۆ ئیامن ناهێنن؟)89( .

وە دەفەرموێت :)َولَِئن َسأَْلتـَُهم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َوالْرَض لَيـَُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليُم( )الزخرف/9( 
ئه ڵێن  ئه وا  کردووه   دروست  زه وی  و  ئاسامنه کان  کێ  بپرسی  قوڕە یش  کافرانی  له   ئه گه ر  وه    : واته 
به دڵنیایی خوای گه وره  دروستی کردووه  که  خوایه کی زۆر به عیززه ت و زانایه ، باوه ڕیان به  خوای گه وره  

هه بووه  له  په روه ردگارێتیدا به اڵم شه ریکیان بۆی داناوه  له  په رستندا(.
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وە لەم باسەدا گومڕاییەکی کەم روویداوە لە الیەن چەند تاقمێکەوە ، کاتێ لە پەروەردگارێتی خوای 
گەورەدا شیرکیان بریارداوە ، بۆ منونە :

)- )الثنویة( لە مەجوس و مانەوییەکان : ئەوانەی کە دەڵێن جیهان دوو دروستکاری هەیە : خودای 
رووناکی کە خەیر و چاکە دروست دەکات ، وە خودای تاریکی کە خراپە دروست دەکات ! ئەوانیش 
یەک دەنگن لەسەر ئەوەی رووناکی لە تاریکی باشرتە ، وە جیاوازن دەربارەی تاریکی ئایە کۆنە یان 

تازەیە ؟ 

)- گاورەکان : ئەوانەی کە باوەڕیان بە سێ خوا هەیە ، ئەوان خوای تاک و تەنها بە باوەڕی خۆیان 
دەکەنە سێ کەس و بەدەن : باوک و کوڕ و )روح القدس( .

بەاڵم ئەوەیان نەسەملاندووە کە جیهان سێ خاوەنی هەیە و لە یەکرت جودا بن ، بەڵکو یەک دەنگن 
لە سەر ئەوەی کەوا دروستکاری ئەم جیهانە تاک و تەنهایە .

)- مورشیکەکانی عەرەب : ئەوانەی باوەڕیان وایە کە بتەکانیان سوود و قازانج و بەڕێوەبردنی بە 
دەستە و تیروپشکیان دەکرد بە )أزالم()9( . 

 ، دەکات  دروستی  خۆی  خۆی  کردارەکانی  بەندە   : دەڵێن  کە  ئەوانەی   : نوفاتەکان  قەدەرییە   -4
دروستکردنێکی سەربەخۆ و بە بێ خوا .

وە هەموو ئەم گومڕاییانە وەاڵم دەدرێنەوە بە دەاللەتی فیرتەت و عەقڵ و هەستەکان و شەرع لەسەر 
بە تاک دانانی خوای گەورە لە دروستکراوەکانیدا و لە موڵک و فەرمانیدا ، خوای گەورە دەفەرموێت : 
ُ ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإلٍَٰه ِإًذا لََّذَهَب ُكلُّ ِإلٍَٰه ِبَا َخَلَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم َعَلٰى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّ  )َما اتَََّذ اللَّ
َعمَّا َيِصُفوَن( )املؤمنون/91( واته : خوای گه وره  منداڵی بۆ خۆی بڕیار نه داوه و پێویستی به  منداڵ نیه  وه  
هیچ خوایه کیش له گه ڵ خوای گه وره دا نیه و تاک و ته نهایه  ، ئه گه ر له گه ڵ زاتی پیرۆزی الله خوایه کی تر 
هه بوایه  ئه و کاته  هه ر خوایه ک ئه ڕۆی ئه و شته ی که  خۆی دروستی کردووه  خۆی ته سه ڕوىف تیا ئه کردو 
کێشه  ئه که وته  نێوانیانه وه  ، وه  هه ندێکیان زاڵ ئه بوون به سه ر هه ندێکی تریاندا ، پاک و بێگه ردی و 
مونه ززه هی بۆ خوای گه وره  له م وه سفانه ی که  ئه یده نه  پاڵى، وه  خوای گه وره  شه ریک و منداڵی نیه (.

جا خوای حەق و راستەقینە دەبێت دروستکار بێت ، ئەوەی بیەوێت بیکات ، جا ئەگەر شەریکێکی 
هەبێت ئەوا ئەویش دروستی دەکرد و ئەوەی بیویستایە دەیکرد ، ئەوا ئەو کاتە کارەکە لە یەکێک لەم 

دوو ئیحتیاملە بە دەر نەبوو :

استقســام بــاألزالم چییــە ؟ لــە ســەردەمی نەفامیــدا ســێ داریــان دەهێنــا لــە ســەر یەکێکــی دەیاننوســی : )بیکــە(   )9(

ــەر بیانویســتایە  ــی ، ئەگ ــان نەدەنوس ــرت هیچی ــەر ئەوی ــە س ــە( و ل ــی : )مەیک ــان دەیاننوس ــەر یەکێکی ــە س و ل

کارێــک بکــەن ئــەوا تیــرو پشــکیان بــۆ دەکــرد لــە نێــوان ئــەو ســێ دارەدا ، جــا ئەگــەر ئــەو دارە دەرچوایــە کــە 

ــان نەدەکــرد و  نــورساوە )بیکــە( کارەکەیــان دەکــرد و ئەگــەر ئــەوە دەرچوایــە کــە نــورساوە )مەیکــە( کارەکەی

ــارە دەکــردەوە . ئەگــەر ئەویــرت دەرچوایــە ئــەوا تیروپشــکەکەیان دووب
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یان هەر خوایەک لەو دوو خوایە ئەوەی خۆی دروستی کردووە دەیربد و دەسەاڵتێکی سەربەخۆی 
بۆ خۆی دروست دەکرد ، وە ئەم ئیحتیاملە رێک و پێکی و تۆکمەیی جیهان بەربەرچی دەداتەوە و 

پێی قایل نییە .

یان لە نێوانیاندا هەوڵدان بۆ زاڵبوون و سەرکەوتن بەسەر یەکرتدا روو دەدات ، بۆ منونە : ئەگەر 
یەکێکیان ویستی تەنێک بجوڵێنێتەوە و ئەویرت ویستی نەجوڵێتەوەو ساکن بێت ، یان یەکێکیان ویستی 
شتێک زیندوو بکاتەوە و ئەویرت ویستی بیمرێنێت ، یان مەبەستەکەی هەردوکیان روو دەدات ، یان 
مەبەستی یەکێکیان ، یان هی هیچ کامیان روو نادات ، یەکەم و سێیەم نابێت و ناگونجێت ، چونکە 
، جا  بۆیە مەبەستی دووەم جێ بە جێ دەبن   ، ناچن و بەرزنابنەوە  نابنەوە و ال  بە یەکن و کۆ  دژ 
هەرکەس لەو دوانە مەبەستەکەی جێ بە جێ بوو ئەوە خوای بە توانایە ، وە ئەویرت ناگونجێت ببێت بە 
خوداوەندێتی ، بۆیە مەبەستەکە سەردەکێشێت بۆ سەملاندنی تەنها یەک خوا ، یەک دروستکار ، یەک 

پادشا و یەک دەسەاڵتدار و یەک بەڕێوەبەر .

وە ئەمەش بە بەڵگەی )التامنع( نارساوە .

سێیەم : باوەڕبوون بە خوداوەندێتی خوای گەورە :

ئەویش بریتییە لە باوەڕێکی چەسپاو و بتەو و یەکالکەرەوە بەوەی کە خوای تاک و تەنها خودای 
حەق و راستەقینەیە و شایستەی پەرسنت و جگە لە ئەو شایستەی پەرسنت نین .

جا مانای )اإلله( واتە )املألوه( : بە مانای پەرسرتاو دێت ، ئەو کەسەی کە دڵەکان دەیپەرسنت و روو 
لە ئەو دەکەن لەبەر خۆشەویستی و بە مەزن زانین .

نواندن  ئەوپەڕی زەلیلی  لە گەڵ  ئەوپەری خۆشەویستی و   : مانای راستەقینەی عیبادەت واتە  وە 
. وە بۆ ئەم ئیامنە گەورەترین  . ئەوەش تەنها بۆ یەک خوا دەبێت  و ملکەچبوون و بە مەزن زانین 
، خوای  ، لە گەورەترین شت کە شایەتی لەسەر دراوە  ، لە گەورەترین شایەتەوە  شایەتیدان هاتووە 
ُهَو  ِإل  ِإلََٰه  اِبْلِقْسِط ل  قَاِئًما  اْلِعْلِم  َوأُوُلو  َواْلَمالِئَكُة  ُهَو  ِإل  ِإلََٰه  أَنَُّه ل   ُ گەورە دەفەرموێت : )َشِهَد اللَّ
اْلَعزِيُز احلَِْكيُم( )آل عمران/18( واته : خوای گه وره  خۆی شایه تی ئه دات که  هیچ په رسرتاوێک به  حه ق 
نیه  شایه نی په رسنت بێ جگه  له  زاتی پیرۆزی الله ، وه  مه الئیکه ت و زانایانیش ئه م شایه تییه  ئه ده ن که  
شایه تیه کی دادپه روه رانه یه  ، هیچ په رسرتاوێک به حه ق نیه  شایه نی په رسنت بێ ئیال زاتی پیرۆزی الله 
نه بێ که  خوایه کی زۆر بااڵده ست و کاربه جێیه ، ئه مه  گه وره ترین شایه تییه  که  له  دونیادا درابێت له به ر 
وه   ئه گرێته وه ،  پێغه مبه رانیش  که   زانایانن  و  مه الئیکه ته کان  و  گه وره   خوای  که   شایه ته کان  گه وره یی 
له به ر گه وره یی شایه تیدانه که  که  له سه ر ته وحیدو یه کخواپه رستی خوای گه وره یه ، وه  له به ر ئه وه ی که  
خوای گه وره  وه سفی شایه تیه که شیانی کردووه  که  شایه تییه کی دادپه روه رانه یه ، )وه  ئه م ئایه ته  فه زڵى 

زانایاىن تێدایه  که  خواى گه وره  به  شایه ت دایاىن ناوه و به  شایه تیه که یشیان رازیه و وه سفى ده کات(.

باوەڕبوون بە خوا
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ُُكْم ِإلٌَٰه َواِحٌد ل ِإلََٰه ِإل ُهَو الرَّْحَُٰن الرَِّحيُم ( )البقرة/163( واته : په رسرتاو و خوای  وە دەفەرموێت : )َوِإلَٰ
ئێوه  یه ک خوایه که  هیچ په رسرتاوێک به حه ق نیه  شایه نی په رسنت بێ جگه  له  زاتی پیرۆزی الله نه بێ ئه و 

خوایه ی که  خوایه کی زۆر به ڕە حم و سۆزو میهره بانه(.

خوای گەورە هەموو دروستکراوەکانی دروست کردووە ، بە مرۆڤ و جنۆکەوە بۆ ئەوەی تەنها ئەو 
بپەرسنت ، هەرچەندە بێ نیازە لەوان و پێویستی بەوان نییە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَما َخَلْقُت 
اجلِْنَّ َواإلنَس ِإل لِيـَْعُبُدوِن )56( َما أُرِيُد ِمنـُْهم مِّن ّرِْزٍق َوَما أُرِيُد َأن يُْطِعُموِن )57( ِإنَّ اللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو 
اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي( )الذاريت/56- 58( واته : وه  من جن و مرۆڤم دروست نه کردووه  ته نها بۆ ئه وه  نه بێ 
به  تاک و ته نها مبپه رسنت وه  ملکه چی فه رمانی من بن)56( من داوای ڕزق و ڕۆزیم له وان نه کردووه  
وه  داوایش ناکه م که  خواردنم پێ ببه خشن له به ر ئه وه ی خوای گه وره  ده وڵه مه ندو بێ پێویسته و هه ر 

ئه و ڕۆزیده ره )57( .

وە هەموو پێغەمبەرانی بۆ جێ بەجێ کردنی ئەم ئیامنە رەوانە کردووە ، وە بانگەوازیان بکات بۆ 
بە تاکدانانی خوا لە پەرستندا ، وە دوور کەوتنەوە لە شیرک ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَلَقْد بـََعثـَْنا ِف 
ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسول َأِن اْعُبُدوا اللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت( )النحل/36( واته : وه  به دڵنیایى ئێمه  بۆ هه موو کۆمه ڵه  
خه ڵک و نه ته وه یه ک له  شوێنێک ژیابێنت پێغه مبه رێکامن بۆ ناردوون ، ئیشی هه موو پێغه مبه ران ئه وه  
بۆ خوا  و شه ریک  بپه رسنت  گه وره   ته نها خوای  و  به تاک  ئه ى خه ڵکینه   وتووه :  به  خه ڵکه که یان  بووه  
دامه نێن وه  خۆتان دووربخه نه وه  له  تاغوته کان وه کو شه یتان و فاڵچیه کان و ساحیره کان و بت و هه موو 
که سێک که  بپه رسرتێت و ڕازی بێت به و په رستنه ، یان بانگه وازی خه ڵکی بکات بۆ په رستنی خۆی، یان 
باوه ڕى به  حوکمى خواى گه وره  نه بێت و به  کۆنه په رستى بزانێت، یان حوکمێکى تر به باشرت بزانێت له  

حوکمى خوا، یان یه کساىن بکات به  حوکمى خوا(

سەرتا و دەستپێکی بانگەوازەکەیان لە گەڵ قەومەکەیاندا بریتی بوو لەوەی بەوانیان دەگوت: 
ْن ِإلٍَٰه َغيـْرُُه..( )العراف/59، 65، 73، 85( واته : ئه ی قه ومی خۆم ئێوه   )َي قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّ َما َلُكم مِّ
به تاک و ته نها عیباده تی خوای گه وره  بکه ن و بیپه رسنت چونکه  جگه  له  خوای گه وره  هیچ په رسرتاوێکی 

ترتان نیه  که  حه ق بێ وه  شایه نی په رسنت بێ(.

خوای گەورە دەفەرموێت :  )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإل نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ل ِإلََٰه ِإل َأَن فَاْعُبُدوِن( 
)النبياء/25( واته : وه  له  پێش تۆیشدا ئه ی محمد )( هیچ پێغه مبه رێکامن نه ناردووه  ئیال وه حیامن 
بۆی ناردووه  که  هیچ په رسرتاوێک به  حه ق نیه  شایه نی په رسنت بێ جگه  له  زاتی پیرۆزی)الله( که  تاک 

و ته نهاو بێ شه ریکه  بۆیه  به تاک و ته نها عیباده تی من بکه ن(.

وە بۆ جێ بە جێکردنی ئەم ئیامنە وا پێویست دەکات کەوا هەموو جۆرەکانی پەرسنت بۆ خوای تاک و 
تەنها ئەنجام بدرێت ، جا هەرکەسێک یەکێک لەو پەرستنانە بۆ جگە لە خوا ئەنجام بدات ئەوا کەسێکی 

مورشیکی کافرە ، ئەوانش چەند جۆرێکن :
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)- پەرستشەکان کە بە دڵ ئەنجام دەدرێن :

أَنَداًدا يُِبُّونـَُهْم  اللَِّ  ُدوِن  ِمن  يـَتَِّخُذ  َمن  النَّاِس  :)َوِمَن  ، خوای گەورە دەفەرموێت  وەکو خۆشویسنت 
( )البقرة/165( واته : له ناو خه ڵکیدا که سانێک هه ن جگه  له  خوای  َكُحبِّ اللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا للَِِّّ
گه وره  ئه که نه  شه ریک و هاوشێوه  بۆ خوای گه وره  ئه و شه ریکانه یان خۆش ئه وێ وه کو خۆشه ویستی 
خوا، چه ندێک خوای گه وره یان خۆش ئه وێ ئه وانیشیان به ئه ندازه ی خوای گه وره  خۆش ئه وێ، یاخود 
باوه ڕداران خوای  به ئه ندازه ی ئه وه ی که  ئیامنداران خوایان خۆش ئه وێ به اڵم  بته کانیان خۆش ئه وێ 
گه وره یان له وان خۆشرت ئه وێ، یان ئیامنداران خوای گه وره یان زیاتر خۆش ئه وێ له  خۆشه ویستی ئه وان 

بۆ بته کانیان ئه و دوو ته فسیره ی هه یه(.

ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي( )آل عمران/175(  َوَخاُفوِن  َتَاُفوُهْم  وە ترسان ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َفال 
واته : به اڵم ئه ی باوه ڕداران ئێوه  له وان مه ترسن و ترسی کافرانتان نه بێ، ئێوه  ته نها له  من برتسن ئه گه ر 

ئیامندارن(.

ُُكْم ِإلٌَٰه  َا ِإلَٰ ثـُْلُكْم يُوَحٰى ِإَلَّ أَنَّ َا َأَن َبَشٌر مِّ ئومێد و رەجا و تکا ، خوای گەورە دەفەرموێت : )ُقْل ِإنَّ
َواِحٌد َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَمال َصاحِلًا َول ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا( )الكهف/110( واته : 
ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: من ته نها وه ک ئێوه  مرۆڤێکم فریشته  نیم یان خوا نیم جیاوازیه که م ئه وه یه  
که  له الیه ن خوای گه وره وه  وه حیم بۆ دێت و کراوم به  پێغه مبه ر وه  په یامی منیش ئه وه یه  که  په رسرتاو 
و خوای ئێوه  ته نها یه ک خوایه که و شه ریکی نیه و تاک و ته نهایه  جا هه ر که سێک به  ئومێدی گه یشتنه  
به  خوای گه وره  له  ڕۆژی قیامه ت به  سه ری به رزو به  ڕووی سپی که  باوه ڕدارانن با له  دونیادا کرده وه ی 
چاک بکه ن، )واته : له سه ر سوننه تی پێغه مبه ر )( بێت و بیدعه  نه بێت( وه  له  کاتی عیباده ت کردن 
بۆ په روه ردگاری هیچ که سێک نه کاته  شه ریک بۆ خوای گه وره ، )واته : بۆ ڕیای نه بێت و به  ئیخالص 
ئایه ته  هه ردوو مه رجه که ى وه رگرتنى  و دڵسۆزیه وه  کرده وه کانی بۆ خوای گه وره  ئه نجام بدات( ئه م 

کرده وه ى کۆکردۆته وه ، والله اعلم(.

وە ئەم سێ کارە )خۆشەویستی و ترسان و ئومێد( دایکی هەموو پەرستشەکانە کە بە دڵ ئەنجام 
دەدرێن ، خوای گەورە دەفەرموێت :)أُولَِٰئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْتـَُغوَن ِإَلٰ َربُِِّم اْلَوِسيَلَة أَيُـُّهْم أَقـَْرُب َويـَْرُجوَن 
َرْحََتُه َوَيَاُفوَن َعَذابَُه( )اإلسراء/57( واته : هه ندێک له  عه ره ب هه ندێک جنیان ده په رست، جنییه کان 
موسڵامن ببوون و مرۆڤه کانیش نه یانده زاىن ئه وان موسڵامن بوونه و به رده وام بوون له سه ر په رستنیان 
خواى گه وره  ئه م ئایه ته ى دابه زاند: ئه و که سانه ی که  ئێوه  جگه  له  خوای گه وره  دوعایان لێ ئه که ن و 
لێیان ئه پاڕێنه وه و عیباده تیان بۆ ئه که ن و ئه یانپه رسنت وه کو مه الئیکه ت و عیىس و عوزێرو پیاوچاکان 
ئه وانه  خۆیان هه ر هۆکارێک باش بێت و هه ر کرده وه یه ک چاک بێت و به  خوای گه وره یان بگه یه نێت 
و له  خوای گه وره یان نزیک بکاته وه  ئه و هۆکارانه  ئه گرنه  به ر بۆ خۆ نزیک کردنه وه  له  خوای گه وره   
به  ئومێدی ڕە حمه تی خوای گه وره ن وه  له  سزای خوای گه وره  ئه ترسێن، ئیرت بۆ ئێوه  ئه وان ئه په رسنت 
خوا  له   ترسان  وه   چاکه ،  له سه ر  ده دات  هانت  خوا  به   بوون  )ئومێد  ناپه رسنت  خوا  ته نها  و  به تاک  و 

ده تگه ڕێنێته وه  له  خراپه ، بۆیه  عیباده ت به بێ ئه م دوانه  ته واو نیه (. 

باوەڕبوون بە خوا
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بپەرستێت  ، جا هەرکەسێک خوای گەورە  بهێنێت  لە هەندێکی  بکات و واز  نابێت هەندێکی  وە 
تکا  و  رەجا  لەبەر  تەنها  بپەرستێت  گەورە  خوای  هەرکەسێک  وە  )حەرورییە(  ئەوا  ترساندا  لە  تەنها 
ئەوا کەسێکی )مورجیئەیە( ، وە هەرکەسێکی خوای گەورە بپەرستێت تەنها لەبەر خۆشەویستی ئەوا 
ئەوا  تکا و خۆشەویستی  لەبەر ترس و  بپەرستێت  ، وەهەرکەسێک خوای گەورە  کەسێکی )زەندیقە( 

کەسێکی )یەکتاپەرستی حەنیفییە( .

وە چاکسازی دڵ ئەصڵ و بنەمای چاکسازی جەستەیە ، هەروەکو لە فەرموودەیەکدا هاتووە : )) َأل 
َوِإنَّ ِف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه َأل َوِهَي اْلَقْلُب(()0)(  
واتە : وە ئاگاداربن لە جەستەدا پارچە گۆشتێک هەیە ئەگەر چاک بێت ئەوا جەستە هەمووی چاک 
دەبێت، وە ئەگەر خراپ بێت ئەوا جەستە هەمووی خراپ دەبێت ، بزانن کە ئەوەش بریتیە لە دڵ (( .

)- پەرستشە گفتارییەکان : 

َأَحًدا(  اللَِّ  َمَع  َتْدُعوا  َفال  للَِِّ  اْلَمَساِجَد  )َوَأنَّ  دەفەرموێت:  گەورە  ، خوای  کردن  دوعا  و  نزا  وەکو 
(دا  )اجلن/18( واته : وه  مزگه وته کان تایبه تن به  خوای گه وره و ماڵی خوای گه وره ن ئێوه  له گه ڵ )اللَِّ
دوعا له  هیچ که سێکی تر مه که ن وه  له  که سی تر مه پاڕێنه وه  ته نها له  خوای گه وره  بپاڕێنه وه  له به ر 

ئه وه ی دوعا عیباده ته (. 

هەر  لە  پاراسنت  لە  بریتیە  ئەویش   ، داڵدەدان  داواکردنی   : )واتە  پەناگرتن-   – ئیستیعازە  وە 
 )( واته : ئه ی محمد )نەخوازراوێک( ، خوای گەورە دەفەرموێت :  )ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق( )الفلق/1
بْح( به ره به یان، یاخود به مانای  بڵێ: خوایه  من په نا ئه گرم به  په روه ردگاری به یانیان، )فه له ق( واته : )الصُّ

خه ڵکی دێت، په نا ئه گرم به  په روه ردگاری هه موو خه ڵکی( .

به   ئه گرم  په نا  بڵێ:   )( محمد  ئه ی   : واتە  )الناس/1(  النَّاِس(  ِبَربِّ  َأُعوُذ  )ُقْل   : دەفەرموێت  وە 
په روه ردگارو دروستکاری هه موو خه ڵکی و به ڕێوبه ری کاروبارو ژیانیان و ئه م بوونه وه ره (.

وە داوای فریاکەوتن ، خوای گەورە دەفەرموێت :)ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم( )النفال/9( 
واته : کاتێک که  ئێوه  داوای فریاکه وتن له  په روه ردگارتان ئه که ن که  په روه ردگار بێته  هاناتانه وه و فریاتان 

بکه وێ ئه وا په روه ردگار وه اڵمی دانه وه (.
وە هەموو جۆرەکانی زیکر ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّ ِذْكرًا َكِثريًا(  
)النفال/41( واتە : ئه ی باوه ڕداران ئێوه  زیکری خوای گه وره  بکه ن زیکرێکی یه کجار زۆرو هه میشه  با 

زمانتان ته ڕو پاراو بێت به  زیکری خوای گه وره (.

وە خوێندنەوەی قورئان ، خوای گەورە دەفەرموێت : )اْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب( )العنكبوت/45( 
واته : ئه ی محمد )( ئه و قورئانه ی که  به  وه حی بۆت هاتووه  بۆ خه ڵکی بخوێنه وه(.

متفق عليه , رواه البخاري برقم ))5( ومسلم برقم )599)( من حديث النعامن بن بشري.  )(0(
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وە هەموو قسەیەکی باش ، خوای گەورە دەفەرموێت : )ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب( )الفاطر/10( 
واته : وته ی باش بۆ الی خوای گه وره  به رز ئه بێته وه  له  زیکری خوای گه وره و قورئان خوێندن و پاڕانه وه (.

وە جگە لەوانە .

)- پەرستشە جەستەییەکان :

وەکو نوێژ و ئاژەڵ سەربڕین ، خوای گەورە دەفەرموێت :)ُقْل ِإنَّ َصالِت َوُنُسِكي َوَمَْياَي َوَمَاِت للَِِّ 
َربِّ اْلَعاَلِمنَي( )النعام/162( واته : ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: نوێژ کردن و حه یوان سه ربڕین و ژیان 
و مردنم بۆ الله یه  که  په روه ردگاری هه موو جیهانه ، چۆن نوێژ کردن بۆ غه یری خوا شه ریک دانانه ، 
حه یوان سه ربڕینیش بۆ غه یری خواو ناوی غه یری خوای له سه ر بێنی ئه ویش هه ر شه ریک دانانه  بۆیه  

خوای گه وره  به یه که وه  هێناویه تیه وه ، وه  ته نها بۆ خوا ئه ژیم وه  له  پێناو خوای گه وره شدا ئه مرم(.

ئه و خێره  زۆره مان  که    )( ئه ی محمد   : واته  )الکوثر/2(  َواْنَْر(  ِلَربَِّك  )َفَصلِّ   : وە دەفەرموێت 
پێبه خشیویت و ئه و چاکه  زۆره مان له گه ڵدا کردوویت له  دونیاو قیامه تدا، تۆش نوێژە کانت به تاک و 
ته نها بۆ خوای گه وره  بکه  وه  حه یوان سه ربڕینیشت به تاک و ته نها بۆ خوای گه وره  بێ و به تاک و ته نها 
ناوی خوای گه وره ی له سه ر بێنه ، له به ر ئه وه ی مورشیکان حه یوانیان بۆ غه یری خوای گه وره  سه رئه بڕی، 
یاخود  )َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَْر( نوێژی جه ژن به تاک و ته نها بۆ خوای گه وره  بکه  وه  قوربانیش هه ر بۆ خوای 
گه وره  بکه ، وه کو چۆن پێغه مبه ر )( نوێژی جه ژنی ئه کرد پاشان هه ر له  نوێژگه که یدا قوربانی بۆ 

خوای گه وره  ئه کرد(.

وە تەواف کردن بە دەوری کەعبەدا ، خوای گەورە دەفەرموێت : ) َوْلَيطَّوَُّفوا اِبْلبـَْيِت اْلَعِتيِق( )احلج/29(
واته : وه  با ته واف بکه ن به  ده وری ئه و ماڵه  ئازادکراوه  که  خوای گه وره  ئازادی کردووه  له وه ی که  هیچ 

زاڵمێک ده ستی به سه ردا بگرێت، یاخود له و ماڵه  پیرۆزو به ڕێزه (.

هەروەها الدانی هەر ئازارێک لەسەر رێگای خەڵکی ، پێغەمبەری خوا )( دەربارەی خەصڵەتەکانی 
ئیامن دەفەرموێت : )وأدنها إماطة الذى عن الطريق()))(  واتە : نزمرتینەکەی : الدانی ئازارێکە لەسەرە 

رێگا( وە جگە لەوانە .

4- پەرستشە مالییەکان 

)ئەو پەرستشانەی بە سەروەت و سامان دەکرێن(.

وەکو ئەو خەرجییانەی وەکو پەرستش ئەنجام دەدرێن ، زەکات و صەدەقە و وەصایا و وەقفکردن 
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـَْها َواْلُمَؤلََّفِة  و بەخشین ، خوای گەورە دەفەرموێت : )ِإنَّ
َن اللَِّ َواللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم( )التوبة/60(  قـُُلوبـُُهْم َوِف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َوِف َسِبيِل اللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مِّ
واته : خوای گه وره  لێره  مه ساریفی زه کات باس ئه کات زه کات بۆ کێیه ؟ بۆ ئه م هه شت کۆمه ڵه یه  که  

أخرجه مسلم برقم )5)( من حديث أيب هريرة  )(((

باوەڕبوون بە خوا
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خوای گه وره  دیاری کردووه  یه که میان بۆ فه قیره  که سێک که  هیچ شتێکی نیه و داوا له  خه ڵکى ناکات، 
وه  بۆ )مسکین( ە ئه وه یه  که  هه یه تی به اڵم به شی ناکات و ده گه ڕێت و داوا له  خه ڵکى ده کات وه  بۆ 
کردۆته وه   کۆ  زه کاتی  ده وڵه ت هه بووه   فه رمانبه ری  کاتی خۆی  ئه که نه وه ،  کۆ  زه کاته که   که   ئه وانه یه  
له سه ر  که   ئه وه ی  بۆ  بوونه   موسڵامن  که   کافرانه ى  ئه و  بۆ  وه   ئه درێ  خۆیشیان  به شی  زه کاته   له و 
ئیسالم دامه زراو بن، یاخود بۆ ئه وه ى هاوشێوه کانیان موسڵامن بن، یاخود بۆ ئه وه ى زه ره رو زیان له  
ده ورى موسڵامنان دوور بخرێته وه ، یاخود ئه یانده یتێ بۆ ئه وه ی که  موسڵامن بن، وه کو پێغه مبه ری خوا 
)( له  غه نیمه ى حونه ین ئه وه نده یدا به  )صه فواىن کوڕى ئومه ییه ( تا پێغه مبه ری خوا )( بوو به  
خۆشه ویسترتین که س له الى که  پێشرت له  هه موو که س زیاتر رقى لێبوو وه  بۆ ئه و کۆیله  بۆ ئه وه ی که  
خۆیانی پێ بکڕنه وه و خۆیانی پێ ئازاد بکه ن وه  بۆ که سێک که  قه رزار بێت له  کاروبارێکی شه رعیدا، 
یاخود به اڵو موسیبه تێکى به سه ردا هاتبێت و که وتبێته  ژێر قه رزه وه  وه  بۆ جیهاد کردن له  پێناو خوای 
گه وره دا، وه  حه ج کردنیش ده گرێته وه  وه  بۆ ڕێبواران که  له  ماڵ و شاری خۆیان دوورکه وتونه ته وه و 
پاره یان لێبڕاوه  به م شێوازه  خوای گه وره  فه رزی کردووه و دابه شی کردووه  وه  خوای گه وره  زۆر زاناو 

کاربه جێیه(.

وە خوای گەورە دەفەرموێت : )َوِمَن الْعَراِب َمن يـُْؤِمُن اِبللَِّ َواْليـَْوِم الِخِر َويـَتَِّخُذ َما يُنِفُق قـُُراَبٍت 
ُْم َسُيْدِخُلُهُم اللَُّ ِف َرْحَِتِه ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم( )التوبة/99(  ِعنَد اللَِّ َوَصَلَواِت الرَُّسوِل َأل ِإنَـَّها قـُْربٌَة لَّ
: وه  له ناو ده شتنشینه کان جۆرێکی تریان هه یه  که  ئیامنیان به  خواو به  ڕۆژی دوایی هه یه  وه   واته 
ئه وه ی که  ئه یبه خشێ به و مه به سته  ئه یبه خشێ خۆی له  خوای گه وره  پێ نزیک بکاته وه ، وه  بۆ ئه وه ی 
که  پێغه مبه ری خوا )( دوعایان بۆ بکات به ڵێ وایه  به  به خشینه کانیان و به  دوعای پێغه مبه ری خوا 
به زه یی خۆیه وه   و سۆزو  ڕە حم  ناو  ئه یانخاته   گه وره   وه  خوای  ئه بنه وه   نزیک  گه وره   له  خوای   )(

به ڕاستى خوای گه وره  زۆر لێخۆشبوو به به زه ییه (.

وە نان دان بە خەڵکی و هەژاران ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلٰي ُحبِِّه ِمْسِكيًنا 
 : واته  )اإلنسان/9-8(  ُشُكورًا(  َول  َجزَاًء  ِمنُكْم  نُرِيُد  ل  اللَِّ  ِلَوْجِه  نُْطِعُمُكْم  َا  ِإنَّ  )8( َوَأِسريًا  َويَِتيًما 
خۆشه ویستی  له به ر  ُحبِِّه(  )َعَلٰى  یاخود  خوا،  خۆشه ویستی  له به ر  ئه به خشن  خه ڵکی  به   خواردن  وه  
خواردنه که  ئه مه یان ماناکه ی نزیکرته  هه ر چه نده  خواردنه که یان له ال خۆشه ویسته  وه  له الیان گرنگه  وه  
خۆیان پێویستیان پێیه  به اڵم ئه یبه خشن و ئه یده ن به  فه قیرو هه ژارو نه دار وه  به  بێ باوک وه  به  دیل 
)8( ئێمه  ته نها له به ر ڕووی پیرۆزی خواو له به ر ڕە زامه ندی خوای گه وره  خواردنتان پێ ئه ده ین، به  ده م 
وایان نه ووتووه  به اڵم خوای گه وره  ئاگای له  دڵیانه و قسه ی دڵیانه و خوای گه وره  ده ری کردووه  ، ئێمه  
پاداشتامن له  ئێوه  ناوێت و چاوه ڕێی ئه وه  نین که  له الی خه ڵکى سوپاسامن بکه ن یان باسامن بکه ن 

به ڵکو ته نها له به ر خوای گه وره  بووه )9( .

وە ئیامن هێنان بە خوداوەندێتی خوای گەورە لە لەوازیمی ئیامن هێنانە بە پەروەردگارێتی خوای 
گەورەو لە خۆی دەگرێت ، جا هەر کەسێک دانی بەوەدا نا کە خوای گەورە دروستکار و موڵکدارە و 
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بەڕێوەبەرە ، ئەوا پێویست دەکات لەسەر دان بە خوداوەندێتی خوای گەورەدا بنێت ، وە تەنها ئەو بە 
تاک دانات لە پەرستندا ، خوای گەورە ئیقامە حوججەی کردە سەر مورشیکەکان بەم دانپیانانەدا ، لە 

چەندین جێگا لە قورئانە پیرۆزەکەیدا ، بۆ منونە :

خوای گەورە دەفەرموێت )َي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتَـُّقوَن 
الثََّمرَاِت رِْزقًا  ِمَن  ِبِه  فََأْخرََج  َماًء  السََّماِء  ِمَن  َوأَنَزَل  بَِناًء  َوالسََّماَء  ِفرَاًشا  َلُكُم الْرَض  َجَعَل  الَِّذي   )21(
ئه و  عیباده تی  ئێوه   خه ڵکینه   ئه ی   : واته  )البقرة/22-21(  تـَْعَلُموَن(  َوأَنُتْم  أَنَداًدا  للَِِّ  َتَْعُلوا  َفال  لَُّكْم 
په روه ردگاره تان بکه ن که  ئێوه ی دروست کردووه  وه  ئه وانه ی پێش ئێوه یشی دروست کردووه  به ڵکو 
ته قوای خوای گه وره  بکه ن و لێی برتسێن)))( ئه و خوایه ی که  ئه و زه ویه ی بۆ ئێوه  کردووه  به  ڕاخه رو 
له و  داناوه   زه ویه وه   به سه ر  پارێزراو  سه قفێکی  وه کو  ئاسامنه شی  ئه و  وه    ، بوونه   جێگیر  له سه ری 
ئاسامنه یشه وه  بارانتان بۆ ئه بارێنێ به هۆی ئه و بارانه یشه وه  له  زه وی جۆره ها به روبووم و به رهه متان 
بۆ ئه ڕوێنێ و بۆ ده رئه کات ، ده ی ئێوه  هیچ هاوه ڵێک بۆ خوای گه وره  بڕیار مه ده ن له  کاتێکدا که  
ئێوه  ئه زانن ئه و که سانه ی کردووتانن به  شه ریک بۆ خوای گه وره  ئه وان ئێوه یان دروست نه کردووه و 
زه ویان بۆ ڕانه خستوون و ئاسامنیان بۆ ڕانه گرتوون و بارانیان بۆ نه باراندوون و ڕووه ک و به روبوومیان 

له  زه وییه وه  بۆ ده رنه کردوون و ئه زانن که  خوای گه وره  شه ریکی نیه  )))(.

َن السََّماِء َوالْرِض أَمَّن َيِْلُك السَّْمَع َوالْبَصاَر َوَمن ُيْرُِج  هەروەها دەفەرموێت : )ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مِّ
ِلُكُم  فـَُقْل أََفال تـَتَـُّقوَن )31( َفذَٰ  ُ احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوَمن يَُدبُِّر الْمَر َفَسيـَُقوُلوَن اللَّ
 )( ئه ی محمد : ُتْصَرُفوَن( )يونس/31-32( واتە  فََأنَّٰ  الضَّالُل  ِإل  احلَْقِّ  بـَْعَد  َفَماَذا  احلَْقُّ  َربُُّكُم   ُ اللَّ
پێیان بڵێ: کێیه  ڕزقی ئێوه  ئه دات له  ئاسامنه کان به  باران بارین وه  له  زه وی به  ڕووه ک و دانه وێڵه و 
مردوو    له   کێیه   وه   به خشیوون  پێى  و  به ده سته   بینینی  و  بیسنت  هه سته وه ره کانی  که   کێیه   به روبووم 
زیندوو ده رده کات وه  له  زیندوو مردوو ده رکات وه ک له  دڵۆپه  ئاوێک له  مه نی مرۆڤێک ده رده کات، له  
هێلکه یه ک باڵنده یه ک ده رده کات، له  مرۆڤێکی کافر موسڵامنێک ده رده کات، وه  به  پێچه وانه وه  ، وه  کێ 
هه یه  که  کاروباری ئه م بوونه وه ره  به ڕێوه به رێت؟ ، کافران ئه ڵێن: ته نها الله یه  ، ئه ى محمد )( پێیان 
بڵێ : ئه ی بۆ ته قوای خوای گه وره  ناکه ن مادام ئه زانن هه موو ئه م شتانه  به ده ست خوایه  بۆ به تاک و 
ته نها ئه م خوایه  ناپه رسنت بۆ شه ریکی بۆ دائه نێن )))( ئه و الله یه  په روه ردگاری حه قی ئێوه یه  نه ک 
ئه وانه ی که  ئێوه  کردووتانن به  شه ریک بۆ خوا له  پاش حه قیش هیچ شتێکی تر نیه  ته نها گومڕایی نه بێ 

بۆچی له م حه قه  ئاشکرایه  الئه ده ن و ئه که ونه  ناو گومڕاییه وه )))( .

ُ َخيـْـٌر أَمَّـا ُيْشـرُِكوَن  خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )قُـِل احلَْْمـُد للَِِّ َوَسـالٌم َعلَـٰى ِعبَـاِدِه الَِّذيـَن اْصَطَفـٰى آللَّ
ـَماِء َمـاًء فَأَنبـَتـْنَـا بِـِه َحَدائِـَق َذاَت بـَْهَجـٍة مَّـا َكاَن  ـَن السَّ )59( أَمَّـْن َخلَـَق السَّـَماَواِت َوالْرَض َوأَنـَزَل َلُكـم مِّ
يـَْعِدلُـوَن )60( أَمَّـن َجَعـَل الْرَض قـَـرَارًا َوَجَعـَل ِخالَلَـا  أَِإلَٰـٌه مَّـَع اللَِّ بَـْل ُهـْم قـَـْوٌم  َلُكـْم َأن تُنِبتُـوا َشـَجَرَها 
يـُب  أَنـَْهـارًا َوَجَعـَل َلَـا َرَواِسـَي َوَجَعـَل بـَـنْيَ اْلَبْحَريْـِن َحاِجـزًا أَِإلَٰـٌه مَّـَع اللَِّ بَـْل َأْكثـَُرُهـْم ل يـَْعَلُمـوَن )61( أَمَّـن يُِ
ـُروَن )62( أَمَّـن  أَِإلَٰـٌه مَّـَع اللَِّ قَِليـال مَّـا َتذَكَّ َدَعـاُه َوَيْكِشـُف السُّـوَء َوَيَْعُلُكـْم ُخَلَفـاَء الْرِض  ِإَذا  اْلُمْضطَـرَّ 

باوەڕبوون بە خوا
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ـا  ُ َعمَّ يـَْهِديُكـْم ِف ظُُلَمـاِت اْلبـَـرِّ َواْلَبْحـِر َوَمـن يـُْرِسـُل الـّرَِيَح ُبْشـرًا بـَـنْيَ يَـَدْي َرْحَتِـِه أَِإلَٰـٌه مَّـَع اللَِّ تـََعـاَل اللَّ
ـَن السَّـَماِء َوالْرِض أَِإلَٰـٌه مَّـَع اللَِّ قُـْل َهاتُـوا بـُْرَهاَنُكـْم  ُيْشـرُِكوَن )63( أَمَّـن يـَْبـَدأُ اْلَْلـَق ُثَّ يُِعيـُدُه َوَمـن يـَْرزُُقُكـم مِّ
ِإن ُكنتُـْم َصاِدقِـنَي( )النمـل/59-64( واتـه : ئـه ی محمـد )( حه مـدو سـه ناو ستایشـی خـوای گـه وره  
بکـه  وه  سـاڵوی خـوای گـه وره  له سـه ر ئـه و به ندانـه  بێت کـه  خـوای گـه وره  هه ڵیبـژاردوون و کردوونی 
بـه  پێغه مبـه ر، یاخـود هاوه اڵنـن کـه  خـواى گـه وره  هه ڵیبـژاردوون بـۆ هاوه اڵیـه ىت کـردن و پشـتیواىن و 
سه رخسـتنى پێغه مبـه رى خـوا )( ، ئـه ی محمـد )( پێیـان بڵـێ: ئایـا اللـه باشـرته  یاخـود ئه مانـه ی 
کـه  ئێـوه  کردووتانـه  بـه  شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره ؟، یان ئایا پاداشـتی خـوا باشـرته  یاخـود ئه مانه ی که  
ئێـوه  کردووتانـه  بـه  شـه ریک بـۆ خـواى گـه وره ؟)59( ئایـا بـۆ خوایـه ک ناپه رسـنت بـه  تـاک و ته نهـا کـه  
ئاسـامنه کان و زه وی دروسـت کـردووه  ئه وه نـده  به توانایـه  وه  لـه  ئاسامنیشـه وه  بارانی بـۆ دابه زاندوون 
وه  به هـۆی ئـه و بارانـه وه  جۆره هـا بـاخ و باخـاىت زۆر جوامنـان بـۆ ڕوانـدوون که  هه ر که سـێک سـه یری 
بـکات سه رسـام ئه بـێ لـه  جوانیـدا کـه  ئه گـه ر خـوای گـه وره  نه یڕواندایـه  ئێـوه  بۆتـان نه بـوو نه تـان 
ئه توانـی به بـێ ویسـتی خـوای گـه وره  بیڕوێنـن چونکـه  ئێـوه  بـێ ده سـه اڵتن ، ئایـا له گـه ڵ ئـه م الله یه  
کـه  ئـه م هه مـوو شـتانه  ئـه کات خوایه کـی تـر هه یه  شـایه نی په رسـنت بێ کـه  ئێـوه  بیپه رسـنت و بیکه نه  
شـه ریک بـۆ خـوا؟، بێگومـان نه خێـر به ڵکـو ئه مانـه  که سـانێکن لـه  حـه ق الئـه ده ن بـۆ باتـڵ، یاخـود 
ئـه و خـوا پوچه اڵنـه  یه کسـان ئه کـه ن به  خـوای گـه وره )60( کێیـه  که  ئـه م زه ویـه ی ڕاخسـتووه و جێگیر 
کـردووه و ناجولێـت و ناهه ژێـت؟ وه  لـه  ناویشـیدا ئـه و هه مـوو ڕووبـارو ئـاوه ی دانـاوه ؟ وه  شاخیشـی 
وه کـو مێـخ بـه  زه ویـدا داکوتیـوه  بـۆ ئـه وه ی نه جوولـێ و نه هه ژێ؟ وه  لـه  نێـوان دوو ده ریاکـه  یه کیان 
شـۆره و یه کیـان شـیرینه  خـوای گـه وره  پـه رده ی دانـاوه  که  به  چـاو نابیـرنێ، یـان زه وى دانـاوه و نایه لێ 
ئـه و دوو ئـاوه  تێکـه ڵ بێـت؟ ئایـا له گـه ڵ ئـه م اللـه یـه  که  ئـه م توانـاو ده سـه اڵته ی هه یـه  خوایه کی تر 
هه یـه  کـه  شـایه نی په رسـنت بێـت وه  بتوانـێ ئـه م شـتانه  بـکات تـا ئێـوه  بیکـه ن بـه  شـه ریک بـۆ خـوا؟ 
بێگومـان نه خێـر بـه اڵم زۆربـه ی زۆریان یه کخواپه رسـتی خـوای گه وره و تواناو ده سـه اڵتی خـوای گه وره  
نازانـن))6( کـێ هه یـه  وه اڵمـی لێقه ومـاو بداته وه  کاتێـک که  ده پارێتـه وه و هانا بۆ خوای گـه وره  ئه بات 
جگـه  لـه  خـواى گـه وره ؟ وه  کـێ هه یـه  خراپه تـان له سـه ر هه ڵگـرێ و الیـدات؟ وه  کـێ هه یـه  ئێـوه  
بـکات بـه  جێنشـین له سـه ر زه ویـدا هـه ر ئه وه نـده  جیلێکـی له ناوبـرد جیلێکـی تـر جێیـان بگرێتـه وه ؟ 
واتـه : کـه س نیـه  ئایـا له گـه ڵ اللـه دا په رسـرتاو و خوایه کـی تـر هه یـه  کـه  شـایاىن په رسـنت بێـت و ئێـوه  
بیپه رسـنت و بیکـه ن بـه  شـه ریک بـۆ خـواى گـه وره ؟ بـه اڵم زۆر بـه  که مـی بیـر ئه که نـه وه و ئه گه ڕێنه وه  
بـۆ حـه ق))6( کـێ هه یـه  ڕێنامییتـان بـکات لـه  شـه وانی تاریکـدا لـه  تاریکـی وشـکانی و ده ریـادا؟ وه  
کـێ هه یـه  ئـه و بایانـه  ئه نێـرێ وه کـو موژده دانێـک کـه  ڕە حمه تی خـوای گـه وره ی تیایه  هـه وره کان که  
بارانـی تیایـه  بـاران ئه بارێنـێ؟ ئایـا له گـه ڵ اللـه دا خوایه کـی تـر هه یه  که  شـایه نی په رسـنت بێ تـا ئێوه  
بیپه رسـنت؟ خـوای گـه وره  زۆر بـه رزو بڵندتـرو پاکـرته  لـه وه ی کـه  ئێـوه  ئـه و که سـانه  ئه که نـه  شـه ریک 
بـۆ خـواو شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  بڕیـار ئـه ده ن))6( کـێ هه یـه  سـه ره تا دروسـتکراوه کان دروسـت 
بـکات وه  پاشـان بیانگه ڕێنێتـه وه  دوای ئـه وه ی که  ئه یامنرێنێت سـه رله نوێ زیندوویـان بکاته وه ؟ وه  کێ 
هه یـه  ڕزق و ڕۆزی ئێـوه  بـدات لـه  ئاسـامنه کانه وه  به  بـاران بارین وه  لـه  زه ویه وه  بـه  ڕواندنی ڕووه ک 
و دانه وێڵـه ؟ ئایـا له گـه ڵ اللـه یـا خوایه کـی تـر هه یـه  ئـه م شـتانه  بـکات تـا ئێـوه  بیکه نـه  شـه ریک بـۆ 
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خـوای گـه وره  کـه  شـایه نی په رسـنت بێـت؟ ئـه ی محمـد )( بڵـێ: ده ی ئێـوه  به ڵگـه ی خۆتـان بێنـن 
له سـه ر ئـه وه ی کـه  خـوای گـه وره  شـه ریکی هه یـه  ئه گـه ر ئێـوه  ڕاسـتگۆن)64( .

جا خوای گەورە ئیقامە حوججەی کردە سەریان بەو باوەڕەی الیانە بە تەوحیدی پەروەردگارێتی بۆ 
باوەڕ هێنان بە تەوحیدی خوداوەندێتی .

هیـچ  بـەوەی  کـردەوە  پووچـەڵ  مورشیکەکانـی  خـوای  خوداوەندێتـی  گـەورە  خـوای  هەروەهـا 
صیفاتێـک لـە صیفاتەکانـی پەروەردگارێتـی تێـدا نییـە ، خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )أَُيْشـرُِكوَن َمـا ل 
َتْدُعوُهـْم  َوِإن  يَنُصـُروَن )192(  أَنُفَسـُهْم  َول  َنْصـرًا  َلُـْم  َيْسـَتِطيُعوَن  َول  ُيَْلُقـوَن )191(  َوُهـْم  َشـيـًْئا  َيْلُـُق 
ُدوِن  ِمـن  َتْدُعـوَن  الَِّذيـَن  ِإنَّ   )193( َصاِمتُـوَن  أَنتُـْم  أَْم  أََدَعْوُتُوُهـْم  َعَلْيُكـْم  َسـَواٌء  يـَتَِّبُعوُكـْم  ل  اْلُـَدٰى  ِإَل 
َلُـْم  أَْم  ِبَـا  َيُْشـوَن  أَْرُجـٌل  أََلُـْم   )194( َصاِدقِـنَي  ِإن ُكنتُـْم  َلُكـْم  فـَْلَيْسـَتِجيُبوا  فَاْدُعوُهـْم  أَْمثَاُلُكـْم  ِعبَـاٌد  اللَِّ 
أَيْـٍد يـَْبِطُشـوَن ِبَـا أَْم َلُـْم َأْعـنُيٌ يـُْبِصـُروَن ِبَـا أَْم َلُـْم آَذاٌن َيْسـَمُعوَن ِبَـا قُـِل اْدُعـوا ُشـرََكاءَُكْم ُثَّ ِكيـُدوِن فَـال 
ِمـن  َتْدُعـوَن  َوالَِّذيـَن   )196( الصَّاحِلِـنَي  يـَتـَـَولَّ  َوُهـَو  اْلِكتَـاَب  نـَـزََّل  الَـِّذي   ُ اللَّ َولِيِّـَي  ِإنَّ   )195( تُنِظـُروِن 
َوتـَرَاُهـْم  َيْسـَمُعوا  ل  اْلُـَدٰى  ِإَل  َتْدُعوُهـْم  َوِإن   )197( يَنُصـُروَن  أَنُفَسـُهْم  َول  َنْصرَُكـْم  َيْسـَتِطيُعوَن  ل  ُدونِـِه 
يَنظُـُروَن ِإلَْيـَك َوُهـْم ل يُبِصـُروَن( )العـراف/191- 198( واتـه : ئایـا شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  بڕیـار 
ئـه ده ن و ئـه و بتانـه  ئه که نـه  شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  کـه  توانـای دروسـت کردنـی هیـچ شـتێکیان 
نیـه  به ڵکـو خۆیـان دروسـتکراون ))9)( وه  ناتوانـن سـه رتان بخـه ن و ته نانـه ت بـێ ده سـه اڵتن ناتوانـن 
خۆیشـیان سـه ربخه ن کـه  ده شـکێرنێن یان سـوکایه تیان پـێ ده کرێـت))9)( وه  ئه گه ر بانگیشـیان بکه ن 
بـۆ هیدایـه ت وه اڵمتـان ناده نـه وه  چونکـه  نابیسـنت یه کسـانه  ئه گـه ر بانگیـان بکـه ن یـان بـێ ده نـگ 
بـن سـوودی نیـه و هیـچ نابیسـنت))9)( ئـه و خوایانـه ی کـه  ئێـوه  جگـه  له  خـوای گـه وره  عیباده تیـان بۆ 
ئه کـه ن وه  لێیـان ئه پاڕێنـه وه  ئه وانیـش به نـده ن وه کـو ئێـوه  ده ی لێیان بپاڕێنـه وه  با ئه وانیـش وه اڵمتان 
بده نـه وه  ئه گـه ر ئێـوه  ڕاسـتگۆن)94)( ئـه و بتانـه ی کـه  ئێـوه  به ده سـتی خۆتـان دروسـتتان کـردوون 
ئایـا پێیـان هه یـه  تـا پێـی بـڕۆن؟ یاخـود ده سـتیان هه یـه  تـا به قـوه ت و به هێـز شـتی پـێ وه ربگـرن؟ 
یاخـود چاویـان هه یـه  تـا شـتی پـێ ببینـن؟ یاخـود گوێیان هه یـه  تا شـتی پێ ببیسـنت؟، ئه مـه  هه مووی 
)ئیسـتیفهامی ئینکاری(یـه ، واتـه : هیـچ شـتێک له مانه یـان نیـه  چـۆن ئه مانـه  ئه کرێـن به خـوا! ئـه ی 
محمـد )( بڵـێ: ده ی ئێـوه  بانگـی ئـه و که سـانه  بکـه ن کـه  کردووتانـن بـه  شـه ریک بۆ خـوای گه وره  
پاشـان نه خشـه و پیـالن دابنێـن وه  هیـچ مۆڵه ت به  من مـه ده ن، ئێوه  ناڵێـن: ئه م خوایانه ی ئێمه  شـتیان 
به ده سـته  بـا خوایه کانتـان بتوانـێ زیانێکـامن پـێ بگه یه نـێ)95)( ته نهـا وه لـی و سـه رخه رو پشـتیوانی 
مـن اللـه یـه  ئـه و الله یه ی کـه  له  ئاسـامنه وه  کتابـی ئاسـامنی دابه زاندووه  هه ر خۆیشـی سه رپه رشـتی 
پیاوچـاکان ئـه کات و ئه یانپارێـزێ و سـه ریان ئه خـات)96)( بـه اڵم ئه وانـه ی ئێـوه  کـه  جگـه  لـه  خـوای 
گـه وره  ئه یانپه رسـنت ئـه وان ناتوانـن ئێـوه  سـه ر بخـه ن ته نانـه ت توانـای سه رخسـتنی خۆیشـیانیان نیـه  
چـۆن ئێـوه  سـه ر بخـه ن)97)( وه  ئه گه ر بانگیشـیان بکـه ن بۆ ڕێگای ڕاسـت و هیدایه ت ئه وان نابیسـنت 
ئـه و بتانـه  ئه بینـی کـه  له سـه ر شـێوه ی مرۆڤـدا دروسـتکراون ده سـت و قـاچ و چاویـان بۆ کـردوون که  

ته ماشـات ئه کـه ن بـه اڵم لـه  حه قیقـه ت و ڕاستیشـدا هیـچ شـتێک نابینـن)98)( .

