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 231 ................................................................................................... 114 یتیەئا

 911 ........................................................................... ێجەب یکێنیوانێڕ ت

 919 ........................................................... ژێدر ێگو  چوار و تانەیش و سایع

 233 .................................................................................................. 111 یتیەئا

 919 .................................................. 111 یتیەئا یروونەد یامیس ەل نیوانێڕ ت

 234 .................................................................................................. 112 یتیەئا

 910 .................................................................................... کێنیوانێڕ ت

 233 ................................................................................................. 113 یتیەئا

 911 ................................................................ گاور و ەکەجوول ڵێیقاەمەد

 236 ..................................................................................................114 یتیەئا

 914 .................................................... خاەداد وتانەمزگ ەیو ەل ەردارتر ۆ ز  ێک

 913 ............................ :ەر ەقەب ی110 ەیز ۆ ر یپ ەتیەئا وەئ یامیس ەل کێنیوانەڵڕ هێت

 913 ............................................ سەدەتوملوقەیب یکردن رانێو  و سـرەنختەب

 233 ................................................................................................. 113 یتیەئا

 236 .................................................................................................. 116 یتەیئا

 941 ............................................................ ێیەو ەل خودا ،ێکر  ێکو  ەل ووڕ 

 941 .................... کییەحیسەم و یلەع وانێن ەل کەیەر ەب و ەنێب رەس ەل کییەئاگادار

 264 .................................................................................................. 113 یتیەئا

 941 .................................................................................. رەدەق و زاەق

 949 ....................................................................... (َفيَُكوُن  ْن ُك ) یمانا

 263 ................................................................................................. 113 یتیەئا

 949 ...................................................................... ێبدو  امنەڵگەد خودا

 940 ......................................................................... نەکەد ێل ارتیپرس

 941 ......................................................................... ؟یچ ەوات( وقنونی)

 266 ................................................................................................... 116 یتیەئا



 944 .................................................................................... یکار ەورد

 263 ..................................................................................................124 یتیەئا

 943 .................................................................................... یکار ەورد

 263 .................................................................................................. 121 یتیەئا

 943 ............................................................................... ندنێخو  ورانق

 266 .................................................................................................. 122 یتیەئا

 234 .................................................................................................. 123 یتیەئا

 931 ...........................................................ابردووڕ  ۆب ردوو  یکەیەو ەدانڕ ئاو

 231 .................................................................................................. 124 یتیەئا

 939 ............................................................................میباهیئ یتەاممیئ

 939 ........................................................... ێبەن ون با ەیەه شۆ خ یکڵێقەن

 939 .................................................................... میباهیئ ەیو ەکردن یتاق

 939 ............................................................. نا؟ انی ە«رەئاز ) م،یباهیئ یباب

 234 ................................................................................................. 123 یتیەئا

 931 ..................................................... (أمنا) و( ەمثاب) یمانا رەسەو  کڕێئاو

 934 .................................................................... ەعبەک رەس ەکردن رشێه

 933 ................................................................................ اریپرس یمڵ و 

 933 ..................................................................... ژێنو  و میباهیئ یقامەم

 933 ............................................................. لیسامعیئ یانیژ ەل کەیەکورت

 933 ......................................... ەککەم ۆب ەر ەهاج و لیسامعیئ و میرباهیئ یهاتن

 234 .................................................................................................. 126 یتیەئا

 231 .................................................................................................. 123 یتیەئا

 232 ................................................................................................. 123 یتیەئا

 232 ................................................................................................. 126 یتیەئا

 939 ............................................................ لیسامعیئ و میباهیئ ەیو ەانڕ پا 

 939 ............................................................................... کەیەو ەدانڕ ئاو

 233 ................................................................................................. 134 یتیەئا

 934 ............................................................................... کڕێئاوەسووک

 236 ................................................................................................. 131 یتیەئا

 934 .................................................................... نیب رێف رەمبەغێپ ەل ێبەد

 233 ................................................................................................. 132 یتیەئا



 933 .......................................................... عقووبیە و میباهیئ یژگار ۆئام

 233 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 933 ....................................................................... ەز ەب و حمڕە یکانیەئا

 264 .................................................................................................. 134 یتیەئا

 931 ......................................................................... تەفاعەش یماەت ەب

 262 ..................................................................................................133 یتیەئا

 262 .................................................................................................. 136 یتیەئا

 939 ................................................................ ن؟ێک رانەمبەغێپ مەئاد پاش

  ................................ 939َحِنيًفا بَْراِهيمَ إِ  ِملَّةَ  بَْل   ەیجومل ەل واوەت یکێنیوانێڕ ت

 263 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 931 ............................................................................... کەیەو ەدانڕ ئاو

 َاللّهُ  كِفيكُهمُ فََسي .......................................................................... 934 

 266 ................................................................................................. 133 یتیەئا

 933 ............................................... (الله صبغة) یمانا رەس ەو  کەیەو ەدانڕ ئاو

 933 ......................................................... کوت؟ەد انییچ ەکەجوول و گاور

 263 ................................................................................................. 136 یتیەئا

 911 ............................................. امنڵموسو  ەڵگەد گاور و ەکەجوول ەیشێک

 344 .................................................................................................. 144 یتیەئا

 911 .......................... ەر ەقەب ی193 و 193 ،194 یکانەتیەئا رەس ەو  کەیەو ەدانڕ ئاو

 342 ...................................................................................................141 یتیەئا

 919 ............................................................. ئاکار و ڵاەیخ رەسەو  کڕێئاو

 919 ............................. (:101) ەز ۆ ر یپ ەتیەئا وەئ یژوور  ناو و امیس ەل کێنیوانێڕ ت

 344 .................................................................................................. 142 یتیەئا

 910 .................................................................................. کییەئاگادار

 911 ................................................................ انیزانا یاڕ  و( ەبلیق) ەووگڕ 

 913 ...................................................................... ستامەب یدیزیەبا خێش

 343.................................................................................................. 143 یتیەئا

 913 ................................................................................... (وسطا امة)

 911 .................................................................................. دانیدیشاه

 312 .................................................................................................. 144 یتیەئا



 919 ............................................................................... کڕێئاوەسووک

 910 .............................................................................. کەیەو ەردبوونو 

 313 .................................................................................................. 143 یتیەئا

 911 ............................................................................... نۆڕ ناگ ەووگڕ 

 914 ................................................................ گاور و ەکەجوول م،یالق ابن

 313 .................................................................................................. 146 یتیەئا

 913 ........................................................... ەیەه کەیەووگڕ  کێلەگ رەه ۆب

 324 .................................................................................................. 143 یتەیئا

 324 .................................................................................................. 143 یتیەئا

 321 .................................................................................................. 146 یتیەئا

 322 ................................................................................................. 134 یتیەئا

 323 ................................................................................................. 131 یتیەئا

 323 ................................................................................................. 132 یتیەئا

 323 .................................................................................................133 یتیەئا

 323 ................................................................................................. 134 یتیەئا

 326 ................................................................................................. 133 یتیەئا

 326 ................................................................................................. 136 یتیەئا

 326 ................................................................................................. 133 یتیەئا

 326 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 991 ................................................................................ ەرو ەم و فاەس

 991 ........................................................................... یخوداناس یاسای

 991 ......................................................................... چن؟ ەرو ەم و فاەس

 333 ................................................................................................. 136 یتیەئا

 999 ................................................................. کەیەو ەوردبوون و نیوانێڕ ت

 334 ..................................................................................................164 یتیەئا

 990 ..................................................................................... رۆ خقەح

 333 .................................................................................................. 161 یتیەئا

 333 ................................................................................................. 162 یتیەئا

 333 ................................................................................................. 163 یتیەئا

 333 ................................................................................................. 164 یتیەئا

 336 ................................................................................................. 163 یتیەئا

 993 .............................................................................. !نسانیئ ەل ەیه



 993 .............................................................................. خودا ەیشەڕەه

 909 ............................................................................ نەه بڵەتەم دوو

 342 ................................................................................................. 166 یتیەئا

 343 ................................................................................................. 163 یتیەئا

 344 ................................................................................................. 163 یتیەئا

 901 ........................................................................ یرستەپبت و شـرک

 346 ................................................................................................. 166 یتیەئا

 903 ................................... یتانەیش ەیسەسو ەو  ەیو ەنیپشکن و نیزۆ د کێختەن

 903 ............................................................. ؟ییەچ( فحشاء) ؟ییەچ( سوء)

 343 ................................................................................................. 134 یتیەئا

 334 .................................................................................................. 131 یتیەئا

 332 ................................................................................................. 132 یتیەئا

 919 ..............................................................139 یتیەئا یستەبەم ەیپوخت

 334 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 910 ...................................................... کراون ەغەدەق نسانیئ ەل ەیشتان وەئ

 333 ................................................................................................. 134 یتیەئا

 913 ............................................................................ قەح یحاشاردان

 336 ................................................................................................. 133 یتیەئا

 913 ........................................................................ ییاڕ گوم و تیەدایه

 364 .................................................................................................. 136 یتیەئا

 941 ....................................................................................... نیوانێڕ ت

 361 ..................................................................................................133 یتیەئا

 949 ................................................................ نسانیئ ۆب ەساسەئ شت ێس

 940 ................................................................. ەپاک داۆیخ یزات ەد سالمیئ

 363 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 941 ....................................................... قصاص ەل یورد ەب یکێنیوانەڵڕ هێت

 363 ................................................................................................. 136 یتیەئا

 943 ...................................................................... ەیەه انیژ قصاصدا ەل

 943 ........................................................ 971 یتیەئا یستەبەم ەل کەیەپوخت

 366 ................................................................................................. 134 یتیەئا

 334 .................................................................................................. 131 یتیەئا



 931 ............................................................................ تیەسەو  ینۆڕیگ

 331 .................................................................................................. 132 یتیەئا

 939 ..................................................................... تدایەسەو  ەل کردن ەڵەه

 333 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 939 ........................................................................................ ژووڕۆ

 939 ......................................... ژووڕۆ یکانییەندەمتەبیتا رەسەو  کەیەو ەدانڕ ئاو

 333 ................................................................................................. 134 یتیەئا

 931 ............................................................ گرتن ژووڕۆ یتیەنۆ چ و ژانڕۆ

 333 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 933 ........................................... قورئان یبوون ڵناز  و ژووڕۆ و زانەمڕە یمانگ

 933 ................................................. (رمضان) ەیوش یمانا رەس ەل یئاگادار 

 334.................................................................................................. 136 یتیەئا

 931 ................................... دوعاکاران یدوعا یرابوونیگ ،ەکینز نسانیئ ەل خودا

 332 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 939 ................................... زانداەمڕە ەل ەو ەخواردن و خواردن ژنان، ەڵگەد اناز ڕ 

 333 ................................................................................................ 133 یتیەئا

 931 ........................................................................ کرتیە ڵیما یخواردن

 336 ................................................................................................. 136 یتیەئا

 933 ......................................................................... ەکات ینیزان ۆب مانگ

 933 ........................................................................... شت 10 ەل اریپرس

 933 .......... رجب محرم، الحجة،یذ ،ەالقعدیذ یکانەرامەح ەمانگ ینێشک تەحورم

 364 ...................................................................................................164 یتیەئا

 364 ................................................................................................... 161 یتیەئا

 931 ....................................................................... خودادا ڕێی ەل هادیج

 361 .................................................................................................. 162 یتیەئا

 939 ....................................................... انەڕ باو ێب ەیو ەشانێک ەڕش ەل سەد

 939 .......................................................................... ەبۆت و مدەع ڵیتەق

 363 ................................................................................................. 163 یتیەئا

 939 .......................................................................... هادیج یکانەئامانج

 930 ............................................................ هادیج یکانەئامانج ەل کێندێه



 934 .......................................................... کانەرامەح ەمانگ رەس ەل کێباس

 363 ................................................................................................. 164 یتیەئا

 933 .................................................................. کانداەرامەح ەمانگ ەل ەڕش

 366 ................................................................................................. 163 یتیەئا

 011 ......................................................................... ەو ەنیخشەب و نفاقیئ

 011 .......................................................................... ؟یچ یانی( تهلکة)

 443 .................................................................................................. 166 یتیەئا

 019 .......................................................................... جەح یکانیەپا نجێپ

 443 .................................................................................................. 163 یتیەئا

 014 ............................................................. جەح یکانەسمڕەوڕێ و کات

 443 .................................................................................................. 163 یتیەئا

 013 .......................................................... جداەح یکات ەل شنتۆ فر  و نڕیک

 443 .................................................................................................. 166 یتیەئا

 443 .................................................................................................. 244 یتیەئا

 013 ................................................................................... خودا یادی

 446 ...................................................................................................241 یتیەئا

 013 ................................................................... تەئاخر  و ایدن یخواستن

 414 ................................................................................................... 242 یتیەئا

 011 ........................... ئوحود یدانیهەش ۆڕیگ رەس ەل باسەبولعەئ خێش یکۆ ر یچ

 411 ................................................................................................... 243 یتیەئا

 019 .............................................................................. تانەیش یجمڕە

 413 .................................................................................................. 244 یتیەئا

 010 .................................................................... ڵد  ەیقس و زمان ەیقس

 416 .................................................................................................. 243 یتیەئا

 014 ....................................................................... ندایمەز  ەل یسادکار ەف

 416 .................................................................................................. 246 یتیەئا

 013 ................................................. خودا یقواەت یاتیج ەل ەگونا یبژاردنەڵه

 013 ................................................................... منافق یکانەز ەناح ەتەسف

 013 ................................................................. (نسل و حرث) یفز ەل دوو

 413 .................................................................................................. 243 یتیەئا

 013 ........................................................... خودا یندەزامڕە ینانێه سەدەو 



 424 .................................................................................................. 243 یتیەئا

 424 .................................................................................................. 246 یتیەئا

 091 .................................................................... تانەیش ەل کردن یو ەیڕەپ

 423 ..................................................................................................214 یتیەئا

 099 ....................................................... !ەو یەدرووەد ەو ەئ رەه ،ینێبچ یچ

 423 .................................................................................................. 211 یتیەئا

 094 ...................................................... لیسـرائیئینەب ۆب خودا یکانەتەعمین

 423 ................................................................................................. 212 یتیەئا

 093 ...................................................... ەیەو ەکردن یتاق ۆب یو ەز  رەس یجوان

 091 ....................................................... وا؟ەه انی کاەد ێپ تەخراپ تانەیش

 091 ........................................................................... بوون ڵەتەه ڕێ ەل

 099 .............................................................................. وانەئاش و ئاش

 432 ................................................................................................. 213 یتیەئا

 090 ........................................... بوو؟ەه انەڕیباو  و ریب کیە زاد،یمەئاد مووەه

 093 ..................................... :ەر ەقەب ی392 ەیز ۆ ر یپ یتیەئا ەل ستەبەم ەیپوخت

 093 ................................................................ (واحدة امة) رەس ەل اڕ  و ریب

 093 ................................................................ قەناح ینییئا ـ قەح ینییئا

 441 .................................................................................................. 214 یتیەئا

 009 ...................................................................... !ێناب نجڕە ێبەب نجەگ

 000 ......................................... (؟ێد خودا یتەارمی ێنگەک: )یشکالیئ یمەڵ و 

 443 ................................................................................................. 213 یتیەئا

 003 ....................................................................... ؟ێدر ەد ێک ەب نفاقیئ

 011 ............................ لیائسـر یئینەب یمانگا یکانییەندەمتەبیتا و یتیەنۆ چ یباس

 432 ................................................................................................. 216 یتیەئا

 019 ....................... امنانڵموسو  ەل کێندێه یبوونشۆ ناخێپ و ەڕش یبوون واجب

 436 ................................................................................................. 213 یتیەئا

 014 ..................................................................... رامداەح یمانگ ەل ەڕش

 013 ........................................................................................ دەتڕ مو

 436 ................................................................................................. 213 یتیەئا

 041 ................................................. (مهاجرت) خودادا ڕێی ەل رەفەس و چۆ ک



 461 .................................................................................................. 216 یتیەئا

 041 .............................................................. قومار و قەئار  یانیز و سوود

 462 .................................................................................................. 224 یتیەئا

 049 .................................................................... بابانێب و وانیتەه یباس

 049 ........................................................... قەئار  یکردن رامەح ۆب ەپل چوار

 041 ....................................................................... ویتەه رەس ەل کێباس

 041 .................................................... ەپل نەچ ەب وانیتەه ڵیما یبوونرامەح

 043 ........................................................... 991 یتیەئا ەل ستەبەم ەیپوخت

 463 ................................................................................................. 221 یتیەئا

 043 .............................................................. نیمومئ و کیموشـر یکاحین

 043 .................................................... گرڵد  و رچاوەب یکێتەباب و رهاتەسەب

 031 ......................... بێکت یهلەئ یژنان یکاحین رەس ەل کییەئاگادار و ەو ەدانڕ ئاو

 431 ................................................................................................. 222 یتیەئا

 039 ............................................ (یژ ێنو ێب) زداەیح یکات ەل ژنان ەڵگەد ازانڕ 

 039 ........................................................ نێد ژندا یمەحڕە ەب ەینانێخو  وەئ

 039 ...................................... دوورن؟ شت ندەچ ەل نفاسدا و زەیح یکات ەل ژن

 030 ..................................................................... یمیباهیئ دوکتور و من

 433 ................................................................................................ 223 یتیەئا

 034 ..........................................................................نەو ێئ ەیگێڵک ژنان

 034 ...................................................................... نیزەب و نەڕیپ پاش ەب

 436 ................................................................................................ 224 یتیەئا

 033 ............................................................................... خواردن ندێسو 

 031 .............................................................................. ؟یچ ەوات غوەل

 431 ................................................................................................. 223 یتیەئا

 039 ............................................................................. ەمەڕەه یندێسو 

 434 ................................................................................................ 226 یتیەئا

 030 ................................................................................ ؟ییەچ( الءیئ)

 031 ............................................................... الءیئ رەس ەل انیزانا یاڕ رویب

 433 ................................................................................................ 223 یتیەئا

 033 ......................................................................................... قەڵ ت



 436 ................................................................................................ 223 یتیەئا

 033 ................................................................... دراوقەڵ ت یژنان ەیددیع

 039 ................................................................. ؟ەژووراتر  ێم ەل یچۆ ب رێن

 031 ................................................................................. ؟ەیەلۆیک ژن

 033 ......................... سالمدایئ یاسای ەد ژن رەس ەل ەبدەع دەمەمح خێش یچوونۆ ب

 463 ................................................................................................ 226 یتیەئا

 033 ........................................................................ ؟ەتەڕەک ندەچ قەڵ ت

 111 ................ (مرّتان الطالق) رەس ەل یاز ڕ  یخر ەف اممیئ یر ەز ەن رەسەو  ەو ەدانڕ ئاو

 119 ............................................................... قەڵ ت ێس رەس ەل ڕوممشت

 110 .................................................................. دایئاسامن ینییئا ەد کاحین

 111 ........................................................................ رن؟ۆ ج ندەچ قەڵ ت

 113 ................................................................. ؟ەقەڵ ت انی ەسخەف خولع،

 346 .................................................................................................. 234 یتیەئا

 113 ................................................................................ مەهێس یقەڵ ت

 111 ............................................................................ جاشەبەمار  یداب

 119 ........................................................... قەڵ ت رەس ەل ەو ەژ ۆک و ەو ەندەک

 313 .................................................................................................. 231 یتیەئا

 114 ................................................... دراوقەڵ ت یژنان ەڵگەل وتەوکسەڵه

 113 .......................................999 و 991 یز ۆ ر یپ یتیەئا دوو یستەبەم ەیپوخت

 113 ............................................ (999 و 991) ەتیەئا دوو وەئ یبوونڵناز  ۆیه

 324 ................................................................................................. 232 یتیەئا

 191 .................................................... دراوقەڵ ت یژنان ەیددیع یبوون واوەت

 191 ...................................................................................... نێرخو ەب

 191 ............................................................. ؟ێخشەبب ۆخ ێتوانەد تەئافر 

 326 ................................................................................................ 233 یتیەئا

 193 ..................................................................... ساوا ڵیمندا ەب ردانیش

 193 ................................................................. ؟ێیەک رەس ەل ڵمندا یر یش

 193 .............................................................. ؟ەجبوا کیدا رەس ەل ردانیش

 199 ........................................................................... ؟ێیەک( له املولود)



 191 ................................................ ڵمندا یردانیش رەس ەل ستەبەم ەیپوخت

 336 ................................................................................................ 234 یتیەئا

 193 ............................................................ ردمردووێم یژن ەیددیع ەیماو 

 341 ................................................................................................. 233 یتیەئا

 101 ....................................................... ردمردووێم یژنان ەل کردن ینێخوازب

 109 ..................................................................... فاتەو  و ڕپۆڵت ەیددیع

 100 ........................................................................ 991 یتیەئا ەیو یوتیت

 101 ..................................................... ردێم یمردن ەل رەبەخێب یژن ەیددیع

 346 ................................................................................................ 236 یتیەئا
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 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان.

 ا: سووڕەی حەمد و بەقەرەسەرەت

مەالعومەر: خودایە ئەوەم داوایە: وەک هانت دام و یاریدەت دام سووڕەی حەمد و بەقەرە 

تەفســیر و تەرجەمە کەم، ئاواشــم یاریــدە دە تــاکوو کەالمــت کە قورئــانە بە تەواوی تەفســیر و 

 تەرجەمە کەم. کەم نابێ لە خودایەتیت بەڵم لە عەبدایەتی من زیاد دەبێ.

( 91دایە یاریدەت دام هەموو قورئان بە نەزمـی کـوردی تەفسـیر کەم دە مـاوەی سـی )خو 

 مانگاندا، ئەوجارەش ڕێم پێ بدە تاکوو بگەم بەو ئارەزوویەم کە شەرح و بەیانی هەموو قورئانە.

 خودایە دەزانم دەزانی چم لێ دەوێی و چم ئاواتە، جا نازانم بەجێی دێنی یان نا.

 

 مەالعومەر مودەڕڕسی

9/9/1931 

 

 گازەگاز

ــــاوم ــــی لە بەر دوو چ ــــوایە ون  ئەی خ

 شـــــارەوەیی نـــــاو دڵ و دەروونـــــی

ـــــاری ـــــانی، نادی ـــــاو و نیش ـــــێ ن  ب

ـــەر زار ـــا لە س ـــوو دەم ـــت لە هەم  باس

ــــی لەش ــــن تەم ــــی ونە لە ب  دڵ گەرچ

ـــێ لەش ـــێ ب  دڵ ڕووت و ڕەجـــاڵ دەمێن

ــــــــتەوە حــــــــزوورت  ئەو ڕۆژەیە دێ

 دڵ دیـــــارە بە گازەگـــــازە بــــــۆ الت

ـــــــــابێ دڵە لە  ـــــــــانەبەر ن  ئەو جیه

 بە نــــاوم «عــــومەر»ســــا لێــــرەوەڕا 

 

 یــــــادی لە وزەی دڵ و هەنـــــــاوم 

 یــــــادت لە دڵ هەیە بە ڕوونـــــــی

 نەقشــــت لە هەچــــی هەیە دیــــاری

 یـــادت لە هەمـــوو دەمـــا دەکـــا یـــار

ـــــــی ڕەش  ڕۆژێ دەڕەوێ لەوی تەم

 دامـــاو بە تەنـــێ لە ژێـــر گڵـــی ڕەش

 دەڕوانـێ لە ڕەحمـی تـۆی غەفــوورت

 گیـــرۆدەیە لێـــرە گیـــرە هەیهــــات

ـــــــانەئ ـــــــن ونە و نیه  ەم ڕازە لە م

ــــاوم ــــاهەوە لە ق ــــۆ الت بە گون  ب

 

 



 

 هاوارێک لە خودا

 

ــــــــێ ــــــــت ب  خەبەرخــــــــانەخوێی دڵ گەرچــــــــی دڵ لێ

ــــێ ــــت ب ــــی لێ ــــۆڕایە و کەچ ــــتی لە ت ــــوونەوەر گش  خەبەرب

 

 گومـــــــاندڵ هەچــــــی بــــــێ خــــــانەخوێی تــــــۆی بێ

 گومـــانشـــەمعی ڕوونـــاکی شـــەوی تـــاریکی دڵ، تـــۆی بێ

 

 تۆی خاوەنی گشت هەست و خوسـتشەمعی هەست و ئەقڵ و بیر 

 شـــەمعی ئیلهامـــت نەدا لێیـــان شـــەون بـــێ هەســـت و خوســـت

 

 تـــۆی بەســـەشـــەمعی ڕوونـــاکی دڵـــم ڕوونـــاکی شـــەمعی 

ـــۆڕی، ـــێ نەگ ـــم ڕووم ل ـــێم بێ ئەی کەس ـــێن پ ـــا نەڵ ـــەب  کەس

 

ـــــــد ـــــــم، عەب ـــــــی ب ـــــــاکەوم مهەرچ ـــــــوود ن  لە مەعب

ـــێ وەک شـــەوم ـــوفری ڕەش ب ـــا ک ـــم ی ـــێ دڵ ـــاک ب  ڕۆژی ڕوون

 

ـــــــە ئە ـــــــومەر بەس ـــــــۆ ع ـــــــۆب ـــــــادی ت ـــــــدە ی  وەن

ــــ ــــانە، َح ــــارامی گی ــــۆ ئ ــــری ت ــــوم ي  زیک ــــەربەخۆ قَی   س
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 پێشوازی تەفسیر و تەرجەمەی قورئان بە شەرح و بەیان

 

 

هەسـتت تـۆ گەدایە، بێخودایە مبـدە هیـدایە، بـۆ هەرچـی پێـت ڕەوایە، غەنـی بێ

لە بەرپێـی  هەڵوەدایە، ئیلهامت دا بە نەفسا، حەق و ناحەق بزانێ، سەر دانەخا و هەڕاکـا،

 خۆی نەڕوانێ، ڕاماڵ بەرێتە ناحەق، چی حەقە بۆی وەالنێ.

خودایە لە سەرووی هەموو ئەقڵ و بیر و خەیاڵتی، تیری بیری هیچ ئەقـڵ و خەیـاڵ 

دە هەمـوو لەش و گیـان و ئەجـزای لەشـدا خـزاوی، دە نـاو  یناتگاتێ، هێندەش نێزیک

ئاسـارت هەسـت دەکـرێ و چـاو تەکی ئەجزای لەشدا هەستی دەرووندا باڵوی، لە تەک

دەکرێ، کەچی هەچەندی چاوی ئەقڵ و خەیاڵ و بیر جاسووسێت لێ گرن جاسووسـی 

بگیردرێ جاسووسی بوونـت  لە هەچی بوونەوەرە سیلە و جاسووسچۆنی نادەی، بەڵم 

 دەدەی، هەست لە ڕاست بوونت لە هەستانە، هەست لە ڕاست چۆنیت لە وەستانە.

لەمەڕ چۆنیـت هـوڕ و کاسـم، هەچـی نەیـدەی بە دڵ و  وەک هیچ ناچی تا بتناسم،

دەروون، نەیدەیتە دم ئەقڵی زەبوون، نایزانێ خانەخوێی دەروون، دار و دەوەن، گیـاوگۆڵ 

هەوای  ،گـوڵزار ،توومان و هەور و مژ، دەشت و تەالن، ڕژد و هەڵدێر، چیمەنو گژ، تەم

ڵ و چیمەن؛ گشـتی هـاواری زەنوێر، بۆن و بەرام، چەشن و دیمەن، مێرگ و مەزرا و گو 

حاشا حاشات ناکا، هاواریەتی لە تۆی تـاکە، ئـای لە هەتا تۆیانە، شاهیدی بوونی تۆیانە، 
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 دوور لە ئەقڵی چاالکە، حاشایەتی لە تۆی تاکە. نئینسان چەن ناپاکە، چە

هەر ئینسانە ئەسڕاڕاوی، ڕازدار ڕازاو خەیاڵوی، بۆ دنیا هەوت و دامـاوە، گیـرۆدە و 

ە داوە، هەر ئینسـانە ڕێـز گیـراوە، لە الیەن خـوا هەڵبژێـراوە، ئیکـڕام و ڕێـز  لـێ ئەستۆ ب

ێز، هەر ئەو شـایانە سـا بە و هێز، هەر ئەو دیارە بە تێز و پ گیراوە، چون هەر ئەوە بە زیبک

 ڕێز، کەچی هەر ئەو لە حەق بەبێز.

ەر ئینسـانە، لە ڕانەر هەر ئینسانە، دۆڕاو تـۆراو هلە حەق بێزار هەر ئینسانە، موشیرک

ڕێژ هەر ئینسـانە، سـپڵە و ناشـکور هەر ئینسـانە، خۆ گۆڕاو هەر ئینسـانە، فاسـد خـوێن

خەلیفەی خواش هەر ئینسانە، سوڕ و ڕازە ئەو نیهانە، ئەو ئینسانە بەو ئیهانە، چۆن شایانە 

 بۆ خەلیفە، بۆ ئەو خوایەی چەن لەتیفە.

و کوێر بـدوێن، ئەی دانەوێـڵە  بزوێن، ئەی کەڕ و الڵ ودەمێن و هەستئەی هەست

ڕیشەڕوێن، پەنا هەر تۆی دەس بە داوێن، حەزکە دڵم پاک بێ و خاوێن، تا زیکـری تـۆی 

، مەم ڕەحـیم، شـەرحی کەالمـی تـۆی پـێ بـکپێ بکەم کەریم، تا وەسفی تۆی پـێ بـکە

یەقینە  غەڵەت نەڕۆم غەڵەت نەکەم، غەڕڕە نەبم فەخر نەکەم، بۆ تۆی بڵێم، بۆ تۆی بکەم.

م گەر بۆ تۆ بێ، ئەو خزمەتەم لە بەر تۆ بێ، هەدەر نـادەی ئەجـری چاکـان، وەالنـانێی لێ

لەو دنیـایە،  ەڵەباشم ڕجا دەکەم، ئاگات لـێم بـێخاس و پاکان، نیازمەندم داوا دەکەم، ه

دنیای شەڕ و بەزم و کایە، کاتێ مەلەک دێ بۆ گیانم، ژان دادەگرێ هەموو ژیانم، هێرش 

نـامێنێ  ، ئەقڵ و شعوور لێم ال نەدا، هـۆشگات لێم بێ لەو کاتەدادێ بۆ سەر ئیامنم، ئا

لەو کاتەدا، گیان سەخڵەتە لەو ساتەدا، ماڵوایی گیانە لە لەش، بـۆ الی تـۆ دێ گیـان بە 

 پەلەش، بە ئاسانی بیبەوە الت، وەک داتە لەش لە هەوەڵ کات.
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باکی لە مـن، هەرچـی نیاز و بێدیارە خوایە من الوازم، داوات بۆیە لێ دەخوازم، بێ

حەز کەی دەیکەی لە من، زیاتر نادوێم لەو هەوایە، زانام زانای چـم داوایە، عەزابـم دەی 

 هەر بەندەتم، مببەخشی نیازی ڕەحمەتم.

 

ُهْم ِعبَادُ  نَت الَْعِزيُز اْلَ  كَوإِن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنَّ  كإِن ُتَعِذْبُهْم فَإِنَّ
َ
 «111مائیده: ». يمُ كأ

 



 

 هسووڕەی فاتیحیری  فسته
پێشەکی مانای ئایەتەکان بە کورتی بەیان دەکەین، پاشان شەرح و بەیانی هەستی دەروونی 

بە پێــی پێداویســت لەســەر  فــاتیحەڕادەنێــین. پاشــان تایبەمتەنــدییەکانی ســووڕەی  انئایەتەکــ

 ئەساسی نەزەری زانایان ڕادەنێین.
 1ئایەتی 

ـَِن الرَّ ( 1)  ِحيمِ ِمْسِب اهّلِل الرَّْحم
 بە نێوی ئەو خودایەی کە خاوەنی بەخشش و بەزەیە.

ی ئینسان نـاچێ و نیـیە، نی خودا وەک بەخشینڕازێک لە سەر بەخشندەگی خودا، بەخشی

چونکە ئینسان هەچی بەخشی، لە ژێر خاوەنی و مڵکایەتی ئەودا نامێنێ و تازە هیچ حەقێکی لە 

اوە لە خەزنە و دارایی ئەو ئینسـانە کەم ـر شاوە نییە، جگە لەوەش ئەو شتە بەخشـر سەر ئەو بەخ

دەبێتەوە. بەڵم بەخشینی خودای تەعاال هەرگیز لە ژێر خاوەنی و مڵکایەتی خودا ناشتە دەرێ. 

تەعــاال کەم نــابێ و هــیچ مــنەت و خەزانەی باریبەڵــکە هەر ئــی خــودایە و لە خەزنە و 

بدە لە سـەر ئەسـاس و وەزیـفەی چاوەڕوانیەکی خودای تێدا چاو ناکرێ بەغەیرەز ئەوە، ئەو عە

 عەبدایەتی پێویستە شوکری ئەو نیعمەتە بکا.
 2ئایەتی 

ُد هّلِل َرِب المَعالَِميَ  (2) َمم
م
   اْل

 هەاڵکوتن هەر شایانی خودایە کە پەروەرندە و ڕاهێنەری جیهان و جیهانیانە.ستایش و پێ

 ەدا هەستیان پێ دەکرێ.ڕدانەوەیەک وەسەر ئەو ڕاز و مەبەستانەی لەو ئایەتە پیرۆز ئاو

ِن الرَِّحيِم زەمانێکی دڵ لە ئایەتی هەوەڵدا  ـَ بەو یەقینە گەیی کە سەرچاوە و  ِمْسِب اّلِل الرَّْْح

ــا و  ــاق و تەنی ــاک و ت ــی پ ــانییە، زاتێک ــم و بەخشــه و میهرەب مەزهەری هەچــی بەزە و ڕەح

جەاللە، خودبەخـود دڵ و  وەسیلە و واسیتە خاوەنی سیفاتی کەماڵ و جەمـاڵ وهاوتایە، بێبێ



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 03

دەروونی هەستیار زمانی مەدح و سەنا و ستایشی بـۆ وەکـار دەخـا و پێـی هەڵـدەڵێ و دەڵـێ: 

خودایە هەست و نیستم لە تۆڕایە، سەراپای نیعمەتەکانم لە تـۆڕایە، لە شـان و بـاهۆی ئەقـ  و 

یە؛ جا کاتێکی ڕا نییە، هیچ هەست و خوستێک بێ ئیزن و ئیرادە و مەشییەتی تۆ نیشعووری من

ــنەر و حــام ێنەر و  ــرد کە وەدیهێ ــی و ئەو ڕاســتییەی بە تەواوی دەرک ک ــاعەتە گەی دڵ بەو قەن

ڕاهێـنەری گـه بـوونەوەر هەر خـودایە و دامەزرێـنەری تەواوی نیزامـی هەســتی هەر ئەوە دە 

 بەڕی و بەحـری و هەوایـی، هەسـتی یسەراپای ئەو بوونەوەرەدا، بگرە لە نەباتات، لە حەیوانات

خۆ ئیدارە  کردنی لە ناخی هەسـتیاندا نـاژتووە و چانـدووە، بەتـایبەت دە ئینسـاندا، بەراوەرد و 

هەمووشتێکی پێ بەخشیوە، جا لە سەر ئەو دەرک وفەهمەی ئینسـانی، و لە سـەر  بەرجەوەندی

ئەساسی ئەو ڕاستی و واقیعیەتەی کە هەیە، شایانی ئینسانە خۆ حازر کـا بـۆ حەمـد و سـەنا و 

وێنە، ئەدێـرەدایە خـودای خـاوەن وێنە و تەنیایە، بە ئەلفاز و کەلیامتـی بـێئەو زاتە بێستایشی 

ِن الرَِّحيِم حیکمەت و حەکیم ئەلفاز و کەلیامتی بابەت و تایبەتی خۆی  ـَ هام ئیل  ِمْسِب اّلِل الرَّْْح

و سـەنای  و ئیلقای هەست و دەروونی ئینسانی دەکا و فێری دەکا بی ێ و بەو ئەلفـازانە حەمـد

 خودا بکا.

هەروا لە سەر ئەو ڕەوەندە، ئینسانی هەستیار و ئەقاڵوی هەستی ئەوەی دەکـا: خـودایەکی 

هێنەر و ڕاهێنەری عالەم بێ، دەشبێ لەمەڕ ژیان و حەسانەوە و حاوانەوەی گشتی ئەو کە وەدی

ەوەیان بـێ و ، واتا بەخشندەی ڕزق و ڕۆزی و ئاو و هەوا و حەسانبێ حيمرَ  وْحان رَ بوونەوەرە 

 شتیان بکاتە نیگەهبان و ڕاهێنەر و حاوێنەریان.سـر بۆ حیفزی گیان و ژیانیان 

هەروا دووبارە دڵی هەستیار و ئەق ی هۆشیار هەست بەو واقیعـیەتەش دەکەن کە عـالەمی 

ئینسانی مەسئوول و موکەللەف و خاوەنی نەفسی سەرکەش و بزۆز دە دنیـای ئـاوا ڕازاوە و پـڕ 

گومان تووشـی هەڵە و تـاوان و خەتـا دەبـێ و لە ڕۆژی تـۆڵە و ت و زەنبەر بێلەززەت و زینە

سزادا بە داماوی و سەرشۆڕی دەمێنێتەوە. خۆ دیارە خودای ئیکرامگـری ئینسـان غافـ  نیـیە لە 

هیدایەت و ئیرشادی ئینسان چونکە دەیهەوێ عەبـد بە سـەربەرزی بـژی و بە چـاک و پـاکیه 

لە سەر ئەو ئەساسە پاکە ئیلهامی بە ڕوحی عەبدی خۆی دەدا  بێتەوە دیوانی خالیقی خۆی؛ جا

لەفزانەی خۆی  ئەو اَْلَمُد هلِل رِب العاَلَّيجگە لە بەرەو پیروەچوونی تۆبە و تۆبەکاری، پاش 
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زی لە دنیادا بە گشتی بەخشندەی ژین و حەسانەوە و ڕزق و ڕۆ : الرّْْحِٰن الرَّحيمفێر دەکا بیان ێ: 

ەخشندەی تاوان و خەتـای ئەوانەی لە پتەیـان دەرچـووە بەڵم خـاوەنی هەسـتی لەبەر و بگیان

 .بێ ئیامن و بڕوا بوون

دەچیـنە خـزمەت  المـد هللحەمد و سەنای خودا و و  بسم اهلل پاش بەیانی ناوی خودا و

ئایەتی سێ کە عەبد فێر دەکرێ لە الیەن خودای خاوەن ڕەحم و بەزە کە ئەو دوو سیفەتە بەرز و 

 :تاوانبارەکان  ێنبە هیوا و هومێدە پڕ ل
 3ئایەتی 

ـِن الرَِّحيمِ (3)  الرَّْحم
 بەخشندەیە و بەبەزەیە.

 الرحمن الرحیم دووپات کردنەوەیسەر ئاوڕدانەوەیەک لە 

المـد هلل دا و جارێکیش پـاش بسم اهللدڵ هەست بە سوڕ و ڕاز دەکا، جارێک دە ئایەتی 
سەری بگیردرێ بەڵکوو دەس بدا و بکرێ بەشی ئیقنـاعی دەبێ ئەو سوڕ و ڕازە پەی رب العاَلّي

 دڵیان شتێک دەس کەوێ.

لە سەر ئەساسی بەراوەرد و ئەقڵ و ڕاوێژ، و بە گوێرەی نەزم و تەرتیبـی ئایەتەکـان، دەبـێ 

ئایەتێـک نیـیە لە  بسـم اهللزانانەی کە پێیـان وایە یەتی نەزەری ئەو قورئانسوڕەکە ئەوە بێ: بەس

و لە بـاقی سـووڕەکانی قورئـان، هەر بـۆ « نەمـل»ڵکە ئایەتێکە لە سووڕەی بە فاتیحەسووڕەی 

دا ەدە سـووڕەی فـاتیح الـرْحن الـرحيمسنووردار کردنـی سـووڕەکانە، بەو پێـیە دوو سـیفەتی 

  .المد هلل رب العاَلّيپاتە، ئەویش لە پاشی دووپات نەکراوەتەوە بەڵکە هەر یەک

ــێن  وە بە نیســبەتی نەزەری ئەو کەســانەی کە ــایەتی  ...بســم اهللدەڵ ــایەتێکە لە حەوت ئ ئ

دا هەر ئەوە ەدە سووڕەی فـاتیح الرْحن الرحيم، دەبێ ڕازی دووپات بوونەوەی فاتیحەسووڕەی 

نزیکی لە سـەروەران و بێ: لە سەر ئەساسی عورف و عادەت تا ئاشنایەتی و تێکەڵوی و لێک

ەچـێ لە نـاو دڵ و دەروون و هەروا خۆشەویستان بێ، تـام و لەززەت و ئەوینـداری زیـاتر ڕۆد

و بەری دە ناو دڵدا بیجووی و  یتا زیاتری بێن و بەرەکەت و بەزە و بەخششی خوداشڕەحمەت 

و هەسـتەی لەش و گیانـدا، حەتـا اکاوێژی کەیەوە، زیاتر ڕیشە دادەکوتێ و پەرە دەستێنێ لە نـ
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 ەسووتێ.حازرە دڵ وەک پەروانە خۆی هێندە لە گڕی شەمعی وە نیزیک خا تا د

ئێستاش دڵ لە سەر ئەساسی تێگەیشنت و بەرجەوەندی لە مانا و هەستی ئەو دوو سیفەتی 

بن، دەیهەوێ ئەو مزگێنییە ڕاستییە  الرْحن الرحيمپڕ خێر و هیوا و هومێدی دنیا و ئاخرەت وەک 

بکاتە ویردی دڵ و زمانی، جا خودای ڕێزگـری ئینسـانی کە ئاگـاداری هەسـتی دڵ و دەروونە، 

ی ئەوەی کردووە ئەو ئاوات و ئەو هەستەیەی دڵ و دەروونی بۆ بکاتە ئەرکێکی عیبـادەتی، حەز 

هاتووە ئیلهامی ڕوحی ئینسانی خاوەن ئیامنی کردووە و فێری کردووە کە ئەو لەفـزە پـڕ خێـر و 

داتەوە هەتا وەک بۆنی میسک د وەر  المد هلل رب العاَلّيپاش ئایەتی  الرْحن الرحيمبێرانەی 

 نبەر هەستەی دڵ و دەروون و هومێدی بۆن خۆش کا.و عە

، ئەویش ئەوەیە: کەسێک دەتـوانێ بە لە دووپات بوونەوەی ئەو دوو سیفەتانە ڕازێکک هەیە

ــا کە  ــیفەتانە بگ ــرەی ئەو دوو س ــوو و بەه ــالق و دڵ و بە بەرب ــش و بەزەیە، کە دە ئەخ بەخش

بێنێ، خـودای تەعـاال بـۆیەی کدەروونی خۆیدا سیفەتی بەخشین و ڕەحم و بەزە و ئینساف پێ

ــبەت بە  ــیش نیس ــدوون کە ئەوان ــی ڕاگەیان ــردوون و پێ ــانی ک ــری ئینس ــیفەتانە فێ ئەو دوو س

ژێردەستانی خۆیان بەخشین و بەزە و ڕەحمیـان بـێ، دەنـا خـۆ فریـو نەدەن و خەڵکـیش فریـو 

اد نەدەن، و خوداش دیارە فریو نادرێ، و وشەی بـێ عەمەل لە کـن خـودای خـاوەن عەدڵ و د

دە سـووڕەی  الرْحن الـرحيمبازاڕە. ئەوە بوو ڕەمزی دووپات بـوونەوەی ڕەونەق و بێبەتاڵە، بێ

 دا، ڕەحمەت لە باشرت و ڕاسترتی.ەفاتیح

عامە، شامیلی حـاڵی هەچـی گیانـدارە لەمەڕ  رْحان زانەکان کوتوویانە هێندێک لە قورئان

ی ڕۆژی ئاخرەتە بۆ گونەحبارانی خاوەن خاسە، واتا تایبەت رحيمژیان و حەسانەوە و حاوانەوە، 

 ئیامن.

 رحـيمئاوڕێک و هەڵوێسـتێک و ڕامانێـک: کـاتێکی دڵ بەو یەقـین و قەنـاعەتەی گەیـی 

مزگێنی بۆ ڕۆژی قیامەتێیە دەبێ یەقینیشی لە سەر هـاتنی ڕۆژی قیـامەت پـتەو بـێ و دەشـبێ 

ێ کە حاکمی موتڵەق بێ باوەڕ بێ کەسێک دەتوانێ لەو ڕۆژە سەختەدا تاوانبار ببەخش یئەوەش

واتا هەم زاڵم ببەخشێ هەم مەزڵووم ڕازی کا و قانیعی کا، کەسیش ڕێگای ئەوەی نەبێ بتـوانێ 

وڕێیە، جا خودای ئاگاداری بگرێ، چونکە قەزاوەت و حاکمیەتەکەی هێندە بەجێ ڕەخنەی لێ
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ڕ، ڕەحمـی هەستی دەروون لە سەر ئەو نییەت و باوەڕ و بۆچوونەی دڵی ئینسانی خـاوەن بـاوە

بـزووت بەرەو ئینســان هــات ئیلهــامی دا بە دڵ و دەروونــی کە بــۆ ئیســباتی بــاوەڕی بە ڕۆژی 

 ئاخرەت، ئەو لەفزانە فێر بێ و بیانکاتە بەشێک لە ئەجزای عیبادەتی بڵێ: 
 4ئایەتی 

(4 ) ِ  یَوِم ادّلین  ِك مال
 .یڕۆژی پاداش و تۆڵە پادشای

 

  :یوم ادلین كمالئایەتە  نجێکی هەستیارانە لەوسکر تێوەڕامانێک و 

باوەڕ بوون بە ڕۆژی پاداش و تۆڵە ئەساسی ئیامن و ئەخالق و ڕەفتاری چاکە، وەسـیلەی 

ــنە  ــاوەڕەدا ئەوەش بکەی ــاغەڵ ئەو ب ــبێ لە ب ــادکاری، و دەش ــاری و فەس گەڕانەوەیە لە بەدڕەفت

بێ کە جـگە  تێشووی باوەڕ و ئیامن و قەناعەتی دەروونی: کەسێک دەتوانێ مالکی ئەو ڕۆژەی

لەوەی ئاگاداری هەمـوو ئاکـار و ڕەفتـاری ئینسـانی بـێ، بشـتوانێ زوڵـم لێکـراو لە خەزانەی 

ــۆڵە ســتاندن ــاکوو دەس هەڵگــرێ لە ت لە زاڵــم و  ڕەحمەتــی خــۆی ڕازی کــا و دابینــی کــا ت

زۆردارانێکی کە لە کاتی خۆیدا عەزابیان داوە، ئەودەم ڕێگا بۆ خودا دەبێتەوە هەم بەشی خـۆی 

ێ هەم بەشی ئەو مەزڵوومەی. دیارە ئەوەش لە دەس خـودایەک دێ کە ئەو سـیفەتانەی ببەخش

نەزیر، وەزیر، بێشەریک، بێبێ یم ملل،،ك ملل،، حایكاَرَحُم الراْحّي، َعلّـام الغيوب، مالبێ: 

خـاوەنی ئەو سـیفەتانەش هەر خـودای دیارە  بەتوانا و دەستەاڵت، خاوەنی بەهەشت و دۆزەخ،

 دەبێ و بەس. نرّب العاملی

جا لە سەر ئەساسی ئەو بەراوەرد و بەرجەوەندییەی ئینسانی، خودای خاوەن ڕەحـم و بەزە 

گەیێنێ و عەداڵەت و ئاگادار لە هەستی دڵن بەرەو پیری بەزەی عەبدی هات کە فێری کا و تێی

م یـو كمالـخـۆ بـاوێتە بـازی چـوار کە  رْحان و رحـيمپاش باوەڕی بەو دوو سیفەتە بەرزانەی 
ـە واتا ئایەتی چوار. بە زمان ئیقراری پێ بکـا و بە دڵـیه بـاوڕەی پـێ بکـا و بە ئاکـار و ادلین

عەمەلیه سابیتی کا چونکە زەمانێکی دڵ هەستی بەڕاستی و واقیعی بە مالکی ڕۆژی ئاخرەت 

کرد و زانیی ڕۆژێکی ڕووبەڕووی مالک ڕایدەگرن، نـاتوانێ لە ترسـی ئەو ڕۆژەی بە ئەنـدازەی 
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ەودایەک خیالفی ئەمر و دەستووری ئەو پادشایە بکا. ئەگەر بیکا، بە عەمـد مانـای وایە سەرە ه

 باوەڕی دەڵەمەیە، نەمەییوە، ئاوی باوەڕ و ئیامن نەگەیوەتە ڕەگ و ڕیشەی دڵی.

دا هەست بە ڕازێکی دەکـا، دەیـهەوێ یوم ادلین كمالدڵی هەستیار دەناو دەروونی ئایەتی 

نەیفەرموو: مالکی بەهەشت، یـا  یوم ادلین كمال: خودا فەرمووی حاشاری نەدا، ئەویه ئەوەیە

بەئینسافەوە بگرین، ئەوەمان پێ دەڵێ و فێرمان دەکـا کە  ێمالکی دۆزەخ. ئەئەوە ئەگەر سەرنج

بە خاتری لەززەت و خۆشیی بەهەشت یا لە ترسی ئاگری گڕداری  ئێمەی خاوەن باوەڕ و ئیامن

دەبـێ ئەساسـی بەنـدەگین لە سـەر ئەساسـی وەزیـفەی  دۆزەخ، بەندەگی خودا بکەین، بەڵکە

عەبدایەتی بۆ مەعبوودی بەحەق بێ، دەگەڵ عەالقە و خۆشەویستی کام  بە خودا و ڕەسووڵ، 

و هەروا لەو ڕوانگەوە بـڕوانین کە بەهەشـت مەزهەری ڕەحـمەتە بـۆ خـاون ئیامنـان و دۆزەخ 

 ئیامنان.مەزهەری غەزەبە بۆ بێ

ڕیـان کـرد بە قەنـاعەتی تەواو کە دەبـێ دڵ ئـیامن و بـاوەڕی بە زەمانێکی ئەق  و دڵ باوە

خودای تاق و تەنیا بکاتە ک ی دڵ و ئەو ئـیامن و بـاوەڕەش بە ئەعـامل ڕەنێـو بێنـێ و هەروا بە 

ــنەری جیهــان و  ــاوەڕ کــا ئەو خــودای ڕانەر و ڕاهێ ــێ، و ئەوەش ب حەمــد و ســتایه وەیڕازێن

جـا کـاتێکی هەسـتی دڵ هەسـتی  یە،اداش و تۆڵەژی پڕۆڕەحامنە، ڕەحیمە، مالکی ، جیهانیان

ئەوانەی دە ناخی خۆیدا ناشـت و چانـد، خـودای خـاوەن حـیکمەت و حەکـیم و ئاگـاداری 

 نَْستَعُّي  َك َنْعبُُد و إیّا َك إیّاهەستی دڵن، لە سەر ئەساسی ئیکرام بۆ ئینسان ئەو کەلیامنەی خـۆی 

. بڕوانە و هۆشی دەیە ئەو دوو ئایەتە عەبـدی قەلبی دەکا بیان ێ بۆ ئیسباتی عەبدایەتی ئیلهامی

 دە باوەش دەگرێ:
 5ئایەتی 

ُبُد و إیّا كَ إیّا( 5) َتعيُ  كَ َنعم  نَسم
 هەر تۆ دەپەرەستین خودایە، هەر لە تۆ کۆمەگ و پشتیوانی دەخوازین، خودایە.

  (:3ئاوڕدانەوەیەک و ڕامانێک لە سەر ئایەتی )

انی، عەبدی خۆی فێر دەکا بۆ ئیسباتی بەندەگی ئەو ئیکڕام و ڕێزگری ئینسئەوە کە خودای 

دڵی هەستیار و نوورانی بە نووری ئیامن،  نَْستَعُّي  َك َنْعبُُد و إیّا َك إیّالەفزانەی خودای خۆی بڵێ: 

بە ڕەحم و بەزەی خودا ئـاوەدان دەبێـتەوە و هەسـت بە عەزەمەت و قەداسـەتی خـودا دەکـا و 
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ودا ئینسانی خۆش دەوێ بۆیە بە کەلیامتی خۆی فێری دەکا دەکەوێتە ئەو باوەڕ و قەناعەتەی خ

عەبدایەتی خۆی ڕاگەیێنێ، و حەتا ڕوحی پاک و خاوێنی ئینسان دەگاتە ئەو باوەڕ و قەناعەتەی 

خودا بۆ ئینسانی هەموو ڕەحم و بەزە و ئیکڕامە و لەو الیەشەوە هەست دەکا کە ئینسان بە دەس 

گەر هاتبا و خـودا ئـاوای فریـا نەکەوتبـایە و نەیقۆزبـاوە بە نەفس و هەواوە گرفتار و زەلیلە، ئە

ە دڵ ئـاوەدان در ەدەبو، جـا لە سـەر ئەساسـی ئەو بەراو  ڕەحم و کەڕەمی سەراپا دۆڕاو و دزراو

تایبەتی دەروونی، ئەویش ئەوەیە: بە یەقینەوە دەزانێ دەبێ دنیا بەجێ تینێکی و  وتادەبێتەوە و بە 

ودا بدا. بە هەموو ئاکـار و ئەعاملـی، لەسـەر ئەو بـاوەڕە یەقیـنەی، بێڵێ و بڕوا پاڵ وە لیقای خ

گورج و توندوتۆڵ پێش ئەوەی کار لە کار برتازێ، دەیهەوێ فریای خۆی کەوێ، پەیامن دەگەڵ 

ئیقرار بە تەوحیدی  نَْستَعُّي  َك َنْعبُُد و إیّا َك إیّاخودای خۆی نوێ کاتەوە، بەو کەلیامتە مبارەکانەی 

نامەیەیدا ئەوەی ڕاگەیێنێ: خودایە تەنیـا تـۆ دەپەرەسـتم و هەر بە تـۆ لەو پەیامنعیبادی بکا و 

ی موشـکالتم هەر تـۆی عـپشت دەبەستم، و هەر لە تۆ هیمدادی مەعنەوی دەخـوازم، بـۆ دەف

وەسیلەی مەعنەوی، یـانی ئیسـتیعانە بە هـۆی ئەسـبابی تـایبەتی بە شـەرتێکی هەر خـودای بە 

یەتی دەگەڵ ئیسـتیعانەی مـوتڵەق کە هەر لە خـودایە نـابێ، واتـا موئەسیری موتڵەق بزانی، دژا

 تەئسیری موتڵەق بۆ ئەسباب قایل نەبێ، بەڵکە وا بزانێ موئەسیری موتڵەق هەر خودایە.

و ئیقرار بە ڕبووبیەت و سیفەتە  اْلَْمُد ّلِل رَِب الَْعالَِمَّي پاش بەیانی حەمد و سەنای خودا بە 

ِ و ئیقرار و باوەڕی بە مالیکییەتی ڕۆژی ئاخر:  الرَِّحيِم  الرَّْْحـِن ڕەحمەکانی:  و  یَْوِم ادِلیـِن  كَمـال

دەگەینە دەراوی ئەو بـاوەڕ و  نَْستَِعُّي  كَنْعبُُد وإِیَّا كإِیَّادابەستنی عەهد و پەیامن لە سەر پەرستنی: 

ە، هیـدایەت لە قەناعەتەی کە بۆ مانەوە و بەردەوامین لەسەر ئەو ڕێباز و ڕێـگە ڕاسـت و بەحەق

خــودای خــاوەن هیــدایەت بخــوازین، کە بە بەردەوامــی لە ســەر ئەو ئەقیــدەیە وەنهێڵــێ، و لە 

 مەیلی نەنوێنێ.هیدایەت و شارەزایین بێ

بڕوانە و ئینساف وەکار خە، خودا لە سەر ئەساسـی وەعـد و بەڵێنـی خـۆی بە عەبـدی کە 

ْْ لَ كَربُّ  َوقَاَل دێنم: فەرموویەتی داوام لێ بخوازن داواو بەجێ ِِ ْسـتَ
َ
 «06غاار:: » مْ كـُم اْدُعوِِن أ

)پەروەردگارتان فەرموویە: لە بەرم وەپاڕێن، جا بە دەنگتانەوە دێم( بە هاواری عەبدی وەهـاتووە 

ئەو  وەسەر داوە کە ئیلهامی کردۆتە حەیاتی پاکی و فێری کـردووە یخودا و ئاوڕی بە ڕەحمەوە
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اَط صــراهِدنَـــا الوێستانی ڕوو بە خودا واتا نوێژ، بڵێ:  کەلیامتانەی بڵێ لە کاتی عیبادەتی و
 . الُمستَِقيمَ 

 6ئایەتی 

 اَط الُمسَتِقيمَ ـرِص ِدنَــا الاهم ( 6)
 شارەزای ڕێگای ڕاستامن کە.« ئەی خوای خاوەن هیدایەت»

 ڕێگەی ڕاست کامەیە؟

کردنی عەبـدی  ئاوڕێک و ڕامانێک وەسەر ئەو ئیلهامە بەزەییانەی ڕەببی جەلیل وەسەر فێر

  .اَط الُمستَِقيمَ ـرِص اهِدنَــا الە مبارەکانە: تبەو کەلیام
ئەگەر ئینسان ئاقاڵنە و ئینسافانە بڕوانێتە خۆی و خودای خۆی بە ئاسانی تێدەگا و چـاوی 

دەکا کە خودا دەگەڵی بەکەڕەم و میهرەبانە، بەو دەلیالنە: بەرتەری و ڕێزی وە سەرووی هەمـوو 

بە هـۆی تەفەککـور و ئەندیشـە و بەراوەرد، و ووە بە هـۆی نوتـق و بەیـان، گیانلەبەرێک خسـت

سەرەڕای ئەوانەش چاکە و خراپەی دادۆشیوەتە ناخی هەسـتەی مێشـک و دەروونـی بە هـۆی 

ورََها َوَتْقَواَها$ئیلهامی باتینی  ُِ لَْهَمَها فُ
َ
خودا هەموو تاوانباری و پارێزگـاری دە  «شاس » #(8) فَأ

 نی ویژدانی ئاخنیوە.ناو هەستی دەروو 

دەبێ ئینسان ئەوە بسەملێنێ ئەگەر خودا ئینسانی کردۆتە خەلیفەی خۆی و ئەمانەتی خۆی 

پێ سپاردووە، زوڵم و زۆری لێ نەکردووە، چونکە ئینسان روحـی پـاکی و ئەقڵـی چـاالکی لە 

لَْسُت $ڕۆژی 
َ
الُواْ قَـ$دا بۆخۆی بە خاهانی خۆی لە سەر ویستی خۆی کوتـوویەتی #مْ كبَِربِ  أ

، ڕەببـی واتا بە ئینسانی کوتووە: ئەمن پەروەرندەی وەم، دەمپەرەسـنت؟ کوتوویـانە: بەڵـێ #بََل 

مەی، ئیتاعەت دەکەین. دە ئێستاش هەر هەمان ئەقڵ و ڕوحە دەبـێ لە سـەر پەیـامن و بەڵێنـی 

ــن، ســەرەڕای ئەوەش خــودای خــاوەن کەڕەم، بە ڕەحــم و  ــنن و بەردەوام ب ڕۆژی ئەزەل وەمێ

می خۆی ئینسانی بۆ هەڵگرتنی ئەو کۆڵ و بارە ئەمانەتە و بۆ دەستەوەکەری دەگەڵ نەفـس کەڕە

و هەوای شەڕی زینەت و لەززەتی دنیا بە هەموو کەرەسـە و ئەسـبابی ئامـادە و تێـر و تەسـەل 

یعی شــرواتـا نیزامـی تەکـوین و تەئەقک،، دەرک و بەراوەرد، نیاامکی کائیتکات.کردووە، وەک: 

وگۆڕی وەرزان، پیــری، مــردن. ســەراپای ئەوانە هــاوارن لە ئەقڵــی ئــان، ئــاڵپێغەمــبەران، قور 

کردنەوەیە، دەگەڕێـتەوە ئینسانی، دەبێ بزانێ هاتنی بۆ سەر زەوی یەکجاری نییە، کـاتییە، تـاقی



 33 تەفسیری سووڕەی فاتیحە

لَْسـُت $الی ئەو خودایەی پەیامنی دەگەڵ بەسـتووە دە ڕۆژی 
َ
دا واتـا ڕۆژی بەرێ #مْ كبِـَربِ  أ

ن لە هیچ بارێکەوە ناتەواوی ئەسباب و کەرەسەی شەڕ وهەرای دنیایەی تێدا )ئەزەل( یانی ئینسا

دانی نەفسی چڵێس و ئەمامرە و خۆ مڕ کردنی بە ئـارەزوو و هەوا و چاو ناکرێ بەڵم خۆ وە دم

زینەت و لەززەتی دنیای ڕازاوە، دەستەجڵەوی ئیختیاری سەربەخۆیی لە دەس ئەقڵ و شـعوور 

الحی شـەڕ دەگەڵ دنیـای نەفـس و ئـارەزوویە، کە خـودا پێـی دەردێنن و هەچی چەک و سـی

بەخشیوە لەشکری شەیتانی لێی دەستێنن، ئەسیری دەکەن تا ڕۆژی خۆی، بە ڕووت و ڕەجاڵ و 

بێ دەسامیە و بێ سەرمایە وە ڕووی خودای دەخەن، یانی وای دەشارنەوە ناهێڵن بە خۆ بزانـێ 

 تا دە پاڵ خودای داوێژرێ.

ری لەو فیتنە گەورەیە و بۆ دەسـتەوەکەری ئەو شـەڕە دەسـتەویەخەیەی جا ئینسان بۆ بەرگ

یمداد خودای خاوەن ه ینەفس و هەوا دەگەڵ ئەقڵ و ئیامن، نیازی بە تەواوی بە هیمداد و یاری

هیدایەتی لێ بکا و یاریدەی لێ بخوازێ کە دوژمن نەتوانێ لە ڕێـی ڕاسـتی هەیە، دەبێ داوای 

ەگەر ئینسـان داوای لە سـەر ئەساسـی ئـیامن و بـاوەڕی پـاک و تالسا کا و بیخزێنـێ، دیـارە ئ

اهِدنَـــا $خاوێنی بێ، خودا دێ بە هاواری، هەروەک ئەوەتانێ فێری دکا بەو ئەلفازە پیـرۆزانە 
ە کاتی عیبادەتی ڕووبەڕوویی واتـا نـوێژ، لە بەر خـودا وەپـاڕێ تـاکوو د #اَط الُمستَِقيمَ صـرال

تانی وەک دنیاپەرەسـتی و خـافاڵن بە زیـنەت و لەززەت و بەدوور بێ لە هێرشی لەشکری شەی

 زێڕ و زەنبەر بێ.

دا هەست بە ڕازێک دەکرێ وا چاکە پاش گـوێ نەدرێ، «ِدنَــــااهْ »دێرەدا واتا دە وشەی 

ئەویه ئەوەیە: خـودا کە فێـری ئینسـانی دەکـا بە جەمـع داوای هیـدایەت بکـا نەک بەتەنـێ، 

ت و خۆشـبەختی لە کـۆمەڵەوەیە، یـانی فەرد بە تەنـێ دەیهەوێ دە عەبـدی بگەیەنـێ سـەعادە

ناتوانێ خۆشبەخت بێ و وەحەسێ حەتا گەل و کۆمەڵی خۆشبەخت و حەساوە نەبێ. چونکە 

تەکی فەرد مەسئوولە لە بەرابەر جامیعە. لەسەر ئەو ئەساسە خـودای تەعـاال ئینسـانی فێـر تەک

 هیدایەت بکا. داوای #ِدنَــــااهْ $دەکا بۆخۆی و بۆ کۆمەڵ بە لەفزی 

 ێبینییەکی وردتر لە سەر هیدایەتئاوڕێک و ت

ام دایدۆشـیوەتە نـاو هەسـتی دەروون چـاکە و خـراپە هـدیارە خـودای مەزن بە هـۆی ئیل
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ورََها َوَتْقَواَها$ ُِ لَْهَمَها فُ
َ
و ڕێگای ڕاست و خواریشی هەر وا لێ حاڵی کردووە، و تەنـانەت  #فَأ

است وڕاسترت یانی ئەق  ئەگەر هاڵۆز نەکرێ و سـەری ئەوەش چاک دەزانێ: چاک و چاکرت، ڕ 

 لێ نەشێوێنێ دنیا، کەم شت هەیە لێکی هەڵناوێرێ.

جا خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم، دەیهەوێ یاریـدەی ئینسـانی بـدا و فێـری کـا، کە 

داوای ڕێگای ڕاستی پڕ لە نیعمەت بکا واتا ئەو ڕێگایەی کە بە عینوانی نیعمەت بەخشـیویەتی 

 91بڕوانە بـۆ بـاوەڕی لە ئـایەتی  پێغەمبەران، شەهیدان، ساڵحان و...ان و پاکان وەک: بە خاس

ْولَــ ِ $سووڕەی نیساء: 
ُ
ِِ اّللَّ َوالرَُّسـوَل فَأ ْنَعـَم اّللُّ َعلَـيِْهم ِمـَن اَلَِّبيِـَّي  كَوَمن یُِلـ

َ
یـَن أ ِ َِ اَّلَّ َمـ

اِلَِّي وََحُسَن  َهَداء َوالصَّ ولَـ ِ  َوالِصِدیِقَّي َوالشُّ
ُ
کەسانێکی ئیتاعەی خـودا و ڕەسـووڵ  #َرِفيًقا كأ

بکەن، ئەوانە وان دەگەڵ ئەو کەسانە کە خودا ناز و نیعمەتـی خـۆی ڕژانـدۆتە سـەریان، وەک 

 ڕەسووالن، شەهیدان، ڕاستگۆیان، چاکەکاران، ئای ئەوانە چەندە هاواڵێکی چاکن!

زانایــان ڕا و  #سـتَِقيمَ اَط مُ صـــر$پـوختەی مەبەسـت لە ســەر ڕێگـای ڕاســت: لە سـەر 

شـەریک دەچـن و لە بۆچوونیان زۆر لە سـەر دەربڕیـوە، هەمووشـی هەر بـۆ الی خـودای بێ

مەسیری خوداناسیدان. ئەمنیه هەست و نەزەرم وایە، بۆ الی خوداچوون و خوداناسی بەبـێ 

بەهـرەیە، بـۆ بـاوەڕی بـڕوانە لە سـووڕەی سینە و دڵـی پـاک و سـاف هەر هەرا و هـاواری بێ

ُِ َماٌل َوََل َبنُوَن (88)وعەرا: ش َ  (88) یَْوَم ََل یَنَف ََت اّللَّ
َ
ْ  َسِليم  إَِلَّ َمْن أ

ئەو ڕۆژەی کە سەروەت   بَِقلْ

و حەوالد سوود نادەن، بەڵکە تەنیا ئەو کەسەی کە بە دڵی ساف و پاک ژیاوە و دەشتە بارەگـای 

 خودای، ڕزگارە.

اتێ بەرجەوەندی ئەو هەموو نیعمەت و ڕەحمەت و بەخشه دڵی پڕ هەست و هەستیار ک

و کەرەمەی خودا بوو، بە ئارامی دەڕوانێتە دەرووی هیـدایەتی خـودا و بەزەی تەواوی، هەمـوو 

گیان و لەشی بە تەواوی دەکەوێتە ئەمنیەت و خۆشی و حەسانەوە لە ژێر سایەی ئەو نیعمەت و 

ـالَِّي ( 7)کەی ئایەتی لەززەتە بەردەوامەی، بەڵم کە دەڕوانێتە کل  .َغرِي الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوََل الضَّ

ڕادەچەنێ و دادەچ ەکێ و دەتاسێ و سام دەیگرێ و دادەمێنـێ، دەکەوێـتە سـەر ئەو خەیـاڵ و 

بیرەی: کە لە پاشی هیدایەت و نیعمەتـی بەزەی خـودا، تـووش بـوون بە زیلـلەت و جەهـل و 

بە شەرتێ لە جـوغزی سـساس و شـوکری نـیعمەت گومڕایی وەبەر قەهری خودا کەوتن هەیە، 
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 بچیە دەرێ.

ا بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەی ئەو مەترسییە دەبێ ئەق  و سەلیقە و شـعوور وەخـۆ کەون، ج

نج بدەنە وەعدە و بەڵێنییەکانی خودای تەعاال، کە ئایا خودا ئیشاڕەی وەالی ئەوەی کردووە سـر 

َربَّنَـا ََل تُـِزْ   هەیە؟ بەڵێ؛ بڕوانە لە ئایەتی پاشی هیدایەت گومڕاهی هەیە، بۆ بەرگریشی چارە
دڵـامن لە پەروەرنـدەمان! زینـدووان دەڵـێن: زانایان و دڵ «آل عس:ان» (8)...  قُلُوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدیْتَنَا

 .وەڕێی ڕاست پاش هیدایەت ئاوەژوو مەکە

ر و لەخۆبایی هەیە، ئەو ئاگادارییە ئەوە بە ئینسان دەڵێ لە زۆری نیعمەت و خۆشیدا غروو 

َوإِْذ  دەبێ وریا بێ ئینسان لە خودا وەپاڕێ بیسارێزێ و هەروا بۆ باوەڕی زیاد لەو بـارەوە بـڕوانە:
َن َربُّ  ذَّ

َ
ِزيَدنَّ كْم لَِِئ َش كتَأ

َ
ئینسـان ئـاوڕ  «ابا:ایی »( 7) َفْرُتْم إِنَّ َعَذاِِب لََشـِدیٌد كْم َولَِِئ كْرُتْم أل

ێت ڕادەگەیێنێ و دەڵێ: ئەگەر شوکری نیعمەتەکانی من بکەن بۆو دەوە سەر هاواری خودا کە پ

زیاد دەکەم، ئەگەر ناشکوریه بکەن و پێـی غەڕڕە بـن، ئەوە عەزاو و جەزرەبەم تونـد و تیـژە 

 بۆتان.

نَساَن َْطَْلَ  ّلكَّ ( 6)هەروا بۆ زیادە باوەڕی بڕوانە:  آُه اْستَْغَن ( 7)  إِنَّ اسْنِ ن رَّ
َ
بە زۆری  «علا » أ

 ینسانی لە خۆبایی و غروور دەکەوێتە بێ ئەمری خودا، ئەگەر خۆی بە ساماندار دی.ئ

تیوتیوەی پوختەی مەبەست لە سەر ئاوەژوو بوونەوەی پاش هیدایەت: ئەو قۆڵ و تاقمەی 

کە بە نیعمەتی هیدایەت ڕازاونەوە و شارەزای ڕێی ڕاست کراون، دڵیان بە تێر و تەسـەلی پـاراو 

 ا و خزمەتی سادقانەی دین و ئینسان.کراوە بە ئاوی تەقو 

بەڵم ئارەزووی نەفس و هەوای چ ێس و لەززەت پەرەست و فریوخۆر بەری چاوی دڵ و 

تالسـای  اَط ُمسـتَِقيمَ صــرئەق  و شعووری گرتوون و پەردە و تارمـایی بە سـەر کێشـاون لە 

ی 901ایەتی کردوون، خستوونیە دەرووی تەنگی جەهلی نەفامی و کەوتـوونەتە ژێـر یاسـای ئـ

نَُّهـْم َُيِْسـنُوَن سووڕەی کەهف کە دەفەرمـوێ: 
َ
ْنيَا َوُهْم ََيَْسبُوَن أ یَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِِف اْلَيَاِة ادلُّ ِ اَّلَّ

ڕەنج بەخەسارترین کەسێکن: ئەوانەی کە حەول و تێکۆشانی دنیایـان بێهـوودە دەڕوا و  ُصنًْعا

 چاک و پاکرتین دەستوور عەمەل دەکەن. بە هەدەر دەچێ و بۆ خۆشیان وا حاڵین کە بە

وەک جوولەکەکانی دەورانی حەزڕەتـی ڕەسـووڵ هێنـدە ڕۆچووبـوون لە عیشـقی هەوا و 
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یـان نەدەدی و دڵـی #اط مسـتقيمصــر$هەوەس پەرەستی و ڕەگەز پەرەستی، چـاو و دڵیـان 

تا الیان قاڕ و تاریک و وێرانیان بە تەم و توومانی هەوا و ئارەزووی دنیا ڕەش هەڵگەڕابوو، و حە

نەنگ بوو ئیتاعەی پێغەمبەری بکەن، دەگەڵ ئەوەی لە ئەسەری دیتنی موعجیزەکـانی حەزرەت 

هەستی ئەوەیان دەکرد کە حەقە، ڕەسوولە، بەڵم چونکە شەیتانی لەخۆبایی چاوەی دڵی داگیـر 

ەر هەربـۆیە کەوتبـوونە ب کردبوون، دەرەتانی ئەوەی لـێ بڕیبـوون ڕوو بەرەو حەق وەرگەڕێـن.

 یان پێ درا و بە سەردا بڕا.#َمغُضوِب َعلَيِهمْ $شەپۆلی قەهری تووڕەیی خودا، قەباڵەی 

جا لە سەر ئەساسی ئەو هەڵوێستە ناڕەوایانە و تێبینی بۆ بەرگـری لەو چەشـنە هەڵوێسـتانە 

خودای خاوەن حیکمەت و بەزەیی، ڕێزگر و ئیکڕامگری ئینسان و ئاگا بە خووخـدەی ئینسـان 

دەڵێ: ئینسان نەکا بە ڕەحم و نیعمەتەکانی خودا خۆت لە بیر کەی و  انەوە دێ و پێیاندە هاواری

َغـرِي الَمغُضـوِب $غەڕڕە بی و فریو بخۆی و الدەی و الچی؛ ها، وەپاڕێ بەو کەلیامتانەی من: 
واتا خودایە پاش شارەزا کردنم و نیعمەت پێ بەخشینم، ڕێم پێ نەدەی لەخۆبایی بم و  #َعلَيِهمْ 

بم تۆم و خۆم لە بیر بچێ، و غەیری ئەو کەسانەم کەی کەوتوونە ژێر قەهر و غەزەبت بە  غەڕڕە

هۆی غرووری، و غەیری ئەو کەسانەشـم کەی کە هەر گەو  و نەفـامن لەبەر کەللەشـەقیانیان 

الَِّي $  «.ئامین» اَط ُمستَِقيمصـرخوایە بەردەوام ڕاگرم بە لە سەر  #َوََل الضَّ

 :فاتیحەسووڕەی  7واتا ئایەتی  7 هات گەیشتینە قۆناغی
 7ئایەتی 

الِيَ صـر(7) نَعمَت َعلَيِهمم َغريِ الَمغُضوِب َعلَيِهمم َوالَ الضَّ
َ
ِیَن أ  اَط اَّلَّ

ڕێگااای ئەوانەی کاااکەت دەکەد کاا دوون. نە ڕێگااای ئەوانەی کە وەبەر ەەهاا  و  ەزە  و 

 تووڕەییت کەوتوون، نە ئەوانەش کە الڕێ بوون.

وەک هەستێکی ئەقڵی و زانست  3ورد و بەرجەوەندانە لە ناو دەروونی ئایەتی تێڕوانینێکی 

. ڕێگایەک ڕێی ئەو کەسـانەی کە خودایـان بە 1هەستی پێ دەکا. سێ ڕێگا دێنە بەرچاو و دڵ: 

حەق ناسیوە و ئیتاعەشیان کردووە پڕاوپڕی ئاداب و ئوسوولی خۆی، هیچ زینەت و لەززەت و 

ر و جەفایەکی دەوران، نەیانتوانیوە لە ڕێی ئەو ئیامن و باوەڕەیـان فەخرێکی دنیایی و هیچ جەو 

نَعمَت َعلَيِهمْ الر کا و ئاوەژوویان کاتەوە. ئەو دەستەیە وەبەر 
َ
کەوتوون. بـۆ بـاوەڕی سـەرێک  أ

ْولَــ ِ گرە: دابەم ئایەتەدا 
ُ
ِِ اّللَّ َوالرَُّسـوَل فَأ ْنَعـَم اّللُّ َعلَـيْ  كَوَمن یُِلـ

َ
یـَن أ ِ َِ اَّلَّ ِهم ِمـَن اَلَِّبيِـَّي َمـ
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ولَـ ِ 
ُ
اِلَِّي وََحُسَن أ َهَداء َوالصَّ   «نساء»( 68) َرِفيًقا كَوالِصِدیِقَّي َوالشُّ

دواکەوتووانی خودا و ڕەسووڵ ئەوانەن: پێغەمبەران، ڕاستان، شـەهیدان، سـاڵحان. ئەوانە 

ن نیشـان داوە بـێ لەسەر ئەساسی ئیامن و باوەڕیـان لە ڕێگـای خـودادا چـاالکی وفیـداکارییا

 وکووڕی.کەم

. ڕێگایەکی دیکەش ڕێگای ئەو کەسانەن کە بە تەواوی دەرک وفەهمی ڕێگـای ڕاسـتیان 9

کردووە. هەستیان بەوەی کردووە ئەو ڕێگایە دواڕۆژێکی گەش و ڕوون و بەختەوەری تێـدایە و 

ی ئەقـڵ و چاو دەکرێ، بەڵم نەفسی چڵـێس و ئـارەزوو و ئـاواتی لەززەت و زینەتـی دنیـا بەر 

ــان وەدم داون بە ڕادەیەک  ــیش خۆی ــێ گرتــوون. ئەوان شــعوور و هەســتی خوداپەرەســتییان ل

دەرەتانی ئەوەیان بۆ نەماوەتەوە ئاوڕ دەنەوە سەر دڵی هەستیاری خوداناسی. دزراون و شـورت 

و گوم کراون. لە سەر ئەو ئاکارە ناڕەوایە کەوتـوونە بەر ڕەهـێڵەی قەهـر و غەزەب و تـووڕەیی 

کەوتـوون وەک جوولەکەکـانی دەورانـی پێغەمـبەری. دانزانـی  الَمغُضوِب َعلَـيِهمْ ، وەبەر خودا

گری، ڕێی پێ نەدەدان بچنە خزمەتی پێغەمبەرە، بەڵم ڕەگەزپەرەستی و خۆ بە زل ملسو هيلع هللا ىلصەدممحەم

 و ئیتاعەی بکەن.

. دەستەیەکیشیان کە هەر لە هەوەڵەوە شووشەی شەڕەف و کەڕامەتیان بە سەنگی هەوا و 9

هەوەس و نەفسی چڵێس و غەفڵەت و غرووری ورد و هـاژ و هـاڕیوە، نـووری مەعـریفەت و 

ێـک کەڕامەتیان ترووسکایی نەماوە تاکوو بەرپێی خۆیان چاو کەن و ڕێگای ڕاسـت و خـوار ل

کەون، بـ الَِّي ضتوونی حاڵیان بۆتە هۆی ئەوەی وە بن الفاوی جیا کەنەوە. ئە ئەو چەوت و چە

 اکان بەرد و دار بپەرەسنت.وەک یەهوود و نەساڕ 

دڵ دێرەدا هەست بە شـتێک دەکـا نـاتوانێ بە سـەریەوە هەڵـێ و بـاز دا. ئەویـش ئەوەیە: 

کەسێک دەرکی حەق و نـاحەق نەکـا و ڕاسـت و چەپ لـێکەوە نەکـا وەک منـداڵ و شـێت و 

ئیعتبـارە، چـۆن دەکـرێ خـودای هەوتی دێتە حیساب کردەوە و ئاکاری لە ڕوانگەی ئایینەوە بێ

خاوەن عەدڵ و داد هەڵە و چەوتی ئەو چەشنە کەسـانە بە تـاوان و خەتـا دانـێ؟ دەبـێ دێـرەدا 

قەناعەت بە دڵ بکرێ و دابین کرێ پێش هەموو شت دەبێ ئەقڵ و هەستی شعوور ئەوە بزانن و 

بیسەملێنن، خودای تاق و تەنیا زوڵم و زۆری لە هیچ کەس ناکـا و خەتـا و تـاوان دە ئەسـتۆی 

ڕایە و ئەوانەی شووشەی شەڕەف ێ، بەڵکە هەچی بێ بە سەر ئینسانی، لە خۆیکەس ناپەستێو 
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و ئیامنی خۆشیان شکاندووە، باعیس بۆ خۆیانن و قسوور لە خۆیانەوەیە، نە منداڵن نە شێنت نە 

هەوتن، چونکە منداڵ ئەقڵ و دەرکی ناکامڵە بۆیە تەکلیفی لێ ناکرێ، و شێت و هەوت و هـار 

ەسبابی هەست و شعوور لە ئەسەری نەخۆشـی لە ژێـر بـاری تەکلیـف دانی ئبە هۆی لە دەس

دەشتە دەرێ، لە بازاڕی شەرعدا داوای ئەمر و نەهی لێ ناکرێ تا دێتەوە هۆش و ڕەها دەبێ لەو 

گێژاوە. بەڵم کەسێک تەواوی ئەقڵ و سەلیقە و ئیامنی دە دنیا هاڵێنێ و کۆڵی کا بە دنیا کۆڵی، 

ماخولیــایە، بەڵــکە گــورگی هــارە کەوتــۆتە نــاو مێگەلــی شــەڕەف و ئەوە نە شــێتە نە هەوتە نە 

شتی ســـر کەڕامەتــی بەشــەری، ئەوە هەم خەیــانەتی بە ئەقــڵ کــردووە هەم بە عەداڵەت هەم بە 

ئینسانی، چونکە ئەوانە لە ئەزەلدا بەرەو خوداناسی هەڵخراون، هەر بۆیە خودای تەعاال ئینسان 

الَِّي : فێر دەکا وەپاڕێ کە نەیخاتە ڕیزی وان  .َغرِي الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوََل الضَّ

 ُمسَتِقيم اطصـرتیوتیوەی 

ڕێی ڕاست ئەو ڕێگایەیە کە ڕێڕەوانی لە سەر ئەساسی دەلیـل و بورهـان هەڵیـانبژاردبێ و 

قبووڵیان کردبێ و دواڕۆژێکـی گەش و ڕوونـی بەخـتەوەری تێـڕا دیـار بـێ و لە هـیچ دەور و 

او نەکرێ و ئازار و ئەزیەت و زیانی بۆ ڕێڕەوانـی تێـدا نەبینـدرێ و زەمانێکدا پەشیامنی تێدا چ

 مافی هیچ گیانلەبەرێکی تێدا پێشێل نەکرێ.

ئەو ڕێگایەش بەو سیفاتانەوە زەمانێک دەس دەکەوێ کە لە سەر بنەما و ڕێنومای کتێبەکانی 

ازەکانی ئینسان ئاسامنی بێ کە بە وەسیلەی پێغەمبەران ڕاگەیێندراون، چونکە ئەوەی دەتوانێ نی

وەی پێش بە نیازی غەیر بگرێ، کتێبەکـان واتـا یاسـای خـودایە. دەنـا ڕێگاکـانی بێنێتە جێ بێ

دیکەی هەڵقوڵوی هەوا و بەراوەردی ئینسانی، کاتی و زەمانین ناتوانن ئاسایش و حەسانەوەی 

تا سەری گشتی لە خۆ بگرێ. چونکە یاسـای خـودای لە سـەر ئەساسـی ئاگـاداری هەوەڵ و 

داڕژاوی ئەندیشە و تێبینی و بەراورد و بەرجەوەندی  ئاخری هەموو شت داڕژاوە، بەڵم یاسای 

ئینسانی لە سەر ئەساسی زاهیری و ڕووکاری دامەزراوە، بەراوەرد و تێبینی دواڕۆژی دەکەوێـتە 

تەسادوف و ئیتیفاق و هەڵکەوت، جا بۆیە غەیری یاسای خودای ناتوانێ بە ئیتمینـانەوە زامنـی 

 عادەت و خۆشبەختی کۆمەڵ بێ تا سەر.سە

ڕەنگە ئەو پرسیارەن لێ بکرێ و دەشبێ بکرێ چون حەقە: ئەگەر یاسای ئاسامنی حەقە و 
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حەقرتە لە یاسای ئەرزی، هەر ئەو حەسانەوە و ئەمن و ئاسایشی تێـدایە زامنـی سـەر و مـاڵ و 

ڵی ئیسالمیان هەڵداوە و نامووس و خوێنی ئینسانە، ئەدی بۆ ئەوڕۆ لەو وڵتانەی بە ڕواڵەت ئا

بەزەییـانەیە، لەززەتـی و بێالفی یاسای ئاسامنی لێدەدەن، شیعاری ئیسالمی دەدەن، چـۆنی بێ

، تەنانەت ئاسایش و ئەمنیەت خوێن دەڕژێ و کەس خاوەنی سەر و ماڵ و نامووسی خۆی نییە

ێزار و داماو و بێزراوە بۆ ئەو وڵتانە لە سەر ئەرز و هەوا و دەریاشدا چاو ناکرێ، هەموو عالەم ب

 ؟کانەئایینە ەی غەیر دلە ئایین و چاوەڕوانی هیمدا

وڵم بە کورتی: ئەوانە بە ڕواڵەت ئایینین، گورگن و دە کەوڵی مەڕدان، بۆ باوەڕی سەرێک 

ََذ إِلََههُ  سووڕەی جاثیە، وەبەر تیشکی ئەقڵ و ئینسافی دە: 99داگرە بە ماڵە ئایەتی  یَْت َمِن اَّتَّ
َ
فََرأ

َ
 أ

 ُ َضلَُّه اّللَّ
َ
َ ِعلْم  َهَواُه َوأ ََ َ بَ  وََختَمَ   ََ َ َسْمِعِه َوقَلِْبِه وََجَعَل  ِ صـرََ هِ ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِدیِه ِمـن َبْعـِد اّللَّ
فََل تََذ 

َ
 «جاثیە» (32) ُروَن كأ

بە خـودای  ، ئەو کەسەت دیوە کە هەوا و هەوەسی خۆی کردووەملسو هيلع هللا ىلصمحەممەدئایا تۆ ئەی 

وەک چۆن مومئین ئیتاعە لە خودا دەکا و  ،خۆی؟ )واتا دوای ئارەزوو و هەوای خۆی دەکەوێ

ئیتاعە لە هەوا و هەوەسی خۆیان دەکەن( هەلیان ڕەخساندووە بۆ وەی پێی حەقە، ئەوانەش ئاوا 

 یخودا بیانخـاتە ژێـر ڕەهـێڵەی غەزەبـی خـۆی، بـۆیە خـوداش لە سـەر ڕێـی هەڵەی خۆیـان

و  انوە، دەگەڵ ئەوەی زانا و ئاگاداریشـە، مۆریشـی نـاوەتە سـەر گـوێچکە و دڵیـتەەهێشتوون

ئایـا ئەو  ەیە بتوانێ شارەزای کـا، پـاش خـوداپەردەشی بە سەر چاوەکانیاندا کێشاوە، ئایا کێ ه

 ماڵ وێران و دڵ تاریکانە بیر ناکەنەوە؟

 ەسووڕەی فاتیحبسم الله و هێتدێک لە تایبەمتەندییەکانی 

 شفـاتیحەسنووردارکەری هەموو سووڕەکانی قوڕئانە بەغەیـرەز سـووڕەی تەوبە، له البسم

 پوختە و پاڵوتەی ناوەرۆکی قورئانە.

داگیرساوە. ئەئەوە ئاماژەیە وەالی ئەوەی خودای  اْلَْمُد ّلِل رَِب الَْعالَِمَّي بە  فاتیحەسووڕەی 

کارەکـانی بە نێـوی خـودا و خاوەن حیکمەت و حەکیم دەیهەوێ عەبدی خۆی فێر کا هەمـوو 

حەمد و سەنای خودا داگیرسێنێ، بۆیە لە باتی عەبدی خـۆی کەالمـی خـۆی بە نێـوی زات و 

 .اْلَْمُد ّلِل رَِب الَْعالَِمَّي سیفاتی خۆی دەس پێدەکا و دەفەرمێ: 
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(، قورئـان بەوی داگیرسـاوە و دەس فـاتیحەبۆیە ناودێر کـراوە بەو نـاوە ) فاتیحەسووڕەی 

 ە واتا لە حاند نەزم و تەرتیبەوە هەوەڵی قوڕئانە، نەک لە حاند هاتنە خوارەوە.پێکراو 

نجی درێتێ، دەتوانین بڵێین هەناوی قورئـانە بە هـۆی سـر ئەگەر بە وردی  فاتیحەسووڕەی 

کە ئەساسـی ئـیامنە و مەغـزی قورئـانە،  رَِب الَْعـالَِمَّي چەن بابەتێکی تایبەتی وەک: باوەڕی بە 

ِ مَ هەروەها بە  کە ڕوکنێکی گەورەی ئیامنە، باوەڕی بە ڕۆژی ئاخیرەت و بـاوەڕی  یَْوِم ادِلیِن  كـال

ابە مالکییەتی موتڵەقی خودا، هەروەهـا لەمەڕ عیبـادەتی تەوحیـدی  و هەروا لەمەڕ  َنْعبُـُد  كإِیَـّ

شـدا ەفاتیحکە شاڕەگی قورئانن و دەنـاو سـووڕەی ئەئەوانە  .نَْستَِعُّي  كوإِیَّاتەوحیدی وەسیلە: 

 یە.فاتیحەناژراون ئیشاڕە وەالی بەرز و پیرۆزی سووڕەی 

ِن الرَِّحيِم بە  فاتیحەسووڕەی  ـَ ئایەتە، ئەوەش ئاماژە وەالی ئەوە دەکـا تـا  3 ەوەِمْسِب اّلِل الرَّْْح

هێنانی نوێژەکەیدا و لەمەڕ پاڕانەوە و مناجـاتیش نوێژخوێن خەستە و وەڕەز نەبێ لە کاتی بەجێ

 تێدا چاو نەکرێ.کەم و کورتی 

لە بەر ئەو ڕێزدار و پیـرۆزییەی، خوێنـدنی دە نـوێژدا گونجـاوە لە الیەن  فاتیحەسووڕەی 

  َل َصلةَ زۆربەی زاناکانی ئایینی لەسەر ئەساسی پاڵدانەوە بە فەرموودەی پێغەمـبەر: 
ْ
لَِمن لَم َيْقَرأ

مُّ ُكُّ هەروەهاتاِب كبِفاِِتَِة ال
ُ
 واتا ناقیس.  .الُْقرآِن فَِِهَ خداٌج   َصلة  لَم َيْقَرْء فيها أ

دە نوێژدا ئیشاڕە وەالی دوو مەتڵەبی بەرز و پیـرۆز  فاتیحەگونجاندنی خوێندنی سووڕەی 

. پـایەبەرزترین پـایەی نـوێژ دەنـاو پێـنج ڕوکنەکـانی 9 فـاتیحە. پڕبەرەکەتیی سووڕەی 1دەکا: 

ان هەبـێ ئەو وەزیـفە پـڕ خێـر و سـنیژ، لە ئادەم تا خاتەم، و هەتا ئئیسالمدا بەرزی مەقامی نوێ

بێرەی بە عینوانی ئەرکێکی ئایینی و پایەیەکی ئەساسی دینی دە ئەستۆ خراوە و دەبێ دە شـەو و 

ڕۆژێدا پێنج جاران ئەو وەزیفەیە بەڕێوە بەرێ. ئەوەش خۆی هاوارە لە تۆی ئینسان: کە خاوەنی 

نـت وەپـاڵ خـودا نەدەن، ون اار ک و تۆڕی، ئەگەر دە شەو و ڕۆژێدا پێنج جسـر دڵی ڕەوەک و 

افـڵ دەبـی، بەڵم ڕۆژوو جـگە لەوەی کە تـایبەتی کەسـانێکە کە غخودا لە و  دەبی و لە خۆت

خاوەنی شەرایتی تایبەتن ساڵێ جارێکە، و هەروا زەکات، تـایبەتی سـاماندارانە، یـانی ئەو دوو 

قەدەر بەژن و باڵی ئینسان و ڕوکنانە دەگەڵ ڕوکنی شادە ناگەنە پایە و مەقامی نوێژ بۆیە نوێژ بە 

 دنیا درێژە، هەشن ئی وا هێندە کوێر و نەفامن ئەو دوور و درێژە چاو ناکەن.
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ُُ الَْمثاي) فاتیحەسووڕەی  لە الیەن قورئـانەوە بە لەقەو دراوەتـێ، ئەوە ئامـاژە  (شـیَسـبْ

ەنـێ کە ش ڕەگەڵ کەوێ، و هەروا ئەوەش دەگەی«بسـم اللـه»ئـایەتن،  7وەالی ئەوەی دەکا کە 

 جار دە شەو و ڕۆژدا. 97دووپات دەکرێنەوە دە نوێژاندا 

شـت ئەو لەقەبەی پـێ  وپێ دەکوترێ، وا دیارە لە بەر دو  یشیم  الُْقرآن()أ   فاتیحەسووڕەی 

بەشی هەرەزۆری سەرەتایەتی، خـۆ  الَْحْمُد للِّه رَبِّ الَْعالَِميَ چونکە  فاتیحە. سووڕەی 9درابێ: 

ت و سیفات مەزهەر و سەرچاوەی هەچی هەست و نیستی بـوونەوەرن، بگـرە دیارە الله رّّب زا

ڕا تا هەچی هەیە، کەوایە زۆر بەجێ و شایانە، هەم دایکی قورئان بێ چونکە قورئـانی لە قورئان

 لێ بە وەلەد بووە، هەم دایکی بوونەوەر بێ، چونکە باسی هەموو بوونەوەری لێڕایە.

ــی ســووڕەی  ــاودار کردن ــاتیحەن ــاوار بەو  ف ــردن، ه ــاوانەی باســامن ک وەالی ئەوەی  نن

، فـاتیحەنجەوە بڕوانێتە نـاو جەرگ و هەنـاوی سـووڕەی سـر خوێن دەبێ زۆر بە ورد و فاتیحە

نیشان کراون لێـڕا دەرکەون و چاویـان کـا وەک ئەوانە: تاکوو ئەو دیاریانەی تێدا ڕازاوە و دەس

ِ تا  اْلَْمُد ّلِل رَِب الَْعالَِمَّي  . ئیسباتی زاتی خودای تەنیـا و پەروەرنـدەی سـیفەتی ْوِم ادِلیِن یَ  كَمـال

دەکا کە بنچینەی خانووی ئیامن و باوەڕن. ئەو زات و سـیفەتە. لەو الیەشـەوە ئیسـباتی ڕۆژی 

 تۆڵە و سزا دەکا دەگەڵ مالیکییەتی موتڵەقی خودا بۆ ئەو ڕۆژە سەخت و بەسامە. 

دا ئیسـباتی تەوحیـدی عیبـادی و تەوحیـدی نَْسـتَِعُّي  كاَنْعبُُد وإِیَّ  كإِیَّاوە دە دوو جوملەی 

 وەسیلە دەکا، واتا عیبادەت هەر بۆ ئەو دەبێ و پشت بەسنت هەر بەو دەبێ.

دا ئیسـباتی ئەوەی دەکـا: هیـدایەت تەنیـا اَط الُمسـتَِقيمَ صــرِدنَــــا الاهْ وە دە جوملەی 

ــدایەتی دا بە ــودایە و بە دەس ئەوە، ئەوەی ئەو هی ــی خ ــابێ، ئەوەی ئەو  خاس ــومڕا ن کەس گ

 گومڕای کا بە کەس هیدایەت نادرێ، و ڕێی ڕاستیش هەر بەوە و ئەو دەیزانێ.

نَعمَت َعلَيِهْم َغرِي الَمغُضوِب َعلَـيِهْم صـروە دە جومەالت و ڕستەی ئەو ئایەتەدا 
َ
یَن أ ِ اَط اَّلَّ

الَِّي  نیشـانی خـراپرتین و ران دەسجگە لە تەعین و بەیـانی چـاترین ڕێگـا بـۆ داواکـا َوََل الضَّ

 پیسرتین تاقم و دەستەش دەکا.

بـۆ ڕێنومـایی و مالقـات دەگەڵ خـودا بەسـە و  فـاتیحەبە کورتی و بە کوردی: سووڕەی 

کافییە، بەڵم داخی گرانم کاکەی ئینسان بەیتی الس و خەزاڵ و دمدم ڕەوان دەکا و فێری دەبێ، 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 33

 ئایەتە ڕەوان ناکا و فێری نابێ. 3ئەو 

 ئایەتی فاتحە 3اوی فاتحە و ن 22

نـاوە، بە هێنـدێکی زەق و  فـاتیحەنـاوی پیرۆزیـان لە سـووڕەی  99زانایانی قورئان حەتـا 

ککْر، سکورل بەرچاویان، واز لەوانی دی دێنین:  فاتَِحُة الِْکتاب، َحْمد، أُمُّ الُْقکرنن، َسکبُ  الْمينکاس، سکورُل الشُّ

عا، سورل األساس، سورل الکافیة، سورل  الوافیة، سورل الشافیة. الدُّ

سووڕەتان داندراوە: فـاتحە،  5لە بەر مبارەکیان لە سەر  اْلَْمُد ّلِل رَِب الَْعالَِمَّي ئایەتەی  وئە

 أنعام، کهف، سبأ، فاطر.

مەککییە، جیاوازی لە نێوان سووڕەکانی مەککی و مەدەنی ڕەنگە بە زۆری  فاتیحەسووڕەی 

زۆری لە سەر ئەقیدە دواون، و هەروا بە زۆری هەچـی وشـەی ئەوانەبن: ئایەتەکانی مەککی بە 

)کاّل(، یا )بنی آدم( یا )یا ایّها النّـاس(ی لەسـەر بـێ بـۆنی مەککـی لـێ دێ، هەروا سـوژدەی 

تیالوەت وەیا باسی ئادەم و شەیتان و گەالنی ڕابردوو لە هەر ئایەتێک چاو کـرا بـۆنی مەککـی 

 لێ دەکرێ.

 :فاتیحەبینانە وەسەر پوختە و بەرهەمی جەوهەری سووڕەی یعئاوڕێک بە دوو چاو و دڵی واق

ئـایەتی سـووڕەی پیـرۆز و  7دەتوانین و دەکـرێ بە قەنـاعەتەوە ب ێـین سـیام و نومایشـی 

ــارەکی  ــاتیحەمب ــدرێتێ، وەک ســیام و نومایشــی دار و دەوەن و ســـر ئەگەر بە وردی  ف نجی ب

دەوەن و  وانیی سـیامی هەر گـوڵ و دار وگیاوگۆڵ و دانەوێ ە وایە، واتا ئەرزش و لیاقەت و ج

وشەنگ و ڕازاوەیی ئەو دەڕوانێـتە لیـاقەت و قەداسـەت و جەوهەری ئەو گیاوگۆڵێک، و شۆخ

نجەوە سـر ی لێ وەدی هاتووە. یانی هەر چاو و دڵێک بە و توخم و تۆوەی ئەوی لێ ڕواوە و ئە

ڕادەیەک خــاوەن بەهــرە و  ڕواوە، دەزانــێ ئەو تــۆو و دانەوێــ ەیە تــا   وڕوانــی لە ســیامی ئەب

ش کە ڕواو و پشـکووتووی جەوهەر و دانەی قوڕئـانە، نومایشـی فـاتیحەبەئەرزشە. سـووڕەی 

ماهییەت و واقیعییەتی قورئان دەدا، و بەیانی ئیعجازی قوڕئان دەکا. و هەروا قورئانیه لە پەلک 

 ێ دەدا.یە ئیعجاز و ماهییەتی خۆی نومایه پفاتیحەئایەتی  7و گەڵ و لق و پۆپی 

 فاتحە بۆ کراوەتە ستوونی نوێژ؟

 لەو بابەتەوە کە کراوەتە ستوونی نوێژ و هەوێنی دوعا و پاڕانەوە: فاتیحەئاوڕدانەوەیەک وەسەر 
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شتی ئینسانی لە سەر ئەساسی سـر خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم و ئاگا بە هەست و 

کرد کە فێری کا بەو کەلیامت ڕێز و حورمەتی ئینسانی، ڕووی ڕەحم و بەزەی خۆی دە ئینسانی 

ڕوو دەگەڵ خـودای خـۆی بەجـاران ڕوو  5ن، ڕۆژێ ەئـایەتی فـاتیح 7و ئەلفازانەی خـۆی کە 

بدوێ و مالقات کا، تاکوو بە هۆی ئەو مالقات و نیزیکیەی لە خودای خۆی ئاشنایەتی دەگەڵ 

ان خـاوەنی و خووی پێ بگرێ و بیناسێ و لێی غاف  و وەدوور نەکەوێ. چونکە ئینس پەیدا کا

ک و سـ  و ڕەوەک و تـۆڕ، و سـر پەرستە دەگەڵ دڵێکی شتێکی جوانی پەرست و لەززەتسـر 

نەفس و هەوایەکی سەرەڕۆ و غروور، دە ناو دنیایەکی ڕازاوە بە حوببی شەهەوات و زینەتێکـی 

ە سـەر زمـان و نـاو رایوا هەر ئەوەندە مێژۆک و چێژە لە شیرنایی و لەززەتی ئەو دنیایە کـراو خـ

ــایینی وەیبەســ  د ــری ئ ــۆت و زنجی ــ  و قەڕازە و ک ــابێ بە هەچــی قف ــازە زەوت ن ەروون، ت

دانامەزرێ، و بە هەزاران هاوار و هەرای جاڕچییان ئاوڕ وەنادا و ڕووی لێ وەرنـاگێڕێ و لێـی 

ناتۆرێ، تا حوببی شـەهەوات و ئـازەروو بە هـۆی تەمەن درێـژی لێـی نەتـۆرێ و دە کەنـداڵی 

 ا و الی لێ نادا.مەرگت ناوێ هەدا ناد

شتییە و تێبینی بۆ نەجاتی ئینسانی، خـودای میهرەبـان و سـر جا لە سەر ئەساسی ئەو یاسا 

ئینسان دۆست، ڕۆژێ پێنج جاران دە سەر ئینسانی دەکا و بانگی دەکاتە الی خۆی مالقاتی پێ 

هیـدایەتی دەکا و فێری دەکا بەو ئەلفاز و کەلیامتە پیـرۆزانەی خـۆی لە بەری وەپـاڕێ و داوای 

تـاکوو نەکەوێـتە داو و تەڵەی نەفـس و هەوای دنیاپەرەسـتی و  لـێ بکـای اَط الُمستَِقيمَ صـرال

زەواڵ جار مالقـاتەی بـاری، کەمـاڵ و جەمـاڵی خـودای الیەزال و بـێ 5بە هۆی ئەو  وبەڵکو 

 تەئسیری تێکا و ڕامی کا و بیحام ێنێ تا وەدوای ئارەزووی نەفس و هەوا نەکەوێ.

تەعاال کە لە سەرەتای بـوون و هـاتنی ئینسـانی بـۆ ئەو سـەر حیکمەتی باری هەر ئەوەشە

زەوییە ڕازاوە بە زینەت و لەززەت و خۆشی، ئەو ئەرکە )نوێژ( مالقاتەی دەگەڵ خودای خـۆی، 

دە ئەستۆ پەستاوت، تاکوو بە دوور کرێ لەوەی شەیتان وەیقۆزێ، چونکە نوێژە واتا مالقـات و 

ریت دەکا لەوەی شەیتان وەتقۆزێ و تووشی فەحشا و فەسـادت کـا، بەرگ یەدوان لەگەڵ خودا

َلَة َتنََْه َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنبۆ باوەڕی زەین دەیە ئایەتی:  ِ كِر َوََّلِ كإِنَّ الصَّ  ُر اّللَّ
َ
ُ َيْعلَُم َما ك أ ََبُ َواّللَّ

وەحی کراوە بۆ تۆ لە کتێبی ئاسامنی، نوێژ ئەی پێغەمبەر بیخوێنە ئەوەی  «بوتعنک»( 54) تَْصنَُعوَن 

ئەو جۆرەی شایانە ئەنجامی دە، نوێژ بە یەقینی ئینسانی لە فەحشـا و فەسـاد دەپـرینگێنێتەوە، و 
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 یادی خودا لە هەرچی هەیە باشرت و بەرزترە. خودا دەزانێ ئەتۆ   بەڕێوە دەبەی.

ەو هێـز و ـبیکە بە خاتری ئـوبێنەت و خودایە بیکە بە خاتر و حوڕمەتی زات و سیفاتی بێ

تێز و پێز و توانایەی کە بەیانات و نوتقت پێ بەخشیوە بە ئینسان و هەستێکی وات ڕاخستووە و 

هەچی هەستە هەستی پێ دەکـا و دەیقـۆزێتەوە، لە هەسـتی  ،نایە هەستی دەروونیاناژتووە لە پ

ــانی هەســتم نەکەی، و لە خــۆڕاگریم لە کردنــت وەدوورم نەخەی و بێهەســت پێ ــد تۆف حان

ئارەزوو و ئاواتی دنیایی زیادی کەی، و لە هێـرش و شـاڵوی گیـر و گرفتەکـانی دنیـای ژیـان 

بەهرەمەند « ە شەرح و بەیانتەفسیری قورئان ب»درێژیم بۆ نووسین و ڕانانی مبسارێزی و لە تەمەن

ت دەکەم کە کەی، یا ئەجری نیەتی ڕانانەکەم دەیەی و پێم ببەخشی، ئامین. شوکری ئەو نیعمەتە

هەستی دڵ و دەروومنت وەخۆ خستووە کە زۆربەی کات و ساتەکانی ژیـانم میـوانی دڵمـی و 

 دەدوێم لێت. 

َ ئاخرین داوام:   .ْلَْمُد ّلِل رَِب الَْعالَِمَّي ا

 (1091جامدی الثانی  99) 9/9/1939



 

 ڕەهقهسووڕەی بفسیری هت
 

 سەرەتای سووڕەی بەقەرە

 بە ناوی خودای بەخشندەی دڵۆوان يمبسم اهلل الرْحن الرح
 1ئایەتی 

 الم( 1)
 ئەلف الم میم

 حروفی مقطعە چەن پینت و دە چەن سووڕەدان؟

جار لە دنیای عیلم و ئەدەب و فەرهەنگی قورئاندا ئەو شـێوە مەبەست لەم پیتانە: بۆ یەکەم

سـووڕەی  93ازەی درێتەوە لە سـەرەتا و دەرو پس نیشان دەدا و دەخوێنـئەدەبیاتە، واتا پیتی پس

 قورئاندا.

ئەو پیتانەش چەن جۆرن: یەک پیتیان هەیە، وەک: ص، ق، ن لە سەر سووڕەکانی ص، ق، 

 قلم.

م کە حەوت دانەن لە سـەر سـووڕەکانی: طـه، دوو پیتیان هەیە وەک: طه، یس، طس، حـ

 یس، منل، غافر، فّصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیة، احقاف.

بقـر،، آل عمـران، عنکبـوت، روم، لە سەر سـووڕەکانی:  «ملا»سێ پیتیشیان هەیە، وەک: 

لە سەر « طس»یونس، هود، یوسف، ابراهیم، حجر؛ لە سەر سووڕەکانی  «الر»، لقامن، سجد،

 سووڕەکانی شعراء، قصص.

لە سـەر سـووڕەی « املـر»لە سەر سـووڕەی اعـراف، « املص»چوار پیتیشیان هەیە وەک 

 رعد.

 لە سەر سووڕەی مریم.« کهیعص»وەک هەروەها پێنج پیتیشیان هەیە 
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 پس )دانەدانە(بۆچوون لە سەر حروفی مقطعە واتە پس

ڕا « حروف مقطـعە»پسانە واتا ناسەکان لەمەڕ ئەو پیتە پسزانایانی ئایینی بە تایبەتی قورئان

وێژانە ڕا و بۆچـوونی خۆیـان لە سـەر ڕانـاون. او بۆچوون و نەزەری جۆراوجۆریان هەیە، ڕەش

هێندێکیان کوتوویانە: ئەوانە ڕابیتەیەکی تایبەتی نێوان خودا و ڕەسوولن کەس ناتوانێ مەسەلەن 

ئەو ڕابیتەیە بزانێ، جگە لەوەش زانینی ئەوانە پێویست نییە لە باری دینەوە چونکە نە ئەحکـامی 

 شەرعن و نە ڕوکنی دینن.

ە ئەو پیتـانە بۆچوونیان وای غەزالیهەروەها هێندێکی دیکەش هەن مەسەلەن وەک ئیاممی 

بوون و تێگەیشنت لە دیـن بـووە. بۆ ئاگاداریی ئەوانەن کە هەست و ویست و ئارەزوویان حاڵی

کاتێ کە خودا وەحی بۆ حەزرەت ڕەوانە دەکرد و حەزرەتیش بۆ یارانی بەیان دەکـرد، یـاران بـۆ 

سـەر ئەو  ، جـا لەدەکرد بوون خۆیان بە هەستەوە ئامادە دەکرد چاوەڕوانی وەحیەکەیانحاڵیلێ

یەکێک لەو حرووفە  ،ئەلۆی تەلەفونیبوونی گوێگرانی وەحی وەک واژەی ئەساسە بۆ زێدە چێ

 موقەتتەعانەی لە پێشدا بەیان دەکەی لە پاشان مەتڵەبەکە باس دەکرێ.

بـاوەڕان زانان باڵو کراوەتەوە گۆیا بێبۆ تەئیدی ئەو نەزەرە لەسەر زاری هێندێک لە قورئان

ت وەحی بۆ دەهات واق و وڕ دادەمان و لە کاتی بەیانی وەحیەکە بـۆ عـالەم لە کاتێ کە حەزرە

باوەڕەکان خوازیـاری بیسـتنی نەبـوون و هەروا دەشیانویسـت خەڵکـی لە الیەن حەزرەتەوە بێ

بیسن، پیاوماقووڵەکان خەڵکیان وادار دەکرد بـۆ هەراهەرا و گوڕەگـوڕ یدەوروبەری حەزرەت نە

استیی ئەو هەڵوێستە ناحەزەی ناحەزان دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی: تاکوو وەحیەکە نەبیسن. بۆ ڕ 

یَن  ِ بااوڕڕا  بە بێ «رصال » (36) ْم َتْغِلبُـوَن كَفُروا ََل تَْسَمُعوا لَِهَذا الُْقْرآِن َوالَْغْوا ِفيِه لََعلَّ كَوقَاَل اَّلَّ

بکە  اەەرا دڕس پاێگوێ بۆ ئەو قورئانەی ڕامەگر  و لە کاتی خوێندنەوڕی قورئاا  ەەر یەکرتیا  دڕکوت 

 .تاکوو عالەم نەیبیسن و بەراوڕردی نەکە ، بەڵکە ەەراتا  زاڵ بێ بە سەر وڕحیەکەدا

نج بگیـردرێ سـر پسانەیان لە سەرە سووڕەی ئەو پیتە پس 93ئەگەر بە ئەقڵ و زانستەوە لەو 

وونە و بەراوەرد بکرێ، بابەتی زۆر گرینگ و ڕمووزاتی زۆر بەوەجیان لێ هەست دەکرێ، بۆ من

خودای حەکیم و خاوەن حیکمەت بۆ ڕاتڵەکاندن و ڕاکێشانی دڵی گوێـدێران بـۆ الی خـۆی، 

لە هەوەڵەوە بۆ الواندنەوەی دڵی پاش ڕاتڵەکاندنیان هێـدی و هێـواش دەیانخـاتە حـاڵەتی دێ 

ئینتیزاری و چـاوەڕوانی بە هـۆی ئەو پیتـانەوە، وەک هـاوار و هەرایەکـی نەرم و هێـدی پـێش 

نَزَْلَا َعلَيْ  «طا »ن مەتڵەبەکە ڕادەگەیێنێ. مەسەلەن دەفەرموێ: لێدوان، پاشا
َ
 الُْقْرآَن ِلتَْشـَ   كَما أ
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ئەی پێغەمبەر ئێمە ئەو قورئانەما  بۆ الی تۆ نەناردووڕ تاکوو لە سەر ئیام  نەەێنانی کااررا  خاۆت  (3)

 .بخەیە گێژاوی دڕرد و خەرەت

ر بە پیتەی خاوەن حیکمەت و ڕاز چـۆن ئەق ی بەهەست و چاالک و پسسۆڕ ئەو ئایەتە سە

ک و تـۆڕ ســر هەڵدەسەنگێنێ و بەراوەرد دەکا؟ ئاوای هەڵدەسەنگێنێ: بۆ وەی بتواندرێ دڵـی 

ێتە ژێر بـاری مەبەسـت و مەتـ ەو، دەبـێ پێشـەکی بە هـۆی شـرڕام کرێ و هێدی هێدی ڕاکێ

ئـازیز، یـا ئەی  هاوارێکی نەرم هەستی هەستێنی وەک دابێ ئەوڕۆکە کە دەکـوترێ: گـوێگرانی

خوشک و برایان، و هەروا بۆ ئامادە کردنی بیر و هۆشـیان و ڕوو پـێ دە مەتـ ەو کردنیـان ئەو 

 .ڕاوێژە دەکار کرێ: واتا پێه بەیانی مەت ەو بە هۆی ئەلۆیەکی، هەستی هەستێن

وە هەروا یەکێکی دیه لەو ڕازانەی کە دە ناو ئەو پیتانەدا ڕازاون و هەسـتیان پـێ دەکـرێ 

ەن و ئیعجازی قورئانیه لەوڕا دەردەکەوێ. تەماشا دەکەین قورئان بە تەواوی لەو پیتـانەڕا ئەوان

و قسە و باسـیان هەر بە  ناتەوە ئینسانیه بەیانی مەت ەبی خۆیڕا هۆندراوەتەنزیم کراوە و لەوان

هۆی ئەو پیت و حەرفانەن کەچی ناتوانن تەنانەت یەک جـوملەش وەک قورئـانێ وەڕازێـنن و 

 ە ڕوو.بیهێنن

سووڕەی کە بەو پیتـانە  31نج بدرێتە ئەو سـر وە هەروا ئەگەر بە ئینساف و شعووری تەواو 

داگیرساون چـاو دەکـرێ و دێـتە بەر هەسـت بە تەواوی کە بە دووی پیتـی سـەری سـووڕەکە 

ــۆ منــوونە  ــانە، ب ــایبەتی وەالی عەزەمەت و ئیعجــازی قورئ ــایەتێکی وا دێ کە ئیشــاڕاتی بەت ئ

ِ داگیرساوە، لە دوای ئەو پیتە ئایەتی « امل»کە بە پیتی  سووڕەی بەقەرە َْ ِفيـِه كالْ  َك َذل تَاُب ََل َريْ
هاتووە کە تیشکی ئەو ئایەتە شۆقدارە هەموو دەر و دۆڵ و قوژبنێکی چیای دڵی  ُهًدى لِلُْمتَِّقَّي 

هـۆی بە « تقـوی»شتی دڵی ڕازاوە بە هەستی خوداناسـی سـر ومژی ڕووناک کردووە، پڕ لە تەم

 شتی ون ناکا و لێی النادا.سـر قورئان ڕێبازی 

ــان؛ و  ــۆ قورئ ــاون ب ــوقەتتەعە ن ــی م ــان وایە: حرووف ــه بۆچوونی ــدێکی دی وەهەروا هێن

هێندێکیه دەڵێن خـودا سـوێندیان پـێ دەخـوا و هێنـدێکیه پێیـان وایە ئەو پیتـانە وەسـیلەی 

ونیـان وایە: یەکـایەکی ئاگاداری ئەو کەسەیە وەحیەکەی بۆ دەکرێ. هێندێکی دیـه هەن بۆچو 

 ئەو پیتانە ئیشاڕەن وەالی زاتی پاکی خودا و سیفاتی بەرزی.

وەک دیارە و حاشای لـێ نـاکرێ ئەو هەمـوو ڕا و بۆچـوونەی زانایـان لەسـەر حرووفـی 

 موقەتتەعە ئاماژەی تەواوە لە سەر ئەوەی: حەقیقەت و دروستیی وان نەدۆزراوەتەوە، هەر زەینە
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 وێرانە بە دەوری واقیعییەتی واندا.دەستەکوتەی ک و ەیەکوت

سەرەڕای ئەوەش دەبێ ئەوە بزانین زانینی مانای بە واقعی ئەو پیتانە بەشـێک لە ئەحکـامی 

دین و ڕوکنی ئیامن نین تاکوو واجب بێ لە سەر حەول وتێکۆشان بۆ زانینیـان بەڵـکە حەولـی 

ووزی ئیعجـازی قورئـان کە ار و ڕمـســر زانینیان لە دەوری حرووفی موقەتتەعە تێگەیشتنە لە ئە

ڕا دیـارە. جـا لە سـەر ئەو ڕا دیـارە بەڵـکە هەر لە خـودا و ڕەسـوولئەوەش بە کەمی لە ئینسان

ئەساسە لێکۆڵینەوە لە حرووفی موقەتتەعە لە دوودڵی و سەرسووڕمان زیاتر بەرهەمی لێ وەدی 

 نایە.

 ڕادەنێم: ئەمنیه نەزەری خۆم بەو لیزگە هەڵبەستە لە سەر حرووفی موقەتتەعە

ــــــی ــــــدا کەریم ــــــۆ خوداوەن ــــــاوی ت  بە ن

 بە ئەوســـــــافت کە ڕەحـــــــامن و ڕەحیمـــــــی

ـــــــارە ـــــــف و الم و ڕێ دی ـــــــی ئەل  بە حەرف

 کە قورئــــــــان مــــــــوعجیزێکی ئاشــــــــکارە

 بە ئەو حەڕفــــــانە عــــــالەم دێــــــنە دوانــــــدن

ـــــــدن ـــــــنە نوان ـــــــتی دەروون دێ  بەوان هەس

 هەمـــــان ئەو پیـــــت و حەڕفـــــانەن دیـــــارن

 لە بیســــت هەوراز، لە ســــی کەمــــرت ژمــــارن

 بە ئەو حەڕفــــــــانەیە یەکــــــــرت دوانــــــــدن

 هەمــــوو هەســــت و مەبەســــت دێــــنە نوانــــدن

 بەبــــــێ ئەوهــــــانە عــــــالەم الڵ و پــــــاڵە

ــــاڵە ــــلک و ک ــــاوا و ش ــــداڵی س ــــوو من  وەک

ــــــراوە ــــــزیم ک ــــــوا بەوان تەن ــــــی خ  کەالم

ــــــــــــب دراوە ــــــــــــانەیە تەرتی  بە ئەو حەڕف

ــــن ــــۆ ب ــــوو وەک ــــوو بێت ــــا هەم ــــی دنی  کەچ

ـــن ـــۆ ب ـــۆ بە ه ـــان ه ـــه دەگەڵی ـــدەی دی  ئەوەن

ــــــــوێژن تەواو ئەو ــــــــانە ب ــــــــت و حەرف  پی

ـــــژن ـــــدا بنێ ـــــی خـــــۆی تێ  ســـــەلیقە و ئەق 
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ــــــژن ــــــووکی خــــــامە جــــــومالن دابڕێ  بە ن

 چـــــین جـــــوملە جـــــوملە داببێـــــژنبە چین

 ئەوێســـــــــتا عـــــــــاجزن دوورن بـــــــــوێژن

 کەالمێـــــک وەک کەالمـــــی خـــــوا ببێـــــژن

ـــــــــارە ـــــــــووە ڕازێ دی ـــــــــدا خەوت  دەوەی

 نج بگــــــــری بە وردی، ئاشــــــــکارەســـــــــر 

ـــــــوو  ـــــــا هەم ـــــــاتەواوەتەنی ـــــــا ن  بەتەنی

ــــــــا و تەواوەبە تەن ــــــــودا تەنی ــــــــا هەر خ  ی

ـــــان ـــــێ لە دان ـــــوا ب ـــــێ خ  هەوەڵ دانەر دەب

ـــــــان ـــــــا دان و ڕان ـــــــاڕە حەز ک  بە یەک ئیش

ـــ ـــان یەک بە یەک ج ـــا دەگەڵ یەکلە پاش  ووت ک

 نیزامــــــی بــــــوونەوەر بخــــــرێتە پــــــاڵ یەک

ــاڵ ــری ئەڵ ــت غەی ــوو ش ــێ هەم ــووت ب ــێ ج  دەب

ـــــاڵ ـــــێ مەڵ ـــــان خـــــوا ب ـــــان و لە ڕان  لە دان

 یەســـــەرئاغازی هەمـــــوو شـــــت هەر خـــــودا

ــــــودایە ــــــا خ ــــــایبەتی تەنی ــــــاش ت  کە تەنی
 

 
 2ئایەتی 

(2 ) ِ  َتاُب الَ َريمَب فِيِه ُهًدى لِلمُمتَِّقيَ كالم  َك َذل
 نیشاندەری خۆپارێزانە.ئەو کتێبە )ەورئان( هیچ کومانی تێدا نییە، ڕێ

 ، دۆزیتەوەی مّتقینمّتقین

ــامە و  .نیشککاندەری پککارێاەرانەئاوڕێککک وەالی ئەوەی قورئککان چۆنککاوچۆن ڕ  ــان پەی قوڕئ

ئاگادارییە لە الیەن خوداوە بە وەسیلەی پێغەمبەران بە ئینسان ڕادەگا، ئەو ئینسانەی ئەو پەیامەی 

دەکاتە وەسیلەی شارەزایی و گەیشنت بە قۆناغی سەعادەت و بەختەوەری، دەبێ ئینسانێک بـێ 

ە ئـی خـودایە دەرکـی جگە لە باوەڕی بە ڕاگەیێنەکەی کە پێغەمبەرە و بـاوەڕی بە پەیـامەکەی ک

ڕاست و خواریش بکا جا ئەودەم دەتوانێ قورئان بکاتە ڕێنومای خۆی. جا بۆیە خودای خاوەن 

واتـا قورئـان ڕێنومـای موتتەقییـانە. یـانی  ُهـًدى لِلُْمتَِّقـَّي حیکمەت و حەکـیم فەرمـوویەتی: 
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لە قورئـان وەدەس نەبن ناتوانن شارەزایی « متّقین»کەسانێک دە زاتی خۆیاندا خاوەنی سیفەتی 

 بێنن.

ْحَسـُن اْخَـاِلِقّي»خودای خـاوەنی سـیفەتی  نجێکی ورد لەو بارەوە:سکر تێڕوانین و 
َ
بـۆ « أ

گشت بوونەوەری ئەو کائیناتە و ئەو کائیناتانە، ڕێ وشوێن و یاسای حـاوانەوە و حەسـانەوە و 

لێهاتوویی خۆی ئەو دەرکردنی بۆ لە سان داوە بۆ هەر نەوع و سینفێک بە ئەندازەی شەئن و ڕێ

ورََهـا َوَتْقَواَهـا»شتییەی دەپـاڵ هاویشـتووە: ســر تێشووە  ُِ لَْهَمَهـا فُ
َ
دیـارە عەمەل کـردن بە « فَأ

 شت و نیزامی ئیالهی.سـر شتە ڕازاوە خەیانەت و ئیهانەتە بە ئەقڵ و سـر پێچەوانەی ئەو 

دا بەیـان 0و  9کە لە نـاو ئایەتەکـانی « متّقـین و سـیفاتی»هەڵوێستێک و ئاوڕێک وەسـەر 

بەو سـیفاتانەی بـۆی دیـاری کـراوە لە الیەن خـودا، « متّقـین»کراون: لەسەر ئەساسی مانـای 

شارەزایە و حاڵییە و بەڵەدە بەر لەوەی قورئان ڕێنومایی کا و بـێجگە لەوەش لە مانـای « متّقین»

ەگەڵ ئەوەی لە ئەو ئایەتەدا ئەوە دێتە ماڵی هەستەوە قوڕئان ڕێنومای غەیـرە موتتەقییـان نەبـێ د

ئەساسدا نەزان دەبێ زانا کرێ، نابەڵەد بەڵەد کرێ، ناحـاڵی حـاڵی کـرێ و هەروا قوڕئـانیش لە 

سەر ئەساسی خۆی ڕێنومای ئەجیننە و ئینسانە، دیارە ڕێنوما بـۆ وانەیە ڕێ بەڵەد نـین. لە سـەر 

ِ ئەو ئەساسە دەبێ مانای ئایەتی  َْ ِفيِه ُهًدى لِ كالْ  َك َذل چـۆن بەراوەرد کەیـن و  لُْمتَِّقَّي تَاُب ََل َريْ

 هەڵیسەنگێنین تووشی کەند و کۆسپ و هەڵە نەبین.

بۆ دەرکی واقیعی و دۆزینەوەی ڕێی ڕاست دەبێ حەکیامنە بچینە پـێش. بـڕوانە هەروەک 

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم چەن دەزگای پێویستی دە زاهیری لەشدا دامەزرانـدووە بـۆ 

بەتایبەتی ئینسان، چەن دەزگـای واشـی دە نهێنیـدا دامەزرانـدووە بـۆ پێکهێنانی نیازی گیاندار 

 پێکهێنانی نیازە نهێنییەکان.

. هەرکام لەو دەزگا بەهەسـت و چاو، گو ، زمان، لووت، دەرکی لەشدەزگا زاهیرەکانی لەش: 

 زیت و وریایانە بۆ بەراوەردی نیازە و هەریەک لەو دەزگایانە بە هەر هۆیەک خاسییەتی تـایبەتی

خۆی لە دەسدا، ئەوە لە پێکهێنانی نیـازی خـاوەنی دەکەوێ و دوور دەکەوێـتەوە. بـۆ منـوونە: 

بێنێ. گوێ ئەگەر لە بیسنت کەوت، واتا کەڕ بوو، ئەوە ناتوانێ نیازی بیسـنت بـۆ خـاوەنی پێـک

 چاویش هەر ئاوا، ئەگەر لە دینت کەوت، واتا کوێر بوو، ناتوانێ نیازی دینت بێنێتە جێ.

شتییە و ئەزەلییە هەر دەزگـایەک لە دەزگـا نهێنییەکـانی سـر ر ئەو یاسا و ئەساسە جا لە سە

، بە هەر هۆیەک وەک خۆشەویسـتیی ئەق، و شعوور و هەستی ئیتساف و عەداڵەت و بەزەلەش وەک: 
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گومان دنیا و لەززەت یا چڵێسی نەفس و هەوا و ئارەزوو، خاسییەتی خۆی لە دەس دا، ئەوە بێ

ردراوی لە دەس دەدا. بۆ منوونە ئەگەر ئەقڵ خاسیەتی خۆی کە دەرکی حەق خاسییەتی پێ سپێ

ــێ. وگ هەروا ئەگەر  ــی لە دەس دەچ ــنەوەی تەقواش ــای دۆزی ــاحەقە لە دەس دا، ئەوە ڕێگ و ن

گومان زوڵم و فەساد و فەحشا دێـنە ڕوو هەستەی ئینساف و عەداڵەت و بەزە لە نێو چوون، بێ

شتی خوداناسی و تەقوا کە لە ئەزەلدا داچناوەتە سـر ئەو ئەساسە و خۆ دەنوێنن. بەو پێیە لە سەر 

 ناو لەشی حەیاتەوە، لە ناو دەچێ و دەفەوتێ.

ْولَـ ِ بڕوانین و بیر و زەینێکی تیژ لە  ُهًدى لِلُْمتَِّقَّي ئەگەر بە وردی لە وشەی 
ُ
َ ُهـًدى  َك أ ََ

ِبِهمْ  شتی حەیـاتی ئینسـان بە ســر ەکەوێ کە دەکار کەین، بە ڕوونـی بۆمـان دەرد 1ئایەتی  ِمن رَّ

اوە و دامەزراوە هەر بۆیەشـە خـودای شـر سیفەتی حەقناس و عەداڵەت و ئینساف و تەقوا داپۆ 

ِ دا دەفەرمـوێ: 9خاوەن عەدڵ و بەزە لە ئایەتی  َْ ِفيـِه ُهـًدى لِلُْمتَِّقـَّي كالْ  َك َذل واتـا  تَاُب ََل َريْـ

بە یەقینـی قوڕئـانی خـاڵی لە شـک و گومـان  1و  0، 9حەیاتی ڕازاوە بە سـیفەتی ئایەتەکـانی 

 دەریەتی و ڕێنومایەتی.هیدایەت

پێداگەڕان لێر و لەوێ بۆ چاوکردن و دۆزینەوەی دەلیل و بەڵگە و نیشانانێک بـۆ ئیسـباتی 

بە شێوەی گشتی چ کـافر چ موسـوڵامن و ئینسـانیش بە شـێوەی ـەناسُهًدى لِلئەوەی قورئان 

ورََها َوَتْقَواَهاتەقوا و فجوورە،  شتدا شارەزایسـر گشتی دە  ُِ لَْهَمَها فُ
َ
ڵم و چارەسـەری ئەو . و فَأ

ِ له ناو ئەو ئایەتە پیرۆزەدا  دەکرێتکه چاو گرێیەی  َْ ِفيِه ُهـًدى لِلُْمتَِّقـَّي كالْ  َك َذل کە  تَاُب ََل َريْ

ەی هەر قورئـان دەری موتتەقییانە، دەگەڵ ئەو بۆچی قورئان دێرەدا وا ناسێندرا کە هەر هیدایەت

دا موتتەقینی وا ناساند کە دە زاتی خۆیدا خوداناسـە و خـاوەنی 5و  1، 2بۆخۆی دە ئایەتەکانی 

دراوی ، جا خۆ ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە هیـدایەتدراوی الی خوایەباوەڕی ڕاستە و هیدایەت

ێ چۆن هەڵوێست الی باری لە ئەزەلدا نیازی بە هیدایەتی دووبارە نییە. کەوابێ چارە چییە و دەب

 .ُهًدى لِلُْمتَِّقَّي بگرین لەمەڕ 

شتیدا بە خاوەنی دەرکی تەقوا و فجوور ڕازاوەتەوە. پـاش ئەوەی کە سـر دە زات و  ئینسان

تیها و لەززەتـی شـمەودا و مەیدانی پاکی واتا منداڵی تێسەڕ کرد و گەیشتە مەیدانی ئـارەزوو و ئی

بەملە و گێـرە و ڕابواردن دەکەوێتە مەیـدانی مـلشدنیایی، بۆ زینەتی حەیاتی پڕ لەززەت و خۆ 

هێنانی هەموو ئاوات و ئارەزووەکانی حەیاتی دنیـایی، هەچـی وەبەری کێشەی ژیان بۆ وەدەس

ــی داپـاچی لە سـەر ئـارەزووی لەززەت و هەوای نەفسـانی، جـا ـهابیل قابیلبێ دایدەپاچێ. 
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نـامێنێ، ئەو  یشـیدێکی نەبـێ تەقـواشتی تەقوا ئەگەر دەستگیر و هـادی و موڕ سـر ئەدێرەدایە 

شتە نهێنیانەی ئەزەلی لە ناو لەش لە کـار دەخـرێن، هێـزی هەوا و هەوەس زاهیـری سـر دەزگا 

هێزی  ،ناسی حەق تێک دەشکێنن بە تەواوی هێزی فجوورهێزی نهێنی تەقوا و هەستی بە حەق

َ تەقوا ڕاماڵ دەدا، دەکەوێتە قۆناغی  ََ  «رّصل » (77) الُْهَدىفَاْستََحبُّوا الَْعیَم 

ئەدێرەدایە کە دەبێ ڕاگەیێنەر و ڕێنوماکانی بە واقعی و پسسۆڕ و حەکیم و سـەلیم بە هـۆی 

َمِة َوالَْموِْعَظِة اْلََسنَِة وََجـاِدلُْهم كبِاْلِ  كْدُع إِِل َسِبيِل َربِ اُ کەالمی وەحی ئیالهی لە سەر ئەساسی 
ْحَسُن 

َ
شتی پـاکی بە تەقـوای ئەزەلـی بکـا و ڕێگـا ســر ئامۆژگاری ئەو  «النحل»( 734) بِالَِِّت ِِهَ أ

نەدرێ بە چەتەی هەوا و هەوەسی دنیـای پـڕ لەززەت و کەیـف و خۆشـی، وەیقـۆزن و بەرەو 

 دنیای غەف ەت بیحام ێنن و حەمایەتی کەن.

 تیوتیوەی مەبەست و پوختەی واقیعە

شـعوور دامەزراوە و ئینسان لە سەر ئەساس و بنچینەیەکـی خـاوێن و خـاوەن هەسـت و 

ورََها َوَتْقَواَهاڕازاوەتەوە:  ُِ لَْهَمَها فُ
َ
ي َخلََ، فََسوَّىیـا  «شس » (8) فَأ ِ َر َفَهَدى( 3) اَّلَّ ي قَدَّ ِ  (2) َواَّلَّ

ا َشا یا «اعلی» ِبيَل إِمَّ ا كإِنَّا َهَدْينَاُه السَّ ر ئەو ئایەتە پیرۆزانە شـاهیدن لەسـە «االنسان» (2) ُفوًراكًرا َوإِمَّ

 شتێکی پاک و شارەزا دامەزراوە.سـر ئەو ڕاستییەی کە ئینسان لە سەر 

شتە پاکە ئەزەلییە لە کات و دەوران و قۆناغی گەیشـتنی بە مەیـدان و دنیـای سـر بەڵم ئەو 

ژینی پڕ لە تەنگ و چەڵەمە دەبێ بە گـورجی غەوواسـان و شـارەزایان و پسـپۆڕانی حەکـیم و 

وگۆڕی کـرێ شتە پاکە ئینسانییە ئاڵسـر اکوو ڕێ نەدرێ ئەو حەلیم و سەلیم دە هاواری کەون ت

َ الُْهَدىشتێکی حەیوانی وەحشی و بکەوێتە سەر خەتی: سـر بە  ََ  «رّصل » (77) فَاْستََحبُّوا الَْعیَم 

ْوَلِ ئەودەم پێی دەکوترێ: 
ُ
يَّةِ  رـشُهْم  كأ َوابَّ ِعنـَد  شــرإِنَّ یا ناوی دەبـرێ:  «بیّنة» (6)الََْبِ اّلِل  ادلَّ

مُّ اْلُ  یَن ََل َيْعِقلُوَن كالصُّ ِ  .شک خرابرتین ئینسا  لە الی باری کەڕ و الڵی ئەقڵینبێ «منل» (33) ُم اَّلَّ

شتی ســر بە کورتی و بە کوردی، ئینسان دە زاتی خۆیدا خـاوەنی هەسـت و شـعوورێکی 

و ئیدیعایە ئەم ئـایەتەیە: یعییە، بەڵگە لە سەر ئەشـرتەکوینی ئامادە بۆ پەیڕەوی لە هیدایەتێکی تە

 ِ   «الّ:وم» (23)  الَِِّت َفَلَر اَلَّاَس َعلَيَْهافِْلَرَة اّللَّ

شتە پاکە ئەزەلییەدا دێ سـر وگۆڕ بە سەر ئەو دەشبێ ئەوەش باوەڕ کەین و بیسەملێنین: ئاڵ

ئەوکات شعوور  بە هۆی تێکەڵوی دەگەڵ ئارەزوو و ئاوات و هەوای لەزەت و چڵێسی دنیایی،

ُهْم َُيِْسنُوَن ُصـنًْعاو هەستی کەڕامەتی بەشەری دەخەوێ و دەکەوێتە قۆناغی  نَّ
َ
 (735) ََيَْسبُوَن أ
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 .بە خەیاڵی خۆیا  لە سەر ڕێبازی چاک و جوا  و باشن «کهف»

 کاتی ئەوەی گەیشتێ بچینە خزمەت ئایەتی سێ:
 3ئایەتی 

ِمُنوَن بِالمَغيمِب وَ ( 3) ِیَن یُؤم َناُهمم یُنِفُقونَ اَّلَّ ا َرَزقم الةَ َوِممَّ  يُِقيُموَن الصَّ
وەک ئەو شااتانەی کە لە ساایه و هەسااتی زاهیاا ی )ئەوانەی باوەڕیااان هەیە بە نادیارەکااان 

ناوێ   (جگە لەوەش) (بەدوورن، وەک خودا، ڕوح، ئەەڵ، ف یشتە، پەری، ئێشی لەش، ەیامەت.

 ێنەوا و نەداران دەدەن.دەکەن و هەروا لە سامانی خودا پێداویان بەشی ب

 سیفەتی موتتەقین

ک و ســر ە بەرز و پیرۆزەی ئایەتی سێ بە موتتەقین دڵ و هەسـتی تدانی ئەو سیفەلە وەپاڵ

ســڵ هەســت بە ڕازێکــی ناســک و لەتیــف دەکەن. ڕازەکەش ئەوەیە: هەرکەس ئەوەی کــڵ و 

المـی ئەو کە قورئـانە بنچینەی باوەڕ نەبـێ، کە خـودا هەیە و نادیاریشـە، نـاتوانێ بەهـرە لە کە

خـودا هەیە، بـۆی بە سـبووت ناگـا کە قورئـان  ێوەرگرێ. چونکە ئەگەر بە سـبووتی نەگەیێنـ

بە یەقـین ناگـا و سـابیت نـابێ. ئەودەم  ی بـۆکەالمی ئەوە و هـاتن و بـوونی ڕۆژی قیامەتیشـ

ــیوی کەس ــتە ش ــی دەکەوێ ــدەپاچێ و لێ ــی ڕەوایە و دای ــێ پێ ــی وەبەری ب ــی، هەرچ بەکەس

ێتەوە، چونکە هیچ هۆیەک شک نابا بۆ پرینگانەوەی لە دادگای دواڕۆژ. جا لە سـەر ئەو ناپرینگ

یاسا و ئەساسە دەردەکەوێ کە ئـیامن و بـاوەڕی بە خـودا و ڕۆژی ئـاخیرەت هەوێنـی هەمـوو 

سەعادەتێکی دنیا و ئاخیرەتە و هەوێنی کەماڵی ئینسانە و هەوێنـی نەزم و نیـزام و حەسـانەوەی 

 ەشەرە.بەشەر و غەیرە ب

 بەرجەوەندی و تێڕامانێک لە مانای ئەو ئیامنەی کە لە ناو ئایەتی سێدا خودا ناوی بردووە:

لە الیەن زانایانی قورئان بۆچـوونی جۆراوجـۆر لە سـەر مانـای ئـیامن هەیە و دەربـڕاوە، 

هێنـدێکیه الیـان  .َل إٰٰلَ اَّل اهلُل ـ حممٌد رَسوُل اهللِ بە هێندێک پێیان وایە ئیامن واتا باوەڕی بە دڵ 

وایە ئەو باوەڕیە دڵە دەبێ عەمەلی دەگەڵ بێ دەنا بەتاڵە لە سەر ئیشاڕاتی قورئانی، وەک ئایەتی 

اِلَاِت  یَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ ِمنُـوا هەروەها ئایەتی:   «صا:ع» (2) إَِلَّ اَّلَّ ْْ ْم تُ ْعَراُب آَمنَّا قُل لَـّ
َ
قَالَِت اأْل

ْسلَمْ كَولَ 
َ
یَمـاُن ِِف قُلُـوبِ ن قُولُوا أ ا یَـْدُخِل اسْنِ َ كنَا َولَمَّ م ِمـْن ك َورَُسـوَٰلُ ََل یَِلـتْ ْم َوإِن تُِليُعـوا اّللَّ

ْعَمالِ 
َ
َ َغُفوٌر رَِّحيمٌ كأ عەڕڕبە سەحرانشینەکا  کوتیا  ئیامنن ەێناوڕ )واتاا  «حج:ات» (75) ْم َشيْ ًا إِنَّ اّللَّ

، ئیامنوو نەەێنااوڕ بە ئیامنای ڕاسا ی، بەڵاکە بڵاێن لە ملسو هيلع هللا ىلصمحەممەدوی بڵێ ئەی ئەوڕ  باوڕڕڕ( خودا رەرمو 

ترسی کوشنت و بڕین، یا بۆ خاتری زڕکات و خێر و بەەرڕ برد  تەسایی  باووین و ماە دڕدڕیان، دڕناا وێسا ا 
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ئیامنی بەڕاس ی واریدی دڵ ا  نەباووڕ. ئەگەر ئی ااعەی خاودا و ڕڕساووڵ باکە  ەایر لە کردڕوڕتاا  کەم 

 گوما  خودا بەبەزڕ و بەبەخششە.ێ و پاشقول نادرێ، بێناکر 

دان بە دڵ لەمەڕ ئیامن کە بە عەمەلەوەیە و ئیامنی خاڵی لە عەمەل ئیامن نیـیە، بۆ قەناعەت

ِ َورَُسوِٰلِ ُثمَّ لَْم یَْرتَـابُوا وََجاَهـُدوا دەچینە خزمەت ئایەتی:  یَن آَمنُوا بِاّللَّ ِ ِمنُوَن اَّلَّ ْْ َما الُْم ْمَوالِِهْم إِنَّ
َ
بِـأ

 ِ نُفِسِهْم ِِف َسِبيِل اّللَّ
َ
ْوَلِ َوأ

ُ
اِدقُوَن  ك أ دڕ ڕاس یدا مومئین کەسانێکن کە باوڕڕیا   «حجا:ات» (74) ُهُم الصَّ

وڕێ پاێ بە خودا و ڕڕسووڵی خودا ەەیە، پاشا  ەایر شاک و گومانێکیاا  دڕ دڵادا لەمەڕ ئەو ئایامنە جاێ

 ا  و ماڵ لە ڕێی خودادا تێکۆشاو ، ئەئەوانە ڕاست کردار و گور ار .نەداوڕ و ەەروا بە گی

وەهەروا هێندێکیه لە زانایانی دڵ بزۆز دەڵێن ئیامن واتا باوەڕی بە دڵ و ئیقـرار بە زمـان. 

منیه باوەڕم وایە ئەو ڕاوڕاوێنە نە تەنیـا واقعیەتـی ئـیامن نـادۆزێتەوە بەڵـکە دوورکەوتـنەوە لە 

 ڕوو، چونکە عەمەل شاهید لە سەر دەروونە. ئیامنی واقعی دێنێتە

 «مّتقین»لەنگەرگرتنێک لە سەر سیامی 

نیـاز و ئەوەشـی شتی خاوەن هەست خۆی بە خـاوەن نیـاز دەزانـێ بە خـودایەکی بێسـر 

باوەڕە هەستی عالەمی هەستی لەو خودایەڕایە، هەستی موتتەقین پاڵی بەوەوە داوە کە دەبـێ لە 

رکەوێ بخزێتە ناو عالەمی نهێنی. واتـا لە سـەر ئەساسـی بـاوەڕی عالەمی زاهیر و بەرچاو سە

یەقــین پــاڵ وەدا بە خــودای نادیــار و بە ڕۆژی قیــامەت، بە فریشــتە، بە عەرش و کورســی، بە 

بەهەشـت و دۆزەخ. بەو پێــیە مــوتتەقین بەشـێکە لە ســیامی مبــارەکی کە دوور نەکەوێــتەوە لە 

دانی وەســیلەی هۆیەکــانی ی ئیتــاعە و ئەنجــامنیــاز، بە هــۆ هەســتی بە تەواوی لە خــودای بێ

ڕاست کردنەوەی ئەو مەت ەبە دەبێ بـڕوانینە ئەو ئـایەتە کە بە مـوتتەقین پێویستی تەقوا. بۆ پشت

ا َرَزْقنَاُهْم یُنِفُقوَن هەڵدەڵێ:  لَة َوِممَّ ِْ َوُيِقيُموَن الصَّ ِمنُوَن بِالَْغيْ ْْ یَن یُ ِ هەروا خودای  «بق:ة» (2) اَّلَّ

ناسینی موتتەقین پێی هەڵدەڵێ و سـیفەتانی ڕادەنـێ. وەک حیکمەت و حەکیم بۆ چاک خاوەن

 ئایەتی چوار زەین دەیە:
 4ئایەتی 

نِزَل إَِلم ( 4)
ُ
ِمُنوَن بَِما أ ِیَن یُؤم نِزَل ِمن َقبملِ  كواَّلَّ

ُ
 َوبِاآلِخَرةِ ُهمم یُوقُِنونَ  كَوَما أ

ەسی ک اوەتە تۆ )ەوڕئاان( و هەروا بەوانەش )کێن موتتەەین؟(: ئەوانەن کە بڕوا دێنن بەوەی و 

کە ناردراونە الی پێغەمبەرانی پێش تۆ لە پێش تۆدا وەک )تەوڕات و ئینجیل و زەباوور و ...( 

 هەروەها بڕواشیان هەیە بە ڕۆژی ئاخی ەت بە یەەینی.
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 سیفەتی موتتەقین

تتەقین. لەو تێڕامانە تێهەڵڕوانینێک لە سیامی ئەو ئایەتە چوارە کە بە سیفەت هێندراوە بۆ مو 

هکاتبێ و « یوقتکون»جکوملەی ئکیامن بە ئکاخیرەت، وشکەی دەبـێ بـۆچی لە بـاتی  رێهەست بەوە دەکـ

وگۆڕە بەنەزمە ســوڕ و ڕازێکــی دە بنــدا هەیە و هەروا ئەو هەســتە شــک ئەو ئــاڵبــێهێتکدرابێ؟ 

متەندی ئەو دوو و ئیامن و تایبە« یوقنون»هەستیارەش لە ئەسەری بەراوەرد و تێوەڕامانی مانای 

سوڕ و ڕازەکە دەبێ ئەوە بێ: یەقین، هیچ کەلێن و قوژبن و  شانە، دەکەوێتە سەر ئەو قەناعەتەو 

ڕاوێچکە و ڕاوڕاوێنی تێدا بکەن، بەڵـکە و قوڕنەیەک وەخۆ ناگرێ تاکوو وەسوەسە و دڵەڕاوکە 

، بەڵم وشـەی هێندە بە باوەڕە یەقین لە سەر شتەکە وەک بە چاوی زاهیری چـاوی کـا الی وایە

 ئیامنی بەتەنێ خاڵی لە سیفەتی یەقین، کەلێن و کون و کاژێری وەسوەسەی لێ چاو دەکرێ.

. نوێژ 2ئیامن بە غەیب  .1بە کوردی و بە کورتی، موتتەقینی ڕازاوە بەو پێنج سیفەتانەی وەک: 

وەک هەســتێکی کە  . بککاوەڕی بە ڕۆژی ئککاخیرەت3. بککاوەڕی بە کتێککبە ئاسککامنییەکان 4. بەخشککیتی مککا  3

اونەتە ناو کاس و تاسی دڵی خاوێنی ئینسانی، ئەگەر بە تیخـی تیـژی شـر شتی ئەزەلی دادۆ سـر 

لە دامێن و بەندی خودا بە  نەبەر ناد ێن لە ڕوخسار و سیامی دڵ دەسشـرنەفس و هەوا دانەتا

ْ : نسـتوند خۆ هەڵدەوا قُوا يًعا َوََل َتَفرَّ ەەمووتاا  دڕس  «آل عسا:ان» (732)... َواْعتَِصُمواْ ِِبَبِْل اّلِل ََجِ

  .بگر  بە تەناری لە پسا  نەەاتووی خودا )وڕک قورئا  بێ(، بێ دڕس لێک بەردا 

ڕا شتی و ئەزەلییە وەک لە ئیشاڕاتی قوڕئانیسـر . 1دوو هیدایەت هەیە بۆ ئینسانی،  تیوتیوە:

ورََها َوَتْقَواَهـاچاو دەکرێ:  ُِ لَْهَمَها فُ
َ
ە ەاۆی ئەقاو و شاروور و ەەسات( بە نەرا  )ب «شاس » (8) فَأ

 .زانێندراوڕ تاوا  و تەقوا

شتی و ئەزەلییە نیازی بە هیچ موڕشید و ڕێنومایەک نییە، هەروەک زمان سـر ئەو تێگەیاندنە 

بۆ دەرکی سوێر و شیرین و ترشی و تامان نیازی بە هیچ ڕێنومایەک نییە، نەفسـیش بـۆ دەرکـی 

شتی سـر . واتا تەکویتیومایەک نییە، ئەو هیدایەتە پێی دەکوترێ: تاوان و تەقوا نیازی بە هیچ ڕێن

 و ئەزەلی و وا سازاو.

. وەک قورئـان کە بە هـۆی پێغەمـبەران و ڕاگەیێـنەران دە ڕووح و یعیشککرهیدایەتی تە. 9

نەفس دەگەیێنێ.باری تاوان و تەقوا بۆ وەی نەفس بە هۆی وەگەڕ خسـتنی ئەقـڵ و هەسـت و 

زەلییەی کە دەرکـی تـاوان و تەقـوایە، لێـی نەسـتێندرێ بە هـۆی هەوا و شتە ئەسـر شعوور ئەو 

 ئارەزووی دنیایە.
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بۆ سەرقەباغ لێدان و داکوژاندنی نەخش و نیگـاری سـیفاتی مـوتتەقین دەچیـنە خـزمەت 

 :1ئایەتی 
 5ئایەتی 

لَـئِ ( 5) وم
ُ
لَـئِ  كأ وم

ُ
ِبِهمم وَأ لُِحونَ  كلََعَ ُهًدى ِمن رَّ  ُهُم المُمفم

لە الیەن  ەرزانەن لە سااەر ڕێاای ڕاساات و ڕەواننەی کە خاااوەنی ئەو ساای ەتە بئەو کەسااا

 پەروەردکاریان هیدایەت دراون و ئەوانەن ڕزکاری ڕۆژکاری ئاخی ەت.

 ئەوانەی موتتەقین

لە تێهەڵڕوانین و بەراوەردێکی ورد لەو ئایەتە پیرۆزە چەن ڕازێک لە ناو وشەکان هەست پێ 

 بە حەیف و خەسارەت دێتە بەرچاو. دەکرێ کە بازدان بە سەریاندا

ڕەیە وەالی بەردەوامـی ئیشـا  کە بە مانـای بەرزیـیە #َعََل ُهـدى $ڕازەکان ئەوانەن: وشەی 

 خاوەنی تەقوا لە سەر ڕێی هیدایەت.

ــردنەوەی  ــات ک ـــ ِ $وەهەروا دووپ ْولَ
ُ
ــدایەتی  #كأ ــاژەیە وەالی ئەوەی هەروەک هی ئام

 ان یەقینە سابیتە.موتتەقین سابیت و بەردەوامە، ڕزگاریشی

دیسان بە هـۆی ئەو دوو سـیفەتی هیـدایەت و فەالح، مـوتتەقین هەڵواردراوە لە غەیـری 

 خۆی. 

کە مـــــوتتەقینی پـــــێ ڕازاوەتەوە و هەروا  #ُمْفِلُحـــــوَن $ســـــەرەڕای ئەوەش واژەی 

ین ، ئامـاژەیە وەالی ئەوەی مـوتتەق#الُْمْفِلُحـوَن $یه بە ئەلـف و الم ڕازاوەتەوە: #ُمْفِلُحوَن $

 پیرۆزی و خۆشی ڕۆژی قیامەتیان حەمتییە و مۆر کراوە و ڕاگەیێندراوە.

واتا سنووردار نەکراوە ئامـاژەیە وەالی هاتووە کە بە نەکیرە  #ُهًدى$جگە لەوانەش وشەی 

بـاوەڕی بە ئەوەی هیدایەتی موتتەقین کە لە الیەن خوداوە ڕازاوەتەوە بەو پێنج سیفەتە پیرۆزانەی: 

، بەخشینی ماڵ، باوڕەی بە قورئـان و کتێبەکـانی دیـکەی ئاسـامنی، هەروا بـاوەڕی بە ڕۆ ی غەیب، نوێژ کردن

 مزگێنی و پێشخەبەرێکی زۆر هیوادار و حەمتییە بۆ موتتەقینان.قیامەت، 

وانی بەخشــینە بە دەســتەی مــوتتەقین، بەکارهێنــانی ســەرەڕای هەمــوو ئەو زیــنەت و جــ

ِمنُـوَن $ واژەکانی )مضارع( دە ئایەتی چـواردا واتـا ْْ ئیشـاڕە وەالی ئەوەیە کە  #یُوقِنُـوَن $و  #یُ

کە لە سـەر ئـیامن و بڕوایـان بە  ی کەسـانێکن و بە کەسـانێک دەکـوترێموسوڵامنی بە واقیعـ

 جۆرێکی وا سابی  کە هێرش و پەالماری زینەتی دنیا ناتوانێ تالسایان کا لەسەر ئیرادەیان.
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و دەروون بۆمان ڕوون بۆتەوە کە بـزۆز و  هەروەک لە بەرجەوەندی ئاداو و خەس ەتی دڵ

بەپرسیارە، ئەوەمان بۆ دێتە پێه کە موتتەقین ئاوا عەزیز و تەمیز و پیرۆزن، دەبێ ناموتتەقین واتا 

حەیا چۆن بن، هەم لە دنیا هەم لە قیامەت. جا بۆ ئەو وڵم و جوابە شەرم و بێخودانەناس و بێ

ەڵـامن بـن دەو مەیـدانە بەرفـراوانەدا تـا بە تەواوی لە . دەگ99تا  9دەچینە خزمەت ئایەتەکانی: 

ئیامن و کەڕامەتـانی ئینسـانانی چەپەڵ و بــێحەیایــان و بێشـەرمان و بێئاکـار و ڕەوشـتی بێ

 تەقوا حاڵی و شارەزا بین.بێ
 6ئایەتی 

ِیَن ( 6) مم لَمم تُنِذرمُهمم كإِنَّ اَّلَّ
َ
َتُهمم أ نَذرم

َ
أ
َ
ِمُنونَ َفُروام َسوَاٌء َعلَيمِهمم أ  الَ یُؤم

 شک کاف ان یەکسانە لە الیان چ ت سیان وەبەر نێن چ بەریان نەنێن، ئیامنێ ناهێنن.بێ

 شتی ئیتسانی:سکرئاوڕێک و تێڕوانیتێکی بەهەست وەسەر کەیفیەتی 

ا دەردەکەوێ و هەســتی پــێ دەکــرێ، ئینســان دە دهەروەک لە ئاکــار و ڕەفتــاری ئینســانی

دەرک و شـعوور و هەسـت سـازاوە و دەبەریەک نـراوە، بـۆ  شتیدا، بە خـاوەنیسـر ساختاری 

منوونە: بێچوو هەرکە هاتە دەر لە ناو زگی دایکی، ئاماژە وەالی نیازی ـ کە بژیویەتی ـ دەکـا، 

یا بە گریان و هاوار وەک بێچووی ئینسان و هێندێک لە حەیوان، یا بە ئیشاڕاتی دیـکە، بە پێـی 

لَْهَمَهـا$ت دەنوێنێ. ئەئەوە ئیسباتی شتی عەالمەسـر نیازی لە سەر ئەساسی 
َ
دەکـا و هەروا  #فَأ

َر َفَهَدى (3)  َخلََ، فََسوَّىاَّّلي $ئیسباتی  ي قَدَّ ِ دەکا، دەڵێ خودای پەروەرێـنەر  «اعلی» #(2) َواَّلَّ

خودایەکە هەچـی دەیهێنێـتە دی و دەیخـاتە ڕوو، پێداویسـتی نیازیشـی دەپـاڵ دەخـا بە تێـر و 

شتی ســر اسـا ئەزەلیـیە قەنـاعەت بەوە دەکەیـن کە دەسـتەی مـوتتەقین تەسەلی، لەسـەر ئەو ی

 ناسییە لە دەس نەداوە.ئەزەلییان کە هەستی هیدایەت و حەق

 باوەڕ )کافر(بێ

بەڵم دەستەی ناموتتەقین کە کـافر و گومڕاکـانن، هەرکە کەوتـوونە نـاو مەیـدانی ژیـان و 

ناسییە بە هەوا و هەوەس و ژینـی وا و حەقشتەیان کە تەقسـر فاماندنی دنیای ژیان، ئەو هەستە 

بـکەی و بیرتسـێنی یـا  ی لـێداواداوە و فرۆشتووە، تازە ئەوە لە بەرەگە چـۆتە دەرێ چهـا  دنیا

نەیرتسێنی، ناگەڕێتەوە، خـۆی وا ڕۆ هێشـتۆتە نـاو چـاڵوی دنیاپەرەسـتی هەڵناکشـێتەوە الی 

 پەرەستی و دین دۆستی.سەرێ بۆ حەق
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 اشت و تەقو سکرهەست و 

: هەســتی تەقــوا و پــارازتنی وەیــا خەوتــن و خســنت و شتسکککرپوختەکککارییەک لە سککەر 

فەوتاندنی هەستی تەقوا لە ناخی دەرووندا دیارە وەک ڕوونە و حاشا هەڵگر نییە، هەموو شـت 

نەزم و یاسـا سـازاوە و دەبەریەک نـراوە بە پێـی ئیشـاراتی کەالمـی ئیالهـی: لە سەر ئەساسی 

َماء َرَفَعهَ  َِ الِْمزَياَن َوالسَّ َلَّ َتْلَغْوا ِِف الِْمزَياِن ( 7) ا َو وََض
َ
ِقيُموا الَْوْزَن بِالِْقْسِط َوََل َُّتْ ( 8) أ

َ
وا ســرَوأ

چەتری ئاسام  ەەڵدرا نەزم و نیزامی تێدا بەرقەرار کرا. )رایدڕ لە بەرقەراری نەزم و  «حسنال: » (8) الِْمزَياَن 

تۆی ئینسا  بە ەۆی دڕرک و شروور دڕرکی ئەوڕی بکەی کە ژیانی نیزام لە عالەمی ەەس یدا بۆوڕیە( کە )

رەردی و کۆمەاڵیەتی بەباێ یاساای نەزم و نیازام، خااوڕنی ژیاانێکی حەساانەوڕ و ئاارام و بەنەرا  نیایە( 

کەوایە ئەی ئینساااا  لە نەزم و نیااازام و یاساااا تێااامەڕ مەبە و المەدڕ. نەزم و نیااازام بە نەزم بەردڕوام و 

 .کێش و داکێشی پێ مەکە بە میزا  و تەرازووی یاسا و عەداڵەت و ئینسافڕاوڕس اوڕ، ەەڵ

ُقواْ اّللَّ وَ ئەگەر بێتوو ئینسان لە سەر ئەساسی فەرموودەی قوڕئان:  یَن آَمنُواْ اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ونُواْ كیَا أ

اِدِقَّي  َِ الصَّ دوای ڕاسا ا  کەو  و  ئەی ئیامندارا  برتسان لە خاودا و باۆ تەقاوا لە خاودا) «توبة»( 778) َم

گومان حاڵەتی تەقوا و پەرهیزگاری کە وەجووڵێ و عەمەل بکا و بەردەوام بێ، بێ (،دڕگەڵیا  بن

شتە دە خۆدا جێ گیر دەکا و وردەوردە ئەو حاڵەتە پیرۆز و بەنرخە دەکاتە بەشێک سـر ئەساسی 

رتن بە بەروبـووی لە حەیاتی پاکی لەش و دەروونی، داری حەیاتی پاکی دەروونی دێـتە بەر گـ

حەیا و شەرم و تەقوا و ئینساف و بەزە و عەداڵەت، کە تازە ئەو بەروبوومە غیرەت نـاکەن و ڕێ 

 دەن لەشکری ناڕەوای ناپەسەند خۆ بخاتە ناو باغ و بێستانی تەقوا و کەڕامەتی.ان

 چڵێسی نەفس و هەوا

ززەت و کەیـفەی وەهەروا ئینسان ئەگەر بێتوو بە هۆی چڵێسی نەفس و هەوا و خۆشـی لە

دە پێنـاوی شتی بەشەرییەت الدا و کەڕامەت و حەیا و شەڕەفی خوداپێـداوی سـر ژیانی دنیا لە 

پەردەی ڕەش و تــاریکی کــوفری بە ســەر چــاو و دڵــی  ەشــەرمی دنیــا بنــێ، ئەو حەیــا و بێبێ

وەرگـر و بینـی دەمێنـێ و کـارێ دەکـا، نە دڵ و دەروونـی حەقدادەدرێ، ئیرت نە چـاوی حەق

ِمنُـوَن سەملێنی دەمێنێ، جا ئەدێرەدایە: حەق ْْ ْم لَْم تُنِذرُْهْم ََل یُ
َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
 «یا » (73) َسَواء َعلَيِْهْم أ

 یەکسانە الی ئەوان ترساندن و نەترساندن.

هیکدایەت وێدەچێ دێرەدا ئەوانەی کە بە تێروتەسەلی بەرجەوەندی مانای هیدایەت نەبوون، 
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َوَمـا و وەپاڵ مەشییەتی خودای دەن لە سەر ئەساسی تێـڕوانین لە:  خوداو زەاللەت بخەنە ئەستۆی 
 ُ ن يََشاء اّللَّ

َ
ٌر كـإِْن ُهـَو إَِلَّ ذِ خودا لە هەوەڵەوە دەفەرمـوێ:  «تکوی:» (38)  رَبُّ الَْعالَِمَّي تََشاُؤوَن إَِلَّ أ

خـودا: ئەو  . پاشـان دەفەرمـوێالەم نەباێ نیایەئەو قوڕئانە بەجوز یاد و یادئاوڕری ع (37) لِلَْعالَِمَّي 

پەرەستین. مشتەری و خریـداری پەند و یادئاوەرییەش بۆ کەسانێکن کە خاهانی ڕاستی و حەق

ُ ڕێی ڕاسنت. جا ئەوجار خودا دەفەرموێ:  ن يََشـاء اّللَّ
َ
ئەو   (38)  رَبُّ الَْعـالَِمَّي َوَما تََشـاُؤوَن إَِلَّ أ

بـوونی بوون و داوایان بۆ وەرگرتنی پەند و ئامۆژگاری لە قوڕئان، دەڕوانێتە ئیشـتیا لێئیشتیا لێ

 اوە بە ئیرادە و مەشییەتی خودا.سـر تەعاال واتا ئیرادە و قەستی ئینسانی هەڵوەباری

هەڵوێست بگـرین خـودای تەعـاال ئیـرادە و مەشـییەتی  دێرەدا ئەگەر بە ئەقڵ و ئینسافەوە

ن يَْسـتَِقيمَ كلَِمـن َشـاء ِمـندەفەرموێ:  داوەتە ئینسانی کە
َ
بەڵم بەرهەم و وەبەرهـاتنی  (38) ْم أ

داچناوی ئیرادە و مەشییەتی ئینسانی دەکەوێتە ژێر ئیرادە و مەشییەتی خودا، بە کـورتی ئینسـان 

داچێنی تۆوە، خوداش ڕوێن و وەبەرهێنە. وەهەروا دەبێ ئەوەشن باوەڕ بێ: خودا بە زایـُ نـادا 

ْجَر الْمُ إِ  ئەجری چاکان: بەرهەم و
َ
ُِ أ   «توبة» (733) نَِّي ِس ْح نَّ اّللَّ ََل یُِضي

سـووڕەی  32ڕاست کردنەوەی ئەو مەت ەبە سێلەیەکی بگـرین لە نـاوزگی ئـایەتی پشت بۆ

ِ کەهف:  ء  إِِِّن فَاِعٌل َذل هێنانی هـیچ کاروبارێـک بەبـێ یـادی لەمەڕ پێک .َغًدا كَوََل َتُقولَنَّ لََِشْ

 و هیمداد خواس  لە خودا مەڵێن سبەینێ ئەو کارە دەکەین. خودا

ئەو ئاگاداری پێدانەی خودا دەڕوانێتە ئەوەی: جگە لەوەی خودا توانای هەموو کاروبـار و 

شتێکی هەیە، یادیه لە سەر ئەو توانایە، هێز و هیوا و هومێـد دەبەخشـێ بەو دڵنەی لە سـەر 

 یوای ئەو تێڕادەچن.هەموو هەڵوێست و کاروباران، بە یاد و ه

َراَد ا: ســر سـووڕەی ئە 30و  91بۆ زێدە باوەڕی پێویستە ڕوو بکەینە ئەو دوو مـاڵی 
َ
َوَمـْن أ

وَلِ 
ُ
ِمٌن فَأ ْْ ْش اك كاآلِخَرَة وََسََع لََها َسْعيََها َوُهَو ُم َُْلء ِمـْن ّلكا ( 78) وًراكَن َسْعيُُهم مَّ َُْلء َوَهـ  نُِّمدُّ َهـ

کەسێک نیازی ئاخرڕت بێ و تێکۆشێ بۆ ئااخرڕت، بەو  .(33) حَمُْظوًرا كَن َعَلاء َربِ اكَوَما  كَعَلاء َربِ 

  (78)تێکۆشانەی کە شایانی ئاخرڕتە، ئەو کەسانە تێکۆشانیا  لە الی خودا پەسندڕ و قباووڵە بە زیاادڕوڕ. 
ەدڕد دڕدڕین، واتاا کاارر و خوازا  و دنیاخوازا  لەو دنیایەدا بەەرڕمەند و یاریدڕ و مێمە ەەرکام لە ئاخرڕتئ

کەوڵەیە دادڕمەزرێناین، بەخشاین و عەتاای خاوداش ەەرگیاز مەنا  ساررڕ و موسوڵام  لە ساەر ئەو دنیاا 

 (33)نەکراوڕ لە کەس و ناکرێ. 
ڕاتی ئەو دوو ئایەتە پیرۆزە ئەوەمان پێ دەڵێن: دە کار کردنی ئامراز و وەسـیلە بـۆ هەر ئیشا 
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ی ناکا و ڕێی پێ ناگرێ. چونکە خودا ئەوەی بەخشـیویەتی الیەکی دە کار دەکرێ خودا بەرگر 

بە ئینسان لەمەڕ بەراوەردی نیاز پێشی پێ ناگرێ و لێی مەنُ ناکا، زمان و چاو و گوێ و دڵ بـۆ 

هەر الیەکیان دەکار کەی خاوەن ئیختیـاری خـودا لێـت وەرنـاگرێتەوە لە سـەر ئەوەی بـۆ الی 

  ۆت ڕەعەمەل نەهێناون.کردوون و یا بڵێن لە جێی خر نەحەقت دەکا

بە کوردی و بە کورتی، شمشێر بۆ بڕین ساز کراوە، هەروەک کافران دەبڕێ پێغەمبەرانـیه 

دەبڕێ، چاو بۆ دی  دانراوە، هەروەک جوانان دەبینێ نـاحەزانیه دەبینـێ، زمـان بـۆ کـوتن و 

تیـاری بەیانات سازاوە، قورئانیشی پـێ دەخوێنـدرێ، جنێویشـی پـێ دەکـوترێ، ئەوانە دە ئیخ

ئینسانی نراون بۆ هەر الیەکیان دە کار کەی خودا بەرگریت لێ ناکا و هیچت لێ ناکا تـا ڕۆژی 

 خۆی.

یِـا سوێگەیەک دەدەینە ئایەتی: بۆ توندوتۆڵ کردنی باوەڕ لە سەر ئیرادە و ئیختیاری ئینسان 
یَن آَمنُواْ إَن َتتَُّقواْ اّللَّ ََيَْعل لَّ  ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ْم َواّللُّ ُذو كـْم َوَيْغِفـْر لَ كْم َسيِ َاتِ كِفْر َعنكَويُ  ْم فُْرقَاناً كأ

ئەی خاوڕ  بااوڕڕا ، ئەگەر لە خاودا برتسان و بااکوو باێ، خاوداش ەێاز و  «انفال» (38) الَْفْضِل الَْعِظيِم 

 شرووری تایبەتوو پێ دڕبەخشێ بۆ گەیشنت بە ئامانجوو لە ژێر سایەی ئەو ەێز و شروورڕ.

بـۆ  یر پوختەی مەتڵەب: خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم، ئینسانسووکەئاوڕێک وەسە

لێک هەڵواردنی تاوان و تەقوا بە وەسیلەی ئامرازی تایبەت تەیـار و ئامـادە کـردووە و کەس بە 

کوێرانە دە ڕێیە ناکا و هیچ داوایەکیش لە نەزان ناکا، کەوایە ئینسان تاوان و تەقوای لە ئیختیاری 

ُواْ َما ِبأَنُْفِسِهمْ زەین دە ئایەتی: خۆیدا، بۆ باوەڕ کردن  ُ َما ِبَقْوم  َحتَّى يَُغِّيِّ  «رعد» (11) إِنَّ اللَّه الَ يَُغِّيِّ

وباڵی هیچ نەتەوە و کەسێک ناگۆڕ  واتا لە خۆشبەختی بۆ الی بەدبەختکی، لە نەزانکی خودای تاق و تەنیا حا 

، هەتاکوو بۆخۆیان لە سەر ئیرادە و ویستی خۆیکان شبۆ الی زانیاری، لە عیازەت بۆ الی زیللەت، بە پێچەوانە

  نەیگۆڕن.

ک و ڕەوەک و بەپرسیار لەوەی کە کافر بیرتسێنی یا نەیرتسێنی ئیامنێ سـر دڵی بەهەست و 

ناهێنێ، ترس تەئسیری لێ ناکا چونکە الی ئەو یەکسانە ترسان و نەترسان، هەست بە سـوڕێک 

نگـا و مەزهەری خۆشـی و ناخۆشـی و ترسـە، دە دەکا، ئەو سوڕەش دەبێ ئەوە بـێ: دڵ کە کا

شتە، ســر هەموو لەشێکی گیانلەبەردا هەیە بەتایبەت دە ئینساندا زیاد چاو دەکرێ، ئەو حـاڵەتە 

ئینسانی کـافر کە هەسـتی پـێ ناکـا و الی یەکسـانە دەرکـی دڵـی لە هیـوا و ئومێـدی هەمـوو 

ئومێد کەوتووە و خراوە. و بۆ باوەڕ پەناگایەکی هیوا و ئومێد داخراوە، لە هەستی ڕۆژی هیوا و 
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 :7و پشت ڕاست کردنەوەی ئەو ڕاستییە کە کافر لە هەست کەوتووە، دەچینە خزمەت ئایەتی 
 7ئایەتی 

بمَصارِِهمم ِغَشاَوٌة َولَُهمم َعَذاٌب عِظيمٌ ( 7)
َ
ِعِهمم َولََعَ أ  َخَتَم اهّلُل لََعَ قُلُوبِهمم َولََعَ َسمم

کێشاااوە و هەروا  یێ داون و بە سااەر کاویاناادا تااۆڕ و پەردەخااودا دد و کوێیااانی مااۆر لاا

 عەزابێکی کەورە کاوەڕێیانە.

 داخراو و مۆرکراو یدڵ

تێڕوانینێکی بەهەست وەالی ئەو دڵ و دەروون و مێشکەی کە چاوەی دەرک و شـعوور و 

هەستە، کە چۆناوچۆن ئەو هەستەی لێ دەسـێندرێتەوە و لە هەسـت کـردن بە تـاوان و حەق و 

ەق دەکەوێ وفەرقی ڕاست و خوار ناکا، ناتوانین و غیرەت ناکەین بڵێین خودا وای بە سـەر ناح

إِنَّ اّللَّ ََل َيْظِلـُم اَلَّـاَس َشـيْ ًا دێنێ چونکە خـودا زوڵمـێ لە کەس ناکـا، خـۆی فەرمـوویەتی: 
نُفَسُهْم َيْظِلُموَن كَولَـ

َ
ناکا، بەڵکە ئەوڕ ئینساانە  خودا ەیر زوڵمێکی لە ئینسا  «یون » (55) نَّ اَلَّاَس أ

   کە بە ئیخ یاری خۆی زوڵ  لە خۆی دڕکا.

ە بـاری چڵێسـی و یدەبێ بڵێین و باوەڕیش بکەین کە کـاتێ دڵ و هەسـت و شـعوور دایـ

لەززەت پەرەستی دنیا و سواری ئەسـپی تـۆڕی هەوا و هەوەس بـوو، هەڵـدەدێرێ و دەکەوێ، 

دەرک و شـعوورن دەشـکێن و ورد و هـاژ  شووشەی ویژدان و کەڕامەتی ئینسانی کە وەسیلەی

شتی ئینسـانی دەگـۆڕێ بە ســر دەبن کە تازە لە دەرکی حەق و نـاحەق دەکەون، جـا ئەو دەمە 

شتی حەیوانی هەچی بۆی بگونجێ و پێکبێ دەیکا و بە زوڵمیشی نازانێ، بۆخـۆی خـۆی سـر 

کـاتەوە، ەر دبـین کـوێنـاس و حەقهەڵدەخا بۆ مۆر لە سـەر دڵ دانـان، ئەو چـاوە دڵەی حەق

خوداش بە هۆی ئەو ئیختیارەی لە هەوەڵەوە داویەتێ، لەو کارە قەبیح و ناڕەوایەی بەرگری ناکا. 

َُْلءّلكا  اوی ڕێـی هیـدایەتی شــر بۆ هەر الیەک ئامراز و ئەسبابی پـێ بەخ «اءساا: ا» (33)  نُِّمدُّ َهـ

ِ َِتْـِويًل  َولَندەکار کا، خودا مەنعی ناکا و پێشی پێ ناگرێ تا ڕۆژی حیساب.  ـَد لُِسـنَِّت اّللَّ  ََتِ
. یانی ئـاور هەر سـووتێنەرە مەگەر بە مـوعجیزە واتا داب و باوی ئەزڕلی خودا ناگۆڕێ «راط:» (52)

 وەک کارەساتی ئیباهیم؛ تاڵ هەر تاڵە، شیرن هەر شیرنە، ترش هەر ترشە، سوێر هەر سوێرە.

هەست بە شتێک دەکـا نـاتوانێ بە ک و سڵ و خاوەن هەست و بەپرسیار ئەدێرەدا سـر دڵی 

ئەو مـۆرەی کە خـودا نـاویەتە سـەر دڵـی سەریدا باز دا و حاشای لێ بکا، ئەو شتەش ئەوەیە: 

ڕەشی کافران هەتا هەتایەی لە سەر داناون و قفڵی کردوون و یا دەرگای هێشتۆتەوە بۆ البردنـی 
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ر ئەساسـی زانسـتی تەواوی ئەو مۆرە قفڵە؟ دیارە دەبێ ئەوەن باوەڕ بێ کاروباری بـاری لە سـە

، کەواتـا ئەو مـۆردار کردنـی یەبەرجەوەندیهەوەڵ و ئاخرە نەک بە هەڵکەوت و تەسادوف و بێ

دڵی کافرانی ڕەش لە سەر ئەو ئەساسەیە کە خودا زانایە بەوەی کافر لە ئیـرادە و بـاوەڕی خـۆی 

اران کە وەگەڕێـن بـۆ الی دانابەزێ و پەشیامن نابێتەوە. ئەگینا خودا دەرگای ئاواڵەیە بـۆ تاوانبـ

 تەقوا هەتا گیان دەگەڕێتەوە.

بە کوردی و بە کورتی، کافر واتا خودانەناس لە هەوەڵەوە بە خودانەنـاس نەسـازاوە، بەڵم 

، خۆویسـتی و بـوو چـاوی بە زینەتـی دنیـا کەوتـوو کاتێ واریدی دنیـای هەسـت و شـعوور

ناسـی و دنیاناسـی و ووری حەقدنیاویستی ئاشنایەتی دەگەڵ پێکهێنا ئەقـڵ و هەسـت و شـع

ئیرادەیـی دڵ و دەروونـی وەگەڕێ. خۆناسی لێ فڕاندووە تـازە نـاتوانێ بە هـۆی الوازی و بێ

ــوان دوو ــۆتە نێ ــونکە کەوت ــا، 1تەلەســامن:  چ ــتی دنی ــرادە و .لە دەس9. خۆشەویس ــی ئی دان

 بەرجەوەندی لە خۆی و دنیا.

ناســاند بە ئاکــارەوە، و  پــاش ئەوەی خــودای خــاوەن حــیکمەت و حەکــیم موســوڵامنی

کافریشی ناساند بە ئاکارەوە، بۆ ئیقناعی دڵ ویستوویەتی نە موسوڵامن نە کافریش واتـا منـافق 

مەتـڵەبە هەسـتیارە دەچیـنە ئەو کە فێڵێ لە هەرکان دەکا و بەدفەڕترە لە کافر، بناسـێنێ، جـا بـۆ 

 :3خزمەت ئایەتی 
 8ئایەتی 

ِمنِيَ َوِمَن انلَّاِس َمن َيُقوُل آمَ ( 8) َومِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمؤم  نَّا بِاهّلِل َوبِالم
هێندێک هەن لە ئینسانان دەڵێن ئێمە بە خاودا و ڕۆژی ئااخ ەت باوەڕماان هەیە، دەکەد ئەوەی 

 باوەڕیان نییە و بە خاوەن ئیامن سیسا  ناک ێن.

 متافق )دووڕوو(

 . مونافق9. کافر 9. موسوڵامن 1ئینسان بوو بە سێ دەستە: 

دڵ ڕادەمێنێ و دادەمێنێ دێر و دەوێ دەفکرێ تاکوو ئەوە بزانێ ئایـا ئەو کەسـانەی خـودا 

شاهیدی بێ ئیامنیان لە سەر دەدا، هەست و شعووریان هەست بەوەی ناکا کە لە سەر ڕێگـای 

 ناپەسەند و ناڕەوان؟

دەبێ لە وڵمدا بکوترێ نەخێر. چونکە ئەو هەست و ئەقـڵ و شـعوورەی حەق و نـاحەق 

ک هەڵـداوێرێ، بە ژەنـگ و ژار و چڵـک و چەپەری خەرافـات و هەوا و ئـارەزووی دنیـای لێ
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بفـڕن، واتـا هەسـتی لە خودبەسەری و سەرسەری لە فڕ کەوتوون وەک مەلی بێ بـاڵ نـاتوانن 

ناتوانێ هەستێ و حەق چاو کا ، ئەو کارەسـات و بەسـەرهاتەی هەسـت و هەست کەوتووە و 

شتی ســر شتی تاکوو سـر ە ڕێگای نەداوە بە ئەقڵ و شعووری لە کارکەوتوو ئی ئەوەی یشعوور 

ی خودا پێداوی خۆی وەگەڕ خا و دەکار کا، بەڵکە هەر لە سەرەتای وەخۆکەوتنی بۆ ژیان ئەزەل

نج دە و شعوور وەگەڕ خە سـر پەیامنی بێ پسانەوەی دەگەڵ دنیای پڕ گێرە و کێشەدا بەستووە، 

ا َمن َطَ   ئایەتی:سێ لە سەر  مَّ
َ
ْنيَـا ( 27) فَأ َوى( 28)َوآثََر اْلَيَـاَة ادلُّ

ْ
 (28) فَـإِنَّ اْجَِحـيَم ِِهَ الَْمـأ

ئەو کەسەی سەرڕڕۆیی و یاغیگەری کردووڕ و ەەروا ژینی دنیای پەسند کردووڕ بەڕاس ی دۆزڕخ  «نازعات»

 جێیەتی.

زوو و شت و ئەقڵ و شعوور دەفرۆشن بە هەوا و ئارەسـر ئەو ئایەتانە هاوارن لەو کەسانەی 

 نەفسی چڵێس.

 )دووڕوو(.« مونافق»تێڕوانیتێک لە سیامی ناحەز و ناقۆاڵی 

ــافق  ــوێر لە واقعــیەت، پەردەی ڕەش و تــاریکی من ــاو لە حەق و خۆب کەســانێکن ترس

ی حەق و حەقانییەتی ئیامن باوەڕی، هەر بۆیەشە خودای عەلـیم و باوەڕییان دەخەنە سەر ڕو بێ

نییان لێ دەدا، چونکە ئەوان بۆ بە تەفرە بردنـی ئیامنـداران و حەکیم شاهیدی بێ ئیامنی و درۆز 

دەڵێن ئیامنن بە خودا و ڕەسوولی خودا هەیە، بـۆوەی بتـوانن خۆیـان دەگەڵ خـاوەن ئیامنـان 

ڕێکخەن و بە تەفرەیان بەرن، هەروەک ئەگەر دەگەنەوە الی یارانیـان دەڵـێن: ئـێمە هەر دەگەڵ 

 یامنداران دەچینە الیان.ئێوەین بۆ ئیهانە و بە تەفرە بردنی ئ

نەزانـێ ئەگەر  ،هەسـت و شـعوور بـێدڵی زیت و بەپرسیار دەڵێ: دەبێ منافق هێنـدە بێ

بین ئەگەر ڵێ دڵ و چاوی حەقەخودا زانایە و فریو نادرێ و فێ ی لێ ناکرێ؟ ئەمەش دەڵێین: ب

وی ئـاواڵە چـا کوێر کران و پەردەی ڕەشیان بە سەر کشا، هیچ چاو ناکەن، چونکە دڵی زیندوو

حەق دەناسێ و حەق چاو دەکا نەک دڵی مردوو چـاوی کوێربـوو. بـۆ ڕاسـتی ئەو مەتـ ەبەی 

 :1دەچینە خزمەت ئایەتی 
 9ئایەتی 

ُعُرونَ ( 9) نُفَسُهم َوَما يَشم
َ
ِیَن آَمُنوا َوَما َُيمَدُعوَن إاِلَّ أ  ُُيَاِدُعوَن اهّللَّ وَاَّلَّ

ەی کە خاوەن ئیامنن ف یو دەدەن و بە تەف ە دەبەن، خودا و ئەو کەسان« ئەوان بە نەزەری خۆیان»

 دەکەد ئەوەی خۆیان بە ف یو دەبەن و ناش امن.
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 بەراوەرد و تێڕوانیتێکی حەکیامنە لەو هەڵوێستە ناڕەوا و ناحەزەی متافقان: 

 یخاوەن بـاوەڕ و ئـیامن ئەوەن بنچیـنە و کڵـی دڵ و شـعوور بـێ کە خـودادەبێ ئێمەی 

کوێر وەڕێ ناخاتە دنیای تەکلیف، بەڵم کەسـیش بەرگـری نەفام و دڵ حەکیم کەس بە نەزان و

شتی بەهەسـتی زانسـت و شـعووری خـودا پێـداوی لە کـار خـا و بە هەوا و ســر ناکا لەوەی 

یەکێکە لەو کەسانەی هەر لە سەرەتای هاتنی بۆ مەیدانی کار  متافقهەوەسی دنیایەی بفرۆشێ. 

شتی کردە بنکە و بارەگای چەتەکانی هەوا و سـر وری و تێکۆشان بارەگای ئەقڵ و دەرک و شعو 

هەوەسی دژمنانی دین و ئایین و ویژدان و کەڕامەتـی بەشـەری، کە ئەو منـافقە دووڕووە ئـاوڕ 

 «جا مەگەر خودا بە حیکمەت و ڕەحمەت»وەنادا بۆ الی حەق و هەستی بەشەری 

بنـوێنێ و ڕایگەیێنـێ، منافق هەر ئەوەیە کە ناوێرێ نیەتی خۆی بە ڕاشکاوی و ئاشـکرایی 

بەڵکە لە کن خاوەن ئیامنان دەڵێ: ئیامنم هەیە بە خودا و ڕەسوولی خودا، لە الی شەیتانەکانی 

، نیشــانەی ئەوەیە مــاڵی دڵ و یەێنهــاواڵی دەڵــێ: دەگەڵ وەم؛ هەر ئەئەو ڕاوڕاوێــنە و بازبــاز 

قرە و حەسانەوەی لێ قەراری و وەول و کەڵێس بووە کە تازە جێی بەر ویژدانی لە دەس داوە و کا

نەماوە. هەربۆیەشە لە بەر هەوتی و پەرێشانی و دۆڕاوی، دە گژ خودا ڕاچووە کە فێڵی لێ بکـا 

 و فریوی دا. )نعوذ بالله(.

 سیامی متافق

 لە چوار الوە منافق ناحەزی و ناقۆڵیی دیارە:

اهیر و باتین . لە الیەکەوە دەیهەوێ فێڵ لە خودایەک بکا و خۆی لێ وەشارێ کە زانا بە ز 1

. جا ئەئەوە دڵێک سەرلێشێواو نەبێ چـۆن غیـرەت دەکـا و نییە و هەوەڵ و ئاخری هەچی هەیە

 خۆی لێ بگۆڕێ.خودا بکا و لە الی درۆی 

، ئەگەر دڵ ناتوانێ . لە الیەکی دیکەش منافق ئەگەر بیهەوێ فێڵ لە پێغەمبەری خودا بکا9

ەرە و نـازانێ پێغەمـبەران فێڵیـان لـێ نـاکرێ پەرێشان و سەرلێشێواو نەبێ، چۆن دەزانێ پێغەمب

 چونکە خودا حاڵییان دەکا لە هەر بارێکەوە.

. لەو الیەشەوە ئەگەر منافق بیهەوێ فێڵ لە مومئینان بکەن چ بەهرەیەک بۆ خۆ دەستێنن 9

و چ زەرەرێک بە مومئینان دەگەیێنن؟ زەرەر و قازانج ئەگەر کاسەی ئەقڵ نەشکابێ، دەزانـێ لە 

 خوداوەیە.
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. کاسەی دڵی خاوەن هەستی ئاگادار بە شعوور و ویژدانی بە کـوتکی هەوا و هەوەسـی 0

چڵێسی شەرم و حەیای شکاندووە و هاڕیویەتی بۆیە بە خۆ فریودانی بە گژ خودا و ڕەسـوولی 

نُفَسُهم َوَما يَْشُعُروَن ناسیدا هاتووە خودا و ویژدانی حەق
َ
لە خـودا ناتوانن فێـڵ  َوَما ََيَْدُعوَن إَِلَّ أ

 بکەن، دەتوانن فێڵ لە ویژدان و هەستی شعووریان بکەن بێ فەهم و هەستی شعوورن.

بە کورتی و بە کوردی، منافق چونکە چاوەی چاوی دڵـی بە تـۆز و خـۆڵی نەفـس و هەوا 

کوێر کردۆتەوە، ناتوانێ حەق چاو کا هەربۆیە وای خەیاڵە: پێغەمبەران بۆ پیادە کردنـی ویسـت 

کەن، بەڵکە بتوانن کۆ توون، کەسانی ساوا و کاڵ و ناپوختە لە دەوری خۆ وەوهەستی خۆیان ها

بە فێڵ و فوت عالەمێک وەشوێن خۆ خەن و لە خۆ کۆ وەکەن، ئەوانیش واتا منافق بۆ بەرگـری 

خەبەر لەوەی خـودای خـاوەن زانسـت و حەکـیم و لەو هەڵوێستە دە گژیان ڕاچوون بەڵم بـێ

ی یاریدەیان دەدا لە هەر بارێکەوە هەموو هەسـت و مەرامێکـی پشتیوانی پێغەمبەران جگە لەوە

 منافقان و زاڵامنیان خەبەر پێ دەدا و تێیان دەگەیێنێ.

دەو هەڵوێستە ناپاکەی منافقان دڵ تووشی سوڕێک دەبێ، ئەویش ئەوەیە: هەموو نەفسێک 

حاڵی کراوە،  دین، بە پێی فەرموودەی خۆی خودا، تەقوا و تاوانی لێبە گشتی چ بەدین و چ بێ

ورََها َوَتْقَواَهاچۆن دەکرێ منافق لەو بەخششە بەشدار نەبێ:  ُِ لَْهَمَها فُ
َ
واتا خودای  «شس » (8) فَأ

 تەوانا تەقوا و تاوانی دادۆشیوەتە نەفس و هەستی ئینسانەوە بە هۆی ئەقڵ و هەستی شعوورەوە.

اق و تەنیـا بـۆ نەزم و خـودای تـ ؟دڵ دەڵێ دەکرێ لەو سوڕە ئاوا خۆ دەرباز و ڕەها کەین

گیان وەک نەباتات و حەیوانات بەتایبەتی ئەسباب و نیزامی کائینات و بوونەوەری گیاندار و بێ

وەسیلە و ئامرازی بۆ بەراوەردی هەر نیازێک ڕێک خستووە و داناوە، جا هەرکام لەو ئەسباب و 

ئێسـتاش لەسـەر ئەو  وەسیالنە فەوتێندرا و نەما ئەوەی پێشـی دەکـرا و دەهـاتە جـێ، نـامێنێ؛

ناسی وەک ئەقڵی سەلیم و هەست و شعووری پاک بێ، شتی حەقسـر ئەساس و یاسایە منافق 

لە دەستی داوە بە هۆی نەفس و هەوای سـەرکێش، قفڵـی دەرکـی دڵـی داخـراوە کلـیلەی پـێ 

ــۆیە  ــدرێتەوە. ب ــۆتە بە هەڵگرتنیشــی بە نەفســی دزی چڵێســی فرۆشــتووە و نای ــاوی کەوت دام

 :11تا ڕادەبرێ لە دنیا، بۆ ڕاستی ئەو مەتڵەبە دەچینە خزمەت ئایەتی نەخۆشی دڵ
 11ئایەتی 

ِلٌم بَِما ( 11)
َ
َرٌض فَزَاَدُهُم اهّلُل َمَرضاً َولَُهم َعَذاٌب أ  ِذبُونَ كنُوا یَ اكِِف قُلُوبِِهم مَّ

یان بە ئەو نەخۆشاییە»لە نااو دڵیاناا نەخۆشای و دە ەز هەیە، « بۆ لە هەست و شعوور کەوتوون؟»

 خودا زیات ی کا لە ناخی دڵیان، بەو هۆیە هەیانە عەزابی بەژان.« ڕادەیەک توندە بۆتە هۆی ئەوەی
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 دووڕوو سەرناکەو  دە فێڵیدا

هەسـت بە شـتێک دەکـا « فَـَزاَدُهُم اّللُّ َمَرضـاً »ڵی هەستیار دێرەدا بەتایبەت لە جـوملەی د 

شـتەکەش  هەزم نـابێ و نـاقۆزرێتەوە.دانی ئەو شتەی بۆ الی خـودای پـێ هەچەن دەکا وەپاڵ

ئەوەیە: کوا ڕەوایە بۆ خودا ئینسانی نەخۆش و نەزان و نەفام نەخۆشرت و نەزانرت و الڕێرتی کـا. 

چونکە خودا بۆخۆی فەرموویەتی: ئەمن هادیم و ناجیم بە هۆی پێغەمبەران و کتێبەکان. دەبـێ 

ودای تەعـاال کەس نەزان و بۆ دەفعی ئەو شتە ڕوو دە گوێ کرێ و دڵـی لـێ وەحەسـێ کە خـ

 نەفام ناکا.

دەبێ هەست و ئەق  و شعوور لەو جێگا خلیسکانە خلیسکێ نەبەن، لیزگە و ڕسـتەکانی: 

َ قُلُوبِهمْ  ََ دەبێ لە سەر زاهیری خۆیان حیساو دانەندرێ بەڵکە لە  فََزاَدُهُم اّللُّ َمَرضاً ـ  َختََم اّللُّ 

یه ئەوەیە: منافق ڕەش و برشی تاوانی هەم بۆتە مۆری سەر باتین و دەروونیان نەزەر بدرێ ئەو

سەر دڵی، هەم بۆتە هۆی گرانرتی دەردی نەخۆشییەکی کە ئەویه نەزانـی و نەفـامییە. ئەگینـا 

خودا سەربەخۆ لە سەر ئەساسی ئیرادە و مەشیەتی خۆی نە دڵی منافقی مۆر هاویشتۆتە سەر نە 

 دەردی نەزانی لێ زیاد کردووە.

چـونکە  قورئان دەردەکەوێ کە منافق دۆڕاوتـرە لە کـافر.راوەردی ئایەتەکانی لە ڕاوێژ و بە

ڕا تا 8ڕێ وەشاوە، بەڵم منافق لە ئایەتی  7و  9دەبیندرێ کافر بۆخۆی و بە سیفەتی دوو ئایەتی 

ە وەالی ئەوەی منافق کاروباری سەخترتە یئایەتی بۆ هاتووە. ئەو یاسایە ئیشاڕە 1، واتا 99ئایەتی 

خۆی نیشان داوە بە ڕوونی بەڵم منافق لە موسوڵامن خۆی دە بۆسە کافر . جگە لەوەش لە کافر

ناوە بۆ خاتری ئەوەی نەیناسێ و چاوی نەکا تا پێـوە دەدا و سـەرەنگرێی دەکـا. وهەروا ئەوەش 

 ڕوویە.ڕوویەک خۆ دەنوێنێ. بەڵم کافر یەکبە هەیە منافق دووڕوویە هەر جارەی 

ئاکاری منافق بە جوانی بزانێ، بیناسێ و خۆی لێ دوور بگـرێ.  دڵ دەیهەوێ نیشانەکانی

، دە هەموو ئەو ئایەتانەدا ئاکـار و ڕەفتـاری 99تا  99بۆ ئەو مەبەستە دەچینە خزمەت ئایەتەکانی 

 منافق نیشان دراوە لە الیەن خوداوە لە حاشا کردن بەدوورن تازە.
 11ئایەتی 

ِسُدو( 11) لُِحونَ َوإَِذا قِيَل لَُهمم الَ ُتفم رمِض قَالُوام إِنََّما ََنمُن ُمصم
َ
 ام ِِف األ

کاتێ )لە ڕووی ئامۆژکاری( بەوان بکوت ێ: لە سەر زەوی فەساد مەنێنەوە، لە واڵمادا دەڵاێن: 

 کێنین.ئێمە ئاشتی و سوڵح
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 واڵمی متافقان

ئەو هەڵوێست و وڵمەی منافقان ئەوە نیشان دەدا کە منافق گوێ بۆ حەق شل ناکـا و مـل 

 دا، بەڵکە نیەت و باوەڕی خۆی پێ حەقە.نا

 بەراوڕرد و تێڕوانینێک لە قەوارڕ و سیامی منارق:

خۆ منافق خاوەنی هەست و حیسسە، دەبێ ئەو دڵ و هەست و حیسسە لە دەرک  دڵ دەڵێ

کەوتبـێ، کـێ وای بە سـەر هێنـاوە و  پەشتە خراسـر ەو دکردنی حەق و باتڵ خرابێ؟ و ئەگەر 

 ێ؟هۆیەکەی چ بێ و کێ ب

خۆ ناکرێ و ناشبێ لە ڕوانگەی ئەقڵ و ئینساف و ویژدانەوە بگوترێ خودایە، چـونکە ئەو 

ورََهـا خودایەی ئیلهامی بە دڵ دابێ بۆ دەرک و هەستی تاوان و تەقوا، حەق و باتڵ:  ُِ لَْهَمَها فُ
َ
فَأ

ە نـاکرێ بۆخـۆی بە ئیـرادە و مەشـییەتی سـەر لە هەسـتی دڵ بشـێوێنێ لەو بەخششـ َوَتْقَواَها

 بەنرخەی بەری کا و نەزانێ حەق کامەیە و ناحەق کامەیە و لە باتی حەق، باتڵ هەڵگرێ.

بەڵکە دەبێ بە قەناعەتەوە بڵێین: ئەو وەسیلە و ئامرازەی کە دەناو هەسـتی دڵـدا نێـژراوە لە 

کار دەخرێ و دەنـاو ئـاوی گەرمـی هەوا و نەفسـی چڵێسـدا دەکوڵێنـدرێ تـا دەبێـتە نەفسـی 

خـراپە. ئەودەم هەر ئەو ڕێـیە چـاو دەکـا کە بە نەفسـی پـیس و فاسـیدی دە  سەرەڕۆی ئامیری

قُـْل َهـْل  خراپەدا کوڵوی هەڵیبژارتوە و بە یەکجاری دەکەوێتە ژێر حوکمی ئەو ئـایەتە پیـرۆزە:
ْخ كنُنَبِ ُ 

َ
ْعَماًَل سـرْم بِاأْل

َ
ْنيَا َوهُ ( 732) يَن أ یَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِِف اْلَيَاِة ادلُّ ِ ُهْم َُيِْسنُوَن اَّلَّ نَّ

َ
ْم ََيَْسبُوَن أ

ــنًْعا ئەرێ دڕخااواز  پێ ااا  بڵااێ  کااێن ئەوانەی « ئەی پێغەماابەر بێااژڕ بە کاااررا » «کهااف» (735) ُص

خەسارڕمتەندترین کەسن لە کردڕوڕکانیاندا؟ ئەوڕ ئەو کەسانە  کە تێکۆشاا  و تەقااالی ژیاانی دنیایانادا 

 پێشیا  وایە کاری چاکیا  کردووڕ. تێشکاو  و حەول و تەقاالیا  بەریڕۆ چووڕ،

و بە کورتی، خودا کەس وەسەر تەڵە ناپەڕێنێ و پاڵیش بە کەسەوە نـانێ. بەڵـکە  بە کوردی

 ئەوە نەفسی چڵێسە بۆ ئامانجی ناڕەوای خۆی ئینسانی پاڵەوپانی دەدا و پاڵی پێوە دەنێ.

چـونکە ئەوزەمـانی لە  ئەو هەستە دەکرێ و بە دڵدا دێ نزوولی ئەو ئایەتە لە مەدینە بووبێ

ی یف اَلرضمەدینە بەوالوە منافق بەدی نەدەکران. جا بە پێی ئەو هەستە دەبـێ بکـوترێ واژەی 

ناو ئایەتەکە هەچەن عامە، بەڵم هەر ئەرز و وڵتی مەدیـنە لە خـۆ دەگـرێ. بەڵم لەبەر ئەوەی 

انەوە و بـێ پسـانەوە و قوڕئان موعجیزەیەکی ئەبەدییە بۆ هەموو دەور و زەمانی داهاتوویە بێ بڕ 

بـۆ  یف اَلرضشامیلی حاڵی هەموو گەالنـی داهاتووشـە، کەوایە لە سـەر ئەو ئەساسـە واژەی 
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 هەموو ئەرز و وڵتێکە کە ئینسانی لە سەر نیشتەجێیە.

بۆوەی ئینسان بە باوەڕەوە بزانێ کە منافق درۆزن و دووڕوویە، خودا ڕایدەگەیێنێ بە دنیای 

دەرک و توڵوە و بۆگەن و ڕزیوە، بێدااسدە، واتا دە جەوهەری خۆیدا ئینسانی کە منافق هەم ف

شعووریشە، واتا شعووری ئەوەی نییە گوێ بداتە حەق، جا بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت 

 :19ئایەتی 
 12ئایەتی 

ِسُدوَن َولَـ( 12) ال إِنَُّهمم ُهُم المُمفم
َ
ُعُرونَ كأ  ن الَّ يَشم
دکارن، بەاڵم بە هااۆی سااەرەڕۆیی و  اا ووری و ف یااو تێاابگەن ئەوانە بااێ شااک فەسااا هااا

 خواردووییان پەی بە فەسادکارییان نابەن

 :(12) تێڕوانیتێک لە سیامی ئەو ئایەتە پیرۆزە

کاری منافقان د ئەو تەئکیدە ئیسباتی فەسا مْ هُ نَّ اِ ی (مهُ )دوو کە بۆ تەئکیدی  (یمْ هُ )هێنانی 

، چونکە ئینسـان تـا لە کاری منافقانەد ئیسباتی فەسا  مْ هُ  ، نَّ أَل، إِ دەگەیێنێ بە کوردی واژەکانی: 

 خوداوە دوور کەوێ، لە فەسادکاری نزیک دەکەوێ.

ٰ وَ )هەروا وشەی  َ  ْن ِك ل دڵ دەڵێ دەبێ ئاماژە بێ وەالی ئەوەی منـافق بە هـۆی  (وَن ُر عُ ْش َلي

ــیش  ــا حەزرەت ــابێ و گۆی ــی لە کــاری چــارە کەوتــووە و ئیســالح ن هــاڵوی گــاڵوی دەروون

گەردە ئەگەر هاتوو چرزێک و پەڵەیەکـی تـێکەوت موویەتی دڵ وەک شووشەی ساف و بێفەر 

 چارەی ناکرێ، مەگەر خودا بە حیکمەت چارەی کا.

نج دەگرێ بۆوەی بزانـێ ئایـا منـافق لە سـەر ئەو سـر دڵی هەستیار هەست وەگەڕ دەخا و 

دەلیل و بورهان، ئایا  حاڵە ناحاڵیەی خۆی بۆ دەگەڵ دووان دەبن و گوێ شل دەکەن بۆ بەڵگە و

هەر فڕهاوێژ و پالرهاوێژن؟ بۆ ئیسـباتی ئەو مەتـڵەبە هەسـتیارە دەبـێ پەنـا بەریـنە بەر لیقـای 

تەعاال چونکە ئەو لە سەر و بنی دیزەی دڵی عەبدی خۆی حاڵیە و دەزانـێ چـۆنە و چـۆن باری

 بۆ ئەو مەتڵەبە: 19دەبێ. جا کەوایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 13ئایەتی 

ِمُن كَوإَِذا قِيَل لَُهمم آِمُنوام ( 13) نُؤم
َ
ال إِنَُّهمم ُهـُم الُسـَفَهاء كَما آَمَن انلَّاُس قَالُوام أ

َ
َما آَمَن الُسَفَهاء أ

لَُمونَ كَولَـ  .ن الَّ َيعم

لە واڵمدا دەڵێن: ئایا « هەروەک بە زۆری عالەم ئیامنی هێناوە»هەرکاتێ بەوان بکوت ێ: ئیامنێ بێنن 

 عالەمە بێ شعوورانە ئیامنێ بێنین؟ ها، بزانن ئەوانە نەزانن، بەاڵم نازانن کە نازانن. هەروەک ئەو
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 دەگەڵ دوانی منافق

ــتە پێشــێ بە ســوئال ــۆ دێ ــاوا دژایەتــی هەیە دەگەڵ دڵــی هەســتیار ئەوەی ب ، منــافق کە ئ

 موسوڵامنان، ئەدی چۆن دەتوانێ دەگەڵی وەحاوێ لە سەرزەمین و وڵتێکدا؟ دەبێ بـۆ وڵم و

وەشاندنە لە ڕیشە زەربە کە ئیقناعی دڵ ئاوا بچینە پێشێ: منافق بۆ دەسکەوتی بەهرەی ئامانجی 

و سیامی ئایینی ئیسالم، بە دووڕوویی خۆی خنیوەتە ناو کۆزی موسوڵامنان، ئاوا نەبێ ناتوانێ 

ئاگاداری هەست و خوستی ئۆمەتی ئیسالم بێ. بەو پێیە منـافق قبـووڵی ئاومـاڵی و جیرانەتـی 

ەڵ ڕێک دەخا، بانگـاواز و بانگێشـتنی ئـایینی ئیسـالم لە الیەن ەلی ئیسالم دەکا و خۆی دەگگ

حەزرەتی ڕەسوول زەربەیەکی گورچووبڕە لە منافق، ئەوانـیش بـۆ تـۆڵە و زەربە وەشـاندنەوە لە 

 خەبەر لەوەیئایینی پاکی ئیسالم لە نیزیکەوە ئاوا نەبێ واتا دەپاڵیانـدا نەبـێ نـاتوانن، بەڵم بـێ

تەعاال جار دەگەڵ جار نوێنەری خۆی )پێغەمبەران( لە مەکر و حیلەی دژمنـانی دیـنەکەی باری

 باخەبەر دەکا.

 13تێهەڵڕوانیتێک لە قەد و بااڵی ئایەتی 

نیـاز بێ َما آَمَن اَلَّاُس ك یلە جوملە آمنوالەو تێڕوانینەدا ئەوە هەست دەکەین: بە وشەی 

ەالمی خوداش واتا قورئان، لە هەچـی عەیـبە بەریـیە واتـا نە بین بە الی خۆمانەوە، خۆ دیارە ک

زیادی تێدایە و نە کەم. بەو پێیە دەبێ هەست وەکار خەیـن تـا ئەو ڕازە وەدۆزیـن: بـۆ لە دوای 

« ْ هاتووە. پاش نەختە خۆ هەڵسووڕانێکی زانست و هەست لە وڵتی  َما آَمَن اَلَّاُس ك ،«آِمنُوا

خەوشـی ئیسـالم ەو ئاکامە گەیشـت دڵ: کە ئیامنـی پـاک و بێئادابی عیلمی عەڕەبی )نحو( ب

منوونەی لە سەر بەیان کرێ، نە تەنیـا هەر بە قسـە  و دەبێ بە ئاکار و بە ئەعامل وەڕازێ و وێنە

منوونەی ڕاستی و واقیعی بـۆ بهێنـدرێ بە  آمنوابێ. جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بۆ تەئکیدی 

 .َما آَمَن اَلَّاُس ك جوملەی

 َوَمـا يَْشـُعُروَن  3وەدەیـن لەو بـارەوە کە لە ئـایەتی  19، 19، 3وڕێک وەسەر ئایەتەکـانی ئا

هـاتووە. هەر سـێ  َلَّ َيْعلَُمـوَن دا 19هاتووە ولە ئایەتی  َلَّ يَْشُعُروَن دا 19هاتووە بەڵم لە ئایەتی 

و ڕازێـک الش لە سەر منافق ڕانراون لەو نیزامە جۆراوجۆرەدا لە سەر منـافق هەسـت بە سـوڕ 

 دەکرێ، الزمە بۆ حەسانەوەی دڵ ئەو سوڕ و ڕازە بزاندرێ.

دا 19و  3هەستی ئەقڵ و شعوور بۆچوونی خۆیان لەو بارەوە ئاوا نیشان دەدەن: دە ئـایەتی 
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فێـڵ و هەم فەسـادی سـەر  یباس لە فێڵ و فەسادی سەر زەوی دەکرێ، خۆ دیارە هەم ئەسـەر 

جا ئەو شعوورەی ئەو فێڵ و فەسادەی هەسـت پـێ دەرک دەکرێ بە شعوور، ئەرز دەزاندرێ و 

دەکا و دەزانێ لە الی منـافق نەمـاوە و دۆڕاوە بە هەوا و هەوەس و سـەرەڕۆیی، بـۆیە دە حەق 

 ناچن و تێیناگەن و شعووریان پێی ناشکێ.

دا باس لە سەفاهەت و گەوجییە، خۆ دیارە سەفاهەتیش حاڵەتێکی نهێنیـیە بە 19دە ئایەتی 

یـان وەپـاڵ دەدا، َيْعلَُموَن  َلحاڵەتەیاندا  وو نازاندرێ. بۆیە خودای تەعاال دە چاو دەرک ناکرێ

واتا هێندە سـەفیهن، سـەفاهەت بەری چـاوی هەسـت و زانسـتی گرتـوون و حەق ناناسـن و 

 نایزانن.

 تێڕوانین لە متافق

دڵ دەڵێ لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە دروستەی قورئان دەکرێ هەر ئینسانێک خـاوەنی ئەو 

بـۆ دەکـار دەکـرێ بـێ لە بوختـان، هەچەن ئەوڕۆ دەرگـای  ییفاتە ڕەزیالنە بێ، ناوی منافقس

وەحی داخراوە تاکوو منافقامن بۆ باس کا بەڵم قورئانێکی کە هەمیشە هەیە و تازەیە، سیفات و 

نیشان کردووین، ئەو سیفات و نیشانانەی منـافق بە ڕوون و ئاشکرایی بۆ دەس ینیشانەی منافق

لە هەر کەسی منافقی دەی، ئاشـکرای دەکـا. منافقێـک واتـا بە ڕواڵەت مـومئین و لە محەکن 

باوەڕ، و لە کردار و ئاکاری ئیامنـدار بەری، واتـا گـورگ بـاتین و زاهیـر مەڕ، دا کافر و بێنباتی

 زەندیق و مولحید سیفەت.

دنیـا خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم بە ڕادەیەکی ڕوون و ئاشکرا منـافق دەناسـێنێ بە 

یناسـێ. لە بــاری کـۆمەڵیەتی، لە بــاری دەهەر خـۆی خــۆی نەناسـێ، دەنــا هەچـی ئینســانە 

ناسێنێ. بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە ئەخالقی، لە باری ڕەفاقەتی، لە هەموو بوار و باران خودا دان

 :10خزمەت ئایەتی 
 14ئایەتی 

(14 ) ِ ـا َوإ
ِیَن آَمُنوام قَالُوام آَمنَّ ا َمعَ َوإَِذا لَُقوام اَّلَّ ـَياِيينِِهمم قَـالُوام إِنَـّ ََ مم إِنََّمـا ََنمـُن كـَذا َخلَـومام إَِى 

ِزُؤونَ  َتهم  ُمسم
هەرکات دەکەیشتنە خاوەن ئیامنان دەڵێن: وەک وە ئێمەش خاوەن باوەڕین. وەختایەک دەکوونە 

« ئەکەر دەکیاانە الی ئەوانە»الی شااەیتانەکانیان ئێاا ن: ئااێمە لە خۆتااانین و دەکەد خۆتااانین. 

 کەمەیان پێ دەکەین.
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بە پێی ڕوانین و بەرجەوەندی لە ئاکار و هەڵوێسـتی منافقـان ئەو هەسـتەیان لـێ دەکـرێ: 

کاتێ دەگەنە الی خاوەن باوەڕان، دەڵێن: ئێمە وەک ئێـوە خـاوەن بـاوەڕین و دەگەڵتـانین. بـۆ 

ئێـژن پێیـان بەرجەوەندی ئامانج و نیەتی ناپاکیان؛ وەختایەک دێنەوە الی تـاقمە شـەیتانەکانیان 

لێامن دوودڵ مەبن کە دەچینە الی خاوەن باوەڕان، چونکە ئەگەر دەچینە الیان جگە لە تێبینـی 

ئامانجامن، گاڵتە و گەمەیان پێ دەکەین. ئەو حاڵەتە دووڕوویە ئیشاڕەیە وەالی ئەوەی کە منافق 

ازبـازێن و لە سەر هیچ باوەڕێک نییە و هیچ خەتێکی ویژدان و کەڕامەتـی تێـدا چـاو نـاکرێ. ب

خوداییان. دەبێ ئینسان بە تەئکید ئەوە بزانێ و باوەڕ کـا کە منـافق ڕاوڕاوێنیان هاوارە وەالی بێ

زەرەری زیاترە بۆ ئینسانی لە کافر، بەتایبەت بۆ ئیامنداران. چونکە منافق خۆی دە بۆسە نـاوە لە 

ڵامنان دامەزرێـنن و ێن، زوو بە زوو دەتوانن ڕێگای فێڵ و فوت بۆ موسو سـرموسوڵامنان، نانا

دە تەڵە و داویان خەن. بەڵم کافر ئەوەی لە دەس نایە، چونکە خـۆی ئاشـکرا کـردووە، زۆر بە 

ــان دوور ــرێ لە خەت و ڕێبازی ــانی دەک ــیان بەوە وە ئاس کەوی. و هەروا زانســت و شعووریش

َلَّ و  وَن َمـا يَْشـُعُر ناشکێ کە موسوڵامنان بە هۆی ئاکـاری ناڕەوایـان دەیانناسـن. بـۆیە خـودا 
 یان وەپاڵ دەدا.يَْشُعُروَن 

 الدان لە بەر جاڵەیەک

اّللُّ وەپاڵ  خودا چاو دەکرێ وەک: ئیستیهااء لە هێندێک شوێن واژەی  جاڵەکەش ئەوەیە:
. خۆ ئەوە حاشاهەڵنەگرە: کە خودا موبەڕڕا لە هەموو عەیب و شتی ناحەزە، خـۆ يَْستَْهِزىُء بِِهمْ 

یهزاء نـاحەزن. دەبـێ ئەو نـاحەزە وەپـاڵ خـودای جـوان لە زات و ئەوەش دیارە ئیهانە و ئیسـت

ا یَِصُفوَن سیفاتدا نەدرێ، چونکە  ِ رَِب الَْعْرِش َعمَّ خودای وەدوور دەخـا لە هەرچـی  ُسبَْحاَن اّللَّ

دەبێ مانای ئیستیهزاء ئاوا بناسـین کە بە مانـای ناحەزە. جا لە سەر ئەو یاسا دروست و ڕەوانە، 

ەخت مانای ئایەتەکە ئـاوا دێـتە ڕوو: خـودای تەعـاال منافقـان لە سـەر ئیهـانە بە تۆڵەیە. ئەو و 

کردنیان تۆڵە و سزا دەکات، هەم لە دنیا هەم لە ئـاخیرەت. بـۆ بـاوەڕی موسوڵامنان و گاڵتە پێ

 دەوێدا بە ڕوونی واقیعیەت چاو دەکرێ: 11دەچینە خزمەت ئایەتی 
 15ئایەتی 

زِىُء بِهِ ( 15) َتهم َمُهونَ اهّلُل يَسم َيانِِهمم َيعم    مم َويَُمُدُهمم ِِف ُيغم
کاڵتە بەوان دەکا، و کەن زەمانێکیان ماوە دەداتێ پێشایان « خودای خاوەن سیکەمت و سەکیم»

 بەرهەڵدا دەکا تاکوو لە ناو یا یگەری و سەرەڕۆیی خۆیاندا بە سەرکەردانی وەمێنن.
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 و گاڵتەی خودا بەوان تێڕامانێک لەمەڕ گاڵتەی متافقان بە خاوەن ئیامنان

بە پێی هەڵسەنگاندنی فەهم و شـعووری ئیامنـاوی، خـاوەن بـاوەڕ و ئـیامن زۆر بەرزتـرە 

لەوەی بتواندرێ گاڵتەی پێ بکرێ لە الیەن هەرکەسێکەوە بێ، چونکە مـومئین یـار و دۆسـتی 

 گاتێ. خودایە و خوداش یاوەریەتی لە هەر گاڵتە و گەپێکی ئینسان باڵترە، تیری پیسانیان نا

ئەدەبـی و نـاڕەوایی بەڵم گاڵتەی خودا بە ئینسانی، واتا زەجـر و تـۆڵە و سـزا، لەسـەر بێ

ئینسانە، واتا ئەو ئینسانە هێندەی خۆ نزم و نەوی کردووە لە بەرز و بەڕێزایەتی ئینسان کەوتوو و 

ایەکی کە دابەزیوە، جا بەو هۆیە خۆی بۆ هەموو تیر و تانەیەکی کردۆتە نیشـانە. بەو پێـیە خـود

ڕێز دەکا، زۆر شایانیەتی خـودا بە ش لە مقابیلدا خۆی بێیئیکڕام و ڕێزی لە ئینسان گرتووە ئەو

 چەپۆکان بە سەریدا دا.

 پوختەی نەتیجە

ڕووڕەشی و دووڕوویی منافق زۆر لە سەرووی ڕووڕەشی کافرە، چـونکە کـافر ئاشـکرای 

ڵ ئەوەش لە دەورانـی حەزرەتـدا کـافر کردووە، بەڵم منافق گورگە و دە کەوڵـی مەڕدایە. دەگە

جگە لەوەی ماڵ و مڵـک و سامانیشـیان بە تـاڵن دەکەوتە دەسـت موسـوڵامنان، بۆخۆشـیان 

دەکوژران و بە دیل دەچوون، کەچی ئەو منافقـانی دووڕوو زۆر بە کەمـی دە گیـر دەکەوتـن و 

ە منـافق بە پێـی تووشی شاڵوی یارانی ئیسالم دەکەوتن. ئەوەش هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بـۆ ئەو 

ێ. گەرچی خـودای مەزن سـیامی ێ زۆری پێ دەچسـر کات و زەمان ڕەنگ لە خۆ دەدا تا دەنا

و دەروونی گاڵوی لە ڕەسووالن حاڵی کردووە بەڵم ڕەسووالن لە سەر ئەساسـی بـاوی  منافق

الی پێغەمبەرایەتییان زۆر مەیدان دەدەن بە ئینسانی نابار و ناتەواو بۆوەی بەڵکـوو وەگەڕێ بـۆ 

 چاکەی، جا لەو ڕوانگەوە زوو بە زوو بە جامیعەیان ناناسێنن.

جگە لەوەش ئایینی ئیسالم ڕێی قەزاوەتی لە سەر زاهیری پێ دراوە خۆ دیـارە منـافقیش بە 

کی بە ڵەدەیجا خۆ ئەگەر ئایینی ئیسالم خ زاهیر دەڵێ موسوڵامنم، باتینیشی هەر خودا دەزانێ.

با، بە زۆری دەبـا خەڵـک کوژرابـا. ئەودەم هاواریـان بەرز هۆی تاوانی زاهیری منـافقی گوشـت

 کوژە، سەربەخۆ بێ لێکۆڵینەوە.عالەم ملسو هيلع هللا ىلصمحەممەددەکردەوە دەیانگوت ئایینی 

ــالمی دەوری حەزرەت  ــالەمی ئیس ــاو ع ــافق دە ن ــانەوەی من ــورتی، م ــوردی و بە ک بە ک

ی شتیشی لە سەر بەڵگە و دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئایینی ئیسالم قەزاوەتی لە سەر زاهیرە و ئیسبات



 33تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

 شاهیدە، منافقیش دەڵێن موسوڵامنین بە زاهیری.

دڵی بەپرسیار، پرسیار لە خۆی و لە شعووری دەکا، دەڵێ ئایا هەست و شـعووری منـافق 

ڕوویـی بەکەڵکـرتە لە دووڕوویـی بـۆ گەل؟ و ڕوونـاکی چـاکرتە لە هەست ناکـا بەوەی: یەک

اوە: ئەقڵ و شعوور ئەگەر دە پاڵ حەیوانیشـی کەی، تاریکی بۆ گەل؟ ئەی بۆ دەکوترێ و کوتر 

تاریکایی و ڕووناکایی فەرق پێ دەکا و قازانج و زەرەر بـۆ گیـانی لێـک هەڵـداوێرێ؟ جـا بـۆ 

مەگەر منافق لە ئەقڵ و شعوور بەرییە؟ ئەدی ئەگەر بەرییە لە ئەقڵ و شعوور، چۆن مـوکەللەفە 

بکـوترێ: بەڵـێ، لە وەڵمـی ئەو ئەگەرانەدا و ئەو منافقەی بۆ بە تاوان حیساب دەکرێ؟ دەبـێ 

گومان منافق دەفامێ و دەزانێ بەڵم ئەو فاماندن و هەست و شـعوورەی دە خـراپەدا دەکـار بێ

دەکا، چونکە جاهیلە بە عاقیبەتی کار، بەرجەوەندی ئەوەی نەبـووە: دڕوو چانـدن هەر دڕووی 

ــێ دەڕوێ، ئەو بێ ــەرەڕۆیی و هەل ــی لە س ــدییەش ناش ــاع و بەرجەوەن ــۆ ئیقن ــتییە. ب واپەرەس

 و دەڕوانینە ناو دەروونی بە هەستەوە: 14دامەزراندنی دڵ دەچینە خزمەت ئایەتی 
 16ئایەتی 

لَـئِ ( 16) وم
ُ
الَلََة بِالمُهَدى َفَما َرِِبَت ِِّتَاَرُتُهمم َوَما  َك أ وُام الضَّ ََتُ َم ِیَن ا َتِدینَ اكاَّلَّ  نُوام ُمهم

بە کوێرڕڕێ و گومڕایی لەو سەودایەدا تێشکا  و بەەرڕیا  لێ  دا« ڕاس ی خودایا »ئەوانە ڕێی 

 نەبرد، و ڕێگای ڕاست و دروس یا  بەدی نەکرد.

 ئیتسان سێ بەشە: موسڵامن، کافر، متافق

خودای مەزن لە سەر حیکمەتی خۆی هەرسێکی بە بەڵگە و نیشانەی ئەخالق و سیفەتەوە 

شتی ئەزەلیــدا کە فیــرتەتەڵاڵیە ســـر لە ناســاندن و دەشــبێ بــاوەڕیه وابــێ کە هەرسێکیشــیان 

ِ بەشدارن:  شتی ئەزەلیـدا ســر دینێکی ئەساسـییە و لە  «روم» (23) الَِِّت َفَلَر اَلَّاَس َعلَيَْهافِْلَرَة اّللَّ

خودا ئەو خەڵکەی تەنیا بۆ تەنیاناسی خودای تەنیـا وەدی هێنـاوە و بەڕاسـتی دینـی پـایەدار و 

 دینەیە کە لە الی خوداڕایە.پتەویه هەر ئەو 

ڕا ئەو وێدا و لە کوێکدەشبێ ئەق  و زانست و شعوور وەگەڕ خەین و وەکار خەین کە بە 

ڕێیی، ئەو الدانە شتی ئەزەلی هەڵبڕاون و الیانداوە بۆ الی بێسـر دوو دەستەی کافر و منافق لە 

ِ دڵ بە عەجایبی دەزانێ لە بەر  دی خـوداش گـۆڕانی بە ر کســو دە «روم»( 23)ََل َتبِْدیَل ِخَلِْ، اّللَّ

 شتی ئەزەلی نابێ بگۆڕێ، ئەدی کافر و منالق چۆن گۆڕاون؟سـر سەردا نایە، واتا 

پێه ئەوەی بچینە سەر وڵم دەبێ ئەوەش قەناعەت کەین ئەوێکی نەنزانی و تێی نەچووین 
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جـا لە سـەر ئەو  پێامن وا نەبێ غەڵەتە و نییە، و نابێ واش حاڵی بین: دەبێ هەمووشت بزانین؛

ڕەنگە ئەق  جورئەت بە خۆ بدا و ب ێ: مەسەلەی ئیامن و کوفر واتا ئەو هەرای  ئینسان ئەساسە

حەق و بات ، ڕاز و تەلەسمێکی نیزامی نەزمی دنیایە لە بورد و تیرڕەسی زانست و ئەق ی ئێمەی 

ە جـوان تەماشـا ئینسان بەدوورە. و ئەوەی ڕێ دراوە بە مەی ئینسـان ئەوەیە ئـیامن و بـاوەڕی ب

 کەین و خۆی بۆ بکوتین و کفریه بە ناجەز سەیر کەین و خۆی لێ وەدوور خەین.

 ناویه دێرەدا: ئەق  و زانسـت و شـعوور ڕێـی وێنـابشـر ڕاز و ڕەمز و سوڕێکی سەرداپۆ 

ئەویه ئەوەیە: وەک خاوەن باوەڕ و ئیامن ڕێـی خـۆی پـێ حەقە و چـاکە و هیـوای دواڕۆژی 

ی خۆی پێ حەقە و باشە و هیوای پێیەتی. بەڵم ئەو تەفاوەتەمـان هەیە: پێیەتی، خۆ کافریه ڕێ

ئی خاوەن ئیامنان ڕەسووالنی خودا تەئیید و پەسندیانە، ئی کافران ڕەد دەکەنەوە، کەوایە دەبـێ 

ب ێین ئیامندار شاهیدی هەیە لە سەر ڕاستی ڕێگـاکەی، بەڵم کـافر شـاهیدی لە سـەر ڕاسـتی 

شـاهیدی لە سـەر الڕێیـی و ناڕاسـتی ڕێگـاکەی هەیە کە خـودا و  ڕێگاکەی نییە هیچ، بەڵـکە

 ڕەسوولن.

بە کوردی و بە کورتی، هەردوو ـ مومئین و کافر ـ ڕێگاکانیان پێ حەقن، و هیواشیان پێن، 

چونکە ناتواندرێ بکوترێ کافر دینی ئیسـالمی پـێ حەقە و بەڵم بە عەمـدەن ئەو حەقەی وەال 

کــردووە. پەنــا بەر خــودا و ڕەحمــی. لەوە بەوالوە بــاتاڵغە، نــاوە و دینــی نــابەحەقی قەبــووڵ 

 ڕۆدەچین بۆ الی بچین.

خودای خـاوەن حـیکمەت و حەکـیم، منـوونەی ئەخالقـی منـافق و ناپاکـان دێنێـتەوە و 

ێن بۆ عالەم، بە هۆی ئەو ئاکارانەوە. جا بـۆ تەماشـا کردنـی ئاکـاری سـردەیخاتە ڕوو تاکوو بنا

 :97یەتی ناڕەوایان دەچینە خزمەت ئا
 17ئایەتی 

َ ُ َذَهـَب اهّلُل بُِنـورِِهمم َوتَـرَ كَمَثلُُهمم ( 17) ْم َمـا َحـوم َضـاء
َ
ا أ قََد نَاراً فَلَمَّ َتوم ِي اسم ُهمم ِِف كَمَثِل اَّلَّ

ٍْ الَّ ُيبم   ونَ صـرُظلَُما
داسااتان و هەڵوێسااتی ئەوانە هەروەک داسااتانی کەسااێکە کە بە سەوش و تێکۆشااانێکی زۆر 

ئەو کااتەی کە « تاکوو خۆی و هاوااڵنی بەها ەی لاێ وەرکا ن»گی سێنێ یو دا ئاورێک هەڵکا

ئاورەکە هەڵگی ساا و دەوروبەری بە شاۆەی کاڕی ڕوونااک کا د، خاودای خااوەن سایکمەت 

بە »ەکااووژێنێ و خامۆشاای کااا، و ئەوان دە ناااو تاریکااایەتی تاریکاادا وەهێ ااێ دئاورەکەیااان 

 هیچ نەبینێ و هیچ هەتەرێک نەکا.، بە شێوەیەکی وا کە کاویان «سەرکەردانی
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 نجاوی لەو کافر بوونەی ئیتسانیسکر بەراوردێکی 

ی بەقەرە بۆمان دەردەکەوێ، دەبێ کافر لە 919وەک لە سێلەگرتن و هەڵسەنگاندنی ئایەتی 

هەوەڵەوە نەبووبێ پاش دامەزرانـدنی نەزم و نیزامـی ئـایینی ئیالهـی بە وەسـیلەی ڕەسـووالن 

ـًة َواِحـَدًة اكخزمەت ئایەتەکە پاشان ڕوو دە مەتڵەبەکە دەکەین: هاتبێتە ڕوو. دەچینە  مَّ
ُ
َن اَلَّاُس أ

ئینسان لە سەرەتای هاتنی بـۆ ژیـانی سـەر زەوی، تـا  ... يَن َوُمنِذِريَن شـرَفبََعَث اّللُّ اَلَِّبيَِّي ُمبَ 

بە یاسـای  دین و ئاین بووە و پاش حەزرەتی ئادەم. پاشان کە پێغەمـبەران هـاتنزەمانێکی یەک

ئاسامنی بۆ ناو عالەم، خودبەخود لە سەر ئەساسی فیرتەت بەشەر بـوو بە دەسـتە دەسـە. واتـا 

پەرەســت، یەک خوداپەرەســت، ئەوکــات ڕێگــای چەپ و ڕاســتیان گــرتە بەر خــۆ، یەک بت

پێغەمبەران مزگێنییان دا بەوانەی ڕێی ڕاستیان داوەتە بەر خـۆ و هەڕەشـە و ترسـیان دا بەوانەی 

 خواریان گرتۆتە بەر.ڕێگای 

شتی ئەزەلی یەکتاپەرەستی، زینەت و لەزەت سـر دڵ ئەوەی دەکاتە هۆی الدانی ئینسانی لە 

و زێڕ و زەنبەری دنیا چڵێسی نەفس و هەوا و تێنەگەیشنت لە هات و چوونی دنیا، ئەو کارەسات 

ونیان لە دیتنـی و هەڵوێستەیان بوو بە هۆی کەڕ بوونیان لە بیستنی حەق و بوو بە هۆی کوێر بو 

حەق. کە ئیرت تازە هەچەن هاواریان لێ کرێ ناگەڕێنەوە بەرەو حەق. بۆ تەئکیـدی ئەو ڕاسـتییە 

 :13دەچینە خزمەت ئایەتی 
 18ئایەتی 

ٌ َفُهمم الَ یَرمِجُعونَ كُصمٌّ بُ ( 18)  ٌم ُعْمم
کەڕن،  «یەک لە ساناد بیساو و دیاو و کاوتند و ئەوانە بە هۆی السارییان کەوتوونەتە دەر »

وپاڵن، ناتوانن وەکەڕێن. کونکە کەڕانەوە باۆ هەر الیەک بە هاۆی هااوار و هەرا و کوێ ن، الش

 بانگێشتنە، جا خۆ ئەوانە هیچ هاوار و هەرایەک نابیسن تا وەکەڕێن.

ــێئاوڕێککک حەلەمن بەڵم بە هــۆی : ئەو کەڕ و الڵ و کــوێرانە لە ئەســباب و وەســیلەدا ب

بوونە سواری ئەسپی تۆڕ و سەرکەش ناگەڕێنەوە تا هەڵنەدێـرێن و  دنیاپەرەستی و هەواپەرەستی

 نەکەونە کەنداڵی چارەڕەشی.

خودای خاوەن بەزە بە تەمسیلێکی واز لە منافق و کافر ناهێنێ بەڵکە چەن تەمسـیلێکیان لە 

سەر الڕێیان بەیان دەکا تـاکوو ئینسـان بە یەقیـنەوە بـاوەڕ بکـا کە ئـاوا نەزان و السـارن. وەک 

 .91و  13سیلەکانی ئایەتەکانی تەم
 19ئایەتی 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 33

وم ( 11)
َ
ـابَِعُهمم ِِف آَذانِِهـم ِمـَن كأ صم

َ
ٌْ َلمَعلُـوَن أ ـٌد َوَبـرم ٌْ َوَرعم ـَماء فِيـِه ُظلَُمـا َصِيٍب ِمَن السَّ

ِْ واهّلُل ُُمِيٌط بِالم  َموم
م وَاِعِق َحَذَر ال  فِِرينَ اكالصَّ

وەکوو داستانی کەسانێک وایە بارانی بە وڕەم و یا ئەوەتا بەسەرەهات و داستانی ئەوانە هەر 

بە لووزەویان هێ ش کاتە ساەرێ لە ئاساامنەوە و لە هەماان تاریکیشادا هەور و کەخاامخە دان 

ئاڕاستەیان بێ لە ت سی هەورە ت یشقە ەامکیان بخەنە کوێیان، نەکا ت یشاقە لێیاان دا و نا ن 

 داوە.خودا دەورەی لەو خودانەناسانە « خەبەر لەوەیبێ»

 پوختەیەک لە سەر ئەو حاڵەتە:

حاڵەتی ئەو منافق و کافرانە لەمەڕ پەرێشانی و سـەرگەردانییان، وەک کەسـانێک وان کە لە 

شەوی تاریـک و تنـۆک و ئەنگوسـتەچاودا لە چـۆڵ وبیابـانێکی قـاقڕ، بـارانێکی بەغـوڕەم لە 

تێ هـیچ کـوێ یق و هۆڕی چەخـامخەدار دایـانگژێشـرهەورێکی ڕەش و تاریک بە گرمەگرم 

یقە و نەعرەتەی شـرنەبێ خۆی تێ ڕاکەن، لە ترسی ئەوەی بریسکە لێیان نەدا و بۆ وەی دەنکی 

نەکا و پەردەی گوێیان نەتەقێنێ و زراویان نەچێ، سەری قامیکان بخەنە نـاو هەور گوێیان کەڕ 

 گوێیان.

هەورە تریشـقە  ئەگەر دڵی بەپرسیاریش پرسیار کا و بڵێ خودا بۆ لە ناویان نابـا و بە گـڕی

 نایانسووتێنێ، دڵ هەر بۆخۆی دەڵێ ئەوانە بۆ چاژتنی عەزابی زۆر شایانن بۆ مانەوە.

سەیر کە لە سەرگەردانی و پەرێشانی حاڵی ئەوانە چ دەکەن لەو کاتە سـەخت و بەسـامەی 

 :91تووشیان هاتووە، بڕوانە لە سیامی ئایەتی 
 21ئایەتی 

بم كیَ ( 21)
َ
ُْ َُيمَطُف أ ـاء كَّ َصاَرُهمم اُد المََبم ََ لََم َعلَيمِهمم قَاُموام َولَوم  ظم

َ
َشومام فِيِه َوإَِذا أ َضاء لَُهم مَّ

َ
َما أ

بمَصارِِهمم إِنَّ اهّللَّ 
َ
ِعِهمم وَأ َهَب بَِسمم ٍء قَِدیرٌ ِك لََعَ  اهّلُل ََّلَ م َْ   

و کوێ یاان کاا، تەماشاا لەو کاتەدا لەوانەیە نووری کەخامخەی هەور ناووری کاوانیاان بەرێ 

یخەی هەور دەهاات و ڕووناکاایی دەدا و بەر پێای خۆیاان دەدی دەکەونە ڕێ، و شا هەرکات 

لەبەر کەوج و نەفامییاان »هەرکات تاریکایان لێ دادەهات هەڵوێستیان دەک ت و ڕادەوەستان، 

کااار  ئەکەر خاودا بیویسااتایە و سەزی بکا دایە کاوێ و کاویااانی بە یەکجااری لە« نانادەزانی

 دەخسو، کونکە خودا هەموو شتێکی لە توانادایە و پێی دەک ێ.

 تێڕوانیتێکی هەستیارانە لە متافق

منافق ئەوەی ڕایدەنێ و بەڕێوەی دەبا باوەڕی ناو هەستی دەروونیەتی، هەڵوێستی ویسـتی 
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ئەقڵ و زانسـت و شـعووریەتی، بـۆیە بە هـیچ پەنـد و بەڵـگە و دەلیلێـک لێـی ناسـتێندرێ و 

دراوە و بە هیچ دەروویەکدا ڕێگای لێ دزین نـادا. ئەوە نـابێ زۆر بە سـەیر و عەجایـب نەستێن

بزانین، چونکە دڵ ئەگەر ڕەش هەڵگەڕا و تاریک بوو و هەسـتەی ئەقـڵ و شـعووری بە هـۆی 

توومانی هەوای سەرەڕۆیی لە هەست و خوستی واقیعی کەوت، ئەوکات بە پێـی ئەساسـی تەم

، واتا حەق الچوو باتڵ هات، شەو ێەکەوێتە دایرەی منافق و کافر نیزامی عیللەت و مەعلوول د

نابن یانی زەمان یا شـەوە یـا ڕۆژە، ئەگەر شـەو هات و ڕۆژ ئاوا بوو، دنیا شەو و ڕۆژە، پێکەوە 

گومان چۆنیەتی خۆی کە تاریکاییە دەنوێنێ، ناکرێ کەیفییەتی ڕۆژ لە خۆ نیشان بدا داهات، بێ

شتی خۆی دەنوێنێ، ناکرێ تاریکایی شـەو لە خـۆ سـر ڕووناکایی  و هەروا ئەگەر ڕۆژ هەڵت،

« اءســر ئی»سـووڕەی  19نیشان دا. بۆ ئیقناعی دڵ و ڕاستی ئەو مەبەسـتە سـاڵوێک لە ئـایەتی 

 دەکەین:

شاەو و   «اءساا: ا» (73) ةً صــروََجَعلْنَا اللَّيَْل َواَلََّهاَر آیَتَّْيِ َفَمَحْونَا آیََة اللَّيِْل وََجَعلْنَا آیََة اَلََّهاِر ُمبْ 

ڕۆژما  نیشا  دا  بە دوو نیشانە: شەوما  تاریک ەەڵگێڕا، ڕۆژیشام  ڕوونااک کارد تااکوو ەاۆ باێ باۆ 

 دینت.

بوو کە زەمان دوو وەرزە: یا شەو یا ڕۆژ. دیـن و ئـایینیش دوون: یـا ڕەحامنـی یـا سابیت 

وو دەسـتە کـافر و منـافق شەیتانی. ڕەحامنی ڕووناکە، شەیتانی تـاریکە. لەسـەر ئەو یاسـایە د

تاریکن و شۆق نادەن و نـایەنە سـەر سـیفەتی ئاینـدارانی خـودا کە چـاک و پـاکییە. هەروەک 

ڕەقیـیە و خـوار و ڕەحم و دڵئیامنـان کە بـێئیامندار دڵ ڕووناکن قەت نایەنە سەر سیفەتی بێ

 خێچ.

ئەویـش ئەوەیە: دڵ دەیهەوێ ڕەفعی ئەو گومانەی بکا کە لەو بابەتەدا بەرۆکـامن دەگـرێ، 

ڕووناکی و تاریکی شەو و ڕۆژ دەسکاری خودان و دەسکاری نـاکرێن، چـۆن هـاتوون هەر وا 

دەبن. دەبێ کوفر و ئیامنیش دەسکاری خودا بن؟ نا نا، کوفر و ئـیامن دەسـکار و هەڵبـژاردەی 

 ئینسانن، ڕێگای دەسکارییان هەیە و ڕەوایە، ڕۆژ و شەون بۆ تەمسیل و منوونە هێناونەوە.

دڵـی منـافق و کـافر عەجایـب و سـەیر نیـیە لەوەوبەر ڕامانگەیاند خوار و خێچی و ڕەش

چونکە نیزامی عیللەت و مەعلوولی ئاوایە کە عیللەت هاتە جێ، مەعلوول دێتە جـێ، واتـا دڵ 

 ئەگەر تاریک بوو و ڕەش داگیرسا، حەق چاو ناکا.

شت و فیرتەتـی پـاکی ر ســبەڵم دەبێ ئەوە بە سەیر و عەجایب چـاو کـرێ کە چـۆن ئەو 
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وگۆڕ کرا بە ئاکار و خەسـڵەتێکی دووڕوویـی منـافقی. دیسـان ئەگەر بە وردی ئەو ئەزەلی ئاڵ

لە دنیـای بە سـەیر و بازاڕەی دنیای کوفر و ئیامن سەیر کرێ هەسـت بەو ڕاسـتیەی دەکەیـن و 

خـودا  شتی ئەزەلی دەچیـنە دەرێ. ڕاسـتییەکەش ئەوەیە:سـر ئاوەژوو بوونەوەی  عەجایب زانی

هاوارمان دەکاتێ بەوەی: ژینی دنیا گاڵتە و گەمە و بادی هەوایە، ژینی دنیا هـۆی خەڵەتانـدنی 

بـکە و زۆر بە چـاوێکی « حەدیـد»ی 91هەوایانە. بـۆ ڕاسـتی ئەو بـابەتە سـەیری ئـایەتی بادی

 وردبینانە لێی بڕوانە:

ٌْ َولَْهٌو َوِزي ْنيَا لَِع َما اْلَيَاُة ادلُّ نَّ
َ
ْوََلِد كْم َوتَ كنٌَة َوَتَفاُخٌر بَيْنَ اْعلَُموا أ

َ
ْمَواِل َواأْل

َ
َمثَِل كاثٌُر ِِف اأْل

َْ الْ  َِ ْع
َ
ا ُثـمَّ یَ كَغيْث  أ اُه ُمْصَفرا اَر َنبَاتُُه ُثمَّ یَِهيُج َفََتَ وُن ُحَلاًمـا َوِي اآْلِخـَرِة َعـَذاٌب َشـِدیٌد كـفَّ

 ِ ْنيَـا إَِلَّ َمتَـاُع الُْغـُرورِ  َورِْضَواَوَمْغِفَرٌة ِمَن اّللَّ بگە  و تێا  «ئەی ئینساا » «حدیاد» (33)ٌن َوَما اْلَيَاُة ادلُّ

ئەوڕش »بەرجەوڕند بن ژینی دنیا گەمەیە و لەخۆبایی و خۆڕانانی شایی بەخۆیی و جاوانی و رارڕ عەوالدی 

وڕ عەجایا  و خەنای  وڕک داچناوێکە کە بە ەۆی بارانە سەوز بووڕ، خاوڕنی خاۆی« ئەگەر بەرجەوڕند بی

ویشااک دڕبااێ و بە زڕرد ەەڵااگەڕاوی « ئەو جەنەتە خەمااەوڕ»بەرڕ بەرڕ « سااەیر کە ژیاارانە»گێااڕاوڕ، بەاڵم 

گومااا  عەزاب و بەخشااین و لەو سەریشاای بێ« بە کاااوکۆتی بەربااا دڕیبیناای»چاااوی دڕکە  و لە پاشااا  

 «.بۆ گەوج و نەزانا »ژینی دنیا مایەی خەڵەتا  و رریوڕ « نەتیجە»ڕڕزایەتی خودا ەەیە 

تەعاال ئەوەمان پـێ دەڵـێ و ڕادەسـپێرێتێ، وریـا بـن زێـڕ و ئەو هاوار و بانگەوازەی باری

ــا لە  ــان نەک ــا ئاوەژووت ــی دنی ــبەر و زینەت ـــر زەم ــا، و س ــان نەک ــی و بەرەو خۆت شتی ئەزەل

ە. ئەوە هەڵوونەخەڵەتێنێ و وازوو پێ لە حەق بێنێ. ئەگەر خلیسکوو برد و هەڵدێران، ناگەڕێنەو 

 بوو هۆی ڕوو وەرگێڕان لە ئایینی بەحەقی خودا و گەڕان بە فاسق و منافق و کوفر.

وا هەست پێ دەکرێ هێنـدێک  91و  13لە هەڵسەنگاندن و هەڵگێڕ و وەرگێڕی ئایەتەکانی 

بـاز نەدرێ بە لە وشەکانی ئایەتەکان ڕازیان دە ژێردا هەبێ کە پێویست بەوەی دەکەن ئەو ڕازانە 

 .سەریاندا

ْصابَِعُهمْ »بۆ منوونە وشەی 
َ
دا هەروەک بە یاسا کراو دە ئادابی عیلمی نەحو 13دە ئایەتی « أ

ْصابَِعُهمْ »
َ
تا قامکەکان بە تەواوی، نەک سەریان. خۆ ئەوەش یەقینە قامک هەمووی اجەمعە، و « أ

اوا بێ: لە نابێتەوە، کەوایە دەبێ مانای ئایەتەکە لەو بارەوە ئدە کونی گوێ ڕاناکرێ چونکە جێی 

یقە و شــرترسی هەورە تریشقە سەری قامکیان دەخستە کونی گوێیان تاکوو لە بیستنی ناڕەتە و 

هۆڕی هەوران بەدوور بن. جا با حەول دەین ڕازی ئەوەی وەدۆزین خودای تەعاال بـۆ وشـەی 
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ْصابِِ»
َ
ڵمی اری کەالمی ئیالهی نەدەین، بەڵم و سـر ی دەکار کردووە، پێشەکی دەبێ خۆ لە ئە«أ

ڕەش و دڵ و هەستی بزۆزیش لە بیـر نەکەیـن، دەبـێ لەو بـارەوە ئـاوای بـۆ بچـین: منـافق دڵ

ورەیـی خـۆی نەزانـانە هیـوا و بێدەرمانی و بێسەرلێشێواوە، بۆ وەی دەبێ لە تاوی دەردی بێ

تێکۆشێ هەموو قامکی ڕۆبەرێتە ناو گوێی، هەروەک سەرلێشێواو لە تاو دەرد و سەخڵەتی زۆر 

 ە بە قامکیدا دەنووسێ دەیبڕێ و قەڵتی دەکا، ئەگەر وا نەبێ دەبێ بکوترێ: نەزانراوە.وا هەی

  اوە:و د لەئاوڕدانەوەیەک 

پاش ئەوەی خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم، ئینسانی لە هەڵوێستەکانی ئینسـانی واتـا 

ەک مـومئین، شتی ئەزەلی النادا و سـر مومئین و کافر و منافق بە باشی تێگەیاند، کە ئی وایە لە 

وپەنا الدەدا و دەدۆڕێ وەک کافر، ئی واش هەیە دێڵە دێاڵنە و ئی واش هەیە ڕاستەوخۆ بێ پێچ

حیزە حیزانە بۆ بەرجەوەندی کـاری دنیـای هەر جـارەی ڕوو دە الیەکـی دەکـا، ئەگەر دەگـاتە 

ڵـێ مومئینان دەڵێ دەگەڵ وەم و وەک وە موسوڵامنم، ئەگەر دەشگاتە هـاواڵە شـەیتانەکانی دە

دەگەڵ وەم، گورگە و دە کەوڵی مەڕدایە، بە پێی ئەو یاسایە ئینسان بوو بە سێ دەستە: مـومئین، 

 کافر، منافق.

ە تـا ارحـم الـراْحّيکە خـودا  نج دەینێ دەرکی ئەو ڕاستییەی دەکەیـنسـر ئەدێرەدا ئەگەر 

داری بەر دەروازەی گۆڕ و تا خوداحافیزی ئەق  و شعوور و هەست لە لەشـی واتـا مـردن دەس

عەبدی نابێ بەڵـکە هەر هەرای دەکـا و دەیالوێنێـتەوە بەڵـکە وەگەڕێ بـۆ الی خـودایەکی کە 

ئینسانی کردۆتە خەلیفەی خۆی و هەروا دە ڕۆژی حیسابیشـدا بەهـانە نەگـرێ پـیلە نەکـا ب ـێ 

 خودایە دەرگات زوو لێ پێوەدام، دەنا دەگەڕامەوە.

بەرداری ئینسـان بەزەیە، و دەسرین خاوەنبۆ بە ئیسبات گەیاندنی ئەوەی کە خودا بە بەزەت

 :39نابێ، تا ماڵوایی یەکجاری لە دنیا دەچینە خزمەت ئایەتی 
 21ئایەتی 

ُبُدوام َربَّ  (11) ُيَها انلَّاُس اعم
َ
ِي َخلَقَ كیَا أ ِیَن ِمن َقبملِ كُم اَّلَّ  مم َتتَُّقونَ كمم لََعلَّ كمم وَاَّلَّ

کە ئێوە و خەڵکی پاێش ئێوەشای دروسات کا دووە، ئەی ئینسان، هەر ئەو خودایەی بپەرسو 

 لێتان داوایە خۆتان بپارێزن، لە بێ ئیتاعەتی ئەو خودایە.

 تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەالی پوختەی مەبەستی ئەو ئایەتە:

دیارە وەک لێی حاڵی بووین و تێی گەیشتین لە پێشدا، خودای خـاوەن بەزە پـاش ئاشـکرا 
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نسانی کە مومئنیش دەبن و کـافریش دەبـن و منـافقیش دەبـن و کردنی خەسڵەتی ئینسانی لە ئی

کافر بوون و منافق بوونەکەشیان لە ڕووی خۆ دۆڕاندن و خۆ فرۆشـتنیانە بە دنیـا، حەکـیامنە و 

دابەزە لە کەری شـەیتان و فیـل سـوار »ئەی ئینسـان »میهرەبانانە ڕوویان تێدەکا و پێیان دەڵـێ: 

ــڵ و شــعوور کە چەکــی ڕۆژی  ــاوار و هەرای شــەڕە دەگەڵ لەشــکری جەهــل و مەبە، ئەق ه

سەرەڕۆیی، دەکار کە و وەگەڕ خە وەرە ڕوو بکە خودایەکی کە ئەتۆش و خەڵکی پـێش تۆشـی 

وەدی هێناوە لە نەبوو، وە ناشتوانن لە دایرە و جوغزی حەوزەی دەستەڵت و قودرەتی هەڵێن و 

 بچنە دەرێ. 

ڕەپاڵ خەین، دەزانین ئەو دواندنەی خودا  یدیارە ئەگەر نەختێک سەرنج دەینێ و ئینسافیش

 ، واتا هەم جووڵنەوەی ڕەحمە، هەم هەڕەشەیە.یەەانییەبەو شێوە، هەڕەشەی بەز 

دێـرەدا هێنـاوە،  #رّبـی$ڕەنگە پرسیار بکرێ دێرەدا خودا بۆ زیاد لە سیفەتەکانی، سیفەتی 

دیهێنانە و تەربیەتە، جـا خـۆ دەبێ دڵ ئاوا وڵم داتەوە و بڵێ: ئەو جێگایە باسی خوڵقاندنە و وە

 شایانی خوڵقانە و وەدیهێنانە.« رّب »دیارە سیفەتی 

هاوتا پـاش ناسـاندنی زاتـی پـاکی تەنیـای ئاوڕدانەوەیەکی بەهەستەوە: خودای پاک و بێ

پەرەسنت. ئەوەش نیشانەی نەزمـی هەمـوو نیـزامێکە واتـا تـا خۆی جا ئەمر دەکا بە ئینسانی: بم

 و ئیتاعەی لێ ناوەشێتەوە و نایەتەوە و ناگاتە حەددی کەماڵ.ێ، پەرسنت سـر شت نەنا

جا لە سەر ئەو ئەساس و یاسا دروستە، خودای تەعاال بۆ ئیسباتی زاتی خۆی و دەعـوەتی 

کەر واتـا: ئەنفـوس و ئافـاق، یـانی نهێنـی و عەبدی بۆ پەرستنی بە دوو بەڵگە و دەلیلی قـانیُ

 ئاشکرا، ئینسان بانگ دەکا و دەیدوێنێ.

بۆ گەیشنت بە ڕاستی و دروستی ئەو مەبەست و مەتـڵەبە دەبـێ بە نـووکی تیـژی ئەقـڵ و 

بپشکنین تاکوو ڕاسـتی و  99و  91شعوور و زانستی عیلمی عەڕەبی وشە بەو شەی ئایەتەکانی 

 دروستی هەموو الیەکامن بۆ دەرکەوێ.

 بە چەن دەلیل خودا دەناسین؟

ەتەنێ تەحویلی بنچینەی خـانووی ئەقـڵ و دەلیل وجوودی زاتی خودای ب 1سەرەنجام بە 

ن واتـا نهێنـین، سێشـیان «ئەنفوسی»دەلیالنەش دوویان  1ئیامن دەدەین و دایدەمەزرێنین. ئەو 

دا هەست پێ 91دە ئایەتی « ئەنفوسی»ن واتا ئاشکرا و زاهیرین. دوو دەلیلە نهێنییەکان «ئافاقی»

تێی بـڕوانە و لێـی  91دەکرێن. ئایەتی دا چاو 99دەکرێن، و سێ دەلیلەکەی دیکەش دە ئایەتی 
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ي َخلَقَ  وەکۆڵە: ِ یَن ِمن َقبْلِ كاَّلَّ ِ خودا عەبد بانگ دەکا و پێی دەڵێ: هەر ئەو خودایە   مْ كْم َواَّلَّ

بەر چاو کە، تا ئەوە بزانی ئـێمە دەورو هێناوە. دێرەدا بپەرەسنت کە ئێوە و ئی پێش ئێوەشی وەدی

وەدیهاتوویەک وەدیهێنەرێکی دەبـێ هەبـێ لە ژێـر نـاوی هاتووین، خۆ هەموو نەبووین، وەدی

خالق و مەخلووق، خۆ ئەوەش یەقینە: لە هەموو بارێکەوە وەدیهاتوو دەبێ لە وەدیهێنەر جـودا 

بێ، چونکە وەک یەک بوونیان خیالفی ئەقڵ و عیلم و نیزامە، واتـا خـالق لە مەخلـووق دەبـێ 

نایی، تەنیایی، جـووتی. لە ئاکامـدا دەگەیـنە ئەو جودا بێ لە هەموو بوارانی: بوون، ئیرادە، توا

الق خـودایەکی ئەزەلـی و ئەبەدی و بەتوانـا و بەتەنیـا یـانی خـبەرهەمە کە ئەو وەدیهێنەرە واتـا 

ئەزەلی بوون پێشی نەکەوتبێ. ئەبەدی، دوایی نەبێ. ئە ئەو دەلیل و بەڵـگە ڕازاوە بە عـیللەت و 

. 9. ئیسـباتی خـالق: وەدیهێـنەر 1و دەلیلیشـن: مەعلوول پێی دەکوترێ دەلیلی ئەنفوسـی. دو 

ئیسباتی وەدیهاتوو: مەخلووق. دیارە پێکهاتنی ئەو عیللەت و مەعلـوولە بە زانسـت و ئەقـڵ و 

 شعوور دێتە ڕوو کە لێڕا بەو نەتیجە دەگەی خالق هەیە و دەبێ هەشبێ بەو کەیفیەتەی باس کرا.

یرییەکە کە لە سەر ئیسباتی وجوودی خـودا دەلیلە ئافاقییەکە، واتا زاه 9دەچینە سەر باسی 

 خۆ نیشان دەدەن.

دیارە دڵـی هەسـتیاری خـاوەن ئەقـڵ و شـعوور بە یەقیـنەوە ئەوەی سـەملاند کە هەچـی 

وەدیهاتووە واتا مەخلووقە، دەبێ وەدیهێنەر واتا خالقی هەبێ و وەک ویش نەچێ لە هیچ بـوار 

ادە و مەشییەتدا، لە زانسـت و دەسـتەڵتدا و ... لە و بارێکەوە، واتا لە بووندا، لە توانادا، لە ئیر 

، جـا اهەچی دەیکا و دەیهەوێ بیکا تەنیا بۆ خۆی بێ و نیازی بە غەیری خۆی نەبێ یاریدەی بد

نیـاز. کە لە سەر ئەو ئەساسە پێی دەکوترێ خەلالقی موتڵەق، واتا وەدیهێنەری سـەربەخۆ و بێ

ئەگەر  99تی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئـایەتی بەڕاستی هەر ئەوەش دەبێ خودا بێ. بۆ ئیسبا

بە وردی و زانستەوە زەین بکرێتە ناو دەروونی وشەکانی، بەڵگە و دەلیلی ئافـاقی واتـا ئاشـکرا 

 چاو دەکرێن لە سەر وجوودی خالقی بەتوانا و بەنەزم و نیزام:
 22ئایەتی 

ِي َجَعَل لَ ( 22) َماء بِنَ كاَّلَّ رمَض فِرَاَاً وَالسَّ
َ
َرَه بِـِه ِمـَن ُم األ خم

َ
ـَماء َمـاء فَـَ نـَزَل ِمـَن السَّ

َ
اء وَأ

ِْ رِزمقاً لَّ  لَُمونَ كاثلََّمرَا نُتمم َتعم
َ
نَداداً وَأ

َ
 مم فاَلَ َِّتمَعلُوام هّلِلِ أ

بە هەمااوو »زەوی بااۆ کاا دوون بە ڕایەب و بااۆی ڕاخسااتوون « خااودای ئێااوە ئەو خااودایەیە»

و لەو بناا بەرزەوە ئااو « وەک کەتا »ساەرتان و ئاساامنی باۆ هەڵاداون لە « کەرەسەی ژیاانەوە

و بۆشای »دەڕژێنێتە خاوار تااکوو هەماوو بەروباووی ژیانتاان بە هاۆی ئەو ئااوە باۆ بڕوێناێ 
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« شەریک»کۆن هاوتا « دەیجا کە ئەوەو کاو ک د و زانیتان و هەستوو بە ڕاستی ک د« ڕواندوون

 بۆ ئەو خودایە پەیدا دەکەن.

وردیه لە  بەراوردێکیو  رد و هەڵوێستی ئەو ئایەتە پیرۆزەەراوەلە ب تێڕوانیتێکی هەستیارانە

 وشە جوانەکانی کە ئەو ئایەتەی پێ ڕازاوەتەوە:

شت و فیرتەتی ئینسـانی کە هەسـت و سـر خودا بە ڕاشکاوی و بە ئاشکرایی هەرا دەکا لە 

ــ ــاتەی وا بە نەزم و نی ــێ: ئەی ئینســان ئەو خــودایەی کە ئەو کائین ــ ە، دەڵ زام و شــعوور و ئەق

وپێک و پڕ لە نیعمەت بۆ ژیان و حەسانەوە و حاوانەوەی ئێوە و باقی گیانلەبەران هێناوەتە ڕێک

ڕوو وەگەڕی خستووە و ڕامی کردووە، شایانی پەرسـ  و ئیتـاعە کـردنە، بـێ لەوی کەس بـۆ 

حەتا خۆشی بەخێو کا   جـای ئەوەی لە دەستی نایە  کەس پەرس  نابێ، چونکە بەغەیرەز ئەو

ئەق ، شعوور، ویژدان، ئینساف، دە سەیر کەن لەو ئاسامنە  ،انێ چ ە کایەک بڕوێنێ. ئینسانبتو 

بێ کۆڵەکەیە چۆنی لەنگەر پێ گرتووە، دە تێفکرن لەو دوو چرا گرشـەدار و بەشـۆقانەی وەک 

مانگ و ڕۆژ، چۆنیان هەڵدەخولێنێ بۆ هەڵخوالنی دنیا و حیسابگەری، دە بـڕوانن لەو زەویـیە 

ئەستێور دەکا و چۆنی ئاوس دەکا و چۆنی دەزێنێ بۆ بەردەوامی حەیات و ژیـن،  خڕەی چۆنی

دە بڕوانن لەو هەموو جۆرجۆرە ڕەنگ و دەنگ و شک  و دیمەنەی دە حەیوان و ئینسان و میـوە 

و گیاوگوڵ و دانەوێ ەدا هەیە و چاو دەکرێ، ئەگەر بەو هەمـوو بەڵـگە و نیشـانانەی کە دایـمە 

ونی خودایەکی تاق و هەربوو و هەر دەبێ، نەتوانی بە خـۆتی بسـەملێنی و هاواریانە لە سەر بو 

گومـان لە باوەڕ بکەی کە خودا هەیە و هەر ئەویه بـۆ پەرسـ  و هـاوار و داد دەبـێ. ئەوە بێ

 نزمرتی، نەبوونت باشرتە لە بوونت چونکە هیچ ئەرزشێکت نییە. ەهەرچی بوونەوەر 

ر تێڕوانین بکـا لە نەزم و نیزامـی ئەو کائینـاتە هەر گیانێکی خاوەن هەست و شعوور ئەگە

ڕامان و دامان سەر نەوی دەکا و کڕنـۆش دەبـا بـۆ ڕانەر و دانەری کە خـودای بـێ بەنەزمە، بێ

شەریک و زانایە، بۆ منـوونە ئاسـامنی بە دوو چـرای گرشـەدار بـۆ حـاوانەوە و حەسـانەوەی 

ڕا دەبـارێنێ، ەنـگەر پـێ گرتـووە، لێـیگیانلەبەرانی سەر زەوی بە گشتی و ئینسان بەتـایبەتی ل

، بـای لێـڕا هەڵدەگیرسـێنێ، کەسـێک ئـاوا بـۆ ێڕووناکایی لێڕا دەنوێنێ، تاریکایی لێـڕا دادێنـ

بەرداری نـاکەی؟ حاوانەوە و حەسانەوەت دنیات بۆ وەڕازێنێ ئەتۆ سساس و ملکەچی و فەرمان

ئیهانە بە ئەقـ ە، بە ویـژدانە، بە حەیا دەکەی؟! ئەوە بنەما و بێئەدی هەر ئی نەفس و هەوای بێ

 شعوورە.
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 (، )بساطا ( سەیر کە)فراشا  

کە بە هـاتنی « فراشا»ئاوڕێک وەسەر هێندێک لەو واژانەی لە ناو ئایەتەکەدا هاتوون وەک 

ئەو سیفەتە زەوی لە هێندێک شوێنی دی بە جودا لەو فراشەنە هاتوون دڵ بە الیەکـدا دەبەن کە 

ِ ، «بق:ە» (99) فَِراشاً ەوە، مەسەلەن: تنایە ناساندەگەڵ نەزەری زەوی مـّد اَلرض  ،«ناو » (13) اً طاَسـب
وپۆڕ بــێ وەک ڕاخەری زەوی وا هەســت پــێ دەکــرێ، پــانمانــای ئەو وشــانەڕا  لە ،«رعااد» (9)

ناس نەزەریان وا داوە: زەوی خڕە وەک شووتی فەڕشی، دەگەڵ ئەوەی زانایان و پسپۆڕانی زەوی

 وایە. 

فراشـا، نین هیچکـام لەو دوو نەزەر و بەرداشـتانە: هەم مانـای واژەکـانی )جا بۆ وەی بتوا
پەسند ناسان بە زیاد دەرنەچن، ڕێگایەکی ئەقڵ و زانست، هەم نەزەری زەوی(بساطا، مّد اَلرض

و واقعــی بگــرینە بەر. ڕێگــاکەش دەبــێ ئەوە بــێ: بەو هــۆیە کە زەوی زۆر گەورەیە، هەمــوو 

سەی ژیانی لە سەر دامەزراوە و دابین کراوە، وەک ڕاخەرێکی پان گیانلەبەرێکی بە هەموو کەرە

و سفرەیەکی بەرباڵو دێتە زەینەوە بـۆ حـاوانەوە و لەسـەر دانیشـنت، دیـارە خـودای تەعـاالش 

 (فراشـا، بسـاطاعەبدەکانی بەچی زۆر ئاشنا بن و حاڵی بن، بەوێدا بۆ الیان دێ، جـا بـۆیە بە )

 زەوی پێ ناساندوون.

کە زەوی مەرکەزی ژیانی گیانلەبەرانە و دەشبێ بژیوی گیاندارانی تێدا دابین  لەو الیەشەوە

تەواوی ئەجزای لەشی زەویدا هەبـێ دەنـا دە بکرێ، ئاو کە مایەی حەیاتی هەموو شتێکە دەبێ 

ناتوانێ و ناکرێ زەوی ژینی گیاندارانی تێدا بێتە جێ، جا لە سەر ئەو ئەساس و یاسایە بـۆوەی 

و ئەجزای لەشی ڕابگا دەبێ خڕ بێ وەک گۆ، دە ناو دەریای ئاودا وەجـووڵێ زەوی ئاو بە هەمو 

ناسان. بۆ ئەو ڕاستییە بـۆ الی ئـیامم فەخـری ڕازی بچـین لە و بخولێتەوە بە پێی نەزەری زەوی

 دا، بە قۆناغی ئیقناع و باوەڕ دەگەی.99لە ئایەتی  (فراشاکاتی نەزەردانی لە سەر مانای )

ات گەیی و دڵ باوەڕی کرد کە خودای حەکـیم و عەلـیم خـۆی بە پاش ئەوەی کە بە ئیسب

ئەقڵ و شعوور و حیس ناساند و دەنا و هەستی واندا جێی خۆی کردۆتەوە، دەیـهەوێ بـۆوەی 

ئەو ئامرازە ژیر و چاالک و زیتانەی ئەقڵ و شـعوور و هەسـتی حیسسـاوی بە یەقیـنەوە بـاوەڕ 

هاوتا هەیە و دەشبێ هەبێ بۆ ڕاگرتنی بـوونەوەر بکەن کە خودایەکی وا بەتوانا و بەزانست و بێ

شتی ســر و نیزامی حەیات، بەرنامە و یاسایەکی هەمیشەیی بێ عەیب و هەڵە و پەڵە کە دەگەڵ 
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حەیات دژایەتی نەبێ، بە ناوی قورئان بخاتە ژێر دەستی وان و ڕاینێ لە بەر ڕووناکـایی شـۆقی 

ــ ــت و ئەق ــت و زانس ــامرازانەش: هەس ــتیان و ئەو ئ ــڕوانین و هەس ــۆی تێ ــعوور، بە ه ڵ و ش

بەرجەوەندی تەواو و واقعیەت و ڕاستی هەموو ڕاستییەکی لـێ وەدەس خەن تـا بەو قەنـاعەتە 

بگەن خودا خۆی حاشار نەداوە لە هـیچ حەیـات و گیانێـک. ئەوە حەیـات و گیـانی دۆڕاو و 

امۆشی سپاردووە، بە هۆی هەوا و هەوەس و ئەوینداری دنیایە، ئەوی وەال ناوە و بە فەر  ەگۆڕاو 

 سەرەنجام وەبیر دێندرێتەوە ئەو لە بیر برنەوە و فەرامۆشکارییە.

دەچینە ناو ئەو باسەی کە خودای تەعاال کەالمی هەمیشەیی خۆی )قورئان( کە بە عینوانی 

ئەو یاسا ڕەوانەی سەر ئینسانی دەکا، لە شک و گومانیشی تەبرەئە دەکـا، هەروەک لە سـەرەتای 

ِ $ویەتی: سووڕەیەدا فەرمو  َْ ِفيهِ كالْ  َك َذل ئەو قوڕئـانە گومـانی تێـدا  #ُهًدى لِلُْمتَِّقَّي  تَاُب ََل َريْ

 نیشاندەرە بۆ پارێزگاران.نییە، ڕێ

وهەروا ئینسانی لەمەڕ باوەڕ و ئیامن بە سێ دەستە ڕادەنێ و دەناسێنێ: مـومئین و کـافر و 

امی کائینـاتی لە سـەر ئەساسـی منافق. بەڵم خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم هەر وەک نیز 

تـا لە  سـەر اوکەوتـی ئینسـانیه و عیللەت و مەعلوول ڕاناوە و دایناوە و لە سەر هەموو هەڵس

هەموو ئیـدیعای داوا و مەبەسـتێکی کە هەیەتـی و بـیهەوێ، بەڵـگە و دەلیلـی لـێ دەخـوازێ 

ەی لە خـودا هەروەک ئینسانیه بۆ ئیقناعی دەروونی لە سـەر بـاوەڕ و ئـیامن بورهـان و بەڵـگ

ـــل دادەمەزرێ و ســــر دەوێ، چـــونکە ئەوە یاســـایەکی  شتییە دڵ و ئەقـــ  و دەروون بە دەلی

 دادەسەکنێ و وەقرە دەگرێ و ڕێگای جووڵەجووڵی لێ دەبڕێ.

کە دەوێدا خودای تەعاال لە ئینسـانی داوا دەکـا:  32بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

بەڵکە ئی غەیری خودایە، دەلیل ڕانـێ، و  ەکە ئی خودای ئەگەر لەو قورئانە دە شک و گوماندای

 یا سووڕەیەک النی کەم لەوانی کەم وەک ئەو ڕانێ.
 23ئایەتی 

ـَهَداءكَوإِن ( 13) َُ ُعـوام  تُوام بُِسوَرٍة ِمن ِمثملِـِه وَادم
م
َا لََعَ َعبمِدنَا فََ نلم ا نَزَّ م ِمـن كنُتمم ِِف َريمٍب ِممَّ

 مم َصاِدقِيَ نمتُ كُدوِن اهّلِل إِنم 
وەک ەوڕئان بێ »ئەکەر ئێوە لەوەی ناردوومانەتە سەر عەبدی خۆمان « باوەڕانئەی کەلی بێ»

، دەیجاا ئێاوە بە وایە کومانتاانبە و پێشاتان وایە « دە کوماان و دڵەڕاوکەدان« ملسو هيلع هللا ىلصمحەممەدبۆ 

انی هەموو هاوباوەڕانتان بە تێکڕایی و هاوکاریتان، باێ لە خاودا، ساووڕەیەک وەک ساووڕەک

 ئەو نازد ک اوە بێنن.
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 ئەگەر دە شکدان

 تێڕوانیتێکی باش و بەرجەوەندانە لە ناو دەروون و سیامی ئەو ئایەتە:

ــاش ئەوەی ــایەتە پ ــاو جەرگ و دڵن،  ئەو ئ ــتە ن ــا خــۆی هاویش خــودای بە حەق و تەنی

ئەو یکان، پێیـان دەڵـێ: شــرباوەڕان و مو هێز و الوازی بێشاڵوێکی پێ دەباتە سەر هێزی بێ

کەالمە مــوعجیزەیە جــگە لەوەی ئیســباتی ڕاســتیی پێغەمــبەر دەگەیێنــێ خــۆی و ســیامی بە 

باوەڕان: دە وەرن بۆ مقابەلە ئەگەر ڕاسنت وڕاست دەکەن، وەک من ڕاشکاوی هاوار دەکا لە بێ

وەیا بە چەشنی من شتێک بێنن و بڵێن، و داواش لە هەمـوو هـاوبیرانی خـاوەن ئەقـڵ و بیـر و 

ان بکەن بۆ هاوکاری یاریدەتان، دیارە ئەو قورئانەش کە هەتا هەتـایە دەروازەی شعووری خۆشت

باوەڕانی دەور و زەمان ئاواڵەیە کە ئەگەر ڕاسـنت و ڕاسـت ئەو مقابەلە و داوایەش بۆ هەموو بێ

 دەکەن وەک ئەو منوونەیەک بێنن و ڕانێن.

نـاس و بکـرێ جواننجەوە سەیری بەژن و بـاڵ و کەشـم و نەشـمی سـر قورئان ئەگەر بە 

ــوعجیزەیە، پەرســت و کەشمجوان ــوو ئەجــزای لەشــی م ــدەگەن کە هەم ــێ و تێ ناســی دەزان

 مەسەلەن:

 وگۆڕ ناتوانێ توخنی بێ.. لە بابەت عیلمەوە: ئاڵ1

 . لە بابەت تێر و تەسەلی: تەکامول و تەواوی ناتوانێ خۆی لە قەرە دەن9

زانێ، هەچی خوێندەوار و وێندەوار، دەشی. لەو بارەوە کە نازڵ بۆتە سەر ئینسانێکی نەخ9

کڕنۆشەوە بۆ ئاوا زانینی بەرەو پیری دەچن. سەراپای  و زانایە جگە لەوەی وای نازانن بە داماوی

 ئەو هەموو ڕاستییانە هاوارن بەگوڕ بۆ وەی کە قوڕئان موعجیزەیە. 

و ڕادەگەیێنێ بێ لە . وە لەو ڕوانگەوە کە نهێنییەکان و واقیعەکانی ڕابوردووەکان دەنوێنێ 0

 کەم و کووڕی، نیشانە و هاوارە دووبارە لە سەر موعجیزەیی ئەو کەالمە.

ساڵ دەناو دنیای پڕ لە زانسـت و شـعوورەو، خـۆ  99. وەهەروا لەو بارەوە کە بە درێژایە 1

ویشە چکۆڵەترین ناتەواوی لێ چاو کەن و بیکەنە ڕەخـنە، ئەوەش دەنوێنێ و ڕادەنێ، نەتواندرا 

 ەیەکی حاشا هەڵنەگرە لە سەر موعجیزەیی قورئان.نیشان

وێنەیە کە دەبێ بلیمەت و پسپۆڕ و بەالغەزانەکانی . وە لەمەڕ بەالغەت و فەساحەتەوە بێ4

دنیا بیکەنە ئاوێنەی بەالغەت و فەساحەت خۆی لە بەر چاک و جـوان کەن، ئەوانە بە تێکڕایـی 
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لعالەمین ناکرێ و ناتواندرێ کەالمی کەس شاهیدن لە سەر ئەوەی قوڕئان جگە لە خودای ڕەببە

 بێ.

ادی لە هەموو بار و بوارەوە بۆ ئیقناع پێ بوونیان وەهەروا دووبارە وەک کاروبار و ئەمری ع

بە بورهان وبەڵگە و عیللەت هەیە، موعجیزە بـوونی قورئـانیش نیـازی بە عـیللەت هەیە  ینیاز 

نەی کومتان، عیللەتی تایبەتی خۆی هەیە بەڵم عیللەتی ئیعجازی قورئان جگە لەو چەن نیشانا

بکا، بۆ منوونە بڕوانە و سەرنج دە لە ئایەتی: ی ئینسان ناتوانێ هەستی پێکە هەستی زانستی مە

ِ كوَ  وَْحيْنَا إَِْطْ  كَذل
َ
ْمِرنَا كأ

َ
ەەروا ئێمە گیانێکام  لە ئەمری خۆماا  وڕحای کاردڕ  «شووڕا» (43)ُروًحا ِمْن أ

 الی تۆ.

بۆ پێغەمبەرانی پێش تۆ وەحین کـردووە بـۆ تۆشـامن ڕوحـی قوڕئـان کە لە واتا هەر وەک 

حەقیەتی بزانـێ قوڕئـان بـۆ ڕووحە؟ دەیهەوێ و ئەمری خۆنە وەحی کرد. دێرەدا دڵی هەستیار 

خۆ ڕووحێکی کە ئێمە پێی ئاشناین و دە بەرماندا خاوەنی هەست و ڕاپەڕینە، بەڵم قوڕئـانێکی 

هەست و خوستە، کەوایە دەبـێ  اوە و کاغەزی بێسـر اشناین، نوو کە دە بەر دەستامندا و پێی ئ

 ڕوح بوونی قوڕئان چ بڵێین و چۆن بیر وەکەین و خۆ قانیُ کەین. لەمەر

بۆ ئیقناع لەو ڕێیە زیاتر ڕێی مناسب نییە: دەبێ بڵێین هەر وەک ڕوحی بە واقیعی هەست و 

ئـانیش هەسـت و شـعووری حیس و شـعوور و ڕاپەڕیـن دەداتە لەش و ڕە حەوای دەخـا، قوڕ 

شارەزایی و ڕاپەڕین لە بەر خراپە و داپەڕیـن بەرەو چـاکە دەبەخشـێ بە ئینسـانی و لە مەرگـی 

ڕا حەیـات و گیـانی کوفراوی و کوفری مەرگاوی وە دوورت دەخا؛ حەیات و گیان لە قوڕئـان

نەتدار و هەڵگری شعوور گیانی حەیوانیان دە بەردانە، گیانێکی ئەماواقیعین، نەزان و نەفام و بێ

فەرمانی خالق و ڕەببی خۆی. ئە ئەو ڕوح بوونەی قوڕئان مـوعجیزەیەکی پـڕ ڕازداری نهێنیـیە، 

 وردی دەبێ لێ بڕواندرێ.

 خودا لەمەڕ پێغەمبەر )عبدنا( ناو دەبا، نەک نەبی و ڕەسوول

هەسـت بە شـتانێک دەکـا کە بـازدان بە  99زانست و بەرجەوەنـدی لە نـاوەرۆکی ئـایەتی 

 اندا و حاشار دانیان بە ڕەوا نازاندرێ. ئەوانەن شتەکان:سەری

. لە زۆربەی ئایەتەکــانی قورئانــدا کە بە وردی ســەیریان دەکەیــن لە باســی پێغەمبەرانــدا 1

 گیـان دەکـا و دەیانـدوێنێ بەڵم دەمبـارەکی نەبـی یـا ڕەسـوول بانخودای تەعـاال بە ئەلقـابی 

یفات. شــردا بە عەبدی ناو دەبـا و ڕووت لە تەادا هەر لە سەرەتای سووڕەتەکەسـر سووڕەی ئە
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 دڵ دەیهەوێ بزانێ بۆچی وایە و ڕازەکەی چییە؟

دڵ دەڵێ زۆری دواکەوتم و لـێم ڕوانـی و تێـی فکـریم لەوەم زیـاد گیـر نەهـات و دەس 

نەکەوت: وشەی نەبی و ڕەسوول ئەگەرچـی پـڕ لە قەداسـەت و پیـرۆزی و بەرەکەتـن، ئەمـام 

اڵی عەبدایەتیدایە، واتا عەبد تا پاڵ وە پـاڵی خـودا نەدا نـاتوانێ خـۆ قەداسەت و کەماڵ دە کەم

بگەیێنێتە مەقامی نبووەت و ڕیسالەت. بەو پێیە دەبـێ بـوێرین بڵێـین بـۆیە خـودا دەو سـەفەرە 

 $شەوڕەوەیەدا کە بەرەو کەماڵی نبوەت و ڕیسالەتی دەبا واتا میعراج، ناوی بە عەبد دەبا 
َ
ى سـرأ

 #بَِعبِْدهِ 
ئەوە چییە و ز و بەپرسیار دانامەزرێ چاوی دڵ و خەیاڵی بە هەرچی کەوت دەڵێ: دڵی بزۆ 

َ َعبِْدنَا$شدا 99بۆ وایە، دە ئایەتی  ََ َْلَا  ا نَزَّ َْلَا$مەسەلەن دەڵێ  # ... ِممَّ ا نَزَّ واتـا قوڕئـان.  #ِممَّ

ی گەالنـی جا خۆ ئەوەش ئاشکرا و حاشەهەڵنەگرە کە قوڕئان بەشێکی بەیانی حـاڵ و ئەحـواڵ

فُِر یَا اكَوَيُقوُل الْ ڕابردوویە و نەقڵی قەولیان و عەقایدیان ڕادەگەیێنێ. بۆ منوونە زەین دە ئـایەتی: 
ئە دێرەدا گرێیەک دێـتە بەر  ئەی خۆزگا ەەر خاک بامایە. باوڕڕا  دڕڵێنبێ «نبأ» (53)نُت تَُرابًاكَْطْتَِِن 

قـڵ کـراوەیە دەبێـتە قوڕئـانی قەدیمـی خـودای دڵ ئەویش ئەوەیە: ئایا هەر هەمان ئەو قەولە نە

قەدیم؟ وەیا قەولی ئەزەلی خودای عـامل بە ئەزەل و ئـاخر؟ ئەگەر قەولـی نەقـڵ کـراو هەمـان 

قەولی کافران بێ، لەمتە بە قەدیمیەتی قوڕئان دەگا چونکە قەولی کافران قەدیم نییە. بۆ البردنی 

ی ئەزەلی خودایە بە حاڵ و ئەحـواڵی کـافران ومژە گوێرە، دەبێ بکوترێ ئەو قەولە عیلمئەو تەم

 ۆدە بەو حاڵە تاڵە.دە ڕۆژی گیر 

دە ئـادابی  إْن وەدەیـن:  نـتُمْ كَوإِن لە دیدگای عیلمـی نەحـو ئاوڕێـک وەسـەر مانـای 

نەحوییان دەکەوێتە سەر جومەالتێک کە ڕاستی و ناڕاسـتی دە شـکدا بـی. بەو حیسـابە دەبـێ 

ْ  كَوإِن مانای  ئاوا بێتە ڕوو: ئەگەر ئێوە دەو قوڕئانە دە شکدان ئـی خـودا بـێ، دە  نتُْم ِِف َريْ

بوونیان حەمتییە. جا ئەگەر حەمتی نییە. دەگەڵ ئەوەی شک وەک ئەو بێنن. هەچەن شک بوون

( هێندرابا، لە ڕەخنەی نەحوییان بەدوور دەبوون. ئێستاش بە یەقینەوە دەزانین إذا(، )إْن لە باتی )

نەیەک بەتایبەتی ڕەخنەی عیلمی وەخۆ ناگرێ، دەبێ بڵێین و بکـوترێ: کەالمی خودا هیچ ڕەخ

گـوڵی، ڕوون و ئاشکرای قوڕئان ل ەهەر بارێکەوە چ زانستی، فەساحەتی، بەالغەتی، بێ گرێ

بە ئەنــدازەیەک ڕووک و بەرچــاوە کــوێریش چــاوی دەکــا و تەنــانەت دڵ و چــاوی کــوێران و 

 ی نەحوییان وەسەر خۆیان دەبێتەوە.حەسوودانیش لێی بەحاشا نین کەوایە ڕەخنە
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تُواْ بُِسوَرة  ِمن ِمثِْلهِ $دەچینە سەر جوملەی 
ْ
. دڵ دە داوای خودای حەکـیم لە کـافران کە #فَأ

ئەگەر دەو کەالمەدا دە شکدان ئی خودا بێ، دە بێـنن بە وێـنەی ئەو کەالمە، »دەفەرموێ پێیان: 

بابەت قوڕئانەوە بڵێن ئی خودا نییە، خۆ  هەست بەوەی دەکا کافر موددەعی بن لە« سووڕەیەک

بوون موددەعی بوون نایەتە ڕوو چونکە ئیدیعا لە سەر یەقین دێتە ڕوو. خـۆ دە یاسای دە شکدا

ْ  كَوإِن $دێرەدا کافر لە سەر ئەساسی ئایەتەکە دەفەرموێ:  ئەوەیان لێ چاو دەکـرێ  #نتُْم ِِف َريْ

ە کافرەکان بۆ موددەعی نابن لە سـەر ئەساسـی دە شکدا بن، نەک موددەعی. جا لەو ڕووەوە ک

یاسای موددەعی بوون و داوای خوداش لە کافران بۆ دەلیل و بەڵـگە لە شـکیان ئامـاژە وەالی 

موددەعی بوونی کافران دەکات. دەبێ لەمەڕ مانای ئەو ئایەتە چۆن هەڵوێسـت بگیـردرێ؟ بـۆ 

بە ڕواڵەت وا خـۆ نیشـان دەدەن کە خۆ پاراسنت لە ڕەخنە لەو بارەوە دەبـێ ئـاوا بـڕۆین: کـافر 

ڕەسوولی ئەو بێ. الیـان وایە  ملسو هيلع هللا ىلصمحەممەدمونکیرن لە سەر ئەوەی قوڕئان کەالمی خودا بێ و 

بـۆیە دەفەرمـوێ جـا  ەهەر لە سەر بـاوەڕ و بەراوەردیـان شئەو قوڕئانە کەالمی بەشەرانە، خودا

 ئەگەر پێتان وایە قوڕئان کەالمی بەشەرانە، دە ئێوەی بەشەر 
ْ
و حەتـا بـۆ  تُواْ بُِسـوَرة  ِمـن ِمثِْلـهِ فَأ

بـانگی  مكَواْدُعـواْ ُشـَهَداءَ  ئەنجامی کارتان بانگی هاوخەیاڵ و هاوباوەڕانی خۆشتان بـکەن:

 شاهیدەکانوو بکەن.

دای خاوەن بەزە و عەداڵەت دەگەڵ ئەو هەموو کەللەشەقی و سەرەڕۆیی و السارییەی خو 

هێنێ، بە دەلیـل و بورهـان هـاواری گەڕانەوەی بـۆ الی ئینسان، لێی هەر ناتۆرێ و وازی لێ نا

کەم حەق هەر لێ دەکا، پێی دەفەرموێ: ئەگەر نەشووتوانی ئەو کارە بکەن ـ کە ناشتوانن ـ النی

ــک کە  ــارێزن لە ئاورێ ــان وەدوور خەن و بس ــان، خۆت ــیەت و باوەڕت ــیامنی لە ن ــۆبە و پەش بە ت

بەشیددەتانی، بۆ ئەو ڕاستیە دەچینە خزمەت ئایەتی دەسەچیلەی ئەو ئاورە ئینسان و بەردە لە بەر 

 باوەڕان بگەین.تا لە هەر بارێکەوە دە هەڵوێستی خودا و بێ 31
 24ئایەتی 

ْم لِلم ( 14) ِعدَّ
ُ
َِجاَرةُ أ

م
َعلُوام فَاتَُّقوام انلَّاَر الَِِّت َوقُوُدَها انلَّاُس وَاْل َعلُوام َولَن َتفم  فِِرينَ اكفَإِن لَّمم َتفم

وەک ئەو ەوڕئاانە »نەوک د و نەوتوانی ا کە دیاریشە هەرکیز بۆو ناک ێ و ناشاتوانن ا  ئەکەر

دەیجاا بسساێن لەو ئااورەی کە دەساتەکیبەی بەرد و ئینساانە و هەر باۆ « سووڕەیەکیش بێنن

 باوەڕانیش ساز ک اوە و ڕاکی اوە.بێ
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 تێڕوانیتێک

ی کافران لە ژێر ئاشکرا کردنـی ئەو ئایەتە زۆر بە ڕوون و ڕاشکاوی خیرەسەری و سەرەڕۆی

ناتەوانی و ناتەواوی وان لەمەڕ ئەنجام دانی هێنانی سووڕەیەک لە قوڕئان ڕادەگەیێنێ و ڕادەنێ 

و هەر هەمان خیرەسەرییە دەبێتە ئاگرێکی گرفەداری بڵێسـەداری بەسـۆز و ئـێش کـاتی خـۆی 

 تێیان هەڵدەگەڕێ و تێیان بەردەبێ.

ـاَرةُ $ە بـۆ منـوونە لێکۆڵینەوەیەک لە هێندێک جومل َِ . ئایـا دەبـێ #َوقُوُدَهـا اَلَّـاُس َواْلِ

ە؟ دەگەڵ ئەوەی «نـاس»ی بـێ بـاوەڕ بـێ؟ وەیـا هەچـی «ناس« »ناس»مەنزووری خودای لە 

ی خاوەن بـاوەڕ ئـاور نایسـووتێنێ؟ بە هەر حـاڵ وەک هەسـت دەکـرێ نەخـتە «ناس»زانراوە 

دانی ئەو بەرد وەک دەستەچیلە. بۆ ڕامـاڵ وهەروا لە سووتانی«. ناس»دڕدۆنگییەک هەیە لەمەڕ 

ە مادام بخرێتە ناو ئـاوری دۆزە،، ئەو «ناس»نگییە دەبێ ئاوا هەڵوێست بگیردرێ: هەچی ۆ دڕد

باوەڕ نییە، جا خۆ دیاریشە ئاورە مەمئووری سووتانە و دەیسووتێنێ، کاری بە خاوەن باوەڕ و بێ

لە ژێر ناوی دەسـتەچیلەی ئـاوری دۆزە،  ناخرێتە ناو دۆزە، و سووتانی بەردیشخاوەن ئیامن 

. ئینسـانی 9بەرنـاگرێ  ییشـد. شـیددەتی ئـاوری دۆزە، زۆرە بەر 1ئاماژەیە وەالی دوو شت: 

وەڵمیدا، بـۆیە بەرگەی ئـاوری دۆزە، دەگـرێ وەک دڵڕەق وەک بەردە لە ڕەقیدا و کەڕیدا و بێ

 بەرد.

نەزەری ئەوانەی کە فەرموویـانە ئەو ی ناو ئایەتەکە دەچینە سەر «حجار»یا ئەوەتا لە بابەت 

باوەڕان بوون، وەیا بەردە گـۆگردن. بە هەر حـاڵ ئـاوری بەردانە ئەو بەردە بتانەن کە خودای بێ

دۆزە، بۆ عەزابە، خودا چۆنی دەستوور پێ بدا بەڕێوەی دەبا و دەیسووتێنێ، بەرد بـێ، هەچـی 

 بێ.

ان و سـەستەچیلەی ئاوری دۆزە، ئیندڵ ئەدێرەدا دەکەوێتە ڕامان و هەڵوێست دەوەیدا کە د

بەردن، بەڵم باسێک لە جینن و شەیاتین نییە دەگەڵ ئەوەی ئەوانیش هەیانە لە ئینسان السارتر و 

ڕەقرت. دەبێ هۆیەکەی چ بێ؟ زۆر چاو و دڵ گەڕان بۆ دۆزینەوەی هـۆی ئەو ئیشـە، بەڵم لەوە 

و موخـاتەبی ئەسـڵیش هەر دەبـێ  تر نەدۆزراوە: چونکە قورئان نازڵ بۆتە سـەر ئینسـانبابەت

ئینسان بێ، و هەروا لەو الیەشەوە وەک چاو دەکرێ، هەڕەشە و مزگێنیش هەر لە ئینسانە، بـۆیە 

ڕوو کراوەتە ئینسان کە دەبێ دەستەچیلەی دۆزە، لەوان بێ؛ جـۆرێکی دیـش دەکـرێ بەراوەرد 

دەگەڵ ئـاور لێـک کرێ: بڵێین هەوێن و ماکەی ئینسان لە خـاکە، خـاکیش ڕوون و ئاشـکرایە 
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دوورن. ئەو نووری سۆزانە و ئەو هەوێنی شت ڕوانە، جـا ئینسـان لە سـەر ئەو حـاڵە گڵیـنەی 

هۆی بڵێسە و گرفەی دۆزە، بێ، جگە لەوەی جێگەی زۆر لێ ترسانە جێگەی زۆر سوڕمانیشـە 

 لە ئینسانی کەللەشەق بۆ ناتۆقێ لێی. چونکە جینن و شەیاتین لە ئـاگرن، ئەگەر ئـاگری دۆزە،

 بەوان گرشەداریش بێ هیچ عەجایب نایەتە ڕوو.

لەو بە دەسـتەچیلە کردنـی ئینسـانی بـۆ  خودای خاوەن حیکمەت دەیهەێ و ویستوویەتی

ین، بەڵم جئاگری دۆزەخ، دە ئینسانی گەیێنێ: ئەگەرچی ڕەگەزت لە خاکە و لە ئاگر نی، وەک 

اورێـک بـی کە لەوڕا نـی و لە بەر الساریت و سەرەڕۆیی و کەللەشەقیت دەبێ دەسـتەچیلەی ئ

ئەرزش ویسـتووە ئیتـاعەت کـا و کڕنۆشـت بەرێتـێ چـونکە بە بـێینەهاتووی و کاتی خۆی نە

دەگەڵ ئەوەی ئەمری باریشی لە سەر بووە کڕنۆشت بەرێتـێ بەڵم واش هەر  یهاتوویە بەرچاو 

ئەتـۆی  گێڕا تنەیربدووە، جا چونکە ئەو بێ ئەرزشییەی جین بۆی دانابووی بە خەیاڵی وەڕاست

 باوەڕ هەر دەبێ بکرێیە دەستەچیلەی ئاگری ئەو.ناچیز و بێ

ْت لِلْ $لە تێڕوانینێکی ئاخری ئایەتەکە کە دەفەرموێ:  ِعدَّ
ُ
بە  ۆیک و منافق بشـرمو  #فِِريَن اكأ

کە هەچـی « النـاس»ی سەر «ئەلف الم»دەراوێژراو و هەڵواردراوی دێنە ڕوو، و بە بەراوەردی 

ــاس» ــاوەڕە لە ی بێ«ن ــاوێژرێن، هــاڵو و شــاڵوی شـــرخــۆ دەگــرێ مو ب ــافق دەرن یک و من

 هاڵۆزییەک سەر و دڵ دەگرێ، دەبێ خۆی لێ ڕزگار کرێ.

بکرێ، کە فەرموویانە: دوو شـتی « نەحویان»بۆ ڕزگاری لەو ئیشکالە دەبێ ڕوو دە یاسای 

قەراریان گرت، او و ئاشنا ئەگەر دە یەک ماڵدا واتا دە یەک جوملە و ڕستەدا سـر مەعریفە واتا نا

کە دە ناو ئایەتەکەدا قەراریان گرتـووە، ئـی دووهەمینیـان مانـای « الکافرین»و « الناس»وەک: 

ْت لِلْ $هەوەڵیان لە خۆ دەگرێ بە تەواوی، جا لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە، مانای  ِعدَّ
ُ
 #فِـِريَن اكأ

 یک و منافقیه لە خۆ دەگرێ.شـرکافری مو 

ْت $ە سەردا بازدان نـابێ، ئەویـه ئەوەیە: واژەی وهەروا ڕازێکی دیه هەیە بۆ ب ِعـدَّ
ُ
بە  #أ

مانای ساز کراو و هەڵکراوە، بەو پێیە دەبێ باوەڕ بە بۆچـوونی ئەهلـی سـوننەت و جەمـاعەت 

بکەیــن کە فەرموویــانە: بەهەشــت و دۆزەخ ســاز کــراون، بە خیالفــی زانایــانی مــوعتەزیلە و 

تەواوبوونی حیسابی ڕۆژی قیامەت دێنە دی خەواریجەکان کە دەڵێن: بەهەشت و دۆزەخ پاش 

ِِت َوقُوُدَهـا $ئەهلی سوننەت و جەماعەت ئەو ئایەتەیە: و ئامادە دەکرێ. دەلیلی  ُقواْ اَلَّاَر الَـّ فَاتَّ
ْت لِلْ  ِعــدَّ

ُ
ــاَرُة أ َِ ــاُس َواْلِ ــِريَن اكاَلَّ ْت لِلُْمتَِّقــَّي $« آل عمــران» 922وهەروا ئــایەتی  #فِ ِعــدَّ

ُ
 #أ



 33تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

یـَن آَمنُـوا $ی حەدید: 39راوە بۆ وانەی لەخواترسن. وهەروا ئایەتی بەهەشت ساز ک ِ ْت لَِّلَّ ِعدَّ
ُ
أ

ِ َورُُسِلهِ  لە الی خـودا بژیویـان  #ِعنـَد َرِبِهـْم یُْرَزقُـوَن $« آل عمـران» 991وهەروا ئایەتی  #بِاّللَّ

 دەدرێتێ.

ەڕی پێ بکرێ. بە پێی ڕاوێژی ئەو ئایەتانە بۆچوونی ئەهلی سوننەت دەبێ ڕاست بێ و باو 

 زانم لە کوێوە سەرچاوە دەگرێ.ەبۆچوونی موعتەزیلە نلە ڕاست 

الی ئایەتەکـان بە تەواوی لە بەراوەرد و ڕامان و تێهەڵڕوانین لە پاش و پـێه و ئەوال و ئەم

هەست دەکرێ بەوەی: خودای حەکیم پـاش بـاس و بەیـانی چـۆنیەتی تەوحیـد و ڕیسـالەت 

سزا بکا، بە دەلیلی ئەوەی: سوننەتی ئیالهی وا خۆ دەنوێنێ:  دەیهەوێ باسی پاشەڕۆژ و تۆڵە و

کاتێکی باسی هەڕەشەی هاتە ڕوو بە دوویدا وەعدە و وەعید و مزگێنـی سـەرهەڵدەدا، جـا بـۆ 

دەوێدا چاو دەکەین: پاکان و چاکان پاداشیان  35ڕاستی ئەو مەت ەبە دەڕوانین لە سیامی ئایەتی 

 .چاو دەکەین ناپاکان و سەرەڕۆییانهەر وەک چاو دەکەین تۆڵە و سزای 
 25ئایەتی 

(12 ) َ َهاُر  رِ شـِ َوب نم
َ
ٍْ َِّتمرِي ِمن ََتمتَِها األ نَّ لَُهمم َجنَّا

َ
ِْ أ اِْلَا ِین آَمُنوام َوَعِملُوام الصَّ

َمـا ُرزِقُـوام كَّ اَّلَّ
 
ُ
َنا ِمن َقبمُل وَأ ِي ُرزِقم ـَرٌة ِمنمَها ِمن َثَمَرٍة ِرزمقاً قَالُوام َهـَذا اَّلَّ وَاٌه ُمَطهَّ زم

َ
تُوام بِِه ُمتََشابِهاً َولَُهـمم فِيَهـا أ

ونَ   َوُهمم فِيَها َخادِلُ
موژدە بدە بەو کەسانە کە خاوەن باوەڕ و ئیامنی پاک و کاکن، باۆ وان دەباێ و « ئەی ڕەسووش»

هەیە باغ و با اتێکی وا کە جۆکە و جۆباریان بە بەردا دەڕوا و لە هەر میاوەیەک لەوێ بخاۆن 

و بچێاا ن دەڵااێن: ئەو میااوەیە لە پێشاادامان درابااوویە و هەمااانبوو، وێسااتاش هەمااان هەوە و 

لەوێ ژنەکانیااان زۆر لااووپ و پاااک و تەمیاازن، و تااا هەتااایەش هەر لە « و هەروا»هێناویااانە 

 بەهەشتا دەمێننەوە.

 ماگێتی چاکەکاران

لە ئەقـڵ و هەسـت کە دێرەدا ئەو باوەڕ و یەقینە خۆ لوور دەکـاتە نـاو دڵ و دەروونـی پـڕ 

عەمەلی پاک و چاک و ساڵح بۆ ئیامن، وەک دار و باغ و ڕەگ و ڕیشـە وایە، واتـا هـیچ دار و 

ڕەگ و ڕیشـە و ئـاوخۆرەوە بەر نـاگرێ و شـین نـابێ. دەسـا هەر ئـاواش، هـیچ باغێک بە بێ

رای ئیامنێک بەبێ عەمەلی چاک و پاک و ساڵح بەر ناگرێ و نەفعی نابێ. ئیامنی بێ تەقـوا هە

ئاو پووش و پەڵشـی بـێ مـایەیە، هەر ئەوەشـە هـۆ کە خـودای تەعـاال لە بە درۆیە، باغی بێ

 زۆربەی شوێنەکانی کە ئیامنیان لێ باس دەکرێ عەمەلی ساڵحیشیان دەگەڵ باس دەکا.
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ِِت َوقُوُدَهـا اَلَّـاُس $ڕوویەی خودای تەعاال کە بە کافران دەڵێ:  و دەو ڕەپ ُقواْ اَلَّاَر الَـّ  فَاتَّ
اَرةُ  َِ ْت لِلْ  َواْلِ ِعدَّ

ُ
َ $و هەروا مزگێنیش دەداتە مومئینـان و دەفەرمـوێ:  #فِِريَن اكأ ـِ َوب یـن  رِ شـ ِ اَّلَّ

اِلَاِت  هەست دەکا بەوەی شتێکی دە بندا ڕازابـێ، ڕازەکەش بە پێـی دڵ  # ... آَمنُواْ وََعِملُواْ الصَّ

ەوە بێ: خـودا بە السـاری و سـەرەڕۆیی بەراوەرد و تێڕوانین لە ئاکار و هەڵوێستی کافران هەر ئ

کافران غەزەبی جۆشابێ هەڕەشە و ئیهانەی بۆ کافران هاتبێتە کار تاکوو کافر تێبگەن لە ڕەزیلـی 

 و زیللەتی خۆیان.

بەڵم لە بەرابەر چاکی و پاکی خاوەن باوەڕان بەزە و کەڕەمی هاتبێتە جۆش و خرۆش بۆیە 

 مەتی خۆیان پێ دەگەیێنێ.ڕووی بە مزگێنیان تێدەکا و خەبەری ڕەح

یـن آَمنُـواْ $بۆ مومئینان کە بە ئاداتی مەوسـوولە ڕازاوەتەوە  یوهەروا مزگێنییەکەش ِ لە  #اَّلَّ

سەر ئەساسی ئادابی عیلمی نەحو ئاماژەیە وەالی ئەوەی: ئەو موژدە خۆشـە بەئەرزشـە بەهـای 

جـوملەی فیعلیـیە ئەعاملی چاک و پاک و ساڵحی دەبێ دەگەڵ بێ. وهەروا موژدەکەش کە بە 

ـِ ـَوبَ $ڕاندراوە   دراوەکە دەکا کە بەهەشتی ڕازاوەیە.ئاماژەیە وەالی بەردەوامی مزگێنی #رش

هێدی هێدی و بە دڵ و چاو لەوەڕان و گێڕان لە مەزرای ڕازاوە بە هەموو جـۆر و چەشـنە 

زیـاتر و  تـاکوو 94دیمەنی جوان و ناحەز واتا هەڕەشە و مزگێنی، وەنیزیک کەوتین لە ئـایەتی 

 چاتر لە هەڵوێستی پیسی کافران بگەین:
 26ئایەتی 

(26 ) َ ن یَ إِنَّ اهّللَّ
َ
ِِ أ
َتحم ُه ضـرِ  الَ يَسم نَـّ

َ
لَُمـوَن أ ِیَن آَمُنوام َفَيعم ا اَّلَّ مَّ

َ
ا َبُعوَضًة َفَما فَومَقَها فََ َب َمَثالً مَّ

ِیَن  ا اَّلَّ مَّ
َ
ِبِهمم وَأ َُق ِمن رَّ

م
ُ بَِهـَذا َمَثالً یُِضُل بِِه َفُروكاْل َراَد اهّللَّ

َ
ِدي بِِه كام َفَيُقولُوَن َماَذا أ ثرِياً َويَهم

 ثرِياً َوَما یُِضُل بِِه إاِلَّ المَفاِسِقيَ ك
بە مێشاوولە واوونەی باۆ بێنێاتەوە، لەوەش « باۆ تێگەیانادتان»ناکاا لەوەی خودا لەوە شاەرم 

ەوەر دەسک دی خودان و هەر یەکەی سیکمەتێکیشای کونکە هەموو کیانبەبەر و بوون»کەمس 

دە بەردایە، هیچ لۆمە و لەەەبێک ڕێگاای نیایە بگیا درێ لە خالقیاان، لەبەر ئەوەی ئەو جاۆرە 

جااا  «ن لە ئینسااان بااۆوەی سااوژدە بەرێااتە بەر ئەو نەەقاشااە بەتوانااایەر خوڵقااانە دەرپ و هاااوا

ڕایە، و ئەوانەی وایە و ڕاستە لە خودایاانئەوانەی خاوەن باوەڕ و ژی ن، بە ڕوونی دەزانن ئەوە 

دەڵێن: خاودا لەو واوونە ڕاناان و هێناانەوەدا کای دەخاوازێ و کای « بە بەهانە»باوەڕیشن بێ

کەرەکە. بۆو زۆرانی پێ کومڕا دەکا و زۆریشیان پێ شارەزا، هەر ئەوانەشی پێ کاومڕا دەبان 

 ەن.لە ڕێگای ڕاست و سەق الدەد« السارانە و سەرەڕۆیانە»کە 
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 بوونی ئیتسان منوونە دێتێتەوەخودا بۆ حاڵی

تێهەڵڕوانینێکی بە هەستەوە لە بەژن و باڵ و دەروونی ئەو ئایەتە پیرۆزە کە هـاوارێکی زۆر 

 بەگوڕ و تینە لە ئینسانی بۆ وەی سەرپێچی نەکا لە پەروەرندەی.

خـودای دیارە وەک هەموو هەست و ئەقڵێک هەست بەوەی دەکا و حاشای لـێ ناکـا، کە 

خاوەن بەزە و عەداڵەت بۆ تاقی کردنەوەی ئینسانی لە هەمـوو منـوونە و وێـنە میسـال و پەنـد 

هەڵە و پەڵەیە، ئەوەمـان پـێ دەڵـێ: نەققـاش و دێنێتەوە. سەیری ئەو نەزم و نیزامە جـوان وبـێ

هاوتـا کێـی دی دەبـێ؟ ئەو هەمـوو ورد و درشـتە خالقی وا بەتوانا بەجوز خودای یەکتـا و بێ

نلەبەرانەی جۆراوجۆر، ڕانێ و بیهێنێتە دی هەریەک بە جۆرێک باری ژیان و حاوانەوەی بـۆ گیا

 دانابێ و پێشی ئاشنا کربێ.

ڕاناوە و ڕازانـدۆتەوە  و ئینسانی کە بەوپەڕی هۆش و شعوور و حیس و هەست و ئەقڵەوە

ْح »بۆ وەیە بڕوانێتە ئەو کر و کرگارە خو لە دەس نەدا و سوژدە بەرێ بـۆ ئەو 
َ
ە، «َسـُن اْخَـاِلِقَّي أ

واز بێنێ لەوەی بڵێ: بە ئیهانە جا چۆن خـودا منـوونە بە مێشـوولە و مۆریـانە و جاڵجـاڵووکە 

قَاَل َمْن َُيْـِي دێنێتەوە؟ یا جا چۆن خودا دەتوانێ ئێسکی ڕزیوی خاک و خۆڵ بکاتەوە زیندوو 
بە خـاک بـوونەوەی کـێ زینـدوویان  واتا ئێسقان لە پاش ڕزینی و «یا »( 78)الِْعَظاَم َوِِهَ َرِميمٌ 

دەکاتەوە؟ چونکە ئەو جۆرە بەراوەردە بۆ ئینسانی جگە لەوەی ئیهانە بە ئەقڵ و شعوور و عـیلم 

ڕا وەدی بێنێ و دە و زانستە، ئیهانە بە توانایی خودایە، بەو دەلیلە کەسێک بتوانێ شت لە نەبوون

اتەوە و بیهێنێتەوە ڕوو؟ دەبێ بکوترێ بەر یەکی نێ، جا چۆن ناتوانێ دووبارە وەک خۆی لێ بک

 و بڵێین: بەڵێ دەتوانێ.

اری جوان و ڕەفتاری چاک و پاکە، گومڕاهیش رتی، هەروەک بەرهەمی هیدایەت کردبە کو 

بەرهەمی ناپاک و ناڕەوا و ناپەسەندە و هەروا سەملێندراوە: هەر ئەندازە ئینسان لە سەر لێـواری 

دێران نیـزیکە و دەڕوا و نـاگەڕێتەوە و هەر ئەنـدازەش کەنداڵی خزۆک و ڕووخەک بێ، لە هەڵ

 لێی دوورتر بێ، لە پێدا چوون و هەڵدێران دوورترە. 

دەلیالن زۆر دەبێ قەناعەتن بەوە هەبێ: منوونە ڕانان لە پووچەڵ کردنەوەی مونکیران و بێ

ڕە، منـوونە بەرپەرچ بـدرێتەوە. چـونکە منـوونە ڕانـان گـورزی گورچـووبچاالکرتە لەوەی بێ

 ڕێگەی حاشا کردن دەگرێ.

وێنە و منوونەیەک: مێشوولە و بـاقی هاوچەشـنانی لە پەڕەنـدەیێ و دڕندەییـدا دایـمە بـۆ 
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ژیانیان دە هەوادا گازەگاز و وزەوزیانە، هەچی بیگەنێ لە تـاو ژیانیـان پێیـدا ڕادەنووسـێن و دە 

ەتیش واتـا هەوت و بەرابەر هیچ کزەبایەکیشدا خـۆ ڕانـاگرن. وهەروا ئینسـانی مێشـوولە سـیف

دەدا  یهەوایی بۆ ژیانی دنیایی هەر دەگازێنێ و دەهاژێنێ بگاتە هەر کەس دەیـگەزێ و پێـیەوە

تاکوو ژیانی لێ پێک بێنێ، و هەروا مێشوولە لە هەرچی پیس و پۆخڵییەوە دەنیشێ بـۆ ژیـانی، 

ۆ ژیـانی، پەرەست لە هەچی کەسافەت و پیسییە دەنیشێ بـتا زگائینسانی مێشوولە سیفەتیش و 

وەک مێشوولە مردووی ژینە و گازگرە بۆ ژین، ئینسانی ژین پەرەستیش مردووی ژینە و مردووی 

 دینە و گازگرە.

 حەیا وەپا  خودا چۆن دەدر ؟

ئاوڕدانەوەیەک وەالی ئەوەی حەیا چۆناوچۆن وەپاڵ خودا دراوە؟ چـونکە حەیـا دە زاتـی 

کە دێت و دەچێ، خۆ ئەوەش یەقیـنە زاتـی تا سیفەتێاخۆی و مانای واقیعی عارز و حادیسە، و 

باری بەری لە سیفەتی هات و چوونە، و هەروا حەیا کە بە قەولی زانایان بێزاری لە قەباحـات و 

دەگەڵ  ا تێکەڵو لە شەرم و پاکی، ئەوەشناڕەوا و نیزیک لە زەڕافەت و ڕەوا، یانی بەو پێیە حەی

نایەتەوە؛ و هەروا دووبارە حەیا کە بەشـێکە  شەئنی زاتی باری کە هەمووی هەر پاکییە، حەیایە،

هاوتـا، نـاکرێ هەروا و لکێکە لە داری ئیامن ئەو ئیامنەی کە باوەڕە بە زاتـی پـاکی خـودای بێ

ڕاستەوخۆ وەپاڵ خودا درێ، وەپاڵ خودایەک کە ئـیامن بەوی بـوون مەرجە، و هەروا حەیـا لە 

ــە ــدانە و ش ــانێکی ئابڕوومەن ــانی ژی ــاتە، ی ــووی حەی ــاوەن کەڕامەت دایکب ڕافەمتەندانەی خ

 او بە ئەعاملی پاک و چاک و ساڵح.سـر هەڵوە

َ $تەعاال دە ئایەتی هەچەن باری دا حەیای وەپـاڵ خـۆ داوە، ناتوانـدرێ # ََل يَْستَْحِي إِنَّ اّللَّ

جـا  حاشای لێ بکرێ و خۆ لێ دزینەوە و خۆ لێ بواردنی، خۆ فریودانە لە دەرکی واقعیەتەکە،

هەڵوەدا بین تاکوو وەدۆزرێ چارەی ئەوەی: خـودا حەیـای دە پـاڵ  ەکەوایە دەبێ لە شوێن چار 

َ $خۆ خزاندووە، فەرموویەتی   .# ََل يَْستَْحِي إِنَّ اّللَّ
واتـا زینـدوو، خـۆ خـوداش « حـي»چارە هەر ئەوە چـاو دەکـرێ کە بڵێـین: حەیـا لە بۆ 

خودا زیندووی کەریمە، واتا خاوەنی حەیاتی خـاوەن کەریمـی « ریمكإّن اهلل يّح »فەرموویەتی 

هەمیشەییە، و خۆش با وێنە ئەو یاسا سەنگەرەی کە تێدا کوتراوە: هەرکات خودا وەسفدار کـرا 

تی وەسفەکە بـێ، ئەودەم یەبەو سیفەتانەی کە تایبەمتەندی ئەجسامن، دەبێ هەدەف لەوێدا نیها
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حەیـاتی مـوتڵەقە بـێ و هەدەف لە  #ريمكيّح $ە ل ف: هەدەدەکرێ و دوور لە ڕەخنە بێ بڵێین

واتا خودای خاوەن حەیاتی هەمیشە بێزار نییە لە هێنانەوەی منوونە بۆ ئینسـان ـ  #ََل يَْستَْحِي $

 199، الپەڕەی 9کافر ـ بە مێشوولە، بۆ باوەڕی و زێدە زانین بڕۆ خزمەت ئیامم فەخـری ڕازی ج

 .94ئایەتی 

دڵ ئەو هەستە دەکا: هێنانەوەی ئەو منـوونە  #ِثرياً كِثرياً َوَيْهِدي بِِه كبِِه  یُِضلُّ $دە جوملەی 

لە الیەن خوداوە بۆتە هۆی گومڕایی ئەو ئینسانانە. خۆ ئەوەش ڕوون و ئاشکرا و سەملێندراوە: 

خودا ڕێ خۆشکەر نییە بۆ گومڕایی عەبدانی خۆی. جا بۆ خۆ دوور گرتن لەو وەهمە دەبێ خۆ 

ڕێگایە بەغەیرەز الڕێ و تـاوان گومڕا نابن لەو  #َوَما یُِضلُّ بِِه إَِلَّ الَْفاِسِقَّي $جوملەی  باوێنە پاڵ

 لە مل.

 گێژاوی هیدایەت و ڵەاللەت

واتا هیـدایەت و زەاللەت حـاڵی بـێ،  #َيْهِدي یُِضلُّ $دڵی هەستیار دەیهەوێ لە گێژاوەی 

نـاکرێ گـوێ نەدرێـتە دڵ و ئـاوڕی لەبەر ئەوەی کە جێگاکەش جێگای هیـدایەت و زەاللەتە، 

 وەسەر نەدرێ.

جا بۆ وەی بەباشی تێبگەین لە حەقیقەتی مانای هیدایەت و زەاللەت پێویستە بنچینەیەکـی 

رَْسلْنَا ِمن رَُّسـول  إَِلَّ بِِلَسـاِن قَْوِمـِه ئەساسی بۆ باسەکە هەبێ، بۆیە دەچینە خزمەت ئایەتی: 
َ
َوَما أ

نەماننااردووڕ ەایر  «ابا:ایی »( 5)يمُ كـاّللُّ َمن يََشاء َوَيْهِدي َمن يََشاء َوُهَو الَْعِزيُز اْلَ  ِْطُبَِّيَ لَُهْم َفيُِضلُّ 

پێغەمبەرێک ئەگەر ناردوومانە لە سەر زمانی گەلەکەی خۆیام  نااردووڕ، تااکوو ەەو و حەقیقەتیاا  باۆ 

ئەدێارڕدا ئەوڕ « ا یاا ناکاائەو گەلەی کە گاوێڕایەڵی پێغەمابەرڕکە دڕباێ یاا بە قساەی دڕکا»ڕوو  کاتەوڕ 

ەەر کەسێک خودا حەز کا و بیهەوێ گاومڕای دڕکاا و کێشای باوێ و حەز کاا «: بە ڕواڵەت»دڕردڕکەوێ 

 کا، چونکە ەەر خۆی خاوڕ  دڕس ەاڵت و لەکارزانە.دڕڕاس ەڕێ و شارڕزای 

 ر بێتوو شارەزایی و گومڕایی ئینسانی هەر دە حەز و وازی خودادا بێ و هیچ بەشێکیئەگە

کەیەک ڕادەبێ بەرەو ڕووی عەقیدە و باوەڕی ئینسانی ڕێگا ڵوو ەئینسانی تێدا نەبێ، گێژاوە و گێژ 

و دەرووی سەرە دەرکـردن نـامێنێ و بەردی بنچیـنەی دینێکـی کە بە ئینسـان ئاشـکرا کـراوە و 

ناسێندراوە دێتە دەرێ. بەو دەلیلە دێرەدا ئیختیاری سەربەخۆیی بۆ ئینسـان نـامێنێ، کە بکـرێتە 

بوون، وهەروا لەو الیەشـەوە هـاتنی پێغەمـبەران کە بـۆ هیـدایەت و بوون و خراپهۆی چاک

شارەزاییە و هاتنی کەالمانی ئاسامنی بۆ ڕێی هیداەت ئەوانیش هەروا بە زیاد دەردەچن، چونکە 
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َفَمن دانی ڕێی ڕاست ودروسنت جا ئەودەم: ئەوانە: پێغەمبەران و کتێبەکانی ئاسامنی ـ بۆ نشان
ِمن َوَمن َشاء فَلْيَ َشا ْْ وازت لێـیە ئیامنـدار بە، وازت لێـیە کـافر بە؛ ئەئەوە  «کهف» (38)ُفرْ كء فَلْيُ

ئیختیار وەدەس دانی ئینسانە بۆ هیدایەت و زەاللەت. واتا بۆ ڕێگای ڕاسـت و چەپـت شـارەزا 

بە  ش بەوالوە ئیختیـارەشت و پێغەمـبەران و کەالمەکـانی. لەو ســر دەکا خودا بە هۆی ئەقڵ و 

ئینسان دراوە، جا ئە دەوەیدا پیاوەتی وڕاستی و هونەر دێتە ڕوو وە مەیـدانی پاداشـی چاکـان و 

 خاوەن ڕاستان دێتە ڕوو و بازاڕی تۆڵە و سزای ناپاکان دەڕازێتەوە.

داری تەکلیفات لە سەر زەوی ئیختیار و سەربەخۆییدا شین دەبـێ و دەچێنـدرێ، چـونکە 

خراپە م نەبێ بە هۆی ئەقڵ و شعوور و هێزی لەش وەک منداڵ ئەگەر ئیختیاری کردنی چاکە و 

و شێت، داوا لێکردن و تەکلیف لە سەر دانانم بێهوودە دەبێ، خـۆ ئەوەش یەقیـنە و بـاوەڕ پـێ 

 بێ لە بەڕێوەبردنی داوای کاروبار.ەکراوە خودا داوا ناکا لەوەی ئیختیار و توانا و سەربەخۆیی ن

یُِضـلُّ َمـن يََشـاء $شعوور تێکۆشین مانای ئەو ئـایەتە:  دەبێ بە تەواوی ئەقڵ و زانست و
وا بەراوەرد کەین نە سەلبی ئیختیار و سەربەخۆیی لە ئینسان لێ وەکاڵێ و نە  #َوَيْهِدي َمن يََشاء

 گەری خودای لێ دەرک و فەهم بکرێ.تۆبزی

و خاوەن بەر لە هەموو شت دەبێ ئەوە بکەینە کڵی دڵ و باوەڕ کە خودا ئینسانی سەربەخۆ 

ــلەی  ــاویەتە دی، هەر ئەوەشــە هــۆ کە ئینســان ڕەســەر دەکەوێ بەرەو پ ــاوە و هێن ــار ڕان ئیختی

بەرزایەتی لە هیممەت و ڕێزداریدا، و یا دەکەوێتە پلەی نزمایەتی لە حەیوان نزمرت، تەماشا کە و 

 .رم ەی کرداریەتیەەموو نەرسێک باواتا  «مدث:» (28) َسبَْت رَِهينَةٌ ك َنْفب  بَِما كُّ زەین دەیە: 

ِ نج بگرە: سـر  َمْت یََدا َك َذل َ  كبَِما قَدَّ نَّ اّللَّ
َ
م  لِلَْعِبيِد َوأ بە کورتی چـوونە  «حج» (73)  لَيَْب بَِظلَّ

 ڕایە.دۆزەخی دۆزەخیان لە کردەوەی خۆیان

وەی کە دەبێ حاشا لەوەی نەکرێ: هێندێک لە ئایەتەکـانی قورئـان هـاوار دەکەن وەالی ئە

خودای خاوەن حیکمەت و حەکـیم لە سـەر ئەساسـی حـیکمەت و ئیـرادە و ئیشـتیای خـۆی 

یُِضلُّ َمن يََشاء َوَيْهِدي قۆڵێک لە ئینسان گومڕا دەکا و قۆڵێکیش شارەزا. دڵ دەیە و حاشا مەکە: 
هەروا و  هەوێ و حەز کاا شاارڕزای دڕکاا.کێ بخوازێ گومڕای دڕکا، کاێش بایمانای ئەوەیە:  َمن يََشاء

 ئایات و ئیشاڕاتی دیش هەن ئەو حاڵەتە دەنوێنن.

گەری وەپاڵ خودای ها دەبێ هەڵنەفریوێین و بە غەڵەت نەچین دێرەدا، کەڵەزەڕی و تۆبزی

خاوەن عەدڵ و بەزە دەین بە تەماشا کردنی زاهیری ئەو ئایەتە، بەڵکە زۆر بە وردی دەبێ سەیری 
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ش بەراوەرد بکەین و هەڵیسەنگێنین: او ارێ و بکەین، ئار و ڕازی ناو دەروونی ئایەتەکە بکسـر ئە

خودا بەبێ ئیرادە و مەیلی ئینسانی هەروا بە زۆری لە سەر ویستی خۆی سواری سەری عەبدی 

تاوان نابێ، گومڕای کا یا شارەزا؛ چونکە ئەگەر یاسا و نیزامی ئیالهی ئـاوا بـێ، خەبەر و بێبێ

و لە « پەنــا بە خــودا»اال دەکەوێــتە ژێــر ســوئال تەعــتیشــکی عەداڵەت و ڕەحــم و بەزەی باری

خودایەتی خودا ناوەشێتەوە بە زۆر وەسەر تەڵەم پەڕێنێ و سزای وەسەر پەڕینیشم لێ بسـتێنێ، 

 وەیا بەبێ ئیتاعە و خزمەتگوزاری میداڵ و عەبای عەتام پێ هەڵوەسێ.

ئەوەمان بـاوەڕ بـێ: دەبێ بۆوەی لەو گێژە و خوڕێنە وەپەڕین و پێدا نەچین، بە قەناعەتەوە 

شتی کە ئەقـڵ و هەسـت و شـعوورە، کە فەرمـوویەتی ســر خودای تەعـاال جـگە لە ئیلهـامی 

ورََها َوَتْقَواَها$ ُِ لَْهَمَها فُ
َ
بە وەسیلەی پێغەمبەران چاکە و خراپە و ڕێی هیدایەت و گـومڕایی  #فَأ

نوێنییە لە سەر ئەو ڕێوکووڕی. جا و هەروا دەرکی قازانج و زەرەری پێ نیشان داوین بەبێ کەم

ئەگەر ئینســان بیــت و بە پێــی چڵێســی نەفــس و هەوا و  و شــارەزاییەی خــودا داویەتە ئینســان

هەوەسی دنیاپەرەستی و سەرەڕۆیی خـۆی لـێ نیشـێ و نەگەڕێـتەوە ئەوکـات ئیـرادەی بـاری 

ن: کەیـ« رعد» 11وەشوێن ئەو هەڵوێستە ناڕەوا و ناحەزەی دەکەوێ، بۆ باوەڕی سەیری ئایەتی 

ْمِر اّلِل إِنَّ اّللَّ ََل ُيَغرِيُ َمـا بَِقـوْ 
َ
م  َحـىَّ ُيَغـرِيُواْ َمـا َٰلُ ُمَعِقبَاٌت ِمن َبّْيِ یََدیِْه َوِمْن َخلِْفِه ََيَْفُظونَُه ِمْن أ

َراَد اّللُّ بَِقْوم  ُسوًءا فََل َمَردَّ َٰلُ َوَما لَُهم ِمن ُدونِِه ِمن
َ
ْنُفِسِهْم َوإَِذا أ

َ
لە  ئینسا  خاوڕنی رریشا انێکە. َوال   بِأ

پێشەوە و لە پشتەوە، بێ ماوەڵ ئاگاداری دەکەن بە فەرمانی باری و دەیپـارێزن. خـودا ئەوزاع و 

تاکوو ئەوان « سەربەخۆ لە ڕووی تۆبزی»وگۆڕی پێ ناکا وباڵی هیچ گەلێک نگۆڕێ و ئاڵحاڵ

ن، بەڵم خـودا ئەگەر بـیهەوێ لە سەر ویست و خواست و ئیرادەی خۆیان دڵی خۆیان نەگـۆڕ 

گەلێکی تووشی بەڵ بێ هیچ بەرگرێک بۆی نییە بەرگری بێ، و بەجـوز خوداشـی کەس نیـیە 

 مەدەدکار و یاریکاریان بێ.

کەس بە زۆر وەسـەر بەڵێ کەلێنی ئەوە درا کە دڵی خاوەن هەست و شعوور تێبگا، خـودا 

ن، بەڵم بـا ئەوەش بە یەقـین کەیـن: کە تەڵە پەڕیـسـەر تەڵە ناپەڕێنێ و عەزابیشی دا لە سەر وە

خودا هەر لە هەوەڵەوە دەزانێ کێ بەرەو تاوان دەچێ و کێ بەرەو چاکە لێ دەنیشـی. جـا خـۆ 

ئەو زانینەی خوداش نابێتە وەسیلە و هۆ بۆ وەی ئەو ئینسانە خراپ بێ یا چاک بـێ. مەسـەلەن 

راوە، ئەو زانستەی ئەستێرەناسی کوەک زانستی ئەستێرەناسەکان بە گیرانی مانگ دە کاتی دیاری

کە ناشییە و دەماوە لە تێکچوونی نیزامی گەڕانی زەوی و ئەستێرە نـابێتە وەسـیلە و هـۆ بـۆوەی 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

ڕا هەڵسـتاوە، نە لە مانگ بگیرێ، چونکە گیرانـی مانـگ هـۆیەکەی لە گەڕانـی خـۆی و زەوی

پەڕینی ئینسان نیـیە،  زانستی ئەستێرەناسی، عیلمی خوداش وایە کە وەسیلە و هۆی وەسەر تەڵە

چونکە وەسەر تەڵە پەڕینی ئینسان هۆیەکەی الساری و سەرەڕۆیی و دواکەوتنی نەفس و هەوایە 

 نە عیلم و زانستی باری.

و بەراوەرد و بۆچــوونە دەبــێ بڵێــین: ئەو ئایەتــانەی کە هیــدایەت و  سلە ســەر ئەو ئەســا

ەر هەچی حەز کـا یی خودا ڕادەنێن لە سجگە لەوەی ئیسباتی توانا زەاللەتیان بەرەو خودا ڕادەنا

 َل$دەر نییە لە سـەر کەس ڕەپێچەک و گەرادەنێن و دەنوێنن: خودا تۆبزیو بیهەوێ، ئەوەش ڕ 
ِ  َتبِْدیَل  بۆخۆی فەرموویەتی بەڵکە ئەو ئایەتـانە سـەراپایان ئامۆژگـارین وەک خـودا  #لُِسنَِّة اّللَّ

ـَ لِلْبَ  َرىكَوَما ِِهَ إَِلَّ ذِ بۆخۆی فەرموویەتی:  ناین ئەو ئایەتاانە ئاییە کە ەە  پەناد و  «مادث:»( 27)رِ ش

 ئامۆژگاری و بیرەێنانەوڕ .

باشــی لە تەتەڵە و کەو و بە ئەگەر  َسـبَْت رَِهينَـةٌ ك َنْفـب  بَِمــا كُّ بە کـورتی و بە کـوردی، 

 ریۆ گومان: خودا زوڵم و ز هێ ەکی ئەق  و شعوور و زانست درێ، بەرهەمەکەی ئەوە دەبێ بێ

لە هیچ نەفسێک ناکا بەڵکە نەفسە دەیکا بۆ باوەڕی و دامرکانی زانست و ئەق  چاوێک بگێڕە لە 

آل  997بقـرة،  57روم،  1عنکبـوت،  10تـوبە،  70یـونس،  11نیسـاء،  10دەروونی ئایەتەکانی 

 ی مدثر.29ی بقرة و 39عمران. بۆ زێدە زانین بڕۆ خزمەت ئیامم فەخری ڕازی، ئایەتەکانی 

دڵ بە هەستەوە هەست ڕادەگرێ و چاو دەگێـڕێ بـۆ وەی بزانـێ، لە پـاش ئەوەی ئەوجار 

کافر و منافق و فاسقان گوێیان نەدایە منوونە هێنانەوەی خودا و بەهرەیان لـێ نەگـرت، بەڵـکە 

دینی و گێرەشێوێنی و ئـاژاوەگەری سـەریان زۆر خیرەسەرانەتر و السارتر بەرەو تاریکستانی بێ

ا. خـودای خـاوەن حـیکمەت و حەکـیم لە ڕاسـتیان چـۆن هەڵوێسـت هەڵگرت و ملیان لێ ن

 دەگرێ؟

 بـاوەڕانبێ سـیفەتی زۆر کەسـیف و نـاحەزی 2دیارە وەک چاو دەکرێ خـودای تەعـاال 

 هەیانە ڕایدەگەیێنێ بە ئینسان:

 . پەیامن شکاندن پاش دابەستنی دەگەڵ خودا9

 خودا دەستووری لە سەر داوە دەیسسێنن. . ئەوەی3

 کاری دەچێنن لە سەر زەوی.. فەساد 2

نجی ســر کە دەوێـدا ئەگەر  37بۆ وەڕاست گێڕانی ئەو مەت ەبانە دەچینە خـزمەت ئـایەتی 
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 درێتێ، تەسدیق و تەئیدی ئەو سیفەتە ناحەزەیان دەکرێ و دەکەین:
 27ئایەتی 

(27 ) ِ ـَد اهّللَّ ِیَن یَنُقُضـوَن َعهم ـِد ِميَثاقِـِه وَ اَّلَّ ن یُوَصـَل وَ َيقم   ِمـن َبعم
َ
ُ بِـِه أ َمـَر اهّللَّ

َ
 َطُعـوَن َمـا أ

رمِض 
َ
ِسُدوَن ِِف األ ولَـئِ ُيفم

ُ
َا َك أ

م
 ونَ سـرُهُم اْل

مەبەساتە یاا لە هەسات و شاعوور و  ییاا ڕۆژی بەر »ئەوانەی پەیامن دادەبەسو دەکەد خاودا 

ا و هەروا ئەو شااتەی خااود»دەیشااکێنن « بە هااۆی دنیاپەرەسااتی»پاشااان « ئەەاا ەوەی مەبەسااتە

« ساەرەڕای ئەوانەش»ویستوویەتی وەمێنێ و بە سا ی بیهێ نەوە دەیپسێنن و تووڕی دەدەن ا 

هەر بۆخۆیان زیانبار دەبان « دیارە»فەسادکاری و بەدڕەفتاری لە سەر زەوی دادەڕێ ن و دەکێنن 

 و زەرەری خەڵکیش هەر لەوان دەهاڵێ.

 پەیامن شکاندن

ئەو ئـایەتە پیـرۆزە، بەڵـکە دەروویەک وەدۆزرێ  یام و دەروونیتێڕوانینێکی وردبینانە لە س

بۆوەی تێیدا بڕوانین و ببینین، ئەو عەهد و پەیامنەی کە خودا و ئینسـان گرێیـان داوە پـێکەوە و 

بەستیان، و هەر لە الیەن ئینسانیشەوە شکێندرا و هەڵوەشـا، کـامە پەیـامنەیە، ئایـا هەر هەمـان 

ئینسـانی ڕەپـاڵی  دیکە خـودا هەر لە هێنـانەشتییە ســر پەیامنی ئەقڵ و زانسـت و شـعووری 

وداناسی و دەرکی تاوان و تەقوا ـ و یا بەر لە ڕانان و هێنـانە دی ئینسـانی ـ خستووە هەستی خ

خودای خاوەن عیلم و زانست دەگەڵ ڕوح و حەیاتی ڕازاوە بە هەستی حەق و باتـڵ بەشـەری 

کەن و بیناسن و ئەوانیش قەبووڵیان واوە و پەیامنی دەگەڵ بەستووە کە بە ڕەببی خۆی قبووڵ و د

َخَذ َربُّ شاهیدی لە سەر ئەو پەیامنە دەدا: « اعراف» 139کردووە ـ وەک ئایەتی 
َ
ِمن بَِِن آَدَم  كَوإِْذ أ

ْشَهَد 
َ
لَْسُت ِمن ُظُهورِِهْم ُذِريَّتَُهْم َوأ

َ
نُفِسِهْم أ

َ
َ أ ََ ن َتُقولُواْ كبَِربِ  ُهْم 

َ
یَْوَم الِْقيَاَمِة إِنَّا  ْم قَالُواْ بََل َشِهْدنَا أ

ئەو کااتەی پەروڕرڕنادڕت لە پشا ی « ئەی پێغەمابەر بەیاانی کە باۆ ئینساانی» نَّا َعـْن َهـَذا َففِِلـَّي ك

زادی عەوالدانی ئادڕمی بەرەەم ەێنا کە ەەر بۆ خۆیاا  لە ساەر خۆیاا  شااەیدییا  دا ا لە واڵمای ئادڕمی

ئاێمە لەوڕ « ئەتاۆ خاالقامنی»روڕرێن اا  نای ؟ کوتیاا : بەڵاێ خودادا ا کە خودا رەرمووی پێیاا : ئەمان پە

خوداش بوونەوڕر و نیزامای کاردڕ شااەید و دڕلیاە و بورەاا  ەەم لە ساەر »ئاگادارین کە تۆ پەروڕرێنامنی 

ۆژی قیامەت نەڵێن ئاێمە لەمەڕ خوداناسای و بە یەک زانینای ذتاکوو « ئیقراریا  ەەم وڕسییەی ئیقراریا 

 خەبەر بووین.بێ

بۆ وەی توانیبێتامن نەختێک خـۆ دوور خەیـنەوە لە بەر پـالری پالرهـاوێژان، ئەو پەیـامن 

واتـا پسـاندن و « قەتعی سـیلەی ڕەحـم»شکاندنەی ئینسانی دەگەڵ خودا حەواڵە کەین وەالی 
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هەڵبڕینی تەنافی بەزە و ڕەحمێکی کە خودای مەزن بە هۆی ئەو هەمـوو موسـوڵامن و غەیـری 

 وکەس.ەت خزملێک بەستوون، بەتایب

ئەگەرچی هێندێک لە زانایانی ئایینی نەزەر و ڕا و بۆچوونیان وایە لەو بارەوە کە ئەو عەهـد 

شتەی ئەقــڵ و شــعوور و هەســتێکە کە ســـر و پەیــامنەی ئینســان شــکاندوویەتی هەمــان ئەو 

وەسیلەی دەرکی هەموو حەق و ناحەق و تاوان و تەقوایەکە خودا لە ڕۆژی بەرێدا بەخشیویەتی 

ِ ڕوم:  91ە ئینسانی، لە سەر ئەساسی بەراوەردی ئایەتی ب واتا لـه   الَِِّت َفَلَر اَلَّاَس َعلَيَْهافِْلَرَة اّللَّ

هەر بۆ یەکتاپەرەستی وەدی هێناوە. بۆ بـاوەڕی ئاوڕێـک وەدە بـۆ الی شتدا خودا ئینسانی سـر 

نَّ َواسْنِ ی ذاریات: 59ئایەتی  ئەمن جندۆکە و ئینسان  خەلق نەکردووڕ  نَب إَِلَّ ِْطَْعبُُدوِن َوَما َخلَْقُت اْجِ

  ئییە بۆ پەرس ن  نەبێ.

وهەروا هێندێکی دیه هەن لە زانایان کوتوویانە ئەو پەیامنەی ئینسان تێکی شـکاندووە و 

ێ. خـودای ســر خۆی لە بەر دەراویشتووە، هەمان ئەق ێکە کە خودا و حەق و ناحەقی پێ دەنا

سەرەتای خوڵقانی ئینسان و ڕوح دە پـاڵ هاویشـ  ئەو ئەقـ  و شعوورەشـی ڕەپـاڵ تەعاال لە 

خستووە کە بەرە بەرە بە پێی پـتەو بـوون و وەخـۆ هـاتنی قەوارەی لەش و ڕووح ئەو ئەقـ ەش 

ناسـی هەڵدەستێ بەرەو نیازەکانی بۆی خوڵقاوە. ئەدێرەدایە کە کافر ئەو ئەق ە چاالکەی لە حەق

 دنیاداری داویەتە دەستی نەفس و هەوای سەرەڕۆ و یاغی.الداوە بەڵکە بەرەو 

هێندێکی دیکەش دەڵێن ئەو عەهد و پەیامنەی خودا بەستی دەگەڵ ئینسانی ئاگاداری ئەو 

ئەمانەتە دین و تەکلیفەیە کە خودا داویەتە ئینسان و پێی سساردووە. بۆ وەڕاست گەڕانی ئەو ڕایە 

َبّْيَ إِ احزاو:  73ئاوڕ دراوەتەوە سەر ئایەتی 
َ
بَاِل فَـأ رِْض َواْجِ

َ
َماَواِت َواأْل َ السَّ ََ َمانََة 

َ
نَّا َعَرْضنَا اأْل

نَساُن إِنَُّه  ْشَفْقَن ِمنَْها وََْحَلََها اسْنِ
َ
ن ََيِْملْنََها َوأ

َ
واتاا ئیخ یاار »ئێمە ئەو ئەمانەتەما  . َن َظلُوًما َجُهوًَل اكأ

ئاسااامنەکا  و زڕوی و کێوڕکااا ، ەی یااا  وڕخۆیااا  نەگاارت ڕانااا لە بەرابەر « و ئیارادڕ و سااەربەخۆیەما 

ئینساا  « اریا  بە سەر ئیخ یاردا پەسند کاردبئیج« »چونکە دڕ خۆیا  ڕانەدی لە ژێری بێنە دڕرێ و ترسا »

بە  ووەەچە  ئینسا  ئەو وڕخۆ گرتنەی ب»چۆ ژێری و وڕئەس ۆی خۆی گرت « بێ بەراوڕرد و بیری دواڕۆژ»

ئەماام بە زۆری ئەوانەی کە ئەرزشای ئەو پایە و « ڕێزدارتری بە ساەر غەیاری خۆیادا ەۆی بەرز و بەڕێز و

 غەدریا  لە خۆیا  کرد کە ئەو ئەمانەتەیا  وڕئەس ۆی خۆ گرت.« پایەیە نازانن

ی بە یەقین گەیشت و حاشا هەڵناگرێ ئەوەیە وەسەر تەڵە پەڕین و پەیامن شـکاندن و ئەوە

ی ئەق  و شعوورڕایە، هەروەک ڕاستەڕێ داگـرتن و خـوار پەرژین بەزاندن لە کووژانەوەی چرا

لە بەر ڕووناکی تیشکی ئەق  و شعووردا دێتە جـێ و « اط مستقیمصـر »نەڕۆیش  و النەدان لە 
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 دەکرێ.

: ئایا خودای خاوەن حـیکمەت و حەکـیم بزانێ بۆ وەی ەدڵ هەست ڕادەگرێ و چاوەڕوان

ا و بە چاویـدا دانەوە و بـۆنی تووڕەییشـی لـێ پاش ئەوەی یەک بە یەک تاوانی تاوانکەرانی ڕان

گوێیـان دەدات؟ جـا بـۆ دەهات؟ هیچ پالر و گورزی دیکەی لۆمەیان ڕێ دەهـاڵێنێ و لە بنان

 شک لەوێدا پێ دەگەین:، بێ38وەی بزانین و لەو بارەوە حاڵی بین دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 
 28ئایەتی 

ِ وَ كيمَف تَ ك( 12) َيا نُتمم كُفُروَن بِاهّللَّ حم
َ
وَاتاً فََ مم

َ
 مم ُثمَّ إَِلمِه تُرمَجُعونَ كمم ُثمَّ ُُيميِيكمم ُثمَّ یُِميتُ كأ

« ەوهەروا پااش ئەو ژیاانەو »کۆن ساشایە دەکەن لەو خودایەی کە لە نەبووەوە ژیانی پێ داون 

زیندووتان دەکااتەوە « دەتانباتەوە و دەتاو ێنێ و هەر دیسانیش پاش م دن بەرەو ژیانێکی دی

 هەمووتان بۆ الی دەکەڕێنەوە.« اش ئەو هەموو بێنە و بەرەیەپ»

 تێوەڕامانێکی هەستیارانە لەمەڕ ئەو بێتە و بەرەی گیان:

لە هەوەڵدا نەبووە و دێندرێتە بوون، دووبارە دەبردرێتەوە شوێنی خۆی واتا نەمان و مـردن، 

یەکجاری و بە تێکڕایی بۆ ڕا هەڵدەستێندرێتەوە بەرەو مەیدانی مەحشەر واتا بە هەمیسان لەوێش

تەعـاالیە و لە الی ئەو گومان ئەقڵ و ئیامن بە قەنـاعەتەوە دەزانـێ نیزامـی باریالی خودا، بێ

سـەر دەگـرێ و  «وُن ُكـَفيَ  ْن ُك »زۆر ئاسانە و بەبێ ئامراز و کەرەسە و وەسیلە بەڵکە بە ئەمری 

ئەقـڵ و  ە تەئیـدی ئەو نیـزامەوڕمانە ئەوەیدێتە ڕوو، بەڵم ئەوەی جێی ڕامان و دامـان و سەرسـ

شعوور و هەستی خدادادی، لێی بەحاشا نین، ئەدی بۆچی هەر لەو ئینسانانەی کە خاوەنی ئەو 

ئەقــڵ و شــعوور و هەســتەن لێــی بە حاشــان و ئینکــاری دەکەن؟ بــۆ مەگەر خــودا لە هەوەڵ 

ــێ؟  ــێ ئەقــڵ و شــعوور  یا بەڵکــوو کەســبــســاختاری وان ئەو دەرک و شــعوورەی نەداون ب

ەخستۆتە ڕووی زەوی خودا، ئەدی بۆ لێی بەحاشان؟ دەبێ بۆ دەرچـوون لە ژێـر ئەو مەتەڵە و ن

گەیشنت بە واقیعیەتی ئەو السارییەی ئینسان، ئەوە بڵێین و باوەڕیشـی پـێ بکەیـن ئەو ئینسـانە 

ڕانـی دەدەن لە شووشـەی مونکیر و بەحاشایانە، بەردی ڕەق و سەختی دنیاپەرەستی و هەوەس

ناسی دەیشکێنن و دەیهاڕن کە تازە لە کاری لـێ ی ئەقڵ و شعوور و هەستی حەقساف و ڕوون

تێڕوانین و شت تێدا بینین دەکەون، ئەگینا هەر ئەقڵ و زانستێ ئەوە دەزانێ و حاشای لێ ناکـا، 

 1کە ئینسان سەردەمێک نەبووە و بۆ باس لێ کـردن ڕێـی نەداوە. بـۆ بـاوەڕی زەیـن دە ئـایەتی 

ْهِر لَْم یَ هَ «: انسان»سووڕەی  نَساِن ِحٌّي ِمَن ادلَّ َ اسْنِ ََ ََت 
َ
ـذْ كْل أ گوماا  دڕورا  و بێ وًراكن َشيْ ًا مَّ
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واتا دەورانێک مرۆ بەشـێک لە  ماوڕیەک بە سەر مرۆدا تێمەڕیوڕ کە ئەو ش ێ نەبووڕ باسی لێوڕ بکرێ.

نَساَن ِمن ُسَللَة  ِمـن ِطـّي  لََقْد َخلَْقنَا اگیان بووە دوور لە ناوی ئینسان. مادەی تەبیعەت و بێ  سْنِ
ــا هەر دە عیلمــی  «مؤمنااون» (73) ــڵە، وەی ــوە و دانەوێ ــاوگۆڵ و می ــاو گی ــووە، دە ن ــدا ب دە زەوی

تەعاالدا بووە، پاشان لە سەر ئەساسی حیکمەت و ئیرادە و مەشییەتی خۆی خودای حەیی باری

ڵ و شعوور تێ چکاندووە و بەخش بەشێکی لە حەیاتی ڕازاوە بە هەستی ئەقحەیات و موتڵەق

  «ص»( 73) َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّويِح  ،پێی بەخشی

جا کەوایە دەبـێ لەمەڕ ئەو کەسـانەی کە لە حەق بەحاشـان و مـونکیری خـودا و هێـز و 

تەوانای خودان، دەبێ بڵێین ئەقڵی خودا پێداوی خۆیان شکاندووە بە بەردی دنیاپەرەستی، کەڕ 

ونە دەستی هەوا و هەوەس و شەیتانی مەلعوون، تازە مەگەر ڕەحم و شعوور کەوتو و کاس و بێ

بەزەی تایبەتی خودا وەیانقۆزێ و لە دم شەیتانیان وەستێنێ، دەنا تـا مـردن خەالسـییان لە دەس 

 شەیتان نایە.

ی 93ئاوڕێک وەسەر قۆناغ و پلەکـانی کارەسـاتی پێکهـاتنی ئینسـان لە ڕوانـگەی ئیـاەتی 

 بەقەرەدا. 

 ن و نەبوونعالەمی بوو 

 وا دێتە بەرهەم و بەرچاو عالەمی ئینسان دە چوار عالەمدا جێ کرابێ، مەسەلەن:

ْمَواتاً كوَ $. عالەمی نەبوون بووبێ بە پێی ئایەتی 1
َ
 ئێوە نەبوون.  #نتُْم أ

ْحيَا$تا هاتنە ڕوو بە پێی ئایەتی ا. عالەمی بوون و 9
َ
هێنان. یـانی پـاش واتا وەدیم #مْ كفَأ

لە ناو کارگای زەوی و گۆشـتی نـاو « مەنی»عالەمی خاک و خۆڵ و ئاو تنۆکەی تێپەڕبوون لە 

 زگی دایکان هێنامنە عالەمی بەشەر. 

واتـا دەومـرێنم، یـانی بەرەو  #مْ كُثـمَّ یُِميـتُ $. عالەمی نەمان بە پێی ئیشـاڕاتی ئـایەتی 9

 عالەمی بەرزە، ڕادەدرێن، واتا عالەمی نێوان دنیا و قیامەت.

تانەوە و چوون بۆ مەیدانی حیساب کە تازە دنیاکان لە خول و گەڕ دەکەون . عالەمی هەس0

 دنیای دیکەیان بە شوێندا نایە. 

. 9. عـالەمی بـوون   بەشـەر 9نەبـوون   عەدەم . عالەمی 1بە کورتی ئەو چوار عالەمە: 

 . عالەمی زیندوو بوونەوە   عالەمی قیامەت.0عالەمی مەرگ و نەمان   بەرزە، 
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عیلمـی »ونەریتـی ن لە مەڕ دابێـنێکی بەرجەوەندانە تووشی گیر و گرفتێکـی دلە تێڕوانی

 دەبێ هەر لە سەر ئادابی عیلمی نەحو وڵمیان بدرێتەوە. گیر و گرفتەکانیش ئەوانەن:« نەحو

ْمَواتاً كوَ . جوملەی 1ئیشکالی 
َ
جوملەیەکی حاڵییەیە و مازیشە. خۆ دیاریشە لە یاسـای  نتُْم أ

بچێـتە سـەر، خـۆ  ی«قـد»ەی مازی کە واقیُ بوو، بە حاڵ دەبێ حەرفی عیلمی نەحودا جومل

یشی بچێتە سەر بە ڕواڵەت و بە زاهیری دەبێ لە نیەتدا هەبێ، خۆ دیارە دێرەشـدا نە «قد»ئەگەر 

یش نـاچێتە سـەر مـازی بەعیـد. «قد»بە زاهیری هەیە نە بە نیەت، چونکە دێرەدا مازی بەعیدە، 

 ب.بەڵکە دەچێتە سەر مازی قەری

ْمَواتـاً كوَ $. جـوملەی 9ئیشکالی 
َ
ُثـمَّ $کە جـوملەیەکی حـاڵییەیە، ئەگەر عەتفـی  #نـتُْم أ

بکرێتە سەر، ئەو ئیشکالە ڕوو دەدا: عەتفی موستەقبەلی مەحز بۆ سـەر  #مْ كْم ُثمَّ َُيِْييكیُِميتُ 

ْمَواتاً كوَ $حاڵ کە 
َ
 ە، ناڕەوایە.#نتُْم أ

ەریبـی لـێ مەبەسـت بـێ. لە وڵمـی ئەو دەچێـتە سـەر مـازی بەعیـدێکی ق« قد»وەڵم: 

ئیشکالەدا دەبێ بکوترێ: جوملەی حـاڵیەیەکی کە عەتفـی دەکـرێتەوە سـەر بە موسـتەقبەل بە 

ْمَواتـاً كوَ $زاهیری وەک 
َ
ََ ك$بـێ، پێـت وانەبـێ وایە، بەڵـکە ئەو عەتـفە بـۆ تەواوی #نتُْم أ يْـ

ِ كتَ  ــاّللَّ ــُروَن بِ ــ$ئەوانەش حــاڵن. بە کــورتی جوملەکــانی  #ُف ــتُ ُث ــيكمَّ یُِمي ــمَّ َُيِْي  #مْ كْم ُث
ََ تَ كَ $موستەقبەلن و هەروا جوملەکانی  ِ كيْ موستەقبەلن. بۆ زێـدە زانـین بـڕوانە  #ُفُروَن بِاّللَّ

 «.939، ل 9کشاف،   »

کاتێ خودای خاوەن حیکمەت و حەکـیم سـساس کردنـی بە ئینسـانی ڕاگەیانـد لە بەرابەر 

ْحيَـاكوَ $ەک دەفەرمـوێ: ڕا، و گیـانینیعمەتی گیـان پێـدانی لە بێ
َ
ْمَواتـاً فَأ

َ
کە بەو  #مْ كنـتُْم أ

نیعمەتەی دەکوترێ نیعمەتی ئەنفـوس. هەروا دووبـارە دەیـهەوێ خـودای تەعـاال دە ئینسـانی 

وە بە نەزم و نیزامـی اگەیێنێ کە دەبـێ سساسـی لە سـەر نیعمەتـی ئافـاقیه بکـا کە دنیـای ڕاز 

ئافاقی کە دانیشـگایەکە بـۆ ئەقـ  و شـعوور و وپێکە. بۆ باوەڕیت بە نیعمەتی دروست و ڕێک

پێیدا سەرکەوێ، لەوێڕا بڕوانـێ لە توانـا و بەهێـزی نەققاشـی لێزانـی خـودای یەکتـا و  یهەست

 ، ڕوانینێکی ژیرانە و پسسۆڕانە:31کارجوان دەبێ بڕوانی لە ئایەتی 
 29ئایەتی 

ِي َخلََق لَ ( 19) رمِض ََجِيعاً ُثمَّ كُهَو اَّلَّ
َ
ا ِِف األ ٍْ  م مَّ َسـوَّاُهنَّ َسـبمَ  َسـَماوَا

َماء فَ َتَوى إَِى السَّ اسم
 ِ ٍء َعلِيمٌ كَوُهَو ب م َْ  ِل 
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خودا هەر ئەو خودایەیە هەرکی هەیە لە ناو زەویدا لە ساەر زەویاش، هەر باۆ ئێاوەی دانااوە و 

بەرهەم هێناوە. ئەوساا پااش ڕازانەوەی زەوی بەو هەماوو بەرهەمەی تێیادا ڕاناا، وێاکەوت و 

بە مانا  و ڕۆژ و « »ئاسامن»یە سەر دروست ک دن و ڕازانەوەی بەرزایی سەوت نهۆمی پەرژا

 هەر خودا بۆخۆشیەتی لە هەموو شت ئاکادارە و هەیەتی.« ئەستێ ە ڕووناک و ک شەدارەکان

: کە خەبەر و 93تێوەڕامان و تێڕوانینێکی زۆر هەستیارانە لە سیام و دەروونـی ئەو ئـایەتی 

و بەرچاوی لێ وەدەر دەکەوێ. ئەویش ئەوەیە، بەتـایبەتی لە جـوملەی  هەواڵێکی زۆر گرینگ

ــَ، لَ $ ــاً كــَخلَ يع رِْض ََجِ
َ
ــا ِِف األ ــوو #م مَّ ــزی لە ســەرووی هەم دا دەردەکەوێ: کە ئینســان ڕێ

بوونەوەرێک بێ، و ڕێز و ڕێزداری ئینسان لە فرشتە و پەری و باقی گیـانلەبەران پـێش کەوتبـێ 

ی سەرزەویش بێ، هەروەک لە زۆربەی ئایەتەکانی بـابەت لە قورئانـا بەو پێیە دەشبێ فەرمانڕەوا

 .ئەوهەستە هەست دەکرێ: کە ئینسان فەرمانڕەوای سەر زەوی بێ

 هەرا لە سەر )اِْسَتَوٰی(

دە ئادابی عەرەبدا واتا بڵیند بوو، یـا بە پـا وێسـتا. دیـارە  #اْستََوى$ئاوڕێک وەسەر واژەی 

تەعاال سەرەوە و بەرەوە و وێسـتانی باری بەدوورن چونکە باریهەر دووی ئەو مانایە لە شەئنی 

ـَماء$بن. وهەروا ناشکرێ و ناشتوانین مانای ئایەتی نانییە، ئەوانە بۆ شەئنی   #ُثمَّ اْستََوى إَِل السَّ
ڕا خـزی و ئاوا بەیان کەین: واتا خودا پاش بەدیهێنـانی زەوی و ئەوەی تێیـدا، بـۆ الی ئاسـامن

بوونی ڕەخـنە لە دیـدگای عیلمـی حەوت نهۆمی. کەوابێ بۆ خۆالدان لە تووش پڕژایە بەرزایی

 دەبێ چارە وەدۆزرێ.

زانان زۆرە و هیچیشیان خاڵی لە گیر و گرفت و لەو بارەوە لە الیەن عیلم وێنهەچەن ڕاوڕا

ێن ڕەخنەی تەعین شو  ە(ە، ئەو استقّر بە مانای ) #اْستََوى$ڕەخنە نین، بۆ منوونە ئەوەی پێی وایە 

( بەراوەرد بکەیـن ئەودەم َد َصـقَ بە مانـای ) #اْسـتََوى$و مەکانی بۆ خودای دێتە سەرێ. ئەگەر 

ئەوە دێتە خەیاڵەوە: خودا پێش قەستی ئاسامن بە کارێکی دی خەریک بووە، پاشان ئەو کارەی 

 وێڵ کردووە و قەستی کارێکی دی کردووە. ئەوەش لە خودا ناوەشێتەوە.

َ انای )بە م #اْستََوى$ئەگەر  واتا سـەرێ بەراوەرد کەیـن ئەوکـات الزم دێ حـدووس  (ََ

هەبــێ دووبــارە ئەوەش لە خــودا ناوەشــێتەوە. کەوایە لە ســەر ئەو ئەساســە بە هەر الیەک لەو 

 هەڵسەنگێنین تووشی ئیشکال دەبین. #اْستََوى$الیانەی کومتان مانای 
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بەو  #اْسـتََوى$دەبـێ بڵێـین  #اْسـتََوى$لە سەر ئەساسی ئەو بەراوەرد و بۆچوونەی سەر 

جۆرە مانایانەی کە بۆی داندراوە ناکرێ و ناتواندرێ سیفەتی زاتی خودا یەک بێ کە دەگەڵ ئەو 

یەکێکە لە سیفەتە ئیرادەکانی زاتی خودا، ئەودەم  #اْستََوى$مانایانە ناگونجێ بەڵکە دەبێ بڵێین 

کـا دەتـوانێ دەکـاری کـا واتـا هەر دەکوترێ ئیرادە کە سـیفەتی بـارییە بە هەر الیەکـدا کە حەز 

واتا ڕوو کردنـی ئیـرادەی  #اْستََوى$کارێکی خودا بیهەوێ توانایە بیهێنێتە ڕوو. بەو پێیە مانای 

خـودا  #اْسـتََوى$خودا دە وەدیهێنانی هەرچی بیهەوێ. ئەوکات یانی لە سەر ئەو تەعبیـرانەی 

 باقی سیفاتی حادیسە. دانی مەکان و زەمان و وەدوور دەخرێ لە ئیحتیاملی وەپاڵ

دا هەسـت بەوەی دەکـا کە دروسـت کـردن و هـاتنە ڕووی 93دڵ هەروا دە نیزامی ئایەتی 

ی سـووڕەی 0زەوی پێش خەڵقی ئاسامن بووبێ بە پێچەوانەی چاو پێکەوتنـی نیزامـی ئـایەتی 

ُ سەجدە:  رَْض َوَما بَيْنَ اّللَّ
َ
َماَواِت َواأْل ي َخلََ، السَّ ِ َ الَْعـْرِش  اَّلَّ ََ یَّام  ُثمَّ اْسـتََوى 

َ
ئەو ... ُهَما ِِف ِستَِّة أ

ــایەتی خااوایەی کە ئاسااام  و زڕوی و ەەچاای دڕ ناویاناادا بە شااەش ڕۆژ خساا یە ڕوو ی 93. وهەروا ئ

رَْض َوَما بَيْنَُهَما ََلِعِبَّي دوخان: 
َ
َماَواِت َواأْل اویاندا، بۆ ئێمە ئاسام  و زڕوی و ەەچی لە ن َوَما َخلَْقنَا السَّ

ُ جـاثیە:  99. وهەروا گەمە و گاڵ ەما  سااز نەداوڕ رَْض بِـاْلَِ، وََخلَـَ، اّللَّ
َ
ـَماَواِت َواأْل خاودا ...  السَّ

 .بەڕاس ی ئەو عاسامنانە و زڕوییەی وڕدی ەێنا

ی دەبێ بۆ ڕاماڵی ئەو ئیشکالە ب ێین: لە نیزامی قوڕئانـدا لە هەر کـوێ چـاو کـرا: کە باسـ

ئەو یادە کەین کە ئێرە باس لە نیعمەتەکانی خـودایە، ئەو زەوی لە پێه ئاسامنەوە هاتووە، دەبێ 

نیعمەتانەی خودا بەرهەمی هێناون دە زەوی و غەیری زەویدا. وهەروا ئەوەش بخرێتە یادەوە: کە 

 ئینسان بە زۆری لە نیعمەتەکانی زەویدا خاوەن بەهرەیە.

وتنی ئاسامن لە سەر زەوی چـاو دەکـرێ و واقـیعە، دەبـێ کەبەڵم لەو شوێنانەی کە پێه

واهەست کەین ئەوە بەیانی گەورەیی و قودرەتی خودای تێدایە و ئیسباتی تاق و تەنیایی خودا. 

ڕا زیاتر و بەرچاوتر عەزەمەت و جەاللی خـودا چـاو چونکە حاشا هەڵنەگرە لە سیامی ئاسامن

 دەکرێ و هەستی پێ دەکرێ.

اوی دەکەیـن لەمەڕ خەڵقـی ئاسـامن و زەوی، ئایـاتی زۆر هەن. بەڵم وەک دەیبینین و چ

لەمەڕ ئەوەی کامیان لە خەڵق کردندا لە پێه کامیاندایە، دە نیزامی تەرتیبی ئایەتەکاندا ناکۆکی و 

بەربەرەکانی چاو دەکرێ. ئەو ناکۆکییەش هاڵۆزی دەخـاتە نـاو زەیـن و شـعوور و سـەلیقەوە. 

دا «فصلت»سووڕەی  99، 90، 1ۆ چارەی بدرێ مەسەلەن لە ئایەتی پێویستە حەول و تێکۆشان ب
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بەوەی دە ناویشیدا، لە پێه ئاسامندا هـاتبێتە ڕوو و خەڵـق کرابـێ. هەست بەوە دەکرێ زەوی 

دا وا دێتە ڕوو و چاو دەکـرێ کە خەڵقـی «نازعات»سووڕەی  20و  31، 38، 37بەڵم لە ئایەتی 

ە ئەوە ئیشـکالێکە بـۆوەی نـابێ حاشـای لـێ بکـرێ و ئاسامن لە پێه خەڵقی زەویدایە. دیـار 

 بۆوەش نابێ بە سەریدا باز درێ.

  و زانستی عیلمی دەگەڵم دەس دەنێ و مەیدانم دەنێ، دەڵـێم: زەوی قدڵ دەڵێ ئەگەر ئە

بەو پێیەی کە مادەیە، دەبێ هاتنە ڕوو و دروست کردنی لە پێه ئاسـامندا بـووبێ، هەروەک لە 

اوە: دەبێ خـودا لە هەوەڵ هەوەڵەوە نەقشـە و سـر ە یارانی ڕەسوول بیو هێندێک ل« ابن عباس»

چــۆنیەتی زەوی دە عیلمــی خۆیــدا کە ئامــادە بــووە هێنــاویەتە ڕوو، پاشــان لە گــاز و هەوا و 

دووکەڵی ئەو مادە خاکینەیە ئەو ئاسامنەی لێ پێـک هێنـاوە. بە کـورتی: هەوەڵ مـادەی زەوی 

و گازەدا. پاشان چۆنیەتی زەوی بە گـرد و دۆڵ و شـاخ و هاتۆتە ڕوو، پاشان مادەی ئاسامن لە

دەشت و ئاو و تەالنەوە ڕاخراوە و ڕانراوە لە بن چەتری ئاسامنەوە. ئەو شێوە بۆچوونە بەرگری 

دەکا لە ناکۆکی ناو ئایەتەکان، هەروەک ڕای پەسـەندی زانایـان ئامـاژەی وەال دەکـا. بـۆ زێـدە 

 .339، ص 3،  «بیین الفرقانت»زانست لەو بارەوە بڕوانە: تەفسیری 

نجە کە لە پاش ڕاگەیاندنی خەڵقی بـوونەوەری سـر دڵی هەستیار بە ڕاشکاوی دەڵێ: جێی 

وی پڕژا بۆ خەڵقی حەوت نهۆمی ئاسـامن. چـونکە زەوی بـێ سـایەبان لە نەزم و سەر زەوی، 

ەوی بە یاسای نیشتەجێ بوون لە سەری بۆ ژیان دوور دەکەوتەوە. وهەروا بۆ حەیـات پێـدانی ز 

 هۆی باران و تیشکی هەتاو و نووری مانگ دەبێ حەوایەکی پڕ لە هەوا و ئاو و نووری هەبێ.

دا بەراوەرد کرێ ئەوە دێتە ڕوو 38بە شوێن ئایەتی  31وهەروا ئەگەر بە وردی هاتنی ئایەتی 

، جا خۆ ئەوەش سـەملێندراوە کە مـایەی حەیـات و ژیـن دا باس باسی حەیاتە38کە دە ئایەتی 

ەکانی ئاسامن و زەوین، کەوایە دەتـوانین ب ێـین: هـاتنی خەڵقـی ئاسـامن و زەوی لە پـاش ئاو 

 خەڵقی حەیات، ئاماژە و هاوارە وەالی نیزام و تەرتیبی ئەساس لە هەموو کارێکدا.

ئامرازی عەتفـێ چـاو بێ واتا  وەسیلەبێ 38بۆ سەر ئایەتی  31 لە عەتف کردنەوەی ئایەتی

یلمی نەحودا بە ناپەسـەند دانـراوە. کەوایە بـۆ ڕەفعـی ئەو ئیشـکالە دەکرێ ئەوەش دە ئادابی ع

ە، پێویستی بە ئەداتی عەتف نیـیە و ناکـا. چـونکە 38تەواوکەری ئایەتی  31دەبێ ب ێین: ئایەتی 

 یەک مەت ەو و مەبەست ڕادەنێن و ڕادەگەیێنن. ئەویه تەوحیدە واتا خودا بە یەک زانین.

دا لە سەر باسی زەوی و ئاسامن 38ەیات دە ئایەتی سووکەئاوڕێک: پێه خستنی باسی ح
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دا ئاماژەیە وەالی ڕێزداری حەیاتی ئینسانی لە سەر سـایری گیانـداران. بە کـورتی 31دە ئایەتی 

ەی دە حاوانی حەیات کە زەوی و ئاسامنن بەو حەیات خرایە بەر چاو و کایە، پاشان شوێنی لێ

 دا.ناویشیان

و هەست و سەلیقەش دەرخـرا و ڕوون و ئاشـکرا کـرا، وهەروا بۆ هەموو ئەق  و شعوور 

ڕانانی ئینسان بۆ بەندەگی یەزدان، و ڕانانی ئەرز و ئاسـامن بـۆ خـزمەت بە ئینسـان و گیانـان، 

 پرسینەوەی هەیە.گرتنە، لێهاوارن لە ئینسان کە ئەو خزمەت و ڕێز لێ

، دەوێدا هەم ڕێـزداری 20گرتن و ڕێزداری ئینسان دەچینە خزمەت ئایەتی بۆ بەقا بە ڕێز لێ

 ڕێز خۆ نواندنی:ئینسان چاو دەکرێ هەم فاسید و بێ
 31ئایەتی 

ِ  َك َوإِذم قَاَل َربُ ( 33) ِسـُد فِيَهـا كلِلمَمالَئ َِّتمَعُل فِيَها َمن ُيفم
َ
رمِض َخلِيَفًة قَالُوام أ

َ
ِة إِِِّن َجاِعٌل ِِف األ

فِ  دِ  ُك َويَسم َ  كَ ادِلَماء َوََنمُن نَُسِبُح ِِبَمم لَُمونَ  َك َوُنَقِدُس ل لَُم َما الَ َتعم عم
َ
 قَاَل إِِِّن أ

ئەو کاتەی پەروەردکارت بە ف شاتانی ڕاکەیاناد: « بیخەوە بی  خۆت ئەی نەبی یا ئەی ئینسان»

نشین و ب یکارێاک لە ساەر زەوی دامەزرێانم و دیااری کەم ئەمن وا بە نیازم و دەمهەوێ جێ

اوانەوەی تێدا بەرەەرار کا و هەکی لە ناو زکای زەویشادا واڵت ئاوەدان کا و یاسا و نەزمی س»

لەوەدا ئەو هەستە هەڵدەساتێ: ئینساان شاایانی ئەوەی هەباێ بە « »نێ راوە دەریخا و وەیدۆزێ

هۆی زانست و ئەەڵ و شعوور بتوانێ دنیا بۆ ژیان و ساوانەوە و سەسانەوە وەڕازێنێ، بۆیە ئەو 

وا هەست دەکا ێ لە ڕاوێا ڕا: ف شاتەکان «. پێ درێدەخ ێتە ئەستۆ و پێی دەس مەسئوولیەتەی

هەستی ئەوەی بکەن: ئینسانی لە خاک سازاو، خاکی وا بزۆز و تۆڕ و تووڕە و بێ سەب ، کاۆن 

ڕەببەنا وا دیارە ئەتۆ کەسێ وا «: و دەڵێن« دەتوانێ ئەو ئەرکە وەئەستۆ بگ ێ، ناکار دێنە جوا 

بە هاۆی ئەو بەدئەخقەای و بەدکا دارییەی لە تاۆ دێنی لە وێدا خ اپە بکا و خوێنیش بڕێ ێ، و 

ئێمە دایمە لە شوک  و ستایشی تۆداین و سەمد و ساەنا و پیا ۆزی « خەبەر و دوور دەکەوێبێ

« خاودا لە وەاڵمادا بە ف شاتەکان دەفەرماوێ:« »نامانکەن بە ب یکااری زەوی»تۆ ڕادەکەیێنین. 

 ئەوەی من دەیزانم ئێوە ئاکاداری نین.