باوەڕبوون بە خوا
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

وە دەفەرموێت : )َواتََُّذوا ِمن ُدونِِه آِلًَة ل َيُْلُقوَن َشيـًْئا َوُهْم ُيَْلُقوَن َول َيِْلُكوَن لنُفِسِهْم َضرًّا َول نـَْفًعا 
َول َيِْلُكوَن َمْوًت َول َحَياًة َول ُنُشورًا( )الفرقان/3( واته : وه  مورشیکان جگه  له  خوای گه وره  کۆمه ڵێک 
خوایان بۆ خۆیان داناوه  خواکانی ئه وان توانای دروست کردنی هیچ شتێکیان نیه  به ڵکو ئه وان خۆیان 
دروستکراون و خوای گه وره  دروستی کردوون وه  ناتوانن هیچ زه ره رو زیانێک له  خۆیان دوورخه نه وه  
یان سوود به خۆیان بگه یه نن وه  نه  مردنیان به ده سته  نه  ژیان وه  نه  زیندوو کردنه وه ی ناوگۆڕ هیچ 

شتێکیان به ده ست نیه (.

وە دەفەرموێت : )ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن اللَِّ ل َيِْلُكوَن ِمثـَْقاَل َذرٍَّة ِف السََّماَواِت َول ِف الْرِض 
َوَما َلُْم ِفيِهَما ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـُْهم مِّن َظِهرٍي )22( َول تَنَفُع الشََّفاَعُة ِعنَدُه ِإل ِلَمْن أَِذَن َلُه َحىتَّٰ ِإَذا فـُزَِّع 
َعن قـُُلوِبِْم قَاُلوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَاُلوا احلَْقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبرُي( )سبأ/22-23( واته : ئه ی محمد )( به  
کافرانی قوڕە یش بڵێ: ئه وانه ی که  ئێوه  جگه  له  خواى گه وره  کردووتانن به خواو ئه یانپه رسنت بانگیان 
بکه ن ئه و برسیه تیه ی که  تووشتان بووه  با له سه رتانی الده ن ئه وان به  ئه ندازه ی مێرووله یه کی بچووک 
یان ئه ندازه ی گه ردێک له  ئاسامنه کان و زه ویدا موڵکیان نیه و جگه  له  خوای گه وره  که س موڵکی نیه  به  
تایبه تی ئه و که سانه ی که  کردووتانن به  خوا نه ک خۆیان موڵکیان نیه  به ڵکو شه ریکی خوای گه وره ش 
نین نه ک شه ریک نین به ڵکو یارمه تیده ری خوای گه وره ش نین و خوای گه وره  پشتیان پێ نابه ستێ و 
پێویستى پێیان نیه )))( نه ک هه ر خوای گه وره  داوای یارمه تیان لێ ناکات و یارمه تیده ری خوا نین و 
خواى گه وره  پێویستى پێیان نیه  به ڵکو خوای گه وره  شه فاعه ت و تکایشیان قبووڵ ناکات، شه فاعه تی 
ئه و که سانه  الی خوای گه وره  سوودی نیه  ته نها ئه گه ر که سێک خوای گه وره  خۆی ئیزنی دابێ وه کو 
به ڵگه یان  پیاوچاکان و منداڵى موسڵامنان، که  ئه مانه   پێغه مبه ران و مه الئیکه ته کان و شه هیده کان و 
مه الئیکه ت  ده رئه کات  بڕیارێک  و  ده کات  قسه   ئاسامن  له   گه وره   خوای  که   کاتێک  هاتووه   له سه ر 
هه موویان سوجده  بۆ خوای گه وره  ئه به ن و ئه ترسێن تا ترسه که  له سه ر دڵیان الئه چێت دواتر به  جربیل 
یان به  هه ڵگراىن عه رىش خواى گه وره  ئه ڵێن په روه ردگار چی فه رموو؟ ئه فه رمووێ: حه قی فه رموو )وه کو 
له  بوخاریدا هاتووه ( وه  خوای گه وره  زۆر به رزه  له  زاتی پیرۆزی له سه رووی عه رشی خۆیه تی، وه  له  ناو 

و سیفات و کرده وه کانی، وه  خوای گه وره  زۆر گه وره یه  )))(

بۆیە شیرک بریاردان لە خواپەرستیدا :

َعِظيٌم(  َلظُْلٌم  ْرَك  الشِّ )ِإنَّ   : دەفەرموێت  گەورە  خوای   : ستەمە  ستەمرتین  و  گەورەترین   -(
)لقمان/13( واته : به ڕاستی شه ریک دانان بۆ خوا گه وره ترین زوڵم و سته مه  که  کرابێت.

بۆ جگە  بە خۆی  تایبەتە  کە  ئەو حەقەی  وە   ، تێدایە  پەروەردگاری  کەمکردنەوەی خوای  چونکە 
گەورە  خوای  هەروەکو   ، خوادایە  گەڵ  لە  خوا  لە  جگە  کردنی  هاوتا  وە   ، دەدرێت  ئەنجام  ئەو  لە 
دەفەرموێت : )ُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّْم يـَْعِدُلوَن( )النعام/1( واته : له  پاش ئه م دروستکردنه  گه وره یه  ئه و 
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که سانه ی که  کافر بوونه  شه ریک بۆ خوا داده نێن و که سانی تر یه کسان ئه که ن به  خوای گه وره  که  
توانای دروستکردنی ئه و شتانه شیان نیه ، یاخود له  په رستنى خواى گه وره  الده ده ن بۆ په رستنى جگه  له  

خواى گه وره (

)- گەوەرترین تاوانە گەورەکانە : پێغەمبەری خوا )( دەفەرموێت: )أل أنبئكم بكب الكبائر ثالاث؟ 
قالوا بلى ي رسول هللا )( قال : اإلشراك ابهلل )احلديث()12( واتە: ئایە گەورەترین تاوانە گەورەکانتان 
پێ بلێم؟( سێ جار ؟ گوتیان:- بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا )(. ئەویش فەرمووی:- هاوەڵ دانانە بۆ 

خوای گەورە( فەرموودەکە .

: پرسیار کرا لە پێغەمبەری خوا )( : چی تاوانێک لە هەمووی مەزنرتە الی  تاوانە  )- مەزنرتین 
خوای گەورە ؟ فەرمووی : )أن تعل هلل ندا وهو خلقك()13(  واتە : هاوتایەک بۆ خوای گەورە دابنێیت 

لە کاتێکدا ئەو تۆی دروست کردووە(.

4- سـەرەوژێر بوونـی فیرتەتـە و رۆچوونـە لـە نـاو گومڕاییـدا : خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )َوَمـن 
َـا َخـرَّ ِمـَن السَّـَماِء فـََتْخَطُفـُه الطَّيـْـُر أَْو تـَْهـِوي بِـِه الرِّيـُح ِف َمـَكاٍن َسـِحيٍق( )احلـج/31(  ُيْشـرِْك اِبللَِّ َفَكَأنَّ
واتـه : وه  هـه ر که سـێک شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  بڕیـار بـدات وه ک ئـه وه  وایـه  لـه  ئاسـامنه وه  بـه ر 
بێتـه وه  سـه ر زه وی و پارچـه  پارچـه  بێـت و هـه ر باڵنده یـه ک پارچه یه کی به رێـت یاخود بـا فڕێی بداته  
شـوێنێکی دوورو قـووڵ و نزمـه وه ، ئه مـه  منوونه یـه  بـۆ که سـێک کـه  شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  بڕیـار 
ئـه دات کـه  شـه یتانه کان زاڵ ده بـن به سـه ریداو پارچـه  پارچـه ى ده کـه ن، وه  شـوێنه  دووره  قووڵه کـه ش 
ئاگـری دۆزه خـه  کـه  هـه ر که سـێک شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  بڕیـار بـدا ئه یخاته  نـاو قوواڵیـی ئاگری 

دۆزه خه وه (.

وە خوای گەورە چەند دەرئەنجامێکی بۆ ئەنجامدەرانی شیرک داناوە ، لەبەر گەوەریی ناشیرینی 
و نابۆتییەکەی ، چەند ئەحکامێک پەیوەسنت بە دونیاوە و چەند ئەحکامێک پەیوەسنت بە دوارۆژەوە ، 

لەوانە :

)- هەرگیز خوای گەورە لێی خۆش نابێت :

لِـَك ِلَمـن َيَشـاُء َوَمـن ُيْشـرِْك  خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )ِإنَّ اللََّ ل يـَْغِفـُر َأن ُيْشـَرَك بِـِه َويـَْغِفـُر َمـا ُدوَن ذَٰ
اِبللَِّ فـََقـِد افـْتـَـَرٰى ِإْثًـا َعِظيًمـا( )النسـاء/48( واتـه : بـه  دڵنیایـى خـوای گـه وره  هه رگیـز خـۆش نابـێ لـه  
که سـێک کـه  شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  بڕیار بدات و له سـه ر شـیرک مبـرێ و ته وبه  نـه کات وه  جگه  له  
شـه ریک دانـان بـۆ خـوای گـه وره  چه ندێـک مرۆڤـ تاوانـی گـه وره ی هه بێ ئـه وه  ئه که وێته  به ر ویسـت 

)))( متفق عليه ، رواه البخاري برقم )654)( ومسلم برقم )87( من حديث أيب بكرة .

)))( متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )4477( ومسلم برقم )86( من حديث عبدالله بن مسعود ، وفيهام أن ابن 

مسعود السائل .

باوەڕبوون بە خوا
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و مه شـیئه تی خـوای گـه وره ، خـوای گـه وره  ویسـتی لـێ بێـت لێـی خـۆش ئه بێـت بـه  فه زڵـی خـۆی، 
وه  ویسـتی لـێ بێـت سـزای ئـه دات بـه  دادپـه روه رى خـۆی، بـه اڵم به هه میشـه یی لـه  ئاگـری دۆزه خـدا 
نامێنێتـه وه  وه  هـه ر که سـێک شـه ریک بـۆ خـوای گـه وره  بڕیـار بـدات ئـه وه  به دڵنیایـى درۆو بوهتان و 

تاوانێکـی یه کجـار گـه وره ی بـۆ خـوای گـه وره  هه ڵبه سـتووه (.

)- بەهەشتی لێ حەرام دەبێت و تا هەتایی لە ئاگردا دەمێنێتەوە :

لِلظَّاِلِمنَي  َوَما  النَّاُر  َوَمْأَواُه  اجْلَنََّة  َعَلْيِه   ُ اللَّ َحرََّم  فـََقْد  ُيْشرِْك اِبللَِّ  َمن  )إِنَُّه   : خوای گەورە دەفەرموێت 
ِمْن أَنَصاٍر( )املائدة/72( واته : ئه مه  هه ر قسه ی عیسایه  هه ر که سێک شه ریک بۆ خوای گه وره  بڕیار 
بدات و من بکاته  شه ریک بۆ خوای گه وره  یان هه ر که سێکی تر بکاته  شه ریک بۆ خوای گه وره  ئه وه  
خوای گه وره  به هه شتی له سه ر حه رام ده کات وه  شوێنی ئه و ئاگری دۆزه خه  وه  ئه و که سه  سته مکارو 

مورشیکانه  هیچ که سێک نیه  که  پشتیوانیان بێ و له  ئاگری دۆزه خ رزگاریان بکات (.

)- هەڵوەرین و سڕینەوەی هەموو کردارە چاکەکان :

َعَمُلَك  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكَت  لَِئْن  قـَْبِلَك  ِمن  الَِّذيَن  َوِإَل  ِإلَْيَك  أُوِحَي  : )َوَلَقْد  خوای گەورە دەفەرموێت 
َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَاِسرِيَن( )الزمر/65( واته : وه  به  دڵنیایی ئه ی محمد )( وه حیامن بۆ تۆ و بۆ پێغه مبه رانی 
به تاڵ  کرده وه کانت هه مووی  ئه وه   بده ی  بڕیار  گه وره   بۆ خوای  ئه گه ر شه ریک  ناردووه   تۆیش  پێش 
ئه بێته وه  وه  له  زه ره رمه ندان ده بیت، )هه ر چه نده  پێغه مبه ری خوا )( دوور بووه  له  شه ریک دانان، 
به اڵم ئه گه ر پێغه مبه ری خوا )( شه ریک بۆ خوا دابنێت کرده وه ی به تاڵ بێته وه  ئه وا ئێمه  له  پێشرتین 

و هه ڕە شه که  بۆ ئێمه یه (.

4- نەمان و کەوتنی پارێزبەندی )عیصمەتی( خوێن و سەروەت و سامان :

َوُخُذوُهْم  ُوُهْم  َحْيُث َوَجدتُّ اْلُمْشرِِكنَي  فَاقـْتـُُلوا  احْلُُرُم  انَسَلَخ الْشُهُر  : )فَِإَذا  خوای گەورە دەفەرموێت 
َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا َلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإن َتبُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم( 
)التوبة/5( واته : ئه گه ر چوار مانگه  حه رامه که  ته واو بوو )ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و رجب( که  
خوای گه وره  مۆڵه تی به کافران دا ئه وا له  هه ر شوێنێک مورشیکانتان بینی بیانکوژن )ته نها له  حه ره م 
نه بێت( له به ر ئه وه ی به ڵێن و په یامن له  نێوانتاندا نه ماوه  وه  به دیلی بیانگرن وه  گه مارۆیان بده ن و 
قه ده غه یان بکه ن له وه ی که  هه ڵسوکه وت بکه ن له  شاره کاندا وه  له  هه موو ڕێگایه کدا بۆیان دانیشن 
و له  که میندابن بۆیان به اڵم ئه گه ر هاتو ته وبه یان کردو له  کوفر گه ڕانه وه و نوێژە کانیان کردو زه کاتی 
ماڵیاندا واته : موسڵامن بوون ئه و کاته  ئێوه  ڕێگه یان به رده ن نه  به دیل بیانگرن نه  که مینیان بۆ دابنێن 
و  ئه که ن  ته وبه   که   که سانه ی  ئه و  بۆ  به به زه ییه   لێخۆشبوو  زۆر  گه وره   خوای  به راستى  بیانکوژن  نه  

ئه گه ڕێنه وه  بۆ الی خواى گه وره (.
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پێغەمبەرى خوا )( فەرمویەتی : )أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل الناس حىت يَقولوا : َل ِإَلَه إل هللا ، فمن قالا فقد 
()14( واتە : فەرمانم پێکراوە کوشتار لە گەڵ خەڵکیدا  َعصَم ِمنِّ ماله و نفسه إل ِبَقِّه َوِحَسابُُه على اللَِّ
بکەم تاکو شایەتی دەدەن کەوا : هیچ خودایەک نییە شایستەی پەرسنت بێت تەنها )الله( نەبێت ، جا 
هەرکەسێک ئەوەی گوت ئەوا چیرت سەروەت و سامان و نەفسی پارێزراو دەبێت ئیلال بە حەقی خۆی 

نەبێت و حیسابیان لەسەر خودایە(.

وە لەم باسەدا چەند گروپ و تاقمێک لە نەوەی ئادەم گومڕا بوون ، لەوانە :

)- بت پەرستەکان :

بە جیاواز لە گەڵ پەرسرتاوەکانیان ، هەر لە دار و بەرد و مرۆڤ و جنۆکە و فریشتە و ئەستێرە و 
ئاژەڵ ، لەوانەی کە شەیتان گومڕای پێ کردوون و لە خشتەی بردوون.

)- گۆڕپەرستان:
ئەوانەی کە داوا لە خاوەن گۆڕەکان دەکەن ، وە نزر و قوربانیان بۆ دەکەن ، وە داوایان لێ دەکەن 

قازانجیان پێ بگەیەنن و زەرەر و زیانیان لێ دوور بکەنەوە.

)- جادووگەر و فێڵباز و کاهین و فاڵچییەکان :

ئەوانەی کە جنۆکە دەپرسنت لەبەرانبەر ئەوەی هەواڵیان پێ بدەن ، یان شتیان بۆ ئامادە دەکەن ، 
یان شتێکیان بۆ دەکەن .

وە لە بەر گەورەیی مەترسی شیرک لە خواپەرستیدا ، پێغەمبەری خوا )( ئاگاداری کردوینەتەوە 
لەو هۆکارانەی بەرەو شیرک دەمانبات ، وە بەستنی ئەو رێگایانەی بەرەو شیرک دەمانبات ، لە منونەی 

ئەوانە :

)- وریاکردنەوە لە زیادەڕەوی لە پیاوچاکاندا :

 پێغەمبەری خوا )( فەرموویەىت :)إيكم والغلو فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو ف الدين()15(  
واتە: دوور بکەونەوە لە زیادەرەوی ، چونکە ئەوەی بووە هۆی بە هەالکەت چوونی ئەوانەی پێش ئێوە 

زیادەرەوی بوو لە دیندا( .

إنا   ، َمْرمَيَ  اْبَن  النََّصاَرى  َأْطَرِت  ُتْطُروِن َكَما  )َل  فەرمویەىت:    )( خوا  پێغەمبەرى  هەروەها 
وه کو  مه که ن،  زێده ڕۆیی  منه وه   له باره ی  خه ڵکینه !   : واتە  َوَرُسولُُه()16(  هللِا  َعْبُد   : فُقوُلوا  عبده،  أن 

)4)( متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )99))( ومسلم برقم )0)( من حديث أيب هريرة ، وأخرجه البخاري أيضا برقم 

)5)( ومسلم برقم )))( من حديث ابن عمر بزيادة ذكر الصالة والزكاة .

أخرجه النسايئ برقم )059)( ، وابن ماجه برقم )9)0)( ، وأحمد برقم ))85)، 48))( وصححه الشيخ األلباين يف   )(5(

)الصحيحة( برقم ))8))( من حديث ابن عباس.

رواه البخاري برقم )445)( من حديث عمر .  )(6(

باوەڕبوون بە خوا
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گاوره کان ده رباره ی عیسا هه ڵه ڕۆییان کردو ئه وه نده یان پیا هه ڵدا، کردیانه  کوڕی خوا! به ڕاستیی من 
ته نها به نده یه کم، ئێوه ش له  باره ی منه وه  هه ر ئه وه نده  بڵێن که : من ته نها به نده و ڕە وانه کراوی خوام( .

هەروەها لە جۆر و باسی زیادەڕەوی لە پیاوچاکاندا ، تەوەسول کردنە پێیان ، وە تەوەسولیش چەند 
جۆرێکە :

یەکەم : تەوەسولێکی شیرکی خاوەنەکەی لە ئیسالم دەردەکات : ئەویش بریتییە لە داواکردن لێیان 
و  بکەن  دەریان  تەنگانە  لە  و  بکەن  بە جێ  پێویستییەکانیان جێ  بەوەی   ، لە خوای گەورە  لە جگە 

رزگاریان بکەن . 

دووەم : تەوەسولێکی بیدعی ، ناگاتە ئاستی شیرک : ئەویش تەوەسولە بۆ الی خوای گەورە بە شتێک 
خوای گەورە بە شەرعی دانەنابێت ، وەکو تەوەسول کردن بە زاتی پیاوچاکانەوە یان خاتریان یان حەق 

و مافی ئەوان یان حورمەتیان ، وە لە منونەی ئەوانە .

سێیەم : تەوەسولی دروست : ئەویش تەوەسولە بە ئیامن هێنان بە خوای گەورە و گویڕایەڵی کردنی 
و داواکردن لە خوا بە ناوێک لە ناوەکانی یان صیفەتێک لە صیفەتەکانی یان کردارێک کردبێتی ، یان 

داواکردنی دوعا لە پیاوچاکێک لە کاروباری گشتیدا .

وە ئەو فەرموودەیەی عومەر کە دەفەرموێت : )اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا )( فتسقينا وإن 
نتوسل اليك بعم نبينا )( فاسقنا()17(  واتە : ئەی خودایە ئێمە تەوەسوملان دەکرد بە پێغەمبەرەکەمانەوە 
)( و تۆیش بارانت بۆ دەباراندین ، وە ئێستا تەوەسول دەکەین بە مامی پێغەمبەرکەمانەوە )( بۆیە 

بارامنان بۆ ببارێنە( .

جا ئەمە مەبەست لێی تەوەسولە بە دوعای عەبباس ، لە بەر نزیکی لە پێغەمبەری خواوە )( نەک 
لە بەر زاتی خۆی ، جا ئەگەر تەوەسول بە زاتەکان )کەسەکان( دروست بوایە ، ئەوا لە پاش وەفاتی 

پێغەمبەری خوا )( تەوەسولیان هەر بە ئەو دەکرد.

)- وریاکردنەوە لە توشی فیتنە بوون و ئالودەبوون بە گۆڕەکانەوە :

لە منونەی ئەوانە :

 )( هللِا  بَرُسوِل  نزَل  )ملا   : دایکە عائیشەوە ریوایەت کراوە و فەرموویەتی  لە   : بکرێنە مزگەوت 
طفق يطرُح مخيصة له على وجهه ، فإذا اغتمَّ كشفها ، فقال – وهو كذلك- : )) َلَعَنُة هللِا على اْليـَُهوِد 
َوالنََّصاَرى ، اتََُّذوا قُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجَد(( ُيذِّر ما صنعوا ، َوَلْول َذِلَك َلُْبرَِز قـَبـْرُُه ، َغيـَْر أَنَُّه ُخِشَي َأْن 
يـُتََّخَذ َمْسِجداً()18( واتە : کاتێ پێغەمبەری خوا)( لەسەرە مەرگدا بوو پارچەیەکی بەسەر دەموچاویدا 

رواه البخاري برقم )0)0)( من طريق أنس عن عمر .  )(7(

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )5)4 ، 6)4 ، 90))( ومسلم برقم )9)5 ، ))5( .  )(8(
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دابوو ، ئەگەر بێزاری بکردایە ئەوا الی دەدا و فەرمووی – لە کاتێکدا ئەو بەو حاڵەوە بوو- : )) لەعنەتی 
خودا لە گاور و جولەکەکان ، چونکە گۆڕی پێغەمبەرەکانیان کردە مزگەوت (( عائیشە )ڕەزای خوای 
ئێستا  نەبوایە  ئەوە  لەترىس  ئەگەر   ، کردیان  ئەوان  لەوەی  دەکردەوە  ئاگادار  خەڵکی   : دەڵێ  لێبێ( 
گۆڕەکەی پێغەمبەر )( بەرز دەکرایەوە و دیار دەبوو ، بۆیە ترىس ئەوەی هەبوو گۆڕەکەى بکرێتە 

مزگەوت( .

وە دەفەرموێت : ))أل وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجَد ، أل فال 
تتخذوا القبور مساجَد ، إن أهناكم عن ذلك(()19( واتە: ئەوانەی پێش ئێوە لەسەر گۆڕی پێغەمبەران 
و پیاوچاکانی خۆیان مزگەوتیان دروست دەکرد ، بۆیە ئێوە گۆڕەکان مەکەنە مزگەوت ، من نەهیتان لێ 

دەکەم ئەو کارە بکەن(( .

، هەرچەندە  بۆ الی  نوێژ کردنەوە بچن  نیەتی  بە   : )اتخاذها مساجد(  بکرێنە مزگەوت  مانای  وە 
مزگەوتی لەسەر بنیات نەنرابێت ، چونکە )مسجد( واتە : جێگای سوژدە بردن .

 دروستکردنی بینا لەسەری یان لە خۆڵ و خاکەکەی خۆی زیاتر بخرێتە سەری و گەچکاری بکرێت : 

لە )أبو الهياج األسدي(ەوە ریوایەت کراوە و دەفەرموێت : ئیاممی عەلی – رەزای خوای لێ بێت- پێی 
گوتم :)أل أبعثك على ما بعثن عليه رسول هللا )(؟ : )) أل تدع تثال إل طمسته ، ول قبا مشرفا إل 
سويته(()20( واتە : ئایە رەوانەت بکەم بۆ ئەو کارەی پێغەمبەری خوا )( منی بۆی رەوانە کردووە ؟ 
)هیچ پەیکەرێک مەهێڵە ئیلال بیشێوێنە و شێوەکەی بگۆڕە و هیچ گۆڕێکی ئاشکراو بەرز مەهێڵە ئیلال 

لە گەڵ زەویدا راستی بکەرەوە و تەختی بکە(.

وە لە )جابر بن عبدالله( وە ریوایەت کراوە و فەرموویەتی :  )هنى رسول هللا )( أن ُيصص القب 
وأن يُقعد عليه ، وأن يُبىن عليه()21( واتە : پێغەمبەری خوا )( نەهی کردووە لە گەچکردنی )گەچکاری 
کردنی( سەر قەبر و یان لەوەی لەسەری دابنرشێت و یان لەسەری بنیات برنێت( ، وە دروستکردنی 

قوببە و گومەت لەسەری و جوانکاری و رازاندنەوەشی دەگرێتەوە .

کۆچوبار ئامادە کردن و سەفەر کردن بۆ الی : لەبەر گشتگیری ئەو فەرموودەیەی کە دەفەرموێت : ))َل 
ْسِجد احْلَرَام ، َوَمْسِجدي هذا ، َوَمْسِجد اْلَْقَصى()22(  واتە : کۆچ 

َ
ُتشدُّ الّرحال ِإلَّ ِإَل َثاَلثَة َمَساِجد : امل

و بار ئامادە ناکرێت ئیلال بۆ سێ مزگەوت نەبێت : مزگەوتی حەرام و مزگەوتەکەی من و مزگەوتی 
االقىص(.

رواه مسلم برقم )))5( .  )(9(

رواه مسلم برقم )969(.  )(0(

رواه مسلم برقم )970(.  )(((

متفق عليه ، رواه البخاري برقم )89))( ومسلم برقم )97))( من حديث أيب هريرة .  )(((

باوەڕبوون بە خوا
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قەبرەکەی پێغەمبەری خوا )( بکرێنە جەژن و چەندجارە سەردانی بکرێتەوە :

پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : )ال تجعلوا قربی عیداً()23(  واتە : گۆڕەکەی من مەکەنە جەژن 
)واتە: سەردانی مەکەن لە کاتی دیاری کراودا سااڵنە یان مانگانە یان هەفتانە( .

وە جەژن )العید( : ئەوەیە کە بکرێتە نەریتێک بۆ هاتن و سەردانی کردنی لە کات و شوێنی دیاری 
کراودا .

)- وریاکردنەوە لە خۆچواندن بە مورشیکەکان و ئەهلی کیتاب : لە بیروباوەڕیان و پەرستشەکانیان 
و نەریتەکانیان کە تایبەتە بە خۆیان.

پێغەمبەر خوا )( فەرموویەتی : )خالفوا املرشکین()24(  واتە : )جیاوازی بکەن لە گەڵ مورشیکەکاندا(.

وە دەفەرموێت : )خالفوا املجوس()25(  واتە : )جیاوازی بکەن لە گەڵ مەجوسەکاندا(.

وە دەفەرموێت : )خالفوا الیهود()26(  واتە : )جیاوازی بکەن لە گەڵ جولەکەکاندا(.

4- وریاکردنەوە لە وێنەکێشان :

))فَعْن َعاِئَشَة -رضي هللا عنها- أن أم سلمة ذكرت لرسول هللا )(َكِنيَسًة َرَأتَا اِبحْلََبَشِة ، وما 
، و  قـَْبِِه َمْسِجداً  بـَنـَْوا َعَلى  ِفيِهْم الرَُّجُل الصَّاِلُح ،  فيها من الصور، فقال : ))ُأولَِئَك قوم إَذا َماَت 
: دایکامن عائیشەوە -ڕەزای خوای  ِعْنَد هللِا (()27( واتە  اْلَْلِق  ِشَراُر  ُأولَِئَك  الصَُّوَر  تِْلَك  ِفيِه  َصوَُّروا 
لێبێ- دەڵێ : أم سلمة باسی کەنیسەیەکی کرد بۆ پێغەمبەری خوا )( کە لە حەبەشە بینی بووی ، 
باسی ئەو وێنانەیان کرد کە تیایدا بوو ، پێغەمبەر )( فەرمووی )) ئا ئەوانە کاتێک پیاو چاکێک تیایاندا 
مبردایە لەسەر گۆڕەکەی مزگەوتێکیان دروست دەکرد ، پاشان ئەو وێنانەیان تیادا دەکێشا ، ئا ئەوانە 

خراپرتین دروستکراوەکانن لەالی خودا ((

5- وریاکردنەوە لە وشە و گفتارە شیرکییەکان :

وە لە منونەی ئەوانە :

سوێند خواردن بە جگە لە خوا : بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی کە دەفەرموێت : ))من حلف بغري 
هللا فقد كفر أو أشرك(()28( . واتە: هەر کەسێ سوێندی بە غەیری خوا خوارد ئەوا کوفری کردووە یان 

شیرکی بۆ خواى گەورە ئەنجام داوە(( .

رواه أبو داود برقم ))04)( من حديث أيب هريرة .  )(((

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم ))589( ومسلم برقم )59)( من حديث ابن عمر.  )(4(

رواه مسلم برقم )60)( من حديث أيب هريرة .  )(5(

رواه أبو داود برقم ))65( من حديث شداد بن أوس .  )(6(

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )4)4( ومسلم برقم )8)5( .  )(7(

أخرجه أبو داود برقم ))5))(  والرتمذي برقم )5)5)( واللفظ له ، كالهام من حديث ابن عمر .  )(8(
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پێی  کەسێک  کاتێک   : فەرموودەیەی  ئەو  بەڵگەی  بە   : مەشیئەتدا  و  ویست  لە  کردن  یەکسان 
 )(خوا پێغەمبەری   ، بوو((  لەسەری  ویستان  توو  و  خوا   : واتە  وشئت(  هللا  شاء  )ما   : فەرموو 
فەرمووی : )أجعلتن هلل عدل ؟!( قل : ما شاء هللا وحده()29(  واتە : منت کرد بە هاوتای خوا ؟ بڵێ : 

خوای تاک و تەنها ویستی لەسەر بوو( .

وتنی : بارامنان بۆ باری بە هۆی فالن ئەستێرەوە : بە بەڵگەی ئەوەی کە لە فەرموودەیەکی قودسیدا 
اِبْلَكوَْكِب()30( واتە : بەاڵم  َوُمْؤِمٌن  ِب  َفَذِلَك َكاِفٌر   ، بِنـَْوِء َكَذا وََكَذا  قال: مطرن  هاتووە : ))َوَأمَّا من 
بە  باوەڕدارە  و  من  بە  بێباوەڕە  ئەوا   ، باری  بۆ  بارامنان  ئەستێرەوە  فالن  هۆی  بە   : وتی  هەرکەسێ 

ئەستێرەکان( .

وە جگە لەوە هەموو ئەو وشە و گفتارانەی تر دەگرێتەوە کە بەڕێوەبردن دەداتە پاڵ جگە لە خوا .

6- وریاکردنەوە لەو کردارانەی خاوەنەکەی بەرەو شیرک دەبات :

وە لە منونەی ئەوانە :

لەبەرکردنی ئەڵقە و دەزوو ، لە دەست یان لە گەردندا ، بە مەبەستی دوورخستنەوەی بەاڵ یان 
الدان و نەهێشتنی : 

بە بەڵگەی فەرموودەکەی )عمران بن حصني( کە دەفەرموێت : ))أن النيب )( رأى رجاًل ف يده 
َحْلَقًة من ُصْفٍر، فقال : ويك ما هذه؟ قال : ِمَن اْلَواِهَنِة. قال: انزعها ! فإهنا َل َتزِيُدَك ال َوْهناً، فَِإنََّك 
: پێغەمبەری خوا )( کابرایەکی بینی ئەڵقەیەکی  أََبداً(()31(  واتە  أَفـَْلْحَت  ما  َعَلْيَك  َوِهَي  ِمتَّ  لو 
مسی لە دەست کردبوو ، فەرمووی : تیا بچیت ئەمە چییە ؟ کابرا وتی : لەبەر نەخۆشی )باداری(یە . 
فەرمووی : الیبە ، چونکە ئەوە تەنها )باداری(ت بۆ زیاد دەکات ، جا ئەگەر مبریت ، لە کاتێکدا مبریت 

ئەوەت لەسەر بێت )الی نەبەیت( ئەوا هەرگیز رزگارت نابێ(.

هەڵواسینی تەمیمە و وەدیعە و دەزوو و ملوانکە بە مەبەستی دوور خستنەوەی چاو )چاوەزار(:

بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی کە دەفەرموێت : ))من تعلق تيمة فال أمت هللا له ، ومن تعلق ودعًة 
تەواو  بۆ  –کارەکانی-  گەورە  هەڵواسێت خوای  چاوەزارێک  : هەرکەسێک  واتە  له(()32(  هللا  ودَّع  فال 
نەکات ، وە هەرکەسێک مووروویەک هەڵواسێ ئەوەی ئەو لێی دەترسێت خوا لەسەری سووک نەکات 

)لە ئارامی و دڵنیاییدا نەبێت(  .

رواه النسايئ يف السنن الكربى برقم )0759)( من حديث ابن عباس .  )(9(

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم )846( ومسلم برقم ))7(.  )(0(

أخرجه أحمد برقم )0000)( وابن ماجه برقم )))5)( وابن حبان يف صحيحه برقم )6085(.   )(((

أخرجه أحمد برقم )7404)( وابن حبان برقم )6086( والحاكم يف املستدرك برقم )7708( من حديث عقية بن   )(((

عامر .

باوەڕبوون بە خوا
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چاوەزارێک  هەرکەسێ   : واتە  أشرك(()))(  فقد  تيمة  علَّق  ))من   : هاتووە  تردا  لەریوایەتێکی  وە 
هەڵواسێ )هەر شتێک هەڵوارسێ بە گومانی ئەوەی حەسوودی رەت دەکاتەوە(  ئەوا شیرکی کردوە(.

تـُبـَْقنَيَّ ِف َرقـََبِة بَِعرٍي ِقآلَدٌة ِمْن َوَتٍر -َأْو  وە بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی کە دەفەرموێت : )) ل 
ِقآلَدٌة- ِإل ُقِطَعْت(()34(  واتە : کە بە گەردىن هیچ وشرتێکەوە هیچ گەردنبەندێک )ملوانکەیەک( لە 

دەزوو مەهێڵە –یان گەردنبەندێک- ئیلال بیبچرێنە((.

روقیە و عەزیمەی شیرکی و نوشتەی سۆزداری )تیوەلە( : بە بەڵگەی فەرموودەکەی پێغەمبەری 
خوا )( کە دەفەرموێت : )إنَّ الرُّقى والتمائم والتولَة شرك()35(  واتە : بە دڵنیاییەوە روقیە و تەمیمە 

و نوشتەی سۆزداری )تیوەلە( شیرکن(. 

تیوەلە : شتێکە دروستی دەکەن ، باوەڕیان وایە کە ژن خۆشەویست دەکات الی مێردەکەی.

کاتێک  فەرموودەیەی  ئەو  بەڵگەی  بە   : دەدرێت  ئەنجام  تێدا  شیرکیان  جێگایانەی  لەو  سەربڕین 
پیاوێک پرسیاری کرد لە پێغەمبەری خوا )( : کەوا نزری کردووە وشرتێک سەر ببڕێت لە بوانە ، بۆیە 
 : )( ( فەرمووی : )هل كان فيها وثن من أواثن اجلاهلية يُعبد؟ قالوا : ل ، قال النيب( پێغەمبەری خوا
هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا : ل ، قال النيب )( : أوِف بنذرك()36( واتە : ئایە بتێکی پەرسرتاو 
لە بتەکانی سەردەمی نەفامی تێدا بووە؟ وتیان : نەخێر ، وتی : ئایە جەژنێک لە جەژنەکانی ئەوانی تێدا 

بووە؟ وتیان : نەخێر ، پێغەمبەری خوا )( فەرمووی : نزرەکەت جێبەجێ بکە (.

 رەشبینی و شوومی : بە بەڵگەی فەرموودەکەی )ابن مسعود( کە دەفەرموێت : پێغەمبەری خوا 
)( فەرموویەتی : )الطرية شرك ، الطرية شرك()37( واتە : شوومی و رەشبینی شیرکە ، شوومی و رەشبینی 

شیرکە(.

بە شێوەیەکی گشتی ، هەرکەسێک شتێک بکاتە هۆکار و خوای گەورە نەیکردبێتە هۆکار ، نە هۆکاری 
هەستپێکراو و نە هۆکاری شەرعی ، ئەوا کەوتووەتە ناو شیرکەوە ، یان بۆی چووە و رووی تێکردووە .

چوارەم : ئیامن بە ناو و صیفاتەکانی .

 بریتییە لە بیروباوەڕێکی چەسپاو و بتەو و یەکالکەرەوە کەوا خوای گەورە خاوەنی چەندین ناوی 
ئەوەی  یان  سەملاندوویەتی  خۆی  بۆ  کتێبەکەیدا  لە  ئەوەی  سەملاندنی  وە   ، بەرزە  صیفاتی  و  پیرۆز 
پێغەمبەرەکەی )( لە سوننەتەکانیدا بۆی سەملاندووە ، لەو صیفاتە کەمال و تەواو و شکۆمەندانە ، بە 

أخرجه أحمد برقم )))74)( والحاكم يف املستدرك برقم )0)77( من حديث عقية بن عامر .  )(((

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )005)( ومسلم برقم )5)))( من حديث أيب بشري األنصاري.  )(4(

أخرجه أبو داود برقم ))88)( وابن ماجه برقم )0)5)( من حديث ابن مسعود .  )(5(

رواه أبو داود برقم )))))( من حديث ثابت بن الضحاك وابن ماجه برقم )0)))( من حديث ابن عباس.  )(6(

أخرجه أبو داود برقم )0)9)( وابن ماجه برقم )8)5)( .  )(7(
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بێ چواندن و چۆنییەتی دانان بۆی ، وە نەفی کردنی ئەوەی خۆی نەفی کردووە لە خۆی لە کتێبەکەیدا 
یان ئەوەی پێغەمبەرەکەی )( نەفی کردووە لە سوونەتەکەیدا ، لە هەموو صیفاتێکی کەم و کورت و 

عەیبدار و شوبهاندنی بە دروستکراوەکان بە بێ الدان و لەکارخسنت .

ْسىَنٰ فَاْدُعوُه ِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِف َأْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما  خوای گەورە دەفەرموێت : )َوللَِِّ الْسَاُء احلُْ
َكانُوا يـَْعَمُلوَن( )العراف/180( واته : وه  خوای گه وره  ناوه  جوانه کانی هه یه  تۆ به و ناوه  جوانانه وه  له  
خوا بپاڕێره وه و بڵێ: یا رحمن یارحیم یا کریم یا عزیز، وه  ته وه سولی پێ بکه و بڵێ: خوایه  بۆ خاتری ناوه  
جوانه کانت، وه  واز بێنن له و که سانه ی که  بێ باوه ڕن به  ناوه کانی خوای گه وره  وه ک مورشیکان که  ناوی 
بته کانیان له ناوه کانی خوای گه وره  وه رگرتبوو وه کو )الت و عوززا و مه نات(، یان ئه وانه ی که  ئینکاری 
ناو و سیفاته کانی خوای گه وره  ئه که ن و به  درۆى ده زانن، ئیلحاد واته : الدان له  مه به ست ئه مانه  سزای 

ئه و کرده وه یان وه رئه گرن که  باوه ڕیان به ناوه کانی خوای گه وره  نیه (.

وە دەفەرموێت :)لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي( )الشورى/11( واته : هیچ شت و که سێک 
له  خوای گه وره  ناچێت، چونکه  خوای گه وره  تاک و ته نهایه و دروستکاره  وه  خوای گه وره  زۆر بیسه ره  

به وته و قسه تان، وه  زۆر بینه ره  به  کرده وه تان، وه  هه موو شتێک ده بیستێت و ده بینێت(.

وە ناو و صیفاتەکانی خوای گەورە تەوقیفین ، عەقڵ بە تەنها ناتوانێت بیسەملێنێت ، خوای گەورە 
)( وەصفی کردووە،  پێغەمبەرەکەی  یان  ئیلال بەوەی خۆی وەصفی خۆی کردووە  ناکرێت  وەصف 
پێغەمبەرەکەی )( لێ بێ  ، جا ئەو صیفاتانەی خوای گەورە و  نابین  تێپەڕ  لە قورئان و فەرموودە 
 : ، وە لێی راوەستین لە سەملاندن و نەفیدا )واتە  ، واجیبە ئێمەیش لێ بێ دەنگ بین  دەنگ بوونە 
نە بیسەملێنین و نە نەفی بکەین( ، وە داواکردن بە وردی لە مەبەستی ئەوەی وتویەتی ، جا ئەگەر 
مانایایەکی تەواو بوو ئەوا ماناکەی وەردەگرین و وشەکە رەد دەکەینەوە ، وە ئەگەر مانایەکی خراپی 
بوو : ئەوا مانا و وشەکە رەد دەکەینەوە ، خوای گەورە دەفەموێت : )َول تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ 
السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئول( )اإلسراء/36( واته : وه  له  شتێکیشدا که  زانیاریت 
نه بوو قسه ی تیا مه که  به تایبه تی له  دیندا، یاخود شایه ىت ناحه ق مه ده  ، به راستى بیسنت و بینین و دڵی 

مرۆڤ هه ر هه موو ئه مانه  له  ڕۆژی قیامه ت خوای گه وره  پرسیاریان لێ ئه کات و ئه یانهێنێته  قسه(.

وە ناوەکانی خوای گەورە لە جوانیدا گەیشتونەتە ئەوپەڕی ، ئەوانیش بریتین لە )أعالم( لە خودی 
خۆیدا ، وە صیفاتن بۆ زاتی خوا ، پاکی و بێگەردی بۆ خوای گەورە ، وە صیفاتەکانی خوای گەورە کامل 
و تەواون ، هیچ کەموکورتییەکی تێدا نییە بە هیچ شێوەیەک ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَلُه اْلَمَثُل 
الْعَلٰى ِف السََّماَواِت َوالْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم( )الروم/27( واته : وه  منوونه ی هه ره  به رز بۆ خوای 
گه وره یه  له  ئاسامنه کان و زه وی، خوای گه وره  له  که س ناچێت و که س له  خوای گه وره  ناچێت و تاک و 
ته نها و بێ هاوه ڵه  وه  خوای گه وره  زۆر به عیززه ت و بااڵده سته ، وه  زۆر کاربه جێیه  له  وته و کرده وه یدا ( .

ئەوەش حەقە و لەسەر حەقیقەتەکەی خۆیەتی ، بۆیە پێویستە وەکو خۆی لێی تێبگەین و لە سەر 
مانا ئاشکراکەی خۆی ، بە بێ ئەوەی تەحریفی بکەین )لێی الدەین( ، وە حەرامە نکۆڵی لێ بکەین بە 

باوەڕبوون بە خوا
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لەکارخسنت و چواندن و داهێنان لە ناوەکانیدا بە ناوێک خۆی ناوی خۆی نەناوە ، یان وەرگرتنی ناوی 
بتەکان لە ناوەکانی خوای گەورەوە ، وەکو الت لە )االلە(ەوە وەرگیراوە و عوززا لە )العزیز(ەوە و مەنات 

لە )املنان(ەوە .
وە پێویستە بەو ناوانە دوعا بکەین ، دوعای داواکردن و دوعای عیبادەت ، وە پێویستە بژمێردرێن و 
لە ماناکەی تێ بگەین و بیربکەینەوە لە شوێنەوارەکەی و کارکردن بە ناوەڕۆکەکەی ، ئەوەش باشرتین 

زانستە .

وە صیفاتەکانی خوای گەورە بە پێی پەیوەست بوونیان بە خوای گەورەوە دابەش دەبن بۆ :

)- صیفاتە زاتییەکان : 

ئەمانەش موالزمن بە زاتی پیرۆزی خۆیەوە ، وەکو زیندوویی و بیسنت و بینین و زانست و توانا و 
ئیرادە و حیکمەت و هێز و جگە لەوانە .

)- صیفاتە کردارییەکان :
، ئەگەر ویستی لێ بێت دەیکات و  ئەمانەش پەیوەسنت بە ویست و حیکەمەتی خوای گەورەوە 
هەرچۆن ویستی لێ بێت ، بە پێی حیکمەتی خۆی ، وەکو ئيستيوا و دابەزین و خۆشویسنت و رقلێبوون 
و ئاسوودەبوون و سەرسام بوون و پێکەنین و هاتن و جگە لەوانە کە لە قورئاندا یان لە فەرموودە راست 

و دروستەکاندا هاتوون .

وە دەربارەی هەندێ صیفات دەگوترێت : وەکو صیفەتی قسەکردن )کەالم( دەڵێین : صیفاتی زاتی 
کرداری ، جا ئەوانە بە پێی ئەصڵ و بنەمای بێت صیفاتی زاتین ، وە بە پێی تاکەکانی و دانەکانی بێت 

صیفاتی کردارین ، یان دەڵێین : جۆرەکەی کۆن و تاکەکانی تازەن .

وە دەربارەی هەندێ صیفات دەگوترێت : صیفاتی خەبەری )هەواڵی( : ئەوانەش ئەو صیفاتانەن کە 
تەنها رێگا بۆ سەملاندنی هەواڵەکانە )قورئان و فەرموودە( نەک عەقڵ : وەکو روومەت و دوو دەست و 

دوو چاو و پێ و جگە لەوانە کە لە هەواڵە راست و دروستەکاندا هاتوون .

وە لەو صیفاتانەی خوای گەورە کە بە قورئان و سوننەت و ئیجامع سەملێرناوە :

1/ صیفەتی بەرزی :

ئەویش سێ جۆرە : 

)- بەرزی رێز : واتە : خوای گەورە لە هەموو صیفاتەکانی کەمال ئەو خاوەنی کاملرتین و تەواوترین 
و بەرزترینیانە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوللَِِّ اْلَمَثُل الْعَلٰى َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم( )النحل/60(  واته : 

له  کاتێکدا منوونه و سیفاتی هه ره به رز بۆ خوای گه وره یه(.

)- بەرزی زاڵبوون و دەسەاڵت : واتە : خوای گەورە خاوەنی عیززەت و هێز و زاڵبوونە ، خاوەنی هێز 
و دەسەاڵتێکی تۆکمەیە کە هیچ دروستکراوێک لە دروستکراوەکانی ناتوانن زیانی پێ بگەیەنن ، خوای 
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گەورە دەفەرموێت : )َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه( )النعام/18( واته : وه  خوای گه وره  بااڵده سته  به سه ر 
به نده کانیداو هه موویان ملکه چ و بێده سه اڵتن له  ئاستیدا(.

)- بەرزی زاتی خۆی : واتە : خوای گەورە بە زاتی خۆی لە سەرووی ئاسامنەکانەوەیە ، لە سەر 
لە  دروستکراوەکان  شتێکی  هیچ   ، دروستکراوەکانی  لە  جودایە   ، کردووە  ئیستیوای  خۆی  عەرشی 
ئەودا نییە و هیچ شتێکی ئەو لە دروستکراوەکاندا نییە ، پاکی و بێگەردی و سوپاس و ستایش تەنها 
بۆ ئەوە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )أَأَِمنُتم مَّن ِف السََّماِء( )امللك/ 16( واته : ئایا ئێوه  ئه مینن له و 

خوایه ی که  له  ئاسامنه (.

پێی  و  کرد  کەنیزەکێک  لە  پرسیاری   )( پێغەمبەری خوا  کەوا  له )صحیح مسلم(دا هاتووە  وە 
فەرموو : ))أين هللا ؟ قالت : ف السماء , قال : من أن ؟ قالت : أنت رسول هللا )( ، قال : أعتقها 
فإهنا مؤمنة(()38(  واتە : خوا لە کوێیە ؟ وتی : لە ئاسامنە ، فەرمووی : من کێم ؟ وتی : تۆ پێغەمبەری 

خوای )( ، فەرمووی : ئازادی بکە چونکە ئەوە ئیامندارە ((.

جا چەندین بەڵگە هاتوون لە قورئان و سوننەت و ئیجامع و عەقڵ و فیرتەتەوە لەسەر سەملاندنی 
ئەم جۆرە ، وە بەڵگەکان زۆر لەوە زۆرترن کەوا سنووردار بکرێن ، وە بەرزیش صیفەتێکی زاتییە .

2/ صیفەتی ئیستیوا )بەرزبوونەوە( :

: پاشان به رز بۆته وه  بۆ  اْلَعْرِش( )العراف/45( واته  َعَلى  اْستـََوٰى  )ُثَّ   : خوای گەورە دەفەرموێت 
سه ر عه رشی پیرۆزی خۆی، به رزبوونه وه یه ک که  شایه ن و گونجاو و الیه قه  به  گه وره یی خوای گه وره و 
له  بەرزبوونەوەی هیچ له  دروستکراوه کان ناچێت، وه  چۆنێتیه که یشی خوای گه وره  خۆی نه بێ که س 

نایزانێ(.
لە شەش جێگادا لە قورئانی پیرۆزدا باس کراوە ، وە حەوتەم جێگا دەفەرموێت :)الرَّْحَُٰن َعَلى اْلَعْرِش 
اْستـََوٰى( )طه/5( واته : خواى گه وره  به رزو بڵند بوه وه  بۆ سه ر عه رشی پیرۆزی خۆی به رز بوونه وه یه ک 
له   هیچ  به رزبوونه وه ی  له   گه وره   خوای  مه زنی  و  گه وره یی  به   بێت  گونجاو  و  شیاو  و  شایه ن  که  

دروستکراوه کانی ناچێت، وه  چۆنیه تیه که شی خوای گه وره  خۆی نه بێت که س نایزانێت( .

وە )االستواء( : بریتییە لە بەرزبوونەوەی بە سەر عەرشەکەی خۆیدا لە پاش دروستکردنی ئاسامنەکان 
و  بەرزبوونەوە  لە   ، مەزنی خۆی  و  بۆ شکۆمەندی  بێت  شیاو  و  شایەن  بەرزبوونەوەیەک   ، زەوی  و 

ئیستیوای دروستکراوەکان ناچێت ، وە ئیستیواش صیفەتێکی کردارییە .

3/ صیفەتی قسەکردن )الکالم(
خوای گەورە فەرموویەتی : )ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت 
َربِّ َوَلْو ِجئـَْنا ِبِْثِلِه َمَدًدا( )الكهف/109( واته : ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: ئه گه ر هه موو ده ریاکان 
مه ره که ب بوونایه  بۆ نووسینی وشه کانی خوای گه وره  ئه وه  هه موو ده ریاکان وشک ئه بوون پێش ئه وه ی 

أخرجه مسلم برقم )7)5( من حديث معاوية بن الحكم السلمي .  )(8(

باوەڕبوون بە خوا
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وشه کانی خوای گه وره  ته واو بێ وه  ئه گه ر هاوشێوه ی ئه وه نده ی تریش ده ریامان بهێنایه  هه موو ئاوی 
وشه ی  ئه کردو  وشکی  هه مووی  هه ر  گه وره   خوای  وشه کانی  نووسینی  بۆ  بوایه   مه ره که ب  ده ریاکان 
خوای گه وره  کۆتایی نه ئه هات، که واته  وشه کانی خوای گه وره  یه کجار زۆره  له  توانای قه ڵه م و نووسین 

دا نیه (.