 ە چن؟فرشتە چن و ل

کاتێ باسی مەالئیکە بە گوێی دڵ دەگا دەکەوێتە خەیاڵ و فکری ئەوەی دەبێ مەالئـیکە چ 

ییە و لە چـی سـازاوە، بشـزانێ چبێ؟ دەیهەوێ وەک دەزانێ مرۆ چییە و لە چی سازاوە، پەری 

فرشتە )مەالئیکە( چییە و لە چی سازاوە؟ چونکە ناسینی مەالئـیکە ئەساسـی و پێویسـتە لە بەر 

 بوون، یانی ئیامن ڕوکنێکی باوەڕ بە مەالئیکەیە.پایەیێکە لە ئیامن پێئەوەی 
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مەالئــیکە )فرشــتە( زانایــانی ئیســالم بەشــی زۆریــان لە ســەر ئەو بــاوەڕەن کە مەالئــیکە 

قەوارەیەکی نوورانین و لە نوورن، دەتوانن هەر شکڵێک وازیان لـێ بـێ خـۆی تێـدا بنـوێنن و 

وکـووڕی، و کەمی پێ سـپێراویان، سـابیت و بەردەوامـن بێدانی وەزیفەنیشان دەن. لە ئەنجام

ٌٌ ِشـَدادٌ تەعاال ڕایگەیاندووە لە ئایەتی: النەدان لەوەی دەستووریان پێ دراوە، وەک باری  ِغـَل

 َ َمُروَن ََل َيْعُصوَن اّللَّ ْْ َمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َمـا یُـ
َ
خاودا « بەزڕبار  مەالئایکەی تونادوتیژ و «تحا:ی » (6)  َما أ

   چۆنیا  دڕس وور پێ بدا لەو دڕس وورڕ دڕرناکەو  و ەەرچی پێیا  بسمێردرێ بەجێی دێنن.

 ان هێناوەتە الی ڕەسووالن، چاویوەک دەڵێن و کوتراوە و جێی باوەڕیشە، ئەوانەی وەحی

کردوون ڕەسوول لە سەر شکڵی ئینسانی، ڕا و بۆچوونی زۆر هەیە لە سەر مەالئـیکە کە چـن و 

پەرەستەکان و فەالسـیفەکان. هەر چۆنن لە الیەن عالەمی مەسیح و یەهوود و موسوڵامن و بت

یەکەی جۆرێکیان نەزەر داوە، بەڵم ڕاستی و جێی باوەڕتر ئەوەیە کە زانایانی ئیسالم کوتوویانە: 

 مەالئیکە لە نوورن.

 فرشتە چەن دەستەن؟

هەر واش بـێ، چـونکە بە پێـی ئەو ژمارەی مەالئیکە زۆر زیـاتر لە مـرۆ و پەریـن. دەبـێ 

 تەکی مرۆ و پەری، مەالئیکەی حافیزیان لە سەر بێ.بیستنەی بیسرتاوە لە ئایینەوە دەبێ تەک

ــی عەرش و  ــێ، خــۆ هەڵگران ــێ هەب ــیکە دەب ــرۆ و پەری، مەالئ ــدازەی م ــیە بە ئەن بەو پێ

بـوێرم نـاوی مەمئوورانی با و باران و هەور و ئاو و وەحیش هەن و ئـی ڕوح کێشـانیش ئەگەر 

 بەرم هەیە، کەوایە دەبێ باوەڕ بە زیادەی مەالئیکە لە مرۆ و پەری دەبێ ببێ.

وهەروا لە مەڕ پلە و پایە بە هەشت بەش دابەش کراون ئەگەرچی لە زانایانی ئیسـالم هەیە 

اوە بە دڵەوە نانووســێ. ئیاممــی ر دەســتەن، بەڵم چــونکە بــێ دەلیلــی نەزەر د 91فەرمــوویەتی 

لە سەر هەشت دەستەی مەالئیکە نەزەری داوە و لە سەر هەر دەستەیەکیشیان ناو فەخری ڕازی 

 و بەڵگە و نیشانەی ڕاناوە. بڕوانە و ئەقڵ و شعوور و ئینساف وەگەڕ خە:

رَْجائَِهـا  كَوالَْملَـ. دەستەیەکیان هەڵگری عەرشن، خوداش ئاماژەی وەال فەرمـوون: 1
َ
َ أ ََ

ررش ەکا  دڕچانە قەراغاا  و تەخ ای خاودای تاۆ  «حاقە» (77) ُهْم یَْوَم ِذ  َثَماِنيَةٌ فَْوقَ  كَوََيِْمُل َعْرَش َربِ 

 ەەڵدڕگر  لە سەر سەری خۆیا  لەو ڕۆژڕدا بە ەەشت ررش ە.

ــوارن: 9 ــتەن، چ ــاودارترینی ئەو دەس ــرین و ن ــین: کە ڕێزدارت ــل: کە 1. کەڕووب . جبائی

. میکائیل کە مەمئووری بـارانە و 9بەران. مەمئووری گەیاندنی وەحیە لە الیەن خوداوە بە پێغەم
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. عیزرائیل کە مەمئووری گیان کێشانە 9ئاوەدانی زەوی و زار و باغاتە لە الیەن خودای تەعاال. 

افیل کە مەمئـووری فـووکردن و دەمانـدنی شـەیپووری دنیـا ســر . ئی0لە الیەن خودای مەزن. 

 بۆ ئامادە کردنی قیامەت.باری تێکدانە بە ئەمری 

ەستەیەکیشــیان فرشــتەکانی بەهەشــتین وەک خــودای مەزن ئامــاژەی وەال فەرمــوون: . د9

ْزَواِجِهْم وَُذِريَّاتِِهْم َوالَمَلئِ 
َ
ُة یَْدُخلُوَن َعلَيِْهم ِمن كَجنَّاُت َعْدن  یَْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأ

ُتمْ كَسَلٌم َعلَيْ  ( 32)  بَاب  ِك  ارِ  م بَِما َصََبْ سەرڕنجامی پاک و چاکەکارا  » «رعد»(35) فَِنْعَم ُعْقََب ادلَّ

، ئەوانەی دڕچانە نااو بەەەشات نە خۆیا  و باب و کاڵیا  و ژنا  و تۆرڕمەیا ائەو « بەەەش ی بێ بڕانەوڕیە

لە دڕوری یەک دڕگەڵ یەک باۆ »خودا پەسەندیشن، دڕچنە ژووری باغ و باغاتی بەەەش ی دوور لە نەما  

ررشا ەکانی بەەەشا ی لە ەەر الیەکەوڕ « بە خۆشی و بێ تارس لە ەەر باارێکەوڕ بە ساەر دڕبە ەەمیشە 

ی نواتـا هەر لە سـا سەوتا  لێ باێ.« ررش ەکانی بەەەش ی بەو بەەەش یانە دڕڵێن:» (32) دڕچنە الیا .

  باێ ئەو بە ەۆی ئەو خاۆڕاگرییەی لە دنیاادا لە خۆتاا  نیشاا  دا، ەەر پیرۆزتاائەمینی و هێمنیدا بن. 

   پاداشە کە دواڕۆژی ڕوو  و بێ بڕانەوڕیە.

 91. دەستەی چوارەمینیان فرشتەکانی دۆزەخن وەک خودای مەزن بە وەسـیلەی ئـایەتی 0

 نۆزدڕ ررش ەی لە سەر . شـرَعلَيَْها تِْسَعَة عَ ئاماژەی وەال فەرمووە: « مدثر»سووڕەی 

َوُهـَو تەعاال لە ئـایەتی: اڕاتی باری. دەستەی پێنجەم فرشتەکانی سەر ئینسانن بە پێی ئیش1
َحـَد كالَْقاِهُر فَْوَق ِعبَاِدهِ َوُيرِْسُل َعلَيْ 

َ
َ إَِذا َجـاء أ تْـُه رُُسـلُنَا َوُهـْم ََل كم َحَفَظًة َحىَّ ُم الَْمـوُْت تََوفَّ

ساەرتا   خودا ەەر بۆخۆیەتی دڕس ەاڵتدار بە سەر عەبدانیادا، پاسەوانانیشا ا  باۆ «انعام» (67) ُيَفِرُطوَن 

دانی لە ئەنجاام« ررشا ەی گیاا  کێشاان ا »کااتێ کااتی مردنیشا ا  ەاات « وڕک ررش ە بن»بەڕێ دڕکا 

  دڕس ووری خودا درێغی ناکە  و النادڕ .

. دەستەی شەشەمین لە فرشتە ئەوانەن کرداری ئینسان دەنووسن. وەک خودا بە هۆی ئەم 4

َيْعلَُمـوَن َمـا ( 77) تِِبـَّي اكَراًمـا ك( 73) ْم َلَـافِِظَّي كَوإِنَّ َعلَـيْ ئایەتانە ئیشاڕەی وەال فەرمووە: 
ئەو پاساەوانانە الی خاودا  (73)بە تەئکید قەرڕوڵ و پاسەوانوو بە سەرڕوڕ دانراوڕ  «انفطار» (73) َتْفَعلُوَن 

  (73)ەەر کارێکی دڕیکە  لێی ئاگادار   (77)خاوڕ  ڕێز ، نووسەری ئاکار و کرداری وڕ  
وتەمین لە فرشتە، بەڕێوەبەرانی نەزمی دنیان، بە پێی ئیشـاڕاتی فەرمـوودەی . دەستەی حە3

اتەعاال، ئایەتی: باری افَّاِت َصفا دانی رەرماانی بااری، سوێند بەوانەی کە بۆ ئەنجاام «صارات» (7) َوالصَّ

 ز و بە ڕیز، پاڵ بەیەک ڕادڕوڕسنت.ێبە ڕ 

افیل، میکائیـل، عیزرائیـل. بـۆ ســر ئی. هەشتەمین دەستە لە فرشتەکان ئەوانەن: جبائیل، 3
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 .149-149، الپەڕەی 9زێدە زانین بچۆ خزمەت ئیامم فەخری ڕازی، ج

: خودای تەعاال بۆ بە خەلیفە و لێکۆڵینەوەیەک لە سەر ئەوەی ڕاز و سوڕی ئەوەیتێڕوانین 

کردنی ئینسان لە سەر زەوی، دەگەڵ فرشـتە کەوتە دوان. ئایـا مەبەسـتی مەشـوەڕەت بـوو؟ کە 

ەگەڵ شەئنی خودا نایەتەوە!؟ یا خەبەر پێدان بوو بۆ وەی خۆ ئامادە کەن بـۆ کڕنـۆش بردنـی د

ــێ لە ســەر زەوی،  ــانلەبەرێکی وەک ئینســان ب ــێم گی ــێ کە ڕادەن ــان ڕاگەیێن ــان پێی ئینســان؟ ی

 واتا ج ەوی کاروباری خۆی دەدەمە دەس خۆی؟ کەمە خاوەن ئیختیاری ئیرادەدەشی

وگۆڕی ئەگەر خودا لەو دواندنەی مەالئیکە نەزەری پرس و ئـاڵدەبێ بکوترێ لەو بارەوە: 

گومان وا نییە و ئەقـ  و عـیلم وشـعوور ڕەدی دەکەنەوە، چـونکە ئەقـ  بیروڕا بووبێ، ئەوە بێ

ئەوەی سەملاندووە و باوەڕیەتی، ئەگەر خودا ئیرادە و مەشییەتی خۆی تەنیا نەبێ بەڵکە نیـازی 

بۆ خودا نابێ و ناتەواوە، خۆ دیارە بە یەقینی هەموو هەسـت و  ەبە ڕا و تەگبیری غەیر ببێ، ئەو 

نیـازە لە هەمـوو گەیشتووە و سـەملێندراوە کە خـودا تەواوە و بێتێشعوور و ئەق  و زانستیه 

شت بۆ هەموو شتێکی کە بیهەوێ بیکا و بیهێنێتە دی. جا لە سـەر ئەو ئەساسـە بۆچـوونە: ئەو 

 وگۆڕی بیروڕا نەبووە.ەڕ خەالفەتی ئینسان، بۆ پرس و ئاڵدواندنەی فرشتە لە الیەن خوداوە لەم

اٌل لَِما وەهەروا بۆخۆشی خودا فەرموویەتی:  ـُ َفعَّ اٌل لَِما یُِريُد  يشاء   . َفعَّ

بۆ نەزەری دووهەم و سێهەم: کە ئاگاداری و خەبەردانە بە فرشتە، یا بۆ سوژدە بردنیـان بـۆ 

بزانن و تێبگەن کە دەخـوڵقێنم بوونەوەرێـک بە نـاوی ئینسان پاش ڕوح وەبەرنان، وەیا بۆ وەی 

ئینسان، ئیختیـاری خـۆی وە خـۆی دەدەم، وەک ئێـوەی نـاخەمە ژێـر جەبـر، بەڵـکە جـ ەوی 

کاروباری دنیای خۆی وەخـۆی دەدەم؛ دڵـی هەسـتیار و ئەقـاڵوی کە بە هەسـت و سـەلیقەی 

باریدا دەکا، ئەو نەزەر  خۆیدا دەچێتەوە و سەر بە ژووری زانستی خۆی و عەداڵەت و حیکمەتی

شـتە هەم بـۆ کڕنـۆش بـردن بـۆ ر وەخوڕین و ئامادەباشـییە بە فو بۆچوونەی دوو و سێ کە تێ

ڕوحی ئینسانی پڕ لە ڕاز و حـیکمەت و زانسـت و بەراوەرد و بە ڕاپەڕ و شـایان بـۆ ئیختیـار و 

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُموَن سەربەخۆیی: 
َ
وی خودا: ئەوی من دڕیزان  ئێوڕ ئاگاتا  لێ رەرمو  «بق:ة» (23) قَاَل إِِِّن أ

 . نییە

ێ، مێژۆک دەکرێ لە ژەکی زانـین و دەرکـی، شـر دۆ ئەگەر ئێرە بەراوەرد کرێ و هۆشی تێ

 ار.سـر ڕازی ئینسانی پڕ لە ڕمووز و ئە

 
ُ
يَّة كْوَلِ أ  خوداناسانی ئاکارچاک و پاک، باشرتین کەس هەر ئەوانن. «بینة» (7)ُهْم َخرْيُ الََْبِ
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ْوَلِ 
ُ
يَّةِ  شـرُهْم  كأ  خودانەناسانی ئاکار ناحەز و ناپاک، خرابرتین کەسن.« بینة» (6) الََْبِ

هۆشت بێ و زەین وەگەڕ خە، ئەو دوو سیفەتە دە شەئنی چیـدان بەجـوز ئینسـان؟ ئەگەر 

سایەیە، ئەگەر مانی گرت و القیشی چەقانـد ئەوە سـایەی هاتە باز و دەراو، سایەی خودای بێ

 ە، سایە بە نیسبەتی خودا ڕەحمە و بە نیسبەتی شەیتان، غەزەبە.شەیتان

 شاهیدی فرشتە لە سەر فەسادکاری ئیتسان

لەوەیدا کە فرشتە بەبێ ئەوەی خودا لێیان پرسیار کا: ئایا ئینسانی چۆن دەناسن و بە کـاری 

فەتـی رییەکی خـودا بەوانـی دا لەمەڕ خەال داخەالفەت دێ یا نایە؟ سەربەخۆ لە موقابیـل ئاگـا

ڕێژن، بە نـاحەق؛ دڵ و ئینسانی، کوتیان: ئینسان فەسادچێنی سەر زەوین جـگە لەوەش خـوێن

. خـودا 1ئەقڵ هەست بە شـتێک دەکەن کە زۆر دوور لە شـەئنی فرشـتەیە. شـتەکەش ئەوەیە: 

. ئەوان 9پرسیاری چاکە و خراپەی ئینسانی لێ نەکردوون، کەچی بە خراپ ئینسانی دەناسـێنن 

نسـان بـووبێ لە پێشـدا تـاکوو بیناسـن، چـۆن ئەو شناسـایان بـووە و زانیویـانە و بێ ئەوەی ئی

وێراویانە بێ بەڵگە و دەلیل لە حزووری خودای خاوەن عیلم و دەسـتەڵت بیڵـێن لە دواڕۆژی 

تەعاال شاهیدی لە سەر بێ گوناهی فرشتە داوە. وەک ئەو ئـایەتە نەترسێن؟ دەگەڵ ئەوەی باری

هَ پیرۆزەی:  يُّ
َ
نُفَس یَا أ

َ
یَن آَمنُوا قُوا أ ِ ْهِليكا اَّلَّ

َ
اَرُة َعلَيَْها َمَلئِ كْم َوأ َِ ٌة كْم نَاًرا َوقُوُدَها اَلَّاُس َواْلِ

 َ ٌٌ ِشَداٌد ََل َيْعُصوَن اّللَّ َمُروَن ِغَل ْْ َمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما یُ
َ
 واتا: ؟؟؟؟ ؛«تح:ی » (6)  َما أ

ُ یا وەک ئایەتی:  ا ُسبَْحانَُه بَْل ِعبَاٌد مُّ َوقَال ََذ الرَّْْحَُن َودَلً ََل يَْسـِبُقونَُه بِـالَْقْوِل ( 36) َرُموَن كوا اَّتَّ
ْمِرهِ َيْعَملُوَن 

َ
 «انبیاء» (37) َوُهم بِأ

ڕۆڵەیە، و باوەڕەکان کوتیان خـودا وەلەدی هەیە )کە فرشـتەن( نەخێـر، خـودا بـێواتا: بێ

دا لەو تۆهمەتانەی کە وەپـاڵی دەدەن )خـاوەن ڕۆڵەیە( پـاکە فرشتەش عەبدانی ڕێز گیراون. خو 

هەر بە پێی فەرمانی خودا « چونکە»فرشتە سەربەخۆ شت ناڵێن لە قسە کردنا پێش ناکەون  (36)

 (37)دەجووڵێنەوە.
واتا پێش ناکەون لە قسە کردن و نەزەردان، بەڵـکە ئەوەی «ََل يَْسِبُقونَهُ »ورد بڕوانە لە وشەی 

نەڵێ و ئەمریان پێ نەدا، نایڵێن و نایکەن. کەوایە دڵ لۆمە ناکرێ لەوەیـدا بڵـێ: ئەو خودا پێیان 

ڕێژ و فەسـادچێن، خـودا دە دڵـی هاویشـتوون ڕاپۆڕتەی فرشتە دای لە سەر ئینسان، بە خـوێن

ـا َيْفَعـ$بە  بیڵێن، دەنا ئەوان نەیانزانیوە ئینسان خاوەنی ئەو ئاکارە ناڕەوایەیە. ُل َعمَّ
َ
واز  #ُل ََل يُْسأ
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 دێنین لە وەدوا کەوتنی ئەو باسە حەواڵە بە ئەقڵی ئیامندارانی دەکەین ئەو قەزاوەتە.

زۆریش لە زانایانی ئایینی نەزەریان وا داوە: فرشتە لە گوفتـار و هەڵوێسـتیاندا ویسـتوویانە 

ۆ ئامادەگی خۆیان ڕانێن بۆ ئیتاعە و فەرمانبەری باری. بۆ زێـدە زانـین و ئیقنـاع بـوون بچـۆ بـ

 .194، الپەڕەی 9خزمەتی ئیامم فەخری ڕازی: تەفسیری کەبیر، ج

 ئیتسان خەلیفەی خودایە یا ئی شەیتانە؟

دڵی هەستیار و بەپرسیار دەیهەوێ ئەوە بزانێ و هۆیەکەی: کە بـۆچی ئینسـان لە سـەر ئەو 

لومـاً، َعِـوًَل، َهلـو،ً، جـذو،ً، َظ هەموو ئاکار و ڕەوشتە ناحەزانەی خودا لێی هەڵدەدا وەک: 
کەچی خەالفەتی سەر زەوی لە الیەن خودای زانا بە هەوەڵ و ئاخری هەموو شت پـێ  ،َجهوَلً 

اوە و هەچی هەشە لەو سەر زەوییە، بەرهەمیەتی بۆ وی خەلق کراوە، وەک لە ئیشاراتی شـر بەخ

 ْم ِِف كنَّـاكَولََقـْد مَ جـاثیە و هەروا جێـی دیـش دەردەکەوێ:  19ئەعراف و ئـایەتی  11ئایەتی 
رِْض وََجَعلْنَا لَ 

َ
ـا تَْشـكاأل بە تەئکیاد ئاێمە ئێوڕماا  لەو  «اعا:ا » (73) ُروَن كْم ِفيَها َمَعايَِش قَِلـيًل مَّ

زڕویەدا نش ەجێ کردڕوڕ، حاوانەوڕ و بژیویشاام  ەەر لەو زڕویەدا باۆ پێاک ەێنااو  و بڕیاوڕتەوڕ، کەچای 

 ا  شوکرانەی ئەو نیرمەتە دڕبژێر .یکەمیش

َر لَ  ِ م كوََسخَّ يًعا ِمنُْه إِنَّ ِِف َذل رِْض ََجِ
َ
َماَواِت َوَما ِِف اأْل ا ِِف السَّ  (72) ُروَن كـآَلیَات  لََّقْوم  َيتَفَ  َك مَّ

، خاودا باۆ ئێاوڕی ڕام و ، سەراپا بەرەەمان باۆ ئێاوڕ ساازاو و زڕویەکاندا ەە  ناو ئاسام ەەچی لە   «جاثیة»

   و بەراوڕرد و شروور  نیشانەی ناسینی خودا زۆر .حەمایەت کردوو ، لەوڕدا بۆ ئەوانەی خاوڕنی ڕاما

لەو بارەوە ئەقڵی چاالک و زانسـتی بەزیبـک و زیـت و پسـپۆڕ زۆر لێـر و لەوێ گەڕان و 

سەریان بە زۆر کون و کەلێن و کۆڵناندا کرد بەڵـکە بتـوانن بزگوڕێـک و یـا سـەرە هەودایەک 

ەهــوولیەی کــرایە خەلــیفە لە الیەن وەدۆزن لەو بــارەوە: بــۆ ئینســان لە ســەر ئەو زەلــووم و ج

حیکمەت و »خودایەکی عادڵ و عامل و لەکارزان؟ وڵم، سەرەنجام لەوە باشرت نەهاتە دەست: 

وەک هەسـت دەکـرێ و ئەقـڵ و زانسـت « ڕازی نهێنی خودا با لەوێ بێ، بۆ بیر تێوەردان نابێ

ندن و مـودیریەتێکی کە دە دەیقۆزێتەوە: هێز و تین و تاوی، بەراوەرد و لێکۆڵینەوە و هەڵسـەنگا

ناخی ئینسـاندا ئەزەل نـاژتوویەتی و بەیانـات و ڕاگەیانـدنێکی کە دە ئینسـاندا نێـژراوە، ئەوانە 

هاواری بەگوڕن وەالی ئەوەی هەر ئینسانە دەتوانێ دنیا ئاوەدان کا و ئیدارەی کا و هەر ئینسـانە 

ەکانی زەوی و ئاسامن وەدۆزێ دەتوانێ بە هۆی ئەو ئەقڵ و زانست و شعوورەی هەیەتی، نهێنیی

و وەدەرنێ، هەر ئینسانە دەتوانێ بە هۆی بەیانـات دنیـای ئینسـان لێـک وەنیزیـک خـا و لێـک 
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تێگەیێنێ. هەر ئینسانە ڕازاوەتەوە بە نیعمەتی وا کە دە فرشتە و پەری و باقی گیانلەبەراندا چـاو 

وردار نیـیە و نەکـراوە، بـۆ . دە ئینساندا نیعمەتی زانسـت و شـعوور سـنو 1ناکرێن. وەک ئەوە: 

هەموو دەور و زەمـان و مەکـان دەبـێ، بە پێـی نیـازی دەتـوانێ بە کـاری بەرێ و نەفعـی لـێ 

وەرگرێ، بەڵم فرشتە زانستی سنووردارە، ئەوەی خودا پێی نەڵێ، نایزانێ و نایکـا. زانسـتەکەی 

ْعلُـومٌ  َوَمـا ِمنَّـاتایبەتی وەخت و زەمانە، بۆ باوەڕی ورد بـڕوانە لە ئـایەتی:   (765) إَِلَّ َٰلُ َمَقـاٌم مَّ
کە لەو پۆسـتە دیـاری کـراوە  ەەریەک لە ئێمە شوێن و جێگەی تایبەمتاا  باۆ دیااری کاراوڕ. «صاارات»

افُّوَن بەوالوە نە دەتوانین نە دەیزانین وەزیفەی تێدا بەڕێوە بەرین.  َوإِنَّا ََلَْحُن ( 764) َوإِنَّا ََلَْحُن الصَّ
ن، و یباۆ خوداپەرڕسا ی ڕیاز دڕبەسا « لەو شوێنە دیااری کاراوانەدا»ئێمەین  «صاارات» (766) الُْمَسبُِحوَن 

 قەت لە تاریف و سەنای خوداما  ڕاناوڕس ین.« لەو شوێنە دیاری کراوانەماندا»ئێمەین 

لەو دوو ئایەتە پیرۆزەدا ئەوە هاتە ڕوو کە فرشتە سەربەخۆ نییە و لەوەی پێی دەکوترێ زیاتر 

 یزانێ.ناتوانێ و نا

. خەالفەتی ئینسانی دەکرێ جگە لەو هۆیانەی باس کران، ئەوە بێ: ئینسان لەبەر ئەوەی 9

ڕەگەزی لە خاکە، ئەوینداری زۆری دگەڵ خاکە، لە تەوانیدا دەکرێ هەبێ و هەیە، باش بتـوانێ 

 ئیدارەی کا و وەیڕازێنێ بۆ حـاوانەوە و ژیـان بەڵم فرشـتە لەبەر ئەوەی لە نـوورە، زەوقـی زۆر

ْعلَـُم َمـا ََل َتْعلَُمـوَن دەگەڵ عیبادەت دێ نە دەگەڵ خاکی ڕەش. 
َ
کـافییە بـۆ ئیقنـاع و  قَـاَل إِِِّن أ

 داسەکنانی ئەقڵ و شعوور و هەست.

دڵ لەو سێ شوێنانەی کە باسی خەالفەتی ئینسانیان تێدا ڕاندراوە هەست بە شـتێک دەکـا 

ەحەمـول نـاکرێ و نـاتوانێ خـۆی لـێ کە وەپشت گوێدان و بازدان بە سەر ئەو شتەدا بـۆ دڵ ت

 سێ شوێنەکانی کە باسی خەالفەتی ئینسانیان تێدایە بریتین لە: ببوێرێ.

رِْض َخِليَفةً كلِلَْمَلئِ  َك َوإِْذ قَاَل َربُّ بەقەرە:  20. ئایەتی 9
َ
 ِة إِِِّن َجاِعٌل ِِف األ

  كیَا َداُووُد إِنَّا َجَعلْنَاصاد:  94. ئایەتی 9
َ
 رِْض َخِليَفًة ِِف اأْل

ُ نور:  11. ئایەتی 9 یَن آَمنُوا ِمنوََعَد اّللَّ ِ رِْض ك اَّلَّ
َ
اِلَاِت لَيَْستَْخِلَفنَُّهم ِِف اأْل   ْم وََعِملُوا الصَّ

دان و خۆ لێ بواردنی بۆ دڵ دەس نادا ئەوەیە: دەبێ ئینسان بـۆ ئەو شتەی کە وە په گوێ

پێی بەخشی سـێ ڕەوشـت بە تەئکیـد و بە حەمتـی دە بەڕێوەبردنی پۆستی خەالفەتێکی خودا 

خۆدا جێ بکات و بگونجێنێ و سـابیتیان کـا دەنـا هەر نـاوی خەلـیفەیە ئەگینـا خەڵیفـی بـێ 

. دەبـێ خـۆ لەو سـیفەتانەی فرشـتە وەپـاڵی داوە ودەوور خـا: 9هەنگوینە. سێ سـیفەتەکان: 
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دەبێ سیفەتی  .3پێ دەکرێ  بەقەرەدا هەستی 20ڕێژی و فەسادکاری. هەروەک لە ئایەتی خوێن

صاددا هەستی پێ  39عەداڵەت و دادوەری دە خۆیدا بگونجێنێ بە عەمەل، هەروەک لە ئایەتی 

. دەبێ خاوەنی ئیامن و باوەڕی بێ وێڕای عەمەلـی سـاڵو و پـاک. ئەگەر بێتـوو ئەو 2دەکرێ. 

 ڕەحامن. سیفەتانەی نەبێ هەر خەلیفەیە ئەمام بەبێ شک و گومان خەلیفەی شەیتانە نەک

 دێتە بەرچاو: 20کە وەک تەواوکەری ئایەتی  29کاتی ئەوەیە کە بچینە خزمەت ئایەتی 
 31ئایەتی 

َماء ( 31) سم
َ
ِ كَّ َوَعلََّم آَدَم األ َماء َهـُؤالء إِن كَها ُثمَّ َعَرَضُهمم لََعَ المَمالَئ سم

َ
نبُِئوِِن بَِ

َ
ِة َفَقاَل أ

 نُتمم َصاِدقِيَ ك
بەراوەرد و »ئاام از و کەرەساەی زانسات و « ڵی خەالفەتای ئینساانیخودای تەعاال باۆ کەماا»

پێ بەخشی، هەموو ناوێکی فێ ی سەزرەتی ئادەم کا د پاشاان هەماوو شاتەکانی کە « بەیاناتی

فێ ی ئادەمی ک دن، لە بەرکاوی ف شاتەکانی ڕاناا و ڕووی تێکا دن و پێای فەرماوون: ئەکەر 

 ەم بۆ هەڵدەن.ئەوەی ڕاونا، ڕاستی بۆکوون، دە ناوی ئەوان

 مەبەست لە )اسامء( چییە؟

تێڕوانینێکی هەستیارانە لەو ئایەتە پیرۆزەدا: پێشەکی پێویستە ئەوە بزاندرێ کە مەبەسـت لە 

)أسامء( چییە؟ ئایا )أسامء( واتا نێوی شت وەک دار و بەرد و شا، و .. وەیا هەمـوو شـتێک؟ 

ــار  ــان هەیە لەو ب ــان ڕا و نەزەری جۆراوجۆری ــارە زانای ــێ: دی ــاس دەڵ ــی عەب ەوە، هەروەک ئیبن

ئەو ئەلفاز و ناوەن کە بۆ مەبەسـت و مەتـڵەب دانـراون و هەر نەتەوە و « أسامء»ەبەست لە ــم

دەی ێ و ڕایدەگەیێنێ خەڵکی پێ حاڵی دەکا، مەسـەلەن  ی خۆیبتیرە و هۆزێک بە زمان و ئادا

بە تـورکی. زانینـی ئەو « گـێ» بە عەڕەبـی،« تعال»بە فارسی، « بیا»واتا وەرە بە کوردی، « وەرە»

 زادە هەیە و ناژراوە.نێوانە دە شەئنی ئینساندا کە ئادەمی

ئاوایە: ناو و سیفاتی تایبەتی شتانێکی کە هەن « أسامء»ئیامم فەخری ڕازی نەزەری لە سەر 

و دێن و دەبن، بە پێی خولی دەور و زەمان. ئینسان نیاز و مەبەستی خۆی بە غەیری خـۆی پـێ 

زادی بە هۆی پێ بەخشینی هێز و توانای بەیان هەموو ئەو ئاکـارەی کا، خودا بە ئادەمیبەیان دە

دایە کە بتوانن لە یەکرت حاڵی کەن لە مەبەست و مەت ەبێکی هەیانبێ. بۆ زێـدە زانـین بـڕوانە لە 

 .979، الپەڕەی 3تەفسیری کەبیر،  

نە پێشـێ و نایـانزانێ، دڵی هەستیار دانامەزرێ و وەقرە ناگرێ لە ڕاست شتانێک بـۆی دێـ
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حەزرەتی ئادەمی چۆن بەڵکە دەیهەوێ ئەوەی نایزانێ بیزانێ بە دەلیلەوە، مەسەلەن نازانێ خودا 

تەعلیم داوە و ڕایهێناوە و ئەو شتانەی فێر کردوون؟ ئایا دەبێ بە هۆی فرشـتەی وەک جربەئیـل 

هەنگوین؟ یا مێه شت و فیرتەت؛ وەکسـر فێری کردبێ و وەحی بۆ هێنابێ؟ یا بە هۆی هێزی 

شت هەموو مەبەسـت و ویسـت و خواسـتی سـر هەروەک باقی گیانلەبەران کە بە هۆی هێزی 

شت خۆ سـر خۆیان ڕادەنێن و ڕادەگەیێنن؟ یا هەروەک گیاوگۆڵ و دار و دەوەن بە هۆی هێزی 

ڕادەنێن و خۆ دەڕازێننەوە؟ مەسەلەن حەیواناتی ئاوی و ویشکایی و هەوایـی بەجـوز ئیلهـامی 

 شتی کێ فێری کردوون لەززەت لێک وەرگرن؟ر سـ

هەست و شعوور و زانست و ئەق ی چاالک بە قەناعەتەوە دەڵێن: خودا زانست و دەرک و 

 ڕواحـدا نـاژتووە و چانـدووە، زانـینزانینی دە حەیـاتی خـاوەن ئەناسی و شتشعووری شت

انسـتی بەشـەری هەوێنی ڕوحە، بەڵم شـتانێک هەن کە لە حەوزەی زانسـتی ڕوح و ئەقـ  و ز 

 حاڵی کردوون و پێی ڕاگەیاندوون.  ێل یەمبەرانغبەدوورە، خودا بە هۆی وەحی وەک پێ

دا دەکەونە سەر ئەو هەسـتەی #نْتُْم َصاِدِقَّي كإِْن $دووبارە دڵ و هەستی بزۆز لە جوملەی 

گی تەعاالدا شتێکیان کوتبێ کە ئاماژە وەالی زانست و لیاقەت و شایسـتەفرشتە لە ڕووی باری

تەعاال دەفەرموێ لە ڕووی فرشتان: دە پێم ڕاگەیێنن ناوی خۆیان بێ لە بەشەر باڵتر، بۆیە باری

 ئەو شتانە، ئەگەر ڕاست دەکەن و ڕاس  لە داواتاندا.

َرَم َعلَيْـِه ِمّنـا و َل كْ َما اهلُل خالٌ، أبەڵێ هێندێک لە زانایان ئەو قەولەیان داوەتە پاڵ فرشتان: 
 مەخلووقی لێهاتووتر و زاناتر لە ئێمەی نەخوڵقاندووە.تەعاال دای : واتا خو ِعلْمَ 

بکرێتە مەتاڵ واتا خودای حەکیم پێیـان  #نْتُْم َصاِدِقَّي كإِْن $وێدەچێ بۆ ڕەفعی ئەو داوایە 

 ب ێ دەسا ئەگەر ڕاس  لە داواتاندا، خەبەر لەو شتانە بدەن

ََتَْعُل ِفيَها$دووبارە لە تێهەڵڕوانینی جوملەی 
َ
لەجـێ بە دوویـدا و دەس #َمن ُيْفِسُد ِفيَهـا أ

هەستی ئەوە دەکرێ کە فرشـتە بە خەتـاچوونی  #ََل ِعلَْم ََلَا إَِلَّ َما َعلَّْمتَنَا َك قَالُواْ ُسبَْحانَ $کوتیان 

 َك قَالُواْ ُسـبَْحانَ $خۆیان هەست پێ کردبێ بۆیە بە زوویی پەنایان بردۆتە بەر ئەو کوتە زێڕینەی: 
ــمَ  ــا ََل ِعلْ ــا َعلَّْمتَنَ ــا إَِلَّ َم ــاک و بەدووری  #ََلَ ــۆ پ ــودایە ئەت ــا خ ــب و هەڵە و وات لە هەر عەی

ناتەواوییەک، ئێمە هیچ لە هیچ نازانین ئیلال ئەوە نەبـێ کە تـۆ پـێامن دەڵێـی و فەرمـووتە، هەر 

 ئەتۆی زانا و حەکیم.

ەی فرشـتەکان کە وەک پەنـابردن و پـاڕانەو  23کاتی ئەوەی هات کە بچینە خزمەت ئایەتی 
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 دەچێ لە خودای خاوەن بەزە و ببوور.
 32ئایەتی 

َتَنا إِنَّ  َك قَالُوام ُسبمَحانَ ( 31) َ  َك الَ ِعلمَم نَلَا إاِلَّ َما َعلَّمم
م
نَت المَعلِيُم اْل

َ
 يمُ كأ

وکووڕی و کەمایەسی بەری و بەدووری، کوتیان ئەی خالقی ئێمە، هەر تۆی لە کەم ف شتەکان

ی بەدەر کە تۆ پێت کوتووین و فێ ت ک دووین نایزانین، هەر ئەتۆ بۆخاۆت و هەر ئێمەین لەوە

 زانا و لەکارزانی.

 زانا و نەزان

ئەو  #ََل ِعلَْم ََلَا إَِلَّ َما َعلَّْمتَنَا َك قَالُواْ ُسبَْحانَ $زین و بەرجەوەندی جوملەی ۆ لە تێڕوانین و د

ڕێژی ئینسان، بۆیە وێراویانە خۆین هەستە دەکرێ: خودا فرشتەی وادار کردبێ لە فەسادکاری و

وهەروا پشـتیوانی لەو هەسـتەش دەکـا  #ادِلَمـاء ُك ََتَْعُل ِفيَها َمـن ُيْفِسـُد ِفيَهـا َويَْسـفِ أ$بڵێن: 

َ جوملەی  َمُروَن ََل َيْعُصوَن اّللَّ ْْ َمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما یُ
َ
لێای  خودا چۆنیا  پێ ڕاگەیێناێ «تح:ی » (63) َما أ

 النادڕ  و لێی دڕرناچن و ەەرچی بەوانی بسمێرێ بەجێی دێنن.

(وەی دەکەنە بەڵگە لە سەر ئەوەی عیلمی غەیـب 99زۆرێک لە زانایانی قوڕئان ئەو ئایەتە )

تایبەتی خودایە و خودا ئەگەر بۆخۆی بیهەوێ بە پێی نیازی ڕەسووالن، لە غەیبیان ئاگادار دەکا 

َحًدا وەک خودا بۆخۆی فەرموویەتی:
َ
َ َغيِْبِه أ ََ ِْ فََل ُيْظِهُر  إَِلَّ َمِن اْرتَََضـ ِمـن ( 36) َ،لُِم الَْغيْ

خودا زانا بە نادیارانە و نهێنییەکانی خۆی  «جن» (37) ِمن َبّْيِ یََدیِْه َوِمْن َخلِْفِه رََصًدا كرَُّسول  فَإِنَُّه يَْسلُ 

ێی ڕازی بێ، ئەوکات لە پێش و پاشیەوڕ پاسەوانا  ( مەگین بۆ ڕڕسوولێکی کە پ62بۆ کەس ئاشکرا ناکا )

 بوونی.وڕڕێ دڕخا بۆ حاڵی

کاتێ نـاتەوانی و عـاجزی فرشـتە هـاتەوو و قەبووڵیـان کـرد و لێهـاتوویی و شایسـتەگی 

ئینسانی بە سبووت گەیی، کـاتی ئەوەش هـات کە ئینسـان بە عەمەل ئەو لێهـاتووییەی خـۆی 

کە دەوەیـدا مەتـڵەب و  99ئینسانی دەچینە خزمەت ئایەتی بۆ ئەو خۆنواندنەی بنوێنێ و ڕاینێ، 

 ڕاستی بە تەواوی ڕانراون:
 33ئایەتی 

قُـل لَّ ( 33)
َ
لَـمم أ

َ
َمآئِِهمم قَاَل أ سم

َ
ُهمم بَِ

َ
نَبَ
َ
ا أ َمآئِِهمم فَلَمَّ سم

َ
ُهم بَِ نبِئم

َ
يمـَب كـقَاَل یَا آَدُم أ ََ لَـُم  عم

َ
مم إِِِّن أ

لَُم  عم
َ
رمِض وَأ

َ
ِْ وَاأل َماوَا  ُتُمونَ كنمُتمم تَ كُ َما ُتبمُدوَن َوَما السَّ

فەرمووی: ئەی ئادەم! دەیجا ئەتۆ نێوی هەموو ئەوانەیاان باۆ هەڵادە « خودای زانا و لەکارزان»

بیستیان و »کە پێامن کوتووی. جا وەختێ ئادەم ئەو ناوانەی بۆ هەڵدان و ئەوانیش )ف شتەکان( 
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هەر « لە هەوەڵەوە»ەمان نەمکاوت بە ئێاوە خودا ڕووی ک دە ف شتە و فەرمووی: ئ« سەملاندیان

ئەمنم نهێنییەکاانی ئاساامن وزەوی بە تەواوی هەکای هەبان دەیاانزانم وهەرکای ئێاوەش دە ناا 

 ی دەروونتاندا وەیشێ ن و بیدرکێنن و ئاشک ای کەن دەزانم.خوهەست و نا

وو دە دڵی پڕ هەستی ئەقڵ و شعوور ئەدێرەدا ڕادەمێنـێ و دادەمێنـێ، نـازانێ و نـاوێرێ ڕ 

کــوێ کــا و چ بڵــێ و چ ڕادێــرێ، لەوەی ئــادەم ئــی خــۆی نەبــوو ئەو ئاگــادارییە و ئەو هێــزە 

شتییە، بەڵکە ئی خـودای زانـا و لەکـارزان بـوو، دەیجـا خـودا دەشـیتوانی ئەو زانسـت و سـر 

لێهاتووییەی بشداتە فرشتە و پەریش وەک دای بە ئینسانی ڕەگەز گڵ، دەشیتوانی بیداتە فرشـتە 

گەز نوور و ئاگر. ئەوە تەلەسم و ڕاز و ڕمووزی نهێنی و حەسـتەم و دوور لە بـوردی وپەری ڕە

. هەر ئەوە بۆ ئینسان ماوەتەوە لەو بـوار و بـارەدا بڵـێ: ئەی ەزانست و ئەقڵ و شعووری ئینسان

پەروەردگارا ڕێت نەداوەتە ئینسانی هەموو شت بزانێ، نەبادا غروور بێ لە جوغزی خوداناسیدا 

بڵێ ئینسـان: جا بۆیە دەبێ زانیش، و بڵێ ئەمن خودام. کە واشی کوتووە دەگەڵ کەم بڕواتە دەر

ئەی خودای زانا بە هەوەڵ و ئاخری هەموو شـت، هەر شـایانی تـۆی خـودایە، هەمـوو شـت 

زانین، و هەموو قودرەت و توانین و ڕانان و ڕاگرتنی هەموو کەون و کائینات بە نەزم و نیـزام و 

ت ڕوو لە گــاوان و هەژارێــک شـردنیـان ولە ســەر ئەو هەمــوو دەستەڵتەدابــین کو حـاوانەوە 

نابەسـتی،  شپەرەسـت و نەمـردوو و فیـرعەونێکیوەرناگێڕی و دەرووی تۆبەت لە گـاور و بت

 چۆن ڕۆزی پێغەمبەرێکی دەدەی، ئاواش ڕۆزی کافر و منافقێک دەدەی.

هەزار هێنـدە بەرزە دە جێـدا؛  وازە،دەبێ ئەوە باوەڕ کەین: ئینسان چەن وردە بە قەوارە و ال 

 ڕاستی فەرموو وێژەر: 

 و فیَک أنْطَوی  الْعالَِم اْْلَکَْب  و تَزَْعُم إنََّک ِجرٌم َصغیرٌ 

 واتە: تۆ وات خەیاڵە بوونەوەرێکی وردی، دە حاڵێکدا عالەمێکی بەرزی.

ە وەک دڵی بە پرسیار و بزۆز دەیهەوێ بزانێ غەیبی ئاسامنی و زەوی بریتین لە چی؟ دیـار 

اوە، بەڵگەی قورئانی نییە نهێنییەکـانی ئاسـامن و زەوی بە ژمـارە دیـاری کـرابن و نهێنـی سـر بی

ــتە  ــان ئەوانەن دەبێ ــین نهێنییەک ــارەوە ئەگەر بڵێ ــێمە لەو ب ــش زۆر هەن. جــا ئ ئاســامن و زەوی

 .واتە ڕەشاوێژ شەوێ یدەستەکوتە و تیر 

زەوی ئەوانەن: غەیبـی ئاسـامن  هەچەن هێندێک لە زانایان کوتوویـانە غەیبـی ئاسـامن و

خواردنی ئەو دارەیە کە لە حەوا و ئـادەم مەنـُ کرابـوو، خواردیـان لە مەقـام دەرکـران؛ غەیبـی 
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 زەویش، کوشتنی هابیلی برای قابیل بوو بە دەستی قابیل.

هێندێکی دیش هەن لە زانایان دەڵێن نهێنی ئاسامن چارەنووسی ئینسانە، خـودا لە ئەزەلـدا 

یُـَدبُِر اوە: شـر ە. ئی زەویش ئاکار و کرداری ئینسانە. ئەو نەزەرە لەو ئایەتەدا دەرکێدیاری کردوو 
رِْض ُثمَّ َيْعُرُج إَِْطِْه ِِف یَْوم  

َ
َماء إَِل اأْل ْمَر ِمَن السَّ

َ
وَن اكاأْل ـا َتُعـدُّ ََ َسـنَة  ِممَّ لْ

َ
« ساجدە» (4) َن ِمْقَدارُُه أ

دڕکێشاێ ەوڕ یسام  و زڕمیندا پێکی دێنێ و لە ماوڕی ڕۆژێکدا ەەڵەەچی کاروبارڕ لەو ئا« خودای کارزا »

کە بە پێای ژماارڕ ئەو ڕۆژڕ ەەزار سااڵ « بێ ئەوڕی کەس بزاناێ ئەو کاارانە چاین»الی سەروو الی خودا 

 دڕبێ لەو سااڵنەی ئەتۆ دانژمێری. یا نێوانی ئاسام  و زڕوی ەەزار ساڵە.

: غەیبی ئاسـامن واتـا ئومـووراتی ئاسـامنان کە دیش لە زانایان نەزەریان وا داوە هێندێکی

وخـولی زەوی بە تەنانەت فرشتە کەڕووبەکانیش هەسـتی پـێ نـاکەن. غەیبـی ئەرزیـش چەر،

 کەیفیەتێکی وا فرشتەکانیش ڕێی وێ نابەن.

وەک هەموو خاوەن هەسـت و شـعوورێک هەسـتی بەوەی کـردووە، ئەقـڵ و شـعوور لە 

ریدا هەڵدەخولێن کە بیزانن، هەموو ئەقڵ و زانسـتێک بە دەوری نهێنی چەرخان دەدەن و بە دەو 

پێکـێ وا هەیە لێـی بەدوورە. یگوێرەی بەراوەرد و بۆچوونی خۆی هەڵیدەسـەنگێنێ، وا هەیە دە

بەرگریش لە ڕاوڕاوێنی غەیری ئەحکامی شەرعی نەکـراوە، بەڵم ئەحکامـاتی شـەرعی چـۆنی 

ەسەلەن بۆ تەڵق بە دەس نێرانە؟ بۆ دە میراتدا شاریُ ڕاینابێ، وایە. ڕێگای ڕاوڕاوێن نەدراوە، م

نێرێک بەشی دوو مێ دەبا؟ بۆچی تا چوار ژن ڕێ دراوە بۆ نێرێک، بەڵم چوار نێر ڕێ نەدراوە 

بۆ ژنێک؟ لەوانەشدا گەرچی ڕاز و سوود و حیکمەت جاسووسـی داوە، بەڵم ڕاوڕاوێـن واتـا 

 ئاوا چاتر بوو یا وا خراپە، ڕێ نەدراوە.

ڕا سـەرچاوە دەگـرن و دە شتیســر ەست و شـعوور کە لە سـەرچاوەی عیلمـی ئەقڵ و ه

دا باس لە عیلم هاتۆتە گۆڕ، دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەو عیلمە کە هۆی ڕێز و ڕێزداری و 99ئایەتی 

بەرزایی خاوەنیەتی بە سەر غەیریدا، چییە و پایە و پلەی بەرزایەتی تا چ ڕادەیەکە و تا کوێیە؟ تا 

 یویەتی بژمێرێ: پلە زانست توان 1

 . بەرتەری ئینسانی بە سەر غەیری خۆیدا زانستە   عیلم.1

 . زانا توانیویەتی پاپۆڕی ئینسانی لە دەریای جەهالەتدا نەهێڵێ غەرق بێ.9

« فـاطر»ی 93. عامل )زانـا( خـودا شـاهیدی لە سـەر تەقـوا و ترسـی داوە وە لە ئـایەتی 9

َواِب دەردەکەوێ:  لَْوانُُه َوِمَن اَلَّاِس َوادلَّ
َ
ٌَ أ ْنَعاِم ُُمْتَِل

َ
ِ كَواأْل َ  كَذل َما ََيََْش اّللَّ  ِمْن ِعبَاِدهِ الُْعلََماء إِنَّ
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َ َعِزيٌز َغُفورٌ  لە ئینسا  و جانەوڕر و ڕڕشەواڵغیشدا ەەروڕەاا تەرز و ڕڕنگیاا  لێاک جاودایە، و . إِنَّ اّللَّ

عولەما(، لە خودای خالیقیا  دڕترسێن، خودا خاوڕنی دڕسا ەاڵتە ەەروا لە ناو ئینسانانیشدا ئەوانەی زانا  )

 و خەتاپۆشیشە.

بە ڕوونی لە ئیشاڕاتی ئەو ئـایە پیـرۆزەدا دەردەکەوێ بەرتەری حەیـوانی بە سـەر یەکـدا بە 

 شک  و ڕەنگ و قەوارەیە، بەڵم بەرتەری ئینسانی بە سەر یەکدا بە ئەق  و زانست و شعوورە.

وی زانایان )عولەما( خاوەنی بەهـرەیە، تەوسـیەی پـێ کـراوە وەک . هاونشینی و تێکەڵ 1

 چوونی دووکانی عەترفرۆشی وایە، با نەشکڕی، بۆندار دەبی.

. زانا )عامل( ڕۆژی ئاسامنی تاریکی جەهالەتە، ئینسان بەرتەری بە سەر فرشتە و پەریـدا 5

 ئی عیلم و بەیاناتە.

 ەقورئان شیفای هەموو نەخۆشییەکی دڵی مومئیتان

: زانین بۆ پشتیوانی لە ئەقڵ لە ەقڵی لە سەر بەرزی مەقامی عولەمائاوڕێک وەسەر بەڵگەی ئ

 سەر ڕانانی بەرزی مەقامی زانست

دەچینە سەر قورئان کە شیفای هەموو نەخۆشییەکی دڵی مومئینانە: بـۆ بەرزی و بەرزایـی 

یَن زین: هێدی هێدی دەیدۆ « زمر» 1زانا بە سەر نەزاندا دەچینە خزمەت ئایەتی  ِ قُْل َهْل يَْستَوِي اَّلَّ
یَن ََل َيْعلَُموَن  ِ ئەو  ی ڕڕسووڵ بڵێ ئاخۆ زاناا و نەزا  وڕک یەک و بەرانابەر ؟ئە« زم:» (8) َيْعلَُموَن َواَّلَّ

پرسیارە هاوارە وەالی ئەوەی کە زانـا و نەزان بـۆ خـزمەت بە ئینسـان و نەجـاتی حەق لە دەس 

وەک یەک نین. زانا تاریکایی جەهـل زانا و نەزان تەوەری، ناحەق، و بۆ دۆزینەوەی ڕێگای بەخ

دەقەڵشێ و حەقی لێ وەدەر دەخا، نەزان ڕووناکایی بە چارشێوی ڕەشـی نەزانـی دادەپۆشـێ و 

 حەقێ تێدا ون دەکا.

وهەروا بــۆ ئیســباتی ئەو ڕاســتییە: زانــا و نەزان بەرانــبەر نــین، و بــۆ ئیقنــاع و دامرکــانی 

کە دەوێـدا زانـا وەدواکەوتنـی « نیسـاء» 51دەچینە خـزمەت ئـایەتی وەسوەسەی دڵ لەو بارەوە 

ْمِر ِمنسفارش کراوە: 
َ
ْوِِل األ

ُ
ِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأ

َ
ِطيُعواْ اّللَّ َوأ

َ
یَن آَمنُواْ أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
خودا بانگ دڕکاا » مْ كیَا أ

پێغەمبەری خاودا و زانایاا  و  رەرمانی خودا و ئەی گەلی خاوڕ  ئیام ، بە«: لە خاوڕ  باوڕڕا  و دڕرەرموێ

 ئەەیی ئیجامعی خۆتا  )ەاودین ا ( بکە .

الی  نەبچ بۆوەی لێم تووڕە نەبن و ڕووم لێ وەرنەگێڕن، لەسەر تەعبیر کردنی )أولی اْلمر(

نیسـاء تووڕەییـت  13، لە سـەر ئـایەتی 100، لە تەفسـیرەکەی الپەڕەی 3ئیامم فەخری ڕازی، ج
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 دەگەڵ ئەو بڕێژە. 

تەعاال، بەشی ئینسانیشی لێ داوە، بۆوەی کە انست، یەکێکە لە سیفەتەکانی باریعیلم   ز 

بەرز و ڕێزداری ئینسان دەرکەوێ لە هەموو گیـانلەبەران، و هەمووشـیان بە هـۆی ئەو عـیلم و 

بـۆ « مجـادلە» 11زانستە وەحاوێنێ بیخاتە ژێر دەستی خۆی و حەمـایەتی کـا. بـڕوانە ئـایەتی 

یَن آَمنُوا ِمنیَ ڕاستی ئەو مەتڵەبە:  ِ ُ اَّلَّ ِِ اّللَّ ُ بَِما َتْعَملُوَن َخِبريٌ كْرفَ وتُوا الِْعلَْم َدرََجات  َواّللَّ
ُ
یَن أ ِ  ْم َواَّلَّ

ەەم لە »خودا ئەوانەی باوڕڕیا  ەێناوڕ لە ئێوڕ، و ئەوانەی خاوڕنی زانیارین، پیە وپایەیا  بەرزتر دڕکااتەوڕ 

  بیکە  خودا پێی زانایە. و ەەر کارێکی ئێوڕ« دنیا ەەم لە قیامەت

تیرە مەقامیان پێ درابێ لە الیەن خودای تەعاال، پێ بەخشـینی ئەو  0ئەدێرەدا چاو دەکرێ 

. 9. مـومئنین 1پایە و مەقامەش هۆدارن، بڕوانە و هەست و شعوور وەگەڕ خە، چوار تیرەکان: 

 . عولەما.0. ساڵحین 9مجاهدین 

ولَ . بۆ مومئنین بڕوانە لە ئایەتی: 1
ُ
َُّهْم َدرََجاٌت ِعنـَد َرِبِهـْم َوَمْغِفـَرٌة  َك ـ ِ أ ا ل ِمنُوَن َحقا ْْ ُهُم الُْم

وکووڕی ئەوانە  کە لە الیە  پەروڕردگاریانەوڕ پیە و پاایە خاوڕ  ئیامنی بێ کەم «انفال» (5) ِريمٌ كَوِرْزٌق 

 بوو  و بژیوی شایانیا  ەەیە.و لێخۆش

َ . بۆ موجاهیدین دەچینە خزمەت ئایەتی: 9 ََ نُفِسـِهْم 
َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
اِهـِدیَن بِـأ َِ ـَل اّللُّ الُْم فَضَّ

ْجـًرا َعِظيًمـاكالَْقاِعِدیَن َدرََجًة وَ 
َ
َ الَْقاِعِدیَن أ ََ اِهِدیَن  َِ َل اّللُّ الُْم ( 84)ـلا وََعَد اّللُّ اْلُْسَن َوفَضَّ

خودای عادڵ ئەوانەی خەزاچین و دڕچنە  «نساء» (86)ُفوًرا رَِّحيًماَن اّللُّ َغ اكَدرََجات  ِمنُْه َوَمْغِفَرًة َورَْْحًَة وَ 

بەوانەی ناچن لە ماڵێدا خانەنشاینن، بە پاایە و پایە ڕڕساەری خسا وو . خاودا بە ەەماوو  رخەزایە، بەرابە

الیەکیا  بەڵێنی داوڕ کە چاکەیا  دڕگەڵ کا، بەاڵم ئەوانەی لە مەیدانی خەزادا بن بجەنگن دڕگەڵ دوژمن، 

( پایە وپاایەیێکی زۆر بەرچااو لە الیە  خاوداوڕ 59اشی گەورڕتریا  دڕداتاێ لە چااو خانەنشاینەکا . )پاد

  (52خودا بە بەخشش و دڵۆڤانە )« دڕگا بە خەزاکارا »بوو  و میهرڕبانی خۆشدڕگەڵ لێ

ـاِلَاِت فَ . بۆ ساڵحان دەچینە خزمەت ئایەتی: 9 ِمنًا قَـْد َعِمـَل الصَّ ْْ تِِه ُم
ْ
ْوَلِـَوَمْن یَأ

ُ
لَُهـُم  كأ

رََجاُت الُْعَل  ەەرکەس بە ئیام  و ئاکارچاکی ب ێ ە الی بااری، ئەوانە وا ەە  دڕ پایە و پاایە « ط »( 74) ادلَّ

   بەرزیدا.

ُ بَِما َتْعَملُوَن . بۆ عولەما )زانایان( دەچینە خزمەت ئایەتی: 0 وتُوا الِْعلَْم َدرََجات  َواّللَّ
ُ
یَن أ ِ َواَّلَّ

بەرزتریاا  دڕکااتەوڕ « بۆ خزمەت بە ئینساا »ئەوانەی کە خاوڕنی زانست و زانیارین  «مجادل » (77) َخِبريٌ 

  خودا، بە چە  پیە بە سەر غەیردا، ەەرچی ئێوڕ بیکە  خودا پێی زانایە.

َ ئایەتی: هەروەها   َما ََيََْش اّللَّ َ َعِزيـٌز إِنَّ ەەر  «رااط:» (38) َغُفـورٌ   ِمـْن ِعبَـاِدهِ الُْعلََمـاء إِنَّ اّللَّ
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 ئەوانەی زانا  )عولەما(، لە ناو عەبدانی خودادا لە خودا ترسیا  ەەیە.

ئەگەر بە ئینسافەوە سەیری ئەو ئایەتـانە بکـرێ و هەروا دە عەمەلـکەرد و بەهـرەی زانایـان 

)عولەما( بە وردی ورد بوونەوە بکرێ جگە لەوەی شاهیدی لە سـەربەرزی و بەرزایـی زانسـت 

رێ بە ئیحتیرامەوە کڕنۆشی بـۆ دەبـرێ چـونکە پـلە و پـایەی سـاڵحیش و موجاهیـدیش و دەد

 ڕایە.مومئنیش هەر لە زانست و زانیاری

وهەروا ئەگەر ئاوڕ وەسەر قورئان بدرێ بە وردی کە سـەرچاوەی هەمـوو زانینـێکە، چـاو 

. لەمەڕ 9امن، . لەمەڕ ئــی1جێــدا بەرزی مەقــامی عولەمـای ڕانــاوە:  1دەکەی کە بە تـایبەتی لە 

. لەمەڕ تەقـوا و تـرس. ئـاوڕ دە سـەر 1. لەمەڕ خشـووع 0. لەمەڕ حـوزن و گریـان 9تەوحید 

 ئایەتەکان: 

اِسُخوَن ِِف الِْعلِْم َيُقولُوَن آَمنَّا بِِه . ئـیامن: 1 ْولُـواْ األْلَـاِب ك ِمْن ِعنِد َرِبنَا َوَما یَـذَّ كل َوالرَّ
ُ
 ُر إَِلَّ أ

  نەش کە زۆر زانا  دڕڵێن: بڕواما  پێی ەەیە ...ئەوا «آل عس:ان» (7)

نَُّه ََل إِلَـَه إَِلَّ ُهَو َوالَْمَلئِ . تەوحید: 9
َ
ْولُواْ الِْعلِْم قَآئَِماً بِالِْقْسِط كَشِهَد اّللُّ أ

ُ
 «آل عس:ان» (78) ُة َوأ

خاودا ەایر کەس  خودا خۆی باخەبەرڕ و ررش ەکانیش و ئەوانەی زانا و بەئینسارن باش دڕزانن کە غەیری

  شایانی پەرڕسنت نییە.

ًدا . دامان و گریان:9 َِّ ْذقَاِن ُس
َ
وَن لأِل رُّ وتُواْ الِْعلَْم ِمن َقبِْلِه إَِذا ُيتَْل َعلَيِْهْم ََيِ

ُ
یَن أ ِ  ( 737) إِنَّ اَّلَّ

راباوو  ئەی ڕڕسوول بێژڕ پێیا : ئێوڕ بڕواو پێ بێ یا نەباێ، ئەو کەساانەی لە پێشاوودا ئاگاادار ک« یسا: ا»

 لەمە، ەەرکات بۆیا  دڕخوێننەوڕ ئانیشکیا  دڕخەنە سەر زڕوی و سوژدڕ دڕبە .

ْذقَـاِن َيبْ . خشـووع: 0
َ
وَن لأِل رُّ خاۆ تخێاو دڕکە   «یساا: ا» (738) وَن َوَيِزيـُدُهْم ُخُشـوً، كـَوََيِ

 دڕمەوڕوو دڕگرین، ئەو حاڵەتەیا  خۆ بە کەم گریا  پرت دڕکا و ڕادڕنێ. 

َ ا: . ترسان لە خود1 َما ََيََْش اّللَّ َ َعِزيـٌز َغُفـورٌ إِنَّ لە نااو  «رااط:» (38) ِمْن ِعبَاِدهِ الُْعلََماء إِنَّ اّللَّ

  عەبدانی خودا ەەر ئەوانەی زۆرتر زانا  لێی دڕترسن. خودا خۆی خاوڕ  دڕس ەاڵتە و خەتاپۆشە.

افەوە سەیری ئەو ئـایەتە پیـرۆزانە بین و دڵ و ئەقڵی ڕوون و بە ئینسئەگەر بە چاوانی حەق

بکرێ، دەشسەملێندرێ و شاهیدیش دەدرێ لە سەر بەرزی و ڕێزداری عولەمـا لە نـاو عـالەمی 

 .بەشەردا

دا خودای تەعاال بە هۆی عیلم، ڕێز و ڕێزداری ئینسانی بە سەر فرشتە و پەری 22دە ئایەتی 

بـواری تەســدیق و قبـووڵ کردنــی یشـدا فرشــتە دێـنە 21و ... ڕانـا و بەیـان کــرد و دە ئـایەتی 

س و هەوا و فـتەعاال، ئیتاعە لە خۆ نیشان دەدە ن وسوژدە بۆ ئـادەم دەبەن، نەفەرموودەی باری
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کوفری شەیتانی وەالدەنێن. بۆ ڕاستی ئەو مەبەستەی و تەئیدی ئەو واقیعیەتە دەچیـنە خـزمەت 

 :21ئایەتی 
 34ئایەتی 

(34 ) ِ جُ كَوإِذم قُلمَنا لِلمَمالَئ تَ ِة اسم ََب وَاسم
َ
 فِِرينَ اكَن ِمَن الم اكََبَ وَ كُدوام آلَدَم فََسَجُدوام إاِلَّ إِبملِيَس أ

وەبیاا  خۆتااان خەنەوە ئەو کاااتەی کە دەسااتوورمان دایە ف شااتە، سااوژدە بەرنە بەر ئااادەم، 

سوژدەیان ب دە بەر ئادەم بە ەی ەز ئیببیه، ئیببیه کە خۆی بە زلس زانی سەژدەی نەب دە بەر و 

 کە سەسادەتی نواند.بەڵ

 تێڕوانیتێک بە وردی: 

 ڕێای ئیتسان بە سەر فرشتە بە هۆی زانستەوە

خوداناسی و عیبادەتی ئینسانی بە هۆی ئەوەی کە لە سەر ئەساسـی ئیختیـار و بەراوەرد و 

گەرییە، زۆر بەئەرزشـرتە و پـلە و پـایەی لە پـلە و پـایەی شعوورە و خـاڵی لە جەبـر و تـۆبزی

ە بەرزترە چونکە عیبادەت و فەرمانبەری فریشـتە جەبـر و خـوداکردە ڕێگـای خوداناسی فریشت

 ئیختیار و سەربەخۆیی تێدا نییە.

ئیختیاری ئینسانی بۆ هەڵبژارتنـی ڕێگـای خوداناسـی و عیبـادەت ئیمتیـازێکی زۆر بەرزە 

لەی لەمەڕ ئینسانی، و دەڕوانێتە بەرزایی کەڕامەت و شەئنی ئینسانی. خۆ ئەگەر بێتوو بە وەسـی

شـک ئەودەم دەکـوترێ بەو ئینسـانە ئەو ئیختیارە النی خوداناسـی هەڵگـرێ و پەسـند کـا، بێ

پێگەیشت و بە قوللەی کەڕامەتـی ئینسـانی و پێگەیشـتوو بە مەقـامی عـارف و خوداناسـی بە 

. ئیامنـی ڕووت لە 1میداڵی پڕ بـایەخی خوداناسـی سـتاندووە:  9واقیعی، چونکە ئەو ئینسانە 

. خوداناسی لە سەر ئەساسی ئەقـڵ و شـعوور و دەلیـل و 9واکەوتنی کوێرکوێرانە تەقلید واتە د

بورهان. جا ئەدێرەدایە کاتێ فرشتە هەسـتی بەو هەسـتە پـاکەی ئینسـانی کـرد کەوتە سـوژدە و 

کڕنۆش بۆ ئینسان. وهەروا ئیبلیسیش کەوتە حەسـادەت نوانـدن سـوژدەی نەبـرد کەوایە ڕەوایە 

کردنەوە و تەئیدی ئەو ڕاستییەیە: واتە ئینسان بەرزە و خاوەن کەڕامەتە بۆ ڕاست  90بڵێین ئایەتی 

 هەر ئەویش دەتوانێ خەلیفەی خودا بێ.

دڵی هەستیار و بەپرسیار لە خۆی پرسـیار دەکـا و دەڵـێ: دەبـێ هـۆی ئەوەی کە شـەیتان 

ر سەرپێچی لە ئەمری باری کرد و کڕنۆشی نەبردە بەر ئادم چ بێ و چ بووبێ؟ زانست و شـعوو 

هەست بە چی دەکەن و چ شتێک دەکەنە هۆیەکەی؟ هەر دڵ و ڕاوێژ و هەستی ئەقڵ و شعوور 
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ئیتاعەییە بەغەیرەز سەرەڕۆیی و لەخۆبایی و شوێن کەوتنـی هەوا و دەڵێن: ئەو سەرپێچییە و بێ

مسـاندن، هەوەس و حەسادەت نەبـێ هیچـی دی نەبـوو. چـونکە بـای هەوا و هەوەس هەڵی

جا چۆن ئەمنی خوڵقاو لە نووری پاکی ئـاور سـوژدە بەرمە بەر  :دەروونیانئەوەی دادۆشیە ناو 

ئادەمێکی خوڵقاو لە خاک و خۆڵ و قوڕێکی بۆگەنی ڕەش؟! ئەو خەیاڵە باتڵ و پووچە بوو بە 

تەعاال و ڕابردووی پڕ خێـر و باعیسی ئەوەی خۆ بە زل بگرێ و سەرپێچی بکا لە فەرمانی باری

 کی پڕ شەڕ و شۆر و ڕووڕەشی.بێری وەگۆڕێ بە داهاتوویە

؟ چـۆن بـووەئادەم بردنی فرشتە بۆ حەزرەتی  دڵی هەستیار دەیهەوێ بزانێ شێوەی سوژدە

وەک سوژدە بردنی ئینسان بۆ خودا بووە یا بە شـێوەی ئیتـاعە کـردن و ڕێـز لـێ گرتنـی بـووە؟ 

بـۆ ئـادەم وهەروا دڵ دەیهەوێ ئەوەش بزانێ ئەو ئەمـر و فەرمـانی خـودا لەمەڕ سـوژدە بـردن 

شامیلی حاڵی سەراپای فرشتەیە؟ وەیا مەبەستی ژمـارەیەکی تـایبەتییە؟ دیـارە وەک زانـدراوە و 

چاو کراوە لە قورئان، خودای تەعاال لە زۆر ئایات و سـووڕەکانی قورئـان ئامـاژەی وەالی ئەو 

و تاهـا و ائیلدا، کەهف سـر وژدەیە کردووە، بۆ منوونە دە سووڕەی بەقەرەدا، ئەعرافدا، بەنی ئیس

سـاد. وهەروا وەک هەسـتی پــێ دەکـرێ و دێــتە بەرچـاو لە ئایەتەکــانی قورئـان، ئەو ئەمــرەی 

تەعاال لەمەڕ سوژدە بردن بۆ ئادەم، دەبێ پێش سازانی حەزرەتی ئادەم و پێش دەمانی ڕوح باری

ی سـووڕەی سـاد، هەسـت دەکـرێ 39و  31لە بەدەنی بووبێ. بڕوانی بە وردی لە ئایەتەکـانی 

دا، دەستووری خودا بە فرشتە بۆ سوژدە بردن بۆ ئادەم، پێش خەلقی ئادەم بـووبێ، سـەیر دەوان

َ كلِلَْمَلئِ  كإِْذ قَاَل َربُّ کە و دڵ دەیە:  يْتُُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمـن ( 77) ا ِمن ِطّي  شـرِة إِِِّن َخاِلٌ، ب فَإَِذا َسوَّ
ڕایگەیاند بە رریش ەکا  کوتی: خەریک  مارۆی لە قاوڕ کاتێ خودای تۆ  (73) رُّويِح َفَقُعوا َٰلُ َساِجِدیَن 

( کاتێ کەلەش  ساز کرد و بەر یەک  نا، لە ڕوحی خۆم تێ چکاند و تێمدا دڕماند، سەژدڕی باۆ 17ساز کەم )

 اتە ئیتاعەی لێ بکەن.و ( 16بەر . )

 تێوەڕامان: سژدەی فرشتە بۆ ئیتسان پێش سازانی ئیتسان بووە یا پاش سازانی؟

ــی بە ــرێ بە پێ ــێ دەک ــت پ ــنەی وان وا هەس ــانە و وێ ــەنگاندنی ئەو ئایەت راوەرد و هەڵس

دەستووری سەژدە بردن بۆ ئادەم پێش دەماندنی ڕوح دە لەشدا بێ و حەتتا پێش خوڵقانی ئادەم 

بووبێ بەو پێیە دەبێ بکوترێ دەستووری خودا بە فرشتە بۆ سەژدە بردنی بەر ئادەم پێش سازانی 

وەک ی بەقەڕە 90بووە، بەڵم لە بەرجەوەندی و هەڵسـەنگاندنی ئـایەتی ئادەم و ڕوح وەبەرنانی 

، واتە ناکەوێ، بەڵـکە بە پـێچەوانەدەر ئاوا ی سووڕەی ساددا 39و  31دەردەکەوێ لە ئایەتەکانی 
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دا ئاوا دەرک دەکرێ: خودای تەعاال ئادەمی دروست کرد و ڕوحی خسـتە بەری و 90دە ئایەتی 

کـرد و لێهـاتوویی و بەرزی ئـادەمی نوانـد، جـا ئەوجـار  امـازیشاینا لە بەرچاوی فریشـتە، ئڕ 

دا ڕوون 90دەستووری دا بە فرشتەکان سوژدەی بۆ بەرن، ئەو مانایە لە سیام و دەروونی ئـایەتی 

ی 90ی سـووڕەی سـاد و لە نێـوان ئـایەتی 39و  31و ئاشکرایە. بەو پێیە لە نێـوان ئایەتەکـانی 

مانا هەیە و هەست دەکرێ. خۆ دیارە و حاشـاش نـاکرێ  سووڕەی بەقەرەدا ناکۆکی و دژایەتی

کە لە نێوان ئایەتەکانی قوڕئان دژایەتی نییە و نابێ هەبێ، چـونکە دژایەتـی ئایەتەکـانی قورئـان 

 دەگەڵ شەئنی قورئان و بەالغەت و ئیعجازی قورئان نایەتەوە.

ن لە دژایەتـی دەگەڵ کەوایە بۆ نەجات لەو گومان و وەهمە واتا بەرائەتی ئایەتەکانی قورئـا

تەکـان بەو جـۆرەی کە هەیە بیـزانین، جـا بـۆیە دەبـێ مانـای ەیەکرت دەبێ تێکۆشین مانـای ئای

ی سووڕەی ساد ئاوا بەراوەرد کەیـن: کـاتێ خـودای خـاوەن حـیکمەت و 39و  31ئایەتەکانی 

 حەکیم ئیرادەی کرد و ویستی مـرۆ دروس کـا و بیهێنێـتە دی، ئەو ئیـرادە و ویسـتەی خـۆی بە

بیکەم یا نەیکەم. وەیا نەزەروو  ،فرشتەکان ڕاگەیاند و خستیە ڕوو، لەبەر ئەوەی ناپرسییان پێ بکا

چییە لەو بارەوە؟ بەڵکە بۆ وەی ئاگادار بن فرشتە لەو هەڵوێسـتەی خـودا و ئیتـاعەش بـکەن لە 

دەستوور. لەسەر ئەو ئەساسە خودا فەرمووی بە فرشتە: کاتێ ئادەمم خوڵقانـد و ڕوحـی خـۆم 

تێ دەماند و خستمە ناوی، ئەودەم سەژدەی بەرنێ، واتە ئیتـاعەی بـکەن. شـعوور وەگەڕ خە و 

 کرێ و خۆی دەنوێنێ.ەدلێ ی ساد هەمان ئەو مانایە بە دروستی هەستی 39زەین دەیە ئایەتی 

ومڕی زانایان لەو بارەوە: ئایا فرشتە سەراپایان شامیلی ئەو ئەمر و دەستوورەن یان نا، مشت

دەکرێ. بەڵم ئەوەی ڕاستە و دڵ بە ڕەوای دەزانێ و پەسەندی دەکا ئەوەیە: هەمـوو  هەست پێ

 39فرشتە وەبەر ئەو دەستوورە کەوتوون واتە سەژدە بەرنە بەر ئادەم بە پێـی فەرمـوودەی ئـایەتی 

َد الَْمَلئِ «: ص» َِ َْجَُعوَن كُّ ُة كفََس
َ
  گشت ررش ە سەجدڕیا  برد. ُهْم أ

 پەری؟شەیتان فرشتەیە یان 

دڵی پڕ لە هەست و بەپرسیار دەیهەوێ بزانـێ: شـەیتان فرشـتەیە؟ یـا پەریـیە؟ چیـیە؟ لەو 

ــان  ــان ڕا و بۆچوونی ــتان زانای ــەر زۆر ش ــان زۆرە، هەروەک لە س ــوونی زانای ــارەوە ڕا و بۆچ ب

 جۆراوجۆر دەردەبڕن.

ییە؟ و ئەوەی قورئان ڕاستەوخۆ و بە ڕەوانی نەیفەرمووە: ئیبلیس فریشتەیە، یا پەرییە وەیا چ

پشـتی پـێ دەبەسـرتێ و دڵ بـایخی پـێ دەدا، هەڵسـەنگاندنی ئایەتەکـانە. مەسـەلەن لە ســەر 
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ئەساسی ئاماژەی قورئان، زۆربەی تەفسـیرزانەکان دەڵـێن: ئیبلـیس لە فرشـتەیە، بەڵم بە هـۆی 

ڕوانە سەرپێچی لە ئەمری باری دەرکراوە و جیا کراوەتەوە لە چینی فرشتە. بۆ ڕاستی ئەو نەزەرە ب

 .311، الپەڕەی 9 « قرطبی»لە تەفسیری 

ــۆ ڕاســتی ئەو  ــانە، ب ــان وا داوە ئیبلــیس واتە شــەیتان لە ڕەگەزی پەری ــدێکیه نەزەری هێن

 .393، الپەڕەی 3نەزەرەش بڕوانە لە تەفسیری کەبیر،  

 50هەروا پشت ئەسـتووری خـاوەنی ئەو نەزەرە واتە شـەیتان لە ڕەگەزی پەریـانە، ئـایەتی 

ُدوا إَِلَّ إِبِْلـيَب هـف: سـووڕەی کە َِ ْمـِر َرِبـهِ اكفََسـ
َ
ـِن َفَفَسـَ، َعـْن أ واتە ئەوکااات بە  َن ِمـَن اْجِ

ررش ەکامنا  کوت: ساەژدڕ بەرنە بەر ئاادڕم، ساەژدڕیا  بارد باێ لە ئیبیای . چاونکە ئەو لە پەریاا  باوو 

   سەرپێ ی کرد لە دڕس ووری باری.

ــۆڵێک ــیس لق ــێن: ئیبل ــان دەڵ ــکەش لە زانای ــدارانی الی ســەروون لە ڕەگەزی ی دی ە گیان

ن دەکوترێ مەلەک، ئەو جۆرە فرشتەش پێیا فرشتەشن، بەو تەفاوەتەوە فرشتە چاو ناکرێن. دیارە

هەروا پێشیان دەکوترێ جن، چونکە ونن لە بەرچاوان. گەرچی ئیبنی ئیسحاق بەوەی ڕازییە کە 

 شەیتان لە ڕەگەزی فرشتە بێ.

خەینە پاش گوێ: ئەگەر شەیتان لە چینی فرشتە بێ، فرشـتە با ئەوەش حاشار نەدەین و نەی

بە پێی ئایاتی قورئان گوناه ناکەن، ئەدی چۆن دەکـرێ شـەیتان لە فرشـتەش بـێ و گوناهیشـی 

ابـن »کردبێ؛ ئەوە ڕاستەوخۆ دەبێتە خیالفی ئایەت. دەبێ بۆ وەڵمی ئەو شـتە بـڕوانینە نەزەری 

ەرموویەتی: فرشـتە هەن گونـاە بـکەن، هەچەن ئەقـ  و کە یەکێکە لە زانایانی ئاینی کە ف« معین

ََل َيْعُصـوَن ی قوڕئـان: حئیامن ئەو نەزەرە ناقۆزنەوە و بە ڕەوای نازانن. لە بەر فەرموودەی سەری
 َ َمَرُهمْ اّللَّ

َ
   واتە ررش ە لە ئەمری باری النادڕ . «تح:ی » (6)  َما أ

وەدا چونکە ئەویـه بەشـێکە لە عـالەمی « پەری»ر دڵ بە پێویستی دەزانێ ئاوڕێکی وەسە

 نهێنی. 

ش دروســت کــراوی خــودای تەعــاالن هەروەک هەچــی هەیە ســازاوی دەســتی «پەری»

خودایە. بەڵم پەری چاو ناکرێن مەگەر بە هەڵکەوت، هەروەک فرشـتە چـاو نـاکرێن مەگەر بە 

 هەڵکەوت بۆ پێغەمبەران.

 99ن هەیە، خراپیشـیان هەیە. زەیـن دە ئـایەتی بە پێی ئیشـاڕاتی قورئـانی، پەری چاکیشـیا

ِ سووڕەی جن:  اِلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذل نَّا ِمنَّا الصَّ
َ
لە ناو مەشدا چاک ەە  و خراپ و . نَّا َطَرائَِ، قَِدًداك َك َوأ
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. دیارە لە ئیشـاڕاتی ئەو ئـایەتە ئەوە هەسـت پـێ ناساڵحیش ەە . ئێمە ڕێگەما  زۆر وڕبەر خۆ داو 

 خراپەکانی پەری واتە جن، پێیان بکوترێ شەیتان. دەکرێ کە

زانەکان وەک شێخ محەمەد عەبدە نەزەریـان وا داوە: هەریەک لە فرشتە: هێندێک لە قورئان

فرشتە تەرخان کراوە بۆ کارێکی تایبەتی. نەک ئەوە ب ێی فرشتە هەموو کارێکی لە دەس دێ. بۆ 

نـدنی گـژ و گیـاوگۆڵ و دار و دەوەنـی پـێ منوونە هێندێک لە فرشتە تەنیـا مەمئـووریەتی ڕوا

سسێردراوە. وهەروا هێندێکیه چاوەدێری ئینسان و منداڵ و پاڵی پێ سسێدراوە. بە کـوردی و بە 

ــین ــورتی، ڕوان و ش ــایبەتی واتە ک ــی ت ــین و هێزێک ــۆی ت ــا و دار و دەوەن بە ه بوونی گژوگی

شت ـ یـانی ئەزەل سـر ە شت فرشتە ـ وەیا فرشتسـر ی هەست و حیسی، پێی دەکوترێ حەیاتێک

ئەو جەریانـاتە پێـی دەکـوترێ: فرشتەئاسـایی. ڕوون و ڕوو چۆنی دە بەر یەک نـابێ، وا دێـتە 

ئاشکراتر ب ێین: دانەوێ ە بۆخۆی لە ئەزەلدا ئەو هێزەی دراوەتێ کـاتی خـۆی زەوی بقەڵشـێ و 

تی خۆیان لە بڕوێ. گوڵی سوور و زەرد و کەسک و جوان و بۆندار، تەرز و بۆن و ڕەنگی تایبە

بێنێ بەبـێ دەسـکاری اوە و بۆخۆی لە ناو هەستی خۆیدا ئەو کەیفیەتە پێکشـر ئەزەلدا پێ بەخ

شت. کورت ب ێـین: ڕەبـی سـر شت ـ فرشتە یا هێزی سـر غەیر؛ بەو هێز و گوڕ و تینە دەکوترێ 

 خاوەن حیکمەت هەچی ڕایناوە و ڕۆیناوە هێزی حەیاتی خۆ ئیدارە کردنی دەپـاڵ نـاوە. ئەمـام

ئەو هێزە دە ئینساندا لە سەرووی هەموو هێزانە، هەر بۆیەشە سەروەری و سەرداری بوونەوەری 

 اوە و کائیناتی زەوی داگیر کردووە.شـر پێ بەخ

دڵ دەیهەوێ بزانێ پاشی سەژدە بردنی فرشتە بۆ ئادم، ئادەم ئەوکاتە لە کوێ بووە، لە سـەر 

 بـارەوە واتە ئەو کـاتە ئـادەم لە کـوێ بـووە زەوی بووە یا لە شوێنی دی؟ بە زاهیـری خـودا لەو

اوە، جا خۆ ئەوەش ڕوونە ئەگەر خودا ئینسانی زانا نەکا لەو بەسەرهاتانە، نازاندرێن چونکە و نەد

ئەو سەردەمی ئەگەرچی ئینسان بەو ڕادەیەی نەبووە بتوانێ ژیان و چۆنیەتی خۆی زەخیرە کـا و 

اتی خۆی پێ تۆمار کـا، کەوابـێ دەبـێ لەو بینووسێ و دەست و قەڵەمیه نەیهێناوەتێ بەسەره

بارەوە ورد بڕوانـدرێتە ئایەتەکـانی قورئـان ئـاخۆ هـیچ ئاماژەیەکیـان لەوبـارەوە خسـتۆتە ڕوو؟ 

گومان خودای تەعاال ڕوونـی کـردۆتەوە ئـادەم پاشـی ، بێ25ئێستاش دەچینە خزمەتی ئایەتی 

 سەژدە بۆ بردنی، چی بە سەر دێ و لە کوێ بووە؟
 35ئایەتی 

نَت َوَزومجُ كَوقُلمَنا یَا آَدُم اسم ( 32)
َ
َنََّة وَ  َك نم أ

م
َرَبـا َهــِذ ِ لكَ اْل ـممُتَما َوالَ َتقم َِ  ِمنمَها َرَغداً َحيمُش 

َجَرةَ َفتَ  الِِميَ كالشَّ  ونَا ِمَن المظَّ
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کومتان ئەی ئادەم خۆت و سەوای ژنت دانیشن لەو بەهەشتەدا و لە هەماوو خاواردەمەنییەکی 

بخاۆن بە تێ وتەساەلی، لە هەماوو شاوێنێک کە خۆتاان سەز دەکەن، و نیزیکای  ئەو بەهەشتە

 ژمێ درێن.نەن امەکەن لەو دارە کە خودا بۆی دەپ نیشان ک دوون تا لە ستەمکار 

ئەوجار شەیتان هەڵیکەندن لە بەهەشت بە هۆی ئەو دارەوە کە لێیان خوارد و فەرمـانەکەی 

گـوزەرانییەی ەتییەیان وەدەری هێنان لەو خۆشنرماخودایان شکاند. خوداش بە تۆڵەی ئەو نافە

 کە تێیدا بوون.

ئاوڕێک وەسەر ئاداب و باوی عیلمی نەحو: دیارە لە سەر ئادابی عیلمی نەحو، ئەو ئایەتە 

و واژەی )إذ( دەوێـدا شـاردراوەتەوە. #  ةِ كـَوإِْذ قُلْنَـا لِلَْمَلئِ $واتە  90دەگەڕێتەوە سەر ئـایەتی 

، وەیـادت خەوە ئەوکـات و سـاتەی ملسو هيلع هللا ىلصمحەمـمەدوا تەعبیـر دەکـرێ: ئەی ئەودەم ماناکەی ئـا

کومتان بە ئادەم، خۆت و ژنەکەت لەو بەهەشتەدا نیشتەجێ بن و بشخۆن چی واز دێـنن بەڵم 

 تخوونی ئەو دارە مەبن.

دڵی هەستیار ئارەزوویەتی و دەیهەوێ لەو بەهەشـتە حـاڵی بـێ کە ئـادەم و حەوای تێیـدا 

دەم و چ زەمانێک دەوێدا دەبن؟ ئایا ئا هەروا دەشیهەوێ بزانێ لە کوێیە و تانیشتەجێ کرابوون و 

 حەووا تازە نامرن و لێی ناچنە دەرێ؟

زنـانن و حەکـیم و بۆ وەڵمـی ئەو پرسـیارە پـڕ لە هەسـتانە دەبـێ ڕوو دە دەرگـای قورئان

 عاریفان کەین.

ــدی» ــا، و باخــفەرمــوویەتی: مەبەس لەو بەهەشــتە « ابومنصــور ماتری ــڕ دار و ب اتێکی پ

ە کە ئادەم و حەووا لەوێ یـا لە نزیکـی وێـوە هـاتوونەتە دنیـاوە. نەک ئەو یمیوەجاتی سەرزەوی

 کانە لە ڕۆژی دواییدا.پابەهەشتەیە کە جێی پاداش و تۆڵەی پاکان و نا

نەزەریان وایە ئەو بەهەشتەی کە ئـادەم « ابومسلم اصفهانی»و « ابوالقاسم بەلخی»وهەروا 

واتە دابەزن، لە شوێنێک بـۆ  #إْهبلوا$خراون لە سەر زەوی بووە و بە ئیشارەی  و حەووای تێ

لە زەویدا بـووە، شوێنێک، بۆ سەر زەوی دەگونجێ و دەبێ. کەوایە دەتوانین بڵێین ئەو بەهەشتە 

بووە، چونکە ئەگەر بەهەشتی واقعی بایە واتە بەهەشتی تـۆڵە  سەرزەوییەش جێی تاقی کردنەوە

بوایە، دەبا ئادەم و حەووا بۆ هەمیشە دەوێدا بان و هیچ شتێکیشیان لـێ مەنـُ  و پاداشی عەمەل

واتاا  «حجا:» (58) َوَما ُهـم ِمنَْهـا بُِمْخـرَِجَّي نەکرابان وەک قورئان فەرمـوویەتی: نەکرابا و دەریش

  بوونیا  نییە لە بەەەش یدا.خاریج
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چوونە ناو بەهەشت مەنـُ  جگە لەوەش شەیتان کە بە هۆی سەرپێچی لە فەرمانی خودا لە

کرا، پاشان چۆن توانیویەتی بچێتە ناو بەهەشت و ئادەم هەڵخەڵەتێنێ و فریـوی دا، چـونکە لە 

انەوەیە و سـبەهەشتدا ئەو شتانە نین لە بەر ئەوەی بەهەشت شوێنێکی ئەمن و ئەمـان و لـێ حە

  $ئان: هەروا جگە لەوەش ئەنعامی بەهەشتی واقعی دوایی نییە بە پێی ئاماژەی قور 
ُ
ِي أ ْْ لََهـا كتُـ

 واتا دڕخۆ  لە ئەنرامی بەەەشت ەەموو کات و سات بە ئیزنای بااری. «اب:ایی » (34) # ِحّي  بِإِْذِن َرِبَهاكَّ 

گشتی ئەوانە هاوارن وەالی ئەوەی ئەو بەهەشتەی ئادەم و حەووای تێ خراون بەهەشتی واقعی 

 نەبووە.

ئەو بەهەشـتی ئـادەم و حەووا بەهەشـتی دەکـا ی هود، تەئیدی ئەوەی 113وهەروا ئایەتی 

یَن ِفيَهـا $دایمی نەبووە:  یَن ُسِعُدواْ فَِِف اْجَنَّـِة َخـادِلِ ِ ا اَّلَّ مَّ
َ
ئەوانەی کە چاوونە نااو بەەەشات بە  #َوأ

  یەکجاری لە ناو ئەو بەەەش ە یەکجارییە دڕمێننەوڕ.

ادەم و حەووای تــێ بــێجگە لەوانەش بە تەئکیــد دەتوانــدرێ بکــوترێ: ئەو بەهەشــتەی ئــ

هاوێژرا، بەهەشتی ئازمایشی بووە ولەو سەرزەویشە بووە، بەو دەلیلە: ئادەم لە خاک سازاوە لەو 

سەرزەوییە و هەر وا لە قورئانیشدا ئاماژە وەالی ئەوەی نەکراوە: ئادەمیان پـاش سـازان و دەبەر 

تی ئـادەم لە ئاسـامنان نان بەرز کردۆتەوە وەالی ئاسامن، تاکوو بتواندرێ بکوترێ بەهەشـیەک

نَت َوَزوُْج كاْس $بووە. دەگەڵ ئەوەی خودا بە سەراحەت و ڕاستەوخۆ دەفەرموێ: 
َ
# اْجَنَّةَ  َك ْن أ

نج بدرێ هەستی سـر یارە ئەگەر بێتوو بە ئینسافەوە دواتە نیش ەجێ بە ئەتۆ و خێزانت لەو جەننەتەدا. 

ــانە تەئیــدی نەزەری  ــو القاســم بەلخــی»ئەوەی دەکــرێ: ئیشــاراتی ئەو ئایەت ابومســلم »و « اب

دەکەن کە فەرموویانە: بەهەشتی ئادەم و حەووا کە جێی تاقی کردنەوەی ئادەم بـووە « اصفهانی

 لەو سەرزەوییە بووە.

جــا لەبەر ئەوەی خــودای تەعــاال مەوزووعەکەی هەڵنەبڕیــوە بە الیەکــدا ڕێگــای نەزەر و 

ە یەکێکە لە زانایـانی ئـایینی فەرمـوویەتی ئەو ک« جبّایی»بۆچوونی زانایان ئاواڵەیە، بۆیە ئاغای 

تاقی کراوە لە ئاسامنانە، بەو دەلـیلە کە خـودای تەعـاال  تێ خرا و یبەهەشتەی ئادەم و حەووا

پاش ئەوەی ئادەم خلیسکی برد و بێ ئەمری خودای لێ دەرکەوت لە تۆڵەدا خودا پێـی کـوت: 

یــارە ئەو دەســتوورە ئەوە نیشــان دەدا کە دپااایە.  تە دابەزڕ وڕرڕ خااوار لەو پاایە ووا# منهــا اْهِبُلــواْ $

 دابەزین لە بەرزایی کە ئاسامنە بۆ نزمایی کە زەوییە.

بەهەر حاڵ هەرکام لەو نەزەرانە قبووڵ کرێ خەتا و تاوان ناگەیێنێ، چونکە ئەوە ئەحکامی 
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 شەرعی نین بەڵکە ڕاپۆڕتێکی مێژوویین.

ن و هەڵسەنگندنی چۆنیەتی جەریان، ئەقڵ و بە کوردی و بە کورتی، بە پێی ئیشاراتی قورئا

یە لە سەر زەوی بووە. بڕوانە تەفسـیری شعوور دەکەونە ئەو بوارە، ئەو بەهەشتە بۆ تاقی کردنەوە

 ، ئەگەر حەزت لێیە و حەوسەلەت هەیە.0ـ9، الپەڕەی 0و  9کەبیر، ج 

خشی بە ئـادەم دڵ حەزی لەوەیە بزانێ شەیتانی حەسوود دە بەرابەر ئەو نیعمەتەی خودا بە

و حەووا، واتە نیشتەجێ بوونیان لە بەهەشتی ڕازاوە بە نیعمەت، چ هەڵوێستێک دەگـرێ جـگە 

دەکا یا ناکا؟ جا بۆ  ێلەوەی سەژدەی ناباتە بەرێ تووشی داو و تەڵەی دەکا یا نا؟ ئەو حەسادەت

 :94ئەو مەبەستە پڕ لە هەستە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 36ئایەتی 

َّهُ ( 36) َزل
َ
ا فََ رََجُهَما ِممَّ خم

َ
يمَطاُن َعنمَها فََ ُضـاكَما الشَّ بُِطـوام َبعم ٍٍ َعـُدوٌّ كنَا فِيِه َوقُلمَنـا اهم ـ مم ِِلَعم

َتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَِى ِحيٍ كَولَ  رمِض ُمسم
َ
 مم ِِف األ

بە هاااۆی ئەو دارەوە کە »شاااەیتان زەلااابەی کااا د بە ئاااادەم و سەووا، واتە هەڵیخەڵەتانااادن و 

کاوزەرانییەی کە وەدەری هێناان لەو خۆش« و فەرمانی خاودای پاێ شاکاندندەرخواردی دان 

کومتان بە ئاادەم و سەووا و شاەیتان بچانە خاوارەوە باۆ ساەر « خودا دەفەرموێ»تێیدا بوون و 

دان و بۆ دوژمناایەتی دەکەد شاەیتان و نەوەکاانی. واتە هێنادێکتان زەوی، ئیش ک دن و هەود

ەروا ئێاوە لە ساەرزەوی دەمێناانەوە و بەه ەمەناد دەبان تااا دوژمان دەبان دەکەد هێناادێکتان. ه

 یێکە.ماوەیەک کە ماوەی ژیانی هەموو ئادەمی

 دابەزیتی ئادەم بۆ سەر زەوی خەتایە یان ڕاز و سوڕە؟

 تێڕوانینێکی ورد و بەرجەوەندانە لەو بەسەرهاتە تاڵ و پڕ نەدامەتی ڕازدارە:

جـار ئـادەمی لە سـەر زەوی  بـۆ یەکەمدڵی پڕ لە هەست و سڵ ئاوا هەست دەکـا: خـودا 

نشین تێیدا، جـا ئەدێـرەدایە کە دەبـێ نەتیجەکانی بنب بە جێدروست کرد تاکوو ئادەم و نەوە و 

نشینی ئـادەم و تـۆرەمەی لە سـەر زەوی مەبەسـتێکی تـایبەتی و تێبگەین و قەبووڵی کەین جێ

بۆ ئەو سەر زەوییە بە تۆڵەی گوناگ و ڕازێکی گەورەی دە بندایە نابێ وا بیر بکرێتەوە ئەو دابەزینە 

 خەتایانە.

و دەشبێ ئەوە بزانین بەهەشتی ڕاستە، چاکان وپاکان نەبێ کەسی دی ڕێگـای نیـیە بچێـتە 

ناوی، کەوایە چۆن دەبێ باوەڕ بەوەی بکەین: شەیتانی تاوان لە مل بـۆ لە خشـتە بردنـی ئـادەم 

 چۆتە ناو بەهەشت.
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نە جێگای خۆشـی و ڕابـواردنە، جێگـای تەکلیـف وهەروا جگە لەوەش بەهەشتی ڕاستەقی

 نییە، کەوایە خودا چۆن تەکلیفامن لێ دەکات بە نەخواردنی داری تایبەتی؟

وەهەروا ئەو بەهەشتەی کە پاداشی چاکان و پاکـانە، بەرگـری کردنـی لە هـیچ خۆشـی و 

 واردن!؟لەززەتێکی تێدا ڕوو نادا کەواتە چۆن ئادەم و حەووای تێدا جڵەوگیری دەکرێ لە خ

دڵ ڕادەمێنێ و دادەمێنێ بۆ وەی بزانێ دژمنایەتی شەیتانی دەگەڵ ئینسانی لە سـەر چیـیە؟ 

ئەگەر لە سەر حەسادەتی شەیتانە لەمەڕ ڕێزگرتنی ئادەم لە الیەن خوداوە شەیتان دەینوێنێ، ئەو 

 هەموو ئینسانە بە ئادەم چی؟ و هەروا دژمنایەتی ئینسان دەگەڵ ئینسان لە سەر چی؟

هەر بۆخۆی بۆ تەسکینی خۆی ئاوا خۆ قانیُ دەکا: ئەو شەیتانەی ئادەمی بە تەفرە بـرد دڵ 

و خلیسکاندی، ئەوە دوژمنی ئینسانی نییە و ئینسانی بە گژ ئینسانیدا ناکا، بەڵکە ئەوەی دژمنـی 

وو ئینسانە و ئینسانی بە گژ یەکدا دەکا، ئارەزوو و نەفس و هەوا و دنیا پەرەستییە، خۆ دیارە ئارەز 

 و نەفس و هەواش دە هەموو ئینسانێکدا هەیە و نێژراوە.

و دەشتوانین بۆ خۆ پارازتنامن لە لۆمە و تانە و پالری پالرهاوێژان خۆ بەدوور بگرین یانی 

پێامن نەکوترێ: ئەو شەیتانەی کە دوژمنی ئینسانە بە گشتی، هەر هەمان شـەیتانە کە ئـادەمی بە 

دەم و حەوای هەڵخلیسکاند هەمان نەفس و هەوا و جەهلی بە تەفرە برد. دەکرێ بڵێین ئەوەی ئا

عاقیبەتی کار بوو کە بە شەیتان ناوی برا. ئەو نەفس و هەوایەش دەگەڵ هەچـی ئینسـانە هەیە، 

 بەملەش هەر هەمان نەفس و هەوایە.ێک لە ئینسان نەفس و هەوایە، هۆی ملشچونکە بە

لە  تێدەکرێ: ناکۆکی نێوان ئینسان تـا کـا وهەروا بە پێی ئاماژەی ئایەتەکە ئەوە هەست پێ

ئاخری ئایەتەکە ئاماژەیە وەالی ئەو مەبەستە. بۆ زێدە زانین بچۆ بۆ الی  #ال حّي$زەوییە  رسە

 .13-14، الپەڕەی 0-9تەفسیری کەبیر، ج

َُّهَما $لە تێڕوانین و هەڵسەنگاندنی  َزل
َ
بەوەی دەکرێ: تـاوان و خەتـای ئـادەم و  هەست #فَأ

بـووبێ، چـونکە نەەمدەن نەبووبێ. بەڵکە لە ڕووی سـەهو بـێ، ئاگـایی بە عـاقیبەتی حەووا ع

َُّهَمــا $ئەگەر عەمــدەن بووبــا، خــودا لە بــاتی  َزل
َ
( خــۆ دیاریشــە و بهمــاكارت)دەیفەرمــوو  #فَأ

سەملێندراوە بۆ حاشا نابێ هەموو کارێکی چاک یا خراپ کە سـەواب بگـرێ یـا سـزا بگـرێ، 

ت و باوەڕ و زانست بە عاقیبەتی بێ و بکرێ. دەنا هەوا و هەوتی پـێ دەبێ لە سەر ئەساسی نیە

دەکوترێ هیچ وەخۆ ناگرێ. بەڵم ئەوەندە هەیە کاتێ هاتیەوە سەر حـاڵ و زانیـت ئەو کـارە بە 

پێچەوانەی ئەمری خودا و شەرعی خودایە، دەستەولەجێ تۆبەی دەبێ بکرێ و بـادانەوەی وەال 
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 ش ئەو حاڵەتە دەبەر دەگرێ.نەکرێ. بێ هەڵەی ئادەم و حەووا

بەملەی لە نێوان ئینساندا هەیە و دڵی ژیر و هەستیار وا هەست پێ دەکا: ئەو ناکۆکی و مل

هەر دەشبێ، لە سەر ژیان و سامان بـێ، نەک ل ەسـەر کـوفر و ئـیامن واتە حەق و باتـڵ. بەو 

لَْها$دەلیلە ئـایەتی : 
َ
ڕاسـت دەکەنەوە: ئەوەی پشت #ِفـَّي َويٌْل لِلُْمَلفِ $و هەروا  #ثُُر اكُم الَّ كأ

 هەرا و هاوار لە سەر ژیان و سامانە، نەک لە سەر کوفر و ئیامن.

حەزرەتی ئادەم و حەووا بە پێی شعوور و هەستێکی کە بوویان، دەوەی گەیشتبوون کە دڵ 

و  دانەوە وە خـوداوە، بەڵم ئەگەر بە تونـدی لە هەمـوو بـارئارامی و حەسانەوە بە ئیامن و پاڵ

بواری ژیانەوە پاڵ وە خـودا نەدرێ، هەوا و هەوەس و خۆشەویسـتی دنیـا لە خـودا و ئیامنـت 

 دەکا.

دڵی هەستیار و بە بەراوەرد ڕادەمێنێ و دادەمێنێ لە سەر ئەو سوڕ و ڕازەی: خودا بۆ دەبـێ 

 شەیتانی بە گژ ئینسانی خەلیفەی خۆی وەنابێ، خۆ ئەوە یەقینە و حاشایلێ ناکرێ: خودای زانا

بە هەوەڵ و ئاخری هەموو شت و زانا بە زاهیر و نهێنی هەموو کاروبارێک، زانیویەتی ئینسـانی 

هێز و نەزان و سەرەڕۆ بەرگەی شەیتانی بەهێز و تەڕدەسـت و کەڵەکبـاز نـاگرێ، وا الواز و بێ

کەوابێ دەبێ چۆنی هەڵسەنگێنێ ئەو جەریانە: هەتا ئینسان هەبێ، دەبێ ئەو شەیتانە دوژمنەشی 

 ەبێ؟ه

ئەگەر بوێرم بڵێم و خـۆ بـاوێمە بـن پەنـاهی بەزەی خـودا، دەڵـێم: ئەو تـاقی کـردنەوەی 

ئینسانی، سەرەڕای ئەو هەموو جەهل و سەرەڕۆییەی ئینسانی هەیەتی، دەگەڵ ئەو هەموو دنیـا 

خۆشەویستییە و نەزانی بە عـاقیبەتی کـار، داو و تەڵەیە بـۆی دانـدراوە. مەگەر زۆر لێهـاتوو و 

گومان دە داوی شـەیتانی واتە هەوا و هەواس پتەو و توندوتۆڵ و لێبدوو بێ دەنا بێچاالک و 

 دەکەوێ و دەرناچێ و قوتاری نابێ.

با ئەوەش بڵێین و بیزانین ئەو شەیتانەی مەشهوورە و ناو دەبـرێ بە شـەیتان، ئەوە نـاوێرێتە 

ئینسـان لە حەق وەدوور ئینسانی ژیر و ئاقڵ و خاوەن هەستی ئیامن، بەڵکە دەبێ بڵێـین ئەوەی 

کەوتنـی نەفـس و هەوا و ئـارەزوویە، هەرکـاتێ ادەخا و تالسای دەکا، نەزانی و السـاری و دو 

گومـان ئەو ئینسان هەستی بە هەڵەی خۆی کرد، دەگەڕێتەوە بەرەو تۆبە و پەشیامن بوونەوە، بێ

وویەتی هەڵە و خەتا گەڕانەوە و تۆبە کردنە دەلیل و نیشانەیە لە سەر ئەوەی تا ئەوڕۆ هەچی کرد

بە پێی ئەو بەراوەرد و هەڵسـەنگاندنەی شـەیتان و  بووە لە ڕووی عەمد و عیلم و زانست نەبووە



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

شناسی نەفس و هەوا، دەتوانین بەو حەقیقەت و ڕاستیەی بگەین: دنیای ژیان و ئیعتیقاد و حەق

ێ و ســر ەنادوژمنێکی وەک شەیتان و نەفس و هەوای دەوێ چونکە ئەگەر بات  نەبـێ چـۆن د

 .حەق دەدۆزرێتەوە

شکاندنی وەعد دڵی س  و هەستیار دەیهەوێ بزانێ ئایا حەزرەتی ئادەم و حەووا پاش تێک

و خودای  نبە سەر دێ و   هەڵوێستێک دەگر  یان، چیانو پەیامنێکی کە دەگەڵ خودا بەستبووی

 دەربارە دەنوێنێ؟ یانتەعاالش چی

گومـان دەوێـدا هەمـوو : بێ27ینە خزمەت ئـایەتی دیارە دەبێ بۆ ئەو پرسیار و وڵمانە بچ

 شت ڕوون کراوەتەوە:
 37ئایەتی 

ِبِه ( 37) ِه إِنَُّه ُهَو اََّّوَّاُب الرَِّحيمُ كِ َفَتلََّقَّ آَدُم ِمن رَّ ٍْ َفَتاَب َعلَيم  َما
وتەیەکی پاڕانەوەی خستە نااو دڵای ئاادەمەوە و بە دد ڕووی ناا لە خاودا و  نئەوجار خودا کە

 ی خودای ک ت و کوتی:دەرکا

نُفَسنَا َوإِن لَّْم َتْغِفْر ََلَـا َوتَرَْْحْنَـا ََلَكـوَننَّ ِمـَن اْخَا
َ
واتە ئەی  «اعا:ا » (32)يَن ســرَربَّنَا َظلَْمنَا أ

پەروڕردگارما  ئێمە زوڵمام  کرد لە خۆما ، ئەگەر ئەتۆ لێام  نەبووری و خۆش نەبی، بەڕاسا ی دڕباین بە 

  .یەکێک لە زڕرڕرمەندا

دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەو کەلیامتانەی خودای تەعاال خستنیە ناو دەروونی ئادەم بۆوەی پێیان 

وەپاڕێ لە بەر خودا و خـوداش بیبەخشـێ چ بـوون؟ و مەبەسـت چیـیە؟ ئەقـڵ و شـعوور وا 

دەزانێ: مەبەستی خودا دێرەدا ئاگادار کردنەوەی ئادەمە بۆ تـۆبە و پەشـیامن بـوونەوە و دەرس 

هەڵە و تاوانێکی کە لێی ڕوو دەدا و هەروا پەنا بردنە بۆ الی خودا لە هەموو کـات  وەرگرتن. لە

امی کەلیامت بـۆ ڕوحـی هو ساتدا بە تایبەتی لە کاتی لێقەومان و گیر و گرفتی دین و دنیا. ئیل

 ئادەم ڕێنمونی ئادەمە بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارە کە ئەویش پەنایە بە خودا.

ی ئادەم تاوانی لێ ڕوو داوە بـۆچی ئەو تـاوانە بەرەی ئـادەمی دڵ ڕادەمێنێ لەوەدا حەزرەت

خۆ دیارە لە ئایینی خـودادا کەس تـاوانی کەس وەئەسـتۆ نـاگرێ؟ ئەمەش  دەبەر خۆ گرتووە؟

دەڵێن بە ئەقڵ و شـعوور و دڵ: بە وردی ورد بەوە تـاوانی ئـادەم نـاچێتە سـەر ئەسـتۆی بەرەی 

ەی دەرسـی لـێ وەرگـرێ کە نەفـس و هەوا وەسـەر ئادەم. بەڵکە ئاگاداری بەرەی ئادەمە بـۆ و 

 تەڵەت نەپەڕێنێ وەک ئادەمی وەسەر تەڵە پەڕاند.

خوێندەوارەکانی کنیسەکان دەڵێن لە ڕووی هەڵەوە: گوناهی ئـادەم چـۆتە سـەر ئەسـتۆی 
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بوونی، گوناهبـارە بەو یەکەوە تا ڕۆژی دوایی. واتە بەرەی ئـادەم پـێش لە دایـکهەموو ئادەمی

باوەگەورەی کردوویەتی. تاکوو عیسا پێغەمبەر کە بە الیانەوە کوڕی خودایە دێـت گوناهەی کە 

ەسینی خۆی ئەو گوناهە دەسڕێتەوە لە سەر نـامەی و خۆی دەکا بە قوربانی بۆ ئادەمی بە هەڵو 

 کردەوەی هەموو ئادەمییەک و سەراپایان ڕزگار دەکات.

كُّ $دان و ئـیامن و عەداڵەتـی بـاری، یەقینە ئەو بیر و باوەڕە یەکجار دوورە لە ئەقڵ و ویژ 
کەوایە کەس  واتە ەەماوو نەرساێک دڕ گارڕوی ئاکاار و کارداری خاۆیەتی. #َنْفب  بَِما كَسبَْت رَِهينَةٌ 

تاوانی کەسی ناخرێتە ئەستۆ.  بیری کەنیسایەکان بەتاڵە. چونکە قورئان ڕاستەوخۆ قسە و بیری 

ــِزُر َواِزرَ $وان بەرپەرچ دەداتەوە:  ــَرىَوََل تَ ْخ
ُ
واتە ەاایر ەەڵگرێااک گوناااەی « انعااام» (765# )ٌة ِوْزَر أ

بەڵم دەرگای تۆبە بۆ هەموو کەس لە سـەر پشـتە و ئـاواڵەیە، وەک خـودا  یەکێکی تر ەەڵناگرێ.

اُب الرَِّحيمُ  $فەرموویەتی:   #إِنَُّه ُهَو الَّوَّ
ەتـی ئـادەم، ڕا و لە سەر ئەو کەلیامتانەی کە خودای تەعـاال دایڕژتـوونە دەروونـی حەزر  

بۆچوونی زۆر هەیە لە الیەن زانایانەوە. بۆ منوونە سەعیدی کـوڕی جبیـر لە عەبـدوڵاڵ کـوڕی 

 .1 عەبباس نەقڵ دەکا و دەڵێ: حەزرەتی ئادەم ڕوو بە خودای حەکیم ئەو کەلیامتانەی کوتوون:

، قاَل بََل *  َك یا رَِب، ألَْم ََّتْلُْقِن بِيَِد     ا رَِب قاَل ی. 9بِل واِسَلة 
َ
. 9؟ قـاَل بَـَل. * َك لَْم َتنَْفْخ ِفَّ ِمن روِحـأ

ْحُت ْصلَ ُتبُْت أقاَل یا رِب إْن  .1؟ قاَل بََل * َك قال ألَْم تَْسبَْ، رَْْحَتَ  .0؟ قاَل بَل * َك َجنَّتَ  ّننُك قاَل أ لَْم تَْس 
.كن رِبـِه تَرُْدِّن إل اجّنة؟ قاَل بََل * َفُهَو قَوُٰلُ: َفـتَلَ َّ آَدم ِمـ . ئاادڕم کاوتی مەگەر ئەتاۆ 7واتاا:  مـات 

. ئادڕم کوتی: مەگەر ئەتۆ گیانات 6واسی ە بە دڕس ی خۆت دروس ت نەکردووم؟ خودا رەرمووی: بەڵێ بێ

. ئادڕم کوتی: خودایە مەگەر ئەتۆ ئەمنت نیش ەجێی بەەەشات 3وڕبەر من نەخست؟ خودا رەرمووی بەڵێ. 

. ئادڕم کوتی: مەگەر ئەتۆ بەزڕت لە پێش غەزڕب دا نیایە؟ خاودا رەرماووی 4نەکرد؟ خودا رەرمووی: بەڵێ 

ئیسەح کەم، دڕمنێریەوڕ بەەەشات؟ خاودا رەرماووی:  تی خودایە مەگەر تۆبە بکەم و خۆش. ئادڕم کو 9با. 

 ئادەم گۆیا ئەو کەلیامتانەی ڕوو بە خودا کوتوون.بەڵێ. 

ۆتە خـزمەت عەبـدوڵاڵ کـوڕی عەببـاس گۆیا چ« خعین»ەروا یەکێک لە زانایان بە ناوی ه

پرسیاری لێ کردووە لە بـابەت ئەو کەلیامتـانەی کە خـودای تەعـاال فێـری ئـادەمی کـردوون، 

عەبدوڵاڵ کوڕی عەبباس گۆیا لە وڵمدا کوتوویەتی: خودای تەعاال ئادەم و حەووای ڕێنـوێنی 

ئەو کەلیامتانەیـان بە  کردن بچنە حەج، هەرکیان لە سەر ئەو ڕێنومایە چوون بـۆ حەج و لەوێـدا

شێوەی داد و پاڕانەوە کوتوون. کاتێ لە حەج تەواو بوون، خودای تەعاال وەحی بـۆ کـردوون: 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

 ئەوە تۆبەم لێ قبووڵ کردن.

زانایانی ئایینی فەرموویانە ئەو کەلیامتانەی خودا « قتادە»و « مجاهد»هێندێکیش هەن وەک 

وَننَّ كـنا َظلَْمنا أنُفَسنا و إْن لَم َتْغِفْر ََلا و تَرَْْحْنـا ََلَ َربَّ امی هەستی دەروونی کردوون ئەوانەن: هئیل
: خودای ئێمە، ئێمە زوڵمام  لە نەرسای خۆماا  کارد، ئەگەر ئەتاۆ لاێام  نەباووری و واتا ين.سـرِمَن اخا

   نەمانبەخشی، ئێمە لە خەسارڕمتەندانین.

کی خودا خستیە دڵی ئادەمەوە، ڕا هەروا بەو جۆرە زانایان لەمەڕ ئەو جەریانە واتە کەلیامتێ

و بۆچوونی جۆراوجۆریان ڕاناوە و هەروا هەمووشـیان کـۆکن لە سـەر ئەوەی کەلیامتەکـانی، 

 بەیانی پەشیامنی و تۆبەکاری بووە.

دڵی پڕ لە هەست و ئیامن لە سەرئەو باوەڕەیە: دەبێ لە ئینسـان خەتـا و هەڵە و تـاوان ڕوو 

ئەو کردی تـاوان و نـاڕەوایە، بە پێـی ئـیامن و بـاوەڕی دەبـێ  بدا، بەڵم کاتێ پێی زانی، ئەوەی

وەگەڕێ و نەشتەوە سەر ئەو ڕێیە. تاکوو خـودا بیبەخشـێ ئەوەش دەڕوانێـتە ئەو واقیعـیەتەی: 

ناسـی لە سـەر حەقبە تاکوو بەخشین و کەڕەمی خودا جێی خۆی وەکا و هەروا ئینسانیش بگا 

 .13-13، الپەڕەی 0-9ڕوانە لە تەفسیری کەبیر، ج ئەساسی زانست و تەجرەبە. بۆ زێدە زانین ب

ئەوەی چیـیە: ئـادەم ێ دەگـرێ بـۆوەی بزانـێ ڕاز و سـوڕی جدڵ ڕادەمێنێ و سیلە و قـان

خەتای کرد بەڵم دە بەرابەریدا خودا عەتای کرد. دڵ دەڵێ بۆ تەسکین: ئادەم کاتێ هاتەوە ماڵی 

کا گورج خۆی خستە  وانێ چاری چارەیرەز خودا کەس ناتشعوور تێگەیی چاری نەماوە و بەغە

پاکیەی لێ قبووڵ کرد و شارەزای کرد چ بڵـێ و  ەنیەتدەرگای خودا بە نیەتی پاک، خوداش ئەو 

نیەتی ڕاسـت و پـاک خـۆی بخـاتە بە چ بکا. لە سەر ئەساسی وەعدی خۆی خودا: هەرکەس 

 ماڵی خودا، خودا دەری ناکا بەڵکە بە ڕێزەوە وەریدەگرێ.

یارەش بکــرێ لە ئەقــڵ و شــعوور و دڵ: ئەدی بــۆچی خــودای تەعــاال دە ئەگەر ئەو پرسـ

نواند بەڵکە غەزەبی نواند؟ دەبێ بێ گومان لە وڵمدا بکوترێ نەبەرابەر خەتای شەیتانی عەتای 

شەیتان نە ئیقراری بە تاوانی خۆی کرد و نە داوای عەفو و بەخشینی لە خـودای کـرد. دووبـارە 

ەعاال هیدایەتی ئادەمی دا و شارەزای کرد چ بڵـێ و چ بکـا، و ئەگەر بکوترێ: بۆچی خودای ت

بۆچی شەیتانی هیدایەت نەدا؛ خۆ پێش هەڵە و خەتای ئادەم و حەوا و شەیتان هـیچ کامیـان نە 

چاکەکار بوون نە خەتاکار بوون؟ ئەو سوڕ و ڕازە دەبێ چۆن بەراوەرد کرێ؟ دڵی خاوەن ئیامن 

بەڕە، القان درێژ کا لە خۆی زیـاد القـان ڕانەکێشـێ، هەر و ژیر و پڕ هەست دەبێ بە ئەندازەی 
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رێ هەر دەڕوا و دەنـا تـا بەرەو پشـت هەڵـدەدێ ،لە دڵ دەبێ مەیدانی سەرەڕۆیی لـێ بگیـردرێ

 دەڵێ: )اگر ریگی بە کفش خود نداری/ چرا بایستی شیطان آفریدن؟( 

مـوودەی خـۆی بە هەر حاڵ خودای تەعاال ئینسانی سەربەست و بەربەست کردووە بە فەر 

ا نادا و ڕاناوەستێ تا خـۆ هەڵنەدێـرێ. خـودا دچونکە زانیویەتی بەو کەم زانستییەی خۆشی هە

لُوَن هۆشداری داوەتێ: 
َ
ا َيْفَعُل َوُهـْم يُْسـأ ُل َعمَّ

َ
واتە پرسایار نااکرێ لەوڕی خاودا دڕیکاا، بەاڵم  ََل يُْسأ

 بەکوردی لە سەری مەڕۆ. پرسیار دڕکرێ لەوڕی ئینسا  دڕیکا.

، خودای تەعـاال جـاری هەوەڵ بە ئـادەم و 93ەک دڵ هەستی پێ دەکا لە ڕاوێژی ئایەتی و 

حەووا دەڵێ: لەو مەقام و پایە بەرزە دابەزنە خـوارەوە بـۆ سـەر زەوی کە پـلە و پـایەیەکی نـزمە 

ڕایەڵەی ژیان بە زۆری کەرامەت و ئەرزش ئینسـانی دە پێنـاو دەخـرێ.  یچونکە دنیا بەو هۆیە

 بەملەیە.خانووی ژیان و ملدنیاش دیارە 

جارێکی دیکە بە ئادەم و حەووا دەڵـێ خـودا: بـڕۆنە خـوارەوە، کـاتێ پێغەمبەرێکـوو بـۆ 

، ئیتاعەی لێ بکەن و شـوێنی کەون. بـۆ بـاوەڕی بەو هات هیدایەت بۆ ڕێنوێنی ئاینی خودایی

 ی بەقەڕە:93ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 38ئایەتی 

بُِطوام ( 38) تِيَنَّ  قُلمَنا اهم
م
ا یََ ٌٌ َعلَـيمِهمم َوالَ كِمنمَها ََجِيعاً فَإِمَّ م ِمِِّن ُهًدى َفَمن تَبَِ  ُهَداَي فاَلَ َخـوم

 ُهمم َُيمَزنُونَ 
ئەمجاار ئەگەر ڕێنوێنییەک اا  باۆ ەاات لە  پێامن کوتن: هەموو داکەڕێنە خوارەوە لە بەهەشت.

ەساێک دوای ڕێناوێنی مان کەوت و منەوڕ، بە ەۆی پێغەمبەرێکی خاوڕ  نامەوڕ، ئیارت ەەر ک

  ڕێی منی گرت، نە ترس ا  لە سەرڕ و نە خەم و خەرەت.

 ترسان لە ڕۆ ی ئاخرەت

نە لە پاشەڕۆژ دەترسـن و نە خەفەت  ە بەرواتە ئەوانەی کە ڕێی شەرع و ئایینی خودا دەگرن

 بۆ ڕابوردوو دەخۆن. چونکە سەرچاوەی دڵیان بە میهرەبانی خودا ڕووناکە.

بەتایبەت لە هەڵگێـڕ و وەرگێـڕی  28یار لە هەڵسەنگاندن و بەرجەوەندی ئایەتی دڵی هەست

دامان و ڕامانێکی تەواو لەو بوارەدا: ئەو  دەکەوێتە# فََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن $وشەکانی 

واون، ی سووڕەی حەج کە خاوەنی زەلزەلە و ترسـی تە9و  1ئایەتە پڕ لە موژدەیە دەگەڵ ئایەتی 

بەر و زراوتـۆقێنن و ئەو ئـایەتی یەک ناکەون. چونکە ئەو دوو ئـایەتی سـووڕەی حەج زەنـدەق
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ی 94، 91، 90هێنەرن. جـگە لەوەش دەگەڵ ئایەتەکـانی: ی بەقەرە خۆشی و هیوا و شـادی93

 و نالێکن. کیش هەر یەک ناگرن و ناکۆ «بََس عَ »سووڕەی 

ەک وەدۆزێ کە دژایەتی و ناکۆکی نێوان ئەو چارەیدڵ دەبێ زۆر بە وریایی و حەکیامنە ڕێ

ئایەتانە هەست پێ نەکرێ چونکە قورئان کەالمی باری، دوورە بە پێی شەئنی لە نـاکۆکی نێـوان 

 ئایەتەکانی.

پێشەکی دەبێ ئەوە قبووڵ کەین و بیسەملێنین: ترس  و حوزن لە هەر بارێکەوە بۆی بچین، 

ئیشاراتی قورئان واتە کەسێکی لە سـەر ئەساسـی  بۆ دنیاش دەبێ و بۆ ئاخرەتیه دەبێ. بە پێی

ئیتاعە لە پێغەمبەرانی خودا بگا بە قۆناغی ئـیامن بە خـودا و ڕۆژی پـاداش و تـۆڵە، دەشـگاتە 

دەبێ بەوەی خاوەن ترس نابێ  یمینانتباوەڕی بە هەموو وەعدە و قەولەکانی خودا؛ مەسەلەن ئی

َفَمن $سووڕەی جـن:  92ی ئیشاراتی ئایەتی وکووڕی دە حیسابی ڕۆژی سزا و تۆڵە بە پێلە کەم
ِمن بَِرِبِه فََل ََيَاُف ََبًْسا َوََل رََهًقا ْْ واتا ەەر کەس بڕوای بە پەروڕرڕندڕی باێ، بەو جاۆرڕی کە ەەیە، # یُ

   کرد  دڕترسێ.بوونی پاداشی دڕترسێ و نە لە غەدر لێنە لە کەم

فَـَل َخـوٌْف َعلَـيِْهْم َوََل ُهـْم $یشاڕاتی جا لە سەر ئەو بۆچوون و هەڵسەنگاندنە لە ڕاست ئ
بەڵی دنیـا دەترسـێ و نە دادەمێنـێ لە سـەر لە لە وێست بگیـردرێ: نە دەبێ ئاوا هەڵ# ََيَْزنُوَن 

چوونی مڵکی دنیا، چونکە دەزانێ هیچ شـت بەبـێ ئیـزن و ئیـرادەی خـودا نـابێ بەڵـکە دەس

. دە دیارە خاوەن ئیامن تەسلیمی ئیـرادە و هەچی دەبێ بە ئاگاداری و ئیزن و ئیرادەی ئەو دەبێ

َِ َِلا أْعَليَْت. وَ ویستی خودایە:  ئەو لەمەڕ دنیـا و لەمەڕ ئـاخیرەت دەبـێ  َل رادَّ َِلا قََضيَْت و َل مانِ

ی 19تـا  27و بـدرێ: ئایەتەکـانی  ابەوپەڕی باوەڕ و ئیتمینانەوە پاڵ وەو فەرموودانەی خودا بـد

ا َمن َطَ  $نازعـات:  مَّ
َ
ْنيَا   (27) فَأ َوى ( 28) َوآثََر اْلَيَاَة ادلُّ

ْ
ا َمْن َخاَف ( 28)فَإِنَّ اْجَِحيَم ِِهَ الَْمأ مَّ

َ
َوأ

َوى( 53)َمَقاَم َرِبِه َوَنََه اَلَّْفَب َعِن الَْهَوى 
ْ
ینان دەدەن بە تمئەو ئایەتانە ئی( # 57) فَإِنَّ اْجَنََّة ِِهَ الَْمأ

پاداشـی ی وا جێگای دوودڵی و دڵەڕاوکێ ناهێ ێتەوە. نە ترسـی بێمینانێکتدڵی خاوەن ئیامن ئی

 ئیامنان دەبێ.دەبێ نە ترسی تۆڵەی زیاد و نە هیچ ترسێک، ئەگەر ببێ، بۆ بێ

ی سووڕەی حە  ئیشاڕەی وەال 3و  9ڕۆژی ئاخیرەت وەک ئایەتەکانی لە ئەگەر ترس ببێ 

وێنەیە بەشێکە لە وگۆڕە بێیەقینە ئەو ئاڵکردوون. بۆ هەموو ئینسان ـ کافر یا موسوڵامن ـ ئەوە 

ڕۆژی قیامەت دەبێ چاو بکرێ و دەستەڵت و توانـایی خـوداش بە واقیعەی گەورە و بەسامی 

سبووت بگا. جا بـۆ موسـوڵامن ئەو جەریـانە تەئکیـدی ئـیامن و باوەڕیـانە و بـۆ کـافران پـێ 



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

 سەملاندنیانە.

هەچی دەس دە خـودا گـرێ، ترسـی ئەوەی دڵ لە سەر ئەو بەراوەردە گەیشتە ئەو قۆناغە: 

نابێ سەرەوخوون بێ، نە لە دنیا نە لە ئـاخیرەت. و هەچـی دەس لە خـودا بەردا، جـگە لەوەی 

ی بەقەرە تـاکوو دڵ 21سەرەوخوون کەوتووە، کەسیه نیـیە وەیگـرێ. بـا ڕوو بکەیـنە ئـایەتی 

 داسەکنێ و دامەزرێ بە تەواوی:
 39ئایەتی 

ِیَن ( 39) ولَـئِ كوَ  َفروام كوَاَّلَّ
ُ
بُوام بِآیَاتَِنا أ ونَ  كذَّ َحاُب انلَّارِ ُهمم فِيَها َخادِلُ

صم
َ
 أ

باوەڕ بوون و ئایاتی ەورئانی ئێمەیان بە درۆ خستەوە، ئەوانە هاوڕێی ئااک ن کەسانێکی کە بێ

 هەتا هەتایە دەمێننەوە دەوێدا.

 :36و  33تێڕوانیتێک لە سیامی ئایەتی 

نگێنێ و دڵ بەرجەوەند دەبێ، ئینسـان دەبـێ دوو دەسـتە وەک ئەقڵ و زانست هەڵیاندەسە

بێ، دەستەیەکیان ئەوانەن کە بە تەواوی دەستیان دە خودا گرتووە و بەری نـادەن، وەک ئەوانەی 

 ئاماژەی وەال کردوون. 93ئیشاڕەی وەال کردن؛ دەستەیەکیشیان وەک ئەوانەی ئایەتی  93ئایەتی 

دا کە ئەوە ئاخرین نیشانە و بەڵـگە 93ونی ئایەتی وهەروا ئەو هەستەش دەکرێ لە ناو دەرو 

بێ لە سەر نیعمەتەکانی خودا دایڕژتبێتە سەر ئینسان و شارەزایی تەواو بێ لەسەر تاق و تەنیایی 

خودا. چونکە ئەو شتانەی لێرەوە پێش باسیان لێوە کـرا وەک: ئاسـامن و زەوی و بـا و بـاران و 

انە شتانێکن نەبوون و هاتوونە ڕوو، خـۆ ئەوەش ڕوون دانەوێڵە و دار و دەوەن و گیاوگۆڵ، ئەو 

و ئاشکرایە و حاشای لێ ناکرێ هـیچ بـوون و بوونەوەرێـک سـەربەخۆ بەبـێ دانەر و ڕانەر و 

 داهێنەر نابێ، بەغەیرەز خودا، بوونە و هەیە بەبێ داهێنەر.

ۆیـدا، ی خڕاسـتە لە گوفتـار  ملسو هيلع هللا ىلصوهەروا ئەو ئایەتانە ئەو ڕاستیەی نیشان دەدەن کە محەمەد

دا کە بەبێ خوێندەواری ئەو شـتانەی ڕاگەیانـدوون و واشـن و وان وەک دە تەورات و ئینجیـل

 هاتوون.

وهەروا دووبارە ئەو ئایەتانە دەلیل و بەڵگەن لە سـەر هـاتنی دوایـی بەو نیـزامەی دنیـایە و 

وانێ ئەو بێنێ دەشـتداهاتنی نیزامێکی بێ دوایی، بەو دەلیلە کەسێک بتوانێ لە نەبوو بوون پێک

هاتووە وەالبەرێ و بە جۆرێکی دیکەی وەدی بێنێتەوە. بۆ زێدە زانـین ڕوو بـکە دەرگـای وەدی

 .93تەفسیری کەبیر، سووڕەی بەقەرە، ئایەتی 
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ئیسـڕائیل دڵ بە هەستەوە تێوەڕامانێکی دێتە سەر لەو بارەوە کە خودای تەعاال دەگەڵ بەنی

ڕا پەرەیـان سـتاندووە، دەدوێ. کوڕەکـانی 19کە لە واتە نەوە و وەچەکانی یەعقووبی پێغەمبەر، 

پـاش ڕانـانی بەڵـگە و دەلیـل لە سـەر تـاق و تەوانـای خـۆی و خـودا نجە کە ســر ئەوە جێی 

حەقانیەتی ڕیساڵەتی پێغەمبەران و هاتنی ڕۆژی قیامەت، ڕووی کردە بەیانی ئەو نیعمەتە زۆر و 

ەتایبەتی بەیانی نیعمەتە تایبەتییەکانی گەلی زەوەندانەی کە بەخشیویەتی بە بەرەی ئادەم، پاشان ب

یەهوود دەکا با وجوودی ئەو هەموو الساری و بەدئاکارییەی هەیانە لە ڕاست خودا و ڕەسووڵی 

 خودا.

وەک دڵ هەستی پێ دەکا ئەو لوتف و عەتایەی خـودا دە بەرابەر ئەو السـاریەی یەهـوود، 

ــەر ئە ــادەم لە س ــوود کە نەکەن وەک ئ ــدارە بە یەه ــی بەخهۆش ــامەی کە پێ ـــر و ئەنع ابوو، ش

ئیتاعەیی خودا بکەن ئەگینا تووشی عەزاب دەبن، بۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی بێ

 ی بەقەڕە:01
 41ئایەتی 

ُت َعلَيم كائِيَل اذم سـریَا بَِِّن إِ ( 41) نمَعمم
َ
َمِِتَ الَِِّت أ ٌِ بَِعهمدِ كُروام نِعم و

ُ
ِدي أ فُوام بَِعهم وم

َ
اَي مم َوإِیَّ كمم وَأ

 فَارمَهُبونِ 
ئەی نەوەی یەعقووبی پێغەمابەر، بیا ی ئەو کاکاانە باکەونەوە کە بە ساەرتانا ڕشاتوومن، وە 

هەروا ئەو عەهد و پەیامنەی کە بەستووتانە دەکەڵام لە کاتی باوەکەورەتاان ا واتە ئاادەم ا کە 

واتاا لە »بەمە سەر بڕوا بێنن بە پێغەمبەرانی من و ڕێنموونی من، تاکوو ئەمنیش پەیامنی ئێوە ب

کوزەرانتاان خاۆش کەم زاڵتاان کەم بە  مخاکی فەلەستین جێگی تان بکەم و پایەتان بەرز باکە

 و هەر لە من بسسن.« سەر دوژمنە بێ بڕواکانتانا

 سەیرێک لە نیعمەتەکانی یەهوود

واتە یەعقـووب کــوڕی ئیســحاق کــوڕی « ئیســڕائیلبەنی»زانایـان کــۆکن لە ســەر ئەوەی 

 ئیبڕاهیم.

دڵ دەیــهەوێ نەختێـــک لەو نیعمەتـــانەی خــودا بەخشـــیونی بە گەلـــی یەهـــوود واتە 

ۆیی و الساری وان بکا. نیعمەتەکان: ڕ ئیسڕائیل، بدوێ وباسی کا. پێش ئەوەی باسی سەرەبەنی

َ الْعَ سـریَا بَِِن إِ  ََ لْتُكْم  ِِّن فَضَّ
َ
ْنَعْمُت َعلَيْكْم َوأ

َ
واتاا:  «بقا:ة» (57) الَِمَّي اِئيَل اْذكُرواْ نِْعَمِِتَ الَِِّت أ

بە ئەی نەوڕی یەعقووبی پێغەمبەر، یادی ئەو چاکانە بکەنەوڕ کە دڕ وڕخ ی خۆی ڕشا وومەتە ساەرتا  و 

  باب و باپیرڕکانی ئێوڕمدا لە کاتی مووسا و دوای ئەودا. و باوسەر 
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یَا بَِِن  $تی: ئیسڕائیل زەین دە ئایەوهەروا بۆ ئاشنایی و شارەزایی بە سەر نیعمەتەکانی بەنی
َ الَْعالَِمَّي سـرإِ  ََ لْتُكْم  ِِّن فَضَّ

َ
ْنَعْمُت َعلَيْكْم َوأ

َ
ئەی تیرڕ و « بق:ە»( 733# )اِئيَل اْذكُرواْ نِْعَمِِتَ الَِِّت أ

ائیە لە بیر خۆی مەبەنەوڕ بەڵکە وڕیادی خۆی خە : چاکەم چە  دڕگەڵ کرد  زیاد لە عالەمی سار بەرڕی ئی

ی بەقەرەدا دووبـارە چـاو 03هەروەک ئەو بـابەتە دە ئـایەتی م ڕێاز لاێ گرتاوو . دنیا، زیااتر و پارت 

  دەکرێ.

ئیسـڕائیلی کـردوون ئاوڕێـک دەکرێ بۆ چاوکردنی زۆری ئەو چاکانەی خودا دەگەڵ بەنی

رِْض وََجَعلْنَا لَكْم ِفيَها َمَعايَِش قَلِ $دەی: « اعراف»ی 11وەسەر ئایەتی 
َ
يًل َولََقْد َمكنَّاكْم ِِف األ

ا تَْشكُروَن  ئیسڕائیە بە تەئکید ئێمە ئێوڕما  جێ کردڕوڕ لەو سەرزڕوییە پا  و بەرینە، کە ەۆزی بەنی #مَّ

ەەر دڕوێشدا حەیات و حەسانەوڕ و بژیوی ژیان امنا  داباین کاردووڕ، دڕگەڵ ئەو ئەنراام و میهرڕباانییەی 

 خودا زۆر بە کەمی دڕبیندرێن شوکرانە بژێر بن.

ئیسـڕائیلی ە وردی سەیری ئەو چاکـانە بکـرێ کە خـودا دەگەڵ هـۆزی بەنیئەگەر بێتوو ب

کــردووە و دانەدانەیــان بژمێــردرێن دەو کتێــبەدا جێگایــان نــابێتەوە. هەروا خراپەکــاری و 

بەدکردارییەکانیشــیان دە ئەژمارنــایە. بەڵم نەختێکیشــیان هەر دێنیــنە ڕوو. وەک باســی هــاتنی 

و ئینجیلدا باسـی لـێ کـراوە و مزگێنـی پـێ داون. ئەوە کە دە تەورات  ملسو هيلع هللا ىلصحەزرەتی محەممەد

نەزەری بەشێک لە زانایانە و هەروا بەشێکیش هەن لە زانایانی قورئان دەڵـێن ئەو نیعمەتـانەی لە 

 اوە بە هۆزی یەهوود هەمان ئەو ئایەتانەن کە لە مەڕ وان دواون.شـر الیەن خوداوە بەخ

دڵ دێــتە ســەر ئەو قەنــاعەت و  01ەتی لە ســەر ئەساســی بەراوەرد و هەڵســەنگاندنی ئــای

 ملسو هيلع هللا ىلصباوەڕەی: ئەگەر خودا مەبەستی لەو نیعمەتانە ئەنعامەکانی دەورانـی محەمـمەد املصـطفی

و قورئان کە هەردوو ڕەحمەتن بـۆ  ملسو هيلع هللا ىلصبێ، ئەوە نیعمەتەکانی بریتی دەبن لە حەزرەتی محەممەد

 دنیای بەشەر کە دیارە یەهوودیش بەشێکن لەو دنیایە.

تی خودا لەو نیعمەتانە، یادئاوەری و هۆشـداری یەهـوود بـێ بە گشـتی، ئەگەریش مەبەس

واتە لە دەورانـی  ملسو هيلع هللا ىلصنیعمەتەکان بریتی دەبن لەو چاکـانەی کە لە پـێش هـاتنی محەمـمەد ەئەو 

 دەگەڵیان کراوە. ملسو هيلع هللا ىلصحەزرەتی مووسادا و تا دەگاتە زهووری محەممەد

ەشێکیان ڕابردوون و نەمـاون، ئیسڕائیل دوو بەشن: بنەزەری حەزرەتی عومەر ئاوایە: بەنی

 ەنەکەوتووە، بەشێکیشـیان لە دەوری حەزرەتـدا بـوون. دیـار  ملسو هيلع هللا ىلصچاویان بە حەزرەتی محەممەد

دەبـێ وەحیە لە ڕابیتە دەگەڵ ئەو ئۆمەتەی لە دەوری ئەودا. کەوابـێ  ملسو هيلع هللا ىلصقورئانیش بۆ محەممەد
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نییە بەڵکە هەر هۆز و  ئاوا تەعبیر کرێ ئەو ئایەتە: خیتابی خودای مەزن هەر تەنیا هۆزی یەهوود

نەتەوەیەک کە شوکری ئەنعامی خودا نەکەن و یادی خـودا نەکەن، دەکەونە بەر ڕق و تـووڕەیی 

خودا، ئۆمەتی هەر پێغەمبەرێک بن. کەوایە دەبێ هیچ ئۆمەتێـک بە پێغەمـبەری نەنـازێ بەڵـکە 

، «تبیـین القـرآن»یری دەبێ بە ئیتاعە لە خودا و پێغەمبەری بنازێ. بۆ زێدە زانین بڕوانە لە تەفسـ

 .941، الپەڕە 9ج

یە دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەو عەهدەی خودا بە تەئکید ئەمری وەفا پێ کردنی داوە کام عەهـدە

زانەکانیش ئاوای زانان دەین. قورئانو چییە؟ بۆ تەسکینی دڵ دەبێ ئاوڕ وەسەر قورئان و قورئان

ا و ڕۆژی دوایـی و دەگەڵ ئیخالسـی بۆ چوون: ئەو عەهدە، ئیامن و باوەڕییە بە تەنیـایی خـود

عەمەل. ئەوە عەهدی ئینسانە دەگەڵ خودا و عەهدی خوداش پاداشی چاکان و پاکان و ڕاستان 

 .01وکووڕی. بۆ زێدەزانین بڕوانە لە تەفسیری کەبیر، هەمان ئایەتی بە زیادەوە بێ کەم

دی نیعمەتەکانی خودا . یا1: ێبەقەرە دەبێ ئەوە ب 01بە کورتی و بە کوردی هاواری ئایەتی 

. 0. تەقـوا و حەیـا لەمەڕ خـودا. 9دابەسـرتاوەکان  و پەیـامنە د. وەفـا بە عەهـ9و شوکرانەیان 

 گومان ئەو مەرجانە ئەساس و بنچینەی ئیامن و باوەڕییە بە خودا.بەردەوامی لە سەر ئیتاعە. بێ

سـەردارانی  ی جـوو هەسـت پـێ دەکـرێ زانایـان وز لە ئایەتەکانی قورئان ئەوە لەمەڕ هۆ 

یەهوود پاش دەرکی واقیعـیەت و ڕاسـتی لە تەوڕات و ئینجیـل و دەسـتوور و ڕەوشـی ئـاینی 

ئیسالم، حەسادەت گرتنی و وەرسووڕان بەرەو ئینکاری و الساری، واتە پاش ئەوەی کە زانییان 

لە ســەری دەدوێ و هێنــاویەتی، حەقە و کتێبەکــانی تەوڕات و  ملسو هيلع هللا ىلصئــایینێکی کە محەمــمەد

پـێ نەدان ئەو حەق و  یسدیقی دەکەن حەسادەت و سەرەڕۆیی و هەواپەرەستی ڕێئینجلیش تە

ی بەقەرە، 01ڕاستییە ئیتاعە بکەن و بیپەرسنت. بۆ تەئکیدی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئـایەتی 

 کە هاواریان دەکا کە لەو الساری و سەرەڕۆییەی وەکەون، ڕوو کەنە حەق:
 41ئایەتی 

ن( 41)
َ
َل كمم َوالَ تَ كَزلمُت ُمَصِدقاً لَِما َمعَ َوآِمُنوام بَِما أ وَّ

َ
َِ َثَمنـاً اكونُوام أ  بِآیَـا

وام ـََتُ فٍِر بِـِه َوالَ شَشم
 قَلِيالً َوإِیَّاَي فَاتَُّقونِ 

بااوەڕوو باێ و بەەاایە باکەن بەوەی « ئەی هۆزی یەهوود بەتایبەتی، بەرەی ئاادەم بە کشاتی»

ی ئەوەی دەکا وا ئێستێ لە ناوتانە، وەک تەوڕات ناردوونەتە خوار بۆ سەر ئینسان کە تەسدیق

نە پێشاەنگی ئەو کەساانەی ساشاایانە لەو کتێباانە و خۆیاانی لاێ بەدوور باو ئینجیل بان، و ب

دەک ن، و نابێ نیشانەکانی من بە ن خێکی کەم ب  ۆشن بە خات ی لەزەتی نەفه و هەوا. دەیجا 
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 هەر لە خۆم ت سوو بێ.

 کراو چییە؟ناز 

بزانێ ئەوەی خودا نازڵی کردووە چییە؟ بۆ تەسـکینی دڵ دەبـێ بکـوترێ: لە  دڵ دەیهەوێ

دەبێ هەر قوڕئان بـێ، چـونکە  «زٰلنْ أما »سیامی ئایەتەکان و کات و زەمان، مەبەستی خودا بە 

دا: باوەڕ بە قورئانی بێنن. و ئەگەر پرسیاریش بکرێ خۆ لە جـوملەی گەل خودا دەستووری بە 

ْوفُواْ بَِعْهِدي$
َ
ئایەتی پێشێ وا دەردەکەوێ کە )ما أنزله( ئەعامل و ئیامن و قوڕئان بێ، چونکە  #أ

دا مەبەست 01ئیامن و ئەعامل و قوڕئان بنچینەی عەهد و پەیامنن، جا بەو پێیە ئەگەر دە ئایەتی 

دوورە. دەبێ بۆ نەجات قورئان قورئان بێ، تیکرار دێتە ڕوو کە ئەوەش لە شەئنی  (ما اَنَزلُْت لە )

گومانە ئەوە ب ێین: ئەو باسە زۆر خاوەن ئەرزشە و بنچینەی ئـیامنە. لە هەوەڵـدا بە گشـتی  لەو

 باسی لێ کراوە، لێرەشدا بەتایبەتی.

چییـه، )معکـم(  (مْ ُكـَمعَ .... دڵی هەستیار دەخوازێ بزانێ خودا لەوەی کە دەفەرمـوێ )

 واتە ئەوەی لە کن یەهوودانە و قورئان تەسدیقی دەکا چییە؟

کەری تەورات و ئینجیلە، ئەوانە اوە ئەوەیە: قورئان تەسدیقسـر تا ئەوڕۆ زانراوە و بیئەوەی 

کتێبی ئاسامنین، خودا ناردوونیە سەرحەزرەتی مووسا و عیسا، تەورات بۆ یەهوودیان، ئینجیـل 

بۆ هۆزی نەسارا. هۆزی یەهوود و نەسارا زانا و ئاشنا بەو کتێبانەن چونکە ئی خۆیانن. دە دیارە 

کـراوە بە پێـی فەرمـوودەی تێـدا  یـاندوو ئەو کتێبانە بە ڕوونی و تەواوی باسـی محەممەد هەر

بـکەن ئینکـاری  ملسو هيلع هللا ىلصقورئان. جا بۆیە ئەگەر یەهوود و نەسارا ئینکاری پێغەمبەرایەتی محەمـمەد

 تەورات و ئینجیل دەکەن، ئەو ئینکاریەش بە تاوانێکی زۆر گەورە دەژمێردرێ.

بـێ و بە دەورانـی ئەو بـێ لە  ملسو هيلع هللا ىلصبەت بە حەزرەتـی محەمـمەدهەر بابەت و مەت ەبێکی تای

کونندەی وانە ئەوانیه ئیشـارە تەورات و ئینجلدا ئاماژەی وەال کراوە. هەروەک قورئان تەسدیق

 کونندەی قورئانن کە حەقە.

 #َوََل تَْشـََتُواْ بِآیَـاِ  َثَمنـاً قَِلـيلً $دووبارە دڵ دەیهەوێ تێبگا لەوەی خودا کە دەفەرموێ: 
مەبەستی لە چییە لەوەیدا خودا کە دەفەرموێ: ئەو ئایەتانە مەدەن بە کاالی کەم. کـام ئـایەت و 

نیشانانەن دەدرێن بە کاالی کەم و ناچیز؟ بۆوەی تووشی هەڵە نەیێین و لە گیـرۆدەییش بەدوور 

ە بین دەبێ بڵێین: ئەوانە حەقیقەتی قورئان و مەقامی واالی ئەحکـامی قورئـانن. بە کـوردی و ب
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بـڕانەوە و دنیای بێ ،کورتی مەقامی بەرزی قورئان نەدرێ بە مەقامی نزمی هەوا و هەوەسی دنیا

دەوامە، ئایات و نیشانەی ( دنیای نزم و بەزم و بێَثَمناً قَِليلً نەدرێ بە دنیای لەبڕانەوە. کەوابێ )

ــان ــەخــوداش قورئ ــەر ئیس ــیان لە س ــانەی کە باس ــارا ئەو ئایەت ــوود و نەس ــۆزی یەه الم و . ه

بوایە دەیانگۆڕی یا الیاندەبرد. چونکە دەترسان لە ئایینی ئیسـالم و  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەرایەتی محەممەد

کە پایە و مەقامیان لێ وەستێنێ و هەروا بە خەیاڵی خـاو و پیسـیان وا بـوو ئەگەر  ملسو هيلع هللا ىلصمحەممەد

ایان ئاوا نەکەن مەقام و مەنزڵەتیان لە دەس دەچێ، جا خودای خاوەن بەزە و حیکمەت بۆیە هەر 

. بۆ زێدە زانین بچینە خزمەت تەفسـیری کەبیـر لە #َوََل تَْشََتُواْ بِآیَاِ  َثَمناً قَِليلً $: بە لێ دەکات

 .01شەرحی هەمان ئایەتی 

، زانایانی هۆزی یەهوود بۆ گومڕایی خەڵکی زەمان 01وەک دەردەکەوێ لە سیامی ئایەتی 

. دەهـاتن حەقیـان تـێکەڵوی نـاحەق دەکـرد 1ئینسافانە بە دوو جۆر بۆ عالەم دەهاتن: زۆر بێ

 حەقیان هەڵدەکوت دە قالبی حەقدا.ناتاکوو خەڵک حەق نەدۆزنەوە و لە پەنا ئەو فێڵەشدا بە 

. وهەروا دەهاتن حەقیان دەشاردەوە و حاشاریان دەدا، لە جێگای حەق ناحەقییان قوت 9 

ادی ئەو جۆرە جووڵنەوە زۆرە دەکردەوە، هەروەک ئێستاش لە ناو عالەمی دوژمن بە حەق و ئاز 

بەتایبەت لە ناو عالەمی یەهوودا. جا لە سەر ئەو ئەساسە خودای حەکیم و خـاوەن حـیکمەت 

 : 09هۆشدارییان دەداتێ کە لەو جۆرە ئاکارانە وەکەون، بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 42ئایەتی 

َاِيِل َوتَ ( 42) َقَّ بِاِلم
م
لَُمونَ تُ كَوالَ تَلمبُِسوام اْل نُتمم َتعم

َ
َقَّ وَأ

م
 ُموام اْل

لە کاتێکااا کە بۆخۆتااان دەزاناان: کە ئەو  ڕاساات دامەپۆشاان بە درۆ، تااا ڕاسااتەکە بشااارنەوە

ئێااوە خۆتااان ڕاسااتێتی  .پێغەماابەرە هەمااان ئەو کەسااەیە کە تەورات ناااو و نیشااانی هەڵااداوە

 .و ڕێگا ون مەکەنپێغەمبەر )محەمەد( بە کاکی دەزانن کەوابێ ئەو ڕاستییە مەشارنەوە 

 پیسیلووسی، د دووزمانی، زمان

کات کە بێن تێکەڵ موسوڵامنان بن ئاداب و ڕەسمی ئایینی ئیسالم ەئەوجار خودا بانگیان د

نوێژێ بەڕاستی بکەن و زەکاتێ بـدەن. بـۆ تەئیـدی ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت  بەجێ بێنن.

 :09ئایەتی: 
 43ئایەتی 

الَ ( 43) قِيُموام الصَّ
َ
 ِعيَ كُعوام َمَ  الرَّاكةَ وَارم اكةَ َوآتُوام الزَّ وَأ

 بەران.نوێ ی بەڕاستی بکەن و زەکاتێ بدەن و ڕکووع بەرن دەکەد ڕکووع
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 دانەوە وەسەر یەهوودئاوڕ 

کە ئـایەتی  اهەست دەک 09و  01دڵ لە تێفکرین و هەڵسەنگاندنی سیامی ئەو دوو ئایەتی 

بـووە بەڵم دە  هـۆزی یەهـود ە ئەو پیشە پیسە پێشـەیک بێئەمر بە تەرکی کوفر و گومڕایی  01

. بێدا ئەمر بە مەنعی خۆ بەهەڵە بردنی گومڕایی و شکاندنی عەهد و پەیامنی ئیامنی 09ئایەتی 

کە ئیشـاڕەی تەواوە  #َوََل تَلِْبُسواْ اْلَ،َّ بِاْلَاِطِل $: 09بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەڕوانین لە ئـایەتی 

َوتَكتُُمواْ $ە عالەم حاشار نەدەی و داینەپۆشی بە ناحەق. هەروا دووبـارە وەالی ئەوەی حەق ل
ــوَن  ــتُْم َتْعلَُم ن

َ
ــ،َّ َوأ ــۆ ئامــاژەی تەواوە وەال  #اْلَ ــی حەق ب ی ئەوەی حەق قــووت مەدە و دەزان

 دان نابێ.قووت

 ئاوڕدانەوەیەک وەالی ئەو هۆشدارەی باری کە دەیدا بە هۆزی یەهوود: 

نتُْم َتْعلَُموَن $ەنگاندنی لە بەراوەرد و هەڵس
َ
ئەوە دێـتە دەسـت و هەسـت پـێ دەکـرێ: # َوأ

پێی کە گونـاە و دیـن مەنعـی کـردووە و ئەو تاوانەشـی بە  یشتانێک بە تاوان دەژمێردرێ زانا ب

 تاوانێکی زل دێتە حیساب.

سـیار دەکـا لەو دڵ دەڵـێ و پر  #َوََل تَْشََتُواْ بِآیَـاِ  َثَمنـاً قَِلـيلً $وهەروا لەمەڕ ئەو ئایەتی 

بارەوە: ئایا خودا دەگەڵ زانایانی یەهوود و نەسـارایەتی چـونکە ئەوان ئایەتەکـان دەزانـن نەک 

نەخوێندەوارەکان؟ وەیا دەگەڵ سەراپای ئینسانیەتی، چ زانا چ نەخوێندەوار؟ جا بۆ تێگەیشنت و 

مـوویەتی: هـۆزی زانایەتی لەو بارەوە ڕوو دەکەینە فەرموودەیەکی حەزرەتی عـومەر )ر( کە فەر 

ە گۆڕێن بە زانا و خوێنـدەوار لئیسڕائیل ئەوڕۆ نەماون و الچوون بە ڕواڵەت، ئەوەی ماون بەنی

دێنە ژمار. جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بڵێین  ملسو هيلع هللا ىلصو نەخوێندەوار بە ئۆمەتی حەزرەتی محەممەد

ووی دە سـەراپای ڕ « ئایەتی قورئان بە ماڵی دنیای ناچیز مەفرۆشـن»و بکوترێ: ئەو ئایەتە واتە 

 خاوەن ئیامنانە، عام لە خوێندەوار و نەخوێندەوار.

شـتنە زۆر نیـزیکن، دەبـێ زۆرتـر ۆ تـاقم و دەسـتە لەو فر  1و دەشتوانین و دەشکرێ بڵێین 

. قـازی و مـوفتی 9. عولەمای دەرباری فریوخـواردوو 1وشیاری خۆیان بن، ئەوانیش ئەوانەن: 

 . واعیزانی دنیاپەرەست.1. کاربەدەستانی حاکم 0اران . شاهان و حاکامن و زۆرد9بەرتیل خۆر 

یا بە کردەیە، بە گوفتە وەک  داپۆشین بە ناحەق، یا بە گوفتە حاشاردانی حەق یا بڵێین حەق

ئەوە لە ترسی دەستەڵت دەیکەی و حەق حاشـار دەدەی، و هەروا بە عەمەل شـاهیدی بە درۆ 

 دەدەی.
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حەکیم پاش ئەوەی ئینسانی بە گشتی بانـگ وردبوونەوەیەک: خودای خاوەن حیکمەت و 

کــرد بــۆوەی حەق بە نــاحەق دامەپۆشــن، و حەق حاشــار مەدەن و حاشــای لــێ مەکەن، ئەو 

بەتـایبەتی ڕوو دە هـۆزی یەهـوود و نەسـارا دەکـا، ئەوجـار  ملسو هيلع هللا ىلصدەعوەتە لە دەورانی محەممەد

لەیەکی زۆر ئاسـانی خودای تەعاال بۆ وەی ئینسان ئەو بانگاوازە ئەساسییە فەرامۆش نەکا وەسی

حەواڵە کردە ئینسانی کە ببێتە ڕابیتەیەکی تایبەتی بەینی خـودا و ئینسـان تـاکوو ئەو دەعـوەتەی 

هەمیشە لە بەرچاو بێ واتە حەق حاشـار نەدا. ئەو وەسـیلەش پێـنح فەڕزەی نـوێژن دە شـەو و 

ەسـیلەی یـادی ڕۆژدا. تاکوو ئینسان دڵی ڕام بێ بە یادی خودا و دەستووراتی خـودا و هەروا و 

ـائِِل خودا وەک زەکـات بـۆ پەرەپێـدانی سـیلەی ڕەحـم کە دەفەرمـوێ:  ْمـَوالِِهْم َحـ،ل لِلسَّ
َ
َوِي أ

نەوا و نەدارا  دیااری کاراوڕ و ەەیە، وڕک ماڵ و سامان اندا بەشی باێدڕ واتە:  «زاریات» (78) َوالَْمْحُروِم 

مْ  وهەروا ئایەتی:زڕکات، سەدڕقە؛ 
َ
یَن ِِف أ ِ ْعلُومٌ َواَّلَّ ائِِل َوالَْمْحُروِم ( 35) َوالِِهْم َح،ل مَّ  «معارج»( 34) لِلسَّ

بـۆ  نەوا و نەدارا .کراو ەەیە باۆ باێماڵ و داراییانادا بەشاێکی دیااریدڕ واتە: ەەما  ئەو کەسانەی کە 

 :09ڕاست کردنەوەی ئەو بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی پشت

الَةَ َوآتُو( 43) قِيُموام الصَّ
َ
 ِعيَ كُعوام َمَ  الرَّاكةَ وَارم اكام الزَّ وَأ

بەجااێ بێاانن نااوێ ێ، و ئەدا بااکەن و باادەن زەکاااتێ، و دەکەد نااوێ کەران نااوێ  بخااوێنن واتە 

 جەماعەت بکەن.

ڕوو دە خودا دەکەن چونکە داوای گەل پێکەوە بۆ قبووڵ بـوون نـزیکرتە  وەبە گەلەکۆمەکە

 ارچەگی و میهرەبانی لێ دێتە ڕوو.لە تەنیایی. و جگە لەوەش گەل بە کۆمەڵ یەکپ

 ئاوڕێک وەسەر کەڵک و قازانجی نوێژ و زەکات بۆ دنیایە:

نوێژ جگە لەوەی دڵ هەست بە پەناگایەکی گەورە دەکا، هیوا و ئومێـدی گەورەش بـۆ دڵ 

جـار لە  34دێنێ، و هەروا سەرمایەیەکی گەورەی ئاخرەتی لە زەوی دڵدا دەچێنێ. نوێژ کە پێک

اژەی پێ کراوە و لە هەر شوێنێک بە جۆرێک باسی لە سەر کـراوە نیشـانەی بەرزی قورئاندا ئام

 نێوانی کافر و ئیسالم نوێژە. کوتوویەتیپێغەمبەر مەقامیەتی بۆیە 

 بە پێویست دەبیندرێ نەختێک ئاماژە وەالی مەقامەکانی نوێژ بکرێ:

اكةَ بەقەرە:  09. ئایەتی 1 َلَة َوآتُواْ الزَّ ِقيُمواْ الصَّ
َ
اكِعَّي  َوأ َِ الرَّ  َواْركُعواْ َم

َ َصَلتِِهْم َدائُِموَن معارج:  99. ئایەتی 9 ََ یَن ُهْم  ِ  اَّلَّ
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َ َصَلتِِهْم َُيَافُِظوَن معارج:  90ئایەتی  .9 ََ یَن ُهْم  ِ  َواَّلَّ

َلَة نیساء:  110ئایەتی . 0 ِمِنَّي اكإِنَّ الصَّ ْْ َ الُْم ََ ْوقُوتًاكنَْت   تَابًا مَّ

یَن ُهْم ِِف َصَلتِِهْم َخاِشُعوَن  مؤمنون: 9ەتی ئای .1 ِ  اَّلَّ

اكِعَّي بەقەرە:  09. ئایەتی 4 َِ الرَّ  َواْركُعواْ َم

بۆ بەرز و ڕێزداری نوێژ کە عیبادەتێکی هەمیشەیی هەموو نەتەوەکانی سەر زەوییە لە ئادەم  

 جارە شاهیدن لە سەر بەرچاوی مەقامی. 34تا خاتەم، بەسە، ئەو 

دەکرێ لەوەی: بۆچی زیاد لە ڕوکنەکانی دیکەی ئیسالم، خودا بە ئەهلـی کیتـاب، پرسیار 

واتە یەهوود و نەسارا دەستووری نوێژ کردن و زەکات دانێ دەدا؟ دەبێ لە وڵمدا بکوترێ: پێش 

بەڵکە لە دەورانی مووسـا و عیساشـدا نـوێژ و  ملسو هيلع هللا ىلصزهووری ئایینی ئیسالم واتە هاتنی محەممەد

او بووە. بەو پێیە دەبێ دەو ئایینەشدا کە ئایینێکی هەمیشەیە و تا تایە دەبـێ زەکات هەر بووە و ب

ببێ، چونکە ئەوە ئاماژە وەالی ئەوەیە ئایینی خودا بـۆ هەمـوو پێغەمبەرەکـانی هەر یەک ئـایینە 

$ َ ُقوهُ اْعبُُدوا اّللَّ ر و زەمـان و بەڵم بۆ هەر پێغەمبەرێک لە سـەر ئەساسـی هەڵگرتنـی دەو  # َواتَّ

 ئۆمەتی وەخت بووە ڕوکنەکانی.

 ئاوڕێک: نیشانە و ئاساری ئایینی ئیالهی دوو بەشە:

 . بەشێکیان زاهیر و ئاشکران وەک نوێژ و ڕۆژوو و زەکات و حەج ...1

 . بەشێکیان ون و نادیاری وەک هەستی خودا و پاڵ وێدانی.9

کورتی ئەوەی بە بیـر و هەسـتی  ئەو بەشەی کە ئاشکرایە، شاهیدە لە سەر بەشی نهێنی. بە

دڵ و دەروونە ئەساسی ئیامنە وەک باوەڕی بە خودا و ئاخیرەت و ... ئەوەی بە ئەجـزای لەشـە 

 بوونی ئیامن.سەر وەک نوێژ و ڕۆژوو و حەج و خێرات شاهیدە لە 

دوو بەشی لەش و سامانی ل ەسەر ئەساسی بەشی  09لە سەر ئەو ئەساس و پایەیە ئایەتی 

َلةَ $یامنە دە خۆ گرتووە. واتە نهێنی کە ئ ِقيُمواْ الصَّ
َ
اكةَ $. بەشی لەش و  #أ بەشی ماڵ.  #آتُواْ الزَّ

دیارە بەڕێوە بردنی ئەو دوو بەشەش لە سەر ئەساسی ئیتاعەی بە خودا و باوەڕی بە خودا نەبـێ 

 نابێ.

ا بە د09دڵی هەستیار پاش هەڵسەنگاندنێکی زۆر ئەو هەستە دەکا: خودا بۆچی دە ئـایەتی 

دوای دەستووری ڕاوەسـتانی نـوێژ دەسـتووری ڕکـووع دەدا، بەڵم دە بـاقی شـوێنەکانی نـوێژ 

دەستووری ئیقامە و سەژدە دەدا زیاتر نا، دەبێ ئێمەش بـۆ ئەو عـیللەتە بچـین: نـوێژ لە ئـایینی 
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یەهووددا ڕکووعی نەبووە، و لە ئایینی تازەی ئیسالمدا دەبێ بە کەماڵ بگـا بە هـۆی ڕکـووع. و 

 ەروا ئەوەش بڵێین نوێژی بە کۆمەڵ واتە جەماعەت لە ئایینی یەهووددا نەبووە.ه

 لە زانایانی یەهوود سەیری عەجایبێک

 ملسو هيلع هللا ىلصنی یەهوود کە تەوڕاتیان باش دەزانی حاشایان پـێ نەدەکـرا لەوەی کە محەمـمەدکانازا

باس لە سەر  حەقە بە پێی ئیشاڕاتی تەوڕات، چونکە تەوڕات نیشانەکانی زۆر بە ڕوونی بەیان و

دۆستان و کەسانی خۆیان دەیانکوت کردووە ڕێگای حاشا لێ کردنی بڕیوە. بە ناچاری لە الی 

محەمــمەد پێغەمبەرێکــی حەقە بە پێــی ئامــاژەی تەوڕات، حاشــا کــردن لەو ڕاســتییە ناڕاســتی 

دەگەیێنێ، کەچی دەگەڵ ئەو حاڵەش زاناکان بۆخۆیان نەدەهاتنە بواری ڕاستی و عەمەل کـردن 

و ڕاستیەی. هۆیەکەشی بە زاهیری هەر ئەوە دەبیندرا و چاو دەکرا لێیـان: مەقـامی دنیایـان لە بە

دەس دەدا ئەگەر هاتبانە بوارێ لە ناو عالەم، ئەو جۆرە ئاکار و ڕەفتارە ناڕەوایە لە ناو زۆر چیندا 

هەیە کە بــۆ مەقــامی دنیــا حەق حاشــار دەدا و حاشــای لــێ دەکــا. ئەوەش چــاو دەکــرێ لەو 

رەیانەدا: ئەو ئاکار و سیفەتە ناڕەوایە بە زۆری لە زانایانی ئـایینی و حـاکامنی وەختـدا چـاو جە

دەکرێ! وای لەو ئافەتە: خۆی بۆگەن بـێ، واتە ڕێبەرانـی بـۆگەن چـۆن گەلـی لە بـۆگەن پـێ 

 ی بەقەڕە:00نەجات دەبێ!! بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 44ئایەتی 

ُمرُ ( 44)
م
تََ
َ
نُفسَ أ

َ
َن أ نُتمم َتتملُوَن الم كوَن انلَّاَس بِالمَِبِ َوتَنَسوم

َ
ِقلُونَ كمم وَأ فاَلَ َتعم

َ
 َتاَب أ

ئایافەرمان ئەدەن بە مەردوم بە کاکە و کەکای خۆشاتان فەراماۆش دەکەن و هەروا خۆتاان بە 

ئێاوە  یاانی ئەکەر»دایم تەوڕات دەور دەکەنەوە ئاکاداریشن بە ناو و نیشانەکانی پێغەمابەری 

بە تەوڕاتەکەی خۆتااان بااڕواو هەیە و هەروا فەرموودەکااانی بەڕاساات دەزاناان، و ئامۆژکاااری 

 ئایا هێشتاش تێناکەن؟« عالەمیشی پێ دەکەن، ئەدی بۆکی بۆخۆتان عەمەلی پێ ناکەن؟

 تێوەڕامانێک لە ناوەرۆکی ئەو ئایەتە: 

ڵم دە واقیعدا بۆ هەمـوو ئەگەرچی بۆ یەکەم جارە ڕووی دە جوولەکەیە بەئەو ئامۆژگارییە 

کەسێکە بە تێکڕایی بۆ هەموو چین و توێژێکە، و لە هەموو دەور و چەرخێکە. وا گومان نەکرێ 

هەر بەرۆکی پیاوانی ئایینی و زانایانی دینی دەگرێ، بەڵم شتێک هەیە گرینگە نـابێ حاشـاری 

ە نـاحەزە، نـاڕەوایە؛ دانە بۆ هەموو چین و توێژێـک بەڵیەق قووتحدەین ئەویش ئەوەیە: ئەو 

لە زانایـانی ئـایینی ڕوو بـدا، چـونکە زانایـانی ئـایینی  یەبەڵم ناحەزتر و بەڵتر و زەرەرتـر ئەوە
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ڕا بێتە ڕوو، ئایین بێ ئەرزش دەبێ و انبڵیندگۆی خودا و ڕەسووڵی خودان، ناحەق لە بڵیندگۆی

ــازاڕی  ــانحب ــات زانای ــرەو و ڕەواج دەکەوێ. ئەوک ــوارە:  ەق و خوداناســی لە ب دەکەونە ئەو ب

درۆ دەخـرێتەوە. و ریـان وەاکجوان، کردار نـاحەز؛ و هەر ئامۆژگـارییەک بـدەن بە ئا یگوفتار 

 ێ دەناو عالەمدا.سـر هەروا ئایین بە پیشەی نان پەیدا کردن دەنا

ِقلُونَ  $ئاوڕێک بە وردی بۆ سەر جوملەی  فاَلَ َتعم
َ
  #أ

ئەوەیە: عـالەم کە دەبیسـێ لە واعیـز، لە ئەو جوملە بۆ عەجایبە؟! و هۆی عەجایبەکەشی 

واعیز کردار و ئاکاریـان  یمەال: ئەوەی دەکوترێ پەیامی خودایە، ئەدی ئەگەر وایە بۆچی مەال 

گومان مەال فێڵامن لێ دەکا، ئەوانەی دەیڵێ وا نین ئی خودا نین. وەیـا وەک گوفتارەکە نییە. بێ

دەڵێ گوێ بدەنێ. ئـای  شگوێ نادا، بەمەمەال فێڵ لە خۆی دەکا بۆخۆی بە ئامۆژگاری خودا 

 و تاریک پێشەنگ منافق بێ! داوای پاکیش بکا لە عالەم!! ڕەش وای لەو ڕۆژی

 .04-03الپەڕەی  00بۆ تێگەیشتنی زیاتر بڕوانە لە تەفسیری کەبیر، ئایەتی 

ی سووڕەی سەف بە تێکڕایی هێـرش دەکەنە سـەر ئەو 9ی بەقەرە دەگەڵ ئایەتی 00ئایەتی 

ِ $نە: گوفتار جۆرێک، کردار جۆرێک: منافقا ن َتُقولُـوا َمـا ََل َتْفَعلُـوَن كَُبَ َمْقتًا ِعنـَد اّللَّ
َ
 (2) # أ

واتە: ئەگەر قسێک بکەی و بڵێی و بەرابەری ئەو قسەیە عەمەل نەکەی دڕباێ بە نیشاانەی تیاری  «صف»

 ڕو و تووڕڕیی خودا.

ینسان بەتایبەت زانایان لە سـۆنگەی جـوولەکە خودای خاوەن بەزە ئەگەرچی سەرەڕۆیی ئ

نیشان دەدا، و زاناشە بەوەی الدانیان لە السـاری و بەدکـرداری هەر نـابێ و دەرگـای ڕەحمـی 

یان لە سەر پێوە نادا، بەڵکە هەتا هەن بانگیان دەکا بۆ کاری چاک و گەڕانەوەیـان بـۆ الی شخۆ 

 :01 حەق، بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی
 45ئایەتی 

الَةِ َوإِنََّها لَ ( 45) ِ وَالصَّ َبم َتِعيُنوام بِالصَّ ِعيَ كوَاسم َِ َا
م
 برَِيٌة إاِلَّ لََعَ اْل

 ئەی ئینسان، داوای یارمەتی لە خودا بکەن لە هەموو کارێکا، بە خۆڕاک تن و نوێ  ک دن

 ئاوڕدانەوە

وویە بەتـایبەت لە کـاتی خۆڕاگرتن لە هەرچی کاروباری ژیان و بـاری کـۆمەڵیەتییە تێشـ

شوێندا ئەمری پێ کـردووە و دەسـتووری پـێ  119تەنگانە و سەخڵەتی، بۆیە قورئانی پیرۆز لە 

دانەوە، دان بەخۆ گرتن و خۆڕاگری لە سەر خراپە نەکـردن و هەروا بە پێی بەراوەرد و لێک داوە
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 و چاکە کردن بە هۆی دوو شت دێتە دەست: 

 شی دواڕۆژ لە سەر چاکە کردن و دووری لە خراپە. بە یاد کردنی خودا و پادا1

. بە نوێژ کردنی بەهۆش و گۆش چونکە نوێژی وا هەستی خودا دەچێنێ لە مڵکی دڵـدا. 9

َها لَ نوێژی ئاواش ئێجگار سەخت و گرانە بۆیە خودا فەرموویەتی دە ناو ئایەتەکەدا:  ِبرَيةٌ إَِلَّ كَوإِنَّ
ــِعَّي  َ اْخَاِش گااۆش زۆر قااورس و سااەخ ە، مەگەر الی ئەوانە نەبااێ کە لە خااودا ی بەەااۆش و نااوێژ . ََ

 دڕترسێن.

نـوورە، نـووری حەق چـاو ناکـا، ئەو دڵ ئەوە دەسەملێنێ: دڵی تاریک و ڕەش چونکە بێ

وتــۆزی ژیــانی گەردوون و هەوا و ڕەش و تــاریکییەش ئەزەل ڕەپــاڵی نەخســتووە، بەڵــکە تە 

اری دەداتـێ خودای مەزن لۆمەی دەکا و ئامۆژگ هەوەس ڕەپاڵی خستووە. هەربۆیە یمژەکوێرە

نُفَسكمْ $و پێی دەڵێ: 
َ
ُمُروَن اَلَّاَس بِالَِْبِ َوتَنَسْوَن أ

ْ
تَأ
َ
واتە ئایا بە خەڵک دڕڵێن چاک بان بەاڵم بە  #أ

   خۆو ناڵێن؟ واتا خۆو لە بیر دڕچێ؟

زەڵدا دڵی ڕوون دە دیارە لە مانای ئایەتەکە کە خودا دەفەرموێ خۆو لە بیر دەچێ یانی دە ئە

 و خاوەن دەرک و بەهەستوو هەیە و دراوتانێ بەڵم لە بیری خۆی دەبەنەوە.

« صـرب»بە کوردی واتە خۆڕاگری، بەڵم زانا عەڕەبەکان دەڵێن « صرب»تێڕوانینێک: گەرچی 

و تووڕەیی و تاڵووکەیی دادەمرکێنـێ دەتخـاتە  تن، ڕۆژوو گرتن ئاوری توند و تیژواتە ڕۆژووگر 

 11، الپەڕەی 1ڕاگری و دان بەخۆدا گـرتن. بـۆ بـاوەڕی بـڕوانە تەفسـیری کەبیـر،  وڵتی خۆ

 .15ئایەتی 

بەو  ریه هە«خضوع» ان دراوە کە بە مانای ترسە. واژەینیش« خاشع»لە ئاخری ئایەتەکەدا 

مانایە. هەردووکیشیان کاری دڵن، دەبێ دڵ بزانێ و قەناعەتی پێ بـدرێ، تەفـاوەتی ئەو دووانە 

واتـا ڕاگرتنـی نەزم و « خضـوع»ووع بە مانای ترس واتە هەستی ترس لە نـاو دڵـدا. چییە: خش

نیزامی ئەندامی لەش کە دڵ ئاغایەتی، بەو پێیە دەبێ دە کاتی نوێژدا هەم تـرس و تەقـوات بـێ، 

 هەم ویقار و نەزم و حەیا. 

لَقُـو َرِبِهـمْ $دڵ بگاتە قۆناغی  نَُّهم مُّ
َ
یَن َيُظنُّوَن أ ِ ردی وا بزانـدرێ دەگەڵ خـودا بە کـو # اَّلَّ

 ، نوێژ الی وانە گران نییە.دەدوێ
 46ئایەتی 

نَُّهمم إَِلمِه َراِجُعونَ ( 46)
َ
نَُّهم ُمالَقُو َرِبِهمم وَأ

َ
ِیَن َيُظُنوَن أ  اَّلَّ
 بۆ الی خۆی.ە ێنەو ڕ و دەکەپەروەردکاریان مقەات دەکەن ر دەزانن و ئەو کەسانەی سو 
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 خودایەگەڕانەوەی هەمووان بۆ الی 

دڵی خاوەن ئیامن و بەهەست هەڵدەبەزێتەوە لەوەی: گومانی هەبێ لە مالقات و گەیشـنت 

 بە خودای، پێویستە ئەو گومانە بڕەوێندرێ و لە ناو دڵ ڕاماڵ درێ.

ی بەقەرە بە مانـای گومـان نیـیە، وەک 01ئـایەتی « ظن»دەبێ بۆ ئەو تەم ڕەواندنە بکوترێ 

نَّ ََل ُيْغـِِن ِمـَن اْلَـِ، َشـيْ ًا$ا: سووڕەی نەجمد 93لە ئایەتی « ظن» واتە گومـان هـیچ  #إَنَّ الظَّ

بە مانـای یەقـین « ظـن»حەقێک چارە ناکا. وهەروا دووبـارە بـۆ وەی دڵ بە قەنـاعەت بگـا کە 

نَُّه الِْفـَراُق $سووڕەی قیامەتدا چاو دەکرێ:  93هاتووە، وەک دە ئایەتی 
َ
واتە یەقینیەتـی  #َوَظنَّ أ

 ڵبڕانە.کاتی لێک هە

وهەروا لەبەرئەوەی باوەڕی بە ڕۆژی ئاخرەت، ئەساسی پرینگاندنەوەیە لە خراپە، و چوونە 

پێشە لە چاکە، دەبێ دڵ زۆر هەستیارانە بۆ باوەڕ پێ بوونی خۆ توند و تۆڵ کا، جا لە سـەر ئەو 

هەر بە ئەساسە واتە توندوتۆڵیەی ئەگەر ئەو باوەڕیە بە دەرگـا و دەروازەی گومانیشـیدا ڕابـبێ 

حەق و یەقین دێتە حیسـاب و خـودا وەریـدەگرێ. بە کـوردی و بە کـورتی، بـاوەڕی بە ڕۆژی 

قیامەت و بە مالقاتی خودا بە شەرتی عەمەل و تەقوا دەگەڵ ئەو باوەڕیەی ئەگەر گومانیش لەو 

ی بارەوە بە دڵدا بێت و بڕوا، وێستا خودا لێی قبووڵ دەکا ئیامنی. بۆ زێدە زانین بـڕۆ بـۆ خزمەتـ

 .04تەفسیری کەبیر، ماڵە ئایەتی 
 

ی یەهـوود، هـاواری بە گـوڕە وەالی ئەوەی ز کردنەوەی ئامۆژگاری خودا بۆ هۆ  دووپات

یەهوود لە سەرەڕۆیی الدا، وەکەوێ و هەروا ئامۆژگارییە بۆوەی نەسلی داهاتووی وان دەرسی 

 ە:ی بەقەر 03لێ وەرگرن. بۆ تێگەیشنت لەو بارەوە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 47ئایەتی 

ُت َعلَيم كائِيَل اذم سـریَا بَِِّن إِ ( 47) نمَعمم
َ
َمِِتَ الَِِّت أ لمتُ كُروام نِعم ِِّن فَضَّ

َ
 مم لََعَ المَعالَِميَ كمم وَأ

ئەی نەوەکاانی یەعقااووبی پێغەماابەر، یااادی ئەو کاکااانە وەکەن وەختاای خااۆی ڕژاناادوومەتە 

کاتی مووسا و دوای ئەویش تا مااوەیەکی سەرتان، وهەروا باوی با  و باپی ەکانی ئێوەمدا لە 

زۆر بە سااەر هەمووانااا، بە هااۆی ڕەوانە ک دناای پێغەمبەراناای زۆر لە ناوتانااا، وهەروا ناااردنی 

 نامەی ئاسامنی بۆتان و هەڵخستنی پاشا لێتان.

 ائیلسکر ئیوەبیرهێتانەوەی نیعمەتەکانی خودا لە سەر بەنی

الساری و بەدئەخالقی وان، مەسەلەن ڕێـزدار  ەرە ڕێز گرتنی یەهوود، دە بەرابتێڕوانینێک ل
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کران دەورانێکی بە هۆی هەڵخستنی پێغەمبەری زۆر لێیان، ڕێزیان گیرا بە هۆی نـاردنی کتێبـی 

ەڵخسـتنی پاشـا لێیـان وەک ئاسامنی بۆیـان وەک تەوڕات بـێ، ڕێزیـان بـۆ دانـدرا بە هـۆی ه

ەختیان نە ئاوڕیان داوە سەر ئەنعامی پێغەمبەر بێ؛ بەڵم دیارە بە هۆی دڵی ڕەش و س سولەیامن

باری و نە شوکرانەی ئەو نیعمەتانەیان کـرد تـا سـەرەنجام کەوتـنە بەر شـاڵو و هێرشـی ڕق و 

قەهری باری پڕژ و باڵو بوون دێر و دەوێدا. ئەگەر لە مێژووی دەورانی جوولەکە بڕوانی بـاوەڕ 

 دەکەی کە وەک دەڵێن وان.

َ الَْعالَِمَّي $فەرموویەتی  دەبێ ئەو پرسیارە بکرێ خودا کە ََ لْتُكْم  ِِّن فَضَّ
َ
ئایا عـالەمی  #َوأ

ــا عــالەمی دەورانــی خۆیــان؟ بێ گومــان بە پێــی هەمــوو دەور و زەمــانی مەبەســتە خــودا؟ ی

خۆیـان، بەو یەقیـنە گەیشـتوون کە  یهەڵسەنگاندن و ئاشنایی بە سەر ئۆمەتـانی پـێش و پاشـ

ئەگەر گەورەتـر و ڕێزدارتـرین ئـۆمەتی دەوران بـان مەبەست عالەمی دەوری خۆیانە، چـونکە 

ی مائیـدە و 41ی بەقەرە، 41. وەک خـودای تەعـاال دە ئایەتەکـانی بەرازو  مەیمکووننەدەبا ببـانە 

 ی ئەعرافدا ئاماژەی وەال کردوون. بۆ باوەڕ و یەقین سەیری ئایەتەکان کە:144

ا ُنُهواْ َعنُْه قُلْنَا لَُهـ ا َعتَْواْ َعن مَّ کااتێ کۆڵیاا  نەدا و  «اعا:ا » (66) ْم كونُـواْ قِـَرَدًة َخاِسـ َِّي فَلَمَّ

دڕس یا  ەەڵنەگرت لەو ئەمرانەی کرابووڕ سەریا ، خاودا دڕرەرماوێ کومتاا : دڕ باڕۆ  ئەوجاار ببانە ئەو 

 مەیموونانەی تڕۆ کراو .

 ِ نَبِ ُكم ب
ُ
َْ َعلَيِْه وََجَعَل ِمـنُْهُم الِْقـَرَدَة ِمن َذلِك َمثُوَبًة ِعنَد اّلِل َمن لََّعنَُه ا شـرقُْل َهْل أ ّللُّ وََغِض

ولَـ ِك 
ُ
اُغوَت أ ِبيِل  شـرَواْخَنَاِزيَر َوَعبََد اللَّ َضلُّ َعن َسَواء السَّ

َ
اكناً َوأ  ملسو هيلع هللا ىلصئەی محەممەد «مائدە» (63) مَّ

نیاا  لە الی بێژڕ بەو یەەوودڕ خاوڕ  ک ێبانە، ئایا خوازیاار  ئاگااداروو کەم لەو کەساانەی کە سازای تاوا

خودا لە سزای وا  خرابرت بێ؟ ئەوانە کەساانێکن وڕبەر لەعانەت و تاووڕڕیی خاودا کەوتاوو ، و خاوداش 

غەزڕبی لێ گرتوو ، و ەێندێکیشیا  بە ەاۆی زڕالمای تاوانیاا  کاراونە مەیماوو  و بەراز کە عەبادایەتی 

 چی ڕێ الدڕرڕ، الدڕرتر و السارتر .ا  دڕکرد، شوێنی وا  لە ەەچی شوێنی عەزابە خرابرتڕ، چونکە لە ەەب ی

بِْت َفُقلْنَا لَُهْم كونُواْ قَِرَدًة َخاِس َِّي  یَن اْعتََدواْ ِمنكْم ِِف السَّ ِ بەڕاس ی « بق:ة»( 64) َولََقْد َعِلْمتُُم اَّلَّ

باوو  کە لە ڕۆژی شاەممەدا لە ڕادڕ بەدڕر چووباوو  دڕر لە خاراپەدا،  کەسانەش ا خەبەرداری حاڵی ئەو 

تەجااوز و ساەرڕڕۆیەی  بە ەاۆی ئەو»ەش بۆیە پێام  کوتن دڕ بڕۆ  ببنە مەیماوو  و بەرازی دڕرکاراو ئەم

 «نیشانوو دا.

ســەرەڕۆیی و الســاری یەهــوود لە ڕادە بەدەرە بەڵم بەزەی خــوداش فــراوانرتە  ئەگەرچــی

ی بەقەرە ئامۆژگارییـان دەداتـێ و 03بۆوەی تووشـی سـزای ڕۆژی قیـامەت نەبـن، بە ئـایەتی 



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

 انگیان دەکا و دەفەرموێ:ب
 48ئایەتی 

ٌل ( 48) َفاَعٌة َوالَ یُؤمَخُذ ِمنمَهـا َعـدم ََ َبُل ِمنمَها  يمئاً َوالَ ُيقم ََ ٍس  ٌس َعن نَّفم ماً الَّ َِّتمزِي َنفم وَاتَُّقوام یَوم
 ونَ صـرَوالَ ُهمم یُن
ەوە و بپارێزن لە سزای ڕۆژی دوایای کە کەپ لە جیااتی کەپ تاۆڵە یاا پااداش ناادرێت خۆتان

تکای هیچ تکاکارێکی بۆ کی ا ناک ێ و هەروا باارمتەی لاێ وەرنااکی ێ و یاارمەتیش ناادرێ 

 تاکوو سزایان لێ دوور بخ ێتەوە.

 شەفاعەت چییە و بۆ کێیە؟

دڵی سڵ و پڕ لە هەست دەیهەوێ بزانێ ئەو شفاعەتەی کە خـودا فەرمـوویەتی هەیە بەڵم 

و شـەفاعەتە؟ و کـام گونـاە و تـاوانە بەر شـەفاعەت بێ ئیزنی ئەو نابێ و نـایەتە ڕوو، چیـیە ئە

 دەکەوێ و کام تاوانە وەبەر شەفاعەت ناکەوێ؟

ومڕ و بیروڕا لە سەر شەفاعەتی پێغەمبەران بۆ گوناهبـاران دیارە الی زانایانی قورئان مشت

لە ڕۆژی قیامەت زۆرە و هەیە، هێندێک سوورن لە سەر ئەوەی شـەفاعەت بـۆ گوناحانێـک کە 

بێ هەیە، هێندێکیش دەڵـێن نیـیە، هەرکـام لەو دوو نەزەرانە بـۆ ئیسـباتی « حق الناس»غەیری 

داوایان دەلیل لەوالوالیان دێننەوە ئەگەرچی هیچ دەلیلێکی سەریحی قورئانی لەو بـارەوە چـاو 

 ناکرێ.

ــی  ــۆی لە کتێب ــی خ ــێمە لە جێ ــی ئ ــاری»ئەگەرچ ــاری دە تەرازووی نەقڵک دا بە «ئەقڵک

وە دواوین، بەڵم دێرەشدا بە پێویستی دەزانم ئاماژەیەکی کـورتی وەال هەر تێروتەسەلی لەو بارە

سووڕەی یونس خاسـی خـودایە کە دەفەرمـوێ:  9بکەم: شەفاعەت بە پێی ئاماژەی ئایەتەکانی 

ِ  إَِلَّ ِمن َبْعِد إِْذنِهِ $ وهەروا ئـایەتی  واتە: کێ دڕتوانێ تکاکار باێ بەباێ ئیجاازڕی خاودا. #َما ِمن َشِفي

يًعا$«: زمر» ی00 َفاَعُة ََجِ ِ الشَّ شراعەت خاسی خاودایە، واتە کەس  ملسو هيلع هللا ىلصواتە بڵێ ئەی محەممەد #قُل ّلِلَّ

 بێ ئیزنی ئەو ناتوانێ تکاکار بێ.

کـراو بوونەوەیەک لەو بارەوە: لە سەر ئەساسی ئەقڵ وئینسـاف و عەداڵەت، زۆری لێورد

یبەخشـێ یـا نەیبەخشـێ، و ئەوەش حەقی هەیە لە سەر زۆردار، ئەو حەقە حەقی زۆرلێکـراوە ب

ئاشکرایە ڕۆژی قیامەت هەچی نەفسە نیازی هەیە بۆوەی ڕزگای بێ لە ناڕەحەتی و عەزاب، جا 

ئەگەر بێتوو حەقی لە سەر کەسێک بێ، دەیهەوێ ئەو حەقەی بکاتە وەسیلەی نەجات، بەو پێیە 
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هەروا ئەو خــاوەن پێغەمــبەران نــاتوانن بــێ نەجــاتی ئەو ئینســانە ئەو حەقەی ئەو ببەخشــن. و 

حەقەش حەقی یەکی دی بە سەرەوە هەیە، کەوابـێ دەبـێ بە یەقیـنەوە باوەڕمـان وا بـێ هەر بە 

خودا دەکرێ ڕازی کردنی زۆرلێکراوان بۆ بەخشـینی حەقیـان لە زۆرداران. ئەدێـرەدایە ئەقـڵ و 

وانێ تایبەتی خـودایە، واتە خـودایە دەتـ« شفاعەت»ئینساف و عەداڵەت تەسلیم دەبێ بۆ وەی 

حەقی خۆی لە زۆرلێکراوان نەسـتێنێ و بیانبەخشـێ و ئەوانـیش لە سـەر داوای خـودا حەقـی 

خۆیان لە زۆرداران خۆش بن. جا ئەو بێنە و بەرەیە دەکرێ خودای مەزن حەواڵە بە پێغەمبەرانی 

 کا لەبەر کەڕامەتی پێغەمبەران.

ران، سیامی ئایەتەکانی دەلیل و بەڵگەی ئەوەی کە شفاعەت هەیە ڕۆژی قیامەت بۆ تاوانبا

ڕا دەردەکەوێ کە شـەفاعەت هەیە جـا بـا بە واتە لە سیام و دەروونی وان« طە» 113، «سبأ» 99

 ئیزنی خوداش بێ:

ِذَن َٰلُ الرَّْْحَُن َورَِِضَ َٰلُ قَْوًَل $
َ
َفاَعُة إَِلَّ َمْن أ ُِ الشَّ ڕۆژی ئاخرڕت تکاای  «طە»( 738) #یَْوَم ِذ  َلَّ تَنَف

 س بەەرڕ نادا مەگین خودا ئیز  بدا ...کەس بۆ کە

ِذَن َٰلُ $
َ
َفاَعُة ِعنَدُه إَِلَّ لَِمْن أ ُِ الشَّ نەر  نادا تکای کەس بۆ کەس مەگەر خودا  «سبا» (32)  #َوََل تَنَف

 ئیز  بدا.

بە پێی وردبـوونەوە و هەڵسـەنگادنی ئەو دوو ئـایەتە، دەبـێ شـەفاعەت هەبـێ و ئیـزن و 

 ەتی.ئیجازەی خوداش دەروازەی

بۆوەی بتوانین دڵ دامەزرێنین و لە کەند و کۆسـپیش بەدوور بـین، لەمەڕ بـوونی تکـا واتە 

ئاوا تەعبیر کەین: شەفاعەت ئەگەر نییە، بۆ کافران نییە؛ واتە  03شەفاعەت، دەبێ مانای ئایەتی 

یـان بۆوانەی لە ئەساسدا پەیامنیان دەگەڵ خودا نییە و دانەبەستووە و ترووسکایی نـووری ئیامن

لە دەروونیدا چاو ناکرێ. بەڵم بۆ ئەو کەسانەی پەیامنیان دەگەڵ خودا بەستووە ئەمام بە هـۆی 

مباالتی نەیانتوانیوە شەرتی پەیامن بێننە جێ، بۆ وانە تکا هەیە بە شەرتی ئیزنی بـاری، دیـارە بێ

ــنەت و  ــکە هەر زی ــامن نەشــکاوە، بەڵ ــنەی پەی ــزن دەدا چــونکە ئەســاس و بنچی خــوداش ئی

 لێ کەم کراوە واتە ئەو پەیامنە بە چاکە و تەقوا نەڕازاوەتەوە. انییەکەیجو 

هەسـت بەوەی دەکـرێ هـاتنە خـوارەوەی ئەو  03دانەوەی ئـایەتی بە پێی بەراوەرد و لێک

دانی یەهوودییەکـان بـێ کە دەیـانکوت چـونکە پێغەمبەرانـی زۆر لە دانەوە و لە دمئایەتە هەس

ن بۆ بکەن و هەروا بەرتـیلامن لـێ وەرگـرن وەک دنیـا، جـا تکاما بمەن، دەکرێ ڕۆژی حیسا



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

خودای خاوەن حیکمەت وحەکیم هات بەو ئایەتە خەیاڵی پووچەڵ کردنەوە، ئامۆژگـاری پـێ 

 دان کە بەرتیل نییە لەو ڕۆژیدا و بەبێ ئیزنی خواش تکا نەفُ نادا.

 ناسک: یهەستێک

کـردن، بەڵم نائومێـدی لە هەچەن هیوای شـەفاعەت لەوانەیە وە غیرەتـت خـا بـۆ تـاوان 

ە چاڵی ڕەشی کـافرەتی، کەوابـێ دەبـێ خـاوەن تشەفاعەت وڕەحمەتی باری بە یەکجاری بتخا

 ئیامن هەچەن تاوانی زلیش بێ هەر بە هیوای تکاکار بێ وەک خودا بێ.

وگۆڕی بەروارەد کەین: نیشانەکانی باری وەک ڕۆژ و مانگ و ئەستێرە و ئاڵ یدەشکرێ وا

ز بن بۆ ئینسـانی چـاک، واتە واوپێک و جوان شافیُ و هاوار و بانگاامی وا ڕێکوەرزان بەو نز 

 کاران.تکایعیش تکای شـرنیزامی کائینات شیفاعەتی تەکوینی بن، شیفاعەتی تە

بەرداری خودا بە پێی بەزە و عەداڵەتی دەگەڵ بەرەی ئینسان تا ئاخرین ژیانی ئینسـان دەس

ئەوەی ئینسانی خۆش دەوێ وازی لێ ناهێنێ. ئامۆژگـاری  نابێ و هەر بانگی دەکا بە نیشانەی

لێ وەرگرن بـۆ ئیسـباتی ئەو داوایە دەچیـنە خـزمەت  یدەدا بە کردارەکانی ڕابردوو بەڵکە دەرس

 ی بەقەرە:03ئایەتی 
 49ئایەتی 

َن يَُسوُمونَ كَوإِذم ََنَّيمَنا( 41)  كم ِمنم آِل فِرمَعوم
َ
َنـاءمم ُسَوَء المَعَذاِب یُـَذِِبُوَن أ ُيوَن كبم ـَتحم مم َويَسم

بِ كمم َوِِف َذلِ كنَِساء  مم َعِظيمٌ كم باَلء ِمن رَّ
وەبی  خۆی خەنەوە کاتێک کە ڕزکارم ک دن لە دەسات وپێوەنادەکانی فی عەونای، کە پێتاانی 

دەکاشو سزای سەخت، بەم ڕەنگە کوڕیان سەر دەبڕین و کچیان دەهێشتەوە تا دواتان ببڕنەوە، 

ی کە بە سەرتانا بڕا و درا، و لە ڕزکار ک دنتان لێی، تاەی ک دنەوەیەکی زۆر و لەو سزا سەختە

کەورە و ک اناای تێاادایە بااۆ ئێااوە لە الیەن پەروەردکارتااانەوە، کە لە الیەکەوە فیاا عەون و 

 وپێوەندەکەی بە سەرتانا زاد ک دن لە پاشان مووسای بۆ ناردن تا ڕزکاری ک دن.دەست

 ی ورد و تەواوتێوەڕامان و هەڵسەنگاندنێک

دیارە چاژتنی هەموو تاڵی و سەختییەک تاقی کردنەوەیەکە لە الی خوداوە بـۆ ئینسـان جـا 

هەر کەسێک بڕوای بەو یاسـا و نیـزامە بـێ جـگە لەوەی لێـی بەهرەمەنـد دەبـێ دە تەنگـانە و 

 سەختیشدا خۆڕاگر و بەتوانا دەبێ.

، یۆسـفی پێغەمـبەر ســروە میائیل یەکەم کەس کە چـو سـر مێژووناسان دەڵێن: لە نەوەی ئی

هەزار  411بـوون بە  داسـاڵن 091ی وەبـۆ الی و لە مـا نبووە، لە پاشان یازدە براکانیشی چوو 
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کەس. کاتێ فیرعەون سەیری ئەو پێهەڵچوون و زیادبوونەی کرد کە جوولەکە ڕۆژ بە ڕۆژ پەرە 

پـاڵ بە  یەەوادەستێنن و زیـاد دەبـن، و پشـتی یەکـرتیش دەگـرن، ترسـی ڕێ نیشـت کە بەو ه

ییەکانەوە دەنێن دە ڕۆژی خۆیدا هات فیرعەون بۆ ئیحتیات و تێبینی دواڕۆژ الوازیان بکا سـرمی

و پاشەکشەیان پێ بکا لەو پەرە ستاندنە. بەو شێوەیە فەرمانی دەرکرد بیانکێشنە ژێر باری بێگار و 

زیاتریـان پەرە دەسـتاند  ڕەنجەوە. فیرعەونییەکان ئەو فەرمانەیان ئیجرا کرد بەڵم دەگەڵ ئەوەش

ییەکان بەدوور ســردەچوونە پێشەوە. باو و ئادابی خۆیان دەپاراسـت، خۆیـان لە تـێکەڵوی می

دەگرت، چونکە پێیان وابوو ئەوان هەڵبژاردەی خودان و نەوەی پێغەمبەرانن. دووبارە فیـرعەون 

رکـرد کە نێرینەکانیـان ن دەریـاو فیرعەونییەکان هاتن توندتر پێشیان پێ بگـرن بەو شـێوەیە: بڕیا

بکوژن و مێیینەکانیان وەهێڵن، و بە مامانیان دەستوور دا هەر ژنێک کە زا، ئەگەر منداڵەکە کـوڕ 

بوو بیکوژن. بەڵم ئیرادە و ویستی باری کە لە پشتی پەردە چـاوەدێری هەمـوو کاروبـارێکە ڕێ 

زاع. بینـدرا چـۆن نادا فێـڵ و حـیلەی مەکربـازان سـەرکەوێ بە سـەر حەق و حەقـانییەتی ئەو 

حەزرەتی مووسا هات و سیحر و فێـڵ و فـووتی فیـرعەون و سـاحیرانی دەورانـی ڕامـاڵ دا و 

حەقی وەسەر ناحەق خست. ئەو کارەساتە و هەموو کارەساتەکانی ئۆمەتانی ڕابردوو دەرسن بۆ 

 ئۆمەتانی داهاتوو.

 ائیلسکر ئیفێڵی فیرعەون لە بەرەی بەنی

شـکانی هێـزی فیـرعەون بە و کارەسـاتەی فیـرعەون و تێکئاوڕدنەوەیەک وەسەر ڕازی ئە

 قودرەتی حەق:

فیرعەون بە خەیاڵی خۆی هات جێگا ژیانی خۆی ئەمن کا و خـۆش کـا بە لە نـاو بردنـی 

کوژی نەسلێک هەر ئەوڕۆ فیرعەون سیفەتەکان ئەو نەقشە بازی دەکەن بەڵم نەتەوەیەک، نەسل

ــا و دانــی خــودا بــۆ چــوونە پێشــی ئەوانە تــا مــڕێ اوەیەکی ئاشــکرا بــوونی مەڕامیــان لە دنی

شکاندنیان لە پاشان هاوارێکی زۆر بەگوڕ و تینە بۆ گەالنی دەوران کە زۆردار بێ بنەمـا و تێک

ن دەدا وەک پووش و پەڵش بـۆ ابێ ڕیشەیە. با وبارانی حەقی دەوران ڕاماڵیان دەدا و ڕەپێچەکی

نەگـرە بەڵم چ دەکـرێ دەگەڵ کـوێر و کەڕ و کەندەڵنی نابوودی، ئەوە ئاشکرایە و حاشـا هەڵ

 کاس، نە دەبینێ و نە دەبیسێ.

پێویستە بزاندرێ فیرعەون کێ بـووە؟ و نـاوی ئەسـڵی چ بـووە؟ مێژووناسـان لەو بـارەوە 

نەزەری جۆراوجۆریان دەربڕیوە، کوتوویانە فیرعەون ئەهلـی تەورات و ئینجیـل بـووە و لە مەڕ 
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بووس بووە. کۆنیەشی ئەبو مودرە بووە. لەقەبیشی فیرعەون ناوی کۆکن لە سەر ئەوەی ناوی قا

 .43، الپەڕە 0لە قیبتیەکان بووە. بۆ زێدە زانین ڕووکە لە تەفسیری کەبیر، ج

ئاسارناسان باوەڕیان وایە ئەو فیرعەونەی خنکا لە دەریادا، منفتاح کوڕی ڕامسـیس بـووە، 

ئکیـد دەکەن نەزەری ئاسارناسـان و هەروا ییەکان تەسـرمێژووناسانی ڕۆژئاوا و یۆنانییەکان و می

دوو پادشـا هەڵکەوتـوون بە نـاوی  ســرمێژووناسەکان کوتوویـانە: لە بەرەی فیرعەونەکـانی می

ڕامسیس، ڕامسیسێکیان بابی منفتاح بووە، ڕامسیسـی دووهەمیشـیان بە نـاوی فیـرعەون کە لە 

سـا لە دەورانــی پــێش ی کوشــتووە، موو ســـر دەورانـی ئەو ڕامسیســە دووهەمە بــووە قیبتـی می

پێغەمبەرایەتیدا و هەر ئەو ڕامسیسە دووهەمەی بە ناوی فیـرعەون بـووە خنکـاوە، پـێش ئەوەی 

، بەڵکە یاریـدەدەری بـابی بـووە. و هەر ئەو فیـرعەونە چـاوەڕوانی ئەوەی شافیرعەون ببێ بە پا

دەکــرد ڕۆژێــک مووســای دەس کەوێ بە تــۆڵەی قیبتــی ســزای بــدا. کــاتێ مووســا بە پــلەی 

، ڕامسیسـی هەوەڵ نەمـابوو بەڵـکە منفتـاح واتە بە نـاوی ســرپێغەمبەری گەیشـت و هـاتە می

فیرعەونی مەنشوور مابوو کە داوای خودایەتی دەکرد، سەرەنجام خـودا خنکانـدی دە دەریـای 

 .011، الپەڕەی 9، ج «تبیین القرآن»دا. بۆ زێدە زانین ڕوو کەنە تەفسیری سـر می

 ئاوڕدانەوەیەک

ەکـا بۆ وانی بـاس ددەکا و  ملسو هيلع هللا ىلصدە یەهوودیەکانی دەورانی حەزرەتی محەممەدخودا ڕووی 

وەرگرن. ئەو شـێوە دوانـدنە واتە بە چـاودا دانەوەی خـراپەی  بەسەرهاتی کەسانیان، تا دەرسێ

ڕابوردووان، هاوارە وەالی ئەوەی: ڕابردوو ئاوێنەی داهـاتوویە، دەبـێ خـۆی تێـدا چـاو کەی، 

گە لە شانازی و سەربەرزیت دەبێ ئەو ئاسارە پڕ بـایخە لە دەس ئەگەر چاکەت تێدا چاو کرد ج

نەدەی و بیگری و بکەویە شـوێنی. و ئەگەر خـراپەت تێـدا چـاو کـرد جـگە لەوەی لـۆمەتە و 

 شەرمەزاری لێ دەتکێ دەبێ ونی کەی و بە ئاکاری چاک بیسڕیەوە.

اک تێـبگەین کە ئەنعامی باری، چـلە تاکوو  11کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی 

 دەگەڵ یەهوودی سەرەڕۆ و الساری کردووە.
 51ئایەتی 

(51 ) ِ َنا ب
َنَيمَناكَوإِذم فََرقم

َ
َر فََ َحم نُتمم تَنُظُرونَ كُم اِلم

َ
َن وَأ َنا آَل فِرمَعوم َرقم غم

َ
 مم وَأ

ا کە لە دەپ فی عەون ڕایان دەکا د، وەیاد خەنەوە ئەو کاتەی کە دەریام بۆ ەەاڵشو لە وەختێک

ەریا لە پێشتانەوە و لەشک ی دوژمن لە دواتانەوە بوو، ئنجاا ئێاوەم ڕزکاار کا د و دەسات وە د

 وپێوەندی فی عەونم خنکاند لە دەریادا، و ئێوە تەماشاتان دەک د.



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

 کەیئاوڕێک وەسەر ختکانی فیرعەون و دار و دەستە

نیـیە  دە خنکانی فیرعەون و هەوادارانی بە ئاوی دەریا ڕازێک هەسـت پـێ دەکـرێ نـاڕەوا

بدرکێندرێ ئەو ڕازە. ئەویش ئەوەیە: فیرعەون لە کاتی خۆیدا بە دار و دەستەکەی ڕاگەیانـدبوو 

ئامـاژەی « زخـرف»ی 11کە دەریا و ویشکانی لە ژێر ئیختیاری خۆمدان وەک قورئان دە ئایەتی 

لَيَْب ِِل ُملْك مِ وەال دەکا: 
َ
فََل  صـرَونَاَدى فِرَْعْوُن ِِف قَْوِمِه قَاَل یَا قَْوِم أ

َ
ْنَهاُر ََتِْري ِمن َِتِِْت أ

َ
َوَهِذهِ اأْل

! ئایاا مەگەر مڵکای واتە: ریرعەو  بە دڕست وپێوڕندڕکەی ڕادڕگەیاند و دڕیکاوت: گە  گەلاۆ وَن صـرُتبْ 

و ئەو ئاو و ڕووباار و ئااوانەی کە بە پێشاامندا دێان و دڕڕۆ  و  سارمن نین: ئەو ەەموو ئەرز و واڵتی می

  نت؟ ئایا ئێوڕ نەتانزانیوڕ و نەتانبیس ووڕ؟لووزڕو دڕبەس

نیعمەتی زۆر بەرچاو چاو دەکرێن کە  11لە تێهەڵڕوانینی تەواو لە سیام و دەروونی ئایەتی 

 خودای تەعاال ڕەوای یەهوودیان کردووە، هەم دنیایی هەم ئاخیرەتی:

وتی نەدابان فیرعەون . دە فریا کەوتنی مووسا و یارانی لە ناو دەریادا، واتە ئەگەر دەریا قو 1

 و دار و دەستەکەی دەگەیشنە مووسا و یارانی.

دانی فیرعەون و هەوادارانی لە بەرچـاوی . قەڵشتنی دەریا بە عینوانی موعجیزە و قووت9

 ئۆمەتی مووسا بۆ ئیسباتی پێغەمبەرایەتی.

ز کە سا. خنکاندن و تارومار کردنی دوژمنی وا گەورە لە کاتی ئاوا سەخت و چارەنووس9

 تر نیعمەت نابێ.بە درێژایە مێژووی زەمان هەر سەیر بکرێ لەوە نیعمەت

. سەراپای ماڵ و مڵک و سامانیان کەوتە دەستی مووسا و ئۆمەتی لەوە گەورەتر نیعمەت 0

 نابێ.

. لەناوچوونی فیرعەون و دار و دەستەکەی بـۆ هەتاهەتـایە گەورەتـرین نیعمەتـی دنیـا و 1

 ئاخرەتە.

نتُْم تَ $
َ
  شاەیدی سەرکەوتن و ئەمنیەتە بە ئی مینانەوڕ. #نُظُروَن َوأ

نُتمم تَنُظُرونَ $ئاوڕێک وەسەر 
َ
  #وَأ

داڵنی تـێ  19وەکازی داهێنا دەریا،  19زانەکان ئاوا دەڵێن: مووسا کە بە پێی ئیلهام قورئان

 رێ.خست کە یارانی مووسا یەکرتیان چاو دەکرد دەو داڵنانەدا بۆ وەی سامی دەریا نەیانگ

پاش بەیانی ڕزگاری مووسا و یارانی لە دەس فیرعەون، باسی ڕەحم و لوتفێکی دیکە دەکا 

ی بەقەرە ئیشاڕە وەالی ئەو مەتڵەبە 11خودا کە دەگەڵ یەهوودی بەجێ هێناوە هەروەک ئایەتی 
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 دەکا:
 51ئایەتی 

ُتُم الم ( 51) َذم َبِعَي َلملًَة ُثمَّ اَّتَّ رم
َ
نَا ُموََس أ نُتمم َظالُِمونَ َوإِذم وَاَعدم

َ
ِد ِ وَأ َل ِمن َبعم  ِعجم

وەیادی خۆ خەنەوە ئەو کاتەی کە بەڵێانامن دا بە مووساا کە پااش کال شاەو خواپەرەساتی لە 

ووش بۆ بنێ ین، کەکی دوای کوونی مووسا بۆ کێوی توور هااتن سا  کێوی توور تەوراتی بە 

وونی مووساا باۆ واتە پاش ک کوێ ەکەیەکیان لە زێڕ دروست ک د و دەستیان ک د بە پەرەستنی.

ا وە ئێوە ساتەمتان کا د  ان ک دە خودای خۆتان و دەستان ک دە پەرەستنیکێوەکە کوێ ەکەیەکت

 لە خۆتان.

بە درێژی باسی گوێرەکەکە کراوە دێرەدا ئەوەندە باشە بیـر « طە»و « اعراف»لە سووڕەکانی 

ار و ســەرەڕۆ بــووە دەگەڵ ڕا الســخســتنەوەیە، تــاکوو تێــبگەین کە جــوولەکە هەر لە بــنەڕەت

. بەڵم دەبـێ بە دڵ ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەری خۆشان، چ جای پێغەمبەری ئیسالم واتە محەممەد مصـطفي

ڕا هەر دەیانبەخشـێ و لێیـان زەین بکرێتە بەزە و حیکمەتـی خـودا، کە لە سـەر ئەو حـاڵەتەش

ەو مەبەستە ئخۆش دەبێ، تەوڕاتیان بە مووسادا بۆ دەنێرێ، بەڵکوو بێنە سەر ڕێگای ڕاست، بۆ 

 .19بچۆ خزمەت ئایەتی 

 مووسا بۆ ناوی مووسایە؟

بکەین بـزانین ئەو نـاوەی مووسـا بە چ هـۆیەک دەس پـێ 19پێویستە پێش ئەوەی ئـایەتی 

مەدیەن دەگەڕێـتەوە هەر لە  یکراوەتە ناو بۆ حەزرەتی مووسا. کوتراوە: کـاتێ مووسـا لە شـار 

ی دەگـا و چوونیشـی بـۆ کێـوی تـوور کە بـۆ هەمان گەڕانەوەدا شەو بە مەقـامی پێغەمبەرایەتـ

وەرگرتنی تەوڕاتی پیرۆز بووە دەگەڵ تاقمێـک لە گەلەکەی دووهەمـین کەڕەتـی دەبـێ، ئە دەو 

دەڵێن عەبرانین. دە « مووـ سا»هاتووە لە سەفەرەیدا تەوڕاتی دەدرێتێ. واژەی مووساش کە پێک

پێیە دەبێ بکوترێ: دایکی کە لە ترسی واتە دار، بەو « سا»واتە ئاو، « موو» فەرهەنگی عەبرانیش

، پاشان ئاسییەی فیـرعەون کە دەیگـرێتەوە سـرفیرعەونی دە کۆلکەداری نا و خستیە ناو نیلی می

لە ناو ئاوەکە، ناوی دەنێ کوڕی ئاو و دار، واتە مووسـا بە زمـانی وان. هێنـدێکیش کوتوویـانە 

والوال. بـۆ زێـدە زانـین تەماشـای کەلیمەی مووسا ڕاستەوخۆ کراوەتە عەلەم بۆ مووسـا بـێ ئە

 .39-30، الپەڕەی 9-0تەفسیری کەبیر کە، ج 
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 مووسا بتاسین

مووسا لە پێغەمبەرە ئولولعەزمەکـانە واتە خـاوەنی کتێـب و ئـۆمەت و ئـایینی سـەربەخۆ. 

زانەکـان مووسـا لە ڕوتـبەی دوودا پـاش بەرزی مەقـامی تەنانەت بە نەزەری هێنـدێک لە ئایین

ی ئەوە. ئەگەرچی هەن دەڵێن: ئیبڕاهیمە لە ڕوتبەی دوودا. هەشـن دەڵـێن: مەقام ملسو هيلع هللا ىلصمحەممەد

 یعیسا دە ڕوتبەی دوودا. بەڵم هەن دەڵێن: تەوڕات لە تێروتەسەلیدا لەمەڕ کۆمەڵیەتی چەشـن

ـــانە. و موعجیزەکـــانی مووســـاش وەک موعجیزەکـــانی محەمـــمەد ـــاتر لە  ملسو هيلع هللا ىلصقورئ زۆر زی

 تبەی دوودا بێ.پێغەمبەرەکانی دی. بەو پێیە دەبێ لە ڕو 

ساڵ پاش وەفاتی ئیبڕاهیم بـووبێ  911مووسا وەک مێژوونووس و ناسان کوتوویانە دەبێ 

« تپەریگـی سـوور»وەفاتی فەرمـووە لە نیزیکـی « تیە»ساڵ بووە، لە مەیدانی  191و تەمەنیشی 

ای دە نێژراوە. مووسا زیاد لە پێغەمبەرەکانی دیکە ناوی لە قوڕئاندا هاتووە دەگەڵ هـاڕوونی بـر 

ئایەتـدا باسـیان کـراوە و یـادی  110سووڕەی قوڕئانـدا ناویـان هـاتووە. و هەر دە نـاو  93ناو 

ئـایەدا  191 دە جار باس کراوە و ناوی مووسـا و هـاڕوون پـێکەوە 10هاڕوونی برای بەتایبەتی 

وسا ئایەدا هاتووە. حەزرەتی مو  191بە یەکەوە دە هاتووە. هەشن کوتوویانە ناوی ئەو دوو برایە 

بنچینەی ئەو پێغەمبەرانەیە: عیمڕانی کوڕی یصهر، یصهر کوڕی قاهـ،، قاهـ، کـوڕی الوی 

، 0کوڕی یەعقووب کوڕی ئیسحاق کوڕی ئیباهیم. بۆ زێدە زانین زەین کە تەفسیری کەبیـر، ج

 .30الپەڕەی 

 چل شەوەی مووسا

ْرَبِعـَّي َْطْلَـةً $ئاوڕێک وەسەر 
َ
شـەوە مووسـا دە : دەبـێ ئەو پرسـیارە بکـرێ: ئەو چـل #أ

عیبــادەتی ڕۆژوو گرتنــدا بــووە، خــۆ دیــارە ڕۆژووش دە ڕۆژدا دەگیــرێ و بەدی دێ، نەک دە 

شەودا. ئەی بۆچی خودا ئەو چلە بە شەو ناو دەبـا و ڕۆژی ڕەگەڵ ناخـا؟ هـۆیەکەی دەبـێ چ 

بێ؟ دەبێ ئاوا وڵم بدرێتەوە: شەو کە تاریکـاییە لە سـەر ڕۆژ کە ڕووناکـاییە، پـێش کەوتـووە. 

چونکە ڕووناکایی هەر لە پاش تاریکاییدا دەبێ کە وابێ دەبـێ لە سـەر ئەو ئەساسـە شـەو نـاو 

یسابی عیبادەتدا. چونکە ئەسڵە و بناخەیە. و یـا دەتوانـدرێ بکـوترێ لەو بـارەوە کە حببێ دە 

)لیلة( ناو براوە: حیسابی هۆزی عەڕەب بە زۆری هەر بە شەو بووە، لە سـەر حیسـابی مـانگی 

 قەمەری.
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ی 109بۆ باش تێگەیشنت لە حیسابی ئەو چل شەوە عیبادەتە وا چاکە ڕوو بکـرێتە ئـایەتی 

ْتَمْمنَاَها بِعَ  $ئەعراف: 
َ
ْرَبِعـَّي َْطْلَـةً  شـرَوَواَعْدنَا ُموََس ثََلِثَّي َْطْلًَة َوأ

َ
ئاێمە  #...َفتَمَّ ِميَقاُت َرِبـِه أ

سای شاەو دڕ « کارد  و وڕرگرتنای ک ێبای ئاساامنیکە باۆ خاۆ ئاماادڕ »دڕگەڵ مووسا قەرارما  دامەزراند 

بەو پێـیە ڕاز و وڕساەر خارا.  یدڕ شەوی دیکەشا« بۆ ئی مینا  و پ ەو بوونی»عیبادڕتی خودا ڕاچێ پاشا  

  نیازی مووسا ساز و سۆزی دەگەڵ خودا دەبێتە چل شەوی تەواو.

ڕا و لە کـوێپێویسە ئەو گوێرەکە پەرستییەی قەومی مووسا بزانـدرێ هـۆیەکەی  چ بـووە 

َل ِمن َبْعِدهِ $هات و سەری گرت؟ وەک دە ناو ئایەتەکەدا ئاماژەی وەال کراوە:  ِْ َْذُتُم الِْع  #ُثمَّ اَّتَّ
دا ئاماژەی وەال کراوە «طه»ی 31دەبێ بڵێین: سامری کە یەکێکە لە گەلی مووسا وەک دە ئایەتی 

اِمِريُّ $ َضلَُّهُم السَّ
َ
  وێرڕکە پەرسنت ەا  دا و ڕای دا.سامری قەومی مووسای بەرڕو گ #َوأ

هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کاتەی کە مووسا لە بەحرەکە دەپەڕێتەوە چەن زەمانێک مووسا 

کە زۆر دوور نییە لە دەریا کە ژیان بە سەر دەبا « نیە»پاش نەجات بوونی لە دەریا کە لە مەیدانی 

ەرەست، قەومی مووساش کە پتەو دەگەڵ یارانی، و هەروا لەوێش قەومێکی لێ دەبێ گوێرەکەپ

و قایم نەبوون لە ئیامن و باوەڕی بەڵکە سادە و ساوا، داوا لە مووسا دەکەن ڕێیان پێ بـدا وەک 

ڕەنجـی گوزەرانی، ئەو داوایە دەبێتە هۆی دڵئەو قەومەی گوێرەکە بپەرەسنت تاکوو بگەنە خۆش

هەوایەیـان لە مێشـکیدا بەرێـتە  مووسا. مووساش بۆوەی حەکیامنە بە دابی پێغەمبەرایەتی، ئەو

ــر  ــان دەخــاتەوە بی ــاکوو لەو فدەرێ، زۆربەی نیعمەتەکــانی خودای ە وەدوور کەون، بەڵم ر کــت

ــێ و  ــۆ وەال دەن ــارە ســاختاری ئینســان هەر بەرەو هەوا و هەوەســە و حەقیشــی ب هەروەک دی

دەکەن بـۆ گوێیانیش داخنێ لە بیستنی حەق. وایان لێ بە سەر دێ گەلی مووسا دوای سامری 

وََجاَوْزنَا $گوێرەکە پەرەستی. بۆ پشت ڕاست کردنەوەی ئەو باسە سەرێک هەڵدێنین لە ئایەتی: 
َ سـربِبَِِن إِ  َا إِلَــًها كَمـا ل

َُّهْم قَالُواْ یَا ُموََس اْجَعل َلَّ ْصنَام  ل
َ
َ أ ََ َ قَْوم  َيْعكُفوَن  ََ تَْواْ 

َ
ُهـْم آِئيَل اْلَْحَر فَأ

ائییام  لە دڕس ریارعەو  و ریرعەونیاا  ساار گەلی بەنی ئی «اع:ا » (728# )نَّكْم قَْوٌم ََتَْهلُوَن آلَِهٌة قَاَل إِ 

تووشی ەۆزێک ەااتن « واتە دڕریای سوور لە کن خەلیجی رارس»نەجات دا و قوتارما  کرد  لە ناو دڕریا 

یا  لە مووسا کارد: لەوێ کە خەریکی گوێرڕکە پەرڕسنت بوو  لە جیات خودا. ئەو قەومەی مووساش داوا

نیشا  کە وڕک خودای ئەو قەومە. مووساش لە وڕاڵمیاندا کوتی پێیا  وا دیارڕ ئێاوڕ خودایەکام  بۆ دڕست

  گەلێکی ناحاڵین و ەیر لە ەیر نازانن.
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 ئاوڕێک وەسەر ئەو گوێرەکەی سامڕی دروستی کرد

ە قیبتییەکـان ەی کە بە ئەمـانەت لتکاتێ مووسا چوو بۆ کێـوی تـوور، ئەو خشـڵ و خـاڵ 

وەرگیرابوو، هاڕوون بە قەومەکەی کوت ئەو زێڕ و زەمبەرە حەرامە بۆ ئێوە چونکە داگراوە دەبێ 

بسووتێندرێ، بەڵێ سووتێندرا. سامڕیش کە یەکێک بووە لەو کەسانەی دەگەڵ مووسا لە دەریـا 

، سـامری دا بە مووسـا و یـاراننەجاتیان ببوو لە کـاتێ جبەئیـل بە سـواری وڵغ شـارەزایی دە

هەستی بەوەی کردبوو ئەوە لە ئینسان ناچێ. لەو ئانەی کە دە بەینی فیرعەون و مووسـادا بـوو، 

واتە مووسا و یارانی مووسـای پەڕانـدەوە و فیـرعەون و دار و دەسـتەکەی هێنـایە نـاو دەریـا، 

سامری نەختێک گڵ و قووڕی بەر پێی وڵغەکەی هەڵگـرتەوە و هەڵیگـرت بـۆ جـادووگەری. 

هات ئەو گڵەی دەگەڵ زێڕ و زێو لێک دا و شتێکی بە چەشنی گوێرەکە لێ ساز کـرد و سامری 

َهـَذا $دەستێکی پێدا هێنا وە هۆڕەهۆڕ کەوت. قەومەکە کوتیـان ئەوە چیـیە؟ سـامری کـوتی: 
قەومەکەش باوەڕیان کرد و قبووڵیان کرد بە خودا.  ئەوڕ خودای وڕ و مووسایە. #إِلَُهكْم َوإَِٰلُ ُموََس 

، 0ە بۆچوونی هێندێک لە مێژووناسانی دەوران. بۆ زێدە زانین بڕوانن لە تەفسیری کەبیر، ج ئەو 

 .30-31الپەڕەی 

دەبـێ بزانـدرێ کـاتێ مووسـا دەگەڕێـتەوە لە مالقـاتی خـودا و قەومـی ئـاوا دەبینـێ، چ 

 هەڵوێستێک دەگرێ؟

ئەنگژای بـوو کاتێ مووسا ئەو حاڵەتەی چاو کرد یەکسەرە ڕووی دە هاڕوونی برای کرد و 

کە بۆچی ڕێی داوە ئەوە بێتە ڕوو، مەگەر ئەمـن ئەو گەلەم بە تـۆ نەسـپاردبوو؟ کـاتێ هـاڕوون 

ووە بەسەرهاتی بەڕاستی بۆ بەیان کرد کە خەتا لەالیەن منەوە نەبووە بەڵکە لە الیەن سامرییەوە ب

رکا و نیشتەوە. ی ڕق و تووڕەیی دامر ، باوەڕی کرد مووسا و ئاو و ئەمنیش چەنەبەریان نەهاتووم

ئەوجار پەالماری گوێرەکەی دا و بە ئاور گڕی دا تـا بـوو بە خـاک و خـۆڵەمێش و بە دەریایـدا 

هەڵپڕژاند تاکوو هیچ ئەسەرێکی نەمێنـێ. بەڵم بـا ئەوەش حاشـار نەدەیـن عیشـقی گـوێرەکە 

ڵی پەرەستی وا نیشـتبووە نـاو دەروونیـان لە تـاوان ئـاوی ئەو دەریایەیـان دەخـواردەوە کە خـۆ 

َخْذنَا ِميثَاقَكْم $سووتاوی گوێرەکەی پێوە کرابوو. بۆ تەئیدی ئەو ڕاستییە زەین دە ئایەتی: 
َ
َوإِْذ أ

 
ُ
ة  َواْسَمُعواْ قَالُواْ َسِمْعنَا وََعَصـيْنَا َوأ وَر ُخُذواْ َما آتَيْنَاكم بُِقوَّ ُبواْ ِِف قُلُـوبِِهُم شــرَوَرَفْعنَا فَْوقَكُم اللُّ

َل بِكْفِرهِ  ِْ ِمِنَّي الِْع ْْ ـ ُمُركْم بِِه إِیَمانُكْم إِن كنْـتُْم مُّ
ْ
وڕیااد خەوڕ ئەو  «بقا:ة» (82# )ْم قُْل بِ َْسَما یَأ

کاتەی کە پەیاممنا  لێ وڕرگرتن و کێوی توورما  لە ژووری سەرتا  بەرز کردڕوڕ و پاێام  کاوتن: ئەوڕی 
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ە دڵ وڕرگر  و بیبە  دڕ گوێی گار  پێ بکە  و رەرموودڕکانی ب یکاری چاک یپێام  داو  لە نامەی ئاسامن

و، نارەرمااانیام  دڕربااارڕی دڕربااڕی. واتە بەرامااا  کومتااا  بیساا ام  و ، بە  کوتیااا : بیساا ام « ئەوانایش»

کااردڕوڕش کوتیااا : نارەرمااانیام  کاارد. وڕ بە ەااۆی بااێ بڕواییااانەوڕ دڵیااا  ئاااودار بااوو بە خۆشەویساا ی 

   وی ڕڕ  و دڕمار و جەر  و ەەناویا  بووبوو.گوێرڕکەکە. واتە عیشقی ئەو گوێرڕکەیە تێکەاڵ

ــاکرێ بە زۆر وەک ئەوڕۆ زۆرداران  ــداری ن ــری لە ئەوین ــێ: بەرگ ــاتە ئەوە دەڵ ئەو کارەس

 بەرگری دەکەن لە عیشقی وەتەن پەرەستی، کاریان هەڵەیە.

ْرَبِعَّي َْطْلَةً $چلەی عارفان لە چلەی مووساڕا سەرچاوەی گرتووە: 
َ
ۆ قەنـاعەت بچـۆرە ب# أ

 ی ئەعراف.109خزمەت ئایەتی 

 10لە دوای ئـایەتی  19وەرددانەوەیەک: لە سەر ئەساس و یاسای نەزم و نیزام دەبا ئـایەتی 

ی یەهوود دە دوو ئایەتی دوایەدا هـاتوون. و لەو الیەشـەوە ز هاتبا چونکە عەفو و بەخشینی هۆ 

دا هاتبـایە بەو 10وی ئایەتی بە دو  19واقیعەی تور وێستا تەواو نەبووە. بە کورتی دەبوایە ئایەتی 

 دەروازەی عەفو و بەخشین دەبێتەوە. 10هۆیە عەفو و بەخشینی پێیە خۆ دیاریشە پاش ئایەتی 

بە هەر حاڵ ئەوە یاسای نەزم و تەرتیبە ئەوەمان پێ دەڵێ، دەنـا دەبـێ دڵ ئەوە قبـووڵ کـا: 

 بارێکەوە. قورئان لەوپەڕی نەزم و تەرتیبدایە ناکرێ ڕەخنەری لێ بگیردرێ لە هیچ

 ی بەقەرە کە ڕووی دە بەخشین و لێبوردنە: 19کاتی ئەوەی هات بچینە خزمەت ئایەتی 
 52ئایەتی 

نَا َعن( 52) ِ كُثمَّ َعَفوم ِد َذل  ُرونَ كمم شَشم كلََعلَّ  كِم ِمن َبعم
و کەڕانەوەتاان بەڵکاوو ڕوو دە خاودا  ەوەپاشان لێتان خۆش بووین، واتە دوای پەشیامن باوون

 ر سەرپێچی نەکەن لە ڕاست فەرمانی باری.کەن ئەوجا

 تێڕوانیتێک لە ناو دەروون و سیامی ئەو ئایەتە:

ی یەهوود دەیانخاتە بیریانەوە بەڵکە وەگەڕێـن بـۆ ز خودا ئەنعامەکانی کە بەخشیونی بە هۆ 

الی خودا و نەچنەوە سەر خراپەکـاری  وخۆیـان بگەیێـنە دەروازەی شـوکرانەی نـیعمەت. ئەو 

. شوکر بە زمـان واتە 9. شوکر بە دڵ واتە یادی نیعمەت 1ە سێ جۆر دێتە جێ: شوکرانەی کە ب

نەوایـان لە سـایەی لەشـی . بەخشین لە قەدەر توانا بە بێ9بەجێ هێنانی حەمد و سەنای خودا 

 ساغ و نیعمەتەکانی دی.

ئەوجار کاتی ئەوەی هاتووە چاوەڕوانی وەعدە و بەڵێنی خودا بکەین لەمەڕ نـاردنی کتێبـی 

کە دەوێدا وەعدەی خودا سەر دەکـا  19ەوڕات بۆ مووسا، بەو پێیە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی ت
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 و چاو دەکرێ:
 53ئایەتی 

قَاَن لََعلَّ كَوإِذم آتَيمَنا ُموََس الم ( 53) َتُدونَ كَتاَب وَالمُفرم  مم َتهم
ا، تااکوو وەبی  خۆ خەنەوە کاتێک کە کتێبی تەوڕاتی جیاکەرەوەی سەق و بات امن دا بە مووس

 بە هۆی ئەو ئێوە ڕێنوێنی کەین و ئێوەش پاشی دۆزینەوەی ڕێی سەق، ڕێی سەق بگ ن.

وەک ئەوەی دەچێ فەرق هەبێ لە نێوان کتێب و فورقان، بۆیە دە ئایەتەکەدا بە دووی یەکدا 

هێندراون. کەوایە دەبێ ئەگەر فەرقیان هەبێ فەرقەکەیان نیشان بدرێ و ئەگەر فەرقیشیان نەبـێ 

 وڵمی ئەو بە دوودا هاتنەیان وەدرێ! دەبێ

ــی بۆچــوونی قورئان ــان هەر تەوڕاتە، تەوڕات هەر وڵم: بە پێ ــیە، فورق ــان نی ــان فەرقی زان

فورقانە. دەشکرێ بکوترێ فورقان واتە فـاریقی حەق و باتـڵ. ئەودەم هەم تەورات بەردەکەوێ 

 .33، الپەڕەی 0کەبیر، جهەم کتێبەکانی ئاسامنی. بۆ ئەو مەتڵەبە بڕۆ بۆ خزمەت تەفسیری 

 فەرقی کیتاب و فورقان

ئەساسـییە. لەو « فرقـان»و « کتاب»ئاوڕدانەوەیەک بۆ سەر زێدە زانینی ئەو دوو ناوانە واتە 

بارەوە نەزەر هەن: هێندێک کوتوویـانە فورقـان واتە تەوڕات، عەتفەکەشـی عەتـفە تەفسـیرە یـا 

نە مەبەسـت لە فورقـان شـەریعەتی عەتفی سیفەتە بۆ سەر سیفەت. هێنـدێکی دیـش کوتوویـا

تایبەتی مووسایە. هێندێکیش مەنزوور لە فورقان موعجیزاتی مووسایە. هێنـدێکیش کوتوویـانە 

 فورقان واتە قورئان چونکە خودای تەعاال جگە لە تەورات مووسای لە قورئانیش تێ گەیاند. 

هـاڵۆز دەکـا.  دەبێ بکوترێ ڕاوڕاوێن جگە لەوەی کە خزمەت نییە بە شعوور، شعووریش

 ئەوەی ڕاستە لێرەدا: سەراپای کتێبە ئاسامنییەکان ڕێنومان و فاریقی حەق و باتڵن.

عەفو و بەخشینی هـۆزی یەهـوودی  19هەروەک زاندرا خوای تەعاال بە وەسیلەی ئایەتی 

یـش باسـی 10ڕاگەیاند پاش گوێرەکە پەرسنت و پەشیامن بوونەوەیان و هەروا بە هـۆی ئـایەتی 

و بەخشینەکەش دەکـا، واتە دەیـهەوێ خـودا حاڵییـان کـا چهـا تاوانیـان خسـتە  شێوەی عەفو

 ئەستۆوە و چۆنیش دەبێ دایامڵن لە ئەستۆ.

 و لێی ورد بنەوە: 10دەنە ئایەتی وەئاوڕ 
 54ئایەتی 

ِمِه یَا قَـومِم إِنَّ ( 54) نُفَسـكـَوإِذم قَاَل ُموََس لَِقوم
َ
ـُتمم أ ـَل كمم بِاَِّتَـاذِ كمم َظلَمم َفُتوُبـوام إَِى  ُم المِعجم

 ِ نُفسَ كبَارِئ
َ
ُتلُوام أ ٌ لَّ كمم َذلِ كمم فَاقم ِ كمم َخريم وَّاُب كمم َفَتـاَب َعلَـيم كمم ِعنَد بَارِئ ُه ُهـَو اََّـّ مم إِنَـّ
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 الرَِّحيمُ 
مووسا بۆ وەرک تنی فەرمانی خودا کل ڕۆژ لە ەەومەکەی هەڵبڕا بەرەو کێوی تاوور ڕۆیشات. 

کاتێاک مووساا پااش کال ڕۆژ  ک د بە کاوێ ەکە پەرەساو.ەەومەکەی لە دوای ئەو دەستیان 

هاتەوە و بەوەی زانی، زۆر ک ژ و تووڕە بوو لێیان دەستی ک د بە سەرزەنشتیان و پێی کاوتن: 

ئێوە بەو کوێ ەکە پەرەستییەتان ستەمێکی زۆرتان لە خۆتاان کا دووە. جاا تەوبە باکەن داوای 

کەن و بی  بکەنەوە کە کۆن خودا لەو ژیانە پڕ بوونی کوناهتان لە خودا بکەن. تەماشا بلێخۆش

دا ڕزکاری کا دن و ساەرف از، خۆتاان بکاوژن الی خاودا باشاسە سا  لە سووکایەتییەتان لە می

کومان خودا زۆر لێبوردەیە و بۆتان لەوەی ک دووتانە، هەکەن خودا لێتان خۆش بووە کونکە بێ

 خاوەن بەزەیە.

وسا پێی کوتن خۆتـان بکـوژن، ئەوانـیش دەسـتیان زۆربەی تەفسیرزانەکان کوتوویانە: مو 

ویان پاڵی وە حەفتاهەزار دا وەیـا چـوار هەزار. ئەو ڕووداوە کردە خۆ کوشنت. تا ژمارەی کوژرا

 ڕووتە لە بەڵگەی قورئانی و حەدیس بەڵکە هەر قسەیە لە زاری ئەم و ئەو.

   ئاوڕێک وەسەر ڕووداوی خۆکوشنت:

انەی گوێرەکەیـــان نەپەرەســـتووە بکـــوژن ئەوانەی وا دەردەکەوێ دەســـتوور درابـــێ بەو 

گوێرەکەیان پەرەستووە. خۆ دیارە دە یاسـا و ئـایینی باریشـدا براکوشـنت وەک خۆکوشـنت وایە 

( وهەروا مكأنفســچــونکە بــرا وەک نەفســی خــۆت بــێ وایە. بۆیەشــە خــودا فەرمــوویەتی )

امـاژە وەالی ئەوە کـراوە براکوشتنیش لە الی خودا دەبێ چاتر بێ لە شەریک گرتن بۆ خـودا. ئ

ِمنُوَن إِْخَوةٌ $خاوەن ئیامنان برای یەکن  ْْ َما الُْم  .خاوڕ  باوڕڕا  بە خودا برا  «حج:ات» (73# )إِنَّ

 تێوەڕامانێک دە ڕووداوی خۆکوشنت:

پاش تۆبە بێ، خۆ ئەوەش بە سبووت گەییوە کە تـۆبە  دێرەدا وەک چاو دەکرێ خۆکوشنت

ەرتی نەگەڕانەوە بـۆ سـەر تـاوانەکە. هەروا ئەوەش ڕاسـتە خـۆ ڕاماڵدەری هەچی تـاوانە بە شـ

کوشنت ئەمرێکی زۆر گەورەیە لە سەرووی ئەو ناخۆشرت نابینـدرێ. کەوایە چـۆن خـودا پـاش 

 یەکرتیان بە کوشت دەدا؟بە تۆبە تووشی ئەو سزا بەرزەیان دەکا و دە یەکرتیان بەردەدا و 

وا بیر وەکەین: ئەو دەسـتوورە ئازمایشـە بـۆ تەسکینی دڵ ئابۆ لۆمە و  ودەبێ بۆ نەجات لە

ئەو گەلە کە ئایا پابەندی تۆبەن دەتوانن لە بن باری تۆبەدا بێـنە دەر؟ دیـارە ئەگەر پابەنـد بـن بە 
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پـتەوی  یتۆبە، دەشتوانن خۆی لە سەر بە کوشت دەن، هەروەک حەزرەتی ئیباهیم بۆ ئازمایش

بەخشی، ئەوەش دەبێ  ودا بە هۆی ئیامنی قایمئیامنی ڕاماڵی دا سەربڕینی ئیسامعیل. پاشان خ

، جـا چـۆن نەبەربوو ئاوای بۆ بچین ئەگینا ئەوەی لە الی خودا ناحەزترین کارە، کوشنت و تێک

تبیـین »، و تەفسـیری 0دەدا؟ بۆ زێدە زانین تەماشای تەفسیری کەبیـر، جدەستووری لە سەر لێ

 بکەن.« القرآن

 31وە لە گـوێرەکە پەرەسـتی، بە پێـی ڕیـوایەت پاش ئەوەی مووسا گەلەکەی خاوێن کردە

لێ هەڵبژاردن کە دەگەڵ خۆی بیانباتە کێوی توور لەوێ پەشیامنی خۆیان دەربڕن تاکوو  یکەس

خودای مەزن ئەو پەشیامنییەیان لێ قبووڵ کا. کاتێ ئەو نەفەرانە دەگەڵ مووسا ڕۆیشـنت لەوێ 

ن دەی جـا بـاوەڕت پـێ دەکەیـن کە واتە کێوی توور بە مووسایان کوت دەبێ خودامـان نیشـا

پێغەمبەری، دەگەڵ خودات مالقـات کـردووە و تەوڕاتـی پـێ داوی. بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە 

 :11خزمەت ئایەتی 
 55ئایەتی 

ِمَن لَـ( 55) َ  كَوإِذم قُلمُتمم یَا ُموََس لَـن نُـؤم َخـَذتم َحـىَّ نَـَرى اهّللَّ
َ
ـَرةً فََ ـاِعَقُة ك َجهم نـُتمم ُم الصَّ

َ
وَأ

 تَنُظُرونَ 
ی کە بە مووساتان کوت: ئێمە باوەڕت پێ ناکەین تاا کاتەئەی یەهوود بی  خۆتانی خەنەوە ئەو 

خودامان بە ئاشک ایی نیشان نەدەی. ئەودەم خاودا پاێامن ب اێ بااوەڕوو بە مووساا باێ، جاا لە 

ی ویان نەکوتباوو ئەدەبییەی وان هەورە ت یشقە دانی بەر هەڵمەتی خۆی، ئەوانبەرابەر ئەو بێ

 شەرمانەیان دەک دن و دەیانڕوانییە کارەساتەکەی.سەی ی بەالداهاتنی ئەو بێ

 ئاوڕێک وەسەر ڕووداوەکە

ــبەر واتە  ــاکوو پێغەم ــات ت ــوولەکە دەک ــاری ج ــی الس ــایەتەدا باس ــودای مەزن لەو ئ خ

 بوونیان دڵتەنگ و سـەخڵەت نەبـێ، چـونکە ئەوبەبێ باوڕی یەهوودیان و یاخی ملسو هيلع هللا ىلصمحەممەد

 ڕەفتارەی وان پێشەی لەمێژینەیانە دەگەڵ مووسا و پێغەمبەرەکانی دوای ویش.

بە پێی ڕاوێژی ئایەتەکە و پاش و پێشی جەریان حەزرەتی مووسـا کـاتێ کە چـاوی کـردن 

سا بەرەو خـودا هـاواری بـرد و کـوتی: یـا ڕەببەنـا، ئەو حەفتـا نەفەرە و سەراپا کەوتنە زەوی مو 

ەیان بین، خۆ دیارە وێستا کەسیان نەماوە تـاکوو ئەمـن شـاهیدی هاتبوون کە ئێمە شاهیدی تۆب

تۆبەیان بم و هەروا ئەوانیش تەسدیقی پێغەمبەرایەتیم کەن. و ئەگەر چووشمەوە ناو قەومەکەم، 

چییان پێ بڵێم لەوانەیە ئەوانیش لە بـاوەڕی خۆیـان بـا دەنەوە. ئەدێـرەدا بـوو خـودای تەعـاال 
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 ، هەمان ئایەت.0ین ڕوو کەنە تەفسیری کەبیر، جوەگیانی هێنانەوە. بۆ زێدە زان

َواْختَـاَر ُمـوََس $ی ئەعرافدا ئاماژە وەالی ئەو ڕووداوە کراوە: 111دە ئایەتی تیوتیوەیەک: 
ْهلَكتَُهم ِمن َقبُْل 

َ
َخَذْتُهُم الرَّْجَفُة قَاَل رَِب لَْو ِش َْت أ

َ
ا أ ُتْهِلكنَـا قَْوَمُه َسبِْعَّي رَُجًل لِِميَقاتِنَا فَلَمَّ

َ
َوإِیَّاَي أ
نـَت َوِْطُّنَـا فَـا

َ
َفَهاء ِمنَّا إِْن ِِهَ إَِلَّ فِتْنَتُك تُِضلُّ بَِها َمن تََشاء َوَتْهِدي َمن تََشـاء أ ْغِفْر ََلَـا بَِما َفَعَل السُّ

نَت َخرْيُ الَْغافِِريَن 
َ
یەی دیااریام  مووسا حەر ا نەرەری ەەڵباژارد لە قەومەکەی باۆ ئەو مااوڕ# َوارَْْحْنَا َوأ

کرد )واتە چە ڕۆژ( ئەوجار کاتێ ەەورڕ تریشقە خس ینە لەرزین دڕ خۆ گەوزا  بەبێ ەۆشی کەوتنە ساەر 

زڕوی. مووسا کوتی خوایە ئەگەر ب ویس ایە لەوڕ پاێش منایش و ئەوانیشات لە نااو دڕبارد  ەایر نیاازت 

 نەدڕبوو بێرڕ و ئاوا ڕوو بدا.

 ئاوڕدانەوەیەک

ەر گڕی بریسکە و سووتان. و پاشان بە ئەمری باری هـاتنەوە هـۆش، دیارە ئەوانە کەوتنە ب

ئێشی برووسکەیان بە لەشەوە مابوو. جا بۆوەی ئەو ئـازار و ئـێش و برینەیـان الچـێ و  ئازار و

ساڕێژ بێتەوە، خودای تەعاال شوێنی فێنک و ئارام و سێبەراوی بـۆ دانـان. و لەمەڕ خـۆراکیش 

کردن لە وڵتی قاقڕ و ویشکارۆی سینادا. ئەو پەزیراییە و ئەو  تەعامی بابەت و بەهێزی بۆ دابین

 ی بەقەرە:13کارسازییە هەر لە خودا دەوەشێتەوە. بۆ تەئیدی ئەو ڕاستییە بڕوانە لە ئایەتی 

تـا  14دڵ هەر چاوەڕوانە بزانێ پاش وەهۆش هاتنەوەیان چ دەبێ. دەچینە خزمەت ئایەتی 

 تێبگەین لە کاروبار:
 56ئایەتی 

تِ كُثمَّ َبَعثمَنا (56) ِد َموم  ُرونَ كمم شَشم كمم لََعلَّ كم ِمن َبعم
هۆشییەی کە لە ئەسەری هەورە لە پاشان ئاکادارمان ک دنەوە دوای م دنتان، )واتە پاش ئەو بێ

 ت یشقە تووشی بوون( هێنامانەوە هۆش تاکوو سپاسی خودا بکەن.

 ک وەسەر هۆش هاتتەوەیان پاش مردنئاوڕێ

ڕووخـاوی پـاش هـاتنەوە یکمەت و حەکـیم بـۆ لەشـی زامـار و تێکخودای خـاوەن حـ

هۆشیان، ئارامگا و حەسانەوەیان بۆ دابین دەکا، بەو شێوەیە دەیانخاتە ژێر سایەی هێمنی تا تاو 

کاریان تێ نەکا و خۆراکی پاک و بابەتیان دەداتێ بۆ خاتری گوڕ و تینیان بێـتەوە لەش و هەروا 

 :13ئەو واقیعەیە دەچینە خزمەت ئایەتی چها خزمەتی دیش. بۆ تەئیدی 
 57ئایەتی 

َا َعلَيم كَوَظلَّلمَنا َعلَيم  ( 57) نَزنلم
َ
لمَوى كُم المَغَماَم وَأ َنـاكُ ُم المَمنَّ وَالسَّ ِْ َمـا َرَزقم مم كوام ِمن َيِيَبـا
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لُِمونَ اكن كَوَما َظلَُمونَا َولَـ نُفَسُهمم َيظم
َ
 نُوام أ

کەرمای دەشتی ساینادا تاا هەتااو نەتانساووتێنێ و دامانڕشاتە بە هەور سێبەرمان لێ ک دن لە 

سەرتان کەزۆ و شێقەە. بخۆن لەو خواردنە پاکانەی ک مانە ڕۆزیتان. ئەوان ساتەمیان لە ئاێمە 

نەکاا د کااونکە ناااتوانن، زیااان بە ئااێمە بگەیەناان. بەڵکااوو سااتەمیان لە خۆیااان کاا د )کااونکە 

 یەخەکی ی خۆیانە زیانی کوناهەکەیان(

دا ئەوە بە سبووت دەگا و گەیی کە خـودای بە تەقـی تەنـێ نە قـازانجی پـێ دەگـا لە لێرە

 چاکەکاریامن و نە زەرەری پێ دەگا لە خراپەکاریامن.

 ساری و بەدئەخالقی بەنی ئیسڕائیلئاوڕدانەوەیەک وەسەر ال

و و چۆڵ و قـاقڕی سـینادا « تیە»ساڵ مانەوەیان لە مەیدانی  01بوونیان لە درێژایی نەجات

ڕزگار بوونیان لە جەور و بێ ئیحرتامـی فیـرعەون و دار و دەسـتەکەی، و هێـز پـێ دانیـان بـۆ 

لە وڵتی شامدا، ڕەپاڵیان نان  وڕ سەرکەش و شەڕ و« عاملیقەی یەمەن»بەرەنگار بوونی هۆزی 

ــان بە  و دەســتیان بە ســەر وڵت و ســامانیاندا گــرت. کەچــی لە ســەر ئەو هەمــوو ڕێزگرتنەی

وت: ئەتۆ بڕۆ بۆ خۆت و خـودات دەگەڵ ئەو هـۆزە بە شـەڕ وەرە. ئەگەر سـەر مووسایان دەک

کەوتن بە سەریاندا ئێمە لێرەوە سپاسوو دەکەیـن و ئەگەر ئەوان بە سـەر وەدا سـەرکەوتن، ئەوە 

ساڵ لە بیابانی چۆڵ و  01ئەوان لەوێ و ئەمەش لێرە. جا ئەوە بوو هۆی ئەوەی خودا بە درێژایە 

هەزار نەفەر بوون. بـۆ ئیسـباتی السـاری ئەو  411ێشتنیەوە ژمارەیان گۆیا قاقڕی وەک سینادا ه

نَت َوَربُّـك $هۆزە دەچینە خزمەت ئایەتی: 
َ
ْْ أ ا َداُمواْ ِفيَها فَاْذَه بًَدا مَّ

َ
قَالُواْ یَا ُموََس إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أ

ووسا! ئێمە تا ئەوا  لەو شوێنە بان نااچین، ئەتاۆ کوتیا : ئەی م «مائدة» (35) #َفَقاتِل إِنَّا َهاُهنَا قَاِعُدوَن 

  بۆ خۆت و خودات بڕۆ  دڕگەڵیا  شەڕ بکە . ئێمەش وا لێرڕ ڕۆدڕنیشین چاوڕڕوانی شەڕوو دڕکەین.

لە ســەر بەدکــرداری جوولەکەکــان و بەزە و  نو ڕادەمێــن دڵ و ئەقــڵ و شــعوور دادەمێــنن

نیـان لە بیابـانی سـینا کەچـی ئەوپەڕی ساڵ زینـدانی کرد 01کەرەمی خوداش دە بەرابەریاندا. 

پەزیرایی و حەسانەوەیان لەو شوێنەدا بە هەموو جـۆرە نـیعمەت. ئەوە جێـی ڕامـانە، سـزادانی 

ن قبووڵی کەین ئەلتافی خودا و  ێیاغی و سەرەڕۆ بە نیعمەت و خۆشی و حەسانەوە؟! ئەوە دەب

ە دەالقەی دڵـامنەوە سـەیری ێ. ئـێمە لســر ێ ناناســر ، و ئەو جۆرەی دەبێ بنالێامن و نادیارە

 دەکەین و دەالقەی هیچ دڵێکیش ناتوانێ بەرز و زەالمی ئەو چاو کا.

دڵ بە پێویستی دەزانێ چینەی مێژوو حاشار نەدرێ، لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ نیشـتامن و 
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بیـت »ێ. سـەرزەمینی پیـرۆز یـان سـر ئیسڕائیل بناجێی پەیدا بوونی ئابا و ئەژدادی هۆزی بەنی

بووە دیارە ئیلیـاش بە بەشـێک لە وڵتـی شـام « ئیلیا»بووە کە بە زمانی پێشینەکانیان « املقدس

ژمێردراوە کە شامیه بریتیە لە سووریە، لوبنان، فەلەستین. کە ئەو وڵتە پان و بەرین و پیرۆزەیە 

، «شـام»بە هۆی نـائەهلی هـۆزی یەهـوود و زۆرداری زاڵامنـی وەخـت کـرایە چـوار کەرت: 

لەت لەوەڕا دەردەکەوێ زۆرداران هەمیشە ویسـتوویانە دنیـا لەت«. غوطة»، «بحری»، «ئەریحا»

 کەن بۆ خاتری ئەوەی بێ هێز بن و هێزی خۆیانیان لە سەر دەکار کەن.

بەرداری خراپەکـاران نـابێ و دیارە خودای تەعاال لە سەر ئەساسی حیکمەتی خۆی، دەس

ر دەخاتەوە. وەک هۆزی جوو بە هۆی ئایەتی جار دەگەڵ جار بە چاویاندا دەداتەوە و خۆیان بی

 ئاگاداریان دەکاتەوە کە چها چاکەم داونێ بۆ چاک نابن و شوکر ناکەن: 58
 58ئایەتی 

يََة فَ ( 22) ُخلُوام َهـِذ ِ المَقرم داً َوقُولُـوام كُ َوإِذم قُلمَنا ادم َاَب ُسـجَّ ُخلُوام اِلم ممُتمم َرَغداً وَادم َِ وام ِمنمَها َحيمُش 
ِفرم لَ ِحطَّ  ِسنِيَ كمم َخَطایَاكٌة نَّغم  مم وََسََنِيُد المُمحم

ە، و «بیات املقادپ»وەبی  خۆو خەنەوە ئەو کاتەی کە پێامن کوتن: بچنە ناو ئەو دێیە کە نااوی 

و لەوێ هەماوو خاواردەمەنییەک وەکیا  « کە سینایە» خۆو ڕزکار بکەن لە واڵتی بیابانی ەاەڕ

یوەیەکی سەزی دەکەن بخۆن و هەروا بچنە نااو شاارەکەوە دەکەوێ بە تێ  و تەسەلی لە هەر م

لەو دەرکا و دەروازانەی بۆتان دیاری ک اوە، بە مل کەکای و کڕناۆش باۆ خاودا ب اێن خاودایە 

داواکارین لێت تاوانەکاوان لێ داماڵە، ئەوجار ئێمەش لە کوناهەکانوو خۆش دەبین و پاداشی 

 کاکەکاران زۆرت  و زیات  دەکەین.

 سەرزەمیتی جوولەکە و دابەش کردنی ڕێک:سووکەئاو 

بە ئازادانە و دابی دێهاتی ژیاون « بیت املقدس»هۆزی جوولەکە چونکە پێش ئەوەی بچنە 

سەربەستانە بیابانگەرد و بەر بەڕەڵ، خۆ دیارە ژیانی شارستانیەتیش خاوەنی نیزامێکی تـایبەتیە، 

واتە « حطـة»لە سەر ئەو یاسـایە مانـای هەرکەس ئەو نیزامە نەپارێزێ بە شارستانی ناژمێردرێ، 

تەسلیم دە بەرابەر یاسا و دابی شارستانی، و مانای ئایەتەکەش دەبـێ ئـاوا بکـرێ: ئەی هـۆزی 

یەهوود وەبیـر خـۆو خەنەوە کاتێـک پـێم کـوتن: بچـنە ئەو شـارە و تێیـدا نیشـتەجێ بـن و لە 

کاتێ وارید بوونتـان بـۆ نـاو نیعمەتەکانی زۆر و زەوەند و خاوێن چی وازتان هێنا بخۆن، بەڵم 

شاری ئەوپەڕی حەیا و ئەدەب لە بەر چاو گرن و یاسای شارستانیش بپارێزن، ئەگەر ئاوا بـکەن 

 ێ و چاکەکارانیش پاداشی زیاتریان دەدرێتێ.شـر گوناهەکانتان دەبەخ
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 ئاوڕێک وەسەر ناز و گڕوو گرتتی هۆزی یەهوود لە سەر حەزرەتی مووسا:

واتە سـەحرای « تـیە»ئەوەی کە زەمانێکی زۆر دوور و درێژ لە بیابـانی ئیسڕائیل لەبەر بەنی

سینا لە خواردنی گەزۆ و شێالقە وەڕەز و بێزار ببوون لە مووسایان داوای گـۆڕانی ئەو خـۆراکە 

و ڕەوانەی سینایان کەن، عادەتیان بە خواردنی پیـواز  سـرکرد چونکە پێش ئەوەی دەرکرێن لە می

و لوبیا گرتبوو، کاتێ هاتنە سـینا بۆیـان گـۆڕدرا بە گەزۆ و شـێالقە. و ماش و نیسک و خەیار 

ڕا بۆیان کرا بە عادەت بەین بەین و ناوناوە خۆراکیان بۆ بگۆڕن. ئەوەشیان بۆ دەرکەوتبوو لەوەی

لە مووسای چی داوا کەن بۆیان دەچێـتە سـەر وەک منـداڵی گڕووگـر، جـا لەو ڕووەوە داوای 

سک و لووبیا بە گەزۆ و شـێالقە و ... خـودای تەعـاالش بـۆوەی گۆڕینی خواردنی پیواز و نی

ووت کرد بەو مەرجە شـر وگۆڕی نیعمەتەکانیانی مەتێبگەن کە نیعمەت شوکری دەوێ هات ئاڵ

ئەوە دووهەمـین جـار بـوو خـودا «. عاملـقە»ئامادەبن بۆ شەڕ و بەرەنگاری کافرانی شـام واتە 

یقەی شـام دەسـتوور پـێ دەدان وەک کـوتراوە هۆزی یەهوودی بۆ شەڕ دەگەڵ کافرانی عەمـال

جــاری هەوەڵ ئیتــاعەی خودایــان نەکــرد واتە نەچــوون بــۆ شــەڕ. بەڵم جــاری دووهەم کە بە 

فەرماندەیی یوشُ کوڕی نوون بوو، سەرپێچییان نەکرد بە ناچاری دەگەڵ فەرماندەکەیان یوشـُ 

هەڵچوون و شـەڕێکی ێـکبۆ شەڕ دەگەڵ کافرانی شام )عەمالیقە( واریدی شار بـوون. پـاش ت

دەستەویەخەیی سەرکەوتنێکی بەرچاویان وەدەس هێنا و بەیتوملوقەدەسیان داگیر کـرد. بە پێـی 

مانگ پاش وەفاتی حەزرەتی مووسا بووە، چونکە حەزرەتـی  9ڕیوایەت ئەو شەڕە سەرکەوتنەیە 

چی هێنـدێک لە مووسا دە ئاوارەیی هۆزەکەی )یەهوود( لە بیابانی سینا وەفاتی فەرمووە. ئەگەر 

مێژووزانان نەزەریان وا داوە کە داگیر کردنی قودس بە وەسیلەی حەزرەتی مووسا بووە و ئـیامم 

فەخری ڕازیش خاوەنی تەفسیری کەبیر نەزەری هەر وایە، لە سـەر ئەسـاس و ئامـاژەی ئـایەتی 

لە سەر جوولەکە. ئەو  کە تەکلیفی تەواو بووە #اْدُخلُواْ َهـِذهِ الَْقْرَيةَ $ی بەقەرە کە دەفەرموێ 13

رَْض $ئەمــر و دەســتوورە وەحــی و نێرابــوو بــۆ مووســا، وەک دەســتووری هەوەڵ 
َ
اْدُخلُــوا األ

َسةَ  کە سەرپێچییان تێدا بەجێ هێنا و خـوداش بە تـۆڵە  بڕۆ  بۆ شاری قاودس، «مائدة» (37# )الُمَقدَّ

کردنیان بۆ چـوونە نـاو شـار  ساڵ. بەو پێیە دوایین ئەمر پێ 01ڕایدان بۆ بیابانی سینا بۆ ماوەی 

 «.تبیین القرآن»دەبێ هەر لە دەوری حەزرەتی مووسادا بووبێ. بۆ زێدە زانین: تەفسیری کەبیر و 

 بۆ ئاگاداری:

تەکلیفە و ئەمرێکی واجـبە. هەروەک  #اْدُخلُواْ َهـِذهِ الَْقْرَيةَ $ئیامم فەخری ڕازی پێی وایە  
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َواْدُخلُواْ $سوژدە بردنی لە کاتی داخڵ بوونی ناو شار  هێندێک پێیان وایە مباحە. وهەروا لەمەڕ
ًدا َِّ  اوە بە سوژدەکە.سـر ئەویش هەر واجبە چونکە داخڵ بوونەکە هەڵوە #اْلَاَب ُس

بۆوەی بزانین ئایا جوولەکە ئەمری خودایان ئیتاعە کرد یا نەکرد، لەمەڕ چـوونە نـاو شـاری 

 :13ن کرد. دەچینە الی ئایەتی قودس، سوژدەیان برد، یا ئەوجارەش سەرپێچییا
 59ئایەتی 

مَ ( 51) زاً ِمَن السَّ ِیَن َظلَُموام رِجم َا لََعَ اَّلَّ نَزنلم
َ
ِي قِيَل لَُهمم فََ َ اَّلَّ ريم ََ الً  ِیَن َظلَُموام قَوم َل اَّلَّ اء بَِما َفَبدَّ

ُسُقونَ اك  نُوام َيفم
ەفتاریاان کا دئ ئەوساا ڕ  وەژو بەراو  – وهەرکای بەوان ساپێ ابو  –ڕێ الدەرەکاان  ئیس لە واتە:

 ناردن. ئێمەش له تۆڵەی ئەو بەدفەڕیەدا، بەاڵیەکامن له عاسامنەوه بۆ

لە ئایەتی پێشوودا خودا فەرمانی بە جوولەکە دا بچنە ئەو شوێنەی بۆی دیـاری کـردوون و 

ان بە پێـی کواتە گوناهامن لە سەر البەرە و لێامن خۆش بە. بەڵم هەموو جوولەکە« حطة»بڵێن 

ئەوانەیـان کە لەو فەرمـانەی خـودا یـاخی بـوون و  ئەو فەرمانە نەجـووڵنەوە و وایـان نەکـرد.

ستەمیان لە خۆیـان کـرد، خـودا لە ئاسـامنەوە ئـازار و عەزابـی ڕژانـدە سـەریان بە هـۆی ئەو 

 سەرپێچییەیان، چۆنیەتی جۆری عەزابەکە خودا بەیانی کردووە.

 ەنی ئیسڕائیللێکۆڵیتەوەیەک لە سەر بەدئەخالقی هۆزی ب

 ێ ئەو گەلە بە پـێچەوانەی دەسـتووردا هەسـت پـێ دەکـر 51هەروەک لە سیامی ئـایەتی 

عەمەلیان کرد، چونکە دەبایە کاتێ بگەیبانە دەروازەی شار، داوای بەخشـینی گونـاهی خۆیـان 

 وەپاڕابان، بەڵم سەرەڕای ئەوەی کە وایان نەکرد، ئیهانەشیان دەکرد« حطة»بکردایە، و بە واژەی 

، 3واتە گەنـم و جۆمـان دەیە. )صـحیو بخـاری،  « حینطـة»دەیـانکوت « حطة»واتە لە باتی 

( ئەوە تەئید دەکا. دیـارە ئەو تەرزە جووڵنەوەیـان سـەراپا ئیهـانەیە بە 38احادیث االنبیاء، باو 

 شەرم و ئەدەبەیان خودا سەبر دەنوێنێ.مەقامی باری. دە بەرابەری ئەو بێ

ی بەقەرە 36و  33ی انە لە ڕاوێژ و ئیشاڕاتی ئەو دوو ئایەتتێوەڕامانێکی هەستیار 

 ی ئەعراف:162و  161و دوو ئایەتی 

بە ڕواڵەت دوو ئایەتەکانی بەقەرە و ئایەتەکانی ئەعراف دە مانادا هەر یەکن بەو پێیە نیـازی 

ڕاز دووپات کردنەوەیان دەبێ ڕازێکیان دە بندا ڕازابێ ئەگینا قورئان لە دووپات کـردنەوەی بـێ 
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بەدوورە. کەوایە دەبێ بۆ دۆزینەوەی ڕازی تیکراری ئەو ئایەتانە چاو و دڵ وهەست ڕاگـرین تـا 

ڕاز و فەلسەفەکەیان دەرخەین. هەر چوار ئایەتەکان دەخەینە ڕوو بۆ دۆزینەوەی فەرقی زاهیریان 

 دەخەفتین. جا پاشان مانایان بە پێی حروف و جوملە سەیر دەکەین:

داً َوقُولُـواْ كُ اْدُخلُواْ َهـِذهِ الَْقْرَيَة فَ  َوإِْذ قُلْنَا :بقرة َِّ واْ ِمنَْها َحيُْث ِش ْتُْم رََغداً َواْدُخلُواْ اْلَاَب ُسـ
ْغِفْر لَ  ٌة نَّ يُد الُْمْحِسنَِّي كْم َخَلایَاكِحلَّ ي ِقيَل لَُهـْم ( 48) ْم وََسََنِ ِ یَن َظلَُمواْ قَْوًَل َغرْيَ اَّلَّ ِ َل اَّلَّ َفبَدَّ

نَز 
َ
َماء بَِما فَأ یَن َظلَُمواْ رِْجزاً ِمَن السَّ ِ َ اَّلَّ ََ  (48) نُواْ َيْفُسُقوَن اكَْلَا 

ٌة َواْدُخلُـواْ اْلَـاَب اعراٌ:  َوإِْذ ِقيَل لَُهُم اْسكنُواْ َهـِذهِ الَْقْرَيَة َولكُواْ ِمنَْها َحيُْث ِش ْتُْم َوقُولُواْ ِحلَّ
ْغِفْر لَكْم َخِلي َاتِكمْ  ًدا نَّ َِّ يُد الُْمْحِسنَِّي  ُس ي ( 767) َسََنِ ِ یَن َظلَُمواْ ِمنُْهْم قَـْوًَل َغـرْيَ اَّلَّ ِ َل اَّلَّ َفبَدَّ

َماء بَِما اكنُواْ َيْظِلُموَن  رَْسلْنَا َعلَيِْهْم رِْجًزا ِمَن السَّ
َ
 (763) ِقيَل لَُهْم فَأ

 ماناکانیان بە تەرتیب: 

باێ د : ب نە ناو شاری قاودس و بە وازی خۆشا ا  خەنەوڕ ئەو کاتەی پێام  ڕاگەیان وڕبیر خۆ بقرة:

ەەچااای دڕخاااۆ  و دڕخاااۆنەوڕ، بەاڵم ەەر ئەگەر لە دڕرگااااوڕ چاااوونە ژوور ساااوژدڕ بەر  وبڵاااێن: ئەی 

پەروڕرڕندڕ ! باری گرا  مەخە سەرما ، ئەوجار ئێمە لە گوناە ا  خاۆش دڕباین و دڕوبەخشاین. دیاارڕ باۆ 

جوولەکەکا  بە پێی رەرماانی خاودا نەجاوواڵنەوڕ بەڵاکە بە ( 98چاکەکارا  پاداشی زیاتر ەەیە و دڕبێ. )

پێ ەوانە عەمەلیا  کرد و ئەوانەی کە لە رەرما  الیا  دا س ەمیا  لە خۆ کرد، خوداش لە ئاساامنەوڕ ئاازار 

و ئەزیەتی بە سەردا باراناد  بە ەاۆی ئەو سەرکەشاییەی کە کردیاا ، شاێوڕی ئاازارڕکەش خاودا بەیاانی 

 نەکرد. 

ئەی پێغەمبەر، تۆ بیخەوڕ بیری ئەو جوولەکانە کە چاۆ  کااتی خاۆی بە پێغەمبەرڕکەیانادا اعراٌ: 

رەرمامنا  کرد بە باب و باپیرانی پێشینیا  کە ب ن بۆ ئەو شارڕی کە خودا باۆی دیااری کردباوو  و لەوێ 

گوناا  و باوو  لە نیش ەجێ بن و حەزیش ا  لە ەەرچی ەەیە و چی ا  دڕوێ بیخۆ  و ەەروا داوای لێخۆش

کردڕوڕ خراپەکان اا  باکە  و بە ساوژدڕ بارد  لە دڕرگاای شاارڕکەوڕ ب انە ژوورڕوڕ، ئەو کاات منایش لە 

گوناەەکان ا  دڕبوورم. ئەوانیش بەردڕوام چاکەکار  کەرڕم و بەخششی خۆمیا  زیااتر بە ساەردا دڕڕێاژم. 

یااا  درابااوو گۆڕییااا  و بە ( بەاڵم ئەوانەیااا  کە ساا ەمیا  لە خۆیااا  کااردووڕ و ئەو رەرمااانەی پێ727)

شێوڕیەکی دی و بە دڵنیایی لە دڕرگااکەوڕ نەچاوونە ژوورڕوڕ، جاا لە بەر ئەوڕی بەو شاێوڕیە سا ەمکار و 

یاخی بوو  بە ەۆی س ەمکاری خۆیانەوڕ لە ئاسامنەوڕ سزا و بەاڵیەکام  بۆ نارد . )ەێندێک کوتوویانە ئەو 

 (726بەاڵیە تاعوو  بووڕ( )

 11؛ ئەوجار دەڕوانینە فەرقی ماناکان، دەگەڵامن بن و یـارین دەن. لە کانە مانای ئایەتەئەو 

 شوێندا فەرق چاو دەکرێ:
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( و إذا قيَل ی ئەعرافدا )141( هاتووە بەڵم دە ئایەتی و إذ قُلنای بەقەرەدا )13. دە ئایەتی 1

 هاتووە.

( نُواُك اُْسـعرافـدا )ی ئە999هاتووە بەڵم دە ئایەتی ( اُدُخلُوا)ی بەقەرەدا 13. دە ئایەتی 9

 هاتووە.

ی ئەعرافـدا 999( هـاتووە بەڵم دە ئـایەتی َحيُث ِش ْتُم رََغداً ی بەقەرەدا )58. دە ئایەتی 2

 ( هاتووە.رََغداً ( بێ لە )َحيُْث ِش ْتُم)

ـةٌ ی بەقەرەدا )58. دیسان دە ئایەتی 1 داً و قُولُوا ِحلَّ َِّ ( هـاتووە بەڵم دە َواْدُخلوا الاَب ُس

داً ی ئەعرافدا بە پێچەوانە )999ی ئایەت َِّ ٌة َواْدُخلوا الاَب ُس  ( هاتووە.و قُولُوا ِحلَّ

ی ئەعرافـدا 999( هاتووە بەڵم دە ئایەتی مُك خلایای بەقەرەدا )58. دیسان دە ئایەتی 5

 «جمع القلة»( هاتووە بە سیغەی مْ ُك َخلي اتِ )

ی 999( هـاتووە بەڵم دە ئـایەتی سنَّي َو َسََنيُد الُمح) ی بەقەرەدا58. دیسان دە ئایەتی 9

 هاتووە.« بەبێ واو( »َسََنيُد الُمحسنَّي ئەعرافدا )

اَّّلیَن ی ئەعرافدا )993( هاتووە بەڵم دە ئایەتی اَّّلیَن َظلَُموای بەقەرەدا )51. دە ئایەتی 7
 ( هاتووەَظلَُموا ِمنُْهمْ 

ی ئەعرافــدا 993ەڵم دە ئـایەتی ( هــاتووە بفَأنَْزَْلــای بەقەرەدا )51. دیسـان دە ئـایەتی 8

رَْسلْنا)
َ
 ( هاتووە.فَأ

َو ی ئەعرافـدا )993( هـاتووە بەڵم دە ئـایەتی واُكُـفَ ی بەقەرەدا )51. دیسان دە ئایەتی 1
 ( هاتووە.واُكُ 

ی 993( هـاتووە بەڵم دە ئـایەتی نُوا َيْفُسقوَن اكبِما ی بەقەرەدا )51. دیسان دە ئـایەتی 90

 ( هاتووە.وا َيْظِلموَن ناكبِما ئەعرافدا )

وگۆڕانە خــاوەن ڕازێکــن و ئەو فەخــری ڕازی لەو بــارەوە دەڵـێ: هەریەک لەو ئــاڵئـیامم 

ڕازانەش باسی لە سەر کردوون لە جێی خۆی بەڵم بۆ ئێرە ناگونجێن چـونکە زۆر درێـژن. بـۆ 

 .11تا  13، الپەڕەی 2زێدە زانین بڕوانە تەفسیری کەبیر،  

یابانی سینای گەرم و بێ ئاو و قاقڕ لە مووسـا کەوتـنە بۆڵەبـۆڵ، جوولەکەکان لە چۆڵ و ب

ئـاوا ی ئاوا خۆش هێنایە وڵتـی وا نـاخۆش، ئێسـتێ ئـێمە سـر ئەوەی ئەتۆ ئەمەت لە وڵتی می
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تاقەت ناهێنین دەبێ چارەیەکامن بکەی. حەزرەتی مووساش هەستی بە خەتەری نەحاوانەوەی 

ی کە لەو تەنگانەش نەجاتیان دات. خودای تەعاالش ئەو گەلە کرد و ڕووی کردە بارەگاهی بار 

دا چـاو دەکـرێ. بەڵم 90بۆ ئیسباتی پێغەمبەرایەتـی مووسـا داوای بەجـێ دێنـێ و لە ئـایەتی 

ئەدێرەدا هەست بەوە دەکرێ: خۆ ئەگەرچی خودا لە هەموو ئەوزاع ئاگادارە نیـازی بە هـاوار و 

قُْل َما $ەی ئینسان بە الزم دانەوە وەک دەفەرموێ: ڕاگەیاندنی ئینسان نییە، ئەمام هاوار و پاڕانەو 
ْبتُْم فََسوَْف یَكوُن لَِزاًمـا  بِكْم َرِِّب لَْوََل ُدَ،ُؤكْم َفَقْد كذَّ

ُ
بڵاێ ئەی پێغەمابەر:  «ر:قاان» (77# )َيْعبَأ

ڕ وا دیاارڕ پەروڕرڕندڕم ەیر حاڵ و حەواڵ ا  ناپرسێ و ئاوڕتا  وێ نادا. مادام لە بەری نەپاڕێنەوڕ. ئەوڕ ئێو 

  باوڕڕی ا  بەو نەەێناوڕ. بەو زووانە تووشی سزا دڕبن و لێش ا  وڕال ناکەوێ ئەو سزایە.

 دا:90ئەوجار کاتی ئەوەی هات بچینە سەر وڵمی خودا بۆ مووسا دە ئایەتی 
 61ئایەتی 

ِمِه َفُقلمَنا ا( 63) ََّق ُموََس لَِقوم تَسم ََجـَر فَـان كِبَعَصا بم ـرِ ضم َوإِِذ اسم
م
ْم ِمنمـُه اْمنََتـا عَ اْل ةَ شــرَفَجَر

نَاٍس مَّ كُ َعيمناً قَدم َعلَِم 
ُ
ِ َـروام وَاكُ َبُهمم شـر أ ِْ اهّللَّ  ِمن ِرزم

ِسِدینَ ُبوام رمِض ُمفم
َ
َثومام ِِف األ   َوالَ َتعم

وسا ئاوی بۆ پەیڕەوانی خواست. کومتاان باه دارعاسااکەی خاۆت لەو و ەڕەتەش کە وا مکئەو 

زاناای. سااا ب یی خااۆ ەوەدە ده! دوازده کااانی لااێ هەڵقااوڵیئ هەر تیاا ەیەک جێاای خااواردنبەر 

 لەوبەشەی خودا داویه بخۆن، وەخۆن، لە عەرزا بەدفەڕی مەکەن.

وەکـوو پێشـرت باسـامن « دیارە ئەو ئایەتەش باسی نیعمەتێکی دیکەیان بە ڕوودا دەکێشێ»

سینای قاقڕ و گەرم، ئینجا ئەوە بوو  یان بەجێ هێشت کەوتنە دەشتیسـرکرد جوولەکەکان کە می

خودا پەڵە هەورێکی بە سەریانەوە بـۆ کـردن بە سـێبەر و خـواردنی گەزۆ و گۆشـتی باڵنـدەی 

تینوویان بوو شاڵویان بۆ مووسا برد لێرەدا خودا فەرمانی دا بە  ی بۆ ڕەخساندن. هەرکە«سەلوا»

یش وای کرد بە فەرمانی خـودا دای کراو بدات، ئەومووسا کە بە وەکازەکەی لە بەردێکی دیاری

لەو بەردە دوانزە کانی هەڵقوڵ و هەر بەرە بابێکیان ڕووی کردە یەکێک لەو کانیـانە کە تەنهـا بـۆ 

ئەوان تەرخان کرابوو، جا لەو ئایەتەدا خودا فەرمانیان پێ دەدات و دەفەرموێ: لە ڕزق و ڕۆزی 

 وەی خراپەکاری و ئاشووب لە زەویدا.خودا بخۆن و بخۆنەوە بەڵم مەبنە هۆکاری باڵوبوونە

 ئاوڕدانەوەیەک وەسەر ڕەحم و بەزەی بەرفراوانی خودا

خـودا لە خۆشـی و ڕزق و  ســرساڵ بێ شەرم و حەیایی جـوولەکە کە لە وڵتـی می 091

بەشی نەکردن، جگە لەوەش لە دەستی فیرعەونیشـی نەجـات دان، هێنـانیە سـەحرای ڕۆزی بێ
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گرن موساشیان بۆ یاریـدەدان هەر لە ر و چاک بن و بتوانن قودس وەسینا بۆوەی شەرم بیانگرێ 

ال بوو لە بیابانی قاقڕی سینا و لەوێش خودا لەمەڕ ژیان فەرامۆشی نەکردن گەزۆ و شێالقەی بۆ 

. ســرباراندن، هەر چا نەبوون؛ هەر ڕۆژەی بەهانەیەکیان بە مووسا دەگـرت کە بیـانگێڕێتەوە می

دەبێ ڕێ نەدرێ ڕەش بێ وەک جوولەکە، بـۆ کەوایە مێنێ اهەستی نبوو  ەشڕ ئەدێرەدایە دڵ کە 

 :41ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 61ئایەتی 

ُع نَلَا َربَّ ( 61) َ َيَعاٍم وَاِحٍد فَادم َِبَ لََعَ رمُض  كَوإِذم قُلمُتمم یَا ُموََس لَن نَّصم
َ
ـا تُنبِـُت األ ُُيمِرهم نَلَا ِممَّ

 ِ لَِها َوقِثَّآئ ٌ ِمن َبقم ِي ُهـَو َخـريم َب بِـاَّلَّ دم
َ
ِي ُهـَو أ ـتَبمِدلُوَن اَّلَّ شَسم

َ
َها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها قَـاَل أ

بُِطوام مِ  ُمم وَ كاً فَإِنَّ لَ صـراهم َّم
َ
ا َسَ ِ كَبتم َعلَيمِهُم اَِّللَُّة وَالمَمسم ـرِ ضُ م مَّ  َنُة َوَبـآُؤومام بَِغَضـٍب ِمـَن اهّللَّ

 ِ نَُّهمم  كَذل
َ
َـِق َذلِـكنُوام یَ اكبِأ

م
ِ اْل ُتلُوَن انلَّبِِيـَي بَِغـريم ِ َويَقم ِْ اهّللَّ نُـوام اكبَِمـا َعَصـوام وَّ  كُفُروَن بِآیَا

َتُدونَ   َيعم
لێ ەشدا ئیشاڕە وەالی الڕە و شتێکی خ اپی جوولەکەکان دەکاات، ئەوە باوو خاودا لە دەشاتی 

ساندن کەکی پاش ماوەیەک بە مووسایان کاوت ئاێمە سینادا کەزۆ و باڵندەی سەلوای بۆ ڕەخ

خۆمان پێ ڕاناکی ێت لەو خواردنانە بێزار بووین، توانای یەک کەشنە خواردواان نیایە داوا لە 

خااوداکەت بااکە بااا لەوەی لە زەوی دەڕوێاات بۆمااان فەراهەم بهێنێاات. وەکااوو خەیااار، کەناام، 

ئاێمە لە شاوێنێکداین ەااەڕە هایچ  نیسک، سی  و پیواز. مووساش پێی کوتن ئێاوە دەزانان کە

سەوزایی و شیناییەکی لاێ شاین نابێات ئایاا دەتانەوێات ئەو خاواردنە کاکاانە کە شای ینی و 

کەوری و کۆشااتی بەلەزەتە، بە خااواردنێکی دی بگااۆڕنەوە کە هەرکیااز ئەو تااام و کێاا ەی 

ونکە لە بەاڵم کا ئەمانەی نییە؟! جا کەوایە باڕۆن باۆ شاارێک کە ئەوانەی لاێ دەپ دەکەوێ.

نیشانەکانی خاودا ساشاایان دەکا د، هەر لە نااهەق پێغەمبەرەکانیاان یاا ی باوون و مبیاان لە 

 دەسدرێ ی دەنا، وەبەر  ەزەبی خودا کەوتن و کارەڕەشی و زەبوونییان بۆ بڕیار درا.

 ئاوڕدانەوەیەک

 وەنەبێت مانەوەی ئەو جوولەکـانە لەو بیابـان و قـاقڕەی دەشـتی سـینا بە فەرمـانی خـودا

بووبێت. نەخێر، بەڵکوو مووسا زۆر جاران هانی دەدان بـۆ ئەوەی غیـرەت لە خـۆ نیشـان دەن 

خۆیان بۆ ڕووکردن لە ئاوەدانییەکی دیکە و داگیری کەن بـۆ خۆیـان. کەچـی لە ترسـان و بـێ 

و بـایە، نەدان بە ئیامنییان گوێیـان نەدەدا بە قسـەکانی مووسـا، جـا لەبەر ئەوانە و ناشـکوری 

کە هەر یەکیان گەورەترین بەڵگە بوون لە سـەر ڕاسـتی پێغەمبەرایەتـی مووسـا و  موعجیزەکان
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خـودا دوچـاری زەلیلـی و سەرشـۆڕی کـردن کەوتـنە بەر شایستەگی ئەو، لەبەر هەموو ئەوانە 

 هێرشی ڕق و تووڕەیی خودا لە هەر دوو دنیا.

اش عیسا بۆیـان بەدئەخالقی جوولەکە سەبتە لە قورئاندا چەن پێغەمبەرێکی خۆیان کە لە پ

ــا. جــوولەکەی سەرســەخت و دڵ ــا، یەحی ــوو کوشــتیانن وەک: ئەشــعیا، زەکەری ڕەش نێردراب

 شەرمی و یاغیگەری بوون.منوونەی بێ

جوولەکە بۆوەی خەڵک گوێی لە گوفتاری بەحەقی پێغەمبەران نەبێ، هـاتن گەیشـتنە ئەو 

سەرووی هەمـوو دەنگـانە،  خەیاڵە کاڵ و خاوە بیانکوژن، بێ خەبەر لەوەی دەنگی حەق کە لە

خەفە نابێ. ئەوانەی کوشتیانن: ئەشعیا، یەحیا، زەکەریا، هەروەک ئەوڕۆش جوولەکە سـیفەتان 

ســەرانی گەالن دەکــوژن بــۆ وەی دەنگــی بەحەقــی گەالن خەفە کەن بەڵم بــێ خەبەر لەوەی 

 دەنگی حەق خەفە نابێ.

ی غافردا دەفەرمـوێ 11ئایەتی پرسیارێک دێتە پێشێ دەو باسەدا، ئەویش ئەوەیە: خودا دە 

ەتە لە ســر ەتی ڕەسووالن دەدەین. کەچی جوولەکەش بە کوشتنیان وەربوون. ئایـا ئەو نەسـر نە

یَن آَمنُوا ِِف اْلَيَـاِة  صـرإِنَّا ََلَن$کوێیە و بۆ کەنگێیە و چییە؟ ئایەتەکە، پاشان وەڵمەکە:  ِ رُُسلَنَا َواَّلَّ
 
َ
ْنيَا َوَيْوَم َيُقوُم اأْل ڕت دڕدڕیان ەەم لە ساار واتە ئێمە پێغەمبەرا  و خاوڕ  باوڕڕا  نە «غار:» (47# )ْشَهادُ ادلُّ

 دنیادا ەەم لە ڕۆژی ئاخیرڕتدا. 

ـــن:  وڵم: ـــا دەکەی ـــێمە بە یەک دوو وڵم ئیکتیف ـــارەوە وڵم زۆرن، بەڵم ئ هەچەن لەو ب

نـاو عالەمـدا بە ەت بەرز بوونەوەی دەنگی حەقە، مـانەوەی ئەو دەنـگەیە دەسـر سەرکەوتن و نە

حەق، دنیــا شــاهیدی بەحەقــی ئەو دەنــگە بــدا و ویــژدانیش تەئیــدی بکــا. ئەوە ســەرکەوتنە؛ 

کەوتنە، نیدای پێغەمبەران لە هەر دو دنیادا بەرزە و پەسەندە. با ئەوەش قووت عەکسەکەی ڕەبن

یە ئەوەش ئامـاژەیە #ُسـلَنَارُ  صــرََلَن$یە بەڵم دە ئایەتی #َوَيْقتُلُوَن اَلَِّبيَِّي $نەدەین، دە ئایەتی 

 وەالی فەرقی نێوان نەبی و ڕەسوول.

فەرقێکی نێوان نەبی و ڕەسوول پێویستە بکەین. ئیبنی عەباس دەڵێ: ڕەسوول تۆڵەستێنن لە 

اوە دە موقابیل کوشتنی یەک نەبی، سـر ڕۆژی خۆیدا لەوانەی ئیهانەیان دەکەن و دەیانکووژن. بی

( یا دەڵێن ڕەسـوول واتە ئەوانەی 933، ل 1ری روح املعانی، جهەزاران نەفەر کوژراوە. )تەفسی

 (993، ل 1بەرەنگاری دوژمن دەبن و خۆڕاگری دەکەن تا سەر کەون. )بحر املحیط، ج
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 تیوتیوەیەک

جوولەکە الی وایە تەنیا ئایینی وان حەقە و هەڵبژێردراوە لە الی خودا و بەهەشـت بـۆ وان 

خاتەوە، بە ودەلـیلە ئـاینی بەحەق ئـاینی خـودایە بـۆ ئەو تەرخان کراوە؛ خوداش وە درۆیان دە

بین ئیاسـکەسەشە دەگەڵ خودایە؛ جا هەر ناوێکی هەبێ وەک یەهـوود، موسـوڵامن، نەسـارا، 

، ورد تێی دەفکرین و تێی هەڵدەڕوانین تاکوو بـزانین وایە یـا وا 49و... دەچینە خزمەت ئایەتی 

 نییە.
 62ئایەتی 

ِیَن آمَ ( 62) َـومِم اآلِخـِر َوَعِمـَل إِنَّ اَّلَّ ِ وَالم ابِمَِي َمنم آَمـَن بِـاهّللَّ ِیَن َهاُدوام وَانلََّصاَرى وَالصَّ ُنوام وَاَّلَّ
ٌٌ َعلَيمِهمم َوالَ ُهمم َُيمَزنُونَ  ُرُهمم ِعنَد َرِبِهمم َوالَ َخوم جم

َ
 َصاِْلاً فَلَُهمم أ

وولەکە و مەسیحی و کااوریش کومان ئەوانەی باوەڕیان بە محەمەد هێناوە، و هەروا ئەو جبێ

کە باوەڕیان بە خودا و ڕۆژی دوایی هێناوە، کا دەوەی کاکیشایان کا دووە و خۆیاان لە خا اپە 

پارازتووە، ئەوانە پاداشتی کاکیاان باۆ بڕیاار دراوە و لە دواڕۆژیشادا هایچ تا پ و خەمێاک 

 ڕوویان تێ ناکات. 

ەوانەن کە لە پێش هاتنی ئیسـالمدا گومان لێرەدا کە باسی ئەو ئایینانە دەکات مەبەست ئبێ

 ژیاون.

 ان بە ئاییتی ئیسالمئاوڕێک وەسەر نەزەری ئیاممی غەزالی لە سەر باوەڕهێت

. ئەوانەی کە ئیسالمیان پـێ نەگەیشـتووە و 1نەزەری داوە کە خاوەن باوەڕ سێ دەستەن:  9

ئەوانەی کە ئـاینی . 9نازانن ئاینی خـودایە، ئەوانە لە سـەر موسـوڵامن نەبوونیـان سـزا نـادرێن 

نەدانی بەرژەوەنـدی دنیـا لێـی نـاکۆڵنەوە و ڕووی ئیسالمیان پێ گەیشتووە بەڵم لەبەر لە دەس

. ئەوانەی کە بەشێوەی نادروست ئاینی ئیسـالمیان 9تێناکەن، ئەوانە سزایان هەیە ڕۆژی خۆی، 

ەڵ سزایان پێ گەیشتووە و بەو شێوەیە دروست حاڵی نەکراون، ئەوانەش هەروەک دەستەی هەو 

نییە. تاوانیان لە ئەستۆی نیزام و دەستەڵتی وەختە کە ڕێگایان خۆش نەکـردووە و نەداوە ئەوانە 

 لە دین حاڵی بن.

 ین بتاسینئصاب

کەسانێک بوون یەکتاپەرەست، بەڵم هێندێکیان لە ئەسـەری ئەفکـاری هـاڵۆز و نـاڕەوا کە 

و ئەستێرەپەرەستی بە ئاشـکرایی  یکشـرمو خەبەران ببوونە تووشیان هاتبوو لە الیەن لە دین بێ
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نەناسی پێوە و کاڵ کە ئەوڕۆ بە دەست عاملی ساوا و کاڵ و دین اوەک هێندێک لە عالەمی ساو 

 انەش بە زۆری لە دەورانی حەزرەتی نووح و یەحیا و زەکەریادا بوون.نیبئبوون. ئەو صا

 اراپرسیاری سەملانی فارسی لە پێغەمبەر لەمەڕ گاور و جوو و نەس

 ملسو هيلع هللا ىلصفارسی لەمەڕ گاور و جوولەکە و ئەرمەنی و نەسارا پرسیاری لە پێغەمبەرگۆیا سەملانی 

کردووە کە ئەوانەش بەشی زۆری ژیانیان لە ئەشکەوت و بیابانەکاندا بردۆتە سەر. دەبـێ حـاڵی 

ئەوان چۆن بکەوێ. دیارە سەملانیش پاش هەڵسەنگاندنی هەموو ئایینەکانی ئاسـامنی، ئـایینی 

ی قبووڵ کردووە. کاتی خـۆی سـەملان واتە پـێش ئەوەی موسـوڵامن بـێ، مامۆسـتای ئیسالم

زۆربەی )احباریەکان( و )ڕاهیبەکان( بـووە، ویسـتوویەتی لەو ئایینـانە بـاش تێبگـا، حەزرەتـی 

ڕەســوول لە وڵمــی ســەملاندا فەرمــوویەتی: ئەوانەی نەگەیشــتوونە ئــایینی مــن و ڕابــردوون، 

یشیان پـێ گەیشـتووە و بـێ دەلیـل ڕوویـان لـێ وەرگێـڕاوە، ئەوانە ڕزگارن. ئەوانەی ئایینی من

نابێ. سەملان پەرۆشی و پەرێشانی لە خۆ نیشان دەدا بـۆ ئەوانەی بە ئـایینی ئیسـالم  نڕزگاریا

دێ کە  نەگەیشتوون. ئەدەوەیدا دڵی پێغەمبەر کە هەست بە پەرۆشی دڵی سەملان دەکا بە دڵیـدا

( نازڵ دەبێ  کە 49بداتە دڵنی گوماناوی. ئینجا ئەو ئایەتە )خودای تەعاال ئارامش و سوکنایی 

بە دڵن ڕادەگەیێنێ ئیامنی بە واقیعی و پەسندی الی خودا نـاو و شـۆرەت نیـیە وەک ئیسـالم، 

یەهوود، نەسارا و ... بەڵکە عەمەل و ئیخالس لە سەر ئەساسی باوەڕی بە خودا و ئـاخیرەت و 

ْيـَن َمـا تَكونُـواْ $: ی بەقەرە103... بە دەلیلی ئایەتی 
َ
َوِللكٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَوِْطَها فَاْستَِبُقواْ اْخرَْيَاِت أ

ء  قَِدیٌر  َ ِك ََشْ ََ يًعا إِنَّ اّللَّ  ِت بِكُم اّللُّ ََجِ
ْ
ەەر خاوڕ  ئایینێک جێگەیەکی تایبەتی خۆی ەەیە کە # یَأ

اکە و چاکەکااری واتە تەقاوا و ئایخەس، لە پێشبڕکەیە لە چ ڕووی تێ دڕکات ... ئەی موسوڵامنینە شەرت

ەەر کوێش بن واتە جەنازڕتا ، لە سەر ەەر ئایینێکیش بن خودا کۆو دڕکاتەوڕ کااتی خاۆی. ئەو کاارڕ باۆ 

 خودا قورس نییە، چونکە خودا تەوانایە بە سەر ەەموو ش دا.

: یەهوود لە ڕایە. ئەمەش بە پێی بیسنت دەڵێندەیهەوێ بزانێ یەهوود یانی چی و لە چیدڵ 

ڕایە واتە تۆبە و گەڕاوە و شارەزا بوو. کەوابێ یەهوود کاتێ لە گـوێرەکە پەرەسـتی «هاد ـ یهود»

ا $وازی هێنا بەرەو خوداپەرەستی، ناوی یەهوودی تایبەتی خۆ کرد. با زەیـن دەیـنە ئـایەتی:  إِنَـّ
بـۆ زێـدە زانـین  تەوڕ باۆ الی تاۆ.واتە ئێمە تەوبەما  کردووڕ و گەڕاویانە «اع:ا »( 746) #ُهْدنَـا إَِْطْك

 .099ـ 099، ص 1بڕوانە تەفسیری قرطبی، ج 

نەسارا بەو کەسانە کوتراوە شوێن حەزرەتی عیسا کەوتوون هەم نەساراشـیان پـێ کـوتراوە 
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یـَن آََمنُـوا كونـوا $مەسیحیشیان پێ کوتراوە، بۆ ئەو ڕاستییە بچۆ دە خزمەت ئایەتی:  ِ َهـا اَّلَّ يُّ
َ
یَا أ

 ِ نَصاَر اّللَّ
َ
ِ أ نَصـاُر اّللَّ

َ
ُْن أ ََ ِ قَاَل اْلََواِريُّوَن  نَصارِي إَِل اّللَّ

َ
ََ اْبُن َمْرَيَم لِلَْحَواِرِيَّي َمْن أ   كَما قَاَل ِعي

ائَِفٌة ِمن بَِِن إِ  َ َعُدوِ سـرفَآََمنَت طَّ ََ یَن آََمنُوا  ِ یَّْدنَا اَّلَّ
َ
ائَِفٌة فَأ ْصبَُحوا َظـاِهِريَن اِئيَل َوكَفَرت طَّ

َ
# ِهْم فَأ

دڕرانی ئایینی ئیسەم واتە خودا، ەەروڕک عیساای ئیامن ا  ەێناوڕ، ببنە یارمەتیئەی ئەوانەی « صف»( 75)

دڕری منە بەرڕو الی خودا؟ ەاوڕێ پااڵر ە کراوڕکاا  کوڕی مریەم کوتی بە ەاوڕێکانی خۆی: کێ یارمەتی

لە ئەنجامادا دڕسا ەیەک لە بەرڕی یەعقاووب ئایام  و بڕوایاا  ەێناا دڕرانی خوداین کوتیا : ئێمە یارمەتی

دڕس ەیەکیشیا  کارر بوو ، ئەو کەسانەی کە بڕوایا  ەێنابوو سەرما  خسنت بە ساەر دوژمنەکانیانادا لە 

 ئەنجامیشدا ەەر زاڵ بوو .

کــێن و بە کــێ دەڵــێن؟ هــۆزی عەڕەب هەر لە کــۆنەوە بەو کەســانەی لە ئــایینی  صــابئین

، «صـابئین»خۆیان وەال کەوتـوون و ئـایینێکی دیکەیـان گرتـۆتە بەر، پێیـان کوتـوون  کەسانی

کە دەسـتەیەکی  صـابئین«. صـابی»یکەکانی مەدیـنە بە پێغەمبەریـان دەکـوت شـرهەروەک مو 

سەربەخۆن نەزەری جۆراوجۆریان لە سەرە. عەلالمە ئالووسی کوتوویەتی ئەوانە هەر لە کۆنەوە 

حانیون بووە بە ئەندازەیەک لە سەر ئەو بـاوەڕە بـوون الیـان وا بـووە ویستیان شوێن کەوتنی ڕو 

هەچی شوێن ڕوحانی نەکەوێ ناتوانێ خودا بناسـێ بە چـاکی. جـا لە سـەر ئەو تونـدڕەویەی 

ڕا گەیشتوونە بـت پەرەسـتی وەک هێنـدێک لە سازی شکڵ ڕوحانیون لەوەشگەیشتوونە شکڵ

 عالەمی ئێستێ.

ئەهلی تەوحید بوون لە خـاوەن بـاوەڕانی یەحیـا بـوون  ینصابئهێندێکی دیش کوتوویانە 

(. هێنـدێکی 933، ل 1بەڵم لە قەزا و قەدەردا ئەستێرەیان بە موئەسیر زانیوە. )روح املعـانی، ج

باوەڕیـان بە زەبـووری داود پێغەمـبەر بـووە بـۆ عیبـادەت ڕوویـان دە  صـابئیندیش کوتوویانە 

لە مەجووس  صابئینوون. هێندێکی دیش کوتوویانە قیبلەیەکی دی کردووە. فرشتەشیان پەرەست

و هەرمەنی بوون، نە دەسکوژیان حەڵڵ بووە، نە ژن لێ هێنانیان. گەرچـی حەزرەتـی عـومەر 

فەرموویەتی هەموو شتێکیان دروستە، هەم دەسکوژیان، هەم ژن لێ خواستنیان، چونکە ئەهلی 

 (49تی کتێب بوون. )تەفسیری کەبیر، تبیین القرآن، هەمان ئایە

 : 49 ئەوجار کاتی ئەوەی هات بچینە خزمەت ئایەتی
 63ئایەتی 

نَا ِميَثاقَ ( 63) َخذم
َ
َنا فَومقَ كَوإِذم أ ٍة وَاذم كُم الُطوَر ُخُذوام َما آتَيمَنـاكمم َوَرَفعم ُروام َمـا فِيـِه كـم بُِقـوَّ

 مم َتتَُّقونَ كلََعلَّ 
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و و کێوی توورمان لە سەر ڕاک تن یادیش لەو کات و ساتە بکەنەوە کە پەیاموان دەکەد بەس

ئەوەی کە پااێامن داون بە توناادی بیگاا ن ئەو شااتانەی کە تێیاادایە باااپ بااکەن بەو هیااوایە لە 

 خودات پ و پارێزکار بن.

 ێڕوانیتێک لە الساری قەومی یەهوودت

داوێنی کێـوی تـووردا بـوون، و کێـوەکەش بە ژووری سـەریانەوە لە کە  یئەو جوولەکانە

ئەمری باری، دەترسان لەوەی کێوەکەیان بە سەردا بڕووخـێ بەڵم مووسـا دڵنیـای وێستابوو بە 

َوإِذ َنتَْقنَـا $کردبوون لەوەی ناکەوێ بە سەریاندا، وەک ئاماژە وەالی ئەو واقیعە دەکا، ئـایەتی: 
ٌِ بِِهْم ُخُذواْ َما آتَيْنَا نَُّه َواقِ

َ
نَُّه ُظلٌَّة َوَظنُّواْ أ

َ
ة  َواْذكُرواْ َما ِفيِه لََعلَّكْم َتتَُّقوَن اْجَبََل فَْوَقُهْم كأ # كم بُِقوَّ

ئەی پێغەمبەر تۆ بە جوولەکا  بڵێ کە چۆ  خودا کێاوی تاووری وڕکاوو ساێبەرێک بەرز  «اع:ا » (777)

کردڕوڕ بە سەر پێشینیانیاندا و وایا  زانی دڕڕووخێت بە سەریاندا باۆیە زۆر دڕترساا . لەو کااتەدا پێیاا  

ەموو تواناتانەوڕ پەیام  بدڕ  کە بە پێی تەوڕات بڕۆ  بە ڕێادا و لێای النەدڕ . بەڵکاوو ئەوڕ دڕکوترا: بە ە

 ببێ ە مایەی ئەوڕی پارێزگار بن و خوداپەرڕست بن و خۆش ا  بمارێز  لە خراپە.

 بۆچوونێک

ئەوان بە داوێنـی کێـوەکەوە  دەکرێ بڵێین لەنگەر گرتنی کێوی توور بە سەریانەوە ئەوە بێ:

ەدا بوولەرزەیەک لە کێوەکەی دابێـت، ئەوانـیه تراسـن لەوەی تمەڵۆس کردبوو، دەو کاخۆیان 

کێوەکە هەرەس بێنێ بە سەریاندا. بەڵم دەبێ باوەڕمان وابێ خودا توانایە دنیا بە حەواوە ڕاگرێ 

   جای کێو!

 بۆچوونی ئیامم فەخری ڕازی:

کاتێ دیتیان زەمانێکی درێـژە  جوولەکەکان دەترسان لەوەی کێوەکە بە سەریانددا بێ، بەڵم

ئەو کێوە وەک خۆی بە سەریانەوە وەستاوە و ناکەوێ، ترسیان لە سەر ڕەوی بەوەیان غیـرەت دا 

خۆیان بە درێژایی دەوران ئاسامن بەو هەموو زەالمیەی ڕاگرتـووە لە حەوا و نـاهێڵێ بڕووخـێ 

ئەمـری بـاری، ن نـا لە بێ! جا کاتێ ترسیان ڕەوی، ملیاچۆن ناتوانێ کێوێک ڕاگرێ بە حەواوە

بـاوەڕ ترسـیان نیـیە لە خـودا و دەکەونە فەسـادکاری؛ بـۆ ئەو ڕاسـتییە بـڕوانە وەک خەڵکی بێ

 .113، ل 9تەفسیری کەبیر، ج 

شێ خودا هەر خراپە دەکەن و خلەوەیدا کە یەهوود لە سەر ئەو هەموو ئەنعامەی پێیان دەبە

ەڵ دەکا، دڵ وەخۆ دەکەوێ بێ ترس بـێ و ناشکوری نیشان دەدەن خوداش هەر کەرەمیان دەگ
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لە تاوان نەپرینگێتەوە چونکە خۆ دەڵێ لە جوو هەر خرابرت نابم، بە هەر حاڵ دەچیـنە خـزمەت 

ڕەقی یەهوود و ڕەحـم و بەزەی بـاری بە چـاوی دڵ ڕەشی و دڵی بەقەرە، دەوێدا دڵ40ئایەتی 

 چاو دەکرێ:
 64ئایەتی 

مُتم ِمن َبعم ( 64) ِ ُثمَّ تََولَّ ِ  كِد َذل ُل اهّللَّ الَ فَضم َُتُه لَ ك َعلَيم فَلَوم َاكمم َورَْحم
م
 ينَ سـرنُتم ِمَن اْل

پاشان پشتتان ک دە ئەو بڕیار و ف ەمانانەی خودا و پەیامنەکاانوو شاکاند خاۆ ئەکەر ڕەسمەتای 

 خودا ف یاتان نەکەوتایە ئەوە بە هیقک دەکوون و خەسارەمتەند دەبوون.

 انێک لە ئاکاری ناحەزی یەهوودڕامتێوە

پاش ئەوەی قبووڵی ئەوەیان کـرد عەمەل بە تەورات بـکەن و لێـی النەدەن کەچـی وایـان 

نەکرد، دەگەڵ ئەوەی لە کاتێ کە کێوی توور لەنگەری لە سەر گرتبـوون بڕیاریـان دا عەمەل بە 

یان کراوە، ئەوەی تەوڕات بکەن، کەچی هاتن بۆ شوێنەونکە واتە نەزاندرێ، تەورات چی تێدا بە

بەرچاو و زەق بوو تێیدا، گۆڕییان و الیانبدن. پاشان ملیان لە پێغەمبەر کوشنت و ئازاردانیـان و 

وێران کردنی بەیتەملوقەدەس و کوشتنی عیسا و لە ناو بردنی کەالمی باری، قورئان و ئینجیـل. 

 بڕوانە تەفسیری کەبیر، لەو بارەوە.

 ئاوڕێک

ولەکانەی دانا دە حەوتەدا شەش ڕۆژ کار بکەن، ڕۆژێکیش هـیچ خودای تەعاال بۆ ئەو جو 

وو لە سەر لێوی دەریـا کە ەبنەکەن وەک شەممە بێ. هاتن لەو ڕۆژەشدا فێڵ دانێنەوە شارێک ه

کاسبی خەڵکی ئەو شارەی بە زۆری خرید و فرۆشی ماسـی بـوو و ماسـی دەریـاکە هەسـتیان 

ــان  ــایەتە زگی ــک ن ــوو ڕۆژی شــەمامن خەڵ ــاکە. بەوەی کردب ــاتنە ڕووی دەری ــی دەه بە ئەمین

یەهوودییەکانیش هاتن بۆ چاوبەستی خەڵـک ئەو ڕۆژەیـان ڕێـز لـێ دەگـرت و هیچیـان تێـدا 

لە نیزیک و لێـواری دەریـاکە چـاڵ و قووڵیـان دادەبـڕی تـاکوو ماسـییەکان بە  منەدەکرد و بەڵ 

وەک چـۆن ڕۆژی  ئاوەکەدا بێن و تێکەون دە چـاڵەکە و ڕێـی گەڕانەوەیـان نەمێنـێ. ئەوانـیش

شـەممەش بیـانهێننە دەر و بیانفرۆشـن. ماسـیەکان کە نە چـاڵەکە وڕۆژی یەکشەممە دەیـانکە

ڕۆژی شەمامن بە ڕاحەت و ئەمینی دەهاتنە ڕا و لە سەر ئاوەکە و ڕۆژانـی دیـش دەچـوون بـن 

دەریاکە بۆ نەجاتی گیانیان، ئاوایـان دە داو خسـنت کە ڕۆژی شـەمامن بـکەونە نـاو چـاڵەکە و 

بڕترە شەمامنەش بیانگرن. دیارە وەک بەشی گەورەی باوەڕمانە، خودا زاناتر و ڕێگرتر و فێڵەکی
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 :41لە عالەم، بە سزایان دەگەیێنێ، بۆ ئەو باسە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 65ئایەتی 

َتَدوام ِمن( 65) ِیَن اعم ُتُم اَّلَّ بمِت َفُقلمَنا لَُهمم كَولََقدم َعلِمم  َرَدةً َخاِسمِيَ ونُوام قِ كمم ِِف السَّ
لە جوولەکەکاان وەرک تباوو کە ڕۆژانای شاەممە کاار  یدیارە وەک زانادراوە مووساا پەیامنا»

ئێاوە زانیوتاانە کە « نەکەن، بەاڵم هێندێکیان ئەو پەیامنەیان شکاند، خوداش دێ ەدا پێیان دەڵێت

پێامن کوتن: دە کۆمەڵێک لە پێشینانتان پەیامنی ئیش نەک دنی شەموانیان شکاند، بۆیە ئێمەش 

 بڕۆن ببنە مەیموونی دوور لە ڕەسمەتی خودا.

ئاوڕێک وەسەر نەزەری هێندێک لەو کەسانەی لە سـەراحەتی قورئـان بێـزارن ڕوو دەکەنە 

مەیموون بەڕاستی، بەڵکە لە بـێ  ەنو ، ئەو تاقمە دەڵێن ئەوانە نەبو #َفيَتَِّبُعوَن َما تََشابَهَ $ئەوالوال 

ک مەیموونیان بە سەر هاتووە، واتە لە ئەرزش و کەڕامەت و کەمـاڵی قیمەتیدا وەئەرزشی و بێ

 ئینسانی دابەزیون هاتوونە خوار پلە و پایەی حەیوانی وەک مەیموون.

وا هەست پێ دەکـا کە خـودای تەعـاال ڕووی  41دڵی هەستیار لە ڕاوێژ و سیامی ئایەتی 

روا وەبیریشـیان خـاتەوە بـێ و هە ملسو هيلع هللا ىلصخیتابی دە یەهوودییەکانی دەورانی محەممەد املصـطفی

وکاری پێشینیان کە بە هـۆی ناحەزیـان بـوونە مەیمـوون، بە کردار و ئاکاری بەدئەخالقی کەس

دەخــاتەوە کە ڕابوردووەکانیــان بە هــۆی  ملسو هيلع هللا ىلصکــورتی بیــری یەهوودییەکــانی دەوری محەمــمەد

ەکـان شکاندنی پەیامن دەگەڵ خودا ڕوخساریان هاتۆتە سەر شکڵی مەیموون و بەراز. واتە الو 

، ل 1، ج«قرطبـی»بوونە مەیموون، پیرەکان بوونە بەراز. بۆ باوەڕ و زێدە زانین بڕوانە تەفسـیری 

001. 

بائەوەش زەخیرەی زەین و شـعوور کەیـن: فێـڵ کردنـی جـوولەکە دە ڕۆژی شـەممەدا لە 

ماسییان کە بوو بە هۆی شکاندنی ئەمـری بـاری، لە دەورانـی مووسـادا تـا دەورانـی داود هەر 

 .119-119، ل 9وام بووە. تەفسیری کەبیر، ج بەردە

سزا و تۆڵەی ئەو ئاکارە ناحەزەی جوولەکان، هەم بۆ دەروانی مووسا هەم بۆ دەروانی پاش 

، دەوێـدا بە پـانەوە هەسـت 44مووساش بووە، بۆ ڕاستی ئەو داوایە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی 

 دەکرێ: 
 66ئایەتی

َ كفََجَعلمَناَها نَ ( 66) َها َوَما َخلمَفَها َوَمومِعَظًة لِلمُمتَِّقيَ االً لَِما َبيم   یََديم
ئەوانەمان ک دنە مەیموونی دوورخ او لە ڕەسمەتی خودا، تا ببانە پەناد و عیا ەت باۆ خەڵکای 
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هەر ک دماننە ماایەی پەناد و ئامۆژکااری باۆ لە )سەردەمی خۆیان و سەردەمەکانی دوات یش، 

ئایەتەکانی دێن لەوە بەدوا مبهوڕی جوولەکەکان نیشاان خودا ت ساوان و پارێزکاران، و هەروا 

 (دەدا وەک کارەساتی مانگاکە.

 و دنیاپەرەستی زانینخۆبەزلتێوەڕامان و پێداچوونێک لە 

زانەکان واتە کەعی ئەحبار کە مەرجەعی عالەمی یەهوود بـوو لە کـاتی یەکێک لە تەورات

تە ئەو بـاوەڕەی ڕاسـتە ێـ، دەکەو دێ و دەیبیسـێ ملسو هيلع هللا ىلصخۆیدا، کاتێ خەبەری زهووری محەمـمەد

چونکە مووسا بە هۆی تەورات موژدەی هـاتنی ئەوی داوە لە ئـاخری هەمـوو پێغەمبەرەکانـدا، 

یشی پێ دەگـا ئەوەنـدەی دیـش بەقـایە دەکـا کە سەرەڕای ئەوەش ئەگەر گوفتارەکانی محەمەد

وەک خۆشەویستی ڕاستە و هاتووە. دەیهەوێ بچێتە الی و ئیامنی پێ بێنێ، بەڵم داخەکەم هەر 

دنیا ئاخرەت و باوەڕ و ئیامن تاڵن دەکا، کەعب خۆ وە دەم دنیا دەدا، دنیاش پێی دەڵـێ ئەگەر 

دەتەوێ ئەمن و شـۆرەت و نـاو و ڕێ و ڕێبـازی بـاب و باپیرانتـان لە دەس بـدەی ئەوە بچـۆ، 

ی وهەروا )ارحــم الــراحمین( خــوداش لەوێ لە ســەر ئەو خەیــاڵتە خــاوە شــەیتانییە، زیــارەت

پێغەمبەری لە دەس دەچێ، پێغەمبەر وەفات دەفەرموێ و لە دەورانی حەزرەتی ئەبووبەکریشـدا 

ی نیسـاء، تـرس 03هەر هەمان خەیاڵ، بەڵم کەم هێزتر بەو هۆیە کە دەڕوانێتە سـیامی ئـایەتی 

تووشی سزای یارانی شەممە بێ واتە مەیموون، بە کورتی دەگاتە ئەو  ەدایدەگرێ بە خەیاڵی ئەو 

و قورئان کە حەقن، با ئایەتەکە نیشـان  ملسو هيلع هللا ىلصغەی لە کلکەی تەمەنیدا ئیامن دێنێ بە محەممەدقۆنا

َْلَا ُمَصِدقًا لَِما َمَعكم ِمـن $دەین پاشان دێیە سەر کەعب:  وتُواْ الْكتَاَب آِمنُواْ بَِما نَزَّ
ُ
یَن أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
یَا أ
 
َ
َ أ ََ َها  ن نَّْلِمَب وُُجوًها َفََنُدَّ

َ
ْمـُر اّلِل َقبِْل أ

َ
ـبِْت َواكَن أ ْصـَحاَب السَّ

َ
ْو نَلَْعـنَُهْم كَمـا لََعنَّـا أ

َ
ْدبَارَِهـا أ

ئەی ئەوانەی خاوڕ  ک ێنب، )مەبەست جوولەکا  و دیانەکانن( باوڕڕ بێنن بە قورئا   «نساء»( 57# )َمْفُعوَلً 

ئینجییایش دڕکاا، بااوڕڕی تەورات و تااریری کە ناردوومانە بۆ ەیدایەتی ەەموو جیها ، ئەو قورئانەی کە 

دوورتا   ڕپێ بێنن پێش ئەوڕی مەر  یەخەتا  بگرێ و ڕووتا  ڕڕش بێت و شێوڕ و ڕوخسارتا  بگۆڕێ و 

وپڕ و وڕخەین لە ڕڕحمەت وڕکاوو پێشاینانی خۆتاا  )واتە ەااوااڵنی شاەممە( بازانن بڕیااری خاودا کاوت

  دواکەوتن دێ ە دی.بێ

ک بە یەچنـابێ لە هەر الاتـۆوی هەر شـتێک د کارەساتی کەعبی ئەحبار دەڵێ چی؟ دەڵێ

شەرتێ نەڕزابێ ڕۆژێ شین دەبێ، کەعب تۆوی باوەڕی بە حەق واتە پێغەمبەر و قورئان، دە ناو 

دەروونیدا هەبوو چنابوو فاسیدیش نەبوو سەرەنجام شین بـوو بـا لە پـاش دەورانێکـی دوور و 
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 یش بێ.ژدرێ

 شتێکی مێژوویی

تا کۆتایی دەورانی حەزرەتی عیسا، هەفـتە واتە ئەو حەوت لە دەورانی حەزرەتی مووسادا 

ڕۆژانە بەو ناوانە بوون: )شیار اول ـ اهون ـ جیار ـ دبار ـ موسی ـ عروبە ـ جمعە( مـاوەیەکیش 

پاش عیسا بەو ناوانە کوتراون، پاشان عەڕەبەکـان ئەو ناوەیـان بە شـێوەی زمـانی خۆیـان دەس 

یان. بەو ناوانە )سبت ـ احد ـ اثنـین ـ ثالثـاء ـ اربعـاء ـ کرد واتە هێنانیانە سەر زمانی خۆپێ

خمیس ـ جمعە یا عروبە( ناوی ڕۆژی جـومعە لە دەورانـی عەرەبـی جاهیلیـدا )عـروبە( بـووە 

 پاشان خودای مەزن دە قورئاندا بە )جمعە(ی ناودێر و سەبت کرد.

ن لـێ دێنـێ بەڵم پاش ئاشکرا و بەیانی عەیبەکانی جوولەکەکان دڵ پێی وابوو خودا وازیا

دیارە هەچەن سەرپێچی لە ئەمری باری بکەن بۆ دەرس و عیبەتی گەالنی داهاتوو خودا بـاس 

دەکا و نیشانی دەدا. بۆ منـوونە کارەسـاتی سـەربڕینی مانگـا، کـاتێ مووسـا بە ئەمـری بـاری 

 دەستووریان پێ دەدا کە مانگایەک بەو شکڵ و شێوە سەربڕن تاکوو قاتڵ ئاشـکرا بـێ، کەچـی

سا دەڵێن: مووسا لە باتی کارمان وو دەکەونە بەهانە و خۆدزینەوە لە ئەمر وفەرمانەکە لە ڕووی م

بۆ ڕاست کا و ڕاستیامن پێ بڵێ، گاڵتەمان پێ دەکا، کارمان لێ وە سەخت دەخا، ئەوە چـی بە 

ی بەقەرە، کە دەوێـدا 43ئیسباتی ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی  ۆسەر چییەوە؟ ئینجا ب

 گومان گومان نامێنێ:ێب
 67ئایەتی 

ُمرُ ( 67)
م
ِمِه إِنَّ اهّللَّ یََ ُعوُذ بِاهّلِل كَوإِذم قَاَل ُموََس لَِقوم

َ
َتتَِّخُذنَا ُهُزواً قَاَل أ

َ
َِبُوام َبَقَرةً قَالُوام أ نم تَذم

َ
مم أ

 
َ
نم أ
َ
َاِهلِيَ كأ

م
 وَن ِمَن اْل

ایەک ساەر بباڕن، کەکای ئەوان مووسای پێغەمبەریان پێی کوتن: خودا دەفەرموێات باا مانگا

شاااەرمی و هێناااانی فەرماااانەکەی بااااری، دەساااتیان دایە بە دەمەدەمە و بێلەبااااتی بەجێ

ئەدەبییەوە و کوتیاان: کاڵتەماان پاێ دەکەیات؟ خۆیاان لەو سەەایقەتە بەدوور دەکاا ت کە باێ

م مووسا پێغەمبەری خودایە و لە کاڵتەباازی بەدوورە، باۆیە مووسااش فەرماووی: پەناا دەکا  

 بەوەی کە تێنەکەیشتوو و نەفام بم و کەمەتان پێ بکەم.

 تێڕوانیتێکی وردبیتانە

ئەو کارەساتەی خاوەن ڕاز و ڕمووزی مانگا سەربڕینی هۆزی یەهـوود کە قورئـان سـەبتی 
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کردووە گەورەترین واقیعەیە بۆ هەرچی گەل و هۆزە نە تەنیـا هەر گەلـی یەهـوود، چـونکە ئەو 

ی دەڵێ: سەربڕین و خوێن ڕشتنی بەناحەق دەخرێتە پێناو خۆشەویستی کارەساتە ئەوە بە ئینسان

ئابڕووی دەخاتە ئەستۆ بۆ ماڵ و سامانی دنیا. وهەروا حەق فرۆشتنی بە ناجەق ڕووڕەشی و بێ

 هەتا هەتایە و دەشکرێتە دەرس و عیبەت بۆ گەالنی دنیا.

سەرچاوەی ئەو مـاجەرایە و دڵ بە پێویستی دەزانێ: ئەوە بزاندرێ و بە عالەم ڕاگەیێندرێ: 

ڕا پەیدا بووە، و ڕیشەی لە چیـدایە؟ بـۆ ئەو وڵمە دەبـێ ئەو کارەساتەی مانگا سەربڕینە لە چی

زانەکـان هەچەن چیرۆک« تبیین القـرآن»زانەکان، تەفسیری کەبیر و ڕوو بکرێتە قورئان و قورئان

دەلیالنێـک دەکەیـن ئەقـڵ لێـی بۆچوونی جۆراوجۆریان هەیە لەو بارەوە، بەڵم ئێمە ئامـاژە بە 

هەڵنەبەزێتەوە. بۆ منوونە: دوو برا دەبن ئامۆزایەکی سـامانداریان دەبـێ ئەو ئـامۆزایەش هـیچ 

میراتگرێکی نابێ بەغەیرەز ئەو دوو برازایە. دیارە ئەو دوو برازایەش کە بێ سامان دەبن دەزانـن 

ڕا بۆ سامان و دارایـیەکەی لەوەی ئەگەر ئەو مامەیان نەمێنێ ئەو سامانەی ئەو بۆ وان دەبێ، جا

دەیکوژن و الشەکەی دەخەنە نـاو زبـڵ و زاڵ، لە بەرەبەیانیشـدا هـات و هـاوار بەرپـا دەکەن، 

دەڵێن: هەرکەس مامی مەی کوشتبێ بە سزای خـۆی دەگەیێنـین. ئەو دوو بـرازایە بە خەیاڵیـان 

خەبەر لە عەداڵەتی خـودا، هەم خوێنی مامیان وەردەگرن، هەم داراییەکەی ئەو بخۆن، بەڵم بێ

 واتە ناحەق ناتوانێ سەرکەوێ لە حەق.

هێندێکیش دەڵێن: دوو برا دەبن و بابێکی سامانداریان دەبێ. کاتێ بابیان دەمرێ، ئەو دوو 

برایە کە دەبنە میراتگـری بابیـان، لە سـەر کەم و زۆری میـرات بە کێشـە دێـن، یەکیـان یەکیـان 

 دەکووژێ تاکوو ماڵەکە داگیر کا.

ڕا، وایە کابرایە دەبێ برازایەکی دەبێ، میراتی زۆری گیـر دەکەوێ لە بـابیهێندێکیش پێیان

 ئەو پیاوە تەماعی ماڵی دنیا دەیگرێ و ئەو برازایەی دەکووژێ تاکوو ماڵەکەی بە میرات بەرێ.

دنیـایەڕا گرتـووە. بە هەر حاڵ، هەر جۆر بووبێ کارەساتەکە سەرچاوەی لە تەماعی مـاڵی 

بـاز ئـارەزووی دەچێـتە کچێکـی ئـامۆزای، مـامیش هەن دەڵـێن پیـاوێکی هەوەس شهێندێکی

سامان. ئەو پیاوە کە دەبێتە برازای مـامی سـاماندار، دوو تەمـاع ساماندار دەبێ و پیاوەکەش بێ

. ئارەزووی ماڵی زۆر. هەر دوو ئارەزوو مامی پـێ 9. ئارەزووی شەهوەت 1یەخسیری دەکەن: 

اڵ تووشی ئەو کارەساتە دەبێ. دە موقابیلدا بۆخۆی پێوە دەبێ، هەم دەکوژن بە هیوای کچە و م

بۆخۆی دەچێ. هەم کچی مامی هەم ماڵی مامی، ئەو کارەساتە بە ئینسان دەڵـێ تەمـاع سـەری 
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 .113، ل 1نەبڕی، سەرت دەبڕێ. بۆ زێدە زانین ڕووکە تەفسیری ئیبنی کەسیر، ج 

 چیرۆکی مانگا سەربڕین

گوناە و تـاوان دەیتـوانی ی خودای مەزن بێ سەربڕینی مانگای بێسەر ئەو باوەڕە دڵ دێتە

قات ی کارەسات بە مووسا و عالەم بناسێنێ،   نیازێکی بەو مانگا سـەربڕینە نەبـێ، دە وڵمـدا 

دەبێ   بکوترێ دڵی پێ قانیع بێ؟ دەبێ ئاوڕ وەسەر مێژوونووسان و قوژبن و کەلێنی ئـایەت 

وا دەدەن لەسەر ئەو کارەساتە واتە مانگا سەربڕین: خودای و حەدیس وەدەرێ ئەوانیه نەزەر ئا

تەعاال دە پاڵ ئەو کارەدا واتە سەربڕینی مانگا جگە لە ئیسباتی پێغەمبەرایەتـی مووسـا بە هـۆی 

ــوعجیزە گەورەیە ــردوو( ئەوەشــ ئەو م ــردوو بە خــوێنی م ــاتنەوەی م ــان ه بە چــاوی  ی)وەگی

گایان لە باتی خودا دەپەرەست و بە خودایان دەزانی،  یەهوودیاندا داوە کە لە بیابانی قاقڕی سینا

خودای واحید و بەحەقـیه هـات خـودای نـاخودای وانـی سـەر بـڕی لە سـەر قەبـاحەت و 

کارەساتی نابەجێیان. بێ لەوەش، یەهوودیان هێندێکیان باوەڕیـان وا بـوو حەیـوانی شـیردەری 

 ڕیان مانگای پێ سەربڕین.وەک مانگا سەربڕین دروست نییە خوداش هات بۆ ئیبتاڵی باوە

ئەگەر نەختێک ڕامان و بەرجەوەنـدی دەکـار کـرێ لەو کارەسـاتە شـتانێک دێـنە دەسـت 

ویسـت قاتـ  نەی باوەڕی بە خودا توندوتۆڵ دەکەن، وەک ئەوە خودا ڕاسـتە و خـۆ ڕە  و ڕوو

دەرخا، بەڵـکە بە شـێوەی تەدبیـر و تەعلـیم و مـوعجیزە دەریخسـت تـاکوو دەرکەوێ )سـتار 

و(ی کە سیفەتی خۆیەتی دەحوبێنێ. وهەروا توانایی خۆی خودا بە عەبـدی بسـەملێنێ، العیو 

زمان، ئینسـانی مـردووی خـاوەن زمـان، وەگیـان و وەک ئەوە: بە خوێنی حەیوانی مردووی بێ

تاقـانەیە، « خودا»زمان بێنێ. ئەئەوە تەنیا لە دەس خودا دێ و بە ئەق  دەسەملێنێ: هەر یەکتایە 

سەنایە و کاروباریه دەبێ لە سەر ئەساسی عیللەت و مەعلوول  و ئەسباو و شایانی حەمد و 

بە عـالەم سـەملاند پێغەمـبەران دەتـوانن شـتانێک ئەنجـام دەن بە  یوەسیلە بێ. وهەروا ئەوەش

 یارمەتی خودا کە لە دەس غەیری پێغەمبەران نایە وەک موعجیزە بێ.

 ، دەبـێ تـی یەکێـک، کـوژەر واتە قادەپاڵ ئەو کارەساتەدا واتە کوشتنی یەکێـک بە دەسـت

بکرێ و بتوانێ و شەرع ڕێی پێ بدا میراتبەری، یا ڕێـی پـێ نەدا، بە پێـی بۆچـوونی حەزرەتـی 

شافعی قاتل لە مەقتوول میـرات نابـا و نـاگرێ. جـا ئەو قەتـ ە هەڵە بـێ یـا عەمـد بـێ. بەڵم 

ادڵێک یاغییەکی بکوژێ حەزرەتی حەنەفی دە قەت ی هەڵە و عەمددا قات  میرات ناگرێ ئەمام ع

 .937، ل 2میراتی لێ دەگرێ. بۆ زێدە زانین، تەفسیری کەبیر،   
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ئەو موعجیزەیە واتە ئاشکراکردنی قات  بە خوێنی مانگا، وەیا ب ێین بە خوێنی حەیوانێک بە 

 ۆهۆی پرینگانەوەی نەتەوی ئەو سەردەمی پێغەمبەرایەتی مووسـا لە کوشـتنی خەڵـک. ئەوە بـ

دڕ  #َولَكـْم ِِف الِْقَصـاِ  َحيَـاةٌ $پێغەمبەرییە قورئان لە جێی وان عەمەل دەکا ئەوڕۆش کە بێ 

 تۆڵەدا پرینگاندنەوڕ لە کوشنت کە مایەی حەیاتە ەەیە.

هۆزی یەهوود عادەتی بێ باوەڕی خۆیان وەال نانێن، هەتا بۆیان بکرێ دە ئەمر و فەرمـانی 

و کۆژەوەی لە سەر ئەساسی بـێ باوەڕییـان باری کە بە وەسیلەی مووسا پێیان ڕادەگا، کەندەوە 

 :43هەر تێدەخەن و لێ دەکەن، بۆ ئەو ڕاستییەی دەچینە خزمەت ئایەتی 
 68ئایەتی 

ُع نَلَا َربَّ ( 68) ِ  كقَالُوام ادم ارٌِض َوالَ ب
َ كیُبَِي نّلَا َما ِِهَ قَاَل إِنَُّه َيُقوُل إِنََّها َبَقَرٌة الَّ فَ ٌر َعوَاٌن َبـيم

 ِ َمرونَ فَ  كَذل َعلُوام َما تُؤم  افم
ئینجا کوتیان کەواتە داوا لە خودای پەروەردکاارت باکە بازانە شاێوەی مانگااکە کاۆن بێات؟ 

مووساش کوتی خودا دەفەرموێت: مانگاکە یەکێک بێت نە پی  بێت و نە کەنا،، )عاوان( واتە 

 ن.تەمەنی لە نێوان ئەو دوو ەۆنا ەدا بێت. ئینجا کوتی دەی فەرمانەکە بەجێ بێن

 سەیریان بە وردی

بەرداری بەهانە گرتن نەبن، بەرەو وەدواکەوتنیان، دەس روەک دیارە لە ڕاوێژیان و لە زۆرهە

قوونەدزە لە ئاشکرا بوونی واقیعەکە و ئیسباتی پێغەمبەرایەتی مووسا بە هۆی نواندنی موعجیزە 

ەران ئاشـکرا خەبەر لەوەی خودا سوڕی نـاحەزان بە وەسـیلەی مـوعجیزەی پێغەمـبێدەچن، ب

دەکا، ئەوجار جوولەکەکان دێن پرسیاری دیمەن و ڕەنگی مانگاکە دەکەن لە مووسا بەو خەیـاڵە 

دەرەوەی پێغەمبەران خودایـانە لەمەڕ مووسای گیر دەن و حاسیەی کەن، بێ خەبەر لەوەی وڵم

 :43کاری سەخت و گران، جا بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 69ئایەتی 

ُع نَلَا َربَّ قَ ( 61) َ  كالُوام ادم ُنَهـا ش رَاء فَاقِــٌ  لَّوم ُنَها قَاَل إِنَُّه َيُقوُل إِّنَها َبَقَرٌة َصـفم َا َما لَوم  ســریُبَِي نلَّ
 انلَّاِظِرينَ 

لەجیاتی بەجێ هێنانی فەرمان کوتیان: دەی پ سیار لە خودای پەروەردکاارت باکە کە ڕەنگای 

وێت: ڕەنگای زەردێکای تەواو بێات. هێنادە جاوان بێات کۆن بێت؟ مووسا کوتی: خودا دەفەرم

 کاوی بینەرانی پێ کەش بێتەوە.

بە پێی یاسای خاوەن شعوور و دەرکان، دەبا چیدی دوا نەکەوتبان چونکە بەشی تێگەیشنت 
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و ڕەفعــی نیــاز هــاتبووە دەســت، بەڵم دیــارە ئەوانەی کە دەیــانهەوێ خــۆ لە حەق وەشــێرن، 

و و حەق لە سەرەوەیان خـۆ دەنـوێنێ. جـا بـۆ ڕاسـتی ئەو داوایە سەرەنجام تێدەکەون دە چاڵ 

 کە دووبارە پرسیاری جووەکان دەخاتە ڕوو: 31دەچینە خزمەت ئایەتی 
 71ئایەتی 

ُع نَلَا َربَّ ( 71) ُ  كقَالُوام ادم اء اهّللَّ ََ َنا َوإِنَّآ إِن  َا َما ِِهَ إِنَّ اِلََقَر شََشابََه َعلَيم َتُدونَ یُبَِي نلَّ   لَُمهم
کاۆنی بێات؟ ئاێمە ئەوجار کوتیان یا مووسا، داوا لە پەروەردکاارت باکە بازانە مانگااکە کۆن

 سەرمان لێ شێواوە، بە یارمەتی خودا دەیدۆزینەوە.

دەبێ دڵ چاوەڕوانی خودا و مووسا بێ کە هەڵوێست چۆن دەگـرن لەمەڕ ئەو پرسـیارەش 

و، بەڵم دیارە خـودای بەسـەبر و حەکـیم وەڵمـی هـیچ چونکە بە تەواوی شارەزایی هاتۆتە ڕو 

پرسیارکەرێک ون ناکا و وڵمی دەداتەوە تاکوو بەهانەی نەمێنێ. جا بۆ وەڵمی ئەو پرسـیارەش 

 :31دەچینە خزمەت ئایەتی 
 71ئایەتی 

ِِق ا( 71) رمَض َوالَ شَسم
َ
َيَة فِيَها قَـالُوام قَاَل إِنَُّه َيُقوُل إِنََّها َبَقَرٌة الَّ َذلُوٌل تُثرُِي األ َِ َرمَث ُمَسلََّمٌة الَّ 

م
ْل

َِق فََذَِبُوَها َوَما 
م
َعلُونَ اكاآلَن ِجئمَت بِاْل  ُدوام َيفم

مووساش پێای کاوتن: خاودا دەفەرموێات: مانگاایەک بێات ئیشای پاێ نەک ابێات، زەوی پاێ 

ت ی تێادا ودانی پێ نەدێ ابێت، ڕەنگێکی دیکەی لە ڕەنگای خاۆی زیاانەکێ  ابێت، ئاوی دە ڵ

نەبێت. ئەوجار کوتیان ئێساتا کاۆنیەتی مانگااکەت ڕوون کا دەوە، ئەوجاار دەساتیان کا د بە 

 دۆزییانەوە و هێنایان سەریان بڕی. کەڕان و 

ەبـڕن. دەنـا هەر لە هەوەڵەوە مانگایەکیـان سـەر نئەو جوولەکانە نیزیک بوو لەوانە سەری 

نەدەویست. چونکە خـودا فەرمـانی پـێ  بڕیبا کاریان جوور دەهات هیچ ئەو هەموو پرسیارەی

دابوون مانگایەک سەر بڕن، واتە هەر مانگایەک با ـ پیـر نەبـا و یـا گەنـج نەبـا و یـا چـی ـ دە 

تێدا نەبوو، ئەوانە بۆخۆیان لە سـەر خۆیـان  یدەستووری خودادا نەبوو، تەنانەت زەرد و بۆریش

 قورس کرد.

ُع نَلَا َربَّك$تێڕوانیتێک لەو  َا قَالُوام ادم  جوولەکە لە مووساداوای  #یُبَِي نلَّ

دیارە دەبێ ئەوە بزاندرێ یاسای سوئال و جەواب ئەوەیە: سوئال دەبێ بۆ ڕەفعی گومان و 

ئیشکال بێ و نـابێ بە شـێوەی ئیهـانە و گـاڵتە و گەمە بـێ. وهەروا وڵمـیش دەبـێ پڕاوپـڕ و 

وئال زیاد بێ تاکوو سەربشـێوی و بەرابەری سوئالەکە بێ، نابێ بۆ غەیری ئەو بێ و ناشبێ لە س
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 تر بێ، نەگاتە بەژن وباڵی پرسیار و نەزاندرێ سوئالەکە.گومان زیاد بکا و ناشبێ کورت

پرسیارەکانی جوولەکەکـان لە حەزرەتـی مووسـا وەک ئیهـانە و گـاڵتە دەچـێ چـونکە وا 

ْن تَــْذَِبُواْ َبَقــَرةً $دەردەکەوێ هەر لە 
َ
کە خــودا دەســتوور  دا ئەوە دەردەکەوێ43ئــایەتی  #أ

دەفەرموێ مانگایەک سەربڕن، نیاز دێتە جێ، ئیدی خودای تەعاال مانگای وەسفدار نەکـردووە 

بە زەرد و بۆر و الو و پیر و ... جوولەکەکان لە سەر ئەساسی ئیهانە دەکەونە کەندەوە و کۆژەوە 

وا لە اواتە د #ََلَـا َربَّـكقَـالُواْ اْدُع $لە مووسا ئەو سـیفەتانە دێنـنە ڕوو. هەر ئەوەش کە دەڵـێن 

خودات بکە، ناڵێن داوا لە خودا بکە، بۆنی ئیهانەی لێ دەکرێ چـونکە ئەو شـێوە کـوتنە، واتە 

ت ئەو خودایەی پێی دەنازی ئەو تەرزە گوفتارە ئەوە دەردەخا: خودا ئی تـۆیە و ئـی ۆ خودای خ

 ئێمە نییە.

قاتڵە، خـوداش بـۆ ئەو هەدەفە وهەروا ڕوون و ئاشکرا هەدەف لەو جەریانەدا دۆزینەوەی 

واتە ئاشکرا کردنی سوڕەکە دەفەرموێ مانگایەک سەر بڕن، دەیجـا ئەوان دەیـاتوانی سـووک و 

ووتی نیـاز شــر ئاسان ئەو ئەمرە ئیجرا کەن تاکوو قاتڵ ئاشکرا بێ. ئەگەر ئەو مانگایە شەرت و 

رتی، لە سـەر ڕۆیشـتنی با، خودا دەیفەرموو: دەبێ ئەو مانگـایە ئـاوا بـێ. بە کـوردی و بە کـو 

جوولەکەکان لە بەر ئەوە نەبووە کە لێی حاڵی نەبـوون دەبـێ ئەو مانگـایە چـۆن بـێ؛ بەڵکـوو 

ناوەسـتێ لە موقابیـل  هەدەفیان ئازاری حەزرەتی مووسا بووە، بەڵم کـاتێ کە زانییـان مووسـا

اچاری کوتیـان: پرسیاریان هەچی ئەوان بڵێن وڵمیان دەدرێتەوە، حەکیامنە تەسلیم بوون و بە ن

 .#اآلَن ِج َْت بِاْلَِ، $
ئەگەر ورد و وریایانە دەو جەریان و کارەساتە بفکرین، بە سـێ شـتی ئەساسـی و خـاوەن 

 بەهرە دەگەین. ئەو سێ شتەش ئەوانەن:

. کار و کەسبی حەڵڵی پاک لە ئاخریەکەدا بەهرەی زۆر و بەرچاو دەدا، وەک ئەوە: گۆیا 1

ان دەبێ زۆریان بۆ باش دەبێ ئەوانیش ئەو مانگایەی بە گوێلکی بۆ ژن و پیاوێکی باش کوڕێکی

تەرخــان دەکەن لە وڵتــی بەیتوملــوقەدەس کــاتێ پیــاوە دەمــرێ کــوڕ بە فەقیــری دەمێنێــتەوە، 

دایکەکەی دەڵێ ڕۆڵە بابت گوێلکێکی بۆ تەرخان کردووی، بزانە نایدۆزییەوە؛ بیهێـنە بیفرۆشـە 

نجام کوڕە دەێ دەیدۆزێتەوە کە تەماشا دەکا گوێرەکە گەورە تاکوو لە فەقیری ڕزگارت بێ. سەرە

ئیسـڕائیلیان دیـاری کـردووە. بووە و ڕەنگیشی هەمان ئەو ڕەنـگەیە کە خـودا بـۆ مانگـای بەنی

ئەوانیش دێن لێی بکڕن کوڕەش بێ پرسی دایکی نایدا. سەرەنجام بە قیمەتێکی وایان دەداتێ کە 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

ئـاخرەتی لە  ییە خـزمەت بە دای و بـاب جـگە لە ئەجـر کوڕە لە فەقیری نەجاتی بێ. ئەدێرەدا

 دنیاشدا پێی خەنی دەبێ.

. گوێرە زەردینە کە هەدیەی باب بوو بۆ کوڕی چاک و بـاش، بـوو بە هـۆی مـوعجیزەی 9

گەورەی پێغەمبەر مووسا و ناوبانگی دەرکرد و سـەبت کـرا لە یەکێـک لە کتێبەکـانی ئاسـامنی 

 ۆ نەسلی داهاتوو تا هەتایە.وەک قورئان بێ، و هەروا بۆ دەرس ب

. وهەروا دە واقیعەی ئەو مانگایەدا ئەو ڕازە پیرۆزە دەردەکەوێ و دێتە ڕوو بۆ ئینسـان، کە 9

بەجێ کردنی ئەمری باری ڕەوایە و الزمە بۆ بەرگـری لە سـەختی کاروبـار. و هەروا گورج جێ

ێ، ناڕەوایە و نەهی لێ کراوە پرسیار زۆر لە سەر ئەمری باری بڵێی ئەوە بۆ وایە و یا دەبێ چۆن ب

وەک پرسیاری جوولەکەکان لە مووسا لە چۆنیەتی مانگاکە. ئەو مەتڵەبە ئیشاڕەی وەال کـراوە لە 

لُواْ َعنَْها ِحَّي ُيـََنَّ $ئایەتی: 
َ
ْْكْم َوإِن تَْسأ ْشيَاء إِن ُتبَْد لَكْم تَُس

َ
لُواْ َعْن أ

َ
یَن آَمنُواْ ََل تَْسأ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ُل یَا أ

ئەی ئەوانەی ئیامن اا  ەێنااوڕ،  «مائادة» (737# )ُقْرآُن ُتبَْد لَكْم َعَفـا اّللُّ َعنَْهـا َواّللُّ َغُفـوٌر َحِلـيمٌ الْ 

ئەوڕناادڕ لە شاات مەکااۆڵنەوڕ و پرساایار مەکە . بەتااایبەتی شاا ێک کە سااوودی تێاادا نەبااێ. نەبااادا 

تی ەاتنە خاوارڕوڕی قورئانادا پرسایار دڕرخس نەکەی ببێ ە مایەی ئازار و بارگرانی بۆتا . خۆ ئەگەر لە کا

لە کاتێکادا خاودا خاۆی  بکە ، خودا بۆتا  ڕوو  دڕکاتەوڕ و دڕریدڕخات. ئەوکاتە تووشی بارگرانی دڕبان

   لێی بێدڕنگ بووڕ، خودا زۆر لێبوردڕیە و خاوڕنی حییمێکی زۆرڕ.

 کارەساتی گوێرەکە

یرۆکەی سەربڕینی مانگایە دەچینە سەر بەسەرهاتی چیرۆکێکی دیکە کە هەر لەو چەشنە چ

بەو چیرۆکەی، ڕەحمەتی خۆی باس  بەڵم پێوەندییان پێکەوە نییە. بەڵم خودای مەزن دەیهەوێ

کوێرەیەکیـان بـۆ بکـاتەوە کە تـا ئەوڕۆ چەن سـاڵی دوایـیش بکا بە سەر جوولەکەکـان و گرێ

ماڵێکـدا یـا لە اوە، ئەویـش ئەوەیە: گۆیـا یەکێـک دەکـوژرێ دە ســر بەسەرهاتی ئاوا مانگا نەبی

کووچە و گەڕەکێکدا، بکووژەکەی دیاری نادا و دەرناکەوێ. هەچی ڕووی تێدەکرێ دەڵێ ئەمن 

نیم، و لە خۆی وەدوور دەخا و بە سەر یەکی دیکەیدا دەبـڕێ. دە ماڵێکـدا قاتـڵ هەر لەو چەن 

ەق کەسانە دەبێ کە دەگەڵ خەڵکەکە پرسیار لە قاتڵ دەکەن، ئەوجار خودای تەعـاال بـۆوەی ح

ون نەبێ و کەسیش نەکەوێتە تەڵە و داو، دەفەرموێ: ئەوەی شکتان لێیەتی الشـەی کـوژراوەکە 

لێکراو هەڵسوون، قاتڵ دەردەکەوێ و حاشای پێ ناکرێ. جـا بێنن بەشێکی لە لەشی دە گومان

 دەگەین: دی بەقەرە دەوێدا بە مرا39بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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 72ئایەتی 

ا  َوإِذم ( 72) ُتمم فِيَها وَاهّلُل ُُممِرٌه مَّ
م
اَرأ ساً فَادَّ  ُتُمونَ كنمُتمم تَ كَقَتلمُتمم َنفم

)دێ ەدا باسی ڕووداوێکای ساەردەمی مووساا دەکێاڕێتەوە و دەیخااتە ڕوو باۆ جوولەکەکاانی 

سەردەمی پێغەمبەرمان و پێیان دەفەرموێات(: ئەی جوولەکەکاان بیا  باکەنەوە کە یەکێکتاان 

ومڕ و دمەەاڵێ لە سەر ئەوەی کێ کوشتوویەتی؟ خودای خۆتاندا ک تانە مشتکوشت و لە نێو 

 تەعاالش ئەو نهێنییەی کە دەتانشاردەوە و ئاشک او نەدەک د، ئاشک ای دەکات و دەیخاتە ڕوو.

دیارە مووسا خۆی داوەر و سەرپەرستی ئەو ڕووداوە دەبێ بە پێی ڕێنوێنی خودا بەشێک لە 

ڵێ بە لەشی کوژراو، بکوژ ئاشکرا دەبێ. بـۆ ڕاسـتی ئەو مەبەسـتە دەما ەلەشی مانگای کوژراو 

 :39دەچینە خزمەت ئایەتی 
 73ئایەتی 

ِضَها ـرِ ضم َفُقلمَنا ا( 73) ِ كُبو ُ بَِبعم ََت َويُِري كَذل ِِ اهّلُل المَموم
ِقلُونَ كمم آیَاتِِه لََعلَّ كُُيم  مم َتعم

مااانگەیە کە سااەرتان بڕیااوە لە  بااۆ ئاشااک ا ک دناای بکااووژەکە بە پااارکەیەک لە کۆشااتی ئەو

کوژراوەکە بدەن، زیندوو دەبێتەوە و بکووژانی خۆی ئاشک ا دەکات جا بازانن خاودا هەروەک 

ئەو م دووەی زیندوو ک دەوە لە ڕۆژی خۆشیدا ئااوا ما دووان زینادوو دەکااتەوە، خاودا شاتە 

 ێ.سەرسوڕهێنەرەکانی خۆتان نیشان دەدات تاکوو هۆشیار ببنەوە و ئەە تان بب

 ڕووداوێکی گریتگ

ئەو کارەساتە واتە زیندوو کردنەوەی ئەو کوژراوە موعجیزەیەک بـوو خـودا بـۆ مووسـای 

دانی توانـا و دەسـتەڵتی خـودا کە نواند، ئەو زیندوو بوونەوەیە بەو لێدانە هۆیەک بـوو نیشـان

ەی خـودا ئێمەی ئینسان نازانین چۆنە و کەی دەکەوێتە کار و ڕێ، بەڵکـوو هێنـدە دەزانـین ئەو 

 وپڕ دەیهێنێتە دی و هیچ شتێک لە بەر دەستەڵتی ئەو قوتاری نابێ.بیهەوێ کوت

ــایەتەدا خــودا بە جوولەکەکــانی ســەردەمی پێغەمــبەر  جێگــای لــێ وردبــوونەوەیە: دەو ئ

اڵێکـدا خـۆ ئەوان نەیانکوشـتبوو، بەڵـکە حلە  کاتێک ئێاوڕ کوشا  ا ، #َوإِْذ َقتَلْتُمْ $دەفەرموێت 

ر لە کۆنەوە بوو. مەبەست لەو ئاراستە کـردنەدا ئەوەیە کە ئەو جوولەکـانەش هەر ڕووداوەکە زۆ 

 لە نەوەی جوولەکەکانی سەردەمی مووسا بوون، ئاکار و ڕەوشتیان هەر وەکوو ئی وان وا بوو.

وایە هەر زانەکـان پێیـانئەو دوو چیرۆکەی قورئان کە بەشـی زۆری قورئانئاوڕێک وەسەر 

زانای ئایینی واتە شێخ محەمەد عەبدە و شێخ عەبـدولوەهاب نەججـار  یەکن بەڵم نەزەری دوو
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 بە جۆرێکی دیکەیە. چیرۆکەکان:

ْن تَْذَِبُواْ َبَقَرةً $. 1
َ
ُمُركْم أ

ْ
 ئەوە چیرۆکی یەکەمە. «بق:ة»( 67# )َوإِْذ قَاَل ُموََس ِلَقْوِمِه إِنَّ اّللَّ یَأ

ُتْم فِ $. 9
ْ
اَرأ  ئەوەش چیرۆکی دووهەمە. «بق:ة» (73) #يَهاَوإِْذ َقتَلْتُْم َنْفساً فَادَّ

ئیسڕائیل نازڵ بـووە کە لە سەر کارەساتی بەنی 43شێخ محەمەد عەبدە نەزەری وایە ئایەتی 

دەبێ مانگایەک سەربڕن خاوەنی ئەو سیفەتانە بێ کە خودا ناوی بردوون. شێخ عەبـدولوەهاب 

یە هەر لە چەشـنی کارەسـاتی لە سـەر ڕووداوێکـی دیـکە 39نەججاڕیش نەزەری وایە ئـایەتی 

 هەوەڵ.

هەچەن دە  39ئەوانەی کە دەڵێن هەرکیان هەر یەکـن، بەڵم ئەو تەفاوەتەیـان هەیە: ئـایەتی 

هـاتووە، لەبەر کـێش پێـدانی  43، ئەمـام زۆر لە دوا ئـایەتی 43مانادا هەر یەکە دەگەڵ ئـایەتی 

دایە بەڵم 43وندا لە پاش ئایەتی و بڵز نا دە 39سیفاتی مانگاکە بووە، کەوابێ دەبێ بڵێین: ئایەتی 

بەو دەلیلە: کوشتنی زەالمەکە و نادیاری قـاتڵەکە بـۆتە هـۆی سـەربڕینی  دە مانادا لە پێشەوەیە.

ا، ســر مانگاکە. ئەو عیباڕەتە ئەوە دەردەخا و دەنوێنێ هەرکات یەکتان لێ کـوژرا و بکـووژ نەنا

 ێ و قاتڵ ناو دەبا.خوێنی مانگایەکی سەربڕاو بدەن لە کوژراو، وەزمان د

ــۆیە مانگــا دەس ــین دە شــەریعەتی مووســادا ب ــدەچێ بڵێ ــۆ ســەربڕین، وێ نیشــان کــرا ب

گوێرەکەپەرەستی لە ناو قەومی مووسادا کاری تەواوی لە سـەر بیـر و بـاوەڕ دانـابوو هەروەک 

: دای بەقەرە قســە لە ســەر خۆشەویســتی گــا دەکــا دە نــاو قەومــی گوێرەکەپەرەســت39ئــایەتی 

$ 
ُ
َل بِكْفِرِهمْ شـرَوأ ِْ باوڕڕییاانەوڕ حەزی گوێرڕکەپەرڕسا ی ئەوانەی بە ەۆی بێ ...#ُبواْ ِِف قُلُوبِِهُم الِْع

 دا دەژیان.سـر ئە لەو کاتەدا بوو کە لە می بوو،بتێکەڵ بە دڵ و دڕروونیا  

بـاوەڕ بە دووبارە ئەوەشی لـێ هەسـت دەکـرێ ئەو واقـیعەیە: بیسـەملێنێ بە ئینسـانی بێ

 ەوە، کە زیندوو کردنەوەی مردووان لە کن خودا ئاسانە.زیندوو بوون

دانــی ئەو هەمــوو نــیعمەتە بە جــوولەکە وەک نیعمەتەکــانی: نەجــات لە دەس فیــرعەون، 

هەڵقوڵینی کانیاو لە تاشە بەردی ڕەق، باراندنی گەزۆ و شـێالقە لە بیابـانی قـاقڕی سـینا، ئـاوڕ 

ڵـێ: نـابێ ڕێ بـدرێ دڵ ڕەش بـێ، ئەگەر نەدانەوەیان بۆ الی خودا و مووسا ئەوەمـان پـێ دە

هاتوو ڕەش بوو نە قسەی خودای دەبیسـێ نە دەلیـل و بورهـان وەردەگـرێ. بـۆ ئیسـباتی ئەو 

 ی بەقەرە:30ئیدیعایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 74ئایەتی 

ِ كُثمَّ قََستم قُلُوبُ ( 74) ِد َذل ِ اكفَِِهَ  كم ِمن َبعم ـَوةً َوإ
ـُد قَسم ََ

َ
وم أ
َ
َِجـاَرةِ أ

م
َِجـاَرةِ لََمـا ْل

م
نَّ ِمـَن اْل



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

بُِط ِمـنم  ُه المَماء َوإِنَّ ِمنمَها لََما َيهم ُرُه ِمنم ُق َفَيخم قَّ َهاُر َوإِنَّ ِمنمَها لََما يَشَّ نم
َ
ُر ِمنمُه األ ـَيِة اهّلِل  َيَتَفجَّ َخشم

َملُونَ  ا َتعم  َوَما اهّلُل بَِغافٍِل َعمَّ
دڵتان نەرم بێت کەکی دڵتان وەکوو بەردی  پاش کاو ک دنی ئەو هەموو شتانە لە جیاتی ئەوەی

ڕەق و ویشک بوو، هەکەن بەرد شاخی ڕەق هەن ئاوی ڕووباری لاێ هەڵادەەوڵێت و هێنادێک 

بەردی ڕەەیش هەن ئاویان لێ دێتە دەرەوە و هێندێک بەردیاش هەن لە تا پ و هەیبەتای خاودا 

و سەرکێش هیچ هەساتوو وپەت دەبن و بە زەویدا ڕۆدەکن. بەاڵم ئێوەی یاخی دەەەڵشن و لەت

بە لەشدا ناایە، هەر بۆیەشاە پەناد و ئامۆژکااری هایچ ساوودێکتان پاێ ناادا. وەنەبێات خاودا 

 ئاکاداری ئاکارتان نەبێت، هیچ ک دەوەیەکتان لە خودا شاراوە نییە.

 بەرد نەرم دەبێ؛ دڵی ڕەش نا!

ی وان حاشای ڕەقڕەقی هۆزی یەهوود: الساری و سەرەڕۆیی و دڵتێوەڕامانێک لە سەر دڵ

لێ ناکرێ، جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بکوترێ: جێی ڕامان و دامانە بۆ ئینسانی گۆشتین، کە 

بەردی ڕەق ورد و هاژ دەبێ لە ترسی ئەحکاماتی قورئان، واتە هەیبەتی خودا، بەڵم ئینسان ورد 

دەیانکـاتێ. نابێ و حەیا نایگرێ هیچ، موچڕکیشی پێدا نایە بەو هەمـوو ئامۆژگاریـانەی خـودا 

تََصـِدً، ِمـْن $بڕوانە لە قورئان و ورد بەوە لێی:  ْيتَـُه َخاِشـًعا مُّ
َ
َ َجبَـل  لََّرأ ََ نَزَْلَا َهَذا الُْقْرآَن 

َ
لَْو أ

 ِ ْمثَاُل نَ َخْشيَِة اّللَّ
َ
نااردایە ە مبا ئەگەر ئاێم «شاا:ح» (37# )ُبَها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َيتََفكـُروَن ضـَر  َوتِلْك اأْل

ئەو قورئانە سەر کەژ و کۆ، دڕتدی ئەتۆی ئینساا  ئەو کەژ و کاۆیە دڕباوونە وردڕ بەرد و ەەڵادڕوڕرین لە 

   ئەو میساالنە بۆ ئینسا  دڕرسی عیربڕتن دڕیانهێنێ ەوڕ، دڕبێ ئینسا  بیر بکاتەوڕ. %ترس و ەەیبەتی 

. واتە بەردی ڕەقـی و میسکالە هەڵسەنگاندن و بەراوەردێکی ورد و پتەوی دەو  ئەو منکوونە

هەست و شعوور و گیان، بتوێتەوە و قاڵ بـێ و حەیـا بیگـرێ و ورد و هـاژ بـێ لە بەرابەر  ێب

باکانە پەالماری هەچی هەڕەشەکانی خودا، بەڵم ئینسانی خاوەن هەست و شعوور و دەرک بێ

بە ڕاشـکاوی بکـوترێ: ئارەزوویەتی بدا و ئاوڕ وەسەر هاوار و بانگەوازەکانی خودا نەدا. دەبێ 

ڕ نییە بەردی ڕەق لە حاند ئەمەری باری، بەڵم کەڕە ئینسـانی گۆشـتی نەرم لە حانـد ئەمـری کە

 .191، ل 0ـ9اوە. بڕوانە تەفسیری کەبیر، ج شـر باری. ئەو ڕازە سەر داپۆ 

کە فەرمـوویەتی: أاََل     ملسو هيلع هللا ىلصبۆ ئێرە دەگونجێ و دەبـێ، فەرمـوودەی حەزرەتـی ڕەسـوول

ضَغةى إذا َصلَُحْت َصلََح الَْجَسُد کُل ُه، و إذا فََسَدْت فََسَد الجسُد کُل ه، أال َو ِهَي الَْقلُْب: مُ الَجَسِد لَ 

بە، دە لەشدا پارچە گۆشتێک هەیە ئەگەر ساغ و سەالمەت بێ ئەو کـوتە گۆشـتە، ئەوە  ئاگادار
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ە لەش فاسیدە و هەموو لەش ساغە و خاوەن هەستە، ئەگەریه فاسید بێ ئەو کوتە گۆشتە، ئەو 

 بێ هەستە. ئەو کوتە گۆشتەش دڵە.

 :کتێوەڕامان و لێکدانەوەیە

بەپێ الساری جوولەکەکانی دەورانی مووسای ڕاگەیانـد و بەیـانی دیارە خودای تەعاال پێ

کرد، بۆ دەرس و عیبەت و ئامۆژگاری و پەنـد وەرگرتنـی جوولەکەکـانی دەورانـی محەمـمەد 

ــا هــیچ، کەچــی جوولەکەکــانی م ملسو هيلع هللا ىلصاملصــطفی ــان نەهێن ــنە ئیامنی ــنە و دەوروبەری مەدی ەدی

ــنە حەقە،  ــیانزانی ئەو دی ــوڵامنان، دەش ــی موس ــازار و ئەزیەت ــاژاوە و ئ ــتان لە ئ ڕاشنەدەوەس

حەقە، بەڵم دڵی ڕەش و حەسادەتی دەروونیان ڕێی پێ نەدەدان بێنە سەر شـەقامی  ملسو هيلع هللا ىلصمحەمەد

 ی بەقەرە:31 حەق و حەق بڵێن؛ بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی
 75ئایەتی 

ِمُنوام لَ ( 75) ن یُؤم
َ
َمُعوَن أ َفَتطم

َ
َمُعوَن اكمم َوقَدم كأ ـِد لكَ َن فَِريٌق ِمنمُهمم يَسم َم اهّلِل ُثمَّ ُُيَِرفُونَُه ِمن َبعم

لَُمونَ   َما َعَقلُو ُ َوُهمم َيعم
 ەو ئـایەتەداپێغەمبەر هاوەڵەکانی هەوەڵیان زۆر دەدا بۆ موسوڵامن بوونی جوولەکەکـان، ل

 خودا دەفەرموێت: 

ئێوە هیواتان وایە کە ئەو جوولەکانە ببنە موسوڵامن، کۆن کااوەڕوانی ئەوە بان لە ساڵێکادا کە 

ئەوانە دڵیان ڕەەە و بە شوێن ڕاستیدا نااکەڕێن. هێنادێک لە ساەرانیان هەرکەنادە تەوراتیاان 

بەڵااگە بااوو لە سااەر دەخوێناادەوە و دەیانبیساات و لێاای تێدەکەیشااو، کەکاای پاشااان ئەوەی 

بە دەست ئەنقسەت دەیانگۆڕی، بە ئارەزووی خۆیاان دەساکارییان  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەرایەتی محەمەد

 دەک د.

 ەو ئایەتەتێوەڕامانێک لە سیام و دەروونی ئ

کە باس لە گۆڕانی بەشێک لە ئایەتەکانی تەوڕات دەکـا بەتـایبەت ئەو ئایەتـانە کە لە سـەر 

دەبێ ئێمە چـۆن بـزانین هەمـوو جوولەکەکـان ئەو  نازڵ بوون: ملسو هيلع هللا ىلصوەسفی محەمەد املصطفی

نەفەرانەی دەگەڵ مووسـا چووبـوونە کێـوی تـوور، وەک  31گۆڕینەیان کردبێ؟ وەیـا هەر ئەو 

تەسـدیقی  ملسو هيلع هللا ىلصدەڵێن: بەشی زۆری زاناکانی یەهوود بەوەی ڕازی نەبوون کە لە مەدحی محەمەد

ســەراحەت پێغەمبەرایەتــی  ئەو ئایەتانێــک هــاتنب و گۆڕیبیــانن، چــونکە غەیــری جــوولەکە بە

بەو ئەوسافانەی خودا پێی داوە تەدسـیق دەکەن و کردوویـانە و دە کتێبەکانیشـیاندا  ملسو هيلع هللا ىلصمحەمەد

 هەیە، کەوایە چۆن یەهوود بەتایبەت زاناکانیان دەتوانن شتی ئاوا ئاشکرا ئینکار بکەن.
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کاتێکی زاناکـانی  ە ڕوو:نەوە و بهێندرێنزانایانی جوولەکە نەشاردرێ بەڵم دەبێ ئەو منافیقە

جوولەکان دەگەیشتنە خاوەن باوەڕانی ئیسالم پێیان دەکوتن: ئێـوە لە سـەر ئـایینێکی ڕاسـت و 

الیەشەوە کە دەگەیشتنە ئی  ودروسنت، چونکە تەوڕات موژدەی بە هاتنی محەمەد داوە. بەڵم لە

یەتـی مـحەمەد خۆیان، پێیان دەکوتن: هـا ئەو شـتانەی کە خـودا دە تەوڕاتێـدا لەمەڕ پێغەمبەرا

کوتوویەتی، نەچن بیڵێن بە عالەم و بەوانەی هەواداری محەمەدن، نەکا دەگەڵتان بکەونە کێشـە 

و بۆڕتان دەن بە قسەی خۆتان و تەوڕاتی خۆتان. بۆ ئیسباتی ئەو داوایە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ی بەقەرە:34
 76ئایەتی 

ِیَن آَمُنوام قَالُوام آمَ ( 76) َُتَِدُْوَنُهم بَِمـا َفـَتَح اهّلُل َوإَِذا لَُقوام اَّلَّ
َ
ٍٍ قَالُوام أ ُضُهمم إَِىَ َبعم نَّا َوإَِذا َخالَ َبعم

ِقلُونَ كم بِِه ِعنَد َربِ كمم ِلَُحآُجوكَعلَيم  فاَلَ َتعم
َ
 مم أ

ئەوانەی کااتێ بە موسااوڵامنەکان دەکەیشاو، دەیااانکوت: ئاێمە ئیاموااان هێنااوە و موسااوڵامن 

کە لە نااو خۆیاناادا هەنادێکیان لەکەد هێناادێکی ت یاان بگەیشااتنایە بە باووین. بەاڵم کاتێااک 

یەکسی، دەیانکوت: ئایا ئێوە ئەوەی خودا ساەبارەت بە پێغەمبەرایەتای ماحەمەد لە تەوڕاتادا 

بۆی باپ کا دوون باسای دەکەن باۆ ئەوان، باۆ ئەوەی لە ڕۆژی دواییادا الی خاودا بایکەن بە 

شتی وا بکەن؟ ئەی نابێات هۆشاتان هەبێات بی ێاک لەوە شایەتی بە سەرتانەوە؟! کۆن دەبێت 

 بکەنەوە کە ئەوە لە زەرەرتانە؟!

 تێڕوانیتێکی هەستیارانە

دڵ دەڵــێ خــۆ نەخوێنــدەواری جــوولەکە نەیزانیــوە تەوڕات چــی تێــدا لە مەڕ حەزرەتــی 

و چی بەیان کردووە، بەڵکە ئەوەی زانیویەتی خوێنـدەوارەکانی بـوون. هەروەک بە  ملسو هيلع هللا ىلصمحەمەد

ژایی مێژوو پێشەنگی گەالن لەمەڕ دین و ئایین زانا بە کێبەکانی ئاسـامنی بـوون، هەر بـۆیە درێ

دەبێ حاشا نەکرێ ئەوەی شێخی دروسـت کـردووە هەر مەال بـوون واتە پێشـەوای ئـایینی، و 

شـیان فێـری عـالەم دینیئەوەی تەکیە و خانەقای دروست کـردووە هەر مەال بـوون، و ئەوانەی 

ا ئایینیەکان بوون. دەبێ بـوێرانە بکـوترێ وەبـاڵی نەخوێنـدەوار وە ئەسـتۆی کردووە هەر پێشەو 

 ی بەقەرە:77خوێندەوار. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 77ئایەتی 

(77 ) ُ لَُم َما ي نَّ اهّللَّ َيعم
َ
لَُموَن أ َوالَ َيعم

َ
لُِنونَ سـرأ  وَن َوَما ُيعم

کوماان خاودا خود دەریخەن و ئاشاک ای کەن بێ ئایا ئەوانە نازانن کە هەر شتێک بشارنەوە یا
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 دەزانێت و ئاکاداریەتی!؟

 ئاوڕێک وەسەر مانای ئایەتەکە بە وردی

بە ڕاشکاوی دەبێ بکوترێ ئەو ئایەتە دە زانایان دەخوڕێ چونکە ئەوانـن دەزانـن ئەگەر لە 

شکرا و نهێنی خۆ نەگۆڕن خودا ئاگاداری زاهیر و باتینە، و هەر کەسیش ئاوا نەزانێ کە خودا ئا

 دەزانێ، ئەو کەسە دۆڕاوە و تێشکاوە.

دەبێ ئەو ڕاستییە نەخرێتە بن لیچ: بە درێژایـی بـوونی ئینسـان لە سـەر زەوی دەسـتەیەک 

ی دەستەیەکەیان بەستووە لەمەڕ ئایین حەقیان بەست بۆ بەهرەیەکی کەمی دنیا چاو پیتۆڵ و چاو 

واری تەوڕات نەزانیان چاو بەسـتوون لێ حاشار داون، مەسەلەن کاتی خۆی یەهوودی خوێندە

ناوی محەمەد و وەسـفی محەمەدیـان لـێ حاشـار داون و کوتوویـانە دە تەوراتـدا نیـیە باسـی 

محەمەد، هەروەک ئێستێ زۆر شت دە قورئاندا نییە و دەڵێن هەیە و زۆر شـتی تێـدایە و دەڵـێن 

ەقـا نـاکەی. بـڕوانن لە بـابی نییە. منوونە زۆرن. ئەگەر زانا بی دەزانی، و ئەگەر نەزانیش بی، ب

متشابهات، و بابی حایو حوو، لە خۆدان و ... بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئـایەتی 

 ی بەقەرە: 33
 78ئایەتی 

لَُموَن الم ( 78) ِمُيوَن الَ َيعم
ُ
َماِِّنَّ َوإِنم ُهمم إاِلَّ َيُظُنونَ كَوِمنمُهمم أ

َ
 َتاَب إاِلَّ أ

خوێناادنەوەیەکی تەوڕات هیچاای تاا  نااازانن، و دەوارن، جااگە لە ڕەشهێناادێک لەوانە نەخوێناا

ڕاست و درۆ لێک ناکەنەوە. وا دەزانن تەوڕات تەنیا کەن ئاوات و خواستێکە بۆ ڕزکار بوون 

 لە سزای خودا، بۆیە هەموو تێگەیشتنیان هەر وەهم و خەیاڵە.

 ئاوڕدانەوەیەک

ئەوە بە ڕوونـی دێـتە بەرچـاو و  33و  33دەبێ بکوترێ و بڵێین: لە سیامی ئەو دوو ئایەتی 

ـــوون  ـــتە ب ـــوود دوو دەس ـــان لە زاری 1دڵ: یەه ـــدەوار هەر چاوی ـــتەیەکیان نەخوێن . دەس

. دەستەیەکیشـیان خوێنـدەوار و 9خوێندەوارەکان بووە و گوێیان ڕاداشـتۆتە وان، وەک ئەوڕۆ، 

تەعبیـر کـردووە ولە  نەویست و دنیاپەرەست، ئەحکاماتی تەوڕاتیان بە وازی خۆیانزانا و حەق

حاشـاریان داون لە عـالەمی  و و ئەوسافی ئەو کە بە زبانی خۆیان زانیـون ملسو هيلع هللا ىلصبابەت محەممەد

وەیا گۆڕیویانن. ئەوانە چاوی نەخوێندەوارەکانیان بەستووە هەر ئەوەشە بۆتە هۆی ئەوڕۆ دنیای 

بە ڕوونــی  «انعــام»ی 113ئــایین چەن قــوتبە. واتە چەن مەزەب، چەن تیــرە، ئامــاژەی ئــایەتی 



 330تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

ْمـُرُهْم إَِل اّلِل ُثـمَّ $ئەوەمان پێ دەڵێ: 
َ
َمـا أ ء  إِنَّ قُواْ ِدینَُهْم َواكنُواْ ِشيًَعا لَّْسَت ِمنُْهْم ِِف ََشْ یَن فَرَّ ِ إِنَّ اَّلَّ

چە  بەڕاس ی ئەو کەسانەی کە ئایینەکەی خۆیانیا  کاردووڕ بە  «انعام»( 748# )یُنَبِ ُُهم بَِما اكنُواْ َيْفَعلُوَن 

خۆشیا  بوونەتە چەند قۆڵ و تاق  و کۆمەڵێک جیاواز لە یەکرت، وڕکوو جوولەکەکا  و دیانەکا ،  بەش و

وایا  لێ قەومابوو؛ دڕگەڵ ئەوڕش ەەر الیەکیا  الیەکەی دی بە لە ئایین دوور و وێو دڕزانی. جا خودا بە 

ساز  گوما  کە ئایینە، ئەوانەش بێپێغەمبەری رەرموو بە ەیر شێوڕیەک ئەتۆ لەوانە نی، ئایینی تۆ ڕاس 

   دڕکەونە دڕس خودا.

 ی بەقەرە بۆ ڕاستی ئەو مەبەستە:71دەچینە خزمەت ئایەتی 
 79ئایەتی 

یَن یَ ( 79) ِ وام بِـِه َثَمنـاً كُتُبوَن الم كفََويمٌل لَِّلَّ ـََتُ یمِدیِهمم ُثمَّ َيُقولُوَن َهـَذا ِمنم ِعنِد اهّلِل لِيَشم
َ
َتاَب بَِ

ا قَلِيالً فَ  َُّهم ِممَّ ا یَ كَويمٌل ل َُّهمم ِممَّ یمِدیِهمم َوَويمٌل ل
َ
 ِسُبونَ كَتَبتم أ

ئەوانەی دەستکاری تەواڕت دەکەن و لە پێناو دەستەبەر ک دنی ەازانجێکی ماددی کەمدا ەسە 

هەڵبەسساوەکانیان بە ەسەی خودا لە ەەڵەم دەدەن، وەیل باۆ ئەوانەیە. ئەوانە بە هاۆی ئەوە کە 

نەتەوە و دەڵاێن ئەمە ەساەی خاودایە و لە الیەن ئەوەوە نێا دراوە، هەروەهاا بەو باڕە نووسیویا

بەهایە کە بەو کارە دەستیان دەکەوێت، بە هۆی ئەو تاوانەیانەوە وەیبیاان سامانە کەم ن ب و بێ

 بۆ هەیە. 

 چوون(.)وەیل واتە فەوتان و بەهیالک

بارانە ا ئاماژە وەالی ئەوەیە: ئەو تاوانسێ جاران دەو ئایەتەد« ویل»ئەو دووپاتە کردنەوەی 

 ئەو سێ گوناهە خراپانەیان کردووە.

 36تێوەڕامانێک لە سیامی ئایەتی  ئاوڕدانەوە و

زەمانێ جوولەکە بتوانن و غیرەت بکەن تەوڕات بگۆڕن سـەبارەت بە نەناسـینی پێغەمـبەر 

 دەبێ دەگەڵ غەیری چۆن بن؟ ملسو هيلع هللا ىلصمحەمەد املصطفی

ەهرەی بێ بنەمای دنیایان پێ چاتر بێ لە قازانج و بەهرەی تاهەتـایی ئەوانەی کە قازانج و ب

گومان ئەو جۆرە کەسانەش وەک دیارە و بەرچـاون ڕۆژی ئاخرەت، نەزانن بە عاقیبەتی کار. بێ

لە زانایانن بە زۆری، وەک زاناکانی هۆزی جوولەکە ئایـاتی تەوڕاتیـان دەگـۆڕین بـۆ قـازانجی 

دەواریان دوا کەوێ، ئــایینی ئیســالمیش پەرە نەســتێنێ. بەڵم دنیایــان تــاکوو عــالەمی نەخوێنــ

خەبەر لەوەی حەق ناشاردرێتەوە و وەبن لیتە و لێزماوی قوڕاو و چڵکاوی کەسافەت بازاڕی بێ

ناکەوێ. هەچی دە مڵکی حەقیقەتدا چنابێ، سەر هەڵدەدا و دەڕوێ کاتی خۆی. ئەگەرچـی بە 
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ەهوودە، بەڵم دە واقیعـدا دەگەڵ هەمـوو پێشـەوا و ڕواڵەت خودا ڕووی باسەکەی لە زانایانی ی

 تی بەتایبەت زانا ئایینییەکان. تیەقەتارانی دنیای بەشەریەپێش

جوولەکەکــان بە پێــی ئــایەتی پێشــوو هەســتیان و باوەڕیــان ئەوە بــوو کە ئــاوری دۆزە، 

 ڕۆژانە نامانسووتێنێ و ئەگەر بشامنسووتێنێ هەرچەن ڕۆژێک دەبێ ئەو سـووتانە واتە ئەوەنـدە

گوێرەکەمان پەرست، پاشان عەزاب الدەچێ لە سەرمان. دەبێ ئەوەمان باوەڕ بێ سزا بە پێی  بێ

کردارە هەروەک پاداشیش بە پێی کردار و ئاکارە. بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئـایەتی 

 ی بەقەرە:31
 81ئایەتی 

یَّاماً ( 81)
َ
َنا انلَّاُر إاِلَّ أ َد ُ  َوقَالُوام لَن َتَمسَّ ًدا فَلَن ُُيملَِف اهّلُل َعهم ُتمم ِعنَد اهّلِل َعهم َذم َّتَّ

َ
ُدوَدةً قُلم أ عم مَّ

لَُمونَ  مم َتُقولُوَن لََعَ اهّلِل َما الَ َتعم
َ
 أ

: ئااخۆ خاودا بەڵێنای پاێ ەۆژێ، ئەویاش کەم. بێا  ڕ وشامن نابێئ مەکین کەند و دەش ێن: ئاک  ت

ساەر خاودا  یەوه ەساه لەیایاان هەر لاه نەزان –که خودا له بەڵێنی خۆی پاشگەز ناابێ  –داون 

  دەکەن؟

ســەیر لەوەدایە ئەو جوولەکــانە وێــڕای ئەو هەمــوو خراپەکــاری و نافەرمــانیەی خــودا و )

هەڵبـژاردەی خـوداین و چەن ڕۆژێکـی کەم دەیانکوت: ئـێمە گەلـی  (پێغەمبەرەکانیان، کەچی

پێیان بڵێ ئایا  ملسو هيلع هللا ىلصموێت: ئەی محەمەدنەبێت ئاگرمان بەرناکەوێت. ئینجا خودا بە پێغەمبەر دەفەر 

ئێوە پەیامنتان لە خودا وەرگرتووە کە چەن ڕۆژێکی کەم نەبێت ئاگر ناتانسووتێنێت؟ خۆ ئەگەر 

وابێت ئەوە یەقیـنە خـودا پەیامنـی خـۆ ناگۆڕێـت و دەیبـاتە سـەر. یـا ئەوە هەر قسـەیەکە ولە 

لە الیەن « وەحی»ی وا دەبێت بە خۆیانەوە و بەبێ زانین بە دم خوداوە هەڵیدەبەسنت. چونکە شت

هەڵبەستی خۆیـانە خوداوە ڕابگەیێندرێت، جا کە لە وەحیدا ئەوە نەبێت، ئیرت ئەوە مانای وایە دم

 و لە خەیاڵی پووچەڵی خۆیان زیاتر نییە.

 34بوونی ئایەتی چۆنیەتی ناز  ئاوڕێک وەسەر

گاڵتە و گە  دەچـنە خـزمەت  گۆیا تاقمێک لە زانا و دانا ئایینیەکانی جوولەکە بە عینوانی

زمی دەگەڵ دادەبەس  و دەڵێن: ئەوە شەرم و حەیا بکەن، بە بێحەزرەتی ڕەسوول ڕووبەڕوو بە

ئێمە ناچینە دۆزەخ و ئەگەر بشخرێینە دۆزەخ لەوەندە ڕۆژانەی کە گوێرەکەمـان تێـدا پەرەسـتوە 

دە موقابیلـدا  ملسو هيلع هللا ىلصوولزیاتر ناخرێینە تێ، پاش ئێمە ئەتۆ دەخـرێیە نـاو دۆزەخ. حەزرەتـی ڕەسـ
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باوەڕ بـۆ هەمیشـە دە دۆزەخـدا بێ یدەفەرموێ خوار و خراو حاڵی بوون، وا نییە. بەڵکە ئێوە

دەمێننەوە، قەڵتەی دۆزەخوو دەخرێتە ئەستۆ و کەسیه بەجێی ئێوە نـاخرێتە دۆزەخ. دەشـ ێن 

 .998ل  ،9: خەفە بن، واتە بێدەنگ. بڕوانە تەفسیری ئیبنی کەسیر،   حەزرەت پێی کوتوون

 گورزێکی قورس و توندە لە ملبۆز و لەوسی جوولەکەکان دەدرێ. 80ئایەتی 

تونـدتر و ڕاشـکاوانەتر  89خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم دەیهەوێ دووبارە بە ئایەتی 

ەوێنێ و هەسیان داتەوە کە هەچی دڵـی خـاوەن هەسـتە قەنـاعەتی پـێ بکـا. ئەوەش سـر تێیان

 ئایەتەکە:
 81ئایەتی 

لَـئِ كََل َمن بَ ( 21) وم
ُ
َحاَيتم بِِه َخِطيـَئُتُه فََ

َ
ونَ  كَسَب َسيَِئًة وَأ َحاُب انلَّارِ ُهمم فِيَها َخادِلُ صم

َ
 أ

نەخێاا ، وا نیاایە کە ئەوان دەی ااێن. بەڵکااوو هەرکەسااێک خاا اپە بکااات و خ اپەکااانی لە بەر 

دا دەمێنانەوە، زۆرییان دەورەی بدەن، ئەو کەسانە هاوەڵی ئااک ی دۆزەخان و هەتاا هەتاایە تێیا

کونکە کۆبوونەوەی کوناهە بە شاێوەیەکی وا کە لە هەر کاوار الوە دەوری لاێ داباێ ئەوە وا 

 هەتایە دەبێتە هاوڕێی ئاک ی دۆزەب.هەتادەکات ئەو کەسە لە ئیامن دەرکات و ئیس 

دەبێ ئینسافەن ئەوە بسەملێندرێ چاکە بە خراپە وەگـۆڕدرێ و ئەوەش بزانـدرێ کە چـاکە 

دا دیـاری 31خراپە، دەبێ سزای ئەو کەسانە هەر ئەوە بێ کە خـودای مەزن لە ئـایەتی  چاترە لە

وَن $کردووە:  ْصَحاُب اَلَّاِر ُهْم ِفيَها َخادِلُ
َ
ْولَـ ِك أ

ُ
  ئەو کەسانە ەاوڕڵی ئاگری دۆزڕخن تا ەەتایە. #فَأ

َْ َسـيِ ًَة بََل َمن ك$ئاوڕدانەوەیەک وەسەر ئەو یاسا گشتیەی باری تەعاال کە دەفەرموێ  َسـ
َحاَطْت بِِه َخِليـ َتُهُ 

َ
واتە هەرکەس بە بەردەوامی لە سەر تاوان کردن دامەزرێ، بە تەئکیـد  #... َوأ

 دۆزەخە. دەشبێ ئەو تاوانانە عەمد بن.  انئەو کەسانە بۆ هەمیشە جێگای

ئاوا و هەستە دەکا: مادام حاڵ و ئەحواڵی خراپەکاران لە ڕۆژی ئاخرەتدا ئەوە دڵ بە هەستە

عەزاب و دەرد و ئازار و ڕەنج بێ، دەبێ حاڵ و ئەحواڵی چاکەکـارانی خـاوەن ئـیامن و بـاوەڕ 

چۆن بێ؟ بۆ وڵمی ئەو هەستە دەبێ ڕوو بکرێتە بارەگای باری چـونکە ئەو غەیـبە لە زانسـتی 

 وڵمی ئەو بابەتەی تێدایە: 39ئەودایە. ئایەتی 
 82ئایەتی 

ِیَن آَمُنوام َوَعمِ ( 82) ولَـئِ وَاَّلَّ
ُ
ِْ أ اِْلَا ونَ  كلُوام الصَّ َنَِّة ُهمم فِيَها َخادِلُ

م
َحاُب اْل صم

َ
 أ

ئەوانەی خاوەن ئیامنن و ک داری کاک و پاکیشیان هەیە ئەوانە هااودەمی بەهەشاو و تێشایدا 

 بە یەکجاری دەمێننەوە، )پاداش بە پێی ک دەوەیە(



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

 32ڕامان لە ئایەتی 

ــایبەت بە نەتەو  ــانی ت ــیامی ئایەتەک ــاو و دەردەکەوێ، لە س ــتە بەرچ ــوود، وا دێ ەی یەه

بەش لە هەست و خوسـت و شعوورترین گەلی دەوران بن، بێترین و بێترین و نەبیسنائەهل

شت دۆڕاو، چونکە ئەو نیعمەتانەی خودا بەوانی بەخشیوە سـەرەڕای السـارییان، دە ژمـار سـر 

ڕا ەنجام داوە لە سەر ئەو حـاڵەشنایەن و لە بەرابەر هەر نیعمەتێکدا ناشکوری و سەرپێچییان ئ

خودا جارجار نیشانەی داونی بۆ وەی چاک بـن. کەچـی هەر خـرابرت و السـار جـووڵونەوە. 

مەسەلەن پاش ئەو هەموو السەری و خیرەسەرییەی وان خودا دێنێ پەیامنێکی دیکەیان دەگەڵ 

ییە دەچیـنە خـزمەت ئەدەبانە دەیشکێنن. جا بۆ ئەو ڕاسـتشەرمانە و بێدێنێ کەچی زۆر بێپێک

 : 39 ئایەتی
 83ئایەتی 

َْ بَـِِّن إِ ( 83) نَا ِميَثـا
َخذم
َ
َ  ســرَوإِذم أ َسـاناً َوِذي المُقـرم یمِن إِحم ُبـُدوَن إاِلَّ اهّللَّ َوبِـالموَادِلَ ائِيَل الَ َتعم

ََتاََم وَالمَمَسا ـالَةَ َوآتُـوام كوَالم قِيُمـوام الصَّ
َ
ناً وَأ مُتمم إاِلَّ قَلِـيالً اكالـزَّ ِي َوقُولُوام لِلنَّاِس ُحسم ةَ ُثـمَّ تَـَولَّ

رُِضونَ كِمن نُتم ِمعم
َ
 مم وَأ

ئەی پێغەماابەر وەیااادی جوولەکەکااان خەوە کە ئااێمە لە ڕێگااای مووسااا و پێغەمبەراناای دی 

پەیاموان لێ وەرک تن کە جگە لە خودا هیچ کەپ و هایچ شاتێکی دی نەپەرەساو و بە کااک 

باکەن و هەروا دەکەد خزماان و هەتیاوان و هەژاران، و دەکەد  دەکەد دایک و بابیاان ڕەفتاار

بن و هەروا نوێ ان بکەن و زەکاتی بدەن. بەاڵم ئەوان هاتن خەڵکدا خۆش کوفتار و پاک ک دار 

ڕێگاای سەرکەشای و یاخیگەرییاان  و بە زۆری پشتیان ک دە ئەو پەیامنەی خاودا و شاکاندیان

 ک تە بەر.

 مافی هەژاران

دە دەڵێ کەسێک چاکەی بۆ دای و بابی نەبێ، چاوەڕوانی چـاکەی لـێ شێخ محەمەد عەب

ناکرێ، و هەرکەسێکیش ئیتاعەی خودای خۆی نەکا، چاوەڕوانی چاکە و ئەمینی و ڕاستی لـێ 

 ناکرێ. 

ئەوجار خودای تەعاال مافی هەقی هەژاران دە ئایەتەکەدا باس دەکـا کە دەبـێ بپـارێزرێن، 

ە سەر نامێنێ وەزیفەی موسوڵامنانە لە جێـی سـایەی بابیـان چونکە هەتیو سایەی فێنکی بابی ل

ببنە سایە بۆیان و هەر بە ئاداب و تەربیەتی ئیسالمی دەبێ تەربیەت بکرێن. دەنا بێ بەند و بار و 

 ئەدەب دێنە ناو کۆمەڵگای بەشەر.بێ
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مـر ئەوجار خودا دێنێ باسی داماو و هەژاران دەکا کە دەبێ چاوەدێرییان بکرێ، ئەوجار ئە

دان چـونکە نـوێژ وەسـیلەی لە خـودا غافـڵ نەبـوونە، هەروەک دەکا بە نـوێژ کـردن و زەکـات

دان لە ئایینی دان وەسیلەی وەحدەت و هاوکاری کۆمەڵە دەگەڵ یەک، و تەنانەت زەکاتزەکات

یەهوودیشدا بووە بە شێوەی ئاینی خۆیـان. چـونکە زەکـات هەوێنـی بـرایەتییە دەگەڵ یەک کە 

 داپارچەگی کۆمەڵ شەرتێکی ئەساسـییە، ئەوەنـدە هەیە گۆیـا لە ئـایینی یەهـوودئەوەش بۆ یەک

بە هەژاران و دامـاوان و دەبایە بدرایە بە نەوەکانی هاڕوون پێشەکی، جـا پاشـان بـدرایە زەکات 

پارچە زەوییەک تەرخان کرابا بۆ هەژاران هەچی لێی پەیدا ببا بـۆ هەر لە توولی حەوت ساڵندا 

دەبێ بڵێین دە هەموو ئایینەکانی ئاسامنی حەول دراوە بۆ یەکپارچەگی کۆمەڵی هەژاران دەبوو. 

 بوون زۆر ڕێگا و شوێن دامەزراوە.ئینسان و بۆ هاوکاری و دەگەڵ یەک

 ئاوڕدانەوەیەک

بە شێوەیەکی بەرباڵو قسە لە عەهد و  30و  39وەک دیارە و هەستی پێ دەکرێ ئایەتەکانی 

ڕائیل دەکەن. ئەو دوو ئایەتە پایەکانی ئایینی ئیسالم هەچی هەیە ئیسپەیامن دەگەڵ قەومی بەنی

شـەریک . لە سەرەتاوە ئایەتەکە دەڵێ بە یەهوود غەیـرەز خـودای بێ1لە خۆ دەگرن. مەسەلەن 

بوون دەگەڵ کا بە چاکەئەو ئایەتە پاشان ئەمر د. 9کەس مەپەرەسنت وپاڵ وە قودرەتی ئەو دەن. 

سـازین دەبـێ ئەو کارخـانەیە بپـارێزرێن و اب کارخـانەی ئینساندای و بابان، چونکە دای و بـ

وکەس . ئەو ئایەتانە دەڵێن دەبێ ئاوڕی بەخێر و بەچاک وەدرێ بۆ الی خزم9ڕێزیان بگیردرێ. 

. ئەو ئایەتە دەڵێ نوێژ بخـوێنن، 0نەوا. کە ئەوانە ئەعزای لەشی کۆمەڵن. و هەتیو و هەژار و بێ

دەگەڵ خـودایە، دیـارە یـادی خـودا و مالقـاتی خـودا بەرەو  چونکە نوێژ وەسـیلەی پێوەنـدی

. ئەو ئـایەتە دەڵـێ: زەکـات بـدە چـونکە زەکـات هەوێنـی یەکپـارچەیی و 1سەعادەتت دەبـا. 

 گرتوویی کۆمەڵی لێ دەکەوێتەوە.یەک

بەرەو هەستێکامن دەگێڕنەوە کە دەبـێ ئەو هەسـتە لە  39هێندێک لە جومەالتی ناو ئایەتی 

دەنێ و خیالفی خودایەتی خـودایە، داڕەوا نا . خودای مەزنیش ئەو هەستە کە بە پێشدا هەبووبێ

ئەوەمان پێ دەڵـێ کە  #ََل َتْعبُُدوَن إَِلَّ اّللَّ $ئەمر بە لێ دوورکەوتنەوەی دەکا. میسال: جوملەی 

لە پێشدا بوون کەسانێک غەیری خودایان لە جیاتی خودا پەرەستووە، وەک هێندێک لە یەهـوود 

َوقَالَـِت اْْطَُهـوُد ُعَزيْـٌر اْبـُن اّلِل $ا کە خودای تەعاال بەیانی حاڵیان دەکا و دەفەرمـوێ: و نەسار 
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جوولەکەکا  کوتوویانە عوزڕیر کوڕی خودایە، وەەروا  «تەوبە»( 23# )َوقَالَْت اَلََّصارَى الَْمِسيُح اْبُن اّلِل 

  رەلەکانیش واتە نەسارا کوتوویانە مەسیح ڕۆڵەی خودایە.

دای تەعاالش بۆ پووچەڵ کردنەوەی ئەو عەقیدە و باوەڕەی یەهوود و نەسارا و بەرگری خو 

  عەبدایەتی بۆ خودا نەبێ نەیکە . #ََل َتْعبُُدوَن إَِلَّ اّللَّ $لە پەرە ستاندنی ئەو فکرە هات فەرمووی: 

یِْن إِْحَساناً $هەروا لە جوملەی  ئەو  بکە  و چاک بن.واتە دڕگەڵ دایک و بابوو چاکە  #َوبِالَْوادِلَ

جوملەش ئەوەمان پێ دەڵێ هێندێک هەبوون ڕێزیـان لە دای و بـاب وەالنـاوە ئەو جـۆرەی کە 

دەبێ ڕێزیان لێ بگیردرێ نەیانگرتووە، جـا بـۆیە فەرمـووی: دەبـێ چاکەیـان دەگەڵ بکـرێ و 

 ڕێزیان بۆ داندرێ.

 یادێک لە ڕێاگرتتی دای و باب

 حەزرەتی عومەر و ژن

ەتــی عــومەر دە حــاڵی تەوافــدا دەبــێ چــاوی دەکەوێ بە ئافرەتێــک کە دەگێــڕنەوە حەزر 

پیرەپیاوێکی لە قەڵندۆشی خـۆی بە چارشـێوی خـۆی بەسـتۆتەوە و قـایم کـردووە و تەوافـی 

تێ هەلێـک بڕەخسـێنێ لەو ەفحەزرەتی عومەر کە ئەوەی ئاوا چاو دەکا، دەخکەعبەی پێ دەکا. 

تەی، کە ئەو پیاوە پیرە کێیە و چی تۆیە وا ئەو ڕێـزەی شوێنەدا ئەو جەریانەی پرسیار کا لەو ئافرە

کە ئەو تەربـیەتە جـوانەت لـێ وەدەس هێنـاوە.  یلێ دەگری. و هەروا ئەتۆ خەڵکی کـام وڵتـ

سەرەنجام حەزرەتی عومەر ئەو ژنە ون ناکـا و دەیقـۆزێتەوە و خـۆی دەگەیێنێتـێ. پـاش تەواو 

چی تۆ؟ وا ڕێـزی لـێ دەگـری و ڕەحمـی بـۆ  بوونی تەواف لێی دەپرسێ: ئەو پیاوە پیرە دەبێتە

بەکار دێنی؟ ژنە دە وەڵمیدا پێی دەڵـێ: ئەتـۆ زیـاد لەو هەمـوو عـالەمە کێـی وا پرسـیاری ئەو 

جەریانەی لە من دەکەی؟ حەزرەتی عومەر دەفەرموێ: ئەمن ناوم عومەرە خەلیفەی ئیسالم، جا 

ە ئەو میارێکی بە کۆڵی خـۆی هێنـاو ئەوجار ژنە بە هەستەوە پێی دەڵێ: ئەوە بامبە بە منداڵی ج

وای تەمەن درێژی بۆ کردووم. ئەمنـیش ئێسـتێ کە ئەو لە اماڵە پیرۆزە و تەوافی پێ کردووم و د

تاقەت کەوتووە، وا من بەهێزم دەمهەوێ ئەو قەرزەی بدەمەوە، جگە لەوەی کە لە الیەن خوداوە 

ارەسـاتەش ئەوە بـوو: بارەهـا ەساسی ئەو کدەستوورم پێ دراوە چاکەی دەگەڵ بکەم و هەروا ئ

دەمبیست لێی دەیفەرموو خۆزگە جارێکی دیش تەوافی ماڵی خـودام بە نسـیب بـایە، ئەمنـیش 

هاتەوە یادم کە لە کاتی خۆیدا ئەو ئەمنی بە کۆڵ و شان هێناوەتە ئێرە. دەبـێ ئەمنـیش ئەوی بە 
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توانی ێنـام. دەشـمخێـر بـوو خـوداش هیـدایەتی دام و ه کەتەەکۆڵ بێنمەوە ئێرە. جا چونکە نی

وڵخی بۆ بەکرێ بگرم بەڵم دەمزانی لە سەر وڵغ خـۆ ڕانـاگرێ. هەر دەبـێ بە کـۆڵ بـێ. دە 

َجزاِک اللـُه َخیـراى مقابیل ئەو بەیانات و بەسەرهاتە حەزرەتی عومەر زۆر بە سۆزەوە فەرمووی: )

هُ  جـێ هێنـاوە. ژنەش لە گومان حەقت بەواتە خودا جەزای چاکەت داتەوە، بێ (لََقْد َوفیِت َحقَّ

ژنە لە  (و یَود  حیايت و أنا اَْحِملَُه و أُودَّ َموتَهُ ما َوفیتُُه و ما اَنَْفْقتُُه ْلنَُّه کان یَْحِملَني وڵمدا دەڵێ: )

وڵمی حەزرەتی عومەردا دەڵێ: ئەی خەلیفەی ئیسالم، وەک دەفەرمووی حەقی خۆت بە جـێ 

بابەم بەجێ نەهێناوە و تەنانەت نیوەشم بەجێ نەهێنـاوە. هێناوە وا نییە، چونکە ئەمن حەقی ئەو 

چونکە ئەو بابەم بە منداڵی کە بە کۆڵی خۆی هێناومی بۆ ئێرە، ئەو دوعایەی بۆ من کـردووە کە 

تەمەنم درێژ بێ، ئەمام ئێستێ دوعای بۆ دەکەم کە تەمەنی تەواو بێ. دووبارە حەزرەتی عـومەر 

ی ڕژاند و ڕووی کردە ژنە و فەرمووی: یاڕەبی چـۆنی بـۆ تـۆ بەو بەیاناتە بەجێیە داما و فرمێسک

ی. بـۆ زێـدە زانـین بـڕوانە لە ، و دەرسیشـم لـێ وەرگرتـباشە و چاکە، خودا ئاوات دەگەڵ بکا

 ، تەفسیری ڕازی، مەوزووعی ئەو ئایەتە.«تبیین القرآن»تەفسیری 

ێزگرتنیـان پێویسـتە. کۆدەنگی زانایان لە سەر ئەوەیە: دای و باو کافر بن یا موسوڵامن، ڕ 

 (1ـ2)تەفسیری کەبیر،   

لە سیامی ئایەتەکانی قورئان دەردەکەوێ و هەست پێ دەکـرێ بە تەواوی کە جـوولەکە لە 

ئەندازە بە دەر یاخی و سەرەڕۆ بن، نەبیسەر و السـار، کەچـی دەکەڵ ئەو حـاڵەتە ناحەزەشـیان 

 کردوون.بەش هەر نەخودا ئاگاداری کردوون، لە نیعمەت و بەخششی بێ

دا هەشت شتی بابەتی کۆمەڵیەتی، ئایینی، ئەخالقـی وەیـادی جوولەکەکـان 82لە ئایەتی 

، چها شتی 82دەخاتەوە کەچی هیچیان بایخێکیان پێ نەدان و هەروا لە دوو ئایەتی پاش ئایەتی 

بەست دەکا کەچـی زۆر بەبـێ شـەرمانە پێشـێلی دەکەن. دیـارە ئەو دیکەیان خودا دەگەڵ گرێ

کارانەی جوولەکە وا نیشان دەدا کە بە هیچ جۆر جوولەکە قابیلی ئیسالح نین، بۆ ڕاستی جۆرە ئا

ی بەقەرە خـودای تەعـاال دەوانـدا هەنگـاو بە 85و  81ئەو ئیدیعایە دەچینە خزمەت ئایەتەکانی 

 هەنگاو السارییەکانیان ڕادەنێ و نیشان دەدا:
 84ئایەتی 

نَا ِميَثاقَ ( 24) َخذم
َ
َ كَوإِذم أ ـفِ مم الَ ش نُفَسـكوَن ِدَمـاءكسم

َ
مم ُثـمَّ كم ِمـن ِدیَـارِ كمم َوالَ َُّتمرُِجـوَن أ

َهُدونَ  نُتمم شَشم
َ
ُتمم وَأ قمَررم

َ
 أ

بی  بکەنەوە لەوەی لە تەوڕاتدا پەیامنم لێ وەرک تن کە خوێنی یەکسی نەڕێ ن و هیچ کەسێک 
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ن پەسااند کاا د و بەدەر نەکەن، ئەی جااوولەکینە! ئێااوە بۆخۆتااان ئەو پەیامنەتااالە خۆتااان ماااد

 شاهیدیتان دا لە سەر کاکی پەیامنەکە.

ئەوس و  :پەرەسکتئاوڕێک وەسەر کارەساتی ناڕەوای دوو هکۆزی عەڕەبکی بت

 خەزرەج 

پێش ئیسالم لە شاری مەدینە ئەوانە دوژمن بە یەکـرت بـوون و هەمیشـەش لە شـەڕدا بـوون 

و « بنو قریظـة»، «بنو نضیر»جوولەکە تێدا بوو وەک تایفەی  یدەگەڵ یەکرت وسێ تیرەی دیکەش

دەگەڵ تیرەی ئەوس هاودەست « بنی قریظة»و « بنو نضیر»تیرەی یەک و دوو واتە «. بنو قینقاع»

و هاویاری یەکرت بوون. تیرەی سێ واتە قینقاع دەگەڵ تیرەی خەزرەج هاویـار بـوون بە سـوێند 

ەج بکەوتانایە شـەڕ وبە ببوونە هاویاری یەکرت. جا لە سەر ئەو ئەساسە هەر کات ئەوس و خەزر 

گژ یەکدا هاتبان، ئەوە ئە وسێ تیرە جوولەکانەشیان ڕەگەڵ دەکەوتن، دەکەوتنە گیـانی یەکـرت و 

پەرەستەکان بۆ بە گژداچوونی جوولەکەکان و تـاڵن و کوشـتنیان. دەبوونە پشتیوانی عەڕەبە بت

شەڕ و هەڵ و بگرەیان بەرپـا دیارە بە پێی ئەو پەیامنەی کە دەگەڵ خودایان بەستبوو، نەدەبا ئەو 

کردبایە دەگەڵ یەک و ئەو کوشت و کوشتارەیان لە یەک کردبایە. )تەفسیری خاڵ، زەین دەیە بۆ 

 باوەڕی(

ی 31بۆ تەئکیدی ئەو جەریانات و کارەساتانەی ئەو هۆز و قەبیالنە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 بەقەرە:
 85ئایەتی 

ُتلُو( 85) نُتمم َهـُؤالء َتقم
َ
نُفسَ ُثمَّ أ

َ
م ِمن ِدیَارِِهمم َتَظاَهُروَن َعلَـيمِهم كمم َوَُّتمرُِجوَن فَِريقاً ِمنكَن أ

وَاِن َوإِن یََتُو َساَرى ُتَفاُدوُهمم َوُهَو ُُمَرٌَّم َعلَيم كبِاإِلْمِم وَالمُعدم
ُ
ٍِ كمم أ ِمُنـوَن بِـَبعم َفُتؤم

َ
ـرَاُجُهمم أ مم إِخم

ٍٍ َفَما َجزَ كَتاِب َوتَ كالم  ِ ُفُروَن بَِبعم َعُل َذل َيـا َويَـومَم كِمن كاء َمن َيفم ََيـاةِ ادُلنم
م
ٌي ِِف اْل مم إاِلَّ ِخـزم

َملُونَ  ا َتعم ِد المَعَذاِب َوَما اهّلُل بَِغافٍِل َعمَّ ََ
َ
 المِقَياَمِة یَُرُدوَن إَِى أ

لە پاشااان ئێااوە بە پااێچەوانەی ئەو پەیااامنە جااوواڵنەوە، یەکااسی دەکااووژن و هێندێکیشااتان 

بەدەر دەکەن، و یاریدەی دوژمنەکانتان دەدەن ش ەسەر یەکسی وێ ان و ماددیتان مادهێندێکی 

و دژ بە یەک دەوەسااتنەوە، بەاڵم ئەکەر بە دیاال بگیااا درێن، دەکاان دەیاااانکڕنەوە، ئەئەوە لە 

ساڵێکدایە کە لە تەوڕات دەربەدەر ک دن و ئاوارە ک دنی یەکسیتان لێ ەەدە ە ک اوە. ئایاا باۆ 

باوەڕتان بە هەندێک لە تەوڕات هەیە و کەکی باوەڕتان بە هەندێکی نییە و کاری  مەکەر ئێوە

پێ ناکەن؟ ئایا دەبێ سزای ئەو ک دەوە ناڕەوا و ناشایستەیەی کە هەندێکتان دەیکەن کی بێت؟ 
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جگە لە سەرشۆڕی و ڕووڕەشی لە ژیانی دنیادا و لە ڕۆژی دواییشدا خ اپسین و پڕئاازارت ین 

ئاکاا باێ. بەڵکاوو زاناا و ئاکاادارە بە ەباێ خاودا لە کاار و ک دەوەکانتاان بێسزای خاودا، وەن

 هەمووی.

 ۆتەدێرەدا: ئەی خاوەن باوەڕان، ئەو جوولەکانە کەسانێکن کە قیامەتیان خست دەبێ بکوترێ

 وبە فەنا، ئەوانە سزای هەمیشەیان دە ئەستۆی خـۆ خسـت، بە وەپێناو ژینی دنیا، واتە بەقایان دا

کراو و و باتڵەیان کە دەڵێن سزامان ئەگەر بشبێ لە قیامەتا، هەرچەن ڕۆژێکـی دیـاریخەیاڵە خا

ْعـُدوَدةً َوقَالُواْ $ی بەقەرە، 31دەبێ. دە بڕوانە لە ئایەتی  یَّامـاً مَّ
َ
ـنَا اَلَّـاُر إَِلَّ أ ئاێمە گەلای  #لَن َتَمسَّ

  ەەڵبژاردڕی خوداین، چە  ڕۆژێکی کەم نەبێت ئاگرما  بەر ناکەوێت.

وێـژ بەدەس هێنانی کاکڵی ئەو ئایەتە مـوژدە و هەڕەشـاویانەی خـودای بەحەق و حەقبۆ 

 ە:31ی بەقەرە کە تەواوکەری ئایەتی 34دەچینە خزمەت ئایەتی 
 86ئایەتی

وُ ( 86) ََتَ َم ِیَن ا ولَـئَِك اَّلَّ
ُ
َيا بِاآلم أ ََياةَ ادُلنم

م
ُف َعنمُهُم المَعَذاُب َوالَ ُهمم ام اْل  ونَ صـریُن ِخَرةِ فاَلَ ُُيَفَّ

ژیااانی پااڕ لە خۆشاای و ەەتاەەتااایی  ڕئەوانەی ئەو کااارڕ خااراپ و ناشایساا انە دڕکە ، ئەو 

بەەەش یا  بە دنیاایەکی کەم نارخ گۆڕیاوڕتەوڕ. باۆیە لە ڕۆژی قیامەتادا نە سازایا  لە ساەر 

 سووک دڕکرێت و نە یارمەتیش دڕدرێن.

دوو هۆزی عەڕەو لە مەدینەدا  ملسو هيلع هللا ىلصکورتەی ئەو باسە ببیستە: پێه هاتنی پێغەمبەری ئیسالم

بوون: هۆزی ئەوس  و هۆزی خەزرە . ئەو دوو هۆزە زۆر دوژمن بە یەک بـوون. هەروەهـا لە 

و « بەرەی قەینوقـاع»مەدینە و دەوروبەریشدا سێ هۆزی دیکەی جوولەکە هەبوون، واتە هۆزی 

هــۆزی ئەو دوو هۆزەیــان دەگەڵ هــۆزی خەزرە  هــاوپەیامن بــوون. « بەرەی نەزیــر»هــۆزی 

بـوو کە دەگەڵ هـۆزی ئەوسـدا هـاوپەیامن « بەرەی قورەیزە»سێیەمی جوولەکەکان واتە هۆزی 

کـانیه کەبوون. ئینجا کە هۆزەکانی ئەوس و خەزرە  دەکەوتنە شەڕ دەگەڵ یەک، هۆزە جوولە

بە پێی ئەوەی هاوپەیامنیان بوون ئەوانیه لە دژی یەکرتی بەشداری شـەڕەکەیان دەکـرد و هەر 

گومـان یارمەتی یەکێک لە هۆزە عەڕەبەکانیان دەدا کە هاوپەیامنی یەکـرتی بـوون. بێالیەکیان 

ئەو شەڕانەش دەبوو بە هۆی ئەوەی جوولەکەکان لە یەکرتی بکوژن و یەکرتی دەربەدەر بکەن و 

 ماڵی یەکرتی وێران کەن.

 ئاوڕدانەوەیەک وەسەر ناوەرۆکی ئەو ئایەتە پیرۆزە:

گومـان ئەوەی لـێ ڕێـوەبردنی ئەمـری بـاری بەو شـێوەیە. بێڕازی ئەو هۆزە نـاقۆزە لە بە
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بە قـازانج  اندەوەشێتەوە: ئەوانە ژینی ئاخرەتیان دە پێناو ژینی ئێرە نا. لەبەر ئەوەی لێرەدا ئەوەیـ

خەبەر لەوەی ئەو کارەیان سەرپێچییە لە دەزانی کە هاوئاینەکانیان دەربەدەر کەن و بیانکوژن، بێ

الیەشەوە ئەوەیان بە شەرت دانا کە دیلەکان وەگۆڕن کە ئەو شـەرتەیان  ئەمری باری. ئەمام لەو

ئیتاعەی خـودایە، ئەگەرچـی خۆیان کاریان  ک بوو لە ئەمری باری. بە خەیاڵیچەشنە پەیرەویە

کاریان خیالفی دەستووری خودایە جا بۆیە دەبێ بیسەملێنین لە کاروبـار و دەسـتووری باریـدا 

بە قازانجیـان زانـی  ئـاوێتە کەیـن. ئەوانە هـاتن ئەوەیی خۆمـان نابێ بە هەوا و هەوەسی دنیا

کردیان و ئەوەی بە زەرەریان زانی وەالیان نا، جا بۆیە ڕۆژی خۆی تەخفیف لە عەزابیاندا نییە و 

کەسیه ناتوانێ ئاوڕیان وەسەر دا، سەرەنجام هێزێکـی بەهێزتـر لە هێزیـان دەکەوێـتە گیانیـان 

 کا لە دنیادا و لە ئاخرەتیشدا عەزابی سەخت دەکەوێتە گیانیان.وبڕیان دەبەزەییانە قەڵتبێ

دڵ بە هەستەوە ئەو هەستە دەکا: ئەو جوولەکانەی دەورانی مووسا کە ئاوا السـار و یـاخی 

بوون، ئایا دەبێ پاش مووسا کە چها پێغەمبەری دی هاتوون، دەگەڵ وانیه هەر ئاوا سەرەڕۆ و 

 ەڵ وان؟نافەرمان بووبن، وەیا چاک بوون دەگ

گومان بەسـەرهاتی ی بەقەرە، چونکە ئەوە بێ87بۆ ئەو وەڵمە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

 ئۆمەتانی ڕابردوو دەگەڵ پێغەمبەرانیان هەر خودا دەیزانێ و هەر دەبێ ڕاستیه لە خودا بزانین.
 87ئایەتی 

ِد ِ بِالكَولََقدم آتَيمَنا ُموََس الم ( 27) يمَنا ِمن َبعم ِْ ـَ رُُسِل َوآتَيمَنا ِعيسـَتاَب َوَقفَّ َيَِنـا
يََم اِلم ى ابمـَن َمـرم

فَ 
َ
نَا ُ بُِروِح المُقُدِس أ یَّدم

َ
نُفسُ كَما َجاءكَّ وَأ

َ
َوى أ تَ كمم َرُسوٌل بَِما الَ َتهم ُتمم َفَفِريقاً كُم اسم ُتمم كـََبم بم ذَّ

ُتلُونَ   َوفَِريقاً َتقم
ێناوە کە ئەوان کتێبی خودا و فەرمانی جوولەکەکان کە ئیامنیان نەدەهێنا، پاساویان بەوە دەه

غەمبەرەکانی خودایان لە الیە، ئیرت ئەوەیان بەسە، لە بارەی ئایینەوە پێویستیان بە ئیسـالم نیـیە. ێپ

بە پـێچەوانەی فەرمـانی  بەڵم لێرەدا قورئانی پیرۆز وەدرۆیان دەخاتەوە چـونکە ئەوان هەمیشـە

ەکانیان پیادە نەدەکرد کە دواهەمینیان عیسـا بـوو کە خوداوە ڕەفتاریان دەکرد و فەرمانی پێغەمبەر 

 قورئان دەفەرموێت: ەی جبائیل تەئیدی کردووە. ئینجاخودا بە وەسیل

هەرکاتێااک پێغەمبەرێکتااان بااۆ هاتبێاات و ڕێنامیاای و فەرمانەکااانی دەکەد ئااارەزووی ئێااوە 

بە درۆ دەخستەوە و نەکونجابێ، خۆو بادەدا و سەرپێچیو دەک د. کۆمەڵێکتان پێغەمبەرەکانتان 

باوەڕتاان پااێ نەدەکاا دن )وەک عیسااا و ماحەمەد املهااو ی(. وهەروا کااۆمەڵێکی دیشااتان بە 

 ناسەق دەستتان دەکویە خوێنیان و دەتانکوشو )وەک ئەشعیا، زەکەریا و یەسیا(
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وەسەر الساری هـۆزی یەهـوود کە بەدئەخالقییـان بڕسـتی بیـر و ئەقـڵ و  ئاوڕدانەوەیەک

ناسـی شت وا تەنزیم کراوە، لە مەسیری حەقسـر چونکە ئەساس و یاسای  شعووری بڕیبوون،

شتی وا تەنزیم کـراوە و دە بەر سـر النادا مەگەر بە زۆر و خیرەسەری الیدەی. مەسەلەن ئینسان 

ِ $ناس بێ یەک نراوە حەق ِِت َفَلـَر اَلَّـاَس َعلَيَْهـافِْلَرَة اّللَّ ەگەر هەوا و ئەمـام ئ «روم»( 23# ) الَـّ

دەخـرێ وەک هـۆز و  ردوو شت و فیرتەتـی الدەدرێ و وەسـر هەوەسی دنیای بە گژدا کرێ، لە 

تەعـاال دەبـن، تـا یاسای باری قەبیلە یاخییەکانی جوولەکە و ... بە گژ حەقدا دێن و بەرەنگاری

 سەرەنگرێشی نەبن ناگەڕێنەوە.

يمَنا مِ $ئاوڕدانەوەیەک وەسەر ناوەرۆکی مانای  ِد ِ بِالرُُسلِ َوَقفَّ  #ن َبعم
دەمانەوێ بزاندرێ پاش مووسا چەن پێغەمبەری دی هاتوون و ئەگەر هاتووشـن خـاوەنی 

دەستووراتی تایبەتی خۆیان بوون، بەرنامەی تازەیان پێ بووە یا هەر لە سەر دەستووراتی مووسا 

 بوون و ئایینی مووسایان پەرە پێ داوە؟

ئەوە بە ئیسـبات گەیشـتووە پـاش  ملسو هيلع هللا ىلصەد املصـطفیلە مووسا تا عیسا و لە عیسا تا مـحەم

مووسا تا دەگاتە عیسای پێغەمبەر، پێغەمبەرانی زۆر هاتوون بەرنامەشیان هەر پەرەپێدانی ئایینی 

هەزار بـوون لە  31مووسا بووە، بۆخۆیان خاوەنی دەسـتووراتی تـازە و جـودا نەبـوون، گۆیـا 

ژمارانە هەر کوتەن، دەلیل و بورهانێکیان لە هەزار. ئەو  0مووسا تا عیسا، هێندێکیش کوتوویانە 

سەر نییە. ناودارەکانیشیان ئەوانەن: )یوشُ، شمویل، شمعون، داود، سلیامن، اشـعیاء، ارمیـاء. 

 عزیر، خرقیل، الیاس، یسُ، یونس، زکریا، یحیی(

تا عیسا وەک دەڵێن ئەوانە هەر تەوڕات کتێبیان بووە بەڵم حەزرەتی عیسا خاوەنی ئینجیل 

وە و ئــایینی ســەربەخۆ و خــاوەن ئــۆمەت بــووە لە پێغەمــبەرە ئولولعەزمەکــان واتە خــاوەن بــو 

شەریعەتی سەربەخۆ، بەڵم ئەوەش با بزانین ئینجیل بەشـێکی کەمـی ئەحکـام و دەسـتووراتی 

 تایبەتی عیسا بووە وەئیلال هەر ئەحکامی تەوراتی بەیان کردووە و هەر تەورات بووە.

بۆ دە قورئاندا بە ناوی دایکی ناو دەبـرێ؟ زانایـان کوتوویـانە لە  ئەوەش با بزاندرێ: عیسا

 بەر چەند شت عیسا وەپاڵ دایکی دراوە. شتەکان ئەوانەن: 

زادە نیـیە بـۆیە بـابی . هێندێک لە یەهوودی ناحـاڵی ئەو تەوهیـنە دەکەن: عیسـا حەڵڵ1

 ی پاک.دانی وان دەیداتە پاڵ دایکی پاکی و جبیلبۆ لە دم شنادیارە. خودا

. هێندێکیش لە نەساراکان باوەڕیان وا بووە عیسا کوڕی خودایە، دووبارە خودای تەعـاال 9
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. بـۆ ەبۆ البردنی ئەو گومانە فەرموویەتی عیسا کوڕی مریەمەی پاکە نەک کـوڕی خـودای تـاک

 .0ـ9، تفسیر کبیر، ج 9زێدە زانین لەو بارەوە: تبیین القرآن، ج 

 تێوەڕامان و تێبیتی

ینە و حاشا ەڵنەگرە کە قورئان ڕێنومای ئینسـانە. ڕانـانی بەسـەرهات و کارەسـاتی ئەوە یەق

گەالنی ڕابردوو هەمووی دەرس و پەند و ئامۆژگاری گەالنـی داهـاتوون. دەبـێ دەرسـی لـێ 

شـەرمانەی جوولەکەکـان ئیشـارەیە و وەربگیردرێ، بەسـەرهاتی پـڕ لە کارەسـاتی نـاڕەوا و بێ

ی ئیامن و خوداناسی بکا بە قەتعی دەبـێ خـۆی بەدوور بگـرێ ئەوەمان پێ دەڵێ: کەسێ داوا

لەو ئاکارانەی لەمەڕ جوولەکەکان بەیان کران و ڕاگەیێندران، تـا بەدوور بـن لەو سەرنویشـتەی 

ئەوان تێی کەوتن. بەڵم دەبێ بکوترێ: دڵی ڕەش و هەڵقرچاو شعووری پـووچەڵ و ژەنگـاوی 

وەک ئێسـتێ چـاو دەکـرێ، زۆر لە جـوو خـرابرت نەچیری دواڕۆژی چاو ناکـا و نـایقۆزێتەوە. 

دەست واز ناهێندرێ. بەڵکە جگە کرێ، چونکە هەر بە کوشنت و دەربەدەر کردنی گەالنی بنەد

لە هەتکی نامووس و حەولی بنەبڕ کردنی گەالن دەکرێ. بۆ پڕ کـردنەوەی بۆشـاییەکی کـاخی 

ــاوان دەبــڕدرێ کەوابــێ جدەســتەڵتی بێــدادی، ســەری هەزاران بێ ێیەتــی بکــوترێ: ئەوانە ت

ڕووڕەشن ڕووی ڕەشی جوولەکەیان داپۆشی. تەماشا ئیسـالم واتە ئەوانەی دەڵـێن ئیسـالمین، 

دەگەڵ ئەوەی یاسا و ئەساسنامەی وەک قورئانیـان بە دەسـتەوەیە، کەچـی بـۆ حیفـزی نیزامـی 

گـارییەی خەبەر لەو ئامۆژ نامیزانیان دەس بە دامێنی نیزامی کوفری بێ ئەساسنامە دەگـرن، بـێ

ِ َواْْطَـْوِم  $ی موجادلە ڕایگەیاندووە: 99باری کە بە وەسیلەی ئایەتی  ِمنُـوَن بِـاّللَّ ْْ ُد قَْوًمـا یُ ََل ََتِ
 َ ْو َعِشريَ اآْلِخِر یَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اّللَّ

َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
ْبنَاءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
َْ  َورَُسوَٰلُ َولَْو اكنُوا آبَاءُهْم أ ْوَلِك كتَ

ُ
َتُهْم أ
یَن  ْنَهاُر َخـادِلِ

َ
یََّدُهم بُِروح  ِمنُْه َوُيْدِخلُُهْم َجنَّات  ََتِْري ِمن َِتِْتَها اأْل

َ
یَماَن َوأ  ِفيَهـا رَِِضَ ِِف قُلُوبِِهُم اسْنِ

 ْ ِ ُهُم ال ََل إِنَّ ِحْزَب اّللَّ
َ
ِ أ ْوَلِك ِحْزُب اّللَّ

ُ
ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه أ ئەو کەسانەی ناکەوێ دڕس  #ُمْفِلُحوَن اّللَّ

کە خاوڕنی ئیامنن بە خودا و ڕۆژی ئاخرڕت بن، ببنە دۆسا ی ئەوانەی ئینکااری یاساای خاودا و ڕڕساوولی 

بابیشیا  بن یا کوڕیشیا  بن یا برایا  بن ئەو مونکیرانە یا لە ەۆزی خۆیا  بن. خااوڕ  خودا دڕکە ، ئەگەر 

خودا ئیامنی وا دڕناو دڵیادا نااژتووڕ و داڕژتاووڕ. کە ەایر ەێزێکای ەەوا و باوڕڕ بە خودا و ڕۆژی ئاخرڕت 

ەەوڕسی دنیاپەرڕس ی ناتوانێ زڕرەری پێ بەرێ. لە ئاخرڕتدا خاودا ئەوانە دڕخااتە باغاتێاک ئااوی جۆباار 

ڕڕوانە بە ناویدا، و ەەتا ەەتاییش لەو جێگاا خۆشاەدا دڕبان، خوداشایا  لاێ ڕازیایە و ئەوانایش لە خاودا 

 .ین، ئەوانە  حیزبوڵە، ەەر حیزبوڵەش ڕزگار ڕاز

ئــاوڕ دەوە و تێفکــرە و دڵ و ئەقــ  و هەســت و شــعووریه وەگەڕ خە و دەکــار کە، ئەو 
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جوولەکانەی بێ دەلیل و بەڵگە و بورهان کە بە گژ ئـایینی خـاوەن بەڵـگە و دەلیـل و بورهانـدا 

ۆوەی دەبـێ نەتەوەی داهـاتووی هاتبوون، لە مووسا تا عیسا و لە عیسا تا محەمەد املصطفی ب

کا و هەمیشە لە بەرچاوی بێ.  یئینسان تا دەبڕێتەوە بیکاتە دەسحێب و ملوانکە دە ئەستۆی خۆ 

َرٌض فََزاَدُهُم اّللُّ َمَرضاً $بەڵم بە داخەوە  نەخۆش قورئـانی شـیفای دڵە ئینسانی دڵ #ِِف قُلُوبِِهم مَّ

ڕی دەعـوەتی دەکـردن دەیـانکوت دەعـوەتەکەت ئەویشی ناوێ کاتێ پێغەمبەر بۆ ئیامن و باوە

ی 88ڕەشیانیان؛ بۆ ڕاسـتی ئەو مەتـ ەبە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی ناچێتە ناو دڵامنەوە لەبەر دڵ

 بەقەرە:
 88ئایەتی 

ِ  َوقَالُوام قُلُوُبَنا ُغلمٌف بَل لََّعَنُهُم اهّللَّ ( 22) ِمُنونَ كب ا یُؤم رِِهمم َفَقلِيالً مَّ  فم
دەیاانکوت: دڵاامن پەردەی بە ساەرەوەیە « وانە ئەکەر داوای موسوڵامن بوونیان لێ بکا دایەئە»

ەسە وەرناک ێت و لەو ەسە وباسانەش تێناکەین. نەخێ  مەسەلەکە ئەوە نییە بەڵکاوو بە هاۆی 

باوەڕییانەوە خودا لە ڕەسمەتی خۆی وەدووری خستوونەتەوە و نەف ەتی لێ کا دوون، باۆیە بێ

 ئیامن دێنن و موسوڵامن دەبن. زۆر بە کەمی

ی بەقەرە: ئایا ئێمە دەبێ مانای ئایەتەکەی چۆن 33ئاوڕێک وەسەر ناوەرۆکی مانای ئایەتی 

وەرگرین، واتە خودا دەرگای دەرکی لێ داخستوون، وەیا بۆخۆیان دەرگای دەرک و شعووریان 

ی 04ی بەقەرە و 104ی کەهف و 13لە خۆ پێوەداوە؟ بۆ وڵمەکەی دەچینە خزمەت ئایەتەکانی 

 : کە هەرسێکیان مانای یەک لە خۆ دەگرن کە بریتییە لە دڵ داخراوی ومۆرکراوی:اسـر ئە

ن َيْفَقُهوهُ 
َ
كنًَّة أ

َ
َ قُلُوبِِهْم أ ََ ئێمە بە ەۆی تاوا  و کورریا  پەردڕماا  داوڕتە   «کهف»( 47) إِنَّا َجَعلْنَا 

 سەر دڵیا .

ك
َ
َ قُلُوبِِهْم أ ََ ن َيْفَقُهوهُ وََجَعلْنَا 

َ
ئاێمە بە ەاۆی ئەوڕی السااری دڕکە  لە بەرابەر  «یسا: ا»( 56) نًَّة أ

 حەقدا پەردڕما  داوڕتە سەر دڵیا  بۆوڕی دڕرکی حەو نەکە .

ْبنَاءُهْم َوإِنَّ فَِريقاً ِمـنُْهْم َْطَكتُُمـوَن اْلَـ،َّ 
َ
یَن آتَيْنَاُهُم الْكتَاَب َيْعِرفُونَُه كَما َيْعِرفُوَن أ ِ َوُهـْم  اَّلَّ

پێغەمبەر وڕک ئەوالدی خۆیاا   یئەوانەی کە ک ێبی ئاسامنییا  پێ داو  محەممەد «بق:ە» (756) َيْعلَُموَن 

 ڕا حەو )واتە پێغەمبەرایەتی( دڕشارنەوڕ.دڕناسن کە پێغەمبەرڕ بەاڵم ەێندێکیا  لە سەر ئەو حاڵەش

ونەتە باعیسـی ئەوەی نای هەر سێ ئایەتەکـان ئەوە سـابیت دەکەن: ئەوانە بۆخۆیـان بـو ما

 خودا پەردە بخاتە سەر دڵیان بۆوەی حەق نەبیسنت و دەرکـی نەکەن. جـا لە سـەر ئەو ئەساسـە

دەبێ ئەوە بسەملێنین: خودا کەس کوێر و کەڕ ناکا بۆوەی نەبیـنن و نەبیسـن، چـونکە شـایانی 
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 خودا نییە زوڵم. 

خۆ نەکـا، کەس بە  ردە کوتەنی: مریشک بۆخۆی خۆڵێ وەسەبە کوردی و بە کورتی، کور 

 سەریدا ناکا.

 ملسو هيلع هللا ىلصئاوڕێک وەسەر الساری جوولەکەکانی دەورانی حەزرەتی محەممەد

زۆر بە ئاب و تابەوە جوولەکەکان بە پێی ئەو مـزگێنییەی تەورات  ملسو هيلع هللا ىلصپێش هاتنی حەزرەت

و ئینجیل لەمەڕ محەمەد دابوویان، چاوەڕوانی هاتنی محەمەدیان دەکرد بۆوەی بە هۆی ئـایینی 

پەرەستەکان، کەچی هەمینکـی هـات پێغەمـبەر و پاکی ئەو بتوانن زاڵ بن بە سەر بتبەحەق و 

 ی بەقەرە:33زانییان هەوە و حەقە، ڕوویان لێ وەرگێڕا. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 89ئایەتی 

ا َجاءُهمم ( 81) ٌْ لَِما َمَعُهمم وَ كَولَمَّ ِیـَن نُوام مِ اكَتاٌب ِمنم ِعنِد اهّلِل ُمَصِد تُِحوَن لََعَ اَّلَّ ـَتفم ن َقبمُل يَسم
ا َعَرفُوام ك ا َجاءُهم مَّ َنُة اهّللَّ كَفُروام فَلَمَّ  فِِرينَ اكلََعَ الم  َفُروام بِِه فَلَعم

پەرەساتەکان باۆ پێش ئەوەی ئایینی ئیسقم بێ، ئەکەر جوولەکەکان ناکۆکییەکیان دەکەد بت

ەو زووانە پێغەمبەرێک دێ ئاێمە زۆرماان ئیامنای پاێ دێناین، ئەو هاتبا پێش، پێیان دەکوتن: ب

کاتە بە سەرتانا سەر دەکەوین. کەکی کاتێاک خاودا ەورئاانی ڕەوانە کا د باۆ پێغەمابەر، ئەو 

وانی پێش دەستکاری ک دن دەسەملاند و تەسدیقی دەک د، کەکای  ەورئانەی کە ڕاستی تەوڕات

 ەبوون، جا بۆیە شایانی نەف ەت و لەعنەتن.ئەوان باوەڕیان پێ نەدێنا و پێشی کاف  د

 ڕەقی و الساری یەهوودک وەسەر د ئاوڕدانەوەیە

پێغەمـبەرە  ملسو هيلع هللا ىلصنزانی و یەقینیان بوو کە محەمەداگەلی یەهوود بەتایبەت زانا بە تەوڕاتەکان د

ــوعجیزانەی کە  ــوون. جــگە لەوەش ئەو م ــی داب ــوژدەیەکی کە تەوڕات پێ ــۆی م و حەقە بە ه

ساغ دەبۆوە و  ملسو هيلع هللا ىلصندن ئەوەندەی دیش یەقینیان لە سەر پێغەمبەرایەتی محەمەددەینوا ملسو هيلع هللا ىلصمحەمەد

بێن بڵێن: بەیانی مـحەمەد و سـیفەتەکانی کە  ێئەو ێر و ئئەگەر یەهوودییەکان لە ترسی لۆمەی 

دەڵــێن هــاتوون لە تەوڕاتــدا، دڵ قەناعەتیــان پــێ پەیــدا ناکــا و کــافی نــین، هەر بــۆیە ئــێمەی 

ڵ و قـچینە ژێر دەستووراتیەوە. ئەیجا خۆ موعجیزەکـانی هەمـوو ئەیەهوودیش مل نادەین و نا

کرێ و اهەست و شـعوورێک سـەری تەسـلیمیان بـۆ نەوی دەکەن. خـۆ ئەوە حاشـای لـێ نـ

 ناشاردرێتەوە.

لەسەر ئەو ئەساسە دەبێ بڵێین و بشکوترێ: لە یەهوود السارتر و بێ دەلیل و بەڵگەتر نییە، 
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کە مــونکیری حەقــن، لەعنەتــی خــوداش لە ســەر وان. شــایانی لــۆمەن و ڕەوای زەمــن، چــون

و ئینکارییەکەیان بە عەمد  ملسو هيلع هللا ىلصئەوە بووە: زانا بوون بە پێغەمبەرایەتی حەزرەتی محەمەدهۆیەکەی 

دانـی بووە لە ڕووی زانستەوە بووە، نەک لە ڕووی نەزانی؛ ئەو ئینکارییەشیان لە ترسـی لە دەس

 .131، ل 9ـ0یری کەبیر، ئیامم فەخری ڕازی، ج مەقام بووە. بۆ زێدە زانین بڕوانە لە تەفس

بۆ تام و مەزە پێویسـتە ئاوڕێـک وەسـەر یاسـای عیلمـی نەحـو بـدەینەوە، لەمەڕ ئەو دوو 

یـانە «ملّـا»لە کـوێ بـێ، وەڵمـی دەوێ، بەو پێـیە ئەو دوو « ملّا»)ملّا(ی ناو ئایەتەکە. وشەی 

ا َجاءُهْم كتَ جارێکیان لە سەرەتای ئایەتەکە  جارێکی دیکەشیان لە ئاخری ئـایەتەکە  ... اٌب َولَمَّ

 ْ ا َعَرفُـوا ا َجاءُهم مَّ دراوەتەوە، جـوانە و  َفـُرواْ بِـهِ كجـاری دووهەمیـان وڵمـی بە  ...فَلَمَّ

ـا حاشای لێ ناکرێ. بەڵم جاری هەوەڵ بە زاهیری وڵمی دیار نیـیە، واتە جـاری هەوەڵ  َولَمَّ
وەک بێ وەڵم دەچێ، جا بـۆ ڕەفعـی ئیشـکال هەر دەبـێ دەس دە  تَاٌب ِمْن ِعنِد اّلِل كَجاءُهْم 

 :دامێنی یاسای عیلمی نەحو بگیردرێ، چونکە ئیشکالی خۆیەتی

فەرموویەتی: )ملّا(ی دووهەم بۆ تەئکیدی )ملّـا(ی « مبّد». زانای عیلمی نەحو، ئیاممی 1

شکاوی دەتواندرێ بکـوترێ دێنن، جا بۆیە بە ڕائەوەڵە، چونکە هەردوو )ملّا( یەک شەرت پێک

( وڵمی هەر دوو )ملّا( شەرتییەکانە. لەسەر ئەو ئەساسە )ملّا(ی هەوەڵ ڕاسـتەوخۆ َفُرواْ بِهِ ك)

 وڵمی تایبەتی ناوێ.

نەحوزان فەرموویەتی وڵمی )ملّا(ی دوو، وڵمـی )ملّـا(ی هەوەڵیشـە و « فرّا». ئیاممی 9

 موشتەرەکن.

فەرموویـانە: وڵمـی )ملـا(ی هەوەڵ قـوت « جـاجزە»و « اخفش». نەحوزانەکانی وەک 9

ــهِ كدراوە، جــا یــا ) ــُرواْ بِ ــهِ بُ َذ َكــ( یــا )َف یە، ئەو الیەشــیان پەســند کــردووە هێنــدێک لە (واْ بِ

 تەماشا کە. 01، ل 9نەحوزانەکان. بۆ ئاشنایی زیاتر لەو بارەوە تەفسیری تبیین القرآن، ج 

 وەرددانەوەیەک لە سەر مانای ئایەتەکان

بڵێین خودا دەگەڵ گیـانلەبەرانی بەتـایبەت ئینسـان بە بەزە و کەڕەمە، ئەمـام بە  هەچەندی

هەڵـداوێ،  ردبارتەقای ئەو هەموو عەتا و بەخششە، ئینسان سپڵە و ناسپاسە، ئەگەر تێری خـوا

ئەگەر برسیش بوو فـڕ داوێ، خـوداش لە سـەر ئەساسـی عەداڵەت و حیکمەتـی بـۆ دەرسـی 

ەالنی بەسەرچوو بەیان دەکا بۆ ئینسان، تا چاکەکان ڕەچـاو کەن عیبەتی ئینسان، بەسەرهاتی گ

 و خراپەکانیش وەالنێن.
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 :31بۆ پاڵوتەیەک لە بەسەرهاتی گەلی یەهوود بڕوانە لە ئایەتی 
 91ئایەتی 

ن یَ ( 11)
َ
نُفَسُهمم أ

َ
ومام بِِه أ ََتَ َم ُل اهّلُل كبِممَسَما ا ن ُيََنِ

َ
ياً أ لِِه لََعَ َمـن ُفُروام بَِما أنََزَل اهّلُل َبغم  ِمن فَضم

 فِِريَن َعَذاٌب ُمِهيٌ اكيََشاء ِمنم ِعَباِد ِ َفَبآُؤوام بَِغَضٍب لََعَ َغَضٍب َولِلم 
ەو جوولەکااانە بەوڕی کە باوڕڕیااا  بە پێغەماابەر و قورئااا  نەەێنااا خۆیااا  بە خاارابرتین شاات ئ

بۆ یەکێک لە بەنادڕکانی ەسادڕتیا  برد بەوڕی خودا بە لوتری خۆی قورئا  حگۆڕیەوڕ، چونکە 

نیشاانی دڕکاات و دڕیەوێات، ئەوانە لە دوو چەنادانەی خۆی بنێرێ ە خاوارڕوڕ، کە خاۆی دڕس

تووڕڕیی خودا زیاتر، ەی ی دیکەیا  پێ نابڕێت، و بێ باوڕڕا  سزایەکی ڕیساواکەر و ماایەی 

 سەرشۆڕییا  بۆ تەرخا  کراوڕ.

 ئاوڕدانەوەیەک

، بە ئـاو و تـابێکەوە ملسو هيلع هللا ىلصاقی پێغەمبەر واتە محەمەدجوولەکەکان پێه هاتنی نەوەی ئیسح

وان گـومڕایی پەرەستان ڕاماڵن و چاوەڕوانی هاتنیان دەکرد، بۆوەی بتوانن بە پشتیوانی ئەو، بت

ــحەمەد ــی ئیســامعیل واتە م ــاتنی ئەو، بەرەی حەزرەت ــی بە ه ــاک کەنەوە. کەچ ــۆقی ملسو هيلع هللا ىلصپ ، ت

ن، هەرکەس لە ڕاسـتی خـۆی بـێ حەسادەت کەوتە ئەستۆیان و گرتنی، لێک پڕژ و بـاڵو بـوو 

تەنـانەت کەوتـنە سـەر ئەو بـاوەڕەی ئەو  ملسو هيلع هللا ىلصدەلیل کەوتە دژایەتی خـودا و قورئـان و مـحەمەد

پێغەمــبەرە ڕەحــمەتەی لە نــاو بەرن. لە ســەر ئەو ئەساســە زۆر شــایانە بکــوترێ: جــوولەکە بە 

وە کە پێچەوانەی سێ پێغەمبەری بەرزی خاوەن کتێب و ئۆمەت و شەرعی سەربەخۆ جـووڵنە

ــێ  ــتۆتەوە. س ــوتی دژ بە یەک هێش ــێ ک ــای بە س ــوومەیان دنی ــووڵنەوە ش ــتاش ئەو ج ئێس

. لە سەر ئەو سەرەڕۆییەیان خـودا تـاپۆی ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەرەکان: مووسا، عیسا و محەمەد املصطفی

ِهٌّي $کرد لە سەریان:    #َولِلاْكفِِريَن َعَذاٌب مُّ
 پاکی ئاسامن: تیوتیوە: ئیهانە و تەوهینەکانی جوولەکان بە ئایینی

 . بێ ئیتاعەییان لە مووسا بە هۆی بێ باوەڕییان بە تەوڕات.9

 . بێ ئیتاعەییان لە عیسا بە هۆی بێ باوەڕییان بە ئینجیل.3

 . بێ ئیتاعەییان لە محەمەد املصطفی بە هۆی بێ باوەڕییان بە قوڕئان.2

 . باوەڕیان بەوەی عوزەیر کوڕی خودایە1

 ەستی خودا تێشکاوە.( دیُد اللِه َمغلولَةٌ ). 5

( خودا فەقیرە و ئێمە دەوڵەمەندین.9  . )إنَّ اللَه فقیٌر و نحن  غنيٌّ
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 . گوێرەکە پەرەستی.7

 لە تەوڕاتدا. ملسو هيلع هللا ىلص. حاشاردانی ئەوسافی محەمەد املصطفی8

هەروا زۆری دیه لە ناڕەواکانیان، هەچەن کافر هەر کافرە، بەڵم ئەو شێوە خۆ کافر کردنە 

ر لە ئەق  و شعوور و هەستە. واتە لە دایرەی سوور زۆر بەو الوە چوون، جـا لە ڕادە بەدەر دوو 

، ل 2ــ1ی ئەستۆیان بووە. بۆ زێدە زانین تەفسیری کەبیـر،   ر بۆیە غەزەو لە سەر غەزەو سوا

 زەین دەیە. 981

 سەیرێک لە ئیتسان

حەســادەت و خــۆ بە زۆرزانــی لە لــووتکەی کەڕامەتــی بەشــەری کە ئەقــ  و هەســت و 

ناو دەریای جەهـل و نەزانـی دەتخـاتە خـوارەوەی حەیـوانی، لەوەش  رە، تووڕت دەداتەشعوو 

سان بێ، بەڵم بە هەست و شـعوور لە حەیـوانیه نناحەزتر نییە بۆ ئینسانی بە شک  و دیمەن ئی

 کەمرت بێ.

ڕەقی حەسوود و کینە لە دڵ، هەم پێغەمبەرایەتی مووسایان قبووڵ نەکرد، هەم یەهوودی دڵ

رایەتی محەمەد املصطفی، بەڵم ئەوەش دەبێ بزانین بە هەرچی فێ  و فووت و حیلە و پێغەمبە

اال بە هـۆی ئەو پێغەمـبەرانە نەیەتە تەعـجادووگەری کردیان و دەکاریان کرد بۆوەی ئایینی باری

ــانتوانی و دەروەســت و باشــاری حەق نە ــاتن و تێکڕوو و پەرە نەســتێنێ، هەر نەی شــکان. ه

ەتان بوونە منافق و مـوڕتەد و کـافر، سـەرەنجام کەوتـنە بەر سـر و داخ وحە ئەوانیه لە حەیف

 ڕەهێ ەی غەزەو و قەهری خودا لە هەر دوو دنیا.

 تەوەسول )توّسل(

ــابەتێکی زۆر ئەساســییە و  ــۆ گەیشــ  بە خــودا؛ ب ــری خــودا گــرتن ب واتە: دەس دە غەی

خـۆ لە قەرە نەدانـم بە ڕەوا ومڕی زانایانی لە سـەرە. بـازدان بە سـەریدا و جەنجاڵوی و مشت

 نەزانی دێرەدا. بۆیە ئاوڕم دایە سەری.

دەبێ ئێمەی خاوەن ئیامن و باوەڕ بۆ هەموو کاروبارێکی ئایینی و کۆمەڵیەتیامن بـڕوانینە 

ــایەتی  ــانە لە ئ ــانە. قورئ ــیامن و باوەڕمــان کە قورئ ــدەدا 25ســەرچاوە و ئەساســنامەی ئ ی مائی

ُقواْ اّللَّ َواْبتَُغواْ إَِْطِه الْوَِسيلََة وََجاِهُدواْ $وە: ئیشارەیەکی وەالی تەوەسول کردو  یَن آَمنُواْ اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
یَا أ

ئەی کەسانێک کە ئیامن ا  ەێناوڕ، خۆتا  بمارێز  لە تووڕڕیی و ناڕڕزایەتی # ِِف َسِبيِلِه لََعلَّكْم ُتْفِلُحوَن 
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ا ڕوو تێکردنی ئەو ش انەی کە دڕبنە ەاۆی نیزیاک بەجێ کردنی رەرمانەکانی؛ وەەرو خودا، ئەویش بە جێ

بوونەوڕتا  لە خاودا، تێکۆشاا  )واتە جیهااد( باکە  لە پێنااو ڕێگاای خاودادا دڕگەڵ ئەو دوژمناانەدا کە 

شکس ی ئێوڕ و ئایینەکەتا  بە ئاوات دڕخاواز . بەشاکوو ڕزگااری و ساەرررازی دنیاا و ڕۆژی دوایی اا  

   دڕس کەوێ.

 وەسیلە

بــۆ گەیشــ  بە مەبەســتێک ئەنجــام دەدرێــت، دێــرەدا واتە دەو ئــایەتەدا  هەر کــارێکە کە

خستنی ڕەزامەندی خودادا. نەک پەنا بردن بـۆ کەچییە لە پێناو دەسمەبەست لە کاری چاکە مل

ئینسان کەوا بزانیت ئەو دەتوانێت خەڵکی لە خـودا نزیـک بکـاتەوە، وەیـا توانـای قـازانج پـێ 

ا زەرە پێدانی بە دەسـتە؛ هەروەک هێنـدێک لە سـاوا و کـاڵ و الو گەیاندنی بە ئینسان هەیە وەی

ــا هــیچ کەس  ــازانج و زەرەر لە دەس ئینســان دێ! لە ڕۆژی قیامەت هەن بە داخەوە وا دەزانــن ق

ناتوانێ بە هانای کەسەوە بێ و یارمەتی بدا. تەنیا ئەوەی بتوانێ دە هاوارەوە بێ، کردەوەی چاک 

 ەر ئەساسی ئیامن و باوەڕی بە خودایە.و خواپەسەندانەیە، ئەویه لە س

تا ئێرە نەق کاری بوو، واتە مانای ئایەتەکە بە تێر و تەسەلی. ئەوجار بەجێیە ئاوڕێک وەسەر 

 ئەق  وەدرێ لەو بارەوە چونکە ئەق یه بەشێکە لە دەلیل و بورهانی عیلم و زانست.

مـردووان بـۆ پێگەیشـ  بە ئەق : ئایا ئەق  بە ڕەوای دەزانێ دەستەو داوێنی زیندووان یان 

یان زەرەر لە مردوو چـاوەڕوان  جقازانج یان البردنی زەرەر لە سەر شان لە دنیا یا قیامەت؟ قازان

گومـانە، چـونکە مـردوو بـێ هەسـت و خوسـتە، نە دەبینـێ و نە ناکرێ لە هیچ الوە، ئەوە بێ

 دەبیسێ.

ادەت، هەم قازانج بدا بە زیندوو: کە مەرکەزی خێر و شەڕە، دەتوانێ بە شێوەی عورف و ع

بـا غەیر، هەم زەرەر بگەیێنێ بە غەیر، ئەمام سەربەخۆ نییە لەو بـارەوە؛ واتە عامیـل موئەسـیری 

یچ نیـیە جـوز خـودا و هـئیستقالل نییە، ئەوە بۆ دنیا؛ ئەگەینا بۆ قیامەت هـیچ کەس خـاوەنی 

 عەمەل.

ە بـۆ گەیشـ  بە تەقـوا یـا ی مائیدەدا دەس نیشان کـراو 25ئەو وەسیلەی کە دە ناو ئایەتی 

دانی گومــان عیبــادەتە واتە ئەنجــامب ێــین بە خــودا، کە تەقــواش هەر گەیشــ  بە خــودایە، بێ

ئەحکامەکانی باری و چـاکە و چاکەکـاری یـانی ئەعاملـی سـاڵو: عەداڵەت، ئینسـاف، بەزە، 

 داری، پارازتنی مافی خاوەن مافان.بەخشه، لێبوردن، ڕازداری، ئەمانەت



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

ی تەوبە دەتواندرێ بە ڕەفاقەتی ڕاستان ڕاسـتی وەدەس 991دانەوە بە ئایەتی بە پاڵوهەروا 

اِدِقَّي $بێندرێ:  َِ الصَّ ُقواْ اّللَّ َوكونُواْ َم یَن آَمنُواْ اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ئەی خاوڕ  ئیامنا ! خۆروو ەەبێ لە خودا  #یَا أ

اسـتان، ئامـاژە وەالی ئەوەی دەکـا ئەو دەسـتوورە واتە بوونتـان دەگەڵ ڕ  و دڕگەڵ ڕاس انیش بن.

بوون، یانی خاوەنی ڕاستی ناتوانێ ڕاستەوخۆ ڕاسـتت ڕاستی ڕاستیان تەئسیری هەیە بۆ ڕاست

بوونی ڕاستیەکەی دەتوانێ هەستت هەستێنێ بەرەو ڕاستیت بەرێ. خـۆ دیـارە کا، بەڵکە دەگەڵ

کەس نـاتوانێ کەس چـا بوونەش لە تۆوە سەرچاوە دەگرێ. بە کوردی و بە کورتی، ئەو دەگەڵ

کا، دەبێ هەر کەس بۆخۆی خۆی چا کا لە ڕێی بەراوەرد و ئەقـ  و شـعوور. هەروەک ئـایەتی 

ْنُفِسِهمْ $ی ڕەعد تەئیدی ئەو بابەتەی دەکا: 99
َ
واْ َما بِأ خودا حااڵ  #إِنَّ اّللَّ ََل ُيَغرِيُ َما بَِقْوم  َحىَّ ُيَغرِيُ

اگۆڕێ )لە خۆشبەخ ی بۆ الی بەدبەخ ی، یا  لە نەزانی باۆ الی و ئەحواڵ و وڕزعی ەیر گەل و ەۆزێک ن

زانیاری، یا  لە زیییەت بۆ الی عیززڕت، یا لە نۆکەری بۆ الی سەروڕری، و پێ ەوانەشی( مەگین بۆخۆی 

 ئەو نیزامەی تەنزیم کردووە، هۆیەکەشی ئیختیارە کە داویەتە ئینسان. ئەزەلئینسا  بیگۆڕێ، 

 لە سەر تەوەسول

ومڕیانە لەسـەر نی سەلەفی و زانایانی نەجدی دەگەڵ زاناکانی ئێمە دەمەقاڵێ و مشتزانایا

تەوەسول بە مردوو. سەلەفییەکان تەوەسول بە مردوو بە شیرک دادەنێن، بەڵم ئەهلی سوننەت و 

جەماعەت تەوەسول بە مردوو بە شیرک نازانن، پێشیان وایە ئەوانەی بە شـیرکی دەزانـن زانـای 

 نا دێوبەندەکان تەوەسول بە سێ جۆر چاو لێ دەکەن:دێوبەندن، زا

 سێ جۆر تەوەسول

. هێندێک پێیان وایە تەوەسول بە مردوو هێز دەخاتە ناو دەروونەوە، ئەو هێزە دەتـوانێ تـا 9

ڕادەیەک نیــازی هــاوارکەر بەرەو ئەنجــام بێنــێ. دیــارە ئەو تەرزە بۆچــوونە بــۆ زانایــانی ژیــری 

دەر تەنیـا موئەسیری سـەربەخۆ خـودایە و بەس، هێـز و تـین خوداناسی شیرکە چونکە دەزانن

 خودایە.

. هێنــدێک پێیــان وایە مردوویەکــی کــاتی خــۆی زۆر دە خزمەتــی باریــدا بــووبێ و ئەو 3

خزمەتکارییەش پەسندی خودا و خەڵقی خـودا بـووبێ، بە هـۆی ڕۆحـی پـاک و خـاوێنی کە 

ێـتە جـێ. ئەو هێنـدەش دە هەڵەدایە، ڕۆحیشی بەخەبەرە لە خودا وەپاڕێ نیازی نیـازخوازی بێن

چونکە مردوو نابیسێ و نابینێ و ڕوحیشی ئەگەر دەکوترێ نامرێ بەو مانایە نییە دەتوانێ کاری 
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بەڵکە بەو مانایەیە ڕوح پـاش جیـابوونەوەی لە لەش وەک لەش نـاکەوێتە  زیندووان بێنێتە جێ.

 یزانێ.عالەمی فەنا. بەڵکە هەر هەیە کەیفیەتی ئەو بوونەش خودا دە

. هێندێکیه هەن حەکیامنە بەرەو قەزیەی تەوەسـول ڕۆیشـتوون ئەگەرچـی سـوورن لە 2

وگۆڕی سەر ئەوەی، ئەوەی دەتوانێ زەرەر یا قازانج بێنێتە جێ تەنیا و تەنیا خودایە و ئەوەی ئاڵ

بـۆ بە دەستە، تەنیا و تەنیا هەر خودایە. ئەمام بۆ بەرگری لە پڕژ و باڵو بوونی ئینسـانی، بەڵـکە 

یەکسارچەیی و پێکەوە بوون هێندێکی لە عەبدان کردۆتە مەرکەز بۆ پاڵ وێدان وەک پێغەمـبەران 

و چاکان و خاسان کە ڕەهبەریەتی ئینسانیان وەئەسـتۆ گرتـووە. تەوەسـول بەو جـۆرە کەسـانە 

ە لەمەڕ توند و تۆڵی و پتەوکردنی ئەقیدە، بە شیرک نەژمێردراوە چونکە تەوەسول بەوانە بەو مانای

ورە و نییە ئەوانە دەتوانن ڕاستەوخۆ نیازی ئینسانی بێننە جێ، بەڵکە تەوەسول بەوانە بۆ کەسـبی 

هیممەت و شەجاعەتە چونکە هەمیشە یاری ئازا و چاک و پاکان بەری هیممەت و شەجاعەت 

 و کەرامەت دەڕوێنێ لە ناو دەروون. دیارە دەروونیه سەرچاوەی مرادانە. 

ی بەقەرە ئـاوای نەزەر داوە: 81ف عەلـی تەهـاونی لە سـەر ئـایەتی ەشـر زانای پایەبەرز ئە

یَن كَفُرواْ $ ِ َ اَّلَّ ََ ، جوولەکەکـان پێش ئەوەی ئایینی ئیسالم بێت ...# َواكنُواْ ِمن َقبُْل يَْستَْفِتُحوَن 

پەرەستەکانیان دەکوت بەو زووانە پەرەستەکان بۆ دەهاتە پێش، بە بتکاتێ ناکۆکییان دەگەڵ بت

ەمبەرێک دێ ئێمەش زوو دەچینە ژێر ئیتاعەی و ئیامنی پێ دێنین، ئەوکاتە بە سەرتاندا سـەر پێغ

دەکەوین. ئەو گوفتارە ئەوە دەنوێنێ و ئەوە نیشان دەدا چاکان و پاکانی ناودار ڕێبەری هەست و 

لە گۆڕێـدا  ملسو هيلع هللا ىلصورە و غیرەت دەکەن بۆ ڕاپەڕین بەرەو ئامانج و نیـاز. دیـارە حەزرەتـی مـحەمەد

ووە کە ئەوان ئەوەیان کردۆتە گورز و داویانە لە دوژمن و ئەو لە گـۆڕێ نەبـوونەی مـحەمەد نەب

وەک مردوو وا بووە، بەڵم نە ناوداری دەمرێ نە چاک و پاک و خاسی مرۆ دەمـردن، هەمیشـە 

 (03، ل 9زیندوون و دە ڕەهبەرییەتدان. )تفسیر تبیین القرآن، ج 

ُل اّللُّ  $سووکەئاوڕێک وەسەر  َ َمن يََشاءُيََنِ ََ : دێـرەدا هەسـت 31ناو ئـایەتی  # ِمن فَْضِلِه 

ەزڵ و کەماڵت بە ئینسانی لە الیەن خـوداوە لە فەزڵـی تـایبەتی فدەکرێ بە تەواوی، بەخشینی 

 خودا نە لە بەر تێکۆشان و زێدە عیبادەتی عەبدە.

بـوونی ئـایەتەکە، ی بەقەرە، دەچینە الی بابەتی نازڵ31پێش ئەوەی بچینە خزمەت ئایەتی 

گۆیا چەند نەفەر لە هۆزی ئەنسار، ڕۆژێکی دەگەڵ چەن نەفەر لە هۆزی یەهوود، کە زانـایەکی 

دەگەڵ دەبێ ئەنسارییەکان لە سـەر ئەساسـی ئیسـالمەتی خۆیـان دەکەونە « واڵە مەال»ئایینییان 
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سـاندووە،  پەنددانی یەهوودییەکان بەو شـێوەیە: دەڵـێن پێیـان ئێسـتێ وا دیـارە ئیسـالم پەرەی

بەشێکی بەرچاوی لە عالەم وەشوێن خۆ خستووە، ئێوە بۆچی هەر دووری لـێ دەکەن؟ دەگەڵ 

ترن و دەزانـن کە حەقە چـونکە لە کتێـبەکەی ئەوەی ئێوە زۆر زیاتر لە خەڵکی لەو دیـنە حـاڵی

ێ ەن بەڵـکە ئەوەی لـنەگتێـخۆتان واتە تەوڕات باسی لێوە کراوە. جا بەو پێیە لەوە ناوە شێتەوە 

یەهـوودیەکە لە وڵمـدا  دەکاڵێتەوە کە بە توندی پاڵی وێدەن و دەستی تێ بگرن وەک ئێمە. زانا

دەڵێ: وتـار و گوفتـاری تـۆ دەگەڵ ئەقـ  و بۆچـوونی مە نـایگرێتەوە چـونکە ئـێمە خـاوەنی 

پێغەمبەرێکی ساحیب ئۆمەت و شەرعین وەک حەزرەتی مووسا بێ و ئایینەکەش هەتا هەتایە بۆ 

چۆن لە سەر ئەو پێغەمبەرەماندا وەرگەڕێین و ئیامن بە کەسێکی بێنین، ئەو کـارە ایە مە، جا کەو 

ناڕەوایە قەبووڵ کردنی لە الیەن ئێمەوە بە دوورە. جا لە سـەر ئەو نـیەتە ناچـاک و نادروسـتەی 

یەهوودییان، خودای مەزن هەروەک لە ڕابردوودا سەرکۆنەی سەروەری یەهوودییـانی کـردووە، 

 ی بەقەرە دووبارە بە تەواوی الساری یەهوودیان دەخاتە ڕوو.19ئایەتی  دێرەشدا واتە
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َنا َويَ ( 91) نِزَل َعلَيم
ُ
ِمُن بَِمآ أ نَزَل اهّلُل قَالُوام نُؤم

َ
ُفـروَن بَِمـا َوَراء ُ َوُهـَو كَوإَِذا قِيَل لَُهمم آِمُنوام بَِما أ
َُق ُمَصِدقاً لَِما َمَعُهمم قُلم فَلَِم 

م
نبَِياء اهّلِل ِمن َقبمُل إِن اْل

َ
ُتلُوَن أ ِمنِيَ كَتقم  نمُتمم ُمؤم

ئەکەر بەوانە بکوت ایە: باوەڕ بە ەورئان بێانن دەیاانکوت: بااوەڕ بە ئای خۆماانە کە تەوڕاتە و 

بۆخۆمان هاتووە، ئیس جگە لە تەوڕات باوەڕمان بە هیچی دی نییە و نابێ )وەک ەورئاان باێ(، 

و تەسدیقی تەوڕاتیش دەکا، هەروەک تەوڕات ڕاساتی ئەوی نیشاان  کە دەڵێن سەەە و ڕاستە

هاوتا بۆ وەدرۆ خستنیان دەفەرموێ بە پێغەمبەر، پێیان ب ێ: جا داوە. ئینجا خودای بەسەق و بێ

 لە ڕاب دوودا پێغەمبەرەکانتان دەکوشو؟ کیبۆ  ن؟ئیامنهێندە ڕاسو و بە کەوایە

نِبيَـاء اّلِل ِمـن َقبْـُل $واتە دەبێ ئەوە قبووڵ کەین ئەو وڵمەی خـودا 
َ
 #قُـْل فَِلـَم َتْقتُلُـوَن أ

دانەوەیەکی تەواویانە، چونکە ئەوان داوای ئەوەی دەکەن کە لە پێشدا بە دەمکوت کردن و هەس

پێغەمبەرەکان باوەڕمان هێناوە و شوێنیان کەوتووین، کتێبەکانیشامن تەسدیق کردووە، جـا بـۆیە 

لێیـان پرسـیار کەن ئەگەر بەڕاسـتی ئـاوا »غەمبەرەکـان دەفەرمـوێ: دانیـان بە پێخـودا بـۆ لە دم

ووریـو لـێ دەکـردن؟ دە کەوتووی پێغەمـبەرانن، ئەدی بـۆچی لە پێشـدا دەوکوشـنت و دشوێن

حاڵێکدا دە ناو کتێبەکانتاندا وەک تەوڕات بێ و ئینجیل و سوحوفیش کوشتنی بە ناحەق نەهی 

 بۆچی دەوکوشنت؟  کراوە بەتایبەت کوشتنی پێغەمبەران، ئەدی

ئیسڕائیل ئێسـتێش واتە دەورانـی ئەو گوفتارە ناڕەوایەی جوولەکەکان ئاماژە بەوەیە کە بەنی
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هەر هەمـان هەڵوێسـتیان هەیە و الیـان نەداوە لە شـوێنی ڕابردووانیـان.  ملسو هيلع هللا ىلصحەزرەتی محەمەد

 بۆیەشە بە شوێن کوشتنی حەزرەتی محەمەددا دەگەڕێن.

 ئاوڕدانەوەیەک

( کە بە شێوەی لۆمە و سەرزەنشت ئاوڕ وەسەر 31لە سیامی ئەو ئایەتە ) وا هەست دەکرێ

ئایەتی هەوەڵیش دراوەتەوە چونکە لە ئـایەتی هەوەڵ کـرداری یەهوودییـانی مـونکری قورئـان 

خرایە بەر باس، کە دووری کردنیان بوو لە قورئان و محەمەد و ئیسالم؛ جـا هەر بـۆیە لێرەشـدا 

مەزار دەکرێن کە خودا دەفەرموێ بە پێغەمبەران: پێیان بڵـێن ئەگەر بە توندی شەر  31واتە ئایەی 

 ر دەکوشنت و هەتکی حورمەتوو دەکردن؟ پێغەمبە وڕاست دەکەن خاوەن ئیامنن. بۆچی

کە خودای تەعاال تونـدتر و ڕوونـرت کـردارە  39کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی 

 نیان بە چاودا دەداتەوە.ناحەزەکانی یەهوود دەخاتە بەر باس و درۆکا
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نُتمم َظالُِمونَ كَولََقدم َجاء( 12)
َ
ِد ِ وَأ َل ِمن َبعم ُتُم المِعجم َذم ِْ ُثمَّ اَّتَّ َيَِنا

 م ُموََس بِاِلم
ئەوە باووە کە ئاێمە مووساامان بە « ئێوەی جوولەکە پیشەتان هەر الساری و خ اپەکاری بووە»

ردە التان، ئەویش دەستووری دانێ: کە لە خاودا بەوالوە کەن موعجیزەیەکی ڕوون و ئاشک ا نا

کەسی دی نەپەرەسو و دوای نەکەون، کەکی پاش ئەوەی مووسا لێتان دوور کەوتەوە، ئێاوە 

 وەرکەڕان و ڕووتان ک دە کوێ ەکە پەرەستی و ستەمتان لە خۆ ک د.

 62تێڕوانیتێک لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

چییە؟ ئایا دەبـێ مەبەسـت دەلیـل و « بیّنات»ا مەبەستی لە پێشەکی پێویستە بزاندرێ خود

مـوعجیزاتی « بیّنـات»زانینی خودا )واتە تەوحیـد(، یـا مەبەسـت لە بورهان بێ لە سەر بە یەک

َولََقْد $ادا ئاماژەی وەال فەرمووە: سـر ی ئی111نۆگانەی حەزرەتی مووسا بێ کە خودا دە ئایەتی 
َِ آیَات  بَ  نۆ نیشانەکان:  نیشانە و دڕلییی ڕوو  و ئاشکرا، 5واتە داما  بە مووسا  #يِنَات  آتَيْنَا ُموََس تِْس

عەسا، مەنن و سەلوا، تۆفان، سایەبان، کولۆ، قەڵشـینی بەحـر، ئـاو هەڵقـوڵین لە شـا،، یەد و 

 هەروا ...

دەشکرێ هەر دوو مەبەستەکان واتە تەوحید و نۆ موعجیزەکانی مووسا دە نەزەر بگیردرێن 

 ، چونکە هەر کامێکیان قەست بکرێ، زەرەر بە مانای ئایەتەکە ناگا.«بیّنات»ی لە وشە

دووبارە ئاوڕ وەسەر لۆمەی خودا لە سەر یەهوود لەمەڕ شکاندنی پەیامن و سەرپێچییان لە 
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بـاوەڕی و لە دەسـتوور هـۆی سـابیت بـوونی بێ ئەمر و دەستووری باری کە ئەو خۆ بادانەیان

 ی بەقەرە، دەگەڵامن بن.39سباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی ئیامنییانە. جا بۆ ئیبێ
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نَا ِميَثاقَ ( 13) َخذم
َ
َنا فَومقَ كَوإِذم أ ـَمُعوام قَـالُوام كُم الُطـوَر ُخـُذوام َمـا آتَيمَنـاكمم َوَرَفعم ٍة وَاسم م بُِقـوَّ

 
ُ
َنا َوَعَصيمَنا وَأ ِ َـرَسِمعم َل ب ِعجم

ُمرُ كُبوام ِِف قُلُوبِِهُم الم
م
رِِهمم قُـلم بِممَسـَما یَـَ مم إِن كمم بِـِه إِیَمـانُ كفم

ِمنِيَ ك  نمُتمم ُمؤم
کەوتنی تەوڕامتاان لاێ وەرکا تن، باۆ بی وەکەن لەو کاتەی کە پەیامنی خوداپەرەستی و شوێن

ئەوەش بە موعجیزەیەک کێوی توورمان بە سەرتاندا بەرز ڕاک ت و دەساتوورمان پاێ دان کە 

بگ ن و کوێی بدەنێ کەکێ ئێوە بە زمانی نایی ئەوەی بۆمان ناردوون وەریبەوپەڕی هێز و توا

شاکاند. ساد کوتتان: بیستامن، بەاڵم بە ک دەوەکانتان یاخی بوون و پەیاامنەکەی خوداتاان تێک

باوەڕییااانەوە و ئااارەزووی کااوێ ەکە پەرەسااتی کە تااێکەد بە ناااو دد و ئەوانە بە هااۆی بێ

دا ساا  کاات و دەورانەدا باووە کە لە می وئەو جەریاانەش لە« یەنە ڕێاداناایە»دەروونیان باوو 

 ژیاون.

 و بۆچوونێک لە سەر هێندێک واژە و جومەالت لە ناو ئایەتەکە، مەسـەلەن: چەن بەراوەرد

ْ واژەی ) ة  َواْسَمُعوا ْ مبـاالتی و سسـتی )( واتە بەوپەڕی هێزی ئیامنەوە دوور لە بێبُِقوَّ ( َواْسـَمُعوا

( یـانی بیسـ  قَالُواْ َسِمْعنَا وََعَصـيْنَاقبووڵ کردن و ئیتاعەوە. هەروا جوملەی )یانی بەهەستێکی 

بەڵم ئیتاعەمان لێ نەکرد. ئەو جۆرە وڵمانە ئەوە نیشان دەدەن: ئەوانەی کاتێ کێوی تووریان بە 

سەرە خۆوە دەدی لە ترسان دەیانکوت: بەڵێ بیستامن و قبووڵیشی دەکەیـن بەڵم کـاتێ کێـوی 

ــوور  شــەرمی و لە ســەریان الدەچــوو، ترسیشــیان لە ســەر الدەچــوو و ئەودەم بەوپەڕی بێت

بەجێ ئەدەبی بە مووسایان دەکوت: دەستووراتی تەوڕات هێندێکیان زۆر سەخ  بۆمان جێبێ

ئەوەی لێ دەوەشێتەوە: یانی بە گـوێی  انەناکرێن. چونکە لە تواناماندا نییە. جا ئەو جۆرە ڕەفتار 

دە و سەرسەری، بەڵم بە دڵ وەرماننەگرت بۆیە سەرپێچییان لێ کرد بە عەمەل سەر بیستامن سا

 و کردار.

 و هەروا جوملەی )
ُ
َل بِ شـرَوأ ِْ  ( دیـارە )ْفـِرِهمْ كُبواْ ِِف قُلُوبِِهُم الِْع

ُ
بە مانـای ئـاو  (ُبواْ شــرأ

نی قورئان و بەو ومڕ لەو بارەوە هەیە لە مابەینی زانایاخواردنەوە و پاراوبوون لە ئاوە،بەڵم مشت

نەتیجەش گەیشتوون کە ئەو بە مەجازە واتە عیشقی گوێرەکە پەرەسـتی دڵـی پـاراو کـردوون بە 

جۆرێکی وا کەڕیشەی بێ باوەڕی دە ناو دڵیاندا شین کردووە، چونکە ڕیوایەت هەیە لەو بارەوە: 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

ادا درا و اتێ گوێرەکەکە بە دەستووری حەزرەتی مووسا سووتێندرا و خۆڵەکەی بە ئاوی دەریـک

وەرکرا، ئەوانەی باوەڕیان پێ هێنابوو لە عیشقی گوێرەکە لە ئاوەکەیان دەخواردەوە. لە خۆشیان 

ڕوخساریان زەرد و سوور دادەگیرسا. دەشکوترێ گۆیا دەبێ مووسا پێی کوتنب لەو ئاوە وەخۆن 

ــووە  ــان ب ــاکوو دەرکەوێ ئەوانەی کە باوەڕی ــت ــوێرەکەیە، دەشــکوترێ ئەوانەی کە ئ اوی بەو گ

دەریاکەیان دەخواردەوە وردە مـرواری و زێـڕ لە زاریـان هەڵـدەوەری. بـۆ زێـدە زانـین ڕوو کە 

. ئیامم قورتوبی ئەوە ڕەد دەکـاتەوە و مانـای ئـایەتی 939، الپەڕەی 9تەفسیری ئیبنی کەسیر،   

( 
ُ
َل بِ شـرَوأ ِْ ژەی وەال کـراوە لە ( ڕووی پێ دە مەجاز دەکا، وەک ئامـاْفِرِهمْ كُبواْ ِِف قُلُوبِِهُم الِْع

 جێی خۆیدا.

ِمِنَّي كإِن وشەی )إْن( کە دە جوملەی ) ْْ (دا هاتووە دە یاسای عیلمی نەحودا )إْن( بـۆ نْتُْم مُّ

مەقامی گومان و شک دابەزێنـدراوە وەک خـاوەنی کەششـاف ئیشـاڕەی وەال کـردووە. دیـارە 

خـاوەنی ئـیامن و بـاوەڕن دێ: ئەگەر ئێـوە بەڕاسـتی ئەودەم مانای ئایەتەکە ئاوای لێ بەسـەر 

ئەو ئیـدیعایە دەکــاتەوە، ئەو کارانەتـان کە بە پــێچەوانەی یاسـا و دەســتووری گومـان ڕەدی بێ

بارین، دەشیانکەن. هێندێکیه لە سەر )إْن( ئاوایان نەزەر داوە کە )إْن( بۆ نەفیە، ئەوکات مانای 

ِمِنَّي كما ئایەتەکە ئاوای لێ بە سەر دێ: ) ْْ ئێوە کە داوای ئیامنتـانە، درۆیە؛ خـاوەن ( واتە نْتُْم مُّ

 ئیامن نین.

ئیامن و دەمهەوێ ئەوە ڕاگەیێنم کە لە سیامی ئایەتەکـانی تـایبەت بە یەهوودییەکـانی بـێ

باوەڕ، ئەو هەستە دەکـرێ بە ڕوونـی کە خـودای تەعـاال بـۆ ڕاسـت و درۆی هـۆزی یەهـوود 

ــۆ  ــاقی کــردنەوەی ڕەوان و ســادە دەخــاتە ڕوو، ب ــدانێکی ت ــوێ بە منــوونە خــودا مەی دەفەرم

پێغەمبەری: ئەتۆ بەوانەی کە دەڵێن دنیای ئاخرەت بۆ ئـێمەیە تەنیـا بـۆ کەسـی دی نیـیە، ئەگەر 

بەو زوو  ڕاست دەکەن و ڕاس  دە گوفتاریاندا، دەبـا داوای مەرگ بـکەن لە خـودا تـاکوو زۆر

بـێ، بچـنە بارەگـای قـادا نەجـات و ڕزگاریـان ببەبێ  یئاواتە ڕاستیەی خۆیان بگەن و لە دنیا

ڕەحمەتــی بــاری. جــا خــۆ دیــارە و حاشــای لــێ نــاکرێ چــاک دەزانــن درۆیە دەکەن بەشــی 

ئاخرەتیشیان ڕووڕەشی و سەرشۆڕی دیوانی خودایە. هەرگیز داوای مەرگ نـاکەن، و خـوداش 

گومان ئاگایە بە نیەت و هەستی ناو دەروونیان. کە بەڕاسـتی بێـزار لە مەرگـن و حەزیـان لە بێ

ە. ئەوانە دەیانهەوێ بە زمانێکی ئاڵتاغ و ڕوخسارێکی جـادووگەرانە خەڵـک هەڵخەڵەتێـنن دنیای

ِحبَّـاُؤهُ $خاون و خۆیان فریـو داوە کە دەڵـێن:  گومان خەیاڵبەڵم بێ
َ
ْبنَـاء اّلِل َوأ

َ
ْـُن أ ََ( #78 )
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 $یـا دەڵـێن واتە جوولەکەکا  و دیانەکا  دڕیانکوت ئاێمە کاوڕی خاوداین و خۆشەویسا ی ئەو.  «مائدة»
ْو نََصارَى

َ
ەەروا جوولەکەکانی بە خەیاڵ خااوڕ   «بق:ة» (777# )َوقَالُواْ لَن یَْدُخَل اْجَنََّة إَِلَّ َمن اكَن ُهوداً أ

تە زڕە خەون و ئاواتی خۆ دیارە ئەو خەیاڵ ئیام  دڕیانکوت: لە ئێمە زیاتر کەسی دی ناچێ ە بەەەشت، 

 خۆیانن. بێ ئەساسن چونکە هەڵقوڵوی دەروونی

کوتیان دەکا بە وەسیلەی کەالمی خـۆی بە زمـانی پێغەمـبەر کە جا ئەوەیە هۆ کە خودا دەم

دەفەرموێ: ئەی پێغەمبەر پێیان بڵێ، کوڕی نین خودا، تا ئێوە کوڕی بن؛ وهەروا خۆشەویسـتی 

 خوداش کەسانێکن کە خودای بە تاک و تەنیا دەناسن و سەرپێچیش لە فەرمانی ناکەن.

ئیامنــی و ی بەقەرە کە السـاری و بێ30ی هـاتووە کە بچیـنە خــزمەت ئـایەتی کـاتی ئەوە

 ئیسڕائیل نیشان دەدا:باوەڕی گەلی بەنی
 94ئایەتی 

َْ إِن كنَتم لَ اكقُلم إِن ( 14) مَموم اُر اآلَِخَرةُ ِعنَد اهّلِل َخالَِصًة ِمن ُدوِن انلَّاِس َفَتَمنَّوُام ال نمـُتمم كُم ادلَّ
 َصاِدقِيَ 
حەمەد! هەروەها پێیان ب ێ: ئەکەر ئێاوە ڕاسات دەکەن کە دەڵاێن مەنازڵگەی خۆشای و ئەی م

کامەرانی دواڕۆژ هەر بۆ ئێمەیە و بۆ کەسی دی نییە، دەی مادام وایە وەرن ما دن داوا باکەن 

 تاکوو زووت  بگەنە ئاواتتان کە ئەو جێگە پڕ لە ناز و نیعمەتەیە.

َْ َفَتَمنَّ ئاوڕێک وەسەر ناوەرۆکی جوملەی ) مَموم  (ُوام ال

دیارە کەسێک دەتوانێ لە مەرگ نەترسێ و داوای بکا کە مزگێنی ڕەحمەت و بەهەشتی پێ 

درابێ پێش مردن و جانتاشی پڕ لە تێشووی ڕۆژی دوایی بێ. ئەگەرچی داوای مەرگیش نەهـی 

 لێ کراوە لە الیەن پێغەمبەرەوە. تەنانەت لە ڕۆژی سـەختی و تەنگانەشـدا، بەڵـکە دەبـێ بڵـێ:

ْحِيِن ما 
َ
واته خودایە با ئەو کاتەی ژیا  : نَِت الَْوفاُت َخرْياً ِلاكنَِت اْلَياُة َخرْياً ِل، و تََوفَِّن إذا اكاَللُّٰهمَّ أ

ئەگەر هەڵسـەنگاندن و  مارێنە.هاێڵە بەاڵم کااتێ مەر  و نەماا  باۆ مان خێرتارڕ ب مبۆ مان خێرتارڕ وڕ

و ئەو حەدیسە، ئەوە هەست پێ دەکرێ: ئایەتەکە دەڵێ بەراوەردێک بێتە جێ لە نێوان ئەو ئایەتە 

داوای مەرگ بکەن ئەگەر ڕاست دەکەن، دەگەن بە ناز و نیعمەت. وهەروا حەدیسەکە نەهـی لە 

داوا کردنی مەرگ دەکا لە تەنگانەشدا بێ. ئەو دوو قسەیە دژایەتییان دە نێواندا چـاو دەکـرێ کە 

 ەوەستێ. دەبێ واش نەبێ واتە حەدیس بە دژی ئایەت ن

 دەبێ بکوترێ: داوای مەرگ لە سێ ڕێگاوە دەکرێ هەبێ:  : بۆ البردنی ئەو ئیشکالەواڵم
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چارەییدا ئێش و ئازار وا هێرش دەکەنە سـەر گیـان، نەمـان . دیارە لە کاتی تەنگانەدا و بێ1

 هێزە. بە سەر ماندا تەرجیح دەدرێ، ئەوەش نیشانەی ئیامنی الواز و بێ

حەیا و ئـیامن تـاڵن دەکەن ئەوکـات چـارە بـۆ  یحەیایی مڵکو بێشەرمی . هێرشی بێ9

 عیززەتی و زیللەت چاو نەکا.ئیامندار نامێنێ بەجوز ئەوە بڕوا و نەمێنێ تا بێ

ئەوەش چاوەڕوان دەکرێ: ئەو جوولەکانە یاخی و سەرەڕۆ داوای مەرگ دەکەن تاکوو زوو 

یا لە بەر سەرلێشـێواوییان نـازانن چ بگەن بە خۆشی و حەسانەوە بە خەیاڵی خاوی خۆیان؟ وە

 :31بڵێن و چ بکەن؟ بۆ وڵمی ئەو داوایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 95ئایەتی 

اِلِيَ ( 15) یمِدیِهمم وَاهّلُل َعلِيٌم بِالظَّ
َ
َمتم أ بًَدا بَِما قَدَّ

َ
 َولَن َيَتَمنَّوم ُ أ

ش دەزانن کییان دە جانتایدا ئەوانە هەرکیز داوای مەرگ ناکەن و بە ئاواتی ناخوازن، کونکە با

 نییە، بێ تێشووش هیچ ڕەسمەتێک بەرناکەوێ، و خودا زانا و ئاکایە بە ساڵی ستەمکاران.

: ئەو جوولەکانەی داوای مـردن نـاکەن ئایـا ئـی دەور و زەمـانی حەزرەتـی ئاوڕدانەوەیەک

و ڕاوێژی  مووسا و عیسان؟ یا ئی دەورانی حەزرەتی محەمەد املصطفان؟ لە سیامی ئایەتەکان

نازڵ بوونیان وا دەردەکەوێ ئەو جوولەکانەی خودا وەدرۆیان دەخـاتەوە، دەکـرێ ئـی هەر دوو 

 دەوران بن واتە دەوری مووسا و عیسا و دەوری محەمەدیش.

دەکرێ و چاو دەکرێ: تێامن و دامانی یەهوودییەکان لەمەڕ داوا نەکردنی مەرگ  وەک دیارە

ن بە سـەر دێ، دەشرتسـن لەوەی کە یـاخی و سـەرەڕۆن، ئەوە بێ کە نازانن پـاش مەرگ چییـا

جێگایان لە ڕۆژی ئاخرەتدا هەر جێگای یاخی و الساران بێ کە ئەویش دۆزەخە. بەڵم شـتێک 

اوی، دەبێ پەردەی لە سەر الدەین، ئەویـش ئەوەیە: یەهـوود بـێ بـاوەڕ و شـر هەیە بە سەر داپۆ 

ی دواڕۆژ. بـۆیە داوای مەرگ نـاکەن، کەوابـێ ئیامنن بۆیە ناتوانن ئیتمینانیان بێ لە حەسـانەوە

دەبێ خاوەن ئیامن و باوەڕ بە ئیتمینانەوە حەسانەوەی پاش مەرگی هیـوا بـێ و بەش بـێ. جـا 

کەوایە ئەگەر یەهوودییەکان بە خاوەن ئیامنەکان بڵـێن دە ئێـوە داوای مـردن بـکەن تـاکوو زوو 

 بگەن بە خۆشی و حەسانەوە، داوا دەکەن یان ناکەن؟ 

وڵمدا دەبێ ئەوە بکوترێ: خاوەن ئیامن ڕێی پێ نەدراوە داوای مـردن بکـا تەنـانەت لە دە 

کاتی سەختیشـدا، چـونکە دەشـزانێ بەهەشـت بـۆ وی ڕازاوەتەوە و وەعـدەی خـودایە، لە بە 

گومانە، کەوابـێ دەبـێ مـانەوەی زۆری لە نەسیب بوونێدا خاترجەمە چونکە وەعدەی خودا بێ

 و چاکەکاری کە ئەویش بۆ کەماڵی پاداشی بەهەشتە، ئاوات بێ. دنیادا بۆ بەرهەمی چاکە
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دەبێ ئەوە بزاندرێ: دز و درۆزن لە دادگا دەترسێن چونکە دیفاعیـان پـێ نیـیە. یەهـوودی 

، نایـانەوێ انەڕاندووە و نیـۆباوەڕ بۆیە پێیان خۆشە زۆر لە دنیادا وەمێنن، ئەوالیان دناپاک و بێ

ەعاال لێیان لە هەڵاڵ دەدا و ئەوەی دەناو دڵیاندا حاشاریان داوە و لە دنیاش بنب، ئەوەیە خودای ت

 نایڵێن، خودا ئاشکرای دەکا لێیان. 

 بۆ ئەو ڕاستییە: 34دەچینە خزمەت ئایەتی 
 96ئایەتی 

(16 ) 
َ
ِیَن أ َرَص انلَّاِس لََعَ َحَياٍة َوِمَن اَّلَّ حم

َ
َحُدُهمم لَوم ُيعَ كَـرَوَََِّجَدنَُّهمم أ

َ
لمـَف َسـَنٍة وام یََوُد أ

َ
ـُر أ مَّ

َملُونَ  َر وَاهّلُل بَِصرٌي بَِما َيعم ن ُيَعمَّ
َ
زِِحِه ِمَن المَعَذاِب أ  َوَما ُهَو بُِمزَحم

ئەو جوولەکانە لە هەموو کەپ زیات  دڵیان بە ژینی دنیا خۆشە و هەڵاپەی باۆ دەکەن، بگا ە لە  

ە، هەربۆیەشاە هەرکاام لە پەرەستەکانیش زیات ئ کونکە باوەڕیاان بە زینادووبوونەوەی نیایبت

جوولەکەکااان بە ئاااوات دەخااوازن کە هەزار ساااد تەمەن کەن و باا ین، بەاڵم دەبااێ ئەوەش 

درێ ییان لە سزای ڕۆژی ئاخ ەتیان نەجاات ناادا، خاودا زۆر بیناا و بزاندرێ زۆر ژیان و تەمەن

 ئاکایە لە هەموو کاریاندا.

اُر اآلَِخَرُة ِعنَد اّلِل  $ ی بەقەرە30ئاگادارییەک لە سەر و سیامی ئایەتی  قُْل إِن اكنَْت لَكُم ادلَّ
وا هەست پێ دەکرێ: ئارەزووی مردن واتە گەیشنت بە لیقای باری نیشـانەی والیەت  #َخالَِصةً 

 .(14، ل 1بێ. )بیان القرآن، ج 

 بۆ ئاگاداری

ەتـی نەقڵ دەکەن لە شـەعبی، کە ڕۆژێـک حەزر « ابن ابی حاتم»و « ابن ابی شیبە»گۆیا لە 

عومەر لە شاری مەدینە دەچێـتە یەکێـک لە زانسـتگاکانی یەهوودییـان لەوێ دەگەڵ یەکێـک لە 

زاناکانی یەهوود دەکەوێتە باس لەمەڕ حەزرەتی جبەئیل و میکائیل کە تەوڕات لەبـارەی وانـدا 

ناوە؛ یەهوودییەکان و زاناکەشیان دە جوابی عومەردا دەڵێن: ئێمە لە جبەئیـل یچی کوتووە و ڕا

، بەڵم ملسو هيلع هللا ىلصبێزارین لەبەر ئەوەی بە کارەکامنان هەڵدەوێسـتێ و ڕاپۆڕمتـان لـێ دەدا بە مـحەمەد

میکائیل کە وڵت ئاوەدان دەکاتەوە خۆشامن دەوێ. حەزرەتی عومەر لەو جەریـانە نـاڕەحەت 

دەبێ و دەڵێ: پێیان تەوهین بە تەوڕات دەکەن کە شتی وای بۆ هەڵدەبەسنت. چونکە شـتی وای 

ئایا ئێوە مەقام و مەنزڵەتی جبەئیل و میکائیل دەزانن، خودا چۆنیان وەسـف دەکـا لە تێدا نییە. 

تەوڕاتدا؟ یەهوودییەکان کوتیان: جبەئیل وەزیری الی ڕاستی خودایە و میکائیل وەزیـری الی 
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گوفتارە تەوهینە خۆشی نایە و  ولە اکۆکییان دەگەڵ یەک هەیە. حەزرەتچەپیەتی. لەو ڕووەوە ن

: پێیان دەڵێ جا چۆن ئەو دووانە دەکرێ ناکۆکییان پێکەوە هەبێ دە حاڵێکدا کە ئێوە دێتە جواب

ا اكَمـن بۆ خۆی بە وەزیر بوونی هەرکان ئیقـرار دەکەن.  : َن َعـُدوا َحـِدِهما َفُهـَو َعـُدول ّلِلّ
َ
 واتـهأِل

 هەرکەس بە یەکێک لەو دووانە دوژمن بێ، ئەوە دوژمنی خودایە.

. وێستا عـومەر ناگـاتە ملسو هيلع هللا ىلصناویان دەڕوا بەرەو حەزرەتی محەمەد حەزرەت هەڵدەستێ و لە

حەزرەتی ڕەسوول، خودا بە وەسیلەی جوبرەئیل ئاگـاداری لەو بـارەوە دەداتـێ. کـاتێ عـومەر 

خودا موافەقەتی قسەکەی یا ُعَمر، وافََقَک اللُه، دەگاتە خزمەت ڕەسوولی پێغەمبەر، پێی دەڵێ: 

 یی بەقەرەی بـۆ دەخـوێنێتەوە کە وەحـی ڕەسـوول17ەتی کردی. ئەودەم حەزرەتی ڕەسوول ئای

لََقْد َرأَیْتَني بَْعَد ذ لَِک أَْصـلَُب پێی خۆشحاڵ دەبێ لە خۆشیان دەڵێ:  یکردووە. عومەر ئەوەندە

 وا لە سەر ئیامن توندوتۆڵرت دەبم واتە لە بەرد سەخترت.لەوە بەد واتە ِمَن الَْحَجِر:

 ی بەقەرە:17ئەوەش سیامی ئایەتی 
 97ئایەتی 

بِ اكقُلم َمن ( 97)
َ ُ لََعَ قَلم ِيَل فَإِنَُّه نَزَّ َِبم

ِ
ِه َوُهـًدى  كَن َعُدواا ْل َ یََدیـم ِن اهّلِل ُمَصـِدقاً لَِمـا َبـيم بِإِذم

 ُ ِمنِيَ شـرَوب  ى لِلمُمؤم
جوولەکەکان جبائیلیان بە دوژمنی خۆ دەزانی، چونکە وەحی بۆ پێغەمبەر دەهێنـا. ئینجـا 

 ەدا بە پێغەمبەر دەفەرموێت:خودا لێر 

دوژمنی ج ەئیال بێات لەبەر ئەوەی وەسیات باۆ دێنێات، خاۆ ج ەئیال  پێیان ب ێ هەرکەسێک

هیچی بە دەست نییە، ئەوەی ئەو دەیهێنێت دەیخاتە نێو دڵتەوە، ئەوە بە ئیزنی خودایە و وەسیەئ 

یامناداران، ماوژدەی ئەو وەسیەش باوەڕی بە تەوڕات هەیە و مایەی ڕێنوماایی و ماوژدەیە بە ئ

 دواڕۆژە.

 واتای جربەئیل

دڵ دەیهەوێ بزانێ جبەئیل واتە چی؟ بەشی زۆر لە زانایـان جبەئیـل کە نـاوێکی غەیـرە 

جب   عەبد، ئیل   خودا(؛ کوتووشیانە ئەو بۆچـوونە عەڕەبییە بە مانای عەبدی خودا دەزانن، )

 (019، ل 1لە ڕاستی نزیکە. )روح املعانی، ج 

ــاقی فریشــتەکانی وەک دەکــرێ لەســ ــل، ب ــای جبەئی ەر ئەو بۆچــوون و بەراوەردە لە مان

، 9افیل، عیزرائیل، حەموئیل هەر ئاوا هەڵسەنگێندرێن و بەراوەرد کرێن. )تبیین القرآن، ج سـر ئی
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 (30ل 

هەروا دووبارە چونکە ناوی فریشتە هاتۆتە گۆڕێ، دڵ دەیهەوێ بزانـێ فرشـتە واتە چـی؟ 

ــەفەی  ــدێک لە فەالس ــتە هێن ــان وایە فرش ــۆفییەکان پێی ــاقمێکیش لە س ڕۆژهەڵت و هەروا ت

بوونەوەرێکی خاوەن زانست و هەستی سەربەخۆ نین، بەڵکە هەر نیشانە و ئیشاراتێکی واقعین، 

افیل ڕوحـی سـر واتە جبەئیل ئەقڵ و دەرکی تیژ، میکائیل، حەیاتێکی تیژی ئاسامنی شەش؛ ئی

  .3؛ عیزرائیل ڕوحی ئاسامنی 0ئاسامنی 

زان بۆچوونیـان لەمەڕ فرشـتە ئـاوایە: فرشـتە بـوونەوەرێکی خـاوەن بەڵم عولەمای شەرع

هەسنت و خاوەنی کەیفیەتێکی تایبەتی خۆیانن، دەشتوانن بە پێی نیازیان بە هەموو شکڵێک خۆ 

نیشان دەن. هەڵبژێردراوی بارەگای بـارین، بـۆ بەڕێـوە بردنـی کاروبـاری پـێ سـپێردراویان چ 

افیل، عیزرائیل. بـۆ زێـدە سـر ەکوینی. ناودارترینیان چوارن: جبەئیل، میکائیل، ئیعیبادەتی چ ت

 .31، ل 9زانین: تفسیر تبیین القرآن، ج 

 ئاوڕدانەوە وەسەر ڕووداوێک

وەک دەڵێن جارێک حەزرەتی ڕەسـوول. عەبـدوڵاڵی کـوڕی سـوریا کە یەکێـک بـووە لە 

م دەعـوەت دەکـا. عەبـدوڵاڵش هەڵوێسـتی زانایانی یەهوود لە وڵتی حیجاز، بۆ ئایینی ئیسـال 

 وەیخۆی لەمەڕ ئەو دەعوەتە بەرزە ئاوا نیشـان دەدا: گۆیـا دەڵـێ: تـا ئەوڕۆ ئەی مـحەمەد، ئە

چاوەڕوانی دەکەین و دەمانهەوێ تابیعی بین. نەتهێناوە و بۆت ڕەوانە نەکـراوە و ئەو ئایەتـانەی 

هاتوونە سەر وەرەق و نەدراون بە کەس قورئان کە وا دە لەوحوملەحفووزدان، هەروا لەوێن و نە

 تا وەخوێندرێن.

ئینجــا خــودای مەزن کە دەیــهەوێ هەم نوقــورچکێکی تونــد و هەم گــورزێکی گــران دە 

ەوێنێ، ئـاوڕ دەداتەوە سـەر پێغەمـبەر بە نـاردنی ســر کی عەبـدوڵاڵی تەنیشت و سەر و گوێال 

 ، زەین دەیە بە تەرتیب:33و  33ئایەتەکانی 
 98ئایەتی 

 99ی ئایەت

ِ اكَمن ( 18) ِيَل َوِميكَن َعُدواا هّلِلِ َوَمئآئ  فِِرينَ اكَل فَإِنَّ اهّللَّ َعُدوٌّ لِلم اكتِِه َوُرُسلِِه وَِجَبم
َآ إَِلم ( 11) نَزنلم

َ
ٍْ َوَما یَ  كَولََقدم أ ٍْ بَيَِنا  ُفُر بَِها إاِلَّ المَفاِسُقونَ كآیَا

ش و ف یشتەکان وەک ج ەئیال و میکائیال هەرکەپ بە نیەتی خۆی دوژمنایەتی خودا و ڕەسوو 

باااوەڕان دێاانە سیسااا . خااۆ دیااارە خااوداش دوژمناای باان بکااات بااا کاااک باازانن ئەوانە لە بێ
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 باوەڕانە.بێ

ەورئاوان بۆ نازد ک دووی کە پەڕاوێکی زۆر راست و ڕەوانە و جاگە لەوانەی کە الیاان داوە 

ە ڕێنوماایی و فەرمانەکاانی ەورئاان لە ڕێی ەورئان و یاخی باوون، کەسای دی نیایە بااوەڕی ب

 نەبێت و الدا لێیان، بەڵکە هەر یاخی و السارن.

 (نيَاٍت بَيَِّتاٍت ئاوڕێک وەسەر )

( قورئـان و موەعجیزەکـانی پێغەمـبەرن یـان آیَـات  بَيِنَـات  دەبێ بزاندرێ ئایا مەبەست لە )

ئـان بـێ هەم موعجیزەکـانی هەم قور  (آیَات  بَيِنَـات  شتێکی دیکەن؟ دەکرێ بڵێین مەبەست لە )

 ئیتاعەن.باوەڕ و السار و یاخی و بێپێغەمبەر بێ. وهەروا مەبەستیش لە )فاسقون( کەسانی بێ

بوونیـان وەک ی بەقەرە کە هـۆی نازڵ111و  111کاتی ئەوەیە بچینە خـزمەت ئایەتەکـانی 

گۆیـا یەک دیارە و هەست دەکرێ دووبارە ناحەزی و ناحاڵی بـوونی جـوولەکە نیشـان دەدەن. 

پرسیاری لێ دەکرێ: ئەتۆ بۆچی لەمەڕ ئیامن « مالک بن صیف»نەفەر لە یەهوودییەکان بە ناوی 

خوار دەڕۆی و خۆت هەڵە دەکەی، دەحاڵێکـدا دە تەوڕاتـدا  ملسو هيلع هللا ىلصو باوەڕی بە قورئان و محەمەد

ی بە پێغەمبەرایەتی محەمەد خەبەر دراوە و قەراریشت وا بووە کاتێ محەمەد زهووری بکا ئیامن

پێ بێنی؟ لە وڵمدا دەڵێ: محەمەد هیچ وەعد و پەیامنێکـی دەگەڵ مـن نیـیە و ئەمنـیش هـیچ 

و  وەعدێکم بەو نەداوە و چەندیش درۆی دی دادەتاشێ. خودای تەعاالش بۆ وەدرۆ خسـتنەوە

ــب و لە دم دانەوەئەو هەس ــا، بە تەرتی ــبەری دەک ــانە حەواڵەی پێغەم ــان، ئەو ئایەت ــی درۆزن دان

 سەیریان کە:
 111ئایەتی 
 111ئایەتی 

وَ ( 111)
َ
 كَّ أ

َ
َبَذ ُ فَِريٌق ِمنمُهم بَلم أ داً نَّ ِمُنونَ كَما ََهَهُدوام َعهم  ََثُُهمم الَ یُؤم

)پاااش ئەوەی خااودا فەرموودەکااانی خااۆی ئاراسااتەی موسااوڵامنان دەکااات دەفەرمااوێ:( ئەو 

ردەکێااڕن و پشااتی جوولەکااانە مەکەر هەر ئەوانە نااین کە هەر پەیامنێااک باادەن ڕووی لااێ وە

تێدەکەن. بەشی زۆریان باوەڕیان نییە و ناایهێنن، پەیامنای دم کیاای تووریاان نەبا دە ساەر و 

 ئیامنن.شکاندیان، بە زۆری بێ

وتُـوام الم ( 111)
ُ
ِیـَن أ ٌْ لَِما َمَعُهمم َنَبَذ فَِريٌق ِمَن اَّلَّ ا َجاءُهمم َرُسوٌل ِمنم ِعنِد اهّلِل ُمَصِد َتـاَب كَولَمَّ

لَُمونَ كاَب اهّلِل َوَراء ُظُهورِِهمم تَ ك نَُّهمم الَ َيعم
َ
 أ

کاتێک کە پێغەمبەرێکامن بۆ ناردن کە باوەڕی بوو بەوەی لە کن وان بوو )وەک تەوڕات بێ( 
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بەشێکی زۆر لە کەورە و ماەوود و ناودارانیان پشتیان تێدەک د و دەیانخساتە پشات کوێیاان. 

تەوڕات مزکێناای هاااتنی ئەو پێغەماابەرەی داوە و  هەروەک ئەوەی ئاکاااداری ئەوە نەباان کە

 تێیدایە کە باوەڕ ک دن و شوێن کەوتنی ئەو پێغەمبەرە فەڕزە لە سەریان.

 (كَتاَب اهّلِل َوَراء ُظُهورِِهمم تێڕوانیتی بە وردی لە جوملەی )

هێندێک بۆچوونیان ئاوایە: ئەو کتێبەی کە یەهوودییەکان خستیانە پاش گوێیـان و ڕوویـان 

وەرگێڕا و تەحویلیان نەگرت، تەوڕات بـوو، چـونکە وەعـدەیان وا دابـوو کـاتێ حەزرەتـی لێ 

بێ، ئیامنی پـێ دێـنن و شـوێنی دەکەون؛ کەچـی کـاتێ زهـووری کـرد و بـوو بە  ملسو هيلع هللا ىلصمحەمەد

پێغەمبەر لە الیەن خوداوە و پێغەمبەرایەتیەکەی سابیت کرا بە دەلیـل و بەڵـگەی تەواو، پشـتیان 

وان دەلیل و بەڵگە بوو کە قورئان حەقە و  یان تێ نەکرد، ئەو حاشا کردنتێ کرد و ڕووی باوەڕی

محەمەدیــش حەقە و پێغەمــبەرە؛ چــونکە قەومــی جــوولەکە هەرچــی حەق نەبــا ڕوویــان لــێ 

 وەرنەدەگێڕا.

هێندێکیش هەر لە یەهوودییەکان پێیان وایە: مەبەست لەو کتێبەی کە خرایە پشـت گـوێ، 

ئیسڕائیلی لە بەر ئەوەی ئەو قورئانە بۆی هێنان؛ جا دەبایە بەنی ملسو هيلع هللا ىلصقورئانە کە حەزرەتی محەمەد

تەوڕاتی کتێبی وان تەدسیق دەکا باوەڕیان پێی بێ. چونکە تەوڕات موژدەی هـاتنی پێغەمـبەری 

ڕەش داوە، کەوایە دەبایە زۆر زوو بێ گیر و گرفـت بیقـۆزنەوە و بـاوڕەی پـێ بـکەن. بەڵم دڵ

حەسـادەت و غەرەزیـش وەک چڵـکە هەور بەری ڕۆژ و  .چاوەی دڵی کوێرە، حەق چاو ناکـا

مانگ دەگرێ و چاو نـاکرێن. ئەوا حەسـادەت و غەرەزەش بەری حەق دەگـرن چـاو نـاکرێن. 

ــبەرە و  ــی پێغەم ــان شــاهیدی پێغەمبەرایەت ــاوان دەگەڵ ئەوەی تەوڕاتەکەی خۆی یەهــوودیش ئ

ەرێکیـان لە تەوڕات و دەری هاتنیەتی، وێسـتاش بـاوەڕ نـاکەن، هەر دەڵێـی هـیچ خەبمزگێنی

 ئینجیلەوە پێ نەدراوە.

بنەمـای دەچین کە نـازڵ بـوونی لە سـەر ئیـدیعایەکی پـووچ و بێ 119بەرەو پیری ئایەتی 

ەوە گۆیا کاتێ قورئان باسی داود و سلێامن دێنێـتە گـۆڕێ، «ابن جریر»یەهوودیانە. بە نەقڵ لە 

، محەمەد باس لە سلێامنی ساحیر و یەهودییەکان لەسەر ئەساسی ئیهانە دەڵێن: وەرن ئەی گەل

جادووگەر و دێو و درنـج و غـوول و بـا و بـاران پەرەسـت دەکـا! جـا چـۆن ئەوە دەڵـێ مـن 

ــبەرم! ســلێامنی جــادووگەر ئەوانە ــانی خــۆی بە هــۆی  یپێغەم ــر فەرم ــوو خســتۆتە ژێ هەم

وەی نابێ جادووگەری، کەچی ئەو محەمەدە دەڵێ: قورئان باسی پێغەمبەرایەتییان دەکا، ئەوە بۆ 
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 باوەڕی پێ بکرێ کە دەڵێ پێغەمبەرم.

ی نـازڵ دەکـا بـۆ سـەر 119جا خودای تەعاال لە سەر ئەو تەوهین و هەڵبەستەیان ئـایەتی 

 :ملسو هيلع هللا ىلصحەزرەتی محەمەد
 112ئایەتی 

َياِيُي لََعَ ُملم ( 112) ـيماِيَي نَّ الكَفـَر ُسـلَيمَماُن َولَــكُسلَيمَماَن َوَما  كوَاتََّبُعوام َما َتتملُوام الشَّ شَّ
نِزَل لََعَ المَملَ ك

ُ
َر َوَما أ َْ َوَما ُيَعلَِماِن ِمـنم كَفُروام ُيَعلُِموَن انلَّاَس الِسحم َْ َوَماُرو ِ بَِبابَِل َهاُرو يم
َنٌة فاَلَ تَ  َحٍد َحىَّ َيُقوالَ إِنََّما ََنمُن فِتم

َ
َ كأ المَمـرمءِ َوَزومِجـِه  ُفرم َفَيَتَعلَُّموَن ِمنمُهَما َما ُيَفِرقُوَن بِِه َبـيم

ِن اهّلِل َويََتَعلَُّموَن َما یَ  َحٍد إاِلَّ بِإِذم
َ
ُهمم َوالَ یَنَفُعُهمم َولََقدم َعلُِموام لََمـِن ضـرَوَما ُهم بَِضآِريَن بِِه ِمنم أ

ٍْ َوَِلِممَس َما 
ََتَا ُ َما َ ُ ِِف اآلِخَرةِ ِمنم َخالَ َم نُفَسُهمم لَوم َـرا

َ
لَُمونَ نُ اكومام بِِه أ  وام َيعم

کەوتاااوونەتە شاااوێن ئەو شاااتانە و شاااایەتینی لە زەماااانی پاشاااایەتی ساااولەیامندا بە ورتە 

، سولەیامن خوانەناپ نەبووە، شایەتینی خوانەناپ باوون خەڵکیاان فێا ی جاادوو دیانخوێندەوە

دەکاا د، ئەو زانسااتەش کە هاااتبووە سااەر هااارووت و مااارووتی جااووتە ف شااتە لە بابباادا هەر 

ان فێ ی جاوو بکا دایە پێشاەکی تێیاان دەکەیاناد ئاێمە هەر باۆ جەڕبانادنین نەکەی کەسێکی

خودات لە بی  بچێ، هەر هێندەشیان لێ فێ  دەبوون ژن و شاوو لێاک جیاا وەکەن، کە تواناای 

ئەوەیان نەبوو بێ ئیزنی خودا زیان لە هیچ کەپ بدەن، فێ  دەبوون کە زیان لە خەڵک بدا و باۆ 

دەشیانزانی ک داری یارانی جادووکەری لەو دنیا هیچ بەشیان نییە. ئای  خۆیان سوودێک نەبێ،

 ئەکەر تێگەیشتبان دەیانزانی کۆن خۆیان خ اپ دەف ۆشن. 

 هارووت و مارووت

 ملسو هيلع هللا ىلصدە تەوڕات کردووە و دەستیان کرد بە دوژمنایەتی پێغەمـبەر یانئەو جوولەکانەی کە پشت

وگۆڕ پێ کرد، کەوتنە شوێن فێڵ و فووت و درۆ و و ئیامن و باوەڕیان بەبێ ئیامن و باوەڕی ئاڵ

دەلەسەی شەیتانی، شەیتانی ئینسان بووە یا شەیتانی پەری بێ، ئەو فڕوفێڵ و چەواشەکاریانەی 

کە لە سـەردەمی ســولەیامنی پێغەمـبەردا دەکــوتران کە گۆیــا دەسـتەڵت و توانــایی پاشــایەتی 

و هەر ئاواشـیان دە گـوێی خەڵـک  سلێامن لەسەر ئەساسی سـیحر و جـادووگەری دامەزراوە

ئاخنیبوو کە سلێامن جـادوویەکی گەورە و بێـڕای دە ژێـر کورسـی دەسـتەڵتیدا شـاردۆتەوە و 

ئەنگوستیلەی پاشایەتیەکەی لێ ون بووە و کەوتۆتە دەستی کەسێکی دی، ئەو کەسـەش خـۆی 

لە کۆتـایی گەیاندۆتە جێگای ئومووراتی سلێامن حوکمڕانی کـردووە. وهەروا دەڵـێن سـلێامن 

پەرەسـتی؛ و زۆر پەرەست بوون ئەویش کەوتۆتە خەتی بتژیانیدا بە خاتری خێزانەکانی کە بت
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ودای ئاگـادار بە داوەتە پاڵ سـلێامن. جـا خـ یائیلیانەسـر جۆر و بابەتە درۆ و هەڵبەستە ئیلەو 

بازانە ینباراندا بە پێی حیکمەتی خۆی بە هۆی ئەو ئایەتەوە ئەو جوولەکە تەوهسەر هەموو کارو 

سلێامن خاوەنی ئیامن و باوەڕێکی تەواو  (... َفَر ُسلَيَْماُن كَوَما وەدرۆ دەخاتەوە و دەفەرموێ: )

بوو، هەرگیز بێ باوەڕ نەبـووە و دوور بـووە لە جـادووگەری. بەڵم ئەوە شـەیتانەکان بـوون بە 

ری دەکـرد و هەروا ئادەمیزاد و جنۆکەیانەوە، کافر و بێ باوەڕ بوون و خەڵکیان فێـرە جـادووگە

فێری ئەو زانستەیان دەکردن کە کاتی خۆی لە شاری بابل کە لە خوارووی عێراقـدایە لە نیزیـک 

شاری حلەی ئێسـتایە، درابـوو بە هـارووت و مـارووت کە ئەو دووانە بە فرشـتە نـاو دەبـرێن، 

 خەڵکیان فێری ئەو زانینە کردووە. 

َ الَْملَ لە جـوملەی ) «مـا»هێندێک لە تەفسیر نووسەکان دەڵێن: پیتی  ََ نـِزَل 
ُ
(دا ّْيِ كـَوَمـا أ

ئیمسی مەوسوولە، واتە: ئەو شتە، جـا داخـوۆ ئەو شـتە زانیـنە چـی بـووە بـۆ ئەو دوو کەسـە 

دەرخراوە و پێیان دراوە؟ ڕەنگە شتێک بووبێت لە وێنەی سیحردا، وەکوو فاڵ، کە خەڵکـی پـێ 

نِزَل هەڵدەخەڵەتێت، خودا ئەو شتانە بە )
ُ
ناردنە خوارەوە ناو دەبات، دەشگونجێت لە بەر واتە  (أ

 ئەوە بێت کە شێوە ئیلهامێک بووبێت، یا خۆ ڕێ پێ بردنێک بووبێت کە بۆیان دەرکەوتبێ.

ئەو دوو کەسە بە پێی ئەو جـۆرە زانینەیـان، خۆیـان بە پیاوچـاک و لەخودانیزیـک پیشـان 

ان و سـر و بە ناوی فرشتەوە دەنا دەدات، خەڵکیش پێیان هەڵخەڵەتابوون و بە فریشتەیان دەزانین

ان و نـاو دەرکردنەیـان خـوداش هەر بە دوو فرشـتە ســر بە فرشـتە نا ەناو دەبران. جا لە بەر ئەو 

ناویان دەبات تاکوو بزاندرێت مەبەست ئەو دوو کەسەیە، ئەوە ڕێـک وەک ئەوە وایە کەسـێکی 

ا ببڕن، لەو حاڵەتەدا بە ناوی بێ قابیلی گەدا لە بەر هەر هۆیەک بووبێت ناوی )پاشا(ی بە سەرد

پاشایەتی بانگی نەکەیت کەس نازانێت مەبەستت ئەو کەسـە بـێ ڕێـز و بـێ قـابیلەیە ... وەک 

چــۆن: ئێســتا ئەگەر بگوترێــت محەمەدبەهــائەدین، پیــاوێکی گەورە بــووە، ڕەنــگە نەزانرێــت 

رت دەزانرێـت مەبەست کێیە؟ بەڵم ئەگەر بکوترێت: شای نەقشبەند، پیـاوێکی گەورە بـووە، ئیـ

 باسی چ خوداناسێک دەکرێت.

َ الَْملَ لە پێشدا کومتان هێندێک لە تەفسیرنووسەکان )ما(ی ) ََ نـِزَل 
ُ
( بە ئیسـمی ّْيِ كـَوَما أ

یە مــای )نــافیە(یە و ئیســمی «مــا»ین دەڵــێن ئەو ســـرمەوســوول دادەنــێن، بەڵم زۆربەی موفە

فێـری سـیحر دەکـرد، ئەو باسـە وا  ئەو دوو کەسـە لە شـاری بابلـدا خەڵکیـان مەوسوول نییە.

ناو مێشکی خەڵکی ئەو دوو کەسە فرشتەی خودان و جوولەکەکانیش باوەڕیان وابوو  چووبووە
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 کە بەڕاستی فریشتەن و لە الیەن خوداوە نێردراون تاکوو خەڵکی فێری سێحر بکەن.

َ الَْملَ ئینجا خودا دەفەرموێت: ) ََ نِزَل 
ُ
یچ شتێک بـۆ ئەو هوداوە ( واتە لە الیەن خّْيِ كَوَما أ

اون نەنێردراوەتە خوارەوە. ئەوانە حیلەبازی درۆزن بـوون و لە بەر سـر دوو کەسە کە بە فرشتە نا

کەرەوەین و ئەوەی فێڵبازیی خۆیان هەر کەسێکیان فێری جادوو بکردایە، دەیانکوت: ئێمە تاقی

حاڵێکـدا بـوو هەمـوو ئەو بـاوەڕ مەبە. ئەوە دە فێرت دەکەین بۆ خـراپە بە کـاری مەهێـنە و بێ

ان، وە بـۆ جیـا یـان بە کـار دەهێنـشتانەی کە خەڵکیان پێ بە فریو دەبرد خۆیـان هەر بـۆ خراپە

ە خۆیـان نەیانـدەتوانی زیـان بە هـیچ ن ژن و مێرد بوو، بەڵم خـۆ ئەوانکردنەوە و تێکدانی نێوا

 کەسێک بگەیەنن مەگەر خودا خۆی بیویستایە.

ـُهْم َوََل یَـنَفُعُهمْ )پاش ئەوە خودا دەفەرموێـت:  واتە ئەوانە هەر فێـری  (َوَيتََعلَُّمـوَن َمـا یَُُُّّ

َولََقـْد شتێک دەبوون کە هیچ قازانجێکی نەبوو بۆیان، بەڵکوو هەر مایەی زەرەر و زیان بـوون )
 ْ ( واتە جا ئەو جوولەکانە کە هەمیشە پیشەیان درۆ و سیحربازی بوو، دەیـانزانی ئەوەی ...َعِلُموا

و ڕێگای ڕاست بەبێ باوەڕی و خراپەکاری وەگـۆڕێ هـیچ بەشـێکی خێـر و خۆشـی و   ئیامن

بەختەوەری لە دواڕۆژدا دەس ناکەوێ، ئەوانە بەو کردەوانەیان خـراپرتین کـار و کردەوەیـان بـۆ 

 خۆیان کڕیوە.

تەفسیرنووسان دەربارەی )هارووت و مارووت( و ئەنگوستیلەی سـولەیامن هەنـدێک لەو 

ەیان خستۆتە ناو تەفسیرەکانیانەوە، کە سەراپای درۆ و خورافـات و دەمهەڵبەسـتی رائیلیاتانـئیس

ەالئیکەتـان جوولەکەکانە. یەکێک لەو درۆیانە کە جوولەکەکان هەڵیانبەسـتووە ئەوەیە دەڵـێن: م

ڕەخنەیان لە حوکمدانی نەوەی ئادەم گرت و کوتیان: ئەگەر لە جیاتی ئادەمیزاد ئـێمە لە زەویـدا 

ەپێـی فەرمـانی بـاری دەجـووڵینەوە حـوکمامن دەکـرد. خـوداش لە وەڵمـدا پێـی بووینایە، ب

فەرموون: ئادەی دوو کەستان هەڵبژێرن تا بچنە زەوی لەوێ حوکم بـکەن. ئینجـا فرشـتەکان لە 

ناو خۆیاندا هارووت و مارووتیان هەڵبژراد. جا کە هاتنە سەر زەوی و دەستیان کـرد بە حـوکم 

ان و سکاڵیەکی لە ال کردن، کاتێـک سـەیری ئافرەتەکەیـان کـرد زۆر کردن، ئافرەتێک هاتە الی

ئافرەتەکەش پێـی  ر مەالئیکە بووبن ئەوە بوختانە؛ئەگەپیسییان لێ کرد؛ جوان بوو، داوای داوێن

کوتن: شتی وا نابێت، تا عارەق نەخۆنەوە و کەسێکیش نەکووژن. ئینجا هارووت و مارووتیش 

بێ تاوانیشیان کوشت! پاشان ئافرەتەکە لێی پرسـین: باشـە ئێـوە ئارەقیان خواردەوە و کەسێکی 

کاتێک دەتانەوێت بەرز ببنەوە و بچنەوە بۆ ئاسامن، چی دەڵێن؟! ئەوانیش ئافرەتەکەیـان فێـری 
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ئەو قسەیە کرد. ئیرت ئافرەتەکە ئەو قسەیەی کرد و یەکسەرە بەرەو ئاسامن بەرز بۆوە و لەوێ بوو 

  ئەستێرەی زوهرە!بە 

گۆیا ئەو دوو فرشتەیە سزا دانی دنیایان هەڵبژارد بە سەر ئەوەدا کە لە ڕۆژی  ها دەڵێنهەروە

اون و لە تـاو ســر دواییدا سزا بدرێن. بۆیە ئێستاکە لە ژێرزەمینێکی قووڵی ئەو زەویـیەدا هەڵوە

 ئێش و ئازار باڵەفڕکەیانە!!

ــایینی و قورئان ــانی ئ ــر بەڵم زۆر لە زانای ــتا و ڕاب ــان ـ ئێس دووش ـ ئەوە بە درۆ و زانەک

هەڵبەست دەزانن و بە گژیدا چوون، تەفسیرەکانیان لەو درۆیە زەالمە خاوێن ڕاگرتوون، وەکوو 

ئیاممی فەخری ڕازی و ئیبنی کەسیر و قاسمی و شێخ مـحەمەد عەبـدە و سـەید ڕەشـید ڕەزا و 

 سەید قوتب و هەروا زۆری دیش.

و مارووت کـوتراون هیچیـان ڕاسـت  دەڵێ: ئەو قسانەی دەربارەی هارووت قاچی عەیاچ

نین ئەوەش کە لە ئیامم عەلی و ئیبنی عەباسەوە ـ خودایان لێ ڕازی بێ ـ دەگێڕدرێتەوە قسـەی 

نەبیســـرتاوە، ئەو جەریـــانە لە  ئەوان نـــیە و نە زۆر و نە کەم ئەو باســـە لە پێغەمـــبەرەوە

ەنی تەفسـیری )ئەملنـار( جوولەکەکانەوە سەرچاوەی گرتووە و خستوویانەتە ناو کتێبەکان. خاو 

ائیلەکان لە ســر ئیدەڵێ: ئەو درۆیانە لەمەڕ سلێامنی پێغەمبەریشەوە کـوتراوە. هێنـدێک لە بەنی

ئاگا، ئەوانیش باوەڕیـان کـردووە کاتی خۆیدا ڕێکیان خستوون داویانە بە گوێی موسوڵامنی بێ

 دوایە خزێرناوەتە ناو تەفسیرەکان.

ا ئەوەم بە الزم زانی تاکوو خاوەن هەستەکان زوو بـزانن ئەو لێرەدا کەوا درێژەم بە باسەکە د

 جەریانە درۆن وەک درۆکانی دی دە بەرنامەی ئایینی خراون.

 وەسەر چیرۆکی هارووت و مارووتئاوڕدانەوەیەک 

وەک دەڵێن: هۆی ناردرانی ئەو دوو فرشتانە )واتە هارووت و مارووت( دەبێ ئەوە بووبێ: 

ــان جــادووگەری لەو دەور و زە ــابوون و فریوی ــی هەڵخەڵەت ــک پێ ــووە. خەڵ ــاو ب ــدا زۆر ب مان

 خواردبوو. لەو ڕووەوە باوەڕیان هاتبووە سەر ئەو قەناعەتەی کە ڕیسالەت سەرچاوەی گرتـووە

. جا بۆ وەی خودای تەعـاال عەبـدی خـۆی لە گـومڕایی نەجـات دا، هـات ئەو دوو لە جادوو

وشوێن دووگەری فێری خەڵک کەن واتە ڕێی سیحر و جاتفرشتانەی ناردن و فەنن و دەستوورا

و فەنن و فنوونی سیحر بزانن. بۆوەی کەس نەتـوانێ بە سـیحر و جـادوو فریویـان دا. و هەتـا 

باشی بـزانن پێغەمبەرایەتـی بەخشـش و ئەنعـامی خـودایە و هـیچ پەیوەنـدێکی بە خوێنـدن و 
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بـێ دوورە لە فەیـز و خوێندنەوە نییە، بەڵم جادووگەری فەنـنە، هەرکەسـێ بیخـوێنێ فێـری دە

 تەعاال. دەبێ موسوڵامن باوەڕی لە سەر ئەو ئەساسە بێ دەنا گومڕا دەبێ.بەرەکاتی باری

وهەروا ئەو دەنگۆیەش کە دەڵێن: ئەو دوو فرشتانە واتە )هارووت و مـارووت( گیـرۆدەی 

دنیا  گوناگ و تاوانی زینا و قەتڵ بوون و خودای تەعاالش کردوونیە سەرپشک لە مابەینی سزای

انە، وا ئێستێ لە چاڵوێکی بابل سـر و ئاخیرەت، ئەوانیش سزای دنیایان هەڵگرتووە، کە هەڵوە

ــان و  ــاو تەفســیرەکانی قورئ ــانەتە ن ــامەت بەو جــۆرە، تەواوی درۆ و هەڵبەســنت ئاخنیوی ــا قی ت

نەناسـی دەدەن، چـونکە ی کەسانی ئەقڵ الواز و کەم شـعوور و فرشـتەنەناس و دیندەرخوارد

َ دەفەرموێ: )خودا  َمُروَن ََل َيْعُصوَن اّللَّ ْْ َمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما یُ
َ
ە ررش ە لەوڕی خاودا وات (0)تەح:ی :(  َما أ

 دڕس ووری پێ داو  النادڕ ، ەەر ئەوڕی دڕکە  خودا ئەمری پێ داو .

ت چونکە باسـی سـیحر و دوو فرشـتەی نـاردراوی وەک هـارووت و مـاروو  119ئایەتی 

 لەخۆدا جێ کردۆتەوە، لێکۆڵینەوەی تایبەت و لێدوانی کافی دەوێ. 

 سیحر واتە چی؟

دڵ دەیهەوێ بزانێ سیحر واتە چـی؟! بەو هـۆیەی کە بنەمـایەکی ئەساسـی و تـایبەتی دە 

قورئاندا نییە، بە ئەقڵکاری نەبـێ ناتوانـدرێ بـۆ الی بچـین و نەتـیجەی یەقـین و قـانیعی لـێ 

 وەرگرین.

سیحر تین و گوڕ و هێزێکی نهێنی و مەعنەوی ڕووحییە، نیهایەتەن وزە و  دەکرێ بکوترێ:

هەستێکی دە ئینساندا دەخوڵقێنێ. بە هۆی کەڵک وەرگرتن لە ڕاز و ڕمووزاتی تایبەتی ئەو هێزە 

وگۆڕێکی تــایبەتی لە حەرەکــات و جــووڵنەوەی ئەنـــدامی لەش و قەوارە و دەکــرێ ئــاڵ

وگۆڕە پێکهاتووە سوڕێکی لە ناکاو بە ئەقڵ گومان ئەو ئاڵچوارچێوەی بەدەن پێک بێندرێ. بێ 

دی و زۆر و هەست و حەواسی خەڵک دەدا و ئەسەرات و سەیرێک لە ناوماڵی شعووردا دێنێتە 

خودی بێ ئیختیار بکەوێتە ژێر ئیرادەی ئەو ئیسباتی تەماشاچی بە بێوە جار وا دەبێ لەو ڕێگایە

دان، لە خـۆ دان و سەربڕین و ئاور خـواردن و سـیخ  حەرەکەیە واتە سیحر. وەک زەرگ لە خۆ

 بێ ئازار و ئێش و خوێن هاتن.

حُر امٌر غریٌب یَشبَُه الخارَِق و لَیَس ِبِه( واتە سیحر  وەک عەرەب کوتوویانە لەو بارەوە: )السِّ

هەیە بەڵم دە واقیعـدا « خـارق العـادە»ڕووداوێکی نائاشنا و غەریبە کە شـەباهەتی بە ئەمـری 

 (.801، الپەڕەی 1املعانی، ج)تەرسی:ی ڕو ی خارقولعادە نییە. ئەمر 
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 فەرقی سیحر دەگەڵ کەڕامەت و موعجیزە

فەرقی سیحر دەگەڵ کەڕامەت و موعجیزە ئەوەیە: کەرامەت و موعجیزە نیزیکی لە خـودا 

پێک دێنن و لە ئەساسدا نیشـانەی یـاری خـودایە و لە خـوداوە بـۆ ئیسـباتی پێغەمبەرایەتـی و 

ەتی دێــتە ڕوو و ســەر دەگــرێ، بەڵم ســیحر وە نیزیــک کەوتــنە لە شــەیتان و نیشــانەی نەجــاب

سەرەڕۆ و توندڕەو هەر ئەندازە پێوەندی زیاد بێ  یپەیوەندی دەگەڵ شەیتانە واتە جنن و شەیاتین

، سـاحیر بە هـۆی لەو بارەوە، ساحیر لە پێکهێنانی سیحردا تەواوتر و ماهیرتر و چاالکرت دەبـێ

ڕۆژ و مانگ پەرس  دەکەونە ژێر ڕکێفـی جنـۆکەی شـەیاتینیان و دەتـوانن بە هێـز و ئەستێرە و 

 هیمداد وەرگرتن لەوان لە سیحربازی خۆیاندا ماهیرانەتر بچنە پێشێ.

سیحر زانسـت و هەسـتێکی زۆر نـازک و نهێنیـیە، ناتوانـدرێ هەروا بە ئاسـانی بە هـۆی 

 (.88، ل 2)ق:طبی، ج(ەوەیە. ێ، ئەو تەعریفە لە )قامووسسـر ئەسبابی زاهیری بنا

حُر خارٌق للعادِ، یَظَهُر ِمن نفس  ) واتـه  املعاانی()رو ( یر،  مِبُباََشَِ، أعامل  مخصوصـة  شـرالسِّ

سیحر ئەمرێکی خارقولعادەیە لە یەک ئینسانی شەروور و بە هۆی کرداری تایبەتی خـۆی دێـتە 

 ریفە لە کۆمەڵی زانایانەوەڕا هاتووە.اڕوو. ئەو ت

 ڕای زانایان لە بابەت سیحرەوەبیرو 

(: سێحر کارێکە هۆیەکەی نهێنییە، شـتهایەک دەخـزێنێتە 305، ل 3ئیامم فەخری ڕازی ) 

 ناو خەیاڵەوە بێ ئەوەی ئەساس و بنەمایەکی هەبێ، ئەوە بەو کارە دەکوترێ کەڵەک و فریو.

ەمـبەر، ئەگەر خوازیاری زۆر زانینی لەمەڕ چیرۆکی هارووت و مـارووت  وسـلێامنی پێغ

بڕوانە لە تەفسیرەکانی قورئان بەتایبەت تەفسیری کەبیری ئیامم فەخری ڕازی و تەفسیری )تبیین 

 القرآن(.

ڕا و بۆچوونی هێنـدێک لە سـەر شـەیاتین ئـاوایە دەڵـێن: جنـۆکەن و زۆربەشـیان دەڵـێن 

سەیر و ئینسانن. هەروەها کوتووشیانە جینن و بەشەرن. تەفسیری کەبیر بە وردی ئەگەر دەتوانی 

 چاو دەکەی.

کردنی پەری و : بە عەقیدەی یەهوود پاشایەتی سلێامن و ڕام903پوختەی مەبەستی ئایەتی 

مرۆ واتە جنۆکە و ئینسان و حەیواناتی وەحشی و پەڕەندە هەمووی هۆی سیحر و جادووگەری 

ان لە تەورات هۆیەکەی دڵ پێ بەستنی تبو سلێامن بووە. تەناەت دەست هەڵگرتنی هێندێک لە 
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دانی سـلێامن ڕەد بوو بە سیحربازی، دیارە وەک دەزاندرێ و ئاشکراشـە قورئـان سـێحر وەپـاڵ

نە و دەکاتەوە، چونکە سیحر حەق شاردنەوەیە و هەروا هارووت و مارووت لە الیەن خوداوە کرا

مەمئووری ئەوەی بەرنامەی سیحر بە خەڵک بناسێنن تاکوو خەڵک فریوی سـاحیران نەخـۆن. 

ارە خەڵکی کەم شعوور تەوەجوهی تەواویان بە ڕەهنومایی هـارووت و مـارووت بەڵم وەک دی

لە ڕێنوێنی ئەو دوو فرشتانە ناکۆکییەکی تەواویان خستە  کرد بەڵکە بە هۆی ئیستیفادەی خرا نە

 مابەینی ژن و مێردانەوە.

کێشانەوەیان لە بەشی زۆری یاسـا و دەسـتووراتی تەورات بە قەومی یەهوود لە باتی دەس

ئەگەر ، باوەڕیـان بە هەمـوو تەوڕات بووە هۆی عەالقە و هۆگری زۆر بە سیحر و جادووگەری

بکردایە و دەستیان لێ نەکێشابایەوە و لە خودا برتسابایان، زۆر قازانجیان بە نەسیبی خۆ دەکـرد 

و خۆشیان بە زانا ناودار دەکرد، بەڵم ئێستێ هەم بۆخۆیان هەم دنیا شاهیدی لە سـەر دۆڕانیـان 

 بەقەرە: 902دەدەن و داویانە. بۆ ئیسباتی ئەو داوایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 113ئایەتی 

نَُّهمم آَمُنوام واتََّقوما لََمُثوَبٌة ِمنم ِعنِد اهّللَّ ( 133)
َ
ٌ لَّوم  َولَوم أ لَُمونَ اكَخريم  نُوام َيعم

نی پێغەماابەری تێاادایە و هەروا ئەکەر ئەوانە باوەڕیااان بە تەورات ببااوایە کە مااوژدەی هااات

ی ناخۆشیان لە خ اپەکاری بپاراساتایە و پارێزکاار بووناایە، ئەودەم دەساتیان دەکەوت لە الیە

خااوداوە، پاداشااتی بااێ بااڕانەوە، و ئەوەش کەلێااک باشااس دەبااوو بۆیااان لەو بەدئەخقەاای و 

 ڕەفتاریەی کە باعیسی ڕووسیایی دنیا و ئاخ ەتیانە، ئەکەر بیانزانیایە.

 «راعتا»ەبارەت بە وشەی س

تا ئێرە بەزم و هەرا هەر لە سەر بەدئەخالقی جوولەکە بوو. ئەوجار باس لە شتێک دەکرێ و 

 دێتە پێش کە هەم جوولەکە دەگرێتەوە هەم موسوڵامن. ئەو شتەش ئەوەیە: کاتێکی پێغەمـبەر

پەلەمان لێ مەکە  دەرسی قورئانی بە موسوڵامنەکان دەکوت بە پێغەمبەریان دەکوت )راعنا( واتە

و موراعامتــان بــکە. جــا ئە لەوەڕا لە ژێــرپەردەی ئیهــانە بە مەقــامی پێغەمــبەر، جوولەکەکــان 

دەیانکوت )راعینوا( کە ئەوەش بە زمانی عیبی جنێوە و ئیهـانەیە. واتە موسـوڵامنەکانیش هەر 

ێکی وا وەک جوولەکەکان ئەو وشەیان دەکوت بەڵم زاری خۆیان بۆ خـوار دەکـردەوە بە جـۆر 

 کەوەک وشە عیبییەکە بچێ.

دانەوەی نـاحەق و بەرپەرچ بۆ ئەوجار خودای تەعاال لە سەر ئەساسی حیکمەتی خۆی کە
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ی 110پێغەمبەر، ئـایەتی  ۆدم درێژ نەکەن بۆ ئیهانە کردن، ب و هەروا جارێکی دیکە بازانینتەوه

 بەقەرەی ناردە خوارەوە. ئەوەش ئایەتەکە بە وردی دایتەقێنە:
 114ەتی ئای

َمُعوا مَولِل( 114) نَا وَاسم ِیَن آَمُنوام الَ َتُقولُوام َراِعَنا َوقُولُوام انُظرم ُيَها اَّلَّ
َ
ِلمٌ اكیَا أ

َ
 فِِريَن َعَذاٌب أ

واتە: ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە، بە پێغەمبەر مەڵێن )راعناا(، واتە کاوێامن باۆ بگا ە، بازانە 

ای ئێوەدا جوولەکەکانیش وا بە پێغەمبەر نەڵێن. بە مانایەکی ئێمە پ سیارێکامن هەیە. با لە پەن

ەز و ناشاای ین. بەڵااکە لە باااتی وشااەی )راعنااا( ب ااێن )انە نااا( واتە پەلەمااان لااێ مەکە و ناااس

دەک ن باش کاوێی دەناێ. ئەوانەی کە بەباێ کاوەڕمانیامن لێ بکە. واتە ئەو وەاڵمەی کە وەری

 ئەوانە کاف ن و سزایەکی ئازاردانیان بۆ تەرخان ک اوە. شەرم و ئەدەبەوە ڕوو دەکەنە پێغەمبەر

 بە کورتی: 144ئاوڕدانەوەیەک وەسەر مەبەستی ئایەتی 

ئەو ئایەتە ئەوە دەڵێ: ئێوە ئەی خـاوەنی ئـیامن و بـاوەڕ، وەک یەهوودەکـان بە پێغەمـبەر 

مۆڵەمتان بدە،  ، بەڵکە بە شێوەیەکی ئەدەب و حەیا و شەرمەوە بڵێن بە پێغەمبەر:مەڵێن: )راعنا(

ێ و دەبێ لەوانیش سـر حاڵی بین و ئەتۆش چاوەدێریامن بکە. واتە لە پێغەمبەران دەبێ حەق ببی

ئەدەبی خۆیان کاری خۆیان حەیایی و بێشەرمی و بێئیتاعە بکرێ. هۆزی یەهوود بە هۆی بێ

ەوێ: ئەهلـی یەکسەرە کرد، واتە کوفریان قبووڵ کرد و جلکی عەزابیان کردە بەر خۆ. وا دەردەک

کتێب واتە یەهوود نایانهەوێ و خوازیار نین وەحییان لە الیەن خوداوە بۆ بێ. بەڵکە دەیانهەوێ 

بتکێشنە بێڕاهەی ئایین و سەعادەت، بەڵم بـێ خەبەر لەوەی خـودای خـاوەن ڕەحـم و عەدڵ، 

بە خاتری ڕازاندنەوەی عەبدێک یا نەتەوەیەک بە زینەتی فەزل و ویقار و ئەدەب و حەیا و ئیامن 

حیکمەت و وازی خۆیەتی، کەسیش ناتوانێ پێش بە مەشییەت و ئیرادەی خودا بگرێ. جـا بـا 

حەسوود و بەخیـل هەر وەجـووڵێن و حەسـادەت و بوخـل و لەچەری خۆیـان بێـر و بەوێـدا 

 دەن.لێک

ــانی پێشــوودا بێ ــی بەنیلە ئایەتەک ــی ـئیســئەدەب رائیلەکان نیشــان درا، واتە ڕوو وەرگێڕان

ــامی بەرزی یەهوود ــان لە ســیحر و جــادوو و هەروا ئیهــانە بە مەق ــان لە تەوڕات و ڕووکردنی ی

ئەدەبی بە مەقامی پاک دانی بێی بەقەرە، نیشان110حەزرەتی سلێامن. بەڵم دێرەدا واتە ئایەتی 

 ە ڕوو. ێتدێن مستەفاو بەرزی حەزرەتی محەمەدەل

نە، بە پێـی ویسـتی گـاڵوی خۆیـان یەهوودییەکانی دانیشتووی مەدینە و دەوروبەری مەدی

زۆر جـاران بە شـێوەی ئیهـانە و  نیەتی ناپاکی پڕ لە کینە و حەسادەتیان نیسبەت بە پێغەمـبەر
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مەسخەرە لە حزووری پێغەمبەردا بە ڕەمـز و کینـایە دەدوان و بە پێکەنیـنەوە دەیـانکوت: )هـ ا 

ــارە ئیهاناویە ــا(. بە گوفت ــانالرجــل راعن ــبەر  کەی ــۆ کەن. دەیانویســت پێغەم ــێ دە خ ی ڕوو پ

موسوڵامنە ساوا و سادەکانیش کە لە مانای ئەو جوملە نـاحەزە حـاڵی نەبـوون، بە پەیـڕەوی لە 

یەهوودیەکــان دەیــانکوت و وەردیــان دەداوە بە خەیــاڵی خۆیــان شــتێکی مەبــارەک و پیــرۆزە، 

یـان: ئەو تەنانەت کار گەیشتە ئەو جێگایە ئەگەر موسوڵامنە حاڵییەکـان دەیـانکوت بە یەهوودی

گوفتارە بێ ئەدەبیانە نابێ بڵێن نیسبەت بە مەقامی پێغەمبەر و ئەگەر بیڵێن سزا دەدرێن، ئەوانیش 

ی ەلە وەڵمدا دەیانکوت: ئەوە نییە موسوڵامنەکانی خۆشتان دەیڵێن، بۆچی لۆمەی مە دەکەن، ئ

ن حاڵی نین. جـا لە وان ناڵێن: نەیڵێن. زانا موسوڵامنەکان دە وڵمدا دەیانکوت: ئاخر ئەوابەبۆ 

ئەسەری ئەو ماجەرایە خودای تەعاال بۆ بەرگری لە ئیهانە کردن بە پێغەمبەر و ڕوون کـردنەوەی 

 کرد. محەمەدڕەوانەی سەر  110باری ڕاستی ئەو ئایەتی 

 دڵ دەیهەوێ بزانێ )راعنا( واتە چی؟ 

ُْ الَسِمْعَت وشەی )راعنا( دە زمانی عیبانیدا بە مانای ). 1 ێ گرە و ببیسە کە یانی گو  (اِْسَم

 خودا نەبیسێ.

بە مانـای جەهـل و نەزانیـنە.  وهەروا دووبارە کوتراوە )راعنا( کە لە )رعـن(ەوە هـاتووە. 3

دانی قەومی یەهوود کە ڕووبەڕووی حەزرەتـی پێغەمـبەر ئەوەیـان کوتـووە مەنزووریـان وەپـاڵ

 (.162، ل 1)تەرسی:ی بغوی، ججەهل بە پێغەمبەر بووە. 

یەک  مـحەمەدود مەبەسـتیان لە وشـەی )راعنـا( شـوانی بـووە. واتە حەزرەتـی . یەهو 2

   (.333، ل1)بح: املحیط، جشوانەوێ ە بووە. 

ئەگەرچی موسوڵامنان هیچکام لەو مانایان نەزانیوە بە وشەی )راعنا(یان وە نەناوە، بەڵـکە 

ن پـێ دوانـدووە و هەر بە مبارەک و پیرۆزیان زانیوە وشەی )راعنـا( بـۆیە حەزرەتـی ڕەسـووڵیا

یانی ڕەسووڵ گـوێامن دەیە و بە تەواوی مـوتەوەجیهی ئـێمە بە. یـا  کوتوویانە )راعنا سمعک(

یْنـا َحتـی نَفَهَمـه   واتە ئـێمە دەرک کە و  (دەڵێن موسوڵامنان کوتوویانە: )راِقبْنا و تَأنَّ ِبنا فیام تَلَقَّ

ـ تەفسـیر  903، ل 9سـیر بغـوی،  بگەین. )تفمۆڵەمتان دە تاکوو ئەوەی دەی ێی بە باشی تێی

(. و سەراپای مەبەستی جوولەکەکـان لە کـوتنی ئەو )راعنـا(یەدا ئیهـانە و 902، ل 9مظهری،  

 مەسخەرە بە پێغەمبەر و موسوڵامنان بووە.

ئەدەو لە ئەسەری حەسادەت و کینەتووزییـان دەگەڵ پێغەمـبەر شەرم و بێجوولەکەی بێ
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لە باتی ساڵو دەیانکوت )سـام علیـک( لە جیـاتی )سـالم  هەتا دەگەیشتنە حەزرەتی ڕەسووڵ،

علیک(. واتە مەرگـت بـێ. چـونکە وشـەی )سـام( واتە مەرگ. حەزرەتـیه پێـی دەکـوتنەوە 

)علیک(. ئەوجار خودای تەعاال ئاگـاداری موسـوڵامنەکان دەکـات لە سـەر ئەوەی جـوولەکە 

ک و پیرۆزەی ئیسالمی و ناردنی ناپاکەکان چەندەیان حەسوودی پێ دەبەن. لە سەر ئەو ئایینە پا

قورئان بۆ پێغەمبەر. تاکوو موسـوڵامن فریـوی فێـ  و فـووتی جـوولەکە نەخـۆن و دە داویـان 

نەکەون و زۆر سساس و شوکری خودا بکەن لە سەر ئەو ئایینە پـاکە ئیسـالمە. بـۆ تەئییـدی ئەو 

 ی بەقەرە:905ڕاستیە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 115ئایەتی 

ا یَوَ ( 132) ِیَن مَّ ِل الم كُد اَّلَّ هم
َ
ِ  ِكَتابَفُروام ِمنم أ َل َعلَيم كَوالَ المُمشم ن ُيََنَّ

َ
ٍ ِمـن كَي أ

م ِمـنم َخـريم
بِ  ِل المَعِظيمِ كرَّ َتِِه َمن يََشاء وَاهّلُل ُذو المَفضم  مم وَاهّلُل َُيمَتُص بِرَْحم

پەرساتەکان ا د بتئەوانەی کە بێ باوەڕن لە خاوەن کتێبەکاان ا وەکاوو جوولەکەکاان دەکە

دەو ناخوازیارەیاان هااتنی هەرکیزاوهەرکیز نایانەوێ و سەز ناکەن خێا  ڕووتاان تاێ کاات. ئە

ەورئانی پی ۆزە کە کەورەت ین هیدایەت و خێ ی خودایە بۆ بەرەی م ۆ. بەاڵم دەشبێ ئەو ساشا 

رایەتی دەب ێ ێت بۆ پێغەمبەهەڵنەک ەش پشتی کوێ نەخ ێت: خودا هەرکەسێکی بیهەوێ هەڵی

 و دەیکاتە وەسیبەی ڕەسمەت، خودا خۆی خاوەنی فەزد و بەخششی یەکجار کەورەیە.

خودای تەعـاال بە عەبـدی  َواّللُّ ََيْتَصُّ بِرَْْحَِتِه َمن يََشاءنجێکی تایبەتی لە جوملەی سـر 

لە ئیـرادە و مەشـیەتی مـنەوەیە، هـیچ کەس لەو بـارەوە  ەڕادەگەیێنێ: کە هەچی فەزڵ و نیعمەت

مافی حەسادەت و بەخیلی نییە و ئەگەر بیشیکا بە خـۆڕایی بـاری گرانـی حەسـوودی لە خـۆ 

 دەنێ.

 144وەیەک وەسەر )راعتا(ی ئایەتی ئاوڕدانە

لە سیامی ئەو ئایەتە پیرۆزە وا هەست پێ دەکرێ: هەر عیبادەت و دوعا و پاڕانەوەیەک کە 

نەزان بۆنی شیرکی لێ دەکا چونکە ە کلە لەفزەکان بۆنی کوفر و شیرک بێ )وەک یا ڕەسوولەڵاڵ 

ک ئەوینـدارانەیە( بـاش ئەوەیە ئەو لەفـزانە نەکـوترێن، مەسـەلەن: خـۆ ەاسەیە نغپێی وایە ئیست

وشەی )راعنا( یەک لەفز و کەلیمەیەکی باش و پیرۆزە، بەڵم چونکە یەهوودەکـان بە مانـایەکی 

 امن نەیڵێن.خراپ و ئیهانە دەیڵێن، خودای تەعاال قەدەغەی کرد کە موسوڵ

ەی لە دەورانـی پێغەمـبەرا بـۆیە ئیتـاع وەک لە ڕابردوودا ڕامانگەیاند جوولەکەکانی مەدینە
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وونـی پێغەمبەریان نەدەکرد و هەر خەریکـی فـڕ و فێـڵ بـوون، بـۆ سـارد کـردنەوەی دڵ و دەر 

ببێ، موسوڵامنان، چونکە پێیان وابووە کە دەبێ پێغەمبەرایەتی هەر لەوان بێ. لەوان بەدەر نابێ 

هەر خەریکی چاندنی  ان بو، چونکەئەو باوەڕە ناڕەوایەیان بوو ڕێی پێ نەدان وەشوێن پێغەمبەر 

دڕ و داڵ بوون لە بەر پێی خەڵکـی ئیسـالم و شـاڕێی ئـیامن. هەر بـۆیە خـودای تەعـاالش دە 

ی 03بەرابەر هەر فیتـنە و ئـاژاوە و دەسیسـەیەکیان ئـایەتێکی دەنـاردە خـواروەوە وەک ئــایەتی 

وِيَ ُمـوََس نیشانی دەدا ئەو جەریانە:  قصص
ُ
وِيَ ِمثَْل َما أ

ُ
ا َجاءُهُم اْلَ،ُّ ِمْن ِعنِدنَا قَالُوا لَْوََل أ فَلَمَّ

وِيَ ُموََس ِمن َقبُْل قَالُوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بِكلٍّ اكفُِروَن 
ُ
َولَْم یَكُفُروا بَِما أ

َ
کااتێ لە مانـا:  أ

باوو  ئەوڕی بە مووسا درابوو کە عەسا باوو،ەوڕ قورئا  نێردرایە الیا  کوتیا : چە  چاک دڕبوو الیە  ئێم

دبا ، سەیر کە  مەگەر ئەوانە ر ا  نانەیبوونی ک ێ  یەکجێ، ەەر ئەوابە ەەژدیها و ەەروا یەدی بەیزا نازڵ

ەانەگرانە دانکاوت: تەوڕات و باز و بەئینکاری ئەوڕیا  لە پێشدا نەدڕکرد کە دڕدرا بە مووسا؟ ئەو تەوەین

قورئا  ەەردوو سیحر و جادوو  یەکرت تەئیید دڕکە . کوتیا  ئێمە ەیر کاامام  قباووڵ ناین و بە ەەرکاا  

 مونکیرین.

موعجیزانەی دراون بە مووسا، نەدراون بە پێغەمبەر؟ ئەو بە کوردی دەیانکوت بۆچی وەک 

 جا بۆیە خودا دەدا لە دم و لەوسیان بە جوملەی )
َ
وِيَ ُموََس ِمن َقبُْل أ

ُ
واتە ئایـا  (َولَْم یَكُفُروا بَِما أ

بێ بڕوا نەبوون بەو موعجیزانەی کە لەوە پـێش بە مووسـا درابـوون؟ ئەوجـار خـودای تەعـاال 

 ی بەقەرە دەداتەوە:114وڵمێکی دیشیان بە ئایەتی 
 116ئایەتی 

(116 ) ٍ ِْ ِِبَريم
م
وم نُنِسَها نََ

َ
َ  َما نَنَسخم ِمنم آیٍَة أ نَّ اهّللَّ لََعَ

َ
لَمم أ لَمم َتعم

َ
وم ِمثملَِها أ

َ
ٍء قَِدیرٌ ِك ِمنمَها أ م َْ   

هیچ ماوعجیزەیەک لەو ماوعجیزانەی کە بیادەین بە پێغەمبەرێاک، نایشاۆرینەوە بەو ڕەناگە 

نەیدەن بە پێغەمبەرێکی دی، و یا لە بیا ی بەریانەوە بە هاۆی دوور کەوتانەوە و کاۆن باوونی 

غەمبەرانەی ناو و نیشانیان نەمااوە( ماوعجیزەیەکی دیاکەی باشاس لەو یاا بەوە. )وەک ئەو پێ

وەک ئەوی دەیدەینێ. ئایا نازانیت خاودا بە ساەر هەماوو شاتێکا بەدەساتەاڵتە )و دەتاوانێ بە 

هەماوو پێغەمبەرێااک ماوعجیزەیەکی تااایبەتی وای باداتێ کە بااۆ کاات و دەماای خااۆی دەپ 

 بدات(!؟

 ئاوڕدانەوەیەک وەسەر نەسخ

یارە لە زمانی عەرەبیدا نەسخ بە مانای البـردنە و هەروا لە شـەرعدا بە مانـای البردنـی وا د

حوکمی ئایەتێکە بە حوکمی ئایەتێکی دی. وەیا البردنی حوکمێکە بـێ ئەوەی حـوکمێکی بێـتە 
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 جێ. 

چـاو دەکەی کە بەشـی زۆری عولەمایـانی  یئەگەر بەرجەوەندی ئایەتەکانی مەنسـوو، بـ

اوەڕەن کە خـودای تەعـاال لە بەر هێنـدێک مەبەسـت و حیکمەتـی خـۆی ئاینی لە سەر ئەو بـ

حوکمی هەنـدێک ئایـاتی لە قورئانـدا بە حـوکمی هەنـدێک ئایـاتی دی البـردووە و نەسـخی 

ەیانـدا. هێنـدێک لە زانایـان دەڵـێن ئەو اندەکەنە شاهید لە سـەر ئەو ڕای کەکردوونەتەوە و ئایەتە

دەڵێن کەمن، ڕەنگە هەر بیست ئایەت بن. هێندێکیش  ئایەتانەی نەسخ کراون زۆرن، هێندێکیش

لە زانایانی کۆن و نوێ بۆچوونیان وایە کە هیچ ئایەتێک لە قورئاندا نەسخی بە سەرا نەهاتووە و 

هێنـدە بە شـێوەیەکی وای ڕوون دەکەنەوە و  ەنایە و ئەو ئایەتانەی کە دەشڵێن نەسخ کراون، ئەو 

ەهاتبێت. ئینجا ئەگەر وا بێت دەگـونجێ بکوترێـت ئەو ن یخەنە بەرچاو کە نەسخی بە سەریادە

ئایەتە شاهید نیـیە لە سـەر البردنـی نەسـخ لە قورئانـا، چـونکە هەر وەک بە ئـایەتێکی قورئـان 

ەکوترێ ئایەت، بە هەموو ئەو ئایەتانەی دێن لە بـاتی ئـایەت دەکـوترێ ئـایەت. کەوایە دەبـێ د

قورئـان و شـەریعەتی ئیسـالمە، دەلیـل و ی بەقەرە 114بکوترێ مەبەسـت لە نەسـخی ئـایەتی 

پەرستەکان حەز ناکەن خودا هیچ ە کە موسوڵامنەکان دەڵێن کافرەکان و بت111بەڵگەش ئایەتی 

خێـرێکامن بـۆ بنێـرێتە خـوارەوە: کە قورئـان و شـەریعەتی ئیسـالمە. ئەو قورئـانە شــەریعەتە، 

 شەریعەت و کتێبەکانی پێشووی نەسخ کردوون و البردوون.

 چوار بەشەنەسخ 

دڵ بە پێویستی دەزانێ کە بزانێ نەسخ یەک بەشە؟ یان چەن بەشە؟ جا ئێمە بۆ وڵمـی دڵ 

و دابین کردنی ئەو لێر و لەوێ حەولن داوە تاکوو بەشی جواب دانەوەی دڵامن دەس خسـتووە 

 بەو شێوەیە:

 نەسخ وا دیارە دەبێ چوار بەش بێ:

 . نەسخی قورئان بە قورئان1

 بە حەدیس. نەسخی قورئان 9

 . نەسخی حەدیس بە حەدیس 9

 . نەسخی حەدیس بە قورئان0

 بۆ هەر یەک لەو بەشانە بۆ بەقای دڵ دەبێ منوونەیەک نیشان بدرێ، ئەوەش منوونەیان:
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 نەسخی قورئان بە قورئان .1

ی نیسـاء کە ژنـانی 11خودای تەعاال لە هەوەڵەوە بە ئینسانی ڕاگەیاند بە واسیتەی ئـایەتی 

ِتَّي الَْفاِحَشـَة ِمـن : )نتـاکوو دەمـر  نبەسەر بکرێماڵێدا زیندانی و دەسزیناکەر دە 
ْ
َوالـلَِّ  یَـأ

ْرَبعًة ِمنكنَِسآئِ 
َ
ْمِسـكْم فَاْستَْشِهُدواْ َعلَيِْهنَّ أ

َ
َ َيتََوفَّـاُهنَّ كْم فَإِن َشـِهُدواْ فَأ وُهنَّ ِِف اْلُيُـوِت َحـىَّ

ْو ََيَْعَل اّللُّ لَُهنَّ َس 
َ
ئەو ئاررڕتانەی داوێن پیسی دڕکە  چوار شاەیدی پیاویا  لە سەر واتە:  (ِبيلً الَْموُْت أ

بگر  جا ئەگەر چوار کەسەکە شاەیدیا  دا، ئیرت دڕس یا  بە سەردا بگر  و زیندانییا  بکە  لە مااڵنادا تاا 

   دڕکات. خودا گیانیا  لێ دڕس ێنێ ەوڕ. یا خود لە تۆڵەی ئەو تاوانەدا خودا ڕێگایەکیا  بۆ دڕسنیشا

کردنە سـزایەک بـووە بـۆ تەفسـیر نووسـەکان دەڵـێن: ئەو زینـدانی هەروەک بەشی زۆری

کاتێکی تایبەتی، تا خودا دواتر جەزای داوێن پیسیی بۆ هەمیشە دیاری دەکا. وەکوو سـزادانیان 

 دار شەلالق. 111سووڕەی نوور بۆ لێدانی  9دار شەلالق. بڕوانە ئایەتی  111بە لێدانی 

انِ  وا الزَّ اِِّن فَاْجِِلُ ة  كَّ يَُة َوالزَّ واتە ەەریەک لە ژ  و پیااوی داوێان پیسای   َواِحد  ِمنُْهَما ِم َـَة َجـِْلَ

 زیناکەر سەت شەلەقیا  لێ بدڕ .

ی سووڕەی نیساء لەمەڕ زینـای ئـافرەت کە 11لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە حوکمی ئایەتی 

 111ی سووڕەی نـوور کە لێـدانی 9وکمی ئایەتی زیندانی کردن بوو تا مردن، نەسخ کرایە بە ح

 شەلالق بوو. ئەوە پێی دەکوترێ نەسخی ئایەت بە ئایەت.

 . نەسخی قورئان بە حەدیس2

ی نیساءدا ئاماژە وەالی وەسـیەتی ئەوالد 11خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم دە ئایەتی 

ْوَلَدِ كیُوِصيدەکا: )
َ
مناداڵەکان ا  وڕسایەت ا  باۆ دڕکاات و  واتە خاودا ساەبارڕت بە (مْ كـُم اّللُّ ِِف أ

بەڵم ئەو حــوکمە کە وەســیەت بــۆ ئەوالدە نەســخ دەکــرێتەوە بە حەدیســی ڕێنوێنی ااا  دڕکااات. 

نەقڵ کراوە. )ال وصيّة  9910و  441پێغەمبەر کە لە کتێبی )ابن ماجە( لە بابی وەسیتەدا حەدیسی 

 للوارث( واریس وەسیەتی بۆ نییە.

ئەگەرچی متواتر و مەنشوورە و دەلیلشـی هەر هەمـان میسـالە نەسخی ئایەت بە حەدیس 

 بوو کە کوترا بەڵم هەن لە زانایانی ئایینی ئەو ڕێگایان )واتە نەسخی ئایەت بە حەدیس( نەداوە.

 . نەسخی حەدیس بە حەدیس3

وەک کوتراوە حەزرەتی ڕەسووڵ لە سەرەتاوە ژن و پیاوی لە چوونە سەر قەبر واتە زیارەتی 
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کُنـُت نَِهیـتُُکم ِمـن ەنُ کردبوو، بەڵم پاش دەورانێک ئیجازەی پـێ دان و فەرمـووی: )قەبران م

( واتە ئەمـن ئێـوەم لە زیـارەت کردنـی زیارِ، الُقبوِر فَزُوروها فإنَّها تَزَهُد   الدنیا و تََ ک ُر اآلخر،ِ 

امن و باوەڕو زیاد قەبران مەنُ کردبوو، ئەوجار زیارەتی بکەن، چوونتان بۆ زیارەتی قەبران لە ئی

 .دی مردن بکەن و یادی ڕۆژی ئاخرەتدەکا، ئەگەر یا

 . نەسخی حەدیس بە قورئان4

ە بەیتوملوقەدەس لە کاتی عیبادەتدا لە سەر ئەساسـی شـەرعیەتی سـوننەتی دڕوو تێکردن 

حەزرەتی ڕەسووڵ بوو، نەک نەسسی قورئان و ئەمری باری، بەڵم لە ساڵی دووهەمی هیجـری 

کردنە سوننەتە بە وەحی قورئان نەسخ کرا و لە بـاتی ڕوو کـردن دە بەیتوملـوقەدەس ئەو ڕوو تێ

 روو تێکردن دە کەعبەی مبارەک گەڕا بە شەرعی.

بە کوردی و بە کورتی: لە الیەن سێ سەرمەزەب واتە حەنەفی و مالکی و ئەحـمەدی هەر 

رئـان بە حەدیـس و چوار سووڕەتی نەسخ ڕەوایە و دروستە بەڵم لە الیەن شـافعی نەسـخی قو 

نەسخی حەدیس بە قورئان دروست نییە. ئەو ئیختالفە نەزەرانە چامن پـێ دەڵـێ؟ ئەومـان پـێ 

 دەڵێ: دین واتە قورئان و حەدیس.

بۆ زێدەزانین ئاوڕ وەدە سـەر تەفسـیرەکانی ئـیامم ڕازی و تەفسـیر تبیـین القـرآن لە باسـی 

 نەسخدا.

پێی وەخت و زەمـان و کـات ئەحکـام دێ  هەستە دەکرێ: بە ەنەسخدا ئەو  114لە ئایەتی 

 بگۆڕێ، چونکە کات و سات و زەمان ئەساسن بۆ ڕەوڕەوەی ژیان.

هەست پێ دەکا ئەقڵ و شعوور: خودای تەعـاال ڕووی  ەئەو  113و  114لە ڕاوێژی ئایەتی 

 وبە یەیکەکانە کە ئیحتیڕازیان لە سەر دەستەڵت و توانایی خـوداشـرخیتابی دە یەهوودی و مو 

شێوە دەدوێ: ئایا مەگەر ئێوە نازانن خودا توانایی هەیە بۆ هەمـوو  ولە کە خودای تەعاال بەدەلی

؟! ئەو خیتـابە دە واقیعـدا بـۆ گشـت بەرە و نەتەوەیەکە لە زاڵە شتێک و بە سەر هەموو شتێکدا

یکەکان. بۆ تەئکیدی ئەو ڕاستییە دەچیـنە خـزمەت شـرئینسان، بەڵم تایبەتییە بۆ جوولەکە و مو 

 ی بەقەرە:113ایەتی ئ
 117ئایەتی 

رمِض َوَما لَكم ِمن ُدوِن اهّلِل ِمن َوِِلٍّ َوالَ نَِصريٍ ( 117)
َ
ِْ وَاأل َماوَا ك السَّ

نَّ اهّللَّ َ ُ ُملم
َ
لَمم أ لَمم َتعم

َ
 أ

 ئایا ئێوە نازانن خودا خاوەنی ئەو کائیناتەیە، ئێوە لەو زیات  هیچ پەنادەرێکی دیکەتان بۆ نییە!؟
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یندرێ و بە ڕوونی هەستی پێ دەکرێ خودای تەعاال پاش ڕانان و ئاشکرا کردن و وەک دەب

ائیلیەکان لە گوفتار و لە کردار، سـر ئیلە قاو دانی زۆر لە ئاداب و عادەتی ناحەز و قەبیحی بەنی

هۆشدار و ئاگاداری توند بە ئۆمەتی ئیسالم دەدا کە لە بەرابەر خودا و ڕەسووڵ و قورئان و باقی 

ماتی ئیسالمی بێ ئەدەبی و بێ ئیحرتامی نیشان نەدەن وەک جـوولەکە بـۆ ئیسـباتی ئەو ئەحکا

 ی بەقەرە:908یەی خودا بە موسوڵامنان دەچینە خزمەت ئایەتی ئاگادار
 118ئایەتی 

لُوام َرُسولَ ( 132)
َ
َ ن شَسم

َ
مم تُِريُدوَن أ

َ
ِل الم كمم كأ َر كَما ُسئَِل ُموََس ِمن َقبمُل َوَمن یَتََبدَّ بِاإِلیَمـاِن فم

بِيلِ   َفَقدم َضلَّ َسوَاء السَّ
ئایا ئێوەش )ئەی موسوڵامنەکان( وەکوو جوولەکەکانی لەمەو پێش کە هەر ڕۆژەی داوایەکیان 

! هێنانی هەر شتێک لە پێغەمبەرەکەتان بکەن؟لە مووسا دەک د، ئێوەش دەتانەوێت داوای بەدی

ی بە بااێ باااوەڕی بگااۆڕێتەوە، ئەوە هاایچ کومانێکتااان نەبێاات لەوەی هەر کەسااێک ئاایامنەکە

 وێ ان دەبێت.ڕێگای ڕاستی لێ ون بووە و وێڵ و ماد

 تێوەڕوانیتی ناوەرۆک

ــان  خــودا دەســتوور دەدا بە موســوڵامنەکان کە گــوێ شــل نەکەن و نەدەن بە جوولەکەک

وەشوێن ئاکار و ڕەفتاری وان نەکەون، وەک تەوهین و گاڵتە بێ بە بەرنامەی خودا و ڕەسـووڵی 

زانان: هۆی هاتنە خوار و دابەزینـی ئەو ئـایەتە ئـاوا ان. نەزەری هێندێک لە قورئانئودا و قور خ

دەزانن: گۆیا کاتێ حەزرەتی ڕەسووڵ لە غەزای خەیبەر دەگەڕێتەوە لە ساڵی شەشی هیجـری، 

یکایەتی، دارێـک بە نـاوی )ذات شــردەگاتە شیوێکی کە لە زەمانی جـاهیلیەوە تـا زەمـانی مو 

یک و نەزان و هەروا لە شــرلەو شیوە دەبێ دەیپەرسنت و زیارەتی دەکەن خەڵکـی مو  انواط( کە

ــابن، ئەوان کە  ــایم ن ــدا ق ــن زۆر لە ئایین ــوڵامنێک دەب ــازە موس ــدا ت ــاو لەشــکری ئیسالمیش ن

یکەکان دەبینن زیارەتی ئەو دارە دەکەن و ڕێزی زۆر لێ دەگـردن و دەیپەرسـن، ئەو تـازە شـرمو 

پێغەمبەر دەکەن کە دارێکی ئاواش )ذات انواط( بۆ وان دەسنیشان و ڕەچاو موسوڵامنانە داوا لە 

کات تاکوو ئەوانـیش بە عینـوانی بەرەکەت و مـتفەڕک ڕێـزی لـێ بگـرن و دە دەوری هـاڵێن. 

حەزرەتی ڕەسووڵ لەو داوایە ناڕەحەت دەبێ بە تـووڕەیی دەفەرمـوێ پێیـان: سـوبحانەڵاڵ، ئەو 

َـا ەومی مووسایە لە مووسا کە کوتیان )داوایەی ئێوە هەر هەمان داوای ق قَالُواْ یَا ُمـوََس اْجَعـل َلَّ
ماناای ەەماوو ئاایەتەکە: ئاێمە نەوڕی  (131اعا:ا : ) (ْم قَـْوٌم ََتَْهلُـوَن كـَما لَُهـْم آلَِهـٌة قَـاَل إِنَّ كإِلَـًها 

کای بات پەرسانت ائییام  لە دڕریای سوور پەڕاندڕوڕ لەو کاتەدا بە الی گەلێکادا تێامەڕین کە خەریسار ئی
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یا  کەوتەوڕ بیار ساارائیە ئەو دیمەنەیا  دی، سەردڕمی پەرس نی خوداکانی میسار بوو . ەەرکە نەوڕی ئی

 بۆیە بە حەزرڕتی مووسایا  کوت: ئەتاۆش وڕکاوو ئەو قەومە ب اێکام  باۆ نتکە وڕکوو ئەوا  دڕیانمەرس

 دیاری بکە تا بیمەرس ین تاکوو لە خوداما  وڕنیزیک خاتەوڕ!!

بوونی ئەو ئایەتە و زۆر لە ئایەتەکانید یکەی ێک لە تەفسیرنووسەکان دەڵێن: هۆی نازڵهێند

جـێ و ئاوا ئەوە بووە کە موسوڵامنانی ئەو سەردەمی تازە موسوڵامن بوونیـان پرسـیاری زۆر بێ

وەختیان لە پێغەمبەر دەکرد. مەسەلەن یەکێک دەیکوت: پێغەمبەر بابی من کێ بوو؟ ئایا بابی بێ

 ی واسیاریان دەکرد: مانگ بۆچی جـار ستێ لە بەهەشتدایە یا لە ناو دۆزەخدایە؟ هەروا پر من ئێ

هەیە ناتەواوە؟ یا بۆچی حەج یەک جار واجبە لە تەواوی ژیانـدا؟ ئـاوا  یهەیە پڕ و تەواوە جار 

 وڕێیانە. خودای تەعاالش بۆ بەرگری لەو هەڵوێستە نـاڕەوایەی موسـوڵامنپرسیارە بێ جێ ولە

ــایەتی دەرحەق  ــبەر ئەو ئ ــکەی 111بە پێغەم ــایەی دی ــوارەوە و هەر وا ئ ــاردە خ ــدەی ن ی مائی

 هاوچەشنی.

لُواْ َعنَْهـا ِحـَّي ُيـََنَّ 
َ
ْْكْم َوإِن تَْسـأ ْشيَاء إِن ُتبَْد لَكْم تَُسـ

َ
لُواْ َعْن أ

َ
یَن آَمنُواْ ََل تَْسأ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ُل یَا أ

ئەی ئەوانەی ئیامن ا  ەێناوڕ! ئەوڕندڕ لە  (161)مائیدە:   َواّللُّ َغُفوٌر َحِليمٌ  الُْقْرآُن ُتبَْد لَكْم َعَفا اّللُّ َعنَْها

شت مەکۆڵنەوڕ و پرسیار مەکە ، بەتایبەتی ش ێک کە سوودی تێدا نەبێت. نەباادا دڕرخسا نەکەی ببێا ە 

ودا بۆتاا  مایەی عەزاب و بارگرانی بۆتا ، خۆ ئەگەر لە کاتی ەاتنە خوارڕوڕی قورئاندا پرسایار باکە ، خا

ڕوو  دڕکاتەوڕ و دڕریدڕخات و ئەوکاتە تووشای باارگرانی دڕبان لە کاتێکادا خاودا خاۆی لێای بێادڕنگ 

 کردووڕ، خودا زۆر لێبوردڕیە و خاوڕ  سەبرێکی زۆرڕ.

ی مائیـدەش چـاو 903هەروا بۆ تەواو کردن و تەئکیدی جەریانی ئایتەکە وا باشـە ئـایەتی 

 کەین و بیخەینە ڕوو:

لَهَ 
َ
ْصـبَُحواْ بَِهـا كا قَْوٌم ِمن َقـبْلِ قَْد َسأ

َ
واتە ەێنادێک لە قەومەکاانی پاێش ئێاوڕ  فِـِريَن اكْم ُثـمَّ أ

 پرسیاریا  لە ەەندێک شت کرد، بەاڵم کە بۆیا  ڕوو  کرایەوڕ دوایی پش یا  تێ کرد و پێی کارر بوو .

 ئاوڕدانەوەیەک

ایی یـا ئـاخرەتی هەبـێ، پرسیار دەبێ لە شتێک بکرێ کە ناسینی ئەو شتە قـازانجێکی دنیـ

ڵک دروست نییە واتە بێ کە یئەگەر قازانجی ئایینی و ئەخالقی نەبێ، ئەو شتە پرسیار لێ کردن

بکرێ: خـودا القـی هەیە؟ ئەگەر نیەتـی چـۆن دەڕوا؟ خـودا  و بێ ئەرزشە، وەک ئەوە پرسیار

 زمانی هەیە؟ ئەگەر نییەتی، چۆن دەدوێ؟

بە خـاوەن بـاوەڕان کە گـوێ نەدەنە چـاووڕاوی  پاش ئەوەی خودای تەعاال دەستووری دا
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جوولەکەکان، ئەوجار ئاگاداریان دەکاتەوە لەوەی گاور و جوولەکە خوازیـاری ئەوەن کە پـاش 

ئیامن، لە ڕووی حەسـادەت و کینەیەکـی بـاوەڕ و بـێئەوەی موسوڵامن بوون بتانکەنەوە بە بێ

بـۆ تەئکیـدی ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە شتی ناپاکیـان. ســر دەگەڵ موسوڵامنان هەیانە لە ئەساسی 

 ی بەقەرە:113خزمەت ئایەتی 
 119ئایەتی 

ِل الم كَودَّ ( 111) هم
َ
ِ كلَوم یَُرُدونَ  ِكَتابثرٌِي ِمنم أ ـِد إِیَمـان ـاراً َحَسـًدا ِمـنم ِعنـِد كمم كم ِمـن َبعم فَّ

َفُحوام  ُفوام وَاصم َُق فَاعم
م
َ لَُهُم اْل ِد َما تَبَيَّ نُفِسِهم ِمن َبعم

َ
رِ ِ إِنَّ اهّللَّ لََعَ  أ مم

َ
َ اهّلُل بِـَ َِ

م
ٍء ِك َحىَّ یَـَ م َْ  

 قَِدیرٌ 
زۆر لەوانەی خاوەن کتێنب ا کە جوولەکەکان و دیانەکانن ا پاشی ئەوەی کە ڕاستیەتی ئااینی 

ڕەشی و سەسادەتیان دەیانەوێت ئیسقمیان بۆ ئاشک ا بووە و لێ دەرکەوتووە، کەکی لە بەر دد

باوەڕی. ئێوە لەوانە ببوورن و وازیان لێ بێانن تاا یاارمەتی خوداتاان باۆ رەو بێبتانگێڕنەوە بە

 کومان خودا توانای بە سەر هەموو شتێکدا هەیە.دێت و سەرتان دەخات، بێ

 تێڕوانیتێک

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم کە ئەو ئاینە ئیسالمەی پێ بەخشـیوین و ڕێـی ڕاسـتی 

کە هەموو دنیا و دەوڵەتێک هەر شەرمیان لێ بکات و هەم  داونێ، دەشتوانێ وایان بەهێز بکات

هەڵڕوانین لە نیزامـی ئێسـتێ، بە ڕوونـی دەبیـنن کە نج بگرین و تێسـر ئیتاعە. ئەگەر نەختێک 

 دەوڵەتی ئیسالم تیشکی حوکمڕانی خۆی گەیاندە ڕۆژهەڵت و ڕۆژئاوا.

 (:146نج و بەراورد لە سیامی ئەو ئایەتە پیرۆزە )سکر وردە 

لەکەکانی سەردەمی ئایینی ئیسالم لە بەر حەسادەت و کینەیـان، دەیانەویسـت ئێـوەی جوو 

ئیسالم ئاوەژوو کەنەوە. ئەو حەسوودییەشیان ئـی ئەوەی نەبـوو کە ئێـوەی ئیسـالم هەلـوو بـۆ 

شتی حەیوانی وان بوو کە زاتەن خوویان پێ گرتبوو. بۆیە خودا سـر ڕەخساندبێ بەڵکە ناشی لە 

نُفِسِهم َحَسًدادەفەرموێ )
َ
( و هەروا ڕوونـرت لە سـەر حەسـادەتی جوولەکەکـان کە لە ِمْن ِعنِد أ

ــایینی ەد ــانیەتی خــودا و ڕەســووڵ و ئ ــاش ئەوەی حەق ــنەگەری و دڵ ڕەشــیانەوەیە، پ وری کی

دەفەرمـوێ:  ری حەسوودی بە دەلیلی ئەوەی خودائیسالمیان بۆ دەردەکەوێ، پاشان دەکەونە با

( َ  (.لَُهُم اْلَ،ُّ  ِمن َبْعِد َما تَبَّيَّ

بە کورتی و بە کوردی: حەسوودی کە هاڵوی دەروونی پڕ لە جەهل و نەفامیە، بێ دەلیـل 
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خەبەر لەوەی خوداپێـداو بەرگـری لە پێـدراوی بێ و بەڵگە بە گژ ئینسانی خودا پێداودا دەچێ،

؛ ناکرێ. حەسوودی دەردێکە دوو شت نەبێ چاری ناکەن. ئەو دوو شـتەش: عـیلم و عەمەلـن

واتا زانست و تێکۆشان. زانست پاش بڕینی قۆناغی جەهل دەگاتە قۆناغی ئیـرادە و مەشـیەتی 

باری کە هەموو شت لەوێڕا سەرچاوە دەگرێ و کەسـیش نـاتوانێ پـێش بە ئیـرادە و مەشـیەتی 

خودا بگرێ و ئەوەش دەزانێ زانا: حەسوودی تەنیا زەرەر بە خۆی دەگەیەنێ نەک بەو کەسـەی 

ا. جا ئەوەش یەقینە ئاقـڵ و زانـا کـارێکی وا نـاکەن زەرەر بە خـۆ بگەیەنـن. حەسوودی پێ دەب

ەی ناخۆشـیان بـوێ. وهەروا دووبـارە زانـا دارێـک نـاچەقێنێ کە ئەگەر ڕوا، سـکە وقازانج بە

 دا.ئاوریش دە خەلەوخەرمانی خۆی بەر دڕوویەکەی دە چاوی خۆی بچەقێ و 

بـاوەڕان بە ئامۆژگـاری و کـۆمەک و  پاش ئەوەی خودای تەعاال کە بەڵێنـی دا بە خـاوەن

یاریدەدان بەو شەرتەی پشت بە خودا ببەسنت و ئومێد و هیوایان هەر لەو بێ، خـودا هـات بـۆ 

وەی ڕابیتەی نێوان خودا و عەبد دوور نەکەوێ و شل نەبێتەوە وەسیلەی ئەوەی دانا کە هەمیشە 

ە لە ـــە. بەتــایبەتی جــگزەکککاتو  نککوێژئینســان خــودای لە بەر چــاو و دڵ بــێ. ئەو وەســیلەش 

گرتن حوکمەکانی دیکە. بۆ پشت ڕاست کردنەوەی ئەو باسە واتە )پشت بەسنت بە خودا و دەس

 ی بەقەرە:111دە خودا( دەچینە خزمەت ئایەتی 
 111ئایەتی 

الَةَ َوآتُوام الزَّ ( 111) قِيُموام الصَّ
َ
نُفسِ اكوَأ

َ
ٍ َِّتُِدو ُ كةَ َوَما ُتَقِدُموام أل

ِعنَد اهّلِل إِنَّ اهّللَّ بَِمـا  م ِمنم َخريم
َملُوَن بَِصريٌ   َتعم

زەکاااتی ماڵتااان بە تەواوی باادەن. هەر « بە ئاکاااداری و هۆشاایاری دڵەوە»نااوێ  ئەنجااام باادەن 

دەبینانەوە.  یکاکەیەک کە وەپێش خۆتانی دەخەن، هیچی ون نابێت و لە ڕۆژی دواییدا هەموو 

 ن بینا و ئاکایە.کومان خودا بە هەموو کار و ک دەوەیەکتابێ

 تێڕوانیتێکی بەجێ

پاش ئەوەی کە خودای مەزن پێی کوتن نوێژ و زەکات مـایەی سـەرکەوتن و زاڵ بـوونە بە 

ســەر ئــارەزوو و ئــاواتی هەر دوو دنیــا، ئەو عەمەلە چــاک و پــاکە دەکــاتە مــایەی خۆشــی و 

نُفِس َوَما ُتَقِدُموخۆشبەختی ڕۆژی دواییش، بەتایبەتی بۆیە دەفەرموێ خودا: )
َ
م ِمـْن َخـرْي  كاْ أل

ُدوُه ِعنَد اّلِل  خەن بۆ خۆتان لە چاکە، وە دەستتان دێتەوە لە الی خودا، واتە هەرچی پێشی (...ََتِ

 چونکە خودا بینا و ئاگایە بەوەی دەیکەن، هیچی لێ ون نابێ.
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 حەسکوودیچونکە دە ناو باسەکەدا باسی ناحەزترین سیفەتی ئەخالقی ئینسـان کـرا وەک 

ێ، پێویستە ئەو سیفەتە ناحەز و ناڕەوایە ڕوونرت کرێتەوە بۆ ئینسان بەڵکە بتواندرێ دووری لـێ ب

 بێتە جێ.

 حەسوودی خاوەنی دوو بەرهەمی بۆگەن و فاسیدە کە دوچاری ئینسانی دەبێ: 

. حەسادەت بەڕێوە بردن. ئاماژەیە وەالی ئەوەی کە ئەو ئینسـانە حەسـوودە، بە حـوکمی 1

زی نەبێ دەڵێ: بۆچی خودا ئەو نیعمەت و فەزڵەی داوەتە ئەو ئینسانە ناالیقە. خودای حەکیم ڕا

تەعاال. بەرهەمی دیارە ئەو شێوە بۆچوونە ئینکاری دەروونی دەگەیێنێ بە ئیرادە و مەشیەتی باری

 ئەو حاڵەتەش بێ باوەڕی بە خودا و یاسای خودایە.

ۆتەوە: نـاڕازی بـوون بە قەزای . دە ناو دەروونی ڕوحی ناپاکی حەسوودا ئەوەش شین بـ9

بوون بەرهەمـی ڕازی بـوونی بە هەمـوو کارەکـانی تەعاال. چونکە سیامی باوەڕ و ئیسـالمباری

 خودا پێوە دیارە. کەسێک حاشای لە یەکێک لە سیفەتەکانی خودا بێ، ئەوە باوەڕی ناتەواوە.

 عیسا و شەیتان و چوار گوێدرێژ

 ەسادەت دەگێڕینەوە:بۆ مەزە و بزە ئەو داستانە لە سەر ح

گۆیا جارێک حەزرەتی عیسا تووشی شەیتان دەبێ واتە ئیبلـیس. کە چـوار گوێـدرێژی بە 

بارەوە پێ دەبێ. عیسا لێی دەپرسێ: ئەو بارانە چـن بەو کەرانەوەن؟ شـەیتان لە وەڵمـدا دەڵـێ 

منیان تێدا ماڵی تیجارەتن. بۆ مەگەر خوازیاری کڕینی؟ عیسا دەڵێ: با بزانم چن! بەڵکە بابەتی 

بێ؟ شەیتان دەڵێ: باری هەوەڵیان زوڵم و زۆردارییە. عیسا فەرمووی: کێ خاهـانە و بـۆ کێـی 

دەبەی؟ شەیتان کوتی: بۆ حاکامن. دووبارە عیسا کوتی باری دووهەم چیـیە؟ شـەیتان کـوتی: 

حەسوودی. عیسا کوتی: کێی خوازیارە و بۆ کێی دەبەی؟ شەیتان کوتی: عولەما. دووبارە عیسا 

کوتی: باری سێ چییە؟ بۆ کێی دەبەی؟ شەیتان کوتی: خەیانەت. عیسا کوتی کێی خاهانە و بۆ 

کێی دەبەی؟ شەیتان کوتی: بۆ تاجران. دووبارە عیسا کوتی باری چوار چییە؟ شـەیتان کـوتی: 

مەکر و حیلە. عیسا کوتی: کێی خوازیارە و بۆ کێی دەبەی؟ شەیتان کوتی: بۆ ژنان. حەزرەتـی 

لە مێژە ئەو شوغڵە دەکەی،  ەیەک لەو ماڵە تیجاڕەی تۆ نیم و ئەو ئەمن کڕیاری هیچ عیسا کوتی

شـوغڵ  مبەهرەی هەیە بۆ تۆ؟ شەیتان کوتی: لەوەتا هەم ئەوەم شوغڵە و هەتـا بشـبم هەر ئەوە

 دەبێ، چونکە بەهرەی من دەوەیدایە.

 ۆ باسی حەسادەت.ب 993-993، ل 9بڕوانە لە تەفسیری کەبیر ئیامم ڕازی، ج بۆ زێدەزانین
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وەک دەڵێن گاور و جوولەکەکان: بەهەشت هەر بۆ مەیە و ئێمە دەچینە تێی و کەسـی دی 

ی بەقەرە 111ناچێ. ئینجا خودای تەعاالش بۆ پووچەڵ کردنەوەی قسە و باوەڕەکەیـان ئـایەتی 

 دەنێرێتە خوارەوە بۆ حەزرەتی ڕەسووڵ:
 111ئایەتی 

(111 ) َ
م
ُخَل اْل وم نََصاَرى تِلم اكنََّة إاِلَّ َمن َوقَالُوام لَن یَدم

َ
َمانُِيُهمم قُلم َهاتُوام بُرمَهانَ  كَن ُهوداً أ

َ
مم إِن كأ

 نمُتمم َصاِدقِيَ ك
خاوەن ئایینەکان ا واتە جوولەکەکان و دیانەکان ا دەیانکوت لە ئێمە زیاات  هایچ کەپ نااکێتە 

خاااودا بە پێغەمااابەر  ە خەون و خەیاااااڵتی پاااووکی خۆیاااانە. ئەوجاااارڕ بەهەشاااتەوە. ئەوە زە

هید و بەڵگە لە سەر ئەو داوەتاان ادەفەرموێت: پێیان ب ێ ئەکەر ئێوە ڕاست دەکەن، دە وەرن ش

 بێننەوە.

  111لە سیامی دەروونی ئایەتی تێڕوانین 

 کە ڕازاوەتەوە بە ڕاز و ڕمووزاتی جوان:

چ شت تەئسیر ناکا لە سیامی ئەو ئایەتەڕا ئەوە دەردەکەوێ: لە نیزامی داوا و داواکاریدا هی

بێ لە دەلیل و بورهان لە سەر داوا، یانی دەبێ بۆ ئیسباتی داوا دەلیل هەبێ، هەربۆیەشە خودای 

( واتە دە پێیان بڵێ ئەگەر ڕاسـت دەکەن نْتُْم َصاِدِقَّي كْم إِن كقُْل َهاتُواْ بُْرَهانَ تەعاال دەفەرموێ )

 دەلیلو بورهان نیشان دەن!کە هەر ئێوە دەچنە ناو بەهەشت و کەسی دی ناچێ، دە 

هەروەها ئەوەش دەردەکەوێ لە ناو دەروونی ئایەتەکە: حەسادەت و کیـنەبەری چـاوی دڵ 

ببینـی  نادا پاش و پێشـی ئەو قسـەی دەیکـا دەگرێ ڕێ نادا نووری دڵ حەق چاو کا و ڕێگاش

 دوایەکەی دەبێتە چی؟ ێتاکوو بزان

سـەر ئەو ئیـدیعایەی دەیـکەن واتە  جـوولەکەی نەسـارا بـێ خەبەر لەوەی خـودا لەدیارە 

)بەهەشت هەر بۆ مەیە( داوای دەلیل و بورهانیـان لـێ دەکـا، ئەوانـیش دیـارە بـێ دەلـیلن لەو 

بارەوە. ناچار بێ دەلیل و جواب دادەمێـنن. دنیـا دەزانـێ کە درۆیە دەکەن ئابڕوویـان زۆر پـرت 

 دەچێ لەوەی کە هەر کافر بن.

بێ بنەمـا و بـێ دەلیلـی جـوولەکە و گاورەکـان ڕەد  پاش ئەوەی کە خودای تەعاال داوای

ی بەقەرە دەستووراتێکی گشتی واتە بە تێکڕایـی بـێ 119دەکاتەوە، ئەوجار بە وەسیلەی ئایەتی 

ــیە وەک دەس ــی دەفەرمــوێ: وا نی ــکە بە تێکڕای ــی گەل و هــۆز و نەتەوەیەک، بەڵ نیشــان کردن
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ی دی ، بەڵــکە نەتەوەی غەیــرە جــوولەکە و گــاور دەڵــێن، هەر ئــێمە ئەهلــی بەهەشــتین کەســ

جوولەکە و گاوریش دەچنە بەهەشت، یانی هەرکەسێک خۆی بـداتە دەسـت خـودا واتە بە دڵ 

 ڕووی تێ بکات و بیپەرستێ.

 ی بەقەرە کە لەو بارەوە دواوە:119بۆ ئیسباتی ئەو داوایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 112ئایەتی 

َهُه هّلِلِ ( 112) لََم وَجم سم
َ
ٌٌ َعلَيمِهمم َوالَ ُهمم َُيمَزنُونَ بَََل َمنم أ رُ ُ ِعنَد َرِبِه َوالَ َخوم جم

َ
 َوُهَو ُُممِسٌن فَلَُه أ

نەخێ  وانییە کە جوولەکەکان دەی ێن کوایە هەر ئەوان دەکنە بەهەشات، بەڵاکە هەر کەساێک 

کە ڕووی ک دبێتە خودا و لەو زیات  کەسێکی دی نەپەرستێت و کاکە ک دنی پیشاە باێ، ئەوە 

ڕۆژی دواییدا دەکێتە بەهەشت و لە الی خودای خاۆی پاداشای کاکەکاان وەردەکا ێتەوە و لە 

 موژدەی خۆشی پێ دەدرێت و تووشی هیچ جۆرە  ەم و ت سێکیش نابێت.

 تێڕوانیتێک

بــا ئــێمە ئەو شــتە حاشــا هەڵنەگــرەی قبــووڵ کەیــن و خــۆی لــێ نەشــارینەوە: هەرکەس 

ودا هەموو شت هیچە و بۆ خۆ تەسلیم کردن نابێ خواپەرستی بەڕاستی بێ، دەزانێ کە بێ لە خ

جگە لەوەی دە بەرابەر هەموو گیر و گرفتـی  و هەرکەس بە ئەمر و دەستووری باری وەجووڵێ،

ژیانی دنیا خۆ ڕاگرە و نەبەزە، لە ڕاست هەموو تەنگ و چەڵەمەیەکی دەوران بەتوانـا و سـەبر و 

ــ ــدی هەر دوو دنی ــوا و هومێ ــڕ لە هی ــی پ ــۆڕاگرە. دڵیش ــی خ ــی بە تووش ایە و ئەگەر تووش

ناخۆشــییەکی بــوو و خێــرا بــۆ چــارەی ئەگەڕێ هــۆیەکەی وەدۆزێ تــاکوو جــارێکی دی لەو 

بـوونی بە تووشـی دەروویەوە تووشی بە تووشی ئەو ناخۆشیەوە نەبێتەوە. ئەگەر هـاتوو تووش

ودا دەکا. دەردی بێ چارە بوو، فەورەن بە پێی ئیامن و باوەڕی بە قەزای باری خۆی حەواڵەی خ

خۆ وە خودا دانی بە چارە دەزانێ و دادەنێ. ئەودەم خەم و خەفەت سوودی نـابێ. کەوایە ئەی 

خاون نامەکان شوێن هیوا و ئاواتی بێ بنەما و هیچ و پووچ مەکەون و واز لەو درۆیانە بێـنن کە 

چـوونە دەڵێن ئێمە لە سەر ڕێی فاڵن پێغەمبەر و فیسـار پێغەمـبەرین. چـونکە بە تەئکیـد ڕێـی 

بەهەشت بەڕاست ڕو دە خودا کردنە، خۆ تەسلیم بە خودا کـردنە، ئەوەش خـزمەت بە ئینسـان 

 کردنە و پارازتنی مافی هەچی گیانە.

خودای تەعاال بۆ زێدە ئاگاداری موسوڵامنان لە سـەر ئاکـار و ئەخالقـی  ئکاوڕدانەوەیەک:

ئەوانە واتە گــاور و  گــاور و جوولەکــان، زیــاتر بەیانــات نیشــان دەدا کە ئەویــش ئەوەیە:
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. ئێمە بەهەشتین و بێ لە مە کەس بەهەشتی 1جوولەکەکان دوو جۆرە ئیدیعایان هەیە و دەڵێن: 

. جـوولەکە دەڵـێن: گـاور لە سـەر هـیچ دیـن و 9نییە! ئەوەش کە داوایەکی باتڵ و بێ بنەمایە 

ین. بە کورتی و بە ئایینێک نییە، و هەروا گاورەکانیش دەڵێن: جوولەکەکان لە سەر هیچ ئایینێ ن

کوردی چونکە خوارن دەگەڵ خودا، دەگەڵ خۆشیان کەوتوونە خواری و بەگژداچوون. بـاری 

هەوەڵ بە شێوەی ئیجابی دەڵێن: هەر ئێمە بەهەشتین و بـاری دووهەم بە شـێوەی نەفـی یەکـرت 

ادەنـێن. دەڵێن: ئاینی ئەو هیچ نییە و ئەوی دیش هەروا. واتە هەر یەکەی دینی یەکرت بە بەتـاڵ د

 ی بەقەرە:119بۆ شاهیدی لە سەر ئەو داوایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 113ئایەتی 

ٍء َوُهـمم ( 113) م َْ َُهـوُد لََعَ  ٍء َوقَالَِت انلََّصاَرى لَيمَسِت الم م َْ  َ َُهوُد لَيمَسِت انلََّصاَرى لََعَ َوقَالَِت الم
ِ ك ِكَتابَيتملُوَن الم  لَ  كَذل ِیَن الَ َيعم لِِهمم فَاهّلُل َُيم قَاَل اَّلَّ ُم بَيمَنُهمم یَومَم المِقَياَمـِة فِيَمـا كُموَن ِمثمَل قَوم

  نُوام فِيِه َُيمَتلُِفونَ اك
جوولەکەکان دەیانکوت: نەسارا واتە دیانەکان لە سەر ڕێگای ڕاست نین، کاونکە باوەڕیاان بە 

ێ دراوەتە خوار. هەرئاوا . بەڵکە دەیانکوت: هێشتا عیسا نەنەپێغەمبەرایەتی عیسا نییە و نەبوو 

دیانەکااانیش دەیااانکوت جوولەکەکااان لە سااەر ڕێگااای ڕاساات نااین. ئەوە لە ساڵێکاادایە ئەو 

پێکاادادانەیان دەکەد یەک دەکاا د کە هەر دوو الیااان کتێبەکااانی خۆیانیااان دەخوێناادەوە کە 

ەدی. کاام لەو جاۆرە ەساانەیان لە کتێبەکانیانادا نەباوو و نەدتەوڕات و ئینجیبن، کەکای هیچ

کونکە ئەو ەساانەی ئەوان دەیاانک د لە نااو کتێبەکانادا نەباوو، پاێش هااتنی ئاایینی ئیساقم 

پەرستەکانیش بەرانبەر جوولەکە و دیانەکاان هەماان شاتیان دەکاوت کاونکە باوەڕیاان بە بت

ئایین و دواڕۆژ نەبو. جا ئەوانە کە هەر یەکەیان خۆی بە ڕاست دەزانێ، لە ڕۆژی دواییادا ئەو 

ەی کە لەوان ئاڵۆسکاوە و جیاوازی کەوتۆتە نێوانیان لە سەری، خودا ئەو ڕاستیەیان بۆ ڕاستی

دەردەخات. جا ئەوەی لە سەر ڕێگای ڕاست بێ سەرئەنجامی بەهەشاتە و هەر کەسایش کە لە 

 سەر ڕێگای کەوت و کەوێڕ و پووکەد بێ، ئەوە بەرەو دۆزەب ڕادەپێچ ێت.

 دەمەقاڵێی جوولەکە و گاور

سەیرکە و ئینسافانە قەزاوەت کە، ئەو کارەساتە دە ناو خەڵکـی ئێسـتای بە نـاو  ک:تێڕوانیتێ

موسوڵامندا بە ڕوونی چاو دەکرێ. هەر دەستەیەک خۆی بە موسوڵامن دەزانـێ و دەسـتەکەی 

دیکە بە پووچ و باتڵ لە قەڵەم دەدا. دەگەڵ ئەوەی کە هەر دوو الشیان قورئان دەور دەکەنەوە و 

کەی وان بە باتڵ دادەنـێ، چـونکە قورئـان لە ەە. خۆ دیارە قورئانیش ئەو حەر مانای لێ دەدەنەو 
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ی دەدا: یعیمران ئەمر بە یەکەتی و برایەتـی و یەکپـارچەی ئالی119سەر ئەساسی مانای ئایەتی 

( ْ قُوا يًعا َوََل َتَفرَّ ا ببەسانت و واتە: ەەمووتاا  پشات بە ەێاز و تواناای خاود (...َواْعتَِصُمواْ ِِبَبِْل اّلِل ََجِ

ایەتاای لە یەکاارتو جیااا دڕساات بە قورئااانەوڕ بگاار  و لە ناااو خۆتاناادا ناااکۆک مەباان، ەااۆزایەتی و ڕڕگەز 

 نەکاتەوڕ.

خاوەن کتێبەکان دەمارفرۆشی دەکەن دەگەڵ یەکا و هەر بە هەوا و هەوەس و ئارەزوو و بێ 

دەلیـل و بورهـان هەروەک گاوریش بێ  نبەڵگە، جوولەکە و گاور بە ناڕاست و بێ باوەڕ دەزان

بـاوەڕ دەزانـێ. دەگەڵ ئەوەش کە تەوڕات و ئینجیـل هەردووکـان وە جوولەکە بە ناڕاست و بێ

پەرستەکانی عەرەب و پێش وانـیش ئەو شـێوە السـاریانەیان بـوو، درۆ دەخاتەوە. هەروەک بت

 پەرسـتەکانی مەکـکە کە پێغەمـبەر وهیچ خـاوەن نامەیەکیـان بە خـاوەنی ئـایین نەزانیـوە. بت

پەڕاندن و نەیانهێشت خوداپەرسـتی بـکەن لە موسوڵامنەکانیان لە مەککە پاڵ پێوە ناوە و دەریان

ــێ  ــدێک لە موســوڵامنەکان ب ــبەر دەگەڵ هێن ــودەیبیەدا کە پێغەم ــان لە ســاڵی ح ــابەدا، پاش ک

باوەڕان نەیانهێشت بچنە ناو شـارەوە وچۆڵ چوونە مەککە بۆ عەمرە و زیارەتی کەعبە، بێچەک

پەرست بووە، دوای عیسـا بە قیطسن ڕوومانی کە بتراغ شاری مەککە گێڕانیانەوە. ئەوە و لە قە

ساڵ چوو بۆ سـەر بەیتوملـوقەدەس و وێرانـی کـرد و هەرچـی نوسـخەی تەوڕات بـوو لە  31

ی 110بەیتوملوقەدەسدا هەمووی سـووتاند هەروەک ئامـاژە وەالی ئەو باسـە دەکـا دە ئـایەتی 

 بەقەرەدا:
 114ئایەتی 

ن یُذم ( 114)
َ
َنَ  َمَساِجَد اهّلِل أ ن مَّ لَُم ِممَّ ظم

َ
ُمُه وََسََع ِِف َخرَابَِها كَوَمنم أ ولَـئَِك َر فِيَها اسم

ُ
َن اكَمـا  أ
ٌي َولَُهمم ِِف اآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  َيا ِخزم ُخلُوَها إاِلَّ َخآئِِفَي لُهمم ِِف ادُلنم ن یَدم

َ
 لَُهمم أ

یان تێادا یڕێ دەک ێ لە خەڵک بۆ ئەو جێگایاانەی خوداپەرساتکێ لەو کەسە ستەمکارت ە کە 

دەک ێ و نااوی خودایاان تێادا دەب ێات و هەروا تێبکۆشاێ و هەود بادات باۆ وێا ان کا دن و 

تێکدانیان. ئەو کەسانە مافی ناوکوونە ئەو شاوێنە پی ۆزانەیاان نیایە و لە ڕۆژی ەیامەتیشادا 

 کەورە و ک انیان بۆ هەیە.سزایەکی 

 ترە لەوەی ماگەوتان دادەخاکێ زۆردار 

ئەو تاوانە گەورەی کە ئەو ئایەتە باسی دەکات پێش هاتنی ئیسالم و پـاش  وەک دیارە دەبێ

لێـرە و لەوێ و وڵتە ی، دەبینـی هاتنیشی زۆر جار ڕووی داوە، ئێسـتاش ئەگەر بەرجەوەنـد بـ

اران و دئیســـالمیەکان و وڵتـــی دیـــکەی نائیســـالمی هەیە و ڕوو دەدات. هەن دەســـتەڵت
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گری دەکەن لەو کەسـانەی کە دەیـانهەوێ تێکۆشـن بـۆ پەرە پێـدانی ر کاربەدەستانی سەرەڕۆ بە

کردنی شــوێنە ئایینییەکــان، دەســتەڵتداران ئەو کەســانە و ئەو خەتە پــاکە بە ئیســالم و ئــاوەدان

دوژمنی خۆیان دەزانن و هەموو جـۆرە نـاوی نـاحەز و پڕوپاگەنـدەیەکیان بـۆ ڕێـک دەخەن و 

خەنە ژێر چاوەدێری و بوختانەوە و دەیانهەوێ بە وەدواخستنی ناوی نـاحەز لە بەر چـاوی دەیان

گومـان ئەو جـۆرە کەسـانە دەکەونە بەر هەڕەشـەی ئەو خەڵک ناشـیرین و عەیبـداری کەن. بێ

 ئایەتە.

 ی بەقەرە:114تێهەڵڕوانیتێک لە سیامی ئەو ئایەتە پیرۆزەی 

ی عەداڵەت و ئینسـاف و کەڕامەتـی بەشـەری ئەوەی بە واقیعی ناهێڵێ خەڵک لە سـنوور 

درێژی بـۆ مـافی کەس تێپەڕێ، خوداپەرستی و خوداناسـی و خۆناسـییە، کە ڕێ نـادا دەسـت

درێژان دەبەستێ لە ڕاست ماف و نیزامـی پـێکەوە ژیـان. هەر لە بکرێ. دەستی زۆردار و دەس

م بـۆ کەنـیس و کلیسـا و بەر ئەو یاسا جوان و پاکەی ئیسـالمە کە فەرمـان دراوە ڕێـز و ئیحـرتا

 کەنیشت وشوێنە خواپەرستییەکان دابندرێ.

بـوو هـۆی کوشـتنی یەحیـا و زەکەریـا بە دەسـتی  ئەو پێک هەڵقڕانەی جوولەکە و گـاور

یەهوودییەکان لە وڵتی شـام واتە ئیلیـاء. ئەو کارەسـاتە کیـنەی لە نـاو دڵ و دەروونـی گەلـی 

سەر خەتی تۆڵە و هەل بۆ تۆڵە. جا لەو ڕووەوە  مەسیحیەکاندا ناشت بەو هۆیە ئەوانیش کەوتنە

خۆیان دەستەو داوێنی یەکێـک لە پاشـایانی ڕووم بـوون کە نـاوی طنطلـوس بـوو. ئایینیشـی 

مەسیحی بوو. داوایان لێ کرد کە هێز واریدی شام کا بۆ لە ناو بردنی یەهوودییەکان. شاش بێ 

کردن بێر و بەوێدا. هەموو کتێبەکـانی ڕەحامنە هێرشی کردە سەریان و تاڵن کردن و تاروماری 

تەوڕاتیشیان پڕژ و باڵو و نابوود کردن. تاکوو خۆیان گەیاندە نـاو جەرگەی بەیتوملـوقەدەس و 

داگیریان کرد و یەهوودییەکانیشـیان پەرت و بـاڵو کـردن بێـر و بەوێـدا. ئەو شـوێنە پیرۆزەیـان 

ینگاندەوە و حەتا کەالکە بـۆگەن و )قدس( وێران کرد خەڵکیشان لە ڕوو تێکردنی ئەو شوێنە پر

تۆپیویان دەخستە ناوی قودسەوە تا خەڵـک بە تەواوی لەو شـوێنە بێـزار بـێ. بەڵم بـێ خەبەر 

باوەڕان ڕێ بەرەو حەق دەرناکا، ئەویش ئەوەیە: ئەو ماڵە پاکەی قودس کە لەوەی دڵی ڕەشی بێ

حەزرەتی عیسایە، شوێنی  شوێنی دایکی پاکی وەک حەزرەتی مەریەمە و ڕۆڵەی پاکی ناوداری

و وێران کردنـی دار و بەردی لە نـاو  بە کوشت و کوشتاروا پاک نە گاڵو دەبێ بە ناپاکان، و نە 

دەچێ و لە ناز دەکەوێ. سەرەنجام ئەو ماڵە پاکە )قودس( تا زهووری ئیسالم مەیـدانی شـەڕ و 
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یینی ئیسـالم بە کوشت و کوشتاری جـوولەکە و گـاوران بـوو، بەڵم لە سـەرەتای سـیوادی ئـا

ناسـان و پاکـان و دەستی ڕۆڵەی پاکی ئیسالم حەزرەتی عومەر فەتح کرا و هاتەوە دەستی پاک

ن بڕوانە لە ئاوەدانیان کردەوە. مێژووی ئیسالم شاهیدی ئەو ماجەرا و کارەساتانەیە. بۆ زێدە زانی

 ەیە.110ری تبیین القرآن هەر لە سەر ئەو ئایەتی یستەفسیری کەبیر و تەف

 وێران کردنی بەیتوملوقەدەسو  سکرنەەختب

بووە  سـرنەهێندێک دەڵێن ئەو شایە ططلوس بووە و هێندێکش ڕا و بۆچوونیان وایە بەخت

ڕەد  ســرنەو هۆزی نەساراش یاریـدەیان داوە. هنێـدێکیش هەن ئەو نەزەرەی دوایە واتە بەخت

مەسیح بووە زۆر. نەسـاراش  پێش لە دایک بوونی حەزرەتی سـرنەدەکەنەوە بەو دەلیلە: بەخت

پاش حەزرەتی مەسیح بوون و باوەڕیشیان بە حورمەت و ڕێـزداری بەیتوملـوقەدەس زۆر بـووە 

جا چۆن دەکرێ لە سەر ئەو حاڵەتە بۆ ڕووخـان و وێـران کردنـی ئەو شـوێنە پـاکە تێکۆشـن و 

 وازی.یاریدەی زاڵامنی وەک شا ططلوس بدەن. تەفسیری کەبیر بۆ باسی مزگەوت ئەگەر دەخ

نەتەوەکــانی پــێش ئیســالم بۆچوونیــان وا بــوو کە خوداپەرســتی هەر دەبــێ لە پەرســتگە 

)مەعبەد(دا بێ دەنا دروست نییە. جا بۆ وەی خەڵک بە تەواوی ئەوە بزانێ کە ئایینی ئیسالم زۆر 

گوشاد و بەفراوانە بە دروستی داناوە، بۆ هەموو کەس لە هەموو شوێنێک خوداپەرسـتی لە هەر 

دەکرێ بیکا و ڕاینەگرێ و هەر الیەک بە ڕووگە بزانێ با ڕووی تێکا. بۆ تەئییـدی  یبۆ  شوێنێک

 ی بەقەرە:111ئەو داوایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 115ئایەتی 

ُه اهّلِل إِنَّ اهّللَّ وَاِسٌ  َعلِيمٌ ( 115) َنَما تَُولُوام َفَثمَّ وَجم يم
َ
رُِب فََ ُْ وَالمَمغم ِ

 َوهّلِلِ المَمشم
یەکی دنیا، چ ڕۆژهەاڵت و چ ڕۆژئاوا هەموو ئی خاودایە، کەوایە ڕوو دە هەر الیەک هەموو ال

بک ێ بە نیەتی خوداپەرستی، هەر ڕووی دە خاودایە. تەجەالی خاودا دنیاای دەخاۆوە پێچااوە، 

م ۆڤ ڕوو بکاتە هەر الیەک خودا ئاکاداریەتی، خاودا عایبم و زانیااری بەربابوە بە هەماوو 

 کائیناتدا.

زانەکان نەزەریان وایە ئەو ئایەتە لە بابەت نوێژ خوێنـدن هـاتۆتە خـوار ی قورئانبەشی زۆر 

زانان دەڵـێن: ئەو هێنانی نوێژ ڕوو دە کوێ کرێ. بەشێکی دیکەش لە قورئانواتە دە کاتی بەجێ

ئایەتە تایبەتی نوێژ نییە بەڵکە بۆ ئیسباتی بـوونی خـودایە لە هەمـوو شـوێن. واتە داوا لە خـودا 

ە تەعینی شوێن نییە. لە هەر جێیەک بتهەوێ خودا لەوێیە. ئەمام تەعینی قیبلە بـۆ کـاتی نیازی ب
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 عیبادەت بۆ نەزم و نیزامە و تەعینی سنووری ئۆمەت.

 بۆچوون زۆرن لە سەر هاتنە خوارەوەی ئەو ئایەتە. مەسەلەن:

ە یەهوود دەڵێن هەر ئێمە ڕاستین و لە سەر حەقـین. ئـی دی گـومڕان. چـونکە قیـبلەی م

)صخرە(دا بـۆ  بەیتوملوقەدەسە. خاوەنی ڕێزی تەواوە، چونکە خودای تەعاال لە سەر ئەو بەردە

ئاسامنەکان چووە. )معاذاللە!( ئەهلی نەسارا دەڵێن: هەر ئێمە ڕاستین کەسـی دی نـا، چـونکە 

اللحم( بە کـوردی و بە قیبلەی مە شوێنی لە دایکبوونی حەزرەتـی عیسـا مەسـیحە واتە )بەیـت

 هەرکەس بۆ ئیسباتی داوای خۆی دەسی داوێتە دەلیلێک.کورتی 

خودای تەعاالش بۆ ڕوون کردنەوەیـان و حەق پـێ ناسـاندنیان ئەو پەیـامە پیرۆزەیـان بـۆ 

و اللحم. ی خۆیـدا سـەربەخۆ خـاوەن ڕێـزە نە بەیـتتدەنێرێ و تێیان دەگەیێنێ نە قودس دە زا

بە خۆنـازین بە  بـۆحەق و ئەهلـی حەق  بەڵکە ێئەوانەش بۆ فەخر پێ کردن و بە خۆ نازین ناب

بەری خودا و ڕەسووڵی خودا دەبێ. کەوابێ دەبێ ئەهلی حەق موسوڵامن ئیتاعە کردن و فەرمان

 بن. بۆ زێدە زانین تەماشای تەفسیری تبیین القرآن کەن هەمان ئایە.

ْينََما تَُولُّواْ جوملەی )
َ
کەوت نەتزانـی کـاتێ وا هەڵئامـاژەیە وەالی ئەوەی ( َفثَمَّ وَْجـُه اّلِل  فَأ

قیبلە لە کوێـوەیە، ڕوو دە هەر کـوێ کەی، قیـبلەیە و خـودا هەیە و ئاگـادارتە. چـونکە خـودا 

َفـثَمَّ خاوەنی ڕەحم و عەداڵەتی بەرفراوانە، بەهانەگر نییە بۆ عەبدانی پاکی خـۆی. مەسـەلەی )
ْهُت وَْجِِهَ إِِِّن ( واتە هەر کوێ حەز کەی خودای لێیە، بۆ وێنە )وَْجُه اّلِل  َما ُنْلِعمُ (، )... وَجَّ ْم كإِنَّ
 ِ ِ كُّ (، )لِوَْجِه اّللَّ ء  َهال سـەراپای ئەوانە دەڵـێن خـودا لە هەمـوو  (َفثَمَّ وَْجُه اّلِل (، )إَِلَّ وَْجَههُ  ك ََشْ

 شوێنێکە و هەروا چەن بابەتی دیه ...

گرت و چاکی خۆشـیان ڕاگەیانـد وەک  لەوە پێه گاور و جوولەکەکان ئیحتیرازی خۆیان

ی بەقەرە دووبارە فەرمووی و دووبـارە هـاتنەوە 992ی فەرمووی و هەروەک ئایەتی 999ئایەتی 

ی 999سەر ڕێگای هەڵە و خەتا و تاوان. ئەویه ئەوەیە شەریک بۆ خودا دادەنێن وەک ئـایەتی 

 بەقەرە تەئکیدی ئەو ڕاستیەی دەکا. کەوابێ دەچینە خزمەت ئایەتی:
 116ئایەتی 

رمِض ( 116)
َ
ِْ وَاأل َماوَا ُ َما ِِف السَّ

ا ُسبمَحانَُه بَل  َّ ََذ اهّلُل َودَلً ُ قَانُِتونَ كٌّ َوقَالُوام اَّتَّ َّ   
جوولەکەکان دەیانکوت عوزەی  کوڕی خودایە، دیانەکانیش دەیانکوت عیساا کاوڕی خاودایە، 

کام لەوانە وا نییە و خاودا ەخێ ئ هیچپەرستەکانیش دەیانکوت مەالئیکەکان کچی خودان. نبت

دوورە لە هەموو شێوەیەکی ئادەمیزادی، بەڵکو ئەوەی لە ئاسامنەکان و زەویدایە هەماووی ئای 
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 خودایە و کشتیان بە مبکەکی و بەندایەتی لە ژێ  فەرمانی خودادان.

 ڕوو لە کو  کر ، خودا لەوێیە

دیـارە ئیتـاعەش لە خـاوەن هەسـت و : وشەی )قـانتون( واتە ئیتـاعە بە دەوامـی. تێڕوانین

شعووریش دەبێ. کەوابـێ شعوورەوە دەبێ و )ما(ی )ما فی السموات( بۆ خاوەن شعوور و بێ

شعوور ئیتاعەی لە دەست نـایە. کەوابـوو یـا دەبـا لە بـاتی ئیشکال دێتە ڕوو لەو دەروەڕا کە بێ

بڵیـێن )مـا( چـونکە بـۆ  )قانتون: جەمعی موزەککەر( )قانتات: جەمعی مێ( هاتبایە و یا دەبـێ

ئاقاڵنیش دەبێ، باری ئاقڵەکان دە نەزەر بگیردرێ. هەر ئاوەشە خـودای تەعـاال کە عاقاڵن و بێ

ڕا دەبـێ. دەشـکرێ وشەی )قانتون: جەمعی موزەککەر(ی هێنـاوە. چـونکە ئیتـاعە هەر لەوان

 بکوترێ )ما( واتە گشت بوونەر. بوونەوەریش ئەساسەن فەرمانبەری بارین.

 رەیەک لە نێوان عەلی و مەسیحییەکارییەک لە سەر بێتە و بەئاگاد

وایە عیسا کوڕی خودا نییە، دەگەڵ ئەوەی  وئەو نەسارایە بە حەزرەتی عەلی دەڵێ: بۆ باوەڕ 

ڕا بەدی هـاتووە، لە نـاو زگـی حەزرەتـی مەریەمە و باوەڕتانە عیسا بابی نییە لە فووی جبەئیـل

 اللە( ناو براوە؟هەروا لە ئینجلییشدا هەر بە )ابن 

سـابیت ببـایە عیسـا الڕێ نەبـایە و ئیتـاعەی  وحەزرەتی عەلی لە وەڵمدا دەڵێ: ئەگەر بۆ 

 خودای وەال نەنایە، دەهامتە سەر عەقیدەی ئێوە کە عیسا کوڕی خودایە! 

ئەو پیاوی مەسیحی لەو وڵمەی عەلی گرژ دەبێ و دەڵێ: چۆن ئەتـۆ دەڵێـی عیسـا الڕێ 

خودای نەکردووە دەگەڵ ئەوەی تەواوی ژیانی دە عەبـدایەتی و ئیتـاعەی ڕۆیشتووە و ئیتاعەی 

 خودادا بە سەر بردووە. 

حەزرەتی عەلیش دەڵێ: دەیجا ئەگەر وا دەزانن عیسا ئەوا ئیتاعەی خودای کردووە و خۆی 

بە عەبدی خودا زانیوە، چۆن دەتوانن بڵێن خودایە یا کوڕی خودایە؟! چـوونکە کەسـێک عابـد 

 مەعبوودیش بێ.بێ، ناکرێ 

 .93، ل 0بۆ زێدەزانین سەیری تەفسیری کەبیر کە، ج 

بۆ قایم و قۆڵ کردنی ئەوەی کە خودا تەنیایە و بێ وەلەدە و ڕەبی موتڵەقە، دەچینە خزمەت 

 ی بەقەرە:113ئایەتی 
 117ئایەتی 

راً فَإِنََّما َيُقوُل  (117) مم
َ
رمِض َوإَِذا قَََض أ

َ
ِْ وَاأل َماوَا  ونُ كن َفيَ كَ ُ بَِدیُ  السَّ
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ئەو خودایە کە ئاسامنەکان و زەوی بە شێوەیەکی وای ڕازاندۆتەوە و ڕاینااوە کە ئینساان لێای 

سەرسااام دەمێنااێ، تەماشااای ئەو کااومبەزی وا شااین و بااێ کااۆڵەکە بااکە، کااۆن ئەو هەمااوو 

ئەستێ انە و مان  و ڕۆژی تێدا سازاندوون کە بە هیچ سیساابێک دە سیساا  ناایە. شاەوانە 

تێ ەکان زەوی و نێوان ئاسامن و ئەرز ڕووناک دەکەن. بڕوانە و ڕامێانە لەو کیاا و کاود و ئەس

بە جۆرێااک و بە لەونێااک سااازاندووە کە هەکاای ئەەااڵ  مااوویدار و دەوەنەی لە زەویاادا هە

وشعوورە لێی سەرسام دەمێنێ و دەتاسێ. خودا خاوەنی دەستەاڵتێکی وایە بە هەرکی ب ێ بابە 

 دی.کتوپڕ دەبێ و دێتە 

 قەزا و قەدەر

( دە قورئاندا بە زۆر مانا هاتوە. سەیرکە بۆ منوونە:  وشەی )قضی 

َِ َسَماَوات  هێنان واتە خەلق: ). وەدی1  (12)رصل : ( َفَقَضاُهنَّ َسبْ

 إِیَّاهُ  كَوقَََض َربُّ ئەمر کردن: ) .9
َلَّ َتْعبُُدواْ إَِلَّ

َ
 (23اء: سا: )ا (أ

 (33)یون : ( ْقِِض بَيْنَُهْم یَْوَم الِْقيَاَمةِ يَ  كإِنَّ َربَّ . حوکم کردن: )9

اِئيَل ِِف الْ . خەبەر پێدان: )0  (8اء: سا: )ا( ِكتَابَوقََضيْنَا إَِل بَِِن إِْْسَ

نِذِريَن . لێبوونەوە لە کار: )1 ْوا إَِل قَْوِمِهم مُّ
ا قُِِضَ َولَّ  (23)احقا :  (فَلَمَّ

 (33)یون : ( نَُهْم یَْوَم الِْقيَاَمةِ َيْقِِض بَيْ  كإِنَّ َربَّ . قەزاوەت: )4

 و هەروا مانای دیکەش.

لێرەدا زۆر ئەساسییە و پێویسـتە بە کـورتی باسـێک لە قەزا و قەدەر بکـرێ چـونکە لە نـاو 

 ئایەتەکەدا ئیشارە وەالی قەزا کراوە بە وەسیلەی وشەی )قضی(. 

رتنی شــت. لە ســەر ئەو قەزا واتە وەدیهێنــانی شــت. قەدەر: واتە ئامــادەکردن و ئەنــدازەگ

 ئەساسە دەکرێ خۆپاراسنت لە قەدەر، بەڵم خۆالدان و خۆ پاراسنت لە قەزا ناکرێ و ناگونجێ.

نەقڵێکی دڵگر: دەگێڕنەوە کە جارێکی حەزرەتی ڕەسووڵ لە بەر ئەشکەوتێکا ڕادەوێسـتێ. 

بەر زەینی ئەو ئەشکەوتەش بە هۆی ئەوەی کە ورگی دابوو ڕووخانی لێ چاو دەکرا. کاتێ پێغەم

دەکاتێ لێی وەدوور دەکەوێتەوە نەکا بڕووخێ و بە سـەریدا بـێ. هـاواڵنی ئەو حەرەکە دەرک 

دەکەن لە پێغەمبەر و لێی دەپرسن: ئەو الچوونەی تۆ یاڕەسـوول ئەوەی لـێ دەردەکەوێ بە الی 

ــی پرســیارە چــونکە ئەو حەرەکەیەت  ــۆ مە جێ ــۆ لە دەس قەزا ڕادەکەی؟ ئەئەوە ب ــێمەوە کە ت ئ

وەمان پێ دەڵێ هەڵتن لە بەر قەزا دەکـرێ و دەگـونجێ. حەزرەتـی ڕەسـوولیش لە وڵمـدا ئە
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 دەفەرموێ: لە دەس قەزا ڕادەکەم بۆ الی قەدەر. 

بە کورتی بە ئەندازەی ئەقڵ وشعوورێکی کە خودا پێـی بەخشـیوی، بـۆ پاراسـتنی لەش و 

 ووداو خۆ بپارێزی.گیان و ویژدان دەبێ وریایی لە خۆ بکەی و لە خەتەر و ڕوودانی ڕ 

 (ونُ َفَيكُ  نم كُ مانای )
ئەوەیە: یانی هەرکاتێ خودا  یلە زۆر شوێنی قورئاندا هاتووە، ماناش (وُن َفيَُك  ْن ُك وشەی )

بێنێ و وەدی بێنێ هـیچ نیـازی بە کەرەسـە و وەسـایل نیـیە و نـابێ واتە ئیرادە بکا شتێکی پێک

اکـا و نیـیە. بەڵـکە بـۆ ئەو شـتەی کە کارسازی و نەخشە و نەقشەداڕژتنی پێشـەکی پێویسـت ن

 : ئەو شتە دەبێ(.وُن َفيَُك : ببە( )ْن ُك ئیرادەی پێکهاتنی و وەدیهێنانی دەکا، ئەمری پێ دەکا )

لەو بەیانات و ئیرادەیەی باری کە لە زۆر شوێنی قورئاندا بە کار هاتووە هەسـت بە گیـر و 

ە البـرێ و وڵمـی وەدرێ. گیـر و گرفتێک دەکرێ کە زۆر پێویست و ئەساسییە ئەو گیر و گرفت

( ئیحتیاملـی دوو مانـای هەیە: یەک مەجـازی؛ یەک حەقیقـی و ْن ُك گرفتەکە ئەوەیە: وشەی )

ڕاستی. مەجازییەکەی واتە خێرا پێکهاتنەکە یانی توانایی خودا هێندە تەواوە بۆ پێکهـاتنی شـت 

 ێ ببە، دەبێ.هیچ نیازی بە کەرەسە و وەسیلە نییە. بە خێرایی هەچی ئیرادە کا ب 

( دەو ئایەتە پیرۆزەدا ئەوەیە: خودای خاوەن توانا و تەواو بۆ ْن ُك مانای حەقیقی و ڕاستی )

( واتە بـبە، ْن ُكـپێکهاتن و وەدیهێنانی هەر شتێکی بیهەوێ تەنیا ئەوەندەی بەسە و کافییە ب ێ )

 (.وُن َفيَُك گومان ئەو شتە دەبێ: )بێ

ای خێـرا و دەسـتەولەجێ پێکهـاتنی شـتە، قەسـت (دا کە بە واتـْن ُكـدە مانای مەجازی )

گومان، بەڵم کراوەکەیە هیچ گیر و گرفت نایەتە ڕوو، چونکە خودا ئەو حەق و هێزەی هەیە بێ

هێنان و پێکهاتنە، ئەو گیـر و گـرفتە دێـتە ڕوو: (دا کە بە واتای وەدیْن ُك دە مانای حەقیقەتی )

هەبێ، هـیچ نیـازی بەوە نیـیە پێـی بکـوترێ بـبە،  شتێکی کە قەرارە ببێ، یا هەیە یا نییە؛ ئەگەر

چونکە هەیە؛ ئەگەر نەشبێ و پێی بکوترێ ببە، ئەوە پێی دەکوترێ ئەمر و دەستوور بە سەر شتی 

 نەبوو. جا خۆ ئەمر بە سەر بووندا ڕەوایە نەک بە سەر نەبووندا. ئەوەیە گیر و گرفتەکە.

بوون و نەجـات لەوی بکـوترێ: بـوون و دەرباز دە وەڵمی ئەو گیر و گرفتەدا دەبێ بۆ لێ

نەبوون واتە عەدم و وجوود. فەرقیان لە کن مەخلووقاتدا هەیە، ئەوە ئـێمەی ئینسـانین شـت لە 

ســەر ئەساســی بــوون و نەبــوون بەراورد دەکەیــن و هەڵدەســەنگێنین و ئــیلال لە الی خــودای 
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نە حـازر، نە مەوجـوود و نە خەلالق و بەتوانا و خاوەنی عیلم و زانستی بەرفراوان، نە نهێنی و 

مەعدووم، نە ڕابردوو و نە نەهاتوو، نییە؛ بەڵکە هەموو لە الی باری یەکسانە. چـونکە ئیـرادە و 

هەست و حەزی خودا بۆ بوونی هەر شت بکەوێتە گەڕ، ئەو شتە هەیە و دەبێ دە عیلمی ئەودا 

ە دە عیلمـی ئەودا هەیە. بێ و ئەمری باری بەو شتە دروستە و ڕەوایە. چونکە ئەمـر بە شـتێکە ک

ئەمر بەو شتە نییە کە دە عیلمی ئەودا نییە. بۆ زێدەزانین ڕووکە دە تەفسیری کەبیر، هەمان ئایەی 

 (ونكفي ْن ُك )
تاریک و بێ پـاڵ و پشـت مـل  یئینسانی بێ باوەڕ لە هیچ بار و دۆخێک وەقرە ناگرێ. دڵ

بەهانە وقسەی ناقۆڵ دێنێتەوە. وەک نادا بۆ دەلیل و بورهان و لە ڕاست هەموو حەق و ڕاستی، 

جوولەکە و گاورەکان. تا وێستا دەیانکوت خـودا هاوبەشـی هەیە، خـودا منـداڵی هەیە. کـاتێ 

هەستیان بەوەی کرد ئەو ئیهانەیە دڵ نایقۆزێتەوە و بەقای پێ ناکەن، قسەی نەفام و نەزانـانە ئەو 

وایان بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر نییە و جار بایان داوەتەوە وەالی ئەوەی قسەی ئەو کەسانە کە بڕ 

پەرســتەکان دەڵـێن: ئەگەر خــودا کەوتـوونە پرســیار و داوای قسـەی نــاقۆڵ و نـاڕەوا وەک بت

دەیهەوێ باوەڕی پێ بێنین، بۆچی بۆ خۆی ڕاستەوخۆ قسەمان دەگەڵ ناکا؟ جا بۆ ئەو ڕاسـتییە 

 :998 دەچینە خزمەت ئایەتی
 118ئایەتی 

(112 ) ِ الَ یُ َوقَاَل اَّلَّ لَُموَن لَوم تِيَنا آیٌَة كیَن الَ َيعم
م
وم تََ
َ
ِ كلُِمَنا اهّلُل أ ِیَن ِمن َقبملِِهم ِمثمَل  كَذل قَاَل اَّلَّ
ِْ لَِقومٍم یُوقُِنونَ  لِِهمم شََشاَبَهتم قُلُوُبُهمم قَدم بَيَّنَّا اآلیَا  قَوم

خاودا ەساەمان دەکەڵادا  دەڵێن ئەوانەی کە تێناکەن و خۆ ناشای دەکەن بە پێغەمبەریاان: دەباا

بکاات و یاا مااوعجیزە و نیشاانەیەکی زۆر ڕوون و ئاشاک امان نیشااان بادات لە سااەر ئەوەی 

نااەۆاڵیەش جوولەکەکاان بەو شاێوەیە ەساەی ساەی  و  ە   تۆ پێغەمبەری. پێش ئەو داواککک

پەرساتەکان یەک هەڵوێساو لە ناجۆریان ک دوون کاونکە هەردووکیاان واتە جاوولەکە و بت

کومان ئێمە کەنادین دەلیبای ڕوون و ئاشاک امان لە ساەر پێغەمبەرایەتای باوەڕی. بێبێسەر 

 پێغەمبەرمان بۆ خاوەن باوەڕان دەرخستووە و ڕاناوە.

 خودا دەگەڵامن بدو 

ــر و بەراورد و  ــزە بی ــەملێنێ: چەن لەح ــا و بیس ــاعەت بک ــیش قەن ــوترێ و دڵ ــێ بک دەب

بەئەرزشـرتە. چـونکە بە بیـر و ڕا بە دەروازەی هەڵسەنگاندن لە هەزار ڕکاعەت نوێژی عـادەتی 

 . بەڵم بە هەزار ساڵ عیبادەتی عادەتی ناگەی بە هیچ.دەگەی مەقسەد
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یکەکانی مەککە بە پێغەمبەریان دەکوت: خودا بۆ ڕاستەوخۆ دەگەڵامن نادوێ شـرگۆیا مو 

کە لە زۆر  یکەکان هەر وەک ئەو داوایــانەنشـــرو ئایامتــان بــۆ نــانێرێ؟ دیــارە ئەو داوایەی مو 

جێگای دیکەی قورئاندا هاتوون. ئەوانە بەهانەگیرییان پێ دەکوترێ بەغەیرەز ئاژاوەگێڕی هـیچ 

َ ا کەن: سـر ئی 31نەفعێک نادەن. مەسەلەن سەیری ئایەتی  ِمَن ل ْْ َر ََلَا ِمـَن  كَوقَالُواْ لَن نُّ ُِ َحىَّ َتْف
رِْض یَنبُوً، 

َ
موعجیزڕکاانی قورئاا  عەجایا  گیریاا  خاوارد و )کاتێ کاررڕکانی مەکاکە دڕ بەرابەر  األ

داما ، کەوتنە قساەی نااقۆاڵ و( کوتیاا : ئاێمە بااوڕڕت پاێ نااەێنین ەەتاا لە واڵتای ویشاک و گەرمای 

 مەککەدا سەرچاوڕ ئاوما  بۆ لێ ەەڵنەقوڵێنی.

هەروا لەو جۆرە داوایـانەی بـێ سـەروبن کە لە کەسـانی جەهـل و نەفـام و نەبـیس وەک 

جێیان دانەوەی داوای قۆڕ و بێیک ڕوو دەدەن. خودای تەعاالش بۆ پەرچشـرپەرست و مو بت

 .(31، ل 8)تەرسی:ی کەبی:، جئەو ئایەتەی نازڵ فەرموون. 

 پرسیارت لێ دەکەن

نەرانی ێخودای خـاوەن حـیکمەت و حەکـیم کە هەمیشـە یاریـدەدەر و هیدایەتـدەری نـو 

بەری دەفەرمـوێ: دامەمێـنە و عەجایـب خۆیەتی واتە پێغەمبەران، بۆ دڵخۆشی دانەوەی پێغەمـ

پەرسـتان چـونکە لە پـێش تۆشـدا لە یک و بتشـرڕامەمێنە لە پرسیار و ئاکاری بێ باوەڕانی مو 

مووسایان شتی زۆر عەجایبرتیان داوا و پرسیار کردووە. وەک ئەوە داوای دیتنـی خـودا و قسـە 

ُ يَْس دەگەڵ کردنی ڕاستەوخۆ. بۆ باوەڕی بچۆ بۆ خزمەت ئایەتی:  ل
َ
ْهـُل الْ  كأ

َ
َل  ِكتَـابأ ن ُتـََنِ

َ
أ

 ِكتَابَعلَيِْهْم 
َ
لُواْ ُموََس أ

َ
َماء َفَقْد َسأ ِ كا ِمَن السَّ ـاِعَقُة  كََبَ ِمن َذل َخـَذْتُهُم الصَّ

َ
ِرنَا اّلِل َجْهـَرًة فَأ

َ
َفَقالُواْ أ

َل ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم ال ْبَيِنَ  ِْ َُذواْ الِْع ِ بُِظلِْمِهْم ُثمَّ اَّتَّ ِبينًا كاُت َفَعَفْونَا َعن َذل  َوآتَيْنَا ُموََس ُسلَْلانًا مُّ

ئەی پێغەمبەر! جوولەکەکا  کە خاوڕ  ک ێبی ئاسامنین، داوات لێ دڕکە  لە پێش چاویانادا لە  (153)نسااء: 

باێ  ئاسامنەوڕ ک ێبێکیا  بۆ بێنیە خوارڕوڕ تاکوو بەڵگە بێ لە سەر پێغەمبەرایەتیت. تۆ لەو داواکاریاانەی

بنەما و بێ سەروپا ڕامەمێنە و دامەمێنە و سەرسام مەبە. چونکە ەەر ئەوانە لە پێشرت داوای ش ێکی لەوڕ 

سەیرتریا  لە مووسا پێغەمبەریا  کردووڕ: وڕک ئەوڕ کوتوویانە ئەی مووسا! باۆ ئەوڕی دڵنیاا باین کە تاۆ 

ەت بە خاۆ ن! جاا بە ەاۆی ئەو خەیااپێغەمبەری خودای، وڕرڕ خوداما  بە ئاشکرایی نیشا  بادڕ تاا بیبیناین

کردنەیا  و ئەو ناماقووڵیانەیا  ەەورڕتریشقەیەکام  ناردڕ سەریا  و لێی دا  و نابوودی کارد . بەاڵم پااش 

ئەوڕ و لە پاش ئەوڕش کە مووسا چەند ماوعجیزڕیەکی ئاشاکرای لە ساەر پێغەمابەری خاۆی نیشاا  دا ، 

گاوێرڕکەیەی ساامری کە لە ئااڵ وو  دروسا ی کردباوو  کەچی دڕس یا  کردڕ گوێرڕکە پەرس ی، واتە ئەو

بۆیا ، لەو کاتەدا کە مووسایا  لێ دوور کەوتبۆوڕ ڕۆیش بوو بۆ سەر کێوی )طور( بۆ وڕرگرتنای رەرماا  
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لە خودا. بەاڵم دڕگەڵ ئەوڕشدا کە تۆبەیا  کرد و پاشگەز بوونەوڕ مووساا پااڕایەوڕ بۆیاا  و منایش لێیاا  

 اڵتێکی ئاشکراما  بە مووسا بەخشی، واتە پێشەوایەتی قەومەکەی.خۆش بووم و ەێز و دڕس ە

بە کورتی و بە کوردی: ڕاستە ئەوە کە بکوترێ دڵ و دەروون و بیـر و بـاوەڕی ناپەسـەند و 

یک و جوولەکە و گاورەکان واتە ئەوانەی بـێ بـاوەڕن ـ چ ئـی شـرناڕەوای هەموو الیەکی مو 

ـ هەر وەک یەکن، لە سەر ئەساسـی هەوا و هەوەس  رانی مووسا و چ ئی دەورانی پێغەمبەرو دە

 و ئارەزوو قسە دەکەن و پەڵپ دەگرن.

 )یوقتون( واتە چی؟

: داوای بێ باوەڕان کە دەڵێن خودا قسەمان دەگەڵ بکا زۆر ناپەسندە و دوور شتێکی پەستد

ی لە ئەقڵ و شعوورە، بەو دەلیلە ئەگەر خودا دەگەڵ هەموو کەس بە ئاشـکرایی و ڕاسـتەوخۆی

بدوێ و قسە بکا، جگە لەوەی بوونی پێغەمبەران بە زیاد دەردەچێ بڕوا بە ناچاری دێـتە گـۆڕێ 

نەک لە ڕووی بیر و بەراورد و بەرجەوەنـدی کە ئەوەش ئەساسـی ئـازادی و خودموختـارییە و 

نیزامی تەکلیف و سەربەخۆیی تێک دەچـێ. کە لە ئەساسـی نیزامـی ئیالهیشـدا ئەوە بە بنـاغە 

ە دەبێ ئینسان بە ئیختیار و ئیرادە و بیـر و بـاوەڕی خـۆی ڕێـی خەتتـی ئیعتیقـاد و داندراوە: ک

یـانی:  قَْد بَيَّنَّا اآلیَاِت ِلَقـْوم  یُوقِنُـوَن ئیامنی خۆی هەڵبژێرێ هەر بۆیەشە خودا فەرموویەتی: 

 بێنن. ئێمە نیشانەی زۆرما  لە ئەرز و ئاسامندا داناوڕ بۆ گەالنێک کە بیانهەوێ تێبگە  و بڕوا

 لَِقــْوم  يُوِقنُــونَ ئیشــکالێک دەرکــامن پــێ دەگــرێ لەو شــوێنەدا کە خــودا دەفەرمــوێ: 

ئیشکالەکەش ئەوەیە: کەسێک یەقینی بێ و بە قۆنـاغی یەقـین گەیشـتبێ لە ئیامنـدا، نیـازی بە 

بگا، نیشانە و دەلیل نامێنێ و نییە. چونکە بەڵگە و نیشانە هێنانەوە بۆ وەیە خاوەن باوەڕ بە یەقین 

قَْد بَيَّنَّا اآليَـاِت دەیجا کەسێک خاوەنی یەقین بێ، نیازی بە نیشانە ناکات. لە سەر ئەو ئەساسە 

 گیر و گرفت دێنێتە ڕوو. لَِقْوم  يُوِقنُونَ 

دا ئەوە نییە کە ئەو قەومە پێش دەلیل و لَِقْوم  يُوِقنُونَ وەڵم ـ بۆ ئیقناعی دڵ: مەبەست لە 

ەرەجەی یەقین گەیشتوون تاکوو ئەو ئیشکالەی کومتان پـێش بـێ. بەڵـکە بورهان و نیشانە بە د

نیشانە ڕادەنێن بـۆ قەومێـک کە بە شـوێن دەلیـل و  لَِقْوم  يُوِقنُونَ مەبەست لەو جوملە پیرۆزە 

 نیشانەدا دەگەڕێن تا بگەن بە یەقین.

را )گاور( دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەوانەی خاوەنی کتێبی ئاسامنی بوون وەک جوولەکە و نەسا

بە چ دەلیل ئەو داوایان ڕادەنا و دەیانکوت: دەبـێ خـودا قسـە دەگەڵ مەش بکـا بـۆ هەر تەنیـا 
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 ئینسانین!  محەمەددەگەڵ پێغەمبەر دەدوێ؟ خۆ ئەمەش وەک 

وەڵم: ئەقڵ و شعوور ئاوا دەڵێن: دەبێ هەر واش بێ، خۆ ئەوە ڕاستە دە ناو کتێبەکەیانـدا 

ان بـدوێ چـونکە سـتەکـی ئینگە لە پێغەمبەران دەبێ دەگەڵ تەکاوە کە خودا جسـر ئەوە نەنوو 

دوانی خودا دەگەڵ پێغەمبەران واتە دوان دەگەڵ عالەمی ئینسان. بەڵم ئەوان بە فکر و خەیاڵی 

خۆیان ئاوای بۆ چوون: کە هەر ئینسانێک شایستەگی و لێهاتوویی ئەوەی هەیە ببێتە پێغەمبەر و 

ەتی نیـیە بش لەوەڕا تووشی بوون کە مەقامی پێغەمبەرایەتی تایوەحی بکرێتێ، ئەو فکرە غەڵەتە

خەبەر لەوەی خـودای تەعـاال لە ڕێـی . ئیـدی بـێبـێکەسب و فەزیلەت دەخـالەتی تێـدا هە

حیکمەت و ئیرادە و عیلمی خـۆی لە نـاو هەر قەوم و نەتەوەیەک یەک لەوان هەڵـدەبژێرێ بـۆ 

ەرە هەڵبژێردراوە دەخالەتی دەو هەڵبـژاردنەدا ڕێبەر بێ ئەوەی کەسب و هونەر و زانستی ئەو نەف

بێ، کەوابێ دەبێ بە ڕاشکاوی بکوترێ هۆی داوای ئەو خاوەن کتێبـانە ـ ئەو خەیـاڵە خـاوە و 

 فکرە ناڕەوا و غەڵەتەیان بووە.

پەرســتەکان : پــاش ئەوەی کە ویســت و قســەی گــاور و جــوولەکە و بتسککووکەئاوڕێک

ان، خودای تەعاال ڕوو دەکاتە پێغەمبەر و ئەو پیشەیەی کە پێی درانەوە و بە بەتاڵ دەرکر  بەرپەرچ

ــاور و  ــبەر و گ ــدی پێغەم ــەیەی کە لە ناوەن ــەر ئەو کێش ــدەداتەوە لە س ـــراوە پەردە هەڵ بەخش

ئێمە ئەتۆمان ڕەوانە کردۆتە ناو ئەو قەومەی  محەمەدجوولەکەدا هەیە، خودا دەفەرموێ: ئەی 

وپێـک کە بەرهەمـی ئەو ئـاینە خـۆش و وسـت و ڕێکبە ئایینێک و بەرنـامەیەکی ڕاسـت و در 

ی 113بەختەوەرەی هەر دوو دنیای پێوەیە و تێـدایە. بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی 

 بەقەرە:
 119ئایەتی 

رمَسلمَنا (778)
َ
َِحيمِ  كإِنَّا أ

م
َحاِب اْل صم

َ
ُل َعنم أ

َ
َ َِق بَِشريًا َونَِذیرًا َوالَ شُسم

م
 بِاْل

پێغەمبەر: ئێمە ئەتۆن )بە ەورئانەوە( نااردووە باۆ شاارەزا ک دنای ئینساان و  خودا فەرمووی بە

وەبەر بااێ  ساااڵح و عەمەش پاااک و هەروا ت ساایش یهەروا مزکێناای باادەی بە خاااوەن باااوەڕان

باوەڕان و خەیانەتکاران بنێ. کاری تۆ تەنیا شارەزایی و یاداوەرییە. و ئەوانەی دوات نااکەون 

 بنە هاوڕێی دۆزەب، هیچ بەرپ سیاریەتیەکیان ڕوو ناکاتە تۆ.و باوەڕت پێ ناهێنن و دە

 وردەکاری

پرسیار لە تـۆ ناکرێـت لە بـارەی ئەو کەسـانەی کە بە هـۆی السـاری و خراپـی  تێڕوانین:
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خۆیانەوە دەچنە دۆزەخەوە، چونکە ئەتۆ بۆ ئەوە نەنێردراویت کە بە زۆر بیر و باوەڕ بخەیتە نـاو 

اپی و بێ باوەڕی ئەو خەڵکە تاوان ناخـاتە سـەر ئەتـۆ. ئـازادی دەروونی خەڵکەوە و هەروا خر 

ناخاتە ئەستۆی کەس و کەسیش لە سەر بێ باوەڕی باوەڕ ئایینی ئاسامنی لەوەدایە کەس بە زۆر 

 کەس سزا نادرێ. هەرکەس تاوانی خۆی لە ئەستۆی خۆی. ئەتۆ هاوارچی و ڕێنوێنی فەقەت.

دێن و کێ ناهێنێ، نەیکەیە دا، و خەفەت لە سـەر بەو پێیە لەو بارەوە واتە کێ باوەڕت پێ 

َ یُِضلُّ َمن يََشاء َوَيْهِدي َمـن يََشـاء فَـَل دڵت، هەروەک خوداش وا دەفەرموێ دە ئایەتی  فَإِنَّ اّللَّ
ْْ َنْفُس  َ َعِليٌم بَِما یَْصنَُعوَن  كتَْذَه ات  إِنَّ اّللَّ کا الڕێای خودا کێی بوێ و حەز ب (1)راط::  َعلَيِْهْم َحََسَ

دڕکا و کێی بوێ و حەز بکا شارڕزای دڕکا، کە وایە لەو بارڕیەوڕ )واتە کاێ ڕاسا ەڕێ دڕباێ و کاێ الڕێ 

دڕبێ( خەرەت داتنەگرێ چونکە ڕاست و ناڕاس ی عالەم حەواڵە بە تۆ نەکاراوڕ و نیایە. ئەوڕی ئەتاۆی باۆ 

 ڕڕوانە کراوڕ ڕاگەیاندنە و بەس.

لە مەڕ دایک و بابی لە خودا ە لە سەر پرسیاری پێغەمبەر : ئەو ئایەتکوتوویانە گۆیا هێندێک

بەدەستانی تەفسیرنووس بێ ئینسافانە بڕیاریان داوە کە ئایا دۆزەخین یان نا، هاتووە؛ بەڵم قەڵەم

کە دای و بابی پێغەمبەر دۆزەخین بە پێی ئەو ئـایەتە. بە داخەوە کەسـانێکی هـیچ پێغەمبەرێـک 

)تەرسای:ی کەبیا: و ڕو  دادەگژێتێ و دە دۆزەخـی دەپەسـتێوێ.  خودا ن چۆننەبینن و ڕێنوێنی نەکرێ

   املعانی(

هەڵگەڕاو بە هۆی جەهـل و قـین وەک ئەقڵ ددانی پێدا دێنێ و دەڵێ: دڵی تاریک و ڕەش

هیچ هەستێک بە نوور و ترووسکایی ئیامن و باوەڕ ناکا و هیچ حەق وڕاستیەکی بۆ هەزم نابێ. 

ڕەش و تاریک و قین لە دڵ، بـاوەڕ بە ێ کە جوولەکە و گاوری دڵکەوایە دەبێ ئەوە بسەملێندر 

تۆ ناکەن و لێت ڕازی نابن. مەگەر ئەتۆش عەقیدە و باوەڕی وان قبووڵ کەی. بـۆ ئیسـباتی ئەو 

 : 191 ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی
 121ئایەتی 

َُهوُد َوالَ انلََّصاَرى َحىَّ تَتَّبِ َ  كَولَن تَرمََض َعن( 121) َتُهمم قُـلم إِنَّ ُهـَدى اهّلِل ُهـَو المُهـَدى  الم ِملَـّ
ِي َجاء َد اَّلَّ وَاءُهم َبعم هم

َ
َت أ َ  كَولَِِئِ اتََّبعم  ِمَن اهّلِل ِمن َوِِلٍّ َوالَ نَِصريٍ  كِمَن المِعلمِم َما ل

کاور و جوولەکەکان بااوەڕت پاێ نااکەن و لێات ڕازی ناابن هەتاا وە شاوێن بیا  و باوەڕیاان 

ەتۆش پێیان ب ێ ئایینی ئیسقم کە ئایینی خودایە ڕێگای ڕاست و ڕەوانی خودایە نەکەوی، جا ئ

)کەوایە دەبێ بزانی( ئەکەر وەشوێن ئارەزووی وان بکەوی، پاش ئەوەی کە بۆت ڕەوانە ک اوە 

ئایات و بەڵگەی دینی سەق، ئەوانە لە الیەن خوداوە هیچ پشتیوانییەکت لێ ناک ێت و خوداش 

 ەی ەز خوداش کەسی دی نییە یاریدە و یارمەتیت بدا و پشتت بگ ێ. سەرت ناخا کە بە  
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 وردەکاری

 ئەو ئایەتە هەرچەند ئاراستەی پێغەمبەر کراوە بەڵم دەگەڵ هەموو موسوڵامنێکە.

ڕەشـیانیان و تا ئێرە باس لەوەی بوو: بەشی زۆری گاور و جـوولەکە لە بەر دڵ :تێڕوانیتێک

وونیـان لـێ نـاکرێ و دیـاری نـادا. بەڵم لەو الیەشـەوە کە قین و کینەیان هیوای موسـوڵامن ب

بوون لە ئینسان پێوە نادا، ئیشارە وەالی ئەویە چـاک و خودای تەعاال ڕێگای چاکسازی و چاک

پاک بوون و خاوەن باوەڕی لە شەئنی ئینساندا هەیە و قەت کوێر نابێتەوە. بەو پێیە دەکرێ گاور 

ەنە حەق و ڕاسـتێکی کە لە نـاو گۆ لێک هەڵوێرن و بـنج بگرن و ڕاست و در سـر و جوولەکە 

ی بەقەرە لەو بارەوە دەدوێ و ئامـاژە دەکـا. نەختێـک لەوە بە دوا 191کتێبەکانیاندا هەیە. ئایەتی 

 دەچینە خزمەتی.
 121ئایەتی 

ِیَن آتَيمَناُهُم الم ( 121) ولَـئَِك َيتملُونَُه َحقَّ تاِلََوتِِه  ِكَتاباَّلَّ
ُ
ِ  أ ِمُنوَن ب ولَـئَِك ُفرم بِِه فَ كِه َومن یَ یُؤم

ُ
َ 

ونَ  َاِِسُ
م
 ُهُم اْل

ئەوانەی کە کتێبامن داونێ لە کااور و جوولەکەکاان، و دەوریشای دەکەنەوە و لێای تێادەکەن 

بەڕاستی، ئەوا باوەڕ و بڕوا دێنن بە ڕێنموونی خودا کە ئایینی ئیسقمە و ئەو کەسەی بێ باڕوا 

 زەرەرمەندن.بێ پێی، هەر ئەوانن ڕەن، بە خەسار و 

 قوران خوێتدن

هەر وەک ئەقڵیش دەیسەملێنێ ئەساسیش هەر ئەوەیە  ئاوڕدانەوەیەک وەسەر )حّق تالوته(:

قورئان خوێندن بێ بەراورد و عەمەل پێ کردن هەمچون بەهرەیەکی وای نییە، هەچەن زانایـانی 

مام دەبێ ئەو جۆرە عیلمی ئوسوول کوتوویانە خوێندنی بێ مانا زانین و بەراوردیش عیبادەتە. ئە

( واتە زۆر رُبَّ تـال  للقـرآِن یَلَْعنُـُه القـرآنُ بۆچوونە بۆ تەشویق بێ دەنا هیچ بەهرە نادا، چونکە )

 خوێن هەن قورئانەکە لەعنەتیان لێ دەکا، بەو هۆیە عەمەلی پێ ناکەن.قورئان

تالوەتـی  بکوترێ خودای تەعاال بۆیە فەرموویەتی )حّق تالوتـه( واتە حەقـی ێکەوایە دەب

قورئان ئەوەیە ڕیعایەتی نەزم و مانا و ئەمر و دەستوورەکانی قورئان بکرێ چونکە قورئان یاسایە 

بۆ ئینسان و دەستووراتی دین و دنیایە. ئەوە نییە بیخوێنی و تێـی چریکێنـی و ڕەفتاریشـی پـێ 

 کەم دەبێ چوار شەرتی ریعایەت هەر بکرێ:نەکەی. النی

واتە  (8)مزمال:  َوَرتِِل الُْقـْرآَن تَـْرِتيًل خرێن: بە دروستی وەڕێ . وشە و لەفز و پیتەکانی9
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 ئەوە خۆی بەشێکە لە زینەت و ڕازانەوەی قورئان.دانەدانە و ساف و سا  وڕخوێندرێ. 

. تا ئەندازەیەک مانای ئایەتەکان بزاندرێن، خۆشت خاوەنی ویقـار و ئەخالقـی قورئـانی 9

 کەی.

ترین کات ندا ئەوە بزانی کە ئەوە دەگەڵ خودا دەدوێی، بەقیمەت. لە کاتی قورئان خوێند9

 و ساتتە.

 . بە ئەدەب و بە هەست عەمەل کە بەوەی دەیخوێنی، هەچی نەتزانی لە زانای وەرگرە.0

بۆچوونی جۆراوجـۆر لە سـەر ئەو جـوملەی )حـّق تـالوتە( هەیە بەڵم ئەوەی لە هەمـان 

 خوێندرێ بێ چاووڕاو.بەرچاوترە ئەوەیە دانە دانە و دروست وە

گۆیا حەزرەتـی عـومەر فەرمـوویەتی: دە سـاڵ وەیـا دوازدە سـاڵ هەر سـووڕەی بەقەرەم 

 خوێندەوە تاکوو فێری مانایەکەی بووم. دەگەڵ بەراورد و هەڵسەنگاندنی مانای ئایەتەکانی.

دیارە ئەگەر بەرجەوەندی ئەوەی بووبین کە خودای تەعـاال بە شـێوەیەکی دوور و درێـژ و 

لەمەڕ ئاکار و ڕەفتار و الساری بێ باوەڕانی وەک جوولەکە  199ڕا تا ئایەتی 01شکرا لە ئایەتی ئا

پەرستەکان دوا، پاش ئەو بانگاوازەی خودا لەوانە، جارجار بە نەرمی و جارجار بە و گاور و بت

ق توندی، بەڵم هەر چاک نەبوون و نەهاتنە بار خۆیان وا نیشـان دەدا کە هـاتنە سـەر ڕێـی حە

لەوان چاوەڕوان ناکرێ، جێی باوەڕ نین کە چاک بن. بەڵم ئەوە بە سبووت گەیـوە کە خـودای 

بەسەبر تا ئاخرین لەحزەی حەیات و ژیان دەسبەرداری عەبـدی نـابێ و لە ڕێنـوێنی و ئاگـادار 

کــردنەوەی ناوەســتێ و غافــڵ نــابێ. دووبــارە هەرا و هــاوارێکی دیکەشــیان دەکــاتەوە. واتە: 

بــانگی کـردن و ئاگـاداری دانـێ بەو ئــایەتی  01ەرەتای باسـەکەوە واتە ئـایەتی هەروەک لە سـ

 199وشلی پیـرۆز، دای بە بـن گوێیـان تـاکوو دڵیـان داچڵەکـێ. ئەوە دووبـارە بە ئـایەتی نەرم

دەیانداتەوە بە بن گوێیاندا بەڵکوو پاش ئەو هەموو بێنە و بەرە و تاقی کردنەوەی دەگەڵیـان کـرا 

اشـار نەدراوەش حاشـار نەدەیـن: خـودا حر ڕێی حەق و هیدایەت. بـا ئەو چاک بن و بێنە سە

ا َشائینسانی بە وەسیلەی ئەقڵ و شعوور و هەست هیدایەت داوە  ِبيَل إِمَّ ا كإِنَّا َهَدْينَاُه السَّ ًرا َوإِمَّ
ئەوە ئینســانە خــۆ ناشــی و نەزان و کــوێر دەکــا بە هــۆی ئــارەزوو و هەوا و  (3)انسااان:  ُفــوًراك

 وەسی دنیا.هە
 122ئایەتی 

ائِيَل اذم ( 122) َ ُت َعلَيم كیَا بَِِّن إِِسم نمَعمم
َ
َمِِتَ الَِِّت أ لمتُ كُروام نِعم ِِّن فَضَّ

َ
 مم لََعَ المَعالَِميَ كمم وَأ

ئەی نەوەی یەعقااوو  پێغەماابەر، یااادی ئەو کاکااانە بااکەنەوە کە وەختاای خااۆی دامڕشااتۆتە 
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دا لە دەورانای مووساا و دوای ئەویاش باۆ  منانتااسەرتان و هەروا ئەمان بااوی بااو و باپی ەک

ماوەیەک بە سەر جیهاندا بە ناردنی کتێا  و ڕەوانە ک دنای پێغەمابەران یەک لە دوای یەک، 

کەوایە خۆتان بپارێزن لە سزای ڕۆژێک کە کەپ لە جیاتی کەپ تۆڵە و پاداشی ناادرێتەوە و 

تکاایەکیش نەفان ناادا. وە بە هایچ هەروا لەو ڕۆژەدا بارمتەی لێ وەرنااکی ێ )وهەروا( هایچ 

 جۆرێکیش یارمەتیی نادرێن.

بە چـاک زانـدرا کە بەینیـان زۆر درێـژ  یە،199تەواوکەری ئایەتی  199بەو هۆیە کە ئایەتی 

 :199نەکرێتەوە، جا بۆیە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 123ئایەتی 

يمئاً ( 123) ََ ٍس  ٌس َعن نَّفم ماً الَّ َِّتمزِي َنفم ـَفاَعٌة َوالَ  وَاتَُّقوام یَوم ََ ٌل َوالَ تَنَفُعَها  َبُل ِمنمَها َعدم َوالَ ُيقم
ونَ   ُهمم یُنََصُ

 خ اوە( 211مانا: )بڕوانە ماناکەی دەپاد مانای ئایەتی پێش خۆی واتە 

ـــر ئی: هەر دوو لە مەڕ بەنیئککاوڕدانەوەیەک وەسککەر ئەو دوو ئککایەتە ــن، بەڵم س ائیل دەدوێ

نج بگیردرێ و هەست ڕاگیردرێ لە سـێ سـر ەگەر بە وردی تەفاوەت لێێان چاو دەکرێ. یانی ئ

 جێگادا ئیختالفیان لێ دەبیندرێ:

دا لە پێشدا قبووڵ نەکردنی شەفاعەت باس کـرا و هـاتە گـۆڕێ لەمەڕ ئەو 03. لە ئایەتی 1

 دا قبووڵ نەکردنی عەدڵ واتە بەرتیل.199باوەڕانە و لە ئایەتی بێ

دەکـار کـرا بەڵم دە  ْقبَـُل(نی شەفاعەت فێعلـی )الیُ دا لە سەر قبووڵ نەکرد03. دە ایەتی 9

ها( لە سەر شەفاعەت دەکار کرا.932ئایەتی   دا فێعلی )ال تَنَْفع 

( دە کـار کـرا بەڵم دە دا بۆ قبووڵ نەکردنی عەدڵ فێعلـی نەفـی )الی  18. دە ئایەتی 2  ُ ؤَْخـ

( 932ئایەتی   بە کار برا.دا بۆ قبووڵ نەکردنی عەدڵ، فێعلی مەنفی )ال ی ْقبَل 

دیــارە هەر وەک ئەهلــی فەننــی عیلمــی بەالغە دەزانــن ئەو ئیخــتالف و تەغیــراتە نەزمــی 

 بەالغەیە.

 دانەوەیەکی دوور بۆ ڕابردووئاوڕ 

ڕا تا ئێرە باسی لە الساری و بەدئەخالقی جوولەکە کرا 10وەک ڕوون و ئاشکرایە لە ئایەتی 

ــا ــاوە ت ــا و عیس ــان لە مووس ــی  کە دەگەڵ پێغەمبەرەکانی ــحەمەدحەزرەت ــاوی  م ــاو ن ناوبەن

گاورەکانیه دەبرا و دەگەڵ دەکەوتن، کە هەر دوو ال پێیان وا بوو کە بەهەشـت هەر بـۆ ئەوانە، 
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 پەرستەکانی عەرەبیه دەکرا.وبەلەش ئاماژە وەالی بتهەروەک چەل

 ن ویدیارە گاور و جوولەکەکان خۆیان بە نەوەی ئیسحاقی کوڕی ئیرباهیم پێغەمـبەر دەزانـ

زۆریشیان شانازی پێوە دەکرد. لەو ڕێگایەوە پێیان وا بوو کە ئیرشاد و سەروەری و سەرۆکایەتی 

 ئایینی ئاسامنی دەبێ هەر ئەوان بن و هەر بۆ وانیه بێ.

وهەروا هاوەبشی پەیداکەرەکانی عەرەبی ناحاڵیه خۆیان بە نەوەی حەزرەتـی ئیسـامعیل 

ێ ئەوان بن و سـەرۆکایەتی ئایینیـان لە نـاو بدە کوڕی ئیرباهیم دەزانن چاوەدێری کەعبەش هەر

 هۆزی عەرەبدا هەر بە ئی خۆیان دەزانی.

بـاوەڕانە ئەوجار بۆ پـووچەڵ کـردنەوەی ئەو خەیـاڵ و بیـرە قـۆڕ و بـێ بنەمـایەی ئەو بێ

وگۆڕی بە باسێکی ئیرباهیم و ئیسـامعیل و ئیسـحاق دەکـرێ، دەگەڵ بینـا نـانی کەعـبە و ئـاڵ

لە  مـحەمەدروا یەکێتی ئاینەکانی نووح و ئیرباهیم تـا مووسـا و عسـا و بەیتوملوقەدەس و هە

سـەر ئەو ئەساســە کە نــاکرێ ئـایین هەر تــایبەتی گەلێــک بـێ، چــونکە هەر دەور و زەمــانەی 

ودا بنچیـنەی هەر خـ بە تەنیـایی لە الیەن خوداوە. بەو پێـیە بـاوەڕبەرنامەیەکی نوێ شایانیەتی 

تی نیـیە، تـاکوو ایینە و خوداش دەگەڵ عەبدانی خزمایەهەوێنی ئئایینێکی ئاسامنییە و تەقواش 

بکوترێ ئەوە خزمی خودایە و سەرۆکایەتی ئاینی خوداش شایانی ئەوە، بەڵکە نیزیک لە خـودا 

 ئەو کەسەیە کە بە تەقوا لێی نیزیکە.

بە  یکاتی ئەوەی هاتووە دڵ بزانـێ: کـاتێ خـودا حەزرەتـی ئیرباهیمـی هەڵبـژارد و گێـڕا

پێغەمبەری ئاخر زەمان، چۆن کراوە و چـۆن  محەمەدەتی ایر ەی عالەم تا دەگاتە پێغەمبپێشەوا

وگۆڕیه لە ڕابراوە، ئایین دە ناو عالەمدا هەر یەک ئایین بووە یا پێغەمبەر دەگەڵ پێغەمـبەر ئـاڵ

 ی بەقەرە:931کراوە؟ بۆ تێگەیش  لەو بارەوە دەچینە خزمەت ئایەتی  دائایینەکان
 124ئایەتی 

(114 ) ِ َتََل إِبمرَاِهيَم َرُبُه ب ُهنَّ قَاَل إِِِّن َجاِعلُ كَوإِِذ ابم َتمَّ
َ
ٍْ فََ لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل َوِمن ُذِريَّـِِت  كلَِما

الِِميَ  ِدي الظَّ  قَاَل الَ َيَناُل َعهم
)ئەی پێغەماابەر(! بیگێااڕەوە بااۆ موسااوڵامنان و خاااوەن نامەکااانی ئاسااامنی کاتێااک کە خااودا 

یمی تاەی ک دەوە بە کەند فەرموودە و فەرمانێک ا کە ئەویاش هەماووی بەجاێ هێناا ا ئی اه

: واتە ئەو  )وەک لە سووڕەی نەجمدا خودا شاهیدی بۆ دەدا و دەفەرموێ )و اب اهیم الاي  وفیای 

ئی اهیمەی کە فەرمانی خودای بەجێ هێنا( ا ئەوجار خودای تەعااال مزکێنای دەدا بە ئی اهایم 

 تۆ دەکەمە پێغەمبەر و پێشەوای عالەم.بەوەی کە وا 
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 ئیاممەتی ئیرباهیم

بکرێ قبـووڵ دەکـرێ کە خـودای تەعـاال  إِِِّن َجاِعلُك لِلنَّاِس إَِماًمابەڵێ ئەگەر سەیری 

ئیباهیمی کردە پێغەمبەرێکـی گەورەی خـاوەن کتێـب )صـحف( و پێشـەوای عـالەم و قەڵی 

وانەی کە هاوبەشییان بـۆ خـودا پەیـدا دەکـرد لە پەرستیشی پێ ڕووخاند و هەروا بازاڕی ئەبت

ناوی بـردن و الواز و بـێ هێـزی کـردن. هەروا ئیسـحاق و ئیسـامعیل کـوڕانی و یەعقـووبی 

کوڕەزای و دوازدە کوڕەکانی یەعقووبی دەکـردن بە پێغەمـبەر کە یەکێکیـان یووسـف بـوو و لە 

یەعقـووب، مووسـا و پاشان خودای مەزن لە سەر ئەساسـی حیکمەتـی خـۆی هەر لە نەوەی 

زەکەریا و یەحیا و عیسا و گەلێک پێغەمبەری دی لێ هەڵخست و هێنانیە دی کە هەتا لە دواییدا 

 یبۆ ئـاخرین پێغەمـبەر لە دنیـادا هەر لە نەوەی ئەو یەعقـووبە حەزرەتـی محەمەدەملسـتەفا

ست، هەر دەروازە و دەرگای پێغەمبەرایەتی داخ  هەڵخست و هێنایە دی. پاش ئەو )محەمەد(

 بۆیە حەزرەتی ئیباهیم ناو براوە بە بابی پێغەمبەران.

قبـووڵ و دە ئایەتەکانی ڕابردوودا قسـە لە ئینکـاری تەنیـایی خـودا و قورئـان  تێڕوانیتێک:

(دا خـودای بـێ هاوتـا 190دەکرا بەڵم دەو ئایەتە ) محەمەدنەکردنی پێغەمبەرایەتی حەزرەتی 

ــووانی قســە لە پێغەمبەرێکــی دەکــا وەک ئیب  ــووڵی لە ســەراپای وە دواکەوت ــێ، کە قب اهــیم ب

پێشـەوای تەوحیـد، خەلـیلەڵاڵ، ئیباهـیم، تەواو هـۆزی بە ئایینەکانی ئاسامنییە، نـاوی بـراوە 

یەهوود، نەسارا، ئەهلی زەبوور، موسوڵامنان و تەواوی ئەهلی کتێب و دواکەوتووی پێغەمبەران 

ە پێغەمـبەرە بەرزەکـان و سـەرقافڵەی دینەکـانی هەچی هەن، حەزرەتی ئیباهیمیان بە یەکێک ل

قبووڵیانە، جا بـۆیە خـودای تەعـاال ڕوو دە ئەهلـی زانیوە و یەهوود و مەسیح و ئیسالم و غەیر 

و قبووڵە بە پێغەمبەرایەتـی، دەبـێ کتێبەکان وەک یەهوود و مەسیح و غەیرە دەکا ئەگەر ئیباهیم

 ان بە درۆ دەردەچێ.تدیعاقبووڵ بێ بە پێغەمبەر، دەنا ئی انتمحەمەدیش

دەکرێ بڵێین لە ئادەم تا خاتەم دوو مۆرەی ئەساسی ئینسان ئادەم و ئیباهیمن، ئـادەم واتە 

بەڵم ئیباهیم واتە ڕاماڵدەری کوفر و شیرک و دنیا، بنچینەی بەرەی ئینسان لە مەڕ هاتنە ڕووی 

اوەتەوە بەو خـاڵە گرنـگ و سـر دامەزراندنی چینەی تەوحید کە مەعنەویەتی حەیاتی ئینسانی بە

  (231، ل 3)تبیین الق:آن، جبەرچاوانە. 
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 نەقڵێکی خۆش هەیە با ون نەبێ

لە ژێـر  3منـداڵنی کە دەمـرن ئەگەر کـوڕ بـن لە ئاسـامنی  یدەڵێن دە حەدیسدایە: ڕوح

 )سدر، املنتهی( لە کن ئیباهیمی پێغەمبەرن و ئەگەر کچ بن لە کن سارای ئیباهیمن.

 ەی ئیرباهیمتاقی کردنەو 

دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەو کەلیامتانە چن کە خودای تەعاال ئیباهیمیان پێ تـاقی دەکـاتەوە؟ 

زانەکان ئەو کەلیامتانە کە ئیباهیمیان پێ تـاقی دەکـاتەوە وەک دەڵێن بە نەزەری زۆربەی قورئان

 خودای تەعاال بریتین لە سێ شت:

 ئەمانەتی تەکلیفاتی ئەحکامی ئایینییە. . هەڵگرتنی باری پێغەمبەرایەتی کە پڕ لە باری1

ائِِفَّي . خاوێن ڕاگرتنی ماڵە خودا کە کەعبەیە 9 گەران ماڵە واتە بۆ زیارەت َطِهَرا بَيِِْتَ لِللَّ

 .ڕاگرنمن خاوێن 

َربَّنَا َواْبَعْث ِفـيِهْم  :محەمەد. مەشغووڵ بوون بە دوعا و مناجاتی زهووری حەزرەتی 9
خودایە هەڵخە و بنێرە لە ناو ئەو عالەمەدا پێغەمبەرێـک )کە ئەویـش مـحەمەدە(  واتە ...رَُسوَلً 

  (81، ل 8)تەرسی:ی کەبی:، ج

ئیباهیم بۆ ئەو سێ شتە مەمئوور کراوە. ڕا و بۆچوونی دیکەش زۆرن لە سەر )کەلیامت( 

 ئەگەر دەتهەوێ هەموو ڕایەکان بزانی، بچۆ ناو باسەکە.

ەمەڕ ئەو کەلیامتانەی ئیباهیمیان پێ تاقی دەکـرێتەوە، بچـۆرە بۆ پاراو بوونی دڵ و باوەڕ ل

 (.993ـ991، ل 9ماڵە تەفسیری )تبیین القرآن، ج

 ە یان نا؟«بابی ئیرباهیم، )ئازەر

ومڕی زانایان لە سەر بابی ئیباهیم زۆرە. دەڵێن بابی ئیباهیم، ئازەرە؛ چونکە وهەروا مشت

ْصـنَاًما آلَِهـةً َوإِْذ قَ سەریحی قورئان وا دەفەرمـوێ: 
َ
َتتَِّخُذ أ

َ
بِيِه آَزَر أ

َ
واتە  (48)انعاام:  اَل إِبَْراِهيُم أل

 کاتێ ئیباهیم بە ئازەری بابی کوت: مەگەر تۆ بت بە خودا دەزانی؟ 

و هەروا دەشڵێن ناوی بابی ئیباهیم، )تار،( یا )ناجور( یا )نـاحور( یەکێـک لەوانە بـووە. 

 ە لە سەر سەریحی قورئاندا ڕاکەیە شتێکی نایەقین.ئەمنیش دەڵێم زۆر بێ ئینسافیی

 لێرەدا وەک الزم دەچێ لە سەر حەزرەتی ئیباهیم کورتە لێدوانێک بکرێ:

ئیباهیم خەلیلەڵاڵ دەگەڵ سارای ژنی لە فەلەستین دادەنیشت. پاشان هاجەریشی مارە کرد 
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ی شوێنێکی ئارام و پـاک و ئیسامعیلی لێ بوو. خوداش کردیە پێغەمبەر. ئەوجار ئیباهیم ویست

 ەو دوور لە هەرا و بەزمی شارستانییەتێک ڕەچاو کا بـۆ مەرکەزی پێغەمبەریەتـیەکەی. بەو هـۆی

هات جێگای شاری مەککەی هەڵبژارد و هاجەر و ئیسامعیلی کوڕی بردنە ئەو شوێنە لە نیزیک 

ەڵقوڵنـد بیری زەمزەم نیشتەجێی کردن. خوداش بە پێی حیکمەتی خۆی ئاوی زەمزەمـی بـۆ ه

چونکە ئەو شوێنە ویشکارۆ و بێ ئاو بوو ژیانی لێ نەدەکرا بە چاکی. دیارە بە هـۆی ئەو ئـاوی 

 زەمزەم ئاوەدانی ڕووی تێکرد و ئاوەدان بۆوە. 

حەزرەتی ئیباهیم لە بەر ئەوەی کە ئەهلی فەلەستین لە الیەکەوە و لەوالیەشەوە هـاجەر و 

فەلەستین و دەمێ لە حیجاز دادەنیشـت. تـا ئیسـامعیل لە مەککە دانابوو، دەمێ لە  یئیسامعیل

ووشی بۆ کرد بۆ ئیباهیم کە دەبێ دەگەڵ ئیسامعیل کەعـبە سـر خڕەکە بوو و پێگەیشت، خودا 

ڕاچـوون و دروست کەن. لە سـەر ئەمـری بـاری هەردووکیـان بە جـووتە بە تەمـای خـودا تێ

نەبـوو و بـۆ ژیـانیش تێـر و تەسـەل  دروستیان کرد. لە بەر ئەوەی وڵتەکە زۆر ئەمین و ئەمـان

نەدەهاتە بەرچاو، ئیباهیم لە بەر خودا پاڕایەوە کە ئەو شوێنە قاقڕ و بێ ئاوە بکاتە شـارێکی پـڕ 

ئاو و ئاسایش و ئەمین و دڵنیایی و هەموو جۆرە خواردەمەنی و میوەیەکیان بۆ تێدا پێـک بێنـێ. 

ەدی ئەوێ ڕووی تێـبکەن. وهەروا لە ڕا بە خاتری خـۆش و پـڕ دەرامتاکوو خەڵک لێر و لەوێ

تێـدا  یناو و ناودار و خاوەن کتێب و ئـایینێکی تێـر و تەواو کاتی خۆشیدا پێغەمبەرێکی خۆش

خاسی نزاکەی کرد گیرابوو هەڵخا و زهور پێ بکات. دیارە حەزرەتی ئیباهیم بە دڵپاکی و نیەت

ڕانەوەی بە پاکی و بە نیەتی پاک و دوعاکەی، داواکەی هاتە جێ. لەوەیڕا دەبێ وا باوەڕ کەین پا 

 س خودا قبووڵی دەکا. لیخا

جورهوم کە خێڵێکی خێڵەکی بوون هـاتن لەوێ مـاڵ و بنەمـا و باریـان لـێ دامەزرانـد و 

حەزرەتی ئیسامعیلیش ژنی لێ هێنان و لەو ڕۆژەوە کەعبە وەک زیارەتگایەکی ئایینی سەری پێ 

تێـدا هێنـایە دی لە  محەمەدبەری ئیسالمی بە ناوی گیرا. تا خودا لە سەر نزای ئیباهیم پێغەم

نەوەی ئیسامعیل و هەروا ئاینیی پاکی ئیباهیمی پێ تازە و زیندوو کـردەوە. ئینجـا لەو حەلەوە 

هەموو ساڵێک بە هەزاران کەس لە هەر چوار قوڕنەی دنیا دەچن بۆ زیارەتی ئەو شـوێنە پیـرۆزە 

 ەڕیان.واتە کەعبە، بۆ تازە کردنەوەی بیر و باو 

 ی بەقەرە:191بۆ ئیسباتی ئەو ماجەرایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 125ئایەتی 

نَا إَِى ( 125) رَاِهيَم ُمَصـَلا َوَعِهـدم َقـاِم إِبـم ِـُذوام ِمـن مَّ نـاً وَاَّتَّ مم
َ
َيمَت َمَثابًَة لِلنَّاِس وَأ َوإِذم َجَعلمَنا اِلم
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ن َيِهرَا بَيمِِتَ 
َ
َماِعيَل أ ائِِفَي وَالمَعاإِبمرَاِهيَم َوإِسم  ِ  الُسُجودِ كِفَي وَالرُ كلِلطَّ

)ئەی پێغەمبەر! وەیادی خۆت بخەوە( کاتێک کە کەعبەمان کێڕا بە پەناکای ئینساانان تااکوو 

موسوڵامنان لە هەموو ساڵێکا بێن و بچان باۆ سەج و هەروا ببیانن بە هەزاران موساوڵامن کە لە 

ەکان و لە پێغەمبەرەکەیاان و یاارانی ئەو یاادی هەموو کۆشە و کەناری دنیاوە باۆی دێان و د

ف ۆشانەوە بڕوا و نەجاتیان دوور و درێ  دەکەن کە کۆنیان ئەو دینە پاکە نەهێشت بە دەپ دین

خااد، و دا، و هەروا ڕووڕەشی وەرەەەی ک دەوەیاان ئااوەژوو کەنەوە باۆ وەرەەێکای ساپی بێ

ئاارامی، کاونکە بە پێای یاساای ددهەروا ئەو کەعبەمان کێاڕا بە ماایەی ئەمان و ئاساایش و 

درێ ی بۆ کەسای نەباووە لەو جێایەدا. و دامەزراو کەپ دەستی نەدەکۆ کەسەوە و مافی دەپ

کوشااتەی خااۆی لە و جێاایەدا کاااو دەکاا د و کاااوی لااێ سەتااا زۆر کەپ ب اکوشااتەی یااا با 

شاوێنی ناوێ  بگا ن لە دەەووکاند و دەستی باۆ درێا  نەدەکا د. وهەروا پاێامن دەکاوتن کە جێ

ەو ماااااوەیەی کە لە مەکااااکەدان، بەشاااای زۆری لە دئی اهاااایم کە )مسااااجدالح ام(ە واتە 

دا باان و بە خوداپەرساتی و ناازا و پاااڕانەوە خەریاک باان. وەهەروا سااپاردمان بە مساجدالح ام

ئی اهیم و ئیساامعیل کە خاانەی مان پااک باکەنەوە لە هەماوو شاتێکی نااڕەوا و نااسەز، باۆ 

ن بە دەوری کەعاابەدا، و هەروا بااۆ ئەوانەی کە تێیاادا دەمێناانەوە بااۆ ئەوانەی کە هەڵاادەخولێ

ماوەیەکی بە ناوی خوداپەرستی. و هەروا بۆ ئەوانەی نوێ ی تێدا دەخوێنن سەژدە و ڕکاووعی 

 تێدا دەبەن.

 ئاوڕێک وەسەر مانای )مينابە( و )أمتا( 

هێنـدێک کوتوویـانە زانان ڕا و بۆچوونی زۆریان لە سـەر )مثـابە(ی ڕانـاوە و داوە. قورئان

هێنـانی )مثابە( واتە جێی کۆبـوونەوە، یـانی کەعـبە شـوێنی کۆبـوونەوەی حاجیـانە بـۆ بەجێ

 ئەرکەکانی حەج.

دارانی بەزەی خودا. هێندێکیش کوتوویانە اهێندێکیش کوتوویانە )مثابە( واتە پەناگا بۆ هیو 

دێکیش کوتوویـانە )مثـابە( گاە(. هێنقدەر و ڕووناکایی خودای عالەمین )تجلیۆ )مثابە( واتە ش

 واتە بەرهەم هێنانی خێر و حەسەنات و ڕاماڵی گوناە.

ئەو دەستەکوتەی زانایان گەڕانە بە شوێن ڕاستیدا. ڕاستیش دێرەدا واتە دە )مثابە(دا ـ خـودا 

 کەعبەی گێڕاوە بە شوێنی لێک کۆبوونەوەی عەبدانی موخلیس.

بەڵم ئەگەر جـوان بەرجەوەنـد بـی،  ترسـی.)ئەمن( واتە شوێنی دڵ لـێ حەسـانەوە و بێ

سووکە پەرچێک دێتە ڕێ ئەویش ئەوەیە: خودای تەعاال خۆی ئەو شـوێنە )کەعـبە(ی بە ئەمـن 
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ا آِمنًـاداناوە کەچی حەزرەتی ئیباهیمیش دەڵێ ) َذا بَـَِلً ـَ ئەو شـارە  ە!( واتە خـودایرَِب اْجَعْل َه

ینە، تۆش دەڵێی ئەمینی کە. بـۆ ڕەفعـی ئەو ئەمین کە. ئەو دوو مانایە دژ بە یەکن واتە خۆی ئەم

 ئیشکالە دەبێ بکوترێ مەنزووری ئیباهیم ئەوەیە: خودایا ئەو ئەمنیەتە بەردەوام کە.

 هێرش کردنە سەر کەعبە

و هەروا لە سەر وشەی )أمنا( واتە )ئەمین(، مێژووی کەعبە بەرەنگارمان دەبێ بەو ئیشکالە: 

ێنی ئەمین و ئەمانە لە هەر بارێکەوە، خـۆ دیـارە وەعـدە و دیارە خودا ڕادەگەیێنێ کە کەعبە شو 

گوفتەی خودا دەبێ باوەڕ کرێ بێ دڕدۆنگی و گومان. کەچـی ئەگەر زەیـن دەکەیـنە مێـژووی 

بەسەرهاتی کەعبە، چەن ڕووداوی دڵتەزێن و سەخت و نـاڕەوای تێـدا چـاو دەکـرێ وەک ئەو 

 کارەساتانە:

کەوتە محاسەرەی عەبدوڵاڵ کوڕی زوبەیـر کە ی کۆچی، شاری مەککە 40. لە ساڵەکانی 1

دا و کەوتە بەربەرەکـانی سـەخت دەگەڵ یەک، لەوەڕا عـامالنی یـلە بەیعەت کردنی یەزیدی ال

 یەزیدی مەککەیان بەردباران کرد بە وەسیلەی قۆچەقەانی و ئاوریان تێ بەردا.

ـــی 39. و هەروا لە ســـاڵەکانی 9 ـــۆی هێرشـــی حەججـــاج لە دەوران ی کـــۆچی، بە ه

زوبەیر هێرشێکی بێ ئەدەبانە بدوملەلیک کوڕی مەروان بە نیەتی کوشنت و لە ناو بردنی ئیبنیعە

زوبەیر وێڕای چەند هاڵوان کـوژران و کرایە سەر کەعبەی مبارەک. دەو هێرشە ناڕەوایەدا ئیبنی

 شەهید کران.

ە بێ ی کۆچی، هێرشی هۆزی قرامطە کرایە سەر کەعبە کە جگە ل913لە ساڵی  . دووبارە9

ئیحرتامی و بێ ئەدەبیەکی زۆر بەو مەقامە، بەردی )حجر االسود(یان دزی و ڕفاندیان تا بیست 

 ساڵ ئەو بەردە پیرۆزە نەدراوە و نەهاتەوە کەعبە.

. و هەروا هێرشی ئەبرەهە لە ساڵی )عام الفیـل( واتە ئەو سـاڵەی حەزرەتـی ڕەسـووڵ لە 0

کەعبە بە سواری فیالن هێرشـی بـردە سـەر مەکـکە  دایک دەبوو، ئەبرەهە بە نیەتی لە ناو بردنی

بەڵم نەیتوانی دەو هێرشەدا سەرکەوێ. ناوی ئەو ساڵە نرا ساڵی فیل چـونکە بە سـواری فـیالن 

 هجوومی کرایە سەر.

ئەگەر بە وردی و بە هەســتەوە ئەو ڕووداوانە هەڵســەنگێنین دەتــوانین بە ڕاشــکاوی بڵێــین 

ناوەی خودا لێی ناوە )أمنا( و دەگەڵ ئەو داوایەی ئیباهیم  کەعبە لە ئەمنیەت خراوە دەگەڵ ئەو
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ا آِمنًاکرد واتە  یبۆ  َذا بََِلً ـَ نایەتەوە. کە وا لەو ڕووەوە تووشی ئیشـکال دەبـین و  رَِب اْجَعْل َه

ئیشکالێکی سەختیش، چونکە ناکرێ خیالف لە وەعدی خودادا بێ. خۆ خوداش وەعدی ئەمن 

  و ئەمانی داوە بە مەککە.

 واڵمی پرسیار

ــرەدا؟ وڵمێکــی خــۆ پچــڕینەوە و خــۆ  ــێ چ بکــرێ و چ بکــوترێ دێ ــۆ وڵمەکەی دەب ب

 دان لە هجووم و هێرشی ڕەخنەگران!نەجات

وەک دیارە و دەبیندرێ ئەو هێرشە بێ ئابڕوانە و بێ شەرمانەش هەموو لە الیەن نـاحەزانی 

توانێ ئیسـالم و سـنووری ئیسـالم بە ناو ئیسالمی کراون تاکوو دەرکەوێ کە ئۆمەتی ئیسالم نـا

توانی بە زاتی کەعـبە زەرەر بگەیێـنن بپارێزێ لە بێ ئیحرتامی پێ کردن. بەڵم دە واقیعدا نەشیان

بەرانە وێران کردن و تێکـدانی مـاڵی کەعـبە نەبـوو، چونکە ئامانج و قەست و نیەتی ئەو هێرش

ــوو. کە لە ــی مەکــکە و دانیشــتووانی مەکــکە ب ــکە دەگەڵ ئەهل ــاکۆکی و  بەڵ ســۆنگەی ئەو ن

عەداوەتیەی کە دەگەڵ خەڵکی مەککەیان بوو، تا ئەندازەیەک مەککەش تووشی زەرەر بوو. خۆ 

دیارە ئەوەش حاشا هەڵنەگرە کە خودای تەعاال پارازتن و ئەرزش ڕاگرتنی کەڕامەتـی بەشـەری 

ە و ژیـرانە داوەتە دەسی ئەقـڵ و شـعوور و تەگبیـری ئەو. واتە ئەو دەبـێ حەکـیامنە و زانایـان

ئەرزشی خۆی و ئایینی خۆی و قەداسەتەکانی دینی خـۆی بپـارێزێ و نەیخـاتە بەر پەالمـاری 

 پالری ناحەزان و ناحاڵیان.

و هەروا بۆ بەرگری و بەربەست کردنی زمانی ڕەخنەگـران لەو بـارەوە کە ئەمە دەڵـێن: ئەو 

ئەو شوێنە نەبووە، ئەوانیش بڵێن بەرانە نییەتیان وێرانی کەعبە نەبووە و دوژمنایەتی دەگەڵ هێرش

جا چۆن وایە ئەو داوایە یەقین و سابتە ئەبرەهە دژایەتی دەگەڵ زاتی مەککە بووە و هەدەفیش لە 

هێرشەکەدا تەنیا وێران کردن و لە ناو بردنی ئەو بارەگایەی بووە تاکوو بارەگای خـۆی لە سـەنعا 

ەشە خودای تەعـاال مەیـدانی پـێ نەدا ڕەونەق وەدەس بێنێ. ئەمەش دەڵێن ڕاستە ئەوە هەر بۆی

سەرکەوێ و ئەمنیەتی ماڵی کەعبە بەرێ و لێی بستێنێ چـونکە خـودا شـتێکی بیـدا بە کەسـی 

 بەرگری لێ ناکرێ.

بەرەکانی دیکە هەدەفیان وێرانی و لە ناو بردنی کەعـبە نەبـووە بەڵـکە لە نـاو بردنـی هێرش

 ک تێیدا سەرکەوتوو بوون.ناخۆشەویستەکانی خۆیان بووە، هەر بۆیە تا ڕادەیە

 تەماشا کە. 113-913، ل 9بۆ زێدەزانین تەفسیری کەبیر و تەفسیری تبیین القرآن ج
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 و نوێژ مەقامی ئیرباهیم

دڵ دەیهەوێ بزانێ مەقامی ئیباهیم کوێیە و بۆ خودا دەستووری داوە لەو مەقـامەدا کـاتێ 

 ؟دەستووراتی حەج بەڕێوە دەبرێ لەو شوێنەدا نوێژ بخوێندرێ

زانـان. ئەوانـیش ئاوایـان ئەمەش بۆ وڵمەکەی ڕوو دەکەینە دەرگای مێژووناسان و قورئان

ە: کاتێ ئیرباهیم و کوڕەکەی، ئیسامعیل، لە سەر ئەساسی ئەمریبـاری دەکەونە دروسـت کوتوو 

ڕاگەیشـتنی کردنی کەعبە و سازی دەکەن تاکوو دیوارەکـان ڕە حەوا دەکەون واتە لە دەسـت پێ

ور دەکەوێتەوە، لەو کاتەدا حەزرەتی جربەئیل بە فەرمانی خودا ئەو بەردی وا سـازاو ئیرباهیم دو 

(دا نـاژرابوو هەڵیـدەگرێ و دەیهێنـێ بـۆ الی اَبو قُبَـیْسلە یاقووتی بەهەشتی کە دە ناو کێوی )

ئیرباهیم کە بیخاتە ژێر القی لە کاتی دیوار دانـان، گـۆیە ئەو بەردەش بە شـێوەی مـوعجیزە تـا 

ڕواتە سەر ئەویه ب یند دەبێ بە پێی نیازی حەزرەتـی ئیرباهـیم و بە هەر چـوار دەورەی دیوار ب

دیواریشدا دەگەڵ ئیرباهیم دەگەڕێ و دەسووڕێ، تاکوو بینای کەعبە تەواو دەبـێ ئەو بەردە بەو 

حاڵەتەوە دەبێ و دەمێنـێ. کـاتێ کەعـبە تەواو دەبـێ ئیرباهیمکـاری بە الی سـەرەوە نـامێنێ، 

ــوار لەو شــوێنەدا بەردەکە بە  ــن دی ــتە خــوار ب ــێ و دادەبەزێ حــاڵەتی موعجیزەئاســا نەوی دەب

دادەمەزرێ کە دوو پێیەکانی ئیرباهیمی چوونە سەری لە کاتی دیـوار دانانـدا، هەر لەو جێگـایە 

دادەمەزرێ دەبێتە زیارەتگا و تەبەڕڕوکخانە، بە کوردی و بە کورتی ئەرزشداری و ڕێـزداری ئەو 

 ە:بەردە لە سێ ڕێوەی

 . لە بەهەشتەوەڕا هات بە هۆی جربەئیل9

 . بۆ بنچینەی ماڵی کەعبە کەڵکی لێ وەرگیرا3

 . شوێنی دوو پێیەکانی ئیرباهیمی پێوە دیارە.2

لەو بارەوە ڕا و بۆچـوون زۆرە، هەروەک لە هەمـوو شـوێنەوارەکانی مێـژوو و بابەتەکـانی 

سواری عیلم و رە، زانایانی ئەسپشەرعی حەتا ئەو شوێنانەی نەسی سەریحی ئایەتیشیان لە سە

زانست ئەسسی خۆیان لینگ داوە و لە سەر یەک ڕانەوەستاون هەر یەکە بە الیەکـدا ڕۆیشـتوون 

 واتە نەزەریان داوە.

 کورتەیەک لە  یانی ئیسامعیل

ئیسامعیل وشەیەکی عەجەمییە، بە عەرەبی واتە ئیتاعەکێشی خودا. حەزرەتـی ئیرباهـیم لە 
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گەیشتبوو نیازی تەواوی بە ئەوالدێکی گـوێ لە مسـت و بە حەیـا و ئەدەو  بەر ئەوەی بە پیری

هەبوو، جا بۆیە کەوتە نزا و پاڕانەوە لە بەر خودا بۆ حەوالدێکی ئاوا، خوداش دوعاکەی قبووڵ 

ــی ــوو لە وڵت ــیم ب ــین حەوالدی ئیرباه ــامعیل هەوەڵ ــامعیلی دایە. ئیس ــرد و ئیس ــام لە  ک ش

هەر منـداڵ بـوو کە دەسـتوور درا بە بـابی کە دەگەڵ دایکـی، هاجەرەخانم پەیدا بـوو. وێسـتا 

ڕا تـا مەکـکە نیـزیکەی هاجەرەخانم، بچنە مەککە وەک زاندراوە و بە سـبووت گەیـوە لە شـام

بیست ڕۆژ دەخایەنێ تا دەگەنێ. جا چۆن ئیرباهیمی وا پیر و هـاجەرەی وا نـازک پـێ نەکـراو 

وە دوور و درێژەی نێوان شـام و مەکـکە دە ئەرزی دەگەڵ ئیسامعیلی وا منداڵ توانیویانە ئەو ما

ڕۆژێکدا یا دوو ڕۆژ، دەبێ بەقا بکرێ و بکوترێ چونکە چوونەکەیان ئەمری باری بووە، هەر بە 

ئەمری باریه جربەئیل بە سواری بوراق هەرسێکی، واتە: ئیرباهیم و هـاجەرە و ئیسـامعیل، دە 

ئەو مابەینەی بڕی و داینان لە ئەرزی مەکـکە.  دانانماوەی کەمرت لە چاوهەڵێنان و لە سەر یەک

گۆیا لە هێندێک شوێنان ئیرباهیم بە جربەئیلی دەکوت ئەو شوێنەیە دەبێ بیچمـێ، جربەئیلـیه 

دەیفەرموو نەخێر، سەرەنجام جربەئیـل لە مەکـکەی دابەزانـدن. ئەوزەمـانیه مەکـکە ئـاوەدان 

ێشـدا )بیـت املعمـور( بـووبێ. نەبوو، سـەرزەمینێکی چـۆڵ و قـاقڕ وەک ئەوەی دەچـوو لە پ

 مەککەش وەک تەپۆڵکەیەک لەوێدا خۆی دەنواند. 

 هاتنی ئیرباهیم و ئیسامعیل و هاجەرە بۆ مەککە

حاڵ ئیرباهیم هاجەرە و ئیسامعیلی لەوێ دانان و بۆخـۆی لە سـەر ئەمـری ئیلهـام هەر بە 

و قـاقڕە بـێ تێشـوو و بەرەو شام گەڕایەوە. هاجەرە لێی پرسی ئایا مەگەر ئەتۆ ئـێمە لەو چـۆڵ 

ئاوی کانی بەجێ دێ ی؟ مەگەر فەرمانی خودات لە سەرە؟ ئیرباهیم فەرمـووی بەڵـێ. ئەوجـار 

عیل لە هاجەرە فەرمووی کە وابێ خودا ئێمەی لەبیرە و کارسازی بۆ کردووین. حەزرەتی ئیسـام

. ئیرباهـیم تا تەمەنی مبارەکی گەیشتە دە سـاڵ یـا دوازدە سـاڵکرا  داوێن دایکی ئازیزی بەخێو

دووبارە لە شامەوە بەرەو هـاجەرە و ئیسـامعیل گەڕایەوە. هەر لەو ساڵنەشـدا بـوو کە ئەمـری 

خودای لەمەڕ سـەربڕینی ئیسـامعیل دە خەودا پـێ ڕاگەیـی. لەو تـاقی کـردنەوە سـەختەدا بە 

جورهـوم لە بەر ئەوەی کە ئـاوی سەرب یندی هاتە دەر و شەیتانی شکست پـێ دا. هـۆزی بەنی

ڕا زمـانی لەوان ئیسامعیلژیان دەبوو هاتن لەوێ نیشتەجێ بوون. می لێ پەیدا ببوو بۆ لێزەمزە

عەرەبی فێر بوو چونکە ئەوزەمان زمانی عەرەبی نەدەزانی هەر زمانی خۆی، عیـربی دەزانـی. و 

هەروا ژنیشی لەو هۆزی جورهـوم هێنـا. پـاش مـاوەیەک وەزع وا هـاتە ڕوو ئەو ژنـی هـۆزی 
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ئەوالدی لە نەسـلی عەرەو لـێ  93، ژنێکـی دیـکەی هێنـا لەو ژنەی دوایەی جورهم ئازاد کرد

وەدی هات کە نەسلی عەرەو سەراپا لەو دوازدە کوڕەی ئیسامعیل هاتنە ڕوو. ئیسامعیل وەک 

ساڵیدا وەفاتی فەرموو، دە حەرەمدا نێژرا. ئەو جەریانە دڵ دەهـاژێنێ. بـۆ 929دەڵێن لە تەمەنی 

چاو لێکە بۆ ئەو باسە  2/1یان تەفسیری کەبیر   399، ل 2الفرقان،  زێدەزانین تەفسیری تبیین 

 دوور و درێژە.

( ئەوەی هەست پـێ کـردووە: کەسـێک لە دەرەوەی کەعـبە 935حەنەفی لەو ئایەتە )ئیامم

قەت  بکا و خۆ بخاتە ناو کەعبە تا دەوێدا بێ، قیساس ناکرێ. بەڵم ئەگەر دە ناو کەعبەدا قەت  

 قساس ڕەوایە چونکە قەداسەت و ئەمنیەتی نەپاراستووە. بکا، هەر دەوێدا

 ئیامم مالک و شافعی دەڵێن هەر دە کەعبەدا قساس دەکرێ چونکە قات ە و قساس تۆڵەیە.

 بۆچوونی ئیامم ئەحمەد وەک حەنەفی وایە.
 

لە بەقەرەیە تاکوو بزانین ئیرباهیم چۆن  939هاتین گەیشتینە ئەو قۆناغە کە نیازمان بە ئایەتی 

 بەر خودا دەپاڕێتەوە بۆ کەعبە و ئەهلەکەی کە لەو چۆڵ و قاقڕەدا نیشتەجێ بوون.
 126ئایەتی 

ِْ َمنم آَمَن ِمنمُهم بِـاهّلِل ( 116) لَُه ِمَن اثلََّمرَا هم
َ
ْم أ ُز ا آِمًنا وَارم ـََذا بَََلً َعلم َه  َوإِذم قَاَل إِبمرَاِهيُم َرِب اجم

َومِم اآلِخِر قَاَل َوَمن  َطرُ ُ إَِى َعَذاِب انلَّارِ َوبِممَس المَمِصريُ كوَالم ضم
َ
َمِتُعُه قَلِيالً ُثمَّ أ

ُ
 َفَر فََ

وەبی  خۆت خەوە ئەو کاتەی ئی اهیم کوتی: خوایە! ئەو شوێنەی کە مااڵە تاۆم لاێ بیناا نااوە، 

درێ انی زۆرداری ستەمکار. )بەڕاستی خاودا نازاکەی کیا ا بیکە بە شارێکی پارێزراو لە دەپ

بەو شێوازە هەر ستەمکارێک و زۆردارێک بیویستایە دەستی باۆ درێا  کاا خاودا لە  ا د، ئاو ک

دەستی داوە و بێ ئابڕووی ک دووە وەک لەشک ی ئەب ەهە کە بۆخۆیان و فیبیان بەبێ ئابڕوویی 

ەڕی ک دن.( )هەروا ئی اهیم لە نزاکەیدا فەرمووی(: خودایە ڕۆزی دانیشتووانی ئەو شارە بدە، 

وەجااات و خااواردەمەنی. ئەو دانیشااتووانەی کە ئیامنیااان هەیە بە خااودا و ڕۆژی تااۆڵە، لە می

)بەڕاستی خودا نزاکەی کیا ا کا د هەماوو کەشانە میاوەیەک لە هەماوو دەمانادا بە زۆری لە 

بااوەڕانیش دەدەم و کەن مەککەدا هەیە، نەک هەر لە کاتی سەجا( خاودا فەرماووی: ڕۆزی بێ

دەکەم لە دنیادا، لە پاشان واتە ڕۆژی تۆڵە ناکاری دەکەم بە سزای  ڕۆژێکی کەم بەه ەمەندیان

 ئاک ی دۆزەب، ئاک ی دۆزەخیش جێگایەکی زۆر خ اپ و ناخۆشە.

دڵ دێرەدا دەکەوێتە دامان و ڕامان لەو بارەوە: حەزرەتی ئیباهیم داوای شتانێکی کـردن لە 

دنیـادا. شـتەکان: )اـرات، رزق،  خودای تەعاال کە بە شایانی شەئنی پێغەمبەران نابینـدرێ لە
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امان(. ئەوانە شتانێکن دنیایی، دیارە پێغەمبەران کەسانێکن هەڵبژاردەی خودا هێنـدە تـێکەڵو و 

تامەزرۆی ئەو شتانەی دنیـا نـین و بۆشـی نـاکەونە فکـر و بیـر و غەم و دامـان. کەوایە چـۆن 

 مەتەی داوا کرد لە خودا؟!بەراوەرد دەکرێ ئیباهیم پێغەمبەر بۆ ئەهلی مەککە ئەو سێ نیع

دەبێ بۆ البردنی ئەو نەختە ئیشکالە و ڕەخنەیە لە سەر ئیباهیم ئاوا بچیـنە پـێش و بڵێـین: 

. بەشێکیان دنیایین خالیسانە هیچ ڕەبتیـان بەوالوە نیـیە و بە 1ئەنعامی دنیا دەبێ دوو بەش بن: 

هەیە و حەتـا دەبـنە پێشـەنگ و . بەشێکیشیان بە تەواوی ڕەبتی بە دین و ئـاخرەتەوە 9ئایینیش، 

پێشوازی دنیای ئاخرەت. بـۆ منـوونە ڕزق و ڕۆزی و ئەمنـیەت، ئەوانە ڕاسـتە نیعمەتـانێکن لە 

دنیادا ڕەبتیـان زۆر بە دیـن و ئـاخرەتەوە هەیە، بـۆچی؟ ئەگەر دە نـاو کـۆمەڵی موسـوڵامناندا 

ێ بکرێ، دە ناو کۆمەڵدا ئەمنیەت و ڕزق و ڕۆزی زۆر بێ و هەبێ بە میزانی یاسا ئیستیفادەیان ل

ــایی بە تەواوی بەردەگــرێ و  ڕەحــم و بەزە زۆر دەبــێ و ئینســاف و عەداڵەت و برایەتــی و تەب

 سەردەگرێ.

ی و بـازگەی تپەرسئایین ئەگەر دە ناو کۆمەڵدا ئەمنیەت نەمێنێ و ڕزقیش کەم بێ، ڕێگای 

نی الدەچن بەرەو دیـن پەڕینەوە لە تۆفانی موشکیالت وەتەنگ هەڵدێ. وردەوردە بازگەکانی دی

و ئایین چوون وە زەحمەت دەکەوێ، کۆمەڵ گرفتاری بێ ڕێـزی دەبـن لە ئاقـار یەک ئاسـار و 

نیشانەی ناحەزی نامرۆڤایەتی دێتە ڕوو. هەر ئەوەشە هۆ کە حەزرەتـی ڕەسـووڵ فەرمـوویەتی: 

کـوفر. جـا لەو ڕووەوە  واتە زۆر بەدوور نییە فەقیری ڕاتکێشـێ بەرەو (کاَد الَْفْقُر أْن یَکوَن کُفراى )

بووە کە حەزرەتی ئیربایم داوای ئەو نیعمەتانەی بۆ ئەهلـی مەکـکە لە خـودا کـردووە، تـا کـوو 

ئەهلی ئەو شوێنە پیرۆزە بەدوور بن لەو ئافەتانەی باسامن کردن. بە پێی ڕێنمونی خودا نیعمەتی 

  (03، الپەڕە 3)تەرسی:ی کەبی:، جدنیا ڕاتدەکێشێ بۆ نیعمەتی ئاخیرەت. 

ئەوجار کاتی ئەوەی هاتووە بـڕوانینە ئەو دیمەنـانەی ئیرباهـیم و ئیسـامعیل کە کەعبەیـان 

دروست کردووە و بینایان ناوە، دەگەڵ یەک دووان، بۆ ئەو بـابەتەش دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی 

 ی بەقەرە:937
 127ئایەتی 

َيمِت َوإِسم ( 117) ِميُ  المَعلِيمُ  كَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّلم ِمنَّا إِنَّ َوإِذم یَرمَفُ  إِبمرَاِهيُم المَقوَاِعَد ِمَن اِلم نَت السَّ
َ
 أ

وەیااادی خەوە ئەو کاااتەی کە ئی اهاایم و ئیسااامعیل بنچیاانەی کەعبەیااان ڕە سەوا دەخساات و 

دەیانکوت: خودایە لێامن کی اکە ئەو ک دەوەمان کە بۆ تۆیە، کە بەڕاستی هەر ئەتۆ دەبیسای و 

 و کی دەوێ( هەر ئەتۆ لە دد و دەروون باخەبەری. )دەزانی نزاکەر دەڵێ کی
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یە بەبێ نێوبڕ، 193و  193خوازیاری ئایەتەکانی  193وەک دیارە و هەستیش دەکرێ ئایەتی 

وەی ڕێ بدەین و ڕێ بدرێ نزا و پاڕانەوە و داواکاری ئیباهیم بەو پێیە دەبێ بچینە خزمەتیان بێ

 نێوانی بکەوێتێ:
 128ئایەتی 
 129ئایەتی 

(128 ) َ ِ ل لَِميم َنا ُمسم
َعلم لَِمًة لَّ  كَربََّنا وَاجم ًة ُمسم مَّ

ُ
رِنَـا َمَناِسـ كَوِمن ُذِريَّتَِنا أ

َ
َنا َوتُـبم َعلَيمَنـآ كوَأ

نَت اََّّوَّاُب الرَِّحيمُ  كإِنَّ 
َ
 أ
ِ  ِكَتابالم  َويَُعلُِمُهمُ  كَربََّنا وَابمَعشم فِيِهمم َرُسوالً ِمنمُهمم َيتملُو َعلَيمِهمم آیَاتِ ( 121)

م
يِهمم كَمَة َويُـزَ كوَاْل

نَت الَعِزيُز اْلَ  كإِنَّ 
َ
 يمُ كأ

( ئەی پەروەرەندەم! نانگێڕە بە فەرمانبەری خۆت، بەو جۆرە کە هەر تۆ ئیتااعە کەیان و 211)

بناسین و ڕووت تێکەین، و یارمەتی تەنیا هەر لە تاۆ بخاوازین، و هەکای بایکەین هەر لە بەر 

( و لە نەوەکاواان زۆر باکە بە 211کەین هەر لە بەر تاۆی نەکەیان. )تۆی بکەین و هەکی نەی

فەرمانبەری خۆت، تاکوو ئایینە پی ۆزەکەی ئیسقم پەرە بستێنێ و واڵت بخااتە ژێا  ئیتااعەی 

خۆی و نیشاوان بدە ئەو ڕێگایانەی ناسینی خۆتی تێدایە و تۆ بەشامن و پەشیامن بوونەوەشامن 

 بەڕاستی هەر تۆی میه ەبان و ەبووڵکەری تۆبە و پەشیامنی. لێ کی ا کە و وەرک ە، کونکە

 پاڕانەوەی ئیرباهیم و ئیسامعیل

ەعاال دڵی بەو هەستە تحەزرەتی ئیباهیم لە سەر ئەساسی ئیلهام و وەحی وەرگرتن لە باری

کـۆمەڵ و دەژی و پاشەڕۆژێکی دوور و درێـژدا دە کە ئەو خێزانەی ئەو لە مەککە  هەستیار بوو

گومـان نیازیشـیان بە ڕێبەرێکـی دڵسـۆز و میهرەبـان زۆری لێ پاشەکەوت دەبێ و بێ گەلێکی

نازانن سەرەدەرێ دەرکەن و ڕوو دە خودا کەن بە شارەزایی، جا لە سەر ئەو نیەت  چونکەدەبێ. 

و باوەڕە حەزرەتی ئیباهیم ڕوو دە قاپی بارەگای خودای دەکا و دەڵـێ: ئەی پەروەردەم! لە نـاو 

لەو شوێنە پیرۆزەدا )مەککە( نیشتەجێ دەبن و دەکەونەوە، هەر لە خۆیـان ڕێـبەر و  نەوەکانم کە

بە ناوی پێغەمبەر بۆ بنێرە و لە ناویاندا هەڵخە، و ئایەتەکان و دەستووراتەکەی تۆیان  یانڕێنوێنێک

وماڵی کتێب و ڕێنوماکانی تۆیان فێـر کـا کە مشـت و فێریان کا و بە شێوەیەکی وا بۆ وەخوێنێ

یە، السـاری و سـەرەڕۆییو ونیان بکا و پاکیان وەکا لە هەچـی چڵـک و چەپەر و ژەنـگ دەرو 

 گومان هەر تۆی بەهێز و بتوان و زانا، و هەر لە دەس تۆ دێ هیدایەتی تەواو.بێ
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 ئاوڕدانەوەیەک

ەمبەرانە )ئیباهیم و ئیسـامعیل( لە هەڵسەنگاندن و بەراوردی نزا و پاڕانەوەی ئەو دوو پێغ 

. ئاشـنایی بە 9. دەستەمۆ کردنیـان بە تەسـلیم 9. قبووڵی تۆبە 1بۆ ئەو پێنج سیفەتانە:  لە خودا

 . ناردنی ڕەسووڵ لە ئاخر زەماندا.1. گیرای تۆبە و پەشیامنی 0ئادابی دینی 

هەست دەکرێ بە ڕوونی کە ئیسالم بریتی لەو ئەعـاملە زاهیریـانە نیـیە کە نـوێژ و ڕۆژوو، 

ە کەمـاڵی عەبـدایەتی و تەسـلیمی خـاس بـۆ خـودای یەکتـا پـێ حەج و زەکات و...یە. بەڵک

. تـاعەتی زاهیـری وەک نـوێژ و ڕۆژوو ... هەسـتێکن لە 1دەکوترێ دین و ئـیامن. بەو دەلـیلە 

هێزی باوەڕ بە هێزی خودای بەتوانان هەڵدەقوڵێ، واتە تەسلیم بوون بە عیبادەتی زاهیر، تەسلیم 

وەک بۆ تەئییدی ئەوەی کە ئیسـالمی زاهیـری، مەرزی بوون بە باوەڕی بەهێزی دەروونییە. هەر 

کەماڵ نییە، بەڵکە ئیامن و باوەڕی هەستی ناو دەروون قۆناغی کەماڵی ئیامن و ئینسانە، بـڕوانە 

ـا یَـْدُخِل ی حوجورات: 10لە ئایەتی  ْسلَْمنَا َولَمَّ
َ
ِمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْْ ْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُ

َ
قَالَِت اأْل

َ َغُفـوٌر رَّ اسْنِ  ْعَماِلكْم َشيْ ًا إِنَّ اّللَّ
َ
َ َورَُسوَٰلُ ََل یَِلتْكم ِمْن أ  ِحـيمٌ یَماُن ِِف قُلُوبِكْم َوإِن تُِليُعوا اّللَّ

عەرڕبەکا  کوتیا  ئیامنن ەێناوڕ. بڵێ پێیا  ئیامن ا  نەەێناوڕ، بەاڵم با بڵێن موسوڵام  باووین و بڵاێ پێیاا : 

ی ئێوڕ جێگیر نەبووڕ، ئەگەر ئێوڕ خودا و پێغەمبەر ئی اعە باکە ، لە ئایام  و بااوڕڕ و ئێس ا ئیام  لە ناو دڵ

 ئەعامل ا  ەیر کەم ناکرێ، خودا بە بەخشش و بەبەزڕیە. 

ی حوجورات دەڵێ بە ئینسانی، شوێنی ئیامن و باوەڕی ناو جەرگەی 10ناوەرۆکی ئایەتی 

الیەک، هەسـتی نـاو ژووری مـاڵی دڵە. دڵە، چونکە جووڵنەوە و ڕاپەڕینـی ئینسـانی بـۆ هەر 

هەروەک نەشە و گەشە و بەری دار و گیاوگۆڵ، ئاوخۆرەوەیەتی، لە ئاوخۆرەوەیەکی کە قەلبـی 

دار و گیاوگۆڵە، لەوێڕا جوانی و بەرهەمی باش دەردەکەوێ و دێتە ڕوو. ئینسـانیش لە نـیەت و 

 وکەوتی دەردەکەوێ.باوەڕی دەروونی هەڵس

کومتان ئەعاملی زاهیری دین وەک نوێژ و ڕۆژوو و حەج و زەکـات  . لە بڕگەی هەوەڵدا9

بە تەنیا نیشانەی ئیامنی بەواقعی نییە، بەڵکە کەماڵی ئینسان کە لە ئیامنەوەیە دەبێ ئەو ئـیامنە لە 

 تەسلیمی مەحز و خالیسی خوداوە بێ. 

ە نـووری وهەروا لەو بڕگە دوویەشدا دەڵێین: چرای ئەقڵ کە بە هۆی نـووری ئەو دەگەی ب

رێ. کـزانست و خوداناسی، و لەوێشڕا دەگەیە قۆناغی کەماڵ، دەبـێ هەوێنـی دیـن و ئـیامن 

چونکە نوور ئەقڵ و شعوورە قەناعەتی خوداناسی دەدا. واتە بە زۆری ئەقڵ تەسلیمی هەرچـی 
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بێ، دڵیش خۆی تەسلیم دەکا. واش دەبـێ و هەشـە دڵ تەسـلیمی ئەقـڵ نـابێ، وەک لە سـێ 

ت پێ دەکرێ کە دڵ لە خەتی ئەقڵ الدەدا و تەسلیمی ئەقـڵ نـابێ. ئەو سـێ شوێندا ئەوە هەس

. تەمـاع: 1زانین و حەسوودی. خۆدینت و حاشاردان لەو سێ شتانە: شوێنەش: تەماع، خۆبەزل

حەزرەتی ئادەمی بەرەو خواردنی ئەو دارە بـرد کە خـودا لێـی قەدەغە کردبـوو، ئەوە دێـرەدا دڵ 

زانـی )تکـّب( شـەیتان . خـۆ بەزل9تەسـلیم بـوونی بە تەمـاع. تەسلیمی ئەقڵ نەبـوو بە هـۆی 

سەرپێچی کرد لە ئەمری باری سەژدەی نەبردە بەر ئـادەم بە هـۆی تەکەببـور، ئەوە دێرەشـدا دڵ 

. حەسـادەت: قـابیلی پـاڵ پێـوە نـا بەرەو 9زانی. خۆی تەسلیمی ئەقڵ نەکرد بە هۆی خۆ بەزل

تەسلیمی ئەقڵ نەبوو بەڵکە خـۆی لە بەر نـووری  کوشتنی برای خۆی هابیل. ئەوە دێرەشدا دڵ

 ئەقڵ الدا بەرەو سێبەری حەسادەت چوو بۆیە کەوتە ناو بیری جەهل.

ــڵ و شــعوور  ــۆ ئەق ــی دڵە ب ــانەش لە وەشــوێن نەکەوتن ــارە ناڕەوای . ئەو ەســەراپای ئەو ک

ەزراوە بە نەکەوتنەش ناشی لەوەیە بە تەواوی پایەی ئیامن لە ناو هەستی دەرووندا دانەموەشوێن

چاکی، بە کوردی و بە کورتی دەبێ بیسەملێنین هەچی ناشکوریە لەو سـێ شـتانەڕایە: تەمـاع، 

نەحـل،  10حوجورات،  10تەکەببور، حەسوودی. بۆ باوەڕی ورد بەوە لە ناوەرۆکی ئایەتەکانی 

 بەقەرە. 104عیمران و ئالی 13

دای میهرەبان ئەویش کە ناردن وەسەر پێنجەمین داوای حەزرەتی ئیباهیم لە خو  ئاوڕدانەوە

 و هەڵخستنی پێغەمبەرێکی خۆماڵییە لە ناو ئەو گەلە نیشتەجێیەی وڵتی مەککە:

دە ئەساسـدا لزوومێکـی زەرووریـیە بـوونی ڕێـبەر بـۆ هەر گەل و هــۆز و نەتەوەیەک بەو 

دەلیلە: حیکمەتی خەلقـی ئینسـان تەکـاموڵ و کەمـاڵی ئینسـانە، و ئەوەی دەتـوانێ بە کەمـاڵ 

ی خۆی بگرێ، دەبێ هەم خودای هەم کەماڵی ئینسانی باش بناسێ ی وە ئەستۆ ەیاندنی ئینسانگ

ناسیشدا شارەزا و پسپۆڕ بێ و هەروا دەبێ ئەو کەسە لە جنسی بەشـەر و لە چوارچێوەی ئینسان

بێ تا بتوانێ ئەو منوونەی بەرزی بەشەریەت بێ و چاوەی ئەمنیەت و بەقای ئینسـان بـێ. جـا 

ی ئیباهیم و ئیسامعیل بە جووت داوایان کرد لە خـودای تەعـاال کە پێغەمبەرێـک بۆیە حەزرەت

ڕەوانە کا و بنێرێ بۆ نـاو گەل لە نەوعـی ئەو گەلە بـێ تـاکوو چـۆنیەتی و خسووسـیاتی یەک 

ئینسانی بێ و لەوەیڕا بتوانێ دەرد و نیاز و داوا و هەستی ئینسان هەست پێ بکا و دەرکـی کـا. 

لەی بەیانی کەالمی باری )کتێبـی ئاسـامنی( توانیویـانە هەسـتی دەروونـی پێغەمبەران بە وەسی

ئینســان هەســتێنن و ڕایپەڕێــنن بەرەو دۆزیــنەوەی ڕێگــای ڕاســت، کە خوداپەرســتییە و هەروا 
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شارەزای خوێندنەوەی کتێبی خودایان کەن تاکوو بتوانن بۆخۆیان حەق و ناحەقی لێکەوەکەن. 

انست و حیکمەت بەڕێوە ببەن، و تەواوی ئەو ڕێ و ڕەسـمە وهەروا دەبێ گەل بەرەو زانین و ز 

بۆ گەیشنت بە قۆناغی پاکی و سەفایە )ت کیە(، بە کورتی هەدەفی هـاتنی ڕەسـووالن تەربیەتـی 

. فایدەی ڕۆژی ئـاخرەتی 9. فایدەی هاتنی بۆ سەر زەوی تێگەیێندرێ 1ئینسانە لە سێ ڕێگاوە: 

 ێگەیێندرێ.. فایدەی ئەخالقی حەسەنەی ت9تێگەیێندرێ 

بەڵێ خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم پاشی هەزاران ساڵ نزای ئیباهیم و ئیسـامعیلی 

لە شاری مەکـکە لە نەوەی پـاکی  محەمەدهێنایە دی کە ناردنی ئاخرین پێغەمبەر بوو بە ناوی 

ئیباهیم و ئیسامعیل. ئەو پێغەمبەرەش هەر لە سەر ئەساسی ئایینی پیـرۆزی ئیباهـیم ڕێـبەری 

نسـان دەکـا کە بــریتییە لە ناسـینی خــودا بە تـاک و تەنیـا و ڕوو تێکردنــی بە دڵێکـی پــاک و ئی

شتی بەشەری الیـداوە، سـر شتی ئینسانە، کێ لێی الدا لە سـر وپێکی ئیخالسی کە ئەوەش ڕێک

 191و کێش لێی النەدا، توانیویەتی خۆ نەدۆڕێنێ، جا بۆیە خودای تەعاال دەفەرموێ دە ئایەتی 

ڕایـدەگەیێنێ بە  مـحەمەدشتیەی ئیباهیم کە سـر کێیە ڕوو وەرگێڕێ لەو دینە پاک و  بەقەرەدا:

 ی بەقەرە:191جوز هەرزە و پەتیارە و دۆڕاو. جا بۆ تەئییدی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 131ئایەتی 

َسـُه َولََقـ( 131) ُه ِِف َوَمن یَرمَغُب َعن ِملَِّة إِبمرَاِهيَم إاِلَّ َمن َسـِفَه َنفم َيـا َوإِنَـّ َنا ُ ِِف ادُلنم ـَطَفيم ِد اصم
اِْلِيَ   اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

کێ هەیە ڕوو وەرکێڕێ لە ئایینی ئی اهایم مەکەر کەساێک کە خاۆی دۆڕانادبێت و هەرزە و 

کاااوژابێتەوە. )واتە ئایینەکەتاااان ئاااایینی ئی اهیمااای  یپەتیاااارانە و کااا ای بیااا  و ژیااا  

ی شانازی ئێوەیە، جا کۆن لێی الدەدەن و پشتی تێدەکەن( بەڕاستی باپی ەکەورەکەتانە کە مایە

انی خۆی و ئەو )واتە ئی اهیم( ر ئێمە ئی اهیمامن هەڵب ارد لە جیهاندا بۆ پێشەوای ئینسانی دەو 

لە ڕۆژی ئاخی ەتدا لەو کاکانەیە کە پبە و پایەبەرزن و بەڕاستی شایستە و شایانە کە وە دوای 

 خۆی و ئایینی بکەون.

دەبێ موسوڵامن بە تەئکید ئەوە بزانێ و بـاوەڕی پـێ بـێ کە سـەرچاوەی ئـایینی پیـرۆزی 

ئیسالم دەگەڵ سەرچاوەی ئایینی پاکی ئیباهیم و پێغەمبەرەکانی دیش هەر یەک سەرچاوەن کە 

لە باوەڕی هێنان بە تاک و تەنیایی خودا و پەرستنی بەبـێ هەواڵ بـۆ  ینهەموو ئایینەکانیش بریت

هەروا باوەڕی بە فریشتەکانی خـودا و پێغەمـبەران و کتێبەکانیـان و بە ڕۆژی دوایـی و دانان. و 

بوونەدا کەچـی چاکەکردن و خۆپارازتن لە تاوان و فەسادکارییە. سەیر لەوەدایە دەگەڵ ئەو یەک
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جوولەکەکان و عەرەبەکان کە خۆیان بە نەوەی ئیباهـیم دەزانـن زۆربەیـان باوەڕیـان بە ئـایینی 

 ەدەهێنا و نەیانهێنا.ئیسالم ن

 سووکەئاوڕێک

ئەوەی بەو هەموو ڕووناکاییەی ئایینی ئیباهیم هەیەتی، ڕووی لێ وەرگێڕێ نەزانانە دەنـاو 

زەل و زۆنگی جەهلدا تالن دەدا، کەوابێ زانایان و پسپۆڕان و ژیران دەبێ قۆڵ وباڵی هیممەت 

ئامۆژگـاری جـوان و هەڵامڵن بە وەسـیلەی ئەقـڵ و شـعوور لە سـەر ئەساسـی حـیکمەت و 

موجادەلەی ئەحسەن، بەرەو حەق و حەقانیەت بانگێشتنیان کەن، چونکە ئەقڵ دەتوانێ ئینسانی 

لە سواری کەری شەیتانی کە جەهلە، دابەزێنێ. لە ڕوانگەی قورئـان ئەقـڵە دەتـوانێ ئینسـان بە 

روەک خودا بگەیێنێ، چونکە نووری ئەقڵ ئەگەر دەالی حەقـی دێـری، حەق دەدۆزێـتەوە، هە

ئەگەر دە الی دنیای کەی دنیـای پـێ داگیـر دەکەی ئەمـام ئەودەم بەو ئەقـڵە نـاکوترێ ئەقڵـی 

 ناس، بەڵکە پێی دەکوترێ ئەقڵی خۆکوژی و خۆتڕێن.شتی و ئەقڵی حەقسـر 

ئەقڵ و شعوور خۆ دەکوتن بۆ حەسانەوە و ئارامشی گیان، خـۆ ئەوەش ڕوون  ڕاستییەک:

ــ ــارامی لەش وگی ــاهەڵنەگرە، ئ ــر و و حاش ــاد و بی ــودایە واتە دە ی ــن خ ــانەوە لە ک ان و حەس

هەڵسەنگاندنی ئاسارەکانی خودایە، جا لە سەر ئەو ئەساسە کێ پشت دە خودا کـا و دووری لە 

ئەمر و دەستووراتەکانی کات، ئەو کەسە بـێ گومـانە شووشـەی ئەقـڵ و شـعووری بە بەردی 

 نەزانی شکاندووە و هاڕیوە.

و ئاکار و ڕەفتاریـان دەرس وەرگـرێ، تەماشـاکە لەوەی خـودا  دەبێ ئینسان لە پێغەمبەران

چۆنی ئیباهیم هەڵبژارد و ئەویش چۆنی ئیتاعە کـرد و شـوێن دەسـتوورەکانی کەوت، بـۆ ئەو 

 ی بەقەرە:191بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 131ئایەتی 

(131 ) َ ُت لَِرِب المَعال لَمم سم
َ
لِمم قَاَل أ سم

َ
 ِميَ إِذم قَاَل َ ُ َرُبُه أ

کەکی بنااوێنە، )دە باایخەوە بیاا ت( کاتێااک خااودا فەرمااووی بە ئی اهاایم موسااوڵامن بە و ماال

 کەکم بۆ پەروەردکاری عالەم.وەستان کوتی: ئەوە من موسوڵامن بووم و ملئی اهیمیش بێ

 دەبێ لە پێغەمبەر فێر بین

لە  ی )اَْسـلِْم(وەک ئەوەی دەچـێ ئەو ئەمـرەی بـاری بە ئیباهـیم بە لەفـز  ئاوڕدانەوەیەک:

زەمانێکدا بووبێ کە حەزرەتی ئیرباهیم پێغەمبەر بووبێ. بەو پێیە ئەو ئیشکالە دێتە ڕوو: یەکێـک 
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بە مەقامی پێغەمبەرایەتی گەیبێ، لەوە تێسەڕ دەکا پێی بکوترێ: موسـوڵامن بە، یـان تەسـلیم بە. 

ەیەتە ڕوو. دەبـێ وڵم ئـاوا چۆن تەعبیر کرێ تـا ئەو ئیشـکالە ن )اَْسلِْم(کەوایە دەبێ مانای ئەو 

بدرێتەوە: ئیسالمی بوونی حەزرەتی ئیرباهیم بە پێی فەرموودەی قورئان، منـوونەیە بـۆ هەمـوو 

پێغەمبەرانی دوای خۆی،   جای موسوڵامنان؛ دەرسی زۆر بەرز و بەجێـی تێـدا ڕۆنـدراوە، لە 

 ی ئیرباهیمدایە: لِْم()اَسْ سەر ئەو ئەساسە دەبێ ب ێین دوو نوکتەی دڵگر و پەسند دەو لەفزە 

)اَْسلِْم( واتە مل بدە بە دروستی بە تەواوی ئەحکامات و تەکلیفات و ئیتاعـاتی  .1نوکتەی 

. پاش ئیقرار بە زمان تەسـدیق 9. زمانی، واتە ئیقرار بە زمان 1عیبادەتی باری. بە سێ جیهەت: 

ە تەسلیم بە عەمەل. یانی پاش . )اَْسلِْم( وات9بە دڵ لە سەر یەقینی خاڵی لە گومان و دڵەڕاوکێ. 

ئیقرار بە زمان و تەسدیق بە دڵ، دەبێ بە ئیخالسی بە عەمەل بگەیێندرێ. کەوابـێ دەبـێ بڵێـین 

حەزرەتی ئیباهیم داوای قبووڵ کردنی ئیسـالمی کـاملی لـێ کـرا، ئەویـش بە تەواوی قەول و 

خۆی کرد، وەک ئەحواڵ و ئەمواڵ و ئەوالد و هەست و نیستی خۆی، خۆی تەسلیمی خودای 

(. بە کورتی و بە کوردی ئەوە بەو مانایە أَْسلَْمُت لِرَبِّ الَْعالَِميَ خودا دەفەرموێ: ئیباهیم کوتی )

دێــتە ڕوو: ئیباهــیم خــۆت بە هەمــوو هێــزی دەروونــی، زاهیــری، ڕوحــی و لەش و هەمــوو 

 ئەندامەکانی لەش بە خودای خۆت بسپێرە.

ەوە: حەزرەتـی ئیباهـیم ئەو جـۆرە تەسـلیم بـوون و ئەوەش با حاشار نەدەین و نەیشارین

ڕەفتارەی کە وەریگـرت لە بـاری هەر دە خۆیـدا حەبسـی نەکـرد، بەڵـکە سـپاردی بە عینـوانی 

 ی بەقەرە:199وەسیەت بۆ وەچە و نەوەکانیشی، جا بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 132ئایەتی 

َطََف لَ َوَوَّصَّ بَِها إِبمرَاِهيُم بَنِيِه ( 132) ُقوُب یَا بَِِّنَّ إِنَّ اهّللَّ اصم نُتم كَويَعم
َ
ُم ادِلیَن فاَلَ َتُموُتنَّ إاَلَّ وَأ

لُِمونَ   ُمسم
ئی اهیم و یەعقووبی کوڕەزای ئامۆژکاری کاوڕانی خۆیانیاان کا د بە ئیساقمیەت بەو شاێوە 

ینی ئیسقمی باۆ جوانە، هەردوو ال بە کوڕەکانی خۆیانیان کوت: ئەی کوڕانی خۆمان! خودا ئای

هەڵب اردوون )توندتوند دە ناوماڵی دڵتاندا ڕام و سەمایەتی کەن( و کارێکی وا باکەن: مەما ن 

 بە موسوڵامنەتی نەبێ.

 ئامۆژگاری ئیرباهیم و یەعقووب

ئەو ئامۆژگارییە، ئامۆژگاری ئیباهیم و یەعقووب بوو بـۆ کوڕەکانیـان تـاکوو یەعقـووبی 

جوولەکەیە، تا هاتە بەر مردن و گیـانەڵاڵ، ئەو ئامۆژگـارییەی  کوڕی ئیسحاق کە باپیرەگەورەی
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 هەر زەمزەمە دەکرد و لە بیر خۆی نەبردەوە.

دەگێڕنەوە کە جوولەکەکان بە پێغەمبەریان دەکـوت: ئایـا نـازانی کـاتی خـۆی یەعقـووب 

 وەسیەتی کردووە بۆ کوڕەکانی کە هەر جوولەکە بن واتە لە سەر ئایینی جـوولەکە بـن. ئەوجـار

 وەدرۆیان دەخاتەوە: 199خودای تەعاال بە هۆی ئایەتی 
 133ئایەتی 

مم ( 133)
َ
ُبـُد كأ ِدي قَـالُوام َنعم ُبُدوَن ِمن َبعم ُْ إِذم قَاَل ِِلَنِيِه َما َتعم مَموم ُقوَب ال َهَداء إِذم َحََضَ َيعم َُ نمُتمم 
ِ  كإِلَـهَ  َحَق إِ  كَوإِلَـَه آبَائ َماِعيَل َوإِسم لُِمونَ إِبمرَاِهيَم َوإِسم  لَـًها وَاِحًدا َوََنمُن َ ُ ُمسم

)جوولەکەکااان دەیااانکوت ئااایینی ڕاساات هەر ئااایینی ئااێمەیە، دیانەکااانیش هەر ئاااوا، وەک 

جوولەکەکانیان دەکوت. ئەوجار خوای تەعااال باۆ بەدرۆ خساتنەوەیان لێا ەدا ڕووی ەساەیان 

یە،( ئایاا ئێاوە لە کااتی مەرکای تێدەکات و دەفەرموێت: ئێوە کە باوەڕتان بە ئایینی ئیسقم نیا

کە کی کوت بە کوڕ و نەوەکانی؟ پێی کاوتن ئێاوە لە دوای مان کاێ  ؟یەعقووبدا لەوێ بوون

دەپەرەسااو؟ کااوڕ و نەوەکانیشاای کوتیااان: خااودای تاااق و تەنیااای تااۆ و باپی ەکەورەکاناات 

انەی کە دەپەرستین )کە ئی اهیم و ئیسامعیل و ئیسحاەن( کە خاودای هەماوانە، نەک ئەو شات

زۆر کەپ بە خودایان دەزانن و دەیانپەرسو، وەک ڕۆژ و مان  و بات و هەنادێک کیانادار. 

ئێمە تەنیا ڕوو لەو خودای تاک و تەنهایە دەکەیان و فەرمانەکاانی ئەو بەجاێ دەکەیێناین کە 

 فەرمانە بۆ هەموو پێغەمبەرەکانی.

 ڕەحم و بەزە ئایەکانی

ــاوەرۆکتێڕوانیتێکککی دوور و درێککژ  ــانی لە ن ــم و بەزەی  199و  199ی ئایەتەک لەمەڕ ڕەح

 کە دە بەرابەر هەردوو ال مەسئوول و عۆدەدارن: پێغەمبەران بۆ ئۆمەتیان و بۆ ئەوالدیان

و  مـحەمەدلە هەڵسەنگاندن و بەرجەوەندی ئایەتەکانی بابەتی ئاینی ئیباهیم و ئیسالمی 

ە کـرا و قبـووڵیش کـرا، چ ئـایینی هەسـت بەو ئەمـرە واقـیع 199و  199هەروا لەو دوو ئایەتی 

ئیباهیم و چ ئایینی ئیسالم کە لە ئەساسیشدا هەر یەکن، بۆ تەواو دنیـای بەشـەری بـێ فەرق و 

جیاوازی چـرای دەعـوەت و بانگـاوازن، مەسـئولیەتی ئەو دەعـوەتەش بەتـایبەتی لە ئەسـتۆی 

یبەت کرد دەو ئایەتانەدا بە پێغەمبەرانە، کەوایە چۆنە ئیباهیم و یەعقووب ئەوالدەکانی خۆیان تا

 وەسیەت، و ئەوانیان هەڵواردن ئەو دوو پێغەمبەرە هەڵبژێردراوانە لە عالەمی ئۆمەتیان.

دەبێ بە باوەڕەوە لەو بارەدا بڵێین و بیسەملێنین: خۆشەویسـتی و تێبینـی لەمەڕ حەوالد دە 

ی باب و دایی بۆ شتی ئینسانیدا لە سەرووی هەموو شتێکە، جگە لەوەش ئەو خۆشەویستیەسـر 
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ئەوالد، دەگەڵ مەقام و وەزیفەی پێغەمبەرایەتی دژایەتی ناخاتە ڕوو و نیەتی، بۆ منوونە ئیباهیم 

بە یەک ئیشارەیی خەونی لە الیەن خوداوە بۆ سەربڕینی جگەرگۆشەکەی، ئیسامعیل، کەمەری 

یسـتی خـودا ئامادەگی و ئیتاعەی بەست، ئەو ئیتاعەی ئیباهـیم ئەوە سـابت دەکـا کە خۆشەو

لەمەڕ پێغەمبەران لە سەرووی هەموو خۆشەویستییەکە. ئەو ئایەتە ئاماژە دەکا کە خۆشەویسـتی 

  )تەرسی:ی کەبی:(.ئەوالد بەشێکە لە ئایین. 

جگە لەوەش دەکرێ و دەشتوانین بڵێین ئەو جەریانی ئیباهیم و یەعقووب لەمەڕ وەسیەتی 

ی سـووڕەی شـوعەرایە و هەروا 910ەی تەحریم، ی سووڕ 4ئەوالدانیان پەیڕەوی لە ئایەتەکانی 

 ی سووڕەی تاها. بڕوانە بە تەرتیب لێیان:199

 نُفَسـیا
َ
یَن آَمنُوا قُوا أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ْهِلـيكأ

َ
ئەی خااوڕ  بااوڕڕا ! خۆتاا  و مااڵ و  ...ْم نَـاًراكْم َوأ

 (0)تح:ی :  منداڵ ا  لە ئاوری دۆزڕخ نەجات دڕ .

 َنِذْر َعِشرَيت
َ
  كَوأ

َ
 (218)شع:اء: خزمانی نیزیکرتی خۆت لە عەزابی خودا برتسێنە.  قَْربَِّي اأْل

 َْهل
َ
ُمْر أ

ْ
َلِة َواْصَلَِبْ َعلَيَْها كَوأ دڕس وور بدڕ بە ژ  و منادااڵنت باۆ ناوێژ کارد  و خۆشات  بِالصَّ

 (132)ط : پابەند بە بۆ ئەو وڕزیرەیە. 

کە وەسـیەتی ئیباهـیم و یەعقـووب لە  ە ئیشاراتی ئەو ئایەتـانەوە ئەوە بە سـبووت دەگـال

 ئەوالدیان بە پێچەوانەی نیدای ئاسامنی نەبوون.

 :سووکەئاوڕێک

ــازانی کە  ــۆ ن ــا مەگەر ت ئەی جوولەکەکــان و گاورەکــانی کە ڕوو بە پێغەمــبەر دەڵــێن: ئای

یەعقووب پێغەمبەر وەسیەتی بۆ کوڕەکانی کردووە کاتی خۆی کە ئێوە کوڕەکانم هەر جـوولەکە 

 واتە هەر لەسەر ئەو دین و ئایینە بن! بن؟! 

مەگەر ئێوە نازانن ئەو گوفتارەی ئێوە واتە بە درۆ خستەنەوەی پێغەمـبەرە، ئەوەش تەوهیـنە 

. بــۆچی ئێــوە الی مــحەمەدهەم بە مووســا و هەم بە کتێبەکــانی ئاســامنی هەم بە پێغەمــبەر 

ووب، جوولەکە یا گاور بووە؟ حەزرەتی یەعقووب بوون کە دەهاتە بەر مردن کە وا دەڵێن: یەعق

ــوە بێ ــانە واتە ئێ ــە درۆی ــل ئەو قس ــگە و دەلی ــێ بەڵ ــانەوە ب ــوون و لە خۆت ــانە لەوێ نەب گوم

 هەڵدەبەسنت.

دەگـونجێ ئەو کـوڕ و کوڕەزایـانەی ئیباهـیم و یەعقـووب بە هـۆی  وەهم و گومانێکک:

ڕۆژی قیامەتدا تکامـان بـۆ گەورایەتی مەقامی باب و باپیریان لە ناو دڵیاندا وا بیر وەکەن کە لە 
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لە عەزاب و سـەخڵەتی ئەو ڕۆژە. ئەقـڵ و  بـێ بکەن و بە هۆی ئەوەی کەسانی مەن، ڕزگارمان

هەستی شعوور دەڵێ شتی وا نابێ و نابێ ببـێ، چـونکە ئەگەر ئەوە ببـێ، دەگەڵ دنیـا فەرقـی 

ی دەکـوترێ نابێ، خۆ دیارە فەرقی ئەو دونیـایە زۆرە و دە حیسـاب نـایە. چـونکە ئەو ڕۆژە پێـ

نەفسی. واتە هیچ نەفسێک باری هیچ نەفسێک وە ئەستۆی خۆی نـاگرێ. هەر نەفسـەی نەفسی

 ی بەقەرە:190باری خۆی لە خۆی. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 134ئایەتی 

ٌة قَدم َخلَتم لََها َما  كتِلم ( 134) مَّ
ُ
ا كَسَبتم َولَ كأ لُوَن َعمَّ كم مَّ

َ
َ َملُونَ اكا َسبمُتمم َوالَ شُسم  نُوا َيعم

ئەوانە)ی باپ ک ان لە ئی اهیم و ئیسامعیل و ئیسحاق و یەعقوو ( دەستەیەک بوون ڕۆیاین 

بە ڕێی خۆیانەوە هەرکییان ک د بۆ خۆیان ب د و ئێوەش هەرکی بیکەن بۆ خۆی دەکەن لە کااکە 

کا دەوەی وان  و لە خ اپە. )واتە هەر کەسێ خۆی و ک دەوەی خۆی( و ئێوە بەرپ سیار ناین لە

)واتە ئەکەر خ اپ بن ئێوە لە ک داری کااکی وان بەش و بەها ە نااک ن و ئەوانایش هەر وەک 

 وەئ کەوایە هەر پشت بە خۆتان ببەسو نەک بە باو و باپی تان ئی اهیم و یەعقوو  و ..(

 بە تەمای شەفاعەت

برسـی بە نـان : کەس بە مەلەی کەس ناپەڕێتەوە. کـوڕی قسەیەکی بەتامی ئیاممی غەزالی

خواردنی بابی برسیایەتیەکەی الناچێ، کوڕی تینـوو بە ئـاو خـواردنەوەی دایکـی، تینیـوایەتی 

 الناچێ.

بە غەیـر  دەکرێ )تەقلید( واتە خـۆ بەسـتنەوەئەوە هەست پێ  لََها َما كَسبَْت لە ئیشاراتی 

کـردەوەی کەس هیچ ئیعتبارێکی نەبێ، چونکە هەچی نەفسە لە ڕەهنی کردەوەی خۆیدایە، واتە 

ناچێتە سەر ئەستۆی کەسێکی دی. هەرکەس ئی خـۆی، ئـی خـۆیەتی، ئـی کەسـی دی نیـیە. 

بۆ قەڵدەکراو ببێ، دیارە قەڵدەچی تەقلید دروست بێ و ئیعتباری هەبێ، دەبێ کردەوەی  رئەگە

نَساِن إَِلَّ َما َسََعٰ لَ ئەوەش نابێ لە سەر ئەساسی ئایەتی   يَْب لِْْلِ

ومڕیان هەیە کە ئایـا ئیعتبـاری هەیە یـا یان لە بارەی ئیامنی تەقلیدی مشـتهێندێک لە زانا

گەران فەرموویانە بۆ زانایان تەقلید ناڕەوا و نادروستە بەو دەلـیلەی زانـا توانـای نییەتی. تەحقیق

پەیدا کردنی دەلیلی هەیە لە سەر باوەڕ بە دین و ئـایین و حەتـا هێنـدێک کوتوویـانە تەقلیـد لە 

ۆ هیچ کەس ڕەوا و دروست نییە، نە بۆ زانا و نە بۆ نەزان دروست نییە، بـێ دەلیـل مـل ئاییندا ب

 كَوإِلَــَه آبَائِـ كَنْعبُُد إِلَــهَ نەوی کا بۆ قەڵتە کردن. هێندێکیش بە کەڵک وەرگرتن لەو ئایەتە 
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کە وڵمی کـوڕانی حەزرەتـی کوتوویانە دروستە، ئەوە  إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحَ، إِلَـًها َواِحًدا

یەعقووبە کە ڕاستەوخۆ بێ دەلیل بە تێکڕایی کوتوویانە. بۆ زێدەزانین بڕوانە لە تەفسیری کەبیـر 

 و تبیین الفرقان.

ئایــا دەبــێ لە الی خــوداوە نــزا و پــاڕانەوەی پیاوچاکــان واتە  ڕامککان و دامککان لەو بککارەوە:

ووڵ دەکـرێ و دەچێـتە جـێ؟ ئەگەر گیـرا بـێ )پێغەمبەران( گیرا نەبێ و ڕەد کرێتەوە؟ یان قەبـ

دوعای پێغەمبەران، ئەودەم دەبێ بەتەنیـا هەر دوعـا بـۆ وەچە و مەچە و حەوالدی خـۆ نەکەن، 

چونکە ئەوان بۆ هەموو خەڵکێکن. خەڵکیش ئەوالدی وانن بەو دەلیلە خێزانیان دایکی هەمـوو 

ی دەبێتە هەڵە و تاوان و ئەگەر نزا و خاوەن باوەڕانن. کەوایە هەڵواردنی ئەوالدیان لە عالەمی د

پاڕانەوەشیان لە الی خودا گیرا نەبێ، واتە کردار و کردەوەی هەرکەس بخرێتە ئەستۆی خـۆی، 

کە هەر ئەوەش نیزامی عەداڵەتە، دەبێ ئینسان خۆی بە کەس فریو نەدا و نەخوا، خۆی تێکۆشێ 

 بۆ نەجاتی خۆی.