له گه ڵ  : وه  خوای گه وره  قسه ی  واته  )النساء/164(  َتْكِليًما(  ُموَسٰى   ُ اللَّ )وََكلََّم   : وە دەفەرموێت 
موسادا )( کردووه  به  دڵنیایی و به  حه قیقه ت که  ئه مه یش رێزێکه  بۆ موىس هه ر بۆیه  پێى وتراوه : 
)که لیم الله(، )ئه م ئایه ته یش به ڵگه یه  له سه ر قسه  کردىن خواى گه وره  که  هه ر کاتێک ویستى لێبێت 
قسه  ده کات، به اڵم له  قسه  کردىن دروستکراوه کاىن ناچێت و چۆنێتیه که یىش خواى گه وره  نه بێت که س 

نایزانێت(.
که   کاتێک  وه    : واته  )العراف/143(  َربُُّه(  وََكلََّمُه  ِلِميَقاتَِنا  ُموَسٰى  َجاَء  )َوَلمَّا   : دەفەرموێت  وە 
موىس هات بۆ مه وعیدی دیاریکراوی له گه ڵ خوای گه وره  بۆ ئه وه ی خوای گه وره  قسه ى له گه ڵ بکات 
گه وره ی  خوای  قسه ی   )( موسا  واسیته   به بێ  کرد   )( موسادا  له گه ڵ  قسه ی  په روه ردگار  وه  

بیست،)ئه م ئایه ته  به ڵگه یه  له سه ر ئه وه ى که  خواى گه وره  قسه  ده کات و سیفه ىت قسه  کردىن هه یه (.

 ، راستەقینە  بە قسەکردنێکی  لەوەی خوای گەورە قسە دەکات  بریتییە   : وە صیفەتی قسەکردن 
بیسرتاو ، بە پیت و دەنگ بەاڵم لە شێوەی قسەی دروستکراوەکانی ناچێت ، وە ئەو قسە دەکات هەر 
کاتێک بیەوێت، بە هەرچی قسەیەک خۆی ویستی لێ بێت ، وە هەرچۆنێک خۆی بیەوێت ، وە هەموو 
قسەکانی راست و دادپەروەرن ، بە قسەیەک هەرگیز کۆتایی نایەت و تەواو نابێت ، وە بەردەوام قسەی 
کردووە و بەردەوامیش قسە دەکات ، جا ئەوە صیفەتێکی زاتییە بە پێی ئەصڵ و بنەماکەی و صیفەتێکی 

کردارییە بە پێی دانەکانی و تاکەکانی .

جا هەموو ئەم صیفاتانە حەقن و لەسەر حەقیقەتەکەی خۆی ، دەبێت بیسەملێنین ، وە هەروەکو 
چۆن هاتووە ئاوا بە رێی بخەین ، وەکو رواڵەتەکەی چۆنە ئاوا لێی تێبگەین ، بە بێ هیچ تەحریفێک 
)الدانێک( و بە بێ هیچ لەکار خستنێک و بە بێ هیچ لێکچواندنێک و چۆنییەتی بۆ دانانێک ، ئەمەش 
بۆ هەموو صیفاتەکانە ، جا قسەکردن دەربارەی هەندێ لە صیفاتەکان وەکو ئەوەیە قسەت کردبێت 
دەربارەی صیفاتەکانی تر ، هەروەکو یەکرت ، وە هەرکەسێک جیاوازی بکات ئەوا بە بێ بەڵگە حوکمی 

داوە .
وە لەم باسەدا چەند گروپ و تاقمێک لە موسڵامنان گومڕا بوون، ئەوانیش :

1- ئەهلی لێکچواندن )أهل التمثيل( :

ئەوانەی زیادەڕەوییان کرد لە سەملاندندا تاوەکو کەوتنە ناو لێکچواندنەوە ، وە گومانی ئەوان ئەوەیە 
کە ناوەڕۆکی دەقەکان ئەوە دەخوازێت ، چونکە خوای گەورە لە گەڵ خەڵکێکدا دواوە بەوەی لەسەری 

راهاتوون و لێی تێگەیشتوون لە دروستکراوەکان .
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وە بۆ وەاڵمی ئەمانە لە چەند روویەکەوە دەبێت :

یەکەم : خوای گەورە نەفی لێکچواندن و هاوتابوون و هاوشێوەبوونی لە خۆی کردووە ، لە چەندین 
ئایەتی مەحکەم و راشکاو و رووندا ، خوای گەورە فەرموویەتی : )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء( )الشوري/11( واته : 

هیچ شت و که سێک له  خوای گه وره  ناچێت، چونکه  خوای گه وره  تاک و ته نهایه و دروستکاره (.

تـَْعَلُموَن( )البقرة/22( واته : ده ی ئێوه  هیچ هاوه ڵێک  َوأَنُتْم  أَنَداًدا  وە دەفەرموێت: )َفال َتَْعُلوا للَِِّ 
بۆ خوای گه وره  بڕیار مه ده ن له  کاتێکدا که  ئێوه  ئه زانن ئه و که سانه ی کردووتانن به  شه ریک بۆ خوای 
گه وره  ئه وان ئێوه یان دروست نه کردووه و زه ویان بۆ ڕانه خستوون و ئاسامنیان بۆ ڕانه گرتوون و بارانیان 
گه وره   خوای  که   ئه زانن  و  ده رنه کردوون  بۆ  زه وییه وه   له   به روبوومیان  و  ڕووه ک  و  نه باراندوون  بۆ 

شه ریکی نیه .(.

وە دەفەرموێت : )َولَْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد( )اإلخالص/4( واته : وه  خوای گه وره  هاوشێوه ی نیه و هیچ 
له  دروستکراوه کانی خوای گه وره  له  خوای گه وره  ناچن نه  مناڵی هه یه  نه  دایکی هه یه  نه  باوکی هه یه  

نه  خێزانی هه یه (

وە ناکرێتیش قسەکانی خوا دژ بە یەک بن .

دووەم : عەقڵی ساغ و سەلیم رێگرە و دەزانێت کەوا نابێت دروستکاری کامل و تەواو وەکو بەندەیەی 
کەموکورت بێت ، جا هەروەکو چۆن زاتی خوای گەورە لە هیچ زاتێکی تر ناچێت ، ئاواش صیفاتەکانی 

لە هیچ صیفەتێکی تر ناچێت .

سێیەم : خوای گەورە لە گەڵ بەندەکانیدا دوواوە بەوەی لێی تێدەگەن ، لە رووی ئەصڵ و بنەمای 
ماناوە ، وە مەرج نییە لە هاوبەشدانان لە مانای شتێکدا بە رەهایی لە هەموو شتێکدا وەکو یەک بن ، 
هاوشێوەبوون لە راستییەکان و حەقیقەت و چۆنییەتیەکاندا ، جا ئەگەر هاتوو رێککەوتنی ناوەکان لە 
دروستکراوەکاندا مەرج نەبێت وەکو یەک بن ، وەکو وشەی بیسنت و بینین و توانا و دەست و روومەت ، 

جا کەوابوو ئەوەی لە نێوان دروستکراو و دروستکاردا لە پێشرتە .

 2- ئەهلی لەکارخسنت )أهل التعطيل( .

ئەوانەی کە زیادەڕەوییان کرد لە پاکراگرتندا تاوەکو کەوتنە ناو نەفی و لەکارخستندا ، وە گومانەکەیان 

لەوەدایە کەوا سەملاندنی صیفاتەکان لێکچواندن لە خۆ دەگرێت ، چونکە ئەو صیفاتانە دروستکراوەکانی 

پێ وەصف دەکرێت ، بۆیە پێویستە لە دروستکاری نەفی بکەین و دایامڵین ، بۆیە بوونێکی رەهایان 

بۆ خوای گەورە سەملاند بە بێ بوونی هیچ صیفەتێک ، لە هەموو زیاتر صیفاتەکانیان لەکاردەخست و 

نەفییان دەکرد )قەرامیتە باتنییەکان( بوون ، ئەوانەی کە نەفی صیفاتە دژ بە یەکەکانیان لە خوا دەکرد 

)وەکو ئەوەی نەفی بوون و نەبوونیان دەکرد ، نەفی زانست و نەفامیان دەکرد( ، ئەمجار جەهەمییەکان 

کە ئینکاری ناو و صیفاتەکانیان کرد ، ئەمجار موعتەزیلە ئەوانەی کە ناوەکانیان سەملاند بەاڵم ئینکاریان 

لەو صیفاتانە کرد کە ناوەکان لە خۆیانی دەگرێت .

باوەڕبوون بە خوا
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وە بۆ وەاڵمی ئەمانە لە چەند روویەکەوە وەاڵمیان دەدەینەوە :

یەکەم : خوای گەورە لە چەندین ئایەتی موحکەمدا صیفاتەکانی بۆ خۆی سەملاندووە ، بە راشکاوی 

و بە دوور و درێژی ، وە لە گەڵ نەفی لێکچواندندا باسی کردووە ، وەکو ئەو ئایەتەی کە دەفەرموێت:  

گه وره   له  خوای  که سێک  و  : هیچ شت  واته  )الشورى/11(  اْلَبِصرُي(  السَِّميُع  َوُهَو  َشْيٌء  )لَْيَس َكِمْثِلِه 
ناچێت، چونکه  خوای گه وره  تاک و ته نهایه و دروستکاره  وه  خوای گه وره  زۆر بیسه ره  به وته و قسه تان، 

وه  زۆر بینه ره  به  کرده وه تان، وه  هه موو شتێک ده بیستێت و ده بینێت(.

وە ناکرێت قسەکانی خوای گەورە دژ بە یەک بن .

دووەم : سەملاندنی بوونێکی رەها ، کە خاوەنی هیچ صیفەتێک نەبێت ، لە راستیدا هیچ بوونی نییە 

لە زاتی شتەکاندا ، بەڵکو ئەوە تەنها باسێکە لە هزرەکاندا ، جا قسەکەی ئەوان بەرەو ئەوە دەچێت کە 

نکۆڵی و ئینکاری لە بوونی خوای گەورە بکەن .

سێیەم : وەصفکردنی شتێک بە وشەیەکی گشتی رەها لە دیاریکراوێکدا ، مەرج نییە هەمان صیفەت 

چونکە   ، گشتییانە  وەصفە  لەو  یەکێکن  لەوانە  هەریەکێک  بەڵکو   ، بسەملێت  تردا  دیاریکراوێکی  لە 

صیفاتەکان ئەگەر تقیید بکرێن یان بدرێنە پاڵ وشەی تر ئەوا هاوەبەشییەکەیان نامێنێت لە دەرەوە .

3- ئەهلی تەئویل .

ئەوانەی کە باوەڕیان وایە کەوا هەندێ لە دەقەکانی صیفات و وەکو صیفاتە کرداری و هەواڵییەکان 

)الخربیة( ، دەاللەت ناکات بۆ صیفەتێکی راستەقینە و حەقیقی بۆ خوای گەورە ، بۆیە هەستا دەستیان 

کرد بە گەڕان بە دوای مانای تردا بۆ ئەوەی ئەو صیفاتانەی پێ راڤەبکەن و گوایە ئەو مانایانە لە خۆ 

مانا  لە  قسەیە  ئەو  بکات  لێ  وایان  کە  دروست  و  راست  بەڵگەیەکی  هیچ  بوونی  بێ  بە   ، دەگرێت 

ئاشکراکەی خۆی الدەن بۆ مانایەکی تر ، بۆ مانایەک کە لە گەڵ رووکەشی وشەکەدا جیاوازە ، جا ئەم 

تەحریف و الدانە ناو دەنێن )تەئویل( !

وە بۆ وەاڵمی ئەوانە لە چەند روویەکەوە دەبێت :

یەکەم : خوای گەورە خۆی لە هەموو کەسێک شارەزاترە بە خۆی و لە هەموو کەسێک راستگۆترە ، 

وە لە هەموو کەسێک زیاتر لە دروستکراوەکانی قسەکانی باشرت و جوانرتە ، وە پێغەمبەرەکەی )( لە 

هەموو کەسێک زاناترە بە خواکەی ، وە لە هەموو کەسێک راستگۆترە ، وە لە هەموو کەسێک رەوانبێژتر 

، ئیرت چۆن کەسێک پۆزش  ئامۆژگارترە بۆ ئوممەتەکەی  ، وە لە هەموو کەسێک زیاتر  و زمانپاراوترە 

بۆ قسەکانی خوا و پێغەمبەرەکەی )( دەهێنێتەوە ، وە بانگەشەی ئەوە دەکات کەوا قسەی خوا و 

پێغەمبەرەکەی )( چەواشەکاری و گومڕایی لە خۆ دەگرێت .
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دووەم : ئەصڵ و بنەما لە قسەکردندا دەبێت وا لێی تێ بگەین لە رواڵەت و حەقیقەتدا چۆنە ئاوا 

بێت ، وە نابێت هەرگیز ماناکەی تەئویل بکەین ئیلال بە بەڵگەیەکی راست و دروست وا بکات رواڵەتی 

فەرموودەکە لە مانا حەقیقەتەکەی خۆی بگوازینەوە بۆ مەجاز ، وە هیچ بەڵگەیەک نییە لەو بارەوە .

سێیەم : هەموو ئەوەی لە الیەن خوای گەورەوە بۆ خەڵکی دابەزێرناوە لە الیەن پێغەمبەری خواوە 

)( روون کراوەتەوە ، وە بە رۆشنرتین و جوانرتین گەیاندن پەیامەکەی گەیاند ، وە ناکرێت پێغەمبەری 

خوا )( ئەم باسە مەزن و گەورەیە فەرامۆش بکات بە بێ هیچ روونکردنەوەیەک کەوا ئەو کەسانەی 

تەحریفی دەکەن بانگەشەی چەندین مانای داهێرناوی بۆ دەکەن .

4- ئەهلی نەفامی )أهل التجهيل( .

ئەو  یان  داوە  خۆی  دەربارەی  هەواڵی  گەورە  خوای  مانایانەی  ئەو  کەوا  وایە  باوەڕیان  ئەوانە 
، هیچ  نادیار و نەزانراوە  پێغەمبەری خوا )( دەربارەی خوای گەورە داویەتی ماناکەی  هەوااڵنەی 
کەسێک نایزانێت تەنها خوا نەبێت ، وە هیچ رێگایەک نییە بۆ تێگەیشنت لێی و فێربوونی ! وە رێگاکەی 

خۆیان ناو ناوە )التفويض( )واتە : راسپاردن و گەڕانەوەی تێگەیشنت لە ماناکەی بۆ الی خوای گەورە(.

وە بۆ وەاڵمی ئەوانە لە چەند روویەکەوە دەبێت : 

و  پیرۆزترین  کە  داخرابێت  گەورە  خوای  دەربارەی  زانیاری  و  زانست  دەرگای  ناکرێت   : یەکەم 
شەریفرتین دەرگای دینە ، نە عەقڵ و نە نەقڵ )قورئان و فەرموودە( پەی پێ نەبەن و دەاللەتی بۆ 

نەکەن .

کردووەتە  فەرمانی  وە   ، دابەزاندووە  رەوان  عەرەبی  زمانی  بە  قورئانەکەی  گەورە  خوای   : دووەم 
بەندەکانی پەیوەست بن پێوە ، وە لە ماناکەی تێبگەین ، وە هیچ شتێکی لێ بەدەر نەکردووە . ئەمەش 
بەڵگەیە کە دەکرێت ماناکەی دیار و روون و زانراو بێت ، بەاڵم بابەتی چۆنییەتی و حەقیقەتەکانی ئەوا 

کارێکی غەیبییە کە زانستیان دەگێڕینەوە بۆ الی خوا .

 ، ناشارەزا بوونە  : ئەم رێچکە و رێگایە ئەوە دەخوازێت کە پێشینە یەکەمەکان نەفام و  سێیەم 
نەخوێندەوار  ئەوان  ئەوەی  ئەوان دەکرێت وەکو  ، وە وەصف  ئوممەتە  ئەم  پێشین و سەلەفی  لە 
، وە  نەبێت  ئاوات  و  ئیلال هیوا  نازانن  کیتابەکەیان  ئەوانەی کە هیچ شتێک دەربارەی  بن  نەفام  و 
ئایەتەکانی صیفات الی ئەوان وەکو تەلەسم وایە ، یان وەکو پیتەکانی فەرهەنگن کە هیچ مانایەکی 

ماقوڵ نابەخشن .  

باوەڕبوون بە خوا
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باوەڕبوون بە فریشتەکان
دروستکراوێکی  چەند  گەورە  خوای  کەوا  یەکالکەرەوە  و  بتەو  و  چەسپاو  باوەڕێکی  لە  بریتییە 
دروستکردووە بە مەبەستی پەرستنی ، وە نیازپاک و دڵسۆزی کردوون بۆ گوێرایەڵی کردنی ، وە تایبەتی 
کردوون بە نزیکبوون لە خۆیەوە ، وە لە ئاسامنەکاندا نیشتەجێی کردوون ، وە هێزی پێ بەخشیون بۆ 

ئەوەی فەرمانەکانی بە تەواوی جێ بەجێ بکەن .

وە باوەڕ بە فریشتەکان دانامەزرێت ئیلال بە باوەڕبوون بەم خااڵنەی خوارەوە نەبێت :

یەکەم : ئەوان بەندەی رێزلێرناون ، زۆر چاکەکارن لە کردەوەیاندا ، نزیککراون لە خوای گەورەوە ، 
ملکەچی فەرمانەکانی خوان و لێی دەترسن .

گەورە  خوای   ، نییە  تێدا  خوداوەندێتیان  و  پەروەردگارێتی  تایبەمتەندی  شێوەیەک  هیچ  بە 
دەفەرموێت :  )َوقَاُلوا اتَََّذ الرَّْحَُٰن َوَلًدا ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن )26( ل َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْوِل َوُهم ِبَْمرِِه 
ْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن(  يـَْعَمُلوَن )27( يـَْعَلُم َما بـنَْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َول َيْشَفُعوَن ِإل ِلَمِن اْرَتَضٰى َوُهم مِّ
)النبياء/26- 28( واته : وتیان: خوای گه وره و ره حامن منداڵی بۆ خۆی بڕیار داوه  ، پاک و مونه ززه هی 
بۆ خوای گه وره ، وه  خوای گه وره  بێ پێویسته  له  منداڵ ، به ڵکو فریشته کان که  ئێوه  ده ڵێن کچى خوان 
ئه وانه  به نده ی به ڕێزو ڕێزلێرناوی خوای گه وره ن)6)( له  هیچ وته یه کدا پێش خوای گه وره  ناکه ون و 
له  خۆیانه وه  شت ناکه ن به ڵکو ئه وان به  فه رمانی خوای گه وره  کار ئه که ن)7)( خوای گه وره  ئه زانێ 
پێشرت چیان کردووه و له  داهاتوودا چی ده که ن و هیچ شتێکیان له  خواى گه وره  شاراوه  نیه  ، وه  ئه وان 
ناتوانن شه فاعه ت و تکا بۆ هیچ که سێک بکه ن ئیال مه گه ر که سێک خوای گه وره  لێی ڕازی بووبێ که  

یه کخواپه رست بێت وه  فریشته کان له  خوای گه وره  ئه ترسێن )8)( .

وە دەفەرموێت :)َيَاُفوَن َربَـُّهم مِّن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن( )النحل/50( واته : له  په روه ردگاری 
خۆیان ئه ترسێن له  سه رووی خۆیانه وه ، که  خوای گه وره  به رزه  له سه رووی عه رشی پیرۆزی خۆیه تی ، وه  
هه ر فه رمانێک به  مه الئیکه ت بکرێ له الیه ن خوای گه وره  ئه وان ئه نجامی ئه ده ن و جێبه جێی ئه که ن(.

وە دەفەرموێت : )ل يـَْعُصوَن اللََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن( )التحرمي/6( واته : وه  هه ر فه رمانێک 
که  خوای گه وره  پێیان بکات ئه وان سه رپێچی فه رمانی خوای گه وره  ناکه ن وه  هه ر فه رمانێکیان پێ بکرێ 

له الیه ن خوای گه وره  ئه وان له  کاتی خۆیدا ڕاسته وخۆ جێبه جێی ئه که ن(.

: ئه م فریشتانه  زۆر به ڕێزن الی خوای گه وره ، وه   بـََرَرٍة( )عبس/16( واته  )ِكرَاٍم   : وە دەفەرموێت 
زۆر چاکه کارن له  کرده وه یانداو هه میشه  خه ریکی په رستنی خوای گه وره ن و بێ فه رمانی خوای گه وره  

ناکه ن( .

قَاُلوا   )40( يـَْعُبُدوَن  ُكْم َكانُوا  ِإيَّ ُؤلِء  َأهَٰ لِْلَمالِئَكِة  يـَُقوُل  ُثَّ  يًعا  جَِ َيُْشُرُهْم  )َويـَْوَم   : وە دەفەرموێت 
ُسْبَحاَنَك أَنَت َولِيُـَّنا ِمن ُدوهِنِم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهم ِبِم مُّْؤِمُنوَن( )سبأ/40-41( واته : وه  له  
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ڕۆژی قیامه ت خوای گه وره  هه موو خه ڵکی کۆ ئه کاته وه  به  ده سه اڵتدارو بێ ده سه اڵته وه ، به  په رسرتاو 
ئایا  ، پاشان خوای گه وره  وه کو سه رزه نشت کردن بۆ مورشیکان به  فریشته کان ئه ڵێ:  و په رسته ره وه  
ئه مانه  بوون که  ئێوه یان ئه په رست)40( مه الئیکه ته کان ئه ڵێن: ئه ی په روه ردگار پاک و مونه ززه هى بۆ تۆ 
له وه ى که  شه ریکت هه بێت، ئێمه  داوامان نه کردووه  له وان که  ئێمه  بپه رسنت، هه ر تۆ دۆست و پشتیوان 
و په رسرتاوی ئێمه یت و ئێمه  به رین له وان ، به ڵکو ئه وان زۆربه یان شه یتانیان ئه په رست، واته : شه یتان 

په رستنى جگه  له  خواى گه وره ى بۆ رازاندبوونه وه  ، وه  زۆربه یان باوه ڕیان به  شه یتان هه بوو ))4( .

وە دەفەرموێت :)قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ل ِعْلَم لََنا ِإل َما َعلَّْمتـََنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم( )البقرة/32( واته : 
وتیان: ئه ی په روه ردگار پاک و مونه ززه هی بۆ تۆ ئێمه  هیچ زانست و زانیاریه کامن نیه  ته نها ئه وه  نه بێ 

که  خۆت فێرمانت کردووه  ئێمه  غه یب نازانین هه ر تۆ زۆر زاناو کاربه جێی(.

دووەم : ئەوان بە ناوی بەڕێز و جوانەوە ناونراون :

جا هەر یەکێک لەوان ناوەکەی المان زانراوەو فێربووینە ئەوا باوەڕمان پێیان هەیە بە خۆیان و بە 
ناوەکانیان ، وە ئەوانەی ناویان نازانین و فێرنەبوین ئەوا بە گشتی باوەڕمان پێیان هەیە ، وە ئەو فریشتە 
بەڕێزانەی کە ناوەکانیان دەزانین : جربیل و میکائیل و ئیرسافیل و فریشتەی مردن و رضوان و مونکەر 

و نەکیر ، هەروەکو لە قورئان و فەرموودەی راست و دروستدا هاتوون .

سێیەم : ئەوان لە روناکی دروست کراون ، خاوەنی باڵن ، لە سەر شێویەی مەزن و 
گەورە دروستکراون و جۆراوجۆرن :

خوای گەورە دەفەرموێت : )احلَْْمُد للَِِّ فَاِطِر السََّماَواِت َوالْرِض َجاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُسال أُوِل َأْجِنَحٍة 
مَّثـْىَنٰ َوُثالَث َوُراَبَع يَزِيُد ِف اْلَْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( )فاطر/1( واته : حه مدو سه ناو 
ستایش بۆ خوای گه وره  که  دروستکاری ئاسامنه کان و زه ویه  ئه و خوایه ی که  فریشته کانی کردووه  به  
نێردراوی خۆی بۆ الی پێغه مبه ران وه کو جربائیل که  فریشته کان هه یانه  دوو باڵی هه یه ، وه  هه یه  سێ 
باڵی هه یه ، وه  هه یه  چوار باڵی هه یه ، وه  هه یه  زیاتری هه یه  وه کو جربیل که  پێغه مبه ری خوا ، دوو 
جار له سه ر شێوه ى راسته قینه ى خۆى بینیوێتی شه ش سه د باڵی هه بووه ، هه ر باڵێکى ئاسۆى ئاسامىن 
ئه کات  زیادى  دروستکراوانی  بۆ  بێت  شتێک  هه ر  له   ویستی  گه وره   خوای   ، گه وره ییدا  له   داپۆشیوه  
وه کو باڵی فریشته کان، یاخود جوانی روخسار،یان زانست و عه قڵ، یان ده نگ خۆىش، یان هه رشتێکى 
تر که ویستی لێ بێت زیادى ئه کات ، به  دڵنیایى خوای گه وره  تواناو ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا 

هه یه (.

فریشتەکان   : واتە  نُوٍر(()39(  ِمْن  اْلَمالِئَكُة  ))ُخِلَقِت   : دەفەرموێت   )( خوا  پێغەمبەری  وە 
 )( خوا  پێغەمبەری  کەوا  هاتووە  )صحيح(دا  کتێبی  هەردوو  لە  وە   ، دروستکراون((  روناکی  لە 

)9)( رواه مسلم برقم )996)( من حديث عائشة .
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فەرموویەتی:  ))رأى جبيل ف صورته ، وله ستمائة جناح(()40(  واتە : پێغەمبەری خوا )( جربیلی 
بینی لەسەر شێوەکەی خۆی ، خاوەنی شەش سەد باڵ بوو(( .

وە دەفەرموێت :  ))أُِذَن ل أْن أَُحدَِّث عن َمَلٍك من مالئكِة هللِا من حلِة العرِش، إنَّ ما بني َشْحَمِة أُُذنِِه 
إل َعاتِِقِه َمِسريَُة سبعِمائِة عاٍم(()41( واتە : مۆڵەتم پێ دراوە کە باسی فریشتەیەک لە فریشتەکانی خوای 
گەورە بکەم ئەوانەی عەرشی خوایان هەڵگرتووە ، لە نێوان نەرمەی گوێ و شانەکانی حەوت سەد ساڵە ((.

خەڵکی  هەندێ  وەکو  مەعنەوین  هێزی  ئەوانە  نەک   ، راستەقینەن  دروستکراوی  ئەوانە  جا 
تەنها  بیانژمێرێت  ناتوانێت  ، هیچ کەسێک  زۆرن  یەکجار  ئەوانەش دروستکراوێکی   ، دەڵێن  هەڵەشە 
دروستکارەکەیان نەبێت ، هەروەکو لە فەرموودەکەی )أنس( دا هاتووە لە چیرۆکی میعراجدا بۆمان 
 ، ئاسامنی حەوتەم  لە  کرایەوە  بەرز  بۆ  املعمور(ی  )البیت   )( پێغەمبەری خوا  کەوا   : دەگێڕێتەوە 
بۆی  تر  جارێکی  دەرچن  لێی  ئەگەر  وە   ، دەکەن  تێدا  نوێژی  فریشتە  هەزار  حەفتا  رۆژێک  هەموو 

ناگەڕێنەوە ، ئەوەش کۆتا جارە دەچنە ژوورەوە (())4( 

چوارەم : ئەوان پۆل پۆل راوەستاون و تەسبیحاتی خوا دەکەن .

خوای گەورە تەسبیحاتی خۆی خستووەتە دڵیانەوە ، وە فەرمانەکانی جێبەجێ دەکەن ، وە هێزێکی 
زۆری پێ بەخشیون بۆ ئەوەی فەرمانەکانی جێ بەجێ بکەن .

َوِإنَّ   )165( الصَّافُّوَن  لََنْحُن  َوِإنَّ   )164( مَّْعُلوٌم  َمَقاٌم  َلُه  ِإل  ِمنَّا  )َوَما  خوای گەورە دەفەرمووێت: 
نیه   ئێمه   له   که سێک  هیچ  وه   ئه ڵێن:  فریشته کان   : واته  )الصافات/166-164(  اْلُمَسبُِّحوَن(  لََنْحُن 
شوێنه   ئه و  و  ده په رستین  لێ  گه وره ى  خوای  ئاسامندا  له   هه یه   خۆمان  دیاریکراوی  شوێنی  ته نها 
تێناپه ڕێنین)164( وه  ئێمه  هه موومان پۆل پۆل ڕاوه ستاوین له  ئاسامن عیباده تی خوای گه وره  ئه که ین 
هه روه کو چۆن باوه ڕدارانیش له  نوێژە کاندا پۆل پۆل ڕائه وه سنت و عیباده تی خوای گه وره  ئه که ن)165( 
وه  ئێمه  ته سبیحات و نوێژو عیباده ت و زیکری خوای گه وره  ئه که ین، واته : ئێمه  کچی خوای گه وره  نین 

به ڵکو به نده ی ملکه چ و گوێڕایه ڵى خوای گه وره ین)166( .

َيْسَأُموَن(  ل  َوُهْم  َوالنَـَّهاِر  اِبللَّْيِل  َلُه  ُيَسبُِّحوَن  َربَِّك  ِعنَد  فَالَِّذيَن  اْسَتْكبـَُروا  :)فَِإِن  دەفەرموێت  وە 
)فصلت/38( واته : وه  ئه گه ر خۆیان به گه وره زانی له  ئاست سوجده  بردن بۆ خوای گه وره و په رستنی 
و  ته سبیحات و عیباده ت  به ڕۆژ  به شه و و  ئه وان  به ڕێزانه ی که  الی خوای گه وره ن  ئه و فریشته   ئه وا 

زیکری خوای گه وره  ئه که ن وه  بێزار نابن له  عیباده تی خوا(.

أخرجه البخاري برقم )4)))( ومسلم برقم )77)( من حديث عائشة ، وأخرجه البخاري برقم )))))( ومسلم   )40(

برقم )74)( من حديث ابن مسعود.

رواه أبو داود برقم )7)47( .  )4((

أخرجه البخاري برقم )07))( ومسلم برقم ))6)( .  )4((

باوەڕبوون بە فریشتەکان
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

وە دەفەرموێت: )ل يـَْفتـُُروَن( )النبياء/20( واته : بێزار نابن له  عیباده ت کردنی خوای گه وره (.

وە له )حکیم بن حزام( ەوە هاتووە دەفەرموێـت : لە کاتێکدا پێغەمبەری خوا )( لە ناو هاوڕێکانیدا 
بوو ، بە ئەوانی فەرموو : ))أَتْسَمُعوَن ما أْسَُع ؟ قالوا : ما نسمع من شيء. قال : إّنِ لْسَُع أِطيَط السََّماِء 
وما ُتاَلُم أن تَِئطَّ وما فيها موضُع ِشْبٍ إلَّ َوَعَلْيِه َمَلٌك ساجٌد أْو قائُِم(()43( واتە : ئایە ئەوەی من دەیبیسم 
ئێوەش دەیبیسن ؟ وتیان : هیچ شتێک نابیسین ، فەرمووی : من نکە و دەنگی ئاسامن دەبیسم )وەکو 
ئەوەی لە ژێر بارێکی قورسدا بێت( ، وە لۆمەی لێ ناکرێت ئەو دەنگەی لێوە بێت ، چونکە بە ئەندازەی 

یەک بستێک نییە ئیلال فریشتەیەکی تێدایە لە سوژدەدایە یان راوەستاوە خواپەرستی دەکات ((.

پێنجەم : ئەوان پەردەپۆش کراون لەوەی ببیرنێن :

ئەوان جیهانێکی غەیبین ، ناکەونە ژێر توانای هەستەکانی مرۆڤایەتی ، لە ژیانی دونیا ، ئیلال بۆ کەسێک 
نەبێت خوای گەورە خۆی ویستی لێ بێت ، وەکو بینینی پێغەمبەرمان )( کە جربیلی بینی لەسەر ئەو 
شێوەی خۆی کە خوای گەورە دروستی کردووە ، بەاڵم لە دوارۆژدا دەبیرنێن ، خوای گەورە دەفەرموێت : 
)يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمالِئَكَة ل ُبْشَرٰى يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِمنَي َويـَُقوُلوَن ِحْجرًا مَُّْجورًا( )الفرقان/22( واته : ئه مانه  ڕۆژێک 
مه الئیکه ت ئه بینن که  ڕۆژی قیامه ته  یان له  کاتی گیان کێشاندا ، به اڵم مه الئیکه ت له و ڕۆژە دا هیچ 
موژده یه کیان پێ نیه  بۆ تاوانباران و بینینی خێرو چاکه  نیه  به ڵکو موژده ى چونه  دۆزه خیان پێ ده ده ن 

وه  پێیان ئه ووترێ: ئێوه  قه ده غه و رێگریه کى ته واو ئه کرێن له  چوونه  به هه شت(.

وە دەفەرموێت: )َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّن ُكلِّ اَبٍب( )الرعد/23( واته : وه  فریشته کانیش له  
هه موو ده رگاکانی به هه شته وه  دێنه  ژووره وه  بۆ الیان(.

بەاڵم خوای گەورە هێندە هێزی پێ بەخشیون بۆ ئەوەی خۆیان بگۆڕن و بچوێنن لەسەر شێوازی 
 : واته  )مرمي/17(   ) َسِويًّ َبَشرًا  َلَا  فـََتَمثََّل  ُروَحَنا  ِإلَيـَْها  )فََأْرَسْلَنا   : مرۆڤەکان، خوای گەورە دەفەرموێت 

جربیلامن نارد بۆ الی مه ریه م خۆی له سه ر شێوه ی مرۆڤێکی ته واو نیشان دا(.

وە دەفەرموێت: )َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـْرَاِهيَم اِبْلُبْشَرٰى قَاُلوا َسالًما قَاَل َسالٌم َفَما لَِبَث َأن َجاَء ِبِعْجٍل 
َحِنيٍذ )69( فـََلمَّا رََأٰى أَْيِديـَُهْم ل َتِصُل ِإلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمنـُْهْم ِخيَفًة قَاُلوا ل َتَْف ِإنَّ أُْرِسْلَنا ِإَلٰ قـَْوِم 
ئیرباهیم  الی  بۆ  ڕۆیشنت  ئێمه   نێردراوانی)فریشته کانی(  دڵنیایی  به   وه    : واته  )هود/70-69(  ُلوٍط( 
پێغه مبه ر )( وه  موژده یان پێدا به  ئیسحاق وه  سه المیان لێ کرد ئه ویش سه المی لێ کردن و وه اڵمی 
سه المه که ی دانه وه و وىت به به رده وامى سه المتان لێ بێت)سه الم به  مه رفوعى هاتووه  بۆ به رده وامیه ( 
زۆری نه خایاندو خێرا ئیرباهیم گوێره که یه کی برژاوی بۆ هێنان)69( کاتێک که  بینی ده ستیان پێی ناگات 
و ده ستی بۆ درێژ ناکه ن پێی ناخۆش بوو وایزانی بۆ شه ڕو خراپه  هاتوونه ، له به ر ئه وه ی ئه گه ر جاران 

))4(   رواه الطرباين يف املعجم الكبري برقم )))))( ، وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة  برقم ))85(  : صحيح عىل رشط 

مسلم.



69

فریشته ن  ئه مانه   نه یزاىن  نه ده کردن،  منه کی  بووایه   خراپ  نیازی  که سێک  ماڵی  بڕۆیشتایه ته   که سێک 
چونکه  له سه ر شێوه ى گه نجى جوان هاتبوون، وه  فریشته  ناخۆن و ناخۆنەوە و ئاره زوو شه هوه تیان نیه  
، وه  هه ستی به  ترس کردو له  دڵی خۆیدا لێیان ترسا ، ئه وانیش پێیان وت مه ترسێ ئێمه  فریشته ی خوای 

گه وره ین و بۆ الی قه ومی لوط )( نێردراوین )70( .

َذا يـَْوٌم َعِصيٌب )77(  وە دەفەرموێت : )َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا ِسيَء ِبِْم َوَضاَق ِبِْم َذْرًعا َوقَاَل هَٰ
ُؤلِء بـََناِت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَاتَـُّقوا  َوَجاَءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمن قـَْبُل َكانُوا يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت قَاَل َي قـَْوِم هَٰ
فریشتانه   ئه م  کاتێک  وه    : واته  )هود/78-77(  رَِّشيٌد(  َرُجٌل  ِمنُكْم  أَلَْيَس  َضْيِفي  ِف  ُتُْزوِن  َول  اللََّ 
له الی ئیرباهیم )( ده رچوون و رۆیشنت بۆ الی لوط پێغه مبه ر )( که  چه ند فه رسه خێک لێک 
دوور بوونه  لوط )( پێی ناخۆش بوو که  میوانی هات، وه  دڵی ته نگ بوو له به ر قه ومه که ی که  
قه ومێکی خراپ بوون وه  فه رمووی: به ڕاستی ئه مه  ڕۆژێکی سه خته  له به ر ئه وه ی زانی که  قه ومه که ی 
دێن بۆ ئه وه ی ده ستدرێژی بکه نه  سه ر میوانه کانی)77( خێزاىن لوط پێغه مبه ر )( کافر بوو رۆیشت 
قه ومه که ی ئاگادار کرده وه  له  مێوانه کانیان ئه وانیش به  په له و هه روه له  هاتن بۆ ئه وه ی که  ده ستدرێژی 
حاڵیان  هه ر  ئه مان  پێشرتیش  وه   بوون  به دڕە وشت  قه ومێکی  ئه وه ی  له به ر  میوانه کانی  سه ر  بکه نه  
وابوو که  نێربازیان ئه کرد لوطیش )( بۆ ئه وه ی که  دووریان بخاته وه  وتی: ئه ی قه ومی خۆم ئه وه  
کچانی منن، واته : کچی هۆزو عه شیره ته که ی که  ئه م وه کو باوکیان وایه  ئه مانه  بۆ ئێوه  پاکرتن به حه اڵڵی 
بیانهێنن و ماره یان بکه ن وه  ته قوای خوای گه وره  بکه ن و له  خوا برتسێن، وه  سه رشۆڕم مه که ن به رامبه ر 
میوانه کانم ئایا که سێکی باشتان تیا نیه  که  ڕێگریتان لێ بکات له م کاره  ناشیرینه و ڕێنامییتان بکات بۆ 

ڕێگای ڕاست )78(.

 )( جا ئەوان لەسەر شێوەی پیاو بوون ، هەروەها کاتێک جربیل هات بۆ خزمەتی پێغەمبەری خوا
لەسەر شێوەی پیاوێکی جلوبەرگ سپی ، زۆر سپی بوو ، پرچی زۆر رەش بوو ، وە هەندێ جار لەسەر 

.)( دەهاتە خزمەتی پێغەمبەری خوا )شێوەی )دحیة الکلبي

شەشەم : ئەوان راسپێردراون بە چەندین کاری جۆراو جۆر :

لە گەڵ ئەوەی هەموویان کاری بنەڕەتی بەردەوامیان هەیە ، لە خواپەرستی و تەسبیحات کردنی ، 
لەوانە : 

)- دابەزاندنی وەحی :

لِيـُثـَبَِّت  ئەمەش کاری )جربیل(ـە ، خوای گەورە دەفەرموێت: )ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك اِبحلَْقِّ 
الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرٰى لِْلُمْسِلِمنَي( )النحل/102( واته : ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: ئه م قورئانه  
پیرۆزه  جربیل دایبه زاندووه  له الیه ن خوای گه وره وه و حه ق و راست و دادپه روه ره و هیچ هه ڵه یه کی 
تیا نیه  ، بۆ ئه وه ی باوه ڕداران جێگیرو دامه زراو بکات له سه ر باوه ڕە که یان ، وه  هیدایه ت و موژده یه  بۆ 

موسڵامنان(.

باوەڕبوون بە فریشتەکان
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وە دەفەرموێت: )َوِإنَُّه لََتنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنَي )192( نـََزَل ِبِه الرُّوُح الِمنُي )193( َعَلٰى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن 
اْلُمنِذرِيَن( )الشعراء/ 192- 194 ( واته : وه  ئه ی محمد )( ئه م قورئانه  پیرۆزه ش له الیه ن په روه ردگاری 
هه موو جیهانه وه  بۆ تۆ دابه زێندراوه ))9)( که  ئه و روحه  ئه مینه  دایبه زاندووه  که  جربیله ))9)( بۆ سه ر 
دڵی تۆ بۆ ئه وه ی تۆش یه کێک بیت له وانه ی که  خه ڵکی ئاگادار ئه که یته وه و ده یانرتسێنیت له  سزاى 

خواى گه وره  ئه گه ر ئیامن نه هێنن)94)( .

)- باران دابارین و سەوز کردنی رووەک :

ئەمەش کاری )میکائیل(ـە ، هەروەکو ئیاممی ئەحمەد ریوایەتی کردووە کەوا جولەکەکان بە پێغەمبەری 
خوایان )( فەرموو : )لو قلَت : ميكائيل الذي ينزُل ابلرحة والنبات والقطر لكان()44(  واتە : ئەگەر 

بتگوتایە : میکائیل کە رەحمەت و رووەک و باران بۆ سەر زەوی دادەبەزێنێت ئەوا دەبوو ( .

)- فووکردن بە کەڕەنادا )الصور(:
ئەمەش کاری )ئیرسافیل(ـە بۆ مراندن و تیاچوون و زیندوو بوونەوە ، خوای گەورە دەفەرموێت :  
ُ ُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرٰى فَِإَذا ُهْم  )َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِف السََّماَواِت َوَمن ِف الْرِض ِإل َمن َشاَء اللَّ
ِقَياٌم يَنظُُروَن( )الزمر/68( واته : وه  فوو ئه کرێ به  که ڕە ناو شه یپوردا له الیه ن ئیرسافیله وه  که  فوو کردنی 
یه که مه و هه رچی له  ئاسامنه کان و زه وی هه یه  هه ر هه مووی ئه مرێت و تیا ئه چێت ته نها ئه وه ی که  
خوای گه وره  ویستی لێ بێت، پاشان دووه مجار فووی پیا ئه کاته وه  خه ڵکی هه ر هه مووی هه ڵئه سنت و 

له  گۆڕە کانیان ده رئه چن وه  ته ماشا ئه که ن،)نێواىن هه ردوو فوو کردنه که  چل ساڵه (.

جا ئەو سێ فریشتەیە : )جربیل و میکائیل و ئیرسافیل( گەورەی فریشتەکانن ، چونکە کارەکانیان 
ژیانی  بە  راسپێردراوە  میکائیل  وە   ، دڵەکانەوە  ژیانی  بە  راسپێردراوە  جربیل   ، ژیانەوە  بە  پەیوەستە 

رووەکەکانەوە ، ئیرسافیل راسپێردراوە بە ژیانی جەستەکانەوە .

وە بەڕێزترینیان جربیلە ، هەر ئەویش )روح القدس(ـە.

4- پاراستنی بەنی ئادەم :

أَْمِر اللَِّ ِإنَّ اللََّ ل  ِمْن  َخْلِفِه َيَْفظُونَُه  َوِمْن  َيَدْيِه  بـنَْيِ  ُمَعقَِّباٌت مِّن  خوای گەورە دەفەرموێت :  )َلُه 
َواٍل(  ِمن  ُدونِِه  مِّن  َلُم  َوَما  َلُه  َمَردَّ  َفال  ُسوًءا  ِبَقْوٍم   ُ اللَّ أَرَاَد  َوِإَذا  ِبَنُفِسِهْم  َما  ُوا  يـَُغريِّ ِبَقْوٍم َحىتَّٰ  َما   ُ يـَُغريِّ
)الرعد/11( واته : وه  هه ر که سێک له  تاریکی شه ودا به  شاراوه یی تاوان ئه نجام بدات یاخود به  ئاشکرا 
له  ڕۆژدا خوای گه وره  ئاگای له  هه مووی هه یه  وه  خوای گه وره  فریشته  پارێزه ره کاىن هه یه  که  له  پێش و 
دواوه ی مرۆڤه وه  به  فه رمانی خوای گه وره  مرۆڤه کان ئه پارێزن له  رووداوه کان ، به  دڵنیایى خوای گه وره  
نه گۆڕن  خۆیان  خۆیان  تا  ناگۆڕێ  لێیان  بن  نیعمه تێکدا  نازو  هه ر  له   یان  ناگۆڕێت  قه ومێک  هیچ 

)44(  أخرجه أحمد برقم ))48)(  والطرباين يف املعجم الكبري برقم ))06))( من حديث ابن عباس : أن رسول الله قال 

لجربيل : عىل أي يشء ميكائيل ؟ قال : عىل النبات والقطر، وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد برقم ))))4)(  ثم 

قال : ) وفيه محمد بن أيب ليىل ، وقد وثقه جامعة ، ولكنه يسء الحفظ ، وبقية رجاله ثقات ( .
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به  خراپه کاری ، وه  ئه گه ر خوای گه وره  بیه وێ که سانێک تووشی سزاو له ناو چوون بکات ئه وه  که س 
ناتوانێ سزای خوای گه وره  بگه ڕێنێته وه  ، وه  هیچ که سێکیش نیه  که  سه رپه رشتی کاروباریان بکات له  

غه یری خوای گه وره  یان په نای بۆ به رن یان سزاکه یان له سه ر الدات(.

5- پاراستنی کردارەکانی بەنی ئادەم :

َماِل َقِعيٌد )17( مَّا يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل  خوای گەورە دەفەرموێت : )ِإْذ يـَتـََلقَّى اْلُمتـََلقَِّياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ
ِإل َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد( )ق/18( واته : کاتێک که  ئه و دوو فریشته یه  که  کرده وه کانی مرۆڤ ئه پارێزن و 
ئه ینووسن به  یه کرتی ئه گه ن و له الی ڕاست و چه په وه  دانیشتوونه ، ئه وه ى الى راست چاکه  ده نوسێت 
نایه ته  ده ره وه  ئیال ئه و دوو  و ئه وه ى الى چه پ خراپه  ده نوسێت )7)( هیچ وته یه ک له  ده م مرۆڤـ 
ناوی  تریان  ئه وی  و  )ره قیب( ە  ناوی  یه کێکیان  وتراوه :  یان  ده ینوسن،  و  ئاماده ن  فریشته یه  چاودێرو 

)عه تید( ە)8)(.

6- دامەزراندن و جێگرکردنی ئیامنداران و سەرخستنیان :

خوای گەورە دەفەرموێت :)ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَل اْلَمالِئَكِة َأّنِ َمَعُكْم فـَثـَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِف قـُُلوِب 
په روه ردگار   : واته  )النفال/12(  بـََناٍن(  ِمنـُْهْم ُكلَّ  َواْضرِبُوا  الْعَناِق  فـَْوَق  فَاْضرِبُوا  الرُّْعَب  الَِّذيَن َكَفُروا 
فه رمانی کرد به  فریشته کان و پێی ڕاگه یاندن که  من له گه ڵتانم و سه رتان ئه خه م و یارمه تیتان ئه ده م 
و پشتیوانیتان ئه که م، ئێوه یش باوه ڕداران جێگیر بکه ن له  کاتی جه نگدا وه  له گه ڵیاندا بن وه  ژماره یان 
زیاد بکه ن و موژده ی سه رکه وتنیان پێ بده ن ، منیش ترس و له رز ئه خه مه  دڵی کافرانه وه  ئێوه  بده ن 
له  گه ردنیان، یان له سه رووی  گه ردنیان واته  له سه ریان ، وه  بده ن له  سه ره  په نجه کانیان له به ر ئه وه ی 
به ده سته وه  بگرن، که  هاوه اڵن کوژراوى کافرانیان  ناتوانن شمشێر  ئیرت  په نجه کانیان بده ن  له سه ر  که  
ده ناسیه وه  که  به  ده ستى فریشته  کوژرا بوون به وه ى که  له سه ریان یان گه ردنیان یان سه ره په نجه کانیان 

درابوو(.

7- گیان کێشان :

الَِّذي  اْلَمْوِت  يـَتـََوفَّاُكم مََّلُك  ئەمەش کاری )فریشتەی مردن(ـە ، خوای گەورە دەفەرموێت :  )ُقْل 
وُكَِّل ِبُكْم ُثَّ ِإَلٰ َربُِّكْم تـُْرَجُعوَن( )السجدة/11( واته : ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: فریشته ی گیانکێشان 
گیانتان ئه کێشێ که  خوای گه وره  گیانکێشانی ئێوه ی به و سپاردووه  پاشانیش له  ڕۆژی دوایی بۆ الی 

په روه ردگارتان ئه گه ڕێنه وه  بۆ لێپرسینه وه (.

خـــوای گـــەورە دەفەرموێـــت : )حـــىتَّ ِإَذا َجـــاَء َأَحدَُكـــُم اْلَمـــْوُت تـََوفَّتـــُه ُرُســـلَُنا َوُهـــْم ل يـَُفّرِطُـــون( 
ــا مـــردن ئـــه گات بـــه  یه کێکتـــان فریشـــته کانی ئێمـــه  ڕوحـــی ئه کێشـــن،  )النعـــام: 16( واتـــه : تـ
ــته کاىن  ــه  فریشـ ــه  لـ ــده رى هه یـ ــان یارمه تیـ ــته ی گیانکێشـ ــت: فریشـ ــاس( ده فه رمێـ ــو عه ببـ )ئیبنـ
ـــچ  ـــه وان هی ـــێت وه  ئ ـــوت( ده یکێش ـــک امل ـــه  گه روو)مل ـــن و روح بگات ـــان ده کێش ـــه وان گی ـــه  ئ ـــر ک ت
که مته رخه میـــه ک ناکـــه ن لـــه وه ی کـــه  خـــوای گـــه وره  فه رمانـــی پێیـــان کردبـــێ لـــه  گیانکێشـــان(.

باوەڕبوون بە فریشتەکان
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: )( 8- پرسیارکردن لە مردوو لە گۆڕەکەیدا دەربارەی خواکەی و دینەکەی و پێغەمبەرکەی

وە ئەو دوو فریشتەیەی پرسیار دەکەن : )مونکەر و نەکیر(ە.

لە )ئەنەس(ەوە هاتووە ، کەوا پێغەمبەرى خوا )( فەرموویەىت : )إن العبد إذا ُوضع ف قبه ، وتولَّ 
عنه أصحابُُه ، وانه ليسمُع قرع نعالم ، أته ملكان، فيقعدانه ، فيقولن : ما كنَت تقول ف هذا الرجل 
ممد)(؟ فأمَّا املؤمن فيقول : أشهد أنَّه عبدهللا و رسولُُه)( ، فيقال له : انظر ال مقعدك من النار ، 
قد أبدلك هللا به مقعداً من اجلنة ، فريامها جيعا ، وأما املنافق والكافر ، فيقاُل له : ما كنت تقول ف هذا 
الرجل ؟ فيقول : ل أدري ، كنت أقول ما يقوله الناس ، فيقال : ل دريت ول تليت ، ويضرب بطارق 
من حديد ضربة ، فيصيح صيحًة يسمعها من يليه غري الثقلني()45( . واتە : کاتێ کە مردوو دەخرێتە ناو 
، وە دوو  ، ئەو گوێبیستی تەقەی نەعلەکانیان دەبێت  ، وە هاوەاڵنی بە جێیان هێشت  گۆڕەکەیەوە 
فریشتە دێن بۆ الی و دایدەنیشێنن پێی دەڵێن :- ئەو پیاوە )محمد( )( کە لە ناوتاندا رەوانە کرا 
کێیە )چیت دەربارە دەگوت( ؟ کەسی ئیامندار دەڵێت :- شایەتی دەدەم کە ئەوە بەندە و پێغەمبەری 
خودایە )( ، پێی دەڵێن : تەماشای جێگاکەت بکە لە ئاگردا خوای گەورە بۆی گۆڕیتەوە بە جێگاکەت 
لە بەهەشتدا ، جا هەردوکیان دەبینێت ، بەاڵم کەسی دووڕوو و بێباوەڕ پێی دەڵێن : ئەو پیاوە کە لە 
ناوتاندا رەوانە کرا کێیە )چیت دەربارە دەگوت( ؟ دەڵێت : نازانم ، ئەوەی خەڵکی دەیگوت منیش هەر 
ئەوەم دەگوت ، پێی دەڵێن : نە تێگەیشتی و نە بەدوای ئەوەدا گەڕای تێبگەیت  ، بە چەکوشی ئاسنین 
لێی دەدرێت بە لێدانێک ، ئەویش بە هاوارێک هاوار دەکات لە هەموو الیەکەوە دەیبیسێت جگە لە 

مرۆڤ و جنۆکە نەبێت((.

أو   – امليت  ُقب  )إذا   : )أبو هریرة(وە  لە فەرموودەی  )الرتمذي(دا هاتووە  تری  ریوایەتێکی  لە  وە 
قال : أحدكم- أته ملكان أسودان أزرقان ، يقال : لحدمها املنكر والخر النكري ، فيقولن : ما كنت 
تقول ف هذا الرجل ....( احلديث)46( واتە : ئەگەر مردوو لە گۆڕ نرا – یان فەرمووی : یەکێکتان- دوو 
فریشتەی رەشی شین دێن بۆ الی ، بە یەکێکیان دەڵێن : مونکەر و بە ئەویرتیان دەڵێن : نەکیر ، -ئەو 

دوو فریشتەیە - دەڵێن : چیت دەربارەی ئەو پیاوە دەگوت ... ( فەرموودەکە .