د و غەیری ئەوالدیان واتە عالەم، ئەوە هەست پـێ لەمەڕ پێغەمبەران کە دەپاڕێنەوە بۆ ئەوال 

دەکرێ: خودا فەرموویەتی لە بەرم وەپاڕێن، لە بەر پـاڕانەوە جـگە لەوەی عیبـادەتێکی گەورە و 

بەجێیە، ئیسباتی بەندەگی خوداشی تێدایە. کاتێ ئینسان داوا و تکای خـۆی بـردە الی خـودا، 

ودی. ئەمن نیـازم بە تـۆیە و بە تـۆش نەبـێ ئەوە سابت دەکا خودایە ئەمن عەبدم ئەتۆش مەعبو 

نیازی لە هەرچی عەبدە. ئەو تەرزە ڕەفتـارە ئیسـباتی وەحـدانیەت و بـێ نایەتە جێ. ئەتۆش بێ

شەریکی خودای تێدا چـاو دەکـرێ و سـابیت دەکـا. خـۆ دیاریشـە خـودا لە هەرچـی تـاوانە 

بووڵیشـی کەیـن هەرچـی دەبوورێ، ئیلال شیرک نەبێ. جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بڵێـین و ق

ئەحکامی خودایە لە نوێژڕا بگرە تا دێتە سەالم، هەمووی هەر عیبادەت و دوعا و نزا و پاڕانەوەیە 

قُْل َما ی فوڕقـان: 33ئارامی بچۆ بۆ خزمەت ئایەتی لە بەر خودا و بۆ خودا. بۆ ئیمتیحان و دڵ
 بِ 
ُ
ْبتُمْ كْم َفَقْد كْم َرِِّب لَْوََل ُدَ،ؤُ كَيْعبَأ بڵێ )ئەی پێغەمبەر(! ئەگەر دوعاا و  وُن لَِزاًماكفََسوَْف یَ  ذَّ

نزاتا  نەبێ، خودای من مباالتێک ا  پێ نادا و ناکا. واتە ئەرزشێک ا  باۆ قایاە ناابێ. بەاڵم ئێاوڕ ئەی باێ 

باوڕڕ ڕیسالەتی ئاسامنی بە درۆ دڕزانن بەرەەمی ئەو باوڕڕڕتاا  وڕبااڵی خۆتاا  دڕبێاو تاۆڵە و سازای باێ 

 ا  وڕ ئەس ۆی خۆیانە.باوڕڕ 

دێینەوە سەر ئەو باسە: حەزرەتی ئیباهیم باپیری عەرەب و جوولەکەیە و باپیری مووسـا و 

عیسا و محەمەدەملستەفایە، هەروەک زانراوە کوتراوە ئیباهیم پـاش ئەوەی دەگەڵ ئیسـامعیلی 
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دا ڕەحمی دنیا کوڕی کەعبەیان دروست کرد، لە بەر خودا پاڕایەوە بۆ وەچە و نەوەکانی، کە خو 

و ئاخرەتیان پـێ بکـات و بەرەکەتیشـیان دە عـومر و ماڵیـان بـاوێ و زانیـاری و تێگەیشـنت لە 

کتێبەکانی ئاسامنی و فەلسەفەی دین و ئایینی خودا ڕوح و حەقیان وەڕازێنێ، پاشان ئیباهیم بە 

تی هۆی ئیحتیات و ترسی خلیسکانی دنیای ڕازاوە بە زینەتـی حـوبی شـەهەوات بـۆ سـەعادە

ئەوسەری ئەوالدەکانی وەسیەتی لێ کردن بەو جۆرە: مەمرن بەبێ موسوڵامنەتی. واتە بێ ئیامن 

 و بێ ئایینی ئیباهیم.

ئایــا دەبــێ ئەوە بــاوەڕ کــرێ: پاشــی ئەو هەمــوو نــزا پاکــانەی ئیباهــیم و وەســیەتی پــڕ 

اش وەگەڕێـن انی ئەو عالەمە پاشەوپر وکار و پاکان و خاوەن باوەڕانی دەو بەختەوەری بۆ کەس

بۆ سەر ئایینی جوولەکە و گاورەکان کە عوزەیر و عیسا بە کوڕی خودا بـزانن؟ ئەو وەسـیەتە لە 

ــان، واتە جــوولەکە و گــاور و عەرەب موســوڵامن بــنب و بە  ــا هەر ســێ الی ــر بەرنەوە؟ وەی بی

 ەرە:ی بەق191بەردەوامی ئەو ئایینە پیرۆزەی بگرنە بەر؟ بۆ ئەو بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 135ئایەتی 

َتُدوام قُلم بَلم ِملََّة إِبمرَاِهيَم َحنِيًفا َوَما كَوقَالُوام ( 135) وم نََصاَرى َتهم
َ
ِ اكونُوام ُهوًدا أ  يَ كَن ِمَن المُمشم

جوولەکە و کاورەکان کوتیان بە موسوڵامنەکان: بنب بە جوولەکە یا کاور. )یاانی جوولەکەکاان 

ا کاورەکانیش کوتیان بانب بە کااور(. تاا ڕزکاار دەبان، خاودا کوتیان بنب بە جوولەکە و هەرو 

فەرمووی: )ئەی محەمەد( پێیان ب ێ بە ەسەو ناکەین. بەڵکاوو ئاێمە و ئێاوە پەیاڕەوی ئاایینی 

پاکی باپی ە کەورەکەمان واتە ئی اهیم دەکەیان کە ەورئاان زینادووی دەکااتەوە و لە هەرکای 

 ەو ئایینانە نییە کە هاوبەشی بۆ خودا پەیدا بکات.ئایینی خ اپە بەدوورە ئایینی ئی اهیم ل

ڕەبتیان هەیە بە  191دەبێ بکەین بەو دەلیلە دەگەڵ ئایەتی  194چاوەڕوانی ئایەتی  هەرواوە

یەکەوە، چونکە جوولەکە عالەم بۆ ئاینی یەهوود بانگ دەکا و گاور عـالەم بـۆ ئـایینی مەسـیح 

ن بانگ دەکـا بـۆ تێگەیشـنت لە سـەر یەکەتـی بانگ دەکا. ئەوجار خودای تەعاالش موسوڵامنا

 .محەمەدئایین لە ئیباهیمەوە تا مووسا و عیسا و 
 136ئایەتی 

ُقـوَب ( 136) ـَحَق َويَعم ـَماِعيَل َوإِسم رَاِهيَم َوإِسم نـِزَل إَِى إِبـم
ُ
نـِزَل إَِلمَنـا َوَمـا أ

ُ
قُولُوام آَمنَّا بِاهّلِل َوَمآ أ
وِِتَ ُموََس 

ُ
َباِط َوَما أ َحٍد ِمنمُهمم َوََنمُن َ ُ وَاألسم

َ
َ أ ُْ َبيم ِبِهمم الَ ُنَفِر وِِتَ انلَّبُِيوَن ِمن رَّ

ُ
ََ َوَما أ  َوِعي

لُِمونَ   ُمسم
)خودای تەعاال بانگی موسوڵامنان دەکا بۆ ئاشک اک دنی یەکەتی ئایینی ئاسامنی لە ئی اهیمەوە 

وسوڵامنینە ب ێن: ئێمە بڕواماان هێناا دەفەرموێ(: ئەی م تا مووسا و عیسا و محەمەدەملستەفا
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بە خودا و بەو ەورئانەی کە بۆ خۆمان نێ دراوەتە خوارەوە و هەروا بەو نامەیەی کە نێ دراوە بۆ 

ئی اهیم و ئیسامعیل و ئیساحاق و یەعقاوو  و کاوڕانی یەعقاوو  و هەروا بەو ناماانەی کە 

یبە تێکاادراوەی کە ئێسااتا بە یەکەم جاار دراون بە مووسااا و عیسااا نەک بەو تەوڕات و ئینجاا

دەسااتیانەوەیە.وهەروا بەو نامااانەی کە دراوە بە پێغەماابەران دی لە الیەن پەروەردکاریااانەوە. 

ئێمە فەرق و جیاوازی ناخەین و ناکەین لە ناوەندی هیچ کامێکیانا. واتە بڕوا دێناین بە هەماوو 

بەرانەی ناویااان ب ابااێ لە پێغەماابەران، بە خۆیااان و نامەیااانەوە وەک یەک، ئینجااا ئەو پێغەماا

ەورئانا، و یا ناویان نەب ابێ. و ئێمە فەرمانبەری خوداین، و پێغەمابەران بە ڕەوانەکا اوی خاودا 

 دەزانین، نە بە کوڕانی خودا.

 پاش ئادەم پێغەمبەران کێن؟

قورئان کوڕانی حەزرەتی یەعقووب بە )اسباط( نـاو دەبـا. دیـارە )اسـباط( لە  تێڕوانیتێک:

تە قەبـیلە و هـۆز. هـۆی ئەوەی کە نـاوی کـوڕانی یەعقـووب بە ئەسـبات بـراوە دە )سبط(ە وا

دانە بـوون،  19پشـتی ئەو خـارج بـوون لە قورئاندا هەر دەبێ ئەوە بێ: کوڕانی یەعقـووب کە 

پاشان هەر یەک لەو دوازدە کوڕانە یەک قەبیلەی بە جودای لێ پێک هـاتووە. خـودای مەزن بە 

، کـاتێ کـوڕانی یەعقـووب لە میســر هـاتنە خـزمەت حەزرەتـی هۆی بەرەکەت تێهاویشتنیان

برابوون و هەروا کاتێ پـاش تێکهەڵچـوون دەگەڵ فیـرعەون بە ڕێـبەری مووسـا و  19یوسف، 

ائیل کە ڕێژەیان بەراوەرد و ژمارە کران، ژمارەی ئەوالدی هەریەک لەو سـر ئیکوڕەکانیان واتە بەنی

 ەیشتبووە هەزار نەفەر. کوڕەکانی یەعقووب گ 19برایانە واتە  19

دووهەمین بەرەکەتێکی کە خودا خستبوویە ناو ئەوالدەکانی حەزرەتی یەعقووب ئەوە بوو: 

 کوڕانەڕا بوون. 19پێغەمبەر نەبێ، باقی ئەنبیای پاش ئەوانی سەراپا لەو  11

ائیل، باقی ئەنبیاکانی پاش حەزرەتی ئـادەم سـر ئیجگە لەوەش واتە عەالوە لە ئەنبیای بەنی

. 3. ئیسـحاق 3. ئیباهـیم 4. لـووط 1. سـاڵح 0. هـوود 9. شـوعەیب 9. نـووح 1بریتین لە: 

کـــوڕی  19. ئەوانە ئەو پێغەمـــبەرەن کە لە بەرەی مـــحەمەد. 11. ئیســـامعیل 3یەعقـــووب 

  (806، ل1)معار  الق:آن، جیەعقووب پێغەمبەر نین. 

 َحنِيًفا بَلم ِملََّة إِبمَراِهيمَ  تێڕوانیتێکی تەواو لە جوملەی 

هەڵسەنگاندنی ئەو جوملە پیرۆزە ئەوە هەست پێ دەکرێ کە وەشوێن کەوتـن  لە بەراورد و

و تەبەعیەت لێ کردنی ئایینی ئیباهیم دەبێ ببێ. کە لە چەن شـوێنی قورئـانیش ئیشـارە وەالی 
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ەوتـن تەبەعیەت لە ئایینی ئیباهیم کراوە و دەستووریش بە پێغەمبەر دراوە. دیارە ئەو وەشوێن ک

لە دوو ڕێ بەدەر نیـیە. واتە تـابُ بـوون یـا لە  مـحەمەدو تەبەعیەت لێ کـردنەی حەزرەتـی 

ئوسوول و فرووعە یا تەنیا لە ئوسوولدایە. بە هەر حاڵ لە هەر دوو الوە بێ یا لە یەک الوە بێ، 

تابعی ئـایینی  محەمەدتووشی پەرچ و ئیشکال دەبین. ئیشکالەکەش ئەوەیە: ئەگەر حەزرەتی 

ەزرەتی ئیباهیم بووبێ لە ئەسڵ و فەرعدا، ئەوە ئەوەی لێ پێکدێ کە حەزرەتی محەمەد دین ح

و شەریعەتێکی سەربەخۆی بۆ خۆی نەهێنابێ و نەیبێ. بەڵکە دین و شـەریعەتەکە هەر دیـن و 

ــی  ــاهەڵنەگرە. حەزرەت ــکرا و حاش ــیمە کە ڕوون و ئاش ــەریعەتی ئیباه ــحەمەدش ــن و  م دی

بەخۆی هەیە و کتێبی سەربەخۆی وەک قورئان بـێ لە بەر دەسـتاندا شەریعەت و ڕووگەی سەر 

 هەیە.

تەنیـا هەر لە ئەسـڵدا واتە نیهـادی تەوحیـدی، تـابعی  محەمەدئەگەر بشڵێین حەزرەتی 

ئیباهیم بووە، دووبارە ئەو ئیشکالە هەر دێتە پێش کە حەزرەتـی مـحەمەد دەبـێ لەمەڕ ناسـینی 

ر و کتێب و ڕەوشـی ئیباهیمـی هەبـێ، بـۆ خـۆی لەو شەریکی خودا هەر دەستوو خودا و بێ

یە چـونکە لەمەڕ نیـ ؟ کە ئەوەش وانەبێ بارەوە شەریعەت و کتێبی سەربەخۆی وەک قورئان بێ

 ناسینی خودا محەمەد کتێبی سەربەخۆ و شەریعەتی سەربەخۆی هەیە.

ی بوون و وەشـوێن کەوتـن بـۆ هەر شـەریعەت و ئایینێـک هەر تـایبەتجگە لەوانەش تابُ

ڕەسووالن نییە و نەکراوە، بەڵکە بـۆ ئۆمەتانیشـە. لێـرەدا بـۆ دەبـێ ئەو تەبەعـیەتە هەر بە نـاوی 

ائیل ئەوانیش ئەو تەبەعیەتەیان بووە، سـر ئیمحەمەد مستەفا بێ؟ چونکە تەواوی ئەنبیاکانی بەنی

ـاجا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ مانای ئەو ئایەتە  ئـاوا لـێ نەدرێـتەوە کە  بَْل ِملََّة إِبْرَاِهيَم َحِنيفى

بکوترێ حەزرەتی محەمەد تابعی دین و شەریعەتی ئیباهـیم بـووە لە ئوسـوول و فرووعـدا بە 

تەوری کامڵ؛ بەڵکە دەبێ ئاوا بەرارود بکـرێ و تەعبیـر بکـرێتەوە مانـای ئـایەتەکە: حەزرەتـی 

روا مەسـائیلی تەعـاال و هەمحەمەد تەنیا و تەنیا دە ئوسـوولدا ـ واتە ئەساسـی یەکیەتـی باری

بنچینەیی لە سەر تەوحید و عەقیدە ـ تـابعی ئـایینی ئیباهـیمە و جـگە لەوەش زانایـانی بـاری 

عەقیدەتی و ئوسوول دە مانای واقیعی ئوسوولدا ئاوا دەنگیـا دەربڕیـوە. ئوسـوول واتە بنیـاد و 

یهـاد. بنچینەی باوەڕ و عەقیـدە. و هەروا یاسـا و دەسـتووراتی تەواوی بنچـنەی شـەرع و ئیجت

   (322، ل 3)تەرسی:ی تبیین الف:قان، ج

تەعاال لەمەڕ یەکەتی ئایین، ئایا دەبـێ چـاوەڕوانی ئەوە پاش ئەو هاوار و بانگاوازەی باری
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بین کە ئەو خاوەن کتێبـانە واتە یەهـوود و نەسـارا )جـوولەکە و گـاور( هەموویـان دێـن دەبـنە 

ی کـۆنی خۆیـان دەمێنـنەوە؟ واتە ئـایینی موسوڵامن و پەیڕەوی قورئان. وەیا هەر لە سەر ئـایین

 یەهوود و مەسیح! و هەر لە سەر دوژمنایەتی ئایینی ئیسالم درێژە پێ دەدەن؟!

باوەڕانی وەک جـوولەکە و گـاور، هەر دەبـێ پەنـا بە خـودا بگـرین دیارە لە فڕ و فێڵی بێ

 ی بەقەرەدا:193مبانپارێزێ، وەک خودا دەفەرموێ دە ئایەتی 
 137ئایەتی 

ٍْ فََسـيَ ( 137) َقا َِ َما ُهمم ِِف 
إِن تََولَّومام فَإِنَّ َتَدوام وَّ ُهُم اهّلُل كِفيكفَإِنم آَمُنوام بِِمثمِل َما آَمنُتم بِِه َفَقِد اهم

ِميُ  المَعلِيمُ   َوُهَو السَّ
ئەکەر ئەوانە باوەڕیااان هێنااا وەکااوو ئێااوە )واتە باوەڕیااان هێنااا بە سااەرجەم پێغەماابەران و 

ئەوە ڕێگای ڕاست و دروست دەک ن و وێڵ نابن. بەاڵم ئەکەر ڕوویان وەرکێڕا و کتێبەکانیان،( 

خۆیان الدا، ئەوە بەبێ کومان جیاوازی و ناکۆکییان دەکەوێاتە نێوانیاان و هەر یەکەی الیەک 

دەک ێتە بەر و ناخۆشی دەکەوێتە نێوانیان. ئینجا خودا لێ ەدا بە پێغەمبەر دەفەرموێت: خودا تۆ 

وانە دەپارێزێت و سەرکەوتنت پێ دەبەخشێت. خودا هیچ ەەولێکی لاێ ون نابێات لە خ اپەی ئە

 و زۆر بیسەرە و زانایە.

 ئاوڕدانەوەیەک 

ئەگەر بە چاوێکی پڕ لە ئینساف و دڵێکی پڕ لە ئیامن و عەداڵەت سـەیری دەسـتوورات و 

ی دەدەیـن وشوێن و ئاداب و ئەخالقی ئایینی ئیسالم بکەین، دەس لە مل دەدەین و شـاهیدڕێ

کە دەبێ ئاخرین ئایینی ئاسامن هەر دەبێ ئاوا بـێ، جیـاوازی هەڵگـرێ و البەرێ لە ناوەنـدی 

پێغەمــبەران و کتێبەکانیانــا و ڕوو وەرگێــڕێ لە جیــاوازی زمــان و ڕەنــگ و ســنوور و وڵت و 

ن نەیانخوێنێتەوە و بە یەک چاو سەیری هەموو الیەک بکا. بەڵکە ئایینێکی عالەمی و پێکەوە ژیا

 دامبەزرێنێ.

ساڵ دەبێ ئایینی ئیسـالم  1011بە وردی سەرنج بگرە و حەق حاشار مەدە و قووتی مەدە، 

ڕا ئەو خزمەتە درەوشاوە و لێوەشاوە و ڕێزدارەی بە عالەمی ئینسـان کـردووە، هەر لە مەراکـیش

بە هـۆی ی سیالنەوە تـا بوخـارا و تاشـقەند. اە جزیرەکانی فیلیپین، و هەروا لە دەرگاتهەتا دەگ

حەکیامیەتی و لێهاتوویی و عەداڵەتی خۆی بە یەکدەنگی و هاوئـاهەنگی ڕایگرتـوون و یەکـی 

خستوون و هەرچی جیاوازی بێ و بۆنی جیاوازی لێ هاتبێ لە ناوی بردوون و هەڵی گرتـوون 

 واندووە.نو و بە یەک دەنگ و بە یەک ڕەنگ عالەمی ئیسالمی 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

ــوود و نە ــورتی: ئەگەر یەه ــوردی بە ک ــوو بە ک ــوڵامن بە هەم ــوەی موس ــارا وەک ئێ س

پێغەمبەرەکان ئیامنیان هێنابا، تەعەسوب و النی ڕەگەزپەرسـتییان وەالنابـا، ئەوانـیش دەکەوتـنە 

سەر شەقامی هیدایەت. دەنا ئەگەر ئاوا وەکی هەن لە حەق وەرگەڕێن و لە ڕاستی بتۆرێن، ئەوە 

 ەوان.ئەوان کەوتوونە ناو زەلی چارەڕەشی و ئەتۆش بێ نیازی ل

 َُهُم اللّهُ كِفيكَفَسي 

ئیمتینـانی تەواو دەدا بە ڕوحـی پێغەمـبەر کە دووبەرەکـی و  ُهُم اللّهُ كِفيكفََسيَ جوملەی 

کێشەی ئەهلی کتێب هیچ زەرەرێک ناتوانێ بدا بە تۆ، و لەو الیشەوە دە پێغەمبەر دەگەیێنـێ کە 

یـیە لە ئـایینی ئاسـامنی. بەڵم بە مەنزووری یەهوود و نەسارا دە ئەساسدا پێکهێنـانی دووبەرەک

باوەڕەوە ئیمتینانت بێ ئەتۆ، ئەوان بەو هەوایە کە گرتوویانەتە بەر خۆیان ناتوانن هیچ زەرەرێک 

 گومان تۆڵەیان لێ دەستێندرێتەوە.بە تۆ و وەزیفەی تۆ بگەیێنن و لە کاتی خۆیشیدا بێ

ەوە هەست پێ دەکرێ: یەهوود ( ئ193لە بەرجەوەندی و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە پیرۆزە )

ندازەیەک چوونە پێش تا و نەسارا، لە بەربەرەکانی و مەخالەفەتی خۆیان دەگەڵ پێغەمبەران بە ئە

کوشتنی هێندێک لە پێغەمبەران بە دەستی وان. و هەروا هێندێکیشـیان هێنـدە  ووەبسەری کێشا

ــا کــوڕانی خــود ا. ئەو دوو شــێوازە پــێ هەڵبــردن، تــاکوو گەیانــدییان بە مەقــامی خــودا و ی

یەهوود و نەسارا ئەوپەڕی هەڵەیی و گومڕاییەک بوو لەوانـڕا بەشـێکی دنیـای هەڵچوونەی پێ

 دایە بەر خۆ.

ڕاستە ئیسالم واتە عالەمی ئیسالمی: دەبێ باوەڕی وابێ خۆشەویستی پێغەمبەری بەشـێکە 

و تواناییـدا چـونکە ئەوە  لە ئیامن، بەڵم نە بەو ئەندازەی بگەیێندرێتە مەقامی خودا. لە زانسـت

کە ئینسان بکرێتە هاوبەشی خودا دە سیفەتدا، وەک توانایی زانسـتی نهێنـی و ... بـڕوانە لە شـر 

بیر خۆت بێانەوڕ )ئەی   م بَِرِب الَْعالَِمَّي كإِْذ نَُسِويی سوورەی شوعەرا و دەرس وەرگرە: 33ئایەتی 

  دڕکاردنە ەاوبەشای خاودای تەنیاا دڕ عیباادڕت و محەمەد( ئەو زڕمانەی کە عەبدا ، مەعبوودانی درۆیاا

ن حیکمەت و حەکیم هەنگاو بە هەنگاو بە هۆی کتێبەکـانی وەحـی خودای خاوە ئی اعە کردندا.

ــی ڕاســت ئەگەر ئینســان ئاســامن ــایین و ڕێ ــردووە لە ئ ــبەران ئینســانی خەبەردار ک ی و پێغەم

و ئەگەر چاوەکـانی دڵیشـی لێکنـێ کوێرکوێرینەی نەکا دەتوانێ بە سەر پردی قیامەتدا وەپەڕێ 

 گومانە تێدەکەوێ.ئەوە بێ

 ی بەقەرە:193کات هامنان دەدا بۆ بەرەوپیرەوە چوونی ئایەتی 
 138ئایەتی 



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

َسُن ِمَن اهّلِل ِصبمَغًة َوََنمُن َ ُ ََهبِدونَ ( 138) حم
َ
  ِصبمَغَة اهّلِل َوَمنم أ

ئیساقم و ئااایینی ئیساقمی پااێ ڕەنا  داڕشااتنی خاودا جااوانسین ڕەناگە، واتە ئەوەی خااودا 

ڕازاندۆتەوە جوانسین و پاکسین ڕەنگە لێی جیا مەبنەوە کە بە پێغەمبەرەکانیادا نااردوویەتی، 

جا ئایا ڕەنگڕێ انی کێ لە ئی خودا کاکس و جوانسە؟ ئینجا ئێاوە ئەی موساوڵامنینە ب اێن: ئاێمە 

 هەر بەندایەتی خودا دەکەین و هەر ئەویش دەپەرستین.

لە بەرجەوەندی ئەو ئایەتە ئەوە هەست پێ دەکرێ: کە ئایینی ئیسالم کردەوە و  نیتێک:تێڕوا

وشــوێنێکی تــایبەتی دانەنــاوە بــۆ هەڵواردن و جیــاکردنەوەی موســوڵامنان لە یەکــرت وەک ڕێ

ێ کە پێـی دەڵـێن شــر زەردیان داناوە کە دەبـێ هەمـوو مـاڵێکی تـێ هەڵکێ یگاورەکان، ئاوێک

کێشانە بە خەیاڵی خۆی ئەو ماڵە خاوێن دەبێـتەوە. ئەو کـردەوە ناپەسـند و )معمودیە( بەو تێهەڵ

 ناحەزە لە الی گاوران بە ڕەوا داندراوە.

 مانای )صبغة الله( رئاوڕدانەوەیەک وە سە

صبغة اللە واتە ڕەنگی خودا کە موسوڵامنان دەبێ بەو ەڕنگە خۆ بڕەنگێنن و وەڕازێنن. ئایا 

صـبغة »زانەکـان لەسـەر مانـای ئەو ەنگەدا چ بێ؟ دیارە قورئاندەبێ مەبەست و مەنزوور لەو ڕ 

 یە بۆچوونیان زۆرە، هێندێکیان ئاوڕ وەسەر دەدەین، کە ئەقڵ و زانست بە باشی دەزانن:«اللە

. خۆ ئەوە ڕاستە کە ئایینی ئیسالم خاوەن ڕەنگێکی بەتـایبەتی نیـیە وەک زەرد و سـوور و 1

ۆلە قانوون و بەرنـامەیەک کە پم و هەچی ئایینە بریتین لە سەوز و بۆر و... چونکە ئایینی ئیسال 

ــوێنی کەون و  ــێ و ش ــێ ب ــان پ ــن، باوەڕی ــایینە دەزان ــی ئەو ئ ــان بە ئەهل ــێ ئەوانەی خۆی دەب

وخولی ژیانیان لەوڕا دەس کەن بە هەڵسووڕان. ئەو یاسـا و بەرنـامەش لە ئیسـالمدا واتە چەر،

 تەوڕات و لە ئایینی عیساشدا واتە ئینجیل.قورئان و حەدیس و لە ئایینی مووساشدا واتە 

. مەنزوو لە صبغةاللە هێندێک کوتوویـانە ئـایینی ئیسـالمە، یـانی ئـێمەی موسـوڵامن بە 9

 ئایینی خۆ دەڕازێنینەوە.

شتێکە کە خودای مەزن ئینسانی لە سەر ئەو سـر . هێندێکیش کوتوویانە مراد لە صبغةاللە 9

ِ الَِِّت َفَلَر اَلَّاَس َعلَيَْهافِْلَر دروست کردووە کە فەرموویەتی  ش ێکی وا ساارواتە:  (36)روم:  َة اّللَّ

شتەش ئیقرار و قبـووڵ کردنـی دڵ و دەروونە کە سـر ئەو  کە ئینسانی لە سەر ئەو دروست کاردووڕ.

 خودا یەکە و بێ هاواڵە.

کـردنە  ەخەتەن. وهەروا هێندێکیش کوتوویانە مەبەست لە صبغةاللە دەو ئاینە ئیسـالمەدا 0
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 شت خەتەنە کردنە.سـر هەروەک لە زەمانی ئیباهیمدا بە عینوانی یەکێک لە سوننەتەکانی 

. هێندێکیش دەڵێن صبغةاللە ئاماژە وەالی ڕەنگ و کەیفیەتێکە کە دەنیشـێتە سـەر ڕوح و 1

 مەعنەوییەت.

، هەر بە کوردی و بە کورتی یەهوود و نەسارا ئیدیعای ڕەنگی تایبەتی ئایینی خۆیان دەکـرد

یەکەی دابێکی تایبەتیان بۆ خۆ دانابوو بە ناوی دین کە فـڕی بە سـەر ئـایینی وەحـیەوە نەبـوو. 

خوداش بۆ باتڵ کردنی ئەو دابە ناڕەوایەیان ئاگاداری دا بە موسوڵامنان کە بڵێن ئـێمە بە داب و 

ەی یەهـوود تەعاال خۆمان دەڕازێنینەوە، نیازێکامن بە ڕەنگ و دابی ئێو دەستوور و ڕەنگی باری

 سەیر کە. 193و گاور نییە. بۆ زێدەزانین تەفسیری کەبیر و تەفسیری تبیین الفرقان هەمان ئایە 

 گاور و جوولەکە چییان دەکوت؟

جوولەکە و گاورەکان دەیانکوت پێغەمبەران سەراپایان لە ئێمە بوون و لە ئێمەن. لە هۆزی 

ــاکەوێ. ئ ــووە و هەڵن ــک هەڵنەکەوت ــیچ پێغەمبەرێ ــەریاندا کە عەرەب ه ــوو دە س ەو هەواڵە ب

ْو نََصـارَىاكَوقَالُواْ لَن یَْدُخَل اْجَنََّة إَِلَّ َمن دەیانکوت 
َ
واتە کوتیاا : بەتەنیاا  (111)بقا:ة:  ...َن ُهوداً أ

ْو نََصـارَى َتْهتَـُدواْ كدووبارە دەیانکوت:  جوولەکە و گاور دڕچنە بەەەشات.
َ
 (135)بقا:ة:  ونُواْ ُهوًدا أ

شـەرمی و پاش ئەو هەموو بێ کەوێ.و دڕسوسوڵامنینە!( بنب بە جوولەکە یا  گاور تا ەیدایەت)ئەی م

دانیان بۆ چـابوون، ئەوجـار بە ئەدەبیەی نیشانیان دا، خودای خاوەن حیکمەت پاش مۆڵەتبێ

وَننَا ِِف اّلِل پێغەمبەر دەفەرموێ:  ُِتَآجُّ
َ
یاام  لەگەڵ ڕەو واتە پێیاا  بڵاێ ئەی ماحەمەد!: ئایاا دم قُْل أ

   دڕکە  لە کاری خودادا!

ڕەشی هەڵـگەڕاو نـووری زانسـتی لە گەیشتینە ئەو باوەڕە بەهێزە کە دڵی سەرەنجام هاتین 

دا، حەق و ڕاستی هەست پـێ ناکـا، وەک کـوێر ڕەنگـی زەرد و سـوور لـێکەوە ناکـا، دەدەس 

اکە بۆ دیتنی حەق شت ڕوونسـر شتدا بە نووری سـر چونکە ماڵی دڵ جێگای باوەڕە، ئەویش دە 

شتە لە ناو برا دەکەوێـتە سـەر بـاری جەهلـی سـر و قبووڵ کردنی حەق، جا ئەگەر هات و ئەو 

ی و الساری. جـا دەبـێ بڵێـین: پەنـا بە ڕۆیهیچی ناچێتە پاڵ بەغەیرەز هەوا و هەوەس و سەرە

 خودا!

 ی بەقەرە بۆ دەرخستنی ئەو ڕاستییانە:193ئەوجار دەچینە خزمەت ئایەتی 
 139ی ئایەت

َُتَآُجوَنَنا ِِف اهّلِل َوُهـَو َرُبَنـا َوَربُ ( 131)
َ
َمانُلَـا َولَ كـقُلم أ عم

َ
َمـالُ كـمم َونَلَـا أ عم

َ
مم َوََنمـُن َ ُ كمم أ
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 ُُمملُِصونَ 
ئەی پێغەمبەر! پێیان ب ێ بەو جوولەکاانە و کااورانە: ئایاا ئێاوە دەمەوریاامن دەکەد دەکەن لە 

هەڵبا اردووە لە نااو نەتەوەی  ی وەک محەمەدەملساتەفاکەوا پێغەمبەرێکا داکاروباری خودا

عەرەبدا، لە نەوەی ئیسامعیل کوڕی ئی اهایم، وە ئێاوە ئەو نزیکیەتاان لە خاوداوە یاا لە کاوێ 

پەروەردکااری ئاێمەش و ئێوەشاە. وەنەباێ هەر خاودای  دەپ کەوتووە! لە کاتێکا کە خوداوە

هەر بۆ ئەوالیە بێ، بەڵاکە کااکی و خ اپای  الیەک بێ، بەڵکە ئی هەموو الیەکە، وە میه ەبانی

کا دەوەی خاۆی دەکناێ و دەخاوا،  یهەر بە ک دار و ک دەوەیە، کاونکە هەر کەپ بەری کنااو 

ک دەوەی خۆمان بۆ خۆمانە و ک دەوەی خۆتاان باۆ خۆتاانە، و ئاێمە پااکین دەکەد خوداماان لە 

 ک دەوە و بی  و بڕوامانا.

هیواتان هەر بە باو و باپیر و پێشینەکانتانە، وا دەزانـن وا دیارە ئێوە ئەی جوولەکە و گاور، 

لە الی خودا سبەینێ تکاتان بۆ دەکەن و بە تکای وان ڕزگارو دەبێ، دەگەڵ ئەوەی ئێوە لە ڕێی 

 ئەو پێشینانەتان الوداوە!

بە کوردی و بە کورتی: گیانی ئایین خودا بە یەک زانین و ئیتاعەیە، بیـر و بـاوەڕی پـاک و 

اک و پاکە، هەر کاتێ دین و ئایین بێ گیان و حەیات بوو، واتە هەموو شتێکی بوو کردەوەی چ

ــــی ئەوڕۆ کە  ــــاو و ڕاو و درۆ و وەک زۆربەی خەڵک ــــاری و چ ــــتی و ڕیاک بە زاهیرپەرس

موسوڵامنەتییان هەر دە قاڵبی ناو بەتاڵی نوێژ و ڕۆژوو و هێندێک داو و باوی پێشیناندا دەبینن 

ور و هەستی عادڵنە نە لە دنیا نە لە قیـامەت بە ئـیامن و دینـی خـودا ئەوە لە الی ئەق  و شعو 

 ژمێردرێ.ناێتە ژمار و نای

و  یەتا ئێرە گاور و جوولەکەکان هەرایان لە سەر ئەوەی بوو دەیانکوت پێغەمـبەر هەر لە مە

درۆی گەورەوە نووسـابوون و خـوداش لێـی  ولە هیچ بەرە و هـۆز و قەبیلەیەکـی دی نیـیە، بە

 ا کردن کە درۆیە نەکەن. ئاشکر 

ئەوجار کە زانییان خەڵک بەقـا بە گـوفتەی خـودا دەکەن، نەک بە قسـەی وان، هـاتن لەو 

الیەوە سەریان هەڵدا بۆ کێشە و دەمەقاڵی. دەڵێن ئیرباهیم و ئیسامعیل و ئیسحاق و یەعقووو 

خـاتەوە، بە دووبارە خودا لەوەشـدا وەدرۆیـان دە .و کوڕانی یەعقووو جوولەکە بوون یا گاور

 ی بەقەرە کە نەختێک لەوە بە دوا دێ.910وەسیلەی ئایەتی 
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 کێشەی جوولەکە و گاور دەگەڵ موسوڵامن

 کێشەی ئەوانە واتە: جوولەکە و گاور دەگەڵ موسوڵامنەکان سێ شتە: تیوتیوەیەک:

ــبەرن لە مەن. 9 ــی پێغەم ــیلە کە هەچ ــزیکرتین بەو دەل ــودا نی ــێمە لە خ ــێن ئ . ئەوانە دەڵ

نیه لە سەر ئەساسی فەرموودەی باری دەڵێن: ئەو بۆچوونەتان درۆیە. چونکە نیزیکی موسوڵام

 لە خودا بە تەقوایە. و هەروا پێغەمبەران هەر لەوە نین.

. ئەوان پەرستنی مەعبوودان بە شێوەی هەتکی مەعبـوودی غەیـری خۆیـانە. بەو دەلـیلە 3

 وڕەتێکدا خودا خودای هەموو الیەکە.دەڵێن خودا هەر خودای ئێمەیە، خودای ئێوە نییە؛ دە سو 

. ئەوان نیزیکایەتی خۆیان لە خودا بەوە دەزانن کە پێغەمبەرەکان لە بەرەی خۆیانن، بەڵم 2

 چاکی خزمەت بە گەلە.پاکی و عەمەلدە واقیعدا نیزیکایەتی لە خودا بە دڵ

و ئیسامعیل و  درێژی دەکەن بۆ الی ئەوە دەڵێن: ئیرباهیمدووبارە گاور و جوولەکەکان دم

لەو ڕێـیەوە گـاورایەتی و  .ئیسحاق و یەعقووو و کوڕەکانی، جوولەکە بوون یـا گـاور بـوون

جوولەکــایەتی پــلە و پــایە و مەقــامی بەرز بــۆتەوە. ئەو قسەشــیان هەر درۆیە وەک قســەکانی 

دیکەیان. چونکە ناوی جوولەکایەتی و گاورایەتی لە پاش مووسا و عیسـا هـاتوونە ڕوو پەیـدا 

ــو  ــایەتی ب ــوون. وەک خــودای تەعــاال لە ئ ــی ئیرباهیمــدا ئەوانە نەب ی 995ون، خــۆ لە دەوران

ی بەقەرە کە مەڕبـووتە بەو بـابەتە، 910عیمراندا ئاماژەی وەال فەرموە. پاش بەیانی ئـایەتی ئالی

 عیمران دەکەین.ی ئالی95باسی ئایەتی 
 141ئایەتی 

(143 ) ِ رَاِهيَم َوإ
مم َتُقولُوَن إِنَّ إِبم

َ
َباَط أ ُقوَب وَاألسم َحـَق َويَعم َماِعيَل َوإِسم وم نََصاَرى قُلم اكسم

َ
نُوام ُهوًدا أ

ن  لَُم ِممَّ ظم
َ
ِم اهّلُل َوَمنم أ

َ
لَُم أ عم

َ
نُتمم أ

َ
أ
َ
َملُونَ كأ ا َتعم َهاَدةً ِعنَد ُ ِمَن اهّلِل َوَما اهّلُل بَِغافٍِل َعمَّ ََ  َتَم 

و یەعقوو  و کوڕانی یەعقوو  جوولەکە بوون.  یا خۆ دەڵێن: ئی اهیم و ئیسامیعل و ئیسحاق

ئەی پێغەماابەر پێیااان ب ااێ: ئایااا ئێااوە زانااات ن بەوە یااا خااودا؟! ئەی جااوولەکەینە! )خااودا لە 

. 2کتێبەکانوودا دوو شااهیدی داوە پاێش ئەوەی کە جوولەکاایەتی و کااورایەتی پەیادا باێ: 

. دواتا ین ئاایینی 1دووە باۆ عاالەم. ئایینی ئی اهیم ئایینێکی پاک و بێگەردە، خاودا هەڵیبا ار 

پێغەمبەران ئایینی ئی اهیمە، بەاڵم ئێوە ئەو دوو شاهیدیە دەشارنەوە و ساشای لێ دەکەن(. کێ 

لەو کەسە زاڵمسە کە شاهیدیەکی لە البێ کە لە خوداوە بێ ئەو شااهیدیە لە کتێبای ئاساامنیدا 

وەی دەیکەن و دەبێ بزانن و بزانادرێ خودا بێ ئاکا نییە لە ،بۆی باپ ک ابێ کەکی ساشاری دا

 کە پاداشی بە پێی ک دەوەیە!
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عیمران کە لەمەڕ نەبوونی جوولەکە و گـاور لە ی ئالی41نەختێک لە پێشدا کومتان ئایەتی 

زەمانی ئیباهیمدا نەبوون بەڵکە پاش مووسا و عیسا هاتوونەتە ڕوو، بـاس دەکەیـن ئەوە کـاتی 

  باس کردنی هات، ئاوڕی وەسەر دە:

ْهَل الْ 
َ
فَـَل َتْعِقلُـوَن  ِكتَابیَا أ

َ
نِزلَِت الَّوَراُة َواسنجِنيُل إَِلَّ ِمن َبْعِدهِ أ

ُ
وَن ِِف إِبَْراِهيَم َوَما أ  لَِم ُِتَآجُّ

ئەی خاوڕ  ک ێبەکا ! بۆچی ئێوڕ دڕگەڵ پێغەمبەردا کێشە دڕکە ؟ واتە ەێندێک ا  دڕڵێن )آل عسا:ان( (  64)

ەەندێکی دیش ا  دڕڵاێن دیاا  باووڕ. خاۆ لە کانە خاۆ ئێاوڕ دڕزانان کە تەوڕات و ئیرباەی  جوولەکە بووڕ 

ئینجیە دوای ماوڕیەکی زۆر لە سەردڕمی ئیرباەی  ەااتۆتە خاوارڕوڕ. باۆ مەگەر لە ەاۆش و بیرتاا  نیایە؟ 

 ئایینی ئیرباەی  ئایینی پیرۆزی ئیسەمە کە ئایینی ەەموو پێغەمبەرانی دیکەشە.

 ی بەقەرە136و  133، 136یەتەکانی ئائاوڕدانەوەیەک وە سەر 

دڵ دەڵێ دەبێ ڕازی ئەوەی چ بێ کە لە ئـاخری ئەو سـێ ئایەتـانەدا سـێ جـوملەی یەک 

 بابەت بە سێ قاڵب و لەفزی لێک جیا هاتوون؟ ئایا دەبێ چ ڕازێکیان لە ژێردا بێ؟

لە الی وان  زانان کەدیارە دەبێ بۆ وڵمی ئاوا ئایەتی پیرۆزی قورئان، بچینە خزمەت قورئان

 نەتیجە وەرگرین. ئەوانیش لەو بارەوە ڕا و بۆچوونی خۆیان ئاوا دەربڕیوە:

دا قسە لە ئیامن و باوەڕی بە خـودا و پێغەمـبەران و کتێـبە ئاسـامنییەکان 194. لە ئایەتی 1

کراوە، ئەو باسەش تەعبیرە لە تەسلیم و تەسدیق بە شێوەی نهێنـی و دەروونـی. کەوابـێ دەبـێ 

لیم و ئیسالم یەک بابەت و یەک نەژاد و یەک خانەوادەن، هەر بۆیەشـە لە ئـاخری بکوترێ تەس

ُْن َٰلُ ُمْسِلُموَن ئایەتەکەدا جوملەی  ََ  هاتووە. َو

دا قسە لە صبغةاللە کـراوە، واتە ئەوەش بـریتییە لە حـاڵەت و چـۆنیەتی 193. دە ئایەتی 9

ئەقــڵ و هەســتەی شــعوور  بــاری دەروونــی و نهێنــی. کە ئەوەش دەگەڵ دڵ و دەروون و

سەروکاری هەیە کە هەمووی دەبێتە عیبادەت و بەنـدەگی خـودا. کە ئەو عیبـادەتەش ڕەنـگ و 

ْـُن َٰلُ تەعاالی ناوە. جا بۆیە لە ئاخری ئایەتەکەدا جوملەی عیبادەت هـاتووە: زینەتی باری ََ َو
 َ،بِدوَن 

کانی ئەهلـی کتێـب هـاتۆتە یشـردا شک و گومانی عەقیدە و باوەڕی مو 193. لە ئایەتی 9

ْعَماَُلَا َولَ ڕوو کە لە ناو باغەڵی جوملەی 
َ
ْعَمالُ كَوََلَا أ

َ
دا سەری هەڵداوە. جا خودای مْ كْم أ

یکان دەستووری ئیخالسـی لە ئایینـدا شـرتەعاال بۆیە لە ئەسەری شک و گومان و تەردیدی مو 

ْـُن َٰلُ ُُمِْلُصـوَن بە موسوڵامنان دەدا و دەفەرموێ  ََ تـاکوو ئـایینی یەکتاپەرسـتی لە بـۆن و  َو
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 یکایەتی تەبرەئە و بەدوور بێ.شـرڕەنگی مو 

یواندرا کە هیچ کەس لە چاکەی سـرپاش ئەوەی کە بە گوێ جوولەکە و گاوردا درا و تێی 

یەکێکی تر لە ڕۆژی قیامەتا بەهرەمەند نابێ و هەرکەسیش بە داوی خراپەی یەکی دی لە قیامەتا 

هەر کەس باری کاری خۆی بۆ خۆی؛ جا بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی  پێوە نابێ، واتە

 ی بەقەرە:101
 141ئایەتی 

ٌة قَدم َخلَتم لََها َما  كتِلم ( 141) مَّ
ُ
ا كَسَبتم َولَ كأ ا كم مَّ لُوَن َعمَّ

َ
َ َملُونَ اكَسبمُتمم َوالَ شُسم  نُوام َيعم

حاق و یەعقوو ( دەستەیەک بوون ڕۆیاین ئەوانە)ی باپ ک ان لە ئی اهیم و ئیسامعیل و ئیس

بە ڕێی خۆیانەوە هەرکییان ک د بۆ خۆیان ب د و ئێوەش هەرکی بیکەن بۆ خۆی دەکەن لە کااکە 

و لە خ اپە. )واتە هەر کەسێ خۆی و ک دەوەی خۆی( و ئێوە بەرپ سیار ناین لە کا دەوەی وان 

نااک ن و ئەوانایش هەر وەک )واتە ئەکەر خ اپ بن ئێوە لە ک داری کااکی وان بەش و بەها ە 

 وەئ کەوایە هەر پشت بە خۆتان ببەسو نەک بە باو و باپی تان ئی اهیم و یەعقوو  و ..(

دا مانای ئەو ئایەتە پیرۆزەمان کردووە ولێکـداوەتەوە. لێـرەدا 190پێشرت لە تەفسیری ئایەتی 

ەمانی پێشوو لە دەسـتیان ئایەتەکە دووپاتە کراوەتەوە. تا بە چاکی بزانرێت کە پیاوچاکانی سەرد

نایە قازانج یا زەرەر بە کەس بگەیێنن، چونکە جوولەکەکان دەیانکوت بـاپیرانی ئـێمە پێغەمـبەر 

 بوون، بۆیە الی خودا فریامان دەکەون پشت بە شێخەکانیان دەبەسنت.

بە داخەوە ئێستاش هێندێک لە موسوڵامنە ساوا و نەزانەکان پشت لە خودا دەکەن پشت بە 

نیان دەبەسنت بەو هیوایە کە بە هیممەتی وان بچنە بەهەشت، چونکە وا دەزانـن کلیلـی شێخەکا

گومان ئەو جۆرە ئاکارە دنیا و ئاخرەت بە دەستی شێخەکانیانە، بۆیە پشتیان پێ دەبەسنت. کە بێ

 بە تەواوی بە پێچەوانەی قورئانی پیرۆزە.

 ئاوڕێک وەسەر خەیا  و ئاکار

روستە و ڕەوایە، بەڵم ئەوانە ئۆمەتانێکن کە پەروەنـدەی ئاکـار و وامدانا کە ئیدیعای ئێوە د

کردەوەیان پێچراوە و دانوشتاوە لە ڕۆژی خۆیدا خۆیان وڵمـدەرەوەی ئەعاملـی خۆیـانن، هەر 

ئێوە وڵمدەرەوەی ئەعاملتانن، کەوایە بـۆچی لە بـاتی ڕوو کـردن بە ئەعاملـی خـۆت، پـاڵ وە 

و پێیــان دەنـازن. چــونکە ئینســان دەبــێ بە خــۆی و بە  مێـژووی ڕابردووانــی خۆتــان دەدەنەوە

ئەعاملی چاک و پاکی خۆی بنازێ نەک بە ئەعاملی کەسانی خۆی، ئەو ئایەتە ئەگەر دوو جار 
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وەرد دراوەتەوە بۆوەیە دەرسی لێ وەرگیرێ. نەک وەک ئەو جوولەکە و گاورە خاوەن کتێبانە بە 

 ایەکی بێ بەهرەیە ڕەنجەڕۆیی پێ دەکوترێ.هیوای ئەعاملی غەیر القان درێژ کەن. ئەوە هیو 

 (: 141تێڕوانیتێک لە سیام و ناو ژووری ئەو ئایەتە پیرۆزە )

گومـان بـێ سـوود نیـیە بەڵـکە ئەو ئایەتە لە پێشدا هاتبوو، دووبـارە هـاتنەوەی لێـرەدا بێ

وەی ئامانجێکی لە بندا هەیە بە پێی هەڵسەنگاندنی ئایەتەکانیش دەبێ هەدەفـی دووبـارە کـردنە

 هەر ئەوە بێ: 

. هەردوو ئایە مەبەستیان ئەوەیە: ئەوانە )جوولەکە و گاور( لە شانازی کردن و ئیفتیخار بە 1

 ئابا و ئەژدادیان وەکەون.

( هەدەف تێگەیاندنی ئەهلی کتێب بـوو کە لەو فکـرە الدەن کە 190. دە ئایەتی پێشوودا )9

ئاگـاداری موسـوڵامنانە  101ەدا واتە ئایەتی ئیباهیم و ئەوالدەکانی یەهوودی بووبن. بەڵم دێر 

بۆوەی دە فکری خۆیاندا بن. بیر و بۆچـوونی بـاتڵی ئەهلـی کتێـب واتە جـوولەکە و گـاور لە 

بارەی ئیباهیم و حەوالدەکانی ئاوەژووتان نکـاتەوە لە فکـری موسـوڵامنەتیتان. چـونکە ئەوان 

 ئۆمەتێک بوون و ڕابردن، ئێوە لەمەڕ وان بەرپرس نین.

. دە هەر دوو ئایەتەکاندا هەدەف ئاگاداری و تێگەیاندنی یەهوودە، بەو جـۆرە: مـراد لەو 9

ائیلن لە سـەر ئەو ســر ئیدا ڕابردووەکانی بەنی190( بە ئۆمەت: ئەنبیان، و دە ئایەتی 101ئایەتە )

ائیل دەفەرمـوێ: سـەلەفی ئێـوە یەک ئـۆمەت بـوون و ڕابـردن. ســر ئیئەساسەیە خـودا بە بەنی

ەشتی وان ڕەبتی بە حاڵی وە نییە و نەداوە، بە قەباڵەی پاکی وان شانازی مەکەن چونکە سەرگوز 

کردوویانە بۆ خۆیانە، بۆ ئێوە نییە، ئێوە بۆ حاڵی خۆو بیر وەکەن و دەسبەرداری دژایەتی قورئان 

 و پێغەمبەری ئاخر بن.

پەرسـتان و تا ئێرە باس لە دروست کردنـی کەعـبە و پـاک ڕاگرتنـی بـۆ نـوێژکەران و خوا

یکەکان لە بابەت ئیباهـیم شـردەمەقاڵیی بوو دەگەڵ جوولەکە و گاورەکانی ئەهلی کتێب و مو 

 و کوڕانی ئیباهیم و هەروا ڕووگە )قیبلە(.

خودای تەعاال لە پێش کۆچ کردنی پێغەمبەر لە کەعبەوە بۆ مەدینە، ئەو پێنج فەڕزە نوێژەی 

وی کردنی کەعبە بە قیبلەی زۆر دە دڵـدا دێنـا و لە سەر واجب کردن. حەزرەتی ڕەسوول ئارەزو 

مانـگ  14دەبرد، چونکە لە پێشدا ڕووگەی باپیرە گەورەی خۆی بوو وەک ئیباهـیم بـێ. پـاش 

 مـحەمەدمانەوەی لە مەدینە خودا ئەو ئاوات و ئارەزووەی واتە بە ڕووگە کردنـی کەعـبە، بـۆ 
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ڕووگە گـۆڕانە نـاڕەزایەتی زۆری لـێ ی بەقەرە. ئەگەرچـی ئەو 100هێنایە جێ بە هۆی ئایەتی 

پەرستەکان. بەڵم خودای تەعاال لە سەر ئەساسـی کەوتەوە لە الیەن گاور و جوولەکەکان و بت

حیکمەتی خۆی پێش ڕوودانی هەر ڕووداوێکی تاڵ و ناشیرین پێغەمبەری بە سەبر و خۆڕاگری 

ئەو ڕووداوانەی کە ئاگــادار کــردۆتەوە بــۆ وەی زۆر نــاڕەحەتی و خەفەت نەچێــژێ لە ڕاســت 

ی 109ڕووبەڕووی دەبنەوە. ئێستاش بۆ دەرخستنی ڕاستی ئەو بابەتە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی 

 بەقەرە.
 142ئایەتی 

ِِت ( 142) ُْ ـم نُـوام َعلَيمَهـا قُـل هّلِلِ المَمشـاكَسَيُقوُل الُسَفَهاء ِمَن انلَّاِس َما َوالَُّهمم َعن قِبملَتِِهُم الَـّ ِر
رُِب  َتِقيمٍ وَالمَمغم ِدي َمن يََشاء إَِى ِِصَاٍط ُمسم  َيهم

)پاش ئەوەی پێغەمبەری خودا کۆچی کرد بۆ مەدیـنە تـا شـازدە یـا حەڤـدە مانـگ دەگەڵ 

موسوڵامنەکان ڕوویان کردە )مسجد االقصی( لە قودس. دیارە ئەو ڕوو تێکـردنە بە فەرمـانێکی 

کەعبە، ئینجـا خـوداش پـێش ئەوەی  خودا بووە بەڵم پێغەمبەر لە دڵەوە حەزی دەکرد ڕووبکاتە

ــامن، لە  ــل و نەف ــتە دی، ئاگــاداری دەکــاتەوە کە ئەو کەســانەی گێ ــۆ بهێنێ ــارەزوویەی ب ئەو ئ

پەرستەکان و دووڕووەکان بە گۆڕانی قیبلە دەکەونە تـانە و تەشـەر لێـدان و جوولەکەکان و بت

 ڕەخنەگرتن و دەڵێن: 

یەتەدا پاێش وەخات بە پێغەمابەر دەفەرموێات: بۆکی ئەوانە ەیببەی خۆیان کۆڕی؟ خودا لەو ئا

تۆش بەوانەی دەتخەنە بەر ڕەهێ ەی تی  و تانە ب ێ: هەماوو الیەک ڕۆژهەاڵت باێ یاا ڕۆژاوا، 

دا ڕوو بکا ێتە وێ، جاا هەر کەپ ەهەر ئی خودایە، خودا کۆنی سەز کا و بیهەوێ، دەستوور د

 یی دەکات.بۆ خودا ببوێت ئەوە خودا بەرەو ڕێگای ڕاست و دروست ڕێنام

 ئاگادارییەک

ئیشـارە جار ڕوو کردن دە بەیتوملوقەدەس هێندێک جار و وەرگەڕان بەرەو کەعبە هێندێک 

ــتە ــودا1 :وەالی دووش ــرادە و حەزی خ ــر ئی ــووڕی دەوڕان لە ژێ ــی 9یە دا. س ــۆ ئازمایش . ب

بەردەکەی  موسوڵامنانە تاکوو ساغ بێتەوە کێیە باوەڕی تەواوە بە پێغەمبەر و فەرمانی خودا. دەنـا

)بیت املقدس( واتە صخر،اللە خـۆی دە خۆیـدا لە بەردی دی بەئەرزشـرت نیـیە و هـیچ جـۆرە 

شتێکی تایبەتی وا نییە کە لە بەردی دی ژووراتر بێ پێی. و هەروا دار و بەردی کەعـبە وە نەبـێ 

جێگـا دە خۆیدا لە دار و بەردی دی بەئەرزشرت بن بەڵکە بە ئەمری پەروەردگار ئەو شوێن و ئەو 

ــاعەکەدایە.  ــراونە شــوێنی خوداناســی و خوداپەرســتی، قەداســەتەکەیان لە ئیت و ئەو شــتانە ک
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 نییە. نەسخدەشکرێ بکوترێ ئەو ئایەتە وڵمدانەوە بێ بۆ وانەی دەڵێن 

دڵ دەیهەوێ بە واقعی بزانێ )سوفەها( کێن؟ بیر و بۆچوون لە سـەر سـوفەها زۆرن بەڵم 

ئەوە بێ: هەرکەس لە بەرابەری دەلیل و بورهـان چـۆک دانەدا دەبێ بە پێی چەن بەڵگە سوفەها 

ئەو کەسە سەفیهە. وەک کافر کە دە بەرابەر قورئان و قسەی پێغەمبەران و قسـەی خـودا چـۆک 

کە بۆ خودا چـۆک  نادەن و بە ڕوودا نایەن ئەوە سەفین. چونکە لەوانە ڕاسترت و حەقگۆتر نییەدا

دنیـا وەپـێش ئـاوەدان کـردنەوەی ئـاخرەت بخـا ئەو  ، و هەرکەسیش ئاوەدان کـردنەوەیدادەن

ێی ا و وێران دەبێ پاش ماوەیەکی کەم کە وا بێ ئەوەی لڕو کەسەش هەر سەفیهە. بۆچی دنیا دە

، دەگەڵـی دەڕوا و وێـران دەبـێ، ئەویش و ئاوەدان کردنەوەی خەرج کرێ بۆ جوانی و ڕازانەوە

گران دەکا بە سـەریدا  یێریدا دانیشتووە واکەوابێ دەبێ بڵێین: ئاقڵ کەی بانی خانووی کە لە ژ 

دەسـتەپارە بڕووخێ و نەیەتەوە دەرێ لە بنیدا! زانایانی ئایینی کوتوویانە سـەفی ئەو کەسـەیە بێ

 بچێتە بازاڕی و بێ پارە ڕووکاتە شاری.

 ڕووگە )قیبلە( و ڕای زانایان

کـردن لە کــاتی وەسـەر تەعینـی شـوێن بە نـاوی قیـبلە واتە ڕووگە ڕوو تێ ئکاوڕدانەوەیەک

 عیبادەتی وەک نوێژ:

هێنانی نوێژ شوێنی ڕوو تێکردنی تەعـین دڵ دەیهەوێ بزانێ بۆچی خودای مەزن بۆ بەجێ

و مەعلووم کردووە؟ خۆ هەر کوێ ڕووی تێکرێ خودا زانا و ئاگادارە و لەوێیە! کە وایە دەبێ بۆ 

ووی تـێ بکـردایە!؟ ڕێی نەدابێ نوێژخوێن بە ویست و وازی خـۆی هەر کـوێی واز لـێ بـا، ڕ 

ئێمەش دەبێ لە وڵمدا بۆ البردنی تەمی ئیشـکال ڕوو بکەیـنە زانایـانی قورئـان. ئەوانـیش لەو 

بارەوە ئاوایان نەزەر داوە: هەچەن لەو بـارەوە ڕا و بۆچـوون زۆرە. بەڵم بە هێنـدێک نەزەر لێـرە 

 قەناعەت دەکەین لەوەی هەچی بۆچوونیانە ڕایگەیێنین:

وێ لە ڕاپەڕین و تێگەیشتنی ئینسانی دەبێ دوو هێزی مودریک و زانا . هەروەک دەردەکە1

ن: یەکیان هێزی ئەقڵ، ئەوی دیکەیان هێزی خەیاڵ. دیارە هێـزی ێدە قەوارەی لەشدا جێگیر کر

ئەقڵ ئەو بوونەوەرە ئەقاڵویـانە دەقـۆزێتەوە، واتە ئەوەی لە جـوغزی چوارچێـوەی ئەقڵـدا بـێ 

وەی بتـوانێ بە تەواوی ی خەیاڵ دەڕوانێـتە عـالەمی بـوون بـێدەرکی دەکا و دەیقۆزێتەوە. هێز 

بەرهەم دەس خا. بەڵم بە پەلە هاوار لە هێزی ئەقڵ دەکـا بیگـاتێ بـۆ قـۆزتنەوەی ئەو تەمـاڵ و 

بەجـێ دەگـاتێ و دەیقـۆزێتەوە. بە نەچیرە. جا چونکە ئەو دوو هێـزەش هەر بە یەکەوەن، دەس
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نیاز بێ، ئەو شتە کە دە عـالەمی نهێنیـدا بـێ، هێـزی کورتی کاتێ ناسینی شتێک بێتە ڕوو جێی 

ئەقڵ بە تەنێ ناتوانێ دەرکی بکا و بیخاتە ناو ماڵی زەینەوە. بۆ ئەو کارە هێزی خەیـاڵ دەبـێ بە 

هاوارەوە بێ فەورەن ڕەنگ و چۆنیەتی ئەو شتە وێنەبەرداری بکا و بیخاتە ناو ژووری زەیـنەوە و 

زی ئەقڵ بە تەواوی دەیهێنێ و دەیبا و هەڵگێڕ و وەرگێـڕی کە شوێن و کارگای ئەقڵە، لەوێدا هێ

 پێ دەکا و ساغی دەکاتەوە.

ی خۆیدا کە خۆگەیاندنە بە قۆنـاغی بەرزی هەسـتەی نهێنـی واتە تخۆ دیارە نوێژیه دە زا

بـوونی قەلـب و گومـان نیـازی بە تەواوی بە لەوێدواندن و مالقاتی زاتـی بـاری. ئەوەش بێ

الکردنەوەی خودا و دواندن و حازر کردنی دە ناو ماڵی دڵـدا. خۆ یەکهەستەی قەلب هەیە بۆ 

بـاڵوی و دوور لە هێـزی جا دیارە و حاشا هەڵنەگرە گەیش  بە قۆناغێکی ئـاوا سـەخت بە دڵ

بە کـوردی و بە کـورتی  (. 165، ل 3/8)تەرسی:ی کەبیا:، جئەق  و خەیاڵ نابڕدرێ و ناکرێ پێگەیشتنی. 

نوێژ بۆ گەیش  بە مەت ەو کە خودا دوانـدنە یەک شـوێن بـۆ مالقـات  دەبێ دە عیباداتدا وەک

 هێزی ئەق  و هەم هێزی خەیاڵ بـاڵودیاری کرێ. دەنا لە بێ شوێنی و بێ دیاریی شوێن، هەم 

 وگۆڵ ڕوو کاتە مەقسەد.دەبێ و هەم پەرێشان، نازانێ چۆن خۆ کۆ وەکا و گور 

ێن چاو دەکەوێ، چـاویه یەک هەدەف خۆ دیارە ئەوەش سابتە و حاشا ناکرێ دڵ وە شو 

الیەنە بـێ دەبـێ ، هەروا ڕوحی عیبادەت و خوداناسـی یەکتر ڕاو دەکا نەک چەند هەدەفچا

 هونەر شیخ عەتار کوتوویەتی:چونکە لە دوو الیەنیدا دوودڵی دێتە ڕوو، بۆیە خاوەن

ـــــک ـــــا ی ـــــز، ب ـــــمە بگری ـــــاشاز ه  روی ب

 یـــک دل و یـــک قـــبلە و یـــک ســـوی بـــاش
 

 و ژیر شەمسی تەبریزی لەو بارەوە ئەویه تیرئەندازی کردووە و دەڵێ:  وهەروا زانا

 دیـدم دو عـامل را یر کـردم یکـدَ ه دویی را چـون بـ

 یکی بیـنم، یکـی دانـم، یکـی گـویم، یکـی خـوانم
 

لەو مەیدانەدا خۆیان بۆ ڕاگیر نەکـراوە و ڕمبـازی خۆیـان نیشـان  و هەروا خاوەن هونەران

 داوە:

 کە هرچە دیدە بیند دل کند یاد و فریادز دست دیدە و دل هر د

 زنم بر دیدە تــــا دل گردد آزاد سازم خنجری نیشه ز پوالدــب

دەبێ ئەوە بزانین و بیسەملێنین: چاو کاناڵ و دەرک و دەروازەی هـاتنە ژووری دڵە، ئەگەر 
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یارە چاو شت وێنەبەرداری نەکا، دڵ ناتوانێ ڕاوی هیچ نەچیرێک بکا مەگەر شتی نهێنی، خۆ د

ال چاو و دڵ یەک ونوێژ خوێندن و ڕوو تێکردنی دە شوێنی مالقاتی خودا دەبێ یەک کرێ تاکو 

 بنەوە.

ال و با ئەوەش پاشقول نەدەین: زانایان کوتوویانە و ئەق یه قبووڵیەتی چاولێکنان دڵ یەک

ڵێک و کۆکردنەوەیە، بۆ خۆگەیاندن بە هەدەف، هەروەک گیاندارێک کە دەیهەوێ بازدا لە کەندا

وگۆڵنە بازەکە دەدا یا شوێنێکی بەرین. لە هەوەڵەوە خۆ وێک دێنێ و خڕ دەکاتەوە پاشان گور 

 ال کەنەوە و خۆ وێک بێنن جا باز دەن.و دەپەڕێتەوە. چاو و دڵیه هەمان ش ، دەبێ خۆ یەک

 شێخ بایەزیدی بەستام

شێخی نازدار بۆوەی بتوانێ زانای ناودار شێخ بایەزید بەستامی لەو بارەوە کوتوویەتی: ئەو 

ئامانجی خۆی بخاتە نـاو هەسـتی دەروونـیەوە، دە نـاو ژوورێکـی چکـۆلە بە نـاوی حـوجرە 

دادەنیشت دەرک و پەنجەرەی ئەو هۆدەی دەبەست و داخنـی و تەنـانەت کـون و کاژێرەکـانی 

بسیڕێنن. پاشان ئەگەر شەو بـا، چراشـی خـامۆش و خەفە  ردەخنین نەبادا سیسـرە و جڕجڕکە

دەکرد تاکوو نوور و هەستی چـرا نەدا لە نـووری چـاوی، بەو شـێوەیە چاویشـی لێـک دەنـان 

ئەوجار نوور و هەستی بە هەستی دڵی دەگێڕا بە شوێن یادی ئەڵاڵی مـوت ەق. تەواوی نـووری 

دەنـگ و ڕەنـگ و بێهاوتای ئەو خـودای بێشعوور و حەواس و ئەق ی بەرەو زاتی پاک و بێ

، دڵ و هەست و شـعوور دەکەوتـنە سـەر ئەو خەتە کە ئەوە خـودایە و وێنە وەگەڕ دەخستبێ

 دەگەڵی دەدوێن، بۆیە پیری خاوەن هەست و بیر فەرموویەتی: 

 حّق، بر ما بخند سـرّ گر نبینی  چشم بند و گوش بند و لب ببند

ــۆ  ــتی بەشــەر، ب ــا بە دڵ و دەروون و هەس ــا و ئاگ ــورتی: خــودای زان ــوردی و بە ک بە ک

ووگەی کردە یەک شوێن تاکوو لە کاتی دوان دەگەڵ گەورەی خۆی و خالقی هیوا نوێژخوێنان ڕ 

و هومێدی هەموو کات و سات و دەور و زەمانی خۆی بە کۆدڵی بـدوێ. لە قەولـی پێغەمـبەر 

( واتـه ئاگـادار بـه تـاکوو ده نـوێژدا بەوالوالدا إیّاَک و االلتفات فی الصلو، فأنَُّه هلَّکـةبڕوانە )

( ُهَو اختالٌس یَختَلُِسُه الشیطاُن ِمْن صالِ، العبدِ دڵت نەڕوا. ئەو گوفتەشی هەیە: )نەڕوانی. واتە 

 واتە ڕوو دێر و دەوێ کردن لە شەیتانەوەیە تاکوو لەو ڕێیەوە دەس بگەیێنێتە نوێژی عەبدی.

پاش دامەزراندنی ئەو نیزامە بەهێز و پتەوە کە هیچ شتێک بە لێهاتوویی خۆی و سەربەخۆ 

داو دەخـولێ و دەبـێ، بـۆ ڵـوەەهو نایەتە ڕوو، بەڵکە هەمووی بە دم ئیـرادە و حەزی نەهاتووە 
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منوونە قیبلە لە خۆوە پیرۆز نەبوە و نەبووەتە ڕووگە بەڵکە لە خوداوە ئەو ئەرزشـەی پـێ دراوە. 

خـۆش کـراوە. بە کـورتی و بە کـورتی گوڵ لە خوداوە جـوان کـراوە، ڕیحـانە لە خـوداوە بۆن

ــیەت و چــۆنیەت ــاو و زەوی. چــۆنیەتی کەیف ــاوگۆڵ لە خــوداوەیە. نە لە ئ ی دار و دەوەن و گی

 بوونی لە خوداوەیە بۆ ئینسان، نەک لە خۆیانەوەیە.حەیوانات و حەمایەت

ئەوجار خودای تەعاال دەگەڵ گەلی ئیسـالما دەدوێ و دەکەوێـتە بـاس، لەمەڕ ئەو ڕێـز و 

هەر بـۆیە ڕووگەی تـایبەتی بەخشـی بەو  ئیکڕامەی کە بۆ ئینسان قایلە زیاد لە بوونەوەری دی.

 ی بەقەرە:912بەرەیە. بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 143ئایەتی 

ِ كوَ ( 143) ًة وََسًطا ََِّ كَجَعلمَنا كَذل مَّ
ُ
اِس َويَ كمم أ ـَهَداء لََعَ انلَـّ َُ مم كوَن الرَُّسـوُل َعلَـيم كـونُوام 
ِهيًدا َوَما َجَعلمَنا المِقبملََة  ن یَنَقلُِب لََعَ َعِقَبيمـِه كالَِِّت ََ لََم َمن یَتَّبُِ  الرَُّسوَل ِممَّ نَت َعلَيمَها إاِلَّ نِلَعم

ِیـَن َهـَدى اهّلُل َوَمـا كنَتم لَ اكَوإِن  اِس كَن اهّلُل ِلُِضـيَ  إِیَمـانَ اكبِـرَيةً إاِلَّ لََعَ اَّلَّ مم إِنَّ اهّللَّ بِانلَـّ
ٌٌ رَِّحيمٌ   لََرُؤو
نە! ئێمە ئێوەمان کێڕاوە بە کەسانێکی خاوەن بی  و بااوەڕی ڕاسات و میاانەڕۆ، ئەی موسوڵامنی

نەک وەک ئەوانەی کەوا دەزانن مەبەسات لە ئاایین وازهێناانە لە خۆشایەکانی دنیاا، وە نەک 

وەک ئەوانەش کە هەموو خەمێکیان هەر بۆ کۆک دنەوەی مااد و ساامانی دنیاایە. بەڵکاوو تاا 

ەوەی خەڵکانێااک کە ئایینیااان لە ئااایینی ئێااوە جیاااوازە و ئێااوە بباانە شاااهید لە سااەر کاا د

پێغەمبەریش ببێاتە شااهید لە ساەر ئێاوە. ئاێمە ئەو ەیاببەی کە لەمەوپاێش لە ساەری باوون 

کۆڕیامن بە ەیببەیەکی دی تاکوو دەرکەوێ کێ وەشوێن پێغەمبەر دەکەوێت و کێش وە شوێنی 

و ەیببە کۆڕینە ڕووداوێکی ەورپ و ک ان ناکەوێت و لە باوەڕەکەی پەشیامن دەبێتەوە. بەڵێ ئە

بووە. بەاڵم نەک لە سەر ئەوانەی کە ئیامنداری تەواو بوون و ڕاساتیەتی ڕێگاای خودایاان باۆ 

دەرکەوتبوو. خودای مەزن ئیامن و باوەڕی ئەوانە زایە ناکاات و خااوەنی بەزە و شاەفەەەتێکی 

 ئەژمارە.بێ

گومان زانینی خودا هیچ مەرز و اکوو بزانین. بێخودا لەو ئایەتەدا دەفەرموێ )لنعلم( واتە ت

سنوورێکی بۆ نییە و هیچ شتێکیش نییە خودا نەیزانێ و لێی بزر بێ، خۆ تێکەڵو کردنی خـودا 

لەو ئایەتەدا دەگەڵ زانینی پێغەمبەران و هاواڵەکانی وەکوو ئەوە وایە کە کەسێک باش بزانـێ کە 

دەرنـاچێ بەڵم بە لێـژنەی ئیمتیحـانی شـاگردەکە  شاگردێک هیچ نازانێت و لە تاقی کردنەوەدا

دەڵێ: با پرسیاری لێ بکەین تـاکوو بـزانین دەردەچێـت؟ ئەو کەسـە کە دەڵـێ بـا بـزانین، خـۆ 
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مەبەستی خۆی نییە، بەڵکوو مەبەستی ئەوەیە ئەندامانی لێـژنەکە ئەو ڕاسـتییە بـزانن. منـوونەی 

 بەرز هەر بۆ خودایە.

 (:143ی ئەو ئایەتە )تێڕوانیتێک لە سیام و دەروون

 )امة وسطا(

نەی هەڵبـژاردە لە اخودا کە دەفەرموێ ئێوەمان کردە ئۆمەتێکی وەسەت، واتە بە گەلێکی می

ناوەندی توندی و بەرەڵاڵیی )افراط و تفـریط(دا هەروەک جیـاوازی لە ناوەنـدی ڕۆژهەڵت و 

 وربەخۆشـامن دانـێ ڕۆژئاوادا یانی هەر وەک ڕێنونیامن کردن بۆ ڕێی ڕاست، ڕووگەیەکی سە

کردووشامنن بە گەلێکی میانە، تاکوو ببـنە چـاوەدێر بە سـەر مەردمەوە و هەر وا تەرازووی داد 

هەڵوەسن لە ناو گەلدا و بنب بە پێشەنگ و پێشڕەو و چاولێکراو بۆ هەموو گەالنی دی، بۆ ڕێی 

پێغەمـبەرە، بـۆ  راستی ژیان. و هەروا پێغەمبەریش چاوەدێر بێ بە سـەرتانەوە چـونکە دواتـرین

بەرەی ئادەمی تا دنیا هەیە، و هەروا یەکەمین سەرمەشقە لەو ڕێیەوە کە ڕووناکی ئـایینی بە ئێـوە 

 گەیاندووە و هەروا لە ئێوەشڕا دەبێ بە هەموو دنیا ڕابگا.

اوە بە ئێوە، دەبێ گەلێکی وا بن میـانەڕەو لە بیـر و باوەڕیشـا شـر ئەو ئایینە بەخ بە پێی یاسا

، ئەوەندەش بڕواننە گەشەی گیان و حەیـات و لەش دەی دەڕواننە خزمەتی جەستە وواتە ئەوەن

 اف و زیادە بەر خۆدان.سـر ڕێی نەدەن تەرازووی لەش و گیان السەنگ بنب، بە هۆی ئی

ةى َوَسطىا واتە ئاگادار بە سەر ئاکـار و ڕەفتـار و کـردەوەی گەالنـی ڕابـردوو، و هەروا  أُمَّ

ا بۆ داهاتوو. هەرکەس بە وردی و ژیرانە بڕوانێتە مێـژووی گەالنـی حاڵی کراو بۆ وەی چی بک

ڕابردوو، دەزانێ و بۆی دەردەکەوێ کە لە دوای کۆچی دوایی پێغەمبەر سەت سـاڵی نەخایانـد 

کە ئیسالم و ئیسالمیەت خۆی گەیاندە ئەوسەرەو سەری دنیا واتە عـالەم بەرەوپیـری دەهـات و 

رتی تا کوو سنووری وڵتی فەڕانسە و هەروا لە ڕۆژهەڵتەوە تەنانەت لە ڕۆژئاواوە دایپۆشی و گ

دایە بەر خۆی تا گەیشتە چـین و بوخـارا و لە ئیسـپانیادەوڵەتێکی پێـک هێنـا و زانسـتگای بـۆ 

کردنەوە کە بەبێ جیاوازی قوتابی موسوڵامن و گاوری تێـدا جـێ کرابـوو. ئەگەر بەو شـێوەیە 

دابوو نەخشەی بۆ کێشـابوو، ڕێبەرێکـی دادوەر و  ئیسالم بڕۆیشتایە پێش، وەک قورئان سوژەی

دادپرس ڕێبەری بکردایە، و تەرازووی دادی بە واقیعی هەڵوەسیبا و ڕێگای نەدابا جیـاوازی لە 

و حەلە بە بەناو عالەمدا حکوومەتی بکردایە و دروست بە پێی یاسای قورئان ڕەفتـار بکـرایە، ئە

 یەکجاری گەل ڕزگاری دەبوو.
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ــان و بەڵم بە داخەو  ــۆ ڕاوی ئینس ــامە ب ــراوەتە دێوج ــالم ک ــایینی ئیس ە هەروەک ئەوڕۆ ئ

قورئانیش کراوەتە گورزی دەستی زۆرداران بۆ سـەر و گـوێالک تـێ کـردنەوەی بەرەی الواز و 

 هێز، ئیسالم مافی چاوەدێری بە سەر کەسەوە نەماوە.بێ

ی بەشەر بـۆتە دڕین و سووتاندن و تۆقاندن و هەتکی حورمەت و کەڕامەتسەربڕین و زگ

 باو و دیاردەی دەستی دەستەڵتداران، لە ژێر پەرچەمی پەڕۆی )ال اله االّ اللە(.

دەگەڵ  ئایینێکی میانەیە بە تەواوی محەمەدبە کوردی و بە کورتی دینی تۆ ئەی پێغەمبەر 

شت یەکە و یەک دەگرنەوە. وەک ئایینی یەهوود نییە سەرەڕۆ و سـەختگیر بـێ کە بە سـر ئایینی 

ی ئەو سەرەڕۆیە و الساریانەی گەلەکەی تووشی بە تووشی ئەو هەموو نەدامەتیـانە بـوو کە هۆ 

قورئان بەیانی فەرموون. و هەروا وەک ئایینی مەسیحیش نـاچێ کە فیـدای پەسـتی کـراوە واتە 

 یکایەتی. شـرپەیڕەوەکان لە ئەسەری ئەو الساری و خۆگۆڕانە گەیشتوونە زەلکاوی مو 

و حەکیم بە هۆی ئەو ئایەتە هەم میـانەڕەوی ئـۆمەتی ئیسـالمی خودای خاوەن حیکمەت 

ڕاگەیاند هەم میانەڕەوی ئایینی ئیسالم. جا دەبێ بە پێی ئەو پەیـامەی بـاری هەچـی ئیامنـی بە 

خودا و بە ئایینی ئیسالم هەبێ دەبێ میانەڕەو بێ لە هەموو شتەکانی ژیانی باوەڕی، ئەخالقـی، 

 ەبەر کردن.تەنانەت خواردن و خواردنەوە و د

ــاِس كِلَ دڵ لە بەراوەرد و هەڵســەنگاندنی جــوملەی  َ اَلَّ ََ ــَهَداء  ــواْ ُش ــێ و  ونُ دادەمێن

ڕادەمێنێ، واتە چۆنی قبووڵ کەین ئۆمەتی محەمەدی کە ئاگای لە ئاکـار و ڕەفتـاری ئۆمەتـانی 

ئـایەتە  ڕابردوو نییە و دەشتوانێ شاهیدی بدا لە سـەر کـردەوە و باوەڕیـان!؟ خـۆ دیاریشـە ئەو

کەالمی خودایە و شک لە ڕاستی ئەودا نییە. زۆر بێر و بەوێـدا دڵ بە چـرای ئەقـڵ و زانسـتەوە 

دەسـتی  یسووڕاوە لەوەی زیاتر کە دڵی پـێ دامەزرێ دەسـتی نەکەوت و چـاوی نەکـرد ئەوە

 کەوت ئەوەیە:

و زانایە.  ئۆمەتی ئیسالم بە وەسیلەی قورئان بە سەر بەسەرهاتی ئۆمەتانی ڕابردوودا ئاگادار

ئەو شاهیدیەشی شاهیدی ئیامن و باوەڕە نەک هەموو تاوان و چاکە و خراپەیەک، کەوابـێ هەم 

پێغەمبەر هەم ئۆمەتی دەتوانن بە پێی خەبەردانی قورئان شاهیدی لە سەر ئەسڵی کاری ئۆمەتانی 

رەت. بـۆ ی و ڕۆژی ئـاخیئاسـامنڕابردوو بدەن کە باوەڕییە بە خودا و پێغەمبەران و کتێبەکـانی 

 .119-111، ل 9/0زێدەزانین بڕوانن لە تەفسیری کەبیر، ج 
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 دانشاهیدی

بە پێویست زاندار ئەوەش پاشقول نەدرێ: کێن ئەوانی دەتوانن لە ڕۆژی قیامەتـدا لە سـەر 

کرداری ئینسانی شاهیدی بدەن؟ چون باسەکە باسی شاهیدییە، دەبـێ بزانـدرێ ئەو شـاهیدانە 

 کێن؟

دانیان پـێ ڕێگـای شـاهیدی چکوار تکاقمێی دەالیلی قورئانی کوتوویانە زانەکان بە پقورئان

 دراوە لە سەر خێر و شەڕی ئینسانی:

ــدانی حە1 ــۆ مەی ــاتی حــازربوونی ئینســانی ب ، دەگەڵ ئەو شـــر. ئەو فرشــتانەی کە لە ک

فرشتانەی کە لە سەر کردار و گوفتار و ئاکاری شاهید بوون. وەک )سـائق: لێخـوڕ(، )شـهید: 

َعَها َسائٌِ، وََشـِهيٌد كُّ وََجاءْت سەر ئەو(.  حازر لە واتە لەو ڕۆژڕدا )قیاامەت( ەەر  (21)ق:   َنْفب  مَّ

َوإِنَّ یـا دەڵـێن  ئینسانێک دڕگەڵ ڕێنوێنیانی ررش ە وڕک )سائق و شەەید کە ناوی دوو ررش ە ( دێت.
  (16-12)انفطار:  وَن َيْعلَُموَن َما َتْفَعلُ  تِِبَّي اكَراًما ك ْم َلَافِِظَّي كَعلَيْ 

ونُـواْ ُشـَهَداء كِلَ . پێغەمبەران شاهیدی دەدەن لە سەر خێر و شەڕی ئینسانی بەو دەلیلە 9
َ اَلَّاِس َويَ   لە پێشدا مانای لێ دراوەتەوە. (183)بق:ة:  ْم َشِهيًداكوَن الرَُّسوُل َعلَيْ كََ

َهَداءَوِِجَء بِاَلَِّبيِ . ئەنبیا و شاهیدان بەو دەلیلە: 9 کاتێ مەیدانی مەحشاەر  (03)زم::  َّي َوالشُّ

ئامادڕ کرا و بە نووری باری ڕووناک کرا، و ناامەی عەمەل خارایە دڕسا ی خااوڕ  عەمەال ، پێغەمابەرا  

  شاەیدا  دێندرێن بۆ شاەیدی دا  لە سەر کرداری وا .

ن ئینکـار و وقول، چونکە لەوێـش هەیە ئینسـا. ئەندامی لەش وەک دەست و الق و قاچ0

ە. جـا لەو نحاشای تاوان لە خۆی دەکا و تەنانەت دە حەولی وەدرۆ خستنەوەی پێغەمبەرانیشدا

کاتیدا ئەندامی لەش بۆ شاهیدی دان لە سەریان دێندرێنە مەیدان و وەقسـە دەخـرێن و زاریـش 

فْوَ مۆر دەکرێن تاکوو لە قسە کردن بکەون. بەو دەلیلە: 
َ
َ أ ََ یْـِدیِهْم كاِهِهْم َوتُ اْْطَْوَم ََنِْتُم 

َ
لُِمنَا أ

رُْجلُُهْم بَِما 
َ
ئەو ڕۆژڕ مۆری بێدڕنگی دڕخرێ ە سەر زار و، دڕسات وڕ  (05)ی :  ِسبُوَن كنُوا یَ اكَوتَْشَهُد أ

   .دڕدا الو شاەیدی لە سەر کردڕوڕ و کردار ، وقسە دڕخرێن
 

امن گەڕا بە فەڕز، بـۆ هەروەک زاندراوە پێغەمبەر پاش ئەوەی نوێژ لە سەر خۆی و موسـوڵ

دانی ئەو فەڕزە ڕێزدارە وەک پێغەمبەرانی پـێش خـۆی ڕووی دەکـردە بەیتوملـوقەدەس، ئەنجام

گەورەی خـۆی واتە ەبەڵم دە نهێنی ناو دڵیدا حەزی ئەوەی دەکرد کە ڕوو بکـاتە ڕووگەی بـاپیر 
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م بۆ نوێ کردنەوەی ئیباهیمی خەلیل کە بە بابی پێغەمبەران ناوبانگی دەرکردبوو چونکە ئیباهی

ئایینی ئاسامنی هاتبوو و هەروا کەعبەش دەسکردی ئەو بوو. دیارە کۆنرتین قیـبلەیە لە دنیـادا. 

ــاواتی ئەوەی  ــڕیە ئاســامن و بە دڵ ئ ــارەزووی دەب جــا بە هــۆی ئەو شــتانە بە زۆری چــاوی ئ

ایەتی دەخواست لە خودا کە قیبلەی بۆ بگۆڕێ بە کەعـبە. بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت ئـ

 ی بەقەرە:100
 144ئایەتی 

هِ ( 144) َماء فَلَُنَوِلَنَّ  كقَدم نََرى َتَقلَُب وَجم َهـ كِِف السَّ ـِجِد  كقِبملًَة تَرمَضاَها فََوِل وَجم َر المَمسم ـطم ََ

َرَاِم وََحيمُش َما 
م
تُوام الم كهَ كنمُتمم فََولُوام وُُجواْل وم

ُ
ِیَن أ رَ ُ َوإِنَّ اَّلَّ طم ََ َـُق ِمـن َلَ  ِكَتابمم 

م
نَُّه اْل

َ
لَُموَن أ عم

َملُونَ  ا َيعم ِبِهمم َوَما اهّلُل بَِغافٍِل َعمَّ  رَّ
ووش و کێڕانای کەعابە سا  بەڕاستی ئێمە دەتبینین ڕوو ک دنە ئاسامنت و کاوەکاوت بۆ هاتنی 

بە ڕووکە، وا ئەوجار ڕووت دەکەیانە ڕووکەیەک کە بۆخاۆت هەم پەساەندت کا دووە و هەم 

وە. )ئەوجاار خاودا بەتاایبەتی دەساتوور دەدا بە پێغەمابەر بە ڕوو تێکا دن دە ئارەزووت ک دو 

مسجد الح ام دەفەرماوێ(: لەمەوال لە ناوێ دا ڕوو باکە باۆ الی مساجد الحا ام کە کەعابە لە 

ناوەڕاستی سەسارەکەیدایە. )پاش فەرمان دان بە پێغەمابەر بە ڕوو تێکا دن لە مساجد الحا ام 

ئێاوەش لە ناوێ دا ڕوو باکەنە کەعابە دەفەرماوێ(: ئێاوەش ئەی  دەفەرموێ بە موسوڵامنان کە

موسااوڵامنینە لە هەر الیەک بااوون لە نااوێ دا ڕوو بااکەنە الی ئەو ماازکەوتە. )ئەوجااار ئاااوڕ 

اوەن کتێبەکااان، بەراناابەر بەو ڕووکە تااازەیە و دەفەرمااوێ(: ئەوانەی کە خاادەدرێااتەوە سااەر 

ە( دەزانان کە ئەو ڕووکە کاۆڕینە شاتێکی نامەی خودایاان پاێ دراوە )واتە کااور و جاوولەک

دروست و ڕاست و ڕەوایە لە خوداوەیە، کونکە دە کتێبە ئاسامنیەکانیانا باپ ک اوە و دەشازانن 

کە کەعابە ڕووکەی ئی اهاایم و نەوەیەتاای و مااحەمەد و کەلەکەی لە نەوەی ئی اهاایمن. بەاڵم 

ئاکااا نیاایە لەو کاااو و ە و بێئەوان بە کااوی کاااوەڕاو و درۆ سااەی ی دەکەن و خااوداش ئاکااای

 ڕاوەی دەیکەن دەربارەی کۆڕینی ئەو ڕووکەیە.

 سووکەئاوڕێک

بەڵێ، ئەوە حاشاهەڵنەگرە کە خاوەن کتێبەکان زۆر چاک دەزانن کە ئەو ڕووگە گـۆڕینە لە  

، لە سفری تثنیە(دا دەفەرمـوێ: خـودا هـات لە 99خوداوەیە، چونکە لە تەوڕاتدا لە )اصحاحی 

کی بۆ دانەوە، لە سەعیر و شەوقی باڵو کردەوە لە شاخی فاران. ئەو ئایەتە تەوڕاتە سیناوە ڕوونا

چـونکە خـودا تەوڕاتـی نـاردۆتە  مـحەمەدمزگێنی دەدات بە پێغەمبەریەتی مووسا و عیسا و 
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خوارەوە بۆ مووسا لە کێوی توور کە لە سینایە و ئینجیلی ناردووە بۆ عیسا لە شاخیر سـەعیر لە 

ــی نا ــۆ ە و صـــر دێ ــاردووە ب ــانی ن ــاران کە لە مەکــکەیە، بە الی  مــحەمەدقورئ لە شــاخی ف

موسوڵامنەکان و گاورەکان و جوولەکەکانەوە. و هەروا پێغەمبەریش بە تەمای خاوەن کتێبەکـان 

پەرستاکانا بڕوا بەو قورئانە بێنن چونکە ئەوان نامەی ئاسامنی و پێغەمبەریـان بوو کە لە پێش بت

 پەرستەکان نەیاندەزانی ئەوانە چین.بەڵم بت لەوە پێش بۆ هاتووە،

 تێڕوانیتێک لە ناوەرۆک و سیامی ئەو ئایەتە:

ئارەزوو و ئاواتی پێغەمبەر لە بابەت گۆڕینی قیبلە لە بەیتوملوقەدەسـەوە بـۆ کەعـبە لە بەر 

ئەوەی نەبوو کە بڵێن بەیتوملوقەدەسـی نـاخۆش دەویسـت بەڵـکە بە دڵ خوازیـاری ڕووگەی 

و، هەروا لەوالیەشەوە بەیتوملوقەدەس وەک قیبلەیەکی نەژادی و ئیرسی هاتبوو ڕوو تایبەتی بو 

لە ناو عالەمی ئەو سەردەمیدا لەو ڕووەوە ترسی ئەوە دەهاتە پێش کە وا گومان بکرایە لە بوونی 

بەیتوملوقەدەس بە قیبلەی ئۆمەتی محەمەدیش، ئایینی ئیسالمیش ئایینێکی نژادییە، جا بـۆ وەی 

گومانە بڕەوێ لە سەرچاوەی دڵـی گەلـی ئیسـالم ڕووگە لە بەیتوملوقەدەسـەوە گـۆڕا  ئەو تەمە

بەرەو کەعبە، سەرەڕای ئەوەش یەهوودییەکان تانە و تەشەری زۆریان دەهاویشتە موسوڵامنەکان 

بەوەی. پێیان دەکوتن: ها ئایینی ئێوە سەربەخۆ و موستەقیل نیـیە، بەڵـکە بەشـێکی کە ڕووگەیە 

 ە قیبلەی ئێمە کە بەیتوملوقەدەسە. اوەتەوە بسـر بە

بە کــورتی هــۆی گــۆڕانی ڕووگە زۆرن بەڵم ئەوانەی کە زۆر بەرچــاون ئەوانەن، جــگە لە 

 اری باری:سـر ئە

 .ئارەزووی سەربەخۆیی قیبلەی ئۆمەتی، 1

 . ترس و گومانی نەژادی ئایینی ئیسالم9

 . ئارەزووی زۆری حەزرەت بە ئیباهیم و ئاسارەکانی9

یکەکانیش خۆشەویسـتی و شــرکۆنرتین مەرکەزی تەوحیـد بـوو و تەنـانەت مو  . کەعبە0

 عەالقەیان پێی بوو.

جگە لە هەموو ئەوانەش خودا بۆ وەی بەرگری بکا لەوەی گەل وا خەیـاڵ نەکەن کە قیـبلە 

ــبە، بە  ــاتە کەع ــتوور دا ڕوو بک ــبەری دەس ــدا کە بە پێغەم ــبەرە، بە دووی ئەوەی ــایبەتی پێغەم ت

دەستوور دا کە ڕوو بکەنە کەعبە تا ئەوە بێتە جێ کە کەعبە قیبلەی هەمووتـانە:  موسوڵامنانیشی

 پێغەمبەر و ئۆمەتی ئیسالم.
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 وردبوونەوەیەک

دیــارە هەر وەک لە مانــای ئــایەتەکەڕا دەســتامن کەوت بە کــۆدەنگی قیــبلەی موســوڵامن 

و بە قیـبلە نـایەتە کەعبەیە، مسجد الحرام کە کەعبە لە ناوەڕسـاتی قەراری گرتـووە قیـبلە نیـیە 

حیساب. بەو شێوەیە ئەگەر کەسێک لە کاتی نوێژدا بە غەیرەز کەعبە ڕوو بکاتە شوێنێکی دیـکە 

نوێژەکە نایەتە ژمار و بەتاڵ دەردەچێ. کەوایە بۆچی خودای تەعـاال لە بـاتی ئەوەی بفەرمـوێ: 

َشـطَْر الَْمْسـِجِد  كفََولِّ َوْجَهـلە ئیشکال و گومان خاڵی بێ فەرمووی:  ی)شطر الکعبة( بۆوە

نـی عیبـادەتەکە وەک نـوێژ در کبەجـێ جێەوتوو لە سەر سـر ئەودەم خەیاڵی بزۆز و نە الَْحرَامِ 

دەکەوتە دڕدۆنگی لەمەڕ ئەو کەسانەی کە لە چۆڵ و وڵتانی دوور بێ وەسیلە و نیشانەی قیـبلە 

 ین یان نا؟کە ئایا ڕوومان بە دروستی کەوتۆتە ڕووگەیەی کە خودا بۆی تەعین کردوو

الَْمْسـِجِد نج و بەرجەوەندییە کە خودای تەعاال لە باتی )الـی سـر و هەروا دووبار جێگای 

(؟ ئەوە دێرەدا خودای تەعاال بەرفراوانی و ئـاواڵەیی َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرَامِ ( فەرموویانە )الَْحرَامِ 

)شـطر(ی بە کـار هێنـاوە دە ڕووگەی دە نەزەر گرتووە بـۆ موسـوڵامنان بەو دەلـیلەڕا دیـارە کە 

ئایەتەکەدا چونکە )شطر( هەم بە مانای پایە و بەشێکی تەواو و هەم بە مانای ال و تەڕەفی شت، 

جا لە سەر ئەو ئەساسە نوێژخوێن پڕ بە باوەشی خۆی قیبلەی خۆیەتی، بـێ دوودڵـی بـا نـوێژ 

 بخوێنێ.
 

تە، هەچەن خـاوەن کتێبەکـانی ئەو تێڕوانینە پێویسـ 101بۆ پێشوازی و بەرەوچوونی ئایەتی 

پەرسـتەکان زۆریـان هەڵـدا و پێیـدا و السـاری دەنوانـد و ئاسامنی واتە یەهوود و گـاور و بت

 پێغەمبەریش دەکەوتە سەخڵەتی و ناڕەحەتی ئەوەی: چۆنیان بێنێتە سەر ڕێ.

 هەتا ئەو ڕۆژەی ڕووگە )قیبلە( گۆڕا، جوولەکەکان و گاورەکان کەوتنە چاووڕاو لەمەڕ ئەو

پێزی فـڕ و فێڵیـان هەوڵیـان وەگەڕ دەخسـت بـۆ وەی دڵـی قیبلە گۆڕانە و بە تەواوی هێزی بێ

خەبەر لەوەی ال کەعبە بەرگری بـکەن بەڵم بـێ ئاوەژوو کەنەوە لەو ڕوو تێکردنە بۆموسوڵامن 

شتێک خودا بیکا و بیهەوێ ببێ و بێتە جێ، بە هـیچ هێـز و پێـز و تێـزی فـڕ و فێـڵ بەری پـێ 

ەروەک بیندرا دوژمنانی ئایینی ئیسالم نەیانتوانی پـێش بە موسـوڵامنان بگـرن لە ڕوو ناگیرێ، ه

 تێکردن لە کەعبە بە ناوی قیبلە.

ی ئاسـامنپێغەمبەر تێدەگەیێنێ کە ئەو خاوەن کتێبـانەی  111تەعاال بە ئایەتی ئەوجار باری
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ەوایە و سـەربەخۆش وەک تۆ دەزانن و تێگەیشتوون کە ئەو قیبلەیە ڕاستە و حەققە و شـتێکی ڕ 

ــۆ چەن  ــۆڕاوە ب ــیم گ ــیکمەت و حەک ــاوەن ح ــودای خ ــری خ ــکە بە ئەم ــۆڕدراوە، بەڵ نەگ

مەسڵەحەتێکی ئایینی ئیسالم. بەڵم الساری و بەدڕەفتاری ئەوانە لە سەر ئەساسی حەسادەت و 

کینە چاوبەرینایی نەدانیانە کە بڕوای پێ ناهێنن. جـا بـۆ ڕاسـتی ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت 

 ی بەقەرە:101ەتی ئای
 145ئایەتی 

تُوام الم ( 145) وم
ُ
ِیَن أ َتيمَت اَّلَّ

َ
ِ  ِكَتابَولَِِئم أ ا تَبُِعوام قِبملَتَ كب نَت بَِتـابٍِ  قِبملَـَتُهمم َوَمـا  كِل آیٍَة مَّ

َ
َوَما أ

ِد َمـا َجـاء وَاءُهم ِمن َبعم هم
َ
َت أ ٍٍ َولَِِئِ اتََّبعم ُضُهم بَِتابٍِ  قِبملََة َبعم َِّمـَن  كالمِعلمـِم إِنَـِّمـَن  كَبعم إَِذاً ل

الِِميَ   الظَّ
ئەی پێغەمبەری خودا! ئەتاۆ هەرکەنادە لە ساەر پێغەمبەرایەتیات بەڵاگە و ساەنەد و بورهاان 

بنوێنی و ڕانێی، ئەو خااوەن کتێباانە باڕوات پاێ نااکەن و وەشاوێن ەیاببەی تاۆ کە کەعابەیە 

وداوە فەرماناات پااێ درا کە ڕوو نااکەون. و ئەتااۆش هەروا، تااازە پاشای ئەوەی کە لە الیەن خاا

تاۆ بکەیتە کەعبە، ئیس ڕوو ناکەیەوە ەیببەکەی وان. و ئەوانیش هیچ کامیان وەشوێن ەیاببەی 

ناکەون، ئەتۆش پاش ئەوەی کە خودای تەعاال ڕێگای ڕاست و دروستی بۆ ڕوون کا دوویەوە، 

الدەر لە سەق و  کوماان بەوە دوای شوێنی وان بکەوی و ف یاوی ئارەزوویاان بخاۆی، ئەوە بێ

 ستەمکار دەژمێ درێی و لە ەەڵەم دەدرێی.

وەک دیارە دێرەدا خودا هەڕەشە لە پێغەمبەر ناکـا بەڵم هەنـدێک لە موسـوڵامنەکان لە بەر 

کاڵی و ساویلکەییان لە فەرمانی خودا الدەدەن و خۆ دوور دەکەنەوە لە ڕێگای ڕاست، بەو پێیە 

و سامان وزێڕ و زەمبەر و زینەتی دنیا خۆیان دۆڕانـدووە. بـۆ کە لە پێنا ەیەئەوە هەڕەشەیە بۆ وان

منوونە ئەوڕۆ بە ڕوونی چاو دەکرێ و دەبیندرێ هەندێک لە بە ناو زانایانی ئـایینی یـا بڵێـین لە 

مێزەربەسەران، لەبەر قـازانجێکی کەمـی دنیـایی بـۆ دەسـتەڵتدارانی وەخـت و سـتەمکارانی 

ەکەن و سـەر دادەخەن و لە زۆر نیشـانەکانی بەحەققـی سەربەخۆ مەرایی و ڕایـی و المەالمە د

ئایینی لە پێناو ئەو سەرداخستنە بۆ ستەمکاران چاوپۆشی دەکەن و تەئییدی هەنگاوەکانی زاڵـم 

دەکەن و بگرە زۆر وا هەیە خراپەکارەکانی حاکمی زاڵم بە حەق دەخەنە ڕوو بۆ خەڵکـی هەژار 

 زوڵمەکەیان دەکەن، جا پەنا بە خودا.نکە ڕەگەڵ کەوتنی زاڵم تەئیدی و و ناحاڵی. چ

 ڕووگە ناگۆڕن

بـاوەڕە : ئەی پێغەمبەر هەچی بەڵگە و نیشـانەی هەیە ڕاینێـی بـۆ ئەو بێپوختەی مەبەست
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خاوەن کتێبانە لەمەڕ ڕاستی ڕووگەکەت، وێستا باوەڕت پێ ناکەن و دوا قیبلەت ناکەون چ جای 

نییە کە دوودڵیان هەبـێ لە ڕووگەکەت تـاکوو دین و ئایینەکەت، بێ باوەڕیەکەشیان لە بەر ئەوە 

تۆ حەول دەی ئەو دوودڵیەیان البەری و ساغیان کەیەوە بەڵکە هەر السار و سەرەڕۆن، دەنا زۆر 

چاک دەزانن و کتێبەکانیان مژدەیان داونێ بە هاتنی تۆ و ڕاستی تـۆ. بە کـورتی ئەتـۆ چەنـدە لە 

بگرە زیاتر لە سەر ناڕاستی خۆیان سوورن سەر ڕاستیەکەی خۆت بەردەوام و جێگیریت، ئەوان 

 ێکیان لە دوو بدەی بێ بەهرە و سەمەرە.وڵو جێگیرن، کەوایە هەر هە

باوەڕانەی ئەمەکی و بەدقەولی ئەو جوولەکە و گاور و بێمنوونەیەک لە سەر الساری و بێ

: حەزرەتــی عیســا تــا بۆخــۆی لە حەیاتــدا بــوو، ڕووگەی هەر نخــاوەن کتێبەکــانی ئاســامنی

« بۆلس قسیس»بەیتوملوقەدەس بوو وەک حەزرەتی مووسا، کەچی هەر عیسا و مووسا نەمان، 

ڕووگەکەی خۆیانی گۆڕی لە بەیتوملوقەدەسەوە بۆ ڕۆژهەڵت جا کەوایە ئەی پێغەمـبەر کـاتێ 

ئەوان لە نــاو خۆیانــدا دەس لە ڕووگەی یەکــرتی هەڵنەگــرن بــۆ یەکــرتی، جــا چــۆن دەس لە 

 بۆ تۆیەکی کە باوەڕیان پێت نییە. ڕووگەی خۆیان هەڵدەگرن

 ابن القیم، جوولەکە و گاور

ن بە ناوی )ابن القیم( لە کتێبـی )بـدائُ الفوائـد( یایەکێک لە زانا ئاگادارییەک لەو بارەوە: 

ووشی خودا نەبووە چونکە نە تەورات سـر کوتوویەتی: ڕووگەی جوولەکە و گاور بە وەسیلەی 

و نە ئینجیل بۆ گاور، بەڵکوو مووسا لە سـەر ئیجتیهـادی  ڕووگەی دیاری کردووە بۆ جوولەکە

ی «صـخر،اللە»خۆی )صخر، اللە(ی کردە ڕوگەی خۆی و عیساش تا ما، ڕووگەی هەر هەمان 

مووسا بوو. جا پاشان زاناکانیان هاتن لە سەر وازی خۆیان ڕۆژهەڵتیان کردە ڕووگەی خۆیـان 

 و ال کەوتن لە ڕووگەی مووسا و عیسا.

تەعاال بۆوەی ڕێنومایی و دەرسێک بدا بە موسوڵامنان، نەخوازە خوێندەواران ریئەوجار با

ئەم و ئەو  کانی ئایینی، پێیان دەفەرموێ: نەچن بە ئـارەزووی خۆتـان وە دوای ئـارەزوویناو زا

 ن وو قـڕ و قەپ بـکە نو ئافەرین و ڕەزای دڵی ئەم و ئەو بێـدەنگ دانیشـ کەون و بۆ بارەقەڵاڵ

کە ڕووگەی تــۆ حەقە و ئــی وان ئەوڕۆ وا نیــیە، بەڵــکە وە دوای  ننەگەیێــنڕایو  نهــاوار نەکە

ە ڕووگەی وان، بەو هیـوایە کە یـن: با بۆ ماوەیەک ڕوو بکەنئارەزووی وان بکەون بەو جۆرە بڵێ

 گومان لە زومڕەی گوناهکاران دەبی و دەژمێردرێی.ئەوانیش بێنە سەر ڕووگەی تۆ. ئەوە بێ

ێزە گرانە هەچەن بە ڕواڵەت ڕووی دە پێغەمبەرە، بەڵم دە ڕاستیدا بـۆ ئەو هەڕەشە بەپێز و ت



 033تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

ی ناڕەوا مەکەون و بـۆ هەموو موسوڵامنانە کە بۆ ئارەزوو و خۆشی دڵی ئەم و ئەو، وەشوێن شت

 ئەدەبان ماڵی دنیا و قیامەتت وێران نەکەی.ئابڕوو و بێبێ یبارەقەڵاڵ 

انا، زۆر دەبیسین و دەبینین موسـوڵامنەکان، بە داخەوە هەڕەشەی وا قورس و گران لە قورئ

ئـابڕوو، پەسـەندی بـاوەڕ و بێکەچی بۆ ئافەریم و بارەقەڵاڵی زۆرداران و دەسـتەڵتدارانی بێ

خــراپە و ناڕەواکانیــان هەر دەکەن و دەچــنە پێشــێ لێیــان و ئەگەر لە الیەن کەســێکی خــاوەن 

باوەڕان دەکەون، و لە باتی عالەمیـان هەستەوە بەو کەسانە بکوترێ: بۆ وەشوێن ستەمکار و بێ

لێ تێگەێینن و لێ هان دەن کە بەڵکە دەس وەکێشن لەو کار و کـردارە ناڕەوایـانە، لە موقابیلـدا 

گومان ئەو جۆرە قسانە لە سەر ئەو نـیەتە ! بێدەڵێن: جا کێ هەیە ئەوڕۆ گوێ بداتە قسەی مە؟

بـاغ و باخـاتی وڵتـی ئسـالم و وێرانـی ئابڕوویەیان، لەشکری ناحەقن کەوتوونە بەروبووی بێ

 دەکەن، وەک ئەوڕۆ دیارە و حاشا هەڵناگرێ.

ـا تَِبُعـواْ ِقبْلَتَـلە سیام و دەروونـی جـوملەی  تێڕوانین و ڕامانێک کە بە گشـتی واتە  كمَّ

عموومیەت بەیان دەکرێ. دێرەدا ئەو هەستە دێتە ڕوو و دەکرێ، کە لە ئەهلی کتێب هیچ کەس 

نەبێ، دە حاڵێکدا کە زۆر لە خـاوەن بـاوەڕانی وەک عەبـدوڵاڵ ئیبنـی  محەمەدتابعی قیبلەی 

سەالم، ذی مخب، نەجاشی و ... لە دەورانی حەزرەتدا ئیامنیان هێنا و ڕوویـان کـردە ڕووگەی 

و هەروا پاش حەزرەتی ڕەسوولیش دەبینـدرا پـۆل و خێلـی گەورە گەورە لە ئەهلـی  محەمەد

واتە کەعبە. جـا لە سـەر  محەمەدامن و ڕوویان دەکردە ڕوگەی کتێب دەهاتن دەبوونە موسوڵ

 ئەو ئەساسە دەبێ مانای ئەو جوملە ئایەتە چۆن بەراورد کرێ و هەڵسەنگێندرێ؟

زانان و وڵمیان دانی ئیشکالی وا بەجێ، دەبێ خۆ بگەیێنینە خزمەت قورئانبۆ وڵم و ڕاماڵ

 لێ وەرگرین ئە بەو وڵمانە:

وتُـواْ الْ زانەکان فەرموویانە مەبەست لە جوملەی ان. هێندێک لە قورئ1
ُ
یـَن أ ِ دا ِكتَـاباَّلَّ

تەنیا ئەو کەسانەن کە خاوەن زانینی عیلمی تەورات و ئینجـیلن نەک هەمـوو ئەو کەسـانەی کە 

ئەهلی کتێنب. واتە لە زانایانی ئەهلی کتێب هیچ کەس بەو ئەمرەی مل نادا و نەوی ناکـا. ئەگەر 

ی عەبدوڵاڵ ئیبنی سەالم و نەجاشی و هەروا هاوتـای وانـیش ملیـان داوە بە دەشڵێی ئەدی بۆچ

، ئەمەش دەڵێــین وەک کوتوویــانە ئەوانە پــێش هــاتنە خــواری مــحەمەدبــاوەڕی و ڕووگەی 

 ئایەتەکە موسوڵامن بوون.

. یا دەبێ بکوترێ: مەنزوور لە تابیُ بوون هەموو ئەهلی کتێب نییە واتە: وا نـابێ تەواوی 9
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 ؟کتێب تابیعی ڕووگەی تۆ بن ئەی محەمەدئەهلی 

ا تَِبُعواْ ِقبْلَتَ یا دەبێ بڵێین وەک کوتوویانە: عمومیەتێکی کە لە جوملەی  دا بە خەیاڵدا كمَّ

دێ بە مانای ئەکسەرە، واتە بە زۆری، نەک بە تەواوی. بـۆ زێـدە زانسـت لەو بـارەوە بـڕوانە لە 

 بەوالوە. 101ی ، الپەڕە9/0تەفسیری کەبیر، ئیامم ڕازی، ج 

وەک دەزاندرێ و هەستی پێ دەکرێ خودا کە لە ئایەتەکـانی پێشـوودا فەرمـووی خـاوەن 

کتێبەکان دەزانن کە ئەو ڕووگە گۆڕینە شتێکی ڕاستە و حەقە و لە خوداوەیە، ئەوجـار خـودای 

ەکان و باوەڕانە )جوولەکدا دەیهەوێ ئەوەی ڕاگەیێنێ کە ئەو بێ104تەعاال لێرەدا واتە لە ئایەتی 

گاورەکان( چۆنیان دەزانی کە هەم محەمەد هەقە و ڕاستە هەم ڕووگە گـۆڕان کـاری خـودایە و 

 ی بەقەرە:104وایە و ڕاستە؟! جا بۆ پشت ڕاست کردنەوەی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 146ئایەتی 

ِیَن آتَيمَناُهُم الم ( 146) رِفُونَُه  ِكَتاباَّلَّ بم كَيعم
َ
رِفُوَن أ َـقَّ كَناءُهمم َوإِنَّ فَِريقاً ِمـنمُهمم َلَ َما َيعم

م
ُتُمـوَن اْل

لَُمونَ   َوُهمم َيعم
ئەو خاوەن کتێباانە وەکاوو کاۆن مناداڵەکانی خۆیاان دەناسان، ئااواش ڕاساتی و دروساتی و 

کوماان کەلێاک لەو ساەرۆکە سەەانیەتی ئایینی ئیسقم دەناسن و لە الیان ئاشک ایە، بەاڵم بێ

و دیانەکان ئەو ڕاستییانە ساشار دەدەن بە ئەنقەست. نەبادا ساەرۆکایەتی  ئایینیانەی جوولەکە

 و پبە و پایە دنیاکانیان لە کیه بچێت.

هاوتا لە پێشدا فەرمووی خـاوەن نامەکـان چـاک خودای بێ ئاوڕێک و پێکداچوونەوەیەک:

و ناونیشانەی دەزانن کە ئەو قیبلە گۆڕانە لە خوداوەیە و ڕاستە. و هەروا پێغەمبەریش بە هۆی ئە

کە لە تەوڕات و ئینجیال بۆ ناسینی پێغەمبەر بەیان کراون چاک دەناسن، بـۆ منـوونە عەبـدوڵاڵ 

کوڕی سەالم کە یەکێک بووە لە زاناکانی جوولەکەکان، موسـوڵامن بـووە. کوتـوویەتی: ئەمـن 

مەددا لە کوڕەکانی خۆم باشرت دەناسـم بەو دەلـیلە: لە پێغەمبەرایەتـی مـحە محەمەدپێغەمبەر 

هیچ چەشنە گومانێکم نییە بەڵم دەکرێ لە کوڕەکانی خۆما گومانم هەبێ، چونکە هەڵـدەگرێ 

او ئەو ڕاسـتییە )واتە پێغەمبەرایەتـی چـڕا خەیـانەت سـەری هەڵـدابێ و نەمزانیبـێ. لە دایکیان

ە باوەڕە جوولەکە و گاورانە( حاشار دەدرێ و دەیشـارنەوە لڕەشانی ئەو بێمحەمەد لە الیەن دڵ

عالەم، ئەوەش دەکـرێ بڵێـین ئیشـاڕەیە وەالی پێغەمـبەر کە نەڕوانـی وە الی کـوتەی گـاور و 

ووش لە الی خـوداوە بـۆت ســر جوولەکەکان چونکە ڕاسـت و دروسـت ئەوەیە کە بە هـۆی 

 هاتووە.
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 بۆ هەر گەلێک ڕووگەیەک هەیە

ڕووگەیەکـی با ئەو ئاگاداریەش بدرێ و گەل پێ بزانێ و باوەڕیشی پێ بکا: هەچـی گەلە 

بووە کە لە کاتی نوێژدا ڕووی تێ کردووە. بـۆ منـوونە ئیباهـیم و ئیسـامعیل ڕوویـان کـردۆتە 

رائیل ڕوویـان کـردۆتە بەیتوملـوقەدەس و گاورەکـان ڕوویـان ـئیسکەعبە. بەرەو نەوەکانی بەنی

 یینـا شـتێکیکردۆتە ڕۆژهەڵت. جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبـێ بڵێـین و بشـکوترێ ڕووگە لە ئا

ڕدرێ. کەوایە ناڕەوا ناژمێردرێ ئیسالمیش ڕووگەیەکی ببێ وەک خـوداش بنەڕەتی نییە کە نەگۆ

واتە بۆ هەموو گەلێـک الیەک   وِْجَهٌة ُهَو ُمَوِْطَهالكٍّ َولِ دا: 103ئاماژەی وەال فەرمووە لە ئایەتی 

ێ دەکـرێ: ئەو هەسـتە هەسـت پـ داهەیە کە لە کاتی خۆیدا ڕووی تێکات بۆ نوێژ. دیـارە لێـرە

ڕووگە زۆر شتێکی ئەساسـی و گرینـگ نەبـێ، بەڵـکە ئەوەی ئەساسـییە و گـرینگە و خـاوەن 

 ئەرزشە ئەوەیە: خوداناسی بە ئیخالس، چاکە و چاکە چاندن بە پاکی.

دەو ئایەتە پیرۆزەدا بە هۆی هەڵسەنگاندن و زۆر بە دەورەدا هاتنی ئەو ئیشکالە خۆی لوور 

انی بە سەریەوە باز دەم و گوێ نەدەمێ. ئەویـش ئەوەیە: لە سـەر کردە زەین و خەیاڵمەوە نەمتو 

. 1و ڕووگە حەقن، ئەو دوو کەلیمە بە کار گیـراون:  محەمەدبەیانی پێزانینی ئەهلی کتێب کە 

. دە حاڵێکـدا ئەو دوو کەلـیامنە دە زاتـی خۆیانـدا هەر یەکەی تەعریفێکـی يَْعلَُمونَ . 9 يَْعرِفُونَهُ 

زانـانی نەحـو و عیلمـی جا دەبێ بۆ ڕەفعی ئەو ئیشکالە ڕووکەینە الی عیلم تایبەتیان بۆ کراوە.

 شناسی، لەوانەوە فەرقی عیلم و مەعریفەت فێر بین و وەرگرین.لوغەت

تر و دیارە بە پێی لوغەت )معرفـت( دە جوزئیاتـدا بە کـار دەگیـردرێ، )علـم( کە تـایبەتی

گومـانە: هەچـی کـوللی بـێ، ئەوەش بێ خاسرت لە مەعریفەتە، بۆ کوللیات بە کار دەبرێ.خـۆ

جوزئیشی هەیە و هەچی جوزئیش بێ دەتوانێ بەرەو کـوللی بچوێنـدرێ. کەوابـێ دەتوانـدرێ 

بکوترێ جیاوازی نێوان عـیلم و مەعـریفەت پەردەیەکـی نـازکی حـیکمەتە، واتە دەو ئـایەتەدا 

ئەهلی کتێب لە بارەی  خودای تەعاال ئاماژە وەالی ئەو پەردە نازکە حیکمەتە دەکا و دەفەرموێ:

و دین و دەعوەت و قورئان عیلمێکی جوزئییان هەیە و هەر وا زانستێکی کوللیشـیان  محەمەد

ــدێک  ــحەمەد دەکەن بە تەواوی، و هەروا لە هێن ــاس لە م ــدا کە ب هەیە دە تەورات و دە ئینجیل

و بـاس دەکەن. جـا لە سـەر ئە مـحەمەدشوێنی تەورات و ئینجیلدا موشەخەسـاتی جـوزئی 

ئەساسە لە نێوان عیلم و مەعریفەت جیاوازییەکی وا نییە کە هۆی لێک هەڵواردنیان بێ لێرە لەو 

 )تەرسی:ی کەبی:(ئایەتەدا. 
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وا دەردەکەوێ لە ســیامی ئایەتەکــانی قیــبلە گۆڕانــدا، عــالەمی ئەو ســەردەمی لەمەڕ ئەو 

ەی ئەو ئەمرەیـان کـرد و دەستوورە بووبنە دوو دەستە، دەستەیەکیان کە موسوڵامن بوون و ئیتاع

ڕوویان کردە ڕووگەی تازە کە کەعبەیە، و ئەهلـی کتێبـیش واتە جـوولەکە و گـاور و دیانەکـان 

قبووڵی ئەو ئەمرەیان نەکرد و ئیتاعەیان نەکرد بۆ ڕوو کردن دە کەعبە. جا لە سەر ئەوئەساسە ئەو 

ە و شاردوویانەتەوە هەم هەم ڕەدی قسەی ئەوانە دەکەن کە حەقیان قووت داو  103و  103ئایەتی 

و سەرزەنشـی ئەهلـی کتێـب بە موسوڵامنان غیرەت دەدا بۆ ڕووکردنیان دە کەعـبە، هەم لـۆمە 

 ی بەقەرە:103و  103بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتەکانی  دەکەن. جا
 147ئایەتی 

بِ ( 147) َُق ِمن رَّ
م
ََتِينَ كفاَلَ تَ  كاْل ُممم

 وَننَّ ِمَن الم
ر! هیچ کومانێکت لەوەدا نەبێت ڕێگاای ڕاسات هەر ئەوەیە کە لە الیەن خاوداوە ئەی پێغەمبە

 بۆت هاتووە، 

)ئەو فەرمایشتەش وەک ئەوەی پێشوو، هەرچەندە ئاڕاستەی پێغەمبەر کراوە بەڵم مەبەست 

هەموو موسوڵامنێکە کە ئیامن لە ناو دڵیدا جێگـر نەبووبێـت بە تەواوی چـونکە هـیچ کاتێـک 

گومان بەرۆکی نەگرتووە. ئەوە وەک ئەوە وایە کە تۆ لە نێـوان چەن کەسـێکدا  پێغەمبەری خودا

 کراو بکەیت بەڵم مەبەستت کەسەکانی دی بێ.ئامۆژگاری کەسێکی دیاری

ووش بۆت هاتووە لە الیەن خوداوە، سـر تیوتیوەیەک: ڕاست و دروست هەر ئەوەیە کە بە 

گومــان، زۆر بە ئیمتینــان و اڵ بە و بێخەیــنەک فــڕ و فیشــاڵی گــاور و جــوولەکە. کەوایە بێ

 باوەڕەوە ڕوو بکە ڕووگەی خۆت.
 148ئایەتی 

َن َما تَ كٍّ َولِ ( 148) يم
َ
ِْ أ َا َريم

م
تَبُِقوام اْل َهٌة ُهَو ُمَوِلَها فَاسم ِ ك وِجم ِْ ب

م
ُم اهّلُل ََجِيًعـا إِنَّ اهّللَّ كـونُوام یََ

ٍء قَِدیرٌ ِك لََعَ  م َْ   
ێگەیەکی تاایبەتی خاۆی هەیە بە نێاوی ڕووکە ڕووی تێبکاات. ئەی بۆ هەر خاوەن ئایینێک ج

موسااوڵامنینە! ئێااوە ڕوو بااکەنە ەیااببەی خۆتااان، و لە کاااکە ک دناادا پێشاابڕکێ بااکەن. هەرکە 

م دیشن، الشەتان لە هەر شوێنێ بێ، خاودای مەزن کۆتاان دەکااتەوە. ئەوەش وە نەباێ هێنادە 

کوماان خاودا تواناای بە ساەر هەماوو نکە بێشتێکی ەورپ و ک ان بێ بۆ خودای بەتوانا، کو 

 شتێکدا هەیە.

: دەبێ ئەوە باوەڕ کەیـن کە بـۆ هەمـوو گەلێـک الیەک ئاوڕ وەسەردان و پێداچوونەوەیەک



 033تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

بکــات بەڵم ئەوەی ئەساســییە و هەیە کە لە کــاتی عیبادەتــا )نــوێژ( بە نــاوی ڕووگە ڕووی تێ

و پـاک لە ڕێـی خوداناسـیدا و ئیتـاعە  پێشکەرییە دە کاری چاک و پەسندموهیممە زۆر: دەس

لەو، چونکە سبەینێ لە هەر کـوێ بـی و هەرچـی بـی، دێـیەوە الی خـودا و دەخـرێیەوە ژێـر 

دەستەڵتی ئەو، و چوونە دەریش لە دنیادا نهێنییە و ڕوون نییە بۆ کەس و لە ناکـاو دێ، کەوایە 

 ێ.بۆیە دەبێ پێشبڕکە لە چاک کردن و چاکەکاریدا لە بەر چاو بگیر 

: ئەو هەسـتە بە تەواوی هەسـت دەکـرێ: ئەو فَاْسـتَِبُقواْ الَْخـِّْيَاِت لە جوملەی تێڕوانین 

ئینسانەی کە باوەڕیان بە هەستانەوە و حیسابی ڕۆژی قیامەت هەیە، دەبێ بە تەئکید و زەرووری 

ان بۆ پێشەبڕکە لە کاری خێردا ئامادە و تێکۆشەر بـێ لە دنیـادا، چـونکە هەر ئـان مەرگ و نەمـ

 ڕۆهات دەفتەر و بارەگات دەپێچرێتەوە، تازە هیچت لە دەس نایە.تتێ

گۆیـا حەزرەت  فَاْستَِبُقواْ الَْخِّْيَاِت گومانت نەبێ کە لەو جوملە ئایەتە زێڕینە و پیرۆزەیە 

 دانیان: وەسیەتی کردووە لە ئۆمەتی کە لە سێ شتدا پەلە بکەن لە ئەنجام

 . نوێژ کاتێ کە کاتی هات.1

 اژتنی جەنازە کاتێ کە ئامادەی ناژتن بوو پاش شوشنت و نوێژ لە سەر کردن. ن9

 . بێوەژن بە مێرد دان کاتێ کە هاوتای بابەتی دەس کەوت.9

ــۆ تێشــووی ڕۆژی کەسدبە کــورتی و بە کــور  ــێ بەکەســی واتە نەفسیی: ب نەفســی، دەب

نت پاشـی نەمانـت، پێشخەری و تاڵووکە بکرێ، نەبادا دە فریا نەکەوی. خێـر وەدوا خسـتدەس

 هەرای دوای گورگە، کەپەنکی پاش بارانە، دەرمانی پاش نەمانە.

ئینسانی بەهەست و خاوەن باوەڕ ئەوە قبووڵ دەکا و دەیسەملێنێ کە پێویسـتە بـۆ نەتەوە و 

کراو هەبـێ کە لە کـاتی تەماسـی دەگەڵ خـودا دڵ و هەسـت و هۆز و قەبیلە شـوێنی دیـاری

کراو دڵ بـاڵو دەبـێ. خوا، چونکە بێ شوێن و بێ ڕووگەی دیاریشعووری تێکا لەو جێیەڕا دە

دیارە دڵی باڵو هەستی باڵو دەگەڵ خۆ دێنێ و ناتوانێ بە هەست و دڵ و شـعووری کـۆزیلکە 

ببەستێ لە دەوری خودا و نیازی خۆی لێ داوا کا. بۆ ڕاستی ئەو قسەیە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ی بەقەرە:103
 149ئایەتی 

هَ  َوِمنم ( 758) َت فََوِل وَجم ِبـ كَحيمُش َخرَجم َرَاِم َوإِنَُّه لَلمَحـُق ِمـن رَّ
م
ِجِد اْل َر المَمسم طم َوَمـا اهّلُل  كََ

َملُونَ  ا َتعم  بَِغافٍِل َعمَّ
ئەی پێغەمبەر! کە دەرکووی بۆ هەر الیەک، لەوێ ڕوو بکە بۆ کەعابە )مساجد الحا ام( ڕوو 
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ئەوجااار خااودای تەعاااال بە شااێوەی هەڕەشااە کاا دنە کەعاابە ڕوو ک دنێکاای تەواو و ڕاسااتە. )

نانەوە و کوماان خساتنە دڵای دەفەرموێت(: ئەوانەی کۆڕینی ەیببەیان کا دۆتە هاۆی ئاشاوو 

 خەڵکەوە، وە نەبێت خودای بیسەر و بینەر ئاکاداری ک دەوەکانیان نەبێ.

وێ ئەی پێغەمبەر! بۆ خۆت و وەشوێن کەوتووانت کاتێ چوونە ئێـرە و ئە وەرددانەوەیەک:

و لە سەفەردا بوون، بۆ نوێژ و عیبادەت ڕووتان بکەنە الی مسجد الحرام، ئەو ڕووکردنەتان بـۆ 

ووش کـراوە. خـودای زانـا و سـر الی مسجد الحرام واتە کەعبە ڕاستە و لە الی خوداوە بۆتان 

هەر لەبەرێک، یانی ئەی موسـوڵامنان! دانا و بیسەر و بینەر، بێ ئاگا نییە لە کردەوەی هیچ گیان

ئیتاعەیەکی بیکەن لە پێغەمبەر، لەمەڕ ئەو شتانەی کە لە خوداوە دەستوورتان پـێ دراوە، خـودا 

 ئاگای لێیە.

هەست و شعوور و ئەقڵ بە تەئکید هەست دەکەن کە ئەو باسە واتە: باسی گۆڕینی ڕووگە 

گەلی لێ ابێ تاکوو بە تەواوی نبەرداری زۆر باسێکی جەنجاڵییە، هەر بۆیە خودای تەعاال دەس

گەیێنێ  وسێ جاری باس دەکا و شی دەکاتەوە. بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی نەتێ

 ی بەقەرە کە هەر لە سەر ئەو بابەتە خۆ دەنوێنێ:111
 151ئایەتی 

هَ ( 151) َت فََوِل وَجم َرَاِم وََحيمُش َما  كَوِمنم َحيمُش َخرَجم
م
ِجِد اْل َر المَمسم طم مم كُجـوهَ نمُتمم فََولُوام وُ كََ

رَ ُ ِِلَالَّ یَ  طم تِـمَّ كوَن لِلنَّاِس َعلَيم كََ
ُ
ِِن َوأل َشـوم ِیَن َظلَُموام ِمنمُهمم فاَلَ ََّتمَشومُهمم وَاخم ٌة إاِلَّ اَّلَّ مم ُحجَّ

َمِِت َعلَيم  َتُدونَ كمم َولََعلَّ كنِعم  مم َتهم
ە دە کەعابە، ئەی پێغەمبەر! کە کووی بۆ هەر شوێنێک لەو شوێنەوە لە کااتی ناوێ دا ڕوو باک

هەر ئێااوەش ئەی موسااوڵامنان! لە نوێ ەکانتاناادا ڕوو بااکەنە یەک شااوێن )کەعاابە( ئەو جێگااا 

پەرستەکان بەرپەرچ دەنەوە و ببڕن. ئەوانە پی ۆزە تا وەکوو ەسە و ڕەخنەی جوولەکەکان و بت

نیا لە هەندێکیان نەبێ ئەوانی دی ستەمکار و کینەلەدڵن، ئێوە لەوان مەت سن بەڵکە تەنیا و تە

هێناانی فەرماان و بڕیارەکاوادا سساتی و کەمتەرخەمای مەکا نە بەر. من بسسن، وە لە بەجێ

تاوەکوو بەخششەکانی خۆمتان بە تەواوەتی بە ساەرتاندا بڕێا م و ڕێگاای ڕاساتتان باۆ ڕوون 

 بکەمەوە. تاکوو بە پوخت و پاراوی پیادەی بکەن و لە سەری بڕۆن.

 َشـطَْر الَْمْسـِجِد الَْحـرَامِ  كفََولِّ َوْجهَ جار دەفەرموێ  لە دوو ئایەتی پێشوودا خودا سێ

دانە بۆ ڕوو تێکردنی ئەو قیبلەیەی کە پێغەمبەر خۆی حەزی لێ مەبەست لە جاری یەکەم فەرمان

کردووە؛ لە جاری دووهەمدا مەبەست ئەو قیبلەیە کە حەققە و شایانی ڕوو تێکردنە و مەبەسـت 
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پەرسـتەکانە، کە ئاوایـان ڕەخـنە و تـوانجی جوولەکەکـان و بت دانەوەیلە جاری سێهەم پەرچ

دەکوت: ئایینی ئێمە ڕاستە، مەگەر نابینن موسوڵامنەکان ڕوو دەکەنە قیـبلەکەی ئـێمە، و هەروا 

ڕاست بـوایە ئەوە ڕووی دەکـردە قیـبلەکەی  محەمەدئەوەشیان دەکوت: ئەگەر پێغەمبەرایەتی 

 ئیباهیمی باپیرەگەورەی خۆی.

: بۆ هەر کوێیەک چوویتە سەفەر بۆ دەرەوە، ڕوو بکە بۆ الی ە ئاوڕ وەسەردانەوەیەکدووبار 

گێـڕن بـۆ الی ئەو ر مسجد الحرام، موسوڵامنان ئێوەش هەروا لە هەر الیەک بـوون ڕووتـان وە

 مسجدالحرامە لە بەر سێ شت: 

خـاوەنی . تاکوو قسەی خاوەن نامەکانتان نەیەتە سەر کە ب ـێن: ئەگەر ئەو موسـوڵامنانە 9

ئایینێکی تایبەتین، ئەدی بۆچی ڕووگەیەکی تایبەتیشتان نیـیە؟ بەڵم بە بـوونی کەعـبە بە ڕووگە 

پەرستەکان نەبـێ کەس قسـەی نەمـا، ئەو پای قسەکانیان چۆوە پاش. واتە جوولەکە و بتاسەر 

پەرست( دەیانکوت مـحەمەد کە ڕووگەی خـۆی کـردە کەعـبە، بـۆ دووانەش )جوولەکە و بت

لەکە و شارەکەی خۆی بـوو، چـونکە ئەگەر ئـایینەکەی ڕاسـت بـایە، دەبـا لە سـەر خاتری گە

ڕووگەی پێغەمبەرانی پێشوو ماباوە. و هەروا دووبارە دەیانکوت هێندێکیان محەمەد هاتۆتە سەر 

ڕووگەی ئێمە کە کەعبەیە و لەمەوال بەرەو ئایینەکەمان دەگەڕێتەوە. بە کـوردی هەمـوو ئەو بـێ 

 وو.خستە ڕ نە نەنگی خۆیان باوەڕ و البەالیا

. دەبێ لە خودا برتسین، تاکوو ڕەحمەت و بەهرەی کەرەمی خودامـان بە نەسـیب بـێ و 3

کەعبەمان بۆ بکرێتە ڕووگە. لە بەرجەوەندی و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە ئەوە هەست دەکرێ کە 

وو لە بـت و پێشەوە کە کەعبەی نەکرد بە ڕووگە بۆ موسوڵامنان، چـونکە کەعـبە پـڕ بـ ەل خودا

پەرست، و لەو کاتەشا بۆ گرتن و ئیدارە کردنی شاری مەکـکە هـیچ هیـوا و دەسـتەڵتێکی بت

. وەپەرسـتان خـاوێن و پـاک بکـرایەکافی نەبوو و چاو نەدەکرا، تاکوو بتواندرێ مەکـکە لە بت

و بەڵم پاش ئەوەی موسوڵامنەکان بە هـۆی یاریـدەدانیان لە الیەن ئەهلـی مەدیـنەوە دامەزران 

هێزیان گرت، هەروەک لە غەزای بەدر سەرکەوتنیان بە دەست هێنا، ئەوجـار شـایانی پـارازتنی 

کەعبەیان بە نەسیب کرا، کەعبەشیان بۆ کرا بە ڕووگە، لە ساڵی هەشتەمی کۆچیـدا، هێرشـێکی 

بتیان لە ناو کەعـبە و لە دەوروبەری کەعـبەدا  290مرۆیانان کردە سەر شاری مەککە و گرتیان و 

 دەر و نابوودیان کردن، بە یەکجاری کرایە قیبلەی موسوڵامنان. هێنا

 بە تەواوی بە هۆی ئەو ڕووگەیە خۆ بگەیێنە پلەی بەرزی خوداناسی. کە . بەو هیوایە 2
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دەگێڕنەوە کە گۆیـا لە حەدیسـدا هـاتووە کە پێغەمـبەر لە یەکێـک لە یـارانی دەبیسـێ ئەو 

ــامَ دوعــایە: ) ــی أســئَلَُک مَت ــمَّ إنِّ ــیعمەت دەوێ. النعمــةِ  اللُّه ــۆم تەواوی ن ( واتە خــودایە لە ت

پێغەمبەریه لێی دەپرسێ ئایا تۆ دەزانی تەواوی نیعمەت چییە؟ وا داوای دەکەی لە خـودا. ئەو 

کەسەش لە وڵمدا دەڵێ نەخێر، نازانم؛ بەڵم دوعا بەو دەکەم و بەهـرەی خێریشـم لـێ دەوێ. 

و بەردەوامی لە سـەر ئەو دوعـا و پـاڕانەوە بـێ: پێغەمبەریه دەفەرموێ بۆوەی ئەو کەسە هیوا 

تەواوی نیعمەت ئەو کاتە دەبێ کە چوویە ناو ماڵی بەهەشت کە لە هەموو شت لە خۆ دەبـیەوە 

 و دەکەویە ئەمن و ئەمانی و خۆشی بێ بڕانەوە.

تِـمَّ نِْعَمـِِت َعلَـيْ هەروا دووبارە لە سیامی جوملەی 
ُ
ی مائیـدە 2دەگەڵ ئـایەتی  مْ كَوأل

ا 
َ
ْتَمْمُت َعلَيْ كْم ِدینَ كَملُْت لَ كْْطَْوَم أ

َ
دە زەماندا دژایەتی دێتە ڕوو، مەسـەلەن  ْم نِْعَمِِت كْم َوأ

ی بەقەرە ئیشـارە وەالی بە قیـبلە کردنـی کەعـبەیە کە لە سـاڵەکانی دووهەمـی 950ئەو ئایەتی 

یعمەتی خـۆی کۆچییە، بەو پێیە خودا لە ساڵی دووهەمی هیجری کە ساڵی گۆڕینی ڕووگەیە، ن

دە  یەی سـووڕەی مائیـدە کە ڕۆژی عـارەفە2لە سەر موسوڵامن تەواو کـرد.وە بەڵم دە ئـایەتی 

بوو، کە دەبێتە ساڵی دەهەمی کۆچی ئەو ئایەتە نازڵ بووە، لە سـەر ئەو  داسەفەری حجةالوداع

 ئەساسە دەبێ نیعمەتی خودا دەو ڕۆژ و مانگ و ساڵەدا تەواو بووبێ. 

لەو دوو نەزەردانە کە دژ بە یەکـن، چـۆن ڕادەبـوێری و دەڵێـی چـی؟ بۆ خـۆ ڕزگـارکردن 

هەروەک لە هەموو ڕاستاندا لە کاتی چەنگ و چەڵەمەی مەسائیلی قورئانی، شـەرعی، عیلمـی 

دەبێ پەنا بربێتە بەر کارناسان و پسـسۆڕ و زانایـانی تـایبەت، لێرەشـدا هەروا دەبـێ ڕوو بکەیـنە 

 زانەکان.خزمەت قورئان

 ەو بارەوە دوو جۆرە بۆچوونیان داوە:زانایان ل

ــایەتی 9 ــونکە 950. دە ئ ــانی داوە چ ــی نیعمەتەک ــدەی تەواو کردن ــودا وەع ی بەقەرەدا خ

تِمَّ فەرمووی: )
ُ
ْتَمْمُت ( واتە تا تەواوی کەم، نەیفەرموو )َوأل

َ
 ( واتە تەواوم کرد.أ

وو، کە دیـارە لە . نیعمەتەکانی خودا بۆ ئۆمەتی موسوڵامنان بە شێوەی جۆراوجۆر دێنە ڕ 3

تەواوی ئەو نیعمەتانەی کە جۆراوجۆر دێنە ڕوو، بەرزتر و بەرچاوترین )قورئان، ئیسالم، قیـبلە( 

ئەو سێ نیعمەتانە پلەپلەی تەواو بوونیان هەیە، کاتێ هەر سـێ بە پـلەی تەواو گەیشـ  خـودا 

 ئیعالنی تەواویان دەکات.

االقصی(وە بـۆ )مسـجد الحـرام( ئەوە  جا بەو پێیە دەبێ بکوترێ گۆڕانی قیبلە لە )مسجد
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نیعمەتی قیبلە لە سەر ئۆمەتی موسوڵامن تەواو بوو، خـودای تەعـاالش بە فەرمـوودەی خـۆی 

 ْتِمَّ نِْعَمِِت َعلَي
ُ
 ی ئیتاممی نیعمەتی وەک قیبلە بێ، دا بە موسوڵامنان.ر ئاگادا مْ كَوأل

تی کە بە ئیتامم دەگا خـودا بە نیعمەتی قورئان و ئیسالمیه لە ئاخری دەورانی پێغەمبەرایە

 ی مائیدە ڕایدەگەیێنێ، وەک ڕایگەیاندووە.2وەسیلەی ئایەتی 

دیارە خودای تەعاال لە دابەخشینی ئەنعامی بە سەر موسوڵامناندا ئاگـاداری موسـوڵامنان 

دەکا و پێیان دەڵێ: ئەی موسوڵامنان شوکری ئەو نیعمەتـانە بـکەن جـا لە سـەر ئەو ئەساسـەیە 

ناردە خـوارێ تـاکوو ڕایگەیێنـێ بە موسـوڵامنان کە ئەو میهرەبانییەشـم  یی بەقەرە959ئایەتی 

 دەگەڵ کردن:
 151ئایەتی 

رمَسلمَنا فِيك( 121)
َ
 ِكَتـابُم الم كـمم َويَُعلِمُ كيكمم آیَاتَِنا َويُزَ كمم َيتملُو َعلَيم كمم َرُسوالً ِمنكَما أ

 ِ
م
ا لَمم تَ كَمَة َويَُعلِمُ كوَاْل لَُمونَ ونُوام كم مَّ  َتعم

پێغەمبەرێکم بۆ نااردوون لە خۆتاان تااوەکوو ئایااتی منتاان بە ساەردا بخاوێنێتەوە و ڕێگاای 

ڕاستی ژیانتان پێشان بادات و لە ڕەوشاتی خا اپ خاوێنتاان بکااتەوە وفێا ی مەبەساتەکانی 

ەورئان و تێگەیشتنتان بکاات. هەروەهاا ئەو شتانەشاتان فێا  بکاات کە خۆتاان نەتانادەزانی، 

 دانی ڕێگای ڕاست بۆ هەردوو وەرزی ژیان: دنیا و ئاخی ەت.پیشانوەکوو 

ن پێ ڕاگەیێـنن و بە سـەرتاندا بۆوەی ئایەتەکانی ئێمەتاتێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک: 

وەخوێنن، پێغەمبەرێکامن لە نـاو خۆتانـدا بـۆ هەڵخسـنت ناردمـانە التـان. و هەروا لە هەمـوو 

وخاوێنتان کاتەوە، وەک زیندە بە گۆڕ کردنی کچ و گێڕێ و پاکڕەوشت و ئاکارە ناڕەواکانتان وە

درێـژی و کوشـتنی خەڵـک بە منداڵ کوشنت لە ترسی ژیـان و بەخێـو کردنیـان. و هەروا دەس

ئەساس. و هەروا تـاڵن و بـڕۆ و ژن فڕانـدن و سـوود ناحەق بە هۆی شتی هیچ و پووچ و بێ

کەرامەت. ئابڕوو و بێەرمەزار دەکات و بێخواردن و گەلی شتی دی لەو شتانەی کە ئینسان ش

بەڵم بە هۆی قورئان و پێغەمبەر تێگەیشنت لە ڕێگای ڕاست و خوار و حەق و ناحەق بەو هۆیە 

ئابڕوویی ڕزگار کرد و خۆتان گەیاندە پلەی بەرزی بەشەرییەت خۆتان لە پەستی و ڕەزیلە و بێ

 ە ڕوو و چرای ئیسالمتان هەڵکرد.و دنیایەکی ئابڕوومەندانەتان هێنایە کایە و خستان

ڕادێرێنێ، بە ڕوونی چاو دەکەین کاتێ پێغەمبەر هـات و هەڵـکەوت  یئەگەر چرای ئینساف

و هەڵدا و خۆی خزاندە ناو عالەم  یلە ناو گەال، تا ڕادەیەک زانین و زانیاری لە عەڕەبستانا سەر 

نا و ڕۆیـی، و ی باری تێکجێگیر بوو لە ناو هەستی دەرووندا، خێڵی جەهل و پەستی و زۆردا
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هەروا پێغەمبەر بۆ بەرفراوان کردنەوەی دایـرەی زانسـت و هەسـت و شـعوور مزگەوتـی وەک 

 و بـنبکە دەبێ مـزگەوت  باوکردی بە فێرگەیەکی بەرزی بە واقیعی دەناو عالەمدا خستە ڕێ و 

دەرسـی تێـدا  ۆ لە هەموو کـاتی تایبەتیـدا قورئان و دەرسی ئەخالقی و کۆمەڵیەتی تێدا دانرێ

 بکوترێ، تاکوو هڵەکەوتوو و بلیمەتی تێدا پەیدا بن، بۆ پاسەوانی لە کەڕامەتی ئینسانی.

( ئەسەری دوعای ئیباهـیم 111دەتواندرێ بێ ترس و شکوا بکوترێ: دەو ئایەتە پیرۆزەدا )

ُسوًَل ِمنُْهْم َيتْلُـو َربَّنَا َواْبَعْث ِفيِهْم رَ پێغەمبەر پاش داڕژتنی ماڵی کەعبە هاتە ڕوو کە فەرمووی: 
نَت الَعِزيُز الَ  كيِهْم إِنَّ كَمَة َوُيَز كَواْلِ  ِكتَابَوُيَعلُِمُهُم الْ  كَعلَيِْهْم آیَاتِ 

َ
ئیرباەی  رەرمووی واتە  يمُ كأ

خودایا بۆ ئەو نەوانەما  )عەرڕبەکا ( پێغەمبەرێکیا  لێ ەەڵخە لە خۆیا  تاوڕکوو بڕیاار و رەرمانەکاانی 

ڕاگەیێنێت و ڕێگای ئیامندارییا  پێ ئاشنا کات و پێیا  بناسێنێت ورێری قورئا  و رەرمانەکاانی  تۆیا  پێ

ئاین و تێگەیشنت لە مەبەست و مانای ئەو رەرمانانەیا  بکات و رێری حیکمەت و دانانیا  بکاات و دڵ و 

و دڕسا ەاڵتی و ەەماو و  دڕروونیا  لە ش ا  و وڕەمی ناڕڕوا خاوێن بکاتەوڕ. بەڕاس ی ەەر تۆ خاوڕ  توانا

  بڕیار و کردڕوڕیەکت مەبەس ی تێدایە.

ی بەقەرە، هەمــان مەبەســت و 111ئەگەر بە وردی ســەرنج بــدرێتە نــاو دەروونــی ئــایەتی 

ی بەقەرە کە دوعای نزای حەزرەتی ئیباهیمە چـاو دەکـرێ و هەسـت پـێ 193مەتڵەبی ئایەتی 

پێی یاسـا و قـانوون وایە کە دەبـێ وڵم و  دەکرێ بە ڕوونی. خۆ دیاریشە و حاشا هەڵناگرێ بە

ئەسەری دوعا وەک یەک بن. واتە ئەسەری داوا وەک داوا بێ، نابێ لە مەسیری ئەو البـدا. لەو 

وعا و ئەسەری دوعان، بە پێچەوانەی ئەو یاسایە کە کومتـان دەبـێ دوعـا و ددوو ئایەتانەدا کە 

ی بەقەرە، 193خەلیل کە دەبێتە ئایەتی ئەسەری دوعا وەک یەک بن، چونکە لە دوعای ئیباهیم 

)تعلیم الکتاب و الحکمة( وەپێش )تزکیة( خراوە. بەڵم دە ئەسەری دوعای ئیباهـیم کە دەبێـتە 

ی بەقەرە، )تزکیة( وەپێش )تعلیم( خراوە. ئەوەیە بە ڕواڵەت لە نیزامی یاسای دوعا و 111ئایەتی 

 ەو ڕازەش پێویستە بزاندرێ.ئەسەری دوعا الدراوە. دەبێ ڕازێکی دەبندا بێ، ئ

خۆ ئەوەش دیارە و ئینکـاری نـاکرێ کە دەبـێ بـۆ ئیشـکالی زانینـی قورئـان ڕوو بکـرێتە 

 زانان و شارەزایان، ئەوانیش لەو بارەوە ئاوایان فەرمووە:قورئان

وڵم: لە نێــوان دوعــا و قبــووڵی دوعــا واتە بەجێهــاتنی ئەســڵی داوا و ئەســڵی مەتــڵەب 

ئەساسییە، بەڵم موافەقەت و موتابەقەت دە تەرتیبی ئەلفاز و زیکر و دوعـا موافقەت پێویستە و 

 الزم نییە.

حەزرەتی ئیباهیم لە خودای داوا کرد کە لە ناو بەرە و تۆرەمەی ئەودا پێغەمبەرێک هەڵخـا 
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و بنێرێ کە ئەو پێغەمبەرە بەرەی ئیباهیم فێری کتێب و حیکمەت کا و دڵیشیان لە چڵکی فەساد 

ی ڕەوانە کـرد محەمەدا، دە دیارە خودا ئەو داوایەی ئیباهیمی قبووڵ کرد و پێغەمبەر پاک وەک

دەگەڵ داواکــراوەکە دە تەرتیبــی ڕســتە و جــوملە و ئەلفــاز و  یەئیــدی پێویســت ناکــا ئەو داوا

کەلیامتدا وەک یەک بن و هەروا لە پێش و پاشیشدا. بۆ زێـدەزانین بـڕوانن لە تەفسـیری تبیـین 

 .039، ل 9الفرقان، ج

هەروەک لە نێوان بەرەی ئینسانیشدا باوە و باو و دابێکی ئەساسییە، کەسێک چاکە و ئەنعام 

بە ڕەوای کەسێک بزانێ و بیداتێ و ڕایـدێرێتێ، دەبـێ کەسـی چـاکە دەگەڵ کـراو و نـیعمەت 

او شوکر و سپاس و بیرەوەری ئەو کەسەی هەرگیز لە بیر نەبـاتەوە و بیکـا. بەو پێـیە شـر بەخپێ

ەساسە دێرەدا خودای تەعاال لە موقابیل ئەو هەموو نیعمەتەی بەخشی بە ئینسان، چـاوەڕوانی ئ

چاکە دەگەڵ کراوە ئی شوکر و سپاسی نـیعمەت و یـادی خـودا حەقـقە و  یبوونی لەو ئینسان

ڕەوایە و بەجێیە، سەرەڕای ئەو هەموو نیعمەتە. ئەگەر شوکری نەکرێ، بێ ئەمەکی و سپڵەیی و 

زۆر گەورە دەخرێتە ئەستۆی چاکە دەگەڵ کراو. بـۆ ڕاسـتی ئەو مەبەسـتە دەچیـنە خەیانەتێکی 

 (:119خزمەت ئایەتی )
 152ئایەتی 

ذم كفَاذم ( 152)
َ
َم كرم كُروِِن أ  ُفُرونِ كُروام ِِل َوالَ تَ كمم وَا

ئینجا کە وابێت با هەمیشە یادی منتان لە ساەر دد و زماان بێات و لە هەماوو ک دەوەیەکتانادا 

تتان ڕەزامەندی من بێت. ئەوکاتە منیش لە نیعمەتەکانی خۆم ئێوە لە بیا  نااکەم و هەر مەبەس

بەشتان ناکەم. هەروا سپاپ و شاوک انەب ێ ی نیعمەتەکاانم بان و مەیشاارنەوە و ساشااری بێ

 مەدەن و پێی کاف  مەبن.

، تـا ئێوە بە فەرمانی من بکەن واتە فەرمانبەری مـن بـن تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک:

کەری وە بم. و هەروا سپاسی چاکەکانم بکەن و ناسپاسی نەکەن. ئەمنیش چاکەدەر و بەخشش

 سپاس کردن هەر ئەوە نییە بە زمان بێ، بەڵکوو دەبێ بە گوفتار و بە کردار بێ.

ئەو ئایەتە لەو سیام و ناوەرۆکەیدا هەڕەشەی تونـدی لێـوە دەردەکەوێ و چـاو دەکـرێ لە 

ئاگاداری خۆیان بـکەن لەو هەڵە و تاوانـانەی کە لە گەالنـی ڕابـردوودا موسوڵامنان، تاوەکوو 

ــاکە و  ــڕێ و ئەو چ ــێ وەرگێ ــان ل ــودا ڕووی ڕەحمەتی ــادا خ ــێ، نەب ــاتە ج ڕووی دەدا و دەه

 بەخششانەی ڕەوای داشتوون و پێی بەخشیون لێیان وەرگرێتەوە.

ئەوەی دەکەین لە  بەڵێ ئەگەر نەختێک بەرجەوەندی ڕەوشتی ئینسانی بین، بە باشی دەرکی
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ئینسان پاش ئەوەی کە چاکەی دەگەڵ کرا و نیعمەتی زۆر بە خۆوە دی، هەڵـداوێ و جیفڕکـی 

ناشکوری لە خۆ دەدا، ئێستاش کە تەماشا دەکەین ئەو موسوڵامنانە بۆ ماوەیەکی کەم فەرمـان و 

ژیـان و فەرموودەکانی قورئانیان بەجێ هێنا وەک شوکرانەی نیعمەت تا گەیشنت بە چڵەپـۆپەی 

بەختەوەری لە هەر الیەکەوە. پاشان لە سـەر ئەساسـی ناحاڵیـان بەرە بەرە ئەو نیعمەتەیـان دایە 

هـات و کەوتـنە بـن ڕکێفـی شـەیتان و  یان نا، تا وایـان لـێ هـات کە لێیـانپشت گوێ و وەال

 هەڕەشەی خودا.

پـاش  و هەروا دەبێ دێرەدا بە وردی سـەیری بەزە و عەداڵەت و ئینسـافی خـودا بکـرێ کە

ئەوەی ئینسان سەرەڕای ئەو هەموو عەتا و بەخشش و میهرەبانیەی خودا خۆی حەوا دەداتە ناو 

یەتی و ناشـکوری و السـاری، بـاز خـودا مـوژدەی دەداتـێ ئەگەر ۆدەریای بێ کەرامەت و مر 

خــوداش دەگەڕێــتەوە ســەر  ەبگەڕێــتەوە ســەر شــەقامی حەق واتە )پێغەمــبەر و قورئــان(، ئەو 

انیەکەی جارانی. و ئەگەر هەر نەشگەڕێتەوە و بەردەوام بێ لە سەر سەرەڕۆیی بەخشش و میهرەب

 و الساری، ئەوکات تاوانبارانە دەمێنێتەوە تا دەمرێ، جا پەنا بە خودا.

: ئەگەر لە جەریانی گۆڕینی ڕووگە ورد بینەوە و ئینسافیش وەگەڕ خەیـن، بەو تیوتیوەیەک

ەردی بنچینەی سەربەخۆیی ئایینی ئیسـالمە، چـونکە ئاکامە و بەرهەمە دەگەین کە ئەو گۆڕینە ب

لەو گۆڕانەیە تەعبیر ئاوا دەکرێ: ئەی موسوڵامنینە! لە ئەوڕۆ بەوالوە لە سەرتان ئەرکە قیبلەتـان 

پەرسـتی کە ئەو هەڵوێسـتەتان بە و چاوەی دڵتان خاوێن کەنەوە و خاوێن ڕاگـرن لە بـت و بت

 نە.مانای پاک کردنەوەی هەموو وڵتی عەرەبستا

شــکاندنی ئیــرادە و هێــزی جــا خــۆ ئەوەش بــێ شــک و گومــانە: البردنــی بــت و تێک

پەرســتان و گرتنــی وڵتــی عەڕەبســتان، بەبــێ خــوێن دان و دەربەدەری و چەرمەســەری و بت

لەخۆبوردن نایەتە جێ. جا دیارە ئەو سەردانان و خۆبەخشینەش بەهێزێکی نهێنی و ئیرادەیەکی 

یبەت و خالیسـانە نەبـێ نـابێ. جـا لەبەر ئەو سـەختییە کە خـودای تەواو بتوون و باوەڕێکی تا

تەعاال بەو چەن ئایەتە پیرۆزانەی دێن لەوە بە دوا، دڵخۆشـی دانەوە و مـوژدە دەدا بە لەشـکری 

ی 113و  113، 114، 111، 110، 119ئیســالم. بــۆ ئەو مەبەســتە دەچیــنە خــزمەت ئایەتەکــانی 

تاکوو بە نەزم و تەرتیـب باسـیان دەکەیـن و ڕایانـدەنێین  بەقەرە، دەگەڵامن بن و تاڵووکە مەکەن

 ئینشائەڵاڵ.
 153ئایەتی 
 154ئایەتی 

ابِِرينَ ( 153) الَةِ إِنَّ اهّللَّ َمَ  الصَّ ِ وَالصَّ َبم َتِعيُنوام بِالصَّ ِیَن آَمُنوام اسم ُيَها اَّلَّ
َ
 یَا أ
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تێکا دن، یاا خۆتااان ئەی ئەوانەی باوەڕتاان هێنااوە، هەر کاروباارێکی ساەخت و کا ان ڕووی 

دانی ئەوانە خاۆڕاک ی دەستان دایە کارێکی ەورپ و پاڕ لە زەسامەت، ئەوە لە ڕاسات ئەنجاام

کوماان خاودا کەن و پاد وە سەب  دەن و پشت بە ئەنجام دانی بەه ەی نوێ ەکانتان ببەساو. بێ

ادی دەکەد ئەوانەیە کە لە کاااتی سااەختی و تەنگااانەدا خااۆڕاک ی دەکەن و دەڕواناان لە هیمااد

 خودا.

َياء َولَ ( 154) حم
َ
ٌْ بَلم أ وَا مم

َ
َتُل ِِف َسبيِل اهّلِل أ ُعُرونَ كَوالَ َتُقولُوام لَِمنم ُيقم  ن الَّ شَشم

بەو کەسااانەی کە لە ڕێگااای خااودادا دەکااوژرێن مەڵااێن ئەوانە ماا دوون. ئەوانە زیناادوون 

 نە ناکەن.)زیندوویەکی بەتایبەتی بۆ وانە هەیە( بەاڵم ئێوە هەست بەو زیندووبوو 

 155ئایەتی 

ِْ َوبَِشـكَونَلَبملَُونَّ ( 155) َموَاِل وَاألنُفـِس وَاثلََّمـرَا
َ
ٍص ِمَن األ ُوِع َوَنقم

م
ٌم وَاْل َو

م
ٍء ِمَن اْل ِر ـمم بََِشم

ابِِرينَ   الصَّ
دوکار و ک فتاری هێندێک ساڵەتی ناخۆشیشتان دەکەم )بە ناوی تاەی ک دنەوەتاان( وەک کەم 

داناای کەنااد کەسااێکی و خااۆراک و سااەروەت و سااامان، و لە دەپبااوونەوەی خااواردن 

خۆشەویستتان، )لە بەرابەریدا( ئێوە دەبێ خۆ وەخۆ ک ن و ئارام بان. ئەی پێغەمابەر ماوژدەی 

پاداشااتی کەورە و سااەرکەوتن باادە بەو کەسااانەی کە لە بەرابەر سااەختی و زەسمەتاای بەاڵ و 

 ناڕەسەتیدا خۆڕاک ی و سەب  لە خۆ دەک ن.

 156تی ئایە

ا إَِلمِه َراِجعونَ ( 156) َصاَبتمُهم ُمِصيَبٌة قَالُوام إِنَّا هّلِلِ َوإِنَـّ
َ
ِیَن إَِذا أ  اَّلَّ
انە ئەوانەن کە ئەکەر تووشاای بەاڵیەک هاااتن دەڵااێن: بەڕاسااتی هەمااوو   کئەو کەسااە ئااارام

 کارێک لە خوداوەیە و بوونیشامن هەر لەوڕایە و کەڕانەوەشامن هەر بۆ الی ئەوە.

 157ئایەتی 

ولَـئَِك ( 157)
ُ
ٌَة وَ  أ ِبِهمم َورَْحم ٌْ ِمن رَّ ولَـئَِك َعلَيمِهمم َصلَوَا

ُ
َتُدونَ  أ  ُهُم المُمهم

بەڕاستی ئەوانە ڕێگای ڕاستیان دۆزیاوەتەوە و  ،ی خودا هەر بۆ ئەوانەیەتڕەزامەندی و ڕەسمە

 ک توویانەتە بەر و هیدایەت دراون.

 158ئایەتی 

فَ ( 158) ٌَ إِنَّ الصَّ ـوَّ ن َيطَّ
َ
َتَمَر فاَلَ ُجَناَح َعلَيمِه أ وِ اعم

َ
َيمَت أ َعآئِِر اهّلِل َفَمنم َحجَّ اِلم ََ َوةَ ِمن  ا وَالمَمرم

ا ََ ًا فَإِنَّ اهّللَّ  َع َخريم  ٌر َعلِيمٌ كبِِهَما َوَمن َتَطوَّ
و ئەو کەسەی دەکێ بۆ سەج یا بۆ عەم ە، دەبێ سەوت کەڕەت لە نێوانی سەفا و مەروەدا بێت 

 بچێت. 
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پەرستەکان لە سەردەمی نەفامیدا هەر یەک لە سەفا و مەروە، یەکی بتێکیان لە سەر بوو، بت

ئەو بتانەیان دەپەرست و هەر دەگەیشتنە الیان بۆ پیرۆزی دەستیان بە سەردا دێنـان، بـۆیە پـاش 

ئەو ان لە نێـوان یـن بەڵم موسـوڵامنان تەواوف کردنئیسالم هەرچەنـدە بتەکـان شـکێرناهاتنی 

 شوێنەدا هەر بە گوناە دەزانی. لەو ئایەتەدا خودا دەفەرموێت:

سەفا و مەروە لە نیشانەکانی خودان و تەواف ک دن لە نێوانیاندا وەکوو ئێوە وا دەزانن وا نییە 

هێناانی سەج، عەما ەی فەڕز، ئەکەر باۆ زیاادە ساوود و کوناە نییە. هەر کەسێک پااش بەجێ

 ەج و عەم ە بکاتەوە، ئەوە خودا ئاکادارە و پاداشیشی دەداتەوە.وەرک تن جارێک یا خۆ زیات  س

 سەفا و مەروە

 311سەفا و مەروە دوو تابڵۆن واتە دوو تەپـۆڵکەن لە نزیکـی کەعـبەوە، دووری نێوانیـان 

دەکوترێـت کە لە کـاتی  یر(ە، واتە نیشانە. بەو شوێنانەهەنگاوێک دەبێ. )شعائر( جەمعی )شع

ێت وەکوو سەفا و مەروە و مـوزدەلیفە. عەمـرە واتە زیـارەت و عەمـرە حەجدا ڕوویان تێ دەکر

زیارەتێکی تایبەتییە وەکوو حەج )تطوع( بەجێ هێنانی کارێکە بەبێ زۆری لێکـردن و ناچـاری، 

بەڵکوو ئەوەی دەیکا لە سەر ویستی خـۆی ئەنجـامی داوە نە لە سـەر ئەمـری فەڕز و واجـب. 

 )جناح( واتە گوناح.

ئەی ئەو کەسانەی کە بە خودا و قورئان و ڕەسوول ئیامنـو هێنـاوە،  یەک:ئاوڕوەسەردانەوە

ــاز لەســەر ئەساســی ــاوەڕیە داوای نی ــیامن و ب ــکەن لە خــودا، و لە ســەر ســەختی و  ئەو ئ ب

تیانێک کە بەرەنگارو دەبن، بەسەبر و خـۆڕاگر بـن و تێکـی بشـکێنن، چـونکە لە کـاتی ەناڕەح

سەنگەر کە بتـوانێ دژی بوەسـتێ، سـەنگەری سـەبر و بوون بە دەرد و بەڵ، گەورەترین تووش

 دان بە نوێژە.پاڵ

چونکە ئەوە ئاشکرایە و حاشا هەڵنەگرە حەیـاتی بەشـەر دە کـاتی هێرشـی بەڵ و تۆفـانی 

 سەختی ئەگەر پاڵ بە هێزی ئیامن بە خودا نەدا، تێک شکاوە و بە دەم سێاڵوی تۆفانەوە دەڕوا. 

ەردەکەوێ کە پەیوەنـدی بەنـدەی الواز و زەبـوون دەگەڵ نرخی نوێژ بۆ نوێژخوێن لێرەدا د

خــودای بەهێــز و دەســتەڵت دە ســەنگەری ســەختی و میحنەتــدا بەرابەر بە هێرشــی جەور و 

جەفادا، ئەوە بێ گومانە بە هۆی ئەو پەیوەندییە هێزی خـودا هەچـی هێـزی بەڵیە، تارومـاری 

 دەکا.

بیر و باوەڕی دمە زەرد دەکاتەوە، خـودات و هەروا نوێژ ئەو نوێژەیە کە ڕۆژی پێنج کەڕەت 
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زانی دەگەڵ کێ دەدوێـی و نەزانـی ەوو دە ڕووگە کەی و نڕ وەبیر دەخاتەوە. ئەوە نوێژ نییە هەر 

 دەڵێی چی؟ بێ شک خودا ئاگای لە دڵنە و دەگەڵ ئەو دڵنەشە کە دەگەڵ خودان.

چـاوەڕوانی هێرشـی  پێغەمبەر و موسوڵامنەکان لەو کاتەدا کە لە شـاری مەدیـنە هەر ئـان

وقۆڵی هێـزی یـارانی و پـتەو ئامانی دوژمنانیان دەکرد لە هەموو الیەکەوە، پێغەمبەر بۆ قـایمبێ

 بوونی هەستەی دەروونیان ئەوەی دەفەرموو: ئەوانەی دەو هەرایەدا دەکـوژرێن دە ڕێـی خـوداد

یە کە ئەوەی ئەوان ن پێیان ناکوترێ و پێیان نەڵێن: مردوو. چونکە ئەوانە زینـدوون بەو هـۆدەڕۆ 

خۆیان بۆ بە کوشت داوە نەمرە، وەک خودا و ئایینی خودا بێ کەوایە ئەوانیش نەمرن. بەڵم ئەو 

 نەمردن و زیندووبوونە هەر خودا دەزانێ چۆنە، ئێمەی ئینسان نایزانین و هەستی پێ ناکەین.

 یاسای خوداناسی

یاسایەکدا بە گشتی، بەبـێ تـاقی  دیارە دە یاسای خوداناسیدا بەتایبەتی و هەروا دە هەموو

کـردن. جـا بـۆیە کردنەوە هیچ قەول و قەرار و پەیامنێک و ئیدیعایەک نـاچێتە ڕێـزی بـاوەڕ پێ

خودای مەزن موسوڵامن تاقی دەکاتەوە بە شتانێک کە دەرد و ڕەنج و ئـازارن بـۆ گیـان و لەش 

لە کـاتی شـەڕ و هەرا و  ڕەنج.وەک ترس، برسیایەتی، نەمانی سامان و ئەوالد و بەرهەمی دەس

یـان ڕاوەببەزمی دوژمن ئەنجا ئەوانەی خـۆڕاگرن لەو هەرایـانەدا کـۆڵ نەدەن یـاری ڕاسـنت و 

شاهیدە لە سەر ڕاستییان و خاوەن پلەی بەرز و خۆشی خۆیانن. هەر خـودا مزگێنـی پـێ داون 

وانە خەم و بەوە: ئەوانەن دروود و بەخششی خودای خۆیان بەشیانە و لە سەریانە و هەرگیـز ئە

خەفەتباری ناتوانێ سواری دڵیان بێ و داگیریان کات. و هەر ئەوانەشن کە بە پـلەی هیـدایەت 

 گەیشتوون.

هەروەک خودای خاوەن حیکمەت گەلی موسوڵامنانی وەغیرەت خست بۆ گرتنی کەعـبە 

پەرستان بە وەعدەی بەهەشت و ڕەحمەت، ئەوجار لێرەدا خوا و خاوێن کردنەوەی لە بت و بت

وچۆ لە نێـوانی ئەو دوو ی ئەو مـزگێنییە دەکـاتەوە کە هـاتقبـاە باسی سـەفا و مەروە جووتب

تەپۆڵکەیە نیشانەیەکن لە نیشانەکانی حەجی خودا، دەبێ بکرێن چونکە نیشانەکانی دینی خودا 

 نیشانەی بەرزی موسوڵامنانە.

 سەفا و مەروە چن؟

ین و هەروا تیوتیوەیەکیـان بـدەین. پێویستە بـۆ ناسـینی سـەفا و مەروە نەختێکیـان بناسـێن
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اوەکانی شەرعدا باسی لێوە کـراوە، بەشـێکە لە سـر بەجێ کردنی سەفا و مەروە وەک لە نوو جێ

ئەرکە گرینگەکــانی حە  و عەمــرە، ئەگەر کەســێک نەتــوانێ بەڕێوەیــان بەرێ، بە پێــی فتــوای 

ەسێک بێـت و ب ـێ: ئەو ک رە بدا واتە مەڕێک سەر بڕێ. ئەگەیزانان دەبێ فیدهێندێک لە شەرع

وچۆیەی بەینــی ســەفا و مەروە لە دەورانــی جەهالەتــدا بــووە و بــاو بــووە، ئەگەر هــات

یـان کـردەوە، نموسوڵامنەکانیه ئەو کارە بکەن، ئەوە چوونە سەر ئاکاری کافران و السـای ئەوا

حەرام دانی ئەو عەمەلە هیچ گوناهێـک نـایەتە جـێ و دەبێ ئێمەش لە وڵمدا ب ێین: لە ئەنجام

وچۆ لە نێوان ئەو دوو تەپۆڵکانە واتە سەفا و مەروە دە بنیاددا نییە، چونکە ئەو عەمەلە واتە هات

 ێدوای ئیرباهـیم. نـاتوان یبـاوەڕانسوننەتی حەزرەتی ئیرباهیم بووە. ئەو عەمەلە جاهالنەی بێ

نیـیە، بەڵـکە  دانیدا چونکە ئەوە السـا کـردنەوەی کـافرانبەرگری لە موسوڵامن بکا، دە ئەنجام

 کردنەوەی ئاداو و ڕەوشتی باوەگەورەی پێغەمبەرانە کە ئیرباهیمە.زیندوو

وەک لە ڕابردودا کومتان سەفا و مەروە دوو تەپـۆڵکەن لە الی ڕۆژهەڵتـی کەعـبە، کـاتی 

ــۆی بت ــدا خ ــدا لە نێوانیان ــاتی خۆی ــابوون دە ک ــەر دان ــان لە س ــتەکان هەریەک بتێکی پەرس

بۆ پیرۆزی و هەموو جاریه دەسـتیان بە سـەردا دێنـان کە دەچـوونە وچۆیان چەن جاران هات

 الیان بۆ مبارەکی.

سەفا واتە بەردێکی ئەستوور و سەخت. مەروە واتە بەردێکی سسی و لووس وەک هەسـان 

و زۆریه سەخت و ڕەق. غاردان و هەڵتن بە نەرمەغار لە نێوان ئەو گـردانە السـا کـردنەوەی 

جەرە خامنە کە لە مابەینی ئەو دوو تەپۆڵکانە بۆ ئاو پەیـدا کـردن بـۆ دایکی بەرز و بەڕێزمان ها

 ڕۆڵەی ئازیزی، ئیسامعیل، هەڵتنی کردووە.

دایە، قـووت نەدرێ. ٌر َعِليمٌ كفَإِنَّ اّللَّ َشابە پێویست دەزاندرێ ئەو ڕازەی دە ناو ئایەتی 

کردنــی  اواتە ئاشــکر  ەت نــابێتە ســیفەتی خــودا چــونکە شــاکرڵڕازەکەش ئەوەیە: شـاکر بە ڕوا

شوکری نیعمەت  :ەو زاهیر کردنە نیعمەتە و نەشارنەوەی دەکوترێبلە سەری  و سساسنیعمەت 

وە الی خودا ناڕەوا دێتە بەرچـاو. « شاکر»لە سەر ئەو ئەساسە، وەپاڵ دانی وشەی « شاکر»واتە 

ە. دەبێ ب ێین مانای ودانی خۆی نییدانە مەجازە، واتە لە سەر پێکەوایە دەبێ بکوترێ ئەو وەپاڵ

ئایەتەکە ئاوایە: خودا لە سەر تاعەت و عیبادەت پاداش دەدا، هەروەک لە سەر تاوان جەزا دەدا. 

 .2/1بۆ زێدە زانین بڕوانە تەفسیری کەبیر،   
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پەرســتەکان کــرا بە تەواوی کە پێغەمبەرایەتــی تــا ئێــرە الســاری جــوولەکە و گــاور و بت

دەزانی و دانناسی چونکە لە کتێبەکانیاندا باسـی لێـوە کرابـوو.  پێغەمبەریان وەک کوڕی خۆیان

ئەدەبییان دەکا خودای تەعاال، کەوایە دەچینە ئەوجار لەوە بە دوا باسی سزای ئەو الساری و بێ

 ی بەقەرە:951خزمەت ئایەتی 
 159ئایەتی 

ِیَن یَ ( 129) ِْ وَالم كإِنَّ اَّلَّ َيَِنا
َا ِمَن اِلم نَزنلم

َ
ِد َما بَيَّنَّـا ُ لِلنَّـاِس ِِف الم ُتُموَن َما أ  ِكَتـابُهَدى ِمن َبعم

ولَـئَِك 
ُ
ِعُنونَ  أ  یَلَعُنُهُم اهّلُل َويَلمَعُنُهُم الالَّ

ئەوانەی کە ئەو م دەیەی لە تەوڕات و ئینجیبدا دەرسەق بە ڕاساتێتی پێغەمبەرێتای ماحەمەد 

ساشاااری دەدەن و کوونی پاابە و پااایەی خۆیااان ، بەیاوااان کاا دووە لە ت ساای لە دەساات

ەتیان لێ دەکات و لە ڕەسمەتی خاۆی وەدووریاان دەخاا و هەروا نەعلدەیشارنەوە، ئەوانە خودا 

 کەرانیش هەر نەعبەتیان لێ دەکەن.هەموو نەعبەت

 تێڕوانین و وردبوونەوەیەک

ــدا  ــانانەی دە تەوڕات و ئینجیل ــانەی کە ئەو نیش ــاور و جــوولەکە و زانای بەڕاســتی ئەو گ

ە خوارەوە، حاشاری دەدەن و دەیشارنەوە، وەک ڕێنومایی و گوفتە و بەیاناتی ڕوون ناردوومانەت

و ئاشکرا، پاش ئەوەی کە لە کتێبەکانی خۆیاندا باسـامن لێـوە کـردوون. ئەو کەسـانە خـودای 

تەعاال نەعلەتیان لێ دەکات، یانی وەدووریـان دەخـاتەوە لە ڕەحـمەت و میهرەبـانی خـۆی، و 

ەفرینیان لێ دەکەن لە هەموو الیەکەوە. جا مەگەر الق لە کەری شـەیتان کەران نهەروا نەعلەت

بێننە خوار و وەگەڕێن بۆ ڕێگای ڕاستی خودا و تەسدیقی ئەو سیفاتانەی پێغەمبەر بـکەن کە تـا 

 وێستا ئینکاریان کردوون. ئەوکات خودای پەنادەر پەنایان دەدا و لێیان خۆش دەبێ.

ست پێ دەکرێ کە هەر زانایەکی موسوڵامن بێ وەیا غەیرە لەو ئایەتە ئەوە دەردەکەوێ و هە

 بە مەرجێ حەق وەشارێ. موسوڵامن، وەبەر ئەو نەفرین و نەعلەتانە دەکەوێ.

کەرانـی چین، کێن؟ کێ بـن؟ نەعلەتکەرن و نەفریندڵ دەیهەوێ بزانێ ئەوانەی نەعلەت

 زەری زانایانی ئایینی.حەق حاشاردەران، دەبێ عولەما و ئەنبیا و مەالئیکە بن بە پێی نە

حاشاردانی حەق تیژترین و بەزەبرترینی وەسیلەی تەفرەقەیە لە ئاییندا بەتایبەت شاردنەوەی 

عیلم وزانستی ئایینی و الدانی خەڵک لە خەتی ڕاسـت لە الیەن زانایـانی ئـایینی چـونکە یەک 

زێتەوە. حەق شتێک وەریدەگرێ و دەیقۆ سـر شتیە، ئەگەر ڕاست نیشان درێ هەموو سـر بابەتی 

 حاشار دان بە بادانی خەلە و خەرمانی ڕەنجی پێغەمبەرانە.
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هەروەک بە دەرەجە و قۆناغی یەقین گەیشتووە کە قورئان کتێبی هیدایەت و شـارەزایە، وە 

هەروا ڕۆچنە و پەنجەرەی هیوا و ئومیدە بۆ ئینسان پـاش هەمـوو هەڕەشـەیەکی دەکـرێتە سـەر 

ئەوەش بۆ ئەوەیە کە ئینسان نەکەوێتە قۆنـاغی نائومێـدی. جـا ئینسان بە هۆی تاوان و خەتاوە، 

تـاوانە گەورەیە کە دەران و حاشـاردەرانی کە پـاش ئەو بۆیە خودا مزگێنی دەدا بە حەق قـووت

بـا داتەوە وەالی خـودا و حەق و ددان بە تاوانیـدا بنـێ، ئەو بـادانەوەی لـێ  شاردنەوەی حەق

ن. بـۆ ئیسـباتی ئەو مـژدە بەرزەیە دەچیـنە خـزمەت وەردەگرین و قبووڵی دەکەین و دەیبەخشـی

 :141ئایەتی 
 161ئایەتی 

لَُحوام َوَبيَُّنوام فَ ( 161) صم
َ
ِیَن تَابُوام وَأ ولَـئَِك إاِلَّ اَّلَّ

ُ
نَا اََّّوَّاُب الرَِّحيمُ  َ

َ
تُوُب َعلَيمِهمم وَأ

َ
 أ

ێگاای ڕاسات دەکا نە تەنیا ئەوانە نەبن کە لە ک دەوەی خ اپەکانی خۆیان پەشیامن دەبنەوە و ڕ 

بەر و ئاشک ای دەکەن پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر و ئیامنی پێ دێنن و ڕوو دەکەنە کااری کااک 

و بەڕێوە ب دنی ئەرکەکانی سەر شانیان. خودا دەفەرماوێ لەوانە خاۆش دەبام. کاونکە ئەمنای 

 خودا تەوبە وەردەک م خاوەن بەزەیەکی بێ سنوورم.

 خۆرحەق

ق شاردنەوە و داپۆشینی حەق چاوبەستنە، کـام چـاو بەسـتنە حە چاوپێدا خشکێتەوەیەک:

بەسـنت تـاکوو ئەو حەقە چـاو نەکەن. و ئەو چاوانەی دەڕوانن حەق وەدۆزن و وەیقۆزن، دەیان

هەروا دە کەنداڵی جەهل و نەدامەتیدا بکەون، جا ئەو ڕەفتار و کردارە بێ شەرەفانە دەکەوێتە بەر 

حم و بەزەی باری و دوور خستنەوە لە ڕەحـم و کەڕامەتـی بەری لە ڕەهێرشی نەعلەت. واتە بێ

 بەشەری.

ئەو ئاکارە ناڕەوایە لە هەموو چین و تیرە و بەرەیەک ناحەز و ناڕەوایە، ئەمام لە تیـرەی مەال 

کە ئەوانە چاوەن، چـاوەی نو زانا و ڕێبەرانی گەل سنووربەزێنە و لە ئەندازە بەدەر و ناڕەوایە چو 

یرشـادن و جێـی بـاوەڕی گەلـن. ئەگەر ئەوان خـوار بـن، گەل خـوار زانست و شـارەزایی و ئ

 دەکەوێ. وەک زانایەکی وردبێژ و وردبین فەرموویەتی: 

بە وەسیلەی خـوێ بـۆگەنەکەی الدەچـێ، جـا ئەگەر خـوێ بۆخـۆی  ،هەچی بۆگەن بێ

 بۆگەن بوو، بە چی چا دەبێ و الدەچێ؟! پەنا بە خودا بۆخۆی.

دەران نەفـرین دەبـارێ، جـا مەگەر لە سـەر حەق قـووت بەڵێ بە پێی فەرموودەی بـاری،
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کەران ئەوانەن دەفامن و خـاوەن وەگەڕێن و پەشیامن وەبن، بە پێی فەرموودەی پێغەمبەر نەفرین

شعوورن لە سەر زەوی، و ئەو نەفـر و نەعـلەتەش تـا دەمـرن. بـۆ ئیسـباتی ئەو داوایە دەچیـنە 

 ی بەقەرە:141خزمەت ئایەتی 
 161ئایەتی 

ِیَن  (161) وَِلِ كَفُروا َوَماتُوا َوُهمم كإِنَّ اَّلَّ
ُ
اٌر أ ِ  كفَّ َنُة اهّلِل وَالمَمئآئ َِعيَ كَعلَيمِهمم لَعم َجم

َ
 ِة وَانلَّاِس أ

بەاڵم ئەوانەی بااێ باااوەڕن، و هەر بەبااێ باااوەڕیش دەڕۆن و دەماا ن، ئەوانە نەعبەتاای خااودا و 

 ف یشتەکانی خودا و سەرجەم خەڵکیان لە سەرە.

 ش دەپێوین، تا چاوەڕوان نەبن:149مەبەست ئایەتی  بۆ تەواوی
 162ئایەتی 

ُف َعنمُهُم المَعَذاُب َوالَ ُهمم یُنَظُرونَ ( 162)  َخادِلِیَن فِيَها الَ ُُيَفَّ
ئەوانە هەتا هەتایە لە دۆزەخدا دەمێننەوە بەبێ ئەوەی ئازار و عەزابیان لە سەر کەم وەک ێ، یاا 

بدرێ، کونکە ژیانی دنیا جێگای تۆبەیە و پەشیامنی تێادا ڕێ خود ڕێگای پەشیامن بوونەوەیان 

 دراوە، نەک ڕۆژی ئاخ ەت.

دیارە ئەوانەی تا مردن هەر السار بوون و بێ باوەڕ، نەفرینی خودا و تێڕوانیتێککی بە وردی: 

فرشتە و ئینسانیان لە سەرە بە یەکجاری، لە ژێر ئەو نەفرینەدان، سزایان لـێ کەم نـاکرێتەوە و بە 

 وی ڕەحمەتیان لێ ناڕواندرێ.چا

ــڕوانین و هەڵســەنگاندنی ئەوالوالی ئایەتەکــانی  ئەو هەســتە  140و  149، 149، 141لە تێ

دەکرێ و دەیکەم کە خودای تەعاال پاش باسی گۆڕینی قیبلە و ئەو شتانەی کە بە دوایـا هـاتن، 

و و قـایم و قـۆڵ و باسی دامەزراندنی ئیامن و بڕوا بکا. لە سـەر دامەزرانـدنی دوو پـایەی پـتە

. بیر کـردنەوە لە عەجـائیبی ئاسـامنان و زەوی. یەقـین دەبـێ 9. تاک و تەنیایی خودا 1بەهێز: 

ئەوەش بزانین تاکوو پیرۆزتـر و چـاتر ڕۆچـێ لە بیـری تـاق و تەنیـایی خـودا، چـاتر و باشـرت 

ــودا یەکە( و ــاڵی )خ ــن کە بە دوو ب ــاعەتەش دەگەی ــودا دەردەکەوێ و بەو قەن ــودایەتی خ  خ

)بەتوانایە( دەتوانین بەرز بینەوە لە سەرووی تاریکایی مـاددەوە بـۆ ڕووناکـایی جەاللـی پـاکی 

حەق. واتە دەرچوون لە دنیای ناسووت بۆ دنیای الهووت. جا بۆ ئیسبات و ڕاستی ئەو ڕاستییە 

 :140ئایەتی  انی بەقەرە پاش149دەچینە خزمەت ئایەتی 
 163ئایەتی 

َُن الرَِّحيمُ  مم إَِ ٌ كَوإِلَـهُ ( 163)  وَاِحٌد الَّ إَِ َ إاِلَّ ُهَو الرَّْحم
زیـاتر لەو ئەی عالەمینە! خودای ئێوە کە ئێوە و هەموو کائینااتی بەدی هێنااوە، یەک خاودایە، 
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هیچ خودایەکی دیـکە نیـیە چـونکە ئەگەر خـودایەکی دی هەبـایە، کاروبـاری ئەو بـوونەوەرە ئـاوا 

هەر ڕۆژەی الیەکـی ئەو گەردوونە وێـران دەبـوو. ئەوکـات  وپێک و جوان بەڕێوە نەدەچوو وڕێک

هەر خودایەک لەو خودایانە بۆ خۆی دەیویست کاروبارەکـان بە جۆرێـک هەڵسـووڕێنێ جیـاواز لە 

یەقینە هەر زاتێک مەرامێکی تایبەتی خۆی هەیە بە پێـی ئەو مەرامە  ەکاری خواکانی دی. چونکە ئەو 

گومـان ئەو وڵتە دەشـێوێ و ێکـدا دوو پادشـا بـنب ئەوە بێدەجووڵوە. سەرنج بـدە ئەگەر لە وڵت

میه ەبان و خاوەن بەزەییەکای باێ سانووور و  ئەو خودایە  خودایەکەپەشێوی ڕووی تێدەکات. 

 کۆتا نەهاتووە.

بۆ وەی دەرکەوێ تێکەڵوی و  تێهەڵڕوانین و هەڵسەنگاندنێکی شعووراوی لەو ئایتە پیرۆزە

 ێش خۆی تا چ ڕادەیەکە؟خزمایەتی دەگەڵ ئایەتەکانی پ

 خزمایەتی و تێکەڵوی ئەو ئایەتە دەگەڵ ئایەتەکانی ڕابردووی لە سێ ڕێگاوە چاو دەکرێ:

. خزمایەتی ئەو ئایەتە دەگەڵ بەشی هەرە بەرزی ئەو سووڕەتە )بەقەرە( چـاو دەکـرێ کە 1

ان ی هەمــ91ئەو بەشــەش بەشــی یەکتــایی خــودایە و دەلیلەکــانی یەکتــایەکەی کە لە ئــایەتی 

سوورەی بەقەرە دەردەکەوێ و دەس پێ دەکرێ. چـونکە هەروەک دیـارە و دەبینـدرێ خـودای 

حەکیم لەو سووڕە پیرۆزەدا بە باڵوی لە چوار جێدا باسـی یەکەتـی خـودا ڕادەنـێ. ئەو چـوار 

ی ئـاخری بەقەرەیە. ڕازی ئەو 931و ئـایەتی  911، ئـایەتی 149، ئـایەتی 91شوێنانەش ئـایەتی 

ت و چوار پات کردنەوەی ئایەتی تەوحید، دە ئینسان گەیانـدنە کە ئەسـاس و دووپات و سێ پا

بنچیــنەی ئــیامن و بــاوەڕی بە خــودا، لە کــن خــودا و لە نــاردنی ســەراپای پێغەمبەرەکــان ئەو 

تەوحیدەیە، باقی ئایەتەکانی دیکەی ئەو سووڕە کە لە دەوری ئەو چوار ئایەتانەدا هەڵدەسووڕێن 

 ید دەگەڕێن بۆ وەی بیناسێنن.هەمووی هەر لە سەر تەوح

(یەدا ئـاوایە: 149. هێندێکیش لە قورئان زانەکـان نەزەر و بۆچوونیـان لە مەڕ ئەو ئـایەتە )9

ی واتە: ئەو ئایەتـانەی کە لە سـەر گـۆڕانی ڕووگە و حاشـاردانی نپاشاوی ئایەتەکانی پێش خۆ 

 حەق لەمەڕ پێغەمبەر و قورئان دەدوان.

لە سەر ئەو ئایەتە ئاوایە: کە حەزرەتی ئیباهیم و یەعقووب  . هێندێکیش ڕا و بۆچوونیان9

سپاردە ئەوالدەکانیان کە هەتا هەن خودای بە یەک بزانن. ئەو ئـایەتەش تەواوانەتـر دەگەڵ ڕایان

 پۆلێک دەلیل و بورهان زەمزەمەی وەحدانیەتی خودا دەکا.

ەگەڵ ئایەتەکانی بابەتی بەتایبەت د 149هێندێکیش ئاوای تەعبیر دەکەن: خزمایەتی ئایەتی 
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گۆڕانی ڕووگە حاشاردانی حەقە، واتە گەرچی خودای میهرەبان ئارەزووی ناو دڵی پێغەمـبەری 

بەجێ هێنا بە شێوەی گۆڕانی قیبلە، بەڵم دەبێ ئەوە بزاندرێ کە ئەو نیعمەتە بە تەنیا کافی نییە و 

و باغ  و باغاتی نوێژ و ڕۆژوو وکاڵ چارەی دنیا و قیامەت چارە ناکا. بەڵکە ئەوەی هەموو کشت

و باقی عیبادەت دێنێتە بەر و بەرهەمی دێنێ، تەوحیدە، واتە خودا بە تەنیا ناسـین و زانیـنە. بەو 

دەلیلە: تەوحیدە بنچینەی خوداناسی، تا ئەو بنچینەی دانەڕژێ و قایم نەکـرێ هـیچ کـردەوە و 

 ناگرێ. ەربکارێک لە عیبادەت نایەتە بەر و 
 

تەنیایی  و کە نیشانەی توانایی خودا 140ی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی ئەوجار کات

 خودایە:
 164ئایەتی 

ِل وَانلََّهارِ وَالمُفلم ( 164)
ٌِ اللَّيم تاِلَ رمِض وَاخم

َ
ِْ وَاأل َماوَا ِق السَّ

ِر بَِما  كإِنَّ ِِف َخلم َحم الَِِّت َِّتمرِي ِِف اِلم
نَزَل اهّلُل 

َ
تَِها َوَبـشَّ فِيَهـا ِمـن یَنَفُ  انلَّاَس َوَما أ َد َموم َيا بِِه األرمَض َبعم حم

َ
اء فََ َماء ِمن مَّ  ِك  ِمَن السَّ

ِقلُونَ  ٍْ لَِقومٍم َيعم رمِض آلیَا
َ
َماء وَاأل َ السَّ َحاِب المُمَسِخِر َبيم ِيِف الِريَاِح وَالسَّ  َدآبٍَّة َوتََصم
وکۆڕی شاەو و ڕۆژ و ئەو پااپۆڕ و دبەڕاستی لە دروسات ک دنای ئاساامنەکان و زەویادا و ئاا

کەمیانەی کە لە دەریاکاندا بە ەازانجی خەڵکی وان لە کەڕدا، ئەو ئاو و بارانەی کە وا خودا لە 

ئاسامنەوە دەیانڕێ ێتە خوارەوە، بەو هۆیەوە زەوی دەبووژێنێتەوە لە پاش ئەوەی کە م دباوو، لە 

رێکی باابو کاا دەوە، هەروەهااا لە وکۆکەزەویاادا لە هەمااوو زیناادەوەرێکی ڕەوەناادە و هااات

ک دووەکانیشدا کە وان لە نێوانی ئاسامن و زەویدا، ئەمانە کشات وکۆڕی باکان و هەورە ڕامئاد

بەڵگە و نیشانەی ئاشاک ان لە ساەر تااک و تەنیاایی و میه ەباانی خاودا، باۆ ئەو هاۆزەی کە 

 تێبگەن.

و هەست و شـعوورێک حاشـای گومان هیچ ئەقڵ ئەوە بێ تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوە:

ەوە و بە سـەدان تلێ ناکا، ئەو ئەستێرانەی کە هەزاران هەزار ملیۆن بە ژوروی سـەرا دەدرەوشـێ

میلۆن ساڵی تیشـک لـێامنەوە دوورن، و هەریەک بە درێژایـی سـاڵ لە سـەر چەمەرەی خـۆی 

ە دەسووڕێتەوە، بێ ئەوەی هەناسەیەک پـاش و پـێش بـکەوێ کە بە هـۆی هێـزی کێشـندەوە ب

یەکەوە بەسرتاون، و هەروا نیزیک و دووریان بە درێژایـی بوونیـان لە یەکـرت نەگـۆڕاون و وەک 

گومانە ئەگەر هێـزی بەهێـزی نیزامـی بـاری ئەو نیـزامەی لەنـگەر پـێ خۆن و وەک یەکن، بێ

دان و سـووڕان بە دەوری خـۆ و یەکـدا نەزمـی ڕانەگرتـایە، لە سـەر نەگرتایە، و لە کاتی خول

یان تالسا دەبوون و الدەچوون و بە گژ یەکدا دەهاتن و پێک هەڵدەپڕژان. ئەودەم چەمەرەی خۆ
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ئەو کائیناتە بە هەرچی بوونەوەری سەریەتی، تێک دەقرمان و تێک دەڕووخان و وێران دەبوون. 

کەواتە وێستانیان بە حاڵی خۆیان شاهیدە لە سەر بوونی خودایەکی مودەبب و بەتوانا و بەهێز و 

چاترین نازیم و نەققاش و خەلالق. بڕوانە ورد بڕوانە لەو ئەسـتێرە گەورە )ڕۆژ( کە  جوانرتین و

هەچی خاوەن حەیاتە لە حەیوان و لە ئینسان و لە دار و دەوەن و گیاوگۆڵ، بە تینی تاوی ئەو و 

بە گەرمایی تیشکی ئەو و ڕووناکایی ئەو ژیان و حەیات دەبەنە سەر. دڵی خاوەن هەست کە لە 

وانێتە پانایی ئاسامن و سەیری ئەو ئەستێرانە بکـا کە دەدرەوشـێتەوە، لە سـەرووی ئەو شەودا بڕ 

 پێدەری ئەوانە.دێن و دەڕۆن و ئاوا دەبن و هەڵدێنەوە، ئیامن دێنێ بە خودای خول

کەسێک خودی ئەقڵ و شعوور دەو زەویە برتێنجێنێ بە دار و بەرد و دەشت و شیو و دۆڵ 

وشــکانی ئەودا، ئەگەر شــاهیدی نەدا لە ســەر خــودای بەتوانــا و  و دەرە و ڕووبــار و دەریــا و

َضـلُّ اكنەققاش، ئەوە 
َ
ْنَعاِم بَْل ُهْم أ

َ
وچۆی شـەو و ڕۆژ بە دوای یەکـدا، بـێ و هەروا هـات أل

وگۆڕی وەرزان بێ پاش و پێش لە یەکرت شاهیدن لە ترازان و لێک پێش کەوتن و هەروا ئاڵلێک

 سەر تاق و تەنیایی خودا.

هەروا ڕامان و بەرجەوەندی ئەو پاپۆڕانەی کە دێن و دەچن لە ناو دەریـادا، بەو شـتانەی  و

کە بەهرە دەدەن بە ئینسان، و شت لە ڕۆژهەڵتەوە دەبەن بۆ ڕۆژئاوا، یا لە الی ڕاستەوە بـۆ الی 

چەپ بە پێنسەت هەزار تۆنەوە و قومیش نابێ، سەراپای ئەوانە شاهیدن لە سەر تاق و تەنیـایی 

 دا و توانایی ئەو.خو 

و هەروا مردنی ئەو زەوییە پان و بەرینە و وەگیـان هێنـانەوەی ئەو بە هـۆی بـارانە و هەروا 

وچۆی هەوران بە وڵتاندا، سەراپای ئەوانە شاهیدن لە سەر یەکەتی خودا لە الیەن خاوەن هات

بزانـدرێ ئەقڵ و شعوور و هەستەوە. چونکە هەروەک بە زانست شت دەزاندرێ، دەبێ ئەوەش 

زانست کە ئەقڵ ڕێنومایی نەکا و یاریدەی نەدا، تێبڕ ناکا و تێنـاچێ لە کاروبـاردا، ئەوە ئەقـڵ و 

زانسنت پێکەوە ئەوەی دەزانن شەو و ڕۆژ لێک وەدوور کەوتن و لێک وە نیزیک کەوتـنەوە یـان 

 هۆیەکەی ڕۆژ و زەوین کە لێک وەدوور دەکەون و لێک وەنیزیـک، هەر ئەو کارەسـاتەی لێـک

 نزیک و لێک دووری ڕۆژ و زەوییە. هاتنی سەرما و گەرما لە زۆر شوێنی زەوی.

پێویستە ئاوڕێک وەسـەر نەفـامی و جەهلـی بەشـێک لە ئینسـان وەدرێ: کە لە سـەر ئەو 

هەموو شاهید و جاڕچی و بەڵگە و نیشانانەی کە هەرچـی بـوونەوەرە دەیـکەنە شـاهید لەسـەر 

تا ئینسان نایسەملێنێ و ئینکاری دەکـا؛ جێیەتـی بکـوترێ: بوونی خودا، بوونی بە تەنیایی، وێس
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وێرانی بۆ ئینسـان! بـۆ ئیسـباتی ئەو ئیـدیعایە دەبـێ ڕوو هەی لە ئینسان، سەڵ لە ئینسان، ماڵ

 ی بەقەرە:141بکرێتە ئایەتی 
 165ئایەتی 

نَداداً ُُيُِبوَنُهمم ( 165)
َ
ـُد ُحباـا حُ كَوِمَن انلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهّلِل أ ََ

َ
ِیَن آَمُنـوام أ ِب اهّلِل وَاَّلَّ

ِدیُد الم  ََ نَّ اهّللَّ 
َ
ةَ هّلِلِ ََجِيعاً وَأ نَّ المُقوَّ

َ
َن المَعَذاَب أ ِیَن َظلَُموام إِذم یََروم  َعَذاِب هّلِلِ َولَوم یََرى اَّلَّ

خاۆش  کەکی هەندێ لە خەڵک هاوشان و هاوتا بۆ خودا دادەنێن ئەوانیشیان هەر وەکوو خاودا

دەوێ. ئەوانەی وا بڕوا و ئیامنیان هێناوە، خودایان زیات  خۆش دەوێ، ئەکەر ئەو کەساانەی کە 

ستەمیان ک دووە، هەر ئێستە بیانزانیبایە وەکوو کاتێ کە سازا دەبیانن دەزانان، هەماوو هێاز و 

ا توانایەک هەر ئی خوایە )ئیس هاوەڵیاان باۆ خاودا دانەدەناا( کومانیشای تێادا نیایە، کە خاود

 سزادەرێکی زۆر توند و تی ە.

 هەی لە ئیتسان!

دەگەڵ ئەو هەموو بەڵگە و نیشانانەی کە خودا لە سەر خودایەتی خۆی بۆ ئینسانی هەڵدان 

ە و کێشـەی دەکـا و لە نو نواندنی، هێشتاش زۆر کەس هەن لە تاق و تەنیایی خودادا دە شـکدا

. لە بت و فرشـتە و ئەسـتێرە و دار و حەق چاو دەقووچێنێ و هاوبەشی بۆ دادەنێ و پەیدا دەکا

بەرد، وەکوو خودای بەحەقیش ئەو هاوبەشانەیان خـۆش دەوێـن واتە ئەوانەی خـاوەن ئـیامنن 

خودایان چەن خۆش دەوێ، ئەوانیش ئاوایان ئی خۆیان خۆش دەوێ و لە بەریـان دەپـاڕێنەوە، 

 بۆ وەی نیازیان بێننە جێ.

ران چـاو دەکـرێ: دەگەڵکـوو تووشـی بەڵ و پەیـداکەبەڵم ئەو شتە سەیرەش لە هاوبەش

تەنگانە و سەختی هاتن، گورج ڕوو دەکەنە خودای بێ هاوتا و هاواری لێ دەکەن کە نەجاتیان 

دا. هاوار ناکەنە بتەکانی خۆیان، چونکە دەزانن هیچیان لە دەس نایە، ئەوەی شتی لە دەس دێ 

ن بـوو، دووبـارە دەچـنەوە سـەر هاوتـایە. دەگەڵکـوو ڕزگاریشـیاهەر خودای بانی سـەر و بێ

 هاوبەش پەیدا کردنەکەی خۆیان. ئەقڵ و شعوور لەوە تێاموە نازانێ چۆنی بەراورد کا.

 هەڕەشەی خودا

شتی دەکەن، ســـر ئەدێــرەدایە کە ئەوان هێنــدە خەیــانەت بە ئەقــڵ و هەســت و شــعووری 

پێیـان: ئەو  خوداش دەیانخاتە بەر هێرشـی هەڕەشـە و گەفـان وەک ئەوە کە دەفەرمـوێ خـودا

هاوبەش پەیداکەرانە، ئەگەر ئەو ڕۆژە ببینن کە لە بەردەمـی دادگـای خـودای ڕادەگیـرێن و لەو 
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کاتەی سزای ئەعاملیان چاو دەکەن، ئیقرار بەوە دەکەن کە هەرچـی هێـز و توانـا و دەسـتەڵتە 

یە بە هەمووی هەر ئی خودایە و هەر ئەویش شایانی پەنا بۆ بردنە، چونکە کەس چی لە دەس نا

 غەیرەز ئەو نەبێ.

پەیداکەرانە دیتیان هاوبەشـەکان و پێشـەواکانیان یەخە و ئەو هاوبەش ێجگە لەوانەش کات

بەرۆکیان هەڵدەتەکێنن و دادەڕن لەو کەسانەی وەشوێنیان کەوتـوون و پەرسـتوویانن لە جیـاتی 

یـیە و نـاتوانین خودا، پێیان دەڵێن: ئەوڕۆ ئێمە هیچامن لە دەس نایە چونکە هـیچامن بە دەس ن

هیچ ئاوڕێکو وەسەر دەین و حەتا ناتوانین و لە دەسامن نایە ئاوڕێ وەسـەر خۆشـامن دەیـن و 

مەوە بە خۆو دابوو سەراپا درۆ و تەوهین بوو بە خـودا و بە ن ئەو بەڵێنیانەی لە دنیادا کە لە الیە

 وشت و هەست.سـر ئەقڵ و 

او ئاوات دەخوازن کە ڕ انی خوار و دۆپەیداکەر کات و ساتە سەختەدا هاوبەش وئەوجار لە

ــاکوو هاوبەش ــا ت ــگەڕانەتەوە دنی ــەواکانیان ب ــەرۆک و پێش ــان و س ــداکەرانی وەک بۆخۆی پەی

ان یـهاوبەشەکان یەخە و بەرۆکی خۆیان لە پێشەواکانیان هەڵتەکانبایە و دادڕیبایە و بێـزاری خۆ

 نیشان دابان هەروەک ئەوان بێزاری خۆیان لە ڕاست مە دەربڕین.

جا چونکە خودا کارەکانی لە ڕووی نەزم و نیزامە، تازە نایانگێڕێتەوە دنیا و ئاواتیان ناهێنێتە 

ەت و داخـی ســر جێ بەڵکە هەربەو دا، و خەفەتەوە دەیانهێڵێتەوە و دەیانخاتە ژێر عەزابی حە

 سزایەکی وا کە دوایی نایە و نییە.

خـودای بەیـان کـرد بەڵم لە  دا یەکەتـی149خودای خاوەن حیکمەت لە ئـایەتی  تیوتیوە:

دا دەلیل و بەڵگەی ئیسباتی ئەو یەکیەتیەی بەیان دەفەرموێ تـاکوو خـاوەن ئەقـڵ و 140ئایەتی 

هەست و شعوورەکان لە سەر ئەساسی بەرجەوەندییان لەو نیشانانە بەو نەتیجە بگەن و ئیقراری 

یە و کارسـاز و کـارجوانە و پێ بکەن و قبووڵی کەن کە خودا هەیە و تەنیـایە و بەتوانـایە و زانـا

 بەئاگایە.

دەشبێ ئەوە بە باشی بزاندرێ و قبووڵ کـرێ کە بەرزتـرین و گـرینگرتین بـاس و بـابەتی 

ــەراپای  ــد(ە. و هەروا س ــان )تەوحی ــووڕەتەکانی قورئ ــوو س ــاتی هەم ــرە حەی ــان و بگ قورئ

 .نئەحکامەکان، وەعزەکان، چیرۆکەکان واتە )قصص( زینەتی تەوحید

هەشـت دەلیـل و بەڵـگەی ڕوون لە سـەر بـوونی خـودا و  140 نی ئـایەتیلە هەڵسەنگاند

تەنیایی خودا و دەستەڵتی تەواوی خودا هەست پێ دەکرێ و قبووڵ دەکـرێ لە الیەن ئەقـڵ و 
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زانست و شعوور و سەلیقەوە. کەسێک هەستیان پێ نەکا چاوەی چاوی دڵی کوێرە و شعووری 

. هەشـت دەلیلەکـان لە لَِقـْوم  َيْعِقلُـوَن ەرمـووی: مردووە بۆیە خودا لە ئـاخری ئـایەتەکەدا ف

رِْض جوملەی 
َ
ـَماَواِت َواأل ئەگەر بە وردی بەراورد کـرێ و هەڵسـەنگێندرێ،  إِنَّ ِِف َخلْـِ، السَّ

ئاسامن و زەوی بەو چـۆنیەتیەی کە هەن هەر دووکیـان نیشـانەی تەواون لە سـەر بـوونی . 9ـ1

 وتا و زانا.خودایەکی تەنیا و بەتوانا و بێ ها

وچوونیان و نـوور و تینیـان و کـورت و درێژییـان و ڕووناکاییـان و . شەو و ڕۆژ و هات9

 بەردەوامییان، هاوارن لە سەر خودایەکی تاق و تەنیا و زانا و کارساز و کارجوان و بەتوانا.

 بـوون و ڕۆچوونیـان لە ئـاوا بـۆ بەرهەم ووچۆی پاپۆڕەکان لە ناو دەریادا بێ قوم. هات0

نەفعی ئینسانی چوارەمین دەلیلی ئافاقییە لە سەر بوونی خودای بێ هاوتـا و بەهێـز و زانـا و بە 

 دەستەڵت.

ــاران و 1-4 ــاتنەوەی زەوی بە هــۆی ب ــان ه ــاو لە ئاســامن و وەگی ــاران و ئ ــی ب . هەڵڕژان

بوونی زەوی بە دانەوێڵە و گیاوگۆڵ و بژیوی گیانداران دەلیل و شاهیدن لە سەر خـودای ئاوس

 بە نەزم و نیزام و کارساز و کارجوان.

بوونیان لە نێوان ئاسامن و زەویدا دوو دەلیلـی . هەڵسووڕانی با بەوالوالی وڵتا و ڕام3-3

تەواون لە سەر توانایی و کەماڵی قودرەت و هێزی خودا. کەسێک بە هۆی ئەو دەلـیالنە خـودا 

بە زەرەرە و بـێ شـعوورە بـۆیە  امە، مـردووە، مردوویەکـیفـهەست پێ نەکا و نەیـدۆزێتەوە، نە

واتە ئەو نیشانانە بـۆ گەلـی ئـاقڵن کە خوایـان پـێ  آلیَات  لَِقْوم  َيْعِقلُوَن خودای فەرموویەتی 

 بناسێ.

با ئەوەندەش بۆ مەزەی شعوور و ئاگـاداری زەیـن بڵێـین کە دە واقیعـدا ئەوەش نیشـانەی 

 لە پێنج دەریا: عەزەمەتی خودان: دەریا گەورەکانی سەر زەوی عیبارەتن 

 . دەریای هیند کە پێی دەکوترێ دەریای چین و ئوقیانووسی هیند1

 . دەریای مەغریب کە بە ئوقیانووسی ئارام مەنشوورە9

 و ڕووم کە بە ئوقیانووسی ئەتڵەس ناو دەبرێ سـر. دەریای شام و می9

 . دەریای نیتش )نیطش(0

 . دەریای گورگان.1
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 دوو مەتڵەب هەن

 ( دوو مەتڵەب هەست پێ دەکا:141و شعوور لەو ئایەتە ) دڵی خاوەن هەست

. هەرکەسێ بە غەیری خودا پاڵ وەدا بە کەسێک و تێکەڵوی لەو ڕێـیەوە دەگەڵ بکـا کە 1

یکایەتی، جـا مەگەر نەفـامێ و نەزانـێ شــرئەوە دەتوانێ چارەی چاری بکا ئەوە نیـزیکە لە مو 

 یکایەتی چییە؟شـرمو 

نی کەسێک کە ئەو کەسە بۆ خۆی لە فەرمانی خودا النەدا کەوت. خۆشەویستی و وەشوێن9

کەوتوانی خۆی بدا بەوەی دەس دە یاسـای و دەستووریشی بە یاران و خۆشەویستان و وەشوێن

اِدِقَّي كخودا گرن و پاڵ وە خودا دەن، ئەوە وەبەر  َِ الصَّ  دەکەوێ. ونُواْ َم
 

رە تا کـوو بـزانین حـاڵی ئەوانەی کە ی بەقە144کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی 

 پێشەواکانیان یەخەیان لە بەر دادەدڕن و حاشایان لێ دەکەن چییە؟
 166ئایەتی 

َباُب ( 166) سم
َ
َعتم بِِهُم األ وُام المَعَذاَب َوَتَقطَّ

َ
ِیَن اتََّبُعوام َوَرأ ِیَن اتُبُِعوام ِمَن اَّلَّ  اَّلَّ

َ
 إِذم َتََبَّأ

کەوتووانیان ەوایانی ناڕەوا عەزا  و سزا دەبینن یەخە لە شوێنلە ڕۆژی پەسبندا کاتێک پێش

 هەڵدەتەکێنن هەموو پەیوەندی و دۆستایەتییەک لە نێوانیاندا دەپچڕێت و هەڵدەوەشێ.

بۆ وەی ئینسانی خاوەن هەست و شعوور و ژیر دەرس وەرگـرێ: خـودای  تێهەڵڕوانیتێک:

وەشوێن بت و کەسانی غەیری خـودا خاوەن حیکمەت و حەکیم بەسەرهاتی ئەو کەسانەی کە 

دەکەون و ئەوانیش ڕۆژی قیامەت حاشایان لێ دەکەن بەیان دەکا. خودا دەفەرموێ: کاتێـک کە 

کـوتن: ئەوڕۆ دەکەوتووانیان و پێیـان تەکاند لە وەشـوێنپێشەواکانیان یەخەیان دادڕی و هەڵیان

و بدەین لە هیچ بارێکەوە، وە ەتیئێمە هیچامن لە دەس نایە و هیچامن پێ نییە و ناشتوانین یارم

ئەو بەڵێنیانەی لە دنیادا پێامن داون درۆن و درۆمان دەگەڵ کردوون کە چاویان بە سزای دۆزە، 

پەیوەندییەی بەستبوویان پێکەوە پچڕاو لێک هەڵوەشـا، وەشـوێن  ن وامیکەوت و هەروا ئەو پە

دەس نیـیە. بەغەیـرەز خـودا. کەوتووان تێدەگەن کە هیچ کەس هیچی لە دەس نایە و هیچی بە 

ــان و ســەرۆکەکانیان  ــاوات دەخــوازن کە بۆخۆی جــا لەو کــاتە حەســتەمەدا خواردەســتەکان ئ

کردن دەبگەڕایانەوە دنیا تاکوو ئەودەم وەک پێشەواکانیان بەرۆکیان لە بەر دادڕین و حاشایان لێ 

زارییان لێ دەربـڕن. بەڵم ئەوانیش ئاوا یەخەیان لە بەر دادڕن و حاشا لە گەورایەتییان بکەن و بێ

تازە کار لە کار تـرازاوە و یاسـای خـودا وایە هەمـوو شـت بە دار و لەلەیە و بە کـات و سـاتە. 
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ەتدا دەمێنـنەوە و کردەوەکانیشـیان ســر ئارەزوویان نایەتە جێ بەڵکە هەر لە بن باری عەزابی حە

 نیشان دەدرێن.

کەوتووان و ێشەوا و سەرۆکەکانی وەشـوێنبا لێرەدا ئەو ئاگادارییەی بدەین و ڕایگەیێنین: پ

خواردەستان هەر بت نین، بەڵکە ئینسانانی زۆردار و خـاوەن زوڵـم و بـێ ئینسـاف و سـیفەت 

 شەیتانین وەک تاغووت و جبت و مرتفین.

 کەوتووانە )متبوعــان(زانــان بۆچوونیــان لە ســەر ئەو وەشــوێنهێنــدێکیش هەن لە قورئان

یکانن کە نەیانهێشتوە عـالەم ڕوو دە پێغەمـبەران شـرارەکانی مو ، سەرۆک و مەزن و سەردئاوایە

کەن. هەروا بەشی زۆری زانایان و پسپۆڕانی ئـایینی ئاسـامنی نەزەریـان ئەوایە: ئەو وە شـوێن 

کەوتووانە پێشەوا و ڕێبەرانی ئایینین )مەال(. ئەوانە شارەزای کتێبە ئاسامنییەکانن بەڵم بە خاتری 

اغووت و جبت و مرتفینان و تەماعی دنیایی خۆیـان حەقیـان حاشـار ەت و خۆشی دڵی تیڕەزا

داوە و ڕاســتییان قــووت داوە. نەزەری دیــش زۆر هەن لەو بــارەوە، بەڵم ئەوی پەســندیان ئەو 

 دووانەن کە ڕامانگەیاندن.
 

کەوتووان یەخە ڕایگەیاند کە پێشـەوا و سـەرۆکەکانی وەشـوێن 144دیارە هەروەک ئایەتی 

ـــوێندادەدڕن و  ـــدەتەکێنن لە وەش ـــیش واتە هەڵ ـــێ دەکەن، ئەوان ـــایان ل کەوتووانیان حاش

ەتان ئارەزووی دووبارە گەڕانەوەی دنیا دەکەن تـاکوو ئەوانـیش سـر خواردەستەکان لە دا، و حە

ڕن و هەڵتەکێـنن. جـا بـۆ یان لە سـەرۆک و پێشـەواکانیان داد بتوانن بۆ تۆڵە بە تۆڵە یەخەی خۆ

کە لەوێدا ئارەزوو و ئـاواتی گەڕانەوە  143بەتە دەچینە خزمەت ئایەتی تەسدیق و تەئییدی ئەو با

 بۆ دنیای دۆڕاوان چاو دەکرێ:
 167ئایەتی 

نَّ نَلَا ( 167)
َ
ِیَن اتََّبُعوام لَوم أ  ِمنمُهمم كَوقَاَل اَّلَّ

َ
ةً َفَنتَََبَّأ ُؤوام ِمنَّا كرَّ ِ كَما َتََبَّ َمـالَُهمم  كَذل عم

َ
یُِريِهُم اهّلُل أ

ارِِجَي ِمَن انلَّارِ َحَسَ 
ٍْ َعلَيمِهمم َوَما ُهم ِِبَ  ا

ئەوانەی کە شوێن کەوتوو بوون کوتیان: ب یاا جاارێکی دیاش بڕۆیشاتاینەوە باۆ دنیاا تااکوو 

ئێمەش یەخەی خۆماان لاێ هەڵتەکانادبانا، هەروەک ئەوان یەخەیاان لە ئاێمە هەڵتەکاناد. بەو 

ن کە پڕ لە ئێش و ئازارن نیشانیان دەدات ئیس شێوەیە خودا کار و ک دەوە ناڕەوا و ناسەزەکانیا

 تا هەتایە لە ژێ عەزابدا نایەنەوە دەر و ڕزکارییان نایە.

ــان ئەواتێککڕوانین و ئککاوڕ وەسککەر دانەوەیەک:  ــەرۆک و گومڕاکەرەک ــوێن س نەی کە وەش
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دەڵــێن لەو ڕۆژە ســەخت و بــێ دەرەتــانەدا: خــۆزگە ئــێمەش و ئەوانــیش بــۆ دنیــا  کەوتــوون

ە جارێکی دی، تا ئێمەش بۆ تۆڵە بە تۆڵە یەخەمان لێ دادڕیبان و بێزاری خۆمان لـێ گەڕاباینەو 

دەربڕیبان. دیارە هەرچی لە بەرەگە چۆ دەرێ، لە یاسا و باوی عورفـدا نـاگەڕێتەوە. دە دیـارە لە 

یاسای خوداشدا هەچی ئاوا بوو لە دنیای تەکلیفدا، واتە مرد و ڕۆیی، تـازە نـاگەڕێتەوە. جـا لە 

خوازانە تازە نایەنەوە دنیا و بێزاری لە ئاغاکانیان دەربڕن. بەڵـکە بـۆ ەو ئەساسە ئەو ئاواتسەر ئ

ـــرە  ـــاو دۆزە، و لێ ـــرێنە ن ـــەردا دەدەنەوە هەم دەخ ـــان بە س ـــان هەم تاوانەکانی عەزاب دانی

 ڕزگاربوونیشیان نییە.

یکەکان بە ئــاوات نــاگەن، ئەوە کە ئــارەزووی شـــر: مو سککووکەئاوڕێک بە گۆشککەی چککاو

گەڕانەوە دەکەن هۆی نائومێدییانە لە هەرچی چارەیە. خودا کە پەردە لە سـەر کرداریـان الدەدا، 

ەتی ئەوەی بەهرەیان لە دەسڕەنجی خۆیـان سـر لەشیان بە تەواوی دەکەوێتە ژێر باری دا، و حە

ەت ســر بێ قیمەتان لە جێی خوداپەرستی. حە و ەت لە سەر پەرستنی بێ ئەرزشسـر نەبرد. حە

ئەوەی کاتی سزا و پاداشە، هیچ شت تۆڵە ناکرێتەوە. تازە هەچی کرا کرا و هەچـی بـرا لە سەر 

 برا.
 

دەبێ خاوەنی ئەقڵ و شعوور ئەوە بزانێ کە خودای تەعـاال دەلیـل و بورهـانی تەوحیـدی 

ی ئەهلی تەحیدیشی هەروا باس کرد. و لە پاشـان باسـی ببەیان کرد و نیشانی دا و خێر و سەوا

رکی هێنا شی کردەوە و چۆنیەتی حاڵی پێشەوا و پێشەواپەرستانی باس کـرد کە یک و شیشـرمو 

ی حاڵی ئەوانە ئەوجار هات باسـی حلە ڕۆژی ئاخرەتدا چۆن دەکەون. جا لە پاش باس و شەر 

نیعمەتەکانی بۆ هەردوو دەستە واتە بێ باوەڕ و بەباوەڕ بەیان دەکا. یانی تاوانی تاوانباران کە خۆ 

ە لە چــاکە و چاکەکــاری، بە فیڕۆدانــی بەخشــش و ئەنعــامی بــاری. هــیچ وەدوور خســتنەوەی

ئەسەرێک دانـانێ لە مەڕ زات و سـیفاتی بـاری و هەروا خـۆ وەنیزیـک خسـتنەوە لە چـاکە و 

چاکەکاری و بەهرە وەرگرتن لە بەخشش و ئەنعامی هیچ زیاد ناکا لە شەئنی باری. بە کـوردی، 

ۆ خودا نیـیە وهـیچ سـوود و زیانێـک لە خـودا هەرکەس کردەوەی خۆی بۆ خۆیەتی، هیچی ب

 :143نانیشێ. بۆ ئیسباتی ئەو ئیدیعایە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 168ئایەتی 

ُيَها انلَّاُس ( 168)
َ
ُه لَ كُ یَا أ ـيمَطاِن إِنَـّ ِْ الشَّ رمِض َحالاَلً َيِيباً َوالَ تَتَّبُِعوام ُخُطـوَا

َ
ا ِِف األ مم كـوام ِممَّ

 َعُدوٌّ ُمبِيٌ 
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شاتە پااک و خاوێناانەی زەوی، وە شاوێن شاەیتانیش مەکەون، باێ  وخەڵکینە! بخاۆن لە ئەی

 کومان شەیتان بە ئاشک ایی دوژمنی ئێوەیە.

ئەی ئینسان بخۆن لەو خواردمەنیانەی لە زەوی پەیدا دەبێ بەڵم وانا  تێهەڵڕوانین بە وردی:

ایینەکەت بـۆی بە حەڵڵ هەچی هاتە بەرت ڕایامڵی و دایامڵی، بەڵـکە ئەو شـتانەی یاسـای ئـ

داناوی، ئەو شتانەی خـودا لێـی قەدەغە کـردووی بـۆت نیـیە دەسـتی بـۆ بەری، ئەو حەڵڵ و 

گری نەک لە زاری ئەم و ئەو و ئارەزوو و هەوەسی ڕا فێر بی و وەریحەرامەش دەبێ لە خودای

 دڵ؛ چونکە هەوا و هەوەس هەچی هەوەست بۆ چـوو، بۆشـت وە حەڵڵ دەگێـڕێ بە فتـوای

 ناڕەوای خۆی.

 پەرستیک و بتشکر 

پەرستانی وەبەر تەوس و لۆمە دا بەڵم دەشـبێ ێشدا بە توندی شیرک و بتلە پلێکۆڵیتەوە: 

ئەوە بزاندرێ بەشێک لە هاوتادانان بۆ خودا ئەوەیە کە نیزام و یاسای حەڵڵ و حەرام لە غەیری 

چی لە زەوی پەیدا بـێ بە حەڵڵـی خودا وەرگیرێ. قورئان ئەو کارە بە کاری شەیتان دەزانێ هە

ــاچێ. و هەروا هەچــی هەوەس و  ــێ و دایپ ــایینی ڕایامڵ ــێ یاســا و دەســتووراتی ئ ــێ و ب بزان

واتە دەبــێ ئەو  ئەوە دوور لە یاســای خــودایە، ئــارەزووت چــۆیە، ســواری بــێ و بیگەوزێنــێ،

ێکی ئیتـاعە بەخششەی کە خودا بە هۆی ئەو ئاو و هەوا و زەویەی پێی بەخشیوی، بە هێز و تێز

 لە خودا بزانێ، نەک بە لەوەڕگە و مەزرای هەوا و هەوەسی سەرکەش بزانێ هەر وەسەر پەڕێ. 

ِبٌّي كإِنَُّه لَ جوملەی  جار دە قورئانی پیرۆزدا بە دووی شـەیتاندا  11کە زیاتر لە  ْم َعُدول مُّ

ر و هەســتی هــاتووە، ئامــاژە وەالی ئەوەیە کە ئینســان هەچــی هێــز و توانــای ئەقــڵ و شــعوو 

 ئیامنیەتی، بۆ بەرەنگار بوونی ئەو شەیتانی نەفس و هەوا وەکار خا و ئامادەی کا.

 دەڵێن ئەوانەن:  143گوێ نەدەین: هۆی دابەزینی ئەو ئایەتی با ئەوەندەش پاش

. هۆز و قەبیلەیەک بوون وەک )ثقیف( و )خزاعە( و )عـامر بـن حعصـعە( هەنـدێک لە 1

 تیان بە حەرام دانابوون، بێ دەلیل و بەڵگەی ئایینی.میوەجات و سەوزە و حەیوانا

. هەروا هەندێک لەو کەسانەی کە لە یەهوودیەت دەستیان کێشـابۆوە و پاڵیـان وە ئـاینی 9

ئیسالم دابـوو، لە سـەر ئەساسـی دەسـتووری پێشـوویان واتە یەهـوودیەت گۆشـت و شـیری 

ی داود پێغەمـبەر بە حەرامـی وشرتیان لە خۆ حەرام کردبوو، چونکە لە کـاتی خۆیـدا حەزرەتـ
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دانابوون، ئەوانیش پاش ئەوەی کە هاتبوون ئیسالمیان قبووڵ کردبوو دەبا یاسای ئیسالمیشـیان 

 لەمەڕ حەڵڵ و حەرام قبووڵ بکردایە، بەڵم ئەو شتانەیان هەر بە حەرام دەزانی.

ی بتانیـان یکەکان لە زەمانی جاهیلیەتـدا هەنـدێکیان لە حەیـوان و پاتـاڵ بە نـاو شـر. مو 9

کردبوون و لە خۆیان حەرام کردبوون گۆشتیان، ئەو ناوانەیان لە سەر دانابوون )سایبە، وصیلە، 

حام(. باوەڕیان وابوو ئیستیفادە لەو حەیوانانە حەرامە چونکە بە ناوی ئەو بتانەیان کردوون. جا 

 خودای تەعاال بۆ پووچەڵ کردنەوەی باوەڕی وان ئەو ئایەتەی دابەزاندووە. 

 ی بەقەرە بێ.143ئەو سێ شوێن و دەلیلە دەکرێ هۆی نازڵ بوونی ئایەتی 

: وەشـوێن هەنگاوەکـانی نەفـس و شـەیتان مەکەون، واتە 163پوختە و مەبەسکتی ئکایەتی 

 ەە ناو دڵ و دەروونتان بە قسەی مەکەن و ئاوڕی وەسەر مەدەن، ئەو ایئەگەر شتێکی خراپ داڕژ 

لەوەی کە نەفـس و هەوای  رڕێنێ چـونکە بـێ گومـان بەفریوە لێت دەدا و وەسەر تەڵەت دەپە

نیشـان ناکـات، بـۆ دەس تشەیتانی دوژمنێکی بەڕاستی و ئاشکرایە. هیچ کات ڕێگـای چاکـ

ی 143و دەدات بۆ الی خراپە و خراپەکاری، بەڵگە لەسەر ئەو ئیـدیعایە ئـایەتی بەڵکە هەر هان

 بەقەرەیە:
 169ئایەتی 

ُمرُ ( 161)
م
ِ كإِنََّما یََ لَُمونَ مم ب ن َتُقولُوام لََعَ اهّلِل َما الَ َتعم

َ
َشاء وَأ  الُسوءِ وَالمَفحم

و پاێ دەدا و هەروا وەنەبێ دەستوورو پێ بدا ئەکەر ئەم و پێ دەدا ئەما ی خا اپ و ناشای ین

 دنەشتان دەدا بۆ ئەوەش کە ئاکاتان لێی نییە کە بە دم خوداوە هەڵیدەبەسو.

هەوای شــەیئانی هەر فەرمــانی خراپتــان پــێ دەدات، نەفــس و  ئککاوڕ وەسککەر دانەوەیەک:

فەرمانی واو پێ دەدات کە بەزار خوداوە شت هەڵبەسنت بەو ئایینەوە کە نەزانـن و نەزانـدرێ بە 

ئاسانی خـودا فەرمـانی پـێ داوە یـا نەداوە، وەک هەنـدێک لە مێزەربەسـەرانی ئەوڕۆ لە ڕووی 

 ئارەزووی خۆیانەوە فتوای شت دەدەن.

کـرا و دوور خـراوە، جـگە لەوەی  او یاسایەک کە لە سەرچاوەی خۆی تالسـهەموو ئاین 

دەڕواندرێتێ و زۆر شـتی پڕوپـووچ خـۆی لـوور  یچاوەی بە لێڵ چاو دەکرێ بە بێ ئەرزشیش

دەکــاتە نــاو دەروونــی کە تــازە هەڵواردنیــان ناتوانــدرێ. چــونکە بەشــی زۆری خەڵــک ئەو 

و قبووڵی کردووە. تازە ئەگەر کەسێک پێیان بڵـێ: پڕوپووچانەی بە بەشێک لە ئایین وەرگرتووە 

شوێن قورئان کەون کە دەستووری خودایە، ئەو شتانەی ئێوە ئەوڕۆ دەیکەن ئی خودا نـین و دە 

قورئان و سوننەتدا نین، دەڵێن بۆ مەگەر خەڵکی پێشوومان نەفام بوون ئەوانەیان کردوون، ئێمە 



 033تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

ــ ــوێنی ڕابردووامن ــر و ئەوەی ش ــەی ئێ ــازە بە قس ــادەت ــودا لە دەس ینان بەرن ــا بە خ ــا پەن ، ج

 دەستەڵتدارانی هەواپەرست و ڕێبەرانی نەخوێندەوار.

 نەختێک دۆزین و پشکتیتەوەی وەسوەسەی شەیتانی

دەکرێ بکوترێ و باوەڕیشی پێ بکەین کە شەیتان لە سێ ڕێگاوە بە زۆری ئینسانی بە تەفرە 

 دەدێرێ:دەبا و هەڵی

 بۆ الی کاری ناڕەوا . دنەدان و تەڵقینی ئینسان1

 . لە بەرچاو شیرن کردنی کاری ناڕەوا و ڕازاندنەوەی بێ شەرمی و بێ حەیایی9

حەیـا و . ئینسان ترساندن لە زاڵامنی دەسـتەڵتدار، زل کردنـی سـەردارانی زۆردار و بێ9

 تەقوا.بێ
 

 )سوء( چییە؟ )فحشاء( چییە؟

 کە سێ ئەمر لە خۆ دەگرێ: 143ئایەتی  (یە ئیشارەیە وەالی )عدّو مبین(ی143ئەو ئایەتە )

 . ئەمر بە )سوء( کە سوء هەموو خراپەیەک لە خۆ دەگرێ.1

 . ئەمر بە )فحشاء( کە فەحشاش بەشێکە لە سوء و لە ناحەزترین گوناهەکانە.9

َ اّلِل َما ََل َتْعلَُموَن . ئەو سێهەمین کارە ناحەزەش ئەوەیە 9 ََ ن َتُقولُواْ 
َ
 ئەوەش لە هەچی أ

 خەیانەت و تەوهین و بوختانە گەورەترە.

َوََل ( هاوارە لە الیەن خوداوە بۆ وەی دڵ و گوێ بدەنە ئەو ئەمـرە نەهـیە: 143ئەو ئایەتە )
يَْلاِن   دا بەیانی فەرمووە.143کە لە ئایەتی  تَتَِّبُعواْ ُخُلَواِت الشَّ

مەش دەڵێین: فەحشاء دڵ دەیهەوێ مانای )سوء( و )فحشاء( بزانێ و لێک جیا کرێنەوە. ئە

ــەر نەزەری زۆربەی لۆغەت ــاوەن لە س ــاوانێکی گەورەیە و خ ــا(، کە ت ــانی عەرەب واتە )زن زان

حەددیشە. )سوء( گونـاهێکە بە قەت فەحشـاء گەورە نیـیە و خـاوەنی حەددیـش نیـیە. ئەمـام 

بـو هەندێکیان کوتوویانە )سوء( هەموو گوناهێک لە خۆ دەگرێ حەتتا زیناش. بۆی بـڕوانە لە ا

 .9/0الفتوح رازی، تەفسیری شەعرانی، ج 

زۆر هەن لە قۆڵی سۆفیان و فیلسووفان کە کوتوویانە: فرشتەی خێرخـواز هێـزی ئەقـڵ و 

وانییە کە هەردووکیان هشعوور و هەستی ئیامنە، شەیتانی شەڕخواز هێزی هەوا و ئارەزووی شە
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 ەزراون.هەن دە ئینساندا و هێزیشیان بەرابەر بە یەک دە سەنگەردا دام

ن لە سەر ڕاوێژی زانایان و پسپۆڕان و ژیرانی دووربین ئەو هەستە دەکرێ لە جـوملەی 
َ
َوأ

َ اّلِل َما ََل َتْعلَُمـوَن  ََ شـە بـۆ سـەر )مـ هب فاسـد( واتە بـێ بنەمـا و بـێ ر هێ ەکە ئەو  َتُقولُواْ 

چەن تەقلیـد ڕێـی سەرچاوە و دوور لە کتێبە ئاسامنییەکان. و هەروا بـۆ ئەهلـی تەقلیـد واتە هە

درابێ و حەقیش بێ، بەڵم زۆر جاران وا هەیە بێ دەلیـل بە دەم خـودا و رەسـوولەوە شـتی وا 

اوە. بۆ زێدە سـر دەڵێ و هەڵدەبەسێ کە لە جانتای ئایین و مەزهەبی خودا و رەسوولدا نییە و نەبی

 زانین دەبێ ڕوو بکەیە ماڵە ئیامم فەخری ڕازی.

دانەوە بە ئەســاس و ی کــرا: ســەربەخۆ و بــێ دەلیــل و پــاڵلە پێشــدا ئامــاژە وەالی ئەوە

سەرچاوەیەک وەک کتێبە ئاسامنییەکان بن، حەڵڵ و حەرام کردنی شت بە دڵخوای خۆت سەر 

دەکێشێتە هاڵۆزی و لێڵ و تاریکی ناو ماڵی ئایین و شەریعەتی خـودا و رەسـووڵ. سـەرئەنجام 

ی حاکامنی سەرەڕۆ دادەڕژێـت و دادەبـارێتە بارانی خەرافات و فتوای نەزانان و هەوا و هەوەس

سەر گۆڕەپانی وڵتی ئایینی ئاسامنی. جا بەو هۆیەوە شین دەبێ و دەڕوێ دڕووداڵ و چقڵی وا 

کە ڕێی ڕۆیشـنت بە شـەقامی ئـایینی ئاسـامنیدا دەگیـرێ و نـامێنێتەوە. وەک ئەوڕۆ کە زۆر بە 

داران و فتوای وەشوێن کەوتوویـان. ڕوونی چاو دەکرێ. دین و ئایین بۆتە دەستووری دەستەڵت

 قسەی خودا و رەسووڵ فامجا ئەودەم بە هۆی دمەالسکەی سەرەڕۆیان و داب و باوپەرستانی نە

ی بەقەر کە ئەگەر بە 131ڕاسـتییە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی  نایەنە سەملاندن. بـۆ تەئیـدی ئەو

ەوڕۆ هەمـان ێ کە ئر دەکچاوی ورد و ئینساف و باوەڕەوە سەیری سیامی دەروونی کرێ، باوەڕ 

کە ئایینی وەحـی کـراوەتە ڕەنـج و میحـنەت و نـاڕەحەتی و عەزاب بـۆ  ڕۆژ و کات و دەورانە

عالەمی سەر زەوی، بۆیە خەڵکیش بە زۆری بێزاری دەردەبڕێ لە ئایینی ڕەحمەت و بەرەکەت و 

 ئەمن و ئەمان و ئازادی.

 ، سەیر کە و دڵی دەیە:131ئەوەش ئایەتی 
 171ئایەتی 

َولَوم ( 171)
َ
لمَفيمَنا َعلَيمِه آبَاءنَا أ

َ
نَزَل اهّلُل قَالُوام بَلم نَتَّبُِ  َما أ

َ
َن آبَـاُؤُهمم الَ اكَوإَِذا قِيَل لَُهُم اتَّبُِعوا َما أ

َتُدونَ  يمئاً َوالَ َيهم ََ ِقلُوَن   َيعم
سامەت کاتێ کە بکوت ایە وەشوێن ئەو یاسا و بەرناامە کەون کەوا خاوای زاناا بە عیناوانی ڕە

ناردوویەتی بۆ سەر ئینسان، دەیانکوت ناا، هەر لە ساەر ئەو شاتە دەباین کە باا  و بااپی انی 

خۆمان لە سەری بوون. هەکەن با  و باپی انیشامن کەوج و نەفاام باووبن و ڕێای ڕاستیشایان 
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 نەدۆزیبێتەوە )هەر ئەومان پەسندە لە ڕێی دی(.

 بەزە و بێ ئینساف، چی دەمێنێ؟!جا سەیر کە باغ بێ باغەوان و چتە و گۆرانیش بێ 

قورئان لێرەدا قسەکەی نەبردنە دواوە، بە بەڵگە و نیشانە. بەڵکە هەر لە  تێڕوانیتێک بە وردی:

 اسەرەتای قسە کردنا نیشانی دان کە بیر و باوەڕەکەیان پووچ و بێ بنەمایە، بۆیەش وای کرد خود

بوونیــان دە زەلکــاوی جەهــل و ەر قومتــا نیشــان بــدا کە ئەوانە لە بەڵــگە و دەلیــل نــاگەن لە ب

ان نیـیە کە قسـەیان دەگەڵ بکـرێ، وەک حەیـوان و پاتـاڵ وان یـسەرەڕۆییدا، و ئەو لێهاتووییە

ئەوانە، شوان بیاندوێنێ نافامن، مەگەر بە پێی عادەتێکی کە شوانە بۆ خواردن و لەوەڕ و ئاودان 

  فێری کردبن.

بەوە دەکا و دەرکی دەکا کە خـودای تەعـاال ئەق  و زانست و شعوور دەو ئایەتەدا هەست 

ــوێنێ و نیشــان دەدا کە شــوێن ــوون لە حــاڵی قەومێکــی دەن کەوتووی شــەیتانن کە حــازر نەب

یکەکانی ڕابردوویان دەس هەڵگرن، شـرباوەڕان و مو دەلیل و کوێرکوێرانەی بێوەدواکەوتنی بێ

 ەکا.و هەروا ئاماژەش وەالی خواردنی حەڵڵ و الدان لە حەرامیه د

زانست و شـعوور لە جـوملەی )الیعقلـون شـیئا(دا و هەروا )و ال یهتـدون(دا ئەوە دەرک 

دەرکــردن و ســەردەرکردن بــۆ الی خوداناســی و بەهــرەی دەکەن و هەســتی پــێ دەکەن کە ڕێ

. ئەق ی سـەلیم و پـاک و 9شەرعی پاکی ئەو بە دوو شت نەبێ نابێ. ئەو دوو شتەش ئەوانەن: 

 تەربیەتی دروست.. تەعلیم و 3شتی سـر 

یکەکان و بـاو و باپیرەکانیـان نە خـاوەنی ئەق ـی سـەلیم شـرجا لێرەدا دەردەکەوێ کە مو 

 بوون و نە تەربیەتی ئەخالقی.

کەوتنی نەزان لە ی لە الیەن ژیران و خاوەن هەسـتان ئەوەیە: شـوێنیئەوەی بە سبووت گە

ردووان و کەسـانی خـۆت ئەگەر لە کەوتنی ڕابـنەزانی، ڕۆیش  بە تاریکاییدایە. و هەروا شوێن

سەر بنەما و ئەساسێکی لێکدانەوە و بەرجەوەنـدی نەبـێ، ئەوەش خـۆ هەوسـار کـردنە و خـۆ 

بەستنەوەیە. ڕێگای گەیش  بە حەق و حەقانیەتت لێ دەبەسرتێ و لێ دەگیردرێ. چونکە هەر 

بـردوو بە هـۆی بەرەی داهاتوو لە بەرەی ڕابردوو دەبـێ ژیـر و وریـاتر بـێ لە چـین و بەرەی ڕا

 تەجرەبە وەرگرتن لە ڕەفتار و کرداری وان.

ئەوجار دەبێ بەرجەوەندی ئەوە بین کە خودای تەعاال میسال و وێنەی کافران بەوە دێنێتەوە 

ــایینی  ــردرێ لە فەرهەنگــی ئ ــافر بە کەڕ دەژمێ ــیس کــرێ واتە ک کە هــاوار و هەرا لە کەڕ و نەب
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بە ناو ئیسالمن خۆ داوێنە بن پەناگـای کـافران، ـ ئاسامنیدا، کەچی ئەوڕۆ وا چاو دەکرێ هەر 

 بە داخەوە.

 بۆ ئەو مەبەستە. 979دەچینە خزمەت ئایەتی 
 

 171ئایەتی 

ِیَن ( 171) َمُ  إاِلَّ ُدََهء َونَِداء ُصمٌّ بُ كَفُروام كَوَمَثُل اَّلَّ ِي َينمِعُق بَِما الَ يَسم ٌ َفُهمم كَمَثِل اَّلَّ ٌم ُعْمم
ِقلُونَ   الَ َيعم

بڕوایاانەش کە بانگەشاەی کااف ان دەکەن وەک کەساێکە کە بە ساەر مەڕ و وونەی ئەو بێو

مااڵتدا دەەیڕێنێ و هەر تەنیا دەن  و ەیڕەکەی دەبیسن و ئیس هیچی لێ تێناکەن، کەڕ و الڵن، 

 ئەەڵ و ئاوەزن و لە هیچ ناکەن.کوێ  و بێ

ــێئککاوڕ وەسککەر دانەوەیەک ــان ب ــتە : قورئ دواوە، هەر لە ســەرەتای ئەوەی قســەکەیان بەرێ

وپـووچە، تـاکوو ئەسـاس و هیچبنەمـا و بێقسەکەیاندا نیشـانی دان کە بیـر و باوەڕەکەیـان بێ

بەباشــی تێــبگەن کە تێنــاگەن و شــایانی ئەوەی نــین باســیان دەگەڵ بکــرێ. ئەوانە وەک 

ەت کە بە شوانەوێڵەیەک وان کە هاوار لە ئاژەڵێک بکا کە ئاژەڵەکە هـیچ نابێـت مەگەر ئەوە ببـی

پێی عادەت بۆ سەر لەوەڕ و ئاو فێری بووبێ. ئەو ئاژەڵە لە بۆ ئەو عادەتەی بانگ کرێ دەچـێ. 

ئەوەی بزانـێ ئەو دەنـگە بەرزە چیـیە و ئاژەڵ دەسڵەمێتەوە بە دەنگێکی بەرز کە بانگ کـرێ بـێ

هــیچ  بــاوەڕانەش وان، حــاڵی نــین لەنەبیســە و نەزانە. ئەو بێبیســە و دڵبــۆچییە، تەنیــا گوێ

مەبەست و مەتڵەبێک، لە پاتاڵ گومڕاتر و ناحاڵیرتن. بەڵکە پاتـاڵ لەوان چـاترن چـونکە پاتـاڵ 

باوەڕ و کـافر کەرن، ێ و هاوار دەکا لە کاتی نیازیدا. وەک خواردن و ئاو بەڵم بێو دەبیسێ دەن

ان حەق الڵن، کوێرن، خۆ دیارە هەر ئەو سێ شتەشن کە ئینسان لە ئاژەڵ هەڵداوێرێ. واتە ئینس

دەبیسێ و حەق دەڵێ و حەق دەبینێ. چـونکە ئەسـبابی ئەوانەی هەیە. ئەگەر ئەو ئەسـبابانە دە 

کار نەکا لە جێی خۆیدا، ئەوە ئەو کات لە خوارووی حەیوانە چونکە حەیـوانە ئەو ئەسـبابانەی 

 لَُهـم اَعـیٌُن. لَُهم قلوٌب و لَُهم آذاٌن، ونییە تا داوای وانی لێ بکرێ بەڵم ئینسان هەیەتی. واتە: 

 جا ئەگەر دەکاریان نەکا، تاوان دەکا.

شـعوور کە بـت دەپەرسـ  وەک ئەو شـوانەی وان کە دەگەڵ منوونە و وێنە: کـافرانی بێ

ئاژەڵ دەدوێن و داوای نیازیان لێ دەخوازن. خۆ ئاژەڵ نازانێ شـوان چـی لـێ دەوێ هەروەک 

 پەرست چی لێ دەوێ.بت نازانێ بت
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و کافرانەی کە وەشوێن باو و باپیرانیان دەکەون لە خەمـی کافریـدا، و هەروا مەسەلەی ئە

فایـدەیە هەروەک ئەو شوانەوێ ە وان کە دەگەڵ پاتاڵ و ئاژەڵ دەدوێن خۆ دیارە پاتاڵ دواندن بێ

 چون حاڵی نابن و وڵمیان پێ نییە.

ان بەرگری لەو پرسیارە: هەچی خاوەن گیانە، ئەق  و شعووری بـۆ پاراسـتنی گیـان و ژیـ

ئەق  و یا بە کافری لە ئاژەڵ دراوەتێ لە الیەن خوداوە کە وابێ چۆن دەکرێ بە پاتاڵ بکوترێ بێ

ــی کە  ــی عەل ــی ئەو پرســیارە پێشــەکی دەس دەگــرین بە گــوفتەی حەزرەت ــۆ وەڵم کەمــرت. ب

( ئیامم فەخـری ڕازیـه فەرمـوویەتی: عەق ـی اَلَعقُل َعقالِن: مطبوٌع و مسموعٌ فەرموویەتی: )

وشتی ســر دەی نەدا. ئەق ـی یناتوان لە هەدەف دا و بیسێکێ هەتا عەق ی مەتبووع یار مەسمووع

خودا بەخشیویەتی بە گیان بە تایبەتی گیانی ئینسان. ئەق ی کەسبیه واتە مەسمووعی لە ڕێـی 

شتی کـوێر دەکـاتەوە ســر کەسب و تەجرەبە دێتە دەست. کافر هەر لە هەوەڵەوە چاوەی ئەق ی 

ەق ی مەسمووعیه واتە تەجرەبە سوود وەرگرێ. بۆ زێدەزانین بچۆ الی ئـیامم بۆیە ناتوانێ لە ئ

 فەخری ڕازی هەمان ئایەت.

: تەواوی ئەق  و شعوور و هەسـت و تێگەیشـ  حەتتـا زانسـتی و ورد بەراوردێکی قووڵ

نهێنیه، لە سەر شتانی ئاشکرا و حەواسی لەشی داڵبەنـد و دابەسـرتاوە و دەتـوانن بە ئاکـام و 

ی نیاز بگەن. ئەمام وەدوا کەوتنی کوێرکـوێرانە واتە تەقلیـد و وەشـوێن کەوتنـی هەوا و بەرهەم

هەوەسی سەرەڕۆ و حەواس و ئەسبابانی زیت و زانا و پسسۆڕ لە دەرک و تێگەیشتندا دەڕووتێنن 

بـاوەڕانەش وان بە واتە ئینسان لە هەر دەرک و دەراوی پەڕینەوە وەدوور دەکەوێ. ئەو کافرە بێ

شوێن کەوتنیان لە هەوا و هەوەس لە زەل و زۆنگی نەزانیدا ڕۆچوون و دامـاون، بـۆیە  هۆی وە

ئاوڕی ژیرانە وەسەر وتارەکانی پێغەمبەر نادەنەوە و بەرجەوەندی نابن وەک بوغز و حەسـادەت 

بەری دڵی گرتنب وان. کەوتوونە سەر خەتی ئاژەڵ و پاتـاڵ، هـاوار و جـاڕی جاڕچیـان خێـر و 

بینییان لە کار خستووە. بیس  و حەقهێند وەرناگرن، چونکە دەزگای حەق حەسەناتی حەق بە

نەوێـژ و نەبـیس و حەقجا بۆیە خودای تەعاال بە کەڕ و الڵ و کوێری داناون. بە کـوردی حەق

 نەبینن.حەق

دڵێکی پڕ لە هەست و ژیرانە سـەیری ئایەتەکـانی ڕابـردوو بکەیـن بۆمـان  و ئەگەر بە چاو

ــا ئێــرە لە ســەر ئەوانە دوا و باســی کــرد کە بــۆ قــازانجێکی دەردەکەوێ کە خــو  دای تەعــاال ت

وپووچێکی دنیا وەشوێن سەرۆک و گەورەکـانی دنیـا کەوتـوون. هەروەک پاتـاڵ و ئـاژەڵ هیچ
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دوای شوان دەکەون. بۆ لەوەڕ و ئاو و سەرحەوشەی مۆڵ و حەسانەوە. خودای خـاوەن عەدڵ 

ــرد و د ــوو ئینســان ک ــانگی لە هەم ــ  و و بەزە ب ــڕ و فێ ــڕ ف ــازە پ ــڕنە ئەو ڕێب ــا کە چــاو نەب ەک

. بەڵکە تێکۆشن تا بە هۆی شان و بازووی بەهێزتـان بـژین و ژیـان تێـسەڕ کەن یەپەرستیهەوەس

ئەمیه لە پشتتانم و یاریدەو دەدەم ڕوونە کە نە دەرگای دنیاپەرستان کە بەرهەم و ڕەنجی شـانی 

لە ســەر بەکــرێ دەگــرن کە ڕێ نەدەن ئەوان  یئینســانانی بە تــاڵن دەبەن و دەخــۆن، و ئێوەشــ

 نەفەسی ئازادانە و سەربەستانە بکێشن.

ی 973ئەدێرەدایە خودا بانگاواز و هەرا دەکا لە خاوەن باوەڕان و بەزیبکو ڕاپەڕان بە ئایەتی 

، دەنـا قسـە و لن. ئەگەر ڕاست دەکەن دەگەڵ خـودان بە عەمەیبەقەرە کە چۆن بژین و چۆن ب

 ییە لە بازاڕی خودادا.چاووڕاو ڕەواجی ن
 172ئایەتی 

ِیَن آَمُنوام ( 171) ُيَها اَّلَّ
َ
َناكُ یَا أ ِْ َما َرَزقم َم كوام ِمن َيِيَبا ُبُدونَ كُروام هّلِلِ إِن كمم وَا  نمُتمم إِیَّا ُ َتعم

لەو ڕزق و ڕۆزیە پااک و خااوێنە بخاۆن کە کا دوومە بە  ئەی ئەوانەی بڕوا و ئیامنتان هێنااوە

 شوک  و سپاسی خودا بکەن ئەکەر ڕاست دەکەن هەر ئەو دەپەرەسو. ڕۆزیتان. و

: خودا بانگ دەکا لەو کەسانەی کە خاوەن بـاوەڕن دەفەرمـوێ: ئەی ئەو تێڕوانین و دۆزین

پرسـینەوە هەیە، بخـۆن لەو خـۆراک و کەسانەی کە بڕواتـان بە خـودا و ڕۆژی حیسـاب و لێ

ــان  ــانەی کە خــودا و ڕەســووڵ فتوای ــاک و خواردەمەنی ــریتیە لەو خــۆراکە پ لە ســەر داوە کە ب

خاوێنانەی ئایین پێی ڕەوایە، چونکە هەچی ئایین پێی ڕەوابێ ئەوە پاکە  و ئەوەی ئایین پێی ڕەوا 

 نەبێ، با لە زاتی خۆشیدا پاک بێ وەک ئاژەڵی دزراو، ئەوە ناپاکە لە بەر دزیەتی. 

شـی لەزەتـی حەسـانەوە و و هەروا لە سەر خـواردن و خـواردنەوەی ڕزقـی حەڵڵ و خۆ 

ئەمنیەتی ژیان و حاوانەوە، شـوکر و سپاسـی خـودا بـکەن ئەگەر ڕاسـت دەکەن خودانـاس و 

خوداپەرسنت. خودا ئەگەر هەندێک شتی لێ مەنُ کردوون وا نەزانن کە خودا بەرگری کردوون 

و دێ. وەیا و سازگار نییە، دەرد و ئێشی لە دو لە نیعمەت و لەززەت بەڵکە لە بەر ئەوەیە بۆ لەش

 بڵێین تاقی کردنەوەی تێدا.

 132پوختەی مەبەستی ئایەتی 

ە دووپـات کـراوەتەوە، بەڵم 143وگۆڕ و تەغییرات دەتوانین بڵێین ئـایەتی بە نەختێک ئاڵ

 ئەوەندە هەیە ڕوبەڕوو کردنەوەی ئەو دوو ئایەتە دوو ڕازی نازک دە مە دەگەیێنێ:



 030تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

خواردەمەنی پاکەی کە بە عینوانی  وبخۆن لە ینسانئدا خودا دەفەرموێ بە 139. دە ئایەتی 1

 ڕۆزی داومنێ.

دا خودا دەفەرموێ: ئەی ئینسان بخۆن لە خواردەمەنیانەی کە لە ناو 143. بەڵم دە ئایەتی 9

 زەویدایە.

وگۆڕە، ئەگەر ورد بەرجەوەنــدی بــێ، ئەوەی لــێ هەســت دەکــرێ: ئەو تەغیــرات و ئــاڵ

دە ئەساسدا بۆ خاوەن ئـیامن و بـاوەڕ پێکهـاتووە چـونکە  نیعمەتەکانی پاک و خاوێن و لەزیز،

ئەوان ئیتاعەکێشــی خــودان وشــایانی نیعمەتــی خــودان. و ئەوانەی ئیتــاعە لە خــودا نــاکەن و 

باوەڕن، لە سایەی بەرەکەتی خاوەن ئیامنەکان، بەهرەی لێ وەردەگرن و ناسپاس و ناشکور و بێ

ودانی پـێ دەدێـرێ لە سـایەی وی و دەخـڵدەیخۆن. هەروەک ئاوێکی فەالح و کەشـاوەرز زە

ودانەکە دڕوداڵ و گیاوگۆڵی غەیری گەمنەکەش بەهـرە لەو ئـاوە وەردەگـرن. ئە دێـرەدایە دەغڵ

خودا بە عالەمی ئاسایی دەفەرمـوێ: بخـۆن لەو خـواردەمەنیە بەڵم ئیتـاعە لە شـەیتان مەکەن، 

دا خودا دەفەرموێ ئەی خـاوەن 139دا ئاوا هەست دەکرێ. بەڵم دە ئایەتی 143وەک لە ئایەتی 

باوەڕان بخۆن لە غەزای پاک و خاوێن کە کردوومەتە ڕۆزیتـان و سـپاس و شوکریشـم بـکەن، 

ئەگەر ڕاست دەکەن. دەو تەغیراتەدا ئەو ڕازە چاو دەکـرێ و هەسـتی پـێ دەکـرێ: دە ڕاسـتیدا 

خـاوەن ئـیامن و عالەمی عادی تەنیا ئەوەی لێ چاوەڕوان دەکرێ گوناە نەکا ئەمام دە عـالەمی 

جای ئەوە چاوەڕوانی گوناە نەکردنیان لێ دەکرێ، ئەو چـاوەڕوانیەش دەکـرێ کە ئەو باوەڕدا چ

 نیعمەتەی دە چاترین ڕێگادا بە کار بەرن و ناشکوری پێوە نەکەن.

ن لە خۆراکی خاوێن تدەشکرێ وا بڵێین و باوەڕ کەین کە دووپات کردنەوەی کەڵک وەرگر 

دانەوەی هەندێک لە ئادابی دەورانـی جـاهیلی بـێ، کە بـێ دەلیـل ا پەرچو تەمیز دە ئایەتەکاند

بەشێکیان لە نیعمەت و خۆراک لە خۆ حەرام کردبوو لە سـەر ئەسـاس و بـاو و دابـی عـورفی 

بنەمایانە وەک وەحی ئاسامنیان دەپاراست و زۆر جاری جاهلی. تەنانەت ئەو دابە غەڵەت و بێ

بەو پێیە بە جێگای خۆی دەزانـدرێ کە بکـوترێ: دووپـات  واش بوو پاڵیان وەالی خودا دەدا.

ی بەقەرە ئەوە بێ: قورئـان 139و  143کردنەوەی ئەو پاکیەی خۆراک واتە )طیّبا( دە دوو ئایەتی 

کردنی نیعمەتانی پـاکە لە سـەر ئـادابی باوەڕان کە حەرامدەیهەوێ ئەو بیر و باوەڕە غەڵەتەی بێ

وێ و ڕاماڵــدا. و هەروا لە خــواردنی خــۆراکی ناپــاک وەک نەزانیـان لە میچــک و دڵیانــدا دەرا

 گۆشتی مردار و دڕندە و خواردنەوەی شتی هۆشبەر وەدووریان خا.
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وپێکی کەالمـی بـاری ی بەنەزمـی جـوان و ڕێـکتلە سەر ئەساسی نیـزام و دەسـتووراکە 

دا بە ڕوونـرت )قورئان(، باسی خۆراکی پاک و ناپاک کرا و هاتە ڕوو، شایانە و ڕەوایە لە الی خو 

کە  139لە حەرامی شتانی ناپاک بکـرێ. بەو پێـیە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی  ێو بەرباڵوتر باس

 لەسەر ئەو بابەتە دەدوێ و دەڕوا.
 173ئایەتی 

ِ اهّلِل َفَمـِن اكإِنََّما َحرََّم َعلَيم ( 173)  بِِه لَِغـريم
ِهلَّ
ُ
َِنِيِر َوَما أ

م
َم َوَْلمَم اْل مَميمَتَة وَادلَّ َ ُم ال ـريم ََ ـُطرَّ  ضم
ُفوٌر رَِّحيمٌ  ََ َم َعلَيمِه إِنَّ اهّللَّ   بَاٍغ َوالَ ََهٍد فاَل إِثم

َماا خودا تەنیا کۆشتی م دارەوەبوو و خوێن و کۆشتی بەرازی لاێ سەرام کا دوون. هەروەهاا )

ِ البیهِ  یاندا ( واتە کۆشتی ئەو سەیوانانەشی لێ سەرام ک دوون کە لە کااتی ساەربڕینأُِهلَّ ِبِه لَِغْير

ناوی  ەی ی خودایان لەسەر دەب ێت خواردنی ئەو شتانە سەرامە، مەکەر باۆ کەساێک نەبێات 

کە ب سێتی تەواو پەکی خستبێت و وەختە بێت ن ێت و هیچی دیاکەی دەپ نەکەوێات. بەاڵم 

َ بَاااغال َوالَ َعااادال ئەو کەسااەی کاتێااک لەو ساااڵەتە ناکاااریەدا دەیخااوات ) ( دەبێاات پااێش َ ااْير

سەزی لێ نەبووبێت. کاتێکیش کە خواردی، زیاد لە ڕادەی خۆی نەخوات بەاڵم  ب سیەتیەکەی

لەکەد ئەوەشدا ئەکەر پێشس ئارەزووی لێی هەبووبێت، یان لە خواردنیدا زیادەڕەوی ک د، ئەوە 

 کومان خودا لێی خۆش بووە و زۆر بەڕوسمە.بێ

 ئەو شتانەی لە ئیتسان قەدەغە کراون

شـتانەی قەدەغەی کـردوون لە ئینسـانی، بە  ال دەیـهەوێ ئەوخودای تەعا وەرددانەوەیەک:

ئینسانیان بناسێنێ وەک مردارەوەبوو کە زیانی هەیە بۆ ئینسان، جـگە لەوەش شـتی وا هەیە دڵ 

بێزێ لێ دەکا و بە قێز و بێزیشەوە بۆی ناخورێ. دیـارە دەبـێ ئەوە بزانـدرێ مردارەوەبـوو هەر 

دەرچووبێ بەڵـکە ئەوەی بەبـێ شـەرعیش  یسەربڕین گیان ئەوە نییە کە ئێمە بیستوومانە و بەبێ

سەری بڕابێ هەر مردارەوەبوویە. جا کەیفی خۆیەتی خنکابێ، یا کوژرابێ، بە شـتی قـورس یـا 

 9پسابێ بە هەڵدێڕان، یا ملی شکابێ یا دڕندە زگی دڕیبێ، وەک لە سـووڕەی مائیـدەدا ئـایەتی 

 بۆی بەیان کردووی: 

ِهـلَّ ِلَغـرْيِ اّلِل بِـِه َوالُْمنَْخِنَقـُة َوالَْمْوقُـوَذُة ُم الْمَ كُحِرَمْت َعلَيْ 
ُ
يـِر َوَمـا أ ُم َوَلْـُم اْخَِْنِ يْتَُة َوادْلَّ

 
َ
ُِ إَِلَّ َما ذَ كَوالُْمََتَِدیَُة َواَلَِّليَحُة َوَما أ بُ ْزََلِم كَل السَّ

َ
ن تَـْب َتْقِسـُمواْ بِـاأل

َ
ِْ َوأ َ اَلُُّصـ ََ يْتُْم َوَما ُذبَِح 

یَن كلِ ذَ  ِ  كَفُرواْ ِمن ِدینِ كْم فِْسٌ، اْْطَْوَم یَ َِب اَّلَّ
َ
ْم كـَملْـُت لَ كْم فََل ََّتَْشوُْهْم َواْخَشـْوِن اْْطَـْوَم أ

ْتَمْمُت َعلَيْ كِدینَ 
َ
ُم اسنِْسـَلَم ِدینًـا َفَمـِن اْضـُلرَّ ِِف َمـخْ َمَصـة  َغـرْيَ كْم نِْعَمِِت َورَِضيُت لَ كْم َوأ
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ثْم   َ  سِنِ انِ َِ  (2) فَإِنَّ اّللَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ُمتَ
. گۆشـتی 1لەو گۆشـتانە دەکـا کە حەرام کـراوە خواردنیـان وەک لەو ئایەتەدا خودا باس 

. ئەو حەیوانەی بە لێدان 1. حەیوانی خنکاو 0. گۆشتی بەراز 9. خوێن 9حەیوانی مندارەوەبوو 

ــت  ــان4دەمرێ ــی و گی ــوارەوە لە بەرزای ــتە خ ــوانەی کەوتبێ ــێ. . ئەو حەی . ئەو 3ی لە دەس داب

. ئەو حەیــوانەی دڕنــدەیەک 3حەیــوانەی کە بە تێهەڵــدانی حەیــوانێکی گیــانی لە دەس دابــێ. 

دانیـان سـەریان ببڕێـت و بەو سـەربڕینە کوشتبێتی. ئەمام ئەو حەیوانانەی پێش گیـان لە دەس

 دەگرێتەوە.  3و  3، 4، 1گۆشتیان حەڵڵە. ئەوەش جۆری  ەگیانی بڕوا، ئەو 

ردەمی پێغەمبەردا چەن بەردێک لە دەوروبەری کەعبەدا هەبوون عەرەبەکان دابیـان وا لە سە

بوو کاتێ حەیوانێکیان بکردایە قوربانی بۆ بتەکانیان، لە سەر ئەو بەردانە سەریان دەبڕین جا لەو 

ــوانێکیش لە ســەر ئەو بەردانە و بەو شــێوەیە ســەربڕابێت  ــارەوە خــودا دەفەرمــوێ: هەر حەی ب

 ەرامە. گۆشتەکەی ح

ابوو ســر ئەزالم: واتە سێ تیکە دار لە سەر شێوەی تیری بێ سەر کە یەکیان لە سـەری نوو 

ابوو )خودا فەرمانی نەداوە(. سـێیەمینیان سـر )خودا فەرمانی داوە(، یەکی دیشیان لە سەری نوو 

اوە بوو. عەرەبەکـانیش باویـان وا بـوو ئەگەر ویسـتبایان کـارێکی بـکەن، ئەو سـێ سـر بێ نوو 

ەیان تـووڕ دەدا و دەیانسـووڕاند ئەگەر یەکەمیـان دەربچـوایە، ئەوە ئەو کەسـە بە دڵنیـاییەوە دار 

کارەکەی ئەنجام دەدا. ئەگەر دووهەمیان دەربچـوایە ئەوە کـارەکەی واز لـێ دێنـا و نەیـدەکرد. 

ئەگەر ســێیەمەکەیان دەربچــوایە، ئەوە دووبــارە ئەو کــارەی بەو شــێوەیە وەردەداوە هەتــا داری 

یــا داری دووهەم یەکیــان دەردەچــوو. ئەوە جۆرێــک بــوو لە فــاڵ گــرتنەوە. بە داخەوە  هەوەڵ

 ئێستاش خەڵکی نەفام هەن پەنا بۆ فاڵ دەبەن.

ئەوجار خودا دەفەرموێت )ذلک فسق( واتە ئەوانەی باس کران، حەرامن و الدانە لە ئایینی 

یـَن خودا. جوملەی  ِ ( ڕۆژی عەرەفەی سـاڵی دەهەمـی مەبەسـت لە )یـوم ...اْْطَـْوَم یَـ َِب اَّلَّ

ئاواییدا )الـوداع( لە داوێنـی کۆچییە کە پێغەمبەری خودا دەگەڵ موسوڵامنەکاندا لە حەجی ماڵ

باوەڕان نائومێد بوون لەوەی کە ئێوە واز لە ئـایینی کێوی عەرەفە بوون. فەرمووی لەو ڕۆژەدا بێ

بەڵکە تەنیـا لە مـن برتسـن. ئەوڕۆ  خۆتان بێنن و بە سەرتاندا زاڵ بن. جا ئێوەش لێیان مەترسن

دەستووراتی ئایینەکەتانم تەواو کردن شـەریعەتەکەتانم تەواو کـردن، هەروا بەخشـش و فەزڵـی 

خۆشم ڕژاندە سەرتان بەوە ڕازی بووم کە ئایینی ئیسالم ئایینتان بێ. و ئەگەر برسێتی هێرشی بۆ 
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ن لەو خواردەمەنیە حەرامـانە بخـۆن هێنان و شپرزەی کردن ئەوە لەو کاتەدا دروستە بۆ بەقای ما

نا، بەڵکە وەک حەرامێـک بـۆ وەی نەمـرێ بخـوا. دیـارە خـودا هەم بەر لە واز و حەز لە خوارد

 حەکیمە و هەم ڕەحیمە هەم ببوورە.

: خوێن خـواردن لە بەرچـی حەرام ی بەقەرە133ئاوڕدانەوەیەک بۆ سەر ناوەرۆکی ئایەتی 

ن و ئەقڵـیش وەریـدەگرێ شـتی وای تێـدایە زیـانی هەیە کراوە؟ خوێن وەک زاندراوە لە تەبیبـا

خواردنی بۆ لەش کەوایە حەقی خۆیەتی قەدەغە بکرێ و ئینسانیش بێـزی نـایە خـوێن وەخـوا 

چونکە دڵ بێزی لێ دەکا لە بەر ئەوەی قورسایی دەخاتە سەر لەش و گیـان. بەر لەوەش شـتی 

بێتەوە دەگەڵ ئەوەی خـوێنیش نـاکوڵێ. وای تێدایە کە بە گەرم کردن و کوڵینیش الناچێ و پا نا

حەرامی گۆشتی بەرزایش بە پێی لێکۆڵینەوەی تەبیبیان ئەوەیە: گۆیا دوو جۆرە کرمی زۆر پیسی 

کرمـی »هەیە و دەیانخاتە ناو لەشی ئەوانەی دەیخۆن، یەکیـان لەو دوو کرمـانە پێـی دەکـوترێ 

الشـعر، »واتە « پـێچکەمـووە پێچ»کرمەکەی دیکە پێـی دەکـوترێ « الدود، الوحید»واتە « تاقانە

خۆرە، بە زۆری خواردنی مشک و جرجی جگە لەوانەش بەرازیش حەیوانێکی پیس«. الحلزونیة

 تۆپیوە. 

بەر لەو هەموو ئەو بێنە و بەرەیە، حەرامی گۆشتی بەرزای لە خوداوەیە خۆ ئەوەش یەقیـنە 

رەر و زیان بـێ. ئەگەر خودا ئینسانی خۆش دەوێ هیچ کات نایهەوێ گیان و لەشی تووشی زە

گۆشتی بەراز زیانی نەبایە بۆ ئینسانی، خودا لێی قەدەغە نەدەکرد. دەبێ ئەوەش باوەڕ کەین ڕاز 

و ڕمووزەکانی ئەمر و فەرمانەکانی خودای تەعاال هەموو نازاندرێن ئینسان دەبێ تـا دەتـوانێ لە 

ی نێ، بەڵکە دەبێ قبووڵی دەلیل و ڕازی حەڵڵ و حەرامەکان وەکۆڵێ ئەوەی نەیزانی نابێ وەال 

کا و وەریگرێ بە ئەمری بـاری. بشـڵێ ڕازەکەی نـازانم دە عیلمـی خـودادایە. ئەوەی زانیشـی 

 وەریگرێ.

دیارە خودای مەزن بە چەن شتی حەرامی تایبەت ئیشارەی فەرمووە ئەمام ئەوانەی  تیوتیوە:

ڕێی پـێ داون بە ئەنـدازەی  لە نەمانیان بکەن خودا کەوتە خەتەر و ناچار بوون بەرگری گیانیان

کـراوە بخـۆن. بەو مەرجـانە: بە خـاتری لەززەت پەرسـتی پارازتنی گیانیان لە نەمان لەو حەرام

نەبێ، و هەروا لە سنووری خۆی کە حیفزی گیانە تێپەڕ نەکا. ئەوکات ئەو خودایەی کە حوکمی 

ەدا لە سـەری الدەبـا بـۆ حەرامی بە سەر ئەو خواردەمەنیانەدا داوە، دەو کاتە سەخت و تەنگانەی

درێژی و زوڵـم و زۆری دوچـاری ئەو سـەختی و ناچاریان. بەڵم کەسانێکی کە بە هۆی دەس
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تەنگانەیە بن گەرچی ئەوانیش بە ئەندازەی بەقای گیان ڕێ دراون بخۆن، بەڵم بە حەرامیـان لە 

 ووە.سەر دەژمێردرێ. چونکە لە ڕێگای ناڕەواییدا خۆیان تووشی ئەو تەنگانەیە کرد

 ینەنـاخواردئەو وا دەردەکەوێ و هەست پێ دەکرێ کە تا ئێرە باس لەوەی کـرا سـەراپای 

ی ەوی خـودایە و نیعمەتـی خـوداش بـۆ و پەیـڕ  ەسەر زەوی بۆ موسوڵامن حەڵڵە، چونکە ئەو 

ڕەوایە، چەن شتێکی کەم نەبێ کە ناویان بـرا. جوولەکەکـان دەگەڵ موسـوڵامنەکان لەو بـارەوە 

مڕ و دەمەقاڵێ، چ لە بابەت حەڵڵ کراوەکان، چ لە بـابەت قەدەغەکراوەکـان. و دەکەوتنە مشت

چونکە هێندێک شت هەبوو لە موسوڵامن قەدەغە نەکرابوو، بەڵم لە جوولەکە قەدەغە کرابـوو، 

 ی ئەنعامدا ئاماژەی وەال کراوە:104وەک لە ئایەتی 

ْمنَا  یَن َهاُدواْ َحرَّ ِ َ اَّلَّ ََ ْمنَا َعلَيِْهْم ُشُحوَمُهَما إَِلَّ َما َْحَلَـْت  ِذي ُظُفر  وَ كَّ َو ِمَن اْلََقِر َوالَْغنَِم َحرَّ
 ِ ْو َما اْختَلََط بَِعْظم  َذل

َ
ِو اْلََوایَا أ

َ
 َجَزيْنَاُهم بِبَْغِيِهْم ِوإِنَّا لََصاِدقُوَن  كُظُهورُُهَما أ

نۆکادار( و ەەروا پیاوی گاا و قەدڕغەما  لە جوولەکە کرد ئەو حەیوا  و باڵنادانەی چڕنووکادار  )نی

مەڕ. مەگەر ئەو پیوڕی کە دڕگەڵ ئێسک تێکەاڵو باووبێ و ەەروا دڕ پشا یدا باێ یاا دڕ نااو زگیادا باێ. 

 چونکە ئەو شوێنانە مەرکەزی ەێز و توانا . ش ی وایا  دڕناودا بەتام و لەزڕتی تەواو.

ی لە تەوڕاتیشدا کە و هەروا هەندێ شت هەبوو لە موسوڵامن قەدەغە کرابوو، دەگەڵ ئەوە

کتێبی خۆیان بوو لەوانی قەدەغە کردبوو بەڵم حاشاریان دەدا و دەیانشـاردەوە بەڵم بـۆ کرمـێ 

کردنــی دڵــی موســوڵامنان و مــۆرکەدار کردنــی بیــر و باوەڕیــان، دەیــانکوت ئەوانە بــۆچی لە 

ئایەتەکـانی  موسوڵامنان قەدەغە کراون تاکوو دوودڵی و دڕدۆنگی بکەوێتە نـاو دڵیـانەوە لەمەڕ

دانەوەی قسە و پرسـیارەکانیان و ئاشـکراکرانی درۆکانیـان و قورئان. جا خودای تەعاال بۆ پەرچ

 ی بەقەرە دادەبەزێنێ:130لەقاودانی ئەوەی دەیشارنەوە لە ناو قوجنی دڵیان، ئایەتی 
 174ئایەتی 

ِیَن یَ ( 174) نَزَل اهّلُل ِمـَن الم كإِنَّ اَّلَّ
َ
وَن بِـِه َثَمًنـا قَلِـيالً وَ  ِكَتـابُتُموَن َما أ ـََتُ ولَــئَِك يَشم

ُ
َمـا  أ

 
م
ِلمٌ كلُِمُهُم اهّلُل یَومَم المِقَياَمِة َوالَ یُزَ كلُوَن ِِف ُبُطونِِهمم إاِلَّ انلَّاَر َوالَ یُ كیََ

َ
 يِهمم َولَُهمم َعَذاٌب أ

ی ئەو کەسانەی فەرموودەی خاودا ساشاار دەدەن وەیاا بە شاێوەیەکی وای دەخەنە ڕوو کە هاۆ 

بەهااا و کەم دەکااۆڕنەوە و ڕەزامەناادی سااتەمکار بااێ، و هەروا ئااایەتی خااودا بە ن خێکاای بێ

بازرکانی پێوە دەکەن، ئەوە ئەوەی لەو ڕێگایەوە دەساتیان دەکەوێات و دەیخاۆن بە ڕاساتی لە 

ئاک  زیات  شتێکی دیکە نییە. خودا لە ڕۆژی ئاخ ەتدا ڕوو ناکاتە ئەوانە و ەسەیان دەکەد ناکا 

ئەوڕ ەەڕڕشاەیە لەو کەساانە وناە پاکیان ناکاتەوە. ئەوانە سزایەکی سەختیان بۆ دان اوە. و لە ک

کە زانا  و رەرمانی خودایا  بە دینار و ساما  گۆڕیوڕتەوڕ و یا لە پێناو خۆشحاڵی س ەمکار و 
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 سەرڕڕۆ مانای ئایەتەکانی خودایا  ئاوڕژوو کردۆتەوڕ.

فەرمانی خودا با هەڵدەدەن و ڕاسـتیەکەی وەپـاش  ئەو کەسانەی وردبوونەوە:تێڕوانین و لێ

دەدەن لە تەوڕات و لە قورئان وەیا لە هەر بارێکەوە، حەق لە حەق وەردەگێـڕن و دەیفرۆشـن بە 

نرخێکی کەم، ئەو نرخە کەمەی دەستیان دەکەوێ و دەیخۆن، ئەوە ئاگرە و دەیخۆن و دەیـخەنە 

ەخەوە دەزانـن چییـان خسـتۆتە نـاو زگیـان. و ناو زگیانەوە، واتە کاتێ دەخرێنە ناو ئاگری دۆز 

هەروا خودا لەو ڕۆژە سەختەدا کە ئەو نەبێ کەس ناتوانێ پەنـا بـێ و وەتگـرێ، پەنـات نـادا و 

ڕووت تێناکا و ناتدوێنێ. چونکە ئەوانە ڕۆژی خـۆی واتە لە دنیـادا هـیچ ئـاوڕێکی بەخێریـان 

 بدا و لە گوناه و تاوان پاکیان وەکا.وەسەر خودا نەداوە، تاکوو خوداش لێرەدا ئاوڕیان وەسەر 

 حاشاردانی حەق

دان و حاشـار دان واتە یە لە مەڕ حەق قـووت951ئەو ئایەتە تەئیدی مانای ئایەتی  تیوتیوە:

ئەو کەسانەی بە پێچەوانەی ئەمری باری بەڵکە بە هەوای هەوا و ئارەزووی سەرکەشیان حەڵڵ 

ەوا دەدێرن، ڕەوا بە ناڕەوا دەژمێـرن، دەگەڵ ئەوەی حەرام دەکەن و حەرام حەڵڵ دەکەن ناڕەوا ڕ 

تەرازووی کێشانی حەڵڵ و حەرامیان لە بەردەسدایە وەک قورئان بـێ، ئەو کەسـانە نـاو زگ و 

حەق دەس دەخەن بە ادەروونی ناپاکیان بە بەهرەی بێ ئەرزشی دنیایی کە لە گۆڕانی حەق بە نـ

جگە لەوە خرابرت لەو عەزابە تووشـی خـۆی ئاوری بەسۆز و بەتینی ڕۆژی قیامەت گڕ دەگرن. 

دەکەن کە پێی دەکوترێ دەرد و عەزابی ڕوحی وەک ئەوە قەڵس و تووڕەیی خودا و نەدوانـدنی 

 لەو ڕۆژە سەختەدا نەبڕانەوەی ئەو عەزابەش.

باوەڕانە حاشاری دەدەن بۆ وەی دەستیان بگاتە سامان دڵ ئارەزوویەتی بزانێ ئەوەی ئەو بێ

زانەکـان کە ئەوەش دەبێتە ئاور و دەخزێتە نـاو زگیـان چیـیە؟ هەنـدێک لە قورئانو دارایی دنیا 

فەرموویـانە « ریـحسـن بصـ»و « ابومسلم»و « اصمّ »و « سّدی»و « قتادە»و « عباسابن»وەک 

باسی حەزرەتی محەممەد وسیفاتەکانی و مزگێنی هاتنی کە لە ناو تەوڕات و ئینجیلدا هـاتوون 

 ی سووڕەی تەوبەیە:21سەر ئەو حاشاردانەیان ئایەتی حاشار دەدەن بەڵگەش لە

یَن آَمنُواْ إِنَّ  ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 كیَا أ

ْ
ْهبَاِن َْطَأ ْحبَاِر َوالرُّ

َ
وَن َعن كِثرًيا ِمَن األ ْمَواَل اَلَّاِس بِاْلَاِطِل َوَيُصدُّ

َ
لُوَن أ

یَن یَ  ِ َة َوََل كَسِبيِل اّلِل َواَّلَّ َْ َوالِْفضَّ َه ِْطـم  ـیُنِفُقوَنَها ِِف َسِبيِل اّلِل فَبَِش َِنُوَن اَّلَّ
َ
ئەی  ْرُهم بَِعـَذاب  أ

خاوڕ  ئیامنەکاا  زۆر لە عولەماای ئاایینی یەەاوود و مەسایحی مااڵ و دارایای عاالەم بە حەو دڕخاۆ  و 

خەڵکیش لە ڕێی خودا الدڕدڕ . ئەی ژیر و بەبیرڕکانی ئیسەم و ئایینی ئاسامنی ئاگاداری عاملانی بەدکاردار 
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ویسنت ەەموو ەەست و کەڕامەتی خوداپێاداویا  و بەدڕڕر ار و خۆررۆش بن کە ئەوانە دنیاپەرست و ماڵ

لەو پێناوڕدا دادڕنێن و ئێوڕش وڕبەر دڕدڕ . و ەەروا ئەوانەی زێڕ و زڕنبەر کۆ دڕکەنەوڕ و لە ڕێی خاودادا 

 خەرجی ناکە ، بە ئاوری تیژی دۆزڕخ موژدڕیا  بدڕنێ.

بردنی ماڵ و زانەکان کوتوویانە: هەدەف لەو حاشاردانە حەقە بەتاڵننهەندێکیه لە قورئا

ــتنیانە لە  ــک خس ــۆ وەنزی ــان خ ــێن: هەدەفی ــدێکیه دەڵ ــتی. و هەن ــالەمە بە گش ــامانی ع س

دەستەڵتدارانی کات و وەختـی دەوران بـۆ وەی بتـوانن مـاڵ و سـامانیان لـێ وەرگـرن. وەک 

 ەیە بڕوانە لە تەفسیری کەبیر.ئەوڕۆی دەوران کە چاو دەکرێ. ئەگەر وازت ه

ــاحەزان بە تەواوی دەناســێنێ و  ــی خــودادا، ن هەروەک ئەو حەقە چــاو دەکــرێ لە کەالم

ــا و دەیان ــف دەک ــوان وەس ــانیه بە ج ــۆفرۆش و جوان ــبەرداری خ ــدا دەس ــێنێ. لێرەش ناس

ڕا دیـاری فرۆشان نابێ تا بە تەواوی وەک گای قەشانیان لـێ دەکـا کە لە هەمـوو ڕاسـتانحەق

 ی بەقەرە:975دەن. بۆ تەئیدی ئەو بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی ب
 175ئایەتی 

ولَـئَِك ( 172)
ُ
 انلَّارِ  أ

ََبَُهمم لََعَ صم
َ
ِفَرةِ َفَمآ أ الَلََة بِالمُهَدى وَالمَعَذاَب بِالمَمغم وُام الضَّ ََتَ َم ِیَن ا  اَّلَّ
بە هیدایەت و ڕێناوێنی، و ئەوانە ئەو کەسانەن کە ڕێ ون ک دن و هەڵە و کومڕایی دەکۆڕنەوە 

سزا و عەزابیش دەکۆڕنەوە بە لێبوردن. کەواتە ئەوانە کۆن خۆڕاک ی بکەن لە بەرابەر ئااک ی 

 دۆزەخەوە.

 واتە هیدایەت دەدەن بە گومڕایی، حەق بە ناحەق دەدەن.

 هیدایەت و گومڕایی

پێیـان ئەوانەی کە ڕێی ڕاست دەفرۆشـن بە ڕێـی خـوار، بە گـاڵتە کـاتی خـۆی  تێڕوانین:

دەکوترێ: چەن ئازان و خۆڕاگرن لە سەر ئاگری دۆزە،؟ واتە چۆن دەتوانن خـۆڕاگری کەن لە 

 بەر ئاگری دۆزە،؟

و حەق خـۆرانە، ئـی ئەوەیە: خـودای تەعـاال قورئـانی بە لەئەو هەڕەشانەی خودا دەیانکا 

ۆتەوە. تێروتەسەلی و دەلیل و بورهان ناردۆتە سەر ئینسان، ڕێگـای گومـانی بـۆ کەس نەهێشـت

لەسەر ئەو حاڵەشەوە ئینسان کە بێت و بە خاتری ماڵ و سامانی دنیا دەس کا بە الدان لە قورئان 

گومان ئەوە دۆزەخی کردۆتە جێگەی خۆی. چونکە ئیامنی نیە بە ڕاسـت و ، بێبکا و گومڕایی

ی بـاوەڕیەە بێر دروستکاری خودا، بۆیە ئەوەی قبووڵ کردووە. ڕۆژی خۆی هەر لە سەر ئەو با

 دادگایی دەکرێ.
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َ اَلَّـارِ لە سەر جوملەی  ََ ْصـََبَُهْم 
َ
شـتێک بە دڵـدا دێ ئەویـش ئەوەیە: )مـا( بـۆ  َفَمآ أ

مان عەجایبە، خۆ دیارە ئەو پەیام و کەالمەش لە خوداوەن. خوداش بەبێ گومان لە وەعەجایب

ە و نە گەورە و بەرییە و پاک و بەدوورە، دەحاڵێکدا هیچ شت لە کن خـودا نە سـەیر و عەجـایب

چکۆلەیە و نە سـەبەبی هـیچ شتێکیشـی لـێ شـاراوەیە، جـا لە سـەر ئەو ئەساسـە، ئەساسـی 

ــۆ عەجایب ــارە ب ــدرێ؟ چــۆن بەراورد دەکــرێ؟ دی ــی و دەبین ــان لەو جــوملەدا چــۆن دەبین م

دانەوەی هەر ئیشکال و پرسیارێک کە عیلمی بێ، دەبێ ڕوو دە ئەهلی عیلم بکرێ، ئەهلی وڵم

هێناوە، بە هەر الیەکدا پێویستیان بوو، یقەت و مەجازیان دە جانتای خۆیاندا بەدیعیلمیش حەق

بەو الیەدا عەمەلی پێ دەکەن. دێرەشدا واتە دەو ئایەتەدا تەعەجـوب بە مانـای حەقیقـی خـۆی 

وەرناگیرێ بەڵکە بە مانای مەجازی وەردەگیرێ کە تەئەسـوفە بـۆ حـاڵی ئەوانەی حەق حاشـار 

 دەدەن.

ەن باوەڕ دەبێ ئەوەی بنچینە و کڵی باوەڕ بێ کە خودای خـاوەن عەدڵ و بەزە ئەوجار خاو 

هیچ سزا و تۆڵەیەکی لە ڕووی زۆری و بێ دەلیل نییە هەروەک هـیچ چـاکە و پاداشتیشـی بـێ 

ــۆ ئەوانەی  ــی دۆزەخە، ب ــدۆزین هــۆی ئەو ســزایە کە عەزاب ــێ وەی ــیە دەب ــیە، بەو پێ ــل نی دەلی

، لەوێـدا هـۆیەکەی 134ەکەی دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی حاشاردەری حەقن چییە؟ جا بۆ هۆی

 چاو دەکەین:
 176ئایەتی 

(176 ) ِ َل الم  كَذل نَّ اهّللَّ نَزَّ
َ
َتلَُفوام ِِف الم  ِكَتاببَِ ِیَن اخم َِق َوإِنَّ اَّلَّ

م
ٍْ بَِعيدٍ  ِكَتاببِاْل َقا َِ  لَِِف 

اردووە )وەک ەورئان بێ( ئەو )سزا و تۆڵەیە( هۆیەکەی ئەوەیە خودا کتێبی بە سەق و ڕاستی ن

کومااان ئەوانەی سااەبارەت بە ەورئااان کە کتێباای خااودایە دەکەونە کێشااە و دووبەرەکاای، بێ

دەلیل و شاهید زۆرەمبای دەلیل و بورهان زۆر دوورن لە سەق و ڕاستی. کونکە ئیدیعای بێبێ

ان، دەباێ بەمبەی سەرەڕۆیی و کەڵەوەکێشییە، خۆ دیارە سزای زۆرەمبچییان و تۆبزیگەر و مل

 و بااڵی تاوانەکە. دەەئاوری دۆزەب بێ جا دەکاتە 

 تێڕوانین

ــرۆزە ) ــایەتە پی ــی ئەو ئ ــیام و دەروون ــدانە لە س ــی ورد و بەرجەوەن ( و 134تێهەڵڕوانینێک

 هەڵسەنگاندنی بە تەرازووی ئەقڵ و ویژدان و شعووری ئیامن و ئینسافدارانە:

خـۆران و تیجـارەت و دووبەرەکـی حەقهاوتا دەو ئایەتە پیـرۆزەدا هەڕەشـەی خودای بێ

ناڕەوا لە بنچینەی ئاینی پـاکی ئیالهـی بەیـان دەکـا و دەفەرمـوێ: سـەرەنجامی ئەوانەی حەق 
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حاشار دەدەن و تیجاڕەتی ناڕەوا بە دیـن دەکەن واتە حەق بە نـاحەق دەفرۆشـن و ڕەحـمەت بە 

خـودایە. هەروەک  زەحمەت دەدەن، دۆزەخی هەمیشەییە و نائومێدی لە چاوپۆشی و بەخشینی

سەرنویشتی زانایانی خۆفرۆش بەتایبەت زانا یەهوودیەکان وایە چونکە دووبەرەکی و ئیختالفی 

ئـاهەنگی لە نـاو دە ئەساسی ئاییندا سەردەکێشێتە پەرتەوازەیی گەل و ڕێگـای وەحـدەت و هەم

تیهادی دەبا. ڕەنگە دێرەدا بکـوترێ ئەدی ئەو هەمـوو ئیخـتالفەی چـاو دەکـرێ لە فتـوا و ئیشـ

زاناکانی ئایینی چن؟ئەگەر ئیختالف ناڕەوایە و خودا قبووڵی نییە؟ ئێمەش دەبێ لە وڵمـدا بـۆ 

وگۆڕی نەزەر و بۆچوون بۆ دۆزینەوەی ڕێی ڕاست و ڕاماڵدانی ئەو تەم و مژە سیسەیە بڵێین ئاڵ

ا زانـای سوننەت واتە النەدان لە ئایەت و سوننەت دە فرووعدا عەیب و ئیشکال ناهێنێتە ڕوو ج

فتوادەر حەق بپێکێ یا نەپێکێ، چونکە ئەو بابەتە پێی ناکوترێ کێشەی ئوسوولی بەڵکە کێشەی 

 فرووعین.
 

هەروەک لەوەپێش چاووڕاوی یەهوود و جوولەکەکان لە سەر گـۆڕینی ڕووگە هەرایەکـی 

ولـی زۆر و ئاژاوەیەکی تەواوی خستە ناو گەالنەوە، هەرکەسە بۆ الی خۆی دەکێشا واتە دە حە

ئەوەدا بوو عالەم بۆ الی قیبلەی خۆی ڕاکێشێ. یەهوود دەیانکوت دەبێ بـۆ نـوێژ ڕوو بکـرێتە 

بەیتوملوقەدەس، دەنا نوێژ بەتاڵە، موسوڵامنانیش پێیان وا بوو دەبێ ڕوو بکرێتە کەعـبە چـونکە 

لمـالنە بەیتولحەرام قیبلەی باپیرە گەورەی پێغەمبەران حەزرەتی ئیباهیم بووە. جا لە سەر ئەو م

و کەڵەوەکێشیە، عالەمیان خستبووە گێژاوییەکی ئەقیدە و باوەڕەوە ناندەزانی کێهە الیان یەقیـنە. 

ئەوانەی باوەڕیان بە پێغەمبەر بوو بە پێی باوەڕیان دەیانکوت کەعـبە قیـبلەیە، ئەوانەی یەهـوود 

ت و بوون دەیانکوت نەخێر، قودس ڕووگەیە. بە کـوردی، هەرکەس بە یـاری خـۆی هەڵـدەکو 

 شانازی دەکرد.

هەروەک ئەوەش یەقینە و حاشاهەڵگر نییە: خودای تەعاال لە هەمـوو ڕاسـتان بە هـاواری 

عەبدی سەرگەردانی خۆی هاتووە و دە فریای کەوتووە ڕێگـای ڕاسـتی نیشـان داوە. هەروەک 

دێرەشــدا بە هــاواریەوە دێ لەو ســەرگەردانیەی ڕزگاریــان دەکــا. ئەوەی خوازیــاری حەق بــن 

ەگرن و ئەوانەی خوازیاری الساری بن، ئاوری وەسـەر نـادەن. بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە وەرید

 :133خزمەت ئایەتی 
 177ئایەتی 

ن تَُولُوام وُُجوهَ ( 177)
َ
رِِب كلَّيمَس المَِبَّ أ ِْ وَالمَمغم ِ

َـومِم  َولَـِكنَّ مم قَِبَل المَمشم المَِبَّ َمنم آَمَن بِاهّلِل وَالم
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ِ اآلِخِر وَالمَمئآ ََتـاََم وَالمَمَسـا ِكَتابِة وَالم كئ َ  وَالم َي كوَانلَّبِِيَي َوآََت المَماَل لََعَ ُحِبـِه َذوِي المُقـرم
الةَ َوآََت الـزَّ  قَاَم الصَّ

َ
آئِلَِي َوِِف الِرقَاِب وَأ بِيِل وَالسَّ َن السَّ ـِدِهمم إَِذا ََهَهـُدوام اكوَابم ةَ وَالمُموفُـوَن بَِعهم

ابِِري َساء والضَّ وَالصَّ
م
ََ ِس ـَن ِِف اِلم

م
ََ ولَـئَِك رَّاء وَِحَي اِلم

ُ
ِیَن َصَدقُوا وَ  أ ولَـئَِك اَّلَّ

ُ
مُمتَُّقونَ  أ  ُهُم ال

کاااکە تەنیااا ئەوە نیاایە ڕوو کەنە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاااوا، بەڵااکە کاااکەی تەواو کاااکەی ئەو 

یەکان و ساەراپای کەسەیە کە دەپاد باوەڕی بە خودا و ڕۆژی ئاخ  و ف شاتە و کتێابە ئاساامنی

پێغەمبەرەکان، ماد و دارایی لە سەر خۆشەویستی خاۆی بادا بە خزماانی نەداری دامااو، و بە 

هەتیاوان و ئەو هەژار و ڕێباوارانەی کە باێ پااارە و دەساامیە مااونەتەوە. هەروا بیادا لە پێناااو 

کەن. ساەرەڕای ئازادک دنی بەندەکاندا. و هەروا بیدا بەو داماوانەی کە لە بەر نەداری سواد دە

دانی پەیامن و بەڵێنیان سووڕ بان و ئەوانەش نوێ ان بکات و زەکاتیش بدات. و لە سەر ئەنجام

لە کاتی ڕۆژی هەرا و سەختیدا و فەەی یدا خۆش ڕادەک ن. ئەئەوانەن ڕاست دەکەن کە خاوەن 

 ئیامنن و ئەوانەن بە تەەوا و پارێزکارن.

کردووە و نیشانی  داررۆزە کە ئیامنی بەڕاستی ستوور تێڕوانین و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە پی

 ئیتسانی داوە بە ڕوونی ڕاستگۆ کێیە لە ئیامنی بووندا!؟

هەدەف لە ئاییندا ئەوە نییە ڕوو کەنە یەک قیبلەی تایبەتی و فەخر و شانازی پـێ بـکەن. بە 

ۆ ڕووکـردنە هەرە چاکەی بزانی و بزاندرێ، چونکە ئامانج لە ڕووگەدا کـۆکردنەوەی ئینسـانە بـ

 گێڕی لە هەچی الیە ئیلال الی خودا نەبێ. ر و وەو ڕ  یەک ال دە کاتی نوێژدا، یانی

 سێ شت ئەساسە بۆ ئیتسان

 ئەوەی زۆر ئەساسییە و مەبەستە بۆ ئینسانی، سێ شتە دە واقیعدا: 

 . بیر  و باوەڕی پاک1

 . ڕەوشتی پاک و پەسند9

 . عەمەل بە ئیخالس و پاکی دەگەڵ گەل.9

خاوەن ئەقڵ و هەست و شعوور و ژیـر، چـاک بەرجەوەنـد بە، چـاکە و  یەی بەندەدەنا ئ

چاکی ئینسانی خاوەن بـاوەڕ ئەوە نیـیە ڕوو بکـاتە ئەوالوال دە کـاتی نـوێژدا واتە ڕۆژهەڵت و 

ڕۆژئاوا بـکەنە ڕووگە وەک گاورەکگـان و جووولەکەکـان بـۆ خودمنـایی و خـۆهەڵواردن لە 

و ئامانج نـین بـۆ خوداناسـی. بەڵـکە خوداناسـی بـڕوا بـوونە بە یەکرت. چونکە ئەوانە هەدەف 

خودای یەکتا و حیسابی ڕۆژی ئاخر بە فرشتە و کتێبەکانی ئاسـامنی و پێغەمبەرەکـان، بـاوەڕی 
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ئینســان بەو پێــنج شــتە نادیــارانە واتە خــودا و ڕۆژی قیــامەت و فرشــتە و وەحــی ئاســامنی و 

وان، چـونکە حەیـوان هەچـی بەرچـاوی نەکەوێ، پێغەمبەرەکان، هەڵواردنی ئینسـانە لە حەیـ

 باوەڕی پێ نییە.

یەقینە و حاشای لێ ناکرێ، هۆی الدانی ئینسان لە پەرستنی هەچی شتی بـێ دەسـتەڵتە، 

گومانە و حاشا هەڵنەگرە هێز و وزە و گوڕ و تینـی دڵ و باوەڕیە بە خودای ون، چونکە ئەوە بێ

ە چاوەدێرێک دادەمەزرێنێ لە نـاو هەسـتەی دەروون دەروون هێزی ئیامنە بە خودا، کە ئەو هێز 

کە ڕێ نادا نەفس و هەوا ڕاماڵدەنە شتی ناڕەوا جا مەگەر بە هەڵکەوت، و هەروا ڕێ نادا ویژدان 

و کەرامەتی بەشەری، لە خۆ بایی بێ و بگۆڕێ بە هۆی پـلە و مەقـامی دنیـایی و هەروا لە بـن 

ی ئەو کە ڕەحمەتی بارییە ڕوونە، و ئەگەر هاتو چەپۆکی ڕۆزگار ناناڵێنێ. چونکە ئاسۆی ڕزگار 

سەرسمی دا و سەرەنگرێش بێ بە دەس نەفـس و هەواوە، دەسـتەولەجێ پەشـیامن دەبێـتەوە و 

نُوبِِهمْ كذَ دەڵێ:   .ُرواْ اّللَّ فَاْستَْغَفُرواْ َِّلُ

باوەڕی بە ڕۆژی قیامەت باوەڕییە بە دادگـایی خـودا کە کەسـی لـێ قوتـار نـابێ و هـیچ 

یشی لێ ون نابێ و هـیچ بەرتیلیشـی تێـدا نیـیە. وە هەروا بـاوەڕی بە فرشـتە بـاوەڕییە بە شتێک

ووش و پێغەمبەرایەتـی پێغەمـبەران و ڕۆژی ئـاخرەت. جـگە لەوانەش بـاوەڕی بە فرشـتە سـر 

دەتگەیێنێتە قۆناغی باوەڕی بە کتێبەکانی ئاسامنی چـونکە نامەکـانی ئاسـامنی بەوانـدا دەگەنە 

واتە پێغەمبەران. بە کوردی و بە کورتی: باوەڕی بە خـودا و فرشـتە بـاوەڕییە بە دەستی ئینسانان 

 پایە و بناغەی ئەسڵی ئیامن.

با بڕوانین لەو نیزام و دەستووراتە بێ عەیـب و نەقـس و بەهێـزە کە دسـتووراتی ئـیامن و 

ــبەران کە هەر ی ــبە ئاســامنییەکان و فریشــتە و پێغەم ــامەت و کتێ ــاوەڕییە بە خــودا و قی ەکەی ب

تیشکێکی بەهێزی ڕۆژی بەخـتەوەری گیـان و گیانـدارانن. جـا پـاش بـاوەڕی بەوانە ئـایەتەکە 

هاوارت دەکاتێ بۆ وەی دەرکەوێ کە ڕاست دەکەی لە باوەڕیتدا: ئاوڕ وەسەر نەدار و دامـاوان 

وەدە، تاکوو خێزانی ناوماڵی کۆمەڵ بەهێز بـن و دوور بـن لە الوازی و پەرتەوازەیـی. چـونکە 

بەردی بناغەی گەلە و خشـتی کۆشـک و تەالری یەکەتـین تـاکوو ئەو کۆشـکە پـتەو و  خێزان

بەهێزتر بێ، گەلیش بەهێزترە و بەهێزتر دەبێ، جا ئەو خێزانەش خزمی نەداری خۆت بێ، هەتیو 

نەوایانی ناو کۆمەڵ بن، ڕێبوارانی بـێ دەسـامیە و پـارە بـن، سـواڵکەرانی بـێ چـاو و بن، بێ

 ندە بن.وقول بن و یا بەقاچ
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لێرەدا ئەقڵ دەبێ هەڵوێستێک بگرێ لە سەر ئەوەی کە پاش ئاوڕدانەوە وەالی تێر و تەسەل 

و تۆکمە کردنەوەی کۆمەڵگە و خێزان ئەوجار دەفەرموێ ئاوڕ بـدەنەوە سـەر نـوێژ و زەکـات و 

 زۆر بێر و بەوێـدا نجە.سکر ئێرە جێی وەفا بە قەول و قەرار و خۆڕاگری لە سەختی و تەنگانەدا. 

هەڵپەڕژام و بێر و بەوێدا دڵ و چاوم گێـڕا کە بەڵکـوو ئەو هـۆیە بـزانم کە ئـاوڕدانەوە وەسـەر 

نیـاز کەوتـووە. لەو نەوایان وەپێش ئاوڕدانەوەی ئەدای نوێژ و زەکاتی خـودای بێنیازمەند و بێ

سەر هۆیە زیاتر و نزیکرت لە قبووڵ و پەسەند بۆم نەدۆزراوە: خودای تەعاال خەڵقی ئینسانی لە 

دانی یەکرتی ڕاناوە، چونکە ئینسـان نیـازی تەواویـان بە هاوکـاری یەکـرتی یارمەتی و کۆمەک

نیاز هـیچ نیـازێکی بە عیبـادەتی عەبـدی هەیە، بۆ کورتە ژیانی سەفەری دنیا؛ بەڵم خودای بێ

نییە، بەڵکە ئەو سەفاریشە هەر بە قازانجی ئینسانی فەرمووە تاکوو سەفای دڵ وەدەس بێنـێ بـۆ 

 زمەت بە خۆی لە سەر ئەساسی ئیامن و باوەڕی.خ

هەڵشێلدراوە لە لەش و ئەقـڵ ئینسان لە ڕوانگەی ئیسالمەوە یەک بوونەوەری تێک تیوتیوە:

ڵـکە دەبـێ ەو ڕوح. دیارە بە پێی ئەقڵ و شعوور، نابێ لە نێوان ئەو سێ هێزە دژایەتی هەبـێ، ب

نزیـک خەن لە سـەعادەتی هەر دوو وەسیلەیەک بێ کە هەر سێکییان بە هاوکـاری یەک خـۆ وە

وەرزی ژیانیان، واتە دنیا و قیامەت. جا خودای حەکیم و عەلیم و کارزان هات بە ئەرزشرتین و 

هێنان وەک عیبـادەتی نـوێژ و زەکـات بـێ تـاکوو بتـوانن بە هـۆی ئاسانرتین وەسیلەی بۆ پێک

، بـڕوانە و سـەرنج دەیە لە دەس بێننوەدانی ئەو وەزیفەیە ئەو سەعادەت و بەختەوەرییە ئەنجام

هـاتووە و چـاو دەکـرێن کە نوێژ هاوئاهەنگی هەر سێ هێزی لەش و ئەقڵ و ڕوحی تێدا بەدی

بەرەو خالق و ئامانجیان دەجووڵێنەوە. ڕاوەستان و قیام، چوونە سەر ئەژنۆیان و ڕکووع، چوونە 

و یـادی خـودا و  سوژدە و سجوود دە نوێژدا بەشی لەشن. قورئان خوێندن و بیـر لـێ کـردنەوە

عەمەلە بەرزە  ودان و ڕامـان و هەسـتی ئەدەرکی مانا، بەشی ئەقڵ و شعوورن دە نوێژدا. هۆش

وەک نوێژ بێ، بەشی شادی ڕووحە. ئەو سێ هێزە دە یەک ئان و کاتدا دەو هاوئاهەنگییەدان بە 

وێژ، هۆی ئەو وەسیلە گەورەیە وەک نوێژ بێ، خـودا لێکـی چەسـپاندوون. ئەوەیە بەرهەمـی نـ

 ئەوەیە نوێژ بۆ خودا.

 ئیسالم دە زاتی خۆیدا پاکە

دیارە هەر وەک مێژوو نیشانی داوە بە درێژایە بوونی ئینسان لە سەر زەوی، زۆردار دەسـتی 

زۆر لێی ڕوودابێ، لە زۆر ناوە و خەفەی کردووە و لە بەرابەر هەر شتێکی کە بێدە گەرووی بێ
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ا تۆڵەی ستێندراوەتەوە. وەک لە پێش هاتنی ئیسـالما لە ڕاست زۆردار دوو بارتەقا و چەن بارتەق

زۆر لێـی بکوشـتایە، پیـاوێکی لـێ ناو عەرەبی یاغی ئاوا باو بووە زۆردار لە باتی ژنێکی کە بێ

نـر، لەیەکی عەبدێکی ئازادی لێ دەکوشنت و لە ڕاست پیـاوێکی بێیدەکوشنت و لە بەرابەر کۆ

کوشنت، هەروەک ئێسـتێ لە بـاتی غەیـرە کوردێـک پیاوێکی جێدار و ماقووڵ و بەوەجی لێ دە

سەت کورد دەکوژرێ. بەڵم کاتێ ئەو ئایینی ڕەحمەت واتە ئیسالم هاتە گـۆڕێ و دەسـتەڵتی 

بە سایە ڕەحمەتی ئازادی و بەرابەری و حەسانەوەی  ووپەیدا کرد، ئەو باوە ناپیاوانەی گۆڕی و ب

ییە لە دنیای ئیسالمدا حەسانەوە نییە بەڵکە ئینسانی. و ئەگەر سوئالیش بکرێ و بگوترێ، ئەوە ن

لە جیاتی حەسانەوە چەوسانەوە و کوشت و کوشتار و هەتکی حورمەتی ئینسـانی دەکـرێ؛ لە 

وەڵمدا دەبێ بکوترێ: ئیسالم دە زاتی خۆیدا بێ عەیبە و ڕەحمەتە، ئەوە ئەو کەسانەی خۆیـان 

دار و دوورە زەحـمەت و عەیـبپێ هەڵوەسـیوە و نـاوی ئیسـالمیان لە خـۆ نـاوە، غەزەب و 

 ئیسالمن؛ سادەتر بڵێین: ئیسالم هەنگوینە و دە پێستی سەی خراوە.

 :133بۆ ڕاستی ئەو بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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ِیَن آَمُنوام ( 178) ُيَها اَّلَّ
َ
َعبمُد بِ كتَِب َعلَيم كیَا أ

ُِر وَالم
م
ُُر بِاْل

م
نـَى ُم المِقَصاُص ِِف المَقتمََل اْل

ُ
المَعبمِد وَاأل

َسـاٍن َذلِـ َداء إَِلمِه بِإِحم
َ
ٌِ وَأ ُرو ٌء فَاِتَباٌع بِالمَمعم م َْ ِخيِه 

َ
نَى َفَمنم ُعِِفَ َ ُ ِمنم أ

ُ
ََّتمِفيـٌف ِمـن  كبِاأل
بِ  ِ كرَّ َد َذل َتَدى َبعم ٌَة َفَمِن اعم ِلمٌ  كمم َورَْحم

َ
 فَلَُه َعَذاٌب أ

ە، سااەبارەت بە کوژراوەکااان تااۆڵە سااەندنەوە لە سااەرتان ئەی ئەوانەی بااڕوا و ئیامنتااان هێناااو 

پێویست ک اوە، ئازاد لە ب ی ئازاد و بەندە لە ب ی بەندە و ئاف ەتیش لە ب ی ئاف ەت. و هەرکەپ 

لە الی ب ا موسوڵامنە خاوەن خوێنەکەیەوە کاوپۆشی لێ ک ا، لە ب ی کوشاتنەوە بە خاوێن لێای 

اویش ئەوەی باۆی شاا  ۆی بە باشی بەرێتە ساەر، بەخڕازی بوو، دەبێ بەخشەر ئەو بەڵێنەی خ

دانە لە ب ی تۆڵەی کوشاتنەوەیە، بارساووکی و دیاری ک اوە بیدا بە خاوەن خوێنەکە، ئەو خوێن

درێ ی بکاات سازایەکی بەخششە بۆتان لە الی خوداتان، هەرکەپ دوای ئەو ڕێکەوتنە دەسات

 بەژانی هەیە.

 قصاصتێهەڵڕوانیتێکی بە وردی لە 

جێی ڕامانی ئەقڵ و شعوورە کە بۆچی ئینسان نەیتوانیـوە و نەگەیشـتووە بەو پـلەیە کە ئێرە 

دانی کۆمەڵگای ئینسان تەعاال لە مەڕ قەساسووشی باریسـر بتوانێ یاسایەکی چاتر لە یاسای 

پێی دابین بێ و بە ڕەوای بزانێ، کەوابێ دەبێ هەست و ئەقـڵ و شـعوور بە قەنـاعەتەوە بـاوەڕ 
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لە یاسای خودا بۆ ژیـن و حـاوانەوەی ئینسـان لەو سـەرزەوییە چـاتر و پـاکرت و  بکەن کە یاسا

شایستەتر نییە و نابێ، هەرکەس دەستی تێگـرێ، نـاکەوێ بێـر و بەوێـدا هەرکەسـیش دەسـتی 

 تێنەگرێ، هەڵوەدا و نەحەساوەیە بێر و بەوێدا.

ێ پێـی: ئەی جا بۆیە خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم هاوار دەکاتە ئینسانی و دەفەرمـو 

ئەو کەسانەی باوەڕتان هێناوە بەوەی خودا یەکە و لە ڕاست ڕاگرتنی نیزامـی کاینـات و بەڕێـوە 

هاوتـایە وخولی هەرچی لە گەڕدایە، بێلەبەر و غەیرە و لە حاند چەر،بردنی نیزامی ژیانی گیان

راوە لە و خاوەنی عەدڵ و زانینە و ئاگاداری پاش وپێشی هەچی بـوون و نەبـووە، پێویسـت کـ

سەرتان تۆڵە ستاندن بە مساوات لەو کەسانەی کە بە عەمد ئینسان دەکوژن، واتە لە سـەر داوای 

مافی خوداپێداوی دەیکوژن بە هۆی دەستەڵت و زۆرداری و بێ ئـاوڕدانەوە وەالی ویسـت و 

خواستی؛ تۆڵەی مساوات واتە هاوتای کـوژراو: ئـازاد بە ئـازاد، کـۆیلە بە کـۆیلە، ژن بە ژن و 

کەسیش لە باتی کەس ڕێ نەدراوە بکوژرێ. مەسەلەن کەسێک لە باتی تۆڵەی کوژراوی دەچێ 

ی وەبەری بێ دەیکوژێ. ئەوە دە ئـایینی ئیسـالمدا بە نـاڕەوا چلە تایفەکەدا کوژەری ناکوژێ هە

 داندراوە، ئەو یاسایەی باسامن لێوە کرد ئەساسی دادی خودایە.

تەوە مەگەر بە ناچاری. واتە قاتڵ دە یاسای تەوڕاتـدا لە ئایینی یەهووددا بکوژ نابێ نەکژرێ

دەبێ بکوژرێتەوە. ئەمام دە یاسای ئینجیلدا ئەو باسە چاو نەکراوە، چونکە ئینجیل فەرمانی هەر 

بە چاکەیە دەگەڵ هەموو کەسێکا، حەتـا دەگەڵ ئەو کەسـانەش کە خـراپەت دەگەڵ دەکەن، لە 

ــرەدا هەســت بەوە دەکــرێ: کە ل ــدی ئێ ــڵ لەوانەیە بە بەرجەوەن ــایینی گــاوردا کوشــتنی قات ە ئ

 بەها چارە بکرێ و ناکۆکی ببڕێتەوە.خوێن

گەرچی ئەقڵ و هەست و شعووری خاوەن ئیامن ئەوە پەسەند دەکا کە کوشـتنەوەی قاتـڵ 

کۆڵەکەی خانووی ئەمن و ئەمان و حەسانەوەیە، و هەر کوشتنەوەی بکووژە، ناهێڵێ ئینسان لە 

ونکە نەکوشتنی قاتڵ جەسارەت و جورئەت دەدا بە ئینسان بۆ کـاری سنووری خۆی تێپەڕێ، چ

دا خودا ئاماژە وەالی ئەوە 133خراپ و دووپات کردنەوەی خەڵک کوشنت، هەروەک لە ئایەتی 

 (.ْم ِِف الِْقَصاِ  َحيَاةٌ كَولَ دەکا کە لە کوشتنەوەدا ژیان و حەسانەوە هەیە: )

ــا تیوتیککوە: ــاو پاراســتنی ئەرزشــی خــوێن بــاس و ب بەتێکی زۆر گرینــگ و بەرچــاوە دە ن

وش ئاوڕێکی تایبەمتەندی وێ داوەتەوە. تۆڵەستاندن لە بکوژ سـر کۆمەڵگەدا. هەر بۆیە ئایینی 

بینانەی ئایینی ئیسـالم نیشـان دەدا و دەینـوێنێ، وەک باقی حوکمەکانی دیکە عەداڵەت و حەق
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نی گـاور هەر عەفـو و بەخشـین نەک وەک ئایینی یەهوود. هەر کوشنت چارە بێ و یا وەک ئایی

 چارە بێ. بەڵکە وەک ئایینی ئیسالم چارەساز و میانەڕەو بێ، یا بەخشین یا خوێن یا کوشنت.

دڵ چاوەدێر و گوێدێرە بۆ وەی بزانێ قازانج و بەرهەمی تۆڵە واتە قەساس چییە؟ چ شتێک 

 دەبەخشێ بە حەیات و حەسانەوەی حەیات؟

 ی بەقەرە:133می ئەوپرسیارە بەنرخە دەچینە خزمەت ئایەتی بۆ وەڵ 
 179ئایەتی 

َاِب لََعلَّ كَولَ ( 171) ِلم
َ
وِِلم األ

ُ
 مم َتتَُّقونَ كمم ِِف المِقَصاِص َحَياٌة یَام أ

درێا ی و ئەمان و ئەی ژی  و ئاە ەکان! لەو یاسای تۆڵە سەندەوە و کوشتنەوەدا ژیاان و تەمەن

 ابین ک اوە، بەو هیوایە پارێزکار بن.د و بۆئەمانی و سەسانەوە

 لە قصاصدا ژیان هەیە

( 133وەسەر نـاوەرۆک و سـیامی ئەو ئـایەتە پیـرۆزە: دەکـرێ بکـوترێ ئەو ئـایەتە )ئاوڕ 

ە و لە الیەکی دیکەشەوە بەیـانگەری ڕاز و فایـدەی تـۆڵە سـاندنەوەیە و 133تەواوکەری ئایەتی 

ْم كَولَ بەڕێوە بردنی تۆڵە. هەڵسەنگاندنی جوملەی هەروا لە باغەڵ ئەو فایدانەشی هاندەرە بۆ 
ئەوە هەست دەکرێ: ئەگەرچی بە زاهیری نە تەنیا بەقای حەیاتی تێـدا نیـیە،  ِِف الِْقَصاِ  َحيَاةٌ 

لە سـیامی زاهیریـدایە. وە ئـیلال دە  ەبەڵکە حەیاتێکیش الدەبا و دەیخـاتە نەمـانەوە، ئەمـام ئەو 

وەرزی دنیا و ئاخرەت ئەمن و ئەمان و حەسانەوە چاو دەکـرێ. ڕاستیشدا دە تۆڵەدا دە هەردوو 

بەنـدوباری جەهـالەت، منوونە: دە دنیادا ئەگەر بێتوو ترسـی تـۆڵەی نەبـێ، وەک دەورانـی بێ

هۆزەکان دەکەونە گیانی یەکرت و لە باتی یەک نەفەر، سەد نەفەر دەکوژن و جـاری وا دێـتە ڕوو 

چێ و ئەمن و ئاسـایش بـۆ کەس نـامێنێ. ئەمـام ئەگەر هۆزێک لە ناو دەبرێ و ژیان لە ناو دە

ترسی تۆڵە ستاندن هەبێ و یاسای تۆڵەش بەڕێوە ببێ واتە قاتڵ بکـوژرێتەوە، عـالەمی غەیـرە 

قاتــڵ دە ئەمــن و ئەمانــدا ژیــان دەبەنە ســەر. بــێجگە لەوەش کــاتێ بزانــدرێ بە یەقــین قاتــڵ 

. چـونکە لە ترسـی کوشـتنەوە دەکوژرێتەوە، زۆر بە کەمـی خەڵـک دەتـوانێ خەڵـک بکـوژێ

 ڕژتنی بەناحەق. ئەوە ئاسایشی دنیا کە دە بەهرەی تۆڵەدا چاو کرا.دەپرینگێتەوە لە خوێن

ئەمام دە ئاخرەتدا با بزانین تۆڵە ستاندن چ بایخێکی ڕاست دەبەخشێ؟ شعوور وەگەڕ خە 

وژرێتەوە و خـاوەن . چونکە ئەگەر بکوژ نەکحەیاتی )طیبە( بەریەتی لە قیامەتا یو وەرگرە تۆڵە

خوێن ئەو بکوژە عەفـو نەکـا دە بەرابەری ئەو کوشـتنەدا بکـوژ سـاڵنی زۆر دە نـاو دۆزەخـدا 
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دەمێنێتەوە، ئینجا دەبێ بکوترێ لە سەر ئەو ئەساسە )قەسـاس( واتە تۆڵەسـتاندن هەم لە دنیـادا 

 هەم لە ئاخرەتدا هۆی حەیاتی تەییبەیە.

 171پوختەیەک لە مەبەستی ئایەتی 

ــایەتەکە نەبــوون وا فکــر ڕەنــگ ە لە الیەن کەســانێک کە بەرجەوەنــدی ڕاز و فەلســەفەی ئ

بکرێتەوە کە تۆڵەسـتاندن لە بکـوژ واتە قەسـاس جـۆرە ئینتیقامێـک بـێ کە دیـارە ئینتیقـامیه 

ناڕەوایە، بەڵم ئەگەر بە ئینسافەوە هەڵسەنگێندرێ، بـارودۆخی قەسـاس دەرک دەکـرێ کە ئەو 

ەیەکە بۆ بووژانەوە و حەسـانەوەی حەیـاتی تەییـبە، و لەو الیەشـەوە جەریانی قەساسە، دەرواز 

ڕەق ڕێـژەی جەنـایەت و زامنی حەیاتی کۆمەڵە، چونکە ئەگەر ترسی تـۆڵە نەبـێ، ئینسـانی دڵ

ڕێژی دەبـاتە سـەرێ. جـگە لەوانەش ڕێـژەی ئینسـانی شـەروور و شـەڕفرۆش فەساد و خوێن

 دەڕواتە سەر.

ژ واتە قات  عەفو کـرێ و نەکـوژرێتەوە خۆشەویسـتی و ڕەنگە ئەوەش بکوترێ ئەگەر بکو

تێکەڵوی دە نێوانی تایفەی بکوژ و کوژراودا زیاد کا و پەرە بسـتێنێ دە حاڵێکـدا بەڕێـوەبردنی 

بنەمـا و وکمی قەساس هەمـان عەمەلـی قەتـ  بـێ. بەڵم لە وڵمـی ئەو فکـر و خەیـاڵە بێح

وڵت پـاک و یە چونکە ڕیشەبڕینی فەساد سەرسەریەدا دەبێ بکوترێ: ئەوەڵەن قەساس قەت  نی

کردنەوە لە خەتەر و ترس دەبێتە هۆی تەڕەقی و گەشە و نەشەی کۆمەڵ لە ژێر پەنـا و سـێبەری 

ئاسامنی ئەمن و ئەمنیەتدا. چونکە دەبـێ بە تەئکیـد ئەوە بسـەملێندرێ کە دە یاسـای بـوون و 

گیردرێ. ئەگینـا نەزم و نیزامـی ژیاندا شەروور و فاسد و ئاژاوەچی دەبێ دەرکرێ و بەری پێ ب

ژیان و حەسانەوە نایەتە دی و وڵت دەشێوێ و ژیانی تێدا وە زەحمەت دەکەوێ. هەر بۆیەشـە 

واتە ئەو یاسایە بەجێ  ْم َتتَُّقوَن كلََعلَّ خودای زانا و کارجوان لە ئاخری ئایەتەکەدا دەفەرموێ 

. بۆ زێدە زانین بڕوانە تەفسیری کەبیـر بێنن و پێشێلی مەکەن خۆو بەدوور بگرن لە پێشێل کردنی

 و...

دیارە وەک زاندرا و باسی لە سەر کرا لە ئایەتەکانی ڕابردوودا تا ئێرە باس باسی کوشـتنەوە 

و تۆڵەستاندن بوو لە بکوژی واتە قات  کەوابێ حاشا هەڵناگرێ ئەوە کە بکوترێ کوشتنەوەشـی 

و لەسەر چییە؟ دەتوانین ب ێین هەم بە پێـی جۆرێکە لە مردن جا ئەو شێوە مردن و نەمانە بۆچی 

وەسیەتە و هەم ئاگادارییە بۆ نەسل و نەتەوە و بەرەی داهاتوو. جا لەوەڕایە خودای خاوەن نەزم 

و نیزام و تەرتیب باسی وەسیەت دەکا بە تەواوی بۆ ئینسان. واتە ئەو کەسانەی دێنە بەر مـردن، 
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فارش و وەسـیەتی چـاک و پـاک ڕاگەیێنـێ بـۆ تاکوو گیان لە دنیای تەکلیف ئـاوا نەبـووە، سـ

ی 980لە وەسیەت دەچینە خزمەت ئایەتی ت ونبو ئەوانەی کە دەمێننەوە پاشی ئەو، جا بۆ حاڵی 

 بەقەرە، تاکوو ئێمەی ئینسان بە ئاگاداری ژیان بەرینە سەرێ.
 181ئایەتی 

َحدَ ـمم إَِذا َحضَ كتَِب َعلَيم كُ ( 123)
َ
ُْ إِن تَـرَ كَر أ مَموم یمِن وَاألقمـَربَِي َخـ كُم ال ًا المَوِصـيَُّة لِلمـوَادِلَ ريم

ا لََعَ المُمتَِّقيَ  ٌِ َحقا ُرو  بِالمَمعم
دان بە ئەڵااب، )ئەکەر لە سااەرتان پێویساات کاا اوە هەرکامتااان کەوتاانە کیااانەڵب واتە کیااان

دەما، دەبێ بە و بەجێو هەبوو( و هەروا ماد و سامانێک هەبوو لە پاشەسەیەکی کاک و باش

شێوەیەکی باش و پەسند و ڕەوا وەسیەت بکا باۆ باا  و دایاک و خزماانی )ئەو دەساتووراتە 

 پڕبایخە( بە پێویست کەڕاوە لە سەر پارێزکاران.

 کردن بەر لە مردنوەسیەت

یانی کاتێ هاتنە بەر مردن، جا ئەو مردنە بە نەخۆشی بێ یا بە کوشتنەوە بێ، ئەوەو لە سەر 

دەما و باب و دایکیش و لەپاش بەجێهاوتا، ئەگەر سامانێکای بێپێویست کراوە لە الیەن خود

مابوون، بەڵم لەو سامانە هیچیان نەدەگرت بەو هۆیە کە دەگەڵتـان هـاودین نەبـوون بەڵـکە لە 

سەر ئایینێکی جیاواز بوون، چونکە لەو ماڵەدا میرات ناگرن لە ڕۆلەکانیان. ئەوجـار بـۆوەی کە 

نەبن لە بەر ڕەحم، پێویست کراوە لە سەر ڕۆڵەکـانی کە ڕاسـپێرن و بەش لە ماڵی ڕۆڵەکانیان بێ

وەسیەت بکەن بۆ باب و دایکەکان، بەشـێکیان بـۆ دابـین بکـرێ و بیانـدەنێ. و هەروا بـۆ ئەو 

بەش دەبێ لە میرات و یا ڕوونـرت خزمانەش کە نیزیکیان بن، بەو باب و دایکە جۆرە خزمێک بێ

لە پـاش بەجـێ دەمێنـێ، دیـارە بە کـوڕەکەی، کـوڕی  بڵێین: مـردوو کوڕێـک و کـوڕەزایەکی

بەش نەبـێ، بەش دەکا. جا بۆ ئەوەی نەوەکەی بێبەش دەبێ واتە کوڕ، نەوەی بێکوڕەکەی بێ

وبـابی بـێ، بەشێکی بەو شێوەیەی بۆ دیاری بکا. وەیا کابرایەک دوو برای هەبن یەکێکیـان دای

بـڕاو دەکـا، جـا وبابی، برای بابی بەشبرای دایئەوی دیکەیان تەنیا بابی بێ، دیارە بە پێی یاسا 

بۆوەی سیلەی ڕەحم و بەزە بێتە جێ، ئایین وای بە باش زانیوە و دایناوە مـردوو بەشـێکیش بـۆ 

 بڕاوە دابین بکا. بۆ زێدەزانین بڕوانە تەفسیری خاڵ و کەبیر و مونیر.ئەو برا بەش

سـیەت دەبـێ ژیـرانە و عـاقاڵنە و : لە سەر ئەساسی ئایین و ڕاسپاردەی شاریُ، وەتیوتیوە

نازیامنە بێ، نەبێتە هۆی داڕووشاندن و بریندار کردنی دڵنی واریسـان، بەڵـکە دەبـێ لە سـەر 

ئەساسی یاسای خودا و سـازانی دڵـی واریسـان بـێ. بەڵم ئەگەر هـاتو لە خزمـان کەسـانێک 
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، ئایینی پیـرۆز پـڕ لە گرتنبەتاڵ کە نەدەکەوتنە بەر یاسای میراتماڵ و حاڵ و دەسهەبوون بێ

ڕەحم و بەزەی ئیسـالم ئەو ئیختیـارەی داوە بە ئینسـان کە یەک سـێهەم لە مـاڵی خـۆی بکـاتە 

بەتاڵ و داماوانە. وەیا بە هەر کەس بیهەوێ و پێی خێر بـێ، بەڵم بە وەسیەت و بیداتە ئەو دەس

 .یەکە، بە شێوەیەکی شایان بێپێی ئاماژەی ئایەتەکە دەبێ بەخشینی ئەو سێ

( هەڵسەنگێندرێ، ئەوە دێتە دەست و دەرک دەکـرێ کە َخرْيًائەگەر بێتوو بە وردی وشەی )

سەروەت و سامان دە زاتی خۆیدا ئینعامێکی گەورە و بەنەفـعە بەو شـەرتە دە پێنـاو ئاسـایش و 

دە کار کرێ، دەنا شەڕە و شەڕی وا نییە. هەربۆیە خودا فەرموویەتی لە ئـاخری  ڵخزمەتی کۆمە

َ الُْمتَِّقَّي ەدا: )ئایەتەک ََ ا   (. ئەو وەزیفە بەنرخە هەر پارێزگاران دەتوانن بەڕێوەی بەرن.َحقا

( کـرێ ئەو شتەهەسـت َخرْيًا كإِن تََر و هەروا ئەگەر بە وردی سەیری ناوەرۆکی جوملەی )

دەکرێ بە ڕوونی: ماڵ و سامان دژایەتی و بەرگـری لە تەقـوا و چاکسـازی نـاکەن کـاتێ کە دە 

 خۆیدا خەرج کرێ، کەوایە نابێ سامانداران بە یاغی بزانین. ڕێگای

شتی ئینسان و دەرگیری دەگەڵ بارودۆخی ژیان خۆشەویستی ماڵ و سـامان و سـر بە پێی 

زێدەبوونی دەکرێ و وێدەچێ زۆر و کەمی وەسیەتەکە بە قازانج بگۆڕدرێ لە الیەن شاهیدەکان 

می کەن، وە یان یەکی لێ دەراوێن وەیـا یەکـی و وەسیەت بۆکراوەکان، واتە زیادی کەن یان کە

وگۆڕ لە ئەحکاماتی شـەرعیدا بە قـازانجی لێ زیاد کەن. بە هەر حاڵ لە ئینسان بەدوور نییە ئاڵ

 ی بەقەرە: 131بێنێ. بۆ ڕاستی ئەو بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی دنیایی خۆی پێک
 181ئایەتی 

َدَما َسِمَعُه فَ ( 181) َ ُ َبعم ِیَن ُيَبِدلُونَُه إِنَّ اهّللَّ َسِميٌ  َعلِيمٌ َفَمن بَدَّ ُمُه لََعَ اَّلَّ  إِنََّما إِثم
کەسێ بێتوو ئەو وەسایەتەی بگاۆڕێ، پااش ئەوەی کە کاوێی لاێ باووبێ و سااڵیش باووبێ، 

کومانیشاە خاودا پێای دەزاناێ کومان تاوانی ئەو کۆڕینەی دەکەوێاتە ساەر ئەساتۆی و بێبێ

 ریشە.کونکە خودا بیسەریشە و بینە

 گۆڕیتی وەسیەت

دیارە پێش هەموو شتێک دەبـێ ئەوە بـزانین و  تێڕوانین و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە پیرۆزە:

باوەڕی پێ بکەین کە خۆشەویستی دنیا و ماڵی دنیا ئینسانی بە خۆوە دەخـافڵێنێ و لە خـودا و 

یهرەبـان کە حیسابی ڕۆژی قیامەتی غافڵ دەکا. جا بۆیە خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم و م

لە ئینسان حاڵییە، چۆن دەکا و چی دەوێ، پێش ئەوەی بگاتە سەر بوار و دەراوی خەتا و تاوان 
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و هەڵە، ئاگاداری پێ دەدا کە وریا بێ و لە خودا برتسێ، بە عەمد خەتا نەکا و النەدا لە ڕێگـای 

، ڕاست. وەک ئەوەی کەسێک وەسیەت بگۆڕێ پاش ئەوەی بیسـتوویەتی و لێـی حـاڵی بـووە

هێنـاوە بە خـاتری هـۆیەکی دنیـایی دەکەوێـتە سـەر گوناهی ئەو گۆڕینەی کە بە عەمـد بەجێ

وەسیەتکەر خێری کردووە و بەجێی هێشتووە، سەروەسی شەڕی بۆ خۆ پێ کڕیـوە،  ، وئەستۆی

گومان خودا لەو خێر و شەڕە ئاگـادارە و تـۆڵە و سـزا و پاداشـی بە گـوێرەی کـردار ئامـادە بێ

 رکەر و شەڕکەرێک.کردووە بۆ گش خێ

یَن ُيبَِدلُونَهُ لە جوملەی  ِ َ اَّلَّ ََ َما إِْثُمُه  چەن مەبەستی گرنگی یاسای ئـایینی هەسـت  فَإِنَّ

 پێ دەکرێ: 

 . ڕۆڵەی بیژو لە سەر تاوانی باب و دایکانی عەزاب نادرێ.1

 . کاتێ ئینسان شتێکی چاک وەسیەت دەکا بـۆ کوڕەکـانی، وەک دانەوەی قەرز و قـۆڵە،9

کوڕەکانیش بەڕێوەی نابەن، ئەو بەڕێوە نەبردنە تاوان ناخاتە سەر شانی بابی وەسیەتکەر، بەڵـکە 

َوََل ی ئەنعام: 140هەر لە سەر شانی کوڕەکانە. بۆ تەئیدی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
ُْ كتَ   ۆیەتی.واتە هەر کەس تاوانێک بکا وەباڵی لە ئەستۆی خ  َنْفب  إَِلَّ َعلَيْهكُّ ِس

لێرەدا بێـتە ڕوو و  کە ئەو فەرموودەی پێغەمبەری مەزنباس، باسی وەسیەتە کەوایە وا چا

حاشار نەدرێ لە نێوان سەدەقە و وەسیەتدا کە فەرموویەتی: متەنێک سەدەقە دە حاڵی ژیاندا لە 

ەو الی خودا بەنرخرتە لە سەد متەن کە لە کاتی مردندا بیکاتە وەسیەت و سەدەقە. نەقڵـکەری ئ

دەردائەوە، ئەویـش لە حەزرەتـی ڕەســوولەوە. حەزرەتـی ڕەســوول حەدیسـە، نیسـائی لە ئەبــی

فەرموویەتی: مەسەلەی ئەو کەسـانەی کە دە حـاڵی مردنـدا وەسـیەت بە سـەدەقە و نەفەقەدان 

دەکەن، وەک ئەو کەسانە وان کە لە پاش تێرخـواردن خـۆراک و غەزای نەمـاوی نـاو کاسـەکە 

یە و سەدەقە؛ واتە هیچی دە کاسـەی عەمەلـدا نەمـاوە تـاوەکوو بیکـاتە دەبەخشن بە ناوی هەد

 سەوقاتی ڕۆژی هەرا. بڕوانە لە تەفسیری مونیر و سەیری کە.

کەرەوەی نـاو ژووری مـاڵی ئـایەتی کە تەواوکەر وڕوون 139پێویستە ڕوو بکەیـنە ئـایەتی 

و ئەو هەڵەش بـوو بە هـۆی ە، یانی وەسیەتکەر کە کەوتە بواری هەڵە بە عەمد یـا بە هەڵە، 131

ناکۆکی نێوان وەسیەت بۆکراوەکان، دەبێ کێ چارەی ئەو هەڵە بکا؟ ئینجا بۆ چارە پەنا دەبـرێتە 

 :139بەر ئایەتی 
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ُفوٌر رَّ ( 182) ََ َم َعلَيمِه إِنَّ اهّللَّ  لََح بَيمَنُهمم فاَلَ إِثم صم
َ
ًما فََ وم إِثم

َ
ٌَ ِمن ُموٍص َجَنًفا أ  ِحيمٌ َفَمنم َخا
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پاشان ئەکەر هاتوو هەستی ئەوەی ک ا وەسیەتکەر لە وەسیەتەکەدا تووشی هەڵە بووە )جاا بە 

بۆک اوەکان ڕاستێک بێت و بتوانێ بۆ بەرک ی لە ناکۆکی نێوان وەسیەتەمد یا بە خەتا( دەمع

خساتنیان جاگە لەوەی کونااسی خسو و ڕێکدەپ کا بە ناوب ی نێوانیان و سەوش دا بۆ یەک

تێ، بەڵکە خێ یشی دەکاتێ. کونکە خودای تەعااال ساوڵح و ئاشاتی نێاوان ناکۆکاانی پاێ ناکا

 خۆشە و لێبوردە و دڵۆڤانیشە.

 لە وەسیەتداکردن هەڵە 

ئەوە هاتە گۆڕێ کە وەسـیەتکەر الڕێ بـووە، بەر لەوەی عەمـد بـێ و  ئەگەر هاتوو ترسی

و وەیا بۆ خزمانی فەقیـری خـۆی لە یەک زیاتر وەسیەتی کردبو الڕێییەی وەیا هەڵە، یانی لە سێ

خێزان و زۆرخێزانـدا تووشـی هەڵە ببـوو کەلەپوور هیچی دانەنابوو، وەیا لە نێوان خزمانی کەم

خێزانی زۆر دانابوو، ئەو هەڵە و خەتایەش ببووە هۆی یانی بۆ زۆرخێزانی کەم دانابوو و بۆ کەم

وگۆڕ کردنـی وەسـیەتەکە ئەو پەڵە اڵناکۆکی نێوان خزم و کەسەکانی. ئەگەر یەکێک بتوانێ بە ئ

گومـان چـونکە خـۆی هەڵەیە ڕاست کاتەوە و ناکۆکی وەالبا لە نێوانیـان، خێـری دەگـاتێ. بێ

 گەیاندۆتە بواری ئیسالحێک کە خودا دەستووری پێ داوە.

  پوختەی مەبەست:

ــا  ــد وەی ــی عەم ــیەت هەڵەیەک ــاتوو سەروەس ــایەک: واتە ئەگەر ه ــک لە یاس هەڵواردنێ

ەمد لە وەسیەتەکەدا چاو کرد و هەستی پێ کرد، کەوتە حەولی چـارە کردنـی و چـارەی غەیرەع

ێ واتە ئەگەر ســر کرد، ئەو چارەیە دەبێتە هۆی گۆڕینی وەسیەتی وەسیەتکەرەکە، بە تاوان نانوو 

وەسیەتکەر مابێ، دەبێ حەکیامنە لە هەڵە و تاوانەکەی تێگەیێندرێ. ئەوکات ئیسالحی کاری و 

ــتە ئەســتۆی وەســیەتکەر، بەڵم ئەگەر وەســیەتکەر نەمــابوو ئەوکــات چــارەی کــاری د ەکەوێ

سەروەسیەت دەتوانێ ئەو ڕێگا چارەیە بگرێتە بەر، هەڵواردنەکە لە یاسا ئەوە بوو کە وەسـیەت 

 کەوتە گۆڕان.
 

هاوتا لە وەسیەت تێگەیشتین و حاڵی بووین، ئەوجار کاتێ کە بە هۆی ڕێنوێنی خودای بێ

دەیهەوێ کە لە ڕۆژوو عەبدی خۆی تێگەیێنـێ، و هەروا ئەوەش ڕوون کـاتەوە خودای حەکیم 

کە ئایا ڕۆژوو هەر لە ئایینی ئیسالمدا هەیە یا لە ئایینەکانی پێش ئیسالمیشـدا بـووە و قـازانج و 

گومان دەوێـدا بە ی بەقەرە، بێ139ڕازی ڕۆژوو چییە؟ جا بۆ ئەو بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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 لە مەڕ ڕۆژوو:مەتڵەب دەگەین 
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ِیَن آَمُنوام ( 183) ُيَها اَّلَّ
َ
ِیـَن ِمـن َقـبملِ كَما كُم الِصَياُم كتَِب َعلَيم كیَا أ مم كـمم لََعلَّ كتَِب لََعَ اَّلَّ
 َتتَُّقونَ 

ئەی ئەوانەی بڕوا و ئیامن اا  بە خاودا و رەرماوودڕ و دڕسا ووراتەکانی خاودا ەێنااوڕ، ەەر بە 

  لە سەر واجا  کاراوڕ. ەەروڕکاوو لە ساەر گەلەکاانی پاێش ئێاوڕش ئەمری باری، ڕۆژووتا

 واج  کرابوو. داوا و ەیوایە لێ ا ، وڕریگر  و پارێزکار بن.

 ڕۆ وو

: ئەگەر هاتوو لە خـودا ترسـان و پارێزکـاری لە نـاو مەرکەز و تێڕوانین و هەڵسەنگاندنێک

لە زمان و چاو و گوێ و قا  و دەفتەری ئومووراتی لەشدا هەبوو، ئەندامەکانی لەش کە بریتین 

قول لە فەرمانی ئەو مەرکەزە دەرناچن، باشرتین و بەهێزترین ئامۆژگاری بۆ فێربوونی دەرسی لە 

خوداترسان ڕۆژووە چونکە بەغەیرەز خودا کەس ناتوانێ ئاگاداری ڕۆژوو و هەستی دەروونـی 

ــۆی ئەوەی کە حەز  ــە ه ــێ، هەر ئەوەش ــوولڕۆژووەوان ب ــی ڕەس ــووی رەت ــودا فەرم ەتی: خ

 دەفەرموێ ڕۆژوو بۆ منە و هەر ئەمنیه جەزای دەدەمەوە.

 ک وەسەر تایبەمتەندییەکانی ڕۆ ووئاوڕدانەوەیە

هەروەک ڕوون و ئاشکرایە و هەسـتی پـێ دەکـرێ قەسـاس و وەسـیەت حـوکامنێکن کە 

شت و نەفسی ئینسـان یەکەتـی و موافەقەتیـان هەیە واتە قەسـاس هەسـت و دڵـی سـر دەگەڵ 

اوەن خوێن خوازیارن و ویستیانە کە ئەو تۆڵەیە دەبێ ببێ. وە هەروا وەسیەتیه هەم کەسانی خ

ــیەت ــتی وەس ــیەتکەرە هەم خاس ــتی وەس ــی هەردوو ویس ــیەت دەگەڵ دڵ بۆکراوانە. واتە وەس

بۆکراو( موافقە. جا لە سەر ئەو ئەساسە قورئان بـۆ ڕانـان و بەیـانی ئەو )وەسیەتکەر و وەسیەت

اس و وەسیەت پێشواز و بەرنامەڕیزی بۆ نەکردن. بەڵم ڕۆژوو کە شـەڕ دوو حوکامنە واتە قەس

زوویەتی وەک و جەبهەگیرییە دەگەڵ نەفس و هەوا، واتە بەرگرییە لەو شـتانەی کە نەفـس ئـارە

، نیـازی تەواوی بە بەرنـامەڕیزی و پێشـوازی هەیە، وەک ئەوەی خـودای خواردن و خواردنەوە

ی خــاوەن ئــیامن و باوەڕەکــان! وە هەروا بــۆ وەی خــاوەن تەعــاال لە هەوەڵەوە دەفەرمــوێ: ئە

ئیامنەکان لەڕێوە لەو حوکمە ڕۆژووە هەڵنەبەزنەوە خودا دەفەرموێ ئەو حوکمە هەر بۆوە نییە و 

نەبووە، بەڵکە بـۆ گەل و قەومەکـانی پـێه وەش هەر بـووە. خـودای حەکـیم ئـاوا حەکـیامنە 
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وەی دڕدۆنگی مە کە ڕۆژوویە ئامادە دەکا، بێموسوڵامنان بۆ وەرگرتن و قبووڵ کردنی ئەو حوک

ەی خـودا کە فەرمـووی ڕۆژوو هەر تـایبەتی ئێـوەی یو دڵگرانی بنـوێنن. چـونکە ئەو ئاگـادار

موسوڵامن نییە بەڵکە بۆ گەالنی پێه ئێوەش هەر بووە، موسوڵامنانی لە ناڕەزایەتی و دڵگرانـی  

کەوتە بــواری تێکڕایــی، وەئاســان و خۆبــادان وەدوور خســتەوە. و هەر شــتی گــرانیه ئەگەر 

 دەگەڕێ.

ڕاز و فەلسەفەی ڕۆژوو تەقوایە لە خـودا، ئەو تەقـوایەی کە سـەراپای تێکۆشـانی لەش و 

ئابووری و ڕامیاری، نیزامیان لە تەقـوا واتە  ی ووخولی باری کۆمەڵیەتی و داراینەفس و چەرخ

نەبێ، و پەرۆشی کۆمەڵت نەبێ، و  ڕا سەرچاوە دەگرن. یانی ئەگەر لە خودا ترسانلە پارێزکاری

شەرم لە ویژدان نەکرێ و سەرکۆنە و لـۆمە و بەرگـری لە نەفـس و هەوا نەکـرێ، تەقـوا نـایەتە 

دەست و نایەتە ڕوو. ئەوکات شێواوی و پەرێشانی و دز و دزکاری و قەبـاحەتی زۆر گەورەتـر 

ەکـا و و کۆمەڵـدا بـار د دێنە ڕوو و ڕوو دەدەن. حەسانەوە و ئەمن و ئەمانی لە نـاو تـاقە کەس

 .هەرکەسوڵت دەبێتە هەرکەس

بوونی، دە سـاڵی دووی پیادەبوونی ڕۆژوو دە ناو عـالەمی ئیسـالمدا واتە واجـب تیوتیوە:

کۆچیدا بووە، یانی پێه ئەوەی حوکمی جیهاد دابەزێ و ببێـتە یاسـایەکی شـەرعی، حـوکمی 

 ڕۆژوو دابەزی بۆ ئۆمەتی ئیسالم.

خودا دە م کی گیان و لەشی ئینساندا دەنێژێ و دادەچێنێ جا بۆیە ڕۆژوو تۆوی ترسان لە 

بێ لە خودا کەس ئاگاداری دەروونی هەستی ڕۆژوەوان نییە، هەر ڕۆژووەوانە سـواری سـەری 

 دێوی هەوا و هەوەسی شەهوەت دەبێ و دەیحام ێنێ تا شەو. 

 ڕۆژوو چەن بەهرەیەکی پڕبایخی هەیە کە ئەق  دەیانقۆزێتەوە:

 دێنێ.ی تەقوا دە ڕووحی ئینساندا پێک. هەستە9

 . هێزی هەوا و شەهوەتی سەرەڕۆ و سەرکەش تێکدەشکێنێ3

 . هەستەی ڕەحم و میهرەبانی لە ناخی ئینساندا وەجووڵەجووڵ دەخا2

ەف نیشـان دەدا و بـێ شــر ەف و نائەشــر . بەرابەری و موساواتی نێوان دارا و نەدار و ئە1

 ە یەک ڕێزدا ڕێز دەگرن پاک ئەوانە.هیچ فەرق و جیاوازی بۆ ڕۆژوو د

. ڕۆژوو بــونیەی لەشــی ئینســانی دەســازێنێتەوە و دەیخــاتە بــواری ســاغ و ســاڵمەتی و 5

 سەرلەنوێ هێزی تێدەچێنێتەوە.
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دیارە ئەگەر ئاوڕێکی ژیرانە وەسـەر پەیـامی پێغەمـبەر وەدرێ تەواوی ئەو شـتانەی لە مەڕ 

امەکەش ئەوەیە: ڕۆژوو بگـرە تـاکوو سـاغ و ، پەیـوو کوتران قبـووڵ دەکەی و وەردەگـریڕۆژ 

وا( وا تَِصحُّ وم   ساڵمەت بی. )ص 

دەبــێ ئەوە بزانــدرێ کە دە یاســای ئایینــدا بــۆ هەر ئەحکامێــک نەزم و نیــزام و دار و لەلە 

داندراوە و دامەزراوە، جا لە سەر ئەو ئەساس و یاسـا بەئەرزشـە دڵ دەیـهەوێ ئەوە بزانـێ، ئەو 

ەخورێ، جا بە عەمد بێ وەیا غەیـرە عەمـد. دەگەڵ ئەوەی ڕێ دراوە بە ڕۆژووە واجبە وا هەیە د

نەخۆش و ڕێبوار بەڕۆژوو نەبن، تا لە نەخۆشییەکە چا دەبنەوە و یا لە سەفەرەکە دەگەڕێنەوە بـۆ 

 981بوون لەو بابەتە دەبێ بچینە خـزمەت ئـایەتی ناو ماڵی خۆیان. ئینجا بۆ تێگەیش  و حاڵی

 کە چۆنە دەستووراتی خودای تەعاال لەو بارەوە. دەوێدا ڕوون کراوەتەوە
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ٍْ َفَمن ( 124) ُدوَدا عم یَّاًما مَّ
َ
ِیـَن كَن ِمناكأ َخـَر َولََعَ اَّلَّ

ُ
اٍم أ یَـّ

َ
ٌة ِمـنم أ وم لََعَ َسَفٍر فَِعـدَّ

َ
ِريًضا أ م مَّ

یٌَة َيَعاُم ِمسم  ٌ كیُِطيُقونَُه فِدم ًا َفُهَو َخريم َع َخريم ٌ لَّ  ٍي َفَمن َتَطوَّ ن تَُصوُموام َخـريم
َ
ُ وَأ نمـُتمم كمم إِن كـ َّ

لَُمونَ   َتعم
ک اوە کە لە ڕۆژانی مانگی ڕەمەزانی پیا ۆزە. بەاڵم ئەو ڕۆژوو ک تنەش کەند ڕۆژێکی دیاری

ئەکەر یەکێکتان نەخۆشکەوت، وەیا خود کەوتە ناو سەفەر، ئەوە دەتوانێات بەڕۆژوو نەباێ و 

ەو کەسانەش کە زۆر بە زەسمەت نەباێ نااتوانن بەڕۆژوو بان، دوایی بە ەەزا بیگێڕێتەوە. و ئ

وەکوو پیاوی پی  یان نەخۆشێک کە کابوونەوەی نەبێ، یا خود کەسێک کە باۆ پەیادا ک دنای 

ب یوی ڕۆژانە کااری کا ان ئەنجاام بادا، ئەوانە بۆیاان هەیە کە بەڕۆژوو نەبان و لە با ی هەر 

ا خودی خواردنەکە بدەن وەیا ن خی ئەو. ئەوە ڕۆژێک، فدیە بدەن واتە ژەمێک خواردن بدەن. ج

( بەاڵم ئەکەر زەسمەتی ڕۆژوو ک تنەکەیاان زۆر زیااد نەباێ، َوَعََل الَِّييَن يُِويُقونَهُ بوو مانای )

ەکەیان لە فدیە دانەکە باشسە کونکە بەڕۆژوو بوون مایەی وەنزیک کەوتانە نئەوە ڕۆژوو ک ت

 سا ی بۆ ئینسان، ئەکەر تێبگەن.و لەش لە خودا، هۆکارێکی کاریگەریشە لە خودا

 و چۆنیەتی ڕۆژوو گرتن ڕۆژان

نێک ئەگەر نەخـۆش بـوون نەخۆشـێکی وا کە نەیـدەتوانی کەساتێڕوانین و بەرجەوەندی: 

ڕۆژوو بگرێ، وەیا لە سەفەری خێر بوو، واتە لە شەڕی نامووس و ئایین و ماف و ویژدان بوو، 

انگرێتەوە و ئەگەر هاتوو نەشگەیشتە ئەو ڕۆژە کە دەیتـوانی با نەیانگرێ بەڵم دە کاتی خۆیدا بی

تۆڵەیان وەک واتە کوژرا و مرد، ئەوە چونکە لە ڕێی خێری ئایین و شەرەف و کەرامەتـی مـافی 
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 ئینسانیدا ڕۆیشتووە و مردووە گوناحی ڕۆژووەکانی لەسەر نییە و ناژمێردرێ.

بە ناڕەحەتی و سەختی، نایـانگرن لە  و هەروا ئەو کەسانەی کە دەتوانن بیگرن و بەڵم زۆر

بەر ئەو ناڕەحەتییە کە لە ئەسەری بەتەمەندا چوون و ... با فدیە بدەن. بە کورتی ئەوانەی ناتوانن 

ڕۆژوو بگرن لە بەر هۆیەکی نەخۆشی و یا تەمەن زۆری، با نەیگرن، ئەگەر ماڵ و سامانیان بوو، 

ــۆ قە ــدەن و خ ــا نەی ــانبوو ب ــدەن و ئەگەر نەی ــدیە ب ــیچ ف ــانەی کە ه رزدار نەکەن. و ئەو کەس

بەهانەیەکیان نییە، لە خۆڕا شتێکی ناپەسەندی شەرعی دەکەنە بەهـانە بـۆ ڕۆژوو نەگـرتن، ئەوە 

 جگە لەوەی تاوانی ڕۆژوو خواردنەکەی لە ئەستۆیە تاوانی ئەو درۆیەشی دەکەوێتە ئەستۆ.

ەو فـدیەیە ئەگەر کەسـێک فدیە دیارە خۆراکی یەک نەفەرە، یا بەهـاکەیەتی بـۆ فەقیـران. ئ

دەستی ڕۆیی و لە باتی خۆراکی یەک نەفەر، ئی دوو نەفەری دا، واتە زیاد لە فدیەی دا، ئەوە بۆ 

خۆی خێرە و باشرتە. دەنا ئەگەر هاتوو ئینسان بە هۆی بەجێ نەمان لە گەلی ڕۆژووگران تینـی 

بەر ئەوەی ڕۆژوو گـرتن دە خۆ کرد و غیرەتی نـایە بەر خـۆ، شـانی دا بەر ڕۆژوو گـرتنەکە، لە 

هۆی نزیک بوونەوەیە لە خودا. لە بەر ئەوەی نا خەڵک پێی بڵێ ئازایە و یا فـدیە نەدا، ئەوە زۆر 

 خێرە ئەگەر تێبگا ڕۆژی خۆی پاداشی گەورەی بە نسیب دەبێ.

لە سەر ئەساسـی هەڵسـەنگاندنی ڕاز و حیکمەتـی ڕۆژوو، دەبـێ ڕۆژوو بە پێـی  تیوتیوە:

ەزوو بگیردرێ نەک لە سەر ئەساسی تۆبزیگەری و زۆری، تاکوو نیشـانەی شەوق و زەوق و ئار 

ــدی  ــێ. و هەروا ئەگەر بەرجەوەن ــتە ج ــەوابی ڕۆژووەکە دەرکەوێ و بێ ــر و س بەرەکەت و خێ

ڕۆژوو گـرتن خێـری هەر بـۆ  نْتُْم َتْعلَُمـوَن كْم إِن كَخرْيٌ لَّ ئاخری ئایەتەکە بی کە دەفەرموێ 

بۆ  یکە، هیچ بەهرەیەکی بۆ خودا نییە. بەڵکە هەچی خێری عیبادەتەخۆتە وەک باقی عیباداتی د

 خاوەن عیبادەت زەخیرە دەکرێ.

ڕادەمێنـێ و دادەمێنـێ لەو بـارەوە کە  َعََل الَِّ يَن يُِطيُقونَـهُ ئەق  و شعوور و دڵ لە سەر 

بەڕۆژوو  خودا دەفەرموێ: پێویستە لە سەر ئەوانەی کە دەتـوانن دە واقیعـدا بەڕۆژوو بـن، بەڵم

نەبوونیان هەر خودا و بۆخۆیان دەزانن. بۆخۆیان ڕەنگە ب ێن نەخۆش دەبـین نابن، جا هۆی پێ

یا تووشی برینی میعدە دەبین، جا ئەدێرەدایە خودا دەزانێ ڕاست و درۆی ئەو ئیـدیعایە، بە هەر 

 حاڵ ئەو کەسانە خودا فدیەی لە سەر داناون.

رەدایە، هێنـدێک لە زانایـان ڕا و بۆچوونیـان لەو ڕامان و دامانی دڵ و ئەق  و شـعوور دێـ

( ڕێڕەو و نەخۆشن چونکە وا هەیە، مسافر و نەخۆش تاقەتی ڕۆژوو يُِطيُقونَهُ بارەوە ئاوایە: ئەو )
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َخـَر گرتنیان هەیە، واش هەیە نیانە، جا ئەوانەی تاقەتیان نییە ئەوانەیە 
ُ
ام  أ یَـّ

َ
ٌة ِمـْن أ ئەمـام  فَِعدَّ

ی گرتنیان هەیە و نایگرن دە سەفەردان وەیا نەخۆشن، ئەوانە دەبێ فدیە بـدەن، ئەوانەی کە توانا

. ڕۆژوو نەگـرێ، 9جا کەوابێ دەبێ ب ێین خودای تەعاال بۆ مسافر و نەخۆش دوو ڕێی داناوە: 

. تـاقەتی هەیە بیگـرێ زۆری نـاڕەحەتی تـووش 3فدیە بدا و پاشان دەکاتی تواناییدا وەیانگرێ 

ان گرتن و نەگرتندا سەرپشکە، واتە وازی لێیە بیگرێ و فدیە نەدا، وازی لێیە نابێ ئەوکات لە نێو 

 نەیگرێ و فدیە بدا. بۆ زێدە زانین بڕوانە تەفسیری کەبیر هەر هەمان ئایە.

دا فەرمـووی: 981ئەوجار پێویستامن بەوەیە کە بزانین ئەو ڕۆژە هەڵژمێرانەی کە دە ئـایەتی 

  ْعُدوَدات یَّاًما مَّ
َ
َْ كدا خودا فەرمـووی 982وانەی کە دەبێ بگیردرێن کە دە ئەو ڕۆژ ە وات أ ِتـ

چەندن؟ بە مانگن وەیا کەمرت لە مـانگن وەیـا زیـاتر لە مـانگن؟ جـا بـۆوەی  ُم الِصيَامُ كَعلَيْ 

 ی بەقەرە: 985بەڕوونی بۆمان دەرکەوێ چەند و چەند نین دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 
 185ئایەتی 

ُر َرَمضَ ( 122) هم قَـاِن َفَمـن ََ ٍْ ِمـَن المُهـَدى وَالمُفرم لنَّاِس َوَبيَِنا
آُن ُهًدى لِ نِزَل فِيِه المُقرم

ُ
َِي أ اَن اَّلَّ

ِهَد ِمن ُه َوَمن كََ َر فَلمَيُصمم هم ِ اكُم الشَّ َخَر یُِريـُد اهّلُل ب
ُ
یَّاٍم أ

َ
ٌة ِمنم أ وم لََعَ َسَفٍر فَِعدَّ

َ
ُم كـَن َمِريًضا أ

َ َوالَ یُِريـُد  ِ الميُسم ـ َوَُِّ كـب َ ةَ َوَُِّ كُم المُعسم وام اهّللَّ لََعَ َمـا َهـَداكـِملُـوام المِعـدَّ مم كـمم َولََعلَّ كَِبُ
 ُرونَ كشَشم 

مانگی ڕەمەزان ئەو مانگەیە کە خودای کەورە لەو مانگەدا ەورئانی پی ۆزی ناردۆتە خاوارەوە 

کە دەکااتە ماانگی  دانی کاکەکان و خ اپەکان. جاا ئەو کەساەیبۆ شارەزایی ئینسان و پێشان

ڕەمەزان، دەبێ تێیدا بەڕۆژوو بێ بەاڵم ئەو کەسەی نەخۆش بێ تێیادا وەیاا دە ساەفەردا باێ، 

و  دەتااوانێ بەڕۆژوو نەبااێ بەاڵم لە دوایە بیااانگ ێتەوە. ئەی موسااوڵامنەکان خااودا ئاسااانکاری

کا اوە تەواو بارسووکی بۆتان دەوێ و نایهەوێ ناڕەسەتتان کا. تاکوو بتوانن ئەو مااوە دیااری

تەعاااال بگەیێناانە جااێ و ناااوی خااودا بە بەرزی ڕابگاا ن بەو هااۆیە کە کەن و فەرمااانی باری

 شارەزای ک دوون بۆ ڕێگای ڕاست و دروست، و هەروا سپاسگوزاری خودا بکەن.

 مانگی ڕەمەزان و ڕۆژوو و ناز  بوونی قورئان

خودای مەزن دووبارە باسی لێرەدا لە بەر سوود و خێری زۆری ڕۆژووگرتن بۆیە  ئاگاداری:

لە ڕۆژووگرتن حـاڵی کـراین و هەروا  130و  139ڕۆژوو گرتنی کردەوە، دەنا هەر بە ئایەتەکانی 

باسی ئەوانەشی بۆ کردینەوە کە نەخۆشن و یا دە سەفەردان هەر لە بەر ئاسانکاری و چـاک لـێ 

 بوون.حاڵی
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ورئـانی تێـدا نـازڵ کـراوە، واتە بـۆ مانگی ڕەمەزان ئەو مانگەیە کە ق ئاوڕدانەوە و تێڕوانین:

ئەویش بۆ شارەزایی و ڕێنوێنی عالەم دەگەڵ دەلیل و بورهان  محەمەدهەوەڵین جار لە ئایینی 

 و نیشانەی ڕوون و جیا کردنەوەی چاک و خراپ لە یەکرت.

بەڵێ، دەتوانین بڵێین هەروەک هەمـوو نەتەوە و گەلێکـی زینـدوو شـانازی دەکـا بە خـاڵە 

بوونی، ڕۆژی ســـەرکەوتنیان و مێـــژوو و کـــاروانی ژیـــانی، واتە بە لەدایـــک بەرچاوەکـــانی

ــک ــان و لەدای ــانی ڕەمەزان و قورب ــان وەک جێژنەک ــان، و دەســتووراتی ئایینی بوونی پێغەمبەری

دابەزینی قورئان بۆ سەر زەوی، کە هەموو ساڵێک لەو ڕۆژەدا وەکۆ دەبنەوە و پیرۆزبـایی لێـک 

 دەکەن.

بــۆ گەلــی ئیســالم مــانگی ڕەمەزان کە مــانگی  یە جێــی خــۆیەتجــا لە ســەر ئەو ئەساســ

بوونی دەستووراتی ئیسالمیە )واتە قورئـان( بیکـاتە جەژن و شـادمانی و بیـرەوەری لەو لەدایک

دەستووراتە. بە تەئکید بەو ڕۆژانە دەکوترێ )یوم اللە(. بە کوردی و بە کورتی ڕۆژی سەرکەوتن 

اسای ژیان و تەواوی ڕۆژی پێکهاتنی دروشمی پیرۆزی بوونی یبە سەر دوژمن و ڕۆژی لەدایک

سـووڕەی ئیباهـیم کە یـادە لە ڕۆژی سـەرکەوتنی  1)یوم اللە(ن. بۆ باوەڕی بـڕوانە لە ئـایەتی 

 مووسا بە سەر فیرعەون.

بوونی بوونی ئینسان دووبارە ڕۆژی واجبئەوجار خودای مەزن هەر بۆ تێگەیشنت و حاڵی

وونی لە سەر ئینسان ساغ و نیشتەجێ و وەیا فیدە لە سەر نەگری ڕۆژووی ڕەمەزان و پێویست ب

و یا مەعافی نەخۆش و سەفەرچیان گرتنەوەی لە ڕۆژانی دواییدا بە بەرباڵوی بـاس دەکـا، هەر 

بۆ ئاسانکاری و بارسووکی ئینسان، ئەوە، ئەوە سابت دەکا کە خودا دەگەڵ ئینسان بەڕەحـمە و 

 بەهانەش لە ئینسان دەبڕێ.

ــایەتی  اداری:بککۆ ئاگکک ی بەقەرەدا فەرمــووی قورئــان دە مــانگی 131خــودای تەعــاال دە ئ

اء( ئـایەتی سـر ڕەمەزاندا دابەزی و هاتە خوار بۆ شارەزایی ئینسان، بەڵم دەبینین دە سووڕەی )ا

دا خودا دەفەرموێ چین بە چین و ئایە بە ئایە نازڵم کرد تاکوو بەرەبەرە فێـری عـالەم کـرێ. 114

 ساڵدا تەواوی نازڵ بوو. ئەو دوو قسانە مانایان چییە و بۆچی وایە؟ 99ی واتە دە ماوە

دیارە دەلیلی قورئانیامن نییە و حەدیسیشامن بە ڕوونی هەر نییە، کە وابێ دەبێ ڕوو بکرێتە 

دەلیلی ئەقڵ و شعووری ڕەوا و پەسند کە دژایەتی دەگەڵ قورئان لێ چاو نەکـرێ. لە سـەر ئەو 

قورئان خاوەنی هەستە و ڕاز و حیکمەتانێکە یەک کەڕەت هەستە و ئەقڵ  ئەساسە وا چاکە بڵێین
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شتی بەشـەریش ســر و میچکی ئینسان ناتوانێ هەڵیگرێ و وەرگـرێ هەچەن دژایەتـی دەگەڵ 

شت یەک کەڕەت هەر ناتوانێ هەزمی کا و وەیقۆزێ. جا بۆیە دەڵێن: لە سەرەتاوە سـر نییەبەڵم 

ا دەستی کرد بە دابەزین تاکوو بەرەبەرە بە پێی نیازی ئینسـان بۆ یەکەمین جار دە مانگی ڕەمەزاند

ی ئامادەی وەرگرتنی کردووە ۆ شتی ئینسان و بیر و مێچک ئینسان کە خسـر ساڵدا  99دە توولی 

وەریگرێ ئەویش هەموو هاتە خوار و هەروا دەبێ ئەوەش بزاندرێ باڵی قوڕئان بە قەد بـاڵی 

ئان، واتە ئینسـان ئەو خەیـاڵە نەکـا و بڵـێ قورئـان نەیتوانیـوە نیازی ئینسانە واتە کەمی نییە قور 

نیازەکانی ئینسان بپێکێ و بەجێیان بێنێ بەڵکە دەبـێ بـاوەڕی وابـێ هەچـی بـۆ ئینسـان الزم و 

پێویست بێ هەم بۆ وەرزی دنیا هەم بۆ وەرزی قیامەت دە قورئانـدا دیـاری کـراوە. ئەگەر بڵـێ 

م ئەوەی نـازانێ وایە خەتـای دەسـتەڵتداران و ڕاگەیێـنەرە وبکوترێ وا نیـیە، نەخێـر وایە؛ بەڵ 

 دۆڕاوەکانی قورئان بگرن کە حاشاردەر و قووتدەری حەقیقەتی قورئانن.

 ئاگاداری لە سەر مانای وشەی )رمضان(

ومڕ هەیە بەو شـێوەیە: هێنـدێک کوتوویـانە رمضـان نـاوی لە ناو عەرەب زمانانـدا مشـت

واتە )شهر الله( گۆیا حەزرەتی ڕەسوولیش هەر وای فەرمـووە. خودایە، بەو پێیە )شهر رمضان( 

هێندێکیش ئاوای بۆچوون: ڕەمەزان وەک ڕەجەب و شەعبان کە نێون بۆ مانگەکان، ڕەمەزانیش 

ان بە بارانێک کـوتراوە ز هەر ناوە بۆ مانگ، بەڵم هۆیەکەی چییە کە ناوی ڕەمەزانە؟ ئەوەیە رەمە

ی پاییزدا باریوە و وڵتی خـاوێن کـردۆتەوە، ڕەمەزانـیش وەک دە ناو عەرەباندا کە لە پێش وەرز 

 بارانە وڵتی دڵن خاوێن دەکاتەوە.

ةَ كَوِلُ خودا دە ئایەتەکەدا فەرمووی  بۆ ئاگاداری: ِملُـواْ كَوِلُ نەیفەرمـوو و ) ِملُـواْ الِْعـدَّ
ةَ كَوِلُ ( هۆیەکەی چییە؟ هۆیەکەی ئەوەیە جـوملەی )الشهر ی ددەەهەم شـاملی ع( ِملُـواْ الِْعـدَّ

)ایــام الشــهر( دەبــێ، هەم شــاملی )ایــام قضــا( دێ، واتە هەردوو مەتــڵەب دەپێکــێ. بەڵم دە 

 (دا هەر حوکمی تەواوی مانگ دەپێکێ، حوکمی قەزا ناپێکێ.الشهرِملُواْ كَوِلُ جوملەی )

 بۆ بەرگری لە درێژی تەفسیرەکە و دووری لەو شتانەی کە بە وەزیـفەی تەفسـیر نەزانـراون

اون لە هێندێک شت خۆمان پارازتووە بۆ منوونە دە باسی مانگی سـر بەڵکە دە ئەستۆی شەرع بە

ڕەمەزاندا ئەوانەمان باس نەکردوون کە پێویسنت: کێ شایانە بۆ شاهیدی لە سـەر مانـگ دیتنـی 

ڕەمەزان؟ حوکمی ئەوانەی کە مانگی ڕەمەزانیان نییە؟ کێیە لە باتی ڕۆژوو فـدیە دەدا؟ ڕۆژووی 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 033

 ا فدیەی چییە؟ ڕۆژوو بە چی بەتاڵ دەبێ؟ و هەروا زۆر شتی دیش.قەز 

دەکـرێ، دەبـێ  یبە پێی یاسای هاوارکەری دەبـێ ئەو کەسـەی هـاواری دەکرێتـێ و داوا

بشبیسێ و وەرامیشی پێ بدرێتەوە. ئەوەش لە خودا نەبێ لە کەس نایەتە دی. جا بـۆیە خـودای 

د کە خودا بە گەورە بـزانن و بە گەورەی ڕابگـرن و دا داوای لە عەبدانی کر 131تەعاال دە ئایەتی 

هەروا سپاسی بکەن لە سەر گرتنی ڕۆژووی مانگی ڕەمەزان. بەو لەفزانە خودا داوای لە ئینسان 

َ َما َهَداكَوِلُ کرد کە خودا بە گەورە ڕابگرن  ََ  .ُروَن كْم تَْش كْم َولََعلَّ كَِبُواْ اّللَّ 

کوتووە ئەوەی ئێوە بە گەورەی نـاو دەبەن و سپاسـی دەکەن  هەروا لێرەدا خودا بە ئینسانی

و دەداتەوە لە کاتێکا کە داوای دەکەن. جـا بـۆ ئیسـباتی لێتان نزیکە و گوێشی لێتانە و جوابیش

 :134ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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(186 ) َ ل
َ
ــوَ  كَوإَِذا َســَ ِجيــُب َدعم

ُ
ــَتِجيُبوام ِِل ِعَبــاِدي َعــِِّن فَــإِِِّن قَِريــٌب أ اِع إَِذا َدََهِن فَلميَسم ةَ ادلَّ

ُدونَ  َُ ِمُنوام ِِب لََعلَُّهمم یَرم ُؤم  َولم
ئەی پێغەمبەر ئەکەر عەبدەکانم لە بارەی منەوە پ سیاریان لاێ کا دی پێیاان ب اێ مان نازیکم 

شی بۆ کومان بە هانایەوە دەکم و داواکاریەکەلێیانەوە. ئەو کەسەی بە دد داوایەکم لێ بکا بێ

دەهێاانمە جااێ، بە شااەرتێ داواکاااریەکەی بااۆ خاا اپە نەبااێ. بەاڵم مەرج نیاایە داواکاااریەکەی 

دەستەولەجێ بێتە جێ. ئەمام ئەوانیش کیم لێ داوا ک دوون و دەستوورم پێ داون دەبێ بیهێننە 

دی، واتە ئەوان داوای من بێننە جێ، ئەمنیش داوایان دێنمە جاێ. جاا باۆوەی هیادایەتیان دەپ 

 بەرەو کاکە بڕۆن ئەو بابەتەی بە هێند بگ ن. کەوێ

 خودا لە ئیتسان نایکە، گیرابوونی دوعای دوعاکاران

هەر کاتێ بەندەکانی من ئەی پێغەمـبەر! لە مەڕ  ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی بە وردی:

مـن  منەوە پرسیاریان لێ کردی، پێیان بڵێ ئەمن لێیان نزیکم، چونکە لە مـابەینی عەبـدەکانم و

کەس واسیتە نییە لە پێغەمـبەران و پیاوچاکـان، بەو شـەرتە کە هەر مـن بناسـن و داوای نیـاز و 

مەبەستیان هەر لە من بخوازن و کەسم نەکەن بە هاوبەش، وەک دار و بەرد و قەبر و پیر و قسن 

نە  و نەزرگە و عەبا و ڕیش و بەرماڵ و دەفە و دەسحێب، چونکە ئەوانە لە غەیبەوە نە دەبیسن و

 دەبینن و نە دەزانن زۆر لەوە کۆڵەوارترن. 