9- بایەخدان بە کۆرپەلە :

یان  بەدبەختە  ئایە  و  کردارەکەی  و  ئەجەلەکەی  وە   ، دەنوسێت  ریزقەکەی   ، دەکات  پێدا  رۆحی 
بەختیارە –هەموو ئەوانە دەنورسێت- .

بۆی   )( خوا  پێغەمبەری  دەڵێت  بێت-  لێ  خواى  -رەزاى  هاتووە  مسعود(ەوە  بن  )عبدالله  لە 
گێڕاینەوە – لە کاتێکدا ئەو راستگۆی باوەڕ پێکراوە -  دەفەرموێت : )ِإنَّ َأَحدَُكْم ُيَْمُع َخْلُقُه ِف َبْطِن 

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )74))( ومسلم برقم )870)( .  )45(

أخرجه الرتمذي برقم ))07)( وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة : )إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ،   )46(

ويف ابن إسحاق ، وهو العامري القريش موالهم ، كالم ال يرض( .



73

ُ ملكاً ، َويـُْؤَمُر  ِه أَْربَِعنَي يـَْوًما نطفة ، ُثَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك , ُثَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك ، ُثَّ يبعُث اللَّ أُمِّ
ِبَْرَبِع َكِلَماٍت ، ويقال له : أكتْب عمله رِْزِقِه َوَأَجِلِه َوَشِقيٍّ أَو َسِعيٍد ، ث يُنفُخ فيه الروح ....( احلديث)47(  
 : )واتە  دەبێت  نوتفە  رۆژ  کۆدەکرێتەوە چل  دایکیدا  لە سکی  ئێوە خیلقەتی  لە  یەکێک  : هەر  واتە 
ئاوێکی روون( ئەمجار بە ئەندازەی ئەوە دەبێتە عەلەقە )واتە خوێنێکی مەییو( ئەمجار بە ئەندازەی 
ئەوە دەبێتە پارچەیەکی گۆشت ، ئەمجار خوای گەورە فریشتەیەکی بۆ دەنێرێت ، وە فەرمانی بە چوار 
وشە پێ دەکات ،وە پێی دەگوترێت : کردارەکەی و ریزقەکەی و ئەجەلەکەی و بەدەبەختە یان بەختیارە 

بنووسە ، ئەمجار رۆحی پیا دەکرێت ....( فەرموودەکە.

0)- خەزنەداری ئاگر :

خوای گەورە دەفەرموێت :  )َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإل َمالِئَكًة( )املدثر/31( واته : ئێمه  ته نها 
به سه ر  هه یه   کێ  نیه ،  مه الئیکه تتان  توانای  ئێوه   چونکه   دۆزه خ  ده رگاواىن  به   داناوه   مه الئیکه متان 

مه الئیکه تدا زاڵ بێ (.

وە دەفەرموێت :)َوَنَدْوا َي َماِلُك لِيـَْقِض َعَليـَْنا َربَُّك قَاَل ِإنَُّكم مَّاِكثُوَن( )الزخرف/77( واته : وه  بانگ 
له م  تا مبان مرێنێ و رزگارمان بێت  په روه ردگارت بکه   بانگی  ئه که ن ئه ی مالیکی ده رگاوانی دۆزه خ: 
سزایه  ، چل ساڵ وه اڵمیان ناداته وه  پاشان وه اڵمیان ده داته وه و ئه ڵێ: نه خێر مردن نیه و ئێوه  ئه مێننه وه  

له ناو سزادا(.

وە دەفەرموێت : )َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَليـَْها َمالِئَكٌة 
ِغالٌظ ِشَداٌد ل يـَْعُصوَن اللََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن( )التحرمي/6( واته : ئه ی باوه ڕداران خۆتان و 
ماڵ و منداڵتان بپارێزن له  ئاگرێک که  سووته مه نیه که ی خه ڵکی و به رده ، یاخود به رده که  مه به ست پێی 
بته کانه ، خه ڵکیش ئه چێته  ئاگری دۆزه خ وه  ئه و بتانه یش که  ئێوه  ئه تانپه رسنت و کردبووتانن به  خوای 
ئاگری جه هه ننه می پێ خۆش ئه کرێ و  ئێوه و  بۆ  له  دۆزه خدا ئه بن به  سووته مه نی  خۆتان هه مووی 
ئێوه ی پێ ئه سووتێرنێ، جا خۆتان و ماڵ و منداڵتان بپارێزن له و ئاگره  به وه ی په روه رده یه کی جوانیان 
بکه ن و فێره  دینیان بکه ن و فه رمانیان پێ بکه ن به  چاکه و ڕێگریان بکه ن له  خراپه  بۆ ئه وه ی نه چنه  
ناو ئه و ئاگره وه  ، ئه و ئاگری دۆزه خه  هه ندێک مه الئیکه ىت له سه ره  که )زه بانیه (ن خوای گه وره  تایبه ت 
ترسناکن هیچ ڕە حم و  توندو  ئه وه  دروستی کردوون که سانێکی زۆر دڵ ڕە قن وه  زۆر سه خت و  بۆ 
به زه ییه ک له  دڵیان دا نیه  به رامبه ر به  دۆزه خییه کان وه  هه ر فه رمانێک که  خوای گه وره  پێیان بکات 
ئه وان سه رپێچی فه رمانی خوای گه وره  ناکه ن ، وه  هه ر فه رمانێکیان پێ بکرێ له الیه ن خوای گه وره  

ئه وان له  کاتی خۆیدا ڕاسته وخۆ جێبه جێی ئه که ن(.

)47(  أخرجه البخاري برقم )08))( ومسلم برقم ))64)( بدون ذكر النطفة ، وقد أخرجه  بها : أبو عوانة ، كام يف فتح 

الباري ، البن حجر )5)/89)( . 

باوەڕبوون بە فریشتەکان
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

))- داوای لێخۆشبوون کردن بۆ ئیامنداران ، وە دوعاکردن بۆیان و موژدەدان پێیان و رێزلێگرتنیان 
لە بەهەشتدا :

خوای گەورە دەفەرموێت: )الَِّذيَن َيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَْمِد َربِِّْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستـَْغِفُروَن 
لِلَِّذيَن آَمُنوا َربَـَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َتبُوا َواتَـّبـَُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم )7( 
ِتِْم ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  َربَـَّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّت َوَعدتَـُّهْم َوَمن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذّرِيَّ
ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم( )غافر/7-9( واته : ئه و  )8( َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِحَْتُه َوذَٰ
فریشتانه ی که  عه رشی پیرۆزی خوای گه وره یان هه ڵگرتووه  وه  ئه و فریشتانه یشی که  له  ده وروبه ری 
عه رشی خوای گه وره ن خوای گه وره  به  پاک ڕائه گرن له  هه موو که موکوڕیه ک،  وه  ته سبیحات و حه مدو 
سه ناو ستایشی خوای گه وره  ئه که ن وه  باوه ڕ به  خوای گه وره  دێنن و ملکه چین ، وه  داوای لێخۆشبوون 
فراوانه و هه موو شتێکی  زۆر  تۆ  زانیاری  و  ڕە حمه ت  په روه ردگار  ئه ی  ئه لێن:   ، ئه که ن  باوه ڕداران  بۆ 
، وه   تۆیان گرتۆته به ر  ته وبه یان کردووه و ڕێگای  له و که سانه  خۆشبه  که   په روه ردگار  ئه ی   ، گرتۆته وه  
به لێنت  که   به هه شته وه   ئه و  ناو  بیانخه ره   وه   په روه ردگار  ئه ی   )7( دۆزه خ  ئاگری  له  سزای  بیانپارێزه  
له گه ڵ  چاکه   و  صالح  که   ئه وه ی  نه وه کانیشیان  و  خێزان  و  باوک  له   وه   مانه وه یه   شوێنی  و  پێداون 
خۆیاندا بیخه ره  ناو به هه شته وه و کۆیان بکه ره وه  تێیدا، هه ر تۆ به ڕاستی خوایه کی زۆر به عیززه ت و 
کاربه جێیت)8( وه  بیانپارێزه  له  سزا که  به هۆی تاوانه کانیانه وه  تووشیان بێت ، وه  له و ڕۆژە دا که  ڕۆژی 
قیامه ته  هه ر که سێک بپارێزیت له  سزا ئه وه  به ڕاستی ڕە حمت پێی کردووه  ، وه  که  خوای گه وره  ڕە حم 
به  مرۆڤـ بکات و له  سزا بیپارێزێت و بیخاته  به هه شته وه  به ڕاستی ئه مه  بردنه وه ی هه ره  گه وره یه )9( .

ُ ُثَّ اْستـََقاُموا تـَتـَنـَزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأل َتَاُفوا  وە خوای گەورە دەفەرموێت :)ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربُـَّنا اللَّ
َول َتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَِّت ُكنُتْم تُوَعُدوَن( )فصلت/30( واته : ئه و که سانه ی که  ئه لێن په روه ردگاری 
ئێمه  ته نها )الله(یه ، پاشان ئیستیقامه یان هه یه و جێگیرو چه سپاو و دامه زراون له سه ر یه کخواپه رستی و 
کرده وه ی چاک و جێبه جێ کردنی فه رزه کان ، فریشته کانی خوای گه وره  له  کاتی گیانکێشان و زیندوو 
بوونه وه و ده رچوون له گۆڕو چوونه  به هه شت دائه به زنه  سه ریان و پێیان ئه لێن: ئێوه  مه ترسێن ترستان 
له   به جێتان هێشتووه   له  دونیا  له وه ی که   ، وه  خه فه تیش مه خۆن  ئه بن  ئه مین  له مه ودوا  نیه   له سه ر 
سه روه ت و سامان و منداڵ و خێزان، چونکه  خوای گه وره  باشرتتان پێ ئه به خشێ ، وه  موژده  بێ لێتان 

به و به هه شته ی که  ئێوه  به لێنتان پێ درابوو.(.

وە خوای گەورە دەفەرموێت : )َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّن ُكلِّ اَبٍب )23( َسالٌم َعَلْيُكم ِبَا َصبـَْرمُتْ 
اِر( )الرعد/23- 24( واته : وه  فریشته کانیش له  هه موو ده رگاکانی به هه شته وه  دێنه   الدَّ ُعْقَب  فَِنْعَم 
ئازارو  له   ئه بن  پارێزراو  له مه ودوا  ئێوه   وه   بێت  لێ  ئه ڵێن:)23( سه المتان  پێیان  و  الیان  بۆ  ژووره وه  
سزا به هۆی ئارام گرتنتان له سه ر ته قوای خوای گه وره  له  دونیا ، که  ئه مه  باشرتین سه ره نجام و شوێنی 

مانه وه یه  که  ئێوه  تیایدا ئه مێننه وه)24( .
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باوەڕبوون بە کتێبەکان
بریتییە لە ئەو بیروباوەڕە چەسپاوە کەوا خوای بەرز و بڵند کتێبی بۆ پێغەمبەرەکانی دابەزاندووە 
بە حەق و ڕاستی، بۆ ئەوەی ببێتە هیدایەتێک بۆ خەڵکی، وە بەزەییەک بێت بۆیان، و ببێ بە پەند و 
ئامۆژگاری و حوججە و بەڵگەیەک بێت بەسەریانەوە و روونکردنەوەیەک بێت بۆیان دەربارەی هەموو 

شتێک.

وە باوەڕهێنان بە کتێبەکان ئەم کارانە لە خۆ دەگرێت :

یەکەم/ باوەڕبوون بەوەی کە ئەم کتێبانە لە الیەن خوای گەورەوە دابەزێرناوە : 

خوای گەورە فەرموویەتی: )نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما بـنَْيَ َيَدْيِه َوأَنَزَل التَـّْورَاَة َواإلِنيَل( 
)آل عمران/3( واته : ئه ی محمد )( خوای گه وره  ئه و قورئانه  پیرۆزه ی به  حه ق و به  به ڵگه ی ته واو 
دابه زاندووه  بۆ سه ر تۆ که  هیچ گوماىن تێدا نیه  ، وه  به ڕاستدانه ری ئه و کتێبه  ئاسامنیانه ی پێش خۆیه تی 
پێغه مبه ر  عیىس  بۆ  ئینجیلی  و  موىس  بۆ  ته وراتی  پێشرتیش  گه وره   خوای  وه    ، ئینجیل  و  ته ورات  له  

)عليهام الصالة والسالم( دابه زاندووه (.

ئەمانە کتێبی خودان و وشەی ئەون ، قسەی هیچ فریشتەیەکی نزیک لەخۆی نییە، وە قسەی هیچ 
پێغەمبەرێکی نێردراو نییە ، بۆیە صیفەتی عیصمەت و پیرۆزی تێدایە.

 دووەم/ باوەڕهێنان بەو کتێبانەی کەناویان دەزانین، وە ئەوانەشی کەناویان نازانین 
باوەڕ بە هەمووی دەکەین بە باوەڕێکی گشتی.

وەمەزنرتینیان سیانن:

.)( تەورات : کە خوای گەورە دایبەزاندووەتە سەر موسا -(

َفُخْذ  َوِبَكالِمي  ِبرَِسالِت  النَّاِس  َعَلى  اْصَطَفيـُْتَك  ِإّنِ  ُموَسٰى  َي  )قَاَل   : دەفەرموێت  گەورە  خوای 
لُِّكلِّ َشْيٍء  َوتـَْفِصيال  َلُه ِف الْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّْوِعَظًة  َن الشَّاِكرِيَن )144( وََكتـَبـَْنا  آتـَيـُْتَك وَُكن مِّ َما 
َفُخْذَها ِبُقوٍَّة َوْأُمْر قـَْوَمَك َيُْخُذوا بَِْحَسِنَها َسُأرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي( )العراف/144-145( واته : خوای 
به وه ی  خۆتدا  سه رده مى  خه ڵکى  به سه ر  هه ڵبژاردووه   تۆم  من   )( موىس  ئه ی  فه رمووی:  گه وره  
پێم  که   ئه وه ی  واسیته   به بێ  کردووى  له گه ڵدا  قسه م  ڕاسته وخۆ  وه   ناردووه ،  بۆت  خۆم  په یامی  که  
به خشیویت به جوانی وه ری بگره ، وه  له و که سانه  به  که  شوکرانه بژێری خوای گه وره  ئه که ن له سه ر ئه م 
نیعمه تانه)44)( وه  له و له وحانه دا له  ته وراتدا هه موو شتێکامن بۆ نووسیوه  له وه ی که  پێویستی بێ 
له گه ڵ به نی ئیرسائیل بۆ دین و دونیایان که  پڕ بووه  له  په ندو ئامۆژگاری وه  به درێژی ئه حکامه کانی 
تیا باسکراوه  بۆ هه موو شتێ به هێزو به جوانی و به جددی وه ری بگره و کاری پێ بکه  وه  فه رمان بکه  به  
نه ته وه که ت کامه ی که  ئه جرو پاداشتی زیاترو چاکرته  ئه وانه  له  پێشرت وه ربگرن ، وه  شوێنی کافرانیشتان 

پێ نیشان ئه ده م که  چۆن خوای گه وره  له ناوی بردوون به هۆی کوفریانه وه )45)(.
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نِيُّوَن  وە دەفەرموێت : )ِإنَّ أَنَزْلَنا التَـّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيُْكُم ِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّابَّ

َوالْحَباُر ِبَا اْسُتْحِفظُوا ِمن ِكَتاِب اللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء( )املائدة/44( واته : ئێمه  ته ورامتان دابه زاندووه  
که  هیدایه ت و نوورو ڕووناکی تیا بووه  پێش ئه وه ی که  قورئان دابه زێ، وه  موژده ی هاتنی تیا بووه  

به  پێغه مبه ری خوا )( وه  پێویسته  شوێنی بکه ون ، کۆمه ڵێک پێغه مبه ر له  دوای موسا )( هاتن 

حوکمیان به  ته ورات ئه کردو له سه ر ئه و شه ریعه ته  ئه ڕۆیشنت ئه و پێغه مبه رانه ی که  موسڵامن بوونه و 

پێغه مبه رانی  که   تیایه   جووله که ی  لووتشکاندنی  ئه میش  که   کردووه   گه وره   خوای  ته سلیمی  خۆیان 

ئه وانیش له سه ر دینی ئیسالم بوونه  جووله که  و گاور نه بوونه  به ڵکو هه موویان موسڵامن بوونه  ، وه  

پێغه مبه ری ئه و که سانه  بوونه  که  یه هودی بوونه  وه  ئه وانه ی که  ڕە بانی بوونه  واته : زاناخواپه رست و 

کارکه رو فێرکاره کان، وه  زانا گه وره کان که  خه ڵکى شوێنیان ده که ون ، که  فه رمانیان پێکرابوو له الیه ن 

و  پێبکه ن  کارى  نه یشارنه وه و  و  بکه ن  ئاشکراى  و  بپارێزن  گه وره   خوای  کتابی  که   پێغه مبه رانیانه وه  

خه ڵکى فێر بکه ن وه  ده ستکاری نه که ن و نه یگۆڕن ، وه  ئه وانیش شایه ت و چاودێر بوون به سه ر ئه و 

کتێبانه وه  بۆ ئه وه ی که  نه گۆڕدرێ و ده ستکارى نه کرێت(.

.)(ئینجیل : کە خوای گەورە دایبەزاندووەتە سەر عیسا -(

َوآتـَيـَْناُه اإلِنيَل..(  َمْرمَيَ  اْبِن  ِبِعيَسى  َوقـَفَّيـَْنا  ِبُرُسِلَنا  َعَلٰى آاَثرِِهم  قـَفَّيـَْنا  خوای گەورە دەفەرموێت: )ُثَّ 
)احلديد/27( واته : پاشان له  دوای ئه وان به  شوێنه واری ئه وانیش پێغه مبه رانی ترمان ناردووه  ، وه  به  

دواى ئه واندا عیسای کوڕی مه ریه مامن ناردووه  ، وه ئینجیلیشامن پێی به خشیوه (.

وە دەفەرموێت: )َوآتـَيـَْناُه اإلِنيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّقًا لَِّما بـنَْيَ َيَدْيِه ِمَن التَـّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقنَي( 

)املائدة/46( واته : وه  ئینجیلیشامن به  عیىس )( به خشیووه  که  ئه میش هیدایه ت و نوورو ڕووناکی 
تیادا بووه  بۆ کاتی خۆی وه  موژده دانی تیادا بووه  به  هاتنی پێغه مبه ر )( وه  ئه مری تیا بووه  که  شوێن ئه و 

پێغه مبه ره  )( بکه ون هه ر کاتێک ده رکه وت ، وه  ئینجیل به ڕاستدانه رى ته ورات بووه  که  له  پێش ئینجیل 

هاتووه  ، وه  هیدایه ت و ئامۆژگاری بووه  بۆ ئه و که سانه ی که  ته قوای خوای گه وره  ئه که ن(

.)( قورئان: کە خوای گەورە دایبەزاندووەتە سەر محمد -(

ئەوەش لەهەموویان مەزنرتە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما 
بـنَْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه..( )املائدة/48( واته : ئه ی محمد )( ئێمه  قورئانی پیرۆزمان بۆ 
دابه زاندووى به حه ق که  هیچ گومانێکى تێدا نیه  که  به ڕاستدانه ری کتێبه کانی پێش خۆیه تی له  ته ورات 
و ئینجیل ، به اڵم ئه م شایه ت و ئه میندارو بااڵده ست و حاکمه  به سه ریانه وه  له به ر ئه وه ی ئه و کتابانه ی 
تری هه مووی نه سخ کرده وه و حوکمیانی سڕیه وه ، وه  له  دوای دابه زینی قورئان دروست نیه  کار به و 

کتابانه ی تر بکرێ وه  بخوێندرێنه وه (.
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وە خوای گەورە دەفەرموێت : )تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلٰى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًا( )الفرقان/1( 
واته : قورئانی پیرۆز پێی ئه ووترێ: فورقان له به ر ئه وه ی فه رق و جیاوازی خسته  نێوان حه ق و باتڵ 
ئه و  که   ئه و خوایه ی  رێگاى چه وته وه ،  و  رێگاى راست  و  و حه اڵڵ و حه رام و هیدایه ت و گومڕایی 
فورقانه ی دابه زاندووه  بۆ سه ر به نده که ی خۆی که  محمده  )( خێرو به ره که تی یه کجار زۆرو به رده وام 
و جێگیرو گه وره یه  ، بۆ ئه وه ی ئه و قورئانه  یان پێغه مبه ری خوا )( ئاگادارکه ره وه  بێت بۆ هه موو 

جیهان به  جن و مرۆڤه وه (.

َداُووَد  :)َوآتـَيـَْنا  : زەبوور کە بۆ داوود نێردراوە، خوای گەورە دەفەرموێت  وە لە کتێبەکانی خودا 
َزبُوًرا( )اإلسراء/5( واته : وه  زه بوریشامن به  داود پێغه مبه ر )( به خشیووه (.

َذا َلِفي الصُُّحِف الوَلٰ   وەصوحوف کە بۆ ئیرباهیم )( نێردراوە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )ِإنَّ هَٰ
)18( ُصُحِف ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسٰى( )العلی/18-19( واته : ئه م شتانه  که  مه به ست پێی ئه م سووره ته یه  له  
په ڕاوه کانی پێشرتدا بۆ پێغه مبه رانی تریش هاتووه و ئه م بابه تانه ی تیادا بووه )8)( له  سه حیفه و په ڕاو 
و کتابه کانی ئیرباهیم و موسادا )علیهام السالم( ئه م شتانه  هاتووه و گرنگی و بایه خی پێدراوه  بۆیه  له و 
کتێبانه ی پێغه مبه رانی تریشدا باسی ئه م بابه تانه  کراوه ، واته : شایه نی ئه وه یه  که  ئێوه ی موسڵامن گرنگی 

و بایه خی پێ بده ن(.

سێیەم/ بەڕاست دانانی ئەو هەوااڵنەی تێیدان بەمەرجێ دەسکاری نەکرابێت .

و  زارەکی  دەستکاری  تووشی  ئیرسائیل  بەنی  کتێبەکانی  کە  کردووینەتەوە  ئاگاداری  گەورە  خوای 
اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه( )املائدة/13( واته : وه   مەعنەوی بوونەتەوە ، خوای گەورە دەفەرموێت: )ُيَّرُِفوَن 
قسه و فه رمووده کاىن خواى گه وره  که  ئایه ته کانی ته ورات بوو له  جێی خۆی ئه یانگۆڕی و ده ستکاریان 
قسه و  ئاسامنیه کان  کتێبه   سه رجه م  که   ئه وه ى  له سه ر  به ڵگه یه   ئه کرد)ئه مه یش  ته ئویلیان  ئه کردو 

فه رمووده ى خواى گه وره یه و دروستکراو نیه (.

وە دەفەرموێت :)ُيَّرُِفوَن اْلَكِلَم ِمن بـَْعِد َمَواِضِعِه( )املائدة/41( واته : ده ستکاری ته ورات ئه که ن که  
وته  و فه رمووده ى خوای گه وره یه ، وه  له  شوێنه کانی خۆی ئه یگۆڕن وه کو ئایه تی ڕە جم که  ده ستکاریان 

کردبوو( .

وە دەفەرموێت :)َوِإنَّ ِمنـُْهْم َلَفرِيًقا يـَْلُووَن أَْلِسنـَتـَُهم اِبْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب 
َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّ َويـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن( )آل عمران/78( 
واته : وه  له ناو جووله که کانیشدا کۆمه ڵێک هه ن که  زمانیان گێڕو خوار ئه که نه وه  له  کاتی خوێندنه وه دا 
ته وراته که یه و  له   هه ر  ئه میش  بزانن  وا  گه وره و  خوای  دینه که ی  پاڵ  بده نه   تر  قسه ی  که   ئه وه ی  بۆ 
ئه یخوێننه وه  له  کاتێکدا که  قسه ی خۆیانه و له  کتابی خوای گه وره  نیه و شتی وا نه هاتووه  ، وه  ئه ڵێن: 
ئه مه ى که  ئێمه  ئه یخوێنینه وه  له الیه ن خوای گه وره وه  دابه زیوه  به اڵم ڕاست ناکه ن و له الیه ن خوای 

باوەڕبوون بە کتێبەکان
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گه وره وه  نیه  ، دیسان درۆ بۆ خوای گه وره  هه ڵئه به سنت و به ناو خوای گه وره وه  درۆ ئه که ن له  کاتێکدا 
خۆیشیان ئه زانن ئه مانه  گه وره ترین تاوانه (.

بەاڵم قورئانی پیرۆز ئەوا خوای گەورە پاراستنی گرتووەتە ئەستۆی خۆی ، دەفەرموێت :)ِإنَّ َنُْن نـَزَّْلَنا 
پیرۆزمان  ئێمه  خۆمان قورئانی   : ئه فه رمووێ  : خوای گه وره   )احلجر/9( واته  حَلَاِفظُوَن(  َلُه  َوِإنَّ  الذِّْكَر 
دابه زاندووه  له  رێگاى جربیله وه  )که  سوننه تیش ده گرێته وه ( وه  هه ر ئێمه  خۆیشامن ئه یپارێزین و که س 

ناتوانێ ده ستکاری بکات و زیادو که می لێ بکات یان گۆڕانکاری لێ بکات تا ڕۆژی قیامه ت(.

خوای گەورە خۆی پارستویەتی ، دەفەرموێت : )ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اِبلذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز 
يٍد( )فصلت/41- 42( واته : ئه و  ْن َحِكيٍم حَِ )41( ل َيْتِيِه اْلَباِطُل ِمن بـنَْيِ َيَدْيِه َول ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِّ
که سانه ی که  کوفریان کردووه  به و قورئانه  پیرۆزه  کاتێک که  بۆیان هاتووه  سزایان ده ده ین، که  قورئانی 
پیرۆزیش کتابێکی به عیززه ت و پارێزراوه  له الیه ن خوای گه وره وه و که س ناتوانێ ده ستکاری بکات و 
هاوشێوه ی سووره تێکی بچوکی بێنێته وه ))4( وه  ئیبلیس، یان باتڵ و پووچه ڵ ناتوانێ تێکه ڵ به  قورئانی 
پیرۆز بێت نه  له  پێشه وه ی نه  له  پاشه وه ی، له به ر ئه وه ی قورئان به  پاراستنی خوای گه وره  پارێزراوه  
له  ده ستکاری کردن و زیادو که م کردن ، وه  له الیه ن خوایه که وه  دابه زێندراوه  که  زۆر به  حیکمه ت و 

سوپاسکراوه ))4( .

 وە بە پێی ئەوە بنەمایەک دانراوە ، ئەو چیرۆک و هەوااڵنەی باسکراون لەکتێبەکانی )اهل الکتاب( 
کە بەزاراوەی )ئیرسائیلیات( نارساوە، لە سێ حاڵەت دەرناچێ : 

یەکێکیان/ لە گەڵ ئەوانەی کە لە قورئاندا هاتووە کۆکن .

ئێمەش باوەڕی پێدەکەین کە راسنت ، چونکە کتێبەکەمان شایەتی بۆ داوە ، وەکو باسی تۆفانەکە، و 
چیرۆکی ئیرباهیم ، و یوسف، و موسا )علیهم السالم( ، ونقومبوونی ئالو فیرعەون ، وە ئایەتەکانی عیسا 

)( ، وجگە لەوانەش، بە بێ ئەو وردەکارییەی کە تێیدایە .

دووەم/ جیاواز بێت لە گەڵ ئەوەی لە قورئاندا باسکراوە:

خۆیان  دەستەکانی  بە  وە   ، دایانهێناوە  خۆیان  ئەوە  چونکە   ، دەزانین  بەتاڵی  و  ناراست  بە 
مەی   )( پێغەمبەر  )لوط(  کە  دەڵێن  ئەوەی  وەکو   ، بادەدەن  پێ  زمانی  وە   ، نووسیویانە 
خواردووەتەوە ، و زینای لەگەڵ دوو کچەکەی خۆی کردووە، خوای گەورە لەو قسانە بیپارێزیت و دوور 
لە ئەو ، وە وتیان کە عیسا )( خوایە، یان کوڕی خوایە، یان سێیەمی سێ خواکەیە ، پاکی و بێگەردی 

بۆ خوای گەورە لەوەی کە دەیڵێن.

سێیەم/ نە کۆکە لە گەڵ قورئاندا و نە ناکۆکیشە.

باوەڕی پێناکەین و بە درۆیشی ناخەینەوە ، بە بەڵگەی ئەوەی کە پێغەمبەرمان )( فەرموویەتی : 
))إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدِّقوهم ول تكذبوهم ، وقولوا : آمنا ابهلل وكتبه ورسله فإن كان حقاً 
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ل تكذبوهم ، وإن كان ابطال ل تصدقوهم(()48( واتە : ئەگەر ئەهلی کیتاب قسەیەکی بۆ کردن ئەوا 
باوەڕیان پێ مەکەن و بە درۆیشیان مەخەنەوە ، وە بڵێن : باوەڕمان بە خوای گەورە و کتێبەکانی و 
پێغەمبەرانی هەیە ، جا ئەگەر حەق بێت ئەوا ئێوە بە درۆتان نەخستوەتەوە و ئەگەر باتڵ و راست 

نەبێت ئەوا ئێوە باوەڕتان پێیان نەکردووە (( . 

لە کاتێکدا کە بۆمان هەیە بیگێڕینەوە و باسی بکەین ، بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی پێغەمبەری 
خوا )( کە دەفەرموێت : ))حدثوا عن بن إسرائيل ول حرج(()49( واتە :- لە بەنی ئیرسائیلەوە باسەکان 
بگێڕنەوە بە بێ ئەوەی قەدەغە بێت((. وە زۆربەی هیچ سوودێکی تیانییە و هیچ پێویستیەکامن پێی 

نییە .

چوارەم/ حوکم کردن بەشەریعەتی قورئان.

پێش  تری  کتێبەکانی  هەموو  بەسەر  بێت  دەست  بااڵ  و  زاڵ   ، دابەزاندووە  قورئانی  گەورە  خوای 
خۆی ، بە واتای ئەوەی داوەر و ئەمین و شایەت بێت بەسەر ئەوانی ترەوە ، هەموو بەرژەوەندی و 
چاکەکانی لەخۆ گرتووە ، وە هەندێک لەحوکمەکانی پێش خۆی نەسخ کردووەتەوە و هەندێکی تریشی 
وەکو خۆی هێشتووەتەوە ، وە هەندێکی بۆ زیاد کردووە ، بۆیە دروست نییە شوێنی هیچ شەریعەتێک 
ئینجیلی کردووە  باسی تەورات و  ، خوای گەورە لەدوای ئەوەی  لە شەریعەتی قورئان  بکەوین جگە 
فەرموویەتی : )َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما بـنَْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكم بـَيـْنـَُهم 
ُ جَلََعَلُكْم  ُ َول تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـَْهاًجا َوَلْو َشاَء اللَّ ِبَا أَنَزَل اللَّ
ِفيِه  ِبَا ُكنُتْم  فـَيـُنـَبُِّئُكم  يًعا  َمْرِجُعُكْم جَِ اللَِّ  ِإَل  اْلَيـْرَاِت  فَاْسَتِبُقوا  آَتُكْم  َما  ِف  لِّيـَبـُْلوَُكْم  َولَِٰكن  َواِحَدًة  أُمًَّة 
 ُ ُ َول تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن يـَْفِتُنوَك َعن بـَْعِض َما أَنَزَل اللَّ َتَْتِلُفوَن )48( َوَأِن اْحُكم بـَيـْنـَُهم ِبَا أَنَزَل اللَّ
َن النَّاِس َلَفاِسُقوَن )49( أََفُحْكَم  ُ َأن ُيِصيبـَُهم بِبـَْعِض ُذنُوِبِْم َوِإنَّ َكِثريًا مِّ َا يُرِيُد اللَّ ِإلَْيَك فَِإن تـََولَّْوا فَاْعَلْم أَنَّ
اجْلَاِهِليَِّة يـَبـُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّ ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن( )املائدة/48-50( واته : ئه ی محمد )( ئێمه  
قورئانی پیرۆزمان بۆ دابه زاندووى به حه ق که  هیچ گومانێکى تێدا نیه  ، که  به ڕاستدانه ری کتێبه کانی 
پێش خۆیه تی له  ته ورات و ئینجیل به اڵم ئه م شایه ت و ئه میندارو بااڵده ست و حاکمه  به سه ریانه وه  
له به ر ئه وه ی ئه و کتابانه ی تری هه مووی نه سخ کرده وه و حوکمیانی سڕیه وه ، تۆ له  نێوان ئه وانیشدا 
حوکم به و قورئانه  بکه  که  خوای گه وره  دایبه زاندووه  ، وه  شوێن هه واو ئاره زووی ئه وان مه که وه  له و 
حه قه ی که  خوای گه وره  بۆتی دابه زاندووه  ، بۆ هه ر یه کێک له  ئێوه  شه ریعه ت و مه نهه ج و رێبازێکامن 
داناوه  ، ئه گه ر خوای گه وره  ویستی لێ بوایه  ئه یکردن به یه ک ئوممه ت و یه ک شه ریعه ت و یه ک کتاب 
و یه ک پێغه مبه ری ئه نارد به اڵم خوای گه وره  شه ریعه تی جیاواز کردوون بۆ ئه وه ی تاقیتان بکاته وه  له و 
کتێبانه ی که  بۆی ناردوون و ده رکه وێت کامتان شوێنی ئه که ون و کامتان شوێنی ناکه ون، وه  کامتان 
ده ستکاری ئه که ن و کامتان نایکه ن ، بۆیه  ئێوه  ده ستپێشخه ری و پێشبڕکێ بکه ن له  گوێڕایه ڵى خواى 

)48(  أخرجه أحمد برقم )5))7)( وأبو داود برقم )644)( من حديث أيب منلة األنصاري .

رواه البخاري برقم ))46)( من حديث عبدالله بن عمرو .  )49(

باوەڕبوون بە کتێبەکان
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

گه وره و شوێنکه وتنى شه ریعه ته که ى و باوه ڕ کردن به  قورئانه  پیرۆزه که ى و کاری چاکه  ، گه ڕانه وه تان 
هه ر بۆ الی خوای گه وره یه  و هه مووتان پێکه وه  بۆ الی خوای گه وره  ئه گه ڕێنه وه  ، له  ڕۆژی قیامه ت 
خوای گه وره  هه واڵتان پێ ئه دات له و شتانه ی که  له  دونیا ئێوه  ئیختیالف و جیاوازی و ناکۆکیتان هه بووه  
کێشه یه کیان  هه ر  ئه وان  وه   ده دات)48(  کافران  سزاى  ده داته وه و  موسڵامنان  پاداشتى  وه   له سه ری، 
هێنایه  الی تۆ جووله که کان یان گاوره کان ئه وه  تۆ حوکم و بڕیار بده  له  نێوانیاندا به و قورئانه ی که  خوای 
گه وره  دایبه زاندووه  نه ک به هه واو ئاره زووی ئه وان و شوێن هه واو ئاره زووی ئه وان نه که وی ، وه  ئاگادار 
به  حه قه که ت لێ نه شێوێنن و فێڵت لێ نه که ن له  هه ندێک له وه ی که  خوای گه وره  دایبه زاندووه  به وه ى 
ده ستکاری بکه ن و پێتی بگۆڕن ، ئه گه ر پشتیان هه ڵکردو ئه و حه قه یان له  تۆ وه رنه گرت ئه وه  بزانه  
خوای گه وره  ئه یه وێ به هۆی هه ندێک له  تاوانه کانیانه وه  سزایان بدات ، وه  زۆرێک له  خه ڵکی فاسیقن 
و حوکمی  ئه که ن  له  حوکمه که ی خوا  پشت  ئایا  ده رچوونه )49(  گه وره   گوێڕایه ڵی خوای  ڕێگاو  له   و 
جاهیلی و نه زانی و نه فامیان ئه وێ ، کێ هه یه  حوکمی باشرتو دادپه روه رترو به ره حم و سۆزو به زه ییرت 
بێ له  حوکمی خوای گه وره  به اڵم بۆ که سانێک که  یه قینیان هه بێ نه ک بۆ که سانێک که  نه فام و نه زان 
بن وه  شوێن هه واو ئاره زووی خۆیان که وتبێنت و به هه واو ئاره زوى خۆیان یاساو رێسا دابنێن هه روه کو 

خه ڵکى سه رده مى نه فامى وایان ده کرد)50( 

لِّْلَخائِِننَي  َتُكن  َول   ُ أَرَاَك اللَّ ِبَا  النَّاِس  بـنَْيَ  لَِتْحُكَم  اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ  ِإلَْيَك  أَنَزْلَنا  وە دەفەرموێت : )ِإنَّ 
َخِصيًما( )النساء/105( واته : ئه ی محمد )( ئێمه  ئه م قورئانه  پیرۆزه مان بۆ دابه زاندوویت که  حه قه  ، بۆ 
به وه ی که  خوای گه وره    ، دادپه روه ری  و  به حه ق  بده ی  نێوان خه ڵکیدا  له   بڕیار  و  ئه وه ی که  حوکم 
له و که سانه   به رگری  ئێوه  مشتومڕو  ، وه   ڕێنامییت ده کات  یان  ئیلهام  به   یان  به وه حی  ئه دا  نیشانت 

مه که ن که  دزی ئه که ن و خائین و ناپاکن تا نه زانی کێ له سه ر حه قه و کێ له سه ر حه ق نیه (.

پێنجەم/ باوەڕبوون بەقورئان بە هەموو ئایەتەکان، نەک باوەڕ بە هەندێکی بکات و 
باوەڕ بە هەندێکی نەکات :

ِلَك  ذَٰ يـَْفَعُل  َمن  َجزَاُء  َفَما  بِبـَْعٍض  َوَتْكُفُروَن  اْلِكَتاِب  بِبـَْعِض  )أَفـَتـُْؤِمُنوَن   : خوای گەورە دەفەرموێت 
تـَْعَمُلوَن(  َعمَّا  ِبَغاِفٍل   ُ اللَّ َوَما  اْلَعَذاِب  َأَشدِّ  ِإَلٰ  يـَُردُّوَن  اْلِقَياَمِة  َويـَْوَم  نـَْيا  الدُّ احْلََياِة  ِف  ِخْزٌي  ِإل  ِمنُكْم 
)البقرة/85( واته : ئایا ئێوه  باوه ڕتان به هه ندێ له و شتانه  هه یه  که  له  کتابه که تاندا هه یه  که  ته وراته  
وه کو ئازاد کردنی دیل به  پاره ، وه  باوه ڕتان به  هه ندێکی نیه  وه کو کوشتنی یه کرتی و ده رکردنی یه کرتی، 
هه ندێکی جێبه جێ ئه که ن و هه ندێکی جێبه جێ ناکه ن ، هه ر که سێ ئیامنی به هه ندێ له  کتابی خوای 
گه وره  هه بێ و ئیامنی به هه ندێکی نه بێ سزای ئه م که سانه  هیچ شتێک نیه  ته نها سه رشۆڕی نه بێ له  
ژیانی دونیادا ، وه  له  ڕۆژی قیامه تیش ئه گه ڕێنه وه  بۆ سه خترتین سزا ، وه  خوای گه وره  بێئاگا نیه  له و 

کرده وانه ی که  ئێوه  ئه یکه ن که  یاریکردنه  به  ئایه ته کانی خوای گه وره (.
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وە دەفەرموێت : )َها أَنُتْم أُولِء تُِبُّونـَُهْم َول يُِبُّوَنُكْم َوتـُْؤِمُنوَن اِبْلِكَتاِب ُكلِِّه( )آل عمران/119( واته : 
ئێوه ى ئیامندارن که  دووڕووه کانتان خۆش ئه وێ که  باوه ڕیان ئاشکرا کردووه  به اڵم ئه وان ئێوه یان خۆش 

ناوێ ، ئێوه  ئیامنتان به هه موو کتابه  ئاسامنیه کان هه یه(.

وە  تێیدا،  جیاوازیکردن  و  کردنی  دەستکاری  شاردنەوەو  حەرامبوونی  شەشەم/ 
بەرپەچدانەوەی هەندێکی بەهەندێکی.

ُ ِميثَـاَق الَِّذيـَن أُوتُـوا اْلِكتَـاَب لَتـُبـَيِّنـُنَّـُه لِلنَّـاِس َول َتْكُتُمونَـُه  خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )َوِإْذ َأَخـَذ اللَّ
فـَنـَبَـُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهـْم َواْشـتـََرْوا بِـِه َثَنًـا قَِليـال فَِبْئـَس َمـا َيْشـتـَُروَن( )آل عمـران/187( واتـه : وه  خـوای گـه وره  
به ڵێـن و په یامنـی لـه  ئه هلـی کتـاب وه رگـرت لـه  جووله کـه و گاوره کان ، ئه بـێ پێغه مبه رایه تـی محمـد 
)( بـۆ خه ڵـک ڕوون بکه نـه وه و نه یشـارنه وه  بـه اڵم ئه مـان ئـه و عه هدو به ڵێنه یـان فڕێدایه  پشـتیان ، 
وه  شـتێکی کـه م و دونیایه کـی که مـی له ناوچوویـان پـێ کـڕی ، کـه  ئه مه  بـه  دڵنیایى خراپرتین شـته  که  

دونیایـان کـڕی و ئـه و عه هـدو په یامنـه ی خـوای گه وره یـان گۆڕیـه وه  بـه  دونیا( .

ُ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتـَُروَن ِبِه َثًَنا قَِليال أُولَِٰئَك َما َيُْكُلوَن  وە دەفەرموێت :  )ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اللَّ
ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َول يـُزَكِّيِهْم َوَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم )174( أُولَِٰئَك الَِّذيَن اْشتـََرُوا  ِف بُطُوهِنِْم ِإل النَّاَر َول ُيَكلُِّمُهُم اللَّ
ِلَك بَِنَّ اللََّ نـَزََّل اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ َوِإنَّ  الضَّالَلَة اِبْلَُدٰى َواْلَعَذاَب اِبْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصبـََرُهْم َعَلى النَّاِر )175( ذَٰ
: ئه و که سانه ی که  ئه و شتانه   )البقرة/174-176( واته  بَِعيٍد(  ِشَقاٍق  َلِفي  اْلِكَتاِب  ِف  اْختـََلُفوا  الَِّذيَن 
 )( ئه شارنه وه  که  خوای گه وره  له  کتابدا دایبه زاندووه  دیسان جووله که یه  که  سیفه تی پێغه مبه ری خوا
ئه شارنه وه  که  له  ته ورات و ئینجیلدا خوای گه وره  باسی کردووه  ، وه  ئه وانه  به م کاره یان شتێکی که م 
له  دونیای پێ ده ست ئه خه ن ، ئا ئه مانه  هیچ شتێک ناخۆن و ئه وه ی که  په یدای ئه که ن به شاردنه وه ی 
ئه و حه قه  ته نها ئاگرێکه  له ناو سکیاندا ده بێته  هۆی سزای ئاگری دۆزه خ بۆیان ، وه  خوای گه وره  له  
ڕۆژی قیامه ت قسه یان له گه ڵدا ناکات قسه یه ک که  پێیان خۆشه  چونکه  لێیان توڕەیە، وه  پاکیان ناکاته وه  
له  کرده وه  پیسه کانیان ، وه  سزایه کی زۆر به ئێش و ئازاری بۆ داناون)74)( چونکه  ئه مانه  هیدایه تیان 
گۆڕیه وه  به  گومڕایی ، وه  لێخۆشبوونی خوای گه وره یان گۆڕیه وه  به  سزای خوای گه وره  ، ئای چه ندێ 
ئاگری دۆزه خ)75)( خوای گه وره  ئه م  ئارام بگرن له سه ر  ئایا ئه توانن  ئاگری دۆزه خ،  به ئارامن له سه ر 
که   ئه وانه یشی  نه یشارنه وه    بکه نه وه و  باڵوی  زانایان  پێویسته   دابه زاندۆته  خواره وه   به  حه ق  کتابه ی 
جیاوازیان هه یه  سه باره ت به و کتابه  که  قورئانه  هه ندێکیان ئه ڵێن: سیحره و هه ندێکیان ئه ڵێن: فاڵه و 
هه ندێکیان ئه ڵێن: شیعره ، ئه وانه  له  خیالف و ناکۆکی و جیاوازی و دژایه تیه کی دووردان و له  حه ق 

دوورکه وتوونه ته وه )76)(

َذا ِمْن ِعنِد اللَِّ لَِيْشتـَُروا ِبِه َثًَنا قَِليال  وە دەفەرموێت :  )فـََوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب ِبَْيِديِهْم ُثَّ يـَُقوُلوَن هَٰ
َّا َيْكِسُبوَن( )البقرة/ 79( واته : تیاچوون و له ناوچوون و هه ڕە شه ی  َّا َكتـََبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّم مِّ فـََوْيٌل لَُّم مِّ
سه خت و سزای دۆزه خ بۆ ئه و که سانه ی که  به  ده ستی خۆیان و به هه واو ئاره زووی خۆیان ئه و کتابانه  

باوەڕبوون بە کتێبەکان
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ئه نووسنه وه ، ئه م ئایه ته  له سه ر زانایانی جوله که  دابه زیووه  ، پاشان ئه یده نه  پاڵ خوای گه وره و ئه ڵێن 
ئه مه  له الیه ن خوای گه وره وه  هاتووه و فه رمووده ی خوای گه وره یه  ، بۆ ئه وه ی که  دونیایه کی که می پێ 
بکڕن و پاره یه کی که میان پێ ده ست بکه وێ ، تیابچن بۆ شتێک که  به ده ستی خۆیان نوسیویانه  ، وه  

تیابچن بۆ ئه و پاره  که مه ی دونیا که  له به رامبه ر گۆڕینی که المی خوای گه وره  ده ستی ئه خه ن(.

َا َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـَْلُكْم ِبََذا ، َضَربُوا  پێغەمبەری خوا )( کۆمەڵێکی بینی مشتومڕیان دەکرد، وتی:)ِإنَّ
َفَما  بِبـَْعٍض ،  بـَْعَضُه  ُتَكذِّبُوا  َفاَل  بـَْعًضا ،  بـَْعُضُه  نـََزَل ِكَتاُب اللَِّ ُيَصدُِّق  َا  َوِإنَّ بِبـَْعٍض ،  بـَْعَضُه  ِكَتاَب اللَِّ 
َعِلْمُتْم ِمْنُه فـَُقوُلوا َوَما َجِهْلُتْم َفِكُلوُه ِإَل َعاِلِمِه()50(  واتە : ئەوانەی پێش ئێوە بە هۆی ئەم کارەیانەوە بە 
هەالکەتدا چوون ، کیتابەکەی خوایان دەدا بە یەکدا ، جا دڵنیابن خوای گەورە کیتابەکەی دابەزاندووە 
هەندێکی هەندەکەی تر پشرتاست دەکاتەوە ، بۆیە هەندێکی بە درۆ مەخەنەوە بە هەندەکەی تری ، 

ئەوەی لێی دەزانن بیڵێن و ئەوەی نایزانن ئەوا بیگێڕنەوە بۆ ئەو کەسەی لێی دەزانێت )زاناکان(.

رواه أحمد برقم ))674( من حديث عبدالله بن عمرو .  )50(
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بریتییە لە ئەو بیروباوەڕە چەسپاوە کەوا خوای بەرز و بڵند لە مرۆڤەکاندا پیاوانێکی هەڵبژاردووە، 
درووست  بگەیەننە  خوا  پەیامەکەی   ، ترسێنەر  موژدەدەرو  بە  کردوویانیەتی   ، کردوون  بۆ  وەحی 
کراوەکانی و بۆ ئەوەی تەنها ئەو بپەرسنت ، وە دوور بکەونەوە لە تاغووت ، وەکو ڕەحمەتێک بۆیان و 

بەڵگەیەکیش بێت بە سەریانەوە.

يٌع َبِصرٌي( )احلج/75(  ُ َيْصَطِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسال َوِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّ سَِ خوای گەورە دەفەرموێت : )اللَّ
و  ئیرسافیل  و  وه کو)جربائیل  هه ڵئه بژێرێ  خۆی  نێردراوی  فریشته کان  له   خۆی  گه وره   خوای   : واته 
، له ناو خه ڵکیشدا پێغه مبه ران هه ڵئه بژێرێ، مه الئیکه ته کان وه کو نێردراو بۆ  میکائیل و ملک املوت( 
به   ئه یانکات  هەڵئەبژێرێ  که سانێک  مرۆڤیشدا  له ناو  فه رمانی خوا،  دانی  ئه نجام  بۆ  پێغه مبه ران  الی 

پێغه مبه ری خۆی ، به  دڵنیایى خوای گه وره  زۆر بیسه رو بینایه (.

وە دەفەرموێت : )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِإل رَِجال نُّوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم ل تـَْعَلُموَن( 
ئیلال  پێغه مبه ر  به   نه ناردووه   که سێکامن  هیچ  تۆشدا  پێش  له    )( محمد  ئه ی   : واته  )النحل/43( 
پیاوانێک بوونه  که  وه حیامن بۆ ناردوون و که سیان فریشته  نه بوونه  ، ئه ی مورشیکان ئێوه  پرسیار له  
ئه هلی زیکر له  باوه ڕدارانی ئه هلی کتاب بکه ن ئه گه ر نازانن ئه وان پێتان ئه ڵێن که  سه رجه م پێغه مبه ران 

مرۆڤـ بوونه و که سیان مه الئیکه ت نه بوونه(.

 ُ اللَّ وََكاَن  الرُُّسِل  بـَْعَد  ُحجٌَّة  اللَِّ  َعَلى  لِلنَّاِس  َيُكوَن  لَِئال  َوُمنِذرِيَن  رِيَن  مَُّبشِّ )رُُّسال   : وە دەفەرموێت 
َعزِيزًا َحِكيًما( )النساء/165( واته : پێغه مبه رانێک که  خوای گه وره  ناردوویانیه تی موژده ده رن بۆ ئه و 
به   ئه که ن  ئه و که سانه ی سه رپێچیان  بۆ  ترسێنه رن  به هه شت وه   به   ئه که ن  که سانه ی که  گوێڕایه ڵیان 
دۆزه خ ، تا له  دوای ناردنی پێغه مبه ران خه ڵکی حوججه و به ڵگه و عوزریان نه مێنێ الی خوای گه وره و 
و  به عیززه ت  زۆر  گه وره   خوای  وه    ، نه گه یاندووه   ئێمه   به   تۆی  په یامی  که سێک  هیچ  خوایه   بڵێن: 

کاربه جێیه (.

َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت( )النحل/36( واته : وه   وە دەفەرموێت : )َوَلَقْد بـََعثـَْنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسول أَِن اْعُبُدوا اللَّ
به دڵنیایى ئێمه  بۆ هه موو کۆمه ڵه  خه ڵک و نه ته وه یه ک له  شوێنێک ژیابێنت پێغه مبه رێکامن بۆ ناردوون ، 
ئیشی هه موو پێغه مبه ران ئه وه  بووه  به  خه ڵکه که یان وتووه : ئه ى خه ڵکینه  به تاک و ته نها خوای گه وره  

بپه رسنت و شه ریک بۆ خوا دامه نێن وه  خۆتان دووربخه نه وه  له  تاغوته کان(.

ئەو شتانەی لە باسی باوەڕبوون بە پێغەمبەراندا لە خۆ دەگرێت :

و  ویست  بە  تەنها   ، خواوەیە  لەالیەن  پەیامەکەیان  کە  بەوەی  باوەڕبوون  یەکەم/ 
داناییەکەی خۆی.

 ُ اللَّ اللَِّ  ُرُسُل  أُوِتَ  َما  ِمْثَل  نـُْؤَتٰى  نُـّْؤِمَن َحىتَّٰ  َلن  قَاُلوا  آيٌَة  َجاَءتـُْهْم  )َوِإَذا  خوای گەورە دەفەرموێت: 
َأْعَلُم َحْيُث َيَْعُل رَِسالََتُه( )النعام/124( واته : وه  ئه گه ر هه ر نیشانه و موعجیزه یه ک، یان ئایه تێک له  
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ئایه ته کانی خوای گه وره یان بۆ بێت ئه ڵێن: ئێمه  ئیامن ناهێنین تا ئێمه ش نه بین به  پێغه مبه ری خواو 
وه کو ئه و وه حیامن بۆ نەیەت ، خوای گه وره  خۆی باشرت ئه زانێ که  په یامی خۆی به کێ ئه دا وه  کێ 

هه ڵئه بژێرێ و کێ گونجاوه  بۆ ئه وه ی بیکات به  پێغه مبه ری خوا(.