بەڕاستی و دروستی لە سەر ئەساسی تێچوونی ئەقڵ و هەست و شعوور، کەسێک خودای 

بە حەق بناسێ واتە لە هێز و توانا و زانست و ئیرادەی خودا تێبگا، ئەوە دەزانـێ خـودا هەمـوو 
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ــزا ــوول واتە نەزم و نی ــیللەت و مەعل ــب و ســەبەب و شــتێکی لە ســەر ئەساســی ع م و تەرتی

موسەبەب دانـاوە، دار و لەلە و وەسـیلەی تێـدا سـازاندووە کەوایە داوای نیـاز لە خـودا داوای 

وەسیلە و ڕێنوێنی و پێکهێنانی ئەو نیازەیە عەبد دەیکا. نەک خودای تەعاال بەبـێ دەلیـل و هـۆ 

ئەقڵـیش بـاوەڕی  بزانـێ کەئەوە دەبـێ ئـیامن و بـاوەڕ ئەو شتەی بۆ پێکدێنێ. چونکە خـاوەن 

پێیەتی: بەبێ سـواربوونی نێـر لە مـێ، مـێ ئـاوس نـابێ مەگەر بە مـوعجیزە وەک حەزرەتـی 

مەریەمە. و هیچ دانەوێڵە و دار و دەوەن و شیناوەردێک شین نابێ و بەر ناگرێ. تـاکوو هەوا و 

خـودای  با و باران و ئاو دەخالەتی تێدا نەکەن چـونکە ئەوە نیـزام و دار و لەلە و دەسـتووراتی

وەسیلە بە هەچی بڵێ ببە، ببێ و دەبێ؛ بەڵم )أحسـن الخـالقین( ئەوەیە کارجوانە. دەتوانێ بێ

کارەکان بە ئەساسێکی نەزم و نیزام و تەرتیب بێ، گۆڕانی یاسا و نیزام نایەتە گۆڕ وەک خودا بۆ 

سـتوور و فەتـح کە دە 99فـاتر،  09ئەحزاب،  149ا، سـر ئی 33خۆی فەرموویەتی دە ئایەتەکانی 

 باوی خودا گۆڕانیان بە سەردا نایە.

ا هێنـدە بەو دبا ئەو قەزاوەتە بدەینە دەستی ئەقڵ و شعوور و ویژدانی زینـدوو ئەمنـی خـو 

شێوازە جوان و پڕ بەرەکەت و ڕەحمە دە خزمەت عەبدیدا بم ڕەوا و ئینسافە ئەویش دە خزمەتی 

ئەو هەموو چـاکەیەی دەگەڵـی دەکەم، ئایینی مندا نەبێ و سپاسی من نەکا؟ و ئەگەر سەرەڕای 

ئەویش هەر خراپم دەرحەق بکا و شەرمێم لێ نەکا، شایانی چییە؟ بۆوەی دەبێ چی لێ بکرێ؟ 

 دەبێ ئەگەر ڕەحمی بەرباڵوی خودا لێ گەڕێ، تەنبێ بکرێ و بە سزای خۆی بگەیێندرێ.

ٌْ دێــرەدا دڵ هەســتێکی پێــدا دێ لە لەفــزی  ــإِِِّن قَِريــ
ەیە: ئایــا ئەو . هەســتەکەش ئەو فَ

نیزیکیەی خودا بە شێوەی جێ و مەکانە؟ چونکە ئەگەر خودا بە شـێوەی دەرک و مەکـان بـێ، 

نیزیکیەکەی ئەوە دەبێ خودا قابلی بەش بێ. دیـارە ئەوەش لە خـودا بەدوورە. کەوایە دەبـێ وا 

یکیە کراوە باوەڕ کەین ئەو نیزیکیە بە زانست و حفز و ئاگادارییە، هەروەک ئاماژە وەالی ئەو نیز

ْيَن َما كَوُهَو َمعَ ی سووڕەی حەدید 0بە وەسیلەی ئایەتی 
َ
یـان بە وەسـیلەی ئـایەتی  نْـتُمْ كْم أ

قَْرُب إَِْطِْه ِمْن َحبِْل الَْوِريِد ی سووڕەی قاف 14
َ
ُْن أ ََ  .َو

بە کورتی موسوڵامن دەبێ لە سەر ئەو باوەڕە بێ: خودای تەعاال لە هەموو شـوێنێک هەیە 

 م و ئیرادە و قودرەت و تواناوە.بە عیل

ٌْ خودا بۆ فەرمووی ) بۆ ئاگاداری: ٌْ  العبـد( نەیفەرمـوو )إِِِّن قَِري (؟ ئەوە کە ئـاوەی قَِريـ

سوڕ و ڕاز و ڕەمز نییە، شتێکی دە بنـدایە، دیتـنەوەی ئەو شـتە ڕاز و ڕمـووزە لەو نەفەرمووە بێ
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ت و ژیر و مـاهیر هەیە وەیـدۆزن. خـۆ بەحرە بێ سەروبنە کەالمەیباری نیازی بە مەلەوانانی زی

دیارە لە ئایاتی خودا وەمێنێ هیچ مەلەوانێک ناتوانێ وەک ئەق  و شعوور بێ. جـا لە سـەر ئەو 

، واتە لەو بـارەوە کە هەیە دە «ممکن الوجودە»ئەساس و باوەڕە، ئەق  ئاوای بۆ دەچێ: ئینسان 

ودانەی هەیەتی نـاتوانێ و بـۆی و پێمەرکەزی نەبووندایە، دەسخۆشی فەنایە، کەوایە ئینسان بە

واتە عەدەم دانراوە ئەمام خودای حەکیم بە  ندەس نادا کە لە خوداوە نزیک کەوێ. چونکە بە و 

توانایە و دەتوانێ بە هۆی فەزل و ڕەحـم و بەزەی خـۆی خـۆ لە عەبـدی خـۆی وەنزیـک خـا 

وەالی « واجـب الوجـود»، واتە لە زاتـی دئەوکات دەڵێن: ئەوە نزیک لە حەققەوەیە وەالی عەب

مومکینـات، نەک لە عەبـدەوەیە وەالی حەق، واتە لە فەنـا وەالی بەقـا. دەتەوێ زیـاتر بزانــی، 

 بڕوانە تەفسیری کەبیر.

دیارە بۆ ئیسبات و ڕاگەیاندنی هەموو شتێک پێشوازێک پێویستە، تاکوو گوێگر خۆ ئامادە 

ئەساسـە خـودای تەعـاال باسـی  کا بۆ وەرگرتنی ئەو شـتەی هەدەفە، جـا لە سـەر ئەو یاسـا و

ڕۆژووی کــرد وباســی ئەو هۆیانەشــی کــرد کە دەبــنە ســەبەبی ڕۆژوو نەگــرتن. کەوایە دەبــێ 

هەندێکیه باسی ئەو شتانە بکا کە بە زمانی ڕۆژووەوە بۆ ڕۆژووەوان ڕەوایە، جا بـۆ ئەو بـابەتە 
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ِحلَّ لَ ( 127)
ُ
ِ مم َلملََة الكأ َُّهنَّ َعلِـَم اهّلُل كمم ُهنَّ ِِلَاٌس لَّ كِصَياِم الرَّفَُش إَِى نَِسآئ نُتمم ِِلَاٌس ل

َ
مم وَأ

نَّ 
َ
نُفسَ كمم كأ

َ
َتُغوام َما كمم وََعَفا َعنكمم َفَتاَب َعلَيم كنمُتمم ََّتمتانُوَن أ وُهنَّ وَابم َتـَب كمم فَاآلَن بَاِِشُ

ُبوام َحىَّ كُ مم وَ كاهّلُل لَ  َ َ لَ وام وَاِشم ـِر ُثـمَّ ك یَتََبيَّ ـَوِد ِمـَن المَفجم سم
َ
َـيمِط األ

م
ٍُ ِمَن اْل َي بم

َ
َيمُط األ

م
ُم اْل
نُتمم ََه 

َ
وُهنَّ وَأ تُِموام الِصَياَم إَِى الَّليمِل َوالَ ُتَباِِشُ

َ
َرُبوَها  كُفوَن ِِف المَمَساِجِد تِلم كأ ُحُدوُد اهّلِل فاَلَ َتقم
ِ ك  لِلنَّاِس لََعلَُّهمم َيتَُّقونَ  یُبَِيُ اهّلُل آیَاتِهِ  كَذل

ئەو شەوانەی کە ڕۆژەکانی بەڕۆژوو دەبن تێیدا، سوار بوون و دەکەد ڕازانای ژنەکانتاان باۆ 

سەاڵد ک اوە کونکە ئەوان لیباسن بۆ ئێوە هەروەک ئێوەش لیباسن بۆ وان. خاودا لەوە ئاکاادار 

ام کە لەو تاوانانە پەشایامن باوونەوە بوو کە ئێوە دەرسەق بە خۆتان تاوانتان ک د. بەاڵم سەرەنج

خوداش کاوپۆشی لێ ک دن پەشیامن بوونەوەیان ەبوود ک د. جا ئەوجار هەر لە ئێساتەوە بچانە 

الیان )ئەکەر دە عوزردا نەبن(. داوای ئەو خێ  و بێ ەش بکەن کە خودا لە کارەی نووسایون. و 

ە هێ ی ڕەشی شەوتان باۆ لێاک هەروا بشخۆن و بشخۆنەوە تاکوو هێ ی سپێدەی بەربەیانتان ل

هەڵداوێ ێ. پاشان لەو کاتە بە دواوە هەتااکوو شاەو دادێ ڕۆژوو ک تنتاان ئیادامە پاێ بادەن. 

کاتێکیش بە نیازی بەندایەتییەوە لە ناو مزکەوتەکاندا دانیشاتوون بە نیاازی کااک، تووشای 
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جاو زی کێشااوە  ژنەکانتان مەکەون، ئەو ەەرە نەکەوتنەی ژنەکانتان، سنووربەندی خودایە و

مەیبەزێنن. جا بەو جۆرە خودا یاسای خۆی بۆ عەبدەکانی خۆی ڕوون دەکاتەوە تاوەکوو ئێوەی 

 بەندە لە خەتا و هەڵە و تاوانی بەعەمد ڕزکارو بێ.

 ڕازان دەگە  ژنان، خواردن و خواردنەوە لە ڕەمەزاندا

ی ئیسالم بە هـۆی ئەوەی وەک دەگێڕنەوە لە سەرەتا ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی ورد:

کە یاسای ئایینەکانی پێش ئیسالم وێستا بە تەواوی کاڵ نەببۆوە، یارانی پێغەمبەر دە ڕەمەزاندا کە 

ڕۆژوویـان دەشـکاند واتە بەربانگیـان دەکـردەوە دەیـانخوارد و دەیـانخواردەوە و دەنووســنت و 

ن خەبەریان ببـوایەوە ـ بـا دەگەڵ ژنەکانیشیان دروست دەبوون. بەڵم ئەگەر بنووستبان و پاشا

چەند کـاتژمێریش شـەو مابـا ـ الیـان وا بـووە کە تـازە دروسـت نیـیە هـیچ بخـۆن و دەگەڵ 

ژنەکانیشیان سوار بوون بکەن، هۆیەکەشی ئەوە بوو کە بیسـتبوویان یاسـای ڕۆژوو وایە لە الی 

. ئەگەرچـی خاوەن کتێبەکانی پێش خۆیان و یاسای ڕۆژووش هەر یەکە لە هەر ئایینێکدا دەبـێ

 هێندێکیشیان دەگەڵ ژنەکانیان دروست دەبوون کاتێ لە شەوی ڕەمەزانا وەخەبەر دەهاتن.

( کە یاســا و دەســتووراتێکی تەواوە بــۆ 133جــا هــاتنە خــوارەوە و دابەزینــی ئەو ئــایەتە )

 بوونی ڕۆژووانانە.ڕۆژووگران هۆیەکەی حاڵی

: دیـارە وەک دەزانـین 133ی ئـایەتی لە سەروسیام و نـاو دەروونـئاوڕدانەوە و تێڕوانیتێکک 

ئینسان بوونەوەرێکی عەجوول و زاڵمە زوو خۆ دەدۆڕێنـێ بە هەوا و ئـارەزوو و بەتـایبەت بەو 

نەفسە تامەزرۆیە کە ژن و مێردایەتییە. جا بۆیە خودای تەعاال دە مانگی پیـرۆز و پـڕ بەرەکەتـی 

دراوە بۆتـان لە شـەوی ڕۆژوودا ڕەمەزان دار و لەلەیەکی توندی بۆ دادەنـێ و پێـی دەڵـێ: ڕێ 

بوون دەگەڵ ژنەکانتان. تـا ئێسـتا ئێـوە بە هـۆی چڵێسـی فێڵتـان لە خۆتـان کـردووە، دروست

شتێکتان بەجێ هێناوە کە دروست نەبووە بە التـانەوە. ئەو عەمەلەو بە گونـاە خـراوەتە ملتـان، 

ەکانتـان لە شـەوگاری تۆبەو لێ کرد و خوداش بەخشینی. بەڵم لە ئێستێ بەوالوە بچنە الی ژن

نیشـان کـردوون واتە ڕۆژوودا، و بە دڵ خوازیاری ئەو یاسا و دەستوورە بن کە خودا بۆی دەس

هۆی چـوونە الی ژنەکانتـان ئەوە بـێ: وەچە بـخەنەوە. وەیـا بـۆ ئەوەی بچـنە الیـان کە دوور 

 دێتە ژمار.پیسی دەگەڵ ژنانی بێگانە. ئەو شێوە جووڵنەوەتان بە خێر بۆ کەونەوە لە داوێن

ڕا هەتاکوو هێڵی سپی ڕۆژتان بۆ جیـا دەبێـتەوە لە وەهەروا بخۆن و بخۆنەوەش لە ئێوارێ

هێڵی تاریک و ڕەشی شـەو. و هەروا بـۆ خەڵوەکێشـان و مـانەوە لە نـاو ژووری مزگەوتـا بـۆ 
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خوداپەرستی. جا ماوەی مانەوەکەتان دە مزگەوتدا کەم بێ یا زۆر، دزە مەکەن بۆ الی ژنەکانتان 

 و سواریان مەبن. ئەوە یاسا و دەستووری سنوورداری خودان نەچن سنووربەزێنی بکەن.

وە هەروا لە خواردنی ماڵی یەکرتی بە ناڕەوا خۆ بپارێزن و هەروا مـاڵی خۆتـان بە بەرتیـل 

بە نـاڕەوا، واتە خەڵـک بە نـاڕەوا  نمەدەنە فەرمانداران، بۆوەی بەشـێک لە مـاڵی خەڵـک بخـۆ 

ئەو بەرتیلە. کەچی ئێوە دەشزانن کە ئەو بەرتـیلە نـاڕەوایە چـونکە تەڕەف  مەحکووم کا بە هۆی

 ڕا وەژێرەوەی خەی بە بەرتیل.حەقە و دەتهەوێ لە سەر ئەو حەقەش

لە سەرەتای دابەزینی ئایینی ئیسالم دە مانگی ڕەمەزانێدا سوار بوون دەگەڵ ژنان بە  تیوتیوە:

جـا لە سـەر ئەو حـاڵەتە سـەختە خـاوەن نەوس و  شەو و بە ڕۆژ بە حەرام و ناڕەوا زانـدرابوو.

چڵێسەکان دە شەوەکاندا پارێزیـان دەبـرد و دەچـوونە زگ ژنەکانیـان. خەتـا و تـاوانی سـنوور 

پەڕاندنیان داویشتە سەر ئەستۆی خۆیان، پاشان کە هەوەسیان دادەمرکا و دەنیشـتەوە پەشـیامن 

و ڕەحمـی و عەجـوولی ئینسـانیش  دەبوونەوە و تۆبەیـان دەکـرد. خـوداش دیـارە بە پێـی بەزە

 دەیبەخشین.

ئەدێرەدا هەست دەکـرێ ئـارەزووی هەوەس زۆر بەهێـزە بەغەیـرەز هێـزی ئـیامن بە هـیچ 

ناشکێ و پاشەکشەی پێ نـاکرێ. و هەروا دێـرەدا ئەوە سـابت دەبـێ کە دەبـێ لە هێزێک تێک

دێـتە ڕوو. بە  شوێنی خلیسک و هەڵدێر بە تەئکید دووری بکرێ دەنـا بەبـێ گومـان هەڵـدێران

پەرستان و وقول و بەرۆک و سینەی ڕووتی ئافرەتان هەڵدێرانی هەوەسکوردی و بە کورتی: قاچ

بەخشــی ئینســانی پێــوەیە. ئەگەر پاشــبەند و بەخــش و حەیاتبــاوەڕی بە ئــایینی کەڕامەتبێ

م یاغی هەمان دەپسێنێ و کاری خۆی دەکا. بۆیە ئایینی پیرۆزی ئیسـال  یپێشبەند بگرێ هەوەس

پاسەوانی حەیا و کەرامەتی ئینسان ئەو دار و لەلەیەی دامەزراندووە، جا پەنا بە خودا. هەر بۆیە 

 پەرستان.ئایینی وەحی ناحەزە لە پێش چاوی هەوەس

 ئیعتیکاف

واتە مانەوە لە شوێنێک بۆ عیبادەت. زانایانی ئـایینی کـۆکن لە سـەر ئەوەی: شـەرت نیـیە 

وی ئیعتیکاف، ئەگەر وا کوتراوە لە بەر قەداسەتی مزگەوتە، ئەگینا دانیشنت لە ناو مزگەوتدا بە نا

 لە هەموو شوێندا دەبێ. 

گۆیا حەزرەتی عەلی فەرموویەتی ئیعتیکاف لە مسجدالحرامدا نەبێ نابێ، بەڵگەش ئایەتی 

ائِِفَّي َوالَْعا ن َطِهَرا بَيِِْتَ لِللَّ
َ
ۆ عاکفـان . لە سـەر ئەساسـی ئەو ئـایەتە مسـجدالحرام بـِفَّي كأ
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 دیاری کراوە. 

پێویست ناکا بۆ ئیعتیکاف بەڕۆژوو بـێ، واتە بەبـێ ڕۆژووش ئیعتیکـاف دروسـتە ئەمـام 

 بەڕۆژووەوە چاترە. 

ومڕی شاریعان: حەنەفی کوتوویەتی بێ ڕۆژوو دروسـت نیـیە ئیعتیکـاف، شـافعی مشت

یعتیکـاف کوتوویەتی بێ ڕۆژووش دروستە، و هەروا شافعی دەڵێ: کـات و سـات و ڕۆژ بـۆ ئ

دیــاری نەکــراوە واتە ئەنــدازەی چەنــد کــات و ســات و ڕۆژ بــۆ ئیعتیکــاف نیــیە. ئەگەر یەک 

کاتژمێریش نەزری دانیشتنی ئیعتیکاف بکـرێ دێـتە جـێ. خـودای تەعـاال یەک حـوکم نەبـێ 

ئیعتیکافی دانەناوە، ئەو حوکمەش دەگەڵ نوستنی ژنە، واتە نـابێ تـا دە ئیعتیکافـدا بـێ، نـابێ 

نتُْم َ، ( واتە نزیکیان مەکەون. یا َل َتْقَرُبوَهافَ سواری بێ )
َ
وُهنَّ َوأ  .ُفوَن ِِف الَْمَساِجِد كَوََل ُتبَاِِشُ

پاش ئەوەی خودای تەعاال بە ئینسانی ڕاگەیاند لە خواردنی ماڵی خۆت دە کـاتی ڕۆژوودا 

ُ کراوە. ئەوجار ندا لە ماڵ خواردنی بێهوودە ئینسان مەنتاکا خۆ بپارێزن، جگە لەوەی لە هەموو

خودای تەعاال ئینسانی مەنُ دکا لە خواردنی ماڵی خەڵک بە ناحەق و ناڕەوا و دە هەموو کـات 

کە دەوێـدا ڕوون کـراوەتەوە  133و ساتاندا، بۆ تەئکیدی ئەو ڕاستییە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی 

 مەتڵەب:
 188ئایەتی 

(188 ) 
م
وَالَ كَوالَ تََ مم

َ
َايِ كم بَيمنَ كلُوام أ ُ م بِاِلم

م
لُوام بَِها إَِى اْل  اكِل َوتُدم

م
ـوَاِل كِم ََِّـَ مم

َ
لُوام فَِريًقـا ِمـنم أ

لَُمونَ  نُتمم َتعم
َ
 انلَّاِس بِاإِلْمِم وَأ

ئەی موسوڵامن هەرکیز ماد و دارایای یەکاسی بە نااڕەوا مەخاۆن، بەو شاێوە کە کێشاەکانتان 

داکیا  باکەن، و لە هەماان  دان هەنادێ لە ساامانی خەڵکایبەرنە الی فەرمانڕەوایان بە بەرتیل

کاتیشدا خۆتان کاک دەزانن. کە بە هۆی ئەو بەرتیبە ئەو مااڵە نااڕەوایە وەدەسات هێناا، )واتە 

 زۆر و بە بەرتیل لە سەق خست.( خاوەن سەق بە

 خواردنی ماڵی یەکرت

دە سیامی ئەو ئایەتە: ماڵی یەکـرتی بە هـۆی فێـڵ و  ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی ورد

خەیانەتە بە حەیاتی کۆمەڵگا و خۆتان  ەو حیلەگەری دە ناو خۆتاندا مەخۆن چونکە ئەو  فووت

و ئایینتان. بە زۆری دە دنیای ئەوڕۆی بـێ مبـاالتی بە ئـایین ئەو نـاڕەوایە وەک گەزۆ و مـازوو 

 دەخورێن و سڵە کردن لە خواردنیاندا نییە و ناکرێ:
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 . سوود خواردن1

 . بەرتیل9

 ەی نوێژ و ڕۆژوو، پارە دەدرێ بە زەالم. لە باتی گێڕانەو 9

 . دەڵڵی0

 اف.سـر . زیادەخەرجی: ئی1

بە کوردی و بە کورتی: ئایین دەڵێ دەبێ لە ڕێگای شەرعەوە بژی. ژیـانی بە ڕاووڕووت و 

فڕ و فێڵ ویژدان و کەڕامەتی زیندوو کە لە ئـیامنەوەیە نـایەوێ چـونکە خەیـانەتە بە کەڕامەتـی 

ە، بەشـی زۆری پزانینەوە ناحەزترە لەو خراپە کردنەی کە نەزاندرێ خرا بەشەری. خراپە کردن بە

ناڕەواکانی ئێستێ کە خەڵک دەیانکا نازانێ و حاڵی نەکـراوە ئەگەر خـراپن وەبـاڵەکە دەکەوێـتە 

سەر ئەستۆی خۆی کە بێ پرسیار ملی لێ ناون و ئەستۆی ڕاگەیێنەرانی ئـایین کە چاوپۆشـییان 

ــردووە و ئ ــدنی ک ــاوی یاســای لە ڕاگەیان ــیەو دەســتەڵتدارانەی کە بە ن دەرخــواردی  مەزهەب

 کۆمەڵگای دەدەن.

دا وا دەردەکەوێ پرسیار لە دوور و نزیکی خودا کرا، کە ئایا خودا تـا کـوێ 134دە ئایەتی 

دوورە لە ئینسانی و تا کوێ نزیکە؟ دیارە وەڵمی تەواویان پێ گەیی و قەناعەتیش هاتە جێ. دە 

اری چۆنیەتی مانگ دەکرێ و هەروا لە چەن سووڕەت و ئایەتی دی پرسیاری دا پرسی133ئایەتی 

جۆراوجۆر دەکرێن. ئەو پرسیارانە نیشانەی ئەوەن موسوڵامنان گەیشتوونە ئەو قۆناغە شتی بـێ 

چنە ژێری. کەوایە جێی نیازە کە بچیـنە خـزمەت ئـایەتی ادەلیل و بەڵگە و بورهان وەرنەگرن و ن

133: 
 189ئایەتی 

لُونَ ( 181)
َ
َ َْ ِمـن  كيَسم ُُيـو تُومام اِلم

م
نم تَـَ

َ
َِج َولَيمَس المَِبُ بِـَ

م
َعِن األِهلَِّة قُلم ِِهَ َموَاقِيُت لِلنَّاِس وَاْل

بموَابَِها وَاتَُّقوام اهّللَّ لََعلَّ  َولَـِكنَّ ُظُهورَِها 
َ
َْ ِمنم أ ُُيو تُوام اِلم

م
لُِحونَ كالمَِبَّ َمِن اتَََّّق وَأ  مم ُتفم

بەر! پ سیارت لێ دەکەن بۆکی مانا  لە ساەرەتاوە وا بااریکە؟ لە واڵمیانادا ب اێ: ئەی پێغەم

 مان  کاتەکانتان بۆ دیاری دەکات وەک کاتەکانی ڕۆژوو و سەج. 

و بـۆ پاش ئەوەی خودا وڵمی مانگی دانەوە ئینجا خودا داب و باوێکی عەرەبەکانی نەفـام

وا نەفامانە دەجووڵنەوە. دابە نەفامەکەشیان باس دەکا تەنانەت پاش دابەزینی ئیسالمیش هەر ئا

ئەوەبوو: کاتێ کە ئیحرامیان بۆ حەج یا بۆ عومرە ببەستایە وایان دەزانی کە نابێ تازە لە دەرگای 

ماڵەکانیانەوە بچنە ژوورەوە. بەڵکە دەبوو لە پشتەوەڕا بچنە ژوور. جا وا هەبوو بـۆ چـوونە نـاو 
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نشـین بـان، هەڵیـان دەداوە لە دەکرد حەتـا ئەگەر ڕەشامڵ ژووریان لە پشتەوەڕا ماڵەکانیان کون

 پشتەوەڕا بۆ چوونە ناو. جا لەو بارەوە خودا دەفەرموێت: 

لە پشتەوەڕا کوونە ناو ماد وەنەبێ کارێکی کاک و خوداناسانە بێ. بەڵکە کاکی و خوداناسی 

یستتان بچنە هەر لەوەدایە کە یەکتاپەرست بن و خۆتان لە خ اپەکاری وەدوور خەن. و کاتێ و

ماڵێک، پاش ئیجازە وەرک تن لە دەرکاوە بچنە ژوور و بە ئاکاری کاک خۆو لە خودا وەنزیاک 

 خەن. تا بە هۆی ئەو ک دەوە کاکانە سەرکەون.

 مانگ بۆ زانیتی کاتە

ئەقڵ و شعوور ئەگەر نەشێوێندرێن کاروبار و پرسیاریان لە جێی خۆیـدا دێنـنە  تێوەڕامکان:

نجی دەیەی کە لە پـاش ســر ە دەکەن نە دەیڵێن. ئێستێ چەن جـوانە ئەگەر جێ نجێ، شتێ بێ

لە پێغەمـبەر دەکەن، چـونکە بە پێـی عـادەت ئەگەر  سی ڕۆژووی ڕەمەزان، پرسیاری مـانگێبا

زوو تێـپەڕ بـێ و  نڕەمەزان هات لە بەر ئەوەی خەڵک تێیـدا بەڕۆژوو دەبـن و خوازیـاری ئەوە

یە داخوا کەنگێ پڕ دەبێ و باریـک دەبێـتەوە وەک جـاری تەواو بێ، باس هەر باسی ئەو مانگە

هەوەڵی نوێ بوونەوەی. جا بۆیە لە پێغەمبەریان پرسیار کرد مانـگ بـۆ لە پێشـەوە وا بـاریکە و 

پاشان بەرەبەرە گەورە دەبێ تاکوو شەوی چاردە پڕ دەبێ ئەوجار وردەوردە بەرەو چکۆلەبوون و 

دانەوەیـان بە ە سـەر دێـتەوە؟ خـوداش بـۆ وڵمبـوونەوەی لـێ ببوون وەک شەوی نوێباریک

پێغەمبەر دەفەرموێ: ئاوایان پێ بڵێ: ئەو جۆرە حاڵەتـانەی مانـگ بـۆ دیـاری کردنـی کـات و 

دانی زەمانی پێویستی ئینسانە، وەک ئەوە: ڕەمەزان سنووردار دەکا، حەیزی ژنان، عیددەی تەڵق

قەول و قەراردادی بازرگانان لە کڕین و  ژنان، شیردانی منداڵن، کات و ساتی کرێی کرێکاران،

فرۆشتندا و لە قەرزداندا، کاتی حەج و ئیحرام، سەراپای ئەوانە بە مانـگ قەرارداد و سـنووردار 

 دەکرێن.

نجی بدرێتێ دەردەکەوێ کە پرسیارەکە لە هۆی گـۆڕانی مـانگە، ئەمـام سـر هەچەن ئەگەر 

ودای تەعـاال بـۆیە الیـدا لە بەیـانی وڵمی پرسیارەکە باس لە حیکمەتـی گـۆڕانەکەیە. جـا خـ

حیکمەتی گۆڕانی مانگ کە ناشی لە جووڵنەوەی زەوی و باقی کائیناتە، جـگە لەوەی فکـر و 

بیری پرسیارکەران دەرەقەتی نەدەهات و بۆی هەزم نەدەکرا و قازانجیشی بـۆ نەدەبـوون، بەڵـکە 

مـانی پێویسـت وەک حەج و ئەوەی قازانجی بوو بۆ ئینسان، ئەوە بوو: دیاری کردنی کات و زە

 ڕۆژوو و تەڵق و عیددە و...
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 شت 14پرسیار لە 

تەن ئینسان پڕ پرسیارە تا دڵـی دادەمرکـێ بەڵم لە سـەر ئەو شسـر وەک زاندراوە و دیاریشە 

کوتوویەتی ئـۆمەتی « عباسابن»ڕا واتە بەپرسیار، وێستا ناگاتە قەومەکانی دی. گۆیا حاڵەتەش

کوتەی پێغەمبەر دڵیان زوو باوەڕی کردووە و دامرکاوە، زۆریان لە شـت ئیسالم لە بەر ئەوەی بە 

شت پرسیاریان کردووە و جوابیشیان وەرگرتۆتەوە. هەشتیان وا دە  10نەکۆڵیوەتەوە. تەنانەت لە 

 سووڕەی بەقەرەدان:

َ  134. ئایەتی 1 ل
َ
ٌْ  كَوإَِذا َسأ  ِعبَاِدي َعِِن فَإِِِّن قَِري

ە. شەشـەکانی دیـش هەر لە دوای ئەو ئـایەتەوەن دەو سـوورە 134. هەر هەرمان ئـایەتە 9

 بەقەرەیەدا دێن. ئەوە دەبنە هەشت ئایە و هەشت پرسیار.

لُونَ دە سـووڕەی مائیـدەدا ئـایەتی پێـنجە ( 3)نۆهەمین   ئایەتی
َ
ِحـلَّ لَُهـمْ  كيَْسـأ

ُ
. َمـاَذا أ

ــایەتی هەشــتە ( 11)دەهەمــین  ــدایە ئ ــایەت دە ســووڕەی ئەنفال  ئ
َ
ــأ ــاِل  كلُونَ يَْس نَف

َ
ــِن األ . َع

لُونَ : 31رادایە ئـایەتی ـدە سووڕەی ئیس( 11)یازدەهەمینیش 
َ
وِح  كَويَْسأ ن . دوازدەهەمـیَعِن الرُّ

لُونَ  39دە ســووڕەی کەهفــدایە ئــایەتی  (19)
َ
دە ( 19).ســێزدەهەم َعــن ِذي الَْقــْرَنّْيِ  كَويَْســأ

لُونَ : 111سووڕەی تەهـادایە ئـایەتی 
َ
بَـاِل  َعـِن  كَويَْسـأ دە سـووڕەی ( 10). چـاردەهەمین اْجِ

لُونَ : 09نازیعاتدایە ئایەتی 
َ
اَعةِ  كيَْسأ . بۆ زێدە زانین بـڕوانە تەفسـیری کەبیـر، هەمـان َعِن السَّ

 ئایەت.

خودای خـاوەن توانـا و کـارزان و کـارجوان، دەورانـی بە خـول و گەڕی بە چـوار کـات 

هاتنی هەریەک لەو چوار جیهەتـانە کە لە چۆن پێک اَعة.َسنَة، َشْهر، یَْوم، سپایەسازی کردووە: 

ڕا سەردەگرن و دێنە دی، لە سەر ڕۆیشتنی زۆری پـێ دەوێ ئەسەری جووڵنەوەی ڕۆژ  وزەوی

و لە تایبەتی عیلمـی تەفسـیریه نیـیە، بەڵـکە عیلمـی تـایبەتی خـۆی هەیە، کە ئەستێرەناسـی 

 ێ و سەیری کا.گر ەفسیری کەبیر بفەلەکییە. کێ وازی لێیە لەو بارەوە زاناتر بێ، ت

زۆر پێویست و ئەساسییە ئەوە قووت نەدرێ و نەشاردرێتەوە: ئایینی ئیسالم ئایینی پـێکەوە 

ئایینی  واژین و تێکۆشان و هاویاری و دەسبارییە پێکەوە. ئایینی خودمنا و چاووڕاو نییە و هەر 

لە  وانەبێ، خۆی لـێ الدەدا. هەر  ان بۆ ئایینیالف و گەزاف و خۆبادان نییە. ئەو شتانەی بەهرە

باسی گۆڕانی ڕووگەدا قورئان خێـر و چـاکەی لە ڕوو تێکردنـی ڕۆژهەڵت و ڕۆژئـاوادا نەدی 
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بەڵکە لە ڕوو تێکردنـی خێـر و حەسـەنات و چـاکە و چاکەکـاری و تەقـوادا دی. هەروەک دە 

ەتی کاتەکـانی شدا باریک و الواز و قەڵەوی و پـڕی مانـگ بـۆ ئاشـنایەتی و زانـای981ئایەتی 

ئایینین تـاکوو ژیـان لە سـەر ئەساسـی تەرتیـب و نەزم و نیـزام بـڕوا و خـول داتەوە و هەچـی 

 کراو، بێ تێکەڵ بوون لە یەکرت.کاتەکانی ئایینین خاوەنی سەرحەد و سنوور بن و دیاری

دا بە ئاشکرایی ئیشارە وەالی ئەوە دەکا مێژووی ئیسالم بەر ئەساسـی مـانگە 981لە ئایەتی 

ــاریخی ن ــاریخی قەمەری دامەزراوە نەک لە ســەر ت ــژووی ئیســالم لە ســەر ت ەک ڕۆژ. واتە مێ

شەمسی. دە ئایینی ئیسالمدا بەراوەرد و لێکدانەوەی شەو وڕۆژ و مانگ هەڵتن و ئـاوابوون بە 

ی سـووڕەی یـونس 5یە و ئـایەتی 981حیسابی مانـگ بـووە نەک ڕۆژ، هەر وەک ئەو ئـایەتی 

رَُه َمنَاِزَل ِلَْعلَُمواْ َعَدَد الِسنَِّي َواْلَِساَب ئەو بابەتە دەکەن ئاماژەی تەواو وەالی  ئاێمە واتە  َوقَدَّ

. کەوابێ بە پێی ئەو یاسایە دەبێ مانگام  دڕ چەند مەرحەلەدا دامەزراند تا ژمارڕی ساڵ و حیساب بزانن

ەی مانگ بـێ، بەڵم کاتەکانی ڕۆژوو و حە  و عیددەی ژنان و هەروا... لە سەر ئاساسی پێوان

بە داخەوە ئەوڕۆ هەموو نامە و کارەکامنان لە سەر ئەساسی ڕۆژە نەک مانگ. حیسابی قەمەری 

 اوە بە حیسابی شەمسی. هەروەک زۆر شتامن کەوتوونە ژێر داو و باوی ڕۆژ.شـر داپۆ 

 الحجة، محرم، رجبالقعدە، ذیذیی حورمەت شکێنی مانگە حەرامەکان

کەس لە یـارانی دە شـازدەی  9100ی شەشـەمی هیجرەتیـدا دەگەڵ گۆیا پێغەمبەر لە سـاڵ

باوەڕەکـانی مەکـکە هێنانی عەمرە، کەچی بێالقعدەدا چوو بۆ مەککە بە نیەتی بەجێمانگی ذی

ورمەتی مانگی حیرامیان شکاند. پێغەمبەریه لە حودەیبیە کە ناوی بیـرێکە حڕێیان پێ نەدان و 

دەگەڵیان پێکهات بۆ ساڵی داهـاتوو بێـتەوە سـێ شـەو و  لە نیزیک مەککەوەوە بە پێی دانیش 

سێ ڕۆژ مەککە دە ئیختیاری ئەودا بێ بۆ زیـارەت کـردن. جـا لە سـەر ئەو قەراردادە پێغەمـبەر 

گەڕاوە. بۆ ساڵی داهاتوو کە خۆی و یارانی بۆ ماڵی خودا واتە کەعـبە، ئەمـام موسـوڵامنەکان 

کە بیانکوژن   بە دزی   بە ئاشکرایی، ئەوانیه بە بڕواکانی مەککە هەبوو ترسی ئەوەیان لە بێ

وەکەن، چـونکە کاتەکەیـان  ئیحرامێکی کە تێیـدان نەتـوانن دەسـتخاتری حورمەتی کەعبە و 

کە « شـهر الحـرام»کاتێکە ڕێگای شەڕیان گیراوە لە بەر دوو هۆ: یەک حـورمەتی کەعـبە، دوو 

ی 910عـادڵ و بەبەزە، ئـایەتی  مانگی حەجە. ئینجا خودای ئاگـاداری هەسـتی دڵن حـاکم و

بۆ هەموو موسوڵامنانی حاجی و غەیرە حاجی،  محەمەددابەزاند و نازڵ کردە سەر حەزرەتی 

 جا بڕۆ سەیری کە و دەرسی لێ وەرگرە و خودا و خۆت بناسە:
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 191ئایەتی 

ِیَن ُيَقاتِلُونَ ( 193) َتُدوام كَوقَاتِلُوام ِِف َسبِيِل اهّلِل اَّلَّ َتِدینَ مم َوالَ َتعم  إِنَّ اهّللَّ الَ ُُيِِب المُمعم
درێا یش مەکەن و لە شەڕ بکەن دە ڕێی خاودادا دەکەد ئەوانەی شاەڕتان دەکەد دەکەن، دەپ

 سنوور دەرمەکن، خودا لە سنوور دەرکووانی خۆش ناوێ.

 191ئایەتی 

رَ ( 191) خم
َ
رُِجوُهم ِمنم َحيمُش أ خم

َ
ُتُموُهمم وَأ ُتلُوُهمم َحيمُش َِْقفم ُد ِمَن المَقتمـِل َوالَ كُجووَاقم ََ

َ
َنُة أ مم وَالمِفتم

َـرَاِم َحـىَّ ُيَقـاتِلُو
م
ِجِد اْل ُتلُوُهمم كمم فِيـِه فَـإِن قَـاتَلُوكُتَقاتِلُوُهمم ِعنَد المَمسم ِ كـمم فَـاقم َجـزَاء  كَذل

 فِِرينَ اكالم 
دەریان باوەڕەکاان هااتن، باێ ڕاماان بیاانکوژن و شاارەو لە هەر الیەکەوە تووشی شەڕکەرە بێ

کەن، کونکە ئەوان کاتی خۆی وایان بە سەر ئێوە هێناوە، کە دیارە ئەو کوشاو و دەرکا دنە بە 

ت ە لە کوشتنی بێ دەرک دن، بەاڵم دە ناو کەعبەدا تا ئەوان لێتاان وەدەپ نەیەن لێیاان شیددەت

ن، وەدەپ مەیەن. جا کاتێ ئەوان هاتنە شاەڕ دەکەڵتاان ئەوجاا لێیاان وەخاۆ کەون و بیاانکوژ 

 شکێنی کەعبە و فێ باز.باوەڕانی سورمەتئەوەیە جەزای بێ

 جیهاد لە ڕێی خودادا

 :161و  164تێڕوانین و ئاوڕدانەوە وەسەر هەردوو ئایەتەکانی 

ئەقڵ و ویژدان و شعوور لەو باوەڕەدان ئایینی ئاسامنی شەڕخواز نابێ ببێ بەڵـکە لە سـەر 

یانداتە ئینسان، دەبـێ ئـایینێکی ئـارام و ئەمـین و ئەساسی ئەو هەموو ڕێنوما و ئاگاداریانەی دە

خواز بێ، و هۆی حەسانەوەی هەموو گیاندارێک بـێ. جـا ئەوسـیفەتە بەرزەی ئەمان و ئاشتی

نایەتەوە چونکە دە مانـای هەرکانـدا دەسـتووری  131و  131ئایینی وەحی دەگەڵ مانای ئایەتی 

ئەوەش بزانـدرێ و بیـزانین قسـەی خـودا شەڕ لە الیەن خوداوە دراوە و دیاری دەدا. خۆ دەبێ 

رێتەوە. ئەگەر ۆز سەراپای دروست و ڕەوایە و حەکیامنەیە، کەوایە دەبێ چارەی ئەو ئیشکالە بـد

ئینســاف هەبــێ دەگەڵ ئەقــڵ و بەرجەوەنــدی، ئەوە وەڵمەکەیەتــی: ئــایینی ئیســالم ئــایینێکی 

ەت لە خۆبـوردوو و بە زیبـک و غیرەت و دەستکەرەوەیە و دە بەرابەر دوژمنانیدا زۆر بە شیددەب

پێ داون دە بەرابەر  کە خودا دەستووری شەڕی 131و  131بەڕاپەڕە. جا ئەدێرەدا واتە ئایەتەکانی 

کە هاتوون بە فێڵ و فووت بیانکوژن و شـەڕیان پـێ دەفرۆشـن. خـۆ دیـارە ئەگەر  ئەو کەسانە

ن ڕەحمیـان پـێ نـاکەن و اڕ خاوەن باوەڕانی موسوڵامن وەدەس نەیەن و ئانگژایان نەبن بێ باوە

فەلەجیان دەکەن و لە ناویان دەبەن. کەوایە ئایینی موقەدەس و بەرز و بەڕێز حەیفە و ناڕەواشـە 
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 دە موقابیل کەسانی پەست و نامەرد تەسلیم بن و دەستەپارچە و داماو وەمێنن.

ی شەڕیش دە ئایینی ئاسامنیدا بۆ داگیر کردنی ماڵ و سـامان و خـاک و وڵت و نامووسـ

ئینسان نییە بەڵکە بۆ ئازادی وپارازتنی نامووس و کەڕامەتی ئینسانە لە ژێر ئاڵی ئاینی ئیالهـی. 

درێژی بکرێ، واتە شەڕ هەڵگیرسێن مەبن لە هەوەڵەوە و هەروا دەستووری خودایە نابێ دەست

و ژن و و زێدەڕەویش مەکەن دە شەڕدا. واتە پاش بە دیل گرتنیان ئازاریان مەدەن و ماڵ و منداڵ 

پیر و نەخۆش و لەڕەوکەوتوو خەلە و خەرمان و ڕەز و باغ و کانیاو  وانامووسیان بپارێزن. و هەر 

و بیر و چاڵویان بپـارێزن، چـونکە خـودا ئەو کەسـانەی خـۆش نـاوێن کە کـاری خـوێڕی و 

 درێژی دەکەن.دەست

ت پێ بگـرێ ئەقڵ و شعوور و ویژدان و ئیامن ئەوەی بەبێ کیفایەتی دەزانێ: دوژمن دەرک

و بە تەمای داگیر کردنی ماڵ و نامووس و نیشتامنت خۆت دەپاڵ باوێ و شەڕت پێ بفرۆشـێ 

نەپــاچی و بە نەشــکێنی و دایگیرســێنێ، مەردانە و مرۆیــانە لێــی ڕانەپەڕی و تێکیو هەڵی

ــوێ:  ــاال دەســتوور دەدا و دەفەرم ــۆیە خــودای تەع سەرشــۆڕی بەرەو پاشــی نەبەیەوە. جــا ب

 ُْم َحيُْث ثَِقْفتُُمـوُهمْ َواْقتُلُوه پـاچن لە هەر کـوێ تووشـیان بـوون، بـا واتە بیـانکوژن و دایان

نێن لەو مـاڵە کەعبەیەشـدا کە ئێوەیـان لـێ کەن و ڕاویـانناوماڵی بەیتولحەرامیش بێ، دەریـان

وەدەرنا، چونکە ئەوان خەریکی فێـڵ و فـووت و داونـانەوەن بـۆ ئێـوە، بەو هـۆیە کە غیرەتـی 

بوونەوەی ئێوەیان نییە. خۆ دیارە ئەو فیتنەگەرییەیان خرابرتە لە شەڕی ڕووبەڕوویان. ڕووبەڕوو 

 نەبن، بەرەنگاریان مەبن. ودیارە بۆ پارازتنی حورمەتی کەعبە دەوێدا تا بەرەنگا

لە شتێکی کە لێی بە ئاکام ناگەی، ئێرەش تـا دەکرێ وەک دە ئادابی دڵ و ئەقڵدایە: پرسیار 

بـاوەڕ ئاشـتی پەیـدا نەکـا و وازی لـێ نەهێنـێ!؟ دیـارە ەڕ دەگەڵ بێکوێ دەبـێ خـاوەن بـاو 

موسوڵامن بە پێی ئیامن و باوەڕێکی کە هەیەتی بە کاروباری ئایینی و کۆمەڵیەتی و دۆستایەتی 

تەعاال، چونکە خودا موسوڵامنان لە هەمـوو بـار و و دژمنایەتی دەبێ بڕوانێتە دەستووری باری

و ژیاندا شارەزاییان دەداتێ، لێرەشدا بـۆ شـارەزایی لەو بـارەوە دەبـێ بوار و بابەتی جووڵنەوە 

 کە دەوێدا خودا ڕێنوێنی موسوڵامنان دەکا چ بکەن لەو بارەوە: 139بچینە خزمەت ئایەتی 
 192ئایەتی 

ُفوٌر رَِّحيمٌ ( 112) ََ  فَإِِن انَتَهومام فَإِنَّ اهّللَّ 
ئیامنی و موساوڵامن باوون بە ڕاساتی و پااکی، باوەڕانە دەستیان کێشایەوە لە بێئەکەر ئەو بێ

نەک بە منافقی و بەه ە ک تن  وفێڵ بۆ خۆ تێخزانی نااو ئەوزاعای عاالەمی ئیساقم، ئەوکااتە 
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ئێوەش وازیان لێ بێنن و دەستیان بۆ درێا  مەکەن بە نااوی شاەڕ. بەڵاکە کااکە و دڵادارییان 

ەیەکای بەرفا اوانە لە ئاکاار و دەکەد بکەن، کونکە خودا لێباوردەیە و خااوەن بەخشاش و بەز 

 ک دەوەی پێشوویان دەبوورێ.

 باوەڕاندەس لە شەڕ کێشانەوەی بێ

دیـارە هەروەک لە ڕابـردوودا ڕاگەیێنـدرا کە ئـایینی  یە:162تێڕوانین دە سیامی ئەو ئکایەتە 

 ئاسامنی بەغیرەتە و ببوورە و ئایینی ئاشتییە بەو پێیە دەبێ کەسێک دەستی ئاشتی بۆ درێژ کـا و

بیهەوێ بێتە سەر مەڕامی و یا لە ژێر سایەی ئەودا بژی و وەحاوێوە و وەحەسێ، دەبـێ بە پێـی 

لێهاتوویی و شەئنی خۆی لە دەستی نەدا و دەسـتی بەرێـتەوە پـاش و وەالی نـێ بەڵـکە دەبـێ 

ڕێگای بداتێ و پارێزگاری لە ژیانی بکا، چونکە وەک خـودا ببـوورە بە بەخششـە و پەنـادەرە و 

 خواز و بەبەخشش بن.زە، دەبێ خاوەن باوەڕەکانیشی دە کاتی خۆیدا ئاوا ئاشتیخوائاشتی

دا 131و  131دەبێ ئەوە بزاندرێ لە سـەر ئەساسـی ئەمـر و فەرمـانی بـاری کە دە ئـایەتی 

ڕاگەیێندرا شەڕ و بەربەرەکانی گەڕا بە دەستوورێکی وجووبی، بەڵم سنووردار نەکرا تا کـوێ؟ 

دا 139و میهرەبان ئەوجار دەیهەوێ سنووری بۆ دانێ، وەک دە ئایەتی  بەڵم خودای خاوەن بەزە

بە تەواوی ئاماژەی وەال دەکا و تەنانەت دەشفەرموێ بۆ تاوانبارەکان: ئەگەر واز بێنن لە ئاکار و 

ی ئەنفالــدا ئیشــاڕەی وەال 93تــان لە ڕابردووتــان خــۆش دەبــم وەک دە ئــایەتی اکــرداری ناڕەو 

یفەرمووە:  ِ ََ كَن قُل لَِّلَّ ا قَْد َسلَ بااوڕڕ : بڵاێ ئە پێغەمابەر بەوانەی بێ َفُرواْ إِن یَنتَُهواْ ُيَغَفْر لَُهم مَّ

ئەو ڕابردووەشیان شـەڕ بـێ یـان شـیرک بـێ ئەگەر واز بێنن لە کارری ا ، خۆش دڕب  لە ڕابردووتا . 

ی ئیسـالم بـێ بوون بە ئایینبەردار بوونیشیان چ بە تۆبە بێ، چ بە داخڵهەچی بێ دەبێ. دەست

 دەبێ.

 قەتڵی عەمد و تۆبە

کوتوویانە تۆبە قەتڵی عەمد وەال نابا. بەڵم بە پێی ڕاگەیاندنی ئایەتی قورئان  بۆ ئاگاداری:

يًعائەو قسە ناڕەوایە  نُوَب ََجِ َ َيْغِفُر اَّلُّ ئەوجار خودا لە کافر خۆش بێ کە کافر بـوونیش  إِنَّ اّللَّ

قاتڵ خۆش نابێ؟! بە کوردی وبە کورتی خودا لە حەقی خـۆی  هەچی تاوانە دە پاڵیدا چۆن لە

 الناسیش چارە دەکا.خۆش دەبێ، حق

وازیـان لـێ بێـنن ئێـوەش ئەمـیش ئەوان دیارە خودای تەعـاال فەرمـووی ئەگەر واز بێـنن 
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بەخشم. و دووبارە دەفەرموێ: شـەڕیان دەگەڵ بـکەن تـاکوو دوژمنایەتیـان دەگەڵ ئایینـا دەیان

انن ئازار و زەرەرتان پێ بگەیێنن. چونکە تاکوو ئایینیان دەگەڵ ئێـوە نەبێـتە ئـایین، نامێنێ و ناتو 

ئیمکانی زەرەریان بۆتان هەر دەبـێ، ئـاوا بە تـێکەڵوی و دە پاڵتانـدا. بـۆ ئەو ڕاسـتییە دەچیـنە 

 دەوێدا ئەوەی پێویست بێ دەوێدا ڕاگەیەندراوە.139خزمەت ئایەتی 
 193ئایەتی 

وَاَن إاِلَّ لََعَ كـوَن فِتمَنـٌة َويَ كـَحـىَّ الَ تَ  َوقَاتِلُوُهمم ( 113) وَن ادِلیـُن هّلِلِ فَـإِِن انَتَهـوام فَـالَ ُعـدم
الِِميَ   الظَّ
درێژی ا  دڕکەنە ساەر و شاەڕتا  دڕگەڵ دڕکە  و بە گاژوودا دێان. ئەوانەی دڕساتبیانکوژن 

ە گژتاندا بێن، وازیا  لێ ێ و ناتوانن جارێکی دی بڕ بدڕ ێتاکوو بەردڕس یا  دڕکە  و ەێزیا  ل

مەەێنن تاکوو کار دڕگاتە ئەو جێگایە: ئایین ەەر ئایینی خودا دڕبێت و تەنیا ناوی خاودا دڕباێ 

بەرداری کاردار و ئاکاریاا  باوو  و دڕدرڕوشێ ەوڕ. ئەگەر ئەوا  وازیا  لە شاەڕ ەێناا و دڕس

ایەتی ەەر دڕگەڵ زاڵاام  ئێوڕش وازیا  لێ بێنن و دوژمنایەتییا  مەکە ، چونکە شەڕ و دوژمن

 ڕڕوایە و دڕبێ بکرێ.

 ئامانجەکانی جیهاد

واتە دەگەڵیـان شـەڕ بـکەن و وازیـان لـێ مەهێـنن و  وَن فِتْنَةٌ كَحىَّ ََل تَ ئەو  تێڕوانین:

بەرداریان مەبن تا ئەوزاع دەگاتە ئەو جێگایە هەموو کەس بە تەواوی ئازادی و سەربەستی دەس

پێویستێکی ئاینی و کۆمەڵیەتی خۆی بەجـێ بێنـێ بەبـێ تـرس و خۆی دەتوانێ هەموو جۆرە 

دەستییان کرد و وازیان لە خراپەکاری هێنا، تازە بـۆ لەرز و گاڵتە پێ کردن. جا ئەگەر ئەوان پێه

دوژمنایەتی نابن و ئێـوەش وازیـان لـێ بێـنن. و هەروا خراپەکاریەکەشـیان مەخەنەوە بیـر و بە 

 چاویاندا مەدەنەوە. 

ە تێکۆشان دەبێ بۆ ڕەزایەتی خودا بێ و دامەزراندنی باوەڕی تەوحید، جـا بـۆیە جیهاد وات

گومانە تا دەبێ مەیدانی بۆ وەڕازێنی تاکوو تەوحید دێتە ڕوو و جێگیر دەبێ. دەیجا خۆ ئەوە بێ

فیتنە هەبێ و بازاڕی شیرک دە ناو کۆمەڵدا هەبێ، تەوحید ناکرێ و ناتوانێ ببێ. جا بۆیە دەبـێ 

وانە کۆ کرێتەوە تاکوو بازاڕی تەوحید بێتە ڕوو. دە واقیعـدا سـێ ئامـانج دە جیهـاددا بازاڕی ئە

 دەبێ هەبێ و یاسایەتی ئەو سێ هەدەفەش ئەوانەن:

 پەرستی و فیتنەگێڕی. نەمانی شیرک و بت9

 درێژی. بەرگری لە زوڵم و تەجاوز و دەس3
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 . پارازتنی مافی ئازادی و سەربەخۆیی.2

ی ئایینی وەحی ئاسامنی کە پایەی لە سەر ئەق  و شـعوور و مەنتـق و بە کوردی و بە کورت

ئەخالقە دەستووری تەئکیدی لە سەر ئەوەیە: دەبێ بە هەموو هێز و تواناوە بەرەنگاری یاغیان و 

ســەرەڕۆیان واتە )طــاغوت و جبــت و مرتفــین( ببــنەوە چــونکە ئەوانە بــنب، مــافی ئــازادی و 

ئەوانە نەمان، ئازادی و سـەربەخۆیی شـین دەبـێ و دێـتە  سەربەستی ناڕوێ و شین نابێ. کاتێ

ـــل و مـــافخوراوانن. و ئەوانەی ئەو  ـــن هەژار و ژێرچەپـــۆک و دی ڕوو. ئەوانەی ئەوە دەزان

یاسایەشــیان قــووت داوە و حاشــای لــێ دەکەن زاڵــم و زۆردار و م هــوڕ و ســەرەڕۆن، ئەگەر 

دەسـتەکان نە متاشای حـاڵی نەتەوە بنبینادەتانهەوێ باوەڕ کەن بەو واقیعەتە، بە چاوێکی حەق

 کەن.

جیهاد کەلیمەیەکی زۆر پیرۆز و پڕمانایە: واتە تێکۆشان و بەربەرەکـانی دەگەڵ ئەو هێـز و 

و دە حەولی نەمـان و لە ئینسان دەگرن چینانەی کە ڕێی ژین و حەیات و کەڕامەت و نامووس 

ە پیـرۆزەی جیهـادی ڕانـاوە چـونکە ، جا بۆیە ئایینی ئیالهـی ئەو کەلـیمتیی ئینسانەبڕ کردنبن

نیشانەی حەیاتی سەربەخۆی هەموو خاوەن حەیاتێکە و یاسایەکی عموومی و گشتی عـالەمی 

تی ئەوانە بۆ بەقایان دە گۆڵ و دار و دەوەن، تەواوی حەیاهەستییە وەک ئینسان و حەیوان و گیاو 

و بەرەنگـارییە مـافی گژ کەند و کۆسسی سەر ڕێی ژیان و بوونیـان دەبـێ ڕاچـن و ڕادەچـن. ئە

نــابوود و  یشتییە هەرکەس خــۆی لەو مــافە وەدوور خــا و هەڵوێــرێ، ئەوە بــوونەوەرێکســـر 

 زەرەراویە، نەمانی قازانجرتە بۆ کۆمەڵ لە مانی.

 هێندێک لە ئامانجەکانی جیهاد

 . هەڵکردن و پارازتنی ئاڵی ئەڵاڵ. ئازادی و ئەمنیەت، ڕاگرتنی عیززەتی ئیسالم9

 ری لە خاک و نیشتامن و کلتووری نەتەوە. پارێزگا3

. پارازتن و ڕێزدانان بۆ ئایین و فەرهەنگی نەتەوە. شەڕ وبەربەرەکـانی بـۆ داگیـر کردنـی 2

 خاک و وڵتی غەیر و خۆ داسەپاندن بە سەر خەڵکدا نە جیهادە و نە ڕەوایە.

لەم نە جیهادە . تەجاوەز و وێران کردنی وڵتی غەیر و هەڵسەڕتاندنی ماف و فەرهەنگی عا1

 و نە ڕەوایە.

. تۆبزیگەری و زۆری بۆ تەسلیم بـوون و ژێـر خسـتنی عـالەم و نەتەوە نە جیهـادە و نە 5

 ڕەوایە.
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. سەلبی عەقیدە و باوەڕ لە خەڵک و مل پـێ دانەوانـدن و ڕاکێشـانی بـۆ الی عەقیـدە و 9

ََل کـووم دەکـا: باوەڕی خۆت نە جیهادە و نە ڕەوایە. چونکە قورئـان بە ئاشـکرایی ئەوە مەح
بە زۆر مل پێدانەواندنی عالەم لە ئایینی پیـرۆزی ئاسـامنیدا نیـیە و بە  (250)بقا:ە:  َراَه ِِف ادِلیِن كإِ 

 ڕەوا نەزاندراوە.

رِْض  كَولَْو َشاء َربُّ دەفەرموێ:  11. دە سووڕەی یونسدا ئایەتی 7
َ
يًعا كُّ آلَمَن َمن ِِف األ ُهْم ََجِ

نَت تُ 
َ
فَأ
َ
ِمِنَّي كاَس َحىَّ یَ ِرُه اَلَّ كأ ْْ ئەی پێغەمابەر ئەگەر خاودای تاۆ بیویسا ایە ساەرجەم  ونُـواْ ُمـ

بااوڕڕی و خراپەیاا  دانیش ووانی سەر زڕوی بە جارێک ئیامنیا  دڕەێنا و وای دڕسازاند  ەێاز و بیاری بێ

ەر خـودا لە سـشتی ئینسـانی دەچـوونە دەرێ. بەڵم ســر ئەو کاتە دەبـوونە فریشـتە لە نەبوایە. 

ئەساسی ڕاز و حیکمەتی خۆی ئەوەی نەویستووە بەڵکوو خودا هۆش و سەلیقەی جۆراوجـۆر 

و ئیختیاریشی دەگەڵ داوەتێ، تاکوو بە پێی سەلیقە و ئیختیاری خۆی ڕێگـای ئـاین و بـاوەڕی 

ڕا باسی هەموو الیەکی ژیان و ئەقیدە و باوەڕی خۆی هەڵبژێرێ پاش ئەوەی کە لە پێغەمبەرکان

جا ئەوەی خـوار و خـێچ و خـراپ دەڕوا لە سـەفەرەکەیدا لە ئـاخری سـەفەرەکەیدا پێ گەیوە. 

 تووشی خراپە دەبێ.

ئەی پێغەمبەر! مەگەر تۆ دەتهەوێ زۆری لە خەڵک بکەی و ناچاریـان بـکەی تـا ڕێگـای 

گومان ئیامنی بەزۆری نە ئیامنە نە ئیفتیخارە نە خاوەن سـزا ڕاست بگرنە بەر و ئیامنێ بێنن؟ بێ

 شە، کورد کوتەنی: بە زۆر لەش پیس نابێ.و پادا

ئەقڵ و شعوور هەن دەڵێن: ئیسالم ئایینێکە کە بەزۆری نێـزە و گومان کینە لە دڵن و بێبێ

شمشیر هاتووە و خۆی بە سەر وڵتدا داسەپاندووە. ئەوانە زڕە ئینسانن. سەیرکە ژیـر و زانایـان 

ێژووی خەباتگێڕانی دنیا و فاتیحـانی گۆستاو لۆبۆن فەیلەسووفێکی فەڕانسەوی دەڵێ چی؟: م

بەخشــین و کەڕامەت پارازتنــدا نــاگەنە خەبــاتی مێــژووی ئــایینی وڵت دە عەداڵەت و شەرەف

ئاسامنی لەمەڕ عەداڵەت و ڕێزداری لە ئینسان. ئەوانەی ئەوە چاو ناکەن چاوەی ئەقـڵ و بیـر و 

 هەست و شعووریان کوێرە.

ی 910ینی وەحی واتە ئایینی ئیسالم ئینسـافانە ئـایەتی بەراوەرد لە ئایدەبێ کینەلەدڵنی بێ

یـَن ُيَقـاتِلُونَ سووڕەی بەقەرە هەڵسەنگێنن:  ِ نەهـی لە  ْم َوََل َتْعتَـُدواْ كَوقَاتِلُواْ ِِف َسِبيِل اّلِل اَّلَّ

: شەڕکەرانی ئیسالم واتە موجاهید، دەبێ لە شەڕدا لە کوشـتنی ایەمان وز بەەزێدەڕەوی و تەجاو 

نداڵن و زانایان و پیران و ئەو کەسانەی کە هیچ نەقشێکیان دە شەڕدا نییە، خۆ بسـارێزن ژنان و م
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تاوانن و هیچ هێز و تینێکـیه نـادەن بە شـەڕ، دەبـێ دووری بکـرێ لە ئـازار چونکە ئەوانە بێ

 دانیشیان، ئەوە یاسای وەحی ئاسامنی بۆ شەڕکەرانی ئیسالم بە ناوی موجاهید.

ە یەکێــک لە لکــوڕی عــومەر گۆیــا حەزرەتــی ڕەســوول  یدوڵاڵ لە زاری عەبــ وەدەگێــڕنە

غەزاکانی ئیسالمدا جەنازەی ژنێکی کوژراوی دی و چـاوی لـێ کـرد زۆر تێکچـوو و خەفەت 

دایگرت. چۆوە سەر تەپۆڵکەیەکی بەرز هاواری کردە یـاران و شـەڕکەرانی ئیسـالم فەرمـووی: 

دا دەکەن! وا بــکەن خــودا لەو ئەی ئەو کەســانەی شــەڕ بــۆ ئــایینی خــودا و بەرزی دینــی خــو 

شەڕکردنەتان ڕازی بێ. واتە خۆتان لە کوشتنی ژن و منداڵ و پیر و حەیـوان و پاتـاڵ بسـارێزن. 

ئەوەیە جیهادی ئایینی. ئەدێرەدایە وەرگرتنی قەبـاڵە و میـداڵی شـەهادەت. نەک ئـاور دە وڵت 

گونـاە و خەڵکـی تی بێبەردان و چاندنی مـین لە وڵتـی ئیسـالم بـۆ لە نـاوبردنی مەڕ و مـاڵ 

 کەڵەزەری.کاسبکار. بەوە ناکوترێ جیهادی ئایینی، بەڵکە پێی دەکوترێ 

َوإِْن َ،َقبْـتُْم ی سـووڕەی نەحـل بـێ: 939جیهاد دەبێ لە سەر ئەساسی بنچینەی ئایەتی 
ابِريَن  ُتْم لَُهَو َخرْيٌ لِلصَّ کاتێ ویستت سزا بـدەی بە تاوانبـار  َفَعاقِبُواْ بِِمثِْل َما ُعوقِبْتُم بِِه َولَِِئ َصََبْ

بەو ئەندازە سزای بدە سزای داوێ. دە بڕوانە موسـوڵامن لە سـیامی ئەو ئـایەتە و جـا خەڵـک 

بخنکێنە و بە داریدا کە! یان وڵت گڕدە بە ئاگر و حەیوانات و ئاژەڵ بکوژە. چاوڕەوانی ڕۆژی 

  ئاخر بە!

نکە تەفســیرە کــارەکەم نە شــەرع، هەچەن نەمدەویســت بە باســەکە ئــاوا درێــژە بــدەم چــو 

جیهادیه بەشێکە لە شەرع، بەڵم ئەوزاعی نابەشەرعی ئەوڕۆ لە بن ئاڵی )الاله اال الله محمد 

 اللە( دەڕوا و خەڵکی پێ فریو دەدرێ، هانی دام کە ئەو ڕاستییە ڕاگەیێنم.رسول

 باسێک لە سەر مانگە حەرامەکان

خودای تەعاال ڕێز و حـورمەتی کەعـبەی سـفاریه تا ئێرە وا بزانم باسامن لەوەی کرد کە 

باوەڕانی مەککە و دەوروبەر دە ناو کەعـبەدا کرد بەو جۆرە کە نابێ شەڕی تێدا بکرێ، مەگەر بێ

شـکێنی بە شەڕتان پێ بفرۆشن، ئەوکات شەڕیان دەگەڵ بکەن و ئـانگژای بـن نـابێتە حورمەت

و بۆ بکا انە ڕێز و حورمەتی ئەو مانگڕێزی. ئەوجار خودای حەکیم دەیهەوێ باسی کەعبە و بێ

القعـدە، تێدا بە حەرام داندراوە لە الیەن خـوداوە مانگەکـانیه ئەوانەن: ذی انکە شەڕ و هەرای

ەدا بە حەرام داناوە بە پێی داوا انالحجة، محرم، رجب. خودای تەعاال شەڕی دەو چوار مانگذی
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ی بەقەرەدا ئامـاژەی وەال 939دە ئایەتی  و پاڕانەوەی حەزرەتی ئیرباهیم و ئیسامعیلی کوڕی کە

ْهلَُه ِمَن اثلََّمـَراِت َمـْن آَمـَن ِمـنُْهم بِـاّلِل کراوە: 
َ
ا آِمنًا َواْرُزْق أ َذا بََِلً ـَ  َوإِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم رَِب اْجَعْل َه

ئاارامیی و ئەمینای خودایە ئاساایش و حەزرەتی ئیرباهیم بە زمانی پاڕانەوە کوتی:  ... َواْْطَْوِم اآلِخرِ 

درێژی و دوژمنایەتی دوژمنانی بمارێزڕ. و ەەموو جۆرڕ بەروبوومێکیشای بخە ئەو شارڕ )مەککە( لە دڕست

باااۆ دانیشااا ووانی بڕڕخساااێنە و بەربێااانە و باااۆ ئەوانەش کە باوڕڕیاااا  بە تاااۆ و بە ڕۆژی دوایااای و بە 

 زیندووبوونەوڕ ەەیە.

الحجـة، محـرم، القعـدە، ذیذیمانگەی بۆ مەبەست و مەتڵەبی )حورمەت و ڕێزی چوار 

لُونَ ی بەقەرە تاکوو تێبگەی لە ڕێزداری ئەو چوار مانگە: 397رجب( بڕوانە لە ئایەتی 
َ
َعِن  كيَْسأ

ْهِر اْلََراِم قِتَال  ِفيِه قُْل قِتَاٌل ِفيِه  ِد اْلََراِم َوإِ كِبرٌي وََصدل َعن َسِبيِل اّلِل وَ كالشَّ ِِ ْهِلِه ْفٌر بِِه َوالَْمْس
َ
ْخَراُج أ

 
َ
لێت دڕپرسن دڕربارڕی ئەو مانگانەی کە شەڕیا  تێدا حەرام کراوڕ کە  ئەی پێغەمبەر ََبُ ِعنَد اّلِل كِمنُْه أ

بری ین لەو مانگانە )ذوالقردڕ، ذوالحجة، محرم، رج (، ئایا دروس ە شەڕیا  تێادا بکارێ؟ پێیاا  بڵاێ ئەی 

بااوڕڕ  دڕیاکە  لە نگانەدا ناڕڕوایە و خراپە. بەاڵم ئەوانەی کە بێپێغەمبەر بەو پرسیارکەرانە: شەڕ لەو ما

ڕێگرتن لە ئایینی خودا و شەریک دانا  بۆ خاودا و ڕێگاری موساوڵامنا  لە چوونیاا  باۆ حەج و عاومرڕ و 

دڕرکردنیا  لە شاری مەککە، الی خودا گەورڕترڕ لە شەڕ کرد  لەو مانگانەدا. ەەروا ئاازاردانی موساوڵامنە 

 ڕکا  بۆوڕی واز لە ئایینەکەیا  بێنن زۆر خرابرتڕ لە شەڕ کرد  لەو مانگانەدا.ەەژار 

کومتان شەڕ کردن لەو چوارمانگەدا کە قەدەغە کراوە و بە حەرام دانـدراوە لە سـەر زمـانی 

زانەکان. چونکە چوون بۆ حەج ڕایە بە کوتەی هێندێک لە قورئانحەزرەتی ئیباهیم و ئیسامعیل

الحـجە، محـرم(. القعـدە، ذیەج لەو سێ مـانگەی پێشـوودا دەبـێ واتە )ذیو گەڕانەوە لە ح

مانگی ڕەجەبیش کە لە ناوەڕاستی ساڵدایە واتە شەش مانگی دە پێشدایە، پێنجیش دە دوایەدایە، 

 کاروانچی و کاسب پشوویەکی حەسانەوەی تێدا بدەن. عالەمیبۆ ئەوەیە 
 

ەڕ تێـدا قەدەغە کراوەکـانن کە دە ئـایەتی ئەوجار دەچینە سەر باسەکە کە باسی مـانگە شـ

 دا بەیان کراون وڕاگەیێندراوە بە تەواوی.130
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َتَدى َعلَـيم ( 114) ُْ قَِصاٌص َفَمِن اعم ُُرَما
م
َرَاِم وَاْل

م
ِر اْل هم َرَاُم بِالشَّ

م
ُر اْل هم َتـُدوام َعلَيمـِه كالشَّ مم فَاعم

َتَدى َعلَيم  مُمتَِّقيَ  مم وَاتَُّقوام كبِِمثمِل َما اعم نَّ اهّللَّ َمَ  ال
َ
لَُموام أ  اهّللَّ وَاعم

دانەوەی شااەڕی ئەوانە و مااانگەدا کە شااەڕی تێاادا سەرامە بااۆ بەرپەرچ وشااەڕک دنی ئێااوە دە

ئێوەیە و شەڕ ک دنەتان دەو مانگەدا خۆتان لە شەڕی وان دەپارێزن. کاونکە دی ااع لە خاۆت و 
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 ڕەوا داندراوە. کیانی خۆت دە هەموو کات و سات و ئانێکدا بە

 شەڕ لە مانگە حەرامەکاندا

دیارە خودا لە ئایەکانی پێشوودا بە پێغەمـبەر و بە یـارانی فەرمـوو: ئەگەر سـەرانی مەکـکە 

هێنـانی عەمـرە، وەک لە پەیامنەکەیان شکاند و ڕێگایان نەدان بچنە ناو مـاڵی کەعـبە بـۆ بەجێ

کـردن؛ ئێـوەش دەس دانەنەوێـنن،  ساڵی پێشوودا لە سەری ڕێک کەوتبوون و شـەڕیان دەگەڵ

شەڕیان دەگەڵ بکەن و دەستیان لێ مەپارێزن؛ ئەگەرچی دە مـانگی حەرامیشـدا بـن و بەرگـی 

جا لە بەر ئەوە کەسێک و دەبەردایە بەرەو مەککەش دەچن کە نابێ شەڕی تێدا بکرێ. ئیحرامیش

ە دیفـاع لە نـامووس و دەستی دوژمنایەتی بۆ درێژن کردن دەستی بپەڕێنن، خودا دەگەڵ ئەوانەی

 کەڕامەتی خۆی دەکات.

دانی )حرمات( شتانێکن دروست نیە بکرێن وەک دزی و کوشنت، ڕێگری دە کاتی ئەنجـام

 حەج و عەمرەدا. 

 )قصاص( واتە تۆڵەستاندن و بەربەرەکانی ئەوانەی بە گژتدا دێن.

القعـدەی ذیمانگی حەرام بە مانگی حەرام یانی چـی؟ یـانی مـانگی  ئاوڕ وەسەر دانەوە:

القعـدەی پـارەکە کە ئێوەیـان تێـدا دانی عەمرە بە مانگی ذیئەوساڵ کەوا تێیدا دەچن بۆ ئەنجام

گێڕاوە و نەیانهشت عەمرە بکەن. ئەجار ئەوساڵ ئەگەر هات و ئەوان ئەوساڵ ڕێز و حورمەتیان 

ەڵتانـا، ئەوە هەم بۆ قەراردادیان و هەم بۆ مانگەکەیـان دانـا و شـەڕیان تێـدا هەڵنەگیرسـاند دەگ

ئێوەش هەم بۆ بەرگری لە شکاندنی پەیامن دەگەڵیان، هەم بۆ ڕێز و حورمەتی مانگەکە، شەڕی 

تێدا هەڵمەگیرسێنن دەگەڵیان، ئەمام ئەگەر هاتوو ئەوان هەم حورمەت و هەم پەیامنیان شـکاند 

و شـێوەیە )و و پێش کەوتن لەو کارەدا، ئێوەش پێیاندا دەن و بە توندی بەرپەرچیان بـدەنەوە، بە

الحرمات قصاص( واتە حورمەتیان گرتن حورمەتیـان بگـرن، حورمەتیـان نەگـرتن حورمەتیـان 

مەگرن. چونکە دە یاسادا هەموو ڕێز و حورمەتێـک لە سـەر ئەساسـی یەکسـانییە. دێـرەدا ئەوە 

دەرک دەکــرێ: دوژمــن بە چــی شــەڕت دەگەڵ بکــا، ئەتــۆش بەوەی دەگەڵ بــکە. نەک وەک 

دەسـت بە تەیـارە و مووشـەک و هێـز و بنڕۆ کە دە بەرابەر تفەنگی گەالنی بێباوەڕانی ئەوبێ

 دەسی پارازتن، واتە مێش و محانج هەچی وەبەر بێ.تۆپ و کاتیۆشا بە گژیاندا دێن بێ

ئەگەر بە چاوێکی دادگەرانە و ژیرانە و ئاقاڵنە سەیری ئەو یاسایەی ئایینی ئاسامنی بکـرێ 

و دیموکراسیانە دادەنوێندرێ. ئەو جـۆرە یاسـایە دە هـیچ ئـایین و سەر بۆ ئەو دەستوورە جوان 
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مەکتەب و یاسایەکی چاو ناکرێ و نەبیندراوە، بەڵکە تەنیا و تەینا دە مەکتەبی وەحی ئاسـامنیدا 

نەبێ، واتە قورئان. ئەگەر یەکێک بە شێوەی ڕەخنە و ئیحتیڕاز بڵێ: ئەدی بۆ دەڵێن و کوتراوە دە 

یش سەرچاوەکەی وەحی ئاسامنییە، ئەگەر یەکێـک بە ڕوومەتـی ڕاسـتیدا ئایینی عیسادا کە ئەو

زللەیەکی دا و پێیدا ماڵی، دەبێ ڕوومەتی چەپیشی بۆ ڕاگری لێیدا و پێیدا ماڵێ. ئە ئەو نەقڵە و 

بـۆ کەسـانێکە کە  ەبەڵـکە ئەو  ؟هەموو کات و هەموو کەس نەبـووە و نـابێ چی بۆڕووداوە بۆ 

اوی ژان و دەردی خـۆی، بـۆ زەوت نـابێ دەسـتێک دەوەشـێنێ لە دەستەڵتن لە تنافامن و بێ

یەکی گەورەی خاوەن دەستەڵت. دە بڕوانە لە مێژووی مەسیحیەکانی ڕۆژهەڵت و ڕۆژئاوا کە 

زۆر جار وا هەبووە لە سەر شـتێکی هـیچ و پـووچ شـارێکیان وێـران و خـاپوور کـردووە و بە 

ــان ت ــاو و پیرێژنی ــداڵ و پیرەپی ــاغی و هەزاران ژن و من ــووتاندووە وەک ی ــتووە و س ــدا کوش ێ

دەسـتەڵتی دەکەن، یەهـوود و مەسـیح کە بۆمبـا باوەڕەکانی ئێسـتێ کە دەگەڵ نەتەوەی بێبێ

سـەیرترە یـا شـاری ئەوە ئەتۆمەکەی هێرۆشیام سێسەدهەزار کەسی بە چـرکەیەک لە نـاو بـرد. 

ار ژن و منـداڵی لە نـاو هەز حەڵەبجەی کوردستانی عێراق بە یەک چرکەی بۆمبی شیمیایی پێنج

شـەرم نـاکەن ئەو  ە،هەتـایە ئاسـاری ئەو شـیمیایە لە نـاو نـاچێ. سـەرەڕای ئەو هەتا برد کە بۆ 

دەستەڵتدارانە بە گۆڤار و ڕۆژنامەکان ئایینی ئیسالم و زاتی پێغەمـبەر دەدەنە بەر تیـر و تـانەی 

شـەڕ و شـەڕخواز بـووە. ئەوانەی ئەوەی پێغەمبەر دەستووری شەڕی داوە، ئایینی ئیسـالم هەر 

 ئەوە ناڵێن و نابینن شەڕی ئیسالم بۆ دیفاع بووە.

بە پێی ئاداب و باوی ژیانی کۆمەڵیەتی دە ڕێی سەعادەتی کۆمەڵیەتی دەبێ گیانی شیرن 

ێ. جا لە سەر ئەو ئەساسە خودای رن و ماڵی خۆشەویست دە پێناو ژیان و حەسانەوەی کۆمەڵ ب

یەتەکان دەستووری شەڕ کردن و خۆبەخت کردنی دە پێناو پارازتنی تەعاال تا ئێرە بە وەسیلەی ئا

گیان و ماڵ و نامووسی ئینسانی ڕاگەیاند و فێری ئینسانی کرد. لێرە بەو الوە باسی بەخشـین و 

خەرج کردنی ماڵ و دارایی دەکا دە پێناو دین و ژیان و ئازادی و ئاسایشی جامعە. بـۆ تەئیـدی 

 ایەتی:ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئ
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یمِدی( 115)
َ
نِفُقوام ِِف َسبِيِل اهّلِل َوالَ تُلمُقوام بَِ

َ
لُ كوَأ ِسنِيَ كمم إَِى اََّّهم ِسُنوَام إِنَّ اهّللَّ ُُيُِب المُمحم حم

َ
 ِة وَأ

لە کاتی شەڕ و هەرا بەتاایبەتی دەکەد دوژمناان ساامان و ماڵتاان لە پێنااوی ڕێگاای خاودادا 

ن )بە هۆی خۆ ڕەزیل ک دن و ت پ بە سەر خۆدا باڕین( خۆتاان مەخەنە ببەخشن بە دەستی خۆتا

ژێ  باری ڕەزالەت و نابوودی. کونکە ئاوا دوژمان بە ساەرتاندا زاد دەبێات و دەتانخااتە داو و 
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دینەکەشتان شکستی دێنێ. پێویستە لە ساەرتان لە هەماوو  ەدەتانکوژێت و دیبتان دەکات ئەو 

ەن و کاکە بکەن، کونکە خودا ئەو کەسانەی خاۆش دەوێ کە کار و ک دەوەتان ڕوو دە کاکە ک

 شوێن کاری کاک دەکەون.

 ئیتفاق و بەخشیتەوە

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم پاش دەستووردان بە شەڕ لە پێناو ئایینی خودا ئەوجار 

نەختێـک ئەگەر بیـر  دادەستوور دەدا بە بەخشینی سامان و بەخت کردنـی دە ڕێـی ئەودا، دێـرە

وەک گیان شیرین و خۆشەویستە بۆیە خودای زانا  نوە ئەو هەستە دەکرێ کە ماڵ و سامابکرێتە

بەخشین دەدا. دێـرەدا دەبـێ ئـاوا بە هەوەڵ و ئاخر پاش دەستووری خۆبەشین دەستووری ماڵ

هەست پێ بکرێ ماڵ بەخشین دە ڕۆژی ئاوا سەختدا کە دوژمن دەرکـی پـێ گرتـی، هەر ئەوە 

، بەڵـکە دە پێشـدا دەبـێ بـدرێ بە چەک و چـۆڵ و وەسـیلەی شـەڕ بە نییە بدرێ بە بێنەوایـان

شێوەیەکی وا لە دوژمن کەمرت نەیەوە لە کەرەسەی شەڕدا. و ئاوڕدانەوەش وەسەر هەژاران لە بیر 

تان بە دەستی دوژمن بە هیالک دەدەن. ئەوەیە ۆ نەکرێ. ئەگەر ئاوا نەکرێ، ئەوە بە ئاشکرایی خ

یِْدیَوََل تُ کە خودا دەفەرموێ 
َ
واتە بە دەسـتی خۆتـان خۆتـان مەخەنە  ةِ كـْم إَِل الَّْهلُ كلُْقواْ بِأ

و لێ دەبڕێ. کەوایە لە هەر دەست و داوی دوژمن چونکە بە خەتەرو نادا و دەوکوژێ و چۆرتم

بارێکەوە بەزەییتان بەخۆودا بـێ بە کـردەوەی چـاک و بەراوەردی چـاک و ئیحتیـاتی چـاک و 

زان و گومـان خـودا چـاک و چـاکاک بۆ شـەڕ بێچر و حیلەزانی نیشانەشکێنی چاک و مەک

 ژیری خۆش دەوێ.

 )تهلکة( یانی چی؟

یِْدیلە سەر جوملەی 
َ
ومڕی تەفتـیش و تەفسـیرگەران مشـت ةِ كْم إَِل الَّْهلُ كَوََل تُلُْقواْ بِأ

 زۆرە: 

ی . هێنــدێک دەڵــێن: ئەو جــوملەیە دەگەڵ ئەوانەیەتــی هەچــی مــاڵ و ســامانی هەیەتــ1

 دەیبەخشێ و بۆخۆی ڕووت و ڕەجاڵ و برسی دادەمێنێ و بە هیالک دەچێ.

وچـۆڵ، بـێ . هێندێکی دیش دەڵێن: هەرچی داراییە ڕۆژی هەرا و شەڕ مەیدەن بە چەک9

 قووت و مووچە وەمێنی و شکست بخۆی و دوژمن داتپاچێ و بتگرێ. 

 دارایی بوو.نەزەری هەوەڵ ڕووی دە نەفسی نەفەقە بوو، نەزەری دوو ڕووی دە 
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ی سووڕەی فورقان بکرێ کە واژەی )انفقوا(ی تێدا بە کار بردووە، 43ئەگەر سەیری ئایەتی 

اش ئەو نەزەرە هەوەڵە تەئیـد ســر ی سـووڕە ئی93نەزەری ئەوەڵ پەسند دەکرێ، و هەروا ئایەتی 

 دەکا.

ــۆی 9 ــتە ه ــری کە ببێ ــوێنی و دلێ ــەڕێدا خۆن ــاوا داوە کە دە ش ــان ئ ــدێکیش نەزەری . هێن

دانە خۆی لێ بە دوور بگرە وەک خـۆ تەقانـدنەوە وەک ەناوچوونت بێ فایدەیە. خۆ بە هیالکل

لە دوژمن، هـاوار هەسـتا کە ئەوە خـۆی دا بە  وهاجر کە خۆی خستە ناو سەف و پۆلێیاری م

هیالک. گەرچی هێندێکیش کوتوویانە پێغەمبەر فەرموویەتی جێی بەهەشتە. چـونکە عیشـق و 

 یین ئەوەی ئەنجام داوە. بڕوانە تەفسیری کەبیر.ئەوینداری دین و ئا

: خودا دەستووری بە ئینفاق داوە، ئەمام بە شێوەی گشتی فەرمـوویەتی ئایـا چـۆنی ئیتفاق

بەراوەرد دەکەین؟ ئینفاقی گیان دە ڕێی خودادا وەیا ئینفاقی ماڵ دە ڕێی خودادا و یان هەردوکی 

 گیان و ماڵ؟

 چوون:زانایانی قورئان بە هەشت جۆری بۆ 

حـ یفە بـن »و « عبـاسابن»و « ابوایوب انصاری». ئینفاقی ماڵ و گیان مەنزوورە لە کن 1

 «سیامنی

 و هێندێکی دی.« براء بن عازب». تەنیا ئینفاقی ماڵ مەنزوورە لە کن 9

وپێکی. واتـا کە . هێندێک لەو بارەوە کوتوویانە ئینفاق واتە خەرجـی مـاڵ بەڵم بەڕێـک9

 ماڵیدا.بە هیالک دەی دە بێ هەمووی بدەی و خۆت 

. هێنــدێکیش کوتوویــانە ئینفــاق واتە جیهــاد ئەمــام خــۆت نەدەی بە هــیالک واتە خــۆ 0

 مەتەقێنەوە

 افێک کە هۆی هیالکەتەسـر . هێندێکیش کوتوویانە ئینفاق واتە خەرجی ماڵ خاڵی لە ئی1

 ی. هێندێکیش کوتوویانە ئینفاق واتە گیان و ماڵ بەخشین دە پێناو ئازاد4

. هێندێکیش کوتوویانە ئینفاق واتە ماڵ و گیان بەخشـین چـونکە ئینفـاق بە گشـتی نـاو 3

 براوە.

. هێنــدێکیش کوتوویــانە ئینفــاق واتە بەربەرەکــانی دوژمــن کە فەڕزە، بەڵم خــۆت 3

 مەتەقێنەوە.

بە هەر حاڵ، جیهاد و ئینفـاق دە ئـایینی ئیسـالمدا زۆر گەورە و بەرچـاوە بەڵم هەردووی 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

و ئینفاق خاوەنی شەرت و شـەرایتی زۆرە و دەسـتووراتی گەورەن. بـۆ منـوونە شـەڕ و جیهاد 

کوشتار لێی سەخترت و وەحشەتناکرت نییە، بەڵم دە کـاتی تـایبەت و هەدەفـدا نەبـێ نـابێ. ئەو 

کاتەش دوژمن تەمای ماف و کەڕامەت و خاک و نیشتامنت تێکا و هجوومت کاتە سەر. دەبێ 

یدانە بە گیان و بە ماڵ، ئەگەر وا نەکەی و ملی دانەوێنـی و سـوارت لێی وەدەست بێی، موجاه

، 0ج« تبیـین الفرقـان»بێ، ئەوە نە ئینسانی نە خاوەن ئیامنی. بۆ زێدە زانین بڕوانە لە تەفسـیری 

 .139الپەڕەی 

دانە، خۆ وەک کوتوویانە خۆ بە هیالک (ةِ كإَِل الَّْهلُ هێندێک ڕا و بۆچوونیان لە جوملەی )

دان بە هاواڵنی. وا نییە. ندنەوە بۆ دوژمن تۆقاندن و بەزاندن و هەروا غیرەت و شەجاعەتتەقا

بەڵکە ئەوپەڕی شەجاعەت و جورئەتە بۆ دوژمن بەزاندن و هەروەک حەزرەتی ئەبووئەیووب لە 

جەریانی پیاوێکی موسوڵامن کە هێرشی کردە سەر لەشکری ڕۆمیەکان و خۆی خستە ناویان و 

(. ئەو حەزرەتە ةِ كـإَِل الَّْهلُ وژرا، زۆران کوتیان بە هیالک چوو بە پێی ئەو ئایەتە )تۆقاندنی و ک

فەرمووی مانای ئەو ئایەتە وا نییە وەک ئەوانە کوتوویانە، بەڵـکە مانـای ئـاوایە: هەرکەس لەبەر 

دانە. نەک فیداکاری و گیان بەخت کردن لە جیهاد و شەڕ هەڵێ ڕۆژی شەڕ، ئەوە خۆ بە هیالک

ێناو بەزاندن و تۆقاندنی دوژمن. هەچەن باسەکە زۆر ئەساسی حەساسە، بەڵم ئەوەنـدە بەسـە پ

 بۆ ئەوانەی بە بەراوەرد و لێزانن.

دا پرسیار لە پێغەمبەر کـرا لە بـابەت مـانگی 133دیارە وەک ئاگادارین و دەزانین لە ئایەتی 

ا نییە. دیارە لەو بارەشـەوە وڵمـی کە بۆچی ئاوا باریکە و ناتەواوە و لە شەوەکانی دیدا و « نوێ»

تەواو و قانیعامن وەرگرتەوە و پرسیارکەران کە بەڵێ ئەو مانگە نوێیانە نیشانەی سنووردار کردنی 

کات و زەمـانن بـۆ هەمـوو ئـیش و کارێـک وەک مانگەکـانی ڕەمەزان و حەج، دیـارە مـانگی 

ە و تەڵق و تـازیە و .. انگی ڕەمەزان دێ. هەروا تەواوی ئەوقاتەکـانی عیـددمـ حەجیش دوای

 .ِِهَ َمَواِقيُت لِلنَّاِس هەموو بە مانگێ دیاری دەکرێن 

وا هەڵکەوت حەزرەتی پێغەمبەر لەو سەردەمی مانگی حەجدا ئیحرامی دابەست بە عومرە 

باوەڕەکانی شاری مەککە گێڕایانەوە بەو مەرجە کە لە ساڵی داهاتوودا و لە حودەیبی، کەچی بێ

رە و بەرگری لێ نەکەن. وا هەڵکەوت ساڵ ڕۆیی و سـاڵی قەرارداد، کە دەبـووە بچێتەوە بۆ عوم

ساڵی دوایە، داهات. پێغەمبەر و یـارانی خەریکـی ئەنجـامی سـەفەری عـومرە بـوون کەچـی 

هاواڵنی لەوە دەترسان کە بێ باوەڕانی مەککە بە گژیاندا بێن و ئەوانیش لە بەر حورمەتی کەعبە 
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جا ئەدێرەدا خودای ئاگـاداری هەسـتی دڵن بـۆ وەی ئەو تـرس و  هیچیان دەگەڵ پێ نەکرێن.

کە ڕێـی شـەڕ و بەربەرەکـانی پـێ دان لە کـاتی شـەڕ پـێ  131دڵەڕاوکەیان نەمێنێ ئەو ئایەتی 

باوەڕان و هەروا ئەو ئایەتانەی کە دە باسی شەڕ دە مسجدالحرامدان هاتنە خـوارێ فرۆشتنی بێ

 .130ا هەت 131و دابەزین، وەک ئایەتەکانی 

، خودا هاتە سەر باسی حەج و بڕێک لە داب و دەسـتوور خوداجا پاش ئەو ئاگاداریانەی 

 :134و ئەحکامەکانی، بۆ ئەو ڕاستیەش دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 
 196ئایەتی 

ِي ( 116) َتيمَسَ ِمـَن المَهـدم ُتمم َفَما اسم َِصم حم
ُ
َرةَ هّلِلِ فَإِنم أ َجَّ وَالمُعمم

م
تُِموام اْل

َ
مم كَوالَ ََتملُِقـوام ُرُؤوَسـوَأ

ُي َُمِلَُّه َفَمن  وم كَن ِمناكَحىَّ َيبملَُغ المَهدم
َ
یَـٌة ِمـن ِصـَياٍم أ ِسـِه فَِفدم

م
ًذى ِمـن رَّأ

َ
وم بِـِه أ

َ
ِريضـاً أ م مَّ

وم نُسُ 
َ
َتيمَسَ ِمنَ  كَصَدقٍَة أ َِج َفَما اسم

م
َرةِ إَِى اْل ِمنُتمم َفَمن َتَمتََّ  بِالمُعمم

َ
مم َلِـدم  فَإَِذا أ

ِي َفَمـن لَـّ المَهدم
ُتمم تِلم  َِج وََسبمَعٍة إَِذا رََجعم

م
یَّاٍم ِِف اْل

َ
ـٌة  كفَِصَياُم ْاَلَِْة أ مم یَ  كِملَـٌة َذلِـاكَعَشَ لُـُه كـلَِمـن لَـّ هم

َ
نم أ

ِدیُد المِعَقاِب ـَحاِض  ََ نَّ اهّللَّ 
َ
لَُموام أ َرَاِم وَاتَُّقوام اهّللَّ وَاعم

م
ِجِد اْل  رِي المَمسم

ج و  عەم ەکانتان بە تەواوی بۆ خودا بەجێ بێنن ئەکەر لە کاتی سەج ک دندا دوژمن ڕێگای سە

لااێ کاا تن و دەورەی دان نەیانهێشاات سەج و عەماا ە بەجااێ بێاانن، ئیح امەکانتااان بشااکێنن و 

هەرکیتااان بااۆ هەڵسااووڕا لە سەیااوان و مەڕ و مااااڵت باایکەنە ەوربااانی لەوێ، بەاڵم ئیحاا ام 

ەتاشن، تا ەوربانیەکان دەکەنە جێگای خۆیان و ساەریان دەباڕێن. ئەکەر مەشکێنن و سەرتان م

هاتوو یەکێکتان نەخۆش کەوت و یا سەری تووشی نەخۆشی هات و تاشای، ئەوە پێویساتە لە 

سەری فدیە بدا جا فدیەکە چ توانی ڕۆژوو بگ ێ یا سەیوان سەربڕێ. کاتێ کەوتنە ئاساایش و 

الکاوو و ڕەوی، یاا هەر لە ئاسایشادا باوون، کەساێک ئەمنیەت واتە ت سی پەالماری دوژمان 

عەم ەی ک د و پاشان ئیح امەکەی شکاند، کێ ەی کا د لەو شاتانەی دە ئیح امادا لێای ەەدە ە 

بوون، ئینجا ویستی ئیح ام دابەساتێتەوە و سەج بەجاێ بێناێ، دەباێ هەکای باۆ هەڵساووڕا و 

ساتی نەڕۆیای لەباتاان باا ساێ بوو و دەدەستی کەوت لە پاتاد سەری بڕێ، و هەرکەپ نەشی

ڕۆژ ڕۆژوو بگاا ێ هەر لە کاااتی سەج ک دناادا. سەوت ڕۆژیااش کە کەڕاوە ماااڵێ. تاااکوو 

ڕۆژووەکان بە سێ ڕۆژی ماڵی کەعبە و بە سەوت ڕۆژی ماڵی خاۆی دەبانە دە ڕۆژ  ڕۆژووی 

تەواو. ئەو دابە بۆ کەسانێکە کە نیشتەجێی شاری مەکە و دەوروبەری مەکە نەبن. بسسان لە 

 خودا و یاسای خودا بپارێزن کونکە خودا بەڕاستی سزادەرێکی توندوتی ە.

 پێتج پایەکانی حەج

حەج و عەمرەتان کە داگیرساند بە هۆی ئیحـرام واجـبە  تێڕوانین و ئاوڕێکی بەرجەوەندانە:



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

تەواویان بکەن و بە پێی ڕیز کردنی پایەکانی ئیسالم کە بریتین لە: شهادتین، نـوێژ پێـنج کەڕەت 

شەو و ڕۆژدا، ڕۆژوو، زەکات، حەج. حەج دەکەوێتە پایەی پێنج، وێدەچێ حەج کە کراوەتە دە 

 پایەی پێنج، هۆیەکەی ئەوە بێ کە لە تەواوی تەمەنا یەک جار واجب بێ.

 حەج کە بۆخۆی پێنجەمین پایەی ئیسالمە، بۆخۆشی خاوەنی پێنج پایەیە:

 . ئیحرام بەسنت لە کاتی خۆی و شوێنەکانی خۆی1

 ێستان لە کێوی عارەفات. و 9

 کەڕەت 3دان بە دەوری ماڵی کەعبە . خول9

 جاران 3. هاتن و چوون دە بەینی سەفا و مەروە 0

 . ئیحرام شکاندن بە سەرتاشین یا کورت کردنەوە1

ئەمام ئەگەر هاتوو مانیعێکی شەرعی وەک شەڕ و دەرگیری یا نەخۆشـی یـا لە پـێ بـوون 

بێ و یا لە شوێنێکی دیـدا بـێ، جـا ئەو مـانیعەش لە الیەن دەرکی پێ گرتن دە شاری مەککەدا 

باوەڕانیەوە بێ و یا لە الیەن موسوڵامنانەوە بێ، جا لە پێش دابەستنی وێستانی عەرەفە دابـێ بێ

یاکوو لە پێش وێستانی عارەفەدا بێ، ئەوانە هەموویان دەبوونە هۆی بەرگری و مـانیعێکی تەواو 

و بشـکێنن. و لە بـاتی ئەو ئیحـرام انشـکێنن واتە ئیحرامەکـانلە تەواو کردنی حەج و عەمـرە بی

شکاندنە هەچەن بە هۆی مانیعێکی شەرعیش بووە و بووبێ، بە ئەندازەی دەست ڕۆیشـتنتان و 

بە پێی بۆ هەڵسووڕان بۆتان بە ناوی قوربانی، سەر بڕن لە وشـرت، لە گـا، لە مەڕ، لە بـزن. واتە 

. یانی مەڕ یا بزن هەر بۆ یەک نەفەر دەبێ و وشرت و گـا بـۆ لەوانەی یاسای قوربانی بیانگرێتەوە

حەوت کەس دەبــێ. جــا لە هەر زەمانێکــدا ڕێــی حەجتــان لــێ گیــرا و لە هەر کــوێ بــێ ئەو 

 و بکەن هەروەک پێغەمبەر و یارانی لە حودەیبیە کردیان.قەدەغەیە، لەو شوێنەدا قوربانیەکان

ە هەروەک ئیحرام دابەسـنت بـۆ حەج و عـومرە با ئەوەندەش نەقرتێنین: یاسای ئایین وادیار 

نیشانەی چوونە ناو حەج و عومرە سەرتاشین و موو هەڵپەرتاوتنیشی گێڕاوە بە نیشانەی  ەراوە بک

ْم َحـىَّ َيبْلُـَ  كالَْهْدِي َوََل َِتِْلُقواْ ُرُؤوَس خاریج بوون لە حەج و عومرە. ئەوە بە پێی ئیشاراتی 
 نیازی بە زانینی ئادابی حەج و عەمرەیە لەوە زیاتر بچێتە ماڵە شەرع. کەسێک الَْهْدُي حَمِلَّهُ 

دانیشتوانی شاری مەککە لە یاسای کوتراو ئەو جیاوازیەیان بۆ داندراوە: ئەوان هەر لە نـاو 

شاری مەککەدا ئیحرام دادەبەسـنت بە حەج و عەمـرە واتە دەگەڵ حەجەکەدا عەمرەکەشـیان بـۆ 

 وان فیدیەیان لە سەر نییە چونکە تەمەتوعیان بۆ نییە.بەجێ دەبێ. ئەدێتە جێ و جێ
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بوون و نەبوونی عەمرەدا ڕا و بۆچوونی زانایانی ئـایینی زۆرە و هەیە. ئەگەرچـی لە واجب

ئەو جەریانانە دڵەڕاوکێ دەخەنە ناو عەقیدە و باوەڕەوە بەڵم تازە هاتووە. شـافعی دەڵـێ واجـبە 

حەج، عەمرەی بەجێ هێناوە، ئەگەر عەمرە واجب نەبایە هێنانی بەو دەلیلە پێغەمبەر پێش بەجێ

 وای نەدەکرد واتە حەجی دەکرد لە پێشدا چونکە واجب لە پێشەوەن.

غەیری شافعی کوتوویانە واجب نیـیە بەو دەلـیلە کە کـابرایەکی عەرەب پرسـیاری کـرد لە 

وی: نـوێژ، پێغەمبەر پایەکان و واجبەکانی ئیسالم چـن و چەنـدن؟ حەزرەت لە وڵمـدا فەرمـو 

زەکات، حەج، ڕۆژوو. عەرەبە کوتی یا پێغەمبەر! لەوانە زیـاتر نین؟فەرمـووی: نەخێـر، مەگەر 

وخواسە ئەوەیـان لـێ پرسـی بە کـورتی دەبـنە چەن سوننەت. یارانی ڕەسوول لە سەر ئەو باس

الّ اللُّه ـ و أنَّ بُِنَي االسالُم َعلَی الَخمِس: شهادُ، أن ال الَه ائەرکانی ئیسالم؟ پێغەمبەر فەرمووی: 

 محمداى رسوُل اللِه و إقام الّصلو، و إیتاء الزکو، و صوم رمضان و حّج البیت. 

ال؛ و إن دووبارە یەکی دیکە لە پێغەمبەری پرسی عەمرە واجبە یـان سـوننەت؟ فەرمـووی: 

ٌع.  هەر پێغەمبەر فەرمووی: تَعتَمر َخیٌر لََک.  :ی کەبی:(.)تەرسیالَحج  جهاٌد و العمرُ، تَطَو 

تەواوکەری  917ڕا دەردەکەوێ، ئـایەتی 917و  919هەروەک لە سیام و مانـای ئایەتەکـانی 

ە. جا لە سەر ئەو ئەساس و یاسایە پێویسـتە هەچـی زووتـرە واتە 919بەشێک لە سیامی ئایەتی 

 ی بێنینە پاڵ بۆوەی بە چاکی لە سـەر و بنـی917، ئایەتی 919دوور نەکەوتووینەتەوە لە ئایەتی 

 کاروباری یاسای حە  تێبگەین و حاڵی بین.
 197ئایەتی 

َـِج ( 197)
م
َْ َوالَ ِجـَداَل ِِف اْل َجَّ فاَلَ َرفََش َوالَ فُُسـو

م
ٌْ َفَمن فََرَض فِيِهنَّ اْل لُوَما عم ُهٌر مَّ َم

َ
َُج أ
م
اْل

َ الزَّ  ُه اهّلُل َوتََزوَُّدوام فَإِنَّ َخريم لَمم ٍ َيعم
َعلُوام ِمنم َخريم َاِب َوَما َتفم ِلم

َ
ِِل األ وم

ُ
َوى وَاتَُّقوِن یَا أ  اِد اََّّقم

ک اودا دێتە جێ کە ئەوانەی دادەبساو دانی سەج لە کەند مانگێکی دیاریهاتن و ئەنجامبەجێ

ئیح امی سەجیان لەو کەند مانگانەدا لە ساەر خۆیاان بە پێویسات دادەناێن. باا زۆر بە کااکی 

سەجادانە، باا نەکانە الی ژنانیاان، و لە یاساای سەج  بزانن و ئاکاادار وەبان. لە کاتێکادا کە لە

دەرنەکن. کێشە و هەرا و ەڕە و دەمەەاڵێ نەیێنە ڕوو کونکە بە خات ی کەعبە وماانگی سەج و 

ئەو وەزی ە بەن ب و کەورەیە، ئەوانە ەەدە ە ک اون. هەر کاارێکی کااک و خێا  باکەن خاودا 

ڵگ ن، کات ین تێشاووش تا پ لە خاودا و ئاکاداریەتی، باری تێشوو بۆ کاتی خۆی داک ن و هە

ئەکەر دە باوەڕتانادا ڕاساو و »پارێزکارییە. جا کەوایە ئەی خاوەنی هەست و ئەەڵ و شعوور، 

 تەنیا لە من بسسن.« ڕاست دەکەن
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 وڕەسمەکانی حەجکات و ڕ 

لە دەورانی حەزرەتی ئیباهیمی خەلیلەوە تـاکوو دێـتە  پوختەی مەبەست لەو ئایەتە پیرۆزە:

ئەوڕۆ ئەو مانگانەی کە حەجیان تێـدا دەکـرێ مانگـانێکی ئاشـکرا ژمـردەن، وەک مانگەکـانی 

حەججە، نە واتە لەو ماوەیەدا ئیحـرام بـۆ حەج دادەبەسـرتێ کەوایە هەر شەواڵ، زیقەعدە، زی

کەسێک لەو مانگانەدا حەجی لە سەر خۆ بە الزم گێڕا واتە ئیحرامی بـۆ حەج دابەسـت، نـابێ 

و نابێ هەروا دەمەقاڵێ بکا و نابێ کـاری خـراب بکـا لەو کاتـانەدا بەتـایبەتی.  بچێتە الی ژنی

چونکە ئەوە بە خەیـاڵ پشـت لە خـراپە و ڕوو لە چـاکەیە، لەو حەجەدا ئەنجـامی دەدا. دیـارە 

خودای زانا بە هەموو زاهیر و شاراوەیەک هەچی بیکەن و دە ناو دڵداش بیهێنن و بیبەن دەزانێ 

 و ئاگای لێیە.

حەجـجەدا حەج بەڕێـوە دەچـێ، کەوابـێ ەی مەنشوورە ئەوەیە کە دە دەی مـانگی زیئەو 

زانەکـان بە کـۆدەنگی قەعدەش ڕەگەڵ خراون؟ قورئانبزاندرێ بۆچی مانگەکانی شەواڵ و زی

قەعدەش لە مانگی حەج بۆ ئیحرام تێدا بەسنت ئەگینا نەزەریان داوە کە مانگەکانی شەواڵ و زی

حەجـجە و دەستوور و ڕوکنەکانی بەڕێوە دەبرێ گەرچی لە مانگی زیحەججەدا بو دە دەی زی

« ابوعبیدالل عرو، بن زبیری بـن عـوام اسـدی قریشـی»بە تەواوی بێنە و بەرەیان هەیە زاناکان. 

قەعدە لە مانگەکانی حەجن. مـالکیش هەر نەزەری وا داوە کوتوویەتی مانگەکانی شەواڵ و زی

یش لە سەر «عباسابن»حەججەی بە مانگی حەج داناوە. یبەڵم حەنەفی هەر دەیەی مانگی ز 

حەجـجە دەگەڵ شـەوی قوربـان لە مـانگی ئەو قەولەیە. شافعی دەڵێ نـۆ ڕۆژی هەوەڵـی زی

حەجە. یاسازانەکانی عیلم بەتایبەت عیلمی نەحو کوتوویانە کەلـیمەی )اشـهر( جەمـعە، خـۆ 

تر بێ. جا دوو دەبێ یا سێ یـا هەروا دیارە جەمعیش دەبێ لە یەک ژووراتر بێ، واتە لە یەک زیا

قەعـدەش هەر مـانگی حەج بـن ئیشکالە. جا لە سەر ئەو نیـزامە دەبـێ شـەواڵ و زیزۆرتر بێ

ْشُهٌر چونکە خودا فەرموویەتی 
َ
بە هەر حاڵ لەو بارەوە ئەگەر پێـوە بچـین دەبـێ نەڵـێم  اْلَجُّ أ

 زاناکانی عەرەبم.خەریکی تەفسیرم، دەبێ بڵێم خەریکی ساغ کردنەوەی کێشەی 

لە ناو مانای ئایەتەکەدا ئەوە بیسرتا و بیندرا: کە دە کاتی دابەستنی ئیحرام و حەجدا چوونە 

گومانە کڕین و فرۆشنت دەبێ و دێـتە ڕوو و الی ژن و قڕەقڕ و دەمەقاڵێ نابێ ببێ. خۆ ئەوە بێ

ڕەقـڕ و دەمەقـاڵێ گومانە کە کڕین و فرۆشنت کەم وا هەیە بـێ قبۆ حاجیان. جا خۆ ئەوەش بێ

بێ. وا هەیە ئەو قڕەقڕە سەر دەکێشێتە ناکۆکی و بە گژ یەکدا چوونیش، کەوایە دەبێ چـۆن خـۆ 
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بە وردی دەبـێ  133لەو بێنە و بەرەیە ڕزگار کەین؟ خودا ڕزگارمان دەکات بە وەسیلەی ئـایەتی 

 نجی درێتێ و لێی وەکۆڵدرێ:سـر 
 198ئایەتی 

بِ مم ُجَناٌح كلَيمَس َعلَيم ( 118) الً ِمن رَّ ن تَبمَتُغوام فَضم
َ
ٍْ فَـاذم كأ ـا

ُتم ِمنم َعَرفَ فَضم
َ
ُروام اهّللَّ كمم فَإَِذا أ

َرَاِم وَاذم 
م
َعِر اْل آلِيَ كمم َوإِن كَما َهَداكُرو ُ كِعنَد المَمشم  نمُتمم ِمن َقبملِِه لَِمَن الضَّ

ێن خێا  و بێا  و ماامەڵە هیچ تاوان و کوناسێکتان لە سەر نییە ئەکەر لە ڕۆژانی سەجدا وەشو 

ک دندا بڕۆن کە پەروەردکارتاان ڕێای پاێ داون، کااتێ لە عەرەفااتەوە هااتنە خاوارێ و بەرەو 

دەشتی مەزدەلی ە شۆڕ بوونەوە، لە الی مەشعەرولحەرامدا یاد و زیک ی خاودا باکەن کاونکە 

مڕایاان کوماان لە پاێش ئەوانادا لە دەساتە و ک ووهای کو خودا شارەزا و ڕێنوێنی کا دوون بێ

 بوون.

 کڕین و فرۆشنت لە کاتی حەجدا

ئەی ئەو کەسانەی کە لە حەجدان، هیچ گوناحتـان ناگـاتێ  تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوە:

هێنــانی تــان بــکەن و دەگەڵ بەجێاکە بــۆ ژیــانی مــاڵ و مناڵتــان داوای ڕزق و ڕۆزی لە خود

ک بن، بە شەرتێ لە ماڵەوە بە واجباتی حەجتان لە کاتی تایبەتی خۆی بە کڕین و فرۆشنت خەری

 نیەتی حەج و بۆ ڕەزای خودا هاتنب بۆ حەج، نەک بە نیەتـی تیجـاڕەت و کـڕین و فرۆشـنت دە

 باڵ و پەردەی حەجدا هاتنب بۆ کەعبە.نب

زانییە لە غەیر بە هۆی مـاڵی دنیـا و یـا بە لە سەر ئەساسی خووخدەی ئینسانی کە خۆبەزل

مەقام، لە پێش هاتنی ئیسـالم و دابەزینـی یاسـای ئیسـالم،  هۆی هۆز و تایفە و پۆست و پلە و

قوڕەیشییەکان لە هەموو عەڕەبەکانی دیکە خۆیان بە زیاتر و ماقووڵرت دەزانی و دادەنـا. جـا بەو 

هۆیەوە لە کۆبـوونەوە و دانیشـتنا دەگەڵیـان کـۆ نەدەبـوونەوە و خۆیـان لـێ بەدوور دەگـرتن، 

لە عەرەفاتـا بوێسـتبان، ئەگەر عەڕەبەکـان لە عارەفـات تەنانەت لە کاتی حەجا کە دەبا حـاجی 

بوێستابان، ئەوان دەچوون لە موزدەلیفە دەوێستان. ئەوە دەورانی جەهالەتی عەرەب بـوو پـێش 

ئیسالم. بەڵم کاتێ ئایینی ئیسالم تیشکی دایە دنیا و عالەمی عەڕەبستان بەتایبەتی، پێش هەموو 

لە نـاو خەڵکـا، مەگەر نەفـام؛ ئەدێـرەدا  ار یا و هەڵگر دشتێک نیدای جیاوازی بە گوێی عالەمدا 

دەستووری دا بە خاوەن باوەڕان کە لە عارەفاتا هەموو کەسی حاجی پێکەوە ڕاوەسنت لێک جیـا 

نەبنەوە، و هەروا هەمووتان بە یەکەوە لە عەرەفاتەوە بەرەو مـوزدەلیفە داگەڕێـنەوە خـوار تـاکوو 

 ا لە کاتی وا گەورە و بەڕێزدا چاو نەکرێ و نەمێنێ.ڕەنگ و دەنگی لێک جیاوازی لە ناوتاند
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دەبێ بە تەوری گشتی ئینسان ئەوە بزانـێ و بیکـاتە حەڵـقە و بیکـاتە گـوێ، کەس لە الی 

خودا لە کەس گەورەتر نیـیە مەگەر بە تەقـوا و کەڕامەتـی دینـی؛ مـاڵ و سـامان و پـلە و پـایە 

 ۆی ڕێزداری لە الی خودا.نیشانەی بەڕێزی الی خودا نییە بەڵکە هەر تەقوایە ه

وە هەروا عەرەبی ناحاڵی ئەو یاسا ناحەز و ناقۆڵیەشیان هەبوو پێش ئیسـالم، پـاش تەواو 

کۆ دەبـوونەوە بـۆ شـانازی و فیزڕانـان بە « منا»بوونیان لە حەج دەهاتن بۆ فیز لەالی مزگەوتی 

شـا و خۆیـان ڕادەنـا و سەر یەکرتدا. هەرکەس بە پێهەڵکوتنی باب و باپیرانیان خۆیان هەڵدەکێ

ئەسـاس هـات هەڵدەداوە بە سەر ئەوی دیـدا. دووبـارە خـودای دژ بە چـاو و ڕاوی درۆ و بێ

ــاوە ناشیرینەشــی پــێ دان بە وەســیلەی جــوملەی  ــيْتُم دەســتووری البردنــی ئەو ب ــإَِذا قََض
فَ

نَاِس  ڕاستییە دەچینە خزمەت  . جا بۆ تەئکیدی ئەو بابەتەمْ كْم آبَاءكرِ كِذ كُرواْ اّللَّ كْم فَاذْ ككمَّ

 تا بە تەواوی تێبگەی لە مەتڵەب. 911و ئایەتی  133ئایەتی 
 199ئایەتی 

ُفوٌر رَِّحيمٌ ( 111) ََ ِفُروام اهّللَّ إِنَّ اهّللَّ  َتغم فَاَض انلَّاُس وَاسم
َ
فِيُضوام ِمنم َحيمُش أ

َ
 ُثمَّ أ

وێنەدا وەرنە خاوارەوە پاشان هەر لەو شوێنەوە کە خەڵک لێی دێنە خوارەوە ئێوەش هەر بەو شا

 کومان خودا لێبوردە و میه ەبانە.بوون لە خودا بکەن، بێو داوای لێخۆش

 211ئایەتی 

َناسِ ( 211) دَّ ذِ كمم آبَاءكرِ كذِ كُروام اهّللَّ كمم فَاذم ككفَإَِذا قََضيمُتم مَّ ََ
َ
وم أ
َ
اِس َمـن كمم أ رًا فَِمَن انلَـّ

َيا وَ  ٍْ َيُقوُل َربََّنا آتَِنا ِِف ادُلنم  َما َ ُ ِِف اآلِخَرةِ ِمنم َخالَ
هەرکاتێ بە تەواوی کاروباری سەجتان تەواو ک د، یاد و زیک ی خودا بکەن، هەروەک بە یاد و 

باسی با  و باپی انتان فەخ  و شانازی دەک د لە دەورانی نەفامیتاندا، بەڵکە ئاوا تونادت یش بە 

کا دن و ساەنایە. خودا شاایانی فەخا  پێیاد و زیک ی خودا فەخ  و شانازی بکەن. کونکە هەر 

کوماان ئەوانە لەوال هایچ هەندێک لە خەڵکی نەفام دەڵێن خودایە بەشاامن بادە لەو دنیاایە، بێ

 کومان، ئەکەر دە ف یا بێ.بەشێکیان نیە، کە بەشیش هەر بەشی ئەوالیە بێ

 یادی خودا

  :244و  166تێڕوانین و بەرجەوەندی ڕاز و ئامانجەکانی هەر دوو ئایەتەکانی 

گومان دە یاسای ئایینی ئیسالمدا کەس بۆی نییە خۆ لە کەس بە زیاتر بگـرێ، مەگەر بە بێ

خوداپەرستی و چاکە و چاکەکاری، جا خۆ وەک دەڵێن و واش دەردەکەوێ نیزیـک لە ڕاسـتییە 

مەیدانی کەعبە دە ڕۆژی حەجدا وێنەیەکە لە مەیـدانی مەحشـەر، کە کەس لەو کـاتەدا نە بـۆی 
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گری و جیاوازی لەگەڵ خەڵک بکـا، ە و نە دەشتوانێ لە تاو دەردی خۆی هەستی خۆ بەزلهەی

دروومان و سپی و خاولی بە سەر شانەوە و سـەر ڕووت و پـێ واتە دە کاتی پۆشینی بەرگی بێ

پەتی. دەبێ بزاندرێ لەو کات و شوێنەدا ئاغا و گەدا و مەال و شێخ و حاجی و سەید و کـۆیلە 

ەف و ڕیزی یەکسانیدان، نیشانە و وێنەیە لە مەیدانی مەحشەر. واتە هەروەک لە و سەید کە دە س

ە لە بەر نەزەری خودا کەس هۆشی ئەوەی نییە لە تاو دەردی خۆی خـۆ شـر دیوانی خودا کە حە

بە ئاغا و سەردار بزانێ. ئەو ڕۆژە حەجەش لەو ماڵە کەعبەیە کە ماڵی خودایە، ئـاوا نـابێ کەس 

دار بزانێ. جا ئەوەیە ڕازی ئەوەی کە خودا پێی دەڵێ بە ئینسـان دەو کـاتەدا خۆی بە ئاغا و سەر 

 .َواْستَْغِفُرواْ اّللَّ إِنَّ اّللَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ بڵێ: خودایە لێامن خۆش بە 

حەج دەپاڕێتەوە بـۆ دنیـا واتە هەر داوای دنیـا دەکـا لە  لەئینسانی نەفامیش هەن کە دەچێ 

ْنيَـا َربَّنَـاخودا و دەڵێ:  واتە لە دنیـادا زۆرم دەیە و بەس. ئەوە لەوانەیە نـزای لـێ  آتِنَـا ِِف ادلُّ

 بەشە.وەرگرێ خودا و ئەگەر لێی وەرگرێ، لە قیامەتدا بێ

هەچی ئینسانی بەفام و بەئەقڵ و شعوورە داوای دین و دنیـا دەکـات لە خـودا دەو ڕۆژەدا 

 وە:دا دەفەرموێ لە زمان وانە911وەک خودا لە ئایەتی 
 211ئایەتی 

َيا َحَسَنًة َوِِف اآلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ ( 211)
 وِِمنمُهم مَّن َيُقوُل َربََّنا آتَِنا ِِف ادُلنم

خودایە شتی جواواان دەیە لە دنیاادا واتە مااد و مناداد و ساامانی وا لە بەری وەسەساێین، و 

ئەعاملی وامان دەیە کە لە ڕۆژی ەیامەتاا جاوان باێ شتی جواوان دەیە لە ڕۆژی ئاخ ەتدا واتە 

 بۆمان و ناسەز نەبێ.

 خواستتی دنیا و ئاخرەت

بەڵم دەبێ ئەوە بزاندرێ ئینسان کە بە چەکی هەرە چاکی ئەقـڵ و هەسـت و شـعوور بـۆ 

شەڕی دنیا چەکدار کراوە، دەبێ دەس وەکا بەو چەکانە واتە زۆر چاک بزانێ هیچ ئایین و دیـن 

ناگرێ بەڵـکە عەمەل، عەمەل، و هیچ چاکە و خراپەیەک بە قسە نابێ و خودا وەری و مەزەبێک

 عەمەل. 

عەمەل: نـین بـۆ کـوتەی بـێ نەسووڕەی عەنکەبـووت کـافیە بـۆ وانەی بە بەهـا 9ئایەتی 

 َن ُيَْت
َ
َْ اَلَّاُس أ َحِس

َ
ن َيُقولُوا آَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفتَنُوَن كأ

َ
ر بڵێن ئیاممنا  ەێنا، ئایا خەڵک وا دڕزانن ەە وا أ

 ەەروا وازیا  لێ دڕەێندرێ و تاقی ناکرێنەوڕ بە ئەعامل؟
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بە کورتی و بە کوردی: خودای تەعاال ئینسانی بە دوو دەستە نیشان دا: دەستەیەکیان تەنیـا 

لەززەت و خۆشی دنیای دەوێ و دنیاشی هەدەفە لە ژیانی خۆیدا. دیارە ئەوە زۆر زۆر خەتەرترە 

. چونکە ئەوە هەچی وەبەری بێ دەیکاتە فیدای ئەو هەدەفەی کە بەزیانرتە ەەوەر لە هەرچی بوون

دا، چـونکە دنیـای نادنیایە. دەستەی دووش بیر و شعووری هەر لە سەر ژینی دنیا چەرخان لێ 

وەک بارگە و بنەی قۆناغی ئاخرەت داناوە، جا بۆیە دەپاڕێتەوە لە بەر خودا: هەم بارگە و بـنەی 

 ا پێ عەتا کە، هەم ڕەحمەت و جوانی ڕۆژی ئاخرەتیشم دەیە.جوانم لە دنیاد

دیارە خودای خاوەن عیلم و داد و بەزە و عەداڵەت ئاگاداری نیەت و بـاوەڕی ئینسـانە بەو 

ــر و  ــی دەســتەی دوو واتە ئەو کەســەی کە داوای خێ هــۆیە کە دڵ و دەروون و هەســتەی نیەت

ەزانێ کە ئەو عەبدەی دەزانێ خودا زانـایە خۆشی هەر دوو وەرزی دنیا و قیامەت دەکا، خودا د

بە هەست و ویستی، و هەر ئەو عەبدە لێی یەقینە خودا غەنییە و دەسـتەڵتدارە و بەبەزەشـە بـۆ 

داوا وانەی داوای لێ دەکەن. و هەر ئەو عەبدە دەشزانێ هەر دوو الی واتە دنیا و ئاخرەتی لـێ 

 :919ەتی دەکا. جا بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئای
 212ئایەتی 

ولَـئَِك ( 212)
ُ
ا  أ َِساِب كلَُهمم نَِصيٌب ِممَّ

م
يُ  اْل  وَاهّلُل َِسِ

 َسُبوام
ژمێ ە. ئەوانەن بەرهەمی ئاکار و ک دەوەی جوانی خۆیان وەردەک ن، دیارە خوداش زوو سیسا 

 )واتە کەپ دیقەدیقە نادا دە سیسابی پاداش و تۆڵەدا(

نەی کە داوای خێــر و خۆشــی هەر دوو دنیــا دەکەن بەشــی ئەوا ئککاوڕ وەسککەر دانەوەیەک:

ــانە و  ــاڕێنەوە، هەی ــۆی دەپ ــودای ب ــۆ دەدەن و لە بەر خ ــی ب ــکەن و حەول تەواوی ئەوەی دەی

دەیاندرێتێ. هەرکەس بە گوێرەی نیەت و باوەڕی خۆی و تێکۆشانی خۆی و ئاکاری خـۆی بە 

ی 91ەم. ئـاوڕ وەسـەر ئـایەتی نسیبی دەبـێ و دەیـدرێتێ لە خەزانەی خـودادا. جـا زیـاد یـا ک

ََ اآْلِخَرِة نَزِْد َٰلُ ِِف َحْرثِِه َوَمن اكَمن سووڕەی شووڕا وەدە و نەتیجە وەرگرە:  َن یُِريُد اكَن یُِريُد َحْر
  ْ ْنيَا نُْتِِه ِمنَْها َوَما َٰلُ ِِف اآْلِخَرِة ِمن نَِّصي ََ ادلُّ ەەرکەس بەرەەمی پاشەڕۆژی بوێت واتە کەسێک  َحْر

ۆ ئاخرڕت تێکۆشێ، بەرەەمی تێکۆشاانەکەی باۆ زیااد دڕکە  و دڕیادرێ ێ. ەەرکەسایش بەرەەمای ئەو ب

دنیایەی بوێت واتە ەەر بۆ دنیا تێکۆشێ، لە بەرەەمی تێکۆشانەکەی باۆ دنیاا نەخ ێکای دڕدڕناێ بەاڵم لە 

 ئاخرڕتا بەشێکی نییە.

دیارە وەک ئەوە دەچـێ خودا ئەگەر فەرمووی لە بەرهەمی تێکۆشانی دنیا شتێکی دەدەنێ، 

کەم باوەڕ هەرچەنـدی زۆریشـی بـێ هەر  یئەو بەشە کەم بێ، ڕازەکەش ئەوەیە لە دنیادا ئینسان
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 کەم دیاری دەدا لە کن وی، چون تێرخواردنی نییە دنیاپەرست.

 چیرۆکی شێخ ئەبولعەباس لە سەر گۆڕی شەهیدانی ئوحود

بـۆ زیـارەت کردنـی گۆڕسـتانی  دەگەڵ تاقمێک لە مریدان« شیخ ابوالعباس مرسی»گۆیا 

هەرای ئوحود کەوتـنە ڕێ. کـاتێ گەیشـتنە سـەر گـۆڕی شـەهیدان، لە پێشـەوە  یشەهیدەکان

گەیشتنە گۆڕی حەزرەت حەمزەی سەیدولشوهەدا. لەوێ وێسـتان. شـێخ ڕووی تـێ کـردن و 

کوتی: کوڕینە! ئێرە پیرۆزترین مەکـانە، دوعـایە بـکەن و بڵـێن خـودایە خێـری جـوانی ڕۆژی 

ڕا دەردەکەوت کە وایــان رەت ببەخشــە بەو شــەهیدە بەرز و عەزیــزانە. هەمــوو لە زاریــانئــاخ

دەکوت. بەڵم دیار بوو یەکیان وای نەدەکوت. شێخ تێگەیی کە ئەو مریدە وا ناڵێ و تێی گەیـی 

شتێکی دی داوایە. لە سەر ئەو بەرجەوەندییە شێخ ڕووی تێکرد و پێـی کـوت ئەوە ئەتـۆ چـت 

؟ مریدیش کوتی ئەمن ژیانم ناتەواوە، چەن دینار و دراوم دە دوعای خۆمدا کوت و چت داوایە

تەوەکول! دوعای داوا کرد. شێخ تێگەیی لە نهێنی ئەو و پێی کوت: ئەی پەست هیممەت و بێ

 تەوەکولی. خێرت دا بە شەڕ بە هۆی نەزانی و بێ

جر بە پێـی پرسـیار پاشان هاتن و کەوتنە ڕێ. دەو گەڕانەوەیەدا بە تاجرێکی گەیشـنت. تـا

لێیان، تێگەیی لێیان و لەو مریدەش گەیی. کیسەیەکی زێڕ بە وی دا، پێی کوت ئەوە ئەو بەشەی 

کە تۆ لە خودات داوا کرد لە سەر گۆڕی شەهیدانی ڕێی خودا. ئەمن دەتـدەمێ. بەشـی داوای 

ڕۆژی ئەوانی دیش بە خـودا نەبـێ بە کەس نـادرێ چـونکە گـرانە و زۆرە؛ کە دەبێـتە پاداشـی 

 تەڵەبان.ئاخرەت. ئەوە بوو تەمسیلی دنیاخوازان و ئاخرەت

چاترین و باشرتین دوعایێکی کە هەم حەسانەوە و ئاسایشی دنیای تێدا بێ و هەم ئەمـن و 

ْنيَا َحَسنًَة َوِي اآلِخـَرِة زانان ئایەتی ئەمانی ڕۆژی ئاخرەت، لە سەر قەولی قورئان َربَّنَا آتِنَا ِِف ادلُّ
 .268، ل 5تەرسی:ی کەبی:، ج. َوقِنَا َعَذاَب اَلَّارِ  َحَسنَةً 

دیارە بە نیشانە و ڕاوێژ خودا دەیهەوێ دڵ و دەروونی عەبـدی خـۆی بە یـادی خـۆی و بە 

هەستی حیسابی ڕۆژی ئاخرەت نۆرماڵ و تەیار کا. بۆیە پاش ئەوەی کە فەرمانی بە یادی خۆی 

حەج و تەواو کردنی ئەوجار فەرمانی پێ دەدا  هێنانیلە مەشعەرولحەرامدا پێ دەدا دوای بەجێ

 :919دا. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی «منا»بە یادی خۆی خودا لە سێ ڕۆژەی 
 213ئایەتی 

َر فَـالكوَاذم ( 213) خَّ
َ
َم َعلَيمِه َوَمن تََ ِ فاَلَ إِثم َميم َل ِِف یَوم ٍْ َفَمن َتَعجَّ ُدوَدا عم یَّاٍم مَّ

َ
ـَم  ُروام اهّللَّ ِِف أ إِثم
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نَّ 
َ
لَُموا أ ونَ كَعلَيمِه لَِمِن اتَََّّق وَاتَُّقوام اهّللَّ وَاعم  مم إَِلمِه َُتمَشُ

ک اوانەدا زیک  و یادی خودا بکەن، ئەکەر کەسێک پەلەی ک د و دە دوو دەو کەند ڕۆژە دیاری

ڕۆژدا تەواوی ک دن، ئەوە هایچ تااوان و کونااسی لە ساەر نیایە، و هەروا ئەکەر کەساێکیش 

ئەوەش هیچ تاوانێکی لە سەر نیایە. « ک اویدا تەواوی کابۆی نەک ا دە کاتی دیاری»واکەوت د

دیارە ئەو دەستوورە بۆ ئەوانەیە کە لە خودات پ و بەپارێزن. جا واتە هەر لە خودا بسسن و هەر 

 بۆ الی ئەویش وەکۆ دەک ێنەوە

 ڕەجمی شەیتان

حکامی حەج دەکا کە شەیتان بەردباران کرانە و ئەو ئایەتە ئاماژە وەالی ئاخرین ئەتێڕوانین: 

قوربانیە و تەواف و باقی زیارەتەکانن کە هەموویان لە ئەرکانی حەجن. و هەروا پێویستیشە ئەو 

ی حەجدا بە )ایام معلومات( ناو براون کێها ڕۆژانەن، لە سەر 93ڕۆژە مەعدوودانە کە دە ئایەتی 

انگی قوربــانی، و هەروا مەبەســتیش لە )ایــام قەولــی شــافعی بــریتین لە دە ڕۆژی هەوەڵــی مــ

 ی مانگی قوربانن.19و  19و  11دا هاتوون ڕۆژەکانی 919معدودات( کە دە ئایەتی 

دەبێ ئەوە بزاندرێ مەبەسـتی خـودا لە کەلـیمەی تەعجیـل ڕوخسـەتە واتە ئەگەر هـاتوو 

بە کورتی کەسێک بوو، گوناهی ناگاتێ.  دە نەماوە هەر لە دوازدەدا تەواوکەسێک بۆ ڕۆژی سێز 

بقرتێنێ و نەمێنێـتەوە،  19ڕۆژی  19لە دوو ڕۆژاندا بگەڕێتەوە واتە دە پێش ڕۆژئاوابوونی ڕۆژی 

هەر گونـاهی ناگـاتێ. بە  19گوناهی ناگاتێ. و هەروا کەسێکیش دواکەوێ تا ئێـوارێی ڕۆژی 

گەر لە کورتی کەسێک زیاد لە ڕۆژەکانی حەج لە مەککەدا مـاوە گونـاحی ناگـاتێ. هەروەک ئە

 ئەدەبی نەیویست زیاد لە ڕۆژەکانی حەج وەمێنێ گوناح نییە.بوون بە بێترسی تووش

 302ەقەرەدا وەک ئایەتی بخودای تەعاال دە یاسا و مەناسیکی حەجدا دە سووڕەی  تیوتیوە:

ی سووڕەی حەجدا )ایام معلومات(ی هێنا. شافعی 38بێ )ایام معدودات(ی هێنا، و دە ئایەتی 

)ایام معلومات( دە ڕۆژی هەوەڵی مـانگی قوربـانن کە ئـاخرەکەی ڕۆژی قوربـانە  کوتوویەتی:

یق(، بەو شــرئەمام )ایام معدودات( سێ ڕۆژی پاش ڕۆژی قوربانە کە پێیان کـوتراوە )ایـام الت

کەم دەبێ سـێ دەلیلە )ایام معدودات( )ایام التشـریق(ن، چونکە لەفزی )ایام( جەمعە واتە النی

هەرکەس ئەو سێ ڕۆژانە بە دوو ڕۆژ ببڕێ تاوانی نەکـردووە چـونکە ڕۆژەکـانی بن، بەو پێیەیە 

دوای حە  و قوربانین، ئەو یاسا و دەستوورەش تەنیا بۆ حاجیانە. ئەوە بوو کـورتەی مەبەسـت 

 لەو ڕۆژە )معدودات( و )معلومات(ە، درێژاییەکەی لە تەفسیری کەبیردایە.
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ەکاندا کوتوویەتی )ایام معلومـات(ی ئـایەتی شافعی لە بەشی زۆری تەفسیر  بۆ ئاگاداری:

ــان )زی38 ــریتین لە ڕۆژەکــانی هەوەڵــی مــانگی قورب ــام ی ســووڕەی حە  ب حەجــجە( و )ای

ی پـاش جێژنـی قوربـان واتە 92و  93و  99ی بەقەرە بریتین لە ڕۆژی 302معدودات(ی ئایەتی 

 یق(ە.شـرپاش قوربان کە ناویان )ایام الت

نەزەری بە پێچەوانەی ئێرەیە واتە )ایام معلومات( بریتین لە سـێ  بەڵم دە تەفسیری مونیردا

ڕۆژی پاش ڕۆژی قوربانی، نەزەری دە تەفسـیری مـونیردا خیالفـی نەزەری تەفسـیری کەبیـر و 

 تبیین الفرقان و باقی تەفسیرەکانە، یا چاپەکەیان سەهوی تێدا کراوە.

نجی ســر ئەگەر هۆش و  بەقەرە:ی 402ڕابیتە و تێکەاڵوی ئایەتەکانی حەج دەگەڵ ئایەتی 

بەجـێ دەکەن و هەروا درێتێ ئەوە دەردەکەوێ کە خودای تەعاال ئەوانەی نیشانەکانی حە  جێ

نەویسـت کە لە . دنیاپەرسـت و ئاخرت9خەڵکی دیـه، بە دوو دەسـتەی ڕانـان و نـاو بـردن: 

ْنيَا َوَمـا فَِمَن اَلَّاِس مَ پاڕانەوەیاندا دەڵێن )واتە خودا لە زاری واندا دەڵێ(:  ن َيُقوُل َربَّنَا آتِنَا ِِف ادلُّ
ەەندێ لە خەڵک دڕڵێن ئەی خوایە لەو دنیایە بەشام  بادڕ، ئەماانە لە پاشاەڕۆژ  َٰلُ ِِف اآلِخَرِة ِمْن َخَلق  

. دووهەمیــان دەڵــێن: ئەی پەروەردگارمــان لە دنیــادا چــاکە و لە ڕۆژی 3ەاایر بەشااێکیا  نیاایە. 

 پارێزە لە سزا.پێ ببەخشە، بشامن ئاخرەتیشدا هەر چاکەمان

بە کـــوردی و بە کـــورتی: ئەوانەی دم لە ئـــیامن دەدەن دوو دەســـتەن لە الی خـــوداوە، 

دەستەیەکیان تەنیا دنیای دەوێ، خوداش هەر دنیای دەداتێ، بەشی ئاخرەتیشی ناوێ و خوداش 

َربَّنَا خودا کە دەڵێ نایداتێ. دەستەی دووهەمیان دنیا و ئاخرەتی دەوێ و هەرکان داوا دەکا لە 
ْنيَا َحَسنًَة َوِي اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب اَلَّارِ  . ئەگەر بەرجەوەند بی لەو ماجەرایە ئەوە آتِنَا ِِف ادلُّ

بە ڕوونی دێتە ڕوو کە شوێنی لە خوداترسان و ئیامن و باوەڕی دڵ و دەروونە، نەک زار و زمان. 

و دەروون ئەخـالق و کـردارە نە چـاو و ڕاو و گوفتـار. جـا بـۆ  و نیشانەی پاکی و ناپـاکی دڵ

تـاکوو تێـبگەی کە خـودای تەعـاال ئینسـانی لە  301باوەڕی و ڕاستی دەچینە خزمەت ئـایەتی 

 ڕووی کردەوە بە دوو جۆر ناو دەبا:
 214ئایەتی 

ِجُبـ( 134) ـهِ  كَوِمَن انلَّاِس َمن ُيعم َيـا َويُشم ََيـاةِ ادُلنم
م
ُ ُ ِِف اْل دَلُ قَـوم

َ
ُد اهّللَّ لََعَ َمـا ِِف قَلمبِـِه َوُهـَو أ

َِصامِ 
م
 اْل

هەندێ هەنە لە ئینسان ئا لەو ژیانی دنیایەدا سەرت لە کاووڕاو و ک توکۆ و ەسەیدا واق و وڕ 

و سوڕ دەمێنێ، خاودا دەکاا بە شااهید لە ساەر ئەو شاتەی کە دە دد و دەروونیادایە )ئەویاش 
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 رسەختسین و خ ابسین دوژمنە دەکەد ئایین.دا سەدرۆیە( کەکی لە هەمان کاتیش

 قسەی زمان و قسەی د 

ئی وا هەیە لە ئینسان بە چـاووڕاو و قسـە  :دانەوە وەسەر ناوەرۆکی ئایەتەکەتێڕوانین و ئاوڕ 

سەرسامت دەکا و بە واق و وڕ و کاس دادەمێنی لەو ژیانە دنیایەدا، بەو هۆیەی کە هێندە ناپاکە 

ڕا تا تەپڵی سەری، هەر درۆ و خەیانەتی لێ دەبارێ. گرە لە بەری پێیلە هەموو لەش و گیانی ب

بۆ ساتێکیش دڵ و زمانی وەک یەک ڕێ ناکەون، کەچی بە قسە موسوڵامن و پـاک و ئەمـین و 

پاک، دە ئاکار و کرداریشدا پشـیلەیە دە سـپڵەییدا، پاک و دەستپاک و داوێنلەخوداترس و دم

 و ڕەسوولی خودا و گەل و نیشتامن و کۆمەڵ. دوژمنێکی زۆر سەختە دەگەڵ خودا

ئەو جۆرە کەسانە لە هەموو دەور و زەماندا لە ناو هەمـوو گەلێکـا هەبـوون و هەن زۆر وا 

دەفریوێنن، بە زۆری ئەو کەسـانە هەیە بە جارێک عالەمێک بە دووی خۆدا ڕادەکێشن و هەڵیـان

دەدوێن بە ئاکـاریش دنیـا دەکـاتە لە سەرۆک پەرستانی گەلدا هەڵدەکەون، بە قسەی ڕەسووالن 

باڵگەردانی میز و کورسیەکەی، لە ڕووبەڕوودا باب و بـرایە، لە پشـتەوەڕا مـار و دووپشـک و 

رِْض ِْطُْفِسَد ِفِيَها َوُيْهلِ حەزیایە، وەک خودا دەفەرموێ: 
َ
ََ َوالنَّْسَل  كَوإَِذا تََوَّلَّ َسََع ِِف األ  ...اْلَْر

 داری ژیااانیوکاڵ گااڕدا و تێدڕکۆشااێ و ەەوڵ دڕدا واڵت وێاارا  کااا و کشااتواتە ئەگەر پشاا ی ەەڵکاارد 

بە زۆری ژیر و زانا و دانا و مرۆیان دەبوغزێنێ و ناکۆکییان  ئینسا  لە ڕڕ  و ڕیشەڕا لە نااو بەرێ.

 ملەیان دەگەڵ دادەبەستێ.و مل

تی ڕەسـووڵی ( دەکرێ بڵێین خودای تەعاال حەزرە910دێرەدا واتە بە وەسیلەی ئەو ئایەتە )

ــیرین ــانی ش ــردووە لە کەس ــادار ک ــاراو و هەلزمان و دمئاگ ــت کە بەو چەکە تەڕ و زارپ پەرس

فریودەرانە تێدەکۆشن ڕەگی ئایین بقرتێنن بە زاهیری هەنگوین و مەڵحەم دەبەخشن، دە باتین و 

و  نهێنیشدا ژەهر دەڕێژن. ئەو کەسانە بەوەیـان بناسـن کە زۆربڵـێ و چـاووڕاوچین، هەم سـپڵە

 ئەمەک لێیان وەدوور کەون خۆیان تخوون مەکەن.بێ

دابەزیـوە کە « یق ثقفـیشــراخـنس بـن »دەربـارەی  914و  911و  910گۆیا ئایەتەکـانی 

پاراو بووە، دێتە خـزمەت پێغەمـبەر و ئیـدیعا و ئیزهـاری شیرین و زارتەڕ و دەمکابرایەکی زمان

پاشان کە لە خزمەت حەزرەتـی پێغەمـبەر ئیسالمەتی دەکا جا بە هەر هەدەف و ئامانجێک بێ، 

دەڕوا و دەردەچێ و دەگەڕێتەوە بەرەو وڵتی خـۆی، هەچـی تووشـی دەبـێ و وەبەری دێ دە 

وکاڵ ئاوریان تێبەردەدا و ئاژەڵ و ڕێگایەدا، لە ناوی دەبا و وێرانی دەکا. وەک زەراعەت و کشت
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 گاوگۆل دەکوژێ و هەچی بۆی دەس بدا لە ناوی دەبا.

 ( شەش بابەتی خاوەن بەهرەی لێ فێر بین:910لەو ئایەتە ) دەتوانین

 پرسین ئیزهاری دین و چاکی و پاکی دەکەن.. ئیحتیات و هەڵوێست لە سەر ئەوانەی بێ لێ1

 باوەڕ هەچی لە دەستی بێ دەیکا.. دەبێ ئەوە بزاندرێ و لێی غافڵ نەبین کە بێ9

ولی کردە شاهید و سـوێندی پـێ خـواردن، . ئینسان ئەگەر هاتوو دە داواکانیدا خودا و ڕەسو 9

 ئەوە بۆ باوەڕ پێ کردن نابێ، خەریکی فریودانە بەو سوێندانە

 . نیشانەی ڕاستی و درۆیی دەروون ئاکار و کردارە0

 . لە چاووڕاوڕا ناو دەروون و نیەت دیارە، ورد بڕوانە.1

 ەفتیش.. دابەزینی ئەو ئایەتە ئەوە دەڵێ: دەبێ زوو تەسلیم نەبی واتە بێ ت4

 ئەو ئایەتە ئەو دەرسانەمان دادەدا:

. ئینسان بۆ باوەڕ کردن و بـاوەڕ نەکـردن بە ئیـدیعا و داوای داواکـاران دەبـێ تەفتـیش و 1

 لێکۆڵینەوە بکا، نە باوەڕ.

. پیسرتین و گاڵوترین و دوژمنرتین بۆ ئینسانی، ئینسانی دووڕوویە، چونکە بە زەحمەت 9

 ەبی، بە هۆی ئەو دووڕوویەی.ێتەوە، تاکوو تخوونی نسـردەنا

. خــودا بە شــاهید گــرتن لە ســەر ئامــانجی بەدرۆ گەورەتــرین تــاوانە، چــونکە فریــو و 9

 خلیسکاندنی خەڵکە.

. چاووڕاو بۆ باوەڕ پێ کردن نابێ، کورد کوتەنی: عەتر دەبێ بـۆنی شـاهید بـێ لە سـەر 0

 چاکی نەک عەترفرۆش.

ــایەتە ) ــورتی: ئەو ئ ــوردی و بە ک ــێ910بە ک ــتی و ( پ ــان لە مەڕ دنیاویس ــێ ئینس امن دەڵ

دەهـاڵێنێ، پەرستی دوو دەستەن: دەستەیەکیان خۆ دەفرۆشێ بە دنیا و ئاخرەتیشـی ڕێئاخرەت

 دەستەیەکیشیان دنیا بە ئاخرەت دەفرۆشێ خۆشی باقی دەداتەوە.

ئینسـان لە بـابەت منـاتی و  913و  914و  911هەروا لە سیامی ئەو ئایەتەڕا تا ئایەتەکـانی 

ئیخالس و ڕاستی هەر دەبنەوە دوو دەستە: دەسـتەیەکیان ئـاخرەت دەدا بە دنیـا سەربەسـەر بە 

 ێ بە دنیا و خۆیەوە، سەربەسەر.کڕ خۆیەوە، دەستەیەکیان ئاخرەت دە
 

ئەوجار خـودای تەعـاال هەر وەک ئەو کەسـانەی پـێ ناسـاندی کە گـورگن و دە کەوڵـی 

دەناسێنێ بۆ وەی بیناسی و خۆی لێ بەدوور بگری،  مەڕدان، )واتە منافق( ئاکارەکانیشیانت پێ
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 ی بەقەرە:911بە وەسیلەی ئایەتی 
 215ئایەتی 

لِ ( 215) ِسَد فِيَِها َويُهم رمِض ِلُفم
َ
َل وَاهّلُل الَ ُُيُِب الَفَسادَ  كَوإَِذا تََوَّلَّ َسََع ِِف األ َرمَث وَالنَّسم

م
 اْل
وکاد و ر زەویااا خاا اپە بکااا و کشااتکە پشااتی هەڵکاا د تێدەکۆشااێ و هەود دەدا کە لە سااە

 ووکی ئادەمیزاد لە ناو بەرێ، دیارە خوداش وێ انکەر و فەسادکاری خۆش ناوێ.ڵەچڕێ

 فەسادکاری لە زەمیتدا

تەڕ و زارپـاراو چـاو دەگێـڕێ بە لووسـی دمکاتێ ئەو ناپـاکی زمانتێڕوانین و لێکۆڵیتەوە: 

ا، چــونکە بە غەیــرەز ئــاژاوەگێڕی و وڵتانــدا تــاکوو لە گــوێی ئــاوی ڕوون هەیە قــوڕاوی کــ

دووبەرەکی نانەوە لە نـاو کۆمەڵگـادا هـیچ ئـاوات و ئامـانجێکی لە ژیانـدا نیـیە، جـا بـۆیە لە 

فیتنەگێڕیدا دڵی قەت تێر نابێ و نابێزێ و نە چاویش قەت پڕ دەبێ لە بێ مرۆیی و خەیانەت بە 

هـاتوو دوژمنـایەتی هەیە چـونکە کەڕامەتی بەشەری، هەمیشە دەگەڵ زانا و کەسانی ناودار و لێ

 دەزانێ ئەوانە کۆسپی سەر ڕێی فەسادکارانن، دڕووی چاوی خەیانەتکارانن.

و بە هۆی تووز و نەزەری ئەو نـاحەز و ناپاکـانە پیـت و بەرەکەت لە وڵتـدا بـار دەکەن و 

نامێنن، خانووی ئەمـن و ئەمـانەت تێـک دەڕوخـێ و وێـران دەبـن. و هەچـی لە زاری عـالەم 

ڕێ ئەوانە دەیقۆزنەوە خێرا دەیخەنە ناو گوێی پۆلیس و چاوەدێرەکانی دەسـتەڵت تـاکوو دەرپە

 گیرۆدەی بەندیخانەی کەن.

رانی ازانەکان ڕا و بۆچوونیـان بە پێـی ڕاوێـژی دەسـتەڵتداران و سـەردهێندێک لە قورئان

ەتە. ئەودەم مانـای ( لە )تولیت(ە بە مانای ڕیاسـتََوَّلَّ ناحەز و ناڕەوای ئەوڕۆ، دەڵێن کەلیمەی )

بەردەدەن و ئایەتەکە ئاوا تەعبیر دەکرێ: ئەگەر نیشتنە سەر کورسی دەسـتەڵت وڵت ئـاور تـێ

وێران دەکەن، کاریان پەرە پێدانی ستەم و ئاژاوە نانەوەیە. وەباڵ بەستۆ زۆر وێدەچێ وابێ مانای 

 ئایەتەکە. چونکە ئەوڕۆ کوێر و کەڕ و الڵیش ئەوە دەبینێ و دەزانێ.
 

ئەوجار خودای تەعاال بۆ ڕانان و ئاشکرا کردنی نیشـانەیەکی زەق و ئاشـکرای منافقـان و 

هەروا بۆ بە سبووت گەیانـدنی ئەوەی ئەوان دەیـکەن ئـی نـیەت و قەسـتی بەڕاسـتیانە نەک لە 

 ڕادەنێ و دادەبەزێنێ. ئێستێ دەچینە خزمەتی ئەو ئایەتە: 914ڕووی هەڵە و سەهو بێ ئایەتی 
 216ئایەتی 

مِمَهادُ ( 216) ُبُه َجَهنَُّم َوَِلِممَس ال ةُ بِاإِلْمِم فََحسم َخَذتمُه المِعزَّ
َ
 َوإَِذا قِيَل َ ُ اتَِّق اهّللَّ أ
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بەرزی و لەخۆباایی لە ساەر تااوان ئەکەر هاتوو پێی کوت ا: هاا لە خاودا بسساە فیاز و لاووت

د بە خودا خ اپسین شوێنی شێبگی ت ی دەکات، بەو هەوایە ئاک ی دۆزەب پڕ بە پێستیەتی. سوێن

 بۆ ساز ک اوە.

 هەڵبژاردنی گوناە لە جیاتی تەقوای خودا

کاتێ لە ڕووی پەند و ئامۆژگاری بەو نامرۆ و ناپاکانە بکـوترێ لە ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک: 

و بـێ لە خـودا و دیـوانی الیەن خێرخوا و خاوەن باوەڕێکەوە: تۆزێ شـەرم و شـوکوا و تـرس

کـرداری و د و دەمار وەک شیر هەڵدەگەڕێن و هەڵـدەچن بەرەو گونـاح و بەخودا، بە هۆی فیز 

رت دەبن و ناگەڕێنەوە و واز ناهێنن لەو خیرەسەریەی هەیـانە چێتاوانی زیاتر پەالن داوێن واتە یا

کاتە دەستەچیلە و زەخیـرەی انتاکوو ڕۆژێ خودای خاوەن سەبر لە دادگای عەداڵەتی خۆی دەی

. بە داخەوە وەی دە ناو ئـاگردا بـۆ هەتاهەتـایەدانەفیە و بەسیەتی پاڵئاگری دۆزە،. ئەوکات کا

 هەڕەشەی تیژ و گڕدار کارێ ناکا لە دڵی ڕەقی وەک بەرد و دار.

 سفەتە ناحەزەکانی متافق

نج بدەیەی دێـرەدا بەو ئاکـام و هەسـتە دەگەی: کە خـودای حەکـیم دەیـهەوێ سـر ئەگەر 

دێک لە سیفەتە ناحەزەکانیان بەیان کا بۆ دەرسـی عیـبەت. لەوانەی ئەوە ئاکار و ڕەفتاریانە، هێن

 وەک ئەو سیفەتانە:

 . قسەی ڕێک و پاراو بۆ بەرهەمی سامانی دنیا و لەززەتی دنیا1

 ن لە سەر درۆ و بوختان هەر بۆ دنیاتر گ. خودا بە شاهید 9

 . ئینکاری حەق و ڕاستی بۆ ئیسباتی باتڵ و خواری هەر بۆ دنیا9

 ۆشان بۆ ئاژاوە و ناکۆکی بەینی عالەم هەر بۆ دنیا. شێلگیری تێک0

 نەسلی بەشەر ی. حەول و تێکۆشان بۆ وێران کردن و لەناوبردنی دنیای ئاژەڵ بۆ دنیا1

 دوو لەفای )حرث و نسل(

« موالنا عبیداللە»ئەگەر بە وردی لە دوو لەفزی )حرث و نسل( وەکۆڵدرێ، بە پێی نەزەری 

ا نیشانی داوە ژنان و منداڵن دەگرێتەوە چونکە دە قورئانـدا ژن د«مقام محمود»کە دە تەفسیری 

ی بەقەرەدا چاو دەکرێ و هەروا منداڵنی بێ مـوریس 999ناو براوە وەک دە ئایەتی « حرث»بە 

واتە « حــرث و نســل»ئەوانە نەســلن، لە ســەر ئەو ئەساســە بە هــیالک بردنــی « ئەمــرەد»واتە 
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کـراوەتە بـاو. وەک ڕۆی کـافرن ری، وەک لەو وڵتـانەی ڕاکێشانیان بۆ مەیدانی زینا و قوونـدە

ــاقی  ــل و ئینتێرنێــت و ب ــارودۆخی ئەوڕۆ بە وەســیلەی دەزگاکــانی مــاهوارە و موبای تێیەتــی ب

 خزاندۆتە وڵتە بەناو ئیسالمیەکان. یخۆ کەسافەت دەزگاکانی 

بە کوردی و بە کورتی، خـووی سـەرەڕۆیی و السـاری ڕیشـەی وا ڕۆچـووە دە نـاو دڵـی 

افقان و ئەقڵ و شعووری داگیر کردوون کە بە تەواو هێزی پەند و ئامۆژگـاری تێـی ڕاچـن و من

تێکۆشێ تازە ڕزگاریان نایە و بۆیان ئازاد ناکرێن بەڵکە ئینکاری و سەرەڕۆیی و السـارییان هەر 

زیاد دەکا و پێوە دەڕوا تا سەرحەد و سنووری گەورەترین گوناەه و تـاوان پێـوە دەچـن. تـازە بە 

 ووال نایەنەوە.دگری دۆزە، نەبێ ئا
 

دا کومتـان 911ئەگەر لە بیرمان بێ لە ڕابردوودا واتە نەختاڵێک لەوە پێش لە باسی ئـایەتی 

ئینسان بە دوو دەستە نیشان دراوە لە الیەن خوداوە، دەستەی هەوەڵیان دنیاویست و خـۆفرۆش 

دا بوو، بەڵم ئەوجار کاتی ئەوەی فرۆش بە دنیا، کە تا ئێرەش باسی لە دەوروبەری ئەو و قیامەت

ویستە و گیـان و ژیـانی دنیـای دە پێنـاو هاتووە کە باس لە دەستەی دووهەم بکەین کە قیامەت

 913ڕەزایەتی خودادا بەخت دەکا، بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 217ئایەتی 

ِْ ا( 217) َسُه ابمتَِغاء َمرمَضا ِي َنفم
ٌٌ بِالمِعَبادِ َوِمَن انلَّاِس َمن يَشم  هّلِل وَاهّلُل َرُؤو

هەندێ لە ئینسان هەیە کە لە پێناوی ڕەزامەندی خودادا کیاانی خاۆی بەخات دەکاات خاوداش 

 دیارە لە مەڕ بەندەکانیدا بەبەزەیە.

 وەدەس هێتانی ڕەزامەندی خودا

ئازیزی  ئی وا هەیە لە مرۆیان گیانی تێڕوانین لە شەئن و سیام و دەروونی ئەو ئایەتە پیرۆزە:

دە پێناو ڕەزایەتی خودای خۆیدا بەخت دەکا واتە بڵێن سەر و مـاڵی دادەنـێ لە پێنـاو ڕەزایەتـی 

خودا. دیارە ئامانجی ئەو جۆرە کەسانە ئەوەیە کە دەیانهەوێ بەو فیـداکاریەیان ڕەزایەتـی خـودا 

کەوێ و نج بـدەین و بەراوەرد بکەیـن ئەوەمـان لێـڕا دەردەســر بستێنن. دێرەدا ئەگەر نەختێـک 

چاوی دەکەین کە خودای تەعـاال دەگەڵ عەبـدەکانی بەبەزە و ڕەئـووفە،  کەوا ئەوا نێونێـوە ئەو 

جۆرە مرۆیانە هەڵدەخا دە ناو کۆمەڵی ئینساندا کە بە گیان و ویژدانێکی پاک و بیرێکـی بەرز و 

دا و گەل و بوێر و لەخۆبوردووانە نیشانی دەدەن و دەیسەملێنن بە دنیا کە گیانێکی دە پێناو خـو 

نیشتامندا بەخت نەکرێ نابێ پێی بکوترێ گیانی ئینسانی، بەڵـکە دەبـێ پێـی بکـوترێ گیـانی 
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 حەیوانی؛ چونکە بەڕاستی ئەو جۆرە کەسانە پایە و لەنگەری کەڕامەت و نامووسی بەشەرن.

 زانان دەڵێن و کوتوویانە: هۆی دابەزین و هاتنە خواری ئەو ئایەتە پیرۆزەهێندێک لە قورئان

صهیب بن سنان موالی عبداللە بن »دەڵێ: هاتنە خواری ئەو ئایەتە لەمەڕ « ابن عباس»ئەوەیە: 

دا «ابـوبکر»ی مەوالی «بـالل»ی دایکـی و بـابی و «سمیە»و « سـرعامر یا»و هەروا « جدعان

یکەکان ئەسـیر کرابـوون و دە ژێـر عەزابـی ئـازار و شــرهاتۆتە خـوار کە ئەوانە بە دەسـتی مو 

ەر هاواریان لە خودا بوو وازیان لە گیانیان هێنابوو بەڵم وازیان لە ئیامن و باوەڕی شکەنجەدا ه

بە ماڵی دنیا خۆی لێ کڕینەوە، هێندێکیشیان هەڵتن بەڵم « صهیب»بە خودا نەدێنا. سەرەنجام 

یان کوشت. ئەوانی دیش بە بەرتیل وپارە خۆیان کڕیەوە. کاتێ ئەوانە هاتنەوە «سـریا»و « سمیە»

موژدەیان دانێ کە دەربارەتان ئایەتی خودا دابەزیوە و هـاتۆتە « صهیب»ری مەدینە بەتایبەت شا

یـَن ی نەحـل دابەزیـوە 01و هەر لە سەر ئەو کەسانە گۆیا ئـایەتی  913خوار. ئەو ئایەتی  ِ َواَّلَّ
ْنيَا َحَس   َهاَجُرواْ ِِف اّلِل ِمن َبْعِد َما ُظِلُمواْ ََلُبَِوَئنَُّهْم ِِف ادلُّ

َ
ْجُر اآلِخَرِة أ

َ
  نُـواْ َيْعلَُمـوَن اكََبُ لَـْو كـنًَة َوأَل

گوماا  ەەر لەو دنیاایەدا لە ئەوانەی وا پاش ئەوڕی س ەمیا  لێ کرا و لە بەر خوداش کۆچیا  کردووڕ، بێ

  جێگای چاکیا  دادڕمەزرێنین، بەڕاس ی پاداشی ئاخرڕت گەورڕترڕ ئەگەر بیانزانیبا.

ازێک ڕازاوە: ڕازەکەش دەبێ هەر ئەوەبێ: معـامەلەی ئێـرە دەگەڵ دەو تیجاڕەتەدا سوڕ و ڕ 

خودایە، زۆر بەرزە کاال دێرەدا گیـانە، بەهـای ئەو گیـانە ئاسـایش و حەسـانەوەی گیـانە کە دە 

ڕەزایەتی خودادا دێتە جـێ، ئەو سـەودایە لە دەسـتی کەم کەسـان دێ، دیـارە بـوونی ئەو کەمە 

مەڵە. هەر بۆیەشـە خـودا لە ئـاخردا دەفەرمـوێ: خـودا کەسانە هۆی ژیان و زیندوو بوونی کۆ 

 دەگەڵ عەبدانی ڕەئووفە.

َوِمَن اَلَّاِس َمن يَْْشِي ا( دە جوملەی شـر بۆ بەرگری لە ڕەخنەگران کە بڵێن جا خۆ لەفزی )
دا بە واتای کڕینە، دێرەشدا دەبێ بۆ وەی مانای ئایەتەکە ڕاست و دروست بێتە ڕوو دەبێ َنْفَسهُ 

ا( شــر زانەکـان فەرموویـانە )گومـان قورئانبە مانای )بیُ( بێ، واتە فرۆشنت. بەڵێ، بێا( شـر )

 دێرەدا بە مانای فرۆشتنە واتە )بیُ(

دوای ئەوەی خودای تەعاال ئاگاداری کردینەوە بە هـۆی ئایەتەکـانی لەوەی کە ئیسـانی دە 

، یەکیشـیان بـۆ خـۆ چاکی و خراپیدا دوو دەستەن، یەکیـان لە شـوێن ڕەزایەتـی خـودادا وێـڵە

لەوەڕاندن و ئارەزوو و لەززەتی وێڵ و سەرگەردانە، ئەوجار خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم 

دێ موسوڵامنان ڕێنومایی دەکات بۆ بەرگری لە ئـاژاوە و دووبەرەکیەکـی کە ڕێـی دروسـت و 
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ــاری ڕێگــای ڕاســنت. و هەروا لە  ــۆ وانەی کە خوازی ــادۆزرێتەوە ب ــێ و ن ــدا ون دەب ڕاســتی تێ

ڕەقـن، و ئایەتەکانی نەختێک لەوە پێشدا باسی ئەوە کرا کە منافق دە نهێنیدا کافیر سـەخت و دڵ

یـار و  گوفتار خۆ دەنوێنن. جا ئەوجار خودایتەڕ و زارپاراو و شیریندە زاهیریشدا ئینسانی دم

 یاوەری خـاوەن بـاوەڕان بەڕاسـتی دێ ئاگـاداری دەدا بە موسـوڵامنان کە دە ئـایین و ڕەفتـاری

ە سەر و هاتنە خوار، عەڕەب پێ دەڵێن )افراط نە چوو تن بێ هەڵدا و پێیدا واۆ ئاینتاندا ڕاست بڕ 

دێنە جـێ. بـۆ ڕاسـتی  913و  913و تفریط(. ئەو ئاگادارییەی خوداش بە وەسیلەی ئایەتەکانی 

 ئەو بابەت و مەبەستانە ئەوە دەچینە خزمەتیان:
 218ئایەتی 

ِیَن آ( 218) ُيَها اَّلَّ
َ
ُخلُوام ِِف الِسلمِم یَا أ يمَطاِن إِنَُّه لَ كَمُنوام ادم ِْ الشَّ مم َعـُدوٌّ كـآفًَّة َوالَ تَتَّبُِعوام ُخُطوَا

 ُمبِيٌ 
وپێکی و تێکڕایاای و و هێناااوە بە خااودایەتی خااودا بە ڕێااکئەی ئەو کەسااانەی کە ئاایامن

ن کە پڕپاڕ لە وکۆڵی وەرنە سەف و ڕیزی ئیسقمەتیەوە، وەشاوێن هەنگاوەکاانی شاەیتاکورج

 تێ بتانخاتە ناو داو و تەڵە.ەفپقنن مەکەون، کونکە شەیتان بە ڕاشکاوی دوژمنتانە، لێو دەخ

 219ئایەتی 

ِد َما َجاءتم ( 211) نَّ اهّللَّ َعِزيٌز حَ كفَإِن َزلَلمُتمم ِمن َبعم
َ
لَُموام أ ُْ فَاعم َيَِنا  يمٌ كُم اِلم

هەموو بەڵگە و بورهانانەی خودا بۆی نااردن  ئەکەر هاتوو هەڵخبیسکان و تقسابوون پاش ئەو

و پێی دان، ئەوە باش تێبگەن و بزانن و بن کوێتان کەوێ، خاودا )ئاکادارتاانە( و زاڵە بە ساەر 

 وڕێیە.تۆڵە و کارەکانیشی بەجێ

 پەیڕەوی کردن لە شەیتان

ــیامن پککوختەی مەبەسککت لەو دوو ئککایەتە پیککرۆزانە:  و بە خــودا وئەی ئەوانەی بەڕاســتی ئ

م و برایەتـی و پـێکەوە بـوون ال کارەکانی خودا هەیە، بچنە ڕیز و سەفی ئیسالمەوە و ئاڵی ئیس

هەڵکەن و دەست بـدەنە نـاو دەسـتی یەک و دووبەرەکـی ڕاونـێن و قـاودەن، مەکەونە شـوێن 

هەنگاوەکانی نەفس و هەوای شەیتان، چونکە شەیتان بەڕاسـتی دوژمنێکـی وایە هەر لە ڕۆژی 

ۆ ناو مەیدانی ژیانەوە کاری تەنیا ڕاکێشانی ئینسان بـووە بـۆ نـاو زەل و زۆنگـی هاتنی ئینسان ب

چارەڕەشـی و ڕووڕەشـی الی خەڵــک و خـودا. ئەگەر سـەیری مێــژووی ڕابـردووان بکــرێ و 

نجێکی حەکیامنە و ژیرانەی بدرێتێ، بە ڕوونی چاو دەکرێ )طاغوت و جبت و مرتفین( کە سـر 

 ان دەگەڵ خۆ بردووە و چیشیان بەجێ هێشتووە.فریوخواردەی دەستی شەیتانن، چیی
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ْ بە کوردی و بە کورتی: خودا پێامن دەڵێ  قُوا يًعا َوََل َتَفرَّ  (163)بق:ە:  َواْعتَِصُمواْ ِِبَبِْل اّلِل ََجِ

گـورگ لە  واتە دڕست بگر  بە ئایین و یاسا و بەرنامەی خودا بە تێکڕایی، پڕژ و بەو مەبن بێر و بەوێادا.

 هەڵبڕاو لە مێگەل دە کەمیندایە. یحەیوان

ی ناو دڕک و داڵنەوە، پڕژ و باڵو و پەڕەوازەی هەنـدەران دجوو بۆ کرانە ئار  بۆ ئاگاداری:

تاقە یەک گەل بوون ئەوەها ئەسپی تۆڕی سەرکەشی هەوا و ئـارەزوو و  وەبوون؟ خۆ لە هەوەڵە

ئەساسـنامەی ئایینەکەیـان پـێ نەفسی شەیتانی بوو وای پێ کردن لە دنیا و دینی کردن تەوڕاتی 

زیاد و کەم کردن دەستی پێ تێ وەردان هەچی بە زەرەری نەفس و هەوایان با پێی فڕێ دەدان و 

هەچی بە قازانجیشیان با، دانهێشتەوە، وەک بەشی زۆری حاکامنی ئەوڕۆ مانـای ئایەتەکـان وا 

 لێ دەکەن چونکە لە دەستیان نایە کەلیمەکان زیاد و کەم کەن.

زانەکــان لە بەر ئەوەی کەلــیمەی )ســلم(یان بە مانــای ئیســالم تەعبیــر لە قورئان هێنــدێک

کردۆتەوە ئیشکالیان هێناوەتە ڕوو چونکە بەو پێیە دەبێ مانای ئایەتەکە ئاوا بەراوەرد کەین: ئەی 

و هەیە وەرن ببنە ئیسالم. دە دیارە ئاوا مانا کردن ئەو ئیشکالە دێنێـتە ڕوو: ئـیامن ئەوانەی ئیامن

واتە ئیسالم. لەو الشەوە بکوترێ وەرە ببە بە ئیسالم ئاوای لێ دێ: ئیسالم وەرە ببە بە ئیسالم. دە 

وگۆڵ ئیشکالە و نـاڕەوایە. جـا گرێدیارە ئەوە بۆ مانای قورئانی خاوەن بەالغەت و ڕەوان و بێ

تەیان هێنـاوە زانەکان هاتوون بۆ بەرگری لەو ئیشکالە مانای ئەو ئایەبۆیە هێندێک دێ لە قورئان

 و بردووە بەو شێوەیە:

. هێندێک کە پێیان وایە )آمنوا( دەگەڵ ئەو منافقانەیەتی کە بە درۆ ئیامنیان لە خۆ نیشـان 9

و بە درۆ لە سـەر نـاوە! وەرن بەڕاسـتی داوە، بۆیە خودا پێیان دەڵێ: ئەی ئەوانەی تاجی ئـیامن

ای هەنگـاوە بەدرۆکـانی شـەیتان و سەلیم بـن وە دو  دروستداخ ی ئایینی ئیسالمی ڕاست و 

مەکەون، وەک ئەوڕۆ بە درۆ ناوی خۆتان نـاوە خـاوەن ئـیامن. ئەوانەش بـۆ ئەو جـۆرە مانـا و 

بُ تەعبیراتە بەڵگەیان  ِِ ە، چـونکە ئەو ئـایەتە باسـی 301ی ئایەتی ...قَْوُٰلُ  كَوِمَن اَلَّاِس َمن ُيْع

 منافقانە، دەبێ ئەوەش هەر دەگەڵ منافقان بێ.

لە بـارەی تـایفەیەک لە موسـوڵامنانی  308روا هێندێکی دیکە هەن دەڵێن ئەو ئایەتی . هە3

و یارانی ئەو دیاری دەدەن. ئەوانە ئیامنیـان « عبدالله بن سالم»ئەهلی کتێب هاتووە کە لە واندا 

بە پێغەمبەر هێنابوو بەڵم لە بەر لە ال گەورەبوونی ئایینی مووسا ڕۆژی شەممەیان هەر ڕێز لـێ 

رت و گۆشتی وشرت و شـیریان هەر بە حەرام دادەنـا. خـودای تەعـاال بـۆ وەی بە تەواوی دەگ
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 308داخ ی ئایینی مـحەمەد واتە ئیسـالم بـن، لەو ئیشـە نـاڕەوا و ناپەسـەندە الدەن ئەو ئـایەی 

دابەزاند و پێی کوتن )کافـة( واتە بە تەواوی ئاکارەکـانی ئیسـالدم قبـووڵ کەن تەبەعیەتـی لـێ 

 بکەن.

دێکی دەڵێن ئەو ئایەتە ڕووی دە ئەهلی کتێبەکانی تەوڕات و ئینجیلە، کە ئیامنیان بە . هێن2

پێغەمبەری نەهێنابوو و نەیاندەهێنا، دەشیانکوت باوەڕمان بە تەورات و ئینجیلیشە، جا خـودای 

تەعاال ڕوویان تێ دەکات و دەفەرموێ: ئەی ئەوانەی بە کتێبەکانی پێشێ واتە تەوڕات و ئیجیل 

داخ ی ئیسالم  آفَّةً كاْدُخلُواْ ِِف الِسلِْم و هێناوە و شوێنیان دەکەون و ئیتاعەیان لێ دەکەن ئیامن

بن بە تەواوی؛ واتە دە ئیتاعە کردنتان لە کتێبەکانی پێشێ کام  بن و تەواو بن کە پێتان کـوتراوە 

 و ئایینەکەی بکەن بە تەواوی. محەمەددەواندا ئیتاعە لە 

زۆر هەن بەڵم دێرەدا بەو چەند منوونانە چاوپۆشـی  308ە لە سەر ئایەتی لەو جۆرە نەزەران

 دەکەین لەوانی دیکە.

ەویــه ئەوەیە: خــودا ئڕازێکــی دە بنــدا شــاراوەتەوە و ترووســکەی دێ  301ئەو ئــایەتی 

دەفەرموێ ئینحراف و ئاوەژوو بوونەوە و خلیسکان پاشی ئاگـاداری و شـارەزایی بە عـاقیبەتی 

چاک و خراپەیە. جا لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە دەبێ ڕۆژی خۆتـان مجـازاتی  کار و کردەوەی

)علامیان( بەو شەرتەی خۆی تووشی گوناهی بکـات، چـونکە تـاوانەکەی لە سـەر زانسـت و 

. نتـاوانەکەو ا ەتـزانیارییە زۆر گەورەترە لە تاوانی ئەوانەی کە بەبێ زانست لە سەر عاقیبەتی خ

 ا و نەزان وەک یەک نابن و نین.بە کوردی و بە کورتی، زان

ئەوجار بەرجەوەندی ئەوەی دەبین: کەسانێکی کە لە ڕووی زانستەوە عەمدەن شوێن خراپە 

و کاری ناڕەوا دەکەون و چاوەڕوانی پاداشی چاکیه دەکەن، دەبێ ئەق  و شعوور چۆن تەعبیر 

ئەوانەی کە تاتێنیـان لە  لەو کارە بدەنەوە؟ ئایا دەبێ وا تێبگەن خودا هێنـدە بەبەزە و بەبەخششـە

بەردایە و دەتوانن ببڕن و بخوڕن زەود نابن و ناپرینێگنەوە و هەر دەبڕن و دەخوڕن، دەیانبەخشێ 

زتندان؟ وەیا وا تێـدەگەن سـەرباقی ئەو هەمـوو نیشـانە و راهەروەک ئەوانەی کە دایم دە خۆ پا

خـودا داویە و نیشـانی داوە ڕۆژی  َفَعليْها نَْفِسِه و َمن أساءَ َمْن َعِمَل َصاِلًا فَلِ بەڵگـانەی وەک 

ئاخرەت و حیساو هەر قسەن و فشەن؟ و زیندوو بوونەوەش هەر فشـەیە؟ دیـارە ئەگەر واز لە 

ڕاوێژ و نیشانە وبەڵگان بێنن و نەوێـرین تەعبیـر لە دڵ و دەروون وەدەیـن و حەواڵە بە خـودای 

ئەوەندە ب ێین ڕەش و سسی وەک یەک  کەین زانست و ئاگاداری لە سەر دڵ و دەروون دەبێ هەر



 330تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

 نین، ئەوی دی حەواڵە بە خودا کەین.

وەک پالرێــک و یــا ب ێــین وەک تەوســێک  390جــا لەو ڕێــیەوە خــودای حەکــیم ئــایەتی 

گوێی ئەوانەی بە ڕواڵەت دەڵێن موسوڵامنین کەچـی ئەوەی ئیسـالم نـایهەوێ و دەیهاوێتە بنان

 :390ەت پالرەکە واتە ئایەتی نایقۆزێتەوە ئەوی دەکەن. با بچینە خزم
 211ئایەتی 

(113 ) ِ تَِيُهُم اهّلُل ِِف ُظلٍَل ِمَن المَغَماِم وَالمَمئآئ
م
ن یََ

َ
ـُر َوإَِى اهّلِل ـِ ُة َوقُضـكَهلم یَنُظُروَن إاِلَّ أ مم

َ
َي األ

 تُرمَجُ  األُمورُ 
هەورێکای  ئەوانە هیچی دی کاوەڕوان نین، ئەوە نەبێ کە سازای خاودا لە دووتاوێی ساێبەری

سپیدا و ف یشتەکانی خاوداش ڕوویاان تێکاا، تاازە کاار ساەری ک تاووە و لە کاار تا ازاوە و 

 کارەکانیش هەر بەرەو خودا و بۆ الی ئەو دەکەڕێتەوە.

 چی بچێتی، هەر ئەوە دەدروویەوە!

ئایا کەکرەچێن و دڕووچێن لە دڕوو و کەکـرە بەوالوە چـاوەڕوانی  ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک:

ەکەن و دەکرێ؟ ئەوانە لە چاوەڕوانی سزا و پاداشی کار و کردەوەیان زیاد بەوالوە چ چیی دی د

تـوێی وەڕوانی دەکەن؟ ئەوانە هەر دەبێ هەر ئەوەیان چـاوەڕوانی بـێ کە لە نـاو چەنـد توێاچ

ری سپیدا سزاکەی خۆیان و بەرهەمی کردەوەکەی خۆیان بۆ بـێ و هەروا دەگەڵ فرشـتەی و هە

ە شتەکە لە بەرەگە چۆتە دەرێ و کار لە کار ترازاوە، لەوە زیاد هیچ شتێک کسزا و تۆڵەیان، چون

بۆ داد و هاوار و فریاکەوتن و داد و چارە نەماوە و ناتوانێ ببێ، چـونکە قاتـڵ لە تەنـافی پەتـی 

 ئەتسۆی زیاد چی دی چاوەڕوانە!

ە فرشـتەوە لە دەشکرێ ئاواشی بۆ بچین، بڵێین: ئایا ئەوانە چاوەڕوانی ئەوە دەکەن خـودا ب

نێوانی هەوری سپی ڕەحمەتەوە سێبەردەر بۆ الیان بێت و دووبارە دەلیل و بورهان و نیشاەکانی 

خۆی بە ڕوونرت لەوانەی پێشوو بێنێ دەگەڵ خۆ. ئەو خەیاڵ و چاوەڕوانەیان محاڵە و خەیاڵە و 

ووە، ئەوی کەچەڵ کاڵوە. چونکە خودای مەزن لە هیچ ئاگاداری و ڕێنوێنیەکدا کۆتـایی نەکـرد

 چووش، نایخاتەوە دوا و هەچی هەیە و دەشبێ هەر بۆ الی ئەو بۆ حیساب دەگەڕێتەوە.

بە کورتی و بە کوردی: خودای تەعاال بە پوختی و بە پاراوی و تێروتەسەلی هەموو شتێکی 

بەجێ کردنی شتەکانیشی بە تەسەلی داونێ، واش ئیتاعە ناکەن و تێگەیاندوون و وەسیلەی جێ

ە پاش گوێیان و وەشوێن ئارەزووی دەکەون. کاتێ کە دەستیان لە پنچکان بڕا و کـار لە دەیهاوێن
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کار ترازا، ئەوجار چاوەڕوانی ئەوە دەکەن دووبارە خودا دەزگا و بار و بارەگایان بۆ وەڕازێنـێ و 

 بۆ خۆی لە باتی ئایەتەکان و پێغەمبەرەکانی بێتە الیان پێیان بڵێ جا ئەوجار ئەوە بۆخـۆم هـامتە

گومان خەیاڵی پووچە. جـا بـۆیە دە ئـایەتی التان دەبێ بە قسەم بکەن و ئیتاعەم بکەن. ئەوە بێ

دا خودا بە شێوەی هەڕەشە و لۆمە ڕوویان تێدەکا و دووبارە خودا بە تەوسەوە بە وەسـیلەی 913

ڕا چـاوەڕوانی ئەوە دەکەن جەزای چـاک پێیـان دەڵێـتەوە لە سـەر ئەو حاڵەتەشـیان 911ئایەتی 

رگرن لە باتی جەزای کردارە ناحەزەکانیان؟ ئەوە لە یاسا و دابی خـودا بەدوورە. کەسـێکی کە وە

پاراو نەبوو بچێـتە الی تەفسـیری کەبیـر دەراوی پـان و پـۆڕترە بەڵـکە لەوێ بە تێـر و ی لێرە دڵ

 تەسەلی پاراو بێ.

یە و هەستی بینیان هەبۆ ئەوانەی بە بیر و ژیرن و چاوی گەش و وردبین و حەقئاگاداری: 

بەزە و عەداڵەت و ئینسافیشیان لە سەرووی هەموو کارەکانیانەوە چـاوەدێرە ئەو ئایەتـانە واتە لە 

هاوار و بانگاوازێکی زۆر بەتین و تەوژمن کە لە سەروبەری ئینسانانی  911ەوە هەتا 910ئایەتی 

س هەڵگـرن لە بەهەست و هۆش زیادن. چونکە ئەوە نیشان دەدەن بە بـڕوادارن: واز بێـنن و دە

لەبەران و هەتـک و نـامووس دڕیـن و ئاژاوە و ئاگردانی وڵت و وێران کردنی هـێالنەی گیـان

فڕاندنی خاوەن نامووسان، تێبگەن هەر ڕۆژەی ئەمرازێکی تازەی قڕکەر دێتە ڕوو، دنیاش دەبێتە 

بە  بەراوەردیەی ئێـوەی ئینسـانیەک کۆگە نەوت و بێنزین و گاز و بـاڕووت، ئەوکـات ئەو بـێ

هەڵەیەک دە چرکەیەکدا وڵت دەکاتە دۆزە، وەک وڵتەکانی عێراق و سووریە و ئەفغانسـتان و 

سووڕەی دوخان ئاماژەی وەال کـردوەوە،  3...، دنیا دەبێتە تەمێکی تاریک و تنۆک وەک ئایەتی 

 *  یَلَْعبُوَن  كبَْل ُهْم ِِف َش ئەوەش ئایەتەکە، زەینی دەنێ: 
ْ
ْْ یَْوَم تَأ ِبـّي  فَاْرتَِق َماء بِـُدَخان  مُّ *  ِ  السَّ

ِْطمٌ 
َ
او شک و گومانادا گەمە دڕکە  نواتە: نەخێر ئەوانە لە  (3/16/11 )دخان: َيْغََش اَلَّاَس َهَذا َعَذاٌب أ

* کەواتە چاوڕڕوانی ئەو ڕۆژڕ بکە ئاسام  دووکەڵێکی ئاشکرا بەدی دێناێ * ەەماوو خەڵکای دادڕپۆشاێ، 

  ئەوڕ سزایەکی بەژانە.

ــورُ لەی جــوم ُُ اْلُم ــ ــِه تُرَْج ــیری  َوإََِل اللّ ــاوەنی تەفس ــی خ ــعود»بە قەول ئەوە « ابوس

جوملەیەکی سەربەخۆیە، پاڵی نەداوەتەوە بە پێش و پاش )مستأنفە(؛ یانی کاتێ خودا و فرشـتە 

دێن ئیدی کار لە کار تـرازانە، تەکلیـف ئاشـکرانە، تـازە بـۆ کەس مەودا و مـۆڵەتی گەڕانەوە و 

ــا ئەو ڕۆژە چارەســاز و نەجــات و پە ــامێنێ، جــا لە ســەر ئەو یاســا و دەســتوورە ئەوانە ت ــا ن ن

سازە هەر مل پێوە دەنێن کوێرانە هەچی وەبەر بێ وەک مێش و محانج یان گـورزی سەرنویشت
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، دەبێ غەیری ژیلەمۆی ئـاگر بە خـۆدا کـردن چیـدی چـاوەڕوان نەکەن، هەر دەیهاوێن کوێری

ڕۆژە بـوون پێیـان کـوتراوە دە پێشـدا بە وەسـیلەی قورئـان و چونکە بۆخۆیان چـاوەڕوانی ئەو 

ُُ اْلُمورُ پێغەمبەران  ، نە بـۆ الیەکـی دیـکە دڕگەڕێا ەوڕ ەەچی ەەیە بۆ الی خاودا َوإََِل اللِّه تُرَْج

نانی کائینات و تاکوو بۆ الی وی پەنا ببێ. و گەڕانەوەش لە سەر ئەساسی تەنزیم و دەبەریەک

دنیا و قیامەت بەرەو دوا گەڕانەوەی نییە و نابێ. هەرچی ڕۆیشت و ئاوا  دەزگاکانی دوو وەرزی

وخولی ڕۆژ و مانگ و ئەستێرە، ئەوانیش دە کاری بوو، ناگەڕێتەوە و هەڵنایەتەوە. مەگەر چەر،

وخـول، و ئاوابوونی تازە هەڵنایەنەوە ناکەونە چەر، گەڕاندان چونکە ئەوانیش ئەگەر لەو چەر،

 زی دی بۆ وەرزی دی.جا مەگەر لەو وەر 

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم هەموو ئامراز و وەسـیلەیەک وەک ئەقـڵ و هەسـت و 

شعوور بـێ، دە ئیختیـاری ئینسـانی نـاوە کە لەو کـورتە سـەفەر و کـاروانەی وەرزی دنیـا ڕێ 

دەربەرێ و خۆ ون نەکا، جا ئەگەر خۆ ون کا لە بێ کەرەسەیی و بێ وەسـیلەیی نیـیە بەڵـکە لە 

نەدانیانە، پیاوی خاوەن چەک ئەگەر چەک کرێ خەتا لە چەکەکە نییە، خەتا لە خـاوەن ێگوێ پ

هەر ئەوە دەڵێن: هەر شتەی دەبێ دە کات  911و  913نەهێناوە. ئەو ئایەتانەی  یچەکە و دە کار 

و بەرەگەی خۆیدا دەکار کرێ. دەنـا شـتەکە ئەگەر لە بەرەگە چـۆ دەرێ، تـازە هەزار هـاوار بە 

خودا بە ئینسانی دەڵێ: ئەی ئەوانەی کە داوای ئـیامن دەکەن! هەمووتـان بە تێکڕایـی شاییێکە. 

وەرنە سەر سفرەی ئاشـتی و تەبـایی و سـازش، و لە هەنگاوەکـانی شـەیتان واز بێـنن و دوای 

مەکەون. بە کوردی چاک بن و ئەمر بە چاکە بکەن، خراپ مەبن و نەهی لە خراپە بکەن تـاکوو 

فَـاْعلَُمواْ ی بەقەرە. ئەودەم دەڵێی چی لە بەرامـبەر 913هەڕەشەی ئایەتی ە بەر شاڵوی ننەکەو 
نَّ اّللَّ َعِزيٌز َح 

َ
پێت دەڵێ ئـایەتی  تێبگە  بە حەققەت خودا بەتوانایە و کاریش دڕ جێی خۆیدایە يمٌ كأ

ِتيَُهُم اّللُّ ِِف ُظلَل  ِمَن ت دە بن گوێ دەکوتێ: 911
ْ
ن یَأ

َ
ئەوکـات ئەگەر  الَْغَماِم  َهْل یَنُظُروَن إَِلَّ أ

دا 911هەر نەهاتیە بـوار و بـازێ، دووبـارە بە هەڕەشـەوە ئاگـادارت دەکـاتەوە وەک دە ئـایەتی 

ائیل واتە لەو حازریـانە کە ئـێمە سـر ئیهەستی پێ دەکرێ کە دەفەرموێ: دا پرسیار بکەن لە بەنی

ئینکاری و حاشایان لێ کردن تـا چۆن بۆ پێشینەکانی وان نیشانە و بەڵگەمان بۆ ڕانان و هێنان و 

خۆیان تووشی عەزاب کرد جا ئەو کارەساتە هۆشدار و هەڕەشەیە و ئاگـادارییە بـۆ وەی ئەگەر 

بێتوو بخلیسکێنەوە و الدەن لە قبووڵ کردنی ئیتاعە لە خودا، بە دەردی ڕابردووەکانتان گیرۆدە و 

 :911 گرفتار دەبن. جا بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی
 211ئایەتی 
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ائِيَل ( 211) َ ِد َما َجاءتمُه فَإِنَّ كَسلم بَِِّن إِِسم َمَة اهّلِل ِمن َبعم مم آتَيمَناُهم ِمنم آیٍَة بَيَِنٍة َوَمن ُيَبِدلم نِعم
ِدیُد المِعَقاِب  ََ  اهّللَّ 

ائیل بپ ساە و بازانە کەناد ماوعجیزەی ساا  )دێ ەدا خودا بە پێغەمبەر دەفەرموێ(: لە نەوەی ئی

ک ا و ڕوووان بە پێشنیانیان نیشاان دان باۆ ئەوەی ڕێگاای ڕاسات بگا نە بەر بەاڵم ئەوان ئاش

هەر یاخی باوون، باۆیە ئاێمەش دوکااری کەنادین جاۆر ڕەزالەت و ساووکایەتیامن کا دن، جاا 

ئەوانەی ڕێگای کەوت بگ نە بەر، پاش ئەوەی کە ڕێگای ڕاساتیان نیشاان دراوە ئەوە ساڵیاان 

 کومان سزادانی خودا پڕئێش و ئازارە لە هەر دوو ال.لێ دێت، بێوەکوو ساڵی ئەوانەی 

 ائیلسکر ئینیعمەتەکانی خودا بۆ بەنی

ئەی پێغەمــبەر! لە جــوولەکەی نەوەی یەعقــووب بپرســە  تێککڕوانین و ئککاوڕ وەسککەر دانەوە:

ێ چەندمان پێغەمبەر بە بەڵگە و نیشانەکانی ڕوون و ئاشکرا ناردنە ناویان و چەندم ئاگـاداری پـ

ــــان، دەگەڵ ئەوەی کە  ــــدا بەو گوێیەی ــــان نەیان ــــاریانیان لەو گوێیەی دان بەڵم لە بەر الس

نەگرتن، هێندێکیشــیان کە بە قــازانج نەدەزانــی لە فەرموودەکــانی خــودا، گۆڕییــانن بە وەریــان

 قازانیجان بە خەیاڵی خۆیان.

وانــدا ئەگەر دە ئاکــاری جــوولەکە بڕوانــدرێ بەو جــۆرەی کە چــاک بــوون دە ڕوحــیەی 

نەبیندراوە و نابیندرێ هەزار هێندەی دیش ئەگەر ئاگادارییان بدرێتێ؟ دێینە سـەر ئەو بـاوەڕەی 

ائیل خودا دەگەڵ وانی نییە، بەڵکە هۆشـدارە سـر ئیتەعاال لە بەنیدێرەدا واتە ئەو پرسیارەی باری

مووسـا و هەروا بۆ موسوڵامنان کە ئەی موسڵامن لە بیرو نەچێتەوە کە خودا بارەها بە وەسیلەی 

چەن جاران بە هۆی موعجیزە ئاگاداری بە جـوولەکە دا هەر چـاک نەبـوون و لە سـەرەڕۆیی و 

زۆرداری خۆیان پاشەکشەیان نەکرد، ئەئەوە بە نیشانەی نەگبەتی و نەهاتی و چارەڕەشی گەلـی 

 جوولەکە هاتە ڕوو، جا هەر گەلێکیش ئەوەی ئاکار بێ، هەر ئەوەش چارەی دواڕۆژی دەبێ. 

ئایەت، هۆشدارێکی زۆر  3کە دەبنە  911ڕا تا دەگاتە ئایەتی 910ئەو ئایەتانەی کە لە ئایەتی 

توند و هەڕەشەیەکی زۆر ئاشکران بۆ موسـوڵامنان، بەڵم بە داخەوە دەگەڵ دڵنـی سـەخت و 

هەڵگەڕاو بە تاوان هیچ ناکرێ چونکە لەزەت و ئارەزوو و هەوەسی دنیا وای دەورەی دڵی ڕەش

ڕێگا و کەلێن و دەرۆی ئەوەی بۆ نەهێشتۆتەوە، نووکی تیژی وەعز و ئیرشـاد و ڕێنـوێنی تەنیوە 

خۆ بگەیێنێتە چـاوەی دڵـی بیـر و ژیـری. ئەو زڕە موسـوڵامنانە بە خۆیـان نەزانیـوە کە زۆر لە 

جوولەکە خرابرتیان دەگەڵ خۆ و ئایینی خۆیان کردووە، ئەو قورئانەی کە هەموو ڕۆژێ دەوری 
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رِْض تەفسیر دەکرێتەوە، بە قسەی ناکەن دەکرێتەوە و 
َ
ْو فََسـاد  ِِف األ

َ
َمن َقتََل َنْفًسـا بَِغـرْيِ َنْفـب  أ

يًعاكفَ  َما َقتََل اَلَّاَس ََجِ نَّ
َ
ئەوڕی لە تاۆڵەی کوشا نی گوما  کەساێ بکاوژێ یەکاێ، باێبێ (32)مائدە:  أ

دابێ، ەەر وڕکوو ئەوڕ وایە ەەماوو  کەسێکدا بێ یاخۆ خراپەکارییەکی کۆمەاڵیەتی لە سەر زڕویدا ئەنجام

  خەڵکی بە تێکڕایی کوش بێ.

کـوژی و سـەربڕین و دەجا با ئاوڕ وەدرێ تا ئەوە بە چاوی کـوێریش چـاو کـرێ: کۆمەڵ

ان و پەرتەوازە کران و نامووس فڕاندن و بێ ئابڕوو کردنی وا لە جانتـای سـر دڕین و هەڵوەزگ

ن ڕژا، حەیـا بـرا، نـامووس دزا، بەرهەم ێەکرێ؟ خـۆکام جوولەکە و گاور و دڕندەیەکدا چاو د

گومان چاوەی چـاوی ئـیامن و دیـن و دزا، یاخی هەر دانەڕزا، ئەوەی ئەوەی ئاوا چاو نەکا بێ

 کەڕامەت و ویژدانی ئینسانی کوێرە.

ئەگەر ئاوای تەعبیر لێ بـدەینەوە: واتە ئەو ئایەتـانەی کە بـۆ  ِمن َبْعِد َما َجاءتْهُ جوملەی 

ژیر و خـاوەن هەسـت، نـیعمەتن. ئەوکـات مانـایەکە ئـاوای لـێ دێ: پـاش ئەوەی کە  دڵنی

تێگەیشنت و زانینی مانای ئایتەکان بۆیان مومکین و ڕەخسابوو، وەیا دەڵـێن پـاش ئەوەی کە دە 

جۆرە واقیعانە دەکا ئـایەتی  ومانای ئایەتەکان گەیشتبوون ئەمجار گۆڕییانن، واتە وەک ئاماژە بە

َم اّلِل ُثمَّ َُيَِرفُونَُه ِمن َبْعِد َمـا َعَقلُـوُه ّلكَ َن فَِريٌ، ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن اكَوقَْد دەفەرموێ:  ی بەقەرە و31
ــوَن  ــْم َيْعلَُم ئەوانە ەەناادێکیا  رەرمااوودڕی خودایااا  دڕبیساات و پاااش ئەوڕی کە تێیدڕگەیشاانت  َوُه

(. هەنـدێک لە نَّ اّللَّ َشـِدیُد الِْعَقـاِب فـأ)جا ئەو جۆرە نەیە:  دڕیانگۆڕی دڕگەڵ ئەوڕشدا دڕیاانزانی.

ُه( زانەکان کوتوویانە بۆ وەی مانای ئایەتەکە تایبەتی ئەوان جۆرە کەسانە بێ، کەلیمەی )لَ قورئان

کتێبی )دالئل االعجاز(دا کـوتراوە: ئەو )لە(وەی نەبـێ، لە یە. (َٰلُ  َشِدیُد الِْعَقاِب دەگەڵە کەواتە )

 ابە گشتییە بۆ هەموو یاغی و سەرەڕۆیانە.ڕەواترە، چونکە ئەو عەز 

ــدێک لە قورئان ــی نەزەری هەن ــەر ئەساس ــیارە لە س ــی ڕووی دە ئەو پرس ــان ئەگەرچ زان

بیســـن و زانن و گوێایلەکانە بەڵم دەگەڵ هەمـــوو ئەو کەســـانەیەتی کە قورئـــانســــر ئیبەنی

 گیر و ئیهانەچی.موسوڵامنن، چونکە پرسیارێکی سەرزەنشی و لۆمەییە بۆ هەموو کەسانی شێل

ئەق  و هەست و شعوور حەقی خۆیانە پرسیار بـکەن دێـرەدا ئەوان جـۆرە کەسـانەی بەو 

شێوە خراپەی باسیان کرا و دە واقیعدا ئاواشن، بۆچی نازانن و سەلیقەیان پـێ ناشـکێ کە ئـاوا 

ناحەزی بەرچاوی خودا و خەڵکی خـودان، دەگەڵ ئەوەی ئەق یشـیان هەیە و دەرکـی چـاک و 

دا فەرمـوویەتی: 393: کە خـودا دە ئـایەتی ەگیراوە؟! دەبێ لە وەڵمدا بکـوترێشیان لێ نخراپی
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ئەگەر ورد ورد بوونەوەی لە سـەر بکـرێ و دابێـژرێ بە داشـگیر و کەو و هێ ەگـی زانسـت و 

 سەنگێنە.زەینی دەیە و هەڵی 393سەلیقە، حەق و ڕاستی دەدۆزرێتەوە. ئەوەش ئایەتی 
 212ئایەتی 

یَن ُزيِ ( 111) ِ ِیـَن اتََّقـوام فَـومَقُهمم یَـومَم كَن لَِّلَّ ِیَن آَمُنـوام وَاَّلَّ َخُروَن ِمَن اَّلَّ َيا َويَسم ََياةُ ادُلنم
م
َفُروام اْل

ِ ِحَساٍب  ُْ َمن يََشاء بَِغريم ُز  المِقَياَمِة وَاهّلُل یَرم
کاوزەرانی و ۆشڕازێرناوەتەوە بۆ کاف ان دنیا بە جوانی. کونکە ئەوان دە دنیادا لە لەززەت و خ

هیچ مەبەستێکی دیکەیاان نیایە و نااوێ. هەرباۆیە فشاە و  بەوالوە هەوا و هەوەپ لەوەڕاندن

باوەڕانە هەکەندی ساماندار ببوایەن، بۆ دواڕۆژیاان کاڵتە نەبێ بە ئیامندارانیان نایە. جا ئەو بێ

ن ئیامناان لە هیچ سوودی نیایە و دەردێکیاان دەوا ناکاا. لە ڕۆژی ەیامەتاا پابە و پاایەی خااوە

سەرووی ئەوانەیە و وەهەروا ڕەسمەتی خوداش دەڕژێتە ساەریان. مااد و ساامانی دنیاا پابەی 

منەت و بااێ ساانوور ەیامەتێاات ناباتەسااەرێ مەکەر بە خااودا بااێ. خااودا ڕزق و ڕۆزی بااێ

 باوەڕ بێ ئەو کەسە یان بەباوەڕ بێ.دەبەخشێ بۆ هەر کەسێکی وازی لێ بێ. بێ

 قی کردنەوەیەجوانی سەر زەوی بۆ تا

دنیـا بە ژیـانی خۆشـی ڕازاوەتەوە الی ئەو  ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی بە هەسکتەوە:

پەرسنت و خودانەویسنت. یانی خۆشەویستی دنیا سەری پێ داخستوون و ملی کەسانەی کە ژین

پــێ نەوی کــردوون دە بەرابەر هەمــوو ئەو ملهــوڕ و ناســپاس و خــوێنمژ و حەیــا و کەرامەت 

درێژیێکــی . لە ترســی ئەوەی ســامانەکەیان مەحفــووز بــێ ئەگەر دەسەداانە دەو زەمــانشــکێن

شەرم و حەیا دەستی بۆ درێژ کا، چۆرتەی ناکا و مەکەی ناکـا، دەسـتی نـامەردی بە کـاڵوی بێ

گومان ئینسان بۆ ئەو جۆرە ژیانە نەخراوەتە حیزانەیدا دەگرێ و دەڵێ حیزی و ساڵمەت. جا بێ

ڵقــاوە، بەڵــکە بــۆ ڕاپەڕیــنە بــۆ دیفــاع لە مــافە، بــۆ پــارازتنی کەڕامەتە، بــۆ ســەر زەوی و نەخو 

ەت و خوداناسی، ئەگەر یەکێک ڕاسـتەوە دهێنانی ئەمن و ئاسایشە بۆ کۆمەڵ. ئەوانەن عیباپێک

نَب إَِلَّ ِْطَْعبُُدوِن بێ بڵێ چ دەکەی لەو ئایەتە پیرۆزەی  نَّ َواسْنِ ئەمان  (50)ذاریاات:  َوَما َخلَْقُت اْجِ

ئەگەر ئەو کەسـە وا تێبگـا لە پەرسـنت واتە:  جنۆکە و مرۆم دروست نەکردووڕ تەنیا بۆ پەرس ن  نەبێ.

نوێژ و ڕۆژوو و ... سەرداخستنی لە مزگەوتەکان و دنیاش ئاوری تێبەربێ و ئاو بیبـا و ئەتـۆش 

پەرسـتی گومان تێـی نەگەیـوە چـونکە خوداسەر لە سەر سوژدە النەبەی لە بەر خودا، ئەوە بێ

 خزمەت بە ئینسانە، نەجاتی ئینسانە، سەرکوتانی زاڵامنە، پارازتنی ئایین و شەرەفی ئینسانە.

ئەگەر وەک دەڵێم و کوتم وا نەبێ خوداپەرستی، دەبا پێغەمبەران هەر دە غار و ئەشکەوت 
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لە فیرعەون،  و مزگەوتاندا عیبادەتیان کردبایە، ئیباهیم ڕانەپەڕیبایە لە نەمروود؛ مووسا ڕانەپەڕیبا

یکانی مەککە. دەبێ ئەقڵ و شعوور ئەوە باش وەقۆزن ڕێبەری و شـرڕانەپەڕیبا لە مو  محەمەد

سەرکەشی بۆ نەجـاتی ئینسـان لە تاریکسـتانی زوڵـم و زرۆداری یـاخیگەران خوداپەرسـتی و 

 خوداناسی و خۆناسییە و ڕێبازی پێغەمبەرانە.

اخۆ کێ دەتوانێ لە نـاو ئەو هەمـوو خۆشـی و جوانی و ڕازاوەیی دنیا بۆ تاقی کردنەوەیە ئ

جوانیەدا فریو نەخوا و خۆی نەدۆڕێنێ و خودای وەال نەنێ؟ بۆ بەقا کردن بەو ڕاستییە دەچیـنە 

ْحَسُن ی سووڕەی کەهف: 3و  3خزمەت ئایەتی 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
ََّها َِلَبْلَُوُهْم أ رِْض ِزينًَة ل

َ
َ اأْل ََ إِنَّا َجَعلْنَا َما 

ئەوڕی لە ساەر زڕویادایە ئاێمە کە کردووماانەتە ەاۆی  إِنَّا َجَاِعلُوَن َما َعلَيَْها َصِعيًدا ُجُرًزاوَ *  َعَمًل 

جوانی و ڕازاوڕیی زڕوی تا ئینسا  تاقی کەینەوڕ پێی )ئایا کاام لە ئینساانەکا  دڕو حااڵەتە پاڕ لەززڕت و 

دڕ دیارڕ لە خزمەت بە ئینساانی عەمەل  خۆشیەدا بە رریو ناچێ و( کار و کردڕوڕی جوا  ئەنجام دڕدا تێیدا.

( بەڕاسا ی 1جوانرت نیە و نابێ لە نەجاتی ئینسا  جوانرت عەمەل نابێ، چونکە ئینسا  ئەماانەت ەەڵگارڕ. )

ەەچی لە سەر ئەو زڕوییەدایە )لە زینەت و جوانی( تەخ ی دڕکە  و دڕیکەینەوڕ دڕش ێکی قاقڕ و بێ گژ و 

 (8گیا. )

زەویە مایەی نییە، ئەو ت بەغەیرەز کرداری چاک هیچ شت لە سەر ئەوە هەر دێرەدا دەرکەو 

دەبێ خۆ بەخت کردن لە پێناو خزمەت بە ئینساندا بێ نەک دە پێناو خۆشی و لەززەت و هەوا و 

 هەوەسی دنیا.

کەس بەڵێ، ئایینی خودا بەرگری ناکا و مانیُ نییە بۆ خۆشی ژیانی دنیا چونکە بۆ هەمـوو 

ئازادی و سەربەسـتی لەو دنیـایەدا بەڵم هەر ئـاوا بەر بەڕەڵ نیـیە، نـا؛  ڕەوایە بژی بە خۆشی و

درێـژی بـۆ مـافی بەڵکە دەبێ ماف و کەرامەت و سەروەری کەسی تێدا پێشێل نەکـرێ و دەس

نەنیشێ، دەبێ سپاس و پێزانینی خۆی لە سـەر خودا پێداوی کەس نەکرێ، هەروا سەربەخۆ لێ

هەوا نەبـێ، گـاڵتە بە و هەروا بە هۆی بوونی دنیا باغر و بـادیئەو نیعمەتانە بۆ خودا دەرببڕێ. 

ْ ئیامنداران بکا وەک خودا دەفەرموێ  یَن آَمنُوا ِ  واتە گاڵ ە نەباێ بە ئیامنادارانیا. َويَْسَخُروَن ِمَن اَّلَّ

 بە کوردی، دنیاپەرست بەقای بە ئەرزشی مەعنەوی و حەیاتی ئوخرەوی نییە.

چ بووە و چییە؟ هۆیەکەی ئەوەیە: خودای  919بەزینی ئایەتی دەبێ ئەوە بزاندرێ: هۆی دا

وگۆڕ پـێ تەعاال حاڵی ئەو کەسانەی کە نیعمەت و بەرەکەتەکانی خـودا پێـی بەخشـیویان ئـاڵ

کردن بە کفر و هەوا و هەوەسی شەیتانی لە پێشدا کە ڕایگەیانـدن و عـالەمی تێگەیانـدن ئەوانە 

ەریان دەکرد واتە ئەوانە بە سەر حەقدا بازیان دا بۆ الی کەسانێک بوون ئینکاری قورئان و پێغەمب
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ناحەق. خودای تەعاالش هات بـۆ ئاگـاداری و دەرس لـێ وەرگـرتن لەو بـازدانە نـابەحەق و 

ناڕەوایانە هۆیەکەی ڕاگەیێنێ بە ئینسان، واتە ئەوەی دەتـوانێ بە هێـزی خـۆی حەق لە ئینسـان 

نج سـر و لەززەت و خۆشی دنیایە. ئەگەر ورد  بستێنێ و بفڕێنێ و ناحەقی پێ بفرۆشێ، زینەت

دار کردنـی موسـوڵامنانی هەڵکوتن و شـەجاعەت( پێ919بدرێتە ناوەرۆکی ئەو ئایەتە پیرۆزە )

ەدا و لـێ دەردەکەوێ. چـونکە ئەوانـن بە زینەتـی دنیـا فریویـان نەخـواردووە و لە تـاقی کـردنە

ەوێ چـونکە ئەوانـن فریویـان پـێ دەرچوون. و زەم و لۆمە و سەرکۆنەی کـافرانی لـێ دەردەک

 خواردووە و لە تاقی کردنەوەیدا دەرنەچوون.

نی قوڕەیش بوون افەرموویەتی ئەو ئایەتە هۆی دابەزینەکەی )ابوجهل( و سەر « عباسابن»

کە فەقیرە موسوڵامنەکانیان مەسخەرە دەکردن. چونکە ئەوان بەو دەلیلە کە زۆر دوچاری دەرد و 

دەستی دارایـی دنیـا یشیان پەالماری سەروەت و سامان نەدەدا، دە کەمڕەنجی دنیا ببوون و زۆر

مابوونەوە، گۆیا ئەوانەش ئەوانە بوون: عبداللە بن مسعود، خباب، سامل مـوالی ابـی حـ یفە، 

عامر بن قهیرە، ابوعبیدە بن جراح. دە حاڵێکدا کە سەرانی قوڕەیش دە ناز و نیعمەتەکانی دنیادا 

یە 919دەکرد و دەهات. هەندێکیش کوتوویانە هۆی دابەزینـی ئەو ئـایەتە بوون گاڵتەیان بەوانە 

ابی و هاوقەتارەکانی بوون. هۆی دابەزیـنەکەی هەرکـام لەوانە بـێ، بنمنافقەکانی وەک عبدللە

 هیچ ئیشکالێک ڕوو نادا.

 شەیتان خراپەت پێ دەکا یان هەوا؟

ندی قورئاندا دەستامن کەوتووە ئێمەی موسوڵامن دەبێ بە پێی بەراوەردێکی کە لە بەرجەوە

بێ لە سەر کارە ناڕەواکانی کە بە تووشن دێـن و دەیـانکەین ڕاسـتەوخۆ شـەیتانی بە سـەبەب نا

وڕوو ناتوانێ بەزۆر وەسەر داو و تەڵەت پەڕێنێ، بەڵکە ئەوە هێـزی پبزانین، چونکە شەیتان ڕە

لە ئینسـان دەکـا، لە ڕامـان و هەوسارە ئەو کـارانە بە بەهێزی نەفس و هەوای بەرەڵدا کراوی بێ

یَن هەڵسەنگاندنی کەلیمەی  ِ ْنيَـاكُزِيَن لَِّلَّ دا ئەو ڕاسـتییە خـۆ نیشـان دەدا کە َفُرواْ اْلَيَاُة ادلُّ

بەندوبار و هەوسار فریوت دەدا و لێـت دەبـنە شـەیتانی وەسوەسـەچێن. و نەفس و هەوای بێ

: وەسوەسـەی هەوا و هەوەسـی بـێ ەفریـودەر  هەروا دووبارە بۆ تەئکیدی ئەو داوا ڕاستییە واتە

دەسـەنگێنین و ی سـووڕەی کەهـف هەڵی3هەوسارە دەڕوانینە نـاو دەروون و سـیامی ئـایەتی 

وەزنی دەکەین بە تەرازووی ئەقڵ و هەست و شعوور تاکوو لێی دەردەکەوێ کە زینەت و زێڕ و 

ونە جـۆش و خـرۆش، بە زەمبەری دنیا چۆن نەفس و هەوا دێننە سـەما و هەڵـپەڕین کەوا دەکە
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ُهـْم کەس ڕاناوەسنت و دابین نابن و دانـامەزرێن:  يُّ
َ
ََّهـا َِلَبْلُـَوُهْم أ رِْض ِزينَـًة ل

َ
َ اأْل ََ إِنَّا َجَعلْنَا َما 

ْحَسُن َعَمًل 
َ
بەڕاس ی ئەوڕی کە لە سەر زڕویدایە کردوومانەتە ەۆی ڕازاندنەوڕی زڕوی تاکوو تاقیاا   أ

و ئەقو و شروور کە ئەندامی لەشای ئینساانن( کامیاا  کاردڕوڕی جاوا  دڕکە  و کەینەوڕ )نەر  و ەەوا 

   )کامیا  پێی رریو دڕخۆ  و دڕکەونە بەدرەڕی و الساری(.

 لە ڕ  هەتڵە بوون

دێرەدا زۆر ڕوون و ئاشکرایە و بە هەموو چاوێکی ئەقڵ و زانست دەبیندرێ: چییە سەبەب 

ارەزووی لەززەتی دنیا کە بـۆت ڕازاوەتەوە کە پێـی و هۆی لە ڕێ هەتڵەبوون. نەفسە، هەوایە، ئ

تاقی کرێیەوە؟ کەوابێ دەبێ بڵێین بە کورتی: مریشک بۆخۆی خۆڵێ وەسەر خۆی نەکا، کەس 

 وەسەری ناکا.

نێژێ دەوێدا کە بڵێ: خودا هۆی ئەو بەزم یدەشبێ ئینسان ئەو خەیاڵەش نەخاتە ناو دڵ و نە

و گرفتـار دەکـا، بەڵـکە دەبـێ ئـاوا  نائاوا پێ ئاشـ یڵنیشو ڕەزمەیە کە دنیا ئاوا جوان دەکا و د 

ی ڕۆژی ئەزەل با هەر قسە نەبێ دەبێ عەمەل و تـاقی کردنەوەشـی دەگەڵ باَل( والاقُ بکوترێ: )

ی سـووڕەی 973بێ، جا ئەو زینەتە دنیایە بـۆ تـاقی کـردنەوەی ئەو قسـەیە زەیـن دەیە ئـایەتی 

َخَذ َربُّ ئەعراف: 
َ
لَْسـَت بِـَربِ  ِمن بَِِن  كَوإِْذ أ

َ
نُفِسـِهْم أ

َ
َ أ ََ ْشَهَدُهْم 

َ
ْم كآَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذِريَّتَُهْم َوأ

ن َتُقولُواْ یَْوَم الِْقيَاَمِة إِنَّا 
َ
شت و فیـرتەت، ســر خـودا هەر بە  نَّا َعْن َهَذا َففِِلَّي كقَالُواْ بََل َشِهْدنَا أ

هەست و دەروونی ئینسانەوە،  یندوویەتی ناو ناو ئیامنی بە خودا و چاکە و خراپە ناژتۆت و چا

وشت و فیرتەتە پەیامنی دەگەڵ خودا بەستووە و ئەو پەیـامنەش پشتاوپشـتی سـر و ئینسان بەو 

بەرەی ئینسان هاتووە و نەپساوەتەوە و ناپسێتەوە تـا ئینسـان تەواو دەبـێ )خوداناسـی( و هەروا 

شتی ئینسانی کە بـریتییە لە دەرک و سـر ڵێین ڕوحی ئینسان بە ئەقڵ و شعوور و هەستەوە و یا ب

خودا خراپەکاری و چـاکە  (1شس : ) فَأَلَْهَمَها فُُجورََها َوتَْقَواَهاوەک هەست و ئەقڵ و شعوور 

زکاری خۆی چکاندە ناو هەستەی مێشک و دڵیەوە( کردوونیە شایەت لە سەر خۆیان )وە و پارێ

ییدیان لە سەر خودا و تەق و تەنیایی خـودا داوە و شتەوە( شاسـر ئەوانیش هەر لەو ڕۆژەوە بەو 

ئاگا بووین لە تۆ و تـاک هێناویانە. تاکوو لە ڕۆژی دواییدا )ڕێی ئەوەیان نەمێنێ بڵێن(: ئێمە بێ

 و تەنیاییت. 

بـۆوەی لە قسـە بچـتە دەر، دەبـێ  ئەئەوە پەیامنەکە، ئەوەش بوو مانایەکە. جا ئەو پەیـامنە

سەر بکرێ. کەوایە دەبێ بە کوردی ب ێین دنیا بەر بەڕەڵدا نییە و ئاش عەمەلەن تاقی کردنەوەی لە



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 303

بێ ساحەو نییە، هەرکەس بێ وەسەری کا و حەقی ئاشـەوان نەدا کە پێـی دەڵـێن ئـاوان: واتە 

 حەقی ئاشەوان.جێگەیەتی ئەو بەستە هەڵبەستەی خۆم لەو بارەوە بیهاوێمە سەر باس: 

 ئاش و ئاشەوان

 دڵمـــــیخـــــودایە ئاشـــــەوانی ئاشـــــی 

ـــی ـــی دڵم ـــرازکەری بەرداش ـــۆت بی  کە خ

ـــراز کە ئاشـــم ـــت بی ـــوچی ڕەحمەت  بەچەک

ــم ــاک و باش ــی، چ ــرازکەرم ب ــۆت بی  کە خ

ــاک ــنەوە خ ــێڕ دەب ــاش و ئاش ــەرەنجام ئ  س

ــــێ ئاشــــەوان و ڕۆحــــی  چــــاالک دەمێن

 ئەو دەمێنـــــێ ۆیەبـــــڕوح لە لە خـــــۆتە

ـــــێ ـــــۆ بەوال وەمێن ـــــابێ لە ت ـــــا ن  دەن
 

ادی فەرمووە: دەست بگرن بە تەنافی خـودا، خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم بە ئادەمیز 

وێرێتێ. دیـارە لە و و واتە بە یاسای خودا کە قورئانە، و لێک پڕژ و بـاڵو مەبـن، نەکـا دوژمـن بـ

ئایەتەکانی پێشوودا خودا ئەو وەسیەتەی لە موسوڵامنان کرد کە بە تێکڕایی دەسـت وێکـدەن و 

و تێخـا. و کەلـێن نەکاوێنی یەکەتیتانە ی پێ بگرن کە هەوو خ تەباییپاڵ ڕێکدەن تاکو ئاشتی و 

ئەوەش دەبێ بزاندرێ هەوێنی دووبەرەکی و ناکۆکی، خۆشەویستی لە حەد بەدەری دنیا و ژینی 

خۆشی و لەززەتی دنیایە کە هیچ شکیشی تێدا نییە بەرهەمی ئەو خۆشەویستیەش لە خشتە بردن 

ەوەش خەیانەت و نائەمینیە بە گەل هێز و الوازی دنیایە، ئو پاڵەپانی و خلیسکاندنی خەڵکی بێ

پـارچە ڕانـا و هێنـایە ڕوو، و نیشتامن. چونکە خودا لە هەوەڵەوە گەلی بە یەک کـۆمەڵ و یەک

بەڵم ئەو دنیاداریە و لەززەت پەرستیە لێکی کردن و کردنیە پـارچە پـارچە و تێکـی بەردان. جـا 

وایە و ە ئینسـان وەک وەسـیلەیەک یـر و بەراوەرد و لێکـدانەوە و ئیختیـار بببەخشینی ژیر و پێ

تەونی پەکسارچەی و بۆوەیە کە ئەو ئیتحاد و یەکەتیە بسارێزرێ و وەمێنێ. تاکوو وەک ڕایەڵ و پۆ 

گەل بێتە تەنـدن و بە هێـزی هەمـوو هەوداکـان و تـاڵی ڕایەڵەکـان فەڕش و بەڕەی ئاسـایه و 

استی ئەو مەبەسـتە پـڕ لە هەسـتە ئامانەت و ژیانی ئینسانا بێتە ڕاخس  و لە سەر دانیش . بۆ ڕ 
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ًة وَاِحَدةً َفَبَعَش اهّلُل انلَّبِِيَي ُمبَِشـاك( 113) مَّ
ُ
نـَزَل َمَعُهـُم الم ـَن انلَّاُس أ

َ
 ِكَتـابِريَن َوُمنـِذرِيَن وَأ

َِق ِلَحم 
م
َتلَُفوام فِيِه كبِاْل َ انلَّاِس فِيَما اخم ـِد َمـا َم َبيم وتُـو ُ ِمـن َبعم

ُ
ِیـَن أ َتلََف فِيـِه إاِلَّ اَّلَّ َوَما اخم

 ِ ن َِق بِإِذم
م
َتلَُفوام فِيِه ِمَن اْل ِیَن آَمُنوام لَِما اخم ًيا بَيمَنُهمم َفَهَدى اهّلُل اَّلَّ ُْ َبغم َيَِنا ُهُم اِلم ِدي َجاءتم ِه وَاهّلُل َيهم

َتِقيمٍ   َمن يََشاء إَِى ِِصَاٍط ُمسم
و  دەرەکین و بەرەیەک بوون. خاودا پێغەمابەری نااردن ما د هەموویم بەرێ، مەرد

ت سێنەر بن، کتێبی ڕاسات و ڕەواشای ڕەکەد خساو تاا ئەوشاتەی باوونە بنەماای 

کەنەوە و پێکیااان بێاانن. هەر ئەوانەش بااۆ یەکسیااان  کێشااەیان، بۆیااان یەکااااڵ

ئ بەاڵم وان الباو ، بەڵاگەی ئاشک اشایوپێشدا کتێ  بۆ ئەوان هاتبو  نەدەسەملاند کە دە

خاۆی ڕێاگەی  بە ئیزنایئێ ەیی ناو خۆیان کارێکی وای ک د پێک نەیەن. ئیس خودا 

هەر  ک ا. خودا بۆ لە بەر کیکێشە  و تێی کەیاندن ئەو ڕاستی نیشانی باوەڕداران دا

 بکا شارەزای ڕاستەڕێی دەکا. سەز کەپ

ە پەرە بستێنن و زۆر بن هەموو مەبەست لەو ئایەتە پیرۆزە ئەوەیە کە ئادەمیزادەکان پێش ئەو 

هەر یەک بیر و باوەڕیان هەبوو. خوداناسیان هەر لە باوەگەورەکانیانەوە پێگەیشتبوو، بەڵم وردە 

تە ەوردە کە پەرەیان ستاند و زۆر بوون، بوونە بە چەندین تیرە و هۆز و گەل و قەبـیلە. ئەو حـاڵ

بوونیان )واتە کەوتنە سەر بـاری لەتلەتچوونە سەرەیان و قۆڵ قۆڵەیان، بووە هۆی الدانیان و 

مەرام و مەرامی هەر دەستەی باوەڕێکی بۆ خۆ دامەزراند( وەک ئەوەیـان لـێ هـات لە هەمـوو 

نەکەن. ئەدێـرەدا خـودای خـاوەن بەزە و لێـزان ر ڕێبازێکی ئایینی وەال کەون و ون بـن و ڕێ دە

ەواندنی یەک لە ئـاخردا، ســر  هات بە هاواریانەوە نەوەکا بکەونە سەر خەتـی پێکـدادان و تـێ

بۆ دانان ولە خۆیانی لـێ هەڵخسـنت دەور دەگەڵ دەور لە سـەر ئەساسـی بـاو و  ێکیپێغەمبەر 

ئەزموون و توانایی و ئەقڵ و سـەلیقەی ئەو زەمـان، نـاردنیە ناویـان و واشـی دەگەڵ کـردن کە 

کوو ئەو سـەروەرە خۆشەویستی و ئیختیاری ئەو پێغەمبەرەیان دە ناو دڵ و دەروونیانـدا ببـێ تـا

یەکرت بیانحامڵێنێ  یڕێزدارە بتوانێ بە هۆی نەزم و نیزامێکی سووک و سادە و ساکار بێ ئازاردان

و خودایان لە بیر نەچێتەوە النی کەم ئەوەندە بزانن خودایەک هەیە و یەکتا و بێ هاواڵە بە توانایە 

ووریەتەی بە هـۆی سـەلیقەی و گیانیش دەدا و گیانیش دەبا. ئەو پێغەمبەرەش ئەو کار و مەمئـ

خۆی نا، بەڵکە بە هۆی یاسا و دەستووراتێکی تایبەتی خـودا لە ژێـر نـاوی )کتێبـی ئاسـامنی( 

تاکوو خەڵک بەدوور بن لەو گومانە: ئەوە ئەو پێغەمبەرە ئەو قسانە ئی خۆنی دەیانڵێ و دەیانکا 
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بەڵم ئەوەنـدە هەبـوو بایەخن. بەڵکە وا باوەڕ بکەن ئەو گـوفتەی خـودان و جێـی بـاوەڕن. بێ

گەلەکان پاش نەمانی پێغەمبەرەکان کە ماوەیەکی پێ دەچوو دەکەوتنەوە سەر باری الڕێییـان. و 

پەرستی و ئارەزوویان بـێ خەبەر هەروا زانا ئاینیەکانیشیان بە هۆی خۆشەویستی دنیا و هەوەس

و زانایانی جوولەکەکان لە ئایین و ڕۆژی دوایی، دەستوور و فەرمانە ئایینیەکەیان دەگۆڕی. وەکو 

ئەمام ئەوانە کە بە تەواوی چێژەیان لە ئیامن و باوەڕی »و قەشە و مەشەی هەرمەنی و دیانەکان. 

کردبوو دایم دە یادی خودادا بوون و خوداش لە یادی واندا بوو، ڕێنوێنی دەکـردن لە خەیـاڵ و 

وداش ئەوی دەوێ و بیری خراپیان الدەدا. دیارە خوداش بۆ هەر کەسێک کە خودای بـوێ، خـ

 شارەزای ڕێی ڕاستی دەکا.

 ؟هەموو ئادەمیااد، یەک بیر و باوەڕیان هەبوو

بە پێی چـۆنیەتی داب و بـاو و ئاکـار و  ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی بە لەسەرەخۆیی:

ڕەفتاری ئێستێی ئینسانەکان وا دەردەکەوێ کە ئینسان هەر لە سەرەتای هـاتنیەوە بـۆ سـەر زەوی 

جـوێ و جۆراوجـۆر بـووە ەوەرێکی خاوەن بیر و ژیر و هەڵسـەنگاندن و بەراوەردی جوێبوون

کەواتە دەبێ بکوترێ: ئادەمیزاد کۆمەڵێکی تایبەتین و سەربەخۆن و خاوەن ئیختیار و هەڵوێستی 

وکەوتیان لە سەر ئەساسـی ئیلهامـات بـێ، واتە لە سەربەخۆن وەک گیاندارانی دی نین هەڵس

بەری. دێـرەدا دەبـێ بە پێـی یاسـا و دابـی عـیلم ۆیی و هەڵوێست گرتن بێئیختیار و سەربەخ

َن اّللُّ َغُفـوًرا اكلەفزی )کان( بۆ سبووت و ئیستمرار بـێ واتە بەردەوامـی. وەکـوو )کـان(ەی 
کە خودا هەمیشە غەفوور و ڕەحیمە. دەکرێ بکوترێ ئینسـان دە شـەئنی خۆیـدا بیـر و  رَِّحيًما

 ْم لََشـىَّ كإِنَّ َسـْعيَ سووڕەی لەیل:  0هەیە بە پێی ئاماژەی ئایەتی  وونی لێک جیاوازیانۆچب

واتە حەول و دەول و تێکۆشانی جۆراوجۆر دراوە بە ئینسان و هەیەتی. ئەمام دە واقیعـدا وەک 

ــاری هەیە، وە ــدامی یەک لەش وان: واتە هەر دانەی یەک ک ــرتی ئەو ب ئەن ــاری یەک ــێ هاوک ەب

سەر و بۆیان بە بەرهەم ناگا. یانی ئەو توانایەیـان نەدراوەتـێ کە بتـوانن ئەندامانە کاریان ناچێتە 

ئەوەی نیازیانە سەربەخۆ و بە تەنیایی پێکی بێننن بەڵکوو دەبێ بە تێکڕایی و بە هاوکاری یەکـرت 

ی خـۆی و بە یمەتـوەکار کەون بۆ ئیش و کار. جا ئەودەم هەر ئەندامەی کاری خۆی دەکا بە ه

ئەجزای ئەو کارخانە کۆمەڵیەتیە یا بڵێین ئەو لەشە بەرهەمێکی باشی  بیری خۆی، مەجمووعی

ئاسایش و ژیانی بێ گێرە و کێشە وەدەست دێنن. ئەمام ئەو شێوە کارەی ئەندامانی کۆمەڵ بـێ 
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یواندنی یەکرتی نایەتە ڕوو دە ناو کۆمەڵی ئینساندا، جا سـروێک هەڵپڕژان و لێک سووڕان و تێ

ەر پێک هەڵپڕژان و پاڵ پێکەوەنان یاسـا و نیزامێـک دەفریـا نەکەوێ خۆ ئەوەش بێ گومانە ئەگ

ژیان ناتوانێ تا سەر بەردەوام بێ. کەوابێ دەبێ یاسا و دەستوورێکی ئەساسـی و قـایم و پـتەو 

بگاتە نێوانیان بۆ وەی هەرکەسە لە بەشی دەستەڵتی خۆیـدا وەجـووڵێ و کـار بکـا. جـا بـۆیە 

َفبََعـَث اّللُّ اَلَِّبيِـَّي مـوویەتی و دەسـتووری داوە: خودای خـاوەن حـیکمەت و حەکـیم فەر 
نَزَل َمَعُهُم الْ ـُمبَِش 

َ
 ...َم َبّْيَ اَلَّاِس ِفيَما اْختَلَُفواْ ِفيهِ كبِاْلَِ، ِْطَْح  ِكتَابِريَن َوُمنِذِريَن َوأ

دە یەکرت بە کوردی و بە کورتی: بەرهەم و قازانجی ئینسانی بە تێکڕایی دە یەکرت بەسرتاوە و 

چڕژاوە، دیارە هەر کەسەی تەقەال و هەوڵی بۆ خۆیەتی و بۆ الی خـۆی ڕادەکێشـێ دەیـهەوێ 

گومانە دووبەرەکی و ئاژاوە و شەڕ چڕێ بۆ خۆی. خۆ ئەوەش حاشا هەڵنەگرە و بێپلەوی دی ب

. کەواتە ژیانی ئاوا بە شـەڕ و هەڵـاڵ و دووبەرەکـی و بە گـژ یەکـدا چـوون ئەو شێوەیە پێکهێنە

کرێ بەردەوام بێ هەتا سەر نەگاتە لە ناوچوونی ژیان و ئاسایش و ئەمنیەت. جا بۆیە خـودای نا

تەعاال بۆ بەردەوامی ژیان و ئاسایش و بەرگری لە دووبەرەکـی و پێـک هەڵپـڕژان پێغەمبەرانـی 

بەیاســای کتێبــی خــۆی نــاردە نــاو ئینســان دەور دەگەڵ دەور بە یاســای نــوێ و داب و بــاوی 

 .سەردەمی خۆیان

شتی شـەڕخواز و دووبەرەکـی ســر وەک گومتان و ڕامانگەیاند: ئینسـان بە پێـی تیوتیوە: 

بۆ بەرهەمی ژیان و مانی، بۆیە خودا ئەو پێغەمبەرانەی تێدا هەڵخسنت و نامە و یاسـا و خوڵقینە 

دەستووری نەزم و نیزامیشی پێ دان بە ناوی کتێبی وەحی ئاسامنی، تـاکوو بەرگـری بکـرێ لە 

بەملە و ڕاکێش ڕاکێشی یەکرتی. ئەدی ئەگەر ئەوە وایە و خوداش بەتوانایە ۆکی و ملشەڕ و ناک

بۆ بەرگری لە هەچی بیهەوێ، بۆچی ئاوا دەکا ئینسـان؟ شـەڕ و پێکـدادان و ئـاژاوەیەکی وای 

پێکهێنــاوە کەس خێــوی خــۆی ناناســێ و کەس نیــیە ئــاوڕی بەڕاســتی وەســەر پێغەمــبەران و 

ــیە بەرگــری لە یاســای خــۆی بکــا و کتێبەکــانی ئاســامنی وەدا؟  ــا نی ــۆ مەگەر خــودا بەتوان ب

بیر و باوەڕی خاون باڕانە: کە خودا  ەدەستوورێک داوێتە پێغەمبەرەکەی بیباتە سەر؟! بەڵێ، ئەو 

دەتوانێ هەچی حەز کا، بیکا و کەسیش نەتوانێ بەرگری بکـا، بەڵم خـودا ئەو دەسـتوورات و 

ڕێنـوێنی ئینسـان و تـاقی کـردنەوەی ئینسـانی نـاردووە و پێغەمبەرانەی بۆ ئاگاداری ئینسـان و 

دامەزراندووە. دەجا دیارە مەیدانی تاقی کردنەوەش دەبێ ئازاد و بەردەوام بێ تا مـاوەی تەعـین 

کراو کە ڕۆژی قیامەتە وەیا بڵێین ڕۆژی مردنە. جا بۆیە خودای تەعاال پاش ئەوەی بە ئەنـواعی 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 303

وگۆڕی ان و پێغەمـبەران، وەک ئەقـڵ و شـعوور و ئـاڵئامراز و وەسیلە و ئەسـبابی وەک قورئـ

ردنەوەشـیان بـۆ دەڕازێنێـتەوە کوەرزان و پیری و نەخۆشی، تاقییان دەکاتەوە، مەیدانی ئەو تاقی

تاکوو دەرکەوێ کامە ئینسانە هەیە دەو تاقی کردنەوەدا دەرچێ واتە چاک و پـاک و بەکەرامەت 

ێ. ڕوو لە ئینسـاف و کەڕامەت و شـەرم و حەیـا و بێ و پشت لە زۆردار و بیعار و بێ ویقار بـ

شـەرمیدان، خـوداش ویقار بێ. ئەوانەی بە درێژایـی تەمەنیـان هەر دە منـافقەتی و زوڵـم و بێ

ُهْم ِِف ُطْغيَانِِهْم َيْعَمُهوَن باسیان ناکا لە بەر ئەوەیە:  ئەوانە تا ماوڕیەک خودا مۆڵەتی  (15)بق:ە:  َوَيُمدُّ

ڕۆژێکـی تفـت و تـاڵ  ە سەر خراپەکاری و چارڕڕڕشی خۆیاا  باڕۆ  و بەردڕوام بان.پێ داو  کوێرانە ل

 چاوەڕوانیانە.

باوەڕ و یاخیانە ڕێگای ڕاسـت و خواریـان ئەگەر بێتوو پرسیار بکرێ لەوەی مەگەر ئەو بێ

نیشان نەدراوە؟ و عاقیبەتی چاکە و خراپەیان پێ ڕانەگەیەندراوە؟ وەیا دەیزانن و دەیکەن؟ دەبێ 

یـَن تەعاال کرێ کە فەرموویەتی: وڵمدا حەواڵە بەو فەرموودەی باریلە  ِ ََ ِفيِه إَِلَّ اَّلَّ َوَما اْختَلَ
وتُوُه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَيِنَاُت 

ُ
ێ خودا و پێغەمبەر چ کەس نەبوو دووبەرڕکی و الساری بکا و نەزان أ

نااا مەگەر ئەو کەسااانەی کە قورئانیااا  ڕدانەد دڕساا وور و رەرمانێکیااا  داوڕ. ەەروا دووبەرڕکیشاایا 

 درابوویە و تێیا  گەیێندرابوو و نیشانە و بەڵگەی ڕاست و دروست و ڕووناکیا  بۆ ەاتبوو.

بە کوردی، ئەو دەستوور و فەرمانانەی وەک قورئان بێ، کە خودا دابـوویە پێغەمبەرەکـان و 

نەی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرەکان بوو، ئەوانیش بێ کەم و کووڕی بە خەڵکیان ڕاگەیاندبوو، نیشا

بەڵم بە داخەوە ئەو ئارەزوویانەی کە لە ناو تـوێ تـوێی دڵ و دەروون و لەشـی دنیاپەرسـتیاندا 

ــان و لە وڵت و زەوی  ــردن لێی ــن و ون ک ــێ دزی ــوو ئەوانەی ل ــدرابوو هەم ــاژرابوو و چان ن

( ئەوەیە َبْغيًا بَيْـنَُهمْ ەڵنەدەنەوە: )فەرامۆشکاریدا ناژتن و ڕزاندیانن بۆ وەی نەڕوێن و تازە سەر ه

و ئەوە بــوو. دیــارە ئەو ســێاڵو و الفــاوە بــێ داد و ئامــانەش بە زۆری لە هەوری ڕەشــی 

ڕا هەڵسـتاوە و سـەرچاوەی گرتـووە. ئێسـتاش خەڵـک لە زاری دستەڵتداران و زانایانی ئـایین

تەڵقیش درۆیە. و ئەگەر پیاویش ڕایە دەڵێن: ژن ئەگەر بە پیاو ڕازی بوو مارەی ناوێ و مەالیان

ڕا بـێ، ڕەوایە چـونکە  دەفـر و ناچار بـوو دە عوزریشـدا بچێـتە الی ژنـی، جـا لە هەر الیەک

نان و خەڵکیـان پـێ ئاشـنا جەواڵی خۆیەتی. خانەقا و تەکیە و شێخ و سەید هەر مەالیان دایان

تـووە مارەبەجـاش. ڕا داکەو ی ئێسـتاش دەڵـێن چـاک نـین، هەر لە زاری مەالیـانچـکردن. کە

ئێستاش دەڵێن ئەوە کاری مەلعوونانە. هەر لە زاری مەالیانە دەڵێن لە کـاتی ظهـاردا واتە ژن لە 
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خۆ حەرام کردن بە هۆی کارەکانی ناڕەوا وەک بە ژن بکوترێ دایکمی، خوشکمی، یـا دەکـاتی 

دانی یـان نـانی بەندەیەک، دسێ شەرتانەی خودا دایناون وەک: ئازا وڕۆژوودا بچیە الی، تا ئە

شەست نەفەری فەقیر، یا شەست ڕۆژ ڕۆژوو گـرتن نەگـری و نەدەی حەڵڵ نیـیە بچـیە الی. 

باش نییە. بت و نا دەڵێن مەالیان کوتوویانە ئەگەر توانایی هیچ الیەکیانت نەبێ بچیە الی هیچ 

ڕا جێ لە حاکامن و دەسـتەڵتدارانسازی واتە مجەسسەمە و تەجەموالت و تەعزیامتی بێبت

وودی غەیــرە ئــاینیش بــێ لە ســـر وودی نیشــتامنی وەلەو ســـر داکەوتــوون، هەڵەســتان لە بەر 

ڕا داکەوتووە. بە کورتی و بە کوردی ئـایینی سـپی ئیسـالمی کە کـراوەتە ڕەش و دەستەڵتداران

 ڕا سەری هەڵداوە.سپی، لە لەخۆگۆڕاوان و دۆڕاوان

 :ی بەقەرە412پیرۆزەی  یپوختەی مەبەست لە ئایەت

ــرتەت و 9 ــی فی ــەر ئەساس ــادە و لە س ــۆمەڵێکی س ــان ک ــەرەتادا ئینس ـــر . لە س شتی س

 خوداپێداویان عیبادەت دەکرد.

. پاشان بە پێی زیاد بوونی کۆمەڵ بەرەو نیازی زیاتر و جۆراوجۆرتر هاتە ڕوو بەو نیـزامە 3

رە کردنـی سادەی هەوەڵ خۆی بۆ ئیدارە نەدەکرا، دەوەیدا خودای ئاگا بە هەوەڵ و ئاخر بۆ چـا

 نیازیان پێغەمبەرانی بە یاسای ئاسامنی بۆ ڕەوانە کردن لە خۆیان.

شتیان ڕاسـتەوخۆ ســر . هەم پێغەمبەرەکان هەم یاساکانی ئاسامنی دەگەڵ سەرنوشـت و 2

 بە تەئسیرەوە هەم موژدەگانی پێغەمبەرەکان و هەم ترساندنەکانیان وەردەگرتن.

وڵ و تەسـدیق کردنـی یاسـا و پێغەمـبەر، . پاش وەرگرتنی دەسـتووراتی خـودا و ڕەسـو 1

کەوتنەوە دووبەرەکی و ناکۆکی و تالسابوون لە ڕێگای ڕاست، بەڵم دووبەرەکی و الدانـی ئەو 

کەڕەتەیان لە ڕووی جەهل و نەزانی نەبوو بەڵکە لە ڕووی ئاگایی بـوو، تـۆڕی ئەسـسی هەوا و 

 هەوەس بوو.

 خاوەن باوەڕ، یەک کافر. . عالەم دەو شەراییتەدا بوونە دوو دەستە: یەک5

. بە پێی دەرکی مێژووی بەشەر لە سەر زەوی، حـاوانەوەی کـۆمەڵ بەبـێ ئـایین و دینـی 9

ئاسامنی دەکەوێتە کەشمەکەش و دووبەرەکی و فەسادی ئەخالقی. هەر ئەوەشە کە لە هەوەڵی 

تـۆتە نـاو ژیاندا لە سەر ئەساسی یەکتاپەرستی بووە، هاوتای بۆ خودا دانەنـاوە، پاشـان کە کەو 

شەپۆلەکانی ژیان لە تاو دەردی ژیانی لە ئایینی یەکتاپەرستی وەالکەوتوە. ئەدێـرەدا کـۆمەڵی بە 

 واقعی و سالەم ئایینی بە واقعی و سالەمی دەبێ.
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. دین بریتیە لە دەستووراتێکی تایبەتی هەم مەس ەحەتی دنیـای تێـدا گونجـاوە هەم ئـی 7

 قیامەت.

ای هاتنی ئینسـان بـۆ سـەر زەوی بـۆ البردنـی کێشـەکانی . دینی ئاسامنی هەر لە سەرەت8

شت و فیرتەتی ئینسان بووە، جا ئەوجار وردەوردە بەرەو تەواوی نیازی ئینسانی هاتووە بۆیە سـر 

 شتیه.سـر شتیه بکا و غەیرە سـر لە ئاخردا توانیویەتی ڕەفعی نیازی 

وردە بە پێی نیازی ئینسان . دینی ئاسامنی لە هەوەڵەوە هەر بەرەو کەماڵ هاتووە جا وردە 1

تا ئەو جێگایەی لە هەموو بوار و بار و ڕاستاندا دەتوانێ نیازی ئینسانی دابین کا ئەگەر بەهانەی 

پێ نەگیردرێ. وەک ئایینی ئیسالم ئایینی خاتەمی پێغەمبەران تازە ئایینێکی دیکە نایێتەوە چونکە 

 گەر بەهانە نەگیردرێ.لە هەموو باراندا تەواوە و پڕاوپڕی نیازی بەشەرە، ئە

 . هەر ئەو دین و شەریعەتەی دێ تەواوتر دەبێ لەو دینەی دەچێ و دەڕوا.90

شت و فیـرتەت ڕووبەڕووی سـر  ێی. هەر ئەندازە کۆمەڵگا بەرەو تەمەدونی باڵ بڕوا بە پ99

دووبەرەکی دەبێتەوە لە سەر ئەو ئەساسە ناتواندرێ بۆخۆی چارەسەری کێشـەکان بکـا، بەڵـکە 

 شتی بێ و عۆدەدار و زامنی چارەسەری کێشەکان بێ. سـر یاسا و دەستووراتێکی دەبێ 

جا ئەدێرەدایە کە خودای تەعاال یاسـا و شـەریعەتێکی ئاسـامنی بە وەسـیلەی پێغەمـبەری 

ئاخرزەماندا بۆ ناردن کە لە هەر بارێکەوە ئەگەر بە وردی سەیری بکرێ، تێر و تەسەل و تەواو و 

موو خاوەن مافێکی تێدا و پارازتوویەتی و مـافی تـاق و جـووت واتە وکووڕی مافی هەکەمبێ

و حەیوان، ژن و پیاو دەوێدا هەیە و پارێزراوە ئەوەی ئاوا نەزانێ نازانێ  ی ئینسانکۆمەڵ و فەرد

ــیە. بە کــوردی قورئــان  ــانە بە تەواوی پێویســت پێــی زانــا و ئاشــنا نی ئەساســنامەکەی کە قورئ

بە بەژن و بـاڵی ئینسـان و حەیـوان و ژیـان و دنیـا و قیـامەت  ەەو نددەستووراتێکە لە خوداوە

گیراوە و بڕدراوە. ئەگەر لەو ئەندازەیەدا کورت و درێژی تێدا بێ خەتا دەکەوێتە ئەستۆی خـودا 

)نعوذ باللە(. دە دیارە لە خوداش خەیـاتی چـاتر و نەققاشـی چـاتر و زانـای زانـاتر و چـاتر و 

نە دەبێ. ڕۆژ دە زاتی خۆیدا جوان و شـۆقدارە چەکچەکـیلە  خەمخۆری چاتر نەبووە نە هەیە و

 پرە( بۆخۆی چاوی لە بەر هەڵنایە و ناتوانێ تەماشای کا.)شب

 بیر و ڕا لە سەر )امة واحدة(

ـًة اكدڵ و هەستی شعوور دەیانهەوێ بزانن ئایا )امـة واحـدة( کە دە ئـایەتی  مَّ
ُ
َن اَلَّـاُس أ
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کێن و لە کوێ و لە   زەمان و دەورانێکـدا بـوون؟ لە ئـادەم و  دایە، ئەو ئۆمەتە واحدەَواِحَدةً 

ڕایە؟ یا لە مووساڕایە؟ ئەو ئۆمەتەش لە سەر حەق بوون یا باتـ ؟ وەیـا لە حەواڕایە؟ یا لە نووح

لَْسَت بَِربِ ڕۆژی 
َ
 ڕایە؟ْم قَالُواْ بََل كأ

بـابەت ەم لە وایە عـال« قاضـی عبـدالجبار همـدانی»و « ابومسلم بحر اصفهانی»نەزەری 

شتی و زانستی ئەق  و شعوور، یەک ئـۆمەتی واحیـدن، واتە لە سـەرەتای سـر دەرک و هەستی 

بوونیان لە بابەت ئەق  و دەرکەوە یەک ئۆمەتی واحیدە بوون. هەر لەوێڕا ئیقـرار و هەسـتیان بە 

ەروونی بوونی خودا و سیفاتی خودا و ئیتاعە بەو و سساسی ئەو کردووە و هەروا ئەو هەستە دە د

شت و شعوورانەدا ناژراوە و بووە کە دەبـێ خـۆ بسـارێزرێ لە درۆ و جەهـل و سـر ئەو خاوەن 

َفبََعـَث اّللُّ درێژی بۆ خەڵک بە نـاڕەوا. دەلیلـیه لە سـەر ئەو ڕاسـتییە ئامـاژەی زوڵم و دەس
ە، دێـرەدایە ە، چونکە هاتنی پێغەمبەران بۆ ناو عالەم دوای ئۆمەتی واحدەی عالەم بـوو اَلَِّبيَِّي 

شتی لە پـێه ســر کە دەبێ باوەڕن بێ بەوەی ئۆمەتی واحـدەی پەیـڕەو لە عەقـ  و شـعووری 

 هەموو شەریعەت و پێغەمبەرانێکدا بووە.

ــووە واتە  ــۆمەتی واحــدە لە ڕۆژی )قــالووبەال(دا ب ــان وایە کە ئ هەنــدێکیه ڕا و بۆچوونی

 ِلَْسَت بَِرب
َ
ۆژەدا عـالەم ئـۆمەتی واحـدە بـووە و لە سـەر دینـی دەو ڕ  (42)اع:ا :  ْم قَالُواْ بََل كأ

و قۆڵێـک لە موفەسـیران « ابّی بن کعب»زان وەکوو حەق. ئەو نەزەرە لە الیەن هەندێک قورئان

 تەئید کراوە.

 ئایینی حەق ـ ئایینی ناحەق

ئاماژەی تەواو دەکا وەالی ئۆمەتی واحـدە.  392دیارە هەروەک ئاشکرا و ڕوونە ئایەتەکەی 

ارەی وەالی ئەوەی تێدا نییە ئەو ئۆمەتی واحدە ئایا لە سەر ئاینی حەق بـووە یـا ئـاینی ئەوە ئیش

 بات ؟!

زانەکان لەو بارەوە کەوتوونە تەفتیه و لێکۆڵینەوەیەکی دوور و درێژ تـا سـەرەنجام قورئان

 جوێ:گەیشتوونە ئەو قۆناغە: سێ ڕێگایان دە نەزەر گرتوون جوێ

ئەو ئــۆمەتە واحــدەیە لە ســەر یەک دینــی حەق بــوون کە . قەول و ڕێــی هەوەڵ ئەوەیە: 9

هاوتا بووە. ئەو نەزەرەش زۆربەی زانایانی قورئان تەئیدیان کردووە، ئەویه ئیامن بە خودای بێ

ِريَن ـَفبََعـَث اّللُّ اَلَِّبيِـَّي ُمبَِشـلە سەر ئەساسی بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە پیـرۆزە: 
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ئایەتە ئاماژە وەالی ئەوەی دەکا کە هاتنی پێغەمبەران پاش زەمانی گێرە و کێشە . ئەو َوُمنِذِريَن 

ـًة اكو ناکۆکی ئۆمەت بووە. هەروا بۆ تەئیدی ئەو هاتنەی پاش ئیختالف، ئایەتی  مَّ
ُ
َن اَلَّـاُس أ

دەبـێ پـاش  بۆ تەئخیرە. بەو پێیە« فبعث»لە سەر « ف»دیارە حەرفی  َواِحَدًة َفبََعَث اّللُّ اَلَِّبيَِّي 

 ئیختالفەکە بەعسەتەکە ڕووی دابێ.

ی ڕاستەوخۆ دەفەرمووێ: ئینسان ئۆمەتێکی واحدە بووە ۆ . قەولی دوو دەڵێن: خودا بۆخ3

و ناکۆکییــان دە نــاو خۆیانــدا پێــک هێنــاوە. پاشــان ئــێمەش بــۆ چارەســەری ناکۆکییەکەیــان 

ەچەن ئەو نـاکۆکییە لە سـەر ناردوونە ناویان. ئەدێرەدا ئاوا هەسـت پـێ دەکـرێ: ه نپێغەمبەران

واتە یاخیگەری پێک هاتووە بۆوەی دەبـێ دینـی وان نـاحەق و باتـ  بـووبێ، « بغي»ئەساسی 

ئەمام دە هەموو ڕاستاندا بەغی و ناکۆکی ئیشاڕە ناکا و دەاللەت ناکا لە سەر دینی ناحەق، واتە 

 بکوترێ: ئەوانە دینیان ناحەقە بۆیە یاخین و ئاژاوە دەگێڕن.

ێ قۆڵێکن نەزەریان وایە: ئەو ئۆمەتە واحدە ئادەم و حەوالدەکانی بوون. ئەوانیه قەولی س

لە سەرەتاوە خوداناس و تابعی ئەمر و فەرمانی خودا بوون هیچگۆنە ناکۆکییەکیـان لەو بـارەوە 

نەبووە، تا ئەو کاتەی قابیل بە هۆی حەسادەت و بەغی هابیلی کوشـت. بەو پێـیە دەبـێ بـاوەڕ 

و سەردەمی واتە ئادەم و حەوالدەکانی و ژن و پیاوەکانی ئـۆمەتێکی واحـدەی کرێ: عالەمی ئە

بەملەی دامەزراند و یەک ئایین بوون، بە هۆی حەسادەت و بەغی قابیل بنچینەی ناکۆکی و مل

َواتُْل َعلَيِْهْم سەری هەڵدا. تەماشا کە خودا دەڵێ چی لەمەڕ ئەو دوو کوڕانەی ئادەم دە ئایەتی 
 اْبَِنْ 

َ
ْقتُلَنَّ َنبَأ

َ
َحِدِهَما َولَْم ُيتََقبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل أَل

َ
َبا قُْرَبانًا َفتُُقبَِل ِمن أ َما َيتََقبَُّل  ك آَدَم بِاْلَِ، إِْذ قَرَّ قَاَل إِنَّ

ابیاە ی پێغەمبەر! ەەواڵە گرینگەکەی دوو کوڕڕکانی ئادڕم واتە قابیە و ەئە (24)مائدە:  اّللُّ ِمَن الُْمتَِّقَّي 

بخوێنەوڕ بە ساەر موساوڵامناندا و چاۆ  باووڕ ڕووداوڕکە وای دڕ خەڵکای بگەیێانە کە ەەر یەکە لەو دوو 

کوڕڕ قوربانییەکیا  سەر بڕی، قوربانی یەکیا  قبووڵ کارا، ئای ئەوی دیکەیاا  قباووڵ نەکارا، جاا ئەوڕی 

خاودا  پێی کوت: ساوێند بە کە قوربانیەکەی قبووڵ کراو بەوڕی قوربانیەکەی قبووڵ نەکرا حەسوودی برد 

و پابەندی دڕس ووراتی خودا بوو کاوتی: خاودا لە پیاوچااک و بەتەقوایاا   دڕتکوژم. ئەویش کە خوداناس

)ئەو قسەش ئاماژە وەالی ئەوە بووە کە تۆ خودانەناسی( دیـارە ئەو کوشـتنە قوربانی قبووڵ دڕکا. 

 رزەوی گرتـووە. بەتـایبەتهۆیەکەی بەخیلی و حەسوودی بوو کە ئەوڕۆ بەرۆکی عـاملی سـە

 بەرۆکی حاکامن و سەرداران و یارانی قابیل.

خــودای تەعــاال زۆر جــارانی ئامۆژگــاری موســوڵامنانی داوە و دڵخۆشــی داونەوە و بە 
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ــاداری و  ــاش ئەو ئاگ ــوونە پ ــۆ من ــردوون ب ــوەت ک ــی دەع ــۆدا گرتن ــۆڕاگری و دان بەخ خ

ڕایگەیاند ئاوڕ دەداتەوە سـەر ئەو خـاوەن  ەوە307وە تا ئایەتی 301ئامۆژگاریانەی کە لە ئایەتی 

بڕوایانەی دەوری پێغەمبەر کە لە دەست دوژمنانی سەخت و بێ بڕواکانیانەوە دایمە دە دڵەڕاوکە 

و ترس و لەرزدا بوون کە نەبادا بێن بە گژیاندا. وا هەڵکەوتبوو لەو کاتەشـدا خەبەری ئەوەی کە 

ان بێنە سەر شاری مەدینە و بیگرن، ئەوانیه دەهەزار چەکداری دوژمن هاتوون بە خەیاڵی خۆی

بۆ بەرگری لە سەرکەوتنی دوژمن و ئیحتیات خەندەقێکی پان و قووڵیـان لـێ دابـوو لە دەوری 

مەدینە. موسوڵامنەکانیه ئاگاداری و پاسـەوانی ئەو خەنـدەقەیان سـساردبوو بە جوولەکەکـانی 

ی ئیسـالم و جـوولەکەدا بەسـرتابوو، مەدینە. لە سەر ئەساسی قەرار و پەیامنێکـی کە لە مـابەین

دەگەڵ ئەوەی جووەکــان نیهــانەن لە بــنەوە وایــان قەرار دانــابوو لە نــاو خۆیانــدا کە دە کــاتی 

بشکێنن و دەگەڵ ئەو کەسانەی دێنە سەر شاری مەدینە ببنە هاوکار  ەئەو پەیامن لهەڵکەوتنی هە

ۆ چـۆڵ کەن لە پشـتەوەی مەدیـنە و دەسباری یەکرت. بەو جۆرە کە کەلێنیان بدەنێ و ڕێگایان بـ

بەزەی خودا کـرێ دەو کـاتەدا کە  یتاکوو موسوڵامنەکان غاف گیر کەن دە ناو شاردا. با تەماشا

هەردووکیان واتە جوولەکەکانی ناو شار و دوژمنەکانی دەوروبەر نەقشەکە پیادە کەن و بە شاری 

خستە نـاو دڵیـان کە دەورەی  مەدینەدا بدەن خودا نەقشەکەی لێ پووچەڵ کردنەوە بەوە: ئەوەی

مەدینە بەردەن و چۆڵی کەن وێستا کاتی بەڕێوە بردنی ئەو نەقشەیە نەهاتووە. سـەرلەبەیانی زوو 

کە موسوڵامنەکان هەر چاوەڕوانی ئەو شەڕە بوون و بە ترس و لەرزەوە کات و سـاتیان دەبـردە 

لە خۆشیان جاڕیـان کێشـا سەر، تەماشایان کرد دەوری مەدینە چۆڵ کراوە و کەسی لێ نەماوە، 

و دڵن وەالچووە. ئەدێـرەدایە خـودای تەعـاال اکە دوژمنی دەهەزار نەفەری نەماوە و ترسی لە ن

ئاگــاداری دەداتە موســوڵامنەکان بە وەبیرخســتنەوەی ئەو واقعــیەتە. دەفەرمــوێ مەترســن 

ەرابەر ئیامنــدارەکانی پــێه ئێــوەش ئەو جــۆرە تەنگانانەیــان بــۆ هــاتۆتە پــێه و خۆشــیان دە ب

ڕاگرتووە خوداش دەرووی خۆشی و ئاسایشی هەر بۆ کردوونەتەوە. جگە لە هەمـوو ئەوانەش 

ی ڕۆزگـار دەس کەوێ؟ ئەوە دە ەئێوە دەتانەوێ بە هەقـیه ڕەزای خوداشـتان بـێ چەرمەسـەر 

ئادابی ئێوەدا هەیە، نان خواردن بێ کار و تێکۆشانی جووت و گا؟ نا، نیە و نابێ؛ دەجـا چـۆن 

نانی ڕەحمەت و بەرەکەتی بەهەشـت و ڕەزایەتـی خـودا بـێ تێکۆشـانی سـەخت و بەرهەم هێ

توندی دنیا پێک دێن و دێتە دەستتان؟ بۆ تەئید و پشت ڕاستی ئەو باسە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 کە دەوێدا هەموو ڕاستیەکان دێنە دی ئەگەر بە وردی هەڵسەنگێندرێ: 391
 214ئایەتی 
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ن تَدم ( 114)
َ
مم َحِسبمُتمم أ

َ
ِ أ ت

م
ا یََ َنََّة َولَمَّ

م
ِیَن َخلَومام ِمن َقبملِ كُخلُوام اْل َثُل اَّلَّ َسـاء كم مَّ

م
ََ ـتمُهُم اِلم م مَّسَّ

َ اهّلِل قَِريٌب ـوَالضَّ  ال إِنَّ نََصم
َ
ُ اهّلِل أ ِیَن آَمُنوام َمَعُه َمَى نََصم مِزلُوام َحىَّ َيُقوَل الرَُّسوُل وَاَّلَّ  رَّاء َوُزل

ومااان دەکەن کە هەروا بە سااووک و ئاسااان بااگەنە بەرهەماای ناااو کااوونە ئایااا وا دەزاناان و ک

کەوتووانی بچێاا ن )ئاااوڕ دەنەوە( وەشااوێن ، بااێ ئەوەی جەور و جەفااا و مەیاانەتبەهەشااتەوە

 دی دەکەر پێغەمبەرەکااانی پێشااووش تووشاای ئەو تەنگانااانە و سااەختیانە بااوون لە بەرەنگااا

شاتە ئەو ڕادەیە: بە ڕێبەرەکانیاان دەکاوت )واتە دوژمنانیان. وا هەبوو ناڕەسەتیەکانیاان دەکەی

پێغەمبەرەکانیان( ئەدی کەنگێ یاریدە و یارمەتی خاودا دەکاات و دێاتە جاێ؟ بەڵاێ، بازانن و 

ئاکادار وەبن و بە کاکیش باوەڕ بکەن یارمەتی وپشتیوان بۆ ئێاوە دێ و دەو نیزیکاانەدا دەکاا 

 پێتان

 گەنج بەبێ ڕەنج نابێ!

ــانە لە ــایەتە لە غەز قورئان هەنــدێک کوتووی ی ئوحــوددا دابەزیــوە و هەروا ازانەکــان ئەو ئ

هەندێکی دیش دەڵێن لە غەزای خەندەقدا دابەزیوە چونکە دەو دوو غەزایەدا شەڕکەرانی ئیسالم 

ــک ل ــێش و لە یەکێ ــاتۆتە پ ــۆ ه ــان ب ــانەدا بەشــێک لە ەتەنگــانە و ســەختی زۆری و دوو غەزای

وی خۆیان دەنوانـد و لێیـان چـاو دەکـرا و هەسـت پـێ شەڕکەرەکان ناڕەحەتی و دامان و داما

دەکرا. جا پێش ئەوەی ئەو ناڕەحەتیە خۆ بگەیێنێتە ناو پۆلی شەڕکەران خـودای تەعـاال دە فریـا 

 دێ و دەکەوێ و ئەو ئایەتە دەفەرموێ.

 ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی ورد و بەرجەوەندییانە:

ەو بەربەرەکـانی و بەرەنگـاریەدا سـیام و لیسـالم کاتێ خودای تەعاال دەبینێ شەڕکەرانی ئ

دەروونیان لە بەر سەختی و توندی کات و مەیدانداریەکە گرژی و هەڵقرچاویان پێوە دیـارە، دە 

هانا و هاواریان وەدێ و ڕوویان تێدەکات و دەفەرموێ: ئایا ئێوە ئاواتان زانیوە و خەیاڵ کردووە 

دنیای ئاخرەت هەروا بێ بەها و سووک و ئاسـانە؟ کە بەهەشت کڕین و لەسەر خۆ تاپۆ کردنی 

بێ فیداکاری و لەخۆبوردن و زەجر و میحنەت دەکـرێ و پێـی دەگەن و دەچـنە نـاوی. دەگەڵ 

ئەوەی ئەو سەختی و تەنگانانەی کە دوچاری گەالنی پـێش ئێـوە بـووە و بەرۆکـی گرتـوون و 

نەهاتووە و تەنانەت گەالنی پێش  خۆشیان دە بەرابەریدا ڕاگرتووە، هێشتا تووشی ئێوە نەبووە و

ە دەم وونئێوە زۆر جاری وا بووە بە ئەندازەیەک کەوتـوونە سـەختی و تەنگـانەی شـەڕ و کەوتـ

سێاڵو و تۆفانی خەتەرەوە. ڕوویان کردۆتە پێغەمبەرەکانیان و لێیان پرسیون: ئەرێ بڵێی کەنگـێ 
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امن بـۆ دێنـێ و پـێامن دەدا؟ یاریدە و یارمەتی خودامان دەگاتێ دێ موژدەی پیرۆزی و ڕزگاری

جا ئەدێرەدایە و ئەدێـرەدا کە خـودا بەوەی دەیـداتە پێغەمبەرەکـان و ئەوانـیش دەیـدەنە یـاران و 

َل إِنَّ نَْص هاوقەتارانی خۆیان کە دەگەڵیان دەو تەنگانانەدان کە خودا دەفەرموێ 
َ
ٌْ ـأ  َر اّلِل قَِري

گومـان خـودا نزیکە. یانی خـاترجەم بـن و بێ ها! ئاگادار وەبن کە فریاکەوتن و یارمەتی خودا

ئاگا نییە لە بەندە خوداویسـتەکانی خـۆی. سـەریان دەخـا بە سـەر دوژمنیانـدا و لە غافڵ و بێ

هەچی جەور و جەفاشە وەدووریان دەخا. سەرکەوتن و پیرۆزیش هەر بۆ یارانی خودا و دینـی 

ەوانەی داواکاری ئـایین و فیـداکارین خودایە. کەوایە بە پێی ئەو یاسا و دەستووراتەی کومتان ئ

وتاڵی و سوێری و چەرمەسەرەی بچێژن لە ڕێی داوا و ئیدیعای ئاینیانەوە جـا بۆ ئاین دەبێ تفت

ــاف  ــتامنتان، ئەی لە م ــاک و نیش ــراوی خ ــان، ئەی دەرک ــیامن و بڕواک ــاوەن ئ کەوایە ئەی خ

ان پیـرۆزی بـۆ ئێـوەیە و گومـدوورکراوەکان! نائومێد مەبن و خۆڕاگر بن وەعدەی خودایە، بێ

سەرکەوتن. ڕۆژێک بە هەچی مافتانە دەگەن، جا بـا دوژمنـانی ئـایین و ئـاداب و فەرهەنـگ و 

 ئینسان لێخۆڕێ بە دوودڵی و دڵەڕاوکەیی و نەحەساوەیی.

یاسای خودا وایە هیچ شتێک بێ شەرت و شەرایت نایەتە جێ و بۆ هەیە و دەبـێ  تیوتیوە:

ب هەیە کەوایە بە قسـەی کەس نـاتوانێ داخڵـی بەهەشـت بـێ عیللەت و مەعلوو واتە سـەبە

چونکە قانوونی خودا وا دانەمەزراوە، ئینسانی خـاوەن بـاوەڕ بـۆ ئیسـباتی ئەو بـاوەڕەی تـاقی 

ڕا هەتا ئێرە تەنگانە و سەختی هەر بووە بۆ ئیامنداران، لێرەش نەکرێتەوە کەوایە هەروەک لە ئادەم

دەبێ ببـێ. ئەمـام بـۆ وەی کە دە بەرابەر سـەختی و سـەخڵەتیدا بەو الوە تا دنیا دەبڕێتەوە هەر 

بتواندرێ خۆڕاگری بێتە ڕوو لە خۆبوردوویی دەبێ بگرێتە سـوپەر. کـورد کـوتەنی: تەنگانـان 

 بەریان کورتە، واتە مەودای مانەوەی تەنگانان کورتە. 

ە دەگەڵ ئەوەش با قووت نەدرێ: هاوار و دادی شـەڕکەرانی ئیسـالم لە ڕووبەڕوو بـوونەو 

 دوژمن ناڕازی بوون بە شەڕ و بەربەرەکانیەکە نەبووە بەڵکە داوای هیمداد و یارمەتی خودا بووە.

هۆیەکەی دڵخۆشی دانەوەی یارانی پێغەمبەر  910کوتوویەتی دابەزینی ئایەتی « عباسابن»

دن کر هەچی ماڵ و مڵک و سامان و ژیانیان بوو دە پێنـاو کـۆچ محەمەدبووە. چونکە یارانی 

یکانی مەکـــکە و شــــردەگەڵ پێغەمبەریـــان دانـــا و بەجێیـــان هێشـــت و کەوتە دەســـتی مو 

یەهوودیەکانی مەدینە و دەوروبەریش دوژمنایەتییان دەگەڵ پێغەمبەر و یارانیان دامەزرانـد. جـا 

ئەدێرەدا ئەو هەست و خەیاڵە دەهاتە ناو دڵی یارانی پێغەمبەر کە ئێمە لە مەککە هەچی بوومـان 
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ستی دوژمنامنان و لێرەش ئەوەتا دووبارە دوژمنامنـان لە بنەوپـاڵەوە هەڕەشـەمان لـێ کەوتە دە

دەکەن. جا خودای تەعاال بۆوەی شۆقی چرای ڕووناکی دڵی پڕ لە ئیامنیان کەم نەبێ و سـیس 

و  داتەوە بەو بیـرەوەریەی پـڕ لە هیـوانەبێ هێزی غیرەتیان دەخاتە ناو دڵیانەوە و دڵخۆشـییان دە

َل إِنَّ نَْص فەرموێ هومێد کە دە
َ
ٌْ ـأ ، بەڵم پاش ێدەوگات و واتە یارمەتی خودا نزیکە َر اّلِل قَِري

 جەور و جەفای زۆر.

 وەاڵمی ئیشکالی: )کەنگێ یارمەتی خودا د ؟(

دڵ دەو ئایەتەدا هەست بە ئیشـکالێک دەکـا. ئەو ئیشـکالەش ئەوەیە: پێغەمبەرێکـی کە بە 

ا هەبێ، چۆن دەکرێ ئەوەی لێ ڕوو دا بڵێ دوەعدەکانی خو  تەواوی یەقین و باوەڕی بە خودا و

 کەنگێ یارمەتی خودا دێ؟

بۆ وەڵمی ئەو ئیشکالە دەبێ هەر ڕوو بکـرێتەوە الی خـودا کە لەو بـارەوە فەرمـوویەتی: 

 َّن
َ
گ بە قەترای دڕزاناین ساینەی تاۆ وڕ تەنا (34)حجا::  بَِمـا َيُقولُـوَن  كیَِضيُ، َصـْدرُ  كَولََقْد َنْعلَُم أ

   ەەاڵتووڕ لەوڕی بێ باوڕڕا  دڕیڵێن.

 هەڵتووندووبارە جگە لەوەی دەو ئایەتەدا ئەوە هەست دەکرێ کە پێغەمبەرانیش وەتەنگ 

دە ناو نالەباری و بەدڕەفتاری گەالن و سەخڵەتی ئەوزاعدا، و هەروا جگە لەو ئایەتەش: دەکرێ 

ی دوژمنان سەخڵەت و ناڕەحەت و ئیمکانی ئەوەش هەیە پێغەمبەرانیش بە فێڵ و فووت و حیلە

بنب چونکە پێغەمبەرایەتی مانای وا نییە دەبێ لە مەکری دوژمن ئەمین بێ، بەڵکە دەبێ هەر ئەو 

 9ێ بە ئایەتی بلە مەکری دوژمنانی دین برتسێ و سەخڵەت بێ. هەروەک ئەو نەزەرە سابت دە

ن نەدێنا وەتەنگ ەتەی کە خەڵک ئیامنیاسـر سووڕەی شوعەرا کە پێغەمبەر لەو دا، و حە

ٌِ نَّْفَس  كلََعلَّ هەڵدەهات و سەخڵەت دەبوو. ئایەتەکە  َلَّ یَ  كبَاِخ
َ
ِمِنَّي كأ ْْ ئەوڕ دڕتهەوێ  ونُوا ُم

واتە غەم و خەفەت  خۆت نابوود و خەرەتبار کەی لە داخ و غەمی ئەوڕی بێ باوڕڕا  ئیام  ناەێنن.

بکرێتە جواب بۆ ڕەفعی ئەو  داتنەگرێ لەوەی خەڵک ئیامن ناهێنێ. ئەوەش هەر دەکرێ

 ئیشکالەی خرایە سەر پێغەمبەر.

ڕادەگەیێنێ کە پێغەمـبەر  910بەر لە هەموو ئەو جوابانە خودای تەعاال بە وەسیلەی ئایەتی 

َل إِنَّ نَْصـ( پاشـان هەر پێغەمـبەر فەرمـوویەتی ُر اّلِل ـَمَى نَْص و یارانی ئەو کوتوویانە )
َ
َر اّلِل ـأ

 ٌْ و جومالنە ئەگەر هەڵسەنگێندرێن و بدۆزرێن و هەر یەک لە جوملەکـان بـدرێنە ئەو دو  قَِري
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پاڵ ئەو کەسانەی کوتوویانن، ئـاوا دێـنە ڕوو: ئەوانەی خـاوەن ئـیامن و باوەڕەکـانن و یـارانی 

( واتە ئەی پێغەمـبەری ُر اّلِل ـَمَى نَْص پێغەمبەرن ڕوو دە پێغەمبەر دەکەن و دەڵێن )یا رسول الله! 

ەی یارمەتی خودا دێت؟ پێغەمبەریش لە جوابیاندا دەفەرمـوێ بـۆ تەسـکین و ئـارامی خودا! ک

َل إِنَّ نَْص دڵیان: )
َ
ٌْ ـأ گومـان بـن یـارمەتی خـودا دێـت و ! بە باوەڕەوە بزانن و بێ( هاَر اّلِل قَِري

 نزیکە هاتنی. واتە خۆڕاگر بن و سەخڵەت مەبن، نیزیکە یارمەتی بتانگاتێ.

َل إِنَّ نَْصـە پـڕ لە فەتـح و زەفەر و پیـرۆزیەی ئەو ئـایەتە )ئەو هیوا و ئومێد
َ
ٌْ ـأ ( َر اّلِل قَِريـ

خۆراندا ماف و نیشـتامنیان دەکرێ شامیلی حاڵی هەموو ئەو کەسانە بێ کە لە ژێر دەستی ماف

خوراوە و زەوت کراوە. واتە دەس لە کراس نەهێننە دەرێ و تەسلیمی دوژمن نەبن. سـەرکەوتن 

بوونەوە بە ماف و نیشتامن لە سەر ئیزن و ئیرادەی خـودا نیـزیکە و دەڕێـدایە. اشو پیرۆزی و ئ

ڕەنگە هەندێک وای بۆ بچن ئەو ئایەتە تایبەتی پێغەمـبەرانە بەڵم ئەوە دوورە لە ڕاسـتی چـونکە 

ە و ققورئان بۆ هەموو ئینسانە نە هەر بۆ پێغەمبەرە. جا ئەوجار جـگە لەوانەش، داگیـرکەر نـاحە

ەوتوویە ڕۆژی سەرکەوتنی دێ سـر خوراو مەزلوومە، نەپێی دەگا. ماف وبوونە دنابوو مافی ئەو 

 و دە ڕێدایە.

گومان نیازی جامعەی بەشـەر بە پێغەمبەرانـی خـودا و : بێ910پوختەی مەبەستی ئایەتی 

کتێبەکانی ئاسامنی دە هەمـوو دەور و زەمانێکـدا ئەساسـیە و بەرچـاوە دەبـێ و هەیە، چـونکە 

معەی بۆ ڕێگای ڕاستی پڕ لە ئەمن و ئاسـایش و کەڕامەتەوە دەعـوەت و بانگێشـنت ئەوانەن جا

شت و فیرتەتـی تەنیـای ئینسـان بە تەوری ســر دەکەن، چونکە ئەوەشتێکی حاشـاهەڵنەگرە کە 

گشتی ناتوانێ ئینسان بۆ الی بەرهەمـی نیـاز و شـارەزایی تەواو بەرێ و بیگەیێتـێ. لە بەر ئەوە 

جوێ و پلە بە پلە، هەموویان نـاتوانن ئیـدارەی ژیـان ئینسانی جوێشتی سـر ئەقڵ و شعووری 

شتی لە حاند دەرک و هەستی سـر ئیدارە کەن و هەڵیسووڕێنن جا بۆیە باوەڕ دەبێ بکرێ: ئەقڵی 

ڕێگاچارەی نیازەکانی دوو وەرزی دنیا و قیامەت عاجز و نـاتەوانە، دەبـێ نەڕوانـدرێتە ئەقـڵ و 

ـــعووری دانەدانەی ئەو  ـــووفی دەوران و دەرک و ش ـــپۆڕ و فەیلەس ـــر و پس ـــر و بەبی انەی ژی

 هەڵکەوتووی دەورانن، ئەوانە دەبێ بکوترێ ئەمرێکی تایبەتین بۆ هەموو ئینسان نییە ئەو ئەمرە.

جا بۆیە دەبێ بە تەئکید ئەوە باوەڕ بکرێ و بسەملێندرێ: ناردنی پێغەمبەران و وەحیەکـانی 

نیعمەتانێکن لە ڕووی حیکمەت و  ی ئینساننناتەوانشتی سـر دەری ئەقڵ و ئاسامنی کە یارمەتی

فەزلەوە، خــودا بەخشــیونی بە ئینســان تــاکوو ئەوانە بەشــەری بــۆ کانگــای پــڕ لە خێــری دوو 
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وەرزەکانی دنیا و قیامەت ڕێنوێنی و شارەزا کەن و هەروا دەبێ ئەوەش بسەملێین و باوەڕ کەین: 

شتی هەیە ســر کی تەربیەت و ئاموزشی غەیـرە بەشەر ناچارە بە تەوری قەتعی نیازی بە بارەگایە

کە دەگەڵ تێز و هێز و پێز و دەرک و هەستی ئەقڵی دژایەتیان نەبێ بەڵکە یەکـرت بتـوانن قبـووڵ 

گومـانە دەسـتووراتی وەحـی ئاسـامنی و پێغەمـبەرانن، هەر کەن. جا ئەو بـنکە و بارەگـایە بێ

تێبە ئاسـامنیەکان و پێغەمبەرەکـان ببـێ. ئەوەشە کە ئینسان موکەللەفە دەبێ باوەڕی بە خودا و ک

 هەر بۆیەشە باوەڕی بەوانە کراوەتە پایە و کڵێکی ئیامن.

ْم َحِسبْتُمْ ئەدێرەدایە کە دەتوانین بڵێین مەبەست لە جوملەی )
َ
دانی ئەو ڕاستییەیە کە ( نیشانأ

ێ ئەو کۆمەڵێک دەسـتووراتە هەرکەس ئیـدیعای ئـیامن بکـا و نەتـوان یئیامن و باوەڕی خاوەن

ئەساسە. بەڵم تـا جێگـای کۆمەڵە دەستووراتەی دەگەڵ بەجێ بێنێ، ئەو ئیدیعایەی درۆیە و بێ

خۆی بەقا ناکا کە درۆیە ئیدیعاکە. بۆ ڕاستی ئەو قسـەیە جـا بە تەرازووی ویـژدان ئەو داوایەی 

 ی عەنکەبووت وەزن کەی تا دەرکەوێ درۆ و ڕاست.9دەگەڵ ئایەتی 

ن
َ
َْ اَلَّاُس أ َحِس

َ
ن َيُقولُـوا آَمنَّـا َوُهـْم ََل ُيْفتَنُـوَن كُيَْتَ  أ

َ
ئایاا ئینساا  وا خەیااڵ دڕکاا ەەر  وا أ

بەوڕندڕی کوتیا  ئیامنیا  بە خودا ەەیە و ەێناوماانە، وێاو دڕکارێ و تااقی کاردنەوڕ و لێمرساینەوڕی لاێ 

 قبووڵ ناکرێ. ناکرێ؟ ئەگەر وا بزانێ یا ئەوڕتا نەزانە و یا خۆ نەزا  دڕکا، ەیر کامێکیشانی لێ

دا کە پرسـیار دەکـرێ لە پێغەمـبەر بـۆ شـتێک و لە ەهەروەک لە زۆر جێگا قورئان نیشان د

لُونَ شتێک بۆ منوونە وەک 
َ
بە پێی ئەو یاسا و باوە، ئەوە لێرەشدا لە  (113)بق:ە:  َعِن األِهلَّةِ  كيَْسأ

ازان بـزانن واتە چ پێغەمبەر پرسیاری ماڵ بەخت کردن دەکـرێ لە پێغەمـبەری بـۆ وەی خێرخـو 

جۆرە خێرێک چاک وباشن و چ جۆرە خێرێک دەگـا بە خـودا. پێشـەکی دەبـێ ئەوە بزانـدرێ 

ی نەحل: 34هەچی دە پێناو خودادا بدرێ چاکە و پاداشەکەی دەگاتەوە بە پێی ئیشارەی ئایەتی 

 یَن َصََبُ كَما ِعنَد ِ ِزَينَّ اَّلَّ ِْ ْحَسـِن َمـا ْم یَنَفُد َوَما ِعنَد اّلِل بَاق  َوََلَ
َ
ْجـَرُهم بِأ

َ
 نُـواْ َيْعَملُـوَن اكواْ أ

ئەوڕی کە لە الی ئێوڕیە )واتە ئەوڕی بۆ دنیایەی دڕکە  وڕک ئاوی خاڕاو وایە ویشاکاوی دێ و بە دڕردی 

ئەوالو ناااخوا( و ئەوڕی کە لە الی خااودایە دڕمێنااێ )واتە ئەوڕی بااۆ خااودا بەخاات بکاارێ وڕک ئاااوی 

گومااا  پاداشاای ئەو ڕۆژی قیامەتااا دێاا ەوڕ ڕووت و دڕدرێاا ەوڕ( بێسااەرچاوڕدارڕ ویشااکایی نااایە لە 

کەسانەش کە خۆیا  ڕاگرتووڕ دڕ بەرابەر تەنگانە و سەخ ی دنیا( بە پێی جوانرتین کارێکی کە کردوویانە 

 پاداشیا  دڕدرێ ەوڕ.

دیارە پێغەمبەریش هەر پرسـیارێکی لـێ کرابـێ بەبـێ وەحیـی خـودا وڵمـی نەداوەتەوە، 

ۆ وڵمەکەی و چاوڕەوانی خودا بووە. دیارە خوداش هەموو کات و ساتان ئاگـاداری وێستاوە ب
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پێغەمبەران بووە لە هەر بـارێکەوە. جـا ئەدێـرەدا دەسـتوور بە پێغەمـبەر دەدا کە لە جـوابی ئەو 

 پرسیارەدا بڵێ:
 215ئایەتی 

لُونَ ( 215)
َ
َ ٍ فَ  كيَسم

ُتم ِمنم َخريم نَفقم
َ
ََتاََم وَالمَمَساَماَذا یُنِفُقوَن قُلم َما أ قمَربَِي وَالم

َ
یمِن وَاأل ِي كلِلموَادِلَ

ٍ فَإِنَّ اهّللَّ بِِه َعلِيمٌ 
َعلُوام ِمنم َخريم بِيِل َوَما َتفم  وَابمِن السَّ

لێت پ سیار دەکەن کی ببەخشن؟ پێیان ب ێ: هەر شتێکی دەیبەخشنەوە، با بۆ دایاک و باا  و 

کوماان هەکای تێشووتان بێ، بێژاران و ڕێبوارانی بێنەوا و هەخزمانی نزیک و هەتیوان و بێ

 ئێوە کاکە و بەخشش بکەن خودا پێی زانایە.

 ئیتفاق بە کێ دەدر ؟

شت هەست بە خێر و شەڕ و چاکە و خـراپە دەکەن بە پێـی سـر ئەگەرچی قازی ویژدان و 

ورََهـا َوَتْقَواَهـای شەمس 3ئیشاڕاتی ئایەتی  ُِ لَْهَمَها فُ
َ
ال دای کانادڕ نااو ەەسا ی خاودای تەعاا فَأ

، واتە خوای تەعاال دە نەفسی گەیاند چاکە چییە و چـۆنە دڕروونی نەرسەوڕ ەەم خراپە و ەەم چاکە

و خراپە چییە و چۆنە؟ یا دەڵێن خودای تەعاال چاکە کردن و خراپە کردنـی دە شـەئنی نەفسـدا 

 گونجاند هەچ الیەکیانی واز لێ بێ نەفس دەتوانێ بیکا. 

شت و ئەقڵ و ئیامن لە پێغەبەری مەرکەزی ڕێنـوێنی پرسـیار سـر ەناعەت دان بە بەڵم بۆ ق

دەکرێ، جا ئەدێرەدایە کە خودا بەپێغەمبەر دەفەرموێ: پرسیارت لـێ دەکەن کەچـی دە ڕێگـای 

دەگرێ؟ دیارە خودادا خەرج کەین؟ و ئەو خەرجە خێرە بدەین بە کێ؟ زۆر بە باشی خودا وەری

رانەی کە لە پێغەمبەرەکان کراوە بە پێـی یاسـای خـودایەتی لە ڕاسـت خودای تەعاال ئەو پرسیا

وەڵمـی نەهێشـتوونەوە، جـا لە سـەر ئەو ئەساسـەیە لێـرەدا واتە لە وڵمـی ئەو پێغەمبەران، بێ

پرسیارکەرانەدا خودا بە پێغەمبەر دەفەرموێ بڵێ پێیان: ئەوەی دەتانهەوێ لە ماڵی پاک و خاوێن 

بە خێر دە ڕێگای خودادا، لە پێش هەموو کەسێکدا بیدەنە دایـک و و حەڵڵی خۆتان بیبەخشن 

بابی خۆتان. ئەگەر هاتوو دەس کـورت و نەدار بـوون، چـونکە ئەوان بە ڕەنـج و کـوێرەوەری 

گەورەیان کردوون و بەخێویشیان کردوون. پاش دایک و بابان، بیدەنە خزمـانی نیزیکتـان وەک 

 امۆزا و هەروا بەو دابە.کوڕ و کوڕەزا و برا و برازا و مام و ئ

ئەگەر ئینساف و ویژدان ئێرە بە تەرازووی ئیامنی وەزن کا و هەڵیسـەنگێنێ شـاهیدی دەدا 

کۆمەڵگای ئینسان ئەو یاسا و ڕێگایە بگرێتە بەر، جگە لەوەی یەکەتی جێگیر دەبێ لە ناو  رئەگە
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بـۆ ئێـر و ئەوێ،  کـا نەواش وا نـامێنێ دەسـتی نیـازی نەداری درێـژکۆمەڵگادا و فەقیـر و بـێ

ی بناغەی کۆمەڵیش کە خاوخێزانە تێر و کلەشکری هەژاریش دەڕوا و دەپێچێتەوە و بەرد و کوچ

 تەسەل و کۆک و پۆشتە دەبن.

ئەوجار دوای دایک و باب و خزمانی نزیک، بیدەنە هەتیوان، چونکە پێویستە ئەو دەرسە بە 

ڵم بابی ئیسالمی هەر ماوە و نـامرێ هەتیو بدرێ کە ئەگەرچی بابی خوێنی و ئیرسی مردووە بە

کە وەزیفەی هەموو کەسـە بـاب بـێ بـۆ سـەغیران لە مەڕ خەرج و خـزمەتەوە، ئەوجـار پـاش 

نەوا و هەتیــوان، دەبــێ ئــاوڕ بــدرێتەوە ســەر ئــاوڕدانەوە وەالی بــاب و دایــک و خزمــانی بــێ

ی تێدا نیشتەجێی. و نەوایان و دەستەوستانان لە جیران و دانیشتووانی دێ و شارێکی کە ئەتۆ بێ

تێشووی ڕێگا کەوتوونەتەوە. دیـارە دەبـێ ئەوجار پاش ئەوانەش بۆ ڕێڕەوانی ڕێگای خێر کە بێ

 باوەڕن وابێ هەچی بیکەن لە چاکە و خراپە خودا زانا لێی و پێی ئاگایە.

بە کوردی و بە کورتی: تۆڵە و سزا، پاداش و عەتا لە قەدەر عەمەل کردنە، کەوایە خۆ فیـدا 

ن و خۆ بەخت کردن لە ڕێی خودا هەر ئەندازە زۆر بێ، پاداشیشی زۆرتر دەبێ ڕۆژی خۆی کرد

 لە الی خودا.

سـوڕەی نیسـاء  33مێژوونووسانی مێژووی ئیسـالم کوتوویـانە لەسـەر ئەساسـی ئـایەتی 

پێغەمبەر تا لە شاری مەککەدا بوو شەڕ و بەربەرەکانی لێ مەنُ بووە و شەڕی نەکردووە، چونکە 

ەڕ ئەوەی یاسایە: تاکوو ئەو ئامانج و هەدەفەی بـۆی دەچـی نەیـخەیە نـاو دەروون و یاسای ش

مێشکی هاواڵن، نابێ هەروا سەربەخۆ و ڕەمەکی بێ ئەوەی شەڕکەران بزانن بۆچی دەبێ شەڕ 

بکرێ، شەڕ هەڵیسێنی و داگیرسێنی. بۆیە پێغەمبەر ئەو دە دوازدە سـاڵەی کە لە نـاو مەکـکەدا 

اڕژتنی پایەی ئـیامن بـوو لە نـاخی دڵـی عالەمـدا. هەروەک ئەو مەبەسـتە بوو هەر خەریکی د

یـَن ِقيـَل لَُهـْم ی نیساءدا دەردەکەوێ 33ڕاستە لە ئاماژەی ئایەتی  ِ لَْم تَـَر إَِل اَّلَّ
َ
یْـِدیَ كأ

َ
ـواْ أ ْم كفُّ

َلَة َوآتُواْ الزَّ  ِقيُمواْ الصَّ
َ
ا اكَوأ َْ َعلَيِْهُم الِْقتَاُل إَِذاكَة فَلَمَّ ْو كفَِريٌ، ِمنُْهْم ََيَْشْوَن اَلَّـاَس  ِت

َ
َخْشـيَِة اّلِل أ

َشدَّ َخْشيًَة َوقَالُواْ َربَّنَا لَِم 
َ
ْنيَـا قَِليـٌل  َ كأ ْ  قُـْل َمتَـاُع ادلَّ َجل  قَِريـ

َ
ْرَتنَا إَِل أ خَّ

َ
َتبَْت َعلَيْنَا الِْقتَاَل لَْوَل أ

ئایا ئەوانە نابینی پێیا  کوترا واز بێنن و دڕس ەەڵگر ، نوێژ  وَن فَِتيلً َواآلِخَرُة َخرْيٌ لَِمِن اتََّ  َوََل ُتْظلَمُ 

بکە  و زڕکات بدڕ  کەچی کە جیهادیاا  لە ساەر واجا  کارا لەپاڕ دڕسا ەیەکیا  لە خەڵکای دڕترسااند، 

ئەوڕندڕی ترس لە خودا و بگرڕ زیاتریش. وتیا : ئەی پەروڕردگاری ئێمە، بۆچی جیهادت لە سەر پێویسات 

ن؟ بۆچی تا ماوڕیەکی دی دوات نەخس ین؟ بڵێ: ژیا  و کاالی دنیا کەم و کورتە، پاشەڕۆژ چااترڕ باۆ کردی
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 ئەوڕی لە خودا برتسێ بە ئەندازڕی تاڵی چاڵی ناوکە خورمایەکیش س ەمیا  لێ ناکرێت. 

ئەو ئایەتە پیرۆزە حاڵی هەندێک لە موسوڵامنانی شاری مەدینە باس دەکا کە ئیامنیـان زۆر 

باوەڕانەش باس دەکـا کە تەنیـا بە زمـان موسـوڵامن نەبووە، و لەو الیەشەوە حاڵی ئەو بێپتەو 

ئایا ئەتۆ ئەو کەسانەی ەۆزی ئەوس و خەزرڕج بن نابینی  ئەی پێغەمبەر! : بوون. جا خودا دەفەرموێت

لە کە پێشرت سمکۆڵیا  دڕکرد بۆ شەڕ و کوش ار دڕگەڵ یەکارتی کەچای ئێسا ێ کە پێیاا  بکاوترێ: واز 

شەڕ بێندرێ چاترڕ و ڕوو بکرێ ە خودا و نوێژ و زڕکاات، دارایەک اا  دڕ ڕێگاای خاودادا بادرێ باشارتڕ. و 

 شیا  لە سەر واج  کرا ترس و لەرز دایاندڕگرێت ەەندێکیا  خوداخودایانە شەڕ نەکرێ.«غەزا»ەەروا کە 

ڕێ دران پێغەمبەر دوای هیجرەتی واتە کـۆچ کردنـی بـۆ مەدیـنە پـاش دوو سـاڵن  بەڵم

ُهْم ُظِلُموا َوإِنَّ ی حەج: 93پێغەمبەر و یارانی بۆ شەڕ بە وەسیلەی ئایەتی  نَّ
َ
یَن ُيَقاتَلُوَن بِأ ِ ِذَن لَِّلَّ

ُ
أ

َ نَْص  ََ  َ  ِرِهْم لََقِدیٌر ـاّللَّ

ئەوانەی شەڕیا  بە سەردا سەپاوڕ، ڕێگای شەڕ کرد  و دیراع لە خۆیا  پێ دراوڕ چونکە خراونە ژێار 

و  دا بۆ یارمەتی گوما  خودا تەواو لە  و زۆری )کەسێک مە بۆ دوژمن نەوی کا تاوانبارڕ(، بێباری زوڵ

 .پش یوانە سەرخس نی ئەوانەی بەرابەر تەجاوڕزکاراندا ڕادڕپەڕ 

. شـتەکەش 911شتێکی پەسند و دڵگر نەقـڵ دەکـا لەسـەر دابەزینـی ئـایەتی « عباسابن»

ر و دەڵێ: یا ڕەسوولی خودا! دینارێکم هەیە بیدەمە کێ؟ ئەوەیە: کابرایەک دێتە خزمەت پێغەمبە

 پێغەمبەر فەرمووی: بیکە خەرجی خـۆت. پاشـان کـابرا کـوتی دوو دینـارم هەیە؟ پێغەمـبەر

فەرمووی: بـۆ  فەرمووی بۆ ژنەکەتی خەرج کە. پاشان کابرا کوتی: سێ دینارم هەیە. پێغەمبەر

فەرمووی: بۆ دایک  ار دینارم هەیە. پێغەمبەرخزمەتکارەکەتی خەرج کە. پاشان کابرا کوتی چو 

بـۆ خزمـانی خەرج کوتی:  و بابتی خەرج کە. دووبارە کابرا کوتی پێنج دینارم هەیە. پێغەمبەر

ئەوە دە ڕێگای خودادا خەرج  فەرمووی: کە. ئەوجارەش کوتی: شەش دینارم هەیە. پێغەمبەر

 کە. 

کـابرای پرسـیارکەری کـرد تـا کــوو  تەرتیبـی خەرج کردنـی فێـری بە کـوردی پێغەمـبەر

 موسوڵامنان فێری بن.

ببین و هەڵیسـەنگێنین ئەو ئیشـکالە هەسـت پـێ  ەئایەتئەو ئەگەر نەختاڵێک بەرجەوەندی 

. لەوانەی نەکرد کە نەقەکەیـان چ دەکرێتە نەفەقەدەکرێ: عالەم دیارە پرسیارەکەی لەوەی کرد کە 

کە نەقەکەیان دەنێ وەک باب و دایک و خـزم و  رێتێ؟ خوداش ئەوانە نیشان دەدادبدرێتێ و دە

ان ڕزگار بـین و یوەدەین و لە دەستجواب ماڵ. دەبێ ئەو ئیشکالەی چۆن نەوا و بێهەتیو و بێ
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 قانُ بین؟

نَفْقـتُم ِمـْن َخـرْي  دەبێ لە وەڵمدا ئەوە بکوترێ: شتێک دە ناو ئایەتەکەدا وەک 
َ
بـێ  َمـا أ

ارەکە ئەوەیە چی ببەخشن. واتە لێـت دەپرسـن چ ببەخشـن؟ . چونکە پرسییەوەڵمی پرسیارەکە

ئەتۆش پێیان بڵێ: هەر شتێک دەبەخشنەوە، با بۆ دایـک و ... ئەوانە بـێ. شـتەکەی کە دەبێـتە 

جـــوابی پرســـیارەکەی ئەوەیە: هەر شـــتێکی دەیبەخشـــنەوە. دێـــرەدا واتە دەو هەر شـــتێکی 

راوەتە پاڵ کە بەو شـتە نەبـێ ئینفـاق و کە وڵمی پرسیارەکەیە، زێدە شتێک خ دایەدەیبەخشنەوە

 خراوەکەش باب و دایک و .. ئەوانەن کە نەقەکەیان دەدرێتێ.بەخشینەکە تەواو نابێ. شتە دەپاڵ

نَفْقـتُمجگە لەوەش پرسیارەکە بە حەرفی )ما( کراوە، واتە )
َ
( پرسـیاریش لە چـۆنیەتی َمـا أ

ۆ خـاتری نزیکـی لە خـودا. ئەوەش خەرجە، چونکە زاندراوە ئەوەی خەرج دەکرێ هەر ماڵە، ب

دوورە لە خەیاڵ و فکر بکوترێ ئەو ماڵەی خەرج دەکرێ چییە؟ بەڵـکە ئەوە دێـتە خەیـاڵەوە بە 

ئەو خەرجە ماڵە بدرێ بە کێ؟ جا لە سەر ئەو ئەساسە سوئال و جـواب موتـابیقی یەک  ۆریز 

 بەقەرە:ی 31و  31دەبن. منوونەی ئەو پرسیارانە هەن دە قورئانێدا وەک ئایەتی 

ُع نَلَا َربَّ ( 71) َتـُدونَ  كقَالُوام ادم ُ لَُمهم اء اهّللَّ ََ َنا َوإِنَّآ إِن  َا َما ِِهَ إِنَّ اِلََقَر شََشابََه َعلَيم ( 71) یُبَِي نلَّ
َرمَث ُمَسلََّمٌة الَّ 

م
ِِق اْل رمَض َوالَ شَسم

َ
َيَة فِيَهـا قَـالُوام اآلَن  قَاَل إِنَُّه َيُقوُل إِنََّها َبَقَرٌة الَّ َذلُوٌل تُثرُِي األ َِ

َِق فََذَِبُوَها َوَما 
م
َعلُونَ اكِجئمَت بِاْل  ُدوام َيفم

کوتیان لە خودات داوا کە بۆمان بە کاکی ڕوون کاتەوە ئەو مانگایە کۆن مانگاایەکە؟ کاونکە 

کۆنیەتی ئەو مانگایەمان لێ شاێواوە، ئەکەر وازی لاێ باێ و بایهەوێ ئاێمەش لێای سااڵی و 

 بین.شارەزا دە

«: تثیا  االر »کااری پاێ نەک ابێات « ال ذلاوش»مووسا کوتی: خودا دەفەرموێ مانگایەک بێ 

ال شای  »وکاڵی پێ نەدرابێت ودان و کشتئاوی دە ڵ« وال تسقي الح ث»زەوی پێ نەکێ  ابێ. 

ن ئێستا کاۆنیەتی مانگااکەت لە ڕەنگی خۆی زیاد ڕەنگی دی تێدا نەبێت. ئەوجار کوتیا« فیها

 دەوە. ئینجا کەڕان و دۆزیانەوە و سەریان بڕی. ک  ڕوون 

 ائیلسکر ئیباسی چۆنیەتی و تایبەمتەندییەکانی مانگای بەنی

ە سەر لێکردنەوە، مەسەلەکەیان لە خۆیـان ئاڵۆزانـدبوو و ل پاش ئەوەی بەو هەموو پرسیار

ا وەخت بوو سەری ببڕن خۆ ئەگەر ئەو جوولەکانە هەر لە سـەرەتاوە هۆشـیان لە جێـی خۆیـد

بوایە، بەبێ ئەو هەموو پرسیارە هەر مانگایەکیان سەر ببـڕایە، فەرمـانەکەی خـودا فەرمـانی پـێ 
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ـ جگە لەوەی مانگایەکی پیر  ا، واتە هەر مانگایەک بدەهاتە جێ دابوون کە مانگایەک سەر ببڕن

 بێت یا گەنج، زەرد بێت یان بۆر، ئیشی پێ کرابێت یان نا.

و  43و  43ە موافقی پرسیارەکانی ئایەتەکانی 31کە ئایەتی  ئەگەر بەرجەوەند بین ئەو جوابە

ن. چونکە ئەوە یەقین بوو ئەو مانگایە مانگایەک بوو چۆنیەتی دەگەڵ سیفەتەکانی هەر یەک 31

بوون. چونکە کاتێ بکوترێ: )ما هي( چییە ئەو مانگایە؟ ئەوە نایێتە پرسیار لە ماهیەتی مانگـا، 

کانی؛ چونکە بە سیفەتەکان هەڵداوێردرێ لە غەیـری خـۆی. بەو بەڵکە دەبێتە پرسیار لە سیفەتە

 پێیە دەبێ بکوترێ ئەو جواب و سوئالە موتابیقی یەکن.

دەو ئایەتەدا بە سـبووتێکی یەقینـی گەیـی کە مـاڵ و سـامان دە زاتـی  پوختەی مەبەست:

ُه ی عادیـات دەردەکەوێ: 3خۆیاندا خێرو نیعمەتی خودان، هەر وەک لە ئیشارەی ئایەتی  َوإِنَـّ
ِْ اْخرَْيِ لََشِدیٌد  دێرەدا ماڵ خێرە، بەڵم کاتێ ئینسان ئەو مـاڵ و  دۆس ە.ئینسا  بە شیددڕت ماڵ ِلُ

سامانە خێرەی لە ڕێگای ناپەسەند و شەریعیدا خەرج کـرد ئەوە جـگە لەوەی بە زەرەری دنیـا و 

وگۆڕ دەکـرێ بە دێـردایە ئـاڵو سامانی خێر ڕەوایە ماڵ بڵێین: قیامەتی تەواو دەبێ، دەشتوانین 

 کرێ، نەبێ چاکرتە.نەشەڕ. واتە ئەگەر ماڵ و سامان دە جێی خۆیدا خەرج 

دیارە دە ئـادابی عەرەبـدا سـوئال بە  کورتەی جواب و سوئال دە جوملەی )ماذا یتفقون(دا:

)ماذا( سوئال لە مـاهیەت و نەوعـیەتە کەوایە دەبـێ وڵمەکەش بە مـاهیەت و نەوعـیەت بـێ. 

ک هەستی پێ دەکرێ دە ئایەتەکەدا پرسـیار لە مـاهیەتی نەفەقە دەکـرێ، واتە پرسـیارکەر هەروە

دەڵێ: ئایا چ جۆرە ماڵێک خەرج بکرێ دەبەخشینەوەی ماڵدا چـاکە؟ کەچـی وڵمەکەی ئەوانە 

 بەیان دەکا و نیشان دەدا کە بۆ نەفەقە پێدان چاکن. ئەوە پرسیار و جواب موتابەقەتیان نەکرد. 

ێ بکوترێ کە جواب تەنیا وەسفی ئینفاق نیـیە، بەڵـکە هەم وەسـفی ئینفـاقە هەم وڵم: دەب

نَفْقتُم ِمـْن َخـرْي  وەسفی ماهیەتی ئینفاقە، هەردووکان دەگەیێنێ وڵمەکەیانی کاتێ کـوترا 
َ
 َما أ

نَفقْ واتە هەر چەشنە ماڵێک بێ فەرق ناکا بیدەن بە دای و بابان بە کوردی، ئەو وڵمە واتە )
َ
تُم َما أ

( زۆر حەکیامنەیە. چونکە پرسیارکەر تەنیا ماهیەت پرسیار دکا، ئەمام خودای تەعاال بۆ ِمْن َخرْي  

تەواوی و کەماڵی مەسئەلەکە هاتووە سیفەتی چاکیەکەی و هەم بە کێ بدرێی نەفەقەکەی بەیان 

اکە ئینفاق. بۆ کردووە تاکوو پرسیارکەر بە ئامانجی تەواو بگا: واتە چ چاکە لە ئینفاق، بۆ کێ چ

 دوور و درێژییە. و؛ تەفسیری کەبیر هەر وا بە931، ل 0زێدە زانین تبیین الفرقان، ج

ی بەقەرە سابیتی کرد نەفەقەدان بە دایک و باب لە الیەن کوڕی 911ئایەتی پیرۆزی  پوختە:
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و خاوەن دەستەڵت واتە خاوەن ماڵ و هەروا ئەوەشی بەیان کرد بە تەوری گشتی ئینفاق خێـرە 

ڕا تا هەچی خاوەن نیازە ڕا تا کوێ بەیان کرد واتە لە دایک و بابتەرتیبی خێر دانەکەشی لە کوێ

 و لەو کافری غەیری شەڕکەر بێ.

بە  اپێغەمبەر دە دوو ساڵەی کۆچیدا بۆ مەدینە ئەمر و دەستوور و ئیجازەی شەڕی پـێ دەدر 

م غیرەتــی ئــایینی و وەحیــی و ویــژدان هە ڵی بەقەرە. دیــارە هەم عەقــ914وەســیلەی ئــایەتی 

ــامن ــوو ئاس ــەر هەم ــێ کە لە س ــەملێنێ و بە ڕەوای دەزان ــانی ئەوە دەس ــی ئینس ی هەم غیرەت

و  دەبێ ڕاپەڕین بکرێدرێژکەران و تەماتێکەران لەبەرێک ئەرکە و واجبە کە دە بەرابەر دەسگیان

ژیـان و کەڕامەتـی  ناسـیچێژەیان لە خۆناسی و خوداناسی و ئایینئەوانەی گومان ڕاناپەڕن بێ

کەڕامەتیدا بێ تەفاوەتن، جا چاک و خراپ و کەڕامەت و بێ ە لە ڕاستانئەو ئینسانی نەکردووە 

بەرەبەرە پایەگای خـۆی   کاتێ دوژمنانی وەحیی ئاسامن دیتیان پێغەمبەر )محمد املصطفی(

رش بردنە سەر ەت گرتنی و دایپۆشین قەستی هێسـر دە ناو وڵتی مەدینەدا پەرە پێدەدا دا، و حە

پێغەمبەر و یارانی پێغەمبەریان بە ئامانجی ئەوەی بەرگری بکەن لە ئـایینی ئیسـالم و ئەو نـاو و 

ناوبانگ و شۆرەتەی لە ناو بەرن و وەیکووژێنن. خـودای تەعـاال بـۆ وەی پـێغمەبەر و یـارانی 

و وشــوێنی خۆیــان بگــرنە بەر بەبــێ دوودڵــی و دڵەڕاوکــێ، شــەڕ ئیســالم وەخــۆ کەون و ڕێ

بەربەرەکانی دوژمنانی هێرشـکەریان لە سـەر واجـب کـرا، و داب و بـاو و ئـادابی شـەڕیان بە 
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ن تَ كرمٌ  لَّ كُم المِقَتاُل َوُهَو كتَِب َعلَيم ك( 216)
َ
ََ أ ٌ لَّ كمم َوَع يمًئا َوُهَو َخريم ََ ـكـَرُهوام  ََ  مم َوَع

يمًئا َوُهَو َِشٌّ لَّ  ََ ن َُتُِبوام 
َ
لَُمونَ كأ نُتمم الَ َتعم

َ
لَُم وَأ  مم وَاهّلُل َيعم

ئەی موسوڵامنینە! ئێوە  ەزاتان لە ڕێگای خودادا لەسەر فەڕز ک اوە، ئەکەرکای خۆتاان سەزی 

لێ ناکەن، جاری وا هەیە ئێوە سەز لە شتێک ناکەن کەکی ئەو شتە خێا ی ئێاوەی تێادایە. وە 

دەبێ کە سەزتان لە شتێک دەباێ، کەکای ئەو شاتە خا اپە و زیاانی بۆتاان تێادایە. ئەوە واش 

شتێکە هەر خودا خۆی دەیزانێت، نەک ئێوە.  ەزا و تێکۆشان لە ڕێی خودادا دە دنیاادا ماایەی 

 سەربەرزییە و لە ەیامەتیشدا مایەی شادبوونە بە بەهەشتێ.

 وسوڵامنانبوونی هێتدێک لە مناخۆشو پێواجب بوونی شەڕ 

دەس خودا لە سەری بە واجب گێڕان و کردیە بە ئەرکێکی ئیامنی و ویژدانی لە سەرتان کە 

دانەنوێنن لە بەرابەر ئەو کەسانەی کە بە دوژمنانە دەیانهەوێ خاک و نیشتامن و ئایین و ویـژدان 
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و بکەنە جێگای خۆیان و تاڵن و داگیـری کەن و بە چـاوێکی سـووک بـڕواننە شەخسـیەت و 

ی سـووڕەی 131ەڕامەت و نامووستان. دیارە ئەو دەسـتووراتە بـۆ یەکەمـین جـار دە ئـایەتی ک

یَن ُيَقاتِلُونَ بەقەرەدا ئاماژەی تەواوی پێ کرا وەک  ِ ْم َوََل َتْعتَُدواْ إِنَّ اّللَّ كَوقَاتِلُواْ ِِف َسِبيِل اّلِل اَّلَّ
ِْ الُْمْعتَِدیَن  کە بۆ عەمـرە دەیویسـت بچێـتە  دا پێغەمبەرشەشەمی کۆچی واتە: لە ساڵی ََل َُيِ

مەککە، سەرانی قوڕەیش ڕێگایـان پـێ نەدا زیـارەتە عەمـرەکەی کەوتە سـاڵی دوایە. دە سـاڵی 

دوایەدا کە هاتنەوە بۆ مەککە بۆ ئەو زیارەتە، ترسی ئەوەیـان بـوو دە حـاڵی ئیحـرام و زیارەتـدا 

 خودای تەعاالش ئەو دەستوورەی پێ دان:دەنێ. باوەڕانی قوڕەیش بە هەلی بزانن و ڕاماڵیانبێ

ئەوڕی بەرڕنگارتا  دڕوڕس نەوڕ شەڕتا  پێ دڕررۆشن، ئێاوڕش بەرڕنگاریاا  ببانەوڕ و لێیاا  وڕخاۆ کەو ، 

بـۆ  .گوناڕ مەکوژ . خودا تەجاوڕزکارانی خۆش ناوێبەاڵم لە سنووری دڕس وور تەجاوڕز مەکە  واتە بێ

 درێژیەکەی بڕوانە جێگای خۆی ئایەتەکە.

دەبێ ئەوە بسەملێندرێ و باوەڕیشی بکـرێ کە شـەڕ دەگەڵ ئەو کەسـانەی کە دەیـانهەوێ 

مافی ئایین و ئەخالقی و ویژدان و نیشتامنی و کەڕامەتی ئینسانیەت پێشێل کا و زەوتی کا و بـۆ 

خـۆی ســەروەریت لە ســەر بکــا دە مــاڵە خۆتـدا، ئەرکێکــی ئینســانی و ئیامنــی و ویژدانــی و 

بە گیان یا بە ماڵ یا بە زمـان یـا بە ڕاپەڕێ ئەو ئەساسە ئایینە هەرکەس بتوانێ شتییە، لە سەر سـر 

هەر شێوەیەک کە ئیمکانی هەیە ڕانەپەڕێ و ڕانەکاتە مەیدان و دەستەپارەی خۆی نەهاوێتە سەر 

گومانە مەوجوود و بوونەوەرێکی موزیڕە، دڕوویەکـی بەرپێـی مەشقەڵی ئاوری جیهاد، ئەوە بێ

شەڕەفە، سەرەتانی لەشی ئـایین و ئەخـالق و مـافی بەشـەرە، هەروەک دار بە ڕێڕەوانی ڕێگای 

ویـژدان بـۆ بەر بۆ بڕین باشە، ئینسانی بێبەرەوە جوانە، ئینسانیش بە شەڕەفەوە جوانە، داری بێ

 نەبوون باشە.

گومان حاشای لێ ناکرێ: گیان و ماڵ عەزیز و شیرینە، بەڵم بێ ە وو دیارە ئەوە سەملێندرا

ینرتن. جـا بـۆیە دەبـێ ئەوە شـرندی و نامووس و کەڕامەت کە مافی ئینسانن عەزیزتر و سەربڵ

بزانین هەچەن حەز ناکرێ شەڕ چونکە ئەوانەی تێیدان واتە کوشنت و نەمان و بێ ژیان و تـاڵن 

کردن، بەڵم کەڕامەت و ویژدان و مافی بەشەریەت هەر بە مـۆری و سـاغ و سـەالمەتی هەیە و 

ن كـْرٌه لَّ كـَوُهـَو خودای تەعاال بۆ ئیسـباتی ئەو داوایە دەفەرمـوێ:  ماوە. جا بۆیە
َ
ـ أ ََ ْم وََع

بُّواْ َشيْ ًا َوُهَو َِشل لَّ كَرُهواْ َشيْ ًا َوُهَو َخرْيٌ لَّ كتَ  ن ُِتِ
َ
ََ أ واتە لە هەمان کاتی شـەڕدا لە  مْ كْم وََع

ر شـتی وا هەیە لە بەر چەن دان زۆرتان شەڕەکەتان پـێ ناخۆشـە. بەڵم زۆ ترسی گیان لە دەس
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هۆیەکی دنیایی پێشتان ناخۆشە بەڵم ئەگەر بەرجەوەندی عاقیبەتی بن، پڕ لە خێر و بێری دنیا و 

قیامەتتانە: خێری دنیایی حیفزی نامووس و کەڕامەت و شەرەفە، کە ئەوانە بەئەرزشرتین شنت بۆ 

ە و جـوانە، ئەگەر ئەوانەی ئینسان چونکە ئینسان بە نـامووس و کەڕامەت و شـەرەفەوە ئینسـان

نەبێ، زۆر لە حەیوان ژێراترە. زۆر شتیش هەیە ئینسان حەزی لێ دەکـا و دەیحـوبێنێ کە ئەگەر 

ئابڕووییە بۆ دنیا و قیـامەتی ئینسـان. شـەڕی بەرجەوەندی بێ، سەراپا شەڕە و چارەڕەشییە و بێ

ەوە پیاو و مرۆ و بەشەر نی، دنیایەکەی ئەوەیە تەمات تێکەن لە پیاوەتیت کەن و مل دانەوێنی، ئ

ئابڕوو مرۆت پێ دەچێ. و لە قیامەتیشدا تاوانباری چونکە خودا بە ئینسانی مرۆڤ بە زیبـک و 

هەموو ئەو سیفەتە باشانەت لە خۆ داڕنـی، بە کـوردی بە گـۆڵ  یی کەچدوو ەقڵ دروست کر ئ

 گوێ بڕای، کەچی بە دێڵ دەرچووی.

ەمـبەر لە شـاری مەکـکە ئیزنـی شـەڕ کردنـی پـێ دیارە ئەوە سابیت بـووە کە پێغ تیوتیکوە:

ێ بنەدرابوو، هۆیەکەی خودا دەزانێ و ئەقڵی بزۆزیش بە پێی خۆ تێهەڵقوتانی وای باوەڕە کە دە

ئینسان لە ناخی دەروونیدا باوەڕێکی توند و تۆڵ و پتەوی ببێ کە بتوانێ بە گیانەوە بپـارێزرێ و 

بوو هەر خەریکی ئەو قـانون و شـەرایەتە بـوو  دیفاعی پێ بکا، ئەوکات پێغەمبەر کە لە مەککە

بەڵم کە هیجرەتی فەرموو بۆ مەدینە، ئەو شەرایەتە هاتە ناو دەروونی یـاران و موسـوڵامنان، کە 

هـاتنی ئەو شـەرایەتە حازر بوون گیان بەخت کەن دە پێناویدا. جـا بـۆیە خـوداش پـاش بەدی

دادا خوداش ئیزن و دەستووری شەڕی پێ دان دانان لە پێناو خودا و ئایینی خو پیرۆزە واتە گیان

(دا مْ كـْرٌه لَّ كـَوُهـَو و ئیجازەی دانێ بۆ دیفاع لە مـافی ڕەوای خۆیـان. و هەروا دە جـوملەی )

هەست بەو ئیشکالە دەکـرێ: دیـارە خـودای تەعـاال ڕووی دە موسـوڵامنانە، موسـوڵامنانیش 

ەوایە چۆن دەکرێ پێیان ناخۆش بێ، هەموو دەستوورەکانی خودایان لە ال بەئەرزشە و قبووڵە، ک

واتە دشـوار و سـەخت یـانی موسـوڵامنان  (ْرهٌ ُكـبەرەو پیری ئەمری باری بچن؟ وەڵمەکەی: )

شەڕیان پێ سەخت و گران و دشوارە دەگەڵ ئەوەشدا لە سەر ئەساسی عەقیـدە و بـاوەڕ بەرەو 

 نی شەڕ بووە لە سەریان.( پێش بە ئەرک و فەڕز کردْرهٌ كُ )پیری دەچن. یا دەشکرێ بکوترێ ئەو 
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وا دەردەکەوێ و هەست پێ دەکرێ کە جیهاد و نەفەقە شان بە شانی یەکرت دێن دە مەیدانی 

فیداکاریدا، هەر ئەوەشە هۆ کە خودای تەعال پاش باسی لە ئینفاق هاتە سەر باسی لە جیهاد. و 

یە ئەو ڕاستییە خۆ نیشان دەدا کە لە سەر یاسای شەرعی 399ئایەتە پیرۆزە  هەروا لە ئیشاڕاتی ئەو
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باری نابێ ئینسان دە بەرابەر یاسا و دەستووراتی خودای تەعاالدا ئەق  و دەرکـی خـۆی بکـاتە 

سەنەد و بەڵگەی واقیعەتی کار، بەو دەلیلە کە ئەق  و شعووری ئینسانی سنووردارە هەموو شت 

نی کاران ئاگادار نییە. بەڵم عیلم و زانستی خودا بێ سنوورە زانا بە هەوەڵ نازانێ و لە سەر و ب

و ئاخری هەموو بـوون و نەبـوونێکە. جـا ئەدێـرەدایە زۆر لە کاروبـاری دنیـادا هەیە ئینسـان بە 

زاهیری بە خێری دەزانێ، کەچی ئاقیبەتێکی پڕ لە شەڕی هەیە. وەکوو خـۆدزینەوە لە هێنـدێک 

لە گیان و نامووس و مافی بە واقعی وەک بەرەنگار بوونەوەی دوژمن، کە  لەو کارانەی دیفاعی

ئینسان لەو بارەوە دەڵێ بە من چی دوژمن ڕوو دەکاتە وڵت؟ ئەمن گیان و ماڵم ساڵمەت بـێ. 

واتە پارازتنی گیان و ماڵی کە لە خۆنەدان و نەچووندا بۆ دیفـاعی دەبینـێ، ئەوە بـۆ وی شـەڕە 

نامووسی ئەو دێ. وەیا دەڵێـین زۆر کـاری وا هەیە ئینسـان بە ئەق ـی چونکە دوژمن بۆ گیان و 

خۆی بە شەڕی دەزانێ وەک چوون بۆ شەڕ و دیفاع لە کەڕامەتـی بەشـەری، کەچـی ئـاوایە لە 

دانی تێدا، بەڵم بەر و سەمەرەی ی تاڵە چونکە خەتەری گیان لە دەسچئاقیبەتدا ئەو دیفاعە گەر 

 امەت و حەسانەوەی تێدا.ئەو دیفاعە گیان و شەرەف و کەڕ 

یعی بـێ یـان شــرجا بە پێی ئەو یاسا و ئەساسە تەواوی دەسـتووراتی خـودای تەعـاال تە

یعی وەک: ئەحکامەکـانی نـوێژ و ڕۆژوو و حە  و زەکـات و ...؛ تەکـوینی شــرتەکوینی )تە

وەک: مەرگ و نەمــان، وەک مــردن و گرانــی و ویشکەســاڵی و...( بە قــازانجی ئینســانە. واتە 

 چی لە الی خوداڕا بێتە سەر ئینسان بە قازانجی ئینسانە و خاڵی لە ڕاز و ڕەمزی باری نیە. هە

بە کوردی و بە کورتی: ئینسان ئەگەر بێزاری دەردەبڕێ لە شەڕ لە ترسی گیان دانە و دنیا بە 

جێ هێشتنە، خوداش ئەگەر پێی دەفەرموێ: ئەوەی تۆ بە شەڕی دەزانی، خێری بۆ تـۆ تێـدایە، 

 ەش ئەوەیە بە سەربەرزی و دەستی پڕ دەچیتە الی خودا.خێرەک

 پوختەی ئایە:

ئینسان نـابێ تەنیـا ئەقـ  بە کـافی بزانـێ دە بەراوەرد و هەڵسـەنگاندنی ئایـاتی قورئـان و 

ئەحکامی شەرع. چونکە ئەحکاماتی شەرعی لە قورئان وەرگیراوە و قورئانیه دانراوی خودایە 

ەو ئەساسـە هەر بە ئەقـ ەوە ئان و نیازەکانی ئینسانە، جا لە سەر کە لە ئینسان چاتر ئاشنا بە ئینس

 مل بدە و نەوی کە بۆ قورئان و ئەحکامی.
 

پاش ئەوەی خودای تەعاال دە چەن ئایەتی ڕابردوودا هەم شەڕی دیفاعی بە پێویست گێـڕا 

لە سەر موسـوڵامنان هەم داو و بـاوی شەڕیشـی تـا ئەنـدازەیەکی پێویسـت دەگەڵیـان بەیـان 
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فەرموو، ئەوجار چونکە خودا لە هەست و نـاخی دڵـی ئینسـان ئاگـادارە و دەشـزانێ ئینسـانە 

موسوڵامنەکان لە شەڕ کردن لە مانگە حەرامەکاندا نائاشنان و نازانن شـەڕ دەبـێ یـا نەبـێ دەو 

مانگانەدا بکرێ یا نەکرێ؟ خودای ئاگا و حەکیم و کەریم دەیـهەوێ ئەو تەمە لە سـەر چـاوی 

 ی بەقەرە:397ناندا ڕاماڵێ و بڕەوێنێ بە وەسیلەی ئایەتی دڵی موسوڵام
 217ئایەتی 

لُونَ ( 117)
َ
َ َرَاِم قَِتاٍل فِيِه قُلم قَِتاٌل فِيِه  كيَسم

م
ِر اْل هم ـٌر بِـِه كبرٌِي َوَصدٌّ َعن َسبِيِل اهّلِل وَ كَعِن الشَّ فم

 
َ
لِـِه ِمنمـُه أ هم

َ
رَاُه أ َرَاِم َوإِخم

م
ِجِد اْل   ََبُ ِعنـدَ كـوَالمَمسم

َ
ََبُ ِمـَن المَقتمـِل َوالَ یَزَالُـوَن كـاهّلِل وَالمِفتمَنـُة أ

َ یَُرُدوكُيَقاتِلُونَ  تَِددم ِمنكمم َعن ِدینِ كمم َحىَّ َتَطاُعوام َوَمن یَرم مم َعن ِدینِِه َفَيُمـتم َوُهـَو كمم إِِن اسم
ولَـئَِك فٌِر فَ اك

ُ
َيا وَاآلِخَرةِ وَ  َ َمالُُهمم ِِف ادُلنم عم

َ
 َحبَِطتم أ

ُ
ونَ  ولَـئَِك أ َحاُب انلَّارِ ُهمم فِيَها َخادِلُ صم

َ
 أ

ئەی پێغەمبەر! پ سیارت لێ دەکەن دەربارەی ئەو مانگانەی کە شەڕ تێدا ک دنیان سەرامە )کە 

سەججە، موسەڕڕەم و ڕەجەبن( ئایا دروستە شەڕیان تێدا بک ێات؟ پێیاان ەەعدە، زیمانگی زی

کا تن لە بااوەڕانی مەکاکە دەیاکەن لە ڕێی کە بێب ێ: شەڕ لەو مانگانەدا خا اپە ەبابم ئەوە

کا تن لە موساوڵامنان کە بچان باۆ سەج و عەما ە و دانان بۆ خودا و ڕێئایینی خودا و شەریک

دەرک دنیااان لە شاااری مەکااکە، الی خااودا کەلێااک کەورەتاا ە لە شااەڕ کاا دن لەو مانگااانەدا. 

واز لە ئایینەکەتان بێنن، زۆر خ ابسە هەروەها سزا و ئازاردانی موسوڵامنە هەژارەکان بۆ ئەوەی 

لە شەڕ ک دن لەو مانگەدا، ئەوانەی کە دەڵێن لەو مانگەدا شاەڕ دروسات نایە خۆیاان هەماوو 

بگێڕنەوە، جاا هەر کاتێک هەوڵی شەڕتان لەکەڵدا دەدەن بەو هیوایە کە لە ئایینەکەتان وەرتاان

وە ڕەنا، بە خەساار دەباێ، دەبانە کەسێکتان لە ئایینەکەی هەڵگەڕێتەوە و بە کاف ی ن ێات ئە

 هاوڕێی دۆزەب بۆ هەتا هەتایە.

 شەڕ لە مانگی حەرامدا

 ئاوڕدانەوە و تێڕوانین:

ناردن بە سەرۆکایەتی عەبدوڵاڵ  یدەگێڕنەوە کە پێغەمبەر چەن کەسێک لە یارانی موهاجرین

نـاردنی وە لە پێش شەڕی بەدردا بە دوو مانگ. « االخرجامدی»ش لە دوای مانگی حکوڕی جە

 ڕێیەلە بەینی مەککە و تائیفـدا کە ئەو جێگـایە سـەر « بطی نحلە»بۆ شوێنێک کە پێی دەکوترێ 

کاروانی قوڕەیشیەکان بوو. تـاکوو دەنـگ و باسـی ئەو کـاروانەی بـۆ بێنـنەوە کە بەڕێـوە بـوو 

 کاروانکە لەو شوێنەدا شەڕ لە نێوان وان و کاروانەکەدا دەستی پێ دەکرێ و سەرۆکی کاروانەکە

بە ناوی عەمـری حەفـری دەکـوژرێ و دوو کەسـیش لە هاوڕێکـانی بە دیـل دەگیـرێن دەگەڵ 
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کاروانەکەدا. دیارە یارانی ڕەسوول ناشزانن کە ئەو ڕۆژە یەکەم ڕۆژی مـانگی ڕەجەبە کە شـەڕی 

تێدا قەدەغەیە. سەرەنجام کاروان و دیلەکان دێننەوە بۆ شاری مەدینە بۆ خزمەت پێغەمبەر. کاتێ 

لە جەریانەکە حاڵی دەبێ دەفەرموێ: مەگەر ئەمن پێم نەکوتوون لە مانگەکانی حیرامدا  پێغەمبەر

شەڕ حەرامە و ئازاردانی ئینسان حەرامە؟ کاتێ پێغەمبەر ئەوەی فەرمـوو ئەو یـارانەی دەسـتەی 

پێغەمبەر خەفەت و ناڕەحەتی دایاندەگرێ و زۆر دەترسن لەوەی لە باتی فەتح و شانازی گونـاگ 

ــاوانێک ــۆ بنوو و ت ــان ب ـــر ی زۆر گەورەی ــوێی س ــارانی بە گ ــبەر و ی ــانە بە پێغەم ێ. ئەو جەری

باوەڕەکانی قوڕەیش دەگا، ئەوانیش دەیـکەنە چـاووڕاو و تەبلیغـاتی گەورە و دەڵـێن: بەڵـێ بێ

محەمەد دەڵێ شەڕ لە مانگی حەرامدا حەرامە کەچی دەشیکا و خوێن دەڕێژێ. دیارە مـحەمەد 

م دەکـــا. ئەو قســـە و باســـە زەالم دەکـــرێ و گەورە دەبـــێ، حـــورمەتی بە مـــانگی حەرابێ

موسوڵامنەکان دێنە قسە و پرسیار دەکەن لە پێغەمبەر و دەڵێن: یـا ڕەسـوولی خـودا! ئایـا شـەڕ 

باوەڕانە گوێی دنیایان پـێ کەڕ کـردووە! ئەو بێ ەکردن دە مانگی حەرامدا تا کوێی حەرامە؟ ئەو 

 )تەرسی:ی خاڵ(ی بەقەرە. 913ێ بە ئایەتی پێغەمبەریش لە الیەن خوداوە وەحی بۆ د

کە مانگانەدا حەرامە و قەدەغە کراوە بەڵم کاتێکی کە دوژمن هـات و  وبەڵێ شەڕ کردن دە

دەرکی پێ گرتی و ڕێی خوداپەرستی لێ گرتی و مەنعی کردی لە چوون بـۆ حەج و عەمـرە، و 

ــاو  ــک وەرگــرتن لەو قەدەغەیە ئەوە زۆر ت ــردن، بە هــۆی کەڵ ــرە لەو دەریشــی ک انێکی گەورەت

ەوە یـارانی دەستووراتە قەدەغەی شەڕ دەو مانگانەدا چونکە ئەگەر بێتوو بە گژ دوژمنـدا نەچیـت

زەییان پێدا نایەن، کەوایە دەبێ لە هەموو کات و زەمـان و مەکانـدا دوژمـن باوەڕان بەئیسالم بێ

وی هێـز و توانـاوە دەرکی پێ گرتی و خەریک ئابڕوو بردن و کەڕامەت شکاندنت بـوو، بە تەوا

دەبێ بەرەنگار یبییەوە دەنا بەبێ ئیامنی و بەبێ ویژدانـی لە قەڵەم دەدرێـی. ئینسـان دەبـێ ئەوە 

بزانێ: هەر مافێکی خودا دابێی و پێی ڕەوا دیبێ بیپارێزێ و دیفاعی لێ بکەی، دەنا بە خـوێڕی 

 دەردەچی لە دنیا و قیامەت.

بەری: ئایا شەڕ دە مـانگی حەرامـدا حەرامە یـا لە سەر ئەو پرسیارکەرەی کە دەڵێ بە پێغەم

حەرام نییە! نەزەری جۆراجۆر هەیە، واتە هێندێک کوتوویانە ئەو پرسیارکەرانە کافرەکان بـوون. 

 هێندێکیش کوتوویانە موسوڵامنەکان بوون.

کافرەکـانی ئەوە مەبەست لە )شهر الحرام( دەو ئـایەتەدا مـانگی ڕەجەبە بە پێـی قەولێـک 

واتە کاتێکی ئەو کافرانە دیتیان عەمـری کـوڕی حەفـری سـەرۆکی کاروانەکەیـان مەککە بوون 
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دەکوژرێ دەیکەنە هاوار و دەنگۆیەکی گەورە و دەڵێن بۆ مەگەر محەمەد دە مانگی ڕەجەبدا کە 

 یەکێکە لە مانگەکانی حەرام، شەڕی تێدا بە ڕەوا داناوە؟

هاوار و دەنگۆیان لە کافرەکـانی قەولی ڕاست و یەقینیش ئەوەیە: کاتێ موسوڵامنەکان ئەو 

مەککە بیست، تێگەیشنت ئەو هاوارە ئەگەر وڵمی نەدرێتەوە، وەک مـۆرانە مـۆرکە دەخـاتە نـاو 

دڵی عالەم بەتایبەت دڵی خاوەن باوەڕان. جا لە سەر ئەو نیەتە موسوڵامنەکان هـاتن پرسـیاریان 

ەوایە دە ئـایینی ئیسـالمدا؟ لە پێغەمبەر کرد بەو جـۆرە: دە مـانگی حەرامـدا شـەڕ دروسـتە و ڕ 

 یە.913خودای تەعاالش بۆ وەڵمی ئەو داوایە بە پێغەمبەری وەحی دا بەو ئایەتە 

 موڕتەد

واتە ئەوانەی لە ئایینی ئیسـالم بـادەدەنەوە کرا لە بەر ئەوەی دە ناو ئایەتەکەدا باسی )مرتد( 

تەد بدوێین. ئەوە کە خـودا وەالی ئایینی پێشوویان کە کوفر بووە، پێویستە نەختێک لە سەر موڕ 

واتە کەساێک لە ئێاوڕی موساوڵام  کە لە ئاایینی خاۆی  ... ْم َعن ِدیِنهِ كَوَمن یَْرتَِدْد ِمنفەرمووی: 

ئەوە خۆی هاوارە وەالی موسوڵامنان کە لە سەر  ،ا مرد ئەوڕ کاررڕەدپاشگەز بۆوڕ، و ەەروا دڕو حاڵەت

 ئاینیان وەال نەکەون. 

ر بە مەحزی ئاوەژوو بوونەوەی لە ئایین هەچی ئەعاملیەتی بە فیڕۆ شاریعەکان: شافعی هە

دەچێ، بەو شەرتە لە سەر ئەو حاڵەتە مبرێ. کەوایە دەڵێن هەر بە موڕتەد بوون ئەعاملـی باتـڵ 

 نابێ.

مالکی و حەنەفی هەر بە موڕتەد بوون ئەعامل لە نـاو دەچـێ و لەو دووبـارە بـادانەوە بـۆ 

 ئیسالم.

 د پێش کوشتنی داوای تۆبە و گەڕانەوەی لێ دەکرێ یان نا؟ موڕتەد ئایا موڕتە

حەنەفی دەڵـێ بەێ، دەبـێ داوای لـێ بکـرێ بەو دەلـیلە دە دەورانـی حەزرەتـی عـومەر 

 کابرایەکی موڕتەدیان کوشت بێ داوای تۆبە. عومەر فەرمووی دەبا داوای تۆبەو لێ کردبا.

ەن جا پاشان کوشنت، بەو دەلـیلە: کۆی زانایانی شەرع سێ جار داوای تۆبە لە موڕتەد دەک

ژنێک بە ناوی )ام مروان( موڕتەد بـوو. مـوڕتەدی وییـان بە پێغەمـبەر ڕاگەیانـد، پێغەمـبەریش 

 فەرمووی داوای گەڕانەوەی لێ بکەن، ئەگەر قبووڵی نەکرد پاشان حوکمی کوشتنی بدەن.

 ماڵی موڕتەد پاش کوشتنی بۆ کێ دەبێ؟ 

ت و کەلەپووری موڕتەد بۆ بەیتوملاڵی ئیسـالم دەبـێ، شافعی و مالکی و ئەحمەدی: میرا
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 چونکە موسوڵامن میرات لە کافر ناگرێ.

بـۆ واریسـە میـراتەکە : کوتوویـانە ی و کـۆیەکی دیســر حەزرەتی عەلـی و حەسـەنی بە

 موسوڵامنەکانیەتی.

اڵی موڕتەدیدا وەدەستی هێناوە بۆ بەیتوملاڵی ئیسـالمە، و ئەوەی دە ححەنەفی: ئەوەی دە 

 تی ئیسالمیدا وە دەستی هێناوە بۆ وەرەسە موسوڵامنەکانیەتی.کا
 

دانەوەی خـاوەن بـاوەڕان ڕانەوەسـتاوە و خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم لە دڵخۆشـی

ڕاناوەستێ. دێرەدا خودا دەیهەوێ دڵخۆشی ئەو پۆلە ئەسـحابانەی موهـاجر کە بە فەرمانـدەیی 

و لە پـێش شـەڕی بەدردا بە دوو مانـگ  ئـاخرداعەبدوڵاڵ کـوڕی جەحـش دە مـانگی جیامدی

بـوو دە مـابەینی مەکـکە و تائیفـدا کە دەروی « طـن نخـلەب»ڕەوانەی ئەو شوێنە کران کە ناوی 

ــاروانە وەدەس خەن و دە ــی ئەو ک ــگ و باس ــوانن دەن ــاکوو بت ــوو ت ــی ب ــاروانی قوڕەیش  وک

حەفرمــی  مەمئــووریەتەدا شــەڕ ڕوو دەدا ســەرۆکی کــاروانی قوڕەیشــیەکان بە نــاوی عەمــری

دەکوژرێ. سەرەنجام هاوار هەڵدەستێ کە پێغەمبەر و یارانی ڕێز و حورمەتی مانگی حیرامیـان 

ــاش ئەوەی کە دڵخۆشــی شــەڕکەرەکانی  ــێ، شــکاند. پێغەمــبەریش پ وەک مــانگی ڕەجەب ب

و نەشـکاندووە کە دڵنیـا بـن حـورمەتی مـانگی ڕەجەب 913دەداتەوە بە هۆی دابەزینی ئایەتی 

گرتووە. بە هەر حاڵ ئەو شەڕکەرانە جگە لەوەی کە بە دەستووری پێغەمـبەر بـۆ بەڵکە ڕێزو لێ 

بـێ،  913ئەو مەمئووریەتە چووبوون و هەروا لەوەی ئـایەت لەو بـارەوە دابەزی وەک ئـایەتی 

رپە و خـورپە و هەسـتی دڵنە، دەیزانـی کە لە نـاو دڵـی ئەو فیـداکارە چبەری ال بەڵم خودا کە 

ە نەختە هەستێکی خەفەت لەمەڕ کوشتنی عەمری حەفرمی سەرکاروانی بەهەستان ەخاوەن باوەڕ 

ــایەتی  ــات بە وەســیلەی ئ ــدا هەیە، ه ــانگی ڕەجەب ــوڕەیش دە م ــاییە و  913ق ئەو نەخــتە تارم

. جا بە وردی سـەیری نـاو دەروون و سـیامی ئـایەتەکە بـکە ئەی یبدخەفەتەشی ڕاماڵ دا و ال

 تەماشاچی!
 218ئایەتی 

(218 ) ِ ِیَن َهاَجُروام وََجاَهُدوام ِِف َسبِيِل اهّلِل إِنَّ اَّلَّ ولَـئَِك یَن آَمُنوام وَاَّلَّ
ُ
َـَت اهّلِل وَاهّلُل  أ یَرمُجـوَن رَْحم

ُفوٌر رَِّحيمٌ  ََ 
باوەڕان لە مەککەوە کۆکیاان کا دووە کومان ئەوانەی کە ئیامنیان هێنا و لە دەست سزای بێبێ

ێی ڕەسمەتای خاودا ەڕ  ەزایان ک دووە، ئەوانە کاو  بۆ مەدینە دە ڕێگای خودادا هەوڵیان داوە و
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 بووە و خاوەن بەزەییەکی بێ بڕانەوەیە.دەکەن و خوداش زۆر لێخۆش

 کۆچ و سەفەر لە ڕێی خودادا )مهاجرت(

ئەوانەی بڕوایـان هێنــا بە خــودا و پێغەمــبەر و بـۆ ڕەزایەتــی خــوداش دەگەڵ پێغەمــبەر لە 

یان پۆشـی لە هەچـی مـاڵ و سـامان و سـەروەت و مەککەوە بەرەو مەدینە کۆچیان کرد و چاو

گومانە ڕەحـمەت ی خودان ئەمام بێتجێگا و ڕێگا و نیشتامنە، ئەوانە ڕاستە چاوەڕوانی ڕەحمە

 و بەرەکەتی خودا چاوەدێر و چاڕوەوانی ئەوانە. 

کـوڕی جەحـش  یدەشتوانین دە دابەزینی ئەو ئـایەتە پیـرۆزەدا ئەوەش بڵێـین: عەبـدوڵاڵ 

ەسوولی خودا! دڵم قەناعەتی پەیدا کردووە کە خودا ئەو شـەڕەم بە تـاوان لە سـەر کوتبێتی یا ڕ 

حیساب ناکا، بەڵم دەمهەوێ ئەوەش بزانم:بڵێی خێر و سەوابێکیشم پێ نەدا؟ خوداش ئیقناعی 

و دەگاتێ. جگە لەوەش خودای تەعاال لە و ناگاتێ، خێریشبە دڵی داون کە جگە لەوەی گوناگ

ی بەقەرەدا، ئاماژەی وەال فەرمووە. و هەروا 914واجب کردن وە دە ئایەتی  پێشدا غەزای لەسەر

دەلیل لە ڕووی بەهانە تەرکی ئەو جیهادە بکا خودا ئیشاڕەشی وەالی ئەوە فەرمووە: کەسێک بێ

بە تاوانی بۆ دێتە حیساب، جا ئەو جۆرە گوفتارە هەڕەشەیە )وەعیـدە(، ئەوجـار خـودا بە دوای 

تی وەعدە دێنێ، جا لە سەر ئەو ئەساسە دەتوانین بڵێین دابەزینـی ئـایەتی وەعید سوننەتی خۆیە

 شە بۆ موهاجران.ۆ مزگێنی و وەعدەی خ 913

جگە لە هەموو ئەوانەش کەسێک دەگەڵ پێغەمبەری کۆچی کردبێ )موهاجرین( و خاوەن 

باوەڕیش بێ و موجاهیدیش بێ دە ڕێـی خـودادا، بە غەیـرەز چـاوەڕوانی ڕەحـمەت لە خـودا 

 دی دەبێ چاوەڕوان کا؟چی

دێرەدا ئیشاڕە وەالی کۆچ )هجـرت( کـرا. دڵ دەیـهەوێ بزانـێ کـۆچ کەنگـێ ڕەوا دەبـێ 

بکرێ؟ و کەی ناڕەوایە؟ کاتێ نەتواندرا و ڕێگای دیفاع نەبوو دوژمنیش دەهاتە پێش ئیامنت لێ 

ی بدزێ و ئازارت دا، ئەوە سەنگەر دەبـێ وەگـوێزی واتە هیجـرەت بـکەی. بەڵم کـاتێ ڕێگـا

بەربەرەکانی و دیفاعت هەبێ، نـاڕەوا و تـاوانە هەڵێـی و وڵتـی بـۆ چـۆڵ کەی، بکـوژرێی بە 

 گومان شەهیدی.هیالک دەچی، ئەمام دە کاتی دیفاعدا بێ

وەک دەڵێن کاتێ پێغەمبەر هیجرەتی کرد دەگەڵ هەندێک لە یـارانی بـۆ مەدیـنە، خەڵکـی 

. ئەو خەڵـکەش ئەوەیـان دەزانـی کە ئەو مەدینە ئارەقیشیان دەخـواردەوە و قوماریشـیان دەکـرد

پێغەمبەرە لە حەڵڵ و حەرام باشرت دەزانێ چونکە لە الیەن خوداوە کراوەتە پێغەمبەر بۆ ڕێنوێنی 
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عالەم بۆ ڕێگای ڕاست و الدان لە ڕێگای خراپ، و هەروا شارەزا کردنی خەڵک لە سەر حەڵڵ 

ان لە پێغەمبەر کرد لەو بارەوە واتە حەرامـی و حەرام. جا لە سەر ئەو باوەڕ و نیەتە هاتن پرسیاری

 ئارەق و قومار.

. لە مەڕ حەرامـی 1وەک دیاریشە دوو مەتڵەبی ئەساسی دە ئایەتی وڵمدا دیـاری کـراون: 

 . لە مەڕ ئینفاق.9ئارەق و بێهۆشکەری 

دیارە پێغەمبەریش لە سەر ئەساسی بـاوی وەزیـفەکەی ئەگەر پرسـیارێکی لـێ کرابـێ بـۆ 

وەڕوانی خـودای کـردووە کە بـۆی وڵم داتەوە نەک ڕاسـتەوخۆ بە پێـی ئەقـڵ و وڵمەکەی چا

پێغەمبەری ڕێنوێنی  913بەراوەردی خۆی وڵمی دابێتەوە. خودای تەعالش بە وەسیلەی ئایەتی 

 دەکا و دەفەرموێ: 
 219ئایەتی 

لُونَ ( 211)
َ
َ ٌم  كيَسم مَميمِسِ قُلم فِيِهَما إِثم ِر وَال َمم

م
 برٌِي وَ كَعِن اْل

َ
ُمُهَمـآ أ ََبُ ِمـن كـَمَنـافُِ  لِلنَّـاِس َوإِثم

لُونَ 
َ
َ ِعِهَما َويَسم َو  كنَّفم ِ كَماَذا یُنِفُقوَن قُِل المَعفم ِْ لََعلَّ كیُبِيُ اهّلُل لَ  كَذل  ُرونَ كمم َتَتفَ كُم اآلیَا

ئەی پێغەمبەر! لە باارەی خاواردنەوەی ئاارەق و خاواردنی ەاازانجی ەوماارەوە پ سایارت لاێ 

ەتااۆش پێیااان ب ااێ: هەردوو ئەوانە کوناااه و زیااانێکی کەورەیااان تێاادایە. ئەکەرکاای دەکەن، ئ

هەناادێک ەااازانجی خەڵکیشاایان تێاادایە بەاڵم زەرەر و زیااان و کوناهەکەیااان لە سااوودەکەیان 

پ سیارت لێ دەکەن کە چ بکەنە خێ  و بیبەخشان؟ لە وەاڵمادا پێیاان کەلێک زیات  و زۆرت ە. 

جێت و لە خۆتان زیادە، ئەوە ببەخشن. نەک ئەوەی کە خۆتان و ماد ب ێ ئەوەی کە بۆتان دەکون

و منداڵتان پێویستتان پێیەتی و لێیتان زیاد نییە. خاودا بەو شاێوەیە ڕێاگەی شاەریعەتتان باۆ 

ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی بی  بکەنەوە و دەست بکەنە کاری کاک و پاک. تااکوو لە هەر دوو 

 وەرزی دنیا و ئاخ ەت سەرف از بن.

 ئارەق و قومارسوود و زیانی 

گومان ئارەق و هەر جۆرە خواردنەوەیەک کە مرۆڤ سـەرخۆش کـات، زیـانی ئەقـڵ و بێ

بوونی ڕق و کینە و نخۆشی دەبێ ماڵ و لەشی ئینسانی تێدایە. هەروا قوماریش مایەی دروست

ەی مــای نــدوویەتی. هەروەهــا بــۆ هەنــدێک کەسڕاۆلە نێــوان ئەوەی بــردوویەتەوە و ئەوەی د

موفلیس بوون و فەوتانی پارە و سامانە، بۆ هەندێکی دیش مایەی دەسکەوتنی پـارەی بەالشـە. 

 )خەمر: ئارەق، هەموو جۆرەخواردنەوەیەکە کە ئادەمیزاد سەرخۆش و بێ ئەقڵ دەکا(. 

بە پرسیارەوە تێک بەسرتاون ئەویش دەڵێین جا پاشـان  991و  913چونکە هەر دوو ئایەتی 
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 وەسەر دانەوەیان بۆ دەکەین:تێڕوانین و ئاوڕ 
 221ئایەتی 

لُونَ ( 221)
َ
َ َيا وَاآلِخَرةِ َويَسم وَانُ  كِِف ادُلنم ٌ َوإِنم َُّتَالُِطوُهمم فَإِخم َُّهمم َخريم الٌَح ل ََتاََم قُلم إِصم مم كَعِن الم

َنتَ  اء اهّلُل ألعم ََ لِِح َولَوم  ِسَد ِمَن المُمصم لَُم المُمفم  يمٌ ك َعِزيٌز حَ مم إِنَّ اهّللَّ كوَاهّلُل َيعم
بی  بکەنەوە تا دە هەردوو وەرزی دنیا و ئاخ ەتادا ساەرف از بان. لێات دەپ سان ئەی پێغەمابەر 

بابان )هەتیوان( کۆن وەجووڵێین؟ ئەتۆش پێیان ب ێ: بە کاکە دەکەڵیان ڕەفتار بکەن دەکەد بێ

پەرسااتی و و وەجااووڵێن. چ لە بااابەت ماااد و سااامان و پااووڵەوە، چ لە ڕوی ئەخااقق و سەر

بەخێوک دنیانەوە. ئەکەر لە بابەت مامەڵە و کاسپیدا تێکەاڵوییان بکەن، ئەوە زیانی نیایە، بەو 

شەرتەی بە کاوی ئینساف و عەداڵەت و سۆز و بەزەی بابەتی وب ایەتی سەی یان بکەن، خاودا 

ڕێگای کاک و پاکان و خ اپ و خ اپەکاران لێک دەکاتەوە. ئاکاداری کار و ک دەوەیانە. خودا 

کاسپی و تێکەاڵویتان لێ ناک ێت دەکەڵیان، خودا نایهەوێ تووشی زەسمەتتان کات بە ڕێ لێ 

 ک تن دەکەڵیان، خودا خاوەن توانایە، فەرمانەکانی بێ هەدەف نین، دواڕۆژیانی لە بەرکاوە.

 بابانباسی هەتیوان و بێ

 :440و  411ئاوڕ دانەوە و تێڕوانین لە هەر دوو ئایەتی 

ئارەق خواردنەوە و قومار کردن پرسیارت لـێ دەکەن کە ئایـا دروسـ  دە ئـایینی  لە بابەت

دانی ئەو دوو شـتانەدا ئسالمدا یان دروست نین؟ ئەتـۆش لە وڵمیانـدا پێیـان ب ـێ: دە ئەنجـام

گوناهی زۆر گەورە هەیە، چونکە زەرەری زۆر گەورەیـان لـێ وەدی دێ. یەکێـک لەو گونـاهە 

نی ئارەق خواردنەوەدا تووشی ئینسـان دەبـێ لەڕێـوەیە ئەوەیە خـودای داگەورەی کە لە ئەنجام

تەعاال ئەق  و شعووری کە داوەتە ئینسانی بۆ وەی وەک نوورێکی زۆر ڕووناک بەرپێی خـۆی 

پێ ببینێ تاکوو دە کەنـد و لەنـدی دنیـای ڕەش و تاریکـدا نەکەوێ و نەمێنێـتەوە، ئەو وەسـیلە 

ش واتە ئەو ئەقــ  و هــۆش البــردنەی کە بە هــۆی ئــارەق یهێ ــێ. ئەوەەفەوتێنــێ و نبگەورەیە 

خواردنەوە بە سەر خۆیدا دێنێ ئینسان، وەک ئەوە وایە: خودا بە خودایەتی پڕ لە ڕەحمی خـۆی 

دەتکاتە ئینسان، ئەتۆش پڕ بە بێ لیاقەتی خۆت، خـۆت دەکەیە حەیـوان. بە هـۆی حیکمەتـی 

کە ئەقـ ە، ئەتـۆش ئەو وەسـیلەیە خۆی وەسیلەی لە خودا وەنزیک خستنەوەت پێ دەبەخشـێ 

کـاتە پیـاو بە کەرەمـی خـۆی، ئەتـۆش خـۆت تەددەفرۆشی بە هەوا و هەوەسی دنیایی. خودا 

نشینیت پێ دەبەخشێ کە خەالفەتە، ئەتۆش لە باتی ئەو میداڵە دەکەیە ناپیاو. خودا میداڵی جێ

ووی فرشتە و پەریانـت ئەق ییە. خودا وە سەر پڕ کەڕامەتە، میداڵی نەدامەتی وخۆ دەخەی کە بێ
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دەخا و دەستوور دەدا بە فرشتە کڕنۆشت بەرنێ بە هۆی ئەق  و دەرک و شعوور، کەچـی ئەتـۆ 

خۆت دێنیەوە خوارتر لە حەیوان بە هۆی دوور خستنەوەی ئەقـ  و شـعوور لە خـۆت. خـودا 

دەگەڵ تۆ دەدوێ بە هۆی ئەق تەوە کەچی تۆ لـووت و ڕووت لە خـودا بـادەدەی و الدەدەی بە 

هۆی دوور خستنەوەی ئەق  لە خۆت. هەزاران هەزاران شتی الیق و بەئەرزش و بەقـیمەت کە 

خودا بە وەسیلەی ئەق  و هەست و شعوور بۆ تۆی دابین کردوون و ئەتۆی پێ بەرز کردۆتەوە، 

ئەتۆش دێی وەک منداڵێکی نەفام ئەو شووشە پـڕ لە نـوورە بە ئەرزیـدا دەدەی و دەیشـکێنی و 

بەو کارە بە تەمای چی؟ دەتهەوێ ببـی بە چـی؟ بەغەیـرەز لە خـودا تـۆران و  دەیهاڕی. مەگەر

خزمایەتی دەگەڵ شەیتان، چی دیت پێ دەگا و بە نسیب دەبێ؟ ئەی ئینسانی لە خـۆ گـۆڕاو و 

 دۆڕاو؟

ئەوانەی باسامن کـردن زەرەری ئەخالقـی و ویژدانـی و کەڕامەتـی بـوون، زەرەری مـاڵ و 

یاتر لەوەش هەن ئەگەر هەمان بێنینە ڕوو کتێبەکەمـان زۆر درێـژ سامان و دارایی دنیاشی زۆر ز

 دەبێ، ئەوەندە بە کافی دادەنێین.

خۆر! قـازانج و بەهـرەی ئێسـتێ و خۆر دەکەین و بەس: ئەی ئـارەقیەک پرسیار لە ئارەق

 دواڕۆژت دەوکارەدا چییە؟ داب ێ بزانە کێ پێت دەڵێ کاری چاکە و ڕەوایە؟ 

ش و پارچەی ئارەقە، هەر دوو ئـابڕووبەرەن و لە الیەن زۆرداران و قوماریه هەر لەو قوما

 خەبەرانەوەن.تاغووت و لەخودا بێ

 چوار پلە بۆ حەرام کردنی ئارەق 

کە  نەکە دەزانێ و دەبیسێ لە زانایـانخواردنەوە جگە لەوەی کە ئینسافرۆشی و ئارەقئارەق

بڕستی لێ بڕیوە و دەرکی دەرک و ئەق  و ەرام کراوە لە الیەن خوداوە، بەڵم خوو پێ گرتنی، ح

شعووری لێ داخستووە و لە خودا ترسانی لە بیر بردۆتەوە. خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم 

و میهرەبان یەک دەفعە پێی ناڵێ الی لێدە بەڵکە بە سێ چوار جار حـاڵی دەکـا کە الی لێـدا و 

یا و ئـاخرەتی تێـدا بەدی و ڕەچـاو لێی بتۆرێ چونکە لە زەرەر زیاتر هیچ بەهرە و قازانجێکی دن

َوِمن َثَمَراِت سووڕەی نەحل حەرامی کردووە  97ناکرێ. دە پلەی یەکەمدا بە وەسیلەی ئایەتی 
ْعنَاِب َتتَِّخُذوَن ِمنُْه َس 

َ
ِ كاَلَِّخيِل َواأل لە بەری خورما و  آلیًَة لَِقْوم  َيْعِقلُوَن  كًرا َوِرْزقًا َحَسنًا إِنَّ ِِف َذل

دیـارە موسـوڵامنان ئەوەیـان  ربەتی سەرخۆشکەر و ڕزو و ڕۆزی خاوێنی لێ دروست دڕکە .ترێ شە

دەخوارد و بە حەڵڵیشیان دەزانی. ئەدێرەدا کۆمەڵێک لە یارانی ئیسـالم وەک عـومەر و مەعـاز 
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کوڕی جەبەل و هەندێکی دی لە ئەسحاو لەو بابەتەوە پرسیاریان لە پێغەمبەر کرد و داوایان لێ 

خواردنەوە ئەق یه دەبا و بێ بۆمان ڕوون کەیەوە ئارەق حەرامە یا حەڵڵە؟ دیارە ئارەقکرد کە دە

ماڵیه دەبا. پێغەمبەریه بۆ وڵمەکەیان ڕامـا و دامـا، تـا خـودای مەزن لەو بـارەوە فەرمـووی 

 لِلنَّاِس كِفيِهَما إِْثٌم ُِ دیـارە  رڕ بۆ عالەم.وناەی گەورڕی تێدا و قازانج و بەرەەمی زۆ واتە گ ِبرٌي َوَمنَافِ

تونـد و تـۆڵ لە خـواردنەوەی ئـارەق کشـانەوە و  ئایەتە زۆر لە موسوڵامنانی باوەڕ بە هۆی ئەو

دەستیان لێ هەڵگرت. بەشێکیه کە باوەڕ دەڵەمە و دین تەسک و دەڵەمە بوون، لێی نەکشانەوە 

یـَن آَمنُـواْ ََل ی نیساء دابەزی لەو بارەوە، واتە پللەی دوو: 12و ئیدامەیان دا تا ئایەتی  ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
یَا أ

نتُْم ُس 
َ
َلَة َوأ ئەی خاوڕ  باوڕڕڕکا ! دڕ حاڵێکدا کە مەست و بێهۆشن لە ناوێژ خوێناد   رَىاكَتْقَرُبواْ الصَّ

 وڕال کەو  چونکە نازانن دڕڵێن چی؟

 سووڕەی بەقەرە کە تەفسیرمان کـرد نـازڵ بـوو لەو بـارەوە لە مەدیـنە. 913ئایەتی  :9پلەی 

ئیسالم لەو دەمەشدا قووەت و هێزی گرتبوو بەو هۆیە کە دەوڵەتی دامەزرانـدبوو شـەریعەتیش 

یاسا بوو ناچار بوو دەبا بە پێی یاسا وڵم داتەوە. دیارە ئەوجار تەنگە و پاڵوویان لـێ تونـد کـرا 

قۆناغی پێ کوتن چووبۆ قۆناغی سزا، بەو هۆیە بەشکێی بەرچاوی  ەخۆران چونکە کار لئارەق

خۆران گەڕانەوە ـ خۆش یا ناخۆش ـ پاڵیان وە پاڵی یاسـای ئیسـالم دا. بەڵم بە تەواو لە ئارەق

 دزیەوە دە ماڵندا هەر مابوو.

َمـا ی مائیدە دابەزی بە توندی لەو بارەوە: 31: لێرەدا ئایەتی 0پلەی  یـَن آَمنُـواْ إِنَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
یَا أ

نَصاُب 
َ
يَْلاِن فَـاْجتَنِبُوُه لََعلَّ  اْخَْمُر َوالَْميَِْسُ َواأل ْزََلُم رِْجٌب ِمْن َعَمِل الشَّ

َ
ئەی  ْم ُتْفِلُحـوَن كـَواأل

و ەێناوڕ ەیر گومانی تێدا نیایە ئاارڕو و قوماار و ئەو ب اانەی باۆ پەرسانت داناراو ، و ئەو ئەوانەی ئیام 

کار و کردڕوڕکانی شەی انن، تیرانەی کە بۆ چارڕنووس و بەخت تاقی کردنەوڕ بە کاری دڕەێنن، پیسن و لە 

 کەوایە خۆتانی لێ بمارێز  بەڵکوو ڕزگاربن.

بە پێی کوتەی رەبیُ کوڕی ئەنەس ئەو ئایەتە پاش قەدەغە کردنی ئارەق هات، دووبـارە بـۆ 

 تەئکید کردنەوەی حوکمی قەدەغە کردنەکەی ئارەق.

ەتن، دوو ئایەتیـان دیارە ئەو ئایەتانەی کە بەڵگە و دەلیلن لەسەر حەرامی ئـارەق، سـێ ئـای

ڕاستەوخۆ ناوی ئارەق دەبەن بە )َخمر: ئارەق( واتە بێهۆشکەر، ئەو دووانەش کە بەلەفزی خەمر 

ی مائیدەیە. سێهەم ئـایەتیش کە بە 31ی بەقەرە، ئەوی دی ئایەتی 913هاتوون بریتین لە ئایەتی 

 ەوەی )َخْمر( واتە هۆشبەر.ی نیساء بێ. ئەم ئایەتە ئاماژەیە وەالی ئ09( هاتووە وە ئایەتی رُسکْ )
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َمـا یُِريـُد ی مائیـدەیە: 19دەلیل و بەڵگەی قاتیع لە سەر حەرام کردنی ئـارەق، ئـایەتی  إِنَّ
َِ بَيْنَ  ن یُوقِ

َ
يَْلاُن أ ـ َوَيُصـدَّ كالشَّ ِر اّلِل وََعـِن كـْم َعـن ذِ كُم الَْعَداَوَة َواْلَْغَضاء ِِف اْخَْمـِر َوالَْميَِْسِ

َلِة َفَهْل  نتَُهوَن  الصَّ نتُم مُّ
َ
گوماا  شاەی ا  ەەر ئەوڕی دڕوێ بە ەاۆی ئاارڕو و قوماارڕوڕ ئااژاوڕ و بێ. أ

دووبەرڕکایەتی و کینە و ڕو بخاتە ناوتا  و تێکوو بەردا. تااکوو ڕێگاای یاادی خاودا و زیکاری خاودا و 

 نوێژتا  لێ بگرێ و لە بیر بەرێ ەوڕ. جا کەوایە ئایا ئێوڕ واز دێنن!؟
 

 ەر هەتیوباسێک لە س

هەتیو واتە بێ باو لە ئینسان. و ئەو هەتیوشە نەگەیشـتبێتە تەمەنێکـی شـەرع تەکلیفـی لە 

 سەر دانابێ. بە کوردی شەیتانی پێ نەکەنیبێ.

دیــارە مێژوونووســانی ئیســالم و زانایــانی قورئــان ئەوەیــان بــۆ عــالەم بەیــان کــردووە و 

خەبەر لە ئـادابی ئـاینی ئیسـالم مـاڵی ێڕاگەیاندووە کە لە سەرەتاوە عالەمی جاهیلیەت واتە بـ

هەتیوانیان دەخوارد و تەمایان تێ دەکرا لە هەموو بارێکەوە و وەک ئەوە کچی هەتیو و ناباڵقیان 

بە هۆی تەمـا تێکـردن دەو مـاڵەی کە بە میـرات لە بـابیەوە پێـی گەیبـوو، مـارە دەکـرد تـاکوو 

خـۆن. یـا ئەگەر بۆخۆیـان ڕێگایـان نەبـایە ڕاستەوخۆ لە بنەوپاڵەوە دم بنێنە ناو ماڵەکەیـان و بی

مارەیان بکەن جا لە بەر هەر هۆیەک بایە، دەهاتن لە کوڕەکانیان مارە دەکـردن هەر بـۆ وەی ئەو 

بەرنامەیە دە ناو عەرەبی جاهیلیدا باو بوو، ماڵە میراتە لە دەستیان دەرنەچێ. دیارە ئەو بەرنامە بێ

اال لە سەرەتای دامەزراندنی یاسای ئایینی ئیسـالمدا باوێکی توند و بەرچاو، تاکوو خودای تەع

ی نیسـاء، هۆشـدار و ئاگـاداری پـێ دان کە 90ی نیساء و هەروا ئـایەتی 2بە وەسیلەی ئایەتی 

 درێژی و تەما کردن بۆ ماڵی هەتیوان زوڵم و خەیانەتە و بێ تۆڵە و سزا نابێ. دەس

انسەنگێنە تـاکوو بە باشـی تێـبگەی کە بە تەرتیب ئایەتەکان سەیر کە و لێیان ورد بەوە هەڵی

 ینسان چاوەدێری دەکا و دەیسارێزێ.هەر خودا مەس ەحەت و کەڕامەتی ئ

 بوونی ماڵی هەتیوان بە چەن پلەحەرام

ََ َوُرَباعَ ( 2) َلَّ ُتْقِسُلواْ ِِف اْْطَتَاََم فَانكُحواْ َما َطاَب لَكم ِمَن النَِساء َمثَْن َوثَُل
َ
 َوإِْن ِخْفتُْم أ

 ْ َلَّ َتُعولُوا
َ
ْدََن أ

َ
ْيَمانُكْم َذلِك أ

َ
ْو َما َملَكْت أ

َ
َلَّ َتْعِدلُواْ فََواِحَدًة أ

َ
 . فَإِْن ِخْفتُْم أ

ئەگەر ئێوڕ لەوڕ دڕترسێن کە ناتوانن دڕگەڵ ک ە ەەتیوڕکاندا دادپەروڕری بەجێ بێانن )لێیاا  الدڕ  

ئەوڕی دڵ اا  دڕیخاوازێ لە ژناانی دی ماارڕ  و دوورییا  لێ بکە  و ماڵی دنیا بەری چاوتاا  نەگارێ( جاا
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 بکە .

كلُوَن ِِف ُبُلونِِهْم نَاًرا وََسيَْصلَْوَن َسِعرًيا( 73)
ْ
َما یَأ ْمَواَل اْْطَتَاََم ُظلًْما إِنَّ

َ
كلُوَن أ

ْ
یَن یَأ ِ  . إِنَّ اَّلَّ

گیاندا ئااگرڕ گوما  ئەوڕی دڕیخۆ  لە ناو ور ئەو کەسانەی ماڵی ەەتیوا  بە ناڕڕوا و زوڵ  دڕخۆ ، بێ

)واتە دڕبێ ە ئاگر(. سەرڕنجام لە تۆڵەدا دڕخرێ ە ناو ئااگرێکی بڵێساەداری دۆزڕخەوڕ. مەگەر خاودا بزاناێ 

 اودارڕ چەندڕ و چۆنە؟نئێش و ئۆری ئەو ئاگرڕ 

هەروا دووبارە و چەن بارە خـودای حەکـیم لەو بـارەوە هۆشـداری دەدا بە ئینسـان تـاکوو 

واتە جەریـانی هەتیـو لە بەرچـاو بگـرن و بە هێنـدی بگـرن، بە  ئەوانیش ئەو بـابەتە بەرچـاوە،

ی نیسـاء. دەگەڵـم بە بە 193ی ئەنعام، هەروا 119وەسیلەی ئایەتەکانی قورئان وەک ئایەتەکانی 

 تەرتیب باسیان دەکەم:

ْحَسُن َوََل َتْقَرُبواْ َماَل اْْطَتِيِم إَِلَّ بِالَِِّت ( 743)ئەنعام 
َ
هُ َحىَّ َيبْلَُ   ِِهَ أ ُشدَّ

َ
 أ

ئەی موسوڵامنا ! توخن و قەرڕی ماڵی ەەتیوانیش مەکەو ، بە جاوانرتین شاێوڕ نەباێ. ەەتاا خاڕڕکە 

 دڕبێ و بەرجەوڕندی قازانج و زڕرڕر دڕبێ.

َويَْستَْفتُونَك ِِف النَِساء قُِل اّللُّ ُيْفِتيكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيـتَْل َعلَـيْكْم ِِف الِْكتَـاب ِِف ( 737)نیساء 
ن تَنكُحوُهنَّ َوالُْمْستَْضَعِفَّي ِمـَن الْـِودْلَ َيتَ 

َ
َْ لَُهنَّ َوتَْرَغبُوَن أ تُوَنُهنَّ َما كِت ْْ اِن اََم النَِساء الَّلِ  ََل تُ

ن َت قُوُمواْ لِلْيَتَاََم بِالِْقْسِط َوَما َتْفَعلُواْ ِمْن َخرْي  فَإِنَّ اّللَّ اكَن بِِه َعِليًما
َ
 َوأ

  نیشاا  اارت لێ دڕکە  سەبارڕت بە ئاررڕتا  و مارەکانیا  و دڕیانەوێات ڕێگایائەی پێغەمبەر پرسی

بدڕیت، تۆش پێیا  بڵێ: خودا ڕێگاتاا  پیشاا  دڕدات و وڕاڵم اا  دڕداتەوڕ دڕربارڕیاا . ئەوڕش بەوڕی کە 

و بۆتا  دڕخوێندرێ ەوڕ لە قورئانی پیارۆز. )مەبەسات ئەو چەناد ئاایەتەیە کە لە پااش ئاایەتی یەکەمای ئە

سووڕڕتەوڕ (. بۆتاا  ڕوو  دڕکااتەوڕ کە دڕباێ کردڕوڕتاا  چاۆ  بێات دڕگەڵ ئەو ئاررڕتاانەی کە لە ژێار 

باب و برا، کە مارڕییا  دێت لێ ا ، ئەو میاراتەی کە حەقای خۆیاانە و چاوڕدێری اندا  وڕکوو ک ەمامی بێ

خۆتاا ، بەاڵم ئەگەر جاوا   ئەوڕی مارڕییاا  پاێ بادڕ  مارڕیاا  دڕکە  لەنایاندڕنێ. ئەگەر جوانیش بن بێ

نەبوو ، خۆتا  مارڕیا  ناکە  و لە بەر ئەوڕی چاوتا  بڕیوڕتە دارایی و سامانەکانیا  ڕێگاشیا  پێ ناادڕ  

بۆخۆیا  بە وازی خۆیا  شوو بکە . ئەوڕش کارێکی زۆر خراپ و گونااەە، دڕباێ ئەگەر خااوڕ  بااوڕڕ و 

تا  ڕوو  دڕکاتەوڕ کە دڕبێات ەەڵوێسا  ا  چاۆ  بێات مرۆڤن خۆتانی لێ بەدوور بگر . ەەروڕەا خودا بۆ 

بەشایا  دڕکە ، خاودا رەرمان اا  پاێ دڕدات کە دڕگەڵ ئەو منداڵە ەەتیوڕ باێ توانایاانە کە لە میارات بێ

بەشیا  نەکە . ئێوڕ ەەر چاکەیەک ئەنجام بادڕ ، بااش بازانن خاودا زۆر بە دادپەروڕر بن دڕگەڵیاندا و بێ

 نایە.چاکی ئاگادارڕ و پێی زا

بە کورتی و بە کوردی: ئەی پێغەمبەر لە بـابەت مـار کـردنەوەی هەتیـوان و پـێکەوە ژیـان 
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دەگەڵیان، پرسیارت لێ دەکەن: ئایا ئەو کارە ڕەوایە یا ناڕەوایە؟ یا دەبێ ماڵی هەتیوان بە جیـا و 

یـان و سەربەخۆ بێ؟ تۆش بڵێ لە جوابیاندا: ئەگەر تێکەڵوی و مارەکردنیان و پەیامنی هاوژیان

شەراکەتی لە ماڵ و داراییدا لەسـەر ئەساسـی ڕاسـتی و دروسـتی پـێکەوە ژیـان بـێ، ڕەوایە و 

حەڵڵە؛ ئەمام ئەگەر ئەو کارە بۆ قازانجی تایبەتی خۆت بێ، زۆر نـاڕەوایە. دیـارە خـوداش لە 

 هەموو کەس چاتر ئاگاداری دڵنە.

َّ دا کە خودا دەفەرموێت: 991دە ئایەتی   مْ كُهْم َخـرْيٌ َوإِْن َُّتَـاِلُلوُهْم فَـإِْخَوانُ قُْل إِْصَلٌح ل
کار کردن بە قازانجی ئەوان زۆر چاکە، ئەگەر لە ژیان و ژیواردا دەگەڵیاندا تـێکەڵو بـنب، ئەوە 

 برای دینیتانن. 

دوو شتی بەرچاو دەو ئایەتەدا هەست پێ دەکرێن، یەکیان: تێکەڵو کردنی مـاڵ و دارایـی 

، ئەگەر ئیســالح و خێرخــوازی بــێ، ئەوە زۆر چــاکە و ڕەوایە. هەتیــوان دەگەڵ مــاڵی خــۆت

 دووهەمیان: نان و ئاو خواردن و دەس دەگەڵ دەستی هەتیوان وەزیفەیەکی ئایینیە. 

هێزتر نییە لە ناو ئینساندا، هەتیو واتە ئایەتی زۆر لە سەر هەتیو دابەزیوە چونکە لە هەتیو بێ

 ک. لە جەواهیراتدا واتە بێ وێنە وەک دوڕڕی یەتیم.بێ باب. لە غەیری ئینساندا واتە بێ دای

 224پوختەی مەبەست لە ئایەتی 

ە بە تەرازووی ئەقـڵ و دنئەو دوو وەرزی دنیا و قیـامەت مەیـدانی بەراوەرد و هەڵسـەنگان

وەرزە گەشە و نەشە و سیسـی و پیسـی و الوازی و دوو هەست و شعووری تەواو چونکە ئەو 

لە سەر یەک نیزام تەشکیل دراون. وێرانـی یەکیـان وێرانـی ئەوی  نابوودیان تێک هەڵکشاون و

دیکەیە. ڕوونرت بڵێین ئاوەدان کردنەوەی دنیا بە چاکە و عەداڵەت و ئینساف و ڕەحـم، ئـاوەدان 

کردنەوەی قیامەتە بە ڕەحمەت و خۆشی و نیعمەتی خودا دەوێدا. وێران کردنی دنیا بە زوڵـم و 

شا، وێران کردنی ڕۆژی قیامەتتە، بە قەهر و غەزەبـی خـودای دادی و فەساد و فەحزۆری و بێ

 تەعاال.

جا بـۆیە خـودا ڕێنـوێنی دەدا بە ئینسـان کە چـاوە و سـەرچاوەی دڵن ئـاوەدان کەنەوە بە 

عەداڵەت و ئینساف و ڕەحم و بەزە. تاکوو چاوەی ئەوالتان ئـاوەدان وەبـێ بە ڕەحـم و کەرەم. 

چاکانەی کە قیامەتی پێ ئـاوەدان دەبێـتەوە. فێـڵ کـردن لە هەتیو بەخێو کردن یەکێکە لەو کارە 

هەتیو و وێران کردنی ماڵ و شەئنی هەتیو یەکێکە لەو کارانەی ماڵی قیامەتیشی پێ وێران دەبێ. 

 چاکی وەرگری، چاکی وەردەگرێ؛ خراپی وەرگری، خراپی وەردەگرێ.
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دا ئامـاژەی وەالی ئەوەی ئەگەر بە دروستی بەرجەوەند بووبی لە ئایەتەکانی پێشـوودا خـو 

یان بدەنێ، انانتچەکفەرمووی ئەو هەتیوانەی کە لە ماڵتاندان چاوەدێریان بکەن و ئەگەر کو کرد 

و هەروا کچانیان بخوازن و بێنن، جێگای خزمەت پێ کردنیانە و زۆر باشە، جـگە لەوەی بـرای 

ئافرەتـانی جـوانی هاوبەشـی دینیتانن، دەبنە خزم و قایم لە بەر و پشتدا. ئەوە گەلـێ باشـرتە لە 

ی بەقەرە، وردی لـێ 991پەیداکەر و ساماندار. بۆ ئیسباتی ئەو داوایە دەچینە خـزمەت ئـایەتی 

 ورد دەبینەوە:
 221ئایەتی 

ِ كَوالَ تَن( 221) ِ اكُحوام المُمشم ٌ ِمن ُمشم ِمَنٌة َخريم َمٌة ُمؤم
َ
ِمنَّ َوأل َجَبتم كِْ َحىَّ یُؤم عم

َ
 مم َوالَ كٍة َولَوم أ

ِ كُحوام المُمِشِ كتُن ٌ ِمن ُمشم ِمٌن َخريم ِمُنوام َولََعبمٌد ُمؤم َجبَ  كَي َحىَّ یُؤم عم
َ
ولَـئَِك مم كَولَوم أ

ُ
ُعوَن  أ یَدم
نِِه َويُبَِيُ آیَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهمم َيَتذَ  ِفَرةِ بِإِذم ِة َوالمَمغم َنَّ

م
ُعَو إَِى اْل  ونَ رُ كإَِى انلَّارِ وَاهّلُل یَدم

ئەو ئاف ەتانە مەخوازن کە شەریک باۆ خاودا دادەناێن و بات پەرساو. ئاف ەتاانێکی کاۆیبەی 

پەرستەکە جوانێکی وا بێ باوەڕ باشسە. هەرکەندە بتپەرست و بێموسوڵامن لە ئاف ەتێکی بت

سەرنجتان بۆ الی خۆ ڕابکێشێت و پێی سەرسام بن. )جا لەبەر جوانیەکەی بێ کە هەیەتی، یاا 

ئەوەی بێ کە ماد و سامانی زۆرە( هەروەهاا ژن مەدەنە کەساێکی خاودا نەنااپ باێ و  لە بەر

پەرساات، هەکەنااد ئەو کەسااەتان زۆر وەبەر دد کەوتبااێ تاااکوو موسااوڵامن نەبااێ. ئەو بت

باااوەڕانە بە پیاااو و ئاف ەتیااانەوە )دەتااوانن  و دە سەولاای ئەوەش دان( بە بیاا ی پااووکەد و بێ

بەرەو خۆ ڕاکێشن کە بەرەو دۆزەخە. خوداش بە ڕەسم و کەرەمای ک دەوە خ اپەکانیان خەڵکی 

خۆی بەرەو بەهەشاتی ڕازاوە و ڕێگاای ڕاسات و لاێ سەساانەوە بانا  دەکاا لە ساەر سەز و 

 ویستی خۆی. کەوایە شوێنی بەرمەدەن و ونی مەکەن و وەیقۆزن )دەنا شەیتان دەوەۆزێتەوە(.

 یک و مومئینشکرنیکاحی مو

 تێڕوانیتێکی بەرجەوەندانە: ئاوڕ وەسەر دانەوە و

ــر و هۆشــی  ــدەدەری بی ــانن دەگەڵ یەک و یاری ــرد لە بەر ئەوەی کە شــەریکی ژی ژن و مێ

یەکرتن، دەبێ هاوباوەڕیش بن تـاکوو بە ئاسـانی بتـوانن ئەو ژیـانە ئابڕوومەنـدانە بەرنە سـەر. 

ێــک کە هەرئەوەشــە هــۆی ئەوەی کە خــودا دەســتووری داوە لەو بــارەوە و فەرمــوویەتی: ژنان

ە سەر ڕێگای بـاوەڕی ن، مارەیان مەکەن تاکوو نەیەنواتە شەریک بۆ خودا دانێ نهاوباوەڕت نەب

و هاوبیریت دە خوداناسیدا. کاتێ بڕوای هێنا کەند و کۆسپی الدەچێ لە سەر ڕێ و مارەی کە. 

 نامێنێ ڕاتکێشێ بەرەو خۆی هاوبەشی پەیدا کەی بۆ خودا، چونکە بە زۆری ەچونکە ترسی ئەو 
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قۆزێتەوە، ئەو شوێن کەوتنە )ژن هەسـانی ەدەبیندرێ مێردان شوێن ژنانیان دەکەون. ئەو نەقڵە د

 مێردە( واتە زۆرت خۆ ڕێخا تیژت دەکا بۆ هەر الیەک بیهەوێ )چۆنی بۆ بچی دەیگرێتەوە(. 

دانەر، نیشـانەی خودا کە دەفەرموێ بەندەیەکی خاوەن ئیامن باشرتە لە بەندەیەکی هاوبەش

یکێک کە هیچ بۆ خودا نەهێڵێـتەوە، شـرخاوەن ئیامن بڕێکی تێدا هەر دێڵێتەوە،بەڵم مو  ئەوەیە

نجیش درابێ، قووڵرت و بەهێزتر و بەتینرت لە بیر و بـاوەڕی سـر هیچ بۆ تۆ هەر ناهێڵێتەوە. ئەگەر 

 یک.شـرئایینی نییە هیچ شت. جا بۆیە خودا قەدەغەی کردووە مارە کردن و هێنانی ژنانی مو 

 رهات و بابەتێکی بەرچاو و دڵگرسەبە

 ،پێش ئەوەی پێغەمبەر لە مەککە کۆچ کا بۆ مەدینە، زۆر ژن و مێرد بوون وێکڕا موسوڵامن

هەشبوون مێرد موسوڵامن و ژن کافر بوو یان بە پێچەوانە مێرد کافر و ژن موسـوڵامن بـوو. لەو 

ــافرە ــردە ک ــوایە بە ناچــاری الی مێ ــاتەدا کە هەر ژنەکە موســوڵامن ب ــاوە، چــونکە ک کەی دەم

هێننە دەرەوە یـانموسوڵامنەکان توانایەکی وایان نەبوو کە بتوانن ئەو ژنانەی کە کافرن و الیـانن ب

ئەمـری کـۆچی بـۆ  بیانگێڕنە الی خۆیان. ئەو شێوە ژیانە ئاوا بەردەوام بوو تـاکوو پێغەمـبەر

ەخۆیی و دەستەڵت هاتە مەدینە پێ درا و کۆچی کرد. ئەوکات لە مەدینەدا تا ئەندازەیەک سەرب

دەستیان و بەرەبەرە نەزم و نیزامی ئایینی هاتە ڕوو و دەستی پـێ کـرا. بە پێـی ئەو دەسـتەڵتە و 

ی بۆ دابەزاندن وەک تەفسیرمان کـرد لەوە 991سەربەخۆییان خوداش هاتە الیان و ئەو ئایەتەی 

ی مێـــردە پـــێش. ئەو ژنە موســـوڵامنانەش کە چەن ســـاڵ بـــوو موســـوڵامن ببـــوون و لە ال 

یکەکانیان مابوونەوە، هەر وا مانەوە تا ساڵی شەشـەمی کـۆچی کە لە حـودەیبیە ئـایەتی شـرمو 

 ی سووڕەی مومتەحینە هاتە خوارەوە: 11

ْعلَُم بِإِیَمانِِهنَّ ( 73)
َ
ُ أ ِمنَاُت ُمَهاِجَرات  فَاْمتَِحنُوُهنَّ اّللَّ ْْ یَن آَمنُوا إَِذا َجاءكُم الُْم ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
فَإِْن یَا أ

لُّوَن لَُهنَّ َوآتُ  َُّهْم َوََل ُهْم ََيِ اِر ََل ُهنَّ ِحلل ل ِمنَات  فََل تَرِْجُعوُهنَّ إَِل الْكفَّ ْْ نَفُقـوا َعِلْمتُُموُهنَّ ُم
َ
ـا أ وُهم مَّ

ُجورَُهنَّ َوََل ُتْمِسكوا بِِعَصِم الْ 
ُ
ن تَنكُحوُهنَّ إَِذا آتَيْتُُموُهنَّ أ

َ
لُوا َمـا َوََل ُجنَاَح َعلَيْكْم أ

َ
كـَوافِِر َواْسـأ

ُ َعِليٌم َحكيمٌ  ِ ََيْكُم بَيْنَكْم َواّللَّ نَفُقوا َذِلكْم ُحكُم اّللَّ
َ
لُوا َما أ

َ
نَفْقتُْم َولْيَْسأ

َ
 أ

ئەی ئەوانەی خاوڕنی بڕوا ! کاتێ ژنە موسوڵامنەکا  کۆچیا  کرد و ەاتنە التا  ئێوڕ تاقییا  کەنەوڕ، 

ا ، ئەگەر ئێااوڕش بۆتااا  دڕرکەوت ئیامنەکەیااا  ڕاساا ییە، ئەوجااار خااوداش زاناااترڕ بە بااڕوا و ئیامنیاا

بڕواکا  )چاونکە تاازڕ( نە ئەماا  حەاڵڵ و ەاوساەری ئەوانان، نە ئەوانایش نێرنەوڕ بۆ الی کاررڕ بێمەیا 

حەاڵڵ و ەاوسەری ئەمانن. ئەوڕی کە خەرجیا  کردووڕ بیاندڕنەوڕ ەیر گوناح ا  ناگااتێ ئەو ژناانە ماارڕ 
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ەێڵنەوڕ. ئەوانە کاتێ کە مارڕییەکانیا  بدڕنێ( ژنە کاررڕکان ا  لە الی خۆتاندا ڕامەگر  و مەیا بکە  )ەەر 

ژنی ئێوڕ ناین و ئێاوڕش داوای ئەوڕ باکە  خەرج اا  کاردووڕ. ئەوانایش باا داوای ئەوڕ باکە  خەرجیاا  

 وا  و کاربەجێیە.کردووڕ. ئەمە رەرمانی خودایە و لە نێوانی ئێوڕدا داوڕر دڕکات، خودا زانا و کارج

 دانەوە و ئاگادارییەک لە سەر نیکاحی ژنانی ئەهلی کتێبئاوڕ 

بۆ موسوڵامن دروستە ژنانێکی ئەهلی کتێب بن با لە یەهـوود و مەسـیحیش بـن، مارەیـان 

بکەن و بیانخوازن. چونکە هەر دوو ال باوەڕیان هەیە بە خودا و پێغەبەران و ڕۆژی ئـاخرەت و 

ەر دوو ال خوداپەرستییان هەیە، فەرقێکیـان ئەگەر هەیە ئـی ئەوەیە کە چاکە و خراپە، کەوابێ ه

نیـیە واتە پێغەمـبەری ئاخرزەمـان  پێغەمـبەردەرکی و نەفـامی بـاوەڕی بە ژنەکە لە ڕووی کەم

پاک دەلیل و بورهانی ئەقڵـی و نەقڵـی بە پاراو و دڵناناسێ، ئەوەش ئەگەر بێتوو زانایەکی زمان

بــاوەڕیەی بە نیــزیکە لەوەی ئیامنــی بەویــش بێنــێ. چــونکە ئەو بێ حەکــیامنە بــۆ بەیــان کــا،

 دەرکیەوەیە.پێغەمبەری ئیسالم کە محەمەدە، لە ڕووی عەمد و غەرەزەوە نییە بەڵکە لە ڕووی بێ

دێرەدا ئەو پرسیارە دێتە پێشێ: وەک پیاوی موسوڵامن بۆی دروستە ژنـی یەهـوود و گـاور 

دروستە ژنی موسوڵامنیش مێرد بکـا بە یەهـوود و گـاور کە مارە کەن چونکە ئەهلی کتێنب، ئایا 

ئەهلی کتێنب؟ دەبێ لە وڵمی ئەو پرسـیارەدا بکـوترێ: ژن چـونکە الدەبـرێ لە مـاڵی بـابی و 

وکاری مێردەکەشی دەگەڵی دەبـنە هـاواڵ و شـەریکی ژیـان، لەوە دەبرێتە ماڵە مێردی، و کەس

ە سەر ئەو ئەساسە دروست نییە ژنی موسـوڵامن نزیکە بکەوێتە سەر ئەقیدە و باوەڕی وان؛ جا ل

 شوو بکا بە پیاوی یەهوود و گاور، با ئەهلی کتێبیش بن.

ــوولەکەی  ــالم وەک ک ــایینی ئیس ــای ئەوڕۆ لەمەڕ ئ ــکوترێ دنی ــێم و بش ــێ بڵ بەڵم دەب

شەققەباغییە، واتە خاوەن قەوارە و ناو بەتاڵ؛ بە گوفتار ئیسالمین، بە کردار لە گاور کەمـرت و لە 

جوو خرابرت. الو و گەنجەکان لە باتی لە شارە گەورەکانی ڕۆژهەڵت و ڕۆژئاوا کە بۆی دەچن 

زانست و هونەر و تەجرەبە بێننەوە بۆ وڵتەکەیـان، هەر یەکە ئـافرەتێکی الق ڕووت دێنـنەوە و 

فێری توڵەپەرستیش دەبن، هەموو هەست و باوەڕێکی کە لە بابیانەوە تیاندا چناوە، دەیخەنە ژێر 

 پێی ئەو ژنە الق ڕووتە.

بە کوردی دەبێ ب ێین ئایینی ئیسالم لە بابەت ژن هێنـانی پیـاوان و مێرکردنـی ژنـان زۆری 

توند گرتووە. چونکە ئەو بـازاڕە شـوێنی تەربیەتـی حەوالدانە کە ئەوانـیه هیـوای داهـاتووی 

و هاوباوەڕ بـن. کۆمەڵن. جا بۆیە خودا ئەو دەستوورەی داوەتە دەر کە ژن و مێرد دەبێ هاودین 
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وایە کورد کوتەنی: گایەک دە پاڵ گایەک خەی، یا خووی دەگرێ یا ڕەنگ. لەو دوو گایانە پێت

کامیان مێردە و کامیان ژنە؟ ڕەنگە زوو نەزانی و هەڵی نەدەی. ئەمن پێت دەڵێم پیاو دەچێتە زگ 

یە، ژنەکەیە. اگـژن و دەخزێتە پاڵی بە زۆری، جـا بەو پێـیە گـای هەوەڵ پیـاوە، گـای دوایە مان

یک، نەبادا خووی ژنەکە بگرێ بۆ خۆی شـرکەوایە دەبێ ب ێین بۆیە پیاو نابێ بچێتە پاڵ ژنی مو 

 و منداڵەکانی.

 پوختەی مەبەست:

یک و کافر مارە مەکەن و مەخوازن. شـر( هاوارە لە موسوڵامنان کە ژنی مو 339ئەو ئایەتە )

 باوەڕ.وسی و بێپەرست و بودایی و مولحید و مەجو واتە ژنانی بت

بەڵم شەرع دەڵێ چی؟ دوو دەستە ژنـانی ئەهلـی کتێـب وەک یەهـوودی و نەسـارا مـارە 

داوێنی ی مائیدە ئاماژەی وەال فەرمووە: ژنانی پاک5بکەن، ئەگەرچی کافریه بن. وەک ئایەتی 

 موسوڵامن و ئەهلی کتێب بۆتان حەڵڵن. 

یک چونکە بە هیچ ئایینێک وابەستە رشـ: ژنی مو یک و کافری کتێبێشـرجیاوازی نێوان مو

نییە، بۆ موسوڵامن مارەی نابێ و نایە. بەڵم ژنانی کافری وەک یەهوودی و مەسـیحی مارەیـان 

 دێ و مەباحە مارە کردنیان.
 

دیارە باسەکە باسی ژنانە لە بابەت مارە کردنیان و هەروا ئەو شتانەی کە پاش مـارە کردنـی 

جا بۆیە دەبێ چاو بگێڕین بۆ یاسایەکی ئیسـالمی لەو بـارەوە،  دێنە جێ و شەرع ڕێت پێ دەدا.

واتە پیاو هەموو کات دەتوانێ بچێتە الی ژن؟ یا ئەو چـوونە کـنەش خـاوەنی داو و یاسـایە؟ 

چونکە وەکی زانراوە گۆیا عەرەبەکانی پێه ئیسالم وەک جوولەکەکـان ڕەفتاریـان دەگەڵ ژنـان 

، دەگەڵیان دادەنیش ، بەڵم نان «دە خوێن کەوتن»ز واتە دەکرد، واتە کاتێ ژنەکان دەکەوتنە حەی

و ئاوی دەستیان نەدەخواردن و دەگەڵیشان نەدەنووس . جا ئەدێرەدا بوو کـاتێ ئـایینی ئیسـالم 

هاتە ڕوو، خەڵک لەو بارەوە پرسـیاریان لە پێغەمـبەر کـرد کە ئایـا دەگەڵ ژنـی حەیـزدار چـۆن 

وەڵمی دانەوە و پێغەمبەری کردە مەمئـوور  333ەتی وەجووڵێین؟ خودای تەعاالش بە هۆی ئای

 کە ئەو دەستوورە بە عالەم ڕاگەیێنێ:
 222ئایەتی 

لُونَ ( 111)
َ
َ َ  كَويَسم َرُبـوُهنَّ َحـىَّ ٍِ َوالَ َتقم ََتِلُوام النَِساء ِِف المَمِحي

ًذى فَاعم
َ
ٍِ قُلم ُهَو أ َعِن المَمِحي

تُوُهنَّ 
م
َن فََ رم َن فَإَِذا َتَطهَّ ُهرم َمرَ  َيطم

َ
مُمَتَطِهِرينَ كِمنم َحيمُش أ  ُم اهّلُل إِنَّ اهّللَّ ُُيُِب اََّّوَّابَِي َوُُيُِب ال
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باۆ )واتە سەیاز( نوێ یادا ئەی پێغەمبەر! پ سیارت لاێ دەکەن ئایاا دروساتە پیااو لە کااتی بێ

ئاازار  بوون بچێتە الی ژنەکەی خۆی؟ پێیان ب ێ: کوونە الی ئاف ەتان لەو کاتەدا مایەیجووت

و زەسمەتە بۆ ژنەکان. بۆیە دەو کاتەدا ناابێ بچانە الیاان تاا پااک دەبانەوە و خۆیاان دەشاۆن. 

ئەوجار دەو کاتە پاک و خاوێنەیاندا بچنە الیان بەاڵم لەو ڕێگایەیەوە کە خودا ڕێای پاێ داون. 

ە( دە لەوانەی کە تا ئێستا واتە پێش ڕوون کا دنەوەی ئیشاەکخودا کومان لە تاوان ببوورە، بێ

هەموو کاتێ کە وازی هەستاوە کوونە الی ژنەکاان. دیاارە خاودا ئەوانەی خاۆش دەوێ کە لە 

زانین دەکەڕێنەوە. هەروا ئەوانەشی خۆش دەوێ کە بە پاکی خۆیان ڕادەکا ن، تاوانیان پاش پێ

 ناکنە الی ژنانیان دە کاتی بێ نوێ یدا.

 نوێژی( )بێ داحەیا ڕازان دەگە  ژنان لە کاتی 

 :222وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی ئاوڕ 

نوێژ واتە دە عوزر کەوتوو، چوونە الیـان لێت دەپرسن لە بابەت ژنانی بێ پێغەمبەرئەی 

دەبێ یا نابێ؟ ئەتۆ ئـاوا وڵمیـان دەوە: حەیـز بـۆ خـۆی ڕەنـج و عەزابـێکە بـۆ ژن، دە سـوار 

. کەوایە لەو ئـازاردانە دەبـێ خـۆ الدان بکـرێ. کەوایە بوونیشیان دەو کاتەدا هەر عەزابە بۆ ئەو

تاکوو خاوێن دەبنەوە لەو خـوێن پێـدا هـاتنە، سـەرجێییان مەکەن، پـێش خۆشوشـتنیان ئەگەر 

تـا خـۆ  زەروور بوون دەبێ بەڵم ئەگەر بتوانن خۆڕاگری کەن چـاترە و پـاکرتە و ئـارەزووگرترە

 .دەشوا

ئەمـری کردنـی خـودا، ئەو زەرەرانەش دەدا بە ێلە کاتی حەیزدا چوونە الی ژن جـگە لە ب

. خوێنی حەیز دەچتە ناو ژۆری چووکی پیاو 9. گەرادانی تووشی زەرەر دەبێ 1لەشی ئافرەت: 

. خـوێنی حەیـزەکە کە بە لـوولەی 9گەرا دەنێژێ دەوێدا لە داهاتوودا دەبێتە برینێکـی کـێاموی 

 نەمانی تۆوی خەتەرە.بۆ رەنجام سیرەتی پیاوەکەدا هەڵدەکشێ بۆ هێلکە گونەکانی و سە

 ێن.سـرپێویستە بۆ ژن و بۆ پیاو ئەو خوێنانەی بە ژناندا دێن و ژن تووشیان دەبێ بنا

 ئەو خوێتانەی بە ڕەحەمی ژندا دێن

 خوێنانێکی کە بە ڕەحەمی ژندا دێن، سێ جۆرن: 

 . استحاضە.9. نفاس 9. حیض، 1

اوەی مانەوەشی لە سەر نەزەری شاریعەکان خوێنێکە دە کاتی تایبەتیدا بە ژندا دێ. م حەیا

 لێک جیاوازە: 
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 ڕۆژە مانەوەی. 9کەوتووانی دەڵێن النی کەم حەنەفی و وەشوێن

ڕۆژە سـنووری کەمەکەی دیـاری  11مالکی: النی زۆری مانەوەی ژن دە خـوێنی حەیـزدا 

 نەکراوە.

 کاتژمێر. 90کەمیش ڕۆژە،النی 11شافعی: النی زۆری 

 ەکی وەک حەنەفییەکانە الیەک وەک شافیعیەکانە.ئیامم ئەحمەد: الی

 هاوارە بۆ ئۆمەتی ئیسالم کە چۆن ڕێ دەردەکەن دە ناو ئەو هەزارەیەدا.

بوون دەسـتەولەجێ بە ژنـدا دێ. شـافعی و : خـوێنێکە کە لە پـاش منـداڵخوێتی نفکاس

وە ی نایە. مـاڕۆژ ژن لەو خوێنە خالس 01ڕۆژ ماوە زۆریەتی، واتە وا هەیە تا  01حەنەفی دەڵێن 

 ژمێرێکە یا لەحزەیەکە.کات کەمەکەشی وا هەیە ڕۆژێکە و یا

 ژن لە کاتی حەیا و نفاسدا لە چەند شت دوورن؟

شـت  11زانایانی ئایینی بە کۆدەنگی کوتوویـانە ژن دە کـاتی خـوێنی حەیـز و نفاسـدا لە 

 بەدوور دەبن:

 . نوێژ نەکردن1

 ان نییە.. چ واجب و چ سوننەت، چ قەرز. گێڕانەوەشی9

 بوون واجبەکان وەگێڕێ.. ڕۆژوو، چ واجب، چ سوننەت، چ قەرز؛ بەڵم پاش نەجات9

 . جیامع واتە دەگەڵ نووستنی حەڵڵ نییە0

 . بە عیددەی تەڵق ناژمێردرێ1

 دانی ژن دەو کاتەدا کەراهەتی هەیە، هەندێکیش کوتوویانە حەرامە و ناکەوێ.. تەڵق4

 کەعبە. . زیارەتی خانەی خودا واتە3

 . قورئان دەس دان3

 . چوونە ناو مزگەوت3

 . ئیعتیکاف واتە گۆشەنشینی مزگەوت بۆ عیبادەت11

 . قورئان خوێندن لە بەر. هەندێک گوتوویانە بۆ لە بەر کردن مەباحە.11

واتە دایمە دە خوێنـدا بـوون. ئەوە جـۆرێکە لە نەخۆشـی. ئەو حـاڵەتە  :خوێتی استحاضە

 ەوانەی کومتان و بەرگری ناکا تەنانەت بۆ جیامعیش.مانیعی هیچ شتێک نییە ل

 ئەوەندە شەرعە بە پێویست زاندرا، دەنا دەگەڵ تەفسیر یەک ناگرن.
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دێرەدا هەستێک خۆ ڕۆ دێڵێتە نـاو دەروونەوە، هەسـتەکەش ئەوەیە: خـودای تەعـاال کە بە 

ئەو تۆوە دەبێ لە توندی چوونە الی ژنی قەدەغە کردووە دە حاڵەتی حەیزدا، دەبێ هەر ئەوەبێ: 

شوێنی پاکدا بچێندرێ، تاکوو نەسلی خاوێنی لێ بڕوێ و شین بێ. جا ئەدێرەدایە هەستەکە خۆ 

 لوور دەکاتە ناو بیر وهەست و ئەقڵەوە.

ئاوا دەڵێ بیر و ئەقڵ: ڕەحەمی ژنان جێی لێ داچاندنی تۆوە، دەبـێ ئەو جێـیەش خـاوێن 

تێـدا چانـدن قەدەغە بـێ. جـا بـۆ  وفرەتان بـۆ تـۆ بێ، کەوابێ بەو پێیە بە تەئکید دەبێ پاشی ئا

 . 999ڕاست کردنەوەی ئەو هەستە ڕەوایە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی پشت
 

 من و دوکتور ئیرباهیمی

ژن دەیڵـێم کە  ڕپێش ئەوەی بچینە خزمەت ئایەتەکە، لیزگە هۆنراوەیەکم هۆنـدۆتەوە لە مە

، چونکە ئەوەی دەڵـێم یەسیرە، نە جێی ئەو بیرەڕەنگە کەس لێم تووڕە نەبێ و بڵێ: ئێرە جێی تەف

 وایە.

( کتێبێکی بۆ من نـارد بە نـاوی )زن در 1دوکتور ئیباهیمی )واتە مەال مەحموود ئیباهیمی

اندیشە اسالم(، لە باغەڵدا فەرمووبووی دەبێ لە ژنم حاڵی کەی. ئەمنیش ئەو پارچە هەڵبەستەم 

 بۆ نارد و قانیعم کرد:

 ژن

ــــالم و  ــــن داژن و ئیس ــــەت بە م  ئەندیش

ــــن دا ــــت لە م ــــری هەرای الوی  بە ژن تی

 ئەزەل فەرمـــوویە ژیـــن بـــێ ژن محـــاڵە

ــــاڵە ــــێ بەت ــــی م ــــێ هەوێن  زەوو زوو ب

ــــات ــــی نەبات ــــا خێڵ ــــات هەت  لە حەیوان

ــات! ــاتە، هەیه ــۆی ق ــێ ڕایەڵ و پ ــێ م  بەب

ـــــــایەی  ـــــــین43لە ئ ـــــــاڵی یاس  ی م

ــــاوژین ــــی ه ــــراوە نەزم  ئیشــــاڕەی ال ک

ــاو و ئی ــاک و ئ ــی دەڕوێ لە خ  نســانهەچ

                                                 
 ەوەی ئەو تەفسیرەم بەڕاستی هاندەرم بوو. خودا جەزای وەدا.دوکتور ئیرباهیمی بۆ نووسین 1
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ـــان ـــتە گیرس ـــدا دێ ـــی لە مێ ـــەمی ژین  ش

ـــانوێنێ ـــێ ن ـــێ م ـــۆمەڵ بەب ـــیامی ک  س

ـــاڕوێنێ ـــیچ ن ـــاو ه ـــاو و ت ـــێ ئ  زەوی ب

 شــەمی مــێ شــەمُ و شــەمدانی ئەویــنە

ـــنە ـــت وەژی ـــدا هەس ـــەمدانی ئەوین  لە ش

ـــــــــایەی  ـــــــــووڕەیی ڕۆم91لە ئ  ی س

 دەبینـــدرێ نەقشـــی ژن تیشـــکە لە ئاســـۆم

ــــــنە ــــــتی ئەوی ــــــارامگەیی هەس  ژنە ئ

 ئــــاوی ژیــــنە ڕەحەمــــدانی پەناگــــای

 ڕەحەمــــدانی هەوەڵ قۆنــــاغە بــــۆ ژیــــن

ــــین ــــادی و غەم و ش ــــڕایە وزەی ش  لەوێ

 ئەگەر هاتو گڕووی گـرت هەسـتی هەسـتی

ــتی ــوی مەس ــر ئەو دێ ــابێ ژی ــێ ن ــێ م  بەب

ـــــنە ـــــی بەزی ـــــی بەزم  بەری ژن ژینگەی

ــــــنە ــــــنە و ژەنی  لەوەڕگە و مەزرەعەی چی

 عـــــومەر نەیـــــاموە بەزمـــــی ئاشـــــقانە

 انەبەشـــی پیـــر چـــاوە چـــاو و زار داچەقـــ
 

 

 :999ئەوجار هاتین گەیشتینە ئەو قۆناغە کە بچینە خزمەت ئایەتی 
 223ئایەتی 

َْ كمم َحرمٌث لَّ كنَِسآؤُ ( 223) تُوام َحرم
م
نُفسِ كمم فََ

َ
ممُتمم َوقَِدُموام أل َِ بَّ 

َ
لَُمـوام كمم أ مم وَاتَُّقـوام اهّللَّ وَاعم

نَّ 
َ
ِمنِيَ ـم ُمالَقُو ُ َوبَِش كأ  ِر المُمؤم

کێ گەتانن، )واتە هەروەک کۆن زەوی دەکێ درێت و تۆوی تێادا دەکێنادرێت، ئااواش  ژنانتان

ئاف ەت دەشوبهێنێتە ئەو زەویە کە پیاو تۆوی منداد بوونی تێدا دەکێنێات، واتە خێزانەکانتاان 

کێ گەی ئێوەن( هەرکاتێک بە هەر شێوەیەک و هەرکۆنێکتان دەوێت بەو شێوەیە بچنە الیاان. 

نە الیەکە ک ین  نییە، بەڵاکە کاوونە الیەکە دەباێ ئەو جاێگەیە بێات کە )یانی شێوازی کوو 

تۆوەی لێ دەڕوێ کە شوێنی منداد لێ باوونەئ بە کاوردی دە پێشایدا بچێانە تاۆوەکە نەک دە 

پاشیدا، وەک هەندێ کەسی نەفام ئەرزشو ئیحسام بۆ فەرمانی خودا داناانێن( کااک بازانن لە 

نەوەی هەیە. ئەی پێغەمبەر مزکێنی بدە بە ئیامنداران کە ڕۆژی خۆیدا هەموو ک دارێک لێپ سی
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 ڕایەڵی فەرمانی خودان.کوێ

 ژنان کێڵگەی ئێوەن

 ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی ورد و هەستیارانە:

ژنەکانتان جێی چینە و ژەنینە واتە جێی بەرهەمی ئەو تۆوەیە کە دایدەچێنی هەروا جێی لـێ 

ە و جێی وزەی خۆشەویستی و مەحەبەت تێکەڵ کـردنە. ئەو یووبوون و دامرکانی ئارەز ڕاحەت

تۆوە دەچێنن لەو شوێنە )پێشەوە( کە دەڕوێ، مەیچێنن لەو شوێنە کە ناڕوێ )پاشەوە(. جـا هەر 

جۆر و بە هەر الیەکدا دەیچێنن، دە وازی خۆتاندا، دە کاتی پاک و خاوێنیدا بێ واتە دە حەیـزدا 

گومـان ئەو ڕۆژە دێ و ۆتـان خەن واتە پـێش مـردن، بێنەبێ. چاکە و چاکەکـاری دە پـێش خ

 ان. ر دەگاتە التان کە دەچنە الی خودتان بۆ دادگا و پرسیار لێتان. مزگێنیش بۆ پارێزە

بە کــوردی چــوونە الی ژن بە پــاش دە هــیچ ئایینێکــدا ڕەوا نەدراوە تەنــانەت لە مەزەبــی 

 شنت.سـر ەکەن بێشتە. ئەوانەی واش دسـر پاتاڵیشدا. چونکە بە پێچەوانەی 

 بە پاش پەڕین و بەزین

هەم خێـل دەڵێن جوولەکەکان کوتوویانە ژن ئەگەر بە پاش بچیە الی، منداڵێکێ لێی دەبێ 

دەبێ هەم شێت و سەرسـەری. گۆیـا کوتوویـانە دە تەوڕاتـدا ئـاوا هـاتووە. ئەو باسـە دەبـرێتە 

یـانە ئەوە دە تەوراتـدایە، خزمەت پێغەمبەر، پێغەمبەریه فەرمووی جوولەکە کە دەڵێن و کوتوو

ئەوەیــان درۆیە و ئەوەش کە دەڵــێن منــداڵێکی لەو کــارە نــاڕەوایە دەبــێ، خێــل دەبــێ؛ دێــوانە 

ئەوەشیان هەڵبەستە. ڕاستیەکەشی ئەوەیە ئەو عەمەلە واتە بە پاش چوونە الی ئافرەت ناڕەوایە و 

( نـازڵ 332یەتەی )شتییە. جا پاشـان خـودا بـۆ ڕوون کـردنەوەی کـار و عەمەل ئەو ئـاسـر بێ 

فەرمووە. دیارە هەوەسبازانی سەرسەری و بێ  کەرامەت زۆریـان ئەو بـابەتە هێنـاوە و بـردووە، 

یریان لێ کـردووە هێنـدەیان شـت تـێ وەرداوە زۆر فـراوان بـوو سـەرمژانەی پێـوە نوەک کونە 

و پێشـی  ڕاناوەستێ. واتە ئەو بابەتەیان هێنـدە جـووە، هەتـا گەیانـدوویانەتە ئەو قۆنـاغە پـاش

ئافرەتیان مەباح و بێ ئابڕوو کردووە. تەنانەت ئەوەش دەزانن کە حەیوان لەو ڕاسـتەوە سـواری 

 حەیوان نابێ و کاری دەگەڵ ناکا.

ەوە نەق  کراوە قوڕەیشیەکان تا نەهاتبوونە مەدیـنە دەگەڵ ژنەکانیـان بە «عباسابن»گۆیا لە 

دەگەڵ ژنـانی ئەنسـاری تێکەڵویـی و پاش و بە پـێه ڕاسـاون، بەڵم کـاتێ هـاتنە مەدیـنە و 
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زەماوەندیان پەیدا کرد و ویستیان دەگەڵ وانیه ئاوا بە پاش و بە پێه خەریک بن، ژنەکان پێیان 

کوتن ئەو کارە کـارێکی نـاڕەوایە دەنـاو مەدا. ئەوانـیه دوورییـان لـێ کـرد و بە پێغەمبەریـان 

 ڕاگەیاند، پێغەمبەریه فەرمووی: ناڕەوایە.

تُواْ َحْرثَ و یاسای عیلمی نەحو، جوملەی لە سەر ئەساس 
ْ
َنَّ ِشـ ْتُمْ كفَأ

َ
َنَّ واژەی ) ْم أ

َ
( أ

( واتە بە وازی خۆت بە ڕاکشانەوە و یا بە پێوە و یا لە سەر تەنیشت و یـا لە سـەر اَي  َوْجه  واتە )

 )رو  املعانی، ق:طبی(( واتە بە پاش و یا بە پێه. اَي  جهة  پشت. نە مانای وایە: )

هەیە، لە ژێر ناوی )اظهار ادبار من اجاز الـوطي « ابوالعباس مالکی»تووکێک دانراوی پەڕ 

ئەویه هەروا پەڕتووکێکی بە ناوی )تحریم الحمل املکـروە( « جوزیابن»يف األدبار( عەلالمە 

نووسیوە. هەر دوو پەڕتووکەکە لە بابەت حەرامی ئەو کارە، چەن گوفتەیەکیان بە ناوی حەدیس 

 ەمبەرەوە تێدا نەق  کردوون:لە زار پێغ

:ایّها الناُس . 9 ، ال تَـأْتُوا النِّسـاَء   اعجـازهنَّ ئەی ئینسـان  إنَّ اللَه ال یَستَْحیي من الحـقِّ

 خودا لە کوتنی حەق شەرم ناکا، دەفەرموێ: دەگەڵ ژنانتان بە پاش جیامع مەکەن.

هەر کەس لە پاشـەوە دەگەڵ  عـالی یَـوَم القیامـِة:. َمْن أتَی  اْمَرأَتَُه   ُدبُرِها لَم یَنْظُر اللُه ت9

 ژنەکەی جیامع بکا، ڕۆژی قیامەت خودا بە چاوی مەرحەمەت نایڕوانێتێ.

2 .: ْغری   ئەو عەمەلە لە قووندەری چکۆلەیە. تِلَْک الَْوطیَُّة الص 

امەت بەرییە بکا ڕۆژی قی. َملعوٌن َمْن أتَی  امَرأَ،ى   ُدبُرِها: کەسێک ژنەکەی بە پاش وا لێ0

 لە ڕەحمی خودا.

بەنـد پسـێن و سـنووربەزێن هەوەسـباز و لە خـودا بەند وپێشبە کوردی و بە کورتی: پاش

 بەدوورە.

دیارە ئەوە دەرکەوت ژن جگە لەوەی هاواڵێکی بەئەرزش و بەنرخە بـۆ ژیـان، نیعمەتێکـی 

ی سـووڕەی 13ایەتە زۆر بەتام و لەززەتی لەش و ڕوحیشە، ئەگەر بزانی و بیناسی عەمەل بەو ئ

بە بە تەرتیب بۆت ی سووڕەی ڕۆم دەکەی. دەگەڵم91نیساء دەکەی و ئیتاعە لە هەستەی ئایەتی 

 باس دەکەم هەردوو ئایەتەکان:

ن تَِرثُواْ النَِسـاء كْرًهـا َوََل َتْعُضـلُوُهنَّ ِلَـْذَهبُواْ ( 78)نیسـاء 
َ
لُّ لَكْم أ یَن آَمنُواْ ََل ََيِ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
یَا أ

بَيِنَة  وََ،ِش  ِتَّي بَِفاِحَشة  مُّ
ْ
ن یَأ

َ
ن ـبِبَْعِض َما آتَيْتُُموُهنَّ إَِلَّ أ

َ
ـ أ ََ ُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِن كِرْهتُُموُهنَّ َفَع

 .تَكَرُهواْ َشيْ ًا َوََيَْعَل اّللُّ ِفيِه َخرْيًا كِثرًيا
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نییە، ژنی خزمە مردووڕکان ا  بە زۆر باکە   ئەی ئەوانەی بڕوا و ئیامن ا  ەێناوڕ، ەەرگیز بۆ ئێوڕ ڕڕوا

بە میرات و لە جێی بەشەمیرات داینێن بۆ خۆتاا . ەەروڕەااش ڕڕوا نیایە بانب بە کۆساڕ لە ڕێگاای مێارد 

مە تاکوو لەو مارڕیەی کە وا داوتاننێ، ەەنادێکیا  لاێ ۆ لبەر  ەکردنەوڕیاندا. وڕیا زۆریا  بۆ بێنن و بیاندڕن

الساری و سەرپێ ی بکە  و یا بە ئاشکرایی داوێان پیسای ئەنجاام بادڕ . باا  وڕرگرنەوڕ، کاتێک نەبێ کە

وپێک و باش باێ. ئەگەر ەااتوو خۆشیشا ا  نەویسانت خێارا لێیاا  جیاا وکەوت ا  دڕگەڵیا  ڕێکەەڵ 

مەباانەوڕ، چااونکە زۆر شاات وا ەەیە ڕێاای وێاادڕکەوێ لە التااا  خااراپ و ناااحەز دڕنااوێنێ، کەچاای ئەگەر 

 ێر و بێری زۆری تێدا دێنێ ە دی.خۆڕاگری کەی خودا خ

هاواری ئەو ئایەتە ئەوەیە کە ژن نیعمەتێکی وایە لە هەموو باراندا نایناسی دەبێ لە هەمـوو 

 ڕاستانیدا حاڵەتێکی عەداڵەت و ئینساف و ڕەحمی دەگەڵ بە کار بەری. 

 سووڕەی ڕۆم: 91ئەوجار وەرە سەر ئایەتی 

ْن َخلََ، (  37)ڕۆم 
َ
ًة َوِمْن آیَاتِِه أ ـوَدَّ ْزَواًجا لِتَْسكنُوا إَِْطَْها وََجَعَل بَيْنَكم مَّ

َ
نُفِسكْم أ

َ
لَكم ِمْن أ

 َورَْْحًَة إِنَّ ِِف َذلِك آَلیَات  لَِقْوم  َيتََفكُروَن 
ی و تواناایی و کاارجوانی خاودایە کە ەەر لە خۆتاا  ەااوجووتی باۆ دروسات ایلە نیشانەکانی یەک 

ەدا پەناا بگار  و ئاارام بگار  و خۆشەویسا ی و ئەوینداریشا  خسا ۆتە ا پاێکدکردوو ، تاکوو لەو سایە

نێوان انەوڕ تاکوو بۆ یەک بسۆزێن و بساز . بەڕاس ی )ئەگەر ئەو جاۆرڕ نیازامە ەەڵساەنگێنن( بەڵاگەی 

کە ژن لە سەرووی هەمـوو نیعمەتەکـانی زۆر زۆر ەەیە دێرڕدا بۆ خاوڕ  ەەست و شروور و بیاردارا  

نیعمەتە ژیان نابێ و یا ئەگەر بشبێ ژانە. دیوی هەوەس بێ ئەو دانـامەزرێ و دنیایە، کە بێ ئەو 

َوُُيْـِدْدمْم ِبـأَْمَوال  ئارام نابێ و ئۆقرە ناگرێ، ڕۆڵە شیرنەکان نابن و ڕیشەی خزمایەتیش نابێ. )

 نابێ، هەتا لە بەهرەی ژن وەکۆڵدرێ بەهرە وقازانجەکـانی دێـنە ڕوو، ئەوانەی وا نـازانن (َوبَِنيَ 

 تووڕن لە ژن، هێزی تووڕەییەکەی هەست و شعووری لێ فڕاندووە.
 

دیارە خـودای تەعـاال لە پـاش بـاس کردنـی حەیـز وقەدەغە کردنـی چـوونە الی ژن لەو 

شتیە و خودا دە لەشی ژندا دایمەزرانـدووە، لە سـەر ئەساسـی سـر کاتانەدا، کە ئەوە حاڵەتێکی 

ی خودای زانا بە ئاکاری ئینسانی، ئەوە ئاشکرایە: حیکمەتی خۆی وەدوای ناکەوین. بەڵم لە ال 

وا هەیە ئینسان واتە پیاو لە ژن تووڕەیە و دەیهەوێ ئەو تووڕەییەی بە ژن بدڕێ و سـوێندی لـێ 

دەخوا کە سەرجێیی نەکات ئی ژنەکەی و دەزانێ ژنەکە بەوەی ناڕەحەتە. خودای تەعاال دێـرەدا 

سـوێندخواردنەوە ژیـرانە و ئـاقاڵنە و بە ئینسـافەوە  دەیهەوێ ڕێنوێنی بکا ئینسانی کە لە بابەت

ی بەقەرە، بەرجەوەندانە سـەیری کە و دە 990بەرخورد بکا، بۆ ئەو باسە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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 دا سوێند خواردن لە سەر نەچوونە الی ژن باس دەکرێ:994ئایەتی 
 224ئایەتی 

(224 ) ِ َمان يم
َ
اِس وَاهّلُل َسـِميٌ  كَوالَ َِّتمَعلُوام اهّللَّ ُعرمَضًة أِل َ انلَـّ ـلُِحوام َبـيم وام َوَتتَُّقوام َوتُصم ن َتََبُ

َ
مم أ

 َعلِيمٌ 
سوێند خواردنتاان بە خاودا مەکەنە بە تەکەرە و بەربەسات و ڕێگا  لە کااکە ک دنتاان، )وەک 

ئەوەی ب ێیت وەڵب لەوەدوا یاریادە و یاارمەتی فابن کەپ ناادەم و نااکەم، یاان ب ێیات وەڵاب 

و ناوب ی نێوان فبن و فیسار کەپ ناکەم و دەکەد یەکس ئاشاتیان نااکەمەوە( دیاارە  یوانڕبە

 خودا زۆر بە کاکی دەزانێ و دەبیسێت ک داری هەموو کەپ و زانایە بە سەر هەموو شتێکدا. 

 سوێتد خواردن

ئەو کەسەی سوێندی وا دەخوات، چاک وایە سوێندکەی بخوات و بیشکێنێ، تاکوو کـارە 

هەژارە یا پۆشتە کردنیـانە،  11ت، پاشان کەفارەتی سوێندەکەی بدات. کە نان دانی چاکەکە بکا

یاخود ئازاد کردنی کۆیلەیەکە؛ ئەو کەسەش کە ناتوانێ هیچ کام لەو سێ شتانە بکـات بـا سـێ 

 ڕۆژ بەڕۆژوو بێ.

زانەکـان لەسـەر ئەو ئـایەتە زۆریـان بـاس کـردووە و بێـنە و بەرەیەان زۆرە لە گۆیـا قورئان

َوََل ََتَْعلُواْ اّللَّ ُعرَْضـًة ری. ئەمام چاترینی ئەو نەزەرانەی داویانن دەبێ ئەوە بن: ئەو ئایەتە سە
ْيَمانِ 

َ
ئاماژەیە وەالی ئەوەی زۆر سوێندان بە خودا مەخۆن لە سەر کـاران. چـونکە زۆر  مْ كأِل

چـونکە  سوێند خواردن بە خودا دەکـرێتە وەسـیلەی فریـودانی غەیـر بـۆ الی ڕاسـتی خـۆت.

ر دەیهەوێ خەڵک بەقایەی پێ بکا کە دە هەڵوێستەکەیدا ڕاستە. ڕاسـتیش دە ڕاسـتیدا ۆ سوێندخ

لە عالەم بێ باکە بەقای پێ دەکەن یا نـاکەن و شـاهیدی خەڵـک لە ڕاسـتیەکەی زۆر مەبەسـت 

مەنزوور نییە. چونکە ڕاستی بۆخۆی شاهیدی خۆیەتی، ئەو درۆیە پەنا دەباتە بە سوێند و بیکاتە 

ی سـووڕەی قەڵەم 11اهیدی خۆی. هەر بۆیەشە خودای زانا بە ڕاسـت و درۆیـان بە ئـایەتی ش

ِْ ڕایەڵی سوێندخۆرانی پەست و ڕووسیا مەبن: ڕێنوێنی دەدا بەوەی کە گوێ ف  كَّ َوََل تُِل  َحلَّ
ِهّي   واتە گوێـدەری هـیچ سـوێندخۆرێکی سـووک و ڕیسـوا مەبە. هەربۆیەشـە خـودا ئەو  مَّ

ی داوە چونکە زۆر سوێندخۆر جڵەوی زمان و دڵی دەکەوێتە دەستی شەیتان، تازە بـۆ ئاگاداریە

خۆی ئیرادەی ئەوەی نەماوە و نامێنێ، خۆی وەخۆ گرێ و بێ باک بێ لەوەی خەڵک بەقـایەی 

 پێ دەکا یا ناکا. بۆ باوەڕی بڕوانە لە تەفسیری کەبیر هەمان ئایە.
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داری خودا بکا هەرگیـزاو هەرگیـز گائاکەسێک بەڕاستی هەست بە جەالل و عەزەمەت و 

 .جورئەت ناکا و نادا بە خۆی سوێندی پێ بخوا و بیکاتە شاهید

 :442پوختەی مەبەستی ئایەتی 

دەو ئایەتە پیرۆزەدا سێ ڕازی بایخدار هەست پێ دەکرێن، دەبێ هەرسێکیشـیان دروسـت 

 بن و یەکیه بن لە ئیعجازی قورئان:

ی چاک نەکەی، و یـا پەرهیزکـار نەبـی، و یـا لە نێـوان . بە خودا سوێندان مەخۆ کە کار 9

خەڵکدا ئاشتی نەدەی. چونکە خودا بەوەی ڕازی نییە بۆ خۆ دوور خستنەوەت لە کاری چـاک 

 و باش، سوێندی پێ بخۆی.

. تەنانەت بۆ بەجێ هێنانی کاری چاک و تەقـوا و پارێزگـاری و ئاشـتی عـالەمێه، هەر 3

دەگا بەوەی سوێند بە خودا بخورێ بۆوەی کـاری چـاک و  نابێ سوێند بە خودا بخورێ، جا  

 باش نەکرێ!

. سوێند نابێ بخورێ بە زۆری لە سەر هیچ کارێکی چاک و خرا . چونکە زۆر سـوێند 2

شـەرمی و بڕوو چـوون و بێئـاخواردن پاڵت پێوە دەنێ بۆ الی تەرکی کاری چـاک و تەقـوا و 

رێی بـۆ دۆڵـی درۆیـان و ـدەکا، ڕادەکێشهەروا وردەوردەش عەزەمەت و جەاللی خوداش کەم 

ــێ  ــت هەر بە درۆ ل ــالەم و ڕاستیەکانیش ــیە دەرێ لە الی ع ــێ قەدر دێ ــێ ئەرزش و ب هەروا ب

 وەردەگیرێ.

 لەغو واتە چی؟

نیەت و ئاگاداری دڵ بە زماندا بێ. حەنەفی و مالکی شافعی دەڵێ سوێندی )لغو( واتە بێ

خۆر بە خەیاڵی خۆی پێی وابێ جا لە پاشـانیش و ئەحمەدیش دەڵێن سوێندی لەغو واتە سوێند 

دەرکەوێ کە ئەو خەیاڵەی ئەو درۆیە. دیارە فەرموودەی شافیعیان بە پەسـند دانـاوە، چـونکە وا 

 دیارە خودای تەعاال سوێندی بە دوو بەش داناوە:

 .سوێند یا بە دڵ و قەست و نیەتە.1

 . یا بەبێ ئیرادەی دڵ و ئاگاداری هەستی ئیامنە.9

خودای تەعاال ئەوەی دوایەی )واتە سـوێندی بـێ نـیەت و ئیـرادەی دڵ(ی بە لەغـو  دیارە

ەت سـوێندی بە بکەفارەت دە نەزەر گیراوە، وەک لە بـا لەغویشداناوە. بۆ بەرگری لە سوێندی 

تەڵق. لە الیەن هێندێک لە زانایانی ئایینی، بۆ وەی سوێندخۆر لە ترسی زەرەری مـاڵی دنیـا لە 
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 تەوە، ئەگەرچی سەرسەری هەر وەسەر دەپەڕێ.سوێندان بپرینگێ

. یـا 9نەفەران،  11دانی . نان1ی سوێندی بەڕاستی و بەقەست و نیەتەوە سێ شنت: کەفارە

. یا ئازاد کردنی کۆیلەیەک. ئەگەر هیچیـان لە دەس نەهـاتن وەک بـۆ 9نەوا جلکی دە نەفەر بێ

 فەقیران وا هەڵدەکەوێ، سێ ڕۆژان بەڕۆژوو بێ.

پێشدا خـودا ئەو ئاگـاداریەی پـێ دان سـوێندخواردن بە خـودا مەکەنە وەسـیلەی دیارە لە 

کارەکانتان. دیارە هیچ باسێک لە کەفـارەت نەهـاتە گـۆڕێ لەو بـارەوە ئەگەرچـی لە هێنـدێک 

مەقاماتی سوێنددا کەفارەت دە نەزەر گیـراوە لە الیەن شـەرعی ئیسـالمەوە وەک ئینسـانێک کە 

ەزەمەتی خوداشی لە الیە. دەبینی لە سەر کارێکی خێـر سـوێندێ خاوەنی ئیامن و تەقوایە و ع

دەخوا کە نەیکا: وەک ئاشتی بەینی عالەم و یا چوونە عەیادەت و دیاری نەخۆش، یـا دروسـت 

 کردنی مزگەوت و ماڵ بۆ فەقیران. 

ئەو سوێندە بشکێنێ و کارەکە بکا پاشـان کەفـارەتی  ەک ئەوە دەتوانێ و شەرع ڕێی داوەتێ

کانەکە بداتە هەژارن. و ئەگەر نەشیتوانی کەفارەتی مـاڵی دنیـایی بـدا، وەک نـانی دە سوێند ش

 هەژار، یا جلکی دە فەقیر  یا ئازاد کردنی کۆیلەیەک، با سێ ڕۆژ بەڕۆژوو بێ.

دێتە ژمار و نە کەفارەتی دەخاتە سەر خودای خاوەن ڕەحم  ەبەڵم سوێندی لەغو نە بە گونا

َْاِخُذ  و کەرەم، بە پێی فەرموودەی ْيَمـانِ كَلَّ یُ
َ
واتە خـودا بە تـۆڵەی ئەو  مْ كُم اّللُّ بِاللَّْغِو ِِفَ أ

 سوێندە سەرسەرییانەو گرفتار ناکا.

نێ بە هـۆی ابە کوردی و بە کورتی: خودا هەر وەک خولقاندوویەتی بەرەی ئینسان، دەشـز 

جەالل و  عەجوولی و الوازی، تووشی هەڵە و تـاوان دەبـێ. جـا خـوداش لە سـەر ئەساسـی

عەزەمەت و کەرەمی خۆی، ئەو عەبدە هەڵەباشەی خۆی لە حانـد ئەو سـوێندانەی کە هەروا لە 

دەگژێتێ، بێ ئەوەی مەبەستێکی تیـا بـێ، عەفـوی دەکـا و خۆیانەوە بە سەر زاریدا دێ و دایان

ی بەقەرە، 335تووشی سزا و تۆڵەی ناکـا. بـۆ تەئکیـدی ئەو ڕاسـتیە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی 

 بە بەرجەوەندەوە سەیری کە: ئەتۆش
 225ئایەتی 

َمانِ كالَّ یَُؤاِخذُ ( 112) يم
َ
ِو ِِفَ أ مم وَاهّلُل كَسـَبتم قُلُـوبُ كم بَِمـا كن یَُؤاِخذُ كمم َولَ كُم اهّلُل بِاللَّغم

ُفوٌر َحلِيمٌ  ََ 
خودا تۆڵەی ئەو سوێندە هەڕەمانەتان لێ ناساتێنێت، بەاڵم خاودا تاۆڵەی ئەو ساوێندخواردنەتان 

ەستێنێت کە بە ئەنقەست و ئارەزووی دڵی خۆتان خواردووتاانە، دیاارە خاوداش بباوورە و لێ د
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 ئارام و نەرم و نیانە.

 سوێتدی هەڕەمە

 ئاوڕ دانەوە وەسەر ئەو ئایەتە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە:

دیارە هەموو ئەقڵ و هەست و شعوور ئەوەی بە سبووت گەیانـدووە کە بـاوەڕ و ئـیامن بە 

پاشان دەکەوێتە باری عەمەلەوە، چونکە دڵ پادشای لەشە؛ تا ئەو شت وەرنەگـرێ  نیەت و دڵە،

گرتوو بێ. هەر ئەوەشە هۆ کە خودای تەعاال خێر یان شەڕ کە نەکا، شتەکە ناتوانێ بن یو قبووڵ

بە ئیــرادە و ویســتی دڵ و نــیەت و بــاوەڕ نەبــێ، خــودا وەرینــاگرێ. بــۆ تەئیــدی ئەو ڕاســتییە 

یەتی عەمەل چ چاک و چ خراپ بە نیەتە، واتە قەست و ویستی دڵ. باوەڕ پێغەمبەریش فەرموو

تەعاال هەڵبەسرتاون کە بە وەسـیلەی ئەو کردنی هەموو ئەو حاڵەتانە لە سەرچاوەی ئەمری باری

نـاگرێ وەر بەیانی فەرمووە کە خودا دەڵێ: خودا سوێندی بێهوودەتـان لـێ  991ئایەتە پیرۆزەی 

کە هەر لە خۆوە و بێ ئاگاداری و قەسـتی دڵ بە سـەر زارتانـدا دێ، واتە خودا ئەو سوێندانەی 

لە هیچ کـوێ. بەڵم  وەڵاڵوەک ئەوە کابرایەک دەڵێ ئەرێ لە کوێ بووی؟ ئەتۆش خێرا دەڵێی: 

خودا ئەو سوێندەتان لێ دەگرێ کە بە ئیرادە و ویستی دڵ بتانەوێ وەک سوێند بیخۆن لە سـەر 

ی خراپ کە بیکەن، لە پاشان پەشیامن دەبنەوە. جـا ئەوجـار کارێکی باش کە نەیکەن، یا کارێک

 پاش پەشیامن بوونەوە دەتوانن بریتی بۆ بدەن بۆ سوێندەکە چ بیکەن و چ نەیکەن. 

کردووە بەڵم کردبێتتـان، ئەگەر سوێند بخورێ لە سەر شتێکی کە بڵێن نەمان بۆ ئاگاداری:

، نە ڕەزایەێندانە درۆیەکـی زۆر گەورە و بـێیا بڵێن کردوومانە، بەڵم نەوکردبێ، ئەو جـۆرە سـو 

خۆشبوون، ئیلال تۆبە و ڕەدکردنەوەی زەرەرەکە. خودا بۆ سەهوران ببوورە کەفارەتی هەیە، نە لێ

 کاران سەبوورە و نەبوورە، مەگەر بە تۆبە.بەڵم بۆ بەئەنقەست

ڕق و سوێندی سەرسەری و غەیرە عەمد گرفتاری تـۆڵە و سـزای نیـیە، وەک سـوێندی دە 

تووڕەییدا، یا سوێندی لەغو. ئەمام سوێندی بە دڵی چ لە سەر چاک، چ لە سەر کاری خـراپ، 

سوێندە وشەرع بە هێندی دەگرێ و ئەگەر هاتوو شکا و نەچۆ جێ، لە سەری بۆ کـاری چـاک 

 شکا دەبێ کەفارەتی بدا، ئەگینا ئینسان تووشی گوناگ دێ.

تە ژمار چ گوفتار بێ چ کـردار بـێ، هـاتنی ئەو دە ئادابی عورفدا واتە ساقیت کە نایە لەغو

وشەیە بۆ ناو باساندا ئاوایە کە ئایەتیش وەخۆی گرتووە و حەدیسیش و ڕیوایەتیش. دەبـێ لـێ 

ی 11وردبوونەوە و هەڵسـەنگاندنی تەواوی لە بـارەدا بکـرێ. مەسـەلەن ئـایەتی وەک ئـایەتی 
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ْعَرُضوا َعنْهُ قەسەس: 
َ
ْعَماَُلَا َولَ  َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أ

َ
ْعَمالُ كَوقَالُوا ََلَا أ

َ
ْم ََل كْم َسـَلٌم َعلَـيْ كْم أ

ەەر کاتێ قسەی پڕ و پووچیا  دڕبیست ڕووی خۆیاا  لاێ وڕردڕگێاڕا دڕیاانکوت واتە  نَبْتَِِغ اْجَاِهِلَّي 

  کردڕوڕی خۆتا  بۆ خۆتا ، سەوتا  لێ بێ، ئێمە نەرامامنا  ناوێ، ەەرگیز دڕگەڵیشیا  نابین.

ِثيًمـای سووڕەی واقیعە: 91هەروەها ئایەتی 
ْ
واتە لەوێادا )واتە  ََل يَْسَمُعوَن ِفيَها لَْغًوا َوََل تَأ

   بەەەشت( نە قسەی پڕوپووچ دڕبیسنت و نە کوتەی خراپ و ناڕڕوا.

یَن ی سووڕەی )فصلّت(: 94دووبارە ئایەتی  ِ َوالَْغْوا  َفُروا ََل تَْسَمُعوا لَِهَذا الُْقْرآِن كَوقَاَل اَّلَّ
واتە ئەو بێ باوڕڕانەش کوتیا  گاوێ مەگار  باۆ ئەو قورئاانە و بایکەنە گەمە و  ْم َتْغِلبُوَن كِفيِه لََعلَّ 

 گاڵ ە بەڵکوو دڕنگی مە ڕڕسەر دڕنگیا  کەوێ و لێی حاڵی نەبن.

ُِ ِفيَها ََلِغيَةً ی سووڕەی غاشیە: 11دووبارە ئایەتی   نابیس ی. واتە دڕوێدا پڕوپووچ َلَّ تَْسَم

بەرداری واژەی )لەغو( نابێ. ئەو قەوالنەی خودای تەعاال لە هەروا قورئان بە ئاسانی دەس

ی غاشیە بەڵگەن لە سەر ئەوەی 11ی فوسسیلەت و 94ی واقعە، 91ی قەسەس، 11ئایەتەکانی 

ی سـووڕەی فورقـان کە 39واژەی )لەغو( بە واتای پڕوپووچ دە ژمار نەهاتوویە. ئەمـام ئـایەتی 

وا فەرموێ: دە وا بِـاللَّْغِو َمـرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ یَن ََل يَْشَهُدوَن الزُّ ِ  یواتە ئەوانەشان کە شاایید َراًمـاكَواَّلَّ

بەدرۆ نادڕ  و کە بە الی کااری پڕوپووچیشادا تێادڕپەڕ  بە ویقاار و بە ساەنگینی و دوورڕپەرێازانە خاۆ 

   دڕنوێنن.

ــاران ــاوەن ویق ــاژەی تەواوە وەالی ئەوەی خ ــان ئەگەر بە قەول و  ئام ــاوەن کەرامەت و خ

گوفتاری پڕوپووچ گەیشـنت، ویقـارانە و حەیـادارنە و کەریـامنە الی لـێ دەدەن و ڕادەبـرن بە 

 تەنیشتیدا.

بە کورتی و بە کوردی: چاوەدێری پلە و پایەی عەزەمەتی خودا یەک وەزیـفەی ویژدانـی و 

یـا کەم بە خـودا دەگەڵ جەالل و  شەرعیە، ئەوە یەقینە: سوێند شـکان و سـوێند خـواردن زۆر

عەزەمەتی ئەو خودای ژووری سەری نایەتەوە. جا کەوایە خاوەن ئیامن و باوەڕ بە تەئکید دەبێ 

خۆ بە دوور بگرێ لەوەی خودای بکاتە وەسیلەی گەمە دە کارەکانی حەق و باتڵیدا، جا بۆ نـان 

 و ئاو بێ یا بۆ چاووڕاو بێ.

 ، ُمنَعِقد.سلَْغو، ُغمو یەن: سوێند دە ڕوانگەی شەرعدا ئەو سێ

 بنەما. نە تۆبەی هەیە نە کەفارەت.لەغو: واتە پڕوپوو  و بێ

 غموس: واتە سوێندی بەنیەت و قەستەوە. هەم تۆبەی دەوێ هەم کەفارەت. )شافعی(
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دەگەڵ غموس دە لەفزدا یەک نـین، دەنـا هەر یەکـن.   (مْ كَسبَْت قُلُوبُ كبَِما منعقد: واتە )

 )احکام ق:آن(دەنگ فەرموویانە کەفارەتی دەوێ.  شارعان بە کۆی

 

دا ئامـاژەن وەالی ئەوە کـرد 990تای ئایەتی ارین و لە بیرمان مابێ لە سەرەدیارە وەک ئاگاد

دا ئیشـارەی بـۆ ال دەکـرێ، جـا ئێسـتا 994کە سوێندخواردن بۆ نەچوونە الی ژن کە دە ئایەتی 

 وێندەش بکەین. گەیشتووینەتە ئەو قۆناغە کە دەبێ باسی ئەو س

)ئیالء( یانی لە دوای باس لە سەر سوێندەکانی لغو و غموس و منعقد، دێینە سـەر باسـی 

 سوێندی )ئیالء(. 

ئیالء مەنشوورە کە سـوێندێکە لە سـەر ئەوەی مێـرد نەچێـتە الی ژنەکەی، واتە سـەرجێیی 

ەچێـتە الی نەکا. ئەو سوێندەش ماوەکەی چوار مـانگە یـانی تـا چـوار مانـگ مێـرد دەتـوانێ ن

ژنەکەی. ئەگەر ئەو چوار مانگە تێپەڕی و نەچوو بۆ الی ژنەکەی، ئەوە ئەو سوێندە دەبێتە یەک 

زانەکان فەرموویانە: ئـیالء و تەڵق، واتە مێردەکە یەک تەڵقی دەکەوێ. جا ئەدێرەدایە کە شەرع

انـدا بـاس تەڵق هەردوو سوێندن، هەر ئەوەشە هۆی ئەوەی خـودا دە قورئانـدا بە شـوێن یەکی

 کە ئایەتی ئیالیە: 994دەکا. دەگەڵامن بن ئەوە دەچینە خزمەتی ئایەتی 
 226ئایەتی 

ُفوٌر رَِّحيمٌ ( 226) ََ ُهٍر فَإِنم فَآُؤوا فَإِنَّ اهّللَّ  َم
َ
َبَعِة أ رم

َ
لُوَن ِمن نَِسآئِِهمم تََرُبُص أ یَن یُؤم ِ  لَِّلَّ

مۆڵەتیاان هەتاا کاوار مانگاانە، ئەکەر ئەو کەسانەی کە سوێند دەخۆن نەکنە الی ژنەکانیاان، 

 هاتوو سوێندەکانیان خست و کوونە الیان، خودا بە تەئکید ببوور و دلۆڤانە.

 )ئیالء( چییە؟ 

بۆ ئەو کەسانەی سوێند دەخۆن لە ژنەکانیان دەگەڵیان نەنوون، جا بە یەکجـاری دەگەڵیـان 

؛ ژنەکان بۆیان هەیە تا چوار مانگ نەنوون، یا بۆ ماوەیەکی لە چوار مانگ زیاتر بێ، ئەوە دێرەدا

تەواو دەبێ ڕاوەسنت. لە چوار مانگ بەوالوە ژنەکە بە فەرموودەی ئیاممـی حەنەفـی تەڵقێکـی 

گەورەی دەکەوێ بەڵم بە مەزەبەکانی دی دەبێ دادگا تەڵقی بدا و بخـا. چـونکە نەگەڕانەوەی 

دانی پیـاوەکەی نـاوێ. بەڵم ەڵقپیاوەکە دە ماوەی ئەو چوار مانگەدا بە جێگای تەڵقە. هیچ ت

ئەگەر پیاوەکە دەو ماوە چوار مانگەدا زوو یا درەنگ گەڕاوە بۆ الی ژنەکەی و سـەرجێیی کـرد، 

ئەوە خودا دەیبەخشێ ئەگەر تاوانێکی ببێ. و هەروا دەو ماوە چوار مانگەدا پیـاوەکە تەڵقـی دا 

ماوەی چوار مانگ تەواو دەبـێ، تەڵق دیارە ئەو تەڵقە دەکەوێ لە الیەن پیاوەکەوە. چونکە تا 
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هەر بە دەست پیاوەکەیە، لە چوار مانگ بەوالوە تەڵقی بە دەس نامێنێ چـونکە چـوونەوە الی 

َلَق . بۆیە خودا دەفەرموێ: بۆ پیاو نەماوە ە جایگای تەڵقەکژنەکە  واتە ئەگەر  َوإِْن َعَزُمواْ اللَّ

 وەیەدا. ویستیان ئازادیان کەن، دەبا بیکەن دەو ما

ئەگەر بە زمانیش ئەو تەڵقە نەڵێن، دیارە هەر بەو ئاکار و کردەوەیان کە نەچوونە الیانە دەو 

 گومان خودا شنەوایە هەم سوێندەکە هەم تەڵقەکە.دانە. بزانە: بێماوەیەدا، بۆخۆی تەڵق

ئەوانەی دە دادگای خودادا وەک پیاو ڕێزدارە و خاوەن مافە، ژنیش ڕێزدارە و خاوەن مـافە، 

الیان وایە ژن دیلە و هەچی لێیان بـکەن ڕەوایە، ئەوانە بۆخۆیـان بە خۆیـان نەزانیـوە کە دیلـی 

ی. ڕۆژی خۆی ئەو کەسانەی کە دنەفس و هەوا و سەرسەری خۆیانن، بێ ئاگا لە مافی خودادا

 ناڕوانن لە عەداڵەت و ئینساف، دەخرێنە دادگای عەداڵەت و حەق.

واتە سـوێند خـواردن لە سـەر جـیامع دەگەڵ ژن، واتە تەرکـی  دە یاسای شەرعدا )ئـیالء(

واتە قەسەم بە خودا دەگەڵت نانووم. بە الی هەندێک لە  (واللِه ال اُجاِمُعکِ جیامع، وەک بڵێی )

لُوَن زانان ئایەتی قورئان ْْ یَن یُ ِ دابـڕاوە، ئەسـ ەکەی  339لە ئـایەتی  ِمـن نَِسـآئِِهمْ أن یعزتلوا  لَِّلَّ

( ِ لُوَن لَِّلَّ ْْ ( بووە. بۆیە هەنـدێک لە زانایـانی ئـایینی فەرموویـانە ئـیالء ِمن نَِسآئِِهمْ أن یعزتلوا  یَن یُ

خــۆی دە خۆیــدا تەڵق بــووە دە دەورانــی جەهالەتــدا. چــونکە نــامەردی وا هەبــووە ژنەکەی 

ویستووە مێرد بە یەکی دی بکـا، سوێندیشـی لـێ خـواردووە دەگەڵـی نەویستووە، نەشیخۆش

، هەر ئاوا هێشتوویەتەوە. هەدەفیه دەوەیدا ئازار و هەتکی حوڕمەتی بووە و هەروا تـازە نەنوێ

موسوڵامنەکانیه بۆ ماوەیەک ئەو کارانەیان بەڕێوە بردووە. تـاکوو خـودای بەپەرۆش هـات بە 

سنوورداری کرد بە  ی(، ئەو کارە ناڕەوایە339هاوار و هانای ژنان و دێوئاکارانی پیاو بەو ئایەتە )

 وار مانگ.چ

 بیروڕای زانایان لە سەر ئیالء

جەهالەت ئیالء یەک ساڵ یا دوو ساڵ یا شـتێک زیـاتر  دەورانیفەرموویەتی: « عباسابن»

بووە. خودای تەعـاالش بـۆ بەرگـری لەو داو و بـاوە نـاڕەوایە دە ئـایینی پیرۆزیـدا ئەو دابەی 

لە چوار مانگ ئیالء نییە و زیاتر لە  سنووردار کرد بە چوار مانگ کەوایە بە پێی ئەو یاسایە کەمرت

 چوار مانگیه دەکەوێتە باری تەڵقەوە.

و هەروا ئیالء هەرکەس مافی تەڵقی بێ، مـافی ئیالئیشـی هەیە بەو پێـیە، ئـازاد، کـۆیلە، 
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 مەست، سەفی مافی ئیالءیان هەیە.

 ؟ ومڕیان هەیە لە سەر ئەوەی   جۆرە سوێندێکەزانایانی ئایینی لە سەر ئیالء مشت

شافعی: ئیالء بەغەیرەز سوێند بە خـودا نـابێ. چـونکە پێغەمـبەر فەرمـوویەتی: یـا دەبـێ 

 سوێند نەخۆی، یا دەبێ ئەگەر سوێند دەخۆی بە خودای بخۆی. یبێدەنگ ب

حەنەفی: سوێندی ئیالء بە خوداش دەبێ و بە تەرکی جیامعیه دەبێ و بە تەڵقیه دەبێ. 

 و یا نەزر کردنی سەدەقەش دەبێ. و هەروا سوێند بە ئازاد کردنی کۆیلە

عبـاس و زهـری( فەرموویـانە: طالب و ابنو هەروا تاقمێک لە زانایان )وەک علی ابن ابی

بە ژنی نەبێ واتە جیامعی دەگەڵ نەکا، ئەوە بە ئـیالء  یئەگەر کابرای ئیالءچی قەستی زەرەردان

کردووە تاکوو مێرد لەوە زیـاتر نایەتە ژمار. چونکە خودای تەعاال ئەو چوار مانگەی بۆیە دیاری 

نەتوانێ سەرجێیی ژن نەکا. جـا خـۆ کـابرای مێـرد ئەگەر قەسـتی خێـر و چـاکەی بـێ دەگەڵ 

 .خودا ژنەکەی، نە قەستی نەچوونە الی ژن، ئەو ئایەتەی نەدەنارد

 ئەگەرچی هێندێکیه کوتوویانە ئیالء بە هەر جۆر بێ دەبێ و دەچێتە ژێر یاساوە.

ەکان هێندەی دەتاشن ئەحکامەکانی ئاینی تا وەک نیـری حەمەبـۆری ئەمنیه دەڵێم شاریع

کەن و لێ دەکەن کە تازە کـونی نیـرەکە هێنـد فـراوان دەکـرێ بە کـاری هـیچ شـتێک نـایە تـێ

 ئاموورەکەی ڕاکێشێ.

نیـر و ئـاموور.  ێنیر دارێکە دەگەڵ ئاموور، جووتێر جووتیان پێ دەکا، جا پێیـان دەکـوتر 

ێتە سەر ملی گایەکان. جا ئەو نیـرە شـردارێکە داوی« نیر»گاسنی پێوەیە.  ئاموور دارە درێژەکەیە

ێتە سەر ملی گایان، لە ڕاستی ملـی گایەکـان هەر یەکەی دوو کونیـان تـێ دەکـرێ شـرکە داوی

تاکوو داریان بە ناوی چۆڵەمە تێکرێن و لە ملی گایەکە ئاموورەکەی پێ قایم کـرێ و گایەکـان 

ئەو کونەی نیرەکەی نەجاڕ هەندە زەالم و فراوانی کردبوو لە کـاری  دڕین. جاڕایکشێن بۆ زەوی

 ئەوەی کرابوو شتی تێکرێ لە ملی گایەکان قایم کرێ نیرەکە و ئاموورەکەی ڕاکێشێ. 

بازەکان بۆ خۆ نەجـات دان ئەحکامەکانی شەرعیه هێندە ئەوالوالیان پێ کراوە دز و فێ 

 ووەک ئێرە ئیالء دەتواندرێ بۆ دزەکان ب ـێ ئەمـن دەکونێک دەدۆزنەوە پێیدا هەڵێن. بۆ منوونە 

سوێندەدا مەنزووم تەربیەتی ژنەکەم بووە نەک نەچوونە سەر جێـی؛ یـان نەمزانیـوە ئەو حـوکمە 

 ئاوایە، هەزاران شتی دی.

دەو ماوە چـوار مانگـانەدا بە جـیامعە؛ یـا بە قەولە و ئەگەر ژن حەنەفی: گەڕانەوە بۆ الی 
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واتە ڕێگــای  )بەینــونە(،و مــاوەیەدا، ماوەشــی تێــسەڕی تەڵق دەکەوێ گەڕانەوەشــی نەکــرد دە

 ڕجوعی دەبەسرتێ مەگەر سەر لە نوێ مارەی بکاتەوە.

جومهووریه دەڵێن پاش تێسەڕ بوونی ماوە چوار مانگەکە تەڵق خودبەخود ناکەوێ بەڵکە 

 ەوێ.دەبێ یا مێردە تەڵقی دا یا قازی. هەندێکیه کوتوویانە تەڵقێکی ڕەجعی دەک

ئیالء واتە سوێند خواردن بۆ نەچوون الی ژن، لەمەڕ یاسای تایبەتی خۆی لە نێوان ژنـانی 

 نەکراو جیاوزای و فەرق نیە.کراو و جیامع دەگەڵدەگەڵ جامع

 کەفارەتی شکاندنی سوێندی ئیالء مەزاهب بە کۆ دەنگیان لە سەر داوە.

شاریعانی شەرعی کراوە لەو بارەشەوە  تەئکید و تەئیدی چوار مانگ ماوە بۆ ئیالء لە الیان

حەزرەتـی عـومەر لە  ەزرەتی عـومەر دەگێـڕێتەوە کە گۆیـاعەبدوڵاڵ کوڕی دینار نەق ێک لە ح

 شەوگەڕانی خۆیدا ئاوازە و دەنگێکی نازک و دڵگر دەبیستێ، دەنگەکەش ئەوەی دەکوت:

 ِعبُهو أّداقَنی أن ال َخلیل أال   تَطاَوَل ه ا اللیُل و اسَودَّ جانِبُه

 یِر َجوانِبُهسـرلََحرََّک ِمن ه ا ال  فََواللِه لَو ال اللُه أي اُراِقبُهُ 

ئەوشۆ دووریم لە یار دوور و درێژ بوو. دەوروبەر تاریک و تنۆکە، ئەمن کە بەخەبەرم واته: 

و خەوم نایە ئـی ئەوەیە خۆشەویسـتم لە ال نیـیە. تـاکووکەیفەی دەگەڵ بـکەم.کەوایە بە خـودا 

ی ئەو تەختەم بێ هـاواڵ نەدەبـوو، )واتە دەبـا تگەر ترسی خودام دە دڵدا نەبایە، تەنیشسوێند ئە

 نە کردن با(ال جۆل تەختەم هەر دە ئەو

کاتێ حەزرەتی عومەر ئەوهەی بیست لە کچەکەی )حفصە( پرسیار کرد: زۆرترین وەخت 

نـگ. لەو ما 9یـا  1دووری مێردی خۆ وەخۆ بگرێ چەنـدە؟ حەفسـە کـوتی:  ەلبتوانێ کە ژن 

لەشکریانی واتە یارانی شەڕکەری ئیسالمی فەرمووە: لەو ماوە زیـاتر بە کاتەوە حەزرەتی عومەر 

 نابێ وەمێنن، دەبێ بە نۆرە بچنەوە الی ژن و منداڵتان.

پاش ئەو هەموو ڕاوڕاوێن و بازبازێنە لە بابەت ئیالء )واتە سوێند خواردن لە سەر نەچوونە 

بەو ئاکامە گەیشتین: مێرد ڕێی بەدفەڕی و بەدڕەفتاری دراوە دەگەڵ  الی ژن( چاو کرا و زاندرا و

ژن. ئەمام خودای بانی سەر هاتووە چارەی چاری ژنان بکا بەوەی کە پیاو نەتـوانێ حـاکمیەتی 

خۆی لە سەر ئازاردانی ژن ئیدامە پێ بدا. چـوار مـانگی بـۆ دانـا لە سـەر نەچـوونە الی ژن و 

ی ی دادەگیرێ یا گەڕانەوە بۆ الی یـا ئـازادملدوو لکی لە سەر هەڵسەساردنی. پاش ئەو ماوەیە 

ڕەفتــارەکەی ســنووردار دەکــا و  337دان. ئەوەیە کە خــودای تەعــاال بە وەســیلەی ئــایەتی پــێ
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 دەفەرموێ:
 227ئایەتی 

َْ فَإِنَّ اهّللَّ َسِميٌ  َعلِيمٌ ( 117) الَ  َوإِنم َعَزُموام الطَّ
 دانیشیان دا، خودا بیسەر و زانایە.قئەکەر هات و )مێ دەکان( بڕیاری تەاڵ 

 تەاڵق

واتە ئەگەر هات و سوێندخۆر )مێرد( دەو سوێندخواردنەی خۆیدا نەگەڕاوە ویستی تەڵقی 

دا، با بیدا؛ دیارە خودا بیسەریشە و زاناشە بە هەڵوێست و دەروونی هەمـوو خـاوەن هەسـت و 

ــانیش تە ــک. کەوایە ئەگەر بە زم ــێ هەر بە ئقڵ دڵێ ــردەوە تەڵقەکە درا ەکەی نەڵ ــار و ک  ئەوەاک

 کەوتووە.

 وەسەر دانەوە و تێڕوانین:ئاوڕ 

ئەو پیـاوانەی کە لە ڕووی بەهـانەی غەیــرە شـەرعی بەڵـکە بە هــۆی سـەرەڕۆیی هەتکــی 

حوڕمەتی ژنیان بکەن، هەتکی حوڕمەت و ڕێزی ئاینیان دەکەن و بێ تۆڵەش نابن. چونکە ڕێـز 

 و حورمەت مافی هەموو الیەکە. 

پوختەی مەبەستەکەیان ئەوەیە: ئەوانەی بێ تەعینی مـاوەی  993و  994ئایەتە پیرۆزەی  ئەو

چوار مانگی  و زیاتر سوێند دەخـۆن نەچـنە الی ژنانیـان، مۆڵەتیـان چـوار مـانگە، ئەگەر دەو 

ماوەیەدا ئەوان سوێندەکەیان شکاند و چوونە الی ژنەکانیان، ئەوە تەڵقیان هەر لە جێی خۆیانە 

یان بنوون. خـوداش لەو قەڵسـی و تـووڕەیی وان دەبـوورێ و ئەوانـیش ڵحەڵڵە دەگەو بۆیان 

 کەفارەتی شکانی سوێندەکە بدەن ئەگەرچی شکاندنەکەشی لە سەر خێر بووە.

قەستی ئازار و ئازادی ژنەکەی پـاش مـاوەیەکی دوور و درێـژ دە  ئەگەر هاتوو سوێندخۆر

ە چوار مانگ بوو و دەو چوار مانگە سوێندەکەی نەزەر گرتبوو و هەروا نەزەری وی زۆر زیاتر ل

نەشکاند و نەگەڕاوە، ئەوە بە تەواو بوونی چوار مانگ تەڵقی دەکەوێ، و خوداش بەبێ گومان 

 بە هەڵوێست و گوفتار و ڕەفتاری ئەوانە زانا و شنەوا و ئاگادارە.

ادشـای دڵ و دەبێ ئەوە بە چاکی بزانین و باوەڕی پێ بکەین: ئیامن و بـاوەڕی حـاکم و پ

لەش لە سەر کورسی کاروبار و قەزاوەتی ژیان و مـان و چـۆن ژیـان، قەزاوەت دەکەن. ئەگەر 

بێتــوو ڕێ بــدرێ بە شــەیتان و نەفــس و هەوا، خــۆ بگەیێــنە ئەو ســەر کورســیە ئەوە قەزاوەت 

«. کەرێ بێنە و شەڕ بار کە»دەکەوێتە دەستی نەفس و هەوا و شەیتان جا ئەوکات خۆت دەزانی 
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ن ویژدان و ویقار خوداناسی زۆر زۆر ئاسانە و ئیفتیخارە، لە کن گیانی خـاڵی لە ویقـار و لە ک

 دەمار و ویژدان خۆدۆڕاندن و خۆفرۆشنت ئاور دە ماڵە هەتیو بەردان زۆر ئاسانە و بە ئیفتیخارە.
 

لەو ژنە ژێردەسـتەی کە  ەالوی سوێندخۆر هەڵکوتراوە، قسەتا ئێستا بە بەژن و باڵی شۆڕ 

ئەو چوار مانگە تەخسیر کراوە کە نەجاتی  ن، نەکراوە کە لە پاشاەە داوی مێردی السار پێوە بوو ب

بووە، ئایا عیددەی دەوێ یا نایەوێ. چونکە وەک دەزانین چوار مـانگە دەخـالەتی تـێ نەکـراوە 

منداڵدان دەبێ پاک بێ هیچی تێدا نەبێ؟ جا بـۆ وەڵمـی ئەو پرسـیارە دەبـێ بچیـنە خـزمەت 

 :993 ئایەتی
 228ئایەتی 

ن یَ ( 228)
َ
نُفِسِهنَّ ْاَلَََْة قُُرَوٍء َوالَ َُيُِل لَُهـنَّ أ

َ
َن بَِ بَّصم ُْ َيََتَ َن َمـا َخلَـَق اهّلُل ِِف كـوَالمُمَطلََّقا ُتمم

رمَحاِمِهنَّ إِن 
َ
َحُق بَِرِدِهنَّ ِِف َذلِـكأ

َ
َومِم اآلِخِر َوُبُعوََُُّهنَّ أ ِمنَّ بِاهّلِل وَالم ـالًَحا  كنَّ یُؤم َراُدوام إِصم

َ
إِنم أ

ٌِ َولِلرَِجاِل َعلَيمِهنَّ َدرََجٌة وَاهّلُل َعِزيٌز حَ  ُرو ِي َعلَيمِهنَّ بِالمَمعم  يمٌ كَولَُهنَّ ِمثمُل اَّلَّ
دراو ئەکەر بە تەمای شوو ک دن بن، ئەوە الزمە لە سەریان تا سێ پااکی تەواو ئاف ەتانی تەاڵق

باۆ ئەو ژناانە ئەوەی خاودا دروساتی کا دووە دە منداڵدانیانادا دەکەن کاوەڕوان بن، ڕەوا نییە 

بیشارنەوە، ئەکەر باوەڕیان بە خودا و ڕۆژی ەیامەت بێ. مێ دەکانیان لە بێگانە لە پێشسن باۆ 

هێنانەوەی ئەو ژناانە، ئەکەر وازیاان لە ئاشات باوونەوە کا د. ژناان ماافی خۆیاان هەیە کە بە 

ەفتار بک ێ( جا هەر وەکاوو ژناان ئەو ئەرکەیاان لە ساەر کوێ ەی بەرنامەی )خودا دەکەڵیان ڕ 

ەیەک وان لە ساەرووی ئاف ەتاانەوە. دیاارە بشانە، پیاوانیش لە هەندێ ئەرکای ساەر شااندا، پا

 خوداش بەتوانا و زاد و کاربەجێیە.

 دراوعیددەی ژنانی تەاڵق

وە بە نج داتـێ و بەرجەوەنـد بـێ، ئەســر دیارە ئینسانی خاوەن هەسـت و شـعوور ئەگەر 

جوانی دەرک دەکا: ژن جگە لە دابین کردنی بەشێک لە ئارەزووی نەفسانی و لەزەتـی هەوەس، 

، ەبۆ داڕژتنی بنچینەی نەسل و بەرەیە و بـۆ حەسـانەوە و گەرم داهێنـانی هـۆدەی ژیـانی دنیـای

ئەوەش پێویستی تەواوی بە هاوفکری و خۆشەویستی و لێک ئەمینی هەیە. جا بـۆیە دەبـێ ئەو 

ان و مارە کردنە بۆ یەکجاری بێ و هەتا سەر. چونکە ئەگەر ئەو نـیەتە یەکجـاریە نەبێـتە ژن هێن

بناغە و کڵی ئەو مارە کردنە، ئەو هاوفکری و خۆشەویستیەش ناگوورێ دە نـاو دڵـدا، چـونکە 

مارە کردنی ماوەییی بەغەیرەز تێخسنت و ڕێخسنت هیچی دی لـێ چـاو نـاکرێ و دیـاری نـادا. 
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ە لە خوداوەیە، کەوابێ هەر ئەویش یە واتە پێکەوە نووساندنی ئەو دوو نێر و مێچونکە ئەو بناغەی

چاک و باش دەزانێ چۆن بە یەکەوە بوونیان ڕەوایە و دەوایە بۆ دەردیان، هەروەک لە ئایەتەکانی 

 ی بەقەرە ئاماژە وەالی ئەو بابەتە دەکا:993ی نیساء و 13

یـا وپێاک و شایسا ە باێ. وکەوت اا  دڕگەڵیاا  ڕێکەەڵ . ُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف ـوََ،ِش ( 78)نیساء 

 ڕوون و ئاشکراتر بڵێین: گوزەرانیان دەگەڵ بکەن بەوپەڕی ڕێز و حورمەت و باشی.

ي َعلَـيِْهنَّ بِـالَْمْعُروِف ( 338) بەقەرە ِ باۆ ژناا  ەەیە بە ساەر مێردیاانەوڕ ەەر وڕک . َولَُهنَّ ِمثُْل اَّلَّ

 ژنەوڕ. ئەوڕی بۆ مێرد ەەیە بە سەر 

ئەگەر لە خۆ گۆڕان نەیەتە گۆڕێ، باوەڕ ناکرێ کەس بدۆڕێ، خودا ڕێنوێنی عەبـدی زۆر 

ْن َخلََ، لَ ی سووڕەی ڕۆم: 91بە ڕوونی کردووە لەو بارەوە بە هۆی ئایەتی 
َ
م ِمـْن كَوِمْن آیَاتِِه أ

نُفِس 
َ
ْزَواًجا لِتَْس كأ

َ
ًة كنُوا إَِْطَْها وََجَعَل بَيْنَ كْم أ وَدَّ ِ م مَّ لە  ُروَن كـآَلیَات  لَِقـْوم  َيتَفَ  كَورَْْحًَة إِنَّ ِِف َذل

نیشااانەکانی )یەک ااایی و توانااایی و زانااایی و کااارجوانی خااودایە ئەو یاسااایە( ئەوڕیە کە ەەر لە خۆتااا  

و پەنایاندا داسەکنن و ئارام بگر  و خۆشەویس ی و ڕڕح  و  یەەاوجووتی بۆ دروست کردوو  تاکوو لە سا

خس ۆتە نێوان انەوڕ، بەڕاس ی ئا لەوڕدا بەڵاگەی زۆر ەەیە باۆ کەساانێ کە خااوڕنی ەەسات و  بەزڕییشی

  ە .کدڕ یشروور  و دڕکاریش

شتی ئینسانی و ئەساسی ژیانی دنیایی و باری ئەخالقی وا دەبێ سـر بەڵم لە سەر ئەساسی 

دەلەرزێ و مۆرانەی  ز دەبا وڕ و هەڵدەکەوێ، ئەو بناغەی پێکەوە بوونە و هاوسەریەتیە، پایەی د 

و ژیـانی پـێکەوە بـوون دەکەوێـتە نـاو گێژاوەیەکـی  دەخرێتە تێ، کە بارودۆخی خۆشەویستی

نەحەسانەوە و نەحاوانەوە. جا خودای کارزان و کارجوان ئەدێرەدا بـۆوەی ئەو دوو نێـر و مێـیە 

پـس بـووە، بـۆ هاوسەرەکە تا وێستا پێکەوە حاواونەوە و بەڵم ئێستا ڕایەڵ و پۆی حاوانەوە پس

ــان لەو تەنــگ ــان و ڕزگاریی ــاوە بە یاســایەکی عــادڵنە و چــارەی کاری وچەڵەمەیە تەڵقــی دان

چارەسەرانە. ئەگەر مێردەکە خوازیاری ئەوەی بوو تەڵقی دا دەبێ مافی شەرعی خۆی پێ بدا و 

ئەوە ئازادی کا بە خۆشی نەک بە شێوەی دوژمنایەتی. ئەگەر ژنەکە خوازیاری جودابوونەوە بوو 

دەبێ ئەگەر مێردەکە داوای ئەو زەرەر و زیـانەی کە لە کـاتی هێنانیـدا داویەتـی و کێشـاویەتی، 

وەک حەقەمارەیی بێ، ژنەکە بۆی ڕەد دەکاتەوە و ئەگەر مێردەکەش داوای نەکرد و پێویستی پێی 

ا نەبوو، ئەوە الزم ناکا بۆی ڕەد کاتەوە، ئەوجار مێـردەکە بە خۆشـی تەڵقـی بـدا و لێـک جـود

 ببنەوە.

جا ئەوجار ئەو ژنە تەڵق دراوە، هەر لەڕێوە ڕێگـای نەدراوە مێـردی دی بکـاتەوە، بەڵـکە 
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دەبێ بە هۆی عیددە کە یاسایەکی ئایینیە منداڵدانی خـاونێ بێـتەوە بـۆ وەی ئەمـین بـێ لەوەی 

مێـرد دەری تێدا نەماوە، جا پاشان کە پاک بۆوە منداڵدانی ڕێگا ئاواڵەیە بـۆ بەشی مێردی تەڵق

 کردنەوە. ئەو عیددەش خاوەنی یاسایەکی تایبەتییە بە پێی کەیفیەت و چۆنیەتی ژنەکە.

عیددە: ئەو ژنانەی کە تەڵق دەدرێن یا حەیزیان پێدا دێ یا حەیزیان پێدا نـایە، ئەوانەی کە 

حەیزیان پێدا دێ و مێرد چۆتە الیان، دەبـێ سـێ حەیـزان بپێـون واتە خـۆڕاگریکەن تـاکوو بە 

 منداڵدانیان لە مێردی پێشوو پاک دەبێتەوە بەو سێ حەیزە.  تەواوی

ئەو ژنانەی کە حەیزیان پێدا نایە، جا یـا لە بەر پیـری لە حەیـز کەوتـنەوە یـان لەبەر تەمەن 

ی 0الیان سێ مانگە عیددەیان دەبـێ، وەک دە ئـایەتی کەمی حەیزیان پێدا نایە، ئەوە بۆ هەرتک

ِِئ یَ ِْسَن ِمَن الَْمِحـيِض ِمـن نَِسـائِ توو: سووڕەی تەڵقدا دانی بە سەردا ها ْم إِِن اْرتَبْـتُْم كَواللَّ
ن یََضْعَن َْحْلَُهنَّ َومَ 

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ْْحَاِل أ

َ
ْوََلُت اأْل

ُ
ْضَن َوأ ِِئ لَْم ََيِ ْشُهر  َواللَّ

َ
ُتُهنَّ ثََلثَُة أ َ ََيَْعل فَِعدَّ ن َيتَِّ، اّللَّ
ا ْمِرهِ يَُْسً

َ
ُ ِمْن أ ، ئەگەر لە گومانادا  ئەوڕ مااوڕی بوو ئەو ژنانەتا  کە لە ش نی عوزری ژنانە ناەومێد  ٰلَّ

عیددڕکەیا  ساێ ماانگە، و ەەروا ئەوانەی کە تاا ئێسا ا عوزریاا  نەشا ووڕ ئەوانایش ەەر ساێ ماانگە 

ی عیددڕیا . ئەو ژنانەی کە ز  پڕ  ماوڕی عیددڕیا  دانانی منداڵەکەیە. کەسێ لە خودا ترسای باێ، کاار 

   وڕئاسانی دڕگێڕێ خودا.

بەڵم ئەو ژنانەی کە مێردەکانیان دەگەڵیان نەنوستوون القەیان نەکردوون تەڵقیش دەدرێن، 

 ی سووڕەی ئەحزابدا هاتووە: 03ئەوە عیددەیان لە سەر نییە، وەک لە ئایەتی 

 َیَن آَمنُوا إَِذا ن ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ِمنَاِت ُثمَّ َطلَّْقتُ كیَا أ ْْ ـوُهنَّ َفَمـا لَ ْحتُُم الُْم ن َتَمسُّ

َ
ْم كـُموُهنَّ ِمـن َقبْـِل أ

يًل  اًحا ََجِ وَنَها َفَمتُِعوُهنَّ َوَْسُِحوُهنَّ َْسَ ة  َتْعتَدُّ  َعلَيِْهنَّ ِمْن ِعدَّ

ی ئەوانەی ئیام  و بڕواو ەێناوڕ، کاتێ ژنە باوڕڕدارڕکان ا  مارڕ کرد  جا پاێش ئەوڕی ب انە الیاا  ئە

ئێوڕ ەیر مارێکی عیاددڕ ەەڵبژاردن اا  بە ساەر ئەوانەوڕ نیایە، کەواتە حەو و مااری  تەاڵق ا  دانەوڕ ئەوڕ

 خۆیا  بدڕنێ و بە شێوڕیەکی جوانیشیا  وڕڕێ خە . 

و هەروا ئەو ژنانەی کە زگیـان لە مێردیـان پـڕە، عیـددەیان دانـانی زگەکەیـانە هەروەک دە 

 سووڕەی تەڵقدا ئاماژەی وەال کراوە:  0ئایەتی 

 ْوََل
ُ
ن یََضْعَن َْحْلَُهـنَّ َوأ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ْْحَاِل أ

َ
ی دووگیاانن مااوڕی عیاددڕیا  داناانی ئەو ژناانە ُت اأْل

 زگیانە.

خودای تەعاال شوێنی بـۆ ئینسـان دادەنـێ و دادەمەزرێنـێ، بەو شـوێندا چـوونەش دیارە 

ن و نەبـوونی ئەساسەی تەواوبوو  و یاسائەو باوەڕیەتی، جا لە سەر  حەواڵە بە ئینسان و ئیامن و



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

عیددە، حەواڵە بە ژنە چونکە هەر بۆخۆی دەزانێ ماوەی تەواو بـوون و نەبـوونی؛ کەسـی دی 

نایزانێ و ئاگای لە ناو زگی نییە. جا بۆیە خودای مەزن بە الزمی گێڕا لە سەر ژنـان کە بە بـاری 

ەی، وەک لە بوونەوەی لە عیـددە و پـاک نەبـوونەو ڕاستیدا ئیقرار بکەن لەو بارەیەوە، واتە پـاک

ن یَ ی بەقەرە ئیشاڕەی وەال کردووە: 993ئایەتی 
َ
لُّ لَُهنَّ أ رَْحـاِمِهنَّ ْك َوََل ََيِ

َ
 تُْمَن َما َخلََ، اّللُّ ِِف أ

جا  حەیـز بـێ و  ڕڕوا نییە بۆ ئەو ژنانە ئەوڕی کە خودا دڕ ناو منداڵدانیاندا دروس ی کردووڕ بیشارنەوڕ.

بەرگـرییە لەو ژنـانەی کە بە شـەو مێـردەکەی دەێـتە الی و چ منداڵ! ئەو هۆشدار و ئاگـاداریە 

کەچی بۆ بەیانی تەڵقی دەدا. و لە پاش چەن ڕۆژێک هەست بەوەی دەکـا کە زگـی پـڕ بـووە. 

بەڵم دەیشارێتەوە تاکوو زوو بگا بە مێردی دووهەم، ئەو زگەش دەکاتە ئی وی و ڕێگای مێردی 

وێتە ئەسـتۆی ەهـابـۆ الی خـۆی، وەبـاڵەکەی دهەوەڵەکەی دەبەستێ کە تازە بتوانێ وەیگێڕێ 

 خۆی.

وەیــا ئەو ژنە لە خــودا نەترســە بەو الیەدا دەجــووڵێتەوە زگــی پــڕ نیــیە و لە دادگاشــدا تــا 

عیددەکانی بە سەر دەچێ، نەفەقەی بۆ دەبڕدرێتەوە، جـا بـۆ ئەوەی نەفەقەی مانگێـک و زیـاتر 

نەبوومەتەوە. دیارە ئەو تاوانە فێڵ و بستێنێ، عیددەی تەواویش بووە، دەڵێ ئێستا سێ جار پاک 

 دزیەش داوێتە سەر ئەستۆی خۆی.

دراو، جـگە لە تەوەجـوە وەالی خودای خاوەن بەزە دەو عیددەی کە دایناوە بۆ ژنـی تەڵق

بوونەوەی منداڵدانی ژنەکە، ئەو ئـاوڕە بەڕەحامنەشـی داوەتەوە وەالی مێـرد و ژنـی لێـک پاک

پەشیامن بوونەوە، پیاوەکە دەتوانێ و ڕێگای هەیە ژنە بگێڕێتەوە  دابڕاو: واتە هەر کاتێ بۆ یەکرت

ژێر ڕکێفی خۆی، هەروەک خودا ئیشاڕەی تەواوی وەالی ئەو بابەتە کردووە بە هۆی ئەو ئـایەتە 

 ِ َح،ُّ بَِرِدِهنَّ ِِف َذل
َ
َراُدواْ إِْصلًَحا كَوُبُعوَلُُهنَّ أ

َ
دراوڕکانیاا  نەوڕی ژنە تەاڵوامێردڕکانیا  بۆ گێاڕ  إِْن أ

وە دڕ ماوڕی عیددڕدا شایس ە  و باشرت  لە یەکی دیکە، ئەگەر بەڕاس ی بیانهەوێ پاێکەوڕ ژیاا  باکە . 

لال ئەگەر مێرد بیهەوێ دەو گێڕانەوەیەدا ژنەکەی تووشی داو و تەڵەیەک بکا بە هەر الیەکـدا، ئی

وەبـاڵی تـاوانێکی قـورس ئەو مێردە ناتەواوە خۆی تووشی تەڵە و تاوانی دنیا و ئاخرەت دەکـا، 

داوێتە ئەستۆی خۆی، هەروەک خـودای تەعـاال ئیشـاڕەی وەال فەرمـووە بە وەسـیلەی ئـایەتی 

ِ ـوُهنَّ ِض كَوََل ُتْمِس ی بەقەرە: 991 َْعتَُدواْ َوَمن َيْفَعْل َذل ەێننەوڕ باۆ مەیا  َفَقْد َظلََم َنْفَسهُ  كَراًرا لَّ

گوماا  درێژی بۆ سەر ماریا ، ەەرکەس کاری ئااوا بکاات بێتئەوڕی تووشی زڕرڕر و زیا  بکە  بە دڕس

  س ەم لە خۆی دڕکات.
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َولِلرَِجـاِل دەو ئایەتەدا ڕازێک هەیە زۆر بەرچاوە بۆ ئاوڕ وەسـەر دانەوە دەبـێ. ئـایەتەکە 
ایەیەک هەیە، واتە بۆ ئەو پیاوانەی ژنەکانیان تەڵق داوە پلە و پ يمٌ كَعلَيِْهنَّ َدرََجٌة َواّللُّ َعِزيٌز َح 

پلەکەش ئەوەیە: پیاوەکە دەتوانێ تـا ژنەکەی عیـددەی بە سـەر  ئەو پلە و پایە بۆ ژنەکانیان نییە.

نەچووە، پەشیامن بێـتەوە و ژنەکەی ببـاتەوە، بەڵم ئەو پـلە بـۆ ژنەکە نیـیە، واتە ژنەکە هەچەن 

 پەشیامنیش بێتەوە بۆ مێردەکەی، ناتوانێ خۆی لێ جووت کاتەوە.

زانەکان بۆ ئەو دەرەجەیە ئـاوا دەچـن پیـاو بە تێکڕایـی لە هەمـوو ە عام قورئانئەگەرچی ب

 بە سەر ژنانیاندا هەیە. ساالری بواران

ئەگەر بێتوو ئیدیعای سەروەری و ساالری لەسەر دەراوێین، و یا سـەروەری و سـاالری لە 

رەت هـیچ فبا ئـاسەر ئەساسی ویژدان و ویقار و مرۆیی بێ، ئەو مافەی ئاینی ئاسامنی داوێتی 

ئایین و یاسایەک نەیداوەتێ. ئەوەی ئاوا نەزانێ، ئایینی ئیسالم و ئاخرەت و حەیـاتی ئافرەتـانی 

هەڵنەسەنگاندووە. دە تەکلیفاتی ئایینیدا ژن چی لە پیاو کەمرتە بە جوز دەبارەی کەیفیەتی لەشدا 

یـا  ؟ە و نەتەوە فرۆشـەنەبێ وەک حەیز و ... و دەبارەی نامووس و ویژداندا ژنە نیشتامن فرۆش

پیــاو؟ ژنە دنیــا وێــرانکەرە یــا پیــاو؟ دەبــارەی نەفــس و هەوادا تــا نێــرەکە نەیجــووڵێنێتەوە ئەو 

 .و  زگدڕە یا پیاو؟ بە هەر حاڵ دەبێ ئەو قەزاوەتە بدرێتە دەستی قورئان سەربڕ ەناجووڵێتەوە، ژن

 نێر بۆچی لە مێ ژووراترە؟

َولِلرَِجـاِل رئان بە تایبەتی ئیامم فەخری ڕازی وەسەر انی قو سـر دووبارە ئاوڕدانەوەی موفە
 :َعلَيِْهنَّ َدرََجةٌ 

ەوە هەیە. انبە سەر ئافرەتبەرزی زانایان بە زۆری هاودەنگ و کۆدەنگن لەسەر ئەوەی: پیاو 

دەبێ بۆی بگەڕێین تاکوو بـزانین و  ی هەیەئەمام ئەو زێدە پلە و پایەیەی پیاو بە سەر ئافرەتانەوە

رێ لە کام ڕێگەوەیە؟ ئایا لە بـابەت ئەخـالقەوەیە؟ یـا لە بـابەت ئـایینەوەیە؟ یـا لە بـارەی بزاند

نامووسەوەیە؟ یا لە ژیانەوەیە؟ یا لە بارەی کۆمەڵیەتی و نەتەوایەتی و نیشـتامن پەرسـتیەوەیە؟ 

 نیشان دەکەین:چەن خاڵی بابەت لەو بارەوە دەس

واتە نێـرینە هێـز و  (ٌل بَـیُِّن الر ْجلَـِة: اَْي الُقـوَّ،ِ رَجـ. دە یاسا و قانوونی لوغاتی عەرەبدا )1

ــاترە بە پێــی  ــنە زی ــدا لە مێیی شت و فیــرتەت، ئەوەش ســـر خــۆڕاگری و بەربەرەکــانی دە کاران

دەگەڕێتەوە بۆ الی ئەوەی کە باری نەفەقە و خەر  و بەجێ هێنـانی دۆخـی ژیـان بە ئەسـتۆی 
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خۆڕاگری بۆ دیفاع لە ئایین و خاک و ئاو و نیشـتامن اوە. و هەروا هێز و سـر نێرینەکەوە هەڵوە

بە زۆر لە ئەستۆی نێرینەیە. دەتوانین ب ێین ئەوانەن هۆی فەزڵی نێرینە بەسـەر مێـدا. ئەگەر ورد 

 ی نیساء شاهیدە لەسەر ئەو داوایە، سەیری کە:21سەنگێنین ئایەتی لێکی دەینەوە و هەڵی

َ ( 25)نیساء  ََ اُموَن  ْمَوالِِهْم الرَِجاُل قَوَّ
َ
نَفُقواْ ِمْن أ

َ
َ َبْعض  َوبَِما أ ََ َل اّللُّ َبْعَضُهْم   النَِساء بَِما فَضَّ

ـ ُِ ِْ بَِما َحِفَظ اّللُّ َواللَِّ  ََّتَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْه اِلَاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِلَْغيْ ُروُهّنَ  فَالصَّ
بُ  ِِ َواْْضِ َطْعنَكْم فََل َتبُْغواْ َعلَيِْهنَّ َسِبيًل إِنَّ اّللَّ اكَن َعِلياا كِبرًياِِف الَْمَضاِج

َ
 . وُهنَّ فَإِْن أ

پیاوا  چاوڕدێر و سەرپەرش ی ژنانن، چونکە خودا ەەندێکی بە سەر ەەندێکی تاردا بەرز کاردۆتەوڕ، 

نی چاک وپااک ئەو ژناانە  کە بە ەۆی ئەوڕوڕ کە پیاوا  لەماڵ و دارایی خۆیا  خەرج دڕکە ، کەواتە ژنا

رەرمانبەرداری خودا و پارێزڕری حەیا و نامووسی خۆیانن و ئی ماڵ و سامانی مێردیا  بن، ئەوڕش بە ەۆی 

ئەوڕوڕیە کە خودا ماری پارازتوو ، ئەو ژنانەش کە لێیا  دڕترسێن نارەرمانی بکە ، ئامۆژگارییاا  باکە  

ا ئەگەر چااک باوو  و بە قساەیا  کارد ، ئەوجاار ئازاریاا  و جێگایا  لێ جیا بکەنەوڕ، لێشیا  بدڕ ، جا

 مەدڕ ، ەیر گومانی تێدا نییە، خودا زۆر بەرز و مەزنە.

لە سەراپای ئەو ئایەتە پیرۆزە، ئەوە دەدرەوشێتەوە و خـۆ دەنـوێنێ کە مەرزی پـلە و پـایەی 

ی هـاوژینی و پیاو بە سـەر ژنـدا هەیە، ئەمـا ئەو پـلە بەرزیە ئـی ئیـدارە کردنـی ژیـان و نیزامـ

خێزانەتییە، ئەو کۆڵ و بارەش بۆیە خراوەتە سەر شـانی پیـاو، خـودای بـانی سـەر لە سـەرتای 

خیلقەتەوە نێرینەکەی بە هۆی زێدە پێ بەخشینی بەراوەرد و هەستەی شعوور، ئەو کۆڵ و بارەی 

خستۆتە سەر ملی، چونکە ئافرەت نیعمەتێکـی نـازک و تەسـک و تەمیـزە ئەگەر زۆر تخـوون 

ەڵگای کرێ ئەو نازک و تەسکیەی دەکەوێتە ژپێر تیری تیرئەندازان و بەردێ. بۆیە دەبێ پیاو کۆم

ــاکوو ئەو ژنە دەو کــارانە  ــارەیی و جلــک و خــۆراک و خــانوو وەئەســتۆ گــرێ ت خەرجــی م

بەنـدوبار. ئـافرەت وەک جەواهیراتێکـی بەقـیمەتە تێهەڵنەگلێ و بکەوێتە دەستی ڕاوکەرانی بێ

توندی و خۆشەویستانە لە ناو سـندووقی پـۆڵدا قـایم کـرێ. ئەدێـرەدایە  دەبێ زۆر بە چاک و

چونکە مێرد ئەو بـارانەی خـراوەتە سـەر شـان و بـارێکی قـورس و گرانیشـن پێغەمـبەر گۆیـا 

فەرموویەتی: ئەگەر ئەمن ڕێم پێ درابایە، مبکوتایە لە غەیری خودا سوژدە دەبێ ببێ دەمکوت 

 ان و بە ویقار.دبە ویژ  یدەبێ ژن سوژدە ببا بۆ مێردی مرۆ 

حجـة »و هەروا بە پێی فەرموودەی )صحیح و مسلم( لە جابرڕا گۆیا پێغەمبەر دە خوتبەی 

ــوداع ــانەت «ال ــانیش کە لە الیەن خــوداوە بە ئەم ــکەن و ژن ــوا ب دا فەرمــوویەتی: لە خــودا تەق

 ن.خزمەتکار بە ئێوەی پیاو سپێردراون، ئاگاداریان بکەن بە شێوەی چاک و پاک و جوا
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دووبارە هەدەف و مانـا دەو زەوجـیەتەدا چیـیە؟ واژەی زەوج جـووتی لە سـەر ئەساسـی: 

سووکنایی بە یەک هاتن و ئولفەت و دۆستایەتی، لەززەت لێک وەرگـرتن و داڕشـتنی بنـاغەی 

ــابەتی  ــا هەر وەک ژن لە ب ــەراکەتییە، ج ــردا ش ــوان ژن و مێ ــووی ئەوانە لە نێ ــەب و هەم نەس

ری بەجێ هێنانی مافی پیـاوەکەیە، پیـاوەکەش عـۆدەداری بەجـێ حوقووقاتی شەرعی عۆدەدا

مـارەیی و جیاتی لە مێردەکەی یەتە سەر شانی ستووهێنانی ئەو مافانەیە کە شەرع بۆ ژنەکەی خ

 خەو و حەسانەوە و پارێزگاری ئەو ژنە و مافی ئەو.نەفەقە و جلک و جێ

 غالب ،ید سنت و بر صاحبدالن  گفت پیغمب کە ز بر عاقالن

 ندسـر زانکە ایشان تند و بس خیرە  باز بر زن جاهالن غالب شوند

. پێغەمبەر فەرموویەتی:   مانای دوو شێعرەکانە.إنَُّهنَّ یَْغلِنْبَ العاِقَل و الجاِهُل یَْغلِبُُهنَّ

 خزمەتکارتانن. فإنَُّهنَّ ِعنَدکُم عنواٌن. واته ژنانپێغەمبەر: 

  ن کۆیلەیە؟

َولِلرَِجاِل َعلَـيِْهنَّ ی بەقەرەوە 338ەنگاندنی دوو ئایەتەکـانی لە سەر بەرجەوەندی و هەڵس
َ النَِساءی نیساء 21و  َدرََجةٌ  ََ اُموَن  بە واقعی هەسـت بەوە دەکـرێ کە پیـاو لەو  الرَِجاُل قَوَّ

شتەیە، لە ئـافرەت لەو ســر بارەوە کە پیاوە، واتە: خاوەنی ئەو سـیچم و بـیچمەیە و دارای ئەو 

کە ئافرەتە واتە نیعمەتێکی ناسک و تەسک و زوو زەربە پەزیرە، نیشانە و هەدەفـی تیـری  بارەوە

چاوبــازان و ڕاوکەرانە، پیــاوەکە دەرەجە و پــلەی بەرزتــرە. واتە ســەخت و قــایم و قــۆڵرتە و لە 

نیشانەی تیربازان بەدوورە، ئەرکی خول و سوڕ پێدانی بـاری دنیـای کـۆمەڵیەتی و دیفـاعی و 

ەرکی باری ئیتـاعە لە مێـرد و ئەمانەتـداری مـاڵ و ئی دنیای زیاتر لە ئەستۆ خراوە و هەروا بەزم

 سامان و داو و باوی ناو ماڵ و خێزان پرت دە ئەستۆی ژن خراوە.

ت بابەتدا شئەمام وەک لە گۆشەیەک لە گۆشەکانی شەرع و دابی ئاییندا چاو دەکرێ لە هە

 ەکان:پلەی نێر ڕەسەر پلەی مێ خراوە، ئەوەش بابەت

 . ئەق : گۆیا دەبێ پیاو ئاق رت بێ لە ژن، بەڵم نەهەموو پیاوێک لە هەموو ژنێک.9

. دیە واتە خوێنی ژن: گۆیا زانایانی شەرع کوتوویانە خوێنی پیاو لە ئی ژن زیاترە گەرچی 3

قورئان ئەوە بە سەڕاحەت ناڵێ و نەبیندراوە. تا کوێ وایە سەرم لێ دەرنـاچێ، چـونکە قورئـان 

نَّ اَلَّْفـَب بِـاَلَّْفِب یا  (32)مائدە:  ...َمن َقتََل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفب  ەرموویەتی: هەر ف
َ
 (25)مائادە:  ...أ
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َعلَيْ ك َْ ئەو ئایەتـانە لێیـان چـاو نـاکرێ کە خـوێنی ژن  (.141)بق:ە:  ُم الِْقَصاُ  ِِف الَْقتَْل كِت

 کەمرت بێ لە ئی پیاو، شەرعیه دیارە سەروەرە.

یرات )کەلەپوور(: ژن نیوەی پیاوی بۆ دانراوە لە ماڵی بابی، دەبـێ نیـوەکەی دیـکە لە . م2

 ماڵە مێرد وەرگرێ. یا دەڵێن پیاوەکە ئەرکی ژیانی لە سەرە، ئەو زیادیە ئی ئەوەیە.

. ئیاممەت: ژن ڕێی نەدراوە ئیاممەت بکا بۆ پیاوان. ئەوەش وا بزانم لە بەر بـێ لیـاقەتی 1

 بەر بزۆزی پیاو بێ. ژن نەبێ، بەڵکە لە

ــاتوانێ ئەو کــارە دەگەڵ 5 . پیــاو دەتــوانێ ژن بە ســەر ژن بێنــێ یــا کەنیــزەک، بەڵم ژن ن

 مێردەکەی بکا، پیاوێکی دی بێنێ بیکاتە ڕەفیقی مێردەکەی.

. دیارە پیاو دە میراتدا بەشەکەی دوو بەرابەری ئافرەتانە، ئەوەشامن دە بەندی سـێدا بـاس 9

 کرد.

 ێتەڵق دانی ژنی هەیە هەرکات بیهەوێ، یا بـۆ الی خـۆی وەرگێـڕێ کـات. پیاو توانای 7

تەڵقی دا، بەو شەرتە دە عیددەدا بێ و تەواو نەبووبێ. عیددەکەی بەبێ ئیجـازەی ژن، بەڵم ژنە 

تەڵق دراوەکە ڕێگای نییە خۆ بخاتەوە ژێر ڕکێفـی مێـردەکەی بە وازی خـۆی و یـا ڕجـووع بە 

 ونی عیددەکەی.خۆی بکاتەوە پاش بە سەر چو 

. دە تاڵن و غەنیمەتدا بەشی پیاو زیـاترە لە بەشـی ژن، وا دەردەکەوێ دە شـەڕ و هەرادا 8

 باری پیاو گرانرت و سەخترت بێ لە ئی ژن.

جا بە پێی ئەو هەشت بابەتە بەرچاوانە، ئەگەر بکوترێ ئافرەت کـۆیلە و عـاجزی دەسـتی 

و هەشت خـاڵنە زاهیـری قەزیـیەن، نیازیـان بە پیاوە، ڕەنگە ئەوە بە عەیب نەگیردرێ، ئەمام ئە

لێکۆڵینەوەیەکی ژیرانە و ئاقاڵنە هەیە تـاکوو دەگەیـنە ئەو نەتـیجەیە کە دە هـیچ کـوێی ئـایینی 

پیرۆزی ئیسالمدا زوڵم لە ئافرەت نەکراوە. بۆچی؟ ئافرەتیه و پیاویه خەلیفەی سەر زەوین بە 

 بەقەرە: 20پێی ئایەتی 

 ِ رِْض َخِليَفةً َوإِْذ قَاَل َربُّك ل
َ
بیر خۆت وڕخە ئەی پێغەمابەر! ئەو کااتەی  لَْمَلئِكِة إِِِّن َجاِعٌل ِِف األ

دیارە خودا فەرمووی جێنشین خودا کوتی بە ررش ەکانی: ئەمن لەو سەر زڕوییەدا جێنشینێک دادڕناێ . 

ژن و چ فەرموو ژن! بەڵکە ئینسانی مەبەسـتە دێـرەدا چ وەک ئینسان بێ، نەیفەرموو پیاو! نەشی

 پیاو.

تەنانەت ئەوڕۆ لە دنیای ڕۆژئاوا ئافرەتی بە مەوجوودێکی الواز و سـووک چـاو لێـدەکەن 
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لەبەرێکیـان بە ئەنـدازەی بەڵکە ئەو ئایین و یاسا ئاسامنیانەی کە مافی هەموو بـوونەوەر و گیان

کە وگـۆڵێکی بـێ بـۆ کـردنەوەی هەمـوو گرێەشەئن و لێهاتوویی خۆیان بۆ دابین و داناون، د

دەرکی دەکەین کۆسپی بەر دڵن و بۆن هەڵنادرێن و نایزانین. ڕوو دە یاسای قورئان و سـوننەتی 

و هەست و شعووری پـڕ لە کەرامەتـی کەیـن نەک ئەقڵـی خودپەسـندان و  پێغەمبەرڕاستی 

ئاسامنی. بـۆ زێـدە زانـین لەو بـارەوە بـڕوانە لە تەفسـیرەکانی: غەیرە ژیری بێ بیری یاساکانی 

 ونیر، تبیین الفرقان، قرطبی، روح املعانی و...کەبیر، م

 بۆچوونی شێخ محەمەد عەبدە لە سەر ژن دە یاسای ئیسالمدا

عەبدەی خودالێخۆشبوو بازی  ئەو فەرموودە زێڕینەی شێخ محەمەددڵم ئیجازەی پێ نەدام 

ورمەت و حــبە ســەردا بــاوێم کە لەمەڕ ئــافرەت و ئــایینی ئیســالمدا فەرمــوویەتی: ئەو ڕێــز و 

پایەبەرزیەی کە ئایینی ئیسالم بە ئافرەتی بەخشیوە دە هیچ ئایین و دینێکی دیـدا چـاو نـاکرێ و 

یامن بە سـەردا لێـدەدا بە نازهیچ گەلێک تا ئەمڕۆ پێی نەگەیوە. وڵتانی ئەورووپا ئەوڕۆ کە شـا

لەیەی کە ئـاینی ئیسـالم بەخشـیویەتی بە پـ خەیاڵی خۆی هێشـتا پـلەی ژن لە ناویانـا زۆر لەو

او هێندی دەوڵەتانا ژن بە بـێ ڕازی بـوونی مێـردی نـاتوانێ نافرەت نزمرتە، چونکە ئێستاش لە ئ

 دەس بەرێتە دارایی خۆیەوە.

کەوتـوو بە تەڵقـی دراو یا بڵێـین تەڵقدە ئایەتەکانی پێشوودا باسی ئەوەی کرا ژنی تەڵق

ەوە واتە وەیگێڕێ بـۆ الی ڕەجعی )واتە بیالعەوەز( مێرد دەتوانێ دە عیددەیدا ڕجووعی پێ بکات

حەڵڵی خۆی، ژن ڕازی بێ یا نـاڕازی. بەڵم ئەو هێنـانەوەی ژنەکە لە سـەر سـەڵح و خێـر و 

 دانی ژنەکە بێ.خۆشی بێ، نەک لە ڕێگای فێڵ و کەڵەک

ئەوجار کاتی ئەوەی هاتووە بزاندرێ مێرد تا چەند جار ڕێگای ئەوەی هەیە هەر تەڵقـی دا 

ر ئەو ڕێگا و دەرووە ئاواڵە بێ بۆ مێرد، ئی وا هەیە ژن ناناسێ و نازانێ و وەیگێڕێ، چونکە ئەگە

ی فەرمـوووە، ژن دەخـاتە نـاو تەڵە و داوەوە واتە نە بۆخـۆی چیاسای دین لە مەڕ ژن و مێرددا 

مافی ژن و مێردایەتی دەداتێ و نە ڕێی دەدا چارەی خۆی چارە کا، واتە مێردێکی دیکە بکا. جـا 

بازییەی دەگەڵ ژن ئەنجام بدا و بەڕێوەی بەرێ، خـودای نەتوانێ ئەو کەڵەک لە بەر ئەوەی مێرد

پارێزەری مافی خاوەن مافان هات دار و لەلەی لەو بـارەوە دامەزرانـدووە و دیـاری کـردووە بە 

دانی ژن دوو کەڕەتانە، واتە مێـرد تـا دوو ئاگاداری دا بە ئینسان کە تەڵق 993وەسیلەی ئایەتی 

ی تەڵق کەوتوو وەگێڕێ بۆ الی خۆی. جا یا بە شێوەی ڕجووع واتە بێ مـارە کەڕەتان ژنی خۆ 
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دان و کەوتـنە بـۆ گـاڵتە و کردنەوە یا بەشێوەی مارە کـردنەوە. ئەوەش بەو مەرجە کە ئەو تەڵق

گەمە بە ژن و بە ئایینی ئیسالم نەبـێ وەک قومـار، قومـارێی پـێ بکـا، بەڵـکە بەهەڵە بـێ و یـا 

ەخالقی بێ. جـا لە پـاش ئەو دوو کەڕەتە خـۆ وەخـۆ گـرێ واتە دەگەڵ شێواوی و بابەتێکی ئ

ژیان بکا. و یا بە یەکجاری ئـازادی کـا. دەنـا ئەگەر ئەو  یخێزانی بە خۆشی و بە لەباری دەگەڵ

دانە بکاتە سێ کەڕەت ڕێگای حەڵڵ بوونەوەی ئەو ژنەی لێ دەبەسـرتێ، مەگەر ئەو ژنە تەڵق

بۆوەشی نەکا تاکوو بۆ مێردەکەی پێشێی خۆی حەڵڵ وەکا  بە خۆشی خۆی مێردی دیکە بکا و

بەڵکە بۆ هەمیشەی بکا وەک جاری هەوەڵ چۆن بۆ یەکجاری و هەمیشەی مێـرد کـردووە. جـا 

ئەودەم ئەگەر وا هەڵکەوت دەگەڵ ئەو مێردەی دوایەش لێک ترازان و جیـا بـوونەوە، جـا چ بە 

 ێرد کردن بە مێردەکەی هەوەڵی. دان، ڕێگا دەکرێتەوە بۆ ممردن بوو یا بە تەڵق
 

 بۆ وەی بە باشی تێبگەن لەو بارەوە: 993ئەوجار دەچینە خزمەت ئایەتی 
 229ئایەتی 

َسا( 221) تَاِن فَإِمم ُْ َمرَّ الَ َسـاٍن َوالَ َُيِـُل لَ  كالطَّ يٌح بِإِحم ِ وم شَسم
َ
ٌٍ أ ُرو ـا كـبَِمعم ُخـُذوام ِممَّ

م
ن تََ
َ
مم أ

يمًئا إِ  ََ الَّ یُِقيَمـا ُحـُدوَد اهّلِل فَـالَ ُجَنـاَح آتَيمُتُموُهنَّ 
َ
ُتمم أ الَّ یُِقيَما ُحُدوَد اهّلِل فَإِنم ِخفم

َ
ن َُيَافَا أ

َ
الَّ أ

ْم بِِه تِلم  َتَد َتـُدوَها َوَمـن َيَتَعـدَّ ُحـُدوَد اهّلِل فَ  كَعلَيمِهَما فِيَما افم ولَــئَِك ُحُدوُد اهّلِل فاَلَ َتعم
ُ
ُهـُم  َ

الُِمونَ   الظَّ
تاکوو دوو کەڕەتانە، جا دوای ئەو کەڕەتانە یا هاتنەوە و بە خۆشی پێکەوە ژیاانە، یاا  دانتەاڵق

سێهەم کەڕەت بە خۆشی تەاڵق دان و دەست لێک بەردانە. ئەو مارەییەی بۆ ژنەکانتاان بڕیاار 

دراوە ڕەوا نییە هیچی لاێ هەڵگا نەوە، کاتێاک نەباێ کە ژن و مێا د بسسان لەوە کە نااتوانن 

، ئەکەر ئێوە ت سان ئەو دووانە ناتوانن سنووری خودا بپارێزن بپارێزننی خودا سنووری یاساکا

ئیس ئەو کاتە هیچ کامیان تاوانیان لە سەر نییە لەو بارەوە، ئەکەر ئاف ەتەکە ویساتی خاۆی لە 

مێ دەکەی ڕزکار کا و مارەییەکەی و یا هەنادێکی یاا شاتێکی تا  بادا، ئەو یاساایە سانووری 

کوماان ە مەبەزێنن، ئەوەی ئەو سانوورە ببەزێناێ کە سانووری خاودایە، بێخودایە. ئەو سنوور 

 ئەوانە ستەمکارن.

 تەاڵق چەند کەڕەتە؟

 ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر تەاڵق )جیابوونەوەی پیاو لە ژن(:

وونی سەرەتای دامەزراندن و پێکهێنانی خانووی ژیانی پێکەوە بلە هەروەک ژن مارە کردن 

دنیایە و پڕ لە هیوا و ئارەزووی تەشکیلی دنیای کـامڕانی و بەختەوەریـیە تەڵقـیش دوایـی پـێ 
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هێنان و وێران کردن و تێک ڕووخانی ئەو خانووەیە و بە بادا دانی ئەو هەموو خەلە و خەرمـانە 

 خۆران. ئاوات و ئارەزوو و هیوایەیە. وای بە حاڵی تەڵق

رەیی، یا بڵێین جیابوونەوەی مێرد لە ژنێ. ئەو جیابوونەوەش تەڵق واتە کردنەوەی گرێی ما

لە شــەرایەتی بــێ عیوەزیــد و بــێ ســێ کەڕەتیــدا دەتــوانێ مــرد دەو دوو دەفــعەیەدا پــێش بە 

سەرچوونی عیددە، ژنەکەی وەگێڕێ بۆ الی خۆی، ژنەکە پێی خۆش بێ یا پێـی نـاخۆش بـێ. 

بزانـرێ: ژنـی جـیامع دەگەڵ کـراو سـێ ێ و سـر دیارە عیددەش چونکە هاتە کایەوە، دەبێ بنا

حەیزە ئەگەر خاوەن حەیز بێ، دەنا ئەگەر لە حەیز وەستابێتەوە، دەبێ سێ مانگ بێ، وەیـا هەر 

 حەیزی نەدیبێ هەر دەبێ سێ مانگ بێ.

ــرێیەکەی  ــاکەوێ و گ ــێ، ن ــار نەب تەڵق ئەگەر بە شــاهیدی دوو شــاهیدی خــاوەن ئیعتب

هەر دەیخۆن و بێ شاهید و ئاگاداری ژن لە جێی خـۆی  هەڵناوەشێتەوە. ئەوانەی لێر و لەوێش

 باسی لێوە دەکەین.

چاوەترین چاوەی ئیسالم و شەرعی ئیسالم قورئانی کەریمە، کە بە ڕوونـی و ئاشـکرایی و 

کەڕەتـی لێـک جیـا و  دووغەیرە قابیـل پـێچ و پەنـا و بەوالوالدا بردنـدا دەفەرمـوێ: تەڵق دە 

نج بـدەیە ســر ێ، ئەگەر لە باری فەرهەنگـی قورئـان و لۆغـات نێوانداردا واقیُ دەبێ دەشتە ج

کە تەڵق دەبێ دە سێ کاتی جیاجیادا بێ، سەیری ئـایەتەکە  یی بەقەرە، دەیسەملێن993ئایەتی 

تَاِن فَإِْمَسابکەین:  َلُق َمرَّ يٌح بِإِْحَسان   كاللَّ ْو تََْسِ
َ
  بَِمْعُروف  أ

ە. ئایە )مرّتان( بە مانای دەفعەتان و کەڕەتانە؟ یا بە ئەوەی دێرەدا جێی باسی ئێمەیە )مرّتان(

ێش یـا سـمانای عەدەدانە؟ شک دەوەیدا نییە کە بە مانای کەڕەتـانە، واتە دوو کەڕەت. کەڕەتـی 

يٌح بِإِْحَسان  ) یا (بَِمْعُروف   كإِْمَسا) ( یانی مانەوەی بەخێر و خۆشـی و یـا ئـازادی بە چـاکە. تََْسِ

ەربەخۆی خاوەن سنووری دەوێ، بەو پێیە کەسـێک بڵـێ هەرسـێک کەوایە تەڵق سێ کاتی س

جێ، یەک تەڵقی ڕەجعی دکەوێ. چونکە بە یاسـا و دابـی تەڵقم کەوێ، یەک کەڕەت و یەک

)اسامء العدد( کە سەالسەیە، ئەگەر بـۆ ئیسـمی مەعنایـان وەخـوێنی، وەک تەڵق بـێ، وە یـا 

ــلە( بــێ، ئەوە ه ــه االّ ال ــا )ال ال ــلە( ی ــتە ژمــار. ئەگەر )ســبحان ال ەر بە یەک دەژمێــردرێ و دێ

)اسامءالعدد(یش بـۆ ئیسـمی زات وەخوێنـدرێن وەک قەڵەم، کتێـب، مەڕ، بـزن، گـا، ئەوە بە 

بـێ، بەو ئەنـدازە دێـتە حیسـاب و ژمـار. منـوونە:  0، 9، 9، 1جا  یە،ئەندازەی )اسم العدد( کە

ەر سـێ مەڕەکە فرۆشـی دێ؛ گومـان هکابرایەک بڵێ هەر سێک مەڕم بە تۆ دا یا فرۆشـت، بێ
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ئەمام ئەگەر بڵێ هەزار جار )ال الە االّ اللە( یان )سبحان اللە(، هەر بە یەک )ال الـه اال اللـه( و 

 یەک )سبحان اللە( دێتە ژمار.

تەڵقیش لە سـەر ئەو ئەساسـە، چـونکە لەفـزی تەڵق ئیسـمی زات نـیە، بەڵـکە ئیسـمی 

بە بەراوەرد بـێ بڵـێ: هەر سـێ تەڵقـم کەوێ، ئەوە  ماعنایە. ئەگەر کابرایەک الپرەسەن بێ، یا

ئەگەر ئینساف بە کار بەری، یەک تەڵقی ڕەجعی دەکەوێ. ئەگەر هات و لەو لەغـوەی خـۆی 

پەشیامن بۆوە دەتوانێ تا ژنەکەی عیـددەی بە سـەر نەچـووە ڕجـووعی پـێ بکـاتەوە. تـا دوو 

ە لەغـوی ڕجـووع بە ژنەکەی کەڕەتان دەتوانێ پـێش تەواو بـوونی عیـددە، مێـردی پەشـیامن ل

بکاتەوە، ژنەکە پێی خۆش بێ یان پێی ناخۆش بێ. بەڵم کە هـاتوو مێـرد ئەو کـارەی نەکـرد و 

وازی لێ بێ سەرلەنوێ بە یاسا و دابی مارە کردن مارەی بکـاتەوە، بەڵم لە پـاش سـێ کەڕەت 

کـا و ئـازاد نەبـێ ناتوانێ تازە، چونکە ئەو ژنە تازە تـاکوو مێردێکـی دیـکە بە دابـی شـەرعی نە

لەویش، لەو مێردەی هەوەڵی حەڵڵ نابێتەوە و مارەی لێی نـایەتەوە. وابـزانم ئەوەش تـۆڵە بـێ 

 لێیان بکرێتەوە.

و ئەبووبەکردا و بەشێکیش لە خەالفەتی  پێغەمبەردە حەدیسدا هاتووە کە دە زەمانی 

م بەشێک لە شەڕکەرانی عومەردا سێ تەڵق بە یەکجار و یەک لەفز، یەک تەڵق ژمێردراوە. بەڵ 

ئیسالم کە ئارەزوومەندی بەرباڵوی ئایینی ئیسالم بوون و هەروا ئارەزوومەندی ژنانی پاک و 

خاوێنی کاتی شەڕ و هەرای پیرۆزی یەک لە دووی یەکی ئیسالم بوون، ژنانی خۆشیان تا لە ژێر 

وگۆڕ کردنی ژنەکانیان اڵڕکێفیاندا بان ڕێی مارە کردنی ئەو ژنانەیان پێ نەدەدان، ناچارەن بۆ ئ

بەو ژنە زۆرانەی کاتی شەڕ، بەپەلە و بەتاڵووکە ئەو مۆڵەتە سێ کاتیەی شەرع بۆی دانابوون 

بەزاندیانن و خۆی گەیاندە یەک کەڕەت تەڵق کەوتنی تەواو. حەزرەتی عومەریش بە پێی کات 

ند و شەڕ کەم بۆوە . بەڵم کاتێ پیرۆزی ئیسالم پەرەی ستابێدەنگی لێ کرد چاوپۆشی لێ کردن

 حەزرەتی عومەر یاسای تەڵقی وەک خۆی سێ کاتە لێ کردەوە.

بکـر و سـنتین مـن عباس: قال کان الطالُق علی عهد رسـول اللـه و ابیَعن ابنحەدیس: 

خالفة عمر الثالث واحد،. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیه 

 لیِْهم فأمضاُگ َعلَیِهم. رواُگ احمد و مسلم و ابوداود.اناٌ، لَ لَْو اَمضیناُگ ع

خـواردن بە یەکجـار، دە هەمـوو دەورو  زەمـان و کـاتی یەک تەڵق کەوتن، دە سێ تەڵق

لێهاتوو زانـای بـوون و هەن، بـۆ منـوونە  مێژووی شەرعی ئیسالمدا هەوادار و تەرەفداری زۆر
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 ئاماژە وەالی هەندێکیان دەکەین:

ن ئەشعەری ئیاممی ئەهلی سوننەت و جەماعەت دە ناو کتێبی بەئەرزشی شێخ ئەبولحەسە

خۆیدا )مقاالت االسالمی( لەو بارەوە نووسیویەتی و فەرموویەتی: )َو قاَل القـائلوَن إذا طلََّقهـا 

 (183، ل 2)جثالثاى کانْت واحد،ى( 

ق مرّتان(دا سـێ ئیامم فەخری ڕازی دە تەفسیری کەبیردا دە پاڵ بەیانی مانای ئایەتی )الطال 

فَثَبَت أّن ه گ کەڕەتی بوونی تەڵقی بە شێوەیەکی ڕون و جوان قبووڵی کردووە و فەرموویەتی: )

اآلیة دالٌّة علی اْلمر بتفریق الطلقات و علی الشدید   ذلک االثر و املبالغة فیه، ثُّم القـائلوَن 

من علامء ال ین انَُّه لَْو طَلََّقها اثنیِن او به ا القول اختَلَفوا علی قَولیِن )االول: و هو اختیار کثیر 

ُُ االّ الواحدُ، و ه ا القوُل ُهَو اال قیُس الن النَّهَي یَُدل  علی اشتامِل املنهيِّ َعنُْه علی  ثالثاى ال یََق

ُه غیـُر جـائز   مفسد، راجحة و القوُل بالقوع َسعٌي   ادخاِل تلک املفسـدِ، فـی الوجـود و انَـّ

 (.ْن یَحُکَم ِبَعِدِم الُوقوعِ فََوَجَب اَ 

 خری ڕازی لە سەر )الطالق مرّتان(ئاوڕدانەوە وەسەر نەزەری ئیامم فە

ەکان لە بارەی ئەو ئـایەتەی ڕا و بۆچـوونی جوداجودایـان هەیە. لەو بـارەوە ئایـا سـر موفە

رجعیە(  جوملەی )الطالق مرّتان( سەربەخۆیە )مبتداء( واتە ئاوڕدانەوە نییە بۆ پێشەکە کە )طالق

و یا ئەو ئایەتە سەربەخۆ نییە )مبتداء( نیـیە بەڵـکە ئـاوڕدانەوەیە وەالی پێشـێ، وا مەڕبـووتە بە 

تەڵقی ڕەجعی. ئەودەم لە سەر قسەی دوایە مانای ئایەتەکە ئەوە دەبـێ: )تەڵقـی ڕەجعـی دوو 

 کەڕەتە(.

ان( جـوملەیەکی زانەکان نەزەریان وایە کە جوملەی )الطالق مرّتئەمام بەشی زۆری قورئان

سەربەخۆیە واتە بە قەولی عیلمـی، مـوبتەدایە و ئـاوڕدانەوەی وەالی پـێه خـۆی نیـیە و بـێ 

عەالقەیە. دەلیل و بەڵگەی ئەو خاوەن نەزەرانەش ئەوەیە: لەفزی )الطـالق( کە ئەلـف و المـی 

. ا هەیەکە دە پێشدا لە زەیندی تێکئیستغراق واتە گشتی و کوللی بە سەرەوە، نەک زیهنی، واتە ش

خۆ ئەوەش دیارە دە یاسای عیلمی نەحودا ئەو ئەلف و المانەی کە دەچنە سەر کەلیامن، یا بـۆ 

 ئیستغراقن واتە کوللی، یا بۆ زیهنین واتە بۆ شتێکن کە دە پێشدا دە زیهندا دامەزراوە.

لە سەر ئەو ئەساسە و ئەو نەزەرەیان کە ئەلف و المی سەر )الطالق( بۆ ئیسـتغراقن مانـای 

بەو پێـیە و بەو بەراوەرد و بەو  الطـالِق مرّتـاِن و َمـرٌَّ، ثالثـٌة( ایەتی )الطالق مرّتـان( واتە )کـلُّ ئ

بۆچوونە، دەبێ بکوترێ: تەڵقی شەرعی ئەو تەڵقەیە کە دەبێ کەڕەت بە دوای کەڕەتـدا بـێ و 
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 هەر کەڕەتەی سنووری خـۆی دیـار بـێ. چـونکە )مرّتـان(ی ئـایەتەکە مانـای کەڕەت لە دوای

قورئان مانایـان دوو کەڕەت  کَرَّتَیِن( و )َمرَّتَیِن(کەڕەتە. ئەگەر مانای وا بەراوەرد نەکرێ غەڵەتە. )

 و دوو کەڕەتە.

ئەگەر کابرایەک لەوالیەڕا بێ و ب ێ ئەو ئایەتی )الطالق مرّتان( بۆ بەیانی تەڵقی سوننەت 

قـی مەبـاحە نە سـوننەت، دەبـێ دابەزیوە، نە بۆ تەڵقی فەڕز؛ و هەروا لە الی مەش جەمع تەڵ 

وڵمی ئەو کابرایە ئاوا بدرێتەوە: ئایەتی )الطالق مرّتـان( بـۆ بەیـان و ڕانـانی سـیفەتی تەڵقـی 

سوننەت دانەبەزیوە، بەڵـکە بـۆ بەیـانی ئەسـ ی تەڵقە. ئەوکـات دەبـێ بکـوترێ ئەو کەالمـی 

و نەفسـی ئەمـردا مانـای  )الطالق مرّتان( گەرچی بە ڕواڵەت و زاهیری، خەبەرە، ئەمام دە واقع

واتە تەڵقی خۆتان ب ێن: دوو  طَلُِّقوا َمرَّتَیِن(وی ئەمر و دەستوورە، واتە مانای )الطالق مرّتان = 

 بار دوو بار بدەن نە یەک کەڕەت. 

دەش ێن تەجاوەز لە هێنانی لەفزی ئەمـر و دەسـتوور، وەالی لەفـزی خەبەر بـۆ تەئکیـدی 

ەراوەرد و هەڵسـەنگاندنە، ئەوە بە سـبووت دەگـا کە ئەو ئـایەتی مانای ئەمرە. جا لە سـەر ئەو ب

دان بە )الطالق مرّتـان( دەاللەت و شـارەزایی دەکـا و دەدا لە سـەر ئەمـر و دەسـتووری تەڵق

لە دووی جار، واتە کەڕەت لە دوای کەڕەت. ئەوکـات دەڵـێن ئەوانەی کە لە سـەر  رشێوەی جا

ــا ــاوەڕەن: تەڵق دوو کەڕەتە، دە ن ــان دەسئەو ب ــک جیاوازی ــدا دوو نەزەری لێ نیشــان و خۆیان

 کردووە:

دوو یا سێ تەڵق بە لەفزی . ئەوە کە پەسەندی زۆربەی زانایانی دینە، ئەوەیە: ئەگەر ژنت 9

ترە، چـونکە نەهـی شـامیلی نەهـی ژمار. ئەو نەزەرەش قیـاس تەدەی بە جوز یەک کەڕەت نایە

واقع بـوونی تەڵقـیه تێکۆشـانە بـۆ ڕوودانـی ئەو  ە، دیارە ئیقرار بەحکراوە لە فەسادێکی راج

شەرع بە ڕەوای نەزانیوە. جا لە سـەر ئەو  ەدان بۆ هاتنە دی فەسادفەسادە کە ئەوەش واتە حەول

بکـرێ و تەڵق سـێ  یئەساس و یاسایە واجبە و بە واجب دێتە گۆڕێ حوکم بە تەڵق نەکەوتن

 .بەسێبە سێ بدرێ دە یەک جار خواردنی تەڵقدا

. نەزەری دووهەم: قەولی ئەبووحەنیفەیە کە فەرموویەتی هەر سێ تەڵق خواردن هەچەن 3

 حەرامە و خیالفی قورئان و سوننەتە، بەڵم دەشکەوێ.

 ومڕ لە سەر سێ تەاڵقمشت

ئەگەرچی ئیامم فەخری ڕازی دە تەفسـیرەکەی خۆیـدا )تەفسـیری کەبیـر( و هەروا ئـیامم 
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دە تەفسیرەکەی خۆیدا )فتو القدیر( لە سـەر ئەو ئـایەتە  محەمەد کوڕی عەلی شەوکانی یەمانی

َو قَد اْختَلََف اَهُل الِعلِم   اِرساِل الثاّلِث دفعةى »بەیان فەرمووە:  یان)الطالق مرّتان( نەزەری ئاوا

ُُ ثالثاى أو واحد،ى فقط؟ فََ َهَب الی اْلّوِل الجمهوُر، و َذَهَب الی الثاي ِمن َعد اهم واِحَد،ى َهل یََق

ْستَِقلَّةٍ « و ُهَو الحق  و قَد قَرَّرتُُه فی مؤلفايت تقریراى  واتە زۆربەی عولەما «. بألفاء و أفْرَدت ه  برسالٍة م 

)واتە شــافعی و حەنەفــی و مــالکی و ئەحــمەدی؛ ئەوانە پێیــان دەکــوترێ کــۆی عولەمــا واتە 

دەکەون و غەیـری وان جمهووری عولەما( نەزەریان وا داوە هەر سێ خواردنی تەڵق هەر سێ 

ــارە مشــت ــێن یەک دەکەوێ. دی ومڕی دەڵــێن یەک دەکەوێ. شــەوکانی دەگەڵ ئەوانەیە کە دەڵ

عولەمایانی ئیسالم لە سەر سێ تەڵق زۆرە دە ژمار نایە، دوو دەستە و سێ دەسـتە نـین، بەڵـکە 

 زۆرن؛ بۆ منوونە:

 . جمهوور دەڵێن سێ بە سێ تەڵق هەر سێ دەکەون9

 ێن سێ بە سێ تەڵق هەر هیچ ناکەون چونکە بیدعەتە. هەندێک دەڵ3

 . هەندێک دەڵێن هەر سێ دەکەون ئەگەر ژنەکە دخوولی پێ کرابێ2

 . هەندێک دەڵێن هەر یەک دەکەوێ ئەگەر دخولی پێ نەکرابێ.1

هەرکەسەی بۆ ئیدیعای خۆی دەلیلـی هێنـاوەتەوە، مەسـەلەن ئەوانەی بە گـژ جمهـووردا 

ە ئایینی ئیسالمدا شتێکی حەرام بێ و مەبغووز بێ، خـودا و ڕەسـوول هاتوون و دەڵێن: کاتێ د

َحـ،ُّ ی بەقەرە بێ 338بدعەت بێ و بەرهەڵەستی ئایەتی ڕجووع بێ و ئایەتی  یانپێ
َ
َوُبُعوَلُُهنَّ أ

چۆن ڕەئی پێ دەدرێ دروست بێ؟ شتی ئاوا یا دەبـێ بە تەوری تەواو بـێ  ەبێ؟! ئەو  بَِرِدِهنَّ 

 ئەوەی وا سنووردار کرێ کەس نەتوانێ سنووربەزێنی تێدا بکا. یەبێ ئەسەر ئەسەر کرێ یا د

ئەو ئــایەتە پــاک و پیــرۆزەی )الطــالق مرّتــان( بەو هەمــوو ڕوون و گەشــیەی هەیەتــی بە 

و لە بەر یەک  وەو بە قازانجی کام ژن و مێردەی وا پچڕ پچـڕ کـرا ەەبهقازانجی کام ئایین و مەز 

بۆ مەگەر نەزاندراوە ئێستێ و لەوە بە دواش زانایانی بە ناو ئـایینی هەڵوەشا و تیتۆڵ تیتۆڵ کرا؟ 

ــاڵ ــۆنە، و م ــدە و چ ــاح چەن ــی نیک ــزانن بەرەکەت ــیامنی وا کەم دەس دەکەون ب وێرانی و پەش

 سوودی تەڵق چەندە و چۆنە؟بێ

 ترین حەڵڵ لە الی خـودا تەڵقە. بەڵم دەبـێ( بـوغزاویاَبَغُض الحالِل الی اللِه الطاّلُق )

ووت و دار و لەلە شــر بزاندرێ کەی کاتی حەڵڵی تەڵق دێ؟ خۆ ئەو حەڵڵییە بێ شەرت و 

نییە! ئایینی ئیسالم هەمووی بەزە و ڕوحم و عەفو و گوزەشتە، دەرگای پەشـیامن بـوونەوەی لە 
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 سەر هەڵەچی و هەڵەباشان دانەخستووە. 

ئابڕووی ئیسالمیان بردووە  ەجاشمار ئەدێرەدایە کە مەالیانی ناحاڵی لە عیززەتی ئیسالم، بە 

ــ ــیامن کە لە ســەر هەڵەیەک ــاک و بەئ ــردی پ ڕق هەڵســتاوی )تەڵق(  یهەزاران هەزار ژن و مێ

جەرگی پاک و پڕ لە ئیامن و باوەڕیان بە کـوچکیەوە داوە و لەو ئـایینە مـوقەددەس و پاکەیـان 

نـازانم وەبـاڵەکەش ڕەش کـردووە. ئێسـتاش و ئێسـتاش هەر هەیە و بەردەوامە، جـا بێزار و دڵ

 دەکەوێتە ئەستۆی جۆگەلە هەڵبەستی هەوەڵ، یا جۆماڵکەری نەزان.

خودای تەعاال دە قورئانی پاک و پیرۆزی خۆیدا ڕاجـع بە نیکـاح و تەڵق زۆر بە ڕوونـی 

دواوە، بەتــایبەتی دە دوو ســووڕەی بەقەرە و نیســاءدا و هەروا دەلیلــی دووپــات و ســێ پــات 

ئامــاژە وەالی ئەرزش و ئەهمیەتــی نیکــاح و تەڵقە دە ژیــانی کــردنەوەی نیکــاح و تەڵق 

وزوو، بەرەو نەسـل و ڕزق و مەسـکەن و ئیرتیبـات و ەکۆمەڵیەتی و خاووخێزانیدا، لە بارەی ز 

 شەراکەت و تێکەڵوی و ژن و مێردایەتی.

 نیکاح دە ئایینی ئاسامنیدا 

ی ژن و مێردایەتـی، خـاوەنی نیکاح واتە ئەو تێکەڵوی و پێکەوەیی ژن و پیاو لە ژێـر نـاو 

 یتایبەمتەندی زۆر بەوە  و بەئەرزشە، ئەو بابەتە واتە ئەو نیکاحە، دە دەرووی ئیسالمدا خـاوەن

. لە سەرێکەوە سـەودا و هـاوپەیامنی و گرێبەسـتێکی هەمیشـەییە 9ن: یدوو شتی زۆر بەقیمەت

ـــۆی دە ـــارەیی و خەر  و نەفەقەدا خ ـــابەت م ـــاوە، دەگەڵ ژن، هەروەک ژنەکە دە ب دا بەو پی

. لەو سەرەشەوە پەیڕەوییە لە 3پیاوەکەش دە موقابیل بەهرە وەرگرتن لەو ژنە خۆی دەدا بەو ژنە. 

 یاسا و سوننەتێکی گەورەی عیبادەتی.

خــودای خــاوەن حــیکمەت و حەکــیم لە ســەر ئەساســی فەزڵ و حیکمەتــی خــۆی بــۆ 

هەروا بۆ بەرەو تۆرەمە و نەسل دامرکاندنی هەوەس و ئارەزووی نەفسانی لە باری شەهوەتەوە و 

و ئەوینداری لە چەشـنی خـۆی ئـافرەتی بـۆ بە ڕەوا زانـی و دایـیە و لێـی حەڵڵ کـرد بە پێـی 

دەستووراتێکی قایم و قۆڵ و تەواو. ئەدێـرەدا دیـاری دەدا کـارجوانی و کـارزانی و حیکمەتـی 

ي َخلََ، ِمَن الَْماءخودای بێ هاوتا کە فەرموویەتی:  ِ َعلَُه نََسبًا وَِصْهًرا وَ ـبََش  َوُهَو اَّلَّ َِ  كَن َربُّ اكًرا فَ
ەەر ئەویشە کە مرۆڤی لە ئاو خوڵقاند، پاشا  کردنی بە تۆو و تاۆرڕمە و ڕڕگەز و ژ  و  (58)ر:قان:  قَِدیًرا

  ژنخوازی، پەروڕردگاریشت ەەمیشە بەتوانایە.

ڕوون دەبێتەوە کە خودا  نج دەینێ و بەرجەوەند بین ئەوەشامن دێرەدا بۆسـر و هەروا ئەگەر 



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

ئاگادار بە هەوەڵ و ئاخری هەموو کاروبارێکی دنیا و قیامەتە: وەک ئەوە زانیویەتی ڕۆژێـک لە 

ڕۆژان لە ڕووی ئەخالق و بـاری ژیـانی کـۆمەڵیەتی و فەردی ئەوە دێـتە پێشـێ و ڕوو دەدا لە 

چونکە ئەوزاع و ئیشی ئەو مابەینی ژن و مێرددا کە نیازی تەواویان دەبێ بە لە یەک جیابوونەوە، 

ژن و مێردە گەیشتۆتە ڕادەیەک کە ناتوانن ژیانێکی خۆشی هاوبەشی پێکەوە بەرنە سەر، چـاکرت 

بۆ ئەو دووانە ئەوەیە کە بە خۆشی و شەرعانە لێک دابڕێن و جیا ببنەوە، جا ئەدێـرەدایە خـودای 

 گار بن.بۆ داناون کە پێیدا دەرچن و ڕز  یخاوەن جەالل ئەو دەروویە تەڵقە

ئەگەرچی لە سەرەتای نیکاح و پەیـامن دابەسـتنیاندا ڕۆژی لێـک جودابوونەوەیـان ڕۆژی 

ڕا دیار نەبـووە، بەڵم لە دانی ژنە لەوانمەرگیان بووە، ئەو ڕۆژە پڕ لە نەدامەتییە کە ڕۆژی تەڵق

بێ گومـانە بۆ داناوە کە تەڵقە، کە  یییەئەو دەروو یار بووە. جا بۆیە خوداش بۆ چارەخوداڕا د

خودا ئەو لێک هەڵبڕانەی )واتە تەڵق( ئەگەرچی بۆخۆشـی وەک دەروویەکـی ڕزگـاری بـۆی 

خاوەنی  ییشە ناحەزترە الی خودا، بۆیە پێغەمبەر ە حەڵڵیه، بەڵم لە هەرچی حەڵڵداناون و ب

ن حەڵڵ ( ناحەزتریاَبَغُض الحالِل الی اللِه الطاّلُق وەحی و ئیلهامات فەرموویەتی لەو بارەوە: )

 لە الی خودا تەڵقە.

 ئەی وای بۆ ئەوانەی کە ڕۆژی چەن جاران ئەو ناحەزەی دە ڕووی خودادا داوێ.

 تەاڵق چەند جۆرن؟

 بە کورتی و بە کوردی: تەڵق سێ بەشە: ڕجعی، بائن، مغلّظە.

. تەڵقی ڕەجعی ئەوەیە: مێرد بۆ الی ژمارەی تەڵق نەچێ و ئەگەر هات و وەسەر پەڕی 9

لە یەک و دوو تێسەڕ نەکا. بە ڕوونی بەبـێ عەوەز تەڵقەکە بخـوا و ب ـێ: تەڵقـی تـۆم  و چوو،

 .یا تەڵقم کەوێ بکەوێ، یا تەڵقێکی تۆم کەوێ

دەو جۆرە تەڵقەدا واتە ڕەجعی مێردەکە ڕێی پێ دراوە تا دوو کەڕەتـان ژنەکە وەگێـڕێ بـۆ 

ددەی مــابێ و بە ســەر الی خــۆی، ژنە پێــی خــۆش بــێ یــا نــاخۆش بــێ، بەو مەرجە ژنە عیــ

َح،ُّ بَِرِدِهنَّ نەچووبێ، بەڵم ها ئەو بێنە و بەرەی گاڵتە و گەمە نەبێ بە ژنەکەی. )
َ
 (َوُبُعوَلُُهنَّ أ

ە گوفتارێکی ڕەمزدار )کینایە( بێ و نیەتی تەڵقـی تێـدا ی. تەڵقی بائنە: تەڵقی بائنە ئەوە3

تۆ ئی من نی تازە. ئەتۆ لە من جـودای. ئەتـۆ بێ لە الی مێردەوە. بۆ منوونە بە ژنەکەی ب ێ: ئە

بڕۆوە ماڵە بابت و مەیەوە. یان ب ێ ئەتۆم لە سەر متەنێک ئـازاد کـرد، ژنەش ب ـێ ئەوە قبـووڵم 

 کرد.
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ژن دە تەڵقی بائنەدا بۆ مێردەکەی ڕێ نییە بێ مارەکردنی دووبارە وەیگێڕێ بۆ الی خـۆی. 

ێ هەر دەبـێ و عیـددەش بە سـەر چـووبێ هەر جا ئەو مارە کردنەوەی دووبارەش دە عیددەدا ب

 دەبێ.

ــظە: ئەو تەڵقەیە کە ســێ کەڕەت خــورابێ، جــا ئەو ســێ جــارە بە الی 2 ــی مغل . تەڵق

جمهوورەوە کەیفـی خـۆیەتی بە یەک کەڕەت خـواردبێتی دە یەک جـوملەدا، یـا بە سـووڕەتی 

لـظە واتە سـێ ڕەجعی و بائنە بە سـێ جـار گەییبـێ، جـا بەو پێـیە دەبـێ بکـوترێ تەڵقـی مغ

دراو. پیاو دە تەڵقی مغلظەدا ناتوانێ ڕجووع بە ژنەکەی وەکا یان مـارەی کـاتەوە تـاکوو تەڵق

ئەو ژنە شەرایەتی یاسای شەرعی نەهێنێتە گۆڕێ، شـەرایتەکەش ئەوەیە مێردێکـی دی لە سـەر 

ڵ نەکـا تـاکوو لە مێـردی هەوە یئەساسی نیکاحی شەرعی بکـاتەوە، یـانی لە بەر ئەوەی مێـرد

ئابڕووبەری ئیسالم، بەڵکە دەبێ مێرد کردنەکە بە نیەتی دایمی  یحەڵڵ بێتەوە، وەک مارەبەجاش

بێت و جیامعیشـی دەگەڵ بکـرێ، جـا پاشـان ئەگەر بە پێـی تەقـدیرات وا هەڵـکەوت مێـردە 

 دووهەمەکە مرد یا تەڵقی دا، ئەوجار ژنەکە بۆ مێردی هەوەڵ ڕێگای مێرد پێ کردنی دەبێتەوە.

 ئەو سێیە بوون: رجعی، بائنە، مغلظە.تەڵق 

ئەو سێ جۆرە تەڵقانەش سێ بابەت و تایبەمتەندی خۆیان هەیە، دەبێ بە تەئکید ئاوڕیان 

. تەڵقی حەسەن یـا 3. تەڵقی ئەحسەن 9وەسەر درێ دە کاتی خۆیدا. ئەو سێ شتەش ئەوەن: 

 . تەڵقی بدعی. دەگەڵم بە.2سوننەت 

ەیە کە مێردەکە دە کاتی پاک و خاوێنی ژنەکەیدا یەک تەڵقی . تەڵقی ئەحسەن: ئەو تەڵق9

الشـی، تـاکوو عیـددەی تەواو دەبـێ. ئەوکـات کە عیـددەی تەواو بـوو چـووبێتە بدا و نـابێ 

 خودبەخود ژنەکە دەبێتە بائنە.

. تەڵقی حەسەن یا ب ێین سوننەت: ئەو تەڵقەیە کاتێ مێرد ویسـتی ژنەکەی سـێ تەڵقە 3

دانی ئەو کارە لە ڕوانگەی شەرعەوە ئاوا بکا: دە کاتی خاوێنی مێردە بۆ ئەنجامبدات، دەبێ ئەو 

وخــاوێنی جــاری زگــی ژنەکەی، یەک تەڵقــی بــدا، تــازە ڕجووعیشــی پــێ نەکــات و دە پاک

وخاوێنی جاری سـێهەمیدا تەڵقە سێهەمەکەشـی دووهەمیدا تەڵقی دووهەمیشی بدا و دە پاک

 کەسانەیە کە دەیانهەوێ ژنەکانیان بە تەڵقی مغلظە تەڵق بدەن.بدا. ئەو شێوە ڕەفتارە بۆ ئەو 

 گومان کەسێک پابەندی دین و ئایین بێ، ئەو ڕەفتارەش دەبەر دەگرێ.بێ
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ـلُّ لَ ئەوجار دەگەڕێینەوە بـۆ الی ئـایەتەکە، کە دەفەرمـوێ:  ـا كـَوََل ََيِ ُخـُذواْ ِممَّ
ْ
ن تَأ

َ
ْم أ

ن 
َ
َلَّ یُِقيَما ُحـُدوَد اّلِل آتَيْتُُموُهنَّ َشيْ ًا إَِلَّ أ

َ
ڕڕوا نیایە ئەو ماارڕییەی باۆ ژنەکان اا  بڕیاار دراوڕ  ََيَافَا أ

ەی ێکیا  لێ زڕوت کە  و ەەڵگرنەوڕ. دڕبێ بیاندرێ ێ و ڕڕگەڵیا  خارێ، جاا مەگەر کااتێ کە ئەو ژ  و 

خاودا بماارێز . جاا مێردڕ ترسیا  بێ لەوڕی کە تازڕ ناتوانن دڕ ژ  و مێردایەتای خۆیاا ، سانووری یاساای 

   ئەودڕم تاوانبار نابن، کە ژنەکە بە مارڕییەکەی خۆ لە مێردڕکەی وڕکڕێ.

یە: بـۆ دەبـێ ئەو زەرەرە وە ەئەدێرەدا هەسـت بە نـاڕەواییەک دەکـرێ، ئەو نـاڕەواییەش ئەو 

ژنەکەبکەوێ، لەوەدا کە ژنەکە مارەییەکەی بدا و خۆ لە مێردەکەی وەکڕێ، بۆ دەبێ مێـردەکەش 

َلَّ یُِقيَمـا ُحـُدوَد اّلِل وەخۆ نەگرێ، خۆ بە پێی ئایەتەکە کە دەفەرموێ  زەرەرێک
َ
 ...فَإِْن ِخْفـتُْم أ

واتە هەردووکیان نەحاواوەن دەگەڵ یەک، بەو پێیە دەبێ هەردووکیان بەرتیـل بـدەن، تـا لە یەک 

 برتازێن و جودا وەبن.

چێ و مـاڵی وێـران دەبـێ و ئەگەر بێتوو بکوترێ زەرەری مێردەکەش ئەوەیە کە ژنەکەی دە

هەروا خەرجی ژن هێنـانی دێـتە ئەسـتۆ هەروا لە هەوەڵەوە خەرجـی بـۆ هێنـانی ئەو ژنە داوە، 

ئەمەش دەبێ ب ێین ئاخر ئەو ژنەش وەبەر پەالماری زەرەر کەوتووە و ماڵی لـێ خرابـووە و بـێ 

 ێو بکا.مێرد ماوەتەوە و دەبێ تا مێردێکی دیکەی دەس دەکەوێ شتێکیهەبێ خۆی پێ بەخ

بە هەر حاڵ ناکرێ بۆ کەسـانی خـاوەن بـاوەڕ ئەوەی دەو ئـایەتەدا دەسـتووری پـێ دراوە 

دان، مارەیی قنەیسەملێنێ و ئەنجامی نەدا. ئەوەی دە ئایەتەکەدا ئەوەیە: ئیحسانە، واتە پاش تەڵ 

ێ و جلک و ئەو شتانەی کە دە کاتی گوێزتنەوەیدا پێی بەخشیون نابێ لێی زەوت کا بەڵـکە دەبـ

، دیـارە ئەویشـی لـێ سـتاندووە؛ ەڕەگەڵی خا و بیتداتێ. چونکە ئەو شتانەی بارتەقای کچێنەتی

کەوایە دەبێ ئەویه )واتە مێرد( ئەو حەقە بدا بە ژنەکە و ناشبێ ژنەکەی وا وەتەنـگ هەڵێنـێ و 

؛ وەک زۆربەی کەناڕەحەتی کا بۆوەی مافی ڕەوای خۆی دە پێناو ئەو نـاڕەحەتیەدا بـدا بە مێـردە

ی سـووڕەی نیسـاء: 91دادگا و قازیەکانی ئەوڕۆ وا دەکەن، خۆیان دەدەنە بەر پەالماری ئایەتی 

 ََّوََل َتْعُضلُوُهنَّ ِلَْذَهبُواْ بِبَْعِض َمـا آتَيْتُُمـوُهن  ،ناڕڕحەتیاا  مەکە  و مەیانادڕ  لە ەەتیا ە و مەکاۆ

 تاوڕکوو لەو مارڕییەی کەوا پێ ا  داو  ەێندێکیا  لێ وڕگێڕ .

بەهەر حاڵ ئەو قەزاوەتە حەواڵە بە کێ دەکرێ و بە کێ بکرێ، خـودای تەعـاال ئەدێـرەدا  

لُّ لَ (دا و دە )َوََل َتْعُضلُوُهنَّ ڕووی دە کێیە؟ واتە دە ) ُخُذواْ كَوََل ََيِ
ْ
ن تَأ

َ
(دا؟ ئەگەر ئەو دووانە ْم أ

دەڵـێ فاحیشـەیە، دەگەڵ مێردە، بابەتی دڵی ئەو نییە چونکە ئەو بۆ وەی زەرەری لـێ نەکەوێ، 
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نیساءدا ئاماژەی وەالکرا. ئەگەر ئەو دوواندنەش دەگەڵ ئیاممان و قازییان و  91وەک دە ئایەتی 

حاکامن بێ، ئەوانیه چاوپۆشی و هێواش و سووکباری و ئاسانکاری تێدا بە کار دەبەن، واش 

زگاری لە ئـایین. دەبێ پارتیبازیه ڕێگای بکاتەوە. چارە چییە؟ بۆ چارەی ئەو چارە تەقوا و پارێ

ِبيناً ی نیساء: )30دەبێ بڕۆن و ئاوڕ دەنەوە تاکوو دەگەنە ئاخری ئایەتی  ُخُذونَُه ُبْهتَاناً َوإِثْماً مُّ
ْ
تَأ
َ
( أ

   ەی ئاشکرا ئەو ماڵ و سامانەیا  لێ وڕس ێنن.او ەئایا دڕتانەوێ بە بوخ ا  و گ

ەڕایە، نە لە الیەن ژنەکەیە وەک لە ڕاوێژی ئایەتەکان دەردەکەوێ ئەو ترسـەی کە لە ئـایەتەک

بەتایبەتی و نە لە الی مێردەکەیە بەتایبەتی. شاریعەکانیه فتوای ئەو خولعەیـان داوە، کە وابـێ 

دانیدا حەڵڵ بێ. ئەگەرچی دەبێ ئەو ماڵ و سامانەی کە لە ژنەکە دەستێندرێ دە موقابیل تەڵق

و ناچـار کرابـێ، حەڵڵ نیـیە.  بەشێکی زۆریه هەن دەڵێن ئەگەر ناڕەزایەتی ژنەکەی تێدا بـێ

وەباڵەکەی دەکەوێتە ئەسـتۆی کـێ؟ بەغەیـرەز مێـردەکەی، خـودا دەزانـێ، ئـاخر دەکەونە بەر 

 ی ئەحزاو.11غەزەبی ئایەتی 

 لع، فەسخە یان تەاڵقە؟و خ

ئەوەندەش بە پێویست زاندرا کە بزانین ئایـا )خلـع( تەڵقە یـا فەسـخە؟ بە پێـی ڕیـوایەتی 

ڕا عەبباسـیونەنی خۆیـدا کە لە عەکـرەمەی وەرگرتـووە، ئەویـه لە ئیبنیئەبوداود دە کتێبی س

هێناوە، چونکە ژنی عەبباس کوڕی قەیس خولعی وەرگرت لێی، پێغەمبەریه یەک حەیزی بـۆ 

عیددەکەی دانا، بەو پێیە دەبێ خولع فەسخ بێ و تەڵق نەبێ. چونکە خودای تەعـاال عیـددەی 

نُفِسِهنَّ ثََلثَـَة ی بەقەرە: 338یەتی تەڵقی دیاری کردووە بە وەسیلەی ئا
َ
بَّْصَن بِأ َوالُْمَللََّقاُت َيََتَ

  دراو پێویس ە لە سەریا  تاکوو سێ پاکی تەواو دڕکە  چاوڕڕوا  بن.ئاررڕتانی تەاڵو قُُروَء  

خطّابی کە یەکێکە لە زانا بەرزەکانی شەرع، کوتوویەتی: ئەو جەریانە بەهێزترین بەڵگەیە لە 

 وەی خولع فەسخە و تەڵق نییە. جمهوور دەڵێن: خوڵع تەڵقە. سەر ئە
 

لەسەر ئەو ئەساسەی کە ژن و مێردایەتـی و ئینکـاح دە ئـایینی وەحیـدا ئەرزشـی زۆر بـۆ 

داندراوە و تەوەجوهی زۆر پێ کراوە و بنچینەی کۆمەڵیەتیه و خـاووخێزانیه هەر لەو ژن و 

ن حیکمەت و حەکیم و سەبوور هەر ویستوویەتی ا سەرچاوە دەگرێ، خودای خاوەڕ مێردایەیتە

ـــۆیە تەڵق واتە لێک ـــرد، جـــا ب ـــرازێن ژن و مێ ـــابوونەوە نەیەتە گـــۆڕێ، لە بەر یەک نەت جی

ترازانیان زۆر بۆ دادەنێو دەکێشێ. بـۆ منـوونە وشوێنی بەرگری لە لێکدەسبەرداریان نابێ و ڕێ
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ک جیـا نەبوونەوەیـان دامەزراوە و یەکێک لەو ڕێگایانەش کە بۆ وەسیلەی پـێکەوە بـوون و لێـ

ــۆ ئەو ژن و  ــودا ب ــێ کەڕەت تەڵقەیە. واتە خ ــوداوە، ئەو دوو کەڕەت و س داڕژاوە لە الیەن خ

مێردانەی کە لێک تووڕەن و دەیانهەوێ بە هۆی ئەو ناڕەحەتیەی کە هاتۆتە پێشـێ بۆیـان، لێـک 

ا و ئـاوارە کەن، سـێ تەڵقـی جودا وەبن و ماڵە خۆیان وێران و منداڵنیه بێر و بەوێدا هەڵوەد

بۆیان داناوە، واتە بۆی داناون کە دە سێ قۆناغی نێوانداردا لێک جیا وەبـن. بۆیەشـی ئەو سـێ 

قۆناغە داناوە خودا بەڵکە بتـوانن دەو سـێ قۆنـاغەدا ئەو ڕق و تـووڕەییەی وەالنـێن و ئاشـت 

مەسـەلەن جـاری هەوڵە ببنەوە، ماڵی لە خۆ تێکنەدەن و منداڵنیه سەغیر و بێ دایک نەکەن. 

تەڵقێکی بدا تـا عیـددەی تەواو دەبـێ مێـردەکە ڕێگـای هەیە دەگەڵ ژنەکەی ئاشـت بێـتەوە و 

بیگێڕێتەوە الی خۆی، بەبێ مارە کردنەوە. کەڕەتی دووهەمـیه ئەگەر ئاشـت بـوونەوە نەهـاتە 

ێ مـارە گۆڕێ هەر ئاوا تەڵقێکی دیکەشی بدا، ئەو کەڕەتەش ڕێگای ئاشت بوونەوەیان هەیە، ب

کردنەوە، هەر بە لەفزی ڕجووع. بۆ جاری سێ ئەگەر هەر ئاشت نەبوونەوە و پـێکەوە بوونیـان 

بۆ نەدەگونجا، ئەوجار بە شێوەیەکی عادڵنە و بەزەییانە ئـازادی کـا ژنەکە و حیسـابی شـەرعی 

ی بەقەرە تـاکوو بە تەواوی 320خۆی بداتێ. بۆ ئیسباتی ئەو جەریانە دەچینە خـزمەت ئـایەتی 

 ێی بگەین و بەزەی خوداش لەو بارەوە دەرک کەین:ت
 231ئایەتی 

َ تَن( 133) ُد َحىَّ ن كفَإِن َيلََّقَها فاَلَ ََتُِل َ ُ ِمن َبعم
َ
َ ُ فَإِن َيلََّقَها فاَلَ ُجَناَح َعلَيمِهَمـا أ ريم ََ َح َزومًجا 

ن یُِقيَما ُحُدوَد اهّلِل َوتِلم 
َ
لَُمونَ ُحُدوُد  كَيََتَاَجَعا إِن َظنَّا أ  اهّلِل یُبَِيُنَها لَِقومٍم َيعم

ئەکەر هاتوو بۆ جاری سێهەم تەاڵەی دا، تاازە باۆ ئەو سەاڵد نیایە و نااتوانێ وەیهێناێ تااکوو 

پیاوێکی دی مارەی نەکات. جا ئەکەر ئەویش تەاڵەی دا، هیچ تاوانی تێدا نیایە بگەڕێانەوە باۆ 

سانووری خاودا بپاارێزن، ئەو یاساایە  الی یەک بەو مەرجەی ئەو باوەڕەشیان باوو کە دتاوانن

 مەی تێدەکەن و هەست و دەرکیان هەیە.و سنووری خودایە، کە بەیانی دەکا بۆ ئەو ەە

 تەاڵقی سێهەم

 شعوورن.ئەدێرەدا ئەوە هەست پێ دەکرێ: ئەوانەی خێرا تەڵقان دەخۆن، ناشی و بێ

 :234 ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی زۆر هەستیارانە بۆ سەر ئایەتی

دانـی ژنەکەی، تەڵقـی سـێهەمی دا، ئەگەر هاتوو کابرای مێرد لە پـاش دوو کەڕت تەڵق

لُّ َٰلُ ِمـن واتە کردیە سێ کەڕەت تەڵق، بە پێی فەرموودەی خودای تەعاال کە دەفەرموێ ) فََل َِتِ
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کردن. تـاکوو ( تازە ئەو ژنە بۆ ئەو مێردە دروست نییە، نە بە ڕجووع و گێـڕانەوە، نە بە مـارەَبْعُد 

ئەو ژنە بە ئارەزووی خۆی مێرد نەکا بە مێردێکی دی بە یەکجاری و مێردکردنێکـی ڕاسـتەقینەی 

شەرعی، یانی نەوەکوو بە شێوەی جاشایەتی ئابڕووبەری ئیسالم بۆ وەی بیدەنەوە بە مێردەکەی. 

مێـردەی و حەتا دەبێ ئەو مێردەی دوایە جیامعی دەگەڵ بکا. جـا ئەوکەڕەت ئەگەر هـاتوو ئەو 

بـوونی ئەو ژنە دوایەی بە تەقدیری خودا مرد و یا بە وازی خۆی تەڵقی دا، ڕێگای لێک حەڵڵ

و مێردەکەی ئەوەڵی دەکرێتەوە. واتە هیچ گوناهێکی تێدا نابینـدرێ کە بچـنەوە بـۆ الی یەک و 

یەک لێک مارە بکرێنەوە، بەڵکوو ئەو کەڕەتە هەردووکیان تەجرەبەیان هـاتبێتە دەسـت و خـۆ لە 

قایم کەن بە نەختە قەڵسی و تۆزە گرفتـارییەک، دەس لێـک بەرنەدەن. زۆر زۆر باشـرت لە ژن و 

مێردایەتی هەوەڵیان بتوانن لەنگەری باری ژیان بۆ یەکرت ڕاگرن. ڕازی ئەوەش کە ئایینی پیرۆزی 

می و لە ئیسالم لە پاش ئەو قۆناغە ئازمایشیانەی کە دامەزراون لە نێوان مێردی هەوەڵێ تا دووهە

مێردی دووهەمی تا دەگەڕێتەوە بۆ الی ئی هەوەڵی، هەر ئەوە بێ کە دەرسـی تـاڵ و سـوێریان 

چاشتبێ و بۆیان بووبێتە عیبەت. و هەروا گەڕانەوەی ئەو ژن و مێردەش بۆ الی یەک بێ مەرج 

و ئەساس و مەرجە بێ کە بـاوەڕ ئەو نییە، بەڵکە دەبێ ئەو وێک کەوتنەوەی دووبارەیان لە سەر 

یەقینیان بێ دەتوانن یاسا و سنوروی فەرمانەکـانی خـودا لە بـابەت ژن و مێردایەتـی بپـارێزن و 

ڕیعایەت بکەن. بەڵم ئەگەر بەشی زۆری بە الیانەوە وابـێ چـاک نەبـوون و هەر وەک جـاری 

 پێشوو دەبن، خۆ تووشی یەک نەکەنەوە، با لێکیش حەڵڵ بن و مارەیان لێک بێ.

 دابی مارەبەجاش

یاسا و دەستووراتانەی نێوان ژن و مێردان خـودا داینـاون و سـنوورداری کـردوون بـۆ ئەو 

. چونکە کەسێک خاوەنی غیرەتی ئایینی نەبێ و نئەوانەن کە خاوەن ئەقڵ و شعوور و هەست ب

خاوەنی ویژدان و کەڕامەتی بەشەری نەبێ، پەکی بەوەی ناکەوێ کێ سواری نامووسی دەبێ و 

هێنێتەوە، کارێکی وا ناکا تووشی ئەو مووسی ئاشنا دەبێ و پاشان دەشیبە هەموو عەیبەکانی نا

جاشی خەیانەت بە حەیـاتی دیـن و ئـایین،  یداببە موسیبەتە بێ سێ تەڵقە بخوا و ژنەکەی یا 

مارە کاتەوە و بیهێنێتەوە الی خۆی و هەموو ڕۆژیـش چـاوی بـکەوێ بە جاشـی خێزانـی، یـا 

 هەمی بیهێنێتەوە.دانی مێردی دوو ژنەکەی پاش تەڵق

بە کوردی و بە کورتی: ئەو ئایەتە پـڕ بەزار هەرا و هـاوار دەکەن و دەڵـێن: ئـایینی ئیسـالم 

پاکە، بەعیززەتە، بەویقارە، بەشەڕەفە، پاسەوانی نامووس و شەرەف و کەڕامەتی ئینسـانە، کەس 
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ئـابڕووییە و  دانی ژنی نەکا، نەبادا تووشی ئەو بێلە موسوڵامنان خۆی تووشی سێ جار تەڵق

 بێ عیززەتی و بێ کەڕامەتیەی بێ.

دەبێ بکوترێ داخی بە جەرگ و هەناوم! شووشـەی شـەڕەف و کەڕامەت و ویقـار ئەگەر 

شکا، هیچ شت جێی ناگرێتەوە. تازە ئـابڕوو کە ڕژا کـۆ نـاکرێتەوە. دووبـارە دەبـێ بکـوترێ: 

بۆ وەی موسـوڵامنان دە ڕاز حەیف دوژمنانی ئایینی ئیسالم ڕێگایان گرتووە و ئێستاش دەیگرن 

و فەلسەفەی قورئان نەگەن کە سەرچاوەی ئایینی ئیسالمە، بۆیە دەیانهەوێ فێڵ لە ئیسالم بکەن. 

ئەمام فێڵ لە ئیسالم ناکرێ، بەڵکە فێڵ لە عالەمی ئیسالم کراوە و دەکرێ. بۆ منـوونە دێـنن ئەو 

ە زاریـدا دێ، بـێ ئەوەی بزانـێ کابرا فەقیر و نەزانە لە سەر نان و چێشت سێ بە سێ تەڵقـی ب

تەڵق چییە؟ بێ ئەوەی ئەو تەڵقە وەپاڵ ژنەکەی بدا )اضافە بە محـل(، بـێ ئەوەی مەقسـەدی 

دانی ژنەکەی بێ، دەڵێن کاکە تازە ئەو ژنە لە تۆ مارەی نـایەتەوە، ئـیلال بە جاشـی نەبـێ. تەڵق

لە الیەک ڕووت و ڕەجـاڵ، لەو  وێرانی لێقەوماو ئەگەر تەماشا دەکا منـداڵەوردەکانکابرای ماڵ

کـار و مەحـتەل! دەگـاتە دەرووی کـار و بێالیەشەوە کیسە بەتاڵو حەتاڵ، و لەو الیەشەوە کەم

تەنگی: وای لە قوونێ و وای لە دۆشاوێ! مل دادەخا و دڵ ڕادەخا لەو دنیا بەرفرەوان و پـان و 

لە منــداڵ و وای لە  نــاکەوێ خــۆی ڕۆهێڵێتــێ! ئــای لێقەومــاو! وایبەریــنەدا، کونێــک دەس

نامووس! مەالش دەڵێ بابم هیچ ل ەشەرعی شوورەیی نیـیە، شـەرع وای دانـاوە. لە سـەر ئەو 

ەتی نێڵ دەدا و گـڕ سـر بەیت و باوە ئاوری منداڵن و بێچارەیی دڵی پڕ لە خەفەت و دا، و حە

چـۆنم لـێ دەدا، سەری بەدبەختی بە الوە دەنێ و ددان بە جەرگیدا دەگرێ و دەڵێ: دەی باشە 

حەڵڵ دەکەنەوە بیکەنەوە! لەوالیەش ژنی خاکەسار هەر دەڵێی حەیوانی دەس قەسابانە دیل و 

ناشـیرینە  دەبا و سەری دەبڕێ! جا بەو شـێوە یوێران و چاو لە جاشی ئاخۆ کەنگێ شەڕەفماڵ

پێی زەالمێکی ناقۆڵی مەتڕەلۆسی داوێنێ و پاشان بە زەالم دەڵێن دەی تەڵقی دەوە. ئەویش بە 

قەراردادی هەوەڵ تەڵقی دەداتەوە و دەیدەنەوە بە مێردەکەی هەوەڵێ تا عیددەی تەواو دەبـێ لە 

ماڵە وی دەبێ، چونکە دراوەتەوە بەو، کە ئەوەش لە جاشەکە خرابرتە. ئەو زەهـراوە و ئاسـیدەیە 

لە جاش.  ەکەی دڵی دەبێزێ. پەنا بە خوداڵقنەرێتە ناو دەروونی ئاینی ئیسالمەوە کە هەر لە کدە

واتە نەفرینی خودا لەو کەسە بـێ (. لََعَن اللُه املَُحلَِّل و املَُحلََّل لَهُ پێغەمبەر بۆیە فەرموویەتی: )

دراوی عالەم مارە دەکات لە کابرایەک بە جاشی، بـۆوەی پـاش دەگەڵ نووسـتنی کە ژنی تەڵق

دراوی بێ کە ژنی تەڵق تەڵقی داتەوە بۆ مێردەکەی هەوەڵی؛ هەروەها نەفرینی خودا لەو کەسە
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 خۆی مارە دەکات لە زەالمێک تا لەپاشان بۆخۆی مارە بکاتەوە.

دەر، ئەدی زەالمــی ســوارەکەر؟ تەڵقباشــە پێغەمــبەر نەفرینــی کــردووە لە مــارەکەر و ژن

 ئەویه هەروا وەبەردێ.

ەمبەریشدا ئەوەی بە پرسیار دێتە ڕوو دێرەدا ئەوەیە: ئەو جاشە بەو پێیە دەبێ دە دەورانی پێغ

بووبێ؟یا لە پاش پێغەمبەر و خولەفاکان و جمهووردا بووبێ؟ ئەقـ  دەڵـێ: ئەو جاشـە کـاری 

تاغووت و جبت و موترەفینان بووە کە دە یاسای ئیسالمدا ڕێگای هەوەسبازییان لێ گیـراوە، لە 

و سـەدای بە بنەوە ئەو فێ ەیان ساز کردووە و بە نەزانان لە بنەوە بەڕێوەیان بردووە تاکوو ئـاوازە 

گوێی پێغەمبەر گەیوە، ئەویه ئەو حوکمەی لە سـەر دەرکـردووە، ئەوە نەزەری خـۆمە، لـۆمەم 

مەکەن چونکە نەمدیوە دە کتێباندا کە لە دەورانی پێغەمبەردا کارێکی وا کرابێ، تاکوو پێغەمـبەر 

 حوکمی لە سەر دەرکردبێ.

لََعَن اللـُه )ناسێندراوە وەک  پێغەمبەروهەروا دەشکرێ بکوترێ ئەوەی کە بە فەرموودەی 

جاشێنە دە ڕاوڕاوێن و نەزەراتـی ( ئی پێغەمبەر نەبێ، بەو دەلیلە ئەو جاشاملَُحلَِّل و املَُحلََّل لَهُ 

ڕا هاتۆتە مەیـدانەوە. مەشـهوور نیـیە دە دەوری جۆراوجۆری عولەماکانی شەرع لە سەر تەڵق

 جاشیش بووبێ. ڕەحمەت لە چاترزانی. پێغەمبەردا، نە هەرای تەڵق بەو حەدە بووبێ و نە

وەک دەڵێن حەزرەتی عومەریش فەرموویەتی: هەر ژن و جاشێک ببینم و ببیسم و ڕاسـت 

بێ، دەستوور دەدەم بەردەبارانیان کەن تا بە سزای مردن دەگەن. چونکە ئەو قەزیەیە وەک چڵکە 

گەڕێـتەوە بـۆ سـەر ئەو هەورێکە کشاوەتە ڕووی ئاسامنی سافی ئیسالمەوە. ئەو کارە دزێـوە دە

مەالیانەی کە زانستیان لە باری شەرعەوە نەگەیوەتە پلەی تێگەیشنت لە ئایەتی قورئان و شەئن و 

 کەڕامەتی ئایینی ئیسالم.

 کەندەوە و کۆ ەوە لە سەر تەاڵق

لُّ َٰلُ دەبێ ئەوە قبووڵ کەین:   ێ سێیە کە حەقی ڕجووع کۆتایی د تەڵق فَإِن َطلََّقَها فََل َِتِ

سەنگێنین چەند مەسەلەمان بۆ دێتە نج بدەینێ و هەڵیسـر و نامێنێ. جا ئەدێرەدا ئەگەر نەختێک 

 پێشێ دەبێ ئەو مەسەالنە لێک هەڵوێرین. مەسەلەکان:

یو بإحسان( ئامـاژە سـربیس بووین و حاڵیه کراین کە جوملەی )أو ت. دە پێشدا وا گوێ9

لُّ َٰلُ ِمـن َبْعـُد و کەسەیدا کە دەڵـێ )بە تەڵقی سێیە، کەوایە دەبێ دە جوابی ئە ( فَإِن َطلََّقَها فََل َِتِ
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تەڵقی سێیە،   جواو درێ؟ دیارە ئەئەوە ئیشکالە و دەبێ خۆی لێ ڕەها کرێ. ناچارین دەبێ 

( تەعبیـر و تەفسـیرە لە بـری فَإِن َطلََّقَهازانان فەرمـوویەتی: )ب ێین موجاهد کە یەکێکە لە قورئان

( سـەرەڕای ئەوەی کە کـوتراوە قەبـووڵیه کـراوە مەبەسـت لە قەولـی يٌح بِإِْحَسان  تََْسِ قەولی )

ــيٌح بِإِْحَســان  ) ( تەڵقــی ســێهەم نەبــێ الیقــرتە و باشــرتە، لەبەر ئەوەش الیقــرتە: مێــردی تََْسِ

تەڵقدەری تەڵقـی دووی ژنەکەی، دەگەڵ ژنەکەی دەکەونە نێـوان سـێ بەرداشـان، واتە سـێ 

و سێ حاڵەتانە ئەوەیە مراجعە بە ژنەکەی وەکا کە ئەو مراجەعەش مەبەستی حاڵەتان: یەکێک لە

(دا. حاڵەتی دوو ئەوەیە مراجەعە بە ژنەکەی نەکا، بەڵکە بَِمْعُروف   كفَإِْمَساخودایە دە جوملەی )

وێ ی کا با عیددەی بە سـەر بچـێ ببێـتە بە نیـونە، واتە لێـک جیـا بـوونەوە، کە ئەو حـاڵەتەش 

يٌح بِإِْحَسان  دە جوملەی ) مەبەستی خودایە ْو تََْسِ
َ
(دا. حاڵەتی سێهەمیه لەو سێ حاڵەتانە و یـا أ

ب ێین لەو سێ بەرداشانەی دە ناویاندا گیـری خـواردووە، ئەو حـاڵەتەیە: مێـردەکە ژنەکەی  بـۆ 

لُّ َٰلُ ِمن َبعْ جاری سێ تەڵق دا، ئەوەش مەبەستی خودایە دە ئایەتی )  (.ُد فَإِن َطلََّقَها فََل َِتِ
خودای تەعاالش سـێ لەفـزی تـایبەتی خۆیـانی بـۆ  ەجا ئەوجار چونکە ئەو سێ حاڵەتان

ْو تَسـ( )بَِمْعـُروف   كفَإِْمَساداناون وەک ئەو لەفزانە بێ )
َ
(، دەبـێ فَـإِن َطلََّقَهـا( )ِريٌح بِإِْحَسـان  ـأ

تەتبیـق  مەعنـایەک لەو سـێ مەعنایـانە داببـڕدرێ و رهەریەک لەو سێ جوملە جیاوازانە بەسـە

ْو تَْس بکرێ. جا ئەدێرەدایە ئەگەر بێتوو جوملەی )
َ
( بکەینە بـابەتی تەڵقـی سـێ، ِريٌح بِإِْحَسان  ـأ

ْو تَْس ( و )فَإِن َطلََّقَهائەودەم ناچارین ب ێین دوو لەفزی )
َ
(مـان لە سـەر ئەساسـی ِريٌح بِإِْحَسـان  ـأ

ێـک لەو سـێ حاڵەتـانە بـێ جـێ تیکرار بۆ یەک مەعنا دەکار کردووە و بە کـار هێنـاوە. حاڵەت

دەمێنێتەوە. ئەوجار بۆوەی لەو گیرودارە خۆ دەرباز کەین دەبێ ب ێین: باری هەوەڵامن پەسـەندە 

ْو تَْس ( تەفسیر و تەعبیرە لە بری )فَإِن َطلََّقَهاکە ئایەتی )
َ
 (.ِريٌح بِإِْحَسان  ـأ

پەرستان یە باش نییە هەلنە بۆ کوتن باشە شتی وا، نە بۆ حاشاردان؛ بۆ کوتن بۆ ئاگاداری:

دۆستان بە تەواوی پەرستان و دینو ساویلکەزانایان دەیقۆزنەوە، بۆ کوتنیه بۆیە باشە ئایین

 تەکیە دەکەنە سەر قورئان و سوننەت.

دراو لە الیەن ئاگادار بە: بە کۆی عولەمایان و موشتەهیدان کوتوویانە ژنی سێ جار تەڵق

 خۆرە حەڵڵ نابێتەوە بە پێنج شەرت نەبێ:قیەک مێردەوە بۆ ئەو مێردە تەڵ 

 . دەبێ لەو مێردە عیددە بەرێتە سەر.9
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 . ئەوجار مارە بکرێ بە مارەی شەرعی لە کابرایەکی دی.3

 . ئەو کابرایە مێردی دووەم دەگەڵی بنوێ و جیامعی دەگەڵ بکا.2

 . پاشان لە سەر ئەساسی مردن و یا تەقدیرات تەڵقی داتەوە.1

 ە دووهەمەش عیددە بباتە سەر. . لەو مێرد5

 جا ئەوجار بۆ مێردی هەوەڵ حەڵڵە مارەی کاتەوە.

سعدی بن »و « سعید بن جبیر»شتە سەیرەکەی کە نە کوتنی باشە نە حاشاردانی، ئەوەیە: 

َسیِّب  کوتوویانە هەر بە مارە کردنی بێ چوونە الشی حەڵڵ دەبێتەوە لە مێردی هەوەڵ. « م 

بوونەوەی لە مێردی هەوەڵ ومڕ، شەرتی حەڵڵکەوتوونە مشتزانایان لەو بارەوە 

 ئەوە وایە ڕاستە؟ وەیا قسەی ئەو بەسرتاوەتەوە بە دەگەڵ نوستنی، بە پێی قورئان و سوننەت ئایا

 زانایانەیە؟

دەڵێ هەر دوو نەزەر و هەر دوو کوتە بە قورئانە، ئەو قەولەش « ابومسلم اصفهانی»

دە هەموو جێگایەکدا لەفزی نیکاح بە مانای جیامع و وطی نییە.  موختارە. واتە بە پێی لۆغەت

ئەو نەفەرە هاتوون ئیستیفادەیان لەو ڕاستە کردووە و جمهووریه ئیستیفادەیان لەوە کردووە کە 

بەراوەردانی یاسا و ئایینی عەقد و نیکاح دەگەڵ نوستنی بەر و سەمەرەیە. پەنا بە خودا لە بێ

  (236ەمان ئایە، )تەرسی:ی کەبی:، یوەحی. 

گۆیا شافعی فەرموویەتی ئەو ژنانەی کە سێ کەڕەت مێردەکەیان تەڵقی داوە و  ئاگاداری: 

لە خۆی حەرام کردووە، تا مێردێکی دیکە لە سەر ئەساسی شەرع نەکاتەوە و هەروا ئەو مێردە 

نەوەی دووهەمەش لە سەر ئەساسی شەرع تەڵقی نەدا و یا نەمرێ، ئەو ژنە ڕێگای حەڵڵ بوو 

لە مێردە هەوەڵەکەی بەسرتاوە؛ ئەمام حەزرەتی شافعی لەو بارەوە فەرموویەتی: ئەگەر مارە 

کردنی ئەو ژنە لە مێردی دووهەم بەو مەرجە بێ حەڵ بکرێتەوە لە مێردی هەوەڵی و جیامعیشی 

دەگەڵ بکرێ، ئەوە ئەو نیکاحە پووچ و باتڵە، دەگەڵ سیغە واتە نیکاحی کاتی و وەختی 

 ەتی نییە.تەفاو 

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم و دامەزرێنەری یاسای ژیانی ئینسان هەروا بە ئاسانی 

بەرداری نیکاح و تەڵقێکی کە ئەساس و بنچینەی خانووی ژیانن نابێ، تاکوو لە هەموو دەس

 بوار و دەراوی لێدان و پەڕینەوە ئینسان تێنەگەیێنێ و شارەزای نەکا هەر بۆی باس دەکا.

ە پاش ئەوەی کە بە تێر و تەسەلی باسـی ژمـارەی تەڵقـی کـرد و ڕوونـی کـردەوە، جا بۆی
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وانە ائەوجار ئامۆژگاری بە تەواوی دەدا بەو کەسانە کە ژنەکانیان تەڵق دەدەن کە دەبـێ ئەو پیـ

ک وبـرای شئێستاش هەر خو تا دراوەیان چۆناوچۆن ببنە هاوسەری یەک و دەگەڵئەو ژنە تەڵق

پێش ئەوەی ببنە هاوسەرییەک و ئێستاش هەر خوشـک و بـرای یەکـرتن کە دینی بوون پێکەوە 

لێکیش جیا بوونەوە و لێـک تـرازاون، بەڵم لە خوشـک و برایەتـی ئیامنـی لێـک نەتـرازاون و 

هەروەک خــۆی تــا هەن، و هەروا ئەوەشــیان زانیــوە کە دەبــێ موســوڵامن دەگەڵ موســوڵامن 

خۆشی و هاویار و دەسباری یەک بن؟ ئەوە یەقینە  هەڵوێستی چۆن بێ؟ بە قین و کینە بێ؟ یا بە

ی سووڕەی مائیدە دەبـێ یاریـدەدەری یەک بـن لە سـەر چـاکە و 9ئایەتی  یکە بە پێی ئاگادار 

 عەیبی یەکرت لێر و لەوێ نەڵێن:

َ اسِنثِْم َوالُْعْدَواِن ( 3) ََ َ الَِْب َوالَّْقَوى َوََل َتَعاَونُواْ  ََ ر و یارمەتی یەکرتی بن و ەاوکا. َوَتَعاَونُواْ 

بکە  لە سەر چاکە و لە خودا ترسی. بەاڵم یاریدڕی یەکرتی لە سەر خراپە و گوناح مەکە  و لە سنووری 

 یاسای باری دڕرنەچن. 

ئەگەرچی ئەو ئایەتە لە سەر بابەتی حەج دابەزیوە، بەڵم ئەو مەتڵەبە بەنرخە بۆ هەموو 

 کات و ساتی باری ژیان و کۆمەڵیەتییە.

دراوە دە تەنگانە و گێژاوەی ژیاندا شەپۆل دیارە ئەوە حاشای لێ ناکرێ کە ئەو ژنە تەڵق

هەر جارێ بە الیەکیدا دەبا و دەدا. نیازی بەوە هەیە یاریدەی بدرێ نەخنکێ، جا ئەدێرەدایە کە 

خودای بانی سەر ڕادەسپێرێتە ئەو مێردەی کە تەڵقی داوە لەو بارەوە کە هاودین و ئایینن، 

ی بەقەرە. ئەوە ئایەتەکە و ئەوە ئیامن 991اوڕی چاکە دەگەڵ کردنی وێدا، بە وەسیلەی ئایەتی ئ

 و ئەقڵی تۆ:
 231ئایەتی 

سِ ( 231) مم
َ
َجلَُهنَّ فََ

َ
َن أ ُتُم النََّساء َفَبلَغم وم َسـكَوإَِذا َيلَّقم

َ
ٌٍ أ ـُرو ٌٍ َوالَ ـوُهنَّ بَِمعم ـُرو رُِحوُهنَّ بَِمعم

سِ  َعـلم َذلِـ وُهنَّ ِِضَاًراكُتمم َتُدوام َوَمن َيفم َعم ِْ اهّلِل ُهـُزوًا  كََّّ َسـُه َوالَ َتتَِّخـُذوَام آیَـا َفَقـدم َظلَـَم َنفم
َمَت اهّلِل َعلَيم كوَاذم  نَزَل َعلَيم كُروام نِعم

َ
ِ  ِكَتابمم ِمَن الم كمم َوَما أ

م
م بِـِه وَاتَُّقـوام اهّللَّ كَمِة یَِعظُ كوَاْل

 ِ نَّ اهّللَّ ب
َ
لَُموام أ ٍء َعلِيمٌ  ِل كوَاعم م َْ 

ئەی خاوەن ئایامن و بااوەڕان، کااتێ کە ژنەکانتاان تەاڵق دان کەیشاتنە نیزیاک تەواو باوونی 

وپێکی جیا ببنەوە، مەیانهێننەوە بۆ وەی عیددەکەیان، ئەوکات یا بە کاکی بیانبەنەوە یا بە ڕێک

وا بکاات،  درێ ی باۆ ساەر مافیاانئ هەرکەپ کااریتووشی ئازار و زیانیان باکەن، بە دەسات

کومان زوڵم لە خۆی دەکات. ئایەتەکانی خوداش بە کاڵتە مەک ن، یااد و بی ێاک لەو نااز و بێ

نیعمەتانەی خودا بکەنەوە کە ڕشتوویەتە سەرتان، ئەوەش کە نااردوویەتە خاوارەوە بۆتاان )لە 
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 ەورئان و فەرموودەکانی پێغەمابەر( کە بەماانە ئامۆژکاریتاان باۆ دەکاات، لە خاودا بسسان و

 کومان خودا ئاکای لە هەموو شتێکە.بشزانن بێ

 دراووکەوت لەگە  ژنانی تەاڵقهەڵس

 ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانین و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە پیرۆزە:

دیارە وەک بۆ ئەوانەی خاوەنی ئینساف و ئـیامنن و هەسـت بە حەق و نـاحەقیش دەکەن، 

ن غافـڵ نـیە و نـابێ، بەڵـکە لە هەمـوو ڕاسـتانی، ئەوە دەزانن کە خودای خاوەن بەزە لە ئینسـا

ئاگاداری دەداتێ و زانای دەکا لە سەر کاروبارەکانی ژیانی خاووخێزانی و باری پێکەوە ژیـان و 

لێک جیابوونەوەش. جا بۆیە بە پیاوەکان دەڵێ: کات و زەمانێ کە ویستتان ژنەکانتان تەڵق دەن 

امن بوونەوەی لە دوا بێ و مێرد بتوانێ بۆی وەگەرێ، و تەڵقیشتان دان بە تەڵقێکی وا کە پەشی

جا ئەو ژنانە کە هاتوو گەیشنت بە ئاخر و ئۆخری عیددەیان، واتە مابوویان عیـددەکە تەواو بـێ 

بەڵم کەم، واتە هەر بەشی ئەوەندەی مابوو مێردەکەی بتوانێ ڕجووعی وەکا، وەیـانگێڕنەوە بـۆ 

ەرفراز و ئازادیان کەن و وازیان لێ بێنن تاکوو بتوانن الی خۆتان بە خۆشی و بە ڕاستی. وەیا س

بۆخۆیان شوو بکەنەوە بەو کەسانەی دڵیـان دەیـهەوێ. بەڵم هـا وایـان گـل نەدەنەوە بـۆ وەی 

تووشی زیان و تەڵە و داویان کەن و ناچاریان کەن بۆ وەی دەس لە مـافی ڕەوای خۆیـان وەک 

و بیهـاوێنە ئەسـتۆی خۆیـان. ئەگەر بێتـوو حەقە مارەیی بێ هەڵگرن و یا شتێکی وەخـۆ گـرن 

گومان باری سەخت و گرانـی زوڵـم و بازدەن بە سەر ئەو یاسا پڕ لە عەداڵەتەی خودا، ئەوە بێ

ئەمری باری بـۆ قیـامەت، هەر دە دنیاشـدا تاوان دەخەنە ئەستۆی خۆتانەوە. جگە لە تاوانی بێ

و هەروا بەدنـاوی خۆشـی بە وکاری ژنەکەش دەکـڕێ بـۆ خـۆی. ناکۆکی و دوژمنایەتی کەس

 عالەم نیشان دەدا. 

دەبێ بەرجەوەندی ئەوە بین کە قورئانی پیرۆز ئەو ئامۆژگاریە لە دوو سێ الوە ڕادەگەیێنێ 

خاڵی لە حیکمەت نییە. تاوان و بە سەر بازدانیدا تۆڵە و سزای سەخت و گرانی دە بەردا و حەتا 

نـاژتووە. هەڕەشـەکەش دەبـێ ئەوە بـێ: خـودا دا یـخودا دە بن یدەتوانین بڵێین: ئەو هەڕەشەش

دەفەرموێ: نەچن گاڵتە و گەمە بە دەستوور و فەرمانەکانی خـودا بـکەن، واتە ئەمـری دەبـێ بە 

هێند بگرن، نەچن بە کەمی بگرن. چـونکە خـودا میهرەبـانی دەگەڵ بەنـدەی خـۆی هەیە بەڵم 

شتی بەخشـیوە، ئەوە سـر بە  شۆخی دەگەڵ نییە. دەبێ ئینسان هەر بەو ئەقڵ و شعوورەی خودا

بزانێ و دەرکی بکا بەخشـینی ئەو نیعمەتـانەی وەک نـاردنی پێغەمـبەر لە خۆتـان و قورئـان بە 
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دەستەوە بۆتان؟ پێش ئەوەی هیچ کارێکی چاک و پاک و باشوو کردبێ، خاڵی لە حـیکمەت و 

ڕا سەر ئەو حاڵەتەش داوا نییە، ئێوەی نەزان زانای کردن، ئێوەی بێ ناو و نیشانی ناودار کرد، لە

ئەگەر گوێی پێ نەدەن، لە غەیرەز سزا و عەزاب چیدی چاوەڕوان دەکرێ؟ کەوایە ئەی ئینسانی 

بە بیر و ژیر ئەو ئامۆژگاریانە دە گـوێ گـرە و لە کـیس خۆتیـان نەدەی، تـا هەی و هەلـت بـۆ 

گەری، یڕەخساوە. دەنا ئەگەر لە کـار کەوتـی و کەلەال بـووی، دەکەویە خـواردنی نـانی حیـز 

 ناوێ.خوداش پیاوی حیزی خۆش

وا دیارە و هەست پێ دەکرێ کە خودای تەعاال تا ئێرە ئاگـاداری دا بە پیـاوانی خـاوەن ژن 

دان و هێنـانەوە. چـونکە واتە مێرد کە نەچن ژنانتان بخەنە تەڵە و داو و ئـازاردان، واتە بە تەڵق

ی ئەرزش و ڕێـز و حـورمەتە، دەبـێ نیعمەتێکی هاوبەشە دەگەڵتان وەکوو خۆتان خاوەنی مـاف

ْمنَا بَِِن كَولََقْد کارێکی وا نەکرێ شووشەی کەڕامەت و ئەرزش لە الیەن مێردەوە بشکێندرێ  رَّ
 ئادەمە.ئەویش دەگرێتەوە چونکە ئەویش بەنی آَدمَ 

وکـاری ژن، بەو جـۆرە ئەوجار خودای تەعاال دەیهەوێ سفارش و وەسـیەت بکـاتە کەس

و ویستی بگەڕێتەوە الی مێردەکەی، پێشگیری لێ نەکەن و نەکـرێ، وەک لە  ئەگەر ژنەکە هات

 دا باسی لێ کراوە، ئەمەش کاتی خۆی باسی لێ دەکەین.999ئایەتی 

واتە  993ە دەگەڵ ئـایەتی 991دا دڵ ئەو هەستە دەکا و پێیدا دێ: ئەو ئـایەتە 991دە ئایەتی 

تَاِن فَإِْمَسا َلُق َمرَّ   كاللَّ
َ
فایدەیە، چونکە فەرقێکیان نەبێ، ئەوە بێ ِريٌح بِإِْحَسان  ـْو تَْس بَِمْعُروف  أ

 ەایـدەیەکی بەرچـاو. ئەو فتیکراری کەالمێکی وەحیدەیە دە بابەتێکی واحیدەدا و بـێ قـازانج و 

دیارە ناڕەوایە. بۆ وڵمەکەی دەبێ ڕوو دە یـارانی ئەبـووحەنیفە کەیـن کە دەڵـێن و کوتوویـانە: 

تَاِن فَإِْمَساواتە ی قورئان 993ئایەتی  َلُق َمرَّ ْو تَْس  كاللَّ
َ
حەواڵەی ئەو  ِريٌح بِإِْحَسـان  ـبَِمْعُروف  أ

دەراوەیە کە کۆ کردنەوەی سێ تەڵقە بە یەک جـار ناشـەرعیە و بە پـێچەوانەی ئەمـری بـاریە و 

خـۆی ناشکوری کردنە بە نیعمەتێکی کە مۆڵەتە و خودا داوێتە ئینسانی کە دە کاتی ناڕەحەتیـدا 

وە خۆ بێتەوە بیر وەکۆ نەکا لە ناکاو وەسـەر تەڵەی مـین پەڕێ. و ئەوەی لە الی خـودا ڕەوایە و 

دانـی ژن دەبـێ کەڕەت خـواردن و تەڵقکۆمەک بە ئەقـڵ و سـەلیقەی ئینسـانە، ئەوەیە: تەڵق

کەڕەت و نۆبە بە نـۆبە بـێ، تـاکوو نەخنکـێ و گەرووی نەگیـرێ. جـا لە سـەر ئەو ئەساسـە، 

نیـیە و ماناشـیان یەک نیـیە.  993تیکرار و دووپـات کـردنەوەی ئـایەتی  991ەی ئایەتی هێنانەو 

ە بەیانی چۆنیەتی کۆبوونەوەی سێ تەڵقەیە، کە دەبێ وا نەکرێ و نەبـێ، 991چونکە ئەو ئایەتە 
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ش بەیانی ڕیجەعەتە، واتە دەراو هێشـتنەوە بـۆ پەڕیـنەوە و گەڕانەوە بـۆ ئەوبەری 993و ئایەتی 

گەرچی یارانی شافعی بێ ئەوە برتسێن لەو ئیحتیڕازە تیکـرارە لە سـەر ئەو بـاوەڕەن کە ژنەکە. ئە

توانیوە ە بۆ بـابەتی ڕیجـعەتە، بە هەر حـاڵ وا دیـارە زانایـانی شـەرع هەر نەیـان991ئەو ئایەتە 

تخوون عیلمی فەڕایض بن بۆ ڕاوڕاوێن، دەنا ئەحکاماتی شـەرعیان کەم لە بەردەسـتیان قوتـار 

زبازێنیان تێدا نەکردبێ، ئینشائەڵاڵ )اختالف اّمتي رحمـة( دەگەڵ نەزە رو بۆچـوونە، نە بووە و با

 دانەوەی یەکرتی.دەگەڵ بەرپەرچ

 تیوتیوە:

دا ناچارەن مێرد دە ماوەی عیددەدا دەبێ یەکێک لەو دوو ڕێگایانە هەڵبژێرێ: 993دە ئایەتی 

زی ژنەکە بە چـاکی. ئەمـام دە ئـایەتی یا پێکەوە ژیان و ڕەفتار بە خۆشی، یان ئازادی و سەرفرا

دا مێرد دە کاتی وەنیزیک بوونەوەی بەسەرچوونی عیددەدا یەکێک لەو دوو ڕێگایـانە دەبـێ 991

یەکێ هەڵگـرێ و ڕەچـاوی کـا: یـا بە یەکەوە ژیـان و بە سـەر بردنـی بە خۆشـی، یـا دەسـت 

 بەردانی بە ئیحسان.لێک

ومڕ هەیە دە نێوان شافعی الی مێرد، مشت دە چۆنیەتی ڕجووعیشدا واتە گێڕانەوەی ژن بۆ

و حەنەفیدا. شافعی دەڵێ چونکە نیکاح و تەڵق هەر بە لەفـز و قەولە، دەبـێ گەڕانەوەش واتە 

ڕجووع هەر بە لەفز و قەولە، واتە مێرد دەڵێ ئەوە گێڕامیەوە. ئەمـام حەنەفـی و ثـوری دەڵـێن: 

ی ئەوەیە: لە کـوڕی حەزرەتـی عـومەر ڕجووع واتە گێڕانەوە بە دەگەڵ نوسـتنە. دەلیلـی شـافع

ڕیوایەت کراوە کـاتێ کە ژنەکەی تەڵق دا و بـابی کە دەبێـتە حەزرەتـی عـومەر، لەو بـارەوە لە 

پێغەمبەری پرسیار کرد و پێغەمـبەریش لە وڵمـی عـومەردا فەرمـووی بـڕۆ بە کـوڕەکەت بڵـێ 

بێتەوە. ئەو دەسـتوور و ڕجووعی پێ بکاتەوە و ئاگاداریش بێ تاکوو لەو حەیزەی تێیدا پاک دە

ئەمــرەی حەزرەتــی ڕەســووڵ بە حەزرەتــی عــومەر لە مەڕ گەڕانەوەی ژنــی کــوڕەکەی وە الی 

دراو وەالی مێـرد دە کوڕەکەی دە حاڵی حەیزدا ئیشارە وە الی ئەوەیە کە گەڕانەوەی ژنـی تەڵق

بە کـوردی بـۆ حاڵی حەیزدا دروستە و ڕەوایە. ئەمام جیامعی دەگەڵ دە کاتی حەیزدا ناڕەوایە. 

 ڕجووعی ژن جیامع پێویست نییە لە الیەن شافعی. 

حەنەفی دەلیلی ئەوەیە کە دەڵێ ڕجووع بێ جیامع ڕجووع نیـیە ئەوەیە کە خـودای تەعـاال 

ْمِس فەرمووی 
َ
 مەعرووف واتە دەگەڵ نوسنت. وُهنَّ بَِمْعُروف  كفَأ

 



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

  232و  231پیرۆزی  یەتپوختەی مەبەستی دوو ئای

 ێکەوە بوونی دەگەڵ دەبێ بە پەسندانە بێ،. ڕاگرتن و پ1

 دانی بێ ئازار و زەرەر. ( واتە تەڵقِريٌح بِإِْحَسان  ـتَْس دانی ژن بە مانای ). تەڵق9

 دانی ژن دەبێ دوور بێ لە گاڵتە و گەمە بە ئایاتی خودا.. تەڵق9

 . کەسێک بە گاڵتە و گەمە تەڵق بخوا بە کۆی دەنگ تەڵقی دەکەوێ.0

 رانەی نیعمەتی ئیسالم و ئیامن و یاسای ئیسالم لەسەر هەموو موسوڵامنێک الزمە.. شوک1

وکار و سەرپەرستانی ژن مافی ئەوەیان نییە ڕێگـری بـکەن لە مێـرد کردنـی ژن بە . کەس4

 هاوکوفی خۆی.

( واتە ََل َتْعُضـلُوُهنَّ . کۆی زانایان دەڵێن ژن بێ وەلی مارەی دروست نییە بە پێی ئایەتی )3

 رگری مێرد کردنیان مەبن.بە

لە ژن بـۆ مێـرد کـردن بەغەیـرە  گـری. جوملەی )باملعروف( ئامـاژەیە وەالی ئەوەی بەر 3

 هاوکوفی حەرام نییە.

. ئیامن و نووری ئیامن ڕازانەوەی دڵە بۆ پەزیرایی لە ئایەتەکانی قورئـان بە پێـی ئامـاژەی 3

 ِ ِمُن بِـاّلِل كَن ِمناكیُوَعُظ بِِه َمن  كَذل ْْ ئەو پەنـد و ئامۆژگاریـانە  (232)بقا:ە:   َواْْطَـْوِم اآلِخـرِ ْم یُ

دەکرێ بۆ ئەوانەی کە لە ئێـوەن و بڕوایـان بە خـودا و ڕۆژی پەسـاڵن هەیە. ئەو ئـایەتە دەڵـێ: 

خاوەن باوەڕی بەڕاستی پەند دەقـۆزێتەوە و هەروا ئەوەش دەڵـێ: ئەوانەی کە بە ئەمـری بـاری 

نـاچڵەکێنێ هـیچ هێـز و پێـز و تێزێکـی ئیمنیـان دە بـاوەڕ و تەکان ناخۆن و ئەمری باری ڕایان

 زمانیش بوختان بکەن و بڵێن بەئیامنین.بە دەرووندا نییە. جا با 

 ( 232و  231بوونی ئەو دوو ئایەتە )هۆی ناز 

 دەبێ ئەوانە بن وەک کوتوویانە:

جاهیـل وا  ەوە نەقڵ دەکا و دەڵێ: عادەتی ئەعرابـی«عباسابن»لە « جریری طبیابن. »1

دان و پێش بەسەرچوونی عیددەیان واتە دەو نێوانەدا ڕجووعیـان بوو کە پیاوەکانیان پاش تەڵق

بە ژنەکانیان دەکردەوە، دەستەولەجێ پاش گێڕانەوەیان تەڵقیان دەدانەوە، ئەو کارە ناڕەوایەشیان 

ڕۆژە ڕەشـەدا  بۆ وەی بوو تاکوو بەرگـری بـکەن لەوەی ئەو ژنە مێـردی دی نەکەن و هەروا دەو

وەمێنن و هەروا کابرایەکیش لە ئەنسارییەکانی مەدینە بە ناوی سابتی کوڕی یەسار ئاوای دەکـرد 
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لە ژنەکەی، بێ خەبەر لەوەی خودا لە سەر مافی هەموو گیانلەبەرێک هەڵدەداتێ و دیفاع دەکا، 

وُهنَّ كَوََل ُتْمِسـی دابەزاند فەرمـووی: 991جا هات بۆ بەرگری لەو کارە ناڕەوایە خودا ئایەتی 
َْعتَُدواْ  اًرا لَّ  واتە ژنەکانتان مەهێننەوە بۆ ئەوەی تووشی زەرەر و زیانیان کەن.  ...ِْضَ

نەقڵ کـردووە کە ئەو خوشـکی « معقل کوڕی یساری». بوخاری و غەیری بوخاریش لە 9

ەگەڵ خۆی دابوو بە موسوڵامنێک و لێی مـارە کردبـوو. ئەو کـابرا موسـوڵامنەش مـاوەیەکی د

ڕابوارد و پاشان تەڵقێکی دا ڕجووعی پێ نەکردەوە تاکوو عیددەی بە سـەر چـوو و ژن بـوو بە 

(، و بێ مارە کردن تازە نەدەکرا بیهێنێتەوە. کـابرای مێـردیش هـات  بانیەی بچکۆڵە واتە )صغری 

بـرای ژنەکە دووبـارە لێـی « معقـل»دەستەیەکی دۆست و خزم و کەس حازر کرد و هـاتە الی 

ێتەوە و مارەی بکاتەوە. حاڵەتەکەش وا کەوتبـوو هەم کـابرا ژنەکەی خـۆش دەویسـت و بخواز 

برای ژنە ڕاستەوخۆ و ڕوبەڕوو بەو کابرایەی کوت لە کن « معقل»هەم ژنەش کابرای دەویست. 

ــێ ــودا ب ــی لە خ ــوون: ئەی ناکەس ــی ب ــرادەت و ئەوانەی دەگەڵ ــن ئی خەبەر، لە هەوەڵەوە ئەم

کرد بەو هۆیە کە ئەو خوشکەی منت مـارە کـرد، کەچـی لەبەر بـێ  سوپاسگوزاری تۆم نواند و

خزمەتگوزارت دانا،  بۆ فەرمانی خودا دانا، نە مایەت بۆ منی مایەت ئەدەبی و بێ کەڕامەتیت نە

اوسەری خزمەتگوزارت دانا، تازە لە سـەر هنە مایەت بۆ  نائەو مایەت بۆ منی سپاسگوزار دانە 

ە دەربــارەی ئەو ژنە و مــن و یاســای خــودات نیشــان دا، ئەو بــێ ڕێــزی و بــێ حــورمەتیەی ک

 ناتدەمەوە بە خودا سوێند. 

جا ئەدێرەدایە کە خودا دەفەرموێ موسوڵامنی بەڕاستی ئەوانەن کە ڕق و تووڕەیی خۆیـان 

ِظِمَّي الَْغـيَْظ اكَوالْ عیمران ئاماژەی وەال دەکا: ی ئالی190دەخۆنەوە وەک بە وەسیلەی ئایەتی 
ئەو کەسانەش کە ڕقی خۆیـان قـووت دەدەنەوە و دەیخـۆنەوە و خەڵـک  َّي َعِن اَلَّاِس َوالَْعافِ 

 چاکەکارەکانی خۆش دەبێ.لە دەبەخشن، خوداش 

و کـابرای مێـردی « معقل»سەرەنجام خودای تەباڕەک و تەعاال لە سەر جەریانی خوشکی 

بـرای ژنەکە مـانیعی « معقـل»خوشکی کە تەڵقی دابوو، بۆ یەکیش پەشیامن ببـوونەوە، بەڵم 

ی بەقەرە دابەزی. ئەوەش 999چوونی خوشکەکەی بـۆ الی کـابرای مێـردی بـوو، ئەو ئـایەتی 

 ئایەتەکە و ئەوەش ئەقڵ و ئیامنی تۆ:
 232ئایەتی 

َواَجُهـنَّ إَِذا ( 232) زم
َ
َن أ ن یَـنكحم

َ
ُضـلُوُهنَّ أ َجلَُهـنَّ فَـالَ َتعم

َ
َن أ ُتُم النَِساء َفـَبلَغم َوإَِذا َيلَّقم
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َومِم اآلِخِر َذلِكمم تَ  ِمُن بِاهّلِل َوالم ٌِ َذلِك یُوَعُظ بِِه َمن اكَن ِمنكمم یُؤم ُرو مَمعم َراَضومام بَيمَنُهم بِال
لَُمونَ  نُتمم الَ َتعم

َ
لَُم وَأ َهُر َواهّلُل َيعم يم

َ
ىك لَكمم وَأ زم

َ
 أ

ساەر کاوو، مەبانە  ئەی خاوەنی ئیامنی ڕاستەەینە! کە ژنەکانتان تەاڵق دان و عیددەیان هاات و بە

کۆسپ و بەرک یان لێ مەکەن. ئەکەر هات و ویستیان جارێکی دیاکەش شاوو باکەنەوە بە مێا دە 

پێشووەکانیان. کاتێ کە لە نێوان خۆیاندا بە کاکی لە یەک ڕازی بوون. ئەو پەناد و ئامۆژکاارییە 

ماایەی پااکی و  بۆ ئەوانەی کە لە ئێوەن و بڕوایاان بە خاودا و ڕۆژی پەسابن هەیە، ئەوەش ادەک  

 خێ  و بێ ێکی زۆرە بۆ ئێوە، خودا دەزانێ و ئێوە نازانن. 

 دراوتەواو بوونی عیددەی ژنانی تەاڵق

دراوانەتــان کاتێــک ژنەکانتــان تەڵق دان بە هــۆی هەر هۆکــارێکەوە، و هەر ئەو ژنە تەڵق

وویان، چ بە عیددەیان تەواو بوو، بۆوەی بیانهەوێ مێـرد بـکەنەوە ـ جـا چ بە مێردەکـانی پێشـ

کابرایەکی دیکە کە بۆخۆیان قبووڵیانن و ڕێک کەوتوون، بەرگریان لێ مەکەن و مەبـنە کۆسـپ 

لە سەر ڕێی کارەکەیان. بەڵم ئەگەر هات و وا هەڵکەوت ئەوەی ژنەکە پەسندی کردبوو شـایان 

ژنە هەیە وکـاری ئەو و لێهاتوو نەبوو، و نەنگ و عار بوو لە ناو کۆمەڵدا، ئەوە ئەودەم بـۆ کەس

کە ڕێ نەدەن شووی پێ بکات. دیارە ئەگەر بەڕاستی خاوەن ئیامن و بـاوەڕ بـن دەبـێ ئەوەش 

بزانین کە فەرموودەکانی خودا هەموو پەند و ئامۆژگارین و قـازانجی دنیـا و قیامەتیـان تێـدایە. 

 دیارە خوداش مەسڵەحەتی بەندەی خۆی چاکرت دەزانێ.

 بەرخوێن

کان و ڕێنوێنییەکانی خودا بین لە هەر بارێکەوە و ئاکارەکانی ئەگەر بەرجەوەندی فەرموودە

هێندێک لە داب و باوی ناو خۆمان بخەینە ڕوو، هەر بۆخۆمان دەبێ لە خۆمان بێـزار بـین، بـۆ 

 منوونە لەو داب و باوانەی خۆمان:

. دەبیندرا کابرایەکی شەسـت حەفتـا سـاڵە، ژنێکـی بـۆ خـۆی دێنـا دە بەرابەر ئەو ژنەدا 1

وکـاری ئەو ژنە. کە لە سەروعوزرشۆری خـۆی دەدا بە منـداڵێکی شـیرەخۆرەی کەس کچێکی

پاش زەمانێکی کە ئەو کوڕە دەگەیشـتە کـاتی ژن هێنـان و کـچە زەالمەکەی لەوی مـارە کـرا و 

دەگەیشتە ڕیزی دایک و نەنکی ئەو کوڕەی کە لێی مارە کرابوو کاتی خۆی لە باتی ئەو ژنەی کە 

ئەو کوڕە کە دەیڕوانی لەو ژنە مارە کراوەی خۆی، بۆ یەک نەدەبوون لێک بابی هێنابووی. دیارە 

نەدەوەشانەوە و بۆ وەش نەدەبوو تەڵقی بداتەوە چونکە بەرخوێنی بوو بە خۆڕایی دەچوو. لەو 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

الیەشەوە چونکە ئەو ژنە بەرخوێن دراوەی مارە نەهـاتوو، ئەگەر کـوڕە تەڵقـی دابـایە لە سـەر 

بەرچاویش نەبوو، بە زەحمەت کەسـێکی وا دەس دەکەوت پـارەکەی  شتێک، چونکە پیر بوو و

بدات و بیکڕێتەوە بۆ خۆی. دەو نێوانەدا هەم ئەو کوڕە مێرمنداڵە کچی هاوتەمەنی خـۆی گیـر 

نەدەکەوت و نەیاندەکرد، چونکە مارەکراوی هەبوو کە ژنە پیرە بوو، هەم ژنە پیرەی مارە کـراوی 

ە لە کوڕەکە و بەرخـوێنەکەی بـۆ بـدات. ئەوە سەرنویشـتی وا نەبوو بیکڕێتەو  یکوڕەکەش کەس

ڕەش و تاریکی دوو نەفەر لە کوڕ و لە ژن لە ناو عالەمی بە ناو ئیسالم ـ کە بە دەستی ناحاڵییان 

لە ئایینی ئیسالم دەهاتە ڕوو ـ و هەزاران ناڕەوای ئاوا ناشیرین و نـاحەز. بە هەر حـاڵ عـالەمی 

لەو بارەدا چونکە بە خەیاڵی خۆی کارێکی خراپی نەکردووە لە نەخوێندەوار زۆری لۆمە ناکرێ 

دیــدگای ئــایینەوە چــونکە مەال ئەو کــارەی بــۆ پێکهێنــاوە. بــا لە ڕووی ویــژدانەوەش لــۆمە و 

سەرزەنش بکرێ، بەڵم مام مەالی نـابەڵەد لە ئـایین ئەگەر لە بەرنـامەی ئـایینەکە شـت حـاڵی 

نی مرۆڤایەتی دەگەیشتی، چۆنت غیرەت بە خۆ دا نەبووی، خۆ دە ئینساف و عەداڵەت و ویژدا

ئەو دیمەنە ناحەز و ناشیرینەت بە ناوی ئایینی پڕ لە غیرەت و شەڕافەت و کەڕامەت و پـارێزی 

 ئیسالم نیشانی دنیای بەشەرەف دا؟

ئێستاش ئەو دیمەنە ناحەز و ناشیرنانە نیشان دەدرێن دە ناو عـالەمی ئیسـالمدا وەک مـارە 

 ڕووتان هەڵنەدرێتەوە.بەڕە لە سەر فەقیر و گونبەجاش. بەسە با 
 

الم بەپەرۆشـن، ئەوانەن کە سـدەبێ ئەوە باوەڕ کەیـن و بیسـەملێنین ئەوانەی بـۆ ئـایینی ئی

دەزانن و تێگەیشتوون کە ئایینی ئیسـالم بە بەژن و بـاڵی ئینسـان گیـراوە دە ئەزەلـدا، تەواوی 

مام ئەوانەی کە دنیاپەرست و هەواپەرسـنت، چ عەیب و عار و شوورەیی ئینسان دەشارێتەوە. ئە

وگـونی ڕووتە یـا کـۆکە و جلـک و باک و پەرۆشی ئەوەیانە کە دنیـا بـێ دەرپـێ دەبـێ و گەڵ

بـۆ داپۆشـینی حەیـا و کەڕامەتـی ئینسـانە وەک خـودای حەیادۆسـت ئامـاژەی وەال  شلیباسی

نَزَْلَا َعلَيْ فەرمووە: 
َ
َخـرْيٌ  كْم َوِريًشا َوِلَاُس الَّْقـَوَى َذلِـكیَُوارِي َسوَْءاتِ ْم ِلَاًسا كیَا بَِِن آَدَم قَْد أ

 ِ وبەرگێکام  گوما  جە، بێئەی بەرڕی ئادڕم و ڕۆڵەکانی( 20)اع:ا :  ُروَن كِمْن آیَاِت اّلِل لََعلَُّهْم یَذَّ  كَذل

ە  بەاڵم جوانرتین بۆ ساز کردوو  حەیا و شەرمگاتا  دادڕپۆشێ و بۆ خۆ ڕازاندنەوڕ و جوانیش دڕ بەری ک

وبەر  )بۆ دنیا و قیامەت( تەقوایە، ئەوڕش لە نیشانە و بەڵگەکانی خودایە، بەو ەیوایە یاد و چاکرتین جە

 و بیرێک وڕکەنەوڕ.

ــۆدا  ــان دە بەر خ ــی قیامەتی ــا، نە لیباس ــان داوەتە دنی بەڵم بە داخەوە ئەوانەی بەری خۆی



 330تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

لیباسی دنیا ـ وەک ویژدان و کەڕامەتی بەشەری  هێشتووە، ـ وەک تەقوا و حەیا و شەرم بێ ـ نە

 بێ ـ، دەبێ خۆالدان بکرێ لەوانە تا وەبەر پێیان نەکەوین.

 :232و  231پوختەی مەبەستی ئەو دوو ئایەتانەی 

َجلَُهنَّ جوملەی )
َ
واتە نزیـک بـوونەوە لە  (ە،قاِربَْن التَّاممَ بە مانای ) 991(ی ئایەتی َفبَلَْغَن أ

ْمِسـو هەروا وەپێه کەوتنی جوملەی ) (3/155)ق:طبی: . تەواوبوونی عیددە
َ
( لە بَِمْعـُروف   وُهنَّ كفَأ

ْو َس سەر جوملەی )
َ
( نیشانەی ئەوەیە: بە هەر شێوەیەک کە بگـونجێ بـۆ ئەو رُِحوُهنَّ بَِمْعُروف  ـأ

مێرد و ژنە، ڕجووع چاترە لە الی خودا بە شەرتی سازش و ئاشتی تەواو و ڕاست. چونکە خودا 

وُهنَّ كَوََل ُتْمِسـخوازە دەگەڵ گوناهکاران، بە تـۆبە، هەر بۆیەشـە سفارشـی فەرمـووە: )شتیئا
َْعتَُدواْ  اًرا لَّ هێننەوە الی خۆتان. کەسێک بـیهەوێ وا ( واتە بە نیەتی زەرەر و ئازاردانیان مەیانِْضَ

 بکا، زوڵم لە نەفسی خۆی دکا. 

 ەدر لە خەڵک دەکەن:شاعیرێکی فارس دەڵێ ڕاجع بەو جۆرە کەسانەی غ

 بر گردن وی مباند بر ما بگُشت پنداشت ستمگر کە جفا بر ما کرد

دەتوانین ب ێین یەکێکە لە نیشانەکانی کەڕەمی خودا دەگەڵ بەنـدەکانی: کە لە پـێه ئەوەی 

خۆ بگەیێنێتە تاوان و گوناه، ئاگاداری پێ ددا کە ئاوا مەڕۆ تووشی خەتەر دەبـی، وەک ئەوە کە 

، ئەحکاام و دڕسا ووراتی خاودا بە گەمە و گااڵ ە مەگارڕ َوََل َتتَِّخـُذَواْ آیَـاِت اّلِل ُهـُزًواپێی دەڵێ: 

. نیکاح و تەڵق دەبێ 9دەکرێ ب ێین ئەو فەرمایشتەی خودا بە ڕوونی سێ شت دە بەر دەگرێ: 

. ئەو فەرمـوودەی خـودا ڕەد کـردنەوەی 3بەوپەڕی ڕێز و حورمەتەوە چاوەدێریـان لـێ بکـرێ 

ەتێکی ناشیرینی دەورانی جەهالەتە، کە هەر مابۆوە و دە ناو عالەمی موسوڵامندا وەک ئەوە عاد

تەڵق و عیتاق واتە تەڵق خواردن و بەندە و کۆیلە ئـازاد کـردن زۆر بـوو بە شـۆخی و گـاڵتە، 

شەرمانە هەر نەبووە. وا هەیە لە سـەر بەرداری ئەو دابە بێوەک بەشێک لە خەڵکی ئێستێ دەس

ووە. ئەو ردئەرزش تەڵق دەخوا، پاشان بە پێکەنینەوە دەڵێ بە شۆخیم وا کۆر سادە و بێشتی ز 

جۆرە کار و ڕەفتارانە لە دیدگای ئایینی پیرۆزەوە و لە کن مرۆیانی خاوەن ئەرزش و کەسـایەتی، 

گاڵتەیە بە موقەددەساتی دین و ئایین و کەڕامەتی بەشەری، بۆیە خودا ئاگاداری بە هەڕەشەوەی 

ــی، قســە و  لە ــدەکەم! ئەگەر ڕاســت دەکەی بە گەورەم دەزان ــوێ ئەی بەن ســەر دەدا و دەفەرم

دەستووراتەکانیشم بە گەورە و بەئەرزش لە بەر چاو بگرە، دەنا ب ێ: درۆم کرد. وەیـادی خـۆتی 

بێنەوە و لە بیر خۆتی مەبەوە ئەو نیعمەتانەی خودا کە بە یەک جوملەی نیکاح ژنێکی تەمیز و بە 
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انە و حەرام، لێت حەڵ دەکا و دەیکاتە ڕەفیقێکی هێندە نزیک لە خۆت کە هیچ خزم و دڵت بێگ

کەس و کارت ئاوات لێ نزیک و دڵسۆز و مەحرەم نییە و نایگاتێ دە نزیکیدا. جا ئەوە کە خودا 

ە ڕڕوای تۆی واتە وڕیاد خەوڕ ئەو نیرمەتانەی خودا کە ب ... مْ كُرواْ نِْعَمَت اّلِل َعلَيْ كَواذْ پێت دەڵێ: 

 زانیوڕ داویەی.

َجلَُهــنَّ جــوملەی )
َ
( واتە تەواو کــردن و امَْتَْمــنَ بە مانــای ) 323(ی ئــایەتی َفــبَلَْغَن أ

بەسەرچوونی عیددەیە. واتە کاتێ ئەو ژنانەی تەڵق دراون، عیددەیان تەواو بوو و بە سەر چوو 

نەوەیـان بە مێـردی پێشـووی خۆیـان ئەوکات لە مێرد کرد (433، ل1)رو  املعانی: جو بوون بە بانیە. 

ن یَنپێشگیری و بەرهەڵستیان مەکەن، وەک خودا دەفەرموێ 
َ
ْزَواَجُهـنَّ كفََل َتْعُضلُوُهنَّ أ

َ
 ْحَن أ

مەنعیان مەکەن لە شوو کردن بە مێردەکەیان ئەگەر یەکرتیان دەوێ و پێک ڕازین. چونکە ئەو ژن 

و عەیب و عار و ئەخالق و ئاکاری یەکرت بەڵەد و مێردە بۆ یەک پاک و تەمیزن، چونکە دە هەمو 

زْ كَذلِ و شارەزان، بۆیەشە خودا فەرموویەتی: 
َ
ْطَهُر ك لَ ىكْم أ

َ
ئەو ڕجوعە و بـۆ الی یەک  ْم َوأ

 گەڕانەوە، پاک و خاوێنرتن بۆ ئێوە. )ازکی( بە زاهیری، )اطهر( دە باتیندا.

سەر ن نییە. بەڵم خودای بانیگومانە کەس دواڕۆژی خۆی چاو ناکا و لێی ڕوو ئەوەش بێ

هەوەڵ و ئاخری هەموو کاروباری ئینسان و هەموو گیانلەبەرێـک دەزانـێ بـۆیە فەرمـوویەتی: 

 نتُْم ََل َتْعلَُموَن
َ
 خودا دەزانێ، ئێوە نازانن. َواّللُّ َيْعلَُم َوأ

ن یَنلە سەر جوملەی 
َ
ْزَواَجُهنَّ كفََل َتْعُضلُوُهنَّ أ

َ
زانەکان هەیە شـەرع ومڕێکیمشت ْحَن أ

 بە پێویست زاندرا بە سەریدا باز نەدرێ. 

شافعی: لە سـەر ئەو ئەساسـەی کە دەو ئـایەتەدا ڕووی خیتـاو دە ئەولیـای ژنەکەیە، ئەو 

ڕووتێکردن و خیتابە نیشانەی ئەوەیە: ژن ناتوانێ بێ وەلی خۆ مارە کا، چـونکە ئەگەر توانیبـای 

انی ژنی نەدەفەرموو: مانعی ژن مەبـن مێـرد بـکەن. جـا ژن بێ وەلی خۆ مارە کا، خودا بە کەس

 دیارە بە پێی مانای ئەو ئایەتە مارە کردنی ژن بە وەلی دەبێ و بە خۆی نابێ.

ن یَـنئیاممی حەنەفی: دە جـوملەی 
َ
ْزَواَجُهـنَّ كأ

َ
دا دەردەکەێ نیکـاح بەبـێ وەلـی ْحَن أ

نیکاجی ئیـزافە کـردووە وەالی  دەکرێ و دەبێ، بۆچی؟ دەلیلی حەنەفی ئەوەیە: خودای تەعاال

دانی فێعل بە فاعیل واتە ئیزافە کردنـی ژنەکە، واتە مارە کردنەکەی داوەتە پاڵ ژنەکە، دیارە وەپاڵ

فیعل لە نیکاحە وەپاڵ فاعیل کە مێردە، وەلی لە دەخالەتی مارە کردن وەالدەنێ. و هەروا ئایەتی 

تَن َ فییەکان دەیکەن بە بەڵگە بۆ وەی ژن بـێ وەلـی دەتـوانێ دووبارە حەنە َح َزوًْجا َغرْيَهُ كَحىَّ
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مارە کرێ، چونکە مانای ئەو جوملەیە ئاوایە: مەگە ژنەکە شوو بکات بە مێردێکی دی. دە دیارە 

 دەو مانایەدا سەربەخۆیی ژن دیاری دەدا.

 ئافرەت دەتوانێ خۆ ببەخشێ؟

ڕوانگەی حەنەفیان دەچیـنە ڕاست کردنەوەی ئەو بابەتە: واتە نیکاحی بێ وەلی لە بۆ پشت

ن يَْسـتَنخزمەت ئایەتی: 
َ
َراَد اَلَّـِِبُّ أ

َ
ِمنًَة إِن َوَهبَْت َنْفَسَها لِلنَِِّبِ إِْن أ ْْ ًة مُّ

َ
 (56)احازا::  َحَهاكَواْمَرأ

کارد بە پێغەمابەر، ئەگەر پێغەمابەریش ویسا ی  سوڵامنیش ئەگەر ەاتوو خاۆی پێشاکەشەەر ژنێکی مو

   بەتی تۆیە نەک موسوڵامنا .مارڕی بکا، ئەوڕ تای

ژنی خاوەن ئیامن کە خۆی ببەخشـێ بە پێغەمـبەر و پێغەمـبەریه  سووکە ئاوڕێک لێرەدا:

بیهەوێ مارەی کات با بیکات. ئەو نیکاحەم بۆ وی حەڵ کرد و ئەو جۆرە نیکاحە تایبەتی تۆیە، 

 نەک بۆ خاوەن ئیامنانی دی. 

ومڕ کرد لە پێغەمبەر؟ یا نەیکرد؟ ئەدێرەدا مشـتدەبێ ئەوە بزاندرێ ئایا ئەو ژنە خۆی مارە 

کوڕی عەبباس و هەندێکی دیه کوتوویانە: ئەو ژنە  یزانەکان، عەبدوڵاڵ ڕابوو لە نێوان قورئان

لە کن پێغەمبەری نەبووە، بەڵکە ئەو بابەتە مەر  و شەرتە واتە: ئەگەر ژنێک ئاوا خۆی پێشکەش 

اڕەوا نەدەبـوو، بەڵـکە دەبـوو. هەنـدێکی تـر کردبێ ئەویه وازی لـێ بـووبێ، مـارەی بکـا نـ

پێغەمبەر کـردووە نـاوی زێنەبـی کچـی خەزیـمە )ام  یکوتوویانە: ئەو ژنەی کە خۆی پێشکەش

؛ ئیامم رەخ:، تەرسی:ی کەبیا:، ج 266-211، ل 22)تەرسی:ی تەبەری، جاملساکین( بووە، ژنێک بووە ئی ئەنساری. 

  (01، ل 1ار، ج سا: ؛ مەیبودی، کشف اال 101، ل 3 ؛ ئەبولفتو  ڕازی تەرسی:، ج226-225، ل 25

یبەوە وەالی انجی بدرێتێ، مەیلێک واتە: )التفات( لە غسـر و هەروا دە ئایەتەکەشدا ئەگەر 

 حازر چاو دەکرێ. 

بە کوردی و بە کورتی: دەو ئایەتەدا بە تەوری قەتعی باسێک لە وەلی نەهاتۆتە گۆڕ و ناوی 

 .نەبراوە

َ تَ ئایەتی ) ( واتە تاکوو ئەو ژنە مێردێک غەیری مێـردی هەوەڵـی نەکـا. َح َزوًْجا َغرْيَهُ كنَحىَّ

ئەدێرەدا ڕاستەوخۆ مارە کردن وەپاڵ ژنەکە دراوە، بێ ئەوەی باسـێک لە وەلـی کرابـێ. و هەروا 

( موخاتەو مێردەکانن کە دە ڕجووع کـردنەوەی ژنەکانیـان دە حـاڵی عیـددەدا بە ََل َتْعُضلُوُهنَّ )

( ڕەزایەتی ژن و إَِذا تََراَضْواْ بَيْنَُهمهێننەوە. و هەروا )یەتی ئازار و زەرەر پێدانیان، نەیانقەست و ن

مێردەکە بۆ نیکـاحە کە شـەرتی ئەساسـی دروسـتی نیکـاحەکەیە. مەلەوانـی دەوێ بتـوانێ لەو 
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 بوارەدا وەپەڕێ، چونکە من تێیدا خنکاوم و نەپەڕیومەوە.

یە دەبێ باوەڕی پێ بکەین کە خودای تەعـاال چارەسـازە و دیارە ئەوەی حەقە و ڕاستە ئەوە

غاف  نییە، بۆ منوونە ژنێـک  یهێناوە لە ڕزق پێدانیشدەرە و لە هیچ گیانلەبەرێکی کە وەدیڕزق

منداڵ و کۆرپەیەکی مەمک خۆرەی لە بەرە و وا دێتە پێه مێردەکەی تەڵقـی دەدا و ژنەکەش لە 

وەسەر دەکاتەوە، هەچەن جەرگیشی بۆ دەسـووتێ، و  داخی مێردەکەی ئەو کۆرپە شیرەخۆرەی

مێردەکەش نەدارە و دەستی ناڕوا دایەنێک )واتە شیردەرێک(ی بۆ بە کرێ بگرێ، ئەوە ڕەنـگە لە 

الیەن ئێمەی ناتەواو ب ێین قەیدی ناکا با مبرێ بەڵم خودای خاوەن بەزە و ڕزقدەر چارەی دەکا 

هێناوە بۆ  وەجۆش ەیی ئەو دایکە و مەمکانێتسەر  و دەستوور دەدا کە ئەو شیرەی وەک ڕزق لە

ئەو منداڵە، بیدەنێ و مافی خۆیەتی و ڕزقی خۆیەتی، کە نابێ لە سەر ڕق و تووڕەیی ژن و مێرد 

لە یەکرت مافی خاوەن مافێکی وەک منداڵەکە بێ لە ناو بچێ. جـا دێـرەدایە دەبـێ بەزەی خـودا 

 ی بەقەرە:322ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی  بسەملێنین و جەهلی ئینسانیه. بۆ ئیسباتی ئەو
 233ئایەتی 

(133 ) ِ لَيم الََدُهنَّ َحوم وم
َ
َن أ ُْ یُرمِضعم ا لُـوِد َ ُ اكوَالموَادِلَ ن یُـتِمَّ الرََّضـاَعَة َولََع المَموم

َ
َراَد أ

َ
ِ لَِمنم أ ِملَيم

ٌِ الَ تُ كرِزمُقُهنَّ وَ  ُرو َوُتُهنَّ بِالمَمعم ٌس إاِلَّ كسم ُ  لَُّف َنفم لُـوٌد  َّ ٌة بَِودَلَِهـا َوالَ َموم َعَها الَ تَُضآرَّ وَادِلَ وُسم
 ِ َراَدا فَِصاالً َعن تَرَاٍض ِمنمُهَما َوشََشاُوٍر فاَلَ ُجَناَح َعلَيمِهَمـا َوإِنم  كبَِودَلِ ِ َولََعَ الموَارِِث ِمثمُل َذل

َ
فَإِنم أ

الَدَ  وم
َ
ََتمِضُعوام أ ن شَسم

َ
َردُتمم أ

َ
ٌِ وَاتَُّقـوام اهّللَّ كَناَح َعلَيم مم فاَلَ جُ كأ ُرو آ آتَيمـُتم بِـالمَمعم ُتم مَّ مم إَِذا َسلَّمم

َملُوَن بَِصريٌ  نَّ اهّللَّ بَِما َتعم
َ
لَُموام أ  وَاعم

پێویستە لە سەر دایکان، چ لە مااڵی مێ دیانادا بان یاا خاود تەاڵق درابان، ئەکەر بیانەوێات بە 

دوو ساڵی تەواو شی یان بادەنێ، جاا ئەکەر دایاکەکە  کاکی شی  بدەنە منداڵەکانیان، ئەوە با تا

تەاڵق درابوو، ئەوە پێویستە باوکی منداڵەکە بە پێی توانا و دەستەاڵتی خۆی، خەرجی خواردن 

وبەرکی ئەو دایکە بکێشێ و دابین کا. کونکە هیچ کەپ لە توانای خاۆی بەوالوە داوەی و جل

بێتە مێ دی دایکی کوڕەکە، بەرک ی لە ساۆز و لێ ناک ێت. و هەروا نابێ باوکی کوڕەکە کە دە

میه ەبانی دایکەکە بکات و بیخاتە زەسامەت و نااڕەسەتیەوە، بەوەی نەفەەەی کەمای باداتێ. 

هەروەهااا نابێاات دایااکەکەش سااۆز و شااەفەەەتی بااابەکەی بەرکاا ی بکااات و بە داوا ک دناای 

وا ئەکەر هاات و باابی نەفەەەی زیادی، تاکوو باوکەکەی بخاتە مەینەت و زەسامەتەوە. و هەر 

منااداڵەکە ماا د، دەبااێ می اتگاا ان نەفەەەی دایکاای منااداڵەکە دە ماااوەی شاای داندا بکێشاان و 

وەئەسااتۆی بگاا ن، و هەروا ئەکەر هااات و بااابەکە و دایااکەکە بە پێاای ڕاوێاا  دەکەد یەکااس 

و ویستیان پێش ئەوە منداڵەکە دوو ساڵە تەواو بکات لە شی ی دابڕن و بیکەنەوە، ئەوکاات ئە
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لە شی دابڕینە بۆ منداڵەکە زیان و زەرەری نەباێ، هایچ کوناهێکیاان پاێ ناکاات ئەو دایاک و 

بابانە. و ئەکەر هاات و بە ڕەزایەتای هەر دوو ال واتە دایاک و باابەکە، ویساتیان دایەنای باۆ 

بگ ن، تاوەکوو شی ی بداتێ و خزمەتی منداڵەکەتان بکاات، دیاارە ئەوەش کاارێکی پەساند و 

کوناه و تاوانێکی نییە باۆ دایاک و باابەکە. بەو شاەرتە بە تێ وتەساەلی و کااکی ڕەوایە هیچ 

نەرمی خزمەتی مناداڵەکە بکاات. کەرمی و ددمافی دایەنەکە بدەن، تاکوو ئەو دایەنەش بە دد

بەجێ باکەن و لە خاوداش بسسان و وپێکی و لەباری جێدەبێ ئەو فەرمایشتانە زۆر بە ڕێک

 نتان.اکادارە لە هەموو کار و ک دەوەکاکومان خودا ئارێزن. بێخۆتان لە  ەزەبی خودا بپ

 شیردان بە متداڵی ساوا 

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی زۆر ورد و هەستیارانە لە سیام و دەروونی ئایەتی 

دراو دەبێ شیری بدا بەو دیارە لە سەر ئەساسی دەستووراتی خودای بانی سەر، ژنی تەڵق

دەگەڵ بابی تێکچووە و تەڵقی لێ وەرگرتـووە، و دەبـێ هەردووکیـان چـاوەدێری  منداڵەی کە

وخاوێنی، باوکەکەش لە ڕێگای بکەن، هەر کەس لە ڕێگای خۆیەوە، دایکەکە بە شیردان و پاک

خەرج و نەفەقەی ژنەکە و منداڵەکەوە، چونکە ئەو منداڵە جگە لەوەی هیچ سووچ و تـاوانێکی 

بـوونی ئەو دایـک و بـابەوە ایک و بابیدا نییە، بە هـۆی لێـک جووتلەو لێک جیا بوونەوەی د

کەوتوودا، جیـاهاتۆتە دنیاوە، جا بۆ وەی دەو جۆرە کارانەدا و دە سـۆنگەی دوو کەسـی لێـک 

ژیان و مافی ژیان لە منداڵێکی بێچارە نەتۆرێ، ئەمر و دەستوورە لە الیەن خودای چارەسـاز کە 

اُت یُرِْضـْعَن درێتێ. ئەوەیە کە خـودا دەفەرمـوێ: ئەو منداڵە بەخێو بکرێ و شـیری بـ َوالْـَوادِلَ
ْوَلََدُهنَّ َحْولَّْيِ 

َ
ـ تەڵق درابن یان تەڵق نەدرابن ـ شیر بدەنە  یپێویستە لە سەر دایکان ِملَّْيِ اكأ

منداڵەکانیان دوو ساڵی تەواو. ئەو دوو ساڵە شیردانە بۆ ئەو کەسانەیە کە بیانهەوێ شیری تەواو 

ات. یـانی ئەو کەسـانەی کە دەسـکورت و هەژار و نـاتەوانن بـۆ وەی بتـوانن خـواردەمەنی بد

سووک و ئاوەکی بدەنە منداڵەکانیان، با دایکەکانیان ئەو دوو ساڵە ڕەبەق شیر بـدەنە منـداڵەکە. 

دیارە شیری دایک ئەگەر تێیدا بێ چاترین و پاکرتین قووتی منـداڵە و بیـدرێتێ. چـونکە پـێش 

دەرێ ئەو منداڵە لە زگی دایکیدا خودا ئەو غەزا پاکەی لە سـەر سـینەی دایکـی بـۆ  ئەوەی بێتە

 ئامادە کردووە، وەک شاعیری نازک خەیاڵ دەڵێ:

ــرت را ــزن اوراق و دف ــم م ــر ه ــور ب ــم روزی مخ  غ

ــتان مــادر را ــد پس ــزد پــر کن ــل ای ــل از طف  کە قب
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بــاش بــدەن بە دیــارە ئەو کەســانەی کە داران و هەیــانە، دەتــوانن خــۆراک و غەزای 

منداڵەکانیان. ڕێگای دراوەتێ و دەتوانن پێش ئەو ماوەی قورئان دیاری کردووە کە دوو ساڵە، لە 

َراَدا فَِصـاًَل َعـن مەمکیان وەکەن. هەروەک خودای تەعاال دەستوور دەفەرموێ و دەڵێ: 
َ
فَإِْن أ

ەر هـات و ویسـتیان ئەو دایـک و بـابە، لە واتە ئەگ تََراض  ِمنُْهَما َوتََشاُور  فَـَل ُجنَـاَح َعلَيِْهَمـا

مەمکێی ببڕنەوە لە پێش دوو ساڵەکەدا، بە ڕەزامەنـدی ڕاوێژگـاری هەر دوو الیـان، ئەوە هـیچ 

 گوناهێکیان ناگاتێ.

 شیری متدا  لە سەر کێیە؟

وا دەردەکەوێ لەو ئایەتەدا کە ماوەی تین و هێزی شیرخواردن بـۆ وەی منـداڵ خـۆی پـێ 

کا دوو ساڵە، پاشان ئەو شیرە تێـز و پێزێکـی وای نـابێ و نـامێنێ. جـا هەر قایم و توندوتۆڵ ب

ئەوەشە کە دەڵێن زانایانی شەرع، ئەگەر هات و کوڕ و کچ لە دوای دوو ساڵ شیریان بە یەکەوە 

 خوارد لە یەک حەرام نابن.

بدا، بە ئەرک و پێویست دانراوە لە سەر بابی منداڵەکە، نەفەقە و خۆراکی دایکە شیردەرەکە 

و هەر وا جلک و پۆشاک لە سـەر ئەساسـی بـاوی کـۆمەڵ، وەک خەرج و نەفەقەی منـداڵ و 

ژنەکە ئەرکی سەر شانی بـابەکەیە. ئەمـام ئەو شـتە پێویسـتانە وەک خەرج و پۆشـاک لە سـەر 

ئەساسی توانا و دەستەڵتی بابە، واتە چەندەی دە توانادا بـێ، هەر ئەوەنـدەی لە سـەر دادەنـێ 

 إَِلَّ وُْسـَعَها َنْفـٌب َُ كلَـّتُ ََل خودای بانی سەریش ئاوای دەستوور داوە:  شەرع، هەر وەک

واتە لە توانا بەوالوە داوا لە هیچ کەس ناکرێ. جا کەوایە فیل لە قەدەر القی کەوشـی بـۆ دێ و 

 وڵغە بەرزەش ناڵی لە قەدەر القی بۆ دێ.

ڵبڕهەڵبڕ کا، هەرکەس دابڕی کا شتیە هەسـر شتییە مافی کەس نییە ئەو مافە سـر دیارە ڕەحم 

خۆی لە ڕەحم و بەزەی خودا هەڵدەبڕێ و دادەبڕێ. بۆیە خودای تەعـاال بە  ،و هەڵبڕهەڵبڕی کا

تەئکید ئەمر دەکا دەڵێ: هیچ دایکێکی شیردەر بە کۆرپەکەی، نابێ تووشی زەرەر و ئازار بکـرێ 

درێ. یـا ئەگەر ئەو منـداڵە لە ڵە شیرنەکەی لە بەر سینگی البرێ و لێی وەسـتێنابەو هۆیەوە مند

کن باوکی بوو، بابی بەرگری ئەوەی بکا کە نەچێتە الی دایکی و دایکی نەبینێ، و یا خاروباری 

کەم بدرێ بە دایکەکەی لە بەر ئەوەی ئەو دایکە گوزەرانی لێ وەتەنگ هەڵـێ و هەڵـێ. ئەوجـا 

ەی بە سەردا بدرێتەوە و ئەویه لەو الیەشەوە نابێ بابی ئەو منداڵە ئازار بدرێ بەوەی ئەو منداڵ
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ی دەس نەکەوێ یـان دایەن هەبـێ و بەڵم لە بەر نەداری و هەژاری بـۆی نەگیـرێ، یـا نـیا دایە

 دایکی نەهێ ێ بابی چاوی بە منداڵەکە بکەوێ.

ئەگەر هات و ئەو بابە مرد، کێ بەخێو کردنـی ئەو منـداڵە و نەفەقەی دایـکە شـیردەرەکەی 

ش دەڵێن: ئەو بابەی کە دەمرێ یا دارایە و خاوەن سـامانە، یـان ئەمە وەئەستۆی خۆی دەگرێ؟

مـاوەکەی بەشـی واریسـەکانە، ئەو سامانە؛ ئەگەر دارا بوو دیارە مـاڵە بەجێنەدار و هەژار و بێ

منداڵەش یەکێکە لە واریسان و بەشگر و بەشبەر. دیـارە خەر  و پیتـاکی ئەو منـداڵە دەکەوێـتە 

ماوە تاکوو ئەو کاتەی لە غەم دەڕەسێ و گەورە دەبـێ. بۆی بەجێ ڕاسەر ئەو بەشەی کە لە بابی

و ئەگەر هــات و بــابی مــردووش نەدار بــوو هیچــی وای لە پــاش بەجــێ نەمــابوو خەرجــی 

منداڵەکەی دەربێنێ، ئەودەم خەرجی منداڵەکە دەکەوێتە سەر ئەسـتۆی واریسـانی ئەو منـداڵە. 

ــاژەی وەال فەرمــووە: ) َ وەک خــودای مەزن ئام ََ ــَو ِ ــُل َذل َِ ِمثْ ْــَواِر ( واتە لە ســەر شــانی ك ال

 میراتگرەکان بەخێو کردنی منداڵەکە.

 شیردان لە سەر دایک واجبە؟

َعـن دانێکی هەستیارانە لە یەک شـوێنی ئەو ئـایەتەدا واتە جـوملەی )نجسـر لە تێڕوانین و 
دراوی خۆی بۆ لە مەمک ( قورئان ئاگاداری دەدا بە ئینسان، باو دەگەڵ ژنی تەڵقتََراض  ِمنُْهَما

دایـک و بـابە  ودابڕینی منداڵەکەیان دەبێ پێکەوە ڕاوێژ و مەشوەرەت بکەن و هیچ کامێکیان لە

حەقیان نییە بە تەنیا هەڵوێست بگرێ بۆ لە مەمک دابڕینی منـداڵەکەیان. جـا لەو جێـیەدا و لەو 

و کەسـانەی کە کورسـی یاسایەدا ئەو هەستە دەکرێ کە چەندە الدەرن لەیاسای باری تەعـاال ئە

ێ لە خـۆی کەس دەخـالەت بڕیاسەتیان کەوتۆتە دەست، ڕێ نادەن بۆ کاروباری وڵت )....( 

 بکا!!

ئەگەر هات و کاری منداڵەکە گەیشتە ئەو قۆناغە کە دەبێ دایەنی بۆ بگیردرێ، بۆی بگـرن 

ی خۆیــدا بە و گوناهتــان ناگــاتێ بەو مەرجە ئەوەی دایــدەنێن بــۆ دایەن، بیــدەنێ؛ واتە دە کــات

ڕووخۆشی و دەستی پڕەوە قەراردادی خۆیان بدەنێ و دە کاتی جێژنانەدا و کاتی دیکەی شادی 

دیارییان بدەنێ بە شەرتی دەست ڕۆیشـ . برتسـن لە خـودا و بشـزانن ئەوەی دەیـکەن خـودا 

 ئاگای لێیە.

ْوَلََدُهنَّ دەبێ بزاندرێ کە دە جوملەی ئایەتی )
َ
اُت یُرِْضْعَن أ (دا سێ نەزەر دیاری دەدا َوالَْوادِلَ
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نج بدرێ و بەرجەوەندی تێیدا بە کار بربێ ئەو سـێ نەزەرە قبـووڵ دەکـرێن. سـر و هەیە، کاتێ 

 نەزەرەکان ئەوانەن:

. ئەگەر بە زاهیری بەرجەوەندی )والدات( بین ئەو دایکانە دەگرێتەوە   لە کن مێرد بـن، 9

واتە گشتییە و نەکـراوەتە تـایبەتی الیەک لەو  ە  تەڵق درابن؛ بەو دەلیلە لەفزی )والدات( عام

 دراو یان لە الی مێرد بێ.دوو الیانەی تەڵق

دا هـاتووە، وا دەردەکەوێ کە ئەو . بەو پێیەی کە ئایەتی )والدات( بە دووی ئایەتی تەڵق3

ئایەتی )والدات( تەواوکەری ئایەتی تەڵق بێ. و هەروا ڕابیـتە لە نێـوان ئەو ئـایەتی )والـدات( 

ی پێه خۆی ئەوە دەگەیێنێ: کاتی لێک جـودا بـوونەوەی ژن و مێـرد هـاتە 323دەگەڵ ئایەتی 

گۆڕێ، دژایەتی و ناکۆکی ژن و مێردەکەش دێـتە گـۆڕێ، ئەوکـات دەکـرێ ئەو ژنە لە داخـی 

. ئــازاردانی منـداڵەکە ئــازاردانی 9کە بێنێــتە پێشـێ بە دوو دەلیـل: ۆرپەمێـردەکەی ئـازار بــۆ کـ

دراوە سستی بێنێتە پێشێ دە خزمەتی منداڵەکەدا بـۆوەی ر نزیکە ئەو ژنە تەڵق. زۆ 3بابەکەیەتی 

مەیل هەڵگرێ و پاڵی پێوە نێ بۆ مێردێکی دی. دەکرێ ئەو بابەتانە هـۆ بـن بـۆ ئەوەی خـودای 

تەعاال ئاگاداری بداتە دایکەکەی خاوەن منداڵ با تەڵقیه درابێ، دەبێ ئاگاداری منداڵەکە بکا، 

ــین: ئەو )و لە ســەر ئەو ئە ــوانین ب ێ ــدات(، جــا کە وایە دەت ــایەتی )الوال ــی ئ ساســەیە دابەزین

 دراوە.الوالدات( مەنزووری دایکی تەڵق

دراو بن بەو دەلیلە خودای تەعاال بە شـوێن ئەو ئـایەتی . )والدات( لێرەدا دایکانی تەڵق2

ََ الَْمْولُوِد َٰلُ ِرْزُقُهنَّ وَ )والوالدات(دا ئایەتی  دێنێ. جا خۆ ئەوە ڕوون و ئاشـکرایە  ُتُهنَّ ْسوَ كَو

ئەگەر ژن و مێردایەتی بە جێی خۆی باقی مابا و ژنەکە تەڵق نەدرابـا،   حەوجـێ بەوەی بـوو 

دەستوور بە مێردەکە درابا لە الیەن خوداوە کە خۆراک و جلـک و پۆشـاک بـۆ شـیردەر بەجـێ 

کە واجبە لە سەری هەموو شـتێکی بـۆ بێنێ. چونکە ئەو ژنە شیردەرە ژنی خۆیەتی، بابی منداڵە

بێنێتە جـێ لە بەر خـاتری ژن و مێردایەتـی. بەڵم ئێسـتێ کە دەبـێ بیـداتێ، لە بەر شـیردانە بە 

 منداڵەکەی.

اُت ئەوەش با ب ێین: ئایەتی ) ( ئەگەرچی بە ڕواڵەت خەبەرە، بەڵم دە واقیعدا بە دوو َوالَْوادِلَ

ْوَلََدُهـنَّ . )9ان: دەلیل دەبێ ئەمر و دەستوور بـێ؛ دەلیلەکـ
َ
اُت یُرِْضـْعَن أ ( دە حـوکمی َوالْـَوادِلَ

  ُحْکِم اللـِه ( یانی دەبێ لە سەر ئەو بەراوەردە جوملەی )  ُحْکِم اللِه ال ي اَْوَجبَهُ ئەوەدایە: )

 (.ُِّيِْضْعنَ ل( واتە )یُرِْضْعَن . )3( حەزف کرابێ. ال ي اَْوَجبَهُ 
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و بۆچوونیان وایە کە ئەو ئایەتی )و الوالـدات( ئەمـر و زانانیه هەن ڕا هەندێک لە قورئان

دانیـان دەستووری ئیجابی نییە، واتە واجب نییە ئەو دایکانە شیر بدەنە منداڵەکانیان، پاش تەڵق

ْسـكنُوُهنَّ ِمـْن َحيْـُث  ی سـووڕەی تەڵق:9لە الیەن بابی منداڵیان بە پێی ئامـاژەی ئـایەتی 
َ
أ

نِفُقوا َعلَـيِْهنَّ َحـىَّ َسكنتُم ِمن وُْجِدكْم َوََل 
َ
وََلِت َْحْل  فَـأ

ُ
 تَُضارُّوُهنَّ ِلَُضيُِقوا َعلَيِْهنَّ َوإِن كنَّ أ

ُتْم  تَِمـُروا بَيْـنَكم بَِمْعـُروف  َوإِن َتَعـاَْسْ
ْ
ُجـورَُهنَّ َوأ

ُ
رَْضـْعَن لَكـْم فَـآتُوُهنَّ أ

َ
یََضْعَن َْحْلَُهنَّ فَإِْن أ
ْخَرى

ُ
ُِ َٰلُ أ نێن کە بۆ خۆتانی تێدا نیش ەجێن و دڕژین، بە پێی توانا و ر لەو جێگایانەدا دایا ەە. فََسَُتِْض

دڕس ەاڵت ا  زڕرڕر و زیانیا  لێ مەدڕ ، نەکا تەنگیا  پێ ەەڵ نن، ئەگەر ەات و دووگیانیش باوو  دڕباێ 

  بادڕنێ، لە خەرجیا  پێ بدڕ  تاکوو منداڵەکەیا  دادڕنێن، جا ئەگەر شیریا  باۆ دا  بە مناداڵەکا  کرێیاا

نێوا  خۆتاندا ڕاپرسی و مەشوڕرڕت دڕربارڕی منداڵەکەدا بکە ، ئەگەر تووشی کێشەش ەاتن باا ژنێکای 

 دیکە شیری بۆ بداتێ.

ئەو ئایەتە ئاوا دەڵێ: ئەگەر شیردان لە سـەر دایکـی واجـب بـایە، دایکـی موسـتەحەق و 

لوالدات( ئەمری بە واجبی نیـیە. شایانی کرێ پێدان نەدەبوو، جا لە سەر ئەو یاسایە ئایەتی )و ا

ْخَرىجگە لەوەش جوملەی )
ُ
ُِ َٰلُ أ ( بە سەراحەت ئەوە تەئید دەکا کە )الوالدات( ئەمری فََسَُتِْض

دراو واجـب زانان دەڵێن: شیردان لە سـەر ژنـی تەڵقوجووبی نییە. هەندێکیه هەن لە قورئان

ََ الَْمْولُوِد َٰلُ ِرْزُقُهنَّ وَ ی )دەر، بەو دەلیلە: ئەو ئایەتنییە بیداتە منداڵی تەڵق ( هـاوارە ْسـَوُتُهنَّ كَو

دەری. چـونکە دراو شیری بداتە منـداڵی تەڵقوەالی ئەوەی: واجب نییە لە سەر دایکی تەڵق

دراوەکە، مەگەر لە ئەگەر واجب نەبێ لە سەر بابی منداڵەکە ڕزق و خۆراک بداتە دایکـی تەڵق

ئەودەم ئەوە دێـتە ڕوو: ئەگەر شـیردان بە منـداڵەکە لە سـەر دایـکە  بەر شیردانی بە منداڵەکەی.

دراوەکەی واجب بوایە، ڕزق و خۆراک و جلک و پۆشاک لە سەر بابی منداڵەکە واجـب تەڵق

نەدەبوو. دە ئێستێ کە لە سەری واجبە، کەواتە دایکەکەی لە سەری واجب نیـیە شـیری داتـێ، 

 ئەو خەرجانەی کومتان، بیاندا.مەگەر بەو مەرجە بابی کوڕە ساوایەکە 

( بە تەواوی حـاڵی بـین و تێـبگەین. وەک لە ِملَـّْيِ اكَحـْولَّْيِ زۆر پێویستە لە سەر و بنی )

ڕاوێژی ئایەتەکانی مەربووت بە شیردان و شیرخواردنی منداڵەکان و ڕەزایەتی دایک و باو لەو 

هەبـێ و هەسـتیان پـێ بکـرێ،  ەتیببارەوە و یا ناکۆکی نێوانیـان، چەن مەسـەلە و بـابەتی تـای

( لە بـاری لـۆغەتەوە واتە حەول لە حـاڵێکەوە وە الی حـاڵێکی دی، َحـْولَّْيِ پێشەکی وشەی )

 ئاوەژوو بوونەوە لەو کاتە وە الی کاتێکی دی.
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ئەوجار دەبێ بزاندرێ سنووردار کردنی شیردان بە منـداڵی بە دوو سـاڵ لە الیەن خـوداوە 

ئەمام بە دوو دەلیل ئەو ئەمرە ئیجابییە دەخرێتە ژێر پرسیارەوە و  سنوورێک و ئەمرێکی ئیجابییە،

 بەرەبڕ دەدرێتەوە. دوو دەلیلەکان ئەوانەن: 

ن یُـِتمَّ ( دەفەرمـوێ: )ِملَـّْيِ اكَحـْولَّْيِ . لە بەر ئەوەی کە خودای تەعاال پاش )9
َ
َراَد أ

َ
لَِمـْن أ

بە ئیـرادەی ئـێمە کە وابـێ دەتوانـدرێ  ( واتە تەواو بـوونی دوو سـاڵەکە دەبەسـتێتەوەالرََّضاَعةَ 

بکوترێ لەو بارەوە. واتە: لەو بارەی: کە ئەو دوو ساڵ شیردانە دەبەسرتێتەوە بە ئیرادەی ئینسان، 

توانـدرا دە( ئیجـابی بـوایە نەِملَـّْيِ اكَحـْولَّْيِ و ئیتاممە دوو ساڵە ئیجابی نییە. چونکە ئەگەر )ەئ

 ێ بە ئیرادەی هیچ کەس.سـر هەڵوە

َراَدا فَِصاًَل َعن تََراض  ِمنُْهَما ەلیلی دووهەم ئەوەیە: خودای تەعاال کە دەفەرموێ: . د3
َ
فَإِْن أ

واتە ئەگەر ویستیان بە ڕەزامەنـدی و ڕاوێـژی هەر دوو الیـان پـێه  َوتََشاُور  فََل ُجنَاَح َعلَيِْهَما

یدی ناکـا و گونـاح ناگـاتە ئەوەی دوو ساڵ تەواو کا، منداڵەکە لە شیر خواردن ببڕنەوە، هیچ قە

ســەر هــیچ الیەکیــان. ئەئەوە خــۆی ئیشــارەی تەواوە کە مەبەســت لە بەیــانی تەحدیــدە، واتە 

سنووری دوو ساڵی کامل، ئیجابی ئەو دوو ساڵە کـاملە نیـیە، بەڵـکە مەبەسـت لە نـاو بردنـی 

کـاتێ ژنەکە و پیـاوەکە ( قەتعی نیزاع و کێشەی نێوان ژن و پیاوەکەیە. یـانی هەر ِملَّْيِ اكَحْولَّْيِ )

کەوتنە کێشە و هەرا و قڕەقڕ دە ماوەی شیردانەکە، خودای تەعاال بـۆ قەتعـی نیزاعەکەیـان دوو 

بە منـداڵەکە  و دوو سـاڵە شـیر دانەساڵی ڕەبەقی بۆ دیاری کـردوون، تـاکوو هەرای خۆیـان بە

ێ پـێه تەواو بـوونی دوو ببڕنەوە. جا ئەدێرەدایە: ئەگەر بابەکە یان ژنەکە تەنیا بە تەنیـا بیـانهەو 

ساڵەی تەعین کراو لە الین خوداوە، منداڵەکە لە شیر خواردن داببـڕن نـاتوانن و حەقیـان نیـیە، 

بەڵم پێکەوە لە ڕێگای ڕاوێژ و ڕاوێژکـاری دەتـوانن لە مەمکـی وەکەن، وەک خـوداش ئـاوای 

 . اَعن تََراض  ِمنُْهَما َوتََشاُور  فََل ُجنَاَح َعلَيِْهمَ فەرمووە: 
دەشــتواندرێ بکــوترێ: مەبەســت لەو ســنوورداریە ئەوەیە شــیر خــواردن دە شــەریعەتی 

ئیسالمدا حوکمێکی تایبەتە، تەئیدی ئەو حوکمە دەکا ئەو گوفتەی پێغەمبەری کە فەرمـوویەتی: 

( واتە ئەوەی بە نەسـەو حەرامە، بە شـیریه هەر ئـاوا یَحرُم ِمَن الرضاِع ما یَحرَُم مـن النََّسـِب )

 امە.حەر 

جا لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە، )ارتضاع( واتە شیر خواردن دەو دوو ساڵەدا واقیـع نەبـێ، 

واتە لە دوو ساڵ بەوالوە بێ، ئەو فەرموودەی پێغەمبەری ناگرێتەوە. شافعیه هەر ئاوای نەزەرە 
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عـومەر و عەلـقەمە و شـەعبی و زوهـریه عەببـاس و ئیبنیمەسـعوود و ئیبنیو عەلی و ئیبنی

زاناندا قوتـاری نەبـێ، حەنەفـیه دیان کـردووە. بـۆ وەی ئەو حـوکمەش لە هەرای شـەرعتەئی

دەفەرموێ: ماوەی شیر خواردنی سی مانگە واتە دوو ساڵ و شەش مانگ. ئەگەر وازت لە زێدە 

 ئاگادارییە، تەفسیری کەبیر بگرە بەر خۆت.

 )املولود له( کێیە؟

یکە؟ یان بابە؟ خۆ دیـارە ئەو منـداڵە لە هەردووکیـانە و ( کێیە؟ داالَْمْولُوِد َٰلُ الزمە بزاندرێ )

دەشبێ بۆ هەر دووکیان بێ. ناکرێ ئی بابی بێ بە تەنیـا، و ناشـکرێ ئـی دایکـی بـێ بەتەنیـا. 

( کە دەڵێن بابە، دەلیلی چییە؟ ئەگەر ئی دایکی نیـیە، الَْمْولُوِد َٰلُ کەوایە دەبێ بزاندرێ کە دێرەدا )

 دەلیلی چییە؟

بابە، واتە ئەوالد ئی بابیە، ئەوە مەحـزی ئاگـاداریە لەسـەر ئەو  الَْمْولُوِد لَهُ رێ: ئەگەر بکوت

الَولَـُد لِلَْفـراش و لِلْعـاِهِر ڕازەی کە ئەوالد دەخرێتە پاڵ باب، چونکە پێغەمـبەر فەرمـوویەتی: )

واتە وەلەد ئــی فەڕاشــە، ئەو کەســەی کە خــاوەنی ســەرجێیەکەیە، زینــاکەر خیــت و  (الَحَجــرُ 

 چونکە مافی سەرجێیی نییە شەرعەن. کراوە بێ خاوەنی نەسەبە دێرەدا.دەر 

 وبانی بابی دەبێ. بە کوردی منداڵ ئەگەر دەدرێتە پاڵ باو لە بەر ئەوەیە: لە سەر جێ

یا ئەوەتا لەو بارەوە دەڵێن: دایک دڵسۆز و میهرەبانە و شەفەقەتی زیاترە بۆ منداڵەکەی بۆیە 

بە )مولـود لە( ئەوەش ئامـاژەیە وەالی ئەوەی کە ئەوالد بە خـاتری ناوی )والد(کە دایکە بـراوە 

بــابی بە وەلەد هــاتووە، کە وایە نــاتەواوی ئەوالد دەگەڕێــتەوە بــۆ الی بــاو، بۆیەشــە چــارەی 

 چارەکانی و مەس ەحەتی ئەوالد ئەرکی سەر شانی بابە.

هـاڕوون بە  ی ئەعـراف، کە چۆنـاوچۆن950با ئاوڕێک لەو بارەوە بدەینەوە سـەر ئـایەتی 

مووسای برای خۆی کوتی: کوڕی دایکم! ئەو تەرزە قسەیە یا ڕازێکی دە بنـدا و یـا ئەو قسـەیە 

 ڕەد دەکاتەوە کە دەڵێن وەلەد دەدرێتە پاڵ بابەوە.

 لْتُْم ِِ َع
َ
ِسًفا قَاَل بِ َْسَما َخلَْفتُُموِِن ِمن َبْعِدَي أ

َ
َِ ُموََس إَِل قَْوِمِه َغْضبَاَن أ ا رََج ْمَر َرِبكـْم َولَمَّ

َ
أ

 ْ مَّ إِنَّ الَْقـْوَم اْستَْضـَعُفوِِن َواكُدوا
ُ
ُه إَِْطِْه قَاَل اْبَن أ ِخيِه ََيُرُّ

َ
ِس أ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
لَْ  األلَْواَح َوأ

َ
َيْقتُلُـونَِِن فَـَل  َوأ

الِِمَّي  َِ الَْقْوِم الظَّ ی و پەرۆشییەوڕ گەڕاوڕ بۆ جا کە مووسا بە تووڕڕی تُْشِمْت ِِبَ األْعَداء َوََل ََتَْعلِِْن َم

الی ەۆزڕکەی کوتی: پاش مان چەناد جێنشاینێکی بەدرەڕ و خاراپ باوو  باۆ مان؟ ئەوڕ پەلەتاا  کارد لە 

رەرمانی پەروڕردگارتا ؟ تەتەڵەکانی رڕێ دا و تووکەساەری باراکەی )ەااڕوو (ی بەرڕو خاۆی ڕاکێشاا، 
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و توانایاا  لە دڕسا ی مان سا اند و زۆر  گوما  ئەو ەۆزڕ ەێزەاڕوو  دڕو کاتەدا کوتی: کوڕی دایک ! بێ

 خە ڕیزی ەۆزی س ەمکارانەوڕ.لەوڕشدا نزیک بوو مبکوژ ، کەواتە دوژمنان  پێ دڵخۆش مەکە و مەش 

ئەدێرەدا دەبێ چۆن جواو دەینەوە، بۆ دواندنی هـاڕوون دەگەڵ مووسـای بـرای کە پێـی 

اری تەعـاال واتە قورئـان لە کوت: کوڕی دایکم، و نەیکوت کوڕی بابم. خۆ دیاریشە کەالمی ب

وگۆڵیدا تێروتەسەل گرێوپێکی و بێتەواوی بوارەکانی فەساحەت و بەالغەت و ڕەوانی و ڕێک

 و تەواوە، کەس ناتوانێ قورئان نەکاتە دەلیل و بەڵگە لە سەر تەواوی نیازەکانی.

و دەدرێ، مەگەر بە ترس و لەرزەوە بۆ پینە کردنی قسەی ئەوانەی دەڵێن: حەوالد وەپاڵ با

ئەوە ب ێین: دایک دڵسۆزتر و میهرەبانرتە بۆیە دێرەدا هاڕون ئاوای بانگی کاکی خۆی مووسا کرد 

 تاکوو ئەویه ڕەحمی ببزوێ و بێتەوە هۆش و تووڕەیەکەی کەم بێتەوە. ڕەحمەت لە چاترزانی!

و  سەر کردویەتی لە دایک و بابـان ئەوە دەردەخـالە سەراپای ئەو سفارشانەی خودای بانی

دەرهاتووە کە خودای تەعاال بە ئاگاداری و ڕیعایەتی منداڵ وەسـیەتی لە دایکـی کـردووە، جـا 

مەزن لە  پاشان بە ئاگاداری و ڕیعایەتی دایکی وەسیەت لێ کردووە. ئەو وەسـیەتانەی خـودای

و بابی منداڵن بەو شێوەیە، ئاماژەیە وەالی ئەوەی نیازی منداڵی بـۆ ئاگـاداری لە بـاری  دایک

وەالی دایکە، نەک باب؛ چونکە لە نێوان دایک و ڕۆڵەدا لە  ن ڕاگرتن زیاترخێو کردن و خاوێبە

باری خاوێن ڕاگرتن و ئاگاداری هیچ واسیتەیەک دە گۆڕێدا نییە جوز خۆشەویستی و دڵسۆزی 

و میهرەبانی. ئەمام ڕیعایەتی باب بۆ ئەوالدی واسـیتەی هەیە، ئەویـش وەک بە کـرێ گـرتن و 

بە دایک و دایەن. ئەو جەریاناتە ئیشاڕەیە وەالی ئەوەی حەق و مافی دایـک لە سـەر نەفەقەدان 

ئەوالد زیاترە لە ئی بـاب، زۆر ڕیـوایەت هەن لەو بـارەوە کە تەئیـدی ئەوە دەکەن بەڵم دێـرەدا 

 چاوپۆشی لە هێنانیان دەکەین.

 :233پوختەی مەبەست لە ئایەتی 

ێدا باسی لە ئەحکامەکانی نیکاح و تەڵق کرد، سەر چونکە دە ئایەتەکانی پێشخودای بانی

دیارە کە ئەو چاتر دەزانێ بەرهەم و نەتیجەی ئەو نیکـاحەش ئەوالدە بـۆیە بە دووی باسـی ئەو 

دوو لەفــزانە: نیکــاح و تەڵق هــاتە ســەر باســی شــیر دانــی منــداڵن لە الیەن دایکیــانەوە. جە 

بە پێی عەداڵەت و ڕەحمـی خـودا نە تەنیـا درابێ ئەو دایکەیان چ تەڵق نەدرابێ، چونکە تەڵق

 منداڵ هیچ شتێک و گیاندارێک نابێ فیدای یاغی و تاغووت و ملهوڕان سەرەڕۆ بێ ...

شیر پێدانی منداڵن لە الیەن دایکان سوننەتێکی بەرزە تا دوو ساڵ، ئەمـام ئەگەر هـات و 
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ی لە بەر هۆکارەکـانی ئەو منداڵە بە غەیرەز مەمکی دایکی، مەمکی دیکەی نەدەمـژت، یـان بـاب

نەداری و هەژاری نەیدەتوانی کەسی بۆ بە کرێ بگرێ بە دایەن، ئەودەم واجـبە لە سـەر دایکـی 

 شیری بداتێ.

 پوختەی مەبەست لە سەر شیردانی متدا 

، لە چەند بڕگەدا ئەو پیاوە چونکە البار و النیری گرانی باری کۆمەڵیەتی لە سەر ئەستۆی

 تیوتیوەیە پێک دێنین:

شیردانی دایکی بە منداڵ تا ئەو جێگایەی دە ژێر ڕکێفی مێرددایە واجبە، جا ئەو منـداڵە  .1

ْوَلََدُهـنَّ کوڕ بێ یان کچ، بە دەلیلی فەرمـوودەی خـودای تەعـاال: )
َ
اُت یُرِْضـْعَن أ )رو  ( َوالْـَوادِلَ

  (438، ل 2املعانی، ج

سـاڵە بە دەلیلـی ئـایەتی  . ئەئیمەی سەالسە فەرموویانە مـاوەی شـیردان بە منـداڵی دوو9

(، بەڵم ئیاممی ئەعزەم واتە حەنەفی فەرموویەتی دوو ساڵ و شـەش مـانگە، بە ِملَّْيِ اكَحْولَّْيِ )

( واتە مـاوەی دووگیـانی وََْحْلُُه َوفَِصاُٰلُ ثََلثُـوَن َشـْهًرای سووڕەی ئەحقاف: )11دەلیلی ئایەتی 

 تاکوو لە شیر دابڕینەوەشی سی مانگە.

ئینسان لە بابەوەڕایە و سابیت دەبێ، نەک لە الیەن دایـکەوە. بـۆ ئیسـباتی ئەو  . نەسەبی9

ََ الَْمْولُوِد َٰلُ ِرْزُقُهنَّ داوایەش دەچینە خزمەت ئایەتی ) ( واتە دەبێ بابی منداڵەکەش بە جـوانی َو

 یە.وبەرگ و خواردنی بدا. ئەو مانایە ئەوە سابیت دەکا کە نەسەب لە بابەوەو تێروتەسەلی جل

نجە: ئەدی بۆچی بەرەی حەزرەتی فـاتیمەی زەهـرا ئـاوایە بە الی بابیـدایە کە سـر جێگای 

حەزرەتی ڕەسوولە؟ ڕەنگە هەندێک بڵێن: هەڵوەشاندنەوەی ئەو یاسا شـەرعییە لەبەر ئەوەیە کە 

 افامتەی زەهرا نەسەبی لە الیەن بابیەوە بەرزترە لە نەسەلی عەلی، یەقین پێغەمـبەر لە گۆڕێـدا بـ

 نابێ وا بێ. ەیلە سەر نیشتبا، بەڵم دەی با وابێ ئەو  یێگای نەدەدا شەرعی ئایینی ئەو غەدر ڕ 

. ئەوالد مڵکی بابە و بابیش مافی بە سەر ئەوالدەوە هەیە، بۆیە ئەگەر هات و بـاب نەدار 0

بوو کوڕ دارا بوو، ئەو بابە ڕێی پێ داوە شەرع کە بەبـێ ئیجـازەی کـوڕەکەی لە مـاڵ و دارایـی 

الَْمْولُـوِد ەکەی ئیستیفادە بکا، ئەمام ئەگەر بابەش دارا بوو، نابێ. دەلیلی ئەوەش جوملەی کوڕ 
 یە، واتە ئەوالد بۆ بابە، یا دەڵێن ئی بابە.َٰلُ 

. نەفەقەی بابی ئەگەر هات و کەوتە بـواری نەداری و نیـاز لە سـەر ئەوالدیەتـی، ئەوالد 1

 )باپیری(، نە کەسی دی. واجبە نەفەقەی بدا، نەک برا، نەک بابی خۆی
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. ئەگەر هات و دایک و باب لێک جـودا بـوونەوە، بە هۆکـاری تەڵق، ئەو دایـکەش کە 4

دراو بەبێ مێردەکەی حازر نییە شیر بـداتە منـداڵەکەی، پیـاوەکە دەبـێ کرێـی دەبێتە ژنی تەڵق

زاوەتەن واجب نییە حاڵەتەدا نە ئیامنەن و نە قە وبداتێ. چونکە دێرەدایە شیر پێدانی منداڵەکە دە

ََ الَْمْولُوِد َٰلُ ِرْزُقُهنَّ لە سەر دایکەکەی، کەوا بێ نەفەقەی شیردەر لە ئەستۆی بابە. بە دەلیلی  َو
 ْسَوُتُهنَّ كوَ 

. نەفەقە کە خراوەتە سەر شانی پیاوەکە، ڕاستە؛ ئەمام حاڵ و ئەحواڵی فەقیری و دارایـی 3

ئەو نەفەقەیە بەسـتە بە تەوانـایی پیـاوەکەیە، کەوایە  پیاوەکەش شەرع دە نەزەری گرتـووە. یـانی

ئەگەر ژنەکە تۆزێک دارا بێ و پیاوەکە نەدار بێ، ئەو پیاوە بە ئەندازەی توانایی خۆی موکەللەفە 

َُ َنْفـٌب إَِلَّ وُْسـَعَهاكََل تُ نەفەقە بدا بەو ژنەی شیر دەداتە منداڵەکە، ئەوەش بەو دەلیلەیە:   لَّ

 سەر شانی هیچ کەسێک، بە ئەندازەی توانای خۆی نەبێت. ناخرێتەواتە بار 

. منداڵ نابێ ببێتە هۆی زەرەر پێـدانی دایـک و بابـان، کەوایە ئەگەر دایکـی ئەو منـداڵە، 3

نەخۆش بوو شیر پێدانی منداڵەی زەرەری پێ دەدا یان شیری دە مەمکیدا نەبوو، نابێ ئەو پیـاوە 

کا شیری داتێ. یا ئەگەر ژنەکە بێ عەیب و توانا بـوو  بە بەهانەی منداڵەکەوە بێ دەلیل ناچاری

بۆ شـیردانی دە شیردانی منداڵەکەدا، نابێ پیاوەکە مەجبوور کات بۆ بەکرێ گرتنی ژنێکی دیکە 

بێ پیاوەکە نەدارە ناتوانێ ئەو بارە هەڵگرێ ژنێکی دی بە کـرێ  ەتەڵق دراو  منداڵەکە. با ئەو ژنە

 بگرێ.

مێردەکەدا بـێ، چ تەڵق درابـێ، ئەمـام دە عیـددەی تەڵقـدایە، . ژنەکە چ لە ژێر ڕکێفی 3

دەربارەی شیردان بە منداڵەکە کرێی نـاکەوێ و نیەتـی. بەڵم دیـارە وزەوزی ئەوەی دێ جـل و 

 پۆشاکی بڕێک زیاد بدرێتێ، پیاوەکە ناچار نییە بچێتە ژێر ئەو وزەوزەیە.

وو، دیـارە ئەو نەفەقەی کە بـۆ . ئەگەر هات و باب مرد و منداڵەکەش هەر شیرەخۆرە بـ11

ئەو منداڵەی الزم و پێویستە بدرێ، دەکەوێتە ئەستۆی واریسانی بابی. مەسەلەن ئەگەر هـات و 

دایکەکەی شیری تێدا نەبوو بۆ منداڵەکەی، تەواوی ئەو وەزیفەی کە لە ئەستۆی بابەکەی بوو تا 

ی ئەو بـابە مـردووە، لە سـەر وێستا، ئەوجار بە مردنی ئەو بابەی دەکەوێتە ئەسـتۆی واریسـەکان

ِ ئەساسی ئەو ئایەتە  َِ ِمثُْل َذل َ الَْواِر ََ واتە ئەگەر منداڵ بێ باب مـایەوە ئەو وەزیـفەیە کە  كَو

 لە ئەستۆی بابیدا بوو دەکەوێتە سەر شانی واریسان و سەرپەرشتی بابی.

وو ساڵ و شەش . لە مەمک دابڕینی منداڵ لە شیر پێش تەواو بوونی ماوەی دابڕاو کە د11
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 مانگە، بە ڕاوێژ و ڕەزایەتی دایک و بابەکانی دەبێ، واتە بە تەنیا بە باب و یا دایک نابێ.

. ئەگەر بێت و دایکی شیردەر نەخۆش کەوت لە شیر وەستاوە و یا بە هۆیەک لە هۆیان 19

اڵەکە بە نەیتوانی شیر بداتە منداڵەکە، بۆ بابی وەزیفەیە و دروسـتە و ڕەوایە شـیردەرێک بـۆ منـد

ْوَلَدَ کرێ بگرێ. بە دەلیلی ئایەتی 
َ
ن تَْسََتِْضُعواْ أ

َ
ْم أ رَدتُّ

َ
واتە  مْ كْم فَـَل ُجنَـاَح َعلَـيْ كـَوإِْن أ

 ئەگەر هات و ویستتان منداڵەکانتان بدەن بە دایەن هیچ گوناهێکوو لە سەر نابێ.

یـانبوو منـداڵەکانیان هۆزە عەرەبەکان بە پێی داب و باوێکی کە هە بۆ ئاگاداری لەو بارەوە:

نشیەکان، تاکوو ئەو منداڵە پتەو و ئازا و دە تەمەنی شیرخواردنیدا دەیاندانە ژنەکانی عەرەبە چۆڵ

ڕەشید و نەترس هاتبا دەرێ. و هەروا تاکوو لە زمانی فەسیح و ڕەوانی عەرەبیدا شارەزا بایە. جا 

دە تەمەنـی منداڵیـدا درایە  رپێغەمـبەبۆیە هەر لە سەر ئەو دابە حەزرەتی محەمەد املصـطفی 

حەلیمە و سۆیبەی کەنیزانی ئەبوولەهەب بۆ شـیرخواردن و ڕاهـاتنی ئـازایەتی و پـتەو بـوونی 

ڕۆژی هەرا. حەزرەتی حەمزە و ئەبوسەملە و عوسامن کـوڕی مەطنـون ئەوانـیش شـیریان لەو 

 ژنانەی دایەنی پێغەمبەر خواردبوو.

ن بە منداڵی دەبێ لە سەر ئەساسی دیاری کردنـی بە کرێ گرتنی ژنی بێگانە بۆ شیر دا .19

إَِذا َسـلَّْمتُم کرێیەکە بێ کە لە پێشدا دیاری کراوە و بە ژنەکەش ڕاگەیێندراوە. بە دەلیلی ئایەتی 
آ آتَيْتُم بِالَْمْعُروِف  وپێکی واتە بەو مەرجەی ئەو کرێی کە بۆتا  داناو  و دیاری ا  کاردووڕ، بە ڕێاک مَّ

 بیاندڕنێ.

 ئەوە بە سبووت گەی و بە تەواوی کە دەبێ ئەو کرێ و حەقە باب بیدا. .10

دە بەخێوکردن و پاک و خاوێن ڕاگرتنی منداڵی چ کـوڕ و چ کـچ دایـک لە پێشـرتە و  .11

حەقی زیاتر بە دەستە، چونکە ئەگەر دایک نەما، منداڵ دەبێ بدرێتە نەنـک، ئەگەر بگـونجێ و 

 ببێ.

نی تەمیـز و دەرک، ئـازادە کـێ بۆخـۆی دیـاری کـا بـۆ منداڵ کاتێ گەیشتە تەمە شافعی:

 )احکام ق:آن، تهانوی(المانەوە، چ باب و چ دایک. 

لێک حەرام بوون دێنێـتە ڕێ، لە الیەن عولەمایـانی  ەک. ماوە و زەمانی شیرخواردنێکی 14

جمهوور، دوو ساڵە، بە پێیە منـداڵی لە دوو سـاڵ بەوالوە شـیر خـواردنی تەئسـیر دانـانی بـۆ 

مەت، بەڵم ئەو ماوەیە لە الیەن ئیاممی ئەعزەم واتە حەنەفی سی مـانگە واتە دوو سـاڵ و حور 

 شەش مانگ.
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لە سـەر ئەو بـاوەڕەن:  «ئەهلـی ظـاهر»و  «لی، بن سعد»و  «عطا بن ریاح» بۆ ئاگاداری:

حەرامی کچ و کوڕ لە یەک لە بابەت شیرخواردن پابەندی تەمەنی تایبەتی نییە، واتە دوو سـاڵ؛ 

ا دوو ساڵ و شەش مانگ؛ بەڵکە ئینسان دە هەر تەمەنێکدا بـوو، شـیر لە هەر ژنێـک بخـوا و ی

ــزی  ــاک و بەڕێ ــا لە الیەن دایکــی بەرز و پ ــن، ئەو نەزەرە گۆی ــک حەرام دەب دەگەڵ ئەو ژنە لێ

ێ کە هەر ئەو ســر موسوڵامنان حەزرەتی عایشەوە وەرگیراوە. وزەوزی ئەوەش بیســراوە و دەبی

 یە پەشیامن بۆتەوە.ەپیرۆز  دایکە نازەنین و

تەیمیە و عەلـالمە شـوکان کوتوویـانە بـۆ عولەمایانی ئاخر وەک عەلالمە ئیبنـی ئاگاداری:

کاتی زەروورەت و پێویست دەکرێ و ڕەوایە ئەو نەزەرەی حەزرەتی عایشە عەمەلی پـێ بکـرێ، 

ردووە بە مەسەلەن ژنێک مێردەکەی مبرێ و هیچ کەسیش دەس نەکەوێ ژیـانی ئەو ژنە مێـرد مـ

منداڵیانەوە هەڵسووڕێنێ، ئەو ژنە ئەندازەیەک لە شیری مەمکانی دادۆشـێتە زاری کەسـێکی کە 

جێی باوەڕ و بەقا بێ. ئەودەم حەرامی لە نێوان ئەو ژنە و ئەو پیاوە دێتە جێ و بە سبووت دەگا. 

حادٌث ُمستَحَدٌث ه ا قوٌل بەڵم ئەو نەزەرە لە الیەن هەندێکیان بەرپەرچ دراوەتەوە کوتوویانە: )

. بە داخەوە کەم حوکم لە ئەحکامەکـانی شـەرع بە مـۆری مـاوەتەوە لە دەسـت و (ال اعتباَر لَهُ 

نەجاتی بووبێ، تەنانەت قورئـانی پیـرۆزیه. پەنـا بە خـودا. نە بە کەس دەکـرێ  ئنیسان زمانی

ە کەس بکوترێ کافر چـونکە دەرووی ئیسـالمەتیان داوەتـێ کە خـۆی پێـدا دەربـاز کـا، و نە ب

دەکرێ بکوترێ موسوڵامن، چونکە نیشانەی کوفریـان وێ هەڵوەسـیوە. دووبـارە هەر پەنـا بە 

خودا ئێمە کێین پێ خوارە ئەویه ئەمەی پێ خوارە، بێ گومان حەقـیه هەر دوو المـانی پـێ 

 خوارە. حەقیه ڕاستە و ڕاست دەکا.
 

باســیان لە  323و  329 و 320و  331و  338وەک ڕوون و ئاشــکرایە ئەو چەنــد ئایەتــانەی 

عیددەی ژنانی سەروعوزرشۆر کرد کە کاتێ تەڵق دران،   بکەن و چۆنیان دەگەڵ وەجـووڵێن 

و لە بارەی کۆمەگ و ئاوڕ وەسەر دانەوەیان هەڵوێست چۆن بێ؟ ئەوجـار خـودای تەعـاال کە 

ئەو  حاڵ و ئەحواڵ و ژیانی هەموو کەسی لێڕا دیارە و دە چـارەی چاریـدایە، دەیـهەوێ حـاڵی

ژنانەمان بۆ باس کا کە لە بابەتی عیددەدا دەبێ چۆن بن کاتێ مێردیان دەمرێ و ئاوسیه نـین؟ 

ئایا عیددەی ئەوان ژنانە بە مانگ دەبێ؟ یا بە عوزر دەبێ؟ جـا بـۆ تێگەیشـ  و شـارەزایی لەو 

ی بەقەرە کە خـودای تەعـاال دەوێـدا هەر جـۆر بـێ ڕوونـی 321بارەوە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 دۆتەوە:کر 
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َن ِمن( 134) ِیَن ُيَتَوفَّوم ـكوَاَّلَّ ـُهٍر َوَعشم َم
َ
َبَعـَة أ رم

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
َن بَِ بَّصم وَاًجا َيََتَ زم

َ
رًا فَـإَِذا ـمم َويََذُروَن أ

َجلَُهنَّ فاَلَ ُجَناَح َعلَيم 
َ
َن أ ٌِ وَاهّلُل بَِماكبَلَغم ُرو نُفِسِهنَّ بِالمَمعم

َ
َملُوَن َخبرِيٌ  مم فِيَما َفَعلمَن ِِف أ  َتعم

ئەو پیاوانەی دەم ن و ژنیان لە پاش بەجێ دەمێنێ، با ژنەکانیان هەتا کوار مان  و دە ڕۆژان، 

کاوەڕوان بن و شوو نەکەنەوە. جا کاتێ عیددەیان بە سەر کوو، ئێاوە هایچ کوناستاان ناکااتێ 

رە لەوەی ئەنجاامی ئەو ژنانە بە شێوەیەکی شیاو خۆیان جوان وەڕازێنن، دیاارە خاوداش ئاکاادا

 دەدەن.

 ماوەی عیددەی ژنی مێردمردوو

 ئاور دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە لە سیامی ئەو ئایەتە:

ە هـۆی ب ئەوانەی کە لە ئێوە دەمردن و ژنیان لە پاش بەجـێ دەمێنـێ، ئەو ژنـانە یـا ئەوەتـا

لە کـاری مێـرد کـردن ئەوەی کە تازە و جـوانن وازیـان لە مێـردە و مێـرد دەکەنەوە و یـا ئەوەتـا 

کەوتوون و نایکەنەوە. جا دەچینە سەر ئەو بەشـەیان کە وازیـان لە مێـردە و دەیـکەنەوە، ئەوانە 

دەبێ عیددەی مەرگی مێردیان خودا چەندی داناوە ڕاوەسنت و ڕێزی لێ بگرن جا پاشـان مێـرد 

ن دیـاری بکەنەوە، ئەو ماوەی خوداش بە ناوی عیددەی مەرگـی مێـرد و ڕێـز لێگرتنـی مێردیـا

ْرَبَعَة کردووە بۆ ژنەکانیان چوار مانگ و دە شەوە. وەک خودا فەرموویەتی 
َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
بَّْصَن بِأ َيََتَ

ْشُهر  وََعْش 
َ
واتە چاوەڕوانی دەکێشن و خۆ وەخۆ دەگرن بە ماوەی چوار مانگ و دە شـەو.  ًراـأ

وەسـتابێتەوە ـ چـوار  لەزگ یانی عیددەی ژنی مێردمردوو ـ چ جوان و کەم تەمەن بێ، چ پیر و

مانگ و دە شەوە. ئەوە بەو مەرجەی ژنەکە زگی ئاوس نەبێ لە مێردەکەی. بەڵم ئەگەر بێتوو لە 

 دانانەکەیە.مێردەکەی ئاوس بێ، ئەودەم عیددەی زگ

وا هەیە ژنی مێرد مردوو مەیلی مێـردەکەی درەنـگ دادەنـێ بە سـێ پـاکی و  بۆ ئاگاداری:

ناچێتەوە. جا ئەو لەبیر نەچوونەوە و فەرامۆش نەکردنە ڕێی لـێ دەگـرێ  پیسی مێردەکەی لە بیر

کە دڵی وەجووڵێ بۆ مێردێکێ دی. ئەمام لە وانەیە لە پاش تێپەڕ بوونی چوار مانگ و دە شەوان 

دە لەشـیدا مـابێ، ئەو تەڕایە هەوا و  یبە ناوی عیددە، ئەگەر هـیچ بـڕ تەڕایـی هەوا و هەوەسـ

ووەکەی پێ وەالنێ و بیخـاتە بـاری مێردێکـی دیـکەی تـازە، لەوانەیە هەوەسە مەیلی مێردە مرد

 هۆی ئەوەی کە خودای زانا بە قوژبن و قەڵش و کەلێن و جزرەکانی لەش و دەروونی ئینسـانی

، هەر ئەوە بێ کە چوار مانگ و دە شەوی گێڕاوە بە ماوەی عیددەی ژنی مێرد مـردوو. و دەزانێ
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ە شـەوە عیـددەکەدا پێویسـتە کە ژنەکە وەک مریشـکی بە هەروا ئەوەش دەگەڵ چوار مانگ و د

چێـتە ئێـر و ئەوێ. و ەهێلکە گارەگار نەکا و دێـر و دەوێ هەڵنەپـڕژێ و لە مـاڵی مێـردەکەی ن

خۆشی بۆ الر و لەنجە نەڕازێنێتەوە، چ لە بەر ڕێز و حورمەتی مێردە مردووەکەی، چ لە بەر تانە 

 وکاری مێردەکەی.چ لە بەر حورمەتی کەس و تەوسی لۆمەگەران پالری پالرهاوێژان، و

ئەمام کاتێ ماوەی عیددەکەی چوار مانگ و دە شەوە بە سـەر چـوو، ئەوە ژنەکە ئـازادە و 

وکارەکــانیش بۆیــان نیــیە و گوناهیــان ناگــاتێ کە بەرگــری لــێ نەکەن، کە بە شــێوەیەکی کەس

ن و دەس کەن بە چـاو نەجیبانە و پاک و خاوێن و باوی کۆمەڵ جل دەبەر کەن و خۆ جوان کە

قـۆزینەی مێردێکـی بـاش و بەئـیامن و بەویـژدان.  و و دڵ گێڕان بە ئەدەبەوە بە نیەتی دۆزینەوە

دەبێ ئەو ژنانەلە سەر دوو بوارەکان واتە بواری عیددە و هەروا بواری پاش عیددە، لە سـنووری 

ەڕ نەکەن، تـاکوو حەیا و شەرم و ئەدەبی ئەخالقی و ئـایینی و بـاو و عـورفی کـۆمەڵیەتی تێـپ

 وکاریان و پالری غەزەبی خودا.نەکەونە بەر پالری کەس

ەداری بۆ مردوو، بـۆ ژن ڕەوایە و شـەرعییە، نیهـایەتەکەی تـا چـوار یکەوایە ئەوە وایە: تاز

مانگ و دە شەو لەوێ بەوالوە ئازادە ژن. و لە غەیری ژنیش بۆ عامەی عالەم تاکوو سێ ڕۆژان 

ئازار و زەرەری دارایی بـۆ واریسـانی مـردوو و دڵخۆشـی دانەوەی  بە شێوەیەکی بێ ئەزیەت و

دوعای بەخێر بۆ مردوو ڕەوایە و ڕێـی پـێ دراوە. ئەمـام بە شـێوەی ئەوڕۆکە دە جانتـای هـیچ 

 شەرع و مەزەبێکدا نییە، نە شەرعییە و نە عورف و باوێکی پەسندە.
 

و بە یەقین گەیوە کە خـودای دیارە بۆ ئەهلی خاوەن ئەقڵ و شعوور و هەست، ئەوە سابتە 

تەعاال هەموو شتێک دە کاتی خۆیدا دەکا و دەیفەرموێ چونکە یەکێک لە سیفەتەکانی حەکیمە، 

واتە شت بۆ بابەتی خۆی دادەنێ و دایناوە بۆ هەر دەردێک دەرمانی خۆی دەداتێ، جا لە سـەر 

تازیەی مێردیاندان، بۆ وەی  ئەو ئەساسەیە کە تا ئێستا ئاگاداری و ئامۆژگاری دا بەو ژنانە کە دە

ی لێ نەدەن و نەیـکەن. جـا ئەوجـار کـاتی ئەوەی ۆ شتێکی کە ناوەشێتەوە لێیان دەو تازیەدا خ

ــدا، ئاگــاداری و  ــرن تێی ــازیەن و دەرگی ــاری ئەو ت ــان گرفت ــانیش کە وەک ژنەک هــاتووە پیاوەک

ژنە مێرد مـردووانە ئامۆژگاریان دەداتێ بەو شێوەیە: کە ئەگەر هات و خوازیاری خوازبێنی ئەو 

وکــاری بـوون، نــابێ لە ســنووری ئەدەب و حەیــا دەرچـن و دڵــی برینــداری ژنەکەش و کەس

مردووەکە بریندار کەن و وەیکولێنن. واتە چاوەچاو و قیتەقیت و فیتەفیـتەی بە دەور و دەرک و 

ن، بـۆ دەس بانیدا بکەن. ئەمام ئەگەر بە ئەدەبانە و حەیادارانە بە نیەتی چاک و خواسنت و هێنـا
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پێ گەرم کردنەوە نا، ژنەکە حاڵی کەی کە ئەمن خوازیاری تۆم و دەتهێنم ئەگەر مبـکەی گونـاە 

نییە، با دە عیددەی مێردەکەشیدا بێ. وەک خودای تەعاال ئیشاڕەی وەال کردووە و دەفەرموێ دە 

 دا:991ئایەتی 
 235ئایەتی 

ُتم بِهِ كَوالَ ُجَناَح َعلَيم ( 235)   مم فِيَما َعرَّضم
َ
وم أ
َ
َبِة النَِساء أ نُفسِ كِمنم ِخطم

َ
مم َعلَِم اهّلُل كَننُتمم ِِف أ

نَّ 
َ
ـَدةَ كُروَنُهنَّ َولَـكمم َسَتذم كأ ِزُمـوام ُعقم ُروفًا َوالَ َتعم عم الً مَّ ن َتُقولُوام قَوم

َ
ا إاِلَّ أ ن الَّ تُوَاِعُدوُهنَّ ِِسا

َ َيبملَُغ الم اكانلِ  لَ  ِكَتابِح َحىَّ َجلَُه وَاعم
َ
نُفِسـأ

َ
لَُم َمـا ِِف أ نَّ اهّللَّ َيعم

َ
نَّ كُموام أ

َ
لَُمـوام أ ـَذُرو ُ وَاعم مم فَاحم

ُفوٌر َحلِيمٌ  ََ  اهّللَّ 
ەیر تاوا  و گوناحێک ا  ناگاتێ ئەگەر لە ژنانی مێرد مردوو کە ەێش ا ەەر لە نااو عیاددڕدا ، 

انیا  بدڕ ، خودا ئاگای بە ئیشارڕ خوازبێنیا  لێ بکە ، و یا دڕناو دڵ و دڕروون اندا بڕیاری ەێن

لە دڵ انە و چاک دڕزاناێ لەو نایەتەی لە نااو دڵ انادایە، بەاڵم ئاگاتاا  لە خاۆ باێ، ەەرگیاز بە 

دزیەوڕ بەڵێنیا  پێ مەدڕ  مەگین بە گور اری چاک و باو و نەریت، دڕخییە مارڕیا  مەکە  تا 

کەواتە چااک لێای عیددڕیا  بە سەر نەچێت، بازانن خاوداش ئاگااداری ەەسا ی دڕروون اانە، 

 برتسن، ئەوڕش بزانن کە خودا لێبوردڕ و لەسەرخۆیە.

 خوازبێنی کردن لە  نانی مێردمردوو

 (422و  422تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەی هەستیارانە وەسەر سیامی ئەو دوو ئایەتە )

ئەوە دەردەکەوێ کە سەختی و ناڕەحەتی بۆ ژنـانی پـاش  321دیارە بە پێی ئاماژەی ئایەتی 

مەرگی مێردیانە لەو بارەوە کە ئـایین دیـارە بەرگـری لە مێـرد کردنەوەیـان ناکـا بەو مەرجەی کە 

کراوی عیددەیان بە سەر بەرن، تاکوو ئەو ڕێز و حورمەتەی ئایین بۆ مێردی داناوە ماوەی دیاری

دڵی واریسانی مردووش  یبێتە دی بسارێزرێ، و هەروا پاکی ڕەحەمیشی دەرکەوێ و کوالندنەوە

 وور لێ بکرێ.د

ــۆ ژن و  ــاوە ب ــزی زۆر دان ــایینی ئیســالم ڕێ ــێ بە موســوڵامنان: کە ئ ئەو یاســایە ئەوە دەڵ

 مێردایەتی.

عـالیەوە نەقـ  کـراوە خـودای تەعـاال بـۆیە مـاوەی ابیی و ابنصـر لە حسن ب ئاگاداری:

یکیدا عیددەی ژنانی مێرد مردووی کردۆتە چوارمانگ و دە شەو، دەو ماوەیەدا منداڵ دە زگی دا

 ڕوحی دەخرێتە بەر، واتە دەو دە شەوەی پاش چوار مانگەیدا منداڵ ڕوحی وەبەر دێ.

و هەروا عیددەی مردوو کە چوار مانگ و دە شەوە، بۆیە بە شەو تەعبیر کـراوە ئەو دەیەیە، 
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گۆیا سەرەتای مانگ لە شەوڕا دەس پێدەکرێ و هەروا ئەو چوار مانگ و دە شەوەش کە ماوەی 

مردوویە بۆ ئـافرەتی چـووک و گەورەیە و فەرقـی نیـیە. و هەروا بە کـۆدەنگی  عیددەی مێردی

کە ماوەی عیددەی ژنی مێرد مردووی بە چوار مانگ و دە  321عولەمایان کوتوویانە ئەو ئایەتی 

کە دەوێدا عیددەی ژنی مێـرد دەکاتەوە ی بەقەرەیە 310شەو دیاری کردووە، ڕەدی مانای ئایەتی 

یَن ُيتََوفَّْوَن ِمـنداناوە. تەماشا کە بۆ باوەڕی: مردووی بە یەک ساڵ  ِ ْزَواًجـا كَواَّلَّ
َ
ْم َوَيـَذُروَن أ

تَاً، إَِل اْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراج  فَإِْن َخرَْجَن فََل ُجنَاَح َعلَيْ  ْزَواِجِهم مَّ
َ
نُفِسِهنَّ كوَِصيًَّة أِل

َ
ْم ِِف َما َفَعلَْن ِِفَ أ

ْعُروف  َواّللُّ عَ  ئەوانەی دڕمر  و ژنەکانیا  بەجێ دێڵن دڕبێ لە سەرڕتای مەرگاا واتە:  يمٌ كِزيٌز َح ِمن مَّ

نەکە ، سەبارڕت بە ژنەکانیا  وڕسیەت باکە ، ەەتاا یەک سااڵی ڕڕبەو بیاانژێنن و لەو ماڵەشادا دڕریاا 

بە بەاڵم ئەگەر ەەر بە واز و کەیراای خۆیااا  ڕۆیشاانت، ئێااوڕ تاوان ااا  نااایەتە سااەر، ئەگەر ئەو ژنااانە 

 شێوڕیەکی ڕڕوا و شیاو و ئەدڕبەوڕ خۆیا  بۆ خوازبێنیکەرا  وڕڕازێنن، دیارڕ خودا زاڵ و کاربەجێیە.

ئەو ڕەدەی قبـووڵ نەکـردووە هەچەن بـۆ دەلیـل ئـاوڕی « اصفهانی صـرابومسلم ب»بەڵم 

 دابەزیوە، بەڵم وڵمـی ئاغـای بەوە 321زۆر پاش ئایەتی  310داوتەوە سەر ئەوەی: ئەو ئایەتی 

کەوتنی کەوتن و پاشدراوەتەوە: تەرتیبی دابەزینی ئایەت مانیعی حوکمی ئایەت نابێ، واتە پێه

بەرگری لە ئەوزاعی حوکمی ئایەت ناکات، چونکە تەرتیبی نەزمی قورئان جیایە دەگەڵ تەرتیبی 

 دابەزین و حوکم.

 ئاماژە 310ەتی وەفاتە، بەڵم ئایتەعینی ماوەی عیددەی  321هەندێکیه کوتوویانە: ئایەتی 

 وەالی وەسیەتە و ڕێز گرتن لە ژنی مێرد مردوو.

ئەگەر یەکێک پرسیار بکا و ب ێ: ئەو حوکمی چوار مانگ و دە شەو عیددەیە کە دە ئایەتی 

دا دیاری کراوە بۆ ژنانی مێرد مردوو، هەر بۆ موسـوڵامنانە نەک بـۆ گشـت گەل و هـۆز و 321

ی ئەو پرسیارکەرە وەدرێ؟ وڵمەکەی دەبێ ئەوە بێ: قەبیلەی کافر و موسوڵامن؟ دەبێ   جواب

چونکە موسوڵامنان عامل و هەڵگری ئەو حوکمەن بۆیە ئەوان کراونە تایبەت بۆ یـاد و زیکـر و 

ی 15بەیان، دەنا حوکمەکە عـامە. ئەو جـۆرە منوونـانەش دە قورئانـدا زۆر هەن، وەک ئـایەتی 

نَت ُمنـِذُر َمـن ََيَْشـاهَ نازعات: 
َ
َما أ ئەتاۆ تەنیاا ترساێنەری ئەو کەساەی کە لە پاشاەڕۆژ واتە  اإِنَّ

دەری هەمـوو عـالەمە، وەک خـودا دە دەگەڵ ئەوەی پێغەمبەر ترسـێنەر و هۆشـیاری دڕترساێت.

َ َعبْـِدهِ ِْطَ  كَتبَارَ ی فورقاندا ئەوە سابیت دەکا: 9ئایەتی  ََ َل الُْفْرقَـاَن  ي نَـزَّ ِ وَن لِلَْعـالَِمَّي كـاَّلَّ
ەورڕ و ەێاژایە ئەوڕی قورئاانی دابەزاناد باۆ بەنادڕکەی )محماد املتاکری( تااکوو ئەو قورئاانە گ نَِذیًرا
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  ترسێنەر و داچڵەکێنەر بێ بۆ تەواوی دنیا.

دیارە بە سبووت گەیی قورئان هۆی ئاگـاداری ترسـێنەرییە بـۆ هەمـوو ئینسـانەکانی سـەر 

ئەوانەی کە لە خـودا ترسـیان  زەوی، دەگەڵ ئەوەی خودا دەفەرموێ بە پێغەمبەر ئەتۆ ترسێنەری

 هەیە.

َجلَُهنَّ دە جوملەی 
َ
ئێـوەی  کاتێ عیددڕیا  بە ساەر چاوو،دا کە ماناکەی ئەوەیە: فَإَِذا بَلَْغَن أ

وەلی هیچ گوناحێکتان ناگاتێ کە ئەو ژنانە بە شێوەی شـیاوی خۆیـان بە جـوانی وەڕازێـنن بە 

کراوی عیددە تەواو بـوو، ئێـوەی دیاریهیوای شوو کردن. ئەو هەستە دەکرێ: کاتێ کە ماوەی 

وکاری ژن گوناهو ناگاتێ لە سۆنگەی ئەو کارەیان. ئەمـام ئەگەر بێـت و دە عیـددەدا ئەو کەس

وکارەکان پێویستە بەرگـری بکـرێ. و ئەگەر هـات و عەمەلە نیشان دەن ژنەکانتان لە سەر کەس

تی وەخت ئاگادار بکرێ تـاکوو وکاری ژن ناتەوان بوو لە بەرگری ئەو کارە دەبێ دەستەڵ کەس

 ئەو بەرگری بکا. 

ــه هەیە لە  ــتێکی دی ــيْ و هەروا ش ــاَح َعلَ ــَل ُجنَ ــِهنَّ و  مْ كفَ نُفِس
َ
ــَن ِِف أ ــا َفَعلْ ِفيَم

دا. شتەکەش ئەوەیە: تاوان لە سەر ئێوەی وەلی و ژنەکـان نیـیە لەوەی ئەو ژنـانە بە بِالَْمْعُروِف 

ەڕێوەی دەبەن دە نەفسی خۆیاندا. دیارە ئەو شێوە حەیـا و شێوەیەکی ئەدەو و حەیا و عاقاڵنە ب

 ئەدەو و عاقاڵنە واتە نیکاحی حەڵڵ و شەرعانە. 

نُفِسِهنَّ بِالَْمْعُروِف هەندێک لە زانایانی ئایینی ئایەتی 
َ
یان گێڕاوە بە دەلیل لە ِفيَما َفَعلَْن ِِف أ

بکا و   نەکا. دیارە نیکـاح وا نیـیە و سەر ئەوەی کە ژن خاوەنی ئیختیارە دە ماوەی عیددەدا،   

دە ئیختیاری ژندا نییە. جا ئەو ئیختیارە بۆ ژن کە   بکا و   نەکا هەر دبێ بۆ ئەوالیە بربێتەوە کە 

خۆش و جوان ڕازاوەکا و بنوێنێ بۆ دۆزینەوەی شوو. دەنا بۆ الی عیددە بەزاندن ژن خۆی بۆن

 ت نییە.و سنوور بەزاندن دەبێتە خیالفی ئایەت و دروس

 عیددەی تۆڵپڕ و وەفات

ــارە ــدار واتە زگ دی ــی تۆل ــددەی ژن ــا عی ــووری عولەم ــاری لە الیەن جمه ــانی ب ــڕ، دان پ

پڕی مێرد مـردوو، دوو عەبباسیش دەڵێن: عیددەی ژنی زگزگەکەیەتی. حەزرەتی عەلی و ئیبنی

ە کە چـوار دانانی زگەکەی زەمانی پرت دەگرت لە مـاوەی عیـددەی وەفـاتەک رماوەیە: واتە ئەگە

مانگ و دە شەوەکەیە، ئەوە دانـانی زگەکەی عیـددەکەیەتی و دەبـێ بیپـارێزێ. و ئەگەر چـوار 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

مانگ و دە شەوەکە زەمانی زیاتر دەگرت لە دانانی زگەکە، ئەوە عیـددەکەی چـوار مانـگ و دە 

ی 990شەوەکەیە دەبێ بیکێشـێ و بیپـارێزێ. ئەوەش لە سـەر ئەساسـی ئەو دەلـیلەیە: ئـایەتی 

ی تەڵق لە بارەی عیددەوە کۆ بوونەوە وەخۆ دەگرن و دە یەک بوار و دە 0رە دەگەڵ ئایەتی بەقە

یەک بڕگەدان. بە کوردی و بە کورتی: ژنی خاوەن عیددەی وەفـاتی مێـردی درێژتـرین مـاوەی 

 عیددەی وەفات دەپێون و دەکێشن.

ــایەتی  چ ڕابیــتە و ێ وەدر  990و  999پێویســتە ئاوڕێــک وەالی ڕابیــتەی نێــوان ئەو دوو ئ

دا باسـامن 999مناسەبەتێکیان پێکەوە هەیە؟ دیارە ئەگەر لە بیرمان مابێ دە پێشدا واتە دە ئایەتی 

دا 990دانی دایکی یـان مردنـی بـابی، و هەروا دە ئـایەتی لە شیر پێدانی منداڵ کرد پاش تەڵق

باســامن لە دا 991باســامن لە عیــددەی ژنــی پاشــی مردنــی مێــردی کــرد. و هەروا دە ئــایەتی 

خوازبێنی یا نیکاحی تازەی ژن کـرد لە پـاش مەرگـی مێـردی. جـا لە سـەر ئەو نەزم و یاسـایە 

دەتوانین بە ڕاشـکاوی بڵێـین: ئەو سـێ مەسـەلە واتە: شـیر و عیـددە و خـوتبەی خـوازبێنی، 

 هەرسێک مەربووت بە یەک دەور و زەمانن، ئەو ڕابیتەیە ڕابیتەیەکی نیزیک پێکەوە بوونە.

 233ی ئایەتی تیوتیوە

ئاماژەیە وەالی خـوتبەی خـوازبێنی نیکـاحی  ْم ِفيَما َعرَّْضتُمكَوََل ُجنَاَح َعلَيْ جوملەی 

 دراو یا مێرد مردوو. و هەروا جـوملەی ژنانی تەڵق
َ
ْو أ

َ
نُفِسـكأ

َ
ئامـاژەیە وەالی  مْ كنَنـتُْم ِِف أ

 ڕەوا نییە.دراو و یا مێردمردوو بە نهێنی نا ئەوەی مەیل بۆ الی ژنی تەڵق

نَّ ئایەتی 
َ
ئیشاڕەیە وەالی ئەوەی خودای تەعاال لە هەسـتە و  ُروَنُهنَّ كْم َستَذْ كَعِلَم اّللُّ أ

 و خەبەردارە.خورپەی دڵ

اكَولَـئایەتی  دواندنی ژنانی عیددەدار بە ئاشکرایی دە ماڵ و سـەرا  ن َلَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِْسا

 و دەراواندا ناڕەوایە و نابێ ببێ.

ْعُروفًائایەتی  ن َتُقولُواْ قَْوًَل مَّ
َ
ئیشاڕە وەالی ئەوەیە دواندنی ژنـانی خـاوەن عیـددە بە  إَِلَّ أ

 نهێنی نەبێ نابێ و ناڕەوایە.

َ َيبْلَُ  الْ اكَوََل َتْعِزُمواْ ُعْقَدَة اَلِ ئـایەتی  َجلَهُ  ِكتَابِح َحىَّ
َ
ئیشـاڕە وەالی ئەوەیە خـوتبەی  أ

 عیددەی مردن یا تەڵق دە ماوەی عیددەدا نابێ ئاشکرا بکوترێ.خوازبێنی ژنی خاوەن 

نَّ اّللَّ َغُفوٌر َحِلـيمٌ ئایەتی 
َ
ئیشـاڕە وەالی ئەوەیە ئەگەر هـات و دەو بابەتـانەدا  َواْعلَُمواْ أ
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وەسەر پەڕی و فریوی هەوا و هەوەس و شەیتانت خوارد بە مەرجی گەڕانەوە لە تـاوان، خـودا 

 ندەیە.دەتبەخشێ چونکە بەخش

 خەبەر لە مردنی مێردعیددەی ژنی بێ

خەبەر، هەتـا چـوار مێردەکەی دەمرێ و لە مردنی مێـردەکەی بـێ ێژنێک وای بۆ دێتە پێش

مانگ و دە شەوان و یا زیاتر پێ نازانێ پاشان پێ دەزانێ و لێی بە یەقین دەگـا کە نەمـاوە. ئایـا 

ئایا دەبێ لەو ڕۆژەوە پێ دەزانێ عیددە  ئەو ژنە عیددەی چۆناوچۆن دەبێ لە ڕوانگەی ئایینەوە؟

خەبەرییە؟ لە الیەن عولەمایانی جمهوور دەس پێبکا؟ یا عیددەی تەواو بووە بەو چەن مانگە بێ

بۆ سیحەت و ئیعتیباری عیددە عیلم و زانست شەرت و مەرج نییە، جا لە سەر ئەو ئەساسە بـۆ 

 ژنی ئاوا عیددەی تەواوە بۆ نیکاحی دی ئازادە.

ژنـی ئـاوا هەر لەو « شـعبی»و « ریـحسـن بصـ»و « عمر بن عەبـدالعزیز»لە الیەن بەڵم 

ڕۆژەوەیە کە خەبەری مەرگی پێ دەگا دەبێ عیددە دامەزرێنێ ئەوەی پێشێ بێ ئیعتیبـارە. بەڵم 

دراو زانسـت مەرجـی عیـددەی نیـیە، واتە ژنـی ئـاوا کۆی عولەما واتە جمهوور بۆ ژنی تەڵق

 تێپەڕبوونی ماوەی عیددەی کە پێی زانی، ئەوە عیددەی تەواوە. خەبەر لە تەڵقی پاشبێ

بــۆ ژنێــک ئــاوا دێــتە پێشــێ: لە الیەن مێــردیەوە تەڵق دەدرێ، یــا خێــر و  بکۆ ئاگککاداری:

مێردەکەی دەمرێ، دەکەوێتە مەیدانی عیددە کێشانەوە. وا هەڵدەکەوێ عیددەی هـیچ الیەکیـان 

وی کـردووە عیـددەکە، جـا هەر الیەکیـان بـێ، لە تەواو نابێ ئەمام ژنە بە خەیـاڵی خـۆی تەوا

کابرایەکی دی مارە دەکرێ. پاش زەمانێکی زۆر کەم بـۆی ئاشـکرا و ڕوون دەبێـتەوە کە وێسـتا 

عیددەی مێردی هەوەڵی ـ جا مردبێ یان تەڵقی دابێ ـ تەواو نەبـووە، ئە دەو حـاڵەتەدا ئەو ژنە 

ێردە جودا جودا و نۆبە بە نۆبە بیانکێشـێ؟ یـا دەبێ چبکا؟ ئایا ئەو ژنە دەبێ عیددەی ئەو دوو م

 ئەو دوو عیددە بۆ ژنەکە تێک دەچڕژێن و دەچنە پاڵ یەکەوە )تداخل(، یەکیان بکێشێ کافیە؟

لە الیەن ئیاممی ئەعـزەم و ئـیامم مالـک و سـەوری و ئەوزاتـی لە بـاتی ئەو دوو عیـددە 

بیباتە سـەر، دیـارە ئەو جـۆرە عیـددە تێکەڵوانە لە سەر ژنەکە الزمە تەنیا یەک عیددە بکێشێ و 

دانـان تەداخوالنە بۆ هەموو ژنان ئاوا بە سەر هاتوویە، جا ئەو عیددەش بە حەیز بێ و یا بە تۆل

ی و لەیس کوڕی سەعد سـر بێ )واتە وضُ حمل(، یا بە مانگ بێ؛ ئەمام شافعی و حەسەن بە

الزمە ژنەکە بـۆ مێـردی هەوەڵ کوتوویانە بۆ هەر یەک لەو دوو مێردانە، عیددەی سـەربەخۆیان 

 عیددەی هەوەڵ، بۆ مێردی دووهەم عیددەی دووهەم.
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برای موسوڵامن ئەوڕۆ هەموومان دەزانین عیلم چۆتە ئەو جێگایە شارەزایی بە تەواوی ناو 

ڕەگ و زگ و مێشک و دڵ و گورچیلەی هەموو لەشـی ئینسـان هەیە، کەوابـێ دەسـتەولەجێ 

ی لە ناو ڕەحەمدایە و چی لە ناو زگیـدایە، کەوایە ئـازاردانی ئەو دەزانێ ئەو ژنە ئاوی کامە مێرد

ژنە بۆچی؟ بۆ ئیحرتامی دین و ئایین؟ یا بۆ ساغ بوونەوەی ناو زگی ژن و بەرگری لە تێکەڵوی 

نەسەب؟ وڵمی ئەو ئیختالفاتە دەبێ کێ حەکیامنە وەیدا؟ دەڵێم خودا لەو عاملانە خۆش بێ و 

شارینەوە زانستی ئەو زانایـانە یا پاداشیان داتەوە و زیاتریش و ناشبە ئەندازەی زەحمەتیان خود

چرای ئایینی ئیسالمن، بەڵم ئەودەم ئەو دەزگایـانە نەبـوون کە شـت مەعلـووم کەن ئـاوا وەک 

ئێستێ، بەڵم ئێستێ کە هەیە دەتوانم بڵێم لە هەندێک مەسائیلی ئاوا و بچووکی دیـش بەقایـان 

 ن.پێ بکەین و دەکاریشیان کەی

دیارە دەبێ ئینسانی خاون ئیامن و باوەڕ بە خودای ئاگادار بە سەر ژیـان و مـان و نەمـانی 

بوونەوەر بە تایبەت بەرەی گیانلەبەر لەوانیش بەرەی ئینسان دەبێ ئەو باوەڕ بوونەی بە خودا ئاوا 

رازتنی بێ کە خودا هەچییەک دە شەئنی ئەو ئینسانەدا بێ و مایە و هەوێنی ژیانی بێ و مایەی پا

کەڕامەتی بێ و مایەی سیحەت و سازگاری لەش بـێ، پـێش ئەوەی ئەو ئینسـانە یـا بڵێـین ئەو 

حەیوانە وەگەڕ کەوێ بۆ ژیان و بێتە مەیدانی ژیانەوە بۆی دابین کردووە و لە بن سەری دانـاوە. 

ۆ کە واتە هەر بوونەوەرێک بە پێی مافی ژیان دەبێ بپارێزرێ و ئاگاداری لێ بکرێ. جا ئەوەیە ه

خودای بانی سەر لە بابەت ئەو ژنانەی کە تەڵق دەدرێن و مێردەکانیان وێستا نەچـوونە الیـان، 

واتە لە پاش مارە کردنیان و لە پێش چوونە الیان تەڵق دەدرێن، جا ئەوجار مارەبڕانەیان چ نـاو 

ەبـێ بە پێـی برابێ و تەعین کرابێ و چ ناو نەبرابێ، دەستوورات و یاسا دادەنێ لەو بـارەوە کە د

ئەو دەستووراتە لە بابەت ئەو حەقە مارەیەی ڕەفتار بکرێ. بۆ ئیسباتی ئەو بابەتە دەچینە خزمەت 

 ی بەقەڕە کە دەوێدا بە تێروتەسەلی حاڵی دەکرێن:994ئایەتی 
 236ئایەتی 

رِ كالَّ ُجَناَح َعلَيم ( 236) وم َتفم
َ
ُتُم النَِساء َما لَمم َتَمُسوُهُن أ ُضوام لَُهنَّ فَِريَضـًة َوَمِتُعـوُهنَّ مم إِن َيلَّقم

ِسنِيَ  ا لََعَ المُمحم ٌِ َحقا ُرو ُر ُ َمَتاًَه بِالمَمعم َِتِ قَدم  لََعَ المُموِسِ  قََدُر ُ َولََعَ المُمقم
کونەسباران ناابن ئەکەر ژنەکانتاان تەاڵق بادەن کە هێشاتا ساەرجێییتان نەکا دوون، یاا هایچ 

ەبێ بۆ دڵنیایی و دڵنەوایی کا دن دەکەر ژنتان وا تەاڵق دا( ئەوە مارەیەکتان بۆ بڕیار نەدابن )ئ

پااوود و پارەیەکیااان باادەنێ، هەر یەک بە پێاای دەوڵەمەناادی و هەژاری خااۆی، ئەوە ئەرکاای 

 سەرشانی کاکەکارانە.



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

 کردنیاندانی ژن پێش سەرجێییتەاڵق

 :236تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەی ئایەتی 

مارە کردووە و حەقە مارەیی دە مارە کـردنەکەدا نـاو نەبـردووە و  ئەو کەسانەی ژنیان لە خۆ

دیاری نەکردووە، و هەروا سـەرجێیی ژنەکەشـیان نەکـردووە و تەڵقـی دەدەنەوە، جـگە لەوەی 

ــاتی  ــارەیی دەک ــاوی حەقە م ــاکەوێ. چــونکە ن ــان ناگــاتێ، ژنەکە حەقە مارەییشــی ن گوناحی

لە بــاتی مــارەیی بە پێــی دەســتەڵتی خــۆی بە  مــارەبڕینەکەدا نــاو نەبــراوە، ئەمــام مێــردەکەی

ئەندازەیەک پارە یا شتی دی بداتێ، بۆ خاتری ڕێز لە ژنەکە، کەوا نێـوی ئەو مێـردەی کەوتبـووە 

الیەشەوە کەڕامەتی پیاوەکەی پێ دەچێتە سەرێ. ئەوانە بەو مەرجەن  وسەری لە الیەکەوە، و لە

ــتێ دەگەڵ  ــاڵی ئێس ــانی بەربەرەڵ ــاوانی بێکە ئەو ژنە وەک ژن ــدوباری ئێســتێ ڕەدوو پی بەن

ئایەتەیە ئەو دانە بەو ژنانەی کە تەڵق دراون و سەرجێییان نەکراوە بە دەلیلی نەکەوتبێ. ئەو شت

 ُقََدرُه ِِ َ الُْموِس ََ ەدەر خۆی، نەدار لە قواتە ئەو ژنانە بەهرەمەند بکەن. دەوڵەمەند لە  َوَمتُِعوُهنَّ 

َ الُْمْقَِتِ قَْدرُُه َمتَاً، بِالَْمْعُروِف رەی وەال فەرمووە: قەدەر خۆی. وەک خودا ئیشا ََ واتە دارا و  َو

نەدار بە پێی تەوانی خۆی و هەروا ئەو بەخشش و ئەنعامە چاکەش کە دەیدەن بەو ژنـانە دەبـێ 

َ الُْمْحِسـنَِّي بە ڕووی خۆش و دڵی پڕ سەفا بـێ. ئەوجـار ئـایەتی  ََ ـا   ئیشـاڕەیە وەالی َحقا

ئەوەی ئەو بەخشینەی دەیاندەنێ لە جیاتی مارەیە، چونکە ناوتـان نەبـردووە، ئەو کـارەش ئەرکە 

 لەسەر چاکەکاران.

 تەاڵق چوار جۆرە

دانی پێش ئەوەی دەگەڵی جووت بـی ئەوە ڕوون و ئاشکرایە کە ئەو حوکمەی )واتە تەڵق

ە، جـا لە سـەر 994ەتی و ناوی حەقە مارەیەش نەبرێ و هیچی ناکەوێ لە مارەیی( حوکمی ئـای

ئەو ئەساس و یاسـایەی بـۆ تەڵقـامن وەرگـرت لە قورئـانی پیـرۆز، تەڵق دەبـنە چـواربەش، 

 بەجێامن مەهێڵن تاکوو بۆتان باس کەین بە تەرتیب:

. یەکێک لەو چوار بەشـانە ئەوەیە: هەم جیامعـی دەگەڵ کرابـێ، هەم مـارە بـڕانەی نـاو 1

سەرە و حەقی خۆشی کە مارەییە دەبێ بیدرێتێ، دەلیلـیش برابێ. ئەوە ئەو ژنانە سێ حەیزی لە 

لُّ لَ ئەم ئایەتەیە:  ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْ ًاكَوََل ََيِ ُخُذواْ ِممَّ
ْ
ن تَأ

َ
  (223)بق:ە:  ... ْم أ

. دووهەمین بەش لەو چوار بەشانەی تەڵق کە دەربارەی ژنان دەکار کراوە و دەکرێن ئەو 9
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راوە، نە جیامعیشــی دەگەڵ کــراوە، ئەو ژنە مــافی داوا کردنــی بەشــەیە: نە مــارەیی دیــاری کــ

حەقەمارەیی نییە، ئەمام بە عینوانی چاکە و چاکەکاری دەبێ شتێکی لە قەدەر توانایی مێردەکەی 

وْ كَلَّ ُجنَاَح َعلَيْ ی بەقەرەیە: 994بدرێتێ، دەلیل ئایەتی: 
َ
ـوُهنُّ أ  ْم إِن َطلَّْقتُُم النَِساء َما لَـْم َتَمسُّ

واتە گوناهتان لە سەر نییە ئەگەر ژنتان تەڵق بدەن کە نەچوونە الیان ئێستا  َتْفرُِضواْ لَُهنَّ فَِريَضةً 

 و هیچ مارەییەکتان بۆ بڕیار نەداون.

. سێهەمین بەش لەو چوار بەشانەی تەڵق واریدی سەر ژن دەکرێن ئەو تەڵقەیە: ژنـێکە 9

وێستا نەچۆتە الی و دەگەڵی جووت نەبـووە. ئەو ژنە مارەبڕانەی دیاری کراوە ئەمام مێردەکەی 

َوإِن َطلَّْقتُُمـوُهنَّ ِمـن ی بەقەرەیە: 993نیوەی مارەیی دەکەوێ و حەقی خۆیەتی. دەلیل ئایەتی 
َُ َما فََرْضـتُمْ  وُهنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضًة فَِنْص ن َتَمسُّ

َ
واتە ئەگەر هـات و تەڵقتـان دان،  َقبِْل أ

پێش ئەوەی بچنە الیان، بەڵم مارەییتان بـۆ دانـابوون ئەوە نیـوەی مارەییەکەیـان دەکەوێـت کە 

 بۆتان دیاری کردوون.

. چوارەمین بەش لەو چوار بەشە تەڵقانەی واریدی سەر ژن دەکرێن ئەو بەشەیە: ژنـێکە 0

نەبراوە. ئەو ژنـانە سەرجێیی کراوە لە الیەن مێردەکەیەوە بەڵم مارەیی بۆ دیاری نەکراوە و ناوی 

بە پێی فەرمانی باری دەبێ دە بەرابەر ئەو بەهـرەی لێـی وەرگیـراوە، حەقە مـارەییەکی بـدرێتێ. 

ُجورَُهنَّ فَ َفَما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمنْهُ ی سووڕەی نیسائە: 90دەلیل ئایەتی 
ُ
واتە هەر  ِريَضةً نَّ فَآتُوُهنَّ أ

وەرگرت، حەقی لەززەت و بەهرەکەی لێت وەرگرتـووە ژنێکتان مارە کرد و چێژ و لەززەتتان لێ 

 بە ناوی حەقە مارەیی بیدەیە.

 ومڕ لە مەڕ سیغەمشت

ت و خورت و ڕامان و سـر دێرەدا هەست و ئەق  و شعوور و کەڕامەت و ویژدان دەکەونە 

ی نیسـاءدا 31دامان و هەڵسەنگاندنی حوکمەکانی خودای حەیا و کەڕامەت پارێز. دەو ئایەتی 

سێک بە سەراحەت لە لەفزی نیکاح نە لە لەفزی تەڵق چاو نـاکرێ و نەکـراوە. و هەروا دە نە با

باسـەکەی  باس هەر لەوانە کراوە حەڵڵن و حەرامن، 32ئایەتی پێه ئەو ئایەتەشدا واتە ئایەتی 

یه ئاماژە وەالی ئەوەی کراوە ژنی ژێر ڕکێفی مێرد نەبێ، دەکرێ بە وەسیلەی مـاڵ و 31ئایەتی 

و دارایی ژن بێنن نەیفەرموو مارەی کەن، بەڵم فەرمـووی خـودا دە بەرابەر لەززەت لـێ  سامان

کردنیان بەهرەیان بدەنێ و کرێیان بدەنێ، نەیفەرموو حەقە مارەییـان دەنـێ. بە تەئـویالت نەبـێ 
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خۆت بۆ نەجات نابێ لەو بوولێ ەدا. دەکەویە دەرووی تەنگی ناڕەوای سیغەی مەشهوور و لەو 

ئایینی ئیسالم بەو لەفزە مبارەکەی قورئـان واتە نیکـاح ژن لە پیـاو حەڵڵ دەکـا و بەو الیەشەوە 

لەفزەش واتە تەڵق ئەو گـرێ نیکـاحە هەڵدەوەشـێ، وە هەروا کـۆمەڵی ئیسـالم واتە ئـیجامع 

لەسەر ئەوەن جیامع بە شوبهە )مهر املثل(ی دەکەوێ. و هەروا مـارەیی دەگەڵ نیکـاح نەبـێ، 

؟ و هەڵوەشانەوەی گرێی نیکاح بە تەڵق و بە لەفزەکانی هاوتـای تەڵق ناوی چی لێ دەندرێ

 نەبێ نێوی   دەبێ؟

و لەو الیەشەوە ژن هێنـان و مـارە کـردن ڕاز و فەلسـەفە و حـیکمەتەکەی هەر لەززەت و 

خۆشی بەدەنی نییە بە پێی ئایین و کەڕامەت؟ کەوایە ئەق  و دین و قورئان و کەڕامەتی ئینسانی 

چی؟ و هەروا  ندەچێ، دەڵێ سیغەئەو بەشە چوارەی کە ناوی بە تەڵق براوە و وەک  دە بەرابەر

 چی؟ نلە ڕاست سیغەدا دەڵێ

ی نیسـاءدا فەرمـوویەتی: قیاسـی 31ئیامم ڕازی دە تەفسـیرەکەی خۆیـدا لە سـەر ئـایەتی 

ُجـَفَما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمنْهُ ئاشکرا دێرەدا واتە دە مانای 
ُ
دا لەسـەر ئەوە ِريَضـةً ورَُهنَّ فَ نَّ فَـآتُوُهنَّ أ

ی زۆر ئەوەی کـشارەزایی دەدا )وطـ(( بە شـوبهە )مهـر املثـل(ی دەکەوێ. ئەوە پـاش هەرایە

 فەرمووە.

زۆربەی زانایانی ئایینی کردوویانەتە دەلیـل لە  ْم إِن َطلَّْقتُُم النَِساءكَلَّ ُجنَاَح َعلَيْ ئایەتی 

یەکجــار حەرام نیــیە، چــونکە دەڵــێن: ئەوە نەسســی ســەر ئەوەی کــۆکردنەوەی ســێ تەڵقە بە 

 ئاشکرای قورئانە و عامیشە بۆ هەموو جۆرە تەڵقێک.

َ الُْمْحِسنَِّي ئایەتی  ََ ا  دایە، ئیشاڕەیە وەالی ئەوەی دەدرێتە 329کە لە ئاخری ئایەتی  َحقا

ئەو شـتە  ئەو ژنەی بە ئیحسانی دەدرێتێ نە بە شـێوەی واجـب، واتە ئەگەر واجـب بـایە دانـی

چونکە دەبایە بە تەئکید دابایە، دەلیل لە سـەر ئەوەی  ؟بەکار دەبرابۆ  چیکەلیمەی ئیحسانی بۆ 

َ الُْمْحِسنَِّي کە  ََ ا  ئیشاڕەیە وەالی ئەوەی ئەو پێ بەخشینە شتە بۆ ئەو ژنانە واجـب نیـیە  َحقا

َ الُْمْح مای تەوبەیە: 19بەڵکە هەر چاکەیە )املحسنین(ی ئـایەتی  : واتە بـۆ من سبيل ِسنَِّي ََ

خودا و پێغەمبەر هیچ ڕێگەیەک نییە بۆ تاوانبار کردنی چاکەکاران. چونکە لۆمە لە سەر ئەوانەیە 

تەرکی واجب دەکەن، ئەوانەی کاری مەباح تەرک کەن لـۆمە نایـانگرێتەوە بە مەرجـێ ڕێگـای 

 خێرات و چاکەکاری.تەرکی مەباحەکەی مەباح بێ، نەک ب ێ پێی موعتەقید نیم، بە خێر و 

َ الُْمْقَِتِ قَْدرُُه َمتَاً، بِالَْمْعُروِف و هەروا ئایەتی  ََ ِِ قََدرُُه َو َ الُْموِس ََ  ئیشاڕەی تەواوە وەالی
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ئەوەی )متعه( واتە دانی شت بەو ژنانەی کە بەهرەی لەززەتیان لـێ وەردەگـرێ دە ژێـر یاسـای 

ەقکەیە کە خودا بە واجبی گێڕاوە لە سـەر پیـاوان ی شەرعیدا واجبە چونکە ئەوە وەک نەفحنیکا

 کە بیدەنە ژنەکانیان.

دەبـێ بە  َمتَـاً، بِـالَْمْعُروِف و هەروا بە پێی گوفتەی هەندێک لە زانایانی ئایینی ئـایەتی 

 واتای ئەوە بێ: ئەو مەتاعە واجب بێ بە ئەندازەی توانای دارا و نەداری.

ئەوەیە: گۆیا پیـاوێکی ئەنسـاری  329زینی ئایەتی با ئەوەش پاش گوێ نەدەین: هۆی دابە

ژنێک مارە دەکا و مارەیی دە کاتی مارە کردنەکەدا بڕیار نـادا و دیـاری ناکـا، پاشـان بـێ ئەوەی 

بچێتە الی و جیامعی دەگەڵ بکا، تەڵقی دەداتەوە، نـایهەوێ هیچـی بـداتێ. ئەو جەریـانە بە 

وە، پێغەمبەریه دەستوور دەفەرمـوێ لە سـەر وکاری ژنەکەدەکوترێ لە الیەن کەس پێغەمبەر

)تفسای: منیا:، ئەساسی دابەزینی ئەو ئایەتە، بە پیاوە ئەنسارییەکە، بە شتێک ئەو ژنە بەهرەمەنـد کە. 

 (231، ل 2؛ بح: املحیط، ج 2ج

 تیوتیوە:

وکمی ئەو ژنەیە پێه دەگەڵ نوستنی و بڕیاردانی مـارەیی تەڵق ح( بەیانی 329ئەو ئایەتە )

  بدرێ.

ئاماژەیە وەالی ئەوەی پێه دەگەڵ نوسـتنی ژن و بـێ دیـاری  مْ ُك َلَّ ُجنَاَح َعلَيْ ئایەتی 

 کردنی مارەیی، گوناە نییە تەڵقی دەی.

ْو َتْفرُِضواْ لَُهنَّ فَِريَضةً ئایەتی 
َ
ئیشاڕەیە وەالی ئەوەی: ئەگەر دە کاتی مـارە کردنـی ژنـدا  أ

داتێ، نەک )مهر املثـل(،  یموتعەو ناە نییە کە تەڵقی دا مارەیی بڕیار نەدرا لە سەر پیاوەکە گو 

 (483، ل 3)رو  املعانی، جبەو مەرجە نەچووبێتە الی. 

ئیشاڕەیە وەالی ئەوەی ئەگەر مارەیی دیاری نەکـرا و بڕیـاری لە سـەر  َوَمتُِعوُهنَّ ئایەتی 

 دەر حەقەمارەیی واجب نییە.نەدرا و تەڵق درا لە سەر تەڵق

َ الُْمْقَِتِ قَـْدرُهُ ئایەتی  ََ ِِ قََدرُُه َو َ الُْموِس ََ  ئیشـاڕەیە وەالی ئەوەی: دانـی مـوتعە بە پێـی

 توانایە.

َ الُْمتَِّقَّي و هەروا ئایەتی  ََ ا  ئیشـاڕەیە وەالی  (281)بقا:ە:  َولِلُْمَللََّقاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف َحقا

 گوێرەی دارا و نەدارییە لە ڕوانگە شەرعەوە. ئەوەی هەمچوون ژنانێکی ئاوا موتعەیان بە

َ الُْمْحِسنَِّي ئایەتی  ََ ا  کراوە و دەبـێ بە تەواوی واتە دانی مـوتعە حەقێکـی دیـاری َحقا
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 اکانەوە.چزەرووری بدرێ لە الیەن 

دانەی بـێ چـوونە الی ژنەکە و بـێ دیـاری کردنـی دەبێ ئەو باسە )واتە ئەو شـێوە تەڵق

دانـی مـوتعە بەو ژنە(، زۆر بە وردی هەڵسـەنگێندرێ. دڵ و ئەقـ  و شـعوور مارەیی و پاشان 

دەڵێن ئەو ماستە بێ موو نییە، واتە ئەو کارە بێ سوڕ و ڕاز نییە. سوڕ و ڕازەکەش ئەق ەن بە پێی 

ڕێز و ڕێزدارییەک کە لە نیکاحدا هەیە و هەروا ناحەزی و تووڕەییەکی باری کە دە تەڵقـدا هەیە 

ەبێ هەر ئەوە بێ: ئەو پیاوە لەبەر تاڵووکە و بێ لێکۆڵینەوە لەو ژنەی دەیخوازێ، و دەبیندرێ، د

وەسەر تەڵە دەپەڕێ هەتا مارەشی نەکا و نەیتەوە سەرە خۆ و باڵو نەبێتەوە مـارە کردنەکەشـی بە 

اشـان کە بە هـۆی ئینسـانانی ناو عالەمدا، ئەو تەڵەی ئەو مێردە وە سەری پەڕیوە دەرنـاکەوێ. پ

و دەنگی تەقیـنەکەی بە گـوێی مێـردەکەی دەگـا و ئەودەم  یو زار بە هاوار تەڵە دەتەق دڕعەیب

تێدەگا ئەو کارەی ئەو کردی لە بابەت ئەو ژن خوازتنە، بێ بەراوەردە، خێری بۆ وی تێـدا نیـیە و 

نابێ، ئەوجار دەیهەوێ وردەوردە خۆی لێ وەکڕێ و وەدزێ و دوور خاتەوە بەبێ دەنگی. دێنێ 

ا خـۆ حەقەمـارەییم بـۆ جـکەوێ تەڵقی دەدا و دەش ێ بە خەیاڵی خۆی  یتخوونپێه ئەوەی 

بڕیار نەداوە و نایکەوێ، ئەمنیه ئەو خەرجەی لێم کردووە با بڕوا هەر ئەوەنـدە نەجـاتم بـێ و 

خەبەر لەوەی خودای بانی سەر ئاگاداری عالەم زۆر پێ نەزانێ و شتەکە باڵو نەبێتەوە. ئیدی بێ

ە و حافیزی کەڕامەت و حەیـا و ئەرزشـی هەمـوو گیـانلەبەرێکە بەتـایبەت هەموو کار و بارێک

سـەر نگاندن و بەراوەرد و لێکـدانەوە وەئینسان، و تەنبێ کردنی ئەو کەسانەش  کە بەبێ هەڵسە

ــاری دەکــا و دەفەرمــوێ:  کــاران دەپەڕن، دێنــێ ئەو حــوکمە جەزا و ســزای بــۆ دادەنــێ و دی

 ِِ َ الُْموِســ ََ َ الُْمْحِســنَِّي  َوَمتُِعــوُهنَّ  ََ ــا  َ الُْمْقــَِتِ قَــْدرُُه َمتَــاً، بِــالَْمْعُروِف َحقا ََ واتە  قَــَدرُُه َو

بەهرەمەندیان بکەن ئەو ژنانەی ئاوا تەڵقیان دەدەن و مارەییتان بۆ دیاری نەکردوون و نەچـوونە 

 ێکی پاکەوەتان. الیان، ئەو بەهرەیەش بە پێی توانایی و دارایی خۆتان، بە ڕوویەکی خۆش و دڵ

دانە، کـێه چـاتری بـۆ بە دڵی من و هەڵسەنگاندنی من. ئەوە بوو سوڕ و ڕازی ئەو تەڵق

 دەچێ سساسی دەکەم.

دیارە هەر وەک زانیامن و ڕامانگەیانـد لە الیەن خـوداوە: نـاو نەبـردن و دیـاری نەکردنـی 

دا، 329اگەیێندرا دە ئایەتی دانەوەشی ئاوا بەو شێوە ڕ حەقەمارەیی ژن دە کاتی مارە کردندا تەڵق

بەش دەبێ. ئەوکـات بەهـرە پێـدانی ەی کە ئەو ژنە لە مافی مارەیی بێییسەر دەکێشێتە ئەو ڕاست

 دەکەوێتە ئەستۆی پیاوەکە ئەویه خۆی و خودای خۆی.
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ئەمام ئەگەر حەقە مارەیی ناو برا و دیاری کرا دە کـاتی خۆیـدا و واش هـات تەڵق درا و 

نەهاتبووە جێ، چی دەکەوێ ئەو ژنە؟ جا بۆ ئەو بـابەتە دەچیـنە خـزمەت چوونە الشی دەگەڵ 

 ی بەقەرە کە دەوێدا دیاری کراوە:327ئایەتی 
 237ئایەتی 

ـُتمم إاَلَّ ( 137) ـُف َمـا فََرضم ُتمم لَُهنَّ فَِريَضًة فَنِصم ن َتَمُسوُهنَّ َوقَدم فََرضم
َ
ُتُموُهنَّ ِمن َقبمِل أ َوإِن َيلَّقم

ُفوَن  ن َيعم
َ
َدةُ انلِ أ ِي بَِيِد ِ ُعقم ُفَو اَّلَّ وم َيعم

َ
َل بَيمنَ اكأ َوى َوالَ تَنَسوُام المَفضم قمَرُب لِلتَّقم

َ
ُفوام أ ن َتعم

َ
مم كِح وَأ

َملُوَن بَِصريٌ   إِنَّ اهّللَّ بَِما َتعم
ئەکەر هات و تەاڵەتان دان )ژنەکانتان( لە پێش ئەوەیدا بچنە الیان، بەاڵم ئەوجارە مارەییتان بۆ 

ابوون، ئەوە )نیوەی ئەو مارەییە دیاری ک اوەیان( دەکەوێت. )دەبێ بیانادرێتێ(. جاا مەکەر دان

ژنەکە بۆخااۆی بە وازی خااۆی نەیەوێاات و یااا سەرپەرشااتیارەکەی بیبەخشااێ و بیبااوورێ. یااا 

لێبوردن و بەخشندەکی لە تەەوا نزیکە، لە ناو خۆتاندا، کاکە و خێ تاان لە بیا  نەکاێ، کاونکە 

 ا ئاکادارە بە سەر ئەو ک دەوانەدا کە ئەنجامی دەدەن، چ دە شەودا چ دە ڕۆژدا.کومانە خودبێ

 نەکراوی سەرجێییدراو مارەیی ژنی تەاڵق

 تێڕوانین و ئاوڕدانەوەیەکی ورد و هەستیارانە:

ژن بە پێی یاسای ئیسالم پێش ئەوەی جیامعی دەگەڵ بکـا مێـردی و تەڵقـی دا، ئەوە ئەو 

رە کردنـدا نـاوی بـراوە و بـۆی دیـاری کـراوە نیـوەی دەکەوێ و دەبـێ مارەییەی کە دە کاتی ما

ئاوا بەو شێوەیە ئەوەمان پێ دەڵـێ: ئەو مـارەییە جـگە لە ڕاز و حیکمەتێکـی کە  ەبیدرێتێ. ئەو 

خودا دێرەیدا بەدی کردووە بەهرەی ئەو لەززەتەیە کە لە ژنەکە وەردەگیرێ، جا بۆیە ئەگەر مێـرد 

گــرێ و تەڵقــی دا، نیــوەی قەراردادی دەبــێ بــداتێ. ئەوەش بە نەگەیــی ئەو بەهــرەی لــێ وەر 

ــردن و  ــارە ک ــووە دەو م ــووش ب ــەرمەزاری ت ــێ کە ئەو ژنە ش ــی ئەوەی ب ــێ ئ ــاوەڕیامن دەب ب

 دانەیدا بۆ دڵنوازش و دڵداری ئەو ئافرەتە شەرع ئەو نیوە حەقەی بۆ دیاری کردووە.تەڵق

یـری ئەو حەقە مـارەییە و یـا نیـوە حەقە یەکێک دێ ئەو پرسیارە دەکا و دەڵێ: شەرع بە زاه

مارەییەی بۆیە داوێتە ئەستۆی پیاوەکە، چونکە پیاوەکە بەهرەی لەززەتی لێ وەردەگرێ لە ژنەکە؛ 

بەڵێ باشە، ئەوە با وا بێ. جا خـۆ ژنەکەش ئەو بەهـرەی کە مێـردەکەی لە ژنەکەی پێـی دەگـا، 

 بە تەنیا خرایە ئەستۆی پیاوەکە؟ ژنەکەش لە پیاوەکەی پێی دەگا؛ جا کەوایە ئەو حەقە بۆ

بۆ وڵمەکەی دەبێ لەو ڕوانگەوە هەنگاو باوێژرێ و هەڵوێستی بۆ بگیردرێ: پیاوە کڕیار و 

، و هەروا پیـاوە نەفەقە هەڵگـر و دابیـنکەری یەخوازبێنیکەر و مارەبڕ و قبـووڵکەری نیکـاحەکە
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، سەیری کاتی مارە کردنی خەرج و مخاریجی ژن. ژنە خۆفرۆش بە پیاوەکە لە بابەت نیکاحەوە

ژن و پیاو لە یەک بکە: وەلی ژن ڕوو دەکـاتە پیـاوەکە و دەڵـێ: ئەوە ئەو کـچەی خـۆم یـا ئەو 

خوشکەی خۆم مارە کرد لە تۆ، یـان دام بە تـۆ بە ئـایین و مەزەب بە حـزووری ئەو شـاهیدانە. 

وە قبووڵم کـرد ئەو حەقەمارەییش لە سەرە تۆ ئەوەندە بێ. پاشان دەستەولەجێ پیاوەکە دەڵێ: ئە

 نیکاح و مارەییە بەو مەرجانەی ناوت بردن. 

وەکە کامەیان درا بە کامەیان؟ ئەگەر لە خۆ نەگۆڕین دیارە ژنەکە درا اپی جا ئەدێرەدا لە ژن و

دەبێ ئەو حەقە مـارەییە لە ئەسـتۆی پیـاوەکە بـێ  یەبە پیاوەکە. جا لە سەر ئەو ئەساس و یاسایا

حەقێکە ئی ژنەکەیە و خودا پێـی بەخشـیوە دەو سـەودایەدا، جـا بـۆیە نەک ژنەکە. ئەو مارەییە 

ژنەکە دەشتوانێ دە کاتی خۆیـدا بیبەخشـێ بە پیـاوەکە، جـا ئەگەر ئەو حەقە لە الیەن خـوداوە 

ێ. و شــر مافی ڕەوای ئەو ژنە نەبایە، نەیدەتوانی بیبەخشێ چونکە کەس مافی کەسی پێ نابەخ

وکــاری ژنەکەش کە سەرپەرشــت و چاوســوور و کەسبــوونی ئــافرەتەهەر لە ســەر پــێ خۆش

دەتوانن ئەو مافە شەرعیەی ژنەکەی ببەخشن بە پیاوەکە دە کاتی تایبەتیدا، وەک خودای تەعـاال 

ي بِيَِدهِ ُعْقـَدُة اَلِـدەو ئایەتەدا ئاماژەی وە ال فەرمووە:  ِ ْو َيْعُفَو اَّلَّ
َ
ن َيْعُفوَن أ

َ
ن َتْعُفـواْ اكإََلَّ أ

َ
ِح َوأ

قَْر 
َ
نااوڕ واتە )ئەو ماارڕییەی داتا  ْم إِنَّ اّللَّ بَِما َتْعَملُـوَن بَِصـريٌ كَوََل تَنَسُواْ الَْفْضَل بَيْنَ  ُب لِلتَّْقَوىأ

نیوڕیا  دڕکەوێ( مەگەر ژنەکە خاۆی نەیەوێات و بیبەخشاێ و یاا سەرپەرشا یارڕکەی بباوورێ و لێ اا  

د  زۆر خێرڕ و لە تەقواش زۆر نزیکە لە کن خاودا لە شندڕیی و لێبور خخۆش بێ. دیارڕ لە دیوانی خودادا بە

 بیر ناچێت و خوداش ئاگاداری کردڕوڕتانە.

وکارەکـانی، لێرە لەو حەقە نیوە مارەییەی کە ژنەکەی دەیبەخشـێ و یـا چاوسـوور و کەس

هەســت بە شــتێکی زۆر چــاک و بــاش و بەقــیمەت دەکــرێ، لەوانەیە زۆر کەســی بەئــیامن و 

وەیقۆزێ، ئەو دیاردە بەنرخەیە. ئەو شتەش ئەوەیە: ئەو بەخشـینە لەوانەیە  بەخۆ و بەویقارشایی

ئەو دڵ ناڕەحەتیە و پەرێشانیەی کە وەک برینێک خزاوەتە سـەر دڵ و جەسـتەی شەخسـیەت و 

کەسایەتی کەسانی ژنەکە، ڕاماڵ درێ و ساڕێژی کاتەوە و لەو الیەشەوە بە کەسانی پیـاوەکەش 

پەرسـت و دنیاپەرسـت نـین بەڵـکە وکـاری ئەو ئـافرەتە ماڵکەسب ێ و تێی گەیێنێ کە ئێمەی 

کەڕامەت و عیززەتی ئینسانی هەدەف و ئامانجە دە خزمایەتیـدا. جـا ئەو مەبەسـت و نـیەت و 

ئاکارە ڕەوا و پەسندە واتە بەخشـین، دەبێـتە وەسـیلەی لەنـگەر ڕاگرتنـی خزمـایەتی و ڕابیـتەی 

َوََل تَنَسُواْ وەالی فەرمووە بە هۆی ئایەتی  حەسەنەی چاک و پاک، هەروەک خوداش ئاماژەی
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کە دە وەخت و کـاتی خـۆی دەگەڵ یەکـرتی  چاکەی یەکرتی ا  لە بیر نەچێ ەوڕ مْ كالَْفْضَل بَيْنَ 

دەکەن، وەک ئەوە کاتی خۆی ئەو پیاوە دەستی خزمایەتی درێژ کردووە بۆ مـاڵی ژنەکە و هەروا 

ن قبـووڵ کـردووە و نەیـانربدۆتەوە پـاش. کە بەو وکاری ئەو ژنەش دەستی خزمایەتی وییاکەس

 دانە ئەو خزمایەتی و برایەتییە تێک نەچووە و نەڕووخاوە.کارە تەڵق

 بۆ ئاگاداری

کەســانی خــاوەن هەســت و ویقــار ئەگەر بە چــاو و دڵــی بەئــیامن و ویــژدانەوە ســەیری 

 هەڵیسـەنگێنن و لە پێ وەزن کەن و الیەشەوە خەڵکی وئایەتەکان بکەن و بەرجەوەندی بن و لە

بـۆ ئەو عـالەمە دانـێن؟  یبەراوەرد کەن و   ناوێک یقورئانی بدەن، دەبێ چۆن یقەپان و محەک

دادگاکان سەیر کەن پڕن لە خیالفکار، سەرۆکەکان زەین دەنێ بەجوز خۆپەرستی و خۆپەسندی 

هـیچ  و سەرەڕۆیی لێیان چاو ناکرێ، چۆنێکی بـۆ بـڕوا و ڕاوەسـتی و دەسـتەڵتی ئـاوا دەکـا

ی سـووڕەی 33ئاوڕێکی وەسەر ئەساسـنامەی ژیـانی ئینسـانی کە قورئـانە نـاداتەوە و ئـایەتی 

 موجادەلە لە الیەن خەون و خەیاڵە: 

َ َورَُسوَٰلُ َولَْو اكنُوا آبَاء ِ َواْْطَْوِم اآْلِخِر یَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اّللَّ ِمنُوَن بِاّللَّ ْْ ُد قَْوًما یُ بْ ََل ََتِ
َ
ْو أ

َ
نَـاءُهْم ُهْم أ

یََّدُهم بُِروح  ِمنُْه َوُيْدِخلُُهمْ 
َ
یَماَن َوأ َْ ِِف قُلُوبِِهُم اسْنِ ْوَلِك كتَ

ُ
ْو َعِشرَيَتُهْم أ

َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
َجنَّات  ََتِْري  أ

ْوَلِك ِحـْزُب ا
ُ
ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه أ یَن ِفيَها رَِِضَ اّللَّ ْنَهاُر َخادِلِ

َ
ِ ُهـُم ِمن َِتِْتَها اأْل ََل إِنَّ ِحـْزَب اّللَّ

َ
ِ أ ّللَّ

 (33) الُْمْفِلُحوَن 
بە خودا و ڕۆژی ئاخرڕت ەەبێ و دڕ ەەما  حاڵ و ئەحاواڵ و  یەیر ەۆزێک دڕست ناکەوێ کە باوڕڕ 

نەیا  خااۆش بااوێ و دۆساا ایەتی و تااێکەاڵوی بااکە ، کە دڕگەڵ خااودا و ساااکاااتی باوڕڕیاادا ئەو کە

)واتە ئی اعەیا  ناکە ( ەەچە  ئەو دوژمنانەی خودا و ڕڕساووڵی خاودا پێغەمبەرڕکەیدا دوژمنایەتی بکە  

باب و کوڕ و یا برا و تایرە و بەرڕیا  بن. ئەوانە خودا بڕوا و ئیامنی دڕ دڵ و دڕروونیاندا داڕژتووڕ و جێگیر 

ر دار و دانێک لە الیە  خوداوڕ، دڕشیانخاتە نااو بااغ و باغااتێکەوڕ کە ڕووباار لە ژێاکردووڕ، بە یارمەتی

درڕخ ەکانیدا جاری دڕبێ. ەەتا ەەتایە لەوێدا . خودا لەوا  ڕازی باووڕ و ئەوانایش لە خاودا ڕازی باوو ، 

 گوما  ەەر حیزب و دڕس ەی خوداش بەخ ەوڕر .ئەوانە حیزب و دڕس ەی خودا . ئاگادار بن بێ

ئـایەتە برا و کاکی خاوەن ئیامن و هەست و ژیر! سەیری مانا و حـوکم و دەسـتووری ئەو 

ڕاست و ڕەوان و پیرۆزەی خودا بکە و ڕەفتاری دەستەڵتدار و حاکامنی بە ڕواڵەت ئیسـالمیه 

بکە. جا ویژدانەن ڕێگا بدە بە ویژدان و ئیامن و باوەڕی بە خـودا و قەزاوەتەکە بـکە. بـۆ ژیـران 
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 ئیشاڕەیەک بەسە.