 )31( َعِظيـٍم  اْلَقْريـَتـَـنْيِ  ـَن  مِّ َرُجـٍل  َعلَـٰى  اْلُقـْرآُن  ـَذا  هَٰ نـُـّزَِل  لَـْول  )َوقَالُـوا  خـوای گـەورە دەفەرموێـت: 
بـَْعـٍض  فـَـْوَق  بـَْعَضُهـْم  َوَرفـَْعنَـا  نـْيَـا  احْلَيَـاِة الدُّ بـَيـْنـَُهـم مَِّعيَشـتـَُهْم ِف  َقَسـْمَنا  َربِّـَك َنْـُن  يـَْقِسـُموَن َرْحَـَت  َأُهـْم 
َـّا َيَْمُعـوَن( )الزخـرف/31- 32( واتـه : وه   َدَرَجـاٍت لِّيـَتَِّخـَذ بـَْعُضُهـم بـَْعًضـا ُسـْخرِيًّ َوَرْحَـُت َربِّـَك َخيـْـٌر مِّ
وتیـان: باشـه  ئه گـه ر ئه مـه  قورئانـه و له الیـه ن خـواوه  هاتـووه  بـۆ ئـه م قورئانـه  دانه به زیوه تـه  سـه ر 
پیاوێکـی گـه وره  لـه م دوو شـاره  )لـه  مه ککـه و تائیـف()))( خـوای گـه وره  ئه فه رمـووێ: ئایـا ئـه وان 
ڕە حمه تـی خـوای گـه وره ، واتـه : پێغه مبه رایه تـی دابـه ش ئه کـه ن و بـه  خه ڵکـی ئه به خشـن ، ئێمـه  
ژیـان و بژێـوی ئه وامنـان دابـه ش کـردووه  لـه  ژیانی دونیـادا ، وه  پلـه ی هه ندێکیامنان بـه رز کردۆته وه  
به سـه ر هه ندێکیانـدا لـه  دونیـادا بـه  ده وڵه مه نـدی و ده سـه اڵت و هێـزو توانـا ، تـا هه ندێکیـان خزمه تـی 
هه ندێکیـان بکـه ن بـه  کـرێ و پـاره ، یـان هه ندێکیـان گاڵتـه  بـه  هه ندێکیـان ئه کـه ن بـه وه ی کـه  هه یانه  ، 
بـه اڵم ڕە حمه تـی خـوای گه وره  باشـرتین شـتێکه  کـه  مرۆڤ کـۆی بکاته وه  نه ک ده سـه اڵت و پاره و شـته  

دونیاییه کان)))(

جا پێغەمبەرایەتی و نبووەت بە هۆی ریازەت )مەشقی دەروونی( و تێکۆشانەوە بە دەست نایەت ، 
هەروەکو هەندێک لە زەندیقە صۆفییەکان دەڵێن ، هەروەها بە دەست نایەت لە رێگای کۆبوونەوەی 
لە  هەندێ  هەروەکو   ، )هاوحاڵبوون(  کاریگەربوون  و  )خەیاڵکردن(  سەرنجدان  و  پیرۆزەکان  هێزە 
فەیلەسوفەکان بانگەشەی بۆ دەکەن ، بەڵکو ئەوە تەنها هەڵبژاردەی خوایە و بەس ، وە فەزڵێکە لە 

الیەن خوداوە ، بۆ ئەو کەسەی خۆی بزانێت شایستەی ئەوەیە لە بەندە بەرێز و چاکەکانی .

دووەم/ باوەڕبوون بە هەموو پێغەمبەرانی خوا ، ئەوانەی کە ناویان دەزانین بە دیاری 
کراوی ، وە ئەوانەشی کە ناویان نازانین ، باوەڕ بەهەموویان دێنین بە شێوەیەکی گشتی.

جا ئەوانەی کە ناوی ئەزانین ، لەوانە : لەم ئایەتەدا باسکراون لەدوای ناوی ئیرباهیمەوە )( ـ 
خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَوَهبـَْنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب ُكال َهَديـَْنا َونُوًحا َهَديـَْنا ِمن قـَْبُل َوِمن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد 
ِلَك َنْزِي اْلُمْحِسِننَي )84( َوزََكرِيَّ َوَيَْيٰ َوِعيَسٰى َوِإْلَياَس  َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسٰى َوَهاُروَن وََكذَٰ
َن الصَّاحِلِنَي )85( َوِإْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا وَُكال َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنَي( )النعام/86-84(  ُكلٌّ مِّ
واته : وه  ئیسحاقامن به  ئیرباهیم )علیهام السالم( به خشی کاتێک که  خۆى و ساره ى خێزاىن بێئومێد بوون 
له  منداڵ، وه  له  نه وه ی ئیسحاقیش یه عقوبیشامن )علیهام السالم( پێی به خشی و کوڕە زاى خۆى بینى ، 
وه  هیدایه تی هه موویامنان دا ، وه  پێش ئه مانیش هیدایه تی نوحامن )( دا ، وه  له  نه وه ی ئه مانیش 
داودو سوله یامن و ئه یوب و یوسف و موىس و هارون )علیهم السالم( هیدایه تی هه موومان داون وه  
هه موومان کردوون به  پێغه مبه ر ، به م شێوازه  پاداشتی چاکه کاران ئه ده ینه وه )84( وه  هیدایه تی زه که ریاو 
، وه  ئه مانه  هه موویان له   پێغه مبه ر  به   السالم( داوه و کردوومانن  ئیلیاسامن )علیهم  یه حیاو عیىس و 



85

پیاوچاکان و پێغه مبه رانی خوای گه وره  بوونه )85( وه  ئیسامعیل و یه سه ع ، که  وتراوه : خرضه ، یاخود 
وتراوه : هاوه ڵی ئیلیاس بووه ، وه  یونس و لوطیش )علیهم السالم( ئه مانه  هه موومان هیدایه ت داون 
وه  کردوومانن به  پێغه مبه ر ، وه  هه موو ئه م پێغه مبه رانه  فه زڵامن داون به سه ر هه موو جیهاندا به وه ی 

ئه مانه  وه حیان بۆ هاتووه و کراون به  پێغه مبه رو له  خه ڵکی باشرتن)86(.

نـَْقُصْص  لَّْ  مَّن  َوِمنـُْهم  َعَلْيَك  َقَصْصَنا  مَّن  ِمنـُْهم  قـَْبِلَك  مِّن  ُرُسال  أَْرَسْلَنا  )َوَلَقْد   : دەفەرموێت  وە 
َعَلْيَك( )غافر/78( واته : وه  به  دڵنیایی له  پێش تۆیشدا چه نده ها پێغه مبه رانی ترمان ناردووه  ، هه یانه  
به سه رهاتیامن بۆت  ، وه  هه یشه  چیرۆک و  به سه رهاتیامن بۆت گێڕاوه ته وه  )که  که میانه (  چیرۆک و 

نه گێڕاوه ته وه )که  زۆربه یانه (

جا واجیب ئەوەیە باوەڕ بە هەموویان بهێنین ، چونکە بانگەوازی هەموویان یەکە ، خوای گەورە 
َن الدِّيِن َما َوصَّٰى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـَْنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـَْنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسٰى  دەفەرموێت : )َشرََع َلُكم مِّ
َوِعيَسٰى َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َول تـَتـََفرَُّقوا ِفيِه..( )الشورى/13( واته : خوای گه وره  ته رشیع و یاسای بۆ ئێوه  
داناوه  له م دینه دا، وه  وه سیه ت و ئامۆژگاری بۆ نوح پێغه مبه ر )( کردووه  به  یه کخواپه رستی وه  
ئه وه ی که  به وه حی بۆ تۆمان ناردووه ، وه  ئه وه ی که  ئامۆژگاری ئیرباهیم و موسی و عیسامان )علیهم 
السالم( پێکردووه  که  له  ته وحید دا هه موویان یه ک بوونه  ، ئامۆژگاری بۆ هه ر هه موویان ئه وه  بووه  
که  دینی خوای گه وره  باڵو بکه نه وه و جێگیرو دامه زراوی بکه ن، به اڵم ته فره قه و په رته وازه یی و پارچه  

پارچه یی له  دیندا دروست مه که ن(.

 : دەفەرموێت  گەورە  خوای  بەهەموویان،  کوفرکردنە  یەکێکیان  بە  باوەڕنەبوون  و  کوفرکردن  بۆیە 
َبْت قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِلنَي( )الشعراء/105( واته : قه ومی نوح )( سه رجه م پێغه مبه رانیان به درۆ  )َكذَّ

زانی(.

هەرچەنـدە ئـەو یەکـەم پێغەمبـەرە ، بۆیـە بۆمـان نییە جیـاوازی بکەیـن لە نێـوان پێغەمبەرانی خـوادا ، 
وە باوەڕبـوون بـە هەندێکیـان بکەیـن و بـاوەڕ بـە هەندەکـەی تـر نەکەیـن ،  هەرکەسـێ ئـەوەی کـرد 
ئـەوا کوفـری کـردووە ، خـوای گـەورە دەفەرموێـت: )ِإنَّ الَِّذيـَن َيْكُفـُروَن اِبللَِّ َوُرُسـِلِه َويُرِيـُدوَن َأن يـَُفّرِقُـوا 
لِـَك َسـِبيال )150( أُولَٰئِـَك  بـَـنْيَ اللَِّ َوُرُسـِلِه َويـَُقولُـوَن نُؤِمـُن بِبـَْعـٍض َوَنْكُفـُر بِبـَْعـٍض َويُرِيـُدوَن َأن يـَتَِّخـُذوا بـَـنْيَ ذَٰ
ُهـُم اْلَكافِـُروَن َحقًّـا َوَأْعتَـْدَن لِْلَكاِفرِيـَن َعـَذااًب مُِّهينًـا )151( َوالَِّذيـَن آَمنُـوا اِبللَِّ َوُرُسـِلِه َولَْ يـَُفّرِقُـوا بـَـنْيَ َأَحـٍد 
ُ َغُفـورًا رَِّحيًمـا( )النسـاء/150-152( واتـه : بـه  دڵنیایى ئه و  نـُْهـْم أُولَٰئِـَك َسـْوَف يـُْؤتِيِهـْم ُأُجوَرُهـْم وََكاَن اللَّ مِّ
که سـانه ی کـه  کوفـر ئه کـه ن به خـوای گـه وره و بـه  پێغه مبه رانـی ، وه  ئه یانـه وێ جیـاوازی بخه نـه  نێوان 
خـواو پێغه مبه رانـی بـه وه ی کـه  ئه ڵێـن: ئێمـه  ئیاممنـان به خـوا هه یـه  بـه اڵم ئیـامن بـه  پێغه مبـه ران 
ناهێنـن، یاخـود ئه ڵێـن: ئێمـه  ئیـامن به هه نـدێ لـه  پێغه مبـه ران دێنیـن وه  کوفریـش بـه  هه ندێکیـان 
ئه که یـن، وه  ئه یانـه وێ بـه  حیسـابی خۆیـان ڕێـگاو دینێکـی مـام ناوه نـد بگرنـه  بـه ر)50)( به ڕاسـتی 
کافـری راسـته قینه  و تـه واو ئه مانـه ن ، وه  بـۆ کافرانیـش له نـاو ئاگـری دۆزه خ سـزایه کامن دانـاوه  کـه  
ڕیسـواو سه رشـۆڕیان ئه که یـن))5)( وه  ئـه و که سـانه ی کـه  ئیامنیـان به خـواو بـه  پێغه مبه رانـی خـوا 
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86

عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

هێنـاوه  کـه  باوه ڕدارانـن ، وه  جیاوازیـان نه خسـتۆته  نێـوان هیـچ کام لـه  پێغه مبـه ران باوه ڕیـان بـه  
هـه ر هه موویـان هێنـاوه  ، ئه مانـه  ئه جـرو پاداشـتی خۆیـان وه رئه گـرن به دڵنیایـی ، وه  خـوای گـه وره  

زۆر لێخۆشـبوو به ڕە حـم و به زه ییـه ))5)(.

سێیەم/ بەڕاستدانان و قەبوڵ کردنی ئەو هەوااڵنەی کە لەالیەن خوداوە بە ئێمەیەیان 
راگەیاندووە :

خوای گەورە دەفەرموێت : )َي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم الرَُّسوُل اِبحلَْقِّ ِمن رَّبُِّكْم َفآِمُنوا َخيـْرًا لَُّكْم َوِإن َتْكُفُروا 
ُ َعِليًما َحِكيًما( )النساء/170( واته : ئه ی خه ڵکی پێغه مبه رێکتان  فَِإنَّ للَِِّ َما ِف السََّماَواِت َوالْرِض وََكاَن اللَّ
له الیه ن خوای گه وره وه  بۆ هاتووه  که  محمده  )( حه قه و ڕاسته  ، ئیامنی پێ بێنن ئه مه  بۆ خۆتان 
باشرته  ، به اڵم ئه گه ر کوفری پێ بکه ن و له سه ر کوفرتان به رده وام بن ئیامنی پێ نه هێنن ، ئه وا به  دڵنیایى 
گه وره   گه وره یه  وه  خوای  نێوانیاندا هه یه  هه مووی موڵکی خوای  و  زه وی  و  ئاسامنه کان  له   هه رچی 
توانای هه یه  که  سزاتان بدات وه  هیچ له  موڵکی خوا که م ناکات وه  خوای گه وره  پێویستی به  ئیامن 

هێنانی ئێوه  نیه  ، وه  خوای گه وره  زۆر زاناو کاربه جێیه (.

اْلُمتَـُّقوَن( )الزمر/33( واته : وه  ئه و  ِبِه أُولَِٰئَك ُهُم  ْدِق َوَصدََّق  وە دەفەرموێت : )َوالَِّذي َجاَء اِبلصِّ
یان  یان جربیله ،   ،  )( پێغه مبه ری خوایه   که   یه کخواپه رستی هێناوه   ته وحیدو  و  ڕاستی  که سه ی که  
سه رجه م پێغه مبه رانه  ، وه  ئه وانه یشی که  به ڕاستیان داناوه ، واته : باوه ڕداران، یان وتراوه : مه به ست پێی 
)ئه بوبه کری صدیق( ە )خواى لێ رازى بێت( که  یه که م که س بوو ئیامنی هێناوه  ، ئا ئه مانه  به ڕاستی 

که سانێکی موتته قی و له  خواترس و خۆپارێزن(.

وە دەفەرموێت : )َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوٰى )1( َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوٰى )2( َوَما يَنِطُق َعِن اْلََوٰى )3( ِإْن 
ُهَو ِإل َوْحٌي يُوَحٰى )4( َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوٰى )5(( )النجم/1- 5( واته : خوای گه وره  سوێند ئه خوات به  
ئه ستێره  کاتێک که  نزم ئه بێته وه و الر ئه بێته وه  بۆ ئاوابوون و دیار نه مان له  کاىت به ره به یاندا))( ئه مه  
وه اڵمی سوێند خواردنه که یه : که  ئه م هاوه ڵه ی ئێوه  که  محمده  )( ، گومڕا نه بووه  له به ر نه زاىن، وه  
له  حه ق الی نه داوه  له سه ر زانیارى، وه  قسه ی به تاڵی نه کردووه ))( وه  له  هه واو ئاره زووی خۆیه وه  
قسه  ناکات به ڵکو ئه وه ی که  ده یڵێ قورئانه و))( ته نها وه حیه و له الیه ن خوای گه وره وه  به  وه حی بۆی 
هاتووه  )4( جربیل فێری کردووه و له الیه ن خوای گه وره وه  هاتووه و وه حی بۆ هێناوه  که  زۆر به هێزه و 

هێزێکی زۆر سه ختی هه یه )5( 

گەورە  خوای  ئەوانەی   ، هاتوون  پێشووەکان  پێغەمبەرە  دەربارەی  هەوااڵنەی  ئەو  هەموو 
لە  داناوە  بەڕاستی   )( پێغەمبەرەکەی  کە  ئەوانەی  یان   ، کتێبەکەیدا  لە  سەملاندوویەتی 
سووننەتەکەیدا ، واجیبە باوەڕی پێ بهێرنێت ، بەاڵم ئەوانەی دەوترێت دەربارەیان کە لە ئیرسائیلییاتدا 
هەیە ، ئەوا هەروەکو ئەوەی لە باسی باوەڕبوون بە کتێبەکان باس کرا ئاواش هەمان باوەڕمان هەیە ، 
ئەوانەشی کە بەسەنەد و ڕیوایەت کراون دراونەتە پاڵ پێغەمبەرمان محمد )( ، ئەوا فەرموودەناسەکان 
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لێکۆڵینەوەی تێدا دەکەن ، بۆ زانین دەربارەی دروست و نادروستەکان ، هەر فەرموودەیەک بە ڕاست 
دانرا واجیبە قبوڵی بکەین و باوەڕی پێ بکەین.

چوارەم/ گوێڕایەڵی کردنیان و شوێن کەوتنیان و داوەری کردن بۆالیان.

( )النساء/64( واته : وه  ئێمه   خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإل لُِيطَاَع بِِْذِن اللَِّ
هیچ پێغه مبه رێکامن نه ناردووه  ئیلال بۆ ئه وه  نه بێ که  به  ئیزنی خوای گه وره  گوێڕایه ڵی بکرێت(

جا واجیبە لەسەر هەموو ئوممەتێک گوێڕایەڵی ئەو پێغەمبەرە )( بکات کە بۆیان نێردراوە و شوێنی 
بکەون ، کاتێک کە کۆتاییەکەیان محمد )( بوو ، شەریعەتەکەی نەسخی هەموو شەریعەتەکانی پێش 

کردەوە ، گوێڕایەڵی کردن و شوێن کەوتنی فەرزە لەسەر هەموو ئەوانەی کە ناویان بیستووە.

ِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتواًب  ُدونَُه  يَِ الَِّذي  المِّيَّ  النَّيبَّ  الرَُّسوَل  يـَتَِّبُعوَن  )الَِّذيَن   : دەفەرموێت  گەورە  خوای 
التَـّْورَاِة َواإلِنيِل َيُْمُرُهم اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِلُّ َلُُم الطَّيَِّباِت َوُيَّرُِم َعَلْيِهُم اْلََباِئَث َوَيَضُع 
َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َوالْغالَل الَِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبـَُعوا النُّوَر الَِّذي أُنزَِل َمَعُه 
السََّماَواِت  ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  يًعا  ِإلَْيُكْم جَِ اللَِّ  َرُسوُل  ِإّنِ  النَّاُس  أَيُـَّها  َي  ُقْل  اْلُمْفِلُحوَن )157(  ُهُم  أُولَِٰئَك 
َواتَِّبُعوُه  وََكِلَماتِِه  اِبللَِّ  يـُْؤِمُن  الَِّذي  المِّيِّ  النَّيبِّ  َوَرُسولِِه  اِبللَِّ  َفآِمُنوا  َوُيِيُت  ُيِْيي  ُهَو  ِإل  ِإلََٰه  ل  َوالْرِض 
تـَْهَتُدوَن( )العراف/157 -158( واته : ئه و که سانه ی که  شوێن ئه و پێغه مبه ره  )( ئه که ون  َلَعلَُّكْم 
( بووه  واته  : نه خوێنده وار بووه  وه  بۆ الی  که  ره سول و نه بی بووه  نێردراوی خوای گه وره  بووه  )المِّيَّ
قه ومێکی نه خوێنده وار نێردراوه  که  عه ره ب بوونه  ، که  جووله که و گاوره کانیش له  الی خۆیان سیفه تی 
ئه و پێغه مبه ره  که  محمده  )( ، ئه بینن و نوورساوه  ، ئه و پێغه مبه ره  )( فه رمانیان پێ ئه کات به  
هه موو کارێکی چاک، که  چاکرتینیان په رستنى خواى گه وره یه  به  تاک و ته نها ، وه  قه ده غه و ڕێگریان لێ 
ئه کات له  هه موو کارێکی خراپ، که  خراپرتینیان هاوبه ش بڕیاردانه  بۆ خواى گه وره  ، وه  هه موو شتێکى 
پاک و به تام و چێژو به له زه تیان بۆ حه اڵڵ ئه کات، به تایبه تی ئه وه ی که  به نو ئیرسائیل کاتی خۆی له  
خۆیانیان حه رام کردبوو ، وه  هه موو شتێکى پیسیان لێ حه رام ئه کات ، وه  ئه و باره  گرانانه ی که  خۆیان 
و  وه ئه و کۆت   ، له سه رشان الئه دات  قورسانه یان  باره   ئه و  ئه م هه موو  خستبوویانه  سه رشانی خۆیان 
زنجیرانه ی که  پێیانه وه  بوو که  باری قورسیان خستبووه  سه رشانی خۆیان به بێ ئه وه ی به رژە وه ندیه کی 
تیادا بێت ئه م پێغه مبه ره  )( هه موو ئه و شتانه یان له سه ر الئه دا ، جا ئه و که سانه ی که  ئیامنی پێ بێنن 
له  به نی ئیرسائیل وه  له  غه یری ئه وانیش وه  به گه وره ی بزانن و ڕێزی لێ بگرن و سه ری بخه ن ، وه  شوێن 
ئه و نوورو ڕووناکیه  بکه ون که  له گه ڵیدا دابه زیوه  که  قورئانی پیرۆزه  ، ئا ئه مانه  که  ئه م سیفه تانه یان 
تیا بێت ئه مانه  سه رکه وتوو و سه رفرازن له  دونیاو قیامه تدا )57)( ئه ی محمد )( به  خه ڵکی بفه رمه : 
که   ئه و خوایه ی  نێردراوم،  بۆ الی هه ر هه مووتان   )( گه وره م  پێغه مبه ری خوای  من  ئه ی خه ڵکی 
موڵکی ئاسامنه کان و زه وی هه یه  ، هیچ په رسرتاوێک به حه ق نیه  شایه نی په رسنت بێ ته نها زاتی پیرۆزی 
الله نه بێ ، ته نها خوای گه وره یه  ژیان و مردنی به ده سته و ئه مانژیه نێ و ئه مامنرێنێ ، ئێوه  ئیامن بێنن 
به  خوای گه وره و پێغه مبه ره که ی که  محمده  )( که  ره سول و )نه بی( یه  کتابیشی بۆ هاتووه  له الیه ن 

باوەڕبوون بە پێغەمبەران



88

عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

)( نه خوێنده وار بووه ، که  ئیامن به خوای گه وره و  پێغه مبه ر  نه بووه ،  خوای گه وره  وه  خوێنده واری 
وشه کانی خوای گه وره  دێنێ هه موو ئه و کتابانه ی که  پێشرت بۆ سه ر پێغه مبه رانی تر دایبه زاندووه  ، وه  
ئێوه  شوێنی ئه و پێغه مبه ره  )( بکه ون ، به ڵکو خوای گه وره  هیدایه تتان بدات بۆ رێگاى راست )58)( .

َغُفوٌر رَِّحيٌم   ُ َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَّ َويـَْغِفْر   ُ وە دەفەرموێت : )ُقْل ِإن ُكنُتْم تُِبُّوَن اللََّ فَاتَِّبُعوِن ُيِْبْبُكُم اللَّ
)31( ُقْل َأِطيُعوا اللََّ َوالرَُّسوَل فَِإن تـََولَّْوا فَِإنَّ اللََّ ل يُِبُّ اْلَكاِفرِيَن( )آل عمران/31 - 32( واته : ئه ی 
من  شوێن  ئه وه   ئه وێ  گه وره تان خۆش  خوای  ئه که ن  ڕاست  ئێوه   ئه گه ر  بفه رمه :  پێیان   )( محمد 
تاوانه کانتان خۆش ئه بێ، که سانێک  له   بکه ون ئه وه  ئه و کاته ش خوای گه وره  ئێوه ی خۆش ئه وێ وه  
بانگه شه ى خۆشه ویستى خوایان کرد خواى گه وره  به م ئایه ته  تاقیکردنه وه ، که واته  هه رکه سێک شوێن 
پێغه مبه رى خوا )( نه که وێت و بیدعه  بکات ئه وه  راستگۆ نیه  له  خۆشه ویستى بۆ خواى گه وره ، وه  
شوێنکه وتنى پێغه مبه رى خوا )( به ڵگه یه  له سه ر خۆشه ویستى خواى گه وره و هۆکاره  بۆ ده ستخستنى 
خۆشه ویستى خواى گه وره و لێخۆشبووىن تاوانه کان ، وه  خوای گه وره  زۆر لێخۆشبوو و به ڕە حم و به زه ییه  
پشتیان  ئه گه ر   ، بکه ن   )( خوا  پێغه مبه ری  خواو  گوێڕایه ڵی  بفه رمه :  پێیان   )( محمد  ئه ی   )(((

هه ڵکرد له  گوێڕایه ڵی خواو پێغه مبه ری خوا )( ئه وه  خوای گه وره  کافرانی خۆش ناوێ )))(.

ُدوا ِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا  وە دەفەرموێت : )َفال َوَربَِّك ل يـُْؤِمُنوَن َحىتَّٰ ُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْنـَُهْم ُثَّ ل يَِ
: ئه ی محمد )( سوێند بێ به  په روه ردگارت ئیامن  )النساء/65( واته  َتْسِليًما(  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  َّا  مِّ
ناهێنن تا تۆ نه که نه  حاکم و دادوه ر له و ناکۆکیانه ی که  له  نێوانیاندا ڕوو ئه دات ، پاشان که  تۆ بڕیارت 
دا له  نێوانیاندا نابێ له  نه فس و ناخیشیاندا هیچ پێ ناخۆش بوونێک هه بێ له و بڕیاره ی که  تۆ داوته ، 
وه  ئه بێ له ناخی دڵیاندا پێی ڕازی بن و دڵیان پێی خۆش بێ ، وه  خۆیان ته سلیم بکه ن به و بڕیاره ی تۆ 

ته سلیم بوونێکی ته واو به بێ ره تکردنه وه (.

پێنجەم : دۆستایەتی کردن و خۆشەویستییان و رێزگرتن لێیان و سەالم کردن لێیان :

َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة   ُ َا َولِيُُّكُم اللَّ خوای گەورە دەفەرموێت: )ِإنَّ
َ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن( )املائدة/55-56( واته :  َوُهْم رَاِكُعوَن )55( َوَمن يـَتـََولَّ اللَّ
 )( ته نها و ته نها دۆست و پشتیوان و سه رخه رو خۆشه ویستی ئێوه  خوای گه وره و پێغه مبه ری خواو
باوه ڕدارانن ، ئه و که سانه ی که  نوێژ ئه که ن وه  زه کاتی ماڵه کانیان ئه ده ن، وه  ملکه چ و خۆبه که مزانن 
له  کاتی نوێژ کردندا، وه  له  کاتی زه کات دانیشدا ته که بور ناکه ن به سه ر فه قیرو هه ژاراندا به ڵکو خۆیان 
 )( وه  هه ر که سێک وه الئو خۆشویستنی بۆ خوای گه وره و بۆ پێغه مبه ری خواو  )به که م ئه زانن)55
بۆ باوه ڕداران هه بێت ، ئه وه  حیزب و کۆمه ڵی خوای گه وره  ئه وان هه میشه  سه رکه وتوو زاڵن به سه ر 

کافراندا)56(

وە دەفەرموێت : )فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسٰى ِمنـُْهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصارِي ِإَل اللَِّ قَاَل احْلََوارِيُّوَن َنُْن أَنَصاُر 
اللَِّ آَمنَّا اِبللَِّ َواْشَهْد بَِنَّ ُمْسِلُموَن( )آل عمران/52( واته : کاتێک که  عیىس )( هه ستی کرد به رده وامن 
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له سه ر کوفرو ئیامنی پێ ناهێنن فه رمووى: کێ پشتیوانی منه  له  ده عوه و بانگه واز کردن بۆ گه یاندنی 
دینی خوا ، حه واری و قوتابی و که سه  تایبه ته کانی خۆی که  دوانزه  که س بوون وتیان: ئێمه  پشتیوانی 
ئیاممنان  خوا  دینی  کردنه وه که ی  باڵو  بۆ  ئه بین   )( گه وره   خوای  پێغه مبه ری  گه وره و  خوای  دینی 

به خوای گه وره  هێناوه  وه  تۆیش له  ڕۆژی قیامه ت شایه تیامن بۆ بده  که  ئێمه  موسڵامنین(.

وە دەفەرموێـت : )قُـْل ِإن َكاَن آاَبؤُُكـْم َوأَبـَْناؤُُكـْم َوِإْخَواُنُكـْم َوأَْزَواُجُكـْم َوَعِشـريَُتُكْم َوأَْمـَواٌل اْقرتَفـُْتُموَهـا 

ـَن اللَِّ َوَرُسـولِِه َوِجَهـاٍد ِف َسـِبيِلِه فـَتـََربَُّصـوا َحـىتَّٰ  َوِتَـاَرٌة َتَْشـْوَن َكَسـاَدَها َوَمَسـاِكُن تـَْرَضْونـََهـا َأَحـبَّ ِإلَْيُكـم مِّ
ُ ل يـَْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَفاِسـِقنَي( )التوبـة/24( واتـه : ئـه ی محمـد )( پێیـان بڵـێ: ئه گـه ر  ُ ِبَْمـرِِه َواللَّ َيِْتَ اللَّ
بـاوک و منـاڵ و بـراو خێـزان و هـۆزو عه شـیره تتان ، وه  سـه روه ت و سـامانێک کـه  په یداتـان کـردووه و 

پێکتانـه وه  نـاوه ، وه  بازرگانیـه ک کـه  لـه وه  ئه ترسـێن له ناوبچێـت، وه  ماڵێـک کـه  هه تانه و پێـی ڕازین و 

خۆشـتان ده وێـت ، ئـا ئه مانـه  خۆشه ویسـترته  له التـان لـه  خوای گـه وره و لـه  پێغه مبه ری خـواو )( له  

جیهـاد کـردن له پێنـاو خـوای گـه وره  ، ئـه وه  چاوه ڕێ بن تـا فه رمان و سـزای خوای گـه وره  دێت و خوای 

گـه وره  سـزاتان ئـه دات ، وه  خـوای گـه وره  هیدایه تـی که سـانێک نـادات کـه  فاسـق بن(.

اْلُمْرَسِلنَي( )الصافات/181( واته : وه  ساڵوی خوای گه وره  له سه ر  َعَلى  وە دەفەرموێت : )َوَسالٌم 
پێغه مبه ران و نێردراوانی خوای گه وره  بێت له  دونیاو قیامه تدا(.

وە دەربارەی پێغەمبەرکەی )( فەرموویەتی : )لِّتـُْؤِمُنوا اِبللَِّ َوَرُسولِِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة 
َوَأِصيال( )الفتح/9( واته : وه  تا ئیامن به  خوای گه وره و پێغه مبه ره که ی )( بێنن، وه  پێغه مبه ری خوا 
)( به گه وره  بزانن وه  ڕێزو ئیحتیرامی بگرن وه  سه ری بخه ن، وه  ته سبیحات و زیکری خوای گه وره  

بکه ن به  به یانیان و به  ئێواران(.

خوای گەورە دەفەرموێت : )ِإنَّ اللََّ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

َتْسِليًما( )الحزاب/56( واته : به  دڵنیایى خوای گه وره و فریشته کان صەاڵوات له سه ر پێغه مبه ری خوا 
)( ده ده ن، صەاڵوات دانی خوای گه وره  دابه زینی ڕە حمه ت و سۆزو میهره بانی و به ره که تی خوای 

گه وره یه ، وه  مه دح و سه نای خوای گه وره یه  له الی فریشته کان، وه  صەاڵواتی مه الئیکه تیش بریتییه  له  

داوای لێخۆشبوون ، ئه ی باوه ڕداران ئێوه ش زۆر صەاڵوات له سه ر پێغه مبه ر )( بده ن و سه المى لێ 

بکه ن، )صەاڵوات شێوازى زۆره  به اڵم باشرتینیان ئه وه یه  که  له  ته حیاتدا ده یخوێنین(.

وە پێغەمبەری خوا )( دەفەرموێت : )ل يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 

أجعني()51( واتە : هیچ یەکێک لە ئێوە ئیامنی کامل نابێت تاوەکو منی خۆشرت نەوێت لە کوڕەکەی و 
لە باوکی و لە هەموو خەڵکی .

))5( متفق عليه , أخرجه البخاري برقم )5)( ومسلم برقم )44( من حديث أنس.
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باوەڕبوون بە رۆژی دوایی
بریتییە لە ئەو بیروباوەڕە چەسپاوە کەوا خوای بەرز و بڵند بەندەکانی دوا دەخات بۆ ئەو ڕۆژەی 
وە  کردەوەکانیان،  لەسەر  دەکات  لەگەڵ  لێپرسینەوەیان  دەکاتەوەو  زیندوویان  گۆڕەکانیانەوە  لە  کە 

پاداشتیان دەداتەوە، یان بە بەهەشت یان بە دۆزەخ.

ُرُهْم لِيـَْوٍم َتْشَخُص ِفيِه الْبَصاُر( )إبراهيم/42( واته : به ڵکو خوای  َا يـَُؤخِّ خوای گەورە فەرموویەتی: )ِإنَّ
گه وره  سزایان نادات وه  دوای ئه خات بۆ ڕۆژێک که  چاوه کان به رز ئه بێته وه  وه  نانوقێرنێت و ئه بڵه ق 

ئه بێت له  سه ختی ئه و دیمه نانه ی که  ئه یبینێ له  ڕۆژی قیامه تداو سه رسام ئه بن(.

ِلَك َعَلى  وە دەفەرموێت: )َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يـُبـَْعثُوا ُقْل بـََلٰى َوَربِّ لَتـُبـَْعُثنَّ ُثَّ لَتـُنـَبَـُّؤنَّ ِبَا َعِمْلُتْم َوذَٰ
 )( واته : کافران به  گومانی خۆیان ئه ڵێن: زیندوو بوونه وه  نیه  ، ئه ی محمد )اللَِّ َيِسرٌي( )التغابن/7
بڵێ: به ڵێ سوێند بێت به  په روه ردگارم به  دڵنیایی ئێوه  زیندوو ئه کرێنه وه  پاشان هه واڵتان پێ ئه درێ 
به و کرده وانه ی که  له  دونیادا کردووتانه  وه  سزا وه رئه گرن له سه ری ، وه  ئه مه یش الی خوای گه وره  زۆر 

ئاسانه  که  زیندووتان بکاته وه و لێپرسینه وه تان له گه ڵدا بکات و سزاتان بدات(.

وە دەفەرموێت: )َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـَْوَمِئٍذ يـَتـََفرَُّقوَن )14( فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فـَُهْم ِف 
بُوا ِبَيتَِنا َوِلَقاِء الِخَرِة فَُأولَِٰئَك ِف اْلَعَذاِب ُمَْضُروَن( )الروم/14-  َرْوَضٍة ُيْبـَُروَن )15( َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
16( واته : وه  ڕۆژێکیش که  قیامه ت هه ڵده سێت له و ڕۆژە دا خه ڵکی لێک جیا ئه بنه وه )4)( ئه وانه ی که  
باوه ڕدار بوونه  ، وه  کرده وه ی چاکیان کردووه  ، ئه وان له  باخ و باخاته کانی به هه شتدا له  نازو نیعمه تدان، 
یاخود گوێ له  گۆرانی خۆش ئه گرن له  به هه شتدا)5)( به اڵم ئه وانه ی که  کافرو بێباوه ڕ بوونه  به خوای 
گه وره  ، وه  ئایه ته کانی ئێمه یان به درۆ زانیوه  ، وه  باوه ڕیان به  زیندوو بوونه وه و گه یشنت به  ڕۆژی دوایی 

نه بووه  ، ئا ئه مانه  له ناو سزای ئاگرى دۆزه خدا ئاماده ن و ده مێننه وه )6)(.

وە لەو باسانەی کە لە باسی باوەڕ بە رۆژی دوایی لە خۆ دەگرێت ، ئەمانەی خوارەوەن : 

یەکەم : باوەڕ بەوەی لە پاش مردن روو دەدەن :

وەکـو بینینـی فریشـتەکان لـە کاتـی گیـان کێشـاندا ، وە تاقیکردنـەوەی نـاو گـۆڕ کـە بـە پرسـیار 
 )( کردنـی دوو فریشـتەکە لـە عەبدەکـە دەبێت دەربارەی خواکـەی و دینەکـەی و پێغەمبەرەکەی
، وە عەزابـی قەبـر یـان خۆشـی نـاو قەبـر ، وە هەمـوو ئەوانـەی روو دەدەن لـە ژیانـی بەرزەخـدا ، 
خـوای گـەورە دەفەرموێـت :  )َولَـْو تـَـَرٰى ِإْذ يـَتـَـَوفَّ الَِّذيـَن َكَفـُروا اْلَمالِئَكـُة َيْضرِبُـوَن ُوُجوَهُهـْم َوَأْداَبَرُهـْم 
َوُذوقُـوا َعـَذاَب احْلَرِيـِق( )النفـال/50( واتـه : ئـه ی محمـد )( کاتێـک ببینـی کـه  مه الئیکـه ت گیانـی 
کافـران ئه کێشـێ لـه  جه نگـی بـه در کـه  ئه یانکـوژن لـه  ده موچـاو و سـمتیان ئـه ده ن، کـه  کافـران لـه  
غـه زاى بـه در روویـان لـه  موسـڵامنان بکردایا فریشـته  به  شمشـێر له  روویـان ده دان، وه  ئه گه ر پشـتیان 
هه ڵکردایـا لـه  دوایانـه وه  لێیـان ده دان، یاخـود فریشـته ی گیانکێشـان )ملـک املـوت( ببینـی کـه  گیـاىن 
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کافـران ئه کێشـێت بـه  گشـتى ئـه وا دیمه نێکـی زۆر گـه وره و سه رسـوڕهێنه رو ترسـناک ئه بینـی کاتێـک 
کـه  ڕوحـی کافـران ئه کێشـن وه  لـه و کاتـه دا لـه  ده موچـاو و دواوه یـان ده ده ن، وه  پێیان ئه ڵێـن: بچێژن 

سـزایه کی سـووتێنه ر کـه  ئه یانخه نـه  نـاو ئاگـری دۆزه خـه وه (.

ُ ُثَّ اْستـََقاُموا تـَتـَنـَزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأل َتَاُفوا َول َتَْزنُوا َوأَْبِشُروا  وە دەفەرموێت :)ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربُـَّنا اللَّ

اِبجْلَنَِّة الَِّت ُكنُتْم تُوَعُدوَن( )فصلت/30( واته : ئه و که سانه ی که  ئه لێن په روه ردگاری ئێمه  ته نها)الله(یه ، 
پاشان ئیستیقامه یان هه یه و جێگیرو چه سپاو و دامه زراون له سه ر یه کخواپه رستی و کرده وه ی چاک و 

جێبه جێ کردنی فه رزه کان ، فریشته کانی خوای گه وره  له  کاتی گیانکێشان و زیندوو بوونه وه و ده رچوون 

له گۆڕو چوونه  به هه شت دائه به زنه  سه ریان و پێیان ئه لێن: ئێوه  مه ترسێن ترستان له سه ر نیه  له مه ودوا 

، وه  خه فه تیش مه خۆن له وه ی که  له  دونیا به جێتان هێشتووه  له  سه روه ت و سامان و  ئه مین ئه بن 

منداڵ و خێزان، چونکه  خوای گه وره  باشرتتان پێ ئه به خشێ ، وه  موژده  بێ لێتان به و به هه شته ی که  

ئێوه  به لێنتان پێ درابوو(.

وە دەفەرموێت : )َوَحاَق ِبِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب )45( النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم 

السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب( )غافر/45-46( واته : وه  که سوکار و شوێنکه وتوانی فیرعه ونیش 
تووشی خراپرتین سزا بوون له  دونیادا به  نقوم بوون وه  له  قیامه تیشدا به  ئاگری دۆزه خ)45( هه موو 

به یانیان و ئێوارانێک فیرعه ون و داروده سته و شوێنکه وتوانی به  ئاگر سزا ئه درێن له ناو گۆڕە کانیاندا ، 

وه  کاتێکیش که  ڕۆژی قیامه ت دێت خوای گه وره  ئه فه رمووێ: فیرعه ون و شوێنکه وتوانی بخه نه  ناو 

سه خترتین سزاوه  که  سزای ئاگری دۆزه خه ، )ئه م ئایه ته  به ڵگه یه  له سه ر سزای ناو گۆڕ پێش هاتنی رۆژی 

قیامه ت، وه  پێغه مبه ری خوا )( به رده وام له  نوێژە کانیدا په نای گرتووه  به  خوای گه وره  له  سزای ناو 

گۆڕ، وه  فه رمانی به  ئێمه یش کردووه  به  په ناگرتن به  خوای گه وره  له  سزای ناو گۆڕ(.

لە )ئەنەس ی کوڕی مالیک(ەوە هاتووە ، کەوا پێغەمبەرى خوا)( فەرموویەىت : )إن العبد إذا 
ُوضع ف قبه ، وتولَّ عنه أصحابُُه ، وانه ليسمُع قرع نعالم , أته ملكان، فيقعدانه ، فيقولن : ما كنَت 
تقول ف هذا الرجل ممد)(؟ فأمَّا املؤمن فيقول : أشهد أنَّه عبدهللا و رسولُُه)( ، فيقال له : انظر ال 
مقعدك من النار ، قد أبدلك هللا به مقعداً من اجلنة ، فريامها جيعا ، وأما املنافق والكافر ، فيقاُل له : 
ما كنت تقول ف هذا الرجل ؟ فيقول : ل أدري ، كنت أقول ما يقوله الناس ، فيقاُل : ل دريَت 
الثقلني()52(  غري  يليه  من  يسمعها  صيحًة  فيصيح   ، ضربًة  حديد  من  بطارق  ويضرب   ، تليَت  ول 
واتە : کاتێ کە مردوو دەخرێتە ناو گۆڕەکەیەوە ، وە هاوەاڵنی بە جێیان هێشت ، ئەو گوێبیستی تەقەی 
 )( )نەعلەکانیان دەبێت ، وە دوو فریشتە دێن بۆ الی و دایدەنیشێنن پێی دەڵێن :- ئەو پیاوە )محمد

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )74))( ومسلم برقم )870)( من حديث عائشة   )5((
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کە لە ناوتاندا رەوانە کرا کێیە )چیت دەربارە دەگوت( ؟ کەسی ئیامندار دەڵێت :- شایەتی دەدەم کە 
ئەوە بەندە و پێغەمبەری خودایە )( ، پێی دەڵێن : تەماشای جێگاکەت بکە لە ئاگردا خوای گەورە 
بۆی گۆڕیتەوە بە جێگاکەت لە بەهەشتدا ، جا هەردوکیان دەبینێت ، بەاڵم کەسی دووڕوو و بێباوەڕ 
پێی دەڵێن : ئەو پیاوە کە لە ناوتاندا رەوانە کرا کێیە )چیت دەربارە دەگوت( ؟ دەڵێت : نازانم ، ئەوەی 
خەڵکی دەیگوت منیش هەر ئەوەم دەگوت ، پێی دەڵێن : نە تێگەیشتی و نە بەدوای ئەوەدا گەڕای 
تێبگەیت، بە چەکوشی ئاسنین لێی دەدرێت بە لێدانێک ، ئەویش بە هاوارێک هاوار دەکات لە هەموو 

الیەکەوە دەیبیسێت جگە لە مرۆڤ و جنۆکە نەبێت((.

 وە لە )ئینب عەبباس(ەوە دەفەرموێت :  پێغەمبەرى خوا)( بە تەنیشت دوو قەبرەوە تێپەڕى و 

فەرمووى: )) إهنما ليعذابن وما يعذابن ف كبرٍي ، أما أحدمها ، فكان ل يسترت من البول ، وأمَّا الخر فكان 

 )( ث أخذ جريدة رطبًة ، فشقها نصفني فغرز ف كلِّ قٍب واحدٍة ، قالوا ي رسول هللا . ))يشي ابلنميمة
لَ فعلَت هذا ؟ قال : لعله يفَُّف عنهما ما ل يـَيـَْبسا(()53( واتە :- ئێستا ئەم دوو گۆڕە سزا دەدرێن، وە 
لەسەر شتێکی گەورەش سزا نادرێن – مەبەستی ئەوەیە کە وازلێهێنانی زۆر گەورە نییە ئەگینا بەڵێ ئەویش 

گەورەیە وەکو تاوان – پاشان فەرمووی :- جا یەکێکیان خۆی لە میز پاک نەدەکردەوە و ئەویرتیان لە کۆشش 

کردندا بوو بۆ قسە هێنان و بردن ( ئەمجار سەعافێکی تەڕی دارەخورمای هێنا ، کردی بە دوو لەتەوە ، 

هەر لەتەی چەقاند بە قەبرێکدا ، وتیان : ئەی پێغەمبەری خوا )( بۆ ئەم کارەت کرد ؟ فەرمووی : 

بەڵکو –سزاکە - سووک ببێتەوە لەسەریان تا وشک نەبونەتەوە( .

دوەەم : باوەڕبوون بە قیامەت و نیشانەکانی :

ُ الَـِّذي أَنـَزَل اْلِكتَـاَب اِبحْلَـقِّ َواْلِميـزَاَن َوَمـا يُْدرِيـَك َلَعـلَّ السَّـاَعَة َقرِيـٌب  خـوای گـەورە دەفەرموێـت: )اللَّ

)17( َيْسـتـَْعِجُل ِبَـا الَِّذيـَن ل يـُْؤِمنُـوَن ِبَـا َوالَِّذيـَن آَمنُـوا ُمْشـِفُقوَن ِمنـَْهـا َويـَْعَلُمـوَن أَنَـَّهـا احْلَـقُّ َأل ِإنَّ الَِّذيـَن 
ُيَـاُروَن ِف السَّـاَعِة َلِفـي َضـالٍل بَِعيـٍد( )الشـورى/17-18( واتـه : خـوای گـه وره  ئـه و خوایه یـه  کـه  ئـه م 
تـه رازووی دادپه روه ریشـی  بـه  حـه ق دابه زانـدووه ، وه   تـری  پیـرۆزه و سـه رجه م کتێبه کانـی  قورئانـه  

دابه زانـدووه  تـا کـه س سـته م لـه  کـه س نـه کات ، ئـه ی محمـد )( تـۆ چوزانـی له وانه یـه  کاتـی هاتنی 

قیامـه ت نزیـک بێـت)7)( بـه اڵم ئه وانـه ی کـه  باوه ڕیـان به  هاتنـی قیامه ت نیـه  په له  ئه که ن لـه  هاتنی 

قیامـه ت وه کـو بـه دوور زانیـن و بـه  درۆ زانین و گاڵته جـاڕی و سـووکایه تی پێ کردن ، بـه اڵم باوه ڕدارن 

لـه  هاتنـی قیامـه ت ئه ترسـێن ، وه  ئه زانـن کـه  قیامـه ت حه قـه و دێـت و گومانی تیـادا نیـه و خۆیانی بۆ 

ئامـاده  ده کـه ن ، وه  بزانـن و ئـاگادار بـن ئه وانـه ی سـه باره ت بـه  هاتنـی ڕۆژی قیامـه ت بـه  گومانـه وه  

مشـتومڕو ده مه قالـێ ئه کـه ن ئه وانـه  لـه  گومڕاییه کـی زۆر دووردان )8)(.

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )8))( ومسلم برقم ))9)( .  )5((

باوەڕبوون بە رۆژی دوایی
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ِإَذا َجاَءتـُْهْم  بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشرَاطَُها فََأنَّٰ َلُْم  َتْتِيـَُهم  وە دەفەرموێت: )فـََهْل يَنظُُروَن ِإل السَّاَعَة َأن 
ِذْكرَاُهْم( )ممد/18( واته : ئایا چاوه ڕێی چ شتێکن جگه  له  هاتنی قیامه ت نه بێ که  له  ناکاودا دێت 
که  زۆربه ی نیشانه کانی هاتووه  ، وه  کاتێکیش که  قیامه ت هات ئه و کاته  یادخستنه وه و ته وبه  کردن و 

ئیامن هێنان سوودیان پێ ناگه یه نێ(.

 )( وە لە نیشانەکانی قیامەتی گەورە ، ئەوەیە کە لە فەرموودەیەکدا هاتووە ، پێغەمبەری خوا

: ))إهنا لن تقوَم حىت ترون قبلها عشر آيت(( فذكر : الدخان ، والدجال ، والدابة ،  دەفەرموێت 

 : وثالثة خسوف   ، ومأجوج  ويجوج   )( مرمي  ابن  عيسى  ونزول   ، مغربا  من  الشمس  وطلوع 
خسف ابملشرِق ، وخسف ابملغرِب ، وخسف جبزيرة العرب ، وآخر ذلك نٌر ترج من اليمن ، تطرد 
الناس إل مشرهم(()54( واتە : - قیامەت هەڵناسێت تا لە پێشدا دە نیشانە نەبینن ئەمجار باسی کرد و 
فەرمووی : - )دوکەڵێک( و )دەججال( و )زیندەوەرێکی سەیر )دابە(( و )هەڵهاتنی رۆژ لە رۆژئاواوە( 

 : )یەئجوج و مەئجوج( و سێ رۆچوون روو دەدات  )(( و  )دابەزینی عیسا ی کوڕی مەریەم  و 

)رۆچوونێک لە رۆژهەاڵت( و )رۆچوونێک لە رۆژئاواوە( و )رۆچوونێک لە دورگەی عەرەبەوە( وە لە 

کۆتایی ئەوانە )ئاگرێک لە یەمەنەوە دەردەچێت( خەڵکی رادەماڵێت بەرەو مەحشەر (( .

وە هاتنـی قیامـەت لەپـڕ و زۆر بـە پەلـە دێـت ، خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )َيْسـَأُلوَنَك َعـِن 

َا ِعْلُمَها ِعنَد َربِّ ل ُيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإل ُهَو ثـَُقَلْت ِف السَّـَماَواِت َوالْرِض ل  َن ُمْرَسـاَها ُقْل ِإنَّ السَّـاَعِة َأيَّ
َـا ِعْلُمَهـا ِعنـَد اللَِّ َولَِٰكـنَّ َأْكثـَـَر النَّـاِس ل يـَْعَلُمـوَن(  َتْتِيُكـْم ِإل بـَْغتَـًة َيْسـَأُلوَنَك َكَأنَـَّك َحِفـيٌّ َعنـَْهـا قُـْل ِإنَّ
)العـراف/187( واتـه : ئـه ی محمـد )( قوره یـش پرسـیاری ڕۆژی قیامـه ت لـه  تـۆ ئه کـه ن کـه ی 
خـوای گـه وره  جێگیـری ئـه کات وه  ئه یهێنێـت و ڕوو ئـه دات؟ بڵـێ: هاتنـی قیامـه ت کاته کـه ی ته نهـا 

الی پـه روه ردگاره و کاته کـه ی ئاشـکرا نـاکات و ته نهـا خـۆی نه بـێ کـه س نایزانـێ ، زانینـى کاىت هاتنـى 

قیامـه ت قورسـه  له سـه ر خه ڵکـى ئاسـامنه کان و زه وى و که سـیان نایزانـن نـه  پێغه مبه رێکـى نێـردراو، 

وه  نـه  فریشـته یه کى نزیـک لـه  خـواى گـه وره ، یـان هاتنی قیامه ت قورسـه  له سـه ر ئاسـامنه کان و زه وی 

ئـه وان توانـاى خۆڕاگرتنیـان نیـه و هه مـووی وێـران ئه بێ ، قیامـه ت نایات ئیال لـه  ناکاو و کتوپـڕدا نه بێ 

کاتێـک کـه  ئێـوه  بـێ ئـاگان ، ئـه ی محمد )( وا پرسـیارت لـێ ئه که ن وه ک ئـه وه ی که  تـۆ کاىت هاتنى 

قیامـه ت بزانـی ، تـۆ بڵـێ: زانیـارى کاىت هاتنـى ڕۆژی قیامـه ت ته نهـا الى خـوای گه وره یـه و ته نهـا خۆی 

ئه یزانـێ ، بـه اڵم زۆربـه ی زۆری خه ڵـک نایزانـن(.

وە دەفەرموێت : )َوَما أَْمُر السَّاَعِة ِإل َكَلْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو أَقـَْرُب( )النحل/77( واته : وه  هاتنی ڕۆژی 
قیامه تیش وه کو چاو تروکاندنێک وایه  ئاوا به خێرایی دێت یاخود له ویش نزیکرته (.

رواه مسلم برقم ))90)( من حديث حذيفة .  )54(
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گەورە  خوای   ، دەبێت  بوورانەوە  و  چوون  خۆ  لەهۆش  فووکردنی  بە  قیامەت  هەستانی  وە 
ُ( )الزمر/68( دەفەرموێت : )َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِف السََّماَواِت َوَمن ِف الْرِض ِإل َمن َشاَء اللَّ

واته : وه  فوو ئه کرێ به  که ڕە ناو شه یپوردا له الیه ن ئیرسافیله وه  که  فوو کردنی یه که مه و هه رچی له  
ئاسامنه کان و زه وی هه یه  هه ر هه مووی ئه مرێت و تیا ئه چێت ، ته نها ئه وه ی که  خوای گه وره  ویستی 
یان  گیانکێشانه ،  فریشته ى  یان  ئه مرێت،  خۆیشی  دواتر  وه   خۆیه تی  ئیرسافیل  وتراوه :  که   بێت،  لێ 

.) )( هه ڵگراىن عه رىش پیرۆزى خواى گه وره ن، یان شه هیده کانن، یان موسا پێغه مبه ره

سێیەم : باوەڕبوون بە زیندووبوونەوە :

ئەوەش ئەوەیە کە خوای گەورە بەندەکانی لە گۆڕەکانیان دەردەکات و زیندوویان دەکاتەوە ، بە پێی 
پەتی و بێ ئەوەی پێاڵویان لە پێ بێ ، بەڕووتی ، بێ جلوبەرگ ، بە خەتەنە نەکراوی ،  هیچ شتێکیان پێ 
نیە ، ئەوەش لە دوای ئەوە دێت کە بۆ دووەم جار فوو دەکرێ بە کەڕەنادا ، خوای گەورە دەفەرموێت : 
)ُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرٰى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يَنظُُروَن( )الزمر/68( واته : پاشان دووه مجار فووی پیا ئه کاته وه  خه ڵکی 
هه ر هه مووی هه ڵئه سنت و له  گۆڕە کانیان ده رئه چن وه  ته ماشا ئه که ن،)نێواىن هه ردوو فوو کردنه که  

چل ساڵه (.

يَنِسُلوَن( )يس/51(  ِإَلٰ َربِِّْم  َن الْجَداِث  فَِإَذا ُهم مِّ خوای گەورە دەفەرموێت: )َونُِفَخ ِف الصُّوِر 
واته : وه  دووه م جار که  ئیرسافیل فوو ئه کات به  که ڕە ناو شه یپوردا ، ئه وان له ناو گۆڕە کانیانه وه  به ره و 

الی خوای گه وره  به خێرایی ئه ڕۆن(.

پێغەمبەری خوا )( دەفەرموێت : ))ُيَْشُر النَّاُس يـَْوَم الِقَياَمِة ُحَفاًة ُعرَاًة ُغْرل(()55( واتە : خەڵکی لە 
رۆژی قیامەتدا دەدرێن لەبەر و کۆ دەکرێنەوە بە رووتی و پێ پەتێتی و خەتەنە نەکراوی(

چوارەم : باوەڕبوون بە ڕووداوە گەورەکانی قیامەت :

خوای گەورە دەفەرموێت: )يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي( )املطففني/6( واته : ڕۆژی قیامه ت ڕۆژێکه  
که  خه ڵکی هه موویان ڕائه وه ستێرنێن له به ر ده ستی په روه ردگاری هه موو جیهاندا به  پێی په تی و به  

ڕووتی و به  خه ته نه  نه کراوی( .

ئەوەش بریتییە لە هەستانی خەڵکی بۆ پەروەردگاری جیهانیان هەستانێکی دوور و درێژ لە گۆڕەپانی 
قیامەتدا ، بانگخواز دەنگی دەیانگاتێ و چاو دەیانبینێت، وە رۆژ لێیان نزیک دەبێتەوە ، وە بە عارەقەی 
دابەش  ، وە دەبرینە سەر حەوزەکە و دەفتەری کردارەکان باڵو دەکرێتەوە و  لەغاو دەکرێن  خۆیان 
و  گەورەدا  و  مەزن  لە چەند هەڵوێستێکی   ، دادەمەزرێت  و صیڕات  دادەنرێت  تەرازوو  و  دەکرێت 

چەندین حاڵەتی ترسناک .

)55( متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )49))( ومسلم برقم )860)( من حديث ابن عباس ، و أخرجه البخاري برقم 

)7)65( ومسلم برقم )859)( من حديث عائشة .

باوەڕبوون بە رۆژی دوایی
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پێنجەم/ باوەڕبوون بە لێپرسینەوە :

خوای گەورە دەفەرموێت: )ِإنَّ ِإلَيـَْنا ِإَيبـَُهْم )25( ُثَّ ِإنَّ َعَليـَْنا ِحَسابـَُهم( )الغاشية/25- 26( واته : به  
دڵنیایی شوێنی گه ڕاندنه وه ی ئه مان له  دوای مردن هه ر بۆ الی خۆمانه و بۆ الی ئێمه  ئه گه ڕێنه وه و بۆ 
الی که سی تر ناگه ڕێنه وه  )5)( پاشان به  دڵنیایى لێپرسینه وه یشیان له سه ر ئێمه یه  خۆمان لێپرسینه وه یان 
ئیامنیان  نه داوه ته وه و  پێغه مبه رانیان  وه اڵمی  دونیادا  له   که   کرده وه کانیان  له سه ر  ئه که ین  له گه ڵدا 

نه هێناوه و کرده وه ی چاکیان نه کردووه  )6)(.

وە دەفەرموێت: )فََأمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه )7( َفَسْوَف ُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا( )النشقاق/8( واته : ئه و 
که سانه ی که  له  ڕۆژی قیامه ت کتابیان به ده ستى ڕاستیان پێ ئه درێ که  باوه ڕدارانن)7( ئه مانه  حسابێکی 

سووک و ئاسانیان له گه ڵدا ئه کرێ(.

هەروەها خوای گەورە دەفەرموێت: )َفَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخيـْرًا يـََرُه )7( َوَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َشرًّا 
يـََرُه( )الزلزلة/7-8( واته : له و ڕۆژە دا هه ر که سێک کرده وه ی چاکی کردبێ له  دونیادا به  ئه ندازه ی مسقاله  
زه ڕە یه ک واته : بچووکرتین مێرووله  یاخود ئه و گه رده ی که  ئه بیرنێت ته پو تۆزێک له  په نجه ره یه که وه  
ئه وه   کردبێ  خێری  چاکه و  گه ردانه   له و  یه کێک  ئه ندازه ی  به   که سێک  جا  ئه گرێته وه ،  ئه وه ش  دیاره  
به   ئه گه ر  که سێک  هه ر  پێچه وانه یشه وه   به   وه   وه رئه گرێ)7(  پاداشته که ی  ئه جرو  قیامه تدا  ڕۆژی  له  
ئه ندازه ی مێرووله یه کی بچووک یان گه ردێکی بچووک شه ڕو خراپه  بکات له  ڕۆژی قیامه تدا ئه یبینێته وه  
ئه گه ر خوای گه وره  لێی خۆش نه بێت، ئه گه ر لێی خۆشبوو ئه وه  هیچ ئه گه ر لێی خۆش نه بووبێ ئه وه  

له  ڕۆژی قیامه تدا خوای گه وره  لێپرسینه وه ی له گه ڵدا ئه کات)8(.

ْن  وە دەفەرموێت: )َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيـَْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـًْئا َوِإن َكاَن ِمثـَْقاَل َحبٍَّة مِّ
َحاِسِبنَي( )النبياء/47( واته : وه  له  ڕۆژی قیامه تدا ته رازووی دادپه روه رى  بَِنا  ِبَا وََكَفٰى  أَتـَيـَْنا  َخْرَدٍل 
دائه نێین بۆ کێشانی کرده وه کانی مرۆڤـ ، وه  هیچ که سێک سته م و زوڵمی لێ ناکرێت ، وه  ئه گه ر به  
ئه ندازه ی گه ردێکی بچووک له  تۆوی دانه وێڵه یه ک بێت ئه وه نده  کرده وه ی که می کردبێ ئه یهێنین و 
هیچی نافه وتێ و ئاماده ی ئه که ین بۆ ئه وه ی پاداشت یان سزای بده ینه وه  له سه ری ، وه  به سه  که  ئێمه  

حساب و لێپرسینه وه  بکه ین له به ر ورده کاریامن که  هیچ شتێکامن لێ ون نابێت و نافه وتێ (.

وە لێپرسینەوەی دروستکراوەکان دوو جۆرە :

)- لێپرسینەوەی ئیامنداران :

کە  کەسانەیە  ئەو  بۆ  نیشاندان  لێپرسینەوەی  جا   ، موناقەشەیە  یان  وە  دانە  نیشان  یان  ئەمەش 
پێش وەختە موژدەی خۆشیان پێدراوە لە الیەن خوداوە ئەوانیش بەختەوەرەکانن ، بەڵگەش لەسەر 
ئەمە فەرموودەکەی )ئینب عومەر(ە کەوا پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : ))ِإنَّ هللَا يُْدِن اْلُمْؤِمَن، 
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َحىتَّ  َربِّ  َأْي  نـََعْم  فـَيـَُقوُل:  َذْنَب َكَذا  أَتـَْعِرُف  َذْنَب َكَذا  أَتـَْعِرُف  فـَيـَُقوُل:  َوَيْسرتُُه:  َعَلْيِه َكنـََفُه  فـََيَضُع 
اْليـَْوَم  َلَك  َأْغِفُرَها  َوَأَن  نـَْيا  الدُّ ِف  َعلْيَك  َستـَْرتـَُها  قَاَل:  َهَلَك  أَنَُّه  نـَْفِسِه  ِف  َوَرَأى  ِبُذنوِبِه،  قـَرََّرُه  ِإَذا 
تا بە  ..(()56(  واتە : خوای گەورە بەندەی ئیامندار لە خۆی نزیک دەکاتەوە  َحَسَناتِِه  فـَيـُْعَطى ِكَتاَب 
داپۆشین و لێبوردنی خۆی دایدەپۆشێت ، پێی دەگوترێت : ئەو تاوانانە دەناسیتەوە ؟ ئەو تاوانانە 
خۆیدا  تاوانەکانی  هەموو  بە  دان  تاکو   .. پەروەردگارا  ئەی  بەڵێ   : دەڵێت  ئەویش  ؟  دەناسیتەوە 
دەنێت ، خۆی وا دەبینێتەوە کەوا بە هەالکەتدا چوە ، خوای گەورە دەفەرموێت : ئەوە من لە دونیادا 

بۆم داپۆشیت و ئەمرۆش لێت خۆش دەبم ، ئەمجار دەفتەری چاکەکانی پێ دەدرێت (.

، لەوانەی خوای  تاوانە گەورەکانە لە یەکتاپەرستان  ، ئەمە خاوەن  لێپرسینەوەی موناقەشە  بەاڵم 
گەورە ویستی لێیەتی کە سزایان بدات لەبەر تاوانەکانیان بە ئاگر ، وە دەرئەنجامیان بۆ بەهەشتە ، 
 : وە بەڵگەش لەسەر ئەوە فەرموودەکەی دایکە عائیشەیە کەوا پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی 
))ليس أحٌد ياسُب يوم القيامة إل هلك(( فقلت : ي رسول هللا )( ، أليس قد قال هللا تعال :)فََأمَّا 
َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه )7( َفَسْوَف ُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا( فقال رسول هللا )( : ))إنا ذلك العرض، 
وليس أحد يُناقش احلساب يوم القيامة إل عذب(()57( واتە : هیچ کەسێک نییە لە رۆژی قیامەتدا 
لێپرسینەوەی لە گەڵ بکرێت ئیلال سزا دەدرێت ، عائیشە فەرمووی : ئەی پێغەمبەری خوا )(، ئایا 
خوای گەورە نەیفەرمووە : )فََأمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه )7( َفَسْوَف ُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا( پێغەمبەری 
خوا )( فەرمووی : ئەوە لێپرسینەوە نییە بەڵکو ئەوە تەنها پیشاندانی نامەی کردەوەکانە ، بەاڵم 
هیچ کەسێک نییە موناقەشەی لێپرسینەوەی لە گەڵدا بکرێت لە رۆژی قیامەتدا ئیلال سزا دەدرێت((.

)- لێپرسینەوەی بێباوەڕان :

نێوان چاکەکان و  لە  لێپرسینەوەی هاوسەنگ کردن  ناکرێت وەکو  لە گەڵدا  لێپرسینەوەیان  ئەوانە 
ِإَلٰ َما َعِمُلوا  خراپەکاندا ، چونکە ئەوانە هیچ چاکەیەکیان نییە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَقِدْمَنا 
ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّنثُورًا( )الفرقان/23( واته : وه  کافران ئه گه ر له  دونیا کرده وه ی چاکیان کردبێ 
له  ڕۆژی قیامه ت ئه یهێنین و هه مووی ئه که ین به  تۆزێکی باڵو و باڵو ئه بێته وه و هیچى نامێنێت له به ر 

ئه وه ی بۆ خوای گه وره  نه یان کردووه و پاداشتیان ده ست ناکه وێ(.

بەڵکو لەسەر کردەوەکانیان رادەوستێرنێت و دانیان پێدا دەنێن ، هەروەکو لە فەرموودەکەی پێشووی 
)ابن عمر(دا هاتووە : بەاڵم بێباوەڕ و دووڕووەکان ، ئەوا بانگ دەکرێن لە پێش هەموو دروستکراوەکان 
ُؤلِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلٰى َربِِّْم َأل َلْعَنُة اللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنَي( )هود/18( واته : ئا ئه مانه   و پێان دەگوترێت : )هَٰ
، ده ى  پاڵ خوای گه وره   ئه دایه   بۆ خوای گه وره  هه ڵئه به ست و درۆیان  له  دونیادا درۆیان  بوون که  

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم ))44)( ومسلم برقم )768)( .  )56(

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )7)65( ومسلم برقم )876)( .  )57(

باوەڕبوون بە رۆژی دوایی
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نه فره ت و له عنه تی خوای گه وره  له  سته مکاران بێ ئه وانه ی که  درۆ بۆ خوای گه وره  هه ڵئه به سنت و 
به ناوی خوای گه وره وه  قسه  ئه که ن و درۆ ئه ده نه  پاڵ دینه که ی خوای گه وره ()58( .

شەشەم : باوەڕبوون بە پاداشت و سزا :

ئەمەش بریتییە لە باوەڕبوون بەوەی کە بەهەشت حەقە و ئاگر حەقە ، جا بەهەشت ئەو ماڵەیە 
کە خوای گەورە ئامادەی کردووە بۆ بەندە خۆپارێزەکانی ، هەموو جۆرە خۆشییەکی هەست پێکراو و 
مەعنەوی تێدایە ، کە هەرگیز چاوەکان شتی وایان نەبینیوە و هیچ گوێیەک نەیبیستووە و بە دڵی هیچ 
کەسێکدا نەهاتووە ، وە ئاگریش بریتییە لەو ماڵەی کە خوای گەورە بۆ سزا دانی بێباوەڕان ئامادەی 

کردووە ، وە جۆرەها سزای هەستپێکراو و مەعنەوی تێدایە . 

َوِمنـُْهم  لِّنـَْفِسِه  َفِمنـُْهْم ظَاِلٌ  ِعَباِدَن  ِمْن  اْصَطَفيـَْنا  الَِّذيَن  اْلِكَتاَب  أَْوَرثـَْنا  خوای گەورە دەفەرموێت: )ُثَّ 
ِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي )32( َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها ُيَلَّْوَن ِفيَها  مُّْقَتِصٌد َوِمنـُْهْم َساِبٌق اِبْلَيـْرَاِت بِِْذِن اللَِّ ذَٰ
ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر )33( َوقَاُلوا احلَْْمُد للَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزَن ِإنَّ َربَـَّنا َلَغُفوٌر 
َشُكوٌر )34( الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضِلِه ل َيَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َول َيَسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب )35(َ الَِّذيَن 
ِلَك َنْزِي ُكلَّ َكُفوٍر )36(  ْن َعَذاِبَا َكذَٰ َكَفُروا َلُْم َنُر َجَهنََّم ل يـُْقَضٰى َعَلْيِهْم فـََيُموتُوا َول ُيَفَُّف َعنـُْهم مِّ
رُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر  َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها َربَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا َغيـَْر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أََولَْ نـَُعمِّ
َوَجاءَُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصرٍي( )فاطر/32-37( واته : پاشان هه ندێک له  به نده کانی 
خۆمان هه ڵبژاردووه و ئه یانکه ین به  میراتگری ئه م قورئانه  پیرۆزه  که  زانایاىن ئوممه تی پێغه مبه ری خوان 
)( له ناو ئوممه تی پێغه مبه ریش )( هه یه  زوڵم له  خۆی ئه کات ئه وانه ن که  یه کخواپه رسنت به اڵم 
تاوانی گه وره  ئه نجام ئه ده ن ، وه  هه شیانه  مام ناوه نده  ته نها واجبات جێبه جێ ئه کات و خۆی له  حه رام 
ئه پارێزێ ، به اڵم واز له  هه ندێ له  سوننه ته کان دێنێت و هه ندێ شتى مه کروهیش ئه نجام ده دات ، وه  
هه یشیانه  بۆ هه موو خێرو چاکه یه ک پێشبڕکێ ئه کات و واجب و سوننه ته کانیش جێبه جێ ده کات، وه  
ئیزنی  به    ، به هه شته وه   ده خرێنه   لێپرسینه وه   به بێ  ئه مانه   ئه پارێزێ،  له  حه رام و مه کروهیش  خۆی 
له   دابێ  پێشه نگ  له   که   که سێک  گه وره یه   خوای  گه وره ی  یه کجار  فه زڵی  ئه مه   ئا   ، گه وره   خوای 
کرده وه ی چاکدا)))( خوای گه وره  بۆ ئه مانه ی که  پێشه نگن به هه شتێکی داناوه  که  شوێنی مانه وه ى 
هه میشه یی یه  که  ئه چنه  ناوی ، وه  بازنی زێڕو ئاڵتوون وجۆره ها مروارى و خشڵی تر ئه کرێته  ده ستیان 
، وه  پۆشاکیشیان له  به هه شتدا ئاوریشمه )))( وه  به هه شتیان ئه ڵێن: حه مدو سه ناو ستایش بۆ خوای 
گه وره  که  غه م و خه فه تی دونیاو قیامه ىت له سه ر البردین ، به  دڵنیایى په روه ردگارمان زۆر لێخۆشبووه  به  
تاوانه کامنان، وه  زۆر شوکرانه بژێره  به  کرده وه ى که مامن )4)( که  ئێمه ی خسته  ناو ئه م شوێنه  که  شوێنی 
مانه وه ی هه میشه ییه  به  فه زڵ و چاکه ى خۆی که  کرده وه  چاکه کامنان به رامبه ر ئه م به هه شته  نه بوو ، 
که له  به هه شتدا الشه و ڕوحیشامن تووشی هیالکی و ماندوویه تی و ناڕە حه تی نابێت)5)( وه  ئه وانه یشی 

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم ))44)( ومسلم برقم )768)( .  )58(
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که  کافر بوونه  ئاگری دۆزه خیان بۆ هه یه  ، نه  ئه وه تا له ناو دۆزه خدا مبرن و پشوو بده ن له  سزا ، وه  
سزاشیان له سه ر سووک ناکرێ به ڵکو به  هه میشه یی له ناو سزادا ده بن ، به م شێوازه  سزای هه موو ئه و 
ئاگری دۆزه خدا هاوار ئه که ن و ئه ڵێن: ئه ی  له ناو  که سانه  ئه ده ینه وه  که  زۆر کافر بوونه )6)( ئه وان 
جگه   بکه ین  چاک  کرده وه ی  تا  دونیا  بۆ  مبانگه ڕێنه وه   دۆزه خه و  ئاگرى  له م  بکه   ده رمان  په روه ردگار 
له و کرده وه  خراپانه ی که  کردوومانه  له  هاوبه شبڕیاردان و تاوان ، بۆیه  پێیان ئه فه رمووێ: ئایا ئه وه نده  
ته مه منان درێژ نه کردن که  مه به ستتان بوایه  ده تانتوانی یادی خوای گه وره  بکه نه وه و سودمه ند بن له  
حه ق ، وه  ئاگادارکه ره وه و ترسێنه ریشتان بۆ هات که  پێغه مبه ری خوا )( بووه  ، یاخود وتراوه : مووی 
سپی و سه رو ڕیش سپێتی بووه  ، ده ی بچێژن سزای ئاگری دۆزه خ، وه  ئه م سته مکارانه  که  شه ریکیان بۆ 
خوای گه وره  داناوه  هیچ که سێک نیه  که  پشتیوانیان بێت وه  ڕزگاریان بکات له  سزای خوای گه وره )7)( .

باوەڕبوون بە رۆژی دوایی
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باوەڕبوون بە قەدەر
مەقادیری  تەقدیری  گەورە  خوای  کەوا  یەکالکەرەوە  و  بتەو  و  چەسپاو  باوەڕێکی  لە  بریتییە 
دروستکراوەکانی کردووە بە زانستە ئەزەلێکەی خۆی ، وە لە )اللوح املحفوظ(دا نورساوە ، وە بە پێی 
ویست و مەشیئەتی خۆی بەجێی هێناوەو رایی کردووە ، وە بە توانای خۆی هێناویەتییە بوون ، خوای 
گەورە دەفەرموێـت : )ِإنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر( )القمر/49( واته : ئێمه  هه موو شتێکامن به  قه ده ر 

دروست کردووه و هه موو شتێک بڕاوه ته وه و بڕیارمان له سه ر داوه (

: وه  هه موو شتێکی دروست  )الفرقان/2( واته  تـَْقِديرًا(  َرُه  فـََقدَّ َشْيٍء  )َوَخَلَق ُكلَّ   : وە دەفەرموێت 
کردووه  له م بوونه وه ره  وه  به  حیکمه تی خۆیشی ته قدیری هه موو شتێکی کردووه و ئه ندازه ی بۆ داناوه و 

کاتی بۆ دیاری کردووه (.

وە لەو باسانەی کە باسی باوەڕ بە قەدەر لە خۆی دەیگرێت ، ئەمانەن : 

یەکەم : باوەڕ بە زانست و زانیاری خوای گەورە :

ئەوەی   ، وردەکاری  و  درێژی  بە  و  گشتی  بە  داوە  شتێکی  هەموو  دەورەی   ، ئەبەدی  و  ئەزلی 
پەیوەستە بە کردارەکانییەوە ، هەر لە تەقدیری ئەجەلەکان و ریزق و رۆزییەکان یان ئەوەی پەیوەستە 
بەکرداری بەندەکانەوە ، لە گوێڕایەڵی و سەرپێچی ، خوای گەورە دەفەرموێت :)َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم( 
ِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز  )البقرة/29( واته : وه  خوای گه وره  زۆر زانایه  به  هه موو شتێک(. وە دەفەرموێت: )ذَٰ
اْلَعِليِم( )النعام/96( واته : ئه م ته قدیرو ڕێکخستنه  جوانه  هی خوایه که  که  زۆر به عیززه ت و بااڵده ست 

و زانایه (.

 ، دەکەن  کێ سەرپێچی  وە   ، دەبێت  گوێڕایەڵی  کێ  زانیویەتی  زانستی خۆی  بە  گەورە  جا خوای 
هەروەکو چۆن دەزانێت کێ تەمەن دەکات لە بە تەمەنەکان و کێ لە تەمەنی کەم دەکات . 

دووەم : باوەڕ بە نوسینی هەموو مەقادیرەکان لە )اللوح املحفوظ( دا لە الیەنی خوای 
گەورەوە :

مِّن  ِف ِكَتاٍب  ِإل  أَنُفِسُكْم  ِف  َول  الْرِض  ِف  مُِّصيَبٍة  ِمن  َأَصاَب  )َما  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
ِلَك َعَلى اللَِّ َيِسرٌي( )احلديد/22( واته : هیچ به اڵو موسیبه تێک له  بێ بارانی و  قـَْبِل َأن نَـّبـَْرَأَها ِإنَّ ذَٰ
وشکه ساڵى و الوازی و که موکوڕی تووشتان نابێ له سه ر زه ویدا یان له  نه فسی خۆتاندا به  نه خۆشی 
و گرانی و نه بووىن و مردن ئیلال ئه مانه  هه مووی له  )اللوح املحفوظ(دا نوورساوه ته وه  پێش ئه وه ی 
که  دروستکراوه کان دروست بکه ین، یان پێش ئه وه ی ئه و موسیبه ته  بێت  وه  به ڕاستی ئه م شته  الی 
خوای گه وره  زۆر ئاسانه  که  زانیارى به  هه موو ئه و شتانه  هه بێت و نووسیبێتى و له  )اللوح املحفوظ(

دا جێگیری کردبێ(.
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

ِمثـَْقاُل َذرٍَّة ِف السََّماَواِت َول ِف الْرِض َول َأْصَغُر ِمن  يـَْعُزُب َعْنُه  اْلَغْيِب ل  وە دەفەرموێت: )َعالِِ 

ِلَك َول َأْكبـَُر ِإل ِف ِكَتاٍب مُِّبنٍي( )سبأ/3( واته : خوای گه وره  زانای نهێنیه کانه  و هیچ شتێک له  خوای  ذَٰ
گه وره  ناشاردرێته وه  ئه گه ر به  ئه ندازه ی مێرووله یه کی وردی بچووکیش بێت، یان به  ئه ندازه ی مسقالی 

یان له مه    ، ئیلال خواى گه وره  زانیارى پێى هه یه   یان له  زه وی بێ  گه ردێک بێت له  ئاسامنه کان بێت 

بچووکرت بێ یان گه وره تر بێت ، ئیلال هه مووی له  کتابێکی ئاشکرا جێگیر کراوه و نوورساوه  که  )اللوح 

املحفوظ(ە(.

 )( خوا  پێغەمبەری  لێبوو  گوێم   : دەڵێت  و  هاتووە  العاص(ەوە  بن  عمرو  بن  )عبدالله  لە  وە 

دەیفەرموو : ))كتب هللا مقادير الالئق قبل أن يلق السماوات والرض خبمسني ألف سنٍة ، قال : وعرشه 
على املاء(()59( واتە : خوای گەورە مەقادیری هەموو دروستکراوەکانی نوسیوە پێش ئەوەی ئاسامنەکان 

و زەوی دروست بکات بە پەنجا هەزار ساڵ ، وە فەرمووی : وە عەرشی لەسەر ئاو بوو((.

لە )عبادة بن الصامت(ەوە هاتووە و دەڵێت : گوێم لێبوو پێغەمبەری خوا )( دەیفەرموو : ))إنَّ 
أول ما خلق هللا تعال القلم , فقال له : اكتْب ، فقال : ربِّ ! وماذا اكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شئ 
حىت تقوم الساعة(()60( واتە : یەکەمجار خواى گەورە قەڵەمى دروست کرد پێى فەرموو : بنووسە ، وتی : 

پەروەردگارا ! چی بنووسم ؟ فەرمووی : مەقادیری هەموو شتێک بنووسە تاکو ڕۆژى قیامەت(( .

خوای گەورە زانست و نوسینی لە ئایەتێکدا کۆکردووەتەوە و دەفەرموێت : )أَلَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّ يـَْعَلُم َما 

ِلَك َعَلى اللَِّ َيِسرٌي( )احلج/70( واته : ئایا نازانی که  هه رچی  ِلَك ِف ِكَتاٍب ِإنَّ ذَٰ ِف السََّماِء َوالْرِض ِإنَّ ذَٰ
له  ئاسامنه کان و زه وی هه یه  خوای گه وره  زانیاری به  هه مووی هه یه  ، وه  هه موو ئه م شتانه  له  کتابێکدا 

الی خوای گه وره  نوورساوه  که  )اللوح املحفوظ(ە ، ئه م شته ش که  خوای گه وره  زانیاری به  هه موو شت 

هه یه  له  زه وى و ئاسامن به  دڵنیایی الی خوای گه وره  شتێکی زۆر ئاسانه (.

سێیەم : باوەڕ بە ویست و مەشیئەتی تێپەڕی خوای گەورە :

هیچ   ، نابێت  نەبێت  لەسەر  ویستی  ئەوەی  و  دەبێت  بێت  لەسەر  ویستی  گەورە  خوای  ئەوەی 

رێگرێک نییە لەوەی بیبەخشێت و هیچ بەخشەرێک نییە لەوەی بیگرێتەوە ، وە ئەوەی ئەو قەزای 

بکات هیچ کەسێک ناتوانێت رەددی بکاتەوە ، وە لە موڵکەکەیدا هیچ شتێک روو نادات ئیلال ئەوە 

نەبێت کە دەیەوێت ، هیدایەتی هەرکەسێک بدات بە فەزڵی خۆی دەیدات ، وە هەرکەسێک گومڕا 

بکات بە دادپەروەری خۆی گومڕای دەکات ، هیچ کەسێک نییە بەرپەرچی حوکمەکانی بداتەوە یان 

تێبینی هەبێت بەرانبەریان .

رواه مسلم برقم ))65)( .  )59(

أخرجه أبو داود برقم )4700( والرتمذي برقم )55))(.  )60(
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ـن بـَْعـِد َمـا َجاَءتـُْهـُم اْلبـَيِّنَـاُت  خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )َولَـْو َشـاَء اللَُّ َمـا اْقتتَـَل الَِّذيـَن ِمـن بـَْعِدِهـم مِّ
يُرِيـُد(  َمـا  يـَْفَعـُل  اللََّ  َولَِٰكـنَّ  اقتـَتـَلُـوا  َمـا  اللَُّ  َشـاَء  َولَـْو  مَّـن َكَفـَر  َوِمنـُْهـم  آَمـَن  مَّـْن  َفِمنـُْهـم  اْختـََلُفـوا  َولَِٰكـِن 
)البقـرة/253( واتـه : ئه گـه ر خـوای گـه وره  ویسـتی لـێ بوایـه  خه ڵکـی لـه  دوای ناردنـی پێغه مبـه ران 
کوشـتاری یه کرتیـان نه ئه کـرد ، به تایبه تـی لـه دوای ئـه وه ی کـه  به ڵگـه ی ڕوون و ئاشـکرایان بـۆ هـات 
، بـه اڵم ئیختیـالف و جیـاوازی که وتـه  نێوانیانـه وه  ، هه یـان بـوو ئیامنـی هێنـا بـه  پێغه مبـه ران و شـوێن 
پێغه مبـه ران کـه وت وه  هه یـان بـوو کوفـری کـرد ، ئه گـه ر خـوای گـه وره  ویسـتی لـێ بوایـه  ئـه وان 
کوشـتاری یه کرتیـان نه ئه کـرد ، بـه اڵم خـوای گـه وره  ویسـتی لـه  هـه ر شـتێک بـێ ئه یـکات کـه س نیـه  

ویسـتی خـوای گـه وره  بگه ڕێنێتـه وه (.

اْلَعاَلِمنَي( َربُّ   ُ اللَّ َيَشاَء  َأن  ِإل  َتَشاُءوَن  َوَما   )28( َيْسَتِقيَم  َأن  ِمنُكْم  َشاَء  )ِلَمن   : وە دەفەرموێت 
جێگیرى  و  دامه زراوى  و  هیدایه ت  ویستی  که   ئێوه   له   که سێک  هه ر  بۆ   : واته  )التكوير/29-28( 
هه بێت)8)( به اڵم ئێوه  هیچ ویستێکتان نیه  مه گه ر خوای گه وره  په روه ردگاری هه موو جیهان ویستی 

لێ بێت، وه  ویستی ئێوه  تابیعه  بۆ ویستی خوای گه وره (

و  کردووە  دروست  بونەوەرەکانی  هەموو  گەورە  خوای  بەوەی  باوەڕ   : چوارەم 
هێناویەتییە بوون :

جا خوای گەورە دروستکارە ، وە جگە لە ئەو دروستکراوە ، وە هەموو شتەکان ، زات و صیفات و 
جوڵەیان دروستکراون ، داهێرناون ، وە خوای گەورەش دروستی کردوون و هیناویەتییە بوون ، خوای 
َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل( )الزمر/62( واته : خوای گه وره    ُ گەورە دەفەرموێت : )اللَّ
دروستکاری هه موو شتێکه  ، وه  خوای گه وره  تواناو ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا هه یه و خۆى ئه م 

بوونه وه ره  به ڕێوه  ده بات و هه ڵسوکه وىت تێدا ده کات(.

تـَْعَمُلوَن( )الصافات/96( واته : له  کاتێکدا خوای گه وره  ئێوه و  َوَما  َخَلَقُكْم   ُ وە دەفەرموێت: )َواللَّ
کرده وه کانیشی دروست کردوون، له به ر ئه وه ی هه ر خوای گه وره  دروستکاره(.

جا کردەوەی بەندەکان هەمووی دروستکراوی خوان ، بەاڵم کەسبی دەستی خۆیانە ، خوای گەورە 
دەفەرموێت : )َلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـَْها َما اْكَتَسَبْت( )البقرة/286( واته : هه ر که سێک هه ر کرده وه یه ک 
بکات له  چاکه  ئه وه  ئه جرو پاداشتی خۆی ده ست ئه که وێ وه  هه ر تاوانێکیش بکات له  خراپه  به هه مان 

شێوه  سزای خۆی وه رئه گرێت(.

و  ویست  نێوان  لە  نییە  بوونێک  پەیوەست  هیچ  کەوا  بەوەی  باوەڕ   : پێنجەم 
خۆشەویستنیدا :

رەنگە ویستی لەسەر شتێک بێت بەاڵم خۆشی نەوێت ، وە رەنگە شتێکی خۆش بوێت بەاڵم ویستی 
لەسەر نەبێت ، لەبەر حیکمەتێکی خۆی کە دەیباتە سەر و جێ بە جێی دەکات ، وە لەبەر مەبەستێکی 
مەحکەم ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَلْو ِشئـَْنا لتـَيـَْنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها َولَِٰكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّ لْمالنَّ 
َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأْجَِعنَي( )السجدة/13( واته : ئه گه ر ئێمه  ویستامن لێ بوایه  هه موو که سێکامن 

باوەڕبوون بە قەدەر
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هیدایه ت ئه دا بۆ ڕێگای ڕاست وه  هیچ کافرێک له سه ر زه وی نه ئه بوو ، به اڵم وته ی من جێبه جێ بووه  
وه  بڕیاری خۆم داوه  ، ئه بێ دۆزه خ له  کافرانی جنی و مرۆڤه کان پڕ بکه م(.

َلُكْم(  يـَْرَضُه  َتْشُكُروا  َوِإن  اْلُكْفَر  ِلِعَباِدِه  يـَْرَضٰى  َول  َعنُكْم  َغِنٌّ  اللََّ  فَِإنَّ  َتْكُفُروا  )ِإن  وە دەفەرموێت: 
)الزمر/7( واته : ئه گه ر ئێوه  کوفر بکه ن به  سه ره تاو کۆتایى و جن و مرۆڤه وه  ئه وا به ڕاستی خوای گه وره  
زۆر ده وڵه مه ندو بێ پێویسته و پێویستی به  عیباده ت کردنی ئێوه  نیه و هیچ له  موڵکى خواى گه وره  
که م ناکات، به اڵم وه  ڕازی نابێ به نده کانی که  کوفر بکه ن و پێی خۆش نیه و فه رمانی پێ ناکات ، به اڵم 
ئه گه ر شوکرانه بژێری خوای گه وره  بکه ن ئه وه  خوای گه وره  به وه  ڕازیه و ڕازی ئه بێ لێتان، به اڵم هیچ له  

موڵکى خواى گه وره  زیاد ناکات(.

شەشەم : باوەڕ بەوەی کەوا هیچ دژ بە یەکێک نییە لە نێوان شەرع و قەدەردا : 

ْسىَن  اِبحلُْ َوَصدََّق   )5( َواتَـَّقى  َأْعَطى  َمن  فََأمَّا   )4( َلَشىتَّ  َسْعَيُكْم  )ِإنَّ   : دەفەرموێت  گەورە  خوای 
لِْلُعْسَرى )10((  رُُه  َفَسنـَُيسِّ ْسىَن )9(  َواْستـَْغىَن )8( وََكذََّب اِبحلُْ َوأَمَّا َمن خبََِل  لِْلُيْسَرى )7(  رُُه  َفَسنـَُيسِّ  )6(
)الليل/4-10( واته : ئه و کرده وانه ی که  ئه یکه ن دژ به یه ک و پێچه وانه ن و هه موو خه ڵکی یه ک شێواز 
نیه )4( که سێک ئه و ماڵه ی که  هه یه تی له  پێناو خوای گه وره دا بیبه خشێ وه  ته قوای خوای گه وره  بکات 
وه  خۆی له  حه رام و سه رپێچی و تاوان بپارێزێ )5( وه  باوه ڕی به  پاداشتی خوای گه وره  هه بێ که  ئه م 
کاتێک که  ئه به خشێ خوای گه وره  ئه جرو پاداشتی ئه داته وه ، یاخود باوه ڕی به وه  هه بێ که  خوای گه وره  
جێگای بۆ پڕ ئه کاته وه ، یاخود باوه ڕی به  )اَل إِلََه إاِل اللَُّه( هه بێ، یان باوه ڕی به و نیعمه تانه  هه بێ که  
خوای گه وره  پێی به خشیووه ، یاخود باوه ڕی به  به هه شت هه بێ، ئه و ته فسیرانه ى بۆ کراوه )6( ئه وه  
ئێمه یش کاری چاکه و خێری بۆ ئاسان ئه که ین)7( به اڵم که سێک که  ڕە زیل و چرووک بێ وه  خۆی به  
بێ پێویست بزانێ له  خوای گه وره و ئه جرو پاداشته که ى)8( وه  باوه ڕی به وه  نه بێ کاتێک ئه م ببه خشێ 
خوای گه وره  جێگای بۆ پڕ ده کاته وه ، یاخود خوای گه وره  ئه جرو پاداشتی ده داته وه ، یان خوای گه وره  

به هه شتی پێ ده به خشێ)9( ئه مه  به  پێچه وانه ی ئه وه ی تره وه  کاری دۆزه خی بۆ ئاسان ئه که ین)0)( 

ئەوەش چونکە شەرع کتێبێکی کراوەیە ، وە قەدەریش غەیبێکی شاراوە و نادیارە ، جا خوای گەورە 
و  کردوون  پێ  فەرمانی  و  شاردووەتەوە  لێیان  ئەویشی  وە   ، کردووە  بەندەکانی  مەقادیری  تەقدیری 
نەهی لێ کردوون و ئامادەی کردوون و کۆمەکی کردوون ، بۆ ئەوەی ئامادە بن بۆ جێ بە جێ کردنی 
هاتە  رێگرێک  کە  هیناونەتەوە  بۆ  بیانووی  وە   ، نەهیکراوەکانی  لە  کەوتنەوە  دوور  و  فەرمانەکانی 
ئەنجامدانی  بۆ  نییە  بیانووی  و  حوججە  کەسێک  هیچ  بۆیە  جا   ، تەکلیف  رێگرییەکانی  لە  رێگایان 
سەرپێچی و وازهێنان لە گوێڕایەڵی و بە بیانووی ئەو قەدەرەی باسکرا ، خوای گەورە دەفەرموێت : 
ِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم  ُ َما َأْشرَْكَنا َول آاَبُؤَن َول َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء َكذَٰ )َسيـَُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَّ
ْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإل الظَّنَّ َوِإْن أَنُتْم ِإل َتُْرُصون )148(  َحىتَّٰ َذاُقوا َبَْسَنا ُقْل َهْل ِعندَُكم مِّ
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جَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َلََداُكْم َأْجَِعنَي( )النعام/ 149-148( واته : مورشیکان ئه یانووت: ئه گه ر  ُقْل فَِللَِّه احلُْ
خوای گه وره  ویستی لێ بوایه  نه  ئێمه و نه  باوک و باپیرانیشامن شه ریکامن بۆ خوا دانه ئه نا ، وه  هیچ 
شتێکیشامن له سه ر خۆمان حه رام نه ئه کرد هه موو ئه و خراپانه ی که  ئه یان کرد دایانه  پاڵ خوای گه وره  
، به م شێوازه  مورشیکانی پێش ئه مانیش ئاوا درۆیان ئه کردو درۆیان ئه دایه  پاڵ خواو پێغه مبه ری خوا 
)( ، تا سزای ئێمه یان چه شت تا خوای گه وره  سزای بۆیان دابه زاند ، ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: ئایا 
هیچ زانیاریه کتان هه یه  تا بۆمانی ده رکه ن و ئاشکراى بکه ن له سه ر ئه م شتانه و خواى گه وره  رازیه  به م 
، وه  ته نها وه هم  ،ئێوه  هیچ زانیاریه کتان نیه و ته نها شوێنی گومان و خه یاڵ که وتوونه   کارانه ى ئێوه  
به ڵگه ی  حوجه و  بڵێ:  پێیان   )( محمد  ئه ی  داتانناوه )148(  خۆتان  خه ماڵندێکه   درۆو  و  گومان  و 
یه کالکه ره وه  الی خوای گه وره یه  که  به سه رتاندا جێگیرى کردووه ، بۆیه  هیچ که سێک به ڵگه و بیانوى نیه  
له  کوفرو تاوانکردندا ، ئه گه ر ویستی لێ بوایه  هیدایه تی هه مووتانی ئه دا به اڵم خۆتان ڕێگای هیدایه ت 

ناگرنه  به رو لێی الئه ده ن)149( .

جا لەسەرەتاوە بانگەشەکەیانی بە درۆ خستەوە و ، پاشان سزای خوایان چەشت ، جا ئەگەر قەدەر 
حوججە و بیانوو بوایەت بۆیان ئەوا سزای خوایان نەدەچەشت ، وە ساختەیی بانگەشەکەی دەرخست 
زانستەوە  لە  کارەکەیان  و  نەکردووە  خۆیانیان  کیتابەکەی  تەماشای  ئەوان   : سێیەم   ، کرد  ئاشکرای  و 
سەرچاوە نەگرتووە تا ئەم قسەیە بکەن و ئەوە ببێتە حوججەیەک بۆیان ، بەڵکو ئەوە لەسەر گومان 
و قسە هەڵبەسنت بنیات نراوە ، نەک لەسەر هیچ شتێکی تر ، کەوابوو حوججە و بەڵگە بە هێزەکە بۆ 

خوای گەورە بوو .

جا لە باس و بابەتی قەدەردا دوو تاقم گومڕا بوون :

یەکەمیان : قەدەرییەی نوفات  :

ئەوانەن کە زیادەڕەوییان کرد لە سەملاندنی کرداری بەندەکاندا و ئینکاریان کرد لەو قەدەرەی لە 
پێشدا باسکرا ، ئەوانیش دوو پلەن :

)- زیادە ڕەوەکان : ئەوانیش یەکەمەکانیانن ، ئەوانەی لە کۆتایی سەردەمی هاوەاڵندا پەیدا بوون ، وە 
باوەڕیان بوو کەوا هەموو کارەکان نوێ و تازەن ، جا لەو کاتەدا هاوەاڵن رەددی ئەوانیان دایەوە ، وەکو 

ئینب عەبباس و ئینب عومەر ، وە ئەوانە ئینکاریان کرد لە زانست و نوسین و ویست و دروست کردن .

نوسینیان  و  زانست  کە  ئەوانەی   ، موعتەزیلە  لە  بریتین  ئەوانیش   : )نێوەندەکان(  مقتصدون   -(
سەملاند بەاڵم ئینکاریان لە ویست و دروستکردن کردووە ، وە باوەڕیان وایە کە بەندەکان خۆیان کاری 

خۆیان دروست دەکەن .

باوەڕبوون بە قەدەر
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دووەم : جەبرییەکان :

ئەوەی  گەیشتە  کار  تاوەکو   ، پەروەردگاردا  کرداری  سەملاندنی  لە  کرد  زیادەڕەوییان  کە  ئەوانەن 
هەموو ویست و توانایەکیان لە بەندە داماڵی ، وایان لێکرد کەوا کردەوەی بەندەکانیان وەکو ناچاری 
تەماشا کرد هەروەکو جوڵەی ئەو کەسەی دەلەرزێت ، وە نەفی حیکمەت و هۆکاریان لە کارەکانی 

خوادا کرد ، ئەوانیش دوو پلەن :

حەقیقەتی  بینینی  بانگەشەی  کە  ئەوانەی  صوفییەکانن،  زەندیقە  ئەوانەش   : زیادەڕەوەکان   -(
لە گەڵ  بانگەشەی ئەوەی  بە   ، بە خۆیان دەدەن هەموو کارێک بکەن  ، وە رێگا  گەردوونی دەکەن 

قەدەردا دەگونجێت و کۆکە ، وە یەکێ لە شاعیرەکانیان دەڵێت :

أصبحت منفعاًل ملا تتاره    من ففعلي كله طاعات )61(
)- مقتصدون )نێوەندەکان( : ئەوانیش ئەشعەرییەکانن ، ئەوانەی باوەڕیان بە بیردۆزەی )الکسب( هەیە 

، وە توانای بەندە دەسەملێنن بە بێ کاریگەری!

وە هەردوو تاقمەکە وەاڵم دراونەتەوە بە شەرع و بە عەقڵ :

)- ئەوانەی ئینکاری هەر چوار پلەکەی قەدەر دەکەن – زانست و نوسین و ویست و دروستکردن – کە 
لە پێشدا باسکرا : ئەو دەقانەی وەاڵمیان دەداتەوە کە بە راشکاوی دەیسەملێنن ، وە واقیعیش دەاللەتی 

بۆ دەکات کەوا هەندێ جار کەسێک دەیەوێت شتێک بکات بەاڵم شتێک دەبێتە رێگر و نایکات .

)- وە جەبرییەکان کە زیادەڕەوییان کردووە لە سەملاندنی قەدەردا ، ئەو دەقانە وەاڵمیان دەداتەوە 
کە دەاللەت دەکات لەسەر سەملاندنی ئیرادە و کار و ویستی بەندەکان ، وە واقعیش دەاللەت دەکات 
لەسەر ئەوەی کەوا مرۆڤ دەتوانێت جیاوازی بکات لەسەر ئەو کردەوانەی بە ویستی خۆی دەیکات و 

ئەوانەی ناچارە بۆ ئەنجامدانی .

خوای  کردارەکانی  بۆ  هۆکار  و  حیکمەت  سەملاندنی  لەسەر  زۆرن  شەرعییەکان  دەقە  هەروەها 
گەورە .

أنظر: الفرقان بني أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص )7))( .  )6((
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قورئان
َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه  قورئان قسە وکەالمی خوایە ، خوای گەورە دەفەرموێت :  )َوِإْن َأَحٌد مِّ
ِلَك ِبَنَـُّهْم قـَْوٌم ل يـَْعَلُموَن( )التوبة/6( واته : ئه ی محمد )( ئه گه ر  َحىتَّٰ َيْسَمَع َكالَم اللَِّ ُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه ذَٰ
یه کێک له  مورشیکان په نای بۆ هێنایت ئه وا تۆ په نای بده  ، تا که المی خوای گه وره  ئه بیستێ ، واته : 
قورئانی پیرۆز ، دوای ئه وه ی که  که المی خوای گه وره ی بیست )قورئاىن پیرۆز( بیگه یه نه وه  به  شوێنی 
ئه مینی خۆی ، له به ر ئه وه ی ئه مانه  که سانێکن که  زانیاریه کی باشیان نیه  که  خێرو شه ڕیان بۆ لێک جیا 

بکاته وه(. 

و  حەجدا  مەوسمی  کاتی  لە   ، هۆزەکان  لە  دەکرد  داڵدەی  داوای  کاتێ   )( خوا  پێغەمبەری 
دەیفەرموو : )أل رجٌل يملن إل قومه ، فإنَّ قريشاً قد منعون أن أُبلَغ كالم رب()62(  واتە : ئایە پیاوێکتان 
تێدا هەیە مبباتەوە بۆ الی هۆزەکەی خۆی ، چونکە ئەوەتا قورەیش رێگر بوون لەوەی قسەی خواکەم 

بگەیەنم( .

لە قسەی   ، پیتەکانی و ماناکانیەوە  بە   ، لە حەقیقەتدا  پیرۆز قسەی خوای گەورەیە  جا قورئانی 
خۆی  سەرەتاوە  لە  گەورە  خوای   ، دابەزێرناوە  گەورەوە  خوای  الیەن  لە   ، ناچێت  دروستکراوەکان 
دڵی  سەر  دایبەزاندە  ئەویش   ، جربیلە  کە  االمین(  )روح  بۆ  کردووە  وەحی  وە   ، پێکردووە  قسەی 
محمد )( ، بە چەند جارێک و بە بەش بەش ، ئەویش بەسەر خەڵکیدا خوێندییەوە ، خوای گەورە 
دەفەرموێت :  )َوقـُْرآًن فـََرقـَْناُه لِتـَْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلٰى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تَنزِيال( )اإلسراء/106( واته : وه  ئه م 
قورئانه شامن دابه زاندووه  به  به ش به ش نه ک به  یه کجار بۆ ئه وه ی بۆ خه ڵکی بخوێنیته وه  به  هێواشی 
و له سه رخۆیى، چونکه  ئه گه ر هه مووی به یه که وه  دابه زیایه  نه یانئه توانی له به ری بکه ن، یان جێبه جێ 

کردىن ئه و هه موو حوکامنه  له سه ریان قورس ئه بوو(.

سنگیاندا  لە  یان  نوسیانەوە  موصحەفەکاندا  لە  یان  خوێندەوە  قورئانەیان  ئەم  خەڵکی  ئەگەر  جا 
لەبەریان کرد ، ئەوا لەوە دەرناچێت کە هەر لە حەقیقەتدا قسەی خوای گەورە بێت ، چونکە قسە 
جا   ، دەیگەیەنێت  کە  کەسەی  ئەو  نەک  وتویەتی  لەسەرەتاوە  کەسەی  ئەو  پاڵ  دەترێتە  راستیدا  لە 
خوێندنەوە جیاوازە لە گەڵ خوێندراوەکەدا ، وە نوسین جیاوازە لە گەڵ نورساوەکەدا ، وە لەبەرکردن 
جیاوازە لە گەڵ لەبەرکراوەکەدا ، ئا بەو شێوە هەموو کردارەکانی تر ، جا کار و کردەوەکە هی کەسی 
گەورە  ، خوای  گەورەیە  قسەی خوای  قسەش  وە   ، کردووە  لەبەری  ئەوەی  یان  نوسەر  یان  خوێنەرە 
دەفەرموێت : )ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك اِبحلَْقِّ لِيـُثـَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرٰى لِْلُمْسِلِمنيَ )102( 
مُِّبنٌي(  َعَرِبٌّ  ِلَساٌن  َذا  َوهَٰ َأْعَجِميٌّ  ِإلَْيِه  يـُْلِحُدوَن  الَِّذي  لَِّساُن  َبَشٌر،  يـَُعلُِّمُه  َا  ِإنَّ يـَُقوُلوَن  أَنَـُّهْم  نـَْعَلُم  َوَلَقْد 
)النحل/102-103( واته : ئه ی محمد )( پێیان بڵێ: ئه م قورئانه  پیرۆزه  جربیل دایبه زاندووه  له الیه ن 

رواه الخمسة : أخرجه أحمد برقم ))9)5)( وأبو داود برقم )4)47( والرتمذي برقم )5)9)( والنسايئ يف السنن   )6((

الكربى برقم )7680( وابن ماجه برقم ))0)( من حديث جابر .
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خوای گه وره وه و حه ق و راست و دادپه روه ره و هیچ هه ڵه یه کی تیا نیه  بۆ ئه وه ی باوه ڕداران جێگیرو 
ئێمه   دڵنیایی  به   موسڵامن)102(  بۆ  موژده یه   و  هیدایه ت  وه    ، باوه ڕە که یان  له سه ر  بکات  دامه زراو 
ئێوه   که   ئه وه ی  به اڵم   ، کردووه    )( محمدی  فێرى  مرۆڤێک  قورئانه   ئه م  ئه ڵێن  کافران  که   ئه زانین 
بووه   ئه عجه می  ئه وان  زمانی  کردووه   قورئانه   ئه م  فێر   )( خوای  پێغه مبه ری  گاور  که سێکی  ئه ڵێن 
عه ره بی نه بووه  ، وه  ئه م قورئانه ش به  زمانێکی عه ره بی ئاشکرا دابه زیوه  پڕە  له  ڕە وانبێژی و به الغه ت 

و فه صاحه ت)103( .

هەرەشەی  وە   ، مرۆڤ  پاڵ  دەدەنە  قسەیە  ئەم  کە  داناوە  کافر  بە  کەسانەی  ئەو  گەورە  خوای 
سەقەری لێ داون ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َسُأْصِليِه َسَقَر( )املدثر/26( واته : ئه بێ بیخه مه  ناو 

دۆزه خه وه )سه قه ر( ناوێکه  له  ناوه کانی دۆزه خ، واته : ئه یانسووتێنێ(.

لەم بوارەدا دوو کۆمەڵ گومڕا بوون :

یەکێکیان/ جەهەمی و موعتەزیلەکان :

ئەوانەی کە ئینکاریان لە سیفاتەکانی خوا کرد ، وە نەفی قسەکانیان کرد ، وە باوەڕیان وایە کە قسە 
، وە ماڵی خوا، وە  ، وەک عبدالله  پاڵ درووستکار  پاڵ خوا وەک ئەوەیە درووستکراو بدرێتە  بدرێتە 

حوشرتەکەی خوا ، ئەمانە ناچنە بواری زیادکردنی سیفەتێک بۆ وەسفکراوەکە. 

وەاڵم بۆ ئەو تاقامنە : ئەوەی دەدرێتە پاڵ خوا یان دەبێ صیفەتێک بێت بە زاتی خۆی راوەستابێت، 
ئەوا دەبێتە زیادکردنی درووستکراو بۆ درووستکارەکەی ، وەیان دەبێ وەصفێک بێت ناکرێت خۆی بۆ 
خۆی راوەستابێت ، وەکو ژیان و بیسنت و بینین و زانست و قسە )کەالم( ، ئەوەش دەبێتە زیادکردنی 
وەصفێک بۆ وەصفکراوەکە ، هەرچەندە ئەوەی ئەوان بانگەشەی بۆ دەکەن جیاوازە لە گەڵ قورئان و 

فەرموودە و ئیجامعدا .