و خووخـدەی  شت و ئاکـارســر هاوتـا و زانـا و ئاگـادار بە سـەر پاش ئەوەی خودای بێ

هەموو گیانلەبەرێکی وەک ئینسان و حەیوان، هات لە سەر ئەساسی حیکمەت و یاسای نیزامی 

وێنەی خۆی خزمەت بەو ئینسانە خەلیفەیەی خۆی بکا کە دە کـاتی سـەختی و تەنگـانەدا و بێ

و هەروا دەو کاتەدا کە غەم و پەژارە سواری دڵی دەبن بۆ حەسانەوە و ڕزگار لەو باری وا گـران 

قورس، پەنا بەرێتە بەر چی؟ بۆ وەی پشووی بێتەوە بەری و دست لە لکی داری هیوا و هومێـد 

 نیشان کردووە کە ئەویه نوێژە.بەرنەدا؟ با پەنا بەرێتە بەر ئەو شتەی کە خودا بۆی دەس

هاوتا تائایتی حافزی نوێژانی هێنا لە پاش دەسـتووراتێکی پـڕ لە ئەوجار خودای بەرز و بێ

ــرە و ک ــاز و گێ ــان و کەڕامەت و بەرزایەتــی و نزمــایەتی لە ســەر ڕێب ێشــە و هەرا و بەزمــی ژی

بازگەکانی کاروانی ژیان. وەک باری هاوسەرایەتی واتە ژن و مێردایەتـی و تەڵق و لێـک جیـا 

بوونەوە و خزمایەتی و هەزاران شتی دیکەی کە ئینسانی دەکوشێ و ڕادەچ ەکێنێ و دەیانخـاتە 

 ارەوە.ژێر باری غەم و پەژ 

ڕازی ئەو یاسا جوانەی خودای بێ هاوتا، واتە دابەزانـدنی ئایـاتی نـوێژان بە دوای ئایـاتی 

دان و تێکەڵوی و خزمایەتی و تەشکیلی هێالنەی خـاووخێزان مەڕبووت بە ژن هێنان و تەڵق

و خزمایەتی، وەئەستۆ گرتنی قورسایی باری ژیانی ناو خێزان دەبێ هەر ئەوەبێ: گەورەتـرین و 

ەرزترین و نزیکرتین دەروو بۆ خۆ ڕزگار کردن لە ژێر باری ئەو خەم و پەژارەی دنیا و پەالمـار ب

و هێرش و شاڵوی تۆفان و سێاڵوی بێ ئابڕوویی و نەدامەتی، نوێژێکە کە پێی دەکـوترێ پەنـا 

 بردن بۆ خودا و دوان دەگەڵ خودا. 

ــوێژیه ڕات ــی، ن ــاو زەلکــاوی نەدامەت دەکێشــێتە الی خۆشــی و تەڵق کە ڕاتدەکێشــێتە ن

هێنـان کە ڕاتدەکێشـێتە بـازاڕی ژیـانی پـڕ لە ئـاوات و ئـارەزوو و سەعادەت و حەسانەوە. ژن

خەیــاڵتی دزی و فــزی و گــزە لە هــاواڵن، نــوێژ ڕاتدەکێشــێتە نــاو پــارازتنی ڕاز و ڕازداری و 

 ئەمانەتداری. 

رەوە، نـوێژیه کە دەگەڵ بە کوردی هەرچەند ژیانی خاووخێزان ڕاتکێشێتە ناو دەریای پەژا

وانە، ئەوەندەت ڕادەکێشـێتە الی وڵتـی حەسـانەوە و هومێـد و هیـوا و دواڕۆژێکـی و خودا د

هێـزت کـا، تاووساو و خۆشی و بەخـتەوەری، و ئەوەنـدەی ژیـانی مـاڵ و منـداڵ الواز و بێ

ئەو  نوێژیه بگرە زۆر زیاتر و بەتین و گوڕ و بەهێز و پێـز و تێـزت دەکـا. جـا لە سـەر هەمـوو
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دەر دەیـهەوێ و تەڵقهـێن و ژنبەختەوەریانەی دە نوێژ کردندایە دڵـی مانـدوو و شـەکەتی ژن

هێنـانی دەخوازێ بە ئارەزوو و تامەوە بگاتە نوێژ و دەستووراتی. جـا ئـێمەش بەپەلە بـۆ بەجێ

ی بەقەرە، کە دەوێدا خـودای ئاشـنا و زانـا بە بەرەکەتـی 328ئاواتی دڵ دەچینە خزمەت ئایەتی 

دەگەیێنێ بۆ دەبێ پەنا بربێتە نوێژ و بە تەنگەتاوی و ماندوویی دڵی خاوەن خێزان و ژیان، تێامن

بەر ئەو سەنگەر و مەتەرێزیەی کە هیچ دوژمنێک نەیتوانیـوە و نـاتوانێ ئەوەی دەو سـەنگەرەدا 

ەر مەتەرێز بگرێ، بیگری و گرتبێتی و ئەسیری بکا، بەڵم بێزار لەو سـەنگەرە جـگە لەوەی لە ه

 ئەنوایە.ورە و بێپەنایە، هەڵوەدا و بێدوو دنیادا بێ
 238ئایەتی 

َطى َوقُوُموام هّلِلِ قَانِتِيَ ( 132) الَةِ الموُسم ِْ والصَّ لَوَا  َحافُِظوام لََعَ الصَّ
پارێزەر بن و سوور بان لە ساەر نوێ ەکانتاان، بەتاایبەت ناوێ ی ناوەڕاسات. لە بەردەم خاودادا 

 ی بۆ بەندایەتی ڕاوەسو.کەکبەردەوام بە مل

 بەردەوامی لە سەر نوێژەکان

 ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە:

کۆڵەکە و خانووی ئیامنی شەش کڵی )واتە: باوەڕی بە خودا، باوەڕی بە فرشتە، باوەڕی بە 

قەدەر(،  کتێبە ئاسامنییەکان، باوەڕی بە پێغەمبەران، باوەڕی بە ڕۆژی قیامەت، باوەڕی بە قەزا و

بـاوەڕ و بـاوەڕە دێنێ، نوێژ نێوانی بێنوێژە؛ مالقات و دوانی بەندەکانی خودا دەگەڵ خودا پێک

بە خودا، نوێژ وەسیلەی حەسانەوە و سووکنایی دڵە، نوێژ شاهیدی لە سەر بەندایەتییە بۆ خودا. 

یەک بـابن، نوێژ شاهیدە لە سەر عەبدایەتی خۆت و مەعبوودایەتی خودا، عەبد و مەعبـوود لە 

دە مەعنادا ئەوە سـابیت دەبـێ کە عەبـد لە بـابی مەعبـوودە کە ئەو عەبـدە نـوێژ بکـا بـۆ  ێکات

مەعبوود، ئەگەر نوێژ نەکا عەبد هەر عەبدە، ئەمام عەبدی هەوا و هەوەس و شەیتانە، نە عەبدی 

 مەعبوودی بەحەقە. 

خودا دە قورئانی پیرۆز و جا لەبەر ئەوەی نوێژ کۆڵەکە و پایە و کڵی گەورەی پردی ئیامنە، 

ئەساسنامەی ژیان و ئیامندا زۆری ئاوڕ وەسەر داوە، بگرە وەک لە بیرم بێ و ئیشتبام نەکردبێ لە 

جێدا باسی لەسەر کردبێ. کەم سووڕەتی قورئان هەیە باسی نوێژی تێـدا نەکرابـێ، وەک لە  34

دەنا باسی نوێژ ناوە بە نـاوە هەر ەی بەقەرەیەدا باسی نوێژ براوە، ڕ ئایەتدا دەو سوو 43بیرم بێ لە 

باسی نوێژی تێـدا نەکـراوە، لەوێ بەوالوە خـودای  993ەوە تا ئایەتی 133کراوە. واتە لە ئایەتی 
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 تەعاال باسی داگیرساندۆتەوە.

دەبێ بە تەئکید ئینسان ئەوە بزانێ ئەوەی پێویسـت بـوو لە بـابەت ناسـینی دینـی خـودا و 

وکووڕی ڕایگەیانـد و بەیـانی کەمە شەریعەتی ئەودا، خودا بێهەروا ئەوەی الزم بوو بۆ زانین ل

کرد. پاشان هەر خـودا بـۆ وەی ئینسـان بەهـانە نەگـرێ دەسـتووری پـێ دا کە دەبـێ لە سـەر 

دانی نوێژ، وشیار و ئامادە بن. ئەو ئاگاداری و وشیار کردنەوەی خودا لە مەڕ ئینسـان لە ئەنجام

تێدایە. یەکێک لە ڕازەکان ئەوەیە: چونکە کەیفیەتی نـوێژ بابەت نوێژەوە چەن ڕازێکی بەنرخیان 

پێک هاتووە لە ڕاوەستان و هاتنە سەر ئەژنۆیان و ڕۆچوونە سەژدە و دانیشـتنی سـەر چۆکـان و 

دەنگی و چاونەگێڕان بێر و بەوێدا، سەراپای ئەو حاڵەتانە زیللەت و دڵی داچڵەکـاو مـات و بێ

 داماوی تێدا هەست پێ دەکرێ.

 تی نوێژگریتگایە

لە دیوانی خودای خاوەن هەیبەت و بەشکۆ و جەاللدا هەروا سەرکۆنە و لۆمەی نەفـس و 

کێشـانەوە و دێ و هەروا دەسشکانی هەوای کیب و دەعیە و تەشەخوسی لێ پێـکهەوا و تێک

، ە بەری داری ئەو نـوێژە عیبـادەتەواز هێنان لەو شتانەی نەهیان لێ کراوە. سەرەڕای ئەو ئاکاران

 وەک خودای بانی سەریش ئیشاڕەی وەال فەرمووە گەڕانەوەیە لە مەنهیات:هەر 

ويِحَ إَِْطْ 
ُ
َلَة َتنََْه َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمن ِكتَابِمَن الْ  كاتُْل َما أ َلَة إِنَّ الصَّ قِِم الصَّ

َ
ِ كِر َوََّلِ كَوأ ُر اّللَّ

 
َ
ُ َيْعلَُم َما تَْصنَُعوَن كأ  عنکبوت( 54) ََبُ َواّللَّ

ە وڕیخوێنە ەەرچیت لە وڕحی )واتە لە ک ێ ( بۆ نێردراوڕ، نوێژیش بکە، بەڕاسا ی ناوێژ بەرگاری وات

 گوما  یادی خوداش گەورڕ و مەزنرتڕ. خوداش دڕزانێ چی دڕکە .دڕکات لە کاری ناشیرین و خراپ. بێ

گری و هیوای پاداشی چـاکە و ترسـی نوێژ جگە لە یادی خودا، ئینسانی بەرەو خۆ  بەکەم

ڵەی خراپە دەبا. ئەدێرەدایە کە وە ئاسان دەگەڕێ، عیبادەتی خودا، جـا بـۆیە خـودای تەعـاال تۆ 

 فەرموویەتی:

َ اْخَاِشِعَّي  ََ َها لَكِبرَيٌة إَِلَّ  َلِة َوإِنَّ َْبِ َوالصَّ  بق:ە ( 54) َواْستَِعينُواْ بِالصَّ

بەر خاۆڕاگرتن و ناوێژ کارد   واتە )دڕ ەەموو کاروبار و چەناگ و چەڵەمەی ڕۆژگااردا( پەناا بەرنە

 کەچی رەرمانی خودا .گوما ( نوێژ کارێکی گرانە، بۆ ئەوانە نەبێ کە وا مە)چونکە بێ

 کاتەکانی نوێژ

جگە لەوەی لە ئیشاڕاتی ئایاتی قورئان بە تەواوی بۆمان ئاشکرا دەبێ کە نوێژ پێـنج کـاتن، 
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ە سـەر ئەوەی پێـنجن و ئەگەر لەو واتە شەو و ڕۆژ پێنج جارن، زانایانی قورئانیش کـۆدەنگن ل

َحافُِظواْ ورد بینەوە زۆر بە ڕوونی بۆمان سا، دەبێتەوە کە نوێژ پێنجن، بەو دەلـیلە:  993ئایەتی 
لََواِت  َ الصَّ ََ  شارەزامان دەکا لە سەر سێ نوێژان بەو دەلیلە )صلوات( جەمعە، جەمعـیش کە

َلِة الْوُْسَلیەرموێ دەبێ لە سێ کەمرت نەبێ. و هەروا دووبارە کە دەف ئەوەش بۆ خـۆی  والصَّ

ئیشاڕەیە وەالی زیاتر لە سێ، دەنا تکـرار الزم دێ، چـاکیش ئەوەیە تکـرار نەبـێ. دووبـارە ئەو 

َلِة الْوُْسَلیزیادەیەی کە لە  دا دەستامن دەکەوێ، نـابێ یەک بـێ و نوێژەکـانی پـێ ببـنە الصَّ

ە ئەندازەی یەک بـن، کەواتە دەبـێ بڵێـین: ئەوال چوار، چونکە وەسەت دەبێ ئەوالوالیەکەی ب

دوو نوێژ و ئەوالیش دوو نوێژ، وەسەتیش یەک نوێژ، ئەوە پێنجەکە هـاتە ڕوو. ئەدێـرەدا دەبـێ 

: ئیمتیاز و فەزیلەتی کاتی و زەمانی هەیە بە سەر دوو الیەکەی )نێوەڕاست( تەبکوترێ بۆ وەس

ت؟ خـودا بـۆ ەتە؟ خودا بۆ ناوی برد بە وەسەخۆی، دەنا دەکەوینە باری پرسیار ئەوەی بۆ وەس

 ئەو نوێژەی هەڵوارد لەوانی دی؟ ئەوەش هەر پێوە دەچێ و چاک نییە.

بوونی پێنج فەڕزەی نوێژەکان دەکا و بەیانی وەخـت و تەنیا ئیسباتی واجب 993ئەو ئایەتی 

ەختەکـانی پێـنج کاتەکانی نوێژەکان ناکات. ئەمام ئەگەر مۆڵەتێ بگرن ئایەتانێک هەن بەیانی و 

نوێژەکان دەکەن بە ڕوونـی. ئەمەش بە تێروتەسـەلی باسـیان لە سـەر دەکەیـن. ئەو ئایەتـانە کە 

 وەختەکانی دیاری دەکەن چوارن، ئەگەر گوێم ڕادێرنێ دەچمە سەر باسەکەیان:

 :13و  13. سووڕەی ڕۆم ئایەتی 1

ِ ِحَّي ُتْمُسوَن وَِحَّي تُْصـِبُحوَن  رِْض وََعِشـياا  (77) فَُسبَْحاَن اّللَّ
َ
ـَماَواِت َواأْل َوَٰلُ اْلَْمـُد ِِف السَّ

واتە کاتێ دڕکەونە دڕمەو ئێوارا  و دڕمەو بەیانا ، پااک و خااوێنی خاودا بڵاێن و ( 78) وَِحَّي ُتْظِهُروَن 

( ەەموو سماس و س ایشێ لە ئاسامنەکا  و زڕوی ەەر بۆ خودایە، ئێاوارا  و کە دڕکەونە 71پەسنی بکە  )

 (78ۆش )نیوڕڕ 

ئەگەر بە چاوێکی وردبینانە سـەیری ئەو دوو ئـایەتە بکـرێ، بە ڕوونـی وەختەکـانی پێـنج 

 فەڕزەی نوێژەکانت دێتە دەست و بۆت مەعلووم دەبن. زەین دەیە:

 ِ َ َصلُّوا (، دە ماناشدا )اّللَّ وا حسبّ واتە ) فَُسبَْحاَن اّللَّ کە واتە نوێژی  حَّي تُمسوَن ؛ (اّللَّ

چ ئی ئایەتی  َعِشيااواتە نوێژی سبەینێ. هەروا لەفزی  وَِحَّي تُْصِبُحوَن یشاء؛ مەغریب و ع

وَِحَّي ؛ سـری ڕۆم( هەر دوو بە واتای نوێژی عە13ی سووڕەی مەریەم و چ ئی ئەو ئایەتە )11
 واتە نوێژی نیوەڕۆ. ُتْظِهُروَن 
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ێیـان، کـاتی هەر پێـنج ئەگەر بە چاوی ورد زەیـن بکـرێتە ئەو دوو ئـایەتە و وەکۆڵـدرێ ل

 سەملێنن بێ دوودڵی.نوێژەکان دێتە دەست و دەشیان

 :33اء ئایەتی سکر . سووڕەی ئی2

ـِر اكَن َمْشـُهوًدا ِْ ِر إِنَّ قُْرآَن الَْف ِْ ْمِب إَِل َغَسِ، اللَّيِْل َوقُْرآَن الَْف لُوك الشَّ َلَة دِلُ قِِم الصَّ
َ
واتە  أ

کە ڕۆژ ناوڕڕاس ی ئاسام  بەجێ دێڵێ، تا تاریکایی شاەو دادێ، و لە وپێکی لەو کاتەوڕ نوێژ بکە بە ڕێک

 گوما  )ررش ەکا ( ئامادڕ  لە نوێژ کردنی بەیانیدا.شەبەقی بەیانیشدا؛ بێ

، مغرو، عشاء صـرئەگەر بەرجەوەندی ئەو ئایەتە بی، هەر پێنج فەڕزە نوێژەکانی )ظهر، ع

لُوو صبو( هەست پێ دەکەی، بەو دەلیلە  ْمِب إَِل َغَسِ، اللَّيِْل ا كدِلُ واتە لەو کاتەوە کە ڕۆژ  لشَّ

دێ ــێ؛ ئەوە وا مەنشــوورە کە ڕۆژ لە جــوغزی ناوەڕاســتی ئاســامن ناوەڕاســتی ئاســامن بەجێ

، مغرو، عشا( وەبەر دێن، صـرداوە و بەرەو ئاوا بوون دێ. ئەوە دێرەدا نوێژەکانی )ظهر، عالی

الدانی ڕۆژ لە خەتـی ئیسـتیوا تـا تاریکـایی شـەو دادێ،  چونکە دەو مابەینەدا واتە لە سەرەتای

 کاتی ئەو چوار نوێژانەی تێدا وەبەر دێ.

رِ خۆ ئەوەش ڕوونە  ِْ واتە نوێژی )صبو(. کەوابوو دەبێ بکوترێ: ئەو ئایەتی  َوقُْرآَن الَْف

 ا هەر پێنج فەڕزە نوێژەکانی دە ناو خۆدا کۆ کردۆتەوە.سـر ی ئە78

 هەر پێنج نوێژەکانی دە ئامێزی خۆ گرتوون:ی تەها: ی سووڕە120. ئایەتی 2

 ْمِب َوَقبَْل ُغُروبَِهـا َوِمـْن آنَـاء اللَّيْـِل َ َما َيُقولُوَن وََسبِْح ِِبَْمِد َرِبك َقبَْل ُطلُوِع الشَّ ََ فَاْصَِبْ 
ْطَراَف اَلََّهاِر لََعلَّك تَْرَض 

َ
ڕ ئەوا  دڕیڵاێن خاۆڕاگر بە، پاێش واتە ئەتۆ لە بەرابەر ئەو ش انەو  فََسبِْح َوأ

ەەتاو کەوتن وپێش ئاوابوونیشای، پەسانی پەروڕردگاارت بە سماساەوڕ باکە. لە نیوڕشاەوا  و ساەرڕتا و 

 کۆتایی ڕۆژیشدا ەەر پەسنی خودا بکە، بەڵکە نیازت بێ ە دی.

دە باوەشـی خـۆ  یدەبێ دەو ئایەتەدا ب ێـین، بـۆیە بـاوەڕیامن وایە کە هەر پێـنج نوێژەکـان

توون. چونکە زەمان یا پێه ڕۆژهەڵتنە کە کاتی شەوی پێ دەکـوترێ، یـا پـێه ئـاوابوونی گر 

ڕۆژە کە دەبێتە کاتی ڕۆژ، کەوایە دەتوانین ب ێین: شەو و ڕۆژ دەو دوو وشانەدا کۆ بوونەوە، واتە 

طلوع و غروو، یانی ڕۆژهەڵتن و ڕۆژئاوابوون. جا خۆ ئەوەش یەقینە ئەو پێنج نوێژانە کات و 

 ت و وەختەکانیان هەر دە شەو و ڕۆژدانە.سا

 سووڕەی هوود: 112. ئایەتی 2

ــيِ َاِت َذلِـك ِذكـَرى ) َلَة َطَرَيِ اَلََّهاِر َوُزلًَفا ِمـَن اللَّيْـِل إِنَّ اْلََسـنَاِت یُـْذِهْاَ السَّ قِِم الصَّ
َ
َوأ



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

اكِريَن  و ساەرڕتای شاەودا )ئەو شاێوڕ عەمەلە( کانت بەجێ بێنە، لە بەرڕبەیانیدا و دڕ ئێوارێادا نوێژڕ (لَِّلَّ

 بەڕاس ی چاکەکا ، خراپەکا  دڕشۆنەوڕ و دادڕماڵن، ئەوڕش بیرخس نەوڕیەکە، بۆ ئەوانەی پەند وڕردڕگر .
ی هوود چۆناوچۆن هەر پێنج نوێژەکان دەگەیێنـێ: دیـارە 991بەڵگە لە سەر ئەوەی ئایەتی 

مەغریب و عیشـان، دەمێنێـتەوە )ظهـر(،  للَّيِْل َوُزلًَفا ِمَن اە؛ سـر دوو تەڕەفی ڕۆژ سوبو و عە

ئەویه هەندە ئاشکرایە دە گوێدا قەراری گرتووە بۆ باس کردن نـابێ کە دە نێـوان دوو تەرەفەی 

 ڕۆژدایە.

باسـی پێـنج کاتەکـانی سـووڕەدا  1دە  یئـایەت 5ئەوەمان لە بیر نەچێ کە لە پێشدا کومتان 

 9(، 78ا )سـر ئایەتی ا 9(، 98و  97ئایەتی ڕۆم ) 3انەوە، نوێژەکان دەکەن ئەمام پێنج ئایەمتان هێن

(. ئەوە دە ژمارەدا دەبنە پێـنج، بەڵم بـۆوەی بە چـوارەکە 991ئایەتی هود ) 9(، 920ئایەتی طه )

ی 98و  97کارەکەمان ڕاست بێ، دوو ئایەتی ڕۆم واتە یەک ئایەت، چـونکە بە هەردوو ئـایەتی 

ا و طه و هود بەتەنیـا سـر جێ. بەڵم ئایەتەکانی دیکەی ا ەهات جا ئینجا پێنج نوێژەکە کاتیانڕۆم 

 پێنج نوێژەکانیان دە ئامێز گرتبوون.

ئەوجار دەبێ بە چاکی ئەوە بزانین و گوێی بدەینێ و بـێ مبـاالتی دەگەڵ نەکەیـن ئەمـری 

خودا بە محافزەت و پارێزگـاری لە نـوێژ هەر نـوێژ کـردن نیـیە بە تەنیـا و ڕووت و ڕەجـاڵ لە 

ێنێ و لە خشووع و خزووع واتە لە یـادی خـودا و تـێکەڵوی دڵ دەگەڵ سـام و هەیبەتـی خاو 

او بێ حەیا و شـر خودا. بە کوردی دەبێ نوێژکەر خاوێن بێ لەش و جل و جێگای نوێژی، داپۆ 

دانی ئەو پاک و خاوێنییە جیاوازی هەیە بـۆ ئەدەو و شەرمگای، ڕوو بە قیبلە و دیارە بۆ ئەنجام

ە ئیه و کار و شوغ  و جێگا و ڕێگـا، وەک شـوان و گـاوان و کـاردار و مەیـتەر ئینسانەکان ب

 وپاڵە و جووتێر و دروێنەوان، ئەوانە بە پێی توانایان و جێگاوڕێگایان نوێژەکانیان بەجێیە.

بەرزترین پایەترین ڕوکنی نوێژ نیەتە، واتە رعایەتی نیەتە و کۆ کردنەوەی دڵ واتە ڕێـی پـێ 

بێر و بەوێدا هەڵسڕژێ و هەڵڕووسکێ، هەروەک خودای تەعاال ئاماژەی وەال نەدرێ دەو کاتەدا 

َلَة َِّلِ فەرمووە:  قِِم الصَّ
َ
نَا فَاْعبُْدِِّن َوأ

َ
ُ ََل إَِٰلَ إَِلَّ أ نَا اّللَّ

َ
بەڕاسا ی ەەر ئەمان خاودام،  ط ( 75) ِريكإِنَِِّن أ

مان ناوێژ باکە  )واتە ناابێ گێارڕت لە جگە لە من خودایەک نییە، جا کەواتە من بمەرسنت و لە بەر یادی 

 ەەولێر بگەڕێ(

 سەبارەت بە )الصالة الوسطی(

َلِة الْوُْسـَلیزانەکان فەرموویانە: با ئەوەش نەخەینە پشت گوێ: زۆر لە قورئان لەو  الصَّ
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شتانەیە: هەر کامێک لەو نـوێژانە ب ێـی هەو بـێ وەک موتەشـابەهات وایە، و هەر وا دەتـوانین 

 نیشانی نەکردووە بـۆ وەی کە بە جـێەو چەند شتانە وایە کە خودای تەعاال دەستب ێین وەک ئ

 دەگەڕێ و دەخەفتێ وەبەر دێ. یبێن دەوروبەرەکانیه بەو هیوایە کە ئەوەی لێ

 ئەو چەند شتانەی کە خودای تەعاال شاردوونیەوە دە ناو چەند شتاندا ئەوانەن:

 دا. شەوی قەدر، دە پاڵ دە شەوی ئاخری ڕەمەزان9

 . نوێژی ناوەڕاست، دە پاڵ پێنج نوێژەکاندا3

 . کاتی ڕابوونی قیامەت دە پاڵ کاتەکانی دنیادا2

 . ناوە بەرزەکەی خۆی دە پاڵ ناوەکانی خۆیدا1

 بوونی دوعا دە پاڵ کاتژمێرەکانی جومعەدا. ئەو کاتژمێری قبووڵ5

 . کاتی مردنی دە پاڵ کاتەکانی ژیاندا شاردۆتەوە.9

ـَلِة الْوُْسـَلیلە یارانی ئـایینی فەرموویـانە هەندێکیه هەن  نـوێژی بەیـانییە، وەک  الصَّ

عبـاس و جـابر بـن عبـداللە و ابوامـامە زۆربەی ئەسحابەکان، و قەولی عمرو ابن عاص و ابن

باهل، طاووس و عطـا و عکـرمە و مجاهـد. شـافعیه هەر ئـاوای نەزەرە کە نـوێژی بەیـانییە. 

. دە تەواوی شەودا دوو نوێژ دیارن: صـردوو نوێژ دیارن: ظهر و ع دەلیلیان: دە تەواوی ڕۆژێدا

مغرو و عشاء. کەوایە دەکرێ بکوترێ و ڕەخنەی لـێ نەگیـردرێ کە لە نێـوان ئەو دوو کـاتەدا 

نوێژی سبحەینێیە لە نێوان دوو نوێژی شەو و دوو نوێژی ڕۆژدایە. ئەگەر بشـکوترێ: جـا خـۆ 

ە بۆ نوێژی سبحەیێنت داناوە، ئەمەش دەڵێین: فەزیلەتی نوێژی مەغریبیه ئەو حاڵەتەی هەیە ک

نوێژی بەیانی زیاترە لە فەزیلەتی نوێژی مەغریبێ، ئەگەر بشکوترێ جا بۆ وایە؟ ئەمەش دەڵێین 

 ئەگەر کار بگاتە جا بۆ وایە، هیچ کارێک هەڵنابڕێ.

ـَلِة الْوُْسـَلیهەنـدێکی دیـه هەر لە سـەر ئەو بـاوەڕەن کە  بەیــانییە،  هەر نـوێژی الصَّ

دێنەجێ و کۆ دەکرێنەوە، لە الی  سـردەلیلیان: ئەوەیە دە عارەفاتدا بە ئیتفاق نوێژی نیوەڕۆ و عە

کۆ دەکرێنەوە و هەروا مەغریب و  سـرشافعیه هەر وایە، دە کاتی سەفەردا نوێژی نیوەڕۆ و عە

تی کـاتی نـوێژی عیشا؛ کەواتە نوێژی سبەینێ تەنیا دەکەوێتەوە دە یەک کاتی واحیـددا. بە کـور 

کاتی واحیدەیە، و کاتی مەغریب و عیشا یەک کاتی واحیدەیە و کاتی نـوێژی  سـرنیوەڕۆ و عە

 سبەینێه یەک کاتی واحیدەیە لە نێوان دوو کاتەکانی دی. 

واتە لە  َوقُوُمواْ ّلِلِ قَانِتَِّي ی بەقەرە 328دەلیلیه لە سەر فەزیلەتی سبەینێ ئەوەیە: ئایەتی 
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کەچی بۆ بەندایەتی ڕاوەس . دە شەرعدا وا گوێ بیس بـووین بە ادا بەردەوام بە ملبەردەم خود

 پێی حەدیسی دروست نوێژێکی کە قنووتی تێدا سابتە نوێژی بەیانییە.

ومڕ زۆرە، گەر دەتهەوێ خـۆی لە قەرە دەی، (یە، مشتوُْسَلیلە سەر ئەوە کە کامە نوێژ )

 بڕۆ بۆ الی تەفسیری کەبیر، ئیامم ڕازی.

 نوێژ نەکردن بێ عوزرە

وەک باسامن کرد لە پێشدا و تێگەیشتین پاش بەیانی ئایاتی ئەحکـام، هـاتینە سـەر باسـی 

عیبادەت و معامالت و نەزم و نیزامی تایبەتی خـاووخێزان کە ئەوانە بەشـێک بـوون لە ئایـاتی 

ال لە سەر ئەحکامات. دوای ئەو باسە خاسە کە پڕ بوو لە دەستوورات و تەربیەت، خودای تەعا

ئەساسی حیکمەتی هـات بە شـوێن ئەحکامـاتی خـانەوادە، یەک کەڕەت ئەحکامـاتی نـوێژی 

دامەزراند و دایگیرساند، ئەئەوە جێی پرسیارە کە بۆچی خودای بانی سەر یەک کەڕەت کاروانی 

ئایاتی خاووخێزانی وەالنا و کاروانی ئەحکاماتی نـوێژانی وەڕێ خسـت؟ بە پێـی فەرمـوودەی 

وگۆڕە لەناکـاوە ئامـاژەیە وەالی ئەوەی قورئـان ئەو ئـاڵ« شەهید سـەید قوتـب»ئایینی زانایانی 

دەیهەوێ دە عەبدانی خاوەن باوەڕ بگەیێنێ کە ئیتاعەی خودا دە تەواوی ئەحکامات عیبادەت و 

خوداپەرستییە، واتە ڕیعایەتی دەستووراتی نوێژ عیبادەتە هەروەک پارازتنی نیزامـی خـاووخێزان 

چونکە ئیتاعە لە خودا لە هەر بار و بوارێک بێ عیبادەتە، و هەروا بوونی ئینسانیه بۆ عیبادەتە، 

ی زاریـات ئیشـاڕەی وەال 59عیبادەت سازاوە و ڕازاوە وەک خودای تەعاال بە وەسیلەی ئایەتی 

نَب إَِلَّ ِْطَْعبُُدوِن فەرمووە:  نَّ َواسْنِ کاردووڕ تەنیاا لە ئەمن جنۆکە و مارۆم دروسات نە َوَما َخلَْقُت اْجِ

  بەر ئەوڕ نەبێ مبمەرسنت.

لە سەر ئەو ئەساسەی کە ڕابیتەیەکی تـایبەتی و دەروونیـیە دەگەڵ خـودا و بەو پێـیەش کە 

هێنــانیه دراوە، دە نــاو ئایــاتی مەڕبــووت بە ئەحکــامی دەســتووری تەئکیــدی لە ســەر بەجێ

کە ئینسـانی خـاوەن ئـیامن و خاووخێزان، دەتوانین ب ێین: ئەوە تەئکیدە لە سـەر ئەو ڕاسـتیەی 

باوەڕ دە ناو گێرە و کێشەی خاووخێزان، هەروا بەزمی کۆمەڵیەتیدا نیازی زۆری بە حەسانەوە و 

ــایبەتی دە کــاتی تەڵق ــدانی لەخــۆبردوویی و لەســەرەخۆیی هەیە، بەت ــی ژن کە بەرەو مەی دان

بـوونە دەگەڵ کەڵئێشی و ناڕەحەتی و سـەخ ەتیت ڕادەکێشـێ. جـا ئەوە ئەو نـوێژەی کە تێدڵ

دان گەرم خــودا و یــادی خــودا، نــوور دەخــاتە نــاو ئەو دڵەی کە بەتینــی نــاڕەحەتی ژن تەڵق

داهاتووە هێواشی دەکاتەوە و ساردی دەکاتەوە. بەرەو خۆوە خۆگری و پشت بە خـودا بەسـ  
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 لەنگەرێت پێ دەگرێ.

ەداوە و تەنـانەت نیزامی شەریعەتی ئیسالم دە هیچ شـەرایەتێکدا ڕێگـای تەرکـی نـوێژی ن

خودای تەعاال بە هیچ جۆر عوزری تەرکی نوێژی قەبووڵ نەکردووە و حەتا دە کاتی شەڕ وبەزم 

دە « قرطبـی»و هەراشدا؛ ئەمام دە کاتی سـەختی و تەنگـانەدا بە پێـی توانـا ئەمـری پـێ داوە. 

گرتبـووی فەرموویەتی: کاتێ ترس و تەنگـانە وای دە ئـامێزی خـۆی  (225، ل 3)ج تەفسیرەکەیدا 

حـاڵەتە سـەخت و دشـوارەدا بە  ودەرەتانی نوێژ کردن و خوێندنی بە زمانیشی لێ بڕیبووی، دە

زمان و بە دڵ یادی نوێژ دەبێ بکرێ. ئەگەر ئەو حاڵەتە وەالچوو دەسـتەولەجێ بـۆی وەگەڕێ 

بۆ شوکرانەی خودا بکە لە سەر ئەوەی ئەگەر دەو حاڵەتە تەنگانەیەشدا ڕێگـای نەداوی تەرکـی 

 بە پێی توانا بۆ ئاسان کردووی. یێژەکە بکەی ڕێگاشنو 

هێنانی نوێژ فەڕزە و تەرک و عوزری تەرکـی تێـدا جا لە سەر ئەو یاسا و نیزامەی کە بەجێ

نییە دە هیچ شەرایەتێکدا، خودای تەعاال بـۆ وەی ئینسـان بتـوانێ دە هەمـوو کـات و سـات و 

ی بەقەرەی بـۆ دابەزانـد تـاکوو دە کـاتی 321حاڵەتدا بتوانێ ئەو وەزیفەیە ئەنجـام دا، ئـایەتی 

 شەڕیشدا بتوانێ ئینسان بە پێی توانای ئەنجامی دا:
 239ئایەتی 

وم رُ ( 139)
َ
ُتمم فَرَِجاالً أ ِمنـُتمم فَـاذم كفَإنم ِخفم

َ
ـا لَـمم تَ كـَمـا َعلَّمَ كُروام اهّللَّ كَبانًا فَإَِذا أ ونُـوام كم مَّ

لَُمونَ   َتعم
بێنن کااتێ ە، بە پیاادە یاا خاۆ بە ساواری، نوێ ەکانتاان بەجاێو ت ساان بە دەم ڕێاو ئەکەر هات

کەوتنە ئاسایش و ت ستان نەما، نوێ ەکانتاان هەروەک جااران ئەنجاام بادەن. جاا لە ساۆنگەی 

 ئەوەدا خودا فێ ی ئەو شتانەی ک دوون کە هیچتان لێ نەدەزانی.

 شەڕداکاتی نوێژ کردن دە 

 ئایەتە پیرۆزە: تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەی سیامی ئەو

واتە ئەگەر هات و کەوتنە شەڕ و دەرگیری دەستەویەخە و ترسان لەوەی دوژمـن سـەرتان  

کەوێ، وەیا الفاو و خزینی زەوی، زەلزەلە، یا پەالمار و هێرشی دڕندەیەک بەرەو ڕووتان هـات، 

بۆتان دەسـت ئەودەم نەتانتوانی ڕوو بە ڕووگە )قیبلە( بۆ نوێژ بوێسنت ئەودەم هەر جۆر دەتوانن 

بدا نوێژ بکەن، دە غار و هەڵتندا بـێ، بە ڕاکشـان دە مەتەرێـزدا بـێ، پشـت بە ڕووگە بـێ، یـا 

واتە بە  فَرَِجـاَلً تەنیشت بە ڕووگە بێ هەر دەبـێ. هەروەک خـودا ئامـاژەی وە ال فەرمـووە: 
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ْو رُ پیادەیی نوێژەکە بخوێنن، 
َ
ن با نەشتوانن رکووع یا بە سواری، ئەدەو کاتاندا بیانخوێن بَانًاكأ

و ســەژدە بەرن بە لەش، بــا بە دڵتانــدا بــێ یــادی ئەوانە، چــونکە ئەو کــاتە کــاتی هەڵــمەت و 

دەستەویەخەیە، ئەگەر ڕکووع بەرن یا سەژدە بەرن، دەکەونە دەستی دوژمن، جـا بـۆیە ئیجـازەو 

 پێ دراوە ئەو حاڵەتانە بە لەش وەالنێن، بەڵم بە دڵ و زمان یادیان بکەن.

م کاتێ ئەو حاڵەتە تەنگانییە الچوو و نەما و ئەمین بوونەوە، ئەودەم وەرنەوە سەر یادی بەڵ 

نوێژەکانتان بە شێوەی تەواو. جا لە سۆنگەی ئەو شێوە زانستیەی خودا پێی دان لە بـارەی نـوێژ 

خوێندنی کاتی وا سەخڵەت و تەنگانە. کە جاران ئاواتان نەدەزانین، یادی خودا سپاس و حەمد 

 وکری بکەن.و ش

یەکێک دێ و پرسیار دەکا و دەڵێ: ئایا مەگەر نوێژی کاتی شەڕ و هەرا و ترس و تەنگانە و 

سەخڵەتی ئاوایە و بەو شێوەیە و شێوەی دیکەی نییە؟ ئەمەش دە وەڵمیدا دەبێ بڵێـین: نـوێژی 

ەن، ترس، بە گوێرەی ترس و شەڕەکە و تەنگانەکەیە، واتە دەبێ بڵێین نوێژی تـرس بە دوو شـێو 

 دەگەڵم بە تاکوو هەر دوو شێوەکان باس کەم و ڕوونیان کەمەوە و لێکیان جیا کەمەوە:

ی بەقەرەدا بە تەواوی و تێروتەسەلی باسامن 993. یەکیان ئەوە بوو کە دەو ئایەتە پیرۆزەی 1

بەتەن و دەستەویەخەییدایە، هەر ئان و لەحزە کرد کە ئەو شێوە نوێژ خوێندنە دە کاتی شەڕی تەن

ە فێڵ و فووتی دوژمن و شەڕ غافڵ بی و بخـافڵێی بە شـتێکی دیـکەی غەیـری شـەڕ بە دەس ل

دوژمن دەکەوی، دوژمن فرسەتت لێ دێنێ و داگیرت دەکا، جا بـۆیە دەبـێ تەواوی هەسـت و 

 هۆشت بە الی دوژمنەوە بێ، نەکا بتخاتە داوەوە.

وەیە: ئەودەم کە هەر . شێوەی دووهەم لە نوێژی ترسدا و دە شێوەی دووهەمـی شـەڕدا ئە9

وانی شەڕدای، داخوا لە کوێوە دوژمن هێرش دێنێ و ڕاماڵ دێنێتە سەرمان، ئەوە ڕ دە حاڵی چاوە

چڕژان لێـک جیـاوازن، ئەو شێوە دە شەڕدا بوونە دەگەڵ حاڵەتی شەڕی دەستەویەخەیی و تێک

 و تەسەلی:ی سووڕەی نیسادا باسی لە سەر دەکا، خودای تەعاال بە تێر 119وەک دە ئایەتی 

ْسـِلَحتَُهْم ( 733)نساء 
َ
ُخـُذواْ أ

ْ
َعك َوْْطَأ َلَة فَلْتَُقْم َطآئَِفٌة ِمنُْهم مَّ َقْمَت لَُهُم الصَّ

َ
َوإَِذا كنَت ِفيِهْم فَأ

ْخـَرى لَـْم یَُصـلُّواْ فَلْيَُصـلُّواْ َمَعـك َوْْطَ 
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ْ
ُدواْ فَلْيَكونُواْ ِمن َوَرآئِكْم َوْلَأ َِ ُخـُذواْ فَإَِذا َس

ْ
أ

ْمِتَعِتكْم َفيَِميلُـوَن َعلَـيْ 
َ
ْسِلَحِتكْم َوأ

َ
یَن كَفُرواْ لَْو َتْغُفلُوَن َعْن أ ِ ْسِلَحتَُهْم وَدَّ اَّلَّ

َ
كم ِحذْ رَُهْم َوأ

 
َ
ن تََضـُعواْ أ

َ
ْرَض أ ْو كنْتُْم مَّ

َ
َلر  أ ًذى ِمن مَّ

َ
يْلًَة َواِحَدًة َوََل ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِن اكَن بِكْم أ ْسـِلَحتَكْم مَّ

ِهينًا َعدَّ لِلاْكفِِريَن َعَذابًا مُّ
َ
 وَُخُذواْ ِحْذَركْم إِنَّ اّللَّ أ
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)ڕووی ئەو رەرمایشاا ە پیاارۆزڕ لە پێغەماابەرڕ، دڕرەرموێاات(: ئەگەر دڕگەڵ لەشااکردا بوویاات و 

 نوێژیت بۆ دڕکرد  ئەوڕ باا دڕسا ەیەکیا  ناوێژت دڕگەڵادا دابەسانت باێ ئەوڕی چەکەکاا  لە خۆیاا پێش

جاار لە دوای ڕکااتی یەکەم و بکەنەوڕ، و بە شێکی تریا  با ئاگایا  لە ئێوڕ بێ و ئاگاداری ا  باکە . جاا ئە

ئەو بەشەیا  کە دڕگەڵ ئیامم )واتە پێغەمبەر( نوێژیا  دابەس ووڕ لە نوێژ دڕبنەوڕ بە یەک ڕکااتی و دڕچانە 

اساەوانی لە ئێاوڕ نوێژیاا  نەکاردووڕ، پش ەوڕ تاکوو ئاگاداری ا  بکە  و ئینجا ئەو دڕس ەی کە بە ەاۆی پ

دێنە جێگای ئەوانەی ڕکاتێکیا  کردووڕ، جا دێشن بە چەکەوڕ دێان و بە وریاایی ڕکااتی دووەەم دڕگەڵات 

 دادڕبەسنت و نوێژ تەواو دڕبێت. 

دیارە ئەو نوێژە دوو ڕکاتین، یانی ئەو کەسەی دەبێتە ئیامم دە ڕۆژی ئاوا شەڕدا دوو ڕکـات 

دەستەیەک لە لەشکرەکە تەنیا یەک ڕکات دەکا. ئەو شێوە نـوێژە دە کاتێکـدا  نوێژ دەکات و هەر

دەکرێت کە هێشتا شەڕ دەستی پێ نەکردبێت ئەمام کە شـەڕ دەسـتی پێکـرد و دامەزرا و کـاتی 

نوێژیش هات و گەیشت دەو گەرمە شەڕەدا، هەندێک لە زانایان کوتوویانە هەرکەسـە و نـوێژی 

ە سـەر بە هەر جۆرێـک تدە و ڕکووعیش بە ئیشارەی چاو بەرێـخۆی بە دڵ و زمان بکات، سەژ 

بۆی دەکرێ، بەڵم هەندێک دەڵێن: نوێژەکە دوا بخرێت بۆ دوایی شـەڕەکە، ئەودەم دوای شـەڕ 

باوڕڕا  بە ئاواتەوڕ کە ئێوڕ ئاگاتاا  لە چەکەکان اا  و باروبنەکان اا  نەمێنێات بێ وەستان با وەیگێڕێ.

یَن وەک خودا ئاماژەی وەال فەرمووە:  دا.تاکوو ک وپڕ بدڕ  بە سەرتان ِ َفـُرواْ لَـْو َتْغُفلُـوَن كوَدَّ اَّلَّ
ْسِلَحتِ 

َ
ْمِتَعتِ كَعْن أ

َ
يْلًَة َواِحَدةً كْم َفيَِميلُوَن َعلَيْ كْم َوأ کەوایە دڕبێ ئێوڕ زۆر وریاا بان و ەەر  م مَّ

کەوتن یاخود بارا  بااری، ئەو ەخۆشلە دوژمن ببڕ ، بەاڵم ئەگەر ئازار و ناڕڕحەتییەک ا  ەەبوو یا  نچاو 

کاتە ئەگەر چەکەکان ا  لە خۆتا  داماڵن، ئەوڕ گوناە ا  ناگاتێ، بەاڵم دڕبێ ەەر وریا و ئاگادار بن نەباادا 

لەناکاو پەالمارتا  بدڕ  و دڕس ێک ا  لێ بوڕشێنن، بەڕاسا ی خاودا سازایەکی زۆر بەئاێش و ئاازاری باۆ 

 باوڕڕا  ئامادڕ کردووڕ.بێ

 شەڕ دامەزران. شیی سووڕەی نیساء لە مەڕ نوێژی ترسان پێ119بوو مانای ئایەتی ئەوە 

 نوێژ دە ترسێدا

ی نیساء لە بابەت 119ی بەقەرە و 993لە سەر ئەساس و ڕاوێژی ئەو دوو ئایەتە پیرۆزانەی 

و  و مێشـکنوێژی ترسەوە، ئەو هەستە ڕاستیە بە دڵدا دێ و ڕادەبرێ: نوێژ بە تەواوی ناوەڕۆک 

 کڵی سێ شنت:کا

 . کرداری دڵ واتە نیەت1

 . کردار بە زمان واتە خوێندن9
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 . ئیشاڕەی دەست و پێوەندانی لەش9

قیام و قعود و سجود و ڕوو بە ڕووگە کە بەشێکی زینەتین لە نوێژ الدەچن بەڵم ئەو سـێ 

دەبێ  شتانە کە دڵی نوێژن الناچن. چونکە نەمانی ئەو سێ شتە نەمانی نوێژ دەگەیێنێ. و هەروا

ئەوەش بزانین و باوڕەی پێ بکەین هەموو شت بە گـوێرەی تـوانینە و لە قەدەر تـاقەتە، ئـایەتی 

َُ اّللُّ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَهاكََل یُ ی بەقەرەش هەر ئاوامان پێ دەڵێ: 934 خودا ئەرک ناخاتە ساەر  لِ

کافییە و قەناعەت بە دڵ دەدا  جگە لەو ئایەتە پیرۆزە کە شانی ەیر کەس، بە پێی وزڕ و توانای نەبێ.

و پێغەمبەریش فەرموویەتی: )إذا اََمرتُُکم ِبشیء  فَـأْتُوا ِمنـُه َمـا اْسـتَطَْعتُم( واتە کـاتێ بە شـتێک 

 دەستوورم پێ دان، لەو دەستوور پێدراوە هەچی دەتوانن ئەوە ئەنجام بدەن.

 ەینوێژ ئەو ی لە مەڕ 321و  328ین( ئەو ئایەتی سـرزانەکان واتە )مفزۆربەی زۆری قورئان

نەکراو ی چـاوەڕوانبە شـتێک وەفـات و ئەحکـامی تەڵق کە کەوتۆتە فاسیلە و نێوانی عیددە و

ــاش  ــوڵاڵیە لە پ ــە، ئەو حەق ــاح و تەڵق حەقونناس ــوڵاڵیە و نیک ــوێژ حەق ــن، هەچەن ن دەزان

قوننـاس حەقونناس هاتووە و بەیان کراوە کەچی نەختێک پاش ئەو باسە حەقوڵاڵیە بـابەتی حە

وەک باسی عیددەی وەفات و تەڵق و کارەکانی مەڕبووت بە تەڵق دێـنەوە ڕوو باسـیان دەس 

ــایەتی  ــووە لە ســەر  321و  328پێــدەکاتەوە دەردەکەوێ کە ئ ــابەت دابەزیــنەوە پــێه کەوت لە ب

ــابەتی ئەحکــامی تەڵق. ئەمــام  327و  329و  329ئایەتەکــانی  ــدنەوەدا دە ب تــیالوەت و خوێن

وتــووە. بە هەر حــاڵ زانایــانی قورئــان داوەڵــۆزی ئەوەن بــزانن هــۆی ئەو فاســیلە وەئــاخر کە

 لە نێوان عیددەی وەفات و ئەحکامی تەڵقدا چییە؟ 321و  328کەوتنەیەی ئایەتی 

نـوێژی نیـوەڕۆی  پێغەمبەردێرەدا بوخاری و تەبەری و زەیدی کوڕی سابیت فەرموویانە 

هێنـاوە، ئەو نـوێژە دانی ڕۆژ لە خەتی ئیستیوادا بەجێدە کاتی شیددەتی گەرمای سووتێنەر و ال 

بەو شێوە قورسرتین نوێژ بوو لە سەر یاران، جـا ئەو کارەسـاتە بەشـێکە لە هـۆی دابەزینـی ئەو 

َلِة الْوُْسَلیئایەتە، لەوەڕایە کە هەندێک کوتوویانە   نوێژی نیوەڕۆیە. الصَّ

نــوێژی  پێغەمــبەردەکــرێ کە  دە ڕیــوایەتێکی دیــکەدا لە زەیــدی کــوڕی ســابیت نەقــ 

نیوەڕۆیەی دە کاتی زەواڵی ڕۆژدا لە خەتی ئیستیوادا دەیخوێند و لە پشت سەری ئەو بە غەیـرەز 

یەک سەف یا دوو سەف زیاتر چاو نەدەکرا. هۆیەکەشی ئەوە بوو: خەڵک دە خەودا بوون و یـا 

 تەی دابەزاند.بە سەودا و معامەلە مەشغووڵ بوون و دەخافاڵن، ئینجا خودا ئەو ئایە

ــان  دووبــارە جــگە لەوانەش شــەش ڕاویە حەدیســەکان و زەیــدی کــوڕی ئەرقەم ڕیوایەتی
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کردووە: ئێمە دە دەورانی سەرەتای ئیسالم لە پشت پێغەمبەرەوە دە کاتی نوێژ خوێندنـدا دەگەڵ 

ُمـواْ َوقُوئەوانەی لە تەنیشت یەکرت بووین دەدواین و قسەمان دەکرد، تاکوو ئەو ئایەتە دابەزی: 
دەستووری  پێغەمبەرگرانە و ئەدەبانە بۆ خودا بوێس . ئەدێرەدا بوو واتە خۆبەکەم ّلِلِ قَانِتَِّي 

 قسە دەگەڵ یەک کردن بین.بێ  و داینێ بێ سەر و سەدا

شەهید سەید قوتب لە مەڕ ڕاز و ڕەمزی ئەو بازدانە )لە ئایاتی ئەحکامی نیکاح و تەڵق بۆ 

و پاشان بادانەوە بۆ سەر ئەحکاماتی تەڵق و عیـددە( فەرمـوویەتی بە سەر ئایاتی نوێژی ترس 

پێــی نەزەر و بۆچــوونی خــۆی: ڕازی ئەو نێــوانەتیەی ئەحکــامی نــوێژ دە مــابەینی ئەحکــامی 

عیددەی وەفات و ئەحکاماتی تەڵق دەبێ ئەوە بێ: ئامانجی قورئان تێگەیاندنی ئینسانە لەوەی 

هێنـانی هەر بارودۆخێکدا بـێ عیبـادەتە، واتە هەروەک بەجێلە  خودای کە بزانێ ئیتاعە کردنی

هێنانی دابی نیکـاح بەو نەزم و نوێژ بەو داو و دەستووراتەی شەرع بۆی داناوە عیبادەتە، بەجێ

دار و لەلەی شــەرع بــۆی دیــاری کــردووە و یــا بەڕێــوە بردنــی حــوکمی تەڵق بەو شــەرت و 

یبادەتن، جا لە سەر ئەو ئەساس و یاسـا ڕەوایە مەرجانەی شەرع بۆی دامەزراندووە هەموویان ع

دەکرێ بکـوترێ: نـوێژ کە ڕابیتەیەکـی تـایبەتییە دەگەڵ خـودا و دەربڕینـی ڕاز و نیـاز و نـزا و 

پاڕانەوەیە لە بەر ئەو سووکنایی دڵە و سووکناییە بۆ ئەو دڵنەی کە بە هەر هۆیەک بێ ژنەکەیـان 

ە کە دەتــوانن بە مالقــاتی خــودا تەم و غەمــی تەڵق داوە و دڵ و مــاڵی خۆیــان وێــران کــردوو 

سەرچاوی دڵیان بڕەوێ و الچێ و لەو الیەشەوە بۆ ئەو کەسـانەی نیکـاح دەکەن واتە ژن مـارە 

دەکەن، لە ســۆنگەی ئەو نــیعمەتە پــڕ لەززەتە و دامــرکێنەری ئــاوری بەتینــی هەوا و هەوەس و 

دەس کا بە شـوکر و سـساس و دامەزرێنەری دێوی سەرکێه و سەرەڕۆی نەفسی بەگوڕ و تین، 

 حەمد و عیبادەتی نوێژ. 

بە کورتی و بە کوردی: دەبێ هێز و کێشی خاووخێزان و گیروداری باری ژیان نەتوانێ ئەو 

 رتێنێ و لێ بستێنێ.قدیاریەی گەورەی خودادادیامن وەک عیبادەتی نوێژ بێ لێ ب

ی 328تی ئـایەتی احەڕ خاوەنی تەفسیری )املنار( فەرمـوویەتی: هەدەف و ئامـانج بە سـە

فەزیلەتەکانی نوێژە وەک دڵ گۆڕ و ئاوەدان و پاک  الْوُْسَلیبەقەرە نوێژە بە گشتی، و مراد بە 

 و خاوێن بۆ میوانی خودا.

ئەمنیه دەڵێم دڵ کاتێ کەوتە بازران و هەڵدێران بە تەرت و تەالن و تەراشی باری ژیـان و 

و پڕ بەری نیعمەتەکـانی ئـارامه و حەسـانەوە و باری کۆمەڵیەتی دەتوانێ بە لکی داری بەرز 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

هیوا و ئومێدی دواڕۆژ وەک عیبادەتی نوێژ بێ، بگیرسێتەوە و خۆ وەگـرێ، هـاتن و دابەزینـی 

دا هەر ئەوە بـێ 327ی بەقەرە لە بابەت نوێژەوە دەو حـاڵەتەدا واتە لە دووی ئـایەتی 328ئایەتی 

ەتی هۆیەکەی دەبێ هەر ئەوە بێ: لە خودا هۆیەکەی. و هەروا نوێژ کردن دە کاتی ترس و سەخ 

غاف  مەبە و پشت بەوی ببەس ، چونکە چاترین و بەهێزترین حافز و پـارێزەر هەر ئەوە و هەر 

ئەوە. جا بۆیە خودای زانا و ئاگا لە دڵن و هەستی دڵن دە شەڕ و هەراشدا فەرموویەتی نـوێژو 

 لە بیر نەچێ. واتە خوداو لە بیر نەچێ.

کردن و بەیانی نوێژەکانی کـاتی وەک لە پێشدا ڕامانگەیاند کە نەختێک پاش باسدیارە هەر 

ترس و لەرز دەگەڕێینەوە سەر باسی ئەحکاماتی وەفات و باقی ئەحکامەکانی تەڵق و وەفـات 

 و وەسیەت و ...

 ی بەقەرە:310لە سەر ئەو یاسا و دەستووراتە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 241ئایەتی 

ِی( 143) َن ِمنوَاَّلَّ ـرَاٍه كَن ُيَتَوفَّوم َ إِخم ـريم ََ ِل  َوم
م
َتاًَه إَِى اْل وَاِجِهم مَّ زم

َ
وَاًجا َوِصيًَّة أِل زم

َ
مم َويََذُروَن أ

َن فاَلَ ُجَناَح  ٌٍ وَاهّلُل َعِزيٌز حَ  َعلَيمُكمم فَإِنم َخرَجم ُرو عم نُفِسِهنَّ ِمن مَّ
َ
 يمٌ كِِف َما َفَعلمَن ِِفَ أ

دێ ن دەباێ هەر لە ساەرەمەرکا ساەبارەت بە ژنەکانتاان انتان بەجێئەوانەتان کە دەم ن و ژنەک

نەکەن. وەسیەت بکەن هەتاکوو یەک ساڵی ڕەبەق بیان یەنن و لەو ماڵەشدا وەمێانن و دەریاان

و بە وازی خۆیان ڕۆیشو و دەرکوون، دیارە ئێوە تاوانبار نابن و ناین، ئەکەر بەاڵم ئەکەر هات

او، خۆی ڕازاندەوە بۆ مشتەرییان و خوازبێنیکەران، دیارە خودا و بە شێوەیەکی ڕەوا و شیهات

 زاد و کاربەجێیە.

 وەسیەتی مێرد بۆ ژن

 تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک:

خودا ئامۆژگاری دەکا و دەدا بە ئینسان کە ئەو کـاتەی دێ دەمـرێ و یـا دە هەمـوو کـاتی 

ن دێڵـن بە وەسـیەت و ئامۆژگـاریەکی وا ژیانیدا لە بابەت ئەو ژنانەی کە لە پاش خۆیان بەجێیا

کەزەرەری نەبێ بۆ واریسانی دیـکەی، کە ئەو ژنـانەی بەجـێ دەمێـنن بەخێویـان بـکەن تـاکوو 

ساڵێک، بێ ئەوەی حاڵێکی وایان بۆ بێننە پێش کە دەریانکەن. واتە ئەگەر مێـرد مـرد و ژنەکەی 

مێـردەکەی، دەریـنەکەن.  کەی هەر وەمێنێ لە مـاڵەی پاش چوار مانگ و دە شەوی عیددەویست

ئەمام ئەگەر هات و ئەو ژنە بە وازی خۆی ویستی بڕوا و ڕۆیـی، ئەوە دەوەیـدا هـیچ گونـاگ و 

وکارەکـانی مـردوو، لە بـابەت ئەو ڕۆیشـتنەی تاوانێک نایەتە ئەستۆی ئێـوەی واریـس و کەس
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ری هەمـوو ژنەکان، کە خۆیان جوان دەکەن بۆ مشتەری و خوازبێنیکەران، دیارە خوداش ئاگادا

 نیەت و هەڵوێستێکی ئینسانە و قازانجی ئینسانیشی دەوێ.

 عیددەی ژنی مێرد مردوو

ی بەقەرە کە لە بارەی وەسیەتی مێرد بۆ ژنی پێش مردنی نازڵ بووە، گۆیا بە 901ئەو ئایەتی 

پێی ڕا و بۆچوونی کۆی زانایانی قورئان، سـێ ڕێگایـان دەگـرێتە بەر خـۆ، ورد بـڕوانە لە سـێ 

 تاکوو تێیدا هەڵە نەیەتە پێشێ: ڕێگاکان

ی بەقەرە حوکمەکەی مەنسـووخە، واتە شـۆراوەیە. لە 901. جمهوور دەڵێن: ئەو ئایەتی 1

ماو لە سـەرەتای سەر ئەو ئەساسە وا دەڵێن جمهوور: عیددەی وەفاتی مێرد لە سەر ژنانی بەجێ

سـای ئیسـالم پەرەی ئیسالمەوە بە پێی داب و باوی گەلی عەرەب یەک ساڵ بووە، پاشان کە یا

ی بەقەرە و هەروا ئایەتی میـرات کە 990ساند ئەو دابە عەرەبیە جاهیلەیە بە پێی دابەزینی ئایەتی 

دابەزیوە، عیددەی ژنانی مێرد مـردوو گەڕا بە چـوار مانـگ و دە  11دە سووڕەی نیساءدا ئایەتی 

م بە پێـی دابەزیـن لە کە دە خوێندنەوەدا پێش کەوتووە، بەڵ  990شەو، لە سەر ئەساسی ئایەتی 

 شۆراوە. یئاخرە، ئەو حوکمە یەک ساڵەیە

جەریری تەبەری دەکرێ لەو بارەوە ئەویش بە نەقـڵ لە هومـام کـوڕی گۆیا پرسیار لە ئیبنی

ی بەقەرە، دە وەڵمی پرسیارەکەدا ئاوای فەرمـووە: لە 901یەحیا نەقڵ دەکا لە بابەت ئەو ئایەتی 

کرد ئەگەر ژنەکەی دە ماڵە مێردە یرد مردوو ئاوا بوو کە مێرد دەڕابردوودا یاسای عیددەی ژنی مێ

مردووەکەیدا دەماوە و نەدەۆڕیی، پاش چوار مانگ و دە شەوان، ئەوە تـا یەک سـاڵی ڕەبەق لە 

سەر خەرجی ماڵە مێردەکەی ڕایدەبوارد بە خەرجـی نەفەقەی جلـگ و جێوبـانەوە، پاشـان ئەو 

تەعین کـرد لە  ینیساء شۆراوە. بەشی ژنانی مێرد مردوو سووڕەی  11حوکم و یاسایە بە ئایەتی 

مـاوی مێـرد بـۆ ژن، ئەگەر ئەو ماڵی مێردی مردوو بەو شێوەیە: یەک هەشـتوم  لە مـاڵی بەجێ

مردووە حەوالدی بێ؛ دەنا یەک چوارم  ئەگەر مێردی مـردوو حەوالدی نەبـایە و عیـددەی ئەو 

 ژنەش چوار مانگ و دە شەوە.

ــایەتی . نەزەر لەو بــارەو 9 لە بــابەت عیــددەی یەک ســاڵ  901ە واتە لە بــارەی حــوکمی ئ

ــان ئەو حــوکمە  ــانی جمهــوور فەرمووی ــدا کە عولەمای ــردی مردووی مــانەوەی ژن دە مــاڵی مێ

انی ڕابردوون نەزەریـان ئـاوا داوە: کە سـر مەنسووخە، مجاهد و ابومسلم اصفهانی، کە لە موفە

نســوو، نیــیە کە ئــیامم فەخــرەدین ڕازیــش دە ی بەقەرە ســابیتە و مە901ئەو حــوکمی ئــایەتی 
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 تەفسیری خۆیدا هەر وای ئاماژە وەال کردووە کە ئەو حوکمە سابیتە.

مجاهد لە سەر نەزەری خۆی کە پێی وایە مەنسـوو، نیـیە و بەڵـکە سـابیتە دەڵـێ: بە پێـی 

ەتی کوتەی تەبەری عیددەی وەفاتی ژنی مێرد مردوو دوو ئایەتی لە سـەر دابەزیـوە یەکیـان ئـای

ی 901ی بەقەرەیە کە چوار مانگ و دە شـەوی دیـاری کـردووە، ئەوی دیکەشـیان ئـایەتی 990

بەقەرەیە کە بە پێی حوکمی ویش یەک ساڵە عیددەی ژنی مێـرد مـردوو. دەبـێ بڵێـین هەر دوو 

وکم سابینت و مەنسوو، نین، بەو دەلیلە: هەر یەک لەو دوو حوکمە لێک جیـاوازانە حـاڵەتی ح

 هەیە، ئەو بەو شێوەیە: تایبەتی خۆیان

. ئەگەر ئەو ژنە مێرد مـردوویە مبێنێـتەوە دە مـاڵە مێـردە مردۆکەیـدا، لە الی واریسـان و 1

وکاری مێردی مردوو، و کەڵک لە نەفەقە و خەرج و خـۆراکی وان بکـا، ڕاسـتە عیـددەی کەس

انی مـردووش یەک ساڵە، واتە تا یەک ساڵ نابێ و ناتوانێ مێردی دیکە بکاتەوە و هەروا واریسـ

 نابێ دەریکەن.

. ئەگەر ژنی مێرد نەماو نەیهەوێ دە ماڵی مێردی مردوویدا وەمێنێ، بەڵـێ ئەوە عیـددەی 9

 چوار مانگ و دە شەوە، واتە ئەو ماوە عیددەیە تێپەڕ نەکا ناتوانێ مێرد وەکا.

ئەوجار ابومسلم اصفهانی لە سەر نەزەری خـۆی ئەویـش وەک ئاغـای مجاهـد بەیانێـک 

ی بەقەرە ئاوایە: ئەوانەی دەمـرن و بـۆ 901و ڕایدەگەیێنێ، ئاوا: مانا و تەعبیری ئایەتی  دەردەکا

ژنەکانیــان بە شــێوەی وەســیەت نەفەقە و جێوبــان و بــاقی خەرج و مخــاریجی یەک ســاڵ بــۆ 

وکاریان، کەوایە ژنی مێردی مردوو دەتوانێ تـا یەک سـاڵی ژنەکانیان ڕادەسپێرنە واریس و کەس

ی مێردەکەی دە ماڵێدا وەمێنێ و مێرد نەکاتەوە. جا بە ناوی عیـددە و یـا بە نـاوی بە پێی وەسیەت

وەسیەتی مێردی. جا ئەگەر هات و ژنەکانیان ئاوڕیان وەسـەر وەسـیەتی مێردیـان نەداوە پـێش 

ئەوەی ماوەی ساڵەکە تەواو کەن بە وازی خۆیان ڕۆیشنت لە ماڵە مێردەکەیان، دەبـێ بە واجبـی 

ەوان عیددە بکێشن و بیبەنە سەر، ئەوکات واتە پاش تێپەڕ کردنـی ئەو مـاوە چوار مانگ و دە ش

چوار مانگ و دە شـەوە بـۆ مێـرد کردنەوەیـان مانیعێـک نـایەتە پێشـیان. بەو دەلـیلە وەسـیەتی 

مێردەکەی الزم االجرا نییە دێـرەدا چـونکە وەک ابومسـلم اصـفهانی ئامـاژەی وەال کـردووە دە 

نەفەقەی یەک ساڵە و مەسکەن بۆ ژنان وەسـیەت دەکـرا و ژنەکەش ەتی عەرەبیدا لزەمانی جەها

دەبایە بەو پێیە تا یەک ساڵی تەواو دەبوو عیددەی ڕابگرتایە و مێردی نەکردباوە، دێرەدایە خودای 

ی بەقەرەدا ئەو بەیانـاتەی خـودا ئەو دا بە یەک 990تەعاال بە ڕوونی بەیانی فەرمـوو دە ئـایەتی 
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دەتوانێ پاش چوار مانگ و دە شەوان کە تێپەڕ بوو بە ناوی عیـددە، بە  ساڵی ڕەد دەکاتەوە. ژنە

 901هەر کەس بــیهەوێ مێــرد بکــاتەوە. کەوایە دەتــوانین لە ســەر ئەو ئەساســە بڵێــین ئــایەتی 

نەشۆراوەتەوە، بەڵکە دەڵێـین: بـۆیە دابەزیـوە تـاکوو دە سـووڕەتێکدا کە مێـرد وەسـیەتی کـرد 

 و لە حاڵەتی ئیجباریدا وەالکەوێ بۆ حاڵەتی ئیختیاری.عیددەی یەک ساڵەی ژنی مێرد مرد

ژنی مێرد مردوو تا ئەو چوار مانگە و دە شەوەی عیددە تێـپەڕ دەکـا.  ییێئاوڕێک وەسەر ج

ئایا دەبێ لە ماڵی مێردەکەی ئەو ماوەیە بەرێتە سەرێ؟ یان هەر جێیەک بیهەوێ دەتـوانێ لەوێ 

 بێ؟

ەل کوتوویانە واجب نییە لە مـاڵی مێـردەکەی . حەنەفی و شافعی و ئەحمەد کوڕی حەنب1

ئەو ماوەیەی بەرێتە سەرێ، بەڵکە هەر جێیەکی وازی لێ بێ، دەتوانێ، مەگەر مـاڵە ئەو کەسـە 

 نەبێ کە بیهەوێ مێردی پێ بکاتەوە و مەشهوور بێ.

. مالکی دەڵـێ: شـوێنێکی کە مڵکـی مێـردەکەی بـێ و یـا ئیجـارەکراوی پـێش مردنـی 9

نیشتەجێ بوونی دەوێدا هەیە تاکوو عیـددەی بە سـەر دەچـێ، دەنـا هەر  مێردەکەی بێ، حەقی

شــوێنێک وازی لــێ بــێ بــۆ وی مەبــاحە. و هەروا ئــیامم مالــک دەفەرمــوێ مــوتعە بــۆ ژنــی 

دەگەڵ کراو پێویستە. بەڵم شـافعیەکان کوتوویـانە مـوتعە بـۆ هەر ژنێکـی دراوی جیامعتەڵق

 ، واجبە.دراو چ دخوولی پێ کرابێ چ نەکرابێتەڵق

 دراوچوار حاڵەتی ژنانی تەاڵق

 دراو چوار حاڵەتیان بۆ دانراوە:بە کورتی و بە کوردی ژنانی تەڵق

هەموو  ەبوون کرابێ و مارەشی دیاری کرابێ، ئەو دراو کە دەگەڵیان جووت. ژنانی تەڵق1

 مارەییەکەی هەیە.

راوە و تەڵق دەدرێن مێرد بە . ئەو ژنانەی جیامعیان دەگەڵ نەکراوە و مارەییان دیاری نەک9

 پێی توانا موتعەی لە سەرە بیداتێ.

دراوە نیـوەی . ئەو ژنانەنی مارەییـان دیـاری کـراوە و جیامعـی دەگەڵ نەکـراوە و تەڵق9

 ی بەقەرە.993مارەیی هەیە بە دەلیلی ئایەتی 

ئەوانە  . ئەو ژنانەی جیامعیان دەگەڵ کراوە و مارەییان دیـاری نەکـراوە و تەڵق دەدرێـن0

نج و بەرجەوەنـدێکی ســر ی نیساء. ئێرە جێـی 90مافی )مهر املثل(یان هەیە بە دەلیلی ئایەتی 

دەرخــواردی و  وەژیــرانە و ئینســاف و ئیامنــانەی دەوێ، چــونکە ســیغە ئەدێــرەدا دۆزیویــانەتە
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 عالەمێک دراوە.

 هاتبایە بەڵم خۆی ڕە پێش دا. 901ئەو باسە دەبایە لە سەر ئایەتی 

کە دووپـات کـردنەوە و تەئکیـد کردنـی حـوکمی  319دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی  ئەوجار 

موتعەی تێدا چاو دەکرێ کە نەختێک لەوە پێه ئەگەر لە بیرمان مابێ کومتان لە الیەن هەندێک 

ی ئەو قسەن ئاغایانی: سعید ر دراو واجبە، هەوادالە زانایانی قورئان موتعە بۆ هەر ژنێکی تەڵق

 یه دەکەنە دەلیل لە سەر قسەکەیان:319یە و زهری. و هەر ئەو ئایەتەی بن جبیر و ابوالعال
 241ئایەتی 

مُمتَِّقيَ ( 141) ا لََعَ ال ٌِ َحقا ُرو ِْ َمَتاٌع بِالمَمعم ُمَطلََّقا
 َولِلم

فەڕزە لە سەر ئەو پیاوانەی کە ژنەکانیان تەاڵق دەدەن بە پێی توانا پارە و پووڵێکیان پێ بدەن. 

 ر شانی پارێزکارانەئەئەوە ئەرکی سە

 دراوچاکە دەگە  ژنانی تەاڵق

 :241ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە لە سیامی ئایەتی 

ی 994کوتراوە دابەزینی ئەو ئایەتە دەبێ هۆیەکەی ئەوە بێ کە خـودای تەعـاال دە ئـایەتی 

ِِ قََد بەقەرەدا لە پێشەوە فەرمووی:  َ الُْموِس ََ ـا َوَمتُِعوُهنَّ  َ الُْمْقَِتِ قَْدرُُه َمتَاً، بِالَْمْعُروِف َحقا ََ رُُه َو
َ الُْمْحِسنَِّي  ََ  نەوایی کردنیا  پارڕ و پووڵێکیا  بادڕنێ، ئەگەر ژن ا  تەاڵو دا ، ئەوڕ دڕبێ بۆ دڵواتە

  ەەرکەس بە پێی دڕوڵەمەندی و ەەژاری خۆی، ئەوڕ ئەرکی سەر شانی چاکەکارانە.

 موتعە

کابرایەک کە ژنەکەی تەڵق دابوو بەو شێوەیەی ئەو  994کەڵک وەرگرتن لەو ئایەتە بە پێی 

ئایەتە ئیشارەی وەال کردووە، لە بابەت موتعەکەی دەیکوت: وازم لێ بێ دەیدەم، وازم لێ نەبـێ 

ــایەتی  ــاال ئەو ئ ــیەی، خــودای تەع ــەر ئەو وازوازی ــدەم. لە س ــی 901نای ــد، بەرهەم ی دابەزان

کە ئەو مـوتعەی بـدا بەو ژنـانەی بەو ر ئە یسـەر  هەر کەس پەرهیزکار بێ لە ئایەتەکەش ئەوەیە:

زانەکان وەک سعید بن جبیـر و ابوالعـالیە و زهـرا و شێوەیە تەڵق دەدرێن. بەشی زۆری قورئان

 شافعی نەزەریان وایە: هەر ژنێکی تەڵق درێ بەو شێوەیە کوترا دەبێ مەتاعی بدرێتێ.

دا دووپـاتە کـراوەتەوە وەک دە 901ۆ دێـرەدا واتە دە ئـایەتی ئەگەر کابرایەک بڵێ: مەتاع بـ

ــایەتی  ــایەتی 994ئ ــوترێ: دە ئ ــدا دەک ــوتراوە؟ لە وەڵم ــاع 994ی بەقەرەدا ک ــوکمی مەت دا ح

دا حوکمی مەتاع حوکمێکی عامە. یـا لە وەڵمـی 901حوکمێکی تایبەتی و خاسە، و دە ئایەتی 
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ەدا نەفەقەیە خۆ دیـارە کـاتێ 901یا مەتاع دەو ئایەتە کابرای پرسیارکەردا دەڵێین: مراد بەو موتعە 

 نەفەقە بە مەتاع هاتە گۆڕێ و خوێرنایەوە، ئەوە تیکرار نایەتە گۆڕێ، ئەو وڵمەش شایانرتە.

ئاخرین ئایەتی ئەحکامە دە سووڕەی بەقەرەدا بەیان کـرا ئەوجـار لە پـاش  901ئەو ئایەتی 

ە خودای تەعاال لە بـابەت خزمـایەتی و تێکۆشـانی تێپەڕ کردنی باس و بەیانی ئەو ئایەتانەی ک

وپێکی خزمایەتی و خاووخێزان کە کڵ و بنچینەی ژیانی دنیایەن، فەرمـوونی و ئیسالح و ڕێک

بە ئینسانی ڕاگەیاندن بە تێر و تەسەلی، ئەوجار خـودای بـانی سـەر دەیـهەوێ دەسـتوورات و 

اس بکا و بەیـانی بفەرمـوێ. ئەساسـی حوکمەکانی غەزا )بە زمانی عەرەبی واتە جهاد(مان بۆ ب

ادەش بۆ پارازتن و پارێزگاری لە بیر و باوەڕ و عەقیدە و ئاگاداری و دیفـاع لە ئـایین و هئەو جی

موقەددەسات و ئەمنیەت و کەڕامەتی ئینسانە چونکە ئەوە بێ گومانە پـارازتنی دیـن و ئـایین و 

اوی بە دیفـاع و جیهـاد هەیە. بـێ خاک و ئاو و وڵت و کەڕامەت و مافی ئینسـانی نیـازی تەو 

دیفاع و جیهاد هیچێک لەوانە ناپارێزرێن و دەستی خراپـی دوژمنانیـان لـێ قەتـُ نـاکرێ. جـا 

ئەدێرەدایە کە خودا بۆ ژیانێکی ئەمن و ئەمان و پـڕ لە کەڕامەت و عیـززەت و شـەڕەف، غەزای 

 دار و مافخۆران.درێژکەران و یاغی و زۆر دانا واتە دیفاع و بەربەرەکانی دەگەڵ دەس

جا پێش ئەوەی بنچینەی سەر ئایەتی جیهاد ئاگادارییەکی خودا لە سەر شوکر و سـپاس و 

ستایشی ئەو لە بابەت حاڵی کردمنان بە تێروتەسەلی لە سەر ئەحکاماتی بـاری کـۆمەڵیەتی و 

 دەخەینە بەر باس و لێکۆڵینەوە. 909خزمایەتی ئایەتی 
 242ئایەتی 

ِ ك( 242) ِقلُونَ كمم آیَاتِِه لََعلَّ ك اهّلُل لَ یُبَِيُ  كَذل  مم َتعم
بەوشێوەیە خودا ئایە و بەرنامەکانی خۆی بۆ ئێوە ڕوون دەکاتەوە، بەو هیوایەی ئەەڵ و هەست 

 و بی  و شعوورو بخەنە کەڕ و کار.

 ئاوڕدانەوەیەک و تێڕوانیتێک لەو بارەوە:

ــیاو  ــیم بە شــێوەیەکی وا ش ــانەی واتە خــودای خــاوەن حــیکمەت و حەک ــات و نیش ئای

ئەحکامەکانی خۆی بۆ ئێوە ئاشکرا و بەیان دەکا، کە هەموو کەڵک و بەهرە و ڕازەکانی خۆیـان 

دەگەڵ باس دەکا، و هەموو پەند و ئامۆژگارییەکانی کە ڕادەگەیێنـێ بـۆ ئێـوەی ئینسـان، ڕاز و 

ەکیمێکـی مەبەستەکانیشی دەگەڵ ڕادەنێ. کە وایە دەتواندرێ بکوترێ: خـودا حەکـیمە واتە ح

وایە کە بۆ هەر دەردێک دەوای تایبەتی دەردەکەی پێ دەدا و نیشان دەدا. جا کە وایە ئەی ئینسان 

ــیم  ــیم و عەل ــودای وا حەک ــانی خ ــیامنە دەگەڵ ئەحکامەک ــرانە و حەک الڕێ مەبە و مەڕۆ، ژی
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 وەجووڵێن و هەڵوێست بگرن.

تەعاال پاش هەنـدێک  خودای دەبێ ڕازی ئەوە بزاندرێ و بەرهەمی لێ وەرگیرێ کە بۆچی

وکەوت دەگەڵ خـاووخێزان و کـۆمەڵیەتی امەکانی خـۆی واتە شـێوەی هەڵـسکئەح باس لە

ئەوجار هات بە وردی بەسەرهاتی گەالنی ڕابوردوو بۆ گەالنی ئێستێ و داهاتوو بـاس دەکـا و 

نیشان دەدا. دیارە ئەوە دەبێ بە هێند بگیـردرێ چـونکە کـار و ئیشـەکانی خـودا سەرسـەری و 

بەراوەرد نین، بەڵکە هەموو سەر و بنـی شـتەکە لێـک دراوەتەوە جـا ڕاگەیێنـدراوە. تەماشـا ێب

ئاگادارییەکانی خودا، ڕاستەوخۆ پێت دەڵێ: ئەوە دوژمنتانە، ئەوە پێو دۆستە، ئەو شێوە ڕەفتارانە 

وکەوتە قازانجە بۆتان، واتە هەچـی پێتـان دەڵـێ: ڕاسـتەوخۆ و خەتەرە بۆتان، ئەو شێوە هەڵس

یَـا ئەنفال هاوارمان لێ دەکا و دەفەرموێ پـێامن:  90توێکڵە، جا هەر ئەوەشە کە بە ئایەتی بێ
نَّ اّللَّ ََيُـو

َ
يبُواْ ّلِلِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ،كم لَِما َُيِْييكْم َواْعلَُمواْ أ ِِ یَن آَمنُواْ اْستَ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ُل َبـّْيَ الَْمـرِْء أ

نَُّه إِ 
َ
واتە ئەی ئەوانەی ئیام  و باوڕڕی ا  بە خودا ەێناوڕ، ئەگەر خودا و ڕڕسووڵی  ُروَن ـَْطِْه ُِتَْش َوقَلِْبِه َوأ

خودا بانگیاا  کارد  )بە وڕساییەی ئاایەتی قورئاا ( باۆ ئایش و کاروبارێاک کە ئەو بانگەوازڕشا ا  باۆ 

ڕۆ ، بەبێ گوماا  بشازانن ئاگاداری و زیندوو بوونەوڕتا  دڕکا، وڕاڵمیا  بدڕنەوڕ و بە دڕنگیانەوڕ ب ن و ب

س لە نێوا  ئینسا  و دڵیا ، باێ گوماا  کۆباوونەوڕ و لێاک خڕباوونەوڕش ەەر لە الی پر خودا دڕبێ ە بەر

  ئەوڕ و بۆ الی ئەوڕ.

ئەو ئایەتە ئامۆژگارییە و هەمـوو ئامۆژگارییەکـانی دیـکەی خـودا ئامـاژەیە وەالی ئەوەی 

و ئێسـتێ و داهاتووشـی لە الیە و دەزانـێ،  خودایەکی کە بەسەرهاتی هەموو گەالنی ڕابـردوو

ئەوەشی زانیوە و دەزانێ کە زۆر لە موسوڵامنان تووشـی ئەو نەخۆشـی و نەدامەتیـانە دەبـن کە 

جوولەکەکان تووشی بوون و ئەو موسـوڵامنانەش ئەگەرکـوو لە خـۆ وریـا نەبـن، وەک ئەوان 

ساری و ئـاوڕ نەدانەوە وەالی ڕۆژێک دێ لە ئایین و دینەکەیان الدەدەن بە هۆی سەرەڕۆیی و ال 

دان و هەڵەنگوتن دێن و تێک بەردەبـن و دەکەونە قورئان و پێغەمبەر، بە نەزانی تووشی سەرسم

یەکــرت کوشــنت و بــڕین. جــا بــۆیە خــودای تەعــاال و حەکــیم لە هەر شــوێنەی بەســەرهات و 

ن، جـا سەرگورشتەیەک ڕادەنێ و دەگێڕێتەوە بـۆ وەی ئێـوەی موسـوڵامن دەرسـی لـێ وەرگـر 

ئەدێرەدا ئێستێ دوو بەسـەرهات و سەرگورشـتەی جوولەکەمـان بـۆ دەگێـڕێتەوە بە وەسـیلەی 

 بۆوەی دەرسیان لێ وەرگرین. 900و  909ئایەتەکانی 
 243ئایەتی 

ِْ َفَقـاَل لَُهـُم اهّلُل مُ ( 243) َمـوم
ٌٌ َحـَذَر الم لُو

ُ
ِیَن َخرَُجوام ِمن ِدیَارِِهمم َوُهمم أ لَمم تََر إَِى اَّلَّ

َ
وتُـوام ُثـمَّ أ
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ٍل لََعَ انلَّاِس  َياُهمم إِنَّ اهّللَّ ََّلُو فَضم حم
َ
  َولَـِكنَّ أ

َ
 ُرونَ كََثَ انلَّاِس الَ يَشم كأ

ئایا ورد نەبوویتەوە بە کاکی و دەن  و باپ و بەسەرهاتی ئەو کەسانەت پێ نەکەیشتووە کە 

ن، ئینجاا خاودا دە کاتێکدا هەزاران کەسیش باوون و لە ت سای ما دن لە زێادی خۆیاان هەاڵتا

کومان خاودا خێا  و بێا  و کااکەی زۆر فەرمووی ن ن، پاشانیش خودا زیندووی ک دنەوە، بێ

دادەڕژێتە سەر خەڵک، کەکی بەشی زۆریاش شاوک  و سپاسای خاودا و نیعمەتەکاانی خاودا 

 ناکەن.

 ترسان لە مەرگ

 :243تێڕوانین و ئاوڕدانەوە بە هەستەوە وەسەر سیامی ئایەتی 

سوڵامن و خاوەن باوەڕ! ئەرێ ئێوە هیچ ئاوڕ نادەنەوە وەالی ئەو کەسـانەی ئەی گەلی مو 

گوزەرانی خۆیان لەو خاکی پاکی بـاب گەرانەیان و خۆشکە لە ترسی مەرگ و نەمانی خوێڕی

و بــاپیر و کەســانیان هەڵتــن و دەرچــوون؟ و ئەو پەنــدە پێشــینەیان خســتە پشــت گوێیــان کە 

دانان انەیە دە ڕێگای دیفاع و پارازتنی نیشـتامن؛ بەڵم نیشـتامنکوتوویانە: سەردانان ئابڕوومەند

 هەم سەردانانە وهەم کەڕامەت و شەڕەف؟

ێ ئەی خاوەن باوەڕەکان! بۆ بەبێ کێشە و هەرا ئەو نیشـتامنەیان دایە دەسـتی دوژمنـی ر ئە

ـــێ ـــوون و ئەو  بەزە؟ دەگەڵب ـــان ب ـــاوەنی یەک لەش و گی ـــانە هەر خ ئەوەی ئەوان دوژمن

ــوڵام ــوون و موس ــیش ب ــوون! دەگەڵ ئەوەی ئەوان کەم ــان ب ــاوەنی لەش و گی نانەش هەر خ

لُـوٌف َحـَذَر الَْمـوِْت موسوڵامنەکانیش زۆر! وەک خودا دەفەرمـوێ: 
ُ
واتە ئەو خـاک و  َوُهـْم أ

نیشتامن چۆڵکەرانە هەزاران کەس بـوون و دەیـانتوانی زۆر بە چـاکی بەرهەڵسـتی دوژمنانیـان 

نی خۆیان بکردایە. بەڵم ئەوە زۆر ڕوون و ئاشکرایە و حاشا هەڵنەگرە بوێسنت و وریایی نیشتام

ڕا دیارە کە بەبێ تەقە و ڕەقە وڵتیان دایە دەس دوژمن و نامەردیان بۆ خۆیـان و لە هەموو کەس

َحـَذَر تاپۆ کرد، ئی ترسان لە کوشنت بـوو، وەک خـودای ئاگـا بە هەسـتی دڵن دەفەرمـوێ: 
بردبووە خەیـاڵ و مێشـکی خۆیـانەوە ئەگەر بە گـژ دوژمنیانـدا هاتبـانەوە و واتە وایان  الَْموِْت 

دیفاعیان لە خۆ و کەڕامەت و مافی خۆیـان بکـردایە دەکـوژران. جـا ئەو کـردەوە نامرۆیـانە و 

ناکەسانە دەبێ هەموو کەس بە دەرسی وەربگرێ و نەیهاوێتە پشت خەیاڵەوە و نەیخـاتە پشـت 

ری دینە: )دیفاع لە نامووس و کەڕامەت و نیشتامن( ڕوکنێکە گوێ. چونکە ئەو دەستوور و ئەم

لە دین و ئیامن. عەکسەکەشی: واتە کەڕامەت فرۆشنت و وڵت بەرەڵـاڵ کـردن و خـۆ خـوێڕی 
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 ئیامنییە.کردن نیشانەی بێ

 چۆ  کردنی نیشتامن خوێڕیانەیە

نەتەوەیەک دەتواندرێ بکوترێ دەستووری خودایە لە دنیای تەکلیف و ژیانـدا هەر هـۆز و 

ەوەستێ، ئەپارێزێ و دە بەرابەر دوژمنانی داگیرکەری وڵتی شێرانە و ڕۆڵنە ڕائنیشتامنی خۆی 

بە ناپیاوانە وڵت بدۆڕێنێ و بە پارە و بەرات دەست دانەوێنێ لە پارازتنی وڵتی، ئەوە ئەو نەک 

یچی نیـیە و ، هواتە گەلی ژێردەست کەسە مردووە و زیندوو نییە، چونکە گەلی بێ سەربەست

هیچی ئی خۆ نییە، نە خاک و نیشتامن و نە نـامووس و گیـانی، نە مـان و نە نەمـانی، چـونکە 

وەڕی خۆی بە هەموو شـتێکەوە فرۆشـتووە بە دوژمـن. جـا بـۆیە خـودای ئاگـا بە نـیەت و بـا

چـوونی پێیـان دەڵـێ بەو کەسـانەی لە ترسـی مـردن و لە دەس دەروونەوە دێرەدا بەبێ ویسـت

 ی، دیفاع ناکەن و بەرەنگاری دوژمن نابن.خۆشگوزەران

 ْ واتە خودای حەکیم پێی کوتـوون جـا کە وایە مبـرن تـاکوو دوژمـن  َفَقاَل لَُهُم اّللُّ ُموتُوا

گرێ، خوێنتان مبژێ و هێزتان دە بەردا نەهێڵێ و نـاو دا س بە سەر ماڵ و مڵک و نامووستاندە

ێ و بشواتەوە، کەسی ئاوا بێ ناو و نیشان و و نیشانتان دە سەفحەی دنیای بەشەریەتدا وەکووژ 

 بێ فەرهەنگ، مردوویە بێ گومانە.

ئەمام با ئەوەش وەبیر بێنینەوە کە دە نـاو هەر هـۆز و نەتەوەیەکـدا کەڵەپیـاوان و مرۆیـانی 

وگۆڵی ڕۆژی مەیدان هەن و نامرن و هەدا نادەن و سەر بـۆ خـودا بەهەست و بەویقار و گورج

نن، جا ئەو کەڵەپیاوانە کاتێ کە دیتیان وڵتی وا کەوتۆتە دەس دوژمـن و نەبێ بۆ کەس دانانەوێ

داگیـری کــردووە و هەروا وردەوردە خەریکــی تــاپۆکردنی فەرهەنــگ و نــامووس و کەڕامەتــی 

گەلەکەیەتی، وەک شێرێکی تووڕە و قەڵس بێچووخوراو لە النەی دەردەپەڕێ و شاڵوان دێنـێ 

هەموو الوە وێدەپڕژێ و تێدەکۆشێ کە هەستەی ئینسـانیەت  و ڕاماڵن دەبا و هێرشان دەکا، لە

و مافی ئینسانی کە تاوێستا مردووە و گنخاندوویانە لە ناو دڵی گەلەکەیدا وەیژێنێ و زینـدووی 

بیـر و کدڵ و یەکاتەوە، بە تەواوی هەستیەوە بێ باک و بـێ ترسـانە تێدەکۆشـێ گەلێـک یەک

ئەو مـرۆ شـێرەپیاوانە بە هەسـتی پاکیـان و بە نیەتـی ئامانج وێکخا و ڕێکخا. سـەرئەنجام یەک

ڕاست و دروستیان، گەل دەکەنە یەکپارچە و زیندووی دەکاتەوە، وردەوردە پشتی دوژمنیان پـێ 

دێنەوە مەیدانی بـوون  هەڵدەگرێ. بە ناوی گەلێکی زیندووچۆڵ دەکا و دەستیان پێ لە دوژمن 

اتە ئەو قۆناغە پێی بکـوترێ: گبا بڵێین تا گەل دە و دنیاش ئیقراریان بە بوون دەکا. دیارە ئەوەش
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هەیە و زیندوویە و نەمردووە و نامرێ، هەزاران هەزار قوربانی و خوێن ڕژتنی دە پێنـاودا دەبـێ 

 وەک ئەوڕۆی نەتەوەی کورد. بدرێ و بڕژێ.

ُثـمَّ جا ئەدێرەدایە کە خودای تەعاال بە عینوانی مزگێنی و دەرس لێ وەرگرتن دەفەرموێ: 
 
َ
َ اَلَّاِس أ ََ و فَْضل     َولَـِكنَّ ْحيَاُهْم إِنَّ اّللَّ ََّلُ

َ
واتە پاشـانیش زینـدووی  ُروَن كََثَ اَلَّاِس ََل يَْشـكأ

کردنەوە، بێ گومان خودا خێر و بێر و چاکەی زیادە دەڕێژێت بە سەر خەڵکیدا، کەچی زۆربەی 

 خەڵکیش سوپاسی خودا ناکەن.

کی دوور و درێژ ئەو گەلی وا مردوو دە ژێـر ڕکێـف و یانی خودای خاوەن بەزە چەن ساڵێ

ــێ ــی زۆردار و ب ــمەی دوژمن ــاتوو و چەک ــاوانی لێه ــابوونەوە، خــودا بە وەســیلەی پی بەزەدا م

هەڵکەوتەی دەوران هێنـانیەوە گیـان و ژیـانی ئینسـانانە، بەو شـێوەیە دنیـا ددانـی نەتەوەیـی و 

خـاک و وڵتـی سـەربەخۆ. ئەو جەریـان و  ی پێدا دێنان و دەبوونەوە خاوەنی ئاو وتزیندووییا

کارەساتانەش ئەوەمان پێ دەڵێن و فێرمان دەکەن: هەموو شتێک بە پێی دابی خودا تاکوو تین و 

ــاتری  ــارەوە زی ــک لەو ب ــاکەوێ، و هەر نەتەوە و گەلێ ــاتەقێتەوە و وەخــۆ ن ــاتێ، ن ئێشــی نەگ

، هەروەک دەسـتی خۆییچەرمەسەرە دیبێ، وشیارتر و ژیرانەتر تێدەکۆشـێ ڕزگـاری و سـەربە

و فَْضل  خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم ئاماژەی وەال فەرمووە بە وەسیلەی ئایەتی  إِنَّ اّللَّ ََّلُ
َ اَلَّاِس  ََ  واتە خودای مەزن خاوەنی چاکە و هیدایەت و بەخششـە بە سـەر ئینسـانەوە کە وا

پەڕیـن بەرەو ڕزگـاری و ئیش و چەوسانەوەی دەورانی بـۆ کـردونە مـایەی وەخەبەر هـاتن و ڕا

حـورمەتی دوژمـن ڕازیـیە و هەر سـەر سەربەخۆیی، ئەمام زۆر هەن کە بە هەموو زەجـر و بێ

دادەخا و وەخەبەر نایە و ڕاناپەڕێ و سپاسی خـودا بکـا وەک خـودا ئیشـاڕەیان وەال دەکـا بەو 

ــایەتە  ـــِكنَّ ئ   َولَ
َ
ــأ ــك ــاِس ََل يَْش ــا لە ســەر واتە زۆر کەس سپاســی خــود ُروَن كََثَ اَلَّ ا ناک

نیعمەتەکانی خودا و دەکاریان ناکا و ناهێنێ. وەک ئەقڵ و هەسـت و کەڕامەت، .واتە هەزاران 

 پەتێن و پێدادانی بە سەر بێ لە ویژدانی ناگەڕێ لێی وەخۆ کەوێ.پەت

لَْم تََر لە لەفزی  909بە زاهیری شێوەی ئایەتی 
َ
وا دەردەکەوێ کە خـودای تەعـاال ڕووی  أ

ر بێ، بەڵم دە واقیعدا خودا دەگەڵ پێغەمبەر و ئۆمەتی بێ، وەک زۆر شوێن هەیە لە دە پێغەمبە

ی 1قورئاندا ئاوا کە ڕووی خیتابی دە پێغەمبەر بێ و مرادیش عـالەم بـێ، بـۆ منـوونە: ئـایەتی 

َها اَلَِِّبُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِساءسووڕەی تەڵق:  يُّ
َ
 .... یَا أ
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ِیَن َخرَُجوام ِمن ِدیَارِِهمم یەتی چەند ڕیوایەت لە سەر ئا  إَِى اَّلَّ

یَن َخرَُجواْ ِمن ِدیَارِِهمْ ئەو ئایەتی  ِ  چەن ڕیوایەتێکی لێ چاو دەکرێ: إَِل اَّلَّ

. یەک لەو ڕیوایەتانە ئەوەیە: ئەو جەریان و کارەساتە واتە هەڵتن و ڕۆیشـتنی ئەو قەومە 1

ا عالەمی دێیەک بە ناوی داوردان کە لە یەک فەرسـەخی ائیلیاندا بووە، گۆیسـر ئیدە زەمانی بەنی

شـامی بـوون کە ئەو دێـیە دەردی « اذرعـات»»دا بـووە، و یـا خەڵکـی شـاری «واسطە»شاری 

تاعوونی تێدا بووە کە لە ترسی ئەو دەردی تاعوونە خەڵکەکەی هەڵتـوون، دە حاڵێکـدا کە ئەو 

کەچـی دەو هەڵتـنەدا ڕووبەڕووی خەڵکە دەیانکوت هەڵدێن بـۆ وڵتێـک مردنـی تێـدا نەبـێ 

دوژمنێک هاتن کە هەموویان لە ناو بردن. یا دەڵێن ئاوایە کارەساتەکە: تەواو خەڵکەکە لەو شارە 

هەڵنەهاتن، هەندێکیان هەڵتن و هەندێکیان مـانەوە دە نـاو شـاردا. ئەوانەی دە نـاو شـارەکەدا 

بە دەم نەخۆشـیەکەوە بـوون. پـاش  مانەوە هەندێکیان مردن و هەندێکیشیان مـانەوە، بەڵم هەر

الچوونی تاعوون ئەوانەی هەڵتبوون خەبەری نەمانی تاعوونیـان کە پـێ زانیبـوو هـاتنەوە بـۆ 

شارەکە و ئەوانەی وا لەوێش مابوون و نەمردبوون پێکەوە کەوتنە باسی ئەوەی: ئەوانەی لە نـاو 

ی مـابوونەوە کوتیـان بە شار مابوون کە هەندێکیان لە نـاو چـوون و هەندێکیشـیان بە نەخۆشـ

وانەی وا هەڵتبوون ئەگەر ئێمەش وەک وە هەڵتباین لە دەس ئەو تـاعوونە نەجامتـان دەبـوو، 

قەرار بێ ئەو کەڕەتەی تاعوون بێت، ئێمەش وەک خەڵکەکە هەڵدێین، کەچی دووبارە هـاتنەوە 

ەڵتـووە سـی ناو شارەکە و هەموویان هەڵتن کە بە پێی هەنـدێک لە ڕاویـان ئەو جەمـاعەتە ه

هەزار نەفەر بــووە. و دەو مــاجەرای هەڵتنەیانــدا کە دەکەونە چــۆڵ و بیابــانەوە فرشــتەیەک لە 

نهێنیدا و فرشتەیەکی دیکەش هەر لە غەیبەوە هەر دوو فرشتە لەو الیان هەرایان ئاوا لێ دەکەن: 

پــاش  هەمووتــان مبــرن، بەو هەرایە دەمــرن هەموویــان و لەشــیان دادەڕزێنــێ و تەواو دەبــن.

زەمانێک پێغەمبەرێک بەوێدا ڕادەبرێت و چاویـان دەکـا، گۆیـا ئەو پێغەمـبەرەش نـاوی مودەت

ائیل دەبـێ. کـاتێ ئەوانەی ئـاوا بە ڕزیـوی و سـر ئیحزقیل دەبێ کە یەکێک لە پێغەمبەرانی بەنی

داتوڵوی دی کەوتە فکر و هەستەوە: خودایە ئەوانە بە چ دەردێک ئاوایان لێ بە سەر هـاتووە؟ 

خودای تەعاال ئیلهامی دا بەو پێغەمبەرە ئایا دەتهەوێ حاڵی بی لە حاڵیان و دەتـهەوێ بشـزانی 

چۆنیان زیندوو دەکەمەوە؟ پێغەمبەرەکە کوتی بەڵێ خودایە دەمهەوێ بزانم. خودا فەرمـووی بە 

پێغەمبەرەکە دەی بڵێ: ئەی ئێسکەکان بە ئەمری خودا لێک وەکـۆ بـن. بەو هەرایە ئێسـکەکانی 

وەکۆ بوون. دووبارە خودا ئیلهامی دا بە پێغەمبەرەکە: دەی ئەوجاریش هەرا کە و بڵێ ئەی لێک 
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ئێسکەکان گۆشت و خوێن وەخۆ کەن و دەخۆ کەن. ئێسکەکان ئەوەشیان ئەنجـام دا. دووبـارە 

خودا دەستووری دا بە پێغەمبەرەکە، ئەوجـارەش بڵـێ ئەی ئێسـک و گۆشـت هەسـنت و قسـە 

)ُسبحانََک ربَّنا و ِبَحمـِدَک ال الـَه دا ەدەیانکوت دەو حاڵەتە هەستانەی بکەن. ئەوجار هەستان و

 . االّ أنَت(

 زانان و مێژووزانان بوو.ئەوە تا ئێرە نەزەری هەندێک لە قورئان

ائیل لەشکری خۆی سـر ئیعەباس دەڵێ: گۆیا پادشایەک لە پادشایانی هۆزی بەنی. ئیبنی3

ەشکرەکەش بە پێچەوانەی پادشا ناچنە سەر و نەهی دەکەن دەخا. لبۆ شەڕ وەگەڕ دەخا و وەڕێ

لە چوون بۆ شەڕی ئەو وڵتەی شا دەستووریان پێ دەدا. دەڵـێن چـونکە نەخۆشـی تـاعوون و 

وەبای تێدا ئەو وڵتە، واتە تـاکوو ئەو تـاعوونە لەوێ بـێ نـاچین. بە ئەمـری بـاری تەعـال ئەو 

ک دەمێنـــنەوە. پاشـــان کە خەبەر بە لەشـــکرە لەوێ دەمـــرن و چەن مـــاوەیەک لەوێ بە کەال 

مەرگە عاجایبە و لەناکاوە بە دەستەجەمعی، دێن  وائیلیەکان دەگا و ئەوانیه دەزانن بەسـر ئیبەنی

نێژن. دادەمێـنن و بۆ وەی بیاننێژن. کاتێ دێنە الیان لە بەر بۆنیـان عـاجز دەبـن و نـاتوانن بیـان

ەی تـا بۆنەکەیـان هەوا و بـا بیبـا و الچـێ. ڕادەمێنن لە کاری خودا واق دەمێنن دەوێس  بـۆ و 

نێژن، کەچی بە ئەمری باری پاش هەشت نۆ دە ڕۆژان زیندوو دەبنەوە و بەرەو پاشان بێنەوە بیان

ی نەزەرن لـ( ئەوانەی ئەهئیامم رەخ:ی ڕازیلەو قەومەی گۆیا ئێستاش هەر هەن و ماون. )دێن یەک 

ی بە شـوێندا 311ایەتی هەوەڵ بەو دەلیلە کە ئـایەتی زانان بەو ڕیوایەتە ڕازیرتن تا ڕیو لە قورئان

 دێ.

لُـوٌف َحـَذَر الَْمـوِْت . ڕیوایەتی سێ لە سەر ئایەتی 2
ُ
یَن َخرَُجواْ ِمن ِدیَارِِهْم َوُهـْم أ ِ : إَِل اَّلَّ

ائیل قەومەکەی بـۆ الی شـەڕ دەعـوەت دەکـرد و ســر ئیحزقیل کە یەکێک لە پێغەمبەرانی بەنی

ام قەومەکەی قسـەکەیان پەسـند نەدەکـرد ولێیـان وەرنەدەگـرت، چـونکە تەشویق دەکردن. ئەم

دەترسان لەوەی دە شەڕدا بکوژرێن و مبرن. خـودای تەعـاالش لە سـەر ئەساسـی حیکمەتـی 

خۆی مەرگی بە گژدا کردن و مردن. ئەوانەی کە وێستا مەرگ وەبەر خـۆی نەدابـوون لە ترسـی 

هەڵتن لە ماڵ و وڵتی خۆیان بەرەو وڵتی بێ تـرس  بابێتێ و بیانئەوەی کە مەرگ نەبادا دایان

ەریانەی چاو کرد و دیتی، پەژارە و جائیل کە ئەو حاڵ و سـر ئیڕایانکرد. حزقیل پێغەمبەری بەنی

ماتەمێک دایگرت و ڕووی کردە بارەگای پەروەردگار و کوتی: ئەی خوای یەعقووو پێغەبەر و 

ونـاهی بەنـدەکانی خـۆت دەبینـی و دەزانـی، ئەی خودای مووسا پێغەمبەر! خۆت تـاوان و گ
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کارێکی وا بکە ئەوانە گیانیان بێتەوە بەر تاکوو تەوانای تۆ بە چاوی خۆیان چاو کەن و لە دایـرە 

و جوغزی ئیتاعەی تۆ نەچنە دەرێ. دیارە خودای زانـا و دانـا بە نیەتـی ئینسـان دوعـا و نـزای 

 ان. حزقیل  پێغەمبەری وەرگرت و گیانی هاویشتەوە بەری

ئەوەش ڕیوایەتی سێ بوو. ئەگەر دەشتەوێ لەو بارەوە زۆرتر تێوەچی و بزانـی، تەفسـیری 

 کەبیری ئیامم فەخری ڕازی بگرە و بەری مەدە.

ــی» ــێکە لە قورئان« قرطب ــان و موفەیەک ـــر زان ــووڵیەتی: س ــان، ئەوەی نەزەرە و قب ی قورئ

اس نەق ی کردووە کە هۆی هەڵتنی عەبدروسترتین و نیزیکرتین قەول لە ڕاستی ئەوەیە کە ئیبنی

ئەو قەمە لە خاک و وڵتی خۆیان نەخۆشی تاعوون بووە و پاش مردنی بەکۆمەڵیـان و زینـدوو 

بوونەوەیان بە ئەمر و فەرمانی باری داوا و پـاڕانەوەی یەکێـک لە پێغەمـبەران بـووە بـۆ خـاتری 

 موو شتێکدا زاڵە و تەوانایە.ئەوەی ڕێی ئیتاعەی خودا بگرنە بەر و تێبگەن کە خودا بە سەر هە

 نەخۆشی تاعوون

وەقاس دەگێـڕنەوە کە یارانی حەدیس لە زاری عامری کوڕی سەعدی کوڕی ئەبی :تاعوون

لە ئوسامەی کوڕی زەیدی بیسـتووە کە پێغەمـبەر لە مەڕ مەسـەلەی تـاعوون ئـاوای فەرمـووە: 

 تاعوون عەزابێکی سەختە کە هەندێک لە ئۆمەتانی پێ عەزاو دەدرێن.

: گۆیـا عـومەر و ئەسـحابی پێغەمـبەر لە سـەر ئەساسـی ئەو حەزرەتی عـومەر و تـاعوون

کە « غسـر »حەدیسەیان عەمەل کردووە لە بابەت تاعوونەوە، لە کاتی گەڕانەوەی عومەر لە دێی 

 مەنزڵی دەگەڵ شاری مەدینە فاسیلەیە. 92دێیەکە دە دۆڵی تەبووکدایە لە سەر ڕێگای شام کە 

مەر کاتێ بە نیەتی دە هاوار وەچوونی یارانی شەڕکەری ئیسالم دەیهەوێ گۆیا حەزرەتی عو 

ە لەوێ دەگاتە کاروانچییـان «غسـر »بەرەو شام بڕوا و ڕۆی، تاکوو گەیشتە ئەو دێیەی کە ناوی 

کە لە وڵتی شام دەگەڕانەوە. لێیان پرسیار دەکا کە حاڵ و ئەحواڵ و هەواڵی وڵتی شام چـۆنە 

ئاوا وڵمی حەزرەتی عومەر دەدەنەوە: بۆ مەگەر ئەتۆ دەتهەوێ بچی بـۆ و چۆن نییە؟ ئەوانیه 

شام؟ ئەویه دەفەرموێ: بەڵێ. کاروانچییانیه عەرزی دەکەن: وڵتی شـام ئەوڕۆ بـۆ چـوون 

نابێ چونکە نەخۆشی تـاعوونی تێـدایە. ئەدەوەیـدا کە کـاروانەکە دەڕوا حەزرەتـی عـومەریه 

ــا ــاواڵنی کە ی ــژ دەگەڵ ه ــتە ڕاوێ ــەرەنجامی دەکەوێ ــوون، س ــار ب ــاجرین و ئەنس رانی موه

ڕاوێژکارییەکەیان ئەسحاو نەیانتوانی بەخۆیـان بە هـیچ الیەک لەو دوو الیـانە سـاغ بـنەوە یـا 

چوون یا گەڕانەوە. حەزرەتی عومەریه ئەو حەدیسـەی پێغەمـبەری دە زەینـدا بـوو لە بـابەت 
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ێک لە ئۆمەتانی پێ عەزاو دەدرێن. تاعوونەوە کە پێغەمبەر فەرموویەتی: تاعوون عەزابێکە بەعز

جا لە سەر ئەساسی ئەوەی کە عومەر باوڕەی تەواوی بە فەرموودەکانی پێغەمبەر بوو ڕێگای بە 

خۆی نەدا کە بە سەر فەرموودەی پێغەمبەردا بـاز بـدا و بـڕوا. ڕووی کـردە یـارانی و فەرمـووی 

ابوعبیـدە بـن »عومەر. ئەدەو کاتەدا باوەگەڕێین، دیارە گەڕانەوە لە سەر ئەو نیەتە و پەیڕەوی لە 

ڕووی کردە حەزرەتی عومەر و پێی گوت: ئایا دەکرێ لە بەر قەزای خودا هەڵتن؟ ئەوە « جراح

ئەتۆ لە بەر قەزای خودا هەڵدێی. عومەر لە وەڵمدا فەرمووی: خۆزگە لە باتی تـۆ یەکـی دیـکە 

ی خودا دەڕۆین و الدەدەین بۆ الی ئەباعوبەیدە، ئێمە لە بەر قەزا یئەو قسەی بکردایە! بەڵێ ئە

بوون. ئەباعوبەیـدە قەزای خودا. عومەر ڕووی کردە ئەباعوبەیدە و میسالێکی داهێنایە بۆ حاڵی

کوتی: ئایا ئەتۆ ئەگەر دەستە وشرتێکت پێ بـێ و بـگەیە دۆڵێکـی، دەو دۆڵەشـدا دوو شـوێن 

یشـیان قـاقڕ و بـێ ئـاو و هەبن یەکێکیان ئاو و باغ و مێرگ و مێرغوزار و خـۆش بـێ، و یەکێک

لەوەڕ بێ، ئەگەر ئەتۆ وشرتەکانت دەو الیەی کەی کە خۆش و دڵگرو ولەوەڕدارە، ئەوە هەڵتنە 

لە بەر قەزای خودا؟ و هەروا ئەگەر وشرتەکانت دەو الیەی کەی کە قـاقڕ و بـێ ئـاو و لەوەڕە، 

کوڕی عەوف هـات ئەوەش مەگەر بە قەزای خودا نەچوونە؟ جا ئەدەوەیدا بوو عەبدوڕەحامنی 

ەت تاعوونەوە چـی بو کوتی بە عومەر و یارانی هەواڵی عومەر ئەمن لە پێغەمبەرم بیستووە لە با

فەرمووە، فەرموویەتی ئەگەر هات و خەبەرتان پێ گەیـی لە هەر وڵتێـک نەخۆشـی تـاعوونی 

وێنەی فەرموویەتی: ئەگەر ئەو مەکـان و شـ پێغەمبەرتێدا، بۆ الی ئەو وڵتە مەچن. دووبارە 

کە تێیدای و نیشتەجێی لێی، تاعوونی تـێکەوت لەوێ هەڵـمەیە و وەمێـنە. ئەدێـرەدا حەزرەتـی 

عومەر بە ڕوویەکی گەش و خۆشەوە ستایه و سەنای خودای کرد و سژدەی شـوکری بـرد کە 

 کـردنەبووە. و سساسی عەبدوڕەحامنی کوڕی عەوفیشی  پێغەمبەرهەڵوێستەکەی پێچەوانەی 

حەزرەتی ڕەسـوولە. بەرهەمـی هەڵوێسـتی عـومەر ئی اداری فەرموودەکانی لە سەر ئەوەی ئاگ

لە بەر ئەوەی خودا تەقدیری کردبێ، نابێ و ناکرێ. ئەمام خودای تەعاال  تندەبێ ئەوەبێ: هەڵ 

جێـی لە بۆیە ئینسانی بە چەکی ئەق  و شـعوور و تەجـرەبە و بەراوەرد موسـەللەح کـردووە کە 

لە ڕاسـت شـەڕ و بەڵ و کێشـە دەتـوانی تـا ئەو جێگـایەی بـڕ تی پێ وەکەی. واتە سخۆیدا دە

دەکەی الدەی و ئیلال دەبێ خاوەنی باوەڕ و ئیامن ئاوا بزانێ هەچی خودا ئیرادە و حەز کا خـۆ 

ناکرێ. ئەوەش حەزرەتی عومەر و تاعوون. بـۆ زێـدە زانـین: تەفسـیری  یلە بەرالدان و هەڵتن

 مونیر و کەبیر.
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خزمایەتییــان هەیە و لێــک  312کە دەگەڵ ئــایەتی  311ت ئــایەتی ئەوجــار دەچیــنە خــزمە

 دەوەشێنەوە:
 244ئایەتی 

نَّ اهّللَّ َسِميٌ  َعلِيمٌ ( 144)
َ
لَُموام أ  َوقَاتِلُوام ِِف َسبِيِل اهّلِل وَاعم

 لە ڕێی خودادا بجەنگن و شەڕ بکەن، و کاک بشزانن کە خودا بیسەر و زانایە

 شەڕ لە ڕێگای خودادا

 ی بەقەرە:244سەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە لە سیامی ئایەتی ئاوڕ وە

دا ئامـاژەی 909لە سەر ئەساسی ئاوڕدانەوە وەسەر بەسەرهاتی هەڵتوانێکی کە دە ئـایەتی 

 ەدا هەست پێ دەکرێن و دێنە بەرچاو:900وەال کرا، دوو نەزەر دەو ئایەتە 

تەعـاال کە بە وەسـیلەی ئەو و ئەمرەی باری . یەک لەو دوو نەزەرانە ئەوەیە: ئەو دەستوور1

ڕایدەگەیێنێ و ئەمری شەڕ کردن دەدا دەگەڵ ئەو کەسانەیەتی کە بە هۆی نەخۆشـی  900ئایەتە 

تاعوون مردن و پاشان زیندوو بوونەوە. واتە لە هەوەڵەوە لە ترسی تاعوون ڕایانکرد و هەڵتن و 

هەروا بە حیکمەتـی بـاری دووبـارە زینـدوو وڵتیان چۆڵ کرد و پاشان بە ئەمری باری مردن و 

بوونەوە. جا ئەوجار خودا پاش زیندوو کردنەوەیان دەسـتووری شـەڕ کـردن و دیفـاع لە ئـاو و 

سـەر بـۆیە یەکسـەرە دە مەرگ و نـابوودی خاکی وڵتی خۆیان پێ دەدا. دیارە کە خودای بانی

لە موقەدەسـات و کەڕامەتـی کێشان چونکە هەڵتنیان لە ترسی مەرگ بە سەر مـانەوە و دیفـاع 

ئینسانیان تەرجیح دا و پەسەندیان کرد، جـا بـۆیە خـوداش ئەوەی ئەوان لە بەری هەڵـدەهاتن، 

 وەک مەرگ بێ تووشی هێنان و لە ناوی بردن. 

 نەمان چاترە لە مان!

ئەئەوە دەرسە ئەوە بە عالەم دەڵێ: هەرکەس مانی بە حیزیگەری تەرجیح دا بە سەر نەمان و 

 شەڕافەمتەندانە ئەوەی سزایە کە بە خوێڕی بڕوا و سەر بنێتەوە. مردن بە

دەربڕاون ئەوەیە: جمهووری  900. نەزەری دووهەم لەو دوو نەزەرانەی کە لە سەر ئایەتی 9

تەفتیشکەران ئاوایان بڕیار داوە کە ئەو ئایەتە سەربەخۆیە و دەسـتووراتێکی عـامەیە بـۆ تەواوی 

لێرە بە دواشدا دێن ئەمر بە جیهادە واتە ئەمرە لە الی خوداوە بۆ خاوەن باوەڕانی حازر و ئەوەی 

درێـژکەر بـۆ مڵـک و مـاڵ و خـاک و وەی هەچی ئینسانە دە بەرابەر دوژمنـانی زۆردار و دەس

وڵت و نامووس و کەڕامەتی ئینسانی، دەبێ بەربەرەکانی و دیفاع و ڕاپەڕین لە خۆ نیشان دەن، 
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ن لە بەر دوژمن لە ترسـی ئەوەی گیانـت لـێ دەسـتێندرێ و سەرنەوی نەکەن و دەس دانەنەوێن

گوزەرانت لێ دەشێوێ و تێکدەچێ چونکە هەر کەسێک ژیانی شەڕافەمتەندانە دە پێناو ژیـانی 

بە نامەردانە دەمرێ و نـاوی دەڕوا. ئەگەر بە پەست و چاوشۆڕانە بنێ، بە سەرشۆڕ و بە ناپیاو و 

سووڕەی ئەحزاب بکـرێ ئەگەر ئینسـافانە قەزاوەت ی 14وردی و بەرجەوەندانە سەیری ئایەتی 

 بکرێ و لە خۆ گۆڕان وەال بندرێ ئەوە دەردەکەوێ کە ئاماژەن وە ال کرد:

ِو الَْقتِْل َوإًِذا َلَّ ُتَمتَُّعوَن إَِلَّ قَِليًل ( 76) احزا:
َ
 قُل لَّن یَنَفَعكُم الِْفَراُر إِن فََرْرتُم ِمَن الَْموِْت أ

لە مرد  و یا لە بەر کوژرا ، ەەاڵتن ەیر سوودێک ا  پێ ناگەیەنێت لەو حاڵەشدا  بڵێ: ئەگەر ەەڵبێن

 بەەرڕی ژیان ا  پێ نادرێ کەمێک نەبێ.

ئەو ئایەتە ئەگەر بە هەلالجی ویـژدان و ئەقـڵ و شـعووری غیـرەمتەدانە وەپشـکێندرێ و 

یی بە خۆ بـێ هەلالجی کرێ، چی لێ بەرهەم دێ بەغەیرەز ئەوە کە دەبێ ئینسان ئەودەمەی شا

کە ئینسانە و خەلـیفەی خـودایە، دە بەرابەری دوژمنـانی خـودا و ئینسـاندا سـەر نەوی نەکـا و 

دەست دانەنوێنێ لە ترسی ئەوەی دەمکوژن و یا دەمرم. بەڵکە دەبێ ئەو گیانە عەزیز و شـیرنەی 

یەت بێ، با دە پێناو گیانی عەزیزتر و شیرنرتیدا دانێ، وەک ئازادی و سەربەخۆیی و مافی ئینسان

 مبرێ بە عیززەتەوە، بەڵم نەژی بەبێ عیززەتی.

 چۆن بژی شەرتە، نەوەک چەندە بژی الی هەڵۆی بەرزەفڕی بەرزەمژی

 )فی سبیل الله( واتە چی؟

واتە دە ڕێگەی خودادا، دیارە ڕێگەی خودا هەمان  ِِف َسِبيِل اّلِل ئەگەر خودا دەفەرموێ: 

ێک مافی پارێزراو بێ و ئەوەش یەقیـنە شـەڕ و بەربەرەکـانی ئەو ڕێگایەیە کە هەموو خاوەن ماف

تەواوی پێغەمبەران دەگەڵ تاغووت و جبت و موترەفینان هەر بۆ پارازتنی مـاف بـووە، چـونکە 

خۆرکەیان پێ کوتراوە کە ئێستاش هەن و زۆرن. دەبێ ئەوەش بسـەملێندرێ جیهـاد ئەوانە ماف

 .پێداو زی دینی و ئاین و مافی خوداواتە تێکۆشان و دیفاع و بەربەرەکانی بۆ هێ

ــایەتی  ــيمٌ ئ ٌِ َعِل ــِمي نَّ اّللَّ َس
َ
ــواْ أ ــێن و  َواْعلَُم ئامــاژەیە وەالی ئەوەی خــودا ئەوەی دەیڵ

دەکوترێ، دەیبیسێ و دەشزانێ نیەتت چییە دە دڵدا، ئەویش دەزانێ. و هەروا ئەو ئاڵ )ال اله اال 

دەدرێ و چیشی دە بنـدا دەکـرێ دەزانـێ، کە ئەوە اللە(یەی کە نیشانی عالەم اللە محمد رسول

هەسـنت: دێوجامەیە واتە درۆیە بۆ وانەی خاوەنی هەسنت بەسـە یەک ئامـاژە، و بـۆ ئەوانەی بێ

 ِمنُـوَن ْْ ْم لَْم تُنِذرُْهْم ََل یُ
َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
ەەسا ا ، چ ەایر تەرااوڕتی نیایە باۆ بێ( 16)یا :  وََسَواء َعلَيِْهْم أ
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 تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است(.ترسێنی، ئیامنێ ناەێنن. )و چ نەیا  ترسێنیبیا 

با ئەوەش بڵێین شەڕ بە پێی ئەسـاس و دابـی خـۆی نیـازی بە کەرەسـەی شـەڕ هەیە هەر 

بەخشین نییە بە تەنیا، بەڵکە ماڵ و داراییشی دەوێ، واتە ئەوانەی داراییان هەیە دەبێ ئەگەر گیان

دیفاعن ماڵ بدەن، تا دەگەڵ ئەوانەی گیـان دەدەن لێـک بـادرێن و قەوی  ڕاست دەکەن ئەهلی

بن، بە دوژمـن نەپسـێ هێزیـان، هەروەک خـودای ئاگـادار بە سـەر هەمـوو کاروبـار و نەزم و 

 نیزامێک ئاماژە و ئیشاڕەی تەواوی وەالی ئەو بابەتە شەڕ و دیفاعە کردووە بە وەسیلەی ئایەتی:

َ  (63)انفال  واْ ل ِعدُّ
َ
ة  َوِمن ِرَباِط اْخَيِْل تُْرِهبُوَن بِـِه َعـْدوَّ اّلِل وََعـُدوَّكْم َوأ ا اْستََلْعتُم ِمن قُوَّ ُهم مَّ

ء  ِِف َسِبيِل اّلِل یُوَفَّ إَِْطْ  نتُْم ََل َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم ََل َتْعلَُموَنُهُم اّللُّ َيْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقواْ ِمن ََشْ
َ
كْم َوأ

ئەوڕی دڕ تواناتاندایە لە ئامێری بەەێز و کەرڕسەی شاەڕ و لە ئەسامی گاورج و گاۆڵ و توناد و . وَن ُتْظلَمُ 

چاالک و دابەس ە، ئامادڕی بکە  بۆیا ، دوژمنی خودا و خۆتانی پێ ب ۆقێنن، دوژمنی دیش بێجگە لەوا ، 

گوما  دڕدرێ ەوڕ پێ اا ، ناسێ، ەەر ش ێک لە ڕێگای خودادا ببەخشن، بێناسن و خودا دڕیا کە ئێوڕ نایا 

 س ەمیش ا  لێ ناکرێ. 

بەرێک لە پەڕۆی دەنووسـێ و بەرزی هەچەن ئەو ئایەتە ئەوڕۆ هەموو هێرشکەر و هجووم

کەرانە، واتە بـۆ ئەو دەکاتەوە پێی دەخوڕێ و دەتازێ، ئەمـام ئەو ئـایەتە بەبـێ شـک بـۆ دیفـاع

و فەرهەنـگ و کەرامەتیـان کـراوە و  کەسانەیە تەمایان دە ماڵ و مڵک و خاک و ئاو و نیشـتامن

 دەربەدەر و تاڵن کراون.

نەزەراتـی جیاوازیـان  َوقَـاتِلُواْ ِِف َسـِبيِل اّلِل کۆی عولەما واتە جمهوور لە سـەر ئـایەتی 

ڕاناوە، هەندێکیان دەڵێن: خودا دێرەدا دەگەڵ محەمەد و ئۆمەتی محەمەدیەتی کە جیهاد بـکەن 

ی )ال اله اال الله(، هەندێکیش کوتوویانە ئەوە ڕاسـتە، ئەمـام بەرز دە ڕاهی بەرز کردنەوەی ئاڵ 

کردنەوەی )ال اله اال الله( واتە ڕێگای حەسانەوە و ئەمن و ئەمانەت بۆ وەی ئینسـان بتـوانێ لە 

سایەی ئەو دینەی ڕێگای حەق لە ڕێگای نـاحەق جـودا وەکـا، هەنـدێکیش کوتوویـانە خـودا 

بەر و نــی تەجاوەزکــار و مــافخۆر و نــامووسامڵر بــوونی زادەو ئــایەتەدا بەرەنگــا مەنــزووری

حەیادڕە، کە دەبێ ئینسان بە گژ ئەو کەسانەدا بێ کە لە ڕێبازی خودا الدەدەن. مالکی دەفەرموێ 

 )تەرسی:ی مونی:(دیفاع لە ماڵ و مڵک و نامووسو نیشتامن ڕێگای خودایە. 

دەدەنەوە سەر ئەو کەسانەی بە گیان خودای تەعاال ئەوجار باسی ئەو کەسانە دەکا کە ئاوڕ 

و ماڵ و دارایی شەڕ دەکەن دەگەڵ دوژمنانی ئیامن و ئینسان. هەر ئەوەشـە کەبە دووی ئـایەتی 
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. 901( ئایەتی کۆمەک بە شـەڕکەرانە کە قەرزە دەگەڵ خـودا کـردنە دێ واتە ئـایەتی 900شەڕ )

یهـاد ئـایەتی کـۆمەک دێ، خاوەنی تەفسیری مـونیر فەرمـوویەتی: ئەوە کە لە دووی ئـایەتی ج

نیشانەی ئەوەیە کە هەرکەس بە هەچی لە دستی دێ و تەوانایە، ئـاوڕ وەدا؛ ئەوە بەخـۆی )فـی 

 :901سبیل اللە(یە. ئەوجار دەچینە خزمەت ئایەتی 
 245ئایەتی 

َعافًا ( 245) ضم
َ
رُِض اهّللَّ قَرمًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َ ُ أ ِي ُيقم ٍُ َويَبمُسـُط ثرَِيةً وَ كمَّن َذا اَّلَّ ـبِ

اهّلُل َيقم
 َوإَِلمِه تُرمَجُعونَ 

خەوش دەدا بە خودا، تااکوو خاوداش بە کەنادین ەاات و کێیە ئەوەی کە ەەرزێکی جوان وبێ

بەرابەر پاداشی پێ بداتەوە!؟ خودا باۆ تاەیکااری بەنادەکانی خاۆی هەرکەساێ خاۆی بایەوێ 

ەش ساەرەنجام هەر باۆ الی ئەو هەژاری دەکات، کە بیشیەوێ سامانی زۆری پاێ دەدات، ئێاو 

 خودایە دەکەڕێنەوە

 قەرز دەگە  خودا

 :243ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانەی سیامی ئایەتی 

بە پێی نەزەر و بۆچوونی هەندێک لە ڕاوێژکارانی قورئان، لە بەر ئەوەی کە خودای تەعـاال 

ەڵەوە، جا پاشان بە دووی ئەودا ئەو دەستووری شەڕ دەگەڵ دوژمنانی خودا و ئیامنی دا لە هەو 

ي ُيْقرُِض اّللَّ قَرًْضا َحَسنًائایەتی  ِ ن َذا اَّلَّ ی هێنـا، ئەوە لە بابـاەت دابەزینـی ئەو ئـایەتە دوو مَّ

تـێکەڵوی و 900ە گۆڕێ. یەکیان ئەوەیە: ئەو ئایەتە بە ئایەتی پێش خۆی واتە ئـایەتی تنەزەر دێ

دەبێ بکوترێ: مراد لە قەرز کردن دەگەڵ خودا واتە کـۆمەگ یەکەتی هەیە، لە سەر ئەو ئەساسە 

 و هاوکاری جیهادکەرانی ڕێگای خودا.

( ئـایەتێکی سـەربەخۆیە و دامەزرانـدنی یاسـا و 901. دووهەم نەزەر ئەوەیە: ئەو ئایەتە )9

گرتنەوە و ئـاوڕدانەوە بـۆ سـەر دەستووراتێکی تازە و سەربەخۆیە، ئەوەیش کە بریتیەلە دەسـت

وا و خاوەن نیازان، جا هەر کەس بن شەڕکەرانی ڕێگای خودا بن وەک جیهادکەران، و یـا نەبێ

 هەتیو و ئەسیر و فەقیر و پیر و لەکارکەوتوو بن.

. نەزەرێکی سێهەمیش هەیە لەو بارەوە. ئەویش ئەوەیە و بە نەزەرێکـی پەسـەند و ڕەواش 9

ئـایەتەکە و بـێ  ێان لە خـۆ دەگـر وەرگیراوە. ئەو دوو نەزەرانی کـوتران دە پێشـدا هەر دووکیـ

ی بەقەرەدانە کە دە بـابەت نەفەقە دە 941ئیشکالە. چونکە ئەو دوو نەزەرە دە ئامێزی ئەو ئایەتی 
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زانەکـان کوتوویـانە مـراد لە قەرز کـردن دەگەڵ خـودا هەر ئینفـاقە ێگای خودادایە کە قورئانڕ 

یَن یُنِفُقوَن وبەس. ئایەتەکەش ئەوەیە:  ِ ثَُل اَّلَّ ْمَوالَُهْم ِِف َسِبيِل اّلِل مَّ
َ
َِ َسنَابَِل كأ نبَتَْت َسبْ

َ
َمثَِل َحبَّة  أ

ٌِ َعِلـيمٌ ِك ِِف  َُ لَِمـن يََشـاء َواّللُّ َواِسـ مناوونەی ئەوانەی کە واتە:   ُسنبُلَة  ِم َُة َحبَّـة  َواّللُّ یَُضـاِع

ێااک وایە و حەوت دانە گااوڵی ساامانیا  دڕ ڕێگااای خاودادا دڕبەخشاان، ەەر وڕک دڕنااکە دانەوێاڵە و تۆو 

گرتبێاات، لە ەەر گوڵێکیاناادا سااەد دانەی تێاادا بێاات، خااوداش بااۆ ەەر کەس بیهەوێاات چەنااد بەرابەری 

  دڕکاتەوڕ. خودا خاوڕ  بەخششێکی بەررراوانە و زانایە.

جا ئەدێرەدایە کە نەزەری سێ ڕەدی نەزەری ئەو کەسـانە دەکەن کە کوتوویـانە قەرز دەگەڵ 

( ئەوەش َبكـا اّللُّ ـ  اّللُّ  َل إِلَــَه إَِلَّ ـ  ُسبَْحاَن اّلِل پاڵدایە: کە هەر کەس بڵێ: ) دە یخودا ئەوەش

قەرزە دەگەڵ خودا. چونکە لۆغەتی قەرز دە عـورفی عەڕەبـدا بـۆ ئەوەی نەکـوتراوە بەڵـکە بـۆ 

 ئینفاق کوتراوە.

ی دە ڕێــی خــودادا واتە خــودا ڕۆژی خــۆی لەو گەالنە َواّللُّ َيْقــِبُض َوَيبُْســُط ئــایەتی 

چرووکی دەکەن و دەستان دەقووچێنن، لێیان دەگرێتەوە و بۆ ئەوانەی دە ڕێی خودادا بەخشش 

 دەکەن سفرەی ڕەحمەتیان بۆ ئاواڵە دەکات و ڕادەخات.

 دایکێک و دوو کچۆڵە لە میوانی حەزرەتی عایشە

رەتێـک کە دوو کـوتراوە: ڕۆژێکـی ئاف .نەبوێرم ڕیوایەتە دڵ پشکوێن و دڵخۆشکەرە با ئەو

. دەو دەمەشــدا پێغەمــبەرکچــۆڵەی هەتیــوی دەبــن دەســتیان دەگــرێ و ڕوو دەکــاتە مــاڵە 

لە ماڵێ نابێ. هەر تەنیا حەزرەتی عایشەی دایکی موسوڵامنان لە ماڵ دەبـێ. و هەر  پێغەمبەر

شـتێکی دەس کەوێ وا حەزرەتی عایشە دەزانێ و هەست پێ دەکـا ئەو بێـنەوایە بـۆیە هـاتووە 

وگوڕیان خواردنەمەنیەکیشیان بـۆ دانـێ، شـتێکی واشـیان دە پاش بەخێرهێنانێکی گەرم ویستی

ماڵێدا نابێ، بێ لە نەختێک خورما و قاسپی ڕەق. بڕێکیان بۆ دێنێ و دانداتە دەستی داکەکەیان. 

خوا دەیداتە دسـەتی دوو کچۆڵەکـان. حەزرەتـی بدایکەکەش کە بۆخۆی دڵی نایە هیچیان لێ 

خورماکان کەمن بەشـی ئەویـش و کچەکـان وەی دەکا کە دایکەکە دەزانێ عایشەش هەست بە

ە دەوەیــدا حەزرەتــی عایشــە ئ، نــاکەن دڵــی دایــکەکە نــاڕەحەت دەبــێ کە کچەکــان نەیخــۆن

عوزرخــوایی لە دایــکەکە دەخــوازێ کە مبانبەخشــە هەر ئەوەنــدەمان دە ماڵێــدایە، دەو کــاتەدا 

ە ئەوە کێت میوانە؟ حەزرەتی عایشەش بێ کەم وەژوور دەکەوێ و دەفەرموێ: عایش پێغەمبەر

دا دەفەرمـوێ هەرکەس لە زار و نەفسـی ەر ئەدێـ پێغەمـبەرو زیاد جەریانەکەی بۆ باس دەکا. 
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خۆی وەگێڕێ بۆ زاری سەغیر و بێنەوایان، خودا ڕۆژی قیامەت باڵپۆشی بە نێوی حیجاب لێ 

و هەر دایکێکیش ئاوا شت لە زاری  وەردەگرێ کە گەرما و تینی ئاوری جەهەننەم ئەزیەتی نەکا.

مسل  و صحیح: کتا: الا  و )خۆی وەگرێ بۆ زاری هەتیوەکەی، خودا بەهەشتی بۆ وی دەڕازێنێتەوە. 

 (الصلة و اآلدا: و االحسان الی البنات

اوەیەک دەردەکـا و دەڵـێ: سـر ( نوو 901عەرەبی لە سەر دابەزینی ئەو ئایەتە )عەلالمە ئیبنی

 ایەتەیان بیست بوونە سێ دەستە و ئەوەیان دەکوت و بە عالەمێیان ڕادەگەیاند:عالەم کاتێ ئەو ئ

و قورئان دەگرت و دەیانکوت: ها ها!   پێغەمبەر. دەستەیەکیان ئیحتیرازیان لە خودا و 1

خەڵکینە سەیر کەن خودای محەمەد فەقیرە و داوای قەرز لە عالەم دەکا، نەتـیجەی ئەو کـارەی 

و بانگاوازەکان و دەعوەتەکانی محەمەد و قورئان درۆن. ئەوە ئەو دەستە لە خودا ئەوەیە کە هەمو 

عیمران لێیـان وەجـواب هـاتووە کە ی ئـالی131ناو یەهوودیـان داکەوت. خـوداش بە ئـایەتی 

ْغِنيَـاء َسـنَ دەفەرموێ: 
َ
ْـُن أ ََ یَن قَالُواْ إِنَّ اّللَّ فَِقرٌي َو ِ َِ اّللُّ قَْوَل اَّلَّ ُْ كلََّقْد َسِم َمـا قَـالُواْ َوَقـتْلَُهُم  تُ

نِبيَاء بَِغرْيِ َح،ٍّ َوَنُقوُل ُذوقُواْ َعـَذاَب اْلَِريـِ، 
َ
گوماا  خاودا قساەی ئەوانەی بیسات کە وا واتە بێ األ

گومااا  خااودا ەەژارڕ و ئااێمە دڕوڵەمەناادین. جااا بەو زووانە ئەوڕی کە وا کوتوویااانە و ەەروا کوتیااا  بێ

ناحەو کوش یانن، تۆمار دڕکەین پێشایا  دڕڵێاین دڕیجاا ئەوجاار ب ێاژ  کوش نی پێغەمبەرڕکانیش کە بە 

  سزایەکی زۆر سووتێنەر.

ي ُيْقرُِض اّللَّ . دەستەی دووهەم لەو سێ دەستانەی کە لە سەر دابەزینی ئایەتی 3 ِ ن َذا اَّلَّ مَّ
خـودا  هەڵیانـداوەتێ، ئەو کەسـانەن کە لە بـابەت قەرز و قـۆڵە دەگەڵ خەڵکـی قَرًْضا َحَسنًا

نیەتە ناڕەوا و ناپاکەیـان کوتیـان ئەو ئەو ناڕەزایەتییان هەیە و حەسوودی دەبەن پێی. جا لە سەر 

مەبەستەی کە خودا دەڵێ قەرزم دەگەڵ بکەن درۆیە چـونکە خـودا نیـازی بە قەرز نیـیە دەگەڵ 

 عـالەم. ئەو ئــایەتە هەڵبەســرتاوی مــحەمەدە تــاکوو بەو وەســیلەیە مــاڵ و ســامانێک لە عــالەم

وەدەست بێنێ و بیداتە ڕەش و ڕووتان و لە دەوری خۆیان وەکۆ کا و بە گژ عالەمیاندا کا، گۆیا 

 ئەو قسەکەرانەش منافقەکانی یەهوود و نەسارا بوون.

. دەستەی سێ لەو سێ دەستانە کە هەر بە دابەزین و بیسـتنی ئەو ئـایەتە هـاتنە پێشـێ و 2

انە بـوون کە ئـیامن و باوەڕیـان کوێرکـوێرانە بەڵێیان کوت و سەری ئیتاعەیان بـۆ داخسـت ئەو 

ــووە و دایان ــکە لە ســەر ئەساســی هەڵســەنگاندن و وەرنەگرت ــان بەڵ ــاو دەروونی ــدۆتە ن نەچان

لێکدانەوەیەکی دروست بووە، جا ئەوانە بە تێکڕایی هاتنە خزمەت پێغەمبەری تاکوو بتـوانن ئەو 

 ادە، چۆناوچۆن بیدەنە خوا بە قەرز.ماڵ و داراییەی کە لە خەر  و نەفەقەی خاووخێزانیان زی
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دەبێ خاوەن هەست و شعوور و ئیامن ئەو جەریانـاتی سـێ دەسـتە ئینسـانە چۆنـاوچۆن 

سەنگێنێ و تەعبیر کاتەوە. دەبێ ئاوای تەعبیر لێ دەینەوە: ئیامن و بـاوەڕی بەراوەرد کا و هەڵی

وەدۆزێ و بگـرێ چـونکە  تەقلیدی واتە کوێرکوێرانە دەتوانێ لە هەموو ڕاستی ڕاستان ئیشـکال

باوەڕ و ئیامن دەڵەمەیە و ناکـام ە، بەڵم ئەوانەی ئـیامن و باوەڕیـان لە ڕووی هەڵسـەنگاندن و 

تە ناو دڵیان ناتوانن لە ڕاست حەق مل بادەن. ئەوانەی دە سەنگەری شەڕی اوەبەراوەردەوە داڕژ 

ــان ــز و قەدری ئەوانەی ئازووقەی ــن ڕێ ــووە دەزان ــان گرت ــدا مەتەرێزی ــاو  ژیان ــتە ن ــۆ دەگەیێنێ ب

سەنگەرەوە، چەندە بەرزە و دەشزانن ئەوانەی دەتـوانن بە هـاوارەوە بـێن و بەڵم نـایەن چەنـدە 

 پەست و ناپیاو و نامرۆن.

( 319ائیل دە سـووڕەی بەقەرەدا بەو ئـایەتە )ســر ئیڕەنگە ئەوجار جەریانـاتی هـۆزی بەنی

پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر دەکـا بەو دەلـیلە کۆتایی پێ بێ، چونکە ئەو داستانە بە ڕوونی ئیسباتی 

 ائیل نەبێ لەو داستانەدا شارەزاییان نییە.سـر ئیبەغەیرەز دەستەیەکی کەم لە زانا وشیارەکانی بەنی

سەر دە ئایەتەکانی پێشێدا ڕاز و فەلسەفەی شەڕ کە پاسەوانی لە عیززەت دیارە خودای بانی

دا داسـتانی گەلـێ لە 319کـرد. ئەمـام دەو ئـایەتە و لە کەڕامەت و گەلە، بە تێروتەسەلی بەیان 

ائیل باس دەکا و بەیان دەکا کە بە زەبری زۆر لە سـەر مـاڵ و النە و خـاک و وڵتـی سـر ئیبەنی

کە زۆر هۆز و قەبیلە  درازان ەروەک لە داستانەکانی پێشدا ئەوەخۆیان دەرکراون و ڕەتێندراون. ه

و هەڵتوون. ئەمام داستانی ئەو کەڕەتەی ئـایەتی  بوون لە ترسان وڵتی خۆیان بەجێ هێشتووە

نرت باسی لێ دەکرێ تـاکوو بـۆ موسـوڵامن ڕوون بێـتەوە کە جیهـاد تەنیـا تـایبەتی و افر بەر  319

موسوڵامنان و عالەمی دەوری پێغەمبەر نەبووە و نییە. بەڵکە جیهادێک کە بە واتای بەربەرەکانی 

 ئۆمەتانی پێشداش هەر بووە. دەگەڵ زۆردار و تەجاوەزگەرانە لە دەورانی 

جا پاشان هەرچی دە جانتای مبارەکیدا بـێ  319جا ئەوجار پێویستە بچینە خزمەت ئایەتی 

 وەدەستی دەگرین و لێی حاڵی دەبین:
 246ئایەتی 

َُّهُم ( 146) ِد ُموََس إِذم قَالُوام نِلَِِبٍّ ل ائِيَل ِمن َبعم َ لَمم تََر إَِى المَمإِل ِمن بَِِّن إِِسم
َ
 ُنَقاتِـلم اكابمَعشم نَلَا َملِـأ

الَّ ُنَقاتِـَل ِِف كتَِب َعلَيم كِِف َسبِيِل اهّلِل قَاَل َهلم َعَسيمُتمم إِن 
َ
الَّ ُتَقاتِلُوام قَالُوام َوَمـا نَلَـا أ

َ
ُم المِقَتاُل أ

ا  َنآئَِنا فَلَمَّ بم
َ
َنا ِمن ِدیَارِنَا وَأ

رِجم خم
ُ
المِقَتاُل تََولَّومام إاِلَّ قَلِيالً ِمـنمُهمم وَاهّلُل تَِب َعلَيمِهُم كَسبِيِل اهّلِل َوقَدم أ
الِِميَ   َعلِيٌم بِالظَّ

ئەی مااحەمەد! ئایااا هاایچ نااابینی و ورد نەبااوویەوە و دەناا  و باساای پیاوماااەوواڵنی نەوەی 
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ن باۆ بنێا ە تاا لە پێ نەکەیشتووە؟ کە کاتێک کوتیان پادشایەکام تیەعقووبت لە پاش مووسا

وێیسات بکا ێ لە ێبکەین، پێغەمابەرەکەش پێای کاوتن: لەوانەیە کە شاەڕ پڕێی خودادا شەڕ 

سەرتان، ئەوجار ئێوە لە ژێا ی دەرکان لە ت ساان. ئەوانایش کوتیاان ئاێمە جاا کاۆن لە ژێا ی 

دەردەکین و شەڕ ناکەین دە ساڵێکدا کە دوژمن لە زێدی باا  و بااپی  و نیشاتامن و ناومااد و 

کە شاەڕیان لە سااەر پێویسات کا ا باێجگە لە تاااەمێکی  مناداڵامنی دەرکا دووین؟ بەاڵم کااتێ

کەمیان تێکڕا ڕوویان وەرکێڕا و پشتیان لە شەڕ ک د و خۆیان لێ بادا. جا خۆ دیارە خودا زاناایە 

 و ستەمکاران کاک دەناسێت.

 کردنی پادشایەک بۆیانائیل دوای مووسا، بۆ دیاریسکر ئیداخوازی بەنی

 :246هەستیارانە لە سیام و دەروونی ئایەتی  ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی

خودا ڕووی باسی دە پێغەمبەری دەکا و دەفەرموێ: ئەی پێغەمبەر ئایا ئەتۆ هیچ ئاگـاداری 

ائیلی کە لە پـاش ســر ئیو خەبەرێکت لە بەسـەرهات و مـاجەرای جەماعەتێـک لە گەلـی بەنی

تە؟ هیچـی لـێ ئاگـادار نـی؟ کە دەورانی مووسا و دە دەورانی داوود پێغەمبەردا ڕووی داوە نی

کوت و ڕایانگەیاند کە ئێمە هەست و نیستامن بە « صمویل»کاتێ بە پێغەمبەری خۆیان بە ناوی 

دەست دوژمنامنانەوە داگیر کراوە و چـووە. دەمـانەوێ لە تـۆ ئەو چاکەمـان دەگەڵ بـکەی کە 

ــری، کە ئەو کە ــان هەڵبژێ ــکەی و بۆم ــین ب ــۆ داب ــدەیەکامن ب ــان ســەرکردە وفەرمان ســەی بۆم

هەڵــدەبژێری بە نــاوی فەرمانــدە هەم بتــوانێ لە بــاری شــەڕەوە عۆدەدارمــان بــێ هەم لە بــاری 

وپێکیامن. چـونکە ئـێمە سـاغ بـووینەوە لە سـەر شـەڕ کـردن و بەرەنگـار خسنت و ڕێکوێک

بوونەوەی دوژمن و دەرکردنی لە وڵتی خۆمان و لێ ساندنەوەی مڵک و ماڵ و وڵتی غەسـب 

و تاسی ویژدان و غیرەمتان لەوەی زیـاد نابـا و خـۆ  ەدەست وانەوە. بەو دەلیلە کاسکراومان بە 

تینیان. چونکە ئەو فەلەسـتینیانە جـگە لەوەی کە زۆریـان سەلڕاناگرێ لە بەر جەور و جەفای فە

بەبێ ڕەحـامن لـێ کوشـتووین و یەخسـیر کـردووین، سـندووقی موقەددەسـی ئـێمەی بەنـی 

سەرکەوتن و پیرۆزیامنە بە سەر دوژمناندا بە تاڵن بردوویـانە کە  ائیل کە دروشم و ڕەمزیسـر ئی

 ئەو سندووقە نەمانەی ئێمە ئەوڕۆ نیشانەی زەبوونی و الوازی ئێمە دەگەیێنێ.

ــێ ئەو ــرەدا دەب ــ دێ ــێ بەراورد و تش ــەربەخۆ و ب ــک س ــیچ پێغەمبەرێ ــۆزرێ کە ه ە وەق

و زانستێکیش کە دە  ەس و بەراوردهەڵسەنگاندن ڕووی دە کاران نەکردووە، جا لە سەر ئەو ئەسا

پێشدا هەیبوو لە سەر ئەو قەومە، ترسی ئەوەی بوو ئەگەر بێتوو شـەڕیان بـۆ پێشـبینی بکـرێ و 
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وەدزن. جـا لە سـەر ئەو لـێ گەڕێ لە سەریان لەوانەیە پاشەکشەی لێ بـکەن و خـۆی  فەڕزوە

بە پێـی ئەو ڕووی تـێ کـردن و پێـی کـوتن: ئەمـن « صـمویل»نیەت و بارەی خۆی پێغەمـبەر 

زانستەی هەمە لە سەر ئێوە تێو ڕانابینم بتوانن بەرەنگاری دوژمن بنب و شەڕی دەگەڵ بکەن ئەو 

ترسەم هەیە لە ئێوە ئەگەر بۆو داوای شەڕ بکەم و لە سەرتان فەڕز بکرێ، سەرپێچی لێ بکەن و 

: ئێمە جا چۆن لە بەری دەرچن! ئەوانیش دە وڵمی پێغەمبەریاندا بە تێکڕایی جەسوورانە کوتیان

لە بەر ئەو دەستوورە هەڵدێین و خۆی لێ دەدزینەوە دە حاڵێکدا لە سەر خاک و ئاو و سامان و 

 کەڕامەتی خۆمان دەرکراوین؟ 

بۆ فەرز کردنی شەڕ لە سەریان و تەعین کردنی فەرماندە بۆیان و سەرپێچی و خۆبادانیان و 

ەوێدا ڕوون کراوەتەوە جەریانەکە بە کوێ د 903دزینەوەیان لە شەڕ، دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

 دەگا.

ئەوە بزانین: بە پێی ئاگادارییەک کەم ـ  903پێویستە کە پێش ئەوەی بچینە خزمەت ئایەتی 

نەک ئاگاداری و زانیاریێکی کۆدەنگ لە سـەر ـ گۆیـا ئەو پێغەمـبەرەی کە ئەو گەلە دەرکـراوە 

و شەڕیان بۆ دامەزرێنێ و دوژمنیان بـۆ تێـک  پەنایان بۆ بردووە بۆ وەی فەرماندەیەکیان بۆ دانێ

ەو دەلـیلە کە خـودا دە ببووە، « یوشُ بن نون بن افرایم بن یوسف»شکێنێ و لە وڵتیان دەرکا، 

، «یوشـُ»دیارە لە پاش مووساش ئەو پێغەمـبەرە بـووە  ِمن َبْعِد ُموََس ئایەتەکەدا دەفەرموێ: 

یە، و ِمن َبْعِد ُمـوََس تا دەگاتە عیسا، هەر  ُموََس  ِمن َبْعِد گەرچی ئەو دەلیلە الوازە چونکە 

ــدێکیش لە قورئان ــبەرە هەروا هەن ــان وایە ئەو پێغەم ــان نەزەری ــی « اشــموئیل»زانەک لە ئەوالدان

ئیسامعیلەو هەندێکی دیش « اشموئیل»هاروون برای مووسا بووە کە بە زمانی عەرەبی ئەو ناوە 

بووە چونکە دایکی کـاتی خـۆی لە خـودای داوا کـرد « شەمعوون»دەڵێن: ناوی ئەو پێغەمبەرە 

حەوالدێکی داتێ خوداش دوعای قبووڵ کرد و داییە و دایکیشی ناوی نا شـەمعوون. بـۆیەش 

َُ ُدعاَءها فیهِ ئەو ناوەی لێینا چونکە مانای شەمعوون واتە ) یانی خودا نـزای وەرگـرت لەو  (َسِم

ئەو شـەمعوونەش یەکێـک بـوو لە ئەوالدانـی  «.شـین»بە عەبـری واتە « سـین»ژنە. دیارە پیتی 

 ائیل بووە.سـر ئییەعقووو. یەعقووبیه باپیری یەکێک لە دوازدەگانەی )اسباط( بەنی

دیارە ئەو باسە درێژە هەموو زەینێک ناتوانێ هەڵیگرێ. وازی لێ بێندرێ چـونکە هەدەفـی 

امادە بکرێ بە تێروتەسەلی ئەساسی دە ئایەتەکەدا ئەوەیە: جیهاد الزم و پێویستە دەبێ خۆی بۆ ئ

وگۆڵی. وەئیلال هەدەف دەو ئایەتەدا ئەوە نییە کە بزانی ئەو پێغەمبەرە یـا ئەو تـایفەیە کە و گور 
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چوونە خزمەتی کێ؟ جا بۆیە ئەمەش لە درێژەپێدانی واز دێنین و دەچینە سەر ئەس ی هەدەف و 

 بابەتی مەبەست و مەت ەو.

بوونی سەر و بنـی ئەو واقـیعەیە. امەزۆری لێ حاڵیخۆ ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە کە دڵ ت

دایە. کەوایە بـۆوەی بە تەواوی تـام و لەززەتـی 353ەوە تـا ئـایەتی 319سەر و بنیشی لە ئایەتی 

باسەکە وەرگرین و بچێژین و بیکەینە دەرسێک بۆ خۆمان، دەبێ یەکرت بەجێ نەهێ ین و ئاگامان 

 لێک بێ تا دەگەینە ئاخری کار.

نیشـان دەکـا و تاکوو بـزانین پێغەمبەرەکەیـان کێیـان بـۆ دەس 317ت ئایەتی دەچینە خزمە

 دادەنێ و ئەوانیه ئیتاعەی دەکەن یا نایکەن؟
 247ئایەتی 

َْ َملِ كَوقَاَل لَُهمم نَبُِيُهمم إِنَّ اهّللَّ قَدم َبَعَش لَ ( 147) بَّ یَ اكمم َيالُو
َ
َعلَيمَنـا  كوُن َ ُ المُملمـكـ قَـالُوَام أ

مُملم  َوََنمنُ  َحُق بِال
َ
َطَفا ُ  كأ مَماِل قَاَل إِنَّ اهّللَّ اصم َْ َسَعًة ِمَن ال ـَطًة ِِف  َعلَيمُكمم ِمنمُه َولَمم یُؤم َوزَاَد ُ بَسم

ِِت ُملم  ِم وَاهّلُل یُؤم ِسم
م
 ُه َمن يََشاء وَاهّلُل وَاِسٌ  َعلِيمٌ كالمِعلمِم وَاْل

بە پاشاتان. کوتیان ئەرێ کۆن دەکونجێات  پێغەمبەرەکەیان پێی کوتن: ئەوا خودا تالووتی ک د

تالووت ببێ بە پادشامان؟ کە ئێمە لە پێشاسین باۆ پادشاایی؟ جاگە لەوەش مااد و ساامانێکی 

زۆری پێ نەدراوە. وتی خودا خۆی ئەوی هەڵبا اردووە و ک دوویەتای بە فەرمانادە. زانینێکای 

خودا کەی ی لە هەر کەپ بێت بەرف اوان و وزە و توانای جەستە و لەشی پێ داوە و بەخشیوە، 

 دەستەاڵتی خۆی دەداتێ، خودا بەخششی زۆرە و ئاکای لە هەموو کارێکە.

 دیاری کردنی تالووت وەک پادشایەک

 :243ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە و بەرفراوان لە ئایەتی 

ــی  ــاو دڵ ــڕژتە ن ــی خــۆی دای ــیلم و حیکمەت ــانی ســەر لە ســەر ئەساســی ع خــودای ب

پێغەمبەرەکەیان کە تالووت ناوێکیان بۆ بکاتە پادشـا و فەرمانـدەگییان بکـات کە جوولەکەکـان 

جا ئەوجار ئەوانیش لە جیاتی ئەوەی ئیتاعەی کەن و سەری «. شاووڵ»پێیان دەکوت بەو پاشایە 

 بۆ دانەوێنن هاتن کەوتنە بڕ و بەهانە و خراپە لێ هەڵدانی ئەو پاشایە. وەک خودا دەفەرموێ لەو

َنَّ یَ بارەوە: 
َ
واتە جا ئەوە چۆن دەبێ بۆ پاشا بە سەر ئێمەوە؟ کە لە  َعلَيْنَا كوُن َٰلُ الُْملْ كقَالَُواْ أ

خانەدانێکی ناودار و ناودار نییە؟ بـۆ ئیسـباتی داوای خۆیـان کوتیـان وەک خـودا دەفەرمـوێ: 

 َْح،ُّ بِالُْمل
َ
ُْن أ ََ ووترین بـۆ پاشـایی لەو پاشـایە. جـگە واتە ئـێمە شـایانرتین و لێهـات ِمنْهُ  كَو

لەوانەش ئەو پاشایە هەژارە و بێ سەروەت و سامانە. بە کـوردی ئەو گەلە نەفـامە وەک زۆر لە 
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ماڵ و دارایی، بێ ناو و نادیـاری گەل و هۆزی نەفام و خۆپەرست، لۆمەکەیان ئەوانە بوون: بێ

َولَـْم یُـَْْت ەقڵ دەکا و دەفەرمـێ ناو عالەم، بێ خانەدانی ناودار. هەروەک خوداش وایان لێ ن
 واتە لە الیەن خوداوە نەیدراوەتێ ماڵ و سامانی زۆر.  َسَعًة ِمَن الَْماِل 

گومان ئەو ئیحتیرازانەی وان، بەیانی گەلێکی نەفـام و دواکەوتـوو و پەسـت ئەخـالقە. بێ

 هونەر و لێهاتوویان دە چاویدایە و دە ماڵ و سەروەت و ساماندایە. 

دایە کە پێغەمبەرەکەیان لێیـان وەجـواب دێ و پێیـان دەڵـێ ئەو قسـانەی وە قسـەی ئەدێرە

ائیل ئێسـتاش ســر کەسانی ناحاڵییە کە پێی وایە: ئیاممەت ئیرسییە، بەو دەلـیلە هـۆزی بەنـی ئی

، هەروەک زۆر قەومی دیـش هەن کە نابێ ی مەملەکەت نەبێتمونکیری ئەوەن کە پاشایی لە بەی

ی 94نەزەرێکە بێ ئەساس و باتڵە و خیالفی ئایەتی  ەگومان ئەو یرسییە، بێپێیان وایە ئیاممەت ئ

ِ سووڕەی ئالی عیمرانە:  ِي الُْملْ  كالُْملْ  كقُِل اللَُّهمَّ َمال ْْ ن تََشاء َوتُِعزُّ  كَمن تََشاء َوتََِنُع الُْملْ  كتُ ِممَّ
َ  كاْخرَْيُ إِنَّ  كَمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِيَِد  َ ء  قَِدیٌر ِك  ََ بڵێ ئەی پێغەمبەر: خودایە! ئەی خاوڕ  و   ََشْ

رەرمانڕڕوای ەەموو ش ێک، ەەرکەس کە خاۆت با هەوێ و وازت لاێ باێ دڕخەیا ە دڕسا ی دڕسا ەاڵت، 

ەەرکەسیش ویست و ئیرادڕت لێای نەباێ دڕسا ەاڵتی ەەشابێ لێای دڕسا ێنی، ئەوڕی با هەوێ بە ڕێاز و 

لیە و بێ ڕێزی دڕکەی. خێر و بێار ەەر بە دڕسات تاۆیە و بەس. بەباێ بەەێزی دڕکەی، ئەوڕی نەتهەوێ زڕ

 گوما  تۆ بە سەر ەەموو ش ێکدا توانا و زاڵی. 

وڕن دەو ئایەتە پیـرۆزەدا ئەی گەالنی وا بیر کورت و ناحاڵی هەتا کەنگێ هەر ئاوا لێ دەخ

ز داوتانەتە سـەر ئەو کرد کە ئێوە دەڵێن و بە ئیحتیرانەحاڵەواڵیش ئاماژەی واالی ئەوەی  خودا بە

پێغەمبەرە و خەڵکی دیـش: واتە مـاڵ و سـەروەت، خـانەدار و نـاوداری، ئەهلـیەت مەالک و 

 سەنەدی ئیاممەت و پادشایی بێ؟!

 تالووت شایانە بۆ ڕێبەرایەتی

ئەساسی داوا و ئیحتیرازی دانەوەی شوبهە و بێو هەروا دووبارە خودای تەعاال بۆ بەرپەر 

ْسِم ئەوانە دەفەرموێ:  واتە خودا ئەوەی هەڵبژارتووە بە سـەر ئێـوەدا  َوَزاَدُه بَْسَلًة ِِف الِْعلِْم َواْجِ

وپێک وەک تالووت بێ، بەشێکی زۆری لە زانین و توانایی و ئیرادەی بەهێز و جەستەیەکی ڕێک

نە و دانەوەی ئەو نەفامانەیە کە بە دوو جۆر تا. ئەو ئایەتەش بەرپەر ی داوەتێو لێهاتوو و جوان

ئەساسەکەشـیان لۆمە داویانە پاڵ تالووت لە سەر ئەوەی کە بۆ پاشا نابێ. دوو لـۆمە و تـانە بێ

 ئەوەن: 
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. دەڵێن بۆیە تالووت شایانی ئیاممەت و پاشایەتی نییە، چونکە لە ئەهل و خـانەدانی پاشـایان 9

 نییە.

 ێ ناونیشانە. . چونکە ناودار نییە و دارا و دەستڕۆیشتووش نییە، بەڵکە هەژارە و ب3

عەیب و هەڵە ئەو بەڵم ئەی خاوەنی هەست و ئەق  و شعوور سەیر کە خودای بەرز و بێ

 پەسندانەی بەتاڵ کردنەوە:دوو تانە و عەیبانەی بە دوو سیفەتی بەرز و ڕەوا و ئەق 

لێزانـی . یەکێک لەو دوو سیفەتانەی خودا ناوی بردوون ئەوەیە: عیلم، زانسـت و زانیـاری و 9

 ڵەی ڕێزداری ئەق  و زانستە و بەس.قەبا

. هێز و ئیرادەی بەپێز و بەتین و بەگوڕ لە هەر بارێکەوە، نەک سـەری زل و شـاڵی کەسـک و 3

 وفۆڵ.سیواک و مێزەری زەالم و عەبای فه

ئەو دوو سیفەتانەی کە خودا دەستنیشانی کردن و ناوی بردن بۆ پاشایەتی و سەرداری، بێ 

 ە چەن بابەت و جیهەتەوە ڕەوا و پەسندن، بڕوانە لەو جیهەتانە:دەلیل بەڵگە نین بەڵکە ل

. عیلم و زانستی شیاو هێز و ئیرادەی بەهێز و پێز لە ڕیزی کەماڵتی واقیعی ئینسـانن، ئەمـام 9

 بێ گومان ماڵ و سامان و دارایی خانادانی و ناودێری لە کەماڵتی ئینسان نین.

وانایی بەپێز بەرهەمی کەماڵت و جەوهەری نەفس و . عیلم و قودرەت واتە زانست و هێز و ت3

 حەیاتی ئینسانن، ئەمام ماڵ و مەقام و ناوداری دوو ئەمری جودا لە زات و حایتی ئینسانین.

. عیلم و زانست و هێزی بەپێزی ئینسان مومکن نییە لە ئینسان داڕندرێن ئەمام ماڵ و سامان و 2

 ن.ناوداری و خانەدانی لە ئینسان دادەماڵدرێ

. زانست و ئیرادەی بەهێز و بەپێز لە سـەر فەنـد و فـووتی شـەڕ و بەهرەگیـری لە پارێزگـاری 1

تـاکوو نەسـەو و نـاوداری و  ،دانی لە وڵتدوژمن بەزاندن و ڕامـاڵ ۆوڵت، تێر و تەواوترە ب

خانەدانی. جا لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە دروست و ڕەوایانە دەبێ بسەملێندرێ بەڵـگە لە سـەر 

انی پادشایی و سەرداری و ئیاممەت و خەالفەت دانایی و تەوانایی و ئیرادە و هێزی بەپێزە، شای

 نەک بە نەسەو و حەسەو.

 ئەوالوال:با ئاوڕێکی هەستیارانە وەدەین بۆ سەر فەرموودەی زانایانی بێ

 پیمربزادەگی قـــــدرش نیفزود چو کنعان در طبیعت بی هرن بود

 گل از خار است و ابراهیم ز آذر ە گوهراگـــــر داری هرن بنام ن

 سەعدی
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َوَزاَدُه بَْسـَلًة ِِف زانەکان کوتوویانە مەبەست لە )بسط جسم( دە ئایەتی هەندێک لە قورئان
ْسِم  دا درێژی لەش و باڵیە، چونکە تالووت لە باری شان و مل و قەد و باڵ بەرزتـر الِْعلِْم َواْجِ

 و ب یند. زواتە بەر « طالوت»ناوە بوو لە خەڵکەکە، بۆیەشیان ناو 

و هەروا خودای تەعاال دە ئایەتەکەدا کە عـیلم دە پێشـدا هێنـاوە پاشـان جسـمی هێنـاوە، 

پســسۆڕانی بــاری ئەدەبیــات فەرموویــانە نیشــانەی ئەوەیە کە بەســتی عــیلم لە بەســتی جیســم 

نەفسانی لە سەرووی پێشکەوتووترە لە هەموو بارێکەوە بۆ ئینسان نەک بۆ حەیوان. واتە فەزایلی 

 فەزایلی جیسامنییەوەیە.

ِي ُملْ دانەوەی قسەی ڕەخنەگران لە طالووت، ئایەتی دووبارە هەر بۆ پەر  ْْ ُه َمـن كَواّللُّ یُ
ئیشارەی تەواوە وەالی ئەوەی کە م ک و ماڵ ئـی خـودایە، ئینسـانیه م کـی خـودایە،  يََشاء

 یم کی خۆی دەداتێ، بێ ئەوەی مافی کەسـکەوابێ دەبێ ئەوە قەبووڵ کەین خودا کێی بوێ، 

ٌِ َعِليمٌ پێشێل کردبێ. هەروا دووبارە خودا کە دەفەرموێ  ئەگەر بخرێتە بەر تیشکی  َواّللُّ َواِس

 ئەق  و زانست سێ شتی لێ چاو دەکرێ. سێ شتەکان:

. خـودا خـۆی خـاوەن ڕزق و ڕەحـمەت و فەزڵە، دیـارە ڕەحمەتـیه هەمـوو دنیــای دە 9

وە و دایسۆشیوە. کەوابێ دەبـێ بکـوترێ بەو کەسـانەی تـانە و تەشـەریان داوە لە باوەشی گرتو 

شایەتی طالوت، بەوەی کە فەقیرە و لە خانەدانان نییە، چۆن دەڵێن لەو بارەوە کە خـوایە فەزڵ و 

ۆ ئەگەر مـاڵ خزانست دەدا بە پێی شەئنی کەسەکە، چۆن فەزڵی عیلم  داوەتێ بۆ پاشایەتی، جا

 بایە بۆ پاشایەتی، دەبایە ئەوی دابایە. و سامان شیاوتر

. خودا خۆی دەزانێ بۆ هەر کار و کردەوەیەک   باشە و   بابەتە! جا ئەگەر بۆ پاشایەتی 3

طالوت ماڵ و نەسەو بابەت بایە، ئەدی بـۆ نەیـداوەتێ؟ مەگەر دەکـرێ ب ێـین خـودا بە هەڵە 

دەیـن. کەوایە دەبـێ گومـان  چووە دێرەدا کە عیلمی داوەتێ؟ نا، نـاکرێ هەڵەی وەپـاڵ خـودا

نەمێنــێ دێــرەدا کە ئەو قەومە ئــاوی وڵتــی نەفامییــان خــواردۆتەوە وڵتــی نەفامــانیه وڵتــی 

 لەخۆڕازییان و سەرەڕۆیانە وەک کابراکان.

بە هۆی عیلمی بەزاتی خۆی سەروبنی هەموو شتێکی لێـڕا دیـارە، بـۆ پاشـایەتی  . خودا2

 و ئیرادە و سیامی بابەتە و کافیە نەک ماڵ و دارایی.طالوت بۆ سەرکەوتنی ئەو، عیلم و هێز 

ڕا دەردەکەوێ جوولەکەکان گوێیان نەدایە قسەی پێغەمبەرەکەیان وەک لە ڕاوێژی ئایەتەکان

و بەدڵ ئامادەی شەڕ نەبوون دەگەڵ دوژمن لە ژێر ئەمر و فەرمانی طالوت. ئەو السـاریەی وان 



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

 بەڵکوو وەجووڵێن و بێنە سەر ڕێی هیدایەت. نیازی بە موعجیزەیەکی بوو کە نیشانیان درێ

 سندووقی پیرۆز دەکەوێتە دەست تالووت

دەکـا و داسـتانیان بۆمـان بەیـان  نبەڵێ، هەروەک لە بەسەرهاتی جوولەکە قورئان باخەبەر 

ائیل گەلێکـی زۆر سـەخت و ســر ئیدەکا ئەوە لەوان دیاری دەدا و دێتە بەرچاو کە هـۆزی بەنی

پەرست و گوزەران دۆست بوون کەمرت وا رابەر پێغەمبەرەکانیان و زۆر ماڵسەختگیر بوون لە بە

هەبوو بۆ شەڕ حازر بن لە ترسی ئەوەی نەبادا ئەو خۆشی ڕابواردنەیان لە قیس بچێ. جـا بـۆیە 

ــرد دەگەڵ  ــەیان دەک ــان کێش ــدەی خۆی ــا و فەرمان ــالووت بە پاش ــی ت ــووڵ کردن لە بەرابەر قب

ەکرد و نەیاندەکرد. تاکوو پێغەمبەرەکەیان ڕووی تێ کردن و پێـی پێغەمبەرەکەیان و قبووڵیان نەد

کوتن: ئەی گەلی دوودڵ و لێقەوماو بە دەس دوژمنی وەک هۆزی عەمالیقە بێ بە سەرکردایەتی 

جالووت، گوێ گرن لێم، دەلیل و بەڵگە لە سەر هەڵبژارتنی طالوت بە پاشا و ڕێبەری ئێوە هەیە 

زی پیرۆزی ئێوەیە جێی ئیعتیبـار و باوەڕیتـانە کەوا ئێسـتێ بە و ئەوەشە: ئەو سندووقەی کە ڕەم

دەس دوژمنەکەتانە، بە وەسیلەی ئەو شا تالووتە دێتەوە دەست ئێوە. ئاواش دێتەوە پـێه ئەوەی 

بچــنە شــەڕی دوژمنەکەتــان، بە وەســیلەی فرشــتەکانی خــودا لە ڕێــی مــوعجیزەوە دێــتەوە و 

وە دەستی ئێوە. دیارە ئەو سندووقەش کە مـایەی دەخرێتەوە دەستی تالووت لەویشەوە دەخرێتە

و دەکـاتەوە غیـرەت و دە شان و شەوکەت و ئارامی و غیرەت و جورئەتتانە، بە تەواوی هێواش

گیان و لەشدا زیندوو دەکاتەوە. ئەوکات ئێوەش بۆ چوونە شەڕ و بەربەرەکانی دەگەڵ دوژمن لە 

دەگرن. دیـارە هەروەک بۆخۆشـتان پێشەوەی سەفی شەڕ دەیـخەنە بەر چـاوی خۆتـان و هەڵیـ

دەزانن بەسەرهاتی مووسا و هاڕوون بە تەوڕات و وەکاز و کراسی مووسا و هەمـوو جـۆرە ئەو 

ائیل و ســر ئیشتانەی کە متفەڕکن بۆ ئێـوە، دە نـاو ئەو سـندووقەیدا هەن کە عولەماکـانی بەنی

 ناوە.پەیڕەوانی مووسا و هاڕوون دەستاودەست ئەو سندووقەیان دەگەڵ خۆ هێ

و هەروا پێغەمبەرەکە لە ئاخردا پێی کوتن هەڵبژارتنی ئەو تـالووتەش لە الیەن مـنەوە نیـیە، 

 بەڵکە خودای تەعاال بە وەسیلەی وەحی بۆ ئێوەی هەڵبژاردووە. 

سەرەنجام فرشتەکانی باری بۆ ڕێز لێنان لە تالووت بە ئەمری باری سـندووقەکەیان هێنـایە 

ستی ئەو. جا ئەوجـار پێغەمبەرەکەیـان بە گەلەکەی کـوت: جـا الی تالووت و خستیانە ژێر دە

ڕایەڵی فەرمـانی بـن ئەگەر ڕاسـت دەکەن بە ئەوجار قبووڵی کەن و ئیتاعەی لێ بکەن و گـوێ

 خوداتان باوەڕە.
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ئیسـرائیل بە چاوی خۆیان سـندووقەکەیان کە بە دەسـتی دوژمنیـانەوە جا ئەوجار کە بەنی

لە سەر یان گراریان بە پاشایەتی ئەو کرد و لە دەورەی شاتالووت بوو چاویان کرد سەراپایان ئیق

 یان بۆ شەڕ دەربڕی لە ژێر دەستوور و فەرمانی ئەودا.ۆەست ئامادەیی خد

وەک دەڵێن هێزی شەڕکەرانی شاتالووت ئەودەم دەچووە حەفتا تا هەشتا کەس. ئەمـام بـا 

ۆ مەعلووم بوو تا تاقی نەکـرێنەوە ئەوەش ب ێین شاتالووت لە هەڵسەنگاندنی ئەو گەلە ئەوەی ب

جێگەی باوەڕ نین کە بە تەواوی لە ژێر نەزمـدا وەمێـنن و دەرنەچـن. جـا ئەدێـرەدا شـاتالووت 

سەر دەیهەوێ تاقیتان کەمەوە بۆ ئەو سـەفەرە، ڕووی دە لەشکرەکەی کرد و کوتی: خودای بانی

گایەیـدا کە بەرەو ڕووی و ئـاوایە: دەگەیـنە سـەر ڕووبـار و چۆمێـک لەو ڕێتاقی کردنەوەکەش

دەچین. هەرکەس لە ئاوی ئەو ڕووبارەی خواردەوە ئەوە دەگەڵ ئێمە نییە و لە شەڕکەران نییە، و 

 هەرکەس لێی نەخواردەوە مەگەر الوێچێک بۆ زار تەڕکردن، ئەوە لە مەیە و دەگەڵ مەیە.

یامن و سەرەنجام بەشـی زۆری لە ئـاوی ڕووبارەکەیـان خـواردەوە بە نیشـانەی الوازی ئـ

باوەڕی و بەشێکی کەمیه نەیانخواردەوە بە نیشانەی ئیامن و باوەڕی پتەو و بەتین و تاو و هێز. 

ێکیان دەگەڵ بـوو پـتەو خـاوەنی دبە ئیرادە و بە هێز ک ەبە ئاو نەخواردنەوەیان دیاری دا. داوو 

ری و مەیدانــدا کئیــرادە و تــازە الو. لە ســەر ئەساســی نــیەت و بــاوڕەی بە ســەرکەوتنی دەیە

وداخی زەویدا دا بە زەویدا و لە ناخی پڕ ئاخ جالووتی دەستەو یەخەییدا یڕووبەڕوو بوونەوەیەک

رد. هاواری پیرۆزی وڵتـی پـڕ کـرد و دوژمنـی قـڕ کـرد. دیـارە ئەو داسـتانە لە هەمـوو بڕۆی 

ەت دەزانم تەفسیرەکاندا زۆرە و درێژە بەتایبەتی دە تەفسیری کەبیردا. بەڵم ئەمن ئەوەندە بە کیفای

 دێرەدا.

هەریەکەی بە  353تـا  318بۆ تەئیدی مەبەست و ڕاستیەکان دەچیـنە خـزمەت ئایەتەکـانی 

 نۆرەی خۆی لە جێی خۆی بە تێروتەسەلی باسیان لێ دەکەین. ئینشائەڵاڵ.

انی سندووقەکەمان بۆ دەرکەوێ نتاکوو هێ 318ئێستێ نۆرەی ئەوەیە بچینە خزمەت ئایەتی 

 انی خودا هێنایانە الی شاتالووت واتە تالووتی پێغەمبەر:کە چۆناوچۆن فرشتەک
 248ئایەتی 

تِيَ كَوقَاَل لَُهمم نِبُِيُهمم إِنَّ آیََة ُملم ( 142)
م
ن یََ

َ
ُْ فِيِه سَ كِه أ بِ كُم اََّّابُو ـا كـيَنٌة ِمن رَّ مم َوَبِقيَّـٌة ِممَّ

ِ  كتَرَ  ِ  ُة إِنَّ كآُل ُموََس َوآُل َهاُروَن ََتمِملُُه المَمئآئ ِمنِيَ كمم إِن كآلیًَة لَّ  كِِف َذل   نمُتمم ُمؤم
پێغەمبەرڕکەیا  کوتی: بەڵگە لە ساەر پاشااییەکەی ەااتنی ئەو ساندووقەیە باۆ الی ئێاوڕ کە 

مااایەی ئارامی ااانە لە الی پەروڕردگارتااانەوڕ، ئەو پاشاموڕشاای تێاادایە کە بنەماااڵەی مووسااا و 
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گوما  ئا لەو ڕووداوڕدا ەکا  ەەڵیدڕگر . بێەاڕوو  بەجێیا  ەێش ووڕ. ئەو سندووقەش ررش 

 نیشانەی خودای تێدایە بۆتا  ئەگەر ئێوڕ بڕوادار .

 تالووت و سندووق

 422ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ە پێغەمبەرەکەیان بۆ بـاوەڕی ئەو قەومە ڕووی تـێ کـردن و پێـی کـوتن نیشـانەی ئەوەی ک

تالووت لە خوداوەیە پاشایەتیەکەی، ئەوەیە کە سندووقەکەی مووساتان بۆ دێنێتەوە و دێتەوە، کە 

ئەو سندووقەش دەمێکە دوژمن لێی زەوت و داگیر کـردوون کە دیـارە دەو سندووقەشـدا هەیە 

هەوێنی دڵ و ئارامی و حەسـانەوە لە الیەن خـوداوە. و هەروا دەگەڵ چەن شـتێک لەوانەی کە 

خۆیدا مووسا و هاڕوون بۆتانی بە عینوانی تەبەڕوک بەجێ هێشتووە لە وەکاز و کەوش  دەکاتی

 و کراس و زۆر لە شتی دی مووسا و مێزەری سەری هاڕوون.

دێرەدا شتێکی خۆش نەق  دەکرێ لە زۆربەی تەفسـیرەکاندا بـۆ وەی نـابێ پاشـقول درێ. 

تەفسـیری خـاڵ ی دڵە. شـتەکەش ئەگەرچی زۆر هەدەف نییە دە تەفسیری قورئانـدا بەڵم مەزە

 هێناویەتی، ئەمیه لەویڕا دەیێنم.

دەگێڕنەوە بەو هۆیەی لەشکری جالووتی عەمالیقە کاتێ ئەو سندووقەیان بە شـتەکانەوە لە 

ئیسـرائیل گرت و هێنایان بۆ خۆیان، ئەوانیشـیان لە قـاو دان و دەربەدەریـان کـردن بێـر و بەنی

ــتینیانەی کە ئەو ــدا. ئەو فەلەس ــەیر و  بەوێ ــتی س ــی دوو ش ــندووقەیان دەس کەوت تووش س

 بەئازار بوون: ینەکراو بوون کە زۆریان لە بەر چاوەڕوان

. یەکەم شت کە تووشی بوون مشک لە نـاو زەراعەت و شـیناوەردیان سـەریان هەڵـدا و 9

 داگژانە شیناوەردەکانیان هیچی بۆ نەهێش .

تبوون: نەخۆشی بێوەسیری بـوو کە بە . دووهەم شت لەو شتانەی کە لە بەری وە ئازار ها3

 ناویاندا باڵو ببۆوە لە ترسانی نەیاندەزانی ڕوو دە کوێ کەن. 

جا ئەو دوو شتەیان بە فاڵی خرا  بـۆ خۆیـان لێـک دەداوە دەیـانکوت ئەوە لە سـۆنگە و 

شوومی ئەو سندووقەیە کە خودا تۆڵەمان لێ دەستێنێتەوە و کە لە جوولەکەکامنان ستاندووە. وا 

 کە و مەس ەحەتە و باشە هەچی زووترە بۆیان وەنێرین. چا
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 فرشتە سندووق دەهێننەوە

جا لە سەر ئەو باوەڕە هاتن بەخێرایی سـندووقەکەیان بە هەچـی دە ناویـدا بـوو خسـتیانە 

کالیسکەیەک و دوو گایان تێ خست و بەبێ ئینسان ڕووبەڕووی وڵتی جوولەکەکان بەڕەڵڵن 

ەڵکەوت ئەو گایانە بەرەو وڵتی جوولەکەکان ڕۆیش  وەک ئینسانی کردن. بە ئەمری باری وا ه

شارەزایان دەگەڵ بێ وابوو. واتە وەک فرشتە لێیان خوڕێ وا دەهاتە بەر دڵ و چـاوان. هێنایـان 

هێنایان تاکو کردیانە ناو جوولەکەکان. هەروەک خودای تەعاال ئاماژەی وەال داوە بە وەسـیلەی 

گومـان ئەقـ  بە بێ واتە ئەو سنووقە فریشـتەکان هەڵیـدەگرن. جـا ةُ كآلئِ َِتِْملُُه الْمَ ئایەتی 

هەم پەیدا بـوون مشـکەکان و هەم هـاتنی نەخۆشـی بێوەسـیری خـودا کـردنیە دووری نازانێ 

وەسیلەی ئەوەی کە ئەو سندووقە بگەڕێتەوە الی جوولەکە دەرکراوەکان بە وەسیلەی فرشتەکان 

آلیَـًة  كإِنَّ ِِف َذلِـئامـاژەی وەالی دەکـا و دەفەرمـوێ:  کە لەشکری نهێنی خودان. وەک خودا
ِمِنَّي كْم إِن كلَّ  ْْ واتە بەبێ گومان لەو ڕووداوەدا نیشانەی تەوانایی خودای تێدایە بۆتـان  نْتُْم مُّ

 ئەگەر باوەڕیتان بە قودرەت و نەزم و نیزامی خودا هەبێت.

رچـی کە بـیهەوێ دەو کارەسـاتەی جگە لە ئیسباتی قودرەت و تەوانایی خودا بە سـەر هە

وێنەیە، ئەوەش بە ئیسـبات دەگەیێنـێ و وپێکە جوانە بێگەڕانەوەی سندووقەکە بەو شێوە ڕێک

ـــان کە ئەو  ـــدەی خۆی ـــەداقەتیان هەیە دە قەول و قەرار و وەع ـــبەران س ـــدی کە پێغەم گەیان

ی کـوتن و پێغەمبەرەیان پێه ئەوەی دەس کەن بە شـەڕ و پاشـایەتی تـالووت قبـووڵ کەن، پێـ

 شا.وەعدەی دانێ کە سندووقەکەو دەگەڕێتەوە التان بە وەسیلەی تالووت

دیارە باوەڕی بە سەداقەت  و دروسـتکاری پێغەمـبەر وابەسـتە بەو مەرجەیە کە ئەو ئـیامن 

وباوەڕیە لە دڵەوەڕا بێ، کوێرکوێرانە و عادەتی نەبێ. چونکە ئـیامن و بـاوەڕی ئەگەر لە دڵەوەڕا 

خەریکیه بێ هەر بێ ئەسەر و بـێ بەهـرەیە وەک نـوێژ و ڕۆژووی عـالەمی نەبێ هەرچەندی 

 ئیامن عادەتی نەک عیبادەتی.

بوون لە سەر و بنی داستانەکە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتەکانی مەڕبـووت ئەوجار بۆ حاڵی

شـا و فەرمانـدەی تـاکوو بـزانین تالووت 311بەو کارەساتە. جا ئێستا دەچینە خـزمەت ئـایەتی 

 چۆناوچۆن بەرەنگاری دوژمن دەبن و تالووتیه چۆنیان تاقی دەکاتەوە.لەشکر 
 249ئایەتی 

ُُنوِد قَاَل إِنَّ اهّللَّ ُمبمَتلِي( 149)
م
ُْ بِاْل ا فََصَل َيالُو م بَِنَهٍر َفَمن َِشَِب ِمنمُه فَلَيمَس ِمِِّن َوَمـن كفَلَمَّ



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

 ٌَ ََتَ َم ُه فَإِنَُّه ِمِِّن إاِلَّ َمِن ا َعمم ـا َجـاَوزَ ُ ُهـَو لَّمم َيطم ُبوام ِمنمُه إاِلَّ قَلِـيالً ِمـنمُهمم فَلَمَّ َشِ
فًَة بَِيِد ِ فَ ُغرم

نَُّهم مُ 
َ
ِیَن َيُظُنوَن أ َْ وَُجنوِد ِ قَاَل اَّلَّ َومَم ِِبَالُو ِیَن آَمُنوام َمَعُه قَالُوام الَ َياقََة نَلَا الم م كالَقُو اهّلِل وَاَّلَّ

ابِِرينَ كَبتم فَِئًة ِمن فَِئٍة قَلِيلٍَة َغلَ  ِن اهّلِل وَاهّلُل َمَ  الصَّ  ثرَِيةً بِإِذم
کاتێ تالووت بە خۆی و لەشک یەوە لە ناو شار کوونە دەرێ کوتی: خودا بە ڕووبارێاک ئێاوە 

تاەی دەکاتەوە، ئینجا هەرکەپ لێی خاواردەوە ئەوە لە لەشاک ی مان نیایە. هەرکەسایش لێای 

ەساێک نەبێات کە بەڕاساتی الوێچێکای لاێ هەڵێنجاێ. نەخواردەوە ئەوە لە لەشک ی مانە، ک

هەموو تێ یان لێ خاواردەوە باێجگە لە هەنادێکی کەمیاان، کااتێ خاۆی و ئەوانەی وا باڕوا و 

ئیامنیان هێنابوو لەو ڕووبارە پەڕینەوە، کوتیان ئەو کەسانەی دڵنیا باوون لە ڕۆژری پەسابندا 

د باووە بە ساەر دەساتەیەکی زۆردا بە بە خزمەتی خودا دەکەن، کوتیان: زۆر دەساتەی کەم زا

 ویستی خودا. خودا دەکەد خۆڕاک انە.

 کردنەوەی لەشکر بە ئاوی ڕووبارتالووت و تاقی

کاتێ کە تالووت خۆی و لەشکرەکەی چوونە دەرێ لە شـار و تـاکوو نزیـک کەوتـنەوە لە 

سـەرکەوتنی دوژمنێکی سەرکردەکەی جالووت ناوێک بوو پاڵەوانێکی زۆر ناودار بوو سابیقەی 

دە شەڕاندا زۆر بوو، جا کاتێ ئاوا لێک وەنزیـک کەوتـن تـالووت تەماشـایەکی هەسـتیارانەی 

زانی کاتی ئەوەی هـاتووە تاقییـان کـاتەوە. بـۆوەی دەرکەوێ کێـیە بە دڵەوە و لەشکرەکەی کرد 

 بەرەو پیری شەڕ دەگەڵ دوژمنە و کێیە غیرەتی ڕووبەڕوو بوونەوەی ئەو دوژمنەی نییە؟

بە لەشکرەکەی: خودا تاقیتان دەکاتەوە بە چۆمێک کە دەیگەیێنێ، کـێ لە ئـاوی ئەو کوتی 

چۆمە وەخوا ئەوە لە لەشکریمن نییە و شەڕکەر نیە دەگەڵ دوژمن، کێش لێی نەخواتەوە، ئەوە لە 

لەشکری منە و دەتوانێ شەڕ بکا و ڕووبەڕووی دوژمن بوەستێ، یەک دوو الوێچیش بخـوا بـۆ 

شکالی نییە، هەر لە منە و لە لەشکری منە. لە سەیری جەریانی لەشکرەکە وا گەروو تەڕ کردن ئی

 دەردەکەوێ لە بابەت ئەو تاقی کردنەوە سێ دەستە هاتنە ڕوو لە ناو لەشکرەکە:

. هەندێکیان بۆ وەی تالووت باوەڕی تەواوی بە شەڕکەریان هەبێ ئەسـڵەن هەر ئاوڕیـان 1

 ڕ نەکرد.وەسەر ئاوەکە نەداوە و دەستیشیان پێ تە

. هەندێکیشیان بۆ گەروو تەڕ کردن کە ئیجازەیان پێ درابوو لە الیەن تالووتەوە، بە الوێچ 9

 گەروویان تەڕ کرد.

. هەندێکیشیان کە بە دڵ ورەی شەڕیان نەبـوو، نەیانـدەتوانی بەرەنگـاری جـالووت بـن 9
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 تێرتێریان ئاو خواردەوە.

شەڕکەر و نائـازا و شـەڕنەکەر دەرکەوتـن،  سەرەنجام کاتێ تاقی کردنەوە تەواو بوو، ئازا و

تالووت و ئەوانەی ئازا و شەڕکەر و بەئیامن لە ئاوەکە پەڕینەوە بۆ بەرەو پیر وەچوونی دوژمن و 

ئەوانەی ئاوەکەیان خواردەوە خۆیان بە شەڕنەکەر و نائازا نیشان دا، ئەوانیش پەڕینەوە و گەیشتنە 

خۆرەوەکان گەیشـتنە تـالووت و ئەوی شـەڕکەر و تالووت و ئەوانی دی. جا کاتێ دەستەی ئاو 

ــن، دەســتە ــوونی دوژم ــالووت کە کەوتە ســەر باســی شــەڕ و بەرەنگــار ب ــاونەخۆرەوە، ت  یئ

ئاوخۆرەوەی شەڕنەکەر کوتیان: ئەوڕۆ ئێمە توانایی شـەڕمان دەگەڵ جـالووت و لەشـکرەکەی 

واتە  قََة ََلَا اْْطَْوَم ِِبَالُوَت وَُجنـوِدهِ قَالُواْ ََل َطانییە، واتە دەڕۆستی نایەین. وەک خودا دەفەرموێ: 

 تاقەتی بەرەنگار بوونی جالووت و لەشکری جالوومتان نییە ئەوڕۆ.

ئەوانەی کە ئاوەکەیان نەخواردبۆوە و ئیامن و باوەڕییان بە شەڕ و دیفـاع و بەرەنگـاربوونی 

ژی قیــامەت و دوژمـن هەبــوو تـالووتیش بــاوەڕی پـێ بــوون کوتیـان: لە ســەر بـاوەڕی بە ڕۆ

ی بەئیامن زاڵ بوون بە سەر مڕووبەڕوو بوونەوە و چوونە مالقاتی خودا، زۆر دەستە و تاقمی کە

م ِمن فِ َة  قَِليلَـة  كباوەڕ.وەک خودا ئیشاڕەی وەالی ئەو قسەیان فەرمووە: دەستەی زۆری بێ
اری زۆر دەسـتەی کەم و بەئـیامن زاڵ واتە لە سەر ئەمـر و ئیزنـی بـ ِثرَيًة بِإِْذِن اّلِل كَغلَبَْت فِ ًَة 

 باوەڕ.بوون بە سەر دەستەی زۆری بێ

جا ئەوجـار تـالووت و لەشـکرەکەی کە ڕووبەڕوو بـوون دەگەڵ جـالووت و لەشـکری، 

دەستی نزا و پاڕانەوەیان بەرز کردەوە بۆ الی خودا و کوتیان: خودایە هێزی خۆڕاگریامن بدەیە، 

خۆڕاگری لە سەر وێستان لە ڕووی دوژمـن نەک هەڵتـن و  دەو شەڕ و بەربەرەکانیەدا و هەروا

باوەڕانـدا. سـەیر کەیـن ڕازێکـی گەورە و پشت دە دوژمن کـردن، و زاڵیشـامن کە بە سـەر بێ

بەرچاوی فیداکارانەی تێدا چاو دەکرێ ئەویش ئەوەیە:لە بەر خودا نەپاڕانەوە بۆ وەی نەکوژرێن 

 ی مردنی ئاوا عیززەت و شەڕەفە.بەڵکە بۆ خۆڕاگری پاڕانەوە چونکە دەیانزان

 پوختەی مەبەست و تیوتیوەیەک:

ا فََصَل َطالُوُت بِاْجُنُودِ دە ئایەتی  . کـاتێ تـالووت 1دا دوو شت هەست پێ دەکرێن: فَلَمَّ

سندووقەکەی بۆ هێنان و نیشانی دان ئەوجار لەشکرەکە ئامادەگی تەواویان نیشان دا و سـەری 

ووت. ئەوجار تـالووت هەلـی شـەڕی هـاتە دەسـت و بـۆی ڕەخسـا، ئیتاعەیان دانەواند بۆ تال

 دەستووری شەڕ و حەملەی دا بۆ سەر دوژمن.
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ــیە ئەوانەی 9 ــایان نی ــا و ش ــوتی: الزم ناک ــرد و ک ــکرەکەی ک ــالووت ڕووی دە لەش . ت

خۆڕاگرییان نییە و دە خۆ ڕانابینن دەگەڵ من ڕاکەن و بەرەنگاری دوژمـن بـن. ئێسـتا وەگەڕێ، 

 نە نەک کەوتە ڕووی دوژمن و هەڵێ.بەقازانجام

 چەن مەبەست هەست پێ دەکرێن: م بِنََهر  كإِنَّ اّللَّ ُمبْتَِليلە سەر ئایەتی 

یاوازیان هەیە: کە ئـایە دەبـێ وێـژەری جانی قورئان لەو بارەوە بۆچوونی لێک سـر . موفە1

اردنەوە( کێ بـێ؟ ئایـا ئەو گوفتەیە کە کوتوویەتی )خودا تاقیتان دەکاتەوە بە چۆم، واتە ئاو خو 

 دەبێ تالووت بێ؟ یا پێغەمبەرەکەیان بێ؟ 

زانەکان الیان وایە: ئەو گوفتەیە دەبێ گوفتەی تالووت بـێ، بەو دەلـیلە: بە زۆربەی قورئان

پێی ڕاوێژی بەرنامەی شەڕ و فەرماندەگی شەڕ دەبێ تـالووت بـێ چـونکە ڕاوێژکـاری پێشـوو 

 دەگەڵلەشکری تالووت بوو.

یـان بـووە کە ئەو قسـە تـاقی کـردنەوەی ۆەزەریـان وایە پێغەمـبەری کـاتی خهەندێکیش ن

کوتووە، و لە سـەر ئەو نەزەرش الزم نـایە کە تـالووت پێغەمـبەر بـێ. جـا مەگەر تـالووت ئەو 

کوتەیەی بۆ ئیلهام کرابـێ لە الیەن خـوداوە و ئەویـش ناچـارەن ڕایگەیانـدبێ. جـا ئەگەر ئەو 

 ێ: تالووت هەم پاشا بووە هەم پێغەمبەر.ر تێ بکو ڕەوا نابئیحتیاملەی بۆ بگرین ئەودەم نا 

. یا ئەگەر بێتوو بکوترێ: وێژەری مانای ئەو ئایەتە پێغەمبەرەکەیان بووە ئایەتەکە دە تەعبیر 9

ا فََصَل َطالُوُت بِاْجُنُوِد قَـاَل و بەراورددا ئاوای لێ بە سەر دێ: ) م كإِنَّ اّللَّ ُمبْتَِلـيهلـم نبـّيهم فَلَمَّ
( چونکە تالووت لەشکرەکەی خـۆی لە شـاری دوور خسـتەوە، ئەوکـات پێغەمبەرەکەیـان نََهر  بِ 

پێیانی کـوت خـودا ئێـوە بە چـۆمێ تـاقی دەکـاتەوە. دە دیـارە بەو پێـیە لەشـکر لە شـار دوور 

 خراوەتەوە و بەرەو دوژمن دە ڕێیەدایە، هەر دەبێ پێغەمبەرەکەیان بێ خاوەنی ئەو کوتەیە.

وێ بزانێ ڕاز و حیکمەت دەو تاقی کردنەوە ڕاستەوخۆ و ئاشـکرایەدا و لە دڵی بزۆز دەیهە

بەر چاوی هەموو ئەفرادی لەشکر چ بـێ؟ لەو بـارەوە زانایـانی قورئـان کوتوویـانە: ئەو تـاقی 

 کردنەوەیە ئیحتیاملی دوو شتی لێ دەکرێ، ئەقڵیش بە ڕەوایان دەزانێ:

ێی ڕەوشت و خوویان دەگەڵ دەلیـل و بورهـان ائیلیەکان ئەو ڕەفتارانەیان بە پسـر ئی. بەنی1

ــان هەر کــردوون و  لە ســەر دروســتکاری و ڕاســتگۆیی پێغەمــبەران و شــایەکانیان مخالەفەتی

دەیانکردن جا بۆیە خودای تەعاال دەگەڵ ئەوەی تالووت سندووقەکەشیانی بۆ هێنـایەوە، بەڵم 

لەشـکرە پـێش ئەوەی دەگەڵ  بۆ ئیتمینانی تالووت تـاقی کـردنەوەی هەر بـۆ دانـان تـاکوو ئەو
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دوژمن تێک چڕژێن دەرکەوێ خۆڕاگر دەبێ یان نابێ؟ بەو پێشبینیە نەچوونە ناو ڕیـزی شـەڕ و 

ان و دوژمنیش نازانێ بە هێـزی لەشـکر و بـێ هێـزی یجەبهەوە تەئسیرێکی دانانێ لە سەر شەڕ

ت دەکەوێ لەشکر. بەڵم هەڵتن و کشانەوە وپشت دە دوژمن کردن هەم دوژمن پێـی وە غیـرە

 هێز دەبێ.بێ هەم هاواڵنی شەڕت پێی بێ غیرەت و 

با ئەوەش وەقۆزین و پاشقولی نەدەین: ئەو ڕووبارەی کە خودا بـۆ تـاقی کـردنەوەی دانـا، 

 نەزەری جۆراوجۆری لە سەر هەیە کە چۆمی کوێیە؟

اس و عەبقەتادە و رەبُ کوڕی ئەنەس کوتوویانە ڕووباری نێوان ئوردون و فەلەستینە. ئیبنی

ش کوتوویانە: تەنیا چۆمی فەلەستینە. ئەمام خاوەنی کەششـاف نەزەری ئـاوایە: کـاتێ «سدي»

شەڕەکە کاتێکی گەرما بوو بە بیابانێکی قاقڕ و بـێ ئـاودا ڕۆیشـتوون لە خودایـان داوا کـردووە 

چۆمێکیان بۆ بێنێتە ڕوو کە خۆی پێ فێنک وەکەن. تالووت فەرماندەکەشیان ئەو مزگێنیەی پـێ 

ن چونکە ئێوە بۆ خـودا بەرەنگـاری دوژمنـی خـودا دەبـن هەرچـی لە خـودا بخـوازن و دە داو 

ودا بێ خودا دەوداتێ. ئەوانیش ئەو هیوایەیان هەبـوو داوایـان لە خـودا کـرد و خـوداش شەئن

 داوای بەجێ هێنان.

ئەوەش زۆر پێویستە بزاندرێ: ئایا ئەوانەی ئاوەکەیان خواردەوە چونکە تالووت کوتبـووی 

نەوە یا دەگەڵ تالووت ارکەسێ لەو چۆمە وەخوا لە من نییە واتە لە لەشکری من نییە، ئایا گەڕ هە

 چوون و بوون؟

ََل زۆربەی زانا و مێژووناسەکان نەزەریان وای بۆ چووە کە چوون، بەو دەلـیلە کە ئـایەتی 
لە وەک قەولـی ئاوخۆرەوەکـان ئیشـارە وەالی ئەوەیە ئەو قەو  َطاقََة ََلَا اْْطَـْوَم ِِبَـالُوَت وَُجنـوِدهِ 

دەچێ. جا لە سەر ئەو باوەڕە تا لە چۆمەکە ڕەد نەبوون و نەگەیشتوونە ڕووبەڕووی جالووت و 

لەشــکرەکەی دوور و نیزیــک نەگەڕاونەتەوە هەر ئەوەنــدە دوژمــن نەیزانیــوە بەو گەڕانەوە. ئەو 

 دەلیلە و ئەو نەزەرەشیان بەبێ هێز داناوە.

عیبەت ئەنگیزە زانـی و تێـی گەیشـتین  ەکی زۆرمان لەو داستانوەک هەموو دەزانین بەشێ

بەڵم بۆ حاڵی بوون لە بنەکەی و نەتیجەکەی هەر ماومانە و چاوەڕوانین، جا لە سەر ئەو هیوایە 

 ڕا وە نزیک دەکەوین لە ئاخرەکەی و نەتیجەکەی:لەویش 911دەچینە خزمەت ئایەتی 
 251ئایەتی 

ا بََرُزوام ِْلَ ( 251) قمـَداَمَنا وَانُصـَولَمَّ
َ
ًا َوَثِبـتم أ فمِرغم َعلَيمَنا َصـَبم

َ
َْ وَُجُنوِد ِ قَالُوام َربََّنا أ نَا لََعَ ـالُو رم

 فِِرينَ اكالمَقومِم الم 
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کاتێاک دەکەد جااالووت و لەشااک ەکەیدا ڕووبەڕوو وێساتان، کوتیااان: ئەی پەروەردکارمااان 

ەومان کە، و هەروا زاڵیشامن کە بە ساەر خۆڕاک ی بدە پێامن، بڕێ ە بە سەرماندا خۆڕاک ی و پت

 دەستەی بێ باوەڕاندا.

 پاڕانەوەی لەشکری تالووت

ەکانی لەشکری تـالووت خۆیـان بە دەسـتەیەکی کەم و ڵسەرەتا کاتێ کە خاوەن هێز و ئاق

هێز لە قەڵەم دا، سەرەڕای ئەوەش فەتح و زەفەر و سەرکەوتنیان لە ژێر ئیزن و ئیرادەی خودا کەم

موو ڕاست خۆ کرد، ڕوونیان کردەوە بۆ هەموو دەور و زەمانێک کە سەرکەوتن دە هە بە نەسیبی

و بوارانــدا لە الی خــوداوە دێ و دەســت دەکەوێ. و هەروا دە کــاتی ڕووبەڕوو بــوون دەگەڵ 

خۆیـان و زۆری دوژمنیـان لـێ دەرکەوت، ولەو الیەشـەوە ئیـرادە و  میلەشکری جالووت کە

ە خۆدا چاو دەکرد و دە دوژمنیشیاندا بێ ئیرادەیی و بێ هیوایی غیرەت و هیوای سەرکەوتنیان د

ی 33سەرکەوتن و بێ غیرەتییان چاو دەکـرد، جـا لە سـەر ئەو نـیەت و بـاوەڕەی کە لە ئـایەتی 

فورقاندا هەست پێ دەکرێ و چاو دەکرێ، بەرەو خودا دەستی نزا و پاڕانەوەیان بەرز کـردەوە و 

فِْرْ  َعلَ کوتیان: 
َ
خودای ئێمە! خۆڕاگری و خاۆ قاای  و قاۆڵی بڕێاژڕ بە ساەرماندا. واتە  يْنَا َصَْبًاَربَّنَا أ

 ِب 
ُ
واتە ئەگەر لە بەر نازا و پاڕانەوڕکان اا  نەبێات  (44)ر:قاان:  مْ كـْم َرِِّب لَـْوََل ُدَ،ؤُ كـقُْل َما َيْعبَـأ

بـێ بـۆ سـەرکەوتن بە ئەئەوە ئاماژەیە وەالی ئەوە کە دە پەروڕردگارم بەەیر جۆر گوێی پاێ نەدڕدا .

 سەر کاراندا پاڕانەوە لە بەر خودا فەرامۆش نەکرێ.

جا ئەدێرەدایە کە تالووت و لەشکرەکەی ئەو داوایەیان لە خودا خواست و خوداش گـوێی 

 پێ دان و لێی وەرگرتن.

فِْرْ  َعلَيْنَا َصَْبًابا نەختێک لە ئایەتی 
َ
دەکرێ و وەکۆڵین، ئەو ئایەتە ئەوەی لێ چاو  َربَّنَا أ

هەست پێ دەکرێ: سەبر واتە سبات و خۆڕاگری. سباتیش واتە وێستان دە بەرابەر هەموو گیـر 

گومان ئەو لە سەر الق ڕاوەستانە دە ئیرادە و گرفتێکی کە ڕووبەڕووی گیان و ژیان دەبێتەوە. بێ

قْـَداو ویستی خودادایە، بۆیە نزاگەران ئاوا لە بەر خودا دەپاڕێنەوە 
َ
واتە ساابیت و  َمنَاَوَثبِـْت أ

دە باغەڵدا ئەو نزایە: واتە خـودایە ئەمـن ڕاوەسـتاو کە بەڵم دە  یئەوەش ڕاوڕس او کە القەکامنا .

 پاڵ ڕاوەستاوی من دوژمن ناڕاوەستاو کە. واتە ترس بخە ناو دڵی و خۆ وەخۆگری لێ داماڵە.

 :پوختەکارییەک دێرەدا

و لەشـکری بـوون دیتیـان کە ئەوان کاتێ تالووت و لەشـکرەکەی ڕووبەڕووی جـالووت 
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گریدا. بەڵم ئێمە کەمین ڕازۆرن دە نەفەردا بەڵم وایان لێ دەردەکەوێ کە کەم بن دە ئیرادە و خۆ

ــدا. ئەوەش نیشــانەی  ــرادە و ســەبر و خۆوەخۆگری دە نەفەردا لە چــاو وان، بەڵم زۆریــن دە ئی

ڕانەوە لە خودا وەک دە دڵامندایە هەر شکستی وانە و سەرکەوتنی ئێمەیە. جا بۆیە کەوتنە نزا و پا 

وا بێتە پێشێ خۆڕاگریامن دەیە تا دەگەینە ئەو نیەت و مەقسەدە کە سەرکەوتنی مەیە و شکستی 

 وانە.

دەبــێ ئەو باوەڕەشــامن ببــێ: ســەرکەوتنی هەر بە دوعــا و پــاڕانەوەی ڕووت لە ڕاپەڕیــن 

ئایینی ئیسالمی هەر بە نزا و  ەمبەرپێغداپەڕین نایەتە جێ و نەهاتۆتە جێ بۆ کەس. نەبیسرتاوە 

دوعا و نوێژ و ڕۆژوو سەر خسـتبێ و دەری خسـتبێ لە دنیـادا. بەڵـکە ڕاپەڕیـن و ڕاکەوتـن و 

تێکۆشانی وەپێش هەموو دوعایەک خستووە، جا دەپاڵ ئەو جیهاد و ڕاپەڕینەدا لە سەر ئەساسی 

 ئیامن و باوەڕی دوعا و نزاشی کردووە لە خودا بۆ سەرکەوتنی.

ڵ هەر چاوەڕوانە بۆ وەی بزانێ کەنگێ و لە کوێ و چۆناوچۆن تـالووت و لەشـکرەکەی د 

سەرکەوتن بە دەس دێنن و جالووت ولەشکرەکەی تێـک دەشـکێن. جـالووتیش دەکەوێـتە بەر 

ڕەهێڵەی زەبری قورس و گرانی تالووت و یارانی. جا دەبێ بـۆ ئەو مەبەسـتە چـاوەڕوانیە خـۆ 

لەوانـڕا دەرکەوێ داری بەرزی شـەڕ بە کـامە الیەدا دەکەوێ.  919 و 911بگەیێنینە ئایەتەکـانی 

ئەوەش ئاشکرایە سەرکەوتن بۆ یارانی خودایە واتە تالووت و هاواڵنی. سەرشۆڕی و نەدامەتی 

نەیە هێرش دەکەنە سەر خاک و نیشـتامن و مـافی خەڵـک و داگیـری دەکەن وەک سابۆ ئەو کە

 :911ێ. ئەوەش ئایەتی سیفەتان بجالووت و هاواڵنی و جالووت
 251ئایەتی 

َْ َوآتَـا ُ اهّلُل المُملمـ( 251) ِن اهّلِل َوَقَتَل َداُوُد َجالُو ِ  كَفَهَزُموُهم بِإِذم
م
ـا يََشـاء كوَاْل َمـَة َوَعلََّمـُه ِممَّ

رمُض 
َ
ِْ األ ٍٍ لََّفَسَد َضُهمم بَِبعم ُ  اهّلِل انلَّاَس َبعم

الَ َدفم  ٍل لََعَ المَعالَِميَ اهّللَّ ُذو فَضم  َولَـِكنَّ َولَوم
بە ویسااتی خااودا تێکیااان شااکاندن، داوود لەوێاادا جااالووتی کوشاات، خااوداش پاشااایەتی و 

کاربەجێیی پێ دا و لەو زانینەش کە خودا خۆی کەی ی لە سەر باوو فێا ی کا د، ئەکەر خاودا 

ا هەندێ خەڵکی بە هەندێکی دیکە لەنااو نەبا دایەت، ئەو ساەرزەوییە تیاا دەکاوو. بەاڵم خاود

 خاوەنی بەخششە بۆ هەموو جیهانیان.

 شکانی لەشکری جالووتتێک

 تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەیەکی هەستیارانە:

نی تـالووت کە پـێش ئەوەی راکوتەی یا ،دیارە وەک لە بەر چاوە و دیارە خودای بانی سەر
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گێـڕا و  یوەڕاسـت ًة بِإِْذِن اّلِل ِثريَ كم ِمن فِ َة  قَِليلَة  َغلَبَْت فِ ًَة كبگەنە مەیدانی شەڕ و کوتیـان 

سابتی کرد. هەروا خودای تەعاال ئەو سەرکەوتنەشی دا پاڵ خۆی. واتە ئەگەر هیمدادی خـودا 

شکانی جالووت و لەشـکرەکەی ئەوجـار هـاوار نەبایە ئەو سەرکەوتنە نەدەهاتە ڕوو. پاش تێک

 هەڵستا کە داوود جالووتی کوشت.

 داوود کێیە؟

وود بناســێ کە کێــیە و لە کــوێڕا دەگەڵ لەشــکری تــالووت کەوت و ئەو کــا داەدڵ حەز د

 وێنەیەی کە قورئان سەبتی کردووە بە نەسیب بووە؟فەتحە ناودار و بێ

برای بوون کە براکانی دەگەڵ  3لە ئیبنی عەبباسەوە خەبەر دەبیسین کە داوود شوان بووە و 

کە دەبنە برای داوود مـاوەیەکی درێـژ بـوو تالووت بووە. جا لەوەیڕا کە بابی داود لە کوڕەکانی 

لێیان بێ خەبەر بوو، بابی داودی وەدوا خسنت تاکوو پەیسەرێک و سۆراخێکیان دەست خا بـۆ 

ــوو بەری  ــی گرتب ــوون داودیــش کە شــوێنی ئەوان ــتەوە. ئەوان کە لە شــەڕێ ب ــابی بێنێ ــا هەب ت

وتی دێوەزمەی زۆردار ئەوە لە دەیاندۆزێتەوە. بە سەر شەڕێدا دەکەوێ و دەبینێ دەو کاتەدا جالو 

مەیدانی شەڕە و دەنەڕێنێ بۆ وەی کێیە بێت و دەگەڵی بکەوێتە شەڕ. دیـار بـوو کەس توانـایی 

ئەوەی نەبوو بۆی هاتبایە مەیدانێ. ئەدەوەیدا جالووت بە تانە و تەشەرەوە هاواری کرد و کوتی: 

و ایینی حەقین، ئەدی بـۆچی یەکائیل ئەگەر ئێوە دەڵێن ئێمە حەقین و لە سەر ئسـر ئەی بەنی ئی

بۆم نایەنە مەیدانێ؟ ئەدەوەدا داود غیرەتی وەجۆش هـات و ڕووی کـردە براکـانی خـۆی پێـی 

بۆ ئەو خەتەنە نەکراوە بڕواتە پێشێ. براکانی وڵمیـان نەداوە و  نیە کوتن ئەوە لە ناو ئێوەدا کەس

الیەک کە لەو شـوێنە تـالووت  سکووتیان نیشان دا. ئەوجار خۆی لە براکانی دزیەوە و چوو بۆ

لەشکرەکەی بۆ شەڕ هـان دەدا و لە ڕیـزی دەدان. داود ئەلەو جێگـایەدا بە تـالووتی کـوت: بە 

بە قۆچەقانی هیچ شت نابوێرم. چونکە  یەجەسوورانە ئەمن بۆی دەچمە مەیدانێ و عادەتیشم وا

چم قوتار نەکردوون دە شوان بووم و کارم زۆر پێ کردووە بۆ گورگ و شێر و بەبر و پڵینگان هی

کاتی پارازتنی مەڕەکامندا. تالووت هەر زۆر زوو دەرکی ڕەشادەت و ئازایەتی لە داوودی چـاو 

کرد و ئافەرینێکی پێ بەشی و پێی کـوت: جـا ئەتـۆ دەوک اتەدا ئەو قۆچەقـانیەت پێـیە؟ داود 

وت فەرمـووی کوتی بەڵێ پێمە و قەتی دانانێم وەسیلەی شەڕمە و سووکیشە بۆ هەڵگرتن. تـالو 

پێی: دەس پێ بکە بە ئیزنی خودا. داواد یەک بەردی خڕ و الباری خستە نـاو قۆچەقـانیەکەی و 

ینی جـالووتی گێـژ کـرد و فیلەتەن دای لە سینەی پان و بەر ە جالووتییهەڵیسووڕاند و هاویشت
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ری دای لە زەوی و غاری دایە سەری و دەستووری سەربڕینی لە الیەن تالووتەوە پێ درا و سـە

کەن، هاواری کوشـتنی  یچاو  کەیگۆشاوگۆش بڕی و لێکی کردەوە و هەڵیهێنا تاکوو لەشکرە

جالووتێ مەیدانی داگرت و لەشـکرەکەش تێکشـکان و کـوژران و یەخسـیر کـران، ئەوە بـوو 

داستانی داودی سەرەنجام داوود هەم پاشا و هەم پێغەمبەرایەتی بوو بە نەسـیبی، وەک دیـارە لە 

 ائیل بەغەیرەز داوود کەسی دی بەو مەقامە نەگەیوە.ر سـئیهۆزی بەنی

 تیوتیوە:

وەک خودا ئیشارەی وەال فەرمووە لە الیەن خوداوە داوود زانیاری و زانستی فێر کـرا  دیارە

فراوانە بەڵم خودای تەعاال سنوورداری هەر کـردووە. ر ئەگەرچی عیلم و زانستی پێغەمبەران بە

ــالووت و جــالووت و ئیرباهــیم و دیــارە وەک دەو جــۆرە کارەســات و ب ەســەرهاتانەی وەک ت

نەمروود و مووسا و فیرعەون و مـحەمەد و ئەبووجەهـل و وێنەکانیـان، یاسـا و نیزامێکـی زۆر 

ئەساسی و بەرز و بەرچاو هەست پێ دەکرێ و دیارە، وەک ئەوە ئەگەر خودای لێزان و کارزان 

ی زاڵـامن و سـەرەڕۆیانی نەدابـاوە بە داری و تەجـاوەزگەر و کارجوان، پێشەوبڕەی زوڵم و زۆر 

وەسیلەی هیممەت و ئازایەتی خاوەن بـاوەڕانی ڕاسـت و دروسـت و ئەمینیـانی گەل، فەسـاد 

و دەیـدایە بەر خـۆی، ئەودەم ژیـانی  در کـگیـر دەاوفەسادکاری و وێرانی و وێرانگەری دنیای د

سساسـی ڕەحـمەت و  ئابڕوومەندانە بۆ کەس نەدەما. کەوایە دەبێ خۆ حازر کەین بـۆ شـوکر و

 بەرەکەتی خودا نسیبەت بە بەندەگانی.

دەبێ ئەوەشن باوەڕ پێ بێ بە تەواوی بیکەینە حەڵقە و دە گوێی کەین هەچی بە دەسـت و 

وەک خـودای بـانی سـەریه ر شان و باهۆی خۆی ئینسان گیـری نەهێنـێ گیـری نـاکەوێ هە

نَسائیشارەی وەال فەرمووە لە ئایەتی  ن لَّيَْب لِْْلِ
َ
مارۆ ەی ای دڕس واتە  (33)نجا :  ِن إَِلَّ َما َسََع َوأ

و چـاو لە  ندەست لە سەر دەست دانا ناکەوێ بێجگە لەوڕی بە ەەوڵ و کۆششی خۆی دڕس ی دێنێ.

قســە بەڕەڵــاڵ کــردن هیچــی لــێ بەرهەم نــایە بەجــوز ژێردەســتی و  و و هەر خــواردندەســتی

دە ئینسـانیدا بەو هەمـوو  نران کە منوونەژێرچەپۆکەیی. دەبێ ئەوە لە بیر نەکرێ ژیانی پێغەمبە

 ڕاپەڕین و تەکان و جووڵنەوەی لە خۆیان نیشان داوە، بە دەرسی سەرمەشقی وەربگیرێ.

لە پێشدا ئەوەمان ڕاگەیاند گە ئەو داسـتانی تـالووت و جـالووت نـاکرێ لە سـەر و بنـی 

تێـدەگەین  و حـاڵی  دەکوژێنـدرێ لە سـەر و بنـیدا کەلەوێ  353تێگەیش  تا نەگەینە ئایەتی 

دەبین. ئەودەم دەبێ ب ێین و ئیقراریه پێ بکەین، کە تەواوی ئەو داستانە و بەسەرهاتانەی باس 
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کران لە داستانی گەلی حـزقیلەوە بگـرە تـا داسـتانی شـەڕی تـالووت و جـالووت لە نەتەوەی 

ئەوانە و ئی ائیل و هەروا کوشتنی دێوەزمەی وەک جالووت بە دەستی داود، سەراپای سـر ئیبەنی

دیه لە وێنەی ئەوانە نیشانە و دەلیل و بورهـانن لە سـەر حـیکمەت و قـودرەت و تەوانـایی و 

زانستی باری تەعاال. کەوایە دەبێ سەژدە هەر بۆ ئەو بچێ، ئیتاعە هەر لەو بکـرێ، پەنـاش هەر 

ایەتی بۆ ئەو بربێ، داواش هەر لەو بکرێ. بۆ ئیسباتی ئەو داوا و ئیـدیعایە دەچیـنە خـزمەت ئـ

353: 
 252ئایەتی 

ُْ اهّلِل َنتملُوَها َعلَيم  كتِلم ( 121) َِق َوإِنَّ  كآیَا
م
 لَِمَن المُمرمَسلِيَ  كبِاْل

کومان ئەوانە سەراپا بەڵگە و نیشانەی خودا بوون، بەڕاستی و هەق دەیخوێنینەوە بە سەرتا، بێ

 ئەتۆش یەکێکی لە پێغەمبەران.

 انە:ئاوڕدانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیار 

ێنێ و بـاوەڕ دەکـا کە دێرەدا هەرکەس خـاوەنی هەسـت و ئەقـڵ و شـعوور بـێ دەیسـەمل

بێ دەیانکـا. دەنـا  یانبەرز و بەڕێزی الی خودان و خوداش خەبەرداری ئەوەی نیاز پێغەمبەران

وپێکی و پوخت و پاراو چۆن بەسـەرهات نەخوێندەوارێکی وەک محمداملصطفی ئاوا بە ڕێک

کـا. جـا دەی بەیـان موکووڕی بۆ عالەکەمو درێژ دەزانێ و بە پاڵوتە و بێ و داستنای ئاوا دوور

ْلَاِب َمـا اكلََقْد ئەدێرەدایە کە خودا دەفەرموێ: 
َ
ْوِِل األ

ُ
ٌة أِل َن َحـِدیثًا ُيْفـََتَى اكَن ِِف قََصِصِهْم ِعَْبَ

ي َبّْيَ یََدیِْه َوَتْفِصـيَل كَولَـ ِ ء  َوُهـكَّ ن تَْصِدیَ، اَّلَّ ِمنُـوَن  ََشْ ْْ گوماا  لە بێ ًدى َورَْْحَـًة لَِقـْوم  یُ

بەسااەرەات و چیرۆکەکانیاناادا پەنااد و ئامۆژگاااری ەەیە بااۆ ئەوانەی خاااوڕنی ەەساات و ژیاارین. قسااەی 

ەەڵبەسرتاویش نین، بەڵکوو مۆرکەری ئەو ش ەیە کە دڕ پێش خۆیدا بووڕ، ڕووناکەرڕوڕی ەەماوو شا ە و 

  ە ئیام  دێنن.کەر و ڕڕحمەتە بۆ گەلێک کڕێنوێنی

 واژەکانی )تلک( و )ذلک(

شتانێک لە سیامی ئایەتەکە هەست پێ دەکرێن کە ڕەنگە بواردنیان بۆ هەنـدێک زانسـت و 

 ببێ جا بۆیە دەمهەوێ نەختێک ئاماژەیان وەال بکەم. یئاگاداری زیان

یەتی . ڕەنگە واژەی )تلک( ئیشاڕە بێ وەالی ئەو بەسەرهاتانەی کە لە لەفزی )الوف( دە ئا1

دا هاتووە. و هەروا مراندن و زیندووکردنەوەیان و بە شا کردنیان وەک تـالووت بـێ، چـاو 909

کردن و بیسرتان، و هەروا )تلک( ئاماژە بێ بۆ زاهیر کردنی تابووت واتە سندووقی مبارەک و پڕ 
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شـی لە ئاساری پێغەمبەرانی لە ئاسامنەوە بە وەسیلەی فریشتەکان بۆ الی تالووت و سەرکەوتنی

بە سەر جالووت و کوشتنیشی بە دەستی الوێکی کاڵ و تازە پێگەیشـتوو وەک داوود بـێ. جـا 

دەبێ بە دڵ وەریگـرین ئەو کارەسـاتانە بە تەواوی دەلیـل و نیشـانەی حـیکمەت و قـودرەت و 

 لەکارجوانی و لەکارزانی و ڕەحمەت و بەرەکەتی خودان، کێ مونکیر بێ ئینسانەتی دەشکدایە.

زان بڵێ جا بۆ دێرەدا )تلک( دەکار کراوە، خۆ )تلک( بۆ رایەکی عەرەبی عیلم. ئەگەر کاب9

عالەمی غەیب بە کار دەبرێ؟ بۆ )ه گ( نەهێندراوە کە بۆ عـالەمی حـازرە؟ ئەمەش دەڵێـین ئەو 

ِ جوابەمان دە ئایەتی  َْ ِفيِه ُهًدى لِلُْمتَِّقَّي  ِكتَابالْ  كَذل و  دا داوەتەوە بەو جۆرە: )تلـک(ََل َريْ

 )ذلک( هەردوو بە مانای )ه ا و ه گ( هاتوون کەوایە )تلک( دێرەدا بۆ عالەمی حازرە.

. دەبێ بکوترێ دە )نتلوهـا(ی ئـایەتەکەدا واتە حەزرەتـی جبەئیـل بـۆ تـۆی مـحەمەدی 9

دەخوێنێتەوە، لە بەر ئەوە دەبـێ وا بکـوترێ: خوێنـدنەوەی جبەئیـل لە جێگـای خوێنـدنەوەی 

 خودایە.

لَِمــَن  كَوإِنَّــ :پێغەمــبەرودای تەعــاال لە پــاش داســتانەکە دەفەرمــوێ بە . ئەوە کە خــ9
 چەن ئیحتیامل و شت دە ئامێزی خۆ دەگرێ:الُْمرَْسِلَّي 

. یەکێک لە ئیحتیاملەکان ئەوەیە: ئەتۆ بێ ئەوەی هیچ خوێندەواری و کتێبی ئەو داسـتان 1

ە و پەڵە، کە بە هەڵکەوت مەگەر دەنـا و بەسەرهاتە پڕ لە عەجایبە بۆ عالەم بەیان دەکەی بێ هەڵ

خوێندەواریش ئاوای نازانن، کەوایە ئەتۆ پێغەمبەرایەتیت بۆ ئینکـار کـردن نـابێ مەگەر لە الی 

 ئەوانەی کە مونکیری ئینسانیەتی خۆیانن.

. دووهەمین ئیحتیامل ئەوەیە: خودا ڕادەسـپێرێتە پێغەمـبەر کە تـۆ لە ڕاسـت مـونکیرانی 9

ت مەبە چونکە پێغەمبەرانی پـێش تـۆش ئەو زەبرەیـان لە دەس خەڵـک خۆت و قورئان سەخڵە

 دیوە و چەشتووە.

 وە«قصص االنبیاء»وت و جالووت لە گۆشەیەک لە مێژووی بەسەرهاتی تالو 

ائیل واتە عەبرانیەکان سەرەوژێر بوونەوەیان بـۆ سـەرزەوی و وڵتـی فەلەسـتین سـر ئیبەنی

اڵ سەپەرسـتی و شـایەتی ئەو وڵتەیـان دەس سـ 914پاش فەوتی حەزرەتی مووسا بۆ مـاوەی 

دا بە هۆی هێـرش وپەالمـاردانی جیرانەکـانی خۆیـان وەک 914خۆیان گرتووە و دەو ماوەیەدا 

هۆزەکانی عەمالیقە عەرەبەکان و ئەهالی مەدیەن و فەلەستینیەکان نەفەسی ڕاحەتی و حەسانەوە 
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ە لە خۆ ئەمین نەبانە. دەو هێرش و و ئارامیان بە خۆوە نەدەدی، وەک هەموو داگیرکەرێک دەبای

شەڕانەی تووشیان دەبوون و دەکرایە سەریان، جارجار تێدا سـەردەکەوتن و جارجـاریش ڕەبـن 

ــی  ــوار دە دەوران ــەدەی چ ــتی س ــن. دە ناوەڕاس ــاهن»دەکەوت ــالی ک ــان دەگەڵ « ع عەبرانیەک

پێکـدادان  لە نزیک وڵتـی غەززە تووشـی شـەڕ و« اشدود»فەلەستینیەکانی دانیشتووی شاری 

هاتن. فەلەستینیەکان بە سەریاندا پیرۆز بوون و سەر کەوتن. ئەو تابووتە )سندووق(ە مبارەک و 

پێـوە سـەخڵەت و دامـاو و کەسـاس و  یپیرۆزەی کە دە کاتی خۆیدا لێیان گرتبوون و زۆریشـ

 ستاندنەوەی سندووقەکەش لەوەڕا بـووبەپەرۆش بوون، لێیان ستاندنەوە. شێوەی شەڕەکە و لێ

ائیلیانەی لە هەوەڵەوە دەرکرابـوون و ســر ئیو پیاوە ناودارەکانی ئەو بەشە بەنیڵ ئاوا بوو: لە فاز 

سندووقەکەیان لێ سێندرابوو پاش مووسا، پێغەمبەرێکیان بوو بە ناوی صموئیل، دەستەیەک لە 

ئەو ائیلەکان لە شـاری ڕامەڵـاڵ هـاتنە خـزمەت ســر ئیافەکانی ئەو کـاتی بەنیشـر ناوداران و ئە

پێغەمبەرە بۆ ڕاوێژکاری لە بـابەت گـرتنەوەی وڵتەکەیـان و سـتاندنەوەی سـندووقەکەیان لەو 

ائیل(. لە ناو ڕاوێژکاریەکەدا ئەو داوایان کرد لە پێغەمـبەرکە، سـر ئیداگیرکەرانە )عەمالیقەی بەنی

و شـەڕ  وپێکامن کا بۆ بەرەنگار بوونی دوژمنکە بە هۆی ئەوەی ئەمە کەسێکی وامان نییە ڕێک

دەگەڵ کردنی، دەبـێ پاشـایەک و ئەمیرێکـی وامـان بـۆ هەڵبژێـری و تـاعین کەی، کە بتـوانێ 

خا. پاش باسێکی زۆر و تاوتوێ کردنی جەریانی پێغەمبەرەکەیان ئەوە بوو خا و وێکامنڕێکامن

کە تالووتی بۆ دیاری کردن. دیارە جەریانی هەڵبژاردنـی تـالووت و تێکشـکاندنی جـالووت لە 

خودای تەعاال هەنگاو بە هەنگاو بۆ پێغەمبەری باس دەکا و پێـی  911ەوە تا ئایەتی 904ی ئایەت

 دەڵێ جا کێ خوازیارە لەوێڕا تاوێ بە وردی سەیری کا.

 ستدووقی پیرۆز چ بوو؟

پێویستە تا ئەو جێگایەی ڕیـوایەت و نەزەر هەیە لەسـەر ئەو تـابووتە )سـندووقە( نـاودارە 

بۆ  مووقە مبارەک و موقەددەسەی یەهوودیان لە سەرەتای هاتنی ئادەڕاگەیێندرێ. گۆیا ئەو سند

سەر زەوی، خودای تەعاال داویەتە ئادەم کە مایەی ئارامی و دامەزران و سووکنایی دڵنە. دەبێ 

ئەوەش باوەڕ کەن هەر دڵێک موقەددەساتێکی هەیە پێی دادەمەزرێ و سووکنایی دەگرێ. وەک 

ی 0فەتــح و  13ی تەوبە، 01ی تەوبە، 94ی فەتــح، 94بەقەرە، ی 903لە ئیشــاراتی ئایەتەکــانی 

 فەتح دەردەکەوێ. )سکینة( واتە ئارامکەرەوە و دامەزرێنەرێک هەبێ بۆ ڕۆح و لەش.

جا ئەوجار لە ئادەمەوە دەستاودەست هاتووە تا گەیشـتۆتە دەسـتی یەعقـووب پێغەمـبەر. 
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هەروا بە وەسـیلەی ئەو تـابووتە، زۆر ائیلدا مـاوەتەوە و سـر ئیپاش یەعقووب لە ناو گەلی بەنی

جاران بە سەر دوژمنانیاندا زاڵ بوون و سەر کەوتوون و توانیویانە تا ئەو جێگایەی ڕێزیـان لـێ 

گرتووە و بە پاک و موقەددەسیان زانیوە بەهرەیان لێ وەرگرتووە، بەڵم کاتێ کەوتوونەتە گوناح 

کردن لە وڵتـی ەمالیقەکـان و دەریشـیانو ناشکوری بەو موقەددەساتە لە دەستیان دەرهێنـان ع

 ین،خۆیــان. دەتــوانم بڵــێم ئەدێــرەدا وەک ئــێمەی ئەوڕۆ بە ڕواڵەت تــابیعی قورئــان و ســوننەت

ڕا دێـن و دەشـامنکوژن و قەداسەتیان نازانین و ناشکوریان پێ دەکەین بۆیە لە هەمـوو وڵتـان

ە بسەملێنین ناشکوری خۆ لە بیر حەیامان دەبەن و کوێخایەتیشامن لە سەر دەکەن. جا دەبێ ئەو 

وپشتێکی دەوێ بۆ خۆڕاگری و وێستان دە هەمـوو چوونەوەیە چونکە ڕوح یا بڵێین حەیات پاڵ

پشتەش خودا بێ، یا ئەستێرە و مانگ و ڕۆژ بێ، یا حەسەن و حسێن بێ یـا کاتاندا. جا ئەو پاڵ

 ائیلیان بێ، یا ئاوری ئاورپەرستان بێ.سـر ئیتابووتی بەنی

 231تا  246ی مەبەستی ئایەتەکانی وە و پوختەتیوتی

اِئيَل ِمن َبْعِد ُموََس . ئایەتی 1 لَْم تََر إَِل الَْمِْل ِمن بَِِن إِْْسَ
َ
ئایا ئەی پێغەمبەر ئەتاۆ چااک واتە  أ

  وباسی پیاوماقوواڵنی نەوڕکانی یەعقووبت لە پاش مووسا پێ نەگەیش ووڕ؟بەرجەوڕند نەبووی و دڕنگ

ئەو پرسیارە دە ناو خودی ئایەتەکەدا ڕازاوە، واتە بەڵێ، ئەی پێغەمـبەر دەزانـی  دیارە وڵمی

ائیلە کە لە بەر لێقەوماویانیان چوونە الی پێغەمبەرەکەیان کە سـر ئیبەسەرهاتی ئەو قەومەی بەنی

 بووە.« اسموئیل»ڕێی نەجاتیان بۆ وەدۆزێ، پێغەمبەرەکەشیان ناوی 

بـوو: کەسـێکامن « شمویل»بە پێغەمبەرەکەیان کە ناوی  کوتیان». کەلیمەی )ابع،( واتە 9

بــۆ هەڵبژێــرە بە ڕێــبەر تــاکوو لە ژێــر فەرمــانی ئەودا دەگەڵ دوژمنەکەمــان شــەڕێ بکەیــن تــا 

 دەکەین لە وڵمتان.دەریان

َْ َعلَيْ كقَاَل َهْل َعَسيْتُْم إِن . ئایەتی 9 لە سیامی ئەو ئایەتەدا دەردەکەوێ کە  ُم الِْقتَاُل كِت

ەو پێغەمبەرە ئەخالقی ئەو قەومەی دەزانی بۆیە وای دواندن تاکوو قەسـتی شـەڕ )جیهـاد( دە ئ

و دەروونی واندا وەجووڵێ و وەجۆش بێ. ئاوا بە تەعنە و تانە پێی کوتن، بەڵێ ئێستێ پاشایەک

 بۆ دانێم و ئێوەش دە کاتێ کە شەڕ هاتە گۆڕێ و لە سەرو بە الزم گەڕا، ئیتاعەی نەکەن.

َلَّ ُنَقاتَِل ِِف َسِبيِل اّلِل تی . ئایە0
َ
کوتیا  مەگەر ئێمە لە سەر واڵت و مڵک و مااڵ  قَالُواْ َوَما ََلَا أ

، ئەوە دە وەڵمی پێغەمبەرەکەیاندا کوتیـان لە سـەر ئەوەی و ژیانی خۆما  النەبراوین و دڕرنەکراوین

ەمـانەدا بـوو کە لە وڵتـی شـام کە تانەی لێدان. ئەوە دەمەقاڵیەیان دەگەڵ پێغەمبەرەکەیان دەو ز 
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 دا دەسووڕانەوە.سـر دەرکرابوون و بە سەرگەردانی لە وڵتی عێراق و حیجاز و می

ا . ئایەتی 1 َْ َعلَيِْهُم الِْقتَاُل تََولَّْواْ إَِلَّ قَِليًل ِمـنُْهمْ كفَلَمَّ بەڵاێ کااتێ شاەڕیا  لە ساەر  واتە ِت

  وڕرگێڕا.واج  کرا بەشێکی کەمیا  نەبێ، ڕوویا  لێ 

ـالِِمَّي . جوملەی 4 خـودای ئاگـادار پـێش ئەوەی بڵـێن و نەڵـێن، واتە  َواّللُّ َعِلـيٌم بِالظَّ

ئاگاداری ئەو زاڵامنە بوو و دەیزانی چەندیان ئامادەی شەڕ دەبن و چەندیشـیان ئامـادە نـابن بە 

  .دڵ

 اكْم َطالُوَت َمِلـكاّللَّ قَْد َبَعَث لَ  َوقَاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ کە دەفەرموێ  903. جوملەی ئایەتی 3
ائیل دەگەڵ جالووت سـر ئیکورتەیەک بوو لە سەرەتای دامەزراندنی شەڕی بەنی 904واتە ئایەتی 

 ە بە درێژایی باس لە شەڕەکە دەکا.903ئەمام ئەو ئایەتی 

مبەر بە وانـی ڕاگەیانـد واتە اشمویل پێغە اكْم َطالُوَت َملِ كإِنَّ اّللَّ قَْد َبَعَث لَ . جوملەی 3

 خودای تەعاال تالووتی بە پاشا و ئەمیرتان بۆ فەرماندەی شەڕ هەڵبژارد. ەئەو 

ــایەتی 3 َنَّ یَ . ئ
َ
ــالَُواْ أ ــقَ ــك ــا كوُن َٰلُ الُْملْ ــین قەول  َعلَيْنَ ــارەیە وەالی هەوەڵ ئەوە ئیش

 ویست.شکاندنێکی کە ئەوان بە شێوەی ئیحتیڕاز دە بابەت شەڕەکەدا دەیان

ــایەتی 11 ــاِل . ئ ــَن الَْم ــَعًة ِم ــَْْت َس ـَـْم یُ ــڕاز و  َول ئەوە ئامــاژەیە وەالی دووهەمــین ئیحتی

 ناڕەزایەتیان لە هەڵبژاردنی تالووت بە پاشا و ئەمیری شەڕ.

ْسِم  َعلَيُْكمْ قَاَل إِنَّ اّللَّ اْصَلَفاُه . ئایەتی 11 وەالی ئەوە ئاماژەیە  َوَزاَدُه بَْسَلًة ِِف الِْعلِْم َواْجِ

گەیێنێ ئەوە تالووت خـودا هەڵبـژرادوە بۆتـان نەک ئەمـن، ئەوەی پێغەمبەرەکەیان ویستی تێیان

 کەوابێ نابێ ناڕەزایەتی و ئیحتیڕازو بێ لەو بارەوە.

ِي ُملْ . ئایەتی 19 ْْ واتە خـودا لە ئـاخرین پەیـامی خۆیـدا لە بـاری  ُه َمـن يََشـاءكَواّللُّ یُ

ەتی دە دەسـتی خـودادایە، بە هەرکەس بـیهەوێ دەیـداتێ کەوایە عەقیدەوە تێی گەیاندن پاشـای

 ئەوەی دراوە بە تالووت ئیرادە و ویستی خودایە.

ٌِ َعِليمٌ . ئایەتی 19 خودا خـاترجەمی کـردن دە هەمـوو شـتدا )واسـعة( یـانی  َواّللُّ َواِس

 توانایی خودا بەرباڵوە.

ِ دا کە دەفەرموێ: 903. دە ئایەتی 10 ِمِنَّي كْم إِن كآلیًَة لَّ  كإِنَّ ِِف َذل ْْ ئەوە ئامـاژەیە  نْتُْم مُّ

یە بە قەومەکەی ەوێنوەالی ئەوە کە خودای تەعاال دەفەرموێ: دانەوەی تـابووت بەو شـێوە بـێ

هاوار و نیشانەیە لە سەر سەداقەت و دروستکاری پێغەمـبەر لە بـابەت هەڵبژاردنـی تـالووت بە 
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 ائیل.سـر ئیپاشا لە سەر ئێوەی بەنی

ا فََصَل َطـالُوُت بِـاْجُنُودِ کە دەفەرموێ:  903. ئایەتی 11 ئەوە ئیشـاڕەیە وەالی ئەوەی  فَلَمَّ

ائیل بەفەرماندەیی تالووتی بەرەو دوژمن بابەتەکانی ئەو سـەفەرە درێـژە سـر ئیجووڵنەوەی بەنی

 واتە کاتێ تالووت دەگەڵ لەشکرەکەی لە وڵتی خۆی بەرەو وڵتی دوژمن کەوتە ڕێ.

تـالووت دە ئەوە ئامـاژەیە وەالی ئەوەی مەلیک م بِنََهر  كقَاَل إِنَّ اّللَّ ُمبْتَِلي. جوملەی 14

کاتی وا سەخت و تەنگ و دشواریدا توونیایەتی و برسیایەتی و مانـدوویەتی و ترسـی دوژمـن 

ئەدێـرەدا تاقیتـان کـاتەوە بە  ێڕووی کردە لەشکرەکە و پێی کوتن: خودای بـانی سـەر دەیـهەو 

مێک، کە هەرکامتان لێی وەخۆن لە ئێمە نییە، و هەر کامێکتـان لێـی نەخـۆنەوە لە ئـێمەیە و چۆ 

 دەگەڵ مەیە.

ُبواْ ِمنُْه إَِلَّ قَِليًل ِمنُْهمْ . ئایەتی 13 ئەو ئایەتە دەڵێ: لەوەدا پاک و ناپاک لێـک جـودا  فََْشِ

 ەیانخواردەوە.بوونەوە، واتە دەستەیەکیان خواردیانەوە، دەستەیەکی کەمیشیان ن

یـَن آَمنُـواْ َمَعـهُ . ئایەتی 13 ِ ا َجاَوزَُه ُهَو َواَّلَّ واتە کـاتێ خـۆیی و ئەوانەی وا بڕوایـان  فَلَمَّ

 هێنابوو و لەو ڕووبارە پەڕینەوە.

ــالُوَت وَُجنــوِدهِ . ئــایەتی 13 ــْوَم ِِبَ ــا اْْطَ ــَة ََلَ ــالُواْ ََل َطاقَ واتە کوتیــان ئەوڕۆ ئــێمە وزەی  قَ

و شەڕمان دەگەڵ جالووت و لەشکرەکەی نییە، ئەو گوفتارە ئی ئەوانەیە کە بێ باوەڕ  بەرەنگاری

 بوون.

لَقُو اّلِل . ئایەتی 91 نَُّهم مُّ
َ
یَن َيُظنُّوَن أ ِ واتە ئەوانەی دڵنیا بوون لە ڕۆژی پەسـاڵندا  قَاَل اَّلَّ

واتە زۆر  ِثـرَيًة بِـإِْذِن اّلِل كًة م ِمن فِ َـة  قَِليلَـة  َغلَبَـْت فِ َـكبە خزمەتی خودا دەگەن گوتیان 

 )ق:طبی و کبی:(دەستەی کەم زاڵ بووە بە سەر دەستەی زۆردا بە ویستی خودا. 

ابِِريَن . ئایەتی 91 َِ الصَّ  واتە خودا دەگەڵ خۆڕاگرانە. َواّللُّ َم

فِْر ْ . ئایەتی 99
َ
ا بََرُزواْ ِجَالُوَت وَُجنُوِدهِ قَالُواْ َربَّنَا أ ا َولَمَّ وەک چـاو دەکـرێ دەو  َعلَيْنَا َصَْبً

 ئایەتەدا کارەساتی هەندێک سەرەتای شەڕەکە دەردەکەوێ.

ــایەتی 99 ــوو لە بەرچــاوی  911. ئ ــالووت دەرکەوت و ئاشــکرا ب ــاتێ لەشــکری ت واتە ک

لەشــکری جــالووتی، هەم لەشــکری تــالووتی زۆری لەشــکری جــالووتی لــێ دەرکەوت هەم 

ری تـالووتی بـۆ دەرکەوت. جـا ئەدێـرەدایە کە تـالووت و لەشکری جـالووتی، کەمـی لەشـک

ی خودایان کرد و داواشیان لێ کرد بەو لەفزانەی خودا بـۆ پێغەمبەریـان بەیـان دلەشکرەکەی یا
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 دەکا دە ئاخری ئایەتەکەدا کە دەفەرموێ: 

قَْداَمنَا َوانُص . ئایەتی 90
َ
ا َوَثبِْت أ فِْرْ  َعلَيْنَا َصَْبً

َ
َ الَْقْوِم الْ ْرنَا ـَربَّنَا أ کوتیان ئەی  فِِريَن اكََ

پەروەردگارمان خۆڕاگری بڕێژە بە سەرماندا و لە سەر الق ڕاوەستامنان پتەو کە و زاڵیشـامن کە 

 باوەڕاندا.بە سەر دەستەی بێ

دەبێ ئەوە بزاندرێ دێرەدا کە ئەو پاڕانەوەیە نیشانەی ترسانی تالووت و لەشکرەکەی نەبـوو 

ە بوو سـەرکەوتنی کەمـی وان بە سـەر زۆری وان پیرۆزییەکـی زۆر گەورە و بەڵکە نیشانەی ئەو 

نــاودار دێنێــتە ڕوو بــۆ دنیــای وان دەو کــاتە هەســتیارییەدا. جــا ئەوە بــوو کە لە خۆشــی ئەو 

سەرکەوتنەی کە ئەوان پێی هیوادار بوون بۆ بەرگری لە غەڕڕەیی و غرووری ئەو یـاد و داوایـان 

 دەب و ویقار دەرنەچن و هەروا سابیت و پایەدار وەمێنن.لە خودا کرد کە لە یاسای ئە

واتە بە ویسـتی خـودا تێکیـان  َفَهَزُموُهم بِـإِْذِن اّلِل َوَقتَـَل َداوُُد َجـالُوَت  911. ئایەتی 91

شکاندن و داود لەوێدا جالووتی کوشت. ئەوە دێرەدا بەر و بەهرەی نزا و پاڕانەوەی تـالووت و 

 هاتە دی.یارانی نیشان دراوە و 

هـاوارە و دەڵـێ: ئەو تێـک شـکاندنە بەو شـێوەیە )واتە  َوَقتََل َداوُُد َجـالُوَت . ئایەتی 94

کوشتنی دێوی ناوداری وەک جالووت بە دەستی الوێکی بچـووکی قەد و بـاڵی وەک داوود( 

ش ائیل دێتە ژمار و کە گەورەترین ئـاواتی ئەو گەلەش بـوو پـاسـر ئیبە گەورەترین پیرۆزی بەنی

 دەرکردنیان لە وڵت و ماڵ و حاڵیان بە دەستی جالووت.

واتە خوداش پاشایەتی و کارجوانی و کـاربەجێیی  َمةَ كَواْلِ  كَوآتَاُه اّللُّ الُْملْ . ئایەتی 93

پێ دا. یانی خودا دە پێناو ئەو قارەمانەتیەی داودی، پاشایەتی و پێغەمبەرایەتی پێ بەخشی کە تا 

ش داود ئەو دوو مەقامە ڕێـزدارە نەدرابـووە کەس. چـونکە دە نـاو قەومـی وێستای داود واتە پێ

ائیل ئاوا داب بوو: پێغەمبەرایەتی بۆ یەک خانەوادە و پاشایەتیش بۆ یەک خـانەوادە. سـر ئیبەنی

جا لە سەر ئەو ئەساس و دابە کە پاشایەتی و پێغەمبەرایەتی درا بە داوود، دەبـێ بڵێـین ئەوە بـۆ 

ا دە دونیــای یەهــووددا پاشـایەتی و پێغەمبەرایەتــی درا بە یەک بنەمــاڵە کە هەوەڵـین جــار دیـرت 

هەوەڵین داوودە، پاش ویش هەر لەو بنەماڵەدا بە کوڕەکەی )سـلێامن(. جـا دەبـێ بە بـاوەڕەوە 

ی بـۆ پیەتبڵێین: هەر قارەمان و شاکاری یەکە دە تایفەدا بۆ هەزاران قەڕن ناو و ناوداری و ڕووس

ائیل ئەو شۆرەت سـر ئیتاپۆ و سەبت دەکا. وەک داوود پێغەمبەر بۆ قەومی بەنیئەو هۆز و تایفە 

یەکەی دیکەش هەر ئاوایە گومان الو ناوەی پاشایەتی و پێغەمبەرایەتی بە خەڵت وەرگرت، بێ
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وێکی ناحەزی نایە سەر اواتە: دە تایفەدا ئەگەر یەک نەفەر بە دژی نەتەوەکەی نوکووڕی بێ کەم

 .، وەک جاشتایفە ناحەز و سەرشۆڕە لە بەرچاوی نەتەوەکەی خۆ تا تایە ئەو

ا يََشاء. ئایەتی 93 واتە لەو زانینەشـدا کە خـودا خـۆی کەیفـی لە سـەر بـوو،  وََعلََّمُه ِممَّ

بیداتێ، تێیدا زانا و ماهیر و وریا کـرد. یـانی داوود لەو زانیـنەدا ئەو بەهـرەانەی لـێ وەدەسـت 

ە زمانی پەلەوەران، دروست کردنی زرێ ب نی کاروباری وڵت، زاناهێنانن: ڕاگرتن و بەڕێوە برد

 واتە لیباسی شەڕ، لە شوێنەکانی دیکەی قورئان لە بابەت کارە جوانەکانی داوود خودا دواوە.

کە لە بابەت داسـتان  911تا  904ئەوە بوو چاو پێداخشان و ڕێخستنەوەیەک بە ئایەتەکانی 

ائیل هەبوو. ئەو چیـرۆکە ئەگەر بە چـاو و سـر ئیەومی بەنیو چیرۆکی زۆر بەرچاو و ناوداری ق

دڵێکی زیندوو هەستیارانە سەیری کرێ و دەرسی لێ وەرگیرێ، هەژار و مافخوراو دەرکراوەکان 

زۆر شێلگیرانەتر و وریایانەتر دەڕۆنە پێش و ناوەسنت تا دەگەنەوە ئەو مافەی لێیان زەوت کـراوە 

 و بەرەوپیریان دێن.

وە داگیرکەرانی غافڵ لە پاشـەڕۆژیان، دەبـێ بە دڵنیـاییەوە و بە قەتعـی خـۆ الیەشە وو لە

 حازر کەن بۆ تۆڵە و سزای تەجاوەزگەرییان هەم لە دنیادا هەم لە ڕۆژی پەساڵندا.

ائیل بـۆ الی ســر ئیچیرۆکی تالووت و جالووت و داوود و هاتنی زانا و بلیمەتکـانی بەنی

وت بـۆ پاشـایی و نـاڕەزایەتی وان بە پاشـایی تـالووت و ەمبەری کاتیان و هەڵبژاردنی تـالو پێغ

بەش کراو بە سەر گەلی داگیرکەر بە سەرکردایەتی تالووت زۆر سەرەنجام سەرکەوتنی گەلی بێ

هەستیارە بۆ خاوەن هەستان دەبایە زۆر سەیر کرابایە لە الیەن داواکاران. کە خـودای تەعـاال دە 

، 903، 903، 903، 904چیـرۆکە. ئایەتەکـان: بەقەرە  شەش ئایەتەی قورئاندا جێی پـێ داوە بەو

 کراوەتە سەرقەپاغ. 919، بۆوەی ئاخری چیرۆکەکە دە زێڕ بگیردرێ ئایەتی 911و  911

 دەرسی سەرکەوتن دە تالووت و جالووتدا 14

و هەروا ئەو داستان و چیـرۆکە قورئـانیە کە دە نـاو خۆیـدا جەواهیـرات و بەرهەمـی زۆر 

ی ڕێـزداری تێـدا شـاراوەتەوە کە بە دەردی هەمـوو دەورێـک دێ بەتـایبەت بەبایە، و بەئەرزش

دەسـت و دەروانی ئێستێ کە زۆرداران بەبێ شەرم و شکۆ دەستیان نـاوەتە بینەقاقـای گەلـی بن

بێچارە. ویستم سووکەئاوڕێکی کورتۆکەی دیـکەی وەسـەر دەمەوە. ئەوەش سـووکە ئـاوڕەکە، 

 . ئەوەش شتە بابەتەکان:چونکە شتی زۆر بابەتی تێدا شک دەبەم

دەسـتی دەبێـتە هـۆی ئەوەی کە شـەپۆلی . هەست و دەرک و ئیحساسـی زیلـلەت و بن1
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ــدا لە بنــاغەی کۆشــک و قەڵی زۆرداران و  دەریــای ویــژدان و غیرەتــی ئینســان هەســتێ و ب

 داگیرکەران و مافخۆران، تێکیان بڕووخێنێ و وێرانیان کا.

لە ک و نیشـتامنی لـێ زەوت دەکـرێ، نـاتوانێ . کاتێ گەلێ تەجاوەزی پێ دەکـرێ خـا9

دڵی لە وەستێنێ و دەریکا لە سەر خاک و نیشتامن، ئیلال بە یەکەتی و کۆدەنگی و یەکدوژمنی 

ژێر دەستووراتی ڕێبەری عادڵ و جەسوور و بەئیـرادە و لێـزان و دەراوپـاک و بەپەرۆش نەبـێ. 

 تنە.گومان لەوە زیاتر بەو الوە هەر هاوار و خۆهەڵویشبێ

. بەبــێ شــک و گومــان ئەوەی بە تەواوی و بە واقیعــی دەرک و هەســت و ئیحساســی 9

ــازادی و ســەربەخۆیی نەتەوەکەی دەکــا،  ــاوچوونی وڵت و کەڕامەت و مــافی ئ خەتەری لە ن

و بە پەرۆشـەکانی ئەو قەوم و گەلەن، هەروەک زاناکـان و  زاناکـان هەڵکەوتوو و چەوسـاوە و

ائیل هەستی ئەو خەتەرەیان کرد و هەسـتان چـوونە خـزمەت سـر ئییناودار و بەپەرۆشەکانی بەن

پێغەمبەرەکەیان بۆوەی ئەمیرێکی خاوەنی ئەو سـیفەتانەی کومتـان ببـێ و بۆیـان هەڵبژێـرێ و 

تەعینی کا تاکوو بتوانن لە ژێر ئەمر و فەرمـانی ئەودا وڵتـی خۆیـان ڕزگـار کەنەوە لە دەسـتی 

 داگیرکەران. دیتت کراش و کردیان.

. هەرزە و نەزان و تێنەکەوتووان وا بیر دەکەنەوە و بە خەیاڵیاندا دێ چـاترین و لێـزانرتین 0

ڕێبەر و سەرۆک خـاوەن سـامانەکان و بنەماڵەکـان وسـاحب تایفەکـان نەبـێ نـابێ، هەروەک 

یان لە تالووت گرت دەیانکوت لە شازادە زائیل ئەوەیان بیر و بۆچوون بوو کە ئیحتیڕاسـر ئیبەنی

ادە و شێخزادان نیە، دەحاڵێکدا هەڵکەوتووترین بۆ ڕێـبەر ئەو کەسـەیە کە هەڵقـوڵوی و مەالز 

دەریای شەڕ و هەرای ئەوبەراوبەری ڕزگاری نەتەوە و نیشتامنی بـێ و دەراوپـاک و بەئیـرادە و 

 ناوداری جووڵنەوەی شۆڕش بێ.

ڵبـژاردن و . ئیحتیاملی کێشە و دووبەرەکـی و چەن بەرەکـی دە نـاو گەالنـدا لە سـەر هە1

تەعین کردنی سەرۆک ئەمیر دەبێ و هەیە، ئەمام بۆ ڕزگاری و چارەسەر کردنی ئەو کێشەیە بـێ 

ئێشـاوی ئەوەیە کە دەبـێ مەرکەزیەت و مەرجەعێکـی بـاوەڕپێکراو ببـێ شەڕ و دەرگیری و دڵ

تاکوو بتواندرێ لەو گەردەنە سەخت و هەڵەمووتە سەرکەوتن بێتە دی و کار بە دروستی بچێـتە 

ائیل پێغەمبەرەکەیان و دە ئـایینی ئیسالمیشـدا دە سـر ئیەر. هەروەک ئەو مەرجەعە لە ناو بەنیس

الیەن و دروسـتکاری نـاو گەلەکە کاتی خۆیدا پێغەمبەر بوو. لە پاش ئەویش ئەهلی پاک و بێ

 بووە کە پێیان کوتراوە )اهل حل و عقد(.
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تـی لە دوورەوە چـاوی بـێ غەرەز و . سیفەتە تایبەتەمەندییەکانی سەرۆکایەتی و ڕێبەرایە4

ان و ڕۆژانی هەرا وبەزم ر حەسادەت دە کەسانی خاوەن کیفایەت و بەتوان و تەجرەبەکراوی دەو 

و تەنگانە و سەختیدا دەیبیسێ و دەبیندرێ حاشای لێ ناکرێ. ئەوەی چـاوی نەکـا، یـا چـاوی 

ی و دەخۆخـوڕین و خـۆ دڵی کوێرە یا چەکچەکیلەیە و چاوی لە بەری هەڵنایە. ئەمام بۆ بەهێز 

ون نەکردن ئەگەر دە زەنجیرە کەسانی ڕابردوویدا قیادە و ڕێبەرایەتی بووبێ ئەو سابیقەیە لەنگەر 

 و لەمپەری دەبێ بۆ وەی ئەو ڕچە پڕ ئیفتیخارە لە دەس نەدا. ڕیوایەتە لە طبانی و اویلعل و ...

ِي ُملْ ی بەقەرە 903. ئەو ئایەتە 3 ْْ َ كَواّللُّ یُ دەلیل و بەڵگەیە لە سـەر ئەوەی کە  َشاءُه َمن ي

ئیرادە و ویستی خودا لە سەر هەڵبژاردن و تەعینی سەرۆک و ڕێبەر لە سەر ئەساسی عەداڵەت و 

 حیکمەت و چاوەدێری و قازانج و ئاسایشی کۆمەڵ جێگیر و دامەزراوە.

ەڵـی ک، شـەرتی ئەو ۆ دان وبەردەوامی لە سەر نیـزام و دەسـتووری سـەر . ئیتاعە و گوێ3

 پیرۆزی و سەرکەوتنە دە هەموو کاروباراندا.

. دەستەی کەم و خاوەن نەزم و نیزام و باوەڕ و خۆڕاگر لە ژێر فەرمانی ڕێبەر توانیـویەتی 3

باوەڕ. وەک لەشکری داگیرکەران کە هەمیشـە بـێ و دەتوانێ سەرکەوێ بە سەر هێزی زۆر و بێ

 ن بە تەجاوەزکار دێتە بەرچاوی.هێز بوون چونکە تەجاوەزکارن و خۆشیائیرادە و بێ

ــنت بە 11 ــت بەس ــری، پش ــەڕ و دەرگی ــەخڵەتیدا و گەرمەی ش ــانە و س ــاتی تەنگ . دە ک

موقەددەسات و یادی خودا، ورەدەر و هێزدەری مەعنەوین، هێزی شەڕکەر بە ئامانج دەگەیێنـێ 

یَن ی سووڕەی ئەنفال ئەو هەستەی لێ دەکرێ: 01هەروەک ئایەتی  ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
آَمنُواْ إَِذا لَِقيتُْم فِ ًَة  یَا أ

ئەی ئەوانەی ئیامن اا  ەێنااوڕ کااتێ دڕگەڵ دڕسا ەیەک  ْم ُتْفلَُحوَن كِثرًيا لََّعلَّ كُرواْ اّللَّ كفَاثْبُتُواْ َواذْ 

 ، تاا دڕگریە پااڵ وڕ خاودا و موقەددڕساات ا    خۆڕاگر و خۆوڕخاۆ گار  باۆ ئەو خاۆ وڕخاۆ تێک ەەڵمڕژا

  سەرکەوتوو و ڕزگار بن.

. تارومار کردن و لەناوبردنی تەجاوەزکارانی فەسادکار و هێشتنەوەی چاکان و پاکـان و 11

ــی وان، وەک ئە ــانی و خاســان لە جێ ــاو ئایەتەک ی ســووڕەی 13ی بەقەردا و 911ە وایە کە لە ن

 ڕەعددا خۆ نیشان دەدەن و خۆ دەنوێنن. سەیر کە: 

ُِ اّلِل اَلَّاَس بَ ( 347)بەقەرە  رُْض َولَْوََل َدْف
َ
ئەگەر خودا ەەندێ خەڵکی  .ْعَضُهْم بِبَْعض  لََّفَسَدِت األ

تەجاوڕزکاری بە ەەندێکی باش و چاک وپاک لە ناو نەبردایە، ئەو سەرزڕوییە تێدادڕچوو واتا بۆ ئاوڕدانی 

 .ونەدڕبوو بەڵکە ەەر چۆل و وێرانە دڕبو 
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وِْدیٌَة ( 77) ڕەعد
َ
َماء َماء فََسالَْت أ نَزَل ِمَن السَّ

َ
ا یُوقُِدوَن أ يُْل َزَبًدا رَّابِيًا َوِممَّ بَِقَدرَِها فَاْحتََمَل السَّ

ـا  مَّ
َ
ْو َمتَاع  َزَبٌد ِمثْلُُه كَذلِك یَُُِّْب اّللُّ اْلَ،َّ َواْلَاِطَل فَأ

َ
ُْ َعلَيِْه ِِف اَلَّاِر ابِْتَغاء ِحلْيَة  أ َبـُد َفيَـْذَه الزَّ
ُِ اَلَّاَس فَ  ا َما یَنَف مَّ

َ
ْمثَـاَل ُجَفاء َوأ

َ
ـُب اّللُّ األ رِْض كـَذلِك یَُِّْ

َ
خاودا لە ئاساامنەوڕ ئااوی  .يَْمكُث ِِف األ

ڕش ۆتە خوارڕوڕ چەم و شیوڕکا  بە ئەندازڕی خۆیاا  الراویاا  لاێ ەەڵسا ا، ئەو الرااوڕ کەرێکای بەرز و 

، کەرای بڵیندی ەەڵگرتووڕ،لەو ش انەش کە ئاگری لە سەردا ەەڵدادڕگیرسێنن، بۆ خشو و خااو و شا ی دی

وڕک کەری ئەو الراوڕ دڕکەوێ ە سەری، ئا بەو شێوڕ خودا منوونەی ەەو و بەتاڵ دێنێ ەوڕ. جا ئەو کەف و 

کوڵە دڕڕوا و دڕکەوێ ە قەراخەوڕ و تێدا دڕچێت، بەاڵم ئەوڕی کە سوود وقازانجی بە خەڵک دڕگەیێنێت لە 

 ەوڕ.سەر ئەو زڕویەدا دڕمێنێ ەوڕ، بەو شێوڕیە خودا منوونەکا  دێنێ 

بە کوردی و بە کـورتی: ڕۆژی خـۆی کە دە ڕێـیەدایە، باتـڵ )تەجاوەزکـار( دەڕوا و  حەق 

 )مافخوراو و زوڵم لێکراو( دەمێنێتەوە.

. وێدەچێ جووڵەجووڵ و زەمزەمە و توندڕەوی هەندێ سـەرۆک فەرمانـدەران بە فریـو 19

ڕێـبەر حەکـیامنە بـاری  بەرێ و بەو مەرجە ڕێ بە زاهیری کار لە بەر چاو بگرێ. جا بۆیە دەبێ

وت بە هـۆی ئیلهـامی بـاری تاقی کردنەوەی گەلی خۆی لە بەرچاو بێ و بیکـا؛ هەروەک تـالو 

ی تاقی کردەوە بە چۆمەکە، جا پاشـان بە ئیـرادەوە چـوو بـۆ مەیـدانی شـەڕ دەگەڵ لەشکرەکە

 جالووت و سەریش کەوت.

ــ19 ــژاردەی خــودا ب ــدا کە هەڵب ــبەری و ســەرۆکایەتی تالووتی ــێ لەو ســیفەتە . دە ڕێ وو ب

ــردن وەک عــیلم و دڵ ــاوی ب ــوو ن ــی داب ــانەی خــۆی کە خــودا پێ ــارە دەتایبەتی ــی، دی  وفراوان

سیفەتانەشــدا بەشــدار بــوو، وەک فریــو نەخــواردن  بە ئیحساســاتی لەشــکرەکەی، و هەروا بە 

ئاوخواردنەوەی بەشـی زۆری لەشـکرەکەی هەڵوێسـتەی نەکـرد بەڵـکە ئیـدامەی بە بەرەو پیـر 

دوژمن دا و ڕۆیی. و هەر ئەو بە کەمی شەڕکەرەکان ڕوحیەی بەرز و بڵیندی لە خۆی  وەچوونی

 نیشان دەدا.

. دڵی پڕ لە هیوا و هومێد و باوەڕی بە خودا و یاریدەی خودا، ورە و ئیرادە و خۆڕاگری 10

 او و نیشتامن داگیرکراو بۆ خـۆی بە ویـژدانیەوە و بە ئیامنـیەوە بـۆ وەرگـرتنەوە و ڕزگـارر بماڵ

کردنی نامووس و وڵتی خۆی هاتۆتە مەیدانەوە کە ئەوانەش هەموویان دەبێ گیانیـان دە پێنـاو 

 بندرێ.

ئەمام دڵی داگیرکەر و زردار کە خاڵی لە ویـژدان و لە ئـیامنە، بە تەنیـا خـۆی لە مەیـدانی 

لە داگیرکارییەکەیەتی، ئەو دوو دڵنە لێک جیاوازن و فەرقیـان ئەوەیە داگیـرکەر چـاوێکی هەر 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

ــیچ  ــی لە الیەن ه ــاف و حەقێک ــیچ م ــێ ه ــونکە دەزان ــە، چ ــردن و پاشەکش ــۆ ڕاک دواوەیە ب

خوراو و تەجـاوەز پێکـراو دوو چاوەکـانی حەقخوازێکەوە پێ نەدراوە بۆ ئەو شەڕە. ئەمام ماف

حیسـابی لە سـەر  یچوون دەڕوانن، بست بە بست گرتنەوەی خاک و نیشـتامنهەر بەرەو پێش

 دەکا.

دانەوەمان وەسەر هەڵوێستەکانی چیرۆکی تالووت و جـالووت بە  سەرەو  ئەو سووکە ئاوڕە

 پێویست زانی، هیوایە دەرسی لێ وەرگیرێ.
 

دەگەڵ ئایەتەکانی پێشەوەی خـۆی  919دەبێ بزاندرێ و بزانین عەالقە و تێکەڵوی ئایەتی 

فەرقێکـی  919 دەگەڵ ئـایەتی 919چییە؟ ئەگەر هەڵیانسەنگێنین و بەراوەردیان کەین ئەو ئایەتە 

نیـزیکن، وایان لێ چاو ناکرێ واتە هەڵوێستی ئەو دوو ئایەتی سەر )تلک( بابەتەکانیان لـێکەوە 

 نیشان دەم. 353و  352و لە بابەت کەم جیاوازی ئەو دوو ئایەتانەی دەگەڵم بن تاکوو گۆشەیەک

لە سـەر  ئەگەر نەختێک واتە چەن ئایەتێک بگەڕێینەوە دوا، دەچینەوە سەر ئەوەی کە بـاس

بوونی تالووت بە سەر جالووتـدا. ئەوەی بوو کە دەبێ حەق بە سەر ناحەقدا زاڵ بێ. وەک زاڵ

ــاکی  ــی پ ــانەیە لە الیەن زاتێک ــدنی ئەو بەســەرهات و چیرۆک ــان و ڕاگەیان ــارە: بەی ئەوەش دی

وکووڕی، ئەوەش نیشانەی کەمدانی بێنەخوێندەوار وەک پێغەمبەر محمداملصطفی بێ. نیشان

دێ و دەمێنێـتەوە دە نـاو دڵـدا  . جا ئەدێرەدا ئەو هەسـتە بە دڵـداڕێزداری ئەو پێغەمبەرەیە ڕێز و

تاکوو لێی حاڵی نەبێ هەر دەجووڵێتەوە ئەو هەستەش. ئەوەیە: ئایا بـۆ دەبـێ پێغەمبەرانـیه لە 

 یەک گەورەتر بن و فەرقیان هەیە دە پلە و مەقامدا؟

ێ وەڵم بەڕێ کـرێ و گـوێی نەدرێتـێ؟ جا خۆ بە پێی عورف و عـادەت نـابێ پرسـیار بـ

کەوابێ بۆوەی وڵمی ئەو پرسیارەن دابێتەوە کە لێیان پرسیوین ئایا پێغەمبەرانـیه پـلەی بەرز و 

نەوییان لە یەکرت هەیە؟ دەبێ ب ێین بەڵێ، بە پێـی ئیشـاراتی قورئـان هەنـدێکیان لە هەنـدێکیان 

 بەرزتر ناسێندراون.
 

رێ لە سەر بەراوەرد و بەرجەوەنـدی ئەو دوو ئایەتـانەی ـئەگەر نەختاڵێک زەحمەت بکێش

پێکەوە هەڵسەنگێندرێن و وەزن کرێن، ڕابیتە و تێکەڵوییان بە ڕوونی دەردەکەوێ و  352و  353

 دێتە دەست. سەیر کەن:

 تِلْك آیَاُت اّلِل َنتْلُوَها َعلَيْك بِاْلَِ، َوإِنَّك لَِمَن الُْمرَْسِلَّي ( 343)



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

َ َبْعض  تِلْك ( 342) ََ لْنَا َبْعَضُهْم   الرُُّسُل فَضَّ
 :مانایان

رائیل بـۆ الی پێغەمـبەری کـات و ـئیسـماقووڵنی بەنیئەو دوو داستانی چوونی پیاو  353

شەڕی تالووت و جالووت کە بۆ تۆمان بەیان کرد، لەبەر ئەوەی کە تۆ یەکێکی لە پێغەمـبەران و 

. چـونکە لەو بابەتـانە پرسـیارت لـێ بکرێ و ببـیەرهاتی گەالنی ڕابردوو دەبێ ئاگاداری بەس

، بەقای پێغەمبەرایەتیت نابێ. جا ئەدێرەدا دەبـێ یدەکەن و دەبێ وڵم بدەیەوە. ئەگەر بێ وڵم ب

بەیـان بکـرێ،  919بکوترێ: ئەی پێغەمبەر دەزانی لە کام پێغەمبەران؟ دە وەڵمدا دەبێ ئـایەتی 

دەگەڵ ئـایەتی  919ین بڵێین سەر و بنـی دوو ئـایەتی ببێتە وڵم جا بەو داب و دەستوورە دەتوان

 هەر لە بەرەیەکدان: 919
 253ئایەتی 

ٍٍ ِمنمُهم مَّن  كتِلم ( 253) َضُهمم لََعَ َبعم لمَنا َبعم ٍْ َوآتَيمَنـا كَّ الرُُسُل فَضَّ َضـُهمم َدرََجـا َم اهّلُل َوَرَفَ  َبعم
نَا ُ  یَّدم

َ
ِْ وَأ َيَِنا

يََم اِلم َن َمرم ََ ابم ـِدِهم ِمـن  ِعي ِیَن ِمـن َبعم َتَتَل اَّلَّ اء اهّلُل َما اقم ََ بُِروِح المُقُدِس َولَوم 
ُْ َولَـ َيَِنا ُهُم اِلم ِد َما َجاءتم َتلَُفوام فَِمنمُهم مَّنم آَمَن َوِمنمُهم مَّن كَبعم ـاء اهّلُل َمـا كِن اخم ََ َفـَر َولَـوم 

َتَتلُوام  َعُل َما یُِريدُ  َولَـِكنَّ اقم  اهّللَّ َيفم
هەناادێک لەو پێغەمبەرانەمااان بە سااەر هەندێکیاناادا بەرز کاا دۆتەوە، هەندێکیشاایان هەر 

بەرز کا دۆتەوە، بە عیساای  . و هەروا هەندێکیانی پبە و پاایەڕاستەوخۆ خودا دەکەڵیان دواوە

کوڕی م یەمیش بەڵگەی ڕووناکامن پێ بەخشیوە، و بە وەسایبەی ج ەئیبایش پشاتامن بەهێاز 

ئەکەر خودا بیویستایە ئەوانەی پااش ئەوان هااتن لە پااش ئەوەی بەڵاگەی  ک دووە و ک تووە.

ا شەڕ و شاۆڕ لە نێوانیانادا ڕووی نەدەدا، بەاڵم ئااژاوە و کێشاە کەوتە شا  ڕووناکیان پێ بەخ

نێوانیان، هەندێکیان ئیامنیان هێنا و هەندێکیشیان کاف  بوون. ئەکەر خاودا بیویساتایە، شاەڕ و 

 وی نەدەدا. بەاڵم خودا هەرکی بوێ، پێکی هێنا.شۆڕ لە نێوانیاندا ڕو 

 بەرزکرانەوەی هێتدێک لە پێغەمبەران بە سەر ئەوانی دیکەدا

 تێڕوانین و ئاوڕدانەوەیەکی هەستیارانە:

ئەو پێغەمبەرانەی کە باسامن کردن هێندێکیان بە سەر هێندێکیانا بەرز کـردۆتەوە لە بـابەت 

سـەر چیرۆکـی ەرایەتی واتە پـاش ئەوەی خـودای بانیهەندێ لە سیفاتا، نەک لە بابەت پێغەمب

تالووت و جالووت و داوودی بەیان کرد و ڕایگەیاند و بە وردی ئەو داستانە پڕ ماجەرا و پەند و 

لَِمــَن  كبِـاْلَِ، َوإِنَّــ كآیـَـاُت اّلِل َنتْلُوَهـا َعلَيـْـ كتِلْـی بەقەرەی هێنــا، 919دەرسـی ئەو ئـایەتە 
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ئەوڕ ەەموو بەڵگە و نیشانەی خودا بوو ، کە بەڕاس ی دڕیخاوێنینەوڕ بە ساەر تاۆدا. ا: ی هێنالُْمرَْسِلَّي 

تەواوتـان لەو  یتا بە هۆی دەرک و ناسین و بەرجەوەنـد گوما  ئەتۆش یەکێکی لە پێغەمبەرا .بێ

داســتانە ڕابــردوی دەورانــی زۆر لەوە پێشــتان ئەو ڕاســتی و واقیعــیەتە بــزانن و بــاوەڕ کەن کە 

ە دەستەی پێغەمبەرانە، کە ئەو پێغەمبەرەش بە هۆی وەحیی خـودا لە بەسـەرهات و ل محەمەد

ئەحواڵی جۆراوجـۆری ئۆمەتـانی ڕابـردوو خەبەر ڕادەگەیێنـێ، بەڵـگە و دەلیـل نیشـان بـدا و 

 بینوێنێ.

یەدا زانیاری لە سەر پێغەمـبەران زیـاتر 919هەروەک لە دۆزین و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە 

 ڕاستی و حەقیقەتیش خۆ نیشان دەدەن: دێتە دەست، دوو

. یەک لەو دوو ڕاسـتییانە ئەوەیە: پێغەمـبەران وا دیـارە خــاوەنی پـلە و پـایەن و خــودای 1

خاوەن حیکمەت هەندێکیانیشی بە هۆی هەندێک بـابەتەوە ئیمتیـازی پـێ بەخشـیون بە سـەر 

 هەندێکیان.

ونەتە دوو دەستە: یا ئیامندار، یـا کەوتن و ئیتاعە کردنیاندا بو . عالەم بە گشتی دە وەشوێن9

ەسـمێکە تـایبەتی لگومـان ڕاز و سـوڕ و تەئیامن. واتە یا کافر یا موسوڵامن. ئەو حاڵەتە بێبێ

حیکمەتەکانی خودایە، هەچەن وەبەر نەقاڵن و ئەقڵ و هەست و شعوور درێ لە الیەن ژیران و 

ێـی خۆشـە بسـووتێ؟ کـێ پێـی هێژا و پڕفسۆرانی دەوران تەلەسمێکیان بۆ لێ هەڵنابێ: کێ پ

خۆشە ڕووڕەش بێ؟ کێ پێی خۆشە گەورەی لێ ناڕازی بێ؟ کێ پێی خۆشە مبرێ؟ کێ پێـی 

 خۆشە پیر و نەخۆش و ڕووت و ڕەجاڵ بێ؟

 شنشتە و گازەگاز و زەماەمە

 هەستم بزووت خۆم بۆ زەوت نەکرا کەومتە سەر زەمزەمە:

 ؟نەشـنێ ســۆزی حەق تــا ڕەحــمەت دەشـنێ، کـوا شـنەی

 ە نەرمی کوا دەقەڵشێ بـێ لە حـیکمەت شـاخی ڕەقگوڵ ب

 هەوری حەیــات نەڕژێنــێ ئــاو ،نەدا تــا بریســکان لــێ

ــاو ــرێ بە چ ــتە بەر دەک ــاتی دێ ــوا حەی ــردوو ک ــاکی م  ؟خ

 ی نەکــا نەقشــی جیهــانشــتــاکوو نەققاشــی ئەزەل نەق

ــان هەســتیشتی تەبعــی ســـر کــوا  ــی ژی ــتە ســەر خەتت  دێ

 نەفــامنــووری ئەقڵــی کــوا دەقەڵشــێ زوڵمەتــی جەهــل و 

ــام ــت و ف ــڕ هەس ــدایەت لەو دڵەی پ ــکی هی ــا نەدا تیش  ت

 هەر نــوێژ و ڕۆژوو و حەمــد کــا« عــومەر»ا لە مزگەوتــێ بــ
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 کــاب زیکــرگەر نەدا قەلبــی ســەلیم خــالق، چ ســوودە 
 

دەبێ کاتێ کوترا ئەوە کاری خودایە، بە بیر و هەست و شعوور بکـوترێ، دامەزرێـی و لە 

 سەری مەڕۆ و مەڵێ.

کاتێ خودا فەرمووی  دا919دە ئایەتی 
واتە ئەتـۆش یەکێکـی لە  لَِمـَن الُْمرَْسـِلَّي  كَوإِنَـّ

پێغەمبەران. ئەوە زاندرا و بە تەواوی هەستی پێ کرا کە پێغەمبەران هەن و دە پـلە و پـایەی زۆر 

بەرزتــر لە پــایەی غەیــری خۆیانــدان وەک عــامەی ئینســان بــێ. دەگەڵ ئەوەش هەموویــان دە 

ڕێنوێنی عالەم بۆ الی سـەعادەت و بەختەوەریـدا بـۆ دنیـا و ئـاخرەت  هیدایەت و ڕیسالەت و

یەکسانن، ئەمام خودای خاوەن حیکمەت هێنـدێکی بە سـەر هێندێکیانـدا بەرتەری داوەتـێ بە 

اءدا ئامـاژەی وەال فەرمـووە خـودای تەعـاال: سـر ا 11هۆی تایبەمتەندییان. هەروەک دە ئایەتی 

 َّلْنَا َبْعَض اَل َ َبْعض  َوآتَيْنَا َداُووَد َزُبوًراَولََقْد فَضَّ ََ گوما  ەەندێ لە پێغەمبەرامناا  بە واتە بێ ِبيَِّي 

   سەر ەەندێکیاندا بەرز کردڕوڕ، زڕبووریشام  دا بە داوودی.

هەروا دە زۆر شوێنی دیکەی قورئاندا هاتووە دەلیلی بەرتەری لە هەر شوێنەی بە جۆرێک، 

 ی بەقەرە.919و ئایەتی اء سـر ا 11بۆ منوونە ئایەتی 

یەکێک لەو پێغەمبەرانەی کە خودا ئیمتیازی پێ بەخشیوە بە دواندن دەگەڵـی وەک مووسـا 

واتە خاودا ڕاسا ەوخۆ دڕگەڵ  ِليًماكَم اّللُّ ُموََس تَ لكَّ وَ ی نیساءدا فەرموویەتی 140کە دە ئایەتی 

 بێ واسیتە و دیلامنج. مووسا قسەی کرد بە قسە کرد .

ا َجاء ُموََس لِِميَقاتِنَا وَ ئەعرافدا کە دەفەرموێ:  109تی یا دە ئایە تێ مووساا کاا َمُه َربُّهُ لكَّ َولَمَّ

 دڕگەڵی کەوتە دواند .  گەیش ە ژوانگەی مە، خودا

بەڵێ دەبێ ئەو باوەڕ و یەقینەمان هەبێ کە خودای تەعاال لە پێغەمبەرانی دە فەزڵ و عیزەت 

. ئەمام ئەدێرەدا تووشی ئەو کۆسپە وەسەر خستووە ەر هێندێکیانو پایە و پلەدا هێندێکیانی بە س

َحد  ِمن رُُّسـِلهِ ی بەقەرە دێتە پێش دەوبارەدا: 931دەبین کە بە هۆی ئایەتی 
َ
ئاێمە  ََل ُنَفِرُق َبّْيَ أ

  ەیر رەرو و جیاوازییەک ناخەینە نێوا  ەیر یەکێ لە پێغەمبەرانی خودا.

ێین: جیاوازی دانانێین لە نێوان پێغەمبەران، دە پێغەمبەرایەتیدا، دەبێ بۆ الدان لەو کۆسپە بڵ

بووندا؛ واتە باوەڕمـان ببـێ بە هەنـدێکیان و نەمـانبێ بە هەنێکیـان. یعدا، دە ئیامن پێشـردە تە

 بەڵکە هەموو حەقن، هەموو ڕاسنت.
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 محەمەد بۆ بەرزە؟

ەکـانی دیـکەدا چیـیە و بە سـەر پێغەمبەر  پێغەمـبەردەمانهەوێ بزانین بەرتەری مـحەمەد 

 دەلیلی ئیمتیازەکەشی چییە؟

. دەلیلێک لەو دەلیالنە کە دەبێتە بەڵگە لە سەر بەرتەری محەمەد بە سـەر پێغەمبەرەکـانی 1

رَْسـلْنَای سووڕەی ئەنبیـایە: 113غەیری ئەو نیانە، ئایەتی  یدیکە ئەو سیفەتەیە کە ئەوان
َ
 كَوَما أ

ئەتۆما  نەناردووڕ بۆ الی عالەم، ئەگەر ناردوومانی تەنیا بۆ ڕڕحمەت و بەرڕکەمتاا   إَِلَّ رَْْحًَة لِلَْعالَِمَّي 

 جا بەو پێیە دەشبێ لە هەموو عالەمی دنیا گەورەتر بی دە فەزل و ئەخالقدا. ناردووی.

بەرزماا  کاردیەوڕ لە  كَر كـذِ  كَوَرَفْعنَا لَـی سووڕەی شەرحە 0. دەلیلی دووهەم ئایەتی 9

  و شەوکەتەوڕ. بابەت شا  و شکۆ

سـووڕەی قەڵەمە:  0. دەلیلی سـێهەم ئـایەتی 9
ئەتاۆ لە ساەر  لََعـل ُخلُـ،  َعِظـيم   كَوإِنَـّ

  ئەخەقێکی بەرز و جوا  ڕازاویەوڕ.

َْلَـا اَّلِ سووڕەی حیجر:  3. دەلیلی چوار ئایەتی 0 ْـُن نَزَّ ََ ا َٰلُ َلَـافُِظوَن كـإِنَّا  ئاێمە  َر َوإِنَـّ

   ناردۆتە خوارڕوڕ )بۆ تۆ( ەەرخۆشام  دڕیمارێزین. بۆخۆما  قورئامنا 

. دەلیلـی پێــنج قورئــانە، ئەگەرچـی قورئــان بە ڕواڵەت حەرف و دەنگــن و ڕەوەنــدەن و 1

دەڕۆن، ئەمام دەستوورات و ئەحکامات و مانا و ماهیەتی قورئان زەوالی بە سەردا نایە بۆ هەتـا 

 ی و زەمانین.هەتایەن، بەڵم موعجیزەی پێغەمبەرەکانی دیکە کات

رَْسلْنَای سووڕەی سەبایە: 93. دەلیل شەش ئایەتی 4
َ
ئێمە ئەتۆماا   فًَّة لِلنَّاِس اكإَِلَّ  كَوَما أ

   نەناردووڕ ئییە کە ناردوومانی بۆ گشت ئینسانامنا  ناردووی.

. دەلیلی حەوت ئەوەیە: خودای تەعال دە قورئاندا بانگی پێغەمبەرەکان بە نـاوی خۆیـان 3

ْن یَا إِبَْراِهيمُ  (35)بق:ە:  ْن كیَا آَدُم اْس وەک:  دەکا،
َ
تَاَها نُوِدي یَـا  (،168)صارات:  َونَاَدْينَاُه أ

َ
ا أ فَلَمَّ

نَا َربُّ  ُموََس 
َ
َها الرَُّسوُل ئەمام بانگی محمداملصطفی دەکا بە: ) (،11،12)ط :  كإِِِّن أ يُّ

َ
َها ) و( یَا أ يُّ

َ
یَا أ

 (.اَلَِِّبُّ 

رن لەو بارەوە بەڵم لە هێنانی هەموویان خـۆم بەدوور گرتـووە چـونکە پـێم وایە دەلیل زۆ 

یەک دەلیلی قورئانی کافیە بۆ ئەهلی خاوەن هەسـت، چـونکە هەر ئەوەنـدە کە تـازە پـاش ئەو 

پێغەمبەری دی و کتێبی دی و یاسای دی نایە، بەسە بۆ ئیمتیازی بە سـەر پێغەمبەرانـی دی، بەو 

عالەم دەکا تا تایە و بەراوەردی نیازی هەموو نەتەوە و تیرە و هۆزێکی دێنە  دەلیلە: قورئان بەشی
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سەر زەوی دەکا ئەگەر گڕووگر و بەهانەگر نەبـن. کەوایە دەبـێ بکـوترێ و بـاوەڕیش بکـرێ: 

ئایینی ئیسالم بە یاسایەوە تا دنیا هەیە بەشی ئینسان دەکا. چونکە ئایینێکی کاتی و یەک عالەمی 

 (ـە.و اجّن  لِلنَّاِس فًَّة اكنییە، بەڵکە )و یەک نەتەوەیی 

داگـرین کە بـۆچی بەرەی پێویستە ئاوڕێـک وەسـەر ئەو الیەش بـدەینەوە و سـەرێکی پێ

ئینسان لە سـەر ئەو هەمـوو ئایـات و ئەحکامـات و نیشـانە دڵگـرانە و ئەو هەمـوو پێغەمـبەرە 

ڕاست. موسوڵامنەکە و ڕێبەحەققانە بوونەتە دوو دەستە؟ یەک کافر و الڕێ، یەک موسوڵامن 

هۆیەکەی چ بووە ئەو ڕێ ڕاستەی دۆزیوەتەوە و هەڵی گرتووە، و کافرەکە هۆیەکەی چ بووە ئەو 

گرتووە؟ ئەوە دەکرێ بڵێین هەر ڕێگا ڕاستەی وەالناوە و ڕێگا خوارەکەی پەسند کردووە و هەڵی

 بەشە؟ ور بێموسوڵامن خاوەنی ئەقڵ و شعوور و دەرکە؟ و هەر کافرە لە ئەقڵ و شعو 

گومان ئەو قسە و ئەو خەیاڵە ناڕەوایە ناکرێ و ناگونجێ کە بکوترێ: عالەمی کافر نەفام بێ

و گەوجن، عالەمی بە ڕواڵەت موسوڵامن ئاقڵ و خاوەن دەرکن! چونکە ئەگەر عـالەمی کـافر 

و گەوج و نەفام بن و خوداش وای بە سـەر هێنـابن، ئەوە لەو بـارەی کە ڕوویـان دە الی هەڵە 

تاوان کردووە، تاوانبار نین چونکە خودا سەلیقەی هەڵگرتنی ڕاستەڕێی نەداونێ. ئەگەر بشڵێین 

نەخێر، خودا وای بە سەر نەهێناون بەڵکە بۆخۆیان ئاوایان بە سەر خۆ هێناوە، ئایا باوەڕ دەکرێ 

 یئینسان مادام شـێت و ماخولیـا نەبـێ خـۆ دە ئـاور هـاوێ؟ ئەوە بـاوەڕ نـاکرێ. ئەدی چـۆن

 ڵیسەنگێنین ئەو بابەتە؟ هە

ئەوە دەبــێ بڵێــین لەو الیەشــەوە عــالەمی ئیســالم چــۆنی ئەقــڵ بەوە شــکاوە کە ئەو الیە 

بەخـت بە سـەریدا ڕاستەڕێیە؟ ئەو ئەقـڵەی لە کـوێ بـووە و کـێ داویەتـی؟ یـا بڵێـین: عەلەل

ە! چـۆنی دەلیل نە بەهـرەی هەیە، نە قبـووڵبەخت و بێکەوتووە، خۆ دیارە دین و ئایینی عەلەل

 وەکەین ئەو گرێیە و بچینە الی کێ لە خۆن زاناتر بێ لەو بارەوە بتوانێ ئەو گرێیەمان بۆ وەکا؟!

ئەوەی ئێمە پێی دەنازین و پێی دەخوڕین لەو بارەوە هەر ئەوەیە: دەڵێین کاکە ئەو کافربوون 

ــوێنو موســوڵامن ــەڕ و هەرا و خ ــلبوونە و ئەو ش ــت و بەملەڕێژییە و ئەو م ۆیە هەر لە پاڵەپەس

اوە، وەک تەلەسمێکە، شـر ڕایە و قەزا وقەدەر و ئیرادە و ویستی خودایە و ڕازێکی سەرداپۆ ئەزەل

ئەو ئەقڵ و شعوورە کەمەی ئینسان بـۆی هەڵنـادرێ و ڕێگـای هەڵـدان و تێچـوونی نەدراوە بە 

رێ لە سەرمان ئیامن. جا ئەگەر بێتوو ئەوە ڕاست بێ و وابێ، ئەودەم بە گوناگ و بە تاوان ناژمێرد

کە بڵێین کوفر و ئیسالم و تێکبەردانی ئەو عالەمە بەو شـێوەی کە هەیە کـاری خـودایە و تەڵە و 
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 داوە نراوەتەوە بۆ ئینسان و جنۆکە. 

شەهید سەید قوتب لەو بارەوە دە تەفسیرەکەیدا فەرموویەتی: ئەو شەڕ و هەڵاڵ و بگرەبگرە 

ە. کەوابێ لە سەر فەرمـوودەی ئەو، دەبـێ خـودا و بکوژە خیالفی مەشیەت و ئیرادەی خودا نیی

 پێی ناڕازی نەبێ بەو هەرا و هەڵاڵ و بگرە؟! 

زێتەوە چــۆنی هەزم دەکــا؟ خــودا ۆ دەقــ یبە هەر حــاڵ ڕوو بــا دە ئەقــڵ بکــرێ کە چــۆن

سەعادەت و بەختەوەری داوایە و دەوێ بۆ ئینسان هەرەک ئاواشـی لـێ داوا کـردووە: وەک دە 

نَب إَِلَّ ِْطَْعبُُدوِن فەرموویەتی: ی زاریاتدا 14ئایەتی  نَّ َواسْنِ ئەمن جناۆکە و مارۆڤ   َوَما َخلَْقُت اْجِ

  دروست نەکردووڕ تەنیا لە بەر ئەوڕ نەبێ مبمەرسنت.

جا ئایا دەکرێ بڵێین کافر خودا پەرست نیە؟ بەڵێ چونکە عیبادەت واتە ئیتـاعە، کـافریش 

( واتە ِْطَْعبُـُدوِن سـەی ئەوانە کەویـن کە کوتوویـانە )واتە دوور لە ئیتاعە. جـا مەگەر وەدوای ق

 (، واتە ناسین. ئەودەم دەکرێ بکوترێ: کافریش خودا دەناسێ.وِن رفِْطَعْ )

ی سـەجدە، 19ی نەخـل و 39ی هوود و 113لەوانەیە بەو پێیەی کە دەڕوانم لە ئایەتەکانی 

 ون نەبم:بۆ ئەوالیە بچم و لەوێ بە یەکجاری سەر بێنمەوە. دەگەڵم بە با 

ًة َواِحَدًة َوََل یََزالُوَن ُُمْتَِلِفَّي  (778)هود  مَّ
ُ
  َولَْو َشاء َربُّك َجََعَل اَلَّاَس أ

ئەگەر خودات ویس ی لە سەر بایە ەەموو خەڵک ەاوباوڕڕ دڕبوو  )بەاڵم خاودا وا دیاارڕ ویسا ی لە 

 سەر ئەو یەکیەتیە نەبووڕ( خەڵک بەردڕوام جۆراوجۆر .

َ ( 82)نەحل  ًة َواِحَدًة َولكـن یُِضـلُّ َمـن يََشـاء َوَيْهـِدي َمـن يََشـاءَول مَّ
ُ
 ْو َشاء اّللُّ َجََعلَكْم أ

ا كنْتُْم َتْعَملُوَن  لُنَّ َعمَّ
َ
 َولَتُْسأ

گوماا  دڕیکارد  بە یەک گەل )بەاڵم دیاارڕ نەیویسا ووڕ یەک گەل بان( ئەگەر خودا بیویسا ایە بێ

و لاێ دڕکارێ لە ەەوێ ڕاسا ەڕێی دڕکاا و پرسایاریشبیشای ئەوڕی خودا بیهەوێ گاومڕای دڕکاا، ئەوڕی

 ڕۆژی خۆیدا سەبارڕت بەو کارانەی کردووتانن.

نَّـِة ( 72)سەجدە  نَّ َجَهنََّم ِمَن اْجِ
َ
ْمأَل

َ
َولَْو ِش ْنَا آَلتَيْنَا كَّ َنْفب  ُهَداَها َولَكْن َح،َّ الَْقْوُل ِمِِن أَل

َْجَِعَّي 
َ
 َواَلَّاِس أ

انویس ایە شارڕزایی و ڕێنومایین بە ەەموو کەس دڕبەخشی )بەاڵم ئەوڕما  نەویس ووڕ ئەگەر ئێمە مب

کە ەەموو کەس شارڕزا کەین( بەاڵم لە الیە  مانەوڕ بڕیاار ساەقام گیار باووڕ کە دۆزڕخ دڕباێ پاڕ کەم لە 

کەوابێ ئەگەر هەموو عالەم ڕاست با، دۆزە، کێی دەچۆتێ؟ خـۆ تـازەش لە جنۆکە و لە مارۆ.. 

ەوە )ئەزەل( بڕیاری پڕ کردنی لە جنۆکە و لە مرۆڤ دەرچووە، دە بڕۆ و بوێرە قسـەی لـێ هەوەڵ
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 بکە! ئەقڵ با واق و وڕ نەمێنێ.

ی سووڕەی لەیل، و لەوێشەوە تۆبە بکەین 0با ئاوڕێکی هەستیارانە وەدەین بۆ سەر ئایەتی 

 ریشـەدیاخۆ  و جۆراوجۆرڕ.شا ەەوڵ و تێکۆ ْم لََشىَّ كإِنَّ َسْعيَ کە قسە لە کاری خودا نەکەین: 

ڕا هەڵنەقوڵوە لە نـاو دەروونـی ئینسـاندا، و سەلیقە جۆراوجۆرەیە لەخۆ ۆشانئەو هەوڵ و تێک

بەڵکە ئەو کەسەی کە لە هەوەڵەوە دەبەر یەکی ناوە، ئەو سـەلیقە جۆراوجۆرەشـی دەپـاڵ نـاوە. 

ُل فەرمـوویەتی:  ی ئەنبیاءدا99کەوابێ قسە لێ کردنی ناوێ، چونکە بۆخۆی دە ئایەتی 
َ
ََل يُْسـأ

لُوَن 
َ
ا َيْفَعُل َوُهْم يُْسأ لاێ  خودا سەبارڕت بەوڕی دڕیکا پرسیاری لاێ نااکرێ، بەاڵم ئەوا  پرسایاریا  َعمَّ

   دڕکرێ.

 بەسە ئەوەندە کە خودا دەفەرموێ پێامن: وست بن لە ڕاست پرسیار لە کردەوەکانم.

ن  ِن اْختَلَُفواْ فَِمنُْهمكَولَـئایەتەکانی  ْن آَمَن َوِمنُْهم مَّ  َولَـِكنَّ َفَر َولَْو َشاء اّللُّ َما اْقتَتَلُواْ كمَّ
خودا ئەگەر بیویس ایە ئەوانەی پاش ئەوا  ەاتن لە پاش ئەوڕی بەڵاگەی ڕووناکیاا   اّللَّ َيْفَعُل َما یُِريُد 

وانیاا ، ەەنادێکیا  ئیامنیاا  ا شەڕ و شۆڕیا  لە نێواندا نەدڕبوو. بەاڵم ئاژاوڕ و کێشە کەوتە نێشار پێ بەخ

ەێنا و ەەندێکیا  کارر بوو . جاخۆ ئەگەرخودا بیویسا ایە شاەڕ و شاۆڕ لە نێوانیانادا ڕووی نەدڕدا، بەاڵم 

   چۆنی بوێ وا دڕکا و ئەنجامی دڕدا.

بەڵگە لەو ئایەتە بەهێزتر نابێ کە خول وهەڵسووڕانی گەردوون بە چەپـدا بـێ یـا ڕاسـت، 

 یەتی.فەرمانەکەی بە دەست خۆ

خـودای تەعـاال بە وەسـیلەی  ی بەقەرەدا315هەروەک ئەگەر لە بیرمـان مـابێ لە ئـایەتی  

 ُقَرًْضا َحَسنًا َفيَُضاِعَفُه َٰل  ویستی بە شێوەیەکی ئارام و هێدی ساماندارەکان ڕاکێشـێ بـۆ الی

ەوجـار ئاوڕدانەوە وەالی خودا بە بەخت کردنی ماڵ و دارایی بە عینوانی قەرز دەگەڵ خـودا. ئ

دەعوەتی ساماندارەکان بکا بـۆ بەخـت کردنـی مـاڵ و  910خودا دەیهەوێ بە وەسیلەی ئایەتی 

دەیکـا  910داراییان دە ڕێگای خودادا بۆ بێنەوایان، ئەمام ئەو داوایەی کە بە وەسـیلەی ئـایەتی 

 901کـردی لە سـامانداران داوای  901فەرقی هەیە دەگەڵ ئەو داوایەی کە بە وەسیلەی ئـایەتی 

بۆنی هەڕەشەی لێ دێ ئەگەر نەیکەن. بـۆ ڕاسـتی ئەو ئیـدیعایە  910نەرم و هێدی بوو، داوای 

 :910دەچینە خزمەت ئایەتی 
 254ئایەتی 

َنا( 254) ا َرَزقم نِفُقوام ِممَّ
َ
ِیَن آَمُنوام أ ُيَها اَّلَّ

َ
ٌة َوالَ كیَا أ َ یَومٌم الَّ َبيمٌ  فِيـِه َوالَ ُخلَـّ َِ

م
ن یََ

َ
 م ِمن َقبمِل أ

َفاَعٌة وَالم  الُِمونَ اكََ  فُِروَن ُهُم الظَّ
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ئەی ئەوانەی ئیامنتان هێناوە، لەو ڕزق و ڕۆژیەی داومنێ ببەخشن )بە بێنەوا و خاوەن نیازان(، 

پێش ئەوەی ئەو ڕۆژە بێت کە نە مامەڵەی تێدایە نە وێمدە و هاانێی تێادایە، نە دۆساتایەتی و 

 باوەڕن زوڵمکەر.الڵەالد و تکاکاری تێدایە، تەنیا هەر بێ 

 ئیتفاق کردن پێش هاتتی ڕۆژی قیامەت

 تێڕوانین و ئاوڕ وەسەردانەوە:

 و لـێئەی ئەو کەسانەی باوەڕو هەیە بەوەی خـودا هەیە و قیـامەتیش دادێ و پرسـیاریش

و تەمەن بردۆتە سەرێ، جا لە سەر ئەو باوەڕە ئەگەر ڕاست دەکەن، لەو ماڵ و کە بە چی رێدەک

ێنـاو ئەو ڕۆژە پی داون بەشێکی بۆ ئەو ڕۆژەی بکەنە تێشوو و زەخیرە، واتە دە داراییەی خودا پێ

سەختەدا بیدەنە بێنەوایان، دە پێش ئەوەیدا ئەو ڕۆژە دابـێ، چـونکە کە داهـات تـازە نە سـەودا 

دەمێنێ نە دۆستایەتی دەمێنێ نە تکاکار دەمێنێ هیچ ڕێگـایەک بـۆ ڕزگـاری نـامێنێ بەغەیـرەز 

وێران دەکـا بزاندرێ: ئەوەی باوەڕی نەبێ زوڵم لە خۆی دەکا و خۆی ماڵعەمەل ئەوەش دەبێ 

 و بە کافر دێتە ژمار دە ڕۆژی حیسابێدا. 

ا َرَزْقنَـادێرەدا کە خودا دەفەرموێ: ) ( هەسـت بە شـتێکی دەکـرێ کە دڵ و ئەقـڵ مكِممَّ

لە سـەر وەریدەگرن. شتەکەش ئەوەیە: خودا دەفەرموێ: لەوەی ئەمـن داومنـێ، ئەوە تەئکیـدە 

 ولـێ ناکـا کە بۆخـۆ و بە خـۆ  وئەوەی کە دەبێ ئێوە ئەو ئینفاقە بکەن چونکە خودا داوای ئەوە

داوە، و هەروا ئەوەش دەگەیێنێ: شتەکەو دەبێ  یدەکا کە بۆخۆی بە ئێوە لێ وداوە، داوای ئەوە

 هەچی هەیە لە خودای بزانن.

ان هەیە و بەڵم هەر لە خـۆی ئەو ئایەتە پیرۆزە ئەوەشی لێ چـاو دەکـرێ: ئەوانەی داراییـ

خۆرکە و مـۆرکەی ڕەگ و ڕیشـەی داری ئەوانە دەهاڵێنن هیچ بۆ ئەوال بەڕێ ناکەن، ئەوە بزانن 

ەکەن، نـاتوانن نبەرزی کۆمەڵیەتی و گەلی ئینسانن، بەو دەلیلە تاکوو گەلی بـێ قـاچ و قـول 

 ن غەنی کەن.خۆیان بە قاچ و قول کەن، واتە تا عالەم فەقیر نەکەن ناتوانن خۆیا

ە لدە ئایەتەکانی ڕابردوودا بـاس لە جیهـاد واتە تێکۆشـان و شـەڕ بە گیـان و بە لەش کـرا 

ڕێگەی خودادا. هەروەک لە باسی تالووت و جالووت و اشمویل پێغەمبەرەکەیاندا هاتە گۆڕێ 

کۆشان باسی ئینفاق، ئەمام دێرەدا باسی جیهاد بە ماڵ و داراییە، کەوایە دەکرێ بڵێین: شەڕ و تێ

هەر جیهــادن: گەورە و چکــۆلە.  وو چ بە مـاڵ و دارایــی بـێ، هەر دو  واتە جیهـاد چ بە گیــان

ــاتِلُواْ ِِف َســِبيِل اّلِل ی بەقەرەدا بــاس کــرا: 900جیهــادی گەورە ئەوە بــوو کە دە ئــایەتی  . َوقَ
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ڵ و جیهادی چکۆلەش ئەوەیە بە ماڵ و سامان و دارایی کە دیارە لە سەر دڵیشـی بەخشـینی مـا

 سامان قورسایی هەیە.

دە ئایەتەکەدا هێنانی ئەو سێ شتانە واتە )بیُ( و )خلّة( و )شفاعت( هەستێک بە دڵدا دێنن 

هەستەکەش دەبێ ئەوە بێ: خودا کە دەفەرموێ: دە فریای خۆتـان کەون لە دنیایەکـدا کە بـار و 

کە ئەو سـێ  تەوەرەی ژیان بەو سێ شـتانە دەگەڕێ و پێکـدێ، جـا پـێش ئەوەی دنیـایەک بـێ

شتانەی تێدا نییە، وەخۆ کەون، وەسیلەی ژیانی دنیا، یا بە معاملەیە، معامەلەش واتە فرۆشنت و 

سـول ەەو تئـاوا، یـا کڕین، یا داوا کردنی یارمەتی و کۆمەگە لە دۆستان و کەسانی دەسـت و دڵ

 دەکەی بە باوەڕ پێکراوێکی لێهاتوو. دیارە ئەو سێ شتە لە ڕۆژی قیامەتدا قاتن.

ْ ئەو هەستەش دەکرێ لەو ئایەتە پیرۆزە ) نِفُقوا
َ
 ( ئەمر و دەستوورە، واجب دەگەیێنێ، جا ئەأ

ببێ و جێ بگـرێ، و ڕۆژی خـۆی دڕ  یدەو ئەمرەدا ئەو هەستە دەکرێ: ئینفاق، بۆ وەی ئەرزش

بدا بۆ چوونە پێش ئەو ئینفاقەیە کە دە حاڵی حەیاتدا بکرێ، بەو دەلیلە کاتێ بتوانی بەو هەمـوو 

اوات و ئارەزوویەی هەتە لە دنیـادا بـۆ مـاڵی دنیـا ئەو مـاڵە دنیـایە ببەخشـی، ڕاسـت دەکەی ئ

قیامەتت دەوێ، ئەمام ئەگەر هاتیە بەر مردن و بەجێ هێشتنی ماڵ و مڵک و ژن و منداڵ ئەودەم 

دا ئەوەم بۆ بکەنە خێر و دە ڕاهی خـودادا بیـدەنە خـاوەن نیـازان. ئەو کـارە و ئەو خێـرە  ی:بڵێ

ەڵە و پووچەکە، چونکە زۆر لەوە نزیکە تازە ماڵ ئی تۆ نەبـێ هەر وەک بۆخـۆت دەزانـی پووچ

تازە ڕۆیی ئەتۆ، بێجگە لەوەش باری ئەزیەت و ئازار دەخەیە سـەر شـانی واریـس و کەسـانت 

ن نەیە، و ئەگەر ئاوڕێکیش وەدەین بۆ سـەر مانـا و ایلەوانەیە ئەوانیش کە لە تۆن هەروەک تۆ دڵ

ْم یَنَفُد َوَما ِعنَد كَما ِعنَد ی ئەنعام ڕەنگە باوەڕ بکرێ بەوەی کوترا: واتە 34تی وردەکاری ئایە
 ییـانی ئەوە ئەوڕی کە لە الی ئێوڕیە تەواو دڕبێ، ئەوڕی کە لە الی خودایە دڕمێنێ. (30)نحل:  اّلِل بَاق  

ئەوانە پـێ دابـین کەی  یهەر لە بەژن و باڵی هـاڵێنێ و دە خـۆتی وەرێنـی و زەگ و هەوەسـ

شتانێکن بە مردنت ویشکاوی پێ دێ. بەڵم ئەوەی لە ئیامن و ویژدانتی هاڵێنی ئەوە بۆ خودایە 

َولََقـْد ی ئەنعـام: 30و ویشکایی نایە، بەڵکە بە مردنت شینرت دەبنەوە و هەڵدەدەنەوە. ئـایەتی 
ة  َوتََر كَما َخلَْقنَاكِج ْتُُمونَا فَُراَدى  َل َمرَّ وَّ

َ
ا َخ كْم أ َْلَـاتُم مَّ ْم كـْم َوَمـا نَـَرى َمعَ كْم َوَراء ُظُهـورِ كوَّ

ُهْم ِفيكُشَفَعاء نَّ
َ
یَن َزَعْمتُْم أ ِ َِ بَيْنَ اكْم ُِشَ كُم اَّلَّ َقلَّ ا كْم وََضلَّ َعنكء لََقد تَّ  نْتُْم تَْزُعُمـوَن كم مَّ

وڕی کە پاێام  بەڕاس ی بە تاقی تەنیاگەڕانەوڕ بۆ الی خۆما ، ەەروڕک ەەوڕڵ جار دروس ام  کردبوو ، ئە

بەخشیبوو  لە پااش خۆتاا  بەجێ اا  ەێشات، ئەو تکاکاارانەش ناابینن لە گەڵ انادا کە بە خەیااڵ واتاا  
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دڕزانی، لە کاروبارڕکان اندا شەریکی خاودا ، لە ڕاسا یدا پەیوڕنادی نێوان اا  پ اڕا و خەیاڵەکەشا ا  بە 

   پووچ دڕرچوو.

ی زۆر بەرچاوە و دڵ وەریدەگرێ ئەوەیە: ئەو ئایەتە زۆر هەڵدەگرێ نەزەر و ڕا، ئەمام ئەوە

ئینسان بەتەنیا دەگەڕێتەوە الی خودا، ئەوەی لە دنیـادا کەسـبی کـردووە دەگەڵـی نـاچێ. ئەوە 

نەزەرێکە. یا دەڵێن ئەقڵ و دەرک و شعوورێک کە بۆ دنیایەی دابوویە بۆ ڕەنێوهێنانی بەرهەمـی 

و دەرکـی قیـامەت تـایبەتی ئەو ڕۆژن ژیانی دونیا، ئەوانیش دەگەڵ خۆ نابەیەوە، چاو و گـوێ 

وەک ئی دونیایە ناچن. ئەوەش نەزەرێکە. هەندێکیش دەڵێن چـۆن بە ڕووتـی لە زگـی دایکتـڕا 

 هاتوویە سەر زەوی، ئاواش دەگەڕێیەوە الی خودا، ئەوەش نەزەرێکە.

هەندێکیش دەڵێن: ئینسان بێ ماڵ و سامان هاتۆتە دنیاوە و دیسان هەر بەبێ ماڵ وسـامان 

 ەڕێتەوە الی خودا. دەگ

هەموو بوارەوە تەنیا بـۆ خـودا هێـرنایە سـەر زەوی واتە عیبـادەت،  وپوختەی مەبەست لە

ی زاریات. تەنیا ئەوەی بۆ خودا شت بەکار هێناوە دەگەڵت دەگەڕێتەوە الی خـودا و 14ئایەتی 

تِينَـا فَـرًْدا َونَِرثُُه َمـا َيُقـوُل ی سووڕەی مەریەم کە: 31بەس. بۆ ئەو ڕاستیە سەیری ئایەتی 
ْ
 َوَيأ

   ئەوڕی دڕیڵێ ئێمە بە میرات لێی وڕردڕگرینەوڕ، خۆشی بە تاقی تەنیایی دێ ەوڕ الما .
 

دە ئایەتەکانی پێشێدا شەفاعەتی ڕۆژی قیامەتێ نەهی کرا واتە ئەوە )ال شفاعة( کوترا یـانی 

ا هـیچ قودرەتێـک خودا ڕێ نادا کەس بۆ کەس تکایە بکا. دیاریشە لە ژوورووی قودرەتی خود

، گەورەترین هۆی زوڵمی کـافرانیش ننییە. و هەروا دە ئایەتی پێشدا کافر و زاڵم دەسنیشان کرا

ایل بـوو بە ســر ئیئینکاری یەکتایی خودا بوو. و هەروا دە چەند ئـایەتی پێشـێدا چیرۆکـی بەنی

ووت، و هەروا ڕێبەری پێغەمبەر اشمویل و هەروا ڕێبەرایەتی تالووت بە دژی کافرانی وەک جال

نەختاڵێک لەوە پێش باس لە سەر زانستی ئەحکامات و دەستووراتی چاکە و چاکەکـاران بـوو. 

پاشان گۆشەیەک لە چیرۆکی گەلی حزقیل پێغەمبەر و گەلی اشمویل پێغەمـبەر بـوو. ئێسـتا و 

ە واتە تەوحیدئەوجار دەمانەوێ بچینە سەر باسێک سەرتۆپی هەموو باسان بێ. ئەو سەرتۆپەش 

ێ، نەک ســر ودا بە یەک ناسین. چۆن بە یەک ناسینێک! ناسینێکی وا کە هەر ئەو بە ڕازق بناخ

شێخ و مەال و ئاغا. سوژدە هەر بۆ ئەو ببێ نەک بەرد و دار و ڕۆژ و مانـگ و ئەسـتێرە، داوای 

نیاز هەر لەو بخوازرێ نەک لە سەید و مەال و شێخ و ئاغا، پەنا هەر بـۆ ئەو بـبێ نەک بەرد و 

 ر و مردوو، مردن و زیندوو بوونەوە هەر لەوڕا بزاندرێ نەک لە شتی دی.دا
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َ بە کوردی:  ََ ء  قَِدیٌر ِك َوُهَو  دیارە هەچی ئامانج و هەدەفـی زانسـت و چیـرۆک و   ََشْ

عیلمە هەر لە دەوری تەوحیددا هەڵدەسووڕێن و دێن و دەچـن. جـا بـۆ ڕاسـتی ئەو کوتـانە و 

 ی بەقەرە:911نە خزمەت ئایەتی تەئیدی ئەو ڕاستییە دەچی

 
 255ئایەتی 

ِْ َوَمـا ِِف ( 255) َماوَا ُ َما ِِف السَّ
ُخُذ ُ ِسَنٌة َوالَ نَومٌم  َّ

م
رمِض اهّلُل الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو المََحُ المَقُيوُم الَ تََ

َ
األ

یم 
َ
َ أ لَُم َما َبيم نِِه َيعم َفُ  ِعنمَد ُ إاِلَّ بِإِذم ِي يَشم ـٍء ِمـنم َمن َذا اَّلَّ ِدیِهمم َوَمـا َخلمَفُهـمم َوالَ ُُيِيُطـوَن بََِشم

اء وَِسَ   ََ ُظُهَما َوُهَو المَعِِلُ المَعِظيمُ كِعلمِمِه إاِلَّ بَِما  رمَض َوالَ یَُؤوُد ُ ِحفم
َ
ِْ وَاأل َماوَا  رمِسُيُه السَّ

ەکی باێ خودا هەر ئەو خودایەیە کە کەپ شایان و شیاوی پەرسو نیایە جاگە لەو، زینادووی

دوایاایە و بەردەوامە، ڕاکاا  و هەڵسااووڕێنەری بااوونەوەرە. هەرکیااز وێ یناا  نااادا و خەویااش 

نایباتەوە. هەرکای لە ئاساامنەکان و زەویادانە، م کای ئەون. کێایە بەباێ ئیازن و ماۆڵەتی ئەو 

بتوانێ لە الی ئەو شەفاعەت بکا؟ خودا ئاکادارە بە سەر ڕاب دوو و داهاتوویاندا. هایچ کەپ بە 

ر هیچ شت لە زانیارییەکاانی خاودا ئاکاادار نیایە و ڕاناکاا، مەکەر بە ویساتی ئەو نەباێ. سە

تەختی فەرمانڕەوایی خودا ئاسامنەکان و زەوییەکانی ک تۆتە بەر، لە سەرپەرستی و ئاکااداری 

ئاسامن و زەوی و ئەوانەی دە ناویاندان، ماندوو نابێ و ناوەستێ. هەر ئەویشاە کە پاایەبەرز و 

 .کەورەیە

 ئایەتەلکورسی

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە لە سیامی ئایەتی 

خودا ئەو خودایەیە کە بە تەنیا دەبێ بپەرسرتێ و سەژدەی بۆ بچێ، چونکە ئەقڵ و ویژدان 

شـایانی ئەو پـلە و پـایەیە کە دەبـێ سـەژدەی بـۆ بچـێ و ئەو دەڵێن و سـەملاندوویانە کە هەر 

مرێنێ ندەداتێ و ئەو دە نژێنێ و ئەو ڕزقنەلیلە ئەو دروستی کردووین، ئەو دەبپەرسرتێ، بەو د

و ئەو زیندوون دەکاتەوە و ئەو حیسابێی دەگەڵ دەکا. کەوایە چـۆن دەبـێ کەسـێک هەسـت و 

نیستی تۆی پێ بێ و سەژدەشـی بـۆ نەبەی و نەیپەرسـتی؟ و هەروا ئەو خـودایەی کە شـایانی 

ەنا و نەمانی بە سـەردا نـایە هەرگیـز، ڕاوەسـتاو بە خۆشـییەوە و پەرستنە، هەمیشە زیندووشە، ف

دەریشـیانە )واتە قەییـوومە(، نە گیان و بەگیان ڕزقڕاهێنەر و تەدبیرکەر و ڕاگری بوونەوەرە، بێ

ئەو بوونەوەرە، چونکە ئەگەر  وەنەوز دەگرێ نە خەو دەیگرێ، واتە هەرگیز غافڵ نییە لە ئیدارەی

بــابەت نەزمەوە غافــڵ کــرێ لە نەزم دەردەچــێ و وێــران دەبــێ نیزامــی  بــوونەوەر لەلە نێــک ئا
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 ی فاطردا ئاماژە وەالی ئەو ڕاستییە کراوە:01کائینات، هەروەک دە ئایەتی 

 ُيْمِس َ ْمَس  كإِنَّ اّللَّ
َ
ن تَُزوََل َولَِِئ َزاَلَا إِْن أ

َ
رَْض أ

َ
َماَواِت َواأْل َحد  ِمـن َبْعـِدهِ إِنَـّكالسَّ

َ
ُه ُهَما ِمْن أ

گوما  خودا بە تەواوی ئاسامنەکا  و زڕوی ڕادڕگارێ باۆ ئەوڕی لە ساەر تەوڕر و بێ َن َحِليًما َغُفوًرااك

بس ەی تەسا نەبن و دڕرنەچن )واتە لە نەزم دڕرنەچان( چاونکە ئەگەر بارتازێن لە ساەر تەوڕر و بسا ەی 

غەیارڕز خاوداش کەس نیایە ب اوانێ خۆیا  )کائینات بەو بوونەوڕرڕی دڕ ناویدا دڕکەونە نااو نەماا ( و بە

   گوما  ئارام و ەێدی و لێبوردڕیە.ڕایانگرێ. بێ

دەوانیشدا  یجا ئەگەر ئەو خودایە ڕاگری ئەرز و ئاسامنەکان بێ کەوایە دەبێ بکوترێ ئەو 

بە ئەرز و ئاسامنەکانیشەوە ئی خودان و مڵکـی ئەون و کەسـیش نـاتوانێ و مـافی ئەوەی نیـیە 

ەردا جا مەگەر ئەو ئیزنی بدا؟ هەروەک خـودا بۆخۆشـی ئەوەی فەرمـوو: بتوانێ دەستیان تێ و 

 ِبِإِْذنِه 
ُِ ِعنَْدُه إَِلَّ ي يَْشَف ِ کێیە ب اوانێ یەکاێ ڕزگاار کاا دڕ کااتی حیساابێدا لە دڕس خاودا،  َمن َذا اَّلَّ

ئەدێرەدایە دەدرێ لە دمـی ئەوانەی کە خەیاڵیـان وایە ڕۆژی حیسـابێ بـت  مەگەر خۆی ئیز  بدا؟

دێن شەفاعەتی دەکەن بۆ هەوادارانیان وەک خودای تەعـاال خەبەریـان لێـوە دەدا بە وەسـیلەی 

 ی یونس:13ی سووڕەی )زمر( و 9ئایەتی 

ْوِْطَاء َمـا َنْعبُـُدُهْم إَِلَّ ِْطَُقِرُبونَـا إَِل ( 2)زمر 
َ
َُذوا ِمن ُدونِِه أ یَن اَّتَّ ِ ِ ادِلیُن اْخَالُِص َواَّلَّ ََل ّلِلَّ

َ
ِ  أ  اّللَّ

ارٌ  َ ََل َيْهِدي َمْن ُهَو اكِذٌب كفَّ َ ََيْكُم بَيْنَُهْم ِِف َما ُهْم ِفيِه ََيْتَِلُفوَن إِنَّ اّللَّ  ُزلََْف إِنَّ اّللَّ
ەا بزانن: ئایینی پاک و خاوێن ەەر ئاایینی خاودایە. ئەو کەساانەی کە لەبااتی خاودا سەرپەرشات و 

ە ئائەوانە ناپەرس ین لە بەر ئەوڕ نەبێ لە خوداما  وڕنزیاک دۆس انێکیا  بۆ خۆ ەەڵبژاردووڕ و دڕڵێن: ئێم

گوماا  خاوداش درۆز  و خە ، دیارڕ خودا بەو دووبەرڕکییە و کێشەیە ڕادڕگاا کە دڕ نێوانیانادا ەەیە. بێ

 ناسماسەکا  شارڕزا ناکا. چونکە درۆز  خودای ناوێ تا شارڕزایی لێ رێر بێ.

ُْ یکەکان دەڵێن: شـردووبارە هەر مو  ئاائەوانە تکاکاار و  (11)یون :  َلء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد اّلِل َهـ

   شراعەتکارمانن الی خودا.

 وریا بە شووشە نەشکێ، ئەگەر شکا پەکووی ناو !

بـوونی داوە لە هەرچـی تـاوانە دەبێ ئەوەش بـزانن کە لە دنیـادا خـودا وەعـدەی لێخۆش

چین. ئەو وەعدەی خودا لەمەڕ بەخشینی بەغەیرەز شیرک. جا دەبێ ئەدێرەدا وریا بین بە هەڵە نە

ڕێ نەدەی و نەهێڵی کـار لە بەرەگە  ،تاوان لە تاوانکەران دە دنیادا ئاماژەیە وەالی ئەوەی ئینسان

ــامەت. لەوێ  ــابێ واتە قی ــۆ ڕۆژی حیس ــری ب ــت هەڵگ ــاوان و خەتاکان ــتە دەرێ. واتە ت بچێ
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حیسـاب و کیتـابە، ئەو بوونت نییە چونکە ئەوێ جێگـای پـاداش و تـۆڵەیە، جێگـای لێخۆش

هەموو مەیدانەی دنیا جێگـای تـاقی کـردنەوەیە. تـۆبە بـکە، چـاکە بـکە، قەرزان وەدە، ئەگەر 

 شووشە شکا و ئاو ڕژا، پەکوو پەکوو دەرد چارە ناکا.

 ( دوو شتی لێ هەست دەکرێ:إَِلَّ بَِما َشاءئایەتی )

ی 99بە وەسـیلەی ئـایەتی . لە سەر ئەساسی کوتەی فرشتەکان کە خودا لێیان نەقڵ دەکا 1

ََل ِعلْـَم  كقَالُواْ ُسبَْحانَ فرشتەکان لەوەی نازانن:  شتانێکە بەقەرە، دەبێ خودا زانا و خەبەرداری
ْمتَنَا إِنَّ 

نَت الَْعِليُم اْلَ  كََلَا إَِلَّ َما َعلَّ
َ
ررش ەکا  کوتیا  ئێمە ەیر زانیارێکام  نییە باێجگە لەوڕی  يمُ كأ

  ن بەبێ گوما  ەەر ئەتۆی زانا و کاربەجێ.کە تۆ رێرت کردووی

خەبەردار نیـیە، جـا مەگەر زەمـانێ کە خـودا خــۆی خـودا . هـیج کەس لە نهێنییەکـانی 9

ێک شـت بیهەوێ. بە پێی حیکمەتی و بۆ ئیسباتی پێغەمبەرایەتـی پێغەمبەرەکـان لە سـەر هەنـد

 :ی سووڕەی جندا فەرموویەتی93و  94. وەک دە ئایەتی ئاگاداریان وەکا

َحًدا
َ
َ َغيِْبِه أ ََ ِْ فََل ُيْظِهُر  ِمن َبّْيِ یََدیْـِه  كإَِلَّ َمِن اْرتَََض ِمن رَُّسول  فَإِنَُّه يَْسلُ ( 36) َ،لُِم الَْغيْ

خااودا خااۆی زانااای ەەمااوو نهێنییەکااانە و کەساایش ئاگااادار ناکااا بە سااەر ( 37) َوِمــْن َخلِْفــِه رََصــًدا

گوما  خودا لە بەردڕم و پێشەوڕ چاوڕدێرێاک ەمبەرێکی ەەڵبژێردراو. بێ( بێجگە لە پێغ62نهێنییەکانیدا )

 (61) دڕنێرێت.

 کورسی ئاسامن و زەوی دە بەردایە

َِ ئایەتی  رَْض كوَِس
َ
َماَواِت َواأل زانەکان نەزەر و بۆچوونی زۆریان لە سـەر قورئان رِْسيُُّه السَّ

 داوە. بۆ منوونە: 

ــتێکی1 ــامنەکان  . ش ــدایە، دە  و زەوی بەگەورەیە کە ئاس ــتانەی دە ناویان ــوو ئەو ش هەم

ناوخۆی گرتوون و داگیری کردوون. واتە لە ژێر عەرشەوە و لە سەرووی ئاسامنی حەوتەمەوە، 

ئەگەرچی ئەقڵ لێرەدا هەڵدەبەزێتەوە چونکە ئەگەر لە سەرووی ئاسامنی حەوتەم بـێ و لە ژێـر 

 م ئەو شتانە ئەقڵ ئەقڵێنن.و زەوی دەخۆ گرتنب، بەڵ  ئاسامنعەڕشەوە بێ، نابێ 

بوونەوەرێکی گەورەیە دە عالەمی ژووروودایە لەوی ژووراتر نییە  . هەندێکیش الیان وایە9

 یش دەڵێ: کورسی هەمان عەڕشە.سـروەک عەرش و لەوح و قەڵەم. شێخ حەسەنی بە

فەرمـوویەتی: کورسـی بـوونەوەرێکی گەورەیە  ە. )سدی( کە یەکێکە لە زاناکانی قورئـان9

 اسامنەکان وزەوی وەک مۆرەیەکی چکۆلە دە ناویدا جێگیر کراوە.ئ
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. هەندێکیش دەڵێن: کورسی واتە دەستەڵت و قودرەت و هێز و زانستێکی وا کە هەچـی 0

 هەیە دە ناو خۆیدا داگیری کردووە.

 . هەشن کوتوویانە: کورسی واتە عیلمی کاملی خودا.1

جا ئینسان بـن ئەولیـا بـن، هەرکەس بـێ.  . هەشن کوتوویانە: کورسی واتە دڵی عارفان،4

 (136، ل 3رو  املعانی ج )

ئەو هەموو نەزەرانە ئەوە دەڵێن: یەقین نییە لە ئینسان کورسـی یـا عەرش یـا لەوح یـا قەڵەم 

اون؟ زانینیشـیان لە واجبـاتی دینـی نـین کەوایە ســر چن و چـۆنن؟ لە چـن و بە چـی هەڵوە

 وەدواکەوتنیان لەوە زیاد ڕەوا نییە.

زانینی گەورایەتـی ئایەتەلکورسـی بەشـێک نیـیە لە ئەرکـانی دیـن بەڵم چـونکە خەڵکـی 

موسوڵامن عادەتەن لە پاش نوێژەکان هەر دەیخوێنن بۆ ئـازایەتی و تونـدوتۆڵ کردنیـان نـاحەز 

 نییە، ئەو سیفەتەشی لێ بەیان کەین تاکوو شێلگیرانەتر بن لە سەر خوێندنی ئایەتەلکورسی.

 رسی سیفەتی ئایەتەلکو 

جوملەیە، ئەو دە جوملەیە لە پەنجا کەلیمە پێـک هـاتووە، هەر جـوملەیەکیش  11خاوەنی 

 ئاماژە وەالی سیفەتێک یا چەن سیفەتی بەرزی باری تەعاالی تێدایە. 

 دەچینە سەر دە جوملەکان و دەگەڵ ئاماژە وەالی سیفەتەکانیش:

1 . َاّللُّ ََل إِلَـَه إَِلَّ ُهو:  و سیفەتی ئولوهیەت و وەحدانیەت.ئاماژەیە وەالی دو 

9 . ُالََْحُّ الَْقيُّوم:  ئاماژەیە وەالی سیفەتەکانی حەیات و قەیـوومەت و تەسـەڕوف دە هەمـوو

 ئەشیادا.

9 . ٌُخُذُه ِسنٌَة َوََل نَْوم
ْ
کراو پاکی خودا و دووری لە : ئاماژەیە وەالی نەهی لە سیفاتی نەهیََل تَأ

 خەو و وەنەوز.

0 . َم ُ رِْض ٰلَّ
َ
َماَواِت َوَما ِِف األ : ئاماژەیە وەالی مالکیەت و سـەڵتەنەت و تەسـەڕوف دە ا ِِف السَّ

 جەمیعی کائیناتدا.

1 . ِبِإِْذنِه 
ُِ ِعنَْدُه إَِلَّ ي يَْشَف ِ : ئامـاژەیە وەالی نەهـی شـەفاعەت لە عـالەم و ئیسـباتی َمن َذا اَّلَّ

 قودرەت بۆ خودا.

4 . ْی
َ
 : ئاماژەیە وەالی ئیسباتی عیلمی کاملی لەخۆگری کائیناتە.ِدیِهْم َوَما َخلَْفُهمْ َيْعلَُم َما َبّْيَ أ
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3 .ء  ِمْن ِعلِْمِه إَِلَّ بَِما َشاء يُلوَن بََِشْ : ئاماژەیە وەالی عاجزی مەخلووقات لەمەڕ دەرکی َوََل َُيِ

 زانستی خودا و ئیسباتی ئیرادەی کامڵی خودا.

3 . َِ رَْض رِْسيُُّه السَّ كوَِس
َ
 : ئاماژەیە وەالی پادشایەتی بێ سنووری خودا.َماَواِت َواأل

3 .ُْوُدُه ِحْفُظُهَما  ئاماژەیە وەالی هێزی کامیلی خودا و نیازی کائینات بەو هێزە. َوََل یَ

11 . َُوُهَو الَْعِِلُّ الَْعِظيم.)ئاماژەیە وەالی دوو سیفەتی )علّو( و )عظمت : 

وملەیە هەڵســـەنگێندرێن دە هەر یەک لەو دە جـــومالنەدا دوو جـــ 11ئەگەر بە وردی ئەو 

هاوتای خودا چاو دەکرێن. جا بەو پێیە ئایەتەلکورسـی ئەو دە سیفەت لە بابەت زاتی پاک و بێ

عیلمـی زاتـی خـودان. کەوایە دەبـێ بکـوترێ ئەو ئـایەتە کورسـیە  91جومالنەی نیشـاندەری 

 جەواهیراتی زۆری دە پاڵدا.

ــایەتی هەروەک بە تەواو  ی بەقەرە، 911ی بۆمــان دەرکەوت و ڕوون کــراوە بە وەســیلەی ئ

بابەتی تەوحید بە هەموو الیەکیەوە واتە بانگ کردنی عالەم بۆ الی تەوحید بە زۆر و زۆردارییە، 

ە دەعـوەت بـۆ الی تەوحیـد یا بە ئیختیار و ویستی ئینسانە؟ زیادە کێشە لە سـەر ئەوەی نیـیە ک

را و کێشەکە هاتۆتە سەر ئەوەی کە ئایا ئەو دەعـوەتە فەڕزی تەواوە یـا زە، ئەمام هەڕ ەواجبە و ف

و  914زانەکان کوتوویـانە: ئەو دوو ئـایەتی ئیختیارییە؟ جا هەر لەو بارەوەیە هەندێک لە قورئان

ن، چونکە دەواندا بە تەواوی ئەو پرسیارە کە دەڵێن: ئایـا دەعـوەت 911تەواوکەری ئایەتی  913

یە یان ئیختیارییە؟ ڕوون دەبێتەوە؛ گەرچی هەشن هەنـدێک دەڵـێن نەخێـر بۆالی تەوحید زۆری

ودا خـ سەربەخۆن. جا کەوایە ناچـارین ئەو شـەرعەی بەریـنە الی 913و  914ئەو دوو ئایەتی 

ڕوونی دەکاتەوە  914چونکە خودا قازی سەرەوەی هەموو قازییانە. خوداش بە وەسیلەی ئایەتی 

ۆری بە گەرووی عالەمدا بکرێ؟ یا بە خۆشی و ئیختیارەوە دەبـێ کە ئایا دین و ئایین دەبێ بە ز 

 و ئەوەش تۆ: 914عالەم قووتی داو  هەزمی کا؟ جا ئەوە ئایەتی 
 256ئایەتی 

 إِ ( 256)
ُد ِمَن المََغِ َفَمنم یَ كالَ َم َ الُر ِمن بِـاهّلِل َفَقـِد كرَا َ ِِف ادِلیِن قَد تَّبَيَّ ِْ َويُـؤم ـاُغو ُفرم بِالطَّ

تَ  سَ اسم مُوثمََّقَ الَ انِفَصاَم لََها وَاهّلُل َسِميٌ  َعلِيمٌ  كمم َوةِ ال  بِالمُعرم
هیچ کەشنە زۆری و تۆبزیگەرییەک بۆ ەباوود ک دنای دیان و ئاایین دە ئایینادا نیایە، کاونکە 

نیشاان کا دووە واتە شاارەزای لە ەوە ڕێگای ڕاست و خاواری دەپنخودای تەعاال لە بارەی دی

دۆتەوە )کامە الی واز لێیە ئینسان با هەڵگ ێ(. جاا هەرکەپ باڕوا بە خاودا ناشارەزایی جیا ک  

کوماان ئەوە دەساتی بە دەساتگ ێکی پاتەو بێنێ و بڕوا بە تاا ووت و ساتەمکار نەهێناێ، بێ
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ک تووە کە هەرکیاز ئەوەی ئەو دەساتی تاێ ک تاووە پچڕانای نیایە و بە ساەردا ناایە. خاوداش 

 بیسەریشە و زاناشە.

 وت نادر دین بە زۆر قو 

 :236ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر سیامی ئایەتی 

بە پێی فەرموودەی ئەو ئایەتە، خودا مەسەلەی بەدین بوونی داوەتە دەسـتی ئینسـان تـاکوو 

بتوانێ بە ئارەزووی خۆی و ویستی خۆی دینی خۆی هەڵبژێرێ، بەو دەلـیلەوەیە خـودا ئـیامن 

ئەساسی باوەڕ و یەقین بێ.  سەر ادەمیزادی، چونکە ئیامن و بڕوا دەبێ لەبوونی داوەتە دەستی ئ

خۆ دیارە شتی بەزۆر داڕێژنە دەروونت، خاڵی لە گومان نابێ. نیەت و یەقینیشت بـۆی قـووت 

ی نەحل تەئیدی ئەوەی دەکا: بانگێشتنی خەڵک بۆ الی دین نابێ 191ناچێ. ناوەرۆکی ئایەتی 

 شێوەی دەلیل و بورهان و حیکمەت بێ:بە زۆری بێ، بەڵکە دەبێ بە 

 ِْحَسُن إِنَّ َربَّ كبِاْلِ  كاْدُع إِِل َسِبيِل َرب
َ
ْعلَـُم  كَمِة َوالَْموِْعَظِة اْلََسنَِة وََجاِدلُْهم بِالَِِّت ِِهَ أ

َ
ُهـَو أ

ْعلَـُم بِالُْمْهتَـِدیَن 
َ
ە باکە باۆ ڕێباازی بە حەکایامنە و بە جاوانی بانگەشا بَِمن َضلَّ َعـن َسـِبيِلِه َوُهـَو أ

پەروڕردگارت، و جوانرتین شێوڕش دڕگەڵیا بدوێ. بەڕاس ی ەەر پەروڕردگاارت زانااترڕ بەوڕی لە ڕێگاای 

 الداوڕ و ەەر ئەویشە ئاگای لەوانەیە کە ڕێی ڕاس یا  گرتووڕ.

سابت بووە: چ ئیامن چ کوفر بە زۆر ناچێتە ناو ژووری دڵەوە، هەچی نەشچێتە  ەدیارە ئەو 

و هیچە. ئەوانەی لە الوەڕا لە ڕووی بێ دەلیلی کوتوویانە: ئایینی ئیسالم  بێ قیمەتە ناو دەروون

ئایینی شیر و تیرە، واتە بە زەبری شـیر و تیـر دەرخـواردی عـالەم دراوە، بوختـان و تەوهیـنە بە 

 ڕاستی دەکەن.

نەبووە، ئەگەر یەکێک لەوالڕا بێ و بڵێ: ئەی ئیسالم ئەگەر ئایینی شیر و تیر و شەڕ نییە و 

ئەو هەموو غەزایانەی کراون لە سەر چی کراوە؟ مەگەر ئەو بە شـیر و تیـر نەکـراون؟ دەبـێ لە 

وڵمیدا بکوترێ بە شێوەیەکی حەکیامنە: لەو ئایەتانەی قورئان کە لە بـابەت شـەڕەوە دابەزیـون 

ۆ ئەوەی بڕوانە و هەڵیانسەنگێنە، تاکوو بۆت دەرکەوێ ڕاستییەکە، کە شەڕ دە ئیسـالمدا تەنیـا بـ

بووە ئیسالم دابەزێتە ناو عالەم و هەروا دیفاع لە ئیسالم بکرێ و یاسـاکانی بپـارێزرێن. شـەڕ دە 

ئیسالمدا وەک ئەو غەزایانە بۆ داگیر کردنی ماڵ و مڵک و دارایـی عـالەم نەبـووە، و بـۆ بەزۆر 

ََل ملەی موسوڵامن کردنی عالەم نەبووە. ئەگەر ئاقاڵنە و ئینسـافانە و حەکـیامنە سـەیری جـو 
بکرێ کە کەالمی خـودایە کەالمـی خـوداش ڕاسـت و بـێ درۆ و بـێ هەڵەیە،  َراَه ِِف ادِلیِن كإِ 
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ئەوەی قبووڵ دەکەین زۆری لە دیندا نییە و ئەوەی ڕۆژهەڵتەکان و هەوادارانیـان دەڵـێن درۆن. 

ەوە جگە لەوانەش خودا ڕاست و خوار و حەق و باتڵی پێ ناساندووین و بۆی ڕوون کـردووین

جا ئەگەر کارەکە هەر زۆری و تۆبزیگەری بوایە ئەو جیا کـردنەوەی چـاک و خـراپ و حەق و 

 باتڵی بۆچی بوو؟

یەقین یەک هەر یەکە و دووش هەر دوویە، ئەوەی ئاوا نـازانێ و ئـاوا نـابینێ، خـێلە، واتە 

 یەک بە دوو دەبینێ.

ێ زۆر بە ڕوونــی ی کەهــف بکــر 93و هەروا ئەگەر حەکــیامنە و ژیــرانە ســەیری ئــایەتی 

 دەردەکەوێ و دێتە ڕوو کە دین بە خاستی ئینسانە و بە ئیختیارە، زۆری لێ چاو ناکرێ: 

 ِب ِمن َوَمــن َشــاء فَلْيَ كــَوقُــِل اْلـَـ،ُّ ِمــن رَّ ْْ بڵااێ حەو ەەر لە الی  ُفــرْ كْم َفَمــن َشــاء فَلْيُــ

ناایهەوێ باا نەەێناێ )واتە باا کاارر پەروڕردگارتاندایە، جا کەواتە کێ دڕیهەوێ ئیام  بێنێ با بێنێ، کاێش 

 بێ(.

 ئەوە گەورەترین بەڵگەیە لە سەر ئەوەی کە دین زۆری تێدا نییە بەڵکە ئیختیارییە.

 تاغووت کێن؟

 انی قورئان پێنج ناویان لە سەر تاغووت نیشان داون:سـر موفە

 . دەڵێن شەیتانە1

 . دەڵێن کاهنن، واتە فاڵگر و سیحرباز9

 . دەڵێن ساحرن9

 ێن بنت. دەڵ0

 . دەڵێن جنۆکە و مرۆڤ و شەیتانن1

 233هۆی دابەزیتی ئایەتی 

سەلیم عەبباسەوە نەقڵ دەکا و دەڵێ: کابرایەک لە هۆزی بەنیتەبەری لە ئبنی یجەریر ئیبنی

دەبێ بۆخۆی موسوڵامن دەبێ ئەمام دوو کوڕی دەبن مەسیحی. دێـتە « حصین»دەبێ کە ناوی 

بابەتە و دەڵێ: ئەمن بە زۆر ئەو دینە ئیسالمەیان پێ قبووڵ  خزمەت پێغەمبەر و عەرزی دەکا ئەو

انییان قبووڵ کـردووە. سـەرەنجام سـر کەم دەبێ؟ چونکە ئەوان لە سەر ویستی خۆیان ئایینی نە

حصین ڕاناوەستێ لە سەر وەڵمی پێغەمبەر، تێیان هەڵدەپێچێ بۆ قبووڵ کردنی دینی ئیسـالم و 
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دەهێنـدرێتە خـزمەت پێغەمـبەر چـونکە کوڕەکـان ئەویـان  وەالنانی دینی خۆیان. ئەو جەریانە

قەبووڵ بوو بۆ داوەر. دەپێشدا بابەکەیان )حصین( قسەی خۆی کرد و کـوتی: ئەمـن نـامهەوێ 

ــاوری دۆزە، بســووتێن بە هــۆی ئەو  ــانی مــن بە ئ ئەو دوو کــوڕانە کە بەشــێکن لە لەش و گی

دانەوەی هەر پرسیارێک چاوەڕوانی بۆ وڵم باوەڕەیان. دیارە پێغەمبەر بە پێی دابی پێغەمبەرایەتی

وەحی خودای کردووە، جا لە سەر ئەو ئەساسە پێغەمبەر وەڵمی نەدانەوە تا خودا ئەو ئـایەتەی 

. بەڵکە ئینسان ئازادە و خاوەن هەڵوێستە کامە دینە هەڵـدەگرێ بـا زۆری دڕ دیندا نییەدابەزاند کە 

ِمن َوَمن َش هەڵگرێ:  ْْ  .ُفرْ كاء فَلْيَ َفَمن َشاء فَلْيُ

 ی بەقەرە163ی تەوبە و 33متافات لە نێوان ئایەتەکانی 

بە کورتی و بە کوردی: هەروەک ئایینی ئیسالم بە ڕەوای دانەناوە بە زۆر کەس موسـوڵامن 

ئاواش ڕێی نەداوە و بە ڕەوای دانەناوە کەس بەزۆر لە دین و ئایینی خـۆی دەرکـرێ. جـا  ،کرێ

ی سـووڕەی 39ئەو یاسـا ڕەنگیـنە دەبـێ دە بەرابەر ئەو ئـایەتە ) ئەوجار لە سەر قبووڵ کردنـی

تەوبە(دا چ بڵێن چونکە ئەو ئایەتە دەگەڵ ئەو ئیدیعایە منافاتی هەیە. بـا ئـایەتەکەش بڵێـین جـا 

 پاشان وڵم دەدەینەوە: 

 َْهـا اَلَّـِِبُّ َجاِهـِد ال يُّ
َ
ـاَر َوالُْمنَـافِِقَّي َواْغلُـْظ َعلَـيِْهمْ كیَـا أ پێغەمابەر دڕگەڵ کااارر و ئەی  فَّ

  دووڕووڕکاندا جیهاد بکە و توندوتیژیش بە کار بەرڕ.

ينِ مـالَ إِ ئەدێرەدا حاشا ناکرێ لەوەی کە مانای ئەو ئایەتە دەگەڵ مانای  یەک  رَاَگ ِ  الـدِّ

 ناگرنەوە. 

مەسـعوود دەڵـێ: ی تەوبە( شۆراوەتەوە و بەڵم ئیبنی39وەڵم: هەندێک دەڵێن ئەو ئایەتە )

ەو ئایەتە دە ساڵی سێ یا چواری هیجری نازڵ بووە پاش ئەوەی کە ئایەتی جیهاد دابەزیـوە کە ئ

ينِ مالَ إِ وایە منافاتەکەی هەیە بە توندی دەگەڵ  ئەمام لە سەر نەسـخەکەی شـەش  رَاَگ ِ  الدِّ

. ئەمــام شــەعبی و (216، ل 3)ج ش نەزەری وایە «قرطبــی»قەول هەن لێیــان دەگەڕێــین هەروەک 

کران بـۆ ئیسـالم بوونیـان ئەمـام ەەیان دابا مەجبوور نەدانکە سەر دەڵێن تادە و زەحاک ئەوان قە

پەرستانە ناچار دەکران یـا شـەڕ بـکەن یـا ئـیامن بێـنن. چـونکە ئەگەر سەرانەیان نەدابا ئەو بت

پەرستی دین نییە ناکوو بەزۆر لێی دەرنەکرێ. ئەوەی بە زۆر نـابێ لە دینـی خـۆی دەرکـرێ بت

 پەرست.موسوڵامنە، یەهوودە، مەسیحییە، واتە ئەهلی کتێب، نەک بتدینی 

ی بەقەرە، بێـنە و بەرە زۆرە لە نێـوان 359ی تەوبە و 72لە سەر منافاتی نێـوان دوو ئـایەتی 
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زانەکان. ئەوەی حەقیقەتە و حاشا هەڵنەگرە، ئەوەیە: دەستووری شەڕدان دەگەڵ کـافر و قورئان

ی تەوبە دابەزیـوە نیشـانەی زۆری لـێ دیـاری دەدا، چـونکە 72منافق کە بە وەسـیلەی ئـایەتی 

گەڕێ ئەویه بـا لە تـۆ بۆوەی بە شەڕ دێی هاودینت نییە، ئەتۆ موسوڵامنی و ئەو کافرە. دە لێ

گەڕێ، چونکە هەردووکتان بە واز و ئیختیاری خۆتان دینەکەو هەڵبژاردووە. ئێسـتێ کە ئەتـۆی 

ی یا سەرانە بدە یا بڕۆ دەر لە وڵت یا موسـوڵامن بە موسوڵامن شەڕی پێ دەفرۆشی و پێی دەڵێ

و دانیشە و دیـنەکەت وەالنـێ، مەگەر ئەوە ئیکـڕاە نیـیە؟ لە زۆری زیـاتر مانـای دی نـادا، ئەو 

جوملەیە بەو شێوەیە. ئەمام بۆ خۆ نەجات دان لەو منافاتە و دروستی مانای هەر دوو ئایەتەکان 

 وایان تەعبیر لێ دەینەوە:و منافاتیشان نەبێ دەگەڵ یەک دەبێ ئا

 َِراَه ِِف ادِلیِن كََل إ  واتە دینێکی بە خواهیشت و ویست و لێکدانەوە دانەڕژێتە ناو دەروون

لە الی خودا حیسابی لە سەر ناکرێ. با بە پێی مەسڵەحەتی کـات و زەمـان و بـێ دەسـتەڵتی 

ــوو  ــێ دەکەی قب ــنەی داوام ل ــن ئەوە ئەو دی ــبەردارم ب ــێ دەس ــڵێی: بەڵ ــرد بە داب و بش ڵم ک

ی تەوبە ئیشـاڕەی وەال 39دەستووریەوە. و شەڕی ئیسالمیش دەگەڵ کافر و منـافق کە ئـایەتی 

دەکا، هەدەفەکە ئەوەیە: وڵتی ئیسالم ڕاحەت و ئەمین و حەساوە بێ لە دەس فیتـنە و ئـاژاوەی 

ڵـێ تـا دەسدرێژی وان. نەک بۆ وەی دەبێ کافر نەبن و موسوڵامن بن. جا کێ چـاتر دەزانـێ ب

پچڕێ یسپاسی کەم، واتە کێ دەتوانێو دەزانێ ئیسالم لە تۆبزیگەری و زۆرەملەیی وەدوور خا وە

 سپاسی دەکەم.

 ی بەقەرە236و  163متافات لە نێوان ئایەتەکانی 

بە کوردی و بە کورتی: بۆوەی بتواندرێ خۆ نەجـات دان و ڕزگـاری لە منافـاتی ئەو دوو 

ێ، دەبێ مانای ئایەتەکان وەکوو تەعبیر کراون ئاوایان تەعبیر جی بەقەرە بێتە 914و  139ئایەتی 

زۆری لە کەس نابێ بکرێ لە بابەت هەڵبژاردنی دین، یـا  َراَه ِِف ادِلیِن كََل إِ لێ نەدرێتەوە. واتە 

َها اَلَِِّبُّ َجاِهِد الْ بڵێین ئایەتی  يُّ
َ
اَر َوالُْمنَافِِقَّي كیَا أ و دووڕوو لە یانی شەڕ بـکە دەگەڵ کـافر  فَّ

 سەر دین. بەڵکە دەبێ مانایان ئاوا تەعبیر کرێن: 

9 . َِراَه ِِف ادِلیِن كََل إ  واتە بە هۆی زۆری دین دامەخزێننە نـاو دڵتـانەوە و دینـی زۆری لە

کەس قەبووڵ ناکرێ. چونکە دینێکی لە سەر ویست و ئیختیار هەڵنەبژێردرێ ناتوانێ داواکـانی 

 و نیەتەوە دابین بکا و بەجێ بێنێ. دین لە سەر ئەساسی باوەڕ
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َ كوَن فِتْنٌَة َويَ كَوقَاتِلُوُهْم َحىَّ ََل تَ . ئایەتی 9 ََ وَن ادِلیُن ّلِلِ فَإِِن انتََهـواْ فَـَل ُعـْدَواَن إَِلَّ 
الِِمَّي  واتە شەڕ دەگەڵ کافر و دووڕوویان بکەن تاکوو ئاژاوە و فیتنەیان ببڕێتەوە.  (133)بق:ە:  الظَّ

دێرەدا ئەگەر بە وردی سەیری مانای ئایەتەکە بکـرێ ئەوەی تێـدا نابینـدرێ بیـانکوژن و بە زۆر 

 ئیامنیان پێ بێنن.

َها اَلَِِّبُّ َجاِهِد الْ . ئایەتی 9 يُّ
َ
اَر َوالُْمنَافِِقَّي كیَا أ واتە ئەی پێغەمبەر دەگەڵ کـافر  (43)توبة:  فَّ

نجێکی بەرجەوەنـدانە ســر ەگەڵ بنـوێنە. ئەگەر و دووڕووەکاندا شەڕ بـکە و توندوتیژیشـیان د

بدرێتە سیام و مانای ئایەتەکە ئەوەی تێدا چاو ناکرێ: ئەی پێغەمبەر شـەڕیان دەگەڵ بـکە تـا بە 

 زۆریش بێ، ئیامنیان پێ قبووڵ دەکەی.

نـابێ ئـاوا تەعبیـر کـرێ: بە زۆر دیـن  َراَه ِِف ادِلیـِن كـََل إِ بە کورتی و بە کوردی: مانای 

ەپێننە سەر عالەم. بەڵکە دەبێ ئاوا تەعبیر کرێ: بە زۆر دین دامەڕێژنە ناو دڵتانەوە. بەڵکە دامەس

 دەبێ لە سەر ئەساسی هەڵسەنگاندن و بەرجەوەند، دین قبووڵ کرێ.

ی بەقەرەش ئـاوا دەبـێ تەعبیـر کـرێنەوە: 139ی تەوبە و 39و هەروا تەعبیری ئایەتەکـانی 

فەساد و خراپەکارییان ببڕێتەوە و دەبڕێتەوە. نەک تا بە زۆر  شەڕیان دەگەڵ بکەن تاکوو ئاژاوە و

 ئیامنیان پێ دێنن.

ی تەوبە ڕزگارمـان دەکـا 39ی بەقەرە و 139و  914ئەو شێوە تەعبیرانە لە مانای ئایەتەکانی 

ی تەوبە وەک بڕیـاری لە سـەر 39لە منافاتێک کە دە نێوانیاندا دێتە جێ و یا لە فەسخی ئـایەتی 

ی و زەحاک کوتوویانە مەنسـوو، سـر مەسعوود بەڵم شەعبی و قەتادە و حەسەن بەداوە: ئیبنی

 نییە. قوڕتوبیش دەڵێ لەو دووبەرەکییە با واز بێندرێ.

 تیوتیوە:

 :359حەوت نەزەر هەیە لە سەر دابەزینی ئایەتی 

 . دەعوەتی کافران و غەیرە نابێ زۆری تێدا بە کار بربێ.9

 باوەڕان، نابێ مەجبوور کرێن.ێ. کاتێ جزیە درا لە الیەن ب3

. منداڵنی یەهوودی کە بابەکانیان موسوڵامن ببـوون دانویسـت بە زۆر منداڵەکانیشـیان 2

 موسوڵامن کەن.

. کێشـــەی )ابوحصـــین(ی موســـ امن دەگەڵ دوو کـــوڕە مەســـیحیەکانی دەیویســـت 1

 موسوڵامنیان کا بە زۆر.
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ویان دەکردن بە ناوی نگاەبوون و ت. کەسانێکی کە لە ترسی شمشێری ئیسالم موسوڵامن ب5

 .مەجبوور

 . زۆری کردن لە دیلەکان بۆ موسوڵامن بوونیان لە الیەن موسوڵامنانەوە.9

 . ئەو ئایەتە هۆی دابەزینی نییە، بەڵکە ئەو ئایەتە لە سۆنگەی تەوحیدەوە دابەزیوە.7

ەوانەی دەبـنە کاتێ کە لە شەڕ و هەرای کوفر و ئیسالم بـووینەوە دڵ دەیـهەوێ بزانـێ کە ئ

ــێ دەدرێ؟ و ئەوانەی کە بێ ــان پ ــاداش و ئیمتیازێکی ــاوەڕ   پ ــیامن و ب ــاوەن ئ ــاوەڕی خ ب

دانەوە و ڕوون کـردنەوەی ئەو هەڵدەبژێرن   سزا و تۆڵەیەکیان تـووش دەکـرێ؟ جـا بـۆ وەڵم

 ی بەقەرە:357بابەتە هەستیارە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 257ئایەتی 

(127 ) ِ ِیَن اهّلُل َوِِلُ اَّلَّ ِْ إَِى انلُُورِ وَاَّلَّ رُِجُهم ِمَن الُظلَُما
ُْ كیَن آَمُنوام ُُيم اُغو ِلَآُؤُهُم الطَّ وم

َ
َفُروام أ

 ِْ ولَـئَِك ُُيمرُِجوَنُهم ِمَن انلُورِ إَِى الُظلَُما
ُ
ونَ  أ َحاُب انلَّارِ ُهمم فِيَها َخادِلُ صم

َ
 أ

و بااوەڕن لە نااو تاریکاییەکاانی نەزانیادا هەر خودایە سەرپەرشتی ئەوانەی کە خاوەن ئایامن 

باااوەڕ و کاااف ن، ڕزکاریااان دەکااات و بەرەو ڕووناکااایی دەیانبااات. ئەو کەسااانەش کە بێ

ڕا تا ووتەکانیااان دۆساات و سەرپەرسااتیانن، لە ناااو ڕووناکااایی نااووری ئاایامن و زانساات

هااوڕێی ئااک ن هەتاا  دەکێشان. ئەوانەباوەڕی ڕایاندێنن و بەرەو تاریکایی جەهل و بێدەریان

 هەتایە دە ناویا دەمێننەوە.

 خودا سەرپەرستی ئیامندارانە؛ تاغووت سەرپەرستی کافرانە

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

گومـان ئەگەر خـاوەن ئـیامن دەڵێن خودا دۆستی خـاوەن ئیامنـانە و چارەسازیشـیانە، بێ

اتە وەک بەو پێنج شتانەی وەک چاو و گوێ و لـووت و زمـان و پێسـتی ئەوەی لێ یەقین با، و 

لە سەر دۆستایەتی خودا حاسڵ  یلەش شت دەزانێ و یەقینی لە سەر حاسڵ دەکا، ئاواش یەقین

کردبایە، هەرگیز بێ ئەمری ئەو دۆستە ڕاست و دروستکاریەی نەدەکرد، ئەمام ئێسـتێ داخەکەم 

ی پێ دەوێ تا بە هۆی ئەو نیشانە و بەڵگە ڕوونانەی هەن لە هەر وەعد و بەڵێنی بە کوتەیە، زۆر 

سەر دۆستایەتی خودا دەگەڵ بڕواداران، دەگەیە حەقولیەقین، وەک عەینولیەقین، ئێسـتێ دەبـێ 

بکوترێ: بێ ئەمری کردنی ئەو دۆستە ڕاستەی وەک خودا بێ لە الیەن خاوەن بـاوەڕانەوە، ئـی 

ڕی بە تەواوی ڕۆنەچووە لە بیخ و ناخی دڵەوە، دەنا جـگە ئەوەیە تێز و تین و پێزی ئیامن و باوە

جووڵەجـووڵ و جەزبە و جەزمەدا  ەدلەوەی هەرگیز بێ ئەمری ڕووی نەدەدا لە مـرۆدا، دایـمە 
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دەبو دڵ. و هەروا ئەو دۆستە کە خودایە ئەو بەندە خاوەن ئیامنەی خۆی بە وەسیلەی زانست و 

شە شەو و تاریکایی نەزانی و نابەڵەدی و الساری ئەقڵ و شعوور و هەست و بەراوەردەوە لە ڕە

اکی ئەقڵ و کەماڵ و حەیـا و ئەدەب و نو سەرەڕۆیی دەیهێنێتە دەرەوە، بۆ وڵتی نوورانی و ڕوو 

تەقوا. ئەمام ئەوانەی کە بێ باوەڕن و دڵ تاریکن بە هۆی بێ نووری ئـیامن و ڕەش هەڵـگەڕان 

گەران ئەو نەویستی، دۆستایەتی یاغی و یـاغیبە دووکەڵ و چڕەچەمانی دنیاپەرستی و ئاخرەت

بـۆتە وەسـیلەی خـارج بوونیـان لە ڕووناکـایی زانسـت و شـعوور وەالی  ەینەفـامی و نەزانـی

هێناوە دەبـنە  انتاریکایی جەهل و نەفامی، جا ئەئەوانە بە هۆی ئەو کارەساتەی کە بە سەر خۆی

دەوێـدا دەمێنـنەوە  بەدایمـیشبـۆیە هاوڕێی و هاواڵی ئاوری دۆزە، و هەمیشە مانەوە دەوێـدا. 

 ە ئاوا السار بوون، کەوابێ تا هەن دەبێ ئاوا دە دۆزەخدا بن. مچونکە تا مان دە دنیادا بە دای

 ساا لە قەدەر تاوانە

ئەگەر یەکێک بێ پرسیار بکا و بڵێ: مەگەر عەزابی سزا لە قەدەر تاوان نییە؟ جا خۆ دیـارە 

هەزار ساڵ ئەوە بوو خۆ زیاتر نیـیە، ئەدی بـۆچی هەتـا  سەت ساڵ ۆرز  ۆرتاوانی بێ باوەڕان ز 

هەتایە بێ بڕانەوە و بێ سنوور دەبێ دە ناو دۆزەخدا بـن؟ دەبـێ دە وەڵمـی ئەو پرسـیارکەرەدا 

ئەوە بکوترێ: مەسەلەی چوونە بەهەشـت و نەچـوونە دۆزە، و یـا چـوونە دۆزە، و نەچـوونە 

دوو مـزڵنە. واتە هەچ الیەکیـان بکـڕی ئەوە  بەهەشت، سەودایە لە دنیادا لە بابەت کڕینـی ئەو

دەبێتە ماڵت بۆ هەتا هەتایە. کەوایە لە سەر ئەو ئەساسە زۆر و کەمی تـاوان و تەمەن دەخـالەتی 

 دەو سەودایەدا نییە بەڵکە ئەسڵ کڕینەکەیە. سەیر کە لە بابەت سەودای بەهەشت لە ئایەتی: 

نَّ لَُهُم اجَنََّة ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اّلِل إِنَّ اّللَّ اْشََتَى ِمَن الْمُ ( 777)تەوبە 
َ
ْمَوالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
ِمِنَّي أ ْْ

ْوََف بَِعْهِدهِ ِمَن 
َ
ا ِِف الَّْوَراِة َواسِنجِنيِل َوالُْقْرآِن َوَمْن أ واْ  َفيَْقتُلُوَن َوُيْقتَلُوَن وَْعًدا َعلَيِْه َحقا اّلِل فَاْستَبِْْشُ

ي بَاَيْعتُم بِِه وََذلِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ بِبَيِْعكُم  ِ گوما  خودا گیا  و ماڵی لە موسوڵامنا  کڕیاوڕ، لە بێ. اَّلَّ

پێناو ئەوڕدا بەەەش یا  ەەبێ. کێ لە خودا جاتر و زیاتر پەیاام  دڕبااتە ساەر و دڕیهێنێا ە دی. کەواتە بەو 

 ی ئائەوڕیە خۆشبەخ ی و دڕسکەوتی گەورڕ.مامەڵە کە دڕگەڵ خودا کردووتانە، شادما  بن، بەڕاس 

ئەگەر یەکێک دێرەدا بڵێ خۆ یەقینە خودا وەلی هەموو گیانلەبەرە، چ ئینسان بێ بە گشتی، 

چ حەیوان بێ، بۆچی دێرەدا فەرمووی وەلـی خـاوەن بـاوەڕان؟ بەو هەوایە خـودا تەنیـا وەلـی 

ژیـان و ڕزق و حـاوانەوە و ئیـدارە خاوەن باوەڕانە؟ دە وەڵمیدا دەبێ بکوترێ: خودا لە بابەتی 

کردن وەلی هەموو گیاندارێکە ئەمام ئەو وەالیەتیەی کە تایبەتی مومئینانە و ئەوان بەهـرەی لـێ 
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 وەردەگرن ویالیەتی تایبەتییە، واتە هیدایەت و یاریدەدان بۆ سەعادەتی دنیا و قیامەتە.

 شیعە و موعتەزلە لە مەڕ ئیامن

لَُمــاِت إَِل اَلُّــُورِ َُيْــرُِجُهم ِمــَن ائـایەتی  زانەکــان نەزەریــان وایە: بە کــۆدەنگی قورئان لظُّ

)ظلامت( کوفرە، )نور( ئیامنە. کەوایە تەعبیرەکەی دەبێتە ئەوە: ئەوە خودایە ئینسان لە تاریکایی 

کوفرەوە دەیخاتە دەر و دەیباتە ڕووناکایی نووری ئـیامن. جـا ئەلەو تەعبیـرەدا ئەوە الزم دێ کە 

ە دەست خودا بێ، نەک بە ئاکار و کرداری ئینسـان. بە پـێچەوانەی نەزەری هەنـدێکیان ئیامن ب

وەک موعتەزیلە و شیعە کە نەزەریان وایە: ئیامن کردار و کردەوەی ئینسانە، ئەشاعیرەش دەڵێن: 

ئیامنی فێعلی خودایە. ئەمام ئەوەی ڕاستییە ئەوەیە کە ئەو مەسەلەیە لە موتەشـابەهاتە. و هەروا 

لَُماِت إَِل اَلُُّورِ وملەی دە ج موعتەزیلە ئەوە ڕادەگەیێنن: ئەو ئایەتە بەڵگەیە لە  َُيْرُِجُهم ِمَن الظُّ

سەر ئەوەی کە کوفر لە خـوداوە نیـیە، واتە )ظلـامت( چـونکە ئەگەر لە خـوداوە بـایە، خـودا 

 )تەرسی: کەبی:(مومئینی لێ خاریج نەدەکردن. 

یئایەتی  ِ نەقـڵ دەکـا و دەڵـێ:  یلەبابجەریر لە عەبدە ئبینی ئەبیئیبنی َن آَمنُواْ اّللُّ َوِِلُّ اَّلَّ

ْ ئەو خاوەن ئیامنانەی کە ) یَن آَمنُوا ِ وەخۆی گرتوون ئەو کەسانەن کە باوەڕیـان بە حەزرەتـی  (اَّلَّ

هـاتۆتە ڕوو و  پێغەمـبەرعیسا هێناوە دەکاتی حەیاتی عیسادا. پاشان کە حەزرەتـی مـحەمەد 

، بەویشیان ئیامن هێناوە. وا خەیاڵ نەکرێ ئەوانەی دە کـاتی عیسـادا باوەڕیـان بە بۆتە پێغەمبەر

و بـۆتە هـاتووە بەوەلەد  پێغەمبەرایەتی عیسا هێناوە کـوا تەمەنیـان هەنـدە بـووە تـا مـحەمەد

پێغەمبەر و ئەوانیش ئیامنیان پێ هێناوە. ئەمەش دەڵێین: ئاوا ئەو دەستەی کە دە کـاتی حەیـاتی 

ڕیان بە عیسا هێناوە، هەر وەکوو ئەو دەستەیەش دەستەیەکی دەورانـی محەمەدیـش عیسادا باوە

 هێناوە. ئیامنیان بە محەمەد

خاوەن باوەڕان بە ئایینی ئیسالم دەبێ تێزی باوەڕیان ئەو قۆناغەی داگیر کردبێ کە ئەو دینە 

زۆر و زۆرداری و  خاوەن بەڵگە و دەلیلە پێویستی بەو  ک ئاشکرا و ڕوونئاسامنییە بە ئەندازەیە

ئیجبار نییە خۆ بە سەر ئینساندا بسەپێنێ. بـۆ دەلیـل لەو بـارەوە ئەگەر لەخۆگـۆڕان ڕێ بـدا بە 

ی یونس کافیە بۆ وەی کە ئیجبار دە ئایینی ئاسامنیدا 33قەزاوەتی ئینساف و ویژدان، ئەو ئایەتی 

 نییە بۆ وەی بە زۆر خۆ بە سەر عالەمدا داسەپێنێ:

 ُّرِْض  كَولَْو َشاء َرب
َ
نَت تُ كُّ آلَمَن َمن ِِف األ

َ
فَأ
َ
يًعا أ ِمِنَّي كِرُه اَلَّاَس َحـىَّ یَ كُهْم ََجِ ْْ  ونُـواْ ُمـ
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( ئەگەر خودات بیویس ایە )ئەو عاالەمی ساەر زڕوی ەەماوو خااوڕنی ئایام  باانە( خاودا )ئەی محەمەد

ڕتە دڕسا ی ئینساا  کە باۆ خاۆی بە ئیامنای داو دڕی وانی ەەمووا  خاوڕ  ئیام  کا. )ئەمام یاسای ئیام  و بێ

وازی خۆی بە ئیخ یاری خۆی دینی خۆی ەەڵبژێرێ.( جا کەوایە ئەتۆ ئەی پێغەمبەر زۆری لە خەڵکی چۆ  

بـاوەڕی  واتە ناتوانی و بۆت نییە زۆری لە خەڵک بکرێ بـۆ بـاوەڕی.دڕکەی ەەتاکوو ئیام  بێنن؟ 

 نییە شت دەوێدا بچێنێ و بنێژێ.شتێکی دەروونییە بەغەیرەز خاوەنی دەروون کەس ڕێگای 

یعرت نابێ لە سەر ئەو ئیدیعایە کە زۆری دە دیندا نییە و کوتـک و ندەلیل لەوە ڕووناکرت و قا

گورزیش لەوە بەشیددەترت نییە بۆ لە دم دانی ئەوانە کە دەڵێن: دینی ئیسالم دینی گورز و گۆپاڵ 

 نن.یشعوورە، ئەگەر بب و شەڕ و شمشیرە. نەخێر، دینی ئەقڵ و دەلیل و حیکمەت و

کاتێ بە ڕوونی ئەوەمان وەرگـرت و تێگەیشـتین کە خـودا دۆسـتی خـاوەن ئیامنـانە و دە 

ــدانی دەرک و هەســت و  ــانهێنێتە مەی ــکە دەی ــاهێڵێتەوە بەڵ ــدانی جەهــل و نەفامیشــیاندا ن مەی

 شعوورەوە، واتە حەقناس و خوداناسی و باوەڕی بە ئـایینی ئاسـامنی. و هەروا ئەوەشـامن بـۆ

ڕوون بۆوە کەسانێک غەیری خودا بە وەلی و چاوسووری خۆ بزانن و داوای نیـازی خۆیانیـان 

ی 913لێ بخوازن، ئەوانە دیارە بە هەڵە چوون و الڕێ ڕۆیشتوون. بڕوانن لەو ئـایەتە پیـرۆزەی 

 بەقەرە تاکوو بە ڕوونرت لە ڕوون ئاشکرا بێ هەڵەی الڕێیی ئەوانە:
 258ئایەتی 

لَمم تَرَ ( 258)
َ
مُملم  أ نم آتَا ُ اهّلُل ال

َ
ِي َحآهَّ إِبمرَاِهيَم ِِف رِِبِه أ ِي ُُيميِــي  كإَِى اَّلَّ إِذم قَاَل إِبمرَاِهيُم َرِِّبَ اَّلَّ

ِْ بَِهـا 
م
ِْ فَـَ ـ ِ

ِس ِمَن المَمشم مم َِ بِالشَّ
م
ِميُت قَاَل إِبمرَاِهيُم فَإِنَّ اهّللَّ یََ

ُ
يِـي وَأ حم

ُ
نَا أ
َ
ِمـَن َويُِميُت قَاَل أ

م  ِي ال رِِب َفُبِهَت اَّلَّ الِِميَ كَمغم ِدي المَقومَم الظَّ  َفَر وَاهّلُل الَ َيهم
ئایا سەبارەت بەو کەسەی کە دەکەد ئی اهیم لە ڕووی سەهەندەییەوە دەمەەااڵی کا د لە ساەر 

بااوونی خااودای تاااک و تەنیااا، ئەو دەمەەاااڵیەش دە کاتێکاادا بااوو کە ک دبااوویە بە پاشااا و 

پاێش ک دباوو کە دەبوویاایە لە سپاسای ئەو خاودایەدا دەرنەکووباا و داراییەکی زۆریشای وە

شااێوەیەی کە خااودا  ەوکڕنۆشاای ب بااایە، کەکاای دەمەەاااڵی دەکەد پێغەمبەرەکەیااا دەکاا د ب

دەفەرموێ )اذ ەاش ابا اهیم( واتە کااتێ ئی اهایم جاوابی نەم وودیادا کاوتی: خاودای مان ئەو 

سااتێنێتەوە. نێ، واتە کیااانیش دەدا و دەشکەسااەیە کە ژیااان و زیناادوویەتی دەدا و دەشاام ێ

ما ێنم. نەم وود یا خۆی هەڵە ک د یا نەیزانی، کوتی جا خۆ منیش ژیاان و سەیاات دەدەم و دەش

یەکێک کە قەرار درابوو بکوژرێ دڕسا ووری دا مەیکاوژ  و ئاازادی کە . ئاوا بەو شێوەیە: 

ێنا و کوش ی. ئەوڕ ئەوڕشا  گیاا  کوتی نەمروود ئەوڕ گیان  دایە. ەەروا یەکی بێ تاوانیشی ە

بڕینی کوتی: خودا ەەماوو ڕۆژێ لێ ساند. پاشا  ئیرباەی  بۆ حاسیە کردنی نەمروود و قسە لێ
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ڕۆژ لە ڕۆژەەاڵتەوڕ دڕردڕخات، جاا ئەتاۆش ئەگەر ڕاسات دڕکەی و دڕتاوانی ڕۆژماا  باۆ لە 

کەوت و قڕڕی لاێ باڕا  ڕۆژئاواوڕ بۆ دڕرخە بۆ الی ڕۆژەەاڵت با بێ؟ جا نەمروود ئەبەوڕ پەکی

بڕوایە. دیارڕ خودا ڕێنوێنی گەلای دڕنگ بوو ئەو بێوڕک خودا رەرمووی )ربهت الذي کرر( بێ

 زۆردار و تەجاوڕزکار ناکا.

 چیرۆکی ئیرباهیم و نەمروود

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

یامی مبارەکی ئەو ئایەتە و یـا بڵێـین داسـتانی پێش هەموو شتێک با ئەوە بزاندرێ کە لە س

 نەمروود و ئیباهیم سێ شت دێنە بەرچاو:

 . ئیسباتی زاتی بەتوانای خودا. 1

 و بەعسەت. شـرو نە شـر. ئیسباتی حە9و  9

ي َحآجَّ إِبَْراِهيَم ِِف ِرِبهِ جوملەی  ِ واتە ئایا دەبینی ئەو کەسـەی کە دەگەڵ ئیباهـیم  إَِل اَّلَّ

قاڵی دەکرد لە بابەت خوداوە. ئەوە ئەو کەسـە گۆیـا نەمـروودی کـوڕی کەنعـانی کـوڕی دەمە

 (218، ل 3)تفسی: ق:طبی، ج کوشی کوڕی سامی کوڕی نووح بووە. 

هەوەڵین کەسێک بووە کە داوای خودایەتی کـردووە، نەختێـک لەوە بە دوا بە درێـژی و بە 

 تەواوی چیرۆکی نەمروود باس دەکرێ.

ْن آئایەتی 
َ
واتە لە سۆنگەی ئەوەیـدا خـودا دەسـتەڵتی پـێ بەخشـیبوو،  كتَاُه اّللُّ الُْملْ أ

دێرەدا دوو نەزەر هەیە لەو بارەوە: ئایە ئەوەی خودا دەستەڵت و مڵکی پێ بەشیوە ئیباهیمە یـا 

َم َفَقـْد آتَيْنَـآ آَل إِبْـَراِهيی نیسـاء: 10نەمروودە؟ هەندێک دەڵێن ئیباهیمە، بە دەلیلـی ئـایەتی 
لْ كَواْلِ  ِكتَابالْ  گوماا  ئاێمە ک ێا  و پێغەمبەرایەتای و دڕسا ەاڵتێکی بێ  َعِظيًمـااكَمَة َوآتَيْنَاُهم مُّ

ئەو شــێوە مانــایە ئیســباتە لە ســەر ئەوەی ئەو خــاوەن  گەورڕمااا  بە تااۆرڕمەی ئیرباەاای  بەخشاای.

 دەستەڵتە دەبێ ئیباهیم بێ.

ی نەحو، ئەو پیـتە )ه( دە نـاو جـوملەکەدا کە لە زانانی عیلمجگە لەوەش بە پێی دابی عیلم

نێوان نەمروود و ئیباهیمدا دەبێ ئاوڕ داتەوە سەر یەکیان. بۆ وەی نزیکرتیـان دەبـێ ئـاوڕ وەدا 

زانەکان داویانە بە نەمـروود، دەلیلیشـیان زۆرن لەو ئەویش ئیباهیمە. بەڵم بەشی زۆری قورئان

 یەدادەم خـاوەن دەسـتەڵت بـایە دەو کـاتەدا ڕێگـای نەبارەوە بۆ منوونە دەڵـێن ئەگەر ئیباهـی

 نەمروود ئەو کابرایەی بکوشتایە.
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ِميُت ئایەتی 
ُ
ْحِيـي َوأ

ُ
نَا أ

َ
نەمـروود دوو نەفەری  مارێن .منیش زینادوو دڕکەمەوڕ و دڕش قَاَل أ

کرد و یەکیانی کوشت. هەموو هەست و شـعوورێک ئەو شـێوە  ی لە ئیعدام ڕزگارهێنان یەکیان

وو کردنەوە و کوشتنە لە بابەت )یحیی و یمیت( خودای تەعـاال بە دەلیلێکـی باتـڵ و بـێ زیند

ڕا بێ، ئەوەی نەمروود لەو حـاڵەتێکی زینـدوو ئەساس دەزانێ. چونکە دەبێ حەیات لە مەمات

 بۆ حاڵەتێکی زیندوو ڕێخرا.

ْمِب ِمَن الْمَ ئایەتی  ِ  بِالشَّ
ْ
ِت بَِها ِمَن الَْمْغرِِب قَاَل إِبَْراِهيُم فَإِنَّ اّللَّ یَأ

ْ
ِق فَأ ئیباهیم کوتی:  ْْشِ

ڕا دێنـێ بەرەو ڕۆژئـاوا، ئەتـۆش ئەگەر دەتـوانی خودای من ئەو خودایەیە ڕۆژێ لە ڕۆژهەڵت

ڕۆژێ لە ڕۆژئاواوە هەڵبێنە. ئیباهیم هەر لە هەوەڵەوە زانی ئەو زۆربڵێیە بەوە نەبێ زووت نابێ، 

 بێدەنگ بوو.جا بۆیە نەمروود دەمکوت کرا و 

 کێیە؟ نەمروود

پاشـایەتی  (218ل  3)ق:طبی، جنەمروود کوڕی کوش کوڕی کەنعان کوڕی سام کوڕی نووحە. 

گیر بوو ئەوە مەشهوورە کە دە مێژووی ئینساندا لەو سەرزەوییە چـوار نەفەران نەمروودی ئیقلیم

خـاوەنی ئـیامن بـوون، پاشایەتییان بە سەر تەواوی دنیای ئینساندا کـردووە. دوو لەو پاشـایانە 

دووشیان بێ ئیامن و بڕوا. ئەو دووانەی کە خاوەن ئـیامن بـوون وەک حەزرەتـی سـولەیامن و 

)تفسای: طا ی، ن. سـر زولقەڕنەینن. ئەو دوو نەفەرانەی کە بێ باوەڕ بوون وەک نەمروود و بەختەننە

   (24، ل 3ج 

خـودایەتی کـردووە دە  نەمروود پاشایەکی کافر و زاڵم هەوەڵـین کەسـێک بـووە کە داوای

دنیادا. ئەو نەمروودە دە کوفر و دوژمنایەتی دەگەڵ خـودای یەکتـا زۆر کـاری دوور لە ئەقـڵ و 

ویژدانی دەکرد، بۆ منوونە دەستووری دا بورجێک واتە منارەیەک دروست کەن هێنـدە بەرز بـێ 

دەخـوڕێ؟ ئەو  چ کارەیە و ئیباهـیم پێـی دەنـازێ و پێـی ێبگاتە خودای ئیباهیم. تاکوو بزان

منارەیان دروست کرد و بڵینـد، نەمـروود هـات پێیـدا وەسـەر کەوت لەوێـوە کە هیچـی نەدی 

هەچەندی ڕوانی بۆ الی ژوورووی سەرەوە ڕوو بە ئاسـامن تیرێکـی ڕەوانە کـرد و هەڵیـدا بەو 

 خەیاڵ و نیازە خودای ئیباهیم بکوژێ. ئەو جەریانە ئاماژەیەکی وەال کراوە دە قورئاندا.

سەر دە دەورانی نەمرووددا بۆ ڕزگاری ئینسان لە ژێر باری گرانـی زۆرداران و دای بانیخو 

درۆزنان، هات ئیباهیمی ڕاپەڕاند و غیرەتی دا بەری و زانای کرد. دەعوەتی نەمـروودی کە لەو 

ڕێگە خوارەی گرتوویەتی بەر خۆی: وەک داوای خودایەتی بێ، دەسبەردار بێ، ئەمام نەمروود 
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نەدا لە بەر غرووری و سەرەڕۆیی خۆی. دوژمنـایەتییەکەی دەگەڵ ئیباهـیم گەیشـتە گوێی پێ 

ــاتە  ــتووتێنن. ئەو کارەس ــاوێن و بیس ــاور ه ــیم دە ئ ــرد ئیباه ــتووری دەرک ــلەی کە دەس ئەو پ

دەستووردانە بۆ سووتاندنی ئیباهیم ئەوەڵین بەرخوردی ئیباهیم و نەمروود بوو. بەڵێ خستیانە 

 یم بە ئەمری خودا کە نەیسووتاند هیچ، دەورەش ڕازاندەوە بە گوڵ و گوڵزار.ناو ئاگر و ئیباه

بناغەی هەرای ئیباهیم و نەمروودیش لەوەیڕا بـوو داگیرسـا: کە لە سـەر وڵتـی عێراقـی 

ڕوو دەدا دەو گـرانییەدا نەمـروود  ەگـران« ش.ع.د»ئەوڕۆی وێران و ئـاور تێبەربـووی دەسـتی 

نەوێــڵە هەرچــی هەیە لە وڵتــدا کــۆی کەنەوە و دە حەمبــاری ودان و دادەســتوور دەدا دەغــڵ

نەمروودی کەن تاکوو عالەم ژیانی خۆی لە ژێر چاوەدێری نەمـروودا بەرێـتە سـەرێ و ئەوەش 

ئەو لە ناو عالەم. چونکە دەیزانـی عـالەمی برسـی سـەڵوات لە  خودایەتیببێتە هۆی ئیسباتی 

رایە. عـالەم بە تێکڕایـی جیـرەی خۆیـان لە دیداری ناندەری دەدا، وەک ئێسـتێ ڕوون و ئاشـک

دەرباری نەمروود وەردەگرت و سەڵواتیان لە دیداری لێ دەدا و دەشـبایە هەرکەس هاتبـایە بـۆ 

جیرە وەرگرتنی لە دەرباری نەمروود پـێش ئەوەی جیـرەکە وەرگـرێ سـەژدەیەکی بـۆ نەمـروود 

 بەرێ. دەنا جیرەیان نەدەدایە.

ــی ئیبا ــرەدایە کە حەزرەت ــاش ئەدێ ــار پ ــین ب ــۆ هەوەڵ ــرە وەرگــرتن ب ــۆ جی هــیم دەچــێ ب

 ۆخۆڕاگرتنێکی زۆر بە سواری وشرتێک دەگاتە دەرباری نەمروود و نەمروودیش لەوێ دەبێ بـ

چاوەدێری کە بزانێ کەس هەیە سەژدەی بۆ نەبا؟ ئیباهیمیش سەژدەی بۆ نابا. نەمـروود کە ئەو 

ۆ هەوەڵین جار یەک نەفەر سەژدەی بۆ نابا. حاڵەتە چاو دەکا لەو ئینسانە، عەجایب دەمێنێ کە ب

دەروو؟ بانگی ئیباهیمی دەکا بۆ هاتووی بـۆ جیـرە و بـۆ سەژدەشـت نەبـرد بـۆ خـودای ڕزق

ئیباهیمیش زۆر بە غیرەتەوە ڕووی تێ کرد و کوتی: ئەمن تەنیا سەژدە دەبەمە بەر خودای دنیا و 

پرسـیار و بەربەرەکـانێی ئیباهـیم و  بەتەنێ، خالقی تۆش و هەموو عالەم. جا ئەدێرەدا بـاس و

ودانی نەمروود دادەمەزرێ و دەس پێدەکا دەو شوێنەدا. واتە لە بەر دەروازەی حەمبـاری دەغـڵ

نەمروود. نەمروود بە داماوی خۆی دی دە بەرابەر ئیباهیمدا. نەشیدەویست ئیـدامە بە باسـەکە 

سە. هەر ئەوەندەی لە دەس هـات کە بدا تاکوو ئەو عالەمەی دەهات بۆ جیرە، پێ نەزانێ بەو با

دەستوور بدا جیرەی نەدەن بە ئیباهیم. ئیباهیمیش بە دەستی خـاڵی و بـێ جیـرە لە دەروازەی 

ئـاواڵە بـوو حەمباری نەمروودی سـەری وشـرتی بـاداوە و گەڕایەوە. دە دەڵـدا زۆر شـاد و دڵ

کرد و عالەمێکیشـی لـێ  چونکە لە سەر حەق بەربەرەکانی زاڵمی کرد و تا ئەندازەیەک ڕیسوای
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تێگەیاند. بەڵم بە پێی عادەتی ئینسانی کە ئاوری ماڵ و منداڵ تیژە نەختێک خۆی وێک هێنـا و 

ڕێـوە مـاڵ و منـداڵ نەزانـێ چـی نەهێنـاوە لە جیـرە، هـات بـاری لەبرد، کەوتە ئەو خەیاڵە: با 

منداڵ ڕوانییان لە وشرتەکەی بە ئەندازەیەک گڵ و خیزی تێ کرد. کاتێ گەیشتەوە ماڵێ، ماڵ و 

باری وشرتەکەی قەبە و هەڵمساو بوو. دڵیان خۆش بوو کە جیرەی هێنـاوە. ئیباهـیم پـاڕاوە لە 

ْضـَح بەر خودا کە ئەو خۆشحاڵیەی لە ماڵ و منداڵەکانی نەستێنێتەوە. دیارە 
َ
بْ  كُهَو أ

َ
 یكـَوأ

سـەژدەی نەبـردە بەر دەشزانی بۆ نـانی خـاووخێزان دەر! هێنەر و پێکەنینشادیئەتۆی خودایە 

نەمروود. چونکە سەژدە تەنیا بۆ تۆ دەبێ بچێ. دیارە ئیباهیم سەژدەی برد و خێزانی دەو ئـانەدا 

هات و کوتی: یا ئیباهیم! نایەی بارەکەم دەگەڵ داگری، بە تەنیا تاقەتم پێی ناشکێ؟ ئیباهـیم 

کـاتێ چـوو بـۆ سـەر فەرمووی بڕۆ ئەتۆ نەختێک خەریک بە جا پاشان ئەمنیش دێم. خێزانـی 

ێک ئەمام چ ئاردێک! بێ منوونە دە تایەکانـدا دیـارە، هەرای کـرد لە دبارەکە و تەماشای کرد ئار 

ئیباهیم کە هاتنی تۆی ناوێ بۆ خـۆم دەسـتم پێـی ڕاگەیشـت بەو ئـاردە خـاوێن و جـوانەی. 

ۆی دەبـێ. ئیباهیم زانی کە خودا نیازی پێک هێناوە. جا ئەدێرەدا یەکێ بۆ خودا بێ خوداش بـ

 (24،  3)تەرسی: ط ی، ج 

انـی ر با ئەو حیکمەت و تواناییەی خودا بیر کەیـنەوە کە ئەو شـای وا زاڵـم و بەهێـزی دەو 

خۆی بە الواز و بێ هێزترینی گیانلەبەری خۆی بە چۆکدا هێنا و لە نـاوی بـرد، وەک مێشـوولە 

نی گرت و ڕووناکایی لە بێ. واتە خودا لەشکرێکی زۆری لە مێشوولە پێک هێنا کە بەری ئاسام

ڕۆژ بڕی، داهاتنە لەشـکر و گەلـی نەمـروودی، خوێنیـان مـژتن و گۆشـتیان خـواردن. ئەمـام 

نەمروود بۆ وەی حـاڵی گەلەکەی ئـاوا بەبـێ لەززەتـی چـاو کـا، دەوی ڕۆ نەهـاتن و ئەویـان 

هێشتەوە. تاکوو خودا یەک دەنکە مێشوولەی کـردە مەمئـووری ئەوەی بە کـونی لووتیـدا خـۆ 

گەیێنێتە مێشکی سەری دەوێدا خەریکی مێشـکی بـێ. بەڵـێ مێشـوولە مەمئـووریەتی خـۆی ب

بەجێ گەیاند. نەمروودی تووشی ژانەسەرێکی کرد ک ەبە دەرباریەکـانی خـۆی دەبـایە ئـان لە 

دووی ئان بە کوتک و چەکوچێک سەری خەڵکی پێ دەکوتا، سەری نەمروودیـان پـێ دەکوتـا 

 ئەوە بوو ژیان و دەستەڵتی نەمروود.( 24، ل3)ط ی، جحاڵە ژیا.  گۆیا چوارسەد ساڵ نەمروود بەو

هەوەڵین کەسێک کە لە سەر وەحدانیەتی خودا واتە یەکەتی و تەنیایی خودا دەگەڵ زاڵامن 

و تاغووتی دەور و زەمانی بکەونە باس و کێشە، حەزرەتـی ئیباهـیم بـووە. جـا ئەوجـار پـاش 

بـاوەڕان هـاتە کـایە. وەک مووسـا بوونەوەیە دەگەڵ بێ حەزرەتی ئیباهیم ئەو جۆرە ڕووبەڕوو
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دەگەڵ ئەبووجەهلەکـان.  باوەڕانی دەوری خۆی، مـحەمەددەگەڵ فیرعەون، عیسا دەگەڵ بێ

 قورئان دەگەڵ زۆردارەکان.

هەندێکیش لە ئەهلی نەزەر هەن کوتوویانە دەرگیری ئیباهیم و نەمروود لە سەر شکاندنی 

ڕاستە قورئانە ئەوانی دی کە بە قورئان نەڕازابنەوە نەزەرە، دەکرێ واش  ەو بتەکانیان بووە. بەڵم ئە

 بن وەک کوتوویانن، دەشکرێ وا نەبن.

پاش ئەوەی کە حەزرەتی ئیباهیم دە دەمەقاڵیەکەیدا دەگەڵ نەمروود، نەمروودی دەمکوت 

یەکی ئـاوە و سەرکوت کرد بە دنیای ئەودەمیشی سەملاند کە ئینسان خودا نابێ بەغەیرەز خـودا

بێ هاوتا و زانا و بەتوانا، هیچ خودا نییە بتوانێ ئیدارەی بوونەوەر بکا، دڵـی خوازیـاری ئەوەیە 

بزانێ هەڵەستانەوە و زیندووبوونەوەی پاشی مردن و بوونەوە بە خاک دەبێ چۆن بێ و کەی بێ 

 ی بەقەرە:913و ئەو عالەمە چییان بە سەر دێ؟ جا بۆ ئەو مەبەستە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 
 259ئایەتی 

وم ( 251)
َ
تَِهـا اكأ ـَد َموم ـَِذ ِ اهّلُل َبعم َ ُُيميِــي َهـ بَّ

َ
َها قَاَل أ َِ ٍة َوِِهَ َخاوِيٌَة لََعَ ُعُرو

يَ ِي َمرَّ لََعَ قَرم َّلَّ
َماتَُه اهّلُل ِمَئَة ََهٍم ُثمَّ َبَعَثُه قَاَل 

َ
ٍَ یَ كفََ وم َبعم

َ
ًما أ ِثمَت ِمَئَة ََهٍم مم َِلِثمَت قَاَل َِلِثمُت یَوم ومٍم قَاَل بَل ِلَّ

ِ  كفَانُظرم إَِى َيَعامِ  اب  وَانُظرم إَِى ِْحَارِ  كَوَِشَ
َعلَ  كلَمم یَتََسنَّهم آیًَة لِلنَّاِس وَانُظرم إَِى الِعَظاِم  كَونِلَجم

َها ُثمَّ نَ ك نَّ كيمَف نُنِِشُ
َ
لَُم أ عم

َ
َ َ ُ قَاَل أ ا تَبَيَّ ٍء قَِدیرٌ ِك اهّللَّ لََعَ  ُسوَها َْلمًما فَلَمَّ م َْ   

یا وەکوو ئەو کەسەی کەوا بە الی شاارێکا تێاپەڕی، کە داروبااری بە ساەر یەکادا تەپیباوو، 

سەد سااد کوتی خودا خەڵکی ئەو شارە وێ انە کۆن زیندوو دەکاتەوە پاش م دنیان؟ خودا یەک

ێ ەدا مااویتەوە؟ کاوتی م اندی و پاشانیش زیندووی ک دەوە. خودا فەرمووی کەنادە دەباێ ئاال

ڕۆژێک یا کەمس لە ڕۆژێک دەبێ کە دێ ەدا ماومەتەوە. خودا فەرمووی: نەخێا ، ساەد سااڵی 

ڕەبەەە ئااالێ ەدای. کەواتە سااەی ی خااواردن و خااواردنەوەکەت کە نەکااۆڕاوە. ئینجااا سااەی ی 

کوێدرێ ەکەت کە، کباۆن ئێساک و پ ووساکی لە بەر یەک تا ازاوە و بابوە؟ جاا باۆ ئەوەی 

تکەیاانە دەلیاال و بەڵااگە و نیشااانە بااۆ خەڵااک، سااەی ی ئەو ئێسااکانە بااکە کبااۆن ڕاسااتیان ب

دەکنین. جا بە کۆشت دایاندەپۆشاین. کاتێاک کە ئەمەی باۆ دەکەینەوە و لە سەر یەک هەڵیان

 کومان خودا بە سەر هەکی هەیە زاڵە و بەتوانایە.دەرکەوت، کوتی: دەزانم بێ

 رشو کو  سکرنەچیرۆکی عوزێر و بەخت

 :236ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

 913بە پێــی بەراوەرد و هەڵســەنگاندنی ئایەتەکــان، دەردەکەوێ کە ئەو داســتانەی ئــایەتی 
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ــایەتی  ــتانی ئ ــیان هەیە،  913دەگەڵ داس ــین بەڵم جیاوازیەکیش ــین و دوور ن ــانە ن ــک بێگ لێ

لە سەر ئیسباتی وجوودی یەکتایی خودا بوو،  913ئایەتی جیاوازییەکەشیان دەوەیدایە: داستانی 

بۆ ئیسباتی ڕۆژی هەستانەوە و حیسابە. مانای هەر دوو چیرۆکەکان  913بەڵم چیرۆکی ئایەتی 

خودا دەفەرموێ: ئەی پێغەمبەر! ئایا وەک ئەو کەسەی کە ڕابـرد  913سەیر کە: چیرۆکی ئایەتی 

ە سەر یەکدا تەپیبـوو نە دیـواری مـابوو نە دەرک و بـانی بە قەراغ تەنیشتی دێیەکی کە ئەو دێیە ب

 مابوو دیتووتە؟! 

: خودا دەفەرموێ: ئەی پێغەمـبەر! ئایـا ئەتـۆ چـاو دەکەی ئەو 913مانای چیرۆکی ئایەتی 

 کەسەی کە لە بابەت خودای بێ هاوتا کێشەی دەکا؟ 

 جا لە سەر ئەو بەراوەردە دوو چیرۆکەکان لێک دوور نین. 

بزانێ ئەو دێیەی کە ئاوا وێران بووە و بە سەر یەکدا تەپیوە کوێ بـووە؟ و ئەو  دڵ حەز دەکا

 کەسەی بە پەنایدا ڕابردووە کێ بووە؟

بووە و ئەو کەسـەی بەوێشـدا « بیت املقدس»هەندێک لە مێژووناسان کوتوویانە ئەو دێیە 

یشـە. بەڵم بـووە. ئەوە قەولـی مەشهوور« عـوزەیری کـوڕی شـەرفیاء»ڕابردووە و ئاوای دیـوە 

بووە کە لە داوێنی چۆمی دەجـلە « سەومەعەی هرقل»هێندێکی دی نەزەریان ئاوایە کە ئەو دێیە 

بووە کە لە تائیفەی هاروونی برای مووسـا « ئەرمیا»واقُ بووە و ئەو کەسی کە ڕابردووە بە الیدا 

بـووە. « بواربووە، ناویشی :حەزقیل کوڕی « خدر»بووە. هێندێکی دیش کوتوویانە ئەو کابرایە 

مجاهیدیش کە یەکێکە لە زانایان و شارەزایانی باری مێژوو کوتوویەتی ئەو کابرایە یەکێک بـووە 

 ائیلەکان.سـر ئیلە بەنی

بە هەر حاڵ هەر کـوێ بـووبێ دێـیەکە و هەرکەس بـووبێ کەسـەکە، جەریـان ئەوەیە ئەو 

ــالەم! ئەو ــاری ع ــا پەروەردگ ــوویەتی: ی ــردووە کوت ــدا ڕاب ــەی کە بەوێ ــاش ئەو  کەس ــیە پ دێ

بوونیەی و نەمانی دانیشتووانی، ئاوەدان دەبێتەوە تازە؟ بە ئاوەدانی دێتەوە هەڵوەشاوەیی و وێران

 ڕوو؟ ئەو شێوە خەیاڵەی میوانی ئەقڵ و شعووری دەبێ.

 عوزێر و خەو

خودای خاوەن حیکمەتی حەکیم کە هەمیشە عەبدی خۆی لە گێـژاوی شـک و گومـان و 

بۆ ئەوبەری یەقین و زانست، ئەو کەسەی بۆ ماوەی سەد سـاڵی ڕەبەق  خەیاڵت ڕزگار کردووە

دێنێ لە هەست و شعوور و دەرکی وەدوور دەخا بە هۆی نـیمچە مردنێـک وەک خەو بـێ، یـا 
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وەخەبەر دێنێتەوە و هەڵیدەستێنێ و دێیەکەی بە ئـاوەدانی نیشـان  انبڵێین مەرگ بێ، جا لە پاش

وو بە تەواوی توانایی خودای بۆ دەرکەوێ و بۆی سابت بێ. دەدا و دەشیخاتە ژێر پرسیارانە تاک

واتە چەندە ئاوا بەبێ هەسـت و  ْم َلِثَْت كبۆ منوونە خودا لێی دەپرسێ بە هۆی فرشتەیەک 

شعوور ماویەوە؟ ئەو کەسەش بە پێی بەراوەردی خۆی دەڵێ: ڕۆژێک یا نیوەڕۆژێـک. بـۆیەش 

ێـک، چـونکە ئەو مـردنەی لە هەوەڵـی ڕۆژا بە دەچێ: ڕۆژێـک یـا نیوەڕۆژ بۆ ئەو کەسە ئاوای 

سـەردا دێ، و زیندووکردنەوەشـی دە ئـاخری ڕۆژدا بە ســەردا دێ. جـا بـۆیە بە خەیاڵیــدا ئەوە 

دانەوە وەک جەریانی یارانی غـار ڕادەبرێ: ڕۆژێک یا نیوەڕۆژێک. ئەو مردن و ئەو شێوە جواب

قَاَل قَائٌِل مەرگ کوتیان دە وەڵمی دەچێ کە کوتیان لە وڵمی خودادا کاتێ هەڵستان لە خەوی 
ْو َبْعَض یَْوم  كِمنُْهْم 

َ
واتە وێژڕرێکیا  لە خۆیا  کوتی: چەنادڕ مااونەتەوڕ دڕو  ْم َلِثْتُْم قَالُوا َلِثْنَا یَْوًما أ

جا ئەو پرسیار و وڵمەی یارانی غار دەگەڵ  حاڵەتەدا؟ کوتیا  ڕۆژێک یا بەشێک لە ڕۆژ ماوینەتەوڕ.

و وڵمی کابرای ڕابردوو بە پەنا دێیدا لە یەک دەچن کە ئامانج دە هەرکیشـیاندا ئیسـباتی  پرسیار

 دانی ئەو ڕۆژە.داهاتنی ڕۆژی قیامەتە و ئیسباتی توانایی خودایە لە سەر ئەنجام

بە کوردی و بە کورتی: مراندن و زیندووکردنەوەی عـوزەیر و کەرەکەی و هەروا مرانـدن و 

کەهف و وەخەبەر هێنانەوەیان دەلیل و بەڵگەن لە سەر داهاتنی ڕۆژی  دەخەو کردنی ئەسحابی

 ی ئەنبیا ئیشاڕە وەالی ئەو بابەتە دەکەن:110ی ئەعراف و 93قیامەت. هەروەک ئایەتەکانی 

كْم َتُعوُدوَن ( 38)ئەعراف 
َ
 چۆ  یەکەم جار دروس ی کردوو  ەەرئاواش دڕگەڕێنەوڕ .كَما بََدأ

 ( 735)ئەنبیا 
ْ
َل َخلْ،  نُِّعيُدهُ كَما بََدأ وَّ

َ
چۆ  یەکەم جار دروست کردمنا  دڕس پێکرد،  .وَْعًدا َعلَيْنَا نَا أ

 ەەر ئاواش دڕیگێڕینەوڕ، بەڵێنیەکە لە سەرمانە. 

تاک و تەنیایی خودامان بۆ سابت بوو لە ناو دەمەقاڵی ئیباهـیم  913کاتێ بە هۆی ئایەتی 

زیندووبوونەوەی گیاندارامنان دە ڕۆژی قیامەتـدا ش 913و نەمرووددا، و هەروا بە هۆی ئایەتی 

بۆ سابت بوو لە سەر مراندنی عوزەیر و وەگیان هاتنەوەی دووبارە، خۆ ئەوەش حاشا هەڵنەگرە 

ێ کە دەلیلی دیکەش شـر کە باوەڕ بە زیندووبوونەوە سەخترتە تا باوەڕی بە مردن. جا دەبێ تێکۆ 

ە. ئینجا بۆ ئەو مەبەستە و ئەو دەلیلە دەبـێ ڕوو وەدۆزرێ و نیشان بدرێ لە سەر زیندوو بوونەو 

 .941بکەینە بارەگای قورئانی پیرۆز، ئایەتی 
 261ئایەتی 

رِِِن ( 261)
َ
ِمن قَاَل بَََل َولَـكَوإِذم قَاَل إِبمرَاِهيُم َرِب أ َولَمم تُؤم

َ
ََت قَاَل أ َمـِِئَّ كيمَف َُتميِـي المَموم ن ِلَطم

بَ  رم
َ
ِ فَُص قَلمِِب قَاَل فَُخذم أ ريم َعلم لََعَ  كرمُهنَّ إَِلم ـَعًة ِمَن الطَّ ُعُهـنَّ ِك ُثمَّ اجم  َجَبٍل ِمنمُهنَّ ُجزمًءا ُثـمَّ ادم
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تِينَ 
م
نَّ اهّللَّ َعِزيٌز حَ  كیََ

َ
لَمم أ ًيا وَاعم  يمٌ كَسعم

باسێکی ئەو کاتە بکە کە ئی اهیم کوتی ئەی پەروەردکارم نیشانم بدە کۆنااوکۆن م دووەکاان 

دێنیەوە؟ فەرمووی: ئەی بۆکی ئیامنت نەهێناوە و باوەڕیت نییە؟ کوتی بەڵێ با، بەاڵم با  وەکیان

دڵم کاک دامەزرێ. خودا فەرمووی: دەی کوار پەلەوەر بگ ە و وردیان کە، ئەنجان بە ئەنجان، 

هەر نەختەی لە سەر کێوێک دانێ وپاشان بانگیان لێ بکە، بەپەلە دێان بە دەنگاتەوە. بشازانە 

 نێک نابێ و نییە دەوەدا کە خودا زاد و کاربەجێیە.هیچ کوما

 دانی زیتدووکردنەوەداوای ئیرباهیم لە خودا بۆ نیشان

 :264ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

و قــاژوو و کەڵەبــابێکی گــرت و بە پــێ ئەو  و کــۆترگۆیــا حەزرەتــی ئیباهــیم تــاووس 

تێکی جنین و لێکی دان. بەڵم گۆیا سەرەکەی لە الی خۆی داناون، دەستوورەی پێی کوترابوو، 

بردی هەر پارچە گۆشتەی لە الیەکی دانان و بۆخۆشی هـاتەوە الی سـەرەکانیان و هەرای لـێ 

ڕا هـاتن دەچـوونەوە الی کردن. بە چاوی خۆی چاوی کـردن هەر پـارچە گۆشـتەی لە الیەک

رەتی ئیباهیم سـووکنایی دڵـی هـات کە خـودا سەرەکەیان و دەبوونەوە شکڵی هەوەڵیان. حەز 

چۆن گیان دەخاتەوە ناو لەش و وەک خۆی لێ دەکاتەوە. بە تەئکید ئیباهـیم لە جـاران زیـاتر 

ی یاســین ئیشــاڕەی وەال 39ئەوەی بــاوەڕ کــرد کارەکــانی خــودا دەســتەولەجێیە. وەک ئــایەتی 

 فەرمووە:

 َْن ي
َ
َراَد َشيْ ًا أ

َ
ْمُرُه إَِذا أ

َ
َما أ بەڕاس ی کاری خودا وایە، ویس ی لە سەر ەەر  وُن كْن َفيَ كُقوَل َٰلُ إِنَّ

 ش ێک ببێ و ئیرادڕی بکا و بڵێ ببە، خێرا دڕبێ.

 و لە ڕابردووی عەقیدە و باوەڕی ئیباهیم ئەوە دەردەکەوێ لە داواکەی لە خودا، کە شەوق

و نیزامــی دەکــار و نەزم  ی و خــودا وبردو وە بــۆ زیــادە زانــین لە ســەر دەســتزەوقــی ئەو بــو 

ِرِِن ئیرادەکانیدا، کەوایە دەبێ بکوترێ: داوای حەزرەتی ئیباهیم لە خـودا 
َ
ََ ُِتِْيــي كرَِب أ يْـ

تەنیا و تەنیا زەوق و شەوقی ئیحساساتی هەستی دەروونی بووە. بـۆ زیـادە زانسـت لە  الَْمْوَت 

یچ ڕەبـت و عەالقەی بە سـەر ڕازی سنعەتی باری لە بابەت زیندوو کردنەوەی مردووان. دەنا ه

 ئیامنی ئیباهیمەوە نەبووە و نابێ. 

 شەهید سەید قوتبیش هەر ئەو نەزەری فەرمووە.

با دڵ  چااک داساەکنێ و واتە  ن ِْطَْلَمِِئَّ قَلِِْب كَولَـی بەقەرەش کە دەفەرموێ 941ئایەتی 
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 و داوایە.هەر ئەوەی لێ چاو دەکرێ کە شەوق و زەوقی دەروونی بووبێ ئە دامەزرێ

 پوختەی مەبەست

کاتێ ئیباهیم کوتی خودایە نیشانم بدە چۆن مردوو زیندوو دەکەیەوە، خوداش لە وەڵمیدا 

وە لەو بارەوە کە لە ڕۆژی خۆیدا هەموو عالەم زینـدوو اوشت بۆ نەکر سـر فەرمووی: بۆ مەگەر 

وم، باوەڕیشـم پـێ وشت بۆ کردو سـر دەکرێتەوە؟ ئیباهیمیش لە جوابدا کوتی: بەڵێ، خودایە، 

 نم دە دنیادا ببینم و تێبگەم تاکوو دڵم دامەزرێ و داسەکنێ.واوو چابە دهێناوە، بەڵم ویستم کە 

لەو جواب و سوئالەدا ئەوە دەرناکەوێ کە ئیباهیم گومـانی دە زینـدوو بـوونەوەی ڕۆژی 

وقـی ئەوەی قیامەتدا بووبێ، بەڵکە بە ڕوونی ئەوەی لێ چاو دەکـرێ کە ئیباهـیم شـەوق و زە

 بووە بە چاو ئەو کارەساتە ببینێ.

دا ناوی عوزەیری نەبرد 913ئەوە بۆ ڕامان و دامان دەبێ کە بۆچی خودای تەعاال دە ئایەتی 

، َوإِْذ قَاَل إِبْـَراِهيمُ دا ناوی ئیباهیم بە سەراحەت برد و کوتی: 941بە ڕوونی، بەڵم دە ئایەتی 

ْو دا فەرمووی: 913دە ئایەتی 
َ
َ قَْرَية  اكأ ََ ي َمرَّ  ِ ؟ خۆ دیارە مەبەسـت دە هەردووکانـدا هەر َّلَّ

ئەدەبانە نەزەریان داوە. ئاوا بەو شێوەیە: گۆیا عوزەیر کە یەک شتە. هەچەن هەندێکیان بە من بێ

ِذهِ اّللُّ َبْعَد َمْوتَِهاکوتوویەتی  ـَ َ َُيِْيـي َه َنَّ
َ
زینادوو جاا چاۆ  خاودا خەڵکای ئەو شاارڕ وێارانە واتە  أ

ئەدەبانەیە، بۆیە خوداش نـاوی عـوزەیری گۆیا دەڵێن ئەو شێوە دواندنە دەگەڵ خودا بێ دڕکااتە،

نەبردووە. ئیباهیمیش لە هەوەڵەوە سەنای خودای بە )رّّب( واتە )ئەی پەروەردگارم( برد، پاشان 

ِرِِن فەرمــووی )
َ
وە دوا بــۆیە ( ئەوە بــۆیە خــوداش بە ئاشــکرایی نــاوی بــرد. ئیباهــیم بە ئەدەبەأ

خوداش ڕیعایەتی کرد و زیندوو کردنەوە و مراندنی دە باڵندانـدا نیشـان دا ئەمـام بـۆ عـوزەیر، 

 مردن و زیندوو بوونەوەی دە خودی عوزەیردا نیشان دا. 

ارە بە پێی جوملەکان عوزەیر پرسـیارەکەی دیئەمیش ئەو نەزەرە بەبێ ئەدەب دەزانم چونکە 

کردۆتە ئەقڵ و بیری خۆی و فەرموویەتی: ئایا خـودای تەعـاال  لە خودا نەکردووە بەڵکە ڕووی

چۆناوچۆن ئەو وڵتە بە سەر یێکدا تەپاوە ئاوەدان دەکاتەوە و خەڵکەکەشی چۆن دەبێ زینـدوو 

ی خودادا بـێ ئەدەب ممەقا کاتەوە؟ و هەروا پێغفەمبەران هەرگیز ئەو فکرەیان لێ ناکرێ: کە دە

 ئەدەبە. عەقڵ و بیری نەخۆش و بێ ەئەو بکا ەدەبییان لێ بدوێن و وەجووڵێن، کێ فکری بێ ئ

حەتا هێندێکیان نەزەریان وایە کە ئەو کەسـەی بەوێـدا ڕابـردووە عـوزەیر نەبـووە، وەک لە 

 پێشدا ڕامانگەیاند. هەموو نەزەرەکان لەسەر ئەو کەسەیە.



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

ئەو دوو  ئەمام ئیباهیم ڕاستەوخۆ ڕووی کردە خودا و کوتی )رّب( ئەوجار جگە لەوانەش

شەرحی حاڵی ئەو دوو کەسانەیە خـودا بـۆ پێغەمبەریـان بەیـان دەکـا کە  941و  913ئایەتانەی 

ئەدەبی دە ئاوایان کوتووە، نەیفەرمووە ئاوا دەگەڵ من دواون. ئەو دوو قسەیە فەرقیان هەیە و بێ

 هیچ الیەکدا چاو ناکرێ و هەست پێ ناکرێ.

شـای  زاڵـم  سـراڵەی عوزەیر پێغەمبەر و بەختەننەدێرەدا کورتەیەک لە سەر کەسایەتی بنەم

 بدوێین تاکوو بزانین کێن؟

 عوزەیر پێغەمبەر کێیە؟

عەببــاس فەرمــوویەتی: دە تەوڕات و ائیل. ئیبنیســـر ئییەکێــک بــووە لە پێغەمبەرانــی بەنی

ئینجیلدا عوزەیر پێغەمـبەر پـاش حەزرەتـی داود و سـلێامنی کـوڕی داود بـووە. واتە نـزیکەی 

قەڕن پێش حەزرەتی عیسا بووە. دە قورئانی پیرۆزدا دوو کەڕەتان ناوی عوزەیر پێغەمبەر حەوت 

َوقَالَـِت اْْطَُهـوُد ُعَزيْـٌر اْبـُن اّلِل ی سـووڕەی تەوبەدا: 91هاتووە و براوە، جارێکیان دە ئـایەتی 
ودایە، گاورڕکاانیش کوتیاا  جوولەکە کوتیا  عوزێر کاوڕی خا ...َوقَالَْت اَلََّصارَى الَْمِسيُح اْبُن اّلِل 

   عیسا کوڕی خودایە.

 ی بەقەرەدا بەبێ ناوبردن،بەڵم واقیعەکە لە سەر ئەوە.913جاری دووهەمیش لە ئایەتی 

« سورق»یا « جروە»پێغەمبەر عوزێر لە حەوالدانی هاڕوون برای مووسایە، ناوی بابی گۆیا 

 بووە.« خلیقا»ستی بێ بووە. بەڵم ئەوەی نزیک لە ڕا« خلیقا»یا « و،سـر یا»یا 

ائیل ئـاخرین سـاڵی قـودرەت و ســر ئیکاتێ عوزێر پێغەمبەر لە دایک بووە، نەتەوەی بەنی

دەستەڵتیان بووە چونکە بە زۆری بەریان دابـووە لەززەت و شـەهوەتڕانی و خۆشـگوزەرانی و 

ــاری دەوران وەک  ــم و تەجاوەزک ــی زاڵ ــەخترتین دوژمن ــاری س ــر ب ــنە ژێ ــکوری، کەوت ناش

 بێ. سـرننەبەختە

زۆر « یرمیـا»ائیل پێغەمبەرێکی دیکەیان بە ناوی سـر ئیئەمام دە پێش عوزێر پێغەمبەردا بەنی

ائیلەکانی دەکـوت: برتسـن لە غەزەبـی ســر ئیدڵسۆز و بەڕەحم و میهرەبان، زۆر جاران بە بەنی

لە بەر خودا و دەست لەو بێ ئیتاعەییەی خودا هەڵگرن دەنا تووشی عەزابی خودا دەبـن. بەڵم 

سەروەت و دارایی زۆری معامەلەی شام غەڕڕە ببوون هیچ گوێیان نەدا بە پێغەمـبەر یەرمیـا. بە 

 خەیاڵی پووچیان وا بوو کە ئەو خۆشی و سامانە هەر دەمێنێ.

ــاڵی دی کە لە الی ڕۆژهەڵتەوە  ــازدە س ــا پ ــاڵ ی ــاچێ دە س ــوتی پێن ــبەر ک ــا پێغەم یەرمی
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دا دەگرێ، فەلەستین )ئورشەلیم( باقی وڵتی شـام لە و بە سەر ڕەحم دەستزۆردارێکی زۆر بێ

لە سـۆنگەی  یشپێغەمـبەر و دەکەن و هەروا یەرمیای وڵتانو دەردێنێ ئاوارە و دەربەدەر دەست

خراپەکاری ئەو قەومە سەرمەست و ناشکورە دەکەوێـتە زینـدانەوە. سـەرەنجام وایـان بە سـەر 

ری کـردن ئەوەی کوشـتی، کوشـتی، ئەوەی ی زاڵم سواریان بوو و تارومـاسـر هات: بەختەننە

 لە تەجاوەزکارانی ئێستێ دەگەڵ کردن.زیاتر نامووسی کرد کردی، زۆر بێ

 کێیە؟ سکربەختەنتە

ی زاڵم زۆر بێ باوەڕ یەکێک بووە لە شاکانی ئێران، لە پاش نەمروود ئەو بووە سـر بەختەننە

دا بووە. پەالمـاری و دەستەڵتی ئەشای سەر زەوی. وڵتەکانی بابل و عێراق و دەوروبەر دە ژێر 

دا بە وڵتی شام، سێ کەڕەتان. دە هەر سێ هێرش و پەالمارەکانیـدا سـەرکەوتوو بـووە کە دەو 

ائیلی لە سـر ئیگەورەکانی وڵتی شامی خاپوور و وێران کردن. تەواو گەلی بەنی ەهێرشانەدا شار 

و زۆریشیانی لێ بە دیل گرتن و  وڵتی خاوەن بەهرە و خۆشی دڵگر تارومار کردن بێر و بەوێدا

شپرزە کردبوون  یزۆریشی لێ کوشنت و زۆریشی بێر و بەوێدا پڕژ و باڵو کردن، بە جۆرێکی وا

ائیل بێـنن. تەنـانەت وڵتـی ســر ئیکە لە الیان ببـووە قـاڕ نـاوی خۆیـان لە نـاو عـالەم بە بەنی

نی تــێکەڵ کــرد. یەرمیــا بەیتوملــوقەدەس بە بەیتوملوقەدەســەوە ئــاور تێــبەردرا و دەگەڵ خــوێ

ائیلی دەسگیر کرد و خسـتیە نـاو زینـدانەوە. کتێبەکـانی تەوڕات هەچەن سـر ئیپێغەمبەری بەنی

ائیل سـر ئینوسخەی هەیبوو دە بەیتوملوقەدەسدا ئاوری تێبەردان. بەو پێیە دەیەویست گەلی بەنی

 لە سەر ڕووی زەوی بشواتەوە و ئاساری نەهێڵێ وەمێنێ لە دنیادا. 

دەرکـرد کە نـابێ هـیچ کەس تـازە نیشـتەجێ بـێ دە  یدەسـتوورێکی تونـد سـرەننەبەخت

دایە وڵتـــی شـــام و  ســــربەیتوملوقەدەســـدا، ئەو شـــەڕ و هێـــرش و پەالمـــارەی بەختەننە

بەیتوملوقەدەس دە مێژووی دەوراندا بە گەورەترین و وەحشیانەترین و بـێ شـەرمانەترین شـەڕ 

ەو دەلیلە نە ماڵی هێشت نە گیانی هێشت نە نامووس، نە وهێرشی دنیا دەهاتە ژمار و حیساب، ب

ائیل. ئەوانەی کە دە هەڵتن و ئاوارەگی خۆیـان گەیانـدبووە سـر ئیناو و ناوبانگ لە گەلی بەنی

و حیجاز و عێراق، هێندە مابوونەوە دەو ئاوارەگیەدا منداڵەکانیان ناوی وڵتی  سـروڵتەکانی می

 خۆیان هاتبوو لە بیر بچێتەوە. 

بە سـەری هێنـان پێغەمبەرەکەیـان  سـرجا پاش سی چل ساڵ ئەو بێ لەززەتیە کە بەختەننە

یەرمیا، وەفاتی کرد. پاش وەفاتی ئەو، دوو پێغەمبەری دی بە ناوەکانی عوزێر و یەشعیاە کە لەو 
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بوونی ئەو دوو کەسانە بەوەلەد ببوون کە ئـاوارەی وڵتـی عێـراق ببـوون، واتە کـاتی لە دایـک

و ئاوارەگی خەڵکی شام و بەیتوملوقەدەس بووە. جا  سـررە هاوزەمانی هێرشی بەختەننەپێغەمبە

ئەو دوو پێغەمبەرە دڵسۆز و بەڕەحمە بەزەییان جووڵوە بۆ ئەو گەلە تێکۆشان خڕیـان کەنەوە و 

شانسـی وانـیش دەو وێکیان خەنەوە و ئامادەیان کەن بۆ وەرگرتنەوەی وڵتـی ئازیزیـان. خۆش

ــتە ــاتەدا دەس ـــرڵتی بەختەننەک ــا  س ــتەڵتی ش ــر دەس ــرا لە ژێ ــێ دەک ــت پ بە الوازی هەس

ەوی ئێران با بڵێین )کورش(. کوتەیەکی زێڕینی پێغەمبەر یەرمیاش دەزرینگاوە دە ناو سـر کەیخو 

ائیلدا. کوتەکەش ئەوە بوو کە ئەو پێغەمبەرە فەرمـوویەتی: پـاش حەفتـا سـر ئیگوێی گەلی بەنی

دەشکێ بە دەستی کورش شای ئێـران و وڵتـی تی دێنێ و تێکشکس سـرساڵی دیکە بەختەننە

شام و بەیتوملوقەدەسی لـێ دەسـتێندرێتەوە و ئـاوەدان دەکـرێتەوە ئەو دوو شـوێنە مبـارەک و 

 (286-234، ل 2)قصص الق:آن، سیویاروی، ج پیرۆزە. 

وتە ئـاوارە بە هـۆی بانگـاوازی ئەو دوو پێغەمـبەرە و ئەو کـ یائیلســر ئیدیارە گەلـی بەنی

زێڕینەی یەرمیای پێغەمبەر غیرەتیان هاتەوە بەر دە حەولی خـۆ تونـدوتۆڵ کـردنەوەی خۆیانـدا 

وەســتێنن. ســەرەنجام بەو ڕۆژەش  ســـربــوون بــۆ وەی بتــوانن ســەرزەوی خۆیــان لە بەختەننە

گەیشنت کە ئەوە بۆخۆی زەنگێکە بۆ داگیرکەرانـی خـاک و وڵتـی نەتەوەکـان کە ئەو ڕۆژە دێ 

 کراو.سەر خاکی زەوت دەردەکرێن لە

کراو بڕوا و لەوێوە کە بتوانێ ی وێرانر عوزێر پێغەمبەر دەو زەمانیدا ئارەزووی کرد بەرەو شا

خاکی پاکی بەیتوملوقەدەس زیارەت کا و کاروباری وڵتـی عێـراقیش لە بـابەت کـۆکردنەوە و 

خۆشی عوزێر پێغەمبەر پڕ ائیلی ئاوارە سپاردە پێغەمبەر یەشعیاە. بۆ سـر ئیداهێنانی دڵی بەنیگەرم

باک لە هەر دەرد و بەڵی ئەو سـەفەرە کە بێـتە پێشـێ. بە ئاواتەوە بەرەو فەلەستین کەوتە ڕێ بێ

عوزێر پێغەمبەر دەو سەفەرەدا وڵغێک و بڕێک خواردەمەنی و ئاو ساز دەکا و دێ. پـاش چەن 

یـدا زۆر بە وردی شەو و ڕۆژان واریدی خاکی پیـرۆزی فەلەسـتین دەبـێ. دەو سـەفەرە پیرۆزە

کراوی بەیتوملوقەدەس دەخاتە ژێر تەماشـای خـۆی. ئەدەو ورد ڕوانیـنەی خـۆی وڵتی وێران

ڕووخـاو دە فکـران ڕادەچـا لەو چاوی دەکەوێ بە دێیەکی وێرانی بە سەر یەکدا سـەپاو و تێک

ەو فکـرەوە بارەوە ئایا خودایە بڵێی وڵتی وا وێران زیندوو بێتەوە و ئـاوەدان وەبـێ؟ زۆر بە دم ئ

ەت و دا، دەخوا و دەهۆشەوە دەڕوا. وەک خـودای تەعـاالش دەفەرمـوێ لەو بـارەوە: سـر حە

ِذهِ اّللُّ َبْعَد َمْوتَِها ـَ َ َُيِْيـي َه َنَّ
َ
کوتی: خودا خەڵکی ئەو شارڕ وێرانە چۆ  زیندوو دڕکاتەوڕ پااش  قَاَل أ
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  مردنیا ؟

ەوە، ئاو و نانەکەشی بە دارەکەدا کـرد. عوزێر ئەئاوا خەوت: لە بن دارێک وڵغەکەی بەست

توورەکەیەکی خورما و هەنجیر کە پێی بوو ئەویشی نایە ژێر سەری. چۆ دە خەوی سەد ساڵەی 

تەواو. دەبێ کێ بێ پەند لەو بەسەرهاتە وەرگرێ؟ سەرەنجام دەبێ بڕوا و بەجێی بێڵێ و دەبـێ 

ەمەش دەبـێ دنیـا بەجـێ بێڵـین داگیرکەر وڵت بەجێ بێڵێ چونکە ئی خۆی نیـیە ئەو وڵتە. ئ

 چونکە ئی ئێمە نیە دنیا!

ی زاڵـم کە بە نـاوی زاڵمـی ڕۆی بەرەو نەگەڕانەوە و هەروا ســر ئەوە بەسەرهاتی بەختەننە

 بەسەرهاتی عوزێر پێغەمبەری عادڵ و بەڕەحم ڕۆی بەرەو دنیای خۆشی.

( نیشان بدەمەوە و 941تا  914بە پێویستی دەزانم پوختەیەک لە ناوەرۆکی ئەو پێنج ئایەتانە )

وەردیان دەمەوە چـونکە چیرۆکـی زۆر بەنرخیـان تێـدایە و پەنـد و ئامۆژگـاری بەنرخیـان لـێ 

 وەردەگیرێ بۆ کەسێکی خاوەن هەست بێ.

  دڕ ەەڵبژاردنی دیندا زۆری نییە.واتە  ََل إِكَراَه ِِف ادِلیِن  :236ئایەتی

 ەی بۆ شارەزایی ڕێگەی ڕاست و خـوار چ. پاش ئەو هەموو ڕێگا و نیشانان1بەو دەلیالنە: 

 نیازێک دەمێنێ بۆ ئیجبار و زۆری؟

. دین عیباڕەتە لە بەری هەستەیەکی دەروونی و هەر لەوێشەوە سـەرچاوە دەگـرێ. شـتی 9

 ئاوا دەروونی قەتعەن ناکرێ بە زۆر بخرێتە ناو دەروونەوە.

دی هەڵبژاردنـی ڕێگـای . کەڕامەتی ئینسانی و سەعادەتی ئینسانی، دە سەربەستی و ئـازا9

 خۆیدایە.

. شەڕ وبەربەرەکانی عالەمی ئیسالم دەگەڵ عالەمی غەیرە ئیسالم لە سەر ئایین و دیـن و 0

ئەقیدە نییە، بەڵکە بۆ بەرگری لە ئاژاوە و خراپەکارییە کە ناحەزان هەڵیدەگیرسێنن دە وڵتـدا بـۆ 

 بەربەست کردنی پەرەگرتنی ئادابی ئیالهی.

ەک لەو دوو داســتانە واتە موســوڵامن و کــافر ڕێــبەر و چاوســووری هەری :233ئککایەتی 

تایبەتی خۆیان هەیە، ڕێبەری موسوڵامنان خودایە، ڕێبەری کافران تاغووت و جبت و موترفینە. 

شوبهاندنی کوفر و ئیامن بە ڕووناکایی و نوور و بە تاریکـایی جەهـل وێچـووترین وباشـرتین 

چاوەی ژین و بەرەکەتە، ڕەحمەتە، حەسـانەوەیە، هێـزدەری تەشبیهە. بەو دەلیە: ڕووناکایی سەر 

جووڵنەوەیە، هەوێنی ئـارامش و ئیتمینـان و ئاگـادارییە. ئەمـام تاریکـایی ڕەمـزی سـکووتە، 
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 هەوێنی مەرگە، پێشوازی کاروانی خەو و نەزانی و دەستەوستانییە.

 انی موسـوڵامنلە بابەت هیـدایەت 913: هەروەک زانیت و دەرکت کرد ئایەتی 233ئایەتی 

بەهۆی پەیڕەوی لە خودا و گومڕایی کافران بەهۆی پەیڕەوی لە تاغووتیان بـوو. ئەمـام ئـایەتی 

ــتەڵت و  913 ــەر ئەوەی هەرکەس دەس ــێ لە س ــکرا دێن ــانەی زۆر ڕوون و ئاش ــل و نیش دەلی

سەروەت و سـامان بە نیعمەتـی خودایـان نەزانـێ و شـوکریان نەکـا، بەڵـکە سـواری ئەسـپی 

روری هەوا و هەوەس بێ دەگاتە ئەو قۆناغە و پـلەیە داوای خـودایەتی بکـا و دە سەرکێشی غو 

ئاخریشدا دە زەلکـاوی ڕەشـی دەرد و میحـنەت و بـێ ئابڕووییـدا هەر تـالن بـدا، ناویشـی لە 

لەوحەی ڕۆژگاردا وەمێنێ تاکوو هەچی هاتە سەر زەوی، بیبینێ، وەک نەمـروود و فیـرعەون و 

جا بـا زەیـن بـدرێتە ڕۆچـوونی نەمـروود و فیـرعەون دە زەلکـاوی  هاومەرام و هاوسیفەتانیان.

 نەفامیدا:

شت دەزانێ کە ئەو دنیایە دانەر سـر . هەچی ئینسانە ئەوەی دەبینێ و لێی یەقینە کە بە پێی 1

و ڕانەرێکی هەیە لە سەرەوەی هەموو خەیاڵتە و هیچ تیری بیرێـک نایگـاتێ ئەوەش خـودایە. 

 شتە شۆرابوونەوە.سـر لەو بەڵم فیرعەون و نەمروود 

یان هۆیەک ڕەچـاو دەکـا ێک. ئینسان بە تەوری گشتی واقیعەکانی ڕوو دەدەن بۆ هەر یەک9

 ئەمام دە دەروونی خۆیدا ئینسان هۆی هەچی ڕوو دەدا هەر بە خودا دەزانێ.

باوەڕ بە خەیاڵیان خودای گەورە دنیای داناوە بەڵم خودایـانی . ئینسانانی وەرگەڕاو و بێ9

ی وەک باو و ئاو و ئاور ئیدارەی دەکەن، یا دەڵێن: ئەستێرەکانی خودا واقیعەکـان دێنـنە ڕوو. د

 باوەڕین.ئەو کارەسات و ڕووداوانە هەڵقوڵوی زەالوی بێ

هەر سـێ چیـرۆک سـێ جـۆرە هیـدایەت و  941و  913چیرۆکـی ئـایەتی  :236ئکایەتی 

 شارەزایی نیشان دەدەن:

نەوە وەک دە بەینی حەزرەتی ئیباهـیم و نەمـروودی زۆردار . شارەزایی بە دەلیل و بورها1

 چاو کرا و نەمروود بە هۆی بێ دەلیلی خۆی لە سەر ئیدیعای مەحکووم و بێدەنگ مایەوە.

 . شارەزایی و هیدایەت وەک عوزێر بە  چاوی خۆی دیتی و پێی قانیُ بوو.9

بەب و موسەبب کە ئەوە . شارەزایی و هیدایەت بە هۆی عیللەت و مەعلوول یا بڵێین سە9

بوونە. وەک ئیباهیم بە چـاوی خـۆی دیتـی کە خـودای تەعـاال بەرچاوترینی بەڵگەی پێ قانُ

 چۆن لەشی پڕژ و باڵو و لێکهەڵوەشاو دەخاتەوە پاڵ یەک و گیانیشیان وەبەر دەخاتەوە.



 333تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

ن ئیباهیم پێغەمـبەر بـاوەڕی بە ڕۆژی زینـدوو بـوونەوە بـوو ئەمـام بە شـوێ :264ئایەتی 

ئەوەیدا دەگەڕا بزانێ چۆناوچۆن پاش ساڵەهای ساڵ ئەو ڕوحی تۆراو لە لەش چۆن دەچێـتەوە 

پاڵ لەش؟ خۆ ئەوە ڕاستە کە زانست و ئەقڵ و شعوور دەتوانن دەلیل بـن لە سـەر یەقـین بەڵم 

وێستا ناگەنە ئەو زانستەی کە بە ئەجزای لەش چاو دەکرێن وەک دینت بە چاو، بیسنت بە گوێ، 

 شنت بە زمان، یا دەس لێدان لە شت بۆ دەرکی زبر و نەرمی و ڕەقی. تام چا

 جا ئیباهیم کاتێ بە چاو ئەو بابەتەی دی دڵ و گیان و لەشی دامرکان و داسەکنین. 

بە ڕوونی زینـدوو بـوونەوە و وەک خـۆ  941نج بدرێتە ئایەتی سـر ئەوجار ئەگەر بە وردی 

نی، چونکە ئێمە ئەگەر پرسـیارمان و گومامنـان لێکردنەوەی لەش ئاشکرایە واتە میعادی جسام

زیندوو بوونەوەی ڕوحدا با، دەکەوتینە گێژاوەیەک خۆمان بۆ نەدگیرساوە چونکە ڕوح نامرێ دە 

تا زیندوو وەبێ و دووبارە ڕوح قابلی لەت و پچڕپچڕ نییە تاکوو وەک لەش ئەنجڕ ئەنجڕ کـرێ 

 اشان وەک خۆڵی لێ بکرێتەوە.و دەگەڵ خاک و خۆڵ تێکەڵ کرێ و ببێتەوە خاک و پ

 ئەگەر ئەو پێنج ئایەتە ورد دابێژرێن و لە کەو درێن بەهرەی گەورەیان لێ وەدەس دێ.

کە دەگەڵ ئایەتەکـانی پـێش خـۆی دە مەبەسـت و  941ئەوجار دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی 

. 1دەسـتە:  مەتالیبدا تێکەڵوی زۆریان هەیە. منوونە: دە ئایەتەکانی ڕابردوودا ئینسان کرایە دوو

 باوەڕ. . ئەولیای تاغوت: واتە کافر و بێ9ئەولیائوڵاڵ: خاوەن باوەڕ و ئیامن 

ئیامنی بەیان کـرا. ئەوجـار پاشان لە دووی ئەو دوو قۆڵنە منوونەی ئیامن و منوونەی بێ

باسی پێغەمبەرایەتی و مەعاد واتە زیندوو بوونەوە کـرا دە پـاڵ چیرۆکـی حەزرەتـی ئیباهـیم و 

ا. ئەوجار ڕووبەڕوو بوونەوەی ئیباهیم پێغەمبەر دەگەڵ شای زۆرداری وەک نەمـروود. عوزێرد

ئەوجار کارەساتێکی زۆر گرینـگ بـێ ڕابـروود وەک سـەد سـاڵ مـردن و زینـدوو بـوونەوەی 

حەزرەتی عوزێر. ئێستاش باسی شتێکی زۆر ئەساسی دێتە پێش کە دەیاسـای ئیسـالمدا زۆری 

نی ماڵ و دارایی دە ڕاهی خودادا بەبێ نەوا و خاوەن نیازان. بۆ ئەرزش بۆ دانراوە. وەک بەخشی

 :941ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 261ئایەتی 

وَالَُهمم ِِف َسبِيِل اهّلِل ( 261) مم
َ
ِیَن یُنِفُقوَن أ َثُل اَّلَّ نبََتتم َسـبمَ  َسـَنابَِل ِِف كمَّ

َ
 ُسـنُبلٍَة ِك َمَثِل َحبٍَّة أ

 اهّلُل یَُضاِعُف لَِمن يََشاء وَاهّلُل وَاِسٌ  َعلِيمٌ ِمَئُة َحبٍَّة وَ 
ووونەی ئەوانەی کە دارایی خۆیان دە ڕێی خودادا دەبەخشن هەر وەکوو دەنکە تۆوێاک وایە 

سەوت دانە کااوڵی ک تبێاات لە هەر کوڵێکیاناادا سااەد دانەی تێاادا بێاات، خااوداش بااۆ هەرکەپ 
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 خششێکی بەرف اوانە و زانایە.بیەوێت کەند بەرابەری دەکاتەوە. خودا خاوەن بە

 سەدیەک بە حەوت

 :261ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

ئەوانەی کە دە ڕێگای ڕەزایەتی خودادا دارایی و ماڵیان دەبەخشن و یا بە گیـان فیـداکاری 

ەی پاداشـی دەکەن، دە بابەت پاداشیان لە الیەن خوداوە چۆن دەکەون و چـۆن دەبـن؟ مەسـەل

و دار چێرنابێ و بە  دئەوانە ئاوایە: وەک دەنکە دانەوێڵەیەک وایە کە لە خاکێکی خاوێن و بێ بەر 

ئاوێکی خاوێن ئاو درابێ، ئەو دانەیە پنجێکی شۆ، و شەنگی جوانی بە نەشەی لە زەویدا قایم 

هەر کردبێ و لەو پنجە حەوت لقـی لە شـۆقی دەرکردبـێ و هەر لـقەی گـوڵێکی گرتبـێ و لە 

ســەد. و حەتــا خــودای گوڵێکــا، ســەت دانەی تێــدا بەرهەم هــاتبێ. کە دەبێــتە یەک بە حەوت

سەدەشی زیاتری دەداتـێ ئەگەر حەز بکـا. چـونکە بەخشـندەگی بەخشندە لەو یەک بە حەوت

خودا وەک ئی عەبدی ناچێ، چونکە خەزانەی خودا کەم ناکا هەچەنـدی لێـی خەرج کـا. ئەو 

زیاتریش لە سەر ئەساسـی دڵ و دەروونـی عەبـدەکەیە واتە خـودا  یەک بە حەوسەدەی خودا و

زانایە بە دڵ و دەروونی عەبدەکانی دەزانێ کە دڵـی ئەو عەبـدەی لەوە زیـاتر بەخششـی تێـدایە 

ئەمام هەر ئەوەندەی هەیە. بەڵم خودا لە یەک بەو حەوسەدەی زیاتر هەیە بۆیە دەتوانێ بیـدا بە 

 عەبدی چاکەکاری.

د و هەڵسەنگاندنی ئایەتەکانی لەمەڕ بەخشندەگی و چاکە دە ڕێگای خـودادا بە پێی بەراور 

 بە چوار لەفز دواوە خودای تەعاال. 

َ ُحبِـِه ِمْسـسووڕەی ئینسان:  3. )اطعام( وەک ئایەتی 1 ََ َعاَم  ينًا َوَيتِيًمـا كَوُيْلِعُموَن اللَّ
ِسرًيا

َ
  .خواردڕمەنی دڕدڕ  بە ەەژار و ەەتیو و دییەکا  َوأ

َدقَاُت لِلُْفَقَراء َوالَْمَساسووڕەی تەوبە:  41. )صدقە( وەک ئایەتی 9 َما الصَّ ساەدڕقە  ِّي كإِنَّ

  ماڵی رەقیر و بێنەوایانە.

َلَة َوآتُواْ الزَّ ی بەقەرە: 09. )ایتاء( وەک ئایەتی 9 ِقيُمواْ الصَّ
َ
اكَة َوارْ اكَوأ َِ الرَّ نوێژ  ِعَّي كُعواْ َم

 بەرا  ب نە ڕکووعەوڕ.دڕ  و لەگەڵ ڕکووعبخوێنن و زڕکات ب

ْمَوالَُهْم ِِف َسِبيِل اّلِل ی بەقەرە: 941. )انفاق( وەک ئایەتی 0
َ
یَن یُنِفُقوَن أ ِ ثَُل اَّلَّ    مَّ

دەو چوار لەفزەدا مانای )انفاق( و )اطعام( و )صدقە( گشـتین واتە بـۆ بەخشـینی مـاڵ بە 

 لەفزی )ایتاء( کە تایبەتی زەکاتی ماڵ و زەکـاتی شێوەی سوننەت و واجب و فەڕز دەبێ. ئەمام
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 ە، هەر بە شێوەی فەڕز و واجبە.شـر فیرت و عو 

دەوەیدا کە خودای تەعاال بۆ پاداشی ئەوانەی دەڕێی خودادا ماڵ دەبەخشـن منـوونەی بە 

دانە و دانەوێڵەی سەر وە جووتیار و کشاوەرز هێناوە. ئەو هەستە دەکرێ کە چاکرتین کەسب و 

 ەت جووتێری بێ واتە کەسبی فەالحەتی. کەساب

 شتێکی خۆش و بەلەززەت هەیە دەیڵێم با ون نەبێ و نەختێکیش لە سەر زارانە:

گۆیا ڕۆژێکی پێغەمبەر دەچێتە دیاری یەکێ لە یارانی، دەبینێ ئەو یارەی ئەو لە بەری گەنم 

بە بەن بەسـتووە. ڕنینەوەیە و دەستی دەخاتە ناو دەستی و چاو دەکـا بەشـی زۆری قامکەکـانی 

پێغەمبەر لێی دەپرسێ ئەو قامکانەت بۆ ئاوا بەستووە؟ ئەویش عەرزی دەکا ئەوە قەڵشیون. جـا 

بۆ وەی برینەکەیـان ئـاواڵە نەبـێ، بەسـتوومن. پێغەمـبەر ئەدێـرەدا دەسـتەکانی بە دوو دەسـتی 

مبارەکی خۆی کوشین و مـاچی کـردن. فەرمـووی بۆیەیـان مـاچ دەکەم چـونکە بەو قامـک و 

دەستانە بەرهەم و بەهرەیەکیان پێ ڕەنێو دێ کە جگە لەوەی قووتی ئینسانە ڕزقی مێروو و باڵندە 

 و گیانلەبەری دیشە. 

وەک دەڵێن دایکی موسـوڵامنان )حەزرەتـی عایشـە( لە زاری پێغەمـبەرەوە فەرمـوویەتی: 

 واتە ڕزقی خۆتان لە ناخی زەویدا دەرێنن. (اُطْلُبوا الرزَق   خبایا االرِض )

دڵی بزۆز و بەپرسیار دەڵـێ تـا ئێـرە خـودای تەعـاال لە بـابەت پاداشـی چاکەکـاران هەر 

ئەوەندەی فەرمووە: یەک بە حەوسەدە، بەڵم ڕاسـتەوخۆ نەیفەرمـوو ئەو یەک بە حەوسـەدە بـۆ 

ڕۆژی قیامەتە و یا لە دنیادایە و یا دە دنیاش و قیامەتدایە؟ جا بۆوەی دڵی بزۆز دە چاوەڕوانیـدا 

دەچینە سەر ئەو باسە کە پاداشی بەخشینی ئەو داراییە دە ڕێی خودا بۆ ڕۆژی ئاخرەتی  نەمێنێ،

 :393چۆناوچۆنە؟ جا بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 262ئایەتی 

(161 ) 
َ
نَفُقـواُ َمناـا َوالَ أ

َ
وَالَُهمم ِِف َسبِيِل اهّلِل ُثمَّ الَ یُتمبُِعوَن َما أ مم

َ
ِیَن یُنِفُقوَن أ ـُرُهمم اَّلَّ جم

َ
َُّهـمم أ ًذى ل

ٌٌ َعلَيمِهمم َوالَ ُهمم َُيمَزنُونَ   ِعنَد َرِبِهمم َوالَ َخوم
ئەو کەسانەی ساامانیان دە ڕێگاای خاودادا دەبەخشان، پاشاان مانەت و ئاێش و ئاازار ناادەنە 

خاااوەنی ئەو بەخششااانە، ئەوانە پاداشاایان لە الی خودایااانە. ئەوانە نە ت ساای عەزاباای دنیااا و 

 اریان دەبێ و دایاندەک ێ، نە خەمی بوون و نەبوونیش دایاندەک ێ.ەیامەت سو 
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 ئیتفاق و مەسەلەی ئازار و متەت

 :262ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

کەن ئەو کەسـە دەبـێ دەدیارە کەسانێکی کە دە ڕێگای خودادا ماڵ و گیانی خۆیان بەخت 

، چـونکە بکـا ۆ کێی فیدا کردووە، لەو کەسە داوای ئەجر و پاداشیماڵ و گیانی داوە بە کێ و ب

بە گوێرەی شەرع و ئایین و ویژدان و عورف قەرزی دەگەڵ کێ کردبێ پـاداش و قەرزەکەی لەو 

کەسە دەکەوێتەوە. جا بـۆیە خـودای دانەری یاسـا و یاسـادانەر و یاسـاپارێز ئیشـاڕەی ڕوون و 

لە خێرکەرەی دە ڕێگای مندا خێری کردووە نـابێ مـنەت  ئاشکرای فەرمووە دێرەدا کە ئەو کەسە

سەر کەس دانێ و نابێ خۆی بە سەر کەسدا هەڵکێشێ و نابێ لە هیچ ڕێگـایەکەوە بە مـنەت و 

خۆهەڵکێشان ئازار و ئەزیەت ڕانێ و بیکا. جا ئەو کەسەیە و مەرجانە ئەجر و پاداشی گەورەی 

ێناودا بەخت کردووە و ئەو کەسانە هـیچ جـۆرە هەیە لە الی ئەو خودایەی کە ماڵ و گیانی دە پ

ترسێکیان نابێ ببێ لە ڕۆژی حیسـابدا کە ئەو ئەجـر و پاداشـە لە بیـر بچێـتەوە و یـا بە تەواوی 

 تەوە پاداش و یا کەمی بدرێتەوە خەمی بە سەردا بێ.ێبیدرێتەوە و لەو بارەوە واتە لە بیر بچ

و خۆهەڵکێشـان لە الیەن خـودای  منەت و ئـازاربە کوردی: بەهرە وپاداشـی خێـری بـێ

 بە النی زیادەوە:  ێخاوەنی بەخشش و میهرەبان سێ بەهرەی دەبێ بگر 

 . پاداشی پڕاوپڕ 1

 . ترسی نابێ لەوەیدا بڵێ ئایا دەبێ ئەجرم بدرێتەوە9

 (866، ل1)تەرسی:ی ابومسعود، ج. خەمی نابێ لەوەدا بڵێ ماڵ و گیانم بە فیڕۆ چوو. 9

واتە ترسی دواڕۆژی نابێ، بڵـێ لەو  ََل َخوٌْف َعلَيِْهمْ ەراوەرد کەین دیارە ئەوەشی دەبێ ب

واتە خەمـی ئەوەی بە ڕێ  َوََل ُهـْم ََيَْزنُـوَن ڕۆژەدا بێ دەسامیە و بـێ سـەرمایە دەمێـنمەوە. 

کردووە لە ڕابردوودا دە ڕێگەی خودادا بە فیڕۆ نەدراوە و بە فیڕۆ نەڕۆیشـتووە. چـونکە ئەوانەی 

و گەزاف و فیـزی دنیـا دەدەن و خەرجـی دەکەن، هەر قەزاوەتـی دڵ و ویژدانـی  ماڵ بـۆ الف

خۆیان دەکاتی خۆیدا ئیلهامی دەدەنێ ڕەنج بەخەسار هـاتوویە دەرێ ئەوەی خەرجـت کـرد و 

 بەخشیت بە فیڕۆ و بێ بەهرەیە.

عولەمایانی ئیسالم کۆدەنگن لەوەدا کە منەت و خۆ هەڵکێشان و لەخۆبایی دەبابەت خێـر 

ە: ئەتـۆ ئەگەر ئەو اکە و چاکەکاری وەک ئاور دە کردەوەی چاکی بەردەی ئاوایە. بەو دەلیلو چ

کردووە و لە بەر ویت کردووە، ئەوە ئەو دەزانـێ و سـەبتی دەکـا لە دەفـتەری  چاکەت بۆ خودا
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 تخۆی، هیچ حەقی منەت و خۆهەڵکێشانت نـامێنێ بە سـەر خەڵـک چـونکە دەگەڵ خـودا

گومـان و ئەگەر بـۆ چـاووڕاو و خۆهەڵکێشانیشـت کـردووە ئەوە بێکردووە بە خەڵکی خودا، 

 دانان لە سەر عالەم.شەیتان پێی کردووی و ئەویشە دنەت دەدا بۆ خۆهەڵکێشان و منەت

بۆ ئیتمینان و ئیقناعی دڵ لە سەر ئەوەی هەچـی بـۆ خـودا بـدرێ، دەدرێـتەوە بە زیـادوە، 

 نەحل: 34طه و  119دوو ئایەتی: نەدرێ نادرێتەوە، دەچینە خزمەت  هەچی بۆ خوداش

ِمٌن فََل ََيَاُف ُظلًْما َوََل َهْضًما( 773)طە  ْْ اِلَاِت َوُهَو ُم   .َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
ئەوانەی کە کارڕ چاکەکا  ئەنجام دڕدڕ  و بڕواداریشن، ئەوڕ نە لە س ەم لاێ کارد  دڕترسان و نە لە 

 کەم کردنەوڕی ماف.

ْحَسِن َما اكنُواْ  َما ِعنَدكمْ ( 86)نحـل 
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
واْ أ یَن َصََبُ ِ ِزَينَّ اَّلَّ ِْ یَنَفُد َوَما ِعنَد اّلِل بَاق  َوََلَ

ئەوڕی لە الی ئێوڕیە تەواو دڕبێ، ئەوڕی لە الی خودایە دڕمێنێ، واتە ئەوڕی لە خۆی ەااڵێنن باۆ  .َيْعَملُوَن 

ڕێگای خودادا بڕوا و بدرێ، ناابڕێ و دڕدرێا ەوڕ  الف و ریز و گەزاف، دڕڕوا بێ بەەرڕ و نامێنێ( ئەوڕی دڕ

 لە کاتی پێویس دا.

نیە هیچ کەس لەوە حاڵی نەبێ و تێنەگا کە هەچی بۆ خـودا بـێ دەدرێـتەوە و هەچـی بـۆ 

 خۆت و زگ و نەوست بێ، بۆ فیز و الف و گەزاف، دەخورێ و دەڕوا و دەبرێ.

نەی کە تا ئێستا باس کران هەر دڵ دەڵێ: ئەمن وا هەست پێ دەکەم ئەو چاکە و چاکەکاریا

لە سەر ماڵ و سامان و دارایی دەوریان گێڕا، واتە ماڵ خەرج کـرێ دە ڕێـی خـودادا، کەوابـێ 

بێ ماڵنن بێ کە نییانە، تاکوو خۆ بگەیێننە ئەو پلە و پـایەیە و لەوانەیە ئەوانـیش  یدەبێ پەرۆش

دڵن دە هـاواری هەمـوو ئەو بەزەییان بە حاڵی خۆدا بێ؟ ئەمـام خـودای ئاگـادار بە هەسـتی 

کەسانە دێ کە نیەتی خێر و چاکەیان ببێ. جا دەبێ بڵێین ئەدێرەدایە کە خودا تـێامن دەگەیێنـێ 

کە چاکە و چاکەکاری دە ڕێی خودادا هەر ماڵ بەخشین نییە، واتە هەر بە ماڵ نییە چاکە و خێـر 

بەیان دەکا. جا دەچیـنە  حاڵیامن دەکات بۆمان 949و حەسەنات، هەروەک بە وەسیلەی ئایەتی 

 خزمەت ئایەتەکە:
 263ئایەتی 

ًذى وَاهّلُل َغِِّنٌّ َحلِيمٌ ( 263)
َ
ٌ ِمن َصَدقٍَة یَتمَبُعَهآ أ ِفَرٌة َخريم ٌٌ َوَمغم ُرو عم ٌل مَّ  قَوم

ەسەی شی ین و جوان و سەیادارانە، و کاوپۆشین لە بابەت ناسەزان، کاکسە لە بەخشینی مااد 

 ری لە شوێن بێ.و سامان کە منەت و ئازا
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 باشرتە لە سەدەقەی بە ئەزیەتەوە جوانقسەی 

دەبێ بکوترێ لێرەدا خودا ئاوڕی بەخێری وەسەر بێ ماڵ و سامانان داوەتەوە ڕێگای گرت 

 ماڵن.لە سامانداران کە خۆهەڵکێشان بکەن لە سەر بێ

 :263ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

بزاندرێ قسەی نەرم و حیلم و شیرن دەگەڵ هەژاران و ئەوانەی کە ئیسـتیفادەی دەبێ ئەوە 

خراپی لێ نەکەن لە ڕووخۆشی و قسەخۆشەکانی چاترە لە ماڵ بەخشینی بە مـنەتەوە. و هەروا 

بەخشــین بە دەســتەڵتان چــاکرتە لە ماڵچاوپۆشــین و بەخشــین و گوزەشــت لە هەژاران و بێ

 منەتەوە.

هێدی و شیرین دەگەڵ زۆرداران کەوا بزانێ دەترسـێی و شـەرمی لـێ ئەمام قسەی نەرم و 

دەکەی ئەوە چاکرت نییە لە ماڵ بەخشینی بە منەتەوە. هەردووکیان ناپەسـەندی شـەرعن. بەڵـکە 

خـوازی دەکەن نەک لەو دەبێ چاپۆشیت لەو کەسانە بـێ کاریـان لـێ ڕوو دەدا بە هەڵە. عوزر

تر بـن لە بەخشینەکەت ئیستیفادەی خراپی لێ بکەن و چێپیاوکوژ و ڕێگر و زۆردارنی وا کە لە 

سەر خراپەکارییەکانیان. دیارە دەبێ لەوەش حاڵی بین: ماڵ بەخشین دە ڕێی خودادا یانی چی؟ 

نیازە، نیازی بە هیچ خێر و حەسەناتی عەبدی نییە، بۆیە ئەوەت ڕێنـوێنی یانی خودا بۆخۆی بێ

 ڵ بکرێتەوە.تا چاکەت دەگە ابک تدەکات کە فێری چاکە

دەبێ ئەوەش باش بزاندرێ کە خودا حەلـیمە، واتە دەگەڵ خراپەکـاران لە سـەرەخۆیە بـۆ 

 وەی بەڵکە بگەڕێنەوە، دەنا دەتوانێ دەستەولەجێ تۆڵە لە خراپەکار وەستێنێ.

دوو شتی شیرین و دڵگر هەن پاشقول دانیـان بە زەرەر دەبینـدرێ بەڵم گێـڕانەوەی دەبێـتە 

و لە سـەر ئیتـاعەیی حەزرەتـی  بدەن لە سەر ئەخالقی بەرزی پێغەمبەرهۆی ئەوەی شاهیدی 

 عومەر لە دەستوورەکانی ئایینی ئیسالم.

 حەزرەتی عومەر و عەرەبێکی برسی

 لە بوخارییەوە:

. گۆیا ڕۆژێکی عەرەبێکی هەژار و برسـی و خـاوەن خێـزان ئامبـازی پێغەمـبەر دەبـێ و 9

ەبەر دەستی عەرەبە دەکەوێ و دەیکێشـێ و تونـدی چادرێک کە لە سەر شانی پێغەمبەر دەبێ و 

دەکا لە شان و ملی پێغەمبەر و هاوار دەکا و دەڵێ بە پێغەمبەری ئەمن خاوەن خێزان و برسـیمە 



 330تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

بۆچی لە ماڵی غەنیمەت و بەیتوملاڵ نامدەیەی؟ لەو کـاتەدا چـادرەکەی وا تونـد کـرد پێسـتی 

ئەدەبـی عەرەبە نـاڕەحەت بە هـۆی بێ الملی پێغەمبەری سوور هەڵگێڕا. دەوروبەری ڕەسـوول

تاو دەنە عەرەبەی بەڵم پێغەمبەر بە ئیشارات حاڵی کردن کە نەکەن ئـازادی و بوون هاتن ڕاکەن 

کەن و لێی گەڕێن. عەرەبەش هەستی ئەو تووڕەییەی یارانی پێغەمـبەر و ئیشـاڕاتی پێغەمـبەری 

کی پـڕ لە مەحەبـبەت هـاتە سـەر کرد، دەستی نەختێک شل کردەوە ئەدەوەیدا پێغەمبەر زەردەیە

لێوانی و فەرمووی بە یارانی دەوروبەری خۆی: بڕۆن لە بەشی ژینـی خـۆی و منـداڵەکانی بـۆ 

دەگەڵ بدوێن با دوو ئاوری تێ بەرنەبێ: یەک ئاوری برسیایەتی منـداڵەکانی،  ییشمبێنن، و نەر 

 دوو ئاوری خەجاڵەتی ئەو کارەی.

تــی حەزرەتــی عــومەردا و دە کــات و ســاتی .گۆیــا دە جەنــگەی دەســتەڵت و خەالفە3

گەڕانەوە لە شەڕ بەرەو مەدیـنە دیسـان عەرەبێکـی سـەختی بادیەنشـینەکانی برسـی و ڕووت و 

پاپەتی و خاوەن خێزان دێتە پێه حەزرەتی عومەر دە ڕێگایەدا ج ەوی وڵغی عومەر دەگرێ و 

نـادەیەی؟ مەگەر ئەو مـاڵە  دەڵێ: هاهاها! بزانە بۆچی لەو تاڵنە بەشی من و مـاڵ و منـداڵنم

تاڵنە ماڵی بابتە؟ سوێند بە خودا ئەگەر هەرئێستێ بەشم نەدەی دەڕۆم چونکە دەستەڵتم نییە و 

ناتوێرمێ، ئەمـام ڕۆژی قیـامەت کە حـاکمی ئەوێ ڕۆژی خـودایە زنجیـرت دە ملـی دەکەم و 

وو ماڵ مبداتێ لە ڕاتدەکێشم و لەوێ شکایەتی ئەوەت لە خودا لێ دەکەم و دەڵێم خودایە هەیب

 برسیایەتی من و ماڵ و منداڵنم نەجات دا نەیدامێ. 

دەوروبەری حەزرەتی عومەر ویستیان ج ەوی وڵغی عومەری لە دەستی دەرێـنن و ڕێـگە 

بدا عومەر بڕوا بەڵم حەزرەتی عومەر بە دڵێکی پڕ لە خەم و پەرۆشـەوە فەرمـووی ئەی کـاکی 

و زنجیریشم لە قیامەتێ دە مل مەکە! بەڵم سەرپشـک عەرەو! شکایەتم لە کن خودا لێ مەکە 

بە لێرەت دەمێ بەشی دوو حەوتووان بژیو و زەخیرە یا دەگەڵم وەرە بچینەوە نـاو مەدیـنە لەوێ 

هەچی وەبەر من کەوت لەو غەنـیمەت و تـاڵنە هەمـووی دەدەم بە تـۆ و بـێجگە لە ئەنعـامی 

 یارانیه.

 ە لەوێشم تێر دەکەی. عەرەبە کوتی: یا عومەر دێم دەگەڵت چونک

ئەوجار عەرەبە بە پێخواس ویستی دە پێه عومەردا بڕوا، حەرزەتی عومەر فەرمـووی وەرە 

سوار بە، ئەمن دادەبەزم. عەرەبە قەبووڵی نەکرد. حەزرەتی عومەر بـۆوەی پێـی قبـووڵ کـا بـێ 

تـاڵن دە  سوار بێ، پێی کوت بە عەرەبەی ئەگەر نەیەی سوار نەبی بە پێیان دەگەڵامن دەرناچی
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 پێشدا دەگاتەوە هەمووی لە خۆیاندا بەش دەکەن بۆ تۆ و بۆ من هیچ نامێنێتەوە.

ئەوجار عەرەبە هات و عومەر دابەزی و عەرەبەکە سوار بوو. یارانی عومەر کە ئاوایـان دی 

 هاتن وڵغێکی دیکەی خۆیان دا بە حەزرەتی عومەر سواری بێ. 

بەردڵنە و حەکیامنە و بەزەییانە و عادڵنەی پێغەمـبەر و ئایا دەبێ دە بەرابەر ئەو دوو بابەتە 

عومەر دڵ و ئەق  و ویژدان و ئیامن   ب ێ بەغەیرەز کڕنۆش بردن بۆ ئایینی پـڕ لە ڕەحـمەت و 

 میهرەبانی خودا.

گەورایەتـی و پـڕ خێـر و بێـری  392و  393و  399 ای تەعاال بە وەسیلەی ئایەتەکانیخود

بەیان کرد و هـۆی لە نـاوچوونی بەرەکەت و ئەجـر و پاداشـی ئەو  سەدەقە و ئینفاقی بە ڕوونی

دانی ئینفاق شتە پڕ خێر و بێرانەشی بەیان کرد کە ئازار و منەت و خۆ هەڵکێشانە لە سەر ئەنجام

سەر دەیهەوێ دوو جۆرە ئینفاق و بەخشه بەیان کا بە وەسیلەی و سەدەقە. پاشان خودای بانی

بـێ لە سـەر ئەساسـی ڕیاکـاری و  391یان وەک حوکمی ئایەتی کە یەک 395و  391ئایەتەکانی 

بێ لەسـەر ئەساسـی  395چاووڕاو و خۆهەڵکێشان بێ، ئەوی دیکەشیان وەک حوکمی ئایەتی 

 ڕەزایەتی خودای تەعاال بێ. 

دوو  وبە کوردی و بە کورتی: سەدەقەی بێ بەهرە و بات ، سەدەقەی پڕبەهرە و قبووڵ. دە نا

 ەرچاو و پەسەند و دڵگردا نیشان دەدرێن لە الیەن خوداوە.میسال و وێنەی زۆر ب

 ە و دەچینە خزمەتی:391وکمی ئایەتی حیەک لەو دوو جۆرە نەفەقانە 
 264ئایەتی 

(164 ) ِ ِیَن آَمُنوام الَ ُتبمِطلُوام َصَدقَات ُيَها اَّلَّ
َ
اِس اكم بِالمَمِن وَاألَذى كیَا أ ِي یُنِفـُق َمـاَ ُ رِئَـاء انلَـّ َّلَّ

َومِم اآلِخِر َفَمَثلُُه َوالَ  ِمُن بِاهّلِل وَالم َصـابَُه وَابِـٌل َفََتَ ك یُؤم
َ
وَاٍن َعلَيمِه تُـرَاٌب فََ ا الَّ كـَمَثِل َصفم ً ُه َصـَلم

ا  ٍء ِممَّ م َْ ِدُروَن لََعَ  ِدي المَقومَم الم كَيقم  فِِرينَ اكَسُبوام وَاهّلُل الَ َيهم
کاری و بەخشش و دەستگ تنەکانتان پاووچ و بەتااد ئەی ئەوانەی بڕوا و ئیامنتان هێناوە، کاکە

ڕیاکاااری و  بە مەکەنەوە بە ماانەت و ئازارەکانتااان، وەک ئەو کەسااەی ماااد و سااامانی خااۆی

کاووڕاو دەبەخشێ و ئیامنیشی بە خودا و ڕۆژی ئاخ ەت نییە. واوونەی ئەوە وەک واوونەی 

ی بە وڕەم بە سەریدا بڕژێ و بەردێکی لووپ و ساف وایە کە هێندێکی خۆد لە سەر بێ، باران

هیچاای لە سااەر نەهێ ااێ و بە ساااف و لووساای بیهێ ێااتەوە، ئەمااام لەوەی بەخشاایویانە هاایچ 

بەهاا ەیەک وەرناااک ن و خااوداش هەرکیااز ڕێنمااوونی بااێ بڕوایااان ناکااا، )واتە بااێ بڕوایااان لە 

 ڕێنومایی خودا بەه ە ناک ن(.
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 بوونی سەدەقەبات،

 :264کی هەستیارانە وەسەر ئایەتی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێ

پێش ئەوەی بچینە ناو بـاس و بەیـان و لێکـۆڵینەوەی نـاو دەروونـی ئـایەتەکە دووبـارە بە 

تەئکیــدەوە تووشــی پێشــواز و پێشــەنگێکی دەبــین کە خــاوەن بــاوەڕانی ئینفــاقی بە مــنەت و 

ێندرێ خێـر و ئازارەوەی نەهی کردووە. ئەگەر بەرجەوەندی دە کار کـرێ و ئـایەتەکە هەڵسـەنگ

 سەدەقەی مەقبووڵ و نامەقبووڵ دە قاڵبی دوو منوونە و وێنەی بەرچاو و جوان دەبیندرێن.

واتە  م بِـالَْمِن َواألَذىكََل ُتبِْللُـواْ َصـَدقَاتِ . سەدەقەی نامەقبووڵ تەماشا کە دە ئایەتی 1

وەک ئەو کەسـانەی کە   .پووچەڵ مەکەنەوڕ خێر و سەدڕقەکان ا  بە منەت و ئازاردانی خێرپێکراوڕکاا

ئیامن و باوەڕییان بە خودا و ڕۆژی ئاخرەت نییە، ئەمام بـۆ چـاووڕاو و خۆهەڵکێشـان دە نـاو 

ِي اكعالەمدا ماڵ و دارایی خۆیان ئینفاق دەکەن واتە دەیبەخشـن، وەک خـودا دەفەرمـوێ:  َّلَّ
ِمُن بِاّلِل َواْْطَْوِم  ْْ واتە ئەو کـارەی وان وەک ئەوە وایە بەردێکـی  اآلِخرِ  یُنِفُ، َماَٰلُ ِرئَاء اَلَّاِس َوََل یُ

ساف و لووس بێنی گڵ و خۆڵی بە سەردا کرێ و تۆویشی پێ وەرکرێ، جا بارانێکی بەلێزمە و 

بەغوڕەم ببارێ بە سەریدا و بە توندی لێی دا. ئەوە بێ گومان هیچی لێ ناڕوێ لەو تۆوەی پێـی 

ردەکە بە ساف و لووسی دەمێنێتەوە. جا لە سەر ئەو ، هەر گڵەکەشی لە سەر نامێنێ. بەوەرکراوە

ئەساسە خێر و سەدەقەی کەسانی خاوەن منەت و ئازار و خۆهەڵکێشان ئاوایە هیچ بەهرەیەکیان 

لێ دەس ناکەوێ لە بەخشینەکەیان ماڵ و سامانەکەشیان دەچێ. وەک ئایەتەکە وا نیشـان دەدا: 

 َصابَُه َوابٌِل َفََتَ َمثَِل َصْفَوان  َعلَيِْه تَُر كَفَمثَلُُه
َ
ا كاٌب فَأ ء  ِممَّ َ ََشْ ََ ا َلَّ َيْقِدُروَن  َسبُواْ َواّللُّ ََل كُه َصِْلً

واتە منوونەی ئەوڕ وڕک منوونەی بەردێکی ساف وایە ەەندێ خاۆڵی لە ساەردا  فِِريَن اكَيْهِدي الَْقْوَم الْ 

ری جێای بێڵاێ. ئەوانە ەایر کەڵکێاک لەوڕی بێ، بارانی بەلێزمە لێی بدا و ەی ی لە سەر نەەێڵێ و بە سا

   باوڕڕ ناکات.بەخشیویانە وڕرناگر  و خوداش ەەرگیز ڕێنوێنی گەلی بێ

ی 941. ئەوجار منوونەی سەدەقەی مەقبـووڵ سـەیر کە و هەڵیسـەنگێنە دە نـاو ئـایەتی 9

 بەقەرەدا:
 265ئایەتی 

وَالَُهُم ابمتَِغا( 265) مم
َ
ِیَن یُنِفُقوَن أ نُفِسِهمم َوَمَثُل اَّلَّ

َ
ِْ اهّلِل َوتَثمبِيًتا ِمنم أ َمَثِل َجنٍَّة بَِربمـَوٍة كء َمرمَضا

 
ُ
َصاَبَها وَابٌِل فَآتَتم أ

َ
َملُوَن بَِصريٌ كأ ِ فَإِن لَّمم یُِصبمَها وَابٌِل َفَطلٌّ وَاهّلُل بَِما َتعم َفيم  لََها ِضعم

ودا و دامەزرانادنی دد ووونەی ئەو کەسانەی کە ماد و سامانی خۆیان لە بەر ڕەزایەتی خ

و دەروونیااان بەخاات دەکەن، وەک باااخێکە لەسااەر تەپااۆڵکەیەکی بەرزدا، ڕەهااێ ە باااران 
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دەباارێ بە سااەریا و لێای دەدا و میااوە بگ ێات دوو بەرابەر. ئەکەر ڕەهااێ ە باارانیش لێاای 

نەدات، هەر هیچ نەبێت بارانێکی سووک و هێواش لێی بادات خاوداش بیناا و بەسای ە بەو 

 کە ئەنجامی دەدەن. کارانەی

 ئیتفاق بۆ ڕەزایەتی خودا

 :263ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

دیارە ئەو ئایەتانەی بە شێوەی تەمسیل و منوونە کە دەهێندرێنەوە بۆوەیە کە ئینسان شتێکی 

ی بەچاووڕاو و بە کە بە منوونەی بۆ بێندرێتەوە، بەهانەی لێ دەبڕێ و نامێنێ قسەی، وەک خێر 

منەت کە هیچ بەهرەیەکی نییە بۆ خێرکەرەکە، ئەگەر کەسێک وا نەزانـێ ناشـزانێ ئەو خێـرانەی 

 دەیانکا بۆ کێیان دەکا و لە بەر چییان دەکا؟

واتە منوونەی سەدەقەی مەقبووڵ، ئەوەمـان پـێ دەڵـێ: ئەوەی ئـێمەی  941مانای ئایەتی 

لە سەر ئەساس و بنچینەی باوەڕی بە ڕۆژی پاداش و ئینسان دەیبەخشین لە ماڵی خۆمان، دەبێ 

تۆڵە بێ، داوەر و قازی مـوتڵەقی ئەو ڕۆژەش هەر دەبـێ خـودا بـێ، چـونکە بەوی نەبـێ ئەو 

جەریانی ڕۆژی حیسابێ جێبەجێ نـابێ. جـا کەوایە دەبـێ خێـرکەر ئەوە بزانـێ و دە بەر دڵ و 

بە خـاتری ڕەزایەتـی تـۆی  چاوی بگرێ کە خودای مالکی موتڵەقی ڕۆژی حیساب ئەو خێـرە

دەکەم، ئەو خێرەشم دەکەمە شاهید لە سەر باوەڕم کە دە ڕۆژی خۆیدا دێـتە بارەگـای تـۆ و ون 

نابێ وەکی فەرمووتە: مسـقاڵە زەڕڕە لە خێـر و لە شـەڕ ون نـابێ و دێـتەوە ڕوو و خـاوەنەکەی 

شـی ڕۆژی ئـاخرەتی چاوی دەکا و دەیبینێ. کەوابێ ئەو ئینسانە ئەو خێرەی لە بەر خودا و پادا

ی من بدا و منەت لە سەرم دابنێ و خۆی پـێ هەڵکێشـێ. ر کردووە چ مافێکی ئەوەی هەیە ئازا

گومانە نە باوەڕی هەیە نە بۆ خودای کردووە نە بۆ ڕۆژی ئاخرەت. نەتیجە ئەگەر وا بکا ئەوە بێ

ــیە لە بەهــرەی ئەوانەی بەخشــیویەتی و لە دنیاشــدا  ــامەت هیچــی نی زەرەری ئەوەیە: ڕۆژی قی

 بەخەسار.بەتاڵ و کیسە خاڵی و ڕەنجماڵەکەی لێ کەوتووە، ئەوە پێی دەکوترێ: دەس

واتە" چــاکە و چاکەکــاری لە  941بــوو بە وەســیلەی ئــایەتی  940ئەوە نەتــیجەی ئــایەتی 

بەرزایەتی باری، بە بەرهەمەکەی دەگەیەوە، چـاکە و خێـری بە مـنەت و ئـازارەوە کە نیشـانەی 

 بەهرەیە و بێ پاداشە.باوەڕییە، بێبێ

بە مـاڵی حەڵڵ بـێ، دەنـا ئەگەر لە بەر  ێبا ئەوەشامن لە بیر نەچێ: خێـر و خێـرات دەبـ

بەهرەیە. چونکە ئەو ماڵەی دەیکەیە خێـر و دەیبەخشـی، لە سـەر ڕەزایەتی خوداش بێ هەر بێ
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 ڕەزایەتــی خــودات وەدەســت نەهێنــاوە، کەوابــێ ناشــتوانی و نــاکرێ لە بەر ڕەزایەتــی خــودا

دەرخواردی بەندەگانی خودای دەی و چاوەڕوانی پاداشیش بی چـونکە مـاڵی وا ئـی تـۆ نیـیە 

 تاکوو خێری لە سەر بکەی.

چامن پێ دەڵێ؟ ئەوەمان پـێ دەڵـێ: ئەگەر بشـتواندرێ  َواّللُّ بَِما َتْعَملُوَن بَِصريٌ ئایەتی 

ونـت بـاخەبەرە، چاوی عالەم ببەسرتێ چاوی خودا نابەسرتێ، بـۆچی خـودا لە هەسـتی دەرو 

کەرەوەی هیچ شتێکی لە بەر قوتار نابێ، چۆن بووبێ ئاوات تەرازووی عەداڵەت و حەق و پاک

 دەنوێنێ ئاوێنەی خودا.

بە کوردی و بە کورتی: بەرهەمی ئایەتەکانی ئینفاق ئەوە سابت دەکەن کە بۆ قبووڵ کردنـی 

 خێر و چاکە دە ڕێگەی خودادا شەش شت پێویستە:

 . ماڵی حەڵڵ1

 اف و زێدەڕەوی تێدا نەبێسـر . ئینفاق مخالفی سوننەت نەبێ واتە ئی9

 خۆر. بدرێ بە نیازی شەرعی، نەک بە زاڵم و نەک بە کافری شەڕێ، نەک بۆ ئارەق9

 . ئینفاقەکە بێ منەت بێ.0

 . ئەوەی دەیدەیەی بە چاویدا نەدەیەوە1

 . مەحزی ڕەزای خودا بێ.4

 :266و  263کورتەی ئەو دوو ئایەتی 

و  941خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم بۆ پەند و ئامۆژگاری لە الیەکەوە وەک ئـایەتی 

دا 941عەبدی خۆی خەبەردار دەکا دە ئایەتی  944لە الیەکی دیکەشەوە بۆ مزگێنی وەک ئایەتی 

دا بـۆ وانەی 944بۆ وانەی خاهانی ئیخالسن دە بەخەشندەگیدا منوونەی نیشان دان. دە ئایەتی 

. ئامـانجی خـودا دە دوو نکەران ئازەردەرن دە ئینفاقدا منوونە و مەسەلی نیشان داڕیاکارن منەت

مەسەالندا هەڵسەنگاندنی حاڵی دوو تاقامنە، و هەروا کەسێک خاوەنی هەست و بەرجەوەندی 

تایبەتی ئاخرەت نییە، بەڵکە بۆ هەردوو دنیـا  944بێ، ئەوەش دەزانێ: منوونە هێنانەوەی ئایەتی 

دابچێنی، پڕبەر و پڕسێبەرە، هەچـی بـۆ  یوەربگیردرێ. واتە هەرچی بۆ خودا دەبێ دەرسی لێ

 سێبەرە.بەر و بێدنیا و تاغووت داچنێ، بێ

حـاڵی بـووین ئەوجـار دەچیـنە  941و  940پاش ئەوەی کە لە مانا و مەبەستی ئایەتەکـانی 

ێن کە کـار و ســرکە دەوێدا ئەوانەی ڕیاکارن و منەتکەرن و ئازاردەرن دەنا 944خزمەت ئایەتی 
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 بەرهەمی کاریان چۆنە؟ میسال و منوونەی بۆ دێندرێتەوە:
 266ئایەتی 

َحدُ ( 266)
َ
یََوُد أ

َ
ن تَ كأ

َ
َهاُر َ ُ فِيَها ِمـن كمم أ نم

َ
َناٍب َِّتمرِي ِمن ََتمتَِها األ عم

َ
ِيٍل وَأ وَن َ ُ َجنٌَّة ِمن َّنَّ

َصابَُه الم ِك 
َ
ِْ وَأ ََتَقَـتم ََبُ َوَ ُ ُذِريَّ ك اثلََّمرَا َصاٌر فِيِه نَاٌر فَاحم َصاَبَها إِعم

َ
ِ كـٌة ُضَعَفاء فََ یُبَـِيُ  كَذل

ِْ لََعلَّ كاهّلُل لَ   ُرونَ كمم َتَتفَ كُم اآلیَا
ئایا یەکێک لە ئێوە سەز دەکات با ێ لە خورما و لە ت ێی هەباێ، کەنادین ڕووبااری بە نااودا 

لە با ەکەدا هەبێات پیا ی داوێنگیا ی تێپەڕێت و بڕوا، خاوەنەکەی هەموو کەشنە میوەیەکی 

بێت و کۆشێ منداڵی بێ دەستەاڵتیشی هەبێ، لەپڕدا کێ ەڵووکەیەکی ئاک ین لە با ەکەی دا و 

بیسووتێنێ؟ بەو کەشنە خودا ئایەت و نیشانەکانی خۆتان باۆ ڕوون دەکااتەوە، بەو هیاوایە بە 

 وردی و بە ەووڵی بی  بکەنەوە.

 :266ێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیت

دەبێ ئەوە بزاندرێ کە ئەو ئایەتەش مەسەلەیەکی دیـکەیە کە خـودای تەعـاال دەرحەق بەو 

کەسانەی کە ئینسانی لە سەر نەفەقە پـێ دان ئەزیەت دەکەن و ئـازاری دەدەن و منەتـی لەسـەر 

ەک بـاغ و باغـاتێکی دەکەن، خودای تەعاال ئاوەی بۆ بەندەی خۆی هەڵدەسەنگێنێ: کە کـابرای

گەش و جوان و پڕ لە بەر و میوەی تەڕ و تازە و جوانی هەیە. ئەو کابرا خاوەن باغە دە نیهایەتی 

وحاڵیدا ماوەتەوە بە هـۆی ئەوەی کە خـاوەنی منـداڵی زۆر و پێنەگەیشـتووە، الوازی و بێ ماڵ

و دەرد و ئازاری زۆر لێ  خاوەن باغ نیازی زیاتری هەیە بە بوون و دارایی، دیارە ئەو حاڵەتە خەم

دەبارێ. جا ئەو خاوەن باغە لە کارکەوتووەی خاوەن منـداڵ و خێـزان، بەرەبەیـانی کە زوو بـۆ 

او بـاغەکەی بە سـووتاوی و بە کـسەیری باغی هیوای ژیانی خۆی و منـداڵەکانی دەچـێ، لەنا

ەتەوە. هەر ســر دامرکاوی دە ئاوردا چاو دەکا. دەکەوێتە بەر پەالماری کام غەم و خەفەت و حە

 خودا دەزانێ و بۆ خۆی دە کام ئاگری بەسۆز و تین و تاودا دەچۆقێ و دەسووتێ. 

وکووڕی حاڵی ئەو کەسانەی خێـر و حەسـەنات و سـەدەقە و ئینفـاق جا دروست بێ کەم

دەدەن بە هیوای ڕۆژێکی بەهرەکەی وەرگرنەوە کام ڕۆژە؟ ئەو ڕۆژە کە نە ئەو چـی لە دەس دێ 

وانێ ئـاوڕی وەسـەر دا و یـارمەتی بـدا. یەک ناگـا کە پەروەنـدەی ئەعاملـی و نە کەسیش دەت

دەخرێتە حیساب و وەزن و کێشانەوە هیچی پێ نەماوە و سووتاوە بە ئـاوری مـنەت و ئـازار و 

 )تەفسیری ئیامم ڕازی، زۆرتر و وردتر دواوە لەو بارەوە کێ وازی لێیە.(خۆهەڵکێشان لە دنیادا. 
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 عومەر و وەاڵم

عباس دەڵێ: ڕۆژێکی حەزرەتـی عـومەر لە یەکێـک لە یـارانی ن لە بخاری   ابنعمرو اب

َحـُد ڕەسووڵ )ئەسحاب( دەپرسێ: ئەتۆ لە بابەت ئەو ئایەتی 
َ
یَـوَدُّ أ

َ
ن تَ كأ

َ
 وَن َٰلُ َجنَّـةٌ كـْم أ

 نەزەرت چۆنە؟ دەربارەی کێ و چیدا دابەزیوە؟ 

 ئەسحابەکە کوتی: )اللە اعلم(. 

عەببـاس دەڵـێ: ت بوو لەو جوابە وفەرمووی: بڵـێ نـازانم. ئیبنیحەزرەتی عومەر ناڕەحە

 ئەمن کوتم یا ئەمیری موسوڵامنان ئەمن لەو بارەوە شتێکم دە زەیندا هەیە. 

 عومەر کوتی بیڵێ ئەی برام خۆت بە فەقیر مەزانە.

 عەباس کوتی: ئەو ئایەتە مەسەلەیەکە بۆ جۆرە عەمەلێک.ئیبنی

 عومەر کوتی: کامە عەمەلە؟

 عەباس دەڵێ: کوتم جۆرە عەمەلێک!یبنیئ

حەزرەتی عومەر فەرمووی: ئەو ئایەتە مەسەلەیە بۆ یەکێک خاوەن سـەروەت و سـامان کە 

تاعەتی خودا بەجێ دێنێ. پاشان شەیتان بە سەریدا زاڵ دەبێ و دێتە الی و هەڵیـدەپێچێ بەرەو 

ن ئاگریـان تـێ بەردەدا و خراپەکاری هەچی ئاکار و کرداری چاکە کە هیوای ڕۆژی قیامەتی پـێ

ــنەت و  ــووتاندوون ئەوە م ــانی س ــاورەی کە چاکەک ــتەوە.ئەو ئ ــاڵی دەیهێڵێ بە ڕووت و ڕەج

بەخۆییە نە ئی ڕێگـای خـودایە. خۆهەڵکێشان و خۆبادانی خێرکەرانی ڕێگای فیز و پیز و شایی

 . ط ی(   أَيََودُّ أََحُدك، قول 84)صحیح بخاری، کتا: تفسی:، با: 

وەالی دوو   دەرس وەرگـرێ و فێـر بـین کە ئیشـاڕە 941ەئکید دەبێ لە ئـایەتی ئینسان بە ت

 شتان دەکا:

. دەبێ لە هەرچی کاروبارە لە سەر ئەساسی بەنـدەگی داوای ڕەزایەتـی و سـەرکەوتن لە 9

 خودا بکرێ لە ژێر دروشمی )ان شاء اللە(

ۆهەڵکێشـان . دەبێ دەروونی لە هەوا و هەوەس و سەرەڕۆیی و خودخاهی غـروور و خ3

 پاک کرێتەوە.

 بە کورتی و بە کوردی: بە سێ مەر  خودا بەخشینی ماڵ بە خێر لە بەندە وەردەگرێ:

 ێ بەو کەسەی شایانی پێ بەخشینە.شـر . حەڵڵ بێ و بۆ خوداش ببەخ9

 . بەبێ ڕیایی بەبێ منەت بەبێ خۆ پێ هەڵکێشان لە دڵەوەڕا بێ3
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 . بە چاوی کابرادا نەدرێتەوە.2

ە بابەت ئینفاق باسی دوو مەرجی کرا: یەک بـۆ خـودا، دوو بـێ ڕیـایی و ئـازار و تا ئێرە ل

دا بتوانـدرێ مەرجـی سـێه وەدۆزرێ، جـا کەوایە دەبـێ بچیـنە 397منەت. ڕەنگە دە ئـایەتی 

 397خزمەت ئایەتی 
 267ئایەتی 

ِْ َما ( 167) نِفُقوام ِمن َيِيَبا
َ
ِیَن آَمُنوام أ ُيَها اَّلَّ

َ
َنـا لَ َسبمُتمم وَ كیَا أ رَجم خم

َ
ـا أ رمِض َوالَ كـِممَّ

َ
م ِمـَن األ
نَّ اهّللَّ َغِِّنٌّ 

َ
لَُموام أ ِمُضوام فِيِه وَاعم ن ُتغم

َ
ُتم بِآِخِذیِه إاِلَّ أ َبِيَش ِمنمُه تُنِفُقوَن َولَسم

م
ُموام اْل  َْحِيدٌ  َتَيمَّ

ێن کە لە ئەی ئەوانەی بڕوا و ئیامنتان هێناوە، بەخشش بکەن لەو ماد و سامانەی وا پاک و خاو 

و هێناوە، هەروەها لەو ناز و نیعمەتە خاوێنەی کە وا من لە زەویدا بۆم ڕێگای سەاڵڵدا بە دەست

ڕواندوون، شتی خ اپ لە ماڵتاندا نیاز مەکەن واتە لە بەر کاوی مەک ن باۆ بەخشاین، کە هەر 

زێکی نیاانیاازە و بێبۆ خۆشتان وەریناک ن، مەکەر کااوی باۆ وێکناێن، جاا بشازانن خاودا بێ

 شایانە.

 داوای شتی خراپ مەکەن

 :263ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

ــدراو  ــانی  ە وهەروەک زان ــدا واتە ئایەتەک ــانی پێش ــین دە ئایەتەک  944و  941و  940دەزان

 دەعوەت و بانگێشتنی ئینسان کرا بۆ بەخشینی ماڵ و دارایی بە چاک و پاکی دوور لە ڕیاکـاری

دا بەیـانی ئەوەی دەکـرێ کە چ جـۆرە 943و خۆهەڵکێشان و منەت و ئازار. ئەمـام دەو ئـایەتە 

ماڵێک دەبێ بکرێتە ئینفاق واتە بدرێتە بێنەوا و خاوەن نیازان و دەشـبێ وریـا و ئاگـاداری کـام 

 خەتەرە بی نەیەتە سەر ڕێگای بەخشینەکەت.

ەکاتە، ئەمـام بە پێـی هەڵسـەنگاندن و هەچەن ئەو ئایەتە دابەزینەکەی گۆیا تایبەتی ماڵی ز 

 (13، ل3)ط ی، جبەراوەردێکی کە دەگەڵی کراوە بۆ هەموو چەشنە سەدەقەیەک دەبێ. 

وەک دەڵێن لە سەرەتای ئایینی ئیسالمدا ئەوە باو و عادەت بوو کە خاوەنی باغ و باغات و 

ــا لە دەرگــای مزگەوتــی پێغەمــبەری لە نزی ــان دەهێن ــوە و خورمای کــی ســەفەی میوەجــات می

کەشونیەکە، هەڵداوە سی تاک و فەقیر و فوقەراتی شایانی ئیستیفادە و بەهرەی لێ بکەن. گۆیـا 

بەوێـدا ڕادەبـرێ و بە وردی تەماشـایان دەکـا و دەبینـێ نیوەنیـوە دەگەڵ  پێغەمـبەرڕۆژێکی 

ئەوەی بە  پێغەمـبەرهێشووە جوان و خاوێنەکان هێشووی ڕزیو و پیسی دەپاڵ خراوە. کـاتێ 

اوی خۆی بینی فەرمووی، خودا بەشی خۆی ئی ڕزیو و ویشک و خرابووی ناوێ. هەروەک چ
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بۆ ماڵ و منداڵەکان و ئی خاوێن و جوان دەگێڕنەوە لە ماڵێ و ئی وا خاوێن و جوانیش بۆ خودا 

 .پێغەمبەربنێرنە مزگەوت. جا گۆیا ئەو ئایەتە دەوەیدا دابەزی بۆ 

 0ی )طیـب( دە بەر خـۆی گرتـووە دەبـێ خـاوەنی لە بارەی ماڵی خاوێن و پاک کە لەفـز 

 سیفەت بێ:

 . حەڵڵ و بێ شوبهە1

 . دڵگر و بەئەرزش9

 . گومانی مافی خەڵکی لێ نەکرێ9

 . بدرێ بە موستەحەقان0

ُمواْ اْخَِبيَث ِمنُْه تُنِفُقوَن ئایەتی  دەگەڵ ئەو جێگایەتی خاوەن میوەکان ئی ڕزیو و  َوََل َتيَمَّ

ڵ خاوێنەکە دەخست و دەیانبدە دەرگای مزگەوت. دیارە ئینسـانی خـاوەن بوویان ڕەگەویشک

نیازیش بە زۆری دەڕوانێـتە ڕەفعـی نیـازی، کەم وا هەیە ئـاوڕ داتەوە پـاک و ناپـاک و الیـق و 

عیمران دەمانـدوێنێ و ئاگادارمـان ی ئـالی39شایانی میوەکە و شتەکە. جـا ئەدێـرەدایە ئـایەتی 

ْ دەکـاتەوە:  ء  فَإِنَّ اّللَّ بِـِه َعِلـيمٌ  لَن َتنَالُوا بُّوَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن ََشْ ا ُِتِ نااگە  بە  الَِْبَّ َحىَّ تُنِفُقواْ ِممَّ

چاکەی تەواو )ئەی خااوڕ  ئیامنەکاا ( تااکوو لەو مااڵ و دارایایەی کەوا خۆشا ا  دڕوێ بەخششای لاێ 

  بەخشن خودا ئاگای لێیەتی و دڕزانێ.نەکە ، و ەەرچی بیشی

دای عـالەم ئـاوات بـۆ ئایەتە پیرۆزە ئەوەمان پێ دەڵێ: چۆنی بپێـوی بـۆ عـالەم، خـو  ئەو

لە عالەم بڕوانی، خودای عالەم ئاوات لێ دەڕوانـێ و چـۆن لە ئـایین و دینـت  دەپێوێ و چۆن

 بڕوانی، خودای خاوەنی ئایین ئاوات لێ دەڕوانێ و ئاوات دەبینێ.

خاوەن هەستەکان ئەو هەستەیان لێ کـردووە:  زانەکان وقورئان 943دەناو دەروونی ئایەتی 

ئینفاق دە ڕێگەی خودادا بە بەندەگانی فەقیری خودا دەبێ خاڵی لە تەوهین و سووکایەتی بـێ. 

ئەرزش بدرێ بە فەقیـران بە عینـوانی زەکـات یـا سـەدەقات یـا واتە شتی ناالیق و نالەبار و بێ

ێ ناپەرژێ بڵـێ ئەوەم نـاوێ چـونکە ئەو ئیحسان. دەیارە ئەو فەقیرە لە بەر تەنگەتاوی خۆی و 

سـەنگاندوە دەیهەوێ. نیازەکەی بەرتەرەف بێ، بەڵم ئەوەی ئەو خێرەی داناوە و دەزانێ و هەڵی

کە ئەو فەقیرە هەچی بیدەیەی دەیـهەوێ ئەمـام خێـرکەر دیـارە نـازانێ خـودا تەنگەتـاو نیـیە و 

یـرە دەڕوانـی بە چـاوی کەم، هەر نیازیشی نییە شتی پیسی تۆی ناوێ. و یا چۆن لە عەبـدە فەق

گومـان چۆنـت لە خـودا و ئاواش لە خودا دەڕوانی؟ جا خۆت هەڵگرە بۆ ڕۆژی حیسابی، بێ



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

 بەندەی فەقیری خودا ڕوانیبێت، هەر ئاوات لێ دەڕواندرێ.

گومانە کاتێ کە هەژارێک و داماوێک چ ئینسان بێ چ حەیوان بـێ، چـاو دەکـرێ ئەوە بێ

ەڕوانێ بۆ وەی بزانـێ دەتـوانێ چـاری ئەو بێچـارەیە بکـا؟ دەو کـاتە هەستی بەزە هەڵدەستێ د

ناسک و هەستیارەدا دوودەنگ بانگی دەکەن یەکیان دەڵێ: هەستە ڕۆژی هیممەت و غیـرەت و 

ئازایەتییە، ئەو ڕۆژە هەموو ڕۆژی بۆت بێتە پێش و ڕووت تێکا. جا دێـت و هەسـتێ و بـڕوا بە 

وگـۆڵی ێشی پێ دەگرێ و دەڵـێ: ئەوە بـۆچی وا بە گورجهاوارەوە دە ڕێیەدا دەنگەکەی دیکە پ

دەڕۆی؟ خەیاڵی چت دە دڵـدایە؟ ئەویـش دەڵـێ دەمـهەوێ بـگەم بە هـاوار و هیمـدادی ئەو 

کەم کەمێکی چارەی دەردی کەم. ئەو دەنـگەش ڕاسـت لێقەوماوە و داماوە. بەڵکەم بتوانم النی

ــانەیە. ئەمــ ــێ ڕاســت دەکەی کارەکەشــت زۆر بەرز و مرۆڤ ــر لەوەت دە دەڵ ام کــاری گەورەت

پێشدایە، ئەویش ئەوەیە وا نەکەی ماڵەکەت لێـرە و لەوێ خەرج کەی، پاشـەڕۆژ کە تـۆ مـردی 

منداڵەکانی تۆش ئاوایان لێ بەسەر بێ. ئەدێرەدا باسی منداڵەکان ئەسەر دادەنێـتە سـەر دڵـی و 

 پەشیامن دەبێتەوە لە بە هاوار وەچوونەکە.

دەستێنێ بەڵم دەنگی دووهەم دەنگـی شـەیتانە دایە هەڵتدیارە دەنگی هەوەڵ دەنگی خو 

یە کە ەپێشت پێ دەگرێ و پەشیامنت دەکاتەوە. ئەوەش هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ الی ئەو جێگ

لە دەسـتت دەچـێ و دەدۆڕێ لە هەمـوو کـار و  وورێ ز کـدڵی بە ئیامن و بـاوەڕ تونـدوتۆڵ نە

باوەڕی نە شەیتان توانایی ئەوەی هەیە پێشی پێ دەرگیری دنیادا ئەمام دڵی پڕ لە هیوا و ئومید و 

 ی بەقەرە:943بگرێ نە دەشدۆڕێ. بۆ ڕاستی ئەو بابەتە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 268ئایەتی 

يمَطاُن یَِعدُ ( 268) ُمرُ كالشَّ
م
َر َويََ َشاء وَاهّلُل یَِعدُ كُم المَفقم ـالً وَاهّلُل كم بِالمَفحم ِفَرةً ِمنمـُه َوفَضم غم م مَّ

 َعلِيمٌ وَاِسٌ  
شەیتان دەتانسساێنێ بە هەژاری، و هەروا فەرماانی خا اپە ک دنتاان پاێ دەدات بەاڵم خاودا لە 

الیەن خۆیەوە موژدەی لێبوردن و پاداشی کەورەو پێ دەدات خوداش خاوەنی بەخششی زۆر و 

 بەرف اوانە و زۆریش زانایە.

 وەعدەی شەیتان فەقیرییە

 :263یارانە وەسەر ئایەتی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەست

ترسێنێ لە الوازی باوەڕ و ئیامن دەبێتە خەیاڵتێکی بێ ورە و بێ هێز بە ناوی شەیتان دەت
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پاشەڕۆژێکی نادیار، پێت دەڵێ: ئەو ماڵ و داراییەی هەتە بێر و بەوێدا بە ناوی خێر و ئیحسـان 

ەچی، ئەودەم کەس نـابێ مەیبەخشە، چونکە نەدار دەبی و وردەوردەش بەرەو پیری و الوازی د

وەتگرێ و بەخێوت کا، خەیاڵتی شەیتانی وای بە سەر دێنێ خودای لە بیر دەباتەوە کە ڕازقە و 

لە بیریشی دەباتەوە کە مردنی لە ناکاو دێ و دە فریای هیچ ناکەوێت. ئەوە لەو الیەوە لە بابەت 

یەشەوە بۆ وەسـەر پەڕینـی خێر و حەسەنات خەیاڵتی شەیتانی ئاوا دەڵێ بە ئینسانی، و لەو ال

کاری ناڕەوا و خراپ و ناالیق پێی دەڵێ: خۆشی دنیا ئەوەیە بێ دڵی خۆت و ئارەزووی نەفـس 

و هەوات نەکەی، هەچی ئیشتیات لێ بوو بیکە، پاشەڕۆژ خودا نیازی بەسووتان و عەزابی تـۆ 

لە بیر دەباتەوە خودا  ا هەر هەڕەشەیە و دێ و دەڕوا. ئەوەیگنییە، ئەوانەی لە دنیادا بە گوێت دە

شا، لە بزنـی شـاخدار دەسـتێنێتەوە. بە پێـی عەداڵەتـی نـابێ بێ باکە و حەقی بزنی کۆڵە و بێ

کەس لە مافی بکرێ و مافی بخورێ، بە کوردی ئینسانی الواز و شلک و کاڵی ئـیامن خەڵفـی 

دەچـێ.  شلک و ساوا و دەستی هەوا و هەوەسی شەیتانییە چۆنی بادا و خواری کـا وا دێـت و

دەبێتە گۆچانیش دەبێتە وەکازیش و دەکرێتە دەسکەپاچیش و دەسـکە تەشـوێش. شـەیتان واتە 

 ئارەزووی هەوا چۆنی بوێ وای لێ دەکا.

دەربارەی ئەو شەیتانەی قورئان ناوی دەبا زانایانی قورئان ڕا و نەزەری جۆراوجۆریـان زۆر 

هەندێک کوتوویانە شـەیتانێکە جیـا لە  داوە، مەسەلەن هەندێک کوتوویانە ئەو شەیتانە ئیبلیسە،

ومڕێکی زۆر ئیبلیس. هەندێکیش کوتوویانە شەیاتینی ئینسان و پەرین، سەرەنجام پـاش مشـت

هاتوونە سەر ئەو بڕوایە: ئەو شەیتانەی کە ئینسان دەترسێنێ و ئینسان هان دەدا بۆ کاری خراپ 

 ا بۆ الی کاری ناڕەوا و خراپ.نەفسی ئەمامرەیە، واتە ئەو نەفس و هەوای دەستوورت پێ دەد

 مەعتاکانی لۆغەتی )وعد(

لۆغەتی )وعد( بۆ خێریش و بۆ شـەڕیش بە کـار دەبـرێ وەک دە قورئانێـدا هەر دوو الی 

یـَن ی حەجدا چاو دەکرێ: 39هاتووە، بۆ شەڕێ وەک دە ئایەتی  ِ ُ اَّلَّ َفـُروا كاَلَّاُر وََعَدَها اّللَّ
  باوڕڕا . ا خودا بەڵێنی داوڕ بۆ بێئاگرێک کە و  َوبِ َْب الَْمِصريُ 

ُ َمَغانَِم كوََعَد فەتح:  91)وعد( بۆ خێر وەک ئایەتی  ُخـُذوَنَهاكُم اّللَّ
ْ
خاودا بەڵێنای  ِثرَيًة تَأ

   دڕسکەوتێکی زۆریشی دانێ کە وڕریدڕگر .

عیمراندا چـاو ی ئالی91وهەروا )وعد( دە مەقامی ئیهانەشدا دە کار کراوە وەک دە ئایەتی 

ِْطم  ـفَبَِش ەکرێ: د
َ
  مزگێنییا  پێ بدڕ  بە عەزابی تیژ و ئێشدار. ْرُهم بَِعَذاب  أ
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ُمُر ئایەتی 
ْ
چەن نەزەر لە سـەر لـۆغەتی )فحشـاء( هەیە و دەربـڕاوە،  م بِالَْفْحَشاءكَوَيأ

هەندێک دەڵێن: بەخیلییە، هەندێک دەڵێن واتە ئینفاق مەکە و مەدە. گۆیا پێغەمبەر فەرموویەتی: 

: اللُهمَّ أعِط کُلَّ ُمنِفق  َخلَفاى و کلَّ ُممِسک  تَلَفـاى() واتە فرشـتەی خـودا  إنَّ املَلَک یُنادي کلَّ لیلة 

هەموو ڕۆژێ جاڕ دەدەن و دەڵێن: خودایا پاداشـی دەوە بەوانەی ئینفـاق دەکەن واتە بەخشـه 

 سی لێ نادەن.دەدەن و بە فیڕۆ بدە و بەرە ماڵی ئەوانەی داگیریان کردووە و بەشی کە

ڕازێکی نەخشینی دە ژێرەوەیدا ترووسکە دەدا و دەڵـێ: شـەیتان وەعـدەی  398ئەو ئایەتی 

هەژاری ڕۆژی نەهاتووت دەداتێ، خوداش وەعدەی لێبوردنی ڕۆژی داهـاتووت دەداتـێ. جـا 

ئەی ئینسانی خاوەن هەست بە کامیان بەقا دەکەی؟ و کامیان لە خودا و لە شەیتان ڕاسـترتن دە 

 وایە کامیان هەڵگری بە قازانجتە؟ ە و بەڵێنیدا؟ جا ئەتۆ کامیان هەڵدەگری؟ و ئەتۆ پێتوەعد

 با ئەمن پێه ئەوەی ساغ بینەوە بۆ هەڵگرتنی الیەک، با پێت ب ێم و ڕێنوماییەکت بکەم:

 . هاتنی سبحەینەی کە شەیتان کوتوویەتی تێدا هەژار دەبی، لەوانەیە نەیە.9

 ی کە خودا وەعدەی داوە تاوانەکەت تێدا دەبەخشێ یەقینە دێ.. ئەمام هاتنی ئەو ڕۆژە3

. ئەو ماڵەی کە بە قسەی شەیتان لە ترسی فەقیری سبحەینێ نایبەخشـی ئیمکـانی ئەوەی 2

 لێی بخۆی و یا لێی نەخۆی. هەیە هەیە وەمێنێ و ئیمکانیشی هەیە نەمێنێ و ئیمکانی ئەوەش

 بوونت یەقینە.ێ و لێخۆش. ئەو ڕۆژەی خودا وەعدەی پێ داوی یەقینە د1

 . ماڵی دنیا و لەززەتی دنیا بێ گومانە بەڵی فەوتانی وا هەیە بە سەردا بێ یا نەیە.5

 . ئەمام دەسامیە و سەرمایەی قیامەت بەڵ و ئافەتی فەوتانی نییە و نابێ.9

نج داتێ و ورد ورد بچێتە پێشێ لە هەڵسەنگاندن  و بەراوردی ئەو جەریاناتە، سـر هەرکەس 

وقۆڵرتە لە وپشـتی خـودا چـاتر و قـایمدانەوە بە پاڵگومان بەو نەتیجە و بەرهەمە دەگـا پـاڵبێ

 دانەوە بە شەیتان.پاڵ

دەشبێ ب ێین مەبەستی خودا لە )مغفرة منە( داپۆشینی گوناهانە لە ڕۆژی ئاخرەتا بە دەلیلی 

ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَلِهُرهُ ی تەوبە: 902ئایەتی 
َ
لە مااڵ و ساامانیا  ساەدڕقە و  يِهم بَِهاكْم َوتَُز ُخْذ ِمْن أ

دیـارە بە دابـی عیلمـی نەحـو، لەفـزی  خێر وڕرگرڕ تاکوو بە ەۆی ئەوڕوڕ پاک و خاوێنیا  بکەیا ەوڕ.

ـــاری نەکـــراوە، لێ ـــدەیە هەمـــوو خۆش)مغفـــر،( چـــونکە نەکەرەیە، واتە دی ـــوونەکە چەن ب

 بوونی کامڵ.خۆشەالی لێبوونێکە و هەروا لەفزی )منە( ئاماژەیە و خۆشلێ

آدَم لَنَظَـروا الـی لَْو ال أنَّ الشیاطیَن یُوُحوَن الی قُلوِب بَنيپێغەمبەری خودا فەرموویەتی: )
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امواِت  ( واتە ئەگەر شەیتان وەسوەسەی دانەچاندبایە دڵی ئەوالدانـی ئـادەم، بەرەی َملَکوِت السَّ

 ئادەم دەچوونە ئاسامن و لەوییان دەڕوانی.

دا ئاماژە وەالی فەزڵی خودا کرا چونکە وەعدەی شـەیتان بە هەژاری و 398ئایەتی  دیارە دە

نەداری بوو، وەعدەی خوداش بە لێخۆشبوون و فەزڵی خودا بـوو، ئینجـا دڵ دەیـهەوێ بزانـێ 

 :391بوون لە فەزڵی خودا دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی حاڵیفەزڵی خودا چییە؟ جا بۆ لێ
 269ئایەتی 

ِ یُؤِِت ( 169)
م
ِ كاْل

م
َْ اْل ًا كَمَة َمن يََشاء َوَمن یُؤم وِِتَ َخـريم

ُ
لُـوام كثِـريًا َوَمـا یَـذَّ كَمَة َفَقدم أ وم

ُ
ُر إاِلَّ أ

َاِب  ِلم
َ
 األ

کاارجوانی و کاااربەجێیی دەبەخشااێ و دەدا بەو کەسااەی کە خاۆی وازی لااێ بااێ، دیااارە هەر 

اوە جاگە لە خااوەنی کەسێکیش کارزان و کاربەجێیی پێ درابێ ئەوە خێ وبێ ی زۆری پێ در 

 هەست و بی  کەپ پەند وەرناک ێ )کونکە نایزانێ و ساڵی نییە(

 دەعوەتی حەکیامنە

 :266ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

پێش هەموو شتێک پێویستە بزاندرێ )حکمة( مانای چییە و چییە دەدرێ بە ئینسـان چـاتر 

زانەکـان بە نێـوی )مقاتـل( کە مانـای )حکمـة( دە یەکێک لە قورئانبێ لە ئەقڵ؟ نەقڵ کراوە لە 

 جۆر تەعبیر کراوە: رقورئاندا بە چوا

نـَزَل ی بەقەرە: 991. حیکمەت واتە ئاگاداری و ئیرشاد )وەعز( بە دەلیلی ئـایەتی 1
َ
َوَمـا أ

ارڕوڕ بۆتا  )وڕک قورئاا  باێ( ئەوڕش کە ناردوویەتە خو  م بِهِ كَمِة یَِعُظ كَواْلِ  ِكتَابِمَن الْ  َعلَيُْكمْ 

 و بۆ دەکا. واتە مەوعیزەی قورئان کە بە مانە ئامۆژگاری ا  بۆ دڕکات.

نـَزَل اّللُّ َعلَيْـنیسائدا حیکمەت بە مانای وەعز و ئیرشـادە:  119هەروەها دە ئایەتی 
َ
 كَوأ

  خودا قورئا  و کاربەجێیی پێ بەخشیوی. َمةَ كَواْلِ  ِكتَابالْ 

حیکمەت هاتووە بە مانـای وەعـز و  03عیمرانیشدا ئایەتی دە سووڕەی ئالی اارە هەرو دووب

رێاری ک ێا  و کااربەجێیی و تەورات و  َمـَة َوالَّـْوَراَة َواسِنجِنيـَل كَواْلِ  ِكتَابَوُيَعلُِمُه الْ ئیرشاد: 

  ئینجیی دڕکات.

ە ئەوەیە کە . دووهەم جۆر لەو چوار جۆرانەی کە لە لەفـزی حـیکمەت تەعبیـر دراوەتەو 9

ی سووڕەی مەریەمدا ئیشاڕەی 19حیکمەت بە مانای )فەهم و زانست( هاتووە، وەک دە ئایەتی 
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ة  َوآتَيْنَـاُه اْلُ  ِكتَابیَا ََيََْي ُخِذ الْ وەال کراوە:  ئەی یەحیاا! ئەئەو ک ێابە بەوپەڕی  َم َصـِبيااكـبُِقوَّ

  مەیی و تێگەیشنت و کاربەجێیام  پێ بەخشی.توندی و گرنگییەوڕ بگرڕ، ەەر لە کاتی منداڵیشدا کارا

لوقامنیشدا لەفزی حیکمەت بە مانـای )عـیلم و زانسـت( هـاتووە:  19و هەروا دە ئایەتی 

 ِِن اْش كَولََقْد آتَيْنَا لُْقَماَن اْل
َ
ِ َوَمن يَْش كَمَة أ َما يَْش كْر ّلِلَّ َ َغـِِنل كَوَمن  ُر َِلَْفِسهِ كْر فَإِنَّ  َفَر فَـإِنَّ اّللَّ

يٌد  بەڕاس ی کارزانیام  دایە لوقام  کە شوکرانەبژێری خودا بە، ەەرکەسیش شوکرانەبژێر بێ، ئەوڕ باۆ  َْحِ

  کراوڕ.نیاز و سماسخۆیەتی، ەەرکەسیش سمڵە و ناشکور بێ، خودا بێ

ی سووڕەی ئەنعامدا دووبارە لەفزی حیکمەت بە مانای عیلم و فەهم 33و هەروا دە ئایەتی 

ولَ هاتووە: 
ُ
یَن آتَيْنَاُهُم الْ  ـ َِك أ ِ ةَ كـَواْلُ  ِكتَـاباَّلَّ ئاائەوانە ئەو کەساانە  کە ک ێا  و  َم َواَلُّبُـوَّ

  کارجوانی و کاربەجێی و پێغەمبەرایەتیام  خەاڵت کرد .

. سیهەمین جێ لەو چوار جێگایانەی کە تەعبیر لە لەفزی حـیکمەت دراوەتەوە ئەدێـرەدا 9

َفَقْد آتَيْنَآ ی نیساءدا: 10ت( تەعبیر کراوەتەوە وەک دە ئایەتی ئەوجار حیکمەت بە مانای )نبوە
لْـكَواْلِ  ِكتَابآَل إِبَْراِهيَم الْ  گوماا  ئاێمە ک ێا  و پێغەمبەرایەتای و بێ  َعِظيًمـااكَمَة َوآتَيْنَـاُهم مُّ

  دڕس ەاڵتێکی گەورڕما  بە تۆرڕمەی ئیرباەی  بەخشی.

وََشَدْدنَا یکمەت بە مانای نبوەت تەعبیر کراوە: ی سووڕەی )ص( ح91و هەروا دە ئایەتی 
وقۆڵ کارد، و کاارجوانی و ڕڕوایەکەشاام  باۆ قاای رەرما  َمـَة َوفَْصـَل اْخَِلـاِب كُه َوآتَيْنَـاُه اْلِ كُملْ 

   بەجێیی و قسە ڕڕوانی و چارڕکردنی کێشەما  پێ بەخشی.جێ

دا بە مانـای نبـوەت هـاتووە: ی بەقەرە911و هەروا دووبارە لەفـزی حـیکمەت دە ئـایەتی 

 َْمةَ كَواْلِ  كَوَقتََل َداوُُد َجالُوَت َوآتَاُه اّللُّ الُْمل  داوود دڕوێادا جاالووتی کوشات خاوداش پاشاایەتی و

   کاربەجێیی پێ دا.

. چوارەمین جێ لەو چوار جۆرانەی کە بۆ تەعبیر دانەوە لە لەفـزی حـیکمەت ئەوەیە کە 0

قورئـان دراوەتەوە بەو هـۆیە کە قورئـان چـاوەی ڕاز و ڕەمـز و  تەعبیر لە لەفـزی حـیکمەت بە

َمـِة َوالَْموِْعَظـِة كبِاْلِ  كاْدُع إِِل َسـِبيِل َرِبـدا هـاتووە: ی نەحـل191ارە وەک دە ئـایەتی سـر ئە
  بانگەشە بکە بۆ ڕێبازی خودات بە لێزانی و کاربەجێیی و پەند و ئامۆژگاری جوا . اْلََسنَةِ 

ــەراپای ئە ــوون س ــتیش ب ــیکمەت درانەوە و ڕاس ــزی ح ــانەی کە لە لەف ــا و تەعبیرات و مان

دەگەڕێتەوە بۆ الی زانست و تێگەیشنت بە شەرتێ زانست دەکار کرێ، کەوابێ دەبێ بکـوترێ: 

ئەی بێ دەستاڵت لە زانیاریدا! چۆناوچۆن داوای دەسـتەڵتداری دنیـا دەکەی؟ و چۆنـاوچۆن 
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ــالەم دە ــەرداری ع ــتیارانەداوای خەالفەت و س ــڕوانە ورد و هەس ــایەتی  کەی؟ دە ب ی 31لە ئ

اء جــا پاشــان وەرە ســەیری یــاغیگەری ئینســانی بەو کەمە زانستەشــی داوای ســـر ســووڕەی ئی

لُونَ خودایەتیش دەکا پێغەمبەرایەتی و خەالفەتەشی تێپەڕاندووە: 
َ
وُح  كَويَْسأ وِح قُـِل الـرُّ َعِن الرُّ

وتِيتُم 
ُ
ْمِر َرِِّب َوَما أ

َ
لە ڕوح پرسایارت لاێ دڕکە ، بڵاێ: ڕوح لە نهێنییەکاانی  ِمن الِْعلِْم إَِلَّ قَِلـيلً ِمْن أ

خودایە )واتە لە جوغزی زانس ی بە دڕرڕ( چونکە خودا زانست و زانیاارییەکی کەم نەباێ نەیاداوڕتە ئێاوڕ 

  )واتە ئێوڕی ئینسا (

بە هەرچی دە ناویدایە  نیشبۆ وەی دەبێ ئەقڵ واق مبێنێ کە دنیا بە هەرچی تێدایە و ئاسام

پێ دێ دەگەنە ئاخرین قۆناغیان کە فەنایە، ئەمـام عـیلم و زانسـتی بـێ سـەر و بـن کە  ئاخری

هەرگیز دوایی پێ نایە عیلمی و زانستی خودایە. وێستا ئینسان بەو کەمە زانستەی غروورانە سەر 

 دەپێچێ و الیدەدا لە فەرمانی ئەو خاوەن عیلمە بێ سەر و بنە.

هاتە گۆڕێ و خوداش فەرمووی لە ڕاست ڕوح مەیەن و مەدوێن، چـونکە بەو  باسی ڕوح

تۆزە زانستەی دراوتانەتێ ناتوانن و نـاگەن بەوەی لە ڕوح بـدوێن، ئەمـام ئەمـن بە دڵـی بـزۆزم 

وکوتی نەوێستام و نەوێرام بە گازەگازێکەوە بە دەورەی ڕوحدا خولی دا و هەڵسووڕا تـا بە شـل

 ناگەم. ئەوەش زەمزەمەی ڕوح و ئەوەش ئێوە:کرد کە بەڵێ تێی کەوت بە الدا و ئیقراری

 ڕۆح زەماەمەی

ــــێ ــــاڵۆزم دەڵ ــــی ه ــــاڵ و ئەقڵ ــــر و خەی  ڕۆژ و شــــەو فک

 ڕاز و ڕەمـــزی هـــات و چـــوونم بـــۆ دەبـــێ کەس پـــێم نەڵـــێ

 پـــێم دەڵـــێن هـــاتووی لە کـــوێڕا ڕووت دەوێـــیە یەکســـەرە

ــــنە و بەرە ــــەیری ڕازی ئەو بێ ــــووڕ لە س ــــێ س ــــەر دەمێن  س

 نــــم ڕوح لە دنیــــای عــــالەمی خــــاکی نیــــیەخــــۆ دەزا

ـــــا دەو الشـــــەیی خـــــاکینییە ـــــۆ دەم ـــــێم تەلەســـــمە ب  ل

ـــــی ژووری قەفەس ـــــاڵێ وەک مەل ـــــزەمەی ڕوحە و دەن  زەم

 تــــاکوو دێ دەفــــڕێتەوە کــــۆگەی هەوەڵ کــــۆگەی نەفەس

ــــاڵە ئەو ڕۆژەی بەرەو خــــۆی دێــــتەوە ــــەیرە بــــۆ الی ت  س

 نــــــابەڵەد نــــــازانێ لەو بــــــادانەوە هــــــۆی دێــــــتەوە

 ان لە ڕاوی ئەو مەلە کەوتـــــــــــــوو ڕاوزۆر لە زانایـــــــــــــ

ـــــاو و الو ـــــۆ مەی خ ـــــنت دوورە ب ـــــتوون تێگەیش  تێگەیش
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 ئەی عەجەب لەو ڕاز و ڕەمــــزی ئەقــــڵ و عــــیلم و بیــــربەزێن

 تەزێـــنچـــوونە میـــوانی خـــودا چەن ســـەختە گیـــان و دڵ

ـــــتەوە؟ ـــــێ کەڕەم دەکێش ـــــامن ب ـــــوانی کەری ـــــێ لە می  ک

 دڵ لە خــــۆراکی بەهەشــــتی بێــــز دەکــــا و دەکشــــێتەوە؟

 بەخشــی بە ئینســان خــوا لە ســەر وەی شــاهیدە کەم هەســتی

ـــــــازی دا؟! ـــــــا ب ـــــــازی ناگ ـــــــا ب  لەو دەراوە دوورە زان

 پــــێم دەڵــــێن ڕازی فڕینــــی ئەو مەلــــی مــــاهیر و ژیــــر

 بــۆ لەشـــی خـــاکی ڕەشـــی تاریــک و بـــۆگەن چەشـــنی قیـــر

ـــــــی بێ ـــــــوەیەئاشـــــــنا و ناســـــــینی زات ـــــــازی پێ  نی

 بــــــێ نیــــــازە ئەو لە هەرچێکــــــی نیــــــازی لێــــــوەیە

 نیـــــازە ئەو نیـــــازی کەس نیـــــیە لـــــێم یەقیـــــنە بـــــێ

ــــــیە ــــــازی لەو نی ــــــێ نی ــــــازە ب ــــــازە بەو نی  چــــــی نی

ــــرێ؟ ــــەر گ ــــەنگەرەیڕا س ــــینی ئەو لەو س  زۆر عەجەب ناس

ــرێ ــێ هەڵک ــەمعی وی ل ــێ، ش ــۆڵ ب ــاک و خ ــەنگەرێکی خ  س

ـــێ؟ ـــۆن دەب ـــێ چ ـــۆ نەناس ـــۆ خ ـــا، خ ـــۆتە ڕەببەن  ڕوح لە خ

ـــێ؟ ـــێ جـــا چـــۆن دەب ـــۆ دەناســـێ، وا نەب ـــڵە ت  ڕوحـــی ئەق

 ازانێ لە کــــــێ داوا دەکەی؟ئەقــــــڵە ســــــەرگەردانە نــــــ

ــــــێ چــــــی لەوی داوا دەکەی؟ ــــــاکوو بتناســــــێ و بزان  ت

 گەر لە ڕوحە، ڕوح لە خـــۆتە، خـــۆت لە خـــۆت داوا دەکەی؟

ــی لەوی داوا دەکەی؟ ــتە چ ــعوور و هەس ــێ، ش ــاکی ب  گەر لە خ

 وێـــــــدەچێ داوا لە ئەقڵـــــــی بـــــــێ، لە نەزمـــــــێ النەدا

 نــــــووری ئەقــــــڵە گەر شــــــەبەق دا دڵ لە بەزمــــــێ الدەدا

ــــــڵە د ــــــتئەق ــــــی بەس ــــــێتەوە ڕۆژی ئەزەل پەیامن  ەتناس

 تۆی موڕەببی و ڕوونـکەری بـۆ تیشـکی ئەقـڵ و نـووری هەسـت

 چــاوی چـــاوەی نـــووری ئەقڵـــی ئەی ترووســـکەی چـــاوەکەم

 ئەقـــــڵ و نـــــوور بـــــارانی کە ئەقڵـــــم ببیـــــنم چـــــاوەکەم

ــــڕ لە ئە ـــــر پ ــــومەرس ــــزە ئەی ع ــــوڕە ئەو ڕاز و ڕەم  ار و س

 ەرگێــــــژە لەو گێــــــژاوەیە گێــــــژان دەدا ســــــەد بــــــاهون
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 حیکمەت

بەڵێ حـیکمەت واتە کـاری دروسـت و جـوان و شـایان دە جێـی خۆیـدا و بە ئەنـدازەی 

ئەخالقی خودا( تََخل ق به توانایی. بۆ پشت ڕاست کردنەوەی ئەو قسەیە کە حیکمەت بە واتەی )

 لی(تََخل ق ِبأخالِق اللِه تعـاواتە ڕەوشت بە ڕەوشتی خودا، دەڕوانینە ئەو فەرموودەی پێغەمبەر: )

وکەوت دەگەڵ جامعە وەک خودا بن: عەفو، بەزە، بەخشین، واتە دە بەرخورد و ڕەفتار و هەڵس

 سەخاوەت، سەبر ...

 لە سەر ئەو ئەساسە کەماڵی ئینسان دەکەوێتە دوو شت واتە لە دوو شت پێک دێ: 

 درۆ. خوداناسی بەڕاستی واتە ئیتاعە بە تەواوی و بەڕاستی، نە بە 9

 تی. عەمەل بە دروس3

ْْ ِِل جا دەتوانم ب ێم ئەدێرەدایە هـۆی ئەوەی کە حەزرەتـی ئیرباهـیم فەرمـووی:  رَِب َهـ
اِلَِّي كُح  ْلِْقِِن بِالصَّ

َ
ئەی پەروڕردگاارم! رێاری کااربەجێیی و کاارزانین  کە، مبابەرڕ  (13)شع:اء:  ًما َوأ

   ڕیزی چاکەکارانەوڕ.

ن کە بەرهەمی هەر چواریان عیلم و پاش ئەوەی کە لە چوار ماناکانی حیکمەت حاڵی کرای

زانست دەگـرێتەوە، کەوایە بە پێویسـت دەزانـدرێ سـووکەئاوڕێک وەالی عـیلم واتە زانسـت 

 وەدرێ:

 َمـةَ كَوَمـن يُـْؤَت الْحِ عیلم: خاوەنی تەفسیری کەششاف فەرموویەتی مانای ئەو ئـایەتە 

زەروور بێ، و ئەو زانستەش بۆ  واتە هەرکەس خودا عیلم و زانستی دایە. دیارە دەبێ ئەو زانستە

غەیرە ئینسانیش دەس دەدا. وەکوو حەیوانات و دێوانە و منداڵ و ... دەشـبێ بچیـنە سـەر ئەو 

 باوەڕەش کە کردەی ئینسان واتە فیعل، بەندە مەخلووقی خودایە، واتە لە الیەن خوداوەیە.

 جورجانی و عیلم و زانست

ە، واتە دوو بەشە: قەدیم و پەیدا بـوو واتە جورجانی فەرموویەتی عیلم و زانست دوو جۆر 

هاوتـا، دیـارە )حادث(. عیلمی قەدیم بریتییە لە عیلمێک ڕاوەسـتاو بە زاتـی پـاکی خـودای بێ

زانستی خودا وەک بەندەکانی خودا ناچێ پەیدا بـوو لە نەبـووڕا، زانسـتی خـودا دەگەڵ زاتـی 

، خاوەنی هەوەڵ و ئـاخرە، وەک سـێ خودایە، بێ هەوەڵە و بێ دواییە، ئەمام زانستی پەیدابوو

 بەش بێ وایە: بەدیهی، زەرووری، ئیستداللی.

. عیلمی بەدیهی: زانستی بەدیهی زانستێکە ئینسان بۆ دەکار کردنی نیـازی بە بەرکـوت و 9
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پێشواز هەیە، وەک ئینسان زانستی بەسەر نەفسی خۆیـدا بـێ. واتە ئاشـکرایە و دەلیلـی نـاوێ 

وەیا وەک زانست لە سـەر ئەوەی: یەک چکـۆڵەترە لە دوو و سـێ و ئینسانی بۆ ناسینی خۆی، 

 چوار ... ئەو چەشنە زانستە پێی دەکوترێ عیلمی بەدیهی: زانستی ئاشکرا.

. عیلمی زەرووری: زانستی زەرووریه زانستێکە کە هیچ نیازی بە پێشواز نییە، وەک ئەو 3

سابت دەبێ. پێنج دەزگاکان: چـاو، ە دی و نشتیانەی لەش دێسـر زانستانەی کە بەو پێنج دەزگا 

گوێ، زمان، لووت، پێستی لەش. دی ، بیس ، شیرنی و تاڵی بـوون، زبـر و نەرم. زانسـت بە 

سەر ئەوانەدا بەو پێنج دەزگایە هیچ نیازێک ناخوازرێ بۆ زانستەکە، زمان بێ وەی تەعلیم بدرێ 

 شەکر و خوێ لێک دەکاتەوە.

ازی هەیە بە پێشـواز، وەک ئەوەی بـتەوێ بزانـی ئەو . زانستی ئیسـتداللی: زانسـتێکە نیـ2

وپێکە جوانە. یا بتەوێ بزانی و سابتی کائیناتە بێ ڕانەر و بێ دانەر نەهاتۆتە دی، بەو نەزمە ڕێک

 کەی کە هەچی هاتووە و پەیدا بووە، دەشبێ بڕوا و نەمێنێ.
 

بە تەواوی حاڵی بووین،  تا ئێرە بە هۆی ئایەتەکانی بابەتی نەفەقە باسی دارایی بەخت کردن

و ئەوەشامن زانی بەخت کردنی ماڵ و سامان   دە ڕێگای خودادا بـێ   دە ڕێگـای شـەیتاندا 

بێ، بێ پاداش و تۆڵە نابن، چاک و پاک بە چاک و پاک، ناچاک و ناپاک بە ناچـاک و ناپـاک. 

ەوە و ئەو واتە مست بە مست وڵمی دەدرێتەوە، ئەمام ما  بە حەوسەت ماچیه پاداش دەدرێت

گومان لە الیەن خوداوە دەدرێتەوە. وەعدەش درایە خاوەن باوەڕان، پاداشی ڕۆژی ئاخرەتیان بێ

 ی بەقەرە:370بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 271ئایەتی 

لَُمُه وَ ( 173) ٍر فَإِنَّ اهّللَّ َيعم تُم ِمن نَّذم وم نََذرم
َ
َفَقٍة أ ُتم ِمن نَّ نَفقم

َ
نَصارٍ َوَما أ

َ
الِِمَي ِمنم أ  َما لِلظَّ

هەر ماڵێکتان بەخشیبێت یا خود هەر نەزرێکتاان ک دبێات هایچ کوماانی تێادا نیایە کە خاودا 

 دەیزانێت، ستەمکارانیش هیچ یارمەتیدەرێکیان نییە.

 بێ چەرمەسەرە زاڵم قوتاری نابێ

 :234ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

ە خودا دەماندوێنێ و تێامنـدەگەیێنێ لە بـارەی ئەو مـاڵنەی دەیانبەخشـین بە خێـر بە دیار 

عالەمێ. دەفەرموێ: ئەو سامانەی خەرجی دەکەن یا دە چاکەدا یا دە خراپەدا، بە ئاشکرایی یا بە 

نهێنی، بە چاک و پاکی یا بە خراپی و بە ناپاکی، منەت و ئازاری لەسەر بکرێ یا نەکـرێ، و یـا 
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ەزرانەی لە خۆی دەگرن، خـودا بە هەموویـان ئاگـادارە و دەزانـێ، پاداشیشـیان دەداتەوە. ئەو ن

 چاک بە چاک، ناچاک بە ناچاک. 

دێرەدا لە بابەت نەزرەوە دوو جۆرە نەزەر دێـتە ڕوو: یەکیـان دەبـێ بچێـتە سـەر و ئەنجـام 

ران، ئەوە دەبێ کاتێ بدرێ، وەک ئەوە کە بڵێی: خودا لەو بەڵیەم بپارێزێ ئەوەندەی بدەمە هەژا

ڕزگار بووی، دەبێ نەزرەکە بدەی، دەنا قەرزدار دەبی. ئەوی دی ئەگەر بکوترێ: ئەگەر هـاتوو 

ئاشت دەگەڵ فاڵن کەس ئاشت بوومەوە و دواندم نەزر بێ لە سەرم ئەو خێرە بکەم. ئەوە دەبێ 

خێـرەکە تـووە واتە بیشکێنە قسەکەت و ئاشت بەوە. لە بات خێرە نەزرەکەی لە خـۆت گر  بیەوە

 .بکە

دێرەدا کە خودا ئیشاڕە وەالی ئەوەی دەکا دەفەرموێ چاک وایە خێر و حەسەنات و ئینفاق 

ُمـواْ اْخَِبيـَث لە چاترین و پاکرتین شتدا بێ، دێیـنەوە یـادی ئەوەی کە فەرمـووی:  و  َوََل َتيَمَّ

يَْلاُن یَِعُد هەروا کە فەرمـووی:  ەکەویـنە بیـری زۆر لەو شـتانەی و هەروا کە د ُم الَْفْقَر كالشَّ

کردنەوەی چاکەکامنـان وەکـوو مـنەت و ئـازار و بەرەنگارن دەبـن دەو ڕێگـایەدا بـۆ پـووچەڵ

 خۆهەڵکێشان و ڕیاکاری.

واتە خودا ئاگـاداری نەفەقە و نەزرەکانتـان هەیە و دەزانـێ. ئەدەو  فَإِنَّ اّللَّ َيْعلَُمهُ ئایەتی 

ورەی تێــدایە بــۆ وانەی نەفەقە و نەزرەکەیــان بە چــاک و ئاگــاداریەی خــودادا مزگێنــی زۆر گە

ئیخالسەوە دەکەن دوور لە منەت و ئەزیەت و هەڕەشەی گەورەشـی لـێ هەسـت دەکـرێ بـۆ 

و هەڕەشـانە وانەی نەفەقە و نەزریان بە منەت و ئازارەوە دەکەن. بەو دەلیالنەڕا ئەو مزگێنی و ئە

و نیەتــی خێرکەرانــی نەزر و نەفەقە لە  ئاگــادارە بە ســەر دەروون هەســت پــێ دەکــرێن: خــودا

ئیخالس و عەبدایەتیەکان ئاگادارە، جا لە ڕووی نیەت و ئیخالسیان پاداشیان دەداتەوە. بڕوانە و 

 سەیری ئەو دوو ئایەتە پیرۆزانە بکە:

َما َيتََقبَُّل اّللُّ ِمَن الُْمتَِّقـَّي ( 37)مائدە  ترساا  ئەعاامل خاودا رەرماووی تەنیاا ەەر لە خودا . قَاَل إِنَّ

 وڕردڕگرێ.

ا یََرهُ ( 7)زلزلە  ة  َخرْيً ة  َش ( 8) َفَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ا یََرهُ ـَوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ەەرکەس مسقاڵە . را

 زڕڕڕڕیەکی خێر کردبێ پاداشی دڕبینێ، ەەرکەس مسقاڵە زڕڕڕڕیەکی شەڕ ەەبێ سزاکەی دڕبینێ.

ەوەمان پێ دەڵێن نابێ بە هیوای دەوا و دەرمـانی تەبیبـان دەس دە ئەو دوو ئایەتە پیرۆزانە ئ

کونی مار و دووپشکان ڕاکەی و یا ژەهرێ وەخـۆی و دەبـێ بـاش بزانـی چـت چانـدبێ ئەوە 
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ئێـر و ئەوێ، تەنیـا ئەوەی  دەدروویەوە، نۆکت چاندبێ کزن نادروویەوە. نەچن خۆ فریو دەن بە

 عەمەلە، عەمەل، عەمەل بە ئیخالسەوە.دە هاوارت بێ و دەردت چارەکا،  دەتوانێ

نَصـار  ئایەتی 
َ
الِِمَّي ِمـْن أ . ئەو ئـایەتە نیایە خااوڕ  زوڵا  ەایر یارمەتیادڕرێکیواتە  َوَما لِلظَّ

ئەوەمان پێ دەڵێ: کەوش و پێاڵوت لە القی عالەم داماڵیوە و بە پێی خواسـیت وەنـاو دڕووان 

بە سەر فەڕشی مەخمەرتدا بەرن ڕۆژی خۆی  خستووە و یا لێت دزیوە، چاوەڕوانی ئەوەی مەبە

گومان ئەتۆ بە زاڵم و تەجاوەزکار نـاوت سـەبت کـراوە دە دەفـتەری بە وەسیلەی شافعێک، بێ

لەوحدا. هەر بە ستەمکاریشت بانگ دەکەن هەر بە تەجاوەزکاریشت دادگایی دەکەن. زوڵمیش 

ی دەکەی. زوڵـم لە خـۆت دوو بەشە یا لە ئەقڵ و ویژدانی خـۆتی دەکەی، یـا لە غەیـری خـۆت

خەیانەت بە ئەمانەتی خودایە، دەبێ سزایان بچێژی، زوڵم لە غەیر خەیانت بە خودا و بە غەیری 

خودا و بە خـۆتە، ئەگەر خـودا ئـی خۆیشـی ببەخشـێ، ئـی غەیـری خـۆی بـێ چەرمەسـەرە 

 نابەخشێ. 

 خۆری عالەمێ! وەڵم دەوە!دە تەجاوەزکار و ماف

ەکـانی مەڕبـووت بە خێـر و چاکەکـاری حـاڵی بـووین لەوەی کە تا ئێرە بە وەسیلەی ئایەت

خودای تەعاال ئەو خێرانە چۆن بکەین بە هەر نیەتێک بە هەر کەسێک دەزانێ و ئاگـادارە بە دڵ 

 و دەروون و نیەت. 

ئەوجار دڵ خوازیاری ئەوەیە بزانێ ئەو خێرانە یا هەر خێر و چاکەیەک کە ئینسان بـیهەوێ 

ا و خەڵک پێ بزانێ یا بە نهێنی بیکـا و هەر خـودا پـێ بزانـێ!؟ پێشـەکی بیکا بە ئاشکرایی بیک

ئینسان دەبێ ئەوە بزانێ پاداشی چاکەکاری و سزای خراپەکاری هەر بە خودا دەدرێـتەوە و هەر 

ئەویش ئەو ڕۆژە دێنێتە ڕوو کە ئەو حیساباتانەی تێدا بەجـێ دێنـدرێت، کەوایە هەر ئەو بـوو بە 

زانینی خەڵک بە خێر کردن چ بەهرەیەکی لـێ و شەڕاندا، کەوایە پێ مەبەست و مەتڵەب دە خێر

 وەردەگیرێ؟

 ی بەقەرە دەوێدا حاڵی دەبین:931جا بۆ ئەو مەتڵەبە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 271ئایەتی 

(271 ) ٌ تُوَها المُفَقـرَاء َفُهـَو َخـريم ا ِِهَ َوإِن َُّتمُفوَها َوتُؤم ِْ فَنِِعمَّ َدقَا ِفـُر كمم َويُ كـلُ  إِن ُتبمُدوام الصَّ
َملُوَن َخبرِيٌ كم ِمن َسيَِئاتِ كَعن  مم وَاهّلُل بَِما َتعم

شاارنەوە )واتە بە ئەکەر بەخششەکانتان ئاشک ا کەن ئەوە کارێکی کاک و پاکە، ئەکەر بیشی

و دەشاواتەوە. خاوداش نهێنی بیدەنە فەەی  و هەژاران( ئەوا کات ە بۆتان و هەندێ لە تاوانەکاان
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 لەوەی دەیکەن. ئاکادارە

 سەدەقەی بە ئاشکرا و بە نهێتی

 :231ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

زانــان، ســەدەقە ئــاوا ناســێندراوە بە لە سـەر ئەساســی نەزەری زانایــانی ئــایینی و حەدیس

خێـری  پرسـیار کـراوە کە سـەدەقە بە ئاشـکرایی عالەمی ئیسالم: گۆیا لە حەزرەتی ڕەسووڵ

بۆ وڵمەکەی چاوەڕوانی ئەمر و فەرمـانی خـودا بـووە  زیاترە یا بە نهێنی؟ حەزرەتی ڕەسوول

ی بۆ ڕەوانە کـردووە. ئەوجـار دەبـێ ئەوە بـزانین سـەدەقە 931لەو بارەوە، خوداش ئەو ئایەتی 

ی تەوبەدا 119عامە، بۆ فەڕزیش دەبێ و بۆ سـوننەتیش دەبـێ. خـودای تەعـاال کە دە ئـایەتی 

ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَلِهُرُهْم َوتَُز رموێ: دەفە
َ
واتە ئەی پێغەمبەر لە مااڵ و دارایای وا   يِهم بَِهاكُخْذ ِمْن أ

و هەروا دووبارە خودای تەعاال  سەدڕقە و خێر وڕرگرڕ تاکوو بە ەۆی ئەوڕوڕ پاک و خاوێنیا  بکەیەوڕ.

ی 41نەچێ دە ئـایەتی یـان تێـکبۆوەی ڕوون بێتەوە بۆ موسـوڵامنان سـەدەقە بـدەنە کـێ و لێ

َدقَاُت لِلُْفَقَراء َوالَْمَساسووڕەی تەوبەدا فەرمـوویەتی:  َما الصَّ لََّفـِة كإِنَّ َْ ِّي َوالَْعاِمِلَّي َعلَيَْهـا َوالُْم
ِبيِل فَِريَضًة ِمَن اّلِل  : واتە يمٌ كَواّللُّ َعِليٌم َح قُلُوُبُهْم َوِي الِرقَاِب َوالَْغاِرِمَّي َوِي َسِبيِل اّلِل َوابِْن السَّ

کاراوا  و . دڵنەوایی4. کاۆکەرڕوڕی زڕکاات و 3. نەدارا  و 6. ەەژارا  و 7گوما  سەدڕقات تەنیاا باۆ بێ

. باۆ ئەو ڕێگاا و جێگایاانەش کە کااری 1. باۆ قەرزدارڕکاا  و 2. بۆ کڕینەوڕی دیە و 9، «تازڕ موسوڵام »

بوارانەش پارڕیا  لێ بڕاوڕ واج  و پێویسا ێکە لە الیە  خاوداوڕ، . بۆ ئەو ڕێ8خودایا  تێدا بەڕێوڕ دڕچێ، 

  خوداش زانا و کاربەجێیە.

نیشان کردنی ئەو هەشت نەوعانە بۆیەیە لە الیەن خـوداوە کە ئینسـان دیاری کردن و دەس

بەهانەی ئەوەی نەمێنێ و بڵێ جا خۆ نازانم ئـاوڕ وەسـەر کـێ وەدەم بـۆ خێـر و حەسـەنات و 

دان. واتە دانەدانەی ئەوانەی کە خودا دیـاری کـردوون لە نزیکـی ئەم و ات پێسەدەقات و زەک

خاوەن ماڵ و سامانێک خودا هەڵیاندەخات. تا دووبارە ئینسان نەڵـێ جـا خـۆ پێیـان نـازانم لە 

 کوێ هەن ئەوانە.

چ  ێبـ، مەبەستی خودا دەئەوڕ کە بە شێوڕی نهێنی بێ بۆ خۆتا  چاترڕ مْ كَفُهَو َخرْيٌ لُّ ئایەتی 

الِّسِّ  أفَضُل ِمـَن چی فەرمووە لەو بارەوە؟ دەفەرموێ: ) بێ دەوەیدا؟ جارێ با بزانین پێغەمبەر

واتە باری نهێنیەکەی بەرزترە لە باری ئاشکراکردنی. دەبێ دەلیلی نهێنیەکەی کە چـاترە ( الَعالنیةِ 

 چۆن وەدۆزرێ؟
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 دەبێ ب ێین:

 ن و ناوداری و خۆهەڵکێشان.. نهێنیەکەی دوورترە لە ڕیاکاری و خۆ نواند9

. دوور خستنەوەی خێروەرگرەکە لە هەست کردنی فەقیری و منەت کێشـان لەو کەسـەی 3

دەیداتێ، هەر بۆیە کوتراوە پیاوانی خودا دە شەوی تاریکدا ماڵ و سـامان دەخەنە نـاو دەسـتی 

 ێن لە بەر ئەوانەی کوتران.سـرموستەحەققان تاکوو نەنا

امەتی فەقیر بە خۆدا نەشکێتەوە. زۆر شتی دیه هەیە ئەگەر لە . تاکوو شەخسیەت و کەڕ 2

 عەبدی زار بە هاوار و لە عەبدی بەحەیا بڕواندرێ.

 بە کوردی و بە کورتی: قازانجی خێری بە نهێنی پێنجن: سێ بۆ دینی، دووش دنیایی.

 سێ دینیەکان: 

 . دووری لە ڕیا و خۆهەڵکێشان 9

 ەر هەژاراندا. دووری لە شۆرەت و خۆنواندن بە س3

 شتی نەفس خۆڕانانەسـر  و هەوا چونکە ربیک. دووری لە 2

 دنیاییەکان ئەو دووانەن:

 . ئەوەی زەکات و حەسەنات وەردەگرێ هەستی نزمی دە کەسایەتیدا دەکا.9

درێژکەران بۆ ماڵی عـالەم، چـونکە دزان و دەس. خێری نهێنی بەرگری دەکا لە ماڵ3

 هەیە ڕێگەی بۆ وەدۆزن بۆ دزینی.دز و حیز دەگەڕێن لە کوێ ماڵ 

 کێ چاتری بۆ دەچێ سساسی هەستی دەکەم.
 

دڵ و ویژدان دەڵێن بەو هۆیەی کە خودای تەعاال ڕاستەوخۆ بۆخـۆی بـۆ بێـنەوا و نەدار و 

هەژاران داوای یارمەتی و کۆمەگیان بۆ دەکا و پاداشی ئەوانەی کە بە دەنگی خـوداوە دێـن لەو 

اتەوە، ئەو کارە بۆ لەسەر ڕامان دەبێ و بـۆ هەڵسـەنگاندن دەبـێ، چـۆن بارەوە چەن بارتەقا دەد

خودا بۆخۆی زۆردارترە و بەخشندەترە و بەبەزەترە بۆ خۆی ڕاستەوخۆ نایانداتێ کە بۆ دڵـی ئەو 

هەژارانە و کەسایەتییان زۆر بێ منەتانەترە و ئاسوودە و ڕاحەترتە؟ دەچـێ بە عەبـدەکانێ دەڵـێ 

 ی نەیدەن! جێی ئێرە دەبێ بە کێ بکوترێ بۆ وایە؟ئەوانیه هەی بیدەن، هە

ئەدەبیه بـکەن، بۆ وڵمەکەی و واش نـاکەن خـۆ تووشـی بـێ ئەق  و شعوور ڕادەچەنن

دەڵێن نیزامی یاسای خودا لە مەڕ حاوانەوە و دابین کردنی ئینسـانی پـێکەوە ئـاوا دەکەوێ: بـۆ 

رێکەوە. دارا بە ماڵ و سـامان ئـاوڕ وەحدەت و هاودەنگی نیازیان بە یەکرت بێ هەر یەکەی لە با
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داتەوە سەر هەژار و هەژار بە دوعا و ئیتاعە و خزمەتگوزاری ئاوڕ داتەوە سەر دارا. لەو ئاوڕ وە 

و هێرشی ڕۆژگـار زەفەری دڵی لە نێوانیاندا دێتە دی. تۆفان ەیان یەکەتی و یەکو سەر یەک دانە

بڕێ. خوداش دە سۆنگەی هاوکاری کردنیان و بێر و بەوێدا ڕاماڵیان دا و لێکیان هەڵ پێ ناشکێن

دڵییان هەم لە دنیادا پاداشیان دەداتەوە هەم لە قیامەتدا. جا ئەدێـرەدایە ڕەحـم و میهرەبـانی یەک

انی هەر بە خـۆیەتی و سنڵتی خەزمەتی هەموو ئیو بە هەموو  خودا دەگەڵ ئینسان شەبەق دەدا

یـازە لە خزمەتـی هەمـوو کەس. ئەدێـرەدایە نبۆ خۆیەتی. هیچی بۆ خودا نییە چونکە خـودا بێ

ویژدان دەڵێ: کەسێک سەژدە بۆ ئەو خودای بەپەرۆش نەبا و نەیناسێ و ئیتاعەی نەکا، بۆ ئـاوڕ 

وەسەر دانەوە نابێ لە هیچ بارێکەوە. ئەمام لەوانەیە ئاینی ئیسالم ئەو نیەت و قەستەی ویژدانـی 

 بە دوور بگرێ لە ویژدانی خۆی. 

 ی بەقەرە کە قەزاوەتی ڕەواتر و دروسترتە:373دەچینە خزمەت ئایەتی  بۆ ئەو قەزاوەتە
 272ئایەتی 

ٍ فأَلنُفسِ  َولَـِكنَّ ُهَداُهمم  كلَّيمَس َعلَيم ( 171)
ِدي َمن يََشاء َوَما تُنِفُقوام ِمنم َخريم مم َوَمـا كاهّللَّ َيهم

ِه اهّلِل َوَما تُنِفُقوام ِمنم  ٌَّ إَِلم تُنِفُقوَن إاِلَّ ابمتَِغاء وَجم ٍ یَُو
لَُمونَ كَخريم نُتمم الَ ُتظم

َ
 مم وَأ

موسوڵامن ک دنی خەڵکی لە سەرت پێویست نەک اوە بەڵکوو خودا کەی ای لە هەر کەساێکبێت 

هیدایەتی دەدا و موسوڵامنی دەکا، ئەوەی دەیدەن لە کاکە و خێ ، باۆ خۆتاانەئ کاونکە تەنیاا بە 

ر مااد و ساامانێک دەدەن بە تێ وتەساەلی خات ی خاودا مااد و دارایای خۆتاان بەخشایوە، هە

 دەتاندەنەوە، ستەمیشتان لێ ناک ێ.

 چیرۆکی ئەسام کچی حەزرەتی ئەبووبەکر و پێغەمبەر و ڕووداوێک

 لە سەر دابەزینی ئەو ئایەتە پیرۆزە چەن نەزەر هەیە بەو شێوەیە:

ە زگـی ئەو ل بووبەکر کە ئەسامکچە گەورەی حەزرەتی ئە« ئەسام»دایکی « فەیلە». گۆیا 1

فەیلەیە هاتۆتە دنیاوە، ئەو فەیلەیە کچی سەعد کە لە کـوڕی عـامری کـوڕی لـوئی دەبـێ، ئەو 

فەیلەیە ژنی حەزرەتی ئەبووبەکر دەبێ، ئەسام و عەبدوڵاڵی لێ دەبـن. ئەوە پـێش موسـوڵامن 

بوونی حەزرەتی ئەبووبەکر دەبێ. کاتێ حەزرەتی ئەبووبەکر موسوڵامن دەبـێ دێـتە ئەو ڕۆژەی 

دا کۆچ بکا بۆ مەدینەی مبـارەک، ئەسـام کچـی ئەبـووبەکر لە خزمەت حەزرەتی ڕەسوول کە

دەڵێ: بابم دە کاتی کۆچ کردن بۆ مەدینە ئەو فەیـلە و دایکـی کە دەبێـتە نەنکـم هەردووکـان لە 

مەککە بەجێ دێڵێ چونکە کافر بوون نەدەکرا دەگەڵ خۆیـانی بەرێ، ئەو دووانە واتە دایکـم و 

نی بامبدا تێروتەسەل و ڕاحەت بوون، ئەمام لە پاش هیجرەتی بابم بۆ مەدینە، ئەو نەنکم دە زەما
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دوو دایکەم فەقیر دەبن، لە ئەسەری فەقیرییان دێنە مەدینە ماڵە من چونکە کچیان بووم، نزیکەی 

بیست شەوێک میوانی من بوون و تا توانیم خزمەتم کردن. تا ئەو ڕۆژەی هـاتنی خۆیـان بـاس 

ئەو مەبەستە هاتووین ئەتۆ دەبێ بە بابت بڵێی خەرجێکی بدا بە ئـێمە تـا ئـێمە لە  کرد کە لە بەر

مەککە بە چاولەدەستی لە نـاو قوڕەیشـیاندا نەمێنیـنەوە چـونکە لەوانەیە ئەگەر هەر ئـاوا بەبـێ 

خەرجی وەمێنین لەوانەیە ئەگەر ناحەزیش بێ پەنا بۆ قوڕەیشیان بەریـن لە برسـان. دە وەڵمـدا 

ەزرەتی ئەبووبەکر دە موقابیل داوای ئەو دوو دایکانەیدا کـوتی: مـۆڵەتێکم لـێ ئەسام کچی ح

و دەدەمەوە. ئەوانـیش کوتیـان ئەو مـۆڵەتە تـا کەنگـێ و چەنـد ڕۆژ دەخـایەنێ؟ بگرن جـواب

، چـونکە سـەرچاوەی دیـنامن قورئـان و ئەسامش کوتی تا دەچمە خزمەت بابم و پێغەمـبەر

اشە، زوو بچۆ الیان و جوابەکەن بۆ بێـنەوە. ئەوجـا ئەسـامئە پێغەمبەرە. ئەوانیش کوتیان دەی ب

و جەریانەکەی بـێ کەم و زیـاد بـۆ گێـڕاوە. پێغەمـبەر  هەستا دە پێشدا چۆ خزمەت پێغەمبەر

ڕاوەستا لە ڕێوە جوابی نەداوە، ئەسامئە دەڵێ دەو ساتەدا دیتم ڕوخسـاری پێغەمـبەری گـۆڕا و 

کرد وەحی بۆ نازڵ بووە، ئەمنیش هەروا بە داماوی  ڕەنگی سوور و سپی هەڵگەڕا هەستم بەوەی

ی بەقەرەی خوێندەوە. بە منی فەرمـوو خـودا 939سەری هەڵێنا و ئایەتی  پێغەمبەردامابووم. 

ئیجازەی پێ دای بڕۆ بە ئینفاق بیاندەیە هەچی لە تواناتدایە، ئەمنـیش بە دڵێکـی پـڕ لە خۆشـی 

بن ئی ئەو دوو دایکەم و ئی پێغەمبەریش هەموو هەستام هامتە خزمەت بابم و بۆ ویشم سەر لە 

بۆ بەیان کرد. بابم هەستم کرد کە زرۆی بەوەی پێ خۆش بـوو ئـایەت لەو بـارەوە دابەزیـوە لە 

 سۆنگەی ئەو جەریانەی دوو دایک و کچ.

 . نەزەری دووهەم:9

ر کە هەروا لە سەر دابەزینی ئەو ئـایەتە ئەو ڕیـوایەتەش هەیە: گۆیـا چەنـد نەفەر لە ئەنسـا

خزمایەتی ژنانیان دەبێ، باڵم یەهوودییەکان لە « نضیربنی»و « قریظەبنی»دەگەڵ یەهوودیەکانی 

ــێ ــات ب ــاغ و باغ ــاتنە الی بەر ئەوەی کە لە زەوی و ب ــدا دەه ــاتی میوەچنین ــوون دە ک بەش ب

لە مەدینەی هەم میوەیان دەگەڵ دەچنین هەم بەشی ماڵ و منداڵەکانیان دەگەڵ خـۆ  خزمەکانیان

وشۆ و تێکەڵویە لە ناو ەهێناوە. ئەمام کاتێ ئەنسارییەکان هاتن ئیسالمیان قبووڵ کرد ئەو هامد

بەش هـاتنە دەرێ و بـۆ منـداڵن و بـۆ خۆیـان بـێکە چوو. یەهوودییەکان لە بەشە میوەجـاتە 

 (43، ل 4)تفسی: کبی:، ج(ی نازڵ فەرموو. 939مانەوە. تا خودای تەعاال ئەو ئایەتەی )

 ی سێهەم:. نەزەر 9
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دەستووری دابوو کە بە کـافرو  پێغەمبەرئەو ڕیوایەتەشی لە سەرە: لە هەوەڵی ئیسالمەوە 

یک سەدەقە نەدەن، ئەوانیش زۆر بە داماوی و برسیایەتی مانەوە دەیانکوت ماڵتانە خـودا شـرمو 

ەو دەڵێ مەیاندەنێ. جا لە جێگایەکـدا خـودا ب پێغەمبەردوژمنایەتیشی دەکەین ڕزقن دەداتێ. 

هەموو عەزەمەتەی خۆی لێامن تووڕە نەبێ و ژیامنان داتێ بۆ دەبێ پێغەمبەر کە لە الیەن ئەوڕا 

 کراوەتە پێغەمبەر بە قەولی خۆی، ڕزقامن لێ ببڕێ؟

 ئەمام دروسترتین ڕیوایەتیان ڕیوایەتی ئەسامئە کچی حەزرەتی ئەبووبەکرە.

نەفەقە و حەسـەنات دان بە  با ئەوەش نەخرێتە پاش گـوێ، دەعـوەتی ئەو ئـایەتە لە سـەر

، بۆ ئەو کافرانەیە کە دە شەڕی ئیسالمدا نەبن و ئەو دەعوەتەش زەربەیەکی گورچووبڕ بوو ەکافر 

لە کافر درا، چونکە زۆرێک لە کافران بەو هیممەتە گەورەی ئیسالم لەمەڕ ڕزق و ژیانی ئینسـان 

ی 3ئەو جەریانە سەیری ئایەتی  مەیلیان بەرەو ئیسالم دەجووڵوە و دەهاتن. بۆ باوەڕی و ڕاستی

 بکە:« ممتحنە»سووڕەی 

یَن لَْم ُيَقاتِلُوكََل َينَْها ِ ُ َعِن اَّلَّ وُهْم َوُتْقِسُلوا كم ِمن ِدیَارِ كْم ِِف ادِلیِن َولَْم َُيْرُِجوكُم اّللَّ ن َتََبُّ
َ
ْم أ

ُّْ الُْمْقِسِلَّي  َ َُيِ ەبارڕت بەو کەسانەی کە لە سەر دیان شاەڕیا  خودا ڕێ ا  لێ ناگرێ س إَِْطِْهْم إِنَّ اّللَّ

نەکردوو ، چاکەیاا  دڕگەڵ باکە  و دادگەرییاا  دڕگەڵ ا  نەکردووڕ، و لە واڵت و زێادی خۆتاا  دڕریاا 

   گوما  خودا دادگەرڕکانی خۆش دڕوێ.دڕگەڵ بنوێنن، بێ

کەس جاڕی دا و فەرمـووی هەر  پێغەمبەری ممتحنە( 3پاش دابەزینی ئەو ئایەتە پیرۆزە )

یکیش بێ بەو مەرجەی دە شەڕی ئیسالمدا نەبێ و عەلەیهی ئیسالم شـرخزمی فەقیری بێ و مو 

لەوەیـڕا عـالەمی کـافر و  ەئاژاوە و فیتـنە نەچێنـێ، سـەدەقەی بـدەنێ، ئەمـام زەکـات نـا؛ ئەو 

یک لە بەرەنگار بوونەوەیان دەگەڵ لەشـکری ئیسـالم، پاشەکشـەیان زۆر نوانـد و هەروا شـرمو 

 میش دەهاتن. ئەو ئایەتە بەهرەی زۆری بەخشی بە ئیسالم.بەرەو ئیسال 

دیـارە ئەو  ئینرااو مەکە  جاگە باۆ ڕڕزایەتای خاودا. َوَما تُنِفُقوَن إاِلَّ ابِْتَغاء َوْجِه اللّـهِ ئایەتی 

 جوملە ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ: خودا پێی خۆشە هەچی برسی بێ بە هاواریەوە بچن.

یاانی ەیادایەتی خەڵکای پێویسات  اللَّه يَْهِدي َمـن يََشـاء َولَـِكنَّ َداُهْم هُ  كلَّيَْس َعلَيْ ئایەتی 

ئەو ئایەتە ئەوەمان پـێ دەڵـێ  نەکراوڕ لە سەر تۆ، بەڵکە خودا دڕتوانێ کێ وازی لێ بێ، ەیادایەتی دا. 

هیدایەت تەنیا دە ئیرادە و وازی خودادایە، ئینسان دەوەیدا و تەنانەت پێغەمبەرەکانیش ڕێگایـان 

 لەو بوارە نییە وەپەڕن واتە ئەوانیش ناتوانن خەڵک هیدایەت دەن.
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ی ســووڕەی شــووڕا 19( دەگەڵ ئــایەتی 939دڵ دێــرەدا ئەو هەســتە دەکــا کە ئەو ئــایەتە )

ی بەقەرەدا نەهی هیدایەت لە پێغەمبەر کـراوە و دیـارە 939دژایەتی هەیە، بەو دەلیلە: دە ئایەتی 

شـووڕادا هیـدایەت دراوەتە پێغەمـبەر حاشـا هەڵنـاگرێ. ی 19حاشا هەڵناگرێ. و دە ئـایەتی 

ْسـتَِقيم  ـَلَْهِدي إَِل ِصـ كَوإِنَّ ئایەتەکە  گوماا  ئەتاۆ شاارڕزا و ەیادایەت دڕکەی باۆ واتە بێ َراط  مُّ

  ڕێگای ڕاست.

دا نەفـی هیـدایەت کـرا؛ ئەوە 939کرا بۆ پێغەمبەر، دە ئایەتی  تئەوە دێرەدا هیدایەت ئیسبا

ایەتـی دوو ئـایەت دە هیدایەتـدا. خـۆ ئەوەش دەزانـین خـودا چـاتر دەزانـێ لە مە و بوو بە دژ 

چاتریش دەڵێ. کەوابێ ئێمە چۆن بڵێین لە بـابەت هیـدایەتەوە تـاکوو نـاکۆکی نێـوان ئەو دوو 

ی شووڕا بە مانای شـارەزایی 19ئایەتە البەرین! دەبێ ئاوا بۆ هیدایەت بچین: هیدایەتی ئایەتی 

ی بەقەرە بە 939ی بەستنەوە لە سـەر ڕێگـای ڕاسـت؛ بەڵم هیـدایەتی ئـایەتی بێ، نەک بە مانا

 مانای دابەستنی ئینسان لەسەر ڕێگای ڕاستە.

 بە کوردی و بە کوتی: کافر و ئینفاق

 . کافری حەربی واتە شەڕکەر: نایدرێتێ1

 . پشتیوانی کافری شەڕکەر: نایدرێتێ9

 ئاژاوەچی: دەیدرێتێ.الیەن و بێ. کافری بێ9
 

تا ئێرە ئەوەمان زانی کە حەسەنات و سەدەقات و ئینفاق دەبێ بـدرێ بە هەژاران و نەداران 

سەرپەرستان و داماوان. ئەمام دڵـی بـزۆز دەیـهەوێ ئەوەش بزانـێ لە نێـوان ئەو خـاوەن و بێ

نیازانەدا کێهەیان لە پێشەوەیە بۆ پێدانی ماڵ و سامان چونکە وا هەڵـدەکەوێ ئینسـان بەشـێکی 

هەنـدێکیان دەکـا، دەیـهەوێ بزانـێ کـێ لە هەموویـان شـایانرتە  یدە دەسدایە و کە بەش کەمی

 :939بیداتێ. جا بۆ ئەو مەبەستە ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 273ئایەتی 

حِص ( 273)
ُ
ِیَن أ رمِض َُيمَسـُبهُ ـلِلمُفَقرَاء اَّلَّ

َ
ًبا ِِف األ َتِطيُعوَن َِضم َاِهـُل ُروام ِِف َسبِيِل اهّلِل الَ يَسم

م
ُم اْل
ٍ فَـإِنَّ 

َافًا َوَما تُنِفُقوام ِمنم َخريم
م
لُوَن انلَّاَس إِْل

َ
َ رُِفُهم بِِسيَماُهمم الَ يَسم نَِياء ِمَن اَََّّعُفِف َتعم غم

َ
 اهّللَّ بِـِه أ

 َعلِيمٌ 
خێ  و کاکە و دەسگ ۆییتان با بۆ ئەو هەژارانە بێ کە لە بەر هەود و تێکۆشان لە ڕێی خودادا 

ناسان تەوە و ناتوانن بە زەویدا بگەڕێن و بازرکانی و مامەڵە بکەن، ئەوانەی وا نایاناونەسا  بە

ناسی، ئەماانە لە بەر سەیابەخۆیان، وا دەزانن دەوڵەمەندن و هەیانە، بەاڵم ئەتۆ بە ڕواڵەت دەیان
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بە هیچ داوا و پاڕانەوەیەک داوا لە خەڵاک نااکەن، ئەو مااڵو ساامانە کااک و بەن خاانەی کە 

 ەخشن هیچ کومانی تێدا نییە، خودا بە هەموویان دەزانێت.دەیب

 یارانی )صّفە( کێن؟

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

زانان ئەو ئایەتە دەرحەق بە یارانی )صفە( دابەزیـوە، بە پێی نەزەر و ڕای هەندێک لە قورئان

دەرکـراو بـوون بێـر و بەوێـدا، ئەمـام دەو ئـاوارەیی و ئەفڕادانی سەففە هەژار و هەڵقەنـدراو و 

دەربەدەریەشدا بە تەواوی توانـا و شـەوق و زەوقەوە خەریکـی پەرە پێـدانی ئەو دنـیە ئیسـالمە 

بوون، هەندێک دەڵێن: ئەو یارانی سـەففە لە بەر ئەوەی دە شـاری مەدیـنەدا خانوویـان نەبـووە 

بـردۆتە سـەرێ   انکـردووە و تێیـدا ژیانیـ هاتوون لە دەوروبەری مزگەوتی کەپەریـان دروسـت

 گەرما و سەرما و با و باران دەوێدا حاشار داوە. یوخۆیان لە ترس

ئەسحابی سەففە بە تەواوی نیەتی پاکیان دەگەڵ دین و پێغەمبەریـان ڕاسـت بـوون دەگەڵ 

و وبـاری ئـیامن ئەوەی سەختی و تەنگانەی باری ژیان خۆیان هاویشتبوونە کۆڵیان، بەڵم کۆڵ

خۆشەویستی پێغەمبەریان دانەدەنا. بە زۆری ڕۆژانە بە ڕۆژوو دەبـوون و شـەوانەش خەریکـی 

قورئان دەبوون و بۆ باری ژیانیش دەچوونە کێوەکانی دەوروبەری مەدیـنە دار و باریـان دێنـا بە 

سەت چوارسەت نەفەر دەبوون. بە پێـی ڕیـوایەتی ئەنساریەکانیان دەفرۆشنت. جەمعیەتیان سێ

ەبباس ئەوانە بێ ماڵ و سامان بوون بەو هۆیە بەشـی زۆری کاریـان هەر قورئـان حیفـز عئیبنی

کردن و بە خەڵک کوتنی قورئان بوو و هەروا تەفتـیش و بـاس لە جیهـاد و حەدیـس و ئایـاتی 

قورئانی بـووە و دە شـەڕ و جیهـاد و غەزاوەتـدا زۆری ئەنـدامیان لە دەس دابـوو وەک چـاو و 

لە سەر وان نەقڵ دەکا، سـەختی و  پێغەمبەرە زۆر لە حەدیسەکانی دەست و الق. ئەبوهوڕەیڕ 

 (18، ل 4)تەرسی:ی کەبی:، جناڕەحەتی زۆریان لێ بەیان دەکا. 

زۆر بـێ نـان و  ی ئەسحابی سەففە دەبیستێ کە گۆیـاکە خەبەر  پێغەمبەرگۆیا ڕۆژێکی 

ەت و شـەجاعەت و بەرگن، دەچێتە ناویان و وەکی بیستبووی ئاوایان چـاو کـردن بەڵم هـیمم

تەوەکول و قەناعەتیان لێ دەباری لە سیامی زاهیریان مزگێنی دانێ بە چاکی و پاکی فەرمـووی 

پێیان هەرکەس لە ئۆمەتی من بتوانێ نیوێک لە سەختی ئێوە وەخۆ گرێ و ئاواش قەناعەتی بـێ 

 (313، ل 1ی، کشا ، جشا: )عالمە زمخیش هەیە. انئەو مزگێنیەی بۆ ئێوەم دا بۆ و 
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 تج سیفەتی یارانی )صّفە(پێ

ی بەقەرە بکرێ تەواو ئەو پێنج سـیفەتەی 939ئەگەر بە وردی و هەستیارانە سەیری ئایەتی 

خودا لێیان بەیان دەفەرموێ لەوەی ئێمە ڕامانگەیاند لە بارەی وان زۆر زیاتر دێتە بەرچاو، جا بـا 

نیشـانی تەکەدا دەستتەماشا و سـەیری ئەو پێـنج سـیفەتانە کەیـن کە خـودای تەعـاال دە ئـایە

 کردوون:

حِصـ. ئایەتی 1
ُ
یَن أ ِ واتە لە بەر هەوڵ  وتێکۆشـان لە ڕێـی خـودادا  ُرواْ ِِف َسـِبيِل اّلِل ـاَّلَّ

اونەتەوە. سەیر کە کەسێک خودا شاهیدی لە سەر بدا ئاوا چی دەمێنـێ بـۆ وەی بـاوەڕی سـر بە

 پێ بکەی کە ئەوانە ڕاسنت دە فیداکاریدا.

ــایەتی 9 رِْض ََل . ئ
َ
ــا ِِف األ ًب ــتَِليُعوَن َْضْ ــدا  يَْس ــی زەوی ــر و بەوێ ــاتوانن بێ واتە ئەوانە ن

وەسووڕێن بۆ مامەڵە و بازرگانی، تا بتوانن ژیان پێک بێنن. شاهیدی لەوە گەورەتر هەیە لە سەر 

 فیداکاری و چاکی؟

ــایەتی 9 َِ . ئ ــ ــَن الََّعفُّ ــاء ِم ْغِنيَ
َ
ــُل أ ــبُُهُم اْجَاِه ــن لە بەر واتە ئەوان ََيَْس ەی وا نایانناس

 حەیابەخۆییان، وا دەزانن دەوڵەمەندن. بەڵگە لە شاهیدی خودا چاتر و قایمرت دەبێ ببێ؟ نا نا نا

ناسیت. لەوە ڕوونرت بەڵـگە واتە بەڵم ئەتۆ بە ڕواڵەتدا دەیان َتْعِرُفُهم بِِسيَماُهمْ . ئایەتی 0

 هەیە لە سەر چاکی و پاکی ئەسحابی سەففە.

لُوَن اَلَّـاَس إِْلَافًـای . ئایەت1
َ
واتە )ئەسـحابی سـەففە( بە هـیچ جـۆرە پـاڕانەوە و  ََل يَْسأ

 الڵنەوەیەک داوا لە خەڵک ناکەن بۆ باری ژیان. )الحاف واتە بە خواهیش یا بە زۆر(.

می لە ال عەزیـز و ر مەسعوود دەڵـێ: خـودای مەزن فەقیـر و نەداری بە حەیـا و شـەئیبنی

ملی خوار کاتەوە لە الی عالەم بۆ نان و ژیان. چـونکە و  شەرم بێقیری بێخۆشەویسترتە لە فە

 شەرمە هەرکەس شتی داتێ پێی هەڵدەڵێ هەرکەس نەیداتێ زەمی دەکا.ئەو بێ
 

دا خودا ئەوەی پێ ڕاگەیاندین لە ناو پۆلی هەژار و نەداراندا کێ شایانرتە بـۆ 939دە ئایەتی 

ار دڵی بزۆز دەیهەوێ بزانێ لە ڕوانـگەی ئـایینەوە شـێوەی ئاوڕ وەسەر دان و چاوەدێری! ئەوج

ماڵ بەخت کردن دەبێ چۆن بێ؟ دە ڕۆژدا بێ بە ئاشکرایی لە بەر چاوی عالەم، یا دە شەودا بێ 

دەوێـدا بۆمـان ڕوون  930بوون لەو مەبەستە بچینە خزمەت ئـایەتی بە نهێنی؟ پێویستە بۆ حاڵی

 دەبێتەوە هەر چۆنێ هەبێ:
 274ئایەتی 
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ُرُهمم ِعنـَد َرِبِهـمم َوالَ َخـوم ( 274) جم
َ
ا َوَعالَنَِيًة فَلَُهمم أ وَالَُهم بِاللَّيمِل وَانلََّهارِ ِِسا مم

َ
ِیَن یُنِفُقوَن أ ٌٌ اَّلَّ

 َعلَيمِهمم َوالَ ُهمم َُيمَزنُونَ 
دان کۆتااایی ناااکەن و بە شااەو و بە ڕۆژ بە ئەوانەی کە هایچ کاتێااک لە بەخشااین و یااارمەتی

بە ئاشک ایی هەر خەریکی بەخشینن، پاداشتی ئەوانە لە الی خودای خۆیان مسۆکەرە نهێنی و 

و لە ڕۆژی دواییشاادا هاایچ تاا پ و خەفەتێااک ڕوویااان تێناکااات و بااۆ هەمیشااە هەر لە 

 ئاسوودەییدا دەبن.

 بەخشیتەوەی ما  بە ئاشکرا و نهێتی

 :234ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

دیارە بە پێی فەرموودەی ئایەتەکە ئەو کەسانەی دارای خۆیـان بە دزی و بە ئاشـکرایی بـێ 

منەت کردن و خۆهەڵکێشان دە ڕێگای خودادا بەخت دەکەن لە الی خودا پاداشی ئەو کەسـانە 

هەیە و ئامادەیە و هیچ ترسێکیان نیـیە لەوەی پاداشـیان نەدرێـتەوە و یـا تۆفـانی تەجاوەزکـاران 

ن یـا ن، دەیانبێ یا نایـانبێ و یـا دەمـر نایەتە سەریا داتە بەرەخۆ و هیچ خەفەتی ئەوەش ڕێبواران

 دەژین.

وێدەچێ ئەوە ئاخرین ئایەت بـێ لە بـابەت ئینفـاق و سـەدەقە پـاش بەیـانی بەشـێک لەو 

بابەتانەی کە سەر وە خێر و حەسەنات بوون بەبێ چاوەڕوانی کات و زەمان و ڕاگرتنی ئینفاق و 

ۆژەکانی وەک جێژنی ڕەمەزان و قوربان و کاتەکانی دی. بەڵکە خـودا بە هـۆی ئەو سەدەقە بۆ ڕ 

ئایەتە بەندەکانی بانگ دەکا و شەوقیان وەبەر دەنێ بۆ وەی دە هەر کات و سات و زەمانـدا بـن 

 لە خێر و بەخششی ماڵ بۆ خاوەن نیازان ڕاستەوخۆ بچنە پێشێ و ڕامەوەسنت.

زۆرن ئەمام ئایەتەکانی دەبێ ئەوە  یڕا و بۆچوون و نەزەر لە سەر هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە 

بزانین بێ مناسەبە و عیللەت نەهاتوون بەڵکە هەر ئـایەتەی هـۆیەکی بـووە، ئەمـام دە پـاڵ ئەو 

یەدا هەموو دەور و دەورانی نەبـواردووە و لە خـۆی گرتـووە مەگەر بە هەڵـکەوت ئایەتێـک ۆه

دیل، جاریە و ... کە ئەوانەی دە کاتی خۆیدا بوون تایبەتی کاتی تایبەتی بووبێ وەک مەسەلەی 

و ئێستێ ئەو حاڵەتە نەماوە. بە هەر حاڵ دە جێگای خۆیدا بە تەواوی لە سەر ئەو دیل و جـاریە 

 دەدوێین.

 ، بە پێنج نەزەر ئیکتیفا دەکەین:930ئێستێ دەچینە خزمەت هۆیەکانی دابەزینی ئایەتی 

ە خوارەوەی ئەو ئایەتە حەزرەتی ئەبـووبەکری . خاوەنی کەششاف کوتوویەتی هۆی هاتن1
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سدیق بووە. کە کاتێ لە مەککەوە کۆچی کرد بۆ مەدینە گۆیا دارایی خۆی هەمـوو وێـڵ کـرد و 

 برد تا دامەزرێ.خۆ بەجێی هێشت تەنیا نەختێکی بۆ ژیانی دەگەڵ 

وە بەڵم عەبباس دەڵێ: دە شەئنی حەزرەتی عەلیدا دابەزیوە چونکە عەلی دارا نەبو . ئیبنی9

کاتێ ئەیاتی ئنیفاق دابەزیوە گۆیا چوار دیرهەمی کە بـووە سـەبارەت بە فەزیلەتـی ئینفـاق ئەو 

 چوار درهەمەی داوەتە نەداران.

عەبباس، ئەوزاعیو ڕەباح ئیبنی یەزید: ئەوانە نەزەریان . ئەبوو دەرداء، ئەبوو ئیاممە و ئیبنی9

یان خەرجی ئەو ئەسبانە دەکرد کە ۆسالم دارایی خلە فیداکارانی ئی کئاوا داوە کە گۆیا عیددەیە

 بۆ ڕۆژی هەرا و غەزا و شەڕ و دەرگیری توند و چاالک و بەبدەو و بەڕاپەڕ بوون

. هەندێکیش نەزەریان وایە کە دابەزینی ئەو ئـایەتە سـەبارەت بە عەبـدولڕەحامن کـوڕی 0

ان داوەتە ئەسـحابی عەوف و حەزرەتی عەلی هاتووە دە کاتێـدا کە بەشـی زۆری دارایـی خۆیـ

 سەففە، و تەنانەت دە شەوانی تاریکدا بە کۆڵی خۆیان خورمایان بۆ بردوون.

. قەتادەش فەرموویەتی: ئەو ئایەتە هۆی دابەزینی ئەو کەسـانە بـوون کە بە پێـی نیـاز دە 1

ئینفاقی ماڵ و دارایی خۆیاندا خەریک بوون بۆ گشت خاوەن نیازان بێ لەبەر چاو گرتنی کات 

 ان.و زەم

لە بـابەت خەرج کـردن و بەخـت کـردن و  930تا  931پاش ئەوەی کە بە هۆی ئایەتەکانی 

 دەست گرتنەوە و ئاوڕدانەوە بۆ سەر خاوەن نیـازانی وەک هەژار و نەدار و پیـر و لەکـارکەوتوو

، ئەوجار دڵی بزۆز و بەپرسـیار دەیـهەوێ بزانـێ ئەدی ئەو کەسـانەی بە پـێچەوانەی ئەو دواین

ەمەل بـکەن، واتە هەژاری وەچەوسـێنێ، نەداری دە خـۆڵ وەگەوزێنـێ و دامـاوی دەستوورە ع

دەستەڵتی دەربەدەر کا و لە خاک و نیشتامنی دەرپەڕێنێ و ئاوارەی وڵتانی کا، یا بڕەتێنێ و بێ

یـدا چـۆن بـن و ۆلێ وەستێنێ، دەبێ حاڵی ئەوانە دە کاتی خ یماڵ و دارایی بداتێ ئەمام زیاد

 پاداشیان چ بێ؟ 

 :931دەبێ بۆ وڵمی ئەو پرسیارانە بچینە خزمەت ئایەتی 
 275ئایەتی 

(275 ) 
م
ِیَن یََ يمَطاُن ِمـَن المَمـِس َذلِـكلُوَن الِرَبا الَ َيُقوُموَن إاِلَّ كاَّلَّ ِي َيَتَخبَُّطُه الشَّ  كَما َيُقوُم اَّلَّ

َحلَّ ا
َ
َيمُ  ِمثمُل الِرَبا وَأ نَُّهمم قَالُوام إِنََّما اِلم

َ
ِبِه فَـانَتَىَ بِأ َيمَ  وََحرََّم الِرَبا َفَمن َجاء ُ َمومِعَظٌة ِمن رَّ هّلُل اِلم

رُ ُ إَِى اهّلِل َوَمنم ََهَد فَ  مم
َ
ولَـئَِك فَلَُه َما َسلََف وَأ

ُ
ونَ  َ َحاُب انلَّارِ ُهمم فِيَها َخادِلُ صم

َ
 أ

سـێ مانـگ بەو ڕبا سوودە، وەکوو ئەوەی کەسێک هەزار دینار بداتە کەسێک بـۆ مـاوەی 
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مەرجەی دوایی هەزار و سێسەد دیناری لێ بگێڕێتەوە، واتە سێسەد دینـار زیـاتر لەو پـارەی کە 

  پێی داوە بە قەرز. خودا ئەو جۆرە مامەڵەی بە توندی حەرام کردووە و دەفەرموێت:

ئەوانەی سوود دەخۆن )واتە سوود وەردەک ن( ساڵیان وەکاوو سااڵی کەساێکی فێادار وایە کە 

ن دەستی لێ وەشاندبێ کە لە هەستان و دانیشتندا ناتوانێت ڕێگاای ڕاسات بگا ێتە بەر، شەیتا

 بەڵکوو هەر بەوالوالدا دەکەوێت. 

چوونە، ئێمە بە کەسێک کە نەزانێـت تێکمەبەست لەو دەست لێوەشاندنی شەیتانە ڕێ لێ

لـێ  چۆن هەستێ و چۆن دانیشێ و کاروبـاری خـۆی بەڕێـوە بەرێ دەڵێـین: شـەیتان دەسـتی

وەشاندووە و سەری لێ شێواندووە. بەشی زۆری تەفسیرنووسەکان دەڵـێن ئەوە بـاس و حـاڵی 

یاندا یان لە ڕۆژی دواییدا. هەندێکی دی دەڵێن: مەبەست وەسوودخۆرانە دە کاتی زیندووبوونە

کردنەوەی سەرلێشێواوی و شپرزەیی حاڵ و قسەی ئەو کەسانەیە کە دە دنیادا دەرخسنت و ڕوون

خۆن چونکە ئەوانە دەیانەوێت وا پێشان بدەن سوودخواردن وەکوو لە کڕین و فرۆشنت سوود دە

 حەڵڵرتە، 

دەڵێن: سوودخواردن و کڕین و ف ۆشو هەردوو سەاڵڵان و وەکاوو یەک وان. هەر خاودی ئەو 

کوونیااان و سەرلێشااێواوییان. مەسااەلەکە خااۆی ەسااەیەیان بەڵااگەیە لەسااەر ڕێ لااێ تێک

ین و ف ۆشااتنی سەاڵد کاا دووە بەاڵم سااوودخواردنی سەرام کاا دووە. پااێچەوانەیە و خااودا کااڕ

باوونی ساوودی پاێ کەیباێ و لێای دوور کەوێ، ساەبارەت ئەوەی ئاکادار بێ و باسای سەرام

بەوانەی دە پێشدا خواردوونی ئەوە با ئەو بێت و دەکەوێتە الی خودا، بەاڵم ئەکەر بگەڕێاتەوە 

مە بکات ئەوە دەبێتە هاوڕێی ئاک ی دۆزەب و هەتاا بۆ الی سوودخواردن و سەرلەنوێ ئەو ستە

 هەتایە دەوێدایە.

 ڕبا )سوود(

خەبەر لە ئایینی ئیسـالم، حـاڵ و عـادەت و باوەڕیـان عەرەبی جاهیلیەت واتە نەزان و بێ

مامەڵە بووە، تەنانەت پاش دابەزینی ئایینی ئیسالم لە هەوەڵەوە واتە ئیسالم خـۆی تونـدوتۆڵ و 

و مـامەڵە و سـوودارەیان هەر دەکـرد. دە مەکە و دەوروبەریـدا و بەتـایبەت دە قایم نەکردبوو ئە

شاری مەککەدا بە ئەنـدازەیەک بـازاڕی سـوود )ڕبـا( گەرم بـوو سـوود وەرگـرتن وەک پـایە و 

دەهاتە ژمار. زۆربەی تاجران و سەوداگەران پاش موسوڵامن بوونیشیان ئەو  مامەڵەئەساسێکی 

دەکرد، خودای تەعاال بە دابەزانـدنی ئـایەتی حـورمەتی سـوود  سەودا خاوەن سوودانەیان هەر
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کەمێکی موسوڵامن پرینگاندنەوە، ئەسحاب بەو هۆیە کە هێزی ئیامن و باوەڕیـان بە توانـا بـوو 

بوونی سوود کرد و پرینگـانەوە، تەنـانەت ئەسـحابەی وا هەر لە ڕێوە ئیتاعەیان لە ئایەتی حەرام

ووە نـاو مـامەڵەی سـوود، بە مەحـزی دابەزینـی ئەو ئـایەتە بوو بەشی زۆری داراییەکەی کەوتب

 (40، ل 3)تفسی: منار، جچاویان لێ پۆشی لەو ماڵ و داراییەش. 

ئەوە بە یەقین گەیشتبوو لە کاتی دابەزینی ئەو ئایەتەی کە سوودی حەرام کردبوو سـەریان 

کردن سەرنەوی بۆ نەوی نەکرد بەشێک لە خەڵک هۆیەکەش ئەوە بوو خۆشەویستی ماڵی دنیا و

دە پێناو داوخواززەکانی هەوا و ئارەزوو و نەفسی سەرکەش، سەری پێ لە فەرمانی خـودا الدان 

و ئەوەی ئایەتەکە بە حەرامی دانابوو ئەوان بە حەڵڵیان دەزانی ماڵی خەڵکیان بـێ زەحـمەت و 

ت پـێ لە بارتەقا دەخوارد. ئەو خەتایە یەکـێکە لە ئەسـەرەکانی خۆشەویسـتی دنیـا کە سـەر بێ 

 فەرمانی خودا الدەدا.

 قۆناغەکانی حەرام کردنی سوود )ڕبا(

خودای تەعاال حەرامی سـوود )ڕبـا( وەک حەرامـی عـارەق، شـەڕاب دە چـوار جێگـای 

قورئاندا ناو بردووە واتە حەرامی سوود وەک عارەقی دە چوار قۆناغـدا بەجـێ گەیانـدووە. ئەو 

 ن ئەوانەن:چوار قۆناغەی حورمەتی سوود کە دە قورئاندا

ی سووڕەی ڕۆم بـێ، بـاقی ئایەتەکـانی 93ئایەتی هەوەڵیان لە مەککە دابەزی وەک ئایەتی 

 دی لە مەدینە هاتوونە خوارەوە.

ی سووڕەی نیساء 141ئایەتی دووهەمی حەرامی سوود کە لە مەدینە دابەزیوە وەک ئایەتی 

 بێ.

 عیمران بێ.ئالی 191تی ئایەتی سێهەمی حەرامی سود کە لە مەدینە دابەزیوە وەک ئایە

 عمیران بێ.ئالی 191ئایەتی چوارەمی حەرامی سوود کە لە مەدینە دابەزیوە وەک ئایەتی 

 پوختەی ئەو مەبەستە:

خودای تەعاال حورمەتی سوود )ڕبا(ی هەروەک حورمەتی عارەق )خمر( دە چوار جێگای 

ەیانـد. هەر جـارەی پـلەیەک دە چـوار قۆناغـدا ڕایگ یقورئاندا نیشان داوە، واتە حورمەتی ڕبـا

 یدەهاتە پێشێ تاکوو بە یەکجاری و بە توندی بەیانی حورمەتی ڕبای ڕاگەیانـد. ئەو مەیدانەشـ

کە دا بە سوودخۆران هـۆیەکەی دەگەڕێـتەوە بـۆ الی ئەوەی کە دوورخسـتنەوە و پچـڕینەوەی 

رانـی ئینسان لە شتێک کە عـادەت و خـووی پـێ گرتبـێ بە یەک کەڕەت، زۆر بە سـەختی و گ
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دەکرێ و تەواو دەبێ، جا بۆ وەی بە ئاسانی بتواندرێ لە عادەت و باوی خوو پێگیراوی ئینسان 

ە پێشی بۆ بکرێ. تـاکوو ئەو عـادەتەی لە نوەدوور خرێ و بپچڕێتەوە دەبێ قۆناغ بە قۆناغ چوو 

 دەستی دەردێ.

ش لە کەڕەتی هەوەڵی حەرام کردنی سوود لە مەکـکە ڕاگەیێنـدرا. سـێ کەڕەتەکەی دیـکە

ی حـورمەتی ڕبـا دەگەڵ حـورمەتی عـارەق بەیـان ەمەدینە. سەیر کە بە تەرتیب چوار قۆنـاغەک

 دەکەین:

. قۆناغی یەک لەو چوار قۆناغانەی کە حورمەتی ڕبا و حورمەتی عارەقی تێدا ڕاگەیێندرا 1

ِمن ِرًبا َوَما آتَيْتُم ی سوڕەی ڕۆم بوو، ئەوەش ئایەتەکە: 93لە شاری مەککە بە وەسیلەی ئایەتی 
 ِ ْمَواِل اَلَّاِس فََل یَْرُبو ِعنَد اّللَّ

َ
ُبَو ِِف أ ئەوڕی بە ناوی سوود دڕیدڕ  بۆ ئەوڕی بێ زێدڕ بکەوێ ە ماڵی  لرَِيْ

   خەڵک لە الی خودا زیاد ناکا.

ی نەحلدایە کە لە بابەت حەرامـی عـارق 43ی ڕۆم( دە بەرابەر ئایەتی 93دیارە ئەو ئایەتە )

ْعنَاِب َتتَِّخُذوَن ِمنُْه َس وَ دابەزیوە: 
َ
لە بەرەەمی خورماا و  ًرا َوِرْزقًا َحَسنًاكِمن َثَمَراِت اَلَِّخيِل َواأل

  ترێ شەربەتی سەرخۆشکەر و ڕزو و ڕۆژی خاوێنی لێ دروست دڕکە .

نەحـل( هەردووکیـان پـایەداڕێژەرن بـۆ حەرام کردنـی ڕبـا و  43ڕۆم و  93ئەو دوو ئایەتە )

 عارەق.

ئـایەتی  اوەغی دوو لەو چوار قۆناغانەی کە حەرامی سوود )ربا(ی تێـدا ڕاگەیێنـدر . قۆنا9

ی نیســائە کە بە وەســیلەی ئەو ئــایەتە لە شــاری مەدیــنە حەرامــی ســوود بەیــان دەکــرێ: 141

 ُْخِذِهُم الِرَبا َوقَْد ُنُهـواْ َعنْـه
َ
گوماا  لێیاا  قەدڕغە ەەروڕەااش بە ەاۆی ساوود وڕرگارتنەوڕ کە بێ َوأ

   بوو.کرا

ی بەقەرەدایە کە لە بـابەت حەرامـی عـارەق دابەزیـوە: 913ئەو ئایەتەش دە بەرابەر ئایەتی 

 َلُون
َ
 كَعِن اْخَْمِر َوالَْميَِْسِ قُْل ِفيِهَما إِْثٌم  كيَْسأ

َ
ُِ لِلنَّاِس َوإِْثُمُهَمآ أ ْفِعِهَماكِبرٌي َوَمنَافِ سەبارڕت  ََبُ ِمن نَّ

دڕکە ، بڵاێ: لەو دووانەدا تااوانێکی گەورڕ ەەیە، چەنادین قازانجیشای بە ئارڕو و قوماار پرسایارت لاێ 

  تێدایە بۆ خەڵکی، بەاڵم گوناح و تاوانیا  گەورڕترڕ لە قازانجیا .

ی بەقەرە هەردووکیان هۆشدارن لە سەر حەرامی ڕبا 913ی نیساء و 141ئەو دوو ئایەتانەی 

 و ئارەق و سزادانی بەڕێوەبەریان.

ەو چوار قۆناغـانەی بـۆ حەرام کردنـی سـوود دامەزراون لە قورئانـدا، . قۆناغی سێهەم ل9



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 333

َهـا عمران بێ کە بە وەسیلەی ئەو حەرامی سوود ڕادەگەیێندرێ: ی ئالی191وەک ئایەتی  يُّ
َ
یَا أ

 
ْ
یَن آَمنُواْ ََل تَأ ِ ُقـواْ اّللَّ لََعلَّ كاَّلَّ َضـاَعَفًة َواتَّ ْضَعافًا مُّ

َ
ئەی ئەوانەی باڕوا و  ْم ُتْفِلُحـوَن كـلُواْ الِرَبا أ

   ئیامن ا  ەێناوڕ! چەند بەرابەر سوود مەخۆ ، لە خودا برتسن بەو ەیوایە ڕزگار بن.

نتُْم ی نیسـاء: 09ئەو ئایەتە شەباهەتی هەیە بە ئایەتی 
َ
َلَة َوأ یَن آَمنُواْ ََل َتْقَرُبواْ الصَّ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
یَا أ

َ َتْعلَُمواْ َما َتُقولُواكُس  ئەی ئەوانەی )بە ەۆی ئارڕو خوارد ( کە بڕوا و ئیامن ا  ەێنااوڕ کااتێ  َن رَى َحىَّ

  مەست و سەرخۆشن، توخنی نوێژ خوێند  مەکەو ، تاکوو بزانن چی دڕڵێن.

دەکا لەو عەمەالنە،  ی نیساء تا ئەندازەیەک مەن09ُو  عمرانی ئالی191ئەو دوو ئایەتانەی 

ــام دە مە ــئەم ــاون ــدا فەرق چ ــوودا  ُ و قەدەغەکەیان ــواردنی س ــی خ ــرێ، واتە دە مەنع دەک

سەراحەتێکی جوزئی هەست پێ دەکرێ کە دەفەرموێ سـوود چەنـد بەرابەر مەخـۆن تـا کـوو 

ڕزگار بن. دیارە ئەو شێوە مەنعە بە تەوری تەواو قەدەغە ناداتە بەر خۆ. چونکە ئەوەی لێ فەهم 

ئەویش مەنعێکی جـوزئی لە دەکرێ: لە سوودخواردنی چەن بەرابەر وەکشێن، ئەمام ئی ئارەق، 

خـۆ مەســت کـردن دە کــاتی نـوێژ کردنــدا، کەوایە دەتوانـدرێ بکــوترێ ئەو قۆنـاغە ســێیەش 

 قەدەغەیەکی قاتیعانە نییە و نابیندرێ. 

جا بۆ مەرحەلەی چواریش ئەوە بەرەوپیری دەچین بـۆ وەی بـزانین دەوێـدا بـۆ لە مەمـک 

ێک دەگـرێ؟ هەروا بە نەرمـی دەدوێ خۆران خـودا چ هەڵوێسـتکردنەوەی سوودخۆر و ئارەق

دەگەڵیان یا توندی دەکا لە سەریان کە بۆ الی نەچن و توخنی نەبن، ئەگەر حەیوانی سەرەڕۆ لە 

 ملبۆزی نەدرێ، کشانەوەی بەدەگمەنە.

. قۆناغی چوارەمین لەو چوار قۆناغانەی کە بـۆ مەنـُ کردنـی سـوود خـواردن و ئـارەق 0

الیەن خوداوە بە وەسیلەی ئایەتی قورئان ئەوەیە کە دە ئایەتی  خواردن دامەزراون و داندراون لە

ُقواْ اّللَّ وََذُرواْ َما بَِِقَ ِمَن الِرَبا إِن ی بەقەرەدا ئیشاڕەی وەال کـراوە: 933 یَن آَمنُواْ اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
نْـتُْم كیَا أ

ِمِنَّي  ْْ و پاشاموڕ سوودڕ مااوڕ تەواو دڕسا ی لاێ ئەی ئەوانەی بڕوا و ئیامن ا  ەێناوڕ! لە خودا برتسن ئە مُّ

  ەەڵگر ، ئەگەر بەڕاس ی خاوڕ  ئیامنن.

ی مائیـدەیە دەربـارەی 31هـاتووە ئـایەتی  ئـایەتە کە دەربـارەی حەرامـی ڕبـا شـێوەی ئەو

َمـا اْخَْمـخۆپارازتن لە ئارەق خواردنەوەدا نازڵ بووە. ئەوەش ئایەتەکە:  یـَن آَمنُـواْ إِنَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ُر یَا أ
يَْلاِن فَاْجتَنِبُوُه لََعلَّ  ْزََلُم رِْجٌب ِمْن َعَمِل الشَّ

َ
نَصاُب َواأل

َ
ئەی ئەوانەی  ْم ُتْفِلُحـوَن كَوالَْميَِْسُ َواأل

بڕوا و ئیامن ا  ەێناوڕ! ەایر گوماانی تێادا نیایە مەی و قوماار و ئەو ب اانەی باۆ پەرسانت داناراو  و ئەو 
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ەوڕی بەخت بە کاری دێنن، پیسن ولە کاارو کردڕوڕکاانی شاەی انن. تیرانەی کە بۆ چارڕنووس و تاقی کردن

  کەواتە خۆتانی لێ بمارێز  تاکوو بڵێن بەڵکوو ڕزگار بن.

ئەوە بوو پوختەی حەرام کردنـی سـوود و ئـارەق دە چـوار قۆناغـدا کە خـوای تەعـاال بە 

ەت قەدەغە کردنی وەسیلەی ئایەتەکانی تایبەتی خۆیان ڕایگەیاندن. ئەو چوار مەرحەلەش دە باب

بەپێ دەخاتە یەک عادەتی ناحەز، بۆیە بوو تاکوو ئەوە بزانین خودا حەکیمە هەموو کارەکانی پێ

لەوەوە فێـر بـین قۆنـاغ بە  شـەردەبا، تاکوو ئێمەی بەبەپێش الیانسەر شانی ئینسان وهەروا پێ

 انیان لە جێ دابنێین.قۆناغ و مەنزڵ بە مەنزڵ کارە ناحەزەکان وەالبەرین و کارە جوان و ڕەواک

لە پیادە کردنی یاسـای قەدەغەی سـوود )ڕبـا( بەو دوو شـێوەیە: واتە ڕبـای جـاهلیەت و 

 )وێمدە وێتدەم بە زیادەوە( و یا ڕبای قەرز، پێنج بابەت چاو دەکرێ:

 . ئازادی و مەباحی ئەنواعی مەعامەلە کە لۆمە و قەدەغەی شەرعی تێدا نەبێ1

 توندی بۆ سەر ڕباخۆران. حەرامی ڕبا و هێرشی بە 9

 . مۆڵەت دان بە نەداران9

 . پاداشی چاکان و پاکان0

 . ئەمر و فەرمان بە لەخودا ترسان یادئاوەری فەنای دنیا و بەقای ئاخرەت.1

َم الِرَبـائایەتی  َِ وََحـرَّ َحـلَّ اّللُّ اْلَيْـ
َ
گومـان کـڕین و کوتیـان بێ واتە سـوودخۆرەکان َوأ

َحـلَّ وایە، خوداش بۆ وەی قسەکەیان بە بەتاڵ دەرکا فەرمـووی فرۆشتنیش هەروەک سوود 
َ
َوأ

َم الِرَبا َِ وََحرَّ کڕین و فرۆشنت حەڵڵە ئەمام کردەوەی سـوود حەرامە. واتە متەنێـک بە  اّللُّ اْلَيْ

دوو متەن حەرامە، نانێک بە نان و لەتێک حەرامە دە مامەڵەدا چ بە نەغد چ بە قەرز. هەچەن لە 

 ە دەنگێک دێ و دەڵێ سوود دە قەرزدایە و دە نەغددا نییە.البەالو 

دیارە دەبێ ئەوە قبووڵ کەین دە هەموو ئەو جێگایانەی کە بە پـێچەوانەی ئەمـری خـودا بە 

چـاو کـرا دە  عەمدەن کار دەکرێ دەبێ ب ێـین شـەڕە دەگەڵ خـودا. ئەمـام بە سـەڕاحەت ئەوە

گومـان هـۆی و ڕەسـووڵی خـودایە بێ: سوودخۆر شەڕی دەگەڵ خودا مەسەلەی ڕبا خواردن

 ئەوەش دەبێ هەر ئەوەبێ پشتی جامعە و کۆمەڵ سوودخۆران دەیشکێنن.

 جۆرەکانی ڕبا

 ڕبا دوو جۆرە: قەرز و نەغد.

 سوودی قەرز متەنێک بە دوو تەمەن، پاش ماوەیەکی سوودی نەغد 
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ێک یا زیـاتر ڕبای قەرز: ئەندازەیەکی مەعلووم سەد متەن دەدەی بە یەکێکی بۆ ماوەی ساڵ

ەوە هیچــی نەیەتە ســەرێ، ئەگەر نەدراوە ئەودەم ئئەگەر دەو مــاوەیەدا ئەو ســەد متەنە درایەوە 

سوودی بێتە سەرێ، ئەوە پێی دەکوترێ وامی بە قەرزی سووددار. ئەوە دە دەورانی جاهلیەتـدا 

 باو و عادەت بوو، دەناو هۆزی عەرەباندا.

ســایەکی بەڕێــوە دەچــێ دە بانکەکــانی وڵتــی ئەو شــێوە وامە ســووددارانە ئەوڕۆ وەک یا

 ئیسالمیدا. قورئانی کەریم حەم ە و هوجوومی بۆ سەر ئەو وامە سوودارەیە.

 زەرەرەکانی ڕبا

 حورمەتی سوود لە الیەن خوداوە لە بەر ئەو زەرەرانەن:

 . ئینسان ماڵی عالەم کۆ دەکاتەوە بێ کار و کاسسی بەخۆڕایی9

 ندرێ لە عالەم. بێ هیچ عیوەزێک ماڵ دەستێ3

 . بوغز و کینە چاندنە لە ناو دەروونی هەژاران دە بەرابەر خاوەنانی ماڵ2

 . خۆشەویستی و سەفا دە دەروونی خەڵکدا دەفەوتێنێ1

 . بێ ئەرزش کردنی ئینسانی دەخاتە ڕوو5

 :472تیوتیوەیەکی ئایەتی 

 . جوملەی 9
ْ
یَن یَأ ِ  واتە )یعاملون( لُوَن الِرَباكاَّلَّ

9 . 
َ
َم الِرَباَوأ َِ وََحرَّ  واتە مامەڵە حەڵڵە، قەرزی مایەی سوود حەرامە. َحلَّ اّللُّ اْلَيْ

َم الِرَبا. جوملەی 9 َِ وََحرَّ َحلَّ اّللُّ اْلَيْ
َ
َحـلَّ ئیشـکالێک دێنـێە ڕوو، وەک ئەوە: ئەو  َوأ

َ
َوأ

 َِ َم الِرَبـاو جـوملەی ئەوەی لێ فەهم دەکرێ کە هەچی مامەڵەیە حەڵڵ بـێ  اّللُّ اْلَيْ  وََحـرَّ

گومـانە و حاشـار نـادرێ هەچـی هەموو زیادەیەک دە مامەڵەدا حەرام بێ. جا خـۆ ئەوەش بێ

مامەڵەیە بۆ زیادییە، جا کەوایە دەبێ چـۆن تەعبیـر کـرێ ئەو ئـایەتە؟ دەبـێ ئـاوا: دە مـامەڵەدا 

ەن و دەیفرۆشێتەوە بە زیاتر متەنێک بە دوو متەن ڕبایە و حەرامە، دەنا باڵتەیەک دەکرێ بە دە مت

 لە دە متەن، ئەوە حەرام نییە.

 ئەگەر زۆر وەدوا کەوتنت دەوێ لەو بارەوە بڕوانە لە کتێبە شەرعەکان یا تەفسیری کەبیر.
 

گرۆیی حاڵی کراین پێش باس لە ڕبا و لە بابەت خێر و حەسەنات و دەست کتا ئەندازەیە

ە قازانجەوە و سوودی زیادی بێ عەوەزیش گەیشـتین. سوود، و تا ئەندازەیەکیش دە مامەڵەی ب
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ئەوجار چونکە هەموو کەس بە تەواوی ناتوانێ لە مامەڵە و سوود بگا و حاڵی بێ، چـاوەڕوانی 

ئەوەی دەکرێ نیشانە و داوەڵ و ئاسارێکی بنوێندرێ کە هەموو کەس بتوانێ بڵێ دەزانـم )ڕبـا( 

ی 934چـاوڕەوانییە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی  چییە و مامەڵە چییە و سەدەقە چییە؟ جا بـۆ ئەو

 بەقەرە:
 276ئایەتی 

ِْ وَاهّلُل الَ ُُيُِب ( 276) َدقَا ِِّب الصَّ ِرَبا َويُرم
م َحُق اهّلُل ال ثِيمٍ ك كَّ َيمم

َ
اٍر أ  فَّ

خودا پیت و بەرەکەت لە سوود دەرداوێت و هەڵدەک ێ بەاڵم خێ  و بێ  و بەرەکەت دەخاتە نااو 

کە خێا  و کااکەی تێادا دەدرێ و دەک ێات، خاوداش ساپ ە و ناساپاپ و  ئەو ماد و ساامانانە

 تاوانبارێکی خۆش ناوێ.

 لەنێوچوونی ڕبا؛ مانەوەی سەدەقە

 :236ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

و دڵ  نێسوودخۆر چونکە وەک زەروو خوێنی لەشی هەژاران دەمژێ، خۆشی لە خۆ نـابی

دە ماڵەکەیـدا نـامێنێ، هەژار و بێـنەوا دە کەمینـی  یێ و خێـر وپیـت و بەرەکەتیشـحەساوە ناب

هەلدایە بۆ گیانی ئەو سـوودخۆرانەی کە تەمایـان دە سـەر و مـاڵ و بەرهەمـی شـانی هەژاران 

کردوە، ماڵی خێـر لێـدراو هەچەن کەمـیش بـێ لە بەرچـاوان، بەڵم زۆرە دە نـاو دڵـدا، چـون 

 سەرە.قەناعەت و شوکر و سپاسی لە

کە هـاوار و  لە سەر ئەوەی کە سـوودخۆران نـاپرینگێنەوە لە سـوودخواردن دەگەڵ ئەوەی

گوێی دنیایان پڕ کردووە وەک شێت و ماخولیا و هـار و شـێتان دەچـن کە  بانگاوازی ئایەتەکان

ناترسن، جا ئەدێرەدا دەکەومە سەر ئەو خەیـاڵ و بیـرە کە ڕاسـتە شـێت بـوون بە دەسـتی پەری 

خودای تەعاال بە جنۆکە و شەیاتینی توانا و هێزی ئەوەی داوەتێ کە بتوانێ ئینسـانی  هەیە، واتە

سـووڕێنن. یـانی لە هەر دوو بوارەکانی دەروونی و لەشی داگیـر کـا و بە وازی خۆیـان هەڵیان

کراوە و بووە کە شێت بووە و حەواسی لە دەس داوە و هەست و ئەقڵ  ااو ئهەروەک زۆر کەس 

واتە شەیتانانە عەمەلیان کـردووە، سـوودخۆریش هەر ئـاوا کەوتـوونە ژێـر  و شعووری شێتانە،

 پێغەمـبەران دەنا دەبایە بەو هەموو هاوارەی خودا و نیدەستەڵت و حەوزەی جنۆکە و شەیاتی

 دەیانکەن ئاوڕیان داباوە و گەڕابانەوە.

 دەتـوانێ هەندێکیش لە سەر ئەو باوەڕەن جنۆکە دەستەڵتی بە سەر دەروونـدا نیـیە ئەمـام
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 (04، ل 3املعانی، ج)رو وەسوەسە و خەیاڵت داچێنێتە ناو ژووری دەروونەوە و پەرێشانی کا. 

َدقَاِت ئایەتی  نی سـوودخۆری وردەوردە الواز ماواتە خودا سا َيْمَحُ، اّللُّ الِْرَبا َوُيْرِِّب الصَّ

 و نابوود دەکا، سەدەقە و خێرات زیاد و بەهرەوەر دەکا.

کردەوە و عەمەلە جوان و ڕەوایەی خودا چۆناوچۆن وەرگرین و چۆنی چاو کەیـن ئایا ئەو 

دە ســوودخۆراندا و دە خێرکەرانــدا؟ دە دنیــایەدا ئەو واقــعە دێــتە ڕوو و چــاو دەکــرێ و یــا دە 

 ئاخرەتدا؟ دەبێ چۆنی تەعبیر و بەراوەرد کەین؟

ی بـۆ دەچـین و بە پێی هەڵسەنگاندنی حـاڵی ڕبـاخۆران و ئەوزاعـی سـەدەقەکەران ئـاوا

بەراوەرد دەکەین: بە زۆری ڕباخۆرەکان ئاوا چاو کراون دە دنیادا: ئەگەرچی بە زاهیری سامانیان 

کـوێری سـەر زۆرە، بەڵم چونکە دڵیان کوێرە بێ ماڵ و نـابوودن و سـەرەنجام بە هەژاری و دڵ

(فەرموویەتی:  دەنێنەوە. وەک پێغەمبەریش وودخۆر هەچەند ئەگەر یانی س )و اِْن کَُُثَ فألی قَلَّ

بێ سەرەنجام ڕوو بە نابوودی و کەمی دەچێ. یا دەڵێین با لە دنیـادا زۆریـه بـێ، دە  یزۆریش

سەرمایەیە. چونکە هەچەندی خێر و حەسەنات و قوربـان و حە  و ئاخرەتدا بێ دەسامیە و بێ

سەر ئەساس و  بەهرەن، چونکە کارەکەی لەمزگەوت و تەکیە و بارەگای دینی پێ ڕازاندبنەوە بێ

 بناخەی پوو  و بات ەوە بووە. 

گومانە جا ئەوجار )ڕباء صدقات( واتە بەرەکەت و بەهرەی سەدەقەکەران دە دنیادا ئەوە بێ

و حاشا هەڵگر نییە: کێ بۆ خودا بێ خوداش بۆ وی دەبێ، هەروەک لەو گوفتە زێڕینەشـدا ئەو 

خودا هەموو ڕۆژێ ئەو هاوارە دکەن: ێ و چاو دەکرێ گۆیا فرشتەکانی سـر مزگێنییە خۆشە دەبی

هەچـی نەفەقەدەرە پاداشـی دەوە،  یەاللُهمَّ أعِط کُلَّ ُمنِفق  َخلَفاى و کلَّ ُممِسک  تَلَفاى( یانی خـودا)

 هەچی لەچەر و نەفەقەنەدەرە نابوودی کە.

جگە لەوانەش خێرکەران دڵنی وێـران ئـاوەدان دەکەنەوە بە سـەدەقە و خێرەکانیـان، خـۆ 

ەری ئەمین و ڕاستیش فەرموویەتی: کێ دە تەنگـانە و سـەخیتدا بە هـاواری لێقەومـاوان پێغەمب

بچێ و دڵیان ئاوەدان کاتەوە خوداش دە ڕۆژی سـەختیدا دە هـاواری دێ،لە ڕۆژی قیـامەتیش 

 سەخترت نییە.

و دیارە ئەبوو هوڕەیڕەش ئەوەی لە پێغەمبەر نەقڵ فەرمووە: )إنَّ اللَه تعـالی یَْقبَـُل الصـدقَة 

) واتە  یأُخُ ها ِبیَمیِنِه فَیُربّیها ْلحدکم کام یَُرّبِّ احُدکُم ُمهرَُگ َحتّـی ان الل قمـَة لَتَصـیَر مثـَل اُُحـد 

ی تەنانەت خـودا ئەو سـەدەقەیە ڕادەگـرێ بـۆ ۆ خودای تەعاال سەدەقە وەردەگرێ بە دەستی خ
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ا پاداشـەکەی وا بـۆ یەکێ لە ئێوە هەروەک یەکێ لە ئێوە بێچووی خۆی ئاگـاداری دەکـا، حەتـ

 تە بێنەوایان، بە وەزن کێوی ئوحود پاداشی دەداتەوە.یەدەپێوێ تیکە پاروویەکی کە داو

لَْم ی بەقەرە کە تەئیدی ئەو حەدیسە دەکا: 379و  901بۆ ئیتمینانی دڵ بڕۆ سەیری ئایەتی 
َ
أ

 
ْ
نَّ اّللَّ ُهَو َيْقبَُل الَّْوَبَة َعْن ِعبَاِدهِ َوَيأ

َ
َدقَاِت َيْعلَُمواْ أ ـَدقَاِت  ُخُذ الصَّ  َيْمَحُ، اّللُّ الِْرَبا َوُيـْرِِّب الصَّ

واتە ئەوانە نازانن کە خودا تۆبە قەبووڵ دڕکا لەو بەندانەی تۆبە دڕکە  و سەدڕقە وڕردڕگرێ و ناابوودیش 

  دڕکا سوود و زیادیش دڕ سەدڕقەدا.

ُّْ ئایەتی  ِثيم  ك كَّ َواّللُّ ََل َُيِ
َ
ار  أ

 خودا هیچ کافری سپڵە و ناسپاسی خۆش ناوێ.واتە  فَّ

باوەڕیەکەی ڕاناوەستێ ئاژاوەش کەففار واتە زۆر کافر، واتە زۆر ئاژاوەگێڕ. یانی هەر بە بێ

 دەخاتە ناو گەلی ئیسالمەوە.

دەبێ ئەوە بزانین کە بە زۆری یاسای خودا ئاوایە کە پاش هەڕەشە لە سەر تاوان دێـتە سـەر 

سـەیر کە دە ئایەتەکـانی پێشـدا هەڕەشـە کـرا لە سـەر سـوودخۆران بە مزگێنی بۆ چاکەکاران. 

ی زۆر لە ژیانیان تەرخان دەکەن بۆ کێا لە سەر چاکەکاران. واتە بەشار مزگێنی دەدجتوندی، ئەو 

دانی ئەمانەتەکانی ، و بەشێکیشی بۆ ئەنجامنەمێنێ داخزمەتی ئینسان کە لە کۆیلەیی و ژێردەستی

و و زەکات دەکار دەکەن. جا بۆ ئیسباتی ئەو مەتڵەبە دەچینە خزمەت ئیالهی وەک نوێژ و ڕۆژو 

 ی بەقەرە کە ڕوونی کردۆتەوە ئیامن و باوەڕی چییە؟933ئایەتی 
 277ئایەتی 

الَةَ َوآتَوُام الزَّ ( 277) قَاُموام الصَّ
َ
ِْ وَأ اِْلَا ِیَن آَمُنوام َوَعِملُوام الصَّ

ُرُهمم ِعنَد اكإِنَّ اَّلَّ جم
َ
َرِبِهـمم َوالَ ةَ لَُهمم أ

ٌٌ َعلَيمِهمم َوالَ ُهمم َُيمَزنُونَ   َخوم
کومان ئەو کەسانەی کە ئیامنیان هێناوە و ک دەوە کاکەکان دەکەن و ناوێ ان بەجاێ دێانن و بێ

زەکاتی ماڵیان دەبەخشن، پاداشتی ئەوانە الی خودای پەروەردکاریانەوە لە ڕۆژی ەیامەتیشادا 

 ناکات.هیچ جۆرە ت پ و خەمێکیان ڕوو تێ 

 ترسن!دەرەکان بێچاکەکاران و نوێژخوێتان و زەکات

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

خــودای تەعــاال دێــرەدا وا هەســت پــێ دەکــرێ کە هەڕەشــە دەکــا لە ســوودخۆران بــۆیە 

ِمِنَّي كوََذُرواْ َما بَِِقَ ِمَن الِرَبا إِن دەفەرموێ  ْْ واتە دەس هەڵگرن لەو سوودەی کە ماوتـانە  نْتُْم مُّ

لە الی عالەما، لێیان مەستێنن، ئەگەر ڕاست دەکەن خـاوەن بـاوەڕن و بە پێـی فەرمـانی بـاری 

بەردار نەبن لە سوودخواردن، چاک بزانن وەرنە دەجووڵێنەوە. ئەگەر دەستیش هەڵناگرن و دەس
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( ئیعالنی شەڕە خـودا لێـی 933ئایەتە )دەرێ و ئامادە بن بۆ شەڕ دەگەڵ خودا و پێغەمبەر. ئەو 

 دەدا دەگەڵ سوودخۆرەکان.

کە کەوتــۆتە نێــوان )ڕبــا( ئەوە دەردەکەوێ، ئەگەرچــی ڕاســتەوخۆ ڕووی  933لە ئــایەتی 

وەرگێڕاوە لە مەسەلەی سووخواردن، ئەوە دەکرێ بڵێین بە شێوەی وەعـز و ئیڕشـاد هەر دەگەڵ 

ڕاستی ئەوەیە کەسـانێک ئـاوڕ بـدەنەوە وەسـەر  ( مەبەستی933سووخۆرانە چونکە ئەو ئایەتە )

دەستووراتی باری واتە لە سەر ئەساسی ئیامن و باوەڕیانەوە عەمەلی ساڵح بکەن و نوێژ بـکەن 

گومان لە سۆنگەی ئەو هەڵوێستە چاک پرینگێنەوە لە ڕبا خواردن، ئەودەم بێبو زەکات بدەن و 

ە کــن خــودای تەعــاال و هــیچ تــرس و و پاکانەتــان دەبــنە خــاوەنی ئەجــر و پاداشــی گەورە ل

و نـابێ و بدرێتێ. و هەروا خەم و خەفەتـیشو نابێ لەوە کە لە ئەجر و پاداشدا کەمدڵەڕاوکەش

 لەوەی ڕۆژی ئاخرەت تووشی عەزاب و ڕەنج بن. 

لە سـوودخۆران وەالی ئەو مەبەسـتە: ئەگەر  ە( هاوار و بانگاواز 933بە کوردی ئەو ئایەتە )

ن و ڕاست دەکەن، ئەو عەمەالنە ئەنجام دەن: کاری چاک و پاک بکەن، نـوێژ ئێوە خاوەن ئیامن

و لە کـن خواردنیش بن، ئەودەم هەم ئەجـر و پـاداشد بکەن، زەکاتیش بدەن، دەسبەرداری سوو 

 خودا دەدرێتەوە هەم ترسی ئەوەش داتانناگرێ کە لە ئاخرەتدا تووشی عەزاب بنب. 

کە دەوێـدا  933بـۆیە دەچیـنە خـزمەت ئـایەتی  دەکـا، 933تەئکیـدی ئـایەتی  933ئایەتی 

هەڕەشەی خودا چاو دەکەین لە بابەت سـوودخواردن، و حەتـا ئیعالنـی شـەڕ دەگەڵ خـودا و 

 پێغەمبەری خودا:
 278ئایەتی 

ِیَن آَمُنوام اتَُّقوام اهّللَّ َوَذُروام َما بَِِقَ ِمَن الِرَبا إِن ( 278) ُيَها اَّلَّ
َ
ِمنِيَ كیَا أ  نمُتمم ُمؤم

ئەی خاوەن ئیامن و باوەڕان! پارێزکار بن و خۆتان لە  ەزەبی خاودا بپاارێزن، و ئەو ساوودانەی 

کە لە سەر خەڵک ماوتانەتەوە و هێشتا لێتان وەرنەک توون، ئەکەر بەڕاستی خااوەن ئایامنن و 

باوەڕتان هەیە )بە خودا و بە پێغەمبەر و ڕۆژی ئاخ ەت( دەساتیان لاێ هەڵگا ن و وازیاان لاێ 

 نن.بێ

 دەست لەو سوودانە هەڵگرن کە لە سەر خەڵک ماوتانە

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

دەبێ لە پێش هەموو شتێکدا ئەوە بزاندرێ کە خودای وەعدە ڕاست و دروسـت وەعـدەی 



 330تەفسیری سووڕەی بەقەرە 

ان پـێ دەدا داوە بەو کەسانەی کە دەسبەرداری سوودخواردن دەبن هەم ئەجر و پاداشی تەواویـ

ُقـواْ وملیان بێ. ئەدێرەدایە کە خودا پێیـان دەفەرمـوێ: )هەم ڕێگای خەفەت نادا سواری شان اتَّ
 ( واتە برتسن لە خودا و خۆ لە قەرەی ئەو شتانە مەدەن کە خودا ڕێی پێ نەداون.اّللَّ 

ُقواْ اّللَّ دە ئایەتی  یَن آَمنُواْ اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ِمِنَّي ك إِندەگەڵ ئایەتی یَا أ ْْ شـتێک هەسـت  نْتُْم مُّ

ْ وانی، شتەکەش ئەوەیە: هەرکات کوترا ەڕ  پێ دەکرێ کە زەین نایقۆزێتەوە بە یَن آَمنُوا ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 یَا أ

واتە ئەی خاوەن ئیامنان! ئەوە دەیسەملێنێ کە ئیامنی هەیە ئەو کەسەی خودا هەرای لێ دەکـا، 

ــوملەی  ــێ ج ِمنِ كإِن کەواب ْْ ــ ــتُْم مُّ ــیامن َّي نْ ــایە دڵ واتە ئەگەر ئ ــێوە مان و هەیە. ئەئەو ش

دەهارووژێنێ دەوەیدا کە خودا دەبێ مەبەستی چ بێ؟ دڵ دەڵێ: دەبێ ئەو دوو جوملە ئایەتـانە 

 ئاوا بەراوەرد بکرێ و تەعبیر کرێتەوە:

. واتە ئەی ئەو کەسەی کە خاوەن ئیامنی، بۆ ئیسباتی ئیامنت وەگەڕێ لە خـراپە، ئەگەر 1

 ی ئیامنم هەیە.دەڵێ

. واتە ئەی ئەو کەسەی پێش ئەو کارە ناڕەوایەت ئیامنت هێناوە، جا ئەگەر ڕاست دەکەی 9

 ئیامنت هەیە و هێناوتە، لەو کارە خراپە دەس هەڵگرە.

ەی ئیامنـت هەیە و دەشـتهەوێ . ئەی ئەو کەسەی خـاوەنی ئیامنـی، ئەگەر ڕاسـت دەک9

 نەت.ئەو ئیامنەت وەکەوە لەو سوودخوارد وەمێنێ

. ئەی ئەو کەسەی خاوەنی ئیامنی بە زمان، ئەگەر دەشڵێی ئیامنی من هەر بە زمـان نیـیە 0

 بەڵکە بە دڵیشە، وەگەڕێ لەو سوودخواردنە.

ئەوە بـووە: هەنـدێک لە  933عەباسەوە نەقڵ کراوە گۆیـا هـۆی دابەزینـی ئـایەتی لە ئیبنی

ــی» ــوون«ثقیفەبن ــکە ب ــی مەک ــدێکیش لەوانە کە ئەهل ــان و هەن ــدا  ک ــی جاهلیەتیان دە دەوران

لە  پێغەمـبەرسەروکاریان زۆر دەگەڵ مامەڵەی ڕبادا بووە، بەڵم کاتێ کە فەتحی مەککە کرا، 

نــاو ئەهلــی مەکــکەدا ئیعالنــی دا و خــوتبەی دەرکــرد و خوێنــدیەوە کە لەوە بەدوا ئەو یاســایە 

شـیش کـراوە مـایەکە جاهلییانە واتە مامەڵەی سوود دەبێ نەکرێ و نەمێنـێ، و هەرچـی لەوە پێ

سـوودەکە نەدرێـتەوە دەبـێ دەسـتی لـێ هەڵگـرن. هەوەڵـین کەسـێک کە  یبدرێتەوە بە خاوەن

ئیستیقبالی لەو ئەمرە کرد عەباس کوڕی عەبدوملوتەلیب بوو چونکە ئەو لە تـاجرە گەورەکـانی 

مەککە بوو، دە ڕباشدا دەستی باڵی هەبوو، کە دەو کاتەشدا حیسابی زۆری سـوودی لە سـەر 

ی ودی مەکـکە لەوانـی کـافر سـو هەمووی هەڵگرت. و هەروا لە ئەهلـ عالەمی بوو، دەستی لە
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عالەمیان لە سەر بوو توانای دانەوەشیان نەبوو بە هۆی ئەو یاسایەی ئیسالم هاتن ئیامنیان هێنـا 

 چونکە پێیان خزمەتێکی گەورە بوو بە نەدار و هەژاران.

دەســتیان لە ســوودەکە نەدەتــوانی « قــیفەبنــی ث»و « بنــی مخــزم»ئەمــام ئەو دوو هــۆزەی 

هەڵگرن، چونکە سوودەکەیان هەم زۆر بوو هەم بە زەرەرێکی گەورەیان دەزانـی ئەگەر وازیـان 

لێ هێنابا. لەوالیەشەوە ئەمری پێغەمبەری لەسەر بوو نەشـیاندەتوانی دەسـتی لـێ هەڵنەگـرن، 

د لە قودرەتی و لەوالیەشەوە مەککەی گرتبوو خەڵک شەرمی دەکر  پێغەمبەربەتایبەتی کە تازە 

ئەستوور بوون لە سەر نەدانەوە چـونکە دەسـتووری لە سـەر ئەوانەی پێیان قەرزدار بوون پشت

درابوو لە الیەن دەستەڵتی ئیسالمەوە. ئەو دوو قەبیلەیە )بنی مخزوم و بنی ثقیفە( ناچار بوون 

ەتاب کـوڕی ئەسـەد بـوو. جەریانەکەیان بردە الی حاکمی مەککە، ئەوزەمانیش والی مەککە ع

والی نەیتوانی هیچ ڕێگەیەکیان بۆ دیاری کا واتە نە دەسـت هەڵگـرن لە وەرگرتنـی، نە دەسـت 

ــۆ وڵمەکەی  ــبەریش ب ــد، پێغەم ــبەری ڕاگەیان ــانەی بە پێغەم ــی. ئەو جەری ــکەن بە وەرگرتن ب

ەتی ی بـۆ نـازڵ کـرا هەر بە دووی ئەویشـدا ئـای933هەڵوێستەیەکی گرت و پاشان ئەو ئـایەتە 

شی بۆ نازڵ بوو، واتە ئەو دوو ئایەتە پشتە سەری یەک دابەزین، بۆ خاتری ئەوە ئەوالوال و 933

مخزوم ئاوایان دی و تێگەیشنت ملیان بە الوە نا و تەسـلیمی ثقیف و بنیبەهانە نەنوێنن. جا بنی

اتەدا بە دەسبەردار بوونی سوودەکە بوون چون دەیانزانی ناتوانن بەرەنگاری ئیسـالم بـن دەو کـ

ناچاری کوتیان جا ئەگەر وایە سوودەکە هیچ،  با بڕوا؛ ئەسڵی ماڵەکەی خۆمان دەنەوە. ناچـار 

ــی ــاڵی بەنیفەقیســئەو بەن ــاکوو ســەقیف و بەنیانەی کە م ــاڕانەوە ت ــوو پ ــان لە الب مەخزوومی

میوەجاتیان دێتە حاسڵ و دێـتە کـاتی چنـین  و بەرهەم لێیـان ڕاوەسـنت، ئەوانـیش لە حەیفـی 

ی 931ریان دەیانکوت ڕاناوەستین. دووبارە خودای تەعاال بۆ حەلـی ئەو گـرێیەش ئـایەتی جە

 (160، ل 4)تفسی: کبی:، ج. پێغەمبەرنازڵ کردە سەر 

بە  931و  933جا بۆوەی لە سەر و بنی جەریانەکە حاڵی بین دەچینە خـزمەت ئایەتەکـانی 

 تەرتیب سەیریان کە:
 279ئایەتی 

َذنُوام ِِبَـرمٍب ِمـَن اهّلِل َوَرُسـوِ ِ َوإِن تُبمـُتمم فَلَ فَإِن لَّمم َتفم ( 271)
م
ـوَالِ كـَعلُوام فَـَ مم

َ
مم الَ كمم ُرُؤوُس أ

لَُمونَ  لُِموَن َوالَ ُتظم  َتظم
بەردار نەبن و دەپ لە ساوودخواردن هەڵنەکا ن دڵنیاا بان و بازانن ئەوە شاەڕتان ئەکەر دەست

ەاڵم ئەکەر تۆبەتاان کا د، ساەرمایەکە هەر ئای دەکەد خودا و پێغەمبەرەکەیدا بەرپا کا دووە ب
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 شێوەیە: نە زوڵمێ لە کەپ دەکەن و نە زوڵمیشیان لێ دەک ێت. وخۆتانە، بە

 281ئایەتی 

ٌ لَّ اكَوإِن ( 281) قُوام َخريم ن تََصدَّ
َ
ٍة وَأ ٍة َفَنِظَرٌة إَِى َميمَسَ َ لَُمونَ كمم إِن كَن ُذو ُعسم  نمُتمم َتعم

ن ئەکەر نەدار و دەساتەنگن لێیاان بوەساو تاا ئەو کااتەی دەیاانبێ و ئەوانەی کە ەەرزدارتان

 بەخشن ئەوە خێ ت ە بۆ ئێوە ئەکەر بزانن.دەروویەکیان بۆ دەک ێتەوە، ئەکەر بشیان

 شەڕ دەگە  خودا و پێغەمبەر

 :234و  236ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

ای تەعاال تەپڵـی شـەڕێی لێـدا دەگەڵ سـوودخۆران ئەگەر لە سەر ئەو ئەساسەی کە خود

بەردار نەبن، دەردەکەوێ کە ئەو هەڕەشە گەورەیە هۆیەکەی ئەوەیە کە ئەو عەمەلە نـاڕەوایە دەس

)سوودخواردن( گەورەترین تاوان بێ دەناو کۆمەڵگادا. چونکە نێرگە و بارودۆخی ژیانی کۆمەڵ 

ئیقتسـاد دەدا و نـابوودی دەکـا.  ش زەربە لە حەیـاتیواردنیبەسرتاوەتەوە بە ئیقتسـاد. سـوودخ

ئەودەم کە ئیقتسادیش نەما شەڕ و هەرای دەوڵەتان هەڵدایسێ و دادەگیرسێ و عالەمیش لەنـاو 

گومان هۆی دواکەوتنی قەدەغەی سوودیش لە قەدەغە کردنی دەچێ و وڵتیش وێران دەبێ. بێ

ەڕێـتەوە کە سـوودخواردن تـاوانێکی زۆر خەتا و گوناهەکانی دیـکە دێـرەدا. هەر بـۆ ئەوە دەگ

ــۆچی  ــێش ک ــوود لە پ ــی س ــایەتی قەدەغە کردن ــۆمەڵیەتییە و هەروا ئەوەش کە ئ گەورەی ک

 بە چەند ڕۆژێک دابەزی نیشانەی گوناهێکی گەورەی کۆمەڵیەتییە. پێغەمبەر

ئەوە کە خودای تەعاال دەفەرمـوێ دەسـامیەکەیان دەبـێ بـدرێتەوە بە سـوودخۆرەکان، بە 

دەفــعە رجـێ کە دەســتیان لە ســوودەکە هەڵگــرت، نیشــانەی ئەوەیە لە مەمــک دابڕانــی یەکمە

دەستووری دابا کە بەرەی سوودخۆرەکان بە سـەرمایە و  پێغەمبەرنەخۆشی دێنێ، واتە ئەگەر 

نەزمی و نەختە زوڵمێک هاتبا سوودەکانیشیانەوە دەبێ دەس هەڵگرن یەک کەڕەت لەوانەبوو بێ

اوەن سوودەکان. جا بۆیە سەرمایە گەڕانەوەکەیـان بـۆ الیـان کـرایە مەرجـی ڕوو بە نیسبەتی خ

 دەسهەڵگرتنیان لە سوودەکە. تاکوو زۆریان عەزابی ڕۆحی بۆ نەیەتە پێش و ئاژاوە بخوڵقێنن.

و هەروا لەوالیەشەوە کە خودا فەرمووی: ئەوانەی قەرزداری ئەسڵی مایەکەن، دەبێ ئەگەر 

تەدا بۆیان نەدرێتەوە، مۆڵەتیان لێ بگیردرێ تـاکوو هەلێکیـان بـۆ بێ ماڵ و سامان بوون دەو کا

هەڵدەکەوێ و دەیـدەنەوە. ئەو دەسـتوورە جـوانە هـۆیەکەی دەگەڕێـتەوە وەالی ئەوەی ئەگەر 

ناچار کرابان ئەوانەش، نێزیک بوون لەوەی ئاژاوە بخوڵقێنن لە بەر نەداری و ڕووت و ڕەجـاڵی 
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نج بدرێتە ئەو یاسا جوانە ئەوەت سـر . جا ئەگەر بە وردی خۆیان و خەڵکیشیان ڕەگەڵ بکەوتایە

نەزمی نیە، ئەوەی دەگەڵ ئەوانەیە بۆ دەردەکەوێ کە ئایینی ئیسالم دەگەڵ ئاژاوە و ناکۆکی و بێ

 باری ئایینی الوازە و نایزانێ.

َذنُواْ ِِبَْرب  ِمَن اّلِل َورَُسوِٰلِ دە ئایەتی 
ْ
 دانەوەن:بە وڵمچەن پرسیار دێتە ڕوو پێوست  فَأ

بەرداری سوود نین؟ یـا دەگەڵ . ئایا ڕووی ئەو هەڕەشانە دەگەڵ موسوڵامنانێکە کە دەس1

ُقواْ اّللَّ وََذُرواْ َما بَِِقَ ِمَن الِرَبا إِن کافرەکانە؟ دیارە دێرەدا بە پێی ئایەتی  یَن آَمنُواْ اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
نْـتُْم كیَا أ

ِمِنَّي  ْْ  ەکەی دە موسوڵامنانە. ڕووی هەڕەش مُّ

 جا ئەوجار چۆن خودا ئیعالنی شەڕ لێدەدا دەگەڵ موسوڵامنان؟ 

وەڵم: شەڕی خودا دەگەڵ کەسانێکە کە بە درۆ خۆیان بە ئایینی ئیسالمەوە هەڵوەسـیوە، 

دەستەڵت بـدەن، دەنـا خـودا بۆیان ئیسالم کردۆتە پەناگا تا لەوێڕا تیریان لە سینەی عالەمی بێ

یـَن آَمنُـواْ وِّل اڵ موسوڵامنان نییە، چونکە خـودا )شەڕی دەگە ِ ( واتە خـودا دۆسـتی خـاوەن َّلَّ

 ئیامنانە. 

 (َمن لَم یَْدُع املخابَرََ، فَلْیَأَْذْن ِبَحرب  مـن اللـه و رسـولهِ ئەوجار پێغەمبەریش فەرموویەتی )

یَن َُيَاِرُبوَن اّللَّ ی مائیدە: 22ئەوجار ئایەتی  ِ َما َجَزاء اَّلَّ ئەوە سابت دەکـا کە خـودا  َورَُسوَٰلُ  إِنَّ

 ئیجازەی شەڕی دەگەڵ خائینانی موسوڵامنانی بەدرۆ داوە. 

ی نهەموو ئەو دەلیل و بەڵگە ئایەتانە هاواری ئەوەی دەکەن سوودخۆر شـەڕی دەگەڵ ئـایی

 .دامەزرێنێ خودایە، خوازیاری نابوود کردنی جامعەیە و ئاغایەتی خۆی لە سەریان

عەباس کوتوویانە: ئەو ئایەتانەی کە دە بابەت ڕبادا نازڵ بوون بـۆ و ئیبنی مێژوونووسەکان

ڕۆژ ژیاوە، حەتـا هەنـدێک دەڵـێن: نـۆ ڕۆژ   91پێغەمبەر، پاش نازڵ  بوونی وان پێغەمبەر

 (111، ل4؛ تفسی: کبی:، ج48، ل 3)رو  املعانی، جنازڵ بوون.  پێغەمبەرپێش وەفاتی 

ژاندنی باسی ڕبا واتە سوودخواردن و بۆ ئاخرین ئامۆژگـاری ئەوجار هاتین گەیشتینە داکو

ین و گەرمـایی ئـیامن و بـاوەڕی هەبـێ لە نـاو تـاس و تدەکەین سەرقەپاغ. ئەگەر  389ئایەتی 

رێ دەس لە هەچـی خەیـانەتە بە حەیـات و مـافی کـکاسەی دڵ و لەشـەوە زۆر بە ئاسـانی دە

بەرچـاوە، حـاکامن دەڵـێن ئـێمە خەلـیفەی  ئینسانی هەڵگرێ. ئەگینا ئەوەی دەکا کە ئەوەڕۆ لە

خوداین و سەرپەرستی موسوڵامنانین کێ بخنکێنین و تەجاوەز بە مـافی کـێ بکەیـن، ئەمـری 

 !لەو بوختان و درۆیە پێیە. پەنا بە خودا نخودا
 281ئایەتی 
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ًما تُرمَجُعوَن فِيِه إَِى اهّلِل ُثمَّ تَُوَّفَّ ( 121) ٍس مَّ كُ وَاتَُّقوام یَوم لَُموَن كا  َنفم  َسَبتم َوُهمم الَ ُيظم
ی بە ۆ بسسن لە ڕۆژێ کە وا دەکەڕێنەوە بۆ الی خودا، پاشان هەموو کەپ پاداشی ک دەوەی خ

 تەواوی پێ دەدرێت و ستەمیشیان لێ ناک ێت.

 تەرازووی حیساب

 :231ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

ــایەتە دەبــێ ئەوە بزانــدرێ کە ئە ــارەی ئەو بازرگــانە گە 931و ئ انەی کە دە مــامەڵەی ر لە ب

سوودیدا سەرگەرم بوون دابەزیوە. کە ئەو بازرگانانە ببوونە خاوەنی سەروەت و سامانێکی زۆر 

کە بە هۆی ئەو سـامان و دارایـیەی الفـی سـەروەری و ئاغایەتییـان بە سـەر خەڵکـی هەژار و 

ە ئەو ڕادەیە ئەگەر خودا هەسی نەدابانەوە و لێی قەدەغە کورتدا لێ دەدا. واتە گەیشتبووندەست

 نەکردبان لەوانەبوو ئیدیعای خودایەتییان بکردایە بە سەر عالەمدا. 

، چـونکە پێغەمبەر( لە دواترین ئایەتە وەحی کراوە بۆ 931عەباسەوە: ئەو ئایەتە )لە ئیبنی

قُـِل اّللُّ  كيَْسـتَْفتُونَ وو واتە پێغەمبەر کاتێ حەجی ویداعی کـرد ئـایەتی کەاللەی بـۆ نـازڵ بـ
ی سووڕەی 9ئەوکاتەی کە حەزرەت لە عەرەفە وێستابوو ئایەتی  (140)نساء:  لَةِ لكَ ْم ِِف الْ كُيْفِتي

(ی بەقەرەی بـۆ دابەزی. گۆیـا حەزرەتـی جبەئیـل 931مائیدەی بۆ هات جا پاشان ئەو ئایەتە )

ی بەقەرە دانێ. گۆیا پـاش ئەوە 931ر ئایەتی ە لە سە931! ئەو ئایەتە فەرمووی: ئەی محەمەد

ڕۆژ، هەشـن دەڵـێن سـێ  3ڕۆژ، هەشـن دەڵـێن  91ڕۆژ ژیاوە، هەندێکیش دەڵێن  31پێغەمبەر 

 (323، ل1ی، کشا ، جشا: )زمخکاتژمێر ژیاوە. 

 دابەزیتی چەند ئایەت بە دووی یەکدا بۆ پێغەمبەر

لەپڕتـاو پشـتی سـەری  پێغەمبەرۆ ئاوڕێک وەسەر ئەو ئایەتانەی دەو کاتانەدا دابەزیون ب

 یەک:

 . ئایەتی کەاللە: 1

 ََمـا  كلَِة إِِن اْمُرٌؤ َهلَ لكَ ْم ِِف الْ كقُِل اّللُّ ُيْفِتي كيَْستَْفتُون َُ ْخٌت فَلََهـا نِْصـ
ُ
لَيَْب َٰلُ َودَلٌ َوَٰلُ أ

لە ڕا دڕردڕباڕێ، ساەبارڕت بە کەاللە داوات لاێ دڕکە  ڕا دڕربباڕی، بڵاێ: خاودا ساەبارڕت بە کەال كتََر 

ئەگەر پیاوێک مرد و ەیر منداڵی نەبوو، بەاڵم خوشکێکی باوو، لە میراتای ئەو پیااوڕ خوشاکەکە نیاوڕی 

  ەەیە.
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 ی مائیدە کە دەو کاتەی لە عەرەفە وێستابوو وەحی کرا:9. ئایەتی 9

 
َ
ْتَمْمُت كْم ِدینَ كَملُْت لَ كاْْطَْوَم أ

َ
ئەوڕۆ  ُم اسنِْسَلَم ِدینًـاكلَ نِْعَمِِت َورَِضيُت  َعلَيُْكمْ ْم َوأ

  ئایینەکەتان  بۆ تەواو کرد  و ناز و نیرمەتی خۆم  بۆ تەواو کرد  و ئیسەمیش  بۆ ەەڵبژاردوو  بە ئایین.

ُقواْ یَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه إَِل اّلِل ُثمَّ تَُوَفَّ جا لە پاش ئەوانەوە ئایەتی  ا كُّ َواتَّ  َسبَْت َوُهمْ ك َنْفب  مَّ
 بەقەرە دابەزی.  (387)ََل ُيْظلَُموَن 

مەبەست لە )ترجعون(دا ئەوە نییە شوێنێک هەبـێ و خـودا لەوێ بـێ و عـالەمیش بچێـتە 

الی، بەڵکە ئینسان لە عالەمی تەکلیفەوە دەچێتە عالەمی بەرهەمی ژیـانی و ئاگـاداری بە سـەر 

 کردەوەکانی لە ژێر چاوەدێری عیلمی باری. 

ْيَن َما ادەلە بکە تاکوو لەوبارەوە باش تێبگەی: ی موج3سەیری ئایەتی 
َ
نُوا ُثمَّ یُنَبِ ُُهم بَِما اكأ

َ بِ  ء  َعِليمٌ كَعِملُوا یَْوَم الِْقيَاَمِة إِنَّ اّللَّ لە ەەر کوێیەکدا بن ەەر خودایاا  دڕگەڵە، پاشاا  ڕۆژی  ِل ََشْ

   لە ەەموو شت ئاگادارڕ. گوما  خوداپەسە  ەەواڵی ئەو ش انەیا  دڕداتێ کردوویانە. بێ

ئینسان بە مەرجێ بفامێ سەیری دەزگای زانستی ئەوڕۆ بکا کە بە یەک دوگـمە و ژمـارەی 

ڕامـان و دامـان بـاوەڕ دەکـا بەوەی خـودا پێناست تەواوی ئاکارەکانت دێنێتە ڕو، فەورەن و بێ

 ڕۆژی خۆی بە ئاسانی کردەوەکانی ئینسان نیشانی ئینسانی دەدا.

ا كُّ تَُوَفَّ  ُثمَّ ئایەتی  گومان ئەوە چونکە بە پێی وەعـدەی خـودا دەبـێ بێ َسبَْت ك َنْفب  مَّ

ی سووڕەی زلزلەدا دیاری 3و  3هەموو کەس بە پاداشی عەمەلی خۆی بگا، هەروەک دە ئایەتی 

ا یََرهُ کراوە:  ة  َخرْيً ة  َِشا ( 7) َفَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ کەس تاۆزڕ جاا ەەر  (8)ا یََرهُ َوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

  چاکەیەکی کردبێ، دڕیبینێ ەوڕ، و ەەرکەس تۆزڕ خراپەیەکی کردبێ دڕیبینێ ەوڕ.

ی ئەنبیــاء دەبــێ کــوللی ئینســانێک 03ی لــوقامن و 14یــا دەڵێــین بە دەلیلــی ئایەتەکــانی 

 کردەوەکانی بە ڕوودا بدرێتەوە و بە پاداش و بە جزایان بگا. سەیر کە:

ْو ِِف  (76)لقامن 
َ
ـَماَواِت أ ْو ِِف السَّ

َ
َها إِن تَك ِمثَْقاَل َحبَّة  ِمْن َخرَْدل  َفتَكن ِِف َصـْخَرة  أ یَا ُبَِنَّ إِنَّ

ٌَ َخِبريٌ  َ لَِلي ُ إِنَّ اّللَّ ِت بَِها اّللَّ
ْ
رِْض یَأ

َ
 اأْل

خۆ لە ئەی ڕۆڵەکەم ئەگەر چاکەیەک یا خراپەیەک بەقەدڕر وڕزنی دانە خاشخاشکێک بێ ەەتبێ، یا 

ناو بەردێکدا بێت یا لە ناو ئاسامنەکاندا بێت یا خۆ لە سەر زڕویدا بێات، خاودا دڕیهێنێات، بەڕاسا ی خاودا 

 زۆر وردبین و ئاگادارڕ.

ُِ الَْمَواِزيَن الِْقْسَط ِْطَْوِم الِْقيَاَمِة فََل ُتْظلَُم َنْفٌب َشيْ ًا َوإِن اكَن ِمثَْقاَل َحبَّة  ِمْن ( 57)انبیاء   َونََض
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تَيْنَا بَِها َوكََف بِنَا َحاِسِبَّي 
َ
 َخرَْدل  أ

دادنێین تەرازووی دادگەری لە ڕۆژی قیامەتدا، ئەوسا ەیر کەس ەیر زوڵمێکی لێ ناکرێات، ئەگەر 

 ئەوڕندڕی دانە خاشخاشکێکیش بێ دڕیهێنین، خۆشام  بەسین بۆ حیساب و کی اب کرد .

ەرەو ئەو ڕۆژە دە ڕێــیەدای چــت چانــدبێ دابەزینـی ئەو ئایەتــانە هــاوارن لە ئینســانی کە ب

 دەیدروویەوە.

یەکێک دێ دەڵـێ خـودا جـا چـۆن بەو هەمـوو ڕەحـم و بەخشـش و کەرەمەی هەیەتـی، 

 بەندەیەکی ژێردەستی بێ دەستەڵت دەسووتێنێ، بۆخۆشی دروستی کردبێ؟

وەڵم: ئەمەش دەڵێین ئەو بەندەیە بۆخۆی خۆی دەسووتێنێ بە هـۆی زوڵمێکـی لە خـۆی 

 وە لە دنیادا، دەنا خودا کەس ناسووتێنێ و زوڵمێ لە کەس ناکا.کردو 

 پوختەیەک لە سەر زەرەری ڕبا

دەوێ و ئینسـانی خـۆش وە قبـووڵ کەن کە خـوڵدەبێ ئەوانەی خاوەن ئیامن و باوەڕن ئە

ناخۆشی ناوێ و کاری واش ناکا و بە ڕەوای نادێرێ کە زەرەری بۆ باری ژیانی کۆمەڵیەتی ببێ 

گومان بە قازانجی ئینسانە و هەچی حەرامی کا لە ئینسانی، ەڵڵی کا بۆ ئینسان بێو هەرچی ح

. جا وا هەیە ئینسان دەرکـی ئەو زەرەر بۆیە حەرامە گومان زەرەری بۆ ئینسان دەبێ و هەیەتیبێ

ی ناکا و دەبێ ئینسان ئەوەش بزانێ کە خودا ئایینی ئیسالمی بۆ ئینسـان هەڵبـژاردووە ەو قازانج

ی بە قازانجی ئیسالمە، چونکە ئیسالم ئـایینێکی پـێکەوە ژیـانە و پـێکەوە ژیـانی دەوێ. سەراپا

ئایینی سوڵح و سەفا و گوزەشتە، ئایینێکی ڕەقەبەری نییە و ئیحتیڕامی بۆ مـاف و موقەدەسـاتی 

هەموو کەس داناوە. کەوابێ ئەو ڕبایە واتە ئەو سوودخۆریەی بۆیە قەدەغە کـردووە لە ئینسـانی 

 راپای زەرەی ئینسانی تێدایە .چونکە سە

ــدا  ــتانی زۆر زەرەری تێ ــەنگێنین ش ــا  هەڵس ــئەلەی ڕب ــافانە مەس ــاقاڵنە و بە ئینس ئەگەر ئ

 دەدۆزینەوە، ئیشارە بە هێندێک لەو زەرەرانە دەکەین:

 سەری. ڕبا سامان و ماڵێکی زۆر کۆ دەکاتەوە سوودخۆر بێ بەها و زەحمەت و دەردی1

چێنێ و دەخاتە ناو جامعە بەتایبەت هەژاران دە بەرابەر خـاوەن . ڕبا کینە و حەسادەت دە9

 سامانان

 . ڕبا ڕیشەی سەفا و ڕەحم و خۆشەویستی دەفەوتێنێ دەناو جامعەدا9

 . ڕبا ئەرزش و کەسایەتی ئینسانی لە ناو دەبا0
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 ی نیزامی سوودخۆری تێدا بێ، ئیسالمی بە مانای واقعی تێدا نابیندرێک. کۆمەڵگایە1

ەسێک پابەندی نیزامی ئایینی ئیسالم بێ دەبێ ئەوەی لێـی قەدەغە کـراوە بـۆ الی . ڕبا ک4

 نەچێ 

سادی ئەوڕۆ بێ تکەوایە دەبێ دە جوابی ئەو کەسانەی کە دەڵێن دۆ، و چەرخەی باری ئیق

، ئاوا بدرێتەوە دیـدگایەکی غەڵەت و ببێ تجاڕەتی سوودداری ناچەرخێ کەوابێ زەروورییە ڕبا

و خەیاڵە، ئەوە تەبلیغاتی سەرمایەدارانی تاغووت سـیفەتانە چـونکە خـودا  ئەساسە ئەو فکربێ

زاناتر و بەبەزەترە بۆ ئینسانی، ئەگەر زانیبای کەشتی ژیانی عالەم بێ ڕبـا غەرق دەبـێ قەدەغەی 

 نەدەکرد.

سـەر بڵێـین ئەگەر لە  شلەوە بەدواو شەهید سەید قوتـب پـایەی ئیقتسـادی چ ئەوڕۆیـی 

ــا  ــاڵێکی درۆ و ئەساســی ســوود و ڕب ــانی عــالەم هەڵناســووڕێ خەی ــاهێنێ ژی ــێ دەوام ن نەب

ئەساسە. بەڵکە ئێمەی موسوڵامن و خاوەن باوەڕ بە دەسـتووراتی ئیسـالمی دەو یەقیـنەداین بێ

 نیزامی ڕبا و سوودخۆری ڕۆژی ئیتقسادی دنیا تووشی لە بەر یەک هەڵوەشان دەکا. 

 درێژ و قووڵی قورئانییە. دگایدیو  ئەو نەزەر

 ڕبا دە قورئانی حەکیمدا

ئـایەتی پیـرۆزدا  11خودای خاوەن حـیکمەت و حەکـیم دە چـوار سـووڕەی قورئانـدا دە 

لە حەرامی و لە زەرەرەکان خەبەردار کـردۆتەوە، حەتـا بە  یحەرامی ڕبای ڕاگەیاندووە و ئینسان

ەگەڵ ئینسانی ڕاگەیاندووە بە توندی کەسێک دەسبەرداری سوودخۆری نەبێ، دەکەوێتە شـەڕ د

 من و ڕەسوولی من.

حەرامی ڕبا ڕاگەیێندرا وەک  931و  933، 933، 934ی بەقەرەدا تا ئەیەتەکانی 931لە ئایەتی 

دەزانن دانە بە دانە مانا کران و تەفتیش کران بە تەواوی پێویست ناکا دووبارە وەردیان دەینەوە کە 

 اوە.سـر ەبیبە شیددەترتین هەڕەشەیان تێدا دە هیچ گوناهێک نەبیرناوە و ن

 : 191عیمراندا ئایەتی ئایەتێکیان دە سووڕەی ئالی
ْ
یَن آَمنُواْ ََل تَأ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ْضَعافًا كیَا أ

َ
لُواْ الِرَبا أ

ُقواْ اّللَّ لََعلَّ  َضاَعَفًة َواتَّ ئەی ئەوانەی بڕواتاا  ەێنااوڕ چە  بەرابەر ساوود مەخاۆ ،  ْم ُتْفِلُحـوَن كـمُّ

 نە.خوداش لێبوردڕیە و دڵۆڤا

ەسـەر قەدەغە ی سووڕەی نیساء ل141و  141ەکانی لەو دە ئایەتانەدا دوو ئایەتیان واتە ئایەت

ِحلَّْت لَُهـْم َوبَِصـِدِهْم َعـن  کردنی ڕبا نازڵ بوون:
ُ
ْمنَا َعلَيِْهْم َطيِبَات  أ یَن َهاُدواْ َحرَّ ِ فَِبُظلْم  ِمَن اَّلَّ
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ْخِذِهُم ا( 763)َسِبيِل اّلِل كِثرًيا
َ
ْعتَْدنَا لِلاْكفِِريَن َوأ

َ
ْمَواَل اَلَّاِس بِاْلَاِطِل َوأ

َ
كِلِهْم أ

َ
لِرَبا َوقَْد ُنُهواْ َعنُْه َوأ

ِْطًما
َ
کەواتە بە ەۆی س ەمێکەوڕ کە لە الیە  یەەوودیەکانەوڕ کرا ئەو ش ە پااک و  (767) ِمنُْهْم َعَذابًا أ

کارد  بە ەاۆی زۆر کۆساڕ دروسات کاردنیش لە  خاوێنانەی کە بۆیا  حەاڵڵ کرابوو لێام  حەرام و یاساغ

گوماا  لێیاا  قەدڕغە کراباوو و ەەروڕەاش بە ەۆی ساوود وڕرگارتنەوڕ کە بێ( 763) سەر ڕێبازی خودادا

خواردنی ماڵی خەڵکیش ەەروا بە ناەەو، ئاێمەش سازایەکی بەژامناا  ئاماادڕ کارد، باۆ ئەوانەیاا  کە باێ 

 (767) بڕوا .
ی سووڕەی 93ەتانەی کە لە سەرحەرامی سوود هاتووە ئایەتی ئایەتێکی دیکەش لەو دە ئای

ِ َوَما آتَيْتُم ِمن زَ ڕۆمە:  ْمَواِل اَلَّاِس فََل یَْرُبو ِعنَد اّللَّ
َ
ُبَو ِِف أ ِ اكَوَما آتَيْتُم ِمن ِرًبا لرَِيْ ة  تُِريُدوَن وَْجَه اّللَّ

ْوَلِ 
ُ
ڕیدڕ  بۆ ئەوڕی پیات و زێاد بکەوێا ە مااڵی خەڵاک لە ئەوڕی بە ناوی سوود د ُهُم الُْمْضِعُفوَن  كفَأ

الی خااودا زیاااد ناکااات و پیاات و رەڕی تێناااکەوێ بەاڵم ئەو زڕکاااتەی کە لە بەر خااودا دڕیاادڕ  کەواتە 

  ئائەوانە  خاوڕنی پاداشی چە  بەرابەر.

نی سـوودخۆر، ئەمـام ابە کوردی و بە کورتی: ئەو چەن ئایەتانە دراون بە بنانگوێ بازیگەر 

وان کە دەسبەرداری نابن وەک ئەوڕۆ کە هیچ بانکێک بێ ئەو حاڵەتە، نـاگەڕێ و حەتـا بـۆتە ئە

 یاسایەکی زەرووری، دوو تەعبیر لە دەروونی ئەو کەسانەی کە دەسبەردار نابن دەدرێتەوە:

. ماڵ و سامانی دنیایان پێ لە هەچی شتە پێ لە پێشرتە و موقەدەسرتە و حەتـا پێیـان وایە 1

 ڵقی ئینسان ژیانی دنیایە، ئەوال هەر هەوایە.هەدەف لە خە

. باوەڕیان بە ئایین و مەکـتەب و وەحـی نیـیە، ئـارەزوو و خەیـاڵتی دەروونـی خۆیـان 9

ََذ إِلََهُه َهَواُه ی فورقاندا ئیشاڕەی وەال کراوە: 09ڕێبەریان دەکا، هەروەک دە ئایەتی  یَْت َمِن اَّتَّ
َ
َرأ
َ
أ

نَت تَ 
َ
فَأ
َ
ئەتاۆ ئەو کەساەت دیاوڕ کە ەەوا و ەەوڕسای خاۆی  ئایاا ئەی ماحەمەد يًل كوُن َعلَيِْه وَ كأ

  کردووڕ بە خودای خۆی )پەیڕڕوی لێ دڕکا و شوێنی دڕکەوێ( ئایا تۆ دڕبی ە پاسەوا  لە سەری؟

ی بەقەرە لە سـوودی بە 931تا  931سەر بە هۆی ئایەتەکانی هەروەک دەزانین خودای بانی

گەیاندنی ڕوون کردنەوەی ڕبا ئەوجـار ەلی، ئەوجار پاش بەجێقەرزی حاڵی کردین بە تێروتەس

بەشـێک لە  امن حاڵی کـا چـونکە کـۆمەڵی ئینسـانخودا دەیهەوێ لە مامەڵەی بێ ڕبای شەرع

ژیانی وابەستە بە مامەڵە و تیجاڕەتە، نیازی تەواوی پێیەتی جا بۆیە خودا دەیهەوێ کە ئینسان لە 

ری شەرع و حەڵڵی شتەکە لە بەر چاو بگرێ و لە هەمـوو هەموو بوارەکانی مامەڵە دە پێشدا با

دەر و دەروازە و کون و کەلێنی مامەڵەکە ڕێـگەی ڕبـای لـێ ببەسـتێ و مامەڵەکەشـی لە سـەر 

بوونیش دەچیـنە حـاڵیاوە بـێ. جـا بـۆ ئەو مەبەسـتە و لێسـر ئەساسی سەنەد و شاهید و نوو 
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 ی بەقەرە:939خزمەت ئایەتی 
 282ئایەتی 

(282 ) 
َ
َجٍل ُمَسًّما فَـایَا أ

َ
ِیَن آَمُنوام إَِذا تََدایَنُتم بَِدیمٍن إَِى أ َ كُيَها اَّلَّ تِـٌب اكمم كُتـب بَّيمـنَ كُتُبو ُ َولم

َب 
م
ِل َوالَ یََ نم یَ اكبِالمَعدم

َ
َتَّـِق كَما َعلََّمُه اهّلُل فَلميَ كُتَب كتٌِب أ َـُق َولم

م
ِي َعلَيمـِه اْل لِـِل اَّلَّ ُمم ُتبم َولم

يمًئا فَإن اهّللَّ رَ  ََ ُه  ن اكبَُّه َوالَ َيبمَخسم ِمنم
َ
ـَتِطيُ  أ وم الَ يَسم

َ
وم َضـِعيًفا أ

َ
َُق َسـِفيًها أ

م
ِي َعلَيمِه اْل َن اَّلَّ

ِهيَدیمِن من رَِجالِ  ََ ِهُدوام  تَشم ِل وَاسم لِلم َوِلُُه بِالمَعدم ِ فَرَُجٌل كمم فَإِن لَّمم یَ كیُِملَّ ُهَو فَلمُيمم ونَا رَُجلَيم
ـَداُهَما َفُتـذَ وَا ن تَِضـلَّ إمحم

َ
َن ِمَن الُشَهَداء أ ن تَرمَضوم تَاِن ِممَّ

َ
رَأ َب كمم

م
ـَرى َوالَ یَـَ خم

ُ
ـَداُهَما األ َر إِحم

ن تَ 
َ
ُمومام أ

َ
َ و كالُشَهَداء إَِذا َما ُدُعوام َوالَ شَسم

َ
َجلِِه َذلِ كُتُبوم ُ َصِغريًا أ

َ
قمَسـُط ِعنـَد اهّلِل كبرِيًا إَِى أ

َ
مم أ

قمو
َ
ن تَ وَأ

َ
تَابُوام إاِلَّ أ الَّ تَرم

َ
َب أ دم

َ
َهاَدةِ وَأ ةً تُِدیُروَنَها بَيمنَ كُم لِلشَّ  َعلَـيمُكمم مم فَلَيمَس كوَن ِِّتَاَرةً َحاِِضَ

الَّ تَ 
َ
ُتمم َوالَ یَُضآرَّ كُجَناٌح أ ِهُدومام إَِذا َتَباَيعم َم

َ
ُه فُ اكُتُبوَها وَأ َعلُـوام فَإِنَـّ ِهيٌد َوإِن َتفم ََ ٌْ تٌِب َوالَ  ُسـو

 ِ ٍء َعلِيمٌ كُم اهّلُل وَاهّلُل بِ كمم وَاتَُّقوام اهّللَّ َويَُعلِمُ كب م َْ  ِل 
ک او ئەی ئەوانەی بڕوا و ئیامنتان هێناوە! کاتێ ەەرزو دەکەد یەکاس کا د باۆ کااتێکی دیااری

تۆماااری کەن، بااا نووسااەرێک لە نێوانتاناادا بە دادکەری بینووسااێ، بااا هاایچ نووسااەرێک 

ووسینە نەکا کە خودا فێ ی ک دووە، دەبا بینووسێت با ئەو کەسەی ەەرزەکەی سەرپێچی لەو ن

دە ئەستۆدایە، دەەی نووسینەکەی ب ێت. با لە خودای خۆی بسسێ و هیچی لاێ کەم نەکااتەوە 

کەوتە بااوو یااان کەر ئەو کەسااەی ەەرزەکەی لە ئەسااتۆدایە کێاال یااا منااداد یااا پیاا ی پەک

بە باشی با سەرپەرشتەکەی دەەەکەی بۆ دادکەر ب ێت دوو  نەیدەتوانی دەەەکە بۆ نووسەر ب ێ

پیاو لە ناو خۆتاندا بە شایەت بگ ن ئینجا ئەکەر دوو پیاو نەبوو با پیاوێاک و دوو ژن بان باۆ 

شاهیدی، لەوانەی وا بە دڵتاانن باۆ شااهیدی، تااکوو ئەکەر یەکێکیاان لە بیا ی کاۆوە ئەوەی 

رکااتێ باۆ شااهیدی بانا  دەکا ێن باا ساەرپێچی دیکەیان وەبی ی خاتەوە، ئەو شااهیدانە هە

نەکەن، شاهیدی سەق و ڕاست بدەن. ماندوو مەبن لە نووسینی ەەرزەکانتان با زۆریش بێ، تاا 

کەیشتنی ماوەی ەەرزەکە کەم یا زۆر بێت ئەو نووسینەتان الی خودا زۆرتا  دادکەری تێادایە 

انەوە، مەکەر کاتێاک ماامەڵە و و پاڵپشتێکی پتەوت ە بۆ شاهیدی و زۆر نزیکە نەکەونە کوما

و خۆتانادا دەسات وە دەسات وێکای دەن، لەو کااتەدا ئەکەر ابازرکانیەکەو نەخات باێ و لە نا

نووسن کوناستان ناکاتێ. شاهید بگ ن هەرکاتێ مامەڵەتان ک د، نابێ زەرەر بە نووسەر و نەشی

گەی خا اپە و لە ڕێ شاهید بگەیێندرێ. ئەکەر زەرەرتان بە نووسەر و شاهید کەیاناد ئەوە بەڵا

الدانتانە، ت سی خودتان دە دڵدا بێ خوداش ئەوەی ەازانجتانە فێ تان دەکات، خوداش ئاکاداری 

 بە سەر هەموو شتدا هەیە.
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 سەبارەت بە قەرز وەرگرتن

 :232ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

ــانە، و  ــایەی قورئ ــرین ئ ــایەتە درێژت ــی ائەو ئ ــداینە( هەروەک ش پێ ــایەتی )م ــوترێ ئ دەک

ئایەتەلکورسی درێژە ئەو ئایەتەش درێژە، هۆی درێژی ئەو ئـایەتە دەبـێ ئەوە بـێ کە بە درێـژایە 

بوونی ئینسانی لە سەر زەوی لە مامەڵە و تیجاڕەت بێ نیاز نابێ ئینسان، کەوایە دەتوانین بڵێـین 

 زەوی.بە ئەندازەی باڵی ئینسانە لە سەر  939باڵی ئایەتی 

ئینجا بەو پێیە کە دەناو مامەڵەدا دوو شت ئەساسین و بنچینەی مامەڵەن کە دەبـێ ئەو دوو 

شتانە بزانین بە تەواوی و مانا و فەرق و جیاوازییان بەبێ زانینـی وان نـاکرێ لەنـگەری مـامەڵە 

 ڕاگیرێ و سەر بگرێ، دوو شتەکەش ئەوەن: دەین ـ قەرز؛ کە ئەو دوو لەفزانەش لێک جیاوازن

یە کە دەبــێ پــێش ئەوەی بکەویــنە مەیــدانی لێکــۆڵینەوە و یــمانایــان، جــا بــۆیە الزم و زەروور

 هەڵسەنگاندنی مانای ئایەتەکە، مانای ئەو دوو وشەیە )دەین ـ قەرز( بزانین. 

دە بەرابەر جنسێکدا هێنابیەتە سـەر ئەسـتۆی خـۆی بە  ربە وامێکی دەکوترێ کە کڕیا دەین

ەیەکی دیاری کراو. بۆ منوونە کـابرایەک دەڵـێ: ئێسـتێ حـاڵی حـازر ڕەزایەتی فرۆشندە تا ماو 

پارەم نیە بدەمێ با لە سەرم بێ دە فاڵن کاتیدا پارەکەت دەدەمـێ. ئە بەوە دەکـوترێ دەیـن. واتە 

وە ئەستۆی خۆی گرتـووە کە دە کـاتی خۆیـدا بیـدا بە خـاوەن  ڕەیکڕیار قیمەتی ئەو پووڵە مە

 دەبێ. دان دە مقابل کاال پووڵەکە مەڕەکە. بە کورتی دەی

بەدەلی ناوێ واتە دە بەرابەر شتدا نایەتە سەر شان. چـونکە قەرز دە ئـادابی شـەرعدا  قەرز

بە پارەیەک دەکوترێ کە قەرزدار بە پێی نیازی لە کەسێکی وەردەگرێ مەسـەلەن کـابرایەک دێ 

ەوە. ئەو سێ ملیۆنە سێ ملیۆن کە بارتەقای نیازیەتی لە منی وەردەگرێ تا کاتێ دەیبێ و دەمدات

دە بەرابەر هیچ شتێکدا نییە، دە ئادابی شەرعدا بەو سێ ملیۆنەی کە کابرا وەریگرتووە دەکوترێ 

 قەرز و پێی ناکوترێ دەین.

ئەدێــرەدا جیــاوازی لە نێــوان دەیــن و قەرزدا بە ڕوونــی دەردەکەوێ: دەیــن واتە دە بەرابەر 

 دا نەبێ.کاڵیەکدا بێ، قەرز واتە دە بەرابەر هیچ شتێک

« وام»ئێستێ لە زۆر شوێناندا هەیە بە زۆری عالەم فەرقیان نازانێ بە قەرز و دەیـن، دەڵـێن 

 چونکە فەرقیان نازانن.
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 دانی مانای ئایەتەکانی لە سەر ئەساسی نەزمی ئایەتەکانپوختەی مەبەست و لە نەزم

یَن آَمنُواْ إَِذا تََدایَنتُم بَِد . ئایەتی: 1 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
َسـیما فَـایَا أ َجل  مُّ

َ
ئەی خـاوەن واتە  تُبُوهُ كیْن  إَِل أ

و کڕی کە بەهـاکەو هاویشـتە سـەرە خـۆ و شـەرایتی ئەدا کـردن و باوەڕ و ئیامن! کاتێ شتێک

  دانەوە و چەندەکەی بنووسن تاکوو بەرگری بکەن لە هەرای دوایە.

ٌْ بِالَْعْدِل اكْم كتُْ بَّيْنَ كَوْْطَ . ئایەتی 9 ا نووسـەرێک لە نێوانتانـدا بە عەداڵەت واتە بـ تِ

خۆر و فاسد بـۆ بینووسێ. دەو ئایەتەدا ئەدەب و ئینساف و دادگەری نووسەر دەڵێ دز و ئارەق

 نووسەر نابێ.

َب . ئایەتی 9
ْ
ْن یَ اكَوََل یَأ

َ
ٌْ أ َْ كتِ واتە با نووسەر سەرپێچی لە نووسینی  َما َعلََّمُه اّللُّ كتُ

ەی داوەتێ. ئەو جوملەیە ئەوە دەڵێ کێ فەزڵ و هـونەری دە خزمەتـی نەکا، خودا ئەو نووسەری

 گەلی بخا، خودا داویەتێ.

ي َعلَيِْه اْلَ،ُّ كفَلْيَ . ئایەتی 0 ِ ْْ َوْْطُْمِلِل اَّلَّ واتە با ئەو کەسەی قەرزەکەی لە سەرە دەقی  تُ

ش بە ئینکـاریەکەی اوە پـێسـر ەدەلبازە نوو چاوەکە بڵێ. ئەو جوملە ئایەتە دەڵێ: ئینسان سـر نوو 

 دەگرێ.

واتە با لە خودای خۆی برتسێ هیچی لـێ  َوْْطَتَِّ، اّللَّ َربَُّه َوََل َيبَْخْب ِمنُْه َشيْ ًا. ئایەتی 1

کەم نەکاتەوە. ئەوە دەڵێ ئەو ئایەتە: ئینسان بۆی هەڵکەوێ خۆ لە خـودا دەکـا بە هـۆی فێـڵ و 

 فووت.

ي َعلَيِْه اكفَإن . ئایەتی 4 ِ ْو َضِعيًفاَن اَّلَّ
َ
واتە ئەگەر هاتوو خاوەن قەرزدارەکە  اْلَ،ُّ َسِفيًها أ

گێل و دێوانە بوو و توانایی کارەکەی نەبوو با چاوسوورەکەی دەقەکەی بڵێت بۆ دادگەری. ئەو 

 جوملە ئایەتە ئەوە دەڵێ: شێت و سەفی و دێوانە و منداڵ سەودایان دروست نییە.

ُِ . ئـایەتی 3 ْو ََل يَْستَِلي
َ
ن یُِملَّ  أ

َ
رزدار واتە ئەگەر خڕیـدار و قە ُهَو فَلْيُْمِلْل َوِْطُّـُه بِالَْعـْدِل  أ

نێ با وەلی و چاوسووری سەرپەرشـتی بکـا. ئەوە ئەوەمـان پـێ ێەینەیتوانی بەباشی دادوەر تێگ

 دەڵێ پیری لەکارکەوتووش سەودای باش نییە.

واتە دوو شاهید لە ناو خۆتانـدا بە شـاهید  مْ كَواْستَْشِهُدواْ َشِهيَدیِْن من رَِجالِ . ئایەتی 3

بگرن. ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ: ئینسان سەری لە سەرپێچی لە حەق دەخورێ و دەیکا. بـۆ 

 دانەوەی با شاهید بنب.هەس
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َهَداء. ئایەتی 3 ن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ واتە لەو شاهیدانەی بۆ شاهیدی بە دڵتانن و دەبـن.  ِممَّ

و بوختانچی و ئارەقخۆر و خـاوەنی نەسـەب و خـزم  ئەوە دەڵێ: خەیانەتکار و نابار تەئەو ئایە

 نابێ.

ْ . ئایەتی 11 َهَداء إَِذا َما ُدُعـوا َب الشُّ
ْ
واتە ئەو شـاهیدانە کـاتێ بـۆ شـاهیدی بانـگ  َوََل یَأ

 دەکرێن. ئەو ئایەتە دەڵێ: شاهید دەبێ ئامادە بێ بۆ شاهیدی.

مُ . ئــایەتی 11
َ
ن تَ َوََل تَْســأ

َ
و كْواْ أ

َ
واتە مانــدوو مەبــن لە نووســینی  ِبــرًياكتُبُــوُْه َصــِغرًيا أ

 قەرزەکانتان کەم یا زۆر. ئەوە ئەوەمان پێ دەڵێ ڕاستەوڕاست بن، خوارە وپێچەکە مەکەن.

َهاَدةِ كَذلِ . ئایەتی 19 قْوُم لِلشَّ
َ
قَْسُط ِعنَد اّلِل َوأ

َ
واتە ئەو نووسینەتان الی خودا زۆرتـر  ْم أ

پشتێکی پتەوترە بۆ شـاهیدی. ئەو جـوملەیە ئەوە دەڵـێ شـاهید و بەڵـگە ادگەری تێدایە و پاڵد

 پشتیوانی واقیعەتن.

ن تَ . ئایەتی 19
َ
ًة تُِدیُروَنَها بَيْنَ كإَِلَّ أ واتە مەگەر کـاتێ مـامەڵەکە و  مْ كوَن َِتَاَرًة َحاِْضَ

وملە ئەوە دەڵـێ ئەوەی بە چـاو دەستاودەسـت بـێ. ئەو جـئانێکـدا بازرگانیەکە نەغد بێ و لە 

 ببیندرێ حاشا هەڵناگرێ.

ْشِهُدْواْ إَِذا َتبَاَيْعتُمْ . ئایەتی 10
َ
واتە شـاهید بگـرن کـاتێ مامەڵەتـان کـرد. ئەو جـوملە  َوأ

ئەوەمان پێ دەڵێ: لە بەر الساری ئینسان حەتا تونـدوتۆڵرت خـۆ ئامـادە کەی و خـۆڕاگری هەر 

 کەمە.

ٌْ َوََل َشـِهيٌد اكرَّ َوََل یَُضآ. ئایەتی 11 واتە نـابێ مـامەڵەکە زەرەر بە نووسـەر و شـاهید  تِ

بگەیێنێ. ئەو جوملە ئەوە دەڵێ ئینسان بە ماڵی دنیا فریو دەخوا و بە زوڵم و زۆر لە حەق تالسا 

 دەکرێ.

گەیانـد  واتە ئەگەر بە نووسەر و شاهید زیانتان مْ كَوإِن َتْفَعلُواْ فَإِنَُّه فُُسوٌق بِ . ئایەتی 14

ئەوە نشانەی خراپەکاریتانە. ئەو جوملە ئایەتە چامن پێ دەڵێ؟ دەڵێ لە خـودا نەتـرس هەچـی 

 وازی لێ بێ دەیکا و لێی ئەمین مەبن و خۆی پێ مەسپێرن وەگ گۆشت بە پشیلە سپاردن وایە.

ُقواْ اّللَّ . ئایەتی 13 دەڵێ؟  واتە ترسی خوداتان لە ناو دڵدا بێ. ئەو جوملە چامن پێ  َواتَّ

 لیلییانە واتە شایییانە.دەڵێ پێامن: پشیلە ئەگەر لە ناو ماڵ نەبوو، مشک تلی

 لییانە.لیکەسێکیش ترسی خودای دە ناو دڵدا نەبێ، پشیلەکانی شەیتانی لە ناو دڵیدا تلی
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ء  َعِليمٌ كُم اّللُّ َواّللُّ بِ كَوُيَعلِمُ . ئایەتی 13 هەمـوو  واتە خوداش ئاگادارە بە سەر ِل ََشْ

دەکرێ لە  نەگرتن دێر و دەوێ  شتدا. ئەو جوملە ئایەتە دەڵێ چی بە ئینسانی؟ دەڵێ دزی و خۆ

 ڕاست خودا نە دەبێ قوتار بوون نییە لە دەستی خودا.

؟ عەمەل قورئان بزانە چ زانینێککەسایەتی ئەگەر بتهەوێ و دەتهەوێ: کەسایەتی خۆت بە 

ت بە پیت و لەفز بە لەفز و جوملە بە جوملە دەیـزانن هەر وەک ئەوانە نا کە نوختە بە نوختە و پی

بێن و بچن دەنـا هـیچ  دایدەڵێی بۆخۆیان هۆندوویانەتەوە. ئەمام هەر ئەوەندەیە زانستەکەیان پێ

 بەهرە و مێژۆکێکی لێ ناکەن.

نوور و تیشکی قورئان ل ەهەر دڵێکدا بێ گومان بێ گومان بێ گومان ئەو دڵە بۆگەن نابێ 

ابێ و تاریک نابێ و تاریک نابێ. ئەوەی وا نازانێ گۆمی دڵی لێڵە و بنـی چـاو ناکـا و بۆگەن ن

 تاکوو جەواهێراتی ناو دڵ چاو کا.

 تیوتیوە

بەو هۆیەی کە مامەڵە پایە و ئەساس و بنچینەی نەشـە و نومـا و جـووڵنەوەی ئیقتسـاد و 

نــدوتۆڵ و تــۆکمەی دە ســەرمایەی گەل و وڵتە، پێویســتە دار و لەلە و دەســتووراتێکی زۆر تو 

پێناودا داڕژێ و دیاری کرێ تاکوو هەموو کەس بتوانێ تێبگا و بەهرەی لێ وەرگرێ. جـا بـۆیە 

 دووبارە بە پێویستم زانی ئەو تیوتیوەیە:

 . هەر مامەڵەیەک یا قەرزێک کە ببێ و بکرێ دەبێ قەراردادی لە سەر بێ1

 شندە دەبێ نووسەر سێهەم کەس بێ. بۆ بەرگری لە کێشە و هەڵاڵ لە نێوان کڕیار و فرۆ 9

 . نووسەر دەبێ بە وەزیفە و ئەرکی ڕابکا کە ڕاست و عەداڵەتە لە نووسیندا9

 . کێ نووسەری مامەڵەکەیە بە پێی شوکرانە لەو زانستەی، دەبێ شانی خاڵی نەکا لەو کارە0

 . ئەو کەسەی قەرزەکەی دێتە ئەستۆی دەبێ قەراردادەکە بنووسێ و مۆری کا1

 اتی نووسینەکەدا دەبێ خودای یاد کا و کەم و زۆری نەکا دە قەراردادەکەدا. دەک4

. ئەگەر قەرزدار بە هۆیەک لە هۆیان نەیتوانی قەراردادەکە بەجێ بێنێ چاوسووری دەبـێ 3

 بینووسێ

 . چاو یا بڵێین وەلی دەبێ عەداڵەت و ئینساف لە بەر چاو بگرێ دەو قەراردادە نووسینەدا3

 دەبێ دوو شاهید بنب دە کاتی نووسینی قەراردادەکاندا. بێ لە نووسەر 3

 . ئەو دوو شاهیدانەی کە لە سەر قەرارداد دەبێ بنب، باڵغ بن و موسوڵامن بن11
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 . لە باتی ئەو دوو شاهیدە پیاوانە دەکرێ پیاوێک و دوو ژن بن11

 . شاهیدەکان دەبێ جێی باوەڕ و ئیتمینان بن19

وون دەکرێ دانە دانە شاهیدی بدەن دەنا ئەگەر پیاوێک و . شاهیدەکان ئەگەر دوو پیاو ب19

 دوو ژن بون دەبێ دوو ژنەکان وێکڕا پێکەوە شاهیدیەکە بدەن

 ێسـر . قەرزەکە کەم بێ یا زۆر دەبێ بنوو 10

 . ئەگەر مامەڵەکە نەغداونەغد بێ نووسین و قەراردادی ناوێ11

 م شاهید دەبێ ببێ.. ئەگەرچی دە مامەڵەی نەغداونەغدیدا سەنەدی ناوێ بەڵ 14

 . نابێ شاهید و نووسەر لە الیەن قەرزگر و قەرزدەر و غەیریش ئازار و ترسی بدرێن.13

 ئەوە بوو تیوتیوەی باری مامەڵە و قەرز.

و بەپرسیار و ئەقڵی زیت و چـاالک تێبـین دەڵـێن: ئەدی ئەگەر  ئەوجار ئەدێرەدا دڵی بزۆز

 دەس نەکەوت دەبێ چبکەن قەرزدار و قەرزدەر؟لەو شوێنەدا و لەو کاتەدا نووسەر نەبوو و 

گیـر دەوراندا وەڵم: هەروەک باوەڕ کراوە خودایە چارەسازی ئینسان و حەیوان دە هەموو 

ی بەقەرە جوابی داوەتەوە: چاری کاری کـردووە 939و گرفتێکی دێتە پێش. بە وەسیلەی ئایەتی 

و ئەوەش ئەتـۆی  939یەتی و دڵی بزۆزیش ئەقڵـی چـاالکیش پـێ قـانیُ کـردوون. ئەوەش ئـا

 ئینسان:
 283ئایەتی 

 َسَفٍر َولَمم َِّتُِدوام كَوإِن ( 283)
ُضـاكنمُتمم لََعَ ِمـَن َبعم

َ
ُبوَضٌة فَإِنم أ قم ًضـا فَلمُيـَؤِد كتًِبا فَرَِهاٌن مَّ م َبعم

َتَِّق اهّللَّ َربَُّه َوالَ تَ  َماَنَتُه َولم
َ
تُِمَن أ ِي اؤم َهاَدةَ َومَ كاَّلَّ َها فَإِنَُّه آٌِْم قَلمُبُه وَاهّلُل بَِمـا كن یَ ُتُموام الشَّ ُتمم
َملُوَن َعلِيمٌ   َتعم

ئەکەر هااات و ڕێبااوار بااوون و نووسااەرێکتان دەپ نەدەکەوت بااارمتەیەک لە باا ی ەەرزەکە 

وەربگ ن. ئەکەر هەندێکتان متامنەی بە هەندێکتان هەبوو با ئەو کەسەی کە متامنەی پێ ک اوە 

ەەرزەکەی بداتەوە دە کاتی خۆیدا. شاهیدی ەەت ساشاار مەدەن ئەو لە خودای خۆی بسسێ و 

شاهیدی ساشار دا و وەیشارێ. دڵی بەڕاستی تاوانبارە. خوداش بە سەر هەماوو ک دەوەکانتاان 

 ئاکادارە.

 دانقەرز وەرگرتن لە سەفەردا؛ شایەدی

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

وردی و هەستیارانە سەیری ئەو ئایەتە بکـرێ ئەوە دێـتە بەر چـاو و هەسـت پـێ  ئەگەر بە
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یە لە بابەت مامەڵەی سەفەرەوە واتە دە حاڵەتێکدا 939تەواوکەری ئایەتی  939دەکرێ کە ئایەتی 

کە وەسائیل و ئیمکاناتی نووسین و شەهادەتی کتێبی دەس نەکەوێ. جا بۆیە خودا دەفەرموێ: 

وون و نووسەری واتان دەس نەکەوت کە لە سەنەد نووسیندا شارەزایی بایە، ئەگەر دە سەفەردا ب

یا خێر و کاغەز نەبوو یا خامە و جەوهەر نەبوو، ئەوە ئەودەم بارمتەیەک لە جیـاتی قەرزەکە و بە 

ئەندازەی نرخی قەرزەکە و کەمرت نەبێ وەرگـرن. تـاکوو ئەو قەرزدارەی کە بە ئەمـین زانـراوە و 

ێ قەرزەکە دەداتەوە. و هەروا ئەو خــاوەن قەرزەی کە بە ئەمــین زانــراوە و قەرزەکەی دراوەتــ

بارمتەکەی لە ال دانراوە بارمتەکە دەداتەوە و دەشبێ هیچ الیەکیان ناپـاکی و خـواری لە ڕاسـت 

یەک نیشان نەدەن بە پێی ترسـانێکی کە لە خودایـان هەیە. و ئەگەر بێتـوو شـاهیدی شـاهیدی 

گومـان خـوداش گومان تاوان و گوناهی دەکەوێتە ئەسـتۆ، بێبێقووت دەن و حاشاری دەن، 

 ئاگاداری هەموو کردەوەیەکە چ بە زاهیر چ بە نهێنی.

ئەگەر لە بیرمان بێ لە سەرەتای سووڕەتی بەقەرەدا ڕامانگەیاند کە سـووڕەی بەقەرە دە نـاو 

ەقیـدەتی و خۆیدا کۆکەرەوەی بەشی زۆری مەسائیلەکانی ئەحکـام و بەرنامەکـانی فیقهـی و ع

ئەخالقی وەخۆ گرتووە لەوەڕا دەردەکەوێ ئەو ڕاستییە کە زیاد لە هەمـوو سـووڕەکانی قورئـان 

ئایەتی )مداینە( واتە ئایەتی قەرز کە پڕبەرترین ئایەتی سووڕەی بەقەرەیە، دە ناو ئەودا دابەزیوە. 

ایان پێ داون. جا گۆیا زانایانی شەرعی هەشتا نەوەد مەسەلەی شەرعییان تێدا دۆزیوەتەوە و فتو 

 دێرەدا ئێمە چەن منوونەیەکیان ئیشاڕە وەال دەکەین کە دە ناو ئایەتەکاندا دەرک کراون.

. دە پێش ئایینی ئیسالمدا بە درێژایی مێژوو مامەڵە و نووسینی سـەنەد و شـاهید لە سـەر 1

دادەبەسـت  مامەڵە نەبووە، عالەم لە سەر ئەساسی لێک ڕازی بوون حەواڵە بە بیر و لەبیرمانیـان

بابەتی سەودا و مامەڵە، واتە تا پێش زاهیر بوونی ئایینی ئسالم لە ناو هـۆزی عەرەبـی جـاهیلی 

مامەڵە تەنیا بە زمان بووە. ئایەتی مامەڵە وقەرز هەوەڵین دەستووری نووسین و قەرزداری شاهید 

لەوەیڕا هاتن  و دارودەستەی مامەڵەی تیجاڕەتی و مامەڵەی قەرزی وەڕوو هێنا و دایمەزراند جا

دنیا بە پەیڕەوی لەو کارە جوانەی ئیسالمی پەیڕەوی کرد و شوێنی ئەو یاسایەی گرت و کردیـانە 

 بەرنامەی بازاڕی مامەڵەیان.

. ڕاگەیاندنی سوننەت و مەباح و مەکرووهات بە عینوانی بەشێک لە ئەحکامەکانی ئاینی 9

 ئەرکە لە سەر شانی زانایانی ئیسالم واتە مەالکان

 فێربوونی سەودای نووسین و خوێندنەوە لە سەر پیاو و ژن ئەرکە و فەڕزە. 9
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 . کرێی نووسین و پڕ کردنەوەی سەنەدی مامەڵە بۆ نووسەر ڕەوایە و دروستە.0

. سەنەند و قەبـز و قەبـاڵەی خـاک و زەوی و قەرز و مـامەڵە دەبـێ ئاگـاداری بکـرێ و 1

 ڕاگیرێ.

 ی تەواو بوونی دەبێ دیاری بکرێن بە ڕوونی. دە بابەتی مامەڵە و قەرز ماوە و کات4

. نووسەری سەنەدی مامەڵە نابێ لە نووسینەکەی حاشـایی بکـا و بڵـێ: نـایکەم، کرێـی 3

 نووسینەکەی بە واجبی دەبێ تەڕەفەین ئەدای کەین.

. نووسینی سەنەد لە سەر شانی کڕیـارە چـونکە ئەوە قەرزەکە وەردەگـرێ، فرۆشـەندە بە 3

 زە منەتیش دادەنێ لە سەر کڕیار.هۆی قبووڵی ئەو قەر 

. نووسینی سەنەدی مامەڵە و قەرز لە دیدگای شەرعەوە ئەوەمان پێ دەڵـێ کە ئینسـان بە 3

هۆی خۆشەویستی ماڵی دنیا لەوانەیە لە حەق الدا، ئەو سەنەدە ڕێی لـێ دەگـرێ کە ئەو الدانە 

 بە خۆوە نەگرێ.

 رزەکەدا بکا دە کاتی نووسیندا.. نووسەر بۆی نییە و نابێ هەڵکێش و داکێش دە قە11

وڕەسمی سەنەدی نەدەزانی و شارەزایی نەبـوو دەبـێ . ئەگەر هات و مامەڵەچییەکە ڕێ11

 یەکێک لە کەسانی چاوسووری خۆی دانێ لە جێی خۆی.

 . وەکالەت و سەرپەرستی دە مامەڵەدا دروستە و ڕەوایە19

 ک و دوو ژن. دە بابەتی شاهید دەبێ دوو نەفەر پیاو بن یا پیاوێ19

بەجـێ کردنـی کێشـە و هـاڵۆزی . شەهادەتی ژن هەچەندی زۆریش بن دە بـابەتی جێ10

تەڕەفەین دە مامەڵەدا پەسند نەکراوە و دروست وەرناگیرێ، لەفزی )رجالکم( دە ناو ئـایەتەکەدا 

ئەوەمان پـێ دەڵـێ: دە شـەرعدا دە هەنـدێ کاروبـاری تایبەتیـدا شـاهیدی ژن وەرگیـراوە بەو 

یاوان دەو کـارە تـایبەتەدا ئاگـاداری نیـیە و نـایزانێ، بـۆ منـوونە شـاهیدی لە سـەر مەرجەی پ

 بوون بدا بەڵم ژن دەتوانێ چونکە کچۆڵەکە لە کن ژنان ئەو شتە دەڵێ.باڵق

 . شاهیدی بێ باوەڕان و فاسقان و کافران بۆ موسوڵامنان دروست نییە.11

دراوە )رجالکم( ناو ئایەتەکە واتە پیـاوانێ . شاهید نابێ فاسق بێ، بەو دەلیلە ئەو فتوایە 14

لە خۆتان لە سەر ئیعتیقاد و باوەڕی خۆتان، جا دیارە کافر لە سەر بـاوەڕ و ئـایینی ئیسـالم نـیە 

 کەوایە شاهیدیەکەشی جێگەی باوەڕ نییە.

. بۆ پۆست و مەقـامی ئـیاممەت و قەزاوەت و داوەری، عەداڵەت مەرجە. شـاریعەکان 13
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ئیاممەت و قەزاوەت دە یەک پلەدان، واتە کەسێ سـەداقەت و عەداڵەت و  دەڵێن: شەهادەت و

 دڵی نەبێ دەگەڵ گەل، بۆ هیچ الیەکیان نابێ و نابێ شوێنی و دواکەوتنی بگیردرێتە بەر.یەک

لە الی سـاڵحان و پاکـان  نەوائ. دەبێ کەسایەتی خۆت و دروستکاری خۆت بە هۆی 13

 ڕانێی.

رنەگیردراوە. ئەبوحەنیفە و ئیامم مـحەمەد ئیبنـی حەسـەن و . کوێر و نابینا شاهیدی وە13

 زۆری دیش لە ئایەتی قورئاندا هەستی ئەوەیان کردووە کە نابینا بە شاهید نابێ.

 هیدی دان واجبە ئەگەر فیتنەی لێ ڕانەبێ. شا91

 کراو بۆ ڕەهنکەر نادروستە.. ڕەهن ڕەوایە بەڵم بەهرە لێ وەرگرتن لە ڕەهن39

وستە، سەلەم ئەوەیە کڕیار پـارەکەی نەغـد دەدا بە شـتێک ئەو شـتە ئێسـتێ . سەلەم در 33

قابیلی وەرگرتن نییە بەڵم فرۆشندە دە موقابیلدا ئامادەیە دە کاتی خۆیدا تەسلیمی کڕیاری بکا. 

عەبـاس کە فەرمـوویەتی انی قورئان فەرموویانە بە پاڵەوپشتی قەولی ئیبنیسـر هەندێک لە موفە

لََف ملّا َحرََّم الل) با اباَح السَّ ( ئەوە بەوە بە دابەزین ئایەت دەزانێ دە بابەتی سـەلەمدا. جـگە ُه الرِّ

لەوەش دەڵێن مەرجەکانی سەلەم دەگەڵ مەرجەکانی قەرز یەکسـانن چـونکە دە هەردووکیانـدا 

 (110، ل 4)تفسی: کبی:، جئەندازە و کاتی تەحویل گرتنیان یەکە. 

 دا422پوختەکارییەک لە ئایەتی 

زانەکان کۆکن لە سەر ئەوە کە ڕەهن دە سەفەریشدا و دە حازریشدا دە بابەت بـوونی عشەر 

نووسەردا یەکسانە بەڵم موجاهید دەڵێ ڕەهن دە سەفەردا نەبـێ نـابێ، دەلیلـیش ئەو ئـایەتەیە: 

 ِمَن َبْعُض
َ
َماَنتَهُ كفَإِْن أ

َ
ي اْؤتُِمَن أ ِ َِْد اَّلَّ ن متامنەی بە هەندێکی واتە ئەگەر هەندێکتا م َبْعًضا فَلْيُ

 ترتان هەبوو با ئەو کەسەی کە متامنەی پێ کراوە لە خودا برتسێ. 

نیشانی کردووە دە بەشی سێهەمی مامەڵەیە لە مامەڵت کە خودا دەس ەشاریعان دەڵێن ئەو 

 قورئاندا، ئەوە پێی دەکوترێ )بیُ االمانات( واتە مامەڵەیەک ڕووت لە سەنەد و شاهید.

ــَهاَدةَ كتَ َوََل ئــایەتی  ان کوتوویــانە: ســـر واتە شــاهیدی حاشــار مەدەن. موفە تُُمــواْ الشَّ

 تەعبیری ئەو ئایەتە ئاوایە: ئینکاری ئەو حەقیقەتە مەکەن، شاردنەوەی شاهیدی گوناهە.

 واتە کێ شاهیدی وەشارێ دڵ بە تاوانە.  تُْمَها فَإِنَُّه آثٌِم قَلْبُهُ كَوَمن یَ ئایەتی 

ی 00مـوویەتی: لە بـاتی )آثـم( )فـاجر( بە عەرەبێکـی کە دە ئـایەتی حەزرەتی عومەر فەر 
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سووڕەی دوخاندا هاتووە )طعام االثیم( عەرەبە دەیکوت )طعام اليتیم( عومەر فەرمووی: نا نـا، 

 بەڵکە )طعام الفاجر( واتە )اثم( بە مانا )فجور(ە.

 ردەوەکانتاندا ئاگادارە.واتە خوداش بە سەر ک َواّللُّ بَِما َتْعَملُوَن َعِليمٌ ئایەتی 

 ئەو ئایەتە ترس وەبەرنانە بۆ ئەو کەسانە شەهادەت دەشارنەوە.

ئەرکێکی سەخت و قورسی ئەقڵ و هەسـت و شـعوور و زانسـتە کە دە ئـاخرین قۆنـاغی 

سووڕەیەکدا قەراری گرتووە )بەقەرە( بۆ بە خۆدا چـوونەوە و ڕۆچـوون دە قـووڵییە زانسـت و 

 یکا، تاکوو بتوانێ ئەو مناسەبە و تێکەڵوییەی کە ئایەتەکانی ئاخر هەست و شعووردا خۆ چاو 

دەگەڵ سەراپای ئایاتی سـووڕەکە وەدۆزێ  934و  931و  930سووڕەکە هەیانە وەک ئایەتەکانی 

 و شوێنەونیان نەکا.

دەزاندرێ و ئاشکرایە کە سووڕەی بەقەرە درێژترین سووڕەی قورئانە و درێژتـرین ئایـاتیش 

 ئایەتەلکورسی. 911)مداینە( واتە مامەڵە و  939تووە وەک ئایەتەکانی دە ئامێزی گر 

سووڕەی بەقەرە کە سەرەتای بە سیفاتی موتتەقین داگیرساوە و ئاخرەکەشی هەر بە سیفات 

، جا دیارە بە پێـی ئەو ئەساسـە 934و  931و حاڵتی موتتەقیەکاندا دادەکوژێ وەک دوو ئایەتی 

 سەر و بنی دە بنە یەک.هەوەڵ و ئاخری سووڕەکە واتە 

 ناوەرۆکەکانی سووڕەی بەقەرە

سووڕەی بەقەرە دەتواندرێ بکوترێ بەبـێ ترسـان هەڵگـری زۆربەی ئەحکـام و چیـرۆکە 

بەرزەکان و مەسئەلە بەرچاوەکانی دینە، بگرە لە )علم االصول(دا تا )علم الفروع( بـۆ منـوونە: 

مەرگ، وەعز و ئیرشاد، تەکلیـف، نـوێژ،  تەنیایی خودا، پێغەمەبەرایەتی، زیندووبوونەوەی پاش

ڕۆژوو، زەکات، حەج، تۆڵە )قصاص(، حەیز، نیکاح، تەڵق، مارەیی، خەلُ، سـوێند )ایـالء(، 

 شیر )رضاع(، مامەڵە، بەیُ، سوود )ڕبا(، قەرز )مداینە(.

چیرۆکەکانی نەمروود، تـالووت، جـالووت، داوود، عـوزێری پێغەمـبەر، بەسـەرهاتەکانی 

ــافق،  یەهوودییەکــان ــرعەون و لەشــکرەکەی، من ــوونی فی و الســاری جوولەکەکــان و غەرق ب

خەالفەتی ئینسان و ئیباهیم پێغەمـبەر و بتەکـان. هەروا چەن شـتانی دیـکە لە بـابەتی دیـن و 

 ئایینەوە.

ەوێنێ کە هێـز و ســر گوێامنـدا دەدا و دەئەوەشامن دە ئاخرەکەیدا دەخاتە ناو دڵ و بە بنان

ەعاال هەر ئەوەندە نیە لە بەرچاوانە، بەڵکە ڕاهێنەر و داهێـنەری ئاسـامن و تێز و پێزی خودای ت
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 زەویشە بەوانەی وا دە ناویشیاندان. 

 و هەروا ئیڕتباتی ئایەکان دەگەڵ ئایەتی )مداینە( واتە مامەڵە لە سێ ڕێگاوە چاو دەکرێ: 

د بۆ حیفزی ماڵ . دە ئایەتی قەرزدا دەبێ نووسینی سەنەد و ئامادە کردنی مەدارک و شاهی1

 و ماف بە توندی لە بەرچاو بگیردرێ

. دە ئایەتی قەرزدا )مداینە( بە شیددەت لە حاشاردانی شەهادەت قەدەغە پێکهـاتووە واتە 9

 بە تەوری واجب شەهادەت بدرێ و قووت نەدرێ، دەنا عەزابی بەشە.

 َما َتْعَملُوَن َعِليمٌ َواّللُّ بِ . دیارە دە ئاخری ئایەتی مامەڵە و قەرزدا خودا دەفەرموێ: 9

ء  َعِليمٌ كَواّللُّ بِ دا دەفەرموێ: 939ی تدە ئاخری ئایە دا دەفەرموێ: 939، دە ئایەتی ِل ََشْ

 ٌَواّللُّ بَِما َتْعَملُوَن َعِليم واتە جارێک بە لەفزی )مبـا تعملـون( و  داوگۆڕەو ئاڵەهۆی ئەوەی د

دنەوەی شـەهادەت لە گونـاهە گەورەکـانە بـۆیە جارێکی تر بە لەفزی )کّل شیء( ئەوەیە: شـار 

خودای تەعاال لە سەر ئەساسی ترس وەبەر نان دەفەرموێ: شـەهادەت نەشـارنەوە چـونکە بەو 

 شاردنەوە و ئاگادارم عەزابتان دەدەم. 

ء  َعِلـيمٌ كـَواّللُّ بِ دا دەفەرمـوێ 939ئەوجار خودای تەعاال کە دە ئاخری ئایەتی   ِل ََشْ

وەالی ئەوەی خودا وەک ئاسامن و زەوی و ئەوەی دە ناویشیاندایە مڵکـی خـۆی  ئەوە ئاماژەیە

هەن و بۆخۆی دروستی کردوون ئاگاداریانە بە زاهیر و باتینیان. ئاواش ئینسان مڵکی خودایە بە 

هۆشـداری دەدا بە ئینسـان و  رە و دەزانێ. جا ئەدێرەدایە خودازاهیر و بە نهێنییەکانیشیان ئاگادا

شارنەوە دە ناو کون و کەلێن و قـوژبنی ئەی ئینسان! ئەوە ئاشکرایە و ئەوەی دەشیدەفەرموێ: 

و دەگەڵ دەکەم. کەوایە شـایانە بـۆ جێـی ئـاوا کە دڵتاندا پێیان ئاگادار و زانام بەو پێیە حیسـاب

ء  َعِليمٌ كَواّللُّ بِ خودا فەرموویەتی   ِل ََشْ

 ی بەقەرە:930 بۆ تەئیدی ئەو ڕاستییانە دەچینە خزمەت ئایەتی
 284ئایەتی 

نُفِسـ( 284)
َ
رمِض َوإِن ُتبمُدوام َما ِِف أ

َ
ِْ َوَما ِِف األ َماوا ِ ما ِِف السَّ وم َُّتمُفـو ُ ُُيَاِسـبم كهّلِلَّ

َ
م بِـِه كمم أ

ِفُر لَِمن يََشاء َويَُعِذُب َمن يََشاء وَاهّلُل لََعَ  ٍء قَِدیرٌ ِك اهّلُل َفَيغم م َْ   
باڕن و یاا زەویدایە، م کی خاودایە، ئەوەی دە نااو دەروونتانادایە دەری ئەوەی دە ئاسامنەکان و

بیشارنەوە فەرق ناکا، خاودا پێیاان دەزاناێ و لە ساەر ویشاتان دادکاایی دەکاا، پاشاان ئەوەی 

کەی ی لێ بێ لێی دەبوورێ، هەرکەسێکیش بیهەوێ سزای دەدات خوداش بەسەر هەموو شتدا 

 بەدەستەاڵت و بەتوانایە.
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دا چەن ڕاز و ڕەمـز هەسـت پـێ دەکـرێن، بـازدان بە 930روون و سیامی ئایەتی دە ناو دە

سەریاندا بە زەرەر و بە ناڕەوا دەژمێردرێ، جا بۆوەی لە زەرەر و ناڕەوایان بە دوور بم، بەیانی ڕاز 

 و ڕمووزاتەکان لە خۆ دەگرم ئەوەندەی لە توانامدا بێ:

ــان دراوە: ک1 ــاوا نیش ــایەتەکە ئ ــیامی ئ ــی هەرە زۆری . نەزم و س ــووڕەی بەقەرە بەش ە س

دا کـۆ کـردۆتەوە وەک یەکتـایی خـودا و پێغەمبەرایەتـی یبابەتەکانی علم االصلو )دین( دە خۆ

پێغەمــبەران، و هەروا شــتانێکی زۆریــش لە بابەتەکــانی شــەرع و تەکلیفــاتی شــەرعی لە خــۆ 

ــا ــیم ســووڕەکەی بە ئ ــدووە. هەر ئەوەشــە کە خــودای خــاوەن حــیکمەت و حەک  ێیەتهاڵن

 بێ. 930داکوژاندنەوە کە بۆنی هەڕەشەی لێ بکرێ وەک ئایەتی 

دا چاو دەکرێن و هەروا سیفەتی 939و  939دووبارە سیفەتی عیلم کە دە ئاخری ئایەتەکانی 

دا چـاو دەکـرێ ئەو ڕازە نیشـان دەدەن کە دە عیلمـی کەالمـدا 930قەدیر کە دە ئاخری ئـایەتی 

وترێ سـیفاتی کەمـاڵ، کاملرتینیـان دوو سـیفەتی عـیلم و ئەو سیفاتانەی کە پێیان دەکـ« دین»

دانی کەمـاڵی قـودرەتی هـات هاوتا بۆ نیشانقودرەتن. واتە )علیم و قدیر(. جا بۆیە خودای بێ

ــایەتی  رِْض ئ
َ
ــا ِِف األ ــَماواِت َوَم ِ مــا ِِف السَّ ــۆ ّلِلَّ ــد دە ئــاخری ســووڕەکەدا. هەروا ب ی دابەزان

َوإِن ُتبْـُدواْ َمـا ِِف هەمـوو بـوونەوەر بە ورد و درشـتەوە ئـایەتی  دانی کەماڵی عیلمـی بەنیشان
نُفِس 

َ
ْو َُّتُْفوُه َُيَاِسبْ كأ

َ
 نیشان دا. م بِِه اّللُّ كْم أ

تەعاال بە ئاسامن و ئەرز و ئەوانەی دە ناویانـدان بەو پێیە دەورەدانی عیلم و قودرەتی باری

یهـایەتی وەعـدەیە بـۆ پاکـان و خاسـان و نیهـایەتی لە بابەتی هێنانە دییان ئیدارە کردنیان ئەوە ن

باوەڕان و تاوانکاران. یانی خودا دەتوانێ بە ئاسانی هەم ئەوەی مزگێنی پێ داوە هەڕەشەیە بۆ بێ

باتە سـەر، و هەم ئەوەی هەڕەشـەی لـێ کـردووە بیبـاتە سـەر. کەوایە دەبـێ بکـوترێ هـۆی یب

 ەوانە بوون.داکوژانی سووڕەی بەقەرە بەو ئایەتانە هۆیەکەی ئ

و هەروا خودای حەکیم کە دە بابەت مامەڵە و قەرزدا ئەمر و دەستووری دا کە دەبێ سەنەد 

و شاهید بۆ پارازتن و حیفزی ماڵ و دارایی ببێ ئەوەش ئەو ڕازە نیشان دەدا کە خودا پـارێزەری 

 نیازە.ێماڵ و سامانی ئینسانە و نەفعی ئینسانی دەوێ، نە بە خاتری نەفعی خۆی چونکە ئەو ب

ئەوە کە خودای تەعاال قەدەغەی دانـا لە سـەر حاشـاردانی شـاهیدی هەڕەشـەی لە سـەر 

شاردنەوەی نواند، ئەو ڕازە دەردەخا کە مالیکیەتی ئاسامن و زەوی شایانی خودایە، بۆیە لە سەر 

 الساران سزای داناوە.
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ِ ما ِِف زانان نەزەریان وایە خودا ئایەتی هەندێک لە قورئان رِْض  ّلِلَّ
َ
َماواِت َوَمـا ِِف األ کە  السَّ

دابەزاندووە ڕازەکەی ئەوەیە کە کرداری بەندەی خەڵقی خـودایە، بەو دەلـیلەی ئەوەی دە ئەرد و 

 ئاسامندان مڵکی خودان، دیارە بەندەش بە کرداریانەوە دە ئەرز و ئاسامناندان.

 وەک جوولەکە مەڵێ؛ بەڵکە ئاوا بڵێ

دابەزی تەم و غەمێـک  930ە کە فەرمـوویەتی: کـاتێ ئـایەتی عەباسەوە نەقڵ کراو لە ئیبنی

ــومەر و  ــووبەکر و ع ــی ئەب ــردن وەک حەزرەت ــان ک ــرت و هاڵۆزی ــان داگ ــارانی پێغەمبەری ی

عەبدولڕەحامن کوڕی عەوف و مەعاز و ... بە دەنگۆی ئەو ئایەتەوە کە کەوتبوونە نـاڕەحەتیەوە 

 یحوکمێکی وا یا ڕەسوولەڵ! ئەو ئایەتە . دەڵێنو پرسیاری لێ دەکەن پێغەمبەردێنە خزمەت 

لە سەر داناوین کە دەتوانای هیچ کامێکامندا نییە و نایەتە جێ. چونکە شتانێکی وامان دێتە ناو 

ۆستیشـیان ڕ دڵ و هەڵدەقوڵێ لە ناو دەروومناندا پێن چارە ناکرێن. پێشـامن ناخۆشـە و هەر دە

 نایەین. 

دەیانکوت ئێوەش هەر ئەوە بڵێن  یائیلسـر ئیبەنیفەرمووی پێیان: ڕەنگە ئەوەی  پێغەمبەر

َطْعنَـا( نا نا، ئێوە ئەوە بڵـێن )َسِمْعنَا وََعَصيْنَاکە دەیانکوت )
َ
( چـونکە مانـای کـوتەی َسـِمْعنَا َوأ

ائیل )بیستامن و نافەرمانیامن کـرد(، مانـای ئەوەی ئەمنـیش پێـو دەڵـێم )بیسـتامن و سـر ئیبەنی

 ئیتاعەمتان کرد(. 

ەدا خودای خاوەن زانست و ڕەحم و بەزە بـۆ ڕەوانـدنی مـژ و تەم و غەمـی دڵـی جا ئەدێر 

َُ اّللُّ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَهاكََل یُ ی دابەزاند 934بەندەکانی موخلیس و فەرمانبەری ئایەتی  واتە  لِ

 خودا ئەرک ناخاتە سەر هیچ کەسێک مەگەر بە پێی توانا نەبێ.

ه تجاَوَز عن اُّمتي ما َحَدثوا ِبـِه انفسـهم مـا لَـم یَْعلَمـوا اَو إنَّ اللپێغەمبەریش فەرمووی: )

واتە خودا لە ئۆمەتم خۆش بـووە ئەوەی کە دە نـاو مـاڵی دڵیـدا هەڵـدەقوڵێ وەک  (یتَکلَُّموا ِبهِ 

 بە ئاکار.  بە زمان  ـ  ئارەزوو و ئاوات و خەیاڵت تا ئەو کاتەی دەکاریان نەکا 

ََل ێ: ســر موژدە دەدا شتێک دە کار نەکرێ بە تاوان نانوو ی مائیدەش هەر ئەو 81ئایەتی 
َْاِخُذ  ْيَمانِ كیُ

َ
َْاِخُذ كْم َولَـكُم اّللُّ بِاللَّْغِو ِِف أ دتُّمُ كن یُ   )مبا کسبت قلوبکم( واتە  م بَِما َعقَّ

 سەرزارەکییە. نیکەەهەچی بە دڵ نەیکەن سزای نییە، ئەوی د

ئەوەی خـودا بـیهەوێ دەیبـوورێ، ئەوەی  َعـِذُب َمـن يََشـاءَفيَْغِفُر لَِمن يََشـاء َويُ ئایەتی 
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نُفِس وازیشی لێ بێ سزای دەدا. بە ڕاوێژی ئایەتی 
َ
ْو َُّتُْفوُه َُيَاِسبْ كَوإِن ُتبُْدواْ َما ِِف أ

َ
م بِـِه كْم أ

ئەوە هەست دەکـرێ: ئـارەزوو و هەوایەک هەڵـدەقوڵێ دە نـاو چـاوەی دڵـدا خـراپ کە  اّللُّ 

ێ و بۆت دەرناکرێ، کەوایە دەکەویە بەر سێبەری )تکلیف ماالیطاق( خـودا لە بڕستت لێ دەبڕ 

سەر ئەو شتە هەڵقوڵوەی تاقەتت پێ ناشکێ، تاوانبارت ناکا و حیسـابت دەگەڵ ناکـا. ئەمـام 

ئەتۆی ئینسانیش ئیرادە و نیەتی ئەوەت نییە کە ئەو شتە خراپە هەڵقـوڵوە بە کـار بەری، گشـتی 

 راون.عەفون و بورد نەئەوا

ئەوجار دەلیل و بەڵگە لە سەر ئەوەی کە ئەو شتە نەویست و نەخـوازراوانە عەفـون ئەوەیە 

( خـۆ دیـارە مانـای م بِِه اّللُّ كْاخذیُ نافەرموێ ) م بِِه اّللُّ كَُيَاِسبْ خودا ئایەتەکە ئاوا دەڵێ: 

ازراوە، کە ئەتۆ ت بۆ دێنێتە حیسابەوە ئەو نەخو ەموحاسەبە دەگەڵ موئاخەزە جییان لێک واتە ئاو 

 خوازریای ئەو شتە نەبووی و قەستی دەکار کردنت نەبووە، کەوایە عەفون.

بە کورتی و بە کـوردی: ئەوەی دە حەوزەی تواناییتـدا نەبـێ بە تـاوان نـاخرێتە ئەسـتۆت، 

َُ اّللُّ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَهاكََل یُ دەلیلی ئایەتی  اتە سـەر واتە خودا لە توانـا بەوالوە ئەرک ناخـ لِ

 کەس.

واتە خاوەن باوەڕی مومئینی سابت و قـاتیُ دە  َفيَْغِفُر لَِمن يََشاء َوُيَعِذُب َمن يََشاءئایەتی 

َوُيَعـِذُب َمـن بـاوەڕی سـابتی قـاتیُ دە بـن ڕەهـێڵەی )ە، بێدای (َفيَْغِفُر لَِمن يََشـاء بن سێبەری )
 (دایە.يََشاء

دا کەماڵی قودرەت و کەمـاڵی عیلمـی 930ایەتی خودای خاوەن زانست و توانا تەواو دە ئ

دانە پاڵ خۆ واتە بەغەیرەز خودا نیە خاوەنی پاشایەتی ئاسامن و ئەرز و مافیها. جا کەوایە دەبێ 

ئیقرار بکرێ بەوەی کە ئەو خاوەنی کەماڵە شایانی پەرستنە، شایانی سـەژدە بـۆ بـردنە، شـایانی 

 کەماڵی عبوودیەت واتە بەندەگی. بەندەگی بۆ کردنە، کە ئەوەش ناوی دەبرێ بە

بە کوردی کاتێ خودا ئاگاداری بە زاهیرز و نهێنی تایبەتی خـۆی کـرد، مەدح و سەناشـی 

کە دەناو ئەودا سـەنا و  931هەر دەبێ تایبەتی ئەو بێ، بۆ ئەو هۆیە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

 یە.مەدحی ئەو بەندەیە دەکرێ کە باوەڕی بەو زاتە خاوەن کەماڵە غەیبە

لە سەر ئەو نەزم و ئەساسە بەربەرینەی باسامن کرد ئەرکە لە سـەر خـاوەن بـاوەڕان ئیقـرار 

 بکەن و بڵێن:
 285ئایەتی 
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ِمُنوَن ( 285) ِبِه وَالمُمؤم نِزَل إَِلمِه ِمن رَّ
ُ
ِ كٌّ آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ ُتبِـِه َوُرُسـلِِه كتِِه وَ ك آَمَن بِاهّلِل َوَمئآئ

ُْ بَ  رَانَ الَ ُنَفِر فم َُ َنا  َيعم
َ
َنا وَأ َحٍد ِمن ُرُسلِِه َوقَالُوام َسِمعم

َ
َ أ  المَمِصريُ  كَربََّنا َوإَِلم  كيم

پێغەمبەر بەو بەرنامەیەی کە لە الیەن خودا بۆی نێ دراوە ئیامن وبڕوای هێناوە، موساوڵامنانیش 

رەکاانی خاودا هێناا. هەروەها، بە تێکڕایی بڕوایان بە ف یشتەکانی خودا و کتێبەکاان و پێغەمبە

ئێمە هیچ فەرق و جیاوازییەک ناخەینە نێوان پێغەمەبەرەکانی خاودا، موساوڵامنان کوتیشایان: 

باوون دەکەیان لە تاۆ ئەی پەروەردکااری ڕایەد باووین، داوای لێخۆشوا ئەوە بیستامن و کوێ

 ئێمە! سەرەنجام کەڕانەوەش هەر بۆ الی تۆیە.

 کتێبەکان و پێغەمبەران ئیامن هێتان بە خودا و فرشتەکان و

 :233ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانیتێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

بـوودیەتی ئینسـان واتە بەنـدەگی ری ئەو ئـایەتە بکەیـن کەمـاڵی عیئەگەر هەستیارانە سـە

ان لەو ئیامن و باوەڕ هێنانەی بە خودا و فرشتە و کتێبەکانی ئاسـامنی و بە پێغەمبەرەکـان و سنئی

ەکردنیان، بە ڕوونی دەردەکەوێ و چاو دەکرێ. ئینجا لەوەیڕا دەتوانین بڵێین: ئەو ئـایەتە فەرق ن

نُفِسـدەگەڵ ئایەتەکانی  931
َ
رِْض َوإِن ُتبْـُدواْ َمـا ِِف أ

َ
َماواِت َوَما ِِف األ ِ ما ِِف السَّ ْو َُّتُْفـوُه كّلِلَّ

َ
ْم أ

جـیهەتەوە هەیە، بەو شـێوەیە: سـێ سـیفەتی  ئیڕتیبات و مناسەبەیان لە دوو م بِِه اّللُّ كَُيَاِسبْ 

کەماڵی خودا واتە کەماڵی دەستەڵت و مڵک، کەمـاڵی عـیلم، کەمـاڵی قـودرەت دەو ئـایەتەدا 

رِْض ، بەو جۆرە دە ننیشان دران و ڕاگەیێندرا
َ
َماواِت َوَما ِِف األ ِ ما ِِف السَّ ی مڵـک و دا کەماڵّلِلَّ

نُفِس َوإِن ُتبُْدواْ َما ِِف مالکیەت. دە 
َ
ْو َُّتُْفوُه َُيَاِسبْ ك أ

َ
دا کەمـاڵی عـیلم، کەمـاڵی م بِِه اّللُّ كْم أ

 دا نیشان دران.م بِهِ كَُيَاِسبْ قودرەت دە 

دیارە ئەو سێ سیفاتە کەماڵنەی دابێ شایانیانە: بەندە سەژدە و کڕنۆشیان بۆ با و ئیتاعەیان 

ەتی بکرێ. چونکە هەر ئەو شایانی بکا، واتە کەسێک خاوەنی ئەو سێ سیفەتە بێ دەبێ عەبدای

 ئەوەیە بپەرسرتێ، بە کوردی و بە کورتی: لە دووی کەماڵی باری دەبێ بێت کەماڵی ئینسانی.

ڕووناکرت: خودای تەعاال لە هەوەڵی سـووڕەی بەقەرەدا سـەنای لە خـودا ترسـانی بەوەی 

اق دەکەن و دەدەن، دە نیشان دا کە باوەڕیان بە غەیبە و نوێژان دەکەن و لە مـاڵی خۆشـیان ئینفـ

بەوە دەکــا کە باوەڕیــان بە خــودا و فرشــتەکان و  خری سووڕەکەشــدا ســەنای موســوڵامنانئــا

کتێبەکــان و پێغەمبەرەکــان هەیە، یــانی دەبــێ بڵێــین یەکــی دیــکە لەو ئیمتیــازانەی کە دراوە بە 

. ئاوا: ئایەتی سووڕەی بەقەرە ئەوەیە کە سەر و بنی بە مەدح و سەنای خاوەن باوەڕان ڕازاوەتەوە
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ن کە باوەڕیان ەترسانلە ئاخردا، ئەو لەخودا 931ایەتی لە هەوەڵی سووڕەکە و هەروا ئ 1و  0و  9

دەگەڵ  ،بە خودا و بە ڕۆژی ئاخرەت و بە فرشتە و بە وەحیەکانی ئاسامنی و بە پێغەمبەران هەیە

 ەدەن.لەو ڕزق و ڕۆزییەی خودا پێی داون بەشی هەژار و بێنەوایانی لێ د شئەوە

ئەو تایبەمتەندییەی هەیە کە چوار پایە ئەساسییەکانی ئیامن دەناسێنێ، ئەوانەن  931ئایەتی 

 چوار کڵەکانی: ئیامن بە خودا، ئیامن بە فرشتە، ئیامن بە وەحی، ئیامن بە پێغەمبەران.

و ئەو چوار پایە ئیامن وباوەڕیەش وا لە تەرازوو دراون یەکیان کەم بێ ئیامن ناتەواو دەبێ. 

هەروا دەشبێ چۆن لە سان دراون، ئیامن و باوەڕیەکەش ئاوا لە سان درێـن دەنـا ئـیامن نـایەتە 

جێ مەسەلەن تا خودا ناسین نەکرێتە کڵی دڵ باوەڕ بە فرشتە نایەتە جـێ و تـا بـاوەڕ بە فرشـتە 

ایەتە نەیێتە جێ، باوەڕ بە وەحی نایێتە جێ و تا باوەڕ بە وەحی نەیێتە جێ باوەڕ بە پێغەمبەران نـ

 جێ کە وایە دەبێ ئەو نەزمە بپارێزرێ.

 پایەکانی ئیامن

 ئەوجار دەبێ بزاندرێ ئیامن بەو چوار پایە ئەساسیانە بە چ شێوەیەک بێ:

خودا و ناسینی ئەحکاماتی بەو شێوەیە کە نابێ  نیزانیکە بریتییە لە بە یەک . ئیامن بەخودا1

بشـزانێ تەواوی ئەحکامـاتی خـودا بـۆ  بکوترێ ئەو حوکمەی بۆ وایە و دەلیلی چیـیە؟ دەبـێ

خزمەت قازانج گەیاندنە بە ئینسانی، و دەشبێ بزاندرێ هیچکام لە چاکە و خراپەی عەبـدی لە 

 سەر خودا واجب نییە.

: دەبــێ بزانــدرێ کە هەن ڕووحــانین، دەبــێ بــاوەڕ وابــێ کە پــاکن و . ئککیامن بە فرشککتە2

ان دەڵێ و ئەوان وەسیلەی ڕاگەیاندنی فەرمـانی گوناە. تەنیا ئەوەیان لە دەس دێ کە خودا پێیبێ

 خودان بە ئینسان )پێغەمبەران(.

: دەبێ وا بزانین ئەوانە وەحـی خـودان هـاتوون بـۆ سـەر . ئیامن بە کتێبەکانی ئاسامنی3

ئینسان دوورن لە سیحر و جادوو گوفتـاری شـەیتانی. خـودا ڕێگـای نەداوە و نـادا نە دەسـتی 

شـەیاتینی بگـاتە ئەو کتێبـانە و بیـانگۆڕن. ئەحکامەکانیشـی دوو ئینسانی نە دەستی جنـۆکە و 

وگۆڕ و بەرداشتی دی نین، بەشن: )محکامت( و )متشابهات( واتە ئەساسین شایانی وێنە و ئاڵ

 واش هەیە وێنە هەڵدەگرێ.

گونـاهن، دەبێ باوەڕمان وابێ پێیان ئەوەی دەڵێن ئی خودایە و بێ . ئیامن بە پێغەمبەران:4

 ەک ئینسـان و جنـۆکە واوەڕمان وابێ ئەوانە گەورەترن لەو کەسانەی پێغەمـبەر نـین و و دەبێ ب
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فرشتە، و دەبێ باوەڕیشامن وا بـێ لەو بـارەوە کە پێغەمـبەران لە یەکـرت گەورەتـر نـین، بەڵم لە 

هەندێک بابەت و مـوعجیزەدا هەنـدێکیان خـاوەنی ئیمتیـازاتن، کـێش حەزی لە وردەکـاری و 

 ێ لە کتێبە تەفسیرەکان.زێدەزانینە، بڕوان

َطْعنَا ُغْفَرانَ ئایەتی 
َ
دانی ئەمری باری واتە لە ڕاست ئەنجام الَْمِصريُ  كَربَّنَا َوإَِْطْ  كَسِمْعنَا َوأ

َسـِمْعنَا تراشی بە خەرج نادەن بـۆ چـی و بـۆچی نـاڵێن. بەڵـکە زوو دەڵـێن )سستی و ئیشکال
َطْعنَا

َ
ایە لە گوناهامنـان ببـوورە، گەڕانەوەش هەر بـۆ الی ( لە پاش ئەو ئیقرارانە دەڵێن: خـودَوأ

 تۆیە.

(دا ئەو ڕازە هەسـت دەکـرێ: بـاوەڕی بە ڕۆژی جەزا دیـارە الَْمِصـريُ  كَوإَِْطْـدە جوملەی )

 گەڕانەوە بۆ الی خودا گەڕانەوەیە بۆ سەر حیساب.

بە  ئەوجار خودای خاوەن ڕەحم و بەزە دەیهەوێ دڵخۆشی دانەوەیەک بنوێنێ بۆ ئینسان کە

هەموو تاوانێک تووشـی سـزا نـاکرێن، هەر ئەوەی لە تواناتـدایە دەژمێـردرێ لە سـەرت، لەوە 

 ی بەقەرە:934بەوالوە لە سەرت نایەتە حیساب. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
 286ئایەتی 

َعَها لََها َما كالَ یُ ( 286) ًسا إاِلَّ وُسم نَا إِن كا اَسَبتم َوَعلَيمَها مَ كلُِف اهّلُل َنفم تََسَبتم َربََّنا الَ تَُؤاِخـذم
َنا إِصم  نَا َربََّنا َوالَ ََتمِملم َعلَيم

م
َطَ خم

َ
وم أ
َ
َِّسيَنا أ ِیَن ِمن َقبملَِنا َربََّنا َوالَ َُتَِملمَنا َما كرًا ـن َما َْحَلمَتُه لََعَ اَّلَّ

ِفرم نَلَا وَارمَْحمنَ  ُف َعنَّا وَاغم الَنَا فَانُص الَ َياقََة نَلَا بِِه وَاعم نَت َموم
َ
نَا لََعَ المَقومِم الم ـآ أ  فِِرينَ اكرم

خاۆیەتی و خ اپەشای دژی  کەسدا ناسەپێنێئ کاکەی بکا بۆ سەرە ب، توانا بەدەرە خوا ئەرکی ل

لاێامن ، وینو کاە هەڵ یان تیا بە، وو ک بی  ! ئەکەر شتێکامن لەهەموومانخۆیە. ئەی پەروەرندەی 

سەرشاان وەک ئەوانەی ە ک اواان مەخە ! ئەرکای ئەوەنادومانهەمو ئەی پەروەرندەی  ە.مەک  

ە لە کە الماان! ئەرکای واماان پاێ مەساپێ  و ی هەماو باوو. ئەی خاوداساەریان  لەە ئێمە بەر ل

 هەماوو ە.و نانبەخش و بەر بەزەیی خۆمتان بخە ورەو دەربێ. تۆ هەر خۆت لێامن بب توانامان بە

 .ئەوانەی ناتناسنلە سەر  ەیو سەریشامنخ دەپ تۆیە بەە مئێکاروبارێکی 

 لە تاقەت بەوالوە تەکلیف ناکر 

ئەی ئینسان باوەڕت بێ خودا هیچ ئەرکێک ناخاتە سەر ئەستۆی کەس کە لە توانایدا نەبێ، 

و ئەو ئەحکاماتەی کە حەواڵەی سەر شانی موسوڵامنان و غەیری کردووە بێ لە قەدەر توانـایی 

ی ئەوەش ئەوەیە خودای تەعـاال بنـاغەی ئـایینی ئیسـالم و وانە، لە تاقەتیان بەوالوەتر نییە. هۆ 

باقی ئایینەکانی دیکەی ئاسامنی لە سەر ئەساسی توانـایی ئینسـان سـەهلەنگاری دانـاوە. و لە 
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ڕۆژی ئاخرەتیشــدا هەمــوو کەس کــردەوەی خــۆی دێــتەوە ڕێــگەی خــۆی. ئەگەر چــاک بــێ 

ەی هەر لە سەر خۆیەتی. هیچ کردەوەکەی بەهرەکەی هەر بۆخۆیەتی. ئەگەر خراپیش بێ سزاک

وەدا. دە ئاینی خودادا نابێ هیچ کەس باوەڕی  رێک نییە بتوانێ ئاوڕ وەسەر غەیرهێز و یاریدەدە

وا بێ ڕۆژی حیسابێ کەس دەتوانێ تاوانی کەس وەئەستۆی خۆ بگرێ و یا الیبەرێ، تکاکار و 

ای لە بەر وەپـاڕێین و داوای بەرتیل نییە وقەدەغەیە، ئەوە کە خودای حەکیم فێرمان دەکا کە ئـاو 

هێنانی فەرمانەکانتـدا کەمتەرخەمـین و لە بەجێلێ بکەین و بڵێین: ئەی پەروەرندەن ئەگەر هات

نیشان دا تۆمان لە بیر کرد و یا وەک دەبایە ئەنجامی فەرمانەکانتامن دابان ئاوامان ئەنجـام نەدان 

: داوا و پەنـا و پـاڕانەوە و الڵنەوە گیرۆدەمان مەکە و تووشی عەزامبان مەکە هـۆیەکەی ئەوەیە

حەتا لە بەر پێغەمبەرانیش ڕەوا نییە و قەبووڵ نییە، دەنا خودا لە )ربّنا( دەیفەرمو: بڵێن )رسـولنا، 

شفیعنا، ولینا، غوثنا و...( ئەوە نیشانەی ئەوەیە هاوار و داد و پاڕانەوە لە غەیری خودا ئیهـانە بە 

َْاِخْذنَاخودا فێری ئینسان دەکا بڵێ ) مەقامی خودایە و کوفرە. ئەوەش کە َوََل ُِتَِملْنَا َمـا ( و )ََل تُ
( ئەوە بۆوەیە کە ئینسان بۆ هەموو الیەک هەر لە بەر خودا وەپـاڕێ و هـاوار لەوی ََل َطاقََة ََلَا بِهِ 

بکا دەنا خودا نە باری قورسی لە سەر ئینسان دادەنێ و نە لە سەر هەڵە و ئیشـتبا و لەبیرچـوون 

 کەس دەکێشێتە پای حیساب و مەحکەمە.

بەجـێ ئەگەر سەر لە ئەقڵ نەشێوێندرێ ئەقڵ ئەوە دەزانێ کەسێک نیـازی خـۆی پـێ جێ

ەر نەبیسێ و کەسێک زانا بە غەیب نەبێ و کەسێک دەستەڵتی کنەکرێ و کەسێک دەنگی هاوار 

یە؟ جێی خـۆیەتی بە سەر بوون و نەبووندا نەبێ، چۆن دەتوانێ چارەی بێچاران بکا ئەو بێچارە

 ئەقڵ واق و وڕ دامێنێ و بتاسێ.

جێگـایەی الزم بـێ و  وچەن ڕازێک دە ناو ئەو ئایەتەدا هەست پـێ دەکـرێ ویسـتم تـا ئە

 بتوانم باز نەدەم بە سەریاندا.

َُ اّللُّ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَهاكََل یُ . ئایەتی 1 ئەو مزگێنییە یا لە خـوداوەیە یـا لە دڵـی پـڕ لە  لِ

و هیوا و ئومیدی پـێغەمەبەر و موسـوڵامنانەوەیە، دەکـوترێ لە سـەر ئەساسـی ئیقـرار بە سەفا 

 ََطْعنَا ُغْفَران
َ
َُ اّللُّ كََل یُ ەوەیە واتە ئەوانـن دەڵـێن الَْمِصـريُ  كَربَّنَا َوإَِْطْ  كَوقَالُواْ َسِمْعنَا َوأ لِـ
َْاِخْذنَاَربَّ بۆ تەئیدی ئەو داوایەش ئایەتی  َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَها یە کە خـودا موسـوڵامنەکان نَا ََل تُ

 فێر دەکا بیڵێن.

هەست بەوە دەکرێ جیاوازی هەبێ لە نێوان  تََسبَْت كَسبَْت وََعلَيَْها َما اكلََها َما . ئایەتی 9
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 كُّ ی )مدثر(: 93)کسب اکتساب(دا. ئەهلی لوغەت کوتوویانە فەرقیان نییە، بە دەلیلی ئایەتی 
واتە هەموو کەس بارمتەی کردەوەی خۆیەتی. یانی لۆغەتی )کسب و  َسبَْت رَِهينَةٌ كا َنْفب  بِمَ 

 کسبت( دەتوانێ لە جێی یەک دابندرێن.

هەندێکیش کوتوویانە )اکتساب( لە )کسب( خاسرتە، چونکە )کسب( بۆ خۆشت دەبێ بۆ 

 ( تََسٌب ْلهلهِ ُمکْ بەڵم ناکوترێ ) کاسٌب ْلهلِه( غەیریش دەبێ، منوونە: دەکوترێ )فالنٌ 

 خاوەنی کەششاف: )کسب( بۆ خەیر دەکوترێ، )اکتسب( بۆ شەڕ دەکوترێ.

نَا. ئایەتی 2
ْ
ْخَلأ

َ
ْو أ

َ
َِّسينَا أ َْاِخْذنَا إِن ن ئەگەر دێرەدا هەنگاوان ورد باوێین ئەوە چاو َربَّنَا ََل تُ

ێیان بە ئاشـکرایی دەکەین کە خودای تەعاال بەندەی خۆی فێر دەکا چوار جاران بڵێ: )ربنا(، س

َْاِخْذنَاو یەکیان بە نهێنی. بڕوانە و سـەیری کە:  َربَّنَـا  ًراـَربَّنَا َوََل َِتِْمْل َعلَيْنَا إِْص  َربَّنَا ََل تُ
َُ َعنَّا، لە سەر َوََل ُِتَِملْنَا َما ََل َطاقَةَ   ش )ربّنا( هەیە و البراوە.َواْع

خۆی فێر دەکا بەو شێوە هاوار لە خودا بکـا بـۆ وەی  بە کوردی و بە کورتی: خودا بەندەی

بیبەخشێ. ئەدێرەدا ئەو ڕازە ڕازاوەتەوە کە پڕ لە موژدەیە و  یەلە هەچی هەڵە و خەتا و کەترەخەمی

مۆنجان دەدا لە ڕەحم و بەزە و بەخشینی خودا بە ڕوونی چاو دەکـرێ، ڕازەکەش ئەوەیە: ئەگەر 

پێی دەڵێ و فێری دەکا ئاوا بڵێ و بەو لەفزە پـڕ  چۆن خودا نەیهەوێ لە بەندەی خۆی خۆش بێ

حەوای فێر کردن کاتێ کە بە خەتـا چـوون و لە هیوایانە لە بەری وەپاڕێ. وەک حەزرەتی ئادەم 

نُفَسنَا َوإِن لَّْم َتْغِفْر ََلَا َوتَرَْْحْنَا ََلَ فەرمووی ئاوا بڵێن با لێو خۆش بم: 
َ
ِمـَن  وَننَّ كقَاََل َربَّنَا َظلَْمنَا أ

يَن  ! ئاێمە زوڵماام  لە خۆماا  کارد ئەگەر لاێام  واتە کوتیا  پەروڕردگااری ئاێمە (23)اع:ا :  اْخَاِْسِ

  نەبووری و نەمانبەخشی دڕچینە ڕیزی زیانکارا .
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 گازەگاز و نووزەنووز

ئاخر داوام خودایە، حەمد و شوکر و سەنایە، کە پێت داوم هیدایە، تەفسیری کەم کەالمت، 

 .ڕۆمەزانان شیفایە، چاوەڕوانی بەزەی تۆم، نیازی بەزە و وزەی تۆم، بێ لوتفی تۆ سەر بۆ نە

یاریدەم دەی بزانم، چی چاکە بۆ ئیامنم، ڕاستەڕێ بێ ژیـانم، ڕازی بـی لە بەیـانم، ئەگەر 

هاتوو هەڵەم کرد، نەزانانە پەلەم کرد، سـا خـۆم تووشـی حەلەم کـرد، عەمـد نیـیە و سـەهویە، 

ویە، وایە تەمام خودایە، ئەوەم قەست و هیوایە، زانای بەوەی کەوایە، ئاگای سەهوش دیارە عەف

مەڕامت، لە سەر ئیزنت  مچی لە دڵیە، تەفسیری کەم کەالمت، بەیانی کەم پەیامت، ئیتاعەی کە

هیوایە، بێ تـۆش دوورە هیـدایە، گەر هـاتوو پێـی گەیشـتم، پڕاوپـڕم  وخودایە، دەڕۆم ڕوو بە

ام بگەم پێی، ئەوجار لە تۆم دەوێ حەی، لێم کەم نەکەی بەهرەکەی، پێم جەزایە، گەر ڕێت نەد

کەرەم کەی هەموەکەی، بە پێی قەست و خەیاڵم، بێ تۆ وێرانە ماڵم، هەر تۆی حاڵی لە حـاڵم، 

عەزابم دەی بەندەتم، خەڵتـم کەی بەنـدەتم، بەڵم لەو ڕۆژە سـەختە، چـاوەڕوانی هـیممەتم، 

نەفسی، شاباڵی غیرەتم بێ، ئەو ئاخرەتم بێ، لەو ڕۆژی نەفسیتەفسیری قورئانەکەت، تێشووی 

تەفسیر و بەیانە، چارەی ئاقیبەتم بێ، دەزانم کە دەزانی، زانـای هەسـتی جیهـانی، بە ئاشـکرا و 

نیهانی، ئاگای ناخی دڵنی، چم لێ دەوێی عەلیمی، شافی دڵی ئەلیمی، چارەسازی حەکیمی، 

ەزەی خۆت، بە ڕەحمت وەمالوێنی، ئینسانم هەڵە باشم، حەسێنی، دامسۆشی بە بلێم دەوێی وەم

اوی بەڵشــم، ڕوو دە بەزم و هەراشــم، تــووڕە نەبــی، نەمــدوێنی، بە قەهــری خــۆت شـــر داتا

ۆتم،   خاو   کرژ ئی خۆتم، ئاخر داوام پڕایەڵ و  متوێنی، عەبدم دەسکری خۆتم، ڕیس ووە

 ، ڕازیم ئەمرت ڕەوایە.خودایە، حەمد و شوکر و سەنایە، چۆنی ئەمرت لە سەر بێ

لە نێوانی خودا و دڵ پەردەیەک هەیە کە مانعی مالقاتی دڵ و خودایە، دڵ هەست دەکا کە 

خودای لێ نزیکە و دەگەڵی دەدوێ و نیازەکانی لێ دەخوازێ بەڵم چونکە ئەو ڕێـیە بەسـرتاوە 

وازەی باری لە کە وڵمت داتەوە، نازانی جوابت چییە؟ جا بۆیە هەر دەبێ لە پشت دەرک و دەر 

 زەنگی دەی، تاکوو ڕۆژێ دەرگات لێ هەڵدەگرێ )مەرگ(.

 مەال عومەر مودەڕسی

 ی ق(9127ی هەتاوی )7/9/9215

 سلطان ـ مهابادمزگەوتی بداق
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