دووەم/ صیفاتیەکان لە کولالبیە و ئەشعەری و ماتوریدیەکان :

خۆیدا  ولە  هەیە  کۆنی  واتایەکی  کە  بەوەی  و  سەملاندووە  گەورەیان  خوا  قسەکانی  ئەوانەی 
واتا  ئەو  ئەوەی  بۆ  یان   ، بە مەبەستی دەربرینی  پیت و دەنگەکان درووستکراون  بەاڵم   ، راوەستاوە 

کۆنەی پێ بوترێتەوە کە نوێ نابێتەوە ، وە پەیوەست نیە بە ویستی خۆیەوە.

قسەی خوایان بچووک کردەوە بۆ تەنها مانا بە بێ پیت و دەنگ ، وە ئەو دەنگەش کە دایک و 
باوکامن لە بەهەشتدا بیستیان و ئەوەش کە موسا )( بیستی لە الی دارەکە کردیانە درووستکراو، 

نەک قسەی ڕاستەقینەی خوا بێت.

وە بۆ وەاڵمی ئەوانە دەڵێین : قسە بە هیچ شتێک ناگوترێت ئیلال دەبێ ئەو دوو کارەی لە خۆیدا 
کۆ کردبێتەوە ، وە ئەو قسەی کە مرۆڤ لە ناخی خۆیدا دەیکات پێی ناگوترێت قسە )کەالم( ، لە گەڵ  

ئەوەی ئەوان وتیان جیاوازە لە گەڵ قورئان و فەرموودە و ئیجامع .
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بینینی خوای گەورە
وە لە باوەڕبوون بە خوا و بە ڕۆژی دوایی ، باوەڕ بوونە بە بینینی خوای گەورە لە قیامەتدا لە الیەن 

ئیامندارانەوە ، بینینێک بە چاوی خۆیان ، بە بێ دەورەدان ، لەدوو کات و جێگادا :

 یەکێکیان : لە گۆڕەپانی قیامەتدا ، واتا : کاتی لێپرسینەوە .

دووەم: پاش ئەوەی دەچنە ژوورەوە بۆ بەهەشت.

 : واته  )القيامة/23-22(  َنِظَرٌة(  َا  َربِّ ِإَلٰ   )22( ِضَرٌة  نَّ يـَْوَمِئٍذ  )ُوُجوٌه   : دەفەرموێت  گەورە  خوای 
ئه وه ی  له به ر   )((( ئه دره وشێنه وه   و  جوانن  پرشنگدارو  گه شاوه و  ڕوو  کۆمه ڵێک  قیامه تدا  ڕۆژی  له  
ته ماشای خوای گه وره  ئه که ن، که  ئه مه یش به ڵگه یه  له سه ر بینینی خوای گه وره  له  ڕۆژی قیامه تدا، وه  

له  به هه شتیشدا باوه ڕداران خوای گه وره  ئه بینن)))( 

شوێنه   و  جۆالنێ  له سه ر  ئه مانه    : واته  )املطففني/23(  يَنظُُروَن(  الرَاِئِك  )َعلى  دەفەرموێت:  وە 
به رزه کانی به هه شته وه  ته ماشای نازو نیعمه ته کان ئه که ن، یاخود ته ماشای خوای گه وره  ئه که ن(.

ْسىَنٰ َوزَِيَدٌة( )يونس/26( واته : ئه و که سانه ی که  چاکه کار بوونه   وە دەفەرموێت :  )لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْ
)حوسنا(یان بۆ هه یه ، واته : به هه شت )َوزَِيَدٌة( وه  ئه جرو پاداشتیان چه ند جارێکه ، وه )َوزَِيَدٌة( بریتیه  له  

بینینی خوای گه وره  وه کو پێغه مبه ری خوا )( له  فه رمووده ی صەحیحدا باىس کردووه (

پێغەمبەری خوا )( تەفسیرێکی )َوزَِيَدٌة(ی کردووە بە بینینی رووخسارە بەخشندەو بە بەزەییەکەی 
خوای گەورە)63(، فەرمووی : -کاتێ تەماشای مانگی چواردەی کرد - : )إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر ل تضامون ف رؤيته()64( واتە : ئێوە خوای خوتان دەبینن هەروەکو چۆن مانگ دەبینن لە 

شەوی چواردەدا هیچ کەسێک ستەم لەویرت ناکات لە بینینیدا(.

وە لەم باسەدا دوو گرووپ و تاقم گومڕا بوون : 

یەکەمیان : ئەوانەی نەفی صیفاتەکان دەکەن لە جەهەمییە و موعتەزیلە و ئەوانەی رایان وەکو 
ئەوانە لە گرووی رافیزە و ئیبازییە :

موسا  بە  گەورە  کەوا خوای  بەڵگە  کردووەتە  ئایەتەیان  ئەو  وە   ، کرد  بینینیان  ئینکاری  ئەوانە  جا 
)( دەڵێت : )َلن تـَرَاِن( )العراف/143( واته : ئه ی موىس له  دونیادا تۆ ناتوانی من ببینی(.

وە ئەو ئایەتەی کە دەفەرموێت : )ل ُتْدرُِكُه الْبَصاُر( )النعام/103( واته : چاوه کان ناتوانن خوای 
گه وره  ببینن له  دونیادا به اڵم له  قیامه تدا باوه ڕداران خوای گه وره  ئه بینن(

أخرجه مسلم برقم ))8)( من حديث صهيب ، وانظر : تفسري الطربي )55)/))(.  )6((

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )554( ومسلم برقم )))6( من حديث جرير.  )64(
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وە بۆ وەاڵمی ئەوانە دەڵێین : 

مەبەست لەو ئایەتە کە دەفەرموێت : )َلن تـَرَاِن( واتە : لە دونیادا ، هەروەکو موسا )( داوای 
کرد ، وە مەرج نییە پیتی )لن( بۆ نەفیکردنێکی هەتا هەتایی بێت ، وە ئەو ئایەتەی باسی نەفی ئیدراک 
دەکات بریتییە لە نەفی دەورەدان نەک نەفی بینین ، وە رەنگە جاری وا هەبێت بینین هەبێت بەاڵم 
، لە گەڵ  بینینی خۆر و مانگ و شاخەکان و منونەی ئەوانە  ، هەروەکو  ئیدراک و دەورەدان نەبێت 
بوونی ئەو هەموو بەڵگانەی کە گەیشتونەتە پلەی تەواتور لە قورئان و فەرموودەدا لەسەر سەملاندنی 

بینینی خوا .

دووەم : خورافیەکان لە صوفی و بیدعەکاران :

ئەوانەی زیادەڕەوییان کرد لە سەملاندنی خوای گەورەدا و باوەڕیان وایە کەوا دەکرێت خوای گەورە 
لە دونیاشدا ببیرنێت بۆ ئەولیاکانیان ، وە چەندین فەرموودەی )موضوع(یان لەو بارەوە باسکردووە ، 
پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : )وأعلموا أنكم لن تروا ربكم حىت توتوا()65(  واتە : باش بزانن کەوا 

ئێوە خوای خوتان نابینن تاوەکو نەمرن( .

)65( أخرجه أحمد برقم )864))( والنسايئ يف السنن الكربى برقم )6)77( واآلجري يف الرشيعة برقم ))88( واللفظ له ، 

من حديث عبادة وأخرجه ابن ماجه برقم )4077( من حديث أيب أمامة . 
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حەقیقەتی ئیامن 

1- ئیامن بریتییە لە وتن و کردار ، وتنی دڵ و زمان ، وە کرداری دڵ و زمان و ئەندامەکان .

جا وتنی دڵ : بریتییە لە باوەڕەکەی و بە راست زانینەکەی و قایلبوونەکەی.

وە وتنی زمان : وتن بە وشەی ئیسالم و دەرخسنت و راگەیاندنی شایەمتان .

وە وتنی دڵ : ئەوەی پێی هەڵدەستێت لە نیەتەکان و ئیرادەکان وەکو خوشویسنت و ترسان و تکا و 
پشت بەسنت .

وە کرداری زمان : ئەوەی بە زمان دەیڵێت لە زیکرەکان وەکو پاڕانەوە و خوێندنەوەی قورئان.

وە کرداری ئەندامەکان : ئەوەی ئەندامەکان بە هۆیەوە دەجوڵێتەوە لە پەرستشە جەستەییەکان .

َعَلْيِهْم  تُِلَيْت  َوِإَذا  قـُُلوبـُُهْم  َوِجَلْت  اللَُّ  ذُِكَر  ِإَذا  الَِّذيَن  اْلُمْؤِمُنوَن  َا  )ِإنَّ  : خوای گەورە دەفەرموێت 
ُأولَِٰئَك   )3( يُنِفُقوَن  َرَزقـَْناُهْم  َوِمَّا  الصَّالَة  يُِقيُموَن  الَِّذيَن   )2( يـَتـَوَكَُّلوَن  َربِِّْم  َوَعَلٰى  ِإيَاًن  َزاَدتـُْهْم  آَيتُُه 
ئیامنداری   : واته  )النفال/4-2(  َوِرْزٌق َكِرمٌي(  َوَمْغِفَرٌة  َربِِّْم  ِعنَد  َدَرَجاٌت  ُْم  لَّ َحقًّا  اْلُمْؤِمُنوَن  ُهُم 
خواى  ناوى  و  ئه کرێت  له ال  گه وره یان  خوای  یادی  که   کاتێک  که سانه ن  ئه و  ته نها  ڕاسته قینه  
بڵێیت:  پێى  بکات  تاوان  بیه وێت  کاتێک  وه   له رزین،  دێته   و  ده ترسێت  دڵیان  دێنیت  گه وره یان ال 
له  خوا برتسه ، دڵى ده ترسێت و دێته  له رزین ، وه  کاتێک که  ئایه ته کانی خوای گه وره یان به سه ردا 
ئه خوێندرێته وه  ئیامنیان پێی زیاد ئه کات ، وه  ته نها پشت به  خوای گه وره  ئه به سنت و کاره کانیان 
ته نها به خوای گه وره  ئه سپێرن))( وه  نوێژە کانیان له  کاىت خۆیدا ده که ن به  مه رج و روکن و واجبات 
ئه به خشن،  گه وره دا  خوای  پێناو  له   هه ندێکی  به خشیوون  پێامن  که   له وه ی  وه   خشوعه وه ،  و 
تیابێ  سیفه تانه یان  ئه م  که   که سانه ی  ئه م  ئا  ده گرێته وه ))(  تر  مافه کاىن  سه رجه م  و  زه کات  که  
ئه مانه  باوه ڕداری ڕاسته قینه ن و ئیامنیان دامه زراو و ته واوه  ، له الی په روه ردگاریش له  به هه شتدا 
به هه شت  نین، چونکه   ئاستدا  یه ک  له   ئیامنه که یان هه مووی  به گوێره ی  به رزیان هه یه   پله وپایه ى 
سه د پله یه  وه  لێخۆشبوونیان بۆ هه یه  له الیه ن خوای گه وره  بۆ تاوانه کانیان، وه  ڕزق و ڕۆزیه کی 

فراوان و به ڕێزیان پێ ئه به خشێ)4( .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبللَِّ َوَرُسولِِه ُثَّ لَْ يـَْرَتبُوا َوَجاَهُدوا ِبَْمَوالِِْم َوأَنُفِسِهْم ِف َسِبيِل  وە دەفەرموێت : )ِإنَّ

اللَِّ أُولَِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن( )احلجرات/15( واته : ته نها ئیامنداری ڕاسته قینه  ئه و که سانه ن که  ئیامنیان 
به  خواو پێغه مبه ری خوا )( هێناوه  ، پاشان هیچ گومانێک تێکه ڵ به و ئیامنه یان نه بووه  وه  جیهادیان 

کردووه  له  پێناو خوای گه وره  به  ماڵ و گیانیان ، ئا ئه و که سانه  ڕاستگۆن له  ئیامن هێنانیان، نه ک ئه و 

ده شتنشینانه ى که  بانگه شه ى باوه ڕ ده که ن)5)( .
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 ، شعبة   – وستون  بضع  أو   – وسبعون  بضع  ))اإليان   : دەفەرموێت   )( خوا  پێغەمبەری  وە 
فأفضلها قول : قول ل إله ال هللا ، وأدنها إماطة الذى عن الطريق ، واحلياء شعبة من اإليان(()66(  
واتە : ئیامن حەفتا و ئەوەندە – یان شەست و ئەوەندە – لقە ، جا باشرتینیان : وتنی )ال الە اال الله(یە 

وە نزمرتینەکەی : الدانی ئازارێکە لەسەرە رێگا ، وە حەیاش لقێکە لە ئیامن(.

جا ئیامن حەقیقەتێکی پێکهاتەی هەیە کە لە وتن و کردار پێک هاتووە ، جا ئەوە بریتییە لە بە 
راست زانینێک کە وتن و کرداری لە گەڵدا بێت ، جا نەبوونی وتن و کردار بەڵگەیە لەسەر نەبوونی بە 

راستزانین .

2- وە ئیامن ئەگەر بە تەنها باسکرا ئەوا هاومانای ئیسالمە ، چونکە مانای هەریەکەیان 
هەموو ئیسالم دەگرێتەوە ، بەاڵم ئەگەر پێکەوە بوون و بە یەکەوە باسکرا بوون ، ئەوا ئەو کاتە ئیامن 
ئیامندارێک  هەموو  جا   ، ئاشکراکان  کردارە  واتە  ئیسالم  وە   ، دەگرێتەوە  باتنییەکان  بیروباوەڕە  واتە 
موسڵامنە ، بەاڵم هەموو موسڵامنێک ئیامندار نییە ، خوای گەورە دەفەرموێت :  )قَاَلِت الْعرَاُب آَمنَّا ُقل 
ْن َأْعَماِلُكْم  لَّْ تـُْؤِمُنوا َولَِٰكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإليَاُن ِف قـُُلوِبُكْم َوِإن ُتِطيُعوا اللََّ َوَرُسوَلُه ل يَِلْتُكم مِّ
َشيـًْئا ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم( )احلجرات/14( واته : ده شتنشینه کان وتیان: ئێمه  ئیاممنان هێناوه  ، ئه ی محمد 
)( پێیان بڵێ: هێشتا ئێوه  ئیامن له  دڵتاندا جێگیر نه بووه  به اڵم موسڵامن بوونه  ، به ڵکو ئێوه  بڵێن: 
ئێوه  گوێڕایه ڵی خواو  ئه گه ر  ، وه   نه بووه   دڵتاندا جێگیر  له   ئیامن  ، وه  هێشتا  بووینه   ئێمه  موسڵامن 
پێغه مبه ری خوا )( بکه ن ئه وه  هیچ شتێک له  پاداشتی کرده وه  باشه کانتان لێ که م ناکات ، به  دڵنیایی 

خوای گه وره  زۆر لێخۆشبوو به به زه ییه (.

دەربارەی خوای  زانیاری  فێربوونی  بە  دەکات  زیاد   : دەکات  کەم  و  دەکات  زیاد  ئیامن   -3
گەورە ، وە بیرکردنەوە لە ئایەتە گەردوونییەکان ، وە تێڕامان لە ئایەتە شەرعییەکانی ، وە ئەنجامدانی 
خوای  دەربارەی  ناشارەزابوون  بە  دەکات  کەم  وە   ، سەرپێچییەکانی  لە  وازهێنان  و  گوێڕایەڵییەکان 
گەورە و بێئاگابوون لە ئایەتە گەردوونییەکان ، وە پشت کردن لە ئایەتە شەرعییەکانی ، وە بزرکردنی 
گوێڕایەڵییەکان و ئەنجامدانی خراپەکاری ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آَيتُُه زَاَدتـُْهْم 
ِإيَاًن( )النفال/2-4( واته : وه  کاتێک که  ئایه ته کانی خوای گه وره یان به سه ردا ئه خوێندرێته وه  ئیامنیان 

پێی زیاد ئه کات(.

وە دەفەرموێت : )فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَزَاَدتـُْهْم ِإيَاًن َوُهْم َيْستـَْبِشُروَن( )التوبة/124( واته : ئەوانەی کە 
موژدە  وە  پێی خۆشە  دڵیان  وە  بەدابەزینی سوورەتێک  ئەکات  زیاد  ئیامنیان  ڕاستەقینەن  باوەڕداری 

ئەدەن بە یەکرتی(.

أخرجه البخاري برقم )9( ومسلم برقم )5)( واللفظ له من حديث أيب هريرة.  )66(
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وە دەفەرموێت : )ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَِّكيَنَة ِف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيـَْزَداُدوا ِإيَاًن مََّع ِإيَاهِنِْم( )الفتح/4( واته : 
خوای گه وره  ئه و خوایه یه  که  هێمنی و ئارامی و ره حمه ىت دابه زانده  سه ر دڵی باوه ڕداران له  )حوده یبیه ( 

تا له گه ڵ ئه و ئیامنه ی که  هه یانه  ئیامنیان زیاتر بکات(.

تری  هەندێکی  لە  ئاکارەکانی  لە  هەندێ  وە   ، نزمیدا  و  لەبەرز  هەیە  جیاوازی  ئیامن   -4
بەرزترە ، هەروەکو لە فەرموودەکەی پێشوودا هاتووە : ))اإليان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ل إله 
إل هللا، وأدنها إماطة الذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليان(()67(  واتە : ئیامن حەفتا و ئەوەندە – 
یان شەست و ئەوەندە – لقە ، جا باشرتینیان : وتنی )ال الە اال الله(یە وە نزمرتینەکەی : الدانی ئازارێکە 

لەسەرە رێگا ، وە حەیاش لقێکە لە ئیامن(.

5- وە ئەهلـی ئیامنیـش )واتە : ئیامنداران( لە نـاو خۆیاندا جیاوازن ، هەندێکیان ئیامنیان 
کاملـرتە لـە هەندێکـی تـر ، هەروەکـو خـوای گـەورە دەفەرموێـت : )ُثَّ أَْوَرثنَـا اْلِكتَـاَب الَِّذيـَن اْصَطَفيـْنَـا 
لِـَك ُهـَو اْلَفْضـُل اْلَكبِـرُي(  ِمـْن ِعبَـاِدَن َفِمنـُْهـْم ظَـاِلٌ لِّنـَْفِسـِه َوِمنـُْهـم مُّْقَتِصـٌد َوِمنـُْهـْم َسـاِبٌق اِبْلَيـْـرَاِت بِِْذِن اللَِّ ذَٰ
)فاطـر/32( واتـه : پاشـان هه ندێـک لـه  به نده کانـی خۆمـان هه ڵبـژاردووه و ئه یانکه یـن بـه  میراتگـری 
ئـه م قورئانـه  پیـرۆزه  کـه  زانایـاىن ئوممه تـی پێغه مبـه ری خـوان )( ، له نـاو ئوممه تـی پێغه مبه ریـش 
)( ، هه یـه  زوڵـم لـه  خـۆی ئـه کات ئه وانـه ن کـه  یه کخواپه رسـنت بـه اڵم تاوانـی گـه وره  ئه نجام ئـه ده ن ، 
وه  هه شـیانه  مـام ناوه نـده  ته نهـا واجبـات جێبه جـێ ئـه کات و خـۆی لـه  حـه رام ئه پارێـزێ، بـه اڵم واز لـه  
هه نـدێ لـه  سـوننه ته کان دێنێـت و هه نـدێ شـتى مه کروهیـش ئه نجـام ده دات ، وه  هه یشـیانه  بـۆ 
هه مـوو خێـرو چاکه یـه ک پێشـبڕکێ ئـه کات و واجـب و سـوننه ته کانیش جێبه جـێ ده کات، وه  خـۆی 
لـه  حـه رام و مه کروهیـش ئه پارێـزێ، ئه مانـه  به بـێ لێپرسـینه وه  ده خرێنـه  به هه شـته وه  ، بـه  ئیزنـی 
خـوای گـه وره  ، ئـا ئه مـه  فه زڵـی یه کجـار گـه وره ی خـوای گه وره یـه  که سـێک کـه  لـه  پێشـه نگ دابێ له  

چاکدا(. کـرده وه ی 

وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی :  )َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإيَاًن ، َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا()68(  واتە : کاملرتین 
و تەواوترین ئیامنداران ئەوانەن : کە رەوشت و ئەخالقیان باشرتینیانە ( .

بە  دەستیگرت   ، هەبوو  ماناکەی  بە  باوەڕی  و  هێنا  شایەمتانی  وشەی  دوو  هەرکەسێک  جا 
ناوەڕۆکەکەیەوە ، ئەوا ئەصڵی ئیامنی لە خۆیدا بە جێ هێناوە ، وە هەرکەسێک واجیباتەکانی ئەنجامدا 
هەرکەسێک  وە   ، هێناوە  بە جێ  خۆیدا  لە  واجیبی  ئیامنی  ئەوا   ، هێنا  قەدەغەکراوەکان  لە  وازی  و 
ئیامنی  ئەوا  لە قەدەغەکراو و مەکروهەکان هێنا  وازی  و  ئەنجامدا  واجیباتەکان و موستەحەببەکانی 

کاملی لە خۆیدا بە جێ هێناوە .

تقدم تخريجه.  )67(

)68(  أخرجه أحمد برقم ))740(، وأبو داود برقم ))468( والرتمذي برقم ))6))( من حديث أيب هريرة .

حەقیقەتی ئیامن 
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6- بەدەرهێنان و ئیستیسنا لە ئیامن : وەکو ئەوەی بڵێت : )من ئیامندارم إن شاء الله( 
ئەمەش سێ حاڵەتی هەیە :

ئەم  ئەوا   : ئیامنەکەی  ئەصڵی  لە  کاتێکدا گومانی هەبوو  لە  ئەم قسەیەی وت  ئەگەر   : یەکێکیان 
بەدەرهێنانە حەرامە ، بەڵکو کوفرە ، چونکە ئیامن دەبێ جەزم و چەسپاو بێت واتە بێ گومان بێت .

دووەم : ئەگەر ئەم قسەیەی وت چونکە لەوە ترسا تەزکیەی نەفسی خۆی بکات بەوەی بانگەشەی 
جێ بەجێکردنی ئیامنی واجیب یان ئیامنی کاملی کردووە ، ئەوا ئەم کارە واجیبە .

سێیەم : ئەگەر ئەم قسەیەی وت وەکو تەبەروکێک بە ناوهێنانی ویست و مەشیئەتی خوای گەورە 
ئەوا ئەم کارەی دروستە .

تاوانە  و  سەرپێچی  ئەنجامدانی  بە  نابێت  بنەبڕ  و  لەناوناچێت  ئیامن  وەصفی   -7
گەورەکان :

ئەنجام  گەورە  تاوانی  کەسەی  ئەو  جا   ، ئەصڵەکەیدا  مانەوەی  گەڵ  لە   ، دەکاتەوە  کەمی  بەڵکو 
دەدات کەسێکی ئیامندارە بەاڵم ئیامنەکەی کەمیکردووە ، )واتە: ناقص االیامن(ە ، کەسێکی ئیامندارە 
لەبەر ئیامنەکەی و کەسێکی فاسقە لەبەر تاوانە گەورەکەی ، لە ئیسالم دەرنەچووە لەم دونیایە ، وە لە 
دوارۆژیشدا بە هەتا هەتایی لە ئاگردا نامێنێتەوە ، بەڵکو لە ژێر ویستی خوای گەوردایە ، ئەگەر ویستی 
لێ بێت ئەوا بە فەزڵ و رەحمەتی خۆی لێی خۆش دەوێت و دەیخاتە بەهەشتەوە ، وە ئەگەر ویستی 
ئەندازەی  بە  یان   ، بەهەشتە  بۆ  دەرئەنجامی  و  دەدات  تاوانەکانی سزای  ئەندازەی  بە  ئەوا  بێت  لێ 
یا   ، دەردەچێت  دۆزەخ  لە  کارانەوە  شەفاعەت  شەفاعەتی  هۆی  بە  ئەمجار   ، تاوانەکانی  لە  هەندێ 
بە هۆی رەحمەتی خوای بە رەحم و بەزەییەوە ، کە لە هەموو کەسێک بە رەحمرت و بە بەزەییرتە ، 
ِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيْشرِْك اِبللَِّ  خوای گەورە فەرموویەتی : )ِإنَّ اللََّ ل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ
فـََقِد افـْتـََرٰى ِإْثًا َعِظيًما( )النساء/48( واته : به  دڵنیایى خوای گه وره  هه رگیز خۆش نابێ له  که سێک که  
شه ریک بۆ خوای گه وره  بڕیار بدات و له سه ر شیرک مبرێ و ته وبه  نه کات ، وه  جگه  له  شه ریک دانان 
بۆ خوای گه وره  چه ندێک مرۆڤـ تاوانی گه وره ی هه بێ ئه وه  ئه که وێته  به ر ویست و مه شیئه تی خوای 
گه وره ، خوای گه وره  ویستی لێ بێت لێی خۆش ئه بێت به  فه زڵی خۆی، وه  ویستی لێ بێت سزای ئه دات 
، وه  هه ر که سێک شه ریک  نامێنێته وه   به  دادپه روه رى خۆی، به اڵم به هه میشه یی له  ئاگری دۆزه خدا 
بۆ خوای گه وره  بڕیار بدات ئه وه  به دڵنیایى درۆو بوهتان و تاوانێکی یه کجار گه وره ی بۆ خوای گه وره  

هه ڵبه ستووه (.
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يـَُقوُل هللا  ُثَّ   ، النَّاَر  النَّاِر  َوَأْهُل  اجلَنََّة  اجلَنَِّة  َأْهُل  ))َيْدُخُل   : وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی 
تعال : ))َأْخرُِجوا َمْن كاَن ف قـَْلِبِه ِمثـَْقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَاٍن ، فـََيْخُرُجوَن ِمنـَْها َقِد اْسَودُّوا ، فـَيـُْلَقْوَن 
ف نـَْهِر احليا – أو احلََياِة -(()69(  واتە : ئەهلی بەهەشت دەچنە بەهەشتەوە و ئەهلی ئاگر دەچنە 
ئاگرەوە ، ئەمجار خوای گەورە دەفەرموێت : ئەو کەسەی بە ئەندازەی مسقاڵە تۆوێک ئیامن لە دڵیدا 
هەیە دەریبهێنن ، ئەمجار ئەوانیش دەردەچن لە ئاگر لە کاتێکدا رەش بوونەتەوە ، پاشان فرێ دەدرێنە 

رووباری )الحیا( - یان )الحیاة(- ەوە ((. 

ُ َوِف قـَْلِبِه َوْزُن  هەروەها پێغەمبەری خوا )( دەفەرموێت : )) َيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل : ل ِإَلَه ِإل اللَّ
ُ َوِف قـَْلِبِه َوْزُن بـُرٍَّة ِمن َخرْيِ ، َوَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن  َشِعريٍَة ِمن َخرْيِ ، َوَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل : ل ِإَلَه ِإل اللَّ
ُ َوِف قـَْلِبِه َوْزُن َذرٍَّة من خري()70(  وف رواية : ))من إيان(()71(  مكان ))من خري(( واتە :  قَاَل : ل ِإَلَه ِإل اللَّ
لە ئاگر دەردەچێت ئەو کەسەی وتبێتی : )ال الە اال الله( و لە دڵیدا بە کێشی دەنکە جۆیەک خەیری تێدا 
بێت ، وە لە ئاگر دەردەکرێت ئەو کەسەی وتبێتی : )ال الە اال الله( و لە دڵیدا بە کێشی دەنکە گەمنێک 
خەیری تێدا بێت ، وە لە ئاگر دەردەکرێت ئەو کەسەی وتبێتی : )ال الە اال الله( و لە دڵیدا بە کێشی 
دەنکە مێروویەک خەیری تێدا بێت ( وە لە ریوایەتێکی تردا هاتووە : )لە ئیامن ( لە جێی )لە خەیر( .

لەم بابەتەدا دوو تاقم و گرووپ گومڕا بوون : 

یەکەمیان : وەعیدییەکان : 

ئەوانەی دەڵێن : دەبێت ئەو هەرەشانەی دراون ئەنجام بدرێت و بێتە دی ، وە ئینکاری شەفاعەت 
دەکەن لە حەقی ئەو کەسانەدا کە تاوانی گەورەیان ئەنجام داوە ، لە سەرپێچیکارە یەکتاپەرستەکان ، 

ئەوانیش دوو تاقمن :

)/ خەواریج : ئەوانەی کە دەڵێن : کەوا ئەو کەسەی تاوانی گەورە ئەنجام دەدات لە ئیامن دەرچووە 
و کافر بووە ، جا ئەو لە دونیادا کافرە و لە دوارۆژیشدا بە هەتا هەتایی لە ئاگردا دەمێنێتەوە .

ئیامن  لە  دەدات  ئەنجام  گەورە  تاوانی  کەسەی  ئەو  کەوا   : دەڵێن  کە  ئەوانەی   : موعتەزیلە   /(
دەرچوونە و نەچوونەتە ناو کوفرەوە ، جا ئەو ها لە نێوان دوو جێگادا لە دونیادا ، نە ئیامندارە و نە 

بێباوەڕە ، لە دوارۆژیشدا بە هەتا هەتایی دەمێنێتەوە لە ئاگردا .

وە وەاڵمی تاقمی وەعیدییەکان لە چەند روویەکەوە دەدەینەوە :

یەکەم : خوای گەورە ئیامنی سەملاندووە و وەصفی برایەتی ئیامنی هێشتووەتەوە بۆ ئەو کەسانەی 
تاوانی گەورەی ئەنجام داوە لە دونیادا ، هەروەکو خوای گەورە دەفەرموێت : )َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب 

رواه البخاري برقم )))( من حديث أيب سعيد الخدري .  )69(

رواه البخاري برقم )44( من حديث أنس .  )70(

ذكره البخاري بعد الرواية السابقة معلقة مجزماً به .  )7((

حەقیقەتی ئیامن 
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقتـَْلى احْلُرُّ اِبحْلُرِّ َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َوالنَثٰى اِبلنَثٰى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع 
له   باوه ڕداران خوای گه وره  تۆڵه سه ندنه وه ی  : ئه ی  )البقرة/178( واته  بِِْحَساٍن(  ِإلَْيِه  َوأََداٌء  اِبْلَمْعُروِف 
کوشتندا له سه رتان پێویست کردووه ، که سێک به ناحه ق که سێک ئه کوژێ ئه بێ بکوژرێته وه  ، ئه گه ر 
ئه وه ی ئازاده  ئازادی کوشتبوو ئازاده که  ئه کوژرێته وه  ، کۆیله  به  کۆیله  ، وه  ئافره ت به  ئافره ت، وه  
پیاویش ئافره ت بکوژێت ئه کوژرێته وه ، چونکه  مه نسوخه  به  )النفُس بالنفِس( ، به اڵم ئه گه ر هاتوو 
به   که   ئه وه ی  له سه ر  به ڵگه یه   ئه مه یش  بردووه   ناوی  براکه ی  به   )که   بکوژە  که  خۆشبوو  له   که سێک 
که سوکاری  برای  به   بکوژە که   گه وره   کوشتووه و خوای  موسڵامنێکی  نابێت،  کافر  مرۆڤـ  گه وره   تاوانی 
هاتوو  ئه گه ر  واته :  بکات  داوا  به چاکه   با  کرد  حه قه که ی  داوای  که   ئه وه    ، ناوده بات(  کوژراوه که  
دییه که و خوێنه که تان سه ند مۆڵه تی بده ن ، بکوژە که یش با به جوانی پاره که  بدات و موماته ڵه و فێڵ 

نه کات و دوای نه خات( .

جا کەسی بکوژی بە برای کوژراو ناوبرد ، وە هەروەها خوای گەورە دەفەرموێت : )َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن 
اْلُمْؤِمِننَي اقـْتـَتـَُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْنـَُهَما فَِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى الْخَرٰى فـََقاتُِلوا الَِّت تـَْبِغي َحىتَّٰ َتِفيَء ِإَلٰ أَْمِر اللَِّ 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـنَْيَ  فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْنـَُهَما اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّ يُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي )9( ِإنَّ
َأَخَوْيُكْم َواتَـُّقوا اللََّ َلَعلَُّكْم تـُْرَحُوَن( )احلجرات/9-10( واته : ئه گه ر دوو کۆمه ڵ له  باوه ڕداران کوشتاری 
یه کیان کردو شه ڕیان کرد ئه وه  ئێوه  صوڵح و ئاشته وایی بکه ن له  نێوانیاندا ، وه  ئه گه ر کۆمه ڵێکیشیان 
زوڵم و سته می له وه ی تر کرد ئه وه  ئێوه  کوشتاری ئه و کۆمه ڵه  بکه ن که  زوڵم ئه کات تا ئه گه ڕێته وه  
بۆ فه رمانی خوای گه وره  ، وه  ئه گه ر گه ڕایه وه  ئه و کاته  ئێوه  صوڵح و ئاشته وایی له  نێوانیاندا بکه ن به  
دادپه روه ری وه  دادپه روه ر بن له  نێوانیاندا ،له به ر ئه وه ی به ڕاستی خوای گه وره  ئه و که سانه ی خۆش 
ئه وێ که  دادپه روه رن له  کاتی بڕیارداندا )9( ته نها باوه ڕداران برای ڕاسته قینه ی یه کرتن ، ئێوه یش صوڵح 
و ئاشته وایی بکه ن له  نێوان براکانتاندا ، وه  ته قوای خوای گه وره  بکه ن به ڵکو خوای گه وره  ره حمتان پێ 

بکات )0)( .

جا هەردوو تاقمە بە شەڕهاتووەکەی داوە پاڵ ئیامن ، وە برایەتی ئیامنی بۆ سەملاندن .

دووەم : خوای گەورە لە هەموو تاوانەکان خۆش دەبێت کە لە خوار شیرکەوەیە بۆ کەسێک خۆی 
ویستی لێ بێت ، وە لە ئاگر دەردەچێت هەرکەسێک لە دڵیدا بە ئەندازەی بچوکرت لە مسقاڵێک لە 

دەنکە خەردەل لە ئیامن هەبێت ، هەروەکو فەرموودە موتاوترەکان لە بارەی شەفاعەتەوە هاتوون .

دواخستنی  واتە   ، هەیە  کردەوەکان  ئیرجای  بە  باوەڕیان  کە  ئەوانەی   : مورجیئە   : دووەم 
و  ئیامن  پێناسەی  ناو  ناچێتە  ئەوان  الی  کردارەکان  جا   ، ئیامن  موسەمامی  لە   ، کردەوەکان 

. حەقیقەتەکەیەوە 
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ئەوانیش لە پێناسەی ئیامندا چەند تاقمێکن :

1- جەهەمییەکان : تەنها بە راست زانینی دڵ ، یان ناسین بە دڵ ، جا لە گەڵ ئیامندا هیچ تاوانێک 
زەرەری نییە ، هەروەکو چۆن لە گەڵ کوفردا هیچ گوێڕایەڵییەک سوودی نییە .

2- کەڕامییەکان : تەنها وتنی زمان .

3- مورجیئەی فوقەهاکان : تەنها بە راست زانینی دڵ و وتن بە زمان ، بەاڵم کردارەکان ئەوا بەشێک 
نین لە پێناسەی ئیامن و حەقیقەتەکەی ، بەڵکو ئەوە لە بەرهەمەکەیەتی .

وە وەاڵمی مورجیئەکان لە چەند روویەکەوە دەدەینەوە ، لەوانە :

 یەکەم : خوای گەورە کردارەکانی بە ئیامن ناو بردووە ، دەربارەی ئەو کەسانەی نوێژیان بەرەو )بیت 
 ُ املقدس( کردبوو و ئەمجار وەفاتیان کرد لە پێش ئەوەی قیبلە بگۆڕدرێت : دەفەرموێت : )َوَما َكاَن اللَّ

لُِيِضيَع ِإيَاَنُكْم( )البقرة/143( واته : خوای گه وره  ئیامنه که تان نافه وتێنێ واته : نوێژە که تان(.
)ِإيَاَنُكْم( واتە : نوێژەکانتان .

دووەم : پێغەمبەری خوا )( نەفی ئیامنی رەهای کردووە دەربارەی ئەو کەسانەی تاوانی کرداری 
گەورەیان ئەنجام داوە ، دەفەرموێت : ))ل يزن الزان حني يزن وهو مؤمن ، ول يسرق السارق حني 
يسرق وهو مؤمن ، ول يشرب المر حني يشربا وهو مؤمن ، ول  ينتهب هنبة ذات شرف ، يرفع الناس 
اليه أبصارهم ، حني ينتهبها وهو مؤمن(()72(  واتە : کاتێ زیناکارێک زینا دەکات لەو کاتەدا زینا دەکات 
ئەوا ئیامندار نییە ، وە کاتێ کەسێ دزی دەکات لەو کاتەدا دزی دەکات ئەوا ئیامندار نییە ، وە کاتێ 
کەسی مەیخۆر لەو کاتەدا مەی دەخواتەوە ئەوا ئیامندار نییە ، وەکاتێ کەسێک ماڵیکی بە نرخ دەدزێت 
لە رووی تااڵنی و هەڵکوتانەسەرەوە کە خەڵکی سەیری دەکەن و رووی تێ دەکەن ، کاتێ ئەو کارە 

دەکات ئیامندار نییە((

 ، مورجیئەکان  و  وەعیدییەکان   ، تاقمەکە  هەردوو  بۆچوونی  خراپەی  و  فەساد  سەرچاوەی  وە 
بیروباوەریان وایە کەوا ئیامن تەنها یەک شتە ، یان هەر هەمووی هەیە و یان هەر هەمووی بوونی 
 ، یان دڵ و زمان  یان زمان  بە دڵ  دانپیانان  بە  تەنها  ئیامنەیان سەملاند  ئەو  ، جا مورجیئەکان  نابێت 
نەفی  وەعیدییەکان  بەاڵم   ، رەوەکانن  کورت  تاقمی  ئەوانە  جا   ، نەکردبێت  کارێکی  هیچ  هەرچەندە 
ئیامنیان کرد بە هەر تاوانێکی گەورە ، جا ئەوانە تاقمی توندرەوەکانن ، جا پێشەکی و تێگەیشتنەکەیان 

یەکە ، وە ئەنجامەکەیان دژ بە یەکن .

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم )475)( ومسلم برقم )57( من حديث أيب هريرة واللفظ ملسلم.  )7((

حەقیقەتی ئیامن 
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ئیاممەت و جەماعەت
موسڵامنان یەک ئوممەتن ، کارەکەیان رێک نایەت و سەقامگیر نابێت ، وە بارودۆخی باش نابێت وە 

ئەو پەیامەی هەڵیگرتووە جێ بە جێ نابێت ئیلال بە چوار شت نەبێت :

1- واجیب بوونی بەیعەت :

َجاِهِليًَّة(()73(  ِميَتًة  َماَت   ، بـَيـَْعٌة  ُعُنِقِه  ِف  َولَْيَس  َماَت  ))َمْن   : فەرموویەتی   )( پێغەمبەری خوا 
واتە  : هەرکەسێ مبرێت و لە گەردنیدا هیچ بەیعەتێک نەبێت ئەوا بە مردنێکی نەفامانە )جەهالەت( 

دەمرێت . 

2- گوێبیستی و گوێڕایەڵی دەسەاڵتدارەکان لە چاکەدا : 

بن  ئەگەر چاک  ئیرت  ئەمیرەکاندا  لە گەڵ  گەیاندنی حەج و جومعەکان و جەژنەکان  بە جێ  وە 

یان خراپ ، وە ئامۆژگاری کردنیان ، وە گەڕانەوەی مەسەلەکان لە کاتی ناکۆکیدا بۆ الی قورئان و 

فەرموودە ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل الْمِر ِمنُكْم 

ِلَك َخرٌي َوَأْحَسُن َتِْويال(  فَِإن تـََناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَل اللَِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبللَِّ َواْليـَْوِم الِخِر ذَٰ
)النساء/59( واته : ئه ی ئه و که سانه ی که  ئیامنتان هێناوه  گوێڕایه ڵی خواو گوێڕایه ڵی پێغه مبه ری خوا 
)( بکه ن وه  ئه وانه ی که  فه رمانڕە واو کاربه ده ستی ئێوه ن چ فه رمانڕە وایان وه  چ زانایان هه ردووکی 

ئه گرێته وه  له  چاکه دا ، به اڵم له  خراپه و تاواندا گوێڕایه ڵى بۆ که س نیه ، وه  ئه گه ر له  هه ر شتێکدا کێشه  

که وته  نێوانتانه وه  له  دین و دونیا ئه وه  بیگه ڕێننه وه  بۆ الی خواو پێغه مبه ری خوا )( واته : بۆ الی 

به خواو  ئیامنتان  ئێوه   ئه گه ر   ،  )( پێغه مبه ر  پاش مردنی   )( پێغه مبه ری خوا  قورئان و سوننه تی 

به ڕۆژی دوایی هه یه  که  کێشه تان بگه ڕێننه وه  بۆ الی قورئان و سوننه ت ئه م گه ڕاندنه وه یه  بۆ الی قورئان 

و سوننه ت باشرتین کارێکه  که  ئه یکه ن ، وه  باشرتین سه ره نجام و شوێنی گه ڕاندنه وه یه  که  ئێوه  له  کاتی 

کێشه دا بگه ڕێنه وه  بۆ الی قورئان و سوننه ت(.

وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : )على املرء املسلم السمع والطاعة ، فيما أحبَّ وكرَه ، إل أن 

يُؤمَر بعصية ، فإذا أمر بعصيٍة فال سع ول طاعة()74(  واتە: لە سەر هەر یەکێکتان بیسنت و گوێڕایەڵی 
پێویستە لەوەی پێی خۆشە و لەوەی پێی ناخۆشە ، ئیلال مەگەر فەرمانی بە سەرپێچی پێ بکرێت جا 

ئەگەر فەرمانی بە سەرپێچی پێکرا ئەوا نە گوێ بیست دەبێ و نە گوێڕایەڵی دەبێت((.

رواه مسلم ، كتاب اإلمارة ، برقم ))85)( من حديث ابن عمر .  )7((

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )44)7( ومسلم برقم )9)8)( من حديث ابن عمر.  )74(
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القيامة ، ول ُحجَّة له()75( واتە  :  وە دەفەرموێت )( : )َمن َخَلَع َيدا من طَاعٍة ، لقَي هللَا يوم 
هەرکەسێ دەستی گوێڕایەڵی داماڵی ئەوا دەگاتە خواکەی خۆی لە کاتێکدا پێی دەگات هیچ حوججە 

و بیانویەکی نییە ((.

3- حەرامبوونی دەرچوون لە دژیان و یاخی بوون لێیان :

گەورەوە  خوای  الیەن  لە  کە   ، بکەن  ئاشکرا  کوفرێکی  مەگەر  ئیلال   ، بکەن  ستەم  هەرچەندە   
بەڵگەیەکامن هەبێت ، بە بەڵگەی فەرموودەکەی )عبادة(ی کوڕی )الصامت( فەرموویەتی : ))دعان 
ومكرهنا  منشطنا  ف  والطَّاَعِة  السَّْمع  َعَلى   : ابيعنا  أن  علينا  أخذ  فيما  فقال   ، فبايعناه   )( النيب 
وعسرن ويسرن و أثـََرٍة َعَليـَْنا ، وأْن َل نُنازَِع الْمَر أْهَلُه ، إل أن تروا كفراً بواحاً ، عندكم من هللا فيه 
برهان(()76( واتە : پێغەمبەری خوا )( بانگی کردین و بەیعەمتان پێدا ، لەسەر ئەو شتانەی بەیعەی 
)چابووکی(  گۆڵی  و  گورج  کاتی  لە  کردن  گوێڕایەڵی  و  گوێبیستی  لەسەر   : وتین  پێی  وەرگردین  لێ 
هەر  سەر  لە  وە   ، فەرحانیدا  و  تەنگانە  کاتی  لە  وە   ، ئاساندا(  و  گران  لە   : )واتە  سستیامندا  و 
، ئیلال مەگەر کوفرێکی  پێشامن بخرێت ، وە کێشمەن کێش لەسەر دەسەاڵت نەکەین  پێشخستنێک 

ئاشکرایان لێ ببینن کە لە الیەن خوای گەورەوە بەڵگەیەکتان لەسەری هەبێت(.

وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : ))ِإنَُّكْم َستـََرْوَن بـَْعِدي أَثـََرًة َوأُُمورًا تـُْنِكُرونـََها ، قَاُلوا : َفَما َتُْمُرَن 
َيَرُسوَل هللِا )( ؟ قَاَل : أَدُّوا ِإلَْيِهْم َحقَُّهْم ، َوَسُلوا اللََّ َحقَُّكْم(()77(  واتە : لە پاش من جیاوازی لە پێدانی 
مافەکانتاندا لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە دەبینن و چەندین کاریش ئینکاری لێ دەکەن ! وتیان : بە چی 
فەرمامنان پێ دەکەیت ئەی پێغەمبەری خوا )( ؟ فەرمووی : ئەو مافەی لەسەرتانە ئەنجامی بدەن 

)جێ بە جێی بکەن( و داوای مافەکەی خۆتان لە خوا بکەن (.

بۆیە دروست نییە لە دژی دەسەاڵتدار دەرچیت ئیلال مەگەر ئەم مەرجانە فەراهەم بێت : 

)- دڵنیابوون لە کوفری کەسەکە بە بینینی زانستی یان بە بینینی چاو :

بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیە کە دەفەرموێت : )إل أن تروا( جا پشت بە پڕوپاگەندە و هەواڵەکان 
نابەستێت .

)- ئەوەی کردبێتی )کوفر( بێت : بۆیە نابێت لە دژی دەرچیت بە هۆی خراپەکاری و فسقەوە.

)- دەبێت ئاشکرا بێت : واتە روون و دیار بێت ئیعالنی کردبێت ، بۆیە نابێت لە دژی دەرچێت بە 
هۆی کوفرێکی شاراوەوە .

رواه مسلم برقم ))85)( من حديث ابن عمر ، وهو طرف الحديث األول يف هذا الباب .  )75(

متفق عليه ، رواه البخاري ، كتاب الفنت : برقم )7055، 7056( ، ومسلم  برقم )709) , )477(.  )76(

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم ))705( ومسلم برقم ))84)( من حديث ابن مسعود.  )77(
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4- بوونی بەڵگەیەکی یەکالکەرەوە و قەتعی بۆ بە کافر دانانەکەی : بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی 
کە   ، دەرناچێت  دژی  گومانەوە  بابەتێکی  بە هۆی  جا  برهان(  هللا  من  فيه  )عندکم   : دەفەرموێت  کە 

ئیحتیاملی تێدایە ، یان لەبەر مەسەلەیەکی خیالفی )زانایان جیاوازیان لەسەر هەیە(.

5- توانا : نابێت دەرچێت لە کاتێکدا بێ توانا بێت ، هەرچەندە ئەو خااڵنەی پێشووی تێدا بوو ، بۆ 
ئەوەی نەبێتە هۆی ریشەکێش کردنی دین و دینداران ، خوای گەورە دەفەرموێت :)أَلَْ تـََر ِإَل الَِّذيَن ِقيَل 
نـُْهْم َيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة  َلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق مِّ
اللَِّ أَْو َأَشدَّ َخْشَيًة( )النساء/77( واته: ئایا نابینى ئه وانه ی که  له سه ره تادا کاتێک که  جیهاد فه رز نه بوو 
له  مه ککه  بوون پێغه مبه ری خوا )( پێی فه رموون: ده ست بگرنه وه و کوشتاری کافران مه که ن و ته نها 
نوێژەکانتان بکه ن وه  زه کاتی ماڵتان بده ن ، وه  کاتێک که  له  مه دینه  کوشتاری کافران فه رز کرا ، له ناو 
ئه واندا که سانێک که  مونافیقان بوون له  کافران ئه ترسان وه کو ترسانیان له  خوای گه وره ، یاخود زیاتر 

له وان ئه ترسان وه ک له  خوای گه وره (.

جا فەرمانیان پێکراوە واز بهێنن لە کاتی الوازیدا ، بەاڵم لە کاتی توانادا لە سەریان نوسیویەتی .

ئیاممەت و جەماعەت
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هاوەاڵن

هاوەڵ : ئەو کەسەیە لە گەڵ پێغەمبەری خوادا )( بە یەک گەیشتوون ، لە کاتێکدا ئیامنی پێ 
هێناوە و هەر لەسەر ئەو ئیامنەش مردووە .

وە هاوەاڵن -رەزای خوایان لێ بێت- باشرتین کەسن لە پاش پێغەمبەران ، وە سەدەی ئەوان باشرتین 
باشرتینی   : واتە  قـَْرِن(()78(  الناس  ))َخيـُْر   : فەرموویەتی   )( پێغەمبەری خوا   ، ئوممەتن  سەدەکانی 
باشرتینی   : واتە  قـَْرِن(()79(   أمت  ))َخيـُْر    :  )( دەفەرموێت  وە  سەدەیەن((.  ئەم  ئەوانەی  خەڵکی 

ئوممەتەکەم ئەوانەی ئەم سەدەیەن(( .

هەڵبژاردووە  ئەوانی  گەورە  خوای  چونکە   ، )عدول(ن  سەرراسنت  و  دادپەروەر  هەموویان  هەر 
لێ  تەوبەی  وە   ، بووە  رازی  لێیانی  وە   ، کردووە  تەزکییەیانی  و   )( پێغەمبەرەکەی  هاورێتی  بە 
وەرگرتوون ، وە بە بەریزترین وەصف وەصفی ئەوانی کردووە ، وە بە باشرتین بەڵێن و پەیامن پەیامنی 
بـَيـْنـَُهْم  ُرَحَاُء  اْلُكفَّاِر  َعَلى  اُء  َأِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذيَن  پێ داون ، خوای گەورە دەفەرموێت : )مَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَِّ 
ِلَك َمثـَُلُهْم ِف  ْن أَثَِر السُُّجوِد ذَٰ َن اللَِّ َوِرْضَواًن ِسيَماُهْم ِف ُوُجوِهِهم مِّ تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـْتـَُغوَن َفْضال مِّ
التَـّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِف اإلِنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه فَاْستـَْغَلَظ فَاْستـََوٰى َعَلٰى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبُِم 
 )( واته : محمد )الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمنـُْهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما( )الفتح/29 ُ اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَّ
پێغه مبه ری خوایه  وه  ئه و صه حابه  به ڕێزانه ى له گه ڵی بوون ، سه خت و توندن له گه ڵ کافراندا، وه  له  
نێوان خۆیاندا زۆر به ڕە حم و سۆزو به زه یی و میهره بانن، که  ده بێت مرۆڤى باوه ڕدار وا بێت ، ئه یانبینی 
هه میشه  له  ڕکوع و سجوددان و نوێژ ئه که ن بۆ خوای گه وره  ، مه به ست و نیه تیان ده ستخستنی فه زڵ 
، نیشانه ى خشوع و خۆبه که مزانین و شێوه و ره وشت جوانی و  و چاکه و ڕە زامه ندی خوای گه وره یه  
دره وشاوه ی له  ڕوویاندا دیاره  به هۆی زۆرى شوێنه واری سوجده  بردن و نوێژ کردنیان ، له  ته ورات و 
وه کو  به ڕێزانه   ئه م صه حابه   منوونه ی   ، کراوه   شێوازه   به و  به ڕێزانه   ئه م صه حابه   وه سفی  ئینجیلیشدا 
وه    ، ئه بێت  گه وره   و  ئه گات  پێ  و  ئه بێت  به هێز  دواتر  الوازه و  سه ره تا  که   وایه   ڕووه کێک  منوونه ی 
له  پاش ئه وه ی که  ته نک و ناسکه  دواتر ئه ستوورو به هێزو درێژ ئه بێت ، ئه و کاته  له سه ر پێی خۆی 
له سه ر داره که ی خۆی ڕائه وه ستێ ، جووتیاره که  زۆر پێی سه رسام ئه بێت، که  ئه مه یش منوونه ی صه حابه  
به ڕێزه کانه  که  سه ره تا الوازو بێ هێزو که م بوون دواتر خوای گه وره  به هێزی کردن و زۆری کردن تا 
ببێته  خه فه ت خواردن بۆ کافران و کافران که  ده یانبینن خه فه تیان پێ بخۆن و رقیان لێیان بێت ، خوای 
گه وره  به ڵێنی داوه  به و باوه ڕدارانه ى که  کرده وه ی چاکیان کردووه  به  لێخۆشبوون و ئه جرو پاداشتێکی 

زۆر گه وره  که  به هه شته (.

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم ))65)( ومسلم برقم )))5)( من حديث ابن مسعود.  )78(

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )650)( ومسلم برقم )5)5)( من حديث عمران بن حصني واللفظ للبخاري.  )79(
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و  گشتی  جیاوازییەکی  بە   ، باشرتین  و  باشرت  لە  هەیە  جیاوازیان  یەکرتدا  ناو  لە  ئەوەشدا  گەڵ  لە 
تایبەتی ، جا لە منونەی پلەکانی ئەو جیاوازییە گشتییەدا :

1- کۆچەران )موهاجیرەکان( باشرتن لە پشتیوانان )ئەنصارەکان( :

چونکە کۆچکردن و نەرصەتیان لە خۆیاندا کۆ کردووەتەوە ، وە چونکە خوای گەورە لە پێشدا باسی 
َن  ئەوانی کردووەو فەرموویەتی : )لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِدَيرِِهْم َوأَْمَوالِِْم يـَبـْتـَُغوَن َفْضال مِّ
اَر َواإليَاَن ِمن قـَْبِلِهْم يُِبُّوَن  اللَِّ َوِرْضَواًن َويَنُصُروَن اللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن )8( َوالَِّذيَن تـَبـَوَُّءوا الدَّ
َّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن  ُدوَن ِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َول يَِ
يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن( )احلشر/8-9( واته : ئه و فه قیره  کۆچکه رانه  که  له  مه ککه وه  له  
شوێن و ماڵ و ساماىن خۆیان ده رکران له الیه ن کافرانه وه  مه به ستیان ده ستکه وتنی فه زڵی خوای گه وره  
بووه  به وه ی که  خوای گه وره  ڕزقیان بدات له  دونیا، وه  مه به ستیان ڕە زامه ندی خوای گه وره  بووه  له  
قیامه تدا ده ستیان بکه وێ و خوا لێیان ڕازی بێ، ، وه  خواو پێغه مبه ری خوایان )( سه رئه خست به وه ی 
ڕاسته قینه   و  ته واو  ڕاستگۆی  به ڕاستی   ، ئه کرد  گه وره   دینی خوای  له   به رگریان  ئه کردو  که  جیهادیان 
ئیامنیان  له  مه دینه  پێش موهاجیره کان، وه   بوونه   نیشته جێ  ئەنصارێکان که  جێگیرو  ئه مانه ن)8( وه  
هێناوه  به  خواو پێغه مبه ری خوا )( ، ئه و موسڵامنانه یان خۆش ئه وێ که  له  مه ککه وه  کۆچیان کردووه و 
هاتوونه  بۆ الی ئه مان وه  چاکه یان له گه ڵدا ئه که ن ، وه  ئه وه یشی که  موهاجیران پێیان به خرشاوه  له  
پله و پایه و رێزو غه نیمه ت و ئه و شتانه  ئه مان حه سوودیان پێ نابه ن ، وه  ئەنصارێکان موهاجیران پێش 
خۆیان ئه خه ن له  شتی دونیاییدا ئه گه ر خۆیشیان زۆر پێویستیان پێ بێت و زۆر فه قیر بن ، وه  هه ر 
که سێک له  ڕە زیلی و چروکى و ڕژدی نه فسی، خۆی بپارێزێ و خۆی پاک بکاته وه  ئه و که سانه  به ڕاستی 

سه رفرازو سه رکه وتوون، به وه ی که  زه کاتی ماڵه که ی بدات یان حه قی تری تیابێ بیدات(.

 ُ اللَّ اتَـّبـَُعوُهم بِِْحَساٍن رَِّضَي  َوالَِّذيَن  َوالنَصاِر  اْلُمَهاِجرِيَن  ِمَن  )َوالسَّاِبُقوَن الوَُّلوَن   : وە دەفەرموێت 
ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم( )التوبة/100(  َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُْم َجنَّاٍت َتْرِي َتْتـََها النـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَٰ
واته : پێشه نگه  سه ره تاکان له  کۆچکه ره کان و پشتیوانان ئه وانه ى که  له  حوده یبیه  به شدارى به یعه ى 
ریزوانیان کردووه ، یان ئه وانه ى له گه ڵ پێغه مبه ری خوا )( نوێژیان کردووه  رووه و هه ردوو قیبله که  ، 
وه  ئه وانه یش که  له  دوای ئه وان هاتوونه و شوێنیان که وتوونه  به  چاکه  ، خوای گه وره  لێیان ڕازی بووه  
وه  ئه وانیش به و نیعمه ت و فه زڵه ی خوای گه وره  پێی به خشیوون ڕازین ، وه  خوای گه وره  باخ و باخاتی 
به نه مری و  ئه ڕوات و  به ژێر داره کان و ماڵه کانیاندا  ئاو  ئاماده  کردوون که  جۆگه له   بۆ  به هه شتدا  له  

به هه میشه یی تیایدا ئه مێننه وه  ، ئا ئه مه  بردنه وه ی هه ره  گه وره یه (.

ُ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َوالنَصاِر الَِّذيَن اتَـّبـَُعوُه ِف َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن  َب اللَّ وە دەفەرموێت : )لََّقد تَّ
نـُْهْم ُثَّ َتَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه ِبِْم َرُءوٌف رَِّحيٌم( )التوبة/117( واته : خوای گه وره   بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق مِّ
نه یه ن  و  دواکه ون  که   دا  مونافیقانی  ئیزنی  پێشرت  ئه وه ی  له به ر  خۆشبوو   )( خوا  پێغه مبه ری  له  
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موهاجیرو  له   وه   کرد،  مامه ی  تاڵیب(ی  )ئه بو  بۆ  لێخۆشبوونی  داوای  ئه وه ی  له به ر  یاخود  غه زا،  بۆ 
ئەنصارەکان خۆش بوو له  هه ر تاوانێک که  کردبێتیان ، ئه وانه ی که  شوێن پێغه مبه ری خوا )( که وتن 
له  غه زای )ته بووک(دا له  کاتی ته نگانه دا که  کاتێکی یه کجار گه رم بوو، وه  خواردنیان زۆر که م پێبوو تا 
خورمایه کیان ده کرده  دوو له ته وه  بۆ دووکه س، وه  ئاو نه بوو زۆر تینوو بوون، وه  دوژمن زۆر به هێز 
، که  نزیک بوو دڵی هه ندێک له  موسڵامنان بگۆڕێت به وه ی که  دوابکه ون له  غه زاکه دا ، پاشان  بوو 
خوای گه وره  له وانیش خۆشبوو به راستى خوای گه وره  زۆر به ڕە ئفه ت و ڕە حمه ت و سۆزو به زه یی و 

میهره بانه  له گه ڵیان(.

لە پێش رێککەوتنامەی حودەیبییە بەخشیبێتی و جەنگابێت باشرتن  2- هەرکەسێک 
لەوانەی لە پاش رێککەوتنەکە بەخشیبێیتان و جەنگا بێنت :

َن  خوای گەورە دەفەرموێت: )ل َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِٰئَك َأْعَظُم َدَرَجًة مِّ
ُ ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي( )احلديد/10( واته : له  پێش  ْسىَنٰ َواللَّ ُ احلُْ الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكال َوَعَد اللَّ
ماڵی خۆی  گه وره دا  پێناو خوای  له   که   ئه وه ی  مه ککه دا  فه تحی  پێش  له   یاخود  صوڵحی)حوده یبیه (، 
به خشیوه و له  پێناو خوای گه وره دا کوشتاری کردووه  وه ک ئه و که سانه  نین که  له  دوای فه تحی مه ککه وه  
کردووه   کوشتاریان  به خشیویانه و  مه ککه   فه تحی  پێش  له   ئه وانه ی  به خشیویانه ،  کردووه و  کوشتاریان 
پاداشتیان یه کجار گه وره تره  له و که سانه ی که  له  دوای فه تحی مه ککه دا به خشیویانه و  ئه وانه  ئه جرو 
کوشتاریان کردووه  له  پێناو خوای گه وره  ، به اڵم خوای گه وره  به ڵێنی به هه شتی به هه ردووالیان داوه  هه ر 
چه نده  پله یشیان جیاوازه  له به ر ئه وه ی پله کانی به هه شتیش جیاوازه  ، وه  خوای گه وره  زۆر زانیاری وردی 

هه یه  سه باره ت به  کرده وه کانی ئێوه  وه  هیچ شتێک له  خوای گه وره  ناشاردرێته وه (.

3- ئەهلی بەدر )ئەوانەی بەشداری جەنگی بەدریان کردووە( :

بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی کە پێغەمبەری خوا )( بە عومەری فەرموو لە چیرۆکی )حاتیب ی 
کوڕی ئەبی بەلتەعە( : )إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل هللا أن يكون قد اطلَع على أهل بدر فقال : 
اعَملوا ما شئُتم فقد غفرت لكم()80(  واتە : ئەو لە بەدردا بەشدار بووە ، تۆ چوزانی رەنگە خوای گەورە 
لێـتان  بیکەن من  ئەوا  بیکەن  دەتانەوێ  : هەرچی  فەرموویەتی  و  بێت  کرد  بەدری  ئەهلی  تەماشای 

خۆشبوومە( .

4- ئەهلی بەیعەتی رزوان :

ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُباِيُعوَنَك َتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما ِف قـُُلوِبِْم  خوای گەورە دەفەرموێت :  )لََّقْد َرِضَي اللَّ
فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثبـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًبا( )الفتح/18( واته : ئه ى پێغه مبه ری خوا )( به  دڵنیایی خوای 
گه وره  ڕازی بوو له و باوه ڕدارانه ی که  له  ژێر ئه و داره دا به یعه ت به  تۆ ئه ده ن له  حوده یبیه  که  ژماره یان 

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )007)( ومسلم برقم )494)( من حديث عيل .  )80(
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هه زارو چوار سه د یان هه زارو پێنج سه د که س بوو ، خوای گه وره  زانی چی له  دڵیاندا هه یه  له  ڕاستگۆیی 
و به  ئه مه کى و گوێڕایه ڵى و دامه زراوی  ، خوای گه وره ش هێمنی و ئارامی دابه زانده  سه ر دڵیان وه  
دواتریش پاداشتی دانه وه  به  فه تحێکی نزیک که  فه تحی خه یبه رو فه تحی مه ککه و شوێنه کاىن تر بوو(.

وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : ))ل يدخل الناَر ، إن شاء هللا ، من أصحاب الشجرة أحٌد 
من الذين ابيعوا تتها(()81(  واتە : ئەوانەی لە ژێر ئەو دارەدا بەیعەتیان دا هیچ یەکێک لەوان ناچێتە 

ئاگرەوە – إن شاء الله -((.

بەاڵم جیاوازی تایبەت وەکو ئەمانەی خوارەوە:

1- چوارە جێنشینە راشیدییەکە :

ئەمجار  صدیقە(  بەکری  )ئەبو    )( پێغەمبەرەکەی  پاش  لە  ئوممەتەدا  لەم  کەس  باشرتین  جا 
بە  ئەو هەوااڵنە  ، وە  ئەهلی سوننە و جەماعە  زانایانی  ئیجامعی  پێی  بە  )عومەری کوڕی خەتتاب( 
متواتری گواسرتاونەتەوە ، لە هەشتا رووەوە زیاتر ، لە عەلی یەوە ریوایەت کراوە کەوا لەسەر مینبەری 
کوفە دەیفەرموو : )خري هذه المة بعد نبيها )( أبو بكر ث عمر()82(  واتە : باشرتین کەسی ئەم 

ئوممەتە لە پاش پێغەمبەرەکەی )( ئەبو بەکرە ئەمجار عومەرە( .

وە عەلی ئەم باسە بە دڵنیاییەوە ناڵێت ئیلال لە رێگای عیلمەوە نەبێت .

وە لە پاش ئەوان )عوسامنی کوڕی عەففان( باشرتینە ، بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی کە لە بوخاریدا 
 )( هاتووە لە فەرموودەی )عبدالله بن عمر( دەفەرموێت : )كنا ُنيَـُّر بني الناس ف زمان رسول هللا
لە سەردەمی  دەکرد  دیاری  باشرتینامن  ناو خەڵکیدا  لە   : واتە  عثمان()83(  ث  عمر  ث  بكر  أاب  فُنخيَـُّر 
پێغەمبەری خوادا )( ، سەرەتا ئەبوبەکرمان دیاری دەکرد ئەمجار عومەر و ئەمجار عوسامن ( وە لە 
ریوایەتێکی تردا هاتووە : )فيبلُغ ذلك النيب )( فال ينكره()84( واتە : ئەم قسەیە دەگەیشتە پێغەمبەری 

خوا )( کەچی ئینکاری لێ نەدەکرد(.

وە سوفیانی سەوری فەرموویەتی : ) هەرکەسێک عەلی پێش ئەبو بەکر و عومەر بخات ئەوا کۆچەران 
و پشتیوانانی عەیبدار کردووە و تانەی لەوان داوە()85(.

رواه مسلم برقم )496)( من حديث أم مبرش .  )8((

أخرجه أحمد باسانيد صحيحة برقم )6)8( وابن أيب عاصم يف السنة بتخريج األلباين برقم ))0))( وصححه األلباين.  )8((

أخرجه البخاري برقم )655)(.  )8((

أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة بتخريج األلباين برقم ))9))(.  )84(

أخرجه ابن معني يف تاريخه من رواية ابن محرز برقم )885( والخالل يف السنة برقم )8)5( وأخرجه الخطيب   )85(

البغدادي يف تاريخ بغداد )5/50( عنه بلفظ : من قدم عليا عىل عثامن فقد أزرى عىل اثني عرش ألف ، قبض 

رسول الله وهو عنهم راٍض ، الذين أجمعوا عىل بيعة عثامن ((.
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تالیب  ئەبو  لە پاش ئەوان عەلی کوڕی  ، وە  لە خیالفەتدا  چونکە ئەوان ئەوانیان پێش خستووە 
دێت ، جا ریزبەندییان لە چاکی و باشیدا وەکو ریزبەندییانە لە خیالفەتدا .

2- ئەوانەی موژدەی بەهەشتیان پێ دراوە :

ئەوانیش بریتین لە چوار جێنشینەکە و عبدالرحمن ی کوڕی عەوف و سەعدی کوڕی ئەبو وەقاص 
و تەڵحەی کوڕی عبیدالله و زوبیری کوڕی عەووام و ئەبو عوبەیدە عامری کوڕی جەرراح و سەعیدی 
کوڕی زەید -رەزا و رەحمەتی خوا لە هەموویان بێت- پێغەمبەری خوا )( شایەتی بۆ ئەو دە کەسە 

داوە بە بەهەشت لە فەرموودەیەکی )صحيح()86(  دا . 

هەروەها چەند دەقێکی تر هەن کە بەڵگەن لە سەر موژدەدان بە جگە لەوان وەکو بیالل)87(، و  
سابت ی کوڕی قەیس)88(  و عبدالله ی کوڕی سەالم)89(  -رەزای خوای گەورە لە هەمویان بێت- .

: )( 3- ئەهلی بەیتی پێغەمبەری خوا

ئەوانیش پێنج سکن )تیرەن( کە صەدەقەیان لەسەر حەرامە ، ئەوانیش : ئالو عەلی ، ئالو جەعفەر ، ئالو 

عەقیل ، ئالو عەبباس ، وە نەوەی )الحارث بن عبداملطلب( ، پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : )إن 

هللا اصطفى كنانة من ولد إساعيل )( ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بن هاشم ، 
واصطفان من بن هاشم()90(  واتە : خوای گەورە )کینانە(ی لە نەوەی )ئیسامعیل( )( هەڵبژارد ، 
وە لە )کینانە( قورەیشی هەڵبژارد ، وە لە قورەیشدا )بنی هاشم(ی هەڵبژارد ، وە لە )بنی هاشم( منی 

هەڵبژارد(.

وە دەفەرموێت )( : )أذكركم هللا ف أهل بيت ، أذكركم هللا ف أهل بيت()91(  واتە : ) یادتان دەخەمەوە 

بە ئەهلی بەیتی من )کەسوکارەکەم( یادتان دەخەمەوە بە ئەهلی بەیتی من )کەسوکارەکەم((.

رواه الخمسة ، أخرج أحمد برقم )675)( والرتمذي برقم ) 747)( والنسايئ يف السنن الكربى برقم )8))8( من   )86(

حديث عبدالرحمن بن عوف ، بذكر العرشة ، وأخرجه أحمد برقم )))6)( وأبو داود برقم )4649( والرتمذي برقم 

)748)( والنسايئ يف السنن الكربى برقم ))6)8( وابن ماجه برقم ))))( من حديث سعيد بن زيد بذكر التسعة .

أخرجه البخاري برقم )49))( ومسلم برقم )458)( من حديث أيب هريرة وأخرجه مسلم برقم )457)( من حديث   )87(

جابر.

أخرجه البخاري برقم )))6)( ومسلم برقم )9))( من حديث أنس.  )88(

)89(  أخرجه البخاري برقم )))8)( ومسلم برقم ))48)( من حديث سعد بن أيب وقاص.

رواه مسلم برقم )76))( من حديث واثلة بن األسقع.  )90(

رواه مسلم برقم )408)( من حديث زيد بن أرقم .  )9((

هاوەاڵن
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وە کاتێ )العباس بن عبداملطلب( شکایەتی کرد کەوا هەندێ لە قورەیش وشکی دەنوێنن بەرانبەر 
يبكم هلل  إياٌن حىت  امرٍئ  قلب  يدخل  ل  ))وهللا  فەرمووی:   )( پێغەمبەری خوا   ، بەنی هاشم  بە 
ولقرابت(()92(  واتە : سوێند بە خوا ئیامن ناچێتە دڵی هیچ کەسێکەوە تاوەکو ئێوەی خۆش نەوێت لەبەر 

خوا و لەبەر نزیکیتان لە منەوە(.

گەورە  خوای   ، چاکەکانی  و  پاک  خێزانە   ،  )( خوا  پێغەمبەری  بەیتی  ئەهلی  لە  هەر  وە 
رَُكْم َتْطِهريًا( )الحزاب/33( واته :  ُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت َويَُطهِّ َا يُرِيُد اللَّ دەفەرموێت : )ِإنَّ
ئه ی خانه واده ی پێغه مبه ری خوا )( ته نها خوای گه وره  ئه یه وێ هه ر شتێک که  خراپه و تاوان بێ له  
ئێوه ی دوور بخاته وه  وه  به  ته واوی پاکتان بکاته وه  له  هه موو تاوان و پیسی و خراپه کاریه ک، مه به ست 

.))(  ئال وبه یتی پێغه مبه ری خوایه )( پێی خێزانه کانی پێغه مبه رو

خوای گەورە ئەوانی هەڵبژارد بۆ پێغەمبەرەکەی )( ، وە ئەوانی کردووەتە خێزانی ئەو لە دونیا و 
دوارۆژدا ، وە ناوی لێ ناون دایکی ئیامنداران ، وە باشرتینیان خەدیجە و عائیشەی کچی ئەبو بەکرە ، 
وە ئەوانیرت : سەودەی کچی زەمعە ، وە حەفصەی کچی عومەر ، وە دایکی سەلەمە و دایکی حەبیبەی 
و  مەیمونە  و  جوەیرییە  و  جەحش  کچی  زەینەبی  و  حویەی  کچی  صەفییەی  و  سوفیان  ئەبو  کچی 

زەینەبی کچی خوزەیمە -رەزا و رەحمەتی خوا لە هەمویان بێت- .

جا ئەوەی واجیبە بەرانبەر بە هاوەاڵن ، لە گەڵ جیاوازی چین و پلەکانیان :

یەکەم : خۆشویستنیان و دۆستایەتی کردنیان و داواکردن لە خوای گەورە بەوەی لێیان رازی بێت 

 : دەفەرموێت  گەورە  ، خوای  تێکرایان  بە  و  تاک  بە   ، کردنیان  ستایش  و  بۆیان  لێخۆشبوون  داوای  و 

)َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض( )التوبة/71( واته : باوه ڕدارانی پیاو و ئافره ت هه ندێکیان 
دۆست و خۆشه ویست و سه رخه ری هه ندێکی تریانن(

يَاِن(  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبـَُقوَن اِبإْلِ وە دەفەرموێت : )َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

)احلشر/10( واته : وه  ئه وانه یشی که  له  دوای موهاجیرو ئه نصاره وه  هاتوونه و شوێن ئه وان ده که ون 
تا ڕۆژی قیامه ت ئه ڵێن: خوایه  له  ئێمه و له و برایانه شامن خۆشبه  که  به  ئیامنه وه  پێش ئێمه  که وتوون، 

واته : صه حابه و هه موو باوه ڕدارانی تر، واته : ده بێت دوعا بۆ صه حابه  بکرێت نه ک جوێنیان پێ بدرێت(.

وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی :  )آيَُة اإلياِن ُحبُّ الَْنصاِر، َوآيَُة النِّفاِق بـُْغُض الَْنصاِر()93(  
واتە : نیشانەی ئیامن خۆشویستنی ئەنصارەکانە و نیشانەی دووڕوویی رق لێ  بوونی ئەنصارەکانە(

رواه أحمد برقم )777)( من حديث العباس بن عبداملطلب.  )9((

رواه البخاري برقم )7)( من حديث أنس.  )9((
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وە عەلی فەرموویەتی : سوێند بەو کەسەی کە تۆوەکانی تەقاندووە و هەموو گیاندارانی هێناوەتە 
بوون ئەوە پەیامنی پێغەمبەری نەخوێندەوارە )( بۆ من کەوا : )أن ل يبن إل مؤمن ول يبغضن إل 
منافق()94(  واتە : هیچ کەسێک منی خۆش ناوێت ئیلال کەسی ئیامندار نەبێت و هیچ کەسێک رقی لێم 

نابێتەوە ئیلال کەسی دووڕوو نەبێت(.

دووەم : دڵ و زمامنان سەالمەت بێت بەرانبەریان ، لە هەر جۆرە رق و کینەیەک و گومانێکی خراپ 
و جوێندان و لەعنەت لێ کردن ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَل َتَْعْل ِف قُلوبَِنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربَـَّنا 
ِإنََّك َرُءوٌف رَِّحيٌم( )احلشر/10( واته : خوایه  هیچ ڕق و کینه و حه سوودیه ک مه خه ره  دڵامنه وه  به رامبه ر 
ئه و صه حابه  باوه ڕدارانه ، وه  به رامبه ر سه رجه م موسڵامنان، خوایه  تۆ زۆر به  ڕە ئفه ت و به  سۆزو به زه یی 

و میهره بانی(.

وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : ) ل تسّبوا أصحاب ، فلو أنَّ أحدكم أنفق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهَباً ما 
بـََلَغ ُمدَّ أحدهم ول َنِصيَفه()95(  واتە : جنێو بە یارانی من مەدەن ، سوێند بەو کەسەی گیانی منی بە 
دەستە ئەگەر یەکێ لە ئێوە بە ئەندازەی کێوی ئوحود ئاڵتون بکات بە خەیر ، ئەوا ناگاتە مشتی یەکێ 

لەوان و بە نیوەی مشتێکیش( .

سێیەم : وازهێنان لەو کێشانەی لە نێوانیاندا روویداوە ، وە گومانی باش بردن پێیان ، وە هێنانەوەی 
بیانوو بۆیان بەوەی کە ئەوان ئیجتیهادیان کردووە ، یان پێکاویانە ئەوا ئەو کات دوو ئەجریان هەیە و 
یان هەڵەیان کردووە و نەیانپێکاوە ئەو کات یەک ئەجریان هەیە ، وە هێندە پێشینەی باش و مەناقیب 
و چاکەی گەورەیان هەیە ، کە دەبنە هۆی ئەوەی خوای گەورە لە گوناهەکانیان خۆش بێت ، لە کاتێکدا 

ئەگەر گوناهێکیان کردبێت .

رق  بە   ، بەیتدا  ئالو  لە  کرد  زیادەڕەوییان  کە  ئەوانەی   ، رافیزەکان  رێگای  لە  بەریبوون   : چوارەم 
لێبوون و جوێندان بە تێکڕای هاوەاڵن ، وە بەریبوون لە رێگای نەواصیب ، ئەوانەی ئازاری ئالو بەیتی 

پێغەمبەری خوا )( دەدەن و وشکی دەنوێنن بەرانبەریان .

رواه مسلم برقم )78(  )94(

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم ))67)( ومسلم برقم )540)( من حديث أيب سعيد ، وأخرجه مسلم برقم   )95(

)540)( من حديث أيب هريرة .

هاوەاڵن
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ئەولیا و پیاوچاکان
ُ َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا( )البقرة/257( واته : خوای گه وره  دۆست  ئیامنداران هەموویان ئەولیای خوان ، )اللَّ

و پشتیوان و سه رخه رو یارمه تیده ری باوه ڕدارانه (.

وە بەڕێزترینیان الی خوای گەورە ئەوەیانە کە لەوانیرت بە تەقواترن: )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ أَتـَْقاُكْم( 
)احلجرات/13( واته : به ڕێزترینتان الی خوای گه وره  ئه و که سه یه  که  له  هه موو که س به ته قواتر بێت 

ئه وه  الی خوای گه وره  له  هه موو که س به ڕێزتره (.

و  گوێڕایەڵی  بە  ئەوان  ویالیەتی  جا   ، خوایە  وەلی  ئەوا  هەبێت  خوای  تەقوای  کەسێک  هەر  جا 
بەرانبەریان  چاکەکردن  و  خۆشویسنت  بە  پیاوچاکانە  ئەو  کردنی  ویالیەت  وە   ، دەبێت  خۆشویستنی 

دەبێت .

1- وەلی :
بریتییە لە هەموو ئیامندارێکی لە خواترس ، خوای گەورە دەفەرموێت: )َأَل ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّ َل َخْوٌف 
َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن )62( الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتَـُّقونَ( )يونس/62-63( واته : وه  ئاگادار بن و بزانن 
که  به ڕاستی ئه ولیاو دۆستان و خۆشه ویستانی خوای گه وره  هیچ ترسێکیان له سه ر نیه  له  داهاتوویاندا 
له  قیامه تدا ، وه  هیچ خه فه تێکیش ناخۆن له وه ی که  به جێیان هێشتووه  له  دونیا چونکه  خواى گه وره  
باشرتو چاکرتیان پێ ده به خشێت))6( کێن ئه ولیائی خوای گه وره ؟ ئه و که سانه ن که  باوه ڕدارو ئه هلی 
و  ئه که ن  ته قوای خوای گه وره   یه کخواپه رسنت وه   و  ئه په رسنت  ته نها خوای گه وره   و  به تاک  ته وحیدن 

خۆیان له  تاوان ئه پارێزن))6(.

وە پلە و پایەیان لە ویالیەتدا بە پێی پلە و پایەیان دەبێت لە ئیامن و تەقوادا ، نە بە نەسەب و 
رەچەڵەک دەبێت و نە بە بانگەشە دەبێت ، خوای گەورە دەفەرموێت : )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ أَتـَْقاُكْم ِإنَّ 
اللََّ َعِليٌم َخِبرٌي( )احلجرات/13( واته : به ڕێزترینتان الی خوای گه وره  ئه و که سه یه  که  له  هه موو که س 
به ته قواتر بێت ئه وه  الی خوای گه وره  له  هه موو که س به ڕێزتره  ، به  دڵنیایى خوای گه وره  زۆر زانایه  وه  

زانیاریه کی زۆر وردی هه یه (.

2- کەرامەت : 
کارێکی نا ئاساییە خوای گەورە لەسەر دەستی یەکێک لە ئەولیاکانی خوا بە دیاری دەخات ، وەکو 
 ، کەوتووە  ئەو شوێنی  کە   )( پێغەمبەرەی  ئەو  راستکردنەوەی  و پشت  ئەو کەسە  بۆ  کەرامەتێک 

ئەمەش دوو جۆرە : 

یەکێکیان : لە زانستەکاندا ، وە موکاشەفات و فیراسەت و ئیلهامات .

دووەمیان : لە توانا و کاریگەرییەکاندا .

ئەم  لەسەرتای  و  روویداوە  پێشوو  ئوممەتەکانی  پیاوچاکانی  ئەولیاو  دەستی  لەسەر  کەرامات  وە 
ئوممەتەدا لە هاوەاڵن و شوێنکەوتووان ، وە هەر ماوەتەوە لەم ئوممەتەدا تاوەکو رۆژی قیامەت .
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چەند بنەمایەکی کۆکەرەوە دەربارەی
بنمیچدانان و ئیستدالل کردن

ئەو بنەما کۆکەرەوانەی کە عەقیدە و شەریعەت و رەوشتی لێ وەردەگیرێت سێ دانەن : قورئان و 
سوننەتی راست و دروست و ئیجامعی رێکخراو )منضبط( ، وە دروست نییە ئەوانە رووبەروو بکرێتەوە 

بە بۆچون یان قیاس و یان ئارەزوو یان کەشف یان قسەی کەسێک جا ئیرت هەرکەسێک بێت .

وە تەنها رێگا بۆ تێگەیشتنی قورئان و سوننەت رێگای پێشینە یەکەمەکانە لە کۆچەران و پشتیوانان و 
شوێنکەوتوانی ئەوان بە چاکە ، وە پشت کردن لە رێگای بیدعەکاران ئەوانەی لە دینی خوادا داهێنانیان 
 َ کردووە لە موتەکلیمەکان و صۆفییەکان ، خوای گەورە دەفەرموێت : )َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بـَْعِد َما تـَبـنيَّ
َلُه اْلَُدٰى َويـَتَِّبْع َغيـَْر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نـَُولِِّه َما تـََوّلٰ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا( )النساء/115( واته: وه  هه ر 
که سێک دژایه تی و سه رپێچی پێغه مبه ری خوا )( بکات له  دوای ئه وه ی که  هیدایه ت و ڕێگای ڕاستی 
بۆ ڕوون بۆوه  ، وه  شوێن ڕێگای جگه  له  باوه ڕداران بکه وێ، واته : شوێن ڕێگای جگه  له  صه حابه  بکه وێ 
له  تێگه یشتنى  باوه ڕداران مه به ست صه حابه یه  که  فه رمامنان پێکراوه  به  شوێن که وتنی صه حابه   لێره  
سزاکه ی  که   دۆزه خه وه   ئاگری  ناو  ئه یخه ینه   وه    ، بێت  گومڕا  زیاتر  تا  ده ڕازێنینه وه   بۆى  ئه وه   دین، 

بچێژێت که  خراپرتین سه ره نجامه ( 

وە عەقڵی صەریحی ساغ و سەالمەت لە گومانەکان و ئارەزووەکان ، لە گەڵ نەقڵی صەحیحدا ناکۆک 
نابێت و دژ بە یەک نابن ، ئەو بەڵگانەی کە راست و دروسنت و سەالمەت لە هەر جۆرە عیلەلێک ، 
وە رەنگە هەندێ دەق هەبن عەقڵەکان سەرسام بکەن ، بەاڵم هەرگیز شتێک ناهێنێت کە نەشیاو و 
ئەستەم بێت الی عەقڵەکان ، جا هەرکەسێک گومانی وا بێت کە دژ بە یەک هەیە ئەوا لە فەسادی 

عەقڵەوە ئەو قسەیە سەرچاوەی گرتووە ، ئەو کات پێویستە لەسەری : نەقڵ پێش عەقڵ بخات .

بیدعە : 

بریتییە لە داهێنان لە دیندا ، پێغەمبەری خوا )( دەفەرموێت : )من أحدث ف أمرن هذا ما ليس 
منه فهو رد()96(  واتە : هەرکەسێک لەم کارەى ئێمەدا شتێکى نوێ دابهێنێت و تێیدا نەبێت ئەوا ڕەد 

دەکرێتەوە(.

وە لە ریوایەتێکی تردا الی موسلیم هاتووە و لە بوخاریدا بە )معلق ی مەجزوم( هاتووە ، فەرموویەتی 
)( : )من عمل عمال ليس عليه أمرن فهو رد()97(  واتە : هەرکەسێک کارێک بکات فەرماىن ئێمەى 

لەسەر نەبێت ئەوا ڕەد دەکرێتەوە( .

متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم )697)( ومسلم برقم )8)7)( من حديث عائشة.  )96(

أخرجه البخاري معلقا مجزوما به قبل حديث رقم ))4))( و رقم )50)7( ومسلم برقم )8)7)( من حديث   )97(

عائشة.
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

ئەویش چەند جۆرێکە :

1- بیروباوەری بێت : وەکو شیعەگەرێتی و دەرچوون لە دژی دەسەاڵتداران و قەدەر و ئیرجا.

2- کرداری : وەکو رەهبانیەت و تەریقەتەکان .

3- ئەصڵی : وەکو لە دایکبوونەکان و زیکرە داهێرناوەکان .

یان   ، جۆرەکەیدا  لە  یان  هۆکارەکەیدا  لە  دەگرێـتەوە  پەرستنەکان   : )ئیزافی(  زیادەکردن   -4
ئەندازەکەی ، یان چۆنییەتیەکەی ، یان کاتەکەی ، یان شوێنەکەی .

5- قورس و گەورە : وەکو شیرک و جۆرەکانی .

6- سووک : وەکو زیکری بە کۆمەڵ .

7- دەبێتە هۆی کوفری خاوەنەکەی )مکفرة( : وەکو نەفی صیفات .

8- دەبێتە هۆی فسقی خاوەنەکەی )مفسقة( : وەکو بیستنی حەرامکراوەکان .
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لە تەواوکارییەکانی عەقیدە

1- فەرمان کردن بە چاکە و نەهی کردن بە خراپە :

نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل الَْرْيِ َوَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  خوای گەورە دەفەرموێت )َوْلَتُكن مِّ
ئه ی موسڵامنان کۆمه ڵێک هه بن که   ئێوه   ناو  له   با   : )آل عمران/104( واته  اْلُمْفِلُحوَن(  ُهُم  َوأُولَِٰئَك 
بانگه وازی خه ڵکی بکه ن بۆ چاکه  ، وه فه رمان بکه ن به  چاکه و ڕێگری بکه ن له  خراپه ، وه  ئه و که سانه  

سه رفرازو سه رکه وتوون(.

بوو  لێ  گوێم   : فەرموویەتی  الخدري(یەوە  سعید  )ابو  لە  هاتووە  دا  )صحیح(  فەرموودەیەکى  لە 
فإن   ، فبلسانه  يستطع  ل  فإن   ، بيده  فليغريه  منكراً  منكم  رأى  )من  فەرمووی:   )( خوا  پێغەمبەرى 
با  ئەوا  بینى  خراپەیەکى  ئێوە  لە  کەسێ  هەر   : واتە  اإليان()98(  أضعف  وذلك   ، فبقلبه  يستطع  ل 
با بەدڵى  با بە زماىن بیگۆڕێت، وە ئەگەر نەیتواىن ئەوا  بە دەستەکاىن بیگۆڕێت، ئەگەر نەیتواىن ئەوا 

بیگۆڕێت ئەویش الوازترینی ئیامنە( .

ئارامگرتنی  پاشەوەیدا  لە  و  هەبێت  گەڵدا  لە  بەزەیی  وە  هەبێت  زانستی  پێشیدا  لە  پێویستە  وە 
هەبێت .

2- سووربوون لە سەر یەکریزی و تەبایی و دوور کەوتنەوە لە دووبەرەکی و جیاوازی :

يًعا َوَل تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم  خوای گەورە دەفەرموێت : )َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اللَِّ جَِ
ِلَك  نـَْها َكذَٰ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ َأْعَداًء فَأَلََّف بـنَْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواًن وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل الَْرْيِ َوَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن  ُ َلُكْم آَيتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن )103( َوْلَتُكن مِّ ُ اللَّ يـُبـنيِّ
َعِن اْلُمنَكِر َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )104( َوَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختـََلُفوا ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبـَيَِّناُت 
َوأُولَِٰئَك َلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم( )آل عمران/103-105( واته : وه  ئێوه  هه ر هه مووتان ده ست بگرن به  حه بل 
و په تی خوای گه وره وه  واته : به  دینی خواو به  ئیسالم و به  قورئان ، وه  به اڵم ته فره قه  مه که ن و پارچه  
به سه رتانه وه   بکه نه وه   نیعمه تانه ی خوای گه وره   ئه و  ، وه یادی  په رته وازه  مه بن  به ش و  به ش  پارچه و 
کاتێک که  ئێوه  )ئه وس و خه زره ج( دوژمنی یه کرتی بوون ، وه  خوای گه وره  دڵتانی یه کخست و به هۆی 
نیعمه ت و دینه که ى خوای گه وره  کردنی به  برای یه کرتی ، وه  ئێوه  له سه ر لێواری چاڵی ئاگری دۆزه خ 
بوون که  به و حاڵه  مبردنایه  ئه چوونه  ئاگری دۆزه خ چونکه  کافر بوون ، خوای گه وره  له و کوفره  وه  له و 
ئاگری دۆزه خ ئێوه ی ڕزگار کرد به هۆی پێغه مبه ری خواوه  )( ، به م شێوازه  خوای گه وره  ئایه ته کانی 
خۆیتان بۆ ڕوون ئه کاته وه  به ڵکو خوای گه وره  هیدایه تتان بدات و ڕێگای هیدایه ت بگرنه به ر ))0)( با 
له  ناو ئێوه  ئه ی موسڵامنان کۆمه ڵێک هه بن که  بانگه وازی خه ڵکی بکه ن بۆ چاکه  ، وه فه رمان بکه ن به  

أخرجه مسلم برقم )49( .  )98(
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

چاکه و ڕێگری بکه ن له  خراپه ، وه  ئه و که سانه  سه رفرازو سه رکه وتوون )04)( وه  ئێوه ى موسڵامن وه ک 
ئه و که سانه  مه بن که  ته فره قه یان کرد، واته : جووله که و گاور که  دینه که یان پارچه  پارچه  کردو بوونه  
به ش به شه وه ، وه  ئیختیالف و جیاوازی و ناکۆکى که وته  نێوانیانه وه  ، له  دوای ئه وه ی که  به ڵگه ی ڕوون 
و ئاشکرایان له الیه ن خوای گه وره وه  بۆ هات ، وه  ئه م که سانه  سزایه کی زۆر گه وره یان بۆ هه یه  )05)(.

هەروەها خوای گەورە دەفەرموێت: )َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َول تـَتـََفرَُّقوا ِفيِه( )الشورى/13( واته : ئامۆژکاری 
بۆ هه ر هه موویان ئه وه  بووه  که  دینی خوای گه وره  باڵو بکه نه وه و جێگیرو دامه زراوی بکه ن، به اڵم 

ته فره قه و په رته وازه یی و پارچه  پارچه یی له  دیندا دروست مه که ن(.

وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا( و شبَّك بني 
أصابعه()99(  واتە : ئیامندار بۆ ئیامندار وەکو جەستەیەکە یەکرت بۆ الی یەکرت رادەکێشن )یەکرت بەهێز 

دەکەن( ، ئەمجار پێغەمبەری خوا )( پەنجەکانی هەڵکێشا بە یەکرتدا( .

هەروەها پێغەمبەرى خوا )( دەفەرموێت : )مثل املؤمنني ف توادِّهم و تراُحهم و تعاطُفهم مثل 
اجلسد إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر اجلسد ابلسهر و احلمى()100( واتە : منونەی ئیامنداران لە 
خۆشەویستی و بەزەیی و سۆزدارییاندا بۆ یەکرت وەکو جەستەیەک وان ئەگەر بەشێکی )ئەندامێکی( 

ئازاری چەشت ئەوا هەموو جەستەی – لەبەر ئەو بەشەی- شەونخۆنی دەکەن و تووشی تا دەبن ( .

3- ئاکارە جوانەکان و کردەوە چاکەکان :

لە منونەی ئارامگرتن و سەخاوەت و بوێری و لەسەر خۆیی و لێبوردن و خۆ بەکەم زانین و وازهێنان 
لە  رێزگرتن  و  خزمایەتی  پەیوەندی  گەیاندنی  و  باوکدا  و  دایک  لەگەڵ  چاکەکردن  و  دژەکانیان  لە 

دەرهاوسێ و چاکەکردن لە گەڵ هەتیوان و هەژاران و رێبواراندا .

خوای گەورە فەرموویەتی: )ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي( )العراف/199( واته : 
ئه ی محمد )( تۆ لێبوورده به  له  خه ڵکی، وه  فه رمان بکه  به  چاکه ، یان به  هه ر عورف و عاده ت و داب 

و نه ریتێک که  پێچه وانه ی شه رع نه بێ ، وه  پشت بکه  له  ئه و که سانه ی که  نه زان و نه فامن(.

وە لە فەرموودەیەکی ) أبو درداء (ەوە لە پێغەمبەری خواوە )( فەرموویەتی : ))ما من شيٍء أثقُل 
ف امليزان من حسن الُلق(()101(  واتە: هیچ شتێک نییە لەسەر ترازوو قورسرت بێت هێندەی رەوشت 

جوانی(( .

)99(   متفق عليه , أخرجه البخاري برقم )446)( ومسلم برقم )585)( من حديث أيب موىس واللفظ للبخاري.

أخرجه مسلم برقم )585)( من حديث النعامن بن بشري.  )(00(

))0)(  أخرجه ابو داود برقم )4799( والرتمذي برقم ))00)( , و برقم ))00)( واللفظ أليب داود ، وعند الرتمذي زيادة 

بعده : )) وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة(( .
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وە لە ئەبو هورەیرەوە ریوایەت کراوە و فەرموویەتی : : پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : )َمْن 

ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر  نـَْيا نـَفََّس اللَّ نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ
اْلَعْبِد َما  ِف َعْوِن   ُ نـَْيا َوالِخَرِة َواللَّ ِف الدُّ  ُ نـَْيا َوالِخَرِة ، َوَمْن َستـََر ُمْسِلًما َستـََرُه اللَّ َعَلْيِه ِف الدُّ  ُ َيسََّر اللَّ
َكاَن اْلَعْبُد ِف َعْوِن َأِخيِه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا ال اجلنة وما أجتمع 
قوم ف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إل نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحة و 
حفتهم املالئكة ، وذكرهم هللا فيمن عنده ومن بطأ به عمله ل يسرع به نسبه()102( واتە : هەرکەسێک 
ناسۆری و دەردەسەرییەک لە دەردەسەرییەکانی دونیا لەسەر موسڵامنێک البدات ، ئەوا خوای گەورە 

ئاسانکاری بکات  ، وە هەرکەسێک  دەردەسەرییەک لە دەردەسەرییەکانی قیامەتی لەسەر الدەدات 

ئاسان  بۆ  قیامەتی  و  دونیا  کێشەکانی  و  ناڕەحەتی  گەورە  خوای  ئەوا  هەژار  و  نەدار  کەسێکی  بۆ 

دونیا  لە  گەورە  خوای  ئەوا  بکات  و سرتی  بشارێتەوە  موسڵامنێک  هەڵەی  هەرکەسێک  وە   ، دەکات 

و قیامەتدا سرتی دەکات ، وە خوای گەورە بەردەوام لە هاوکاری و یارمەتی بەندەدا دەبێت تاوەکو 

بەندەکە لە هاوکاری و یارمەتی براکەیدا بێت ، وە هەرکەسێک رێگایەک بگرێتەبەر بە دوای زانستدا 

بگەڕێت ، ئەوا خوای گەورە رێگای بەهەشتی بۆ سووک و ئاسان دەکات ، وە هەر کاتێک کۆمەڵێک لە 

ماڵێک لە ماڵەکانی خوادا کۆببنەوە و کتێبەکەی خوا بخوێننەوە و راڤەی بکەن ئیلال ئارامی و دڵنیاییان 

بە سەردا دادەبەزێت و بە رەحمەتی خوا دادەپۆرشێن و فریشتەکان بە دەورە و بەریاندا دادەبەزن و 

خوای گەورە الی فریشتەکانی الی خۆی باسی ئەوان دەکات ، وە هەرکەسێ کردارەکەی لە سەرخۆ و 

هێواشی بکاتەوە ئەوا رەچەڵەکەکەی پەلەی پێناکات(( . 

))0)(  أخرجه مسلم برقم )699)( .

لە تەواوکارییەکانی عەقیدە
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دین و تەریقەت

اللَِّ  ِعنَد  الدِّيَن  :)ِإنَّ  دەفەرموێت  گەورە  ، خوای  ئیسالمە  ئەویش   ، دینە  یەک  گەورە  دینی خوای 
ْساَلُم( )آل عمران/19( واته : به  دڵنیایى ته نها دینێک که  خوای گه وره  پێی ڕازی بێ و قبووڵی بکات  اإْلِ

ئیسالمه( .

گەورە  خوای   ، دوایینەکان  و  یەکەمینەکان   ، پاشینەکان  و  پێشینەکان  بۆ  خوایە  دینی  ئەویش 
دەفەرموێت: )ِإنَّ أَنَزْلَنا التَـّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيُْكُم ِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا( )املائدة/44( واته : ئێمه  
وه   دابه زێ،  قورئان  که   ئه وه ی  پێش  بووه   تیا  ڕووناکی  نوورو  و  هیدایه ت  که   دابه زاندووه   ته ورامتان 
موژده ی هاتنی تیا بووه  به  پێغه مبه ری خوا )( ، وه  پێویسته  شوێنی بکه ون ، کۆمه ڵێک پێغه مبه ر 
ئه و  ئه ڕۆیشنت  شه ریعه ته   ئه و  له سه ر  ئه کردو  ته ورات  به   حوکمیان  هاتن   )( موسا  دوای  له  
لووتشکاندنی  ئه میش  که   کردووه   گه وره   ته سلیمی خوای  خۆیان  بوونه و  موسڵامن  که   پێغه مبه رانه ی 
جووله که ی تیایه  که  پێغه مبه رانی ئه وانیش له سه ر دینی ئیسالم بوونه  جووله که  و گاور نه بوونه  به ڵکو 

هه موویان موسڵامن بوونه (.

ئەمەش مانای ئیسالمە بە مانا گشتییەکەی ، کە ئەویش بریتییە لە تەسلیم بوون بۆ خوای گەورە بە 
یەکتاپەرستی و ملکەچووبن بۆی بە گوێڕایەڵی و بەریبوون لە شیرک .

بەاڵم ئیسالم بە مانا تایبەتییەکەی ، بریتییە لەوەی خوای گەورە پێغەمبەرەکەی محمدی )( پێ 
شەریعەتی  و  دروست  و  راست  بیروباوەری  منونەی  لە   ، حەق  دینی  و  هیدایەت  لە  کردووە  رەوانە 
دادپەروەر و کردەوەی چاک و رەوشتی راست و دروست ، وە خوای گەورە بەم دینە هەموو دینەکانی 
گەورە  خوای   ، نییە  وەرگیراو  دینە  ئەم  لە  جگە  تر  دینێکی  هیچ  بۆیە   ، کردەوە  نەسخ  خۆی  پێش 
ْساَلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اْلِخَرِة ِمَن اْلَاِسرِيَن( )آل عمران/85(  دەفەرموێت : )َوَمن يـَبـَْتِغ َغيـَْر اإْلِ
واته : وه  هه ر که سێ جگه  له  ئیسالم داوای دینێکی تر بکات و له سه ر دینێکى تر بێت ئه وا خوای گه وره  

لێی قبووڵ ناکات و لێی وه رناگرێ ، وه  له  ڕۆژی قیامه تیشدا له  زه ره رمه ندانه و  ڕزگاری نابێت(.

هەروەها پێغەمبەری خوا )( دەفەرموێت : )والذي نفس ممٍد )( بيده ل يسمع ب أحد من 
هذه المة يهودي ول نصران ث يوت ول يؤمن ابلذي أرسلُت به ، إل كان من أصحاب النار()103(  
واتە : سوێند بەو کەسەی گیانی محمدی )( بە دەستە هیچ کەسێک لەم ئوممەتە جولەکە بێت یان 

گاور پەیامەکەی من ببیسێت و باوەڕ نەهێنێت بەوەی من هێناومە ئیلال دەبێتە ئەهلی دۆزەخ(.

))0)(  رواه مسلم برقم ))5)( من حديث أيب هريرة .
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عەقیدەی ئاسان لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی سەروەرمان

لََّة  )مِّ  : ، فەرموویەتی  ناون موسلامن  ناوی لێ  بەندەکانی خۆی کە چاکەکاربوون  وە خوای گەورە 
أَبِيُكْم إِبـْرَاِهيَم ُهَو َسَّاُكُم اْلُمْسِلِمنَي( )احلج/78( واته : دینی ئیرباهیم پێغه مبه ری )( باوکیشتان به هه مان 
شێوه  فراوان بووه  ئێوه  شوێن دینی ئیرباهیم بکه ون ، ئیرباهیم پێغه مبه ر )( بوو که  ناوی ئێوه ى نا به  

موسڵامن له  پێشرتدا، یاخود خواى گه وره  خۆى ناوى ناون به  موسڵامن(.

بەاڵم سوننەتی خوای گەورە وا بووە لە دروستکراوەکانیدا کە دەبێ جیاواز و ناکۆک بن ، هەروەکو 
پێغەمبەرەکەی )( فەرموویەتی : ))أل إنَّ من كان قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على ثنتني و سبعني 
ملة ، وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني ، ثنتان و سبعون ف النار ، وواحدة ف اجلنة ، وهي 
اجلماعة(()104( واتە :  بزانن کە ئەوانەی پێش ئێوە لە ئەهلی کیتاب لە نێو خۆیاندا بوونە حەفتا و دوو 
تاقم و فیرقەوە ، بە دڵنیاییەوە ئەم ئوممەتە دەبێتە حەفتا و سێ تاقم و فیرقەوە ، حەفتاو دووی لە 

ئاگردایە و یەکێکیان لە بەهەشتدایە ، ئەویش : کۆمەڵی موسڵامنانە (( .

جا ئەم تاقم و گرووپە رزگار بووەکەیە ، ئەوانیش ئەهلی سوننە و جەماعەن ، ئەوانەی دەستیان 
، کە پاک و  پێغەمبەرەکەی )( کەوتوون  گرتووە بە کیتابەکەی خوای گەورەوە و شوێنی سوننەتی 
پاڵفتەن لە هەموو ئارەزوویەک و بیدعەیەک و خەڵتێک ، ئەوانیش گرووپ و تاقمە ئاشکراکەن ، کە 
پێغەمبەری خوا )( دەربارەیان فەرموویەتی : ))ل تـَزَاُل طائَِفٌة مْن أُمَِّت قائمة بمر هللا ، ل َيَضرُُّهْم 
مْن خذلُْم أو خالفهم ، َحىّت ْيِت أْمُر اللَِّ وهم ظاهرون على الناس(()105(  واتە : وە بەردەوام کۆمەڵێک 
لە ئوممەتەکەم لەسەر حەقن فەرمانی خوا جێ بە جێ دەکەن ، ئەوانەی وا دەستیان لێ هەڵدەگرن و 
پشتیان لێ دەکەن زەرەر و زیانیان پێ ناگەیەنن ، تاوەکو فەرمانی خوای گەورە دێت و هێشتا ئەوان 

دیار و سەرکەوتوون بەسەر خەڵکانی ترەوە (( .

ئەوانیش نێوەندن لە نێوان دوو الکەدا ، وە راست و رێکن لە نێوان دوو الرەکەدا ، وە هیدایەتن لە 
نێوان دوو گومڕاکەدا :

)- لە باسی صیفاتی خوای گەورەدا لە نێوان تاقمی )املشبهة( و )املعطلة(دا .

)- لە باسی کردارەکانی خوای گەورەدا لە نێوان )الجربیة( و )القدریة( دا.

)- لە باسی هەڕەشەی خوای گەورەدا )وعید الله( و ناوەکانی ئیامن و دیندا لە نێوان )املرجئة( و 
)الوعیدیة( .

4- وە لە باسی هاوەاڵنی پێغەمبەری خوادا )( لە نێوان )الخوارج( و )الرافضة(دا.

)04)(  أخرجه أحمد برقم )7)69)( وابو داود برقم )4597( من حديث معاوية بن أيب سفيان ، والرتمذي برقم )640)( 

وابن ماجه برقم ))99)( من حديث أيب هريرة ، وأخرجه الرتمذي برقم ))64)( من حديث عبدالله بن عمرو ، 

وأخرجه ان ماجه برقم ))99)( من حديث عوف بن مالك .

)05)(   متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم ))64)( ومسلم برقم )7)0)( ]4955[ من حديث معاوية ، واللفظ ملسلم .
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، دڵخۆش و بەختیارن بە منەتی  ئەوانیش بەرین لە مەزهەبە خراپەکان و رێگا چەوت و الرەکان 

خوای گەورە بەسەریانەوە چونکە ئیامنی ال خۆشەویست کردوون ، وە لە دڵیاندا رازاندوویەتییەوە ، 

َن اللَِّ َونِْعَمًة  وە کوفر و فسوق و سەرپێچی ال ناشیرین کردوون ، خوای گەورە دەفەرموێت :)َفْضاًل مِّ

له  ال  نیعمه تی خوای گه وره یه  که  ئه و شتانه ی  : ئه مه  فه زڵ و  )احلجرات/8( واته  َحِكيٌم(  َعِليٌم   ُ َواللَّ
خۆشه ویست کردوون، ئه م خراپانه یشی له  ال بێزێندراو کردوون ، وه  خوای گه وره  زۆر زاناو کاربه جێیه (.

وصىل الله وسلَّم عىل عبده ونبيه محمد ، وعىل آله وصحبه أجمعني

بە پێنووسی

 د. أحمد بن عبدالرحمن القايض

دین و تەریقەت






